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முன்னுகர
‘எனது நநாடக வநாழ்க்கக’ என்ற தகலப்பில் முத்தமிழ்க் கலநா வித்துவரத்தனம, ஒளகவ தரு டி. ஜக.
ஷண்முகம எம. எல். ச. அவர்கள, ஐமபது ஆண்டுகளுக்கு ஜமைலநாக நநாடகத் துகறயில் தமைக்கு ஏற்பட்ட
அனுபவக் கனிககளப் பிழிந்ஷதடுத்து, அந்த நறுஞ்சநாற்றிகன நநாமைகனவரும பருகிடுமைநாறு அரியேஜதநார்
நூல் வடிவில் தமிழ் மைக்களுக்கு இன்று வழங்கியுளளநார்கள.
மைணிவிழநா எடுத்தருக்கும இந்த இனியே மைகிழ்ச்சகரமைநான நநாளிஜல நநாடகத்துகறயில்
ஷதநால்கநாப்பியேர் எனத் தகும எல்லநா விதமைநான ஆற்றல்களும நிரமபிடப் ஷபற்ற அன்னநார், எளியே
சுகவயேநான நகடயிலும, கடந்த கநாலத்கதத் தருமபிப்பநார்த்தும, இக்கநால இகளஞர்களின் சந்தகனக்கு
விருந்தநாகவும, கருத்துத் ஷதளிவுக்கு மைருந்தநாகவும இதகனப் பகடத்துளளநார்கள.
நநாடகத்துகறயில் ஜதநால்வி கநாணநாது ஷவற்றிகள பல ஈட்டியுளள அவர்கள, நல்ல தமிழ்ப் பற்றும தமிழ்ச்
சநான்ஜறநார்களபநால் நீங்கநாத பக்தயும உகடயேவர்கள; அரசயேல் தகலவர்களிடத்தலும நல்ல
முகறயிலநான ஷதநாடர்பும மைதப்பும ஷகநாண்டுளளவர்கள என்பகதஷயேல்லநாம இந்நூல் நன்கு எடுத்துக்
கநாட்டுகின்றது.
ஷபநாதுவநாகத் தமிழ் மைக்கள அகனவரும ஜபநாற்றுதற் குரியேது என்ற என் பணிவநான கருத்தகனத்
ஷதரிவித்துத் தரு டி. ஜக. எஸ் அவர்களின் அரியே முயேற்ச ஷவல்க என வநாழ்த்துகின்ஜறன். வணக்கம.
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அணிந்துகர
சலமபுச்ஷசல்வர் மை. ஷபநா. சவஞநானம எம. எல். ச. அவர்கள
‘எனது நநாடக வநாழ்க்கக’ எனும ஷபயேரில் அவ்கவ த. க. சண்முகம எழுத வநானத
பதப்பகத்தநார் ஷவளியிட்டுளள இந்நூல் தமிழ் இலக்கியேக் களஞ்சயேத்துக்குப் புதயே வரவு எனலநாம.
ஆம; நநாடக நடிகர் எவரும இதுவகர தனது நநாடகவநாழ்க்கககயே ஒரு நூலநாக உருவநாக்கித் தந்ததல்கல.
ககலஞர் சண்முகம ஜபநாற்றி வரும நநாடகப் ஜபரநாசரியேர் பமமைல் சமபந்த முதலியேநார், “நநான் கண்ட
நநாடகக் ககலஞர்கள” எனும ஷபயேரில் சறியே நூல் ஒன்கற ஷவளியிட்டுளளநார். அதகன நநான் படித்தும
இருக்கிஜறன். ஆனநால், அது முதலியேநாரின் நநாடக வநாழ்க்ககயேன்று. நநாடக உலகில் தநாம சந்தத்த சல
நடிகர்ககளப் பற்றியே குறிப்புக்ககளஜயே அவர் அந்நூலில் தந்துளளநார்.
ககலஞர் சண்முகம, “எனது நநாடக வநாழ்க்கக” என்று இந்நூலுக்குப் ஷபயேரிட்டிருப்பினும,
கடந்துஜபநான அகர நூற்றநாண்டு கநாலத்தல் தமிழ்நநாடகம வளர்ந்து வந்த வரலநாற்கறயும விரிவநாகக்
கூறியுளளநார்.
ஐந்தநாண்டு பிளகளப்பருவத்தல் இந்நூலநாசரியேர் நநாடக ஜமைகடயில் ஜதநான்றினநார். அறுபதநாண்டு
நிகறவு ஷபற்று, தமைக்கு மைணிவிழநா நகடஷபறும இந்நநாளிஜல, தமைது 55 ஆண்டு கநால நநாடக
வநாழ்க்கககயே விரித்ஷதழுதும ஜபற்றிகனப் ஷபற்றிருக்கிறநார் என்றநால், இதகனத் தமிழ் நநாடகம ஷசய்த
தவம என்ஜற ஷசநால்ல ஜவண்டும.
நடிகஷரல்லநாம ஆற்றல் மிக்க எழுத்தநாளரநாகி விடுவதல்கல. அப்படிஜயே ஆற்றல் மிக்க
எழுத்தநாளஷரல்லநாம புகழ் மைணக்கும நடிகரநாகி விடுவதல்கல. இந்த இரண்டு ஆற்றல்களும அவ்கவ
சண்முகனநாரிடம நிகறவு ஷபற்று விளங்குகிறது என்பதற்கு இந்நூல் சநான்றநாகும. கடந்த கநாலத்தல்
நநாடக அரங்கில் ஜதநான்றிப் புகஜழநாடு விளங்கியே பலர் கநாலப்ஜபநாக்கிஜல மைக்கள கவனத்தலிருந்து
மைகறந்ஜத ஜபநாயினர். ஆம; மைக்கள என்ஷறன்றும நிகனவில் கவத்துப் ஜபநாற்றத்தக்க ஷபருகமைக்குரியே
நடிக-நடிககயேர்கூட இன்கறயேத் தகலமுகறயினரின் நிகனவுக்கு அப்பநாற்பட்டவரநாகி விட்டனர்.
அவர்ககள எல்லநாம இந்நூலில் நல்லவிதத்தல் அறிமுகப்படுத்த, அவர்களுகடயே ஷபயேர்கள மைகறந்து
ஜபநாகநாதபடி ஷசய்துவிட்டநார் ஆசரியேர் சண்முகனநார். ஷபநாறநாகமையேற்ற பண்பநாளர்களுக்ஜக இது
சநாத்தயேமைநாகும. ககலஞர் சண்முகம தமமிஜல நநாடக உலகக அடக்கிவிடநாமைல் நநாடக உலகில் தமகமை
ஒரு அங்கமைநாகக் கருதக்கூடியே உயேர்குணம பகடத்தவர். அதனநால் தமைது வநாழ்க்கககயே கமையேமைநாகக்
ஷகநாண்டு தமிழ் நநாடக உலகின் அகர நூற்றநாண்டு கநாலச் சரித்தரமைநாக இந்நூகலப் பகடத்துளளநார்.
ஒருவருகடயே சுயே சரிதம எப்படி எழுதப்பட ஜவண்டுஜமைநா, அப்படி எழுதப்பட்டுளளது இந்நூல். பல
இடங்களில் நநாடகக் கநாட்சககளப்பற்றிப் படிக்கிஜறநாம என்பதகன மைறந்து, அந்தக் கநாட்சககளப்
பநார்க்கிஜறநாம என்ற உணர்கவஜயே ஷபற்றுவிடுகிஜறநாம.
நநாடக ஜமைகடயிஜல நடிகர்களுக்கு விபத்துக்களகூட ஏற்படுவதுண்டு. இதகன, தநாம ஷபற்ற
அனுபவத்கதக் ஷகநாண்டு படிப்பவருகடயே மைனம உருகுமபடி எழுதயுளளநார். ஒரு கநாட்சயிஜல
ககலஞருக்கு ஏற்படவிருந்த விபத்தலிருந்து அவர் ஷதய்வநாதீனமைநாகத் தப்பியேதகன நநாம
படிக்குமஜபநாது, மைணிவிழநாக் கநாண ஜவண்டியே நம சண்முகனநார் விபத்தலிருந்து தப்பியேது குறித்து நநாம
வியேப்பும மைகிழ்ச்சயும அகடகிஜறநாம. இந்த ஒரு நிகழ்ச்சகயே சநான்றநாகக் ஷகநாண்டு, நநாடக உலகுக்கு
ரசகர் உலகம எவ்வளஜவநா கடகமைப் பட்டிருக்கிறது என்பதகன நன்றியேறிதஜலநாடு உணர்கிஜறநாம.
ககலஞர் சண்முகம நககச்சுகவ ததுமப எழுதுவதல் தமைக்குளள ஆற்றகல இந்நூலில் பல்ஜவறு
இடங்களில் ஷவளிப்படுத்த, யுளளநார். நககச்சுகவ ததுமபப் ஜபசுவது ஜவறு; எழுதுவது ஜவறு.
நககச்சுகவ ததுமபப் ஜபசும ஆற்றல்ஷபற்றவகரப்ஜபநால் அஜத முகறயில் எழுதுகின்ற ஆற்றகலப்
ஷபற்றவர் ககலஞர் சண்முகம. சல நடிகர்ககளப் பற்றி நககச்சுகவஜயேநாடு குறிப்பிடும ஜபநாது
பலமுகற என்கனயேறியேநாமைஜல நநான் சரித்ததுண்டு.
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சன்னஞ்சறு பிளகளககளக் ஷகநாண்ட “பநாய்ஸ் கமஷபனி” எதுவும இந்நநாளில் இல்கல. அதனநால்
நநாடக உலகில் பிளகளகள பட்ட அல்லல்ககள இந்நூலின் வநாயிலநாகவன்றி ஜவறு வககயில்
ஷதரிந்துஷகநாளள வருங்கநாலத் தகலமுகறயினருக்கு வநாய்ப்பில்கல. இந்தப் பத்ஷதநான்பதநாம
நூற்றநாண்டில் வறுகமைஜயேநாடு உறவு ஷகநாண்டுதநான் நநாடகக்ககல வளர்ந்து வந்தருக்கிறது. ஐந்து வயேதல்பளளிக்குச் ஷசல்ல ஜவண்டியே பருவத்தல் நநாடகத் துகறயில் பிளகளகள ஈடுபடுத்தப்பட்ட ஷகநாடுகமை
கடந்த தகலமுகறஜயேநாடு முடிந்துஜபநானதல் எனக்கு மிகுந்த மைகிழ்ச்ச, நநாடகக் கமஷபனி என்பது,
நடிக்கின்ற பிளகளககள அகடத்து கவக்கும சகறச்சநாகலயேநாகவும இருந்து வந்த ஷகநாடுகமையிகன
ககலஞர் சண்முகத்தன் நநாடக வநாழ்க்கககயேக் ஷகநாண்ஜட நநாம அறிந்து ஷகநாளள முடிகிறது.
சங்கரதநாஸ் சுவநாமிககளப் பற்றிக் குறிப்பிடும இடங்களில், குரு பக்தகயே நன்றி உணர்ஜவநாடு
ஷவளிப்படுத்துகிறநார் இந்நூலநாசரியேர். தமமுகடயே ஷபற்ஜறநார்களிடமும பக்தகயேயும
நன்றியுணர்கவயும ஷவளிப்படுத்துகிறநார் என்றநாலும, நநாடகக் குருநநாதரிடஜமை இந்த அரியே பண்புககள
அதகமைநாக ஷவளிப் படுத்துகிறநார். இதகன எல்லநா நடிகர்களிடமும நநாம கநாண முடிவதல்கலயேல்லவநா?
இந்த நூகல மிகச் சறந்த இலக்கியேமைநாகஜவ நநான் கருதுகின்ஜறன். தமிழிலுளள இதகனப் பிற
ஷமைநாழிகளில்-குறிப்பநாக உலகஷமைநாழியேநான ஆங்கிலத்தல் ஷமைநாழிஷபயேர்க்க ஜவண்டும. இது சரித்தர நூல்
மைட்டுமைல்ல; நநாடக உலககப்பற்றியே மிகச் சறந்த தகவல்நூல். இன்ஷனநாரு வககயில் ஷசநான்னநால், தமிழ்
நநாடக ஜமைகடகயேப் பற்றியே எல்லநாத் தகவல்ககளயும தரும நநாடகக் ககலக் களஞ்சயேம என்றும
ஷகநாளளலநாம. நூலநாசரியேருக்கு என் மைனமுவந்த வநாழ்த்துக்கள.
தமஜமைநாடுபிறந்து, தமஜமைநாடுவளர்ந்து, தமைதுவளர்ச்சக்குத் துகண புரிந்து வருபவர்களநான தம
சஜகநாதரர்கள பற்றி மிகுந்த வநாஞ்கசஜயேநாடு நூலின் பல்ஜவறு இடங்களில் குறிப்பு ககளத் தந்துளளநார்
ஆசரியேர். இந்த உயேரியே சஜகநாதர வநாஞ்கச தநான் “டி. ஜக. எஸ். சஜகநாதரர்கள” என்ற ஷபயேஜர
ககலச்ஷசநால் ஆக்கி விட்டது. வருங்கநால எழுத்தநாளர்கள இகதவிடவும ஷபரியே நூல் ஒன்கறப்
பகடப்பதற்கநான முதல் நூலநாக இந்நூல் அகமைந்து விட்டது.
அன்பர் தருகநாவுக்கரசு நடத்தும வநானத பதப்பகம இந்நூகல ஷவளியிட்டுத் தனது வரலநாற்றிஜல
புதயேசறப்ஷபநான்கறச் ஜசர்த்துக் ஷகநாண்டுவிட்டது. நல்ல கநாகிதத்தஜல, பிகழயேற்ற முகறயிஜல,
அழகியே பதப்பநாக இதகன ஷவளியிட்ட அன்பர் தருநநாவுக்கரகசப் பநாரநாட்டுகின்ஜறன்.
ஷசன்கன

மை. ஷபநா. சவஞநானம

20-4-72
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அறிமுகவுகர
1918 முதல் 1972 வகர நநாடகத்துகறக்ஜக வநாழ்கவக் கநாணிக்ககயேநாக்கியே ஒரு நடிகனின் வநாழ்க்ககக்
குறிப்பு இது. நநான் அறிந்த வகரயில் இப்படி ஒரு விரிவநான நநாடகக் ககலஞனின் குறிப்பு இந்தயே
ஷமைநாழிகள எதலுஜமை வந்ததநாகத் ஷதரியேவில்கல. புதயே முயேற்ச இது. ககலஞனின் கன்னி முயேற்ச!
ஆசரியேர் தரு பி. எஸ். ஷசட்டியேநார் அவர்கள நடத்த வந்த ‘சனிமைநா உலகம’ ஆண்டு மைலரில் 1942 இல்
எங்கள வநாழ்க்ககக் குறிப்பிகனச் சுருக்கமைநாக எழுதஜனன், இரண்டநாவதநாக, என் அருகமை நண்பர்
தரு பி. மைகநாலிங்கம அவர்கள நநாகர்ஜகநாவிலில் இருந்து ஷவளியிட்ட ‘ஜதவி’ என்னும தங்கள இதழில்
1943 இல் ‘எங்கள நநாடக வநாழ்க்கக’ என்னும தகலப்பில் சறிது விரிவநாக எழுதஜனன். அதன் பிறகு
சஜகநாதரர் கவி. கநா. மு. ஷஷரீப் அவர்கள ஷசன்கனயிலிருந்து ஷவளியிட்ட ‘சநாட்கட’ வநார இதழில் 811-59 முதல் 26-3-61 வகர ஷதநாடர்ச்சயேநாக, ‘என் நநாடக வநாழ்க்கக’ கயே ஜமைலும சற்று விரிவநாக
வகரந்ஜதன். எனஜவ அவர்களுக்ஷகல்லநாம இந்த ஜநரத்தல் நன்றி கூறிக்ஷகநாளகிஜறன்.
இப்ஜபநாது ஷவளியிடப் ஷபற்றுளள எனது நநாடக வநாழ்க்கக அவற்கறவிட விரிவநாகவும
ஷதளிவநாகவும சரியேநான ஜததக் குறிப்புக்கஜளநாடும தீட்டப் ஷபற்றிருப்பதநாகக் கருதுகிஜறன்.
எனது 54 ஆண்டுகநால நநாடக வநாழ்க்ககயில், 30 ஆண்டு வநாழ்க்ககயிகனப் பற்றி எனக்கு நிகனவிருந்த
வகரயில் இதல் ஷசநால்ல முயேன்றிருக்கிஜறன். இன்னும 24 ஆண்டுகநால வநாழ்விகன இதன் ஷதநாடர்பநாக
ஷவளிவரும எனது நநாடக வநாழ்க்கக இரண்டநாவது பநாகத்தல் ஷசநால்ஜவன்.
தகலநகரநாகியே ஷசன்கனக்கு வந்தபின் நநாடகம, அரசயேல் ஆகியே இரு வநாழ்விலும பிகணந்து
பணியேநாற்றியிருக்கிஜறன். 1950-இல் நநாடகக் குழுவுக்கு, ‘மூடுவிழநா’ நடத்தயேதும, மீண்டும ஷதநாடர்ந்து
‘ஸ்ஷபஷல்’ நநாடக முகறயில் புதயே பல நநாடகங்ககள நடத்த வந்ததும எங்கள நநாடக வநாழ்வின் ஷபநாற்
கநாலமைநாகும. ஷவளி மைநாநிலங்களுக்கும ஷவளி நநாடுகளுக்கும ஷசன்று உலநாவந்த ஷபருகமைக்குரியே
நிகழ்ச்சகள, அந்தக் கநாலகட்டத்தல் தநான் வருகின்றன. எனஜவ இரண்டநாம பநாகம ஜமைலும
சுகவயேநாகவும பயேனுகடயேதநாகவும இருக்குஷமைன்பதல் ஐயேமில்கல.
அதகன எழுத என்கன வநாழ்விக்குமைநாறு இகறவகன ஜவண்டுகிஜறன்.
எனது நநாடக வநாழ்க்கககயே எனது கண்ஜணநாட்டத்தஜல தநான் எழுதயிருக்கிஜறன். இதன்
முழுப்ஷபநாறுப்பும என்கனச் சநார்ந்தது. சஜகநாதரர்களின் கண்ஜணநாட்டத்தல் பல ஷசய்தகள இதல்
விட்டுப் ஜபநாயிருக்கவும கூடும.
எங்கள குழுவிலிருந்த. என்ஜனநாடு ஷதநாடர்புஷகநாண்ட-நநான் கண்டு மைகிழ்ந்த எல்லநா நநாடக நடிகநடிககயேகரப் பற்றியே ஷசய்தகளும ஒரளவுதநான் இதல் இடம ஷபற்றுளளன. ஷபருகமைக் குரியே நநாடகக்
ககலஞர்கள ஒவ்ஷவநாருவகரப் பற்றியும நநான் தனியேநாகஜவ கட்டுகரகள எழுதயிருக்கிஜறன்.
அகவஷயேல்லநாம தனி நூல்களநாக ஷவளிவரும.
என்ஜனநாடு ஷதநாடர்பு ஷகநாண்ட எத்தகனஜயேநா நண்பர்கள இதல் விடுபட்டுப் ஜபநாயிருக்கலநாம. எனக்ஜக
ஷதரிகிறது. பநாரங்கள அச்சநான பிறகுதநான் சலருகடயே ஷபயேர்கள நிகனவுக்கு வந்தன. நூலில் இடம
ஷபறுவதற்குத் தகுதயும உரிகமையும உகடயே ககலஞர்கள, நண்பர்கள அன்பு கூர்ந்து எனக்கு
நிகனவூட்டுமைநாறு பணிவுடன் ஜவண்டுகிஜறன். அவர்களின் ஷபயேர்ககள அடுத்த பதப்பில் ஜசர்த்துக்
ஷகநாளஜவன்.
மைணிவிழநாவிஜல எனது நநாடக வநாழ்க்கக கட்டநாயேம ஷவளிவர ஜவண்டும என்று
என்கனவற்புறுத்தயே தகலவர் சலமபுச்ஷசல்வர் அவர்கட்கும, ஷபருகமைக்குரியே மைநாணவர் ககலஞர்
ஏ.பி. நநாகரநாஜேன், மைருகர் நககச்சுகவச்ஷசல்வர் டி. என். சவதநாண, தமபி பகவத ஆகிஜயேநாருக்கும என்
நன்றியிகனத் ஷதரிவித்துக் ஷகநாளளுகிஜறன்.
இந்த நூகல ஷவளியிடுவதல் வநானத பதப்பக உரிகமையேநாளர் அன்பர் தருநநாவுக்கரசு அவர்கள
கநாட்டியே ஆர்வத்கதயும உற்சநாகத்கதயும எவ்வளவு பநாரநாட்டினநாலும தகும. அஜடயேப்பநா! என்ன
9

சுறுசுறுப்பு! விகரவநாகச் ஷசயேலநாற்றுவதல் அவருக்கு இகண அவஜரதநான். தருநநாவுக்கரசு அவர்ககள
ஒரு பதப்பக உரிகமையேநாளரநாக - வணிகரநாக மைட்டும நநான் கருதவில்கல. அவர் ஒர் அருங்ககலஞர். ஆம,
பல்ஜவறு ககலப் பகடப்புககளத் தமிழுலகுக்குத் தந்த அவர், எனது நநாடக வநாழ்க்ககயிகனயும ஒர்
உயேர்ந்த ககலப்பகடப்பநாகஜவ ஷவளியிட்டிருக்கிறநார்.
அந்த அருகமைக் ககலஞருக்கு என் உளமைநார்ந்த நன்றி.
இந்நூகல ஷவளியிடுவதல் எனக்குப் ஜபருதவியேநாளரநாக உடனிருந்து பணியேநாற்றியேவர் கவிஞர் ஜத. ப.
ஷபருமைநாள அவர்கள. அவர் எனது நீண்டநநாகளயே நண்பர். என் உளளத்கத உணர்ந்தவர். அவ்வப்ஜபநாது
எனக்கு ஆஜலநாசகனகள கூறி உறுதுகண புரிந்தவர். உன்னிப்ஜபநாடு பிகழதருத்தப் ஷபரும
ஷபநாறுப்பிகன ஏற்றுக்ஷகநாண்ட அவருக்கு என் நன்றி உரித்தநாகட்டும.
நூலிகன அச்சட்ட மூஜவந்தர் அச்சக உரிகமையேநாளர் தரு முத்து அவர்கள உகழப்பநால் உயேர்ந்தவர்.
ஊக்கம நிகறந்தவர். எத்தகனமுகற பிகழதருத்தம ஷசய்தநாலுமமுகங்ஜகநாணநாமைல்
மிகுந்தஷபநாறுகமைஜயேநாடும ஷபநாறுப்ஜபநாடும இந்நூகல அச்சட்டுத்தந்தநார். அவருக்கும, அச்சகத்
ஷதநாழிலநாளர்கள அகனவருக்கும எனது நன்றி.
இனி, பநாடுபட்டு உகழத்து உருவநாக்கியுளள இக்ககலப் பகடப்பிகன வநாசக நண்பர்களும,
படிப்பகத்தநாரும, நூலகத் தநாரும வநாங்கி, விகரவில் அடுத்த பதப்பு ஷவளிவரவும,
இரண்டநாவதுபநாகத்கத உற்சகநாத்ஜதநாடுஷவளியிடவும அன்பர்தருநநாவுக்கரசு அவர்களுக்கு
ஆதரவளிக்குமைநாறு அன்புடன் ஜவண்டுகிஜறன்.
இந்நூலுக்கு முன்னுகர எழுத என்கனச் சறப்பித்த மைநாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் டநாக்டர் ககலஞர்
அவர்கட்கும, அணிந்துகர தந்து எனக்கு ஆச கூறியே தகலவர் சலமபுச் ஷசல்வர் அவர்கட்கும என்
இதயேம நிகறந்த நன்றியிகனத் ஷதரிவித்துக் ஷகநாளளுகிஜறன்.
‘அவ்கவ அகம’

த. க. ஷண்முகம

ஷசன்கன-86
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பதப்புகர
ககலஞர் அவ்கவ த. க. சண்முகம அவர்களின் எனது நநாடக வநாழ்க்கக என்னும இந்நூல், அவரது
வநாழ்க்கக வரலநாறநாக இருப்பினும தமிழ் நநாடகக் ககலயின் முப்பது ஆண்டுகநால வரலநாற்று நூலநாக
விளங்குகிறது.
இந்நூலில் இவஜரநாடு ஷதநாடர்பு ஷகநாண்ட நநாடக ஆசரியேர்கள, நடிக-நடிககயேர், கவிஞர்கள, அறிஞர்
ஷபருமைக்கள ஆகிஜயேநார் பற்றி இவர் ஷவளியிடும ஷசய்தகள சுகவயேளிப்பன. அக்கநால நநாடகஜமைகட
விஜநநாதங்கள, ஜமைகடகளில் நடிகர்கள ஜமைற்ஷகநாண்ட நடிப்பு முகறகள, பநார்த்து ரசக்கும ரசகர்களின்
விசத்தர இயேல்புகள ஜபநான்ற பற்பல ஷசய்தகள படித்து ரசக்கத் தக்ககவ.
இந்நூலில் ககலஞர், தம ஷசநாந்த வநாழ்க்ககயில் நகடஷபற்ற பல நிகழ்ச்சககள மைனம தறந்து
ஷசநால்கிறநார். அவர் தம வநாழ்வில் சந்தத்த பலகரப்பற்றிப் பநாரபட்சமின்றி விமைர்சக்கிறநார். இந்நூகலப்
படிக்கும ஜபநாது கநாந்தயேடிகளின் சத்தயேஜசநாதகன நம நிகனவுக்கு வரநாமைல் ஜபநாகநாது.
அவ்கவ சண்முகத்தன் அடக்க இயேல்பும, அன்புப் ஷபருக்கும, பிற கனிந்த பண்புகளுமவசகரம
மிக்ககவ. மைற்றவர்களுக்குப் ஜபநாதகன நல்கும ஒருவர், தம ஷசநாந்த வநாழ்க்ககயிலும எத்துகணத்
தூய்கமையுகடயே வரநாக இருக்க ஜவண்டும என்பதற்கு இவர் எடுத்துக்கநாட்டநாக விளங்குபவர்.
தமைக்குப் பயிற்ச அளித்த நநாடகத் தகலகமை ஆசரியேர் தவத்தரு சங்கரதநாஸ் ஸ்வநாமிகள ஷபயேரநால்
மைன்றம அகமைத்து தமைது நன்றிப் ஷபருக்கக நநாளஜதநாறும கநாட்டி வருகிறநார் ககலஞர்.
எண்ணற்ற ககலஞர்ககளயும ‘எழுத்தநாளர்ககளயும நடிக-நடிககயேகரயும நநாடக உலகத்துக்கு
அறிமுகப்படுத்தயே ஷபருகமை இவருக்குண்டு.
புரநாண - இதகநாச நநாடகங்ககள நடத்த வந்த நநாடக ஜமைகடகளில் சர்த்தருத்தக் கருத்துக்கள,
ஜதசயேப்பற்று, சுதந்தர எழுச்ச ஆகியேவற்கறக் ஷகநாண்ட ககதககளயும நடத்த மைக்கள உளளத்தல்
மைகத்தநான மைநாறுதகல ஏற்படுத்தயே ஷபருகமை இவருக்கும இவரது சஜகநாதரர்களுக்கும உரியேதநாகும.
இவர்கள தமிழ்நநாட்டில் மைட்டுமைல்லநாது தமிழ்ப் ஷபருமைக்கள வநாழும இடங்களநாகியே இலங்கக
மைஜலசயேநா, சங்கப்பூர் முதலியே நநாடுகளுக்கும ஷசன்று, தமிழ் நநாடகக் ககலயின் சறப்கபப்
பரப்பியுளளநார்கள. இன்று தமிழ்நநாடகக் ககலயின் ஒளி விளக்கநாகத் தகழும தரு. சண்முகம அவர்கள
தம பிளகளப் பிரநாயேத்தலிருந்ஜத ககலத் தருஜவநாடு பிரகநாசக்கலநானநார்.
வநாழ்க்கக முழுதும நநாடகக்ககலக்ஜக தமகமை அர்ப்பணித்துக் ஷகநாண்ட ககலஞர் சண்முகம அவர்கள
தநாம எழுதயே சுகவக் களஞ்சயேமைநான இந்த அரியே ஷபரியே நூகல வநானத பதப்பக ஷவளியீடநாக
ஷவளியிட இகசவு தந்தகமைக்கு என் நன்றிப் ஷபருக்கிகன வணக்கத்ஜதநாடு ஷதரிவித்துக் ஷகநாளகிஜறன்.
இகடயேறநாத தம பணிகளுக்கிகடஜயே என் விருப்பத்துக்கிகசந்து ஜகட்டவுடன் இந்நூலுக்கு அன்ஜபநாடு
முன்னுகர வழங்கியிருக்கிரநார் மைநாண்புமிகு முதல்வர் ககலஞர் டநாக்டர் மு. கருணநாநித அவர்கள.
நநாடகக் ககலஞர் எழுதயே நூலுக்குக் ககலகளின் உருவநாக அகமைந்துளள ககலஞரின்
முன்னுகர தங்கக் குடத்துக்கிட்ட கஸ்தூரி தலகஷமைனத் தகழ்கின்றது. இதற்கு முதல்வர் அவர்களுக்கு
நநான் மிகவும நன்றி ஷசலுத்தக் கடகமைப் பட்டிருக்கிஜறன்.
நநாடகக் ககலஞர் சண்முகம அவர்கஜளநாடு மிக்க ஈடுபநாடும மைதப்பும ஷகநாண்ட சலமபுச்ஷசல்வர் மை.
ஷபநா. ச. அவர்கள வழங்கியிருக்கும அணிந்துகர இந்நூலுக்கு ஒரு நல்ல அணியேநாகஜவ தகழ்கின்றது.
அவர்களுக்கு என் இதயேம கலந்த நன்றி.
இரநாமைனுக்கு இகளஜயேநான் இலக்குவகனப்ஜபநால் ககலஞர் சண்முகம அவர்களுக்கு உடன் பிறப்புத்
தமபி த. க. பகவதயேவர்கள. இந்நூல் ஷவளி வர அவர் நல்கியே ஒத்துகழப்கப என்னநால் மைறக்க
முடியேநாது.
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இந்நூல் உருவநாகக் கருத்ஜதநாடு ஒத்துகழத்த கவிஞர் ஜத. ப.ஷபருமைநாள அவர்களுக்கு என் அன்பு
கனிந்த நன்றி.
விகரவில் இந்நூல் ஷவளிவரத் தூண்டு ஜகநாலநாக இருந்த நண்பர் -நககச்சுகவச் ஷசல்வர் நடிகர். டி.
என். சவதநாண அவர்களுக்கும ஷசப்பமுற நூகலத் துரிதமைநாக அச்சட்டுத் தந்த மூஜவந்தர்
அச்சகத்தநாருக்கும என் நன்றி.
ரசகன மிக்க இந்நூகல வநாசகப் ஷபருமைக்கள ஷபருமைளவு வநாங்கி ஆதரித்து என்கன இப்பணியில்
ஜமைலும ஊக்குவிக்க ஜவண்டுகிஜறன்.
23. 4. 72

ஏ. தருநநாவுக்கரசு

ஷசன்கன - 17
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மூன்றநாம பதப்பின் பதப்புகர
முத்தமிழ்க்கலநா வித்வரத்தனம அமைரர் அவ்கவ சண்முகம அவர்களின் ‘எனது நநாடக வநாழ்க்கக’ எனும
இந்நூல் தமிழ் மைக்களின் ஜவண்டுஜகநாளுக்கிணங்க இப்ஷபநாழுது மூன்றநாம பதப்பநாக ஷவளிவருகிறது.
இந்நூகலப் பநாரநாட்டி எண்ணற்ற கடிதங்கள வந்துளளன, தமிழறிஞர்களும சநாதநாரணமைநாக தமிழ்ப்படிக்க
ஷதரிந்த அன்பர்களும இந்நூகலப் பநாரநாட்டியேஜதநாடல்லநாமைல் இந்நூலின் மைறுபதப்கப உடனடியேநாகக்
ஷகநாண்டு வநாருங்கள என்று என்கனத் துரண்டிக்ஷகநாண்ஜட இருந்தநார்கள. நூல் அளவில் ஷபரிது.
நூலிலுளள விஷயேமும மிகப் ஷபரிது. இந்நூகல ஷவளியிடுவதல் வநானத பதப்பகம உண்கமையிஜலஜயே
ஷபருகமை ஷகநாளகிறது.
இந்நூலின் மூன்றநாம பதப்கப ஷவளியிட அனுமைதயேளித்த வணக்கத்துக்குரியே அவ்கவ சண்முகம
அவர்களின் தருக்குமைநாரர்களுக்கு முதற்கண் உளமைநார்ந்த நன்றிகயே வநானத பதப்பகம ஷசலுத்துகிறது.
அவ்கவ சண்முகனநாரின் மூத்தமைகன் தரு டி. ஜக. எஸ் ககலவநாணன் அவ்கவ சண்முகம அவர்ககளப்
ஜபநாலஜவ அருங்ககலஞர். அவர் முன் பதப்புக்களில் இல்லநாத படங்ககள எல்லநாம ஜதடிப்பிடித்து
எடுத்துக் ஷகநாடுத்து இப்புதயே பதப்பில் ஜசர்க்க ஜவண்டும என மிக ஆர்வமுடன் ஷசநான்னநார். அதன்படி
மூன்றநாம பதப்பு சல புதயே படங்களுடன் இப்ஷபநாழுது ஷவளிவருகிறது.
“இமமூன்றநாம பதப்கப விகரவில் ஷகநாண்டுவரத்தநான் ஜவண்டும. நடிகர் உலகமும தமிழ்வநாசகர்
உலகமும ஷபரிதும இந்நூகல வரஜவற்கிறது. உடனடியேநாகக் ஷகநாண்டு வநாருங்கள” என்று எனக்கு
அன்புக் கட்டகளயிட்டவர்களில் தகலயேநாயேவர் சறந்த சரிப்பு நடிகரும நல்ல நண்பருமைநான உயேர்தரு
டி.என்.
சவதநாண அவர்கள. அவருக்கு அன்புகனிந்த நன்றிகயே வநாசகர் உலகமும, வநானதயும ஷதரிவிக்கக்
கடகமைப் பட்டிருக்கிறது.
இந்நூலின் மூன்றநாம பதப்கப அழகுற அச்சட்ட குருகுலம அச்சகத்தநாருக்கும, குருகுலம அச்சுப்பளளி
மைநாணவிகளுக்கும நன்றி.
எனது நநாடக வநாழ்க்கக நூகல ஏற்று மைகிழுங்கள!

29–10–86

ஏ. தருகநாவுக்கரசு

ஷசன்கன-17

வநானத பதப்பகம.
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நநாடக உலகில் நுகழந்ஜதநாம
‘ஒரு ஷதநாழிலும இல்லநாதநார் நநாடகக்கநாரரநானநார்’ என்று நநாடகக் ககலஞர்ககளப்பற்றி மைக்கள
இழித்துகரத்த கநாலம. கூத்தநாடிகள, குடிகநாரர்கள இகவ ஜபநான்ற ஷபயேர்கள நநாடகக்கநாரர்களுக்கு
அகடஷமைநாழிகளநாயிருந்து வந்தன. நநாடகக்கநாரன் என்றநால் குடியிருக்க வீடும ஷகநாடுக்கமைநாட்டநார்கள.
அவ்வளவு நல்ல ஷபயேர் நடிகனுக்கு. இளம ஷபண்ககளக் கடத்தச் ஷசன்று விடுவநான் என்று மைக்கள
பயேப்பட்டநார்கள. இந்தப் பயேத்தல் ஒரளவு உண்கமையும இருந்தது.
ஷபற்ஜறநார்கள தங்கள பிளகளககள நநாடகம பநார்க்க அனுமைதக்கமைநாட்டநார்கள. நநாடகம பநார்த்த
இகளனநார்கள அகத நநாலு ஜபருக்கு நடுவில் ஷசநால்லிக்ஷகநாளள ஷவட்கப்படுவநார்கள. நநாடகக்
ஷகநாட்டககக்கு எதரிஜலஜயே ஒரு களளுக் ககடயும இருக்கும.
ஆம; இயேல், இகச, நநாடகம என்று தமிழ்ஷமைநாழிகயே மூன்றநாக வகுத்த நநாட்டிஜலதநான் இந்தக்
ஜகவலநிகல. நநாடகத்தற் ஷகன்று தனித்தமிழ் கண்ட நம நநாட்டில், நநாடகத்துகற இவ்வநாறு அவல
நிகலயில் இருந்த சமையேத்தல் தநான் நநான் நநாடக உலகில் நுகழயே ஜநர்ந்தது.

தநாயும தந்கதயும
என் தந்கதயேநார் தரு டி. எஸ். கண்ணநாசநாமிப்பிளகள; தநாயேநார் தருமைத சகதயேமமைநாள. தந்கதயேநாரும
ஒரு நடிகர். ஷபண் ஜவடம தரித்து நடிப்பதல் பிரசத்த ஷபற்றவர். அக்கநாலத்தல் பிரபலமைநாய் விளங்கியே
வளளி கவத்தயேநநாகதயேர், அல்லி பரஜமைசுவரய்யேர் ஆகிஜயேநார் நடத்த வந்த கமஷபனிகளில் என்
தந்கதயேநார் நீண்டகநாலம பணி புரிந்தருக்கிறநார். தரு.பி.எஸ். ஜவலுநநாயேர் பின்பநாட்டுப்
பநாடுவதலிருந்து ரநாஜேபநார்ட் ஜவடத்தற்கு வரத் துநாண்டுஜகநாலநாயிருந்தவர் என் தந்கதயேநார்.
இச்ஷசய்தயிகனத் தரு நநாயேரவர்கஜள என்னிடம கூறி, என் தந்கதயேநாகரப் பநாரநாட்டினநார். அந்த நநாளில்
எல்லநா நநாடக நடிகர்களுக்கும ஆசரியேரநாக இருந்தவர் தவத்தரு சங்கரதநாஸ் சுவநாமிகள. அவகரத் தமிழ்
நநாடகத் தகலகமை ஆசரியேர் என்ஜற எல்ஜலநாரும குறிப்பிடுவநார்கள. என் தந்கதயும அவரது
மைநாளுக்கர்களிஜல ஒருவர்.
நநாடகத் ஷதநாழிலுக்கு அக்கநாலத்தல் தநாய் வீடநாக விளங்கியேது மைதுகரமைநாரு கரம. நநாடகக் கமஷபனிகள
ஷபருமபநாலும மைதுகரயிலிருந்ஜத ஷதநாடங்கும. ஜவறு ஊர்களில் நநாடகம ஷதநாடங்குபவர்களகூட
மைதுகர என்ஜற ஜபநாட்டுக் ஷகநாளவது வழக்கம, எனஜவ, என் தந்கதயேநாரும மைதுகரகயே இருப்பிடமைநாகக்
ஷகநாண்டநார்.

தத்துவ மீனஜலநாசனி வித்துவ பநால சகப
அந்தச் சமையேம, சங்கரதநாஸ் சுவநாமிககள ஆசரியேரநாகக் ஷகநாண்டு ஒரு நநாடகக் கமஷபனி ஷதநாடங்கியேது.
இளஞ் சறுவர்ககளஜயே முழுதும நடிகர்களநாகக் ஷகநாண்ட அந்தச் கமஷபனியின் ஷபயேர், மைதுகர தத்துவ
மீனஜலநாசனி வித்துவ பநால சபநா.
ஒரு நநாள என் தந்கதயேநார் என் சஜகநாதரர்களுடன் என்கனயும அகழத்துக் ஷகநாண்டு, தமைது ஆசரியேரநாகியே
சுவநாமிககளக் கநாணச் ஷசன்றநார். அப்ஜபநாது எங்ககளக் கூர்ந்து ஜநநாக்கியே சுவநாமிகள, “கண்ணநா, உன்
குழந்கதகஜள இந்தக் கமஷபனியிஜல ஜசர்த்துவிடு, நநான் கவனித்துக் ஷகநாளகிஜறன்” என்றநார்.
நநாடகத்துகறகயே ஷவறுத்தருந்த தந்கதயேநார் தயேங்கினநார். ‘குழந்கதகள படிக்கிறநார்கள; அவர்களுகடயே
படிப்பு ...’ என்று ஏஜதநா ஷசநால்ல முயேன்றநார். உடஜன சுவநாமிகள, “நநாஜன தமிழ்ப் படிப்பும ஷசநால்லி
கவக்கிஜறன்; படித்து வக்கீல் உத்தஜயேநாகம ஷசய்யேப் ஜபநாகிறநார்களநா, என்ன! நல்ல சந்தர்ப்பம,
இங்ஜகஜயே ஜசர்த்துவிடு” என்று வற்புறுத்தச் ஷசநான்னநார். எங்கள தந்கத அப்ஜபநாது ஸ்ஷபஷல் நநாடகம
என்ற மைரக் கட்கடகயேப் பற்றிக் ஷகநாண்டு வநாழ்க்ககக் கடலில் நீந்தக் ஷகநாண்டிருந்தநார். ஷகநாழுமபு,
யேநாழ்ப்பநாணம முதலியே இலங்ககத் தீவின் நகரங்களிஜலதநான் அவரது நநாடகப்பணி மிகுதயேநாக நகட
ஷபற்று வந்தது. மைதுகர அமமைன் சந்நிதகயே அடுத்த ஜசநாற்றுக் ககடத்ஷதருவில் நநாங்கள
குடியிருந்ஜதநாம. பண்கட நநாளில் இத் ஷதருவில் உணவு விடுத இருந்தருக்குஷமைன நிகனக்கிஜறன்.
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ஆனநால், நநாங்கள இருந்தஜபநாது ஜசநாற்றுக்ககடஜயேநா, இந்தக் கநாலச் சநாப்பநாட்டு ஒட்டஜலநா
எதுவுமில்கல. அருஜக ஷதற்கு ரத வீதயிலுளள ஷவளளியேமபலம கலநாசநாஜலதநான் நநான் படித்த
பளளிக்கூடம. என் மூத்த அண்ணநா தரு டி. ஜக. சங்கரன் ஆறநாவது வகுப்பிலும, சன்னண்ணநா தரு டி.
ஜக. முத்துசநாமி நநான்கநாவது வகுப்பிலும, நநான் இரண்டநாவது வகுப்பிலுமைநாகப் படித்துக்
ஷகநாண்டிருந்ஜதநாம. தமபி பகவத அப்ஜபநாது ககக்குழந்கத.

கமஷபனியில் ஜசர்ந்ஜதநாம
என் தந்கதயேநார் நன்கு சந்தத்தநார். எங்கஜளநாடு கலந்து ஜபசனநார். என்கனயும, சன்னண்ணநாகவயும
ஜசர்த்துவிட எண்ணி னநார். ஷபரியேண்ணநா மைட்டும படிப்பது நலஷமைனத் ஜதநான்றியேது. ஆனநால்,
ஷபரியேண்ணநாஜவநா அப்பநாவின் முடிகவக் ஜகட்டுக் கலங்கினநார். எங்ககளப் பிரியே அவர் மைனம இடம
தரவில்கல. எனஜவ, பளளிப் படிப்புக்கு முற்றுப்புளளி கவக்கப்பட்டது. நநாங்கள நநாடகக்
கமஷபனியில் ஜசர்ந்ஜதநாம. தந்கதயேநார் சறந்த பநாடகர். நல்ல சநாரீர வன்கமையுகடயேவர். எனஜவ,
அக்கநாலத்தல் மிக அவசயேமைநாகக் கருதப்பட்ட பின்பநாட்டுப் பநாடும ஸ்தநானத்தல் அவகரயும
கமஷபனியில் ஜசர்த்துக் ஷகநாண்டநார்கள. எங்ககளத் தனிஜயே விட்டுப் ஜபநாகத் தந்கதயேநார்
இகசயேவில்கல.
ஷபரியே அண்ணநாவுக்குப் பத்து ரூபநாய் மைநாதச் சமபளம. சன்னண்ணநாவுக்கு எட்டு ரூபநாயும எனக்குப்
பதஜனந்து ரூபநாயும ஷகநாடுப்பதநாக முடிவு ஷசய்யேப்பட்டது. பின்பநாட்டுப் பநாடும என் தந்கதயேநாருக்கு
மைட்டும அறுபத்த ஐந்து ரூபநாய் சமபளம. 1918-ஆமஆண்டில் தத்துவ மீனஜலநாசனி வித்துவ பநால
சகபயின் நநாடகங்கள மைதுகரயில் ஆரமபமைநாயின.

நநாரதநா கலகப்ரியேநா!
நநாடகக் கமஷபனி மைதுகர புட்டுத்ஜதநாப்பிலுளள ஒரு வீட்டில் இருந்து வந்தது. நநாடகங்களுக்குப் பயிற்ச
நடந்து ஷகநாண்டிருந்ததநால் நநாங்கள கமஷபனி வீட்டிஜலஜயே தங்கிஜனநாம. எனக்கு முதன்முதலநாகச்
சத்தயேவநான் சநாவித்தரி நநாடகத்தல் நநாரதர் ஜவடம ஷகநாடுக்கப்பட்டது. அப்ஜபநாது கமஷபனியிலிருந்த
நடிகர்கள அகனவரிலும நநான் தநான் மிகச் சறியேவன். அதனநால் ஆசரியேர் சங்கரதநாஸ் சுவநாமிகளுக்கு
என்மீது அளவு கடந்த பற்றுதல். அவர் என்கனப்பற்றி என்ன நிகனத்தநாஜரநா எனக்குத் ஷதரியேநாது.
அஜநகமைநாக எல்லநா நநாடகங்களிலும எனக்கு நநாரதர் ஜவடஜமை ஷகநாடுக்கப்பட்டது.
கமஷபனியில் அப்ஜபநாது ‘சட்டநாம பிளகள’யேநாக இருந்து பநாடங்கள ஷசநால்லி கவத்தவர் தரு டி. எஸ்.
குற்றநாலிங்கமபிளகள. சமைந்தனி, சதயேனுகுயேநா, சுஜலநாசன சத, பநார்வத கல்யேநாணம முதலியே
நநாடகங்களில் எல்லநாம நநாரதர் ஜவடஜமை எனக்குக் கிகடத்தது. ஷதநாடர்ந்து நநான் நநாரதர் பநாடம ஷசய்து
வருவகதக் கண்ட மைற்றப் பிளகளகள என்கனக் ஜகலி ஷசய்தநார்கள. “நநாரதநா, கலகப் பிரியேநா”
என்ஷறல்லநாம அடிக்கடி என்கனப் ஷபயேர் கவத்துக் கூப்பிட்டநார்கள. இந்தச் ஷசய்த சுவநாமிகளின்
ஷசவிக்கும எட்டியேது. அவர் ஒருநநாள எல்ஜலநாரும இருக்கும சமையேத்தல், “நநாரதர் கலகக்கநாரர்தநான்;
ஆனநால், அவர் ஷசய்யும கலகத்தனநால் யேநாருக்கும ஷகடுத ஜநரநாது; நன்கமைஜயே விகளயும” என்று
விளக்கம தந்தநார்.

கவகயே ஷயேன்னும ஷபநாய்யேநாக் குலக் ஷகநாடி
புட்டுத்ஜதநாப்பில் கமஷபனி வீட்டிற்கு எதஜர முழுதும ஒஜர மைணற் பரப்பு. கவககயேநாறு எதஜர
இருந்ததநால் தனசரி கநாகலயில் ஊற்று நீரில் குளிப்பதற்கும, மைநாஜல ஜநரங்களில் “பலிஞ் சடுகுடு
விகளயேநாடுவதற்கும எங்களுக்கு மிகவும வசதயேநாக இருந்தது. “கவகயே ஷயேன்னும ஷபநாய்யேநாக்
குலக்ஷகநாடி” என்று சங்க இலக்கியேம கவககயின் வளத்கதப் பற்றிப் ஜபசுகிறது. அஷதல்லநாம
பழங்கநாலம. இப்ஜபநாஷதல்லநாம மைகழக் கநாலங் களில் நநாகலந்து நநாட்கள ஷவளளம ககர புரண்டு
ஒடும. மீண்டும பகழயே குருடிதநான். அதற்குப் பின் ஊற்று நீரில்தநான் குளிக்க ஜவண்டும.
நநான் எந்தப் பநாடத்கதயும மிக விகரவில் ஷநட்டுருப் ஜபநாட்டுவிடுஜவன். அதனுல் பநாடத்தற்கநாக
ஆசரியேர் சுவநாமி களிடம நநான் அடிவநாங்கியேஜத இல்கல. சட்டநாமபிளகளயும எனக்கு அன்ஜபநாடு
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நடிப்புச் ஷசநால்லித் தருவநார். ஆனநால், மைற்ற வர்கள பநாடம ஷசய்யேநாமைல் அடிபடுவகதப் பநார்க்குமஜபநாது
எனக்குக் கஷ்டமைநாக இருக்கும.

முதல் நநாடகம
முதல் நநாடகம ‘சத்தயேவநான் சநாவித்தரி’ மைதுகர ஷபரியே தகரக் ஷகநாட்டககயில் அரங்ஜகறியேது. இப்ஜபநாது
அந்தக் ஷகநாட்டகக இருந்த அகடயேநாளஜமை ஷதரியேவில்கல. எல்லநாம வீடுகள நிகறந்து விட்டன.
ஜமைல மைநாச வீதயில் சன்னத் தகரக் ஷகநாட்டகக ஒன்று இருந்தது. இப்ஷபநாழுது அது சந்தரநா டநாக்கீஸ்
என்று ஷசநால்லப் படுகிறது. இவ்விரண்கடத் தவிர அப்ஜபநாது மைதுகரயில் நநான் அறிந்த வகரயில் ஜவறு
நநாடக அரங்கம கிகடயேநாது.
ஷபயேர் ஷபற்ற நககச்சுகவ நடிகர் தரு ச. எஸ்.சநாமைண்ணநா ஐயேர் எங்களுக்ஷகல்லநாம பவுடர் ஷதநாட்டு
ஷநற்றியிலிட்டு ஜவஷம ஜபநாட்டு விட்டநார். எனக்குத் தகலயில் நிகறயே முடி இருந்ததநால் அதஜலஜயே
ஷகநாண்கட ஜபநாட்டநார்கள. இடுப்பில் முழங்கநால் வகர, தூக்கி ஒரு மைஞ்சள பட்டுத் துண்கடத் தநார்
ஜபநாட்டுக் கட்டினநார்கள. அதற்குஜமைல் இடுப்கபச் சுற்றி ஒரு சவப்புப் பட்டு இரண்டு கநால்களிலும
‘கஜ்கஜே’ கட்டப்பட்டது. நநாரதர் கதத்கத ஜபநாட்டு ஆடிக் ஷகநாண்ஜட வரஜவண்டும. நநான் அரங்கில்
பிரஜவசக்கும சமையேத்தல் யேநாஜரநா ஒருவர் வந்து என் ககயில் மைரத்தநால் ஷசய்த ஒரு வீகணகயேக்
ஷகநாடுத்தநார்.

எமைகனக் கண்டு பயேம
‘சரிகமை பதநியேநாம ஏழு சுர நிகல லயே சங்கீத சுகஜமை ஷபரியே சுகம’ என்ற பநாடகலப் பநாடியே வண்ணம
நநான் ஆடிக் ஷகநாண்ஜட அரங்கில் பிரஜவசத்ஜதன். எல்ஜலநாரிலும நநான் மிகச் சறுவனநாக இருந்ததநால்
வந்தவுடஜனஜயே சகபயில் ககதட்டலும கலகலப் பும ஏற்பட்டன. பநாட்டு முடிந்ததும அசுவபத ரநாஜேநா,
அவர் மைகனவி மைநாளவி, புதல்வி சநாவித்தரிமூவருமபநாட்டுப்பநாடி என்கன வணங்கி உட்கநாரச்
ஷசநான்னநார்கள. ஜமைகடயில் உயேரமைநான நநாற். கநாலி ஜபநாடப்பட்டிருந்தது.ஒரு ககயில் வீகண இருந்ததநால்
அந்த உயேரமைநான நநாற்கநாலியில் உட்கநார இயேலநாமைல் நநான்சற்று, தயேங்கிஜனன். பிறகு ககயிலிருந்த
வீகணகயேக் கீஜழ ஜபநாட்டுவிட்டு, நநாற்கநாலிகயேப் பிடித்து ஏறி ஒருவநாறு அதல் உட்கநார்ந்ஜதன்.
சகபயில் அதற்கும கக தட்டினநார்கள. எனக்கு ஒன்றும புரியே வில்கல. பநாடத்கத மைட்டும தவறநாமைல்
ஜபசஜனன்; பநாடிஜனன். ஒருவககயேநாக நநாரதரின் முதல் கநாட்ச முடிந்தது.
உளஜள வந்ததும சுவநாமிகள என்கனத் தூக்கி முத்தமிட்டுப் பநாரநாட்டினநார். ‘கபயேன் சக்கிரம முன்னுக்கு
வந்துவிடுவநான்’ என்று எல்ஜலநாரும புகழ்ந்தநார்கள. நநாரதர் வர ஜவண்டியே அடுத்த கநாட்ச. எமைதருமை
ரநாஜேனின் சகப. நநான் மைகிழ்ச்சஜயேநாடு சகபயில் பிரஜவசத்ஜதன். எமைனுக்கும எனக்கும வநாதம நடந் தது.
சத்தயேவநான் உயிகரக் கவரக் கூடநாஷதன நநான் பலமுகற ஜவண்டிக் ஷகநாண்ஜடன். எமைதருமைன்
சநாதநாரணமைநாக வநாதத்துக் ஷகநாண்ஜட வந்தவர், இறுதயேநாகக் ஜகநாபம ஷகநாண்டு, “எட்டி நில்லும நநாரதஜர”
என்ற பநாட்கடத் ஷதநாடங்கித் தன் ககயிலிருந்த சூலநாயுதத்கத நீட்டிக் ஷகநாண்டு என்கன ஷநருங்கினநார்.
நநான் பயேந்து அலறியே வண்ணம உளஜள ஓடிப் ஜபநாய் சுவநாமிககளக் கட்டிக் ஷகநாண்ஜடன். சகபயில்
ஒஜர சரிப்பு, ஜகநாலநாகலம. தகர விடப்பட்டது.

சுவநாமிகள பரிவு
அன்று எமைன் ஜவடம ஜபநாட்டிருந்தவர் கந்தசநாமி என்னும ஷபயேருகடயேவர். அவருகடயே ஊர்
துரத்துக்குடி. ஜவஷம ஜபநாட்டு ஒத்தகக பநார்ப்பஷதல்லநாம அப்ஜபநாது கிகடயேநாது. முகஷமைல்லநாம
நீலத்கதப் பூச, ஷபரியே கறுப்பு மீகச எழுத, கண் களில் ஏஜதநா விழி பிதுங்கியேது ஜபநான்ற ஒரு
நீலக்கண்ணநாடிகயேப் ஜபநாட்டுக்ஷகநாண்டு, பயேங்கரமைநான ஜதநாற்றத்தல் நின்ற கந்த சநாமிகயேப் பநார்த்ததும
நநான் முதலிஜலஜயே பயேந்துவிட்ஜடன். அப்புறம அவர் ஜகநாபத்ஜதநாடு சூலத்கத நீட்டிக் ஷகநாண்டு
என்கன ஷநருங்கியேதும ஏஜதநா ஷசய்யேப் ஜபநாகிருஷரன்று அஞ்ச உளஜள ஒடி விட்ஜடன். ஜதமபித் ஜதமபி
அழவநாரமபித்ஜதன். சுவநாமிகள என்கனச் சமைநாதநானப்படுத்தனநார். எமைகனக் கூப்பிட்டு, என் பக்கத்தல்
நிறுத்தனநார், அவருகடயே தகலயிலிருந்த தகரக் கிரீடத்கதயும ‘ஜடநாப்பநா’ கவயும மூக்கில்
ஜபநாட்டிருந்த நீல வகலக் கண்ணநாடிகயேயும கழற்றச் ஷசய்தநார். “நமமை கந்தனடநா இவன்: நன்றநாய்ப் பநார்.
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எமைனில்கல! அஷதல்லநாம ஷவறும நடிப்பு!...பயேப்படநாஜத!” என்று தட்டிக் ஷகநாடுத்தநார், அந்த எமைக்
கந்தசநாமி யும என்ஜனநாடு சரித்துக் ஷகநாண்ஜட ஜபசனநார். ஒருவநாறு பயேம நீங்கியேது.
மீண்டும தகர தூக்கப்பட்டது. கநாட்சகயே விட்ட இடத் தலிருந்து ஷதநாடங்கினநார் கந்தசநாமி, எட்டி
நில்லும நநாரதஜர’ என்ற பநாடகலப் பநாடினநார். அப்ஜபநாதும நநான் சற்று நடுங்கிக் ஷகநாண்டிருந்ஜதன்.
எமைன் ஜபச முடித்ததும, “கச்கச கட்டிக் ஷகநாண்டு, நநாஜன உன் ககவரிகசகயேப் பநார்க்கிஜறன்” என்று
பநாட ஆரமபித்ஜதன். அவ்வளவுதநான். சகபயில் ஒஜர கக தட்டல்; சரிப்பு. நநாரதர் பயேந்து
ஓடிப்ஜபநானகதப் பநார்த்த சகபஜயேநா, இப்ஜபநாது ககவரிகசகயேப் பநார்க்கிஜறன்’ என்றநால் ஜவறு என்ன
ஷசய்வநார்கள? எப்படிஜயேநா நடுக்கத்துடன் பநாடி முடித்து உளஜள வந்து ஜசர்ந்ஜதன்.
அந்த முதல் நநாடகத்தல் நநான் பயேந்ஜதநாடியே சமபவம இன்னும பசுகமையேநாக என் நிகனவில்
இருப்பதுதநான் வியேப்பநாக இருக்கிறது.

கமஷபனியின் உரிகமையேநாளர்கள
இந்தச் சந்தர்ப்பத்தல் தத்துவ மீனஜலநாசனி வித்துவ பநால சகபகயேப் பற்றியும, தவத்தரு சங்கரதநாஸ்
சுவநாமிககளப் பற்றி யும சல ஷசய்தகள குறிப்பிடுவது அவசயேஷமைனக் கருதுகிஜறன்.
நநாடக சகபக்கு உரிகமையேநாளர்கள நநால்வர். தருவநாளர்கள சன்கனயேநாபிளகள, பழனியேநாபிளகள,
கருப்கபயேநாபிளகள, சுப்ரமைணியே பிளகள. இந்த நநால்வரில் நநாடக சகபக்கு அதக முதலீடு ஷசய்தவர்
சன்கனயேநாபிளகள. இவர் கமஷபனி வீட்டில் தங்குவதல்கல. அடிக்கடி வந்து பநார்த்துவிட்டுப்
ஜபநாவநார். கருப்கபயேநா பிளகள கமஷபனியின் கணக்கு விவகநாரங்ககளஷயேல்லநாம பநார்த்துக் ஷகநாளவநார்.
ஷபருமபநாலும கமஷபனி வீட்டிஜலஜயே தங்குவநார். சுப்பிரமைணியே பிளகள எப்ஜபநாதநாவது
மைநாதத்தற்ஷகநாரு முகற வந்து ஜபநாவநார். பழனியேநா பிளகள ஒருவர் தநான் எல்ஜலநாருடனும ஷநருங்கிப்
பழகக் கூடியேவர். அதலும ஆசரியேர் சுவநாமிகளிடம ஏதநாவது ஷசநால்ல ஜவண்டுமைநானநால் பழனியேநா
பிளகள தநான் ஷசநால்வநார். மைற்ற உரிகமையேநாளர்கள சுவநாமிகளிடம ஷநருங்கஜவ பயேப்படுவநார்கள.
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சங்கரதநாஸ் சுவநாமிகள
அந்தநநாளில் தமிழ் நநாடக உலகில் சுவநாமிகள’ என்றநாஜல ஜபநாதும, அது சங்கரதநாஸ் சுவநாமிகள
ஒருவகரத்தநான் குறிக்கும. சுவநாமிகள கநாலத்தல் இருந்த மிகப் ஷபரியே புலவர்களும
நநாடகநாசரியேர்களுமைநான உடுமைகலச் சரபம முத்துச்சநாமிக் கவிரநாயேர், சத்தரக்கவி சுப்பரநாயே முதலியேநார்,
ஏகக சவசண்முகம பிளகள, குடந்கத வீரநாசநாமி வநாத்தயேநார் முதலிஜயேநாஷரல்லநாம சுவநாமிகளின்
புலகமைக்குத் தகலவணங்கிப் பநாரநாட்டினநார்கள.
நடிகர்கள ஒழுக்கமைநாகவும, கட்டுப்பநாடநாகவும இருக்க ஜவண்டும என்பதல் சுவநாமிகள மிகவும
அக்ககறயுகடயேவரநாக இருந்தநார். ஷவற்றிகல ஜபநாடுவது, ஷபநாடி ஜபநாடுவது, பீடி சகஷரட் முதலியே
லநாகிரிப் ஷபநாருட்ககள உபஜயேநாகிப்பது இகவ ஷயேல்லநாம சுவநாமிகளுக்குப் பிடிக்கநாது. நடிகர்கள
யேநாரநாவது இவற்கற உபஜயேநாகிப்பதநாகத் ஷதரிந்தநால் அவன் பநாடு தீர்ந்தது. பிறகு யேநார் தடுத்தநாலும
பயேனில்கல; பயேங்கரமைநான அடி விழும. சுவநாமிகளின் இந்த அடிக்குப் பயேந்து கமஷபனிகயே விட்டு
ஓடியே நடிகர்கள பலருண்டு.
சுவநாமிகள தநாஜமை நடிப்புச் ஷசநால்லிக் ஷகநாடுப்பகத நநான் பலமுகற பநார்த்தருக்கிஜறன். எமைதருமைன்,
இரணியேன், கஜடநாற் கஜேன் முதலியே ஜவடங்களுக்கு அவஜரதநாம நடிப்புப் பயிற்ச அளிப்பநார். கமபீரமைநான
அவரது குரல் ஷவண்கல நநாதமஜபநால் ஒலிக்கும.
ஒஜர நநாளிரவில் ஒரு நநாடகம முழுவகதயும கற்பகனயேநாக எழுத முடிக்கும மைகத்தநான ஆற்றல்
சுவநாமிகளுக்கு இருந்தது. இது ஷவறும புகழ்ச்சயேன்று; என் கண்கண்ட உண்கமை.

நநாடகப் புலகமை
அஜநகமைநாக எல்லநா நநாடகங்களிலும எனக்கு நநாரதர் ஜவடஜமை ஷகநாடுக்கப்பட்டு வந்ததநாக முன்பு
குறிப்பிட்ஜடனல்லவநா? ஒருநநாள பழனியேநா பிளகள, ‘சுவநாமி! நமமுகடயே சண்முகம கதநாநநாயேகனுக
நடிப்பதற்கு ஏற்றபடி ஒரு நநாடகம எழுத ஜவண்டும’ என்று கூறினநார்.
சுவநாமிகள அவகரப் பநார்த்துப் புன்னகக புரிந்தநார். அந்த விநநாடிஜயே அவரது சந்தகன ஷசயேல்பட
ஆரமபித்துவிட்டது. பழனியேநாபிளகள ஷசநால்லியே வநார்த்கதகள சுவநாமிகளின் நநாடக இதயேத்கத
ஷதநாட்டுவிட்டது என்றுதநான் ஷசநால்ல ஜவண்டும. அப்ஷபநாழுதருந்ஜத அவர் வநானத்கதயும பூமிகயேயும
பநார்த்துச் சந்தக்க ஆரமபித்து விட்டநார்.
அன்று மைநாஜலஜயே சுவநாமிகள புத்தகக் ககடக்குச் ஷசன்றநார். ‘அபிமைன்யு சுந்தரி’ அமமைநாகனப் பநாடல்
பிரதஷயேநான்று வநாங்கி வந்தநார். இரவு சநாப்பநாட்டுக்குப் பிறகு ‘அரிக்கன் விளக்கக’ கவத்துக் ஷகநாண்டு
எழுத ஆரமபித்தநார். மைறுநநாள ஷபநாழுது விடிந்து நநாங்கள எழுந்தஜபநாது சுவநாமிகள நிமமைதயேநாக உறங்கிக்
ஷகநாண்டிருந்தநார். அவருகடயே படுக்ககயேருஜக அவர் எழுதயே ககஷயேழுத்துப் பிரதகள இருந்தன.
அபிமைன்யு நநாடகம மைங்களப் பநாட்டுடன் முடித்து கவக்கப் ஷபற்றிருந்தது. என்ன ஆச்சரியேம! ....
இந்தக் கநாலத்தல் ஒரு நநாடகம எழுதுவது என்றநால் எத்தகன எத்தகன முன் ஏற்பநாடுகள;
ஆஜலநாசகனகள; விவநாதங்கள. வசனம எழுதுவது ஒருவர்; பநாடல் இயேற்றுவது ஜவஷறநாருவர்;
இப்படிஷயேல்லநாம கஷ்டப்பட்டு இயேற்றியே நநாடகம ஜமைகடயில் நடிப்பதற்குப் ஷபநாருத்தமைநாக
இருக்குமைநாஷவன்பது ஜவறு விஷயேம. சங்கரதநாஸ் சுவநாமிகள ஒஜர நநாள இரவில் நூற்றுக் கணக்கநான
பநாடல்கள உகரயேநாடல்களுடன் அடித்தல், தருத்தல் இல்லநாமைல் எழுதயிருந்த அபிமைன்யு சுந்தரி
நநாடகத்கதக் கண்டு எல்ஜலநாரும அதசயேப்பட்டநார்கள. ஒரு நநாடகத்கத நகல் எடுப்பதற்குக்கூட ஒருநநாள
இரவில் முடியேநாது. நநான்கு மைணி ஜநரம நகடஷபறக் கூடியே ஒரு நநாடகத்கதக் கற்பகனயேநாகஜவ ஒர்
இரவுக்குள எழுத முடித்துவிட்டநார் சுவநாமிகள. அவகர முருகன் அருள ஷபற்ற அருட்ஷபருமபுலவர்
என்ஜற எல்ஜலநாரும வியேந்து பநாரநாட்டினநார்கள.‘அஜட சன்னப் பயேஜல! இந்த அபிமைன்யு நநாடகம உனக்
கநாகஜவ எழுதப் ஷபற்றது’ என்று கூறிச் சுவநாமிகள அன்று என் முதுகிஜல தட்டியேஜபநாது அது எனக்குப்
ஷபரிதநாகத் ஜதநான்ற வில்கல. இன்று அகத எண்ணிஷயேண்ணிப் ஷபருகமைப்படுகிஜறன். ஷபருமிதம
ஷகநாளகிஜறன்.
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தந்கதயேநார் நடித்த நநாடகம
முதல் நநாடகம சத்தயேவநான் சநாவித்தரி முடிந்த பிறகு, நநான்கு நநாட்கள ஒய்வு ஷகநாடுக்கப்பட்டது.
இகடஜயே ஒருநநாள நநாங்கள நடித்த அஜத ஷகநாட்டககயில் சுவநாமிகளின் ஜகநாவலன் நநாடகம
நகடஷபற்றது. ஸ்ஷபஷல் நநாடக நடிகர்கள அதல் கலந்து ஷகநாண்டநார்கள.
தரு. எம.எஸ்.தநாஜமைநாதரரநாவ் ஜகநாவலனநாக நடித்தநார். மைநாதவியேநாக ரத தனசநாமிப் பிளகளயும
கண்ணகி, கநாளியேநாக என் தந்கத டி. எஸ் கண்ணநாசநாமிப்பிளகளயும நடித்தநார்கள. என்னுகடயே நநான்கு
வயேதுப் பருவத்தல் ஒரு முகற என் தந்கதயேநார் நல்ல தங்கநாள நநாடகத்தல் நல்லதங்ககயேநாக
நடித்தகதப் பநார்த்தருக்கிஜறன். அப்ஜபநாது நநான் நல்லதங்ககயின் ககடசப் பிளகளயேநாக நடித்த
நிகனவிருக்கிறது. நநாஞ்சல் நநாட்டிலுளள தநாமைகரக் குளம என்ற ஊரில் அந்த நநாடகம நடந்தது. ஆனநால்,
அது ஏஜதநா கனவுஜபநாலத்தநான் நிகனவில் இருந்தது. இப்ஜபநாது ஜகநாவலன் நநாடகத்தல் அவர்
கண்ணகியேநாக நடித்தகதத்தநான் முதலும ககடசயுமைநாய்ப் பநார்த்ததநாகக் ஷகநாளளஜவண்டும. இந்த
நநாடகமும சுவநாமிகளின் ஏற்பநாட்டிஜலஜயே நகடஷபற்றதநால் நநாங்கள எல்ஜலநாரும நநாடகம பநார்த்ஜதநாம.
எம. எஸ். தநாஜமைநாதரரநாவ் அந்தநநாளில் மிகச் சறந்தநடிகரநாக விளங்கியேவர், அவருகடயே நநாடகங்கள
பலவற்கற நநான் பநார்த்தருக்கிஜறன். நநாடகப் ஜபரநாசரியேர் பமமைல் சமபந்தனநாரின் மைஜனநாகரன்,
நநாடகத்தல் மைஜனநாகரனக அற்புதமைநாக நடிப்பநார் தநாஜமைநாதரரநாவ் சங்கிலி யேறுக்கும கநாட்சயில் அவர்
நடிப்பகதப் பநார்க்கும ஜபநாது ஷமைய்சலிர்க்கும. பழமஷபறும நடிகர்களிஜல ஒருவர் அவர்.
என் தந்கதயேநார் நடிகரநாகக் கலந்து ஷகநாண்டது ககடசயேநாக அந்தக் ஜகநாவலன் நநாடகத்தல்தநான்.
அதன்பிறகு நடிக்கும சந்தர்ப்பம அவர் வநாழ்க்ககயில் ஏற்படஜவ இல்கல. பின்பநாட்டுக் கநாரரநாகஜவ
இறுத வகரயும வநாழ்ந்தநார்.
தத்துவ மீனஜலநாசனி வித்துவ பநாலசகபயின் நநாடகங்கள மைதுகரயில் ஷதநாடர்ந்து ஒரு மைநாதகநாலம
நகடஷபற்றன. பவளக் ஷகநாடி, சதயேனு சூயேநா, சுஜலநாசன சத, சமைந்தனி, பிரகலநாதன், ஜகநாவலன்,
பநார்வத கல்யேநாணம முதலியே நநாடகங்கஷளல்லநாம நடிக்கப் ஷபற்றன. சறுவர்கள நடிக்கும நநாடகம
ஆனதநால் சறந்த வரஜவற்கபப் ஷபற்றனஷவன்ஜற ஷசநால்லஜவண்டும.

தங்கப் பதக்கம பரிசு
அடுத்த ஊர் விருதுப்பட்டி ஆம, விருதுப்பட்டிதநான்; நமைது தகலவர் தரு. கநாமைரநாசர் அவர்கள பிறந்த
ஊர்தநான். விருதுநகர் என்ற ஷபயேர் அப்ஜபநாது இல்கல. பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகுதநான் ஏற்பட்டது.
விருதுப்பட்டிகயே நநான் மைறக்க முடியேநாது. அங்குதநான் 1936 இல் மைனிதகுல மைநாணிக்கம பண்டித
ஜநரு அவர்ககளத் தரிசத்ஜதன். வீரநாங்ககனயேநாக இன்று விளங்கும தருமைத இந்தரநா அவர்ககள
இளமபருவத்தஜல கண்ட இடமும விருதுப் பட்டிதநான்.
விருதுப்பட்டியில் நநாடகங்கள ஆரமபமைநாயின. எங்கள அன்னயேநார் மைதுகரயிஜல இருந்தநார்.
தந்கதயேநாருடன் நநாங்கள மூவரும கமஷபனி வீட்டிஜலஜயே தங்கிஜனநாம விருதுப்பட்டியில் தநான் எனக்கு
முதன்முதலநாக ஒரு தங்கப் பதக்கம பரிசநாகக் கிகடத்தது. விருதுப்பட்டி ரயில்ஜவ அதகநாரிகள
அகனவரும ஜசர்ந்து அளித்த பரிசு அது. பின்னநால் எங்களுக்கு எவ்வளஜவநா கஷ்டங்கள ஜநர்ந்த
கநாலங்களில்கூட அந்த முதற் பரிகச மைட்டும விடநாப்பிடியேநாக கவத்துக் ஷகநாண்டிருந்ஜதநாம.

புலங்தரன் எங்ஜக?
பவளக்ஷகநாடி நநாடகத்தல் நநான் புலந்தரனக நடிப்ஜபன். முதல் கநாட்சயில் வந்து, தநாயேநார் அல்லி
மைகநாரநாணியிடம பவள ரதம ஜவண்டுஷமைன்று ஜகட்டுவிட்டுப் ஜபநாய்விடுஜவன். பிறகு நநாடகத்தன்
ககடசயில்தநான் புலந்தரன் வரஜவண்டும. சுமைநார் நநான்கு மைணிஜநர இகடஜவகள இருக்கிறது.
அத்தகனஜநரம என்னநால் எப்படி விழித்துக் ஷகநாண்டிருக்க முடியும! நநாடகம அந்த நநாளிஷலல்லநாம
இரவு 9.30 மைணிக்கு ஆரமபமைநாகி ஏறத்தநாழ இரவு 2.30 மைணிக்கு முடிவுஷபறும. பக்கத் தட்டிகளின்
ஒரத்தல் நின்று பநார்ப்ஜபன். தவிர்க்க முடியேநாத நிகலயில் தூக்கம வந்து என் கண்ககளத் தழுவிக்
ஷகநாளளும. யேநாருக்கும ஷதரியேநாதபடி எங்கநாவது ஒரு மைகறவில் படுத்து உறங்கிவிடுஜவன். நநான் வர
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ஜவண்டியே கநாட்சக்கு முன்பநாகஜவ என் தந்கதயேநார் என்கனத் ஜதடிக் கண்டுபிடித்து எழுப்பி விடுவநார்.
இதுஜவ வழக்கம.
விருதுப்பட்டியில் ஒரு நநாள பவளக்ஷகநாடி நநாடகம நகட ஷபற்றஜபநாது நநான் படுத்துறங்கியே இடம
யேநாருக்கும ஷதரியேநாது ஜபநாயிற்று புலந்தரன் கநாட்ச வருவதற்கு முன்ஜப என்கனத் ஜதடத்
ஷதநாடங்கியேவர்கள, அந்தக் கநாட்ச வருமவகரயில் கண்டு பிடிக்கவில்கல. கநாட்சயும வந்துவிட்டது.
புலந்தரகனக் கநாஜணநாம. என்ன ஷசய்வநார்கள!
“எங்ஜக புலந்தரன்? எங்ஜக ஷண்முகம?” என்று ஜதடினநார்கள. ககடசயேநாக அல்லிஜவடம
புகனந்தருந்த நடிகஜர என்கனக் கண்டுபிடித்தநார். உறக்கம ககலக்கப்பட்டதும எனக்கு ஒன்றுஜமை
புரியேவில்கல. சறிது ஜநரத்தற்குப் பிறகுதநான் ஷதளிவுஷபற்ஜறன். சுவநாமிகள என்ன ஷசய்வநாஜரநா
ஷவன்று பயேந்து நடுங்கிஜனன். கநாட்ச முடிந்து வந்ததும சுவநாமிகள என்கனத் தட்டிக் ஷகநாடுத்து “ஜட
சன்னப் பயேஜல! இனிஜமைல் எல்ஜலநாருக்கும ஷதரியும படியேநான இடத்தல் படுத்துறங்கு. இப்படி மூகல
முடுக்குகளில் கிடந்து உறங்கநாஜத” என்று அன்ஜபநாடு கூறினநார். அன்று முதல் பவளக்ஷகநாடி நநாடகத்தல்
மைட்டும பகிரங்கமைநாக எல்ஜலநார் முன்னிகலயிலும உறங்க எனக்கு அனுமைத யேளிக்கப்பட்டது.

விளமபரங்கள
நநாடக சனிமைநா விளமபரங்கள இந்தக் கநாலத்தல் எவ்வளஜவநா வளர்ச்சயேகடந்தருக்கின்றன. புதயே
புதயே: முகறகளில் ஜபநாட்டி ஜபநாட்டுக் ஷகநாண்டு விளமபரங்கள ஷசய்கிறநார்கள. எவ்வளவு
சறப்புகடயேதநாக இருந்தநாலும அகதச் சரியேநானமுகறயில் விளமபரம ஷசய்யேநாவிட்டநால் விகல
ஜபநாகநாது என்ற நிகலகமை ஏற்பட்டிருக்கிறது.
புதயே நநாடகம ஒன்கற அரங்ஜகற்றுவதனநால் அகதப் ஷபநாது மைக்களிகடஜயே விளமபரப்படுத்த, இன்று
மிகவும சரமைம எடுத்துக் ஷகநாளள ஜவண்டியிருக்கிறது. ஷபரியே ஷபரியே சனிமைநாசுவஷரநாட்டி
களுக்கிகடஜயே இன்கறயேச் சறியே நநாடகச் சுவஷரநாட்டிகள மைங்கி விடுகின்றன. முழுப் பக்கம,
அகரப்பக்கம, கநால்பக்கம என்று சனிமைநா விளமபரங்கள வரும பத்தரிகககளில் ‘இஞ்சு’ க் கணக்கில்
ஷவளியிடப்படும நநாடக விளமபரங்கள மைக்களுக்குத் ஷதரிவதல்கல. இன்று நநாடக உலகம இருக்கும
நிகலயில் மிகப் ஷபரியே அளவில் விளமபரம ஷசய்வது முடியேநாமைல் இருக்கிறது. நநாடகத்தற்கநாக
ஏற்படுமஷசலவினங்கஜள அதகமைநாக இருப்பதநால் விளமபரத்தற்ஷகன்று ஒரு ஷபருந்ஷதநாகக
ஒதுக்குவது மிகவும கஷ்டமைநாக இருக்கிறது.
இந்தக் கநால நநாடக விளமபர நிகல இப்படி ....
அந்தநநாளில் நநாடகத்கத விளமபரப்படுத்துவது எவ்வளவு சுலபமைநாக இருந்தது ஷதரியுமைநா? சுவநாமிகள
தத்துவ மீனஜலநாசனி வித்துவ பநால சகபக்கு எழுதயே விளமபரத் துண்டுப் பிரசுரங்கள மிக
ஜவடிக்ககயேநாக இருக்கும. ‘பிரகலநாதன்’ நநாடகத்தற்கு அவர் எழுதயே விளமபரத்தநாள ஒன்று
இரண்டநாண்டுகளுக்கு முன்புவகர என்னிடம இருந்தது.
“இவன் யேநார்? ஏன் இப்படிப் பநார்க்கிறநான்? வலது புறம தருமபுமஜபநாது கண்களில் நீர் ததுமபுகிறது
இடது புறம தரும புமஜபநாது கண்களில் ஜகநாபநாக்னி வீசுகிறஜத! ....”
“ஆம, இவன் இரணியேகசபு -தன் தமபி இரண்யேநாட்சன் இறந்து ஜபநான ஷசய்தகயேத் தூதர் மூலம அறிந்து
வருந்துகிறநான். அஜத சமையேம தன் தமபிகயேக் ஷகநான்ற மைநாயேநாவியேநான ஹரிகயேப் பழி வநாங்க
ஜவண்டுஷமைன்ற ஆஜவச உணர்ச்சயேநால் ஜகநாபநாக்னி வீசுகிறது”
“வீரம, ஜசநாகம, ஜகநாபம ஆகியே மூன்று உணர்ச்சககளயும மைநாறி மைநாறித் ஜதநான்றுமபடியேநாகச் ஷசய்வது
எவ்வளவு அற்புதமைநாக இருக்கிறது”.
இவ்வநாறு ஜகளவியும, விகடயுமைநாக நநாடகத்தன் முக்கியே கட்டங்ககளப்பற்றிஷயேல்லநாம குறிப்பிட்டு,
நீளமைநான விளமபர அறிக்கக ஷவளியிடுவநார் சுவநாமிகள. இந்த விளமபரங்ககளச் ஜசகரித்து கவப்பதல்
அந்த நநாளில் எனக்குப் ஷபரும கபத்தயேம.

மைநாட்டு வண்டிப் பயேணம
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இப்ஜபநாது நநான் ஷசநால்லப் ஜபநாகும ஷசய்த உங்களுக்குப் ஷபரும வியேப்பநாக இருக்கும. கற்பகனயேல்ல;
உண்கமையேநாக நடந்த சமபவம.
விருதுப்பட்டிக்குச் சல கமைல் தூரத்தல் மைல்லநாங்கிணறு: என்று ஒரு சற்றுநார். விருதுப்பட்டியில் ஒரு
மைநாத கநாலம நநாடகங்கள நடத்தயேபின் மைல்லநாங்கிணறு ஷசன்ஜறநாம. அப்ஜபநாது அந்த ஊருக்குப்
ஜபநாவதற்கு நல்ல பநாகதயில்கல. பஸ் ஜபநாக்கு வரத்ஷதல்லநாம கிகடயேநாது. கரடு முரடநான அந்தப்
பநாகதயில் இரட்கட மைநாட்டு வண்டியில் அமைர்ந்து ஜபநாய்ச் ஜசர்ந்ஜதநாம. ஷபரியேவர்கள சலர் வண்டியின்
ஆட்டத்தற்குப் பயேந்து தமைநாஷநாகப் ஜபசக்ஷகநாண்ஜட நடந்து வந்து ஜசர்ந்தநார்கள.

ஜவட்டு விளமபரம
நநாங்களஜபநான மைறுநநாள நநாடகம கவக்கப்ஷபற்றிருந்தது. முதல் நநாடகம சத்தயேவநான் சநாவித்தரி.
விளமபர அறிக்கக ககளச் ஜசகரித்து கவப்பதல் அந்த நநாளில் எனக்குப் ஷபரியே கபத்தயேஷமைன்று
முன்ஜப குறிப்பிட்ஜடனல்லவநா? நநாடக ஜநநாட்டீஸ் ஜவண்டுஷமைன்று சல ஷபரியேவர்களிடம ஜகட்ஜடன்.
கிகடக்கவில்கல. “இந்த ஊரில் ஜநநாட்டிஸ் ஜபநாடும வழக்கம கிகடயேநாது” என்று ஷசநால்லிவிட்டநார்கள.
எங்களுக்குப் ஷபரியே அதசயேமைநாக இருந்தது. விளமபரம ஒன்றும இல்லநாமைல் நநாடகத்தற்கு மைக்கள
எப்படி வருவநார்கள என்ற ஜகளவி மைனத்தல் எழுந்தது. எவரிடமிருந்தும சரியேநான விகட
கிகடக்வில்கல.
நநாடகம இரவு பத்து மைணிக்கு ஆரமபம என்று ஷசநான்னநார்கள. இரவு 7.30 மைணிக்கு நநாங்கள எல்ஜலநாரும
சநாப்பிட்டுக் ஷகநாண்டிருந்ஜதநாம. தடீஷரன்று கநாது ஷசவிடு படுமபடியேநாக ஒரு ஷபரியே ஜவட்டுச் சத்தம
ஜகட்டது ஊஜர அதர்ந்து விடும ஜபநால இருந்தது. அந்தச் சத்தத்கதக் ஜகட்டதும எல்ஜலநாரும பயேத்துடன்
நநான்கு புறமும பநார்த்ஜதநாம. உடஜன சங்கரதநாஸ் சுவநாமிகள,“ ஜடய்! ஒன்றுமில்கல. நநாடக
விளமபரத்தற்கநாக ஜவட்டுப் ஜபநாடுகிறநார்கள” என்றநார், அப்ஜபநாதுதநான் எங்களுக்கு விஷயேம புரிந்தது.
அந்த ஊரில் ஷகநாட்டகக வநாசலில் ஜவட்டுப் ஜபநாடுவதற்கநாக ஒர் இடம அகமைக்கப்பட்டிருந்தகதப்
ஜபநாகுமஜபநாது பநார்த்ஜதநாம, இரவு 7.30 மைணிக்குஜமைல் மூன்று முகற ஜவட்டுப் ஜபநாடுவநார்களநாம. அந்த
ஊரிலும, சுற்றுப்புறத்தல் சுமைநார் ஏழு எட்டு கமைல் தூரத்தல் உளள சற்றுநார் மைக்கள இந்த ஜவட்டுச்
சத்தத்கதக் ஜகட்டுவிட்டு, மைல்லநாங்கிணறு கூத்து ஜமைகடயில் நநாடகம இருக்கிறது என்று ஷதரிந்து
ஷகநாளவநார்களநாம. எவ்வளவு எளிகமையேநான விளமபர முகற பநார்த்தீர்களநா?

ஷவளிச்சம ஜபநாடும முகற
இரவு 8.30 மைணிக்கு எல்ஜலநாரும ஷகநாட்டககக்குப் ஜபநாய்ச் ஜசர்ந்ஜதநாம. அப்ஜபநாஷதல்லநாம
மைதுகரயிஜலஜயே கூட மின்சநார விளக்கு கிகடயேநாது. ஆக ஷமைநாத்தம நநான்கு கியேநாஸ் கலட்டுகள தநாம
ஷகநாட்டகக முழுதும ஷவளிச்சம ஷகநாடுக்க ஜவண்டும. பிரதநான வநாயிலில் ஒன்று; ஜமைகடயுளஜள
ஜவடம புகனயும இடத்தல் ஒன்று, ஜமைகடயின் இருபுறமும இரண்டு கியேநாஸ் ஜலட்டுகள ஜமைஜல
கட்டித் ஷதநாங்கவிடப்ஷபற்றிருக்கும. ஷகநாஞ்சம ஷபரியே நகரமைநாய் இருந்தநால் இன்னும இரண்டு கியேநாஸ்
கலட்டுகள வரும. சகப நடுவில் ஒன்று; ஜமைகட நடுவில் ஒன்று. மைல்லநாங் கிணறு சற்றுநாரநானதநால்
நநான்கு ஜலட்டுகளதநாம இருந்தன. இந்த ஷவளிச்சத்தல் எப்படி நநாடகம பநார்த்தநார்கள என்பகத இன்று
எண்ணிப் பநார்க்கஜவ முடியேவில்கல. நம கண்களுக்கு இன்னும நுண்ணியே பநார்கவ இருந்தருக்க
ஜவண்டுஷமைன்ஜற நிகனக்கிஜறன். மின்சநார ஷவளிச்சம வந்த பின் கண் பநார்கவக்கிருந்த
வலிகமை ஜபநாய்விட்டது. ஒலி பரப்பும கமைக் வந்தபின் அகதக் ஜகட்டுக் ஜகட்டு, நம ஷசவிகளின்
வலிகமையும குகறந்து விட்டது.

தறந்த ஷவளி அரங்கம
இரவு ஒன்பது மைணியிலிருந்து பத்து மைணிக்குள நநாலநா பக்கங்களிலுமிருந்து இரட்கட மைநாட்டு
வண்டிகளிலும, கநால் நகடயிலுமைநாகப் ஷபருந் தரளநாக மைக்களவந்து கூடிவிட்டநார்கள, பத்தகர மைணி
சுமைநாருக்கு நநாடகம ஷதநாடங்கியேது. தறந்த ஷவளியில் ஆயிரக்கணக்கநான ஆண்களும ஷபண்களும
அமைர்ந்தருந்தநார்கள.
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தறந்த ஷவளியிஜல நநாடக அரங்கம அகமைப்பது நமைக்குப் புததன்று. பண்கடக் கநாலத்தஜலஜயே நநாடகம,
நடனம, பிற கூத்து வகககள எல்லநாம தறந்த ஷவளி ஜமைகடகளில் தநாம நகடஷபற்று வந்தன.
தமிழ்நநாட்டின் சறப்புக்குரியே ஆலயேங்களிஷலல்லநாம விழநாக் கநாலங்களில், அன்றும இன்றும கல
நிகழ்ச்சகள ஷபருமபநாலும தறந்த ஷவளிகளிஜலதநான் நகட ஷபற்று வருகின்றன. இந்தத் தறந்த ஷவளி
அரங்குககளத் ‘ஷதருக்கூத்து ஜமைகடகள’ என்று மைக்கள குகறவநாகக் கருத வந்தநார்கள. ஷசன்ற பல
ஆண்டுகளநாகத் தறந்த ஷவளி அரங்கின் நிகனவு மைநாறநாமைல், அழியேநாமைல் பநாதுகநாத்து வந்தவர்கள ஷதருக்
கூத்து ஆடியேவர்களதநாம என்பது மைறுக்க முடியேநாத உண்கமை. அது மைட்டுமைன்று, பநாரத விடுதகலப்
ஜபநாரநாட்டத்தல் தன்கன முதல் பலியேநாகக் ஷகநாடுத்த வீரபநாண்டியே கட்டஷபநாமமைணத் தமிழர்
மைறந்துவிடநாதபடி நிகனவூட்டிக் ஷகநாண்டிருந்தவர்கள, இந்தத் தறந்த ஷவளி ஜமைகடகளிஜல கூத்து
நடத்தயே ககலஞர் கஜள என்றநால் அதுவும நன்றியேறிதஜலநாடு ஒப்புக் ஷகநாளள ஜவண்டியே உண்கமை.
எனஜவ, தறந்த ஷவளி அரங்கம புதுகமை யேநானதன்று, பழகமைஷயேல்லநாம இன்று புதுகமையேநாகக் கருதப்
படுவதுஜபநாலத்தநான் இகதயும ஷகநாளளஜவண்டும.

பயேங்கர அகமைத
நநாடகம நடந்து ஷகநாண்டிருந்தது. இல்கல. நநாடகத்கத மைக்கள ஷதரியேவில்கல. உளஜள சகபயில்
சத்தஜமை ஷகநாஞ்சங்கூட ரசத்ததநாகத் இருந்தவர்கள ஒருவருக்ஷகநாருவர் இகதப்பற்றி முணமுணத்துக்
ஷகநாண்டிருந்தநார்கள. நநான் சன்னப் கபயேனநாக இருந்ததநால் ஜமைகடக்கு வந்தவுடஜனஜயே ஜேனங்கள
ககதட்டி வரஜவற்பது வழக்கம. சகபஜயேநார் மைந்த மைநாக உட்கநார்ந்தருப்பகதக் கண்ட சங்கரதநாஸ்
சுவநாமிகள,
“எல்லநாம சண்முகம பயேல் ஜமைகடக்குப் ஜபநானவுடன் சரியேநாய்ப் ஜபநாய்விடும.”
என்று கூறியேது என் கநாதல் விழுந்தது. நநாரதர் வர ஜவண்டியே கநாட்சயும வந்தது. “சங்கீத சுகஜமை ஷபரியே
சுகம” என்று பநாடிக்ஷகநாண்டு நநான் அரங்கில் பிரஜவசத்ஜதன். வழக்கம ஜபநால் ஷபருத்த கரஜகநாஷத்கத
எதர்பநார்த்த எனக்குப் ஷபரியே ஏமைநாற்றம ஏற்பட்டது. சகபயில் முழு அகமைத நிலவியேது. தூரத்தல்
கற்றநாகழப் புதர்கள; குகறவநான ஷவளிச்சம, எதஜர பயேங்கரமைநான அகமைத. எனக்கு என்னஜமைநா
ஜபநாலிருந்தது. தறந்த ஷவளியில் நடிப்பது எனக்குப் புதயே அனுபவம. அகவஜயேநாரின் மைரண அகமைத
எனக்கு அச்சத்கத ஏற்படுத்தயேது. முகத்தல் ஜசநாகச்சுகவ ததுமப, நநான் உளஜள வந்து ஜசர்ந்ஜதன்.
எமைதருமைன் ஜதநான்ற ஜவண்டியே கநாட்ச வந்தது. சந்தகன யிஜலஜயே உட்புறம உலநாவிக் ஷகநாண்டிருந்த
சுவநாமிகள, எமை தருமைனக ஜவடம புஜனந்தருந்த கந்தசநாமியிடம ஜபநாய் ஏஜதநா கநாதல்
ஷசநால்லிக்ஷகநாண்டிருந்தநார். உடஜன எமைதருமைன் கநாலில் ‘சலங்கக’ கட்டப் ஷபற்றது. கநாட்ச
ஷதநாடங்கியேது.

எமைதருமைன் ஆட்டம
“விண்டலமும மைண்டலமும எண்டிகச யேடங்களுக் விளங்கும கீத மைநார்க்கம அடுப்ஜபன்”
என்று ஷதநாடங்கும பநாடஜல முழக்கிக் ஷகநாண்டு எமைன் கந்தசநாமி ஜமைகடக்கு வந்தநார். வழக்கத்தற்கு
மைநாருகக் ககயிலிருந்த குலநா யுதத்கதச் சுழற்றிக் ஷகநாண்டு. ‘கத தக்க கத தக்க கத’ என்று குதத்துக்
ஷகநாண்டு, ‘ஜேல் ஜேல்’ எனச் சலங்கககள ஒலி ஷசய்யே, அரங்கம முழுவதும ஆட்டம ஜபநாடத்
ஷதநாடங்கினநார்.
சகபயில் ஒஜர கரஜகநாஷம! அகமைதயேநாயிருந்த சகபயில் ஆரவநாரம!! பஜல பஜல என்ற சத்தம !!!
அப்ஜபநாதுதநான் எல்ஜலநாருக்கும விஷயேம புரிந்தது. நடிகர்கள ஆடிக்ஷகநாண்டு வரஜவண்டும
என்பகதயும, ஆடநாத நநாடகம அதுவகர மைல்லநாங்கிணற்றில் நடந்தஜத இல்கல ஷயேன்பகதயும ஷதரிந்து
ஷகநாண்ஜடநாம.
இந்த நநாளிஜல கூட நநாடகத்கத ‘ஆட்டம’ என்று ஷசநால்வது வழக்கில் இருந்து வருவகதப்
பநார்க்கிஜறநாமைல்லவநா?
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அன்கறயே நநாடகத்தல் எமைனுக நடித்த கந்தசநாமிக்குப் பிரமைநாதமைநான ஜபர். அவகரத் தவிர மைற்ற நடிகர்கள
நன்றநாயில்கல ஷயேன்று பலரும ஜபசக் ஷகநாண்டநார்களநாம.
எப்படி ஜவட்டில் விளமபரமும விஜனநாத ஆட்டமும?
மைல்லநாங்கிணற்றில் நநாடகங்கள அதக நநாட்கள நகடஷபற வில்கல. ஷவகு விகரவிஜலஜயே சநாத்துரர்
ஜபநாய்ச் ஜசர்ந்ஜதநாம, சநாத்துரில் நநாடகங்களுக்கு நல்ல வரஜவற்புக் கிகடத்தது.

கமஷபனியின் நடிகர்கள
அந்த நநாட்களில் இப்ஷபநாழுது நகடஷபறுவகதப் ஜபநால் தனசரி நநாடகம கிகடயேநாது, வநாரத்தற்கு
மூன்று நநாட்கள தநான் நநாடகங்கள நகடஷபறும. இன்ஷனநாரு வியேப்புக்குரியே ஷசய்த என்னஷவன்றநால்
ஷபநாது விடுமுகற நநாளநான ஞநாயிற்றுக் கிழகமை நநாடகம கவப்பது வழக்கமில்கல.
இப்ஷபநாழுஷதல்லநாம சனி, ஞநாயிறுதநாம முக்கியேமைநான நநாடக நநாட்கள; அந்தக் கிழகமைகளில்தநான்
வசூலநாகும என்ற நிகலகமை ஏற்பட்டு விட்டது . அந்தக் கநாலத்தல் “பிரத ஷசவ்வநாய், வியேநாழன்,
சனிக்கிழகமைகளில் நநாடகம நகடஷபறும”, “ஆட்ட கநால சட்டத்கத அனுசரிப்பஜத முகற”, “அடநாது
மைகழ ஷபய்தநாலும விடநாது நநாடகம நடத்தப்படும” என்ஷறல்லநாம விளமபர அறிவிப்பிஜலஜயே ஜபநாட்டு
விடுவநார்கள. ஆக ஷமைநாத்தம ஒரு மைநாதத்தல் பன்னிரண்டு அல்லது பதமூன்று நநாடகங்கள
நகடஷபறுவது வழக்கம.

நடந்ஜத ஷசன்ஜறநாம
நடிகர்களும மைற்றத் ஷதநாழிலநாளர்களும எல்ஜலநாருமைநாக ஏறத்தநாழ நநாடக சகபயின் ஷமைநாத்த எண்ணிக்கக
நூறு ஜபரிருக்கலநாம. நநாங்கள தங்கியிருக்கும வீடு நநாடகக் ஷகநாட்டககக்கு அருகிலிருந்தநாலும
ஷதநாகலவிலிருந்தநாலும எல்ஜலநாரும நடந்ஜத தநான் ஜபநாய் வருஜவநாம. மைநாகல நநாடகம என்பஷதல்லநாம
கிகடயேநாது. எப்ஜபநாதும இரவு 9.30 மைணிக்குத் தநான நநாடக ஆரமபம. இரவு 7 மைணிக்குள
சநாப்பிட்டுவிட்டு எல்ஜலநாரும புறப்படத் தயேநாரநாகி விடுஜவநாம. ஷபரியேவர் யேநாரநாவது ஒருவர், ஒரு
அரிக்கன் விளக்ககக் ககயில் பிடித்துக் ஷகநாண்டு முன்ஜன ஷசல்வநார். அவகரப் பின்பற்றி நநாங்கள
எல்ஜலநாரும ஷசல்ஜவநாம. வீதகளில் ஆங்கநாங்கு மினுக்-மினுக்’ ஷகன்று ஷவளிச்சம ஷதரியும, சல
இடங்களில் ஷவளிச்சஜமை இரநாது. இருள சூழ்ந்தருக்கும. பநாகத ஷதரிந்து நடப்பஜத கஷ்டமைநாக
இருக்கும.

எல்ஜலநாருக்கும தகலமுடி
அஜநகமைநாக எல்லநா நடிகர்களும தகலமுடிகயே நீளமைநாக வளர்த்தருந்தநார்கள. இந்த நநாகளப்ஜபநால்
‘ஜடநாப்பநா’ கவத்துக் ஷகநாளள ஜவண்டியே அவசயேம ஷபருமபநாலும ஏற்பட்டதல்கல. ஆண்
ஜவடதநாரிகள தகலமுடிகயேப் பின்னல் சுருட்டி விட்டுக் ஷகநாளவநார்கள. ஷபண் ஜவடதநாரிகள
ஷகநாண்கடஜயேநா அல்லது சகடஜயேநா ஜபநாட்டுக் ஷகநாளவநார்கள. அபூர்வமைநாக யேநாரநாவது ‘கிரநாப்புத் தகல
ஆசநாமி, ஷபண் ஜவடம புகனயே ஜவண்டியே ஷநருக்கடி ஏற்படுவதுண்டு. அப்ஜபர்ப்பட்ட சமையேத்தல்
கமஷபனி யிலிருக்கும ‘ஜடநாப்பநா’ அவரது தகலகயே அலங்கரித்து, அஜகநாரமைநாகக் கநாட்ச அளிக்கும.
அந்த நடிகரும தமைது ஜடநாப்பநா கவத்த அழகியே முகத்கதக் கண்ணநாடியில் பநார்த்துவிட்டு உடனடியேநாகத்
தகலமுடி வளர்க்க ஜவண்டியே அவசயேத்கதப் புரிந்து ஷகநாளவநார்.
கமஷபனியில் அப்ஜபநாது முக்கியே ஜவடங்ககளத் தநாங்கியே நடிகர்கள சலகரப்பற்றி இங்ஜக
குறிப்பிடுவது கடகமைஷயேனக் கருதுகிஜறன்.

பநாட்டநா ரநாமைகிருஷ்ணன்
அப்ஜபநாது நநாடக சகபயில் முக்கியே கதநாநநாயேகனநாகவிளங்கியேவர் தரு டி. ஆர். ரநாமைகிருஷ்ணன். இவர்
சங்கரதநாஸ் சுவநாமிகளின் ஜபரன். இவகர நநாங்கள எல்ஜலநாரும ‘பநாட்டநா’ என்ஜற அகழப்பது வழக்கம.
சங்கரதநாஸ் சுவநாமிககள நநாங்கள எல்ஜலநாரும சுவநாமி என்று கூப்பிடுஜவநாம. இவர் சுவநாமிகளின் ஜபரன்
என்ற முகறயில் அவகரப் ‘பநாட்டநா’ என்ஜற அகழப்பநார். எனஜவ நநாளகடவில் இவகரஜயே நநாங்கள
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‘பநாட்டநா’ என்று கூப்பிடத் ஷதநாடங்கி விட்ஜடநாம. பநாட்டநா என்ற ஷபயேஜர இவருக்கு நிகலத்து விட்டது.
சுவநாமிகளும இவகரப் பநாட்டநா என்ஜற கூப்பிடுவநார்.
சத்தயேவநான் சநாவித்தரி நநாடகத்தல் பநாட்டநா இரநாமை கிருஷ்ணன் சத்தயேவநானநாகத் தறமபடப் பநாடி
நடிப்பநார்.
சநாரீரம கணிஷரன்றிருக்கும. சமைந்தனி நநாடகத்தல் சந்தரநாங்கதனுகவும, அபிமைன்யு சுந்தரியில்
அரவநானுகவும, சுஜலநாசன சதயில் ஆதஜசடனுகவும நடிப்பநார். ஆண் ஜவடத்தல் எப்படித் தறகமையேநாக
நடிப்பநாஜரநா அப்படிஜயே ஷபண் ஜவடத்தலும ஷபயேர் ஷபற்றவர். பவளக்ஷகநாடியில் அல்லியேநாகவும,
சதயேனுசூயேநாவில் அனுசூயேநாவநாகவும ஜதநான்றுவநார்.
1922-இல் நநாடக சகப தண்டிவனத்தல் நநாடகம நடத்தக் ஷகநாண்டிருந்த ஜபநாது, இவர்
கமஷபனியிலிருந்து விலக ஜநர்ந்தது. அதன் பிறகு பல நநாடக சகபகளில் பணி புரிந்தருக்கிறநார்,
ஸ்ஷபஷல் நநாடக நடிகரநாக இலங்ககயில் சல ஆண்டுகள இருந்து, இறுதயேநாக நநாடகத்துகறகயே விட்ஜட
விலகி, இப்ஜபநாது ஷசநாந்த ஊரநான தூத்துக்குடியில் இருந்து வருகிறநார்.

ஷபரியேண்ணநா டி. ஜக. சங்கரன்
என் மூத்த அண்ணநா டி. ஜக. சங்கரன் நநாடக சகபயில் மைற்ஷறநாரு கதநாநநாயேகனநாக விளங்கினநார். ‘சுஜலநாசன
சத’ நநாடகத்தல் அண்ணநாதநான் இந்தரஜித்துவநாக நடிப்பநார். சநாரீரம ஷகமபீரமைநாக இருக்கும.
வசனங்ககளத் ஷதளிவநாகப் ஜபசுவதல் இவருக்கு ஒரு தனித் தறகமை இருந்தது. சுஜலநாசகனகயே
இந்தர ஜித்து சகறஷயேடுத்துப் ஜபநாவதநாகத்தநான் ககத. சுவநாமிகளும அப்படிஜயேதநான் மைற்றவர்களுக்கு,
சுஜலநாசன சத நநாடகத்கத எழுதக் ஷகநாடுத்தருந்தநார். ஆனநால் ஷபரியேண்ணநாவின் ஜபச்சுத் தறகமைகயேக்
கண்டு மைகிழ்ந்த சுவநாமிகள, சகறஷயேடுத்துப் ஜபநாவகத மைநாற்றி, சுஜலநாசகன தநானுக மைனமிகசந்து
இந்தரஜித்து வுடன் ஷசல்லுவதநாகக் ககதகயே அகமைத்துக் ஷகநாண்டநார். இதற்கநாக இந்தரஜித்துவுக்கு ஒரு
நீண்ட வசனம எழுதனநார். இந்த வசனத்கதப் ஜபச முடிக்கச் சுமைநார் பத்து நிமிடங்கள ஆகும. இந்த
வசனத்தல் தமிழின் சறப்பும, தமிழர்களின் தருமைண வநாழ்க்கக பற்றியே ஷசய்தகளும விரிவநாக இடம
ஷபற். றிருந்தன. ஒரு மைங்கக தன் மைனத்தற் கிகசந்த ஆடவஜனநாடு தனித்துச் ஷசல்வது தவருகநாது
என்பகத இந்தரஜித்து சுஜலநா சகனக்கு விளக்கமைநாக எடுத்துச் ஷசநால்வதநாக அகமைந்துளள வசனம இது.
இந்த வசனத்கத அந்த நநாளில் ஷபரியேண்ணநா ஜபச முடித்ததும சகபஜயேநார் மைகிழ்ஜவநாடு ககதட்டிப்
பநாரநாட்டு வநார்கள. ‘தமிழ் வசனம’ என்ஜற நநாங்கள இகதக் குறிப்பது வழக்கம.
இன்னும சமைந்தனியிஜல அவஜலநாகன்: பவளக்ஷகநாடியில் அருச்சுனன்; பிரகலநாதநாவில் இந்தரன்;
அபிமைன்யு சுந்தரியில் துரி ஜயேநாதனன் ஆகியே ஜவடங்களில் அண்ணநா நடித்து வந்தநார். இகடக் கநாலத்தல்
1924-இல் இவர் நடிப்கபக் ககவிட்டுக் கம ஷபனியில் கணக்கு ஜவகலககளப் பநார்த்து வந்தநார். பிறகு
நநாங்கள இசநாந்தக் கமஷபனி துவக்கியேஜபநாது மீண்டும நடிப்புத் துகறக்கு வந்து விட்டநார்.

கதநாநநாயேகி சங்கநாரஜவலு
சத்தயேவநான் சநாவித்தரி நநாடகத்தல் முன் சநாவித்தரியேநாக நடித்தவர் தரு சங்கநாரஜவலு. இவர் தமமுகடயே
ஷபயேருக்கு ஏற்ற படி சங்கநார பநாகங்களில் மிகத் தறகமையேநாக நடிப்பநார். அந்தநநாளில் முன், பின் என்று
ஒஜர பநாத்தரத்கத இரு பகுதகளநாகப் பிரித்துக் ஷகநாடுப்பது வழக்கம. அஜநகமைநாகக் கநாதல்
கநாட்சகஷளல்லநாம இவருக்ஜக ஷகநாடுப்பநார்கள. சுஜலநாசன சதயிலும இவர் முன் சுஜலநாசகனயேநாக
நடிப்பநார். பவளக்ஷகநாடி, அபிமைன்யுசுந்தரி இரு நநாடகங்களிலும இவர் சுபத்தகரயேநாகத் ஜதநான்றுவநார்.
1921- இல்ஷசன்கனயில் நடித்துக் ஷகநாண்டிருந்த சமையேம சங்கநாரஜவலு ‘ஒரிஜினல் பநாய்ஸ் கமஷபனி’
க்குப் ஜபநாய் விட்டநார். அங்கு, பல ஆண்டுகள நடித்துப் புகழ் ஷபற்றநார்.

நல்ல பநாடகர் நல்லகண்ணநா
தரு கல்லகண்ணநா தருஷநல்ஜவலியில் பிறந்தவர். பின் சநாவித்தரியேநாகவும, பின் சுஜலநாசகனயேநாகவும
நடிப்பநார். இனிகமை யேநான குரல்; அருகமையேநாகப் பநாடுவநார். ஜசநாகமைநாக நடிக்க ஜவண்டியே பநாகங்களில்
இவரது நடிப்பு மிகச் சறப்பநாக இருக்கும. சதயேனுசூயேநாவில் நருமைகதயேநாகவும, பவளக்ஷகநாடியில்
பவளக் ஷகநாடியேநாகவும ஜதநான்றுவநார். இவர் 1922-இல் கமஷபனி பூவிருந்தவல்லியில் இருந்தஜபநாது
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விலகிக்ஷகநாண்டநார். ஜவறு சல நநாடக சகபகளில் இருந்த பின்பு, தருஷநல்ஜவலியில் கதயேற் ககட
கவத்துக் ஷகநாண்டிருந்தஜபநாது நநான் இவகரச் சந்தக்க ஜநர்ந்தது.

எமைன் கந்தசநாமி
எமைனக நின்று என்கனப் பயேமுறுத்தயே தரு கந்தசநாமிகயே நீங்கள மைறந்தருக்கமைநாட்டீர்கள என்று
நிகனக்கிஜறன். இவர் தநான் என் நிகனவில் இன்னும பசுகமையேநாக இருப்பவர், இரணியேன் கஜடநாற்கஜேன்
முதலியே இரநாட்சதஜவடங்கள இவரது தனி உரிகமை இவரும தூத்துக்குடிகயேச் ஜசர்ந்தவர். இவர் 1922இல் கமஷபனியிலிருந்து விலகினநார். பிறகு ஜவறு துகறகளில் ஈடுபட்ட தநாகக் ஜகளவி.

பயூன் ரநாமைசநாமி
கமஷபனியின் ஒஜர நககச்சுகவ நடிகரநாகத்தனியேரசு புரிந்தவர் தரு ரநாமைசநாமி. எல்லநா நநாடகங்களிலும
இவர் நககச் சுகவப் பநாத்தரங்ககள ஏற்று நடிப்பநார். அந்த நநாளில் அவசயே ஷமைன்று கருதப்பட்ட
‘பபூன்’ ஆகவும அடிக்கடி வந்து பநாடிப் ஜபநாவநார். அவருக்ஷகன்ஜற சுவநாமிகள சல புதயே நககச் சுகவப்
பநாடல்ககள இயேற்றினநார். இவர் ஆஞ்சஜநயேரநாக நடிப்பதற் ஷகன்ஜற ‘இலங்கநாதகனம’, நநாடகமும
தயேநாரிக்கப் ஷபற்றது. கமஷபனி பூவிருந்தவல்லியில் இருந்த ஷபநாழுது இவரும விலகிக் ஷகநாண்டநார்.
நநாங்கள தூத்துக்குடிக்குப் ஜபநாகும ஜபநாஷதல் லநாம இவகரச் சந்தப்பதுண்டு.

சன்னண்ணநா டி.ஜக. முத்துசநாமி
சன்னண்ணநா தரு. டி. ஜக. முத்துசநாமி கமஷபனியின் ஆரமப கநாலத்தல் சறு சறு ஜவடங்களதநாம
புகனந்து வந்தநார். சுஜலநாசன சதயில் சன்னண்ணநா ரநாமைரநாகவும, நநான் லட்சுமைணனுக வும நடிப்ஜபநாம.
சமைந்தனியிஜல அவர் சுஜமைதநாவநாக நடிப்பநார். நநான் சநாமைவநானக நடிப்ஜபன். மைற்ற நநாடகங்களில் எல்லநாம
சன்னண்ணநாவுக்குப் ஷபருமபநாலும ஜதநாழி ஜவடந்தநான். 1921 இல் ஷசன்கனக்கு வந்தபிறகுதநான் அவர்
கதநாநநாயேகியேநாக நடிக்கத் ஷதநாடங்கினநார். சன்னண்ணநாவுக்கு ஆரமபத்தல் நன்றநாகப் பநாட வரநாது. அந்தக்
குகறகயேப் ஜபநாக்க அவர் அருமபநாடு பட்டுச் சங்கீதம கற்றுக் ஷகநாண்டநார். பின்னல் அவர் நன்முகப்
பநாடவும, ஆர்ஜமைநானியேம வநாசக்கவும, ஆசரியேரநாக இருந்து, மைற்றவர்கஜளத் தயேநாரிக்கவுமைநாகத் தமகமை
வளர்த்துக் ஷகநாண்டநார். 1935-இல் நநாங்கள சஜகநாதரர்கள நநால்வரும நடித்த ஜமைனகநா ஜபசும படத் தற்குச்
சன்னண்ணநா சங்கீத கடரக்டரநாகவும இருந்தநார் என்பகத இங்ஜக மைகிழ்ஜவநாடு குறிப்பிட
விருமபுகிஜறன்.
சநாத்துளரிலும சவகநாசயிலும நநாடகங்கள நடித்துவிட்டு மீண்டும மைதுகரக்கு வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம. புதயே
நநாடகங்கள சல தயேநாரிக்கப் ஷபற்றன. புதயே நடிகர்களும சலர் கமஷபனியில் ஜசர்ந்தநார்கள. மைதுகரயில்
மீண்டும ஒரு மைநாத கநாலம நடித்து விட்டுச் சவகங்ககக்குப் பயேணமைநாஜனநாம.

பநாட்டி முத்தமமைநாள
சவகநாச வகரயில் நநாங்கள கமஷபனி வீட்டிஜலஜயே வசத்து வந்ஜதநாம. தநாயேநார் மைதுகரயிஜல
இருந்தநார்கள. அவர்ககளப் பிரிந்தருப்பது எனக்கு ஜவதகனயேநாகத்தநான் இருந்தது. தந்கத யேநாகரப்
ஷபற்ற தநாயேநார் தருமைத முத்தமமைநாள அன்கனயேநாருக்குத் துகணயேநாக இருந்தநார்கள. 1920-இல் எங்களுக்கு
ஒரு தங்கக பிறந்தநாள. சுப்பமமைநாள என்று அவருக்குப் ஷபயேர் சூட்டப் ஷபற்றது.தநாய்க்கும பநாட்டிக்கும
மைநாமி, மைருமைகள உறவு ஒத்துப் ஜபநாகவில்கல. சன்னண்ணநா ஷபரியேண்ணநா இருவரும தருவனந்த
புரத்தல் பநாட்டியிடஜமை வளர்ந்தவர்கள. மைதுகரக்கு வருமஜபநாது நநானும பகவதயும தநானிருந்ஜதநாம.
மைதுகர வநாசம உறுதப்பட்ட பிறகு, பநாட்டியேநார் அவர்ககள அகழத்து வந்தநார்கள. மைதுகரக்கு வந்த
பநாட்டியேநார், இறுதக்கநாலம வகர எங்கஜளநாடு இருக்கத் தட்டமிட்டுத்தநான் வந்தநார்கள. அதற்குத்
தகடயேநாக இருந்தது, வீட்டில் எந்ஜநரமும சச்சரவு. தநாயேநார் எவ்வளவு அடங்கிப்ஜபநானலும சண்கட
ஓய்வதல்கல. இந்த நிகலயில் பநாட்டி, தம சன்ன மைகனிடம ஜபநாகஜவண்டுஷமைன்று
நச்சரித்தநார்கள.தந்கதயேநாரநால் பநாட்டியின் ஷதநால்கலகயேப் ஷபநாறுக்க முடியேவில்கல.
விருதுப்பட்டியிலிருந்தஜபநாது பநாட்டியேநாகரத் தருவனந்தபுரத்துக்கு அனுப்பி கவக்க முடிவு ஷசய்தநார்
தந்கத. அதன்படி இரண்டு நநாள ஒய்வில் மைதுகர ஷசன்று, பநாட்டிகயேயும அகழத்துக் ஷகநாண்டு
ஷசங்ஜகநாட்கட வகர ரயிலில் ஷசன்றநார். பிறகு தடீஷரன்று என்ன நிகனத்தநாஜரநா, ஷதரியேவில்கல.
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பநாட்டியேநாகரத் தனிஜயே அனுப்பிவிட்டு, அங்ஜகஜயே தகலகயே ஷமைநாட்கட ஜபநாட்டுக் ஷகநாண்டு, உச்சக்
குடுமிஜயேநாடு விருதுப்பட்டி வந்து ஜசர்ந்தநார். “எதற்கநாக இந்த ஷமைநாட்கட?” என்றநார்கள அவரது
நண்பர்கள. “தநாயேநாகர ஊருக்கு அனுப்பி விட்ஜடன். இனிஜமைல் மீண்டும அவர்ககளப் பநார்ப்ஜபஷனன்ற
நமபிக்கக இல்கல. எனஜவ இறுதக் கடகமைகயே முடித்துக் ஷகநாண்ஜடன்” என்று சமைநாதநானம கூறினநார்.
இப்ஜபநாது சவகங்ககக்குப்பயேணமைநானவுடன் அன்னயேநாரும உடன் வந்தநார்கள. சவகங்ககயில்
தநாயேநாருடன் தனி வீட்டிஜலஜயே வசத்து வந்ஜதநாம.
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ஜபய் வீடு
சவகங்கக, ஜேமீனுக்குச் ஷசநாந்தமைநான நகரம. ஆங்கி ஜலயேகர எதர்த்து வீரப்ஜபநார் புரிந்த ரநாணி
ஜவலுநநாச்சயேநாரும, மைருது பநாண்டியேர்களும வநாழ்ந்த பிரஜதசம. அந்த ஊரில் கமஷபனிக்கு வீஜட
கிகடக்கநாமைல் மிகவும கஷ்டப்பட்டநார்கள. ககடசயேநாகக் ஷகநாட்டககக்கு அருகிஜலஜயே ஒரு ஷபரியே வீடு
கிகடத்தது. அது, சவகங்கக அரண்மைகனக்குச் ஷசநாந்தமைநான வீடு. அந்த வீடு, பல ஆண்டுகளநாகப்
பூட்டிக் கிடந்ததநாகவும, அதல் யேநாருஜமை குடியிருப்பதல்கலஷயேன்றும ஜபசக் ஷகநாண்டநார்கள. அந்த
வீட்டுக்குப் பக்கத்தஜலஜயே மைற்ஷறநாரு ஷபரியே வீடு பநாழ கடந்து கிடந்தது. அதுவும அரண்மைகனகயேச்
ஜசர்ந்த வீடுதநான்.
கமஷபனியேநார் குடியிருந்த வீட்டில், ஏற்கனஜவ ஜபய்கள குடியிருப்பதநாகப் பலரும ஷசநால்விக்
ஷகநாண்டநார்கள. அந்த வீட்டில் இருந்த அரண்மைகனகயேச் ஜசர்ந்த பல குடுமபங்கள நசத்துப்
ஜபநானதநாகவும ககத ககதயேநாகப் ஜபசக்ஷகநாண்டநார்கள
இந்தக் ககதககள உறுதப்படுத்தும முகறயில் ஒரு சமபவம நிகழ்ந்தது. ஒரு நநாள சுஜலநாசன சத
நநாடகத்தல் ஆதஜசடன் ஜவடம புகனந்தருந்த பநாட்டநா இரநாமைகிருஷ்ணன் தன் ஜவகல முடிந்து
விட்டதநால் சுவநாமிகளிடம ஷசநால்லிவிட்டுக் கமஷபனி வீட்டுக்குப் ஜபநாயிருக்கிறநார். சகமையேல்
அப்பநாஜிரநாவிடம சநாப்பநாடு ஜபநாடச் ஷசநால்லிவிட்டுப் புழக்ககடப் பக்கம ஜபநானவர், எதஜர யேநாஜரநா
ஒருவர் நிற்பகதப் பநார்த்து, “யேநாகரயேநா?” என்று ஜகட்டிருக்கிறநார். உடஜன தடீஷரன்று அந்த உருவத்தன்
கண்களிலிருந்து ஷநருப்புப் ஷபநாறிகள வீசவும, குளளமைநாக இருந்த உருவம ஷபரியே பகனமைரம அளவுக்கு
வளர்ந்து தகலவிரிஜகநாலத் துடன் பயேங்கரமைநாக நின்றதநாம. இகதப் பநார்த்த இரநாமை கிருஷ்ணன், ‘ஐஜயேநா’
என்று கூச்சலிட்டலறி அப்படிஜயே சநாய்ந்து விட்டநாரநாம.
நநாடகம முடிந்து எல்ஜலநாரும வீடு தருமபியேதும இச் ஷசய்தகயே அறிந்து இரவு முழுவதும நடிகர்கள
உறக்கஜமை இல்லநாமைல் இருந்தருக்கிரு.ர்கள. இரநாமைகிருஷ்ணனுக்குக் கநாய்ச்சல் கண்டுவிட்டது. ஒரு வநார
கநாலம சரமைப் பட்டநார். மைறுநநாள தந்கதயேநார் மூலம இந்தப்ஜபய் விஷயேத்கதக் ஜகட்டதும தநாயேநாருடன்
தனி வீட்டில் இருக்க ஜநர்ந்ததற்கநாக நநாங்கள சந்ஜதநாஷப்பட்ஜடநாம.
அதன்பிறகு ஷகநாட்டககயில் எப்ஜபநாதும ஜபய்க் ககதகள ஜபசுவது சகஜேமைநாகிவிட்டது. “ஜநற்றிரவு 12
மைணிக்கு ஒருஷபண் தகலவிரிஜகநாலமைநாய் அழுது ஷகநாண்டிருந்தகத நநான் பநார்த்ஜதன்” என்பநார் ஒரு
நடிகர். “விடியே 4 மைணிக்குப் பயேங்கரமைநான சத்தம மூன்று முகறக்ஜகட்ஜடன்” என்பநார் மைற்ஷறநாரு நடிகர்.
இப்படிஜயே நநாளகடவில் ஜபய்க் கலவரம அதகமைநாகி விட்டது. நககச்சுகவ நடிகர் ரநாமைசநாமி, ஒரு
நநாளிரவு வீட்டில் ஜபயேநாகஜவ நடிக்கத் ஷதநாடங்கிவிட்டநார். அவஜரநாடு சண்கடப் ஜபநாட்டுக் ஷகநாண்ட
இன்ஷனநாரு நடிககரப் பயேமுறுத்துவதற்கு இந்த ஜபய்க்கலவரத் கதப் பயேன்படுத்தக்ஷகநாண்டநார்.
அந்தவீட்டில் ஷநல் ஜபநாட்டு கவக்கும ஷபரியே குதர் ஒன்று இருந்தது. அந்தக் குதருக்குளதநான் இரவில்
அடிக்கடி சத்தம ஜகட்பதநாகச்ஷசநால்லிக்ஷகநாண்டநார்கள. பயூன் ரநாமைசநாமி மிகவும துணிச்சல் ஜபர் வழி.
அவர் இந்தக் குதருக்குள ஏறி உளஜள யிருந்து ஷகநாண்டு இரவில் ஜபயேநாக அலறத்ஷதநாடங்கினநார்.
இரண்ஷடநாரு நநாட்கள இவ்வநாறு அட்ட கநாசம ஷசய்து வந்தது ரநாமைசநாமிப் ஜபய். ககடசயேநாக ஒரு நநாள
இரவில் தடீஷரன்று சுவநாமிகள விழித்துக் ஷகநாண்டநார். குதர் அகசவகதப் பநார்த்தநார். அவருக்கு
உண்கமை விளங்கிவிட்டது” ஷபரியே விறகுக்கட்கட ஒன்கறக் ககயிஷலடுத்துக் ஷகநாண்டு குதர் அருஜக
வந்தநார். “வநா ஜபஜயே ஷவளிஜயே” என்று கர்ஜித்தநார். சுவநாமிகளின் கர்ஜேகனகயேக் ஜகட்டு நடுங்கியே ஜபய்,
ஷவல ஷவலத்துப் ஜபநாய் ஷவளிஜயே வந்தது. குதருக்குளளிருந்து ஏறிக் குதத்த ரநாமைசநாமிப் ஜபகயேக்
கண்டதும எல்ஜலநாரும பயேத்ஜதநாடு வநாகயேமூடிக்ஷகநாண்டு சரித்தநார்கள. அன்று ஜபய் சுவநாமிகளிடம
நல்ல பூகச வநாங்கியேது.
சவகங்ககயில் ஜவறு வீடு கிகடக்கநாகமையேநால் நநாடகம முடியுமவகர அந்தப் ஜபய் வீட்டிஜலஜயே
இருந்து கநாலம தளளினநார்கள.

சுவநாமிகளின் உறுத
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சவகங்ககயில் நநாடகங்களுக்கு மைற்ற ஊர்ககளவிட அதக மைநான வசூல். ஜேமீன்தநாரும அடிக்கடி நநாடகம
பநார்த்து வந்தநார். ஒருநநாள சதயேனுசூயேநா நநாடகத்தன்று ஜேமீன்தநார் வந்தருந்த ஷபநாது நடிகர்கள சலருக்குப்
பரிசுகள வழங்கப்பட்டன. சங்கர தநாஸ் சுவநாமிகளுக்கும. ஒரு பரிசு .ஷெ கநா டு க் க விருமபினநார்
ஜேமீன்தநார். சுவநாமிககள ஜமைகடக்கு அகழத்தநார்கள. சுவநாமிகள எப்ஜபநாதுஜமை ஜமைகடக்கு வருவது
வழக்கமில்கல. ஜேமீன்தநார் தமைது தவநான உளஜள அனுப்பி சுவநாமிககள ஜமைகடக்கு வந்து பரிகசப்
ஷபற்றுக்ஷகநாளளுமைநாறு ஷசநான்னநார். தவநான் வந்து ஷசநால்லியே பிறகுங்கூட சுவநாமிகள பிடிவநாதமைநாக
ஜமைகடக்கு வர மைறுத்துவிட்டது எனக்கு நன்முக நிகனவிருக்கிறது.

புகழ்பநாட மைறுத்தல்
நநாங்கள சவகங்ககக்கு வருமுன் மைதுகரயிலிருந்தஜபநாது இகதப் ஜபநாலஜவ மைற்ஷறநாரு சமபவம
நிகழ்ந்தது. அக்கநாலத்தல் தமிழறினநார்கஜளயும புலவர்ககளயும ஆதரித்துப் ஜபநாற்றி வந்த வளளல்
இரநாமைநநாதபுரம ஜசதுபத மைன்னநார் அவர்கள, சுவநாமி ககளக் கநாண விருமபினநார். மைன்னருகடயே
அரண்மைகன நிர்வநாகி ஒருவர் சுவநாமிககள அணகி, “நமைது ஜசதுபத மைன்னகரப் பநாடநாத புலவர்கள
ஒருவரும இல்கலஜயே! சுவநாமிகளமைட்டும ஏன் இன்னும மைன்னநார்மீது பநாடவில்கல? ஜநரில் வந்து ஒரு
பநாடல் பநாடினல் தங்களுக்குக் கனகநாபிஜஷகம ஷசய்வநாஜர மைன்னநார்!” என்றநார்.
சுவநாமிகள ஷதநாடக்க முதஜல மைனிதர்ககளப் புகழ்ந்துபநாடு வதல்கலஷயேன்று ஜநநான்புஷகநாண்டவர்.
ஆதலநால் மைன்னநார்மீது புகழ்மைநாகல பநாட மைறுத்துவிட்டநார். மீண்டும மீண்டும பல அன்பர்கள வந்து
இதுபற்றி வற்புறுத்தனநார்கள. சுவநாமிகள சனம ஷகநாண்டு, நநானும மைறவன் மைன்னனும மைறவன்
என்கனவிட மைன்னன் எந்த வககயிலும உயேர்ந்தவனல்லன் எதற்கநாக நநான் அவகனப் புகழஜவண்டும?
மைன்னன்மீது பநாடினநால்தநான் எனது. புலகமை மைன்னனுக்குப் புரியுஜமைநா?” என்று கூறிவிட்டநார்.
சுவநாமிகளின் இத்தககயே தன் மைதப்பின் ஷபருகமையும, ஷநஞ்சுறுதயின் அருகமையும எனக்குப்
புரியேவில்கல. புரிந்து ஷகநாளள இயேலநாத பருவம. இன்று அதன் சறப்கப உணர்ந்து ஷபருமிதம
அகடகிஜறன். சுவநாமிகள தமைது வநாழ்நநாளில் இறுத வகரயில் ‘நரஸ்துத’ பநாடஜவயில்கல என்பகத
இங்ஜக மைகிழ் ஜவநாடு குறிப்பிட விருமபுகிஜறன்.

அன்னம ஊட்டியே ஷதய்வம
சவகங்ககயில் தநாஜயேநாடு வசத்துவந்ததன் அருகமை எனக்கு நன்முகத் ஷதரிந்தது. விருதுப்பட்டி, சநாத்துரர்
முதலியே ஊர்களில் நநாடகம முடிந்து வந்ததும நநான் அப்படிஜயே உறங்கி விடுஜவன் மைதுகரயில்
நநாடகங்கள நகடஷபற்றப்ஜபநாது கூட வீடு ஷதநாகல விலிருந்ததநால் ஷபருமபநாலும வீட்டுக்குப்
ஜபநாவதல்கல. கமஷபனி வீட்டிஜலஜயே படுத்துக் ஷகநாளவது வழக்கம. சவகங்ககயில் தநாயேநாருடன்
தனிஜயே இருந்ததநால் நநாடகம முடிந்து வந்தவுடன் உறங்க முடிவதல்கல எங்கள தநாயேநார் பநாற்ஜசநாறு
பிகசந்து அதஜலஷகநாஞ்சம ஜமைநார் வி ட் டு கவத்தருப்பநார்கள. நநாங்கள வந்தவுடன் அந்தச் ஜசநாற்கறப்
பிகசந்து எங்களுக்கு உருட்டிப் ஜபநாடுவநார்கள, சுடச்சுட சுண்டக் கறிஜயேநாடு அகதச் சநாப்பிடும ஜபநாது
ஜதவநாமிருதமைநாய் இருக்கும. சல சமையேங்களில் அவர்கள சநாதத்கதக் ஷகநாண்டு வருமுன் நநான் உறங்கி
விடுஜவன்.
அன்னயேநார், உறங்கியே என்கன மைடியில் ஜபநாட்டுக்ஷகநாண்டு அன்னத்கத ஊட்டுவநார்கள. நநான் பநாத
உறக்கத்தஜலஜயே சநாப்பிடுஜவன். மைறுநநாள கநாஜலயில் எனக்கு இரவு சநாப்பிட்ட நிகனஜவ இரநாது
“ஏனமமைநா, என்ன எழுப்பிச் சநாப்பநாடு ஜபநாட வில்கல?” என்று தநாகயேக் ஜகநாபித்துக் ஷகநாளஜவன். தநாயேநார்
சரிப்பநார்கள. “ஷபரியேண்ணநா ஏண்டநா, துரங்கிக் ஷகநாண்ஜட சநாப்பிட்டது நிகனவில்கலயேநா?” என்று
ஜகட்பநார். அப்ஜபநாதுதநான் எனக்குச் சநாப்பிட்ட நிகனவு வரும. அந்த அருகமைத் தநாயின் அன்பிகன
எண்ணி ஷயேண்ணி இப்ஜபநாது இன்புறுகிஜறன்.

பட்டநாபிஜஷக நநாடகம
சவகங்ககயில் ஒருமைநாத கநாலம நநாடகம நடந்தது. ககடச பட்டநாபிஜஷக நநாடகம ‘பிரகலநாதன்’ கவக்கப்
ஷபற்றிருந்தது. நநான் பிரகலநாதனநாக நடித்ஜதன். நல்ல கூட்டம. நநாடகம சறப்பநாக நகடஷபற்றது.
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நநாடக சகபகளில் ஒரு வழக்கமுண்டு. ககடச நநாடகத்தன்று கநாட்சகள முடியே முடியேப் பின்புறம
தகரககள அவிழ்த்துக் கட்டி மைறுநநாள பயேணத்தற்கு ஆயேத்தம ஷசய்துஷகநாண்ஜட இருப்பநார்கள.
நநாடகம முடியுந் தருவநாயில் முன்புறமுளள இரண்ஷடநாரு தகரகளதநாம இருக்கும. அவற்கறயும ஜமைஜல
பரண் மீதருந்தபடிஜயே சுருகணஜயேநாடு சுருட்டிக் கட்டி கவத்து, மைங்களம பநாடி முடிந்ததும, அப்படிஜயே
சுருகணஜயேநாடு கீஜழ இறக்கி விடுவநார்கள. இது சகபஜயேநாருக்கு ஜவடிக்ககயேநாக இருக்கும. ஜமைலும
கீழுமைநாக சுருண்டு உயேர்ந்து விழுந்து ஷகநாண்டிருந்த தகரகயே எதர்பநாரநாத விதமைநாகக் சுருகணஜயேநாடு
அப்படிஜயே கீழிறக்குவதநால், சகபஜயேநாரின் கண்தருஷ்டி கழிந்து விடும என்ற நமபிக்ககயும இருந்தது.
பட்டநாபிஜஷக நநாடகத்தன்று அந்த நநாளில் எல்லநா ஊர்களிலும நடிகர்களுக்குப் பரிசு வழங்கும வழக்கம
உண்டு. இந்த நநாளில் அது மைகறந்து வருகிறது. அந்த நநாளில் ரசகர்கள இன்னும ஷகநாஞ்சம தநாரநாள மைனம
பகடத்தவர்களநாக இருந்தநார்கள. அத்ஜதநாடு, விளமபரப் பிரியேர்களநாக இல்லநாமைலும இருந்தநார்கள.
யேநாருக்கு எங்கிருந்து பரிசு வரப் ஜபநாகிறது என்பஜத ஒருவருக்கும ஷதரியேநாது. பரிசு
ஷகநாடுப்பதற்கநாகஷவன்று எந்தப் ஷபரியே மைனிதருக்கும இலவசச் சட்டுக் ஷகநாடுப்பதல்கல.
நடிகர்களுக்கு நிகறயேப் பரிசுகளும கிகடத்து வந்தன.

மைறு பிறவி
நநாடகம முடிந்தது வழக்கமஜபநால் மைங்களம பநாடுவதற்கு முன், பரிசு வழங்குவநார்கள, ஒவ்ஷவநாருவரநாக
ஜமைகடக்கு வந்து ஷபயேர்ககளச் ஷசநால்லிப் பரிசுககள வழங்கிக் ஷகநாண்டிருந்தநார்கள. பிரகலநாதனுக்கு
முடி சூட்டுவஜதநாடு நநாடகம முடிவகடவதநால் நநான் முடி சூட்டிக் ஷகநாண்ட நிகலயில் அப்படிஜயே
சமமைநாதநானத் தல் வீற்றிருந்ஜதன். அன்று எனக்கும இரண்டு தங்கப் பதக் கங்கள பரிசநாகக்
கிகடத்தகமையேநால் உற்சநாகத்ஜதநாடு உட்கநார்ந்தருந்ஜதன்.
என் தந்கதயேநார் பின்பநாட்டுப் பநாடும இடத்தலிருந்து உட்புறத் தட்டிக்குப் பக்கத்தல் வந்து, ஏஜதநா
கசகக ஷசய்து ஷகநாண்டிருந்தநார். நநான் தற்ஷசயேலநாகத் தந்கதகயேப் பநார்த் ஜதன். அவரது கசககயேநால்
என்கனச் சமமைநாதனத்தன் கீழ்ப்படி யில் இறங்கி உட்கநாரச் ஷசநால்கிரு ஷரன்பது புரிந்தது. கநாரணம
புரியேநாத நிகலயில், நநான் அவர் ஷசநான்னபடி இருந்த இடத்த லிருந்து ஒருபடி இறங்கி உட்கநார்ந்ஜதன்.
அவ்வளவுதநான். அடுத்த விநநாடியில் என் தகலக்குஜமைல் கட்டப்பட்டிருந்த தர்பநார் தகர அப்படிஜயே
சுருகணஜயேநாடு ‘தடநா’ ஷரன்ற சத்தத்துடன் விழுந்தது. என்ஜமைல் விழவில்கல என்றநாலும அது விழுந்த
அதர்ச்சயேநால் நநான் சுருண்டு விழுந்ஜதன் உளஜள நின்ற தந்கதயேநார் ஓடி வந்து, என்கன வநாரிஷயேடுத்து
அகணத்துக்ஷகநாண்டநார்.
ஒரு படி நநான் கீஜழ இறங்கி உட்கநார்ந்தரநாவிட்டநால் என் வநாழ்நநாள அன்ஜற முடிந்தருக்கும.
ஷதய்வத்தன் தருவுளளம ஜவறு விதமைநாக இருந்ததநால் பிகழத்ஜதன். ஏஜதநா தற்ஷசயேலநாக நநான்
கீழ்படியில் உட்கநார்ந்ததநாக எண்ணி, சுவநாமிகள ஆனந்தக் கண்ணிர் சந்த, என்கன வநாழ்த்தனநார்
ஷதய்வம, தந்கதயேநார் உருவத்தல் நின்று, என்கனக் கநாத்தகத அறிந்தஜபநாது எல்ஜலநாரும
அதசயித்தனநார்.
என் தகலக்கு ஜநரநாகக் கநாட்ச அகமைப்பநாளர் ஒருவர், சுருகணஜயேநாடு தகரகயேக் கட்டிக்
ஷகநாண்டிருந்தகதப் பநார்த்த என் தந்கதயேநார் ஏஜதநா எண்ணி, என்கனக் கீழிறங்குமைநாறு ஷசய்தநார்
என்பகதப் பின்னல் அறிந்ஜதன். சல நிமிடங்களில் பரண் மீதருந்து கீழிறங்கி வந்த கநாட்சயேகமைப்பநாளர்
தரு ரநாமைசநாமி என்கனக் கட்டியேகணத்துக் ஷகநாண்டு, “மைறு பிறவி எடுத்தநாஜயே அப்பநா” என்று கதறியேழுத
கநாட்ச, இன்றும என் மைனக் கண் முன்னநால் நிற்கிறது.
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மைறக்க முடியேநாத இரசகர்!
நநாடக இரசகர்களிஜலஜயே பல தரப்பட்டவர்கள உண்டு. நநான் என் நநாடக வநாழ்க்ககயில் எத்தகனஜயேநா
விதமைநான இரசகர்ககளப் பநார்த்தருக்கிஜறன். ஆனநால் சவகங்ககயில் எங்களுக்கு அறிமுகமைநான ஒரு
இரசககர இன்னும என்னநால் மைறக்க முடியே வில்கல.
இந்த நநாடக இரசகர் ஒரு முஸ்லீம. சவகங்ககயில் எங்கள நநாடகங்ககள விடநாமைல் பநார்த்து வந்தநார்.
நநாடகம முடிந்த மைறு நநாள எங்கள வீட்டுக்கு வருவநார். வருமஜபநாது மிட்டநாய் பிஸ்கத்து, பழங்கள
முதலியேவற்கறக் ஷகநாண்டு வந்து ஷகநாடுப்பநார். தந்கதயேநாஜரநாடு நீண்ட ஜநரம ஜபசக் ஷகநாண்டிருப்பநார்.
தந்கதயேநாருக்கு அந்த இரசகர் ஜபநானநால் ஜபநாதுஷமைன்றிருக்கும. ஆனநால் இவர் ஒரு நநாளும எளிதநாகப்
ஜபநானஜத இல்கல. இந்த இரசகர் ஜபநாவதற்கநாக மைரியேநாகதயேநான முகறயில் தந்கதயேநார்
என்ஷனன்னஜவநா ஷசய்வநார். ஒன்றும அவரிடம பயேன்படநாது. ககடசயேநாக, எங்களுக்கு
ஜவகலயிருக்கிறது. நீங்கள ஜபநாய் வநாருங்கள, என்று அப்பட்டமைநாகச் ஷசநான்ன பிறகுதநான் அவர்
ஜபநாவநார்.
சவகங்ககயில் இந்த இரசககர முதன்முதலநாகச் சந்தத்த ஜபநாது எங்களுக்கு மைகிழ்ச்சயேநாகத்தநான்
இருந்தது. ஆனநால் ஒவ்ஷவநாரு நநாளும அவர் வந்து நநாடகத்கதப்பற்றியும, நடிப்கபப் பற்றியும புகழ்ந்து
ஜபசப் ஜபச, எங்ககளச் சலிப்பகடயேச் ஷசய்து விட்டநார். தந்கதயேநாருக்கு இவஜரநாடு ஜபசுவஜத ஒரு
ஷதநால்கலயேநாகப் ஜபநாய்விட்டது. அந்த இரசகஜரநா எகதப் பற்றியும சந்தகனப்படநாமைல் ஷதநாடர்ந்து
வந்து ஷகநாண்ஜடயிருத்தநார்.
பட்டநாபிஜஷகம முடிந்த மைறுநநாள கநாகலயிலும வழக்கம ஜபநால் வந்து விட்டநார். அந்தத் தகரஜயேநாடு
கூடியே மைர உருகள என்மீது விழுந்தருந்தநால் என்ன கத ஜநர்ந்தருக்கும என்பகதப் பற்றிஷயேல்லநாம
நீண்ட ஜநரம ஜபசக் ஷகநாண்டிருந்தநார். தநாகர தநாகரயேநாகக் கண்ணிர் விட்டநார். அவர் அழுதகதப் பநார்க்க
எனக்ஜக பரிதநாபமைநாக இருந்தது. எப்படிஜயேநா ஒரு வககயேநாக அவகர ஷவளிஜயே அனுப்பினநார் தந்கதயேநார்.

பரமைக்குடிப் பயேணம
சவகங்ககயில் நநாடகம முடிந்ததும பரமைக்குடிக்குப் பயேணமைநாஜனநாம. அப்ஜபநாது சவகங்ககக்கு இரயில்
பநாகத கிகடயேநாது. மைதுகரயிலிருந்து பஸ் வழியேநாகத்தநான் ஜபநாஜனநாம. சவகங்ககயிலிருந்து
பஸ்ஸிஜலறி மைநானநாமைதுகர ஜபநாய் அங்கிருந்து இரயிஜலறிப் பரமைக்குடிக்குப் ஜபநாக ஜவண்டும. நநாங்கள
அகனவரும பஸ்ஸிஜலறிப் பயேணத்தற்குச் சத்தமைநாக இருந்ஜதநாம. பஸ் புறப்படும ஜநரத்தல் அந்த
அற்புத நநாடக இரசகர் தடீஷரன்று வந்து விட்டநார். “நநானும உங்கஜளநாடு மைநானுமைதுகர வந்து,
வழியேனுப்பிவிட்டு வந்து விடுகிஜறன்” என்று கூறிப் பஸ்ஸில் ஏறினநார். என்ன ஷசய்வது? பஸ்
புறப்பட்டு விட்டது. ஜவறு வழியின்றித் தந்கதயேநாரும தகலயேகசத்தநார்.
மைநானநாமைதுகர இரயில் நிகலயேம வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம. பஸ்ஸிலிருந்து சநாமைநான்ககள இறக்குவதலும,
மீண்டும அவற்கற இரயிலில் ஏற்றுவதலும இரசகர் வஞ்சகமில்லநாமைல் உதவி புரிந்தநார். இரயிலும
புறப்பட்டது. நநான் தகலகயே ஷவளிஜயே நீட்டி அவகரப் பநார்த்துக் ஷகநாண்ஜடயிருந்ஜதன். கண்களில் நீர்
ததுமப அவர் ஏக்கத்ஜதநாடு நின்றநார்.
பரமைக்குடிக்கு வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம. தந்கதயேநார் முன்ஜப ஒரு முகற வந்து வீடு பநார்த்து கவத்தருந்ததநால்
நநாங்கள எங்கள தநாயேநாருடன் தனிவீடு ஜபநாய்ச் ஜசர்ந்ஜதநாம. அன்றிரவு பயேணக் ககளப்பு அதகமைநாக
இருந்தது. நிமமைதயேநாக உறங்கிஜனநாம.

மைறுநநாள கநாகல
மைறுநநாள கநாகல ஏழுமைணி அளவில் எழுந்து நநான் பல் துலக்கிக் ஷகநாண்டிருந்ஜதன். தந்கதயேநார்
அமமைநாவுடன் ஏஜதநா சண்கட ஜபநாட்டுக் ஷகநாண்டிருந்தநார். கவனித்ஜதன். அமமைநா, கநாகலயில் ஜகநாபி
ஜபநாடுவதற்குக் ‘கருப்பட்டி’ இல்கலஷயேன்று ஷசநால்லி யிருக்கிறநார்கள. அதுதநான் சண்கடக்குரியே
விஷயேம.
30

ஆம; அந்த நநாளில் நநாங்கள கருப்பட்டிக் கநாபி தநான் சநாப்பிடுவது வழக்கம. இப்ஜபநாதுகூட எங்கள
நநாகர்ஜகநாவிலுக்குப் ஜபநாகும ஜநரங்களில் வீட்டில் என் அண்ணியேநாரிடம கருப்பட்டிக் ஜகநாபி ஜபநாடச்
ஷசநால்லுஜவன். அந்தக் ‘கநாபி'யில் எனக்கு ஒரு தனி ஆகச.
“ஷபநாழுது விடிந்து, கநாபி குடிக்க ஜவண்டியே ஜநரத்தல் தநான கருப்பட்டி இல்கலஷயேன்று ஷசநால்வது?”
இது அப்பநாவின் ஜகளவி.
“இன்று ‘கநாபி’ ஜவண்டியேதல்கல. தண்ணீர் குடித்தநால் ஜபநாதும. மைற்ற கநாரியேங்ககளப் பநார்” என்று
தந்கதயேநார் இறுதயேநாக முடிவு கூறி விட்டநார். அவரும பல் துலக்கத் ஷதநாடங்கினநார்.
ஷவளிஜயே யேநாஜரநா வருவதுஜபநால் சத்தம ஜகட்டது. நநாங்கள எட்டிப் பநார்த்ஜதநாம. ககயில் ஒரு ஷபரியே
கருப்பட்டிப் ஷபநாட்டலத்ஜதநாடு சரித்துக் ஷகநாண்ஜட நின்றநார் சவகங்கக நநாடக இரசகர். எங்களுக்கு
வியேப்பநாகப் ஜபநாய்விட்டது. இவர் எப்படித் தடீஷரன்று கருப்பட்டிஜயேநாடு வந்தநார்...?
நநாடக இரசகர் எங்கள பிரிகவத் தநாங்கநாது அடுத்த வண்டியிஜலஜயே பரமைக்குடிக்குப் புறப்பட்டு
விட்டநார். கநாகலயில் எங்கள வீட்கடத் ஜதடிக் கண்டுபிடித்து வந்தருக்கிரு.ர். உளஜள அமமைநாவும
அப்பநாவும கருப்பட்டிக்கநாகச் சண்கட ஜபநாட்டுக் ஷகநாண்டது அவர் கநாதல் விழுந்தருக்கிறது. உடஜன
அவசரமைநாக ஒடிப் ஜபநாய், பக்கத்தலுளள ககடயிலிருந்து கருப்பட்டிகயே வநாங்கிக் ஷகநாண்டு
வந்தருக்கிறநார்.
இந்த விபரத்கத அறிந்ததும தந்கதயேநாருக்கு இவரிடம மிகுந்த அனுதநாபம ஏற்பட்டது. அவகரயும
தமஜமைநாடு பலகநாரம சநாப்பிடச் ஷசநான்னநார். பிறகு நநாடகப் கபத்தயேத்தநால் ஏற்படும தீகமைககளப்
பற்றிஷயேல்லநாம அவருக்கு விரிவநாகவும விளக்கமைநாகவும எடுத்துக் கூறினநார். அவகர ஒருவநாறு
சமைநாதநானப் படுத்தத் தநாஜமை உடனகழத்துச் ஷசன்று இரயிலில் ஏற்றி அனுப்பிவிட்டுத் தருமபினநார்.

நிலநாச் சநாப்பநாடு
பரமைக்குடியில் நநாடகம ஷதநாடங்கியேது. நல்ல வசூல். சவகங்ககயிலும பரமைக்குடியிலும வசூல்
அதகமைநாகும ஷசய்தகயே அறிந்ததும கமஷபனி உரிகமையேநாளர்கள எல்ஜலநாரும அடிக்கடி
வந்துஜபநானநார்கள. சங்கரதநாஸ் சுவநாமிகள, ஷபளர்ணமியேன்று நிலநாச் சநாப்பநாடு சறப்பநாகப்
ஜபநாடஜவண்டுஷமைன்று தட்டம ஜபநாட்டநார். அந்த ஏற்பநாடு, உரிகமையேநாளர்களில் இரண்ஷடநாருவருக்குப்
பிடிக்கவில்கல. சுவநாமிகளின் தட்டப்படி அதற்கு அதகமைநாகச் ஷசலவநாகுஷமைன்று ஷதரிந்தது.
உரிகமையேநாளர்கள ஜயேநாசத்தநார்கள. சுவநாமிகள, அவர்ககளப்பற்றிக் கவகலப்படவில்கல. தமைது
தட்டப்படிஜயே சறப்பநான முகறயில் நிலநாச்சநாப்பநாட்டுக்கு ஏற்பநாடு ஷசய்தநார். நடிகர்களுக்ஷகல்லநாம
ஒஜர குதுரகலம, எல்ஜலநாரும முழு நிலவு உலநாவரும நந்நநாளில் விருந்துண்டு களித்ஜதநாம.

உரிகமையேநாளர்கள தட்டம
உரிகமையேநாளர்கள கூடிக்கூடிப் ஜபசனநார்களநாம. சுவநாமிகளின் ஜபநாக்கில் அவர்களில் சலருக்கு அதருப்த
ஏற்பட்டதநாம ஜதகவயேநான நநாடகங்கஜளஷயேல்லநாம தயேநாரித்தவுடன் சுவநாமிககள விலக்கிவிடவும,
சட்டநாமபிளகள தரு குற்றநாலலிங்கம பிளகளகயே கவத்துக் ஷகநாண்ஜட நநாடகங்ககளத் ஷதநாடர்ந்து
நடத்தவும தட்டமிட்டதநாக எங்கள தந்கதயேநார் வந்து கூறினநார். உகழப்புப் பங்கநாளியேநான தரு
பழனியேநாப்பிளகள ஒருவர் மைட்டும இந்த ஏற்பநாட்டுக்கு இகசயேவில்கலஷயேன்றும ஷசநான்னநார்.
உரிகமையேநாளர்களின் தட்டஷமைல்லநாம சுவநாமிகளுக்குத் ஷதரிந்துவிட்டது. அதன் கநாரணமைநாகப் புததநாக
நநாடகம தயேநாரிப்பதும நிறுத்தப்பட்டது. நிகலகமைகயே அறிந்த உரிகமையேநாளர்கள சல நநாட்கள
அகமைதயேநாக இருந்து பநார்த்துவிட்டு மைதுகரக்குப் ஜபநாய்ச் ஜசர்ந்தநார்கள. பழனியேநாப்பிளகள மைட்டுஜமை
இருந்து நிர்வநாகத்கதக் கவனித்து வந்தநார்.
பரமைக்குடி நநாடகம முடிந்து தண்டுக்கல்லில் ஒரு மைநாத கநாலம நநாடகங்கள நடத்தவிட்டு மீண்டும மைதுகர
வந்து ஜசர்த்ஜதநாம. மைதுகரயில் சல நநாடகங்கள நகடஷபற்றன.

தங்கட்கிழகமை பஜேகன
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கமஷபனியில் தங்கட்கிழகமைஜதநாறும பஜேகன நகடஷபறுவது வழக்கம, நடிகர்கள எல்ஜலநாரும
கூட்டமைநாகச் சுவநாமிகளின் பநாடல்ககளப் பநாடுஜவநாம. ககடசயில் தனித்தனியேநாக ஒவ்ஷவநாரு நடிகரும
பநாடஜவண்டும கூட்டத்தல் ஜகநாவிந்தநா ஜபநாடும சலர், தனியேநாகப் பநாடுமஜபநாது குளறி வழிவநார்கள.
இவர்ககளஷயேல்லநாம சட்டநாமபிளகள குறித்துக் ஷகநாளவநார். பின்னல் சுவநாமிகள கவனித்துக்
ஷகநாளவநார்கள. எனஜவ பநாடும ஒவ்ஷவநாருவரும பயே பக்தஜயேநாடு பநாடுவநார்கள. மைதுகரயில் ஒரு நநாள
புட்டுத்ஜதநாப்பிலுளள கமஷபனி வீட்டில் பஜேகன வழக்கம ஜபநால் நடந்தது. சத்தகரத் தருவிழநா
நகடஷபறும சமையேம அது. இரஜவநாடிரவநாக, ஷசநாக்ஜகசப் ஷபருமைநான் ஊர்வலம புறப்பட்டு
புட்டுத்ஜதநாப்புக்கு வருகிற நநாள. பஜேகனயில் நநாங்கள எல்ஜலநாரும பநாடிமுடித்து விட்ஜடநாம.
பஜேகனக்கு வந்தருந்த நண்பர்களிலும சலர் பநாடினநார்கள. ககடசயேநாகச் சுவநாமிகள பநாட ஜவண்டுஷமைன
எல்ஜலநாரும வற்புறுத்தனநார்கள சுவநாமிகள சறிது சந்தத்தநார்கள. குறுநககஜயேநாடு, “எவ்வளவு
ஜநரமபநாட ஜவண்டும?” என்று ஜகட்டநார்கள. “தங்கள மைனமஜபநால் பநாடுங்கள” என்றநார் ஒருவர்.
சுவநாமிகளின் புலகமைகயே நன்கறிந்தவரநான பழனியேநாயிளகள, “சுவநாமி ஊர்வலம இங்கு வருகிற, வகர
பநாடுங்கள” என்றநார்.
“ஆண்ட சக்ரவர்த்த” என்று தருப்புகழ்ச் சந்தத்தல் பநாடத் ஷதநாடங்கினநார் சுவநாமிகள. கண்ககள மூடியே
வண்ணம பநாடிக்ஷகநாண்ஜடயிருந்தநார், ஏற்கனஜவ ஷநட்டுருப் ஜபநாட் டிருந்த பகழயே பநாடலன்று;
அப்ஜபநாதுதநான் கற்பகனயேநாக எழுந்த புதயே பநாடல். எல்ஜலநாரும வியேப்ஜப வடிவநாக வீற்றிருந்தனநார்.
பநாடல் முடியேவில்கல. ஷதநாடர்ந்து பநாடிக்ஷகநாண்ஜட பரவச நிகலயிலிருந்தநார் சுவநாமிகள.
நீண்டஜநரத்தற்குப் பின் சுவநாமி ஊர்வலம வருவகத அறிவிக்கும நநாதசுர இன்னிகசக் ஜகட்டது. ஜமைளச்
சத்தம தன் பநாட்டுக்கு இகடயூரநாக வந்த நிகலயில் கண்ககளத் தறந்தநார் சுவநாமிகள. பநாடகல
முடித்தநார். சுமைநார் ஒரு மைணி ஜநரம சுவநாமிகள பநாடியேதநாக எல்ஜலநாரும ஜபசக்ஷகநாண்டது என் கநாதல்
விழுந்தது. மைதுகர நநாடகங்ககள முடித்துக் ஷகநாண்டு விருதுப்பட்டி, சநாத்துநார், தருஷநல்ஜவலி முதலியே
நகரங்களுக்குச் ஷசன்ஜறநாம. வசூல் சுமைநாரநான முகறயில் இருந்து வந்தது.

ஒப்பந்த நநாடகம
தமைது ஊரநாகியே தூத்துக்குடியில் நநாடகம நடத்த ஜவண்டு ஷமைன்று சுவநாமிகள தட்டமிட்டநார்.
தருஷநல்ஜவலியிலிருந்து துரத்துக்குடிக்குப் ஜபநாஜனநாம. துரத்துக்குடியில் நநாடகம நடத்தக்
ஷகநாண்டிருந்தஜபநாது பக்கத்தல் சுமைநார் இருபது கமைல் ஷதநாகலவிலுளள ஏரல் என்னும ஊரிலிருந்து
கமஷபனிகயேக் ‘கண்ட்ரநாக்ட்’ ஜபச ஒருவர் வந்தநார்.
அவர், மைநாதம பதமூன்று நநாடகங்களுக்குச் சகல ஷசலவுகளும ஜபநாக ஆயிரத்த ஐநூறு ரூபநாய்கள
தருவதநாக ஒப்பந்தம ஷசய்துஷகநாண்டநார். இப்ஜபநாஷதல்லநாம ஒரு நநாடகத்தற்கு 1500 ரூபநாய்கள
ஷகநாடுத்தநாலும நநாடகம நடத்துவது கஷ்டமைநாயிருக்கிறது. அந்த நநாளில் 13 நநாடகங்களுக்கு 1500
ரூபநாய்கள என்றநால், கநால மைநாறுபநாட்கட எண்ணிப் பநாருங்கள. எல்ஜலநாரும இரட்கட மைநாட்டு
வண்டிகளில் பயேணம ஷசய்து ஏரல் ஜபநாய்ச் ஜசர்ந்ஜதநாம. ஏரலில் வீடு கிகடக்கநாததநால் தநாயேநார் மைட்டும
தூத்துக்குடியிஜலஜயே இருக்க ஜநர்ந்தது.
ஏரலில் நநாடகக் ஷகநாட்டககக்கு எதஜரஜயே ‘களளுக்ககட’ இருந்தது. நநாடகம பநார்த்துக்
ஷகநாண்டிருப்பவர்களில் பலர் அடிக்கடி ஷவளிஜயே ஷசன்று வருவநார்கள. ஒரு சலர் ஷமைநாந்கத ஜயேநாடு
உளஜள வந்து உட்கநார்த்து ஷகநாண்டு குடிப்பநார்கள. இந்தக் ஜகநாலநாகலத்கதக் கண்டு யேநாரும
அதசயேப்படுவதுமில்கல; தடுப்பதுமில்கல. நநாடகங்கள நல்ல வசூலில் ஷதநாடர்ந்து நகட ஷபற்று
வந்தன.

தகரநாறும குழப்பமும
நநாடகத்கதக் ‘கண்ட்ரநாக்டு’ எடுத்தவர் மிகுந்த புத்தசநாலி. அவர் சுவநாமிககள எப்படிஜயேநா
சரிப்படுத்தக் ஷகநாண்டநார். சுவநாமிகளுக்குத் ஜதகவயேநான சகல வசதககளயும தனிப்பட்ட முகறயில்
ஷசய்து ஷகநாடுத்து விட்டநார். ஒப்பந்தப்படி கமஷபனிக்கு அன்றநாடச் சநாப்பநாட்டுக்குரியே பணத்கதக் கூடக்
ஷகநாடுக்கநாமைல் ஏஜதஜதநா ஷசநால்லி வந்தநார். சநாப்பநாட்டுவககயில் ஒருநநாள தகரநாறு ஏற்பட்டதும எங்கள
தந்கதயேநாருக்குப் பிரமைநாதக் ஜகநாபம வந்துவிட்டது. அன்று ககடச நநாடகம, நடிகர்கள எல்ஜலநாகரயும
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வீட்டுக்குள கவத்துப் பூட்டிவிட்டு “ஒருவரும இன்று நநாடகத்தற்குப் ஜபநாகக் கூடநாது” என்று ஆகண
பிறப்பித்து விட்டநார். விபரம அறிந்தவுடன் கண்ட்ரநாக்டரிடமிருந்து ஆள வந்தது. வந்தவர் தந்கதயேநார்
வநாசற்படியில் ககயில் ஷபரியே தடிஜயேநாடு உட்கநார்ந்தருக்கும நிகலகயேப் பநார்த்தவுடன் பயேந்து
ஓடிவிட்டநார். பிறகு கண்ட்ரநாக்டர் சுவநாமிகளிடம விஷயேத்கதச் ஷசநால்ல, சுவநாமிகஜள ஜநரில் வந்தநார்.
சுவநாமிகள வருவகத அறிந்ததும தந்கதயேநார் ஷபட்டிப் பநாமபநாய் அடங்கிவிட்டநார். ஒன்றும ஜபசநாமைல்
கதகவத் தறந்துவிட்டு, எங்ஜகநா ஜபநாய்விட்டநார். அன்று ககடச நநாடகம; சுகவயில்லநாமைல்
கவகலஜயேநாடு நடந்து முடிந்தது. எல்ஜலநாரும தூத்துக்குடி வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம.
இந்தச் சமபவத்தற்குப் பின் சுவநாமிகளுக்கும, எங்கள தந்கதயேநாருக்கும மைனக் கசப்பு வளர்ந்தது.
துரத்துக்குடிக்கு வந்ததும தடீஷரன்று ஒரு நநாள சுவநாமிகளிடமும ஷசநால்லநாமைல் தந்கதயேநார் எங்கள
எல்ஜலநாகரயும அகழத்துக் ஷகநாண்டு இரயிஜலறி மைதுகர வந்து ஜசர்ந்தநார்.
மைதுகரக்கு வந்த மைறுநநாள தந்கதயேநார், சன்கனயேநா பிளகளகயேப் ஜபநாய்ப் பநார்த்தநார். ஏரலில் நடந்த
விஷயேங்ககள ஷயேல்லநாம கூறினநார். இனிஜமைல் கமஷபனியிலிருந்தநால் சுவநாமிகளுக்கும தமைக்கும மைனத்
தநாங்கல் வளருஷமைன்றும கணக்குத் தீர்த்துத் தங்ககள நிறுத்தவிடுமைநாறும ஜவண்டிக்ஷகநாண்டநார்.
சன்கனயேநா பிளகள, கமஷபனியின் முக்கியேமைநான பங்கநாளி. அதகப் பணம ஜபநாட்டவர். அவர்
அப்ஜபநாது மைதுகர ஷபநான்னகரத்தல் தமைது குடுமபத்ஜதநாடு வசத்து வந்தநார். தந்கதயேநாரின்
ஷமைநாழிகயேக்ஜகட்டதும, அவர் தந்கதயேநாகரச் சமைதநானப்படுத்த விட்டு, உட்புறமஷசன்று இரண்டு
தந்தககளக் ஷகநாண்டு வந்து ஷகநாடுத்தநார். அவ்விரண்டு தந்தகளும தூத்துக்குடியிலிருந்து சுவநாமிகளநால்
ஷகநாடுக்கப்பட்டிருந்தன. முதல் தந்தயில், “கண்ணநாசநாமிப் பிளகள ஜகநாஷ்டியேநாகர கவத்து இனிஜமைல்
ஷதநாழில் நடத்த முடியேநாது. ஜவறு ஏற்பநாடு ஷசய்யேவும” என்று குறிப்பிட்டிருந்தது. இரண்டநாவது
தந்தயில்,
“கண்ணநாசநாமிப்பிளகள ஜகநாஷ்டியேநார் என்னிடம ஷசநால்லநாமைல் ஜபநாய் விட்டநார்கள. உடனடியேநாக
அனுப்பி கவக்க ஏற்பநாடு ஷசய்யேவும” என்று எழுதப்பட்டிருந்தது. மைநாறுபட்ட கருத்துடனிருந்த
இவ்விரண்டு தந்தககளயும படித்துவிட்டுத் தந்கதயேநார் சரித்தநார்.
முதல் தந்த ஷகநாடுத்தஜபநாது நநாங்கள தூத்துக்குடிகயே விட்டுப் புறப்பட்டுப் ஜபநாய்விட்ட ஷசய்த
சுவநாமிகளுக்குத் ஷதரியேநாது ஜபநாலிருக்கிறது. அந்தத் தந்தயில் சுவநாமிகளுக்கு எங்களஜமைல் இருந்த
ஜகநாபம ஷதரிகிறதல்லவநா? சுவநாமிகள முடிவு ஷசய்யுமுன்ஜப நநாங்கள புறப்பட்டுப்
ஜபநாய்விட்ஜடநாஷமைன்று ஷதரிந்ததும, அந்தக்ஜகநாபம ஒருவநாறு தணிந்தருக்கிறது. இரண்டநாவது
தந்தகயேக் ஷகநாடுத்தருக்கிறநார். சன்கனயேநாபிளகள தந்கதயேநாருக்கு நீண்ட ஜநரம சமைநாதநானம
ஷசநான்னநார், ககடச யேநாக மீண்டும கமஷபனிக்குப் ஜபநாகச் சமமைதத்து, தந்கதயேநார் வீட்டுக்கு வந்து
ஜசர்ந்தநார்.
தந்கதயேநார் வந்து அமமைநாவிடம இந்த விஷயேங்ககள ஷயேல்லநாம ஷசநான்னநார். அமமைநா மிகவும
மைகிழ்ச்சயேகடந்தநார்கள. சுவநாமிகஜளநாடு மைன ஜவற்றுகமைப் படுவதும, அதற்கநாகக் கமஷபனியிலிருந்து
விலகுவதும அமமைநாவுக்குப் பிடிக்கஜவயில்கல.

புதயேமபுத்துநார்
கமஷபனி புதயேமபுத்துருக்குப் ஜபநாயிருப்பதநாகவும, அங்கு ஜபநாய்ச் ஜசரஜவண்டுஷமைன்றும ஷசநால்லி,
சன்கனயேநாபிளகள எங்ககள அனுப்பி கவத்தநார்.
மைணியேநாச்சக்கும, துரத்துக்குடிக்குமிகடஜயே ‘தட்டப் பநாகற’ என்ஷறநாரு ஸ்ஜடஷன் இருக்கிறது. அந்த
ஸ்ஜடஷனில் இறங்கி, மைநாட்டு வண்டியில் ஏறித்தநான் புதயேமபுத்துநார் ஜபநாக ஜவண்டும. நநாங்கள
தந்கதயேநாருடன், புதயேமபுத்துநார் வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம. புதயேமபுத்துநார் ஒரு சற்றுநார்; அந்த ஊர் மைக்கள
மிகவும நல்லவர்கள, எங்களிடம அன்பும ஆதரவும கநாட்டினநார்கள நநாள ஜதநாறும ஊர் மைக்களில்
யேநாரநாவது ஒருவர், கமஷபனிக்குத் ஜதகவயேநான கநாய்கறிககளக் ஷகநாண்டு வந்து ஷகநாடுப்பநார். வநாரத்தற்கு
இரண்டு நநாள எண்ஷணய் ஜதய்த்துக் ஷகநாளளுஜவநாம. அந்த நநாட்களில் புலநால் உணவு ஜபநாடுவது
வழக்கம. ஊர் மைக்கள ஆடுகள, ஜகநாழிகள இவற்கறஷயேல்லநாம அன்புடன் அளித்து உதவினநார்கள.
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நநாங்கள புதயேமபுத்துருக்கு வந்த பிறகு, சுவநாமிகள சல நநாட்கள எங்கஜளநாடு ஜபசநாதருந்தநார். அவகரப்
பநார்க்கஜவ எங்களுக்குப் பயேமைநாக இருந்தது. என்னுகடயே பநாடங்ககள ஷயேல்லநாம ஜவஷறநாரு
கபயேனுக்குக் ஷகநாடுத்தநார். ஷபரியேண்ணநாவின் பநாடங்ககளயும ஜகட்டனுப்பினநார். எனக்கு அழுகக
அழுககயேநாக வந்தது. நநான் ‘சுஜலநாசன சத’ யில் ஜபநாடும நநாரதர், இலட்சுமைனன், சன்னண்ணநா ஜபநாடும
‘ரநாமைர்’ ஆகியே பநாடங்ககள ஷயேல்லநாம ஷகநாண்டு வருமபடி ஒருநநாள என்னிடஜமை ஷசநான்னநார். நநான்
அழுதுஷகநாண்ஜட ஜபநாய் அப்பநாவிடம கூறிஜனன். அப்பநாவுக்குக் ஜகநாபம வந்துவிட்டது. எங்கள மூன்று
ஜபருகடயே பநாடங்களும கவத்தருந்த புத்தகப் ஷபட்டிகயே அப்படிஜயே தூக்கிக் ஷகநாண்டு ஜபநாய்,
சுவநாமிகளின் முன்னநால் ஜபநாட்டுவிட்டு வந்தநார். சுவநாமிகள இப்படி நடக்குஷமைன்று சற்றும எதர்பநார்க்க
வில்கல. உடஜன ஏஜதநா சமைநாதநானம கூறும முகறயில், “பநாடங்ககளப் பலஜபர் ஷநட்டுருப் ஜபநாட்டு
கவத்தருந்தநால் ஜநநாய் ஷநநாடி ஏற்படும சமையேங்களில், பயேன்படுஜமை என்பதற்கநாகத்தநான் பநாடங்ககளக்
ஜகட்ஜடன். ஜவறு தவறநான எண்ணம எதுவுமில்கல” என்று மைழுப்பினநார். புத்தகப் ஷபட்டி எல்லநாப்
பநாடங்களுடனும எங்கள அகறக்கு மீண்டும வந்து ஜசர்ந்தது.
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மைதுகர மைநாரியேப்ப சுவநாமிகள
பிரபல தமிழிகசப் பநாடகர், மைதுகர மைநாரியேப் பசுவநாமிககள நநாங்கள முதன்முதலநாகப்
புதயேமபுத்துநாரில்தநான் சந்தத்ஜதநாம. அவர் தருச்ஷசந்தூர் முருகன் ஆலயேத்தற்குமுன், தநாஜமை நநாக்கக
அறுத்துக் ஷகநாண்டநாஷரன்றும, முருகன் தருவருளநால் நல்ல பநாடல்ககள இயேற்றும தறனுகடயேவரநாய்
விளங்குகிறநாஷரன்றும எல்ஜலநாரும ஜபசக்ஷகநாண்டநார்கள. தரு மைநாரியேப்ப சுவநாமிகள தருச்ஷசந்துT ர்
முருகனுக்குப் பநால்கநாவடிப்பிரநார்த்தகன ஷசலுத்துவதற்கநாக, சுவநாமிகளிடம ஷபநாருளுதவிஷபற
வந்தருந்தநார்.
மைநாரியேப்ப சுவநாமிகள சங்கரதநாஸ் சுவநாமிகளின் சறந்த மைநாணநாக்கர்களிஜல ஒருவர். சுவநாமிகளின் சமைரச
சன்மைநார்க்க நநாடக சகபயில் பிரதமை நடிகரநாக விளங்கியேவர். சங்கீத ஒளி விளக்கநாகத் தகழ்ந்த எஸ் ஜி
கிட்டப்பநாவும, அவரது சஜகநாதரர்களும சுவநாமிகளின் மைநாணநாக்கர்களநாக, இந்த நநாடக சகபயிஜல
பயிற்ச ஷபற்றவர்களதநாம.
“என்ன மைநாரியேப்பநா! பநாடல்கள எழுதுகிறநாயேநாஜமை? எங்ஜக நீ எழுதன பநாடல்ககளப் பநாடு. ஜகட்ஜபநாம”
என்றநார் சுவநாமிகள. மைநாரியேப்ப சுவநாமிகள பநாடத் ஷதநாடங்கினநார். ககடச அடிகயேப் பநாடுமஜபநாது ஏஜதநா
சறிது தயேக்கத்துடன் நிறுத்தனநார். உடஜன சுவநாமிகள, “என்னடநா, அப்பன் மைநாரியேப்பன் என்று முத்தகர
பநாடி கவத்தருக்கிறநாயேநா? பநாதகமில்கல, பநாடு” என்றநார். எங்களுக்ஷகல்லநாம ஷபரும வியேப்பநாகப்
ஜபநாய்விட்டது, சுவநாமிகள கூறியேபடிஜயேதநான் அந்தப் பநாடலின் அடி அகமைக்கப்பட்டிருந்தது. சுவநாமிகள
துவக்க முதஜல தமைது ஷபயேகர முத்தகரயேடியேநாக கவத்துப் பநாடும வழக்கமில்லநாதவர். எனஜவ
மைநாரியேப்ப சுவநாமி கள தமைது ஆசரியேர் எதரில் முத்தகரயேடி கவத்துப் பநாடத் தயேங்கினநார் என்பகதப்
பின்னநால் உணர்ந்ஜதநாம.
மைதுகர மைநாரியேப்ப சுவநாமிகள தமிழிகசக்குப் ஷபரும பணி புரிந்தவர்களிஜல தகலசறந்த ஒருவர்.
தமிழிகச இயேக்கம ஜதநான்றுவதற்குப் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்ஜப தமிழிகசப் ஷபரும புலவரநாக
விளங்கியேவர் நூற்றுக் கணக்கநான சநாகித்தயேங்ககள அவஜர புகனந்தருக்கிறநார். அத்தகனயும
அருகமையேநான பநாடல்கள. சட்டநா ஸ்வரங்களுக்ஷகல்லநாம சநாகித்தயேங்கள அகமைத்துப் பநாடியிருக்கிறநார்.

நண்பர் கருப்பண்ணன்
புதயேமபுத்துரரில் நநாடகங்கள சறப்பநாக நகடஷபற்று வந்தன. அந்த ஊரில் கருப்பண்ணன் என்று ஒருவர்
இருந்தநார். அவர், ஒரு சலகவத் ஷதநாழிலநாளி. ஊரில் ஷபரியே ஜபநாக்கிரி அவர் கமஷபனிக்கும, சறப்பநாக
எங்கள தந்கதயேநாருக்கும ஷநருங்கியே நண்பரநானநார்.
தரு கருப்பண்ணனுக்குப் பதன்மூன்று மைகனவியேர் இருந்தநார்கள. அவர்கள பல்ஜவறு சநாதயினநார்.
ஒருநநாள நநாங்கள நநாடகக் ஷகநாட்டககக்குப் ஜபநாகுமஜபநாது, அவர்ககளப் பநார்க்க ஜநர்ந்தது. ஷபண்கள
பலர் கூட்டமைநாக வநாயிலில் நிற்பகதப் பநார்த்து, “இவர்கள யேநார்?” என்று ஜகட்ஜடநாம. உடஜன அங்கு
நின்று ஷகநாண்டிருந்த தரு கருப்பண்ணன், “இவர்கஷளல்ஜலநாரும அடிஜயேனுகடயே வீட்டுக்கநாரிகள:
உங்ககளப் பநார்ப்பதற்கநாகத் தநான் நிற்கிறநார்கள” என்றநார். எங்களுக்கு ஒஜர ஆச்சரியேம! பதன் மூன்று
மைகனவியேகர கவத்துக்ஷகநாண்டு, இவர் எப்படித்தநான் வநாழ்க்கக நடத்துகிறநாஜரநா
ஆண்டவனுக்குத்தநான் ஷதரியும.

பிளகளயேநார் உகடப்பு
புதயேமபுத்துரில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க விஜசஷம நடந்தது. தகலப்கபப் பநார்த்ததும தககப்பகடயே
ஜவண்டநாம. பிளகளயேநாகர உகடக்கும இயேக்கம பிறக்கநாத கநாலம அது. அந்தக் கநாலத்தல் ஒருவர்
பிளகளயேநாகர உகடத்தநார் என்றநால் அது வியேப்புக்குரியே ஷசய்தயேல்லவநா?
சுமைநார் பதகனந்து வயேதுகடயே ஒர் இகளனநார் கமஷபனியில் இருந்தநார். நல்ல இனிகமையேநான குரல்.
அவர் பநாடும உச்ச ஸ்தநாயிக்கு, ஆர்ஜமைநானியேத்தல் கட்கடஜயே யில்கலஷயேன்று புகழுவநார்கள. அவ்வளவு
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அற்புதமைநான சநாரீரம. நடிப்பிலும நல்ல தறகமை. எந்தப் பநாடமைநாயிருந்தநாலும சலமைணி ஜநரங்களில்
ஷநட்டுருச் ஷசய்துவிடக்கூடியே அபநாரமைநான நிகனவநாற்றலும அந்த இகளஞரிடம இருந்தது.
இத்தகன தகுதயுகடயே ஒருநடிகனுக்கு எப்படி ஓய்வு இருக்க முடியும? யேநாரநாவது கநாய்ச்சல், தகலவலி
என்று படுத்து விட்டநால் உடனடியேநாக அந்தப் பநாத்தரத்கத ஏற்க ஜவண்டியே ஷபநாறுப்பு அந்த இகளஞன்
தகலயில் விழும. இவ்வநாறு பல நடிகர்களின் ஸ்தநானத்கதப்பூர்த்த ஷசய்யே ஜவண்டியே ஷநருக்கடி
அடிக்கடி அவருக்கு ஏற்படுவதுண்டு.
ஒரு நநாள பிரகலநாதன் நநாடகம. இரணியேன் ஜவடதநாரி கந்தசநாமி தடீஷரன்று ஜநநாயேநாய்ப் படுத்துவிட்டநார்.
வழக்கம ஜபநால் நமைது இகளஞஜர இரண்யேனின் இடத்கதப் பூர்த்த ஷசய்யே ஜவண்டியேதநாயிற்று.
நடிகருக்கு ஒஜர ஆத்தரம. எதர் பநாரநாது பல ஜவடங்களில் நடிப்பதற்குக் கிகடக்கும இந்த நல்ல
வநாய்ப்புக்கள அந்த நடிகருக்குச் சறிதும மைகிழ்ச்சகயே உண்டநாக்க வில்கல.
அந்த நநாளில் கநாகல, மைநாகல, இருஜவகளகளிலும நடிகர்ககள ஊர்ப்புறத்தல் உலநாவ அகழத்துச்
ஷசல்வது வழக்கம. ஏரிக் ககரகயே அடுத்த சமைஷவளியில் ஓர் அரசமைரமும, அதன்கீழ் ஷகமபீரமைநான ஒரு
பிளகளயேநார் சகலயும, அகதச் சுற்றி நநாகர்களும அகமைந்தருந்தன. நடிகர்கள அந்த இடத்கதத்
தநாண்டித்தநான் ஏரிக்ககரக்குச் ஷசல்லஜவண்டும. பிரகலநாதன் நநாடகம முடிந்த மைறுநநாள அந்த வழியேநாகச்
ஷசல்லுமஜபநாது, ஏஜதநா சத்தம ஜகட்டுச் சல நடிகர்கள தருமபிப் பநார்த்தநார்கள. நமைது நடிக இகளனநார்
அரசமைரத்தன் முன் நின்று ஷகநாண்டு, ஆஜவசத்ஜதநாடு ககயில் கிகடத்த கற்ககளஷயேல்லநாம எடுத்து,
எதஜரயிருந்த பிளகளயேநாரின் மீது வீசக் ஷகநாண்டிருந்தநார்.
“ஏனப்பநா, இப்படிப்பிளகளயேநாகர உகடக்கிறநாய்” என்றநார் ஒருவர். “இந்த நநாசமைநாப் ஜபநாற பிளகளயேநார்
எனக்கு வளமைநான சநாரீரத்கதக் ஷகநாடுத்தருப்பதநாலல்லவநா இந்த வமஷபல்லநாம வருகிறது. பநாவிகள
எதற்ஷகடுத்தநாலும என்கனஜயே ஜபநாட்டுச் சநாகடிக்கிறநார்கஜள! எனக்குச் சநாரீரம ஷகட்டுப் ஜபநாகும வகர
இந்தப் பிளகளயேநாகர உகடத்ஜத தீருஜவன் என்று ஷசநால்லி மீண்டும கற்ககள வீசனநார். அரச மைரத்தடிப்
பிளகளயேநார் சறிது ஜசதமைகடந்தது. நல்ல குரல் ஜவண்டும, நல்ல ஜவடம புகனயே ஜவண்டும
என்ஷறல்லநாம ஆகசப்பட்டுத் தனமும பிளகளயேநாகர வழிபட்டு வரும நடிகர்களும சலர்
இருந்தநார்கள. அவர்களுக்கு இகளஞரது ஷசயேல் ஷபரும வியேப்பநாக இருந்தது.
ஒரு நநாஜளநாடு அவர் இந்தப் பிளகளயேநார் உகடப்கப நிறுத்தவில்கல. சுவநாமிகள கநாதல் ஷசய்த எட்டிக்
கண்டிக்கும வகர தனமும இவ்வநாறு பிளகளயேநார் பூகச நடத்தக் ஷகநாண்ஜட யிருந்தநார். இப்படிப்
பிளகளயேநார் உகடப்கப நடத்தயே அந்த நடிகப் ஷபரு வீரர் யேநார் ஷதரியுமைநா? நன்கு ஷமைருஜகறியே பழம
ஷபரும நககச்சுகவ நடிகர் அவர். அவரது ஷபயேகர அறிந்து ஷகநாளள ஆவல் உண்டநாகிறதல்லவநா?
அவர்தநாம தகரப்பட நடிகர் தரு எம. ஆர். சநாமிநநாதன்!

எம. ஆர். சநாமிநநாதன்
மிகச் சறந்த நடிகர், நககச்சுகவ நடிகர்களுக்குச் சநாதநாரணமைநாக எல்லநா விதப் பநாத்தரங்ககளயும நடிக்க
வரநாது. அப்படி ஒரு சலர் நடித்தநாலும ரசகர்கள நககச் சுகவயுடஜனஜயே அவர் நடிப்கப வரஜவற்பது
வழக்கம. தரு சநாமிநநாதன் அதற்கு முற்றிலும விலக்கநானவர் எந்தப் பநாத்தரத்கதயும ஏற்று நடித்து
ஷவற்றி ஷபற்றுவிடுவநார். அவர் ஷதநாடர்ந்து தத்துவ மீனஜலநாசனி வித்துவ பநால சகபயிலும, பிறகு
எங்கள ஷசநாந்தக் கமஷபனியிலும பல ஆண்டுகள நககச்சுகவ நடிகரநாக விளங்கி யிருக்கிறநார், நநாங்கள
முதன் முதலநாகத் தகரப்படத் துகறயில் புகுந்தஜபநாதும எங்கள குழுஜவநாடு ஜசர்ந்து “ஜமைனகநா”
படத்தல் நடித்தவர். ககலவநாணர் என். எஸ். கிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு, எம. ஆர் சநாமிநநாதன்
அவர்ககள ‘ஆசநான்’ என்ஜற குறிப்பிடஜவண்டும. இருவரும பல ஆண்டுகள எங்கள குழுவில்
நககச்சுகவ நடிகர்களநாக இருந்தருக்கிறநார்கள.
நடிகர் மைட்டுமைன்று எம. ஆர், சநாமிநநாதன், ஒரு நநாடகநாசரி யேருமைநாவநார். இவர் எழுதயே ‘ஜேமபுலிங்கம’
என்னும சர்தருத்த நநாடகத்கத நநாங்கள 1934 ஆம ஆண்டில் நடித்தருக்கிஜறநாம. ககலவநாணர் என். எஸ்.
கிருஷ்ணன் ஜகநாயேமுத்தூரில் ‘அஜசநாகன பிக்சர்ஸ்’ என்னும படக் கமஷபனி கவத்தருந்தஜபநாது,
எம.ஆர். சநாமிநநாதன் ககத எழுதும ஷபநாறுப்பிலும சறந்த முகறயில் பணி புரிந்தருக்கிறநார்.
பழனியேநாபிளகள அவர்கள ஸ்ரீ மீனஜலநாசனி பநால சற்குண நநாடக சபநா’ என்னும ஷபயேரநால் ஒரு
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ஷசநாந்தக் கமஷபனிகயே நிறுவி, இலங்ககயில் நநாடகங்கள நடத்த வந்த ஜபநாது தரு எம. ஆர். சநாமிநநாதன்,
தரு டி. எஸ்.துகரரநாஜ் ஆகியே இருஷபரும நடிகமைணிகளும அக்குழுவின் பிரதமை நககச்சுகவ
நடிகர்களநாக விளங்கி வந்தநார்கள. டி. எஸ். துகரரநாஜ் அவர்கள தயேநாரித்த "பநாகன பிடித்தவள
பநாக்கியேசநாலி" என்னும தகரப் படத்தல் எம. ஆர். சநாமிநநாதன் ஜேட்கநாவநாலநா வநாக நடித்தகத இரசகர்கள
இன்னும மைறந்தருக்க முடியேநாது. இவகரப்பற்றி இன்னும பல சந்தர்ப்பங்களில் குறிப்பிட
ஜநருமைநாதலநால் இத்ஜதநாடு இங்ஜக நிறுத்தக் ஷகநாளளுகிஜறன்.

சதமபரனகரத் தந்த சற்றூர்
புதயேமபுத்தூரில் நநாடகங்களுக்கு நல்ல வசூல் ஆயிற்று. ஒரு மைநாத கநாலம நநாடகம நடந்தது. அடுத்த ஊர்
முடிமைன்; புதயேம புத்துரரிலிருந்து சுமைநார் ஏழு கமைல்கள இருக்கும. எல்ஜலநாரும மைநாட்டுவண்டிகளில்
முடிமைன்னுக்குப் புறப்பட்ஜடநாம. வழியில் ஒட்டப்பிடநாரம என்னும ஊகரத் தநாண்டிதநான் ஜபநாக
ஜவண்டும. ஒட்டப்பிடநாரம கப்பஜலநாட்டியே தமிழன் வ.உ. சதமபரனநாகரத் தந்த சற்றுநார். அப்ஜபநாது
தநாலுகநாவின் தகல நகரநாக இருந்ததநால் ஷபரியே ஊரநாகத் ஜதநான்றியேது. சறந்த வநாணிபத் தலமைநாகவும
விளங்கியேது.
முடிமைன் ஷசன்றபிறகு அங்கு நநாடகக் ஷகநாட்டகக இல்கல ஷயேன்பகத அறிந்ஜதநாம. பக்கத்தல்
ஜபநாலிநநாய்க்கனூர், என்ஷறநாரு சற்றுநார். அந்த ஊரில்தநான் ஷகநாட்டகக இருந்தது. முடி மைன்னில்
கமஷபனி வீடு; ஜபநாலிநநாய்க்கனூரில் நநாடகக் ஷகநாட்டகக. இகடஜயேயுளள சுமைநார் ஒரு கமைல்
தூரத்தற்குச் சரியேநான பநாகத கிகடயேநாது.

கட்டஷபநாமமைன் சகமை
முடிமைன்னுக்குச் சுமைநார் மூன்று அல்லது நநான்கு கமைல் ஷதநாகலவில் பநாஞ்சநாலங்குறிச்ச இருப்பதநாகப்
ஷபரியேவர்கள ஜபசக் ஷகநாண்டநார்கள. அந்த மைண்ணநாக்ஜக ஒரு தனி வீரஷமைன்றும, முயேல் நநாகயேத்
துரத்தும, பநாமபு கீரிகயேத் துரத்தும என்ஷறல்லநாம ககத ககதயேநாகப் ஜபசுவநார்கள. அந்தப்
பநாஞ்சநாலங்குறிச்ச மைண்கண யேநாரும எடுத்துப் ஜபநாகநாதபடி ஷவளகளக்கநாரர்கள கநாவல்
ஜபநாட்டிருப்பதநாகக் கூடப் ஜபசக் ஷகநாண்டநார்கள.
எங்களுக்ஷகல்லநாம அந்த வீரம ஷசறிந்த பநாஞ்சநாலங்குறிச்சகயேப் பநார்க்க ஜவண்டுஷமைன்று ஆகச. என்ன
ஷசய்வது? யேநாரநாவது அகழத்துப் ஜபநானநால்தநாஜன? அன்று அந்தப் பிரஜதசத்தன் ஷபருகமைக்குரியே
வரலநாறு எங்களுக்குத்ஷதரியேநாது. இன்று அகதப்பற்றி எண்ணநாம ஜபநாஷதல்லநாம எனக்கு உளளத்தல்
ஒரு தனி மைகிழ்ச்சயுண்டநாகிறது. வீர சதமபரனநார் பிறந்த ஒட்டப்பிடநாரத்தற்கு அருகில் ஐமபத்ஷதநாரு
ஆண்டுகளுக்கு முன் நநாங்கள நநாடகம நடித்தருக்கிஜறநாம வீரபநாண்டியே கட்டஷபநாமமைன் சகமையில்
எங்கள ககலப்பணி நடந்தருக்கிறது! ஆஹநா, எண்ணநாம ஜபநாஜத உளளம பூரிக்கிறது!

ஒற்கறயேடிப் பநாகத
இந்த இடத்தல் ஒரு முக்கியேமைநான நிகழ்ச்சகயேக் குறிப்பிட ஜவண்டியேது என் கடகமைஷயேனக்
கருதுகிஜறன். ஜபநாலிநநாய்க்னுநாரில் நநாடகம. முடிமைன்னிலிருந்து நநாங்கள எல்ஜலநாரும நடந்ஜத ஷசல்ல
ஜவண்டும. சப்பநாத்தக் களளிகளும, முட்புதர்களும நிகறந்த கரடுமுரடநான ஒற்கறயேடிப் பநாகத. இரவு
ஏழு மைணி சுமைநாருக்கு முடிமைன்னிலிருந்து புறப்படுஜவநாம. மைங்கலநான ஷவளிச்சமுளள ஓர் அரிக்கன்
விளக்ககப் பிடித்துக் ஷகநாண்டு முன்னநால் ஒருவர் ஜபநாவநார். நநாங்கள எல்ஜலநாரும அவகர
ஷநருங்கியேபடி நடந்து ஷசல்ஜவநாம. நநாடகம முடிந்து தருமபுமஜபநாது எங்களில் சலருக்குக் குகல நடுக்க
ஷமைடுக்கும சல சமையேங்களில் அருகில் ‘புஸ்’ ஷஸென்று சத்தம ஜகட்கும. புதர்களுக்கிகடஜயே ஏஜதநா
ஒடுவது ஜபநாலத் ஜதநான்றும. பக்கத்தல் வரும ஷபரியேவர்ககளக் கட்டிக் ஷகநாளளுஜவநாம. சல
ஜநரங்களில் சகமையேல் அப்பநாஜிரநாவ் என்கனத் தூக்கிக் ஷகநாளவநார்.
ஒருநநாள வழக்கமஜபநால் நநாடகம முடிந்து தருமபி வரும ஜபநாது, புதர்களின் மைகறவிலிருந்து
தடிஷரன்று, ஐயேநா, ஐயேநா, என்று ஒரு குரல் ஜகட்டது. எல்ஜலநாரும சட்ஷடன்று நின்றநார்கள. எனக்கு
உடமஷபல்லநாம நடுங்கியேது. முன்னநால் ஷசன்றவர், விளக்கக முகத்தற்கு ஜநஜர பிடித்தபடி,
“யேநாகரயேநா?” என்று அதட்டிக் ஜகட்டநார். இருளின் வலிகமைகயே இன்னும அதகப் படுத்தக் கநாட்டும
37

அந்த மைங்கியே ஷவளிச்சத்தல் கரியே நிறமுகடயே ஒரு மைனித உருவம நிற்பது ஷதரிந்தது. ஷபரியே
ஆஜேநானுபநாகு வநான ஜதநாற்றம: முழுதும ஷவண்கமை நிறமுகடயே கிருதநா மீகச; வலது ககயில் நீளமைநான
ஒரு ஜவல் கமபு. அந்த உருவத்கதப் பநார்க்கஜவ பயேமைநாக. இருந்தது.
“சங்கர தநாஸ்சநாமி கூட வருகளநா? அவங்ககளப் பநாக்கணம ஷசளகரியேமைநாய்ப் ஜபசணம”.
அந்த உருவம இவ்வநாறு ஜபசயேது. உடஜன எங்களில் ஒருவர், “சநாமிங்களுக்கு ஒடமபுசரியில்ஜல,
நநாகளக்குஷவளஷளன முடிமைன்னுக்கு வநாங்க பநாக்கலநாம” என்று ஷசநால்லிவிட்டு நடந்தநார். நநாங்களும
அவகரத் ஷதநாடர்ந்ஜதநாம.
உண்கமைதநான். முடிமைன்னுக்கு வருமஜபநாஜத சுவநாமிகள உடல்நலம குன்றியிருந்தநார். இரவில் நநாடகக்
ஷகநாட்டககக்கு வருவதல்கல. ஒருதனி வீட்டில் தங்கியிருந்தநார். மைறுநநாள ஷபநாழுது புலர்ந்ததும நநானும
மைற்றும சல நடிகர்களும சுவநாமிகள இருந்தவீட்டிற்குச்ஷசன்ஜறநாம. இரவு கண்டது ஜபயேநா, மைனித
உருவமைநா என்பகதத் ஷதளிவுப்படுத்தக் ஷகநாளவதற்கநாகத்தநான்.

ஏட்டுச் சுவடிகள
மைனிதன்தநான், ஐயேமில்கல. அஜத ஷபரியேவர், ககத்தடிகயே ஊன்றியேபடி இருமிக்ஷகநாண்ஜட வந்து,
சுவநாமிகள அருகில் உட்கநார்ந்தநார். சுவநாமிகளுக்கும ஷபரியேவருக்கும நீண்ட ஜநரம ஜபச்சு நடந்தது.
ஷபரியேவர் கூறியேதன் சுருக்கம இதுதநான்.
“கட்டஷபநாமமு ஊகமைத்துகரகயேப் பற்றியும’ தநாகுப்பதப் பிளகள, பகதூர்
ஷவளகள இவர்ககளப் பற்றியும பலப்பலப்ஷபநாய்க் ககதகள கட்டிவிடப்படுகின்றன.
ஷவளகளயேருக்குப் பயேந்து
உண்கமையேநான ஷசய்தககளச் ஷசநால்ல மைக்கள அஞ்சுகிறநார்கள. என்முன்ஜனநார்கள ஷவளகளயேத்ஜதவர்
வமசத்கதச் ஜசர்ந்தவர்கள எங்கள வீட்டில் ஒருபகழயே ஏட்டுச் சுவடிக் கட்டு இருக்கிறது. அதல்
நடந்தது நடந்தபடிஜயே ஷசய்யுட்களநாக அந்தக் கநாலத்தல் எங்கள ஷபரியேவர்களநால் எழுதகவக்கப்
பட்டிருக்கிறது. நீங்கள ஷபரியே நநாடகநாசரியேஷரன்றும, மைறக் குலத்தல் பிறந்தவஷரன்றும ஜகளவிப்
பட்ஜடன். அந்தச் சுவடிககள உங்களிடம ஷகநாடுத்துவிடுகிஜறன். அவற்கற கவத்துக் ஷகநாண்டு
இப்ஜபநாதல்லநாவிட்டநாலும எப்ஜபநாதநாவது ஒருகநாலத்தல் இந்த உண்கமை நிகழ்ச்சககள மைக்கள ஷதரிந்து
ஷகநாளளும முகறயில் நநாடகமைநாக்கி நடிக்கஜவண்டும.”
இவ்வநாறு கூறி விட்டுத் தமஜமைநாடு ஷகநாண்டு வந்தருந்த ஒரு சறு மூட்கடகயே அவிழ்த்தநார். கந்தல்
துணியில்சுற்றியிருந்த சல சுவடிக் கட்டுககளச் சுவநாமிகளிடம ஷகநாடுத்தநார். இகதச் ஷசநால்லுமஜபநாது
அவர் கண்கள சவப்ஜபறின. குரல் தழுதழுத்தது. சுவநாமிகள அகத வநாங்கி இரண்ஷடநாரு ஏடுககளப்
புரட்டிப் பநார்த்துவிட்டு, “அருகமையேநான நகட” என்று பநாரநாட்டினநார். “இதற்கநாக உங்களுக்கு என்ன
ஜவண்டும?” என்று ஜகட்டநார் சுவநாமிகள. ஒன்றும ஜவண்டநாம, எங்கள முன்ஜனநார்களின் சறப்கப ஒரு
கநாலத்தல் உலகம அறியே ஜவண்டும. அதுதநான் என் ஆகச” என்றநார் ஷபரியேவர்.
அதற்குஜமைல் அவர்கள ஜபச்சு எங்களுக்குச் சுகவயேளிக்கநாததநால் நநாங்கள ஜபநாய் விட்ஜடநாம. அதன்பின்
இரண்ஷடநாரு நநாட்கள கமஷபனி வீடு முழுவதும கட்டஷபநாமமைன் ஜபச்சுத்தநான். ஷபரியேவர்கள
ஒவ்ஷவநாருவரும அவ்வீரகனப்பற்றித் தநாங்கள அறிந்தருந்த ககதககளஷயேல்லநாம ஷசநான்னநார்கள.
சுவநாமிகள கட்டஷபநாமமைன் நநாடகத்கத விகரவில் எழுத உத்ஜதசத்தருப்பதநாகவும ஜபசக்
ஷகநாண்டநார்கள.

நிழற் படங்கள
எதர்பநாரநாதபடி ஷசன்கனக்குக் கமஷபனிகயேக் ‘கண்ட்ரநாக்டு’ ஜபச ஒருவர் வந்தநார். ஜபச்ஷசல்லநாம
முடிவகடந்து அடுத்தபடியேநாகச் ஷசன்கனக்குப் ஜபநாவஷதன்று தீர்மைநானிக்கப் பட்டது. அதுவகரயில்
கமஷபனிக்குப் புககப்படங்கள எதுவும எடுக்கவில்கல. ஷசன்கனக்குப் ஜபநாவஷதன்று முடிவநானதநால்
புககப்படம எடுப்பதற்கநாக மைதுகரயிலிருந்து ஒருவகர அகழத்து வந்தநார்கள. நநாடகமில்லநாத ஒருநநாள,

38

ஜபநாலிநநாயேக்கனூர் ஷகநாட்டககயில் சல புககப் படங்கள எடுக்கப்பட்டன. அப்ஜபநாதுதநான் நநான் முதன்
முதலநாகப் படஷமைடுத்துக் ஷகநாண்ஜடன். முதல் படம என்ன ஷதரியுமைநா?... . நநாரதர்.

ரநாஜேநா எம. ஆர்
அருகில் குமைநாரபுரம என்ஷறநாரு சற்றுநார். முடிமைன்னிலிருந்து சுமைநார் ஆறு கமைல்கள இருக்கலநாம. ரநாஜேநா
எம. ஆர். ஜகநாவிந்த சநாமிப் பிளகளயின் நநாடகம நடப்பதநாகக் ஜகளவிப்பட்ஜடநாம. பிளகளயேவர்கள
சுவநாமிகளின் அபிமைநானத்தற்குரியே மைநாணவர். சுவநாமிககள அவர், “அப்பநா” என்றுதநான் அகழப்பநார்.
முன்ஜப மைதுகரயில் புட்டுத்ஜதநாப்பில் இருந்தஜபநாது அவகர ஒருமுகற பநார்த்தருக்கிஜறன். அந்தக்
கநாலத்தல் பிளகளயேவர்கள மிகப் பிரசத்தஷபற்ற நடிகர். “சந்தச் சரப சங்கீத சநாகித்யே ரநாஜே ஜபநாஜே ரநாஜேநா
எம. ஆர். ஜகநாவிந்தசநாமி” என்றுதநான் அவகரக் குறிப்பிடுவநார்கள.
ஒருநநாள நல்லதங்கநாள நநாடகம நடப்பதநாக அறிந்ஜதநாம. சுவநாமிகள எங்ககள அகழத்துப் ஜபநாய்
வருமபடி ஆகணயிட்டநார்கள. தந்கதயேநாருடன் நநாங்கள நநாடகம பநார்க்கச் ஷசன்ஜறநாம. நல்லண்ணகக
வந்த ரநாஜேநா எம. ஆர். ‘கழுகு மைநாமைகல முருகநா’ என்று ஷதநாடங்கும ஒரு பநாடகலப் பநாடிக்ஷகநாண்டு
ஜமைகடக்கு வந்தநார். என்ன அற்புதமைநான சநாரீரம! இகடயிகடஜயே ஜபசப் ஜபச, அவர் பநாட்கடத்
ஷதநாடங்குமஜபநாஷதல்லநாம, மைக்கள மைகிழ்ச்சஜயேநாடு ககதட்டி வரஜவற்றது எனக்கு இன்னும
நிகனவிருக்கிறது.
நநாடகஜமைகடயில் நின்ற நிகலயில் ஷசநாந்தமைநாகஜவ கவி பநாடும புலகமை ஷபற்றவர் ரநாஜேநா எம. ஆர். அந்த
நநாளில் ஷதன்பநாண்டிப் பகுத முழுகமைக்கும நநாடக ஜமைகடக்கு அவர் ரநாஜேநாவநாகஜவ விளங்கினநார்.
புதயேமபுத்துநார், முடிமைன், குமைநாரபுரம முதலியே ஊர்கஷளல்லநாம அப்ஜபநாது எட்கடயேபுரம
சமைஸ்தநானத்கதச் ஜசர்ந்தகவ. எட்கடயேபுரத்கத ஆண்டு வந்தவர் ரநாஜேநா ஷஜேகவீரரநாமை ஷவங்கஜடசுர
எட்டப்பன் அவர்கள. ரநாஜேநா எம. ஆர். ஜகநாவிந்தசநாமிப்பிளகள எட்கடயேபுரம மைன்னரின்
ஷசல்லப்பிளகளயேநாக விளங்கினநார். அவர் ஜமைகடயில் புகனந்து வந்த ரநாஜே உகடகஷளல்லநாம
மைன்னரநால் பரிசளிக்கப்ஷபற்றகவ ஷயேனத் தந்கதயேநார் மூலம அறிந்ஜதநாம. எங்கள தந்கதயேநார்
அவஜரநாடும பல நநாடகங்களில் கதநாநநாயேகியேநாக நடித்தவரநாதலநால் எம. ஆர். எங்ககள அன்புடன்
வரஜவற்றநார், ஷவளிஜயே ஷநருக்கடியேநான கூட்டம, நநாங்கள ஜமைகடயிஜலஜயே ஒரு பகுதயில் உட்கநார்ந்து
நநாடகம பநார்த்ஜதநாம. நநாடகம மிகச் சறப்பநாக நகடஷபற்றது. நநாடகம முடிந்ததும எம. ஆர். எங்ககள
விட வில்கல. தந்கதயேநாரும அவரும நீண்ட ஜநரம பழங் ககதககள ஷயேல்லநாம ஜபசக்
ஷகநாண்டிருந்தநார்கள. நநாங்கள உறங்கி விட்ஜடநாம. ஷபநாழுது புலர்ந்ததும வண்டிஜயேறி முடிமைன்னுக்கு
வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம.
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ஷசன்கன மைநாநகரம
ஷசன்கனக்குப் ஜபநாவது உறுத ஷசய்யேப்பட்டதநால் முடிமைன் நநாடகம முடிந்ததும எல்ஜலநாரும
மைதுகரக்கு வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம. சங்கரதநாஸ் சுவநாமிகளின் உடல்நிகல சரியில்லநாததநால் அவர்கள மைட்டும
தூத்துக்குடிக்குப் புறப்பட்டநார்கள. உடல் நிகலகயேச் சரிஷசய்து ஷகநாண்டு தநாம ஷசன்கனக்கு
வருவதநாகவும கம ஷபனிகயேச் ஷசன்கனக்குப் ஜபநாகுமபடியேநாகவும சுவநாமிகள ஷசநான்னதநாக
அறிந்ஜதநாம.
மைதுகரக்கு வந்தபின் ஒருவநார கநாலம ஷசன்கனப் பயேண ஏற்பநாடுகள ஜகநாலநாகலமைநாக இருந்தன.
எங்களுக்ஷகல்லநாம ஒஜர குதுகலம. பட்டினத்கதப் பநார்க்கப் ஜபநாகிஜறநாம என்பதல் ஷபருமைகிழ்ச்ச.
நநாள, நட்சத்தரம, ஜயேநாகம, சூலம இரநாகுகநாலம, எமைகண்டம எல்லநாம பநார்த்துப் புறப்பட்டநார்கள. 1921
ஷசப்டமபர் மைநாதம மைதுகரயிலிருந்து இரயிஜலறிச் ஷசன்கனக்கு வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம.
எழுமபூரில் இரயிஜல விட்டிறங்கியேதும எங்களுக்கு ஒன்றுஜமை புரியேவில்கல. ஷபருந்தககப்பநாக
இருந்தது. இரயில் நிகலயேமும, மைக்கள கூட்டமும, இதர சூழல்களும எங்களுக்கு புதுகமையேநாகக்
கநாட்சயேளித்தன. மைதுகர, தருச்சரநாப்பளளி இரயில் நிகலயேங்கஷளல்லநாம இன்று இருக்கும அளவு
ஷபரியேதநாக அப்ஜபநாது இல்கல. எனஜவ, அன்கறயேச் ஷசன்கன எழுமபூர் இரயில் நிகலயேம
பிரமமைநாண்டமைநானதநாகத் ஜதநான்றியேது. நடிகர்ககள அகழத்துப் ஜபநாகக் கநாண்ட்ரநாக்டர்கள கநார்கள
ஏற்பநாடு ஷசய்தருந்தநார்கள. எல்ஜலநாரும கநார்களில் ஏறிப் புறப்பட்ஜடநாம. வழியில் டிரநாம வண்டிககளப்
பநார்த்தஜபநாது ஒஜர வியேப்பு! இரயில் வண்டி ஷதருக்களிஜலஜயே ஜபநாவதநாக எண்ணிஜனநாம. பிறகு
தந்கதயேநார். “இது மின்சநாரத்தநால் ஒடும டிரநாம கநார்” என்று அகதப் பற்றி விளக்கியேஜபநாது,
புரிந்துஷகநாண்டது ஜபநால் தகலயேகசத்ஜதநாம. ஜவஷறன்ன ஷசய்வது? மின்சநாரம என்றநாஜல
என்னஷவன்று புரியேநாத எங்களிடத்தல் மின்சநார வண்டிகயேப் பற்றிச் ஷசநான்னல் எப்படிப் புரியும?
மைனிதர்கள வண்டியிழுப்பகத நநான் அதுவகரயில் பநார்த்ததல்கல. மைநாடு, குதகர ஆகியே மிருகங்கள
இழுப்பகதத்தநான் பநார்த்தருக்கிஜறன். நநாகரீகம மிகுந்த ஷபரியே பட்டினத்தல் மைனிதர்கள இழுக்கும
ரியேக்ஷநா’ வண்டிககளப் பநார்த்தஜபநாது அந்தச் சன்னஞ்சறு வயேதஜல கூட எனக்குக்
கஷ்டமைநாகத்தநானிருந்தது. இந்த அதசயேங்கஜளஷயேல்லநாம பநார்த்துக்ஷகநாண்ஜட ‘கிரநாண்ட் தஜயேட்ட'ருக்கு
வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம.

கிரநாண்ட் தஜயேட்டர்
ஷசன்கனயில் இப்ஜபநாது முருகன் டநாக்கீஸ் என்ற ஷபயேரநால் பட மைநாளிகக ஒன்று இருக்கிறதல்லவநா?
அஜத ஷகநாட்டககதநான் அப்ஜபநாது கிரநாண்ட் தஜயேட்டரநாக விளங்கியேது. நநாங்கள வந்து இறங்கியேது
கநாகல ஜநரமைநானதநால் எல்ஜலநாரும பல் துலக்கிக் ஷகநாண்டு சற்றுண்டியேருந்த ஜமைகடயில்
உட்கநார்ந்ஜதநாம. எல்ஜலநாருக்கும பூரி மைசநால் பரிமைநாறப் பட்டது. நநான் அதுவகர யில் பநார்த்தறியேநாத புதயே
உணவு பூரி. இட்டளி, ஜதநாகச, புட்டு, இடியேநாப்பம, முதலியே பலகநாரங்ககளஜயே சநாப்பிட்டு வந்த எனக்கு,
பூரி. மைசநால் என்னஜவநா ஜபநாலிருந்தது. அது வட இந்தயேநாவில் பிரசத்தமைநான உணவு என்று
ஷசநான்னநார்கள. எனககுப் பிடிக்கவில்கல. பிறகு தந்கதயேநார் இட்டளி வர வகழத்துக் ஷகநாடுத்தநார்.
சற்றுண்டி முடிந்ததும கமஷபனியேநார் அகனவரும அவர்களுக்கநாக ஏற்பநாடு ஷசய்யேப்பட்டிருந்த
வீட்டுக்குப் ஜபநாய்ச் ஜசர்ந்தநார்கள. நநாங்கள ஷபற்ஜறநாருடன் ஒரு ஒட்டுக் குடித்தனத்தல் குடிஜயேறிஜனநாம.

ஞநாயிற்றுக்கிழகமை நநாடகம
கிரநாண்ட் தஜயேட்டரில் நநாடகம ஷதநாடங்கியேது. முதல் நநாளன்ஜற கூட்டம குகறவநாக இருந்தது.
அதுவகரயில் கியேநாஸ் விளக்குகளில் நநாடகம நடித்து வந்த நநாங்கள அன்று தநான் முதன் முதலநாக மின்சநார
விளக்கில் நநாடகம ஆடிஜனநாம. என்றநாலும, வசூல் இல்லநாததநால் எங்களுக்கு உற்சநாகம ஏற்பட வில்கல.
ஞநாயிற்றுக்கிழகமை மைநாகல 6.30 மைணிக்கு நநாடகம என்றதும எங்களுக்கு வியேப்பநாக இருந்தது.
அதற்குமுன் எந்த ஊரிலும ஞநாயிறன்று நநாடகம ஜபநாட்டதல்கல. அதுவும மைநாகல ஜநரத்தல்
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நடித்தஜதயில்கல. ஷசவ்வநாய், வியேநாழன், சனிக்கிழகமைகளில் மைட்டும இரவு 6.30 மைணிக்கு நநாடகம. ஆக
வநாரத்தற்கு மூன்று நநாடகம என்றிருந்தது ஜபநாய் ஷசன்கனக்கு வந்தபின் வநாரத்தற்கு நநான்கு நநாடகங்கள
ஆயின. ஞநாயிற்றுக்கிழகமை நடந்த மைநாகல நநாடகத்துக்கு வசூலும மைற்ற நநாட்ககளவிட அதகமைநாக
இருந்தது. சனி, ஞநாயிற்றுக்கிழகமைகளில்தநான் ஷசன்கனயில் வசூலநாகும என எங்கள தந்கதயேநார்
கூறினநார்.

ஜநநாயும சகிச்கசயும
நநாடகம ஷதநாடர்ந்து நகடஷபற்றது. நநானும என் தகமையேன் மைநார்களும ஜநநாயில் படுத்ஜதநாம.
ஷசன்கனக்குப் புததநாக வருபவர்களுக்ஷகல்லநாம ஒரு தடீர் கநாய்ச்சல் வருவது வழக்கமைநாம. அந்தக்
கநாய்ச்சல் எங்ககளயும பீடித்ததநால் மிகவும ஷதநால்கலப் பட்ஜடநாம.
இது ஒரு புது விதமைநான கநாய்ச்சல். நநாடகம நடந்த ஷசவ்வநாய், வியேநாழன், சனிக்கிழகமைகளில்தநான் இந்தக்
கநாய்ச்சல் எங்ககள அதகமைநாகப் பீடித்தது. முகற ஜேஜூரம என்றநார்கள சலர்: மைகலரியேநா ஜேஜுரம என்றநார்கள
ஜவறு சலர். பகல் உணவு அருந்தும வகரயில் ஒன்றும இருப்பதல்கல. பிற்பகல் மூன்று மைணிக்குஜமைல்
சகிக்க முடியேநாதபடி குளிர் எடுக்கும. ஒரு மைணி ஜநரத்தற்குப் பின் கநாய்ச்சல் அடிக்கும. மைறுநநாள கநாய்ச்சல்
விட்டுவிடும.
அண்கட அயேலில் இருந்தவர்கள ஷசநால்லியே மைருந்துககள ஷயேல்லநாம எங்கள அன்கனயேநார் ஷகநாடுத்துப்
பநார்த்தநார்கள. ஒன்றும பலிக்கவில்கல. எங்கள தநாயேநார் இக்கநாலத்துப் ஷபண்டிகரப் ஜபநான்றவர்கள
அல்லர். எடுத்ததற்ஷகல்லநாம டநாக்டகரத் ஜதடிஜயேநாடும நிகலயில் அவர் எங்ககள வளர்க்கவில்கல
குழந்கதகளுக்கு வரக்கூடியே ஜநநாய்களும, அதற்குரியே மைருத்துவ சகிச்கச முகறகளும அன்கனயேநாருக்கு
நன்றநாகத் ஷதரியும. ஷசன்கனக்கு வரும வகரயில் நநாங்கள டநாக்டகரச் சந்தத்தஜத யில்கல. எந்த ஜநநாய்
வந்தநாலும அன்கனயேநாஜர ஏதநாவது கஷநாயேம ஜபநாட்டுக் ஷகநாடுப்பநார்கள. இரண்ஷடநாரு நநாளில் குணமைநாய்
விடும. இப்ஷபநாழுது எங்ககளப் பீடித்தது, பட்டணத்தற்ஜக உரியே புதுக் கநாய்ச்சலநாக இருந்ததநால்,
அவர்களநால் ஏதும ஷசய்யே முடியேவில்கல.

புதயே மைருந்து
தந்கதயேநார் இரண்டு வநாரங்கள ஏஜதஜதநா மைருந்துககளக் ஷகநாடுத்துப் பநார்த்தநார். ஜநநாயினல் நநாடகம
தகடப்படவில்கல. அது ஷதநாடர்ந்து நகடஷபற்று வந்தது. நநாங்கள ஜேஜுரத்துடன் மிகவும ஜபநாரநாடி
எப்படிஜயேநா நடித்ஜதநாம. இறுதயேநாகத் தந்கதயேநார் தமைது ஷசநாந்த மைருந்கதஜயே ஷகநாடுக்கத் ஷதநாடங்கினநார்.
குளிர் நின்று கநாய்ச்சல் வந்ததும நநாடகத்தற்குப் புறப்படும ஜநரத்தல் ஷகநாஞ்சம பிரநாந்தகயே ஊற்றி
எங்களுக்குக் குடிக்கக் ஷகநாடுப்பநார். இகதக் குடித்ததும ஜதகத்தல் ஒரு புதயே ஷதமபு ஏற்படும.
ஜநநாயினநால் உண்டநாகும தளர்ச்ச ஷதரியேநாமைல் நநாங்கள நடித்து விடுஜவநாம. கநாய்ச்சல் உண்டநாகும
நநாட்களில் எல்லநாம இவ்வநாறு பிரநாந்தஜயே எங்களுக்கு மைருந்தநாக இருந்து வந்தது. நநாடகம முடிவகடயும
ஜநரத்தல் நநாங்கள உணர்வற்ற நிகலயில் இருப்ஜபநாம. எங்ககள வண்டியில் ஜபநாட்டுத்தநான்.வீட்டில்
ஷகநாண்டு வந்து ஜசர்ப்பது வழக்கம.

ஜதநாழி கதநாநநாயேகியேநானநாள
ஒருநநாள சத்தயேவநான் சநாவித்தரி நடந்து ஷகநாண்டிருந்தது. நந்தவனக் கநாட்ச. சன்னண்ணநா ஜதநாழியேநாக
நடித்தநார். ஒஜர ஒரு வசனமதநான் ஜதநாழிக்கு உண்டு. சநாவித்தரி ஒரு நீண்ட வசனத்கதப் ஜபச முடித்ததும
ஜதநாழி,
“ஆம அமமைநா, இங்குளள கிளிகள உன்ஷசநாற்ககளக் ஜகட்டும, அன்னங்கள உன் நகடகயே மைதத்தும,
மையில்கள உன் சநாயேகலக்கண்டு ஷவட்கியும அங்கங்கு பதுங்கி நநாண முறுகின்றன பநார்!”....
என அதற்கு விகட பகருகிறநாள. சன்னண்ணநா தரு டி. ஜக. முத்துசநாமி இந்த வசனத்கத
நடிப்புணர்ச்சஜயேநாடு ஜபசயேதும சகபயில் ஷபருத்த கரஜகநாஷம ஏற்பட்டது. சநாவித்தரிகயேவிடத் ஜதநாழி
நன்றநாயிருப்பதநாய்ச் சகபஜயேநார் ஜபசக்ஷகநாண்டநார்கள. சன்னண்ணநாவுக்கு ஜயேநாகம அடித்தது;
இரண்டநாவது முகற சநாவித்தரி நநாடகம ஜபநாட்டஜபநாது, சன்னண்ணநாஜவ சநாவித்தரி யேநாக நடித்தநார்.
அதன் பிறகு ஷதநாடர்ந்து பல நநாடகங்களில் கதநாநநாயேகி ஜவடம இவகரத் ஜதடி வந்தது.
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ஷசன்கனக்கு வந்தவுடன் தந்கதயேநார் ஒரு நநாதசுர வித்துவநாகன எங்களுக்குச் சங்கீதம ஷசநால்லிக்
ஷகநாடுக்க ஏற்பநாடு ஷசய்தநார். அந்த வித்துவநானிடம சரத்கதஜயேநாடு இகச பயின்றவர் சன்னண்ணநா
ஒருவர்தநான். ஜநநாய், ஷநநாடி இவற்றினிகடஜயேகூட விடநாமைல் இகசப் பயிற்சயில் முழு அக்ககர
ஷசலுத்தயேதநால் மிக விகரவில் சன்னண்ணநா நன்றநாகப் பநாடவும பழகிக் ஷகநாண்டநார். எல்லநா
நநாடகங்களிலும கதநாநநாயேகியேநாக நடித்து நல்ல புககழப் ஷபற்றநார்.

தடுக்கிடும ஷசய்த
ஒருநநாள தடீஷரன்று வந்த தந்த எங்கள எல்ஜலநாகரயும தடுக்கிட கவத்தது.
“சுவநாமிகள வநாத ஜநநாயேநால் பீடிக்கப்பட்டநார்; வநாய்ஜபச முடியேவில்கல. வலது ககயும, இடது கநாலும
முடங்கி விட்டது. படுக்ககயில் இருக்கிறநார்”.
எதரிகளும இரக்கம ஷகநாளளத்தக்க இச்ஷசய்தகயே அறிந்ததும, கமஷபனியின் உரிகமையேநாளர்களில்
ஒருவரநான பழனியேநா பிளகள தூத்துக்குடிக்கு விகரந்தநார். ஷசன்கனயிஜலஜயே கவத்து, சகிச்கச ஷசய்யும
ஜநநாக்ஜகநாடு சுவநாமிககள மிகவும சரமைப்பட்டு, ஷசன்கனக்குக் ஷகநாண்டு வந்து ஜசர்த்தநார்.
நநாங்கள கமஷபனி வீட்டிற்குச்ஷசன்று சுவநாமிககளப் பநார்த்ஜதநாம. எல்ஜலநாருகடயே கண்களிலும நீர்
ஷபநாங்கி வழிந்தது. எத்தகன எத்தகனஜயேநா நடிகர்ககளப் ஜபச கவத்த ஜபரநாசநான் இன்று ஜபச
முடியேநாமைல் ஊகமையேநாகக் கிடந்தநார். எண்ணற்ற நநாடகங்ககள எழுதக் குவித்த வலக்கரம ஷசயேலற்ற
நிகலயில் முடங்கிக் கிடந்தது. ஏறுஜபநால் நடமைநாடியே அவரது கநால்கள பிறர் உதவியின்றி எழுந்தருக்க
இயேலநாத நிகலயில் அடங்கிக் கிடந்தன; பநார்த்ஜதநாம, பரிதவித்ஜதநாம!
ஷசன்கனயில் யேநார் யேநாஜரநா புலவர் ஷபருமைக்கள, நடிக நடிககயேர், சுவநாமிககள வந்து பநார்த்தநார்கள.
பல்ஜவறு சகிச்கச முகறககளக் கூறினநார்கள. மைருத்துவர்கள பலர் வந்தநார்கள. சகிச்கச ஷசய்தநார்கள.
ஒன்றும பயேனில்கல. சுவநாமிகளின் பணி விகடக்கநாகத் தனியேநாக இருவர் நியேமிக்கப் ஷபற்றநார்கள.
உரிகமையேநாளர்கள உண்கமையேநான சரத்கதஜயேநாடு சுவநாமிகளுக்குச் சகிச்கச ஷசய்து வந்தநார்கள.
கட்டஷபநாமமைன், ஜஷக்ஸ்பியேரின் ஜரநாமிஜயேநாவும ஜேஜூலியேத்தும ஆகியே இருநநாடகங்ககளயும சுவநாமிகள
விகரவில் தயேநாரிக்கத் தட்டமிட்டிருந்தநார். எனக்கு ஜேஜூலியேத் பநாடம ஷகநாடுக்கப் ஷபற்றிருந்தது. இந்தச்
சமையேத்தல் எதர்பநாரநாத நிகலயில் சுவநாமிகள ஜநநாயுற்றது எல்ஜலநாருக்கும ஷபரியே அதர்ச்சயேநாக
இருந்தது. விகரவில் குணப்பட்டு விடுவநார்; புதயே நநாடகங்ககளத் தயேநாரிப்பநார் என்ஷறல்லநாம
உரிகமையேநாளர்கள எண்ணினநார்கள. நமபிக்ககஜயேநாடு சகிச்கச ஷசய்து வந்தநார்கள.

எமபிரஸ் தஜயேட்டர்
சுவநாமிகளின் பகழயே நநாடகங்கள சல பநாடம ஷகநாடுக்கப் ஷபற்றன. வளளி தருமைணம,
அல்லியேர்ஜேஜுனநா, குஜலபகநாவலி முதலியே நநாடகங்ககள நடித்ஜதநாம. இந்த ஜநரத்தல் ஷசன்கன
கண்ட்ரநாக்டு முடிவகடந்து விட்டது. மீண்டும ஒரு மைநாத கநாலம ஷசன்கனயிஜல ஷசநாந்தமைநாக நநாடகம
நடத்த முடிவு ஷசய்தநார்கள. கிரநாண்டு தஜயேட்டரில் ஷதநாடர்ந்து நடத்துவகதவிட ஜவஷறநாரு
தஜயேட்டருக்குப் ஜபநாவது நல்லஷதன்று எண்ணி, தருவல்லிக்ஜகணி எமபிரஸ் தஜயேட்டரில் நடத்த
ஏற்பநாடநாயிற்று.
இப்ஜபநாது ஸ்டநார் டநாக்கீஸ் என்னும ஷபயேஜரநாடு தருவல்லிக்ஜகணி ஷநடுஞ்சநாகலயில் இருந்து
வருகிறதல்லவநா? இதுதநான் அந்த நநாளில் எமபிரஸ் தஜயேட்டரநாக விளங்கியேது. தஜயேட்டர் மைநாறியேதும
கமஷபனி வீடும, எங்கள வீடும தருவல்லிக்ஜகணிப் பகுதக்கு மைநாற்றப்பட்டன.
தருவல்லிக்ஜகணிக்கு வந்ததும எங்களுக்கு ஜநநாய் இன்னும அதகமைநாயிற்று. அமமைநா, அப்பநா, தமபி
பகவத, தங்கக சுப்பு எல்ஜலநாருஜமை கநாய்ச்சலில் படுத்துவிட்டநார்கள. நநாடகங்களுக்கு வசூல்
இல்லநாததநால் ஷசலவுக்குப் பணம கிகடப்பது கூடக் கஷ்டமைநாகிவிட்டது.

பநாட்டியேநார் மைகறவு

42

இந்த ஜநரத்தல் தருவனந்தபுரத்தல் இருந்து எங்கள பநாட்டி இறந்து ஜபநானதநாக ஒருநநாள தகவல் வந்தது.
அமமைநாவுக்கும பநாட்டிக்கும ஒத்துப் ஜபநாகநாததநால் பநாட்டி தமஇகளயே மைகனுடன் தருவனந்தபுரத்தல்
இருக்க ஜநர்ந்ததநாக முன்ஜப குறிப்பிட்டிருக்கிஜறன். இந்த மைரணச்ஷசய்த வந்த அன்று இரவு, நநாடகம
கவக்கப் ஷபற்றிருந்தது. உரிகமையேநாளர்களில் ஒருவரநான சன்கனயேநா பிளகள கநாகலயில் வந்த
கடிதத்கத இரவு ஏழு மைணிக்குக் ஷகநாண்டு வந்து தந்கதயேநாரிடம ஷகநாடுத்தநார். இருவரும ஏஜதஜதநா
ஜபசனநார்கள. எல்ஜலநாரும கநாய்ச்சஜலநாடு குளித்துவிட்டு நநாடகத்தல் நடிக்கச் ஷசன்ஜறநாம. ஊருக்குப்
புறப்படும எண்ணம ககவிடப்பட்டது. வீட்டுச் ஷசலவுக்குக் கமஷபனியிலிருந்து சரியேநாகப் பணம
கிகடப்பதல்கல. எல்ஜலநாரும ஜநநாயுற்றதநால், வீட்டில் யேநாரும சநாப்பிட ஜவண்டியே அவசயேமும
இல்லநாதருந்தது. ஷரநாட்டியும, கநாபியுமதநான் எல்ஜலநாருக்கும உணவு. இப்படிஜயே நநாட்கள ஓடின.
நநாடகமும ரூ. 50, 60 வசூலில் நடந்து ஷகநாண்டிருந்தது.

கநாஜமைஸ்வர ஐயேர்
உரிகமையேநாளர்களில் இருவர் ஊருக்குப் ஜபநாய்ச்ஜசர்ந்தநார்கள. பழனியேநாப்பிளகள, கருப்கபயேநாபிளகள,
இருவர் மைட்டுஜமை இருந்து நிர்வநாகத்கத நடத்த வந்தநார்கள. கமஷபனி தளளநாடியேது. இந்தச் சமையேத்தல்
தரு. கநாஜமைஸ்வர ஐயேர் என்ற ஒருவர் வந்து ஜசர்ந்தநார். அவர் கருப்கபயேநாபிளகளயின் நண்பர். அவர்
தநாமைநாகஜவ கமஷபனி நிர்வநாகங்களில் தகலயிட்டுக் கமஷபனிகயே ஜவலூருக்குக் ஷகநாண்டுஜபநாக
ஏற்பநாடுகள ஷசய்தநார். அவருகடயே முயேற்சயேநால் எல்ஜலநாரும ஷசன்கனகயே விட்டு ஜவலூருக்கு வந்து
ஜசர்ந்ஜதநாம.
ஜவலூர் ஜதநாட்டப்பநாகளயேம ஷகநாட்டககயில் நநாடகங்கள ஷதநாடங்கின. நநாடகங்களுக்கு வசூல் நல்ல
முகறயில் இருந்து வந்தது. அப்ஜபநாது ஜதநாட்டப்பநாகளயேம ஷகநாட்டககக்குச் ஷசநாந்தக்கநாரரநாக
இருந்தவர் தரு க. மைநாணிக்க முதலியேநார். இவகரக் கழுகத மைநாணிக்க முதலியேநார் என்ஜற இரசகர்கள
கூப்பிடு வநார்கள. இவர் அந்த நநாளில் ஒரு சறந்த ‘ரநாஜேபநார்ட்'டநாக விளங்கினநார். இவருகடயே
நநாடகங்ககள நநான் பநார்த்தருக்கிஜறன். வடபகுத மைநாவட்டங்களில் மிகவும ஷபயேர் ஷபற்ற நடிகர் இவர்.
நன்றநாகப் பநாடக் கூடியேவர். ஷபயேருக்குமுன் வந்த தகலஷயேழுத்து ‘க’ வநாக இருந்ததநால்
குறுமபுத்தனமைநான இரசகர்கள இவருக்கு கழுகத மைநாணிக்கம என்ற ப்ட்டத்கதச் சூட்டி விட்டநார்கள.

மைறக்க முடியேநாத மைசநால்வகட
ஷசன்கனக்கு வந்தபின் நநாடகத்தன் நடுவில் சல நிமிடங்கள இகடஜவகள விடுவது வழக்கமைநாகி
விட்டது. ஜவலூரில் அந்த வழக்கம ஷதநாடர்ந்தது. இகடஜவகளக்கநாக ஷகநாட்டககக்கு உளஜளயிருந்த
சறியே ஒட்டலில் உப்புமைநா, மைசநால்வகட ஜபநாடுவநார்கள. மிக அற்புதமைநாக இருக்கும. மைறக்கமுடியேநாத
மைசநால் வகட. எங்கள தந்கதயேநார் வநாங்கிக்ஷகநாண்டு வந்து அன்ஜபநாடு ஷகநாடுப்பநார். அந்த மைசநால்
வகடயின் சுகவ இன்னும நிகனகவ விட்டு அகலவில்கல.
ஜவலூருக்கு வந்த பின்னும எங்கள கநாய்ச்சலுக்கு விடிவு ஏற்படவில்கல. அடிக்கடி வந்து ஷதநால்கல
ஷகநாடுத்துக் ஷகநாண் டிருந்தது.

வளளி தருமைணம
ஒரு நநாள வளளி தருமைணம. சன்னண்ணநா வளளி ஜவடம தநாங்குவது வழக்கம. இரண்டு நநாட்களநாக
அண்ணநாவுக்குக் கடுகமையேநான கநாய்ச்சல். ஜவறு நடிகர் இல்லநாததநால் முதல்நநாள கநாய்ச்சஜலநாடு நடித்தநார்.
வளளி தருமைணத்தன்று அவரநால் எழுந்து நிற்கஜவ முடியேவில்கல . இரவுக்குள சரியேநாகிவிடுஷமைன்ற
நமபிக்ககஜயேநாடு ஏஜதஜதநா கவத்தயேம ஷசய்தநார்கள.
இரவு மைணி எட்டு. வழக்கமஜபநால் எல்ஜலநாரும ஜவடம புகனவதற்கநாகக் ஷகநாட்டககக்கு
வந்துவிட்ஜடநாம. 9.30 மைணிக்கு நநாடகம ஷதநாடங்க ஜவண்டும. முதலநாளிகளும எங்கள தந்கத யேநாரும
சன்னண்ணநாகவச் சுற்றி உட்கநார்ந்தருக்கிறநார்கள.
“என்ன முத்து! நடிக்கமுடியுமைநா?” ......இது முதலநாளியின் ஜகளவி. இந்தக் ஜகளவிக்குப் பதஜல
கிகடக்கவில்கல. அண்ணநாவநால் ஜபசஜவ முடியேவில்கல. ஜகளவிக்கு விகடயேநாக ஒருமுகற
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வநாந்தஷயேடுத்தநார். அன்று அவகர வளளி ஜவடம ஜபநாட்டு நநாடகம நடத்த இயேலநாஷதன்பது உறுத
ஷசய்யேப்பட்டது. அடுத்த ஜயேநாசகன?...
“ஏண்டநா பசங்களநா! யேநாரநாவது வளளியேநாக நடிக்கிறீங்களநாடநா? இல்ஜலன்ன நநாடகத்கத நிறுத்த
ஜவண்டியேதுதநான்...” அடிக்கடி இப்படி யேநாருக்கநாவது உடல் நலமில்லநாது ஜபநானநால் அடுத்த ஜவடத்கதப்
புகனயே ‘நநான் முந்த நீ முந்த’ என்று நடிகர்கள ஜபநாட்டிப் ஜபநாட்டுக்ஷகநாண்டு வருவது வழக்கம.
எல்ஜலநாரும அஜநகமைநாக எல்லநா நநாடகப் பநாடங்ககளயும ஒரளவுக்குக் ஜகளவியிஜலஜயே ஷநட்டுருப்
ஜபநாட்டு கவத்தருப்பநார்கள. ஆனநால், இன்று முதலநாளியின் ஜகளவி, பலர் வநாயிலநாகமீண்டும. மீண்டும
எதஷரநாளித்தஜத தவிர யேநாரும நடிக்க முன்வரவில்கல.

யேநார் வளளி?
மைணி 9 ஆகிவிட்டது. நநாடகத்தற்கு அன்று நல்ல வசூல். நடிகர்கள எவரும தநாமைநாக முன்வரநாததநால், சல
நடிகர்ககள. அணகி வளளியேநாக நடிக்குமபடி முதலநாளிகள வற்புறுத்தயும பநார்த்தநார்கள. ஒன்றும
பலிக்கவில்கல.
அப்ஜபநாது குழுவில் இருந்தவர்களில் நநான் மிகச் சறுவன். எனஜவ என்கன யேநாரும ஜகட்கவில்கல
“நநான் ஜவண்டுமைநானல், நநாரதரநாக நடிக்கிஜறன்” என்றநார் ஒரு நடிகர். ஏற்கனஜவ ஒரு தடகவ நநான்
ஜநநாயுற்றிருந்தஜபநாது நடித்தவர் அவர். இன்னும சலரும நநாரதரநாக நடிக்க முன்வந்தநார்கள. நநான்தநான்
எப்ஷபநாழுதும நநாரதரநாக நடிப்பது வழக்கம.
பல நநாரதர்கள முன் வந்ததும, “சண்முகம வளளியேநாக நடிக்கட்டுஜமை” என்றது ஒரு குரல்.
“ஆ! சரியேநான ஜயேநாசகன! அவன் நடித்துவிடுவநான் அண்ணநா. முதல் மைணிகயே அடிக்கச் ஷசநால்லுங்கள.
சண்முகமதநான் வளளி” என்றது மைற்ஷறநாரு குரல். முதலநாளிகள என்கன ஷநருங்கினநார்கள. வநானளநாவப்
புகழ்ந்தநார்கள. கதரியேம கூறினநார்கள. “நீதநான் நடிக்க ஜவண்டும” என்றநார்கள. நநான், “எனக்குக்
ஷகநாஞ்சம கூடப் பநாடமில்கலஜயே” என்ஜறன்.
வளளியின் பநாடல்ககளஷயேல்லநாம நநான் அடிக்கடிசன்னண்ணநாவுடன் ஜபநாட்டி ஜபநாட்டுப் பநாடிக்
ஷகநாண்டிருப்பது என் தந்கதயேநாருக்குத் ஷதரியும. அவர் என் அருகில் வந்து,
“ஜட, பயேஜல! சுமமைநா ஜபநாடுடநா. நநான் பின்னஜலநிண்ணநா பநாடிட்ஜறன்” என்றநார்.

மைந்தரம ஒதனநார்
பநாடம ஷசநால்லித் தருவதநாகச் சலர் உற்சநாகப் படுத்த -னநார்கள. நநான் தயேங்கிக் ஷகநாண்ஜட நின்ஜறன்.
முதலநாளிகளில் ஒருவரநான கருப்கபயேநாப்பிளகள என்கன ஒருபுறமைநாகத் துநாக்கிக் ஷகநாண்டு ஜபநானநார்,
கநாதல் ஒரு மைந்தரத்கதச் ஷசநான்னநார். அவ்வளவுதநான்; நநான் நடிப்பதநாக ஒப்புக் ஷகநாண்ஜடன்.
நநாடகம நடந்தது. நநான் வளளியேநாக நடித்ஜதன். உளறிக் ’ஷகநாட்டநாமைல் ஒழுங்கநாகஜவ நடித்ஜதன்.
எல்ஜலநாரும என்கனப் பநாரநாட்டினநார்கள. என்கன நடிப்பதற்கு ஒப்புக்ஷகநாளளச் ஷசய்த அந்த
மைந்தரம...! முதலநாளி கருப்கபயேநா பிளகள என் கநாதல் ஒதயே அந்த மைந்தரம-என்ன ஷதரியுமைநா?
“ஜட பயேஜல! நீ இன்னிக்கு வளளியேநாக நடிச்சநா உனக்கு முழுசநா அஞ்சு ரூபநாய் இளும தருகிஜறன்”
என்பதுதநான்.
முதலநாளி கருப்கபயேநாபிளகள என் கநாதல் ஷசநான்ன ஐந்து ரூபநாய் ரகசயேம நநாடகம முடியுமுன்
நடிகர்களுக்ஷகல்லநாம ஷதரிந்து விட்டது. பலர் என்கனப் பநார்த்து ஜகலி ஷசய்யேத் ஷதநாடங்கினநார்கள.
அஞ்சு ரூபநாய் வளளி: அஞ்சு ரூபநாய் வளளி’ என்று என் கநாதல் விழுமபடிக் கிண்டல் ஷசய்தநார்கள. நநான்
அவற்கறஷயேல்லநாம இலட்சயேம ஷசய்யேஜவயில்கல. நநாடகம முடிந்ததும எனக்கு ஐந்து ரூபநாய்கள
ஷகநாடுத்தநார் முதலநாளி கருப்கபயேநா பிளகள.
அந்த ஊரிஜலஜயே சல நநாட்களில் எங்கள சமபளமும உயேர்த்தப்பட்டது. சன்னண்ண கமஷபனியின்
பிரதமை நடிகரநாய் விட்டதநால் அவரது சமபளம மைநாதம எட்டு ரூபநாய்களிலிருந்து இருபத்த ஐந்து
ரூபநாய்களநாக உயேர்ந்தது. எனக்கும அஜத சமபளம ஜபநாடப்பட்டது. ஷதநாடக்கத்தல் எங்கள எல்ஜலநாருக்கு
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மைநாக ஷமைநாத்தச் சமபள வரவு ஷதநாண்ணநாற்றி எட்டு ரூபநாய்கள. இப்ஜபநாது ஷமைநாத்தம எல்ஜலநாருக்கும
நூற்றி நநாற்பது ரூபநாய்கள சமபளம கிகடத்தது.

ஆசரியேர் குப்புசநாமி நநாயுடு
ஜவலூரில் தரு. ஜக.ஜி.குப்புசநாமிநநாயுடு கமஷபனிக்கு ஆசரியேரநாக வந்து ஜசர்ந்தநார். இவர் சுவநாமிகளின்
மைநாணநாக்கர்களில் ஒருவர். மிகச் சறந்த ஷபண்ஜவடதநாரிஷயேன்று பலரும புகழுவநார்கள. "தநாரநாச
சநாங்கம" நநாடகத்தல் ‘தநாகர'யேநாக நடிப்பதல் சறந்து விளங்கியேதநால் தநாகர குப்புசநாமி நநாயுடு என்ஜற
இவகரக் குறிப்பது வழக்கம. கமஷபனிக்கு வந்து ஜசர்ந்த சமையேத்தல் இவர் ஜவடம புகனவகத
நிறுத்தவிட்டு நநாடகநாசரியேரநாகஜவ பணி புரிந்து வந்தநார். ஒருநநாள இவர் சுவநாமிககளப் பநார்க்க
வந்தருந்தநார். வந்த இடத்தல் சுவநாமிகளுகடயே விருப்பத்தன்படி கமஷபனியில் இருக்க
ஒப்புக்ஷகநாண்டநார். ஜக. ஜி. குப்புசநாமி நநாயுடு ஜசர்ந்தபின் மைற்றுஞ் சல புதயே நநாடகங்கள தயேநாரநாயின.
அவற்றில் முக்கியேமைநான நநாடகம ஞநானஷசளந்தரி, ஜவலூர் முடிந்ததும பிரஞ்சந்தயேநாகவச் ஜசர்ந்த
பநாண்டிச்ஜசரிக்குப் பயேணமைநாஜனநாம.

ஞநானஷசளந்தரி நநாடகம
பநாண்டிச்ஜசரியில் எனக்கு ஞநானஷசளந்தரி பநாடம ஷகநாடுக்க ஷபற்றது. சன்னண்ணநாவுக்கு
ஞநானஷசளந்தரியின் சற்றன்கன ‘ஜலனநாள’ பநாடம ஷகநாடுத்தநார்கள. பநாண்டிச்ஜசரிக்கு வந்தவுடஜனஜயே
அவசர அவசரமைநாக இந்தப் புது நநாடகத்கத அரங்ஜகற்ற முயேற்சஷயேடுத்துக் ஷகநாண்டநார்கள. பநாடத்கத
ஷநட்டுருப் பண்ணவதற்குக்கூட நநாட்கள ஜபநாதநாது. மிகவும துரிதப் படுத்தனர்கள. ஞநானஷசளந்தரி
மிகப் ஷபரியே பநாடம. பநாடத்கதப் பநார்த்தவுடஜனஜயே எனக்குப் பயேமைநாக இருந்தது. நநாடகத்தல்
‘ஜலனநா'ளின் சூழ்ச்சயேநால் ஞநானஷசளந்தரியின் இருகககளும ஷவட்டப்படுகின்றன. பநாத நநாடகம
முழுதும ஞநானஷசளந்தரி ககககளப் பின்புறம கட்டிக்ஷகநாண்ஜட நடிக்கஜவண்டும. இந்த விஷயேத்கதக்
ஜகட்டவுடன் எனக்கு ஜமைலும பயேம அதகரித்தது. பநாடம ஷகநாடுத்தவுடஜனஜயே நநாடகத்தற்குத் ஜததயும
குறித்து விட்டநார்கள. ஒத்தகககள ஷதநாடர்ந்து நகடஷபற்று வந்தன.

கடுக்கன் பரிசு
நநாடக அரங்ஜகற்றத்தற்கு இன்னும இரண்ஜட நநாட்கள. நநான் சரியேநாகப் பநாடத்கத ஷநட்டுருப்
பண்ணவில்கல. முதலநாளி கருப்கபயேநாபிளகள எங்கள வீட்டுக்கு வந்தநார். ஒரு ஜேகதக் கடுக்கன்ககள
என்னிடம ஷகநாடுத்தநார். அதன் விகல பத்து ரூபநாய், அப்ஜபநாது பநாண்டிச்ஜசரியில் ஒரு பவுனின்
விகலஜயே பதன்மூன்று ரூபநாய்களதநான். அகரப் பவுனில் ஷசய்யேப்பட்டிருந்த அந்த ஐந்து கல்பதத்த
கடுக்ககனக் கண்டதும எனக்கு மிகவும ஆகச உண்டநாயிற்று. வநாங்கித் தருமபடி அப்பநாவிடம
வற்புறுத்தஜனன். உடஜன கருப்கபயேநாபிளகள “ஞநானஷசளந்தரி பநாடத்கத நநாடகத்தன்று சரியேநாக
ஒப்பித்து விட்டநால் இகத உனக்கு இனமைநாகஜவ ஷகநாடுத்து விடுகிஜறன்” என்றநார்.
ஜவலூரில் வளளி நநாடகத்தன்ஜபநாது ஐந்து ரூபநாய்கள ஷசய்த அற்புதத்கதப் பநார்த்தநாரல்லவநா?
இமமுகறயும அவருகடயே ஜயேநாசகன பலித்தது. கடுக்கன் ஜபநாட்டுக்ஷகநாளளஜவண்டு ஷமைன்ற
ஆகசயில் ஒஜர மூச்சநாக உட்கநார்ந்து ஞநானஷசளந்தரி பநாடத்கத ஷநட்டுருப் ஜபநாட்டு விட்ஜடன்.
வநாக்களித்தபடி கடுக்ககனப் பரிசநாகப் ஷபற்ஜறன்.
முதல் நநாடகத்தன்று பிஜலந்தரன் ஞநானஷசளந்தரிகயேக் கநாட்டில் சந்தத்து அகழத்துப் ஜபநாகும
கநாட்சயில், ஞநாபக மில்லநாமைல் பின்னல் கட்டிக் ஷகநாண்டிருந்த ககககள ஷவளிஜயே எடுத்து விட்ஜடன்.
சகபஜயேநார் ஷகநால் ஷவன்று சரித்து விட்டநார்கள. இரண்டநாவது நநாடகத்தலிருந்து முன் ஜேநாக்ரகதயேநாக
என் கககள ஷவட்டப்பட்டவுடன், கககளிரண்கடயும பின்புறமைநாகச் ஜசர்த்து கவத்து, நநாடநா ஜபநாட்டுக்
கட்டி விட்டநார்கள.

சுவநாமிகளின் நநாடக ஆர்வம
பநாண்டிச்ஜசரியில் சுவநாமிகளின் உடல்நிகல சுமைநாரநாக இருந்தது. அவரும அடிக்கடி நநாடகங்களுக்கு
வருவநார். உளஜள பக்கத் தட்டிக்கருஜக அவருக்கநாக ஒரு கநான்வநாஸ் ஜசர் ஜபநாடப் படும. சுவநாமிகள
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அதல் படுத்துக்ஷகநாண்டு ககடசவகர நநாடகத்கதப் பநார்த்துக்ஷகநாண்ஜடயிருப்பநார். நடிகர் யேநாரநாவது
பநாடம உளறில்கெ சுவநாமிகள அவர்ககள எளிதல் விடமைநாட்டநார். கநாட்ச முடிந்தவுடன் உளறியே நடிகர்
சுவநாமிகள இருக்கும பக்கம ஜபநாகஜவ பயேப்படுவநார். நடிககரக் கூப்பிட்டு அவர் பநாடம உளறியேகதச்
கசககயேநாஜலஜயே சுட்டிக் கநாட்டுவநார். சல சமையேங்களில் அடிக்கவும முயேலுவநார். கக கநால்கள சரியேநாக
விளங் கநாத நிகலயில் இருந்ததநால் நடிகர்கள அடிவிழநாமைல் தப்பித்துக் ஷகநாளளுவநார்கள. எல்லநா
நநாடகங்களும சுவநாமிகளுக்கு மைனப் பநாடம. நநாடகப் புத்தகத்கத கவத்துக் ஷகநாண்டு பநாடம ஷசநால்லிக்
ஷகநாடுக்கும வழக்கஜமையில்கல.

உளறலும பநாரநாட்டும
ஒரு நநாள பநாதுகநா பட்டநாபிஜஷகம நநாடகம நடந்தது. சன்னண்ணநா டி. ஜக. முத்துசநாமி பரதனநாக
நடித்தநார். ஜககயே நநாட்டில் பரதன் தீயேகனநாக் கண்டு, அகதத் தமபி சத்துருக்கனனிடம ஷசநால்லும
கநாட்சயில், ‘தமபி சத்துருக்கனநா’ என்பதற்குப் பதலநாகத் “தமபி லட்சுமைணநா” என்று ஷசநால்லிவிட்டநார்.
சகபஜயேநார் அகனவரும சரித்துவிட்டநார்கள.
இலங்கநாதகனம, கஜலநாசனசத ஆகியே நநாடகங்களில் சன்னண்ணநா ரநாமைரநாகவும, நநான் லட்சுமைணனுகவும
நடிப்பது வழக்கம. பநாதுகநா பட்டநாபிஜஷகத்தலும எனக்கு லட்சுமைணன் ஜவடந்தநான்
ஷகநாடுக்கப்பட்டிருந்தது. சன்னண்ணநா பரதனநாக நிற்பகத மைறந்து, ரநாமைர் ஜவடம ஜபநாட்டுப் ஜபசயே
பழக்கத்தல் “தமபி லட்சுமைணநா” என்று தவறுதலநாகச் ஷசநால்லி விட்டநார். ஆனநால் அந்தத் தவகற உடஜன
புரிந்து ஷகநாண்டு,
“தமபி சத்ருக்கனநா! எப்ஜபநாதும அண்ணன் ரநாமைச்சந்தரகனயும, தமபி லட்சுமைணகனயும என் மைனம
நிகனத்துக் ஷகநாண்ஜட யிருப்பதநால் வநாய் தவறி உன்கனயும லட்சுமைணநாஷவன்ஜற அகழத்து
விட்ஜடன்” என்று ஜபசச்சமைநாளித்தநார். அண்ணநாவுக்கு அப்ஜபநாது வயேது பன்னிஷரண்டு இந்த இளம
வயேதல் இவ்வளவு சநாதுரியேமைநாகச் சமைநாளித்ததற்கநாகச் சகபஜயேநார் அகனவரும கரஜகநாஷம ஷசய்து
பநாரநாட்டினநார்கள. கநாட்ச முடிந்து உளஜள வந்ததும சுவநாமிகள சன்னண்ணநாகவக் கூப்பிட்டநார்.
அவருக்குப் பயேந்தநான். தன்னுகடயே தவறுதலுக்கநாகச் சுவநாமிகள ஜகநாபித்துக் ஷகநாளவநாஷரன்ஷறண்ணி
நடுங்கிக்ஷகநாண்ஜட வந்து நின்றநார், சுவநாமிகள அண்ணநாகவ அருகில் அகழத்து, கண்களில் மைகிழ்ச்சப்
பரவசத்துடன் இடது ககயேநால் தட்டிக் ஷகநாடுத்தநார்.

‘ரம’ ஷசய்த ரககள
பநாண்டிச்ஜசரியில் கநாமைநாட்சயேமமைன் ஜகநாயில் ஷதருவில் நநாங்கள தங்கியிருந்ஜதநாம. எங்கள வீட்டுக்கு
அடுத்தநாற்ஜபநால் ஒரு பிரபல வழக்கறிஞர் வசத்து வந்தநார். அவருக்கு நநாடகக்கநாரர்கள என்றநாஜல
பிடிப்பதல்கல, நநாங்கள அடிக்கடி பநாடிக் ஷகநாண்டிருப்ஜபநாம. எங்கள வீட்டுச் சுவகரஷயேநாட்டினநாற்
ஜபநாலிருந்தது அவரது படுக்ககயேகற. அந்த வழக்கறிஞர், நநாடக மில்லநாத நநாட்களில் இரவு ஜநரங்களில்
நநாங்கள பநாடுமஜபநாஷதல்லநாம ஏதநாவது முண முணத்துக் ஷகநாண்ஜடயிருப்பநார். ஒரு நநாள எங்கள
தந்கதயேநார் ‘ரம’ என்னும ஒரு புது வககயேநான மைதுகவக் குடித்து விட்டு வந்தருந்தநார். ஜபநாகத
தகலக்ஜகறி விட்டது; ஒஜர குஷ, இரவு ஒன்பது மைணி: தமைது ஷகமபீரமைநான குரகலஷயேழுப்பிப் பநாடத்
ஷதநாடங்கினநார். அவரது பநாட்கடக் ஜகட்டவுடன் வழக்கறிஞருக்குப் பிரமைநாதக் ஜகநாபம வந்து விட்டது.
ஆங்கிலமும, தமிழும கலந்த மைணிப்பிரவநாள நகடயில் ஏஜதஜதநா ஏசத் ஷதநாடங்கினநார். இரவு ஒன்பது
மைணிக்குஜமைல் “இப்படிக் கழுகதஜபநால்கத்தனநால் நநாங்கள எப்படித் துரங்குவது?” என்று சத்தம
ஜபநாட்டநார். வீட்டு வநாசவில் ஒஜர குழப்பம. எங்கன் தநாயேநார் வழக்கறிஞகரச் சமைநாதநானம
ஷசய்தனுப்பினநார்.

நளளிரவில் கச்ஜசரி
தந்கதயேநார் பநாடுவகத நிறுத்தவிட்டு, அவசரமைநாக ஷவளிஜயே ஷசன்றநார், நநாங்கள ஒன்றும புரியேநாமைல்
விழித்துக் ஷகநாண்டிருந்ஜதநாம. அப்ஜபநாது எங்கள வீட்டிஜலஜயே முத்துக் கன்னி ஜமைஸ்தரி என்ற
கமஷபனியின் கதயேல்கநாரரும தம மைகனவி ஜயேநாடு குடியிருத்தநார். ஜமைஸ்தரி அப்பநாவுக்கு நண்பர்.
எப்ஜபநாதும இருவரும ஒன்றநாகத்தநான் ஷவளிஜயே ஜபநாய்வருவது வழக்கம. அன்று ஜமைஸ்தரியும நல்ல
குடிஜபநாகதயில் இருந்தநார். அப்பநா ஜமைஸ்தரிகயே வீட்டுக்குக் கநாவல் கவத்து விட்டுத் தனியேநாக
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ஷவளிஜயே ஷசன்றதநால் எங்களுக்கு ஜமைலும வியேப்பநாக இருந்தது. பதகனந்து நிமிடங்களில் இரண்டு
புஷ் வண்டிகள வந்து வநாசலில் நின்றன. அவற்றில் ஆர்ஜமைநானியேம தரு கவத்தலிங்கம பிளகளயும,
மிருதங்கம தரு துகரசநாமி நநாயுடுவும, கமஷபனியில் அப்ஜபநாது மிகவும பலசநாலிஷயேன எல்ஜலநாரநாலும
கருதப் ஷபற்ற தரு ஜகநாபநால பிளகளயும வந்து ஜசர்ந்தநார்கள.
புஷ்வண்டி என்பது ரிக்ஷநாகவப் ஜபநான்று மைனிதர்கள இழுக்கும வண்டிதநான். ரிக்ஷநாகவ முன்னநால்
நின்று இழுத்துச் ஷசல்வநார்கள. இது நநாலு சக்கிர வண்டியேநாதலநால் ஷபருமபநாலும பின்னல் நின்று தளளிச்
ஷசல்வது வழக்கம. வண்டியில் உட்கநார்ந்தருப்பவர்கஜள தம ககயில் முன்னநாலுளள கமபிகயேப்
பிடித்துக் ஷகநாண்டு வண்டிகயேச் ஷசலுத்த ஜவண்டும. இந்தப் புஷ் வண்டி அப்ஜபநாது,
பநாண்டிச்ஜசரியிலும கடலூரிலும கநாணப்பட்டது. இப்ஜபநாது நநான் பநார்த்ததநாக நிகனவில்கல.
புஷ் வண்டிகளில் ஆர்ஜமைநானியேம மிருதங்கத்துடன் இவர்கள எல்ஜலநாரும வந்ததும என்ன
நடக்குஜமைநாஷவன நநாங்கள பயேந்து விட்ஜடநாம. இரவு மைணி பத்தருக்கும. வீட்டுக்குள கச்ஜசரி
ஷதநாடங்கியேது. தந்கதயேநார் தமமைநால் முடிந்த மைட்டும ஜமைஜல குரஷலழுப்பிப் பநாடினநார். கவத்தலிங்கம
பிளகளயும துகரசநாமி நநாயுடுவும அவஜரநாடு ஜசர்ந்து வநாசத்தநார்கள. முத்துக்கன்னி ஜமைஸ்தரியும,
ஜகநாபநால் பிளகளயும வீட்டு வநாயிற் படியில் ககயில் தடிஜயேநாடு கநாவல் புரிந்தநார்கள.

வழக்கறிஞரின் மைன்னிப்பு
வழக்கறிஞர் ஷவலஷவலத்துப்ஜபநாய்விட்டநார். அவர் ஆர்ப் பநாட்டஷமைல்லநாம அடங்கி விட்டது,
சண்கடக்குக் கச்கச கட்டி நிற்பகதக் கண்டதும, அவர் குரல் கீஜழ இறங்கிவிட்டது. உளஜள நடக்கும
கச்ஜசரிகயேக் ஜகட்க வீதயில் ரசகர்கள கூடிவிட்டநார்கள. பிறகு வழக்கறிஞர், முத்துக்கன்னி
ஜமைஸ்தரியிடம வந்து சமைநாதநானமைநாகப் ஜபசனநார்.முதலில் தநாம ஏசப் ஜபசயேதற்கநாக மைன்னிப்பும
ஜகட்டுக் ஷகநாண்டநார். எப்படியேநாவது இந்தக் கச்ஜசரிகயே, நிறுத்தனநால் ஜபநாதும என்றநாகி விட்டது
அவருக்கு. ஜகநாபநாலபிளகள ஒருவநாறு எல்ஜலநாகரயும சமைநாதநானப்படுத்தனர். கச்ஜசரிகயே நிறுத்தச்
ஷசய்தநார். ஆர்ஜமைநானியேம, மிருதங்க வித்துவநான்ககள வீட்டுக்ககழத்துச் ஷசன்றநார். அந்தச்
சமபவத்தற்குப் பிறகு வழக்கறிஞர் எந்த வமபுக்கும வருவஜதயில்கல.

தங்கக பிறந்தநநாள
1921 ஆம ஆண்டு டிசமபர் ககடச நநாள. அன்று அபிமைன்யு சுந்தரி மைநாகல நநாடகம; நநாடகம முடிந்து
வீட்டுக்கு வந்ததும அன்னயேநார் எல்ஜலநாருக்கும உணவு பரிமைநாறினநார்கள. இரவு ஒரு மைணியேளவில்
உறங்கிஜனநாம. ஏஜதநா சலசலப்புக் ஜகட்டு விழித்ஜதநாம. இரவு மூன்று மைணிக்கு, எங்களுக்கு
இரண்டநாவதநாக ஒரு தங்கக பிறந்தருப்பகத அறிந்ஜதநாம; மைகிழ்ந்ஜதநாம.
கநாமைநாட்சயேமமைன் ஜகநாயில் ஷதருவில் குடியிருந்தநால் தங்ககக்குக் கநாமைநாட்ச எனப் ஷபயேரிடப் ஷபற்றது
தங்கக பிறந்த இரண்டநாம நநாள முதன் முதலநாக வீடு ஷபருக்குவதற்கு ஒரு ஜவகலக்கநாரிகயே
நியேமித்ததநாகத் தந்கதயேநார் தமைது நநாட்குறிப்பில் எழுத கவத்தருக்கிறநார். எனஜவ ஏழு குழந்கதகளுக்குத்
தநாயேநாகும வகரயில் எங்கள வீட்டில் ஜவகலக்கநாரி கவக்க ஜவண்டியே அவசயேஜமை இல்லநாதபடி
அன்கனயேநாஜர யேநாவற்கறயும கவனித்து வந்தருக்கிறநார்கள என்று ஷதரிகிறது.
எங்கள அன்கனயேநார் ஒர்.அபூர்வப்பிறவி. அவர்கள கநாகலயில் எழுந்தருப்பகதயும இரவில்
உறங்குவகதயும நநான் பநார்த்தஜத யில்கல. நநாங்கள விழித்ஷதழுந்தவுடன் ஷவந்நீர் தயேநாரநாயிருக்கும.
அவர்கஜளதநாம குளிப்பநாட்டி விடுவநார்கள. எங்கள எல்ஜலநாருக்கும தகலமுடி நீளமைநாக யிருக்கும.
எண்ஷணய் ஜதய்த்துக் ஷகநாளளும நநாட்களில் ஷபரியேண்ணநாவுக்கும தநாயேநார் தநாம தகல ஜதய்த்து
விடுவநார்கள. அவர்கள எப்ஷபநாழுது ஒய்வு எடுத்துக் ஷகநாளவநார்கஜளநா எங்களுக்குத் ஷதரியேநாது.
இயேந்தரம ஜபநால் சதநா ஜவகல ஷசய்து ஷகநாண்ஜட யிருப்பநார்கள. அவர்கள பிரசவ அகறயிலிருந்த
நநாட்களில் நநாங்கள மிகவும கஷ்டப்பட்ஜடநாம. கதயேல் ஜவகல முத்துக்கன்னி ஜமைஸ்தரி எங்களுடன்
குடியிருந்தநா ஷரன்று குறிப்பிட்ஜடனல்லவநா? அவருக்குக் குழந்கதகள இல்கல. அவரது மைகனவியேநார்
எங்களுக்கு ஜவண்டியே உதவிகள ஷசய்தநார்.
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பநாண்டிச்ஜசரியில் நநாடகங்களுக்கு நல்லவரஜவற்பிருந்தது . பநாண்டிச்ஜசரி முடிந்து தண்டிவனம
ஷசன்ஜறநாம. அங்கும நல்ல வசூல். ஷசன்கனயில் வசூல் இல்லநாமைல் கஷ்டப்பட்ட நிகல மைநாறி விட்டது.
ஷதநாடர்ந்து ஜவலூர், பநாண்டிச்ஜசரி, தண்டிவனம ஆகியே மூன்று ஊர்களிலும நல்ல வசூலநாயிற்று.
கருப்கபயேநா பிளகள மைற்ற முதலநாளிககள விடக்ஷகநாஞ்சம தநாரநாளமைநான மைனம உகடயேவர்: நுணக்கம
ஷதரிந்தவர். அவரும கநாஜமைசுவர ஐயேரும தநாம இப்ஜபநாது கமஷபனிகயே நிருவகித்து வந்தநார்கள.
உகழப்புப் பங்கநாளியேநான பழனியேநாப் பிளகள ஒன்றுஞ் ஷசய்யேத் ஜதநான்றநாது அவர்கஜளநாடு ஜபருக்கு
ஒத்துகழத்தநார்.

ஏ. ஜக. சுப்பிரமைணியேன்
தண்டிவனத்தல் பநாட்டநா இரநாமைகிருஷ்ணன், கமஷபனிகயே விட்டுப் ஜபநாய்விட்டநார். அவருகடயே
ஸ்தநானத்கத அருப்புக் ஜகநாட்கட ஏ. ஜக. சுப்பிரமைணியேன் ஷபற்றநார். சுப்பிரமைணியேன் மிகச் சறந்த
பநாடகர், நல்ல வளமைநான சநாரீரம; இயேற்ககயேநாகஜவ அவருகடயே குரலில் ‘பிருகநா’ ஜபசும. ஷசன்கனக்கு
வந்தவுடஜனஜயே பல நநாடகங்களில் சுப்பிரமைணியேன் கதநாநநாயேகனநாக நடிக்கத் ஷதநாடங்கி விட்டநார்,
இப்ஷபநாழுது பநாட்டநா இரநாமை கிருஷ்ணன் ஜபநாய்விட்டதநால், எல்லநா ஜவடங்களும அவருக்ஜக
ஷகநாடுக்கப் ஷபற்றன. சுப்பிரமைணியேன் நடித்த சத்யேவநான், ஜகநாவலன், வளளி நநாடகத்தல் ஜவலன் ஜவடன் - விருத்தன் முதலியே பநாத்தரங்களில் அவர் பநாடியே பநாடல்கள இன்னும என் நிகனகவ விட்டு
அகலவில்கல. விருத்தங்கள பநாடுமஜபநாது அவர் ரசகர்களிடத்தல் கரஜகநாஷம ஷபறுவநார்.
இளமபருவத்தன்றநாகியே சுப்பிரமைணியேனின் அபநாரமைநான இகசத் தறகமை அந்த நநாளில் எல்ஜலநாரநாலும
பநாரநாட்டப் ஷபற்றது.

தண்டிவனத்தல் கண்டம
தண்டிவனத்தல் எனக்கு ஒருஷபரியே கண்டம ஏற்பட்டது. ஒருநநாள ‘இலங்கநாதகனம’ நநாடகம நடந்து
ஷகநாண்டிருந்தது. தநான் முதலில் இலட்சுமைணனுகவும ககடசயில் அட்சயே குமைநாரனநாகவும நடிப்பது
வழக்கம. அந்த நநாளில் தனிஜயே உட்கநார்ந்து ஒருவஜரநாடு ஒருவர் அரட்கடயேடிப்பது இல்கல.
ஷபருமபநாலும ஜவடம புகனயேநாத ஜநரங்களில் பக்கப் படுதநாவின் அருஜக நின்று நநாடகத்கதப் பநார்த்துக்
ஷகநாண்டிருப்ஜபநாம.
அன்று கடல் கநாட்சகயேப் ஜபநாட்டுக்ஷகநாண்டிருந்தநார்கள முன்னல் கநாட்டுத் தகர விடப்பட்டிருந்தது.
அனுமைநார் வநானரங் களுடன் பநாடிக் ஷகநாண்டிருந்தநார்.நநான் இலட்சுமைண ஜவடத்கத ககலத்துவிட்டு,
ஷவறும உடமஜபநாடு ஜமைகடயின் நடுஜவ நின்று கநாட்ச அகமைப்பகதப் பநார்த்துக் ஷகநாண்டிருந்ஜதன்.
அப்ஜபநாது தண்டிவனத்தல் மின்சநார விளக்குகள இல்கல. கியேநாஸ் விளக்கு களதநான்
ஜபநாடப்பட்டிருந்தன. ஜமைகடயில் கநாட்ச அகமைப்கபப் பநார்த்துக் ஷகநாண்டிருந்த என் தகலக்கு ஜநரநாக
ஒரு கியேநாஸ் விளக்குக் கட்டப்பட்டிருந்தது. கடல் தநாண்டும ‘அட்கட அனுமைநாகர அங்குமிங்குமைநாக
இழுத்துப் பநார்த்துக் ஷகநாண்டிருந்தநார்கள. நநான் சுகவஜயேநாடு அந்தக்கநாட்சகயே ரசத்துநின்ஜறன்.
யேநாஜரநா ஒரு கநாட்ச யேகமைப்பநாளர் ஜமைகடயின் நடுஜவ: ஷதநாங்கிக் ஷகநாண்டிருந்த கியேநாஸ் விளக்கக
ஜமைஜல தூக்கிக் கட்ட முயேன்றிருக்கிறநார், விளக்ஜகநாடிருந்த நூல்கயிறு பரண்மீது எங்ஜகநா மூங்கிலில்
சக்கித் ஜதய்ந்து ஜபநாயிருக்கிறது. அவர் விளக்கக ஷவட்டி இழுத்ததும கயிறு அறுந்து ஜபநாய்விட்டது.
ஷபரியே கியேநாஸ் விளக்கு அப்படிஜயே ஜநரநாகக் கீஜழநின்ற என்ஜமைல் விழுந்தது. நநான் ‘அமமைநா’ என்றலறிக்
கீஜழசநாய்ந்ஜதன். விளக்கு. சுக்கல் சுக்கலநாக உகடந்துவிட்டது.

தந்கதயின் ஆஜவசம
என் அலறல் சத்தத்கதக் ஜகட்டதும தந்கதயேநார் ஓடி வந்தநார். ஜமைஜல கட்டப்பட்டிருந்த கியேநாஸ் விளக்கு
என்ஜமைல் அறுந்து விழுந்து விட்டகதயும, நநான் கீஜழ கிடப்பகதயும கண்டநார். ஆஜவசம ஷகநாண்டநார்.
அதற்குள சலர் ஓடி வந்து என்கனத் துளக்கிச் ஷசன்றநார்கள. தந்கதயேநார் தமகமைஜயே மைறந்து விட்டநார்.
பவுடர் ஜபநாடுமிடத்தலும ஷவளிஜயேயும ஜபநாடப் பட்டிருந்த கியேநாஸ் விளக்குககளத் தம ககயேநாஜலஜயே
அடித்து உகடத்தநார். அவகரப் பிடித்து நிறுத்தச் சலர் ஷபரும பநாடுபட் டநார்கள. எனக்குப் ஷபரியே
அபநாயேம ஏதுமில்கல ஷயேன்பகத விளக்கினநார்கள.
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கியேநாஸ் விளக்கு என் தகலஜயேநாடு உரநாய்ந்து ஷகநாண்டு இடது ஜதநாளில் விழுந்தது. விளக்கின்
அடியிலிருந்த கமபி ஆழ மைநாக என் ஜதநாளில் கநாயேத்கத உண்டநாக்கியேது; இரத்தம பீறிட் டது. நநான்
மூர்ச்சத்து விட்ஜடன். ஜமைகடயில் கநாற்றில்லநாத தநால் என்கன ஷவளிஜயே தூக்கிவந்து ஷகநாட்டககயின்
பிரதநான வநாயிலருஜக ஒரு கட்டிலில் படுக்க கவத்தநார்கள. அன்று நநாடகம பநார்க்க வத்தருந்த ஒரு
டநாக்டர் எனக்குச் சகிச்கச ஷசய்தநார். கநாயேம விகரவில் ஆறிவிடுஷமைன்றும பயேப்பட ஜவண்டநாஷமைன்றும
என் தந்கதக்கு ஆறுதல் கூறினநார்.
நநான் மூர்ச்கச ஷதளிந்தஜபநாது ஷவளிஜயே கட்டிலில் படுத் தருந்ஜதன். நநாடகம பநார்க்க வந்த ஜேனங்களில்
பலர் என்கனச் சுற்றி நின்று ஷகநாண்டிருந்தநார்கள நநாடகம நடந்து ஷகநாண் டிருத்தது. எனக்குப் பதலநாக
அட்சயேன் ஜவஷத்கத யேநாஜரநா ஒரு நடிகர் ஜபநாட்டநார். படுக்ககயில் கிடந்த எனக்கு அவகரப் பநார்க்க
ஜவண்டுஷமைன்ற ஆகச உண்டநாயிற்று. நநான் எழுந்து பநார்த்தநால் ஜமைகட நன்றநாகத் ஷதரியும. ஆனநால்
தந்கதயேநார் என்கன எழுந்தருக்க விடவில்கல. நநாடகம முடியும வகர அப்படிஜயே படுத்தருந்ஜதன்.
வீட்டுக்கு வந்ததும அன்கனயேநார் எனக்குத் ‘தருஷ்டி’ சுற்றிப் ஜபநாட்டநார்கள. மையிலம முருகப் ஷபருமைநான
ஜவண்டிக் ஷகநாண்டநார்கள. கநாயேம ஆறுவதற்கு ஒரு வநாரம ஆயிற்று. அமமைநாஜவநாடும அப்பநாஜவநாடும
அருகிலிருந்த மையிலத்தற்குச் ஷசன்று முருகப் ஷபருமைநாகனத் தரிசத்து வந்ஜதநாம.

வண்டிப் பநாகளயேம
தண்டிவனத்தல் இரண்டு மைநாத கநாலம நநாடகம ஆடியே பின் தருப்பநாதரிப்புலியூருக்கு அருகிலுளள
வண்டிபநாகளயேம ஷசன்ஜறநாம. வண்டிப்பநாகளயேத்தல் நல்ல வசூல் இல்கல. தருப்பநா
தரிப்புலியூரிஜலஜயே நநாடகம நடிக்க முதலநாளிகள முடிவு ஷசய் தநார்கள. அவ்வநாஜற உடனடியேநாகத்
தருப்பநாதரிப்புலியூரில் நநாடகம துவக்கப்பட்டது. நல்ல வருவநாயும ஏற்பட்டது. அங்கு வீடு
கிகடக்கநாததநால் நநாங்கள வண்டிப்பநாகளயேத்தஜலஜயே இருப்ஜதநாம. நநாடகத்தற்குப் ஜபநாய் விட்டு,
குதகர வண்டியில் வண்டிப்பநாகளயேம தருமபுஜவநாம. இப்படிஜயே ஷதநாடர்ந்து நகட ஷபற்று வந்தது.
ஒருநநாள எங்கள தந்கதயேநாருக்கும, மைநாஜனஜேர் நிகலயி லிருந்த கநாஜமைஸ்வர ஐயேருக்கும ஷபரியே சச்சரவு
ஏற்பட்டது. கநாஜமைஸ்வர ஐயேர் ஏஜதநா தவருகப் ஜபச, தந்கதயேநார்ஷகநாட்டகக யில் ஜபநாட்டிருந்த பந்தல்
கநாகலப் பிடுங்கிக்ஷகநாண்டு அவகர அடிக்கப்ஜபநாக, ஒஜர குழப்பம ஏற்பட்டு விட்டது. ஐயேகர
எப்படியும அடித்ஜத தீருவது என்று அப்பநாவும முத்துக்கன்னி ஜமைஸ்தரியும பலமுகற முயேன்றநார்கள.

சன்கனயேநா யிளகள வருகக
கநாஜமைஸ்வர ஐயேர் நடிகர்களிடமும, ஏகனயே ஷதநாழிலநாளர் களிடமும நடந்து ஷகநாண்டவிதம
தந்கதயேநாருக்குப் பிடிக்க வில்கல.
உரிகமையேநாளர்களும இதல் ஜபநாதயே கவனம ஷசலுத்த வில்கல. கமஷபனியின் முக்கியே பங்குதநாரரநான
சன்கனயேநாபிளகள ஷசன்கனயிலிருந்தது ஜபநானவர் தருமபி வரஜவ இல்கல, கநாஜமைஸ் வர ஐயேரின்
நடத்கதகயேப் பற்றியும அவர் ஷதநாழிலநாளர்களிடம நடந்து ஷகநாளளும முகறககளப் பற்றியும
தந்கதயேநார் மைதுகரயி லிருந்த சன்கனயேநாபிளகளக்குக் கடிதம எழுதனநார். கடிதத்தற்குப் பதல்
இல்லநாததநால் ஒரு நநாள மைதுகரக்ஜக ஜநரில் ஷசன்று விவரங்கஜள எடுத்துகரத்தநார். தந்கதயேநார்
மைதுகரக்குச் ஷசன் நிருப்பகத அறிந்ததுஜமை கநாஜமைஸ்வர ஐயேர் கமஷபனியிலிருந்து விலகிவிட்டநார். சகல
விவரங்ககளயும தந்கதயேநாரின் மூலம அறிந்த சன்கனயேநாபிளகள சல நநாட்களில் தருப்பநாதரிப்புலியூர்
வந்து கமஷபனியின் நிருவநாகத்கத ஏற்றுக் ஷகநாண்டநார்.
தருப்பநாதரிப்புலியூரில் வசூல் இல்லநாததநால் மீண்டும ஜவலூருக்கு முகநாம மைநாற்றப்பட்டது.
ஜவலூரிலும இமமுகற வசூலநாகவில்கல. கநாஞ்சபுரம ஜபநாவஷதன்று முடிவு ஷசய்தநார்கள. கநாஞ்சபுரம
வந்ஜதநாம. கருடஜசகவப் ஷபருவிழநா, நகரில் பிர மைநாதமைநாக நடக்கும சமையேம. ஆடிசன்ஜபட்கட
ஷகநாட்டககயில் நநாடகம. ஷவளிஜயே ஊஷரங்கும ஒஜர ஜேனத்தரள. நநாடகத்தற்கு மைட்டும வசூல் மிகவும
ஜமைநாசமைநாக இருந்தது. சன்கனயேநா பிளகள வந்ததும இந்த நிகல ஏற்படஜவ எல்ஜலநாரும அவருக்கு
அதர்ஷ்டம இல்கலஷயேன்று ஜபசக் ஷகநாண்டநார்கள.

மைஜலரியேநாவுக்கு மைருத்துவம
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கநாஞ்சபுரத்தல் எங்கள வீட்டுக்கு அருகில் ஒரு சத்த மைருத்துவர் குடியிருந்தநார். ஷசன்கனயில் எங்ககளப்
பீடித்த கநாய்ச்சல் கநாஞ்சபுரத்தலும தகல கநாட்டியேது. அந்த மைருத்துவர் வந்து பநார்த்தநார். அவரிடம
நநாங்கள நீண்ட கநாலமைநாக உபநாகதப் படும நிகலகயேத் தந்கதயேநார் எடுத்துச் ஷசநான்னநார் அவர் நன்கு
சந்தத்து ஏஜதநா ஒரு பச்சகலகயே அகரத்துப் ஷபரியே உருண்கடகளநாக்கி, நநாள ஒன்றுக்கு மூன்று ஜவகல
சநாப்பிடும படியேநாக மூன்றுநநாட்கள ஷதநாடர்ந்து ஷகநாடுத்தநார். கநாய்ச்சல் நின்றது. அன்று நின்றஜதநாடு
மைட்டுமைல்ல; இன்று வகர அந்த ஜவதகனக்குரியே மைஜலரியேநாக் கநாய்ச்சல் எனக்கு வருவஜதயில்கல
ஷயேன்பகத மைகிழ்ஜவநாடு குறிப்பிட விருமபுகிஜறன். சத்தமைருத்து வத்தல் நமபிக்ககயில்லநாத நண்பர்கள
இதுபற்றிச் சந்தக்க ஜவண்டுகிஜறன்.
கநாஞ்சபுரத்தல் நநாடகம ஷதநாடர்ந்துநகடஷபற்று வந்தது. தடீஷரன்று ஒருநநாள முக்கியே நடிகனக இருந்த
ஏ. ஜக சுப்பிரமைணியேன் ஷசநால்லநாமைல் ஒடிப்ஜபநாய் விட்டநார். நநாடகம நிறுத்தப் பட்டது. அவருக்குப்
பதலநாக மீண்டும எங்கிருந்ஜதநா பநாட்டநா இரநாமைகிருஷ்ணன அகழத்து வந்தநார்கள. மைகழயும அடிக்கடி
ஷபய்ததநால் சல நநாட்கள நநாடகம நிறுத்தப்படவும ஜநர்ந்தது. கநாஞ்சபுரம யேநாருக்குஜமை வசூலநாகநாத
ஊஷரன்று சலஜபர் ஊரின் ஜமைல் பழி சுமைத்தனநார்கள.
வசூல் இல்லநாத நிகலயில் நநாடகங்கள நகடஷபற்று வந்தன. இந்தச் சமையேத்தல் அப்பநாவுக்குக் கநால்
ஷபருவிரலில் ஒரு விஷக்கல் குத்தயேதநால் சறு கநாயேம ஏற்பட்டது. அகத அவர் அலட்சயே மைநாய்
கவனியேநாது விட்டு விட்டநார். சல நநாட்களில் அந்தக் கநாயேம ரணமைநாகிச் சழ் வடியே ஆரமபித்தது. ரண
கவத்தயேர் ஒருவர் கநாயேத்கதச் ஜசநாதத்துப் பநார்த்தநார். கநாயேம பட்ட இடத்தலிருந்த துவநாரத்தல் ஒரு சறு
கமபிகயேச் ஷசலுத்தனநார். அந்தக் கமபி குதங்கநால் வகர வலிஜயே யில்லநாமைல் உளஜள ஜபநாயிற்று பநாதம
முழுதும புகறஜயேநாடி இருப்பதநாகத் ஷதரிந் தது. அறுகவ சகிச்கச ஷசய்யேப்பட்டது. அப்பநா வலி
ஷபநாறுக்க மைநாட்டநாமைல் படுக்ககயில் கிடந்து சல நநாட்கள கஷ்டப்பட்டநார். இதற்குள கநாஞ்சபுரம
நநாடகம முடிந்து விட்டதநால் கவத்தயே ரிடம மைருந்து வநாங்கிக் ஷகநாண்டு கசதநாப்ஜபட்கடக்குப் பயேணப்
பட ஜநர்ந்தது.

கசதநாப்ஜபட்கட
கமஷபனி கசதநாப் ஜபட்கடக்குப் ஜபநான மூன்று நநாட் களுக்குப் பிறகு நநாங்களும கசதநாப் ஜபட்கடக்கு
வந்து ஜசர்ந் ஜதநாம. முதல் நநாடகத்தன்று ஷபருமைகழ ஷபய்தது. நநாடகம நகடஷபறவில்கல. மூன்று
நநாட்களுக்குப் பின் மீண்டும நநாடகம துவக்கப் ஷபற்றது. வசூல் சுமைநாரநாக இருந்தது. எங்கள ஒப் பந்தம
தீர்ந்து விட்டதநால் மைறுபடியும ஒப்பந்தம ஷசய்து ஷகநாளள ஜவண்டுஷமைன உரிகமையேநாளர்கள
வற்புறுத்தனநார்கள. அப்பநாவுக்கும உகழப்புப் பங்கநாளியேநான பழனியேநாபிளகளக்கும சறு சறு
தகரநாறுகள ஏற்பட்டுக் ஷகநாண்ஜட யிருந்ததநால் மைறு ஒப்பந்தம எழுதுவது தகடப்பட்டது. பநாட்டியின்
முதல் ஆண்டுத் தத அடுத்து வந்ததநால் அதற்குக்குடுமபத்துடன் தருவனந்தபுரம ஜபநாய்
வரஜவண்டுஷமைன்றும, அதன் பிறகு ஒப்பந்தம எழுதக் ஷகநாளளலநாஷமைன்றும அப்பநா கூறி விட்டநார்.
அந்த நிகலயில் எங்ககள ஊருக்கு அனுப்ப சன்கனயேநாபிளகள இகசயேவில்கல.

பநால மைஜனநாகர சகப
ஷசன்கன ரநாயேல் தஜயேட்டரில் அப்ஜபநாது தரு ஷத. ஷபநா. கிருஷ்ணசநாமிப் பநாவலரின் பநால
மைஜனநாகர சகபயேநார் நநாடகங்கள நடத்தக் ஷகநாண்டிருந்தநார்கள. ரநாயேல் தஜயேட்டர் என்பது அப்ஜபநாது
ஷசன்கனயில் இருந்த எல்லநா நநாடகக் ஷகநாட்டகக களிலும சறந்த ஒன்முகக் கருதப் பட்டது.
ஆகனக்கவுனிக்கு ஜமைற்புறமுளள பநாலத்தற்குக் கீழ்ப்பக்கம, சநால்ட்ஷகநாட்டககக்கு அருகில்
அகமைந்தருந்தது. மிகப் ஷபரியே நநாடக அரங்கம.
அந்தக் கநாலத்தல் ஒரு கமஷபனியிலிருந்து. மைற்ஷறநாரு கமஷபனிக்குப் கபயேன்ககளக் கடத்தக்
ஷகநாண்டுஜபநாவது சநாதநாரணமைநாக நிகழ்ந்து வந்தது. இந்தத் தருப்பணிக்ஷகன்ஜற சல தரகர் களும
நிரந்தரமைநாக இருந்து வந்தநார்கள. நநாங்கள கசதநாப் ஜபட்கடக்கு வந்த நநாளிலிருந்ஜத பநாவலரின் தரகர்கள
எங்களுக்கு வகலவீசத் ஷதநாடங்கினநார்கள. ஒரு நநாள எங்களுக்கு நநாடகமில்லநாத நநாளில் அப்பநாவுடன்
ஷசன்கனக்குப் ஜபநாய் பநாவலர் கமஷபனியின் நநாடகத்கதப் பநார்த்து வந்ஜதநாம. பநாவலர் குடிப்பழக்கம
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உளளவர். எங்கள தந்கதயேநாஜரநா ஜகட்கஜவ ஜவண்டியேதல்கல. இருவரும மிக விகரவில் ஜதநாழகமை
ஷகநாண்டு விட்டநார்கள.

வகல வீசும படலம
‘பநாவலர் கமஷபனிக்குப்ஜபநாக ஜவண்டும’ என்ற எண்ணத்கதத் தந்கதயேநார் அன்கனயேநாரிடம
ஷதரிவித்தநார். அன்கனயேநார் இந்த எண்ணத்கத வண்கமையேநாக எதர்த்தநார். சுவநாமிகள வநாய் ஜபச இயேலநாத
நிகலயில் படுக்ககயிலிருக்கும ஜநரத்தல் கமஷபனிகயே விட்டும ஜபநாவது நல்லதல்லஷவனக்
கண்டித்தநார். தநாயேநாரின் இந்த எண்ணத்கதப் பநாவலர் அறிந்ததும, “தவத்தரு சங்கரதநாஸ் சுவநாமிகள
எனக்கும குருகவப் ஜபநான்றவர். அவகரயும நநாஜன ஷசன்கனக்கு அகழத்து வந்து ஜவண்டியே
சகிச்கசககளச் ஷசய்கிஜறன். அதற்கநாக நீங்கள கவகலப்பட ஜவண்டநாம” என்று சமைநாதநானம கூறினநார்.
ஒரு நநாள மைநாகலயில் தந்கதயேநார் ஷசன்கனக்குச் ஷசன்றநார். எனக்கும சன்னண்ணநாவுக்கும மைட்டும
மைநாதம இருநூற்றி ஐமபது ரூபநாய் சமபளம தருவதநாகப் பநாவலர் ஒப்புக் ஷகநாண்டநார். 250 முன்
பணமைநாகவும ஷகநாடுத்தநார். ஷபரியேண்ணநாவுக்கு அந்தச் சமையேம ‘மைகரக் கட்டு’ வந்து சநாரீரம
சரியில்லநாதலநால் அவகர ஜவடம புகனயே அப்பநா அனுமைதக்கவில்கல. அப்ஜபநாது ஷசன்கனயில்
பநாவலர் கமஷபனியில் பின் பநாட்டுப் பநாடும வழக்கம இல்கல. அதனநால் அப்பநாவுக்கும
ஜவகலயில்கல. எங்கள நநால்வருக்கும அப்பநாவுமைநாகச் ஜசர்த்து 140 ரூபநாய்கள இங்ஜக சமபளம.
பநாவலர் கமஷபனியில் எனக்கும சன்னண்ணநாவுக்குஜமை 250 சமபளம.
நூற்றிப் பத்து ரூபநாய்கள அதக வரவு; எங்கள வளர்ச்சயிலுளள ஆர்வம எல்லநாமைநாகச் ஜசர்ந்து தந்கதயேநார்
பநாவலர் விரித்த வகலயில் விழுந்து விட்டநார். ஒருநநாள இரவு கசதநாப் ஜபட்கடயில் ‘சுஜலநாசனநா சத’
நநாடகம முடிந்ததும இரவு மூன்று மைணி சுமைநாருக்கு பநாவலர் அனுப்பியிருந்த கநாரில் நநாங்கள எல்ஜலநாரும
புறப்பட்ஜடநாம. சந்தநாதரிப்ஜபட்கடயிலுளள பநாவலர் வீட்டுக்கு வந்து இரஜவநாடிவரநாகக்
குடிஜயேறிஜனநாம. தத்துவ மீனஜலநாசனி வித்துவ பநால சகபயிலிருந்து 1922 ஆகஸ்டு 3 ஆம நநாள இரவு
பநாவலரின் பநால மைஜனநாகர சபநாவுக்கு வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம.

பநாவலரின் தறகமை
நநாங்கள வந்த இரண்டநாம நநாள ‘கதரின் ஷவற்றி’ நநாடகம கவக்கப்பட்டிருந்தது. அன்கறயே
நநாடகத்தற்குச் சர்க்கநாரின் அனுமைத கிகடக்கவில்கல. பநாவலர் கநாகலயிலிருந்து படநாத பநாடு பட்டநார்.
முன்னநாள இரஜவ டிரநாம வண்டிகளில் பிரமைநாதமைநாக விளமபரங்கள கட்டப்பட்டுப் புறப்படத் தயேநாரநாய்
இருந்தன. பநாவலர் ஜநரநாகக் கவர்னரிடஜமை ஷசன்றநார். அப்ஜபநாது ரநாஜேதநானியின் கவர்னரநாக இருந்தவர்
லநார்டு ஷவலிங்டன். பநாவலர் சநாரணர் பகடயில் ஒரு தளபதயேநாக இருந்தநார். அந்தச் சலுககயில்
எப்படிஜயேநா கவர்னரிடஜமை விஜசஷ அனுமைத ஷபற்று வந்து விட்டநார். பகல் 12 மைணிக்கு ஜமைல் விளமபரம
ஷசய்யேப் பட்டது. கதரின் ஷவற்றி நநாடகம சறப்பநாக நகடஷபற்றது. அஜமைநாகமைநான வசூல். பநாவலகர
எல்ஜலநாரும புகழ்ந்தநார்கள. அன்று நகடஷபற்ற கதரின் ஷவற்றி நநாடகத்தல் நநாங்கள நடிக்கவில்கல.

புதயே நநாடகங்கள தயேநாரநான ஜவகம
மைறுநநாள சுவநாமிகளின் ‘சதயேனுசூயேநா’ நநாடகம பநாடம ஷகநாடுக்கப்பட்டது. தந்கதயேநாரும
ஷபரியேண்ணநாவும எல்லநாப் பநாடங்ககளயும எழுதக் ஷகநாடுத்தநார்கள. நடிகர்கள மிகவிகரவில்
ஷநட்டுருப் பண்ணிவிட்டநார்கள. நநாங்கள வந்து ஜசர்ந்த ஒன்பதநாவது நநாள சனி, ஞநாயிறு இரு
நநாட்களிலும ‘சதயேனுகுயேநா’ நநாடகம நடத்தப் ஷபற்றது. ஒரு புதயே நநாடகத்கத ஒன்பஜத நநாட்களில்
அரங்ஜகற்றுவஷதன்பது வியேப்புக்குறியே ஷசய்த யேல்லவநா? எங்களுக்ஜக வியேப்பநாகத்தநான் இருந்தது. அந்த
நநாளிலிருந்த நடிகர்களின் நிகனவநாற்றகல எண்ணி அதசயிக்கஜவண்டியேதநாக இருக்கிறது. இந்த நநாளில்
குகறந்த பட்சம பதகனந்து நநாட்களநாவது ஒத்தகக நகடஷபற்றநால்தநான் சல நடிகர்களுக்குப் பநாடஜமை
ஷநட்டுருவநாகும. அந்தக் கநாலத்தல் நடிகர்களுக்கு. நநாடகம, நடிப்பு, ஜவடம இவற்கறப்பற்றிஜயே
சந்தகன. இந்தக் கநாலத்தல் நடிகர்களுக்கு எத்தகன எத்தகனஜயேநா சந்தகனகள! என்ன ஷசய்யே முடியும?

பர்த்ருஹரி
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அப்ஜபநாது ஷசன்கனயில் ‘பர்த்ருஹரி’ என்னும ஒரு ஷமைளனப்படம ஒடிக்ஷகநாண்டிருந்தது. பநாவலர்
அந்தக் ககதகயே நநாடகமைநாக நடிக்க விருமபினநார். நநாகலந்து இரவுகள சரமைப்பட்டு நநாடகத்கத எழுத
முடித்தநார். எல்ஜலநாருக்கும பநாடம ஷகநாடுத்தநார். எனக்கு விக்ரமைன் பநாடமும, சன்னண்ணநா டி. ஜக.
முத்துசநாமிக்கு ஜமைநாகன பநாடமும ஷகநாடுக்கப்பட்டது. நடிப்புப் பயிற்ச யேளிப்பதற்குக்கூடப் ஜபநாதயே
நநாட்கள இல்கல. நடிகர்கள எல்ஜலநாகரயும ஒரு நநாள படமபநார்க்க அகழத்துப்ஜபநானநார். ஏறத்தநாழப்
படக்ககதகயே யேனுசரித்ஜத நநாடகமும எழுதப்பட்டிருந்ததநால் பநாவலர் எங்கள அருகில் இருந்து
படத்தல் நடிப்பவர்ககளப் ஜபநாலஜவ நடிக்கஜவண்டும என்று கூறினநார். நநாங்களும உன்னிப்பநாக அந்த
ஊகமைப் படத்கதப் பநார்த்ஜதநாம. ஒஜர நநாள ஒத்தகக நடந்தது. சதயேனுகுயேநா நகடஷபற்ற. ஆறநாவது நநாள
பர்த்ருஹரி நநாடகம அரங்ஜகறியேது. அப்ஜபநாது ஷசன்கனயில் பர்த்ருஹரி படமும
ஒடிக்ஷகநாண்டிருந்ததநால் ஊகமைப் படத்கதவிட நநாடகத்தற்கு அஜமைநாகமைநான வருவநாய்’ ஏற்பட்டது.
எல்ஜலநாரும பநாவலரின் அபநாரமைநான ஆற்றகல வியேந்து புகழ்ந்தநார்கள.

ஜதசயேப் புரட்ச நநாடகம
‘கதரின் ஷவற்றி’ ஒரு ஜதசயேப்புரட்ச நநாடகம. தமிழ்: நநாட்டில் முதன் முதலநாக நகடஷபற்ற ஜதசயே சமூக
நநாடகம. அந்த நநாடகத்தல் சன்னண்ணநாவுக்குக் கதநாநநாயேகி மைரகதம: ஜவடமும, எனக்கு வக்கீல்
ஜவடமும ஷகநாடுத்தநார்கள. சன்னண்ணநா ககரநாட்கடகயேச் சுற்றிக்ஷகநாண்டு பநாடும ஒரு பநாடல் எனக்கு
இன்னும நிகனவிருக்கிறது.
சரநான இந்தயேநாவில் ஜபர்ஜபநான
ஷதநாழில் கஷளல்லநாம
ஷசத்துக் கிடக்கும இந்த
சர்குகலந்த கநானவிஜல
ஜசர்ந்த ரநாட்டின் ஷபருகமை
ஷசப்புஜவன் ஜகளருகமை
தீருஜமை நம வறுகமை..."
பநாவலரின் இந்தப் பநாடகலச் சன்னண்ணநா மைரகதமைநாக வந்து பநாடுமஜபநாது சகபஜயேநார் நீண்ட ஜநரம
ககதட்டிக் ஷகநாண்ஜட யிருப்பநார்கள. நநாடகத்தல் இரண்ஷடநாரு பநாத்தரங்ககளத் தவிர எல்ஜலநாரும
கதரநாகடககளஜயே புகனந்து வருவநார்கள. நநாடகம முழுதும கதர் பிரசநாரமைநாகத்தநான் இருக்கும.

பநாவலரின் அவதநானம
பநாவலர் அபநாரமைநான நிகனவநாற்றலுகடயேவர். மிகச் சறந்த முகறயில் அவதநானம ஷசய்யேக் கூடியேவர்.
‘சதநாவதநானம பநாவலர்’ என்ஜற அவகரக் குறிப்பிடுவநார்கள. எட்டுப்ஜபருகடயே ஜகளவிகளுக்கு விகட
ஷசநால்லுபவகர ‘அட்டநாவதநானி’ என்றும, பத்துப் ஜபருக்கு விகட ஷசநால்லுபவகரத் ‘தசநாவதநானி’
என்றும, பதனநாறு ஜபருக்கு விகட ஷசநால்லுபவகரச் ‘ஜசநாடசநாவதநானி’ என்றும, நூறு ஜபருக்கு விகட
ஷசநால்லுபவகரச் ‘சதநாவதநானி’ என்றும, குறிப்பது வழக்கம. இக்ககலயில் ஜதர்ச்ச ஷபற்ஜறநார்
இப்ஜபநாது மிகக் குகறந்துவிட்டநார்கள. பநாவலர் இந்தக்ககலகயே நன்கு பயின்றிருந்தகமையேநாம நநாங்கள
எல்ஜலநாரும அவகர அவதநானம ஷசய்து கநாண்பிக்குமைநாறு ஜவண்டிஜனநாம. சந்தநாதரிப்
ஜபட்கடயிலுளள கமஷபனி வீட்டில் ஒருநநாள ஜவடிக்ககயேநாகத் தசநாவதநானம நகடஷபற்றது. நநான்
பநாவலரின் முதுகின் பக்கமைநாக இருந்து உளுந்தமபருப்கப ஒவ்ஷவநான்முக அவரது முதுகில் எறியும
ஷபநாறுப்கப ஏற்றுக் ஷகநாண்ஜடன். சன்னண்ணநா எதரிலிருந்த கதகவப் பூட்டித் தறக்கும பணிகயே
ஏற்றுக்ஷகநாண்டநார். மைற்றும பல நடிகர்கள பலவிதமைநான ஷபநாறுப்புக்ககள ஏற்றநார்கள. சுமைநார் ஒருமைணி
ஜநரம அவதநானம நகடஷபற்றது. நநான் எத்தகன உளுந்துகள முதுகில் எறிந்ஜதன் என்பகதயும,
சன்னண்ணநா எத்தகன முகற பூட்டுத் துவநாரத்தல் சநாவிகயேப் புகுத்தனநார் என்பகதயும, பநாவலர்
சரியேநாகச் ஷசநான்னஜபநாது எங்களுக்ஷகல்லநாம ஷபரு வியேப்பநாக இருந்தது. இகதப் படிப்பவர்களில்
சலருக்கு அவதநானம என்றநாஜல என்னஷவன்று புரியேநாஷதன நிகனக்கிஜறன். அகத
விரிவநாக விளக்குவது கடினம. அவதநானத்தன் இலக்கணத்கதப் பற்றிச் சரவணப்ஷபருமைநாள கவிரநாயேர்
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ஒரு பநாடலில் குறிப்பிடுகிறநார்.அந்தப் பநாடலின் ஒரு பகுதகயே இங்ஜக ஷசநால்வது ஷபநாருத்தமைநாக
இருக்குஷமைன்று கருதுகிஜறன்.
“மைநாறநாமைல் வநாய்ஜவலு
மையிலுஷமைன
ஜவஷசநால்ல, வநாசகம
கககள எழுத,
வருகணக் ஷகநாருபுறம
தீர, மைற்ஷறநாரு
புறம வகரந்தடும
இலக்க மைநாற”
வகளத் தகரக் குட்சறிது
கல்லனி
வகுக்கின்ற வன்கணக்
கினிது பகர,
மைருவு ஷசநாக் கட்டநானுமை
விகளயேநாட,
மைகறவநாக கவத்த
சதுரங்க மைநாட ....’
இப்படிஜயே இன்னும பலவககயேநான அற்புதச் ஷசயேல்ககளஷயேல் லநாம நிகனவநாற்றஜலநாடு ஷசய்யே
ஜவண்டும. அவதநானம ஷசய்ஜவநார் சகபக்குத் தக்கவநாறு தம ஷசயேல்ககள மைநாற்றிக் ஷகநாளவதும உண்டு.
இது ஒர் அபூர்வமைநான ககல, கநாகர்ஜகநாவில் ஆறுமுகமபிளகள தசநாவதநானம ஷசய்வகத நநான்
இருமுகறபநார்த் தருக்கிஜறன். அபநாரமைநான தறகமை, நிகனவநாற்றல் இவற்ஜறநாடு கடவுளின் தருவருளும
இருந்தநால்தநான் இந்தக் ககலயில் ஷவற்றி ஷபற முடியும என்பது என் நமபிக்கக.
சந்தநாதரிப்ஜபட்கடயில் கமஷபனி வீட்ஜடநாடு இருந்தது எங்கள தநாயேநாருக்குப் பிடிக்கவில்கல.
அவர்கள ஷகநாஞ்சம கவதீக மைனப்பநான்கமை உளளவர்கள. ஜவறு தனி வீட்டுக்குப் ஜபநாக
ஜவண்டுஷமைனப் பிடிவநாதம ஷசய்தநார்கள. ஜவறு வழியின்றி ஆகனக்கவுணி யேருகில் ஒரு ஒட்டுக்
குடித்தனத்தல் ஒரு தனிவீடு பநார்க்கப்பட்டது. நநாங்கள அந்த அந்த வீட்டில் குடிஜயேறியேதும பநாவலரும
கமஷபனி வீட்கட மைநாற்றிக்ஷகநாண்டு ஆகனக் கவுணிக்ஜக வந்துவிட்டநார். எங்ககள அதக தூரத்தல்
தங்கவிடக் கூடநாஷதன்பது அவர் எண்ணமஜபநால் ஜதநான்றியேது.

மைஜனநாஹரநா
ஆகனக்கவுணி வீட்டுக்கு வந்ததும நநாடகப் ஜபரநாசரியேர் பமமைல் சமபந்த முதலியேநார் அவர்களின்
‘மைஜனநாஹரநா’ நநாடகம பநாடம ஷகநாடுக்கப்ஷபற்றது. எனக்கு மைஜனஹரன் பநாடமும சன்னண்ணநாவுக்கு
வசந்தஜசன பநாடமும ஷகநாடுத்தநார்கள. ஷதநாடர்ந்து ஒத்தகக நகடஷபற்றது. பநாவலர் மிகச்சறந்த
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முகறயில் எனக்கு நடிப்புப் பயிற்சயேளித்தநார். அவர் பமமைல் சமபந்த முதலியேநார் அவர்களின் ஷசன்கன
சுகுண விலநாச சகபயில் சல கநாலம நடிகரநாக இருந்தவர். முதலியேநாரவர்கள மைஜனஹரனநாக நடித்தஜபநாது
பநாவலர் ரநாஜேப்பிரியேனநாக நடித்தருக்கிறநார்.
மைஜனநாஹரநா ஒத்தகக நடந்துஷகநாண்டிருக்கும ஷபநாழுஜத சுவநாமிகளின் அபிமைன்யு சுந்தரி நநாடகம பநாடம
ஷகநாடுக்கப் ஷபற்று அரங்ஜகறியேது. அந்நநாடகத்தல் என் நடிப்கபப் பநார்த்த பநாவலர் என்கனப் பநாரநாட்டி
உற்சநாகப்படுத்தனநார். மைஜனநாஹரன் நநாடகத்தற்கு மிகப் ஷபரியே சுவஷரநாட்டிகள அச்சட்டு, ஷசன்கன
நகஷரங்கும ஒட்டச் ஷசய்தநார். பிரமைநாதமைநாக விளமபரங்கள ஷசய்யேப்பட்டன. முதல் நநாடகத்தற்கு
மைஜனநாஹரநா நநாடகத்கத எழுதயே பமமைல் சமபந்த முதலியேநார் அவர்ககளஜயே தகலகமை தநாங்கச் ஷசய்தநார்.
ஷதநாடர்ந்து ஒத்தகக நகடஷபற்று வந்ததநால் நநாடகத்தன்று எனக்குத் ஷதநாண்கட கட்டிக்ஷகநாண்டது.
பநாவலர் என்கனத் தட்டிக் ஷகநாடுத்துப் பயேப்படநாமைல் நடிக்கச் ஷசநான்னநார்.
நநாங்கள ஜவடம புகனந்து ஷகநாண்டிருக்குமஷபநாழுது பமமைல் சமபந்த முதலியேநார் அவர்ககளயும
அவருடன் கதநாநநாயேகியேநாக நடிக்கும தரு. ரங்கவடிஜவலு முதலியேநாகரயும பநாவலர் உளஜள அகழத்து
வந்து அறிமுகப்படுத்தனநார். நநாங்கள ஷபருமைகிழ்ச்ச யேகடந்ஜதநாம. எனக்கும, அன்று விஜேயேநாளநாக
ஜவடம புகனந்த தருமைலிங்கத்தற்கும ரங்கவடிஜவலு முதலியேநார் பக்கத்தல் நின்று ஒப்பகன ஷசய்வதல்
உதவி புரிந்தநார். பமமைல் சமபந்தனநார் பநாரநாட்டுகர
1922 அக்ஜடநாபர் 7-ஆம நநாள மைஜனநாஹரன் நநாடகம பமமைல் சமபந்த முதலியேநார் தகலகமையில் சறப்பநாக
அரங்ஜகறியேது. மைஜஞஹரனில் முக்கியே கட்டமைநான சங்கிலி அறுக்கும கநாட்ச முடிந்ததும பநாவலர்
ஓடிவந்து, கீஜழ கிடந்த என்கனத் தூக்கி முத்தமிட்டுப் பநாரநாட்டினநார். தகலகமை தநாங்கியே பமமைல்
சமபந்த முதலியேநார் அவர்கள கீழ்வருமைநாறு ஆக்கிலத்தல் ஜபசனநார்.
“சமைநாட்டிகஜள, சமைநான்கஜள! நநான் எழுதயே நநாடகங்கள யேநாவற்றிலும ‘மைஜனஹரநா’ மிகவும உயேர்ந்தது
என்பகத நீங்கள அறிவீர்கள.
இந் நநாடகத்கதச் ஷசன்ற இருபத்கதந்து ஆண்டுகளநாக எங்கள சுகுண விலநாச சகபயில் நநாஜன
மைஜனநாஹரனநாக ஜவடம பூண்டு நடித்துவருகிஜறன். சறந்த நடிகர்கள. பலர் மைஜஞஹரனநாக ஜவடம
தரித்து நடிப்பகதயும நநாஜன ஜநரில் பநார்த்தருக்கிஜறன். எனக்ஜகநா வயேதநாகி விட்டது. முதுகமைப்
பருவத்கத ஜநநாக்கிச் ஷசன்று ஷகநாண்டிருக்கிஜறன். வீர மைஜனநாகரனக நடிப்பதற்குரியே வலிகமை குகறந்து
வருகிறது. நநான் நநாடகத் துகறயிலிருந்து ஒய்வு ஷபறும கநாலம ஷநருங்கிக் ஷகநாண்டிருக்கிறது.
இன்றிரவு மைநாஸ்டர் டி. ஜக. ஷண்முகம மைஜனநாகரனநாக நடித்தகதப் பநார்த்ததும என்மைனதற்குச் சநாந்தயும
மைகிழ்ச்சயும ஏற்பட்டது. நநான் ஷவகுநநாட்களநாக ஆவஜலநாடு எதர்ப்பநார்த்தருத்த ஓர் உத்தமைநடிகர்
ஜதநான்றிவிட்டநார் என்பகத இந்த இளஞ்சறுவருகடயே நடிப்பு ஷவளிப் படுத்தயேது. கடவுள
இச்சறியேவருக்கு நீண்ட ஆயுகளயும நநாடகக் ககலத்துகறயிலும ஜமைன்மைலும வளர்ச்சகயேயும
சறப்கபயும தருவநாரநாக.”
நநாடகப் ஜபரநாசரியேர் ஜபசயேகத ஷயேல்லநாம பநாவலர் தமிழில் ஷமைநாழி ஷபயேர்த்து எனக்குச்ஷசநான்னநார்.
முதலியேநார் அவர்களஜபச முடித்து உளஜள வந்ததுமநநான் அவரது பநாதங்களில்பணிந்ஜதன். ஜபரநாசரியேர்
என்கன மைகிழ்ஜவநாடு கட்டிக்ஷகநாண்டு உச்சஜமைநாந்து வநாழ்த்தனநார்.

ஜபநாட்டநாப் ஜபநாட்டி
அப்ஜபநாது ஒற்கறவநாகடத்தஜயேட்டரில் மைதுகர ஒரிஜினல் பநாய்ஸ் கமஷபனி நடந்து ஷகநாண்டிருந்தது.
ஒரு நநாள பநாவலர் கமஷபனியில் ‘அதரூப அமைரநாவத’ நநாடகம நடத்த முடித்து விட்டு நநாங்கள
எல்ஜலநாரும ஒரிஜேனல் பநாய்ஸ் கமஷபனியின் சதயேனுசூயேநா நநாடகம பநார்க்கச்ஷசன்ஜறநாம. ஷசவ்வநாய்,
வியேநாழக் கிழகமைகளில் நகடஷபறும நநாடகங்ககளப் பநாவலர் நடிகர்களின் விருப்பத்தற்ஜக
விட்டுவிடுவநார். சல நநாட்களில் நநாடகம மிக விகரவில் முடிந்துவிடும. ‘சரச சல்லநாப உல்லநாச
மைஜனரஞ்சனி’ என்று ஒரு நநாடகம நடந்தது. அதல் நநான் மைஜனநாரஞ்சனியேநாக நடித்ஜதன். நடிகர்கஜள
தட்டமிட்டு நடத்தும இந்த நநாடகங்களுக்குப் ஷபருமபநாலும நல்ல வசூலநானதல்கல.
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நநாங்கள மைஜனநாகரநா நநாடகம ஜபநாட்ட அன்று ஒரிஜினல் பநாய்ஸ் கமஷபனியிலும மைஜனநாகரநா
நகடஷபற்றது. அப்ஜபநாது அங்கு மைஜனநாஹரனநாக நடித்தவர் எம. ஜி. தண்டபநாணி. அவர் 1920 ல்
சுவநாமிகள கமஷபனியில் எங்கஜளநாடு இருந்தவர். அவருக்கு என்கனவிட நநாகலந்துவயேது
அதகமிருக்கலநாம. ‘ஷவங்கலத்வனி’ எம. ஜி. தண்டபநாணி- பநால மைஜனநாகரன்’ என்று ஒரிஜினல் பநாய்ஸ்
கமஷபனுயேநார் விளமபரம ஷசய்தநார்கள. உடஜன பநாவலர், யேநார் பநால மைஜனநாகரன்? பநால மைஜனநாகரநா சபநா
எது?” என்ற ஜகளவியுடன் ஒரு விளமபர அறிக்கக விட்டநார் அதல், “பநால மைஜனநாகர சபநாவின் நிகரற்ற
பநால மைஜனநாகரன் மைநாஸ்டர் டி. ஜக. ஷண்முகம” எனக் குறிப்பிட்டநார். இரு கமஷபனியேநாருக்கும விளமபர
அறிக்கககளிஜலஜயே விவநாதம நடந்தது. மைஜனநாகரநா ஜபநாட்டநாப் ஜபநாட்டி நநாடகமைநாக விளங்கியேது.
மைறுவநாரம நகட ஷபற்ற மைஜனநாஹரநா நநாடகத்தல் பமமைல் சமபந்தமுதலியேநார் எனக்கு ஒரு தங்கப்பதக்கம
பரிசளித்தநார். இந்து, சுஜதசமித்தரன் இரு பத்தரிகககளிலும ‘தங்கப் பதக்கம பரிசளிப்பு’ என்ற
தகலப்பில் இச்ஷசய்த பிரமைநாதமைநாக ஷவளியிடப் ஷபற்றது. நநாங்கள ஷபருமைகிழ்ச்சயில்
தகளத்தருந்ஜதநாம.

சுவநாமிகளின் நிகல
நநாங்கள கசதநாப்ஜபட்கடயிலிருந்து இரஜவநாடிரவநாகச் ஷசன்கனக்கு வந்த மைறுநநாள, ஷசய்த
எல்ஜலநாருக்கும ஷதரிந்து விட்டது. இரண்டு நநாட்கள நநாடகம நகடஷபறவில்கல. தத்துவ மீனஜலநாசனி
வித்துவ பநால சகப தளளநாடியேது. பிறகு ஜவறு யேநார் யேநாகரஜயேநா எங்களுக்குப் பதலநாக ஜபநாட்டு
நநாடகத்கத ஷதநாடர்ந்து நடத்தனநார்கள. வசூல் மிகவும ஜமைநாசமைநாகப் ஜபநாய் விட்டது. கமஷபனியின்
நிகலகயேக் கண்ட மைற்றுஞ் சல நடிகர்கள கமஷபனியிலிருந்து விலகிக் ஷகநாண்டநார்கள.
உரிகமையேநாளர்களில் ஒருவரநான சன்கனயேநாபிளகள பணம ஷகநாண்டுவருவதநாகச் ஷசநால்லி மைதுகரக்குப்
ஜபநாப்விட்டநார். பழனியேநாபிளகள எப்படிஜயேநா சமைநாளித்து ஆசரியேர் ஜக. ஜி. குப்புசநாமிநநாயுடுவின்
உதவியேநால் கமஷபனிகயேச் கசதநாஜபட்கடயிலிருந்து பூவிருந்தவல்லிக்குக் ஷகநாண்டுஜபநாய்ச் ஜசர்த்தநார்.
பூவிருந்தவல்லியில் நநாடகம நடத்தனநார்கள. அங்கும வசூல் இல்கல. நிகலகமை மிகவும
ஷநருக்கடியேநாய்விட்டது. அன்றநாடச் சநாப்பநாட்டுக்குக்கூட பணம இல்லநாமைல் கஷ்டப்பட்டநார்கள.
எதர்பநாரநாத இச் சரமைங்களநால் சுவநாமிகளின் உடல் நிகல மிகவும பநாதக்கப்பட்டது. அவகரக்
கவனிப்பதலும அசரத்கத ஏற்பட்டது. அவ்வப்ஜபநாது சுவநாமிககளக் கநாண வந்த ஷபரியேவர்கள
சலரிடம அவர் தமைது கககளநால் சநாகடகநாட்டி, இரண்டு கபயேன்கள இருந்தநார்கள; அவர்கள
ஓடிப்ஜபநாய் விட்டநார்கள; அதனநால் வசூல் இல்கல, கஷ்டப்படுகிஜறன்” என்று மைனம ஷநநாந்ததநாக
அறிந்ஜதநாம.

அன்கனயின் ஷவற்றி
ஆகனக்கவுணிக்கு வீடு மைநாறி வத்தபின் குப்புசநாமி நநாயுடுவின் மைகனவியேநார் அடிக்கடி எங்கள வீட்டுக்கு
வரத்ஷதநாடங்கினநார்கள. அவர்கள மூலம இச்ஷசய்தககளஷயேல்லநாம அறிந்ஜதநாம. சுவநாமிகளின்
நிகலகயேத் ஷதரிந்ததும எங்கள தநாயேநார் மிகவும ஜவதகனப்பட்டநார்கள. எண்ணத்கத வநாய்விட்டுச்
ஷசநால்ல முடியேநாத நிகலயில் சுவநாமிகளின் மைனம எவ்வளவு ஜவதகன யேகடயும என்பகத எண்ணி
ஷயேண்ணி உருகினநார்கள. ஒருநநாள அமமைநாவுக்கும அப்பநாவுக்கும இதுபற்றிப் பலத்த விவநாதம நடந்தது.
பநாவலர் கமஷபனியில் நநாங்கள ஷபரும புகழுடன் சரும சறப்புமைநாக இருந்து வருவகத அப்பநா எடுத்துக்
கூறினநார். மீண்டும பகழயே கமஷபனிக்குப் ஜபநாய்ச் சரமைப்பட ஜவண்டுமைநா?’ என்று ஜகட்டநார்.
அப்பநாவின் எந்தச் சமைநாதநானமும அமமைநாகவத் தருப்தப் படுத்தவில்கல. “என் குழந்கத களுக்குக் குரு
சநாபம பிடித்துவிடும, ஷபநாருள புகழ் இல்லநாது ஜபநானநாலும குழந்கதகளுக்கு எதுவும ஜநரநாதருக்க
ஜவண்டும. உடஜன எப்படியேநாவது சுவநாமிகள கமஷபனிக்ஜக ஜபநாய்விட ஜவண்டும’ என்று ஷசநால்லி,
அமமைநா அழ ஆரமபித்து விட்டநார்கள. அப்பநாவின் எண்ணமும மைநாறியேது. தநாய்கமை யுணர்ச்ச.
ஷவற்றிஷபற்றது. நநாயுடுவின் மைகனவியேநாரிடம மீண்டும கமஷபனிக்கு வந்துவிடுவதநாகத் தகவல்
ஷசநால்லியேனுப்பினநார் தந்கதயேநார். குப்புசநாமி நநாயுடு ஷபரு முயேற்ச ஷசய்து பூவிருந்த வல்லியிலிருந்து
கமஷபனிகயேத் தம ஷசநாந்த ஊரநாகியே பநாண்டிச்ஜசரிக்குக் ஷகநாண்டுஜபநாய்ச் ஜசர்த்தநார். எங்கள வருகககயே
எதர்பநார்த்துக் ஷகநாண்டு கமஷபனியேநார் கநாத்தருந்தநார்கள.
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அப்பநா எங்ககளயும அகழத்துக் ஷகநாண்டு தருவனந்தபுரம ஜபநாய் வர ஜவண்டுஷமைன்று பநாவலரிடம
விடுமுகற ஜகட்டநார். அத்ஜதநாடு சுவநாமிகள மிகவும அபநாயேமைநான நிகலயில் இருப்பதநால் அவகரயும
பநார்த்து வரஜவண்டுஷமைனக் கூறினநார். கமஷபனியில் புகழும ஷபநாருளும ஓங்கி உச்ச
நிகலயேகடந்தருக்கும அந்த ஜநரத்தல், நநாங்கள ஜபநாகக் கூடநாஷதன்று பநாவலர் கண்டிப்பநாக
மைறுத்துவிட்டநார். முன் பணமைநாகக் ஷகநாடுத்த 250 ரூபநாய்ககளக் கழித்துக் ஷகநாளளநாமைஜலஜயே மைநாதச்
சமபளத்கதயும ஒழுங்கநாகக் ஷகநாடுத்து வந்தநார். ஜேனவரி மைநாதம முடிந்தபின் விடுமுகற அளிப்பதநாயும
அப்ஜபநாது ஊருக்குப் ஜபநாய் வரலநாஷமைன்றும, ஜமைலும பணம ஜதகவப்பட்டநால் ஷகநாடுப்பதநாகவும கூறி
விட்டநார். அப்பநாவின் நிகல தருமைசங்கடமைநாகி விட்டது.

பநாவலர் கமஷபனி நடிகர்கள
பநாவலர் கமஷபனியில் அப்ஜபநாது இருந்த சல முக்கியே நடிகர்ககளப்பற்றி இங்ஜக குறிப்பிட
விருமபுகிஜறன்.
கதநாநநாயேகர்கள இரண்டுஜபர் இருந்தநார்கள. ஒருவர் ஏ. என். ரநாஜேன், மைற்ஷறநாருவர் டி. எம. மைருதப்பநா.
இவ்விருவரும இரசகர்களின் நன்மைதப்கபப் ஷபற்றிருந்தநார்கள. ஏ. என். ரநாஜேன் அருகமையேநாகப் பநாடக்
கூடியேவர். டி. எம. மைருதப்பநா தறகமையேநாக நடிக்கக் கூடியேவர். பர்த்ருஹரி நநாடகத்தல் ஏ. என் ரநாஜேன்
பர்த்ருஹரியேநாக நடிப்பநார். மைஜனநாகரன் நநாடகத்தல் டி. எம. மைருதப்பநா புருஜஷநாத்தமைனக நடிப்பநார்.
கதரின் ஷவற்றி யில் கதநாநநாயேகன் சுந்தரம ஜவடத்கத இருவரும தறமபட நடிப்பநார்கள.
தருமைலிங்கம என்ற ஒருவர் இருந்தநார். அவருக்கு என்னுகடயே வயேதுதநான் இருக்கும. அபிமைன்யு
சுந்தரியில் சுந்தரி யேநாகவும, மைஜனநாஹரனில் விஜேயேநாளநாகவும அற்புதமைநாக நடிப்பநார். நல்ல இகச
ஞநானமுகடயேவர். இனிகமையேநான குரல். அருகமையேநாகப் பநாடுவநார். சல ஆண்டுகளுக்குப் பின் நநாங்கள
ஷசநாந்தக் கமஷபனி நடத்தயே ஷபநாழுது, தருமைலிங்கம எங்கள கமஷபனியிலும சல கநாலம
இருந்தருக்கிறநார்.

ஷநநாண்டிக்கக சுவநாமிநநாதன்
சுவநாமிநநாதன் ஒரு சறந்த நககச்சுகவ நடிகர். அவகர ‘ஷநநாண்டிக் கக சுவநாமிநநாதன்’ என்றுதநான்
எல்ஜலநாரும குறிப்பிடுவநார்கள. அவருகடயே கககளில் ஒன்று ஷகநாஞ்சம ஊனமைநா யிருந்தது. இவருகடயே
உடன் பிறந்த தகமையேனநார் தரு பக்கிரி சநாமிப் பிளகள ஒரிஜினல் பநாய்ஸ் கமஷபனியில்சறந்த நககச்
சுகவ நடிகரநாக விளங்கினநார். சஜகநாதரர்கள இருவரில் ஒருவர் பநாய்ஸ் கமஷபனியிலும, மைற்ஷறநாருவர்
பநாவலர் கமஷபனியிலுமைநாக இருந்தது, அப்ஜபநாது எங்களுக்குப் புதுகமையேநாகத் ஜதநான்றியேது. ஷநநாண்டிக்
கக சுவநாமிநநாதன் ஜமைகடக்கு வந்தவுடஜனஜயே சகபஜயேநார் சரித்து விடுவநார்கள. அவர் ஷசய்வஷதல்லநாம
ஷகநானஷ்கடயேநாகஜவ இருக்கும. கதரின் ஷவற்றியில் இன்ஸ் ஷபக்டரநாக வந்து அவர் ஷசய்யும
அட்டகநாசங்கஜள இப்ஜபநாது நிகனத்தநாலும சரிப்பு வருகிறது.
ஒரு நநாள, கதரின் ஷவற்றி நீதமைன்றக் கநாட்சயில் ஷநநாண்டிக்கக சுவநாமிநநாதன் இன்ஸ்ஷபக்டரநாக வந்து
வநாக்கு மூலம ஷகநாடுத்தநார். நநான் ஜகநாடமபநாக்கத்தல் என்று அவர் ஜபசத் ஷதநாடங்கியேதும, மூக்கில்
ஷசநாருகியிருந்க கமபிமீகச கீஜழ விழுந்துவிட்டது. வக்கீலநாக நின்ற எனக்குச் சரிப்புத் தநாங்க வில்கல,
சகபஜயேநார் ககதட்டிச் சரித்தநார்கள. அதற்கநாக அவர் ஒன்றும பதற்றமைகடயே வில்கல. இன்ஸ்ஷபக்டர்
எவ்வித பரப் பரப்பும இல்லநாமைல் சநாவநாசமைநாகக் குனிந்தநார். கீஜழகிடந்த மீகசகயே எடுத்தநார்.
ககக்குட்கடயேநால் அகதத் தட்டினநார். மீண்டும மூக்கில் ஷசநாருகிக் ஷகநாண்டு ஜபசத்
ஷதநாடங்கினநார். ஜவறு எவ்வித உணர்ச்சகயேயும அவர் கநாட்டநாமைல் அகமைதயேநாக இகதச் ஷசய்ததநால்
சகபஜயேநாரின் சரிப்பு அடங்க ஷவகு ஜநர மைநாயிற்று. மைஜனநாகரன் நநாடகத்தல் வசந்தனநாக அவர் நடிப்பநார்.
“கல்லநாசனத்தன் கீஜழ உட்கநார்ந்து, முதுகு வகளந்து ஜபநாய் விட்டது” என்று வசந்தன் ஷசநால்லுமஜபநாது
உண்கமையேநாகஜவ முதுகு வகளந்து ஜபநானதுஜபநால் நடித்துக் கநாட்டுவநார். அவர் உடமபு, ஷசநால்லுகிறபடி
ஷயேல்லநாம வகளயும.

பநாயேநாசமும பநார்த்த சநாரதயும
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துகரக்கண்ண என்று மைற்ஷறநாரு இளம ஹநாஸ்யே நடிகர் இருந்தநார். அவர் கதரின் ஷவற்றியில்
ஜவகலயேநாளநாக நடிப்பநார். அவகரப் ‘பநாயேநாசம’ என்ஜற சகபஜயேநார் குறிப்பிடுவநார்கள. பநாயேநாசப்
கபத்தயேம பிடித்த ஜவகலக்கநாரனநாக அவர் நடிப்பகத மைக்கள ஷபருமைகிழ்ஜவநாடு பநாரநாட்டுவநார்கள
எந்த நநாடகத்தல், என்ன ஜவடத்தல், அவர் வந்தநாலும ஜேனங்களில் சலர் ‘பநாயேநாசம, பநாயேநாசம’ என்று
அவருக்குப் பட்டம சூட்டிக் கூப்பிடுவது வழக்கம.
மைற்ஷறநாரு நடிகர் பநார்த்தசநாரத. இவர் ஷபண் ஜவடம பூண்டு நடிப்பவர். ஷபருமபநாலும ஜசநாகச் சுகவப்
பநாத்தரங்களிஜல ஜதநான்றித் தறகமையேநாக நடிக்கக் கூடியேவர்.மைஜனநாஹரனில் பத்மைநாவதயேநாக நடிப்பநார்.
பநார்த்தசநாரத பிற்கநாலத்தல் பல அரசயேல் கட்சகளிலும பத்தரிக்ககத் துகறயிலும இருந்தஜபநாது
பநார்க்கும வநாய்ப்பு எனக்குக் கிட்டியேது. இப்ஜபநாது இவர் தரநாவிட முன் ஜனற்றக்கழகத்தல் இருந்து
வருகிறநார்.

பநாவலரின் சந்ஜதகம
தந்கதயேநார் விடுமுகறக் ஜகட்டது முதல் பநாவலருக்கு எங்கள ஜமைல் சந்ஜதகம உண்டநாகிவிட்டது.
எங்கஜளநாடு ஒட்டுக் குடித்தனத்தலிருந்த சலரிடம நநாங்கள தடீஷரன்று எங்கநாவது புறப்பட்டநால்
உடஜன தகவல் ஷகநாடுக்குமபடியேநாக ரகசயேமைநாகச் ஷசநால்லிகவத்தநார். இது தந்கதயேநாருக்குத்
ஷதரிந்துவிட்டது. அந்த வீடு வசதயில்கலஷயேன்றும ஜவறு வீடு பநார்க்கஜவண்டு ஷமைன்றும தந்கதயேநார்
எல்ஜலநாருகடயே கநாதலும விழுமபடியேநாக அடிக்கடிச் ஷசநால்லிக் ஷகநாண்டிருந்தநார். ஒரு வநாரத்தற்குப்
பின் ஷசங்கநாங்ககடப் பக்கம ஏஜதநா வீடு கிகடத்து விட்டதநாகச் ஷசநான்னநார். நநாங்கள நநாடகத்தற்குப்
ஜபநானபின் ஷபரியேண்ணநா அமமைநாகவயும அகழத்துக்ஷகநாண்டு புது வீட்டுக்குப் ஜபநாய்விட
ஜவண்டுஷமைன்றும, தநாம நநாடகம முடிந்து ஜநஜர புது வீட்டுக்கு வந்துவிடுவதநாகவும சந்ஜதகப்படநாத
முகறயில் ஷசநால்லிவிட்டுத் தந்கதயேநார், எங்ககளயும அகழத்துக் ஷகநாண்டு ரநாயேல் தஜயேட்டருக்கு
வந்தநார்.

பநாண்டிக்கு ஒடிஜனநாம
1922 அக்ஜடநாபர் 15 ஆம நநாள ஞநாயிற்றுக்கிழகமை. அன்று ‘அபிமைன்யு சுந்தரி’ மைநாகல நநாடகம. சர் ச. பி.
இரநாமைசநாமி ஜேயேர் தகலகமை தநாங்கினநார். அவர் அப்ஜபநாது கவர்னரின் நிருவநாக சகபயில் முதல்
ஷமைமபரநாக இருந்தநார். சர் ச. பி. நநாடகத்கதப் பநாரநாட்டிப் ஜபசனநார். பநாவலர், ச. பி. ககயேநால் எனக்கு ஒரு
தங்கப் பதக்கம பரிசளிக்கச் ஷசய்தநார். நநாடகம சறப்பநாக நடந்து முடிந்தது. தந்கதயேநாரின்
முன்ஜனற்பநாட்டின்படி ஷபரியேண்ணநா அமமைநாவுடன் சூகளயிலுளள ஜக. ஜி. குப்புசநாமி நநாயிடுவின்
நண்பர் ஒருவர் வீட்டிற்குச் ஷசன்று விட்டநார். நநாடகம முடிந்ததும நநாங்கள ஜநரநாகச் சூகள வீட்டிற்குச்
வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம. இரவு உணவுக்குப்பின் எல்ஜலநாரும கநாரில் கசதநாப்ஜபட்கடக்கு வந்து, அங்கிருந்து
ரயிஜலறி மைறுநநாள கநாகல பநாண்டிச்ஜசரிகயே அகடந்ஜதநாம.

சுவநாமிககளக் கண்ஜடநாம
மைறுநநாள கநாகல கமஷபனி வீட்டிற்குச் ஷசன்று சுவநாமிககளக் கண்ஜடநாம. கீஜழ விழுந்து
வணங்கிஜனநாம. சுவநாமிகளின் கண்கள கலங்கின. சறிது ஜநரம அகமைதயேநாக நின்ஜறநாம. எங்களுக்கும
அழுகக வந்தது. கண்ககளத் துகடத்துக் ஷகநாண்ஜடநாம. சுவநாமிகள ஏஜதஜதநா ஷசநால்ல விருமபினநார்.
வநாய் ஜபச இயேலநாத நிகலயில் அவரது கண்களதநாம, எண்ணங்ககள ஷவளிப்படுத்தன. நீண்ட
ஜநரத்தற்குப் பின் சுவநாமிகள புன்முறுவல் ஷசய்தநார்.
இரண்டு நநாட்களில் பநாண்டிச்ஜசரியில் நநாடகம ஷதநாடங்கியேது. வருவநாயும சுமைநாரநாக இருந்தது. விளக்கு
அகணயுமஜபநாது ஒளி விடுவது இயேற்ககயேல்லவநா? அகதப்ஜபநாலச் சுவநாமிகளுக்கு ஒரு நநாள
தடீஷரன்று, பக்கவநாதத்தனநால் முடக்கப்பட்டிருந்த கநாலும ககயும, நிமிர்ந்து நின்றன. ஒரு சல
நிமிடங்களதநான். மீண்டும பகழயே நிகலகயேஜயே அகடந்தநார். இறுத நநாட்களில் சுவநாமிகள பட்ட
கஷ்டத்கத எடுத்துச் ஷசநால்வஜத கடினம. எல்லநாம படுக்ககயிஜலதநாம நகடஷபற்றன. ஜகநாட்டயேம
ஜகநாபநாலபிளகளயும, பநாண்டிச்ஜசரி குப்புசநாமியும ஒரு குழந்கதகயேக் கநாத்துப் பரநாமைரிப்பது ஜபநால்
சுவநாமிகளுக்கு அன்புடன் பணிவிகட ஷசய்து வந்தநார்கள. அவ்விரு பணியேநாளர்களின் உண்கமையேநான
ஜசகவகயே எல்ஜலநாரும புகழ்ந்தநார்கள.
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பருவுடல் மைகறந்தது
1922 நவமபர் 13 ஆம நநாள, சுவநாமிகளின் நிகல ஷநருக்கடி யேநாய் விட்டது. எல்ஜலநாரும பதறினநார்கள.
அன்று தங்கட்கிழகமை. சுவநாமிகளுக்கு மிகவும பிடித்தமைநான புனித நநாள. வழக்கம ஜபநால் பஜேகன
நகடஷபற்றது. இரவு 11 மைணிக்கு, சுவநாமிகளின் ஆவி அகமைதயேநாகப் பிரிந்தது.
தமிழ் நநாடகத்தநாய் ஷபறற்கரியே புதல்வகன இழந்தநாள; தமிழ் நடிகர்கள தங்கள தந்கதக்ஷகநாப்பநான
ஜபரநாசரியேகர இழந்தனர்; ககலயுலகம ஓர் ஒப்பற்ற மைநாஜமைகதகயே இழந்து கண்ணிர் வடித்தது.
தமிழ் நநாடக உலகின் தகலகமையேநாசரியேரநாகவும, நநாடக ஆசரியேர்களுக்ஷகல்லநாம ஜபரநாசரியேரநாகவும
விளங்கியே தவத்தரு சங்கரதநாஸ் சுவநாமிகள தமைது பருவுடகல விட்டுப் புகழுடமகப யேகடந்தநார்.
1867 ஆம ஆண்டில் தூத்துக்குடியிஜல பிறந்த அப் ஷபருமைகனநார், 1922-இல் பநாண்டிச்ஜசரியிஜல
சமைநாதயேகடந்தநார்.
மைறுநநாள கநாகல சுவநாமிகளின் சடலத்துடன் புககப்படம எடுக்கப் ஷபற்றது. குழுவினஜரநாடு எடுத்த
படத்தல் தமபி பகவத நிற்கப் பயேந்து மைறுத்து விட்டநான். அப்ஜபநாது பகவதக்கு நநான்கு வயேதருக்கும.
பிறகு பூகஜேக்குரியே முகறயில் சுவநாமிககளத் தனியேநாக எடுத்தநார்கள. அப்ஜபநாது தடீஷரன்று பகவதக்குத்
கதரியேம வந்து விட்டது. “நநானும படத்தல் நிற்கிஜறன்” என்றநான். புககப்படக்கநாரர் “ஒஜர ‘ஷநகட்டிவ்’
தநானிருக்கிறது” என்றநார். தமபி அழ ஆரமபித்தநான். பிறகு அவகனச் சமைநாதநானப் படுத்தக் ககயில்
மைலர்ககளக் ஷகநாடுத்து, சடலத்தன் பக்கத்தல் நிற்கச் ஷசய்து படஷமைடுத்தநார்கள.

புலவர்களின் கண்ணிர்
சுவநாமிகள மைகறந்த ஷசய்த நநாஷடங்கும அறிவிக்கப் பட்டது. தமிழ் நநாட்டில் அப்ஜபநாது வநாழ்ந்த
நநாடகப் புலவர்கஷளல்லநாம இரங்கற் பநாக்கள பநாடி அனுப்பியிருந்தநார்கள. சுவநாமிகஜளநாடு ஷநருங்கியே
ஜதநாழகமை ஷகநாண்டவர் உடுமைகல சக்தச் சரபம முத்துச்சநாமிக் கவிரநாயேர். அவர் சுவநாமிகஜளநாடு சக
மைநாணவரநாகப் பழனி தண்டபநாணி சுவநாமிகளிடம பநாடம ஜகட்டவர். கவிரநாயேர் அவர்கள
அனுப்பியிருந்த இரங்கற் பநாக்கள, மைனத்கத உருக்குவதநாக அகமைந்தருந்தன. ஒரு பநாட்கட மைட்டும
இங்ஜக குறிப்பிடுகிஜறன்.
"சுந்தரரநாவ் முதலநாகத் துலங்கணக்தன்
வகரவகுத்துச் ஷசநால்லுங் கநாகல
எந்தகநா டகத்கலவர் நீயின்றி
நடனவரங் ஜகறி நின்றநார்?
அந்தமைநார்க கண்டனுக்கன் றரனளித்த
வரமுனக்கிண் டருகமை யேநாச்ஜசநா?
சந்தமைநார் சங்கரதநாஸ் சநாமிநிகன
யேநாங்கநாணம தருண ஷமைன்ஜற!"

பநாவலர் ஜநநாட்டிஸ்
பநாவலர் கமஷபனியில் நநாங்கள இரண்டகர மைநாதங்கஜள இருந்ஜதநாம. ஆனநால் அந்தக் குறுகியே கநாலத்தல்
நடிப்புத் துகறயில் நநாங்கள ஷபற்ற பயிற்ச மிகச் சறப்பநானது. அப் பயிற்ச நநாடகத் துகறயில்
முன்ஜனறுவதற்கு எங்களுக்குப் ஷபருந்துகணயேநாக இருந்தது என்பகத மைகிழ்ஜவநாடு குறிப்பிட
ஜவண்டியேது என் கடகமை.
பநாவலர் கமஷபனியிலிருந்து நநாங்கள வந்த பின் அவர் ஏஜதஜதநா முயேற்சகள ஷசய்தநார். எங்களமீது
குற்றம சநாட்டி ஜநநாட்டீஸ் விட்டநார். தந்கதயேநாரும ஒருவக்கீகலக் கலந்து பதல் ஜநநாட்டீஸ் ஷகநாடுத்தநார்.
சல நநாட்கள இவ்வநாறு ஜநநாட்டீஸ்களிஜலஜயே வநாதம நடந்தது. ககடசயில் பநாவலர் தமைது முயேற்சகயேக்
ககவிட்டநார்.
சுவநாமிகள மைகறஜவநாடு வசூலும குகறந்து ஜபநானதநால் சல ஸ்ஷபஷல் நநாடகங்ககள நடத்தத்
தட்டமிட்டநார்கள. பநாலநாமைணி அமமைநாள குழுவினகரக் ஷகநாண்டு டமபநாச்சநாரி நநாடகம ஜபநாடச்
ஷசய்தநார்கள. இக்குழுவினர் அகனவரும சுவநாமிகளிடம பநாசமும பக்தயும ஷகநாண்டவர்கள.
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அப்ஜபநாது பநாலநாமைணி அமமைநாள மிகவும வயேதுமுதர்ந்தவர். அவர்தநாம குழுவின் உரிகமையேநாளர். எனக்கு
முதன் முதலநாகப் பவுடர் பூசவிட்ட ச. எஸ். சநாமைண்ணநா ஐயேர், குழுவின் மைநாஜனஜேரநாக இருந்தநார்.
இந்தக் குழுவில் அதகமைநான ஷபண்கள இருந்தநார்கள. ‘டமபநாச்சநாரி’ நநாடகம ஜபநாடுவதல் இந்தச்
சகபயேநார் மிகவும பிரசத்த ஷபற்றிருந்தநார்கள. பநாலநாமைணி அமகமையேநார் இளகமைப் பருவத்தல் மிகச்
சறந்து விளங்கினரநாம. குமபஜகநாணத்தல் பநாலநாமைணி அமகமையேநார் கதநாநநாயேகியேநாகவும பநாலநாமபநாள
அமகமையேநார் கதநாநநாயேகனநாகவும நடித்து வந்த கநாலத்தல் தஞ்சநாவூரிலிருந்து குமபஜகநாணத்தற்கு,
‘பநாலநாமைணி ஸ்ஷபஷல்’ என்ற ஷபயேரநால் ஒரு ரயிஜல விடப்பட்டதநாம, பநாலநாமைணிச் சநாந்து, பநாலநாமைணிப்
புடகவ என்ஷறல்லநாம வியேநாபநாரிகள விளமபரப்படுத்துவநார்களநாம. இவற்கறஷயேல்லநாம என்
தந்கதயேநார் மூலம அறிந்ஜதன்.

டமபநாச்சநாரி உதவி
பநாலநாமைணி அமகமையேநாஜர டமபநாச்சநாரியேநாக நடித்தநார். கதநாநநாயேகி
மைதனசுந்தரியேநாக வடிவநாமபநாள நடித்தநார். ச. எஸ். சநாமைண்ணநா ஐயேர் முதலிலிருந்து முடிவு வகர
ஷமைநாத்தம பதஷனநாரு ஜவடங்களில் ஜதநான்றினநார். அற்புதமைநாக நடித்தநார். அவகர ‘இந்தயேன் சநார்லி
சநாப்ளின்’ என்ஜற அக்கநாலத்தல் குறிப்பிட்டநார்கள. இந்தப் பட்டம அப்ஜபநாது ஷசன்கன கவர்னரநாக
இருந்த லநார்டு ஷவல்லிங்டன் அவர்களநால் இவருக்கு வழங்கப் பட்டது. பதஷனநாரு ஜவடங்கள என்று
குறிப்பிட்ஜடனல்லவநா? ஒப்பகன முகறகஷளல்லநாம நன்கு வளர்ச்ச ஷபறநாத அந்த நநாளில் சநாமைண்ணநா
ஐயேர் பல்ஜவறுபட்ட குணங்ககளயுகடயே இந்தப் பநாத்தரங்ககளத் தநாங்கி நடித்ததுதநான் மிகவும
வியேப்புக்குரியேது. பநாத்தரங்களின் ஷபயேர்ககளக் ஜகட்டநால் நீங்கஜள வியேப்பகடவீர்கள. நநாவிதர்,
தவசப்பிளகள, டநாபர் மைநாமைநா, எஞ்சனியேர், தமிழ்ப்புலவர், ஜகநாமுட்டி ஷசட்டியேநார், ஜஷக்மீரநா
ஷலப்கபடு அமீனநா, வக்கில், அப்பர்சநாமிகள, சட்டிப்பரஜதச ஆகியே இவ் ஜவடங்கள அகனத்கதயும
புகனந்து அந்தந்தப் பநாத்தரங்களுக்கு ஏற்றவநாறு அவர் ஜபச நடிப்பது பிரமிக்கத் தக்கதநாக இருக்கும.
தமிழ், ஷதழுங்கு, ஆங்கிலம, கன்னடம, மைகலயேநாளம முதலியே பல்ஜவறு ஷமைநாழிககளச் சரளமைநாகப்
ஜபசத் ஷதரிந்தவர் அவர். சநாமைண்ணநா ஐயேரின் இந்த அபநாரமைநான தறகமைகயே எல்ஜலநாரும
பநாரநாட்டினநார்கள.
டமபநாச்சநாரி நநாடகம, தமிழகத்தல் தன் முதலநாக நடிக்கப் ஷபற்ற சமுதநாயே நநாடகம. இந்த நநாடகத்தன்
ககத உண்கமையேநாகஜவ நடந்த ஒரு ஷசல்வச்சமைநானின் ககத. தநாசயின் கமையேலில் சக்கிச் சரழிந்த
ஒருவரின் வரலநாறு. இகதப் ஜபநான்ற ககதகள மைக்களின் உளளத்தல் இன்றுவகர நீங்கநாது இடம
ஷபற்றிருப்பகத நநாம பநார்க்கிஜறநாம, கடமபநாச்சநாரி முதல் “இரத்தக் கண்ணிர்” வகர எத்தகனஜயேநா
நநாடகங்கள இந்த அடிப்பகடயிஜல எழுத நடிக்கப்பட்டு வந்தருக்கின்றன.
டமபநாச்சநாரி நநாடகத்தற்கு நல்ல வசூலநாயிற்று. அந்த உதவியுடன் எங்கள நநாடக சகப
தருப்பநாதரிப்புலியூருக்கு வந்து ஜசர்ந்தது. சுவநாமிகள கநாலமைநானஜபநாது வந்தருந்தவர்களில் முதலநாளி
சன்கனய்யேநாபிளகள மீண்டும மைதுகரக்குப் ஜபநாய் விட்டநார். கருப்கபயேநாபிளகளயும, கநாஜமைஸ்வர
ஐயேரும கமஷபனியிஜல மீண்டும இடம ஷபற்றநார்கள. பழனியேநாபிளகளயின் உதவியுடன் அவர்கஜள
கமஷபனிகயே நடத்த வந்தநார்கள. வசூலும சுமைநாரநாக ஆயிற்று. கமஷபனியிலிருந்து விலகியே பல
நடிகர்கள மீண்டும வந்து ஜசர்ந்தநார்கள. மைஜனநாகரநா நநாடகம நடத்தஜனநாம. புதயே நநாடகமைநாதலநால்
பிரமைநாதமைநான வரஜவற்புக் கிகடத்தது.

மைஜனநாஹரன் நநாடகத்தல்
தருப்பநாதரிப்புலியூரில் ஒருநநாள மைஜனநாஹரன் நநாடகம நடந்து ஷகநாண்டிருந்தது. மைஜனநாஹரனில்
முக்கியேமைநான கநாட்ச; சங்கிலிகளநால் கட்டப்ஷபற்று ஆஜவசங் ஷகநாண்ட நிகலயில் நிற்கிறநான்
மைஜனநாகரன். “என் கமைந்தனநா நீ?” என்கிறநார் தந்கத புருஜஷநாத்தமைர். உடஜன மைஜனநாஹரன், “என்ன
ஷசநான்னீர்?” என்று ஆக்ஜரநாஷத்ஜதநாடு சங்கிலிககள அறுத்துக் ஷகநாண்டு எதஜர நிற்கும கநாவலனின்
வநாகள உருவி, தந்கதகயேக்ஷகநால்லப் பநாய்கிறநான்.
புருஜஷநாத்தமைன் ஜபச்சு முடிந்தது. மைஜனநாஹரனநாக நின்ற நநான். “ஆ, என்னஷசநான்னீர்?” என்று
கர்ஜித்தபடி சங்கிவிககளப் பிகணத்தருந்த சுருக்குக் கயிற்கற இழுத்ஷதறிந்து விட்டு அதநாவது
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சங்கிலிககள அறுத்ஷதறிந்து விட்டு, எதஜர நின்ற கநாவலனின் உகடவநாகள உருவிக்ஷகநாண்டு,
சமமைநாதனத்தல் வசந்த ஜசகனயுடன் வீற்றிருந்த புருஜஷநாத்தமைகர ஜநநாக்கிப்பநாய்ந்ஜதன்.

பரிதநாப நிகல
சகபயில் ஒஜர சரிப்ஷபநாலி, எவ்வளவு ரசகனக் குகறவநான சகபயேநாயிருந்தநாலும சரிக்கக் கூடியே
கட்டமைல்ல அது. எதஜர சமமைநாசனத்தல் வீற்றிருந்த புருஜஷநாத்தமைர் உதடுகளிலும புன்னகக
தவழ்ந்தது.வசந்தஜசகன ஜவடத்தலிருந்த சன்னண்ணநாவும சரிப்கப அடக்க முடியேநாமைல் தவித்துக்
ஷகநாண்டிருந்தநார். ஒரு விகடி எனஷகநான்றும புரியேவில்கல ...பிறகு, உண்கமைகயே உணர்ந்ஜதன். என்
உயிஜர ஜபநாய்விடுமஜபநால் இருந்தது வீர தீர மைஜனநாஹரனுகடயே அப்ஜபநாகதயே நிகலகமை மிகப்
பரிதநாபகரமைநானது... . . ... விஷயேம என்ன ஷதரியுமைநா? கநாவலனிட மிருந்து நநான் உகடவநாகள
உருவியேஜபநாது, என் ககஜயேநாடு வந்தது, கத்தயின் ககப்பிடி மைட்டுமதநான். கத்த, பிடியிலிருந்து
விடுபட்டு ஷவளிஜயே வரநாமைல் கநாவலனின் உகறக்குளஜளஜயே தங்கி விட்டது. எனக்கிருந்த உணர்ச்ச
ஜவகத்தல் நநான் இகதக் கவனிக்கவில்கல. ஷவறும ககப்பிடிஜயேநாடு நின்ற மைஜனநாகரனின் நிகலகயேக்
கண்டு யேநார்தநான் சரிக்கமைநாட்டநார்கள?
எனது நடிக நண்பர்களுக்கு இகதப் ஜபநான்ற பரிதநாப நிகல ஏற்படநாதருக்குமைநாக! எப்ஜபநாதும
எச்சரிக்ககயேநாக இருக்க ஜவண்டும. அதற்கநாகஜவ இந்த நிகழ்ச்சகயேக் குறிப்பிட்ஜடன்.
அப்பநாவுக்கு ஜநநாய் அதகப்பட்டது
தருப்பநாதரிப்புலியூரிலிருந்து சல சற்றுரர்களுக்குச் ஷசன்று சதமபரம வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம. அப்ஜபநாது
அண்ணநாமைகலப் பல்ககல கழகமும, அண்ணநாமைகல நகரும இல்லநாத கநாலம. சதமபரத்தல் ஒடுகள
ஜவய்ந்த ஒருஷகநாட்டககயில் நநாடகங்கள நகடஷபற்றன. நல்ல வசூலநாயிற்று. தமபி பகவத, ஷதநாடக்கப்
பளளியில், ஜசர்க்கப்பட்டநான். கநாஞ்சபுரத்தல் தந்கதயேநாருக்குக் கநாலில் விஷக்கல் குத்த ஜநநாய்
ஏற்பட்டதநாகக் குறிப்பிட்ஜடனல்லவநா? அந்த ஜநநாய் மீண்டும தகலகநாட்டத் ஷதநாடங்கியேது. அடிக்கடி
உடல் நலமில்லநாமைல் சரமைப்பட்டநார். தடீஷரன்று ஒருநநாள மையேக்கம வந்துவிட்டது. தமைக்கு இறுத நநாள
ஷநருங்கிவிட்ட ஷதன்ற எண்ணம அவரது உளளத்தல் ஜதநான்றி விட்டது. குடுமபத்ஜதநாடு, பிறந்த
ஊருக்குப் ஜபநாகஜவண்டுஷமைன முதலநாளிகளிடம பிடிவநாதம ஷசய்தநார். எங்ககள மைட்டும விட்டுப்
ஜபநாகுமபடி உரிகமையேநாளர்கள ஏஜதஜதநா ஷசநான்னநார்கள. அப்பநா ஒப்பவில்கல.
“தநான் தடீஷரன்று இறந்துஜபநாக ஜநரலநாம. பிறந்த ஊரில் சுற்றத்தநார் முன்னிகலயில் இறக்க
விருமபுகிஜறன். பல ஆண்டுகளுக்குப் பின் ஊருக்குப் ஜபநாவதநால் பிளகளககளயும அவசயேம
அகழத்துப் ஜபநாகஜவண்டும. ஒரு வநாரத்தல் அவர்ககள அனுப்பி விடுகிஜறன். நநான் சல மைநாதங்கள
தங்கியிருந்து உடல் நிகல சுகமைகடயுமைநானநால் வருகிஜறன்” என்று கூறினநார். ஜவறு வழியின்றி
முதலநாளிகளும இகசந்தநார்கள. தூரப் பயேணமைநாதலநால் துகணக்கநாகக் ஜகநாட்டயேம தரு
ஜகநாபநாலபிளகளகயேயும அகழத்துக் ஷகநாண்டு, எல்ஜலநாரும குடுமபத்துடன் பிறந்த ஊரநாகியே
தருவனந்தபுரத்தற்குப் பயேணமைநாஜனநாம.

பிறந்த நகரம
தருவனந்தபுரத்தற்குப் ஜபநாகிஜறநாம என்பதல் எங்களுக்ஷகல்லநாம ஷபரு மைகிழ்ச்ச. நநானும, என்
தகமையேன்மைநார்கள இருவரும தருவனந்தபுரத்தல்தநான் பிறந்ஜதநாம. சன்னஞ் சறு வயேதல் நநான் தவழ்ந்து
விகளயேநாடியே இடம. தருவனந்தபுரத்தல் இப்ஜபநாது இருக்கும ஷபரியே ரயில் நிகலயேம அப்ஜபநாது
இல்கல. கடற்புரத்தற்கு அருகில் ஒரு சன்ன ரயில் நிகலயேம இருந்தது. அதல் தநான் இறங்கிஜனநாம.
குதகர வண்டிகள ஷபட்டி வண்டிககளப் ஜபநால் அழகநாக இருந்தன. எனக்கு நிகனவு ஷதரிந்தபின் நநான்,
பிறந்த ஊகரஜயே பநார்த்ததல்கல. கநாணம கநாட்சஷயேல்லநாம புதுகமையேநாக இருந்தது. எல்ஜலநாரும
இரண்டு வண்டிகளில் ஏறியேதும ‘புத்தன் சந்கத’ என்ற இடத்தற்கு வண்டிகயே விடச் ஷசநான்னநார்
தந்கதயேநார்.
ஆம, புத்தன் சந்கதயில்தநான் எங்கள உறவினநார்கள அதகமைநாக இருந்தநார்கள. நநாங்கள பிறந்த இடமும
அதுதநான். தந்கதயேநார் தம தமபிக்குக் கடிதம எதுவும எழுதநாமைல் தடீஷரன்று புறப்பட்டதநால், அவர்
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தங்கியிருந்த இடம ஷதரியேநாமைல் ஜதடினநார். ககடசயில் எப்படிஜயேநா ஒருவககயேநாக எங்கள சற்றப்பநா
ஷசல்லமபிளகள, தம மைகனவியுடன் குடியிருந்த வீட்கடக் கண்டு பிடித்ஜதநாம.
சற்றப்பநா சர்க்கநாரில் ஏஜதநா ஒரு ‘பியூன்’ ஜவகலயில் இருந்தநார்.அடிக்கடி ஷவளியூர் ஜபநாகஜவண்டியே
ஜவகல. நநாங்கள ஜபநான சமையேமை சற்றப்பநா ஷவளியூர் ஜபநாயிருந்தநார். அவர் அப்ஜபநாதுதநான் புததநாகத்
தருமைணம ஷசய்தருந்தநார். அக்கம பக்கத்தலுளள உறவினநார்கள சத்தகயே அமமைநாவுக்கு
அறிமுகப்படுத்த கவத்தநார்கள. சற்றப்பநா மிகுந்த வறுகமை நிகலயிலிருந்தநார். அவர் குடியிருந்த வீடும
எல்ஜலநாரும தங்குவதற்கு வசதயேநாக இல்லநாதருந்தது. அருகிஜலஜயே ஜவறு வீடு பநார்த்துக்
குடிஜயேறிஜனநாம. இரண்டு நநாட்களில் சற்றப்பநா வந்து ஜசர்ந்தநார். நீண்ட கநாலத்தற்குப்பின் சந்தத்த
அப்பநாவும, சற்றப்பநாவும எதுவும ஜபசநாமைல் கண்ணிர் விட்டுக் ஷகநாண்ட கநாட்ச, இன்னும என்
நிகனவில் இருக்கிறது.

தருவண்ணநாமைகலயில்
வநாக்களித்தபடி ஒரு வநாரம கழிந்து விட்டது. ஜகநாபநால பிளகளயுடனும ஷபரியே அண்ணநாவுடனும,
நநானும சன்னண்ணநாவும சதமபரம வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம. சற்றப்பநாவும எங்களுடன் சதமபரம வகர
துகணக்கு வந்து இரண்டு நநாட்கள தங்கிவிட்டுத் தருமபினநார். கமஷபனி தருவண்ணநாமைகலக்கு இடம
மைநாறியேது. தருவண்ணநாமைகலயில் நநாடகம பிரமைநாதமைநான வசூலில் நகட ஷபற்றது. சத்தயேவநான் சநாவித்தரி
நநாடகத்தற்கு நல்ல ஜபர். அந்த நநாடகம பலமுகற நடிக்கப் ஷபற்றது.
ஒரு நநாள ஷபரியேண்ணநாவுக்கு ஊரிலிருந்து தந்த வந்தது. அந்தத் தந்தகயேப் பநார்த்த உரிகமையேநாளர்கள,
கநாவடிப் பிரநார்த்தகன ஷசலுத்த எங்ககள ஊருக்கு அனுப்பிகவக்க ஜவண்டு ஷமைன்று
எழுதப்பட்டிருப்பதநாகவும, தருவண்ணநாமைகல முடிந்து ஊருக்குப் ஜபநாகலநாஷமைன்றும ஷசநான்னநார்கள.
புத்தன்சந்கத, சுப்பிரமைணியேசுவநாமி ஜகநாவிலுக்குக் கநாவடிஷயேடுப்பதநாக ஜநர்த்தக் கடன் இருந்ததநால்
நநாங்களும அகத நமபி விட்ஜடநாம. அன்றிரவு, பவளக்ஷகநாடி நநாடகம மிகச் சறப்பநாக நகட ஷபற்றது.
மைறுநநாள பகலில் மைற்ஷறநாரு தந்த வந்தது. அகதப் பநார்த்த உரிகமையேநாளர்கள தங்களுக்குள ஏஜதஜதநா
ஜபசக் ஷகநாண்டநார்கள. அன்று ஒய்வு நநாள. அப்ஜபநாது விழுப்புரத்தல் தரு.கன்கனயேநா கமஷபனியின்
நநாடகங்கள நகடஷபற்று வந்தன. அந்த நநாடகத்கதப் பநார்க்கஜவண்டுஷமைன நநாங்கள அடிக்கடி
ஆகசஜயேநாடு ஜபசக் ஷகநாளஜவநாம. உரிகமையேநாளர் கருப்கபயேநா பிளகள எங்களிடம, “கன்கனயேநா
நநாடகம பநார்த்து வரலநாமைநா?” என்று ஜகட்டநார். ஷபரியேண்ணநா ஒப்புக்ஷகநாண்டநார். நநாங்கள மூவரும
கருப்கபயேநாபிளகளயுடன் மைநாகலயில் பயேணமைநாஜனநாம விழுப்புரம ரயில் நிகலயேம வந்தது.
இறங்கவில்கல. பயேணம ஷதநாடர்ந்தது. அண்ணநா, கருப்கபயேநாபிளகளயிடம கநாரணம ஜகட்டநார். சுமமைநா
ஜவடிக்ககயேநாகச் ஷசநான்னதநாகவும, கநாவடிக் கட்டுக்குத் தருவனந்தபுரம வருமபடியேநாக வற்புறுத்த
இரண்டநாவது தந்தயில் குறிப்பிட்டிருப்பதநாகவும, தருவனந்தபுரம ஜபநாவதநாகவும ஷசநான்னநார். நநாங்கள
சந்தகனயில் ஆழ்ந்ஜதநாம.
புககவண்டி ஜவகமைநாகப் ஜபநாய்க் ஷகநாண்டிருந்தது. முதலநாளி கருப்கபயேநாபிளகள எங்கள
சந்தகனகயேக் ககலக்க. ஏஜதஜதநா ஜபசனநார். ஷபரியேண்ணநா மைட்டும அவருகடயே ஜபச்சல்
ஈடுபடவில்கல. நநானும சன்னண்ணநாவும அவஜரநாடு உகரயேநாடிப் ஷபநாழுது ஜபநாக்கிஜனநாம. நீண்ட
ஜநரத்தற்குப் பின் கண்ணயேர்ந்ஜதநாம.

தங்கதகயே இழந்ஜதநாம
மைறுநநாள மைநாகல தருவனந்தபுரம வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம. வீட்கட ஷநருங்கியேதும அவலச் ஷசய்த
எங்களுக்கநாகக் கநாத்தருந்தது. ஷவளகளப் புடகவ யுடுத்தத் தகலவிரி ஜகநாலத்துடன் இருந்த
அன்கனயேநாகரக் கண்டதும, “ஐஜயேநா” என்றலறிஜனநாம. “உங்ககளத் தவிக்க விட்டுட்டுப்
ஜபநாயிட்டநாஜரடநா அப்பநா” என்று அமமைநாவின் அடிவயிற்றிலிருந்து எழுந்த குரல், ஷநஞ்கச
உருக்குவதநாக இருந்தது.
ஆம; 1923 ஏப்ரல் 27 ஆம நநாள இரவு 12.30 மைணிக்கு, நநாங்கள தருவண்ணநாமைகலயில் பவளக்ஷகநாடி
நநாடகத்தல் நடித்து ஷகநாண்டிருந்த ஜநரத்தல் தந்கதயேநார் இகறவனடி ஜசர்ந்தநார். பவளக்ஷகநாடி
நநாடகத்தல் கிருஷ்ணன் மைநாயேப் ஷபண்ணநாகவும, அர்ஜேஜுனன் கிழவனநாகவும ஜவடம பூண்டு,
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பவளக்ஷகநாடிகயே ஏமைநாற்றி, வண்டு கடித்து இறந்ததுஜபநால் நடிப்பதுண்டல்லவநா? அந்தக் கநாட்சயில்
அர்ஜேஜுனனப் படுக்ககவத்து, நநான் மைநாயேப் ஷபண்ணநாக நின்று ஒப்பநாரி கவத்து அழுது ஷகநாண்டிருந்த
அஜத ஜநரத்தல்தநான், தந்கதயேநார் இறந்தருக்கிறநார்! இகதயேறிந்த ஜபநாது இகறவனின் ஷசயேகல எண்ணி
எல்ஜலநாரும வியேந்தநார்கள. அப்ஜபநாது ஷபரியேண்ணநாவுக்கு வயேது பதஜனழு. நிகலகமைகயே அறிந்ததும
அவர் அழஜவயில்கல. உளஜள வந்து அமமைநாகவப் பநார்க்கவுமில்கல. அப்படிஜயே
ஷவளித்தண்கணயில் உணர்வற்று உட்கநார்ந்து விட்டநார். அவரது உளளத்தலிருந்த ஆயிரமைநாயிரம
எண்ண அகலகளநால் ஏற்பட்ட உணர்ச்சயின் ஷகநாந்தளிந்பு கண்களில் ஷதரிந்தது. இரத்தச் சவப்ஜபறி
நின்ற அவரது கண்ககளக் கண்டு எல்ஜலநாரும பயேந்தநார்கள. அவரது அருகில் ஜபநாய் உட்கநார்ந்து ஆறுதல்
கூறினநார்கள. அமமைநாகவயும, ஐந்து தமபி தங்கக மைநார்ககளயும கநாப்பநாற்ற ஜவண்டியே ஷபரும
ஷபநாறுப்பு, தமஜமைல் சுமைத்தப் ஷபற்றகதயும, அந்த எதர் கநால வநாழ்கவயும எண்ணி ஏங்கினநார்
ஜபநாலிருக்கிறது.

எங்கள நிகல
அப்பநாவின் இறுதச் சடங்குகள நடந்ஜதறின. நநாங்கள ஜபநாட்டிருந்த சல நககககளயும, பரிசு ஷபற்ற
தங்க ஷமைடல்ககளயும தவிர ஜவறு ஆஸ்த எதுவும இல்கல. எனஜவ அதற்கநான குழப்பங்கள ஒன்றும
ஏற்படவில்கல. அப்பநாவின் அளவுக்கு மீறியே குடியினநால் அவரது ஈரலில் துவநாரங்கள விழுந்து
விட்டதநாயும அதனநாஜலஜயே விகரவில் மைரணம ஏற்பட்டஷதன்றும மைருத்துவர் கூறினநார்.
பதனநாறநாவது நநாள சடங்கு முடியும வகர முதலநாளி எங்கஜளநாடு தங்கியிருந்தநார். மைறு நநாள
தருவண்ணநாமைகலக்குப் புறப்பட முடிவு ஷசய்ஜதநாம. சற்றப்பநா ஷசல்லமபிளகளயும எங்கள தநாயுடன்
பிறந்த மைநாமைநா ஷசல்லமைபிளகளயும எங்கஜளநாடுவருவதநாக அறிவித்தநார்கள. அமமைநாவும அகத
விருமபினநார். அவர்கள இருவருக்கும ஷவளி ஜவகலகள ஏதநாவது ஷகநாடுப்பதநாகக் கருப்கபயேநாபிளகள
கூறினநார். ககமகமைக் ஜகநாலம ஏற்றதநாயுடனும சற்றப்பநா, மைநாமைநா, எல்ஜலநாருடனும மைறுநநாள
புறப்பட்டுத் தருவண்ணநாமைகல வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம.
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முத்துச்சநாமிக் கவிரநாயேர்
தருவண்ணமைகலயில் நநாடகங்கள ஷதநாடர்ந்து நகட ஷபற்றன. மைநாமைநாவும சற்றப்பநாவும எங்கஜளநாடு
தனி வீட்டில் தங்கினநார்கள. அவர்கள இருவருக்கும ஜவகல ஷகநாடுத்து, ஆளுக்கு இருபத்கதந்து
ரூபநாய்கள வீதம சமபளம ஷகநாடுக்கப் ஷபற்றது. எங்களுக்குக் ஷகநாடுத்து வந்த இருநூற்றி இருபத்த ஐந்து
ரூபநாய் சமபளம, அப்பநா கநாலமைநானதநால் நூற்று எழுபத்கதந்தநாகக் குகறந்தது.
சல நநாட்களில் உடுமைகல சந்தச் சரபம முத்துசநாமிக் கவிரநாயேர் எங்கள கமஷபனிக்கு நநாடகநாசரியேரநாக
வந்து ஜசர்ந்தநார். இவர் தமிழ், ஷதலுங்கு, ஆங்கிலம ஆகியே மூன்று ஷமைநாழிககளயும நன்கு பயின்றவர்.
மூன்றிலும கவிபுகனயும ஆற்றல் ஷபற்றவர். எல்ஜலநாரிடமும இனியே முகறயில் பழகக் கூடியேவர்.
சநாதுரியேமைநாகப் ஜபச அகனவகரயும சரிக்க கவக்கும தன்கமை வநாய்ந்தவர். ஜவடிக்கக ககதகள
ஷசநால்லுவதல் கவிரநாயேர் நிபுணர். எப்ஜபநாதும கமஷபனிப் பிளகளககளக் கூட்டி கவத்து ஏதநாவது
ககதகள ஷசநால்லிக் ஷகநாண்ஜடயிருப்பநார். பநாடத்கதவிடக் ககதககளத்தநான் நநாங்கள அதக
ஆர்வத்துடன் ஜகட்ஜபநாம. பநாடம ஷசநால்லிக் ஷகநாடுக்கும ஜநரங்களில் கூட அகத மைறந்து விட்டு,
ககதகள ஷசநால்லுமபடி நநாங்கள வற்புறுத்துஜவநாம. அவரும சகளக்கநாமைல் அன்ஜபநாடு ஷசநால்லுவநார்.
சங்கரதநாஸ் சுவநாமிககளவிட வயேதல் மூத்தவர். வநாயில் ஒரு பல் கூட இல்கல. ஷபநாக்கக வநாய்க்
கிழவரநாகக் கநாட்ச அளித்தநார். மைதுகரவீரன், மைன்மைத தகனம ஆகியே இரு நநாடகங்ககளயும அவர்
எழுதக் ஷகநாடுத்தநார். மைதுகர வீரனில் எனக்கு, ‘சக்கிலிச்ச’ பநாடம ஷகநாடுக்கப்ஷபற்றது.
சன்னண்ணநாவுக்குப் ‘ஷபநாமமி’ பநாடமும ‘பிரத’ பநாடமும தரப் ஷபற்றன. மைதுகர வீரன்
நநாடகத்தல் ஷதலுங்குப் பநாடல்களும உகரயேநாடல்களும இகடயிகடஜயே உண்டு.

ஜசஷநாத்தரி சுவநாமிகள
தருவண்ணமைகலயில் அப்ஜபநாது, ஜசஷநாத்தரி சுவநாமிகள இருந்த கநாலம. அவருகடயே சத்து
விகளயேநாடல்களில் மைக்களுக்கு அதக நமபிக்கக இருந்து வந்தது. ஜசஷநாத்தரி சுவநாமிகள தடீஷரன்று
ஒருநநாள, சத்தயேவநான் சநாவித்தரி நநாடகம நடந்து ஷகநாண்டிருக்கும ஜபநாது ஷகநாட்டககக்குள வந்தநார்.
நநான் நநாரதரநாக நடித்துக் ஷகநாண்டிருந்ஜதன். யேநாஜரநா ஒருவர் கவத்துக் ஷகநாண்டிருந்த மைநாகலகயேப்
பிடுங்கினநார். ஜவகமைநாக ஜமைகட மீது ஏறினநார். மைநாகலகயே என் கழுத்தல் ஜபநாட்டு விட்டுக்
ககதட்டினநார். அங்கிருந்த அகனவரும மைகிழ்ச்சஜயேநாடு கரஜகநாஷம ஷசய்தநார்கள. அடுத்த விநநாடியில்
ஜவகமைநாகக் கீழிறங்கிப் ஜபநாப் விட்டநார். சுவநாமிகளின் ககயேநால் மைநாகல வநாங்கியே அது பநாத்தயேத்கத
எல்ஜலநாரும வியேப்பநாகச் ஷசநால்லிக் ஷகநாண்டநார்கள. அந்த நநாளில் எனக்ஷகநான்றும புரியேவில்கல.
இன்று ஜசஷநாத்தரி சுவநாமிகளின் ஷபருகமைகயேயும அவரது அற்புதச் ஷசயேல்ககளயும உணர்ந்த நநான்
அந்தப் பகழயே நிகழ்ச்சகயே எண்ணிப் ஷபருகமையேகடகிஜறன் உண்கமையிஜலஜயே அது ஷபற்றகரியே
ஜபறு என்ஜற கருதுகிஜறன்.
தருவண்ணநாமைகலயிலிருந்து ஜமைக்களுர், ஷசங்கம, கநாஞ்ச ஆகியே சற்றுநார்களுக்குச் ஷசன்று நநாடகம
நடித்ஜதநாம. சறியே கிரநாமைங்களநாக இருந்தநாலும ஜமைக்களுரிலும ஷசங்கத்தலும வசூல் பிரமைநாதமைநாக
இருந்தது. ஜமைக்களுரில், நடிகர்கள ஜமைகடயில் ஜபநாட்டுக் ஷகநாளள, ஊரிலுளள தநாய்மைநார்கள தங்கள
விகல யுயேர்ந்த நககககள அன்ஜபநாடு ஷகநாடுத்துதவியேது எங்களுக்கு ஆச்சரியேமைநாக இருந்தது.

ஷதய்வத் ஷதநாண்டர் ஜதவ ஜசனநாதபத
ஜமைக்களுரில் ஒரு சவநாலயேமிருந்தது. நநாங்கள குடியிருந்த வீடு அதன் அருகிலிருந்தது. அப்ஜபநாது
கமஷபனியில் என் ஒருவகனத் தவிர எல்ஜலநாரும புலநால் உண்ணக் கூடியேவர்கள. நநான் ஒருவன்தநான்
கசவம. அந்த ஊரில் ஒட்டலும இல்கல. எனக்கு மைட்டும தனியேநாகச் கசவ உணவு தயேநாரிப்பது
சரமைமைல்லவநா? ஆலயேத்தல் அர்ச்சகரநாக இருந்து வந்த ஒருஷபரியேவரின் குடுமபத்ஜதநாடு ஷதநாடர்பு
ஷகநாளள, இது ஒரு வநாய்ப்பநாக அகமைந்தது. கமஷபனியில் புலநால் ஜபநாடும நநாட்களில் ஆலயேக் குருக்கள
வீட்டில் எனக்குச் சநாப்பநாடு. பகல் ஜவகளகளில் குருக்களின் பிளகளகஜளநாடு ஜசர்ந்து நநாங்கள ஜகநாலி
விகளயேநாடுவது வழக்கம. இதல் ஜதவன் என்ற ஒரு சறுவன் என் கூட்டநாளி. சன்னஞ் சறு பருவத்தல்
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ஏற்பட்ட நட்பல்லவநா? எப்படி மைறக்க முடியும? இந்த நட்பு விடுபடநாதருக்க இகடயிகடஜயே அச்
சறுவகனச் சந்தக்கும வநாய்ப்பும எனக்ஜகற்பட்டது. அச் சறுவன் தநான் இன்று ஷசன்கன
இரநாயேப்ஜபட்கட சத்தபுத்த விநநாயேகர் ஜகநாயில் அர்ச்சகரநாக இருக்கும ஜதவ ஜசனதபத குருக்கள.
ஜமைக்களுர் முடிந்து மீண்டும தருவண்ணநாமைகலக்கு வந்து நநாடகங்கள நடித்ஜதநாம. பட்டநாபிஜஷக
நநாடகத்தன்று நநான் மைறக்க முடியேநாத ஒரு விஜசஷம நடந்தது.

பரிசு ஷகநாடுப்பதல் ஜபநாட்டி
சத்தயேவநான் சநாவித்தரிக்கு நல்ல வரஜவற்பு என்று முன்ஜப குறிப்பிட்ஜடனல்லவநா? அகதஜயே
பட்டநாபிஜஷக நநாடகமைநாகவும கவத்தருந்தநார்கள. நநாடக முடிவில் வழக்கமஜபநால் அப்ஜபநாது சட்டநாம
பிளகளயேநாக இருந்த தரு கல்யேநாண வீரபத்தரன் ஜமைகடக்கு வந்து, “நடிகர்களுக்குப் பரிசு
ஷகநாடுப்பவர்கள ஷகநாடுக்கலநாம” என்று அறிவித்தநார். சகபயிலிருந்த சலர், ‘பபூன் ஜவடதநாரிடம
பரிசுககளக்ஷகநாடுக்க, அவர் பரிசு ஷகநாடுத்த ஒவ்ஷவநாருவர் ஷபயேகரயும ஷசநால்லி, நடிகர்களுக்குப்
பரிசுககள வழங்கினநார்.
சத்தயேவநானநாக நடித்த ஏ. ஜக. சுப்பிரமைணியேனுக்கும, சநாவித்தரியேநாக நடித்த சன்னண்ணநா டி. ஜக.
முத்துசநாமிக்கும ஊரில் நல்லஷபயேர். “சத்தயேவநான்தநான் உயேர்ந்த நடிகர்” என்றநார்கள சல ரசகர்கள.
“இல்கல; சநாவித்தரிதநான் உயேர்ந்த நடிகர” என்றநார்கள ஜவறு சலர். இவ்வநாறு ஊரிலுளள நநாடக
ரசகர்கள இரு நடிகர்களிடத்தலும ஆதரவு கநாட்டி வந்ததநால், “ஊர் இரண்டு பட்டநால் கூத்தநாடிக்குக்
ஷகநாண்டநாட்டம” என்னும பழஷமைநாழிப்படி அந்த இரு நடிகர்களுகடயே ஆதரவநாளர்களும ஜபநாட்டி
ஜபநாட்டுக் ஷகநாண்டு பரிசுககள வழங்கினநார்கள.
நநாரதரும நநாடகத்தல் ஒரு முக்கியேமைநான பநாத்தரமைல்லவநா? அன்று நநாரதரநாக நடித்த அடிஜயேகன
ஒருவருஜமை கவனிக்கவில்கல. மைற்ற ஊர்களில் எல்லநாம எனக்குத்தநான் அதகப் பரிசுகள கிகடப்பது
வழக்கம. தருவண்ணநாமைகலயில் என்னுகடயே அதர்ஷ்டம ஜவறு விதமைநாக இருந்தது. சத்தயேவநானும
சநாவித்தரியும பரிசு ஷபறும ஜகநாலத்கதப் பநார்த்துச் ஜசநார்ந்து ஜபநாய், ஏமைநாற்றத்ஜதநாடு நநான் நின்று
ஷகநாண்டிருந்ஜதன். இந் நிகலயில் எமைதருமைனநாக நடித்த இரநாமைநானுஜேத்தற்கும ஒரு தங்கப் பதக்கம
கிகடத்தது.
தங்கப் பதக்கங்கள ஷகநாடுக்கப் ஷபற்று முடிந்ததும, சகப யிலிருந்த ஒருவர், சத்தயேவநானுக்குப் பத்து
ரூபநாய்’ என்று ஒரு ஜநநாட்கட விட்ஷடறிந்தநார். உடஜன மைற்ஷறநாருவர், ‘சநாவித்தரிக்கு இருபது ரூபநாய்’
என்று இரண்டு ஜநநாட்டுக்ககளக் ஷகநாடுத்தநார். இதலும ஜபநாட்டி ஏற்படஜவ நூற்றுக் கணக்கநான
ரூபநாய்கள ஜமைகடக்கு வரத் ஷதநாடங்கின. மைநாறி மைநாறிச் சத்தயேவநானுக்கும சநாவித்தரிக்குஜமை ஜநநாட்டுகள
வந்தன. ஏங்கி நின்ற என்கன எவருஜமை ஷபநாருட்படுத்தவில்கல.

நநாரதரின் அழுகக
நநாரதருக்கு ஷநஞ்சம குமுறியேது. கண் கலங்கியேது. அந்த நிகலயிலும என்கன யேநாருஜமை
கவனிக்கவில்கல. இரண்ஷடநாரு நிமிடங்களில், ஷபநாருமைகல அடக்க முடியேநாமைல் அழ ஆரமபித்ஜதன்.
மைங்களம பநாடி முடிந்ததும தகர விடப் ஷபற்றது. உளஜளயிருந்து நநான் படும ஜவதகனகயேப் பநார்த்துக்
ஷகநாண்டிருந்த கருப்கபயேநா பிளகள என்னிடம வந்து “ச, இதற்கநாகவநா அழுகிறநாய்? இந்த ஊர்
ஜேனங்களுக்கு ரசக்கஜவ ஷதரியேவில்கல” என்று ஷசநால்லி, என்கனச் சநாமைநாதநானப் படுத்தனநார்.
பக்கத்தலிருந்த நடிகர் சலர் சரித்தநார்கள. ஜவறு சலர் அனுதநாபம கநாட்டினநார்கள. ஆனநாலும என்
அழுகக ஓயேவில்கல.
எதற்கநாக அன்று அப்படித் ஜதமபியேழுஜதன் என்பகத எண்ணிஷயேண்ணிப் பநார்க்கிஜறன். இன்னும அதன்
மைர்மைம எனக்குப் புரியேவில்கல. பிஞ்சு உளளங்களில் இதுஜபநான்ற நிகழ்ச்சகள ஷபரும ஜவதகனயேநாக
இருக்குமஜபநால் ஜதநான்றுகிறது.
தருவண்ணமைகலயில் நநாடகம முடிந்தது. தருக்ஜகநாவிலூரில் நநாடகம ஷதநாடங்கப் ஷபற்றது. நல்ல
வசூல். ரசகர்கள பலர் எங்கஜளநாடு ஷநருங்கிப் பழகினநார்கள. தருக்ஜகநாவிலூரில்தநான் நநாங்கள முதன்
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முதலநாக ரசகர்கள அகழப்பிற்கிணங்கி விருந் துக்குப் ஜகஜபநாம. ரசக நண்பர்கஜளநாடு 1923 இல்
எடுக்கப் ஷபற்ற புககப்படம, இன்னும எங்கள ஷபரியேண்ணநா இல்லத்தல் இருக்கிறது.

ஆவுகடயேப்ப முதலியேநார்
தருக்ஜகநாவிலூரில் நல்ல வருவநாயுடன் கமஷபனி நடந்து ஷகநாண்டிருந்த நிகலயில், மைதுகரயிலிருந்து
சன்கனயேநாபிளகள வந்தநார். இவர் கமஷபனிக்குப் பணம அதகமைநாகப் ஜபநாட்டவர். ஆனநால் இதுவகர
எவ்விதப்பயேகனயும அகடயேநாதவர். கமஷபனிகயே எப்படியேநாவது மைதுகரப்பக்கம அகழத்துப் ஜபநாக
ஜவண்டும என்பது இவருகடயே எண்ணம. அதற்கநாகக் கூடஜவ ஒரு கநாண்ட்ரநாக்டகர கூட்டி
வந்தருந்தநார். புதுக்ஜகநாட்கட, கநாகரக்குடி இருநகரங்களிலும இரண்டு மைநாதங்கள நநாடகம நடத்த
ஒப்பந்தம ஷசய்வதநாக ஏற்பநாடு. இந்த விவரங்ககள அறிந்ததும, மைநாஜனஜேர் கநாஜமைஸ்வர ஐயேரும,
கருப்கபயேநாப்பிளகளயும கநாண்ட்ரநாக்டகரத் தனிஜயே அகழத்து, உபஜதசம ஷசய்தநார்கள.
புதுக்ஜகநாட்கட ஜபநாவது அதகச் ஷசலஷவன்றும, பக்கத்தல் விழுப்புரம, பண்ணருட்டி ஜபநானல் அதக
லநாபம கிகடக்குஷமைன்றும ஆகசக் கநாட்டினநார்கள. கநாண்ட்ரநாக்டர் ஆவுகடயேப்ப முதலியேநார், அவர்கள
ஜபச்சல் மையேங்கி அப்படிஜயே வற்புறுத்த ஒப்பந்தம ஷசய்தநார்.
விழுப்புரத்தலும, பண்ணருட்டியிலும நநாடகங்கள நகட ஷபற்றன. தருக்ஜகநாவிலுரிலும
தருவண்ணநாமைகலயிலும பிரமைநாதமைநாக வசூலநான கமஷபனிக்கு, விழுப்புரத்தலும பண்ணருட்டியிலும
ஷபரியே நஷ்டம ஏற்பட்டது. ஆவுகடயேப்ப முதலியேநார் அவதப் பட்டநார்.

ஈ ஜஜேநாசயேர்
ஆவுகடயேப்ப முதலியேநாரின் தகமையேனநார் ஒருவர் இருந்தநார். அவர் ஒவ்ஷவநாரு நநாளும எங்கள வீட்டுக்கு
வருவநார். சறுதுண்டுக் கநாகிதங்களில் நநாகலந்து நநாடகங்களின் ஷபயேர்ககள எழுதப் ஜபநாடுவநார்.
அவற்றில் முதலநாவதநாக எந்தக் கநாகிதத்தல் “ஈ” வந்து உட்கநாருகிறஜதநா, அகதப் பிரித்துப் பநார்த்து அந்த
நநாடகத்கதஜயே ஜபநாட ஏற்பநாடு ஷசய்வநார். இவருகடயே ஷசயேகலப் பநார்த்து நநாங்கள இவருக்கு ‘ஈ
ஜஜேநாசயேர்’ என்று ஷபயேர் கவத்ஜதநாம. எந்த ஜஜேநாசயேமும பலிக்கவில்கல. வசூல் வர வரக் குகறந்து
ஷகநாண்ஜட வந்தது.
இந்த நிகலயில் ஆவுகடயேப்ப முதலியேநாருக்குச் ஷசநாந்தமைநாகக் கமஷபனி நடத்த ஜவண்டுஷமைன்ற
ஆகசயும ஏற்பட்டது. வசூல் இல்லநாத அந்த நிகலயிலுமகூட எனக்கு அவர் அவ்வப்ஜபநாது ஐந்து
ரூபநாய்கள பரிசளித்து வந்தநார். சன்கனயேநாபிளகளக்கும ஜதகவஜபநால் பணம ஷகநாடுத்தநார். ககடசயேநாக,
கநாண்ட்ரநாக்ட் முடியும சமையேத்தல் கமஷபனியேநார் கநாண்ட்ரநாக்டருக்குப் பணம தருப்பிக் ஷகநாடுக்க
ஜவண்டியே நிகல ஜநரிட்டது. ஆவுகடயேப்ப முதலியேநார் தம பணத்தற்குத் ஷதநாந்தரவு ஷகநாடுக்கஜவ,
சன்கனயேநாபிளகள முழுத் ஷதநாககக்கும ஜநநாட்டு எழுதக் ஷகநாடுத்து விட்டுக் கூடலூருக்குக்
கமஷபனிகயேக் ஷகநாண்டு ஷசன்றநார்.

கருப்கபயேநாபிளகள ஷசநாந்தக் கமஷபனி
கூடலூரில் நநாடகம நடந்தது. வசூல் மிகவும ஜமைநாசமைநாக இருந்தது. இந்த நிகலயில் முதலநாளி
கருப்கபயேநாபிளகள, சன்கனயேநா பிளகளயுடன் ஜவற்றுகமைப் பட்டு கமஷபனிகயே விட்டு விலகிக்
ஷகநாண்டநார். தருப்பநாதரிப்புலியூரில் உடனடியேநாகச் ஷசநாந்தக் கமஷபனி துவக்க ஏற்பநாடுகள ஷசய்தநார்.
கநாஜமைஸ்வர ஐயேர் மைட்டும அவஜரநாடு ஜபநாகநாமைல் எங்கள கமஷபனியிஜலஜயே இருந்து வந்தநார்.
கூடலூரில் ஷகநாட்டககக்குரியே வநாடகக சரியேநாகக் ஷகநாடுக்கப் படவில்கல, அதற்கநாகக்
ஷகநாட்டககக்கநாரர் ஒரு ஆகள டிக்ஷகட் விற்கும அகறயிஜலஜயே இருக்கச் ஷசய்து வசூல் பணத்கத
எடுத்துவர ஏற்பநாடு ஷசய்தநார். அந்த ஆள பஜல ஜபர்வழி. அந்த நநாளில் ஷகநாட்டககக்கநாரருக்கு
ஒவ்ஷவநாரு நநாடகத்தற்கும இலவச அனுமைதச் சட்டுகள ஏரநாளமைநாகக் ஷகநாடுப்பதுண்டு. அந்த இலவச
டிக்ஷகட்டுக்ககளஷயேல்லநாம இந்த ஆள விற்றுச் ஷசநாந்தத் தல் பணம தரட்டத் ஷதநாடங்கினநார். அதனநால்
கமஷபனிக்கு வருவநாய் ஜமைலும குகறந்தது.

கநாஜமைஸ்வர ஐயேரின் தல்லுமுல்லுகள
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கமஷபனி மைநாஜனஜேர் கநாஜமைஸ்வர ஐயேர், சன்கனயேநாபிளகளயிடமிருந்து நல்ல நடிகர்ககளஷயேல்லநாம
ககலத்துக் கருப்கபயேநாபிளகளயின் கமஷபனிக்குக் ஷகநாண்டுஜபநாய்ச் ஜசர்க்கும தருப்பணியில்
ஈடுபட்டிருந்தநார். ஷபரியேண்ணநாகவயும, மைநாமைநாகவயும ஒருநநாள தருப்பநாதரிப்புலியூருக்கு
அகழத்துப்ஜபநாய், கருப்கபயேநாப்பிளகளகயேச் சந்தக்கச் ஷசய்தநார். கருப்கபயேநாப்பிளகள, எங்ககளத்
தம கமஷபனிக்கு வந்துவிடுமபடியும அதகச் சமபளம தநாம தருவதநாகவும வற்புறுத்தனநார்.
ஷபரியேண்ணநா, அமமைநாவிடம கலந்து ஷகநாண்டு இதற்குப் பதல் ஷசநால்லுவதநாகக் கூறிவிட்டநார். இந்தச்
ஷசய்த எப்படிஜயேநா சன்கனயேநா பிளகளக்குத் ஷதரிந்துவிட்டது. அவர் அலறியேடித்துக் ஷகநாண்டு
அமமைநாவிடம வந்து அழுதநார். “யேநார் ஜபநானலும நநான் கமஷபனிகயே நடத்தக் ஷகநாளஜவன். நீங்களும
ஜபநாய்விட்டநால் எனக்கு ஜவறு வழிஜயேயில்கல. எங்ஜக யேநாவது ஜபநாய் விழுந்து உயிகர விடுவஷதன்று
முடிவு ஷசய்து விட்ஜடன். என் மைகனவியின் மைநாங்கல்யேத்கத நீங்கள தநான் கநாப்பநாற்ற ஜவண்டும” என்று
புலமபினநார்.
முதலநாளி கருப்கபயேநாபிளகள, எங்கஜளநாடு மிகவும ஷநருங்கியே ஷதநாடர்பு ஷகநாண்டிருந்தநார். தந்கத
இறந்த சமையேத்தல் அவர் ஷசய்த உதவிகள மைறக்க முடியேநாதகவ. அவருக்கு நநாங்கள மிகவும
கடகமைப்பட்டிருந்ஜதநாம. என்றநாலும, சன்கனயேநா பிளகளயின் அப்ஜபநாகதயே நிகலகயே எண்ணிப்
பநார்த்தஜபநாது, அமமைநாவுக்கு அவர்மீது இரக்கம உண்டநாயிற்று. என்ன ஜநர்ந்தநாலும
கருப்கபயேநாபிளகளயின் கமஷபனிக்குப் ஜபநாவதல்கலஷயேன முடிவு கூறி விட்டநார்.
எங்கள சற்றப்பநா ஷசல்லமபிளகள நல்ல உடற்கட்டும வலிகமையும உகடயேவர். அவகரக் கண்டநால்
எல்ஜலநாரும பயேப்படுவநார்கள. அவர் ஒருநநாள கநாஜமைஸ்வர ஐயேர் வந்தருந்தஜபநாது எச்சரிக்கக ஷசய்தநார்.
கூடலூரிலும தருப்பநாதரிப்புலியூரிலுமைநாக இரண்டு கமஷபனிகளில் ஒஜர சமையேத்தல் நீர்
இவ்வநாறு தல்லுமுல்லு ஜவகலகள ஷசய்து வந்தநால் வீணநாக அடிபட்டுச் சநாக ஜநரிடும’ என்று
ஜகநாபத்துடன் அச்சுறுத்தனநார். இதன் பிறகு கநாஜமைஸ்வர ஐயேர் கருப்கபயேநாபிளகள கமஷபனிக்ஜக ஜபநாய்
விட்டநார். கமஷபனியில் முக்கியே நடிகரநாக இருந்த ஏ. ஜக. சுப்பிரமைணியேம, அவஜரநாடு வந்த மைற்றுஞ் சல
நடிகர்கள எல்ஜலநாரும கருப்கபயேநாபிளகள கமஷபனிக்குப் ஜபநாய்ச் ஜசர்ந்தனநார்.

ஜபநாஸ்ட் மைநாஸ்டர் உதவி
கூடலூரில் கமஷபனியின் நிகலகமை மிகவும ஷநருக்கடியேநாய் விட்டது. கநாட்சயேகமைப்புப்
ஷபநாருட்ககளஷயேல்லநாம ஷகநாட்ட ககக்கநாரர் ஷகநாடுக்க மைறுத்துவிட்டநார். ஒரு குறிப்பிட்ட கநாலத்தற்குள
வநாடககப் பணம ஷகநாடுக்கநாது ஜபநானநால் எல்லநாவற்கறயும ஷகநாட்டககக்கநாரஜர
எடுத்துக்ஷகநாளளலநாஷமைன்றும எழுதக் ஷகநாடுக்கப்பட்டது.
மைநாமைநாவும, பழனியேநாபிளகளயும சதமபரம ஜபநாய்ஷகநாட்டகக ஜபசவந்தநார்கள. முன்பணம ஷகநாடுக்கப்
பணம இல்லநாததநால் மைநாமைநா, தமைது ஜமைநாதரத்கத விற்றுப் பணம ஷகநாடுத்து ஒப்பந்தம ஷசய்து வந்தநார்.
சதமபரம ஜபநாக இரயில் ஷசலவுக்கும பணம இல்கல. சன்கனயேநாபிளகள ஷசய்வதறியேநாது
தண்டநாடினநார். அப்ஜபநாது கூடலூரில் ஜபநாஸ்ட்மைநாஸ்டரநாக இருந்த கிருஷ்ணசநாமி ஐயேர் சறந்த நநாடக
ரசகர். அவர் எங்களுக்கு நண்பரநாகவும இருந்தநார். அவரும, கூடலூர் ஸ்ஜடஷன் மைநாஸ்டரும ஜபருதவி
ஷசய்து, எவ்விதச் ஷசலவுமில்லநாமைல் கமஷபனிகயேச் சதமபரத்தற்கு அனுப்பி கவத்தநார்கள.

இரநாஜேநாமபநாள நநாடகம
சதமபரத்தல் வசூல் சுமைநாரநாக இருந்தது. எஸ். என். இரநாகமையேநா என்னும புதயே நடிகர் ஒருவர் வந்து
ஜசர்ந்தநார். நல்ல இனிகமையேநான குரல். அவருக்குக் கதநாநநாயேகன் ஜவடம ஷகநாடுக்கப்பட்டது.
சக்கரவநாகமபிளகள என்று ஒரு புதயே ஆசரியேரும கமஷபனிக்கு வந்து ஜசர்ந்தநார். அவர் ஏற்கனஜவ
பநாலநாமைணி அமமைநாள கமஷபனியில் இருந்தவர். அங்ஜக அவருக்குப் பநாடமைநாகியிருந்த ஜஜே. ஆர்.
ரங்கரநாஜேஜூ அவர்களின் இரநாஜேநாமபநாகள எங்களுக்குப் பயிற்றுவித்தநார். இரநாஜேநாமபநாள நநாடகத்தற்கு
அனுமைத சுலபத்தல் கிகடக்கவில்கல. மிகவும கஷ்டப்பட்டு மைநாமைநா ஜநரில் ஷசன்கனக்குப்ஜபநாய்
ரங்கரநாஜேஜுவிடம அனுமைத வநாங்கி வந்தநார். ரங்கரநாஜேஜுவின் சட்ட தட்டங்கள நிரப்பவும
ஷகடுபிடியேநானகவ. அவரது நநாவல்ககள யேநாரும எளிதல் நநாடகமைநாக நடித்துவிட இயேலநாது.
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அவற்கறஷயேல்லநாம பின்னநால் விவரமைநாகச்ஷசநால்லுகிஜறன். மைநாமைநா அனுமைதஷபற்று வந்ததும
ககடசநநாடகமைநாக “இரநாஜேநாமபநாள” நடித்துவிட்டு எல்ஜலநாரும தஞ்சநாவூர் ஜபநாய்ச் ஜசர்ந்ஜதநாம.

ஆரியே கநான சகப
தஞ்சநாவூர் வந்த அன்று, நநாங்கள நடிக்கவிருந்த ஷகநாட்டககயில் ஆரியே கநாண சகபயின் ககடசநநாடகம
சத சுஜலநாசன நகடஷபற்றது. நநாங்கள வழக்கமைநாக நடித்துவரும நநாடகமைநாதலநால் எல்ஜலநாரும இரவு
அந்நநாடகத்தற்குப் ஜபநாயிருந்ஜதநாம.
மைன்னநார்குடி எம ஜி. நடரநாஜேபிளகள இந்தரஜித்துவநாகவும ஜக. எஸ்.
அனந்தநநாரநாயேணகய்யேர் சுஜலநாசகனயேநாகவும நடித்தநார்கள. இவர்கள இருவரும நடித்த அந்த நநாடகம
மிகவும சறப்பநாக இருந்தது. இருவரும அருகமையேநாகப் ஜபசனநார்கள. அனந்த நநாரநாயேணய்யேரின்
தளுக்கும, குலுக்கும, ஒரு ஷபண்கணப் ஜபநாலஜவ குகழந்து குகழந்துஜபசும அழகும,
இகசத்தறகமையும மைறக்க முடியேநாதகவயேநாக இருந்தன. இகடயிகடஜயே இவர்கள ஷசநாந்தமைநாகப்
ஜபசக்ஷகநாண்ட சல உகரயேநாடல்ககளத் தவிர, எல்லநாம நநாங்கள நடிக்கும சுவநாமிகளின் பநாடமதநான்,
எனஜவ, நநாடகம எங்களுக்கு மிகவும சுகவயேநாக இருந்தது. சுவநாமிகளின் கமஷபனி நடிகர்கள
என்றறிந்ததும அனந்தநநாரநாயேணய்யேரும நடரநாஜேபிளகளயும எங்ககள அன்புடன் வரஜவற்றநார்கள.

சங்கீதக் கநாவலன்
மைறுநநாள தஞ்கச கநாமைநாட்சயேமபநாள நநாடகக் ஷகநாட்டககயில் நநாடகம ஷதநாடங்கியேது. எஸ். என்.
இரநாகமையேநாவின் பநாட்டுக்குப் பிரமைநாதமைநான ஜபர். ஜகநாவலன் நநாடகத்தல் பநாடல்கள அதகம. அந்த
நநாடகஜமை பலமுகற கவக்கப் ஷபற்றது. ஜகநாவலன் நநாடகத்தல் நநான் இகடச்சயேநாகவும, நன்மைந்தரி
யேநாகவும நடித்ஜதன். நநான் இகடச்ச ஜவடத்தல் ‘தயிர் வநாங்கஜலஜயேநா’ என்று பநாடி, ஜமைகடயில்
வருமஜபநாது சகபயில் சல ரசகர்கள சல்லகர நநாணயேங்ககளயும, ரூபநாய்ககளயும என் மீது வீச
எறிவநார்கள.
அப்ஜபநாது சங்கீத ஒளி விளக்கநாகக் கருதப் ஷபற்ற எஸ். ஜி. கிட்டப்பநா மைற்ஷறநாரு ஷகநாட்டககயில் வந்து
ஸ்ஷபஷல் நநாடகம ஜபநாட்டநார். அந்தச் சமையேம அவருக்கு மைகரக்கட்டு ஏற்பட்டு சநாரீரம ஷதநாந்தகர
ஷகநாடுத்துக் ஷகநாண்டிருந்த கநாலம. அவருகடயே நநாடகங்களுக்கு வசூல் ஆகவில்கல. “எஸ். என்.
இரநாகமையேநா பநாட்டுக்கு முன், கிட்டப்பநா பநாட்டு ஷசல்லநாது” என்ஷறல்லநாம ரசகர்கள
ஜபசக்ஷகநாளவதநாகப் ஷபரியேண்ணநா அடிக்கடி ஷசநால்லி வருத்தப்படுவநார். அவருக்குக் கிட்டப்பநா
பநாட்டில் அதக மையேக்கம, கிட்டப்பநாவின் நநாடகங்ககளப் பநார்த்துவிட்டு வந்து, அண்ணநா எங்களிடம
சதநா புகழ்ந்து ஷகநாண்ஜடயிருப்பநார். இருந்தநாலும, என்ன ஷசய்வது? கிட்டப்பநா நநாடகங்களுக்கு வசூல்
இல்கல. எஸ். என். இரநாகமையேநா நடித்த எங்கள சங்கீதக் ஜகநாவலனுக்குப் பிரமைநாதமைநான வசூல். அந்த
நநாளில் தஞ்கசயில் எட்டு முகற ஜகநாவலன் நநாடகம கவக்கப் ஷபற்றஷதன்றநால், அந்த நநாடகத்கத
மைக்கள எப்படி வரஜவற்றிருப்பநார்கள என்பது ஷதரிகிறதல்லவநா?
தஞ்சநாவூரில் நநாடகங்கள நடந்து ஷகநாண்டிருக்கும ஷபநாழுஜத நநாககப்பட்டினத்துக்குப் ஜபநாய் ஜகநாவலன்
நநாடகம ஜபநாட்டு வந்ஜதநாம. தஞ்கசயில் நல்ல வசூலநானதநால் ஏற்கனஜவ இருந்த பல கடன்கள தீர்ந்தன.
நடிகர்களுக்கும, மைற்றத் ஷதநாழிலநாளர்களுக்கும பல மைநாதங்கள இருந்து வந்த சமபளப் பநாக்கியும தீர்ந்தது.
அடுத்த ஊர், புதுக்ஜகநாட்கட ஜபநாவதநாக முடிவு ஷசய்தநார்கள.
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நநாட்டுக்ஜகநாட்கட நகரத்தல்
புதுக்ஜகநாட்கட அப்ஜபநாது தனி சமைஸ்தநானமைநாக இருந்தது. பல கமஷபனிகள புதுக்ஜகநாட்கடக்குப்
ஜபநாய் வசூல் இல்லநாமைல் சரமைப்பட்டதநாக அறிந்ஜதநாம. பிரசத்த ஷபற்ற நடிகரநாகியே
மைனஜமைநாகன அரங்கசநாமி நநாயுடுவின் நிருவநாகத்தல் இருந்த ஆலந்துநார் ஒரிஜினல் டிரநாமைடிக்
கமஷபனியேநார் புதுக்ஜகநாட்கடயில் அதகக் கஷ்டப்பட்டதநாகவும, அதன்பிறகு யேநாரும
புதுக்ஜகநாட்கடக்ஜக ஜபநானதல்கலஷயேன்றும ஜபசக் ஷகநாண்டநார்கள. பல ஆண்டுகளநாகப்
புதுக்ஜகநாட்கடயில் நநாடகஜமை நடந்த தல்கலஷயேன்பகத அறிந்தஜபநாது எங்களுக்ஷகல்லநாம அச்சமைநாக
இருந்தது. தஞ்கசயிலிருந்து புதுக்ஜகநாட்கடக்கு அந்த நநாளில் லநாரி வசதகஷளல்லநாம இல்கல. தருச்ச
வழியேநாக ரயில்கூட இல்லநாத கநாலம அது. சநாமைநான்ககள இரட்கட மைநாட்டு வண்டிகளில் ஏற்றி
அனுப்பிவிட்டு, நநாங்கள பஸ்ஸில் ஜபநாய்ச் ஜசர்ந்ஜதநாம.
புதுக்ஜகநாட்கடயில் முதல் நநாடகம ஷதநாடங்கியேது. வசூல் சுமைநாரநாக இருந்தது. இரண்டநாவது
நநாடகத்தலிருந்தது எதர் பநாரநாதபடி அஜமைநாகமைநாக வசூலநாயிற்று. எங்களுக்கு ஒஜர குதுரகலம.
புதுஜகநாட்கட பிரஹதநாமபநாள தஜயேட்டரில் ஜவறு எந்தக் கமஷபனிக்கும இப்படி
வசூலநானதல்கலஷயேன்று எல்ஜலநாரும அதசயேப்பட்டநார்கள. நநாடகம பநார்க்க வந்த ரசகர்களில்,
நநாட்டுக்ஜகநாட்கட ஷசட்டிப்பிளகளகள அதகமைநாக இருந்தநார்கள.

சன்கனயேநாபிளகளயின் மைனமைநாற்றம
நநாகலந்து நநாடகங்கள நடந்ததும கூடலூர் ஷகநாட்டககயில் அடகுகவக்கப்பட்டிருந்த சநாமைநான்ககள
மீட்டு வர, சன்கனயேநா பிளகள பணத்துடன் ஜபநானநார்.நநான்கு நநாட்களில் தருமபினநார். அடகு
கவக்கப்பட்டிருந்த தவகண நநாட்கள தீர்ந்துவிட்டதநால் ஷகநாட்டகககநாரர் சநாமைநான்ககளஷயேல்லநாம
விற்று விட்டதநாகவும, அவற்கறத் தன் தமபிஜயே வநாங்கியிருப்பதநாகவும, தமபியிட மிருந்து தநான்
வநாடககக்கு வநாங்கி வந்தருப்பதநாகவும கூறினநார். மைற்றப்பங்கநாளிககள வஞ்சக்கும ஜநநாக்கமுடன்
இவ்வநாறு ஒரு தந்தரம ஷசய்தருப்பதநாக ஊகித்ஜதநாம. இவற்கற எல்ஜலநாரும நமபும விதத்தல்
பத்தரங்களும தயேநார் ஷசய்து ஷகநாண்டு வந்தருந்தநார்.
புதுஜகநாட்கடக்கு வந்தபின் ஷபரியேண்ணநா டி. ஜக. சங்கரன் கமஷபனியில் கணக்குப்பிளகள
ஜவகலக்குச் ஜசர்த்துக் ஷகநாளளப் பட்டநார். அவருக்கு இருபத்கதந்து ரூபநாய் சமபளம ஜபநாடப் ஷபற்றது.
சன்கனயேநாபிளகள கூடலூருக்குப் ஜபநாகும ஜபநாது வசூலநாகும பணத்கத நடிகர்களுக்கு ஷகநாடுக்கும
படியேநாகப் ஷபரியேண்ணநாவிடம ஷசநால்லிவிட்டுப் ஜபநானநார். அதன்படிஜயே ஷகநாடுக்கப்பட்டது. தருமபி
வந்ததும பூரநாப் பணத்கதயும ஷசலவு ஷசய்து விட்டது பற்றிக் கடிந்து ஷகநாண்டநார். எங்ககளப் பற்றித்
தநாறுமைநாருகத் தப்பும தவறும ஜபசயேதநாக மைற்ஷறநாரு பங்கநாளியேநான பழனியேநாபிளகள முலம அறிந்து
வருந்தஜனநாம. ஜபச்சு வநார்த்கத வளர்ந்தது. இறுதயேநாக அந்த ஊஜரநாடு கமஷபனிகயே விட்டு விலகிக்
ஷகநாளவதநாகத் ஷதரிவித்து விட்டு வந்தநார் ஷபரியேண்ணநா.
பிறகு, சன்னயேநாபிளகள அமமைநாவிடம வந்து, தநான் ஒன்றுஜமை தவருகச் ஷசநால்லவில்கலஷயேன்றும,
யேநாஜரநா ஜவண்டு ஷமைன்று ஜகநாள மூட்டியிருக்கிறநார்கஷளன்றும கூறினநார். கமஷபனிக்கு நல்ல வசூலநாகி
வருவதநால் பநாவலர் கமஷபனியில் ஷகநாடுத்து வந்த இருநூற்றி ஐமபது ரூபநாய்கள சமபளம ஜபநாட்டுத்
தநாம தருவதநாகவும அறிவித்தநார். மீண்டும சமைரசம ஏற்பட்டுக் கமஷபனியில் இருக்க
ஒப்புக்ஷகநாண்ஜடநாம. எனக்கும சன்னண்ணநாவுக்கும ரூ. 250 சமபளம ஜபநாடப்பட்டது.

பி. யூ சன்னப்பநா
புதுக்ஜகநாட்கடயில் பிற்கநாலத்தல் பிரசத்த ஷபற்ற நடிகரநாக விளங்கியே பி. யூ. சன்னப்பநா சுவநாமி
கமஷபனியில் நடிகரநாக வந்து ஜசர்ந்தநார். அவருகடயே சநாரீரம கணிஷரன்றிருந்தது. அவருக்கு
இரநாஜேநாமபநாள நநாடகத்தல் துப்பறியும ஜகநாவிந்தகன அடிக்கும ஷரளடிகளில் ஒருவனநான
‘அமமைநாவநாகச’ ஜவடம ஷகநாடுக்கப்பட்டது. சநாவித்தரி நநாடகத்தல் புண்ணியே புருஷனநாக வந்து
அருகமையேநாகப் பநாடினநார்.
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சன்னப்பநா சறுவயேதல் படுசுட்டியேநாக இருந்தநார். கமஷபனி வீட்டுக்குப் பின்புறம ஷபரியே
ஷதன்னந்ஜதநாப்பு இருந்தது. சன்னண்ணநாவும, சன்னப்பநாவும அவற்றில் ஏறி, இளநீர்க் குகலகளப்
பறித்து, எல்ஜலநாருக்கும தநானம வழங்குவநார்கள. ஒருநநாள வநாத்தயேநார் குற்றநாலலிங்கமபிளகள,
சன்னப்பநா ஷதன்கனமைரத்தல் இருப்பகதப் பநார்த்து விட்டநார். அவருக்குச் சரியேநான பூகச கிகடத்தது.
அவ்வளவுதநான். மைறு நநாள சன்னப்பநாகவக் கநாஜணநாம. அவருகடயே வீடு ஜதடிப் ஜபநானநார்கள. கபயேன்
அடி பட்டிருப்பகதப் பநார்த்த அவரது தந்கதயேநார், சன்னப்பநாகவ அனுப்ப மைறுத்து விட்டதநாகச்
ஷசநான்னநார்கள.

டி. பி. இரநாஜேஷலட்சுமி நநாடகம.
புதுக்ஜகநாட்கட நநாடகம முடிந்து கநாகரக்குடிக்குப் ஜபநாஜனநாம. அப்ஜபநாது கநாகரக்குடியில் டி.பி.
இரநாஜேலட்சுமியின் நநாடகம நடந்துஷகநாண்டிருந்தது. நநானும, சன்னண்ணநாவும சற்றப்பநாவுடன் நநாடகம
பநார்க்கப் ஜபநாயிருந்ஜதநாம. அன்று. சநாவித்தரி நநாடகம. எம. ஜி. நடரநாஜேபிளகள சத்தயேவநாளுகவும.
எமைதர்மைனகவும நடித்தநார். எஸ். வி. சுப்கபயேநா பநாகவதர் நநாரதரநாக நடித்தநார். அந்த நநாளில் டி. பி.
இரநாஜேலட்சுமிக்கு, ஷசட்டி நநாட்டில் அபநாரமைநான ஜபர். ககடச நநாடகமைநானதநால் மைக்கள ஷபருந்தரளநாகக்
கூடியிருந்தநார்கள.
கநாகரக்குடியில் அப்ஜபநாதருந்து வந்த வழக்கத்கதயும, நநாட்டுக் ஜகநாட்கடச் ஷசட்டிப்பிளகளகள
நநாடகம பநார்க்கும முகறகயேப்பற்றி இங்ஜக சற்று விபரமைநாகக் குறிப்பிடஜவண்டியேது இன்றியேகமையேநாதது
எனக் கருதுகிஜறன்.
கநாகரக்குடி அக்கநாலத்தல் ஷசல்வம ஷகநாழிக்கும நகரமைநாக விளங்கியேது. மைற்ற ஊர்களிஷலல்லநாம
இல்லநாத ஒரு புதுகமைகயேக் கநாகரக்குடியிஜல கண்ஜடநாம. நநாடகக் ஷகநாட்டககயில் முதல் வகுப்பு
கநான்வநாஸ்ஜசர்-அதநாவது சநாய்மைநான நநாற்கநாலி, ஐந்நூற்றுக்கு ஜமைற்பட்ட சநாய்மைநான நநாற்கநாலிகளில்
உட்கநார்ந்து ஷகநாண்டும, சல ஜநரங்களில் படுத்துக் ஷகநாண்டுதநான் ஷசட்டிப் பிளகளகள நநாடகம
பநார்ப்பநார்கள. அந்த நநாளில் மைற்ற ஊர்களில் முதல் வகுப்பு ரூ. 1- 8.0 ஜபநாடுவது வழக்கம. கநாகரக்
குடியில் மைட்டும முதல்வகுப்பு ரூ. 2- 8.0 ஜபநாடப்பட்டிருப்பகதப் .பநார்த்து நநாங்கள வியேப்பகடந்ஜதநாம.
சகபயில் நநான்கில் ஒரு பகுதகயே நீளமைநாகத் தனிஜயே தடுத்து அந்த இடம ஷபண்களுக்கநாக ஒதுக்கப்
ஷபற்றிருந்தது. முன்னநால் சறிது தூரமவகர பநாய் விரித்தருக்கும. அதற்கு எட்டணநா கட்டணம. ஷவறும
தகரயில் உட்கநாருவதற்கு ஆறண கட்டணம. இதல் முக்கியேமைநாகக் குறிப்பிட ஜவண்டியேது
என்னஷவன்றநால், ஷபண்கள யேநாரும முதல் வகுப்புச் சநாய்மைநான நநாற்கநாலிகளில் உட்கநாரக் கூடநாது.
ஆண்கஜளநாடு ஷபண்களும சரிசமைநானமைநாக இருக்கக் கூடநாது என்பது அவர்கள எண்ணம. இகத யேநாரும
எதர்க்கநாததநால் நகடமுகறயில் இந்த வித ஒழுங்கநாகச் ஷசயேல் பட்டு வந்தது.

ஆண் ஷபண்ணநாண அதசயேம
டி.பி. இரநாஜேலட்சுமியின் நநாடகத்கதப் பநார்த்து நநானும சன்னண்ணநாவும பிரமைநாதமைநாக ரசத்துக்
ஷகநாண்டிருந்ஜதநாம. நநாங்கள சற்றப்பநாஜவநாடு சநாய்மைநான நநாற்கநாலியில் அமைர்ந்தருந்ஜதநாம,
சண்னண்ணநாவுக்கு அப்ஜபநாது பதகனந்து வயேது. அழகியே ஜதநாற்றம; நீளமைநான தகல முடி; ஷபண்
ஜபநாலஜவ இருப்பநார். கககளில் கநாப்பு, ஷகநாலுசு, சறு தங்க வகளயேல்கள எல்லநாம ஜபநாட்டிருந்தநார்.
கநாதல் ஐந்து கல் பதத்த கடுக்கனும இருந்தது. எங்கள பக்கத்தல் உட்கநார்ந்தருந்த ஒரு ஷசட்டியேநார்,
சன்னண்ணநாகவ முகறத்து முகறத்துப் பநார்த்தநார். யேநாஜரநா ஒரு ஷபண்தநான் ஜவட்டி, சட்கட
ஜபநாட்டுக்ஷகநாண்டு வந்தருப்பதநாக எண்ணிக்ஷகநாண்டநார். அவர் நன்றநாகக் குடித்தருந்தநார். அந்தப்
ஜபநாகதயும இப்படி எண்ணநாவதற்குத் துகண ஷசய்தது. அவரநால் சுமமைநா இருக்க முடியேவில்கல.
பக்கத்தலிருந்த மைற்ஷறநாரு ஷசட்டியேநாரிடம சன்னண்ணநாகவக் கநாட்டிப் புகநார் ஷசய்தநார். அந்தச்
ஷசட்டியேநார், நநாங்கள மைறுநநாள நநாடகம ஜபநாடப் ஜபநாவகத அறிந்தவர். எனஜவ அவர், “அது
கபயேன்தநான், ஷபண்ணல்ல” என்று கூறினநார். நநாடகம நடந்து ஷகநாண்டிருக்கும ஜபநாஜத முதல் வகுப்பில்
இது பற்றிச் சலசலப்பு ஏற்பட்டது. ஷபண்ஷணன்ஜற கருதயே ஷசட்டியேநார், இறுதயேநாக ஜநரிஜலஜயே
ஜகட்டுவிட முடிவு ஷசய்தநார். ஷமைதுவநாகச் சன்னண்ணநாவிடம ஷநருங்கி, “ஷபண்கள இங்ஜக உட்கநாரக்
கூடநாது” என்றநார், உடஜன சற்றப்பநா சரித்துக் ஷகநாண்ஜட, “ஷபண்ணல்ல ஐயேநா, அவன் கபயேன்” என்று
கூறினநார். இருந்தநாலும ஷசட்டியேநார் மைனம அகமைதயுறவில்கல. சல நிமிடங்கள கழித்து மீண்டும, “நீ
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ஷபண்ணநா, ஆணநா?” என்று சறிது ஜகநாபத்ஜதநாடு ஜகட்டநார். சற்றப்பநாவுக்கும ஜகநாபம வந்து விட்டது.
அவர் ஆத்தரத்ஜதநாடு, எழுந்து, “என்னய்யேநா, நநான்தநான் கபயேன்என்று ஷசநான்ஜனஜன; ஒரு மைணி ஜநரமைநாக
அவதப் படுகிறீஜர ! கபயேனநா ஷபண்ணநா. என்று பநார்க்கிறீரநா?” என்று சத்தம ஜபநாட்டநார். சகபயில்
குழப்பம ஏற்பட்டது. அப்புறம ஷதரிந்தவர்கள சலர் வந்து, சற்றப்பநாகவயும ஷசட்டியேநாகரயும
சமைநாதநானப் படுத்தனநார்கள. பிறகு இறுதவகரயில் இருந்து, நநாடகத்கத நன்கு ரசத்துப் பநார்த்ஜதநாம.

அபரநாதக் கநாணிக்கக
மைறுநநாள எங்கள நநாடகம ஷதநாடங்கியேது. வசூல் அஜமைநாகமைநாக இருந்தது. இதற்கு முன் எந்த ஊரிலும
இந்த அளவுக்கு வசூலநானதல்கல. மூன்று நநாடகங்கள நகடஷபற்றதும சன்கனயேநா பிளகளக்குக்
ஷகநாஞ்சம நப்பநாகச ஏற்பட்டது. முதல் வகுப்பு மைட்டும இரண்டகர ரூபநாயிலிருந்து மூன்று ரூபநாயேநாக
உயேர்த்தப் ஷபற்றது. அதற்கும ஷசட்டிப் பிளகளகள சகளக்கவில்கல. ஜமைலும இரண்டு நநாடகங்கள
நகடப்ஷபற்றன. மீண்டும முதல் வகுப்புக் கட்டணம மூன்றகர ரூபநாயேநாக உயேர்ந்தது. அப்ஜபநாதுதநான்
ஷசட்டிப் பிளகளகள கட்டணம உயேருவகதக் ஷகநாஞ்சம கவனித்தநார்கள. இரண்டு நநாடகங்களுக்குப்
பின், முதல்வகுப்பு நநான்கு ரூபநாய் என அறிவிக்கப்ஷபற்றதும ஷசட்டிப்பிளகளகள விழித்துக்
ஷகநாண்டநார்கள. அன்றும நல்ல கூட்டம. நநாடகம ஷதநாடங்கியேதும முன் வரிகசயில் இருந்தவர்கள
எல்ஜலநாரும எழுந்து நின்று கட்டணம நநான்கு ரூபநாயேநாக உயேர்த்தப்பட்டதற்குக் கண்டனம
ஷதரிவித்தநார்கள. சன்கனயேநாபிளகள வந்து அதற்கநாக மைன்னிப்புக் ஜகட்டுக் ஷகநாண்டநார். அன்கறயே
நநாடகத்தற்கு ஆன வசூலி லிருந்து 125 ரூபநாய்கள ஷகநாப்புகடயேமமைன் ஜகநாயிலுக்குஅபரநாதக்
கநாணிக்ககயேநாகச் ஷசலுத்தஜவண்டும என்றநார்கள சல ஷபரியேவர்கள. சன்கனயேநாபிளகள அவ்வநாஜற
அபரநாதம ஷசலுத்தனநார். அப்புறம நநாடகம ஷதநாடர்ந்து நகடஷபற்றது. மைறுநநாள முதல் - மூன்றகர
ரூபநாய் கட்டணத்ஜதநாடு முதலநாளிதருப்த அகடந்தநார்.

ஐநூறு ரூபநாய் சமபளம
கநாகரக்குடியில் வருவநாய் அதகமைநாக ஏற்பட்டதும சன்கனயேநாபிளகளயின் சுபநாவத்தலுமஷபரியே
மைநாறுதல் ஏற்பட்டது. ஷபரியேண்ணநாவுக்கும அவருக்கும அடிக்கடி தகரநாறுகள ஜநர்ந்தன. தநான் ஜபநாட்ட
பணஷமைல்லநாம புதுஜகநாட்கட, கநாகரக்குடியிஜலஜயே வந்து விட்டதநாகவும, இனி யேநாருக்கும பயேப்படப்
ஜபநாவதல்கலஷயேன்றும ஆத்தரத்ஜதநாடு ஜபசயேதநாகப் பழனியேநா பிளகள கூறினநார். அமமைநாவின்
ஷசவிக்கு இந்தச்ஷசய்த எட்டியேதும அவர்கள, உடஜன நநாங்கள அங்கிருந்து விலகி, ஜவறு கமஷபனிக்குப்
ஜபநாகஜவண்டுஷமைன்று முடிவுஷசய்தநார்கள. இகதக்ஜகளவிப் பட்டதும சன்கனயேநாபிளகள மீண்டும
வந்து, தநான் ஒன்றும ஷசநால்லவில்கலஷயேன்று சநாதத்தநார். நீண்ட ஜநரம வநாத பிரத வநாதங்கள நடந்தன.
ககடசயேநாக இனிஜமைல் கமஷபனியில் இருக்க ஜவண்டுமைநானுல் எனக்கும சன்னண்ணநாவுக்கும ஐநூறு
ரூபநாய் சமபளமும, ஆயிரம ரூபநாய் முன்பணமும ஷகநாடுக்க ஜவண்டுஷமைன்று ஷபரியேண்ணநா ஜகட்டநார்.
ஜவறு வழியின்றி இந்தச் சமபளத்தற்குச் சமமைதத்து முன்பணமைநாக ஐநூறு ரூபநாய் ஷகநாடுத்தநார்
சன்கனயேநாபிளகள.
நநாங்கள ஜகட்டபடி ஐநூறு ரூபநாய் சமபளம ஷகநாடுத்தும சன்கனயேநாபிளகளயிடம ஷபரியேண்ணநாவுக்கு
நமபிக்கக ஏற்பட வில்கல. கூடலூரில் அவர் தற்ஷகநாகல ஷசய்து ஷகநாளளச் சத்தமைநாயிருந்த
நிகலகயேஷயேல்லநாம மைறந்து விட்டநார்; ஆதலநால் எந்த நிமிஷத்தலும கமஷபனிகயே விட்டு நிறுத்தவிடக்
கூடும என்ஷறண்ணினநார் அண்ணநா. கநாகரக்குடி நநாடகமமுடிந்ததும மீண்டும புதுக்ஜகநாட்கடயில் சல
நநாடகங்கள நடத்த விட்டு மைதுகரக்குப் பயேணமைநாஜனநாம.

ஷசநாந்தக் கமஷபனிக்கு ஆயேத்தம
மைதுகர வந்ததும ஷபரியேண்ணநா கணக்கர் ஜவகலயிலிருந்து விலகிக் ஷகநாண்டநார். அண்ணநாவும
மைநாமைநாவும கலந்து ஜயேநாசத்தநார்கள. எதர்பநாரநாது கமஷபனியில் தகரநாறு ஏற்படுமைநானநால் உடஜன
ஷசநாந்தமைநாகக் கமஷபனி ஷதநாடங்குவதற்கநான ஆயேத் தங்ககளச் ஷசய்தநார்கள. ஒரு கதயேற்கநாரகர
வீட்டிஜலஜயே அமைர்த்த, நநாடகங்களுக்கு உகடகள தயேநாரிக்க ஏற்பநாடு ஷசய்தனநார். ஷவல்ஷவட், சரிகக
முதலியேகவகள வநாங்கப்பட்டன. எனக்கும சன்னண்ணநாவுக்கும எல்லநா நநாடகங்களுக்கும உகடகள
தயேநாரநாயின.
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இந்த விபரத்கத அறிந்த சன்கனயேநாபிளகள ஷபரியே அண்ணநாகவக் கூப்பிட்டுக் கநாரணம ஜகட்டநார்.
“தங்களுகடயே மைனநிகல எப்படிஷயேல்லநாம மைநாறுஷமைன்று எங்களுக்குப் புரியே வில்கல. எதர்பநாரநாத
நிகலயில் தடீஷரன்று கமஷபனிகயே விட்டு விலக்கி விட்டநால் என்ன ஷசய்வது? அதற்கநாக, முன்
எச்சரிக்ககயேநாய்த் தயேநாரநாகிஜறநாம. தநாங்கள சரியேநாக நடந்து ஷகநாளளும வகரயில் நநாங்கள
கமஷபனியிலிருந்து விலகமைநாட்ஜடநாம” என்று ஷபரியேண்ணநா உறுத கூறினநார்.
உகடகள தயேநாரித்தது அமமைநாவுக்குப் பிடிக்கவில்கல ஷயேன்றநாலும, ஷபரியேண்ணநாவும மைநாமைநாவும இந்த
வககயில் மிகவும பிடிவநாதமைநாக இருந்ததநால் விட்டுக் ஷகநாடுத்தநார். மைதுகரயில் நநாடகங்கள நல்ல
வசூஜலநாடு நகடஷபற்றன.
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குமைநார எட்டப்ப மைகநாரநாஜேநா
மைதுகரயில் நகடஷபற்ற நநாடகங்ககள எட்கடயேபுரம அரண்மைகன அதகநாரிகள சலர் வந்து
பநார்த்தநார்கள. அவர்கள மூலம நநாடகங்களின் சறப்கப அறிந்த எட்கடயேபுரம அரசர், தமைது தவநாகன
அனுப்பிக் கமஷபனிகயே எட்கடயேபுரத்தற்கு அகழத்தநார். அரசனின் அகழப்கப ஏற்று, எட்கடயேபுரம
ஷசன்ஜறநாம. எட்கடயேபுரம ஷகநாட்டககயில் நநாடகங்கள நகட ஷபற்றன. அப்ஜபநாது எட்கடயேபுரம
அரசரநாக இருந்தவர் குமைநார எட்டப்ப மைகநாரநாஜேநா. இவர் மிகுந்த ககலயுண்ர்ச்சயுகடயேவர்: வயேது
முதர்ந்தவர்; தநாத்தநா மைகநாரநாஜேநா என்றுதநான் இவகரக் குறிப்பிடுவநார்கள. இவரது புதல்வர்கள இருவ
மூத்தவர் தங்க மைகநாரநாஜேநா. இகளயேவர் கநாச மைகநாரநாஜேநா. எல்ஜலநாரும ககலயேறிவு நிகறந்தவர்கள.
ஊருக்குப் ஷபநாதுவநாக அகமைக்கப் ஷபற்றிருந்த நநாடக அரங்கத்கதத் தவிர, அரசருக்ஷகன்றும, அவரது
புதல்வர்களுக்ஷகன்றும தனித்தனியேநாகப் பல நநாடக அரங்குகள அங்தவர் அரண்மைகனக்குளஜளஜயே
அகமைக்கப் ஷபற்றிருந்தன. தநாத்தநா மைகநாரநாஜேநாவுக்கு முன்னர் அரசரநாக இருந்தவர் ரநாஜேநா ஷஜேகவீர ரநாமை
ஷவங்கஜடசுர எட்டப்பர். அவர் கநாலமைநாகிவிட்டதநாலும, அவருக்குப் புதல்வர்கள இல்லநாததநாலும
ஜேமீன் பட்டம அவரது சற்றப்பநாவநாகியே இகளயே பரமபகரக்கு வந்து விட்டது.

தநாத்தநாவின் அறிவுகர
எட்கடயேபுரம ஜபநான இரண்டநாம நநாள நநாங்கள அகனவரும தநாத்தநா மைகநாரநாஜேநாகவப் பநார்க்கப்
ஜபநாஜனநாம. பிரமமைநாண்டமைநான அரண்மைகன, அதற்கு முன் அகதப் ஜபநான்ற ஒருகட்டிடத்கத நநாங்கள
பநார்த்தஜத இல்கல. அரசர் சநாய்மைநான நநாற்கநாலியில் உட்கநார்ந்தருந்தநார். அவர் எங்ககளப் ஜபநாலஜவ
இடுப்பில் ஜவட்டி, ஜமைஜல சட்கட எல்லநாம ஜபநாட்டுக் ஷகநாண்டு சநாதநாரணமைநாக இருந்தநார். நநான் அரசகர
ஜவறுவிதமைநாக உருவகப் படுத்த கவத்தருந்ஜதன். ஷவல்ஷவட் சரிககயில் கநால்சட்கட, ஜமைலங்கி
ஷயேல்லநாம அணிந்தருப்பநார்; பீதநாமபரம ஜமைஜல ஜபநாட்டிருப்பநார், என்ஷறல்லநாம எண்ணியிருந்ஜதன்.
அரசர் சநாதநாரணமைநாகவும, எளிகமையேநாகவும இருக்கஜவ எங்களுக்குத் கதரியேம ஏற்பட்டது. நநாங்கள
எல்ஜலநாரும கககூப்பி வணங்கி நின்ஜறநாம. அவர் எங்களிடம நநாடகங்ககளப்பற்றிப் ஜபசத்
ஷதநாடங்கினநார், ஓயேநாமைல் ஜபசக் ஷகநாண்ஜட இருந்தநார். தடீஷரன்று ஒரு நிமிடம ஜபச்கச நிறுத்தவிட்டு,
“நீங்கஷளல்லநாம குடிகநாரர்களநாகிக் ஷகட்டுப் ஜபநாகக் கூடநாது. எம. ஆர். ஜகநாவிந்தசநாமி, குடியினநால்தநான்
அழிந்தநான். இன்னும எத்தகனஜயேநா ககலஞர்கள குடிப் பழக்கத்தநால் நநாசமைநாகியிருக்கிறநார்கள. இந்தக்
கநாலத்தல் தந்கதயேநார் கூடத் தம புதல்வர்களுக்கு மைருந்து என்று ஷசநால்லி மைது வககககளக்
ஷகநாடுக்கிறநார்கள. அப்படிக் ஷகநாடுத்தநாலும நீங்கள குடிக்கக் கூடநாது. பிறகு அதுஜவ பழக்கமைநாகி விடும”
என்றநார்.
அரசர் இவ்வநாறு கூறியேதும நநானும, சன்னண்ணவும ஒருவகர ஒருவர் பநார்த்துக் ஷகநாண்ஜடநாம.
ஷசன்கனயில் எங்கள தந்கதயேநார் மைஜலரியேநா ஜேஜுரத்தற்குப் பிரநாந்தகயே மைருந்தநாகத் தந்தது நிகனவிற்கு
வந்தது.

கல்யேநாணரநாகமையேர்
அரசரின் எதஜர ஆள உயேரத்தல் ஒரு படம சுவரில் மைநாட்டப் ஷபற்றிருந்தது. ஜவட்டிகயே மூலக் கச்சமைநாகக்
கட்டி, நீண்ட ஜகநாட்டு, தகலப்பநாககஷயேல்லநாம அணிந்து, அந்தப் படத்தல் கநாணப்பட்ட உருவத்கத
நநாங்கள யேநாஜரநா அரச குடுமபத்கதச் ஜசர்ந்தவர் என எண்ணிஜனநாம. அரசர் அந்தப் படத்கத எங்களுக்குச்
சுட்டிக் கநாட்டி,
“இஜதநா, இந்தப் படத்தலிருப்பவர்தநான் பிரபல நடிகர் கல்யேநாணரநாகமையேர். ஷபண்ணநாக நடிப்பதற்கு
அவகரப்ஜபநால் இனிஷயேநாருவர் பிறக்க ஜவண்டும. பநாமைநா விஜேயேத்தல் அவர் சத்தயேபநாமைநாவநாக நடித்தது
இன்னும என்கண்முன்ஜன நிற்கிறது. அவரது நிகனவு மைநாறநாதருக்கஜவ இந்தப் படத்கத எதஜர
கவத்தருக்கிஜறன். நநானறிந்தவகரயில் இவர் ஒருவர்தநான் குடிக்கநாத நடிகர்” என்று கூறினநார்.
பிறகு, கல்யேநாணரநாகமையேர் நநாடகக் குழுவின் சறப்கபயும, அந்தக் குழுவில் நடிகர்களநாக இருந்த ரநாமுடு
ஐயேர், சங்கரதநாஸ் சுவநாமிகள ஆகிஜயேநார் ஷபருகமைகயேயுமபற்றி நீண்டஜநரம ஜபசக் ஷகநாண்டிருந்தநார்.
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சறுவர்களநாக இருந்ததநால், அவருகடயே நீண்ட ஜபச்சு எங்களுக்கு அலுத்துப் ஜபநாய்விட்டது. பிறகு, தம
சமைஸ்தநானத்தன் ஷவளியீடநாக அச்சட்ட கல்யேநாணரநாகமையேரின் பநாமைநா விஜேயேம, லதநாங்கி ஆகியே இரு
நநாடகங்ககளயும ஷகநாண்டு வரச் ஷசநால்லி, என் ககயில் ஒரு பிரதயும சன்னண்ணநா ககயில் ஒரு
பிரதயும ககஷயேழுத்தட்டுக் ஷகநாடுத்தநார்.

மைஜனநாஹரனுக்குச் சறப்பு
அன்றிரவு அரசரின் அரண்மைகன அரங்கில் மைஜனநாஹரநா நநாடகம கவக்கப் ஷபற்றிருந்தது. அரசரும,
அவரது இகளயே புதல்வர் கநாச மைகநாரநாஜேநாவும, மைற்றும சல அதகநாரிகளும மைட்டும கூடியிருந்தநார்கள.
அவர்களுக்குப் பின்புறம அந்தப்புரப் ஷபண்கள இருப்பதநாகப் ஜபசக் ஷகநாண்டநார்கள. ஆனநால்,
எங்களுக்குத் ஷதரியேவில்கல. பத்துப் பதகனந்து ஜபர் முன்னிகலயில் நநாடகத்கத நடிப்பது எங்களுக்கு
மிகவும சரமைமைநாக இருந்தது. அன்று எனக்கும சன்னண்ணநாவுக்கும மிகப் ஷபரியே பதக்கங்கள
பரிசளிக்கப் பட்டன. ஒவ்ஷவநாரு பதக்கமும ஆறு பவுனில் ஷசய்யேப்பட்டிருந்ததநாகச் ஷசநான்னநார்கள.
கநாட்சகள நடந்து ஷகநாண்டிருக்குமஜபநாது இகடஜயே என்கன அகழத்தநார்கள. நநான் ஜபநாய் வணங்கி
நின்ஜறன். கநாச மைகநாரநாஜேநா தமைது புதல்வரின் கழுத்தலிருந்த ஒரு கவரம பதத்த சங்கிலிகயேக் கழற்றி என்
கழுத்தல் ஜபநாட்டநார். அப்படிஜயே சன்னண்ணநாவுக்கும ஒருதங்கச்சங்கிலி பரிசு கிகடத்தது. மைற்றும
பலநடிகர்களுக்கும பரிசுகள வழங்கினநார்கள. நநாடகம முடிந்து, வீடு தருமபிஜனநாம.
மைறுநநாளகநாகல மீண்டும அரசர் எங்ககளக் கூப்பிட்டனுப்பினநார். முதல் நநாள அரசர் உட்கநார்ந்தருந்த
இடத்தற்கு மிக அருகிஜலஜயே ஒரு சறியே நநாடக அரங்கு இருந்தது. மைஜனநாஹரன் சங்கிலியேறுக்கும
கநாட்சகயே அந்த அரங்கிஜல நடிக்கச் ஷசநான்னநார் அரசர். எனக்கு என்னஜவநாஜபநாலிருந்தது. பகல்ஜவகள,
உகடகள இல்கல; ஒப்பகன இல்கல; சங்கிலியில்கல. இரண்டுஜபர். ஜமைல் துண்கட என் கககளிஜல
கட்டியிழுத்துப் பிடித்துக் ஷகநாண்டநார்கள. நநான் எப்படிஜயேநா ஒரு வககயேநாக நடித்ஜதன். அரசர், தம
ஜபரரின் ககயிஜல ஜபநாட்டிருந்த ஜமைநாதரத்கதக் கழற்றி என் ககயிஜல ஜபநாட்டநார். அவரது ஜபநாற்றத்
தகுந்த அந்தக் ககலயுணர்ச்ச, அன்று எனக்குப் புரியேவில்கல. இன்று அதன் சறப்பிகன எண்ணிப்
ஷபருமைகிழ்ச்சயேகடகிஜறன். அன்கறயே மைறு நநாள கநாச மைகநாரநாஜேநா அரண்மைகனயிலுளள நநாடக அரங்கில்
மைஜனநாஹரன் நநாடகம நடந்தது. அன்று தநாத்தநா மைகநாரநாஜேநா வரவில்கல. மைற்றவர்கள அகனவரும
வந்தருந்தநார்கள. மைற்றும பல பரிசுகள வழங்கப் ஷபற்றன. சன்னண்ணநாவுக்கு அந்தப்புரப் ஷபண்கள
ஒரு புடகவகயேப் பரிசநாக அனுப்பினநார்கள.
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ககலவளளல் கநாசப் பநாண்டியேன்
கநாசப் பநாண்டியேன் அவர்ககளப்பற்றி இங்ஜக சறப்பநாகக் குறிப்பிட ஜவண்டும. வீரபநாண்டியேக்
கட்டஷபநாமமைகனக் கநாட்டிக் ஷகநாடுத்தது எட்டப்பர் பரமபகர என்று நநாம எல்ஜலநாரும ஜபச
வருகிஜறநாம. அஜத ஜநரத்தல் அந்தப் பரமபகரயில் பின்னநால் ஜதநான்றியே பல ஜேமீன்தநார்கள, தமிழ்
ஷமைநாழிக்கும, தமிழ்க் ககலக்கும ஷசய்துளள சறந்த ஜசகவகயே நநாம நன்றி யுணர்ஜவநாடு ஜபநாற்றவும
கடகமைப் பட்டிருக்கிஜறநாம. இரநாமைநநாதபுரம ஜசதுபத மைன்னநார்கள, தமிழ்ப் புலவர்ககள ஆதரிப்பதல்
எவ்வநாறு முன்னணியில் நின்றநார்கஜளநா, அஜதஜபநான்று ககலஞர்ககள ஆதரிப்பதல் கநாசப் பநாண்டியேன்
அவர்களும, அவரது முந்தயே பரமபகரயினரும முன்னணியில் நின்றநார்கள எனக் கூறுவது சறிதும
மிககயேநாகநாது. இகச, நடனம, நநாடகம, சற்பம, சத்தரம ஆகியே நுண்ககலககளஷயேல்லநாம நமைது தமிழ்
மைன்னநார்கள ஆதரித்து வளர்த்தநார்கள என்பதற்குச் சநான்றநாக விளங்கக் கூடியேவர் கநாசப் பநாண்டியேன்
அவர்கள. கநாசப் பநாண்டியேன் சத்தரக் ககலயில் வல்லவர். புககப்படம எடுப்பதல் நிபுணர். இகசக்
ககலயிஜல ஜதர்ந்தவர். இவரது அரண்மைகனயில் எப்ஜபநாதும இன்னிகச முழங்கிக் ஷகநாண்ஜட
இருக்கும. இவரது ககயேநால் வகரந்த அற்புதச் சத்தரங்கள சுவகர அழகுபடுத்த நிற்கும. இகசக்
ககலஞர்களுக்கும, நநாடகக் ககலஞர்களுக்கும பரிசுப் ஷபநாருட்ககள வநாரி வநாரி வழங்கியே ஷபரு
வளளல் என இவகரக் கூறலநாம. இவரது அரண்மைகனஜயே ஒரு கநாட்ச சநாகலயேநாக விளங்கியேது. இவர்கள
தந்த பரிசுகளும, கநாட்டியே ஆதரவும எங்கள நநாடக வநாழ்க்ககயில் குறிப்பிடத் தக்க இடம
ஷபறக்கூடியேகவயேநாகும.
எட்கடயேபுர அரசரின் அகழப்பு எங்களுக்கு எல்லநா வகக யிலும சறப்பநாக அகமைந்தது. மைற்றும சல
நநாடகங்ககள நடித்து விட்டு மைதுகரக்குத் தருமபிஜனநாம.

தீ விபத்து
மைதுகரயில் நநாடகம முடிந்ததும இரநாமைநநாதபுரத்தல் - நநாடகம ஷதநாடங்குவதநாக ஏற்பநாடு.
இரநாமைநநாதபுரத்தல் அப்ஜபநாது ஷகநாட்டககயில்லநாததநால் ஷசநாந்தத்தல் கீற்றுக் ஷகநாட்டகக
ஜபநாட்டநார்கள. எட்கடயேபுரம நநாடகம முடிந்ததும இரநாமைநநாதபுரம ஜபநாவதநாக இருந்ததநால்,
கமஷபனியின் கநாட்சச் சநாமைநான்களும இரநாமைநநாதபுரத்தற்கு அனுப்பப்பட்டன. நநாங்கள மைதுகரக்குத்
தருமபியேதும தடுக்கிடத்தக்க ஷசய்த கிகடத்தது. இரநாமைநநாதபுரம ஷகநாட்டககயும அதலிருந்த
சநாமைநான்களும யேநாஜரநா கவத்த தீயேநால் எரிந்து சநாமபலநாகி விட்டதநாக அறிந்ஜதநாம. சன்கனயேநாபிளகள
அலறியேடித்துக் ஷகநாண்டு இரநாமைநநாதபுரத்தற்கு ஓடினநார்.
எட்கடயேபுரம நநாடகத்தற்கநாக உகடககளக் ககஜயேநாடு கவத்தருந்ததநால் அகவ மைட்டும விபத்துக்கு
இகரயேநாகநாமைல் தப்பின. இரநாமைநநாதபுரம ஷசன்றிருந்த சன்கனயேநாபிளகள துயேரத்ஜதநாடு தருமபினநார்.
அப்ஜபநாது; பிரபல ஓவியேர் ஷகநாண்கடயேரநாஜேஜு கமஷபனியில் இருந்தநார். அவகரக் ஷகநாண்டு புதயே
சநாமைநான்கள எழுதத் தட்டம ஜபநாட்டநார்கள. மைதுகரயிஜலஜயே ஜமைலும சல நநாடகங்கள நடத்தவிட்டுத்
தருஷநல்ஜவலிக்குப் பயேணமைநாஜனநாம

பழனியேநாபிளகள விலகினநார்
தருஷநல்ஜவலி மைஜனநாரமைநா தஜயேட்டரில் நநாடகங்கள நல்ல வசூலுடன் நகடஷபற்றன. ஒவியேர்
ஷகநாண்கடயேரநாஜேஜு புததநாகச் சநாமைநான்கள எழுதத் ஷதநாடங்கினநார். இந்த நிகலயில் பழனியேநா
பிளகளக்கும சன்கனயேநாபிளகளக்கும மைன ஜவற்றுகமை ஏற்பட்டது. ஆதமுதஜல உண்கமையேநாக
உகழத்து வந்தவர் பழனியேநாபிளகள. அவர் பணம எதுவும ஜபநாடநாதவர். உகழப்புப் பங்கநாளி. புதுக்
ஜகநாட்கட, கநாகரக்குடி, மைதுகர ஆகியே இடங்களில் வசூல் மிகவும லநாபகரமைநாக இருந்தது. அந்தச்
சமையேத்தல்கூட பழனியேநா பிளகளக்குப் பங்கு எதுவும ஷகநாடுக்கவில்கல. எனஜவ பழனியேநா பிளகள
கமஷபனியிலிருந்து விலகிக் ஷகநாண்டநார். அவர் ஷதநாடர்ந்து கமஷபனியில் உகழத்து வந்தவரநானதநால்
எல்ஜலநா ருக்கும அவரிடம மைதப்பும அனுதநாபமும இருந்தன. பிரிந்துஜபநான அவர் உடனடியேநாகச்
ஷசநாந்த கமஷபனி துவக்க ஏற்பநாடு ஷசய்வ தநாகவும அறிந்ஜதநாம. அவர்மீது பற்றுக் ஷகநாண்ட சல
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நடிகர்கள கமஷபனிகயே விட்டுச் ஷசநால்லநாமைஜலஜயே விலகி அவரிடம ஜபநாய்ச் ஜசர்ந்தநார்கள. ஜவறு சல
முக்கியேமைநான ஷதநாழிலநாளர் களும அவருக்கநாக விலகினர்கள. தருஷநல்ஜவலி நநாடகம முடிந்து
நநாகர்ஜகநாவிலுக்குச் ஷசன்ஜறநாம.
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நநாஞ்சல் நநாட்டில்
நநாகர்ஜகநாவிலில் எங்களுக்கு உறவினநார்கள பலர் இருந்தநார்கள. நநான், எனக்கு அறிவு ஷதரிந்த பருவம
முதல் மைதுகரயில் இருந்து வந்ததநால் உறவினநார்கள எவகரயுஜமை சந்தத்ததல்கல. நநாகர்ஜகநாவிலில்தநான்
முதன்முதலநாக அந்த வநாய்ப்பு ஏற்பட்டது. தந்கத வழியில் ஷசநாந்தக்கநாரர்களநான பலகர அமமைநா எனக்கு
அறிமுகப்படுத்தனநார்கள. அமமைநாவின் உடன் பிறந்த தங்கக, அமமுக்குட்டியேமமைநாள
நநாகர்ஜகநாவிலுக்குப் பத்து கமைல் ஷதநாகலவிலுளள அழகியே பநாண்டியேபுரத்தல் வநாழ்க்ககப்பட்டிருந்தநார்.
சன்னஞ்சறு வயேதல், சல கநாலம நநானும அழகியே பநாண்டியேபுரத்தல் சத்த வீட்டில் இருந்தருக்கிஜறன்.
சத்தகயேப் பநார்த்ததும சன்னஞ்சறு பருவத்தல் நடந்த நிகழ்ச்சகள என் நிகனவுக்கு வந்தன.

சன்னஞ்சறு வயேதல்
அப்ஜபநாது எனக்கு நநான்கு வயேது இருக்கும. அழகியே பநாண்டியேபுரத்தல் சத்த வீட்டில் இருந்ஜதன். நநான்
எப்ஜபநாது ஜபநானநாலும சத்த எனக்கு அவல் விரவிக்ஷகநாடுப்பநார்கள. நநாஞ்சல் நநாட்டுச் சமபநா அவல்
மிகுந்த சுகவயேநாக இருக்கும. அவகல உரலில் ஜபநாட்டு இடித்து, ஷவல்லச்சர்க்ககர, ஜதங்கநாய்த்
துருவல், ஏலம, சுக்கு இகவ எல்லநாம ஜபநாட்டு விரவித் தருவநார்கள. ஒரு நநாள யேநாஜரநா நண்பர்கள
வீட்டிற்கு வந்தருந்தநார்கள. சத்த இருமபநால் ஷசய்யேப்பட்ட அகரப்படி நநாழிகயே எடுத்துக் ஷகநாண்டு,
வீட்டின் எதஜரயுளள ககடயில் அவல் வநாங்கப் புறப்பட்டநார்கள. உடஜன நநான் நநாழிகயே
அவர்களிடமிருந்து பிடுங்கிக் ஷகநாண்டு, அவல் வநாங்கக் ககடக்கு ஓடிஜனன். அவகல வநாங்கிக்
ஷகநாண்டு மீண்டும ஜவகமைநாக வீட்டுக்குத் தருமபிஜனன். ஏஜதநா கல் தடுக்கியேது; கநால் இடறி நநாழிஜயேநாடு
கீஜழ குப்புற விழுந்ஜதன். விழுந்த ஜவகத்தல் நநாழியின் கூரநான விளிமபு, என் நநாடியின் வலப்புறத்தல்
தநாக்கியேது. ஆழமைநான கநாயேம, ரத்தம ஷகநாட்டியேது. சத்த ஓடி வந்து, என்கன மைநார்ஜபநாடு அகணத்துக்
ஷகநாண்டநார்கள. உடனடி சகிச்கச ஷசய்யேப் ஷபற்றது. கநாகிதங் கள சலவற்கறக் ஷகநாளுத்த,
அந்தக்கரிகயேத் ஜதங்கநாஷயேண்ஷண யில் குழப்பிக் கநாயேமபட்ட இடத்தல் கவத்துக் கட்டினநார்கள. ரத்தம
வருவது நின்றது. இரண்ஷடநாரு நநாட்களில் கநாயேமும ஆறிவிட்டது. ஜவறு எந்த மைருந்தும ஜபநாட்டதநாக
எனக்கு நிகனவில்கல. 56 ஆண்டுகள ஓடிவிட்டன. ஆனநால், அந்தக் கநாயேத்தன் வடுமைட்டும சத்த
வீட்டின் நிகனவநாக இன்னும மைநாறநாமைல் இருக்கிறது. சத்தயிடத்தல் அமமைநா அதகமைநான அன்பு
கவத்தருந்தநார். வறுகமையேநாயிருந்த நிகலயில்கூடச் சத்தக்குப் பல வகககளில் உதவிபுரிந்து வந்தநார்.

பகவத பிறந்த ஊர்
நநாகர்ஜகநாவிலிலிருந்து கன்னியேநாகுமைரிக்குப் ஜபநாகும வழியில் மூன்றநாவது கமைலில், ஆசரநாமைம என்ற
ஒரு சற்றுநார். அந்த ஊரில் தந்கதயேநார் குடுமபத்ஜதநாடு சல கநாலம வசத்து வந்தநார். ஆசரநாமைத்தல் தமபி
பகவத பிறந்தநான். எனக்கு நன்றநாக நிகனவிருக்கிறது. அப்ஜபநாது நநான் ஒரு தண்கணப்
பளளிக்கூடத்தல் ஏடு படித்துக் ஷகநாண்டிருந்ஜதன். எங்ககளத் தனிஜயே விட்டு அப்பநா அடிக்கடி
நநாடகத்தற்கநாக ஷவளியூர்களுக்குப் ஜபநாவநார். ஒருமுகற தநாமைகரக்குளம என்னும அருஜகயுளள
சற்றுநாரில் அப்பநா நல்லதங்கநாள ஜவடம பூண்டு நடிப்பகத நநான் பநார்த்தருக்கிஜறன். அன்று, நநான்
ஏழநாவது பிளகளயேநாக நடித்தகத முன்ஜப கூறியிருக்கிஜறன். ஏஜதநா கனவுஜபநால் இருக்கிறது. அப்பநா
ஆறு பிளகளககளயும கிணற்றில் ஜபநாட்டுவிட்டு என்கனத் தூக்க வந்தநார். நநான் அழத்
ஷதநாடங்கிவிட்ஜடன். அவர் பிடிக்கு அகப்படநாமைல் உளஜள ஒடிஜனன். அப்பநா என்கனத் துரத்தப்
பிடித்துக் கிணற்றில் ஜபநாட்டதநாக நிகனவு.

சுட்டித்தனம
ஒருநநாள வீட்டின் ஷவளிஜயே நடுத்ஷதருவில் விகளயேநாடிக் ஷகநாண்டிருந்ஜதன். கன்னியேநாகுமைரிக்குப்
ஜபநாகும முக்கியேமைநான சநாகல அது. அந்தக் கநாலத்தல் ஜபநாக்கு வரத்து அதகம இல்கல. என்றநாலும,
மைணிக்ஷகநாரு வண்டியேநாவது ஜபநாய்க்ஷகநாண்டுதநான் இருக்கும. யேநாஜரநா ஒருவர் கசக்கிளில் ஜவகமைநாக
வந்தநார். அவகரத் தடுக்க ஜவண்டுஷமைன்று எனக்குத் ஜதநான்றியேது. கசக்கிகள வழிமைறித்து நின்ஜறன்.
அவர் மைற்ஷறநாரு புறமைநாக விலகிச் ஷசன்றநார். நநானும விடவில்கல. அந்தப் பக்கமும ஒடி வழிமைறித்ஜதன்.
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என்கனத் தநாண்டிச் ஷசல்ல அவர் கசக்கிகள இருபுறமும தருப்பி ஒட்டினநார். அதுவும பலிக்கவில்கல.
நநான் வீரனல்லவநா? விடுஜவனநா? குறுக்ஜக விழுந்து தடுத்ஜதன். அவர் ஜவகமைநாகப் ஜபநாக முயேன்றதநால்
கசக்கிள என்மீது பலமைநாக ஜமைநாதயேது. நநானும அவரும கீஜழ விழுந்தஜதநாடு, கசக்கிளும விழுந்தது.
வீதயில் ஒஜர குழப்பம. அப்பநா ஓடி வந்து, என்கனஷயேடுத்து அகணத்துக் ஷகநாண்டநார்.
கசக்கிளகநாரருக்கு நல்ல பூகசயும விழுந்தது. அவகரப் பநார்க்க எனக்ஜக பரிதநாபமைநாக இருந்தது. பநாவம,
அவர் என்னஷசய்வநார்? நநானல்லவநா குற்றவநாளி! நநாகர் ஜகநாவிலில், இந்தப்பகழயே நிகனவுகஷளல்லநாம
எனக்கு இன்பமைநாக இருந்தன.

பகவத பநால பநார்ட்டு
நநாடகங்கள ஒழுகினஜசரி சரஸ்வத தஜயேட்டரில் நகட ஷபற்றன. நல்ல வசூலும ஆயிற்று. அந்த நநாளில்
‘பநாலபநார்ட்டு’ என்று ஒரு ஜவடம உண்டு. மூன்று அல்லது ஐந்து ஜபர், தகர தூக்கியேவுடன் ஜமைகடமீது
நின்று ஜதநாத்தரப் பநாடல்ககளப்பநாடுவநார்கள. அவர்கள சல பநாடல்ககளப் பநாடிவிட்டு, உளஜள
வந்ததும ‘பபூன்’ ஜபநாவநார். அவரும சல பநாடல்ககளப் பநாடுவநார். அதன் பிறகுதநான் நநாடகக் கநாட்ச
ஷதநாடங்கும. இந்தப் பநால பநார்ட்டுகளில் ஒருவககத் தமபி பகவதயும நநாகர்ஜகநாவிலில் அரங்ஜகறினன்.
நடிகர்கள கூட்டமைநாகப்பநாடப் பயிற்ச ஷபறுவதற்கு இந்த பநால பநார்ட்டு மிகவும உபஜயேநாகப்பட்டது.
தநாளம சரியேநாக வரநாதவர்ககளஷயேல்லநாம பநால பநார்ட்டில் ஒரு மைநாத கநாலம ஜபநாட்டு கவத்தநால்,
கூட்டத்ஜதநாடு பநாடி அவர்களுக்குத் தநாளம வந்துவிடும. பகவதயும இவ்வநாறு பயிற்ச ஷபறத்
ஷதநாடங்கினன். நநாகர்ஜகநாவில் நநாடகம முடிந்து, தருவனந்தபுரம ஜபநாகலநாஷமைன்று சற்றப்பநா, மைநாமைநா
ஆகிஜயேநார் கருத்துத் ஷதரிவித்தநார்கள. தருவனந்தபுரம எங்களுகடயே ஷசநாந்த ஊரநானதநால் நநாங்கள
அங்ஜகஜயே கமஷபனிகயேக் ககலத்துவிடக் கூடுஷமைனச் சன்கனயேநாபிளகள பயேந்தநார். எனஜவ,
ஷகநால்லம ஷகநாட்டகககயேப் ஜபச வந்தநார். நநாகர்ஜகநாவில் நநாடகம முடிந்து ஷகநால்லத்தற்குச்
ஷசன்ஜறநாம.

மைகரக்கட்டு
ஷகநால்லம, கநாயிக்ககர முதலநாளி சநாய்புவின் ஷகநாட்டககயில் நநாடகங்கள நகடஷபற்றன. ஷகநால்லத்தல்
சன்னண்ணநாவுக்கு, “மைகரக் கட்டு ஏற்படுவதற்குரியே அறிகுறிகள ஜதநான்றின. ஷபண்கள மைங்ககப்
பருவம அகடயுமஜபநாது உடலிஜல மைநாறுதல் ஏற்படுவதுஜபநால் ஆண்களின் பருவ வளர்ச்சகயேக்
கநாட்டுவதற்குரியே அறிகுறிதநான் ‘மைகரக்கட்டு’ என்பது. பதகனந்து அல்லது பதனநாறநாவது வயேதல் இந்த
மைகரக்கட்டு ஜதநான்றும. இனிகமையேநான குரல் மைநாறி கனமைநான குரல் ஏற்படும. இந்த இகடக்கநாலம அந்த
நநாளில் நடிகர்களுக்கு மிகவும பயேங்கரமைநான கநாலஷமைன்று ஷசநால்லலநாம. குரல் நநாம நிகனக்கிறபடி
கட்டுப்படநாமைல் அதன் ஜபநாக்கில் நமகமை இழுத்துப் ஜபநாகும. பிசர் அடிக்கும பருவம என்று நநாங்கள
இகதக் குறிப்பிடுஜவநாம. பநாட்டுக்கு முதன்கமை யிருந்த கநாலமைநாதலநால் ஷபருமபநாலநான நடிகர்கள
இந்தக்கட்டத்கதத் தநாண்டுவது கஷ்டம. இந்த மைகரக்கட்டு வரும சமையேத்தல் ஷபருமபநாலும நடிகர்கள
மைதப்பிழந்து விடுவநார்கள. குரலிஜல ஜகநாளநாறு ஏற்படுகிறது என்று ஷதரிந்ததும அவருகடயே
ஜவடங்கஷளல்லநாம உடனடியேநாக மைநாற்றப்படும. அதலும ஷபண்ஜவடம புகனயும இகளஞர்களுக்கு
இந்த ஜநரத்தல் ஷசநால்ல முடியேநாத மைஜனநாஜவதகன.
சன்னண்ணநாவுக்கு மைகரக்கட்டு ஏற்படுவகதக் கண்ட சன்கனயேநாபிளகள ஏஜதஜதநா ஷசநான்னதநாக
அறிந்ஜதநாம. “இனி ஜமைல் முத்துசநாமி, ஜவடத்தற்குப் பயேன்பட மைநாட்டநான். ஷண்முகத்தற்கு மைட்டும
ஐநூறு ரூபநாய் சமபளம தர இயேலநாது” என்று சன்கனயேநாப் பிளகள ஷசநான்னதநாகப் ஷபரியேண்ணநா வந்து
கூறினநார். குகறந்த சமபளம ஜபநாட்டுப் புததநாக ஒப்பந்தம எழுத ஜவண்டுஷமைன்றும ஜபசக்
ஷகநாண்டதநாக அறிந்ஜதநாம. ஷபரியேண்ணநாவுக்கும சன்கனயேநாப் பிளகளக்கும ஜபச்சு வநார்த்கத தடித்தது.
அமமைநாவுக்கு இந்தச் ஷசய்த எட்டியேதும, எந்தக் கநாரணத்கதக் ஷகநாண்டும கமஷபனியிலிருந்து
விலகக்கூடநாஷதன்று ஷசநால்லிக்ஷகநாண்டிருந்த அவர்கள, உடஜனஜயே கமஷபனியிலிருந்து விலகிவிட
ஜவண்டுஷமைன அறிவித்தநார்கள. இரண்டு நநாட்களில் கமஷபனிகயே விட்டுப் பிரிந்து தருவனந்தபுரம
வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம.
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ஸ்ரீ பநால ஷண் முகநானந்த சபநா
தருவனந்தபுரம ஆரியே சநாகலத் தஜயேட்டரில், உளஜளஜயே சல வீடுகள இருந்தன. அங்ஜக வந்து தங்கி,
ஷசநாந்தக் கமஷபனி ஆரமபிக்க ஏற்பநாடுகள ஷசய்ஜதநாம. மைநாமைநா ஷசல்லமபிளகள பல இடங்களுக்குப்
ஜபநாய், புதயே கபயேன்ககளக் ஷகநாண்டு வந்து ஜசர்ந்தநார். எஸ். எஸ். சங்கரன் நன்றநாகப் பநாடக் கூடியேவர்.
அவகரத் தருஷநல்ஜவலியிலிருந்து அகழத்து வந்தநார்கள. அவருக்குக் ஜகநாவலன் பநாடம
ஷகநாடுக்கப்ஷபற்றது. கமஷபனிக்கு, ஸ்ரீ பநால ஷண்முகநானந்த சபநா எனப் ஷபயேர் சூட்டப் ஷபற்றது.
தருவனந்தபுரத்தல்தநான் கமஷபனிகயேத் துவக்கிஜனநாம. என்ஜறநாலும, மைதுகர நகரத்தன்பநால்
எங்களுக்கு ஏற்பட்டிருந்த பற்றுதலினல் ‘மைதுகர ஸ்ரீ பநால ஷண்முகநானந்த சபநா’ என்ஜற ஷபயேர்
கவத்ஜதநாம. நநாடகங்கள ஜவகமைநாய்த் தயேநாரநாயின.

விகளயும பயிர் முகளயிஜல
மைநாமைநா நநாகர்ஜகநாவிலிலிருந்து நநாகலந்து கபயேன்ககளக்கூட்டி வந்தருந்தநார். அவர்களில் ஒருவருகடயே
சநாரீரம, மைகரக் கட்டு வந்து, ஜதறியே சநாரீரம ஜபநால் கனமைநாகவும கமபீரமைநாகவும இருந்தது. புதயே
கபயேன்களுக்குப் பநாட்டுககளச் ஷசநால்லி கவக்கும ஷபநாறுப்பு என்னிடம ஒப்பகடக்கப் ஷபற்றது.
புததநாக வந்த நநான்கு ஜபகரயும உட்கநார கவத்து நநான், ‘மூல மைந்தர ஜமைநான நற்ஷபநாருஜள’ என்னும
சுவநாமிகளின் பநாடகலச் ஷசநால்லிக் ஷகநாடுத்ஜதன். ஐந்தநாறு முகற ஷசநால்லிக் ஷகநாடுத்து விட்டுத்.
தண்ணிர் குடிக்கச் ஷசன்ஜறன். மீண்டும மைநாடிக்கு வருமஜபநாது, புததநாக வந்தவர்களில் கனமைநான
சநாரீரமுகடயேவர், மைற்ற மூன்று ஜபருக்கும அந்தப் பநாடகலச் ஷசநால்லிக் ஷகநாடுத்துக் ஷகநாண்டிருந்தநார்.
எனக்கு ஒஜர வியேப்பநாக இருந்தது. “இந்தப் பநாட்டு உனக்கு ஏற்கனஜவ ஷதரியுமைநா?” என்று அவகரக்
ஜகட்ஜடன். “நநாகர்ஜகநாவிலில் உங்கள நநாடகம நகடஷபற்றஜபநாது நநான் அடிக்கடி வந்து
பநார்த்தருக்கிஜறன். பநால பநார்ட்டுகள இந்தப் பநாடகலத் தனமும பநாடுவகதக் ஜகட்டிருக்கிஜறன்”
என்றநார். எனக்குப் ஷபருமைகிழ்ச்ச ஏற்பட்டது. “சரி, நீஜயே ஷசநால்லிக் ஷகநாடு” என்று ஷசநால்லி விட்டு, நநான்
ஜவறு ஜவகலகயேக் கவனிக்கச்ஷசன்ஜறன். பநாடம ஷசநால்லிக்ஷகநாடுத்த முதல் நநாஜள ஆசரியேப்
ஷபநாறுப்கப ஏற்றுக்ஷகநாண்ட அந்த இகளஞர் யேநார் ஷதரியுமைநா? அவர்தநாம ககலவநாணர் என். எஸ்.
கிருஷ்ணன். விகளயுமபயிர் முகளயிஜல ஷதரியும என்பநார்கள. அகதப்ஜபநால என். எஸ். கிருஷ்ணன்,
வருங்கநாலத்தல் மைஜகநான்னதமைநாக விளங்கப்ஜபநாகிறநார் என்பகத அவரது இளம பருவச் ஷசயேல்கள
கநாட்டின.

விகளயேநாட்டுத் தறன்
மைநாதம பதமூன்று நநாடகங்கள நடந்துஷகநாண்டிருந்த கநாலமைநாதலநால் எங்களுக்கு நிகறயே ஒய்வுண்டு.
ஒய்வுஜநரங்களில் பலீன் சடுகுடு, கிளிதட்டு, ஷநநாண்டி, பிளகளயேநார் பந்து முதலியே பலவிதமைநான
விகளயேநாடல்ககள நநாங்கள ஆடுஜவநாம. எந்த விகளயேநாட்டுக்கும இரண்டு கட்ச உண்டல்லவநா? கட்ச
பிரிக்கும ஜபநாது ஒவ் ஷவநாருவரும, என். எஸ். கிருஷ்ணன் எந்தக் கட்சயில் இருக்கிறநாஜரநா, அந்தச்
கட்சயில் ஜசரஜவ விருமபுவநார்கள. ஏன் ஷதரியுமைநா? என். எஸ். கிருஷ்ணன் இருக்கும கட்ச கண்டிப்பநாய்
ஷவற்றி ஷபறும. நநான் எப்ஜபநாதும என். எஸ். ஜக. கட்சயில் தநான் ஜசருஜவன்.
‘கிளித்தட்டு’ என்பது ஒரு நல்ல விகளயேநாட்டு, அதல் ஒவ்ஷவநாரு கட்சயிலும கிளியேநாக இருப்பவருக்குச்
சல தனி உரிகமைகள உண்டு. கட்டத்கதச் சுற்றி வரவும, குறுக்ஜக தநாண்டியேடிக்கவும கிளிக்கு மைநாத்தரம
உரிகமையுண்டு. இந்த ஆட்டத்தலும வழக்கமைநாக என். எஸ். ஜக. கட்சதநான் ஷவற்றி ஷபறும. அவர்
கிளியேநாக நின்று அற்புதமைநாக விகளயேநாடுவநார். வழக்கமைநாக அவர் கட்ச ஷஜேயிப்பகதக் கண்டதும,
நநாங்கள எல்ஜலநாரும அவகர இரு கட்சயேநாருக்கும ஷபநாதுக் கிளியேநாக இருக்க ஜவண்டுஷமைன்று
ஷசநால்ஜவநாம. அவ்வநாஜற அவர் ஷபநாதுக்கிளியேநாக இருந்து, ஒவ்ஷவநாரு ஆட்டத்தன் ஜபநாதும தம
கட்சக்கு ஷவற்றிகயேத் ஜதடிக் ஷகநாடுப்பநார்.
விகளயேநாட்டுகளில் இவ்வநாறு முதன்கமை ஷபற்றிருந்தநாலும நநாடகங்களில் சறியே பநாத்தரங்ககளஜயே
தநாங்கி வந்தநார். அவர் ஜகநாவலனில் பநாண்டியேன், சநாவித்தரியில் சத்தயேவநானின் தந்கத துயுமைத்ஜசனன்,
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மைஜனநாஹரனில் ஷபளத்தநாயேணன் இகவதநாம என். எஸ். கிருஷ்ணனுக்குத் துவக்கத்தல் கிகடத்த
ஜவடங்கள.

எஸ். ஆர். ஜேநானகி நநாடகம
தருவனந்தபுரம ஆரியே சநாகலயில் எங்கள கமஷபனி ஷதநாடங்கியே ஜநரத்தல், ஓவியேர் ஷபநான்னுசநாமிப்
பிளகள கமஷபனியேநார் அங்ஜக நநாடகங்கள நடத்த வந்தநார்கள. அவர்களும எங்களுடஜனஜயே
தஜயேட்டருக்குள குடியிருந்தநார்கள. அவர்களுகடயே நநாடகங்கள சலவற்கறப் பநார்க்க எங்களுக்கு
வநாய்ப்புக் கிகடத்தது. அந்தக் கமஷபனியில் எஸ். ஆர். ஜேநானகி அமமைநாள கதநாநநாயேகனநாக நடித்து
வந்தநார். கதநாநநாயேகி எஸ். என் இரநாஜேலட்சுமி, ஜேநானகியேமமைநாள மிக நன்றநாக பநாடுவநார். அவரது குரல்
ஷகமபீரமைநாக இருக்கும. ஜவடம புகனந்து, ஜமைகடக்கு வந்துவிட்டநால் ஷபண் என்ற நிகனஜவ
சகபஜயேநாருக்கு ஏற்படநாது, ஜதநாற்றம, நகட, பநாவகன எல்லநாம ஆண் ஜபநாலஜவ இருக்கும. அவர்கள
நடித்த நநாகலந்து நநாடகங்ககளத் ஷதநாடர்ச்சயேநாகப் பநார்த்ததும எங்களுக்ஷகல்லநாம அவர்கள மீது
பற்றுதல் உண்டநாகி விட்டது. நநாங்கள எங்கள அன்கனயேநாருடன் அவர்கள தங்கியிருந்த அகறக்கு
அடுத்த அகறயிஜலஜயே தங்கியிருந்ஜதநாம. எஸ்.ஆர். ஜேநானகியேமமைநாள எங்கள தநாயேநாருடன் ஷநருங்கிப்
பழகினநார்கள. அங்கு, சலநநாட்கள ஒன்றநாகக் குடியிருந்து விட்டு, அவர்கள பிரிந்து ஷசன்றஜபநாது
எங்களுக்கு வருத்தமைநாக இருந்தது.

நநாடகத் துவக்கம
1925 பிப்ரவரி 15 ஆம நநாள சன்கனயேநாபிளகள கமஷபனிகயே விட்டு விலகிஜனநாம, ஒன்றகர
மைநாதத்தற்குப் பின் 1925 மைநார்ச்சு 31 ஆம நநாள, ஆரியேசநாகலத் தஜயேட்டரில், எங்கள ஷசநாந்தக் கமஷபனியின்
முதல் நநாடகம அரங்ஜகறியேது. ஆரமப நநாடகம ஜகநாவலன்.
நநாடகக் கமஷபனி ஷதநாடங்குவதற்கநாய் நநாங்கள ஷசலவிட்ட பணம சுமைநார் ஐநூறு ரூபநாய்.
சன்கனயேநாபிளகள கமஷபனியிலிருந்து பல நடிகர்கள எங்கள கமஷபனிக்கு வரத் தயேநாரநாக
இருந்தநார்கள. என்றநாலும, அமமைநா யேநாகரயும ஜசர்த்துக் ஷகநாளளக் கூடநாஷதன்று கண்டிப்பநாகச்
ஷசநால்லிவிட்டநார்கள. ஜகநாவலனநாக நடித்த எஸ். எஸ். சங்கரன் முன்ஜப நநாடகங்களில் நடித்தவர். மைற்ற
நடிகர்கள அகனவகரயும புததநாகஜவ ஜசர்த்துக் ஷகநாண்ஜடநாம. நககச் சுகவ நடிகர் எம. ஆர். சநாமி
நநாதன் ஒருவர் மைட்டும சன்கனயேநாபிளகளயிடமிருந்து விலகிப் பிடிவநாதமைநாக வந்து எங்களிடம ஜசர்ந்து
ஷகநாண்டநார். அவருகடயே ஜவண்டுஜகநாகள அமமைநாவநாலும தடுக்கமுடியேவில்கல.
முதல் நநாடகத்தல் தமபி பகவத பபூனநாக நடித்தநான். சுவநாமிகளின் அருகமையேநான நககச்சுகவப்
பநாடல்ககள அவன் பநாடியேஜபநாது, சகபஜயேநார் ஷவகுவநாக ரசத்தநார்கள. இரண்டநாவதநாக மைஜனநாஹரநா
நகடஷபற்றது. ஷமைநாத்தம ஆறு நநாடகங்கஜள தயேநாரநாகியிருந்தன. அவற்கற நடித்துவிட்டு
நநாகர்ஜகநாவிலுக்குச் ஷசன்ஜறநாம.

ஷசய்கு தமபிப் பநாவலர் தீர்க்க தரிசனம
நநாகர்ஜகநாவிலிலும இஜத ஆறுநநாடகங்கள நகடஷபற்றன. ஜகநாவலன் நநாடகத்தற்குப் ஷபரும
புலவரநான ஜகநாட்டநாறு சதநாவதநானம ஷசய்குதமபிப் பநாவலர் வந்தருந்தநார். ஒழுகினஜசரி சரஸ்வத
ஹநாலில் நநாடகங்கள நகடஷபற்றன. என். எஸ். கிருஷ்ணன் ஒழுகினஜசரிகயேச் ஜசர்ந்தவரநாதலநால்,
அங்குளள சல நண்பர்கள ஒன்று ஜசர்ந்து, என். எஸ். கிருஷ்ணனுக்கு ஒரு தங்கப் பதக்கம
பரிசளித்தநார்கள. அந்தப் பதக்கத்கதப் பநாவலகரக் ஷகநாண்டு, வநாழ்த்தக் ஷகநாடுக்க ஏற்பநாடு ஷசய்தநார்கள.
ஷசய்கு தமபிப் பநாவலர் இன்று நமமிகடஜயே இல்கல. அவர் ஷபரும புலகமை வநாய்ந்தவர்.
புத்ஜதரி, கவிமைணி ஜதசகவிநநாயேகம பிளகள யேவநாகள, பநாவலர் மைகறந்தஜபநாது பநாடியே ஒரு
உருக்கமைநான பநாடல், அவரது ஷபரும புலகமைக்குச் சநான்றநாக நிற்கின்றது.
"ஒரும அவதநானம ஒருநூறு ஷசய்தந்தப்
பநாரில் புகழ்பகடத்த பண்டிதகனச்-சரியே
ஷசந்தமிழ்ச் ஷசல்வன, ஷசய்குதமபிப் பநாவலகன
எந்தகநாள கநாண்ஜபன் இனி?"
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இத்தககயே ஷபரும புகழ்பகடத்த முஸ்லீம ஷபரியேநார், அன்று ஜமைகடஜயேறி, பநாண்டியேன் ஜவடத்தல்
நின்ற என். எஸ். கிருஷ்ணகன வநாழ்த்தப் பரிசளித்தநார்.
“நம நநாஞ்சல்நநாட்டு இளஞ்சறுவன் என்.எஸ். கிருஷ்ணன் வருங்கநாலத்தல் மைகநா ஜமைகதயேநாக விளங்கப்
ஜபநாகிறநான். இவனுகடயே புகழநால் நம நநாஞ்சல்நநாடு மைட்டுமைல்ல; தமிழ்நநாஜட ஷபருகமையேகடயேப்
ஜபநாகிறது.”
எனச் ஷசய்குதமபிப் பநாவலர்தம ஷசந்தமிழ்த் தருவநாயேநால் வநாழ்த்தயேது என் நிகனவில் இருக்கிறது.
அப்ஷபரியேநாரது தீர்க்க தரிசனத்கத எண்ணி, இப்ஜபநாதும நநான் ஷபருகமையேகடகிஜறன். ககலவநாணர்
என். எஸ். கிருஷ்ணன் எத்தகனஜயேநா முகற இகதப் ஷபருகமைஜயேநாடு ஷசநால்லி மைகிழ்ந்தருக்கிறநார்.

யேநார் உரிகமையேநாளர்?
கமஷபனி தருஷநல்ஜவலிக்கு வந்தது. ஷகநால்லத்தல் நநாங்கள விலகியேபின் சன்கனயேநாபிளகள மிகவும
சரமைப்பட்டதநாக அறிந்ஜதநாம. எப்படிஜயேநா தட்டுத் தடுமைநாறி அவரும தருஷநல்ஜவலிக்கு வந்து ஜசர்ந்தநார்.
எங்கள கமஷபனி மைஜனநாரமைநா தஜயேட்டரிலும, சன்கனயேநாபிளகள கமஷபனி கணபத விலநாஸ்
தஜயேட்டரிலும நகடஷபற்றது. பல நடிகர்கள ஜபநாய் விட்டதநால் அவருகடயே கமஷபனி தளளநாடிக்
ஷகநாண்டிருந்தது.
சஜகநாதரர்கள நநாங்கள நநால்வரும சறுவர்களநாய் இருந்ததநால் மைநாமைநா ஷசல்லமபிளகள, தம ஷபயேகரயும,
சற்றப்பநா ஷபயேகரயும உரிகமையேநாளர் ஸ்தநானத்தல் ஜபநாட்டநார். இகதப் பநார்த்த சற்றப்பநா யேநாரநாவது
ஒருவர் ஷபயேர் இருந்தநால் ஜபநாதும’ என்றநார், உடஜன மைநாமைநா, தம ஷபயேகர எடுத்து விட்டநார். ‘டி.
எஸ்.ஷசல்லமபிளகள உரிகமையேநாளர்’ என்று சற்றப்பநா ஜபஜர விளமபரப் படுத்தப் பட்டது. இந்த
நிகலயில் நநாங்கள ஷசநாந்தக் கமஷபனி ஷதநாடங்கியே விஷயேம ஷதரிந்து, பகழயே மைநாஜனஜேர் கநாஜமைஸ்வர
ஐயேர் வந்து ஜசர்ந்தநார். கருப்கபயேநாபிளகள கமஷபனி அதற்குள ககலந்து விட்டதநால் சுமமைநா இருந்த
ஐயேகர அவரது விருப்பத்தன்படி எங்கள கமஷபனியில் ஜசர்த்துக் ஷகநாண்ஜடநாம. அவருகடயே ஜபநாக்கு
எங்களுக்குப் பிடிக்கநாவிட்டநாலும நல்ல நிருவநாகத் தறகமைகயேக் கருத, இடமைளித்ஜதநாம. மைநாஜனஜேர்
ஐயேர் வந்து ஜசர்ந்தவுடன் இரண்டநாம நநாஜள ஒரு மைநாறுதல் ஷசய்தநார். உரிகமையேநாளர் ஸ்தநானத்தலிருந்த
சற்றப்பநா ஷபயேகர நீக்கி விட்டநார். இரண்டு நநாடக விளமபரங்களில் எந்தப்ஷபயேரும இல்லநாதருந்தது.
சற்றப்பநாவுக்குக் ஜகநாபம வந்து விட்டது. ஐயேகரக் கடுகமையேநாகக் கண்டித்தநார். ஐயேர் ஏஜதநா சமைநாதநானம
ஷசநால்லிப் பநார்த்தநார். ஒன்றும சரிப்படவில்கல. ககடசயேநாகச் சற்றப்பநா ஷபயேர் மைறுபடியும ஒழுங்கநாக
விளமபரங்களில் ஜபநாடப் ஷபற்றது.
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தூத்துக்குடி கலவரம
தருஷநல்ஜவலி நநாடகம முடிந்து தூத்துக்குடி ஷசன்ஜறநாம. அந்த நநாளில் அஜநகமைநாக எல்லநா ஊர்களிலும
ஷரளடிகள உண்டு. அவர்கள நநாடகக்கநாரர்களிடம எப்ஜபநாதும தங்கள ககவரி கசகயேக் கநாண்பிப்பது
வழக்கம. இதற்கநாக ஒவ்ஷவநாரு ஊரிலும சல ஷரளடிகளுக்கு ஒச டிக்கட் ஷகநாடுத்துச்
சரிப்படுத்துவதுண்டு. தூத்துக்குடியில் இப்படிப்பட்ட ஷரளடிகள அந்த நநாளில் அதகம. நநாங்கள
துரத்துக்குடியில் நநாடகம துவக்கியே அன்று, சல் ஷரளடிகள கமஷபனி வீட்டுக்கு வந்தநார்கள. நநானும
மைநாஜனஜேர் ஐயேரும தண்கணயில் உட்கநார்ந்தருந்ஜதநாம. ஐயேரிடம அவர்கள ஏஜதநா ஜபசனநார்கள. எந்தக்
கமஷபனி வந்தநாலும தநாங்களதநாம நுகழவு வநாயிலில் இருப்பது வழக்கஷமைன்றும, அதற்கநாக ஒரு
குறிப்பிட்ட ஷதநாகக தரஜவண்டுஷமைன்றும ஷசநான்னநார்கள. ஐயேர், வந்தவர்களிடம ஷபநாறுகமைஜயேநாடு
ஜபசவில்கல. ஜபச்சு வளர்ந்து தகரநாறு முற்றியேது. வந்த ஷரளடிகள, ‘இன்று நநாடகம நடப்பகதப்
பநார்க்கலநாம’ என்று ஜபநாய் விட்டநார்கள. ஐயேர் ஜகநாபத்ஜதநாடு, “இது என்ன ஷவளளரிக்கநாய் பட்டணமைநா?”
என்று முணமுணத்தநார். ஷகநாட்டககஜயேநா மூக்கஜமைஸ்தரியின் பகழயே ஓகலக் ஷகநாட்டகக.
துரத்துக்குடிகயேப்பற்றி எனக்கு நன்றநாகத் ஷதரியும. எனஜவ, இரவு நநாடகத்தன் ஜபநாது என்ன
ஜநருஜமைநாஷவன்று நநான் பயேந்து ஷகநாண்ஜட இருந்ஜதன்.
முதல் நநாடகம அபிமைன்யு சுந்தரி. நநாடகம ஷதநாடங்கி நடந்து ஷகநாண்டிருந்தது. ஷவளிவநாயிலுக்குச் சுமைநார்
ஐமபதடி தூரத்தல்தநான் அரங்கின் நுகழவநாயில். ஷகநாட்டகக முழுதும ஷமைல்லியே மூங்கிற் பநாயினநால்
ஜபநாடப் ஷபற்றிருந்தது. நநான் மூங்கிற் பநாயின் இடுக்குகளின் வழியேநாகஷவளிவநாயிகலப்பநார்த்துக்
ஷகநாண்டிருந்ஜதன். குழப்பம ஏதநாவது நடக்கிறதநாஷவன அடிக்கடி விசநாரித்துக் ஷகநாண்ஜட நின்ஜறன்.
சுந்தரி, அபிமைன்யுவுக்கு ஒகல எழுதயேனுப்பும கநாட்சயும முடிந்தது. அடுத்து அபிமைன்யு வரஜவண்டியே
கநாட்ச. நநான் ஜவட்கடப் பநாட்டுப் பநாடியேபடி ஜமைகடக்கு வந்ஜதன். அவ்வளவுதநான்.

வநாயிலில் குழப்பம
ஷவளிஜயே வநாயிலில் ஏஜதநா குழப்பம நடப்பது நன்றநாகத் ஷதரிந்தது. டிக்கட் விற்குமிடத்தலும ஒரு
கூட்டம பநாய்ந்தது. அடி, குத்து, ஷவட்டு என்ஷறல்லநாம ஷபருஞ் சத்தம ஜகட்டது. பலத்த அடிதடி
நடப்பகத ஜமைகடயிலிருந்ஜத பநார்த்ஜதன் . எனக்குக் குகல நடுக்கம எடுத்தது. இதல் ஷபரியே ஆச்சரியேம
என்ன ஷவன்றநால், உளஜளயிருந்த சகபஜயேநார் அப்படிஷயேநாரு கலவரம நடப்பதநாகஜவ கருதயேதநாகத்
ஷதரியேவில்கல. அகமைதயேநாக நநாடகத்கதப் பநார்த்துக் ஷகநாண்டிருந்தநார்கள. எவரும இந்தக்
குழப்பத்கதப்பற்றிச் சட்கட ஷசய்யேவில்கல. ஆணகளதநான் அப்படிஷயேன்றநால் ஷபண்களும
வீரநாங்ககனகளநாக இருந்தநார்கள. யேநாரும எழுந்தருக்கவில்கல. கலவரத்கதக் கவனிக்கவுமில்கல.
எதுவும நடவநாததுஜபநால் நநாடகத்கதப் பநார்த்துக் ஷகநாண்டிருந்தநார்கள. எங்களுக்கு இது புதயே
அனுபவமைநாயிருந்தது. கூச்சலும, குழப்பமும அதகரித்தது. கலவரம உச்சநிகலயேகடந்தது, முன் தகர
விடப்ஷபற்றது. நநான் அச்சத்ஜதநாடு பின்புறம நின்று ஷகநாண்டிருந்ஜதன். ஆர்ஜமைநானியேம
கிருஷ்ணமூர்த்தஐயேர் வநாசத்துக் ஷகநாண்டிருந்தநார். அப்ஜபநாது ஆர்ஜமைநானியேம, மிருதங்கம எல்லநாம
அரங்கின் வலதுபுறத்தல்தநான் இருக்கும. முன்னநால் உட்கநார்ந்து ஷகநாண்டிருந்த ஒரு ரசகர்க்கு,
நநாடகத்கத நிறுத்தயேது பிடிக்கவில்கல ஜபநாலிருக்கிறது. நநாடகத்கதத் ஷதநாடர்ந்து நடத்துமபடி சத்தம
ஜபநாட்டநார். அத்ஜதநாடு நிற்கவில்கல. தநான் உட்கநார்ந்தருந்த நநாற்கநாலிகயேத் தூக்கி, ஆர்ஜமைநானியேக்கநாரரின்
ஜமைல் வீசனநார். நல்ல ஜவகளயேநாக நநாற்கநாலி அவர்ஜமைல் விழவில்கல. முன் வீதத் தகரகயேக் கிழித்துக்
ஷகநாண்டு, உளஜள நின்ற என் கநாலடியில் வந்து வீழ்ந்தது.

அரங்கிற்குள ஆர்ப்பநாட்டம
இந்தச் சமையேத்தல் ஷபருங்கூச்சலுடன் ஜமைகடக்குள ஒரு கூட்டம நுகழந்தது. “இஜதநா இருக்கிருண்டநா”
என்றது ஒரு குரல். அடுத்த வினநாடி யேநாருக்ஜகநா பலமைநான- அடி விழுந்தது. ஐமபது அறுபது ஜபர்
தநாக்கினநார்கள ஒருவகர. அடிப்பட்டவர் “நநானில்ஜல, நநானில்ஜல’ என்று கதறினநார். அந்தக்குரல் எங்கள
சகமையேல் மைநாதவன் நநாயேருகடயே குரல். நநாங்கள பதறிஜனநாம; சறுவர்கள அகனவரும அஞ்ச நடுங்கி
ஒருபுறமைநாக நின்ஜறநாம. வந்தவர்களில் ஒருவர், “ஜட, கபயேன்ககள யேநாரும ஒண்ணநாம ஷசய்யேநாதீங்கடநா”
81

என்று ஷதய்வமஜபநால் குரல் ஷகநாடுத்தநார். இதற்குள சகமையேல் மைநாதவன் நநாயேகர உற்றுப் பநார்த்த ஒருவர்
“அஜட, இவனில்ஜலடநா, குத்தனவன் ஜவறு ஆளு. வநாங்க ஷவளிஜயே ஜபநாய்ப் பநார்ப்ஜபநாம” என்று
ஷசநால்லிவிட்டு ஷவளிஜயே ஷசன்றநார். அகனவரும அவகரப்பின் ஷதநாடர்ந்தநார்கள.
சல நிமிடங்களில் ஷகநாட்டககயின் பின்புறமிருந்த மூங்கிற் பநாகயேக் கிழித்துக் ஷகநாண்டு ஒரு உருவம
எட்டிப்பநார்த்தது. அவர் எங்கள சற்றப்பநா. கலவரக்கநாரர்கள அவகரத்தநான் ஜதடிக் ஷகநாண்டிருக்கிறநார்கள
என்பது ஷதரிந்தது. அவகரப் ஜபநாய் விடுமைநாறு ஜவண்டிக்ஷகநாண்ஜடநாம. அவர், தநான் அருகிஜலஜயே
இருப்பதநாகவும, பயேப்படநாதருக்குமைநாறும கூறிவிட்டுமைகறந்தநார். இதற்குள நநாடகத்கத நடத்துமைநாறு
சகபஜயேநார் சத்தம ஜபநாட்டநார்கள. இத்தகனக்குழப்பத்தலும நநாடகம பநார்க்க வந்தவர்களில் யேநாரும
கலவரம அகடயேவில்கல. இதுஜபநான்ற கலவரங்கள பலவற்கற அவர்கள அடிக்கடி பநார்த்து
பழகிவிட்டதுதநான் கநாரணஷமைன்று பின்னநால் ஷதரிந்தது. நநாடகம ஷதநாடர்ந்து நகட ஷபற்று முடிந்தது.
கமஷபனி வீடு அருகிஜலஜயே இருந்தது. என்றநாலும எங்களுக்கு ஷவளிஜயே ஜபநாகப் பயேமைநாகஜவ இருந்தது.
ஷபரியேவர்கள சலர் கதரியேமைநாக நின்று அகழத்துச் ஷசன்றநார்கள. மைறு நநாள ஷபநாழுது புலர்ந்த பிறகு,
சற்றப்பநாவின் மூலம நடந்த விபரங்கள ஷதரியே வந்தன.

கண்டஜகநாடரியும கத்த வீச்சும
மைநாஜனஜேர் ஐயேரிடம பயேமுறுத்த விட்டுப் ஜபநான ஷரளடிகள இரவு நன்றநாகக் குடித்துவிட்டு, ஆட்ககளத்
தரட்டிக் ஷகநாண்டு வந்தருக்கிறநார்கள. சற்றப்பநாவும மைற்ஷறநாருவரும ஷவளிவநாயிலில் அவர்ககளத்
தடுத்தருக்கிறநார்கள. சற்றப்பநாவுடனிருந்த மைற்ஷறநாருவர், தநாம கவத்தருந்த கண்டஜகநாடரியேநால்
ஒருவகரத் தநாக்கியிருக்கிறநார். ரத்தக்கநாயேம. ஏற்பட்டதும கலவரம வலுத்து விட்டது. பிறகு சற்றப்பநா,
தம ககயிலிருந்த நீண்ட கத்தயேநால், பலஜபகரக் குத்தயிருக்கிறநார். கலவரம வலுத்துவிடஜவ
கபயேன்களுக்கு ஆபத்து வரக்கூடுஷமைன்று அஞ்சக் கூட்டத்தலிருந்து மைகறந்து விட்டநார்.
கண்டஜகநாடரியேநால் தநாக்கியேவரும தகல மைகறவநாய் ஜபநாய்விட்டநார். இருவகரயும ஜதடிக் ஷகநாண்டு
தநான் கலவரக்கநாரர்கள அரங்கிற்குள வந்தருக்கிறநார்கள. இத்தககயே எதர்ப்கபக் கலவரக்கநாரர்களும
எதர்ப்பநார்க்கவில்கல. குத்தயேவகரத் ஜதடிப் பநார்த்துவிட்டு, ஜவறு எதுவும ஷசய்யேத் ஜதநான்றநாது
அவர்கள தருமபிச் ஷசன்றிருக்கிறநார்கள என்பது ஷதரிந்தது.

சமைநாதநானம
சுவநாமிகளின் நண்பரும, பரதவர் சமூகத்தல் மிகுந்த ஷசல்வநாக்குளளவருமைநான அலங்கநாரப்பரிசு
என்பவர் கலவரச் ஷசய்தயேறிந்து கமஷபனி வீட்டுக்கு வந்தநார். கலவரம ஷசய்தவர் ககளயும
சற்றப்பநாகவயும ஒன்றநாக கவத்துப்ஜபசச் சமைரசம ஷசய்து கவத்தநார். இரண்டநாவது நநாடகத்தற்குக்
கலவரம ஷசய்தவர்கஜள ஷவளிவநாயிலில் இருக்கும ஷபநாறுப்கப ஏற்றுக்ஷகநாண்டனநார். கலவரம ஷசய்த
ஷரளடிகஜள ஷபநாறுப்கப ஏற்றுக்ஷகநாண்ட பின் கலவரம நடக்குமைநா? அதன் பிறகு நநாடகங்கள
அகமைதயேநாக நகட ஷபற்றன. இவ்வளவு குழப்பத்தலும ஜபநாலீஸெநார் யேநாரும தகலயிடநாதது
எங்களுக்குப் ஷபருமவியேப்பநாக இருந்தது. கலவரம விகளவதற்குக் கநாரணமைநாயிருந்த மைநாஜனஜேர்
கநாஜமைஸ்வர ஐயேர், ஷவளிவநாயிலில் அடிதடி விழுந்ததுஜமை ஓடிப்ஜபநானவர் மைறுநநாள தநான்
கமஷபனிவீட்டிற்கு வந்துஜசர்ந்தநார். தூத்துக்குடி நநாடகங்கள முடிந்து, சநாத்துநாருக்குப் புறப்பட்ஜடநாம.

கநாசப்பநாண்டியேனின் ககல ஆர்வம
சநாத்துரரில் எட்கடயேபுரம இகளயேரநாஜேநா கநாசப் பநாண்டியேன் தனமும நநாடகம பநார்க்க வந்தநார்.
நடிகர்களுக்குப் ஷபரும பரிசுகள வழங்கினநார். தம புதல்வர்கள கநாதல் ஜபநாட்டிருந்த கவரக்
கடுக்கன்ககளக் கழற்றி, எனக்கும, சன்னண்ணநாவுக்கும ஜபநாட்டநார். தம ககயில் ஜபநாட்டிருந்த கவர
ஜமைநாதரங்ககளயும பரிசநாகக் ஷகநாடுத்தநார். மைற்ஷறநாரு நநாள தடீஷரன்று தம மைகனவி கழுத்தலிருந்த
ஷகமபு அட்டிகககயேக் கழற்றிச் சன்னண்ணநா கழுத்தல் ஜபநாட்டநார். இவற்கறஷயேல்லநாமவிட அவர்
ஷசய்த மைற்ஷறநாரு ஷசயேல் எங்ககளப் பிரமிக்க கவத்தது. ஒருநநாள மைஜனநாஹரநா நநாடகத்தன் ஜபநாது
சன்னண்ணநா உடுத்தயிருந்த புடகவ அவருகடயே மைனத்தற்குத் தருப்தயேளிக்கவில்கல. வசந்த ஜசகன
இமமைநாதரிப் புடகவகயேயேநா உடுத்தக் ஷகநாளவது என அவருக்குத் ஜதநான்றியேது ஜபநாலிருக்கிறது. தம
மைகனவியின் கநாதல் ஏஜதநா ரகசயேமைநாகச் ஷசநான்னநார். அந்த அமகமையேநார் கநாருக்குச் ஷசன்று, மைற்ஷறநாரு
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சநாதநாரணப் புடகவகயே உடுத்தக் ஷகநாண்டு தருமபி வந்தநார். அவர்கள முதலில் உடுத்தயிருந்த
விகலயுயேர்ந்த பட்டுப்புடகவ, சன்னண்ணநாவுக்குப்பரிசநாக வழங்கப் ஷபற்றது. அடுத்த கநாட்சயில்
அகத உடுத்தக் ஷகநாண்டு வரும படியேநாகக் கட்டகளயும பிறந்தது. இகளயேரநாஜேநா கநாச விஸ்வநநாத
பநாண்டியேகனயும, அவரது ககலயேநார்வத்கதயும எண்ணநாமஜபநாது இனி அப்படிஷயேநாருவர்
ஜதநான்றுவநாரநா என்ஜற வியேப்பநாக இருக்கிறது. சநாத்துநார் முடிந்து தருச்சக்குப் ஜபநாஜனநாம.
தருச்சயில் எங்களுக்குப் ஷபரும நஷ்டம ஏற்பட்டது. தண்டநாடிஜனநாம என்ஜற ஷசநால்லஜவண்டும.
தருச்சயில் பிரண்டு ரநாமைசநாமி கமஷபனிக்கு வந்து ஜசர்ந்தநார். அப்ஜபநாது அவரது ஷபற்ஜறநார் யேநாஷரன்ஜற
அவருக்குத் ஷதரியேநாது. மைகலயேநாள ஷமைநாழி அவருக்குத் ஷதரிந்தருந்ததநால் ஜகரளத்தல் எங்ஜகநா
பிறந்தருக்க ஜவண்டுஷமைன்பது மைட்டும புரிந்தது.
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ககலவநாணரின் வளர்ச்ச
தருமையேத்தலிருந்து சநாய்பு ஒருவர் கமஷபனிகயே ஒப்பந்தம ஜபசத் தருமையேத்தற்கு அகழத்துப் ஜபநானநார்.
மைநாதம பதமூன்று நநாடகங்களுக்கு ரூபநாய் 1500 என்று ஒப்புக் ஷகநாண்ஜடநாம. இந்த நநாளில் ஒஜர ஒரு
நநாடகம நடத்த 1500 ரூபநாய்கள ஜதகவப்படுகிறது. அன்று பதமூன்று நநாடகங்களுக்குக்ஷகநாட்டகக
வநாடகக, விளமபரச் ஷசலவு மைட்டும நீக்கி, ரூபநாய் 1500 என்றநால் ஆச்சரியேமைநாக இல்கலயேநா?
கநாண்ட்ரநாக்டரின் அதர்ஷ்டம தருமையேத்தல் நல்ல வசூலநாயிற்று. இரவு 8.45 வகரயில் கூட்டஜமை இரநாது.
இரவு 9 மைணி சுமைநாருக்கு, நநான்கு புறங்களிலிருந்தும ஜரக்ளநா வண்டிகளிலும, மைநாட்டு வண்டிகளிலுமைநாகச்
ஷசட்டிப் பிளகளகள வந்து கூடி விடுவநார்கள.

பநாமபுக் கநாடு
தருமையேத்தல் ஓர் அதசயேம நிகழ்ந்தது. ஒருநநாள அல்லி அர்ஜ்ஜேஜுன நநாடகம நடந்துஷகநாண்டிருந்தது.
பநாமபுப் பிடநாரன் மைகுடி ஊதும கநாட்சயில் ஆர்ஜமைநானியேம கிருஷ்ணமூர்த்த ஐயேர் ஆர்ஜமைநானியேத்தல்
மைகுடி வநாசத்தநார். கநாட்ச முடியுமஜபநாது ஆர்ஜமைநானியேக்கநாரரின் பக்கத் தட்டியில், ஒரு நநாகப்பநாமபு
இருப்பகதப் பின்பநாட்டுக்கநாரர் சநாமிக்கண்ண பநார்த்து விட்டநார். கூச்சல் ஜபநாடநாமைல்
ஆர்ஜமைநானியேக்கநாரருக்கு ஜேநாகட மூலம அறிவித்தநார். அந்தப் பநாமகப அடிக்க முயேன்றநார்கள. அதற்குள
பநாமபு சரசரஷவன்று கீழிறங்கி எங்ஜகநா மைகறந்துவிட்டது. தருமையேம அந்த நநாளில் ஒரு பநாமபுக்
கநாடநாகஜவ இருந்தது. கற்றநாகழப் புதர்களுக்கும, ககரயேநான் புற்றுக்களுக்கும நடுஜவதநான் ஷகநாட்டகக
அகமைந்தருந்தது. இரவு ஷகநாட்டககக்குப் ஜபநாய் வரஜவ எங்களுக்குப் பயேமைநாக இருக்கும.
மைநாகல ஜநரங்களில் ஷவளிஜயே ஜபநாகுமஜபநாது அடிக்கடி பநாமபுககளப் பநார்க்க ஜநரும. அது என்ன
பநாமபு என்று எங்களுக்குள விவநாதம நிகழும. ஒவ்ஷவநாருவரும பலவிதமைநான பநாமபுகளின்
ஷபயேர்ககளக் குறிப்பிடுவநார்கள. துணிவுளள சல கபயேன்கள இருந்தநார்கள. அவர்கள என்ன
பநாமஷபன்று ஜசநாதத்துப் பநார்க்க முயேல்வநார்கள. ஒரு நநாள கற்றநாகழப் புதர்களின் நடுஜவ நநாங்கள நின்று
ஷகநாண்டிருந்ஜதநாம. சரசரஷவன்று சத்தம ஜகட்டது. சுமைநார் நநாலடி நீளமுளள ஒரு பநாமபு, எங்ககள
லட்சயேம ஷசய்யேநாமைல் புதர்களுக்கிகடஜயே ஷசன்றது. “அது விரியேன் பநாமபு” என்றநார்கள சலர். இல்கல,
“ஓகலப் பநாமபு” என்றநார் நககச்சுகவ நடிகர் எம. ஆர். சநாமிநநாதன். இதற்குள புதர்களுக்கிகடஜயே
ஷசன்ற பநாமபு, இகர விழுங்கியேது ஜபநால் ஷமைதுவநாக ஊர்ந்து ஷகநாண்டிருந்தது. சநாமிநநாதன் தன் வநாக்கக
ஷமைய்ப்பித்துக் கநாட்ட எண்ணி, ஷகநாஞ்சம மைண்கண அளளி அதன்மீது வீசனநார். அவ்வளவுதநான்; ஊர்ந்து
ஷகநாண்டிருந்த பநாமபு நின்றது; தகலகயேத் துநாக்கி, தநான் இன்னநார் என்பகதக் கநாட்டுவதுஜபநால்
ஷமைதுவநாகப் படத்கத விரித்தது. ‘ஐஜயேநா, நல்ல பநாமபு’ என்று சலர் அலறிக்ஷகநாண்டு ஓடினநார்கள.
அப்புறம நநாங்கள ஏன் அங்ஜக நிற்கிஜறநாம?...இவ்வநாறு தருமையேத்தல் பநாமகபப் பற்றி நிகனக்கநாத
ஜநரஜமை இல்கல என்னுமபடியேநாகப் பல நிகழ்ச்சகள நகட ஷபற்றன.

நடிகப் பரமபகர
தருமையேத்தல் சதயேனு சூயேநா நநாடகம தயேநாரநாயிற்று. அதஜல ஒரு ரநாஜேநா, அந்த ரநாஜேநாவுக்குப் ஷபயேர்
இல்கல. இருட்டு ரநாஜேநா என்று நநாங்கள குறிப்பிடுவது வழக்கம. நறுமைகதயின் சநாபத்தநால் உலகம
இருளகடந்து விடுகிறது. கதரவன் ஒளியின்றிக் குடிகள கஷ்டப்படுகிறநார்கள. இருளநீக்கி, ஒளி கநாட்டி
உதவுமைநாறு இருட்டு ரநாஜேநா, பதவிரகத அனுசூயேநாவிடம முகறயிடுகிறநார். இந்த இருட்டு ரநாஜேநாவநாகச்
சுவநாமிகளிடம பநாடம ஜகட்டு நடித்தவர் எங்கள ஷபரியேண்ணநா டி. ஜக. சங்கரன். இருட்டு ரநாஜேநா ஜவடம
இப்ஜபநாது என்.எஸ் கிருஷ்ணனுக்குக் ஷகநாடுக்கப் ஷபற்றிருந்தது. ஷபரியேண்ணநா பயிற்சயேளித்துக்
ஷகநாண்டிருந்தநார்.
என்ன ஆச்சரியேம இது-ஆகநா!
என்ன ஆச்சரியேம இது
எங்கும இருள சூழ்ந்துல கிருண்டிருக்குது,
ஏழுநநாள ஓர் வநாரத்துக்கு ஜமைலநானது .. (எ)
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இது இருட்டுரநாஜேநா பநாட ஜவண்டியே பநாட்டு. என். எஸ். கிருஷ்ணன் பநாடினநார். ‘ஆகநா!’ என்னும இடத்தல்
ஷகநாஞ்சம தநாளத்கதக் கவனித்து எடுக்கஜவண்டும. ஷபரியேண்ணநா நநாகலந்து முகற ஷசநால்லிக்
ஷகநாடுத்தநார். தநாளம சரியேநாக வரவில்கல. ஷபரியேண்ணநாவுக்கு ஆத்தரம வந்தது. ‘நிமிட்டநாமபழம’
ஷகநாடுத்தநார். நிமிட்டநாம பழம என்றநால் ஷதரியுமைல்லவநா? ஷதநாகடயில் ஷபருவிரகலயும
சுட்டுவிரகலயும ஜசர்த்துக் ஷகநாண்டு கிளளுவது. சகிக்க முடியேநாத வலிஷயேடுக்கும. இஷதல்லநாம அந்த
கநாலத்தல் சர்வ சநாதநாரணம. என். எஸ். கிருஷ்ணன் அழுதுஷகநாண்ஜட பநாடினநார். அழுகக வந்தநாலும
பநாடுவகத நிறுத்தக் கூடநாது. நிறுத்தனல் ஜமைலும பூகச விழும. என். எஸ். கிருஷ்ணன் ஆகநா என்று
அழுது ஷகநாண்ஜட பநாடியேது எங்களுக்ஷகல்லநாம சரிப்புண்டநாக்கியேது. பநாடம ஷசநால்லிக் ஷகநாடுத்து
விட்டுப் ஷபரியேண்ணநா ஷவளிஜயே ஷசன்றநார், நநாங்கள என். எஸ். கிருஷ்ணன் பநாடியேதுஜபநால் பநாடிக்
கநாட்டிச் சரித்ஜதநாம.
“ஏமபநா சரிக்கிறீங்க... அண்ணநாச்சதநாஜன அடிச்சநாரு; பரவநாயில்ஜல. அவரும இந்தப்பநாட்கடக்
கத்துக்கிட சங்கரதநாஸ் சுவநாமிக்கிட்ட அடி வநாங்கித்தநான் இருப்பநாரு. நநானும இனிஜமை எத்தகனஜயேநா
ஜபகர இப்படி அடிக்கத்தநான் ஜபநாஜறன். இது தநாஜன நடிக பரமபகர. இது புரியேநாஜமை ஏன் சரிக்கிறீங்க?”
என்றநார் ககலவநாணர். அப்ஜபநாது அதன் ஷபநாருள எங்களுக்குப் புரியேநாததநால் மீண்டும சரித்ஜதநாம.
தருமையேம முடிந்ததும கமஷபனி கநாகரக்குடிக்குச் ஷசன்றது.
கநாகரக்குடியில்தநான் என். எஸ். கிருஷ்ணன் நககச்சுகவ நடிகரநாவதற்குரியே சூழ்நிகல உருவநாயிற்று.
சநாவித்தரி நநாடகத்தல் ஒருமுகற சநாவித்தரியின் தந்கத அஸ்வபதயேநாக அவர் நடித்தநார். அந்தக்
கநாலத்தல் ஷபருமபநாலும நன்றநாகப் பநாடக் கூடியே நடிகர்களநாக இருந்தநால் அரங்கில் பிரஜவசக்கும
ஜபநாஜத பநாடிக் ஷகநாண்டு வருவது வழக்கம. தருப்பரங்குன்றில் விளங் கும குகநா என்னும மைதுர
பநாஸ்கரதநாஸின் பநாடகல என். எஸ். கிருஷ்ணன் மிக நன்றநாகப் பநாடுவநார். அஸ்வபத ஜமைகடக்கு
வருமஜபநாது அந்தப் பநாட்கடப் பநாடிக்ஷகநாண்டு வந்தநார். சகபஜயேநார் அன்று இவகர உன்னிப்ஜபநாடு
கவனித்தநார்கள.
எனக்கும ககலவநாணருக்கும கமஷபனி ஷதநாடங்கியே நநாளிலிருந்து ஷநருங்கியே ஷதநாடர்பு
ஏற்பட்டிருந்தது. விகளயேநாட்டு, ககத ஜபசுதல், எல்லநாவற்றிலும நநாங்களிருவரும இகணந்ஜத கலந்து
ஷகநாளஜவநாம. நநான் எப்ஜபநாதநாவது ஜசநார்ந்தருக்கும ஜநரத்தல், எனக்குச் சரிப்பூட்டுவதற்கநாக ஏதநாவது
ஜவடிக்கக ஷசய்வநார் அவர். ககலவநாணரின் இயேற்ககயேநான நககச்சுகவப் பண்கப அறிந்த நநான்,
நநாடகங்களில் எம. ஆர். சநாமிநநாதன் ஜபநாட்டு வந்த நககச்சுகவப் பநாத்தரங்ககளஷயேல்லநாம ஷநட்டுருப்
ஜபநாட்டு கவக்குமபடியேநாக அடிக்கடி அவரிடம கூறுவதுண்டு.
எம. ஆர். சநாமிநநாதனிடம ஒரு ஷகட்ட குணம இருந்தது. எந்தக் குழுவிலும நிரந்தரமைநாக் இருக்க
மைநாட்டநார். தடீர் தடீஷரன்று ஷசநால்லநாமைல் ஒடிப்ஜபநாய் விடுவநார். அப்புறம தடீஷரன்று ஷசநால்லநாமைஜல
வந்து விடுவநார். அவருகடயே தங்கக மீனநாட்சயும அப்ஜபநாது எங்கள குழுவில் நடித்துக்
ஷகநாண்டிருந்தநாள. அவளதநான் மைஜனநாஹரனில் விஜேயேநாளநாக நடிப்பநாள. அண்ணனும தங்ககயும ஒருநநாள
ஷசநால்லநாமைல் ஜபநாய்விட்டநார்கள. அன்று மைஜனநாஹரன் நநாடகம கவக்கப் ஷபற்றிருந்தது. விஜேயேநாளநாக
நடிப்பதற்கு, ஷசல்லம என்னும ஒரு கபயேகன ஏற்கனஜவ பயிற்ச ஷகநாடுத்து கவத்தருந்ஜதநாம.
கபத்தயேக்கநாரன் வசந்தகக யேநார் நடிப்பஷதன்பது ஷபரும பிரச்கனயேநாய் விட்டது. பகழயே நடிகர்கள
யேநாரும அப்ஜபநாது கமஷபனியில் இல்கல. இந்தச் சந்தர்ப்பத்கதப் பயேன்படுத்தக் ஷகநாளளுமபடியேநாக
நநான் என். எஸ். கிருஷ்ணகனத் தூண்டிஜனன். ஷபரியேண்ணநாவிடம ஜபநாய், “என். எஸ். கிருஷ்ணன்
நடிப்பதநாகச் ஷசநால்கிறநார். அவர் நன்முக நடிப்பநாஷரன்று ஜதநான்றுகிறது” என்ஜறன். அண்ணநா என். எஸ்.
ஜக. கயேக் கூப்பிட்டுக் ஜகட்டநார். அவர் முதலில் அஞ்சனநார்; நநாங்கள அகனவரும உற்சநாகப்படுத்தஜவ
ஒப்புக் ஷகநாண்டநார். அன்று மைஜனநாஹரன் நநாடகம சறப் பநாக நடந்தது. எம. ஆர். சநாமிநநாதனுக்குச் சறிதும
குகறவு படநாத முகறயில் என். எஸ். கிருஷ்ணன் அன்று வசந்தனநாக நடித்தநார். எனக்கு எல்கலயேற்ற
மைகிழ்ச்ச. எல்ஜலநாரும அவகரப் பநாரநாட்டினநார்கள. அன்று முதல் எம. ஆர். சநாமிநநாதன் புகனந்து வந்த
எல்லநா ஜவடங்ககளயும, என். எஸ். கிருஷ்ணனுக்ஜக ஷகநாடுத்தநார் ஷபரியேண்ணநா. ககலவநாணர்,
கமஷபனியின் நிரந்தர நககச் சுகவ நடிகரநானநார். 1956 இல் இரநாஜேநா அண்ணநாமைகல மைன்றத்தல்
இரநாஜேரநாஜேஜசநாழன் நநாடகம நடந்தஜபநாது ககலவநாணர் தகலகமை தநாங்கினநார். அப்ஜபநாது இந்தச்
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ஷசய்தககளஷயேல்லநாம ஜமைகடயிஜலஜயே ஷவளிப்பகடயேநாக அவர் கூறி, என்கனப் பநாரநாட்டியே ஜபநாது
எங்கள இருவர் கண்களும கலங்கின.

சன்கனயேநாபிளகள வருகக
கநாகரக்குடியில் நல்ல வசூலில் கமஷபனி நடந்து ஷகநாண்டிருக்கும ஷபநாழுது சன்கனயேநாபிளகள
வந்தநார். நடிகர்களும ஏகனயே ஷதநாழிலநாளர்களில் பலரும பழனியேநாபிளகளயின் ஸ்ரீ மீன ஜலநாசனி பநால
சற்குண நநாடக சகபக்குப் ஜபநாய் விட்டதநாகக் கூறினநார். தத்துவ மீனஜலநாசனி வித்துவ பநாலசகப
மூடப்பட்ட ஜசதகயேக் ஜகட்டு வருந்தஜனநாம, நநாங்கள ஷசநாந்தமைநாகக் கமஷபனி நடத்த ஆரமபித்த
பிறகுதநான் அதலுளள கஷ்டங்ககள ஒருவநாறு உணர முடிந்தது. ஷபரியேண்ணநாவுக்கும சற்றப்பநாவின்
நிருவநாகத்தல் கமஷபனிகயேத் ஷதநாடர்ந்து நடத்த இஷ்ட மில்கல. எனஜவ, நநாங்கள அதுவகர
கமஷபனிக்கநாகச் ஷசலவு ஷசய்த ரூபநாய் 2000 த்கதயும ஷகநாடுத்து விட்டநால் கமஷபனிகயே அப்படிஜயே
சன்கனயேநாபிளகளயிடம ஒப்பகடத்து விடுவதநாகப் ஷபரியேண்ணநா கூறினநார். சன்கனயேநாபிளகள
அப்ஜபநாது அகத ஏற்க இயேலநாத நிகலயில் இருந்ததநால் ஜபநாய்விட்டநார். ஜமைலும பல நநாடகங்ககள
நடத்தவிட்டு நநாங்கள கரூருக்குச் ஷசன்ஜறநாம.
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ஷகநாங்கு நநாட்டில்
மைநாஜனஜேர் கநாஜமைஸ்வரய்யேர் கரூரில் சல தகிடுதத்த ஜவகலகள ஷசய்யே ஆரமபித்தநார். நநாடகம முடிந்ததும
கநாகலயில் கணக்குப் பநார்க்கும ஷபநாறுப்பு மைநாஜனஜேரிடம ஒப்பகடக்கப் ஷபற்றது. இரவு
ஷகநாட்டககயில் கூட்டம பிரமைநாதமைநாக இருக்கும. ஆனநால் கநாகலயில் வசூல் கணக்ககப் பநார்த்தநால்
மிகவும குகறவநாக இருக்கும. இது எல்ஜலநாருக்கும அதசயேமைநாக இருந்தது. அந்த நநாளில் தகர
டிக்கட்டுககளக் ஷகநாஞ்சம கனமைநான அட்கட களிஜலஜயே அச்சட்டுக்ஷகநாடுத்து வந்தநார்கள. பலவண்ண
அட்கடகளில் இவற்கற அச்சட்டு கவத்துக்ஷகநாண்டு, ஒவ்ஷவநாரு நநாடகத்தற்கும வண்ணங்ககள
மைநாற்றிக் ஷகநாளவது வழக்கம. தவிர டிக்ஷகட்டுககளக் கிழிப்பதல்கல. மைநாஜனஜேர் ஐயேர் ஒரு தந்தரம
ஷசய்தநார். தகர வநாயிலில் டிக்ஷகட்டுககள வநாங்கி ஒரு ஷபட்டியில் ஜபநாட்டு விடுவநார்கள. மைநாஜனஜேர்
கநாகலயில் அந்தப் ஷபட்டிகயேத் தறந்து விற்பகனயேநான டிக்ஷகட்டுகளில் பலவற்கற மைறுபடியும
கணக்குப் ஷபட்டிக்குள கவத்து விட்டு அவற்றுக்குரியே பணத்கத எடுத்துக் ஷகநாளவநார். இப்படிஜயே
ஐயேரின் ஜவகல நகடஷபற்று வந்தது. ஒருநநாள ஷபரியேண்ணநா சந்ஜதகங்ஷகநாண்டு. ஐயேருக்குத்
ஷதரியேநாமைல் இரஜவ வசூல் கணக்ககப் பநார்த்து முடித்து விட்டுப் ஷபட்டிச் சநாவிகயே ஐயேரிடம ஷகநாடுத்து
விட்டநார். விபரம ஷதரியேநாத ஐயேர், வழக்கமஜபநால் தமைது கநாரியேத்கதச் ஷசய்யேஜவ அவருகடயே தருட்டு
ஷவளிப்பட்டு விட்டது. மைநாமைநா, ஐயேகர உடஜன நீக்கிவிட ஜவண்டுஷமைன்று ஆத்தரப்பட்டநார்.
ஷபரியேண்ணநா சபநாரிசன் ஜபரில் ஐயேருக்கு மைன்னிப்பு அளிக்கப்பட்டது. அதன் பிறகு மைநாஜனஜேரிடம
ஷபட்டிச் சநாவி ஷகநாடுப்பகத நிறுத்தக் ஷகநாண்டநார்கள. மைநாமைநாஜவ முன்னின்று எல்லநாக்
கநாரியேங்ககளயும ஜமைற்பநார்த்து வந்தநார். மைநாஜனஜேருக்கு ஷவளி அலுவல்ககள மைட்டுஜமை கவனித்துக்
ஷகநாளளும ஷபநாறுப்பு ஷகநாடுக்கப்பட்டது. அடுத்த ஊர் தருப்பூர் ஜபநாவதநாக முடிவு ஷசய்தனர்
தருப்பூருக்கு நநாங்கள ஜபநானஜபநாது தண்ணிர்ப் பஞ்சம அதகமைநாயிருந்தது. பல ஆண்டுகளநாக மைகழஜயே
இல்கல. எங்கு பநார்த்தநாலும வறண்டு ஜபநாயிருந்தது. கநாகலயிலும மைநாகலயிலும தண்ணிருக்கநாக
ஷநடுந்துநாரம ஷசன்று வருஜவநாம. இறங்கிக் குளிக்கக் கூடியே முகறயில் சல கிணறுகள இருந்தன. சலர்
குளிக்க அனுமைதப்பநார்கள. ஒருசலர் கூடநாஷதன்று மைறுத்து விடுவநார்கள. எப்படிஜயேநா ஷகஞ்சக் கூத்தநாடி,
இலவச டிக்ஷகட்டுகள ஷகநாடுத்து, சலகரச் சரிபடுத்தக் ஷகநாண்ஜடநாம.

கநாக்கக வலிப்பு
கமஷபனியில் எம. சங்கரன் என்று ஒரு நடிகர் இருந்தநார். அவர் ஷபண் ஜவடம புகனபவர். அவருக்கு
கநாக்ககவளி ஜநநாய் உண்டு. அது எதர்பநாரநாமைல் தடீஷரன்று வந்துவிடும. அதுவும
தண்ணிர்த்துகறகளில்தநான் இந்த ஜநநாய் ஷபருமபநாலும வருவது வழக்கம. ஒருநநாள முற்பகலில் நநாங்கள
எல்ஜலநாரும எண்ஷணய் ஜதய்த்துக் குளித்துக் ஷகநாண்டிருந்ஜதநாம. எம. சங்கரன் சநாவ கநாசமைநாகஜவ
எகதயும ஷசய்வநார். குளிப்பதலும அப்படித்தநான். முதலில் ஒரு கிணற்றில் சயேக்கநாய் ஜதய்த்துத்
தகலகயே நன்றநாக அலசவிட்டு, பிறகு அருகிலுளள மைற்ஷறநாரு கிணற்றில் குளிக்க ஜவண்டும. எனஜவ
நடிகர்கள இரண்டு கிணற்றிலுமைநாகக் குளித்துக் ஷகநாண்டிருந்ஜதநாம.
முதல் கிணற்றில் சங்கரனும, சன்னண்ணநாவும இன்னும இரண்ஷடநாருவரும மைட்டுஜமை இருந்தநார்கள.
சங்கரன் தடீஷரன்று கக கநால்கஜள அடித்துக்ஷகநாண்டு தண்ணிரில் மூழ்கினநார்... ஒரு நிமிடம, இரண்டு
நிமிடம; மூழ்கியேவர் ஷவளிவரஜவ இல்கல. பக்கத்தல் குளித்துக் ஷகநாண்டிருந்தவர்கள
பரபரப்பகடந்தநார்கள. சன்னண்ணநா ஷகநாஞ்சம துணிவுளளவர். மூழ்கிப் பநார்த்தநார். ஆழமைநான கிணறு.
அடிப்புறத்தல் ஏஜதநா உருவம கிடப்பது ஜபநால் புலப்பட்டது அவருக்கு. இரண்டநாவது முகறயும
மூழ்கித் துநாக்கிப் பநார்த்தநார். முடியேவில்கல. இதற்குள ஷசய்தயேறிந்து பக்கத்துக் கிணற்றில் குளித்துக்
ஷகநாண்டிருந்தவர்களும ஓடி வந்தநார்கள. வந்தவர்களில் ஜகநாபநால் பிளகள மிகவும கதரியே சநாலி, அவர்
வந்த ஜவகத்தஜலஜயே கிணற்றில் குதத்து மூழ்கினநார். அடுத்த நிமிடத்தல் சங்கரகனயும தூக்கிக்
ஷகநாண்டு ஜமைஜல வந்தநார். எல்ஜலநாரும வியேப்ஜபநாடும, கவகலஜயேநாடும அவகரஜயே பநார்த்துக்ஷகநாண்டு
நின்ஜறநாம. ககரக்குக் ஷகநாண்டு வந்து, மூர்ச்சத்துக் கிடந்த சங்கரகனத் தகலமீது கவத்துக் ஷகநாண்டு
சுற்றினநார். சங்கரன் வநாய்வழியேநாகத் தண்ணிர் ஷவளிஜயேவந்தது. சல நிமிடங்களுக்குப் பிறகு சங்கரனுக்கு
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மூச்சு வந்தது. எங்களுக்கும உயிர் வந்தது.ஜகநாபநாலபிளகளயின் துணிகவ எல்ஜலநாரும. பநாரநாட்டி
வநாழ்த்தனநார்கள.
ஜகநாபநால பிளகள இவ்வநாறு பலசந்தர்ப்பங்களில் எங்களுக்கு மைகத்தநான உதவிகள புரிந்தருக்கிறநார்.
இவர் ஜகநாட்டயேத்தஜல பிறந்தவர். ஆர்ஜமைநானியேம ஜக. டி. கடரநாஜே பிளகள நடத்த வந்த சறுவர்
கமஷபனியில் சல ஆண்டுகள பணிபுரிந்தவர். பின்னநால் தத்துவ மீனஜலநாசனி வித்துவ பநாலசகபயில்
ஆகடயேணிவிக்கும ஷபநாறுப்பில் பல ஆண்டுகள சறப்பநாகச் ஷசயேலநாற்றியேவர். நநாங்கள ஷசநாந்தக்
கமஷபனி ஷதநாடங்கியேபின் உரிகமைஜயேநாடு எங்களிடம வந்து, பணியேநாளரநாக மைட்டுமைல்லநாது,
பநாதுகநாப்பநாளரநாகவும இருந்து வந்தநார். இவருகடயே வலிகமையும வீரமும. எங்கள குழுவுக்குத்
ஜதநான்றநாத் துகணயேநாக இருந்து வந்தன.
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சர்தருத்த நநாடகநாசரியேர்
தருப்பூரில் நநாடகங்கள நடந்துஷகநாண்டிருந்தஷபநாழுது, சர் தருத்த நநாவல் நநாடகநாசரியேர்’
எனப்புகழ்ஷபற்ற தரு எம கந்தசநாமி முதலியேநார் எங்கள கமஷபனிக்கு வந்துஜசர்ந்தநார். முதலியேநா ஜரநாடு
அவரது புதல்வரநான நடிகமைணி எம. ஜக. ரநாதநாவும, மைற்ஷறநாரு சறந்த நடிகரநான ஜக ஜக.
ஷபருமைநாளும வந்தநார்கள. ஏற்கனஜவ நடந்து வந்த இரநாஜேநாமபநாள நநாடகம, ஆசரியேர் முதலியேநார்
வந்ததும புதுகமை ஷபற்றது. கந்தசநாமி முதலியேநார் ஷசன்கன சுகுண விலநாச சகபயில் ஷபண்
ஜவடநடிகரநாக இருந்தவர். பமமைல் சமபந்த முதலியேநாரிடம பயிற்ச ஷபற்றவர். பநாலநாமபநாள கமஷபனி,
பி. எஸ். ஜவலுநநாயேர் கமஷபனிகளுக்ஷகல்லநாம பமமைல் முதலியேநாரின் மைஜனநாஹரன் நநாடகத்கத
இவர்தநான் ஷசநால்லி கவத்தநார். மைதுகர ஒரிஜினல் பநாய்ஸ் கமஷபனியில் நீண்டகநாலம இருந்தநார். ஜஜே.
ஆர். ரங்கரநாஜேஜூவின் இரநாஜேமபநாள, இரநாஜஜேந்தரநா, சந்தரகநாந்தநா, ஆனந்த கிருஷ்ணன் ஆகியே
நநாவல்ககளஷயேல்லநாம நநாடகமைநாக்கி அரங்ஜகற்றினநார். இவகர எங்கள ஆசரியேரநாகப் ஷபற்றது ஷபரும
பநாக்கியேம என்ஜற கருதஜனநாம. தருப்பூர் நநாடகம முடிந்து கமஷபனி பநாலக்கநாடு ஷசன்றது.

புதயே நநாடகங்கள
பநாலக்கநாடு வந்ததும பமமைல் சமபந்தனரின் இரத்தனநாவளி பநாடம ஷகநாடுக்கப் ஷபற்றது. அப்ஜபநாது
எங்கள கமஷபனியில் எஸ். என். இரநாகமையேநா, மைஜனநாகரனத் தவிர மைற்ஷறல்லநா நநாடகங்களிலும
கதநாநநாயேகனுக நடித்து வந்தநார். இரத்தனவளியில் வத்சரநாஜேன் பநாடம மிகவும அதகமைநான வசனங்கள
உளளது. அகத இரநாகமையேநாவுக்குக் ஷகநாடுக்க வநாத்தயேநார் விருமபவில்கல. “வுண்முகமதநான் ஜவண்டும”
என்று வற்புறுத்தனநார். வத்சரநாஜேன் பநாடம எனக்குக் ஷகநாடுக்கப்ஷபற்றது. பநாலக்கநாடு அமிட்டி ஹநாலில்
இரத்தனுவளி நநாடகம அரங்ஜகறியேது. எம. ஜக. ரநாதநா வசந்தகளுகவும, ஜக. ஜக. ஷபருமைநாள
பநாப்ரவ்யேளுகவும, என். எஸ். கிருஷ்ணன் டநாமரவ்யேனுகவும, சறப்பநாக நடித்தநார்கள. சன்னண்ணநா
வநாசவதத்கத இரத்தனவளி பநாத்தரத்கத இரு பகுதகளநாகப் பிரித்து, முற்பகுதகயேச் ஜசதுரநாமைனும பிற்
பகுதகயேச் ஷசல்லமும நடித்தநார்கள. நநாடகம மிகவும நன்றநாய் இருந்ததநாக அகனவரும ஷசநால்லிக்
ஷகநாண்டநார்கள.
தமபி பகவத அதுவகர பபூன் ஜவடஜமை புகனந்து வந்தநான். வநாத்தயேநார் வந்ததும அவனுக்கு ஜவறு
ஜவடங்களும ஷகநாடுக்கப் பட்டன. மைஜனநாஹரனில் ரநாஜேப்பிரியேன் ஜவடம ஷகநாடுத்து, நன்முக நடிப்பும
ஷசநால்லிக் ஷகநாடுத்தநார். விளமபரங்களிலும அவகனப்பற்றித் தனியேநாகக் குறிப்பிட்டு எழுதனநார்.
இரநாஜேநாமபநாள நநாடகத்தல் நநான் வக்கீலநாகவும, பகவத பநாரிஸ்டரநாகவும நடிப்ஜபநாம. ககடசயேநாக
நகடஷபறும நீதமைன்றக் கநாட்சயில் ஆங்கிலத்தல் எனக்கும பகவதக்கும வசனம எழுதக்ஷகநாடுத்தநார்.
ஆங்கிலத்கத தநாங்கள தமிழிஜலஜயே எழுத ஷநட்டுருப் ஜபநாட்ஜடநாம. ஆங்கிலம நன்முக அறிந்தவர்கள
ஜபசுவகதப்ஜபநால் அந்த வசனத்கதப் ஜபசவும எங்களுக்குப் பயிற்ச ஷகநாடுத்தநார். நநானும பகவதயும
ஆங்கிலத்தல் ஜபசயேகத ரசகர்கள ஷபருத்த கரஜகநாஷம ஷசய்து வரஜவற்றநார்கள.

இரநாஜஜேந்தரநா
பநாலக்கநாடு முடிந்து, ஜகநாயேமுத்துர் ஷசன்றதும இரநாஜஜேந்தரநா நநாடகம தயேநாரநாயிற்று. இரநாஜஜேந்தரநா ஒரு
சமூகச் சர்தருத்த நநாடகம, வரதட்சகணயின் ஷகநாடுகமைகயே உயேர்ந்த முகறயில் எடுத்துக் கநாட்டும
நநாடகம. 1922 ல் பநாவலர் கமஷபனிக்குப் ஜபநான சமையேம ஜவஷத்கத நிறுத்தயே ஷபரியேண்ணநா டி. ஜக.
சங்கரன், நநாவல் நநாடகங்கள தயேநாரநானதும ஜவடம புகனயேத் ஷதநாடங்கினநார். இரநாஜஜேந்தரனில்
ஷபரியேண்ணநாவுக்கு ரநாகவன்ஜவடம ஷகநாடுக்கப் ஷபற்றது. நநான் ரநாகவனின் மைகள, லட்சுமியேநாக
நடித்ஜதன். ஒரு படுஷகநாகலகயே ஜநரில் பநார்த்ததநால், லட்சுமிக்குப் கபத்தயேம பிடித்து விடுகிறது. அது
மிகவும சரமைப்பட்டு நடிக்க ஜவண்டியே கநாட்ச. அந்தக் கநாட்சயில் நடிப்பதற்கு வநாத்தயேநார் எனக்குப்
பிரத்தஜயேகப் பயிற்ச அளித்தநார். லட்சுமியின் கநாதலன் ரங்கநநாத், ஒரு கநாதல் கநாட்சயில் மைகநாகவி
ஜஷக்ஸ்பியேர் சங்கீதத்கதப் பற்றிச் ஷசநால்லியிருக்கும சல வரிககள ஆங்கிலத்தல் ஷசநால்ல ஜவண்டும.
ரங்கநநாத்தநாக நடித்த ரநாகமையேநாவுக்கு ஆங்கிலத்தல் ஜபச வரவில்கல. எனஜவ அந்த வசனத்கத
லட்சுமிஜயே ஜபச ஜவண்டியேதநாயிற்று. “மைகநாகவி ஜஷக்ஸ்பியேர் ஷசநால்லுகிறநார்”...என்று ஷசநால்லத்
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ஷதநாடங்குவநார் ரநாகமையேநா. உடஜன நநான் இகடமைறித்து, “ஒ, அதுவநா? எனக்குத் ஷதரியுஜமை” என்று
ஜஷக்ஸ்பியேரின் கவிகயேச் ஷசநால்லி முடிப்ஜபன். ரநாகமையேநா ஜபச ஜவண்டியே வசனத்கதத்தநான் நநான்
ஜபசுகிஜறன் என்று ரசகர்கள எளிதநாகப் புரிந்து ஷகநாண்டநார்கள. நநாடக அரங்ஜகற்றத்தன்று, இந்த
ஆங்கில வசனத்கத நநான் ஜபச முடித்து ரநாகமையேநா மீண்டும ஜபசத் ஷதநாடங்கியேதும ரசகர்கள ககதட்டி
வரஜவற்றநார்கள,

வரதட்சகணயின் ஷகநாடுகமை
இரநாஜஜேந்தரனநாக எம. ஜக. ரநாதநாவும, ருக்மைணியேநாகச் சன்னண்ணநா டி. ஜக. முத்துசநாமியும அற்புதமைநாக
நடித்தநார்கள. இரநாஜஜேந்தரனில் முக்கியேமைநான கட்டம இது: ஜகநாபநாலநாச் சநாரியின் சூழ்ச்சயேநால்
சற்றன்கன ரங்கமமைநாள, ருக்மைணிக்கு மையேக்க மைருந்கதப் பநாலில் கலந்து ஷகநாடுத்து விடுகிறநாள. ஸ்ரீ ரங்க
நநாதகரத் தரிசத்து வரலநாஷமைன்று ஜபநாக்குக் கநாட்டி ஆலயேத்துக்கு அகழத்து வருகிறநாள. வருகிற வழியில்
ருக்மைணிக்கு மையேக்கம வந்து விடுகிறது. உடஜன அருகிலிருக்கும ஜகநாபநாலநாச் சநாரியின் வீட்டுக்குள
நுகழகிறநார்கள. அங்கு ருக்மைணிகயேப் படுக்க கவக்கிறநார்கள. ஜகநாபநாலநாச்சநாரியின் தட்டப்படி அங்ஜக
கநாத்தருக்கிறநான் இரநாஜஜேந்தரன். ருக்மைணிகயேத் தனிஜயே அகறயில் கட்டிலில் கிடத்தவிட்டு
ரங்கமமைநாளும, ஜகநாபநாலநாச் சநாரியும மைகறகிறநார்கள. ருக்மைணி மையேக்கமைநாயிருக்கும அந்நிகலயில்
இரநாஜஜேந்தரன் தன் ஆகசகயே நிகறஜவற்றிக் ஷகநாளகிறநான். இளகமையின் ஷவறி அடங்கியேதும அவன்
உளளத்தலுளள நல்லுணர்வுகள ஜமைஷலழுமபுகின்றன. மைனச்சநாட்ச அவகனக் கண்டிக்கிறது.
ஒழுக்கத்கத உயிஷரன மைதக்கும அந்த இளம ஷபண், உணர்வு ஷபற்றுத் தன் அலங்ஜகநால நிகலகயேக்
கண்டு தற்ஷகநாகல ஷசய்து ஷகநாளளக் கூடநாஜத என்று எண்ணநாகிறநான், அவளிடம மைன்னிப்புக் ஜகட்கத்
துடிக்கின்றநான். தற்ஷகநாகல ஷசய்து ஷகநாளளக் கூடநாஷதன்று அவளிடம வநாக்குறுத ஷபற விருமபுகிறநான்.
அவன் சந்தகனயில் மூழ்கித் தத்தளித்து நிற்கும இந்த ஜநரத்தல், ருக்மைணி கண்விழிக்கிறநாள; சுற்று
முற்றும பநார்க்கிறநாள; சத்த, தன்கன ஜமைநாசம ஷசய்து விட்டகத உணர்ந்து ஆஜவசம ஷகநாளளுகிறநாள.
நடிப்புத் தறகமைக்ஜக சவநால்விடும ஒர் அற்புதமைநான கட்டம இது. இந்தக் கநாட்சயில் எம. ஜக. ரநாதநாவும
சன்னண்ணநாவும அபநாரமைநாக நடித்தநார்கள. கற்பிழந்த அந்த நிகலயில் நின்று, கதறி, அதகனச்
சூகறயேநாடியே அந்த இகளஞகனச் சபித்து, ஆஜவசமைநாகப் ஜபச, “ஐஜயேநா, அமமைநா, அப்பநா” என்று அலறி
ருக்மைணி மூர்ச்கசயேகடகிறநாள.
சன்னண்ணநா இந்தக் கநாட்சயில் மூர்ச்சத்து விழுந்ததும சகபஜயேநார் மிகுந்த உணர்ச்சயுடன் பலமைநாகக்
ககதட்டிப் பநாரநாட்டினநார்கள. கநாட்சகயேப் பநார்த்துக்ஷகநாண்டு, உளஜள இருந்த எங்களுக்ஷகல்லநாம
புல்லரித்துப் ஜபநாய்விட்டது. கநாட்ச முடிந்ததும வநாத்தயேநார், சன்னண்ணநா நடித்தகத அபநாரமைநாகப்
பநாரநாட்டிப் புகழ்ந்தநார்.
இரநாஜஜேந்தரனில் சறந்த நககச்சுகவப் பநாத்தரம ஜகநாபநாலநாச்சநாரி. அந்தப் பநாத்தரம என். எஸ்.
கிருஷ்ணனுக்ஜக தரப்ஷபற்றது. என். எஸ். ஜக. அகதத் தறமஷபற நடித்து, வநாத்தயேநாரின் பநாரநாட்கடப்
ஷபற்றநார். தமபி பகவதக்கு, சனிவநாசன் ஜவடம ஷகநாடுக்கப் ஷபற்றது. சனிவநாசன் ஒரு சன்ன வில்லன்
பநாத்தரம. அதல் பகவதக்கு நல்லஜபர். மிகச்சறுவனநாக இருந்ததநால் அடிக்கடி ரசகர்கள ககதட்டி
மைகிழ்ச்சகயேத் ஷதரிவித்தநார்கள.
ஜக. ஜக. ஷபருமைநாள, துப்பறியும ஜகநாவிந்தகக நடித்தநார். இரநாஜஜேந்தரனுக்கநாக ஸ்ரீரங்கம ஜகநாவில்,
கநாளிவிக்ரஹம முதலியே சல புதயே கநாட்சககளயும தயேநாரித்ஜதநாம. ஜகநாகவ, ஷவகரட்டி ஹநாலில்
இரநாஜஜேந்தரன் நநாடகத்தற்கு அபநாரமைநான வசூலநாயிற்று. ஷகநாட்டகக உரிகமையேநாளர் தரு. வின்ஷசன்கட
வநாத்தயேநாஜர ஜநரில் கண்டு, சனிமைநாவுக்கு உபஜயேநாகிக்கும ‘ஆர்க் கலட்கட'க் ஷகநாடுத்துதவுமபடியேநாகக்
ஜகட்டுக் ஷகநாண்டநார், “ஷவகரட்டி ஹநால் உரிகமையேநாளர் வின்ஷசன்ட் அவர்கள, அன்புடன் உதவியே
சனிமைநா கநார்பன் ஆர்க் கலட்டின் ஒளியில் எங்கள அற்புதக் கநாட்சககளக் கநாணத் தவறநாதீர்கள” என்று
ஆர்க் கலட்கடக் குறித்துத் தனியேநாக விளமபரமும ஷசய்தநார். நநாடகம நகடஷபறுமஜபநாது ஸ்ரீ ரங்கம
ஜகநாவில், கநாளிவிக்ரஹத்தன் அருஜக நடக்கும ஷகநாகல, ருக்மைணி பநாங்க் ஆகியே முக்கியே கநாட்சகளில்,
ஷமைளனப் படம கநாண்பிக்கும அகறயிலிருந்து ஆர்க் கலட்டின் ஷவளிச்சம விதவித நிறங்களில்
பளிச்சட்டு ஒளி வீசும, ரசகர்கள அந்த நநாளில் இந்தச் சநாதநாரணக் கலர் கலட்கட வியேப்ஜபநாடு
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பநார்த்தநார்கள. அந்த கலட் கநாண்பிக்கப்படும ஜபநாஷதல்லநாம மைசழ்ச்சஜயேநாடும, ஆரவநாரத்ஜதநாடும
வரஜவற்றநார்கள.
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தகரப்படமும நநாடகமும
ஜகநாகவயில்தநான் முதன் முதலநாகத் தகரப்படம கநாண்பிக்கும தஜயேட்டரில் நநாடகம நடித்ஜதநாம.
மைநாகல 6.30 முதல் 9.மைணி வகர ஷமைளனப் படம ஏதநாவது நகடஷபறும. அதன் பிறகு 9.30 க்கு நநாடகம
ஷதநாடங்குஜவநாம. நநாங்கள எல்ஜலநாரும படம பநார்க்கும ஆகசயேநால் விகரவநாகஜவ சநாப்பிட்டுவிட்டுக்
ஷகநாட்டககக்கு வந்துவிடுஜவநாம.
ஷவகரட்டி ஹநாலில் நநாங்கள நநாடகம நடத்தயே சமையேத்தல் ஆங்கில சரியேல் படங்கள ஒடிக்
ஷகநாண்டிருந்தன. வில்லியேம ஷடஸ்ட்மைநாண்ட் என்னும நடிகர் நடித்த நீளப் படம எங்ககள மிகவும
கவர்ந்தது. ஒரு படத்தற்குச் சுமைநார் 60 சுருகணகள இருக்கும. இந்தச் சுருகணககள நநான்கு
பகுதகளநாக்கிக் ஷகநாளவநார்கள. ஒவ்ஷவநாரு பநாகத்கதயும ஒரு வநாரம ஜபநாடுவநார்கள. ஷவளளிக்கிழகமை
பநாகம மைநாற்றுவநார்கள. ஷபநாதுமைக்கள ஷதநாடர்ந்து ஒரு மைநாதம படத்கதப் பநார்த்தநால்தநான் முழுக்
ககதகயேயும புரிந்து ஷகநாளள முடியும. ஒவ்ஷவநாரு பகுதயும முடியும ஜநரத்தல் கதநாநநாயேககனஜயேநா,
அல்லது கதநாநநாயேகிகயேஜயேநா மிகவும அபநாயேகரமைநான நிகலயில் சக்க கவத்துவிட்டு, அந்த
அபநாயேத்தலிருந்து அவர்கள எப்படித் தப்புகிறநார்கள என்பகதப் பநார்க்கப் ஷபநாது ஜேனங்களின்
உணர்ச்சகயேத் துண்டி விடுவநார்கள. அடுத்த பகுதகயே எப்ஜபநாது பநார்க்கப் ஜபநாகிஜறநாஷமைன்று
எங்களுக்கு ஏக்கமைநாக இருக்கும. நிகழ்ச்ச மைநாற்றத்தன்று சநாப்பநாட்கடக்கூட மைறந்து விட்டு, முன்னநாடிஜயே
சலர் ஷகநாட்டககக்கு வந்துவிடுவதுமுண்டு.

நடிகமைணி சகஸ்ரநநாமைம
ஜகநாகவயிலிருந்தஜபநாதுதநான் நடிகமைணி எஸ். வி. சகஸ்ர நநாமைம கமஷபனியில் வந்து ஜசர்ந்தநார். அவர்
ஜசர்ந்தஜத ஒரு சுகவயேநான நிகழ்ச்ச. கமஷபனியில் ஷபற்ஜறநார்கள அனுமைத யில்லநாமைல் யேநாகரயும
ஜசர்ப்பது வழக்கமில்கல. சகஸ்ரநநாமைம வந்து ஜகட்டஜபநாது அவருக்கு 13 வயேதருக்கலநாம. “உன்
தகப்பனரிடமிருந்து கடிதம வநாங்கிக் ஷகநாண்டு வநா ஜசர்த்துக் ஷகநாளகிஜறன்” என்றநார் ஷபரியேண்ணநா.
உடஜன சகஸ்ரநநாமைம கமஷபனியில் ஜசரஜவண்டுஷமைன்ற ஆர்வத்தநால், தகப்பனநார் எழுதுவதுஜபநால் ஒரு
கடிதத்கதத் தநாஜமை எழுதனநார். ஷபரியேண்ணநாவிடம ஷகநாண்டு வந்து ஷகநாடுத்து விட்டுக் கமஷபனியில்
ஜசர்ந்து ஷகநாண்டநார். பிறகு அந்தக் கடிதத்தல் கண்ட முகவரிக்குப் ஷபரியேண்ணநா கடிதம எழுதனநார்.
தகப்பனநார் அலறியேடித்துக் ஷகநாண்டு வந்து ஜசர்ந்தநார். அவருக்கு சகஸ்ரநநாமைத்கதக் கமஷபனியில் ஜசர்க்க
விருப்பம இல்கல. ஷபரியேண்ணநா அவஜரநாடு ஷவகு ஜநரம வநாதநாடினநார். “நநாடகத் துகறயில்
விருப்பமிருக்கும கபயேகன ஜவறு துகறக்கு அனுப்புவது சரியேல்ல” என்று எடுத்துச் ஷசநான்னநார்.
ககடசயேநாகத் தந்கதயின் பூரண சமமைதத்ஜதநாடு சகஸ்ரநநாமைம கமஷபனியில் ஜசர்ந்து ஷகநாண்டநார்.

எடிஜபநாஜலநா, எல்ஜமைநா
ஜகநாகவ நநாடகம முடிந்ததும கமஷபனி ஜசலம ஷசன்றது. ஜசலம ஷகநாட்டகககளிலும சனிமைநா சரியேல்
படங்கள நடந்து வந்தன. அகவ எடிஜயேநாஜலநா, எல்ஜமைநா நடித்த படங்கள. இவ்விரு நடிகர்களும சரியேல்
ஷமைளனப் படங்கள வந்த கநாலத்தல் பிரமைநாதமைநான ஷபயேர் ஷபற்றிருந்தநார்கள. இந்த இரு நடிகர்களுக்கும
தனித்தனி ரசகர்கள இருந்தநார்கள. இவர்கள அந்நடிகரின் ஷபயேரநால் கட்சயேநாக நின்றனர். எங்கள
கமஷபனி நடிகர்களில் சலர் எடிஜபநாஜலநா கட்ச; சலர் எல்ஜமைநா கட்ச; இருவரில் யேநார் நல்ல நடிகர்? யேநார்
பலசநாலி? என்பதல் இரு கட்சயேநாளருக்கும ஜபநாட்டி. சல சமையேங்களில் இதற்கநாக வநாய்ச் சண்கடகூட
ஏற்படுவதுண்டு. பழங்கநாலத்தல் நகடஷபற்ற இந்தச் சமபவங்கஜள ஷயேல்லநாம நிகனத்தநால்
சரிப்புத்தநான் வருகிறது. இப்ஜபநாதும கட்சச்சண்கடகள ஜவறு உருவங்களில் இருந்து வருகிறஜத தவிர,
அடிப்பகட உணர்ச்ச மைநாறிவிட்டதநாகக் கூறுவதற்கில்கல. இவ்வநாறு நநாங்கள சனிமைநா பநார்த்து வந்த
ஜபநாஷதல்லநாம இந்தச் சனிமைநாப் படம வநாய் தறந்து ஜபசுவது நம கநாதல் விழுந் தநால் எவ்வளவு
அற்புதமைநாக இருக்கும என எண்ணிப் பநார்ப்பதுண்டு. நநாமும ஒரு கநாலத்தல் சனிமைநாப் படத்தல் நடிக்க
ஜநருஷமைன நநாங்கள அப்ஜபநாது கனவு கூடக் கநாணவில்கல.

பிரதநாபச்சந்தரன்
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ஜசலத்தல் பிரதநாபச்சந்தரன் நநாடகம தயேநாரநாயிற்று. இந்நநாடகம பல ஆண்டுகளுக்கு முன் இரநாமைசநாமி
ரநாஜேநா என்பவரநால் எழுதப் ஷபற்றது. தரு. கந்தசநாமி முதலியேநாஜர இந்நநாடகத்கதப் பயிற்றுவித்தநார். நநான்
பிரதநாபச்சந்தரனில் விசுவநாசகநாதகன் என்னும பநாத்தரத்கத ஏற்ஜறன். ஷபயேஜர பநாத்தரத்தன் பண்கப
உணர்த்துகிறதல்லவநா? நநான் முதன் முதலநாகத் தஜயேநானநாக ஜவடம தநாங்கியேது இந்த நநாடகத்தல்தநான்.
இந் நநாடகத்கத ஷமைநாத்தம நநான்கு முகறஜயே நடித்தருக்கிஜறநாம. ஷதநாடர்ந்து நகடஷபறவில்கல.
கநாரணம, இது ஷபருமபநாலும டமபநாச்சநாரி நநாடகத்கத அடிப்பகடயேநாகக் ஷகநாண்டது.
இளஞ்சறுவர்களுக்கு ஜவண்டநாத பல கருத்துக்கள இந்நநாடகத்தல் இருந்தன. சறுவர்கள இந்நநாடகத்தல்
நடிப்பகத ரசகர்கள அவ்வளவநாக வரஜவற்கவில்கல. உகரயேநாடல்கள தமிழ், ஆங்கிலம, ஷதலுங்கு
ஆகியே பல ஷமைநாழிககளக் ஷகநாண்டிருந்தன. இந்நநாடகத்தல் எம. ஜக. ரநாதநா, முழுவதும ஷதலுங்கு ஜபசும
ஷசட்டியேநாரநாக ஒரு நககச்சுகவப் பநாத்தரத்கத ஏற்று, அற்புதமைநாக நடித்தகத என்னநால் மைறக்க
முடியேவில்கல.

ரயில்ஜவயில் லஞ்சம
ஜசலத்தல் சந்தரகநாந்தநா நநாடகம பநாடம ஷகநாடுக்கப் ஷபற்றது. ஒத்தககயும ஷதநாடர்ந்து நகடஷபற்று
வந்தது. அடுத்த ஊரில் அரங்ஜகற்றமைநாகும என நமபிக் ஷகநாண்டிருந்ஜதநாம. இந்த ஜநரத்தல் கமஷபனி
ஷபங்களுருக்குப் புறப்பட்டது. ஷபங்களுர் கண்ஜடநான்ஷமைண்ட் லக்ஷிமி தஜயேட்டரில் நநாடகங்கள
நடத்தஜனநாம. இங்கு நநாடகம ஷதநாடங்கு முன்ஜப சறிது ஷதநால்கல ஏற்பட்டது. ஜசலத்தலிருந்து சன்
சநாமைநான்ககளக் கூட்ஸ் வண்டியில் ஏற்றிவிட்டு, நநாங்கள ஷபங்களுருக்குப் ஜபநாய் விட்ஜடநாம. சநாமைநான்
குறிப்பிட்டபடி வந்துவிடுஷமைன்று நமபி நநாடகத் ஜததயும விளமபரம ஷசய்து விட்ஜடநாம. ஆனநால்,
சநாமைநான்கள குறித்த ஜததயில் வரவில்கல. எங்களுக்கும எவ்விதத் தகவலும இல்கல. ஜசலம ஜேங்ஷனில்
கூட்ஸ் வண்டி கழற்றி விடப்பட்டிருப்பதநால் அது சரியேநான நிகலயில் இல்கலஷயேன்றும, மீண்டும
எங்கள ஆட்கள வந்து சநாமைநான்ககள ஜவறு வண்டியில் ஏற்ற ஜவண்டுஷமைன்றும, ஜசலத்தலிருந்து வந்த
ஒரு நண்பர் கூறினநார். பிறகு ஜசலம ஜபநாய் விசநாரித்ததல் இது, ரயில்ஜவ கூட்ஸ் ஷஷட் அதகநாரி
ஒருவருக்கு இலவச டிக்ஷகட் ஷகநாடுக்கநாததநால் ஏற்பட்ட விகனஷயேன்பது ஷதரியே வந்தது. அந்த அதகநாரி
தன்னநால் இயேன்ற புண்ணியேத்கதச் ஷசய்து, முதல் நநாடகத்கதஜயே நிறுத்தும படியேநாகச் ஷசய்து விட்டநார்.
விபரம ஷதரிந்ததும அவருக்கு லஞ்சம ஷகநாடுத்து, அஜத வண்டிகயே மீண்டும ஷபங்களுருக்கு அனுப்ப
ஏற்பநாடு ஷசய்து வந்தநார் மைநாஜனஜேர்.

பநார்ச கமஷபனி நநாடகம
ஷபங்களுரில் எங்கள நநாடகம நகடஷபறுவதற்கு முன் அஜத ஷகநாட்டககயில் பநார்ச
கமஷபனியேநாரின் இரு நநாடகங்ககளப் பநார்த்ஜதநாம. கநாட்ச அகமைப்புகள பிரமைநாதமைநாக இருந்தன.
பிரதநான நநாடகத்தஜலஜயே நககச்சுகவகயே இகணக்கநாமைல் அதற்ஷகன்று ஒரு தனி நநாடகஜமை
நடித்தநார்கள. பிரதநான நநாடகத்தல் ஒரு கநாட்ச முடிந்ததும, நககச்சுகவ நநாடகத்தன் கநாட்ச ஷயேநான்று
நகடஷபறும. இரு நநாடகங்களின் கநாட்சகளும ஒன்றன் பின் ஒன்றநாகத் ஷதநாடர்ந்து நகடஷபறும.
பிரதநான நநாடகம முடியு முன்ஜப நககச்சுகவ நநாடகம முடிந்துவிடும. இந்த முகற எங்களுக்குப் புததநாக
இருந்தது. இருந்தநாலும, நநாடகங்ககள நன்கு ரசத்ஜதநாம. இந்த நநாடகத்கதப் பநார்த்ததன் மூலம சல
புதயே அனுபவங்ககளப் ஷபற்ஜறநாம. ஷபங்களுரில் சரியேநானபடி வசூல் ஆகவில்கல. இந்த நிகலயில்
வநாத்தயேநார் கந்தசநாமி முதலியேநாரும, எம. ஜக. ரநாதநாவும, ஜக. ஜக. ஷபருமைநாளும தடீஷரன்று
கமஷபனியிலிருந்து விலகிக் ஷகநாண்டநார்கள. வநாத்தயேநார் தயேநாரித்த நநாடகங்ககள அவர் இல்லநாது
நடத்துவது கஷ்டமைநாகி விட்டது. ஷபரியேண்ணநா டி. ஜக. சங்கரன், எம. ஜக. ரநாதநா புகனந்து வந்த
பநாத்தரங்ககள ஏற்க ஜவண்டியே ஷநருக்கடி ஏற்பட்டது. ஷபங்களுரில் விகரவில் நநாடகத்கத
முடித்துக்ஷகநாண்டு தருப்பத்தூர் வந்துஜசர்ந்ஜதநாம.

பிரண்டுக்கு ஜயேநாகம
அப்ஜபநாது கமஷபனியில் சறு ஜவஷங்ககளப் ஜபநாட்டுக் ஷகநாண்டிருந்த பிரண்டு ரநாமைசநாமிக்கு ஜயேநாகம
அடித்தது. ஷபருமைநாள ஜபநாட்டு வந்த துப்பறியும ஜகநாவிந்தன் பநாத்தரத்கத இரநாஜேநாமபநாள, இரநாஜஜேந்தரநா
ஆகியே இரு நநாடகங்களிலும அவர் ஏற்றநார், ஷதளிவநாகப் ஜபசத் தறமஷபற நடித்தநார். அந்தக் கநாலத்தல்
துப்பறியும ஜகநாவிந்தன் ஒன்றுதநான் பநாட்டுகள இல்லநாத பநாத்தரம. பிரண்டு ரநாமைசநாமிக்கு நன்றநாகப் பநாட
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வரநாது. துப்பறியும ஜகநாவிந்தன் ஜவடத்தல் அவருக்கு அபநாரமைநான ஷபயேர் கிகடத்தது.
இரத்தனநாவளியில் எம.ஜக. ரநாதநா நடித்த வசந்தகன் ஜவடத்கதயும ரநாமைசநாமிஜயே தறகமையேநாக நடித்தநார்.

எம. எம. சதமபரநாநாதன் நநாடகம
தருப்பத்துநாரில் நநாங்கள நடித்துக் ஷகநாண்டிருந்தஜபநாது. அருகிலிருந்த கிருஷ்ணகிரியில் எம. எம.
சதமபரநநாதனின் அரிச்சந்தரநா மையேநான கநாண்டம நநாடகம நடந்தது. நநாங்கள பநாவலர் கமஷபனிகயே
விட்டுப் பிரிந்தபின் பநாவலரிடம பயிற்ச ஷபற்று முன்னுக்கு வத்தவர் சதமபரநநாதன். அரிச்சந்தரநா
நநாடகத்தல் அப்ஜபநாது அவருக்கு நல்ல ஷபயேர். அன்று எங்களுக்கு நநாடகமில்லநாததநால் நநானும
மைற்றுஞ்சலரும கிருஷ்ணகிரிக்கு நநாடகம பநார்க்கச் ஷசன்ஜறநாம. அப்ஜபநாது கிருஷ்ணகிரிக்குத் தனியேநாக
ரயில் வண்டித் ஷதநாடர் இருந்தது. சன்ன ரயில் அது. இப்ஜபநாது ஷபநாருட்கநாட்சகளில் ஒடும
விகளயேநாட்டு ரயில்ஜபநால இருக்கும. அதல் பயேணம ஷசய்தது எங்களுக்கு மிகுந்த குதுரகலமைநாக
இருந்தது. அரிச்சந்தரநா நநாடகத்தல் சதமபரநநாதன் மிகுந்த சுறுசுறுப்பநாகவும, அற்புதமைநாகவும நடித்தநார்.
சந்தரமைதயேநாக நடித்தவரின் ஷபயேர் நிகனவில்கல. ஆனநால், சன்னஞ்சறுவகக நின்ற அரிச்சந்தரனுக்கு,
சந்தரமைத தநாய்ஜபநாலத் ஜதநாற்றமைளித்தநார். சதமபரநநாதனுக்கு அப்ஜபநாது பதனன்கு வயேதருக்கலநாம.
சந்தரமைதயேநாக நடித்தவர் முப்பது வயேதுக்கு ஜமைற்பட்ட அமகமை. யேநாரநாக இருந்தநார். சதமபரநநாதன்
தறகமையேநாக நடித்தஜதநாடு அருகமையேநாகவும பநாடினநார். அந்த நநாளில் பிரசத்த ஷபற்றிருந்த டி. எஸ்.
ஜவலமமைநாள, தநாணவமமைநாள, டி. டி. ருக்மைணி, எஸ். டி. சுப்புலட்சுமி, டி. பி. இரநாஜேலட்சுமி, டி. ஆர்.
முத்துலட்சுமி, மிகவும முதுகமைப் பருவமைகடந்த வி. பி. ஜேநானகியேமமைநாள உளளிட்ட ஷபரியே நடிககயேர்
அகனவரும சதமபரநநாதஜனநாடு சந்தரமைதயேநாக நடித்தருக்கிறநார்கள என்பது இங்கு குறிப்பிடத்
தக்கதநாகும. நநாடகம முடிந்ததும சதமபரநநாதனப் பநார்த்துப் பநாரநாட்டிவிட்டு, தருப்பத்துநாருக்குத்
தருமபிஜனநாம.

சவுக்கடி சந்தரகநாந்தநா
வநாத்தயேநார் ஏற்ஷகனஜவ பயிற்ச அளித்தருந்த சந்தர கநாந்தநா நநாடகத்கத நடத்த நநாங்கஜள
முயேற்சத்ஜதநாம. ஓவியேர் ஜக. மைநாதவன் அப்ஜபநாது எங்கள கமஷபனியில் இருந்தநார். அவரிடம அந்த
நநாளிஜலஜயே அற்புதமைநாக வகரயும ஆற்றல் நிரமபியிருந்தது. அவகரக்ஷகநாண்டு
சந்தரகநாந்தநாவுக்குப்ஷபரும ஷபநாருட் ஷசலவில் கநாட்சககள உருவநாக்கிஜனநாம.நநாடக ஒத்தகக
தீவிரமைநாக நடந்தது. ஏரநாளமைநான புககப்படங்கள எடுத்துப் பிரமைநாத விளமபரம ஷசய்யேப் ஷபற்றது.

ஜஜே. ஆர். ரங்கரநாஜேஜு
சந்தரகநாந்தநாகவ நநாவல் வடிவில் எழுதயே ஜஜே.ஆர். ரங்க ரநாஜேஜூ ஜநரில் வந்து பநார்த்துத்தநான் அனுமைத
ஷகநாடுப்பது வழக்கம. இரநாஜேநாமபநாள நநாடகத்தற்கு இருபத்த ஐந்து ரூபநாய்களும, இரநாஜஜேந்தரநா,
சந்தரகநாந்தநா ஆகியே நநாடகங்களுக்கு முப்பது ரூபநாய்களும அவருக்கு ‘ரநாயேல்டி’ யேநாகக் ஷகநாடுக்க
ஜவண்டும. அவர் ஷசநால்வதுதநான் சட்டம. நநாடகத்தல் எந்த அமசமைநாவது அவருக்குத்
தருப்தயேளிக்கநாவிட்டநால் அனுமைத ஷகநாடுக்க மைநாட்டநார். சந்தரகநாந்தநா நநாடகத்தற்குத் ஜததயும ஜபநாட்டுச்
சுவஷரநாட்டிகள ஒட்டப் ஷபற்றன. நநாடகங்களுக்கு இரண்டு நநாட்களுக்கு முன் ஜஜே. ஆர். ரங்கரநாஜேஜு
வந்தநார். அன்ஜற கநாகலயிலும மைநாகலயிலுமைநாக உகடககளப் ஜபநாட்டுக் கநாட்சகளுடன் ஒத்தகக
நடத்தக் கநாண்பித்ஜதநாம. ஒத்தகக முடிந்ததும சலதருத்தங்ககளச் ஷசநால்லிவிட்டுப் ஜபநாய்விட்டநார்.
மைநாமைநாவும, சற்றப்பநாவும அவர் தங்கியிருந்த இடத்தற்குச் ஷசன்றநார்கள. அனுமைத
அளிக்கஜவண்டுஷமைன்று ஜகட்டநார்கள. அவரிடமிருந்து கிகடத்த பதல் சறிதும எதர்பநாரநாததநாக,
அதர்ச்ச தருவதநாக இருந்தது.
நநாடகம சரியில்கல; கநாட்சகளின்அகமைப்புச் சரியில்கல; நடிகர்களின் நடிப்புச் சரியில்கல; பநாடங்கள
சரியில்கலஷயேன்று எல்லநாவற்கறயுஜமை குகற ஷசநால்லிவிட்டு, “இகவ ஷயேல்லநாவற்கறயும விகரவில்
சரிபடுத்தக் ஷகநாண்டு எழுதுங்கள. மைறுபடியும வந்து ஒத்தகக பநார்க்கிஜறன்” என்று ஷசநால்லிவிட்டுச்
ஷசன்கனக்குப் புறப்பட்டுவிட்டநார். அன்று, அவர்மீது எங்களுக்கு வந்த ஜகநாபம, இவ்வளவு
அவ்வளஷவன்று ஷசநால்ல முடியேநாது. என்ன ஷசய்வது? அனுமைதயில்லநாததநால் குறித்த ஜததயில் நநாடகம
நகடஷபறவில்கல. மீண்டும சந்தரகநாந்தநாகவ நடத்தும எண்ணத்கதக் ககவிட்ஜடநாம.
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ஒவியேர் மைநாதவனின் உன்னதக் கநாட்சகள
சந்தரகநாந்தநாவுக்கநாக ஒவியேர் மைநாதவன் எழுதயே கநாட்சகள எங்ககளப் பநார்த்துச் சரித்தன. அவற்றில்
தருக்களளுர் பண்டநார சந்நிதயின் அந்தப்புரம ஒன்கற மிக அருகமையேநாக சருஷ்டித்தருந்தநார். அதல்
ஆறு கதவுகள இருந்தன. அந்த ஆறு கதவுகளிலும ஒரு ஆள உயேரத்தல் எழுதப் ஷபற்றிருந்த
மைடநாதபதயின் கநாதல் மைகனவியேரின் உருவங்கள கண்கணயும, கருத்கதயும கவர்வனவநாக
அகமைந்தருந்தன. ஆறு ஜபரும ஆறு ஜேநாதப் ஷபண்கள; உயிருடன் நிற்பது ஜபநாலஜவ பநார்ப்பவருக்குத்
ஜதநான்றும. அந்த அற்புதக் கநாட்சகயேக் கநாண்பிக்க முடியேநாமைல் ஷசய்துவிட்ட ஜஜே. ஆர். ரங்க ரநாஜேஜுகவ
நநானும, ககலவநாணர் என். எஸ். கிருஷ்ணனும சபித்துக் ஷகநாண்ஜட இருந்ஜதநாம.

ஷபரியேமகமை விகளயேநாட்டு
இந்தச் சமையேத்தல் கமஷபனியின் சல நடிகர்களுக்கு அமகமை ஜநநாய் வந்தது. அவர்ககளத் தனியேநாக
கவத்து, சகிச்கச புரிவது சரமைமைநாக இருந்தது. எங்கள தநாயேநார் நிஜமைநானியேநா ஜேஜுரத் தநால் மிகவும
கஷ்டப்பட்டநார்கள. தங்கக சுப்பமமைநாள, சற்றப்பநா ஷசல்லமபிளகள இருவருக்கும அமகமை
ஜபநாட்டிருந்தது. இன்னும சல கபயேன்களும அமகமை ஜநநாயேநால் அவஸ்கதப் பட்டநார்கள. இந்த
நிகலயில்நநாங்கள பட்டநாபிஜஷகத்கத முடிக்கநாமைல்ஜகநாகவ நநாடகத்கத நிறுத்தவிட்ஜடநாம.
ஜநநாயுற்றவர்ககளஷயேல்லநாம ஜகநாகவயிஜலஜயே தங்ககவத்து, ஜவண்டியே ஏற்பநாடுகள ஷசய்து விட்டுக்
கரூருக்கு வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம. லஷஜுமைணன் என்னும ஒரு நடிகர் கமஷபனியில் இருந்தநார். ஷபண்ஜவடம
புகனபவர். நன்றநாக நடனம ஆடக்கூடியேவர். தநாமபநாள நடனம ஆடிக்ஷகநாண்ஜட புறநா மைநாதரி துணியில்
புகனந்து கநாட்டுவநார்; பரதநநாட்டியேம ஜபநான்ற பல்ஜவறு நடனங்ககளயும நன்றநாக ஆடுவநார்;
நநாடகத்தலும ஷபண் ஜவடங்களில் மிகத் தறகமையேநாக நடிப்பநார். அவர் அமகமை ஜநநாய்க்கு அதகமைநாகப்
பயேந்தவர். கரூர் ரயில் நிகலயேத்தல் இறங்கியேதும லஷஜுமைணன், “அப்பநா! ஒரு வககயேநாக அமகமை
ஜநநாயிலிருந்து தப்பிவிட்ஜடன்” என்று கூறினநார். எல்ஜலநாரும கமஷபனி வீடுவந்து ஜசர்ந்ஜதநாம. மைறுநநாட்
கநாகலயில் லஷஜுமைணனுக்கு அமகமைக் ஷகநாப்பளங்கள இருப்பகதக் கண்டு எல்ஜலநாரும அதசயித்துப்
ஜபநாஜனநாம. அவர் முன்னநாள ரயில் நிகலயேத்தல் ஜபசயேதன் விகளஜவ இது என்று பலஜபர்
அபிப்ரநாயேப்பட்டநார்கள. இதல் அமமைன் விகளயேநாட்டு, ஷதய்வீக சக்த என்பது ஷமைய்ஜயேநா, ஷபநாய்ஜயேநா,
ஆனநால் லஷஜுமைணன்மைட்டும அதுஷதய்வசக்தஷயேன்று: உறுதயேநாக நமபிவிட்டநார். அவகர, அடுத்த
ரயிலில் ஜகநாகவ வீட்டுக்கு அனுப்பி கவத்ஜதநாம. ஜகநாகவயில் எல்ஜலநாருக்கும குணம ஆயிற்று.
ஆனநால் லஷஜுமைணன் அமகமை விகளயேநாட்டுக்குப் பலியேநானநார். கமஷபனி துவங்கியேபின் அதுதநான் முதல்
மைரணம. அவகர அடக்கம ஷசய்துவிட்டு, சற்றப்பநா முதலியேவர்கள வந்து ஜசர்ந்தநார்கள.

எஸ். என். இரநாகமையேநா
கரூரில் நநாடகங்கள ஷதநாடர்ந்து நகடஷபற்று வந்தன. எங்கள கமஷபனியில் அப்ஜபநாது
கதநாநநாயேகனநாகஜவடம புகனந்து வந்தவர் எஸ். என். இரநாகமையேநா என்பகத முன்ஜப ஷசநால்லி
யிருக்கிஜறன். சுவநாமிகள நநாடகங்கள எல்லநாவற்றிலும இவர் கதநாநநாயேகனுக நடித்து வந்தநார். மிக
நன்றநாகப் பநாடக் கூடியேவர். ஏற்கனஜவ சன்கனயேநாபிளகள கமஷபனியில் எங்கஜளநாடு: இருந்தவர்.
அந்தக் கமஷபனி நிறுத்தப்பட்டதும நநாங்கஜள விருமபி ரநாகமையேநாகவச் ஜசர்த்துக் ஷகநாண்ஜடநாம. அவர்,
தம குடுமபத்துடன் தனிஜயே வசத்து வந்தநார். அவருக்குப் பல புதயே நண்பர்கள ஜசர்ந்தநார்கள. அவர் க
ளின் ஜபநாதகனயினல் ரநாகமையேநா, அதகச் சமபளம ஷகநாடுத்தநால்தநான் கமஷபனியில் இருக்க முடியும என
அறிவித்தநார். மைநாதம ஆயிரம ரூபநாய்கள ஜவண்டுஷமைன்று ஜகட்டநார். அவருக்குப் பின்பலமைநாக
உளளுரிலுளள ஒரு வக்கீல் இருந்து ஜவகல ஷசய்தநார். இரநாகமையேநாகவ: நிறுத்தவிட்டு, நநாங்கள நநாடகம
நடத்த ஆரமபித்ஜதநாம. அவருக்குத் துகணயேநாக இருந்த வக்கீல், கரூரில் நல்ல ஷசல்வநாக்கு. உகடயேவர்.
அவருகடயே ஆட்கள நநாடகம நகடஷபறநாமைல் குழப்பம ஷசய்து வந்தநார்கள. ஜவறு வழியின்றிப்
பஞ்சநாயேத்துப் ஜபச ரூபநாய் ஐநூறு சமபளம தருவதநாகச் ஷசநால்லி இரநாகமையேநாகவ மீண்டும ஜசர்த்துக்
ஷகநாண்ஜடநாம.
கரூரிலிருந்து கமஷபனி புதுக்ஜகநாட்கடக்குப் ஜபநானதும இரநாகமையேநா மீண்டும ஷதநால்கல ஷகநாடுக்கத்
ஷதநாடங்கினநார். அவகர விலக்கிவிட்டு நன்னிலம நடரநாஜேன் என்னும புதயே நடிகர் ஒருவகரச்
ஜசர்த்துக் ஷகநாண்ஜடநாம.
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புதுக்ஜகநாட்கடத் தமபுடு பநாகவதர்
புதுக்ஜகநாட்கடயில் தமபுடு பநாகவதர் என்றநால் அகன வருக்கும ஷதரியும. அப்ஜபநாது எங்கள
கமஷபனியில் ஆர்ஜமைநானியேம வநாசத்து வந்த பி. ஆர். கிருஷ்ணமூர்த்த
ஐயேர்புதுக்ஜகநாட்கடகயேச்ஜசர்ந்தவர்.அவர்தநான் தமபுடு பநாகவதகர எங்களுக்கு அறிமுகம ஷசய்து
கவத்தநார். தமபுடு பநாகவதர் சறந்த சங்கீதஞநானம உகடயேவர்; கதநா கநாலட்ஜசபக் ககலயில் விற்பன்னர்;
புதுக்ஜகநாட்கடயிஜலஜயே தம தந்கதயின் ஷபயேரநால் ஒரு சறந்த கலநாசநாகலகயே நடத்த வந்தநார் அவர்.
இளஞ் சறுவர்களுக்குப் பநாடல்ககளப் பயிற்றுவிப்பதல் இவருக்கு நிகரநான ஒருவகர நநான்
இதுவகரயிலும கண்டதல்கல. சதமபரபநாகவதர் என்பது இவரது ஷபயேர். ஆனநால்
எல்ஜலநாரும தமபுடு பநாகவதர் என்ஜற அகழப்பநார்கள.
இவர் துருவச் சரித்தரத்கத நநாடகமைநாக எங்களுக்குப் பயிற்றுவித்தநார். பநாடங்கள அகனத்தும நல்ல
கர்னடக இகசயில் அகமைந்தருந்தன. அவற்கற அவர் எங்களுக்குப் பயிற்றுவித்த முகறஜயே ஜபநாற்றத்
தக்கதநாக இருந்தது. நநான் துருவகக நடித் ஜதன். புதுக்ஜகநாட்கடயில் துருவன் நநாடகத்தற்கு அஜமைநாகமைநான
வரஜவற்பு இருந்தது. இகதநநாங்கள சற்றும எதர்பநார்க்கவில்கல. புதுக்ஜகநாட்கடயிலிருந்து கநாகரக்குடி
ஷசன்ஜறநாம. அங்கும துருவன் நநாடகத்தற்குப் பிரமைநாதமைநான வரஜவற்பும, வசூலும இருந்தன.
கநாகரக்குடியில் மைட்டும ஷதநாடர்ந்து துருவன் நநாடகத்கதஜயே பலமுகறகள நடித்ஜதநாம. நநாடகம
மைக்ககள மிகவும கவர்ந்தது.

துருவனில் ஆங்கிலம
அந்தநநாளில் ஸ்ஷபஷல் நநாடக நடிகர்கள புரநாண இதகநாச நநாடகங்களில் சநாதநாரணமைநாக ஆங்கில
வநார்த்கதககளப் பயேன் படுத்துவநார்கள. ஆனநால் பநாலர் கமஷபனிகளில் இந்தக் ஷகநாடுகமை ஷயேல்லநாம
இல்கல. துருவச் சரித்தரத்தல் மைட்டும ஆங்கிலம எப்படிஜயேநா இடம ஷபற்று விட்டது.
துருவன் நநாடகத்தல் ஒரு கநாட்ச. துருவனும, உத்தநான பநாத மைகநாரநாஜேநாவின் இகளயேநாள பிளகள
உத்தமைனும விகளயேநாடும கநாட்ச அது. அந்த நநாளில் எல்லநாம பநாடல்களதநாஜன! பிளகளகள,
பநாடல்களிஜலஜயே விகளயேநாடுகிறநார்கள. பிளகளகள கூடி விகளயேநாடும இடத்தல் விகடப் கபயேனும
ஒருவன் இருந்தநாக ஜவண்டுஜமை!...... துருவன் பநாடியேதும, விகடப் கபயேனநாக ஜவடம புகனந்த
ககலவநாணர் என். எஸ். கிருஷ்ணன் பநாடுவநார்:
ஷடன்னிஸ் புட்பநாலடித்து
ரவுண்டர்ஸ் பிஜள ஷசய்தடுஜவநாம
டிபன் ஷகநாஞ்சமஎடுக்க
டி கநாபி பநார்த்தடுஜவநாம
பநாடகலக் கவனித்தீர்களநா? ஷடன்னிஸ், புட்பநால் இகவஜபநான்ற விகளயேநாடல்ககள எல்லநாம
துருவனும, உத்தமைனும விகளயேநாடுகிறநார்கள! எப்படி? அந்தக் கநாலத்துப் புரநாண இதகநாச நநாடகங்களில்
ஆங்கில ஷமைநாழி எப்படி ஆதக்கம ஷசலுத்தயிருக்கிறது. பநார்த்தீர்களநா? இந்தக் ஜகலிக் கூத்கதஷயேல்லநாம
ஷபநாது மைக்கள அஜமைநாகமைநாக ரசக்கத்தநான் ஷசய்தநார்கள!

பக்த ரநாமைதநாஸ் தயேநாரிப்பு
பக்த துருவனில் மைகத்தநான ஷவற்றிகயேக் கண்டதும. தமபுடு பநாகவதர், மைற்ஷறநாரு சறந்த கநாலட்ஜசபக்
ககதயேநான பக்த ரநாமைதநாகசயும எங்களது ஜவண்டுஜகநாளுக்கிணங்கி நநாடக. மைநாக்க முகனந்தநார்.
கநாகரக்குடி முடிந்து, சவகங்கக ஷசன் ஜறநாம. பக்த ரநாமைதநாஸ் பநாடம ஷகநாடுக்கப்பட்டது. வழக்கம
ஜபநால் எல்ஜலநாருக்கும பநாடல்ககள முதலில் ஷசநால்லிக் ஷகநாடுத். தநார் பநாகவதர். துருவச் சரித்தரத்தல்
அவர் பநாடல்ககளச் ஷசநால்லிக் ஷகநாடுத்தஜபநாஜத கணத்த குரலில் அவர் பநாடும. பநாணி, சநாதநாரணமைநாகச்
சலருக்கு நககப்கபஜயே உண்டநாக்கும. நககச்சுகவ நடிகர்களுக்குக் ஜகட்க ஜவண்டுமைநா, என்ன! அவர்
பநாடுமஜபநாது தகலகயே அகசக்கும பநாங்ககயும, உதடுகள குவிந்து விரியும ஜதநாற்றத்கதயும
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அப்படிஜயே கநாப்பியேடித்தநார்கள சலர். இவர்களில் ககலவநாணர் என். எஸ். கிருஷ்ணனும, புளிமூட்கட
ரநாமைசநாமியும முதன்கமையேநாக இருந்தனநார். ரநாமைதநாசல் ஸ்ரீரநாமை நவமி உத்ஸெவத்தல் சநாப்பிட்டு விட்டு
வந்து, அகதப்பற்றி வர்ணித்துப் பநாடும இரு பிரநாமைணர்களநாக நடிக்க ஜவண்டியே நிகல
இவ்விருவருக்கும ஜநர்ந்தது. பிறருக்குச் ஷசநால்லிக் ஷகநாடுப் பகதஜயே கநயேநாண்டி ஷசய்யும இவர்கள,
தநாங்கஜள பயிலும நிகல ஏற்பட்டஜபநாது, நிரமபவும தண்டநாடினநார்கள. ஒரு நநாள என். எஸ்.
கிருஷ்ணகனயும, ரநாமைசநாமிகயேயும எதஜர உட்கநார கவத்துக் ஷகநாண்டு பநாகவதர் பநாட்டுச் ஷசநால்லிக்
ஷகநாடுத்தநார்.
கூட்டுக்கறிகள பநாருஜமை
ஜகநாசமபரி சட்னி பச்சடி லநாமபநார் (கூட்டு)
அப்பளமிது ஷசப்பரிதநாகும
ஷசநாப்பனத்தலும கண்டிஜலநாம
ஜஷநாக்கு ஜஷநாக்ஷகன் றுண்டிடுஜவநாம (கூட்டு)
இகதத் தமபுடு பநாகவதர் அவருகடயே வழக்கமைநான ‘பந்தநாவில்’ பநாடத் ஷதநாடங்கியே உடஜனஜயே என்.
எஸ். கிருஷ்ணனுக்குச் சரிப்பு வந்து விட்டது. அவர் ஜநரநாகப் பநாகவதர் முகத்கதப் பநார்க்கநாமைல் சரிப்கப
அடக்கிக்ஷகநாண்டு, ரநாமைசநாமிகயேப் பநார்த் தநார். அவரும அஜத நிகலயில் இருந்தநார். வநாகயேத் தறக்கநாமைல்
உதட்கடக் கடித்த வண்ணம இருந்தநால் ஒரளவு சரிக்கநாமைல் சமைநாளிக்க முடியும; ஆனநால் வநாகயேத்
தறந்து பநாடஜவண்டுஜமை! இரண்டு மூன்றுமுகற பநாகவதர் பநாடிவிட்டு, ‘நீங்கள பநாடுங்கள, பநாடுங்கள’
என்றநார். இருவரும பநாடுவதற்கு வநாகயேத் தறந்து, “கூட்டு கறிகள பநாருஜமை” என்றநார்கள. ‘பநா’ என்ற
ஷசநால்லிஜலஜயே பற்கள முப்பத்தரண்டும ஷதரியுமபடியேநாக ‘குபுக்’ என்று இருவரும சரித்துவிட்டநார்கள.
இது பநாகவதருக்கு எப்படி இருந்தருக்கும. இளமபிளகளகளின் விகளயேநாட்டு என்ற முகறயில் ஷபருந்
தன்கமைஜயேநாடு “சரி நநாகளப் பநாடலநாம” என்று எழுந்து ஜபநாய் விட்டநார். ஷசய்த ஷபரியேண்ணநா
கநாதுவகரக்கும எட்டியேது. அவர், இருவகரயும கூப்பிட்டுக் கண்டித்தநார். “இனிஜமைல் சரியேநாகப்
பநாடுகிஜறநாம” என்றநார்கள நககச்சுகவ நடிகர்கள இருவரும.

வநாய்ப்பிகன இழந்ஜதநாம
மைறுநநாள ஷபநாழுது விடிந்த உடஜனஜயே, இன்று சரிக்கநாமைல் பநாடஜவண்டும என்று இருவரும
தங்களுக்குளஜளஜயே உறுத ஷசய்து ஷகநாண்டநார்கள. பநாகவதர் வந்து உட்கநார்ந்தநார். இருவரும தங்ககளக்
கட்டுப்படுத்தக் ஷகநாண்டு, ஒழுங்கநான பிளகளகளநாக வந்து, எதரில் அமைர்ந்தநார்கள. பநாகவதர் பகழயே
ஜதநாரகணயில் பநாடகலத் ஷதநாடங்கினநார். என். எஸ். கிருஷ்ணனும, ரநாமைசநாமியும, பநாகவதர் முகத்கத
ஏறிட்டுப் பநார்க்கநாமைல் தகலகயேக் குனிந்து ஷகநாண்ஜட பநாடத் ஷதநாடங்கினநார்கள. ஆனநால் மிகுந்த
சரமைத்ஜதநாடு அவர்கள அடக்கி கவத்தருந்த அந்த சரிப்பு ஒரு முகறதநான் கட்டுப்பட்டிருந்தது.
இரண்டநாம முகற அவர்கள கட்டுப்பநாட்கட உகடத்துக் ஷகநாண்டு, சத்தத்ஜதநாடு ஷபநாட்டிச் சதறியேது.
இருவரும விழுந்து விழுந்து சரிக்கத் ஷதநாடங்கினநார்கள. பநாகவதர் ஷபநாறுகமை இழந்தநார். “இந்தப்
பிளகளகளுக்குப் பநாடம ஷசநால்லிக் ஷகநாடுக்க என்னநால் இயேலநாது” என்றநார். அப்படிச் ஷசநான்னஜதநாடு
மைட்டும நில்லநாமைல் உடனடியேநாகப் புதுக்ஜகநாட்கடக்கும பயேணமைநானநார், ஷபரியேண்ணநா அவகர
எவ்வளஜவநா சமைநாதநானப்படுத்தயும பயேனில்லநாமைல் ஜபநாயிற்று. என். எஸ். கிருஷ்ணன் இதற்கநாக
மைன்னிப்புக் ஜகட்டுப் பநாகவதருக்குக் கடிதமும எழுதனநார். ஆனநால் பநாகவதர் தருமபி வரஜவ இல்கல.
நநாங்கள மிகவும வருந்தஜனநாம. மும ஷமைநாழி நநாடகமைநான பக்த ரநாமைதநாகச அரங்ஜகற்றும வநாய்ப்பு
அப்ஜபநாது எங்களுக்குக் கிட்டவில்கல. அந்த நல்ல வநாய்ப்பு மைதுகர ஸ்ரீ பநால மீன ரஞ்சனி சங்கீத
சபநாவுக்குக் கிகடத்தது. பின்னர் சவகங்ககயிலிருந்து தருஷநல்ஜவலிக்குப் ஜபநாய்ச் ஜசர்ந்ஜதநாம.
தருஷநல்ஜவலியில் மீண்டும வநாத்தயேநார் கந்தசநாமி முதலியேநாரும, அவரது புதல்வர் எம. ஜக. ரநாதநாவும,
ஜக. ஜக. ஷபருமைநாளும வந்து ஜசர்ந்தநார்கள. இமமுகற அவர்கஜளநாடு ஜக. பி. கநாமைநாட்ச சுந்தரமும வந்து
ஜசர்ந்தநார். அவர்கள வந்தபின் சந்தர கநாந்தநா நநாடகம மீண்டும பநாடம ஷகநாடுக்கப் ஷபற்றது.

தமபி பகவதக்கு கடபநாய்டு
தருஷநல்ஜவலியில் தமபி பகவத, அமமைநா,சற்றப்பநா மூவரும கடபநாய்டு ஜேஜுரத்தநால்
பீடிக்கப்பட்டநார்கள. வீட்டில் கவத்து சகிச்கச ஷசய்யேமுடியேவில்கல.
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பநாகளயேங்ஜகநாட்கடஆஸ்பத்தரியில் மைநாதக்கணக்கில் அவர்கள இருக்க ஜநரிட்டது. இதனநால் நநாங்கள
மிகவும சரமைப்பட்ஜடநாம. அமமைநாவும, சற்றப்பநாவும விகரவில் குணமைகடந்தநார்கள. தமபி பகவத
மைட்டும நீண்ட கநாலம ஆஸ்பத்தரியிஜலயிருந்து சகிக்கச ஷபற்றநான். ஆஸ்பத்தரியின் பிரதமை
கமபவுண்டர் ரங்கமைன்னநார் நநாயுடுவும, கமபவுண்டர் ஷண்முக சுந்தரம பிளகளயும இந்தச் சமையேத்தல்
எங்களுக்குப் ஜபருதவி புரிந்தநார்கள. இதன் கநாரணமைநாக அவர்கள எங்கள குடுமப நண்பர்களநாகஜவ
ஆகிவிட்டநார்கள.
கமஷபனியில் நடத்தக் ஷகநாண்டிருந்த எல்லநா நநாடகங்ககளயும நடித்து விட்ஜடநாம. ஜமைற்ஷகநாண்டு
புதயே நநாடகம ஏதநாவது நடத்தனநால்தநான் வசூலநாகுமஜபநால் ஜதநான்றியேது. நிகலகமை ஷநருக்கடியேநாய்
விட்டது. ஷவளியூர்களில் ஸ்ஷபஷலநாகச் சல நநாடகங்ககள நடத்தஜனநாம. வசூலநாகவில்கல. தமபி
பகவதக்குத் துகணயேநாக அமமைநாகவயும ஆஸ்பத்தயிரிஜலஜயே இருக்கச் ஷசய்து விட்டு, நநாங்கள
மைதுகரக்குச் ஷசன்ஜறநாம. மைதுகரயிலிருந்து எட்கடயேபுரம இகளயேரநாஜேநா கநாசவிஸ்வநநாதபநாண்டியேன்
அவர்கள ஜவண்டுஜகநாளின்படி மீண்டும எட்கடயேபுரம ஷசன்ஜறநாம. ஒஜர ஒரு இரத்தனவளி நநாடகம
மைட்டும ஜபநாடஜவண்டும என்ற ஏற்பநாட்டில் தநான் ஜபநாயிருந்ஜதநாம. ஆனநால் எட்கடயேபுரத்தநார்
எங்ககள விடவில்கல. தநாத்தநா மைகநாரநாஜேநா, தங்க மைகநாரநாஜேநா, கநாச மைகநாரநாஜேநா ஒவ்ஷவநாருவர் அரண்மைகன
அரங்கிலும இரத்தனவளி நநாடகம சறப்பநாக நகடஷபற்றது. வநாத்தயேநார் கந்தசநாமி முதலியேநாருக்கு
எட்கடயேபுரம அரசர் ஏரநாளமைநான சன்மைநானங்கள ஷசய்தநார். இரத்னவளியேநாக நடித்த ஷசல்லத்தற்கு
இரண்டு ககக் ஷகநாலுசுகள பரிசநாக அளித்தது குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விஜசஷம. ககலவநாணர் என். எஸ்
கிருஷ்ணனுக்கு கவரக்கற்கள பதத்த தம ககக்ஷகடியேநாரத்கதஜயே கநாசமைகநாரநாஜேநா அன்பளிப்பநாகக்
ஷகநாடுத்துவிட்டநார். மைற்றும எல்லநா நடிகர்களுக்கும பரிசுகள வழங்கப்ஷபற்றன.

ககலவநாணர் தமைக்ககயேநார் வீட்டில்
எட்கடயேபுரத்தல் என். எஸ். கிருஷ்ணனின் மூத்த சஜகநாதரி இருந்து வந்தநார். நநாங்கள சஜகநாதரர்கள
நநால்வரும: ககலவநாணருடனும, வநாத்தயேநார் முதலியேநாருடனும அவரது இல்லத்தல் உணவு புசப்பது
வழக்கம. வநாத்தயேநாருடன் நநான் அடிக்கடி சறுபிளகளத்தனமைநாக ஏதநாவது விகளயேநாடிக்
ஷகநாண்டிருப்ஜபன். ஒருநநாள நநாங்கள எல்ஜலநாரும உணவு அருந்தக் ஷகநாண்டிருந்தஷபநாழுது,
வநாத்தயேநாருக்குத் தநாகம எடுத்தது. அவர், எதரிலிருந்த டமளகர எடுக்கக் கககயே நீட்டினநார். நநான்
உடஜன விகளயேநாட்டநாக அவருக்குமுன் அந்த டமளகர எடுத்து, அதலிருந்த தண்ணிகரக்
குடித்துவிட்டு, ஷவறும டமளகர வநாத்தயேநார் முன்னநால் கவத்ஜதன். எல்ஜலநாரும சரித்தநார்கள. மீண்டும
டமளரில் ஜேலம ஊற்றப்பட்டது. வநாத்தயேநார் கககயே நீட்டினநார். மைறுபடியும நநான் டமளரிலுளள நீகர
எடுத்துக் குடித்து விட்ஜடன். அவ்வளவுதநான். வநாத்தயேநார் விக்கி விக்கித் தவித்தநார். அவரது கண்கள
ஜமைஜல ஷசருகிப் ஜபநாய்விட்டன. அப்படிஜயே பின்னநால் சநாய்ந்தநார். உடனடியேநாகத் , தண்ணிர்
ஷகநாண்டுவரப்பட்டு, அவரது முகத்தல் ஷதளிக்கப்பட்டது. தண்ணீகரக் குடித்தநார். பிறகு ஒருவநாறநாகச்
சமைநாளித்து எழுந்து உட்கநார்ந்தநார். நநான் தடுக்கிட்டுப் ஜபநாய்விட்ஜடன். இப்படி ஜநருஷமைன்று
எதர்பநார்க்கஜவ இல்கல. எல்ஜலநாரும என்கனக் ஜகநாபத்ஜதநாடு பநார்த்தநார்கள. ஷபரியேண்ணநாவின்
கண்ககளப் பநார்க்கஜவ எனக்குப் பயேமைநாக இருந்தது. “சறுபிளகள விகளயேநாட்டநாகச் ஷசய்துவிட்டநான்”
என்று வநாத்தயேநாஜர மைற்றவர்ககளச் சமைநாதநானப் படுத்தயேது, எனக்குப் ஷபரும ஆறுதலநாக இருந்தது.
எட்கடயேபுரத்தல் அரண்மைகனக்கு ஷவளிஜயேயும ஒரு ஷபரியே நநாடகக் ஷகநாட்டகக இருந்தது.
இரத்தனவளி நநாடகம அங்கும நடிக்கப்ஷபற்றது. ஆக, ஒஜர ஒரு நநாடகத்தற்கநாக எட்கடயேபுரம ஷசன்ற
நநாங்கள, அரண்மைகனயின் உளளிலும, ஷவளியிலுமைநாக ஷமைநாத்தம பதகனந்து நநாடகங்கள நடிக்க
ஜநர்ந்தது. மைதுகரக்குத் தருமபியேதும விகரவில் பட்டநாபிஜஷகத்கத முடித்துக் ஷகநாண்டு, மீண்டும
தருஷநல்ஜவலிக்கு வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம.

சந்தரகநாந்தநா அரங்ஜகற்றம
இமமுகற சந்தரகநாந்தநா நநாடகம எவ்வித விக்கினமும இல்லநாமைல் அரங்ஜகறியேது. இதல் ஒரு விஜசஷம
என்னஷவன்றநால், ஜகநாகவயில் ஜநரில் வந்து ஒத்தகக பநார்த்து அனுமைத ஷகநாடுக் கநாமைல் ஜபநான ஜஜே. ஆர்.
ரங்கரநாஜேஜு, இப்ஜபநாது அகதப் பநார்க் கநாமைஜல அனுமைத ஷகநாடுத்துவிட்டநார். வநாத்தயேநார் முதலியேநாரின்
நநாடகத் தயேநாரிப்பில் அவருக்கு அவ்வளவு நமபிக்கக.
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சந்தரகநாந்தநா, இரநாஜஜேந்தரநா முதலியே நநாவல் நநாடகங்களில் இப்ஜபநாது ஜக. பி. கநாமைநாட்ச பிரதமை ஜவடம
தநாங்கினநார், கநாமைநாட்ச மிகச் சறந்த நடிகர். “இந்தயேன் எடிஜபநாஜலநா” என்று அகடஷமைநாழி ஷகநாடுத்து,
அவர் ஷபயேகர விளமபரப் படுத்துவது வழக்கம, அவருகடயே நடிப்பு, மைற்றவர்கள நடிப்பினின்றும
முற்றிலும ஜவறுபட்டிருக்கும. கககநால்கஜள அதகமைநாக அகசக் கநாமைல் முகத்தஜலஜயே உணர்ச்சககளக்
கநாட்டி நடிப்பநார். அவரது அற்புதமைநான நடிப்புத் தறகமைகயே எல்ஜலநாரும புகழ்வநார்கள.
கநாகரக்குடியில் கமஷபனிகயே விட்டுப்ஜபநான எம. ஆர். சநாமிநநாதன் மீண்டும இப்ஜபநாது கமஷபனியில்
ஜசர்ந்தருந்தநார். ஆனநால் பகழயே ஸ்தநானம அவருக்குக் கிகடக்கவில்கல. என். எஸ். கிருஷ்ணன்
அவருகடயே இடத்கதப் பிடித்துக்ஷகநாண்டதநால் சநாமிநநாதன் ஜவறு சல்லகர ஜவடங்கஜள புகனயே
ஜநர்ந்தது. நநாடகங்களில் இரண்டநாவதநாக வரும நககச்சுகவ ஜவடஜமை அவருக்குக் ஷகநாடுக்கப் ஷபற்றது.
சந்தரகநாந்தநாவில் நநாவிதர் முனிசநாமியும, தருக்களளுர் பண்டநார சந்நிதயும ககலவநாண ருக்ஜக
கிகடத்தன. எம. ஆர், சநாமிநநாதனுக்கு ஷமைநாந்கதயூர் பண்டநாரசந்நித ஜவடஜமை ஷகநாடுக்கப்பட்டது. நநான்
அவரிடம மிகவும அனுதநாபம ஷகநாளஜவன். ஆனநால் சநாமிநநாதன் இதுபற்றிக் கவகலப்படநாதவர் ஜபநால்
கநாட்டிக் ஷகநாளவநார். ககலவநாணர் என். எஸ். கிருஷ்ணனுக்கு, அவரது மைனநிகல ஒருவநாறு ஷதரியும.
எனஜவ அவர், எம. ஆர். சநாமிநநாதனிடம எப்ஜபநாதும மைரியேநாகத ஷகநாடுத்து, அன்புடஜனஜயே பழகி
வந்தநார்.

சுண்டூர் இளவரசன்
நநான் சுண்டூர் இளவரசனநாக நடித்ஜதன். சன்னண்ணநா சந்தரவதனநாவநாக நடித்தநார். சந்தரகநாந்தநாவில்
சுண்டூர் இளவரசன் ஒரு ஷபநாறுப்பநான பநாத்தரம. அந்த ஜவடத்தற்கு எனக்ஷகன்ஜற தனியேநாக வநாத்தயேநார்
ஒரு ஆங்கில வசனம எழுதனநார். அந்த வசனம ஒரு சறந்த கவிகதஜபநால் அகமைந்தருக்கும. அதற்குத்
ஷதளிவநாகப் ஷபநாருள கூறிச் ஷசநால்லிக் ஷகநாடுத்தநார். அந்த ஆங்கில வசனத்கத நநான் ஜபசயேஷபநாழுது
ரசகர்கள மைகிழ்ச்ச ஜயேநாடு ககதட்டிப் பநாரநாட்டினநார்கள. சுண்டுர் இளவரசன் ஜவடத்தல் எனக்குப்
ஷபரியே வரஜவற்புக் கிகடத்தது. அந்த நநாளில் நநான் நடித்த பநாத்தரங்களில், எனக்கு மிகவும பிடித்தமைநான
பநாத்தரம சுண்டூர் இளவரசன்தநான்.

மைநாமைநாவுடன் மைனத்தநாங்கல்
ஆஸ்பத்தரியிலிருந்து தமபி பகவத உடல் நலமைநாகி வீடு வந்து ஜசர்ந்தநான். கடபநாய்டு ஜேஜுரம அவகன
உருக்குகலத்தருந்தது. மிகத் ஷதளிவநாகப் ஜபசக் ஷகநாண்டிருந்த பகவதயின் வநார்த்கதயில் இப்ஜபநாது
தடுமைநாற்றம கநாணப்பட்டது. தருஷநல்ஜவலியிலிருந்து நநாகர்ஜகநாவில் வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம. நநாகர்
ஜகநாவிலில் நநாடகம ஷதநாடங்கியேது. அப்ஜபநாது ககவசமிருந்த ஷசநாற்பத் ஷதநாகககயேக் ஷகநாண்டு
நநாகர்ஜகநாவிலில் ஒரு நிலம வநாங்க எங்கள தநாயேநார் தட்டமிட்டநார்கள. மைநாமைநா ஷசல்லம பிளகள ஒரு
நிலம பநார்த்து வந்தநார். அந்த நிலம அமமைநாவுக்குப் பிடிக்கவில்கல. அது சமபந்தமைநாக அமமைநாவுக்கும,
மைநாமைநாவுக்கும கருத்து ஜவற்றுகமை ஏற்பட்டது. வநார்த்கத வளர்ந்தது. மைநாமைநா ஏஜதநா தவறநாகப் ஜபசனநார்.
அமமைநா மைநாமைநாகவக் கன்னத்தல் அகறந்து விட்டநார்கள. அவர்கள தமபி என்ற முகறயில் அடித்தநாலும,
அவ்வளவு ஷபரியேவகர அடித்தது எங்களுக்ஷகல்லநாம கஷ்டமைநாகஜவ இருந்தது.
இந்தச் சமபவத்கதத் ஷதநாடர்ந்து ஷபரியேண்ணநாவுக்கும, மைநாமைநாவுக்கும மைனத்தநாங்கல் ஏற்பட்டது. அடுத்த
ஊர் தருவனந்தபுரம வந்ததும மைநாமைநா, கமஷபனியிலிருந்து விலகிக் ஷகநாண்டநார். அவருக்கும
ஷபரியேண்ணநாவுக்கும ஏற்பட்ட மைனஸ்தநாபத்தன் கநாரணத்கத அறியே எங்களநால் முடியேவில்கல.
ஷபரியே அண்ணநாவும அகத யேநாரிடமும ஷசநால்லவிருமபவில்கல. தருவனந்தபுரத்கத விட்டுப்
புறப்பட்டஜபநாது, அப்ஜபநாது முக்கியே ஷபண் ஜவடதநாரியேநாக இருந்த ஷசல்லம, கமஷபனிஜயேநாடு வர
மைறுத்து விட்டநான். அவகன மைநாமைநா மிகவும அபிமைநானத்ஜதநாடு நடத்த வந்ததநால், மைநாமைநா இல்லநாமைல்
அவன் வர விருமபவில்கல. மைநாமைநாஜவ ஷசல்லத்கதப் ஜபநாக ஜவண்டநாஷமைன்று ஷசநால்லி நிறுத்த
விட்டதநாகவும ஜகளவிப்பட்ஜடன். பணம சமபந்தமைநாகவும மைநாமைநா எங்களுக்குப் ஷபரியே ஜமைநாசடி
ஷசய்துவிட்டதநாக அமமைநா கூறினநார்கள. எனஜவ, ஜமைற்ஷகநாண்டு நநான் எதுவும ஜகட்க விருமபவில்கல.
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தருவனந்தபுரம புத்தன் சந்கதயிலுளள சுப்பிரமைணியே சுவநாமி ஜகநாவிலில் எனக்குக் கநாவடி எடுக்கும
ஜநர்த்தக் கடன் இருந்தது. அமமைநா எப்ஜபநாஜதநா ஜநர்ந்தருந்தநார்கள. இதற்கு முன் தருவனந்தபுரம
ஷசன்றஜபநாஷதல்லநாம இக்கடகனத் தீர்க்கச் சந்தர்ப்பம வநாய்க்கவில்கல. இமமுகற அகத நிகறஜவற்ற
முடிவு ஷசய்தநார்கள. கநாவடிகயேத் தூக்கித் ஜதநாளில் கவத்ததும சுவநாமி வரும; தன் நிகனஜவ இரநாது
என்று நநான் ஏற்கனஜவ ஜகளவிப்பட்டிருந்ஜதன். நநான் கடவுள நமபிக்கக உகடயேவன். என்றநாலும
இதல் எனக்கு நமபிக்ககயில்கல. ஜநர்வுக் கடன் தீர்க்கும தனத்தன்று கநாகல நீரநாடிக் கநாவியுகட கட்டி,
பூகஜேக்கு ஆயேத்தமைநாஜனன். ஷசண்கட, முரசு, நநாதசுரம, தவுல் ஜபநான்ற ஜமைளதநாளச் சத்தங்கள என்
ஷசவிககளத் துகளக்கத் ஷதநாடங்கின. கநாவடி எடுத்துத் ஜதநாளில் கவத்ததும, என் முன்ஜன
இகசக்கருவிககள உச்ச ஸ்தநாகயேயில் முழக்கி, ஆட்டம ஜபநாடலநாயினநார். அவ்வளவுதநான். தகல
சுற்றுவது ஜபநான்ற நிகல; என் உணர்வில் ஒரு எழுச்ச. நிகனகவ இழந்ஜதன். மீண்டும எனக்கு நிகனவு
வந்தஜபநாது, சுப்பிரமைணியே சுவநாமி ஜகநாவிலின் முன் கநாவடிஜயேநாடு நின்று ஷகநாண்டிருந்ஜதன். ஏறத்தநாழ
ஒரு கமைல் ஷதநாகலவிலுளள ஜகநாவிலுக்கு எப்படி வந்ஜதன் என்று எனக்ஜக ஷதரியேவில்கல. இந்த
அனுபவம எனக்குப் புதுகமையேநாக இருந்தது.
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மைகலயேநாள நநாட்டில்
தருவனந்தபுரத்தலிருந்து கமஷபனி ஷகநால்லம வந்து ஜசர்ந்தது. ஷகநால்லத்தல் வசூல் மிகவும ஜமைநாசமைநாக
இருந்தது. நநாடகங்ககள விகரவில் முடித்துக் ஷகநாண்டு ஆலப்புகழக்குச் ஷசன்ஜறநாம. ஆலப்புகழயில்
நநாவல் நநாடகங்களுக்கு மைட்டும சுமைநாரநாக வசூல் ஆயிற்று. அந்த நநாளில் மைகலயேநாளத்தன் அந்தப்
பகுதயில் பஸ் ஜபநாக்குவரத்துகள அதகமைநாக இல்கல. எங்கு பநார்த்தநாலும நீண்ட நீர்க் பரப்பு; ‘கநாயேல்’
என்று அகதக் குறிப்பிடுவநார்கள. ஜவமப நநாட்டுக் கநாயேல், கநாயேங்குளம கநாயேல் ஜபநான்ற பல கநாயேல்கள
ஒன்று ஜசர்ந்து சமுத்தரமஜபநால் கிடக்கும. சநாமைநான்ககளஷயேல்லநாம ஷபரியே வளளங்களில் ஏற்றி
அனுப்பிவிட்டு நநாங்கள எல்ஜலநாரும சறு கப்பல்ககளப் ஜபநாலிருக்கும ஜபநாட்டுகளில்தநான் பிரயேநாணம
ஷசய்ஜதநாம. ஷகநால்லத்தலிருந்து எர்ணநாகுளம வகர இஜத நிகலதநான். ஆலப்புகழ, ஷகநாச்ச முதலியே
ஊர்களில் நநாடகம நடத்தவிட்டுத் தருச்சூர் வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம. தருச்சூரிலும வசூலநாகவில்கல.
ஷதநாடர்ந்து வசூல் இல்லநாத அன்கறயே நிகல எனக்கு மிகவும கவகலகயே அளித்தது. நநாடகங்கள
சறப்பநாக நகடஷபற்றன. நல்ல தறகமையுளள நடிகர்கள கமஷபனியில் இருந்தநார்கள. வசூல் மைட்டும
ஆகவில்கல. இரநாஜேநாமபநாள, இரநாஜஜேந்தரநா, சந்தரகநாந்தநா முதலியே எல்லநா நநாடகங்களும ஜதநால்வி
யேகடந்தன. ஜக.பி. கநாமைநாட்ச, எம. ஜக. ரநாதநா, ஜக. ஜக. ஷபருமைநாள, என். எஸ். கிருஷ்ணன், எம. ஆர்.
சநாமிநநாதன், நன்றநாகப் பநாடக்கூடியே பல இளம நடிகர்கள எல்ஜலநாருமிருந்தும பயேனில்கல. மிகவும
சரமைப்பட்ஜடநாம.

மைகத்தநான துஜரநாகம
கமஷபனி தருச்சூரிலிருந்து எப்படியேநாவது தப்பிப் பிகழத்தநால் ஜபநாதும ஜபநாலிருந்தது.
ஷபநாளளநாச்சயில் ஷகநாட்டகககயே ஜபசவந்தநார் ஷபரியேண்ணநா. எல்ஜலநாரும ஷபநாளளநாச்சக்குப்
புறப்பட்ஜடநாம. வநாத்தயேநார் கந்தசநாமி முதலியேநார் தனி வீட்டில் இருந்தநார். அவரும, மைற்றும சல
முக்கியேமைநான நடிகர்களும இரண்டு நநாட்களுக்குப்பின் வருவதநாகச் ஷசநான்னநார்கள. ஒரு சலர் ஷசநாந்த
ஊருக்குப் ஜபநாய் வருவதநாகப் புறப்பட்டுச் ஷசன்றநார்கள. நநாங்கள ஷபநாளளநாச்ச வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம. முதல்
நநாடகத்தற்குச் சுவஷரநாட்டிகள அடிக்கப் ஷபற்றன. விளமபர அறிவிப்புகளும தயேநாரநாயின. தருச்சூரில்
தங்கியேவர்கள வருககக்கநாகக் கநாத்தருந்ஜதநாம. குறித்தபடி இரண்டு நநாட்களநாயின. யேநாரும வரவில்கல.
ஊருக்குப் ஜபநானவர்களிடமிருந்தும எவ்விதத் தகவலும இல்கல. எங்களுக்கு ஒன்றும புரியேவில்கல.
இந்த நிகலயில் தருச்சூரில் நநாங்கள தங்கியிருந்த வீட்டின் ஷசநாந்தக்கநாரரிடமிருந்து ஒரு கடிதம வந்தது.
அந்தக் கடிதம, இடி ஜபநான்ற ஒரு அதர்ச்சயேநான ஷசய்தகயேத் தநாங்கி வந்தது. தருச்சூரில்
தங்கியேவர்களும, ஊருக்குப் ஜபநாவதநாகப்புறப்பட்டவர்களும ஆக எல்ஜலநாருமைநாகப் பதனநாலு ஜபர்களஜவறு ஒரு கமஷபனியில் முன்பணம வநாங்கிக் ஷகநாண்டு மைங்களுருக்குப் ஜபநாய்விட்டநார்கள என்று
அக்கடிதத்தலிருந்து ஷதரியே வந்தது. நநாங்கள சறிதும எதர்பநாரநாத இந்தச் ஷசய்த எங்ககளத் தடுக்கிடச்
ஷசய்தது. வநாத்தயேநார் கந்தசநாமி முதலியேநார், அவரது புதல்வர் எம. ஜக. ரநாதநா, ஜக.பி. கநாமைநாட்ச, ஜக.ஜக.
ஷபருமைநாள, எம. ஆர். சநாமிநநாதன், நன்னிலம நடரநாசன் உளளிட்ட பதனநாலு ஜபர்ககளத் தடீஷரன்று
இழந்த நிகலயில் எப்படி நநாடகங்ககள நடத்த முடியும?

துஜரநாகத்தல் சக்கநாத தூயேவர்
ஊருக்குப்ஜபநான சல நடிகர்களின் ஷபட்டிககளத் தறந்து பநார்த்ஜதநாம. சல ஷபட்டிகளில் ஒன்றுஜமை
இல்கல. இரண்ஷடநாரு ஷபட்டிகளில் ஷவறும கநாகிதக் குப்கபகள கிடந்தன. ஒருவர் மிகவும புத்தசநாலி.
ஷபட்டி கனமைநாக இருப்பதற்கநாக அவர் இரண்டு, கனத்தஷபருங்கற்ககள உளஜளகவத்தருந்தநார்.
இவ்வளவு ஷபரியே துஜரநாகத்கத எங்களில் யேநாரும கனவுகூடக் கநாணவில்கல.
ஆனநால் ஒருவருக்கு மைட்டும இப்படி நடக்குஷமைன்று முன்னநாடிஜயே ஷதரிந்தருந்தது. அவகரயும ஓடிப்
ஜபநானவர்கள, தமஜமைநாடு வர அகழத்தருந்தநார்கள.ஆனநால் அவருக்குக் கமஷபனியின் மீது இருந்த
பற்றுதல், நன்றியுணர்ச்ச, அவர்கஜளநாடு ஜபநாகவிடநாது தடுத்து விட்டன. அவர் என்னிடம இந்த
உண்கமைகயேக் கூறியேஜபநாது, நநான் அவகர ஆனந்தத்துடன் தழுவிக் ஷகநாண்ஜடன்.
அவர்தநான் ககலவநாணர் என். எஸ். கிருஷ்ணன்.
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முக்கியே நடிகர்கள பலர் ஜபநாய்விட்டதநால் ஷபநாளளநாச்சயில் நநாடகங்ககளத் துவக்க இயேலநாமைல்
சரமைப்பட்ஜடநாம. பதகனந்து நநாட்கள நநாடகம நகடஷபறவில்கல. சல்லகர ஜவடங்ககளப் புகனந்து
வந்த பல நடிகர்களுக்கு நல்ல ஜவடங்ககளத் தநாங்கச் சந்தர்ப்பங்கள கிகடத்தன. புததநாகச் சல
நடிகர்கள ஜசர்க்கப் பட்டனநார். எப்படிஜயேநா ஒருவநாறநாக நநாடகம மீண்டும துவங்கியேது. இந்த நிகலயில்
வசூகல எதர்ப்பநார்க்க முடியுமைநா? மிகவும கஷ்டப் பட்ஜடநாம.

கநாலவ ரிஷ
ஷபநாளளநாச்சயில் இந்தக் கஷ்டத்தலும புதயே நநாடகமைநாக, பமமைல் சமபந்தனரின் கநாலவரிஷ
தயேநாரநாயிற்று. அந்நநாடக அரங்ஜகற்றத்தன்று ஜவடிக்ககயேநான ஒரு சமபவம நிகழ்ந்தது.
கநாலவரிஷ நநாடகம ஷதநாடங்கி நடந்துஷகநாண்டிருந்தது. கநாலவ முனிவர் ஆற்றின் நடுஜவ நிஷ்கடயில்
அமைர்ந்தருக்கிறநார். அவருக்கு மைண்டு, கமைண்டு என்னும இரு சடர்கள. அவர்களும ககரயேருஜக
கண்ககள மூடியேவண்ணம வீற்றிருக்கிறநார்கள.
தகர உருண்டு உயேர்ந்ததும, சத்தரஜசனன் என்னும கந்தர்வன் ஊர்வச சஜமைதனநாய் உல்லநாசத்துடன்
விமைநானத்தல் பறந்து வருகிறநான். விமைநானம ஆற்கறக் கடந்து ஷசல்லுமஜபநாது தன்வநாயிலிருந்த
தநாமபூலத்கதக் கீஜழ உமிழ்கிறநான். அது ஆற்றில் கண்ககள மூடிக் ககககள நீட்டி நிஷ்கடயிலிருந்த
கநாலவ முனிவரின் வலதுகரத்தல் விழுகிறது. கரத்தல் ஏஜதநா விழுந்துநிஷ்கட ககலக்கப்பட்டதும
கநாலவர் நநாற்புறமும பநார்க்கிறநார். சனத்துடன் சஷ்யேர்ககள அகழக்கிறநார். பிறகு ஞநான தருஷ்டியேநால்,
உண்கமையேறிந்து, ஏஜதநா சபதம ஷசய்கிறநார். இதன் கநாரணமைநாக, கிருஷ்ணர்ஜேஜுன யுத்தம நடக்கிறது.
இதுதநான் நநாடகக் ககத.
கநாலவர் நிஷ்கடயிலிருக்கும நிகலயில் கநாட்ச ஷதநாடங்கியேது. அன்று கநாலவரநாக ஜவடம
புகனந்தருந்தவர் தரு. மைநாதவரநாவ் என்னும சறந்த ஹநாஸ்யே நடிகர். சநாதநாரணமைநாக வீட்டிஜலகூட
அவருகடயே நடவடிக்கககள எங்களுக்குச் சரிப்கபத் தருவனவநாக இருக்கும. கநாலவரின் சஷ்யேர்களநான
மைண்டு, கமைண்டு ஜவடங்களில் ககலவநாணர் என். எஸ். கிருஷ்ணன், சுந்தரகமையேர் இருவரும
நடித்தநார்கள. ஜமைஜல பறந்து ஷசல்லும கந்தர்வன் சத்தரஜசனனுக நநான் நடித்ஜதன்.
நநாடகம அன்றுதநான் முதன் முகறயேநாக நடிக்கப் ஷபற்றதநால் நடிகர்கள அகனவரும உணர்ச்சஜயேநாடு
நடித்தநார்கள.
ஜமைகடயின் குறுக்ஜக கட்டப்பட்டுளள கமபியில் இகணக்கப் பட்டிருந்த ஒர் அட்கட விமைநானத்தல்
நநான் ஊர்வசயுடன் பறந்து ஷசன்ஜறன். ஆற்றின் நடுஜவ விமைநானத்கத நிறுத்தத் தநாமபூலத்கதயும
உமிழ்ந்ஜதன்.

ஷகநாண்கட பறிஜபநானது
சகபயில் ஒஜர கரஜகநாஷம. அகதத் ஷதநாடர்ந்து ஷபருஞ் சரிப்பு. கநாட்சகயே மைக்கள பிரமைநாதமைநாக
ரசத்ததநாக எண்ணிப் பூரிப்பகடந்ஜதன்.
“அஜட மைண்டு, கமைண்டு” என்று ஆஜவசத்துடன் கூச்சலிட்டு, “என் வலக்கரத்தல் உச்சஷ்டத்கத
உமிழ்ந்தவர் யேநார்?” என அலறினநார் கநாலவரநாக வீற்றிருந்த நடிகர் மைநாதவரநாவ். மைண்டுவும, கமைண்டுவும
ஸ்வநாமி என்று ஒடி வந்ததும சகபயில் ஜமைலும சரிப்ஷபநாலி அதகரித்தது.
தகர மைகறவில், ஜமைஜல விமைநானத்தல் இருந்த எனக்கு என்ன நடக்கிறஷதன்பது ஷதரியேவில்கல.
தகலகயே நீட்டிப் பநார்த்ஜதன். சஷ்யேர்களநான என். எஸ். கிருஷ்ணனும, சுந்தரகமையேரும மைநாதவரநாகவப்
பநார்த்து, வநாகயேப் ஷபநாத்தயேவநாறு சரிப்புத் தநாங்கநாமைல் ஷபநாருமிக் ஷகநாண்டிருந்தநார்கள. சஷ்யேர்களின்
சரிப்கபக் கண்ட சகபஜயேநார், ஜமைலும கக தட்டிச் சரித்தநார்கள. மைநாதவரநாவ் இருந்த இடம எனக்குத்
ஷதரியேவில்கல. இதற்குள உளஜளயும சரிப்ஷபநாலிகள ஜகட்கத் ஷதநாடங்கின. என்.எஸ்.ஜக.
ஜபசஜவண்டும, அவஜரநா ஜபச முடியேநாமைல் “ஸ்வநாமி, தங்கள தங்கள..."என்று தவித்துக் ஷகநாண்டிருந்தநார்.
இந்த நிகலயில் “தகர விடுங்கள, தகர விடுங்கள” என்ற பல குரல்கள! தகரவிடப் பட்டது. விமைநானம
கீஜழ இறக்கப் பட்ட பிறகுதநான் எனக்கு உண்கமை விளங்கியேது.
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விமைநானம கநாலவகரக் கடந்து ஷசல்லும ஜபநாது அந்த அட்கட விமைநானத்தல் நீண்டு ஷகநாண்டிருந்த ஒரு
ஆணி,நிஷ்கட யிலிருந்த முனிவரின் நீளக் ஷகநாண்கடஜயேநாடு கூடியே சகடமுடி ஜடநாப்பநாகவயும
பூப்ஜபநால எடுத்துக் ஷகநாண்டு ஜபநாய் விட்டது. விமைநானம மைகறந்ததும, நிஷ்கட ககலந்த கநாலவர்
ஷமைநாட்கடத் தகலயில் உச்சக் குடுமிஜயேநாடு சகபக்குக் கநாட்சயேளித்தநார். உணர்ச்சஜயேநாடு வீற்றிருந்த
அவருக்குக் ஷகநாண்கட பறிஜபநானதுகூடத் ஷதரியேவில்கல. இந்த நிகலயில் முனிபுங்கவகரப் பநார்த்த
சஷ்யேர்களநால் எப்படி வநாய் தறந்து ஜபச முடியும?... ரசகர்களநால்தநான் எப்படிச் சரிப்கப அடக்க
முடியும?
நநாடகங்களுக்கு வருவநாய் குகறவநாக இருந்தநாலும, இவ்வநாறு ஜமைகடயில் நிகழும சுகவயேநான
நிகழ்ச்சகள எங்கள கவகலக்கு மைருந்தநாக அகமைந்தன. ஷபநாளளநாச்ச முடிந்து ஈஜரநாடு வந்ஜதநாம.
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நடிப்பிகசப் புலவர் ரநாமைசநாமி
ஈஜரநாட்டில் நநாடகங்கள சுமைநாரநான வசூலில் நகடஷபற்றன. நநாவல் நநாடகங்களில் ஷபரியேண்ணநா முக்கியே
பங்ஷகடுத்துக் ஷகநாண்டநார். ஈஜரநாட்டிலிருந்து மீண்டும ஜகநாகவக்கு வந்ஜதநாம. நநாங்கள தநாயேநாருடன்
இருக்கத் தனி வீடு கிகடக்கநாததநால் தநாயேநார் மைட்டும ஈஜரநாட்டிஜலஜயே தங்க ஜநர்ந்தது, நநாங்கள
ஜகநாகவக்கு வந்தபின் மைதுகர ஒரிஜினல் பநாய்ஸ் கமஷபனியேநார் ஈஜரநாட்டில் நநாடகங்கள நடித்தநார்கள.
அவர்கள அப்ஜபநாது ச. கன்கனயேநா கமஷபனியேநார் தயேநாரித்தருந்தகதப்ஜபநால் ஏரநாளமைநாகப் ஷபநாருட்
ஷசலவு ஷசய்து, தசநாவதநாரம நநாடகத்கத நடித்துக் ஷகநாண்டிருந்தநார்கள. நநாவல் நநாடகங்ககள அதகமைநாக
நடிப்பதல்கல. எங்கள தநாயேநார் ஈஜரநாட்டிஜலஜயே இருந்ததநால், ஒரிஜினல் பநாய்ஸ் கமஷபனி நடிகர்களில்
சலர், அவர்ககளப் பநார்த்துப்ஜபநாக அடிக்கடி வந்தநார்கள. அப்படி வந்த சல நடிகர்கிளில்
ஒருவர்தநான் ஜக.ஆர்.ரநாமைசநாமி அவருக்கு எங்கள கமஷபனிக்கு வரஜவண்டுஷமைன்ற ஆவல் இருந்தது.
அந்த ஆவகல எங்கள அன்கனயேநாரிடம ஷசநால்லி,எப்படியேநாவது தன்கனக் கமஷபனியில் ஜசர்த்து
விடுமைநாறு ஜகட்டுக் ஷகநாண்டநார். அப்ஜபநாது ஜக. ஆர். ரநாமைசநாமிக்குப் பதமூன்று வயேதருக்கும.
அவருகடயே தகப்பனநாருக்கு எழுத, அதற்கு ஏற்பநாடு ஷசய்யுமைநாறு அன்கனயேநார் ஷசநால்லி விட்டநார்கள.
தடீஷரன்று ஒருநநாள ஜக. ஆர். ரநாமைசநாமி தன்னந் தனிஜயே புறப்பட்டுக் ஜகநாகவக்கு வந்து ஜசர்ந்தநார்.
ஈஜரநாட்டி லிருந்து அமமைநாதநான், தன்கன அனுப்பியேதநாகச் ஷசநான்னநார். அமமைநாவும, நடிகர்கள சலர் வந்து
ஜபநாகும ஷசய்தககளப் ஷபரியே அண்ணநாவுக்குக் கடிதமூலம அறிவித்தருந்தநார்கள. ஜக. ஆர்.
ரநாமைசநாமிகயேப் பநாடச் ஷசநால்லிக் ஜகட்டவுடன் எல்ஜலநாருக்கும நிரமபவும பிடித்து விட்டது.
அவருகடயே சநாரீரம மிகவும இனிகமையேநாகவும, ஷகமபீரமைநாகவும இருந்தது. ஷபரியேண்ணநா அவகரக்
கமஷபனியில் ஜசர்த்துக் ஷகநாளளச் சமமைதத்து விட்டநார். மைதுகர ஒரிஜினல் பநாய்ஸ் கமஷபனியில்
அப்ஜபநாது ஆசரியே ஸ்தநானத்தல் இருந்தவர் கநாளி. என். ரத்தனம. அவர் ஷபரியேண்ணநாவுக்குக் கடிதம
ஷகநாடுத்து, ஒருவகர அனுப்பியிருந்தநார். அவர் வந்ததும ஷபரியேண்ணநா, ரநாமைசநாமிக்கு விருப்பமிருந்தநால்
அகழத்துப் ஜபநாவதல் எங்களுக்ஷகநான்றும தகடயில்கல என்று கூறினநார். வந்தவர் என்ஷனன்னஜவநா
ஷசநால்லிரநாமைசநாமிகயே அகழத்துப் ஜபநாக முயேன்றநார், எதுவும பலிக்கவில்கல. ஒஜர உறுதயேநாக ரநாமைசநாமி
ஒரிஜினல் பநாய்ஸ் கமஷபனிக்கு வரமுடியேநாஷதன்று மைறுத்துவிட்டநார். ரநாமைசநாமிக்கு உடனடியேநாக
அபிமைன்யு, சுந்தரி நநாடகத்தல் கிருஷ்ணன் ஜவடம ஷகநாடுக்கப் பட்டது.

யேநாழ்ப்பநாணம சண்முகம பிளகள
ஜகநாகவ முடிந்து தநாரநாபுரம ஷசன்ஜறநாம. தநாரநாபுரத்தல் இருந்தஜபநாது, ஷகநாழுமபுக்கு
வரஜவண்டுஷமைன்று யேநாழ்ப்பநாணம சண்முகம பிளகள வந்து அகழத்தநார். இவர் அந்த நநாளில்
இலங்ககயில் பிரசத்த ஷபற்ற கநாண்ட்ரநாக்டர். இவகரப்பற்றி” நிகறயே ஜகளவிப்பட்டிருந்ஜதநாம. எஸ்.
ஜி. கிட்டப்பநாகவ முதன் முதலநாக இலங்ககக்குக் ஷகநாண்டு ஷசன்றவர் சண்முகம பிளகள தநான் என்று
சலர் ஷபருகமையேநாகச் ஷசநால்லிக் ஷகநாண்டநார்கள. ஜபநாகவரச்ஷசலவு நீக்கி, மைநாதம ஒன்றுக்கு
ஆருயிரமரூபநாய் ஜபச, மைநாதம பதனறு நநாடகங்கள நடத்துவதநாக ஒப்பந்தம ஷசய்யேப் பட்டது. ஒப்பந்தம
முடிந்ததும கரூருக்கு வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம.

சமபளத் தகரநாறு
ஷகநாழுமபுப் பயேணம நிச்சயேமைநானதும எல்ஜலநாரும: சமபளம அதகம ஷகநாடுக்க ஜவண்டுஷமைன்று
ஜகட்டநார்கள. அந்த நநாளில் இலங்ககக்குப் பயேணம என்றநால், மைநாதம இருபது ரூபநாய் சமபளம ஷபறும
ஒருவருக்கு இலங்ககயில் நநாற்பதும, பர்மைநாவில் அறுபதும, மைகலயேநாவில் எண்பதுமைநாகச் சமபளம
ஷகநாடுக்கஜவண்டும. ஷகநாழுமபுவுக்கு எல்ஜலநாருக்கும இரட்டிப்புச் சமபளம தருவதநாகப் ஷபரியேண்ணநா
ஒப்புக்ஷகநாண்டநார். கரூரில் சல நநாடகங்கள நடித்தபின் இலங்ககக்குப் பயேணமைநாஜனநாம.
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இலங்ககப் பயேணம
1928 ஆம ஆண்டில் இலங்ககக்கு முதன் முகறயேநாக ரயில் மூலமைநாகப் புறப்பட்ஜடநாம. பயேணம மிகவும
கஷ்டமைநாக இருந்தது. தனுஷ்ஜகநாடிகயே ஷநருங்கியேதும மைண்டபம ஜகமப்பில் எங்ககள இறக்கி
விட்டநார்கள. ஒரு வநார கநாலம அங்ஜகஜயே தங்க ஜவண்டியே ஷநருக்கடி ஏற்பட்டது, கவத்தயேர்
சண்முகமபிளகள ஏற்கனஜவ ஒரு நநாடகக் கமஷபனிகயேக் ஷகநாண்டு ஜபநாயிருக்கிறநாஷரன்றும,
அவர்கஜள இன்னும தருப்பிக்ஷகநாண்டுவந்து ஜசர்க்கநாததநால் நநாங்கள ஜபநாக இயேலநாஷதன்றும
ஷசநால்லப்பட்டது. ஒரு கல் மைண்டபத்தல் தங்கி, நநாற்றம பிடித்த அரிசகயேச் சகமைத்துச்
சநாப்பிட்டுக்ஷகநாண்டு மிகவும கஷ்டப்பட்ஜடநாம. சண்முகமபிளகள எப்படிஜயேநா நிகலகமைகயேச்
சமைநாளித்து, இலங்ககக்கு எங்ககளக் ஷகநாண்டு ஜபநாக அனுமைத ஷபற்றுவிட்டநார். ஒருவநாரத்தற்குப் பின்
தனுஷ்ஜகநாடி ஜபநாய்க் கப்பஜலறிஜனநாம. கப்பலில் வீசயே மைணம சலஜபருக்குப் பிடிக்கவில்கல.
தகலச்சுற்று, மையேக்கம எல்லநாம வந்தன. இரவு எட்டு மைணியேளவில் தகலமைன்னநார் ஜபநாய்ச் ஜசர்ந்ஜதநாம.
தகலமைன்னரில் ஷகநாழுமபுக்குப் புறப்பட ரயில் கநாத்துக் ஷகநாண்டிருந்தது. எல்ஜலநாரும
விழுந்தடித்துக்ஷகநாண்டு ரயிலில் ஜபநாய் ஏறிஜனநாம. ரயிலில் உட்கநாரஜவ இடமில்கல. மிகவும
ஷநருக்கடி. இகடயில் லுங்கியும, ஜமைஜல ஜேநாக்ஷகட் மைட்டும ஜபநாட்ட சங்களப் ஷபண்கள சலர் வந்து,
ஷநருக்கித் தளளிக் ஷகநாண்டு உட்கநார்ந்தது எங்களுக்கு வியேப்பநாக இருந்தது. அலுப்பு மிகுதயேநாக
இருந்ததநால் நநான் விகரவில் உறங்கி விட்ஜடன். அதகநாஜலயில் ஷகநாழுமபு மைருதநாஜன ரயில் நிகலயேத்
தற்கு வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம. சண்முகமபிளகள எங்ககள வரஜவற்று ஜிந்துமபிட்டி ஹநாலுக்குக் ஷகநாண்டு
வந்து ஜசர்த்தநார்.

ஜிங்துமபிட்டி ஹநால்
அப்ஷபநாழுது ஷகநாழுமபில் நநாடகம நகடஷபறும ஷபரியே தஜயேட்டர் ஒன்றுதநானிருந்தது. அதுதநான்
ஜிந்துமபிட்டி ஹநால். சுமைநார் இரண்டநாயிரம ஜபர் தநாரநாளமைநாக உட்கநாரக்கூடியே நநாடக அரங்கம. தகர
இல்கல. அதற்குப் பதலநாக ஏறக்குகறயே ஆயிரம ஜபர் வசதயேநாக உட்கநாரக் கூடியே முகறயில் கநாலரி
அகமைத்தருத்தது. 5, 4, 3, 2, 1 எனக் கட்டணம கவத்து, ஐந்து வகுப்புகள பிரித்தருந்தநார்கள. இந்தக்
கட்டணம நநாங்கள தமிழ்நநாட்டில்: அந்த நநாளில் ஜகளவிப்படநாத கட்டணம. நநாடகக் ஷகநாட்டகக
இருந்த இடம ஒரு ஷபரியே சுற்று வட்டககக்குள கநாலனிஜபநால் தனியிடமைநாக இருந்தது. ஷகநாட்டகக
இருந்த வட்டககக் குளஜளஜயே சுமைநார் பத்து வீடுகளுக்கு ஜமைலிருந்தன. முதல் வீடு எங்களுக்கு ஏற்பநாடு
ஷசய்யேப்ஷபற்றிருந்தது. அந்த வீட்டில் குடிஜயேறிஜனநாம. அடிக்கடி நநாடகங்ககள ஒத்தககப் பநார்க்கவும,
பகல் ஜநரங்களில் விகளயேநாடவும ஷகநாட்டகக எங்களுக்கு வசதயேநாக இருந்தது. தமபி பகவத, ஜக. ஆர்.
ரநாமைசநாமி, பிரண்ட் ரநாமைசநாமி, சகஸ்ரநநாமைம இவர்ககளஷயேல்லநாம சநாப்பநாட்டு ஜநரம தவிர மைற்ற
ஜநரங்களில், ஷகநாட்டககயில்தநான் பநார்க்கலநாம. நநாடகஜமைகடயில் முழுதும பலகக ஜபநாட்டு, அடியில்
ஒரு ஆள உயேரம வசதயேநாக இடமிருந்ததநால் ஷவயில் படநாது ஓடிவிகளயேநாடுவதற்கு ஷசளகரியேமைநாக
இருந்தது. கநாலரி ஜபநாட்டிருந்த இடத்தலும அஜத ஜபநான்று வசதயிருந்தது. இவ்விரு இடங்ககளயும
நநாங்கள விகளயேநாடுவதற்கநாகப் பயேன்படுத்தக் ஷகநாண்ஜடநாம. பகல் ஜநரம முழுதும
அங்குதநானிருப்ஜபநாம.

ஷபருங் கலகம
நநாடகம ஷதநாடங்கியேது. நல்ல வசூலநாயிற்று. கவத்தயேர் சண்முகமபிளகள ஒஜர உற்சநாகமைநாக இருந்தநார்.
நநாற்கநாலி,ஷபஞ்ச, கநாலரிக்குரியே வநாயில்களில் நிற்பதற்கநாக நநாகலந்து ஜபகர நிரந்தரமைநாக
கவத்தருந்தநார். அவர்களில் மூக்குப்பரி என்பவர் ஒருவர். நல்ல ஆஜேநானுபநாகுவநான ஆசநாமி.
பநார்ப்பதற்ஜக பயேமைநாக இருக்கும. ஏறத்தநாழ எட்டடி உயேரமிருப்பநார். அவர் எப்ஜபநாதும
ஷகநாட்டககயில்தநான் படுத்துக் ஷகநாளவது வழக்கம. பிற்பகல் ஜநரங்களில் மூக்குப்பரி
குடித்துவிட்டுவந்து அட்டகநாசம ஷசய்வநார். இரவு நநாடகமைநாதலநால், பகல் உணவுக்குப்பின் எல்ஜலநாரும
உறங்குவநார்கள. இவர் யேநாகரயும உறங்கவிடநாமைல் உபத்தரவம ஷசய்வநார். ஒருநநாள தமபி பகவதகயேப்
பிரியேத்ஜதநாடு தூக்கிக் கீஜழ ஜபநாட்டுவிட்டநார். ஜவண்டுஷமைன்று ஜபநாட வில்கல. குடிஷவறியில்
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தளளநாடிக் ஷகநாண்டிருந்த நிகலயில் அவ்வநாறு ஜநர்ந்துவிட்டது. இந்தச் ஷசய்த சற்றப்பநா கநாதுக்கு
எட்டியேதும அவர் சண்முகம பிளகளயிடம புகநார் ஷசய்தநார். மூக்குப்பரிகயேக் கண்டிப்பதநாகச்
சண்முகமபிளகளக் கூறினநார். மூக்குப்பரியின் அட்டகநாசம ஷதநாடர்ந்து நகடஷபற்று வந்தது. ஒருநநாள
பிற்பகலில் மூக்குப்பரி நன்றநாகக் குடித்துவிட்டு வந்து வழக்கமஜபநால் ஷரளடித்தனம
ஷசய்துஷகநாண்டிருந்தநார். ஷசய்த அறிந்ததும கமஷபனி வீட்டிலிருந்து எல்ஜலநாரும ஓடினநார்கள. முதலில்
ஜபநான கமஷபனி பலசநாலி ஜகநாபநாலபிளகள, மூக்குப் பரிகயே ஒஜர அகறயில் கீஜழ வீழ்த்தனநார்.
சற்றப்பநா மூக்குப்பரிகயே இடுக்குப் பிடிப்ஜபநாட்டுப் பிடித்துக்ஷகநாண்டநார். அந்தப்பிடி இருமபுப்
பிடியேநாக இருந்தது. கமஷபனியில் பதஷனட்டு வயேதுக்கு ஜமைற்பட்ட ஒவ்ஷவநாருவரும மூக்குப்பரிகயே
ஆகச தீர அடித்துத் தமைது வஞ்சத்கதத் தீர்த்துக் ஷகநாண்டநார்கள. ஷபரியேண்ணநா ஒருவர் மைட்டும இந்த
அடிதடியில் கலந்துஷகநாளளவில்கல. அடித்துக் கட்டிப் ஜபநாட்டுவிட்டு எல்ஜலநாரும ஜபநாய்விட்டநார்கள.
சற்று ஜநரம கழித்துப் ஜபநாகத ஷதளிந்தபின் அவர் எழுந்தநார். ஷகநாட்டகககயேவிட்டு ஷவளிஜயே வந்தநார்.
அவருக்குத்துகணயேநாக ஒரு ஷபருங்கூட்டம இருந்தது. அந்தக் கூட்டத்தநாகரத் தரட்டிக் ஷகநாண்டு
மீண்டும ஷகநாட்டககக்குள நுகழந்தநார்.
அப்ஜபநாது நநாவல் நநாடகங்களில் பயேன்படுத்துவதற்கநாக நநாங்கள ரிவநால்வர் கவத்தருந்ஜதநாம. ஷபநாய்த்
ஜதநாட்டநாக்ககள உபஜயேநாகிப்பதற்குத்தநான் அனுமைத இருந்தது. ஆனநால் உண்கமையேநான ஜதநாட்டநாக்ககள
உபஜயேநாகிக்கவும அனுமைத இருப்பதநாக ஒரு வதந்தகயேப் பரப்பி விட்டிருந்ஜதநாம. நநாடகங்களில்
நநாங்கள ரிவநால்வர் உபஜயேநாகிப்பகத மூக்குப்பரி பநார்த்தருந்தநார். எனஜவ இந்த வதந்தகயே அவரும
நமபியிருந்தநார். சற்றப்பநா ரிவநால்வகரக் ககயில் கவத்துக்ஷகநாண்டு கலகக் கூட்டத்தநார் யேநாரநாவது
கமஷபனி வீட்டிற்குள நுகழந்தநால் சுட்டுப் ஷபநாசுக்கி விடுவதநாகப் பயேமுறுத்தனநார். உயிருக்குப் பயேந்த
கலகக் கூட்டம உளஜள நுகழயேநாமைல் வநாயிலுக்கு ஷவளியிஜலஜயே நின்று கூச்சல் ஜபநாட்டுக்
ஷகநாண்டிருந்தது. சற்றப்பநாகவயும, முதலில் தன்கன அடித்து வீழ்த்தயே ஜகநாபநால் பிளகளகயேயும
ஷகநான்று விடுவதநாக மூக்குப்பரி சபதம ஷசய்தருப்பதநாக அறிந்ஜதநாம. இரவு ஜநரங்களில் உறக்கஜமை
வருவதல்கல. எந்த ஜநரத்தலும என்ன நடக்குஜமைநாஷவன்று அச்சமைநாயிருந்தது.

நீத மைன்றத்தல்
கண்ட்ரநாக்டர் சண்முகம பிளகள எதுவும ஜநரநாஷதன்று எங்களுக்ஷகல்லநாம கதரியேம கூறினநார். இந்தக்
கலகத்தநால் யேநாரும ஷவளிஜயே ஜபநாகஜவநா, எகதயும பநார்க்கஜவநா இயேலநாமைல் மிகுந்த கஷ்டப்பட்ஜடநாம.
எங்களுக்கும, மூக்குப்பரிக்கும நீதமைன்றத்தல் வழக்கு நடந்தது. சற்றப்பநா நீதமைன்றத்தற்குப்
ஜபநாகுமஜபநாது அவருக்குப் பநாதுகநாப்பநாக இரு ஜபநாலீஸ்கநாரர்களும, ஷகநாழுமபிஜல இருந்த ஜவறு சல
தமிழ் வீரர்களும உதவினநார்கள, மூக்குப் பரியும அவரது ஆட்கள சலரும எந்ஜநரமும ஷகநாட்டககயின்
ஷவளி வநாயிலருஜக ஒரு கட்கடயில்தநான் உட்கநார்ந்தருப்பநார்கள. அவர்கள நிகலகயேயும உறுதகயேயும
கண்ட ஷபரியேண்ணநா, எந்தக் கநாரணத்கதக்ஷகநாண்டும யேநாரும ஷவளிஜயே ஜபநாகக்கூடநாஷதன்று உத்தரவு
ஜபநாட்டு விட்டநார். எல்ஜலநாரும இறுதவகர ஷகநாட்டககயிஜலஜயே அகடபட்டுக் கிடந்தநார்கள.
நீதமைன்றத்தல் வழக்கு சமைரசமைநாய்ப் ஜபநாகச் சண்முகமபிளகள ஏற்பநாடு ஷசய்தநார். சற்றப்பநாகவயும
மூக்குப்பரிகயேயும இகணத்து கவத்தநார். மூக்குப்பரிக்குத் தன்கன முதலில் அடித்த ஒருவகர
மைட்டுந்தநான் நன்றநாகத் ஷதரியும. அவகர மைநாத்தரம எப்படியேநாவது தீர்த்துக் கட்டி விடுவஷதன்று முடிவு
ஷசய்து ஷகநாண்டநார்.

நநாங்கள ஷசய்த தந்தரம
மூக்குப்பரிக்குத் ஷதரியேநாமைல் ஜகநாபநால்பிளகளகயேத் தமிழ் நநாட்டுக்கு அனுப்பிவிடப் ஷபரியேண்ணநா
ஏற்பநாடுகள ஷசய்தநார். ஜகநாபநால்பிளகள நல்ல வீர உளளம பகடத்தவர். எனஜவ, அவர் இவ்வநாறு
ஜகநாகழத்தனமைநாக ஓடிப்ஜபநாகச் சமமைதக்க வில்கல. என்றநாலும, குழுவின் ஷபநாது நன்கமைகயேக்
கருதப் ஷபரியேண்ணநா வற்புறுத்தஜவ ஒருவநாறு இகசந்தநார். ஒருநநாள மூக்குப்பரி ஷவளியில் இல்லநாத
சமையேம பநார்த்து, தந்தரமைநாகக் ஜகநாபநால் பிளகளகயே ஷவளிஜயேற்றி ரயிலுக்கு அனுப்பிகவத்ஜதநாம. அவர்
எவ்வித இகடயூறுமின்றிக் கரூர் ஜபநாய் ஜசர்ந்தநார். கரூரிலிருந்து கடிதம வந்தபிறகுதநான் எனக்கு நிமமைத
ஏற்பட்டது
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நநாடகம நல்ல வசூலுடன் நகடஷபற்று வந்தது. யேநாழ்ப் பநாணம சண்முகம பிளகளக்கு என்கன
நிரமபவும பிடித்தருந்ததநால், அவருகடயே ஜவண்டுஜகநாளின் ஜபரில் நநான் சல நநாடகங்களில்
கதநாநநாயேகனநாக நடித்ஜதன். சத்தயேவநான் சநாவித்தரியில் நநாரதரநாகஜவ நடித்து வந்த நநான், ஷகநாழுமபில்
சத்தயேவநாகக நடித்ஜதன். சண்முகமபிளகள என்கன மிகவும பநாரநாட்டினநார். ஷவளிஜயே எங்கும ஜபநாக
முடியேநாதகதப்பற்றி நநாங்கள - நடிகர்கள கவகலப் படவில்கல. பகல் ஜநரங்களில் விகளயேநாடுவதற்கு
ஜவண்டியே வசத கள இருந்ததநால் மைகிழ்ச்சயேநாகஜவ ஷபநாழுகதப் ஜபநாக்கஜகிம.

ககலவநாணர் கற்பகனயும மைன்னிப்பும
ஒருநநாள மைஜனநாகரநா நநாடகம நடந்தது.வழக்கமஜபநால் ககலவநாணர் என். எஸ். கிருஷ்ணன் வசந்தனக
நடித்தநார். அவர் எந்த நநாடகத்தலும கற்பகனயேநாக ஏதநாவது ஜவடிக்கக ஷசய்வநார். அவரும
சன்னண்ணநாவும இதுபற்றி வீட்டிஜலஜயே தட்டம ஜபநாட்டுப் ஜபச முடிவு ஷசய்து ஷகநாளவநார்கள.
மைஜனநாகரனில் நந்தவனக் கநாட்ச நகடஷபற்றது. வசந்தன் கல்லநாசனத்தன் இஜழ ஒளிந்தருந்து
மைஜனநாகரன் தன் தநாயேநார் பத்மைநாவதயிடம சபதம ஷசய்வகதக் ஜகட்கும கநாட்ச அது. பத்மைநாவத ஜபநான
பின் விஜேயேநாள வந்து மைஜனநாகரன விகளயேநாட அகழக்கிறநாள. மைலர் மைநாகலயேநால் அவகனக் கட்டி
இழுக்கிறநாள. இந்தச் சமையேத்தல் ரநாஜேப் பிரியேன் வந்து மைஜனநாகரனக் ஜகலி ஷசய்கிறநான், வசந்தன் கல்லநா
சனத்தன் கீழிருந்து ஷவளிஜயே வருகிறநான். முதுகு வகளந்துஜபநாய் விட்டதநாகப் புலமபுகிறநான்.
அவனுகடயே கபத்தயேச் ஷசயேல்ககளக் கண்டு எல்ஜலநாரும சரிக்கிறநார்கள. வசந்தனின்
தநாய்வசந்தஜசகன வருகிறநாள. அவன் தன் தநாயிடம புகநார் ஷசய்கிறநான். மைஜனநாஹரனும விஜேயேநாளும
தனிஜயே ஒருபுறம நின்று சரிக்கிறநார்கள. உடஜன வசந்தன், “அண்ணநாத்ஜத, நீ அந்த்ப் ஷபநாண்கண
வச்சுக்கிட்டு சரி; நநான் இந்தப்ஷபநாண்கண வச்சுக்கிட்டுச் சரிக்கிஜறன்" என்று தன் தநாகயேக் கட்டிக்
ஷகநாளகிறநான். இகதக் ஜகட்டு ஜமைலும எல்ஜலநாரும சரிக்கிறநார்கள.
ககலவநாணர் ஜபசயே இந்த வசனம, பமமைல் சமபந்தனரின் நநாடகத்தல் இல்கல. என். எஸ். ஜக.
கற்பகனயேநாகப் ஜபசயேது. இந்த வசனத்துக்குச் சகபயில் ஷபருத்த ககதட்டல் ஏற்பட்டது. கநாட்ச
முடிந்ததும சண்முகமபிளகள உளஜள வந்தநார். என். எஸ் . கிருஷ்ணகனக் கூப்பிட்டநார்.
“என்னப்பநா, மைஜனநாஹரன் மைகனவிகயே கவத்துக் ஷகநாண்டு சரித்தநால், வசந்தன் தன் தநாகயே கவத்துக்
ஷகநாண்டு சரிப்பதநாகச்ஷசநால்வதநா? என்னதநான் கபத்தயேக்கநாரனநாக இருந்தநாலும தநாய்க்கு மைரியேநாகத
ஷகநாடுக்க ஜவண்டநாமைநா?” சண்முகம பிளகளயின் ஜகளவி இது. என். எஸ். கிருஷ்ணன் அவர் இவ்வநாறு
ஜகட்பநாஷரன்று எதர்பநார்க்கவில்கல. இருந்தநாலும ஜகட்டபின் நிகலகமைகயேச் சமைநாளிக்க ஜவண்டுஜமை!
ஆசரியேர் சமபந்த முதலியேநார் அப்படித்தநான் எழுதயிருக்கிறநார், அகதத்தநான் ஜபசஜனன்” என்றநார்
ககலவநாணர்.
சண்முகம பிளகளக்குக் ஜகநாபம வந்து விட்டது. “என்னப்பநா, ககதயேளக்கிறநாய்? சமபந்த முதலியேநாகர
எனக்குத் ஷதரியேநாதநா? நநான் இப்ஷபநாழுதுதநான மைஜனநாகரன் நநாடகம பநார்க்கிஜறன். அவருகடயே
நநாடகத்கதஜயே நநான்தநாஜன இங்கு நடத்தஜனன். எனக்குத் ஷதரியேநாதநா?” என்றநார். என். எஸ். ஜக. இதன்
பிறகு வநாதநாடவில்கல. தநான் தவறநாகப் ஜபசவிட்டதநாகக் கூறி, அவரிடம மைன்னிக்க ஜவண்டினநார்.
ககலவநாணர் அவ்வநாறு அடங்கிப் ஜபநானதும, மைன்னிப்பு ஜகட்டதும எங்களுக்ஷகல்லநாம வியேப்பநாக
இருந்தது. அவர் எங்கள குழுவிலிருந்த கநாலமவகர, மைன்னிப்புக் ஜகநாரியேது, இதுதநான் முதல் தடகவ.
ஜமைலும. சண்முகம பிளகளயிடம வநாதநாடநாமைல் சமைரசமைநாகப் ஜபநானதற்கு நநாங்கள எல்ஜலநாரும
சந்ஜதநாஷப் பட்ஜடநாம. ககலவநாணகரப் பநாரநாட்டிஜனநாம.
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தமிழகம தருமபிஜனநாம
ஷகநாழுமபில் இரண்டு மைநாதங்கள நடித்த பிறகு, ஜமைலும பல ஊர்களுக்கு வரஜவண்டுஷமைன்று சண்முகம
பிளகள வற்புறுத்தனநார். ஷகநாழுமபில் ஏற்பட்ட மூக்குப்பரி கலக அனுபவத்தநால் ஜவறு ஊர்களுக்குப்
ஜபநாக நநாங்கள சமமைதக்கவில்கல. நநாடகங்கள முடிந்தன.ஷகநாழுமபு, ஜகநாட்கட ரயில் நிகலயேத்துக்கு
எல்ஜலநாரும புறப்பட்ஜடநாம. எதர்பநாரநாத நிகலயில் எங்களுக்கு எதுவும அபநாயேம ஏற்படநாதருக்கச்
சண்முகம பிளகள ஏற்பநாடு ஷசய்தருந்தநார். இருந்தநாலும ககடச நிமிஷத்தல் என்ன ஜநருஜமைநாஷவன்று
நடிகர்கள பயேந்து ஷகநாண்டிருந்தநார்கள. மூக்குப்பரி சமைரசமைநாகப் ஜபநாய்விட்டதநால் எல்ஜலநாகரயும
பநார்க்கஜவண்டுஷமைன்று ரயில் நிகலயேத்துக்கு வந்தருந்தநார். சற்றப்பநா அவர் அருகிஜலஜயே நின்று
ஷகநாண்டு ஜேநாக்கிரகதயேநாக அவரது ஒவ்ஷவநாரு ஷசயேகலயும உன்னிப்பநாகக் கவனித்து வந்தநார்.
முக்குப்பரியின் சவப்ஜபறியே கண்கள ஜகநாபநால் பிளகளகயேத் ஜதடிக் ஷகநாண்டிருந்தன.
ஷபரியேண்ணநாவிடம மைட்டும மூக்குப்பரி அபநார மைதப்பு கவத்தருந்தநார். ஷபரியேண்ணநா அவகர
ஷநருங்கி, “யேநாகரப் பநார்க்க ஜவண்டும?” என்று ஜகட்டநார். “என்கன முதலில் அடித்தநாஜன, அந்தத்
கதரியேசநாலிகயேப் பநார்க்க ஜவண்டும. அந்த ஆசநாமி எங்ஜக?” என்று ஜகட்டநார் அவர். “ஒரு அவசர
கநாரியேமைநாக அவர், முன்ஜப ஊருக்குப் ஜபநாய்விட்டநாஜர” என்றநார் ஷபரியே அண்ணநா. இந்தச் ஷசய்தகயே
அறிந்ததும மூக்குப்பரி, ‘ஆஹநா ஜமைநாசம ஜபநாய்விட்ஜடஜன; அவகனயேல்லவநா தீர்த்துக் கட்டத் தட்டம
ஜபநாட்டிருந்ஜதன்’ என்று வருத்தப்பட்டநார். இகத மூக்குப்பரி வநாய்விட்டுச் ஷசநால்லியேதும,
எங்களுக்ஷகல்லநாம குகல நடுக்கம எடுத்தது. அதற்குள ரயிலும புறப்பட்டு விட்டது. எல்ஜலநாரும
மீண்டும கப்பலிலும, ரயிலிலுமைநாகப் பிரயேநாணம ஷசய்து கரூருக்கு வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம.

ககலவநாணர் ஊடல்
கரூரில் மீண்டும நநாடகங்கள ஷதநாடங்கின. என். எஸ். கிருஷ்ணனுக்கும சற்றப்பநாவுக்கும. ஏஜதநா சறு
தகரநாறு ஏற்பட்டது. கிருஷ்ணனுக்குப் ஷபரியேண்ணநா அதகமைநாகச் சலுகக ஷகநாடுத்து விட்டதநாகவும,
அதனநால் தன்கன அவன் மைதப்பதல்கல ஷயேன்றும சற்றப்பநா புகநார் ஷசய்தநார். ஷபரியேண்ணநா என். எஸ்.
கிருஷ்ணகனக் கூப்பிட்டுக்ஜகட்டநார். அவருகடயே பதல் தருப்த யேளிக்கவில்கல. எனஜவ,
உடனடியேநாகக் கணக்குத் தீர்த்து, அவகரக் கமஷபனியிலிருந்து நிறுத்த விட்டநார்.
எங்களுக்கு நிரமபவும கவகலயேநாயிருந்தது. ககலவநாணர் கமஷபனியின் முக்கியே நடிகரநாக மைட்டும
இல்கல. எங்கள எல்ஜலநாருகடயே உளளங்ககளயும. கவர்ந்தருந்தநார். மீண்டும அவகரக் கமஷபனியில்
ஜசர்த்துக்ஷகநாளளச் சன்னண்ணநா எவ்வளஜவநா முயேன்றநார். பயேனளிக்கவில்கல. ககலவநாணரும உடஜன
ஊருக்குப் ஜபநாகவில்கல. அவருக்குக் கமஷபனிகயே விட்டுப் ஜபநாக மைனமுமில்கல. கமஷபனி வீட்டு
அருகிஜலஜயே ஒரு தனி அகறகயே வநாடககக்கு எடுத்துக் ஷகநாண்டு, அடிக்கடி எங்கள கண்ணில்
படுமபடியேநாகப் ஜபநாவதும வருவதுமைநாக இருந்தநார். ஒரு நநாள “களவர் தகலவன்” நநாடகம
நகடஷபற்றது. அதற்கு டிக்கட் எடுத்துக் ஷகநாண்டு முன்வரிகசயில் வந்து உட்கநார்ந்து நநாடகமபநார்த்தநார்.
அவர், நநாடகத்தல் ‘வயேத்தநான்’ என்ற பநாத்தரத்கத ஏற்று, மிகச் சறப்பநாக நடிப்பநார். அந்தப் பநாத்தரத்கத
அன்று, மைற்ஷறநாரு நககச்சுகவ நடிகரநாகியே சுந்தரகமையேர் ஜபநாட்டிருந்தநார். ஒருவருக்கும நநாடகத்தல்
மைனம ஷசல்லவில்கல. என்.எஸ். கிருஷ்ணகனஜயே பநார்த்துக் ஷகநாண்டு நடித்தநார்கள. பல நடிகர்கள பகல்
ஜநரங்களில் அவருகடயே தனியேகறக்குப் ஜபநாய்ப் ஜபசக் ஷகநாண்டிருப்பது வழக்கமைநாகி விட்டது. என்.
எஸ். கிருஷ்ணன் விலகியேதும தன் தந்கதக்குக்கடிதம எழுதயிருப்பநார்ஜபநால் ஷதரிகிறது. நநாலந்து
நநாட்களில் அவரது தந்கதயேநார் சுடகலமுத்துப் பிளகள நநாகர்ஜகநாவிலில் இருந்து வந்து ஜசர்ந்தநார்.
சற்றப்பநாவுடன் கலந்து ஜபசனநார். இருவருக்கும குடிப்பழக்கம இருந்ததநால் ஒன்றநாகஜவ ஜபநாய்க்
குடித்துவிட்டு வந்தநார்கள. குடியினநால் ஏற்படும நட்பு மிகவும வலிகமையேநானது என்று நநான்
ஜகளவிப்பட்டிருக்கிஜறன். அது முற்றிலும உண்கமை. பிறகு சற்றப்பநாஜவ வந்து கிருஷ்ணகன மீண்டும
கமஷபனியில் ஜசர்த்துக்ஷகநாளள ஜவண்டுஷமைன்று ஷபரியேண்ணநாவிடம சபநாரிசு ஷசய்தநார். சுமைநார்
பதகனந்து நநாட்கள கமஷபனிஜயேநாடு ககலவநாணருக்கிருந்து வந்த ஊடல் நீங்கியேது. மீண்டும
கமஷபனியில் ஜசர்த்துக்ஷகநாளளப் ஷபற்றநார்.
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ககலவநாணரின் ஆற்றல்
அந்த நநாளிஜலஜயே என். எஸ். கிருஷ்ணனுக்கு அபநாரமைநான தறகமை இருந்தது. ஆர்ஜமைநானியேம வநாசப்பநார்.
மிருதங்கம வநாசப்பநார்; ஒவியேம வகரவநார். ஒவியேர் ஜக. மைநாதவனிடம அவருக்கு ஷநருங்கியே நட்புறவு
இருந்தது. மைநாதவன் அவர்கள, என். எஸ். கிருஷ்ணனின் ஓவியேக் ககல உணர்ச்சகயே வளர்ப்பதல் ஷபரும
பங்கு ஷகநாண்டநார். மைநாதவனும மிருதங்கம வநாசக்கக் கூடியேவர்; இரநாகங்ககள அற்புதமைநாகப் பநாடுவநார்.
ஜக. ஆர். ரநாமைசநாமிக்கு, மைநாதவன் அடிக்கடி இகசப்பயிற்ச அளிப்பதுண்டு.
ஒருநநாள, நநாடகத்தல் மிருதங்கம வநாசப்பவருக்கு உடல் நலம ஷகட்டுவிட்டது. ஜவறு யேநாரும
கிகடக்கவில்கல. அந்த ஷநருக்கடியில், அன்று என். எஸ். கிருஷ்ணன்தநான் மிருதங்கம வநாசத்து,
நநாடகத்கதச் சறப்பநாக நடத்தனநார். இஜத ஜபநான்று சல நநாடகங்களுக்கு என். எஸ். கிருஷ்ணன்
ஆர்ஜமைநானியேம வநாசக்கஜவண்டியே சந்தர்ப்பங்களும ஏற்பட்டதுண்டு. ஒவியேர் மைநாதவன் இல்லநாத
ஜநரங்களில் கநாட்சகளும வகரந்து ஷகநாடுத்தருக்கிறநார். ஷபநாதுவநாகக் ககலவநாணர் கிருஷ்ணன் ஒரு சகல
கலநா வல்லவரநாகஜவ விளங்கி வந்தநார். அவகரப் பற்றியே அபூர்வமைநான குறிப்புகள ஜமைலும
ஷதநாடருமைநாதலநால் இப்ஜபநாது இவ்வளஜவநாடு விட்டுவிட்டு ஜமைஜல ஷசல்லுகிஜறன்.

ஜக. பி. சுந்தரநாமபநாள அமகமையேநார்
கரூரிலிருந்தஜபநாது எங்களுக்கும தருமைத ஜக. பி. சுந்தரநாமபநாள அமகமையேநாருக்கும ஷநருங்கியே பழக்கம
ஏற்பட்டது. அவர் அடிக்கடி எங்கள வீட்டுக்கு வருவநார். பவளக்ஷகநாடி நநாடகத்தல் நநான் கிருஷ்ணனநாக
நடிப்ஜபன். அந்த ஜவடத்தற்குரியே பநாடல்கள சலவற்கற, எனக்குச் ஷசநால்லிக் ஷகநாடுத்தநார். நநாங்களும
அவர் வீட்டிற்குப் ஜபநாவதுண்டு. ஒருநநாள எங்கள தநாயேநாருடன் ஷகநாடுமுடியிலுளள தமைது இல்லத்தற்கு
எங்ககள அகழத்துச் ஷசன்றநார். கநாஜவரியில் எல்ஜலநாருமைநாகக் குளித்துவிட்டு, பநாடல் ஷபற்ற புண்ணியேத்
தலமைநாக விளங்கும ஷதன்பநாண்டிக் ஷகநாடுமுடி ஈஸ்வரன் ஆலயேத்தற்குச் ஷசன்று வழிபட்ஜடநாம. பிறகு
அமகமையேநார் இல்லத்தல் தங்கி விருந்து புசத்ஜதநாம. அப்ஜபநாது அவர் எஸ்.ஜி.கிட்டப்பநா ஐயேஜரநாடு
ஊடல் ஷகநாண்டிருந்த இகடக் கநாலம. அவரது இல்லத்தல் கிட்டப்பநா ஐயேருடன் அவர் எடுத்துக்
ஷகநாண்ட பல்ஜவறு புககப்படங்கள இருந்தன. அவற்கறஷயேல்லநாம என்னிடம கநாண்பித்துத் தமைது
குகறககளஷயேல்லநாம ககத ககதயேநாகச் ஷசநான்னநார். எங்கள தநாயேநாருக்கு, ஜக. பி. எஸ். மீது அதகமைநான
பற்றுதல் ஏற்பட்டிருந்தது. கரூருக்குப் ஜபநாகும ஷபநாழுஷதல்லநாம நநாங்கள சுந்தரநாமபநாள அமகமையேநார்
வீட்டுக்குப் ஜபநாகநாமைல் இருப்பதல்கல.

ஜமைனகநா அரங்ஜகற்றம
கரூர் முடிந்து, ஜவறு பல ஊர்களுக்குச் ஷசன்றபின் மைதுகரக்கு வந்ஜதநாம. மீண்டும வநாத்தயேநார் கந்தசநாமி
தமைது முதலியேநார், புதல்வஜரநாடு வந்து ஜசர்ந்தநார். இமமுகற வடுவூர் ஜக. துகரசநாமி ஐயேங்கநார் எழுதயே
ஜமைனகநா என்னும அருகமையேநான நநாவகல, நநாடகமைநாகத் தயேநாரித்தநார். தருஷநல்ஜவலி யிலிருந்தஜபநாது
பநாடம ஷகநாடுக்கப்ஷபற்றது. - நடிப்பிகசப் புலவர் ஜக. ஆர். ரநாமைசநாமி ஜமைனகநா, தமபி பகவத
வரநாகசநாமியேநாகவும, எம. ஜக. ரநாதநா டிப்டிக் கஷலக்டர் சநாமபசவமைநாகவும, என். எஸ். கிருஷ்ணன் சநாமைநா
ஐயேரநாகவும நடிக்க ஏற்பநாடநாயிற்று. ஜமைனகநாவில் நநான் கநனமுகமைதுவநாகவும, தநாச கமைலமைநாகவும ஒஜர
சமையேத்தல் இரு ஜவடங்களில் நடித்ஜதன். ஷபண்ஜவடம புகனபவர்கள அப்ஜபநாது கமஷபனியில் பலர்
இருந்தநார்கள. என்றநாலும, தநாச கமைலம நநான்தநான் நடிக்கஜவண்டு ஷமைன்று வநாத்தயேநாரும ககலவநாணரும
விருமபினநார்கள. ஜவறு வழி யின்றி நநான் அகத ஏற்றுக் ஷகநாண்ஜடன். ஜமைனகநாவுக்கு ஏரநாளமைநான
ஷபநாருள ஷசலவு ஷசய்து கநாட்சககளயும, உகடககளயும தயேநாரித்ஜதநாம. கல்லிகடக்குறிச்சயில்
ஜமைனகநா அரங்ஜகறியேது. ஜக. ஆர். ரநாமைசநாமி ஜமைனகநா பநாத்தரத்கத மிக அற்புதமைநாக. நடித்தநார்.
அருகமையேநாகப் பநாடினநார். மைநாயூரம ஜவதகநாயேகனநாரின் ‘நநாயேகர் பட்சமைடி எனக்கது ஆயிரம லட்சமைடி’
என்ற பநாடகல அவர் பிலஹரி இரநாகத்தல் பநாடியேது, இன்னும பசுகமையேநாக என் நிகனவில் இருக்கிறது.
பகவதக்கும, ரநாமைசநாமிக்கும கணவன் மைகனவி இகணப் ஷபநாருத்தம பிரமைநாதமைநாக இருந்தது. இந்த
இகணப்புப் ஷபநாருத்தத்கதப் பநார்த்து, ஜமைலும பல நநாடகங்களில் கணவன் மைகனவி பநாத்தரங்கள
இவர்களுக்ஜக அளிக்கப்பட்டன. ஜமைனகநாவுக்கு நல்ல ஜபரும, புகழும கிகடத்தன. ஜமைனகநா அரங்
ஜகறியேபின், நநாங்கள நடித்த எல்லநா நநாடகங்களிலும இதுஜவ முதன்கமையேநாக நின்றது.
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கல்லிகடக்குறிச்ச எழில் மிக்க சற்றுநார். வநாய்க்கநாலிலும, தநாமிரபரணி ஆற்றிலும நிகறயேத் தண்ணிர்
ஓடிக்ஷகநாண் டிருந்தது. எல்ஜலநாரும கநாகலயில் ஆற்றில் குதத்து விகளயேநாடிக் குளித்து விட்டுத்தநான்
வீடு தருமபுஜவநாம. கல்லிகடக்குறிச்ச டநாக்டர் சங்கரய்யேரும, அவரது
மைகனவி லட்சுமியேமமைநாளும பிரபல மைநாணவர்கள. ஜதசயே இயேக்கத்தல் ஈடுபட்டவர்கள. அவர்கள
எங்கள நடிகர்களிடம மிகுந்த அன்பு கநாட்டினநார்கள. நநாடகக் ஷகநாட்டககக்கு அருகிஜலஜயே அவர்கள
வீடும இருந்தது. எங் களுக்கு ஏதநாவது தகலவலி,கநாய்ச்சல்என்றநால் உடஜன சங்கரய்யேர் வீட்டுக்குப்
ஜபநாஜவநாம. அவர்கள வீடு, எங்கள ஷசநாந்த வீடு மைநாதரி, அந்த அளவுக்கு ஷநருங்கிப் பழகிஜனநாம.
ஜமைனகநா நநாடகம பல வககயில் எங்களுக்குத் ஷதநால்கல ஷகநாடுத்தது. முஸ்லீமகள அதகமைநாக இருக்கும
ஊரில் “இந்துப் ஷபண்கண ஒரு முஸ்லீமுக்கு விற்பதநா?” என்று கூறி, இந்துக்கள நநாடகத்கத
எதர்ப்பநார்கள. ஜேநாத இந்துக்கள அதகமைநாக இருக்கும ஊரில், “ஒரு முஸ்லீகமை அஜயேநாக்கியேணநாகக்
கநாட்டுவதநா?” என்று கூறி, முஸ்லீமகள நநாடகத்கத எதர்ப்பநார்கள. இப்படிஜயே பல ஊர்களில்
எங்களுக்குச் சரமைம ஏற்பட்டு வந்தது. ஆனநால், எல்லநா ஊர்களிலும நடுநிகலஜயேநாடு நநாடகம பநார்க்கும
ரசகர்களும இருப்பநார்களல்லவநா? அவர்களின் துகணஜயேநாடு இந்த எதர்ப்புக்ககள ஷயேல்லநாம
சமைநாளித்து வந்ஜதநாம.
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ஷபரியேண்ணநா தருமைணம
கல்லிகடக்குறிச்சயில் இருந்தஜபநாது ஷபரியேண்ணநாவுக்குத் தருமைண ஏற்பநாடு நகடஷபற்றது. நநாடகம
முடிந்தபின் சநாமைநான்ககளஷயேல்லநாம ஷகநால்லத்தற்கு அனுப்பிவிட்டு எல்ஜலநாருமைநாக நநாகர்ஜகநாயில்
ஜபநாய்ச் ஜசர்ந்ஜதநாம. கவிமைணி ஜதசக விநநாயேகனநாரின் ஊரநாகியே புத்ஜதரிகயேச் சநார்ந்த தருமைத
ஜபச்சயேமகமை அவர்களுக்கும ஷபரியேண்ணநா டி. ஜக. சங்கரன் அவர்களுக்கும 1929 நவமபர் 21 இல்
புத்ஜதரியில் தருமைணமை நடந்ஜதறியேது. இதுஜவ எங்களுக்குத் ஷதரிந்து, குடுமபத்தல் நடந்த முதல்
தருமைணம, நநாங்கஷளல்லநாம மைகிழ்ச்சயில் தகளத்தருந்ஜதநாம. ஆனநால், ஷபரியேண்ணநாவுக்கு மைட்டும ,
தருமைணம மைகிழ்ச்சகயே உண்டநாக்கவில்கல.
தருமைணத்தற்கநாக நநாங்கள எல்ஜலநாரும நநாகர்ஜகநாவில் ஒழுகினஜசரியில் ஒரு இல்லத்தல்
தங்கியிருந்ஜதநாம. தருமைணம முடிந்த இரண்டநாம நநாள இரவு, சற்றப்பநாவுக்கும, என். எஸ்.
கிருஷ்ணனுக்கும சறு தகரநாறு ஏற்பட்டது. சற்றப்பநா என். எஸ். சருஷ்ணகன வநாயில் வந்தபடி
தட்டிவிட்டநார். என். எஸ் கிருஷ்ணன் மிகவும உணர்ச்ச வசப்பட்டு, தடீஷரன்று அன்றிரஜவ
மைதுகரக்குப் புறப்பட்டுப் ஜபநாய், ஷஜேகன்னநாகதய்யேரின் பநால மீன ரஞ்சனி சங்கீத சகபயில்
ஜசர்ந்துஷகநாண்டநார். விபரம அறிந்த நநாங்கள வருந்தஜனநாம. ஷபரியேண்ணநாவுக்கு ஏற்கனஜவ மைண
வநாழ்வில் ஷவறுப்பு ஏற்பட்டிருந்த நிகலயில் என். எஸ். கிருஷ்ணன் ஒடிப்ஜபநான ஷசய்த ஜமைலும
ஜவதகனகயே வளர்த்தது.

ககலவநாணரின் நல்லுணர்வு
நநாங்கள ஷகநால்லம நநாடகம முடிந்து, ஆலப்புகழயில் நடித்துக் ஷகநாண்டிருந்ஜதநாம. ஷஜேகன்னநாதய்யேர்
கமஷபனியி லிருந்து அப்ஜபநாது தநான் நவநாப் ரநாஜேமைநாணிக்கம, கநாமைடியேன் சநாரங்கபநாணி, ஏ. எம.
மைருதப்பநா, சதமபரம ஷஜேயேரநாமைன் முதலிஜயேநார் விலகி, அவர்களுக்கும ஷஜேகன்னதய்யேருக்கும வழக்கு
நடந்து ஷகநாண்டிருந்தது. இந்தச் சமையேத்தல் என். எஸ். கிருஷ்ணன் தமைது கமஷபனிக்கு வந்ததும ஐயேர்
மிகவும சந்ஜதநாஷப்பட்டு, சநாரங்கபநாணி ஜபநாட்டு வந்த ஜவடங்ககள ஷயேல்லநாம கிருஷ்ணனுக்குக்
ஷகநாடுத்துக் ஷகளரவத்ஜதநாடு நடத்த வந்தநார்.
ஷஜேகன்னநாதய்யேரிடம ஷசல்வநாக்ஜகநாடு இருந்து வந்த அந்த நிகலயிலும, என். எஸ். கிருஷ்ணனுக்கு
எங்கள குழுவின் மீஜத பற்றுதல் இருந்து வந்தது. இரவில் உறக்கம பிடிக்கவில்கல. அவசரத்தல்
ஐயேருக்கு ஒப்பந்தமும எழுதக் ஷகநாடுத்தருந்தநார். ஒரு நநாள தடீஷரன்று புறப்பட்டு, ஜநரநாக
ஆலப்புகழக்ஜக வந்து விட்டநார். தமமைநால் அங்கிருக்க முடியேவில்கலஷயேன்றும, பயிற்ச ஷபற்ற
இடத்தஜலஜயே இறுதவகர இருக்க ஜவண்டுஷமைன்று தமைது நல்லுணர்வு தூண்டியேதநாகவும கூறினநார்.
நநாங்கள அகனவரும அளவற்ற மைகிழ்ச்சயேகடந்ஜதநாம.

ககலவநாணருக்கு ஷநருக்கடி
சல நநாட்கள ஷசன்றன. ஒருநநாள எல்ஜலநாரும ‘பநாட் மிண்டன் விகளயேநாடிக் ஷகநாண்டிருந்ஜதநாம. யேநாஜரநா
ஒருவர் வந்து, என். எஸ். கிருஷ்ணகனப் பநார்க்கஜவண்டுஷமைன்று கூறினநார். நநாங்கள
கிருஷ்ணகனக்கநாட்டிஜனநாம, வந்தவர் ரகசயேப்ஜபநாலீகசச் ஜசர்ந்தவர். அவர் உடஜன என். எஸ்.
கிருஷ்ணகனக் ககது ஷசய்து அகழத்துச் ஷசன்றநார். எங்களுக்ஷகல்லநாம ஷபரியே அதர்ச்ச!
ஷஜேகன்னநாதய்யேர், என். எஸ். கிருஷ்ணகனத் தருட்டு வழக்கில் சமபந்தப்படுத்த, வழக்குத்
ஷதநாடர்ந்தருந்தநார். *அரஸ்ட் வநாரண்ட் பிறப்பித்தருப்பதநாகப் ஜபசக்ஷகநாண்டநார்கள, மைநாஜனஜேர்
கநாஜமைஸ்வர ஐயேரும, சற்றப்பநாவும, ஜபநாலீஸ் ஸ்ஜடஷனுக்குச் ஷசன்று ஏஜதஜதநா ஷசய்து பநார்த்தநார்கள.
ஜேநாமீனில் விடுவிக்க முயேற்ச ஷசய்யேப்பட்டது. தருவநாங்கூர் சமைஸ்தநானத்தல் ‘பிரிட்டிஷ் ஷரசஷடண்ட்’
கட்டகளப்படி ககது ஷசய்யேப்பட்டதநால் எதுவும ஷசய்யே இயேலவில்கல. மைதுகரக்குப் ஜபநாய்த்தநான்
ஜேநாமீனில் விடுதகலக்கு முயேற்சக்க ஜவண்டுஷமைன்று தருவநாங்கூர் ஜபநாலீசநார் கூறிவிட்டநார்கள.
ககதகயேப்ஜபநால் ககயில் விலங்கு பூட்டப்பட்டுக் ககலவநாணர் கநால்நகடயேநாகஜவ ஷகநால்லமவகர
அகழத்துச் ஷசல்லப்பட்டதநாக அறிந்து எல்ஜலநாரும ஜவதகனப்பட்ஜடநாம. ஜவறு முயேற்சகள எடுத்துக்
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ஷகநாளளக்கூடியே வசதகள ஏதுமில்லநாததநால் சக்தயேற்ற நிகலயில் புலமபிக் ஷகநாண்டிருந்ஜதநாம.
ஷபரியேண்ணநா மீதும, சற்றப்பநா மீதும எங்களுக்ஷகல்லநாம வருத்தம ஏற்பட்டது. மைதுகரயில் ஏஜதநா
ஷசய்யேப் ஜபநாவதநாக எண்ணியிருந்ஜதநாம. மைதுகரயி லிருந்த எங்கள நண்பர்கள வீரமைணி ஐயேருக்கும
கிட்டு ரநாஜேஜு விக்கும இந்தச் ஷசய்த அறிவிக்கப்பட்டது. ஷஜேகன்னதய்யேரின் சூழ்ச்சயின் முன்,
அவர்களநாலும எதுவும ஷசய்யே முடியேவில்கல. இறுதயில் என். எஸ். கிருஷ்ணனின் தந்கதயேநார்
மைதுகரக்குச் ஷசன்று, கிருஷ்ணகன ஐயேர் கமஷபனியிஜலஜயே இருக்கச் ஷசய்த பிறகுதநான் தருட்டு வழக்கு
வநாபஸெநாயிற்று. கமஷபனியிலிருந்து விலகிச் ஷசல்லும நடிகர்களமீது இவ்வநாறு தருட்டுக் குற்றம
சுமைத்துவதும, ஜபநாலீஸெநாகரக் ககயில் ஜபநாட்டுக் ஷகநாண்டு ஷதநால்கலகள ஷகநாடுப்பதும, விடுபட
இயேலநாத சூழ்நிகலகயே உண்டநாக்கி அவர்ககள மீண்டும தங்கள கமஷபனியில் ஜசர கவப்பதும அன்று
சல குறிப்பிட்ட நநாடக முதலநாளிகளின் வழக்கமைநாக இருந்து வந்தது.

இரு சஜகநாதரர்கள
ஷபரியேண்ணநாவுக்குத் தருமைணம முடிந்து புறப்பட்டஜபநாது இரு சஜகநாதரர்கள கமஷபனிக்கு வந்து
ஜசர்ந்தநார்கள. மூத்தவர் என். எஸ். பநாலகிருஷ்ணன். இகளயேவர் என். எஸ். ஜவலப்பன். இருவரும ஷவகு
விகரவில் முன்னுக்கு வந்தநார்கள. என். எஸ். பநாலகிருஷ்ணன் கமஷபனியின் முக்கியே ஷபண்
ஜவடதநாரியேநாக விளங்கினநார். ஜவலப்பனும மைநாயேநா சூர்ப்பனகக ஜபநான்ற பநாத் தரங்களில் மைக்களின்
புகழ்ச்சக்குப் பநாத்தரமைநானநார். பநால கிருஷ்ணன் சறந்த முகறயில் நடித்து வந்தஜதநாடு, ஒய்வு ஜநரங்
களில் ஆர்ஜமைநானியேமும பயின்று வந்தநார். எதர்கநாலத்தல் அவர் ஒருசங்கீத கடரக்டரநாகத் தகழுவநார் என
நநான் எதர்பநார்க்கஜவ இல்கல. ஆம; பிற்கநாலத்தல் பிரபலத் தகரப்படப் பின்னணி சங்கீத
இயேக்குநரநாகவும, எம. ஜி. ஆர். குழுவின் சங்கீத கடரக்ட ரநாகவும விளங்கியே என். எஸ்.
பநாலகிருஷ்ணகனத்தநான் குறிப்பிடு கிஜறன். என். எஸ். கிருஷ்ணன் தகரப்படத் துகறயில் புகுந்த பின்
அவர் பநாலகிருஷ்ணனுக்குத் ஷதநாடர்ந்து ஆதரவளித்து வந்ததநாலும, தமைது இகடவிடநா முயேற்சயிகலும
இவர் ஒரு சறந்த சங்கீத கடரக்டரநாக விளங்கினநார்.

சங்கரஜமைனன்
ஜகரளப் பகுதக்கு நநாங்கள ஷசன்றஜபநாது சங்கரஜமைனன் எங்களகமஷபனியில் ஜசர்ந்தநார்.இவர்
மிகநன்றநாக ஆர்ஜமைநானியேம வநாசப்பநார். ஏற்கனஜவ ஷஜேகன்னுகதயேர் கமஷபனியில் நீண்ட கநாலம
இருந்தவர். இவர் கமஷபனியில் ஜசர்ந்தபின் நடிகர்கள எல்ஜலநாருக்கும முகறயேநாக சங்கீதப் பயிற்ச
அளிக்கப்பட்டது. ஜக. ஆர். ரநாமைசநாமி, டி. ஜக. பகவத, நநான், சன்னண்ணநா அகனவரும இவரிடம இகச
பயின்றுவத்ஜதநாம. ஜேண்கட வரிகச யிலிருந்து ஷதநாடங்கி, வர்ணம வகர எல்லநா நடிகர்களும கர்நநாடக
இகசகயே இவரிடம பயின்றநார்கள. தயேநாககயேர், தட்சதர், சநாமைநா சநாஸ்தரி, பட்டினம சுப்பிரமைணியே ஐயேர்
ஆகிஜயேநாரின் ஷதலுங்கு வடஷமைநாழிக் கீர்த்தகனககள இவர் நன்கு பயிற்றுவித்தநார். ஏற்கனஜவ நல்ல
இகசத் தறகமையுளள நடிகர்கள, இவர் அளித்த பயிற்சயேநால் ஜமைலும ஜதர்ச்சப் ஷபற்று விளங்கினநார்.
சலர் பிற்கநாலத்தல் இகசப்புலவர்களநாகஜவ விளங்கு வதற்கு இவர் அளித்த பயிற்சஜயே
பயேன்பட்டஷதன்று ஷசநால்ல ஜவண்டும. இவகர சங்கர பநாகவதர் என்ஜற நநாங்கள அகழத்து வந்ஜதநாம.

ஷபரியேண்ணநாவின் உறுத
கமஷபனி ஷதநாடர்ந்து நகடஷபற்று வந்தது. ஷபரியேண்ணநா வின் தருமைணத்தற்குப்பின் நநாங்கள
மைதனிஜயேநாடும, தநாஜயேநாடும தனிஜயே வசத்து வந்ஜதநாம; ஷபரியேண்ணநா வீட்டிற்கு வருவஜத இல்கல.
அமமைநாவுக்கு இதனநால் ஏற்பட்ட மைன வருத்தம ஷசநால்லி முடியேநாது. ஷபரியேண்ணநாவுக்கு இரண்டநாந்
தநாரமைநாக மைற்ஷறநாரு அழகியே ஷபண்ஜண மைணமஷசய்து கவக்க எவ்வளஜவநா முயேன்றநார், ஷபரியேண்ணநா
மைகனவியுடன் மைனஷமைநாத்த வநாழ்க்கக நடத்தவில்கல ஷயேன்றநாலும, மைறுதநாரம ஷசய்து ஷகநாளளப்
பிடிவநாதமைநாக மைறுத்துவிட்டநார். ‘ஒருவனுக்கு ஒருத்த’ என்ற ஷகநாளககயில் உறுதயேநாக இருந்தநார்.
அமமைநாவுக்கு இதுஜவ ஷபரியே கவகலயேநாகப் ஜபநாய்விட்டது. அடிக்கடி ஏதநாவது ஜநநாய் வந்து ஷதநால்ஜல
ஷகநாடுக்க ஆரமபித்தது.
மைனஜநநாய்க்கு மைருந்ஜதது? அன்கனயேநார் எப்ஜபநாதும இஜத நிகனவில் இருந்து மைனம ஷவதுமபினநார்.
மூத்த புதல்வரின் வநாழ்க்கககயேப் பநாழ்படுத்த விட்ஜடநாஜமை என்ற உணர்ச்ச அவகர உருக்குகலத்து
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விட்டது.ஷபரியேண்ணநா வீட்டிற்கு வருவஜத இல்கல. உணவு, உறக்கம எல்லநாம கமஷபனி வீட்டிஜலஜயே
நடந்துவந்தன. மைதனியேநாரின் நிகல மிகவும பரிதபிக்கத் தக்கதநாய் இருந்தது. பநாவம! ஷபண்ணல்லவநா?
அவர் தமைது மைன உணர்ச்சககளஷயேல் லநாம அடக்கிக்ஷகநாண்டு ஒரு உத்தமைமைநான குடுமபத் தகலவிக்
குரியே முகறயில் எல்ஜலநாரிடமும அன்ஜபநாடும, பண்ஜபநாடும பழகினநார். நநானும சன்னண்ணநாவும
மைதனியேநாரின் நிகலகயே எண்ணிஷயேண்ணி வருந்தஜனநாம. முக அழகு குகறந்துவிட்டநால்: என்ன? ஜவறு
எவரிடமும கநாண்பதற்கரிதநான அக அழகு. அண்ணியேநாரிடம நிகறவு ஷபற்றிருந்தது. அதுஜவ அவரது:
வநாழ்க்கககயே உயிர்ப்பித்தது என்றும ஷசநால்லலநாம.

உத்தமைமைநான மைனிதர்
இந்தச் சமையேத்தல் ஆலப்புகழயில் என் சறு தவருல் ஜநர இருந்த ஒரு ஜபரிழப்பு என் நிகனவிற்கு
வருகிறது. நநாங்கள எங்களுகடயே பரிசுப் ஷபநாருட்கள அகனத்கதயும ஒரு சறு ஷபட்டி யில் கவத்து,
நநாடகத்தற்குப் ஜபநாகுமஜபநாது ககயில் ஷகநாண்டு. ஷசல்வதும தருமபுமஜபநாது பத்தரமைநாகக் ஷகநாண்டு
வருவதும. வழக்கம. அப்ஷபட்டியில் இருந்த ஷபநாருட்களின் ஷமைநாத்த மைதப்பு அந்த நநாள கணக்குப்படி
பத்தநாயிரம ரூபநாய்வகர இருக்கலநாம. ஒருநநாள, நநாடகம முடிந்து தருமபியேஜபநாது மிகுந்த அசதயேநாக
இருந்தது. இரவு இரண்டு மைணிக்கு வந்து, வீட்டுக் கதகவத் தட்டிஜனநாம. கதகவத் தறக்கச் சற்று
ஜநரமைநானதநால் ஷபட்டிகயே கவத்துவிட்டு முன் தண்கணயில் உட்கநார்ந்ஜதநாம. சற்று ஜநரத். தல் கதவு
தறக்கப்பட்டது. என்கஜெடு வந்த சன்னண்ணநாவும, பகவதயும, சற்றப்பநாவும உளஜள ஷசன்றநார்கள.
நநானும மைறத யேநால் ஷபட்டிகயே எடுக்கநாது அவர்ககளப் பின் ஷதநாடர்ந்ஜதன். ஷபட்டிகயேப் பற்றியே
நிகனஜவ எனக்கில்கல. வரல்கல. வழக்கம ஜபநால் உறக்கத்தல் ஈடுபட்ஜடநாம. ஷபநாழுது விடிந்தது.
அப்ஜபநாது ஷபட்டிகயேப் பற்றியே நிகனவு வரவில்கல.ஷவளியில் யேநாஜரநா அகழப்பதநாக ஒரு கபயேன்
சற்றப்பநாகவக் கூப்பிட்டநான். அகழத்தவரின் ஷபயேகரக் ஜகட்டதும சற்றப்பநா விகரவநாகச் ஷசன்றநார்,
ஒருமைணி ஜநரத்தற்குப்பின் முன்னநால் இரவு தவற விட்ட ஷபட்டிஜயேநாடு தருமபி வந்த அவகரக்
கண்டதும எனக்கு ‘பகீர்’ என்றது. இரவு தண்கணயில் கவத்த ஷபட்டிகயே உளஜள எடுத்துவர மைறந்தது
அப்ஜபநாதுதநான் நிகனவு வந்தது.
ஆலப்புகழயில் தரு. ரநாஜேப்ப ஷரட்டியேநார் என்பவர் ஷபரியே வணிகர். நநாங்கள தங்கியிருந்த இடத்தற்கு
அருகிஜலஜயே அவரது வீடு இருந்தது. வழக்கமஜபநால் அதகநாகலயில் உலநாவப் புறப்பட்ட அவர்,
கருக்கிருட்டில் தண்கணயில் ஒரு ஷபட்டியிருப்பகதக்கண்டு சுற்றுமுற்றும பநார்த்தருக்கிறநார், எங்கும
யேநாகரயும கநாணவில்கல. சற்றுஜநரம நின்று பநார்த்துவிட்டு, ஷபட்டிகயே அவஜர எடுத்துக் ஷகநாண்டு
ஜபநாயிருக்கிறநார். வீட்டுக்குச் ஷசன்று ஷபட்டிகயேத் தறந்து பநார்த்ததும அவருக்குத்
தூக்கிவநாரிப்ஜபநாட்டது. ஷமைடல்களிலிருந்த ஷபயேர்ககளப் பநார்த்ததும அவருக்கு உண்கமை விளங்கி
விட்டது. உடஜன சற்றப்பநாவுக்கு ஆளனுப்பியிருக்கிறநார், *சன்னப்பிளகளகள மைறந்தநாலும,
“ஷபரியேவரநாகியே நீரல்லவநா ஷபட்டிகயேப் பத்தரமைநாகக் ஷகநாண்டு ஜபநாயிருக்க ஜவண்டும!” என்று
சற்றப்பநாகவயும கடிந்துஷகநாண்டநார் அவர். எங்களுக்குப் ஷபநாருளநாதநார ஷநருக்கடி அதகமைநாயிருந்த
அந்த ஜநரத்தல், ! நநாங்கள அப்ஷபட்டிகயே இழந்தருந்தநால் என்ன ஆயிருக்கும என்பகத எண்ணிப்
பநார்த்தஜபநாது எங்களுக்கு உண்கமையிஜலஜயே அழுகக வந்துவிட்டது. ஷபட்டி ஒரு உத்தமைமைநான
மைனிதரின் ககயில் கிகடத்ததற்கநாக இகறவனுக்கு வணக்கம ஷசலுத்தஜனநாம. 1931-இல் கமஷபனிக்கு
மிகப்ஷபரியே கஷ்டம வந்த கநாலத்தல் இந்தப் ஷபட்டியிலிருந்த விகலயுயேர்ந்த ஷபநாருட்கள தநான்
எங்களுக்கு உதவின என்பகத எண்ணிப்பநார்க்குமஜபநாது இப்ஜபநாதும அந்த உத்தமைமைநான மைனிதகர
நிகனத்துக் ஷகநாளகிஜறநாம.

மீண்டும ககலவநாணர் வந்தநார்
ஆலப்புகழக்குப் பிறகு ஜகநாட்டயேம, ஷகநாச்ச, தருச்சூர், ஷபநாளளநாச்ச முதலியே பல ஊர்களுக்குச்
ஷசன்ஜறநாம. எங்கும. வருவநாய் இல்லநாமைல் மிகுந்த சரமைப்பட்ஜடநாம. சலமைநாதங்களுக்குப் பின் கரூர்
வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம. தடீஷரன்று ஒரு நநாள இலங்ககயிலுளள யேநாழ்ப்பநாணத்தலிருந்து ஒரு கடிதம வந்தது.
என். எஸ். கிருஷ்ணன் எழுதயிருந்தநார். ஷஜேகன்னகதயேர் கமஷபனி யேநாழ்ப் பநாணத்தல் ககலந்துவிடக்
கூடியே நிகலயில் இருப்பதநாகவும, அப்படி ஏற்படுமைநானல் மீண்டும எங்கள கமஷபனிக்ஜக வந்து
விடுவதநாகவும குறிப்பிட்டிருந்தநார். இந்தச் ஷசய்த எங்களுக்குப் ஷபரு, மைகிழ்ச்ச அளித்தது. ஒரு
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வநாரத்தற்குப்பின் என். எஸ். கிருஷ்ணன் தந்த ஷகநாடுத்தருந்தநார். ஐயேர் கமஷபனி ககலந்து
விட்டதநாகவும, உடஜன பணம அனுப்புமபடியேநாகவும வந்த தந்தகயேக் கண்டதும, ஷபரியேண்ணநா
மைகிழ்ந்து தந்த மைணியேநார்டர் அனுப்பினநார். கிருஷ்ணன் மூன்று நநாட்களில் கரூருக்கு வந்துஜசர்ந்தநார்.
ஷஜேகன்னகதயேர் கமஷபனிச் ஷசய்தககளஷயேல்லநாம ககத. ககதயேநாகச் ஷசநான்னநார். ஒரு வநார கநாலம
அவர் கூறியே சுகவயேநான ககதககளக் ஜகட்பதஜலஜயே ஷபநாழுகதப் ஜபநாக்கிஜனநாம.

புதயே இகளஞர்
கரூரில் புதயே இகளஞர் ஒருவர் எங்கள குழுவில் ஜசர்ந்தநார். இவர் தூத்துக்குடிகயேச் ஜசர்ந்தவர்.
அங்குளள பிளகளயேநார் ஜகநாயிலில் அர்ச்சகரநாக இருந்தவர். கவதீகப் பிரநாமைணர்ஜபநால் குடுமி
கவத்தருந்தநார். சுமைநாரநாகப் பிடில் வநாசக்கக் கூடியேவர். தமஜமைநாடு ஒரு பிடிகலயும ஷகநாண்டு
வந்தருந்தநார். சன்னண்ணநாவும பிடில் வநாசக்கக் கூடியேவரநானதநால் அவரும புதயே இகளஞரும அடிக்கடி
பிடில் வநாசத்து வந்தநார்கள. இகளஞருக்கு நல்ல வநாட்டசநாட்டமைநான சரீரம. சநாரீரமும அதற்ஜகற்றபடி
அகமைந்தருந்தது. அப்ஜபநாஷதல்லநாம இரணியேன், எமைதருமைன், கஜடநாற்கஜேன் முதலியே பநாத்தரங்ககள
எல்லநாம எங்கள ஷபரியேண்ணநா டி. ஜக. சங்கரன் தநாம ஏற்று நடிப்பது வழக்கம. அவர் தம ஜவடங்ககள
ஒவ்ஷவநான்றநாகக் குகறத்துக் ஷகநாண்டு வந்தநார். புததநாக வந்த இகளஞர் இரண்ஷடநாரு நநாடகங்களில்
சல்லகர ஜவடங்களில் நடித்துப் பழகினநார். பிறகு அவருக்கு அபிமைன்யு சுந்தரியில் கஜடநாற்கஜேன்
ஷகநாடுக்கப்பட்டது.

அபிமைன்யு ககத
சங்கரதநாஸ் சுவநாமிகளின் அபிமைன்யு சுந்தரி நநாடகக் ககத உங்களுக்குத் ஷதரியுமைல்லவநா? ஸ்ரீகிருஷ்ண
பரமைநாத்மைநா, தமைது புதல்வி சுந்தரிகயேத் துரிஜயேநாதனன் மைகன் இலக்கணனுக்குக் ஷகநாடுக்க முடிவு ஷசய்து
விடுகிறநார். இந்தச் ஷசய்தயேறிந்த சுந்தரி தன் அத்கத மைகன் அபிமைன்யுவுக்கு ஒகல அனுப்புகிறநாள. வீரன்
அபிமைன்யு அந்தத் தருமைணத்கதத் தடுத்துச் சுந்தரிகயே மீட்க வீரநாஜவசத்ஜதநாடு புறப்படுகிறநான்; வழியில்
பீமைன் மைகன் கஜடநாற் கஜேனச் சந்தக்கிறநான். இன்னநாஷரன்று ஷதரியேநாமைல் இருவரும சண்கட ஜபநாட்டுக்
ஷகநாளகிறநார்கள. ககடசயில் உண்கமை யேறிந்து உறவநாடி இருவருமைநாகப் புறப்படுகிறநார்கள. அதன் பின்
அர்ஜேஜூனனின் மைற்ஷறநாரு மைகன் அரவநாகனச் சந்தக்கிறநார்கள. அங்ஜகயும ஆள ஷதரியேநாமைல் ஜபநார்
நடக்கிறது. இறுதயில் சகநா ஜதவன் மைகன் ஷதநாந்தஷசட்டி குறுக்கிடுகிறநான். அங்ஜகயும சண்கட
நடக்கிறது. பிறகு சமைநாதநானம. ஒருவகரஷயேநாருவர் புரிந்து ஷகநாண்டு நநால்வரும துவநாரககக்குச்
ஷசல்லுகிறநார்கள. துரிஜயேநா தளுதயேகர முறியேடித்து ஷவற்றி ஷபறுகிறநார்கள. அபிமைன்யுவுக்கும
சுந்தரிக்கும தருமைணம இனிது நகடஷபறுகிறது. இது தநான் நநாடகக் ககத.
ஷதநாந்தஷசட்டி ஒரு நககசுகவப் பநாத்தரம. சஜகநாதரர் மூவஜரநாடும அவர் சண்கட ஜபநாடுகிற கநாட்ச
மிகஜவடிக்ககயேநாக இருக்கும. கஜடநாற்கஜேனும, ஷதநாந்தஷசட்டியும மைற்ஜபநார் புரிவது,
சகபஜயேநாரிகடஜயே ஷபரும ஆரவநாரத்கதஷயேழுப்பும. இறுதயில் ஷதநாந்தஷசட்டிஜயே ஜதநால்வியேகடயே
ஜவண்டும. புதயே இகளஞர் கஜடநாற்கஜேன் ஜவடம தநாங்கி மிக நன்றநாக நடித்தநார். ஜதநாற்றஜமை
கஜடநாற்கஜேனுக்குப் ஷபநாருத்தமைநாக இருந்ததநால் விகரவில் சகபஜயேநாரின் பநாரநாட்கடப் ஷபற்றநார்.
ஷதநாந்த ஷசட்டிஜயேநாடு நநாங்கள சண்கட ஜபநாடும கநாட்ச வந்தது. என்ன ஷசய்யேஜவண்டும
என்பகதஷயேல்லநாம ஒத்தககயில் அவருக்குத் ஷதளிவநாகச் ஷசநால்லியிருந்ஜதநாம. அந்தக் கஜடநாற் கஜேன்,
தம உடல் வலிகமையில் நமபிக்கக கவத்து, ஹநாஸ்யே நடிகரநான ஷதநாந்த ஷசட்டிகயே அலநாக்கநாக ஜமைஜல
தூக்கிக் கீஜழ ஜபநாட்டு உருட்ட எண்ணினநார். அதற்கு முன் கஜடநாற்கஜேனுக நடித்தவர்கள யேநாரும
அப்படிச் ஷசய்ததல்கல. அந்தக் கநாட்சயில் ஜமைகடக்கு வருமஜபநாது கஜடநாற்கஜேன் என்னிடம இந்த
ஆகசகயே ஷவளியிட்டநார். நநான் சரித்துக் ஷகநாண்ஜட, “முடிந்தநால் ஷசய்யுங்கள. அதஷலநான்றும
தவறில்கல. ஜவடிக்ககயேநாகத் தநானிருக்கும” என்று கூறிஜனன்.

கஜடநாற்கஜேன் வீழ்ந்தநார்
கநாட்ச நகடஷபற்றது. சண்கட துவங்கியேது. கஜடநாற்கஜேன் ஷதநாந்த ஷசட்டிகயேத் தூக்க முயேன்றநார்.
எதர்பநாரநாத நிகலயில் ஷதநாந்த ஷசட்டி லநாவகமைநாக விலகிக் ஷகநாண்டநார். அத்ஜதநாடு நிற்கவில்கல.
கஜடநாற்கஜேனின் வலது கககயேப் பிடித்து அப்படிஜயே அவகர முதுகில் தூக்கித் தடநாஷரன்று கீஜழ
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மைல்லநாந்து விழச் ஷசய்தநார். எல்லநாம இகமைஷகநாட்டும ஜநரத்தல் நடந்து விட்டது. கஜடநாற்கஜேன் கீஜழ
பரிதநாபமைநாகக் கிடக்கிறநார். ஜதநால்வியேகடயே ஜவண்டியே ஷதநாந்தஷசட்டி, ஷவற்றிப் ஷபருமிதத்ஜதநாடு,
“ஷதநாந்தஷசட்டிகயேத் தூக்கவநா பநார்க்கிறநாய்?” என்று கூறி நககக்கிறநார். அபிமைன்யுவநாக நின்ற எனக்கு
என்ன ஷசய்வஷதன்ஜற புரியேவில்கல. சகபயில் ஒஜர கரஜகநாஷம.
ஷதநாந்தஷசட்டியேநாக நடித்தவர் என். எஸ். கிருஷ்ணன். அவர் ஒல்லியேநான சரீரமுகடயேவர். ஆனநால்
ஷகநாஞ்சம குஸ்த முகறகஷளல்லநாம ஷதரிந்தவர். நல்ல துணிச்சல் ஜபர்வழி. அவர் மைகல ஜபநான்ற
சரீரத்கதத் தூக்கியேடித்தது எல்ஜலநாருக்கும ஷபரு வியேப்கப அளித்தது. ஜமைகடயில் நின்ற எனக்கும
அரவநானுக்கும . சரிப்புத் தநாங்கவில்கல. ஷதநாந்த ஷசட்டி தமகமைத் துநாக்க முடியுஷமைனக் கனவிலும
கருதநாத புதயே இகளஞர் கஜடநாற்கஜேன் அசட்டுச் சரிப்புடன் எழுந்து நின்றநார். அன்று அவ்வநாறு
தண்டநாடித் தணறியே கஜடநாற்கஜேன் மைகல ஜவறு யேநாருமைல்ல. நமைது புளிமூட்கட ரநாமைசநாமிஜயே!

பிளகள விகளயேநாட்டு
புளிமூட்கட ரநாமைசநாமி நன்றநாகப் பநாடுவநார். கதநா கநாலட் ஜசபம ஷசய்வநார். வடஷமைநாழியில் உளள
மைந்தரங்கள பலவற்கற எங்களுக்குச் ஷசநால்லிக் ஷகநாடுத்தநார். நநாங்கள எல்ஜலநாரும கநாகலயில்
அமைரநாவத ஆற்றுக்குப் ஜபநாய் குளிப்பது வழக்கம. ஜபநாகுமஜபநாது நநான், என். எஸ். கிருஷ்ணன்,
புளிமூட்கட ரநாமை சநாமி, எஸ். வி. சகஸ்ரநநாமைம, மைற்ஷறநாரு நககச்சுகவ நடிகர் சுந்தரம ஐயேர் எல்ஜலநாரும
ஒன்றநாகக் கககயேக் ஜகநார்த்துக் ஷகநாண்டு வீதயில் மைந்தரங்ககள முழக்கிக் ஷகநாண்ஜட ஜபநாஜவநாம.
"சன்ஜனநா மித்ரசம வருணஹ
சன்கன யேவத் துரியேமைநாம
சன்ன இந்த்ஜரநா
பிருஹஸ் பதஹ"
என இவ்வநாறு நநாங்கள மைந்தரங்ககளச் ஷசநால்லிக் ஷகநாண்டு ஜபநாவகத வீதயில் அகனவரும பநார்த்துச்
சரிப்பநார்கள. சல பிரநா மைணர்கள, இகதப் பிளகள விகளயேநாட்டநாகக் கருதநாமைல் தங்ககளக் ஜகலி
ஷசய்வதநாக எண்ணிப் ஷபரியேண்ணநாவிடம புகநார் ஷசய்தநார் கள. இதன் பிறகு மைந்தரங்ககள வீதயில்
ஷசநால்லக் கூடநாஷதன்று எங்களுக்குத் தகடயுத்தரவு ஜபநாடப்பட்டது.
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துன்பத்தலும சரிப்பு
கரூரிலிருந்து புதுக்ஜகநாட்கடக்குச் ஷசன்ஜறநாம. அப்ஜபநாது மைகழக்கநாலம. புதுக்ஜகநாட்கடயில்
கடுகமையேநானமைகழ. வசூஜல இல்லநாமைல் மிகுந்த சரமைப் பட்ஜடநாம. ஷபரியேண்ணநா நிலத்கத அடமைநானம
கவத்துப் பணம ஷகநாண்டு வர நநாகர் ஜகநாயிலுக்குப் ஜபநாயிருந்தநார். புதுக்ஜகநாட்கடயில் நநான்கு
புறங்களிலும ஷபரு மைகழயேநால் உகடப்புகள ஏற்பட்டு விட்டன. புதுக்ஜகநாட்கட ஒரு தீவுஜபநால
ஆகிவிட்டது.
ஒரு நநாள சநாவித்தரி நநாடகம. வசூல் ஏஜழ ரூபநாய்கள. ஆனநாலும நநாடகத்கத நிறுத்தநாமைல் நடத்கஜதம.
மின்சநார விளக்குக்கநாகத் தனிஜயே பநாலகிருஷ்ண சநாஸ்தரி என்பவரிடம ஒப் பந்தம ஷசய்தருந்ஜதநாம.
அவரது இஞ்சன் மூலம எங்களுக்கு மின்சநாரம கிகடத்து வந்தது. அந்த இஞ்சன், ஷகநாட்டககயின்
பின்புறம ஒடிக் ஷகநாண்டிருந்தது. மைகழயின் ஜவகத்தநால் இஞ்சன் புகதந்தருந்த இடம முழுவதும
ஷவளளக் கநாடநாகி விட்டது. இஞ்சன் ஒடவில்கல. ஷகநாட்டககயில் இருள சூழ்ந்தது. வழக்கமஜபநால்
இரண்டு கியேநாஸ் ஜலட்டுகள ஜமைகடயில் கவக்கப் பட்டன. சநாவித்தரி நநாடகம ஷதநாடர்ந்து நடந்தது.
அன்று நநான் சத்தயேவநானக நடித்ஜதன். என். எஸ். கிருஷ்ணன் சுமைநாவியேநாக நடித்தநார். சத்தயேவநானின்
தருமைணச் ஷசய்தகயேச் சுமைநாலியிடம ஷசநால்லியேனுப்புகிறநார்கள. சுமைநாவி ஒரு கிழவனுக மைநாறுஜவடம
பூண்டு வந்து, சத்தயேவநானுக்குக் ஜகநாபத்கத மூட்டுகிறநான். சத்தயேவநான் ஜகநாபத்தல் அவனது தநாடிகயேப்
பிடித்து இழுக்க, தநாடி ககஜயேநாடு வந்து விடுகிறது. உண்கமை ஷவளியேநாகிறது. இந்தக் கநாட்ச
நகடஷபற்றுக் ஷகநாண்டிருந்தது. என். எஸ். கிருஷ்ணன் அன்று கிழவகக ஜவடம பூண்டு வந்து
ஷசய்த ஜவடிக்கககள-கற்பகனகள எனக்குத் தநாங்க முடியேநாத சரிப்கப யுண்டநாக்கின. ஜகநாபிக்க
ஜவண்டியே நநான், சரித்துக் ஷகநாண்ஜட நின்ஜறன். உடஜன என். எஸ். கிருஷ்ணன் “நநான் என்ன ஷசய்
தநாலும உனக்குக் ஜகநாபம வரநாது ஜபநாலிருக்கிறஜத? “ என்றநார், நநான், “நீர் யேநாஷரன்று எனக்கு
நன்றநாகத்ஷதரியும. சத்தயேவநாகன உமமைநால் ஏய்க்க முடியேநாது” என்று கூறிக்ஷகநாண்ஜட அவர்கட்டி
யிருந்த தநாடிகயே இழுத்ஜதன். அவரும நநான் இப்படிச் ஷசய்ஜவ ஷனன்று எதர்பநார்க்கவில்கல. விழுந்து
விழுந்து சரித்தநார். சகப யில் அங்ஷகநாருவர் இங்ஷகநாருவரநாக அமைர்ந்தருந்த ஷபநாது மைக்க ளும எங்கள
விகளயேநாட்கடப் பநார்த்துச் சரித்தநார்கள. துன்பமையே மைநான அந்த ஜநரத்தலும எங்களுக்குச் சரிப்பூட்டி
இன்பத்கதத் தந்த அந்தப் ஷபநான்கன நநாட்ககள என்னல் மைறக்க முடியே வில்கல.

ஷவளளத்தல் நீந்தனநார்
நிலத்கத அடமைநானம கவத்துப் பணம ஷகநாண்டுவரச் ஷசன்ற ஷபரியேண்ணநா, பணத்ஜதநாடு தருமபினநார்.
புதுக்ஜகநாட் கடக்கு அவர் வரமுடியேநாமைல் மைகழயில் ஏற்பட்ட உகடப்புகள தடுத்தன. எங்கும ஒஜர
ஷவளளக் கநாடு. கநாகரக்குடிக்கும புதுக்ஜகநாட்கடக்கும இகடஜயே பநாகத உகடப்ஷபடுத்துக் ஷகநாண்டது.
கநாட்டநாறு ககர புரண்டு ஓடியேது. ஷபரியேண்ணநாவின் வருகககயே ஒவ்ஷவநாருவரும எதர்பநார்த்துக்
ஷகநாண்டிருந்ஜதநாம. ஷநருக்கடியேநான நிகலகமை.
பணத்துடன் வந்த ஷபரியேண்ணநா ஷவளளத்கதக் கண்டநார்; சந்தத்தநார். ஷவளளம குகறந்த பின்
ஜபநாகலநாஷமைன்று எண்ண வும இடமில்கல. மைகழ ஜமைலும ஷபய்துஷகநாண்ஜட இருந்தது. ஒரு முடிவுக்கு
வந்தநார். ஜவட்டி, சட்கடகயேக் ககளந்து எல்லநா வற்கறயும பணத்ஜதநாடு தகலயில் கட்டிக் ஷகநாண்டநார்.
ஒடும ஷவளளத்தல் குதத்து நீந்தத் ஷதநாடங்கினநார்.அவருகடயே இந்தத் துணிகவக் கண்டு, கூடி நின்ற
மைக்கள எல்ஜலநாரும வியேப்பகடந் தநார்கள. ஷபரியேண்ணநா நன்முக நீந்தக் கூடியேவர். சறிதும அஞ்ச
வில்கல, துணிஜவநாடு நீந்த மைறு பக்கம வந்து ஜசர்ந்தநார். ஷபரி யேண்ணநா வந்து, தநாம நீந்த வர ஜநர்ந்த
நிகலகமைகயேப் பற்றிச் ஷசநான்னஜபநாது, எங்களுக்ஷகல்லநாம பயேமைநாகஇருந்தது. கமஷபனி யின் இந்தக்
கஷ்டமைநான நிகலயிலும நடிகர்கள அன்ஜபநாடு மைனம கலங்கநாது ஒத்துகழத்தநார்கள.

நககச்சுகவ நடிகர் சவதநாண
புதுக்ஜகநாட்கடயில் கமஷபனி இவ்வநாறு தளளநாடிக் ஷகநாண்டிருந்த நிகலயில், அமமைநா
நநாகர்ஜகநாவிலுக்குப் ஜபநாய்த் தருமபியேஜபநாது சவதநானுகவயும அகழத்து வந்தநார்கள. சவதநாண எங்கள
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ஒன்றுவிட்ட தமைக்கக மீனநாட்சயேமகமையேநாரின் புதல்வர். பளளிக்கூடத்தல் மிகவும குறுமபுகள ஷசய்து
ஷகநாண்டிருந்த சவதநாணகவ எங்கள தமைக்ககயேநார்,தநாயேநாஜரநாடு அனுப்பி கவத்தநார்கள. சவதநாணன்வக்
கண்டதும எங்கள குழுவிலிருந்த நடிகர்கள சரித்தநார்கள. பநார்ப்பதற்கு முரட்டுத் தனமைநாக இருந்த
சவதநாண, ஒரு நககச்சுகவ நடிகரநாக வரக் கூடுஷமைன்று யேநாரும எண்ணவில்கல. புதுக்ஜகநாட்கடயில்
அமமைநாவுக்கு உடல் நலம குன்றியேது. படுக்ககயிஜலஜயே கிடந்தநார்கள. இந்நிகலயில் நநாங்கள கநாகரக்
குடிக்குப் பயேணமைநாஜனநாம. கநாகரக்குடி ஷவற்றி விநநாயேகர் தஜயேட்டரில் நநாடகம ஷதநாடங்கியேது. அமமைநா
மைட்டும புதுக் ஜகநாட்கடயிஜலஜயே இருந்தநார்கள. கநாகரக்குடியில் அஜமைநாகமைநாக வசூலநாயிற்று. நநாவல்
நநாடகங்களுக்கு நல்ல ஜபர். புதுக்ஜகநாட்கடயில் தண்டநாடிக் ஷகநாண்டிருந்த கமஷபனிக்குக் கநாகரக்குடி
வசூல் வியேப்கப அளித்தது.

சனிவநாசபிளகள கமஷபனி
அப்ஜபநாது கநாகரக்குடி ஷண்முக விலநாஸ் தஜயேட்டரில், பிர சத்த ஷபற்ற சனிவநாச பிளகள
கமஷபனியேநார் நடித்து வந்தநார்கள. ஏரநாளமைநான கநாட்சயேகமைப்புக்களும, கண் கவரும உகடகளும
கவத்தருந்த ஷபரியே கமஷபனி அது. அவர்கள இரநாமைநாயேணம, மைகநாபநாரதம, மையில் இரநாவணன்,
புல்புகலயேநான், அலியேநாதுஷநா முதலியே நநாடகங்ககளஷயேல்லநாம நடித்தநார்கள. புல்புகலயேநான்
நநாடகத்தல் ஜமைகடயிஜலஜயே இரயில் ஒடுவதுஜபநால் கநாண்பிப்பநார்கள. அவ் வளவு ஷபரியே கமஷபனிக்கு
ஐமபது, நூறுதநான் வசூலநாகியேது. அஜத ஜநரத்தல் பகழயே ஓட்கட உகடசல் சநாமைநான்ககள கவத்துக்
ஷகநாண்டு நநாடகங்ககள நடித்த எங்களுக்கு ஆயிரம ரூபநாய்கள வகர வசூலநாயிற்று. எங்களுகடயே
சறுவர் கமஷபனி, ஷபரியேவர்கள கமஷபனிக்குப் ஜபநாட்டியேநாக நின்று சமைநாளித்து, ஷவற்றியும அகடந்தது.
சனிவநாசபிளகள கமஷபனியேநார் ஜவறு ஊருக்கு மைநாற்றிக் ஷகநாண்டு ஜபநாய் விட்டநார்கள. எங்கள
நடிகர்களுக்கு ஒஜர குதூகலம. தடீஷரன்று ஒருநநாள அமமைநா அபநாயேகரமைநான நிகலயிலிருப்பதநாகத் தகவல்
வந்தது. நநாடகம முடிந்ததும நண்பர் ஒருவர் உதவியே கநாரில் நநாங்கள நநால்வரும இரஜவநாடிரவநாகப்
புதுக்ஜகநாட்கடக்கு வந்ஜதநாம… அந்தக் கண்டத்தலிருந்து அமமைநா ஒருவநாறு தப்பிப் பிகழத்தநார்கள.

குடந்கதயில் கநாலரநா
கநாகரக்குடி நநாடகம முடிந்த பின் தருவநாரூரில் ஒரு மைநாத கநாலம நடித்து விட்டுக் குமபஜகநாணம
வந்ஜதநாம. வநாணி விலநாஸ் தஜயேட்டரில் நநாடகங்கள நகடஷபற்று வந்தன. குமபஜகநாணத்தல் அப்ஜபநாது
கநாலரநா ஜநநாய் ஜவகமைநாகப் பரவிக் ஷகநாண்டிருந்தது. அந்ஜநநாய் முதன்முதலநாக என்கனயும, என். எஸ்.
பநாலகிருஷ்ணகனயும பீடித்தது. எங்கள இருவருக்கும அமமைநாஜவ பல மைருந்துகள ஷகநாடுத்தநார்கள.
ஜநநாஜயேநாடு ஜபநாரநாடிக் ஷகநாண்ஜட நநாங்கள இருவரும ஷதநாடர்ந்து நநாடகங்களில் நடித்துக்
ஷகநாண்டிருந்ஜதநாம. அமமைநாவில் மைருந்து எங்கள ஜநநாகயேக் குணப்படுத்தயேது. நநாடகத்தற்கு வசூல் மிக
ஜமைநாசமைநாக இருந்தது. இந்நிகலயில் கமஷபனியில் முக்கியே ஜவடம தநாங்கி வந்த சுப்கபயேநா என்னும
சறுவனுக்குக் கநாலரநா ஜநநாய் கண்டது. சுப்கபயேநா நல்ல நடிகன்; பநாடங்ககள விகரவநாக ஷநட்டுருப்
ஜபநாடும ஆற்றல் வநாய்ந்தவன். ஒரு சமையேம ஜமைனகநா நநாடகத்தல் ஜமைனகநா பநாடத்கத ஒஜர நநாளில் பநாடம
ஷசய்து நடித்தவன். அவன் மீது எல்ஜலநாரும அபிமைநானம கவத்தருந்ஜதநாம. அவன் தடீஷரன்று ஜநநாய்
கண்ட இரண்டநாம நநாஜள இறந்து விட்டநான். இந்த எதர்பநாரநாத அதர்ச்சயேநால் நநாடகம நிறுத்தப்பட்டது.
இகதயேடுத்து, சன்னண்ணநா டி.ஜக.முத்துசநாமிக்குக் கநாலரநா ஜநநாய் கண்டது. ஏற்கனஜவ மைனஜநநாய்
பிடிந்தருந்த நிகலயில், அமமைநாவினநால் இந்த அதர்ச்சகயேத் தநாங்க முடியே வில்கல . அவர்கள
என்ஷனன்னஜவநா மைருந்துககளக் ஷகநாடுத்துப் பநார்த்தநார்கள. எதுவும பயேனளிக்கவில்கல.

டநாக்டர் சநாமபசவய்யேர்
அப்ஜபநாது குமபஜகநாணத்தல் டநாக்டர் சநாமபசவய்யேர் பிரசத்த ஷபற்ற டநாக்டரநாக இருந்தநார். அவரிடம
சன்னண்ணநாகவக் ஷகநாண்டு ஜபநாய் வந்ஜதநாம. அவரும ஏஜதநா மைருந்து ஷகநாடுத்தநார்; ஊச ஜபநாட்டநார்;
வீட்டுக்கும வந்து பநார்த்தநார். “பிகழப்பது கடினம. ஏஜதநாமுயேல்கிஜறன்.இகறவன் தருவருள’ என்று
ஷசநால்லிப் ஜபநாய்விட்டநார். இந்தச் ஷசய்த அறிந்ததும, அமமைநாவுக்கு ஆறுதல் கூற முடியேவில்கல.
சன்னண்ணநா முன்னிகலயில் அழக்கூடநாஷதன்று ஷசநால்லி அமமைநாகவ ஒருவநாறு சநாந்தப் படுத்தஜனநாம.
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மூத்தப்பிளகளஜயேநா முகங்ஷகநாடுத்துப் ஜபசுவதல்கல. இரண்டநாவது பிளகள பிகழப்பது கடினம
என்று டநாக்டர் ஷசநால்லிவிட்டநார். இகத ஒரு தநாயுளளம எப்படி தநாங்க முடியும?
அமமைநா மைனத் துயேரங்ககளஷயேல்லநாம அடக்கிக் ஷகநாண்டு அண்ணநாகவக் கவனித்தநார்கள. இகடவிடநாது
அவர் அருகிஜலஜயே இருந்து ஜவண்டியேது ஷசய்தநார்கள. மூன்றநாம நநாள கநாகல அமமைநா வுக்குக் கநாலரநா
ஜநநாய் வந்துவிட்டது. டநாக்டர் வந்து பநார்த்தநார். ஏற்ஷகனஜவ மிகவும பலஹ l னமைநான உடல்.பிகழப்பது
கஷ்டம’ என்று ஷசநால்லி விட்டநார். நநான் ஷபருந் துயேரத்தலநாழ்ந்ஜதன். அகறக்குள படுத்தருந்த
சன்னண்ணநாகவ ஷவளிஜயே கூடத்தல் படுக்க கவத்துவிட்டு, அமமைநாகவ அகறக்குள
படுக்ககவத்ஜதன்.
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அமமைநாவின் அந்தயே ஜநரம
அமமைநாவுக்கு ஜநநாய் கண்ட அன்று மைநாகல ஷபரியேண்ணநா வந்தருந்தநார். கல்யேநாணமைநான நநாளிலிருந்து
அவர் அமமைநாஜவநாடு ஜபசுவதும இல்கல; வீட்டுக்கு வருவதும இல்கல. அன்று வந்தவர் வநாசலிஜலஜயே
நின்று விசநாரித்துவிட்டுப் பநார்க்கநாமைல் ஜபநாய் விட்டநார். கநாலரநா கண்டு குணமைகடந்தவன் ஆககயேநால்
நநான் அமமைநாவின் அருகிஜலஜயே இருந்ஜதன். அப்ஜபநாது எனக்கு என்றுமில்லநாத துணிவு ஏற்பட்டிருந்தது.
அமமைநாவின் வயிற்றில் பூச டநாக்டர் ஒரு மைருந்து ஷகநாடுத்தருந்தநார். நநான் அந்த மைருந்கதப் பூசக்
ஷகநாண்டிருந்ஜதன். மைதனி ஜகநாதுகமைத் தவிடு வறுத்துக் ஷகநாண்டு வந்து ஷகநாடுத்தநார்கள. அகத வநாங்கி
டநாக்டர் ஷசநான்னபடி ஒத்தடம ஷகநாடுத்ஜதன். அமமைநாவுக்குத் தன் நிகனவு இல்கல, கண்கள ஜமைஜல
ஷசநாருகின. மைதனி பயேந்து அழத் ஷதநாடங்கினநார்கள. ஷவளிஜயே சன்னண்ணநாவும மைரணத் தருவநாயில்
படுத்தருப்பகதச் கசககயேநால் கநாட்டி, நநான் மைதனியின் அழுகககயே அடக்கிஜனன்... சல நிமிடங்களில்
அமமைநா மீண்டும கண் தறந்தநார்கள. “ஷபரியேண்ணநாகவ அகழத்து வரச் ஷசநால்லட்டுமைநா?” என்று
ஜகட்ஜடன். அமமைநா ஜவண்டநாஷமைன்று ககயேகசத்தநார்கள. ஜபச முடியேவில்கல. ஜகநாதுகமைத் தவிடு
ஷகநாடுத்துவிட்டுப் ஜபநான மைதனிகயேச் சுட்டிக் கநாட்டி “அவகளக் கக விடநாதருக்கச் ஷசநால்” என்று
ஜேநாகட கநாட்டினநார்கள. மீண்டும ஏஜதநா ஷசநால்ல முயேன்றநார்கள. ஜபச்சு வரவில்கல. நநான் அருகில்
குனிந்து ‘என்னமமைநா’ என்ஜறன். அவர்கள கநாட்டியே கசககயிலிருந்து தங்ககமைநார்ககள
நிகனவுபடுத்துவதநாகப் புரிந்து ஷகநாண்ஜடன். “சுப்பு-கநாமைநாட்சகயேப் பற்றிக் கவகலப்பட ஜவண்டநாம
அமமைநா” என்ஜறன். அமமைநாவின் கண்கள மைலர்ந்தன. சற்று ஜநரத்தல் மீண்டும கண்கள ஜமைஜல ஷசநாருகிக்
ஷகநாண்டன. அமமைநா உறங்குவதநாக நிகனத்து நநான் ஷவளிஜயே வந்ஜதன். சன்னண்ணநாவுக்கும உறக்கம
இல்கல. வநாயேநால் ஜபசவும இயேலநாத நிகல.அவரது கண்கள,அமமைநாவின் நிகலகயே அறியே ஆவல்
ஷகநாண் டிருப்பது ஷதரிந்தது. அமமைநா உறங்குவதநாக அவருக்குச் கசகக கநாண்பித்து விட்டு,வநாயிலில்
இறங்கிவிதக்கு வந்ஜதன்.நளளிரவு: வீதயில் ஜேன நடமைநாட்டஜமை இல்கல. வநானம நிர்மைலமைநாயிருந்தது.
நட்சத்தரங்கள பளிச்சட்டன. கமஷபனியின் நீண்ட பணியேநாளரநான ஜகநாபநால்பிளகள மைட்டும
தண்கணயில் படுத்தருந்தநார். உளஜள தங்ககமைநார்கள சுப்புவும, கநாமைநாட்சயும உறங்கிக்
ஷகநாண்டிருந்தநார்கள. இரண்ஷடநாரு நநாய்கள ஊகளயிட்டன. அருகிலிருந்த கமஷபனி வீட்டுக்குப்
ஜபநாய்வர எண்ணி இரண்டடி நடந்ஜதன். மீண்டும தயேக்கத்துடன் வீட்டினுள நுகழந்ஜதன்.
அகறக்குளஜள மைதனி அழுதுஷகநாண்டிருப்பது ஷதரிந்தது.அகறக் குள அடிஷயேடுத்து கவத்ஜதன். அமமைநா
எவ்விதச் சலனமுமின்றி அகமைதயேநாகக் கிடந்தநார்கள. ஜகநாபநால்பிளகளகயே அகழத்து பநார்க்கச்
ஷசநான்ஜனன்... அவர் பநார்த்தநார். அமமைநா எங்ககள விட்டுப் பிரிந்து விட்டநார்கள என்பகத அவர் முகம
கநாட்டியேது.
என் ஷநஞ்சம ஏஜன கல்லநாய் உகறந்தருந்தது!அழுககஜயே வரவில்கல. மைதனிகயேயும அழ
ஜவண்டநாஷமைன்று சமைநாதநானப் படுத்தஜனன். சன்னண்ணநா ஒன்றும புரியேநாமைல் விழித்தபடி கிடந் தநார்.
ஷபற்ற அன்கனயேநார் எங்ககளப் பிரிந்து ஷநடுந்துநாரம ஷசன்று விட்டநார்கள. ஷகநாடுங் கநாலரநா ஜநநாய்
ஷபற்ற தநாகயே விழுங்கிக் ஷகநாண்டது. 1931 ஜேனவரி 29-ஆம நநாள இரவு 12.30 க்கு எங்கள அன்னயேநார்
இகறவனடி ஜசர்ந்தநார்.
மைறுநநாள முற்பகல் 11 மைணியேளவில் அமமைநாவின் உடல் தகனம ஷசய்யேப்பட்டது. இதுதநான் எங்கள நநாடக
வநாழ்க்ககயில் ஏற்பட்ட ஷபரும ஜசநாதகனக் கநாலம.கமஷபனி நிகல தத்தளித்தது. தகச ஷதரியேநாத
கநாட்டில், ஜசறு நிகறந்த பநாகதயில் சக்கிக் ஷகநாண்ட வண்டிக்கநாரனுகடயே நிகலகமையில் நநாங்கள
இருந்ஜதநாம. கமஷபனி என்னும வண்டிகயே எப்படி ஜமைஜல ஷகநாண்டு ஷசல்வது? நடிகர்களின்
ஷபற்ஜறநார்கள பலர் தமைது கபயேன்ககள ஊருக்கு அனுப்பி கவக்குமைநாறு கடிதங்கள வகரந் தனநார். சலர்
ஜநரநாகஜவ வந்து அகழத்துச் ஷசன்றனநார். ஒரு மைநாத கநாலம நநாடகம நிறுத்தப்பட்டது.

பரிவு கநாட்டியே பநால்யே நண்பர்கள
இந்த ஷநருக்கடியேநான ஜநரத்தல் எங்களுக்கு இரு நண்பர்கள உதவி புரிந்தநார்கள.ஒருவர் கிட்டுரநாஜேஜூ,
மைற்றவர் வீரமைணி ஐயேர். இவ்விருவரும 1924 ஆம ஆண்டு முதல் எங்கஜளநாடு ஷநருங்கிப் பழகியேவர்கள.
ஷபரும ஷசல்வந்தர்களநாகப் பிறக்கவில்கலஷயேன்றநா லும நல்ல மைனம உகடயேவர்கள.இவ்விரு
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நண்பர்களும அடிக்கடி வந்து சந்தத்தநார்கள;ஆதரவு கூறினநார்கள. ஷபநாருள ஷகநாடுத்தும உதவினநார்கள.
ககயில் ஷபநாருளின்றிக் கடன் ஜகட்க மைனமின்றி, விடுபட வழியுமின்றி, நநாங்கள ஜவதகனக்கடலுள
ஆழ்ந்து கிடந்த ஜபநாது, பநாசத்ஜதநாடு பரிவு கநாட்டியே கண்பர் கிட்டுரநாஜேஜுகவ உயி ருளள வகர மைறக்க
முடியேநாது. பல நநாடக ரசகர்களநால் எங் களுக்குப் பரிசநாகக் ஷகநாடுக்கப்பட்ட தங்கப் பதக்கங்களும நகக
களும இருந்தன. எட்கடயேபுரம ஜேமீந்தநார் கநாச விஸ்வநநாத பநாண்டியேன் அன்புடன் வழங்கியே கவர
ஜமைநாதரங்கள, கடுக் கன்கள, ஷகமபு அட்டிகக முதலியே விகலயுயேர்ந்த ஷபநாருட்கள எல்லநாம இந்த
ஜநரத்தல் கமஷபனிக்கு உயிர் ஷகநாடுத்தன.

எங்கள நிருவநாகம
அமமைநாவின் மைரணத்தற்குப் பின் சற்றப்பநாவுக்கும, ஷபரியேண்ணநாவுக்கும மைனத்தநாங்கல் ஏற்பட்டது.
எதலும ஷபநாறுப்பில்லநாமைல் நடந்து ஷகநாண்ட சற்றப்பநா, இனித் தநாம கமஷபனியில் உரிகமையேநாளரநாக
இருக்க இயேலநாஷதன்று கூறி விட்டநார். ஷபரியேண்ணநாவும இகதஜயே எதர்பநார்த்தருந்தநார். மிகுந்த
மைகிழ்ச்சயுடன் எங்கள சநார்பில் நிருவநாகப் ஷபநாறுப்கப ஏற்றுக் ஷகநாண்டநார். கமஷபனி ஜநரடியேநாக
எங்கள நிருவநாகத் தல் வந்தது. இந்த ஷநருக்கடியேநான சூழ்நிகலயில் ககலவநாணர் என். எஸ்.
கிருஷ்ணனுக்கு நநாகர்ஜகநாவிலில் தருமைணம நகட ஷபற்றது. அமமைநா இறந்த சமையேம என். எஸ்.
கிருஷ்ணன் நநாகர் ஜகநாவிலில் இருந்தநார். தருமைண சமபந்தமைநாக அவருக்கு பண உதவிசுட நண்பர்
கிட்டுரநாஜேஜுஜவ ஷசய்தநார். ஷகநாடுங் கநாலரநா ஜநநாய் அமமைநாகவக் ஷகநாளகள ஷகநாண்டபின் ஜவறு
யேநாகரயும துன்புறுத்தவில்கல. சன்னண்ணநா மைறுபிறவிஎடுத்தது ஜபநால் படிப் படியேநாகக் குணம
அகடந்தநார். தருமைணத்தநால் ஷபரியேண்ணநா வுக்கு ஏற்பட்டிருந்த மைனக்கசப்பும அமமைநாவின் மைகறவுடன்
தீர்ந்தது. இனிக் குடுமபத்கதப் பரநாமைரிக்க ஜவண்டியே முழுப் ஷபநாறுப்பும ஷபரியேண்ணநாவின் தகலயில்
சுமைந்தது. சறு குழந்கத களநாக இருந்த இரண்டு தங்ககமைநார்ககளக் கநாப்பநாற்றிக் கல்யேநாணம
ஷசய்துஷகநாடுக்க ஜவண்டியே கடகமையும அண்ணநாவுக் கிருந்தது. எனஜவ அவர் பகழயே ஷவறுப்பு
மைஜனநாபநாவத்கத விட்டுத் தமைது மைகனவியுடன் ஒன்றுபட்டிருந்து வநாழ்க்கக நடத்தத் ஷதநாடங்கினநார்.

கிட்டப்பநா நந்தனநார்
நநாங்கள நநாடகத்கத நிறுத்தயிருந்த சமையேத்தல் எஸ். ஜி. கிட்டப்பநாவின் ஸ்ஷபஷல் நந்தனநார் நநாடகம
ஒன்று எங்கள ஷகநாட்டககயிஜலஜயே நடந்தது. நநாங்கள எல்ஜலநாரும நநாடகம பநார்க்கப் ஜபநாயிருந்ஜதநாம.
அன்று கநாயேக சகநாமைணி ஹரிஜகசவகல்லூர் முத்கதயேநா பநாகவதரும உளஜள எங்கஜளநாடு உட்கநார்ந்து
நநாடகம பநார்த்தநார். கிட்டப்பநா நந்தககவந்து,அன்று பநாடியே அற்புதமைநான பநாடல்கள இன்னும என்
ஷசவிகளிஜல ரீங்கநாரம ஷசய்து ஷகநாண்டிருக் கின்றன. சகபஜயேநார் கிட்டப்பநாவின் இகசயேமுதத்கதப்
பருகி, மைதுவுண்ட வண்டுஜபநால் மையேங்கிக் கிடந்தனநார் என்ஜற ஷசநால்ல ஜவண்டும. பநாடல்களிஜல
நடிப்புணர்ச்சகயேக் ஷகநாட்டிப் பநாடும பநாவத்ஜதநாடு கூடியேபநாடல்ககள நநாங்கள அன்றுதநான்
ஜகட்ஜடநாம. என் வநாழ்நநாளில் அப்படிப் பநாடியே ஒரு சங்கீத ஷதய்வத்கத நநான் இன்னும சந்தக்கவில்கல.
எங்களுக்கு ஏற்பட்டிருந்த எண்ணற்ற கவகலககளஷயேல்லநாம மைறந்து, நநான்கு மைணி ஜநரம
கிட்டப்பநாவின் இகச ஷவளளத்தஜல மூழ்கிக் கிடந்ஜதநாம.

மைநாஜனஜேரின் துஜரநாகம
கமஷபனிக்கு நல்ல வருவநாய் ஏற்பட்ட கநாலத்தஷலல்லநாம அவற்கற உளளிருந்த மைனிதக் ககரயேநான்கள
அரித்துத் தன்று ஷகநாண்டிருந்தன. மைநாஜனஜேர் கநாஜமைஸ்வர ஐயேர் இப்படிச் ஷசய்தவர்களிஜல முதல்வர்.
எத்தகன எத்தகனஜயேநா துன்பங்களுக்கு அவர் கநாரணமைநாக இருந்தநார். நககககள அடகு கவப்பதல்
என்ஷனன்னஜவநா தந்தரங்ககளக் ககயேநாண்டநார். சல நககககளத் தநாஜமை கவத்துக் ஷகநாண்டு பணம
ஷகநாடுத்தநார். அவற்றின் ஷகடு தீர்ந்ததும ஏலத்தல் ஜபநாய்விட்டதநாகப் ஷபநாய்யுகரத்தநார். அவருகடயே
துஜரநாகச் ஷசயேல்கஜளத் ஷதரிந்தருந்தும விடுபட வழியின்றி அவஸ்கதப்பட்ஜடநாம. சற்றப்பநா
நிர்வநாகத்கத விட்டஜதநாடு கநாஜமைஸ்வர ஐயேகரயும கமஷபனியிலிருந்து விலக்கிஜனநாம, அவருக்கு ஒரு
ஷபருந்ஷதநாகக சமபளப் பநாக்கியேநாகக் ஷகநாடுபட ஜவண்டியிருந்தது. அகதச் சல மைநாதங்களில்
ஷகநாடுத்துவிடுவதநாகப் ஷபரியேண்ணநா எழுதக் ஷகநாடுத்தநார். எப்படியேநாவது மைநாஜனஜேர் ஜபநானநால்
ஜபநாதுஷமைன்றிருந்தது.
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கநாட்ச அகமைப்பநாளர்கள
இச்சமையேம கநாட்சயேகமைப்பநாளர்களில் முதல்வரநாயிருந்த பகவதயேநாபிளகள இரண்டு தகரககள
யேநாருக்ஜகநா விற்றுவிட்டநார். மைற்ஷறநாருவரும இதற்கு உடந்கதயேநாக இருந்தநார் என்று ஷதரிந்தது. என்ன
ஷசய்வது? நிருவநாகத்தல் குழப்பம. நநாடகம நகடஷபறநாத நிகலகமை. எல்லநாம ஒன்று ஜசர்ந்து
அவர்ககள இவ்வநாறு ஷசய்யேத் தூண்டியிருக்க ஜவண்டும! பகவதயேநாபிளகள ஆரமபகநாலத்தல்
எங்களிடம உண்கமையேநாக உகழத்த ஊழியேர்களில் ஒருவர். கநாகிதத்தல் ஷசடி, ஷகநாடி, பூ
இவற்கறச்ஷசய்வதல் நிபுணர். அவர் இவ்வநாறு நடந்து ஷகநாண்டது எங்களுக்ஷகல்லநாம ஜவதகன
அளித்தது. ஜமைலும ஜமைலும, நநாடக அரங்கில் பல ஷபநாருட்கள களவநாடப்பட்டு வந்தன. ககடசயேநாக
ஜவறுவழி யின்றிப் பகவதயேநாபிளகளகயே விலக்க ஜநர்ந்தது. குமபஜகநாணத்தலிருந்து ஜவறு
ஊருக்குப்ஜபநாக முடிவு ஷசய்ஜதநாம. புது ஊர்கள எதலும ஷகநாட்டகக கிகடக்கவில்கல.
ஷபரியேண்ணநாவும ஜகநாபநால் பிளகளயும பல ஊர்களுக்குப் ஜபநாய்த் தருமபினநார்கள. ககடசயில்
தஞ்சநாவூருக்குப்ஜபநாக முடிவு ஷசய்யேப் ஷபற்றது.

ஜமைநாகனசுந்தரம
தஞ்கசயில் வநாத்தயேநார் கந்தசநாமி முதலியேநார் மீண்டும கமஷபனிக்கு வந்துஜசர்ந்தநார். ஜமைநாகனசுந்தரம
நநாடகம தயேநாரநாயிற்று. ஜமைநாகனசுந்தரம ஒரு அருகமையேநான நநாடகம ஜஜே. ஆர். ரங்கரநாஜேஜுவின் சறந்த
நநாவல்களில் இதுவும ஒன்று. முற் ஜபநாக்குக் கருத்துக்கள அகமைந்த நநாடகம. பின்னல்தகரப்படத்தல்
எல்ஜலநாருமகண்டு மைகிழ்ந்தருக்கிஜருமைநாதலநால் இகதப்பற்றி விரிவநாகக் குறிப்பிட ஜவண்டியே அவசயேம
இல்கல. இந்நநாடகம மிகச் சறப்பநாக அரங்ஜகறியேது. கமஷபனியின் இந்தக் கஷ்டமைநான நிகலயிலும
புதயே நநாடகத்தற்குக் கநாட்சகள தயேநாரநாயின. சன்னண்ணநா லீலநாவதயேநாகவும, எம. ஜக. ரநாதநா சுந்தர
முதலியேநாரநாகவும ஜதநான்றி நடிக்கும கநாட்சகள மிக நன்முக இருக்கும. இந்நநாடகத்தல்
முக்கியேபநாத்தரமைநான விசநாலநாட்சயேநாக எம. ஆர். சந்தரன் என்ற இகளனநார் நடித்தநார். இவர் மிக அழகியே
ஜதநாற்றம உகடயேவர். ஒப்பகன ஒன்றும இல்லநாமைல் சநாதநாரண நிகலயிஜலஜயே பநாவநாகட, தநாவணி
கட்டிவிட்டநால் பகலில் கூட. இவகரப் ஷபண்ஷணன்ஜற எல்ஜலநாரும நிகனப்பநார்கள. தகலமுடி யும
நன்றநாக வளர்ந்தருந்ததநால் யேநாரும சந்ஜதகப்பட மைநாட்டநார்கள. இவரிடம ஒரு சறியே குகறபநாடு
இருந்தது. எப்ஜபநாதும ஷதநாண்கட ‘கரகர’ என்று இரு குரல்களிஜலஜயே ஜபசும. ஒப்பகன முடிந்த பின்
இவகரத் ஷதநாடர்ந்து ஐமபது ஜதநாப்புக் கரணங்கள ஜபநாடச் ஷசநால்ஜவநாம. ஷகநாஞ்சம மூச்சு வநாங்கினநால்
ஷதநாண்கடயிலுளள அந்தக் கரகரப்பு ஜபநாய்விடும. பிறகு சநாரீரம இனிகமையேநாக இருக்கும. இவர் மிக
நன்றநாக நடிக்கக் கூடியேவர். ஜமைநாகனசுந்தரத்தற்கு சுமைநாரநாக வசூலநாயிற்று.
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அரசயேல் பிரஜவசம
1931-ஆம ஆண்டில் தநான் நநாங்கள அரசயேல் விஷயேங்களில் ஜநரடியேநாகத் ஷதநாடர்புஷகநாளள
ஆரமபித்ஜதநாம. அன்கனயேநார் இறந்த சல நநாட்களில் பண்டித ஜமைநாதலநால்ஜநரு இறந்ததநாகச் ஷசய்தப்
படித்ஜதநாம. குமபஜகநாணம கநாந்த பநார்க்கில் அவருக்கநாக ஒரு அனுதநாபக் கூட்டம நடந்தது. அந்தக்
கூட்டத்தல்தநான் நநான் முதன் முதலநாகப் பநாரத பநாட்டுக்கள பநாடிஜனன். தஞ்கசக்கு வந்தபின், பகவத்சங்
டில்லி சட்டசகப யில் குண்டு ஜபநாட்ட ஷசய்தககளயும, அதுபற்றியே வழக்குககளயும நநாங்கள
ஷதநாடர்ந்து படித்து வந்ஜதநாம.
தடீஷரன்று ஒருநநாள பகவத்சங் தூக்கிலிடப்பட்ட ஷசய்தகயேப் பத்தரிக்கககளிஜல படித்தஜபநாது
எங்களுக்ஷகல்லநாம உளளம குமுறியேது. அரசயேல் விஷயேங்களில் மைனத்கத ஈடு படுத்தக் ஷகநாண்டிருந்த
எங்களுக்கு, இச்ஷசய்த அதர்ச்சகயேத் தந்தது. அன்று மைநாஜல தஞ்கச ஷபரியேஜகநாயிலுக்கு அருஜகயுளள
கமைதநானத்தல் ஒரு கண்டனக் கூட்டம நகடஷபற்றது. ஜதச
பக்தர் ஜவங்கடகிருஷ்ணபிளகள தகலகமை வகிப்பநாஷரன அறிவிக்கப் ஷபற்றிருந்தது. அப்ஜபநாது
எங்கள கமஷபனியில் சன்னண்ணநா டி. ஜக. முத்துசநாமியும என். எஸ், கிருஷ்ணனும தீவிரவநாதகள.
இருவரும இகணபிரியேநாத ஜதநாழர்கள. நநாடகஜமைகட சமபந்தமைநான ஷபநாறுப்புகளநானலும சரி, ஜவறு
எதுவநானநாலுமசரி, இருவரும கலந்ஜத முடிவு ஷசய்வது வழக்கம. அப்ஜபநாஷதல்லநாம நநான்
சுஜயேச்கசயேநாக ஷவளிஜயே ஷசல்லும வழக்கமில்கல. அன்று நகடஷபறும கண்டனக் கூட்டத்தல்
கலந்துஷகநாளள ஜவண்டும ஜபநால் என்னுளளம துடித்தது. அன்று கூட்டம நகடஷபறநாஷதன்றும, தகட
ஷசய்யேப்பட்டிருப்பதநாகவும வதந்தகள வந்தன. சன்னண்ணநாவும ககலவநாணரும கூட்டத்தற்குப்
ஜபநாயிருந்தநார்கள. கூட்டத்தல் ஜவங்கடகிருஷ்ணபிளகள ககது ஷசய்யேப்பட்டநார். பிரமமைநாண்டமைநான
கூட்டத்கதப்ஜபநாலீசநார் தடியேடி ஷகநாடுத்துக் ககலத்தநார்கள. சல அடிகள சன்னண்ணநாவுக்கும
ககலவநாணருக்கும கிகடத்தன. வீட்டுக்கு வந்து அவர்கள இச்ஷசய்தகயே அறிவித்த, ஜபநாது என்னநால்
தநாங்க முடியேவில்கல. உணர்ச்ச விவரிக்க இயேலநாததநாக இருந்தது. என்கன ஈன்ற தநாய்நநாட்டிற்கு
என்னநால் இயேன்ற பணிகயேச் ஷசய்யே ஜவண்டுஷமைன்ற ஆர்வம ஜமைஷலழுந்தது. ஒரு முடிவுக்கு வந்ஜதன்.
மைறுநநாள என்னுகடயே ஜமைனிகயேப் புனிதமைநான கதரநாகட அழகு ஷசய்தது.
நநாற்பத்ஷதநாரு ஆண்டுகள கடந்தன. அன்று முதல் இன்று வகர நநான் ஷதநாடர்ந்து கதரநாகடதநான் உடுத்த
வருகிஜறன். ஷதநாடக்கத்தல் சநாக்கு, சமுக்கநாளம இவற்கற உடுத்துவது ஜபநான்ற சறு உணர்வு
ஜதநான்றியேதுண்டு. ஆனநால் உளளத்தல் அகலஜமைநாதக் ஷகநாண்டிருந்த ஜதசயே உணர்ச்சக்குமுன் இந்த
ஷமைன்கமை உணர்வுகஷளல்லநாம பறந்ஜதநாடிவிட்டன. எங்கள நநாடகக் குழுவின் ஷநருக்கடியேநான
கநாலங்களில் அதகப் பணம ஷகநாடுத்து உகடகள வநாங்குவதற்கும இயேலநாதருந்த எத்தகனஜயேநா
சந்தர்ப்பங்களில் கதஜர உடுத்துவது என்ற இலட்சயேத்கத நிகறஜவற்ற நநான் பட்ட கஷ்டங்கஷளல்லநாம
இப்ஜபநாது நிகனவுக்கு வருகின்றன.

வநாத்தயேநார் மீண்டும விலகினநார்
தஞ்கசயிலிருந்து ஒருவககயேநாகத் தட்டுத் தடுமைநாறி மைதுகரக்கு வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம. பகழயே
நநாடகங்களுக்கு வசூல் இல்லநாததநால் புதயே நநாடகம தயேநார் ஷசய்யுமபடி வநாத்தயேநார் முதலியேநாரிடம
ஷபரியேண்ணநா வற்புறுத்தனநார். ‘சுந்தர தரன்’ என்னும ஒரு நநாவல் நநாடகம பநாடம ஷகநாடுக்கப் ஷபற்றது.
இரண்ஷடநாரு நநாட்கள ஒத்தககயும நகடஷபற்றது. அதற்குள வநாத்தயேநாஜரநாடு சமபளத் தகரநாறு
ஏற்பட்டுவிட்டது. அதகச் சமபளம ஷகநாடுத்தநால்தநான் இரவு நநாடகத்தற்கு வரமுடியு ஷமைன்று வநாத்தயேநார்
கண்டிப்பநாகக் கடிதம எழுதயேனுப்பி விட்டநார். இந்தக் கடிதத்கதக் கண்டதும ககலவநாணர் என்.
எஸ். கிருஷ்ணனுக்குக் ஜகநாபம வந்துவிட்டது. அவர் ஜநரநாக வநாத்தயேநார் இருப்பிடம ஷசன்றநார்.
கமஷபனியின் நிகலகயே உணரநாமைல் அதகச் சமபளம ஜகட்பது முகறயேல்லஷவன எவ்வளஜவநா
எடுத்துக் கூறினநார்.
வநாத்தயேநாருக்கும என். எஸ். கிருஷ்ணனுக்கும வநாக்கு வநாதம வளர்ந்தது. ககடசயேநாகக் ககலவநாணர்
வநாத்தயேநாகரக் கண்டபடி ஜபசவிட்டு வந்தநார். அன்றிரவு ஜமைநாகனசுந்தரம நநாடகம. முதல்
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மைணியேடிக்குமவகர வநாத்தயேநாரும, எம. ஜக. ரநாதநாவும வரவில்கல. ஷபரியேண்ணநா சுந்தரமுதலியேநார்
ஜவடத்கதப் ஜபநாடத் ஷதநாடங்கினநார். அந்தச் சமையேம தடீஷரன்று ரநாதநாஜவநாடு வநாத்தயேநார் வரஜவ
ஷபரியேண்ணநா ஜவடத்கதக் ககலத்துவிட்டு ரநாதநாகவஜயே ஜபநாடச் ஷசநான்னநார், மைறுநநாள கநாகல
வநாத்தயேநார் கணக்குத் தீர்த்துக் ஷகநாண்டு கமஷபனிகயே விட்டு விலகிக் ஷகநாண்டநார். அடிக்கடி இவ்வநாறு
கமஷபனிக்கு வருவதும ஜபநாவதுமைநாக இருந்த வநாத்தயேநாரின் ஜபநாக்கு எங்களுக்குப் பிடிக்க வில்கல.
இருந்தநாலும என்ன ஷசய்யே முடியும? ஜமைகதகள சலர் இப்படித்தநான் இருக்கிறநார்கள!
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ஜதசபக்த
எங்களுக்ஷகல்லநாம புதயே நநாடகம தயேநாரிக்க ஜவண்டு ஷமைன்ற ஒஜர ஆவல். அப்ஜபநாது மைதுரகவி
பநாஸ்கரதநாஸ் மைதுகரயில் ஒரு சறந்த நநாடகநாசரியேரநாக இருந்தநார். அந்த நநாளில் அவருகடயே
பநாடல்ககளப் பநாடநாத ஸ்ஷபஷல் நடிகர்கஜள இல்கல ஷயேன்று ஷசநால்லலநாம. பநாஸ்கரதநாஸ் ஒரு
ஜதசயேவநாத. இந்தயேத் ஜதசயேத் தகலவர்களின் ஜபரிஷலல்லநாம ஏரநாளமைநான பநாடல்கள
புகனந்தருக்கிறநார், பிச்கசஷயேடுக்கும சறுவர்களகூடப் பநாஸ்கர தநாசன் ஜதசயேப்
பநாடல்ககளப்பநாடுவகத நநான் ஜகட்டிருக்கிஜறன். ஷசநாற்சுகவயும, ஷபநாருட்சுகவயும நிகறந்து
கநாலத்ஜதநாடு ஒத்தருந்த அவரது பநாடல்கள மிகப் பிரசத்த ஷபற்று விளங்கின. பநாஸ்கரதநாஸ் எங்களுக்கு
அறிமுகமைநானநார். ஷவ. சநாமிநநாத சர்மைநா எழுதயே பநாணபுரத்துவீசன்என்னும ஒரு நநாடகத்தன் அச்சுப்
பிரதகயே அவர் ஷகநாண்டு வந்தநார். அகதப் படித்துப் பநார்த்ஜதநாம. அப்ஜபநாதருந்த எங்கள ஜதசயே
உணர்ச்சக்கு அந்த நநாடகம நிரமபவும பிடித்தது இகடயிகடஜயே சல புதயேகநாட்சககளச் ஜசர்த்து
அவஜர எழுதக் ஷகநாடுத்தநார். அப்ஜபநாது பநாண புரத்துவீரன் நநாடகம சர்க்கநாரநால் தகட
ஷசய்யேப்பட்டிருந்தது. எனஜவ அந்நநாடகத்தற்குத் ஜதசபக்த என்றுஷபயேர் கவத்ஜதநாம.

ஜதசபக்த
நநாடகம ஜவகமைநாகத் தயேநாரநாயிற்று. பநாஸ்கரதநாஸ் உணர்ச்ச மிகுந்த பநாடல்ககள இயேற்றித் தந்தநார்.
அத்ஜதநாடு மைகநாகவி பநாரதயின் ‘என்று தணியுமிந்த சுதந்தர தநாகம’ ‘விடுதகல விடுதகல,’ ‘ஆடுஜவநாஜமை
பளளுப் பநாடுஜவநாஜமை’ முதலியே பநாடல்ககளயும இகடயிகடஜயே ஜசர்த்துக் ஷகநாண்ஜடநாம. ஜதசபக்த
நநாடகத்தல்தநான் முதன் முதலநாகப் பநாரதயின் பநாடல்கள பநாடப் ஷபற்றன. அந்த நநாடகத்தல் புதுகமையேநாக
ஏதநாவது ஷசய்யே ஜவண்டுஷமைன்று சன்னண்ணநாவும, ககலவநாணரும ஜயேநாசத்தநார்கள. மைகநாத்மைநா
கநாந்தயேடிககளப் பற்றியே வரலநாற்றுப் புத்தகம ஒன்று வநாங்கி வந்தநார்கள, கநாந்த மைகநான் ககதகயே
வில்லுப்பநாட்டநாகப் பநாடலநாஷமைன முடிவு ஷசய்யேப்பட்டது. கநாந்தயேடிகளின் பிறப்பு முதல் அவர்
வட்டஜமைகஜே மைநாநநாட் டுக்குப் புறப்பட்டது வகர வில்லுப்பநாட்டநாக அகமைக்கப்பட்டது. ஒரு நநாள இரவு
உணவுக்கு ஜமைல் நநானும ககலவநாணரும உட்கநார்ந்து பநாடல்ககள எழுத முடித்ஜதநாம. மைறுநநாள
ஒத்தகக ஆரமபமைநாயிற்று. தயேநாரிப்பு ஜவகலகள சுறுசுறுப்பநாக நடந்தன. ஜதசயே வீரர்களுக்கும
வீரநாங்ககனகளுக்கும புனிதமைநான கதரிஜலஜயே உகடகள கதக்கப்பட்டன. வநாத்தயேநார் கமஷபனிகயே
விட்டு விலகியே பதஜனழநாவது நநாள அவசர அவசரமைநாகத் ஜதசபக்த அரங்ஜகறியேது.

உணர்ச்ச ஜவகம
1931 ஜமை 19 ஆம நநாள. ஆம; அன்றுதநான் ஜதசபக்த அரங்ஜகற்றம. அன்று எங்களுக்கு ஏற்பட்டிருந்த
உணர்ச்சகயே விவரிக்க இயேலநாது. ஏஜதநா ஒர் உணர்ச்சயும எழுச்சயும எல்ஜலநாருக் கும இருந்தது.
நநாஷடங்கும ஷகநாந்தளிப்பு! விடுதகலயுணர்ச்ச ஷகநாழுந்து விட்டு எரிந்த கநாலம! பநாரத வீரன் பகவத்
சங்கும அவரது ஜதநாழர்கள சுகஜதவ், ரநாஜேகுருஆகிஜயேநாரும தூக்கிலிடப்பட்டுச் சல நநாட்கஜள
ஆகியிருந்தன. அந்த ஷநஞ்சுருக்கும ஷசய்தகள நநாட்டு மைக்கள உளளத்தல் ஷபரும ஆஜவசத்கத
ஊட்டியிருந்தன. நநாட்டின் சூழ்நிகல, நடிகர்களநாகியே எங்கள உளளத்கத மைட்டும பநாதக்கநாதநா, என்ன!
நநாங்களும உணர்ச்சயில் தகளத்து நின்ஜறநாம.
நநாடகம ஷதநாடங்கியேது. முதற் கநாட்ச ஷபநாதுக்கூட்டம.
ஜதச பக்தஜயே முக்தயேநாம
ஷதய்வ சக்தயேநாம
என்ற பநாடகல நநான் முதலில் பநாடியேதும சகபஜயேநார் உணர்ச்ச வசப்பட்டு, மைகநாத்மைநா கநாந்தக்கு ஜஜே!”
என்று ஜகநாஷமிட்டனநார். பநாட்டு முடிந்ததும பநாணபுரத்தன் தகலவர், வநாலீசனநாக நடித்தவர் ஜபசனநார்.
அவரது ஜபச்சுத் ஷதளிவும, ஷகமபீரமைநான குரலும, ஷமைய்ப்பநாட்டுணர்ச்சயும சகபயினருக்கு மைட்டுமைல்ல,
எங்களுக்கும உணர்ச்ச ஊட்டுவனவநாய் இருந்தன. ஷபருத்த ககத்தட்டலுடன் முதற்கநாட்ச முடிந்தது.
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உயிகர ஊசலநாட விட்டநார்
இரண்டநாவது கநாட்ச ஈசநானபுர மைன்னனின் விசநாரகண மைண்டபம. சுதந்தர வீரகன வநாலீசனுக்குத்
தூக்குத் தண்டகன விதக்கப்படுகிறது. மூன்றநாவது கநாட்ச தூக்குஜமைகட, வநாலீசன் தூக்கிலிடப்பட்டு
மைடிகிறநான். அவனது மைரணத்தற்குப் பின் புஜரசன் என்ற தகலவன் ஷபநாறுப்ஜபற்றுப் ஜபநாரநாடி, பநாண
புரத்கத அடிகமைத் தகளயிலிருந்து விடுவித்துச் சுதந்தர நநாடநாக்குகிறநான். இது ககத......
தூக்குஜமைகடக் கநாட்சகயேப் பல முகறகள ஒத்தகககள பநார்த்து, உண்கமைஜபநால் ஜதநாற்றுவிக்க
ஏற்பநாடுகள ஷசய்யேப்பட் டிருந்தன. வநாலீசன் ஜமைகடமீது ஏறியேதும சுருக்குக் கயிற்கறத் தநாஜன எடுத்துக்
கழுத்தல் மைநாட்டிக் ஷகநாளகிறநான். அதகநாரி ககயேகசக்கிறநார். உளஜள மைணிச் சத்தம ஜகட்கிறது. கீஜழ
நிற்கும கநாவலன் பலகககயேத் தட்டி விடுகிறநான். இவ்வநாறு கநாட்ச நகட ஷபற ஜவண்டும.
வநாலீசனுக நடித்தவர் சுருக்குக் கயிற்கறக் கழுத்தல் மைநாட்டிக் ஷகநாளளுமஜபநாஜத அதஜனநாடு
இகணக்கப்பட்டிருந்த ஒரு இருமபுக் ஷகநாக்கிகயேத் தனது இடுப்பிஜல கட்டப்பட்டிருந்த மைற் ஷறநாரு
கயிற்றில் மைநாட்டிக் ஷகநாளளஜவண்டும. இப்படிச் ஷசய்தநால் அவர் ஷதநாங்குமஜபநாது அவரது உடல்
பநாரத்கத இருமபுக் ஷகநாக்கி தநாங்கிக் ஷகநாளளும. கழுத்துச் சுருக்கு இறுக்கநாது.
மூன்றநாவது கநாட்ச ஷதநாடங்கும ஜபநாது வநாலீசனுக நடித்தவர் உணர்ச்சப் பிழமபநாக இருந்தநார். துநாக்கு
ஜமைகடயில் ஏறி ஆஜவசத்துடன் வீர முழக்கம ஷசய்துவிட்டுக் கயிற்கறக் கழுத்தல் ஜபநாட்டுக்
ஷகநாண்டநார். ஆனநால் இருமபுக் ஷகநாக்கிகயே ஒத்தககப் படி மைநாட்டினநார்களநா என்பகதக் கவனிக்க
மைறந்து விட்டநார்,
நநாடகம ஷதநாடங்கியேது முதல் ஷநஞ்சு படபடக்கத் தகர மைகறவில் நின்று ஷகநாண்டிருந்த எங்களில்
எவருஜமை இகதக் கவ னிக்கவில்கல. தூக்குஜமைகடப் பலகககயே இழுக்கும கநாவலனநாக நின்ற நடிகரும
இகதப்பற்றிச் சறிதும கவகல ஷகநாளளவில்ஜல. சுருக்ககக் கழுத்தல் மைநாட்டினநார் வநாலீசர். வீர
முழக்கமிட்டநார். மைணியேடிக்கப்பட்டது. பலகக இழுக்கப்பட்டது. வநாலீசன் அந் தரத்தல் ஷதநாங்கினநார்,
ஷமைய் மைறந்தருந்த சகபஜயேநார், “பகவத் சங்குக்கு ஜஜே” என்று பலமுகற ஜகநாஷமிட்டனநார். நநான் அடுத்த
கநாட்சக்கநாகத் தகர மைகறவில் தூக்குஜமைகடயேருஜக நின்று ஷகநாண்டிருந்ஜதன். வநாலீசன்
ஷதநாங்கியேஜபநாது ஷகநாடுத்த குரல் என்னஜவநா ஜபநாலிருந்தது. அவரது முதுகுப்புறம இருமபுக் கயிற்றில்
ஷகநாக்கி மைநாட்டப்படநாதகத அப்ஜபநாதுதநான் உணர்ந்ஜதன். என்கனப்ஜபநாலஜவ மைற்றும சலர் இகதக்
கவனித்தநார்கள ஜபநாலிருக்கிறது. “தகர, தகர, படுதநா படுதநா” என்று பல குரல் கள ஓலமிட்டன. அகர
நிமிட ஜநரம ஷதநாங்கியே பிறஜக தகர விடஜவண்டுஷமைன ஒத்தககயில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
சகபஜயேநாரின் ஜஜே ஜகநாஷத்தல் ஒலக் குரல்கள உடஜன ஜகட்கவில்கல. தகரவிடச் சல வினநாடிகள
தநாமைதம ஏற்பட்டது.

கடவுள கநாப்பநாற்றினநார்
தகர விழுந்ததும சலர் ஓடிப்ஜபநாய் வநாலீசனநாக நடித்தவகரத் தூக்கிப் பிடித்துக் ஷகநாண்டு
இறுகிப்ஜபநாயிருந்த கழுத்துச் சுருக்கக அவிழ்த்தநார்கள. நடிகருக்குப் பிரக்கஞ இல்கல. சகபஜயேநாருக்கு
இகதப்பற்றி எதுவும ஷதரியேநாது. உணர்ச்ச வசப்பட்ட அவர்கள அடுத்தகநாட்ச ஷதநாடங்கும வகர
“பகத்சங்குக்கு ஜஜே! பகத்சங்குக்கு ஜஜே!” என்று முழங்கிக்ஷகநாண்ஜட இருந்தநார்கள.
வநாலீசனநாக நடித்தவருக்குத் தன் நிகனவுவர அகர மைணி ஜநரமைநாயிற்று. அன்று வநாலிசனநாக நடித்து,
உணர்ச்சப் பிழமபநாக நின்று உயிகர ஊசலநாடவிட்ட உண்கமை நடிகர்தநாம நடிகமைணி எஸ். வி.
சகஸ்ரநநாமைம. அவரது கழுத்துச் சுருக்ககப்பற்றிக் கவகல ஷகநாளளநாமைல் கநாவலனநாக நின்று பலகக
இழுத்த புண்ணியேவநான் ஜவறு யேநாறநாமைல்ல. நமைது நககச்சுகவச் ஷசல்வன் டி. என். சவதநானு.
ஜதசபக்த நநாடகத்தல் நநான் புஜரசனநாக நடித்ஜதன். சன்னண்ணநா என் மைகனவி சுதர்மைநா ஜதவியேநாக
நடித்தநார். ஈசநான புரத்து மைன்னன் அதரதனநாக புளி மூட்கட ரநாமைசநாமி நடித்தநார்.
ஜசனதபத ஜசமைவீரனநாக நடித்தவர் யேநார் ஷதரியுமைநா? நககச்சுகவ நடிகர் எம. ஆர். சநாமினநாதன். அவர் மிக
அழகநாகக் கத்தச் சண்கட ஜபநாடுவநார். நநானும அவரும ஜதசபக்தயில் ஆஜவசத்துடன் கத்தச் சண்கட
ஜபநாடுஜவநாம. எம. ஆர். சநாமிநநாதன் தநான் எனக்குக் கத்தச் சண்கட ஜபநாடக் கற்றுக் ஷகநாடுத்தநார். எந்த
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ஜவடத்கதப் ஜபநாட்டநாலும தறகமையேநாகச் ஷசய்யேக் கூடியேவர் சநாமிநநாதன் என்று முன்ஜப
குறிப்பிட்டிருக்கிஜறன். அல்லவநா? ஜதசபக்த நநாடகத்தல் சநாமினநாதகன எல்ஜலநாரும பநாரநாட்டினநார்கள.
என். எஸ். கிருஷ்ணன் பல ஜவடங்கள புகனந்து சகபஜயேநாகரப் பரவசப் படுத்தனநார். கநாந்த மைகநான்
வில்லுப் பநாட்டுக்குப் பலமுகற ககதட்டல் கிகடத்தது. நநாடகத்தற்குப் பிரமைநாதமைநான ஜபர். ஆனநால்
வசூல்தநான் அதற்ஜகற்றபடி இல்கல.

தமபி பகவத
இந்த நநாடகத்தல் தமபி பகவத மைற்ஷறநாரு சுதந்தர வீரன் நநாகநநாதனநாக நடித்தநார். புஜரசனும
ஜசமைவீரனும வநாட்ஜபநார் புரியும ஷபநாழுது, நநாகநநாதன் ஜசமைவீரஜனநாடு வந்த கநாவலர்களுடன்
சண்கடயிட்டு அவர்ககள விரட்டஜவண்டும. தமபி பகவதக்குக் கத்தச் சண்கடஜபநாட அவ்வளவநாக
வரநாது; கட்டிப் புரண்டு மைற்ஜபநார் புரிவஷதன்றநால் நிரமபப் பிடிக்கும. எனஜவ நநாகநநாதன்
கநாவலர்களுடன் மைற்ஜபநார் புரிந்து விரட்டுவதநாக அகமைத்துக் ஷகநாண்ஜடநாம. தமபி பகவதக்கு மைற்ஜபநார்
பிடிக்கும என்று ஷசநால்லும இந்தச் சமையேத்தல் மைதுகரயில் நடந்த மைற்ஷறநாரு நிகழ்ச்ச என் நிகனவுக்கு
வருகிறது. அப்ஜபநாது கமஷபனியில் முதன்கமையேநான ஷபண் ஜவடதநாரிகளில் ஒருவரநாக இருந்தநார் ஒரு
நடிகர். அவகர ஊருக்கு அகழத்துப்ஜபநாக அவரது மைநாமைனரும தகமையேனும வந்தருந்தநார்கள. தமபிகயே
ஷஜேகன்னநாதய்யேரின் கமஷபனியில் ஜசர்ப்பது தகமையேனின் தட்டம, ஷபரியேண்ணநா இகதப் புரிந்து
ஷகநாண்டநார். அந்த நடிகர் முக்கியே பநாத்தரமைநாக நடிக்க ஜவண்டியே நநாடகங்கள நடக்க
ஜவண்டியிருந் ததநால், அந்நநாடகங்கள முடிந்த பிறகு அகழத்துப் ஜபநாகுமபடி ஜகட்டுக் ஷகநாண்டநார்.
வந்தவர்கஜளநா உடனடியேநாகப் ஜபநாக ஜவண்டுஷமைனப் பிடிவநாதம பிடித்தநார்கள. நடிகனும அவர்கஜளநாடு
ஜபநாகத் துடித்தநார். அன்றிரவு நநாடகத்தல் நடிக்க அவகரத் தவிர ஜவறு ஆள இல்கல. ஷபரியேண்ணநா
நயேமைநான முகறயில் எவ்வளஜவநா எடுத்துச் ஷசநான்னநார். அலுவல் அகறயில் நீண்டஜநரம நடந்து
ஷகநாண்டிருந்த இந்த உகரயேநாடகல நநாங்கள தகலமைகறவநாக நின்று ஜகட்டுக் ஷகநாண்டிருந்ஜதநாம.
நடிகரின் தகமையேன் ஒஜர கூச்சல் ஜபநாட்டநார். ஷபரியேண்ணநா கநாட்டியே ஷபநாறுகமை எங்களுக்குப் ஷபரு
வியேப்கப அளித்தது. கூச்சல் ஜபநாட்டவரின் ஆஜவசம உச்சநிகலக்குப் ஜபநாய்க்ஷகநாண்டிருந்தது.
ககடசயேநாகப் ஷபரியேண்ணநா சறிது ஜகநாபத்ஜதநாடு, “நநாடகம முடிந்தபிறகுதநான் அவஜன
அனுப்பமுடியும. எந்தக்கநாரணத்கதக் ஷகநாண்டும இப்ஜபநாது அனுப்ப இயேலநாது” என்று கூறினநார். இது
ஜகட்டதும நடிகரின் தகமையேன் ஜமைலும ஆத்தரம அகடந்தநார். “அஷதல்லநாம முடியேநாது. உங்கள
நநாடகத்கதப்பற்றி எனக்குக் கவகலயில்கல; நநாங்கள இப்ஜபநாஜத புறப்படத்தநான் ஜபநாகிஜறநாம”, என்று
ஷசநால்லிவிட்டுத் தன் தமபிகயேப் பநார்த்து “எடுடநா ஷபட்டி படுக்கககயே” என்றநார். அண்ணன் இப்படிச்
ஷசநால்லு முன்ஜப ஆயேத்தமைநாக இருந்த நடிகத் தமபி, உடஜன ஷபட்டி படுக்ககஜயேநாடு புறப்படச்
சத்தமைநானநார். தகமையேனும, மைநாமைனும முன்கன ஷசல்லத் தமபி அவர்ககளப் பின் ஷதநாடர்ந்தநார். மூவரும
அலுவல் அகறகயேத் தநாண்டினநார்கள.

ஷவறி ஷகநாண்ட ஜவங்கக!
‘பளநார்’ என்ஷறநாரு சத்தம. அகதத்ஷதநாடர்ந்து “ஐஜயேநா’’ என்ற அலறல்! எனக்கு ஒன்றும புரியேவில்கல.
எட்டிப் பநார்த்ஜதன். நடிகரின் தகமையேன் அடி ஷபநாறுக்க முடியேநாமைல் கீஜழ கிடந்தநான். அவன் எதஜர ஷவறி
ஷகநாண்ட ஜவங்கக ஜபநால் ஒரு மைனித உருவம நின்று ஷகநாண்டிருந்தது. அதன் வநாயிலிருந்து
வநார்த்கதகள ஜவகமைநாக வந்தன. “இன்னக்ஜக புறப்படத்தநான் ஜபநாறயேநா! எங்கடநா புறப்படு! நீ
ஷபநாறப்பட்டுப் ஜபநாறகத நநான் பநார்க்கிஜறன்” என்ற வநார்த்கதகஜளநாடு கீஜழ கிடந்தவனுக்கு, ஜமைலும
சல அடிகள விழுந்தன. நடிகர் ஷபட்டி படுக்கககயேப் ஜபநாட்டு விட்டு அலறியே வண்ணம உளஜள
ஓடினநார். மைநாமைனநார் ஷசய்வதறியேநாது ஒரு மூகலயில் ஒதுங்கினநார். தகமையேன், “ஐஜயேநா, ஷகநால்றநாஜன”
என்று ஒலமிட்டநார். ஷபரியேண்ணநா விகரந்து ஷசன்று அந்த ஜவங்கககயேப் பிடித்து அடக்கினநார். மைனித
உருவில் நின்ற அந்த ஜவங்ககதநான் தமபி பகவத. அப்ஜபநாது தமபி பகவதக்கு வயேது பதனநான்குநடிகருக்கும ஏறத்தநாழ அஜத வயேதுதநான் இருக்கும. அடிபட்ட தகமையேனருக்கு இருபத்த ஐந்து
வயேதுக்குஜமைல் இருக்கலநாம. எதற்கநாக இந்த நிகழ்ச்சகயேக் குறிப்பிட்ஜடன். ஷதரியுமைநா? பகவதயுகடயே
முரட்டுத்தனம, உடல் வலிகமை, தீகமைகயே எதர்க்கும ஜபநாக்கு, இவற்கறஷயேல்லநாம இந்நிகழ்ச்ச
எடுத்துக் கநாட்டுகிறதல்லவநா? இதன் பிறகு அந்த நடிகர் மைதுகர நநாடகங்கள முடியும வகர கமஷபனியில்
இருந்து விட்டுத்தநான் ஜபநானநார்; ஜதசபக்தயில் நநாகநநாதனின் கநாதலி சுந்தரியேநாகவும அவர் நடித்தநார்.
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ஜதசயே நநாடகத்தற்குத் தகட
ஜதசபக்த நநாடகத்ஜதநாடு மைதுகர முகநாம முடிந்தது, தருஷநல்ஜவலியில் நநாடகம துவக்கிஜனநாம.
ஜதசபக்த நநாடகத்தற்குப் ஜபநாலீஸ் அதகநாரிகள வந்து குறிப்ஷபடுத்துக் ஷகநாண்டு ஜபநானநார்கள. நநாடகம
முடிந்த மைறுநநாளகநாகல கமஷபனி வீட்டிற்கு இரண்டு ஜபநாலீசநார் வந்தநார்கள. உரிகமையேநாளகரயும, நநாடக
ஆசரியேகரயும உடஜன ஜபநாலீஸ் ஸ்ஜடஷனுக்கு அகழத்து வருமபடி இன்ஸ்ஷபக்டர் உத்தரஷவன்று
கூறினநார்கள. ஷபரியேண்ணநா ஷவளியூர் ஜபநாயிருந்தநார். சற்றப்பநா தம மைகனவிஜயேநாடும எங்கள
தங்கககஜளநாடும மைதுகரயிஜலஜயே இருந்தநார். கமஷபனியின் பிரதநிதகளநாக சன்னண்ணநா டி. ஜக.
முத்துசநாமியும, என்.எஸ். கிருஷ்ணனும ஜபநாலீஸ் ஸ்ஜடஷனுக்குச் ஷசன்றநார்கள. இன்ஸ்ஷபக்டர்
அவ்விருவரிடமும பல ஜகளவிககளக் ஜகட்டநார். ககடசயேநாகத் ஜதசபக்த நநாடகம நகடஷபற
ஜவண்டுமைநானல் தநாம ஷசநால்லும தருத்தங்ககள ஏற்றுக் ஷகநாளள ஜவண்டுஷமைன்றும, இல்கலயேநானநால்
நநாடகம தகட ஷசய்யேப்படுஷமைன்றும கண்டிப்பநாகக் கூறினநார் இன்ஸ்ஷபக்டர். அவருகடயே
ஆட்ஜசபகனகள என்னஷவன்பது வநாசகர்களுக்குச் சுகவயேநாக இருக்கும.

ஆட்ஜசபகணகள
முதல் கநாட்சயில் நநாங்கள ஷசநாற்ஷபநாழிவு நிகழ்த்துஜவநாம. என்.எஸ்.கிருஷ்ணன், ச. ஐ. டி.யேநாக ஜவடம
புகனந்து ஜதநான்றுவநார். எங்கள ஜபச்சுக்ககளக் குறிப்ஷபடுக்குமஜபநாது அதற்ஜகற்றவநாறு
உணர்ச்சககளத் தம முகத்தஜல ஜதநாற்றுவிப்பநார். நநான் ஜபசுமஜபநாது, “இஜதநா எங்கள
ஷசநாற்ஷபநாழிகவக் குறிப்ஷபடுக்கிறநாஜர, இவரும நம நநாட்டவர்தநாம. நமைது சஜகநாதரரில் ஒருவர்தநாம.
ஆனநால் இந்த நநாட்டில் பிறந்து, இந்த நநாட்டில் வளர்ந்து, இந்த நநாட்டு உப்கபஜயே தன்று
ஷகநாண்டிருக்கும இந்த மைனித உருவம தம ஷசநாந்தச் சஜகநாதரர்ககளஜயே அன்னியே நநாட்டநானுக்குக்
கநாட்டிக் ஷகநாடுக்கும துஜரநாகச் ஷசயேகலச் ஷசய்து ஷகநாண்டிருக்கிறது! பநாவம. என்ன ஷசய்வது? வயிற்றுப்
பிகழப்பு!” என்றுகூறுஜவன். உடஜன என். எஸ். கிருஷ்ணன் கக கநால்கஷளல்லநாம பதற்றத்தநால் ஆடுவது
ஜபநால நடிப்பநார். சகபஜயேநார் ககதட்டிச் சரிப்பநார்கள. இன்ஸ்ஷபக்டர் இந்தக் கநாட்சயில் என். எஸ்.
கிருஷ்ணன் வரக்கூடநாஷதன்று ஆட்ஜசபித்தநார்.
இரண்டநாவதநாக, சுதந்தர வீரன் புஜரசனும, ஒருமித வநாதக் கனவநானும ஜபசக் ஷகநாளளும கநாட்ச.
மிதவநாத சர்க்கநார் கட்சகயேத் தநாங்கிப் ஜபசுவநார். நீண்ட ஜநரம வநாதம நகட ஷபறும. முடிவில் நநான்
ஆஜவசத்துடன், “தநாய்நநாட்கட அன்னியேருக்குக் கநாட்டிக் ஷகநாடுக்கும சண்டநாளர்கள, தம தநாகயே
மைநாற்றநாரிடம கூட்டிக் ஷகநாடுக்கும ஷகநாடுகமைகயேச் ஷசய்கிறநார்கள என்று ஏன் ஷசநால்லக் கூடநாது?” என்று
ஜகட்ஜபன். இந்தக் கநாட்சயிலும என். எஸ். ஜக. தநான் மிதவநாதயேநாக வருவநார். என் ஜகளவிக்கு விகடயேநாக
அவர் ஷகநாடுக்கும முகபநாவமும, ஆத்தரத் ஜதநாடு நடந்து ஷகநாளளும நடிப்பும சகபஜயேநாரிகடஜயே
ஷபருங் ஜகநாஷத்கத எழுப்பும. இந்தக் ஜகளவிகயேயும இன்ஸ்ஷபக்டர் ஆட்ஜசபித்தநார்.
மூன்றநாவதநாக, நநாடகத்தல் இறுதயேநாக வரும சண்கடக் கநாட்சயில் ககலவநாணர் என். எஸ். கிருஷ்ணன்
தகலகமையில் ஒரு ஷதநாண்டர் பகட கநாட்சயேளிக்கும. பகடயின் தளபத ககலவநாணர் ஷபரியே
ககரநாட்கட ஒன்கறக் ககயில் தநாங்கியே வண்ணம ஜதநான்றுவநார். இந்தக் கநாட்சயில் ஷகநாட்டககஜயே
கலகலத்துப் ஜபநாகுமபடி சகபஜயேநார் ககதட்டுவநார்கள. இந்தக் கநாட்சகயேயும எடுத்துவிட
ஜவண்டுஷமைன்றநார் இன்ஸ்ஷபக்டர்.
இன்னும சல்லகர மைநாறுதல்கள சலவற்கறச் ஷசநான்னநார். இவற்றில் எதுவும நநாடகத்கதப்
பநாதக்கநாதபடியேநால் இன்ஸ்ஷபக்டரின் ஆட்ஜசபகனககள ஏற்றுக் ஷகநாண்டு, அப்படிஜயே தருத்தம
ஷசய்வதநாகக் கூறி, என். எஸ். ஜகயும சன்னண்ணநாவும தருமபி விட்டநார்கள. மைறுநநாள நநாடகம
இன்ஸ்ஷபக்டர் ஷசநான்ன மைநாறுதல்களுடன் நடத்தப் ஷபற்றது.
அந்த நநாளில் எங்களுக்கிருந்த உணர்ச்சயில் இன்ஸ்ஷபக்டரின் இந்த ஆட்ஜசபகனகள நிரந்தரமைநாக
நீடித்து நிற்கவில்கல. மைறு வநாரம மீண்டும ஜதசபக்த நகடஷபற்றது. அன்று ஜபநாலீஸெநார் யேநாரும
வரவில்கல. எனஜவ இன்ஸ்ஷபக்டர் ஆட்ஜசபித்த கநாட்சககளஷயேல்லநாம முன்னிலும பன்மைடங்கு
சறப்பநாக நடத்தக் கநாட்டிஜனநாம. ச. ஐ. டி.கள யேநாஜரநா வந்தருந்தநார்கள என நிகனக்கிஜறன். நநாடகம
அன்று ஷபரும ஜகநாலநாகலத்துடன் நடந்தது. மைறுநநாள நநாஜல நநாங்கள மைகிழ்ச்சஜயேநாடு உகரயேநாடிக்
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ஷகநாண்டிருந்ஜதநாம. ஜபநாலீஸ் அதகநாரி ஒருவர் வந்து ஏஜதநா ஷகநாடுத்துவிட்டுப்
ஜபநானநார். தருஷநல்ஜவலி மைநாவட்டம முழுவதும ஜதசபக்த நநாடகம தகட ஷசய்யேப்பட்டிருப்பதநாக
அறிவித்துளள தகடயுத்தரவு அது.

கநாங்கிரசுக்கு நன்ஷகநாகட
தருஷநல்ஜவலியில் பட்டநாபிஜக்ஷேகம முடிந்த பிறகு மைநாவட்டக் கநாங்கிரஸ் கமிட்டி நிதக்கநாக ஒரு
ஜதசபக்த நநாடகம நடித்துக் ஷகநாடுத்ஜதநாம. தருமைத லட்சுமி சங்கரய்யேர் தகலகமை தநாங்கினநார். இஜத
ஜபநால் ஷதநாடர்ந்து பல ஊர்களில் கநாங்கிரஸ் கமிட்டிகளுக்குத் ஜதசபக்த நநாடகத்கத எவ்வித ஊதயேமும
ஷபறநாமைல் நடித்துக்ஷகநாடுத்தருக்கிஜறநாம. எங்கள கணக்குப்படி தமிழ்நநாடு முழுவதலும கநாங்கிரஸ்
கமிட்டிகளுக்கு நூற்றி ஐமபத்த ஏழு நநாடகங்கள இதுவகர நன்ஷகநாகடயேநாக கடத்தக் ஷகநாடுக்கப்
ஷபற்றுளளன. இவற்கறஷயேல்லநாம பகழயே கநாங்கிரஸ் நண்பர்கள நிகனவில் கவத்துக்
ஷகநாண்டிருக்கிறநார்களநா என்பது சந்ஜதகம.

நிலத்கத அடமைநானம கவத்ஜதநாம
தருஷநல்ஜவலி நநாடகம முடிந்தபின் ஸ்ரீகவகுண்டம, சநாத்துநார், விருதுநகர் ஆகியே ஊர்களுக்குச்
ஷசன்ஜறநாம. விருது நகரில் மைநாஜனஜேர் கநாஜமைஸ்வர ஐயேர் வந்து தமைது பநாக்கிப் பணத்தற்கநாக ஷதநாந்தரவு
ஷகநாடுத்தநார். ஏற்கனஜவ அவருகடயே கடன் பநாக்கிக்கு ஜநநாட்டு எழுதக் ஷகநாடுத்தருந்தகமையேநால்
எவ்விதச்சமைநாதநானமும கூறமுடியேநாமைல் ஷபரியேண்ணநா தயேங்கினநார். அப்ஜபநாது எங்களுக்கிருந்த ஷசநாற்ப
நிலத்கத அடமைநானம எழுதக் ஷகநாடுத்துப் பணம வநாங்க முடிவு ஷசய்தநார். இதற்கநாக நநாங்கள
சஜகநாதரர்கள நநால்வரும நநாகர்ஜகநாவிலுக்குப் ஜபநாகஜவண்டியேதநாக இருந்தது. ஒருநநாள நநாடகம
முடிந்ததும, நநால்வரும புறப்பட்டு நநாகர்ஜகநாவில் ஜபநாய்ச்ஜசர்ந்ஜதநாம. அன்ஜற ஒருவரிடம நிலத்கத
அடமைநானப்படுத்த இரண்டநாயிரம ரூபநாய்கள ஷபற்ஜறநாம. ஷநல்ஜலயில், இதற்கநாகத் தங்கியிருந்த
கநாஜமைஸ்வர ஐயேரிடம அவருகடயே பநாக்கிகயேக் ஷகநாடுத்துத் தீர்த்துவிட்டு விருதுநகருக்கு
ரயிஜலறிஜனநாம. அந்த ரயில் எப்ஜபநாதும இரவு 10 மைணிக்குத்தநான் விருதுநகருக்கு வருவது வழக்கம.
இரவு 9-30 மைணிக்கு விருதுநகரில் ஜமைனகநா நநாடகம கவக்கப்பட்டிருந்தது. எங்கள நண்பர் கிட்டுரநாஜேஜூ
அந்நநாளில் ரயில்ஜவ அதகநாரிகளுடன் ஷநருங்கியே ஷதநாடர்பு ஷகநாண்டிருந்தநார். எஞ்ஜின் டிகரவரநாக
நின்று ரயிகல ஒட்டுவதற்கும அவர் நன்றநாகப் பழகியிருந்தநார். மைணியேநாச்சயில் அவர் எஞ்சனுக்குள ஏறி
டிகரவகர ஒரு பக்கம உட்கநார கவத்துவிட்டுத் தநாஜமை ரயிகல, ஒட்டினநார். பத்து மைணிக்கு
விருதுநகருக்கு வரஜவண்டியே ரயில் இரவு 9 மைணிக்ஜக வந்து ஜசர்ந்தது. இப்படி நடந்தருக்குமைநா என்று
வநாசகர்களில் சலர் நமபுவதுகூட சரமைந்தநான். ஆனநால் இப்ஜபநாது நநான் ஷசநால்லியேகவ அகனத்தும
உண்கமையேநாக நடந்தகவ.

மீண்டும ஷசட்டி நநாடு
விருதுநகருக்குப்பின் மீண்டும ஷசட்டிநநாட்டிற்குப் பயேணம ஷதநாடங்கிஜனநாம. இமமுகற கநாகரக்குடி
கக ஷகநாடுக்கவில்கல. புதயே நநாடகம நடத்த எண்ணி ஸ்ரீ கிருஷ்ணலீலநாகவத் தயேநாரித்ஜதநாம. அதற்கநாக
இந்த ஷநருக்கடியேநான கட்டத்தலும நககககள ஷயேல்லநாம அடகு கவத்துச் சநாமைநான்ககளத் தயேநார்
ஷசய்ஜதநாம. எதர்பநாரநாதபடி அந்தச் சமையேம மைற்ஷறநாரு ஷகநாட்டககயில் புளியே மைநாநகர் பநாய்ஸ்
கமஷபனி நநாடகம நடத்த வந்தது. அதல் முக்கியே பநாத்தரம ஏற்று நடித்த பி. எஸ்.
ஜகநாவிந்தனுக்கு அபநாரமைநான ஜபர். அவர்களுகடயே நநாடகங்களுக்கு நல்ல வசூலும ஆயிற்று.
புளியேமைநாநகர் பநாய்ஸ் கமஷபனியில் சறந்த நடிகர்கள இருந்தநார்கள. பநாய்ஸ் கமஷபனி என்ற
ஷபயேருக்ஷகநாப்ப எல்ஜலநாரும சறுவர்களநாகவும இருந்தநார்கள. எங்கள கமஷபனியின் பகழயே
நடிகர் கல்யேநாண வீரபத்தரன் தநான், அங்கு வநாத்தயேநாரநாக இருந்தநார். அவர் தயேநாரித்த சுவநாமிகளின்
அபிமைன்யு சுந்தரி நநாடகத்கத நநாங்களும பநார்த்ஜதநாம. பி. எஸ். ஜகநாவிந்தன் வீர அபிமைன்யுவநாக நநாஜன
வியேக்கும முகறயில் நடித்தநார். கஜடநாற் கஜேனக நடித்த கநாளீஸ்வரன், சுந்தரியேநாக
நடித்த மையில்வநாகனன்ஆகிஜயேநாரும மிக அருகமையேநாக நடித்தநார்கள. புதயே கநாட்சககளத் தயேநாரித்து
ஸ்ரீகிருஷ்ணலீலநாகவ அஜமைநாகமைநாக நடத்தயும எங்களுக்கு வசூல் இல்கல. விகரவில் நநாடகத்கத
முடித்துக் ஷகநாண்டு தருமையேத்தற்குப் பயேணமைநாஜனநாம.
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நநாகர்ஜகநாவிலில் குடுமபம நிகலத்தது
இந்தச் சமையேங்களிஷலல்லநாம சற்றப்பநாவின் குடுமபம மைதுகரயிஜலஜயே இருந்து வந்தது. இறுதயேநாகப்
ஷபரியேண்ணநா ஒரு முடிவுக்கு வந்து, சற்றப்பநா, அவர் மைகனவி, தங்ககமைநார்கள, ஷபரியேண்ணநாவின்
மைகனவி எல்ஜலநாகரயும நநாகர்ஜகநாவிலில் ஒருவீடு பநார்த்து, அங்ஜகஜயே நிரந்தரமைநாகத் தங்கச் ஷசய்து
விட்டு, தருமையேம தருமபினநார்.தருமையேத்தலும வசூல் இல்கல. எங்கள ஷபரியே தகப்பனநார் மைகன் டி.
எஸ். தரவியேம பிளகள நநாகர்ஜகநாவிலில் இருந்தநார். கமஷபனியின் நிருவநாக ஜவகலககளக்
கவனிப்பதற்கு ஒருவர் ஜதகவப் பட்டது. அந்த ஜவகலகயேத் தரவியேமபிளகள அவர்களுக்குக்
ஷகநாடுக்க எண்ணி, அவகரயும அகழத்து வந்தநார் ஷபரியேண்ணநா. சல மைநாத கநாலம தரவியேம பிளகளயின்
ஜமைற்பநார்கவயில் கமஷபனி நகடஷபற்றது. அவருகடயே ஜபநாக்கு, கமஷபனியிலிருந்த நடிகர்கள
யேநாருக்கும பிடிக்கவில்கல. என்றநாலும அகத ஷவளிஜயே ஷசநால்ல அஞ்ச, எல்ஜலநாரும
ஜபசநாதருந்தநார்கள. இந்த நிகலயில் கமஷபனி தண்டுக்கல் ஷசன்றது.
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முமஷமைநாழி நநாடகம
தண்டுக்கல்லில் இருந்தஜபநாது என். எஸ். கிருஷ்ணன் ஷஜேகன்னதய்யேர் கமஷபனியில் பிரபலமைநாய்
விளங்கியே பக்த ரநாமைதநாஸ், நநாடகத்கத நடத்த விருமபினநார். அதற்கநான ஷபநாறுப்புக்ககள அவஜர ஏற்றுக்
ஷகநாண்டநார். நநாடக ஆசரியேர், புதுக்ஜகநாட்கட தமபுடு பநாகவதர் வந்தநார். இவர் ஏற்கனஜவ துருவன்
நநாடகத்கத எங்களுக்குப் பயிற்றுவித்தவர். அதன் பிறகு சவ கங்ககயிலிருந்த ஜபநாது ரநாமைதநாஸ்
நநாடகத்கதயும பநாடம ஷகநாடுத்தருந்தநார். எனஜவ அதகனத் தயேநாரிக்க இப்ஜபநாது அதக சரமைம எடுத்துக்
ஷகநாளளவில்கல. நநாடகம தயேநாரநாயிற்று. ஆனநால் நநாடகத்துக்குத் ஜதகவயேநான கநாட்சகள, உகடகள
முதலியேவற்கறச் ஷசய்யே ஜவண்டுஜமை; எங்களுக்கிருந்த ஷபநாருளநாதநார ஷநருக் கடியில் எதுவும ஷசய்யே
இயேலவில்கல. இருந்த சல கநாட்சககள கவத்துக் ஷகநாண்ஜட நநாடகத்கத நடத்த முகனந்ஜதநாம.
ரநாமைதநாசகர அகடத்து கவக்கும சகறச்சநாகல ஒன்று மைட்டும ஜதகவப்பட்டது. அப்ஜபநாது ஓவியேர்
யேநாரும இல்கல. சகறச் சநாகலக் கநாட்சகயே என். எஸ். கிருஷ்ணஜன ஒஜர நநாளில் எழுத முடித்தநார்.
நவநாவுக்கு நல்ல உகடகள இல்கல. முழுதும ஜேரிககயேநாலநான துணி ஜவண்டுஷமைன்று எல்ஜலநாரும
ஷசநான்ஜனநாம. கநாட்சயேகமைப்பநாளர்களில் ஒருவரநான மைநாதவன் அதற்கும ஏற்பநாடு ஷசய்தநார்.
ஜேரிககஜபநால் ஜதநான்றும பவுன் வண்ணமுளள ஷபரியே ஜரக் கநாகிதங்ககள வநாங்கி, அதஜலஜயே உகடகள
தயேநாரிக்கப் பட்டன. கநாகிதம நீடித்து இரநாஷதன்றநாலும கண்ணநாக்கு அழகநாகஜவ இருந்தது. ரநாமைதநாஸ்
தமிழ், ஷதலுங்கு, இந்துஸ்தநானி ஆகியே முமஷமைநாழிகளில் அகமைந்த நநாடகம. நநான் ரநாமைதநாசரநாகவும
ஷபரியேண்ணநா டி. ஜக. சங்கரன் நவநாப் தநானிஷநாவநாகவும நடித்ஜதநாம. என். எஸ். கிருஷ்ணன் மைநாறுபட்ட
பத்து ஜவடங்களில் ஜதநான்றி மிக அற்புதமைநாக நடித்தநார். நநாடகம சறப்பநாக அரங்ஜகறியேது. ரநாமைதநாஸ்,
என். எஸ். கிருஷ்ணனுகடயே முழுத் தறகமைகயேயும ஷவளிப்படுத்தும நநாடகமைநாக அகமைத்தது.
தண்டுக்கல் முடிந்ததும கமஷபனி தருச்ச, தஞ்கச முதலியே நகரங்களுக்குச் ஷசன்றது.
எந்த ஊரிலும வசூல் இல்கல. மிகவும கஷ்டப்பட்டுக் கமஷபனிகயே நடத்த வந்ஜதநாம. இந்தச்
சமையேத்தல் ஜபசும படங்கள தமிழ் நநாட்டில் ஜவகமைநாக வரத் ஷதநாடங்கின. ஏஜதஜதநா கனவுகள கண்டு
ஷகநாண்டிருந்த எங்களுக்குப் ஜபசும படங்களின் வருகக இடி விழுந்தது ஜபநாலிருந்தது. படமைல்லவநா
ஜபசுகிறது?... மைனிதர்கள ஜபசுவகத யேநார் ஜகட்பநார்கள?

ஜபசும படப் ஜபநாட்டி
ஆகநாசவநாணி ஜபசுவதநாகவும, அசரீரி ஒலமிடுவதநாகவும, பதுகமைகள வநாய் தறந்து பநாடுவதநாகவும பழங்
ககதகளில் படித்தருந்த மைக்கள, படம ஜபசுகிறது என்றவுடன் தருவிழநாவுக்குப் ஜபநாவகதப்ஜபநால் சநாரி
சநாரியேநாகப் ஜபநாகத் ஷதநாடங்கினநார்கள. புததநாக வந்த நிழல் மைனிதனுடன், உயிர் மைனிதன் ஜபநாட்டியிட
இயேலவில்கல. கமஷபனி கடியே ஜவகத்தல் பளளத்கத ஜநநாக்கிப் பநாய்ந்தது. டி. பி. ரநாஜேலட்சுமி நடித்த
வளளி தருமைணம படம அஜமைநாகமைநாக ஓடியேது. ஜேனங்கள ஷவறிபிடித்தவர்ககளப் ஜபநாலத் தகரப்படக்
ஷகநாட்டககயில் ஜபநாய் விழுந்தநார்கள. தகரப்படங்களில் அப்ஜபநாது பநாடல்களுக்குத்தநான் முதலிடம
ஷகநாடுக்கப் ஷபற்றிருந்தது. எனஜவ சங்கீதத்தல் ஜதர்ச்ச ஷபற்றிருந்த நடிகர்களுக்கு அதக மைதப்பு
இருந்தது. நநாடகத்தஜலஜயே பநாடல்ககளக் குகறத்துக் ஷகநாண்டு நநாங்கள சமுதநாயே நநாடகங்ககள நடத்த
வந்ஜதநாம. எங்கள நநாடகங்களில் நடிப்புக்குத்தநான் முதலிடம. எனஜவ எங்களநால் ஷபநாதுமைக்ககளக் கவர
முடியேவில்கல.

சுந்தரரநாவ்
தஞ்கசயில் நநாடகங்கள நடந்துஷகநாண்டிருந்தஜபநாது, அங்குளள அகமைச்சூர் சகபகளுடன் எங்களுக்குத்
ஷதநாடர்பு ஏற்பட்டது. அந்நநாளில் ஷசன்கனக்கு அடுத்தபடியேநாகத் தஞ்கசயில் தநான் அதகமைநான
அகமைச்சூர் சகபகள இருந்தன. சுதர்சன சபநா மிகப் பகழயே அகமைச்சூர் குழு. இகதத் தவிர விஜேயே விலநாச
சபநா. சக்ரதநா சபநா, குமைரகநான சபநா முதலியே பல சகபகள இருந்தன. குமைரகநான சகபகயேச் ஜசர்ந்த என்.
விஸ்வநநாதய்யேர் பல நநாடகங்ககள எழுத நடித்து, அச்சு வடிவிலும ஷகநாண்டு வந்தருந்தநார்.
விஜேயேவிலநாச சபநா, சக்ரதர சபநா இவற்றுடன் நநாங்கள ஷநருங்கியே ஷதநாடர்பு ஷகநாண்டிருந்ஜதநாம. இந்தச்
சகபகளில் ஆசரியேரநாகவும நடிகரநாகவும விளங்கினநார் சுந்தரரநாவ். நல்ல எடுப்பநான ஜதநாற்றம
130

உகடயேவர்; ஷகமபீரமைநான குரல் மிகச் சறந்த நடிகர். உஷநா பரிணயேம, பிரகலநாதன் இரு நநாடகங்ககள
நநாங்கள பநார்த்ஜதநாம. பிரகலநாதனில் இரண்யேனநாகவும, உஷநாபரிணயேத்தல் பநாணசூரனநாகவும சுந்தரரநாவ்
அபநாரத்தறகமையுடன் நடித்தநார். அஜத ஜநரத்தல் ஜபசும படங்களில் வந்த வற்றல் உருவங்ககளப்
பநார்த்தஜபநாது, ‘இப்ஜபர்ப்பட்டவகரயேல்லவநா ரநாட்சத ஜவடம ஜபநாடச் ஷசய்யே ஜவண்டும’ என்று
நநாங்கள எண்ணிப் ஷபருமூச்சு விட்ஜடநாம.

சுந்தரரநாவின் கல்ஷலண்ணம
எங்கள நநாடகங்ககளயும நடிப்கபயும பநார்த்துப் பரவசப் பட்ட சுந்தரரநாவ் எங்கஜளநாடு
அன்னிஜயேநான்னியேமைநாகப் பழகினநார். ஒத்தகககள நகடஷபறும ஜபநாது தநாமைநாகஜவ வந்து உட்கநார்ந்து
ஷகநாளவநார், வநாத்தயேநார் இல்லநாததநால் சுந்தரரநாஜவ அந்த ஸ்தநானத்கத ஏற்றுக்ஷகநாண்டு, நடிப்புச்
ஷசநால்லிக் ஷகநாடுப்பநார். ஷபரியேண்ணநாவுடன் ஷநருங்கிப் பழகுவது எல்ஜலநாரநாலும இயேலநாது. அதுஜவ
ஒரு தனிக் ககல என்றுதநான் ஷசநால்ல ஜவண்டும. சுந்தரரநாவ் எப்படிஜயேநா ஷபரியேண்ணநாகவக் கவர்ந்து
விட்டநார். இருவரும மிக ஷநருங்கி உறவநாடினநார்கள. சுந்தரரநாவ் இரண்டநாவது மைகநாயுத்தத்தல் ஜசகவ
புரிந்தவர், அப்ஜபநாது ககலக்டர் அலுவலகத்தல் ஜவகல பநார்த்து வந்தநார். சர்க்கநாரநால் அவருக்குக்
ஷகநாஞ்சம நிலம மைநான்யேமைநாகக் ஷகநாடுக்கப் ஷபற்றிருந்தது. எங்கள நிகலகயே நன்குணர்ந்து
அனுதநாபப்பட்ட சுந்தரரநாவ் தமைது நிலத்கத அடகு கவத்துப் பணம வநாங்கித் தருவதநாகவும, நல்ல
கநாட்ச உகடககளத் தயேநாரித்து நநாடகங்ககளச் சறப்பநாக நடத்துமைநாறும ஆஜலநாசகன கூறினநார்.
ஷபரியேண்ணநா அதற்கு ஒப்பவில்கல. கஷ்டங்கள முழுவகதயும தநாஜமை ஏற்றுக்ஷகநாளவதநாகவும,
நண்பர் ககள இதல் பங்கு ஷகநாளளச் ஷசய்யே விருமபவில்கலஷயேன்றும ஷசநால்லிவிட்டநார். பின்னும
சுந்தரரநாவ் எங்களுக்கு ஒரு ஷகளரவ ஆஜலநாசகனயேநாளரநாகவும, ஆசரியேரநாகவும, நநாங்கள ஜபநாகும.
ஊர்களுக்ஷகல்லநாம வந்து கலந்து ஷகநாண்டநார்.

எம. ஆர். ரநாதநா
பட்டுக்ஜகநாட்கடயில் நநாங்கள நநாடகங்கள நடத்தக் ஷகநாண் டிருந்த ஜபநாது நடிகஜவள எம. ஆர்.
ரநாதநா எங்கள கமஷபனியில் வந்து ஜசர்ந்தநார். என். எஸ். கிருஷ்ணன், ஷஜேகனநாகதயேர்
கமஷபனியிலிருந்தஜபநாது, எம.ஆர். ரநாதநாஜவநாடு ஷநருங்கியே நட்பு ஷகநாண்டிருந்ததநால் அவஜர கடிதம
எழுத ரநாதநாகவ வரவகழத்தநார். ரநாதநா வந்ததும ஏற்கனஜவ நடந்து வந்த நநாடகங்களில், சல நககச்சுகவ
ஜவடங்ககளத் தறகமையேநாக நடித்தநார். பதபக்த நநாடகம தயேநாரநாயிற்று. பதபக்த நநாடகத்தல் ரநாதநாவுக்கு.
அந்நநாளில் பிரமைநாதமைநான புகழ் இருந்து வந்தது. ஷஜேகனநாகதயேர் நநாடகசகப யேநாழ்ப்பநாணத்தல்
ககலந்துஜபநான பிறகு, ஐயேரின் புதல்வர் ரநாமைசுப்பு அந்தக்கமஷபனிகயே ஒருவநாறு ஒழுங்குப்படுத்த
மைதுகரக்குக் ஷகநாண்டுவந்தநார். அந்தக் கமஷபனியில் பதபக்த நநாடகம அப்ஜபநாது முதலிடம ஷபற்றது.
நநாடக ஆசரியேர் எம. எஸ். முத்துகிருஷ்ணன் கங்கநாதரனநாகவும, எம. ஆர். ரநாதநா துப்பறியும
சந்தநானமைநாகவும ஜதநான்றி ஜமைகடயில் பயேங்கரமைநாகச் சண்கட ஜபநாடுவநார்கள. இகத நநாங்கள ஏற்கனஜவ
ஒருமுகற பநார்த்தருக்கிஜறநாம. பதபக்தயில் நநான் ரநாஜேஜசகரனநாக ஜவடம புகனந்ஜதன். தமபி பகவத
கங்கநாதரனுகவும, எம. ஆர். ரநாதநா துப்பறியும சந்தநானமைநாகவும நடிக்கத் தட்டமிட்டிருந்தனநார்.
சண்கடஜபநாடும நுணக்கங்ககளஷயேல்லநாம பகவதக்கு ரநாதநாஜவ ஷசநால்லிக்ஷகநாடுத்தநார்.
பகவதயும.அப்ஜபநாது முரட்டுப் ஜபர்வழி. சநாதநாரண விகளயேநாட்டுகளிஜல கூட ரநாதநாவுக்கு
ஈடுஷகநாடுக்கக் கூடியேவர் பகவத ஒருவர்தநான். பதபக்தயில் அவர்கள சண்கட ஜபநாடும
கநாட்சகயேக்கநாண நநாங்கள ஆவஜலநாடிருந்ஜதநாம. பதபக்த ஒத்தகக ஷதநாடர்ந்து நகடஷபற்று வந்தது.

ரநாஜேஜசகரன்
தஞ்கச என்.விஸ்வநநாகதயேர் எழுதயே ரநாஜேஜசகரன் நநாடக அச்சுப் புத்தகத்கத ஒருநநாள நநானும ரநாதநாவும
படித்ஜதநாம. அந்த நநாடகம எங்களுக்கு நிரமபவும பிடித்தது. ரநாதநா ரநாஜே ஜசகரனக நடிப்பஷதன்று
முடிவநாயிற்று. உடஜன பநாடம எழுதத் ஷதநாடங்கிஜனநாம. ஆனநால், பதபக்த ஷவற்றிகரமைநாக
நகடஷபறுவதற்கு ஆர்வத்ஜதநாடு ஏற்பநாடுககளச்ஷசய்த ரநாதநா, பதபக்த அரங்ஜகறுவதற்கு முன்ஜப
கமஷபனிகயே விட்டுச் ஷசநால்லநாமைல் ஜபநாய் விட்டநார். அவர் ஜபநாய்விட்டகத அறிந்த என். எஸ்.
கிருஷ்ணன் “அடப்பநாவி, நநான்தநான் ரநாதநாகவக் கமஷபனியில் ஜசர்த்ஜதன்; என்னிடமகூடச்
ஷசநால்லநாமைல் ஜபநாய்விட்டநாஜன!” என்று வருந்தனநார். பிறகு ரநாதநா ஜபநாடஜவண்டியே சந்தநானம
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ஜவடத்கத என். எஸ். கிருஷ்ணஜன ஜபநாட்டநார். சுவநாமி நநாடகங்களில் ரநாதநாவுக்குப் ஷபநாருத்தமைநான
ஜவடங்கள ஒன்றும இல்லநாதபடியேநால் அவருக்குத் தருப்த ஏற்படவில்கல. இருந்த வகர எங்கஜளநாடு
அன்புடன் பழகினநார். நல்ல முகறயில் நடந்துஷகநாண் டநார். ஷபரியேண்ணநாவிடத்தல் அவருக்கு மிக்க
மைதப்பு ஏற்பட்டிருந்தது. ரநாதநா வருமஜபநாது அவகரப்பற்றி முன்னநாஜலஜயே ஜகளவிப்பட்டிருந்த
எங்களுக்கு அவர் எப்படியிருப்பநாஜரநா ஷவன்று ஜயேநாசகனயேநாகத்தநான் இருந்தது. வந்து சலகநாலம
இருந்து ஜபநான பிறகு அவரது நட்புறவு எங்ககள மிகவும வருத்தயேது. பட்டுக்ஜகநாட்கட, மைன்னநார்குடி,
முதலியே ஊர்களில் நடித்துவிட்டு நநாகப்பட்டினம ஷசன்ஜறநாம.

ஜகநால்டன் ஜகநாவிந்தசநாமி நநாயுடு
வசூல் நிகலகமை நநாளுக்கு நநாள ஜமைநாசமைநாகிக் ஷகநாண்ஜட வந்தது. எல்ஜலநாரும ஜசர்ந்து கமஷபனிகயே
இழுத்து நிறுத்த முயேன்ஜறநாம. இயேலவில்கல. சநாண் ஏறினல் முழம சறுக்கியேது. பணம என்னும கயிறு
இருந்தநால்தநான் கமஷபனிகயேக் கட்டி இழுக்க முடியும என்ற நிகல ஏற்பட்டுவிட்டது. ஷபநாருள
வலிகமை யுகடயே ஒருவரிடம கமஷபனிகயே ஒப்பகடத்து நடிகர்களநாகஜவ ஊதயேம ஷபற்றுக்
கமஷபனியின் ஷபயேர் மைகறயேநாதபடியேநாவது கநாப்பநாற்றிக் ஷகநாளளலநாம என எங்களுக்குத் ஜதநான்றியேது.
ஷசன்கன ஜகநாவிந்தசநாமி நநாயுடு, ஜகநால்டன் கமஷபனி என்னும ஒரு ஷபரியே நநாடகக் குழுகவ
கவத்துச் சறப்பநாக நடத்தயேவர். அவர் எங்கள நநாடகக் குழுகவ வருஷ ஒப்பந்தம ஜபச, எடுத்து நடத்த
முன்வந்தநார். சுந்தரரநாவ் இப்படி நிரந்தரமைநாகக் கமஷபனிகயே மைற்ஷறநாருவரிடம ஒப்பகடப்பகத
எவ்வளஜவநா தடுத்தநார். பல ஆண்டுகள வசூல் இல்லநாது, மைனம கசந்து இருக்கும நிகலயில்
ஷபரியேண்ணநா சுந்தரரநாவின் ஜயேநாசகனகயே ஏற்க வில்கல. சகல ஷசலவுகளும ஜகநாவிந்தசநாமி நநாயுடுஜவ
ஷசய்து ஷகநாளவஷதன்றும, நநாங்கள நநால்வரும நடிப்பதற்கநாகவும, கநாட்சயேகமைப்புகள, உகடகள
இவற்றிற்கநாகவும ஆண்டுக்கு ஆருயிரம ரூபநாய்கள ஷபற்றுக் ஷகநாளவஷதன்றும, கமஷபனியின்
ஷபயேர் ஸ்ரீபநாலஷண்முகநானந்தசபநா என்ஜற இருக்கஜவண்டுஷமைன்றும ஜபச முடிவு ஷசய்யேப்பட்டது.
எங்கள நடிகர்கள அகனவரும இந்த ஏற்பநாட்டுக்கு வருத்தத்துடன் ஒப்புக் ஷகநாண்டநார்கள. என். எஸ்
கிருஷ்ணன், ஷபரியேண்ணநாவுடன் எவ்வளஜவநா தடுத்துப் ஜபசப் பநார்த்தநார். இறுதயேநாக அவரும ஒப்புக்
ஷகநாண்டநார். மூன்றநாண்டுகள இவ்வநாறு நகடஷபற ஜவண்டு ஷமைன்று ஜகநால்டன் ஜகநாவிந்தசநாமி
நநாயுடுவுடன் ஒப்பந்தம முடிவநாகியேது. கநாகரக்கநாலில் ககடசயேநாக நநாடகம நடத்த விட்டு 1932 இல்
கமஷபனிகயே நநாயுடுவிடம ஒப்பகடத்ஜதநாம.
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ஜகநால்டன் சநாரதநாமபநாள
முதன் முதலநாக உடுமைகலப்ஜபட்கடயில் நநாடகம ஷதநாடங்கியேது. ஸ்ரீபநால ஷண்முகநானந்த சகபயின்
ஷபயேரநால் நடத்தப் பட்டநாலும அது உண்கமையில் ஜகநால்டன் கமஷபனியின் நநாடகமைநாகஜவ விளங்கியேது.
நநாயுடுவின் மைகனவியேநாக இருந்த சநாரதநாமபநாள அமகமையேநார் கமஷபனியில் முக்கியே இடம ஷபற்றநார்.
இரநாமைநாயேணம நநாடகத்தற்குப் புது ஷமைருகு ஷகநாடுக்கப்பட்டது. சநாரதநாமபநாள மிகச் சறந்த
நடிககயேநாதலநால் புதயே நடிகர்களுக்குத் தனமும முகறயேநாக நடிப்புப் பயிற்ச ஷகநாடுத்து வந்தநார்.
ஷதநாடக்கத்தல் அடிக்கடி தகரநாறுகள ஏற்பட்டன. நநாங்கள அவற்கறப் ஷபநாருட்படுத்தநாமைல்
ஒத்துகழத்ஜதநாம. எங்கள நடிகர்களும உளளன்ஜபநாடு உண்கமையேநாக உகழத்தநார்கள. என்ன ஷசய்தும
பயேனில்கல. எங்ககளப் பிடித்த ‘ஏழகர நநாட்டநான்’ நநாயுடுகவயும பிடித்துக்ஷகநாண்டது ஜபநாலும!
ஜகநால்டன் கமஷபனியேநார் ஒரு கநாலத்தல் இரநாமைநாயேணம, மைகநாபநாரதம, ஸ்ரீகிருஷ்ண லீலநா முதலியே ஷபரியே
நநாடகங்ககள ஷயேல்லநாம பிரமைநாதமைநாக நடத்தயேவர்கள. எனஜவ புததநாக மைகநா பநாரதம பநாடம
ஷகநாடுக்கப்ஷபற்றது. மைகநாபநாரதத்தல் சநாரதநாமபநாள அமகமையேநாஜர துஜரநாபகதயேநாக நடித்தநார்.
கமஷபனியின் எல்லநாப் ஷபநாறுப்புக்ககளயும நநாயுடுஜவ கவனித்து வந்தநார். எனஜவ, ஷபரியேண்ணநா,
நடிகர்கள, ஏகனயே, ஷதநாழிலநாளர்களுக்குரியே சமபளத் ஷதநாகககயே ஒப்பந்தப்படி தநாஜமை வநாங்கிக்
ஷகநாடுக்க விருமபவில்கல. ஜநரடியேநாக நநாயுடு விடஜமை எல்ஜலநாரும சமபளம ஷபற்றுக்ஷகநாளள ஏற்பநாடு
ஷசய்தநார். நநாயுடுக்கு இந்த ஏற்பநாடு மிகவும ஷசளகரியேமைநாகப் ஜபநாய்விட்டது. அவர் இகதப்
பயேன்படுத்தக் ஷகநாண்டு நடிகர் ககளயும,ஷதநாழிலநாளர்ககளயும தமைது வசப்படுத்தக் ஷகநாளள
முற்பட்டநார். உடுமைகலப்ஜபட்கட வசூல் தருப்தகரமைநாக இல்கல. தருப்பூருக்குச் ஷசன்ஜறநாம. அங்கும
வசூல் இல்கல. ஸ்ஷபஷலநாகச் சல ஷபரியே நடிகர்ககளப் ஜபநாட்டு நடத்தனநால் வசூலநாகுஷமைன்று
நநாயுடு எண்ணினநார். நநாங்கள அவருகடயே விருப்பத்துக்குச் சமமைதத்ஜதநாம.

பி. எஸ். ஜவலுநநாயேர்
பிரசத்த ஷபற்ற நடிகர் பி. எஸ். ஜவலுநநாயேகரக் ஷகநாண்டு சத்தயேவநான் சநாவித்தரி, ஜகநாவலன் ஆகியே
இரு நநாடகங்கள நடத்த ஏற்பநாடநாயிற்று. முதல் நநாடகம சத்தயேவநான் சநாவித்தரி நடந்தது. பி. எஸ்.
ஜவலுநநாயேர் முற்பகுதயில் சத்தயேவநானநாகவும பிற்பகுதயில் எமைதருமைனுகவும நடித்தநார். சநாரதநாமபநாள
அமகமையேநார் சநாவித்தரியேநாக நடித்தநார். மைற்ற எல்லநா ஜவடங்ககளயும எங்கள நடிகர்கஜள ஏற்று
நடித்தநார்கள. நநான் நநாரதரநாக நடித்ஜதன். நநாடகம துவங்குவதற்கு ஒரு மைணி ஜநரம இருக்குமஜபநாதுதநான்
நநாயேர் அரங்கிற்குள வந்தநார். எல்ஜலநாகரயும அகழத்தநார். “உங்கள அகனவருக்கும சுவநாமிகளின் பநாடம
தநாஜன?” என்று ஜகட்டநார். எல்ஜலநாரும ‘ஆமைநாம’ என்று தகல யேகசத்ஜதநாம. நநாயேர் மைகிழ்ச்சஜயேநாடு
“அப்படியேநானநால் கவகல யில்கல” என்றநார்.

நநாயேரின் நநாவன்கமை
எங்கள தந்கதயேநார் ஜவலுநநாயேஜரநாடு ஷபண்ஜவடம தநாங்கி நடித்தவர். தநாயேரின் ஜபச்சுத் தறகமைகயேப்
பற்றி அவரிடம நிகறயேக் ஜகளவிப்பட்டிருக்கிஜறன். மிகுந்த வநாதத் தறகமைஜயேநாடு ஜபசக்கூடியே சறந்த
ஜபச்சநாளஷரன அவகர எல்ஜலநாரும புகழ்வநார்கள. ஜக. எஸ். அனந்த நநாரநாயேண ஐயேரும, ஜகநால்டன்
சநாரதநாமபநாளுமதநான் நநாயேருகடயே ஜபச்சுக்கு ஒருவநாறு ஈடு. ஷகநாடுக்கக்கூடியேவர்கள என்று நண்பர்கள
ஜபசக்ஷகநாண்டநார்கள. அவர் என்ன ஜபசுவநாஜரநா வழக்கமைநான பநாடத்கத விட்டு ஜவறு எகதயேநாவது
ஜபசனநால் என்ன ஷசய்வது? என்ற அச்சம எங்கள எல்ஜலநாருகடயே உளளங்களிலும குடி
ஷகநாண்டிருந்தது. நநாயேர் சத்தயேவநானக நடித்த முதல் பகுதயில் சுமைநாலியேநாக நடித்த என். எஸ்.
கிருஷ்ணனுடன் ஏஜதஜதநா புதயே ஜகளவிகள ஜபநாட்டநார். நககச்சுகவ நடிகரநானதநாலும, ஏற்கனஜவ
சகபஜயேநாரிடம நன்மைதப்கபப் ஷபற்றிருந்ததநாலும என். எஸ். ஜக, ஒருவநாறு சமைநாளித்தநார். சநாரதநாமபநாள
அன்று மிகத் தறகமையேநாக நடித்தநார். ஜவலுநநாயேருக்கும, அவருக்கும நடந்த உகரயேநாடகல சகபஜயேநார்
நன்கு ரசத்தநார்கள. சத்தயேவநாகக நடித்த முற்பகுத முடிந்தது. அடுத்தது எமைதர்மைன் கநாட்ச.
சத்தரகுப்தனிடம விசநாரகண நடந்தது. சத்தயேவநான் உயிகரக் கவர்ந்து வரக் கிங்கரர்கள அனுப்பப்
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பட்டநார்கள. அடுத்து நநாரதர் வர ஜவண்டியே கட்டம. நநான் வந்ஜதன். ஜவலுநநாயேர் நநாங்கள வழக்கமைநாகப்
ஜபசும வசனங்ககளஜயே ஜபசனநார். சுவநாமிகளின் பநாடத்கத அவர் ஒழுங்கநாகப் ஜபசயேது எனக்கு
வியேப்பநாக இருந்தது.

வநாக்கு வநாதம
சத்தயேவநான் உயிகரக் கவரநாதருக்குமபடி நநாரதர் எமை தருமைகன ஜவண்டுகிறநார். இருவருக்கும வநாதம
நகடஷபறுகிறது. முடிவில் எமைன் ஜகநாபம ஷகநாளகிறநார். “எட்டி நில்லும நநாரதஜர” என்னும பநாட்டு;
இதன் பிறகு நநாரதர் சபதம ஷசய்து ஷகநாண்டு உளஜள ஜபநாகஜவண்டும. நநாரதருக்கும எமைனுக்கும
வநாக்குவநாதம நகடஷபற்றது. வழக்கப்படி ஜபசும சுவநாமிகளின் பநாடங்ககளஜயே நநாயேர் ஜபச வந்தநார்.
நநானும ஒழுங்கநாகப் ஜபசஜனன். சுவநாமிகளின் பநாடம முடிந்தது. எமைன், “என்ன ஷசநான்னீர்?” என்று
கூறிப் பநாட்கடத் ஷதநாடங்க ஜவண்டும. நநாயேர், நநான் எதர்பநாரநாதபடி ஜமைலும ஏஜதநா ஜபசக்
ஷகநாண்டிருந்தநார். எனக்கு என்ன ஷசய்வஷதனத் ஜதநான்றவில்கல.

நநாரதரின் தணறல்
இமமைநாதரி ஸ்ஷபஷல் நநாடகங்களில் ஜபச நன்கு பழக்கமில்லநாததநால் நநான் தணறிஜனன். நநாரதர்
தணறுவகதப் பநார்த்த நநாயேர், ஜமைலும சரித்துக் ஷகநாண்ஜட ஜபசனநார். எமைன் ஜகநாபப்பட்ட பிறகு ஜபச
ஜவண்டியே ஒஜர ஒரு வசனம மைட்டும பநாக்கியிருந்தது. ‘ஏ மைறலீ! முன்பு மைநார்க்கண்டனுக்கநாகச்
சவஷபருமைநானிடம உகத வநாங்கி அவமைநானப்பட்டகத மைறந்து விட்டநாயேநா?” என்ற வசனம அது. ஜவறு
வழியின்றி எமைன் ஜகநாபப்படநாத நிகலயிஜலஜயே, அகதயும ஜபச முடித்ஜதன். எமைனநாக நின்ற நநாயேர்
அதன் பிறகும ஜகநாபம ஷகநாளளவில்கல. “என்ன நநாரதஜர! அரியும, அயேனும கநாண்பதற்கு அரிதநான
எமஷபருமைநான் தருவடி என் மீது பட்டகதயேநா அவமைநானம என்று ஷசநால்கிறீர்? ஆஹநா, அதற்கு நநான்
என்ன பநாக்கியேம ஷசய்தருக்க ஜவண்டும?” என்று ஜமைலும சரித்துக்ஷகநாண்ஜட ஜபசனநார். எனக்கு
எதுவும ஜதநான்றவில்கல. எமைன் ஜகநாபப்பட்டநாலல்லவநா நநாரதரும ஜகநாபத்ஜதநாடு சபதம ஷசய்யே
முடியும? சரித்துப் ஜபசும எமைனிடம எப்படிக் ஜகநாபம ஷகநாளவது? தணறிஜனன்; ஏஜதஜதநா குளறிஜனன்.
ககடசயேநாக என்னுகடயே பரிதநாப நிகலக்கு இரங்கி நநாயேர் ஜகநாபம ஷகநாளவது ஜபநால் நடித்த பிறகுதநான்
நநாடகம நகர்ந்தது. நநானும பநாட்டுப் பநாடிச்சபதம ஷசய்துவிட்டுத் தப்பித்ஜதநாம, பிகழத்ஜதநாம என்று
உளஜள வந்து ஜசர்ந்ஜதன். ஒருவநாறு நநாடகம முடிந்தது. மைற்ஷறநாரு நநாடகத்கதயும நடித்துவிட்டு
ஜவலுநநாயேர் ஜபநாய் ஜசர்ந்தநார். அந்த இரு நநாடகங்களுக்கும எதர்பநார்த்தபடி வசூலநாக வில்கல.
பநாட்டுக்கு அதகமைநான மைதப்பு இருந்த கநாலமைநாதலநால் ஜபச்சலும, நடிப்பிலும வல்லவரநான
ஜவலுநநாயேகரப் ஷபநாது மைக்கள அவ்வளவநாக விருமபவில்கல.

மைகநாபநாரதம
மைகநாபநாரதத்தல் ஷபரியேண்ணநா துரிஜயேநாதன்னநாக நடித்தநார். நநான் துச்சநாதன்னநாகத் ஜதநான்றிஜனன். வீட்டில்
ஒத்தகக நகட ஷபற்றது. இன்னின்னவநாறு ஷசய்யே ஜவண்டுஷமைன்று சநாரதநாமபநாள அமகமையேநார்
சுருக்கமைநாகச் ஷசநான்னநார்கள. துகிலுரியும கநாட்சகயேப் பற்றியே குறிப்பு எதுவும விளக்கமைநாகத் ஷதரிந்து
ஷகநாளள என்னநால் முடியேவில்கல. இகதப்பற்றி அவர்களிடம ஜகட்க என் மைனம கூசயேது.
துச்சநாதனனநாக நடிக்க ஜநர்ந்த என் துர்ப்பநாக்கியேத்கத எண்ணி வருத்தஜனன். நநாடகத்தன்று கமஷபனி
வீட்டில் ஜரநாஜேநாப்பூ வர்ணத்தல் ஜதநாய்த்துப் பலஜசகலககள உலர்த்தயிருந்தநார்கள. இந்த
ஜசகலககளஷயேல்லநாம துகிலுரியும கநாட்சயில் அமகமையேநார் உடுத்தக் ஷகநாளவநார்கள என்று
ஷசநால்லப்பட்டது. நநாடகம ஷதநாடங்கியேது. துகிலுரியும கநாட்சயும வந்தது. என் உளளம ஏஜனநா பதறியேது.
கக, நடுங்கின. துரிஜயேநாதனனநாக நடித்த ஷபரியேண்ணநாவின் மைனநிகல என்கனவிட ஜமைநாசமைநாக
இருந்தருக்கஜவண்டும! அவருகடயே முகத்தல் இனம ஷதரியேநாத ஒரு பீத குடிஷகநாண்டிருந்தது.
ஜசகலகயேக் ககளயுமைநாறு துரிஜயேநாதனன் ஆகணயிட்டநார். நநான் கக நடுக்கத்துடன் துஜரநாபகதயின்
ஜசகலத் தகலப்கபப் பிடித்ஜதன். சநாரதநாமபநாள அமகமையேநார் அப்ஜபநாது தடித்த அற்புதமைநான நடிப்கப
விவரிக்க இயேலநாது. “கிருஷ்ணநா, கண்ணநா, ஜகநாபநாலநா, மைநாதவநா” என்று கதறிக்ஷகநாண்டு அவர்கள இரு
கரங்ககளயும ஜமைஜல உயேர்த்தக் குமபிட்டதும, சுழன்று சுழன்று உடுத்தயிருந்த ஜசகலகள லநாவகமைநாக
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விட்டுக் ஷகநாடுத்ததும எல்லநாம உண்கமையிஜலஜயே மைநாயேநா ஜேநாலமஜபநால் விளங்கின. உண்கமையேநாகஜவ
நநாங்கள பிரமித்துவிட்ஜடநாம. அந்தக் கநாட்ச முடிந்த பிறகுதநான் எனக்கு உயிர் வந்தது.

வசந்தனின் ஆர்ப்பநாட்டம
தருப்பூரில் மைஜனநாஹரநா நநாடகம நகடஷபற்றஜபநாது ஒரு சுகவயேநான சமபவம நடந்தது. என்.
எஸ்.கிருஷ்ணன் மைஜனஹரநாவில் வசந்தனநாக நடித்தநார். ஷபருமபநாலநான நநாடகங்களில் அவர் பவுடர்
ஜபநாடும வழக்கம இல்கல. இதற்கு விதவிலக்கநாக இரண்ஷடநாரு நநாடகங்கள உண்டு. அவற்றில் ஒன்று
மைஜனநாஹரநா. நககச்சுகவ நடிகர்களில் அஜநகர் உச்சக் குடுமி கவத்துக்ஷகநாண்டிருந்த கநாலம.
நககச்சுகவக்கும உச்சக் குடுமிக்கும ஷநருங்கியே ஷதநாடர்பு இருப்பதநாக அந்த நநாளில் கருதப்பட்டு
வந்தது. என். எஸ். கிருஷ்ணனும அப்ஜபநாது உச்சக் குடுமி கவத்துக் ஷகநாண்டிருந்தநார். மைஜனநாஹரநாவில்
மைட்டும வசந்தனுக்கு ஒரு பகழயே ‘ஜடநாப்பநா’ (ஷபநாய்ச் சகக) கவத்துக் ஷகநாளவது வழக்கம.
நநாடகம நடந்து ஷகநாண்டிருந்தது. வசந்தன் புருஜஷநாத்தமை மைஹநாரநாஜேநாவின்
ஆகடயேநாபரணங்ககளஷயேல்லநாம புகனந்து ஷகநாண்டு வந்து ஆர்ப்பநாட்டம ஷசய்யும கநாட்ச நடந்தது.
ககலவநாணர் ஒவ்ஷவநாரு மைஜனநாஹரநாவின் ஜபநாதும புதது புததநாக ஏதநாவது கற்பகன ஷசய்து நடிப்பது
வழக்கம. எனஜவ பக்கத் தட்டிகளின் மைகறவில் நடிகர்கள கூட்டமைநாக நின்று ஜவடிக்ககப் பநார்த்துக்
ஷகநாண்டிருந்தநார்கள. புருஜஷநாத்தமை ரநாஜேநாவின்ஆகட யேநாபரணங்களுடன் வசந்தன் அகவயில் புகுந்தநார்.
‘தரிஜலநாக மும புளுகும சுந்தர தர விர சூரன் நநாஜன” என்ற பநாடல் முழங்கியேது. தூங்கிக்ஷகநாண்டிருந்த
விகடகன எழுப்பி, ஜதச விசநாரகண நடத்தனநார். புதயே கற்பகனககள உதர்த்தநார். எங்களுக்ஷகல்லநாம
ஒஜர சரிப்பு. கூர்ந்து கவனித்துக்ஷகநாண்டிருந்ஜதநாம.

சற்ஷறறுமபின் தருவிகளயேநாடல்
என். எஸ். ஜக. முகத்தல் தடீஷரன்று ஏஜதநா மைநாறுதல் ஏற்பட்டது. தகலயிலிருந்த ஜரக்கு ஒட்டியே தகரக்
கிரீடத்கத அடிக்கடி எடுத்து, சரிப்படுத்தக்ஷகநாண்டநார். ஏஜதநா அவஸ்கதப் படுவதுஜபநால் அவருகடயே
முகம ஜதநாற்றம அளித்தது. வசந்தனின் அட்டகநாசம வழக்கத்தற்குஜமைல் அதகமைநாக இருந்தது.
எங்களுக்கு ஒன்றும புரியேவில்கல.
“விகடநா, எனக்கு ஷரநாமப அவசரம. நநான் அதக ஜநரம இங்ஜக நிற்க முடியேநாது. என்னநால் தநாங்க
முடியேவில்கல. நநான் உளஜள ஜபநாகிஜறன். பிறகு வந்து ஜபசக்ஷகநாளகிஜறன்”.
என்று ஷசநால்லி, அவசர அவசரமைநாக உளஜள வந்தநார். கிரீடத்கதத் தூக்கி எறிந்தநார். தகலயில்
ஜபநாட்டிருந்த ஜடநாப்பநா கவக்ககயில் எடுத்தநார். “ஆ...ஆ...உஸ்...” என்ஷறல்லநாம அரற்றினநார். விஷயேம
விளங்கநாமைல் என்னஜமைநா ஏஜதநா என்று தககத்ஜதநாம, “என்ன, என்ன?” என்று எல்ஜலநாரும சூழ்ந்து
ஷகநாண்ஜடநாம. “ஒண்னுமில்ஜலப்பநா, சற்ஷறறுமபின் தருவிகளயேநாடல்” என்று சரித்துக்ஷகநாண்ஜட
கூறினநார்.
நடந்தது இதுதநான். நநாடகத்தன் முற்பகுத முடிந்து, ஜடநாப்பநாகவக் கழற்றியேஜபநாது ஒப்பகனயேநாளரிடம
“ஏமபநா, இதுக்கு ஜதங்கநா எண்ஷணய் ஜபநாட்டு, ஷகநாஞ்சம சரிப்படுத்த கவத்தருக்கக் கூடநாதநா?” என்று
ஜகட்டிருக்கிறநார். அவருகடயே ஆகணகயே உடஜன நிகறஜவற்றியே ஒப்பகனயேநாளர், எண்ஷணய்
ஜபநாட்டு, ஜடநாப்பநாகவச் சரிப்படுத்தத் தனிஜயே பத்தரமைநாக ஓரிடத்தல் கவத்துவிட்டநார். ஜடநாப்பநா
கவத்த இடத்தல் எறுமபுகள ஏகநாந்தமைநாக ஆதக்கம ஷசலுத்தக்ஷகநாண்டிருந்தன. எண்ஷணய் மைணத்தல்
ஜடநாப்பநாகவத் தங்கள இருப்பிடமைநாக்கிக் ஷகநாண்ட சற்ஷறறுமபுகள ககலவநாணரின் உச்சக்குடுமித்
தகலகயே நன்றநாகப் பதம பநார்த்துவிட்டன. இந்தச் சமபவத்தற்குப் பிறகு நீண்ட கநாலம வகரயில்
ககலவநாணர் ஜடநாப்பநா கவக்கும ஜபநாஷதல்லநாம சற்ஷறறுமபுகள ஷசய்த இந்தத்
தருவிகளயேநாடல்ககளச் ஷசநால்லிச் ஷசநால்லிச் சரிப்பநார்.
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பநாகவதர் சந்தப்பு
தருப்பூர் முடிந்து ஜவறு சல ஊர்களுக்குச் ஷசன்ஜறநாம. ஷபநான்னமைரநாவதயில் நநாடகம நடித்துக்
ஷகநாண்டிருந்தஜபநாது ஸ்ஷபஷலநாக வளளித்தருமைணம நநாடகத்தற்கு எம. ஜக. தயேநாகரநாஜே
பநாகவதர் வந்தநார். அவர் அப்ஜபநாதுதநான் புததநாக ஜமைகடக்கு வந்து ஷகநாண்டிருந்தநார். சரியேநாகப்
ஜபசத்ஷதரியேநாது. ஆனநால் அற்புதமைநான சநாரீரம. இனிகமையேநாகப் பநாடுவநார். பநாகவதர் அரங்கிற்கு வந்ததும
எங்ககள அகழத்து, “நநான் ஒன்றும ஷதரியேநாதவன். புததநாக நநாடகஜமைகடக்கு வந்தருக்கிஜறன். நீங்கள
பநாய்ஸ் கமஷபனி நடிகர்கள. நன்றநாக நடிக்கவும, ஜபசவும ஷதரிந்தவர்கள. நநான் ஏதநாவது
தவறுஷசய்தநாலும நீங்களதநான் சரிப்படுத்தக்ஷகநாண்டு என்கனக் ஷகளரவிக்க ஜவண்டும” என்று
ஜகட்டுக்ஷகநாண்டநார். அவர் அவ்வநாறு அடக்கத்துடன் ஜபசயேது எங்களுக்கு அதசயேமைநாக இருந்தது.
வளளித்தருமைணம நநாடகம, கழுகநாசலக் கநாட்ச ஷதநாடங்கியேது. பநாகவதர் பநாடி முடித்துப் ஜபசயேதும
நநான் நநாரதரநாக வந்ஜதன். அவர் ஏஜதநா ஜபசனநார். வநார்த்கதகள சரியேநாக வரநாமைல் தகடப்பட்டன. அவர்
ஜபசமுடியேநாமைல் தணறுவகதப் பநார்த்து நநாஜன ஜபச அவர் ஜபசஜவண்டியே பகுதகயே
நிகனவுபடுத்தஜனன். ஒருவநாறு கநாட்ச முடிந்தது. உளஜள வந்ததும பநாகவதர் என்னிடம நன்றி
ஷதரிவித்துக்ஷகநாண்டநார். அவர் அன்ஜறநாடு அந்தச் சமபவத்கத மைறந்துவிடவில்கல. பிறகு
தகரப்படத்துகறயில் ஈடுபட்டு நட்சத்தரமைநாகத் தகழ்ந்த நநாட்களிஜலகூட என்கனச் சந்தக்குமஜபநாது,
இந்தப் பகழயே நிகழ்ச்சகயே நிகனவுபடுத்த மைற்றவர்களிடம இகதப் ஷபருகமைஜயேநாடு ஷசநால்லி,
என்கன அறிமுகம ஷசய்து கவத்த ஷபருந்தன்கமைகயே என்றும மைறக்க முடியேநாது. என். எஸ். கிருஷ்ணன்
தகனப்புனக் கநாவலரநாகத் ஜதநான்றிப் பநாகவதகரத் தணற அடித்தநார்.
பநாகவதர் நடித்த வளளித்தருமைணம நநாடகத்தற்கு நல்ல வசூலநாயிற்று. மீண்டும பகழயே நிகலதநான்.
மைகநாபநாரதத்தல் மைட்டும நடித்துக் ஷகநாண்டிருந்த சநாரதநாமபநாள ஜவறு சல நநாடகங்களிலும நடிக்கத்
ஷதநாடங்கினநார். இரநாமைநாயேணத்தல் மைநாயேநா சூர்ப்பனககயேநாக நடித்தநார். ரநாமைரநாக நடிக்க, ரநாமைர் நடிப்பில்
பிரசத்த ஷபற்ற பரசுரநாமைபிளகள வந்தருந்தநார். அவர் ஜகநால்டன் கமஷபனியில் ஏற்கனஜவ நடித்தவர்.
சனிவநாச பிளகளகயேப் ஜபநாலஜவ அவரும ஷசநாந்தமைநாகக் கமஷபனி கவத்து நடத்தப் புகழ் ஷபற்றவர்;
நன்றநாக முறுக்கியே மீகசஜயேநாடு அவர் ரநாமைரநாக வந்தநார்; அற்புதமைநாக நடித்தநார்; அருகமையேநாகப் பநாடினநார்.
நநான் லட்சுமைணனநாக நடித்ஜதன். லட்சுமைணன், ரநாமைனுக்கு முடிசூட்டுவகதத் தடுத்த அகனவகரயும
அழித்ஷதநாழித்து விடுவதநாக ஆர்ப்பநாட்டம ஷசய்து விட்டு உளஜள ஜபநாகுமஜபநாது ரநாமைர் வருகிறநார்.
வருமஜபநாஜத “ஆறுதல் சனஜமை” என்ற பநாட்டு. இந்தப் பநாட்கட உளளிருந்தபடிஜயே இரண்டு மூன்று
முகறகள பநாடிக் ஷகநாண்டிருந்தநார் பரசுரநாமைபிளகள. அவர் பின்னநால் நின்றுஷகநாண்டிருந்த
ஜகநாவிந்தசநாமி நநாயுடுவுக்கு இது பிடிக்கவில்கல. “ஷவளிஜயே ஜபநாய்த்தநான் பநாடுஜமைய்யேநா” என்று
பரசுரநாமைபிளகளகயே முதுகில் கக கவத்துத் தடீஷரன்று தளளிவிட்டநார். அவர் தளளப்பட்ட நிகலயில்
தடுமைநாறிக்ஷகநாண்டு வந்து நின்றதும எனக்குச் சரிப்பு வந்து விட்டது.

சநாரதநாமபநாளின் கிண்டல்
அன்று எனக்குத் ஷதநாண்கட மிகவும கமமியிருந்தது. சரியேநாகப் ஜபச முடியேவில்கல. சக்தகயே
முழுவதும உபஜயேநாகப்படுத்தப் ஜபசஜனன். ஜபசஜவ முடியேவில்கலஷயேன்றநால் பநாட்டு எப்படி
யிருக்கும?... ஒஜர அலறலநாக இருந்தது. சூர்ப்பனககயின் கநாதகல ரநாமைர் புறக்கணித்து விட்டுப்
ஜபநானபின் அவள லட்சுமைணஜனநாடு வநாதநாடுகிறநாள. சூர்ப்பனககக்கும, லட்சுமைணனுக்கும வநாதம
நடந்தது. நநான் ஜபச முடியேநாமைல் தணறுவகதக் கண்டு சநாரதநாமபநாள அமகமையேநாருக்கு ஒஜர சரிப்பு. என்
ஷதநாண்கடயிலிருந்து நநாகலந்து குரல்கள ஷவளி வந்தன. இந்த லட்சணத்தல் நநான் பநாடத்
ஷதநாடங்கிஜனன்.
"ஜவண்டநாஜத எகனத்
தீண்டநாஜத ஷமைநாழி
தநாண்டநாஜத தூர நில்...”
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என்னும பநாடகல நநான் மிகவும சரமைப்பட்டுப் பநாடி முடித்ஜதன். உடஜன சநாரதநாமபநாள,
“ஐயேநா, நீர் என்கனக் ஷகநால்லுவதற்குள உமமுகடயே உயிர் ஜபநாய்விடும ஜபநாலிருக்கிறஜத!
ஜவண்டநாகமையேநா ஜவண்டநாம. நீர் என்கன விருமபநாவிட்டநால் ஜபநாகிறது. உமமுகடயே நிகலகயேப்
பநார்க்கப் பரிதநாபமைநாக இருக்கிறது. ஷகநாஞ்சம அகமைதயேநாக இரும” என்று சரித்துக் ஷகநாண்ஜட
ஷசநான்னநார். சகபஜயேநாரும நிகலகமைகயே உணர்ந்து ககதட்டிச் சரித்தநார்கள.

ஷசநாந்தச் சகமையேல்
ஷபநான்னமைரநாவதயிலிருந்து கீழச்வஜசற்பட்டிக்குப் ஜபநாஜனநாம. கமஷபனி வீட்டில் எல்லநாஜரநாடும
இருப்பது ஷபரியேண்ணநாவுக்கு வசதக் குகறவநாகத் ஜதநான்றியேது. அவருகடயே விருப்பப்படி ஜவறு தனி
வீட்டில் வசத்து வந்ஜதநாம. ஒட்டல் சநாப்பநாடு பிடிக்கநாததநால் நநாங்கஜள சகமைத்து உண்ஜடநாம.
ஷபரியேண்ணநா கறிகநாய்ககள எப்படிப் பநாகம ஷசய்யே ஜவண்டும என்பகத விளக்கிச் ஷசநால்லுவநார்.
அவஜர கறிகநாய்ககள அரிந்தும ஷகநாடுப்பநார். மைசநாகல அகரக்க ஜவண்டியே ஜவகல என் ஷபநாறுப்பு.
சன்னண்ணநா அடுப்படியிலிருந்து எல்லநாவற்கறயும ஆக்கித் தருவநார். நநாங்கஜள சகமைத்து உண்டது
மிகவும சுகவயேநாகத்தநான் இருந்தது. அடிக்கடி கமஷபனியில் எங்களிடம பநாசமும பரிவுமுகடயே
பிளகளகள வந்து அனுதநாபத்ஜதநாடு உதவி புரிவநார்கள.
கீழச்ஜசவற்பட்டியில் வசூல் இல்கல. ஜமைலும சல ஊர்களுக்குச் ஷசன்ஜறநாம. அங்கும இஜத நிகலகமை.
ககடசயேநாக கரூருக்கு வந்ஜதநாம. ஜகநாவிந்தசநாமி நநாயுடுவின் மைகள கிருஷ்ணஜவணியும சல
நநாடகங்களில் எங்கஜளநாடு நடித்து வந்தநார். ரநாமைநாயேணத்தல் சகதயேநாக நடிப்பநார். சந்தரகநாந்தநாவில்
சந்தரவதனுவநாக நடிப்பநார். கரூரில் சந்தரகநாத்தநா நநாடகத்தல் ஒருசுகவயேநான நிகழ்ச்ச நடந்தது. நநாடகம
நடந்து ஷகநாண்டிருந்தது. சுண்டுர் இளவர சன் சந்தரவககதவப் பலநாத்கநாரம ஷசய்யேப்ஜபநாய் உகத
வநாங்கும கட்டம. நநாடகத்தல் இது ஒரு சுகவயேநான கநாட்ச.

பரிதநாப பலநாத்கநாரம
பூங்கநாவில் சந்தரவதனநா உலநாவிக் ஷகநாண்டிருக்கிறநாள. சுண்டூர் இளவரசன் அங்கு வருகிறநான், தனக்கு
அவள மீதுளள தணியேநாக் கநாதகலப்பற்றி விவரிக்கிறநான், சந்தரவதனநா. அவகன விருமப மைறுக்கிறநாள.
ககடசயில் ஷவறி ஷகநாண்ட இளவரசன் அவகளப் பலநாத்கநாரம ஷசய்யே முயேல்கிறநான். சந்தரவதனநா கூச்ச
லிடுகிறநாள. அவள கநாதலன் ரநாகவஷரட்டி தடீஷரன்று ஜதநான்றி, சுண்டுர் இளவரசகன அடித்து வீழ்த்தச்
சந்தரவதனகவக் கநாப்பநாற்றுகிறநான்... கநாட்ச இவ்வநாறு நகடஷபற ஜவண்டும.
இந்தச் சுகவயேநான கநாட்ச ஷதநாடங்கியேது. சுண்டுர் இளவரசன் வந்தநார். சந்தரவதனநாவிடம தனது
கநாதலின் தன்கமைகயேப் பற்றி அபநாரமைநாக அளந்தநார். தமிழில் மைட்டுமைல்ல; ஆசரியேர் தரு எம. கந்தசநாமி
முதலியேநார் பயிற்சயேளித்தருந்தபடி ஆங்கிலத்தலும, தநான் ஷகநாண்ட ‘லவ்’கவப் பற்றிப்
ஷபநாழிந்துதளளினநார். பலிக்கவில்கல. ககடசயேநாக,
அட்டியின்றி கட்டி
முத்தமிடநாவிடில் நநாஜன-உன்கனத்
தட்டம பலநாத்கநாரம ஷசய்குஜவன்
சத்தயேம தநாஜன
என்று பநாட்டிஜலஜயே சத்தயேமும ஷசய்துவிட்டுச் சந்தரவதனநாகவப் பலநாத்கநாரம ஷசய்வதற்குப்
பநாய்ந்தநார். வழக்கம ஜபநால் சந்தரவதனநா பக்கத்தட்டிவகர ஓடினநாள; கூச்சலிட்டநாள. இளவரசன் அவள
கககயேப் பிடித்துவிட்டநான். அடுத்த விநநாடியில் ரநாகவ ஷரட்டி வந்து இளவரசன் முதுகிஜல அகறயே
ஜவண்டும.
எங்ஜக ரநாகவஷரட்டி?... கநாஜணநாம அவகர! சந்தரவதனநாவுக்கு என்ன ஷசய்வஷதன்று புரியேவில்கல.
எதஜர கநாதலகரக் கநாணவில்கல. ஜவறு எங்கிருந்தநாவது வரக் கூடுஷமைன நமபி இளவரசனின்
பிடியிலிருந்து தமிறுவதுஜபநால் சறிது நடித்தநாள. ரநாகவஷரட்டி வரஜவ இல்கல. தகரமைகறவில் பல
குரல்கள ரநாகவஷரட்டிகயேத் ஜதடின. முதுகில் அடி விழுவகத எதர் பநார்த்து நின்ற சுண்டுர்
இளவரசனுக்கு ஒஜர தககப்பு. பலநாத்கநாரம ஷசய்யேக் கககயேப் பிடித்தநாயிற்று. வழக்கமஜபநால் அகற
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விழவில்கல. பின்னல் தருமபிப் பநார்க்கவும கூடநாது. என்ன ஷசய்வநார் இளவரசன்? சந்தரவதனநா. ஷபண்
ஜவடம புகனந்த ஆணநாக இருந்தநாலநாவது சறிது அதகமைநாக நடிக்கலநாம. அதற்கும வழியில்கல. அவள
நிஜேமைநாகஜவ ஷபண். அதலும மைங்ககப் பருவம கடந்த ஷபண். பலநாத்கநாரம ஷசய்யேப் பிடித்த கககயே
விடவும முடியேநாமைல், ஜவறு வழியும ஜதநான்றநாமைல் தண்டநாடினநார் இளவரசன்.

அண்ணநாசநாமியின் ஆஜவசம
ரநாகவஷரட்டி எங்ஜகநா ஒரு மூகலயில் அகமைதயேநாக உறங்கினநார் என்பது மைட்டும புரிந்தது. அரங்கின்
உட்புறம அமைர்க்களப் பட்டது. சுஜபதநார் அண்ணநாசநாமியேநாக ஜவடம புகனந்தருந்த ஷபரியேண்ணநாவின்
குரல் உட்புறம பயேங்கரமைநாக ஒலித்தது. அவர்ககயில் கவத்தருந்த சவுக்கும யேநார் மீஜதநா சநாத்துபடி
ஆயிற்று. “பளநார், பளநார்” என்ற ஒகசயுடன் விழுந்த சல பூகசகளின் ஒலியும ஜகட்டது.
சந்தரவதனவும சுண்டுர் இளவரசனும ஜமைகடயில் பலநாத்கநாரக் கட்டத்தல் நின்று பரிதவித்துக்
ஷகநாண்டிருந்தநார்கள. தடீஷரன்று ஜபயேகறந்தது ஜபநான்ற ஒரு பயேங்கரமைநான அடி இளவரசனின் முதுகில்
விழுந்தது. அவ்வளவுதநான்; அகறந்தபின் ரநாகவ ஷரட்டியேநால் கீஜழ இழுத்துத் தளளப்பட ஜவண்டியே
இளவரசன், அகறபட்டவுடஜனஜயே விழுந்துவிட்டநான். ஐஜயேநா பநாவம... நல்ல உறக்கம
ககலக்கப்பட்டதநால் உண்டநான ஜகநாபம; உளஜள தநான் வநாங்கியே பலத்த அடிகளநால் ஏற்பட்ட ஆத்தரம:
எல்லநாவற்கறயும ஜசர்த்துச் சுண்டுர் இளவரசகனப் பலம ஷகநாண்ட மைட்டும தநாக்கிவிட்டநார் அந்த
ரநாகவஷரட்டியேநார். கீஜழ விழுந்தபின் மீண்டும எழுந்து ரநாகவஷரட்டிகயேப் பநார்த்து உறுமி விட்டுப் ஜபநாக
ஜவண்டியே சுண்டுர் இளவரசன், எழுந்தருக்க முடியேநாமைல் அவஸ்கதப்பட்டு எப்படிஜயேநா ஒரு வககயேநாகத்
தட்டுத் தடுமைநாறி உளஜள ஜபநாய்ச்ஜசர்ந்தநார். பலநாத்கநாரம ஷசய்யேப் ஜபநாய் பரிதவித்த அந்தப்
பரிதநாபத்துக்குரியே சுண்டுர் இளவரசன் ஜவறு யேநாறுமைல்லன்; அடிஜயேன் தநான். குமபகர்ணன்
ஜசகவயிலிருந்து விடுபட்டு, உளஜள அகறயும பட்டு, வந்த உணர்ச்சயில் என்கனப் ஜபயேகற அகறந்த
ரநாகவஷரட்டி எனது அருகமைத் தமபி பகவத.
நநாயுடுவுக்கும எங்களுக்கும அடிக்கடி தகரநாறு ஏற்பட்டது. வசூல் இல்லநாததநால் நநாயுடுவுக்கு எங்ககளக்
கண்டநாஜல ஷவறுப்பநாக இருந்தது.

என். எஸ். ஜக. ஜயேநாசகன
இந்நிகலயில் மைதுகர பநால விஜனநாத சங்கீத சகபயின் உரிகமையேநாளரநாகியே பக்கிரி ரநாஜேநா, கரூருக்கு
வந்தநார். அப்ஜபநாது அவருகடயே கமஷபனியிலிருந்து நவநாப் இரநாஜேமைநாணிக்கம ஜக. சநாரங்க
பநாணி முதலிஜயேநார் பிரிந்து ஷசநாந்தமைநாகத் ஜதவி பநால விஜனநாத சங்கீத சபநா என்னும கமஷபனிகயேத்
துவக்கியிருந்தநார்கள. பக்கிரி ரநாஜேநா என், எஸ். கிருஷ்ணனிடம தனியேநாகப் ஜபசனநார். அவகரத் தமைது
கமஷபனிக்கு வருமைநாறு அகழத்தநார். ஷபரியேண்ணநா பக்கிரி ரநாஜேநாகவச் சந்தத்து, என். எஸ். கிருஷ்ணகன
அகழத்துப்ஜபநாவதநால் தமைக்ஷகநான்றும ஆட்ஜசபகன இல்கலஷயேன்று கூறி அனுமைத யேளித்தநார்.
மைறுநநாள கிருஷ்ணன் ஷபரியேண்ணநாவிடம வந்து, பக்கிரி ரநாஜேநா எங்கள நநால்வகரயும விருமபுவதநாகவும,
நநாஷமைல்ஜலநாரும ஒரு குழுவநாகஜவ ஜபநாய்க் ஷகநாஞ்சகநாலம நிமமைதயேநாக இருக்கலநாம என்றும ஜயேநாசகன
கூறினநார். ஷபரியேண்ணநா அதற்கு உடன்படவில்கல. நநாங்கள மைறுத்து விட்டதநால் என். எஸ்.
கிருஷ்ணனும பக்கிரி ரநாஜேநா கமஷபனிக்குப் ஜபநாக மைறுத்து விட்டநார்.

ஒப்பந்தம ரத்தநாகியேது
கரூரில் எங்களுக்கும நநாயுடுவுக்கும வழக்கு நகடஷபறக் கூடியே அளவுக்குக் குழப்பங்கள வளர்ந்தன.
ஷபரியேண்ணநா மிகவும ஜவதகனப்பட்டநார். ஷதநாடர்ந்து வந்த துன்பத்கதப் ஜபநாக்கிக் ஷகநாளள ஜவண்டிக்
கமஷபனிகயே ஒருவரிடம ஒப்பகடத்ஜதநாம. ஆனநாலும எங்கள துன்பம தீரவில்கல. ஷசலவுக்குப் பணம
ஷபறுவஜத கஷ்டமைநாகப் ஜபநாய்விட்டது. இந்நிகலயில் தருச்சரநாப்பள விக்கு வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம.
மூன்றநாண்டுகள நநாயுடுவுடன் ஷசய்து ஷகநாண்ட ஒப்பந்தத்கத ரத்து ஷசய்ஜதநாம. ஒப்பந்தப்படி பதஷனநாரு
மைநாத கநாலந்தநான் நநாடகம நடந்தது. எங்களுக்கு வர ஜவண்டியே சமபளப் பநாக்கிக்கு ஜநநாட்டு எழுதக்
ஷகநாடுத்தநார் நநாயுடு. கமஷபனியில் இருக்க விருப்பமில்லநாதவர்கள எங்கஜளநாடு வந்து விடலநாஷமைன்றும
அவர்ககள அனுப்பி கவப்பதநாகவும ஷபரியேண்ணநா கூறினநார். ஷபருமபநாஜலநார் எங்கஜளநாடு வர
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விருமபவில்கல. ஒரநாண்டு கநாலமைநாகத் ஷதநாடர்பு விட்டுப்ஜபநானதநால் எல்ஜலநாரும நநாயுடுவுடஜனஜயே
இருக்க விருமபுவதநாகவும கூறிவிட்டநார்கள.

மீண்டும கநாஜமைஸ்வரய்யேர்
எங்கிருந்ஜதநா பகழயே கநாஜமைஸ்வரய்யேர் வந்து ஜசர்ந்தநார். தநாம பணம தருவதநாகவும, கமஷபனிகயேத்
ஷதநாடர்ந்து நடத்த ஜவண்டுஷமைன்றும துநாண்டினநார். ஷபரியேண்ணநா அப்ஜபநாது ஆத்தரத்ஜதநாடு கூறியே
வநார்த்கதககள இன்னும என்னல் மைறக்க முடியேவில்கல.
“எவ்வளஜவநா கஷ்டங்கள எங்களுக்கு வந்தது; ஆனநாலும நநாங்கள கலங்கவில்கல.
எங்களுக்ஷகன்றிருந்த ஒஜர ஒரு சறு நிலத்கத உங்கள சமபளப் பநாக்கிக்கநாக அடகு கவக்கும
ஷநருக்கடிகயே உண்டநாக்கினீர்கள. நிலமும அடகு கவக்கப் பட்டது. உங்கள சமபளமும வசூல்
ஷசய்யேப்பட்டது. இப்ஜபநாது ஒத்தநாகச ஷசய்வதநாகப் பநாசநாங்கு ஷசய்கிறீர்கள! அனந்தஜகநாடி வந்தனம.
உங்கள ஒத்தநாகசயில் கமஷபனி நடப்பகத நநான் விருமபவில்கல. எங்கள தகலஷயேழுத்துப்படி
நடக்கட்டும. நீங்கள ஜபநாய்வரலநாம”.
என்று கண் கலங்கக் கூறினநார் ஷபரியேண்ணநா, கநாட்சகள, உகடகள இவற்கறஷயேல்லநாம ஒரு வீட்கட
வநாடககக்குப் ஜபச, அதஜலஜபநாட முடிவு ஷசய்தநார். நநாங்கள புறப்படும சமையேம சநாமைநான்ககள வநாடகக
வீட்டில் ஜசர்ப்பிக்கக்கூட யேநாரும ஒத்தநாகசக்கு வரவில்கல. தருச்சரநாப்பளளி ரங்கவிலநாஸ்
தஜயேட்டருக்கு உளஜளஜயே கமஷபனி வீடு இருந்தது. நநாயுடு வநாயிலில் நநாற்கநாலியின் ஜமைல்
உட்கநார்ந்தருந்தநார். அவருக்குப் பயேந்துஷகநாண்டு நடிகர்கள யேநாருஜமை ஷவளி வரவில்கல.

நன்றி கநாட்டியேவர்கள
நநாயுடு அதகச் சமபளம தருவதநாக எவ்வளஜவநா ஆகச கநாட்டியும அதற்குக் கட்டுப்படநாமைல் எங்கஜளநாடு
வந்தவர்கள சலர். அவர்களில் முதல்வர் என். எஸ். கிருஷ்ணன். இன்னும சன் ஜமைஸ்தரி
பத்மைனநாபபிளகள, ஷகநால்லம பநாலகிருஷ்ணன், ஜக. ஜகநாவிந்தசநாமி, டி. என். சவதநானு, என். எஸ்.
பநால கிருஷ்ணன், என். எஸ். ஜவலப்பன், பிரண்டு ரநாமைசநாமி ஆகிஜயேநார், எல்ஜலநாருமைநாகச்
சநாமைநான்ககள ஷவளிஜயே ஷகநாண்டு ஜசர்த்தனநார். விகடஷபற்றுக் ஷகநாண்டு ஷவளிஜயேறிஜனநாம. அப்ஜபநாது
நவநாப் இரநாஜேமைநாணிக்கம பிளகள நகரசகபத் தஜயேட்டரில்(ஜதவர் மைன்றம) நநாடகம நடத்தக்
ஷகநாண்டிருந்தநார். ஷசநாந்தக் கமஷபனி ஆரமபித்த புததநாககயேநால் எந்ஜநரமும ஒத்தகக சுறு சுறுப்பநாக
நகடஷபற்று வந்தது. விலகியேவர்கள எல்ஜலநாரும நவநாப்பின் விருந்தனரநாக, ஒரு நநாள அவர்கள
கமஷபனி வீட்டிஜலஜயே தங்கிஜனநாம. எல்ஜலநாரும உட்கநார்ந்து புககப் படம எடுத்துக் ஷகநாண்ஜடநாம.
மைறுநநாள புறப்பட்டு நநாகர் ஜகநாவிலுக்கு வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம.
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ஜதவி பநால ஷண்முகநானந்த சபநா
நநாகர்ஜகநாவிலில் எங்களுக்கு அகமைத ஏற்படவில்கல. தங்ககமைநார்கள இருவரும சற்றப்பநாவின்
பரநாமைரிப்பில் மிகவும கஷ்டத்துடன் கநாலம கழித்து வருவகத அறிந்ஜதநாம. நநாங்கள மைநாதம மைநாதம
ஒழுங்கநாகப் பணம அனுப்பியும அவர்களுக்கு நிமமைதயேநான வநாழ்வில்கலஷயேன்பகத அறிந்தஜபநாது
எங்கள உளளம ஜவதகனப்பட்டது. எதுவும ஷசய்யே முடியேநாத நிகலயில் புழுங்கிஜனநாம.
நநாகர்ஜகநாவிலுக்கு நநாங்கள வந்த ஒரு மைநாதத்தற்குள ஷகநாரடநாச்ஜசரிகயேச் ஜசர்ந்த தர்மைரநாஜேபிளகள
என்பவர் எங்ககளச் ஜசர்த்துக் ஷகநாண்டு ஜதவி பநால ஷண்முகநானந்த சபநா என்னும ஷபயேருடன்
கமஷபனிகயே நடத்த முன் வந்தநார். அவருகடயே அகழப்கப ஏற்றுக் ஷகநாண்ஜடநாம. அவகரப் ஷபரியே
ஷசல்வந்தர் என எண்ணிஜனநாம. சநாமைநான்ககளஷயேல்லநாம வநாடகக ஜபச அவரிடம ஒப்பகடத்ஜதநாம.
எங்கள நநால்வருக்கும மைநாதம இருநூற்றி ஐமபது ரூபநாய் சமபளம தருவதநாகத் தர்மைரநாஜேபிளகள ஒப்புக்
ஷகநாண்டநார். என்.எஸ். கிருஷ்ணன் முதலியே எங்கள குழுவினருக் ஷகல்லநாம தனியேநாகச் சமபளம ஜபச
முடிவு ஷசய்யேப்பட்டது. எல்ஜலநாருமைநாகத் தஞ்சநாவூர் ஜபநாய்ச் ஜசர்ந்ஜதநாம.

டி. எம. தயேநாகரநாஜேன்
தஞ்கசயில் ஜதவி பநால ஷண்முகநானந்த சகபயின் நநாடகங்கள ஷதநாடங்கப்பட்டன. டி. எம. தயேநாகரநாஜேன்
என்னும சறுவன் புததநாக வந்து ஜசர்ந்தநான். அவனுகடயே அற்புதமைநான சநாரீரமும சங்கீத ஞநானமும
என்கனக் கவர்ந்தன. அபிமைன்யு சுந்தரி நநாடகத்தல் அவனுக்குச் சுந்தரி பநாடம ஷகநாடுக்கப்பட்டது.
பநாடல்ககள அவனுக்குச் ஷசநால்லிக் ஷகநாடுக்குமஜபநாது எனக்ஜக ஆனந்தமைநாக இருக்கும. முன் எவரும
பநாடநாத முகறயில் புதயே புதயே சங்கதககளப் ஜபநாட்டுத் தயேநாகரநாஜேன் பநாடினன். ஒருநநாள பநாட்டுச்
ஷசநால்லிக் ஷகநாண்டிருக்கும ஜபநாது அசட்கடயேநாக எங்ஜகநா கவனித்துக் ஷகநாண்டிருந்தநான். எதஜரயிருந்த
நநான், ககயில் பிரமகப எடுத்து “எங்ஜக கவனிக்கிறநாய்?” என்று அவனது தகலயில் தட்டிஜனன்.
பிரமபின் நுனி அவன் தகலயில் ஷபநாத்துக் ஷகநாண்டது. ஷகநாட ஷகநாடஷவன்று ரத்தம ஷகநாட்டிவிட்டது.
நநான் பதறிப்ஜபநாய் விட்ஜடன். அவன் அழஜவயில்கல; என்னுகடயே அறியேநாத்தனத்தற்கநாக அன்றிரவு
முழுதும வருந்தஜனன். உறக்கஜமை வரவில்கல.
வளளித்தருமைணம நநாடகத்தஜல தயேநாகரநாஜேன் வளளியேநாக ஜவடம தநாங்கி வருவநான். “எந்த மைநானிட
ஜவடர் நீர்கநாண்” என்னும விருத்தத்கதச் சங்கரநாபரணத்தஜல அவன் பநாடும ஜபநாது நநான் ஜவடனநாக
நிற்ஜபன்; ஷமைய் மைறந்து நிற்ஜபன். என்றநாவது ஒரு நநாள அவன் நநாடகத்துகறகயே விட்டு இகசத்
துகறக்குப் ஜபநாய், அபநாரத் தறகமைஜயேநாடு விளங்குவநாஷனன அன்ஜற எண்ணிஜனன். என் எண்ணம வீண்
ஜபநாகவில்கல. அந்த இளஞ்சறுவன்தநான் இன்று சங்கீத விற்பன்னரநாக விளங்கும இகசஜமைகத
தஞ்கச டி. எம. தயேநாகரநாஜேன்.

பசுகவ விகல ஜபசனநார்
தஞ்கசயில் சல நநாடகங்ககள நடத்த விட்டுத் தண்டுக்கல் வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம. தண்டுக்கல்லில்
வசூலநாகவில்கல. தர்மைரநாஜே பிளகள ஷபரும ஷசல்வந்தர் என எண்ணிஜனநாமைல்லவநா? அதற்கு முற்றிலும
மைநாறநாக ஒட்கட மூங்கிலநாக இருந்தநார் அவர். அவரது மைனப்பநான்கமைகயே விளக்குவதற்கு ஒரு
விஷயேத்கதக் குறிப்பிடுகிஜறன்.
கமஷபனிக்குக் கநாகல மைநாகல இரு ஜவகளகளிலும கநாப்பிக்கநாகப் பநால் வநாங்குவது வழக்கம.
ஏற்கனஜவ எங்களுக்குப் பழக்கமைநாயிருந்த ஒரு பநால்கநாரர் பநால் ஷகநாடுத்து வந்தநார். தண்டுக்கல்லுக்கு
வந்த மூன்றநாம நநாள பநால்கநாரர் வருமஜபநாது தர்மைரநாஜேபிளகளயும இருந்தநார். பநால்கநாரரிடம பநாலின்
விகல, முதலியே விபரங்ககளஷயேல்லநாம விசநாரித்தநார். தடீஷரன்று “இந்தப் பசு என்ன விகல?” என்று
ஜகட்டநார். பநால்கநாரர். ஏஜதநா ஒரு விகலகயேச் ஷசநான்னநார். “சரி, இந்தப் பசுகவ எனக்குக் ஷகநாடுத்து
விடுகிறநாயேநா?” என்று ஜகட்டநார் பிளகள. பநால்கநாரரும சமமைதத்தநார். தர்மைரநாஜேபிளகள வநாங்கிக்
ஷகநாளவதநாகத் தீர்மைநானிக்கப்பட்டது. இரண்டு மூன்று தனங்களில் பணம ஷகநாடுத்து விடுவதநாக முடிவு
ஷசய்யேப்பட்டது. அதன் பிறகு தர்மைரநாஜேபிளகள அடிக்கடி தஞ்கசக்குப் ஜபநாய் வந்து ஷகநாண்டிருந்தநார்.
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ஆனநால் பணம ஷகநாண்டு வரவும இல்கல; பசுகவயும வநாங்கவில்கல. பநால்கநாரர் வழக்கப்படி பநால்
ஷகநாடுத்து வந்தநார்.

பணத்கத ஏப்பமிட்டநார்
சுமைநார் இருபது நநாடகங்களுக்குப் பின் பநால்கநாரர் வந்து, மைநாஜனஜேரிடம பநால் ஷகநாடுத்ததற்குப் பணம
ஜகட்டநார். அந்தச் சமையேம கமஷபனி வீட்டிலிருந்த தர்மைரநாஜேபிளகள,
“எவ்வளவு பணம?” என்று ஜகட்டநார். பநால்கநாரர் தமைக்குச் ஜசர ஜவண்டியே ஷதநாகககயேச் ஷசநான்னநார்.
“அஜடயேப்பநா, அவ்வளவு ஷதநாககயேநா? பசுதநான் என்னுகடயேதநாச்ஜசப்பநா!... பநாகலக் கணக்குப்
பண்ணநாஜத. நீ இத்தகன நநாட்கள பகவுக்குப் ஜபநாட்ட தீவனத்தற்குரியே ஷதநாகககயே மைட்டும வநாங்கிக்
ஷகநாள” என்றநார்.
இந்த வநார்த்கதகயேக் ஜகட்டதும பநால்கநாரர் மைட்டுமைல்ல; நநாங்களும பிரமித்து விட்ஜடநாம. பசுகவ
வநாங்கிக் ஷகநாளவதநாக வநாயேநால் ஜபசயேகதத் தவிர ஜவறு எதுவும நடக்கவில்கல. அதற்கநாக முன்
பணமும ஷகநாடுக்கவில்கல. இந்த நிகலகமையில் பசு தமமுகடயேது என்று உரிகமை ஷகநாண்டநாடத்
தர்மைரநாஜேபிளகள துணிந்து விட்டநாஷரன்றநால் அவருகடயே சுபநாவம எப்படிப்பட்டதநாக இருக்க
ஜவண்டும? இந்தச் சமபவம எங்களுக்குப் ஷபரும அதர்ச்சகயேத் தந்தது. பநால்கநாரருக்கும பிளகளக்கும
நீண்ட ஜநர வநாதம நடந்தது. இறுதயேநாகப் பநால்கநாரர், பிளகளகயேக்கண்டபடி ஏசவிட்டுப் ஜபநாய்ச்
ஜசர்ந்தநார்.

மீண்டும ஊர் தருமபிஜனநாம
வசூல் இல்லநாமைல் சநாப்பநாட்டு நிருவநாகம தத்தளித்தது. என்ன ஷசய்வஷதன்று ஜதநான்றவில்கல. ஒரு மைநாத
கநாலம நநாடகம நடந்தது. நீடித்து நடத்த முடியேநாமைல் தர்மைரநாஜேபிளகள ஒரு நநாள ஷசநால்லநாமைஜல
ஜபநாய்விட்டநார். நநாடகக் ஷகநாட்டககச் ஷசநாந்தக்கநாரர் தம வநாடககப் பநாக்கிக்கநாகச் சநாமைநான்ககள
கவத்துக் ஷகநாண்டநார். கநாட்சகள, உகடகள முதலியே எங்கள சநாமைநான்கள ஷகநாட்டககயில் இருந்தன.
அகவ எங்களுகடயேஷதன்று ஷகநாட்டககக்கநாரர் மீது வழக்குத் ஷதநாடர்ந்து, அவற்கற மீட்க ஜவண்டியே
ஷநருக்கடி ஏற்பட்டு விட்டது. எப்படிஜயேநா ஒரு வககயேநாகச் சநாமைநான்ககள மீட்டு, அவற்கறஷயேல்லநாம
ஒருவீட்டில் ஜபநாட்டு கவத்ஜதநாம. புததநாகச் ஜசர்ந்தருந்த சல கபயேன்ககள அவரவர் ஊருக்கு அனுப்பி
கவக்க ஜவண்டியே ஷபநாறுப்பும எங்கள தகலயில் சுமைந்தது. எல்ஜலநாகரயும அனுப்பிவிட்டு,
ஊரிலிருந்து புறப்பட்ட எங்கள சறியே குழுவுடன் நநாகர்ஜகநாவிலுக்குத் தருமபிஜனநாம.

ஷபரியேண்ணநா மைனச் ஜசநார்வு
ஷபரியேண்ணநாவுக்கு மிகுந்த மைனச்ஜசநார்வு ஏற்பட்டுவிட்டது. எங்கள மூவகர மைட்டும ஏதநாவது ஒரு
கமஷபனியில் ஜசர்ந்துவிட எண்ணினநார். சல கநாலமைநாவது கமஷபனி நடத்தும ஷதநாந்தரவி லிருந்து
நிமமைத ஷபற விருமபினநார். நவநாப் ரநாஜேமைநாணிக்கம பிளகளக்குக்கூட எழுதயேதநாக அறிந்ஜதநாம.
எவரிடமிருந்தும அனுகூலமைநான பதல் வரவில்கல.
இரண்டு மைநாதகநாலம அகமைதயின்றிக் கநாலம கழித்ஜதநாம. அதற்குள என். எஸ். பநாலகிருஷ்ணன், என்.
எஸ் ஜவலப்பன் இருவரும சநாரதநாமபநாள கமஷபனிக்குப் ஜபநாய்விட்டநார்கள. நநாங்கள கமஷபனி
ஆரமபிக்கப் ஜபநாவகத எதப்பநார்த்து என். எஸ். கிருஷ்ணன் மைட்டும கநாத்தருந்தநார். நநாட்கள ஷசல்லச்
ஷசல்ல அவருகடயே உறுதயும தளர்ந்தது. எல்ஜலநாரிடமும வறுகமை தநாண்டவமைநாடியேது. தனமும என்.
எஸ். கிருஷ்ணன் எங்ககளச் சந்தப்பநார். கமஷபனிகயேத் ஷதநாடங்கச் ஷசநால்லி வற்புறுத்துவநார். ஒருநநாள
ஷபரியேண்ணநா, எங்களுக்கநாக நீ கநாத்தருக்க ஜவண்டநாம. எந்தக் கமஷபனியிலநாவது ஜசர்ந்து ஷகநாள. பிறகு
நநாங்கள கமஷபனி ஷதநாடங்குமஜபநாது உன்கன அகழத்துக்ஷகநாள கிஜறநாம” என்று ஷசநான்னநார். என்.
எஸ். கிருஷ்ணன் வருத்தத்துடன் பின்னும சல நநாட்கள இருந்து பநார்த்தநார். பயேனில்கல. நநாயுடு அடிக்கடி
அவருக்குக் கடிதம எழுத வற்புறுத்தனநார். அச்சமையேம ஜகநால்டன் கமஷபனிஜயே நநாகர்ஜகநாவிலுக்கு வந்து
விட்டது. நநாடகங்கள ஷதநாடர்ந்து நகடஷபற்றன. நநானும என். எஸ். ஜக.யும அடிக்கடி நநாடகங்கள
பநார்த்ஜதநாம. சநாரதநாமபநாள என்.எஸ்.கிருஷ்ணகனத் தம கமஷபனியில் ஜசர்ந்து விடுமபடி ஜநரில்
ஜகட்டுக்ஷகநாண்டநார். என். எஸ். ஜக. அதுபற்றி ஜயேநாசப்பதநாகக் கூறினநார். நநாகர்ஜகநாவில் முடிந்து
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கமஷபனி தருவனந்தபுரம ஷசன்றது. அங்கு ஷசன்ற பிறகும நநாயுடுவின் வற்புறுத்தல் கடிதங்கள வந்தன.
இறுதயேநாக ஜவறு வழியில்லநாத நிகலயில் என். எஸ். கிருஷ்ணன் ஒருநநாள எங்களிடம வந்து கண்களில்
நீர் ததுமபப் பிரியேநாவிகட ஷபற்று, சநாரதநாமபநாள கமஷபனிக்குப் ஜபநாய்ச் ஜசர்ந்தநார்.
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ஸ்ஷபஷல் நநாடக நடிப்பு
நீண்ட கநாலம நநாடகத்தல் நடித்துவிட்டு, ஊரில் வந்து ஜவறு ஜவகல எதுவுமின்றி இருந்ததநால், நநாஞ்சல்
நநாட்டிலுளள நநாடக நண்பர்கள ஸ்ஷபஷல் நநாடகங்களில் நடிக்க என்கன அகழத்தநார்கள. ஷபரியேண்ணநா
இகத விருமபவில்கல. இந்தத் ஷதநாந்தரவு அடிக்கடி ஏற்பட்டதநால் தவிர்க்க முடியேநாமைல் இரு
நநாடகங்களில் நடிக்க ஜநர்ந்தது. ஒன்று அல்லி அர்ஜேஜூனநா, மைற்ஷறநான்று சதநாரம. ஸ்ஷபஷல் நநாடக
அனுபவம எனக்கில்கல. என்றநாலும ஏரநாளமைநான ஸ்ஷபஷல் நநாடகங்ககளப் பநார்த்தருப்பதநால்
சமைநாளித்துக் ஷகநாளளலநாம என்ற துணிஜவநாடு ஒப்புக் ஷகநாண்ஜடன். முதல் நநாடகம அல்லி அர்ஜேஜூனநா,
சுசந்தரத்கத அடுத்த தநாமைகரக் குளத்தல் நடந்தது. என் தந்கதயேநாஜரநாடு இளகமையில் நடித்த ஐயேப்பன்
உகடயேநார் பிளகள, அன்று ஸ்ரீ கிருஷ்ணனக நடித்தநார். நநான் அர்ஜேஜுனன், நநாஞ்சல் நநாட்டில் அப்ஷபநாழுது
பிரபலமைநாய் இருந்த நநாகர் ஜகநாவில் லக்ஷ்மி அல்லியேநாக நடித்தநார்.

ஒசரவிகள உகடயேநார்பிளகள
இவர் நநாஞ்சல் நநாட்டில் குறிப்பிடத்தக்க நநாடக ஆசரியேர். மிகச்சறந்த ஐயேப்பசுவநாமி பக்தர். எப்ஜபநாதும
இவருகடயே வநாய் ‘சநாமிஜயே சரணம ஐயேப்பநா’ என்று துதத்த வண்ணமிருக்கும. நவநாப் இரநாஜேமைநாணிக்கம
கமஷபனிக்கு பிரசத்த ஷபற்ற சபரிமைகல ஐயேப்பன் நநாடகத்கத எழுதப் பயிற்றுவித்தவர் இவஜர தநாம.
ஜமைலும இவர் தம ஷபரு முயேற்சயேநால் நித வசூலித்து, இறுதயேநாகத் தநாம வநாழ்ந்து வந்த கடுக்ககர என்ற
சற்றுநாரில் ஐயேப்ப சநாமிக்கு ஒர் ஆலயேம அகமைத்துளளநார். இவர் என் தந்கதக்கு மிகவும
ஜவண்டியேவரநாதலநால் என்கனக் கண்டதும அன்பு பநாரநாட்டி அகணத்துக்ஷகநாண்டு பநாசமும பரிவும
கநாட்டினநார்.
இரண்டநாவது ஸ்ஷபஷல் நநாடகம சதநாரம. நநாகர்ஜகநாவில் மீனநாட்சபுரத்தலுளள ஸ்ரீமீனநாமபிகநா
தஜயேட்டரில் நடந்தது. அதல் நநான் மைஜயேநானநாக நடித்ஜதன். மைற்றப் பநாத்தரங்ககளத் தநாங்கி
நடித்தவர்களின் ஷபயேர்கள எனக்கு நன்கு நிகனவில்கல. சதநாரத்கதச் சல்லநாபம ஷசய்யே அகழக்கும
கட்டத்தல், நநான் பநாடியே கநாதல் பநாட்டுக்ககள ரசகர்கள பிரமைநாதமைநாக ரசத்துக் ககதட்டிப்
பநாரநாட்டினநார்கள. சுவநாமிகளின் நநாடகங்களிலுளள எத்தகனஜயேநா கநாதல் பநாட்டுக்களும,
உகரயேநாடல்களும எனக்கு மைனப்பநாடமைநாய் இருந்ததநால் சறிதும சரமைப் படநாமைல் சமைநாளித்ஜதன்.
தநாமைகரக் குளத்கதப் ஜபநாலஜவ இங்கும ஷபரும புகழ் கிகடத்தது. இரண்டு ஸ்ஷபஷல் நநாடகங்களிலும
ஜபரும புகழும ஷபற்று விட்டதநால் ஸ்ஷபஷல் நநாடகக் கநாண்ட்ரநாக்டர்கள என்கன முற்றுகக
யிட்டநார்கள. ஆனநால் எனக்ஜகநா, என் சஜகநாதரர்களுக்ஜகநா இந்த நநாடகங்கள மைகிழ்ச்ச அளிக்கவில்கல.
நநாடகத் துகறயில் எங்களுக்கு ஒரு இலட்சயேம இருந்ததநால், இந்த நநாடகங்களின் மூலம நல்ல வருவநாய்
வந்த ஜபநாதலும கட்டுப்பநாடில்லநாத இந் நநாடகங்களில் ஷதநாடர்ந்து நடிக்க நநான் விருமபவில்கல.

ஆடமபரமும அமுலும
ஸ்ஷபஷல் நநாடகத்தற்கு நநான் நடிக்க ஒப்புக்ஷகநாண்டதும எனது மைருமைகன் டி. என். சவதநாணவுக்கும,
எங்கள பகழயே நடிகரும எங்கள அன்புக்கு பநாத்தரருமைநான ஷகநால்லம பநால கிருஷ்ணனுக்கும ஒஜர குவி.
ஸ்ஷபஷல் நநாடக ரநாஜேபநார்ட்டு கநாரர்களுக்குச் சல ககயேநாட்கள நடத்தும ஆடமபரப் படநாஜடநாபங்ககள
எனக்கும நடத்த இவர்கள ஆகசப்பட்டநார்கள. முதல் நநாடகத்தன்று நநான் கநாரில்ஜபநாய் தநாமைகரக் குளம
நநாடகக் ஷகநாட்டககக்கு முன் இறங்கியேதுஜமை இவர்களது இந்த அமுல் ஷதநாடங்கிவிட்டது. என் முன்கன
கூடிநின்றவர்ககள ஷயேல்லநாம ‘விலகுங்கள விலகுங்கள’ என்று ஷசநால்லி, அமைளி
துமைளிப்படுத்தனநார்கள. இது எனக்கு மிகவும கூச்சமைநாக இருந்தது. நநான் எவ்வளஜவநா தடுத்து விலக்கியும
இவர்கள ஜகட்கவில்கல. ஸ்ஷபஷல் நநாடக ரநாஜேபநார்ட்டுக்கு இந்த ஆடமபரஷமைல்லநாம ஜதகவஷயேன்று
ஷசநால்லி என் வநாகயே அகடத்து விட்டநார்கள. கநாட்ச முடிந்து நநான் உளஜள வருமஜபநாது, நநாற்கநாலி
ஷகநாண்டு வந்து ஜபநாடுவதும, ஜசநாடநா ஜவண்டுமைநா, கநாபி ஜவண்டுமைநா என்று ஜகட்பதும, விசறி
ஷகநாண்டுவந்து வீசுவதுமைநாக, நநாடகம முடிந்து நநான் மீண்டும கநாரில் ஏறுமவகரயில் அவர்கள அரங்கிற்
குள நடத்தயே பநாவகன, படநாஜடநாபங்ககள ஷயேல்லநாம இப்ஜபநாது நிகனத்தநாலும சரிப்பு வருகிறது.
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பநாலகிருஷ்ண சநாஸ்தரி கமஷபனி
தடீஷரன்று ஒரு நநாள பநாலகிருஷ்ண சநாஸ்தரியிடமிருந்து கடிதம வந்தது. மைடிந்து ஷகநாண்டிருந்த பகழயே
ஷஜேகனநாகதயேர் கமஷபனி நடிகர்களில் சலர் அவருகடயே நிருவநாகத்தல் ஜவலூரில் நநாடகம நடத்தக்
ஷகநாண்டிருந்தநார்கள. பநாலகிருஷ்ணசநாஸ்தரி ஏற்கனஜவ எங்களுக்குப் பல ஆண்டுகளநாக
அறிமுகமைநானவர். மின்சநாரம இல்லநாத ஷகநாட்டகககளில் அவர்தநான் இஞ்சன் ஷகநாண்டு வந்து,
வநாடககக்கு மின்சநாரம ஷகநாடுத்து உதவுவநார். எங்களிடம அவருக்கு அபநார நமபிக்கக. ஜவலூருக்கு
வந்து, தநாம நடத்தும கமஷபனியில் ஒத்துகழக்க ஜவண்டுஷமைன்று அவர் கடிதம எழுதயிருந்தநார். ஊரில்
சுமமைநா இருப்பகதவிடச் சல கநாலம அவரது நிர்வநாகத்தல் இருக்கலநாஷமைன எண்ணிஜனநாம,
ஷபரியேண்ணநாகவ ஊரில் அகமைதயேநாக இருக்கவிட்டு நநான், சன்னண்ணநா, பகவத மூவரும
ஜவலூருக்குப் பயேணமைநாஜனநாம, ஜவலூருக்கு வந்தபின்தநான் அறிந்ஜதநாம கமஷபனியின் நிகலகமைகயே.

பநாலசுப்பிரமைணியேத்தன் அன்பு
கமஷபனியின் நிருவநாகம யேநாரிடத்தல் இருக்கிறஷதன்ஜற புரியேவில்கல. சநாப்பநாட்டு நிருவநாகம
ஒழுங்கநாக இல்கல. டி. பநால சுப்பிரமைணியேம தநாயுடன் தனிஜயே குடியிருந்தநார். நநாங்கள வந்ததற்கநாக
உண்கமையில் சந்ஜதநாஷப்பட்டவர் அவர் ஒருவர்தநாம. அவரும நநாங்களும நன்கு அளவளநாவி
மைகிழ்ந்ஜதநாம. அவருகடயே தநாயேநார் எங்களிடம மிகவும பரிவு கநாட்டினநார்கள. டி. பநால சுப்பிரமைணியேம
ஷஜேகனநாகதயேரின் ஸ்ரீபநால மீன ரஞ்சனி சங்கீத சகபயில் இருந்தவர். பழம ஷபரும நடிகர். ஐயேர்
கமஷபனியில் சங்கரதநாஸ் சுவநாமிகள ஆசரியேரநாக இருந்த கநாலத்தல், அவரிடம பயின்றவர்.
சுவநாமிகளிடம அளவுகடந்த பக்தயுகடயேவர். இலக்கியேப் பற்று மிகுந்தவர். சுவநாமிகளின் பக்த ரசக்
கீர்த்தகன என்ற நூலிகனயும, லவகுசநா நநாடகக் ககஷயேழுத்துப் படியிகனயும அவர் கநாலமைநாகுமுன்
எனக்குக் ஷகநாடுத்து உதவியேவர் என்பகத நன்றிஜயேநாடு இங்குக் குறிப்பிட்டுக் ஷகநாளகிஜறன்.
நநாங்கள ஜபநானபின் ஜவலூரில் சல நநாடகங்கள நடந்தன. வசூல் இல்கல. சநாஸ்தரி அடிக்கடி
ஷவளியூருக்குப் ஜபநாய்க் ஷகநாண்டிருந்தநார். சநாப்பநாட்டு நிருவநாகம ஒஜர ஊழலநாக இருந்தது. ஒருநநாள
பகல் பதஷனநாரு மைணிவகர அடுப்ஜப எரியேவில்கல. அதற்கு ஜமைல் அரிச கநாய் கறிகள எல்லநாம வந்தன.
சகமையேல் ஆரமப மைநாயிற்று. பிற்பகல் இரண்டகர மைணிக்குத்தநான் உணவு கிகடத்தது. நநாங்கள, இருக்கும
நிகலகமைகயேப் பநார்த்து வருந்தஜனநாம. எங்களுக்கு ஒன்றும புரியேவில்கல. கமஷபனிக்கு யேநார்
ஷபநாறுப்பநாளி ஷயேன சநாஸ்தரிகயேக் ஜகட்ஜடநாம. தருப்தயேநான பதல் கிகடக்கவில்கல. “நநாங்கள இந்த
நிகலகமையில் இங்ஜக இருப்பது சநாத்தயேமில்கல; எங்ககள ஊருக்கு அனுப்பி விடுங்கள” என்று
ஜவண்டிஜனநாம. சநாஸ்தரியும சந்தத்தநார் ககடசயேநாய் எப்படிஜயேநா ஒருவககயேநாக நநாங்கள
தண்டுக்கல்லுக்கு வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம:

எட்கடயேபுரத்தநார் பரிவு
எட்டயேபுரம இகளயேரநாஜேநா கநாச விஸ்வநநாத பநாண்டியேன் சல கநாலம ஷசநாந்தக் கமஷபனி கவத்து
நடத்தனநார். ஷபரும நஷ்டம ஏற்பட்டதநால் கமஷபனி ககலக்கப்பட்டது. அக்கமஷபனியின் கநாட்சகளும
உகடகளும அவரிடமிருந்தன. அவற்றில் உபஜயேநாகமைநான ஷபநாருட்ககள எங்களுக்கு ஷகநாடுத்து
உதவுவதநாகக் கூறினநார். மீண்டும கமஷபனிகயேத் ஷதநாடங்குமைநாறு வற்புறுத்தனநார்.
எங்களிடம ஏற்கனஜவ இருந்த கநாட்சகள, உகடகள இவற்றுடன் எட்கடயேபுரம இகளயே ரநாஜேநா கநாச
விசுவநநாதபநாண்டியேன் அவர்கள, அன்புடனளித்த சல சநாமைநான்ககளயும கவத்துக் ஷகநாண்டு மீண்டும
தண்டுக்கல்லிஜலஜயே கமஷபனிகயேத் துவக்கிஜனநாம. பகழயே நடிகர்களில் பலர் மைறுபடியும வந்து
ஜசர்ந்தநார்கள. புததநாகச் சல நடிகர்ககளயும ஜசர்த்துக்ஷகநாண்ஜடநாம. கமஷபனி ஒழுங்கநாக
நகடஷபற்றது.
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ஷபரியேநார் - ஜீவநா நட்பு
தண்டுக்கல்லில் இருந்து ஷபநாளளநாச்ச, ஈஜரநாடு முதலியே ஊர்களுக்குச் ஷசன்ஜறநாம. ஈஜரநாட்டில் ஒரு நநாள
ஈ. ஷவ. ரநா. ஷபரியேநார் அவர்ககளக் கநாண அவரது குடியேரசு அச்சகத்தற்குச் ஷசன்ஜறன். முன்புற அகறயில்
உட்கநார்ந்தருந்த ஒருவர் என்ன அன்புடன் வரஜவற்றநார்.
கறுத்து அடர்ந்த மீகச, கமபீரமைநான ஜதநாற்றம, ஜபச்சஜல இனிகமை தவழ்ந்தது. அவர் எங்கள ஜதசபக்த
நநாடகத்கதச் சறப்பநாகப் புகழ்ந்தநார். அதல் பநாரத பநாடல்ககளப் பநாடுவதற்கநாக மிகவும பநாரநாட்டினநார்.
தங்கள ஷபயேஷரன்ன? என்ஜறன். ஜீவநானந்தம என்று பதல் கிகடத்தது. ஜதசயே உணர்ச்ச ஏற்பட்ட பின்பு,
ஷதநாடர்ந்து தமிழில் ஷவளி வந்த எல்லநாப்பத்தரிககககளயும நநான் படித்து வந்ஜதன். அவற்றில்
பூவநாளுர் அ. பநான்னம பலஞரின் “சண்ட மைநாருதம” ஒன்று. அதல் படித்த, ஜதநாழர் ஜீவநாவின் பநாடல் என்
நிகனவுக்கு வந்தது.
பச்கசக் குழந்கதக்குப் பநாலுமில்கல-அதன்
பட்டினி யேழுகக ஜகட்பதல்கல
இச்கசயுடன் பநாகலச் சநாமிக்ஷகன்ஜற கல்லில்
இட்டு வணங்குறநார் முத்தக்ஷகன்ஜற
பநாடல் பல அடிககளக் ஷகநாண்டது. இந்தப் பநாடகல எழுதயே ஜீவநானந்தம என் இதயேத்தல் இடம
ஷபற்றிருந்தநார். அவஜர இப்ஜபநாது எதரில் இருப்பவர் என்பகத அறிந்ததும என் உளளம மைகிழ்ந்தது.
ஜதநாழர் ஜீவநா என்கனப் ஷபரியேநாரிடம அகழத்துச் ஷசன்றநார். அறிமுகப்படுத்த கவத்தநார். எங்கள
நநாடகங்ககளப் பற்றிப் புகழ்ந்தநார். ஷபரியேநார் அவர்கள என்கன மைகிழ்வுடன் வர ஜவற்றநார். குடியேரசுப்
பதப்பகம, பகுத்தறிவு நூற்பதப்புக் கழகம ஆகியேவற்றின் சநார்பில் தநாம ஷவளியிட்ட
நூல்ககளஷயேல்லநாம ஷகநாண்டுவரச் ஷசநான்னநார். சறிதும அயேர்வுருது, அத்தகன நூல் களிலும
ககஷயேழுத்தட்டுக் ஷகநாடுத்தநார். அன்றுமுதல் ஷபரியேநார் ஜீவநா, பட்டுக்ஜகநாட்கட அழகிரிசநாமி உளளிட்ட
சுயேமைரியேநாகத இயேக்கத் ஜதநாழர்களுடன் எங்களுக்கு ஷநருங்கியே நட்புறவு ஏற்பட்டது.
கடவுட் ஷகநாளககயில்எங்களுக்கு மைநாறுபட்ட கருத்துக்கள இருந்தன. என்றநாலும சுயேமைரியேநாகத
இயேக்கத்தன் சநாத ஒழிப்பு, குழந்கத மைணத்தகட, கலப்புமைணம, ககமகமை மைணம முதலியே சமுதநாயேச்
சர்தருத்தக் ஷகநாளககள என்கனமைட்டுமைல்ல, எங்கள குழுவினநார் அகனவகரயும கவர்ந்தன. ஜதநாழர்
ஜீவநாவின் சமைதர்மை உணர்வும, அது பற்றியே அவரது பநாடல்களும ஷசநாற்ஷபநாழிவு களும எனக்கு ஒரு
உறுதயேநான லட்சயேத்கத வகுத்துத் தந்தன ஷவன்ஜற ஷசநால்ல ஜவண்டும. எனக்கு அரசயேலறிவு ஊட்டியே
அறிஞர்களில் முதலநாவதநாகக் குறிப்பிடத் தக்கவர் ஜதநாழர் ஜீவநானந்தம அவர்கஜள ஆவநார்.
நநாங்கள நடத்த வந்த சமுதநாயேச் சர்தருத்த நநாடகங்ககளப் ஷபரியேநார் அடிக்கடி வந்து பநார்த்தநார்.அந்த
நநாடகங்கள அவகர மிகவும கவர்ந்தன. எங்கள மீது பற்றுக் ஷகநாளளச் ஷசய்தன. எங்கள குழுவினநார்
அகனவருக்கும ஒரு நநாள ஷபரியேநார் இல்லத்தல் விருந்து நடந்தது. அப்ஜபநாது ஷபரியேநார் அவர்களின்
துகணவியேநார் கநாகமகமையேநார் உயிருடன் இருந்தநார்கள. அவர்கள எங்ககள அன்புடன் வரஜவற்று
உபசரித்தநார்கள. ஷபரியேநார் அவர்கள எங்கள நநாடகக் கமஷபனிக்கு விருந்து கவத்தகதக் கண்டு ஊஜர
வியேந் தது. எப்ஜபநாதும சக்கனத்கதக் ககயேநாளும ஷபரியேநார் அவர்கள ஒரு நநாடகக் கமஷபனியேநாரிடம
இவ்வளவு தநாரநாளமைநாகப் பழகியேதும விருந்து கவத்ததும வியேப்புக்குரியே ஷசய்தயேல்லவநா!

பமபநாய் ஷமையில்
ஈஜரநாட்டில் சதநாவதநானம ஜத. ஷபநா. கிருஷ்ணசநாமி பநாவலர் அவர்கள எழுதயே பமபநாய் ஷமையில்
நநாடகம தயேநாரநாயிற்று. அதற்கு நல்ல வரஜவற்பும கிகடத்தது. ஈஜரநாட்டில் இருந்து ஷகநாண்ஜட பவநானி,
ஷகநாமைநாரபநாகளயேம, ஜகநாபிச் ஷசட்டிப்பநாகளயேம ஆகியே இடங்களில் ஸ்ஷபஷலநாகப் பமபநாய்
ஷமையில்,பதபக்த நநாடகங்கள ஜபநாட்டு வந்ஜதநாம. பநாவலரின் இவ்விரு நநாடகங்களும கமஷபனி யின்
முதன்கமையேநான நநாடகங்களநாக விளங்கின.
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பநாலகிருஷ்ண சநாஸ்தரி கமஷபனியில், ஜவலூரில் எங்களுக்கு அறிமுகமைநான ஏ. டி. தர்மைரநாஜேஜூ ஈஜரநாட்டில்
வந்து ஜசர்ந்தநார். நீண்டகநாலமைநாகப் ஷபரியேண்ணநா பநார்த்து வந்த கணக்கு ஜவகல இவரிடம
ஒப்பகடக்கப் ஷபற்றது. இவர் நல்ல நிருவநாகத் தறகமையும நநாணயேமும உகடயேவர். 1970 வகர இவஜர
கமஷபனியின் நிருவநாகப் ஷபநாறுப்கபயும குடுமப சமபந்தமைநான இதர ஜவகலககளயும கவனித்து
வந்தநார். சநாஸ்தரியேநாரின் கமஷபனி ககலந்துஜபநானதநால் மைற்றுஞ் சல நடிகர்கள வந்து ஜசர்ந்தநார்கள.
இவர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள டி. எம தயேநாகரநாஜேன், டி. எ. கநாசகநாதன், டி. எஸ். தட்சணமூர்த்த,
இன்று ஜதவி நநாடக சகபயின் அதபரநாக இருக்கும ஜக. என்.ரத்தனம முதலிஜயேநார்.

ஜீவநாவின் பநாட்டு
1981 ஆம ஆண்டு முதஜல பத்தரிக்ககககளப் படிப்பதல் எனக்கு ஆர்வம அதகம. ஜதநாழர் ஜீவநானந்தம
அவர்கஜளநாடு நட்புறவு ஏற்பட்டபின் இந்த ஆர்வம பன்மைடங்கநாக வளர்ந்தது. ஒய்வு ஜநரங்களில்
எப்ஜபநாதும தனிஜயேயிருந்து படித்துக் ஷகநாண்ஜடயிருப்ஜபன்.
நநாங்கள ஜபநாகும ஊர்களுக்ஷகல்லநாம ஜீவநா கூட்டங்களுக்கநாக அடிக்கடி வருவநார். ஷபருமபநாலும
எங்கள கூடஜவ தங்கு வநார். நநாடகங்ககளப் பற்றி உகரயேநாடுவநார். அவஜரநாடு ஜபசக் ஷகநாண்டிருப்பஜத
எங்களுக்குப் ஷபரும உற்சநாகமைநாக இருக்கும. பமபநாய் ஷமையில் நநாடகத்தல் நநான் பநாடுவதற்ஷகன்ஜற ஒரு
விருத்தம எழுதக் ஷகநாடுத்தநார். அப்பர் ஷபருமைநானின் ஜதவநாரப் பநாடகலச் சறிது மைநாற்றி
எழுதயிருக்கிஜறன் என்று ஷசநான்னதநாக நிகனவு. அகத நநான் ஜகதநார ஷகளளரநாகத்தல்
வீரநாஜவசத்ஜதநாடு பநாடுஜவன். பநாடுகிற எனக்ஜக உடல் புல்லரிக்கும. பநாடல் முடியுமஜபநாது ஷபருத்த
ககதட்டல் விழும. அந்தப் பநாட்டு இது.
“புற்றில்வநாழ் அரவுக் கஞ்ஜசநாம
ஷபநாய்யேர்தம ஷமைய்யுக் கஞ்ஜசநாம
விற்ஷறநாழில் ஜவந்தர்க் கஞ்ஜசநாம
ஷவஞ்சகற வநாழ்வுக் கஞ்ஜசநாம
ஷகநாற்ஷறநாழில் பீரங் கிக்கும
ஷகநாடுமபணத் தமிர்க்கு மைஞ்ஜசநாம
பற்றிலநா ஏகழ கண்ணிர்
பநார்க்ககநாம அஞ்சு ஜவநாஜமை!
இந்தப் பநாட்டு அந்த நநாளில் பமபநாய் ஷமையில் நநாடகத்தன் தரத்கதஜயே உயேர்த்தயேது.

ககஷயேழுத்துப் பத்தரிகக
ஈஜரநாடு முடிந்ததும ஜசலம, ஆத்தூர் முதலியே இடங்களுக்குச் ஷசன்ஜறநாம. ஆத்தூரில் பமபநாய் ஷமையில்
நநாடகத்தற்கு அஜமைநாகமைநான ஆதரவு கிகடத்தது. பகல் ஜநரங்களில் எங்களுக்கு நிகறயே ஒய்வுண்டு.
அகதப் பயேனுளள வழியில் ஷசலவழிக்க விருமபிஜனன். ககஷயேழுத்துப் பத்தரிககஷயேநான்று
ஷதநாடங்கத் தட்டமிட்ஜடன். சல நடிக நண்பர்கள என் ஜயேநாசகனகயே மைகிழ்ச்சயுடன் வரஜவற்றநார்கள.
9.12-34 இல் அறிவுச்சுடர் என்னுமஷபயேருடன் ககஷயேழுத்துப் பத்தரிக்ககயின் முதல் இதழ் ஷவளி
வந்தது. நடிகர்களும ஏகனயே ஷதநாழிலநாளர்களும புகனஷபயேரில் கட்டுகர எழுத என்னிடம
ரகசயேமைநாகக் ஷகநாடுத்து விடுவநார்கள. நநான் அவற்கறஷயேல்லநாம ஒழுங்குபடுத்த, பத்தரிகக
முழுவகதயும என்ககயேநாஜலஜயே எழுதுஜவன். ககத, கட்டுகர, அரசயேல் சமுதநாயேச் சர்தருத்தம விகடத்
துணக்குகள, அந்தரத் தபநால்கள, தருக்குறள விளக்கம இவற்றுடன் நநாடக சமமைந்தமைநான அறிவுகரகளும
அறிவுச்சுடரில் இடம ஷபற்றன. நடிகர்கள உற்சநாகத்ஜதநாடு எழுதனநார்கள. புகனஷபயேர்களில்
எழுதுபவர்களின் உண்கமைப் ஷபயேர்ககள நநான் ஒருவரிடமும ஷசநால்வதல்கல. எனஜவ எழுதுபவர்கள
யேநாஷரன்று ஷதரியேநாமைல் ஒருவருக்ஷகநாருவர் சண்கடயிட்டுக் ஷகநாண்டநார்கள. வநாரந்ஜதநாறும ஞநாயிறன்று
தவறநாமைல் பத்தரிகககயே ஷவளி பிட்டு வந்ஜதன். நடிகர்கள அறிவு வளர்ச்ச ஷபறவும, ஷபநாது
விஷயேங்ககளத் ஷதரிந்து ஷகநாளளவும கட்டுகர, ககதஷயேழுத பழகவும நல்ல வநாய்ப்பு ஏற்பட்டிருந்தது.
ஆனநால் ஒரு சல நடிகர்களும ஷதநாழிலநாளர்களும இகதத் ஷதநாடர்ந்து நடத்த முடியேநாமைல் ஷதநால்கல
ஷகநாடுத்தநார்கள.
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ஆத்தூர், விருத்தநாசலம, பண்ணநாருட்டி ஆகியே மூன்று ஊர்களிலுமைநாக ஷமைநாத்தம பத்து இதழ்கள
ஷவளிவந்தன. தமமுகடயே குற்றம குகறககளப் பத்தரிக்ககயில் எழுதுவகதச் சலர் விருமபவில்கல.
இதனநால் அடிக்கடி சச்சரவுகள ஏற்பட்டன. ககடசயேநாகப் ஷபரியேண்ணநா ஒருநநாள என்னிடம,
“‘உன்னுகடயே பத்தரிககயேநால் வீணநாகச் சண்கட ஏற்பநாடுகிறது. நீ ஷசய்வது பயேனில்லநாத ஜவகல!”
என்றநார். ஜவறு வழியின்றிப் பத்தநாவது இதஜழநாடு அறிவுச்சுடர் நிறுத்தப்பட்டது.

சறுவந்தநாடு மைநாநநாடு
பண்ணநாருட்டியில் வசூல் இல்கல. இரநாமைநாயேணம, பமபநாய். ஷமையில் இரு நநாடகங்களுக்கு மைட்டும
சுமைநாரநாக வசூலநாயிற்று. பண்ணநாருட்டிக்கு அருகில் பத்தநாவது கமைலில் சருவந்தநாடு என்னும சற்றுநார்
இருக்கிறது; மைகநாத்மைநா கநாந்தயேடிகள கநாங்கிரஸ் மைநாநநாடுகள நகரங்ககள விட்டுச் சற்றுநார்களில்
நகடஷபற ஜவண்டுஷமைன ஆகணயிட்டிருந்தநார். அதற்கிணங்கத் தமிழ் மைநாகநாண மைநாநநாடு
முதன்முதலநாகச் சறுவந்தநாடு கிரநாமைத்தல் நடந்தது. எங்களில் சலர் கநாங்கிரசல் தீவிரப் பற்றுக்
ஷகநாண்டிருந்தநால் சறுவந்தநாடு மைநாநநாட்டில் கலந்து ஷகநாளள முடிவு ஷசய்ஜதநாம. மைநாநநாட்டுக்கு முதல் நநாள
இரநாமைநாயேணம கவக்கப் பட்டிருந்தது. நநாடகம விடியே ஆறுமைணிவகர நடந்தது. நநாடகம முடிந்ததும
நநானும, தமபி பகவதயும மைற்றும சலரும குறுக்கு வழியில் கநால்நகடயேநாகஜவ புறப்பட்டுச் சறுவந்தநாடு
ஜசர்ந்ஜதநாம. மைநாநநாடு மிகச் சறப்பநாக நடந்தது. எங்களுக்கு அறிமுகமைநான நண்பர்கள பலர் மைநாநநாட்டுக்கு
வந்தருந்தநால் நிகழ்ச்சகளில் கலந்து ஷகநாண்டு நநான் பநாரத பநாடல்ககளப் பநாடிஜனன். அன்று மைநாகலஜயே
பண்ணநாருட்டிக்குத் தருமபிஜனநாம.

ரநாஜே ஜசகரன்
பண்ணநாருட்டியில் புததநாக ரநாஜேஜசகரன் நநாடகம தயேநாரநாயிற்று. இந் நநாடகம தஞ்கச என்.
விஸ்வநநாதய்யேரநால் எழுதப் ஷபற்றது. எம. ஆர். ரநாதநா இருந்தஜபநாஜத நடந்த எண்ணியே நநாடகம இது.
நல்ல முற்ஜபநாக்கநான கருத்தகமைந்த நநாடகம. இந்நநாடகத்தற்கு நநான் சல பநாடல்களும எழுதஜனன்.
கநாட்சகள, உகடகள ஒன்றும புததநாகத் தயேநாரிக்க வசத இல்கல. என்றநாலும நநாடகம சறப்பநாக
நடந்தது.நநான் ரநாஜேஜசகரனநாக நடித்ஜதன். எங்கள குழுவில் அப்ஜபநாது பிரதமை ஷபண் ஜவடதநாரியேநாக
விளங்கியே பி. எஸ். தவநாக்ரன் ரநாஜேகுமைநாரி பத்மைஜலநாசனியேநாக நடித்தநார். தவநாகரன் நல்ல அழகும இனியே
குரலும வநாய்ந்த இகளஞர். அவருகடயே ஜதநாற்றம ஷபண்ஜபநாலஜவ இருக்கும. பல நநாடகங்களில்
கதநாநநாயேகியேநாக நடித்தருக்கிறநார், மிகச் சறந்தநடிகர், தவநாகரன் இப்ஜபநாது ஷசன்கனயில் ‘ஷசக்ஸ்ஜபநான்’
என்னும இகசக் கருவிகயே மிக அருகமையேநாக வநாசத்து வருகிறநார், மைகலயேநாளப் படங்களுக்குச் சங்கீத
கடரக்டரநாகவும இருந்து வருகிறநார்.
ரநாஜேஜசகரன் நநாடகத்தற்கும வசூல் இல்கல. பண்ணநாருட்டிகயே விட்டு ஜவஷறங்கும ஜபநாக முடியேநாமைல்
கஷ்டப்பட்ஜடநாம. இந்த நிகலயில் நநாகர்ஜகநாவிலில் இருந்த எங்கள மூத்த தங்ககக்கு வரன்
பநார்ப்பதற்கநாகப் ஷபரியேண்ணநா அடிக்கடி ஊருக்குப் ஜபநாக ஜவண்டிருந்தது. பநாலகிருஷ்ண சநாஸ்தரி,
கமஷபனிக்கு மைநாஜனஜேரநாக வந்து ஜசர்ந்தநார்.

சநாஸ்தரியின் நிருவநாகம
சநாஸ்தரியேநார் களளம கபடு இல்லநாதவர்; ஜநர்கமையேநானவர்; ஆனநால் எப்ஜபநாதும வநாய்த்துடுக்கநாகப்
ஜபசுவநார். இந்தப் ஜபநாக்கு கமஷபனியில் யேநாருக்கும பிடிக்கவில்கல. எல்ஜலநாரும அவருடன்
ஷவறுப்ஜபநாடு பழகினநார்கள. இகதக் குறித்துப் ஷபரியேண்ணநாவிடம புகநார்ஷசய்யேவும ஒருவருக்கும
கதரியேம வரவில்கல. எனஜவ எல்ஜலநாரும ஷபநாருமிக் ஷகநாண்டு சுமமைநா இருந்தநார்கள.
பண்ணநாருட்டியில் நநாடகமும நிறுத்தப்பட்டது கண்ணனூர், ஜமைட்டுப்பநாகளயேம ஆகியே ஊர்களிலிருந்து
கண்ட்ரநாக்டர்கள, வந்து ஜபநானநார்கள. பயேனில்கல. சறந்த நடிகர்கள, உயேர்ந்த நநாடகங்கள, ஓரளவுக்குக்
கநாட்சயேகமைப்பு, உகடகள எல்லநாம இருந்தும வசூல் இல்கலஷயேன்றநால் எவர் உளளந்தநான் ஜவதகன
யேகடயேநாது? ஷபரியேண்ணநா எப்ஜபநாதும ஜசநார்ந்தபடி சந்தகனயில் இருக்கத் ஷதநாடங்கினநார்.
இந்நிகலயில் ஒரு வநாரம ஷசன்றது. ஷதய்வச் ஷசயேலநாக மீண்டும ஜமைட்டுப் பநாகளயேம கண்ட்ரநாக்டர்
வந்தநார். ஜமைட்டுப்பநாகளயேத்துக்கு ரயில் ஷசலவு நீக்கி ஒரு மைநாதத்தற்கு ஆயிரத்து அறுநூற்றி
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இருபத்கதந்து ரூபநாய்கள தருவதநாகச் ஷசநான்னநார். கமஷபனியின் ஒருமைநாதச் சநாப்பநாட்டுக்கும,
சமபளத்தற்கும குகறந்த பட்சம அப்ஜபநாது இரண்டநாயிரம ரூபநாய்கள ஜதகவப்பட்டன. என்றநாலும
எப்படியேநாவது பண்ணநாருட்டிகயே விட்டு ஷவகுதூரம ஜபநாய்விட ஜவண்டும என்னும எண்ணம
ஜதநான்றியேதநால் ஷபரியேண்ணநா ஒப்புக் ஷகநாண்டநார். ஊருக்குப் ஜபநாய் பணம அனுப்புவதநாகச்
ஷசநால்லிப்ஜபநான கண்ட்ரநாக்டர் ஷசநான்னபடி பணம அனுப்பவில்கல. ரயில் ஷசலவுக்குப் பணம வந்து
ஜசர ஒருவநாரம பிடித்தது. பணம வந்த பிறகு உளளுர்க் கடன்ககளஷயேல்லநாம தீர்த்துவிட்டு
ஜமைட்டுப்பநாகளயேத்தற்குப் புறப்பட்ஜடநாம. வழியில் எத்தகனஜயேநா கஷ்டங்கள
ஏற்பட்டன.எல்லநாவற்கறயும சமைநாளித்துக்ஷகநாண்டு ஜமைட்டுப்பநாகளயேம வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம.

குழப்பமைநான சூழ்நிகல
ஜமைட்டுப்பநாகளயேத்தல் சுடுகநாட்டின் அருகில்தநான் எங்களுக்குக் குடியிருக்க இடம கிகடத்தது.
ஷபரியேநாரின் ஷதநாடர்பு ஏற்பட்டபின், ஜபய் பிசநாசுப் பயேம ஜபநாய்விட்டதநால் துணிவநாக இருந்ஜதநாம.
பயேங்கரமைநான மைகழ ஜமைட்டுப்பநாகளயேத்தல். ஷகநாட்டககயின் தகரம ஒருநநாள கநாற்றில்
பிய்த்துக்ஷகநாண்டு ஜபநாய்விட்டது. நநாடகங்களுக்கு வசூல் இல்கல. கநாண்ட்ரநாக்டரிடமிருந்து பணம
ஷபற வழியில்கல. அடிக்கடி தகரநாறு ஏற்பட்டு வந்தது. நடிகர்களும ஷதநாழிலநாளிகளும அடிக்கடி
ஜகநாகவக்குப் ஜபநாய் வந்தநார்கள. கமஷபனியின் சட்டதட்டங்களுக்கு யேநாரும கட்டுப்படுவதநாகத்
ஷதரியேவில்கல. ஜகநாகவயில் அப்ஜபநாது ஏ. என் மைருதநாசலம ஷசட்டியேநார், மைஜனநாரமைநா
பிலிமஸ் என்னும படக் கமஷபனிகயேத் ஷதநாடங்கியிருந்தநார். அவர் சதலீலநாவதகயே படமைநாக்கத்
தட்டமிட்டிருப்பதநாகக் ஜகளவிப்பட்ஜடநாம. அதற்கநாகச் ஷசட்டியேநார் நடிகர்ககளத் ஜதடிக்
ஷகநாண்டிருந்தநார். எங்கள கமஷபனியில் அப்ஜபநாது நககச்சுகவ நடிகரநாக இருந்த சுந்தரகமையேர் எங்கள
அனுமைத இல்லநாமைகல ஷசட்டியேநாரது படத்தல், நடிக்க முன்பணம வநாங்கியேதநாக அறிந்ஜதநாம. மைற்றும
சல நடிகர்களும இவ்வநாஜற நடந்து ஷகநாண்டநார்கள. ஷசட்டியேநார் எங்ககளயும படத்தல் நடிக்க
அகழத்தநார். ஷபரியேண்ணநா இதற்கு ஒப்பவில்கல. இந்த நிகலயில் கநாண்ட்ரநாக்டு முடிந்தது. உதக
மைண்டலத்தற்குப் ஜபநாய் ஷசநாந்தமைநாக நநாடகம நடத்த முடிவு ஷசய்யேப்பட்டது. உதகமைண்டலத்தன்
குளிகர நநான் ஒருமுகற ஏற்கனஜவ அனுபவித்தருந்ஜதன். எனஜவ, குளிருக்கு ஜவண்டியே ஆகடகள
எதுவும இல்லநாத நிகலயில் இந்த முடிவு ஷசய்தது எனக்குத் தருப்தயேளிக்கவில்கல.
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நீலகிரி மைகல
1935 ஏப்ரல் 19 ஆம நநாள பிற்பகல் எல்ஜலநாரும புறப்பட்டு இரவு ஏழு மைணிக்கு உதகமைண்டலம என்று
அகழக்கப்படும நீலகிரிமைகலக்கு வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம. அதுவகர அனுபவித்தரநாத கடுங்குளிர் எங்ககள
மிகவும வருத்தயேது. இரவு ஜநரமைநானதநால் எல்ஜலநாரும கஷ்டப்பட்டநார்கள. நநாடகம நகடஷபறும
இடமைநாகியே புளு மைவுண்டன் தஜயேட்டருக்கு அருகிஜலஜயே கமஷபனி வீடு இருந்தது. ஷகநாட்டககயின்
பின்புற வழியேநாகஜவ கமஷபனி வீட்டுக்குப் ஜபநாய்விடலநாம. இது எங்களுக்கு மிகவும வசதயேநாக
இருந்தது.
முதல் நநாள இரகவ எப்படிஜயேநா கழித்ஜதநாம. மைறுநநாள வநாடககக்குக் கமபளிகள ஷகநாடுக்கும ஒரு
ககடக்குச் ஷசன்று சல கமபளிககளயும, உல்லன் மைப்ளர்ககளயும, பனியேன்ககளயும வநாங்கி
வந்தநார்கள. நநான்கு ஜபருக்கு ஒரு கமபளி வீதம ஜபநார்த்தக் ஷகநாண்டுதநான் உறங்குவது வழக்கம.
அவ்வளவு கடுகமையேநான குளிர்.
நநாடகம ஷதநாடங்கியேது. முதல் நநாடகம சந்தரகநாந்தநா நடந்தது. நநாங்கள அதகமைநான வசூகல
எதர்பநார்க்கவில்கல. ஆனநால், எதர்பநார்த்தகதவிட பரமை ஜமைநாசமைநாக இருந்தது வசூல். குளிரில் நடிப்பது
சலருக்கு மைரண ஜவதகனயேநாக இருந்தது. என்ன ஷசய்வது? ஜவறு வழியின்றி நடித்ஜதநாம. நீலகிரி மிக
அழகநான பிரஜதசம. அங்கு வசப்பவர்கள அங்குளள குளிருக்ஜகற்ற உகடககள அணிந்து ஷகநாண்டு
வநாழ்கிறநார்கள. வநாடககக்கு வநாங்கியே உகடகள மிகவும கிழிந்து ஜபநானகவயேநாதலநால் ஷவளிஜயே ஜபநாக
வர அவற்கறப் பயேன்படுத்த முடியேவில்கல. தஜயேட்டகரயும கமஷபனி வீட்கடயும தவிர நடிகர்கள
எங்குஜமை ஜபநாகவில்கல.

ஜீவநா ஷசநாற்ஷபநாழிவு
ஜதநாழர் ஜீவநானந்தம அப்ஜபநாது நீலகிரியில் வந்து தங்கி யிருந்தநார். அவரும நநானும தனிஜயே அமைர்ந்து
பல்ஜவறு விஷயேங் ககளப் பற்றி ஜபசக் ஷகநாண்டிருப்ஜபநாம. கமஷபனியின் கஷ்டமைநான
நிகலகயேப்பற்றி நநான் அடிக்கடி ஜவதகனப்படுஜவன். அப்ஜபநா ஷதல்லநாம ஜீவநானந்தம எனக்கு
ஆறுதல் கூறித் ஜதற்றுவநார். ஒரு நநாள சமூகச் சர்தருத்த சங்கத்தன் சநார்பில் ஒரு கூட்டம நகட
ஷபறுவதநாகக் கூறி, என்கனயும தமபி பகவதகயேயும அகழத்துச் ஷசன்றநார். கூட்டம ஒரு வீட்டில்
நடந்தது. அந்த வீட்டின் முன் புறக் கூடத்தல் சுமைநார் ஐமபதுஜபர் உட்கநார இடமிருந்தது. ஆனநால்
வந்தருந்தவர்கள ஐந்ஜத ஜபர்களதநாம. ஜீவநானந்தம, ஜதநாழர் ஆர். கிஸென், அவரது மைகனவி, நநான்,
பகவத-எங்ககளத் தவிர யேநாருஜமை வரவில்கல. நநான் ஜீவநாகவப் பநார்த்துச் சரித்ஜதன். அவர் அதுபற்றிக்
கவகலப்பட்டதநாகஜவ ஜதநான்றவில்கல. என்கனப் பநாடச் ஷசநான்னநார். பநாடிஜனன். பநாட்டு முடிந்ததும
ஜீவநா ஜபசத் ஷதநாடங்கினநார். அவருகடயே கர்ஜேகனகயேக் ஜகட்டு, மைற்றும நநான்கு ஜபர் வந்து
உட்கநார்ந்தநார்கள. ஆகச்ஷசநாற்ஷபநாழிவநாளர் உட்பட ஒன்பது ஜபர். இந்த மைநாஷபரும கூட்டத்தல் ஜதநாழர்
ஜீவநா, சமுக சர்தருத்தத்கதப் பற்றி ஒன்றகர மைணி ஜநரம ஒரு அருகமையேநான ஷசநாற்ஷபநாழிவநாற்றினநார்.
அவருகடயே ஷநஞ்சுத் துணிகவ நநான் பநாரநாட்டிஜனன்.

ஒடிவிடத் தீர்மைநானித்ஜதன்
நநாடகம ஷதநாடர்ந்து நகடஷபற்றது. ஒரு நநாள பமபநாய் ஷமையில் நநாடகம. சுந்தரம கிணற்றுக்குளளிருந்து
தன் தமபி ஜகநாபலனத் தூக்கி வரும கநாட்சயில் இருவரும ஜமைஜல தண்ணீகர ஊற்றிக்ஷகநாளள
ஜவண்டும. நநான் ஷவந்நீர் ஜவண்டு ஷமைன்று ஜகட்டிருந்ஜதன். ஆனநால், கநாட்சயில் நநான் கிணற்றி லிருந்து
குதத்தஜபநாது கீஜழ புகதக்கப்பட்டிருந்த டிரமமிள ஜில்ஷலன்ற தண்ணிர் தநான் இருந்தது.
கநால்கஷளல்லநாம ஷவட ஷவடஷவன்று நடுங்குவதுஜபநால் நடிக்க ஜவண்டும. ஆனநால் இப்ஜபநாது
உண்கமையேநாகஜவ கககநால்கள நடுங்கின. சுந்தரம கிணற்றில் குதத்ததும கிணற்றின் ஜமைற்புறத்கதப்
ஷபரியே பலககயேநால் மூடி விடுகிறநார்கள எதரிகள. சுந்தரம தமபிகயே முதுகில் கட்டிக்ஷகநாண்டு ஜமைஜல
வருகிறநான். வழி பலககயேநால் மூடப் பட்டிருப்பகதப் பநார்க்கிறநான். பின் உளளிருந்ஜத கிணற்றின்
சுவகர இடித்து வழியுண்டநாக்கி, அதன் வழியேநாக ஷவளிஜயே வருகிறநான். மிகவும அற்புதமைநான கநாட்ச
இது. இத்தக் கநாட்ச பதகனந்து நிமிடங்கள நகடஷபறும. என்ன ஷசய்வது? ஜநரம இரவு பன்னிஷரண்டு
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மைணி. தநாங்க முடியேநாத குளிர். ஐஸ் ஜபநான்றிருந்த தண்ணிகரஜயே ஜமைஜல ஊற்றிக் ஷகநாண்டு நடித்ஜதன்.
நநானும, ஜகநாபநாலனநாக நடித்த டி. ஏ. கநாசநநாதனும குளிர் தநாங்க முடியேநாமைல் அவஸ்கதப்படுவகதச்
சகபஜயேநார் பநார்த்து அனுதநாபப்பட்டது எங்களுக்கு ஆறுதலநாக இருந்தது.
பமபநாய் ஷமையில் முடிந்த மைறுநநாள தனிஜயே பூங்கநாவிற்குச் ஷசன்ஜறன். கமஷபனியின் நிகலகமைகயே
எண்ணிப் பநார்த்ஜதன். மூலதனம எதுவும இல்லநாமைல் ஜமைலும கமஷபனிகயே நடத்தக் ஷகநாண்டு ஜபநாவது
சரிஷயேனத் ஜதநான்றவில்கல. உட்கநார்ந்தருக்க முடியேவில்கல. எழுந்து உலவிஜனன். கபத்தயேம
பிடித்தவகனப் ஜபநாலப் பூங்கநாஷவங்கும சுற்றிஜனன். ஒய்வில்லநாது உகழத்தும, உடுத்தக் ஷகநாளளச்
சரியேநான உகடகளும இல்லநாத நிகல என்கன மிகவும துன்புறுத்தயேது. சஜகநாதரர்ககள விட்டு
எங்ஜகயேநாவது ஒடிப்ஜபநாய்விட ஜவண்டும என்ற உணர்ச்ச என்கன உந்தத் தளளியேது. நீண்ட ஜநரம
ஜயேநாசகன ஷசய்ஜதன். இறுதயேநாக, ஓடிவிடுவது என்ற முடிவுக்ஜக வந்ஜதன்.

அன்பரின் அறிவுகர
தடீஷரன்று ஜீவநானந்தம வந்தநார். அவரிடம நநான் என் மைன ஜவதகனகயேக் கநாட்டிக் ஷகநாளளநாமைல்
சரித்துக் ஷகநாண்ஜட ஜபசஜனன். ஜீவநா அரசயேல் விஷயேங்ககளப் பற்றிப் ஜபசனநார். ஜதசத்தற்கநாகப் பல
இன்னல்ககள அனுபவித்த வீரர்களின் ககதகள சலவற்கறச் ஷசநான்னநார். அந்தக் ககதககளஷயேல்லநாம
ஜகட்ட பிறகு, என் முடிவு குகலந்தது. உளளம உறுதப்பட்டது. எத்தகன துன்பங்கள வந்தநாலும
அவற்கறஷயேல்லநாம தீரத்ஜதநாடு ஜபநாரநாடிச் சமைநாளிக்க ஜவண்டும என்ற ஷநஞ்சுரம ஏற்பட்டது. ஜதநாழர்
ஜீவநாவுக்கு ஆண்டவன் இருப்பதநாக நமபிக்கக இல்கல. ஆனநால் ஓடிப் ஜபநாகத் தீர்மைநானித்த எனக்கு,
அறிவுகர கூறித் தருத்த ஆண்டவஜன ஜீவநாகவ அனுப்பியேதநாக எண்ணிஜனன் நநான்.
நீலகிரியில் வசூல் இல்லநாமைஜல ஒருமைநாத கநாலம நநாடகம நடந்தது. மீண்டும ஜமைட்டுப்பநாகளயேம
வந்ஜதநாம. குழப்ப நிகல தரவில்கல. மையில்ரநாவணன் நநாடகத்கதப் புதயே முகறயில் எழுதச்
சறப்பநாகத் தயேநாரித்தநார் சன்னண்ணநா. நநாடகம அருகமையேநாக அகமைந்தது. வசூல்தநான் இல்கல.
அருகிலுளள ஜகநாபிச்ஷசட்டிப் பநாகளயேம ஜபநாவஷதன்று முடிவு ஷசய்தநார்கள. பஸ்ஸிஜலஜயே
ஜகநாபிச்ஷசட்டிப்பநாகளயேம வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம.

மையில்ரநாவணன் தகரநாறு
ஜகநாபிச்ஷசட்டிப் பநாகளயேத்தல் மையில்ரநாவணனுக்கும, பமபநாய் ஷமையிலுக்கும நல்ல வசூலநாயிற்று.
மையில்ரநாவணன் நநாடகத்தல் எம. ஆர். சநாமிநநாதன் கநாளிஜகநாயில் அர்ச்சகரநாக நடிப்பநார். ககடசயேநாக
ஆஞ்சஜநயேர், கநாளி சகலக்குப் பின்னல் மைகறந்து ஷகநாண்டு ஜபசும கட்டத்தல், எம. ஆர். சநாமிநநாதன்
உளஜள ஜபநாகப் பயேந்து, நநான் பிரநாமைணஜன இல்கலஷயேன்று பூணூகலக் கழற்றிக் ஷகநாடுத்துவிட்டு
ஓடிப் ஜபநாவநார். இந்தக் கநாட்சயில் அவர் ஜபசும ஜபச்கசக் ஜகநாபிச்ஷசட்டிப்பநாகளயேத்தலுளள சல
பிரநாமைணர்கள ஷவறுத்தநார்கள. நநாடக அகமைப்பில் இந்தக் கநாட்சயில் தவறு ஒன்றும இல்லநாததநால்
நநாங்கள மைற்றவர்களுகடயே ஷவறுப்கப லட்சயேம ஷசய்யேவில்கல.
மையில்ரநாவணன் நநாடகம முடிந்த மைறுநநாள வழக்கமஜபநால் எல்ஜலநாரும வநாய்க்கநாலுக்குக் குளிக்கப்
ஜபநாஜனநாம. அங்ஜக பிரநாமைணர்களுக்ஷகன்று தனியேநாக ஒரு படித்துகற இருந்தது. அந்தப்
படித்துகறயிலும சல நடிகர்கள குளித்தநார்கள. அதற்கு முன்ஷபல்லநாம ஒன்றும ஜபசநாத சல
பிரநாமைணர்கள, அன்று பிரநாமைணர்கள படித்துகறயில் நநாங்கள குளிக்கக் கூடநாஷதன்று ஆட்ஜசபித்தநார்கள.
எம. ஆர். சநாமிநநாதன் குறுமபுப் ஜபர்வழி. அவர் படித்துகறகயே விட்டுத் தண்ணிரில் இறங்கி
நின்று ஷகநாண்டு குளித்தநார். படித்துகறதநாஜன பிரநாமைணர்களுக்குச் ஷசநாந்தம? வநாய்க்கநால் எல்லநாருக்கும
ஷபநாதுதநாஜன? பிரநாமைணர்கள குளிப்பதற்கு முன்புறமஜபநாய் வநாய்க்கநாலில் அவர் நின்று ஷகநாண்டநார்.
பிரநாமைணர்கள முணமுணத்தநார்கள. அன்று மைநாகல நநாங்கள வழக்கமஜபநால் ஷவளிஜயே ஜபநாய்விட்டு
வருமஜபநாது அக்ரஹநாரத்தல் ஏஜதநா கூட்டம நடப்பகதப் பநார்த்ஜதநாம. ஷபஞ்சன்மீது நின்று ஒரு
கவதீகப் பிரநாமைணர் ஜபசக் ஷகநாண்டிருந்தநார். மையில்ரநாவணன் நநாடகத்தல் நநாங்கள பிரநாமைணர்ககள
இழிவுபடுத்துவதநாகவும, வநாய்க்கநால் படித்துகறயில் அக்ரமைம ஷசய்ததநாகவும, அதனநால் ஸ்ரீ பநால
சண்முகநானந்த சகபயேநார் நடத்தும நநாடகங்களுக்குப் பிரநாமைணர்கள ஜபநாகக்கூடநாஷதன்றும பிரசங்கம
ஷசய்தநார். நநாங்கள அவருகடயே அறியேநாகமைகயே எண்ணிச் சரித்ஜதநாம. இந்தப் பிரசங்கத்தற்குப் பிறகு
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மையில் ரநாவணனுக்கு அதக வசூலநாயிற்று. பக்கத்தலுளள சத்தயேமைங்கலத்தலும மையில் ரநாவணன்
ஜபநாடஜவண்டுஷமைன்று அகழப்பு வந்தது. அங்கும ஸ்ஷபஷலநாகப் ஜபநாய்ச் சல நநாடகங்கள
நடத்தவிட்டு வந்ஜதநாம.
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ஜமைனகநா தகரப்படம
ஜகநாபிச்ஷசட்டிப்பநாகளத்தல் நநாடகங்கள நல்ல வசூலில் நடந்துஷகநாண்டிருந்தஜபநாது, தருப்பூர் ஸ்ரீ
சண்முகநானந்தநா டநாக்கீசநார் வந்தநார்கள. நநாங்கள நடத்த வந்த ஜமைனகநா என்னும சமூக
நநாடகத்கதத்தகரப்பட ஷமைடுக்க விருமபினநார்கள. எங்கள கமஷபனியில் ஷபயேரும படக் கமஷபனியின்
ஷபயேரும ஒன்றநா யிருந்தது. இது, இரு கமஷபனிகளுக்கும ஏஜதநா ஷநருங்கியே ஷதநாடர்பு இருப்பதுஜபநால்
கநாட்டியேது. நநாடகங்களுக்குச் சுமைநாரநாக வசூலநாகி வரும சமையேத்தல் தடீஷரன்று நிறுத்தவிட்டுத்
தகரப்படத்தல் நடிக்கச் ஷசல்வஷதன்றநால் மைனத்தற்குக் கஷ்டமைநாகத்தநானிருந்தது. என்றநாலும எங்கள
உருவம பநாடுவகதயும, ஜபசுவகதயும, நடிப்பகதயும நநாங்கஜள பநார்த்து மைகிழக் கிகடத்துளள இந்த
அரியே வநாய்ப்கப இழந்துவிட விருமபவில்கல. எனஜவ ஒப்புக்ஷகநாண்ஜடநாம. ஒப்பந்தம முடிவநாயிற்று.
எங்கள நநால்வருக்கும, குழுவினநார் அகனவருக்குமைநாகப் பதனநாலநாயிரம ரூபநாய்கள ஷகநாடுப்பஷதன்று
முடிவு ஷசய்யேப்பட்டது. ஜகநாபிச்ஷசட்டிப் பநாகளயேத்தல் சமூகச் சர்தருத்தச் சங்கத்தற்கநாகப் ஷபரியேநார் ஈ.
ஷவ. ரநா. தகலகமையில் பமபநாய் ஷமையில் நகடஷபற்றது. ஷபரியேநார் நநாடகத்கதப் பிரமைநாதமைநாகப்
பநாரநாட்டினநார். நல்ல வசூலும ஆயிற்று. ஏற்கனஜவ எங்கள ஜமைல் ஜகநாபம ஷகநாண்டிருந்த
பிரநாமைணர்களுக்கு இந்த நநாடக நிகழ்ச்ச ஜமைலும ஜகநாபத்கத மூட்டியேது. ஜகநாபி முடிந்ததும ஈஜரநாடு வந்து
ஜசர்ந்ஜதநாம.
ஈஜரநாட்டில் எம. ஆர். சநாமிநநாதன் ஜேமபுலிங்கம என்னும ஒரு சமூக நநாடகத்கத எழுதக் ஷகநாடுத்தநார்.
அந்த நநாடகத்கத அவசரமைநாகத் தயேநாரித்து அரங்ஜகற்றிஜனநாம. இது விதகவக்கு மைறுமைணம ஷசய்யே
ஜவண்டும என்பகத வலியுறுத்தும ஒரு சறந்த நநாடகம. ஜதநாழர் ஜீவநானந்தம ‘ஷபண்ணநாரிகமைக்
கீதங்கள’ என்னும நூல் ஒன்று ஷவளியிட்டிருந்தநார். அதல் “கன்னி விதகவத் துயேர் நிகனந்தடக் கண்
கலங்கிடுஜமை” என்னும ஒரு பநாடகல எழுதயிருந்தநார். அப்பநாடல் ஜேமபுலிங்கம நநாடகத்தற்கநாகஜவ
எழுதப்பட்டது ஜபநால் இருந்தது. நநாடகத்தல் அந்தப் பநாடகலச் ஜசர்த்துக் ஷகநாண்ஜடநாம. எல்ஜலநாரும
பநாரநாட்டினநார்கள. நநாங்கள பமபநாய் புறப்படவிருப்பகத ஷயேநாட்டிப் பல நண்பர்கள விருந்துகள நடத்த
வநாழ்த்தனநார்கள. ஷபரியேநாரும ஒரு ஷபரியே விருந்து நடத்தனநார். சமூகச் சர்தருத்த சங்கத்தற்கு நநாடகம
நடத்தக் ஷகநாடுத்ததற்கநாகப் ஷபரியேநார் ஒரு பநாரநாட்டுக் கூட்டமும நடத்தனநார். எல்ஜலநாரும
அதசயேப்படும படுமபடியேநாக அவர் அந்தக் கூட்டத்தல் எனக்கு ஒரு தங்கப்பதக்கமும பரிசளித்தநார்.
இந்தப் பதக்கம ஒரு பவுனில் தமைது ஷசநாந்தப் பணத்தல் ஷசய்யேப்பட்டது என்பகதப் ஷபரியேநார்
அறிவித்தஜபநாது எல்ஜலநாரும வியேப்பகடந்தநார்கள. ஷபரியேநார் அவர்ககள நன்கறிந்தவர்கள
அவரிடமிருந்து பரிசு ஷபறுவது எவ்வளவு ஷபரியே கநாரியேம என்பகத நன்கு உணர்வநார்கள.
அதனநால்தநான் இகத இங்ஜக குறிப்பிட்ஜடன்.
1935, ஷசப்ஷடமபர், 2 ஆம ஜதத எல்ஜலநாரும ஜமைனகநா படப்பிடிப்பிற்கநாகப் பமபநாய்க்குப்
பயேணமைநாஜனநாம.
புககவண்டி பமபநாகயே ஜநநாக்கிப் ஜபநாய்க் ஷகநாண்டிருந்தது. எங்கள எல்ஜலநாருகடயே உளளங்களிலும
மைகிழ்ச்சயின் தநாண்டவம. ஆங்கிலப் படங்ககளக் கண்டு அதசயித்ததும, வட இந்தயேப் படங்ககளக்
கண்டு மைகிழ்ந்ததும, ககடசயேநாக நம தமிழிஜலஜயே படம ஜபசுவகதக் கண்டு பிரமித்ததும ஒன்றன்பின்
ஒன்றநாக என் மைனக் கண்முன் ஜதநான்றி மைகறந்தன. ரயில் வண்டிஜயே அல்ஜலநால கல்ஜலநாலப்பட்டது.
எல்ஜலநாருகடயே நநாவிலும சனிமைநாப் ஜபச்சுதநான், எடிஜபநாஜலநாவிலிருந்து எம. ஆர். கிருஷ்ணமூர்த்த
நடிப்புவகர எங்கள நடிகர்கள ஜபசத் தீர்த்துவிட்டநார்கள. நநான் மைட்டும மைற்றவர்கள ஜபச்சல் கலந்து
ஷகநாளளநாமைல் இன்பக் கனவுகளில் ஆழ்ந்தருந்ஜதன். நமைது படத்கத, நமைது ஜபச்கச, நமைதுபநாட்கட
நநாஜமை சலமைநாதங்களில் சனிமைநாத் தகரயில் பநார்க்கவும ஜகட்கவும ஜபநாகிஜறநாம என்பகத எண்ணி
எண்ணி என் உளளம பூரித்தது.

இவர்தநானமமைநா உன் கணவர்!
ஷரயிச்சூர் ஜேங்ஷனில் ஸ்ரீஷண்முகநானந்தநா டநாக்கீசநாரின் பங்குதநாரர்களில் ஒருவரநான தரு, எஸ். ஜக.
ஷமைநாய்தீன் அவர்கள ஷபண் நடிககயேர் இருந்த ஷபட்டிக்கு, எங்ககள அகழத்துச் ஷசன்று
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அறிமுகப்படுத்தனநார். எம. எஸ். விஜேயேநாளுக்கு நநான் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதும அவர் என்கனச்
சுட்டிக் சுநாட்டி ஜக. டி. ருக்மைணியிடம, “இவர்தநானமமைநா உன் கணவர்” என்றநார். ஜக. டி. ருக்மைணி
சகளக்கவில்கல. அவர் என் தமபி பகவதகயேச் சுட்டிக்கநாட்டி எம. எஸ். விஜேயேநாளிடம, “இவர்தநான் உன்
கணவர்” என்றநார். எனக்குத் தூக்கிவநாரிப் ஜபநாட்டது. ஜமைனகநா படத்தல் நூர்ஜேஹநானக நடிக்கும ஜக. டி.
ருக்மைணியின் கணவனநாக நநானும, ஜமைனகநாவும நடிக்கும எம.எஸ். விஜேயேநாளின் கணவனநாகத் தமபி
பகவதயும நடிக்க ஏற்பநாடு ஷசய்தருந்தகத ஷயேநாட்டி அவர்கள இவ்வநாறு தமைநாஷநாகப்
ஜபசக்ஷகநாண்டநார்கள. என்றநாலும இளமைங்ககயேர் கணவர் என்ற பதத்கத இவ்வளவு தநாரநாளமைநாக
உபஜயேநாகித்தது எனக்குப் புதயே அனுபவமைநாக இருந்தது. சல மைணி ஜநரம அந்த வண்டியில்
இருந்துவிட்டுப் தருமபியேவுடன் என் மைகிழ்ச்சஷயேல்லநாம எங்ஜகநா பறந்ஜதநாடி விட்டது. மைனம
பலவிதமைநாகக் குழப்பமுற்றது.

இருமபும கநாந்தமும
ஐந்தநாம ஜதத கநாகல பமபநாய் தநாதர் ரயில் நிகலயேத்தல் இறங்குமவகர இகதப்பற்றியே நிகனவுதநான்.
தகரப்படம முடிந்து தருமபுவதற்குள, அப்சரஸ் தஜலநாத்தகமையேநால் சஜகநாதரர்களுக்குள சண்கட
பிடித்துக்ஷகநாண்ட சுந்ஜதநாபசுந்தநார் கத எங்களுக்கு ஜநரநாதருக்க ஜவண்டுஜமை என்ஷறண்ணிப் ஷபருமூச்சு
விட்ஜடன். அந்தச் சமையேம எங்கள ஷபரியேண்ணநா டி. ஜக. சங்கரன் அவர்ககளத் தவிர எங்களில்
எவருக்கும மைணமைநாகவில்கல. நநாங்களும எங்கள குழுவின் ஏகனயே நடிகர்களும துளளித்
தரியும பருவமுகடயே வநாலிபர்கள! வந்தருக்கும நடிககயேஜரநா இளகமையும எழிலும குலுங்க நிற்கும
மைங்ககயேர்! இந்நிகலயிஜல “இருமபும கநாத்தமும ஷபநாருந்தும தன்கமைஜபநால்” விபரீத விகளவுகள
ஏற்படுவது இயேற்ககயேல்லவநா? இந்தப் பயேம அண்ணநாவுக்கும ஏற்பட்டிருந்தது என்பது சனிமைநாக்
கமஷபனி வீட்டிற்குள நுகழந்தவுடஜனஜயே ஷதரிந்தது. தநாதரில் ஸ்டுடிஜயேநாவின் அருகிஜலஜயே ஒரு
ஷபரியே பங்களநா ஏற்பநாடு ஷசய்யேப் ஷபற்றிருந்தது. ஷபண்களுக்கு மைநாடி மீதும. எங்களுக்குக் கீஜழயும
இடம ஒதுக்கப் பட்டது. வீட்டில் அடிஷயேடுத்து கவத்தவுடஜனஜயே எங்கள ஷபரியேண்ணநா,
“எல்ஜலநாருக்கும ஷசநால்கிஜறன். எவரும எந்தக் கநாரணத்கத முன்னிட்டும மைநாடிக்கு அனுமைதயின்றிப்
ஜபநாகக்கூடநாது” என்று கண்டிப்பநான உத்தரவு ஜபநாட்டுவிட்டநார்.
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கடரக்டர் ரநாஜேநா சநாண்ஜடநா
ஜமைனகநா படத்தன் கடஷரக்டர் ரநாஜேநாசநாண்ஜடநா அவர்களுகடயே ஆடமபரத்கதயும அந்தஸ்த்கதயும
பற்றி நநாங்கள பலவிதமைநாகக் கற்பகன ஷசய்து கவத்தருந்ஜதநாம. அவற்றிற் ஷகல்லநாம மைநாறநாக
ரநாஜேநாசநாண்ஜடநா, ஒரு குகடகயேக் ககயில் பிடித்துக் ஷகநாண்டு சர்வ சநாதநாரணமைநாக நடத்ஜத கமஷபனி
வீட்டிற்கு வந்தவுடன் உண்கமையிஜலஜயே எங்களுக்குப் ஷபரும வியேப்புண்டநாயிற்று. பல ஆண்டுகளநாக
வடநநாட்டிஜலஜயே இருக்கிறநாஜர, தமிழ் ஷமைநாழிகயேஜயே மைறந்து, ஆங்கில ஜமைநாகத்தல்
ஆழ்ந்தருப்பநாஜரநாஷவன எங்களிற்சலர் ஐயுற்றிருந்ஜதநாம. முதல் நநாள சந்தப்பிஜலஜயே அந்தச்
சந்ஜதகத்கத நீக்கிவிட்டநார் ரநாஜேநா. தமிழ் ஷமைநாழிகயே மைறவநாதது மைட்டுமைன்று. தமிழிஜல அருகமையேநாக
எழுதவும ஆற்றல் ஷபற்றிருந்தநார். தமிழ் வரிவடிவ இலக்கணம, நன்னூல், நிகண்டு
முதலியேவற்கறஷயேல்லநாம அவர் மைனப்பநாடம ஷசய்தருந்தது, எங்களுக்கு ஆச்சரியேமைநாயிருந்தது.
ஏறத்தநாழ இருபது ஆண்டுகளுக்கு ஜமைலநாக வடநநாட்டிஜலஜயே வசத்து இந்த, மைரநாத்த, குஜேரநாத்த,
ஆங்கிலம முதலியே பிற ஷமைநாழிகளிஜலஜயே ஜபசப் பழகிக் ஷகநாண்டிருந்த ரநாஜேநாவுக்குத் தமிழ் நநாட்டுப்
பழங் கிழவிகள ஷசநால்லக்கூடியே சநாதநாரணப் பழஷமைநாழிகளும மைறக்கநாமைல் இருந்தன. நடிப்புச் ஷசநால்லிக்
ஷகநாடுப்பதல் ரநாஜேநாவுக்கு இகணயேநான கடரக்டர் இந்தயே நநாட்டிஜலஜயே இல்கலஷயேன்பது அன்று
வடநநாட்டநாரும ஒப்புக்ஷகநாண்ட உண்கமை. ரநாஜேநா பநாரத நநாட்டின் ஒப்புயேர்வற்ற நடிகப் ஜபரரசன்.
அவரிடம பயிற்ச ஷபறும ஜபநாது, நடிப்பவன் சலிப்பகடவநாஜனயேன்றிச் ஷசநால்லிக் ஷகநாடுக்கும ரநாஜேநா
சறிதும சலிப்பகடயே மைநாட்டநார்.

ஆண்கஜள ஷபண் ஜவடம
ஏழநாம ஜதத எல்ஜலநாருக்கும பநாடம ஷகநாடுக்கப்பட்டது. ஜமைனகநா, நூர்ஜேஹநாகனத் தவிர மைற்றும சல
ஷபண் பநாத்தரங்கள இருந்தநார்கள. தநாச கமைலம, ஜகநாமைளம, கனகமமைநா ஆகியே ஜவடங்ககளப்
ஜபநாடுவதற்கு உடன் பிறந்த சஜகநாதரியேர் மூன்று ஜபர் வந்தருந்தநார்கள. பிரநாமைண விதகவயேநாகியே
ஷபருந்ஜதவி ஜமைனகநாவில் ஒரு முக்கியேமைநான பநாத்தரம. அந்த, ஜவடத்கத நநாடகத்தல் சன்னண்ணநா டி.
ஜக. முத்துசநாமி ஜபநாடுவது வழக்கம. தகலகயே ஷமைநாட்கடயேடித்துக் ஷகநாண்ட பிரநாமைணப் ஷபண்கள
யேநாரும அந்த நநாளில் சனிமைநாத் துகறக்கு வரச் சமமைதக்கவில்கல. ககடசயில் சனிமைநாவிலும
சன்னண்ணநாஜவ ஷபருந்ஜதவி ஜவடத்கதப் ஜபநாட ஜநர்ந்தது. ஜவகலயேநாள ரங்கரநாஜேஜூவின் மைகனவியும
மைகளும, எங்கள குழுவில் அப்ஜபநாது பிரதநான நடிகர்களநாக இருந்த டி.என்.சுப்கபயேநாவும, பி.எஸ்.
தவநாகரனும ஜபநாடுவதநாக முடிவு ஷசய்யேப்பட்டது. ஜமைனகநா படம ஷவளிவந்தஜபநாது, அதற்கு
ஆனந்தவிகடனில் விமைர்சனம எழுதயே கல்கி ரநா.கிருஷ்ணமூர்த்த அவர்கள சன்னண்ணநாவின் ஷபண்
ஜவட நடிப்கபப் பிரமைநாதமைநாகப் புகழ்ந்து எழுத இருந்தஜதநாடு, “ஷபருந்ஜதவியேநாக நடிப்பவர் ஒரு ஆண்
மைகன் என்பகதஜயே என்னநால் நமப முடியேவில்கல” என்றும குறிப்பிட்டிருந்தநார். ஷபரியேண்ணநா டிப்டி
ககலக்டரநாக நடித்தநார். நடிகமைணி எஸ். வி. சகஸ்ரநநாமைம தநாசல்தநார் தநாந்ஜதநானிரநாயேரநாகவும, பிரண்டு
ரநாமைசநாமி, நடிப்பிகசப்புலவர் ஜக.ஆர். ரநாமைசநாமி, நககச்சுகவச் ஷசல்வன் டி. என். சவதநாண முதலிஜயேநார்
கபத்தயேக்கநாரர்களநாகவும நடித்தநார்கள. ஜமைனகநா பட ஒப்பந்தம முடிந்த அன்ஜற சநாமைநா
ஐயேரநாக நடிப்பதற்கு என். எஸ். கிருஷ்ணகனஜயே அகழத்து வர ஜவண்டுஷமைன்று ஷபரி யேண்ணநா
கூறினநார். அதன்படி என்.எஸ். கிருஷ்ணனும எங்கஜளநாடு வந்தருந்தநார். அவஜர ஐயேரநாகநடித்தநார். மைற்றும
எங்கள குழுவி அலுளள ஷபரியேவர்கள பல சல்லகர ஜவடங்களில் நடித்தநார்கள.

பநாட்டுத் தகரநாறு
ஜமைனகநா நநாங்கள நடித்த முதல் தகரப்படமைநாதலநால் அந்தச் ஷசய்தகள மிகச் சுகவயேநாக இருக்கும.
அதனநால்தநான் சுருக்கமைநாகச் ஷசநால்லநாமைல் சற்று விரிவநாகஜவ எழுதுகிஜறன். அப்பப்பநா! பநாடல்களுக்கு
ஷமைட்டு ஜபநாடும விஷயேமைநாக ஏற்பட்ட தகரநாறு இருக்கிறஜத, அதற்ஜக ஒரு தனி அத்தயேநாயேம எழுத
ஜவண்டும. எவ்வளவு ரசமைநான விஷயேம! பநாட்டு வநாத்தயேநார் பூமிபநாலகதநாஸ் ஷபரும புலவர். அவர் பட்ட
பநாடு ஷகநாஞ்ச நஞ்சமைல்ல. பநாட்டுக்கு ஷமைட்டு அகமைப்பதநா, ஷமைட்டுக்குப் பநாட்டு அகமைப்பதநா என்று
நீண்ட ஜநரம விவநாதக்கப்பட்டது. ககடசயேநாக ஷமைட்டுக்ஜக பநாட்டு அகமைக்க ஜவண்டும என்று முடிவு
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ஷசய்தநார்கள. புலவர் பூமிபநாலகதநாஸ் ஷகநாஞ்சம சரமைபட்டநார். சன்னண்ணநா தநான் சங்கீத கடரக்டர்.
தமிழிஜலயுளள இகசப் பநாடல்ககளப்ஜபநால் ஒரு வரமபுக்குள அடங்கநாத இந்த ஷமைட்டுகளிஜல எதுகக
ஜமைநாகன முதலியே இலக்கண விதகளுக்கு உட்பட்டுப் பநாடல்கள புகனவஷதன்றநால் எளிதநான கநாரியேமைநா?
அதலும இகசப்பயிற்சயில்லநாத புலவர் என்ன ஷசய்வநார்? இந்தத் ஷதநாந்தரவுகளிஷலல்லநாம மைநாட்டிக்
ஷகநாளளநாமைல் என். எஸ். கிருஷ்ணன் அவர் பநாத்தரத்துக்குரியே இரண்டு பநாடல்ககளயும அவஜர
ஜபநாட்டுக் ஷகநாண்டநார். எனக்குரியே மூன்று பநாடல்ககளயும நநாஜன புலவருடன் இருந்து புகனந்து
வநாங்கிக்ஷகநாண்ஜடன்.
தநாச கமைலமைநாக நடிக்க வந்தருந்த அமகமையேநார், அவர் பநாடஜவண்டியே பநாட்டிலுளள ஒவ்ஷவநாரு
வநார்த்கதக்கும தகரநாறு ஷசய்யேத் ஷதநாடங்கினநார்.
ஆகச ஷயேன்பது அளவு மீறிஜயே
ஆஹநா ஷவகு ஜமைநாகமைநாஜனன்
அகணயே வநாரும துகரஜயே கீரும
என்பது அவரது பநாட்டின் முதலடி. இதல் ‘அகணயே வநாரும துகரஜயே’ என்ற வரிகயேப் பநாட
முடியேநாஷதன்று அமகமையேநார் மைறுத்துவிட்டநார். பநாட்டு வநாத்தயேநாஜரநா அந்தவரிகயே மைநாற்றஜவ
முடியேநாஷதன்று கூறி விட்டநார். தகரநாறு முற்றியேது. ககடசயில் சன்னண்ணநா அவர்கள ‘அகணயே வநாரும
துகரஜயே’ என்பகத ‘அருகில் வநாரும துகரஜயே’ என்று மைநாற்றிக்ஷகநாடுத்தநார். இகதப் ஜபநான்ற சல
சக்கல்களுக்கிகடஜயே பநாட்டுப் ஜபநாடும படலம முடிந்தது.

சநாமிநநாதன் துரதர்ஷ்டம
ஒத்தகக ஆரமபமைநாயிற்று. முதல் நநாள எம.ஆர்.சநாமிநநாதன் நடிக்க ஜவண்டியே கநாட்சகள. நடிப்பு
இயேற்ககயேநாக இருக்க ஜவண்டும என்பதற்கநாக ரநாஜேநா விஷயேங்ககளத் ஷதளிவநாக விளக்கிப் பச்கசக்
குழந்கதகளுக்குச் ஷசநால்லுவது ஜபநாலப் பன்முகற ஷசநான்னநார். சநாமிநநாதன் நல்ல கற்பனநா சக்தயுளள
மிகச்சறந்த நடிகர்தநாம. என்றநாலும ஒத்தககயில் பூரணமைநாக நடிப்பதல்கல. எனஜவ ரநாஜேநா அவகர
நடிக்கத் ஷதரியேநாதவர் என்று முடிவு கட்டி விட்டநார். சநாமிநநாதனின் துரதர்ஷ்டத்கத எண்ணி நநாங்கள
வருத்தப்பட்ஜடநாம. பிறகு ரநாஜேநாவுக்கு ஏற்பட்ட அந்த எண்ணத்கத மைநாற்ற எவ்வளஜவநா முயேன்ஜறநாம.
ககதயில் வரும ரங்கரநாஜேஜு பநாத்தரத்கத ரநாஜேநா பிரமைநாதமைநாக உருவகப்படுத்த கவத்தருந்தநார். சநாமிநநாதன்
ஒத்தககயில் நடித்தகதப் பநார்த்ததும அவருக்கு மிகவும கவகலயேநாகப் ஜபநாய் விட்டது, “இந்தப்
பநாத்தரத்கதப் ஜபநாட ஜவறு யேநாரும இல்கலயேநா?” என்று ஷவளிப் பகடயேநாகக் ஜகட்டது எங்ககளத்
துன்புறுத்தயேது. நநான் சநாமி நநாதனுக்குச் சமைநாதநானம கூறி, நடிக்கச் ஷசய்ஜதன். ஒத்தககயில்
சநாமிநநாதனுக்கு ஏற்பட்ட இந்த விபத்கதப் பநார்த்ததும நநான் ஷகநாஞ்சம விழித்துக் ஷகநாண்ஜடன்.
ஒத்தககயிஜலஜயே முழுத்தறகமைகயேயும கநாட்டி, ‘சபநாஷ்’ ஷபற ஜவண்டுஷமைன்று முடிவு கட்டி
கவத்தருந்ஜதன். மைறுநநாஜள என் ஒத்தகக.

கநாதல் சரிப்பு
கநனநா முகமமைது நூர்ஜேஹநான் கநாதல் கநாட்ச. நநான் ஜக.டி. ருக்மைணிஜயேநாடு நடிக்க ஜவண்டியே சுகவயேநான
கட்டம, ஷபண் ஜவடத்தல் நிற்கும ஆண்கஜளநாடுதநான் நநான் நடித்தருக்கிஜறன். பருவப் ஷபண்கஜளநாடு
கநாதல் கநாட்சயில் நடிப்பஷதன்பது அன்று தநான் எனக்கு முதல் அனுபவம. வந்தது முதல் நநான் மைநாடிக்குப்
ஜபநாகவும இல்கல, ஷபண்கள எவருடனும ஜபசவும இல்கல. இந்த நிகலயிஜல ஒத்தகக
ஷதநாடங்கியேது.
நூர்ஜேஹநான் உட்கநார்ந்து ஷகநாண்டிருக்கிறநாள. கநனநா முகமமைது விகரந்து வந்து, அவள
முகவநாய்க்கட்கடகயேப் பிடித்துத் தன்பக்கம தருப்பிப் ஜபச ஜவண்டும.
ரநாஜேநா இரண்டு முகற நடித்துக் கநாண்பித்தநார். எனக்கு என்னஜவநா ஜபநாலிருந்தது. ‘ஷபண்ணின் மீது கக
கவத்துத் ஷதநாட்டு நடிக்க ஜவண்டியே இந்த எழகவ எல்லநாம ஸ்டுடிஜயேநாவில் படம பிடிக்கும ஜபநாது
கவத்துக் ஷகநாளளக் கூடநாதநா?’ என்று ரநாஜேநாகவ மைனத்தற்குளளநாகஜவ சபித்ஜதன். பட முதலநாளிகளில்
ஒருவரநான எஸ். ஜக. ஷமைநாய்தீன் எதரில் உட்கநார்ந்து சரித்துக் ஷகநாண்டிருந்தநார். என் நண்பர்கள,
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சஜகநாதரர்கள எல்லநாரும எதஜர வீற்றிருந்தர்கள. எல்ஜலநாருகடயே கண்களும என்மீஜத பதந்தருந்தன.
எனக்ஜகநா ஒஜர கூச்சம. ரநாஜேநா ‘உம கரட்’ என்றநார். நநானும மைனகதத் தடப் படுத்தக்ஷகநாண்டு அவர்
நடித்துக் கநாண்பித்தவநாஜற நடிக்க முயேன்ஜறன். ருக்மைணியின் முகவநாய்க்கட்கடகயேப்
பிடித்துத்தருப்பிஜனன். எங்கள இருவருகடயே கண்களும சந்தத்தன. அவ்வளவுதநான். ருக்குமைணி
சரிக்கத் ஷதநாடங்கினநார். எனக்கும சரிப்பு வந்துவிட்டது. எவ்வளஜவநா முயேன்றும அந்தச் சரிப்கப
அடக்க முடியேவில்கல. ருக்குமைணிக்கும அஜத நிகலதநான். அவருகடயே முகம நநாணத்தநால்
சவந்துவிட்டது. நல்ல ஜவகளயேநாக அன்று ஷபரியேண்ணநா மைட்டும இல்கல. ரநாஜேநா இரண்டுமுகற
ஜகநாபித்துப் பநார்த்தநார், நநாங்களும சரிக்கநாமைல் நடிக்க ஆன மைட்டும முயேன்ஜறநாம. ஒன்றும
பலிக்கவில்கல. நநாகலந்து முகற இவ்வநாறு எங்கள முயேற்சயில் ஜதநால்வி ஏற்பட்டதும எல்ஜலநாரும
சரிக்க ஆரமபித்தநார்கள. ஜகநாபித்தும பயேனில்லநாதகதக் கண்ட ரநாஜேநாவும சரித்து விட்டநார். இவ்வநாறு
அன்கறயே ஒத்தகக சரிப்பிஜலஜயே முடிந்தது. விஷயேம ஷபரியேண்ணநா கநாதுக்கு எட்டியேதும மிகவும
ஜகநாபப்பட்டநார். ‘ஏன் அப்படிச் சரித்ஜதநாம?’ என்பது எனக்ஜக புரியேவில்கல. “இதுதநான் கநாதல் சரிப்பு”
என்றநார் என்.எஸ்.கிருஷ்ணன்.

கநாப்பியேடிக்கநாஜத!
மைறுநநாள மிகத் துணிஜவநாடு ஒத்தககயில் நடித்ஜதன். ரநாஜேநா எப்படிச் ஷசநால்லிக் ஷகநாடுத்தநாஜரநா
அப்படிஜயே நடித்ஜதன். உடஜன ரநாஜேநா கலகலஷவன்று சரித்துவிட்டநார்.
“நநான் ஷசய்வகத அப்படிஜயே கநாப்பியேடிக்கநாஜத. அது நடிப்பல்ல. ஷசநால்லுவகதக் ஜகட்டுப்
புரிந்துஷகநாண்டு, அந்தக் கருத்கத மைனத்தல் பதயே கவத்துக் ஷகநாண்டு, உனக்கு இயேற்ககயேநாக எப்படி
வருகிறஜதநா அப்படிச்ஷசய். ஒவ்ஷவநாருவரும அவர்களின் உடல் அகமைப்பிற்கும, அங்க
அகசவுகளுக்கும ஏற்றவநாறு தநான் நடிக்க ஜவண்டும. ஒரு வகரப் பநார்த்துக் கநாப்பியேடிப்பது அவரவர்க்கு
உண்டநான இயேற்கக நடிப்கபக் ஷகடுத்துவிடும” என்றநார்.
ரநாஜேநாவின் இந்த அறிவுகர நநான் நடிப்புத் துகறயில் வளர்ச்சப் ஷபறப் ஷபருந் தூண்டுஜகநாலநாக இருந்தது.
அந்தநநாளில் பமபநாய் ஸ்டுடிஜயேநாக்கள ஷபருமபநாலும நநாங்கள தங்கியே ஷதருவிஜலஜயேதநான் இருந்தன.
ஜபசநாப் படத்தஜலயும, ஜபசும படத்தஜலயும நநாங்கள கண்ட பல நடிகர்கள எங்கள கண்களிஜல
ஷதன்பட்டநார்கள. பில்லிஜமைநாரியேநாகவயும, ஜேநால்ஷமைர்ச்ஷசன்கடயும, ஜபசநாப் படக் கத்தச்சண்கட
வீரர்களநான விட்டல் பச்சு முதலிஜயேநாகரயும ஜநரில் கண்டஜபநாது எங்களுக்கு ஒஜர குதுரகலமைநாய்
இருந்தது.

தகலயும மீகசயும தப்பியேது
முதன்முதலநாக நநான் ஜவடம புகனயே ஜவண்டியே நநாள வந்தது. ரநாஜேநா கநாகலயிஜலஜயே நநாவிதகர
அகழத்து என் தகலகயே கிரநாப், ஷசய்யே ஜவண்டியே மைநாதரிகயேச் ஷசநால்லிவிட்டுப் ஜபநாய்விட்டநார். இரவு
‘ஜமைக்கப்’ அகறயில் நநான் ஜவடம புகனந்து ஷகநாண்டிருந்த ஜபநாது அவர் வந்து பநார்த்தநார். கிரநாப்
ஷசய்தருந்த முகற அவருக்குத் தருப்த அளிக்கவில்கல. ஜகநாபத்துடன் நநாவிதகர வரச்ஷசநான்னநார்.
அந்தச் சமையேத்தல் நநாவிதர் வருவது சநாத்தயே மில்கலஷயேனத் ஷதரிந்தது. “ஷகநாண்டநாடநா கத்தரிக்ஜகநாகல”
என்றதும எனக்குக் குகல நடுக்கம எடுக்க ஆரமபித்தது. கத்தரிக் ஜகநால் வந்தது. எனக்குக் ‘கிரநாப்’
ஷவட்டத் ஷதநாடங்கி விட்டநார் ரநாஜேநா. எங்கள நடிகர்கள சரிப்கப அடங்கிக் ஷகநாண்டு ஷமைளனமைநாய்
நின்றநார்கள. ஒருவநாறு தகலயேலங்கநாரம முடித்தது. என் முகத்கதப் பநார்க்க எனக்ஜக ஜகநாரமைநாக இருந்தது.
மீகச அடிக்கடி ஒட்ட ஜவண்டியே கஷ்டத்கத உத்ஜதசத்து, பமபநாய் ஷசன்றதும நநான் மீகச வளர்த்துக்
ஷகநாண்ஜடன். சககயேலங்கநாரத்கத முடித்ததும ரநாஜேநாவின் கண்கள என் மீகச மீது விழுந்தன. அதலும
அவருக்குத் தருப்த ஏற்படவில்கல. மீகசகயேயும தருத்த ஆரமபித்தநார். கத்தரிக்ஜகநாகல மூக்கருகில்
ஷகநாண்டுவந்தநார். “அகசயேநாமைல் இரு” என்றநார். மைநாற்றி மைநாற்றி சரிபநார்த்தநார். இரு புறமும ஷகநாஞ்சம
ஷகநாஞ்சமைநாக ஷவட்டிக்ஷகநாண்ஜட ஜபநானநார். இறுதயேநாகக் குரங்கு அப்பம பங்கு கவத்தககதயேநாய்
ஒட்டுமீகச கவக்கஜவண்டி வருஜமைநா என்று நநான் பயேந்ஜதன். என் அதர்ஷ்டம அப்படி ஏற்படவில்கல.
முன்ஷபநாரு நநாள இஜத மைநாதரி நநாவிதர் இல்லநாத சமையேத்தல் எங்கள நடிகர் ஒருவருக்கு ஸ்டுடிஜயேநாவில்
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உளள வறட்டுக் கத்தயேநால் ரநாஜேநா சவரம ஷசய்யே முகனந்தஜபநாது எங்களுக்ஷகல்லநாம பயேமைநாக இருந்தது.
அந்த மைநாதரி ஒருநிகல எனக்கு ஏற்படநாதகத எண்ணி உளளுர மைகிழ்ச்ச யேகடந்ஜதன்.
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முத்தமிடும கநாட்ச
நநானும ருக்மைணியும நடிக்க ஜவண்டியே கநாதல் கநாட்ச வந்த ஜபநாது ஒத்தகககயே நிகனத்து என் உளளம
ஷவட்கத்தநால் குன்றியேது. கநாதல் கட்டம என்றநால் எப்படி?... அன்றுவகர நநான் ஜகளவிப்பட்டிரநாத
முகறயில் புது மைநாதரியேநாகக் கநாதல் ஷசய்யும ஜபறு எனக்குக் கிகடத்தது. நநான் ருக்மைணிகயே ஒரு ககயேநால்
அகணத்தபடி அவருகடயே வலது ககயிஜல முத்தம ஷகநாடுக்க ஜவண்டும. எப்படி? சநாதநாரண முத்தமைநா?
ககவிரல்களிலிருந்து ஷதநாடங்கித் ஜதநாள வகரயில் முத்தமைகழ ஷபநாழிந்த ஷகநாண்ஜட ஜபநாகஜவண்டும.
சரியேநாக ஒரு டசன் முத்தங்கள!... கூச்சத்தநால் என் உயிஜர ஜபநாய்விடும ஜபநாலிருந்தது. ரநாஜேநா இகத
நடித்தும கநாண்பித்தநார். நநானும ஒரு வககயேநாக நடிக்க முயேன்ஜறன். அதகமைநாக ஷவட்கப்படுவகதக்
கண்ட ரநாஜேநா, சரித்துக் ஷகநாண்ஜட படமுதலநாளிகளில் ஒருவரநான தரு எம. ஜசநாமைசுந்தரம அவர்ககள
ஜநநாக்கி,
“என்ன ஜசநாமு, இந்தப் பயேல் சுத்தப் ஜபடியேநாக இருக்கிறநான். ஷசநாந்தப் ஷபண்டநாட்டியிடத்தஜலஜயே
இப்படிக் கூச்சப் படுகிறநாஜன, அப்புறம அன்னியேன் மைகனவியேநான ஜமைனகநாகவ எப்படி பலநாத்கநாரம
பண்ணப் ஜடநாகிறநான்?” என்று கூறினநார். எனக்ஜகநா மைநானம ஜபநாயிற்று! ஆத்தரம ஆத்தரமைநாகவும வந்தது.
எப்படிஜயேநா நடித்ஜதன். எனக்கும குக்மைணிக்கும உளள கநாதல் கநாட்ச இரண்டு நநாள ஷதநாடர்ந்து
நகடஷபற்றது. இரண்டநாம நநாள புககப்படம பிடிப்பதற்கநாக எங்கள இருவகரயும ‘லவ்ஜபநாஸ்’
ஷகநாடுத்து நிறுத்தனநார் ரநாஜேநா. அவர் நிறுத்தயேபடி நநான் ருக்மைணியின் இடுப்கப அகணத்தவநாறு
நின்ஜறன். மின்சநார விளக்குககளப் ஜபநாட்டுச் சரிஷசய்யேச் சல நிமிடங்கள ஆயின. எவ்வளவு நநாழிதநான்
இந்தக் ஜகநாலத்தல் நிற்பது? இருவரும ஒருவர் முகத்கத ஒருவர் பநார்த்ஜதநாம. ஒத்தககயில் வந்த சரிப்பு
மீண்டும தகலயேநாட்டுமஜபநால் ஜதநான்றியேது. ஷகநாஞ்சம விலகி நின்று ஷகநாண்ஜடன். ‘ஷரடி’ என்று
ஷசநால்லிவிட்டுத் தருமபியே ரநாஜேநா, நநான் சற்று விலகி நிற்பகதக் கண்டு அருகில் வந்து எங்கள
இருவகரயும பிடித்துச் ஜசர்த்து கவத்துவிட்டு, பட முதலநாளி எஸ். ஜக. அவர்ககள ஜநநாக்கி, நல்ல
கபயேன்ககளப் பிடித்துக் ஷகநாண்டு வந்தீர்கஜளயேநா!... அழகநான இந்தப் ஷபண்கண அகணக்கத்
ஷதரியேநாமைல் முழிக்கிறநாஜன! ... என்று கூறி விழுந்து விழுந்து சரித்தநார். இப்படியேநாக என் ஷசநாந்த
மைகனவியிடம கநாதல் ஷசய்யும படலம ஒருவநாறு முடிந்தது. அடுத்தது இன்ஷறநாருவன் மைகனவிகயேப்
பலநாத்கநாரம ஷசய்யும படலம. ஷசநாந்த மைகனவியிடஜமை கநாதல் ஷசய்யேக் கூச்சப்பட்டுக் ஷகநாண்டிருந்த
நநான், இன்ஷனநாருவன் மைகனவிகயேத் தூக்கிக் ஷகநாண்டுவந்து எப்படித்தநான் பலநாத்கநாரம ஷசய்வதநாக
நடிக்கப் ஜபநாகிஜறஜனநா என்ற கடரக்டரின் தருவநாக்குப்படி விழித்துக் ஷகநாண்டிருந்ஜதன்.

பலநாத்கநாரக் கநாட்ச
கநனமுகமமைது ஜமைனகநாகவ எட்டிப் பிடிக்கப் ஜபநாகும ஷபநாழுது ஜமைனகநா அவகன ஆத்தரத்ஜதநாடு
கீஜழ தளளுவதநாக ஒரு கட்டம. இது எங்கள நநாடகக்தல் இல்லநாதது. ஜமைனகநாவநாக நடித்த எம.எஸ்.
விஜேயேநாள என்கனத் தளளினநார். அவர் தளளியேதல் சறிதும பலம இல்லநாததநால் நநான் ஜவண்டுஷமைன்ஜற
கீஜழ விழுவது ஜபநாலிருந்தது. நடிப்பு இயேற்ககயேநாக இல்கலஷயேன்று கூறி ரநாஜேநா இரண்டநாவது
முகறயும அகத எடுத்தநார். ஜவகமைநாக என்கனத் தளள விஜேயேநாள அஞ்சுகிறநார் என்று எண்ணியே நநான்,
அன்றுதநான் முதன் முகறயேநாகத் துணிந்து விஜேயேநாளிடம ஜபசஜனன்,
“அமமைநா, நல்ல பலத்ஜதநாடு தளளுங்கள. நநான் சமைநாளித் ஷகநாளகிஜறன். பரவநாயில்கல”. 305
என்று ரகசயேமைநாகக் கூறிஜனன். மீண்டும ஒத்தகக நடந்தது. விஜேயேநாள முழுப் பலத்ஜதநாடு என்கனத்
தளளுவநாஷரன்று எண்ணி நநான் ஜவகமைநாக அவகரப் பிடிக்கச் ஷசன்ஜறன். அவர் தளளியேது முன்ஜபநாலஜவ
இருந்ததநால், விகரந்து ஷசன்ற நநான் அவர் மைநார்ஜபநாடு ஜமைநாதக் ஷகநாளள ஜநர்ந்தது. விஜேயேநாள என்ன
நிகனத்தநாஜரநா ஷதரியேவில்கல.
“சனில் குஸ்த ஜபநாட எனக்குத் ஷதரியேநாது” என்றநார், அந்த நிகழ்ச்ச மீண்டும ஒருமுகற எடுக்கப்பட்டு
முடிந்தது. அடுத்த ‘ஷநாட்’டுக்கநாக ஏற்பநாடு ஷசய்து ஷகநாண்டிருந்தநார்கள. நநான் ஒரு புறம அமைர்ந்து நடந்த
சமபவத்கத எண்ணிப் பநார்த்ஜதன். ஜவண்டுஷமைன்ஜற நநான் ஜமைநாதக்ஷகநாண்டதநாக விஜேயேநாள
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எண்ணியிருக்க ஜவண்டும! அதனநால்தநான் ‘குஸ்தஜபநாட எனக்குத் ஷதரியேநாது’ என்று ஜகநாபித்துக்
ஷகநாண்டிருக்கிறநார்.

ஜதமபி அழுஜதன்
இகத நிகனத்ததும எனக்குத் தநாங்க முடியேநாமைல் அழுகக வந்து விட்டது. முதல் ஒத்தககயில் சரிப்கப
எப்படி நிறுத்த முடியேவில்கலஜயேநா அஜதஜபநால் அன்று அழுகககயேயும என்னநால் நிறுத்த முடியேநாமைல்
ஜபநாயிற்று. நமகமைப்பற்றி விஜேயேநாள தவறநாக நிகனக்குமபடி நடந்துவிட்ஜடநாஜமை என்பகத
எண்ணிஷயேண்ணி அழுகக ஷபநாங்கிக் ஷகநாண்டு வந்தது. ஜதமபித் ஜதமபி அழ ஆரமபித்ஜதன்.
விஷயேமைறிந்த ரநாஜேநா என்ன அகணத்துக் ஷகநாண்டு ஆறுதல் கூறினநார். எஸ். ஜக., ஜசநாமு எல்ஜலநாரும
என்கனச் சமைநாதநானப்படுத்தனநார்கள. அன்று ஸ்டுடிஜயேநாவில் சஜகநாதரர்கள யேநாருமில்கல. அவர்கள
என்ன நிகனப்பநார்கஜளநா என்று ஏங்கிஜனன். ஸ்டூடிஜயேநா முழுவதும விஜேயேநாளியின் மீது சனந்தது.
அவருகடயே தநாயேநார்கூட அவகரக் கண்டித்தநாகச் ஷசநால்லிக் ஷகநாண்டநார்கள. ஏறக்குகறயே மூன்று மைணி
ஜநரம அழுது தீர்த்த பின்னஜர என்னநால் நடிக்க முடிந்தது. அன்று அப்படி அழுதகத எண்ணினநால்
இன்றுகூட ஷவட்கமைநாக இருக்கிறது! பல நநாட்களுக்குப் பின் எங்கள ஜமைனகநா நநாடகங்களில்
ஸ்ஷபஷலநாக நடிக்க எம. எஸ். விஜேயேநாள வந்தஜபநாதுகூட என்னநால் அவர் முகத்கத நிமிர்ந்து பநார்த்துப்
ஜபச முடியேவில்கல.

கீஜழ விழுந்தநார்
மைறுநநாள எடுத்த கநாட்சயில் ஒரு ரசமைநான கட்டம. ககதயின்படி கநன முகமமைது ஐயேநாயிரம ஷகநாடுத்து
ஜமைனகநாகவத் தன் வீட்டிற்குக் ஷகநாண்டு வந்து விடுகிறநான். அவள தன் கற்கபக் கநாப்பநாற்றிக் ஷகநாளளத்
தப்பி ஷவளிஜயே ஒடுகினநாள. கநனமுகமமைது வழி மைறித்து அவகளத் துக்கிக் ஷகநாண்டு கட்டிகல
ஜநநாக்கிச் ஷசல்கிறநான். இப்படித் தூக்கிக் ஷகநாண்டு ஷசல்வது எங்கள நநாடகக் ககதயிஜலநா, வடுவூரநாரின்
நநாவலிஜலநா இல்லநாத சமபவம. கடரக்டர் ரநாஜேநாவின் ஷசநாந்தக் கற்பகன. தூக்கிக் ஷகநாண்டு ஜபநாவது
ஜவண்டநாஷமைன்று நநான் ரநாஜேநாவிடம எவ்வளஜவநா வநாதநாடிப் பநார்த்ஜதன். ரநாஜேநா சநாண்ஜடநா அலட்சயேமைநாக,
“ஜபநாடநா, ஐயேநாயிரம ரூபநாய் ஷகநாடுத்துவிட்டுத் ஷதநாட்டுத் ஷதநாந்தரவு பண்ணநாமைல் விட்டு விடுவநானநா?”
என்றநார்.
என்கனப்ஜபநாலஜவ விஜேயேநாளும தகரநாறு ஷசய்தநார். ரநாஜேநா பிடிவநாதமைநாய் இருக்கஜவ ஜவறு வழியின்றி
ஒப்புக்ஷகநாளள ஜவண்டியேதநாயிற்று. இதற்கு ஒத்தகக நகடஷபறவில்கல. ‘ஜடக்’ என்று கநாமிரநாகவ
முடுக்கியேதும விஜேயேநாள ஓடினநார். நநான் வழி மைறித்து அவகரத் தூக்கிஜனன். இயேற்ககயேநாக
நடிப்பதநானநால் நநான் அவகரக் ஷகநாஞ்சம இறுகப் பிடித்து அகணத்தபடி இருந்தருக்கஜவண்டும. முதல்
நநாள சமபவம என் நிகனவில் இருந்ததநால் நநான் அவகர அப்படிஜயே எடுத்துக் கககளில் தநாங்கியே
வண்ணம கட்டிகல ஜநநாக்கிச் ஷசன்ஜறன். விஜேயேநாள என் பிடியிலிருந்து விடுவித்துக் ஷகநாளள
முயேல்பவகரப்ஜபநால் கககநால்ககள உதறிக் ஷகநாண்டநார். நநான் அவகர மைநார்ஜபநாடு தழுவி அகணத்துக்
ஷகநாளளநாததநால் எனது பிடியிலிருந்து விடுபட்டுத் ஷதநாப்ஷபன்று கீஜழ விழுந்து விட்டநார். எல்ஜலநாரும
சரித்து விட்டநார்கள. ரநாஜேநாவும கலகல ஷவன்று சரித்து, “நல்லநாக் கட்டிப்பிடிடநா” என்றநார். ஆனநால்
விஜேயேநாள அகத இரண்டநாம முகற படம எடுக்க அனுமைதக்கவில்கல. ஷபருத்த சண்கடக்குப் பின், “சரி,
ஜவண்டநாம” என்று ரநாஜேநாவும விட்டு விட்டநார். படம தகரயிடப்பட்ட ஜபநாது நநான் தூக்கிச் ஷசன்ற
அந்தக் கநாட்ச அப்படிஜயே இருந்தது. விஜேயேநாள கீஜழ விழுந்தகத மைநாத்தரம ஷவட்டி விட்டநார்.

தீண்டநாத கநாதல்
மைற்ஷறநாரு சுகவயேநான நிகழ்ச்ச நடந்தது. சநாமைநா ஐயேரநாக நடித்த ககலவநாணர் என். எஸ். கிருஷ்ணன், தநாச
கமைலம வீட்டில் அகப்பட்டுக் ஷகநாளளும ரசமைநான கநாட்ச. முதலில் சநாமைநாவுக்கும கமைலத்துக்கும சங்கநாரப்
ஜபச்சுகள நடக்கின்றன. இறுதயில் தருடர்கள சநாமைநாகவப் பிடித்து அடித்துச் சநாக்குப் கபயில் ஜபநாட்டுக்
கட்டி விடுகிறநார்கள. இகத ஜவடிக்கக பநார்க்க எங்கள நடிகர்கள பலரும கூடியிருந்தநார்கள. ஜமைனகநா
நநாடகத்தல் நநான் முதலில் கநனமுகமைதுவநாக நடித்துவிட்டுப் பிற் பகுதயில் தநாச கமைலநாவநாகவும,
நடிப்ஜபன். எனஜவ என்ஜனநாடு நடித்த என். எஸ். ஜக. ஷபண்ஜணநாடு எப்படி நடிக்கிறநார் என்பகதப்
பநார்த்து ரசக்க எல்ஜலநாகரயும விட எனக்கு ஆவல் அதகமைநாக இருந்தது.
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படப்பிடிப்பு ஷதநாடங்கியேது. கடரக்டர் ரநாஜேநா சுறுசுறுப்பநாக ஜவகல ஷசய்தநார். சநாமைநா ஐயேரும தநாச
கமைலமும கட்டிலில் அமைர்ந்தநார்கள; உகரயேநாடினநார்கள. சநாமைநா ஐயேர் கநாதல் பநாட்டுப் பநாடினநார்.
படப்பிடிப்பு ஷதநாடர்ந்து நடந்து ஷகநாண்டிருந்தது. ஜவடிக்கக பநார்க்க நின்ற நநாங்கள ஒருவகர ஒருவர்
பநார்த்துக் ஷகநாண்ஜடநாம படநாதபதகளநான எஸ். ஜக. ஷமைநாய்தீனும, எம. ஜசநாமைசுந்தரமும ஷசய்வது
புரியேநாமைல் விழித்தநார்கள, நநான் ககலவநாணகர வியேப்புடன் பநார்த்ஜதன். ககலவநாணர் என்கனப்
பநார்த்துச் சரித்தநார். அந்தக் சரிப்பில் சனமும கலத்தருந்தகத நநான் உணர்ந்ஜதன். கநாரணம என்ன
ஷதரியுமைநா? படப் பிடிப்பு நநாங்கள எதர்பநார்த்ததற்கு ஜநர்மைநாறநாக நடந்தது. சநாமைநா ஐயேகர மையேக்கிக்
ஷகநாளகள யேடிக்கும ஜநநாக்ஜகநாடு அகழத்து வந்த தநாச கமைலம, சநாமைநாகவத் ஷதநாடவும இல்கல; அவர்
பக்கத்தல் ஷநருங்கி உட்கநாரவும இல்கல. தீண்டநாத கநாதலநாக இருந்தது. ஒரு முழத் தூரத்தஜலஜயே
இருந்தபடி எல்லநாவற்கறயும ஜபச முடித்து விட்டநார்.

படநாதபதகளின் ஏமைநாற்றம
நநாடகத்தல் நநானும, என். எஸ். ஜகயும இந்தக் கநாட்சயில் நடிப்பகதப் பல முகறயும பநார்த்து ரசத்தருந்த
படநாதபதகள அகதவிடச் சறப்பநாக சனிமைநாக் கநாட்ச அகமையுஷமைன எதர்பநார்த் தருந்தநார்கள.
அவர்களுக்கு ஒஜர ஏமைநாற்றம. கடரக்டர் ரநாஜேநா ஏன் இப்படிச் ஷசய்கிறநார் என்று புரியேவில்கல.
ஆத்தரமும ஜகநாபமும அவர்கள கண்களில் ஷதரிந்தன . ரநாஜேநாவிடம ஷநருங்கிப் ஜபசப் பயேம.
நிகலகமைகயேச் சரிப்படுத்த ஒரு வழியும ஜதநான்றநாமைல் தககத்தநார்கள.
சநாமைநாவின் சல்லநாபப் ஜபச்சு முடிந்ததும தருடர்கள கட்டிகலச் சூழ்ந்து ஷகநாளளுகிறநார்கள. தநாச கமைலம
அவர்ககளக் கண்டு பயேந்தவளஜபநால் சநாமைநா ஐயேகரக் கட்டிக் ஷகநாளள ஜவண்டும. சநாமைநா அவகள
அகணத்தபடி தருடர்கஜளநாடு ஜபநாரநாட ஜவண்டும.
கடரக்டர் ரநாஜேநா இந்த விவரங்ககளஷயேல்லநாம நன்றநாக விளக்கிச் ஷசநால்லத் ஷதநாடங்கினநார்.
“கிருஷ்ணநா, நீ இப்படி இருக்கிஜற; கமைலம அங்ஜக நிக்கிரு; தருட்டுப் பசங்க வந்ததும அவ பயேந்து ஓடி
வந்து உன்கனக் கட்டிக்கிறநா. நீ உடஜன வீரநாஜவசத்ஜதநாட தருடனுங்க ஜமைஜல பநாயேனும” என்று ஷசநால்லிவிட்டுக் கநாமிரநா அருகில் ஷசன்றநார். ககலவநாணர் அதுவகரயில் அடக்கிக் ஷகநாண்டிருந்த
ஆத்தரமும சனமும அகமைதயேநாக ஷவளிவரத் ஷதநாடங்கின.
“எல்லநாம சரி; ஆனநா, அந்த அமமைநா வந்து என்கனக் கட்டிக்கநாதபடி ஜவஜற ஏதநாவது வழி
பண்ணநாங்ஜகநா”......என்றநார்.

நநான் பதவிரதன் !
என். எஸ். ஜக. யின் இந்தப் ஜபச்கசக் ஜகட்டதும ரநாஜேநா தடுக்கிட்டநார்.
ஸ்டுடிஜயேநாவில் பூரண அகமைத நிலவியேது. நநாங்கள எல்ஜலநாரும ரநாஜேநாவின் வநாயிலிருந்து என்ன
வநார்த்கத வரப் ஜபநாகிறது என்பகத எதர்பநார்த்துக் ஷகநாண்டு நின்ஜறநாம.
“ஏண்டநா! உன்கனக் கட்டிக்கப்படநாது?” என்றநார் ரநாஜேநா. ககலவநாணர் ஜமைலும அகமைதயேநாக, “நநான்
பதவிரதன்” என்றநார்.
“பதவிரதனநா?... அஷதன்னடநா, புதுசநாயிருக்கு?” இது ரநாஜேநாவின் ஜகளவி.
“புதுசு ஒண்ணநாமில்கலஜயே! ஷபநாமபகளயிஜல பத விரகதயில்ஜல? அது மைநாதரி ஆமபிஜளயிஜல நநான்
பதவிரதன். என் மைகனவி நநாகம மைநாகளத் தவிர ஜவஜற எந்தப் ஷபநாமபகளயும என்கனத் ஷதநாட
அனுமைதக்க மைநாட்ஜடன். நநான் ஏக பத்தனி விரதன்” என்றநார் ககலவநாணர்.
ககலவநாணர் என். எஸ். கிருஷ்ணன் இப்படிச்ஷசநான்னதும கடரக்டர் ரநாஜேநா தடுக்கிட்டநார். ஏஜதநா
கநாரணத்ஜதநாடுதநான் கிருஷ்ணன் இவ்வநாறு ஜபசுகிறநார் என்பது ரநாஜேநாவுக்குப் புரிந்து விட்டது. உடஜன
அவர் எஸ். ஜக. ஷமைநாய்தீகன ஜநநாக்கி, என்ன எஸ். ஜக. ஒங்க கிருஷ்ணன் தகரநாறு பண்றநாஜன? ஷதநாட்டு
ஆக்டு பண்ணநாஜத ஜபநான படம நல்லநாயிருக்குஜமைநா?”... என்று ஜகட்டநார். விஷயேம இவ்வளவு
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தூரத்தற்கு வந்ததும எஸ். ஜக ஷமைநாய் தீனுக்கும ஜபசத் துணிவு வந்துவிட்டது. அவர் அதுவகரயில்
ஷபநாருமிக்ஷகநாண்டிருந்த தம உணர்ச்சககளஷயேல்லநாம வநார்த்கதகளநாகக் ஷகநாட்டத் ஷதநாடங்கினநார்.
“பின்ஜன என்னுங்க, இந்த சன நீங்க இப்படியேநா எடுக்கிறது? கிருஷ்ணனும ஷண்முகமும நநாடகத்தஜல
எப்படி அற்புதமைநா நடிப்பநாங்க; ஷபநாமபகளயேநாச்ஜச நநாடகத்கத விட நல்லநா அகமையும
சனிமைநாவிஜலண்ணநா நநாங்க சந்ஜதநாஷமைநா யிருந்ஜதநாம. நீங்க ஆரமபத்தஜலயிருந்ஜத சநாமைநாவும கமைலமும
ஷதநாடநாமைஜல எடுத்து முடிச்சட்டீங்கஜள? பின்ஜன கிருஷ்ணனுக்கு வருத்தம வரநாதுங்களநா? நீங்க
ஜகட்டகதஜயே தருமபிக் ஜகக்கிஜறன். அந்த அமமைநா கிருஷ்ணகனத் ஷதநாட்டு ஆக்டு பண்ணநாத ஜபநானநா
படம நல்லநாயிருக்குங்களநா? நீங்க முன்னநாடி தநாச கமைலத்கதத் ஷதநாட கிருஷ்ணகன
அனுமைதக்கஜவயில்கல... அதனநாஜலதநான் இப்ஜபநா கிருஷ்ணன் ஷதநாட்றதுக்குத் தகரநாறு பண்றநாரு !
என்று ஜமைலும படபடப்ஜபநாடு ஜபசக்ஷகநாண்ஜட ஜபநானநார். அப்ஜபநாதுதநான் ரநாஜேநா தம தவகற
உணர்ந்தநார். தநாச கமைலமைநாக நடித்த அமகமையேநாரும அவரது சஜகநாதரிகளும ஆரமப முதஜல ரநாஜேநா ஜவநாடு
ஷநருங்கிப் பழகிக் ஷகநாண்டிருந்ததநால் ஏற்பட்ட விகன இது. ஆனநால் உண்கமைகயே யுணர்ந்ததும ரநாஜேநா
சறிதும தகரநாறு ஷசய்யேவில்கல. அவரல்லவநா ஷபரியே மைனிதர்! உடஜன;
“அடஜட, அப்படியேநா? இகத அப்பஜவ ஷசநால்லியிருக்கலநாஜமை. சரிடநா கிருஷ்ணநா, இந்த சன மைறுபடியும
எடுக்கிஜறன். ஒன் இஷ்டமஜபநால் ஆக்டு ஷசய்”
என்று ஷசநால்லிவிட்டு மீண்டும ஜகமைரநா அருகில் ஷசன்றநார் .

ரநாஜேநாவின் தனிச்சறப்பு
இதுதநான் ரநாஜேநாவிடமுளள தனிப் ஷபருங்குணம, ‘நன்றல்லது அன்ஜற மைறப்பது நன்று’ என்னும
வளளுவர் வநாக்குக்கு இலக்கியேமைநாக விளங்கியேவர் ரநாஜேநா. தவறு என்று உணர்ந்தநால் உடஜன அகதத்
தருத்தக் ஷகநாளளத் தயேங்கமைநாட்டநார். ‘தநான் பிடித்த முயேலுக்கு மூன்ஜறகநால்’ என்று சநாதக்கும பிடிவநாதக்
குணம அவரிடம இல்கல. ஒருநநாள ஸ்டுடிஜயேநாவில் ஒருவஜரநாடு பிரமைநாதமைநான சண்கட நடக்கும.
மைறுநநாள அஜத மைனிதஜரநாடு ரநாஜேநா களிப்புடன் ஜபசக் ஷகநாண்டிருப்பகதக் கநாணலநாம. பழகுபவர்
எவகரயும உரிகமை பநாரநாட்டி ஒருகமைப்பதங்களநால் அகழப்பது ரநாஜேநாவின் இயேற்கக குணம.
புததநாகப்பழகுபவர்கள. இகதத் தவறநாக எண்ணவுங் கூடும. ஆனநால் மைற்றவர்களின் விருப்கபஜயேநா
ஷவறுப்கபஜயேநா ரநாஜேநா ஷபநாருட்படுத்து வதல்கல.
அந்தக்கநாலத்தல் பிரபல நடிகர்களநாக விளங்கியே பில்லி ஜமைநாரியேநா ஈஸ்வர்லநால், ஜேநால்மைநார்ச்ஷசண்ட்,
ஜகநாஹர், சுஜலநாசன முதலிஜயேநார் எங்கள ஜமைனகநா படப் பிடிப்கபப் பநார்க்க வருவநார்கள. அவர்களிடம
ரநாஜேநா,
“பநார்த்தீர்களநா, உங்கள தமிழ்நநாட்டு இளங் குழந்கதகளின் தறகமைகயே? இன்னும
இரண்ஷடநாருபடங்களில் நடித்தநால் உங்ககளஷயேல்லநாம ஜதநாற்கடித்துவிடுவநார்கள.”
என்று ஷபருகமைஜயேநாடு கூறுவநார்.

ரநாஜேநாவின் இன உணர்ச்ச
ஒரு நநாள ஜமைனகநாவில் டிப்டிக் கஷலக்டர் பங்களநாக் கநாட்சக்கு ஸ்டுடிஜயேநாவிலுளள மைட்டரகமைநான
ஜசநாபநாக்ககளயும, நநாற்கநாலிககளயும ஜபநாட்டுவிட்டு ஷசட்டிங் மைநாஸ்டர் அலட்சயேமைநாக இருந்து
விட்டநார். அப்ஷபநாழுது ரநாஜேநா ரஞ்சத் மூவிஜடநானிஜலஜயே நடிகரநாகவும, கடரக்டரநாகவும மைநாதச்
சமபளத்தற்கு இருந்தபடியேநால் இதுபற்றி சரத்கத எடுத்துக் ஷகநாண்டு ஜகட்பநாஷரன ஷசட்டிங் மைநாஸ்டர்
சறிதும எதர்பநார்க்கவில்கல. ரநாஜேநா படப்பிடிப்பின்ஜபநாது வந்தநார். ஷசட் அகமைந்தருந்தகதச் சுற்றிப்
பநார்த்தநார். கண்களில் ஜகநாபக்கனல் வீசயேது.
“யேநாரடநா அவன் ஷஸெட்டிங் மைநாஸ்டர், ரஞ்சத் மூவிஜடநானில் நல்ல ஜசநாபநாக்கள கிகடயேநாதநா? ஏன் இந்த
ஒட்கட உகடசல்கஜள ஷயேல்லநாம எடுத்துப் ஜபநாட்டிருக்கிறீர்கள?”
என்று இந்தயில் ஜகட்டநார். ஷசட்டிங் மைநாஸ்டரும, ஸ்ஜடநார் கீப்பரும முனகிக் ஷகநாண்ஜட,
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“மைற்ற ஜசநாபநாக்கஷளல்லநாம நமைது இந்தப் படங்களுக்கு ஸ்ஷபஷலநாக உபஜயேநாகிப்பது” ... என்று ஜமைலும
ஏஜதநா ஷசநால்ல முயேன்றநார்கள. உடஜன ரநாஜேநா கடுங் ஜகநாபத்ஜதநாடு இகட மைறித்து,
“ஏண்டநா ஸ்டுடிஜயேநாவுக்கு முளளங்கிப் பத்கதப்ஜபநால் ரூபநாய் பதமூவநாயிரம வநாங்கவில்கலயேநா!
எங்கள தமிழ் நநாட்டநான் கநாசு உங்க பநாட்டன் வீட்டுச் ஷசநாத்தநா?” என்றநார். அதற்குள ஸ்ஜடநார் அகறயின்
சநாவி ஜவறு யேநாரிடஜமைநா இருப்பதநாகச் சப்பந்தகள முணமுணத்தநார்கள.
“ஷகநாண்டநாடநா சுத்தயேஜலயும, கடப்பநாகறகயேயும” என்று ஆஜவசத்துடன் கூறிவிட்டு, ஜசநாபநாக்கள
கவத்தருந்த ஸ்ஜடநார் அகறயின் ஷபரியே பூட்கட உகடப்பதற்குத் தயேநாரநானநார் ரநாஜேநா. உளஜள இவ்வநாறு
கலவரம நடந்துஷகநாண்டிருந்தஜபநாது ஷவளியிலிருந்து வந்த ஸ்டூடிஜயேநா முதலநாளி தரு சந்துலநால்ஷநா
நடந்த விஷயேத்கத விசநாரித்துத் ஷதரிந்து ஷகநாண்டு, ரநாஜேநா
இஷ்டப்படி ஷசய்யுமைநாறு கசகக கநாட்டி விட்டு, வந்த சுவடு ஷதரியேநாமைல் ஜபநாய் விட்டநார். பிறகு
முகறப்படி கநாரியேங்கள ஒழுங்கநாக நகடஷபற்றன. ரநாஜேநாவின் வலிகமைக்கு அந்த நநாளில் வடநநாட்டநார்
அவ்வளவு தூரம பயேந்தருந்தநார்கள.

பட அதபர்களும நடித்தனநார்
எஸ். ஜக. ஷமைநாய்தீன், எம. ஜசநாமைசுந்தரம, ஜகசவலநால் கநாளிதநாஸ் ஜசட் ஆகியே சண்முகநானந்தநா டநாக்கீசன்
படநாதபதகளும ஜமைனகநாவில் எங்கஜளநாடு நடித்தது படத்தற்கு ஒரு தனிச் சறப்பிகனத் தந்தது. ஜசநாமு,
இன்ஸ்ஷபக்டர் சஞ்சவி ஐயேரநாக நடித்தநார். எஸ். ஜக. டநாக்டரநாகவும, ‘ஜகசவலநால் ஜசட், வரநாக சநாமி கநாரில்
அடிபட்ட இடத்தற்கு வரும வணிகரநாகவும நடித் தநார்கள. இவர்கஜள ஷயேல்லநாம நடிப்பதற்குத்
துரண்டியேவஜர ரநாஜேநாதநான். இன்ஸ்ஷபக்டர் சஞ்சவி ஐயேர் ஷகநாஞ்சம ஷபரியே பநாத்தரம. நடிப்புத் துகறயில்
சறிதும பழக்கமில்லநாத ஜசநாமு அவர்கஜள இவ்ஜவடம தநாங்கச் ஷசய்து ஷவற்றிகரமைநாக நடிக்க கவத்த
ரநாஜேநாகவ எல்ஜலநாரும புகழ்ந்தநார்கள.

முப்பஜத நநாட்களில் படம முடிந்தது
படப்பிடிப்பு மிக விகரவநாக நகடஷபற்றது. இன்கறயே நிகலகயேப்ஜபநால் ‘டீ’ வரநாத சண்கடஜயேநா, கநார்
வரநாத தநாமைதஜமைநா, ஜவஷம ஜபநாடநாத தடங்கஜலநா, ஷசட்டிங் தயேநாரநாகநாத ஷதநால்கலஜயேநா எதுவும ஜமைனகநா
படப் பிடிப்பில் ஏற்படவில்கல. நடிகர்கள ஷபருமபநாலும ஒஜர குழுகவச் ஜசர்ந்தவர்கள. கடரக்டர்
பூரணமைநாக ஒத்துகழத்தநார். ஷபண் நடிககயேரும எவ்விதக்குழப்பமும ஷசய்யேவில்கல. முப்பஜத
நநாட்களில் ஜமைனகநா படப் பிடிப்பு முடிந்தது. ஏறத்தநாழ இரண்டு மைநாத கநாலம பமபநாயில் தங்கிஜனநாம.
ஜமைனகநா படப்பிடிப்பு முடிந்து, நவமபர் 9 ஆம நநாள நநாங்கள பமபநாயிலிருந்து தமிழகத்துக்குப்
புறப்பட்ஜடநாம. அப்ஜபநாது எங்ககள வழியேனுப்ப ரயில் நிகலயேத்துக்கு வந்த ரநாஜேநா, இரு கரங்ககளயும
ஜமைஜல உயேர்த்தயேபடி கண்களில் நீர் ஷபருக,
“ஜடய் பசங்களநா, ஷதநாழில்ஜநரத்தல் உங்ககளக் ஜகநாபமைநாக ஏதநாவது தட்டியிருப்ஜபன்; தநாறுமைநாருகப்
ஜபசயிருப்ஜபன் என்ன தவறு ஷசய்தருந்தநாலும மைறந்தடுங்கடநா!” என்று கூறியேகத எண்ணமஜபநாது
இன்றும என் விழிகளில் நீர் ஷபருகுகிறது! இத்தககயே வீர நடிக ரநாஜேநா 1944 நவமபர் 24 இல் ஜகநாகவயில்
மைநாரகடப்பினநால் மைநாண்டநார் என்ற ஷசய்த ஜகட்டு நநாங்கள எல்லநாம கண்ணிர் விட்ஜடநாம.
வியேப்ஷபன்னஷவன்றநால் தமிழ் நநாட்டிலிருந்து வடநநாடு ஷசன்று, தகரயுலகில் முப்பதநாண்டு கநாலம
தனியேரசு ஷசலுத்தயே அந்தக் ககலச்ஷசமமைல் - வீரத் தமிழனின் மைரணச்ஷசய்த எந்தப்பத்தரிககயிலும
முக்கியேத்துவம ஷபறவில்கல. தமிழன் என்ற இன உணர்வும எழுச்சயும இந்த கநந்த தமிழகத்தற்கு
என்றுதநான் வருஜமைநா என்று அன்ஜற ஏங்கிஜனன்.
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கமஷபனி நிறுத்தம
நவமபர் 11 ஆம நர்ள எல்ஜலநாரும ஈஜரநாட்டுக்குத் தருமபிஜனநாம. ஜமைனகநா படத்தற்கநாக எங்களுக்கு
ஷமைநாத்த வருவநாய் பதனநாலநாயிரம ரூபநாய்கள. அதல் நடிகர்களுக்கும ஏகனயே ஷதநாழிலநாளர்களுக்கும
ஷகநாடுத்ததுஜபநாக எங்கள நநால்வரின் உகழப்புக்கு எண்ணநாயிரம ரூபநாய்கள மிஞ்சயேது. கமஷபனிகயேத்
ஷதநாடர்ந்து நடத்தப் ஷபரியேண்ணநா விருமபவில்கல. நநாடகசநாகல கஷளல்லநாம ஜபசும படக்கநாட்ச
சநாகலகளநாக மைநாறிக் ஷகநாண்டிருந்தன. வநாடகக பன்மைடங்கு உயேர்ந்து விட்டது. ஷநடுங்கநாலம நநாடக
எந்தரத்தல் சக்கிக் ஷகநாண்டு சுழன்று வந்த எங்கள வநாழ்க்ககயில், சனிமைநா உலகம சறிது சநாந்தகயே
உண்டநாக்கியேது. இந்நிகலயில் மீண்டும ஷதநால்கலயில் மைநாட்டிக் ஷகநாளளநாமைல் இருப்பது நல்லது
என்ஜற ஜதநான்றியேது. எங்கள குடுமபத்தலும சல அவசயேமைநான கநாரியேங்கள நகடஷபற
ஜவண்டியிருந்தன. எல்லநாவற்கறயும உத்ஜதசத்து 1935 நவமபர் 11 ஆம ஜததஜயேநாடு கமஷபனிகயேக
ககலத்துவிட்டு நநாகர்ஜகநாவிலுக்குப் ஜபநாக தட்ட மிட்டநார் ஷபரியேண்ணநா. நடிகர்கள எங்களிடம விகட
ஷபற்றுக் ஷகநாண்டு பிரிந்தஜபநாது, எங்கள கண்கள கலங்கின. மீண்டும கமஷபனி துவக்குஜவநாம என்ற
நமபிக்கக சறிதும இல்லநாததநால் துக்கம தநாங்க முடியேவில்கல.

ஜதர்தல் பிரசநாரம
அந்தச் சமையேத்தல் கநாங்கிரஸ், சட்ட சகபகயேக் ககப்பற்றும முதல் ஜதர்தல் இந்தயேநா முழுவதும
நகடஷபற்றது; ஈஜரநாட்டுப் பகுதயில் பகழயே ஜகநாட்கட பட்டக்கநாரர் தரு நல்லதமபிசக்ககர
மைன்றநாடியேநார் கநாங்கிரஸ் சநார்பிலும, அவருக்குப் ஜபநாட்டியேநாகக் குட்டப்பநாகளயேம தரு ஜக. எஸ்.
ஷபரியேசநாமிக் கவுண்டரும நின் றநார்கள. தருமைத ஜக. பி சுந்தரநாமபநாள அமகமையேநார், கநாங்கிரஸ் சநார்பில்
தீவிரமைநாகத் ஜதர்தல் பிரசநாரத்தல் ஈடுபட்டிருந்தநார்கள. நநாங்கள பமபநாயிலிருந்து தருமபியேதும
அவர்ககள ஈஜரநாட்டில் சந்தக்க ஜநர்ந்தது. அவர்கள தமமுடன் என்கனத் ஜதர்தல் பிரசநாரத்தல்
ஈடுபடஜவண்டுஷமைன்று விருமபினநார்கள. தரு ஈஸ்வரன், தரு முத்துக்கருப்பன் ஷசட்டியேநார்,
குழந்கதஜவலு ஷசட்டியேநார்முதலியே கநாங்கிரஸ் தகலவர்கள இகத ஆஜமைநாதத்தநார்கள. ஈஜரநாடு
ஈஸ்வரன் சறந்த ஜதச பக்தர். நநாங்கள முதன் முதல் ஈஜரநாட்டுக்குச் ஷசன்ற கநாலத்தல் ஷநருங்கிப்
பழகியேவர். முற்ஜபநாக்கநான லட்சயேங்ககளக் ஷகநாண்டவர். நநாங்கள பமபநாய் ஷசன்றஜபநாது அவகரயும
எங்களுக்குத் துகணயேநாக அகழத்துச் ஷசன்றிருந்ஜதநாம. எல்ஜலநாரிடமும இனியே முகறயில் பழகுபவர்.
அவருகடயே ஜவண்டுதகலப் புறக்கணிக்கப் ஷபரியேண்ணநாவநால் இயேலவில்கல. எனஜவ
ஷபரியேண்ணநாவும இதற்கு ஒப்புதல் தந்து, நநாகர்ஜகநாவில் பயேணத்கத இரண்டு நநாட்கள
ஒத்தப்ஜபநாட்டநார், நநான் ஜக. பி. எஸ். அவர்களுடன் கிரநாமைம கிரநாமைமைநாகச் சுற்றித் ஜதர்தல் பிரசநாரத்தல்
ஈடுபட்ஜடன்; நநான் பநாடுஜவன். ஜக. பி. எஸ். அவர்கள ஜபசுவநார்; ஜக.பி. எஸ். பநாடினநால், நநான்
ஜபசுஜவன். இறுதயில் ஜக.பி. எஸ். மைஞ்சள ஷபட்டியின் மைகிகமைகயேப் பற்றிச் சல வநார்த்கதகள
ஜபசுவநார். இப்படிஜயே ஈஜரநாடு தநாலுக்கநாவில் பல கிரநாமைங்கள சுற்றிஜனநாம, அப்ஜபநாது ஜக. பி. எஸ்.
அவர்கள ஜபசயே ஆஜவசப் ஜபச்கச இன்னும என்னல் மைறக்க முடியேவில்கல. ஷகநாடுமுடிவகர ஜபநாய்
சுந்தரநாமபநாள அமகமையேநாரிடம விகட ஷபற்றுக் ஷகநாண்டு தருமபிஜனன்.

பிரியேநா விகட
19 ஆம ஜதத நநாகர்ஜகநாவிலுக்குப் பயேணம என்பது உறுத ஷசய்யேப்பட்டது. எங்களிடமிருந்த சன்
சநாமைநான்ககளஷயேல்லநாம அருகிலுளள பவநானி ஷகநாட்டககயில் கட்டி கவக்க ஏற்பநாடு ஷசய்ஜதநாம.
உகடகள கவக்கும ஷபட்டி, புத்தகப் ஷபட்டி எல்லநாமைநாகப் பதனறு ஷபரியே ஷபட்டிகள இருந்தன.
அவற்கற எங்கள நண்பரும, சமையே சஞ்சவியுமைநான கிட்டு ரநாஜேஜூவிடம ஒப்பகடத்ஜதநாம. மைற்றும சல
சநாமைநான்ககள சன் ஜவகலயேநாட்களுக்குக் ஷகநாடுத்ஜதநாம. எல்லநா ஜவகலகளும முடிந்தன.
புறப்படும நநாள கநாகலயில் ஷபரியேநார் ஈ. ஜவ. ரநா. அவர்களிடம விகடஷபறச் ஷசன்ஜறநாம, நநாங்கள
கமஷபனிகயே நிறுத்தப் ஜபநாகிஜறநாம என் பகத அவர் எதர்பநார்க்கஜவ இல்கல. ஷசய்தகயேக் ஜகட்டதும
மிகவும வருந்தனநார்.
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“இனிஜமைல்தநான் உங்கள நநாடகக் குழுவுக்கு நல்ல எதர் கநாலம இருக்கிறது. இந்த நல்ல சமையேத்தல்
கமஷபனிகயே நிறுத்துவது சரியேல்ல. அவசயேமைநானல் சல மைநாதங்கள ஒய்வு எடுத்துக் ஷகநாண்டு மீண்டும
கமஷபனிகயேத் ஷதநாடர்ந்து நடத்துங்கள. இகத என்னுகடயே அறிவுகரயேநாக ஏற்றுக் ஷகநாளளுங்கள”
என்று பரிஜவநாடு கூறினநார். மைற்றும ஈஜரநாட்டிலிருந்த எங்கள நண்பர்கள அகனவரிடமும
விகடஷபற்றுஷகநாண்டு அன்று பகல் ரயிலில் புறப்பட்டு மைறுநநாள இரவு ஏழு மைணியேளவில் நநாகர்
ஜகநாவில் வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம. எங்கள நநாடக வநாழ்க்ககயில் ஒரு பகுத முடிந்தது ஜபநான்ற உணர்ச்ச
ஏற்பட்டது.
ஷபரியேண்ணநாவுக்கு நநாடக வநாழ்க்ககயில் அலுப்புத் தட்டி விட்டது. 1918 முதல் 1935 வகர பதஜனழு
ஆண்டுகள ஒய்வின்றி உகழத்ததன் பலகன எண்ணிப் பநார்த்த பிறகு அவருக்கு நநாடகம என்றநாஜல
ஜவப்பங்கநாயேநாகிவிட்டது. படத்தல் கிகடத்த ஷசநாற்ப ஊதயேத்கதயும பநாழநாக்கி விட மைனமின்றி
ஜவறுஷதநாழில்களில் ஈடுபட முயேற்சத்தநார். படத்தல் எங்களுக்குக் கிகடத்த ஷதநாகககயேக் ஷகநாண்டு
அடகு கவத்தருந்த நிலத்கத மீட்ஜடநாம.

தங்ககயின் தருமைணம
தங்கக சுப்பமைநாளுக்கு வரன் ஜதடும முயேற்சயில் ஈடுபட்ஜடநாம. நநாடகக்கநாரர்களின் குடுமபத்தல் ஷபண்
ஷகநாளளப் ஷபருமபநாஜலநார் விருமபவில்கல. நநாகர்ஜகநாவிலுக்கு மூன்றநாவது கமைலிலுளள சுசந்தரம
அக்ககரயில் தங்ககக்குப் ஷபநாருத்தமைநான வரன் கிகடத்தநார். மைநாப்பிளகளக்குத் தநாய் தந்கத இல்கல.
தகமையேனும தமைக்ககயும முன்னின்று ஜபச்சு வநார்த்கதககள முடித்தநார்கள. 1936 பிப்ரவரி 2 ஆம ஜதத
சுப்கபயேநாபிளகளக்கும, சுப்பமமைநாளுக்கும தருமைணம நடந்ஜதறியேது.
தங்ககயின் தருமைணத்தற்கநான ஷசலவுகள ஜபநாகமீதயிருந்த் ஷசநாற்பத் ஷதநாகககயேக் ஷகநாண்டு ஒரு
சறியே ஷரநாப் ககட கவக்க ஏற்பநாடு ஷசய்தநார் ஷபரியேண்ணநா. நநாகர்ஜகநாவில் மைணி ஜமைகடயின் பக்கம
ஷரநாப் ககட ஷதநாடங்கப் ஷபற்றது.
ஜமைனகநா படம ஷவளி வந்தது. அஜமைநாகமைநான வசூல், எங்கள நநால்வருக்கும நல்ல ஷபயேர் கிகடத்தது.
பத்தரிகககளில் ஷவளி வந்த விமைர்சனங்ககளஷயேல்லநாம ஆர்வத்ஜதநாடு வநாங்கிப் படித்ஜதன்.
தருஷநல்ஜவலியில் ஜமைனகநா தகரயிடப் ஷபற்றது. நநாங்களும என். எஸ். கிருஷ்ணனும ஷசன்று
கலந்துஷகநாண்ஜடநாம. இகடஜவகளயில் எங்ககளப் ஜபசச் ஷசநால்லி ரசகர்கள கூச்சலிட்டநார்கள. நநானும
என்.எஸ். கிருஷ்ணனும ரசகர்களுக்கு நன்றி கூறிப் ஜபசஜனநாம. ககலவநாணர் என்.எஸ். கிருஷணன்
ஷதநாடர்ந்து படத்தல் நடிக்க ஒப்பந்தம ஷசய்யேப்பட்டநார். எனக்கும தமபி பகவதக்கும தனித்தனியேநாகச்
சலரிடமிருந்து படத்தல் நடிக்க அகழப்புக்கள வந்தன. ஷபரியேண்ணநா எங்ககளப் பிரித்து அனுப்ப
விருமபவில்கல. நநாங்களும அப்படி ஜபநாக விருமபவில்கல. எனஜவ ஷதநாடர்ந்து நடிக்க இயேலநாது
ஜபநாயிற்று.

நண்பர்கள வற்புறுத்தல்
சல மைநாதங்கள ஒடிமைகறந்தன. உகழப்பினிஜல இன்பம கண்ட எங்கள மூவருக்கும சுமமைநா இருப்பது
கஷ்டமைநாக இருந்தது. ஷபரியேநார் ஈ. ஜவ. ரநா. அவர்கள மீண்டும கமஷபனிகயேத் ஷதநாடங்குமைநாறு
வற்புறுத்தயேதநாக ஈஜரநாட்டிலிருந்து நண்பர் ஈஸ்வரன் எழுதயிருந்தநார். எங்கள மீது அன்பு ஷகநாண்ட
மைற்றும பல நண்பர்கள நநாடகக்குழுகவ நடத்தஜயே தீரஜவண்டுஷமைன அன்புக் கட்டகளகள
விடுத்தனநார். எங்கள பநால் மைநாருத அன்பு ஷகநாண்ட ககல வளளல் எட்கடயேபுரம இகளயே ரநாஜேநா தரு
கநாசவிசுவநநாத பநாண்டியேன் மீண்டும குழுகவத் ஜதநாற்றுவிக்குமைநாறு அன்புடன் ஜவண்டினநார். இரவு
ஜநரங்களில் எங்களுக்குச் சரியேநான உறக்கம இல்கல. இரநாமைநாயேணம, மைகநாபநாரதம, முதலியே
நநாடகங்ககளஷயேல்லநாம பல்ஜவறு நூல்ககளக்ஷகநாண்டு நன்கு ஆரநாய்ந்து புதுமுகறயில் இந்த ஓய்வு
நநாட்களில் எழுத முடித்ஜதநாம. நநாடகக் கமஷபனிகயேத் ஷதநாடங்குமைநாறு நநாங்களும ஷபரியேண்ணநாகவ
ஜவண்டிஜனநாம. எங்கள ஜசநார்வுற்ற நிகலகயேக் கண்டு அவரது மைனமும மைநாறி யேது. வநாழ்ந்தநால் நநாடகத்
துகறயில் வநாழ்வது, வீழ்ந்தநாலும இத்துகறயிஜலஜயே வீழ்வது என்ற முடிவுடன் நநாகர்ஜகநாவிலி: லிருந்து
புறப்பட்ஜடநாம.
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மைறு பிறப்பு
சுமைநார் ஆறுமைநாத கநால ஓய்வுக்குப் பின்னநார் புதயே உற்சநாகத் ஜதநாடு கமஷபனிகயேத் துவக்கிஜனநாம. 1936
ஜமை மைநாதம 19 ம நநாள மீண்டும ஈஜரநாட்டிஜலஜயே கமஷபனி புனநார்ஷஜேன்மைம எடுத்தது. எங்கள
குழுவிலிருந்த நடிகர்கள ஷபருமபநாஜலநாரும ஜவறு கமஷபனிகளுக்குச் ஷசல்ல மைனமின்றி இருந்ததநால்
கமஷபனிகயே மீண்டும ஜதநாற்றுவிப்பதுஎளிதநாக இருந்தது. பகழயே நடிகர்கள பலரும வந்து
ஜசர்ந்தநார்கள.
எங்களமீது அன்புஷகநாண்ட ஷபரியேநார் ஈ.ஜவ. ரநா. அவர்கள விளமபரச் சுவஷரநாட்டிககளத் தம அச்சகத்தல்
இலவசமைநாகஜவ அடித்துக் ஷகநாடுத்து உதவினநார்.

டநாக்டர் கிருஷ்ணசநாமியின் நட்பு
இந்தச் சந்தர்ப்பத்தல் 1934 முதல் எங்கஜளநாடு நட்புரிகமை பூண்ட டநாக்டர் கிருஷ்ணசநாமி எனக்குப்
ஷபரிதும உதவினநார். 1929 முதஜல வலது ககயில் எனக்கு ஒரு வலி ஏற்பட்டிருந்தது. அந்த வலிக்கு ஊச
ஜபநாட்டுக் ஷகநாளவதற்கநாக நண்பர் ஈஸ்வரன் எனக்கு டநாக்டகர அறிமுகப்படுத்தனநார். அது முதல்
டநாக்டர் சருஷ்ணசநாமிக்கும எனக்கும ஷநருங்கியே நட்பு ஏற்பட்டது. உடன் பிறந்த சஜகநாதரகரப்ஜபநால்
எண்ணி, டநாக்டர் எனக்குச் சகிச்கசயேளித்தநார். மைருந்துக் கூடப் பணம ஷபறநாமைல் தநாஜமை அகனத்தும
ஷசய்தநார். டநாக்டர் கிருஷ்ணசநாமி ஒரு ஷபநாதுவுடகமை வநாத. ஜதநாழர் ஜீவநா, பி. இரநாமைமூர்த்த, ஷபரியேநார் ஈ
ஜவ. ரநா. ஆகிஜயேநாருடன் ஷதநாடர்புகடயேவர். ஜமைனகநா படத்தற்கநாக தநாங்கள பமபநாய்ஷசன்றிருந்தஜபநாது
அவருமபமபநாய்க்குவந்தருந் தநார், நநாங்கள கமஷபனிகயே நிறுத்தயேஜபநாது மிகவும வருந்தயே வர்களில்
டநாக்டரும ஒருவர். எனஜவ இப்ஜபநாது மீண்டும கமஷபனிகயேத் ஷதநாடங்கியேதநால் அவர் உற்சநாகத்ஜதநாடு
ஜதகவயேநான உதவிககளச் ஷசய்தநார்.
ஷகநாட்டகக வநாடகக, விளமபரம முதலியே ஷசலவுகளுக்குப் பயேந்து ஷபரியே நகரங்களுக்குச்
ஷசல்லவில்கல. சறியே ஊர்களுக்ஜக ஷசன்றுவந்ஜதநாம. இமமுகற கமஷபனி முன்ஜனறிச்
ஷசல்லநாவிட்டநாலும பின்ஜனநாக்கிப் ஜபநாகவில்கல. நமபிக்ககயேளிக் கும முகறயில் நகட
ஷபற்றுவந்தது.

ஜேஜூபிடர் அகழப்பு
தநாரநாபுரத்தல் நநாடகம நடத்தக் ஷகநாண்டிருக்கும ஷபநாழுது ஜமைனகநா படத்தல் பங்கநாளிகளநாக இருந்த
எஸ். ஜக. ஷமைநாய்தீனும, எம.ஜசநாமைசுந்தரமும வந்தநார்கள. தநாங்கள ஜேஜூபிடர் பிகசர்ஸ் என்னும ஷபயேரநால்
ஒரு படக் கமஷபனிகயேத் துவக்கியிருப்பதநாகவும சந்தர கநாந்தநா நநாடகத்கதப் படஷமைடுக்கப்
ஜபநாவதநாகவும கூறினநார்கள. அப்ஜபநாது நநாங்கள சந்தரகநாந்தநா நநாடகத்கத நிறுத்தயிருந்ஜதநாம.
என்கனயும தமபி பகவதகயேயும சுண்டுர் இளவரசனுக்கும ரநாகவஷரட்டிக்கும ஒப்பந்தம ஷசய்யே
விருப்புவதநாகச் ஷசநால்லி, அந்த நநாடகத்கத ஒருமுகற பநார்க்க ஜவண்டுஷமைன்றும கூறினநார்கள.
அப்ஜபநாது சந்தரகநாந்தநா நநாடகத்துக்குரியே கநாட்சயேகமைப்புகள எதுவும இல்கல. என்றநாலும அவர்கள
ஜவண்டுதகல மைறுக்க முடியேநாமைல் மிகுந்த சரமைப்பட்டு நநாடகத்கதத் தநாயேநாரித்ஜதநாம. சந்தரகநாந்தநா
நநாடகம ஒருநநாள நடந்தது. ஜேஜூபிடர் பிக்சர்ஸெநார், சந்தரகநாந்தநா நநாவலின் ஆசரியேர் ஜஜே. ஆர். ரங்கரநாஜேஜு
முதலிஜயேநார் நநாடகத்கதப் பநார்த்தநார்கள. நநாடகம முடிந்த பிறகு ஷசன்கனக்குப்ஜபநாய் விபரமைநாகக் கடிதம
எழுதுவதநாகக் கூறிச் ஷசன்றநார்கள. சந்தர கநாந்தநாவுக்கு கடரக்டரநாக ரநாஜேநா சநாண்ஜடநாகவஜயே ஏற்பநாடு
ஷசய்தருந்தநார்கள.அவர் எங்கள நநால்வகரயும ககலவநாணர் என்.எஸ்.கிருஷ்ணகனயும அவசயேம
ஏற்படு ஷசய்யுமபடி ஷசநால்லி யிருந்தநாரநாம. இரண்டு மூன்று தனங்களுக்குப் பின் ஜேஜூபிடரிலிருந்து
கடிதம வந்தது.
ரநாகவ ஷரட்டி ஜவடத்தற்கு ஜவறு ஒருவகரப் ஜபநாடுமபடி படியேநாக ரங்கரநாஜேஜு கூறிவிட்டநாஷரன்றும,
சுண்டுர் இளவரசனுக்கு மைட்டும என்கனப்ஜபநாட உறுத ஷசய்தருப்பதநாகவும அதற்குச் சமமைதக்க
ஜவண்டுஷமைன்றும எழுதயிருந்தது. ஷபரியேண்ணநாவுக்கு என்கனத் தனிஜயே அனுப்ப விருப்பமில்கல.
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“வுண்முகத்கதயும பகவதகயேயும அகழத்து ஜபநாவ தநானல் அனுப்புகிஜறன். ஷண்முகத்கத மைட்டும
அனுப்பிவிட்டுக் கமஷபனிகயே நிறுத்தகவக்க நநான் விருமபவில்கல” என்று ஜேஜூபிடருக்குப் பதல்
எழுதனநார் ஷபரியேண்ணநா. எனக்கு மைட்டும ஐயேநாயிரம ரூபநாய்கள ஷகநாடுப்பதநாகவும ரநாஜேநா சநாண்ஜடநா
வற்புறுத்தக் கூறியிருப்பதநாகவும அவசயேம ஒப்புக்ஷகநாளள ஜவண்டுஷமைன்றும மீண்டும கடிதம
வந்ததது. ஷபரியேண்ணநா இதற்கு ஒப்புக்ஷகநாளள மைறுத்து விட்டநார். ஜவறு வழியின்றி ஒரிஜினல் பநாய்ஸ்
கமஷபனியில் குண்டுர் இளவரசனுக நடித்த பி.யு. சன்னப்பநாகவ ரூபநாய் ஐநூறுக்கு ஒப்பந்தம
ஷசய்ததநாக அறிந்ஜதநாம. சன்னப்பநா அவர்களுக்கு சந்தரக்கநாந்தநாதநான் முதல் படம என்பதும,
அவருகடயே வளர்ச்சக்கு அதுஜவ கநாரணமைநாக இருந்தது என்பதும இங்ஜக குறிப்பிடத்தக்கது.
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பநாலநாமைணி - பக்கநாத்தருடன்
நநாடகங்கள ஷதநாடர்ந்து சரியே ஊர்களில் நகட ஷபற்று வந்தன. விருதுநகரில் நநாங்கள இருந்தஜபநாது
ஜமைனகநா படத்தன் மைற்றும இரு பங்கநாளிகளநான ஈஜரநாடு முத்துக் கருப்பன் ஷசட்டியேநாரும,
ஜகசவலநால்கநாளிதநாஸ் ஜசட்டும வந் தநார்கள. வடுவூர் துகரசநாமி ஐயேங்கநாரின் பலநாமைணி - பக்கநாத் தருடன்
நநாவகலப் படஷமைடுக்கப் ஜபநாவதநாகவும நநாங்கள நநால் வரும அதல் நடிக்க ஜவண்டுஷமைன்றும
அகழத்தநார்கள. எங்கள நநால்வருக்கும, எங்கள குழுவிலுளள இன்னுஞ்சல முக்கியே நடிகர் களுக்குமைநாகச்
ஜசர்த்து ஒன்பதகயிரம ரூபநாய்கள தருவதநாகக் கூறினநார்கள. கமஷபனி வளர்ச்சகயேக் கருத இந்த
அகழப்கப ஏற்றுக் ஷகநாண்ஜடநாம.

சத்தயேமூர்த்தயின் ஷபருந்தன்கமை
அப்ஜபநாது பண்டித ஜேவர்ஹர்லநால் ஜநரு தமைது குடுமபத்தனருடன் விருதுநகருக்கு வருகக புரிந்தநார்.
பிரமைநாண்டமைநான ஏற்பநாட்டில் ஷபநாதுக்கூட்டம நகடஷபற்றது. உளளுர் கநாங்கிரஸ் கமிட்டியேநார்
விருமபியேபடி அன்று நநாங்களும நநாடகத்கத நிறுத்த ஜனநாம. ஜநருவுடன் சத்தயேமூர்த்த ஐயேரும சுற்றுப்
பயேணம ஷசய்தநார். ஜதசபக்தர் சத்தயேமூர்த்த ஒரு சறந்த கலநா ரசகர். பமமைல் சமபந்தனநார் நநாடகங்களில்
நடித்தவர். ஜமைனகநா படம ஷசன்கன யிஜல தகரயிடப்பட்டஜபநாது ஒரு நநாள சத்தயேமூர்த்த தகலகமை
தநாங்கினநார். படத்தல் “வநாழ்க நிரந்தரம, வநாழ்க தமிழ்ஷமைநாழி வநாழியே வநாழியேஜவ” என்னும மைகநாகவி
பநாரதயேநார் பநாடகலச் ஜசர்ந்தருந் ஜதநாம. இந்தப் பநாடல்தநான் முதன்முதலநாகத் தகரப்படத்தல் பநாடப்
ஷபற்ற பநாரதயேநார் பநாடல். இந்தப் பநாடகலப் படத்தல் ஜசர்த்தருந்தது குறித்து, சத்தயேமூர்த்த
ஷவகுவநாகப் பநாரநாட்டி
னநார். அதன் பிறகு கரூரில் ஒருமுகற நநான் அவகர ஜக. பி. சுந்தரநாமபநாள அமகமையேநாருடன்
சந்தத்தஜபநாது ஜமைனகநா படத் கதப் பிரமைநாதமைநாகப் பநாரநாட்டினநார். அவஜரநாடு எனக்கு ஏற்கனஜவ
பழக்கமிருந்ததநால் அவரது ஜவண்டுஜகநாளின்படி நநான் ஷபநாதுக்கூட்டத்தல் கலந்து ஷகநாண்டு அகரமைணி
ஜநரம பநாரத பநாடல்ககளயும, ஜீவநானந்தம பநாடல்ககளயும பநாடிஜனன். நநான்
பநாடிக்ஷகநாண்டிருக்குமஜபநாஜத ஜநரு வந்துவிட்டநார். அவஜரநாடு தருமைத கமைலநா ஜநருவும ஷசல்வி
இந்தரநாவும வந்தனநார். அதன் பிறகும சல நிமிடங்கள பநாடுமபடி சத்தயே மூர்த்த ஆகணயிட்டநார். நநான்
பநாடிக் ஷகநாண்டிருக்கும ஜபநாஜத எங்கள நநாடகக் குழுவின் சறப்கபயும எங்கள சமுதநாயே சர் தருத்த
நநாடகங்கள, ஜதசயே நநாடகங்கள ஆகியேவற்கறப்பற்றியும ஜநருஜியிடம சத்தயேமூர்த்த ஷவகுவநாகப்
புகழ்ந்து ஷகநாண்டிருந்தநார். கநாலஞ்ஷசன்ற தகலவர் சத்தயேமூர்த்த அவர்களின் ஷபருங் குணத்கதக்
கநாட்டுவதற்கநாகத்தநான் இந்தச் சமபவத்கதக் குறிப்பிட்ஜடன். நநான் பநாடி முடித்ததும ஜநரு என்கன
யேகழத்து அருகிருத்தப் பநாரநாட்டினநார். என் உளளஷமைல்லநாம பூரித்தது.

பநாலநாமைணி படம
இமமுகற படத்தல் கிகடக்கும வருவநாய் முழுவகதயும கமஷபனிக்குக் கநாட்சகள, உகடகள
தயேநாரிப்பதஜலஜயே ஷசலவிட முடிவு ஷசய்ஜதநாம. அதற்கு வசதயேநாகக் கமஷபனிகயே எட்கடயே புரம
ஷகநாண்டு ஷசன்ஜறநாம. இகளயே ரநாஜேநா அவர்களின் ஷசநாந் தக் ஷகநாட்டககயில் சநாமைநான்ககளஷயேல்லநாம
ஜபநாட்டு விட்டு, ஜவண்டியே ஏற்பநாடுகள ஷசய்ஜதநாம.
சறுவர்ககள மைட்டும அவரவர்கள ஷசநாந்த ஊருக்கு அனுப்பி கவத்ஜதநாம. கநாட்ச அகமைப்பநாளர்கள
ஷகநாட்டககயி ஜலஜயே இருந்தநார்கள. கணக்குப் பிளகள தர்மைரநாஜேஜு ஜமைற்பநார்கவயேநாளரநாக இருந்து,
எல்லநாவற்கறயும கவனித்துக் ஷகநாண் டநார். ஷபரியே நடிகர்கள சலர், படத்தல் நடிப்பதற்கநாக எங்க
ஜளநாடு வந்தநார்கள. இவர்களில் எஸ். வி. சகஸ்ரநநாமைம, பிரண்டு ரநாமைசநாமி, டி.என். சவதநாண,டி.பி
சங்கரநநாரநாயேணன் ஆகிஜயேநாரும இருந்தனநார்.
எஸ். வி. சகஸ்ரநநாமைம பநாலநாமைணி படத்தன் கதநாநநாயேகன் எஞ்சட் சங்கநாக நடித்தநார். சநாண்ஜடநா வி.
ஜக. ஆச்சநாரி, பக்கநாத் தருடனநாக நடித்தநார். சன்னண்ணநா ககத வசனம எழுதும ஷபநாறுப்கப ஏற்றுக்
ஷகநாண்டநார். மைற்றவர்கள எல்ஜலநாரும பல பநாத்தரங்ககள ஏற்று நடித்ஜதநாம. என். எஸ்.
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கிருஷ்ணகனயும இந்தப் படத்தல் நடிக்கச் ஷசய்யே ஜவண்டுஷமைன்று ஷபரியேண்ணநா வற்புறுத்தனநார்.
படநாதபதகள அதன்படி என். எஸ். ஜக. கயே யும ஒப்பந்தம ஷசய்தநார்கள. அவரும எங்கஜளநாடு
பநாலநாமைணி யில் நடித்தநார்.

பநாஜவந்தர் பநாரததநாசன்
பநாலநாமைணிக்குப் பநாடல்கள எழுதத் தமிழகத்தன் தன்னிக ரில்லநாத புரட்சக்கவினநார்
பநாரததநாசகன ஏற்பநாடு ஷசய்தருந்தநார்கள. அவர் ஈஜரநாட்டுக்கு வந்து எங்கஜளநாடு தங்கினநார்.
பநாரததநாசன் பநாடல்களிஜல உளளத்கதப் பறிஷகநாடுத்தவன் நநான். பநாடல்கள எழுத அவகர ஏற்பநாடு
ஷசய்யுமபடி நநான்தநான் படநாதபதகளிடம வற்புறுத்தஜனன். கவிஞஜரநாடு ஷநருங்கிப் பழகவும
உகரயேநாடவும எனக்கு வநாய்ப்புக் கிகடத்தது. உயேர்ந்த ஜமைகதகஜளநாடு பழகுவஷதன்பது ஒரு
அரியேககல. கநாலமைறிந்து ஷமைன்கமை யேநாகப் பழக ஜவண்டும. அவர்ககளப் புரிந்து ஷகநாண்டு பழக
ஜவண்டும. புரட்சக் கவினநார் அப்படிப் பழகி உறவநாட ஜவண்டியே ஷபரியே ஜமைகத என்பகத
அந்நநாளிஜலஜயே நநான் புரிந்து ஷகநாண்ஜடன். சன்னண்ணநா டி. ஜக, முத்துசநாமிதநான் படத்தன் சங்கீத
கடரக்டர். பநாரததநாசன் அவஜரநாடு நல்ல முகறயில் ஒத்துகழத்தநார். பநாலநாமைணிக்குரியே பநாடல்கள
அகனத்தும ஈஜரநாட்டிஜலஜயே எழுதப் ஷபற்றன.
தகரப்படங்களுக்குப்பநாடல்கள எழுதுவதஜல புரட்சக்கவிஞருக்கு உற்சநாகமில்கல. மைற்றவர்கள
வற்புறுத்தலுக்கநாக ஏஜதநா எழுதனநார். பநாடல்கள எழுத உட்கநாருவநார், இரண்டு வரிகள எழுதுவநார்.
உடஜன ஏதநாவது இலக்கியே ஜபச்சு ஷதநாடங்கும. அதஜலஜயே மூழ்கிவிடுவநார்.சுகவஜயேநாடு ஜபசக்
ஷகநாண்டிருப்பநார். பநாடல்ககளப் பற்றி யேநாரநாவது நிகனவுபடுத்துவநார்கள. “அது ஷகடக்குதுப்பநா;
எழுதனநால் ஜபநாச்சு. சனிமைநாப் பநாட்டுத் தநாஜன?"ன்று ஷசநால்லிவிட்டு மீண்டும ஜபச்கசத் ஷதநாடங்குவநார்.
ஈஜரநாட்டிலும ஏற்கநாடு மைகலப்பகுதயிலும பநாலநாமைணிக்குச் சல ஷவளிப்புறக் கநாட்சகள
படஷமைடுக்கப்பட்டன.

கடரக்டர் பி. வி. ரநாவ்
பநாலநாமைணிகயே கடரக்ட் ஷசய்யே பி. வி. ரநாவ் வந்து ஜசர்ந்தநார். அவர் ஒத்தகக பநார்க்கும முகறயும, படம
எடுக்கும விதமும எங்களுக்கு ஜவடிக்ககயேநாக இருந்தன. யேநார் எகதச் ஷசநான் ஞலும ஜகட்கமைநாட்டநார்.
தநாஜமை சர்வநாதகநாரியேநாக இருந்து ஷசயே லநாற்றினநார். எங்கஜளநாடு நடிக்க வந்தருந்த ஷபண்கள அவரிடம
அகப்பட்டுக் ஷகநாண்டு விழித்தது மிகவும பரிதநாபமைநாக இருந்தது. அடிக்கடி எங்களுக்குள தகரநாறு நடந்து
ஷகநாண்ஜட இருந்தது. எங்களுக்கு வந்த ஆத்தரத்கதஷயேல்லநாம ஒருவநாறு அடக்கிக் ஷகநாண்டு, 1937 இல்
குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண் நநாடகத்கதத் தயேநாரித்தஜபநாது கடரக்டர் வி.பி.வநார் என்று ஒரு பநாத்தரத்கதப்
பகடத்ஜதநாம, ரநாவ் ஷசய்த அட்டூழியேங்கஜள அந்த வநார் என்னும பநாத்தரத்தன் மூலம மைக்களுக்கு
விளக்கிக் கநாட்டி எங்கள வயிற். ஷறரிச்சகலத் தீர்த்துக் ஷகநாண்ஜடநாம. சகபஜயேநார் அந்தக் கநாட்சகயேப்
பிரமைநாதமைநாக ரசத்தநார்கள.
கடரக்டர் பி.வி.ரநாவ் சநாதநாரணமைநாக எப்ஜபநாதுஜமை நிதநா னத்தல் இருப்பதல்கல. அகர
மையேக்கத்தஜலஜயேதநான் கநாரியேங் ககளச் ஷசய்வது வழக்கம. அஜத நிகலயில் படத்கதயும கடரக்ட்
ஷசய்தநார். நநாங்கள பமபநாயில் இருந்த அஜத சமையேத்தல் புளுவில் சந்தரகநாந்தநா,
வசந்தஜசனநா படப்பிடிப்பு நடந்து ஷகநாண்டிருந்தது. ஒருநநாள எல்ஜலநாரும புனநா ஷசன்று ரநாஜேநாகவப்
பநார்த்து வந்ஜதநாம. கடரக்டர் ரநாவும எங்கஜளநாடு ரநாஜேநாகவப் பநார்க்க வந்தருந்தநார். எல்ஜலநாரும
மைகிழ்ச்சஜயேநாடு அளவளநாவிக் ஷகநாண் டிருக்கும ஜநரத்தல் கடரக்டர் ரநாஜேநா,
“ஜட பசங்களநா, ரநாவ் ஒன்னும ஷதரியேநாதவன்; அப்பநாவி. நீங்கதநான் கூட இருந்து படத்கத உருப்படியேநாச்
ஷசய்யேனும” என்று எங்களிடம கூறினநார். கடரக்டர் ரநாவிடம,
“ஜட ரநாவ், கபயேன்கஷளல்லநாம நல்ல புத்தசநாலிங்க. நீ சர்வநாதகநாரம பண்ண ஆரமபிச்சடநாஜத.
அவங்கஜளநாட ஒத்துகழச்சு படத்கத ஒழுங்கநா எடுக்க முயேற்ச பண்ண” என்று கூறினநார். ரநாஜேநாவின்
வநார்த்கதகள தீர்க்கதரிசனம ஜபநால் இருந்தன.

ஷபருந் ஜதநால்வி
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பமபநாயில் படப்பிடிப்பு நடந்து ஷகநாண்டிருக்கும ஷபநாழுது எட்கடயேபுரம அரண்மைகனக்
ஷகநாட்டககயில் கமஷபனிக்குப் புதயே கநாட்சகள தயேநாரநாகி வந்தன. பமபநாயில் எங்களுக்கு நிமமைதஜயே
இல்கல. கமஷபனியின் வளர்ச்சபற்றிக் கனவுகள கண்ஜடநாம. மைனத்தஜலஜயே புதயே புதயே
ஜகநாட்கடககளக் கட்டிஜனநாம.
அந்ஜதரி ரநாமனிக்லநால் ஜமைநாகன்லநால் ஸ்டுடிஜயேநாவில் இரண்டு மைநாதம ஷதநாடர்ந்து படப்பிடிப்பு
நகடஷபற்றது. எப்படிஜயேநா படத்கத ஒருவநாறு முடித்துக் ஷகநாண்டு தருமபிஜனநாம. படத்தன்
எடிட்டிங்'கின் ஜபநாது சன்னண்ணநா உடனிருப்பது நல்லஷதன எல்ஜலநாரும எண்ணிஜனநாம. கடரக்டர்
ரநாவ், பிடிவநாதமைநாக மைறுத்து விட்டநார்.
நநாங்கள தருமபியே இரண்டு மைநாதத்தற்குப் பிறகு பநாலநாமைணி படம மைதுகரயில் தகரயிடப்பட்டது.
நநாங்கள நநால்வரும ஜபநாய்ப் பநார்த்ஜதநாம. எங்களுக்ஜக மூகள குழமபியேது. எடுத்தஜத ஜமைநாசம. அதலும
கநாட்சககள முன்னும பின்னுமைநாக ஷவட்டி ஒட்டி ஒஜர குளறுபடி ஷசய்தருந்தநார். பி. வி. ரநாவ். படத்கத
முழுதும பநார்க்க மைனமின்றிப் பநாதயிஜலஜயே எழுந்து வந்து விட்ஜடநாம. முதல் படம ஜமைனகநா சறந்த
படஷமைனப் பரிசு ஷபற்றது. இரண்டநாவது படம பநாலநாமைணி படுஜதநால்வி அகடந்தது.
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சன்னண்ணநா தருமைணம
பமபநாயிலிருந்து நநாங்கள தருமபியேதும நநாகர்ஜகநாவிகலச் ஜசர்ந்த வடிவீசுரத்தல் சன்னண்ணநா டி. ஜக.
முத்துசநாமிக்கும ஷசல்வி ஜகநாலமமைநாளுக்கும 30.4.1937 இல் தருமைணம சறப்பநாக நடந்ஜதறியேது.
தருமைணம முடிந்தபின் எல்ஜலநாரும எட்கடயேபுரம ஷசன்ஜறநாம, நநாடகங்கள ஷதநாடர்ந்து நகடஷபற்றன.
எட்கடயே புரத்தலும ஜகநாவில்பட்டியிலும சல நநாடகங்கள நடத்தஜனநாம. அடுத்து, தருஷநல்ஜவலியில்
புதயே புதயே முகறகளில் பிரமைநாதமைநாக விளமபரம ஷசய்து, புதயே கநாட்சகளுடன் பநாமபநாய் ஷமையில்
நநாடகத்கத நடந்தஜனநாம. முன்ஷபல்லநாம பமபநாய் ஷமையில் கமஷபனியின் முக்கியே நநாடகங்களில்
ஒன்றநாகவும, வசூகலத்தரும நநாடகமைநாகவும இருந்தது. இப்ஜபநாது புதயே கநாட்சகஜளநாடு நடித்தும என்ன
கநாரணத்தநாஜலநா அதற்கு வசூல் ஆகவில்கல. படுஜமைநாசமைநாக இருந்தது. எங்களுக்கு ஒன்றும
புரியேவில்கல. நநாடகங்கள சறப்பநாக நகடஷபற்றன. மைனகதத் தளர விடநாமைல் உற்சநாகத்ஜதநாடு நடித்து
வந்ஜதநாம.

ஜதசபக்தக்குத் தகட
அப்ஷபநாழுது, நடத்தப் ஜபநாகும நநாடகங்கஜள முன்னதநாகஜவ அறிவிக்க ஜவண்டுஷமைன ஒரு புதயே
உத்தரவு ககலக்டரிடமிருந்து வந்தது. நநாங்கள நநாடகங்ககளக் குறித்து அனுப்பிஜனநாம. ஜதசபக்த,
கதரின் ஷவற்றி, ஜேமபுலிங்கம ஆகியே மூன்றுநநாடகங்ககள மைட்டும தகட ஷசய்தருப்பதநாக எங்களுக்கு
அறிவிக்கப்பட்டது.
கநாங்கிரஸ்கநாரர்கள சட்டசகபகயேக் ககப்பற்றி, தகலவர் ரநாஜேநாஜி முதலகமைச்சரநாகப்
ஷபநாறுப்ஜபற்றிருந்த சமையேம அது. ஜதசயேவநாதகள அகமைச்சர்களநாக இருக்கும ஜநரத்தல் ஜதசயே
நநாடகங்களுக்குத் தகடயேநா? எங்கள உளளம குமுறியேது. தருஷநல்ஜவலி மைநாவட்டத்தன் அப்ஜபநாகதயே
கஷலக்டரின் ஷபயேர் ரநாமைமூர்த்த என்று நிகனவு. அவருகடயே ஜபநாக்ககக் கண்டித்து எங்கள சநார்பில்
ஜில்லநா கநாங்கிரஸ் கமிட்டி தீர்மைநானம நிகற ஜவற்றியேது. சுதந்தரச்சங்கு என்னும ஷபயேரநால் அப்ஜபநாது
ஷசன்கனயில் நகடஷபற்று வந்த கநாலணநா வநார இதழ், கஷலக்டரின் ஷசயேகலக்கண்டித்துத் தகலயேங்கம
எழுதயேது. கல்லிகடக்குறிச்ச எம.எல்.ஏ. தருமைத லட்சுமி சங்கரய்யேர் எவ்வளஜவநா முயேற்ச எடுத்துக்
ஷகநாண்டநார். எதுவும பயேனளிக்கவில்கல. மைநாநிலத்தல் கநாங்கிரஸ் ஆட்ச ஷசலுத்துகிறது; ஆனநால்
மைநாவட்டத்தல் கஷலக்டர் ஆதக்கம ஷசலுத்துகிறநார்! நநாங்களும என்ஷனன்னஜவநா ஷசய்து பநார்த்ஜதநாம.
நநாடகத்தன் தகட நீங்கஜவ இல்கல. அப்ஜபநாது விளமபர அகமைச்சரநாக இருந்த தரு. எஸ்.
ரநாமைநநாதன் எங்கள பகழயே நண்பர். நநாங்கள ஷபரியேநார் அவர்கஜளநாடு ஷதநாடர்பு ஷகநாண்ட நநாள முதஜல
எஸ்.ரநாமைநநாதஜனநாடும ஷநருங்கி பழகிஜனநாம. அவரும எங்கள ஜதசப்பக்தகயேப் பநார்த் தருக்கிரு.ர்.
எனஜவ, அவருக்குத் தனிப்பட்ட முகறயில் நிகலகமைகயே விளக்கி ஒரு நீண்ட கடிதம எழுதஜனன்.
அதற்கு அவர் ஆறுதல் கூறிப் பதல் எழுதயிருந்தநார். தங்களுக்கிருக்கும தற்ஜபநாகதயே அதகநாரத்கதக்
ஷகநாண்டு என்ன ஷசய்யே முடியுஜமைநா அவ்வளகவயும ஷசய்வதநாக அறிவிக்கப்பட் டிருந்தது. ஆனநால்
எதுவும நகடஷபறவில்கல. ஜதசபக்தகயேயும கதரின் ஷவற்றிகயேயும தருஷநல்ஜவலி மைநாவட்டத்தன்
எந்த ஊரிலும நடத்த முடியேநாமைகல ஜபநாய் விட்டது. அப்ஜபநாது எட்கடயேபுரம இகளயே ரநாஜேநா
அவர்களின் கமஷபனியிலிருந்த சல நடிகர்கள எங்கள குழுவில் ஜசர்க்கப் ஷபற்றநார்கள, அவர்களில் டி.
வி. நநாரயேணசநாமி, பி. எஸ் ஜவங்கடநாசலம, எஸ். பி. வீரநாச்சநாமி ஆகிஜயேநார் குறிப்பிடத் தக்கவர்கள.

சுசந்தரம ஜகநாமைத
முதலநாவதநாக எங்கள கமஷபனியில் இருந்த நடிகக, நககச் சுகவ நடிகர் எம. ஆர். சநாமிநநாதனின் தங்கக
மீனநாட்ச. இவ ளுக்குப் பின் நீண்ட கநாலமைநாகப் ஷபண்கள யேநாகரயும ஜசர்த்துக் ஷகநாளள ஜவண்டநாம
என்ற முடிஜவநாடு இருந்ஜதநாம. ஆனநால் 1936 இல் பநாலநாமைணி படம முடிந்து மீண்டும குழுகவத்
ஷதநாடர்ந்து நடத்தயேஜபநாது சுசந்தரம ஜகநாமைத எங்கள குழுவிஜல ஜசர்க்கப் ஷபற்றநார், இவர் நன்றநாகப்
பநாடும தறகமை ஷபற்றவர். இவருகடயே இகசஞநானத்துக்கநாகஜவ இவகர விருமபிச்ஜசர்த்துக்
ஷகநாண்ஜடநாம. வயேது வந்த ஷபண்ணநாக இருந்ததநால் வந்த உடஜனஜயே முக்கியே பநாத்தரங்ககள ஏற்று
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நடித்தநார். ஏறத்தநாழ அப்ஜபநாது நகடஷபற்ற எல்லநா நநாடகங்களிலும கதநாநநாயேகி ஜவடம இவருக்ஜக
ஷகநாடுக்கப்பட்டது. எட்கடயேபுரம, ஜகநாவில் பட்டி, தருஷநல்ஜவலி, கல்லிகடக்குறிச்ச, நநாகர்ஜகநாவில்
ஆகியே ஊர்களில் ஏறக்குகறயே ஏழுமைநாத கநாலம இவர் கமஷபனியில் நடித்தநார். நநாகர்ஜகநாவிலில் இவர்
தநாமைநாகஜவ விலகிக் ஷகநாண்டநார். நல்லமுகறயில் நடித்து வந்த இவர் தடீஷரன்று விலகியேது எங்களுக்குக்
ஷகநாஞ்சம சரமைமைநாகஜவ இருந்தது. நநாகர்ஜகநாவிலிலிருந்து தண்டுக்கல் வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம.

ரங்கரநாஜேஜு நநாடகங்கள நிறுத்தப்பட்டன
அப்ஜபநாது ஷபருமபநாலும ரங்கரநாஜேஜுவின் நநாடகங்கஜள எங்கள குழுவில் அதகமைநாக நகடஷபற்று
வந்தன. இரநாஜேநாமபநாள நநாடகத்தற்கு இருபத்கதந்து ரூபநாயும, இரநாஜஜேந்தரன், சந்தர கநாந்தநா,
ஜமைநாகனசுந்தரம ஆகியே நநாடகங்களுக்கு நநாடகம ஒன்றுக்கு முப்பது ரூபநாயும ரநாயேல்டியேநாகக் ஷகநாடுத்து
வந்ஜதநாம. வசூல் மிக ஜமைநாசமைநாக இருந்த நிகலயில் இந்தத் ஷதநாகககயேக்ஷகநாடுப்பது மிகவும சரமைமைநாக
இருந்தது.
நநாவல் நநாடகங்களுக்குச் சல சமையேங்களில் ஐமபது, அறுபது ஆநான் வசூலநாயிற்று. எனஜவ ஷபரியேண்ணநா
ரங்கரநாஜேநாவுக்குக் கடிதம எழுதனநார். சுமைநார் பத்தநாண்டுகளநாகத் தங்கள நநாட கங்ககள நநாங்கள நடித்து
தருகிஜறநாம.இதுவகர பல ஆயிரங்ககள ரநாயேல்டியேநாகக் ஷகநாடுத்தருக்கிஜறநாம. அகதஷயேல்லநாம உத்
ஜதசத்து. இப்ஜபநாது வசூல் இல்லநாமைல் கஷ்டப்படும நிகலயில், ரநாயேல்டி ஷதநாகககயேக் ஷகநாஞ்சம
குகறத்துப் ஷபற்றுக் ஷகநாளள ஜவண்டும. பமமைல் சமபந்த முதலியேநார் நநாடகங்களுக்குக் ஷகநாடுப்
பதுஜபநால நநாடகம ஒன்றுக்குப் பத்து ரூபநாய் தநாங்கள நநாடகங் களுக்கு அனுப்பி விடுகிஜறநாம. தயேவு
ஷசய்து அனுமைதயுங்கள” என்று உருக்கமைநாக எழுதனநார். ரங்கரநாஜேஜு அதற்கு எழுதயே பதல் சறிதும
அனுதநாபம இல்லநாததநாகவும கடுகமையேநானதநாகவும இருந்தது.
“ரநாயேல்டித் ஷதநாகககயேச் சறிதுமகுகறத்துக் ஷகநாளளமுடி யேநாது. முழுத்ஷதநாகககயேயும முன் பணமைநாக
அனுப்பிவிட்டுத் தநான் நநாடகம நடத்த ஜவண்டும. அதற்கு இஷ்டமில்லநா விட் டநால் என் நநாடகத்கத
நிறுத்தவிடலநாம.”
இவ்வநாறு எழுதப் ஷபற்றிருந்த ஜஜே. ஆர். ரங்கரநாஜேஜூ அவர்களின் கடிதத்கதக் கண்டதும எங்கள மைனம
ஷசநால்ஷலநான ஜவதகன அகடந்தது. நநாங்கள நநால்வரும நீண்டஜநரம விவநா தத்ஜதநாம. இறுதயேநாக
இனிஜமைல் என்றுஜமை ரங்கரநாஜேஜுவின் நநாடகங்ககள நடிப்பதல்கல ஷயேன்று முடிவு ஷசய்ஜதநாம. அஜத
ஜவகத்தல் புதயே சமுக நநாடகங்ககள நடத்தத் தட்டமிட்ஜடநாம.

தகலவர் கநாமைரநாஜ் தகலகமை
அரசயேல் தகலவர்கள பல்ஜவறு கட்சயினரநாயினும அவர்கள அகனவருடனும எங்களுக்கு ஷநருங்கியே
பழக்கமுண்டு. என்கனப் ஷபநாறுத்தவகரயில் எனக்ஷகன்று சல லட்சயேங்ககளக் ககடப் பிடிப்பவன்
நநான். அவற்றுக்கு மைநாருன கருத்துக்ஷகநாண்டவர் கஜளநாடும நநான் பகககமை ஷகநாளவதல்கல.
பண்புடஜனஜயே பழகு ஜவன். ஜதச விடுதகலப் ஜபநாரநாட்டத்தல் ஈடுபட்ட தகலவர்களிடம எனக்குப்
ஷபரு மைதப்புண்டு. அந்த வககயில் தகலவர் கநாமைரநாஜ் அவர்களிடமும மைட்டப்பநாகற
ஷவங்கட்ரநாகமையேர் அவர்களிடமும மிகுந்த அன்பு ஷகநாண்டிருந்ஜதன். தகலவர் கநாமைரநாஜ் அவர்ககளத்
தண்டுக்கல்விலுளள எங்கள நண்பர் தரு கருப்புச்சநாமி அவர்களின் கதர் ககடயிஜலஜயே அடிக்கடி
சந்தத்து உகரயேநாடியேதுண்டு. தண்டுக்கல் தங்கரத்தனம, நீரநாம ஜசஷன், நகரமைன்றத் தகலவர் பி. வி.
தநாஸ், மைணிபநாரத, கஜணசய்யேர் ஜபநான்ற ஜதசயேப் பற்று கடயே நண்பர்கஜளநாஷடல்லநாம எங்களுக்குப்
பழக்கமுண்டு. ஷபநாதுவநாக எங்களுக்கு நண்பர்கள அதகம நிகறந்த நகரங்களில் தண்டுக்கல்லும ஒன்று
எனச் ஷசநால்லலநாம. ‘ஜதசபக்த’ நநாடகத்கதப் பநார்கவயிட்டு ஆச கூறுமபடி தகலவர் கநாமைரநாஜேகரயும,
மைட்டப்பநாகற ஷவங்கட்ரநாகமையேகர யும அகழத்தருந்ஜதநாம. 20. 11- 37 ல் நடந்த ஜதசபக்த நநாடகத்
‘தற்குத் தகலவர் கநாமைரநாஜ் தகலகமை தநாங்கினநார். மைட்டப்பநாகற ஷவங்கட்ரநாகமையேரும சறப்பு
விருந்தனரநாக வந்தருந்தநார். இருவரும நநாடகத்கத மிகவும பநாரநாட்டினநார்கள. அத்துடன்
நற்சநான்றுகளும எழுதத் தந்து உதவினநார்கள. அந்த நநாளில் எங்களுக்கு வசூல் இல்லநாது ஜபநானலும இது
ஜபநான்ற பநாரநாட்டுக்கஜள ஜமைன்ஜமைலும இத் துகறயில் ஊக்கத்கதயும உற்சநாகத்கதயும அளித்து வந்தன.
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18. 12. 37 ல் ஷபநாதுவுடகமைக் கட்சப் பத்தரிக்ககயேநான ஜேனசக்தவநார இதழுக்கநாக சந்தரகநாந்தநா நநாடகம
நடிக்கப் பட்டது. அன்று ஜதநாழர் ஜீவநானந்தம தகலகமை தநாங்கிப் பநாரநாட்டினநார், அவரது கமபீரமைநான
ஊக்கம, உணர்ச்ச நிகறந்த ஜபச்சு ஜமைலும எங்ககள உற்சநாகப்படுத்தயேது.

சன்னண்ணநாவின் நநாடகத் தறகமை
எங்கள நநால்வரில் சன்னண்ணநா டி. ஜக. முத்துசநாமி அவர்களுக்கு நநாடகம புகனயும ஆற்றல் நன்கு
அகமைந்தருந்தது. அப்ஜபநாது அன்னபூர்ணநா மைந்தரம என்னும மைகலயேநாள நநாவல் ஒன்கற நநாங்கள
படித்துக்ஷகநாண்டிருந்ஜதநாம. அது வங்கநாளியிலிருந்து ஷமைநாழி ஷபயேர்க்கப் ஷபற்ற ககத. அந்தக்ககதயின்
அகமைப்பு எங்களுக்கு மிகவும பிடித்தருந்தது. இந்தயிலிருந்து ஷமைநாழி ஷபயேர்த்ததநாக மைகலயேநாள
ஆசரியேர் குறிப்பிட்டிருந்தநார். எனஜவ நநாங்கள ‘அன்ன பூர்ணிகநா மைந்தர்’ என்னும அதன் இந்தஷமைநாழி
ஷபயேர்ப்கப வரவகழத்துப் படித்ஜதநாம. நநாகர்ஜகநாவிலில் ஒய்வநாக இருந்த நநாட்களில்
நநானுமசன்னண்ணநாவும ஒரளவு இந்த படிக்கக் கற்றுக் ஷகநாண்ஜடநாம. மைகலயேநாளம, இந்த ஆகியே இரு
ஷமைநாழி ஷபயேர்ப்புகளின் துகணஜயேநாடு அந்தக் ககதகயேத் தமிழ் நநாடகமைநாக எழுத முடித்தநார்
சன்னண்ணநா. குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண் என்று அந்த நநாடகத்தற்கு ஷபயேரிட்டநார்.

குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண்
எங்கள நநாடக வநாழ்க்ககயில் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு முக்கியே சறப்பு உண்டு. ஒரு எழுத்தநாளருகடயே
நநாவகலஜயேநா, நநாடகத் கதஜயேநா அவரது அனுமைதயின்றி நநாங்கள நடித்தஜத இல்கல. எழுத்தநாளருக்குச்
சறப்பளிக்க ஜவண்டுஷமைன்பது எங்கள லட்ச யேங்களில் ஒன்று. எனஜவ ‘குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண்’
நநாடகத்கத எழுத முடித்ததும அந்தக் ககதகயே எழுதயேவகரத் ஜதடி அவரிடம அனுமைதஷபற மிகவும
சரமைப்பட்ஜடநாம. இந்த மைகலயேநாள நூல்களில் அதன் மூல ஆசரியேரின் முகவரி இல்கல. ஆங்கில
ஷமைநாழிஷபயேர்ப்பு ஒன்கற ஷவளியிட்ட கல்கத்தநா நூல் நிகலயேத்தன் முகவரி இந்த நூலில் இருந்தது.
எனஜவ அந்நூல் நிகலயேத்தற்கு எழுதக் கதநாசரியேரின் முகவரிகயேப் ஷபற்ஜறநாம. அதன்பிறகு அந்நூலின்
ஆசரிகயே கிருபநாஜதவிக்கு ஒரு ஷதநாகக ஷகநாடுத்து, அதன் உரிகமைகயேப் ஷபற்று நநாடகத்கத அரங்
ஜகற்றிஜனநாம. 1937 டிசமபர் 25 ந் ஜதத தண்டுக்கல்லில் *குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண் நநாடகம சறப்பநாக
அரங்ஜகறியேது. நநாடக நுணக்கங்ககள நன்கறிந்த புலவர்கள பலர் இத்தகககயே ஒரு அற்புதமைநான
நநாடகம தமிழ் நநாடக உலகில் இதுவகர நகட ஷபற்றதல்கலஷயேனப் புகழ்ந்தநார்கள. பிரசத்த ஷபற்ற
ஜதசயேக வி க. ஆ. ஆறுமுகனநார் இந் நநாடகத்தற்கு அருகமையேநான பநாடல் ககளப் புகனந்து தந்தநார்.

கவி ஆறுமுகனநார்
கவி ஆறுமுகளுர் அவர்ககளப்பற்றி இங்ஜக சல வநார்த்கத கள குறிப்பிடுதல் கடகமைஷயேன
எண்ணநாகிஜறன். ஆறுமுகனநார் பழம புலவர்களின் அடிச்சுவட்டிஜலஜயே பநாடல்கள புகனபவர்.
யேநாப்பிலக்கண விதமுகறககள முகறயேநாகப் படித்தவர் மைகநாகவி பநாரத யிடம அளவற்ற
பக்தயுகடயேவர். யேநாரத படிப்பகம என் னும ஷபயேரநால் தநாம வநாழும இரநாமைலிங்கமபதயிஜல ஒரு
படிப்ப கம நிறுவி, நிரந்தரமைநாக ஹரிஜேனத் ஷதநாண்டு புரிந்து வருபவர். விடுதகலப் ஜபநாரநாட்டங்களில்
ஈடுபட்டுச் சகற ஷசன்ற நல்ல தயேநாகி. சறந்த பண்புகடயேவர். குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண் நநாடகத்தற்குப்
பநாடல்கள எழுதயேதன் மூலம இவர் எனக்கு அறிமுகமைநானநார். அதன் பின் தயேநாரநான வித்தயேநாசநாகரர்,
மைற்றும பல நநாடகங்களுக்கும, ஏற்கனஜவ நகடஷபற்று வந்த பகழயே நநாட கங்களுக்கும இவர்
பநாடல்கள புகனந்தநார். எங்கள சமுதநாயே சர் தருத்த நநாடகங்ககளப் பற்றி ஏரநாளமைநான கவிகதகள
பநாடியிருக் கிறநார். எனக்கு எழுதும கடிதங்கள பலவற்கறயும இவர் கவிகத யேநாகஜவ எழுதுவநார்.
என்னுடன் ஆண்மீக உறவு ஷகநாண்டுளள நண்பர்களில் இவரும ஒருவர்.

ஜக. ஆர். சதநாரநாமைன்
குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண் நநாடகத்தற்கு அஜமைநாகமைநான ஆதரவு கிகடத்தது. அப்ஜபநாது எங்கள குழுவில்
முக்கியே ஷபண் ஜவடங்ககளப் புகனந்து வந்தவர் ஜக. ஆர். சத்தநாரநாமைன் என்ற இகளஞர். இவர்
நன்றநாகப் பநாடும தறகமையுகடயேவர். மிகுந்த சுறுசுறுப்புளளவர். குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண்ணில் கதநா நநாயேகி
சகதயேநாக இவர் நடித்தநார். ரசகர்களில் பலர் இவகரப் ஷபண்ஷணன்ஜற எண்ணி ஏமைநாற்றம
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அகடந்தனநார். எல்லநா நநாடகங்களிலும கதநாநநாயேகியேநாக இவர் தறமபட நடித்தநார். எனக்கு மைகளநாகவும,
மைகனவியேநாகவும, மைநாதநாவநாகவும நடித்த ஷபருகமை இவருக்குண்டு. நடிப்பதல் மைட்டுமைல்ல, நநாடகத்கத
ஜமைகடயில் உருவநாக்குவதலும இவருக்கு நிகறந்த ஆற்றல் உண்டு. எங்கள நநாடகக் குழுவில்
சட்டநாமபிளகள ஸ்தநானத்தல் இவர் நீண்ட கநாலம பணி புரிந்தருக்கிரு.ர். நநாடகம சறப்பநாக நகடஷபற
ஜவண்டு ஷமைன்பதல் மிகுந்த அக்ககற ஷகநாண்டவர். ஷபண்கஜள ஷபண் பநாத்தரங்ககள நடிக்கத்
ஷதநாடங்கியேபின் பல் ஜவறுப்பட்ட ஆண் பநாத்தரங்ககளயும தநாங்கி நடித்துப் புகழ் ஷபற்றநார் இவர்.
1948 இல் நநாங்கள ஜகநாயேமுத்துT ரில் இருந்தஜபநாது பில்ஹணன் படப்பிடிப்பிற்கநாக நநான்இரவு
ஜநரங்களிலும ஸ்டுடிஜயேநா வில் இருக்க ஜநர்ந்தது.அந்தச் சமையேங்களில் ஜசர்ந்தநாற்ஜபநால் பத ஜனந்து
நநாட்கள எனக்குப் பதல் ஒளகவயேநார் ஜவடத்கத, சதநா ரநாமைன் ஏற்றுத் தறமபட நடித்தநார். நநாஜன
சலநநாட்கள அவரது ஒளகவயேநார் நடிப்கபச் சகபயில் வீற்றிருந்து பநார்த்து ஷபருமிதம அகடந்ஜதன்.
1955 இல் நநாங்கள தயேநாரித்த இரநாஜேரநாஜே ஜசநாழன் நநாடகத்தல் கதநானநாயேகன் வீர
விமைலநாதத்தனநாக நடித்து மைங்கநாத புககழப் ஷபற்றநார் ஜக. ஆர். சத்தநாரநாமைன். இவருகடயே நநாடக
நடிப்பிகனப் பநாரநாட்டித் தமிழ்நநாடு சங்கீத நநாடகச் சங்கம இவருக்குக் ககலமைநாமைணி என்ற விருதகன
வழங்கியுளளது.

எம. எஸ். தஷரளபத
தண்டுக்கல் முடிந்து தநாரநாபுரம வந்ஜதநாம. தநாரநாபுரத்தல் நல்ல வசூலநாயிற்று. ஆனநால் நகரசகப
அதகநாரிகளின் ஷதநாந்தரவு அதகமைநாக இருந்தது. அதனநால் நீண்ட கநாலம நநாடகம நடத்த முடியேநாமைல்
தருப்பூருக்கு வந்ஜதநாம. தருப்பூரில் எம. எஸ். தஷரளபத எங்கள குழுவில் சன்னஞ்சறுமியேநாக
வந்துஜசர்ந்தநாள. அதற்கு முன்பும எங்கள குழுவில் சுசந்தரம ஜகநாமைத, மீனநாட்ச முதலியே நடிககயேர்
இருந்தநார்கள என்பகத முன்ஜப கூறியிருக்கிஜறன். என்றநாலும, நீண்டகநாலம பநாலர் குழுவில் இருந்த
முதல் தர நடிககயேநாக எம. எஸ். தஷரளபதகயேத்தநான் குறிப்பிட ஜவண்டும. தஷரளபத நன்றநாக
பநாடுவநாள. அவள முதன் முதலநாகப் ஜபநாட்ட ஜவடம பபூன். ‘மைஞ்சள குருவி ஊஞ்ச லநாடுஜத’ என்னும
பநாடகலப் பபூகக வந்து அவள பநாடும ஜபநாது சகபஜயேநார் தமகமை மைறந்து ககதட்டி ஆரவநாரிப்பநார்கள.
இரநாமைநாயேண நநாடகத்தல் குரங்குகளின் நடனம உட்பட எல்லநாக் ஜகநாஷ்டி நடனங்களிலும தஷரளபத
கலந்துஷகநாளவநாள. சறுவர் களிகடஜயே அகரக்கநால் சட்கடஜயேநாடு நின்று ஷகநாண்டிருக்கும. அவகளப்
ஷபண்ணநாகஜவ யேநாரும எண்ணவில்கல. ஒஜர ஒரு ஷபண்கண குழுவில் கவத்துக் ஷகநாண்டு
அவளுக்குப் பிரத்தஜயேக வசதககளச் ஷசய்து ஷகநாடுப்பது சரமைமைநாக இருந்தது. ஷபரியேண்ணநா அவகள
விலக்கிவிட எண்ணினநார். எனக்கு அவள தறகமையில் அபநார நமபிக்கக இருந்ததநால் அவள
எதர்கநாலத்தல் கமஷபனியின் சறந்த நடிககயேநாக விளங்குவநாஷளன்று அண்ணநாவிடம உறுத கூறிஜனன்.
அதன் பிறகு அவளுக்கு ஜவண்டியே வசதகள ஷசய்து ஷகநாடுக்கப்பட்டது. தஷரளபத பிற்கநாலத்தல் நநான்
எதர்பநார்த்த படி எங்கள சகபயின் முதல்தர நடிககயேநாக விளங்கினநாள. வீரம, கநாதல், ஜசநாகம ஆகியே
எச்சுகவகயேயும அதற்குரியே ஷமைய்ப்பநாட்டுணர்ச்சயுடன் தறமபட நடித்துப் ஷபரும புகழ் ஷபற்றநாள.
குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண், வித்யேநாசநாகரர், ரநாஜேநா பர்த்ருஹரி பில்ஹணன், உயிஜரநாவியேம, முளளில் ஜரநாஜேநா,
அந்தமைநான் ககத மைனிதன் முதலியே நநாடகங்களில் தஷரளபதயின் அற்புதநடிப்கப இன்னும என்னல்
மைறக்க முடியேவில்கல. தமிழ்நநாடு சங்கீத நநாடக சங்கம தஷரளபதயின் சறந்த நநாடக நடிப்பிகனப்
பநாரநாட்டி ககலமைநாமைணி என்னும விருதகன வழங்கியுளளது.

வித்யேநாசநாகரர்
தருப்பூரில் மைற்ஷறநாரு புதயே நநாடகம தயேநாரநாயிற்று. வடுவூர் துகரசநாமி ஐயேங்கநாரின் வித்யேநாசநாகரர்
என்னும நநாவகல ஒரு சறந்த நககச்சுகவ நநாடகமைநாக எழுதனநார் சன்னண்ணநா. இக் நநாடகம 23. 6.
38 இல் அரங்ஜகறியேது. வயிறு குலுங்கக் குலுங்கச் சரிக்கவும அஜத ஜநரத்தல் சந்தக்கவும கவக்கும ஒரு
சறந்த நநாடகம வித்யேநாசநாகரர். இதல் நநான் வித்யேநாசநாகரரநாக நககச்சுகவப் பநாத்தரஜமைற்று நடித்ஜதன்.
ஏற்கனஜவ நகடஷபற்று வந்த சமுதநாயே நநாடகங்களில் குகறந்தது முப்பது பநாடல்களநாவது இருக்கும.
ஆனநால் புததநாக தயேநாரித்த குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண் வித்தயேநாசநாகரர் நநாடகங்களில் பநாடல்கஜள ஷவகுவநாகக்
குகறத் ஜதநாம. அகத ஒரு குகறயேநாக கூடப் ஷபநாதுமைக்கள அந்நநாளில் குறிப்பிட்டநார்கள. வித்தயேநாசநாகரர்
நநாடகத்தற்கு ஷமைநாத்தம பத்ஜத பநாடல்களதநாம பநாடப்ஷபற்றன. ஏற்கனஜவ நகடஷபற்று வந்த
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நநாடகங்களிலும பல பநாடல்கள குகறக்கப்பட்டன. இதன் கநாரணமைநாக, எல்ஜலநாரும பநாடத் ஷதரிந்தருக்க
ஜவண்டு ஷமைன்ற கமஷபனியின் நீண்டநநாள கட்டுப்பநாடு சறிது தளர்ந்தது. சுமைநாரநாகப்
பநாடிக்ஷகநாண்டிருந்த நடிகர்கள சலரும பநாடுவகதஜயே மைறந்துவிட்டநார்கள. ஒரு சலர் பநாடுவதற்ஜக
ஷவட்கப்பட்டநார்கள. நநாடக ஜமைகடயில் பநாடலுக்கு இருந்து வந்த ஆதக்கம ஆட்டம ஷகநாடுக்கத்
ஷதநாடங்கியேது.

அறிவுச்சுடரும அறிவு அபிவிருத்தச் சங்கமும
நநாடக ஜமைகடகயேயும, ஜவடிக்கக விகளயேநாட்கடயும தவிர ஜவறு எகதயும அறியேநாதருந்த
நடிகர்களிகடஜயே ஷபநாது அறிவு மைலருவதற்கநாகச் சங்கம ஒன்று ஜதநாற்றுவித்ஜதன். அறிவு அபி விருத்தச்
சங்கம என்பது அதன் ஷபயேர். பல்ஜவறு நூல்ககளயும பத்தரிககககளயும சங்கத்தல் வநாங்கிப்
ஜபநாட்ஜடன். நடிகர்கள உற்சநாகத்ஜதநாடு படிக்கத் ஷதநாடங்கினநார்கள. நநான் எண்ணியேபடி நடிகர்களின்
ஷபநாது அறிவு மைலர்ந்தது. நநாட்டிலுளள ஜதசயே இயேக்கங்ககளப் பற்றியும உலக நிகழ்ச்சககளப்
பற்றியும ஷசநாற் ஜபநார் நிகழ்த்தும அளவுக்கு நடிகர்கள பயிற்ச ஷபற்றநார்கள. பண்ணருட்டியில்
1934 இல் நிறுத்தப் ஷபற்ற மைநாதக் ககஷயேழுத்துப் பத்தரிககயேநாகியே அறிவுச்சுடர் மீண்டும வநார இதழநாக
மைறு மைலர்ச்சஷபற்றது. நடிகர்கள ஆர்வத்ஜதநாடு கலந்து ஷகநாண்டநார்கள. நன்றநாக எழுதவும தறகமை
ஷபற்றநார்கள. எழுதப் படிக்கத் ஷதரியேநாமைல் கமஷபனியில் ஜசரும இகளஞர்கள பலர். அவர்களின்
அறிவுப்பசயிகனப் ஜபநாக்குவதற்கும ஏற்பநாடுகள ஷசய்ஜதநாம. சுந்தரமூர்த்த என்னும தமிழநாசரியேர்
ஒருவகரயும ஜதவரநாஜேஜு என்னும ஆங்கில ஆசரியேர் ஒருவகரயும மைநாதச் சமபளத்தற்குக் கமஷபனியில்
ஜசர்த்துக் ஷகநாண்ஜடநாம . அவர்கள கநாகலயிலும மைநாகலயிலும பநாடம ஷசநால்லித்தர ஜவண்டும. இரவு
ஜநரங்களில் ஜதகவப்பட்டநால் அரங்க வநாயில்களில் நிற்க ஜவண்டும. இகவ ஜபநான்ற ஷபநாது அறவு
வளர்ச்சக்குரியே முயேற்சகஷளல்லநாம எங்கள குழுவிஜலதநாம நகட ஷபற்றன என்று ஷசநால்லிக்ஷகநாள வது
எங்களுக்குப் ஷபருகமையேல்லவநா? நடிப்பிகசப் புலவர் ஜக.ஆர். ரநாமைசநாமி, கடிகமைணி டி.வி.
நநாரநாயேணசநாமி, நக்கீரர், என். எஸ். கநாரநாயேணபிளகள, தமபி பகவத, பிரண்டு ரநாமைசநாமி மைற்ஷறநாரு
சறந்த நடிகர் ச.வி. முத்து முதலியே பலர் அறிவுச் சுடரில் ஷதநாடர்ந்து கட்டுகர ககதகள எழுத, நன்கு
பயிற்ச ஷபற்றநார்கள. இப்ஜபநாது அறிவுச் சுடர், வநாரப் பத்தரிககயேநாதலநால் எனக்குச் சறிதும ஒய்ஜவ
கிகடப்பதல்கல. ஆங்கிலம பயில எனக்கு ஆர்வம இருந்தது. ஆனநால் ஜநரம கிகடக்கவில்கல. பகல்
உணவுக்குப்பின் உறங்குவகதக் கூட நிறுத்த விட்ஜடன். எல்ஜலநாரும இரவு நநாடகத்கத முன்னிட்டு
உறங்குவநார்கள. நநான் அகமைதயேநாக அமைர்ந்து எழுதக்ஷகநாண்டிருப்ஜபன். அறிவுச் சுடகர வநாரந் ஜதநாறும
தவறநாமைல் ஷவளியிட்டு வந்ஜதன்.
இமமுகற ‘அறிவுச் சுடர்’ பத்தரிககயினுல் குழப்பம எதுவும உண்டநாகவில்கல. நடிகர்கள
அகனவரும உற்சநாகமைநாக எழுத வந்தநார்கள. வநாரந்ஜதநாறும இரண்டு பிரதககள எழுத ஷவளியிடுவது
எனக்கு மிகவும சரமைமைநாக இருந்தது. எல்ஜலநாரும புஜன ஷபயேரிஜலஜயே எழுத வந்ததநால் பத்தரிகக
எழுதும ஷபநாறுப்கப மைற்றவரிடம விடவும முடியேவில்கல. இரவு நநாடகம முடிந்து உறங்குவதற்கு
மூன்று மைணியேநாய்விடும. கநாகலயில் மைற்ற நடிகர்ககளப் ஜபநால் பத்து மைணிவகர உறங்கும பழக்கமும
எனக் கில்கல. ஆறுமைணிக்ஜக எழுந்துவிடுஜவன். பகல் உணவுக்குப்பின் வழக்கமைநாக மூன்று மைணிஜநரம
உறங்குஜவன். இப்ஜபநாது அந்த ஜநரத்தல் பத்தரிகக எழுத ஜநர்ந்ததநால் பகல் உறக்கம இல்லநாமைல்
ஜபநாய் விட்டது. எனஜவ, இரவுநநாடகத்தன் ஜபநாது ஷகநாட்டநாவி விடத்ஷதநாடங்கிஜனன். சல சமையேங்களில்
கண்கள தநாமைநாகஜவ மூடிக்ஷகநாண்டன. இந்நிகலயில் கமஷபனி ஜசலம, ஆமபூர் முதலியே ஊர்களுக்குச்
ஷசன்றது.

ஜீவநானந்தம பநாடல்கள
ஜதநாழர் ஜீவநானந்தம அடிக்கடி எங்கஜளநாடு வந்து தங்கு வநாஷறன்று முன்னல் குறிப்பிட்ஜடனல்லவநா?
இது பற்றிச் சற்று விரிவநாகச் ஷசநால்ல ஜவண்டியேது என் கடகமையேநாகும. அவர் எங்க ஜளநாடு தங்கியிருந்த
நநாட்களில் புதது புததநாகப் பல பநாடல்ககள இயேற்றியேதுண்டு. எல்ஜலநாரும பநாடுமபடியேநான எளியே
ஷமைட்டுகளிஜலஜயே பநாடல்கள அகமையே ஜவண்டுஷமைன்பது அவர் விருப்பம. எங்கள நநாடகங்களிலுளள
புதயே ஷமைட்டுகள சலவற்கற நநான் பநாடுஜவன், ஜகநாகவத் ஜதநாழர் ரநாமைதநாஸ் தகரப்படப் பநாடல்ககளப்
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பநாடுவநார். அந்த ஷமைட்டுகளிஷலல்லநாம ஜீவநா உடனுக்குடன் பிரசநாரப் பநாடல்கள புகனந்து தருவநார்.
அப்படி ஜீவநா பநாடியே பநாடல்கள எத்தகன எத்தகனஜயேநா!
சவஷபருமைநான் கிருகப ஜவண்டும-அவர்
தருவருள ஷபற ஜவண்டும
ஜவஷறன்ன ஜவண்டும
(சவ)
இந்தப் பநாடல் தயேநாகரநாஜே பநாகவதர் அவர்களநால் தகரப் படத்தல் பநாடப் ஷபற்றது. அந்தக் கநாலத்தல்
ஷபநாதுமைக்கள எல்ஜலநாருகடயே நநாவிலும நின்றது. இஜத ஷமைட்டில் ஜீவநா பநாடினநார்.
ஷபநாதுவுடகமை ஷபற ஜவண்டும-உடன்
புரட்ச ஷசய்தட ஜவண்டும
ஜவஷறன்ன ஜவண்டும
(ஷபநாது)
இந்தப்பநாடகல நநான் எங்கள ஜதசபக்த நநாடகத்தஜல ஒரு கநாட்சயில் இகணத்துப் பநாடிஜனன்.
நநாஜனநார் ஷதநாழிலநாளி-ஒரு
நநாய்க்குறும சுகஜமைனும வநாய்க்கும வழியில்கல
ஏஜனநா புவி வநாழ்வு?

மிக உருக்கமைநான பநாடல் இது. இப்பநாடகலப் பதபக்த நநாட கத்தல் ஜதயிகலத் ஜதநாட்டக் கநாட்சயிஜல
நநான் பநாடுஜவன். சகப ஜயேநாரில் சலர் கண்ணிர் விட்டு அழுவகதப் பலமுகற பநார்த் தருக்கிஜறன்.
ஜீவநாவின் பநாடல்களில்,
“ஏகழத் ஷதநாழிலநாளர் வநாழ்வு இன்பம சூழ்கஜவ”
“கநாலுக்குச் ஷசருப்புமில்கல கநால்வயிற்றுக் கூழுமில்கல”
ஆகியே இரு பநாடல்களும அந்நநாளில் நநான் பநாடியே பநாடல் களில் சறப்பும, முதன்கமையும ஷபற்ற
பநாடல்களநாகும. சகபஜயேநார் இவ்விரு பநாடல்ககளயும விருமபிக் ஜகட்பது வழக்கம. எனஜவ, எந்த
நநாடகம நடந்தநாலும இந்தப் பநாடல்ககள நநான் அடிக்கடி பநாட ஜநர்ந்தது.

மையில்ரநாவணனில் ஷதநாழிலநாளர் வநாழ்வு
ஒருநநாள மையில்ரநாவணன் நநாடகம நடந்துஷகநாண்டிருந்தது. நநான் ரநாமைரநாக நடித்ஜதன்.
சகபயிலிருந்து ஏகழத் ஷதநாழிலநாளர் வநாழ்வு என்ற குரல் எழுந்தது. இன்னும சல குரல்கள கநாலுக்குச்
ஷசருப்புமில்கல என்று கூவின. சத்தம அதகரித்ததநால் நநான் ஜமைகடக்கு வந்ஜதன். “இந்த ஜவடத்தல்
நின்றுஷகநாண்டு அந்தப் பநாடல்ககளப் பநாட என் மைனம இடம தரவில்கல. அப்படிப் பநாடினநாலும
பநாடுவதல் உணர்ச்ச இரநாது. நீங்கள அகமைதயேநாக இருந்தநால் இறுதயில் வந்து பநாடுகிஜறன்” என்ஜறன்.
மைக்கள என் ஜபச்கசக் ககதட்டி வரஜவற்றநார்கள. நநாடகம முடிந்தது. சகபயில் யேநாரும
எழுந்தருக்கவில்கல. வநாக்களித்தபடி ஜவடத்கதக் ககலத்துவிட்டு வந்து, நநான் அவ்விரு
பநாடல்ககளயும பநாடிஜனன். சகபஜயேநார் அகமைதயேநாக இருந்து ஜகட்டுவிட்டுக் ககலந்து ஷசன்றனநார்.
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சர்தருத்த நநாடகக் கமஷபனி
இக்கநாலங்களில் எல்லநாம எங்கள குழுகவப் பற்றி மைக்கள குறிப்பிடுமஜபநாது சர்தருத்த நநாடகக்
கமஷபனி என்ற சறப்புப் ஷபயேரிட்டுத்தநான் அகழப்பது வழக்கம. நநாடகங்களும அகத
உறுதப்படுத்தும முகறயிஜலஜயே நகடஷபற்று வந்தன. ஜதசபக்த, கதரின் ஷவற்றி, பதபக்த, பமபநாய்
ஷமையில், ஜமைனகநா, குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண், வித்தயேநாசநாகரர் முதலியே சமூக, ஜதசயே நநாடகங்கஜள
அதகமைநாக நகடஷபற்று வந்தன. ரங்கரநாஜேஜு நநாடகங்ககள அறஜவ நிறுத்த விட்டதநால், இகடயிகடஜயே
சுவநாமிகளின் புரநாண, இதகநாச நநாடகங்ககளயும நடத்த வந்ஜதநாம. இவ்விரு வகக நநாடகங்களுக்கும
வருவநாய் மிகவும குகறவநாகஜவ இருந்து வந்தது. எப்ஜபநாதநாவது இரநாமைநாயேணம,
மைஜனநாஹரநா ஜபநாட்டநால் அதற்கு மைட்டும ஷகநாஞ்சம வசூல் ஆகும. சுவநாமிகளின் நநாடகங்களில்
பநாடல்கள முக்கியேமைநாதலநால் நன்றநாகப் பநாடக் கூடியே இகளஞர்கள அதகமைநாக இல்லநாத நிகலயில்
அவற்றிற்கு வரஜவற்பு இல்கல. மைறு மைலர்ச்ச உற்சநாகத்தல் பநாடல்ககளக் குகறத்து வந்த எங்களுக்கு
ரசகர்களின் வரஜவற்பு உற்சநாகம அளிக்கவில்கல. இருந்தநாலும ஜபருக்கு நடத்தக் ஷகநாண்டிருந்ஜதநாம.

ஸ்ரீ கிருஷ்ண லீலநா
அப்ஜபநாது எங்கள குழுவின் முக்கியே நடிகரநாக இருந்த நடிப்பிகசப் புலவர் ஜக. ஆர். ரநாமைசநாமி ஸ்ரீ
கிருஷ்ணலீலநா நநாடகத்கதச் சறந்த கநாட்சயேகமைப்புகஜளநாடு நடத்த ஜவண்டுஷமைன ஜயேநாசகன கூறினநார்.
ஏற்கனஜவ ஸ்ரீ கிருஷ்ண லீலநாகவ நடத்த யிருக்கிஜறநாம. என்றநாலும, அவ்வளவு ஆடமபரமைநாக
நகடஷபற வில்கல. ஆமபூரில் இரண்டு சனிமைநாவும சர்க்கஸெஜும எங்களுக்குப் ஜபநாட்டியேநாக இருந்தன.
நிர்வநாகச் ஷசலவும அதகரித்தது. ஷபரியே ஷபரியே விளமபரங்களிகடஜயே நநாடக விளமபரம மைங்கியேது.
நநாடகங்களுக்கு நல்ல ஜபர். ஆனநால் அதற்கு தக்க வருவநாய் இல்கல. கண்கவர் கநாட்சககளயும வனப்பு
மிக்க உகடககளயும மைக்கள விருமபினநார்கள. ஆடமபரமும விளமபரமும முன்ஜனற்றத்தற்கு
அவசயேம என்பகத உணர்ந்ஜதநாம. சர் தருத்த ஜதசயே நநாடகங்ககள மைட்டும கவத்துக்ஷகநாண்டு சனிமைநாப்
ஜபநாட்டிகயேச் சமைநாளிக்க இயேலவில்கல. எனஜவ வருவநாய் முழுவ கதயும ஷசலவிட்டு ஸ்ரீ கிருஷ்ண
லீலநாகவத் தயேநாரித்ஜதநாம. ‘புதயே ஷமைநாந்கதயில் பகழயே கள’ என்பதற்ஷகநாப்ப பகழயே கிருஷ்ண
லீலநாவுக்குப் புது ஷமைருகிட்ஜடநாம. நநாடகம ஆடமபரத் ஜதநாடு அரங்ஜகறியேது.

தனசரி நநாடகம-தகர இரண்டணநா
மைநாதம பதகனந்து நநாடகங்கள நடத்துவது தநான் வழக்கம. ஷசலவினங்கள அதகரித்ததநால் பல
கமஷபனிகள தனசரி நநாடகம நடத்தும முகறகயேக் ககயேநாண்டன. அது எங்களுக்குச் சரமைமைநாகத்
ஜதநான்றியேதநால் நீண்ட கநாலமைநாக நநாங்கள இந்த வழக்கத்கத ஜமைற்ஷகநாளளவில்கல. ஜவறு
வழியில்லநாததநால் கநால ஷவளளம எங்ககளயும அதல் இழுத்துச் ஷசன்றது. ஸ்ரீ கிருஷ்ண லீலநா ஆமபூரில்
தனசரி நநாடகமைநாக நடந்தது. அதுவகர நநான்கணநாவுக்குக் குகறவநாகக் கட்டணம ஜபநாட்டஜத இல்கல.
ஸ்ரீ கிருஷ்ண லீலநாவுக்குத் ஷதநாடக்கத்தலிருந்ஜத தகரக்கு மைட்டும இரண்டணநா கட்டணம கவத்ஜதநாம.
கட்டணம இரண்டணநா என்றதும தநாய்மைநார்கள கூட்டம பிரமிக்கக்கூடியே அளவுக்கு வந்து
ஷகநாட்டகககயே முற்றுககயிட்டது. எனக்கு எத்தகனஜயேநா ஆண்டுகளநாகக் கிகடக்கநாதருந்த ஓய்வு
கிருஷ்ண லீலநாவில் கிகடத்தது. நநானும டிக்கட் விற்கும அகறயில் உட்கநார்ந்து கணக்குப் பிளகளக்கு
உதவியேநாக டிக்ஷகட் விற்ஜறன். ஜேனங்கள கட்டம ஷசநால்லி முடியேநாது. எங்களுக்கு ஜவஷறன்ன
ஜவண்டும? ஒஜர குதூகலம!

தறகமை மிக்க நடிகர்கள
கமஷபனியிலிருந்த நல்ல நடிகர்களின் தறகமை ஸ்ரீ கிருஷ்ண லீலநாவில் பரிமைளித்தது. அப்ஜபநாது
பநாஸ்கரன், கருணநாகரன்,
கிருஷ்ணன் என்ற மூன்று சஜகநாதரர்கள எங்கள குழுவில் இருந்தநார்கள. அவர்களில் கருணநாகரன்,
அப்ஜபநாது சன்னஞ்சறுவரநாக இருந்தநார்.அவர் ஷவண்ஷணய் தருடும கண்ணளுகத் ஜதநான்றி அற்புதமைநாக
நடித்தநார். ஜகநாவிந்தரநாஜேன் அப்ஜபநாது கமஷபனி யின் குட்டி நககச்சுகவ நடிகரநாக விளங்கினநார்.
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இவருகடயே ஷமைலிவநான உடகலக்கண்டு நடிகர் எல்ஜலநாரும இவகரக் ‘கநாமைநா’ என்று பட்டம சூட்டி
அகழத்தநார்கள. கநாமைநா என்ற ஷபயேஜரநாடு ஒரு ஷபரியே பயில்வநான்-குஸ்த வீரர் இருந்தநாரல்லவநா? அந்தப்
ஷபயேரநால் இந்த எலுமபுருவத்கத ஜவடிக்ககயேநாக அகழத்ஜதநாம. இவர் கிருஷ்ணஜனநாடு விகளயேநாடும
ரநாமைனநாகத் ஜதநான்றி எங்ககளயும, சகபஜயேநாகரயும குலுங்கக் குலுங்கச் சரிக்க கவத்தநார். ஜக. ஆர்.
ரநாமைசநாமியும, தமபி பகவதயும பயேங்கர கமசனக நடித்தநார்கள. இருவரும ஒருநநாள விட்டு ஒருநநாள
மைநாறி மைநாறி ஜவடம புகனவநார்கள. நககச்சுகவ நடிகர் சவதநானு நடன ஆசரியேர் ஷபநாறுப்கப ஏற்றுக்
ஷகநாண்டநார். முன்பு கநாகரக்குடியில் கிருஷண லீலநாகவத் தயேநாரித்தஜபநாது பிரபல நடன ஆசரியேர்
தர்மைநாஞ்சலு நநாயுடு கமஷபனியில் இருந்தநார். அப்ஜபநாஜத சவதநாண நநாயுடுவின் பிரதமை மைநாணவரநாக
விளங்கினநார். இகடஜயே நநாயுடு கமஷபனிகயே விட்டுப் ஜபநாய் விட்டதநால் நடனப் ஷபநாறுப்பு முழு
வகதயும அதன் பிறகு சவதநானுஜவ ஏற்றுக் ஷகநாண்டநார். கிருஷ்ண லீலநாவில் பல நடனங்கள உண்டு.
அவற்கறஷயேல்லநாம சவதநானு சரத்கதஜயேநாடு ஷசநால்லி கவத்தநார். நநாடகம மிகச் சறப்பநாக
நகடஷபற்றது. நடிகர்கள உற்சநாகத்ஜதநாடு நடித்தநார்கள. கிருஷ்ண லீலநா நநாடகம எங்களுக்கு புது நமபிக்
கககயே உண்டநாக்கியேது. இரண்டநாவது கிருஷ்ணகக நடித்த இகளஞர் ஷஜேயேரநாமைனுக்கு நல்ல
இனிகமையேநான குரல்; தக்குவநாய். ஜபசும ஜபநாது தக்கித் தக்கித்தநான் ஜபசுவநார். பநாடும ஜபநாது மைட்டும
அவர் தக்குவநாய் என்பஜத ஷதரியேநாது. அருகமையேநாகப் பநாடுவநார். நன்முக நடிப்பநார். எல்ஜலநாரும ஜசர்ந்து
கிருஷ்ண லீலநா நநாடகத்கதச் சறப்பித்தநார்கள. ஆமபூர் நநாடகத்கத ஷவற்றிகரமைநாக முடித்துக் ஷகநாண்டு
சத்துநார் ஷசன்ஜறநாம.

சத்துரரில் தமிழ் நநாடகம
சத்தூர் அப்ஜபநாது ஷசன்கன ரநாஜ்யேத்ஜதநாடு ஜசர்ந்தருந்தது. ஷமைநாழிவநாரி ரநாஜ்யேம பிரிக்கப்பட்டு
ஆந்தரப்பிரஜதசம உருவநான
ஜபநாது, தமிழகத்கதச் ஜசரஜவண்டியே சத்துநார் மைநாவட்டத்கத ஆந்தரநாஜவநாடு ஜசர்த்துக்ஷகநாண்டநார்கள.
இந்த அநீதத்கத எதர்த்துத் தமிழரசுக் கழகம ஷபரும ஜபநாரநாட்டம நடத்தயேபிறகு அதல் ஒரு
பகுதயேநாகியே தருத்தணி தநாலுகநா இப்ஜபநாது நமைக்குத் தருமபக் கிகடத்தருக்கிறது. சத்துரர் மைக்களில்
ஷபருமபநாஜலநார் தமிழர்கள. ஷநல்லூர், சத்தூர் முதலியே நகரங்களில் எல்லநாம அந்த நநாளில் தமிழ்
நநாடகங்கள மைநாதக்கணக்கில் ஷவற்றிகரமைநாக நகட ஷபற்றிருக்கின்றன. ஆந்தரர்கஜளநாடு ஜபநாரநாடி
நியேநாயேத்தற்கநாக வநாதநாடும ஆற்றல் நம கநாங்கிரஸ் அகமைச்சர்களுக்கு இல்லநாததநாலும இந்த உரிகமைகயே
அறிவுறுத்தும முகறயில் தமிழரசுக் கழகம நடத்தயே ஜபநாரநாட்டங்களுக்குக் கநாங்கிரஸ் அகமைச்சர்களின்
தநார்மீக ஆதரவு கூட இல்லநாததநாலுமதநான் அந்தத் தமிழ்ப்பகுதககள நநாம இழக்க ஜநர்ந்தது. இந்த
உண்கமைகயே உணர்ந்தவர்கள ஆட்சப் பீடத்தல் அமைருங் கநாலத்தல் இழந்த தருப்பத ஜவங்கட
எல்கலகயே மீண்டும ஷபற்று மைகநாகவிபநாரத கூறியேபடி “குமைரி எல்கல வட மைநாலவன் குன்றம
இவற்றிகடஜயே புகழ் மைண்டிக் கிடக்கும தமிழ்நநாடு'’ நம தநாயேகமைநாக அகமையே ஜவண்டுஷமைன்பஜத என்
கருத்தநாகும.
சத்துநாரில் இரண்டு மைநாதங்கள ஷவற்றிகரமைநாக நநாடகங்ககள நடத்தஜனநாம. அது ஜவறுஷமைநாழி
ஜபசப்படும பகுத என்னும எண்ணஜமை எங்களுக்கு ஏற்படவில்கல. சத்துரரில் கிருஷ்ண லீலநாவுக்கு
ஜமைலும புதயே உகடகள தயேநாரநாயின. எல்லநா நநாடகங்ககளயும விட கிருஷ்ண லீலநாவுக்கு அஜமைநாகமைநான
வசூலநாயிற்று. வந்தவருவநாய் முழுவதும கநாட்சகள உகடகள தயேநாரிப்பதஜலஜயே ஷசலவிட்ஜடநாம.
நநாடகம தனசரி நகடஷபறத் ஷதநாடங்கிவிட்டதநால் ‘அறிவுச்சுடர்’ பத்தரிக்கககயேத் ஷதநாடர்ந்து
நடத்துவது சரமைமைநாகி விட்டது. இதற்கநாக இரவும பகலும கண் விழிக்க ஜநர்ந்ததநால் உடல் நலம
குன்றியேது. ஏற்கனஜவ இருந்து வந்த ககவலி அதகமைநாயிற்று. எனஜவ 1.10.38 ல் ஷவளியிட்ட இதஜழநாடு
பத்தரிக்கககயே நிறுத்தக்ஷகநாண்ஜடன்.

இகளயே தங்ககயின் தருமைணம
அடுத்தபடியேநாக ஜவலூருக்கு வந்ஜதநாம. அங்கும நல்ல வசூலநாயிற்று. இரநாமைநாயேணத்தற்கு நல்ல
வரஜவற்பு இருந்ததநால் அந்த நநாடகஜமை பலமுகற கவக்கப்ஷபற்றது. ஜவலூரில் இருந்த ஜபநாது எங்கள
இகளயே தங்கக கநாமைநாட்சயின் தருமைணத்கதப் பற்றியே ஜபச்சு வநார்த்கதகள நகடஷபற்றன. இதற்கநாகப்
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ஷபரியேண்ணநா நநாகர்ஜகநாவில் ஜபநாய் ஜவண்டியே ஏற்பநாடுககளச் ஷசய்து வந்தநார். ஜவலூர் நநாடகம முடிந்து
தருவண்ணநாமைகல ஜபநாவதநாக முடிவு ஷசய்யேப்பட்டது. எல்ஜலநாகரயும தருவண்ணநாமைகலக்கு
அனுப்பிவிட்டு நநாங்கள நநால்வரும பநாகளயேங்ஜகநாட்கடக்குப் ஜபநாய்ச் ஜசர்ந்ஜதநாம. 1939 ஆம ஆண்டு
ஜேனவரி 27 ஆம நநாள பநாகளயேங்ஜகநாட்கடயில் இகளயே தங்கக ஷசல்வி கநாமைநாட்சக்கும ஷசல்வன்
சண்முகசுந்தரம பிளகளக்கும தருமைணம நடந்ஜதறியேது. என்னுகடயே தருமைணத்தற்கும ஷபரியேண்ணநா
இகதயேடுத்து ஏற்பநாடு ஷசய்வதநாக அறிந்ஜதன். இந்தச் சூழ் நிகலயில் நநான் தருமைணம ஷசய்து ஷகநாளள
விருமபவில்கலஷயேன்று உறுதயேநாகக் கூறி விட்டதநால் அமமுயேற்ச ககவிடப் பட்டது.
தங்ககயின்தருமைணம நிகறஜவறியேதும நநாங்கள தருவண்ணநாமைகல வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம.

மைறுமைலர்ச்ச நநாடகநாசயேநா மைகறவு
தருவண்ணநாமைகலயிலும கமஷபனிக்குநல்லவசூலநாயிற்று. அப்ஜபநாஷதல்லநாம நநான் அடிக்கடி
ஷவளிஜயேஜபநாய் அரசயேல் கூட்டங்களில் கலந்து ஷகநாளஜவன். ஷபரியேண்ணநா இதுபற்றி
வருத்தப்படுவதநாக அறிந்ஜதன். “ஒன்று நநாடகத்தல் முழுதும ஈடுபட்டு ஜவகல ஷசய்யேஜவண்டும.
அல்லது அரசயேலிஜலஜயே முழுஜநரத்கதயும ஷசலவிடஜவண்டும. இரண்டுங்ஷகட்டநானநாக இருதுகற
களிலும கநாகல கவத்துக் ஷகநாண்டிருப்பது நல்லதல்ல” என்று ஷபரியேண்ணநா கண்டித்ததநாகக்
கூறினநார்கள. என்ஜபநாக்கு தவஷறன்று எனக்குப் பட்டது. அன்று முதல் ஷவளிஜயே ஷபநாது இடங்களில்
அரசயேல் ஜபசுவகத நிறுத்தக் ஷகநாண்ஜடன்.
தருவண்ணநாமைகலயில் நநாங்கள நடித்துக் ஷகநாண்டிருந்த ஜபநாது ஷசன்கனயில் எங்கள அன்புக்குரியே
வநாத்தயேநார் கந்தசநாமி முதலியேநார் கநாலமைநானதநாகச் ஷசய்தகிகடத்தது. 1939 மைநார்ச்8 ஆம
நநாள, நநாடகத்துகறயிஜல மைறுமைலர்ச்ச கண்ட அந்தப் ஷபருந்தககயின் ஆவி பிரிந்தது. உடஜன
ஷசன்கனக்கு விகரந்ஜதன். அவரது புதல்வர் எம. ஜக. ரநாதநா என்கனத் தழுவிக் ஷகநாண்டு கண்ணீர்
விட்டுக் கதறினநார். ஆசரியேர் முதலியேநார் அவர்கள என்பநால் அளவற்ற அன்புகடயேவர். ‘நநான் ஷசநால்லிக்
ஷகநாடுப்பகத என் இஷ்டப்படி நடித்துக் கநாட்டுபவன் சண்முகம’ என்று தமைது புதல்வரிடம அடிக்கடி
கூறுவநாரநாம. மைரணத் தருவநாயில் கூட ‘ஷண்முகத்கதப் பநார்க்க விருமபுகிஜறன்’ என்று ஷசநால்லிக்
ஷகநாண்டிருந்ததநாக நண்பர் எம. ஜக. ரநாதநா கூறிக் கண்ணிர் விட்டநார். இரண்டு நநாள தங்கி ரநாதநாவுக்கு
ஆறுதல் கூறிவிட்டுத் தருமபிஜனன்.
ஜமைனகநா ஜபசும படமைநாக ஷவளிவந்த பிறகு எங்கள நநாடக ஜமைனகநாவுக்கு வசூலநாவதல்கல. தகரயில்
ஜதநான்றியே நடிககயேகரஜயே நநாடகத்தலும. எதர்பநார்த்தநார்கள ரசகர்கள. அவர்கள விருப்பத்கதப் பூர்த்த
ஷசய்வதற்கநாக ஜக. டி. ருக்மைணிகயேயும, எம. எஸ். விஜேயேநாகளயும ஸ்ஷபஷலநாக வரவகழத்து நடிக்க
கவத்ஜதநாம. தகரப்படத்தல் ஜபநாட்ட நூர்ஜேஹநான், ஜமைனகநா ஜவடங்களிஜலஜயே ஜமைகடயிலும ஜதநான்றி
அவர்கள நடித்தநார்கள. ஜக. டி. ருக்மைணி மைஜனநாஹரன் நநாடகத்தல் என்ஜனநாடு விஜேயேநாளநாகவும நடிந்தநார்.
ஒவ்ஷவநாரு ஊரிலும மைஜனநாஹரன் ஜமைனகநா நநாடகங்ககளச் ஜசர்ந்தநாற்ஜபநால் கவத்துக்ஷகநாண்டு
இவ்விரு நடிககயேகரயும அகழப்பது வழக்கமைநாகிவிட்டது.

ககலவநாணர் மைனத் தநாங்கல்
தருவண்ணநாமைகலயிலிருந்து நநான் ஷசன்கனக்குச் ஷசன்றிருந்த ஜபநாது என். எஸ். கிருஷ்ணனுடன்
தங்கவும, நீண்ட ஜநரம ஜபசவும வநாய்ப்பு ஏற்பட்டது. அப்ஜபநாது அவர் ஜமைனகநா நநாடகத்தல் சநாமைநா
ஐயேரநாக நடிக்கத் தமகமை அகழக்கநாதது பற்றிக்குகற கூறினநார். அகழத்தநால் எப்ஜபநாதும வரச் சத்தமைநாக
இருப்பதநாய்த் ஷதரிவித்தநார். “ஜக. டி. ருக்மைணி, எம. எஸ். விஜேயேநாள இருவகரயும ஸ்ஷபஷலநாக
அகழத்துப் ஜபநாகுமஜபநாது உங்கஜளநாடு என்றும உரிகமையுளளவனநான என்கனமைட்டும ஷபரியேண்ணநா
ஏன் அகழக்கவில்கல?’’ என்று கூறி வருத்தப் பட்டநார். எனக்கும அது சரியேநாகஜவ ஜதநான்றியேது.
நநான் ஷசன்கனயிலிருந்து தருமபியேதும அவர் என்னிடம கூறியேகதப் ஷபரியேண்ணநா கநாதல் ஜபநாட்டு
கவத்ஜதன். தருவண்ணமைகல நநாடகம முடிந்து கநாகரக்குடிக்குப் ஜபநாய்ச் ஜசர்ந்ஜதநாம.

மைனத்தநாங்கல் வளர்ந்தது
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கநாகரக்குடியில் நநாங்கள எதர்பநார்த்தபடி வசூல் இல்கல. நல்ல வசூலநாகும என்று எதர்பநார்த்த ஸ்ரீ
கிருஷ்ணலீலநா நநாடகமும ஜதநால்வி யேகடந்தது. அப்ஜபநாது என். எஸ். கிருஷணனுக்குத் தகரயுலகில்
அபநார மைதப்பிருந்தது. அவகர அகழத்து ஜமைனகநா நநாடகம ஜபநாடலநாஷமைன நநானும பகவதயும
ஷபரியேண்ணநாவுக்கு ஜயேநாசகன கூறிஜனநாம. ஷபரியேண்ணநா அதுபற்றிச் சந்தப்பதநாகச் ஷசநான்னநார். இந்தச்
சமையேத்தல் நநாங்கள சற்றும எதர்பநாரநாதபடி என். எஸ் கிருஷ்ணன் கநாகரக்குடிக்கு வந்தருப்பதநாகத்
தகவல் கிகடத்தது. சல மைணி ஜநரத்தல் அவஜர கமஷபனி வீட்டுக்கும வந்துவிட்டநார். நநாங்கள
எல்ஜலநாரும அவகர அன்புடன் வரஜவற்றுப் ஜபசக் ஷகநாண்டிருந்ஜதநாம. ஷபரியேண்ணநா வழக்கமஜபநால்
தம அகறயில் அமைர்ந்து கணக்குககள எழுதக் ஷகநாண்டிருந்தநார். என். எஸ். ஜக. எங்கஜளநாடு சறது ஜநரம
ஜபசவிட்டு அகறக்குள ஷசன்று ஷபரியேண்ணநாகவ வணங்கினநார். அவர் எப்ஷபநாழுதும புன்னககயுடன்
பதல் வணக்கம புரிந்து விட்டு இரண்ஷடநாரு வநார்த்கதகள ஜபசனநார். மீண்டும கணக்கில் கவனத்கதச்
ஷசலுத்தனநார். இது என். எஸ். ஜக.க்குப் பிடிக்கவில்கல. தமகமைச் சரியேநாக வரஜவற்று அன்பு
கநாட்டவில்கல ஷயேன்று அவர் எண்ணிக் ஷகநாண்டநார். கமஷபனி வீட்டில் சநாப்பிட்டுவிட்டுப் ஜபநாகுமைநாறு
நநாங்கள அவகர வற்புறுத்தஜனநாம. ஆனநால் ஜவறு அவசர அலுவல் இருப்பதநாகக் கூறி அவர் புறப்பட்டு
விட்டநார். கநாகரக்குடியில் எங்களுக்கும அவருக்கும ஜவண்டியே சல நண்பர்கள இருந்தநார்கள.
ஷபரியேண்ணநா ஏற்ற முகறயில் தமகமை வரஜவற்க வில்கலஷயேன்று அவர்களிடம கூறி
வருத்தப்பட்டதநாக அறிந்ஜதநாம. இந்தச் ஷசய்த என் ஷசவிக்கு எட்டியேதும நநான் ககலவநாணருக்கு ஒரு
நீண்ட கடிதம எழுதஜனன். அதல், அவகரப் பகழயே கிருஷ்ணனநாகஜவ எண்ணிப் பண்புடன்
வரஜவற்றதநாகவும, பிரசத்த ஷபற்ற தகரப்பட நட்சத்தரம என்ற முகறயில் ஒரு தனி மைரியேநாகத
கநாட்டும இயேல்பு எப் ஜபநாதுஜமை ஷபரியேண்ணநாவிடம இல்கலஷயேன்பகதயும நிகனவு படுத்த
யிருந்ஜதன். அந்தக் கடிதத்தற்கு என்.எஸ் ஜக. யிடமிருந்து பதல் வரஜவ இல்கல. எனக்கு மிகவும
ஜவதகனயேநாக இருந்தது. என்கனப் ஜபநாலஜவ ஜக. ஆர். ரநாமைசநாமியும அவருக்கு ஒரு கடிதம எழுதனநார்,
அகத என்னிடமும கநாண்பித்தநார். இந்த விபரங்ககளஷயேல்லநாம அறிந்ததும ஷபரியேண்ணநா மிகவும
வருத்தப் பட்டநார். இந்த நிகலயில் அவகர அகழத்து ஜமைனகநாவில் நடிக்க கவக்கப் ஷபரியேண்ணநா
விருமபவில்கல. “ஜதகவயேற்ற ஆடமபர மைரியேநாகதககளஷயேல்லநாம நீண்ட கநாலம பழகியே நமமிடம
எதர்பநார்க்கும கிருஷ்ணகன நநாம எப்படி அகழப்பது? அவருக்குத் தனி மைரியேநாகத ஷசய்யேஜவநா,
ஷகளரவிக்கஜவநா எனக்குத் ஷதரியேநாது” என்று கூறி விட்டநார். இந்தச் சமபவத்தற்குப் பின் என். எஸ். ஜக.
கயே நநாடகத்தற்கு அகழக்கும எண்ணத்கதஜயே ககவிட ஜநர்ந்தது.

இலட்சயே ஷவற்றி
கநாகரக்குடியில் வசூல் நிகல மிகவும ஜமைநாசமைநாக இருந்த ஷதன்று குறிப்பிட்ஜடனல்லவநா? இதற்கநாக
அடிக்கடி யேநாரநாவது ஒரு பிரமுககரத் தகலகமை தநாங்கச் ஷசய்ஜதநாம. ஒருநநாள ‘குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண்’
நநாடகத்தற்குத் ஜதநாழர் ஜீவநானந்தம தகலகமை வகித்தநார். ஏறத்தநாழ அகர மைணிஜநரம நநாடகக்
ககதகயேயும அதகன நநாங்கள நடிக்கும சறப்பிகனயும வியேந்து ஜபசனநார். ஜபச்சன் முடிவில்,
“இன்று இந்த அற்புதமைநான நநாடகத்கதக் கநாண மிகக் குகறந்த எண்ணிக்ககயேநான மைக்கள இங்ஜக
கூடியிருக்கிறீர்கள. கநாலம மைநாறத்தநான் ஜபநாகிறது. இன்னும சல ஆண்டுகளில் ஆயிரக் கணக்கநான மைக்கள
இஜத நநாடகத்கதக் கண்டு மைகிழப் ஜபநாகிறநார்கள என்பகத அறுதயிட்டுச் ஷசநால்கிஜறன்” என்று
ஆஜவசத்ஜதநாடு கூறினநார். ஜீவநாவின் இந்தத் தீர்க்கதரிசனம 1940-ஆம ஆண்டில் உண்கமையேநாகஜவ
நிகறஜவறியேது. ஆனநால் அப்ஜபநாது ஜீவநா தகலமைகறவநாக இருந்தநார், ஆம; அவருகடயே மைகிழ்ச்சக்
கடிதம எனக்கு மைதுகரயில் கிகடத்தது.
மைற்ஷறநாரு நநாள கநாகரக்குடி நகரக் கநாங்கிரஸ் பிரமுகர் சநா. கஜணசன் குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண் நநாடகம
பநார்க்க வந்தருந்தநார். நநாடகக் ககத அவரது இதயேத்கத மிகவும கவர்ந்தது. நநாடகத்கதப்பற்றி
ஜமைகடயில் ஜபச விருமபுவதநாகச் ஷசநால்லியேனுப்பினநார். நநாங்கள மிகவும மைகிழ்ந்ஜதநாம. வழக்கம
ஜபநால் நநாடகம முடிவதற்கு ஒரு கநாட்ச இருக்குமஜபநாது ஜபசுமைநாறு ஜகட்டுக் ஷகநாண்ஜடநாம. அவர்
அதற்கு ஒப்பவில்கல. “சுகவயேநான ககதயினிகடஜயே நநான் ஜபச மைநாட்ஜடன். நநான் ஜபசுவதநாக
அறிவித்து விடுங்கள. சகபஜயேநார் ககலயேமைநாட்டநார்கள” என்று கூறினநார். எங்களுக்கு வியேப்பநாக
இருந்தது, அப்படி ஒரு ஜபநாதும இதற்குமுன் யேநாரும ஜபசயேதல்கல. என்றநாலும அவர் கூறியேபடிஜயே
நநாடகம முடிந்தபின் நகரக் கநாங்கிரஸ் தகலவர் தரு சநா. கஜணசன் ஜபசுவநார் என்பகத அறிவித்ஜதநாம.
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நநாடகம முடிந்தது. சநா. கஜணசன் ஜமைகடக்கு வந்து ஜபசனநார். சகபஜயேநார் ககலந்து விடுவநார்கள என்று
நநாங்கள பயேந்ஜதநாம.என்ன ஆச்சரியேம! ஒருவர்கூட எழுந்தருக்கவில்கல. எல்ஜலநாரும அவர் ஜபச்சு
வன்கமையிஜல கட்டுண்டு அகமைதயேநாக இருந்தநார்கள. அன்கறயே வசூல் என்ன ஷதரியுமைநா? நூற்றி
இருபத்த நநான்கு ரூபநாய்கள! இந்தக் குகறந்த வசூலிலும அஞ்சநாமைல் குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண்
நநாடகத்கதப் பலமுகற நடித்ஜதநாம. இலட்சயே ஷவற்றிகயேஜயே ஷபரிதநாக மைதத்ஜதநாம. “உலகத்
ஷதநாழிலநாளர்கஜள, ஒன்று ஜசருங்கள (Workers’ of the World, Unite) என்ற ஷபநான்ஷமைநாழிகயேத் தமிழிலும
ஆங்கிலத்தலும முதல் தகரயில் எழுத கவத்ஜதநாம. இந்தப் ஷபநான் ஷமைநாழி சல தனவந்தர்களின்
கண்ககள உறுத்தயிருக்க ஜவண்டும! கமஷபனி எங்ஜகநா ஷபநாதுவுகடகமைப் பநாகதயில் ஷசல்வதநாக
அவர்கள எண்ணிக்ஷகநாண்டநார்கள ஜபநால் இருக்கிறது. கட்டுப்பநாடநாக நநாடகங்ககளக் கநாண மைறுத்து
விட்டநார்கள. நல்லவர்களின் அஜமைநாகமைநான பநாரநாட்டுக்கள இருந்தன. நநாடகங்கள சறந்த முகறயில்
நகடஷபற்றன. கநாகரக்குடியிலிருந்து ஷவளி வரும தரு ஷசநா. முருகப்பநாவின் ‘குமைரன்’, தமிழ்க்கடல்
ரநாயே ஷசநாக்கலிங்களுரின் ‘ஊழியேன்’ வநார இதழ்களில் சறந்த விமைர்சனங்கள வந்தன. ஆனநால் இறுத
வகர வசூஜல இல்கல.
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ககலஞர் ஏ.பி. நநாகரநாஜேன்
கநாகரக்குடியில் ஜசலம ஜதவநாங்கநா அச்சகத்கதச் ஜசர்ந்த நண்பர் சங்கரன் மூலம ஒன்பது வயேதுச்
சறுவன் ஒருவன் கமஷபனியில் ஜசர்க்கப் ஷபற்றநான். ஷபண் ஜவடத்தற்குரியே நல்ல ஜதநாற்றமும
இனிகமையேநான குரலும அவனிடம அகமைந்தருந்தன. வந்த சல நநாட்களில் கநாகரக்குடியிஜலஜயே அவன்
இரநாமைநாயேணத்தல் பநால சகதயேநாக அரங்ஜகறி விட்டநான். அவனுகடயே நடிப்பிஜல நல்ல ஷமைருகும
புதுகமையும இருந்தன. அச்சறுவகன நநான் பிரத்தஜயேகமைநாகக் கவனிக்கத் ஷதநாடங்கிஜனன். அப்ஜபநாது
நடந்து வந்த நநாடகங்களில் முக்கியே ஷபண் பநாத்தரங்ககளஷயேல்லநாம அச்சறுவனுக்குக் ஷகநாடுக்கச்
ஷசய்ஜதன். பமபநாய் ஷமையில் நநாடகத்தல் கதநாநநாயேகன் சுந்தரத்தன் கநாதலி பநார்வதயேநாக ஒரு நநாள
தடீஷரன்று அவன் நடிக்க ஜநர்ந்தது. புததநாய் நடிப்பதநாகஜவ ஜதநான்றவில்கல. நீண்ட கநாலம
அனுபவமஷபற்ற நடிககனப் ஜபநால் பிரமைநாதமைநாக நடித்தநான். நநாடகத்தன் நடுஜவ ஒரு சுகவ யேநான கநாதல்
கநாட்ச. பமபநாய் ஷமையிலநாகவும, சுந்தரமைநாகவும நநான் தநான் நடித்ஜதன். என் கநாதலி பநார்வதஜயேநாடு
சல்லநாபமைநாகப் ஜபசக் ஷகநாண்டிருக்குமஜபநாது இன்ஸ்ஷபக்டர் வந்துவிடுகிறநார். நநாணிக்
ஜகநாணிக்ஷகநாண்டு உளஜள ஜபநாக முயேல்கிறநாள பநார்வத . நநான் அவகளப் ஜபநாக விடநாமைல் குறுமபநாக
அவள சகட நுனிகயேப் பிடித்து இழுத்து நிறுத்துகிஜறன். இந்தக் கநாட்ச நடந்தது. பநார்வத
ஜபநாகுமஜபநாது நநான் சரித்துக் ஷகநாண்ஜட சகடப் பின்னகலப் பிடித்து இழுத்ஜதன். அவ்வளவுதநான்.
சகட என் ககஜயேநாடு வந்துவிட்டது. என் கநாதலி பநார்வத ஒரு சநாண் நீளமுளள தகலமுடியுடன் உளஜள
ஓடிவிட்டநாள. அந்த நநாளில் ஷபண்ஜவடம புகனபவர்கள அகனவரும கூந்தகல வளர்க்க ஜவண்டும,
பநார்வதயேநாக நடித்த அந்தச் சறுவனுக்கு முடி ஷகநாஞ்சந்தநான் வளர்ந்தருந்தது.
ஒப்பகனயேநாளர் இரநாஜேமைநாணிக்கம அந்த முடியிஜலஜயே ஷகநாண்கட ஊச, கரல் பின் ஆகியேவற்றின்
துகணஜயேநாடு பின்னிவிடப்பட்ட ஒரு சகடகயேத் ஷதநாங்கவிட் டிருந்தநார். நநான் இழுத்ததும சறுவன்
சட்ஷடன்று நிற்கநாமைல் ஜபநாக முயேன்றதநால் சகட ககஜயேநாடு வந்தது. சகபயில் ஒஜர கரஜகநாஷம.
சகடகயேக் கநாதலனிடம பறி ஷகநாடுத்துவிட்டு ஓடியே அந்தச் சறுவன்தநான் ககலஞர் ஏ.பி.நநாகரநாஜேன்.

மைனத்தநாங்கலின் உச்ச கட்டம
கநாகரக்குடியில் பட்டநாபிஜஷகத் ஜதத முன் கூட்டி அறிவிக்கப் பட்டது. அந்தத் ஜததக்கு மைறுநநாள
நநாங்கள நடிக்கும அஜத ஷகநாட்டககயில் “தகரப்பட நடிகர் என்.எஸ். கிருஷ்ணன் ஒரு நநாடகத்தல்
நடிக்கப் ஜபநாகிறநார்” என்ற விளமபரத்கதப் பநார்த்ஜதநாம எனக்குத் தககப்பநாய் இருந்த்து. உடனடியேநாக
என்.எஸ்.ஜகக்குக் கடிதம எழுதஜனன். “வசூல் இல்லநாமைல் நநாங்கள சரமைப்பட்டுக் ஷகநாண்டிருக்கும
நிகலயில், தநாங்கள இவ்வநாறு வந்து நடிப்பதும, அகத முன்கூட்டிஜயே விளமபரப் படுத்துவதும ஜபநாட்டி
நநாடகம ஜபநால் கருதப்படுமைல்லவநா?” என்று குறிப்பிட்டிருந்ஜதன். என்.எஸ்கிருஷ்ணன் எனக்குப் பதல்
எழுதயிருந்தநார்.
“நமமுகடயே கமஷபனி நநாடகம முதல் நநாள இருப்பது எனக்குத் ஷதரியேநாது. நநான் நடிக்கும நநாடகம
ஒருவருக்கு உதவி யேளிப்பதற்கநாக ஒப்புக் ஷகநாண்ட நநாடகம. அகத இனி நிறுத்து வது சநாத்தயேமில்கல”
என்று குறிப்பிட்டிருந்தநார். இந்தப் பதல் எனக்குத் தருப்த அளிக்க வில்கல. கநாகரக்குடி நகரில்
பலமுகற என்.எஸ்.ஜக. எங்கள குழுவில் பணி புரிந்தருக்கிறநாரநாதலநால் நகரத்தநார் பலருக்கு எங்கள
ஷதநாடர்பு நன்றநாகத் ஷதரியும. எனஜவ, அவர்களில் பலரும என்.எஸ்.ஜக. இப்படிச் ஷசய்வது தவறு என்று
அபிப்பிரநாயேப் பட்டநார்கள.
இந்த நிகலயில் எங்கள பட்டநாபிஜஷக நநாடகம முடிந்தது . மைறுநநாள என்.எஸ்.ஜக. நடிக்கும
நநாடகத்தற்கநாக நநாடகநாசரியேர் யேதநார்த்தம ஷபநான்னுசநாமிப்பிளகள குழுவினரில் சலர்
வந்தருந்தநார்கள. அவர்களும எங்கஜளநாடு ஜசர்ந்து வருத்தப்பட்டநார்கள. மைறு நநாள நநாடகமைநாதலநால் இரவு,
நநாடகம முடிந்ததும உடனடியேநாகச் சநாமைநான்ககளஷயேல்லநாம அப்புறப்படுத்த விடஜவண்டுஷமைன்று
ஷகநாட்டககக்கநாரர் உத்தரவு ஜபநாட்டநார். இது மிகவும சரமைமைநான கநாரியேம என்பது ஷகநாட்டககச்
ஷசநாந்தக்கநாரருக்கு நன்றநாகத் ஷதரியும. அப்படியிருந்தும ஜவண்டுஷமைன்ஜற இப்படிச் ஷசய்தநார்.
ஷபரியேண்ணநா எதற்கும மைனம கலங்கவில்கல. நநாடகம முடிந்ததும சநாமைநான்கள அத்தகனகயேயும
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அரங்கத்தலிருந்து அகற்றிவிடுமபடி ஆகணயிட்டநார். கநாட்சயேகமைப்பநாளரும நடிகர்களுமைநாகச் ஜசர்ந்து
சநாமைநான்கள முழுவகதயும இரஜவநாடிரவநாகக் ஷகநாட்டககக்கு ஷவளிஜயே ஷவட்ட ஷவளியில் ஷகநாண்டு
வந்து ஜபநாட்டநார்கள.
மைறுநநாள நநாடகத்தன்று மைநாகல சன்னண்ணநா ஷகநாட்டகக வநாயிலில் நின்று ஷகநாண்டிருந்தஜபநாது அங்கு
வந்த என். எஸ். கிருஷ்ணனுக்கும சன்னண்ணநாவுக்கும பலத்த வநாக்குவநாதம நகட ஷபற்றதநாக
அறிந்ஜதன். வருந்தஜனன். ஆனநாலும எங்களுக்ஷகல்லநாம அன்கறயே நநாடகத்கதப் பநார்க்க
ஜவண்டுஷமைன்று ஒஜர ஆகச. ஷபரியேண்ணநாவுக்குப் பயேந்துஷகநாண்டு ஒருவரும ஜபநாக வில்கல. நநாடகம
முடிந்த மைறுநநாள சன் ஜவகலயேநாட்களில் சலர் வந்து, நநாடகத்தல் கூச்சலும குழப்பமும இருந்ததநாகவும,
அகமைதயேநாக நகடஷபறவில்கலஷயேன்றும, வசூலும எதர் பநார்த்தபடி இல்கலஷயேன்றும
ஷசநான்னநார்கள. நநாடகத்தல் ஏற்பட்ட குழப்பத்தற்கு நநாங்கஜள கநாரணஷமைன்றும, முன் கூட்டிஜயே
தட்டமிட்டு ஜவகல ஷசய்தருப்பதநாகத் ஜதநான்றுகிறஷதன்றும ககலவநாணர் கருதயேதநாக அறிந்ஜதநாம.
எங்களிகடஜயே இருந்து வந்த மைனத்தநாங்கல் இந்த நிகழ்ச்சயேநால் ஜமைலும வளர்ந்தது. ஷபநான்னமைரநாவத
ஜபநாய்ச் ஜசர்ந்ஜதநாம.

சூலமைங்கலம கவத்தயேநநாத பநாகவதர்
ஷபநான்னமைரநாவத எங்களுக்குக் ஷகநாஞ்சம ககஷகநாடுத்தது. அங்குப் பிரசத்தஷபற்ற கதநா கநாலட்ஜசப
வித்வநான் சூலமைங்கலம கவத்தயேகநாத பநாகவதர் எங்களுக்கு அறிமுகமைநானநார். நநாங்கள நடித்த
இரநாமைநாயேணம அவகர மிகவும கவர்ந்தது. அகதப் பநாரநாட்டு வதற்கநாக ஒரு நநாள கநாகலயில்
ஷகநாட்டககக்கு வந்தநார். பநாடல்ககளச் சுத்தமைநாகவும கர்னநாட சங்கீதத்தலும அகமைந்தருப்பதநாகவும,
நன்றநாகப் பநாடியேதற்கநாகவும எங்ககள மைனமைநாரப் பநாரநாட்டினநார். அன்று முதல் அவஜரநாடு ஷநருங்கியே
ஷதநாடர்பு ஏற்பட்டது. புரநாண இதகநாசங்களில் புதுகமை கநாண விகழந்ஜதநாம. தருமைநாலின் லீகலகஜள
தசநாவதநாரம, ஸ்ரீ கிருஷ்ணலீலநா, இரநாமைநாயேணம, மைகநாபநாரதம முதலியே ககதகளநாக நநாடக சனிமைநா உலகில்
நடமைநாடி வந்தன. சவஷபருமைநானின் தருவிகளயேநாடல்கள எதுவும ஜமைகடயிஜலநா, தகரப்படங்களிஜலநா
வந்ததல்கல. எனஜவ அவற்கற ஜமைகடயில் ஜதநாற்றுவிக்க எண்ணிஜனநாம.
சூலமைங்கலம பநாகவதர் சவபுரநாண ஆரநாய்ச்சயில் ஷபரும புகழ் ஷபற்றவர். எனஜவ அவரிடம எங்கள
எண்ணத்கத ஷவளியிட்ஜடநாம. தருவிகளயேநாடல் புரநாணத்கத நநாடகமைநாக்கித் தருவதநாக அவர் ஒப்புக்
ஷகநாண்டநார். அந்நநாடகத்தற்குச் சவலீலநா என்ற ஷபயேர் ஷபநாருத்தமைநாயிருக்குஷமைனச் சன்னண்ணநா
கூறினநார். சவலீலநா நநாடக முயேற்ச ஷதநாடங்கப் ஷபற்றது. பநாகவதரும சன்னண்ணநாவும தனிஜயே கலந்து
தருவிகளயேநாடல் புரநாணத்தல் எந்ஷதந்தப் படலங்கள நநாடகத்தற்குச் சுகவயேளிக்கும என்பகதப் பற்றி
ஆரநாய்தநார்கள.

சவலீலநா
ஷபநான்னமைரநாவதயிலிருந்து தருச்ச வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம. தருச்சயில் நநாடகங்களுக்கு வசூல் இல்கல.
பநாகவதர் எழுதயே சவலீலநா வந்தது. புதயே நநாடகத்கதத் தயேநாரிக்கும ஜவகலயில் முமமுரமைநாக
ஈடுபட்ஜடநாம. முத்தமிழ்க் கநாவலர் கி.ஆ.ஷப. விசுவநநாதம எங்கள குடுமபத் ஜதநாழர். பிரபல அகமைச்சூர்
நடிகர் எப்.ஜி. நஜடசய்யேர் எங்கள உற்ற நண்பர். டநாக்டர் ஒ.ஆர். பநாலு எங்களுக்குப் பலவககயில்
உதவியேவர். இவர்கஷளல்லநாம சவலீலநா ஷபற்றிகரமைநாக உருவநாக ஜயேநாசகனகள கூறினர். ஷபநாருள
வசதயில்லநாத நிகலயில் எந்த ஜயேநாசகனகயேத்தநான் ஷசயேல்படுத்த முடியேம? இருந்தநாலும
சவலீலநாகவத் தருச்சயில் எப்படியும அரங்ஜகற்ற முகனந்ஜதநாம. பநாடம ஷகநாடுத்ஜதநாம. முஸ்லீம
கவிசர் கசயேத் இமைநாம புலவர் சவலீலநாவுக்குப் பநாடல்ககள புகனந்தநார். ஏற்கனஜவ எப்.ஜி.
நஜடசய்யேரின் ஞநான ஷசசௌந்தரிக்குப் 351
பநாடல்கள எழுதயேவர். எப். ஜி. என். தநான் புலவகர அறிமுகப் படுத்தகவத்தநார். கிறித்துவக் ககதயேநாகியே
ஞநானஷசளந்தரிக்கும இந்து புரநாணக்ககதயேநாகியே சவலீலநாவுக்கும ஒரு முஸ்லீம புலவர் பநாடல்
புகனந்தது குறிப்பிடத்தக்க ஷசய்தயேல்லவநா? இதல் வியேப்ஷபன்னஷவன்றநால் தருவிகளயேநாடல்
புரநாணம, ஷபரியே புரநாணம இவற்கறஷயேல்லநாம புலவர் கசயேத் இமைநாம நன்கு அறிந்தருந்தநார். அவஜரநாடு
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ஷநருங்கிப் பழகியேஜபநாது எளக்கு எங்கள நநாஞ்சல் நநாட்டுப் ஷபரும புலவர் ஜகநாட்டநாறு சதநாவ தநாளம
ஷசய்குத்தமபிப் பநாவலர்தநாம நிகனவுக்கு வந்தநார்.
சவலீலநா ஒரு புது விதமைநான நநாடகமைநாக உருவநாகியேது. இகறவன் விறகு விற்ற படலத்தல் தமிழ்
இகசயின் சறப்பு வலி யுறுத்தப் ஷபற்றது. தருமிக்குப் ஷபநாற் கிழி அளித்த படலத்தல் தமிழ் ஷமைநாழியின்
வளகமைகயேச் ஷசநால்ல வநாய்ப்புக் கிட்டியேது. கல்யேநாகனக்குக் கருமபருத்தயே படலம தந்தரக்
கநாட்சக்குரியே தநாக இருந்தது. கநால்மைநாறியேநாடியே படலம சவசக்த கடனத்தற்கு ஏற்றதநாக அகமைத்தது.
வகலவீசும படலம கநாதல்சுகவ நிகறந்த பகுதயேநாக விளங்கியேது. ஷபரியே புரநாணத்தலிருந்து
தருக்குறிப்புத் ஷதநாண்ட நநாயேனகரச் ஜசர்த்துக்ஷகநாண்ஜடநாம. அஃது பக்தயின் ஷபருகமைகயே எடுத்துக்
கநாட்டுவதநாகத் தகழ்ந்தது. ஆக நநாடகம பல்ஜவறு சுன்வககளக் ஷகநாண்டதநாகவும பயேனுகடயேதநாகவும
அகமைந்தது. நல்ல கநாட்சகளும, உகடகளும தயேநாரித்து நடத்த னநால் சவ i லநா ஷபநாதுமைக்ககள ஈர்க்கும
நநாடகமைநாக அகமையு ஷமைன்பது நன்றநாகப் புரிந்தது. நிகலகமைகயேக் கருத அவசயேமைநான சலவற்கற
மைட்டும ஷசய்து சவலீலநா நநாடகத்கத 25-12-39 இல் அரங்ஜகற்றிஜனநாம. சவசக்த நடனத்தற்குப்பயிற்ச
அளிக்கும ஷபநாறுப்கப எப். ஜி. என். அவர்களின் மூத்தமைகன் தயேநாகரநாஜேன் ஏற்றுக்ஷகநாண்டநார்.
நடனமைநாடும சவனுகவும, பநார்வதயேநாகவும கமஷபனியில் அப்ஜபநாது முக்கியே பநாத்தரங்கஜள ஏற்று
நடித்து வந்த ஷஜேயேரநாமை னும, ஜசநாமைசுந்தரமும பயிற்ச ஷபற்றநார்கள. இவ்விருவரும மிகவும தறகமையேநாக
ஆடினநார்கள.
சவசக்த நடனம, நநாடகத்தற்குச் சகரமைநாக அகமைந்தது. எங்கள வளர்ச்சயில் அக்ககற ஷகநாண்ட எப். ஜி.
நஜடசய்யேர் டநாக்டர் ஒ. ஆர். பநாலு முதலிஜயேநார் நநாடகத்கத ஷவகுவநாகப் பநாரநாட்டினநார்கள.

டி. வி. நநாரநாயேணசநாமி
எட்கடயேபுரம ரநாஜேநாவின் பரிந்துகரஜயேநாடு எங்கள குழுவில் ஜசர்ந்த டி. வி.
நநாரநாயேணசநாமி சவலீலநாவில் சவஷபருமைநானநாக நடித்தநார். சவஷபருமைநான் பக்தர்களுக்கநாக
ஜமைற்ஷகநாளளும மைநாறு ஜவடங்ககள எல்லநாம நநான் நடித்ஜதன். ஏ. பி. நநாகரநாஜேன் பநார்வதயேநாகவும,
பின்னல் வகல வீசும படலத்தல் கயேற்கண்ணியேநாகவும நடித்தநார். நடிப்பிகசப் புலவர் ஜக. ஆர்.
இரநாமைசநாமி வடநநாட்டு இகசப்புலவர் ஜஹமைநநாதனநாகவும, எட்கடயேபுரம அரசர் கமஷபனி யிலிருந்த
நன்றநாகப் பநாடும தறகமைப் ஷபற்ற சங்கரநநாரநாயேணன் பநாணபத்தரரநாகவும, பிரண்டு இரநாமைசநாமி
தருமியேநாகவும நடித்தநார்கள. நககச் சுகவச் ஷசல்வன் டி. என். சவதநாண ஷதநாடக்க முதல் இறுதவகரப்
பல ஜவடங்களில் ஜதநான்றிச் சகபஜயேநாகரப் பரவசப்படுத்தனநார். டி. வி. நநாரநாயேணசநாமிக்குச்
சவஷபருமைநான் ஜவடப்ஷபநாருத்தம சறப்பநாக அகமைந்தது. கமஷபனியில் ஜசர்ந்த ஷதநாடக்க நநாளில்
நநாரநாயேணசநாமி துச்சநாதனகக நடித்தது எனக்கு நன்றநாக நிகனவிருக்கிறது. வீர அபிமைன்யு நநாடகத்தல்
துச்சநாதனனுக்கு வசனம எதுவும இல்கல. ஜபருக்கு ஒருவர் ஜவடம புகனந்து நிற்க ஜவண்டியேதுதநான்.
அப்படி எண்ணித்தநான் இவகர ஜபநாட்ஜடநாம. ஆனநால் துரிஜயேநாதனநாதயேர் அகனவகரயும கட்டி நிறுத்த
இலக்கண குமைநாரனுக்கு ஐந்து குடுமிகவத்து, அரசநாணிக் கநாலிஜல கட்டுமநநாடகத்தன்
இறுதக்கட்டத்தல் டி. வி.நநாரநாயேண சநாமி எங்கஜளஷயேல்லநாம தணறகவத்துவிட்டநார். அவர் கநாட்டியே
வீரமும ஆஜவசமும அஜடயேப்பநா!... துச்சநாதனகன அடக்குவது எங்களுக்குப் ஷபரியே ஷதநால்கலயேநாகப்
ஜபநாய்விட்டது. அதற்கு முன்ஷபல்லநாம இவ்ஜவடம புகனந்த துச்சநாதனநார்கள இடித்த புளி ஜபநால்
நின்றுஷகநாண்டிருப்பநார்கள. அவர்கள முகத்தல் எவ்வித உணர்ச்சயுமஇரநாது. வநார்த்கதகள
எதுவுமில்லநாத அந்தஜவடத்தஜலஜயே டி. வி. நநாரநாயேணசநாமியின் நடிப்பநாற்றல் என்கனக் கவர்ந்தது.
அதன் பிறகு அவருகடயே தறகமைக்ஜகற்றவநாறு விகரவில் முன்ஜனறினநார். இரநாமைநாயேணத்தல் அவர்
இலட்சு மைணனநாக நடித்தது இன்னும என் மைனக்கண் முன் நிற்கின்றது. மைந்தரி சுமைந்தரர், தந்கதக்குச்
ஷசநால்ல ஜவண்டியே ஷசய்த ஏஜதனும உண்டநா?’ என்று ஜகட்கும ஜநரத்தல், அது யேநாரவன் எனக்குத்
தந்கத?’ என்று கண்களில் ஜகநாபக் கனல் ஷதறிக்கக் கூறி, கமபன் பநாடியுளள மூன்று பநாடல்ககள
ஆஜவசத்ஜதநாடு முழக்கும அவரது ஆற்றல் மிக்க நடிப்பு, அகவஜயேநாகர மைட்டு மைல்ல; ஜமைகடயில்
அவஜரநாடு இரநாமைரநாக நடிக்கும என்கனயும ஷமைய்சலிர்க்க கவக்கும. சவலீலநாவில் சவஷபருமைநாகக
நின்று பநார்வத, முருகன், நந்தஜதவர் முதலிஜயேநாருக்கு அவர் சநாபம ஷகநாடுக்கும கட்டம, பநார்த்து மைகிழ

183

ஜவண்டியே அருகமையேநான கநாட்ச. அக் கநாட்ச நகடஷபறுமஜபநாது நநான் பக்கத்தட்டியில் மைகறவில் நின்று
பநார்த்து ரசத்துக் ஷகநாண்டிருப்ஜபன்.

சனிவநாச ஐயேங்கநார்
தருச்சயில் சவலீலநா நநாடகம நநான்கு நநாட்கள நடந்தன. இவ்வளவு சரமைப்பட்டுத் தயேநாரித்த
சவ i லநாவுக்கும வசூல் இல்கல. வழக்கமஜபநால் ஜக.டி. ருக்மைணிகயே வரவகழத்து மைஜன கரநா நநாடகம
ஜபநாட்ஜடநாம. சுமைநாரநாக வசூலநாயிற்று. தண்டுக்கல் ஜபநாக முடிவு ஷசய்ஜதநாம. பணஷநருக்கடி அதகமைநாக
இருந்தது. எதர் பநார்த்த நண்பர்களின் உதவி உரியே சமையேத்தல் கிகடக்க வில்கல. இந்த நிகலயிலும
மைணகவ ஷர. தருமைகலசநாமியின் நகரதுநாத னுக்கும, எதஷரநாலி என்னும இதகழ நடத்த வந்த நண்பர்
கணபதக்கும தருச்சயில் உதவி நநாடகங்கள நடத்த ஷகநாடுத் ஜதநாம. அவற்றிற்கு டிக்கட் தனியேநாக
விற்பகன ஷசய்ததநால் ஒரளவு வசூல் ஆயிற்று. கணபதயின் எதஷரநாலிக்கநாக 9-12-39 இல் நடந்த
ஜதசபக்த நநாடகத்தற்கு முன்னுள கநாங்கிரஸ் மைகநா சகபத்தகலவர் எஸ். சனிவநாசஐயேங்கநார் தகலகமை
வகித்தநார். அவர் ஆங்கிலந்தல்தநான் ஜபசனநார். என்றநாலும, தமிழில் ஜபச இயேலநாத தம நிகலகயே
எடுத்துச்ஷசநால்லி மிகவும வருத்தப்பட்டநார். “இந்த நடிகமைணிகள ஜதசபக்த நநாடகத்தல் ஜபசயே
தமிகழப்ஜபநால் என்னுல் ஜபச முடிந்தருந்தநால் சநாதநாரணத் தமிழ் மைக்களிகடஜயே யும நநான் மிகுந்த
ஷசல்வநாக்குப் ஷபற்றிருப்ஜபன், நநான் படித் துளள ஆங்கிலக் கல்வி, படித்த கூட்டத்தநாரிடம மைட்டுஜமை
என்கனத் ஷதநாடர்பு ஷகநாளள கவத்து விட்டது. அதற்கநாக மிகவும வருந்துகிஜறன்’ என்று கூறினநார்.

மைணகவ தருமைகலசநாமி
மைணகவ ஷர. தருமைநாகலசநாமி அவர்களின் நகர தூதன் ஏட்டுக்கநாக 29.12.39.ல் நடந்த நநாடகத்தற்குப்
ஷபரியேநார் ஈ. ஷவ. ரநா. அவர்கள தகலகமை வகித்தநார்கள. அன்பர் தருமைகலசநாமி ஒரு சறந்த எழுத்தநாளர்.
நகர தூதனில் ‘ஜபண நர்த்தனம’ என்னும தகலப்பில், அவர் எழுதவந்த அரசயேல் கட்டுகரகள அந்த
நநாளில் மிகவும கவர்ந்தன. பிரபல எழுத்தநாளரநாகியே கல்கி, ரநா.கிருஷ்ணமூர்த்த அவர்கள மைணகவ
தருமைகலசநாமி அவர்களின் எழுத்தநாற்றகலப் பற்றி அடியில் வருமைநாறு பநாரநாட்டியுளளநார்.
“தருச்ச நகர தூதன் பத்தரிககயின் முதல் பக்கத்தல் ‘ஜபனநாநர்த்தனம’ என்னும தகலப்பில் ஒருவர்
எழுதுகிறநாஜர, அவர் மிகவும ஷபநால்லநாத எழுத்தநாளர். அவருகடயே ஜபனநாநர்த்தனத்தல் பரத
நநாட்டியேத்தஜலயுளள சகல ஜேத வககககளயும கநாணலநாம. அப்படித் துளளிக் குதக்கும ஜவகமுளள
தமிழ் நகடயில் எதர்க்கட்சகநாரர்ககளயும, எதர்க் கட்சக் ஷகநாளககககளயும அவர் தநாக்குவநார். நநானும
பநார்த்து வருகிஜறன்; ஷசன்ற இருபது ஆண்டுக்கு ஜமைலநாக அவருகடயே ஷகநாளககயும ஒஜர மைநாதரியேநாக
இருந்து வருகிறது. அவருகடயே தமிழ் நகடயும ஒஜரவித ஜநநாக்கமுளளதநாய் இருந்து வருகிறது.
இவரநால் தநாக்கப்படுகின்ற மைனிதர் நல்ல ரசகரநாக மைட்டும இருந்தநால் ‘'தநாக்கப்பட்டநாலும இப்படிப்
பட்ட ஜபனநாவினநாலல்லவநா தநாக்கப்பட ஜவண்டும’ என்று அவருக்கு எண்ணத் ஜதநான்றும.”
1947 இல் இவ்வநாறு ரநா. கிருஷ்ண மூர்த்த பநாரநாட்டினநாஷரன்றநால் அவருகடயே அபநாரமைநான
எழுத்தநாற்றலுக்கு ஜவறன்ன நற்சநான்று ஜவண்டும? அன்று நநாடகத்தற்குத் தகலகமை தநாங்கியே ஷபரியேநார்
ஈ. ஜவ. ரநா. அவர்கள கூறியே ஷமைநாழிகள, எனக்கு நன்முக நிகனவிலுளளன. “நநான் டி. ஜக. எஸ்.
சஜகநாதரர்ககள எவ்வளஜவநா பநாரநாட்டியிருக்கிஜறன். விருந்துகள நடத்தயிருக்கிஜறன். என்
பத்தரிக்ககக்கு அவர்கள இப்படி நநாடகம நடத்தக் ஷகநாடுத்ததல்கல. மைணகவ தருமைகலசநாமி
நிரமபவும ஷகட்டிக்கநாரர். எனக்குக்கிகடக்கநாத அந்தநித-உதவி அவருகடயேப்பத்தரிககக்குக்
கிகடத்துவிட்டஜத!” என்று சரித்துக்ஷகநாண்ஜட கூறினநார்.
தருச்ச நநாடகம முடிந்து தண்டுக்கல் வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம.
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பூஜலநாகரமகப
ஈ. ஷவ. ரநா.ஷபரியேநாரின் சுயேமைரியேநாகத இயேக்கத்தலிருந்து விலகி, இப்ஜபநாது ஷபநாதுவுகடகமைப் புரட்ச
வீரரநாக விளங்கினநார் ஜதநாழர் ஜீவநானந்தம. அவர்மூலமஷபநாதுவுகடகமை வீரர்கள சலர் எங்களுக்கு
அறிமுகமைநாயினநார். இவர்களில் ஏ. ஜக ஜகநாபநாலன், பி.இரநாமைமூர்த்த, ஜக.
பநாலதண்டநாயுதம ஆகிஜயேநார் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள. பநாலதண்டநாயுதம தமபத சஜமைதரநாகஜவ நநாடகம
பநார்க்க வருவநார். எனக்கு அவர் அளித்த ஒரு சறியே ஷவளளிப் பரிசகனக்கூட நநான் இன்னும கவத்துக்
ஷகநாண்டிருக்கிஜறன். உலகத் ஷதநாழிலநாளர்கஜள ஒன்று ஜசருங்கள என்று ஷவளிப்பகடயேநாகஜவ
எழுதத் ஷதநாங்கவிட்ட எங்கள முகப்புத் தகர பல்ஜவறு அரசயேல் தகலவர்களின் கவனத்கத ஈர்த்தது.
அதன் கநாரணமைநாக சர்க்கநார் அதகநாரிகளின் ஷதநால்கலயும அதகரித்தது. ஷபநாதுவுகடகமைக் கட்சயின்
சநார்பில் ஷவளியிடப் ஷபற்ற ‘ஜேன சக்த’ வநார இதழுக்கு எங்கள குழுவின் நடிகர் ரநாஜேநநாயேகம
ஏஜேண்டநாகஜவ இருந்தநார். சமுதநாயே நநாடகங்களில் வநாய்ப்பு ஜநரும ஜபநாஷதல்லநாம
சமைதர்மைக்கருத்துக்ககளப் பிரசநாரம ஷசய்து வந்ஜதநாம.

பூஜலநாகரமகபயில் ஒப்பந்தம
தண்டுக்கல்லில் நநாடகங்கள நடத்தத் ஷதநாடக்கத்தஜலஜயே அவசரமைநாகப் பணம ஜதகவப்பட்டது.
சன்னண்ணநா துகணவியேநாரின் கழுத்தலிருந்த சல நககககளப் பநாங்கில் அடகு கவத்துப்பணம
வநாங்கிஜனநாம. கநாரியேங்கள நடந்தன. குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண் நநாடகத்கதத் தகரப்படமைநாக்க
ஜவண்டுஷமைன்று சன்னண்ணநா தட்டமிட்டநார். அதற்கநாக எங்கள குழுவிலிருந்த பகழயே நடிக
நண்பர் ஜக.வி. சனிவநாசகனக் கமஷபனிக்கு வரவகரத்தநார். நநாடகத்கதத் தகரப்படத்தற் ஜகற்றவநாறு
எழுதுமஷபநாறுப்பிகன அவரிடம ஒப்பகடத்தநார். ஜக. வி. சனிவநாசன், சதலீலநாவத பட கடரக்டர்
ஏல்லிஸ் ஆர். டங்கனிடம உதவியேநாளரநாக இருந்து அனுபவம ஷபற்றவர். அவர் கமஷபனியில் இருந்து
ஷகநாண்ஜட சன்னண்ணநாவுக்கு ஆதரவநாகப் ஷபரியேண்ணநா உட்பட எங்கள எல்ஜலருகடயே
அபிப்ரநாயேங்ககளயும உருவநாக்கிக் ஷகநாண்டிருந்தநார். இந்தச் சமையேத்தல் ஜகநாகவயிருந்து பூஜலநாக ரமகப
படத்தல் நடிக்க எனக்கு அகழப்பு வந்தது. 20.1-40 இல் ஷண்முகநா பிலிமஸ் எம. ஜசநாமைசுந்தரம ஜசலம
கந்தசநாமி ஷசட்டியேநார் நடிகக ஜக. எல் வி. வசந்தநா ஆகிஜயேநார் தண்டுக்கல் வந்து பூஜலநாகரமகபயில்
நடிக்க எனக்கு மூன்றுமைநாத கநாலத்தற்கு ரூ.3750 சமபளம ஜபச முன்பணமும ஷகநாடுத்துச் ஷசன்றநார்கள
ஷநருக்கடியேநான ஜநரத்தல், கிகடத்த இந்தப்பணம ஷதய்வமதந்த வரப்பிரசநாதமைநாக இருந்தது.

‘நநாஷ்’ கநார் வநாங்கிஜனநாம
பூஜலநாக ரமகப படப்பிடிப்புக்கநாக அடிக்கடி ஜகநாகவக்குப் ஜபநாய் வர ஒரு கநார் ஜதகவப்பட்டது.
அகதக் கமஷபனிக்குச் ஷசநாந்தமைநாகஜவ வநாங்குவஷதன முடிவுஷசய்தநார் அண்ணநா. கநாகரக்குடியிலிருந்த
எங்கள நண்பர் ஷமைக்கநானிக் சங்கர் நநாயுடு இதற்கு உதவினநார், 30-1- 40 இல் ஒரு பகழயே ‘நநாஷ்’ கநார் 1225
ரூபநாய்களுக்கு வநாங்கப்பட்டது. அப்ஜபநாது நநான் முக்கியே பநாத்தர ஜமைற்று நடிக்கநாத நநாடகம
ஸ்ரீகிருஷ்ணலீலநா ஒன்று தநான். எனஜவ அந்த நநாடகத்கதத் ஷதநாடங்கிவிட்டு, என்கனக் ஜகநாகவக்கு
அனுப்ப ஏற்பநாடு ஷசய்தநார் அண்ணநா.
6 . 2. 40 இல் பூர் கிருஷ்ணலீலநா ஷதநாடங்கியேது. பூஜலநாக ரமகபபடத்தல் நடிப்பதற்கநாக அன்றிரவு
7 மைணிக்கு நநான் கநாரில் ஜகநாகவக்குப் புறப்பட்ஜடன். இரவு 10 மைணியேளவில் ஈஜரநாடு வந்து, எனது
இனியே நண்பர் டநாக்டர் கிருஷ்ணசநாமி இல்லத்தல் தங்கிஜனன். மைறுநநாள பகல் ஷபரியேநார் ஈ. ஜவ. ரநா
அவர்களின் தகமையேனநார் ஈ. ஜவ. கிருஷ்ணசநாமி நநாயேக்கர் நநான்படத்தல் நடிக்க இருப்பகதப் பநாரநாட்டும
முகறயில் எனக்கு விருந்தளித்தநார். இந்த விருந்தல் அறிஞர் அண்ணநா, ஜதநாழர்கள எம. ஏ. ஈஸ்வரன்,
ஏ.சங்கரய்யேநா முதலியே நண்பர்கள கலந்து ஷகநாண்டு என்கன வநாழ்த்தனநார். 8 ஆம ஜதத கநாகல
புறப்பட்டுக் ஜகநாகவ ஜசர்ந்ஜதன்.
ஜகநாகவ ஷசன்ட்ரல் ஸ்டுடிஜயேநாவில் ககலவநாணர் என்.எஸ். கிருஷ்ணன், எஸ்.வி. சகஸ்ரநநாமைம
முதலிஜயேநார் என்கன அன்புடன் வரஜவற்றநார்கள. சஜகநாதரர் சகஸ்நநாமைம அப்ஜபநாது என். எஸ்.ஜக.
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படக்கமஷபனியின் நிருவநாகப் ஷபநாறுப்பிகன ஏற்றிருந்தநார். அவர் எனக்குத் ஜதகவயேநான உதவிககளச்
ஷசய்தநார். நீண்ட கநாலம பழகியே நண்பர்கஜளநாடு இருந்ததநால் சஜகநாதரர்ககளப் பிரிந்த தனிகமை உணர்வு
எனக்கு ஏற்படவில்கல.

பி. எஸ். இரநாகமையேநா
ஜகநாகவரநாயேல் இந்து ஷரஸ்டநாரண்டில் நநான் தங்க ஏற்பநாடு ஷசய்தருந்தநார்கள. கதநாசரியேர் பி.எஸ்.
இரநாகமையேநாவும அங்ஜகஜயே தங்கியிருந்தநார். நநான் என் அகறக்குச் ஷசன்றதும, “வநாங்ஜகநா மிஸ்டர்
ஷண்முகம” என்ற குரல் ஜகட்டது. தருமபிப் பநார்த்ஜதன். “நநான்தநான் பி.எஸ்.இரநாகமையேநா, பூஜலநாகரமகப
ககதகயே நநான்தநான் எழுதுகிஜறன்” என்று தமகமை அறிமுகப்படுத்தக்ஷகநாண்டநார். அவர்.
பி.எஸ்.இரநாகமையேநாஅவர்கஜளநாடு அதுதநான் எனக்கு முதல் சந்தப்பு. அவருகடயே அற்புதமைநான
சறுககதககள மைணிக்ஷகநாடியில் நிகறயேப் படித்தருக்கிஜறன். பூஜலநாகரமகபக்கு அவர் வசனம
எழுதுகிறநார் என்பகதக் ஜகளவிப்பட்டஜபநாது மிகவும மைகிழ்ந்ஜதன். இருந்தநாலும அவர் இவ்வளவு
எளிகமையேநாகப் பழகுவநார் என்று நநான் சறிதும எதர்பநார்க்கஜவ இல்கல. பிரபலமைநான ஒர் எழுத்தநாளர்
என் அகறக்ஜக வந்து, என்கன வரஜவற்றது, அவருகடயே எழுத்தல் நநான் கவத்தருந்த மைதப்கபப்
பன்மைடங்கு உயேர்த்தயேது. நநானும பி.எஸ்.இரநாகமையேநாவும ஷநடுநநாகளயே நண்பர்ககளப் ஜபநால் மைனம
விட்டுப் ஜபசஜனநாம. ஷநருங்கி உறவநாடிஜனநாம.
பநாடலநாசரியேர் ஆகன கவத்தயேநநாதய்யேரும எங்கஜளநாடு தங்கியிருந்தநார், நநான் ஜபநான மைறுநநாளபநாட்டு
ஒத்தககநடந்தது. டி.ஆர்.மைகநாலிங்கமும நநானும பநாடிஜனநாம. படத்தல் எங்க ஜளநாடு என். எஸ். ஜக. டி. ஏ.
மைதுரம, ஜக, எல். வி. வசந்தநா,
டி.எஸ்.துகரரநாஜ், டி.பநாலசுப்பிரமைணியேம, டி. எஸ். பநாகலயேநா, ஜபபி ருக்மைணி, பி.ஜி. ஷவங்கஜடசன்
முதலிஜயேநாரும நடித்தநார்கள. பி, என்.ரநாவ், படத்கத கடரக்ட் ஷசய்தநார்.

தமபியின் முதன்கமை
தண்டுக்கல்லில் நநான் இல்லநாமைகல நநாடகங்களஷதநாடர்ந்து நகடஷபறுவதற்கு நடிகர்கள வழிவகக
ஷசய்தநார்கள. சவலீலநாவில் நநான் புஜனந்த விறகுஷவட்டி, புலவர், சவனடியேநார், எல்லநாம வல்ல சத்தர்,
வகலஞன் ஆகியே ஜவடங்ககள நடிப்பதற்குத் தமபி பகவதஜயே துணிஜவநாடு முன்வந்தநார். அஜதஜபநால்
குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண்ணிலும நநான் நடித்த ரநாமு ஜவடத்கதப் பகவதஜயே ஷநட்டுருப் ஜபநாட்டநார்.
ரநாமைதநாசல் இரண்டநாவது ரநாமைதநாசநாக நடிக்க ஜக. ஆர். ரநாமைசநாமி இகசவளித்தநார். ஆக, ஷண்முகம
இல்லநாமைஜல நநாடகங்ககளத் ஷதநாடர்ந்து நடத்த முடியும என்ற நிகலகமைகயே உருவநாக்க நடிகர்கள
அகனவரும ஒத்துகழத்தநார்கள. சமபூர்ண இரமைநாயேணம, மைஜனநாகரநா முதலியே சல நநாடகங்களுக்குத்தநான்
நநான் ஜதகவப்பட்டது. தண்டுக்கல்லுக்கும ஜகநாகவக்குமைநாக இரண்டு மூன்றுமுகற இவ்வநாறு கநாரில்
பயேணம ஷசய்யே ஜநர்ந்தது. ஷபரியேண்ணநா என் உடல் நலத்கதப் பற்றி மிகவும கவகலப்பட்டநார்.
ஜகநாகவக்கு அருகிஜலஜயே இருந்தநால் இன்னும ஷகநாஞ்சம வசதயேநாக இருக்குஷமைன்று எண்ணினநார்.
ஷபநாளளநாச்ச, தருப்பூர் இரு ஊர்களுக்கும ஷசன்றநார். தருப்பூர் ஷகநாட்டகக உறுதப்பட்டது. நநான்
எவ்விதக் கவகலயுமின்றித் ஷதநாடர்ந்து படப்பிடிப்பில் ஈடுபட்டிருந்ஜதன். குதகரஜயேற்றம பழகிஜனன்.
சறுவநாணி, ஜபரூர் முதலியே இடங்களில் நநானும மைகநாலிங்கமும குதகர சவநாரி ஷசய்ஜதநாம.
பநாகலயேநாவுக்கும எனக்கும சறுவநாணிக் கநாட்டில் பலத்த சண்கட நடந்தது. படப் பிடிப்பில் மிகுந்த
உற்சநாகத்ஜதநாடு இருந்ஜதன். தடீஷரன்று தருப்பூரிலிருந்து உடஜன புறப்பட்டு வருமபடியேநாகப்
ஷபரியேண்ணநா ஷதநாகலஜபச மூலம அறிவித்தநார். 15-3-40-ஆம நநாள அதகநாகல கநாரில் புறப் பட்டுத்
தருப்பூர் வந்ஜதன். தங்கக சுப்பமமைநாளின் கணவருக்கு உடல் நலமில்கலஷயேன்றும உடஜன
நநாகர்ஜகநாவில்ஷசல்ல ஜவண்டு ஷமைன்றும கூறினநார். சறிதும தநாமைதக்கநாமைல் தண்டுக்கல்வந்ஜதநாம.
அன்றிரவு நகடஷபற இருந்த நநாடகம நிறுத்தப்பட்டது. மைநாகல யிஜலஜயே நநாகர்ஜகநாவில் ஜபநாய்ச் ஜசரும
எண்ணத்துடன் தமபி பகவதகயேயும அகழத்துக் ஷகநாண்டு கநாரில் பயேணமைநாஜனநாம. சன்னண்ணநா தம
மைகனவியுடன் முன்ஜப நநாகர்ஜகநாவில் ஷசன்றிருந்தநார்.

தங்ககயின் ஜகநாலம
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நநாம நிகனத்தப்படி எதுவும நடப்பதல்கலஜயே! பயேணத்தல் பல்ஜவறு இகடயூறுகள; தடங்கல்கள.
விருதுநககரத் தநாண்டியேதும டயேர் பஞ்சர். ஸ்ஷடப்னிகயேப் ஜபநாட்டுக் ஷகநாண்டு புறப்பட்ஜடநாம.
சநாத்துகரக் கடந்ததும ‘டியூப் பஞ்சர்.’ மீண்டும எப்படிஜயேநா சமைநாளித்துப் பயேணத்கதத் ஷதநாடர்ந்ஜதநாம.
கயேத்தநாற்றின் அருஜக வருமஜபநாது மைற்ஷறநாரு டியூப்பும பஸ்டு ஆகி விட்டது. ஜமைஜல பயேணத்கதத்
ஷதநாடர வழியில்கல. நநான் பஸ்ஸில் தருஷநல்ஜவலிக்குச் ஷசன்ஜறன். இரவு ஜநரம. மிகுந்த சரமைபட்டு
அகலந்து, புது டியூப் வநாங்கிஜனன். வநாடககக் கநாரில் வந்து ஜசர்ந்ஜதன். டியூப்கபப்ஜபநாட்டுக் ஷகநாண்டு
புறப்பட இரவு மைணி 10 க்கு ஜமைலநாகிவிட்டது. எங்கும நிற்கநாமைல் இரவு 2 மைணி யேளவில் நநாகர்ஜகநாவில்
வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம. கீழத் ஷதருவிலுளள எங்கள இல்லத்கத அகடந்ஜதநாம. எங்ஜகநா ஒரு நநாய் ஊகள
யிட்டது. கதகவத் தட்டிஜனநாம. அண்ணியேர் கதகவத் தறந்தநார்கள. உளஜள அடிஷயேடுத்து கவத்ஜதநாம.
அண்ணியேநார் வநாயிலிருந்து வந்த ஷசநாற்கள எங்ககள அதர்ச்சயேகடயேச் ஷசய்தன. தங்ககயின் கணவர்
சுப்கபயேநாபிளகள 15.3.40 அத கநாகல 5 மைணிக்ஜக கநாலமைநாகிவிட்டநார். எங்கள வருககக்கநாகக்
கநாத்தருந்து இரவு 7 மைணிக்கு அவரது உடல் தகனம ஷசய்யேப்பட்டது.
நநாங்கள வந்துவிட்டகத அறிந்த தங்கக சுப்புவின் அழுகுரல் என் ஷசவிகளில் ஜகட்டது. 20 வயேஜத
நிரமபியே இளகமைப் பருவம இரு ஷபண் குழந்கதகள ஏதுமைறியேநாத நிகலயில் அந்தப் பச்சளங்
குழந்கதகள நிமமைதயேநாக உறங்கிக் ஷகநாண்டிருந்தன. ஷவளகளச் ஜசகலகயேப் ஜபநார்த்தக் ஷகநாண்டு
ககமகமைக் ஜகநாலத்தல் கிடந்த என் அருகமைத் தங்ககயின் தருமுகத்கத ஏறிட்டுப் பநார்க்கவும என்னல்
முடியேவில்கல. ஜதமபித் ஜதமபி அழுவகதத் தவிர ஜவறு என்ன ஷசய்யே முடியும?

முன்பணம ஷபற முயேற்ச!
நநாகர்ஜகநாவிலில் நநான்கு நநாட்கள இருந்ஜதநாம. 18 ஆம ஜதத தண்டுக்கல் தருமபி நநாடகத்தல் பங்கு
ஷகநாண்ஜடநாம. நநாகலந்து நநாடகங்களில் நடித்துவிட்டு மீண்டும ஜகநாகவ ஷசன்றுபடப்பிடிப்பில்
ஈடுபட்ஜடன். முன்னஜர தட்டமிட்டபடி என்னுகடயே படப் பிடிப்பின் வசதகயே முன்னிட்டுக்
கமஷபனி தருப்பூரில் முகநாம இட்டது. ஜகநாகவ பிரிமியேர் சனிஜடநான் கூட்டுறஜவநாடு குமைநாஸ்தநாவின்
ஷபண்கணப் படஷமைடுப்பதற்குரியே ஆயேத்தங்ககளச் சன்னண்ணநா ஷசய்து வந்தநார். ஷபநாருளநாதநார நிகல
சரியில்லநாததநால் ஷபரியேண்ணநாவுக்குப் படப்பிடிப்பில் விருப்பமில்கல, என்றநாலும இகளயேவரின்
முயேற்சகயே அவர் தகட ஷசய்யேவில்கல. சன்னண்ணநா ஷசன்கன ஷசன்று தரு எஸ். எஸ். வநாசகனக்
கண்டு ஜபசனநார். குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண் படத்தன் விநிஜயேநாக உரிகமைகயே அவருக்கு அளிக்கவும,
முன்கூட்டிஜயே பணம ஷபறுவதற்குமைநான ஏற்பநாடுககளச் ஷசய்து வந்தநார்.

அரங்க நநாடகம அச்ஜசறியேது
கமஷபனி தருப்பூருக்கு வந்தது எனக்கு மிகவும வசதயேநாக இருந்தது. தகரப்படத்தல் நடிப்பது
என்னதநான் வருவநாய்க்குரியேதநாக இருந்தநாலும என்னுகடயே கவனஷமைல்லநாம நநாடகத்தஜலஜயே இருந்தது.
கமஷபனி தளர் நகடவிட்டுக் குதத்ஜதநாடும பருவத்தல் இருந்ததநால் எனக்கும ஷசநாந்தப் படப்பிடிப்பில்
அவ்வளவு சரத்கத ஏற்படவில்கல. ஆயினும சன்னண்ணநா முழுப் ஷபநாறுப்கபயும தநாஜன ஏற்றுக்
ஷகநாண்டு எல்லநா ஏற்பநாடுககளயும ஷசய்தநார். ஜககவயில் இரவு படப்பிடிப்பு இல்கலஷயேன்றநால் நநான்
உடஜன தருப்பூருக்குக் கநாரில் வந்துவிடுஜவன். அரங்கில் நகடஷபற்ற குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண்நநாடகத்கத
அச்சல் ஷகநாண்டு வரவும முயேன்ஜறன். தருப்பூரில் குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண் நநாடகம நகடஷபற்றஜபநாது,
அந்நநாடகம தருப்பூர் யூனியேன் அச்சகத்தல் அச்சநாகி நூல் வடிவிலும ஷவளிவந்தது.
படநாதபதகள தட்டமிட்டபடி பூஜலநாகரமகப படம மூன்று மைநாதங்களில் முடியேவில்கல. எனஜவ
அதகன அனுசரித்து நநாங்களும உடஜன ஜகநாகவயில் குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண் படப் பிடிப்கபத் ஷதநாடங்க
முடிவு ஷசய்ஜதநாம.
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அண்ணநாவின் விமைரிசனம
கமஷபனி ஈஜரநாடு ஷசன்றது. அங்கும குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண் ஷவற்றிகரமைநாக நகடஷபற்றது.
ஈஜரநாட்டிலுளள எங்கள நண்பர்கள அகனவரும நல்ல முகறயில் பநாரநாட்டி நநாடகம தகரப்படமைநாக
வந்து அஜமைநாக ஷவற்றி ஷபறஜவண்டுஷமைன்று வநாழ்த்தனநார். அறிஞர் அண்ணநா அவர்கள
“விடுதகல”யில் இந்நநாடகத்தற்கு ஓர் அருகமையேநான இலக்கியே விமைர்சனம எழுதனநார். அதன் ஷதநாடக்
கத்தல் கீழ் வருமைநாறு குறிப்பிட்டிருந்தநார்.
“வனிகதககள மைணந்து வநாழ்வஷதன்றநாஜல ஷவறுப்புக் ஷகநாளளும ஜவதநாந்த! கண்டவர் கனிஜயேநா,
மைணிஜயேநா எனக் கூறி கட்டி யேகணக்க விருமபும கட்டழகு பகடத்த இருமைங்கககள! கூஜனநா குருஜடநாஎவஜனநா ஒருவன் வரமைநாட்டநான, வயேதுக்கு வந்துவிட்ட ஷபண்கனக் கட்டிக் ஷகநாண்டு சநாதயேநாசநாரம
ஷகடநாதபடி, பழி வரநாதபடி, தடுத்து ஆட்ஷகநாளள மைநாட்டநான என்று சதநா கவகலப் படும தந்கத;
ஜசநாகத்தல் பங்கு ஷகநாளளஜவ ஜேனித்த அவரது மைகனவி; அவர்களின் இகண பிரியேநாத் ஜதநாழன்
வறுகமை; உல்லநாசஜமை உயிர் வநாழ்க்ககயின் இலட்சயேம என எண்ணி வநாழும ஷசல்வச் சமைநான்; அவனது
உதவி இருக்கும ஜபநாது வீட்கடப்பற்றிக் கவகல எதற்கு என்று எண்ணநாம இளங்கநாகள; கநாகளகயேக்
சுற்றிலும கண் சமிட்டிக் ககயேகசத்துக் கநாலம தளளும கநாரிகககள; அத்தகக ஜயேநாகரக் ஷகநாண்ஜட
நடிப்புக் ககலகயே நடத்த நல்ல பணம ஷபற முடியும என எண்ணநாம சனிமைநா கடரக்டர்; இவ்வளவு
ஜபருக்கும இகடஜயே நின்று அகப்பட்டகதச் சுருட்டி வநாழும சல அந்தணர்கள!
“குமைநாஸ்தநாவின் மைகள” என்னும நநாடகத்தல் வரும பநாத்தரங்கள இகவகஜள. குடுமபபநாரம;
வறுகமையின் ஷகநாடுகமை வரதக்ஷிகணயின் குரூரம: மைண அகறயில் பிணம விழுதல்; தந்கத ஷமைநாழியேநால்
தற்ஷகநாகல; இந்த ஜநரத்தல் வீடு ஜேப்த; இகவககள விட ஜசநாகக் கநாட்சகள ஏது? இவ்வளவும
‘குமைநாஸ்தநாவின் மைகள’ தருகிறநாள-அதநாவது அந்த நநாடகத்தல் உண்டு.”[1]
இவ்வநாறு விமைர்சனத்கதத் ஷதநாடங்கி ஒவ்ஷவநாரு கட்டத்கதப் பற்றியும ஒவ்ஷவநாரு நடிககரப் பற்றியும
விரிவநாகப் எழுதவிட்டு இறுதயில் “பல நநாட்களில் நநான் கண்டறியேநாதன இதல் கண்ஜடன். நநான்
கண்டகதச் சுருக்கித் தநான் எழுதஜனன். முழுவகதயும நீங்கள கநாணஜவண்டுஜமை; ஈஜரநாடு வநாசகள
இன்ஜற ஷசல்லுங்கள. மைற்ற ஊரநார் அகழப்பு அனுப்புங்கள கமஷபனிக்கு. குமைநாஸ்தநாவின் மைகள
சனிமைநாவநாகவும வரப் ஜபநாகிறது. கவனம இருக்கட்டும!!” என்று முடித்தருந்தநார். இந்த விமைர்சனம
எங்கள நடிகர் அகனவருக்கும மிகுந்த உற்சநாகம ஊட்டியேது. பலமுகற படித்துப்படித்துச் சுகவத்ஜதநாம.
ஈஜரநாடு நண்பர்களுக்ஷகல்லநாம ஒரு இனியே விருந்து நடத்த னநார் ஷபரியேண்ணநா. இதல் ஷபரியேநார் ஈ. ஜவ.
ரநா,அறிஞர் அண்ணநா, டநாக்டர் கிருஷ்ணசநாமி, எம. ஏ. ஈஸ்வரன் முதலியே அகனவரும கலந்து
ஷகநாண்டனநார்.

வியேக்கத் தக்க நடிப்பு
குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண்ணில் கதநாநநாயேகி சதநாவநாக நடிக்க தருமைத எம. வி. ரநாஜேமமைநா ஏற்பநாடு
ஷசய்யேப்பட்டநார். இவர் நநாடகத்கத ஒரு முகற பநார்க்க விருமபினநார். தகரப்பட விநிஜயேநாக
உரிகமைகயேப் ஷபறுவதற்கநாக முன் பணம ஷகநாடுக்க ஒப்புக்ஷகநாண்ட தரு எஸ். எஸ். வநாசன் அவர்களும
நநாடகத்கதப் பநார்க்க ஆகசப்பட்டநார். 30-6.40 இல் நகடஷபற்ற குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண்
நநாடகத்தற்கு எஸ்.எஸ்.வநாசன், நநாரநாயேண ஐயேங்கநார், ஷசன்ட்ரல் ஸ்டுடிஜயேநா ஸ்ரீரநாமுலு நநாயுடு, மூர்த்த
பிலிமஸ் மைருதநாசலம ஷசட்டியேநார், எம. வி. ரநாஜேமமைநா, ஷபரியேநார் ஈ. ஷவ. ரநா. அறிஞர்
அண்ணநா முதலிஜயேநார் வந்தருந்தனநார். அன்று நநாடகம மிகச் சறப்பநாக நடந்தது. மிகுந்த ஆர்வத்ஜதநாடு
நநாடகம முழுவகதயும பநார்த்த எம. வி. ரநாஜேமமைநா, வநாசன் ஆகிஜயேநார் நநாடகம முடிந்ததும உளஜள
வந்தனநார். ஷபண் ஜவடத்ஜதநாடிருந்த ககலஞர் ஏ. பி. நநாகரநாஜேகன ஏற இறங்கப் பநார்த்தநார்கள. உற்று
ஜநநாக்கினநார்கள. “சதநாவநாக நடித்த இந்தப் கபயேனப்ஜபநால் ரநாஜேமமைநா நடித்துவிட்டநால் ஜபநாதும. படம
முதல் தரமைநாக அகமைந்து விடும” என்றநார் எஸ். எஸ். வநாசன். உடஜன ரநாஜேமமைநா, ஐஜயேநா! இந்தப்
கபயேகனப்ஜபநால் எப்படி நநான் சதநாவநாக நடிக்கப் ஜபநாகிஜறன்? எனக்கு பயேமைநாக இருக்கிறது!” என்று
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நநாகரநாஜேனின் நடிப்கப வியேந்து ஜபநாற்றினநார். ஆம; அவர்கள கூறியேது முற்றிலும உண்கமை! ககலஞர்
நநாகரநாஜேனின் அந்தப் ஷபண் ஜவட நடிப்பு, அன்று நடிகர்களநாகியே எங்ககள ஷயேல்லநாம கூட பிரமிக்க
கவத்தது.

ஸ்ஷபஷல் ரயில்
சமுதநாயேச் சர்தருத்த நநாடகமைநாகியே குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண்கணப் படஷமைடுக்க முன் வந்த எங்ககளப்
பநாரநாட்டும முகறயில் ஷபரியேநார் ஈ. ஷவ. ரநா. அவர்கள கமஷபனி முழுவதுக்கும ஒரு ஷபரியே விருந்து
நடத்தனநார். 18-7.40 இல் நகடஷபற்ற இவ் விருந்தல் நகரப் பிரமுகர்கள அகனவரும கலந்து
ஷகநாண்டனநார். எல்ஜலநார் உளளத்தலும மைகிழ்ச்ச குடி ஷகநாண்டிருந்தது.
குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண் படபிடிப்புக்குரியே எல்லநா ஏற்பநாடுகளும முடிந்து விட்டதநால் அதற்கு வசதயேநாகக்
கமஷபனி ஜகநாகவக்குச் ஷசன்றது. இதல் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விஜசஷம ஈஜரநாட்டிலிருந்து ஜகநாகவக்கு,
ஸ்ஷபஷல் ரயில் ஒன்று எங்களுக்கநாகஜவ விடப்பட்டது. அறிஞர் அண்ணநா உட்பட ஈஜரநாடு நகரப்
பிரமுகர்கள அகனவரும வந்து எங்ககள மைகிழ்ச்சஜயேநாடு வழியேனுப்பினநார்கள.
1. இவ்விமைர்சனம சங்கரதநாஸ் சுவநாமிகள நிகனவு மைன்றம ஷவளியிட்டுளள நநாடக உலகில் அண்ணநா
என்னும நூலில் உளளது.
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குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண் படம!
குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண் படப் பிடிப்பு 31-7.40 இல் ஜகநாகவ பிரிமியேர் சனிட்ஜடநானில் ஷதநாடங்கப்
ஷபற்றது. மைறு நநாள ஜகநாகவ ரநாஜேநா தஜயேட்டரில் நநாடகமும ஆரமபமைநாயிற்று. அடுத்து, குமைநாஸ்தநாவின்
ஷபண் நநாடகத்கத, நநாடகப் ஜபரநாசரியேர் பமமைல் சமபந்த முதலியேநார் அவர்கள தகலகமையில்
ஷதநாடங்கிஜனநாம” நநாடகத்கதப் பநாரநாட்டியே அவர் படமும ஷவற்றி ஷபற ஜவண்டு ஷமைன்று
வநாழ்த்தனநார்.
எங்கள குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண் படப் பிடிப்கபப் பற்றிச் ஷசநால்வஷதன்றநால் அது ஒரு மைகநாபநாரதமைநாகும.
ககத, சனரிஜயேநா கடரக்ஷேன்,நடிகர்கள, பின்னணி, இகச இகவஷயேல்லநாம.எங்கள ஷபநாறுப்பு. ஸ்டுடிஜயேநா
நிருவநாகம மூர்த்த பிலிமகஸெச்ஜசர்ந்தது. ஷபண் நடிககயேர் எம. வி. இரநாஜேமமைநா, டி. எஸ். இரநாஜேலட்சுமி,
சகுந்தலநா, இரண்ஷடநாருவகரத் தவிர எம. எஸ். தஷரளபத உட்பட எங்கள நடிகர்கள நன்கு பயிற்ச
ஷபற்றவர்களநாதலநால் ஒத்தகக முதலியே வகககளில் தகரநாறு வரநாது; ஜகநாகவயில் மூன்று மைநாத கநாலம
நநாடகம ஆடிக்ஷகநாண்ஜட படப்பிடிப்கபயும முடித்து விடலநாம என்பது எங்கள தட்டம. ஆனநால்
நடந்தது ஜவறு. படப்பிடிப்பு நடந்த பிரிமியேர்சனிஜடநான் ஸ்டுடிஜயேநாவின் அன்கறயே நிகல கநந்து
ஜபநான பகழயே ஜவட்டிகயேப் ஜபநான்றது ஷதநாட்ட இடஷமைல்லநாம கிழியும. ஒரு புறம கதத்தநால்
மைறுபுறம பிய்த்துக் ஷகநாளளும, அப்பப்பநா! எவ்வளவு தகரநாறுகள! எத்தகன மைனஸ்தநாபங்கள !!
ஸ்டுடிஜயேநா ஷதநாழிலநாளர்களின் தடீர் ஜவகல நிறுத்தங்கள; எடுத்த பிலிம சுருகணகயே அடிக்கடி
கழுவுவதற்கு ‘ஐஸ்’ இல்லநாத ஷதநால்கல; ஷவளிக் கநாட்சககளப் படஷமைடுக்க அடிக்கடி சவுண்ட் ட்ரக்”
ஷவளி வர முடியேநாத நிகலகமை. ஷடலி ஜபநான்’ இருந்தும ஜபச முடியேநாத பரிதநாபம. இப்படி எத்தஜன,
எத்தகனஜயேநா ஷதநால்கலகள!

ஒய்வின்றி உகழத்ஜதநாம
‘ரீ ஜடக்’ எடுக்கநாத படஷமைன்றுதநான் எங்கள படத்கதச் ஷசநால்ல ஜவண்டும. ஏன் ஷதரியுமைநா? எடுத்த
படத்கத உடஜன ஜபநாட்டுப்பநார்க்க வசதயில்கல. ஒருவககயேநாய் சரிப்படுத்த ‘ரஷ் பிரின்ட்’ ஜபநாட்டுப்
பநார்க்க முயேல்ஜவநாம. அதற்குள ‘ஷசட்டிங்’ மைநாறிவிடும. இதனநால் அவசயேம என்று கருதப்பட்ட
கட்டங்ககளக் கூட மைறுமுகற எடுக்கவில்கல. எப்படியேநாவது மைநானம ஜபநாகநாமைல் படம முடிந்தநால்
ஜபநாதும என்ற நிகலயிஜலஜயே படத்கத முடித். ஜதநாம. எங்கள மூன்று மைநாதத் தட்டத்தல் படம
முடியேவில்கல. ஜகநாகவ முடிந்து களளிக்ஜகநாட்கட, பநாலக்கநாடு ஆகியே ஊர்களில் நநாடகத்தலும,
படத்தலுமைநாக ஒய்வின்றி உகழத்ஜதநாம. அவ்வநாறு உகழப்பதஜலஜயே இன்பம கண்ஜடநாம, நநாங்கள
நடிகர்களநாக இருந்தகமையேநால்தநான் படம முடிந்தது என்று ஷசநால்லலநாம. பட அதபர்களுக்கு மைட்டும
எங்கள நிகல ஏற்பட்டிருந்தநால் படப்பிடிப்கப விட்டுவிட்டு ஓடியிருக்க ஜவண்டியேதுதநான். இது
தற்புகழ்ச்சயேல்ல. உண்கமை.

இயேக்குநர் ஜக. வி. சனிவநாசன்
குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண்படம எடுப்பதற்கு சனரிஜயேநா தயேநாரித்தஜதநாடு அஜஸெநாஸிஜயேட் கடரக்டரநாகவும
இருந்துபடத்கத முடிப்பதற்கும ஷபருந்துகணயேநாக இருந்தவர் ஜக.வி.சனிவநாசன், இவர் எங்கள
கமஷபனியின் பகழயே நடிகர் என்பகத முன்ஜப கூறியிருக்கிஜறன். படம நல்லமுகறயில் ஷவளிவர
இதயேபூர்வமைநாக உகழத்தவர்களில் இன்று பிரபல கடரக்டர்களநாக விளங்கிக் ஷகநாண்டிருக்கும
கிருஷ்ணன்-பஞ்சு இவ்விருவகரயும குறிப்பிட ஜவண்டும. பஞ்சு படத்தற்கு எடிட்டரநாகவும
கிருஷ்ணன் ‘ஜலபரட்ரியின்’ முதல்வரநாகவும இருந்து அவ்வப் ஜபநாது எங்களுக்கு அரியே
ஜயேநாசகனககளக் கூறி ஒத்துகழத்தநார்கள. நடிகர்கள அகனவரும தங்கள ஷசநாந்தப்படம என்ற
உணர்விஜலஜயே நடித்தனர்.
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பூஜலநாக ரமகப படப்பிடிப்பு முடிவு ஷபறநாத நிகலயிஜலஜயே குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண் படப்பிடிப்பு
ஜவகலயும ஷதநாடங்கியேதநால் இருபடங்களிலும, அத்துடன் நநாடகங்களிலும நடிக்கஜவண்டியே,
ஷநருக்கடி எனக்கு ஏற்பட்டது.

உதட்டுக்ஜகநாபமும, உளளத் தூய்கமையும
ஒருநநாள பூஜலநாகரமகப படப்பிடிப்பின்ஜபநாது ஷசன்ட்ரல் ஸ்டுடிஜயேநாவில் ககலவநாணர் என்.
எஸ்.கிருஷ்ணன் அவர்களுடன் உகரயேநாடிக் ஷகநாண்டிருந்ஜதன்; அப்ஜபநாது குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண்ணில்
நடிக்கத் தமகமை அகழக்கநாதது பற்றி அவர் மிகுந்த ஜவதகனப்பட்டநார். “ஜமைனகநா, பநாலநாமைணி
படங்களில் நநானும நடிக்க ஜவண்டுஷமைன்று நீங்கஜள பட அதபர்ககள வற்புறுத்த அகழத்தீர்கள.
ஷசநாந்தப் படம எடுக்கும இப்ஜபநாது மைட்டும என்கன அகழக்கநாதது ஏன்?” என்று ஜகட்டநார்.
நியேநாயேமைநான ஜகளவிதநான். இதற்கு நநான் எப்படிப் பதல் அளிக்க முடியும? ஒரு முகற குமைநாஸ்தநாவின்
ஷபண் படப் பிடிப்புக்கு அவர் வந்தநால் ஷபரியேண்ணநாஜவநாடு ஏற்கனஜவ ஏற்பட்டிருந்த மைனத் தநாங்கல்
தீருஷமைன எண்ணிஜனன். வருமபடியேநாக வற்புறுத்த அகழத்ஜதன். என் அகழப்கப அவர்
ஏற்றுக்ஷகநாளளவில்கல. சறிது ஜநரம அகமைதயேநாக இருந்துவிட்டு, ஷகநாஞ்சம ஜகநாபத்ஜதநாடு ஜபசனநார்.
“குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண் படக் ககததநாஜன உங்களுக்குச் ஷசநாந்தமைநானது. அதலுளள கடரக்டரின்
நககச்சுகவக் கநாட்சகயே ஜவறு யேநார் எடுத்தநாலும உங்களநால் என்ன ஷசய்யே முடியும?” என்று ஜகட்டநார்.
“ஏன் அப்படிக் ஜகட்கிறீர்கள?” என்ஜறன் நநான்.
“அந்தக் கநாட்சகயே நநாஜன உங்கள படம வருவதற்குமுன் எடுத்து ஷவளியிடப் ஜபநாகிஜறன்” என்றநார்.
அவருகடயே இந்தப் பதல் எனக்குச் சறிது ஜவதகனகயேத் தந்தது என்றநாலும நநான் எதுவும ஜபசநாமைல்
ஷமைளனமைநாக இருந்ஜதன். அவஜர ஜமைலும ஜபசனநார். “கண்டிப்பநாக கடரக்டரின் நககச்சுகவக்
கநாட்சகயே நநான் எடுக்கத்தநான் ஜபநாகிஜறன்"
என்று மீண்டும அழுத்தமைநாகக் கூறினநார். ஷதநாடர்ந்து நநான் பூஜலநாகரமகப படப்பிடிப்பில்
கலந்துஷகநாண்ட ஜபநாஷதல்லநாம இகத நிகனவுப் படுத்தக் ஷகநாண்ஜட இருந்தநார். எனக்கு அச்ச
மைநாகத்தநான் இருந்தது. ஒரு நநாள நநான் சன்னண்ணநாவிடம ககலவநாணர் கூறியேகதத் ஷதரிவித்ஜதன்.
உடஜன அவர் சரித்துக் ஷகநாண்டு, “நமகமைப் பநாதக்கும வககயில் என். எஸ் கிருஷ்ணன் எகதயும
ஷசய்வநாஷனன்று நநான் நிகனக்கவில்கல. நநாம படத் தற்குக் கூப்பிடவில்கலஜயே என்ற ஜகநாபத்தல்
ஏஜதநா ஜபசலநாம; இஷதல்லநாம உரிகமைஜயேநாடு வரும ஜகநாபம ஆனநால் நமகமைப் ஷபநாறுத்தவகர தவறநான
கநாரியேம எதுவும நகடஷபறநாது’ என்றநார். அவர் ஷசநான்னபடிஜயேதநான் நடந்தது. இறுதவகரயில்
ககலவநாணர் உதட்டளவில் ஜகநாபத்கத கவத்துக் ஷகநாண்டிருந்தநாஜர தவிர அவரது உளளம
துய்கமையேநாகதநான் இருந்தது என்பகதப் பின்னநால் உணர்ந்ஜதன்.
பநாலக்கநாடு முகநாமில் குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண் ‘அவுட்ஜடநார்’ கநாட்சகள, ஷபருமபநாலும கல்பநாத்த
ஆற்றிலும, பநாலக்கநாட்கடச் சுற்றியுளள பகுதகளிலும எடுக்கப்பட்டன. பூஜலநாக ரமகப படப்பிடிப்பு
முடிந்து விட்டது. குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண்ணில் சல சல்லகரக் கநாட்சகஜள எடுக்க ஜவண்டியிருந்தன.
கடரக்டர் பி. என். ரநாவ் இருபடங்ககளயும இயேக்கி வந்ததநால் இயேன்றவகர முழுகமையேநாக
ஒத்துகழத்தநார்.

இந்து முஸ்லீம கலவரம
படப் பிடிப்பு ஜவகலகள முடிந்து விட்டதநால் கமஷபனி மைதுகரக்குச் ஷசன்றது. நநான் குழுவினகர
வழியேனுப்பிவிட்டு ஜகநாகவ ஷசன்ஜறன். எனக்கு மைட்டும இரண்ஷடநாரு நநாள படப்பிடிப்பு இருந்தது.
குழுவினர் மைதுகரக்குச் ஷசன்ற மூன்றநாம நநாள, மைதுகரயில் பலத்த இந்து முஸ்லீம கலவரம நடப்பதநாகப்
பத்தரிக்ககயில் படித்ஜதன், ஷபரியேண்ணநாவின் கடிதமும வந்தது. மைதுகரயில் கலவரம நடப்பதநால்
நநாடகம சனிமைநா முதலியே ஜகளிக்ககககள ஷயேல்லநாம தகட ஷசய்தருப்பதநாகவும ஒரு மைநாத கநாலம
இரநாஜேபநாகளயேத்தல் நநாடகம நடத்த முடிவு ஷசய்தருப்பதநாகவும எழுதயிருந்தநார். என் மைனம
கவகலப்பட்டது. வட
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நநாட்டில்தநான் இப்படியுளள கலவரங்கள அடிக்கடி ஏற்படுவது வழக்கம. இந்துக்களும முஸ்லீமகளும
அண்ணன் தமபிகளஜபநால் வநாழுமதமிழ்நநாட்டிலும இப்படிஷயேநாருநிகனவு ஏற்பட்டுவிட்டஜத என்று
மிகவும வருந்தஜனன். கமஷபனிகயேப் ஷபநாறுத்தவகர இது எதர்பநாரநாத நஷ்டத்கதஜயே அளித்தது.
நநாஜலந்து நநாட்களில் படப்பிடிப்கப முடித்துவிட்டு இரநாஜேபநாகளயேம வந்து ஜசர்ந்ஜதன்.
இரநாஜேபநாகளயேத்தல் சற்றும எதர் பநாரநாத வககயில் முதல் நநாடகம இரநாமைநாயேணத்துக்கு
நல்லவசூலநாயிற்று. ஷதநாடர்ந்து குமைநாஸ்தநாவின்ஷபண் நநாடகம நடந்தது. அதற்கும சறந்த வரஜவற்பு.
இரநாஜேபநாகளயேம நல்ல ரசகர்கள நிகறந்த இடம. குமைநாஸ்தநா இரநாசநாமி ஐயேரநாக கமஷபனியின் பழம
ஷபரும நடிகர் சவகங்கக நடரநாஜேன் நடித்தநார். மிகச் சறந்த நடிகர் இவர். உருக்கமைநாக நடிப்பநார். வறுகமை
நிகறந்த தமைது குடுமபத்கதத் தவிக்கவிட்டு ஐயேர் மைரணமைகடயும கநாட்சயில் நநாஜன உளஜளயிருந்து
அழுஜவன். அகவஜயேநாரும கண்கலங்குவநார்கள. இக்கநாட்சயில் ஷபருமபநாலும சகபஜயேநாரின்
ரசகனகயே நநான் உளளிருந்தபடிஜயே, எங்கள ரகசயேத் துகளகளின் வழியேநாகப் பநார்ப்பது வழக்கம.
இரநாஜேபநாகளயேம ரசகர்கள இக்கநாட்சயில் ஜதமபித் ஜதமபியேழுதநார்கள. குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண் 20
நநாட்கள நடந்தன.
மைதுகரக் கலவரம ஒருவநாறு அடங்கி விட்டதநாகவும தகவல் கிகடத்தது. இரநாஜேபநாகளயேம நநாடகத்கத
முடித்துக் ஷகநாண்டு மைதுகர வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம.
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என் தருமைணம
8- 4- 41 இல் மைதுகரயில் ‘இரநாமைநாயேணம’ நநாடகம ஷதநாடங்கிஜனநாம. அடுத்துக் குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண்
ஷதநாடர்ந்து நகடஷபற்றது. நநாடகம ஷதநாடர்ந்து நகடஷபறும சமையேத்தஜலஜயே மைதுகர ஷசன்ட்ரல்
டநாக்கீசல் குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண்படமும தகரயிடப்பட்டது. நநாடகம, படம இரண்டுக்கும நல்ல
ஷபயேரும புகழும கிகடத்தன.
எங்கள மைனப்படி படம சறப்பநாக ஷவளிவரவில்கல, என்றநாலும தமிழ் மைக்களின் பநாரநாட்டுக்குறித்தநான
படமைநாக இருந்தது. தமிழகத்தன் சறந்த பத்தரிக்கககஷளல்லநாம படத்கதப் பநாரநாட்டி எங்களுக்கு
நல்வநாழ்த்துக் கூறின. அறிஞர் அண்ணநாவும விடுதகலயில் ஒருஅருகமையேநான மைதப்புகர எழுதயிருந்தநார்
“நல்ல ஸ்டூடிஜயேநாவும தறகமையேநான கடரக் ஷனும இருந் தருந்தநால் ‘குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண்’
இந்தயேநாவின் சறந்த படங்களில் ஒன்றநாக விளங்கியிருக்கும” என்று பமபநாயின் பிரபல ஆங்கிலப்
பத்தரிக்ககயேநான ‘பிலிம இந்தயேநா’ விமைர்சனம எழுதயிருந்தது. பநாரநாட்டுக்கு முக்கியே கநாரணம
ககதயேகமைப்புத்தநான் குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண் படத்தனநால் கமஷபனிக்குத் தமிழ்நநாட்டில் நல்ல
விளமபரம கிகடத்தது. எங்கள உகழப்புக்குக் கிகடத்த லநாபம அதுதநான் என எண்ணி மைன நிகறவு
ஷபற்ஜறநாம.
புரநாணப் படங்கள ஒரளவு ஜதநால்வியேகடந்தநாலும ஜபநாட்ட பணத்தற்கு ஜமைநாசமில்கல. சமூகப்
படங்கள அப்படி யேல்ல; ஷபரும ஷவற்றி ஷபற்றநால்தநான் சறிதநாவது லநாபம கிகடக்கும. இதுதநான்
அன்கறயே நிகல. இனி, எவருகடயே கூட்டுறவுமின்றிப் படம பிடிக்க முடிந்தநால் அதல் ஈடுபடுவது;
எ. நநா-24
இல்கலஜயேல் இந்தப் படத்துகறஜயே நமைக்கு ஜவண்டநாம என்று எண்ணிஜனநாம. படமும நநாடகமும ஒஜர
சமையேத்தல்பல வநாரங்கள மைதுகரயில் ஓடியேதநால் எங்களுக்கு ஏற்பட்ட மைகிழ்ச்சக்கு அளவில்கல. நல்ல
கநாலம பிறந்ததநாகஜவ கருதஜனநாம. ஷவற்றிக் களிப்பில் வருவநாய் முழுதும ஷசலவிட்டுச்
சவலீலநாவுக்குப் புதயே கநாட்சகள தநாயேநாரித்ஜதநாம.

இனிக்கும இரநாமைநாயேணம
சவலீலநாகவத் தயேநாரிக்க உதவியேநாக ஸ்ரீகிருஷ்ணலீலநா ஷதநாடர்ந்து 50 நநாட்கள நகடஷபற்றது. சமபூர்ண
ரநாமைநாயேணமும ஷதநாடர்ச்சயேநாக நடந்தது. அது இரவு 9 மைணிக்குத் ஷதநாடங்கி மைறுநநாள விடியே 6 மைணிவகர
நகடஷபறும நநாடக மைநாதலநால் இகடஜயே ஒரு நநாள ஒய்வு விட்டு மைறுநநாள நகட ஷபற்றது.
இரநாமைநாயேணத்தற்கு மைதுகரயில் ஒவ்ஷவநாரு நநாளும ஆயிரக் கணக்கநான மைக்கள இடமின்றித் தருமபிச்
ஷசன்றனநார். அன்று நகடஷபற்ற இலக்கியேச் சுகவயும இகசச் சுகவயும நிரமபியே இரநாமைநாயேணத்கத
இன்று நிகனத்தநாலும உளளஷமைல்லநாம இனிக்கிறது! நடிகர்களின் பட்டியேகலப் பநாருங்கள. ககலஞர் ஏ.
பி. நநாகரநாஜேன் சகத, ககலமைநாமைணி எம. எஸ் தஷரளபத மைநாயேநா சூர்பநகக; சங்கீதஜமைகத
சங்கரநநாரநாயேணன் தசரதர்; பிரண்டு ரநாமைசநாமி விசுவநாமித்தரர்; நடிகமைணி டி. வி. நநாரநாயேணசநாமி
இலட்சுமைணன்; தமபி பகவத இரநாவணன், நடிப்பிகசப் புலவர் ஜக. ஆர். இரநாமைசநாமி அனுமைநார் இரநாமைர்
நநான், நககச்சுகவச் ஷசல்வன் டி. என். சவதநாண ஷதநாடக்க முதல் இறுதவகர பல நககச்சுகவ
ஜவடங்கள. தருவநாரூர் சனிவநாசன் பரதன். இவருகடயே பரதன் நடிப்கபக் கண்டு ஜதநாழர் ஜீவநானந்தமும
அறிஞர் அண்ணநாவுஜமை கண்ணீர் விட்டிருக்கிறநார்கஷளன்றநால் இவர் நடிப்பின் சறப்புக்கு ஜவஷறன்ன
நற்சநான்று ஜவண்டும?

தருமைண ஏற்பநாடுகள
சவலீலநா ஷதநாடங்குமுன் எனக்குத் தருமைண ஏற்பநாடுகள நகடஷபற்றன. நநாகர் ஜகநாவிலிலும
தருவனந்தபுரத்தலும என் ஒன்றுவிட்ட அண்ணநா தரவியேம பிளகளயுடன் ஷசன்று முன்ஜப நநாகலந்து
ஷபண்ககளப் பநார்த்ஜதன். அவர்களில் எவரும என் மைனதுக்குப் பிடிக்கவில்கல. இப்ஜபநாது புதயே
நநாடகத்தயேநாரிப்பில், தீவிரமைநாக ஈடுபட்டிருக்கும இந்த ஜநரத்தல் நநான் தருமைணம ஷசய்து ஷகநாளள
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உண்கமையில் விருமபவில்கல. என்றநாலும ஷபரி யேண்ணநா விருப்பத்கத மைறுக்கநாது ஒப்புக் ஷகநாண்ஜடன்.
ஜசலத்தலுளள எங்கள நண்பர் தரு பஞ்சகதம ஷசட்டியேநார் ஜசலம ஷசவ்வநாய் ஜபட்கடயில் ஒரு ஷபண்
இருப்பதநாகவும, அவள எனக்குப் ஷபநாருத்தமைநான ஷபண் என்றும ஷபரியேண்ணநாவிடம ஷசநான்னதநாக
அறிந்ஜதன். ஜசலம ஷபண்கணப் பநார்த்து வருவதற்கநாகத் தநான் ஷபரியேண்ணநா என் ஒப்புதகல அறியே
விருமபினநார் என்பது புரிந்தது. நநான் இகசவு ஷதரிவித்ததும ஷபரியேண்ணநா ஜசலம ஜபநாய் ஷபண்
பநார்த்துவர முடிவு ஷசய்தநார். அண்ணநாவின் விருப்பற்தற்கு இணங்கிஜனன் என்றநாலும வடஷமைநாழி
மைந்தரங்கள ஷசநால்லநாமைல் தமிழ்த் தருமைண முகறயிஜலஜயே எனக்குச் சடங்குகள நகடஷபற ஜவண்டும
என்பகத வற்புறுத்தஜனன். இகதப் ஷபரியேண்ணநாவிடம ஜநரநாகச் ஷசநால்ல எனக்குத் துணிவு
வரவில்கல. அண்ணநா தரவியேம பிளகளயேவர்களிடம அழுத்தமைநாகச் ஷசநான்ஜனன். “அதற்ஷகன்ன,
அப்படிஜயே ஷசய்யேலநாம” என்றநார் அவர். நநான் ஜசலம மைநாப்பிளகளயேநாக ஜவண்டும என்பதல் மிகவும
சரத்கத எடுத்துக் ஷகநாண்டநார் எங்கள பஞ்சநதம ஷசட்டியேநார்.

புதுமைகன புகு விழநா
நநாகர்ஜகநாவிலில் ககலவநாணர் என்.எஸ்.கிருஷ்ணனின் மைதுர பவனம புதுமைகன புகுவிழநா 9-7-41 இல்
மிகச் சறப்பநாக நகட ஷபற்றது. அதல் கலந்து ஷகநாளவதற்கநாக நநானும ஜக. ஆர். இரநாமைசநாமியும
ஷசன்றிருந்ஜதநாம. என். எஸ். ஜக.யின் விருப்பத்தற்கிணங்க ஜமைலும ஒருநநாள அவர் இல்லத்தல்
தங்கிஜனநாம. மைதுர பவனம தறப்பு விழநா நகடஷபற்ற அஜத ஜததயில் ஜசலம ஷசவ்வநாய்ப் ஜபட்கடயில்
ஷபரியேண்ணநா எனக்குப் ஷபண் பநார்த்ததநாக அறிந்ஜதன். 11-7-41 இல் நநானும சஜகநாதரர் இரநாமைசநாமியும
பநாகளயேங்ஜகநாட்கட வந்து தங்கக கநாமைநாட்ச வீட்டில் தங்கிஜனநாம. என்கன உடஜன அவசரமைநாகப்
புறப்பட்டு வருமபடி மைதுகரயிலிருந்து சன்னண்ணநா தந்த ஷகநாடுத்தருந்தநார். மைறுநநாட் கநாகல நநானும
இரநாமைசநாமியும மைதுகர வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம. ஜசலத்த லிருந்து ஷபரியேண்ணநா எனக்ஷகநாரு கடிதம
எழுதயிருந்தநார். ஷபண்கணப் பநார்த்ததநாகவும, நநானும வந்து பநார்த்தநால் தருமைணத்தற்கு ஏற்பநாடு
ஷசய்யேலநாம என்றும குறிப்பிட்டிருந்தநார். ஜசலம பஞ்சநதம ஷசட்டியேநார் வீட்டில் தங்கியிருப்பதநாகவும
கடிதத்தல் கண்டிருந்தது. நநான் உடஜன என் தருமைணம தமிழ் மைண முகற யில் நகட ஷபறஜவண்டும
என்பகத வற்புறுத்த, அதற்கநான கநாரணங்ககளயும விளக்கிப் ஷபரியேண்ணநாவுக்கு நீண்ட கடிதம எழுத
அவசரத் தபநாலில் ஜபநாட்ஜடன். சன்னண்ணநா விருமபியேபடி அன்றிரஜவ நநானும எங்கள நண்பர் எம.
ஜக. கிட்டுரநாஜேஜூவும ஷபண் பநார்த்து வரச் ஜசலம புறப்பட்ஜடநாம.

தமிழ்த் தருமைணம
மைறுநநாள ஜசலம வந்து சக்த பிலிமஸ் நிர்வநாகி நண்பர் சனிவநாசன் இல்லத்தல் தங்கிஜனன். நநான் ஜசலம
வருவதற்குள ஷபரியேண்ணநா மைதுகரக்குப் புறப்பட்டு விட்டநார். முதல்நநாள நநான் ஷபரியேண்ணநாவுக்கு
அனுப்பியே அவசரக் கடிதம பஞ்சநதம ஷசட்டியேநார் வீட்டுக்குச் ஷசன்றஜபநாது கிகடத்தது. அகத வநாங்கி
மீண்டும ஒருமுகற படித்ஜதன். இந்தக் கடிதத்கதப் பநார்த்தநால் ஷபரியேண்ணநாவின் மைனம ஏஜதனும
புண்படுஜமைநா என்ற ஐயேம ஜதநான்றியேது. உடஜன கடிதத்கதக் கிழித்ஷதறிந்து விட்ஜடன். ஷபண் வீட்டநார்
சநார்பில் சல நண்பர்கள வந்தருந்தநார்கள. “தமிழ்த் தருமைண முகறயில் சடங்குகள நடப்பதற்கு ஷபண்
வீட்டநார் சமமைதப்பநார்களநா?” என்று ஜகட்ஜடன். அவர்களில் எனக்கு மிகவும ஷநருங்கியே பிரநாமைண
நண்பர் ஒருவர், “ஏன் வட ஷமைநாழிமீது உங்களுக்கு ஷவறுப்பநா?” என்று ஜகட்டநார். நநான் மிகுந்த
அடக்கத்ஜதநாடு, வடஷமைநாழியேநாகியே சமைஸ்கிருதத்தன் மீது எனக்குச் சறிதும துஜவஷம இல்கல. ஆனநால்
நநான் தமிழன். என் தருமைணம என்னுகடயே தநாய்ஷமைநாழியேநாகியே தமிழில் ஜதவநாரத் தருமுகறககள ஓத
நகடஷபறஜவண்டும. இதுஜவ என் ஷகநாளகக என்ஜறன். பிறகு நண்பர் சரித்துக்ஷகநாண்ஜட,
“அஷதல்லநாம உங்கள விருப்பமஜபநால் நடக்கும. ஷபண்வீட்டநார் தகடஷயேநான்றும
ஷசநால்லமைநாட்டநார்கள” என்றநார்.

கமைத்துணியின் வரஜவற்பு
14-ஆம ஜதத முற்பகல் ஷபண் வீட்டிற்குச் ஷசன்ஜறன் ஷபண்ணக்குத் தந்கதயேநார் இல்கல. தநாயும,
தநாஜயேநாடு பிறந்த, மைநாமைனும இருந்தநார்கள. ஷபண்ணின் உடன் பிறந்தவர்களநான ஒரு சஜகநாதரனும இரு
சஜகநாதரிகளும என்கன வரஜவற்றநார்கள. ஷபண்ணின் தங்கக சரஸ்வத ஒரு தூண் அருகில் நின்று
ஷகநாண்டு புன்னககஜயேநாடு என்கன குமபிட்டநாள. அவளுகடயே அழகியே ஜதநாற்றத்கதயும வசகரத்ஜதநாடு
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என்கன வணங்கி நின்ற பநாங்கிஜனயும பநார்த்து நநான் முதலில் இவளதநான் ஷபண் என்று நிகனத்துக்
ஷகநாண்ஜடன். என்னுடன் வந்த நண்பர் இவள ஷபண்ணின் தங்கக சரஸ்வத. ஷபண் இன்னும
சவப்பநாகவும அழகநாகவும இருப்பநாள” என்று கநாதல் ஒதனநார். உடஜன ஷபண்ணின் தங்கக சரசு
“அக்கநா உளஜள இருக்கிறநாள. ஷவளிஜயே வரக் கூச்சப்படுகிறநாள. நீங்கள உளஜள ஜபநாய்ப் பநார்க்கலநாம”
என்றநாள. அவகள எனக்கு நிரமபவும பிடித்தது. நநான் உடஜன “உன்கனப் பநார்த்தஜத ஜபநாதும. அக்கநா
உன்கன விடஅழகு என்று நண்பர்ஷசநால்லுகிறநார். உளஜளஜபநாய் பநார்க்கஜவண்டியே அவசயேம இல்கல”
என்று ஷசநால்லிவிட்டு எழுந்ஜதன். உடஜன அவள பதற்றத்ஜதநாடு, “இருங்கள, கநாப்பி சநாப்பிட்டு விட்டுப்
ஜபநாகலநாம” என்று உளஜள ஓடினள. உளளிருந்து சரிப்ஷபநாலிஜகட்டது. அருகில் இருந்த என் நண்பர்
“ஷபண்தநான் சரிக்கிறநாள” என்று ஷமைதுவநாகச் ஷசநான்னநார். நநானும சரித்ஜதன், சற்றுண்டி பரிமைநாறப்
பட்டது. விகடஷபற்றுக் ஷகநாண்டு புறப்பட்ஜடநாம. மைறுநநாள மைதுகர வந்து ஜசர்ந்ஜதன். ஷபண்ணின்
தகமையேனும ஷபரியேண்ணநாவுடன் ஜபசுவதற்கநாக என்ஜனநாடு மைதுகரக்கு வந்தநார்.

தருமைணம நடந்தது
16-ஆமஜததயேன்று தருமைணம உறுதஷசய்ப்பட்டது. பிறகு ஏற்பநாடுகள விகரவநாக நடந்தன. 20 ஆம ஜதத
கநாகல ஜசலம ஷசவ்வநாய்ஜபட்கடயிலுளள ஷபண்வீட்டில் நிச்சயேதநார்த்தம நகட ஷபற்றது.
ஷபரியேண்ணநா, சன்னண்ணநா தமபதகள, தங்கககநாமைநாட்ச அண்ணநா தரவியேமபிளகள முதலிஜயேநார்
இதல் கலந்து ஷகநாண்டநார்கள. அவர்கள ஜசலத்தலிருந்து தருமபியேதும கமஷபனி மைநாஜனஜேர் தரு ஆர்.
ஜக. மூர்த்த என்னிடம வந்து தமிழ்த் தருமைணம நடத்த எல்ஜலநாரும இகசந்துவிட்டதநாகக்கூறினநார்.
ஆனநால் உண்கமையில் நநான் எண்ணியேபடி நகடஷபறவில்கல. தருமைணத்தற்கு இரண்டு நநாட்களின்
முன்ஜப புஜரநாகித முகறப்படி தநான் தருமைணம நகடஷபறும என்ற ஷசய்தயிகன நநான் அறிந்ஜதன். என்
ஜவண்டுஜகநாகள யேநாருஜமை ஷபரியேண்ணநா கநாதல் ஜபநாடவில்கல என்ற உண்கமை அப்ஜபநாதுதநான்
எனக்குத்ஷதரிந்தது. அவரிடம இகதச் ஷசநால்ல அஞ்ச அகனவரும ஷமைளனம சநாதத்து விட்டநார்கள
என்பது புரிந்தது. நநானும ஷபரியேண்ணநாவின் மைனம புண்படுமபடி எதுவும நடந்து விடக்கூடநாது என்று
கட்டப்பநாட்டுக்கு அடங்கிஜனன். புஜரநாகித மைறுப்புப் ஷபரிதநா? சஜகநாதரப்பநாசம ஷபரிதநா? என்ற மைனப்
ஜபநாரநாட்டத்தல் சஜகநாதர பநாசஜமை தகலதுநாக்கி நின்றது; ஷவன்றது!
4-7-1941 இல் மைதுகர இரநாமைநநாதபுரம ஜசதுபத மைன்னநார் மைநாளிககயில் ஜசலம ஷசவ்வநாய்ஜபட்கட
ஷசல்வி மைநா. மீனநாட்சக்கும எனக்கும தருமைணம நடந்தது. ஆம! புஜரநாகித முகறப்படி வட ஷமைநாழியில்
மைந்தரங்கள ஒதத்தநான் மைநாங்கல்யேம சூட்டிஜனன். என் அன்புக்கும ஷபருமைதப்புக்குமுரியே நநாதசுர
வித்வநான் குளிக்ககர தரு. பிச்கசயேப்பநா அவர்கள குழுவினநார் நநாதசுர இன்னிகச ஷபநாழிந்தநார்கள.
ஜவய்ங்குழல் மைநாமைன்னநார் டி. ஆர். மைகநாலிங்கம அவர்களின் புல்லநாங்குழல் கச்ஜசரி மைநாகலயில்
விமைரிகசயேநாக நடந்தது.
ஏற்கனஜவ மைனஸ்தநாபம கநாரணமைநாக விலகியிருத்த மைநாமைநா தரு. ஷசல்லமபிளகள என்
விருப்பத்தற்கிணங்க தருமைணத்தற்கு வந்தருந்து, வநாழ்த்தனநார். கநாகரக்குடியியில் ஏற்பட்ட
சமபவத்தனநால் கமஷபனிக்கு வரநாதருந்த ககலவநாணர் என். எஸ் கிருஷ்ணனும தம மைகனவி மைதுரம
அமகமையேநாஜரநாடு வந்து கலந்து ஷகநாண்டநார். கருத்து ஜவற்றுகமையேநால் பிரிந்தருந்த இவர்கஷளல்லநாம
மீண்டும ஒற்றுகமையுணர்ஜவநாடு வந்து உறவநாடிக் களிக்க என் தருமைணம கநாரணமைநாக இருந்தது குறித்து
நநான் எல்கலயேற்ற மைகிழ்ச்சயேகடந்ஜதன். தருமைணத்கதஷயேநாட்டி ஜசலம ஷசன்று, மைறுவீடு மைற்றும
சடங்குகள எல்லநாம முடித்து, மைதுகரக்குத் தருமபி, புதயே நநாடக ஜவகலகளில் ஈடுபட்ஜடன்.
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நல்ல கநாலம பிறந்தது
சவ லீலநாவுக்கநாக ககலநாயேம; பநாண்டியேன் அகவ, ஜஹமை நநாதன் வீடு; தநாமைகரத் தடநாகம; ஷசநாக்ஜகசர்
சந்நித; மீனநாட்ச யேமமைன் சந்நித; ஷபநாற்றநாமைகரக்குளம; சங்கமைண்டபம; அபிஜஷக பநாண்டியேன்
அந்தப்புரம, கல்யேநாகன மைண்டபம, துர்க்கக சந்நித கடற்ககர முதலியே கநாட்சகள அகனத்தும
பிரமமைநாண்டமைநான முகறயில் ஷபரும ஷபநாருட்ஷசலவில் தயேநாரிக்கப்பட்டன. ஆலயேத்தன் உளஜளயுளள
கல்யேநாகனககள அப்படிஜயே ஜமைநால்ட் எடுக்க ஆலயே அதகநாரிகள ஒத்துகழத்தநார்கள. இவற்கறத் தவிர
இகடஜயே தநாமைதம ஏற்படநாதருக்கச் சல மைநாறுங் கநாட்சகளும வகரயேப் ஷபற்றன. ஒவியேர் ஜதவரநாஜேய்யேர்
ஒவ்ஷவநாரு கநாட்சகயேயும வியேக்கத்தக்க வககயில் எழுதனநார். ஒப்பகனயேநாளர் இரநாஜே மைநாணிக்கம
உகடகளுக்கநாக வகரபடங்கள எழுதக்ஷகநாண்டு பல வித வண்ண உகடகள ஷவல்ஷவட்டிஜல
தயேநாரித்தநார். சரிகக ஜவகலப்பநாட்டில் ககஜதர்ந்த மைஸ்தநான்கநான், சுபநான் சநாயேபு ஆகியே முஸ்லீம
ககலஞர்கள தறியில் இகடவிடநாது ஷவளளிச் சரிகக ஜவகல ஷசய்தனநார். மைரச் சற்ப ஜவகலயில்
பிரசத்த ஷபற்ற இரு மைகலயேநாள இகளனநார்கள, சங்க ஆசனம, யேநாகன ஆசனம, மையில் ஆசனம, மையில்
கட்டில், பல்லக்குகள முதலியேனவற்கற விகரவநாகச் ஷசய்து முடிக்க, அவற்றிற்குத் தங்க ஜரக் ஒட்டும
நுணக்கமைநான ஜவகலகயே நடிகர்கள அகனவரும ஷசய்தநார்கள. பின்னணி இகசயேகமைப்புக்கநாக டி. எம.
இப்ரநாஹீம ஷபரு முயேற்ச எடுத்துக் ஷகநாண்டநார். நககச்சுகவ நடிகர் சவதநாண நடனப் ஷபநாறுப்பு
முழுவகதயும ஏற்றுக் ஷகநாண்டு பநாகவயேர் நடனம, மையில் நடனம, வகலனநார் நடனம ஆகியேவற்கற
அழகுஷபற அகமைத்தநார். ஆலவட்டம, சந்தரவட்டம, சூரியேப் பிரகப, தங்கத்தடி, ஷவளளித்தடி,
மீனக்ஷகநாடி, ஷவண்சநாமைரம அகனத்தும தயேநாரநாயின, சநாதநாரணக் கநாவலர் உட்பட எல்லநாப்
பநாத்தரங்களுக்கும புதயே உகடகள கதக்கப் பட்டன. தருக் குறிப்புத் ஷதநாண்ட நநாயேனநார் பகுதக்குத்
ஜதகவயேநான மின்னல். இடி-மைகழக்கநாட்ச பரணில் நீண்ட குழநாய்கள ஷபநாறுத்த எல்ஜலநாரும
வியேப்புறும வண்ணம ஜமைலிருந்து மைகழஷகநாட்டுமபடி தந்தரக் கநாட்சயேநாக அகமைக்கப் ஷபற்றது.
ஏற்கனஜவ பல முகறகள நகடஷபற்ற பகழயே சவலீலநாகவ மீண்டும சல நநாட்கள ஒத்தககப்பநார்த்து
ஒர் உன்னதமைநான கவகலப்பகடயேநாக உருவநாக்கிஜனநாம. 27-7-1941 ஞநாயிறன்று மைதுகர
ஜகநாபநாலகிருஷ்ணநா தஜயேட்டரில் சவலீலநா பிரமைநாதமைநான விளமபரத்துடன்
ஷதநாடங்கியேது. எங்களுக்கும நல்ல கநாலம பிறந்தது. சூலமைங்கலம பநாகவதரும அவரது
குடுமபத்தனரும புதயே தயேநாரிப்கப வந்து பநார்த்துப் பூரித்துப் ஜபநானநார்கள.

தமபி பகவதயின் சநாதகன
தருச்சக்குப் பிறகு சூலமைங்கலம கவத்தயேநநாத பநாகவதர் மைதுகரயில்தநான் மீண்டும வந்து,
சவலீலநாகவப் பநார்த்தநார். நநான் ஜகநாகவப் படப்படிப்பில் ஈடுபட்டிருந்தஜபநாது அவரிடமிருந்து
எனக்ஷகநாரு கடிதம வந்தது. அதல், நநான் இல்லநாமைல் சவலீலநா நகடஷபறுவது குறித்து மிகவும
வருத்தப்பட்டு எழுதயிருந்தநார். பகவதயின் நடிப்பில் அவருக்கு நமபிக்கக இல்கல. தருப்பூரில்
சவலீலநா ஷதநாடர்ந்து நகடஷபற்றஜபநாது, நநான் படப்பிடிப்பு இல்லநாத நநாட்களில் தருப்பூருக்கு நநாடகம
பநார்க்க வந்து விடுஜவன்; சகபயில் அமைர்ந்து சவ லீலநா நநாடகத்கத நநாஜன பல முகற பநார்த்தருக்கிஜறன்.
விறகுஷவட்டி, புலவர், சவனடியேநார், சத்தர், வகலஞன் ஆகியே ஜவடங்கள என்கனவிடப் பகவதக்கு
மிகவும ஷபநாருத்தமைநாக இருந்தன. ஜதநாற்றப் ஷபநாலிவு எந்த நநாடகத்தற்கும இன்றியேகமையேநாத ஒன்று.
தமபி பகவத பநார்கவக்கு என்கனவிடப் ஷபரியேவரநாகத் ஜதநான்றுவநார். அது மைட்டுமைல்ல; என் குரல்
ஷமைன்கமையேநானது. பகவதயின் குரல் கமபீரமைநானது. சவலீலநாவில் நநான் புகனந்த ஜவடங்கள
யேநாவற்றிலும பகவத என்கனக்கநாட்டிலும பன்மைடங்கு சறந்து விளங்கினநார். எனஜவ, நநான் மீண்டும
அந்த ஜவடங்ககளப் புகனயே விருமபவில்கல. நநாடகத்தன் நடுஜவ வரும சண்பக பநாண்டியேன் என்னும
சறியே ஜவடத்கத ஏற்று நடித்ஜதன். இந்த விவரங்ககளஷயேல்லநாம நநான் பநாகவதருக்கு எழுதஜனன்.
ஆனநாலும, அவருக்கு மைன நிகறவு ஏற்படவில்கல. மைதுகரக்கு வந்து நநாடகத்கதப் பநார்த்த பிறகுதநான்
அவருக்குப் பூரண தருப்த ஏற்பட்டது. பகவதயின் நடிப்கபயும பநாட்கடயும அவர் அபநாரமைநாகப்
புகழ்ந்து பநாரநாட்டினநார். வநாய்ப்பு ஜநருமஜபநாதுதநாஜன வளர்ச்ச ஷதரியும! ஒருவருகடயே ஆற்றகல அறியே
ஜவண்டுமைநானல் அதற்குரியே ஷபநாறுப்பிகன அவரிடம ஒப்பகடக்க ஜவண்டுமைல்லவநா? தன்னிடம
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ஒப்பகடக்கப்பட்ட ஷபநாறுப்பிகனத் தமபி பகவத, அரியே சநாதகனயேநாக ஷவளிப்படுத்த
அகனவருகடயே பநாரநாட்டுதல்ககளயும ஷபற்றநார்.

கநாற்றும மைகழயும
சவலீலநா அரங்ஜகறியே ஐந்தநாம நநாள நவநாப் இரநாஜே மைநாணிக்கம நநாடகம பநார்க்க வந்தருந்தநார். அன்று
மைநாகல ஆறு மைணிக்ஜக கநாற்றும மைகழயும அமைக்களப்படுத்தன. ஒப்பகனக்கநாகத் தனிஜயே தகரக்
ஷகநாட்டகக ஜபநாட்டிருந்தது. அதன் நடுஜவ சல ஷதன்கன மைரங்களும இருந்தன. எல்ஜலநாரும ஜவடம
புகனந்து ஷகநாண்டிருந்தனநார். மைணி 7-30 ஆயிற்று. மைகழ நிற்கவில்கல. கநாற்றின் ஜவகமும
தணியேவில்கல. இந்த நிகலயில் பளீஷரன்று ஒரு மின்னல்; மின்சநார விளக்குகள அகணந்தன.
மின்ஷனநாளி நிபுணர் ஆறுமுகம உளஜள வந்தநார். நநானும, தமபி பகவதயும ஒப்பகனக்கநாகப்
ஜபநாடப்பட்டிருந்த ஷஷட்டின் உளஜள, ஷதன்கன மைரத்தன் ஒரமைநாக நின்று, “என்ன மின்சநாரக்
ஜகநாளநாறு?” என்று ஆறுமுகத்கத விசநாரித்ஜதநாம; அவ்வளவுதநான். தீடீஷரன்று ஒரு சூகறக் கநாற்று;
ஷதன்கன மைரம முறிந்து பயேங்கரமைநான சத்தத்துடன் தகர ஷஷட்டின் மீது விழுந்தது. நநாங்கள நின்ற
இடத்தல் எங்கள தகலக்கு ஜமைஜல ஜபநாட்டிருந்த தகரம பிய்த்துக் ஷகநாண்டு தடநாஷரன்று எங்கள
கநாலடியில் விழுந்தது. நநாங்கள பிகழத்தது ‘இகறவன் தருவருள’ என்ஜற ஷசநால்ல ஜவண்டும. புத்தம
புதயே கநாட்சகள யேநாவும நகனந்தன.....
என்ன ஆச்சரியேம! தடீஷரன்று மைகழ ஒய்ந்து, சல நிமிடங்களில் வநானத்தல் நட்சத்தரங்கள ஜதநான்றின.
சவலீலநாவுக்கு ஏற்பட்ட தருஷ்டி என்று சல ஷபரியேவர்கள ஜபசக் ஷகநாண்டநார்கள. மின்சநார
வீசறிககளச் சுழல விட்டு, நகனந்த ஆகடககள உலர்த்தஜனநாம, நநாடகம 10 மைணிக்குத் ஷதநாடங்கி
நகடஷபற்றது. விடநா மைகழயிலும ஷபருங் கூட்டம வந்தருந்தது. இகசச்ஷசல்வர் இலட்சுமைணபிளகள,
தருமுருக கிருபநானந்த வநாரியேநார், சர். பி. டி. இரநாஜேன் மூவரும இகடஜயே நகடஷபற்ற நநாடகங்களில்
தகலகமை தநாங்கி வநாழ்த்தனநார்.

நக்கீரர் நநாரநாயேணபிளகள
சவலீலநாவில் நக்கீரரநாக நடித்த என். எஸ். நநாரநாயேண பிளகளகயேப் பற்றிச் சல வநார்த்கதகள இங்ஜக
குறிப்பிட்ட விருமபுகிஜறன். இவர் நநாஞ்சல் நநாட்கடச் ஜசர்ந்தவர். ஜகநால்டன் சநாரதநாமபநாள
கமஷபனியில் நடிகரநாக இருந்து புகழ் ஷபற்றவர். 1937 இல் எங்கள குழுவில் ஜசர்ந்தநார். ஷபருமபநாலும
நககச் சுகவப் பநாத்தரங்ககளஜயே ஏற்பநார். நன்றநாக நடிப்பநார். தமிழில் புலகமை ஷபற்றவர்.
இயேல்பநாகஜவ தறகமையேநாகப் ஜபசும ஆற்றல் வநாய்ந்தவர். எங்கள குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண் நநாடகத்தல்
ஜஜேநாஸ்யேர் பநாத்தரத்கதத்தநாங்கி அற்புதமைநாக நடித்து வந்தநார். தகரப்படத்தலும இவஜர ஜஜேநாஸ்யேரநாக
நடித்தநார். குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண் ககடசக் கநாட்சயில் மைநாப்பிளகளயின் தகப்பனநார் ஜவடத்தலும
இவஜர நடித்தநார். ஷபண் வீட்டநாரிடம பணம பிடுங்குவதற்கநாக இவர் ஜகநாபித்துக் ஷகநாண்டு
ஷவளிஜயேறும கட்டத்தல் அபநாரமைநாக நடித்து அகவஜயேநாரின் பநாரநாட்டுதகலப் ஷபறுவநார். தருமிக்குப்
ஷபநாற்கிழி அளித்த படலத்தல் இவர் தமிழ்ச் சங்கத்தன் தகலவர் நக்கீரரநாக நடித்தநார். தருமியிடமும,
தருமிக்கநாக வநாதநாட வரும புலவரிடமும இவர் உகரயேநாடும பநாங்கு மிகச் சறப்பநாக இருக்கும.
ஷகநாங்குஜதர் வநாழ்க்கக அஞ்சகறத்துமபி என்னும ஷசய்யுகள இவர் ஷதளிவநாக எடுத்துச் ஷசநால்லி,
அதல் குற்றம கூறும ஜதநாரகணயும, இவருகடயே கமபீரமைநான ஜதநாற்றப் ஷபநாலிவும, இகறவன் ஷநற்றிக்
கண்கணத் தறந்து, “நக்கீரநா குற்றந்தநானநா?” என்று ஜகட்கும ஜபநாது, “புலவஜர, நீஜர முக்கண்
முதல்வனுயினுமைநாகுக; உமைதுஷநற்றியில் கநாட்டியே கண்கணப்ஜபநால் உடமஷபல்லநாம கண்ணநாக்கிச்
சுட்டநாலும உமைது கவியிற் குற்றம குற்றஜமை; ஷநற்றிக்கண் தறக்கினும குற்றம குற்றஜமை” என்று வீர
முழக்கம ஷசய்யும கட்டம எழுச்ச மிக்க புலவர் நக்கீரனுகரஜயே நம கண்முன் ஷகநாண்டு வந்து நிறுத்தும.
நநாடகத்தன் நடுஜவ வரும இக்கநாட்ச முழுதும ‘ஷசந் தமிழ் முழங்கும’ என்று ஷசநான்னநால் சறிதும
மிககயேநாகது. இறுதயில் நக்கீரர் “தமிழ் வநாழ்க! தமிழ் வநாழ்க!! உலஷகல்லநாம தமிழ்முழங்கட்டும!!!”
என்ற முழக்கத்ஜதநாடு உளஜள ஷசல்வதும அவகரத் ஷதநாடர்ந்து புலவர் ஷபருமைக்கள எல்ஜலநாரும,
“உலஷகல்லநாம தமிழ் முழங்கட்டும!” என்று உரத்த குரலில் எதஷரநாளிப்பதும சகபஜயேநாகரப்
புல்லரிக்கச் ஷசய்யும அற்புதக் கநாட்சயேநாகும. சல நநாட்களில் இந்த முழக்கத்தல் சகபஜயேநாரும உணர்ச்ச
வசப்பட்டு “தமிழ் வநாழ்க, தமிழ் வநாழ்க!” என்று முழங்கியேது எனக்கு நன்றநாக நிகனவிருக்கிறது.
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தமிழ் உணர்கவ மைக்கள உளளத்தல் நன்கு பதயே கவப்பதல் நநாங்கள ஷவற்றி கண்ஜடநாம.
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முத்தமிழ்க் கலநா வித்துவ ரத்தனம
சவலீலநா ஷதநாடர்ந்து நகடஷபற்றது. 100 வது நநாள விழநாவுக்கு குமைநாரநாஜேநா எம. ஏ. முத்கதயேநா
ஷசட்டியேநார் தகலகமை தநாங்கிப் பநாரநாட்டினநார். “என் தந்கதயேநார் தமிழிகச இயேக்கம ஷதநாடங்குவதற்கு
முன்ஜப டி. ஜக. எஸ். சஜகநாதரர்கள இந் நநாடகத்தல் தமிழ் இகசகயே நல்ல முகறயில் பரப்பிப் பிரச்சநாரம
ஷசய்து வருவது குறித்துப் பநாரநாட்டுகிஜறன்.” என்று கூறினநார். மைதுகரத் தமிழ்ச் சங்கப்
புலவர் ஷபருமைக்கள அகனவரும வந்து நநாடகத்கதப் பநார்த்தநார்கள. தமிழ் சங்கத் துகணத் தகலவர்
சனிவநாச ஐயேங்கநாரும தகலகமைப் ஜபரநாசரியேர் தரு நநாரநாயேண ஐயேங்கநார் சுவநாமிகளும நநாவலர்
ஜசநாமைசுந்தர பநாரதயேநார் ஷஜேகவீர பநாண்டியேனநார், கநார்ஜமைகக் ஜகநானநார் முதலியே ஷபரும புலவர்களும
108 ஆவது நநாள வருகக புரிந்து எங்ககளப்பநாரநாட்டி முத்தமிழ்க் கலநா வித்துவ ரத்தனம என்னும
பட்டத்கதயும, சங்கத் தகலவர் இரநாமைநநாதபுரம ஜசதுபத மைன்னநார் ககஷயேழுத்தட்ட ஷபரியே பத்தரத்
கதயும அளித்தனநார்.
அன்று அந்த மைநாஷபரும புலவர் ஷபருமைக்கள ஜமைகடமீது நின்று வநாழ்த்தப் பநாடியே பநாடல்களிலும
மைனமுவந்து வநாழ்த்தயே உகர மைணிகளிலும சலவற்கறச் சுருக்கமைநாக இங்கு தருகிஜறன்.
மைதுகரத் தமிழ்ச்சங்கக் கலநாச்சநாகல ஆசரியேர்
சு. நல்ல சவன்பிளகள அவர்கள
பரதவன்றன்வடிவநாகி வஜலககக் ஷகநாண்டு
பகர றியே மீன்படுத்தும பரிவிற் ஷசய்த
புரதகனன் விகளயேநாட்டும, அவன்றன் கூத்தும,
புவனஷமைல்லநாம ஈன்ற சக்த புரியும கூத்தும,
விரதமுனி வரர் விபுதர் உரக ஜரஜனநார்
விகழந்துதவம புரிந்தடினும ஜமைவு றநாத
சரதமுறு சவலீகல புரியூரீ பநால
சண்முகநா னந்தசகப தனிற்கண் ஜடநாஜமை!
சவபத்த அடியேர்பத்த சறந்த கச்சத்
தருகுறிப்புத் ஷதநாண்டர் பத்தத் தறகனக் கண்டு
நவபத்த யுலகிலுஜளநா ரகடயும வண்ணம
நடித்தநாகநா டகத்தறகன கநாஷமைன் ஷசநால்ஜகம!
பவசத்த தகனயேகற்றும ஷநறிககக் ஷகநாண்ட
பண்புறுகநா டகசகபயின் பநால சலர்
தவசத்தயுறுதகலவர் தூயே பநால
சண்முகநா னந்தசகப தகழத்து வநாழி!
நநாவலர் எஸ். ஜசநாமைசுந்தர பநாரதயேநார் அவர்கள எம. ஏ., பி. எல்.
“ஸ்ரீபநால சண்முகநானந்த சகபயேநார் நடத்தும சவலீலநா என்னும நநாடகத்கதப் பல நண்பர் பநார்த்து வந்து
புகழ்ந்தகதக் ஜகட்டு 26.10.41 இல் நநானும, என் குடுமபத்தநாரும ஜபநாய். பநார்த்ஜதநாம. நன்றநாயிருந்தது
என்று ஷசநால்லுவது நநான் அனுப வித்த உணர்ச்சகயே விளக்கப் ஜபநாதநாது. தற்கநாலம நடிக்கப்படும தமிழ்
நநாடகங்கள குலப் ஷபண்கஜளநாடு கண்டுகளிக்கக்கூடநாத தநாயும,கல்லநாத மைநாந்தர்க்கன்றி நல்ஜலநார்
உவக்கக்கூடநாததநாயும இருந்து வருவதநால் சுமைநார் 40 ஆண்டுகளநாக நநான் ஒரு தமிழ் நநாடகத்கதயும
பநார்க்கநாமைல் ஷவறுத்தருந்ஜதன். சவலீலநாகவக் கண்ட பிறகுதமிழரும நல்ல முகறயில் அறிவுகடயேநார்
மைகிழ, கண்டநார் மைனதல் அறநிகலகள உகறக்க, இன்பமும உணர்வும. ஒன்றி உவக்க, நடிகர்கள தமிழில்
நநாடகம நடத்தக்கூடுஷமைன்று நமபலநாஜனன்.
அவரவர் நிகலயில், அவரவர் நடிப்புச் சறந்தருந்தது. இவ் வநாறு சமையேக் ககதககள வழுவற நடித்துச்
சநான்ஜறநார் மைகிழச் ஷசய்வதநால் சமையேத்தல் அன்பும மைதப்பும வளர்வதநாகும. கநாத லின்பமும தூயே
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முகறயில் கநாட்டப்ஷபற்றது. கநாட்சகஷளல்லநாம இயேற்ககயின் மைநாட்ச ஜதநான்ற இனிது
சகமைக்கப்பட்டிருந்தது. அசநாதநாரண கடவுட் ஷசயேல்ககள நிகழ்வனஜபநால் ஜநரிற் கநாட்டி,
பநார்ப்பவஷரல்லநாம பரவசப்படுமைநாறு அகமைத்தருந்த அழகு வியேக் கத் தக்கது. இகசஷயேநாடு நிகறந்த
இன்சுகவப் பநாட்டுகள ஒவ்ஷவநாரு நடருமபநாடியே சறப்பு உணர்கவக்ஷகநாண்டது. ஐமஷபநாறி ககளயும,
அறிகவயும ஈர்த்து ஒப்பக் களிக்கச் ஷசய்த இந்நநாடகத்கத எல்ஜலநாரும வியேந்து புகழ்வது
இயேற்ககயேநாகும. இத்தககயே நல்ல ககதகஜள நநாடகமைநாக்கி நடித்துத் தமிழகர அறிவும ஒழுக்கமும
இன்ப முகறயில் எளிதல் உணர்த்த இச் சகபயேநார் புகஷழநாடு ஷசல்வம ஷபருக அருளுமைநாறு
இகறவகன இகறஞ்சுகின்ஜறன்; சகபஜயேநாருக்குப் பல்லநாண்டு கூறி வநாழ்த்து கின்ஜறன்.
மைதுகர அஷமைரிக்கன் கல்லூரித் தமிழநாசரியேர்
ஆ. கநார்ஜமைகக்ஜகநானநார் அவர்கள
”... ... ... .... .... ... ... ... ... ...
ஆலவநாய் அவிர்சகடப் ஷபருமைநான் அன்று
சநாலஜவ மைன்பகத தநாமுய்ங் தடற்கு
அருஷளநாடு புரிந்த தருவிகளயேநாடலுள
ஒரு சல வற்கற உருவுடன் ஷதநாகுத்து
இந்த கநாளதனில் இங்ககர் வநாழும
மைக்கள யேநாவரும மைகிழ்ந்துகண் டின்புற
ஆடலும பநாடலும அபிநயே வகககளும
பீடுறும எழினியின் பிறங்ஷகநாளி கலங்களும
சநாலஜவ அகமையேப் பநால சண்முகநா
ந்த சகபயேநார் நலமுடன் புரிந்து
நூற்ஷறட்டு நநாட்களும நுவவருஞ் சறப்ஷபநாடு
நநாற்றிகச ஜபநாற்ற கடித்தட்ட கநாட்சகயே
என்ஷனன் றியேமபுஜவன்! இந்நக ஷரல்லநாம
எண்ணநாம எண்ணமும இயேமபும ஷசநால்லும
சவலீ கலஜயே! சவலீ கலஜயே!"
தருவனந்தபுரம இகசச் ஷசல்வர்
தரு த. இலட்சுமைணபிளகள அவர்கள
டி. ஜக. எஸ். 8 சஜகநாதரர்கள மைதுகரயில் நடத்த வருகிற நநாடகங்களில் சவலிஜல என்னும
தருவிகளயேநாடற் புரநாணக்ககத
நடித்தகத நநான் கண்ணநாற்று மிக மைகிழ்ந்ஜதன். நடிப்பு முகற களில் எல்லநா அமசங்களும ஜபநாற்றத்
தக்கனவநாக இருந்தன. இவ்வநாறு ஜவறுஅஜநக ககதககளயும இவர்கள நடித்து மைகநாஜேனங் கஜள
ஆனந்தப்பித்து வருவதநாக அறிகிஜறன். நநாடகப் பநாத்தரங் களநாயுளளவர்கள இனியே ஷசந்தமிழ்
நகடயிலும யேநாவரும எளிதல் உணர்ந்து ஷகநாளளும விதத்தலும ஜபச்சு நடத்துவகதக் ஜகட்டு உவகக
ஷகநாண்ஜடன். கநாட்சப் படங்கள மைனகதக் கவர்ந்து ஷகநாளளும சறப்புகடயேன. சநாகித்யேமும சங்கீத
ஷமைட்டுக்களும ஷமைச்சத்தக்கன. நநாடகம நடத்துகிற ஒழுங்கும நடவடிக்கககளும டி. ஜக. எஸ்.
சஜகநாதரர்களினுகடயேநுண்ணறி கவயும நல்ஷலநாழுக்கத்கதயும உளளங்கக ஷநல்லிக்கனிஜபநால்
விளக்குவன. அவர்களுகடயே இந்த வியேக்கத் தக்க முயேற்ச இன்னும ஜமைமபநாடுற்று இனியே தமிழ்
வளர்ச்சகயேயும தமிழ் இன்னிகச வளர்ச்சகயேயும உண்டநாக்கித் தழுலகிற்குப் ஜபருதவி
யேளிக்குஷமைன்று நநான் உறுதயேநாய் நமபுகிஜறன்.
மைதுகர தமிழ் வித்வநான் தரு. நநா. கிருஷ்ணசநாமி நநாயுடு அவர்கள
சவஷபருமைநான் கூடலின்கண் ஷசய்ததரு
விகளயேநாடல் ஷசப்புங்கநாகல
எவரறிவநார் பரஞ்ஜசநாத எழுதகவத்த
ஏட்டிலிகவ இருப்பதன்றி?
பவமவிலகிப் புனிதமுற மைதுகரயூரஸ்ரீ
பநாலசண்மு கநானந்தப்ஜபர்
சகவகடித்துக் கநாட்டினதநால் சங்கீத
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வமுதகனயும சநார்ந்துண்ஜடநாஜமை!
வல்லநாஷனன் றிகசப்ஜபநார்க்கு வந்தவகன
ஜயேநாடவிட்ட மைகிகமை கண்ஜடநாம
கல்லநாகன உண்பதற்குக் கருமபளித்த
ஷபருங்கநாட்ச கண்ஜடநாம ஆங்ஜக
இல்லநாகர உண்டநாக்கி இருக்தநாகரக்
கணமைகறத்த இயேல்பு கண்ஜடநாம
எல்லநாஞ்ஷசய் தடற்குரியே ஈஸ்வரனநார்
விகளயேநாடல் என்ஜன! என்ஜன!!
ஜபர்சறக்த டி. ஜக. எஸ். பிரதரிவர்
நடிப்புமுகற ஜபணங்கீதம
சர் சறந்த ஷசந்தமிழ்ப் ஷசவிக்கினியே
வசனநகட ஜதஜகு பநாஜலநா!
ஓர் சறந்த ஷதளளமுஜதநா உண்ண உண்ணத்
தகட்டநாமைல் உளமுற்றுநாறும
பநார் சறந்த முப்பழத்தன் பநாகமுஜதநா
அத்தகனயும பகரலநாஜமை!
தனிமைதுகர ஸ்ரீபநால சண்முகநா
னந்தசகப தரணிமீது
கனிமைதுர கவரசநற் கண்கநாட்ச
சங்கீதம கலந்து ஜதநான்ற
மைனிதர்குலம மைகிழ்வகடயே மைநாஷபரியே
சரிதஷமைலநாம வகுத்துஜமைலநாய்
இனி தருந்து நடத்தடுக! இருகிலமிங்
கிருக்குமவகர இகசந்துமைநாஜதநா !
மைதுகர ஜக. இலட்சுமி பநாரத. எம. எல். ஏ.
இச்சகபயேநார் நடத்த வருகிற சவலீலநா நநாடகத்கத மும முகற பநார்த்ஜதன். இன்னும எத்தகனமுகற
பநார்த்தநால் தருப்தயேகடஜவன் என்று ஷசநால்வதற்கில்கல. ஷதவிட்டநாத ஷதய்வ அமிர்தம என்ஜற
சுருங்கக் கூறுஜவன். தமிகழ அழ்மிதுக்கு ஒப்பிட்டது இதனநால்தநான் ஜபநாலும! ஷதய்வ பக்தயின்
ஜமைன்கமைககளப் பரப்புவது இந்த நநாடகம, தமிழ்ஷமைநாழிகயேத் தகழத்து ஓங்கச் ஷசய்வது இந்த நநாடகம
பநார்க்குந் ஜதநாறும உளளத்கத உயேர்த்துகிறது. கண்கணக்கவரும கநாட்சகள; உளளத்கதக் ஷகநாளகளக்
ஷகநாளளும ஜபச்சு! ஷசவிக்கினியே பநாட்டு!! மைனகத இழுக்கும சவ ஷபருமைநான் தருநடனம. பநார்த்து
அனுபவிக்க ஜவண்டியே இந்த நநாடகத்கத எழுத்தல் புகழ்வது எங்ஙனம இயேலும? மைக்களுக்குப்
பயேன்படும இத்தககயே நநாடகங்ககள நடத்தப் ஜபரும புகஜழநாடும சரும சறப்ஜபநாடும இச்சகபயேநார்
வநாழ்ந்து ஓங்கி வளமஷபற வளரஜவண்டுஷமைன்று எல்லநாம வல்ல இகறவகனப் பிரநார்த்தக்கின்ஜறன்.
கவிரநாஜே பண்டித ஷஜேகவீர பநாண்டினநார் அவர்கள
உலகுயிர் உய்யே ஒளிர்சவம நடித்த
உயேர்சவ லீகலகயே இன்றித்
தலமுயேர் பநால சண்முகநா னந்த
சகபயினநார் சதுருடன் நடிக்கும
நிகலஷயேதர் கண்டநார் நிகறநலம கண்டநார்
நித்தலும சவனருள நிகனந்து
நலமுயேர் பக்த நிகலமிகப் ஷபற்று
நநானிலம இன்புற வநாழ்வநார்!
ஸ்ரீ மைதுர பநாஸ்கரதநாஸ் அவர்கள
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தீர்க்கமுடன் நூற்ஷறட்டுத் தனங்களிஜத சவலிகலத்
தருவி ழநாகவப்
பநார்க்கவரும ஜபர்களித்ஜதநா ரநாயிரத்ஷதட் டரன்பதகயேப்
பணிந்த பநாக்யேம
ஊக்கமுறக் கிகடத்தஷதன்ஜற கூறுகின்றநார் நந்ஷநறியி
லுயேர்ந்ஜதநா ஷரல்லநாம
ஆக்கமிகும ஸ்ரீபநால சண்முகநா னந்தசகபக்
கருமஜப றீஜத!
இயேலிகசக்குப் பிறகுகவத்த நநாடகத்கத முதன்கமைஷபற
எடுத்துக் கநாட்டிச்
ஷசயேலிகசக்கும நவரஸெங்க ளுடன் பலஷமைய்க் கநாட்சகளும
சறப்பநாய்த் ஜதநான்றக்
கயேலிகசக்கண் ணமபிககயேநாள மைதுகரநகர்ச் சனசமுகம
களிப்ஜப கூர
மையேலிகசக்கும ஸ்ரீபநால சன்முகநா னந்தசபநா
வநாழ்க மைன்ஜன!
சங்கரன் முத்துசநாமி சண்முகனும பகவதயேநாம
சஜகநாத ரர்தநாம
ஷபநாங்கரவம புகனந்தபிரநான் தருவருளநாற் பலநாகலமும
ஷபநாருந்த வநாழ்க!
இங்கிதமும குணஷநறியும தவருத சதுரரிவர்
இனிதநாய் வநாழ்க!
மைங்களமும நிகறமைதயும நவகிதயும ஓங்கிஷயேன்றும
வநாழ்க மைநாஜதநா!
தமிழ்நநாடு கநாங்கிரஸ் தகலவர் ஜேனநாப் உபயேதுல்லநா அவர்கள
இவர்கள ஜதர்ச்சயேநாக நடத்த வரும சவலீலநா நநாடகத்கத இரண்டு முகற பநார்த்ஜதன். மிகவும
ஜநர்த்தயேநாகவும, நடி கர்கள தறகமையேநாகவும வநாக்குச் சுத்தத்ஜதநாடும இகசவன்கமை ஜயேநாடும நடிப்பின்
பநாவத்ஜதநாடும நன்முக நடிக்குந் தன்கமை, மிகவும ஜபநாற்றத்தக்கதநாக இருந்தது. சரித்தத்தன் தன்கமை,
ஜபநாக்குக்கு ஏற்றநார்ஜபநால் கநாட்சக்கு அழகநான படுதநாக்கள. வர்ணத்தட்டிகள மிக மிக அகமைப்பநாக
இருந்தது. மைணிக்கணக் கநாகப் பநார்ப்பதல் சலிப்புத் தட்டவில்கல. இப்ஷபநாழுது நவீன முகறயில் பல
சனிமைநாப் படங்கள மைதுகர நகரில் நடந்து வரும ஜபநாதும ஒஜர ககதகயே நூறுதனங்கள நடத்தயே பிறகும
ஜேனங் களின் உற்சநாகம குன்றநாது கூட்டம கூட்டமைநாகப் பநார்த்து வருவது ஒன்ஜற, இக்கமஷபனியின்
தறகமைகயே ஷமைய்பிக்கிறது.
குமைரகவி தரு. மு. நநாரநாயேணசநாமி பிளகள
நவரசங்கள ஜமைவுமுயேர் நநாடகப்பண் பநால்முன் த
வமுனிவர்க் ஜகற்றவரம தந்ஜதநான்-சவஷபருமைநான்
ஷசய்தவிகள யேநாட்ஷடல்லநாம ஷதளளஷதன் ஜறயேளிக்கும
ஷமைய்ச் சவலி லநாஷபநான்னநா ஜமை.
தரு. பி. பநாஸ்கரய்யேர்
தண்டமிழநார் கூடலிகற தந்தவிகள யேநாடஷலநாடு
ஷதநாண்டர்புரநா னத்தஷலநாரு ஷதநாண்டர்ககத -ஷகநாண்ட
சவலீலநா நநாடகத்தன், சர்த்ததகனப் பநாரநார்
பவல்லநா நீங்கநாஷரன் ஜபம.
ஷசட்டிநநாடு குமைநாரரநாஜேநா சநா.மு. அ. முத்கதயேநா ஷசட்டியேநார் அவர்கள
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ஸ்ரீ பநால ஷண்முகநானந்த சகபயேநாரநால் நடத்தப்ஷபற்ற சவல்லநா என்னும புண்ணியே தவ்யே சரித்தரத்கத
அதன் நூறநாவது தனத்தன்று கண்டு களிக்கும பநாக்கியேம எனக்குக் கிகடத்தகதப் பற்றி மைட்டற்ற
மைகிழ்சயேகடந்ஜதன். இந்நகரிஜல இந் நநாடகம இகடவிடநாது நூறு தனங்களுக்கு ஜமைல் நகட ஷபற்றஜத
இந்நநாடகத்தன் சறப்கபப் பன்மைடங்கு உயேர்த்துகின்றது.
இதல் நடிக்கின்ற எல்லநா நடிகர்களும மிகவும தறகமையுடன் அவரவர்கள பநாத்தரத்தற்கு ஏற்றவநாறு
நடித்தது இனிது பநாரநாட்டத்தக்கது. ஜமைலும இவர்கள பநாடும ஒவ்ஷவநாரு பநாடலும எளிதல் சகல
மைக்களும உணருமைநாறு இனிகமையேநாக இருந்தது. பல்லநாயிரக்கணக்கநான வருஷங்களில் முன் நகடஷபற்ற
சவஷபருமைநானின் லீகலககள இன்னும மைக்கள பக்தரசத்துடன் கண்டு களித்து ஆனந்தத்துடன்
அனுபவிக்கவும, இச்சகபயினநார் தங்கள நநாடகங்கள மூலமைநாய் தமிழ் இகசக்கும, தமிழ்க்ககல
வளர்ச்சக்கும ஷசய்யுந் ஷதநாண்டு மிக மிக ஜபநாற்றற்பநாலது.
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
இத்தககயே ஷபருகமைக்குரியே வநாழ்த்துக்ககள ஷயேல்லநாம நநாங்கள ஷபருவதற்கு எங்கள அருகமைச்
சஜகநாதரர் தரு. சுந்தர சர்மைநா அவர்கள முன்னின்று பநாடுபட்டநார் என்பகத நன்றிஜயேநாடு குறிப்பிட
விருமபுகிஜறன். அன்றிரஜவ மீனட்சயேமமைன் ஆலயேத்தற்கு எங்கள நநால்வகரயும ஜமைள தநாளத்ஜதநாடு
வரஜவற்று, பத்வட்டம கட்டிச் சறப்புககளச் ஷசய்தனநார். இப்ஷபரு முயேற்சயில் ஆலயே நிர்வநாக
அதகநாரி ஆர். எஸ். நநாயுடுவும, அதகநார பநாரபரிதயேம சுந்தர சர்மைநாவும முன்னின்று உகழத்தனநார். ஒரு
நநாடகம. ஒஜர நநாடக அரங்கில் ஷதநாடர்ந்து 108 நநாட்கள நகடஷபற்றது இதுஜவ முதல்
தடகவஷயேன்று எல்ஜலநாரும பநாரநாட்டினநார்கள. சவலீலநா நநாடகம ஷதநாடங்கியே அன்று தகரப்பட
முகறகயேப்
பின்பற்றி நநாடகத்தற்குப் பநாட்டுப் புத்தகங்கள ஷவளியிட்ஜடநாம. ககடச நநாளன்று சவலீலநா நநாடக
நூலும ஷவளியிடப் ஷபற்றது.
சவலீலநா ஷவற்றிக் களிப்பில் சன்னண்ணநா ரநாஜேநாபர்த்ருஹரி நநாடகத்கத எழுதத் தயேநாரித்தநார்.
பர்த்ருஹரிக்கநாகவும பல புதயே கநாட்சகள தயேநாரிக்கப்ஷபற்றன. இவற்றில் குறிப்பிடத்தக்ககவ ரநாணி
அந்தப்புரம, நந்தவன மைநாடி, குதகர லநாயேம முதலியேனவநாகும. 1941 டிசமபர் 7 ஆம ஜதத நநாடகம
அரங்ஜகறியேது. பகவத பர்த்ருஹரியேநாகவும, ககலஞர் நநாகரநாஜேன் இரநாணி ஜமைநாகனவநாகவும,
நடிப்பிகசப் புலவர் ஜக. ஆர். இரநாமைசநாமி விக்ரமைனுகவும, எம. எஸ். தஷரளபத சரசநாவநாகவும, நநான்
குதகரக்கநாரனநாகவும, சவதநாண என்ககயேநாளநாகவும நடித்ஜதநாம. இந்நநாடகத்தல் என் மைனதற்கு
ஷபநாறுத்தமைநான ஜவடம கிகடத்தது. நடிப்புத் தறகமைகயே நன்கு ஷவளிப்படுத்தும ஆற்றல் மிக்க நநாடகம
இது. நநான் என் துகணவிஜயேநாடு தனிஜயே வநாழ்ந்த இன்ப நநாட்களல்லவநா? அவள இந் நநாடகத்கதத்
ஷதநாடர்ந்து பலமுகற வந்து பநார்த்தநாள. ககலஞர். ஏ. பி. நநாகரநாஜேனுடன் நநான் நடிக்கும கநாதல்
கநாட்சககளக் கண்டு என்ஜனநாடு ஊடினநாள. உண்கமையில் நநாகரநாஜேன் அவள கண்களுக்குப்
ஷபண்ணநாகஜவ கநாட்ச அளித்தநார். ஷபண்களுக்குரியே நகட, நளினம, குகழவு, ஷநளிவு, குரல்,
ஷகநாடிஜபநான்ற உடல் அகனத்தும நநாகரநாஜேனிடம அந்த நநாளில் பூரணமைநாக அகமைந்தருந்தன. ரநாஜேநா
பர்த்ரு ஹரிஜயேநாடு ஜமைநாகன ஷசய்யும சநாகசமும, தன் உளளம கவர்ந்த அஸ்வபநாகஜலடு அவளுக்கிருந்த
அளவற்ற ஆசநாபநாசமும, களளத்தனத்கதக் கண்டு பிடித்துக் கண்டித்த விக்ரமைன் மீது அவளுக்கு ஏற்படும
ஷவறியும, இறுதயில் கணவகன எதர்த்து நின்று எழுச்சஜயேநாடு ஜபசும ஜபய்க் குணமும ககலஞர். ஏ.பி.
நநாகரநாஜேனின் தறகமையேநான நடிப்பில் நன்கு ஷவளிப்பட்டன. ரநாஜேநா பர்த்ருஹரி ஷதநாடர்ந்து இருபத்த
ஐந்து நநாட்கள நல்ல வசூலுடன் ஷவற்றிகரமைநாக நகடஷபற்றது.
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நநாடக உலகில் ஒளவகயேநார்
தமிழ் மூதநாட்டி ஒளகவயேநாகர நநாடக ஜமைகடக்குக் ஷகநாண்டுவர ஜவண்டுஷமைன்பது எங்கள நீண்ட
நநாகளயே அவநா. மைதுகர நகர மைக்கள அளித்த ஜபரநாதரவினல் அதுவும சநாத்தயே மைநாயிற்று. ஒளகவயேநாகர
அரங்ஜகற்றியேதுதநான் எங்கள நநாடக வநாழ்க்ககயின் ஷவற்றிச் சன்னஷமைனக் கருதுகிஜறநாம.

நநாடகநாசரியேர் எதரநாஜேஜுலு
இரநாஜேபநாகளயேத்தல் இருந்தஷபநாழுது, ஜபநார்டு பநாடசநாகலத் தமிழநாசரியேர் பி. எதரநாஜேஜுலு
நநாயுடு எங்களுக்கு அறிமுகமைநானநார். ஒளகவயேநாகர ஜமைகடக்குக் ஷகநாண்டுவர ஜவண்டுஷமைன்ற என்
ஆர்வத்கத அவரிடம கூறிஜனன். உடஜன எழுதத் தருவதநாக வநாக்களித்தநார். நநாடகத்கத நல்ல முகறயில்
ஷதநாகுத்து மைதுகரயிஜல ஷகநாடுத்தநார். ஒளகவ நநாடக நிகழ்ச்சகள ஒன்ஜறநாடு ஒன்று ஷதநாடர்புகடயேன
அல்ல. ஒளகவப் ஷபருமைநாட்டிகயேஜயே கமையேமைநாகக் ஷகநாண்டு, பல்ஜவறு இடங்களில், பல
சந்தர்ப்பங்களில் நிகழும பலதறப்பட்ட நிகழ்ச்சகளின் ஷதநாகுப்ஜப இந் நநாடகம. கல்வி முகற, அரசு
முகற, நீதமுகற, உழவு முகற, இல்லற முகற முதலியே அருமஷபரும உறுதப் ஷபநாருளகளநாகியே
மைக்களது ஒழுக்க வழக்க நியேமைங்கள அகனத்தும நககச்சுகவஜயேநாடு கலந்து இந் நநாடகத்தல்
தரப்படுகின்றன. ஒளகவகயே நடிக்க ஆகசப்பட்ஜடநாம. நநாடகமும ககயில் கிகடத்தது. இனித்
தனித்தனிஜயே பநாடங்கள எழுத நடிகர்களுக்குக் ஷகநாடுக்க ஜவண்டும. இங்ஜகதநான் வந்தது சங்கடம.

ஒளகவயேநாரநாக யேநார் நடிப்பது?
தமிழ் நநாடக உலகில் இறவநாத புகழுகடயே நநாடகமைநாகப் பண்டிதருக்கும பநாமைரருக்கும மைகிழ்வூட்டிப்
பண்கப வளர்க்கும நநாடகமைநாக-புகழின் எல்கலகயேக் கண்ட நநாடகமைநாக ஒளகவயேநார்
நநாடகம நநாடக உலக வரலநாற்றிஜலஜயே அழியேநாத இடம ஷபற்று விட்டது. இத்தகனச் சறப்புக்ககளயும
ஷபற்ற ஒளகவயேநாரின் பநாத்தரத்கதத் தநாங்கி நடிக்க எனக்கு வநாய்ப்புக் கிகடத்ததும, இகதப் பற்றியே
விவரங்களும மிகச் சுகவயேநானகவ.
ஒளகவயேநாரநாக யேநார் நடிப்பது? ... இரண்ஷடநாரு நநாட்கள இகதப்பற்றி நன்கு விவநாதத்ஜதநாம. அப்ஜபநாது
ஆசரியேரநாகவும, நநாடகத் தயேநாரிப்பநாளரநாகவும இருந்த சன்னண்ணநா டி. ஜக. முத்துசநாமியும, நநானும
தனிஜயே இருந்து பலமுகற இகதப் பற்றிப் ஜபசஜனநாம. முடிவு கநாண இயேலவில்கல. குழுவின் முக்கியே
நடிகர் ஜக. ஆர். இரநாமைசநாமி சறுவதல் ஜமைனகநாவநாகவும; மைற்றும சல நநாடகங்களில் கதநாநநாயேகியேநாகவும
தறமஷபற நடித்தவர். எல்ஜலநாகரயுமவிட நன்றநாகப் பநாடும ஆற்றல் அவருக்கிருந்தது. ஒளகவக்கு
விருத்தப் பநாக்கள அதகமைநாக இருந்தகமையேநால் ஜக. ஆர். இரநாமைசநாமிகயே ஒளகவயேநாரநாகப் ஜபநாடுமைநாறு
அண்ணநாவிடம ஆஜலநாசகன கூறிஜனன். இதுபற்றி நடிப்பிகசப் புலவர் ஜக. ஆர். ஆரிடம ஜகட்டஜபநாது,
அவர் “ஐகயேஜயேநா, நநான் ஷபண் ஜவடம புகனந்து நீண்டகநாலம ஆகிவிட்டது. அந்தப் பழக்கஷமைல்லநாம
எனக்கு இப்ஜபநாது வரநாது. நநான் நடித்தநால் நன்றநாய் இரநாது” என்று உறுதயேநாகச் ஷசநால்லி
மைறுத்துவிட்டநார். நநானும இளகமையில் ஷபண்ஜவடம பூண்டவன். அஃது பகழயே ககதயேநாதலநால்
என்கன ஒளகவயேநாரநாய்ப் ஜபநாட ஜவண்டுஷமைன்ற எண்ணஜமை யேநாருக்கும எழவில்கல.
ககடசயேநாக ஒருநநாள, ‘இன்று யேநாகரயேநாவது ஒருவகர முடிவு ஷசய்வது; அல்லது நநாடகத்கதஜயே
ககவிடுவது’ என்ற தீர்மைநானத்துடன் சன்னண்ணநாவும நநானும கலந்து ஜபசஜனநாம. எங்கள குழுவிலுளள
ஒஜர ஷபண் நடிகக எம. எஸ். தஷரளபத. அவஜளநா சறுஷபண். எனஜவ, வழக்கமைநாகப் ஷபண் ஜவடம
தநாங்கிவந்த நடிகர்களில் ஒருவர்தநான் ஜபநாட ஜவண்டும. அவர்களில் நன்றநாகப் பநாடக்கூடியேவர்கள
யேநாருமில்கல. ஏ. பி. நநாக ரநாஜேன் அப்ஜபநாது ஜசலத்துக்குப் ஜபநாயிருந்தநார். அவர் மீண்டும கமஷபனிக்குத்
தருமபுவது சந்ஜதகமைநாக இருந்தது. எனஜவ எவகரயும உறுத ஷசய்யே இயேலநாமைல் தண்டநாடிஜனநாம. என்
வகரயில் நநான் ஒரு முடிவுக்கு வந்ஜதன்.

தநாங்கஜள நடிக்க ஜவண்டும!
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சன்னண்ணநா, ஜவடம புகனவகத நிறுத்தச் சல ஆண்டுகஜள ஆயின. ஆனநால், இறுதவகர ஷபண்
ஜவடங்களிஜலஜயே நடித்தவர். எப்ஜபநாதநாவது ஜமைனகநா நகடஷபற ஜநர்ந்தநால் அவர்தநாம
ஷபருந்ஜதவியேநாக நடிப்பநார். அண்ணநாவின் நடிப்புத் தறகமையில் எனக்குப் பூர்ண நமபிக்கக இருந்தது.
அவகர எப்படியேநாவது சமமைதக்கச் ஷசய்யே ஜவண்டும என்று எனக்குள முடிவு ஷசய்து ஷகநாண்ஜடன்.
அவர் இகத எளிதல் ஏற்றுக்ஷகநாளள மைநாட்டநாஷரன்று ஷதரியும. எனஜவ ஷபரியே பீடிகக ஜபநாட்டிக்
ஷகநாண்டு ஜபசத் ஷதநாடங்கிஜனன்.
“அண்ணநா, நநாடகத்தல் தமிழ்ச் சுகவ முக்கியேம. பநாடும ஜபநாதும, ஜபசுமஜபநாதும வநார்த்கதகள
ஷதளிவநாக இல்லநாவிட்டநால் நநாடகஜமை நன்றநாக இரநாது. எல்லநாக் கநாட்சகளிலும ஒளகவயேநார்
வரஜவண்டியிருக்கிறது. அகனத்தும அறிவுகரகளநாகஜவ நிகறந்தருக்கின்றன. ஒளகவயேநாரநாக
நடிப்பவர் மிகத் தறகமையேநாக நடிக்க ஜவண்டும. இல்லநாவிட்டநால் நநான்கு மைணி ஜநரம கிழவிகயேஜயே
பநார்த்துக்ஷகநாண்டு சகபஜயேநார் நநாடகத்கத ரசக்க முடியுஷமைன்று எனக்குத் ஜதநான்றவில்கல” என்று
கூறிஜனன்.
“அது சரி,எதற்கநாக இவ்வளவு பீடிகக?” என்றநார் அண்ணநா.
“தயேவு ஷசய்து ஒளகவயேநார் ஜவடத்கதத் தநாங்கஜள புகனயே ஜவண்டும. நநாடகம சறப்பநாக அகமையே
ஜவண்டுமைநானல் இகதத் தவிர ஜவறு வழியில்கல” என்று அழுத்தமைநாகத் ஷதரிவித்ஜதன். அருகிலிருந்த
நடிக நண்பர்களும இதகன மைகிழ்ஜவநாடு ஆஜமைநாதத்தநார்கள. சன்னண்ணநா சறிதும எதர்பநார்க்கவில்கல.
தககப்பகடந்தநார். “ஜசச்ஜச, என்னநால் முடியேநாது. அந்தக் கநாலம ஜபநாய் விட்டது” என்றநார். இகதச்
ஷசநால்லிவிட்டு மீண்டும சந்தகனயில் ஆழ்ந்தநார். நநான் விடவில்கல. ஜமைலும உற்சநாகத்ஜதநாடு
ஜபசஜனன். ஒளகவயேநாரநாக நடிப்பவர் என்ஷனன்ன விஷயேங்ககளக் கவனத்தல் கவக்கஜவண்டும;
எப்படிஷயேல்லநாம நடிக்கஜவண்டும என்பனவற்கற விரிவநாக எடுத்து மீண்டும மீண்டும விளக்கிக்
ஷகநாண்ஜட ஜபநாஜனன். தடீஷரன்று இகடமைறித்து, “ஏண்டநா,
இவ்வளவு தூரம இந்தப் பநாத்தரத்கதப் பற்றி என்னிடம விளக்குகிறநாஜயே; நீஜயே ஒளகவயேநாரநாக
நடித்தநால் என்ன?” என்றநார்.

அதர்ச்சயும துணிவும
நநான் அதர்ச்சயேகடந்ஜதன். அண்ணநா இப்படிச் ஷசநால்வநா ஷரன்று எதர்பநார்க்கஜவயில்கல. ஏஜதநா
ஷசநால்லி மைறுத்ஜதன். சறிது ஜநரம வநாதம நடந்தது. இறுதயேநாக அவர் எழுந்து,
“ஒளகவயேநார் ஜவடத்கத நீ புகனவதநாக இருந்தநால் நநாடகத்கத நடத்துஜவநாம; இல்லநாவிட்டநால் இந்த
நநாடகஜமை ஜவண்டநாம”
என்று ஷசநால்லிப்ஜபநாய் விட்டநார். ஒளகவயேநாகர அரங்கில் கநாணத்துடித்த என் உளளத்தற்கு, இதுஷபரும
ஜசநாதகனயேநாகஜவ இருந்தது. நநான் ஏற்றுக்ஷகநாளளநாவிட்டநால் ஒளகவயேநார் நநாடகம நகடஷபறப்
ஜபநாவதல்கல! இந்த நிகல எனக்கு மிகவும ஜவதகனகயேத் தந்தது. தனிஜயே இருந்து சல மைணி ஜநரம
சந்தத்ஜதன். ஜசநாதகனயில் ஜதறிஜனன். துணிஜவநாடு அண்ணநாவிடம ஷசன்ஜறன். “நநாஜன
ஒளகவயேநாரநாக நடிக்கிஜறன்” என ஏற்றுக் ஷகநாண்ஜடன்.

அஜத நிகனவு; அஜத சந்தகன
அன்று முதல் இரவும பகலும ஔகவகயேப் பற்றிஜயே சந்தத்ஜதன். ஔகவ மூதநாட்டிகயேப் பற்றி
அறிஞர்கள எழுதயுளள நூல்கள அகனத்கதயும வநாங்கிப் படித்ஜதன். வீதகளில் ஜபநாகும ஜபநாதும
வருமஜபநாதும வயேது முதர்ந்ஜதநார் எதர்ப்பட்டநால் சற்று நின்று உன்னிப்பநாகக் கவனிக்கத்
ஷதநாடங்குஜவன். ஜமைகடயில் நடித்துக் ஷகநாண்டிருக்கும ஜபநாதுகூட, சகபயில் எதஜரவீற்றிருக்கும
பநாட்டிமைநார்களின் உருவங்கள என் கவனத்கதக் கவர்ந்தன. ஒளகவகயேப் பற்றிஜயே நநாளஜதநாறும
சந்தத்துச் சந்தத்துத் ஷதளிவு ஷபற முயேன்ஜறன்.
கமஷபனி நடிகர் பி. எஸ். ஜவங்கடநாசலம மைநாமபழக் கவிச் சங்க நநாவலரின் பரமபகரகயேச் ஜசர்ந்தவர்.
ஒளகவ நநாடகத்தற்குப் பநாடல்கள இயேற்றும ஷபநாறுப்பிகனத் தமைக்கு அளிக்க
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ஜவண்டுஷமைன அவர் சன்னண்ணநாவிடம விருமபிக் ஜகட்டநார். அவர் பநாடல்கள இயேற்றக்கூடியே
தறகமையுகடயேவஷரன்று அது வகரயில் எனக்குத் ஷதரியேநாது. இரட்டிப்பு மைகிழ்ஜவநாடு அவகரஜயே
பநாடல்கள எழுத அனுமைதத்தநார் அண்ணநா. ஷபருமபநாலநான பநாடல்கள ஒளகவயேநாஜர பநாடியேகவ.
இவற்கறத்தவிர மைநாகநாகவி பநாரதயேநார், புரட்சக் கவினநார் பநாரததநாசனநார், கவிமைணி ஜதசக விநநாயேகனநார்,
இகசச் ஷசல்வர் இலட்சுமைணப்பிளகள, தவத்தரு சங்கரதநாஸ் சுவநாமிகள ஆகிஜயேநாரின், ‘தமிழ்த்
தருநநாடுதகனப் ஷபற்ற’, ‘இனிகமைத் தமிழ்ஷமைநாழி எமைது’, ‘மைங்ககயேரநாகப் பிறப் பதற்ஜக’, ஒன்ஜற
உயேர்சமையேம, ‘ஜதகம நிகலயுளள தல்லஜவ’ ஆகியே பநாடல்ககளயும நநாடகத்தல் தக்க இடத்தல் ஜசர்த்துக்
ஷகநாண்ஜடநாம. இவற்கறத் தவிர சல பநாடல்கஜள ஜதகவ பட்டன. அவற்கற ஜவங்கடநாசலம மிக
நன்றநாக இயேற்றி உதவினநார். அவஜர நநாடகத்தல் பநாரி வளளலநாகவும நடித்தநார்.
டி. என். சவதநானுவும, பிரண்டுரநாமைசநாமியும நககச்சுகவ பநாத்தரங்ககள ஏற்றனநார். அவர்கள
ஏற்றபநாத்தரங்கள அகனத்தும ஒளகவயேநாரின் நிகழ்ச்சகஜளநாடு ஷதநாடர்பு ஷகநாண்டகவ. எனஜவ
ஒளகவயேநாரின் பநாத்தரத்தற்கு ஜமைலும ஷபருகமை ஜசர்க் கும வககயில் அவர்களுகடயே நககச்சுகவ
அகமையேஜவண்டும என ஆஜலநாசகனக் கூறிஜனன்.

ககலமைகள தடுமைநாறினநாள
ஒளகவயின் ஷதநாடக்க நநாளிஜலஜயே சல சகுனத் தகடகள ஏற்பட்டன. நநாடகத்தன் முதல் கநாட்ச இது.
வநானத்தல் ஜமைகங்களின் இகடஜயே ஷசந்தநாமைகரயில் பிரமைனும, ஷவண்தநாமைகரயில் ககலமைகளும
ஜதநான்றுகின்றனநார். பிரமைன் பூஜலநாகத்தல் ஒளகவயேநாக அவதரித்து அருந்தமிழ் ஷமைநாழிக்குத் ஷதநாண்டு
புரிந்து வருமைநாறு ககலவநாணிக்கு ஆகணயிடுகிறநார். ககலமைகள அயேனின் ஆகணக்கு அடிபணிகிறநார்.
ஷசந்தநாமைகர, ஷவண்தநாமைகர, இரண்கடயும ஷபரிதநாகச்ஷசய்து அவற்றின் நடுஜவ பிரமமைகனயும,
ககலமைககளயும இருத்தத் தநாமைகரகளின் இதழ்ககள மூடிவிட்டு, இருதநாமைகரககள யும வநால்
ஷபட்டிஜயேநாடு இகணத்து கவப்ஜபநாம. முதல் ஜவட்டுக்குப் பிரமைன் ஜதநான்றுவநார். இரண்டநாவது
ஜவட்டுக்குக் ககலமைகள கநாட்ச அளிப்பநார். ஜவட்டுச்சத்தம ஜகட்டநாலும தநாமைகரகயே இகணத்தருக்கும
வநால்ஷபட்டியின் கயிற்கற உளளிருந்தபடிஜயே இழுக்க ஜவண்டும. ஜமைகங்களின் இகடஜயே தநாமைகர
ஷமைநாட்டு ஜமைஷலழுந்துஜதநான்றும. பின்பு இதழ்கள விரிந்துமைலரும, பிரமைன் ஜபசுவநார். அஜத ஜபநான்று
ககலமைகளும கநாட்ச தரஜவண்டும. வநால் ஷபட்டிகயேத் தநாங்கி நிற்கும இருமபுக் குழநாய் ஷதரியேநாமைல்
இருக்க அதகனத் தநாமைகரத் தண்டுஜபநால் ஜதநான்றும வண்ணம பச்கச நிறம பூசவிடுஜவநாம. ககலமைகள
ஜபசயேதும கநாட்ச முடிகிறது. இதகன முதல் நநாள இரஜவ பல முகற ஒத்தகக பநார்த்து
கவத்தருந்ஜதநாம. கநாட்ச ஷதநாடங்கியேது. ஜவட்டுச் சத்தம ஜகட்டதும ஷசந்தநாமைகர ஷமைநாட்டு உயேர்ந்தது,
பின்பு இதழ்கள விரிந்து மைலர, பிரமைன் ஜதநான்றினநார். அகவஜயேநார் ஆர்வத்ஜதநாடு ககதட்டிப்
பநாரநாட்டினநார். இரண்டநாவது ஜவட்டுக்கு ஷவண்தநாமைகர ஷமைநாட்டு உயேர்ந்து மைலர்ந்தது. அதல் வீற்றிருந்த
ககலமைகள அகசந்தநாடித் தளளநாடித் தடுமைநாறிக் கீஜழ விழுந்து ஜமைகத் தட்டிக்குள மைகறந்தநாள. அகவயில்
சல அனுதநாப ஒலிகள ஜகட்டன. தகரவிடப்பட்டது. வநால் ஷபட்டி உயேருமஜபநாது சறிது
சமைநாளித்துக்ஷகநாளளநாது ககலமைகளநாக நடித்த கபயேன் ஆடியேதநால், மைலர் விரிந்ததும கிஜழ விழ ஜநர்ந்தது.
மீண்டும ககலமைககளத் தூக்கி உட்கநார கவத்துக் கநாட்சகயே ஒருவநாறு முடித்ஜதநாம. ஆரமபநநாளிஜலஜயே
அசமபநாவிதம ஏற்பட்டதநால் ஒளகவ நநாடக ஷவற்றியில் யேநாருக்கும நமபிக்கக ஏற்பட வில்கல.
ககலமைகள தடுமைநாறி விழுந்தது ஷபரியே சகுனத்தகட என்றநார்கள. நநான் இதனநாஷதல்லநாம சறிதும
ஜசநார்ந்து விடவில்கல. வசூல் மிகவும குகறவநாகஜவ இருந்தது. ஆனநால் நநாடகம ஷதநாடர்ந்து பதஜனழு
நநாட்கள நடந்தது. புலவர்களும அறிஞர்களும வந்து பநார்த்து என்கன உளமைநாரப் பநாரநாட்டி உற்சநாகப்
படுத்தனநார்கள. ஜவறு சல நநாடகங்கள நடந்தபின் மீண்டும வடலூர் இரநாமைலிங்க சநாமிகள மைடத்தன்
நிதக்கநாக ஒளகவ யேநாகரஜயே நடித்ஜதநாம. அன்று வநாரியேநார் சுவநாமிகள தகலகமை தநாங்கி வநாழ்த்தனநார்கள.

எங்கள குறிக்ஜகநாள
ஒளகவயேநாரநாக ஜவடம புஜனந்து நடிப்பதற்கு நநானுமஎனது முன்ஜனநார்களும ஷபரும புண்ணியேம
ஷசய்தருக்க ஜவண்டுஷமைன்ஜற எண்ணிஜனன். நநான்ஷபற்ற அரியே ஜபற்றிகன எண்ணி ஷயேண்ணிப்
ஷபருமிதம அகடந்ஜதன். நநாடகத்தற்கு வசூலநாகவில்கல. என்றநாலும என்கனப் ஷபநாறுத்தவகரயில்
ஒளகவயேநாரநாக நடித்தபின் எனக்கு ஆன்மீக நிகறவு ஏற்பட்டது. மைக்களின் வரஜவற்புக்குரியே
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நநாடகங்ககளஜயே நடிப்பது எங்கள குறிக்ஜகநாள அன்று. மைக்களுக்கு எகதச் ஷசநால்ல ஜவண்டும என்று
எண்ணநாகிஜறநாஜமைநா, எது ஜதகவஷயேன்று நிகனக்கிஜறநாஜமைநா அத்தககயே நநாடகங்ககளஜயே இது வகர
நடித்து வந்தருக்கிஜறநாம. அவ்வநாறு நடிக்கப்ஷபறும நல்ல நநாடகங்களுக்குப் ஷபநாது மைக்களின்
வரஜவற்பிகனப்ஷபற்றுத் தர அறிஞர்களின் ஆதரவும பத்தரிகககளின் பநாரநாட்டுகரகளும எங்களுக்கு
மிகவும உதவியிருக்கின்றன. குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண்கணத் ஷதநாடங்கியே நநாளில் ஜபநாதுமைநான
ஆதரவில்கல. ஆனநால், மைதுகரயில் அஜமைநாகமைநான வரஜவற்புக் கிகடத்தது. அஃஜத ஜபநான்று ஒளகவ
யேநாருக்கும ஆதரவு கிகடக்குஷமைன்று உறுதயேநாக நமபிஜனநாம.
ஒளகவயேநாகரப் பநார்த்த புலவர் நல்லசவன் பிளகள “நநாடகக்ககலக்கு நல்ல கநாலம பிறந்தது” என்று
எழுதனநார். “நீங்கள கூத்தநாடிகள அல்ல; மைநாஷபருங் ககலஞர்கள,” என்று மைதுகரச் சங்கப் புலவர் நநா.
கிருஷ்ணசநாமி நநாயுடு பநாரநாட்டியிருந்தநார். உற்சநாகம எங்ககள ஊக்கியேது. மைதுகரயில் நநாடகம
ஷதநாடங்கி ஏறத்தநாழ ஒரநாண்டு முடிந்தது. ஜமைலும சல புதயேநநாடகங்ககளத் தயேநாரித்து, மைதுகரயேம
பதயிஜலஜயே அரங்ஜகற்ற எண்ணிஜனநாம. அதற்குள உலகில் ஜபநார்ச் சூழல் உருவநாகிவிட்டது.
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ஜபநாரும புரட்சயும
கண்ணநாக் ஷகட்டநாத் ஷதநாகலவிலிருந்த யுத்தஜமைகம நமைது மைண்கண ஷநருங்கியேது. ஜேப்பநானின்
தநாக்குதலும, விகலவநாச ஏற்றறமும மைதுகர நகர மைக்களிகடஜயே ஷபருங் குழப்பத்கத உண்டநாக்கின.
“ஷகநாழுமபில் குண்டு! ஷகநாச்சயில் ஜேப்பநான் பகட! ஷசன்கன கநாலி ஷசய்யேப்பட்டது! பநாமபன்
பநாலமஜபநாயிற்று! ககர ஜயேநாரம எரிகிறது.” இகவகளதநாம கநாகலயில் கண் விழித்ததும பரஜதசத்
தபநாலில் வரும பயேங்கரச் ஷசய்தகள! அரிசவிகல பவுன் விகலயேநாக உயேர்ந்தது. அன்றநாடக் கூலிகளின்
அடிவயிற்றில் தீப் பிடித்தது. வயிற்றுப்பிரச்கன வந்துவிட்டநால் அதன் விகளவு என்ன வநாகும? பச
வந்தநால் பத்தும என்ன; எல்லநாம பறந்து ஜபநாவது இயேல்புதநாஜன!

ஷகநாளகளயும கல்ஷலறியும
ஷகநாளகள! ஷகநாளகள!! அரிசக்ககட, மைளிககக்ககட,ஜேவுளி ககட எங்கும ஷகநாளஜள !!!
நளளிரவிலல்ல; பட்டப் பகலில், ஷவட்ட ஷவளியில், உணவு உகட இரு பகுதயிலும ஷபருங்
ஷகநாளகள. சந்தடிச் சநாக்கில், ஷசநாந்த விருப்பு ஷவறுப்பில் வந்த கதச் சுருட்ட வந்தவர் சலர்.
புரட்சகயேப்பற்றி அறிந்தருக் கிஜறநாம புத்தகங்களில். அதன் அகமைப்பில்-உருவத்தல் ஒரு பகுதகயே
அன்று கண்முன்ஜன கண்ஜடநாம மைதுகரயில், ‘பல்பு’கள உகடயேநாத சனிமைநாக் ஷகநாட்டகககஜள இல்கல.
அலங்கநார விளக்குகள அலங்ஜகநாலமைநாயின. ஷதருஷவல்லநாம கண்ணநாடிச் சதறல்கள!
எங்கள நநாடகக்ஷகநாட்டகககயே ஒட்டியே விறகுக் ககடயில் புரட்ச வீரர்கள புகுந்தனநார். ஒரு கட்கட
விடநாமைல் கநாலி ஷசய் யேப்பட்டது. அடுத்த பநாய்ச்சல் நநாடகக் ஷகநாட்டகக பல்பு களின் ஜமைல் என்றுதநான்
எதர்பநார்த்ஜதநாம. அவர்ககள யேநாரும தடுப்பநாரில்கல. ஆனநால், ஆஜவசத்தனிகடஜயே அன்பு தநாண்டவ
மைநாடியேது. தடீஷரன்று ஒரு குரல். ஜட, டி. ஜக. பிரதர்ஸ் ஷகநாட்டககடநா, கல்ஷலறியேநாதீங்க” என்றது.
ஷதய்வஜமை குரல் எழுப்பியேதநாக நிகனத்ஜதநாம.
தருமைணமைநான நநான், மைகனவியுடன் தனிக்குடித்தனம நடத் தயே சமையேமைல்லவநா? இந்தப் புரட்சகயேக்
கண்டு அவள நடுங்கினநாள. ஜசலத்தல் இகதஷயேல்லநாம பநார்த்ததல்கல. அவளுக்கு நநான் ஆறுதல்
கூறிஜனன். அன்று மைநாகல நநான்கு மைணி. வீட்டுக்கு அருகிஜலஜயே கலகம! எதஜர ஒரு மைளிககக் ககடயில்
ஷகநாளகள ! நநானும என் துகணவியுடன் மைநாடியில் நின்று ஜவடிக்கக பநார்த்ஜதன். ஷகநாளகளயில்
குதுகலித்த வீரர்கள கல்லநாலும, கமபநாலும வீதயிலிருந்த வீட்டின் கதவுககள விசநாரித்துக் ஷகநாண்ஜட
ஷசன்றநார்கள. எங்கள வீட்டுக் கதவிலும ஒர் அடி! என் பக்கத்தல் ஒரு கல்! ‘ஐஜயேநா!’ என்று அலறினநாள
மைகனவி. உடஜன ஒரு சத்தம, “ஜட, அஜயேநாக்கியேப் பயேல்களநா, டி. ஜக. ஷண்முகம வீடுடநா, நிக்கிறநாரு
ஷதரியேஜல?” அவ்வளவு தநான், வீரர்கள கண்கள ஜமைஜல பநார்த்தன. ஜபநாகிற ஜபநாக்கில் சல கககள
தகலக்கு ஜமைஜல உயேர்ந்து வணக்கமும ஷசய்தன. ரகசயேப் ஜபநாலிசநார் பநார்த்தநார்கஜளநா, என்னஜவநா.
யேநாருக்குத் ஷதரியும? கநாக்கி உகட தரித்த ஜபநாலீஸ்கநாரர்ககளத் தநான் அன்று கநாணஜவ இல்கல: கலக
வீரர்களின் இந்த அன்பு வணக்கம எங்ககளயும புரட்சக் கூட்டுறவில் சமபந்தப்படுத்த
விடலநாமைல்லவநா? கமயூனிஸ்டுகளுக்கு நநாங்கள உதவி புரிவதநாக ஏற்கனஜவ ஜபநாலீ சநாருக்கு
ஷமைநாட்கடக் கடிதங்கள ஜபநாயுளளன. தகலமைகறவநாக. இருக்கும சலர் என்கன அடிக்கடி வந்து
சந்தப்பதநாகப் புரளியிருந்தது. இரண்டு நநாட்கள ஊஷரங்கும இந்த அமைளி நடந்தது. இந்த நிகலயில்
இருட்டடிப்பு உத்தரவும வந்தது. ஷசன்கனயில் எதரி விமைநானம பறந்தததநாகச் ஷசநான்னநார்கள. நநாங்கள
மைதுகரயிலிருந்து குமபஜகநாணத்தற்குப் பறந்ஜதநாம.
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இல்வநாழ்வில் இன்பம
குடந்கத வநாணி விலநாச சகபத் தஜயேட்டரில் நநாடகம ஷதநாடங்கிஜனநாம. மைதுகரயில் மைகத்தநான ஷவற்றி
ஷபற்ற சவலீலநாகவஜயே முதல் நநாடகமைநாக நடித்ஜதநாம. அஜமைநாகமைநான ஆதரவு கிகடத்தது. சவலீலநாஜவ
ஷதநாடர்ந்து நகடஷபற்றது. ஏஜதஜதநா இன்பக் கனவுகள கண்டு ஷகநாண்டிருந்த என் மைகனவி
மீனநாட்சயிடம ஒய்வநாக இருந்து உகரயேநாடி மைகிழக் குடந்கதயில் தநான் எனக்கு ஜநரம கிகடத்தது.
தருமைணம முடிந்தவுடஜனஜயே சவலிலநா நநாடகத் தயேநாரிப்பில் ஈடுபட்ஜடநாம. ஏறத்தநாழ ஒரு வநாரம என்
இல்லத்தரசயின் வீட்டில், ஜசலம ஷசவ்வநாய் ஜபட்கடயில் தங்கியிருந்ஜதன். என்றநாலும, என்
நிகனஷவல்லநாம சவலீலநாவின் ஷவற்றியிஜலஜயே குறியேநாக இருத்தது. மைறு வீடு ஷசன்று மைகனவியின்
வீட்டில் இருந்த ஜபநாதும நநாடகத்தற்குத் ஜதகவயேநான குறிப்புககள எழுதுவதஜலஜயே ஷபரும ஷபநாழுது
கழிந்தது. மைகனவியின் வீட்டில் வரஜவற்புக்கும உபசநாரத்தற்கும குகறவில்கல. அவருகடயே
தமைக்ககயும தங்கக சரசுவும என்னிடம மிகுந்த அன்பு கநாட்டினநார். எனக்ஜகநா இருக்கக
ஷகநாளளவில்கல. மைகனவியுடன் மைதுகரக்குத் தருமபிஜனன். இரவு நநாடகமைநாதலநால் பகல் ஜவகள
உணவுக்குப் பின் சற்று உறங்குஜவன். மைநாகலயிஜலஜயே ஷகநாட்டககக்குப் ஜபநாய் விடுஜவன். நநாடகம
முடிந்து வீடு தருமப இரண்டு மைணி ஆகிவிடும. அதற்குஜமைல்தநான் அன்பு மைஜன யேநாளுடன் அளவளநாவி
மைகிழ ஜநரம கிகடக்கும.

மீனநாட்சயேக்கநாளின் அன்பு
எங்கள குடுமப உறவினநார்ககளப் பற்றியே சல குறிப்புககள இங்கு கூறுவது இன்றியேகமையேநாததநாகும.
எங்கள தந்கத வழிப் பநாட்டனநார் தரு சங்கரமூர்த்தயேநா பிளகள தருவனந்தபுரம புத்தன்
சந்கதயில் நல்ல மைதப்ஜபநாடு வநாழ்ந்து வந்தவர். அவர் ஓர் ஆசரியேர். ஷசநாந்தத்தல் ஒரு ஷதநாடக்கப்
பளளியிகனயும நடத்த வந்தநார். இளம பருவத்தல் மைரத்தலிருந்து விழுந்து கநாலில் ஊனம ஏற்பட்டதன்
கநாரணமைநாக அவகர எல்ஜலநாரும ஷநநாண்டி அண்ணநாவி என்ஜற குறிப்பிடுவநார்கள. அவருக்கு இரு
மைகனவியேர்; இரண்டநாவது மைகனவியின் ஷபயேர் முத்தமகமை.அந்த அமகமையேநாரிடம
பிறந்த்வர்கள சண்முகமபிளகள, கண்ணநாசநாமிப்பிளகள, ஷசல்லம பிளகள ஆகியே மூவர்.
இவர்களில் சண்முகமபிளகள எங்களுக்கு அறிவு ஷதரியுமுன்ஜப கநாலமைநாகி விட்டநார். பநாட்டனநாருக்கு
முதல் மைகனவியிடம பிறந்தவர் தரு சுந்தரமபிளகள. அவரது மைகனவி தநாயேமகமையிடம
பிறந்தவர்கள ஷசல்லமகமை, தரவியேமபிளகள, மீனநாட்சயேமகமை, இரநாமைலிங்கமபிளகள ஆகியே
நநால்வர். எங்களின் ஒன்றுவிட்ட சஜகநார-சஜகநாதரியேரநான இவர்கள நநாகர்ஜகநாவிலிஜலஜயே வசத்து
வந்ததநால்தநான் எங்கள அன்கனயேநார் நநாகர் ஜகநாவிலில் நிலம வநாங்கவும, அதகனஜயே நிரந்தர
இருப்பிடமைநாகக் ஷகநாளளவும ஜநர்ந்தது. எங்களுக்கு அறிவு ஷதரிந்தபின் 1924 இல் நநாங்கள முதல்
முகறயேநாக நநாகர்ஜகநாவிலுக்குச் ஷசன்றிருந்த ஜபநாது அன்கனயேநார் முலம இவர்கள அகனவரும அறிந்து
ஷகநாண்ஜடநாம. இவர்களில் மூத்த அண்ணநா தரவியேமபிளகள, கமஷபனியில் சல கநாலம
மைநாஜனஜேரநாகவும இருந்தநார் என்பகத முன்ஜப குறிப்பிட்டிருக்கிஜறன். இகளயேவர்
இரநாமைலிங்கமபிளகள வக்கீல் குமைநாஸ்தநா. எங்களிடம பநாசமும பரிவும ஷகநாண்டவர். இவஜரநாடு
நநாங்கள ஷநருங்கியே ஷதநாடர்பு ஷகநாண்டிருந்ஜதநாம. மீனநாட்சயேக்கநாள என்மீது மிகுந்த அன்புகடயேவர்.
இவருகடயே மூத்த மைகன்தநான் நககச்சுகவ நடிகன் சவதநாண. எனக்குத் தருமைணம நிகழ்ந்த சல
நநாட்களிஜலஜயே தரவியேமபிளகளயின் மூத்த மைகள சுந்தரிக்கும சவதநாணவுக்கும தருமைணம நிகழ்ந்தது.
மைகளுக்கும மைருமைகனுக்கும இருந்த மைன ஒற்றுகமைகயே அறிந்த நநான், இவர்கள தருமைணத்கத
வற்புறுத்த, அண்ணநாகவயும அக்கநாஜளயும சமமைதக்க கவத்ஜதன். என் தருமைணத்தற்கநாக
உறவினநார்கள அகனவரும மைதுகரக்கு வந்தருந்தஜபநாது இந்த ஏற்பநாடுகஷளல்லநாம நகடஷபற்றன. என்
தருமைணத்கதக் கநாண வந்தருந்த மீனநாட்சயேக்கநாள, நநான் மைகனவியுடன் தனிக்குடித்தனம
ஷதநாடங்கியேதும என் மீது ஷகநாண்டிருந்த அன்பின் கநாரண
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மைநாக, என் இல்லத்தஜலஜயே என் மைகனவிக்குத் துகணயேநாகத் தங்கி விட்டநார். கமஷபனியின் ஒஜர
நடிககயேநான தஷரளபதயும வயேது வந்த ஷபண்ணநாக இருந்ததநாலும, அவளுக்கு துகணயேநாக ஜவறு
யேநாரும கமஷபனியில் இல்லநாததநாலும வசதகயேக் கருத எங்களுடஜனஜயே இருந்து வந்தநாள.

ஷசல்லக் ஜகநாபம
மைதுகரயில் நநாங்கள குடியிருந்தவீட்டின் மைநாடியேகறயில் நநான் மைஜனவியுடன் தங்கியிருந்ஜதன். அக்கநாள
தன் மைகனின் தருமைணத்தற்குக் கூட நநாகர்ஜகநாவிலுக்குப் ஜபநாகவில்கல. மைகனும மைருமைகளும மைதுகரக்கு
வந்து தனிக்குடித்தனம ஷதநாடங்கினநார். அப்ஜபநாதும அக்கநாள என்கனவிட்டுப் ஜபநாக மைறுத்துவிட்டநார்.
மைகனிடம சண்கட எதுவும இல்கலயேநானலும, அவன் இல்லத்தல் ஷசன்று மைருமைகளுக்குத் துகணயேநாக
இருக்க அவர் ஏஜனநா விருமப வில்கல. அடிக்கடி ஜபநாய் விசநாரிப்பஜதநாடு நிறுத்தக் ஷகநாண்டநார்.
அக்கநாள நல்ல உகழப்பநாளி. வீட்டு ஜவகலககளஷயேல்லநாம தநாஜமை தகலஜமைல் ஜபநாட்டுக்ஷகநாண்டு
ஷசய்வநார். நநாடகம முடிந்து வீடு தருமபியேதும, ஏதநாவது சநாப்பிட்டுவிட்டு நநான் மைநாடிக்குச் ஷசல்ஜவன்.
நநான் வருமவகர ஷபருமபநாலும என் மைகனவி உறங்கு வஜத இல்கல. ஆனநால், அயேர்ந்து
உறங்குவதுஜபநால் பநாவகன ஷசய் வநாள. நநான் நடிகனல்லவநா? எனக்குத் ஷதரியேநாதநா? சறிது சல
சலப்ஜபநாடு அருகில் அமைர்ஜவன் நநான். கீஜழயிருந்து அக்கநாளின் குரல் ஜகட்கும.
“ ஏ சநாந்தநா, ஏ......சநாந்தநா”
ஆம, என் மைகனவி மீனநாட்சகயே சநாந்தநா என்று தநான் கூப்பிடுஜவநாம. ஏ. சநாந்தநா என்றதும “என்னக்கநா?”
என்ஜபன் நநான்.
“இந்தப் பநாகல வநாங்கிகிட்டுப் ஜபநாகச் ஷசநால்லப்பநா சநாந்தநாகவ”
“அவ அசந்து தூங்குரு அக்கநா; இஜதநா நநாஜன வர்ஜறன்” என்று எழுந்தருப்ஜபன்.
அதற்குள என் மைகனவி அடித்துப் புரண்டு எழுந்து, ஜவகமைநாகக் கீஜழ ஒடுவநாள.
“ஷமைதுவநா...ஷமைதுவநா” என்ஜபன். பநாகல வநாங்கிக் ஷகநாண்டு ஜமைஜல வருவநாள.
‘ஷமைதுவநாப் ஜபநாகக் கூடநாதநா? ஏன் இப்படி ஒடிஜன?’ என்று வநாய்விட்டுச் சரிப்ஜபன் நநான்.
அவள ஷசல்லமைநாக ஒரக்கண்ணநால் என்கனப் பநார்த்து, ‘ஊம சளிப்பு ஜவஜற” என்பநாள. படுத்தருந்த
தன்கன உரிகமைஜயேநாடு முதுகில் தட்டி எழுப்பவில்கலஜயே என்ற ஜகநாபம அவளுக்கு. அந்தச் ஷசல்லக்
ஜகநாபத்கதயும, ‘சளிப்பு’ என்று அவள ஷசநால்லும அழககயும ரசப்பதல் எனக்ஷகநாரு தனி மைகிழ்ச்ச.

மைகனயேநாளின் மைனக்குகற
மீனநாட்சயேமமைன் ஜகநாயில், மைநாரியேமமைன் ஷதப்பக்குளம, தரு மைகல நநாயேகர் மைகநால், தருப்பரங்குன்றம,
அழகர் ஜகநாயில் இங்ஷகல்லநாம என்ஜனநாடு தனியேநாக வந்து பநார்க்கஜவண்டு ஷமைன்பது அவள
ஆகச..எங்கள தருமைணம நடந்த அன்று மைநாகல, இரநாமைநநாதபுரம மைன்னநார் மைநாளிககக்கு எதஜரயுளள
மைநாரியேமமைன் ஷதப்பக் குளத்தல் நநானும என் மைகனவியும படகில் ஏறி உலநா வந்ஜதநாம. அப்ஜபநாது அவள
தமைக்ககயும மைற்றுஞ் சல ஷபண்களும படகில் இருந்தனநார். ‘அகதப்ஜபநால் ஒருமுகற நநாமிருவரும
தனிஜயே அங்கு ஷசன்று படகிஜலறி கமையே மைண்டபம பநார்த்து வரலநாம’ என்றநாள என் மைகனவி.
ஒன்றன்பின் ஒன்றநாகப் புதயே நநாடகங்ககள ஒத்தகக பநார்த்துக் ஷகநாண்டிருந்ததநால் இந்த ஆகசகயே
நிகறஜவற்ற முடியேவில்கல. அக்கநாஜளநாடு ஜபநாய்வரச் ஷசநால்ஜவன் எப்ஜபநாதும ஷசல்லமைநாகச்
சணங்குவநாள. நநான் பல்ஜவறுபட்ட பநாத்தரங்ககள நநாடகங்களிலும நநாவல்களிலும பநார்த்தும
படித்தும அறிந்தவன் தநான். என்ன ஷசய்வது? நநாடக ஜவகலகளில் எனக்கிருந்த அன்கறயே ஆர்வத்தற்கு
முன் மைகனயேநாளின் இந்த ஆகசக் ஜகநாரிக்கககள முதன்கமையேநாகத் ஜதநான்றவில்கல. அதுஜவ
அவளுக்குப் ஷபரியே மைனக்குகறயேநாக இருந்தது. ஷவளிஜயே எங்கு ஜபநாவதநான லும கணவன் தன்ஜனநாடு
வரவில்கலஜயே என்று அவள ஷகநாஞ்சம ஜவதகனப்பட்டநாள. இரவு ஜநரங்களில் இதற்ஷகல்லநாம
ஏதநாவது சமைநாதநானம கூறுஜவன் நநான்.
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ஒரு நநாள இரவு தடீஷரன்று “நநாக்கநால் மூக்ககத் ஷதநாட முடியுமைநா உங்களநால்?” என்றநாள. அவள
எதற்கநாகக் ஜகட்கிறநாள என்பது எனக்குப் புரியேவில்கல. “முடியேநாது” என்ஜறன்.
“முடியேநாதநா? ஊம ..... முடியேஜவ முடியேநாதநா?” என்றநாள.
“நீ ஷதநாடு பநார்க்கலநாம என்ஜறன் நநான். அழகநான கூரியே முக்கு அவளுக்கு. நநான் சற்றும
எதர்பநார்க்கவில்கல, சட்ஷடன்று நநாக்கக நீட்டித் தன் மூக்கின் துனிகயேத் ஷதநாட்டநாள. எனக்கு ஜரநாஷம
வந்துவிட்டது. என்னல் முடிந்த மைட்டும நநாக்கக நீட்டி நீட்டிப் பநார்த்ஜதன். மூக்கின் பக்கத்தல்கூட
ஷநருங்க வில்கல அது. மைகனவி விழுந்து விழுந்து சரித்தநாள. ஜதநால்விகயே சமைநாளிக்க ஜவண்டுஜமை,
“ஷபண்களுக்ஜக நநாக்கு நீளந்தநான்” என்ஜறன். ஜவறு என்ன ஷசய்வது? ...மைதுகரயில் அவளுக்கு இருந்த
மைனக் குகறகயே எல்லநாம வட்டியும முதலுமைநாகக் குமபஜகநாணத்தல் தீர்த்ஜதன். சவ லீலநாவில் எனக்கு
முக்கியேமைநான ஜவடம இல்லநாத தநால் தஷரளபகதகயே முன்னுல் அனுப்பிவிட்டு நநான் சநாவகநாச
ஷகநாட்டககக்குப் ஜபநாஜவன். அதல் என் மைகனவிக்கு எல்கலயேற்ற மைகிழ்ச்ச.
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தமபி பகவத தருமைணம
கரூரில் 2- 8- 42 முதல் சவலீலநா நநாடகம ஷதநாடங்கியேது. நல்ல வருவநாயும இருந்தது. தமபி பகவதக்குத்
தருமைண ஏற்பநாடுகள நகடஷபற்றன. சன்னண்ணநா நநாகர்ஜகநாவிலில் இருந்ததநால் அங்ஜகஜயே
பகவதக்குப் ஷபண் பநார்த்தநார், ஷபரியேண்ணநாவும நநாகர்ஜகநாவில் ஷசன்று ஷபண்கணப் பநார்த்து முடிவு
ஷசய்து விட்டுத் தருமபினநார். தருமைணத்ஜதத உறுத ஷசய்யேப்பட்டது. கல்யேநாணக் கச்ஜசரியில்
தமிழிகசஜயே முழங்க ஜவண்டுஷமைன நநான் விருமபிஜனன். மைநாகலயில் இகசயேரசு எம. எம.
தண்டபநாணி ஜதசகரின் இன்னிகசயும இரவில் தருமுருக கிருபநானந்த வநாரியேநாரின் வளளி
தருமைணம ககதயும நடத்த முடிவு ஷசய்ஜதநாம. ஜதசகர் அப்ஜபநாது கநாஞ்சபுரத்தல் இருப்பதநாக
அறிவித்ஜதன். அறிஞர் அண்ணநா அவர்களுக்குத் தந்த மூலம தகவல் அறிந்ஜதன். அவர் எங்கள சநார்பில்
ஜதசகர் அவர்ககளச் சந்தத்துப் ஜபச முடிவு ஷசய்து கடிதம எழுதனநார். 1942 நவமபர் 27 ஆம ஜதத
ஷவளளிக்கிழகமையேன்று கருருக்கு அருகிலுளள தருமுருகன் தருத்தலங்களில் ஒன்றநான
ஷவண்ஷணய் மைகலயில் தமபிபகவதக்கும தருவளர் ஷசல்வி கஸ்தூரிக்கும தருமைணம
நடந்ஜதறியேது.

கந்தலீலநா
கரூரில் கந்தலீலநா நநாடகத்கத நல்ல முகறயில் தயேநாரிக்கத் தட்டமிட்ஜடநாம. சன்னண்ணநா நநாகர்
ஜகநாவிலில் இருந்ததநால் புதயே நநாடகத்கத உருவநாக்கும ஷபநாறுப்பிகன நநான் ஏற்றுக் ஷகநாண்ஜடன். யேநாக
குண்டம; தருச்ஷசந்துT ர் ஜகநாயில்; சுவநாமி மைகல; பழனி, சரவணப் ஷபநாய்கக, தருத்தணிகக மைகல
முதலியே கநாட்சகஷளல்லநாம புததநாகத் தயேநாரிக்கப் ஷபற்றன. சவஷபரு மைநானின் விஸ்வரூபமும, ஷநற்றிக்
கண்ணிலிருந்து ஷநருப்புப் ஷபநாறிகள பறப்பதும, அகவ சரவணப் ஷபநாய்ககயில் விழுந்து ஆறு
குழந்கதகள ஆவதும கநார்த்தககப் ஷபண்கள அக்குழந்கத ககளத் தநாலநாட்டுவதும, பின் அவர்கள
நட்சத்தரங்களநாவதும அருகமையேநான கநாட்சகள. மின்சநாரத்தன் துகணஜயேநாடு மிக அற்புத மைநாக இவற்கற
உருவநாக்கிக் கநாட்டினநார் மின்சநார நிபுணர் ஆறுமுகம 1943 ஜேனவரி 1 ஆம ஜததயேன்று கந்தலீலநா
அரங்ஜகறியேது. சறந்த பநாடகர் எம. எஸ். ஜவலப்பன் சுப்பிரமைணியேரநாக வும; நநான் நநாரதரநாகவும, பகவத
சூரபத்மைனநாகவும, டி. வி. நநாரயேணசநாமி சவபிரநானுகவும நடித்ஜதநாம. நநாடகம. மிகச் சறப்பநாக
அகமைந்தது.

பண்டித இரநாமைசர்மைநா
கரூர் பிரபல ஆயுர்ஜவத கவத்தயேர் பண்டித இரநாமைசர்மைநா வுடன் எங்களுக்கு ஷநருங்கியே பழக்கம
ஏற்பட்டது. அவர் சறந்த நநாடக ரசகர். அவரும அவரது சஜகநாதரரும நநாடகங்ககள ஆர்வத்ஜதநாடு வந்து
பநார்ப்பநார்கள, ஜநநாய், ஷநநாடி என்றநால் அவகரத் தநான் அணகுஜவநாம. அன்பும பன்பும நிகறந்த
உத்தமைமைநான மைருத்துவர். கரூருக்கு வந்த சல நநாட்களில் என் மைகனவி ஜநநாயுற்றநாள. எப்ஜபநாதும அவள
உடமபு கதகதப்பநாகஜவ இருந்தது. அடிக்கடி இருமிளுள. இரநாமைசர்மைநா அவள உடல் நிகலகயே
நன்குகவனித்து ஏஜதஜதநா மைருந்துகள ஷகநாடுத்தநார். ஜநநாய் குணமைநாகவில்கல. ஒருநநாள என்கனத் தனிஜயே
அகழத்தநார்.
“மைகனவிகயேத் தநாய்வீட்டுக்கு அனுப்பி கவப்பது நல்லது” என்றநார்,
“ஏன் நீங்கஜள குணப்படுத்தமுடியேநாதநா?” என்ஜறன் நநான்.
“கணவகனவிட்டுப் பிரிந்தருந்தநால் விகரவில் குணப்படலநாம” என்றநார் சர்மைநா.
அவர் வற்புறுத்தலின் மீது நநான் மைகனவிகயேச் ஜசலத்துக்கு அனுப்பி கவக்க ஒப்புக் ஷகநாண்ஜடன்.
ஜசலத்துக்குத் தகவல் அறிவித்ஜதன். சநாந்தநாவின் தகமையேன் வந்து அவகள அகழத் துச் ஷசன்றநார்.
என்கனப் பிரியே மைனமில்லநாதவளநாய் சநாந்தநா கண் கலக்கத்துடன் பிரிந்து ஷசன்றநாள. ஜசலம ஷசன்ற
பிறகும
அவள உடல்நிகல ஜதறவில்கலஷயேன்று கடிதம வந்தது. அவஜள உருக்கத்ஜதநாடு எழுதயிருந்தநாள.
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பண்டித சர்மைநா ஒருநநாள என்கன அகழத்தநார். ஷசன்ஜறன்.
“நீங்கள ஷதநாடர்ந்து சல மைருந்துகள சநாப்பிட ஜவண்டும என்றநார். “சநாப்பிடுகிஜறன்” என்று ஒப்புக்
ஷகநாண்ஜடன்.
அவர் ஷகநாடுத்த மைருந்துககளச் சநாப்பிட்ஜடன். “சநாத்துக் குடிச்சநாறு இரவு படுக்ககக்குப் ஜபநாகு முன் ஒரு
ஜகநாப்கப குடிக்க ஜவண்டும” என்றநார்.
அதன்படிஜயே குடித்து வந்ஜதன். கரூர் நநாடகம முடிந்து பநாலக்கநாடு புறப்படுமஜபநாது சர்மைநாவிடம ஷசன்று
விகட ஷபற்ஜறன். புததநாக மைருந்துகள எதுவும ஷகநாடுக்கவில்கல. “சநாத்துக்குடிச் சநாறு மைட்டும
ஷதநாடர்ந்து சநாப்பிட்டு வநாருங்கள” என்றநார். “ஏன்?” என்று ஜகட்ஜடன். “ஜவஷறநான்றுமில்கல.
உடமபுக்கு நல்லது” என்றநார் சர்மைநா. என்ன கநாரணத்தற்கநாக சர்மைநா எனக்கு மைருந்துகள ஷகநாடுத்தநாஷரன்று
அப்ஜபநாது எனக்குத் ஷதரியேவில்கல. பின்னநால்தநான் புரிந்தது. ஷமைநாத்தம ஐந்து மைநாதங்கள கரூரில்
நநாடகங்கள நடந்தன. பநாலக்கநாடு பயேணமைநாஜனும.

பகழயே நநாடகங்களுக்குப் புதயே மைதப்பு
பநாலக்கநாடு கவுடர் தஜயேட்டரில் சவலீலநா ஷதநாடங்கியேது. 1940 இல் எங்கள நநாடகங்களுக்கு
பநாலக்கநாட்டில் இருந்த ஆதரகவவிட அதக ஆதரவு இப்ஜபநாது கிகடத்தது. மைதுகர சவ லீலநாவுக்குப்
பிறகு நநாங்கள ஷசன்றவிடஷமைல்லநாம சறப்புத் தநான். கநந்துஜபநான பகழயே நநாடகங்களுக்குக்கூட ஒரு
புதயே மைதப்பு ஏற்பட்டது. ஐமபது ரூபநாய் கூட வசூலநாகநாமைல் இகடக் கநாலத்தல்
நிறுத்தப்பட்டிருந்த மைஜனநாகரநாவுக்கு ஆயிரக்கணக்கநான மைக்கள இடமின்றித் தவித்தது எங்களுக்ஜக
வியேப்பநாக இருந்தது. மைஜனநாகரனநாக நநான் நடித்த ஜபநாது, புதயே புதயே கட்டங்கள சலவற்கற மைக்கள
ரசகன உணர்ஜவநாடுகக தட்டிப் பநாரநாட்டினநார்கள. இரநாமைநாயேணம நநாடகத்தற்கு அதற்கு முன் கண்டிரநாத
முகறயில் நநாடக ஷவறி பிடித்தவர்ககளப் ஜபநால ரசகப் ஷபருமைக்கள நநாலநா பக்கங்களிலிருந்தும வந்து
குவிந்தனநார். இரநாமைநாயேணம இரவு 9 மைணிக்கு ஆரமபமைநாகும. ஆனநால் ரசகர்கள மைநாகல 4 மைணி முதஜல
இரட்கட மைநாட்டு வண்டிகளிலும, பஸ்களிலும, கநார்களிலுமைநாகச் சநாரி சநாரியேநாக வரத் ஷதநாடங்கினநார்கள.
தஜயேட்டரின் பின்புறம ஷபரியே ஷதன்னத்ஜதநாப்பும, அதன் நடுஜவ கமஷபனி வீடும இருந் தன. மைநாட்டு
வண்டிககளயும,கநார்ககளயும, பஸ்ககளயும தநாண்டித் தநான் நநாங்கள தஜயேட்டருக்குள நுகழயே
ஜவண்டும. ஆண்களும ஷபண்களுமைநாக ஆயிரக்கணக்கநான ரசகர்கள கட்டுச்ஜசநாற்கற கவத்துக்
ஷகநாண்டு சறுசறு கூட்டமைநாக உட்கநார்ந்து சநாப்பிடுவது கநாட்சக்குப் ஷபரும விருந்தநாக இருந்தது. மைற்ற
நநாடகங்களுக்கு வசூல் குகறயுமஜபநாது மைஜனநாகரநாவும, இரநாமைநாயேணமுந்தநான் வசூலுக்கு நமபிக்கக
தரும நநாடகங்களநாக அகமைந்தன.
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வருங்கநாலத் தமிழர் தகலவர்
நநாடகங்ககளப்பற்றி ஜமைஜல ஷதநாடருமுன் ஜபரறினநார் அண்ணநா அவர்கஜளநாடு எனக்ஜகற்பட்ட
ஷபருகமைக்குரியே ஒரு ஷதநாடர்பிஜன இங்கு குறிப்பிட விருமபுகிஜறன். ஆம, பநாலக்கநாடு முகநாமில் தநான்
இது நடந்தது. அறிஞர் அண்ணநா அவர்களின் தரநாவிட நநாடு இதழ் கநாஞ்சபுரத்தலிருந்து ஷதநாடர்ந்து வந்து
ஷகநாண்டிருந்தது. குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண் அல்லது ஷகநாகலகநாரியின் குறிப்புகள என்னும ஷபயேரில்
அண்ணநாவின் முதல் நவீனம வநாரந் ஜதநாறும அதல் ஷவளியேநாயிற்று. அதகன நநாங்கள ஷதநாடர்ச்ச யேநாகப்
படித்து வந்ஜதநாம. அடிக்கடி நநான் அண்ணநாவுக்குப் பநாரநாட்டுக் கடிதங்களும எழுதஜனன். பநாலக்கநாடு
வந்த சமையேம அந்தத் ஷதநாடர் ககத முடிவு ஷபற்றிருந்தது. அதகன நூல் வடி வில் ஷவளியிட விகழந்தநார்
அண்ணநா. ககத நநாங்கள நடித்த நநாடகத்கத அடிப்பகடயேநாகக் ஷகநாண்டு எழுதப்பட்டதநால் முகறப்படி
அனுமைத ஷபற்றுக் ஷகநாளளுமைநாறு ஜவண்டிஜனன். அதன்படி அனுமைத ஜகநாரிக் கடிதம எழுதயே அண்ணநா,
அத்ஜதநாடு நநாவலுக்கு நநாஜன ஒரு முன்னுகர எழுத ஜவண்டுஷமைன்றும ஜகட்டிருந்தநார். இதகன எனக்குக்
கிகடத்த ஷபரும ஜபருகக் கருதஜனன். 30. 1. 1943 இல் அண்ணநாவின் முதல் நநாவலுக்கு நநான் எழுதயே
முன்னுகர இது.
“ஜதநாழர் ச. என். அண்ணநாதுகர அவர்கள வருங்கநாலத் தமிழர் தகலவர். இன்று தமிழகத்தல் சறந்த
எழுத்தநாளர்கள என்று புகழப்படும ஒரு சலரில் ஜதநாழர் அண்ணநாதுகர அவர்கள முன்னணியில்
நிற்பவர். இவரது ஆரநாய்ச்ச நிகறந்த ஆணித் தரமைநான ஷசநாற்ஷபநாழிகவக் ஜகட்க, ஷகநாளககயில்
ஜவறுபட்ட கூட்டத்தனரும குழுமி நிற்பர். இவரது அழகியே உகரநகடகயே “கவிகத நகட” என்ஜற
கூறலநாம. இந்த நகடச் சத்தரத்கதக் நண்டு வியேந்த தமிழறினநார் பலர். இன்று ஜதநாழர் அண்ணநாதுகர
அவர்கஜள “அடுக்குச் ஷசநால் வீரர்” என அகடஷமைநாழி ஷகநாடுத்து அகழக்கின்றனநார். இவரது எழுத்தன்
ஜவகம படிப்பவர் மூகளகயேப் பண்படுத்த, புகதந்து கிடக்கும பகுத்தறிகவத்துருவி எடுக்கும தன்கமை
வநாய்ந்தது. எந்த இலக்கியேமும மைனித சமூகத்தற்குப் பயேனளிக்கும பநான்கமையேதநாய் இருக்க
ஜவண்டுஷமைன்பகத ஜதநாழர் ச. என். ஏ. அவர்கள நன்றநாய் அறிந்தவர். அதன்படிஜயே ஷதநாண்டநாற்றியும
வருபவர்.
இவரது உளளச் ஜசநாகலயிஜலஜயே பூத்த நறுமைண மைலர்தநான் “குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண் என்ற
ஷகநாகலக்கநாரியின் குறிப்புக்கள.”
உயிருளள சத்தரம; அறிவுக்கு விருந்து: கற்பஜன ஒவியே மைல்ல; இன்று நம கண்முன் நிகழும கநாட்ச.
எங்கள நநாடக குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண் ணின் பிற்பகுதகயே தமைது கருத்தற்ஜகற்பச் சறிது மைநாற்றி எழுத,
ஜதநாழர் ச. என். ஏ அவர்கள விருமபினநார். ஆவலுடன் அனுமைத அளித்ஜதநாம; தமைது ‘தரநாவிட நநாட்டில்
ஷவளியிட்டநார், படித்ஜதநாம. இவ்வரியே சத்தரத்கத வகரயே எங்கள ‘குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண்’ தகரயேநாக
இருந்தது என்பகத ஷயேண்ணம ஜபநாது உண்கமையிஜலஜயே ஷபருகமையேகடகிஜறநாம.
தமைது உளளத்தல் குமுறிக் ஷகநாண்டிருக்கும உணர்ச்சப் ஷபருக்கின, ஜதநாழர் அண்ணநாதுகர அகண
ஜபநாட்டுத் தடுத்து, சந்தர்ப்பம ஜநரும ஜபநாஷதல்லநாம வநாரியிகறத்தருக்கிறநார் ககதயில் —
"கன்னியேநாக இருக்ககயில் கநாதல் ஷகநாண்டு, அது கணியேநாததநால் ஷவமபியே வநாழ்வு ஷபற்று, விதகவயேநாகி
விபசநார வநாழ்க்ககயிஜல ஆனந்தம ஷபற, ஆகச நநாயேககனப் ஷபற்று, அவனது துஜரநாகத்தநால் துயேருற்று
அவஜனக் ஷகநான்ற கநாந்தநாவின் ககத இதுஜவ”
என்று ஜதநாழர் அண்ணநாதுகரஜயே இக்ககதச் சுருக்கத்கத, அழகநாகக் கூறி முடிக்கிறநார். ஷவறும ககதகயே
ரசத்தநால் ஜபநாதநாது. அதனுள ஷபநாதந்து கிடக்கும உண்கமைகயே உணர ஜவண்டும.
கதநாபநாத்தரங்களின் மைஜனநா நிகழ்ச்சககளச் சத்தரிப்பதல் ஜதநாழர் ச. என். ஏ. எவ்வளவு தறன்
பகடத்துளளநார் என்பகத
கநாந்தநா ஷந. 1-க்கும கநாந்தநா ஷந. 2-க்கும நடக்கும தீவிரப் ஜபநாரநாட்டத்தன் மூலம அறிந்து ஷகநாளளநாலம.
பன்முகற. படித்துச் சுகவக்க ஜவண்டியே கட்டம இது. ககதயின் ஜீவநநாடி.
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விதகவ நிகலயேகடந்த கநாந்தநாவின் உளளம எப்படியிருக்கிறது பநாருங்கள!
“நநான் விதகவயேநாஜனன்; சகுனத் தகடயேநாஜனன்; சமுதநாயேத்தன் சனியேனஜனன்; என் இளகமையும
எழிலும ஜபநாகவில்கல; கண்ஷணநாளி ஜபநாகவில்கல; நநான் அபகலயேநாஜனன்; அழகியேநாகத்
தநானிருந்ஜதன்; தநாலி யிழந்ஜதன்; ஆனநால் கநாய்ந்த தளிர் ஜபநாலிருந்ஜதஜனயேன்றி சருகநாக இல்கல...
வநாடநாத பூவநாக இருந்ஜதன். ஆனநால் விஷவநாகடயுளள மைலஷரன்று உலகம என்கனக் கருதற்று. அது
என்னுகடயே குற்றமைநா?... எங்கள ஏழ்கமை கயேக் கண்டு உதவி ஷசய்யே முன்வர யேநாருமில்கல; எனக்குத்
தக்கவனத் ஜதடித்தர ஒருவரும வரவில்கல; என் வநாழ்வு ஷகநாளகள ஜபநாவகதத் தடுக்க யேநாரும வர
வில்கல. எல்லநாம முடிந்து நநான் விதகவயேநானதும, என் விதகவத் தன்கமை ஷகட்டுப் ஜபநாகநாமைல்
பநார்த்துக் ஷகநாளளுமபடி ஷசய்யே, உபஜதசக்க, உற்றநார் வந்தனநார். அவர்களுக்கிருந்த கவகல எல்லநாம
குலப்ஷபருகமைக்குப் பங்கம வரக்கூடநாஷதன்பது தநான். என்கனப் பற்றி அவர்களுக்குக் கவகல
இல்கல. எனக்கு வீஜட ஷஜேயில்; அப்பநா அமமைநாஜவ கநாவலநாளிகள, உறவினநார் ஜபநாலீஸ்; ஊரநார்
தண்டகன தரும நீதபதகள. இது உலகம எனக்குண்டநாக்கி கவத்த ஏற்பநாடு; இதற்கநாகவநா நநான்
பிறந்ஜதன்?”
என்று ஜகட்கிறநாள கநாந்தநா. இது ககதயில் கநாந்தநா ஷசநால்வதல்ல. ஜகநாடிக்கணக்கநான இளம விதகவயேர்
உளளத்தலிருந்து எழும கூக்குரல்.
பக்கம பக்கமைநாக எழுதப் படிப்பவர்களுக்கு அலுப்கப உண்டநாக்கநாமைல் விஷயேத்கதச் சுருக்கி இனியே
நகடயில் ஜதநாழர் ச. என். ஏ. அவர்கள ஷசநால்லும எழிகலப் பநாருங்கள!
“அவரிடம (கிழவரிடம) பணம இருந்தது. ஏழ்கமையில் ஷநளிந்துஷகநாண்டு நநானிருந்ஜதன். கிடநாஜபநால்
வளர்ந்தவகள எவனுக்கநாவது பிடித்துக் கட்டி கவக்கநாமைலிருக்கலநாஜமைநா ஷவன்று ஜகட்க ஊரிஜல பல
பித்தர்களிருந்தனநார்; எத்தககயே ஷபநாருத்தமும தட்சகண தந்தநால் சரியேநாக இருக்கின்றஷதனக் கூறும
ஜசநாதடர் சலர் இருந்தனநார். உலகில் எது இல்கல? பளபளப்பநான ஜதநாகலப் ஜபநார்த்துக்
ஷகநாண்டிருக்கும பநாமபு இல்கலயேநா? எப்படிஜயேநா ஒன்று என் கழுத்தல் தநாலி ஏறிற்று”
கசப்பு மைருந்கதக் கனியுடன் கலந்து ஷகநாடுப்பது ஜபநால் நககச் சுகவயுடன் நல்லுணர்ச்ச யூட்டுவது
ஜதநாழர் அண்ணநாதுகரயின் தனிப் பண்பு. கீழ்வரும வநாக்கியேங்ககளப் படித்துப் பநாருங்கள.
“சதநாவுக்கு ரநாமு என்ற ஒருவன் ஜமைல் ஆகச; அவனுக்ஜகநா ஜகநாயில், குளம, பூகஜே, புத்தகம
முதலியேவற்றிஜல ஆகச; அவகளயும கல்யேநாணம ஷசய்து ஷகநாண்டு அவன் ஜகநாயிலுக்குப் ஜபநாவகத
எந்தக் கடவுள ஜவண்டநாஷமைன்று கூறிவிடுஜமைநா ஷதரியேவில்கல!...... எந்தக் ஜகநாயிலிலும ஜதவியிருக்க,
நநாம ஏன் கல்யேநாணம ஜவண்டநா ஷமைன்று ஷசநால்ல ஜவண்டுஷமைன்று ரநாமு ஜயேநாசக்கவில்கல.”
என்கிறநார் ஜதநாழர்.
கநாந்தநாவின் மீது ரநாமு ககடக்கண் ஷசலுத்தவில்கலயேநாம: இகதக் கநாந்தநா உதநாரணத்துடன்,
“அவஜரநா பக்தர்களின் பநாடகலக் ஜகட்டுக் ஜகட்டு ஷமைளனமைநாக இருக்கும பழக்கம ஷகநாண்ட
ஜதவன்ஜபநால் என் கண்களின் ஜவண்டுஜகநாகளக் கண்டு, அகசயேநா உளளங் ஷகநாண்டவரநாகஜவ
யிருந்தநார்”
என்று அழகநாய்க் கூறுகிறநாள.
நிகனத்தகதக் ஷகநாடுக்கும ‘கற்பகவிருட்சம’ ‘கநாமைஜதனு’ என்பன ஜபநான்ற கநந்துஜபநான பகழயே
உதநாரணங்களுக்கு, அண்ணநாதுகரயின் கற்பகனயில் எழுந்த புதயே உதநாரணம,
மிரநாசுதநாரர் அவளுக்கு ‘அலநாவுதீனின் தீபமைநானநார்’ என்பது இலக்கியேச் சுகவக்கு ஒர் எடுத்துக் கநாட்டு.
“நநான் ஷதநாட்டு விகளயேநாட முடியேநாத பருவம என் கிட்ட வரமுடியேநாத வயேது ... அவன் என்ன ஷசய்தநான்
ஷதரியுஜமைநா? யேநாரது புததநாக இருக்கிறஜத என்று நநான் பநார்த்ஜதஜன இல்கலஜயேநா, ஒஜர தநாவநாகத் தநாவி
என் ஷநஞ்சஜல புகுந்து ஷகநாண்டநான். அந்த உருவம எதர் வீட்டு வநாசற்படியேண்கடத் தநானிருந்தது;
ஆனநால் ஷநஞ்சஜல சத்தரம பதத்து விட்டது.”
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இந்தச் ஷசநாற்ஷறநாடகர “வசன கவிகத” என்று ஏன் கூறக் கூடநாது?
வநாசகத் ஜதநாழர்கள ஜமைற்ஜபநாக்கநாகக் ககதகயேக் படிக்கக் கூடநாஷதன்பதற்கநாகச் சலவற்கற எடுத்துக்
கூறிஜனன். கநாகித விகலஜயேற்றம கககயேப் பிடித்து நிறுத்துகிறது. ககடசயேநாக தநான் கூறுவது ஒன்ஜற.
எழுதயேவர் பநால் ஷகநாளகக கநாரணமைநாகஜவநா, தனிப்பட்ட முகறயிஜல விருமபு ஷவறுப்புகளிருந்தநால்
அவற்கறஷயேல்லநாம ஒரு புறம மூட்கட கட்டி கவத்து விட்டுப் படிக்கத் ஷதநாடங்குங்கள - இது ஜபநான்ற
பல ககதககளத் தமிழருக்களிக்குமைநாறு மைனமைநார வநாழ்த்துங்கள”
நநான் இந்த முன்னுகரயிகன எழுதயே அந்தநநாளில் அண்ணநாவுக்கு அறிஞர் என்ற அகடஷமைநாழி இல்கல.
அவர் நநாடகநாசரியேரநாகவும வரவில்கல. நடிகரநாகவும ஜமைகடஜயேறவில்கல. எழுச்ச மிக்க
தகலயேங்கங்ககளயும சல தறனநாய்வுக் ககலக் கட்டுகரககளயும தவிர அதகமைநான கட்டுகரகஜளநா
ககதகஜளநாகூட எனக்குத் ஷதரிந்தவகரயில் எழுதநாத கநாலம அது. இந் நிகலயில் அவகர வருங்கநாலத்
தமிழர் தகலவர் என்று எழுதஜனன் நநான். எப்படி எழுதஜனன்? ஏன் எழுதஜனன்? நநானநா எழுதஜனன்?
இல்கல. இல்கல. இகறவன் என்கன எழுத கவத்தநான். ஆம, அதுஜவ உண்கமை. ஷதய்வ வநாக்குப்
பலித்தது!
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இரு ஷபரும ககலஞர்கள
ஒருநநாள பநாலக்கநாட்டில் இரநாமைநாயேணம நடந்தது. ஜக. ஆர். இரநாமைசநாமி வழக்கமஜபநால் ஆஞ்சஜநயேரநாக
நடித்தநார். அருகமையேநாக பநாடினநார். முற்பகுதக் கநாட்சகள முடிந்தன. இனி ஆஞ்சஜநயேர் கடல் தநாண்டி
இலங்ககக்குச் ஷசல்ல ஜவண்டும. அவ்வநாறு தநாண்டுவதற்கு அப்ஜபநாஷதல்லநாம ஷவறும அட்கடயில்
ஷசய்த அனுமைநாகர இழுப்பது வழக்கமில்கல இரநாமைசநாமிஜயே ஜமைலிருந்து ஷதநாங்கும நநான்கு
வகளயேங்களில் கக கநால்ககள துகழத்துக்ஷகநாண்டு கடகலத் தநாண்டுவநார். பநார்ப்பதற்குப் பிரமிப்பநாக
இருக்கும. அன்று இரநாமைசநாமி அங்கதன் ஜேநாமபவநான் முதலியே வநானர வீரர்களிடம விகடஷபற்றுக்
ஷகநாண்டு கடல் தநாண்டப் புறப்பட்டநார். “ரநாமை ரநாமை ரநாமை சதநா” என்ற வநானர வீரர்களின் ரநாமை நநாமை
ஜகநாஷம ஒலித்துக் ஷகநாண்டிருந்தது. இரநாமைசநாமி உளஜள வந்தநார். குதகர ஏணிஜமைல் ஏறித் ஷதநாங்கிக்
ஷகநாண்டிருந்த நநான்கு வகளயேங்களில் ககககளயும கநால்ககளயும நுகழத்துப் பநாய்ந்து ஷசல்வது
ஜபநால் ஒரு கககயேயும கநாகலயும முன்னல் நீட்டிக்ஷகநாண்டு ஜபநாஸ் ஷகநாடுத்தநார். எதர்ப்புறமிருந்து
குறுக்ஜக கட்டப்பட்டிருந்த கமபிகயே இழுத்தநார்கள. கமபிகள மிகச்சறியேகவ. சகபஜயேநார் கண்ணநாக்குத்
ஷதரியேநாது. ஆககயேநால் இரநாமைசநாமி பநாய்ந்தபடிஜயே கடகலத் தநாண்டி எதர்ப்புறம ஷசல்லும ஜபநாது ஒஜர
கரஜகநாஷம. தகர விடப்பட்டது. மீண்டும குறுக்குக்கமபிகயே முன்னிருந்த இடத்தற்ஜக இழுத்தநார்கள,
கமபி ஜமைகடயின் நடுஜவ வந்ததும ஜமைஜல கட்டப் பட்டிருந்த குறுக்குக் கமபி படநாஷரன்று அறுந்து
விட்டது. ஆஞ்சஜநயேர் அப்படிஜயே கீஜழ விழுந்தநார். எல்ஜலநாரும பதறிப் ஜபநாய் ஒடிஜனநாம. நல்ல
ஜவகலயேநாகக் கீஜழ வரிகசயேநாகக் கட்டப் பட்டிருந்த கூர்கமையேநான மைரத் துண்டுகஜளநாடு கூடியே
அகலகளின் ஜமைல் விழவில்கல. இரு அகலகளின் நடுஜவ விழுந்தநார். குப்புற
விழுந்ததநால் மைநார்பில் பலத்த அடி. அப்படிஜயே தூக்கிப் ஜபநாய் மின்சநார விசறியின் கீஜழ படுக்க
கவத்ஜதநாம. ஜசநாடநா ஷகநாடுக் கப்பட்டது. ஆஞ்சஜனயேரின் உகட ஜரநாமைம ஜபநால் ஜதநான்று வதற்கநாக
அடுக்கநாகத் கதக்கப்பட்டு, ஷமைத்கத ஜபநான்றகமைக்கப் பட்டிருந்ததநால். அபநாயும எதுவும
ஏற்படவில்கல. இரண்ஷடநாரு நிமிடங்களில் சமைநாளித்துக் ஷகநாண்டநார். நநாடகம ஷதநாடர்ந்து
நகடஷபற்றது.

இளம நடிகர் எஸ். வி. சுப்கபயேநா
ககலமைநாமைணிஷயேன இன்று நமமைநால் ஜபநாற்றப்ஷபறும நடிகர் எஸ். வி. சுப்கபயேநா அப்ஜபநாது
கமஷபனியில் இருந்தநார். 1939 இறுதயில் தருச்சரநாப்பளளியில் இருந்தஜபநாஜத அவர் எங்கள குழுவில்
ஜசர்ந்தநார். நன்றநாகப் பநாடுவநார். பல்ஜவறு நநாடகங் களில் சறியே ஜவடங்ககளப் புகனந்து வந்தநார்.
சவலிலநா மைதுகர யில் ஷதநாடர்ந்து நகடஷபற்றஜபநாது, சவஷபருமைநாகனக் கநால் மைநாறி
ஆடச்ஷசநால்லும அபிஜஷகப் பநாண்டியேனநாக நடித்தநார். நடிகர்கள ஏரநாளமைநாக இருந்ததநால் ஷபரியே
ஜவடங்ககளத் தநாங்கி நடப்பதற்குரியே வநாய்ப்பு அப்ஜபநாது அவருக்குக் கிகடக்கவில்கல. அன்று அவர்
புகனந்த பநாத்தரங்களிஜல குறிப்பிடத்தக்கதநாக இருந்தது கர்ணன். ஆம, மைகநாபநாரதம மைநாதக் கணக்கில்
ஷதநாடர்ந்து நகடஷபறும நநாடகமைநாகஇருந்தது. அதல் சுப்கபயேநா கர்ணனநாக நடித்தநார், குந்தயும
கர்ணனும சந்தக்கும கநாட்சயில் மிக உருக்கமைநாக நடித்தநார். சகபஜயேநாகர மைட்டுமைல்ல. உளளிருந்த
எங்கஜளஷயேல்லநாங்கூடக் கண்கலங்க கவத்தநார். அவகர ஜமைலும நல்ல முகறயில் பயேன்படுத்தக்
ஷகநாளளும வநாய்ப்பிகன எதர்ப்பநார்த்துக் கநாத்தருந்ஜதநாம.

அடக்கம நிகறந்த ஆர். எம. வீரப்பன்
இப்ஜபநாது சத்யேநா மூவீசன் அதபரநாக விருக்கும ஆர். எம. வீரப்பன் அவர்கள அப்ஜபநாது எங்கள நநாடகக்
குழுவில் இருந்தநார். அடக்கமைநான இகளஞர். யேநாஜரநாடும வமபுக்குப் ஜபநாக மைநாட்டநார். சன்னச் சன்ன
ஜவடங்கள புகனவநார். அவருகடயே ககஷயேழுத்து அந்தச் சறு வயேதஜலஜயே அழகநாக இருந்தது. எனஜவ
எங்கள கணக்குப்பிளகள ஏ. டி. தர்மைரநாஜேஜூ ஆர்.எம.வீரப்பகனக் கணக்குகள எழுத நன்கு பயேன்படுத்தக்
ஷகநாண்டநார். கணக்குப் பிளகளஜயேநாடு அவர் எழுதக் ஷகநாண்டிருப்பகத நநான் அடிக்கடி
பநார்த்தருக்கிஜறன். இந்தப் கபயேன் நல்ல நிர்வநாகி யேநாக வருவநான் ஜபநால் ஜதநான்றுகிறது. என்று அன்ஜற
கணக்குப் பிளகளயிடம கூறிஜனன். ஆர். எம. வீரப்பனுக்கும, எஸ். வி. சுப்கபயேநாவுக்கும மிகுந்த நட்பு.
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இருவரும எப்ஜபநாது பநார்த்தநாலும ஷநற்றியில் தருநீற்ஜறநாடு தநான் கநாட்சயேளிப்பநார்கள. சுப்கப
யேநாகவவிடப் ஷபரியேவர்கள சலர், என்னப்பநா, நீதநான் பண்டநா ரமைநாப் ஜபநாயிட்ஜட வீரப்பகனயும
பண்டநாரமைநாக்கிடநா ஜதப்பநா” என்று ஜவடிக்ககயேநாகப் ஜபசுவநார்கள.
ஜக. ஆர். இரநாமைசநாமிக்கும, எஸ். வி சுப்கபயேநாவுக்கும எந்ஜநரமும தகரநாறுகள. பிரண்டு இரநாமைசநாமிக்கும
இதல் பங்குண்டு. இதற்குக் குறிப்பநான கநாரணம எதுவும ஷசநால்ல இயேலநாது. நநாடகக் கமஷபனிகளில்
இதுஜபநான்ற சண்கடகளும, சமைரசங்களும சநாதநாரண நிகழ்ச்சகள. இரண்டு நடிகர்கள சண்கட ஜபநாட்டுக்
ஷகநாளவநார்கள. இறுதயில் சண்கட முற்றி ஒருவகரக் கமஷபனியிலிருந்து விலக்கப்படுவநார்;
விலகுவதற்குச் பூசல் வளர்ந்துவிடும. ஒருவர் விலக்கப்படுவநார். விலக்குவதற்குக் கநாரணமைநாயிருந்த
நடிகஜர அவகரப் ஜபநாய் வழியேனுப்பி விட்டுக் கண்கலக்கஜதநாடு தருமபுவநார். இத்தககயே நிகழ்ச்சகள
எத்தகன எத்தகனஜயேநா எங்கள கமஷபனியில் நகடஷபற்றுளளன.

இரு இரநாமைசநாமிகளும ஒஜர கட்ச
ஜக.ஆர்.இரநாமைசநாமியும, பிரண்டு இரநாமைசநாமியும கமஷபனியின் பகழயே நடிகர்கள. இவர்களுக்குப்
ஷபரியேண்ணநாவிடம மிகுந்த ஷசல்வநாக்கு. சுப்கபயேநா தன்கன ஏஜதஜதநா ஷகட்ட வநார்த்கதகள ஷசநால்லி
ஏசவிட்டதநாக ஜக. ஆர். இரநாமைசநாமி ஷபரியேண்ணநாவிடம புகநார் ஷசய்தநார். ஷபரியேண்ணநா சுப்கபயேநா
கவக்கூப்பிட்டு விசநாரித்தநார். சுப்கபயேநாவின் பதல் அடக்கமைநாக இல்கல. ஷபரியேண்ணநாவுக்குக் ஜகநாபம
மூண்டது.
“குணஷமைன்னும குன்ஜறறி நின்றநார் ஷவகுளி
கணஜமையுங் கநாத்தலரிது”
என்று வளளுவர் கூறயிருக்கிறநாரல்லவநா? இதற்கு இலக்கியேமைநாக விளங்குபவர் ஷபரியேண்ணநா.
அவ்வளவுதநான், சுப்கபயேநாவுக்கு நல்ல அடி. ஒவியேர் ஜதவரநாஜேய்யேர். கணக்குப்பிளகள தர்மைரநாஜேஜு யேநார்
யேநாஜரநா குறுக்ஜக வந்து தடுத்தநார்கள. பயேனில்கல. பலமைநாக அடித்த பிறகுதநான் ஒய்ந்தநார் அண்ணநா.
அப்ஜபநாது இரவு மைணி ஏழு. அன்று ஸ்ரீ கிருஷ்ண லீலநா நநாடகம. நநான் ஷகநாட்டகககயே அடுத்த ஒரு
வீட்டில் குடியிருந்ஜதன். இரவு 8-30 க்குத் தஜயேட்டருக்கு வந்ஜதன். சுப்கபயேநா என்னிடம வந்தநார். “என்
மீது ஒரு குற்றமும இல்கல. கறுப்பு இரநாமைசநாமியும, சவப்பு இரநாமைசநாமியும ஜகநாள மூட்டியேதநால்
ஷபரியேண்ணநாச்ச என்கன அநியேநாயேமைநாக அடித்து விட்டநார்” என்றநார். அவர் உடமபில் அடிபட்ட
கநாயேங்கள இருந்தன. நநான் அவருக்கு ஆறுதல் கூறிஜனன். இஜத ஜபநான்று தமபி பகவத, எஸ். வி.
சகஸ்ரநநாமைம ஜபநான்றவர்கஷளல்லநாம கூட அடி வநாங்கியேவர்கள தநாம என்று கூறி அவகரச்
சமைநாதநானப்படுத்த முயேன்ஜறன். இரு இரநாமைசநாமிககளயும ஷபரியேண்ணநாவிடம புகநார் கூறியேதற்கநாகக்
கடிந்து விட்டு ஷவளிஜயே ஷசன்ஜறன்.

நளளிரவில் ஷசன்ற ககலஞர்
சுப்கபயேநா ஜசநாகஜமை உருவநாக ஒருபுறம உட்கநார்ந்தருந்தநார். இரவு மைணி 9. இன்னும அகரமைணி ஜநரத்தல்
நநாடகம ஷதநாடங்க ஜவண்டும. அன்று நநாடகத்தல் சுப்கபயேநாதநான் வசு ஜதவர். அவஜரநா ஜவடம
புகனயேவில்கல. முதல் கநாட்சயிஜலஜயே வசுஜதவர் வரஜவண்டும. இரண்ஷடநாருவர் சுப்கபயேநாவிடம
ஜபநாய் இன்னும ஜவடம புகனயேவில்கலயேநா?’ என்று ஜகட்டநார்கள. அவர் ஜவடம புகனயே மைறுத்து
விட்டநார். சுப்கபயேநா வசு ஜதவர் ஜபநாட மைறுக்கிறநார் என்று ஷசநால்லி எனக்கு ஆள வந்தது. பகவத அன்று
கமசன், ஜக. ஆர். இரநாமைசநாமியும, பகவதயும மைநாறி மைநாறிப் ஜபநாடுவநார்கள. அன்று பகவதயின் முகற.
பகவத கமசன் ஜவடத்ஜதநாடு வந்து, ஜவடம புகனயும படியேநாகச் சுப்கபயேநாவிடம கூறினநார் ஜபநால்
இருக்கிறது. சுப்கபயேநா அவரிடமும மைறுத்து விட்டநார். ஒப்பகன அகறயில் ஒஜர ரகஜள. சுப்கபயேநா
ஜவடம புகனயே மைறுப்பதநாகப் ஷபரியேண்ணநாவிடம ஷசநால்ல ஆள ஜபநாய் விட்டதநாக அறிந்ஜதன்.
எனக்கும தகவல் வந்தது. நநான் வந்து சுப்கபயேநாவிடம எவ்வளஜவநா ஷசநான்ஜனன். அவர்
ஒஜர பிடிவநாதமைநாக ஜவடம புகனயே மைறுத்து விட்டநார். உடஜன நநான் ஜக. ஆர். இரநாமைசநாமிகயே வசுஜதவர்
ஜபநாடச் ஷசநால்லி விட்டு சுப்கபயேநாகவயும அகழத்துக் ஷகநாண்டு அருகிலுளள என் விட்டிற்குச்
ஷசன்ஜறன். கிருஷ்ணலீலநாவில் எனக்கு ஜவடம இல்கலயேநாதலநால் நிகறயே ஜநரம கிகடத்தது. ஜவடம
புகனயேநாததற்கநாகப் ஷபரியேண்ணநா மீண்டும வந்து அடிப்பநார் என்பகதச் சுப்கபயேநா நன்றநாக அறிவநார்.
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ஆனநாலும அவருக்கு அசட்டுப் பிடிவநாதம ஏற்பட்டிருந்தது. ஜமைலும அடிபடவும, ஜவடம புகனயேநாததன்
விகளவுககள ஏற்கவும சுப்கபயேநா சத்தமைநாக இருந்தநார். நநான் சுப்கபயேநாவுக்கு அறிவுகரகள கூறிஜனன்.
என்னத்தநான் இருந்தநாலும ஜவடம புகனயே மைறுத்தது தவறு என்பகத அவருக்கு உணர்த்தஜனன்.
ஷபரியேண்ணநாவின் ஜகநாபத்கத நன்கு உணர்ந்தவன் நநான். விடிந்தநால் சுப்கபயேநாவுக்கு என்ன ஜநருஜமைநா
என்று எனக்கு அச்சமைநாக இருந்தது. சுப்கபயேநா ஜமைற்ஷகநாண்டு கமஷபனியில் இருக்கவும
விருமபவில்கல. இரஜவநாடிரவநாக அவகர ஊருக்கு அனுப்பி விடுவது நல்லது என எனக்குத்
ஜதநான்றியேது. அவரும என் ஜயேநாசகனகயே ஏற்றநார், ககயிலிருந்த சறு ஷதநாகககயே அவரிடம
ஷகநாடுத்ஜதன். அன்றிரஜவ அவகரப் பநாதுகநாப்பநாக. ஊருக்கு அனுப்பிகவத்ஜதன். எல்ஜலநாரும
சுப்கபயேநா தநானநாகஜவ ஒடி விட்டதநாக எண்ணினநார்கள. நநாஜன அவகர அனுப்பிஜனன் என்பது
ஷபரியேண்ணநாவுக்குக் கூடத் ஷதரியேநாது.

ககலமைநாமைணி ஜக. பி. ஜகசவன்
ஒருநநாள பழம ஷபரும ககலஞர் ஜக. பி. ஜகசவன் மைஜனநாகரநா நநாடகம பநார்க்க வந்தருந்தநார். நநாடகம
முடிந்ததும உளஜள வந்து என்கனப் பநாரநாட்டினநார். தன் இல்லத்தற்கு ஒருநநாள விருந்துண்ண வர
ஜவண்டுஷமைன்று அகழத்தநார். அகழப்பிகன ஏற்று ஒலவக்ஜகநாட்டிலுளள அவரது இல்லத்தற்குத் தமபி
பகவத, சவதநாண, ஜக. ஆர். இரநாமைசநாமி ஆகிஜயேநாருடன் நநானும ஷசன்றிருந்ஜதன். மைலர்ந்த முகத்துடன்
எங்கஜள வரஜவற்றநார் ஜகசவன். கமஷபனியின் பழங்கநால நிகழ்ச்சககளப் பற்றி ஷவகு ஜநரம ஜபசக்
ஷகநாண்டிருந்ஜதநாம. விருந்துண்ட பின்னும ஜபச்சு முடியேவில்கல. நநாடகம இருந்ததநால் விகடஷபற்றுக்
ஷகநாண்டு தருமபிஜனநாம.
ஜக. பி. ஜகசவன் மைதுகர ஒரிஜினல் பநாய்ஸ் கமஷபனியின் சறந்த நடிகர்களிஜல ஒருவர். நன்றநாகப்
பநாடவும தறகமை வநாய்ந்தவர். அவரது ஆற்றல்மிக்க நடிப்பிகன ஏற்கனஜவ நநான் பநார்த்து
மைகிழ்ந்தருக்கிஜறன். 1934 இல் நநாங்கள விருத்தநாசலத்தல் இருந்த ஜபநாது மைதுகர ஒரிஜினல் பநாய்ஸ்
கமஷபனியேநார் கூடலூர் முத்கதயேநா தஜயேட்டரில் பமபநாய் ஷமையில் நநாடகம நடத்தக்
ஷகநாண்டிருந்தநார்கள. அப்ஜபநாது எங்கள கமஷபனியிலும பமபநாய் ஷமையில் முக்கியே நநாடகமைநாக
இருந்ததநால், ஜக. பி. ஜகசவனின் பமபநாய் ஷமையில் நநாடகத்கதப் பநார்க்க ஆகசப்பட்ஜடன். எங்களுக்கு
நநாடகம இல்லநாத நநாளில் இதற்கநாகஜவ கூடலூர் ஷசன்ஜறன். பமபநாய் ஷமையில் நநாடகம பநார்த்ஜதன்.
நநாடகத்தல் ஜக. பி. ஜகசவனின் அபநாரமைநான நடிப்பு என்கன மிகவும கவர்ந்தது. நநாடகம முடிந்ததும
அவர் வருககக்கநாகக் கநாத்தருந்து ஜநரில் சந்தத்ஜதன். மைனமைநாரப் பநாரநாட்டி விட்டு விருத்தநாசலம
தருமபிஜனன். ஜக. பி. ஜகசவனின் பமபநாய் ஷமையில் நடிப்கபப் பநார்த்தது எனக்குமிகவும
பயேனுகடயேதநாக இருந்தது. அதன் பிறகு நநான் நடித்த பமபநாய் ஷமையிலில் புதயே ஷமைருகுடன் நடித்தநாக
எல்ஜலநாரும ஜபசக் ஷகநாண்டநார்கள.
தகரப்பட உலகில் ஜக. பி. ஜகசவன் நடித்த பத பக்தயும இரு சஜகநாதரர்களும இன்னும கூட என்
நிகனவிலிருந்து அகல வில்கல. தமிழ் நநாடக உலகக விட்டு அவர் விலகியே ஷவகு கநாலத்தற்குப்
பிறகுகூட, தமிழ்நநாடு சங்கீத நநாடக சங்கத்தன் சறந்த நநாடக நடிகருக்குரியே விருதகன அவருக்கு
வழங்கஜவண்டுஷமைன்று, நநான் ஆர்வத்ஜதநாடு பரிந்துகரத்ஜதன். ஜக.பி. ஜகசவன் ஷசன்கன க்கு வந்து
சங்கத்தன் விருதகனப் ஷபற்றுக் ஷகநாண்டஜபநாது, அப்படிஜயே அவகரக் கட்டித் தழுவிக் ஷகநாண்ஜடன்.

ககலவநாணர் கடிதம
ஷசன்கனயிலிருந்து ககலவநாணர் கிருஷ்ணன் ஒரு கடிதம எழுதயிருந்தநார். ஜக. ஆர். இரநாமைசநாமிகயே
சவசக்த என்னும படத்தல் கதநாநநாயேகனுக நடிக்க ஏற்பநாடு ஷச ய்தருப்பதநாகவும அவகர
அனுப்புவதநால் கமஷபனிக்குத் ஷதநாந்தரவு எதுவும இல்கல ஷயேன்றநால் ஷபரியேண்ணநாவிடம கூறி
அனுப்பிகவக்க ஜவண்டு, ஷமைன்றும ஷபரியேவரின் ஒப்புதல் இருந்தநால் இதனுள இருக்கும கடிதத்கத
இரநாமைசநாமியிடம ஷகநாடுக்கலநாம என்றும எழுதப் ஷபற்றிருந்தது. உளஜள இரநாமைசநாமிக்கு ஒரு கடிதமும
இருந்தது. நநான் மிகுந்த மைகிழ்ச்சஜயேநாடு கடிதத்கதப் ஷபரியேண்ணநாவிடம கநாட்டிஜனன். என். எஸ். ஜக.
இரநாமைசநாமிக்ஜக ஜநரநாக எழுதநாமைல் எனக்குக் கடிதம எழுதயேதற்கநாக அவகரப் பநாரநாட்டினநார் அண்ணநா.
“இரநாமைநாசநாமி தநாரநாளமைநாகப் ஜபநாய் நடிக்கட்டும; அவன் தகரப்படத்தல் நடித்தநால் நமைக்குத்தநாஜன
ஷபருகமை! எப்ஷபநாழுது ஜதகவஜயேநா அப்ஷபநாழுது அனுப்பலநாஷமைன்று நநான் ஷசநான்னதநாகக்
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கிருஷ்ணனுக்கு எழுது” என்றநார். அண்ணநா ஷசநான்னபடிஜயே ககலவநாணருக்கு எழுதஜனன்.
கடித்தகதயும இரநாமைசநாமியிடம ஷகநாடுத்ஜதன். இரநாமைசநாமிக்கு ஒஜர மைகிழ்ச்ச. அண்ணநாவின்
அனுமைதஜயேநாடு ககலவநாணருக்குக் கடிதம எழுதனநார். நநாகலந்து நநாட்களில் உடஜன
புறப்படுமபடியேநாகக் ககலவநாணரிடமிருந்து தந்த வந்தது. அன்றிரஜவ இரநாமைசநாமி ஷசன்கனக்குப்
புறப்பட ஏற்பநாடு ஷசய்யேப்பட்டது. எல்ஜலநாருகடயே அன்புக்கும பநாத்தரமைநாக இருந்த ஜக. ஆர்.
இரநாமைசநாமி கண்கலக்கத்துடன் விகடஷபற்றுச் ஷசன்கனக்கு ஷசன்றநார்.

மையேங்கி விழுந்ஜதன்
அப்ஜபநாது மையில் ரநாவணன் ஷதநாடர்ச்சயேநாக நடந்து வந்தது. நநான் அதல் இரநாமைர் ஜபநாடுவது வழக்கம.
சறியே ஜவடம அது. இரநாமைசநாமி ஆஞ்சஜநயேரநாக நடிப்பநார். அவர் ஜபநான அன்று நநாஜன ஆஞ்சஜநயேரநாக
நடிக்க ஜநர்ந்தது. அதுவகர மையில் ரநாவணன், இரநாமைநாயேணம ஆகியே நநாடகங்களில் நநான் ஆஞ்சஜநயேர்
பநாத்தரத்கத ஏற்றஜத இல்கல. அதுமைட்டுமைல்ல; சுக்ரீவனநாகஜவநா, வநாலியேநாகஜவநா கூட நடித்ததல்கல.
குரங்குகளுக்குரியே உகடகயே அன்றுதநான் முதலநாவதநாகப் புகனந்ஜதன். ஏப்ரல் மைநாதம அது. உளஜள ஒஜர
புழுக்கம. ஜரநாமைம ஜபநான்று அடுக்கடுக்கநாக கவத்துத் கதக்கப்பட்ட அதகக் கனமைநாக உகடகயேப்
ஜபநாட்ஜடன். தகலயில் குல்லநாகவயும கவத்துக் கட்டிஜனன். அதன்ஜமைல் கிரீடத்கத கவத்ஜதன்.
உடலுக்குள கநாற்று புகுவதற்கு வழிஜயே இல்கல. வியேர்கவ ஷகநாட்டியேது. துகடக்கவும இயேலவில்கல.
இரண்டு கநாட்சகளில் நடித்ஜதன். மின்சநார ஷவளிச்சம ஜமைகடயில் ஜமைலும ஷவப்பத்கத உண்டநாக்கியேது.
ஏஜதநா தகல சுற்றுவது ஜபநாலிருந்தது. அவ்வளவுதநான். மையேங்கி விழுந்து விட் ஜடன். கநாரணம
எல்ஜலநாருக்கும புரிந்தது. என் உகடககளத் தளர்த்த மின்விசறியின் கீஜழ படுக்ககவத்தநார்கள. ஐந்து
நிமிடங் களுக்குப் பிறகுதநான் நிகனவு வந்தது. எப்படிஜயேநா ஒருவககயேநாக நடித்து நநாடகத்கத
முடித்ஜதன். மைறுநநாள இந்தச் ஷசய்தககள ஷயேல்லநாம இரநாமைசநாமிக்கு விவரமைநாக எழுதஜனன்.
உன்னுகடயே அருகமையும ஷபருகமையும இப்ஜபநாது முன்கனவிட அதகமைநாகப் புரிகிறது. உனக்கு
அடுத்தபடியேநாக உன்னுகடயே ஜவடங்ககளப்புகனயே தகுதயுகடயேவனுக இருந்த சுப்கபயேநா
கமஷபனிகயே விட்டு விலகு வதற்கு நீஜயே கநாரணமைநாக இருந்தநாய். இப்ஜபநாது நீயும விலகிக் ஷகநாண்டநாய்.
நநான்தநான் உன் ஜவடத்கதப் ஜபநாட்டுக் ஷகநாண்டு அவஸ்கதப்படுகிஜறன்” என்று குறிப்பிட்டிருந்ஜதன்.
ஏறத்தநாழ ஐந்து மைநாத கநாலம பநாலக்கநாட்டில் நநாடகம நடத்தவிட்டு ஈஜரநாட்டுக்குப் பயேணமைநாஜனநாம.
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குடுமப விளக்கு!
ஈஜரநாடு கநான்சநாகிப் ஜசக்தநாவுத் அவர்களின் ஷசன்ட்ரல் நநாடக அரங்கில் 1-6-43 இல் நநாடகம
ஷதநாடங்கியேது. மைதுகர சவலீலநா ஷவற்றிக்குப்பின் நநாங்கள ஷசன்ற நகரங்களிஷலல்லநாம
சவலிலநாகவஜயே முதல் நநாடகமைநாக ஆரமபித்ஜதநாம. ஈஜரநாட்டில் ஷதநாடர்ந்து ஐமபது நநாட்கள சவலீலநா
நகடஷபற்றது. இப்ஜபநா ஷதல்லநாம ஷசன்கனயில் புதயே நநாடகங்கள நடந்தநால், அது 25 முகற
நகடஷபற்று ஷவளளி விழநாக் கநாணவஜத வியேப்பநாக இருக்கிறது. அப்படி ஷவளளி விழநாக்கநாணம
நநாடகம கூடத் ஷதநாடர்ந்து ஒஜர அரங்கில் நகடஷபறுவதல்கல. நநாடகம ஷதநாடங்கிப் பல
மைநாதங்களுக்குப் பிறகுதநான், ஷவளளிவிழநா, ஷபநான்விழநா எல்லநாம நகட ஷபறுகின்றது. 1940 ஆம
ஆண்டிலும அதற்கு முன்புமகூட, இது ஜபநான்ற விழநாக்கள எல்லநாம ஷதநாழில்முகற நநாடக
சகபகளுக்குச் சநாதநாரண நிகழ்ச்சகளநாக இருந்தன.
ஈஜரநாட்டில் சவலிலநாவுக்குப் பின் கிருஷ்ணலீலநா, மைகநா பநாரதம, ரநாஜேநாபர்த்ருஹரி, கந்தவீலநா,
ஒளகவயேநார், ஜமைனகநா ஆகியே நநாடகங்கள ஒவ்ஷவநான்றும மைநாதக்கணக்கில் நடந்தன. தகரப்படமைநாக
வந்து ஓடிக்ஷகநாண்டிருந்த ‘குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண்’ நநாடகம கூட ஈஜரநாட்டில் 25 நநாட்கள ஷதநாடர்ந்து
நகடஷபற்றது. வசூலும நல்ல முகறயில் இருந்தது. ஜபரறிஞர் அண்ணநா அவர்கள ஒவ்ஷவநாரு
நநாடகத்கதயும பலமுகற பநார்த்து மைகிழ்ந்தநார். பநார்த்த மைறுநநாள அகதப்பற்றித் தறனநாய்வு ஷசய்யேவும
தவறுவதல்கல,

பட்டக்கநாரர் பங்களநா
இந்தமுகற எங்கள குடுமபத்தனருக்கு வீடு கிகடப்பது கஷ்டமைநாக இருந்தது. கமஷபனிக்கு மைட்டும
நகருக்குள ஒரு ஷபரியே வீடு கிகடத்தது. அங்ஜகஜயே குடுமபத்தனரும தற்கநாலிகமைநாகத்
தங்கி யிருந்தநார்கள.கமஷபனிசநாமைநான்கள தஜயேட்டரில்வந்து இறங்கின. பட்டக்கநாரர் பங்களநா
தஜயேட்டரின் அருஜக இருந்ததநால் பல லநாரிகளில் வந்து இறங்கியே எங்கள நநாடகசநாமைநான்ககளப்
பநார்க்கப் பட்டக்கநாரர் நல்ல தமபி சர்க்ககர மைன்றநாடியேநாரும, ககவல்யே சநாமியேநாரும வந்தநார்கள. வீடு
கிகடக்கநாத நிகலகயேப்பற்றி அவரிடம ஜபசக் ஷகநாண்டிருந்ஜதநாம. ஏன் நமமுகடயே பங்களநா கநாலியேநாக
தநான் இருக்கிறது. எங்களுக்குச் சல அகறகளதநான் ஜவண்டும. பின்புறம முழுதும நீங்கஜள
தங்கிக்ஷகநாளளலநாம. ஜவறு இடம பநார்த்துச் சரமைப்படஜவண்டநாம” என்று பரிஜவநாடு கூறினநார்
பட்டக்கநாரர். எங்களுக்கு எல்கலயேற்ற மைகிழ்ச்ச. அன்ஜற மீனநாட்ச அக்கநாள, பகவத தமபதகள,
சவதநாண தமபதகள எல்ஜலநாரும பட்டக்கநாரர் பங்களநாவில் குடிஜயேறினநார். எனக்கும அங்ஜகஜயே
தனியேநாக ஒர் அகற ஒதுக்கித் தர ஏற்பநாடு ஷசய்தநார் பட்டக்கநாரர். நநாடகங்ககளப் பநார்ப்பதற்கநாகப்
பட்டக்கநாரர் குடுமபத்தநார் அடிக்கடி பங்களநாவில் வந்து தங்குவநார்கள. அவர்களுக்கும எங்கள
குடுமபத்தநாருக்கும ஷநருங்கியே நட்பு ஏற் பட்டது.

ககவல்யே சநாமியேநார்
பட்டக்கநாரர் நநாடகம பநார்க்க வருமஜபநாஷதல்லநாம கக வல்யே சநாமியேநாரும வருவநார். சநாமியேநார் சறந்த
ஆரநாய்ச்சயேநாளர். உலநாகநானுபவம நிகறந்தவர். கநாவி கட்டநாத ஷவளகள ஜவட்டிச் சநாமியேநார் இவர்.
இவரது பகுத்தறிவுக் கட்டுகரககளப் ஷபரியேநாரின் ‘குடியேரசு’ வநார இதழில் ஷதநாடர்ந்து படித்தவன் நநான்.
ஜமைலட்கடகயேப் புரட்டியேதும முதல் பக்கத்தல் ககவல்யே சநாமியேநாரின் கட்டுகர தநான் கநாணப்படும.
சநாமியேநாரிடம மிகுந்த அன்பு ஷசலுத்த வந்தநார் பட்டக்கநாரர். பங்களநாவின் முகப்பிலுளள ஹநாலில் நநான்
சநாமியேநாகரச் சந்தப்ஜபன். சரிக்கச் சரிக்கப் ஜபசுவநார் இவர். எல்ஜலநாரும இவகர “சநாமி” என்ஜற
அகழப்பநார்கள. பட்டக்கநாரரின் இரண்டநாவது மைகன் தரு. அர்ச்சுனன் முற்ஜபநாக்கநான இகளஞர்.
சுயேமைரியேநாகதக் ஷகநாளககககளப் பின் பற்றுபவர். ஷபரியேநாரிடம மிகுந்த ஈடுபநாடுகடயேவர். ககவல்யே
சநாமியேநாரின் உபஜதசத்தநால்தநான் இகளயேவர் அர்ச்சுனன் ஷகட்டுப் ஜபநாய் விட்டநார் என்று
பங்களநாவிலுளள ஊழியேர்கள ஜபசக் ஷகநாண்டநார்கள. சநாமியேநாஜர இகத என்னிடம கூறினநார்.
“பட்டக்கநாரரின் இகளயே கபயேகன நநான் தநான் ஷகடுத்து விட்ஜடன் என்று. எல்ஜலநாரும
முணமுணக்கிறநார்கள. என்மீது வீண்பழி” என்றநார். சநாமியேநார் கூறியேது முற்றிலும உண்கமைஷயேன்பது
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எனக்குத் ஷதரியும. அர்ச்சுனன் அவர்கள துடிப்பநான இகளஞர். அவர் இளகமைப் பருவத்தஜலஜயே
கநாலமைநானது தமிழகத்தற்கு ஏற்பட்ட ஜபரிழப்பு என்ஜற ஷசநால்ல ஜவண்டும. ககவல்யே சநாமியேநாரின் மீது
இகளயேவகரக் ஷகடுத்து விட்டதநாகக் குகற ஷசநால்லப் பட்டநாலும, அவருக்குரியே மைரியேநாகதயிகனச்
ஷசலுத்த யேநாரும தவற வில்கல. சநாமியேநாஜரநாடு ஜபசக்ஷகநாண்டிருப்பதல் எனக்குத் தனி இன்பம.
அவ்வளவு சுகவயேநாகப் ஜபசுவநார் அவர். பட்டக் கநாரரின் மூத்த மைகன் நல்லஜசனதபத சர்க்ககர
மைன்றநாடியேநார் நல்ல ககலயுணர்வுகடயேவர். சறந்த நநாடக ரசகர். அவர் ஒருநநாள சவ லீலநா
நநாடகத்தற்குத் தகலகமை தநாங்கினநார். எனக்கு ஒரு தங்கச் சங்கிலி பரிசளித்துப் பநாரநாட்டினநார்.

அவசரத் தந்த
நநாடகம ஷதநாடர்ந்து நடந்து வந்தது. ஒருநநாள ஜசலத்தலிருந்து அவசரத் தந்த கிகடத்தது. அதல் என்
மைகனவி மீனநாட்சயின் நிகல அபநாயேம என்று கண்டிருந்தது. உடஜன கநாரில் ஜசலம ஷசன்ஜறன்.
மைகனவிகயேப் பநார்த்ஜதன், என்கனக் கண்டவுடன் அழுதநாள. என் கண்களும கலங்கின. அழஜக
வடிவநாக இருந்த அவள ஷமைலிந்து நலிந்துஜபநான நிகலயில் படுக்ககயில் கிடந்தநாள.
கமைத்துனநார் சுப்பிரமைணியேம தங்ககக்கு கநாசஜநநாய் என்றும ஷபருந்துகற
சநானிட்ஜடநாரியேம ஷகநாண்டுஜபநாய் உடனடியேநாகச் சகிச்கச ஷசய்யுமபடி டநாக்டர் கூறியேதநாகவும
உருக்கத்ஜதநாடு ஷசநான்னநார். நநான் டநாக்டகரச் சந்தத்ஜதன். மைகனவியின் உடல் நிகலப்பற்றி விபரமைநாக
அறிந்ஜதன். உடஜன ஈஜரநாட்டிலுளள ஷபரியேண்ணநாவுக்குத் தந்தமூலம தகவல் ஷகநாடுத்ஜதன்.
உடனடியேநாகப் ஷபருந்துகற சநானிட்ஜடநாரியேத்தல் ஜதகவயேநான ஏற்பநாடுகள ஷசய்யேப்பட்டன. மைறுநநாஜள
மைகனவிகயேப் ஷபருந்துகறக்குக் ஷகநாண்டுஜபநாய் சநானிட்ஜடநாரியேத்தல் ஜசர்த்ஜதன். தனியேகறயில்
கவத்து சகிச்கசக்கு ஏற்பநாடு ஷசய்ஜதன். மைருத்துவமைகன ஜமைலதகநாரி விசுவநநாதனும, டநாக்டர்
முத்துசநாமியும மிகுந்த
பரிவுடன் என் மைகனவிக்கு சகிச்கச அளித்தநார்கள. மைகனவியுடன் அவரது தமைக்ககயேநார் மைட்டும
உடனிருந்தநார்கள.

ஈஜரநாடும ஷபருந்துகறயும
கநாசஜநநாயின் ஷகநாடுகமைகயேப் பற்றி அறியே அதற்குமுன் எனக்கு வநாய்ப்பு ஏற்படவில்கல! மைகனவிகயே
சநானிட்ஜடநாரியேத்தல் ஜசர்த்த பிறகுதநான் அகதப்பற்றி நன்கு ஷதரிந்து ஷகநாண்ஜடன். கரூர் பண்டித
இரநாமைசர்மைநாவுக்கு மைகனவியின் நிகலகயேப்பற்றி விவரமைநாக எழுதஜனன். உடஜன பதல் கிகடத்தது.
“தங்கள மைகனவிக்குக் கநாசஜநநாய் என்பது எனக்கு முன்ஜப ஷதரியும. அதனநால்தநான் அவர்ககள ஊருக்கு
அனுப்பி கவக்குமபடி கூறிஜனன். இதனநால் தங்கள உடல்நலம பநாதக்கப்பட்டிருக்குஜமைநா என்ற
சந்ஜதகம ஏற்பட்டது. அதனநால் தங்களுக்குச் சல மைருந்துகள ஷகநாடுத்ஜதன். இப்ஜபநாது தங்ககளப்
ஷபநாறுத்தவகர எதுவும இல்கல. தங்கள மைகனவிக்குக் குணம உண்டநாக இகறவனப் பிரநாத்தக்கிஜறன்”
என்று எழுதயிருந்தநார். சர்மைநா இகத முன்ஜப என்னிடம கூறியிருந்தநால் சல மைநாதங்களுக்கு முன்ஜப
ஜநநாயின் ஆரமப நிகலயிஜலஜயே தக்கபடி சகிச்கச ஷசய்தருக்கலநாஜமை என்று ஜதநான்றியேது.
இப்ஜபநாது மைகனவியின் உயிர் ஊசலநாடிக்ஷகநாண்டிருக்கிறது. அவள ஷதநாடர்ந்து இருமுவகதக்
ஜகட்குமஜபநாது என் உளள ஷமைல்லநாம உருகும. அவளுகடயே தநாங்க முடியேநாத ஜவதகனகயே எண்ணி
நநான் துன்பப்படுஜவன். அருகிலிருந்து ஆறுதல் கூறுஜவன். ஒவ்ஷவநாரு நநாளும மைநாகல 6 மைணிவகர
மைகனவிஜயேநாடிருப்ஜபன். அதற்கு ஜமைல் ஈஜரநாட்டுக்கு வருஜவன். நநாடகத்தல் எனது கடகமைகயே
நிகறஜவற்றுஜவன். நநாடகம முடிந்ததும உடஜன கநாரில் ஷபருந்துகற ஷசன்று மைகனவிக்குத் துகணயேநாக
அவள அகறக்கு ஷவளிஜயேயுளள தநாழ்வநாரத்தல் படுத்துக் ஷகநாளஜவன். இப்படிஜயே பகல் முழுவதும
ஷபருந்துகறயிலும, இரவு பநாத ஜநரம ஈஜரநாட்டிலுமைநாக ஏறத்தநாழ மூன்று மைநாத கநாலம அகலந்ஜதன்.
இந்த நிகலயிலுங்கூட நநான் ஈஜரநாட்டிலிருந்து நநாடகம முடிந்து தருமபும வகர மைகனவி
உறங்குவதல்கலஷயேன்று அவள தமைக்ககயேநார் கூறினநார். அவள உளளத்தல் என்ஷனன்ன எண்ணங்கள
அலஜமைநாதக் ஷகநாண்டிருந்தனஜவநா ; இகறவஜன அறிவநான்!

ஷபரியேநாரின் ஷபருங்குணம
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1943 அக்ஜடநாபர் 30 ஆம நநாள. குடுமப விளக்கு சறிது சறிதநாக மைங்கத் ஷதநாடங்கியேது. டநாக்டர் வந்து
பநார்த்தநார். கண் கலக்கத்ஜதநாடு நின்ற எனக்கு ஆறுதல் கூறினநார். அதகமைநாகப் ஜபநானல் இன்னும ஒரு வநார
கநாலந்தநான்... நீங்கள விருமபினநால் இப்ஷபநாழுஜத ஈஜரநாட்டுக்குக் ஷகநாண்டு ஜபநாகலநாம. இனிநநாங்கள
ஷசய்வதற்கு ஒன்றுமில்கல” என்றநார். இது நநான் முன்னஜர எதர் பநார்த்ததுதநான். எனஜவ புததநாக
அதர்ச்ச எதுவும ஏற்பட வில்கல. குடுமபத்தநார் அகனவரும வந்து பநார்த்தநார்கள. ஷபரியேண்ணநாவிடம
கலந்து ஜபசஜனன். மைகனவிகயே ஈஜரநாட்டுக்ஜக ஷகநாண்டு வந்து விடலநாம என முடிவு ஷசய்ஜதநாம.
ஆனநால் புதயே சக்கல் ஏற்பட்டது. கநாச ஜநநாயேநால் பீடிக்கப்பட்டுக் கநாலனின் வருகககயே எதர்ப்பநார்த்துக்
கநாத்தருக்கும என்கநாதல் மைகனயேநாகள ஈஜரநாட்டில் எங்ஜக படுக்க கவப்பது? இன்னும இரண்டு நநாளில்
இறந்து விடுவநாள என்ற நிகலயில் பட்டக்கநாரர் பங்களநாவில் படுக்க கவப்பது எனக்ஜக சரியேநாகத்
ஜதநான்றவில்கல. தனி வீடு ஜதடி அகலந்ஜதன். நிலகமைகயே அறிந்த எவரும எங்களுக்கு வீடு ஷகநாடுக்க
முன்வரவில்கல. பிறந்தவர் யேநாவரும இறப்பது உறுத என்பது எல்ஜலநாருக்கும ஷதரியும. என்றநாலும
வீடுஷகநாடுக்க அஞ்சனநார்கள. அப்ஜபநாது ஒளகவயேநார் நநாடக நூல் ஷபரியேநாரின் தமிழன்
அச்சகத்தல் அச்சநாகி முடிந்தருந்தது. அதற்குப் பதப்புகர எழுத ஜவண்டியேதுதநான் பநாக்கி.
சந்தகனகயேச்சறிது இலக்கியேத் துகறயில் ஷசலுத்த எண்ணித் தமிழன் அச்சகத்தற்குள நுகழந்ஜதன்.
துகணயேநாசரியேர் புலவர் ஷசல்வரநாஜ்அவர்களிடம நிகலகமைகயேச் ஷசநால்லிக் ஷகநாண்டிருந்ஜதன்.
உளளிருந்து ஈ. ஷவ. ரநா. ஷபரியேநார் வந்தநார். “என்ன மிகவும ஜசநார்ந்தருக்கிறீர்கஜள; மைகனவி எப்படி
யிருக்கிறநார்?” என்று அன்ஜபநாடு விசநாரித்தநார். டநாக்டர்கள ககவிட்டகதயும மைகனவிகயே ஈஜரநாட்டுக்குக்
ஷகநாண்டுவர இருப்பகதயும கூறிஜனன். ஷபரியேநார் மிகவும கவகலஜயேநாடு ஆறுதல் கூறினநார்.
“மைகனவிகயே இங்கு ஷகநாண்டு வந்து படுக்க கவக்க வீடு கிகடக்கநாமைல் தண்டநாடுகிஜறன்” என்ஜறன்.
உடஜன ஷபரியேநார் அவசர அவசரமைநாக ஒரு சநாவிகயே என்னிடம ஷகநாடுத்தநார். பக்கத்தல் நமமுகடயே
புதயே வீடு இருக்கிறது. சுயேமைரியேநாகத சங்கத்தற்கநாக வநாங்கியேது, சுண்ணநாமபு அடித்துச் சுத்தமைநாக
கவத்தருக்கிறது. உடஜன அங்ஜக ஷகநாண்டு வந்து படுக்க கவக்க ஏற்பநாடு ஷசய்யுங்கள என்றநார். நநான்
சற்றும இகத எதர்பநார்க்கவில்கல. ஷபரியேநாருக்கு நன்றி கூறிவிட்டுப் ஷபருந்துகறக்கு விகரந்ஜதன்.
அன்று மைநாகலஜயே என் மைகனவி ஈஜரநாட்டுக்குக் ஷகநாண்டுவரப்பட்டநாள.

விளக்கு அகணந்தது
ஜசலத்தற்குத் தகவல் அறிவிக்கப்பட்டது. உறவினநார்கள வந்தனநார், இளகமைக் கனவுகள
நிகறஜவற்றநாமைல் ஏக்கத்ஜதநாடு என்கன விட்டுப்ஜபநாகும இல்லநாள மீனநாட்சக்கநாக எல்ஜலநாரும
கண்ணிர் விட்டனநார்.
நவமபர் முதல்நநாள மைநாகல உற்றநார் உறவினநார் சூழ, உயிர் ஊசலநாடிக் ஷகநாண்டிருக்கும மீனநாட்ச
படுக்ககயிஜல கிடந்தநாள. “அவகள அகமைதயேநாக இருக்க விடுங்கள” என்று எல்ஜலநாரிடமும
ஷசநால்லிவிட்டு ஷவளிஜயே வந்ஜதன். அருகிலுளள தமிழன் அச்சகத்தற்குள நுகழந்ஜதன். எழுதநாமைல்
விட்டிருக்கும ஒளகவ நநாடக நூலின் பதப்புகரயிகன எழுதத் ஷதநாடங்கிஜனன். சந்தகனகயே
ஒருமுகப்படுத்தக் ஷகநாண்டு ஒருவநாறு எழுத முடித்ஜதன். யேநாஜரநா வந்தநார்கள. மைகனவி என்கனப்
பநார்க்க விருமபுவதநாகச் ஷசநான்னநார்கள. விகரந்து ஷசன்ஜறன். மைகனவியின் அருகில் அமைர்ந்ஜதன்.
தனிஜயே ஜபச விருமபியேதநால் எல்ஜலநாரும சற்று விலகி நின்றநார்கள.
“இன்னும இரண்டு நநாட்களில் நநான் இறந்துவிடப் ஜபநாகிஜறன் என்று டநாக்டர் ஷசநால்லிவிட்டநாரநா?
இதற்கநாகத்தநான் என்கன ஈஜரநாட்டுக்குக் ஷகநாண்டு வந்தருக்கிறீர்களநா?” என்று ஜகட்டநாள. அவள
ஜகளவி என் ஷநஞ்கச உருக்கியேது. யேநாஜரநா அவளிடம ஷசநால்லியிருக்கிறநார்கள. அறிவிருக்கும நிகலயில்
நல்ல நிகனஜவநாடு படுத்தருக்கும அவள தநாங்க இயேலநாத இந்த ஜவதகனகயே எவ்வநாறு தநாங்கிக்
ஷகநாளள முடியும? “இன்னும இரண்டு நநாட்களில் நநான் இறந்துவிடப் ஜபநாகிஜறன்” என்ற நிகனஜவ
மைரண ஜவதகனகயேத் தருவதல்லவநா? இந்த ஜவதகனகயே அவள எப்படித்தநான் தநாங்கினநாஜளநா
இகறவனுக்குத்தநான் ஷதரியும. அவள ஜகளவிக்கு நநான் என்ன பதல் கூறுவது? மைனத்கதத்
தடப்படுத்தக் ஷகநாண்டு “அப்படிஷயேநான்றும இல்கல; நீ அகமைதயேநாக உறங்கு” என்று ஷசநான்ஜனன்...
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மைறுநநாள 2-11-1943 அன்று மைநாகல ஆறு மைணியேளவில் என் குடுமப விளக்கு அகணந்தது. மீனநாட்ச
என்கன விட்டுப் ஜபநாய் விட்டநாள. மைறுநநாள முற்பகல் 11 மைணிக்கு, கநாவிரிக் ககரயில் என் அருகமை
மைகனவியின் சடலத்தற்கு நநாஜன எரியூட்டிஜனன்.
அடுத்த வநாரம தரநாவிடநநாடு இதழில் இருண்ட வீடு என்னும தகலப்பில் அறிஞர் அண்ணநா அவர்கள
ஒரு தகலயேங்கம தீட்டி எனக்கு ஆறுதல் கூறி யிருந்தநார்.

224

அண்ணநாவின் சந்தஜரநாதயேம
ஜபரறிஞர் அண்ணநா அவர்கள எழுதயே முதல் நநாடகம சந்தஜரநாதயேம. அஃது கநாஞ்சபுரத்தல்
ஒத்தககப்ஜபநால் ஒருமுகற நகடஷபற்றது, ஈஜரநாட்டில் ஷபரியேநார் அவர்கள முன்னிகலயில் தநான்
அந்நநாடகத்தன் உண்கமையேநான அரங்ஜகற்றம நகடஷபறப் ஜபநாகிறது என்று அண்ணநாஜவ என்னிடம
கூறினநார். அண்ணநாவிடம , பற்று ஷகநாண்டிருந்த எங்கள நடிகர்களுக்ஷகல்லநாம ஒஜர ஆனந்தம.
நநாடகத்தல் அண்ணநாஜவ முக்கியே ஜவடம தநாங்கி நடிக்கப் ஜபநாகிறநார். என்பகத அறிந்ததும
எங்களுக்ஷகல்லநாம எல்கலயேற்ற மைகிழ்ச்ச. நநாடகத் ஜததகயே எதர்பநார்த்துக் கநாத்த தருந்ஜதநாம. 19-1143 இல் சந்தஜரநாதயேம நகடஷபறப் ஜபநாவதநாக விளமபரம ஷசய்யேப் ஷபற்றது
ஜததயும ஷநருங்கியேது. சந்தஜரநாதயேம நநாடகத்தற்கு முதல் நநாள எங்கள சமபூர்ண இரநாமைநாயேணம
நகடஷபற்றது. கநாகல 6 மைணிவகர நகடஷபறும நநாடகமைல்லவநா? நநாடகம முடிந்ததும எண்ஷணய்
ஜதய்த்துக் குளித்துவிட்டு, கநாகல எட்டு மைணிக்ஜக சநாப்பநாட்கட முடித்துக் ஷகநாண்டு எங்கள நடிகர்கள
அஃனவரும நன்றநாக உறங்குவது வழக்கம. ஆனநால், அன்று ஜமைகடயில் சந்தஜரநாதயேத்தற்கநான
ஏற்பநாடுகள நகடஷபற்றதநால், எங்களில் ஷபருமபநாஜலநார் உறங்கவில்ஜல. இரவு நநாடகத்தற்கநாக நநாடக
ஜமைகடயில் ஜதகவயேநான கநாட்சகள-நடிகர்களுக்குரியே உகடகள யேநாவற்கறயும ஒழுங்குபடுத்துவதல்
ஷபரும பங்கு ஷகநாண்ஜடநாம.

ஷபரியேநார் முன்னிகலயில்
சந்தஜரநாதயேம நடிகர்களுக்கு ஒப்பகன ஷசய்வதல் நநாங்கள எல்ஜலநாரும பங்கு ஷகநாண்ஜடநாம. ச. வி.
இரநாஜேஜகநாபநால் எம. எல். ச.,வி. எம. அண்ணநாமைகல எம. எல். ஏ, ஈழத்து அடிகள முதலிஜயேநார் அன்று
நநாடகத்தல் நடித்ததநாக நிகனவிருக்கிறது. மைற்றவர் ககளப்பற்றி எனக்குச் சரியேநாக நிகனவில்கல.
நநாடகம நன்றநா யிருந்தது, அண்ணநாவின் ஜேமீந்தநார் நடிப்பு அற்புதமைநாக அகமைந்தது. நநாடகப் ஜபரநாசரியேர்
பமபல் சமமைந்த முதலியேநாகரப் ஜபநாலஜவ அண்ணநா நநாடகநாசரியேரநாகவும நநாடகத்தல்
முக்கியேப்ஷபநாறுப்ஜபற்றது எங்களுக்ஷகல்லநாம ஷபருகமை அளிப்பதநாக இருத்தது. ஜகநாகவ விஞ்ஞநான
ஜமைகத ஜி. டி, நநாயுடு அவர்கள அன்று தகலகமை தநாங்கியேதநாக நிகனக்கிஜறன். ஷபரியேநார், நநாடகத்கதப்
பிரமைநாதமைநாகப் பநாரநாட்டினநார். என்கனயும சல வநார்த்கதகள ஜபசுமபடியேநாகக் ஜகட்டுக் ஷகநாண்டநார்.
ஷபரியேநார் அவர்களின் ஆகணப்படி நநானும ஜபசஜனன். இப்படிஜயே ஷதநாடர்ந்து சல நநாடகங்களில்
அண்ணநா அவர்கள நடித்துவிட்டநால் பரமபகர நடிகர்களநான எங்ககளஷயேல்லநாம மிஞ்ச விடுவநார்
ஜபநால் ஜதநான்றுகிறது. நநாடகத்கதஜயே ஷதநாழிலநாகக் ஷகநாண்ட நநாங்கள பல நநாட்கள பயிற்ச ஷபற்று,
ஒத்தகககள நடத்த அதன் பிறகு நநாடகங்ககள நடிக்கிஜறநாம. அத்தககயே வநாய்ப்பும வசதயும
இல்லநாமைல், பல்ஜவறு துகறகளில் பணிபுரிந்துவரும தரநாவிட நடிகர் கழகத்தனர் இன்று நடிப்பகதப்
பநார்த்தநால், எங்ககள ஜபநால் நிரந்தரமைநாகஜவ இவர்கள நநாடகத்துகறயில் ஈடுபடுவர்களநானநால்,
நநாங்கஷளல்லநாம இந்தத் ஷதநாழிகலஜயே விட்டுவிட ஜவண்டியேதநாக இருக்குஷமைன நிகனக்கிஜறன்”
என்று கூறிஜனன். அவ்வளவு அருகமையேநாகவும இயேற்கக யேநாகவும நடித்தநார் அறிஞர் அண்ணநா.

என் கநாகலத் தூக்கி ஜமைஜல கவ
நநாடகத்தல் ஒரு கட்டம இன்னும என் நிகனவில் இருக்கிறது. அண்ணநா ஜேமீந்தரநாக வந்து
ஜேமீந்தநாரிசத்தன் ஆணவம, ஜசநாமஜபறித்தனம, மைற்றவர்ககள அலட்சயேமைநாகக் கருதும மைனப் ஜபநாக்கு
அத்தகனகயேயும அப்படிஜயே அப்பட்டமைநாகக் கநாட்டினநார். எதஜர நின்ற ஜவகலயேநாளிடம, “அஜட, என்
கநாகலத் தூக்கி ஜமைஜல கவ” என்று ஷசநால்லி, கநாகலத் தூக்குவதற்குக் கூடப் பண மூட்கடகளுக்குப்
பணியேநாட்கள ஜவண்டுஷமைன்ற உண்கமைகயே மிக அழகநாகக் கநாட்டினநார். சநாய்மைநான நநாற்கநாலியில் சநாய்ந்து
ஷகநாண்டு எதஜரயிருந்த முக்கநாலிகயேச் சுட்டிக் கநாட்டி அவர் ஷவளிப்படுத்தயே அந்த ஷமைய்ப்பநாடு
பிரமைநாதமைநாக இருந்தது.
எல்ஜலநாரும பநாரநாட்டிப் ஜபசயே பிறகு நன்றி கூற வந்த அண்ணநா எங்ககளப் பநாரநாட்டினநார்.
முத்தமிழ்க்கலநா வித்துவ ரத்தன டி. ஜக. எஸ். சஜகநாதரர்களின் நநாடக அரங்கில், அவர்களுகடயே
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அற்புதமைநான கநாட்சகஜளநாடு நடிக்க எங்களுக்குக் கிகடத்த அரியே வநாய்ப்பிகன நநாங்கள என்றும மைறக்க
மைநாட்ஜடநாம, நநான் நன்றநாக நடித்ததநாகப் பநாரநாட்டுப் ஷபறுவதற்குரியே வககயில் ஏதநாவது
நடித்தருந்தநால் அதற்ஷகல்லநாம டி.ஜக. எஸ். சஜகநாதரர்களின் நடிப்கபத் ஷதநாடர்ந்து பல
ஆண்டுகளநாகப் பநார்த்து வந்தஜத கநாரணமைநாகும என்பகத மிகுந்த நன்றியுடன் ஷதரிவித்துக் ஷகநாளளக்
கடகமைப் பட்டிருக்கிஜறன் என்று கூறினநார் .
அவருகடயே அந்த நன்றியுகர எங்களுக்குப் பநாரநாட்டநாக அகமைந்தஜதநாடு அறிஞர் அண்ணநா அவர்கள
எங்கள பநால் கவத்துளள அன்புக்கு எடுத்துக் கநாட்டநாகவும விளங்கியேது.

நநாடகம ஜகட்ஜடன்
சந்தஜரநாதயேம முடிந்த மைறுநநாள நநாங்கள அண்ணநாவிடம உகரயேநாடிக் ஷகநாண்டிருந்ஜதநாம. அப்ஜபநாது
நநான் மிகுந்த ஆர்வத்ஜதநாடு ஜகட்ஜடன்.
‘சந்தஜரநாதயேம’ ஜபநான்ற அப்பட்டமைநான பிரசநார நநாடகங்ககள நநாங்கள நடிக்க இயேலநாது. எங்ககளப்
ஜபநான்றவர்கள நடிக்க இயேலநாத கருத்துக்கள இந்த நநாடகத்தல் இருக்கின்றன. எனஜவ, ஷபநாதுவநான
சமுதநாயே சர்த்தருத்தக் கருத்துக்ககள கவத்து ஒரு நநாடகம எழுதத்தநாருங்கள; நடிக்கிஜறநாம” என்ஜறன்.
விகரவில் எழுதத் தருவதநாக வநாக்களித்தநார் அண்ணநா. ஆனநால் அந்த அரியே வநாய்ப்பு எங்களுக்குக்
கிகடக்கவில்கல. நடிப்பிகசப் புலவர் ஜக. ஆர். இரநாமைசநாமிக்குக் கிகடத்தது. அவற்கறப் பின்னல்
கூறுஜவன். இரு குழுவினருக்கும பநாரநாட்டு
அன்று மைநாகல 20-11-48 இல் கநாஞ்ச தரநாவிட நடிகர் கழகத்தநார்க்கும எங்களின் ஸ்ரீ பநால
சண்முகநானந்த சகபயேநார்க்கும ஜகநாகவ மைநாவட்டத் தரநாவிடக் கழகத்தன் சநார்பில் ஒரு ஜதநீர் விருந்
தும பநாரநாட்டும நகடஷபற்றன. இருகுழுவினரும கலந்து ஷகநாண்டனநார். ஷபரியேநார், ஷபருமைநாள
முதலியேநார் எம. ஏ.எல். டி. பகழயே
ஜகநாட்கட அர்ச்சுனன் முதலிஜயேநார் பநாரநாட்டிப் ஜபசனநார். நநான் நன்றி கூறுககயில்,
“இரநாமைநாயேணம, சவலீலநா, கிருஷ்ணலீலநா, கந்தலீலநா, மைகநாபநாரதம முதலியே புரநாண இதகநாச
நநாடகங்ககளஜயே ஷபரும பநாலும நடித்து வரும எங்கள குழுவுக்கும, ஜநற்று சந்தஜரநாதயேம என்னும ஒர்
அருகமையேநான சர்தருத்த நநாடகத்கத நடித்துப் ஷபருகமை ஷபற்றுளள அண்ணநா அவர்களின் தரநாவிட
நடிகர் குழுவுக்கும ஜசர்த்து இந்தப் பநாரநாட்கட நடத்தயேது, ஜகநாகவ மைநாவட்டத் தரநாவிடக் கழகத்தன்
ஷபருந்தன்கமைக்கு எடுத்துக் கநாட்டநாக விளங்குகின்றது. ஆனநால் நநாங்கள இந்தப் பநாரநாட்டுக்கு
தகுதயுகடயேவர்கள அல்லர் என்பகத மிகப் பணிஜவநாடு ஷதரிவித்துக் ஷகநாளகிஜறன்” என்று கூறிஜனன்.
எனக்கு அடுத்தபடியேநாக நன்றி கூற வந்த அறிஞர் அண்ணநா அவர்கள என் ஜபச்கச மைறுத்தநார்.
ஜதநாழர் டி. ஜக. ஷண்முகம, தநாம இந்த பநாரநாட்டுக்குத் தகுதயுகடயேவர் அல்ல என்று கருதனநார். அது
அவருகடயே அடக்கத்கதக் கநாட்டுகிறது. அவர் கூறியே நநாடகங்களுக்கநாக மைட்டும இந்தப் பநாரநாட்டிகன
வழங்கவில்கல. அன்றும இன்றும அவர்கள நடத்த வரும குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண், வித்தயேநாசநாகரர்,
பதபக்த, பமபநாய் ஷமையில், ஜமைனகநா, ஜதசபக்த ஜபநான்ற சமுதநாயேச் சர்தருத்த நநாடகங்களுக்கநாகத் தநான்
ஷபரியேநார் அவர்கள ஷண்முகம குழுவினகரப் பநாரநாட்டுகிறநார். இனியும பநாரநாட்டுவநார்.
எங்ககளப்ஜபநால் முழுதும சர்தருத்தப் பிரசநாரக் குழுவநாக டி. ஜக. எஸ். குழு இருக்க ஜவண்டுஷமைன்று
நநாங்கள எதர்பநார்க்க வில்கல ஷயேன்பகத கழகத்தன் சநார்பில் நநான் ஷசநால்லுகிஜறன். அவர்களுகடயே
ஒளகவயேநார் நநாடகத்தல் புரநாணக் கற்பகனகள சல இருந்தநாலும தமிழுணர்விகன ஊட்டும சறந்த
நநாடகமைநாக அது அகமைந்தருப்பகத நநாம மைறந்துவிடுவதற்கில்கல” என்று கூறிவிட்டுப் ஷபரியேநாகரப்
பநார்த்தநார். ஷபரியேநார் அவர்கள சரித்துக்ஷகநாண்ஜட அதகன வரஜவற்பது ஜபநால் தகலகயே அகசத்தநார்.
அன்று அண்ணநா அவர்கள ஜபசயே அழகியே ஜபச்சு இன்னும பசுகமையேநாக என் ஷநஞ்சத்தல்
நிகலத்தருக்கிறது.
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முதல் நநாடகக் ககல மைநாநநாடு
“எல்ஜலநாரும மைநாநநாடுகள கூட்டுகிறநார்கஜள; நநாடகக்ககல வளர்ச்சக்கநாக நீங்கள ஏன் ஒரு தனி மைநாநநாடு
கூட்டக்கூடநாது?” என்றநார் எங்கள அருகமை நண்பர் மைதுகர கருப்கபயேநா. எங்களுக்கும இந்த
எண்ணமுண்டு. என்றநாலும நநாளஜதநாறும நநாடகங்கள நடந்து ஷகநாண்டிருக்கும நிகலயில்
ஒருமைநாநநாட்டின் ஷபநாறுப்பிகன ஏற்று நடத்துவது மிகவும சரமைமைநானது என்று கருதஜனும. மைதுகர
கருப்கபயேநா பிடிவநாதக்கநாரர். ஜதசயே மைநாநநாடுகள சலவற்கற நடத்தப்பழக்கப் பட்டவர். 1941 இல்
மைதுகரயில் நநாங்கள இருந்த ஜபநாது எங்கள அரங்கிஜலஜயே ஒரு மைநாநநாட்கடக் கூட்டி அதல் என்கனயும
பங்குஷபறச் ஷசய்தவர். நககச்சுகவ நடிகர் டி. என் சவதநாண, நண்பர் கருப்கபயேநாவின் கருத்தகன
ஆதரித்தநார். கருப்கபயேநாவுடன் தநானும ஷபநாறுப்ஜபற்றுக் ஷகநாளவதநாகச் ஷசநான்னநார். சவதநாணவும
கருப்கபயேநாவும ஷசயேலநாளர்களநாக இருந்து பணிபுரியே ஆர்வத்ஜதநாடு முன் வந்தநார்கள.
ஷசயேலநாற்றுவதற்கு இருவர் சத்தமைநாக இருந்ததநால் நநானும உற்சநாகத்துடன் ஒப்புதல் அளித்ஜதன்.
ஷபரியேண்ணநாவிடமும அனுமைத ஷபற்ஜறன். ஈஜரநாடு நகரப் பிரமுகர்களும, நகரசகபயேநாரும ஏகனயே
அதகநாரிகளும எங்கஜளநாடு ஒத்துகழப்பதநாக உறுத அளித்தநார்கள. மைநாநநாட்டுக்குரியே ஜவகலககளத்
ஷதநாடங்க சவதநாண, கருப்கபயேநா இருவருக்கும அனுமைத அளிக்கப் பட்டது.

வரஜவற்புக் குழுவினர்
மைநாநநாட்டுச் ஷசயேலநாளர்கள இருவரும சுறுசுறுப்பநாகப் பணி புரிந்தநார்கள. ஒருவநாரக் கநாலத்தற்குள
வரஜவற்புக் குழு அகமைத்தநார்கள. குழுவினநார் நகரின் முக்கியே பிரமுகர்களநாகவும, நநாடகக் ககல
வளர்ச்சயில் ஆர்வமுகடயேவர்களநாகவும, எல்ஜலநாருகடயே நமபிக்ககக்குப் பநாத்தர
முகடயேவர்களநாகவும இருந்தநார்கள.
வரஜவற்புக் குழுவினநார்
தகலவர்: ஷபநாருளநாளர்;
தரு. ஆர். ஜக. ஷவங்கடசநாமி நநாயேக்கர் தரு எஸ். மீனநாட்சசுந்தர (நகரசகபத் தகலவர், ஈஜரநாடு)
முதலியேநார் பி. ஏ. எல். டி.
ஷசயேலநாளர்கள
தரு டி. என், சவதநானு (நககச்சுகவ நடிகர் ஸ்ரீ பநாலஷண்முகநானந்த சபநா
தரு எம. கருப்கபயேநா (ஜதசபக்தர்)
நிருவநாக உறுப்பினநார்கள
தரு கநான்சநாகிப் ஜஷக் தநாவுதுசநாய்பு, ஈஜரநாடு
“ நல்ல ஜசனநாபத சர்க்ககர மைன்றநாடியேநார், பகழயேக் ஜகநாட்கட
“ எம. சக்ககயே நநாயேக்கர், ஈஜரநாடு
“ ஈ. எம. அண்ணநாமைகலப்பிளகள பி. ஏ. பி. எல். ஈஜரநாடு
“ வி. வி. ச. ஆர். முருஜகச முதலியேநார், ஈஜரநாடு
“ ஜக. என். பழனிச்சநாமிக் கவுண்டர், நகரசகபத் தகலவர் தருப்பூர்
“ ஈ. ஜவ. கிருஷ்ணசநாமி நநாயேக்கர், ஈஜரநாடு
“ எஸ். கிருஷ்ணசநாமி முதலியேநார், ஈஜரநாடு
“ எம. எஸ். முத்துக் கருப்பஞ் ஷசட்டியேநார், ஈஜரநாடு
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“ என். ச. இரநாஜேஜகநாபநால், ஆடிட்டர், ஈஜரநாடு
“ டி.ஜக.சண்முகம ஸ்ரீ பநால ஷண்முகநா னந்தசபநா

குழுவினரின் ஏற்பநாடுகள
வரஜவற்புக் குழுவினர் கூடி நன்கு விவநாதத்து இரண்டு வநார கநாலத்தற்குள மைநாநநாட்டுத் தகலவகரயும
ஜபச்சநாளர்ககளயும முடிவு ஷசய்தனநார். கநாகல மைநாகல இரு ஜவகளகளிலும நிகழ்ச்சககள அகமைத்துக்
ஷகநாளவஷதன்றும மைநாநநாட்டன்று இரவு, ஒளகவயேநார் நநாடகத்கத நடத்தக் ஷகநாடுக்குமபடி டி. ஜக. எஸ்.
சஜகநாதரர்ககளக் ஜகட்டுக் ஷகநாளவஷதன்றும ரநாவ்பகதூர் சமபந்த, முதலியேநார், எம. என். எம. பநாவலர்,
எம. ஜக. தயேநாகரநாஜே பநாகவதர், டி. ஜக. ஷண்முகம ஆகிஜயேநாருக்குப் பட்டங்கள வழங்கிப்
பநாரநாட்டுவஷதன்றும, மைநாநநாட்டுக்குக் கட்டணம கவத்து நடத்தஜவண்டுஷமைன்றும ஒருமைனதநாக
முடிஷவடுத்தனநார்.
குழுவினரின் முடிவுப்படி சமபந்தப்பட்ட அகனவருக்கும கடிதங்கள எழுதயும, ஜநரில் சந்தத்தும
ஒப்புதல்கள ஷபறப் பட்டன. 1944 பிப்ரவரி 11 ஆம ஜதத ஈஜரநாடு ஷசன்ரல் தஜயேட்டரில் மைநாநநாடு
சறப்பநாக நகடஷபறுஷமைன விளமபரம ஷசய்யேப்ஷபற்றது.

நிகழ்ச்சகளின் பட்டியேல்
ஷதநாழில்முகற சகபகள, பயில்முகற சகபகள என்ற ஜவறு பநாடின்றி எல்ஜலநாருக்கும பிரதநிதத்துவம
அளிக்கும முகறயில் ஏற்பநாடுகள ஷசய்யேப்பட்டன. அப்ஜபநாது தமிழ்நநாட்டிலிருந்த ஷபருமபநாலநான
நநாடக சகபகளின் பிரதநிதகள மைநாநநாட்டின் ஜபச்சநாளர்களநாகக் கலந்து ஷகநாண்டநார்கள. இலங்ககத்
தமிழரின் பிரதநிதயேநாக ஏ. ஜக. இரநாமைலிங்கம என்பவர் மைநாநநாட்டில் பங்குஷகநாண்டநார். முற்ஜபநாக்கநான
ஷகநாளககககளக் ஷகநாண்ட சர்தருத்தவநாதகளும தம கருத்துக்ககள ஷவளிப்பகடயேநாக
எடுத்துச்ஷசநால்லி மைநாநநாட்கடச் சறப்பித்தனநார். கநாகல-மைநாகல நிகழச்சகள பின் வருமைநாறு ஒழுங்கு
ஷசய்யேப் ஷபற்றன.
கநாகல நிகழ்ச்சகள
ஷகநாடிஜயேற்று விழநா

...

ரநாவ்பகதூர் சமபந்த முதலியேநார்

தறப்பு விழநா

...

எம. ஜக. தயேநாகரநாஜே பநாகவதர்

வரஜவற்புகர

...

ஆர். ஜக. ஜவங்கடசநாமி

தகலகமைப் ஜபருகர

...

சர் ஆர். ஜக. சண்முகம ஜக. ச. ஐ. ஈ.

சங்கரதநாசர் படத்தறப்பு

...

எம. என். எம. பநாவலர்

கந்தசநாமி முதலியேநார் படத்தறப்பு

...

டி. ஜக. ஷண்முகம

மைநாகல நிகழ்ச்சகள
நநாடகமும அதன் பயேனும

…

நவநாப் டி.எஸ். இரநாஜேமைநாணிக்கம
(ஸ்ரீ ஜதவி பநால விஜனத சங்கீத சபநா )

இலக்கியேமும சமபிரதநாயேமும …

ச. ஆர். மையிஜலறு எம. ஏ.
(ஜபரநாசரியேர் அண்ணநாமைகலப்
பல்ககலக்கழகம)

நநாடகத்தல் ஷபண்கள

பி.எஸ். சவபநாக்கியேம

…
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(ஸ்ஷபஷல் நநாடக நடிகக, மைதுகர)
நநாடகமும சனிமைநாவும

…

நககச்சுகவயேரசு
என். எஸ். கிருஷ்ணன்

இன்கறயே நநாடகம

…

ஏ. ஆர். அருணநாசலம
(ஸ்ரீரநாமை பநாலகநான விஜனத சபநா)

ககலயின் நிகலகமை

…

ச. என். அண்ணநாதுகர எம. ஏ.
(தரநாவிட நடிகர் கழகம-கநாஞ்சபுரம)

நடிகர் வநாழ்க்கக

…

ஜக. டி. சுந்தநானம
(ஸ்ரீ மைங்கள பநால கநான சபநா)

நநாடகக் ககல

…

கி. ஆ. ஷப. விசுவநநாதம
(தருச்ச நகர அகமைச்சூர் சகப)

நடிகர்களின் கடகமை

…

எம. எம. சதமபரநநாதன்
(ஸ்ஷபஷல் நநாடக நடிகர்-மைதுகர)

நநாடகக்ககல வளர்ச்ச

…

பூவநாளுர் அ. ஷபநான்னமபலனநார்
(சர்தருத்தக் கழகம-பூவநாளுர்)

நடிப்புக் ககலயேநால் இன்பம …

ஏ. ஜக. இரநாமைலிங்கம
(இலங்கக நநாடகசகபகளின் பிரதநித)

சர்தருத்த நநாடகங்கள

…

எஸ். ஆர். சுப்பரமைணியேம
(நநாடக ரசகர்-தருப்பூர்)

ஒழுக்கம ஜவண்டும

…

என். தண்டபநாணிப்பிளகள
(நநாடக ரசகர்-சதமபரம)

நல்ல நநாடகங்கள

…

எஸ். மீனநாட்ச சுந்தர முதலியேநார் பி. ஏ., எல். டி
(நநாடக ரசகர். ஈஜரநாடு)

நநாடும நநாடகமும

…

எம. வி. மைணி (நடிகர், ஷசன்கன)

நன்றியுகர

…

டி. என். சவதநானு

28 ஆண்டுகளுக்கு முன் இவ்வநாறு பல்ஜவறு ஷகநாளகக யேநாளர்ககள ஒருங்கு ஜசர்த்து, கட்டணமும
கவத்து ஒரு நநாடக மைநாநநாட்டிகன நடத்த முன் வந்தது வியேப்புக்குரியே ஷசய்த யேல்லவநா? அதுவும ஒரு
நநாடக சகபயின் பின்னணியிஜலஜயே இதகன நடத்துவஷதன்பது தனிச் சறப்பு வநாய்ந்ததல்லவநா?

முத்தமிழ் நுகர்ஜவநார் சங்கம
மைநாநநாட்டின் ஜததயும நிகழ்ச்சகளின் பட்டியேலும விளமபரப் படுத்தப்பட்ட உடஜனஜயே ஈஜரநாட்டில்
புததநாக ஒரு சங்கம ஜதநான்றியேது இதன் ஷபயேர் முத்தமிழ் நுகர்ஜவநார் சங்கம. இச்சங்கத்கதப் பற்றியே
ஷசய்தகள விடுதகல, குடியேரசு இதழ்களில் ஷவளிவந்தன. நநாடகக்ககல மைநாநநாட்டிகனப்பற்றி
வநாரந்ஜதநாறும ஷபரியேநாரின் குடியேரசு வநார இதழில் 1, 2, 3, என்று எண்கள ஜபநாட்டுத் தகலயேங்கம எழுதப்
பட்டது. நநாடகககல மைநாநநாட்கட நநாங்கள ஏஜதநா உளஜநநாக்கத்ஜதநாடு நடத்துவதநாகப் ஷபரியேநாரிடம
யேநாஜரநா ஷசநால்லியிருக்க ஜவண்டுஷமைன நிகனக்கிஜறன். அதனநால் அவர் மைநாநநாட்கட அழுத்தமைநாகக்
கண்டித்து எழுதனநார். மைநாநநாடுக்குக் தகலகமை தநாங்க வரும ஆர். ஜக. சண்முகம ஷசட்டியேநாருக்குக்
கறுப்புக் ஷகநாடி பிடிக்கஜவண்டுஷமைன்று முத்தமிழ் நுகர்ஜவநார் சங்கம தீர்மைநானம
நிகறஜவற்றியிருப்பதநாக ஈஜரநாட்டிலுளள எங்கள நண்பர்களில் சலர் ஜபசக் ஷகநாணடநார்கள. இந்தச்
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ஷசய்த எனக்குக் கவகலகயேத் தந்தது; நநான் ஷபரியேநார் அவர்ககளச் சந்தத்துப் ஜபச விருமபிஜனன். அவர்
ஊரில் இல்கலஷயேன்றும ஜசலத்தல் இருக்கிறநாஷரன்றும தகவல் கிகடத்தது. கடிதம எழுதஜனன்.
மைநாநநாட்டுத் ஜதத ஷநருங்க ஷநருங்க எனக்கு மிகுந்த கவகல ஏற்பட்டது. மைநாநநாட்டுத் தகலவகர ரயில்
நிகலயேத்தல் வரஜவற்குமஜபநாது கறுப்புக்ஷகநாடி கநாட்டச் சலர் முயேல்வதன் கநாரணத்கத என்னநால்
புரிந்துஷகநாளள முடியேவில்கல. மைநாநநாட்டுக்கு ஒருவநாரத்தற்கு முன்ஜப ஷபரியேநார் ஜசலம
ஜபநாய்விட்டதநால் அவகரச் சந்தத்துப் ஜபசவும வநாய்ப்பு கிட்டவில்கல. மைநாநநாட்டுக்கு முதல் நநாள
கநாகல அறிஞர் அண்ணநா கநாஞ்சயிலிருந்து வந்தநார். அவகரச் சந்தத்துப் ஜபசஜனன். ஷபரியேநார்
ஜகநாபத்கதப் பற்றியும, முத்தமிழ் நுகர்ஜவநார் சங்கம கறுப்புக்ஷகநாடி பிடிக்க இருப்பது பற்றியும
விளக்கமைநாக எடுத்துகரத்ஜதன். அண்ணநா “ஒரு குழப்பமும ஜநரநாது; மைநாநநாடு ஒழுங்கநாக நகடஷபறும”
என்று உறுத கூறினநார்.

நிருவநாகக் குழுக் கூட்டம
மைநாநநாடு நகடஷபறுவதற்கு முந்தயே நநாள மைநாகல நிருவநாக குழுக் கூட்டம ஷசன்ட்ரல் தஜயேட்டரில்
நகடஷபற்றது. நூற்றுக்கு ஜமைற்பட்ட தீர்மைநானங்கள வந்தருந்தன. அவற்றில் முத் தமிழ் நுகர்ஜவநார்
சங்கத்தநார் புரநாண-இதகநாச நநாடகங்ககளக் கண்டித்துச் சல தீர்மைநானங்ககள அனுப்பியிருந்தனர். டி. ஜக.
எஸ். சஜகநாதரர்கள சநார்பில் நநாங்களும சல தீர்மைநானங்ககள இம மைநாநநாடு நிகறஜவற்ற ஜவண்டுஷமைனக்
ஜகநாரி அச்சட்டு அனுப்பி யிருந்ஜதநாம. நீண்டஜநரம விவநாதத்த பின் குழப்பம ஜநருவகதத்
தவிர்ப்பதர்கநாக, எந்தத் தீர்மைநானமும மைநாநநாட்டில் நிகறஜவற்ற ஜவண்டியேதல்கலஷயேன்றும நூற்றுக்கு
ஜமைற்பட்ட தீர்மைநானங்கள வந்தருப்பதநால் அவற்கறஷயேல்லநாம நன்கு பரிசலகன ஷசய்து அடுத்த
மைநாநநாட்டில் கவக்க ஜவண்டுஷமைன்றும ஒரு தீர்மைநானம நிகறஜவற்றப்பட்டது. டி. ஜக. எஸ். சஜகநாதரர்கள
அனுப்பி யுளள தீர்மைநானங்ககள நிகறஜவற்றினல் ஆக்க பூர்வமைநாகச் ஷசயேலநாற்ற நல்ல வநாய்ப்பு
கிட்டுஷமைன்று நநான் எவ்வளஜவநா வற்புறுத்தஜனன். ஏற்கனஜவ குழப்பம, கறுப்புக்ஷகநாடி, கலகம
இவற்கறப்பற்றிப் பரவலநாக நகர் முழுவதும ஜபச்சு பரவி யிருந்ததநால் நிருவநாகக் குழுவினநார் எந்தத்
தீர்மைநானமும நிகற ஜவற்ற இயேலநாஷதன உறுதயேநாக மைறுத்து விட்டனநார்.
மைநாநநாட்கடச் சறப்புற நடத்துவதல் எங்களுக்குத் தவறநான உளஜநநாக்கம எதுவும
இல்கலஷயேன்பகதயும நநாடகக் ககல வளர்ச்ச ஒன்கறஜயே குறிக்ஜகநாளநாகக் ஷகநாண்டு ஷசயேலநாற்ற
முகனந்ஜதநாம என்பதகனயும பின்ஜன வரும.எங்கள தீர்மைநானங்கள எடுத்துக் கநாட்டும.

தமிழ்நநாடு நநாடகக் ககல அபிவிருத்த மைநாகநாட்டிற்கு டி. ஜக. எஸ். சஜகநாதரர்கள
அனுப்பியுளள தீர்மைநானங்கள
1. நநாடகக் ககல வளர்ச்சக்கு உருப்படியேநான ஷதநாண்டநாற்றத் “தமிழ்நநாடு நநாடகக்ககல வளர்ச்சக்
கழகம” என்ற ஷபயே ரநால் கழகம ஒன்று நிறுவ ஜவண்டுஷமைன்றும, கழகத்தன் ஜநக்கங்களும
நிபந்தகனகளும கிழ்க்கண்டவநாறு இருக்கஜவண்டு ஷமைன்றும இமமைநாநநாடு தீர்மைநானிக்கிறது.
ஜநநாக்கங்கள
(அ) தமிழர்களின் முன்ஜனற்றத்கதயும, தமிழ்ஷமைநாழி வளர்ச்சகயேயும அடிப்பகடயேநாகக் ஷகநாண்டு
சறந்த நநாடகங்ககள இயேற்ற எழுத்தநாளர்ககளத் துண்டுவதும, அவ்வநாறு எழுதப்பட்ட
நநாடகங்களுக்குப் பரிசுகள வழங்குவதும, அந்நநாடகங்ககளக் கழகத்தன் சநார்பிஜலஜயே புத்தகமைநாக
ஷவளியிடுவதும.
(ஆ) கழகத்தனரநால் ஒப்புக்ஷகநாளளப்பட்ட நநாடகங்ககள நடிக்கும சகபயேநாருக்கும சறந்த நடிகருக்கும
பரிசுகள வழங்குவது.
(இ) தற்ஜபநாது தமிழகத்தல் நிரந்தரமைநாகத் ஷதநாழில் நடத்தும நநாடக சகபககளக் ஷகநாண்டு ஜமைற்படி
நநாடகங்ககள நடிக்கத் துரண்டுவது.
(ஈ) ஒவ்ஷவநாரு ஊரிலும நநாடகக் கழகங்கள அகமைத்து, நநாடக வருவநாகயே எதர்பநாரநாத அறிஞர்ககள
அங்கத் தனநார்களநாக்கி, ஜமைற்குறித்த நநாடகங்ககள நடிக்கச் ஷசய்வது.
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(உ) கழகத்தன் சநார்பில் மைநாநநாடுகள நநாஷடங்கும கூட்டி நநாடகக் ககலயின் ஜமைன்கமை பற்றிப் பிரசநாரம
ஷசய்வது.
(ஊ) நநாடகக் ககல வளர்ச்சக்ஷகன்று பத்தரிக்கககள ஜதநாற்றுவிப்பது.
(எ) நகரசகபகளின் நிர்வநாகத்தலுளள ஒவ்ஷவநாரு நகரங் களிலும ககல வளர்ச்சக்கநாகவும, ஷபநாது
உபஜயேநாகத் தற்கநாகவும ஒவ்ஷவநாரு தஜயேட்டர் (தருச்ச நகரசகப ஹநாகலப் ஜபநால) அகமைக்குமபடி
நகரசகபககளத் தூண்டுவது.
(ஏ) கழகத்தன் சநார்பில் நித தரட்டி, தமிழ்நநாட்டின் முக்கியே
நகரங்களில் நநாடகசநாகலகள நிறுவுவது.
நிபந்தகனகள
(க) ஜமைற்கண்ட ஜநநாக்கங்ககள ஒப்புக்ஷகநாண்ட எவரும இக் கழகத்தல் அங்கத்தனரநாக இருக்க
உரிகமையுகட யேவரநாவர்.
(ங) அங்கத்தனநார்கள வருடச் சந்தநா ரூ. 6 - ஷசலுத்த ஜவண்டும.
(ச) நிருவநாகிகள அங்கத்தனநார்களின் ஷபயேரநால் ஜதர்ந்ஷதடுக்கப் படுவநார்கள.
2. அடுத்த மைநாநநாடு கழகத்தன் ஜபரநால் கூட்டப்பட்டு நிர்வநாகிகள ஜதர்ந்ஷதடுக்கப்படும வகர
கீழ்க்கண்டவர்ககள இக்கழகத்தன் நிருவநாகிகளநாக இருந்து ஷசயேலநாற்ற ஜவண்டுஷமைன இமமைநாநநாடு
ஜகட்டுக் ஷகநாளகிறது.
தகலவர்; சர் பி. டி. இரநாஜேன் அவர்கள
உபதகலவர்; ரநாவ் பகதூர் பி. சமபந்த முதலியேநார் அவர்கள
நிர்வநாக அங்கத்தனநார்கள; நநாடக ஜகசரி நவநாப் டி. எஸ். இரநாஜேமைநாணிக்கம பிளகள
நநாடக ஆசரியேர் தரு. டி. பி. ஷபநான்னுசநாமிப்பிளகள
(ஸ்ரீ மைங்கள பநாலகநான சபநா)
தரு வயிரம அரு. அருளுச்சலம ஷசட்டியேநார்
(ஸ்ரீ ரநாமைபநாலகநான சபநா)
தருமைத ஜக. பி. சுந்தரநாமபநாள
இகச நநாடக ஒளி எம. ஜக. தயேநாகரநாஜே பநாகவதர்
நககச்சுகவயேரசு என். எஸ் கிருஷ்ணன்
தரு பி. எஸ். ஜவலுநநாயேர்
ரநாவ்சநாகிப் வி. ஐ. குமைரநாசநாமிப்பிளகள (கரந்கதத் தமிழ்ச் சங்கம)
தரு ஏ. கநார்ஜமைகக் ஜகநான் (மைதுகரத் தமிழ்ச் சங்கம)
“ ச. ஆர். மையிஜலறு எம. ஏ. (அண்ணநாமைகலப் பல்ககலக் கழகம)
“ ச. என். அண்ணநாதுகர எம. ஏ.
“ கி. ஆ. ஷப. விசுவநநாதம
ஜபரநாசரியேர் வ. ரநா. (ஷசன்கன)
கநான்சநாகிப் ஜேனப் ஜக. ஏ. ஜஷக்தநாவுத் சநாகிப்
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கநாரியேதரிச: டி. ஜக. ஷண்முகம
ஷபநாக்கிஷதநார்: டி. ஜக. பகவத
3. இக்கழகத்தன் ஜபநாஷகர்களநாகக் கீழ்க்கண்ட ஷபரியேநார்ககள இமமைநாநநாடு ஜதர்ந்ஷதடுக்கிறது.
4. 1. ரநாஜேநா சர். மு. அண்ணநாமைகலச் ஷசட்டியேநார் அவர்கள
2. சர். ஆர். ஜக. சண்முகம ஷசட்டியேநார் “
3. இரநாமைநநாதபுரம ஜசதுபத மைன்னநார் “
4. வளளல் அழகப்பச் ஷசட்டியேநார் “
ஈஜரநாடு
11 – 2– 44
இத் தீர்மைநானம மைநாநநாட்டில் ஒரு மைனதநாக நிகறஜவறி யிருக்குமைநானல் அதன்படி ஷசயேலநாற்ற என்கனப்
ஷபநாறுத்த வகரயில் சத்தமைநாக இருந்ஜதன். இதற்குப் ஷபரியேண்ணநாவின் அனுமைதகயேயும
ஷபற்றிருந்ஜதன். ஆனநால் அன்று எங்களுக்கு ஷநருங்கியே நண்பர்களநாக இருந்த ஷபரியேவர்கள, எங்ககளப்
புரிந்து ஷகநாளளநாமைல் ஷசயேலநாற்றியேதநால் அந்த அருகமையேநான வநாய்ப்பிகனத் தமிழகம இழந்தது
என்றுதநான் ஷசநால்லஜவண்டும.
இரண்டநாவதநாக மைகநாநநாட்டுத் தகலவகர மைறுநநாள கநாகல ரயில் நிகலயேத்தலிருந்து அவர்
தங்குமிடமைநாகியே கநான்சநாகிப் இல்லம வகர ஜமைளதநாளத்ஜதநாடு ஊர்வலமைநாக அகழத்துவர ஏற். பநாடு
ஷசய்யேப்பட்டிருந்தது. இதுபற்றி ஆர். ஜக. சண்முகம அவர்கஜள ஒரு கடிதம எழுதயிருந்தநார்.
அதற்கிணங்க ஊர்வலம எதுவும ஜதகவயில்கலஷயேன்று முடிவு ஷசய்யேப்பட்டது. ஆனநால்,
ஊர்வலத்தல் கறுப்புக் ஷகநாடி பிடிக்கத் தட்டமிட்டிருந்த நண்பர்கள அண்ணநா அவர்களின்
அறிவுகரக்கிணங்க அந்த எண்ணத்கதக் ககவிட்டனநார் என்பகதப் பின்னல் அறிந்ஜதநாம.

மைநாநநாடு ஷதநாடங்கியேது
மைறுநநாள 11, 2- 44 கநாகல 9- 30- மைணிக்கு தமிழ் மைநாகநாண நநாடகக் ககல அபிவிருத்த மைநாநநாடு ஈஜரநாடு
ஷசன்ட்ரல் நநாடக அரங்கில் துவங்கியேது. அதகநாகல ஈஜரநாடு வந்து ஜசர்ந்த மைநாநநாட்டுத் தகலவர் ஆர்.
ஜக. சண்முகம ஷசட்டியேநார் கநான்சநாகிப் ஜஷக்தநாவுத் சநாகிப் இல்லத்தல் தங்கியிருந்தநார். அவகர
அரங்கிற்கு அகழத்து வந்தநார்கள. தகலவகரப் பிஜரஜரபிக்கும ஜபநாது அகத எதர்த்துக் குழப்பம
ஷசய்யேத் தட்டமிட்டுச் சலர் டிக்ஷகட் வநாங்கிக் ஷகநாண்டு வந்தருப்பதநாகத் தகவல் கிகடத்தது. இதகன
யேறிந்த ஆர். ஜக. சண்முகம, “தகலவர் ஷபயேகரத்தநான் விளமபரப்படுத்தயிருக்கிறீர்கஜள, பின் ஏன்
பிஜரரகண, ஆஜமைநாதப்பு, எல்லநாம ஜவண்டும? அது ஒன்றும ஜதகவயில்கல. தகலவர் பிஜரரகண
இல்லநாமைகலஜயே மைநாநநாட்கடத் ஷதநாடங்கி விடலநாம” என்றநார். நிர்வநாகிகளுக்கும அதுஜவ சரிஷயேனப்
பட்டது.
ஜமைகடயில் முன்தகர விடப்பட்டிருந்தது. அது துநாக்கப் பட்டதும ஜமைஜலயிருந்து வரிகசயேநாகப்
பூச்சரங்ககளத் ஷதநாங்க விட்டு ஜமைகட முழுதும மைகறத்தருந்ஜதநாம. ஷகநாடிஜயேற்று விழநாச்
ஷசநாற்ஷபநாழிவிகனப் பூச்சரங்களுக்கு முன்புறஜமை நிகழ்த்த ஏற்பநாடு ஷசய்தருந்தநார்கள.
தறப்புகரயின்ஜபநாது ஒருகயிற்கறப் பிடித்துத் தறப்பநாளர் இழுத்ததும ஜமைகடகயே மைகறத்துத்
ஷதநாங்கவிடப் ஷபற்றுளள பூச்சரங்கள அப்படிஜயே ஜமைலுயேர்ந்து விலகி ஜமைகடகயே மைகறக்கநாமைல்
இருபுறமும அழகநாகத் ஷதநாங்கி ஷகநாண்டிருக்கும வககயில் ஏற்பநாடு ஷசய்தருந்தநார்கள எங்கள கநாட்ச
அகமைப்பநாளர்கள.
முதலில்; ‘நநாட்டினுக் கணிகலம நநாடகக் கஜலஜயே’ என்னும கவி ஆறுமுகனநார் பநாடஜல அப்ஜபநாது
எங்கள கமஷபனி முக்கியே நடிகரும சறந்த பநாடகருமைநான எஸ். ச. கிருஷ்ணன்இனிகமையேநாகப்
பநாடினநார். ரநாவ்பகதுரர் சமபந்தமுதலியேநார் அவர்கள நநாடக அரங்கின் சன்னம வகரயேப் ஷபற்ற மைஞ்சள
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வண்ண நநாடகக் ககலக் ஷகநாடியிகன அரங்கிற்கு ஷவளிஜயே உயேர்த்த கவத்துவிட்டு ஜமைகடயில் வந்து
ஷசநாற்ஷபநாழிவநாற்றினநார். அச்ஷசநாற்ஷபநாழிவின் சுருக்கம இது:
‘தமிழ் நநாடகநாபிமைநானிகஜள, தமிழ் அன்பர்கஜள, உங்கள அனுமைதயின்மீது நநான் இப்ஜபநாது ஷவளியில்
ஏற்றி கவத்த தமிழ் நநாடகக் ககலக் ஷகநாடியேநானது என்றும அழியேநாப் புகழுடன் தமிழ் நநாடகத்தன்
ஷபருகமைகயேத் தமிழ் ஜபசப்படும நநாடுகளிஷலல்லநாம பிரகநாசக்குமைநாறு ஷசய்யே எல்லநாம வல்ல
இகறவன் இகணயேடியிகனப் ஜபநாற்றுகிஜறன்.
இந்தயே நநாட்டில் எங்கும இதுவகர நநாடகத்தற்குத் தனியேநாக மைகநாநநாடு நகடஷபற்றதல்கல. அந்தப்
ஷபருகமை தமிழ் மைக்களநாகியே நமைக்குத்தநான் கிகடத்தருக்கிறது. இந்தப் பநாக்கியேத் கதயும
ஷபருகமைகயேயும எனக்குக் ஷகநாடுத்த இந்நநாடக மைகநா நநாட்கடக் கூட்டியே சங்கத்தநார்க்கு என் மைனமைநாநாந்த
வந்தனத்கதச் ஷசலுத்துகிஜறன்.
53 வருடங்களுக்கு முன் நநான் தமிழ் நநாடகங்களில் ஆட ஆரமபித்தஜபநாது தமிழ் நநாடகம இருந்த
நிகலகமைகயேயும, அது தற்கநாலம இருக்கும நிகலகயேயும கருதுமிடத்து நநான் மிகவும சந்ஜதநாஷப்பட
ஜவண்டியேவகக இருக்கிஜறன். நநாடகமைநாடுவஷதன்றநால் மிகவும இழிவநான ஒரு ஷதநாழிலநாக
எல்ஜலநாரநாலும கருதப் பட்டு வந்தது. என்னப் பற்றியே ஒரு உதநாரணத்கதக் கூறினநாஜல ஜபநாதும. நநான்
நநாடகமைநாடுவகதக் ஜகளவிப்பட்ட என் ஷநருங்கியே பந்து ஒருவர், ‘என்ன சமபந்தம கூத்தநாடியேநாகப்
ஜபநாய்விட்டநானநாஜமை’ என்று கூறினரநாம. அக்கநாலத்தல் கூத்தநாடி என்பது ஒரு வகச ஷமைநாழியேநாகக்
கருதப்பட்டது. அக்கநாலஷமைல்லநாம ஜபநாய், பிறகு நநாடகம ஆடுவதல் இழிவில்கல; கற்றவர்களும
அப்படிச் ஷசய்யே லநாம, எல்லநா வர்ணத்தநாரும ஷசய்யேலநாம; குலஸ்தரீகளும அதல் பங்ஷகடுத்துக்
ஷகநாளளலநாம என்ற நிகல ஏற்பட்டதற்கநாகத் தமிழ் நநாடக அபிமைநானிகள யேநாவரும சந்ஜதநாஷப்பட
ஜவண்டும.
நநான் இந்த நநாடக மைகநாநநாட்டிற்குப் புறப்பட்டஜபநாது ஷசன்கனயிலிருக்கும எனது நண்பர் ஒருவர் “தமிழ்
நநாடகம தநான் சனிமைநா வந்தபிறகு ஷசத்துப் ஜபநாய்விட்டஜத. இதற்கநாக நீங்கள ஈஜரநாட்டுகுப்
ஜபநாவநாஜனன்?’ என்று ஜகட்டநார். இதற்குப் பதல் ஷசநால்ல ஜவண்டியேது என் கடகமையேநாகும. தமிழ்
நநாடகக் ககலயேநானது அழிந்து ஜபநாகும என்று ஒரு நநாடகநாபிமைநானியும பயேப்பட ஜவண்டியேதல்கல.
கிரநாமைஜபநான் ரிக்கநார்டுகள வந்த பிறகும அவற்கறப் பநாடியே சங்கீத வித்துவநான்ககள ஜநரில் ஜகட்க நநாம
அதகமைநாக விருமபுவதல்கலயேநா? ஜபசும படத்தல் நடித்த நடிகர்ககள நநாம ஜநரில் பநார்க்க
ஆகசப்படுவதல்கலயேநா? இந்த உணர்வு இருக்கும வகர நநாடகம ஒரு நநாளும அழியேநாது என்று நநான்
உறுதயேநாக கூறுஜவன்.”
பமமைல் முதலியேநார் அவர்கள இவ்வநாறு ஜபச முடித்ததும எம. ஜக. தயேநாகரநாஜே பநாகவதர் மைநாநநாட்கடத்
தறந்து கவத்தநார். அவர் சூத்தரக் கயிற்கற இழுத்ததும மைஜகந்தர ஜேநாலமஜபநால் ஜமைகடகயே மைகறத்துக்
ஷகநாண்டிருந்த பூச்சரங்கள அப்படிஜயே இருபுறமும உயேர்ந்து விலகி ஜமைகடகயே அலங்கரித்துக் ஷகநாண்டு
நின்றது கண் ஷகநாளளநாக் கநாட்சயேநாக இருந்தது. மைநாநநாட்டுக்கு வந்தருந்த ரசகப் ஷபருமைக்கள ஷபருத்த
ககதட்டலுடன் தங்கள மைகிழ்ச்சகயேத் ஷதரிவித்தநார்கள. ஜமைகடயின் நடுஜவ அமைர்ந்தருந்த தகலவர்
ஆர்.ஜக. சண்முகம “இதுவும ஒரு நநாடகமஜபநாலிருக்கிறஜத!” என்றநார். தறப்புகர நிகழ்த்தயே தரு.
தயேநாகரநாஜே பநாகவதர் தமைது ஜபச்சல் முக்கியேமைநாகக் குறிப்பிட்ட கருத்து இது.
“ஷபரிஜயேநார்கஜள, தநாய்மைநார்கஜள!”
நம தமிழ் நநாடகத்தல் எடுத்ததற்ஷகல்லநாம பநாட்டநாகஜவ பநாடி விடுகிறநார்கள என்று குற்றம
சநாட்டப்படுகிறது. இது ஒரளவு குகறயே ஜவண்டியேதுதநான். என்றநாலும, ஒஜரயேடியேநாய்ப் பநாட்டுக்ககளக்
குகறத்து விட்டநால் ஷபநாதுமைக்களின் ஆதரவு கிகடக்குஷமைன்று நநான் நமபவில்கல. ஏஷனன்றநால் நநாடக
ஜமைகட யில் பநாட்டு அதகமைநாக ஏற்பட்டது இன்று ஜநற்றல்ல. முற் கநாலத்தல் நம நநாடகம முழுவதுஜமை
பநாட்டநாகதநான் இருந்தது என்பதற்கு ஆதநாரங்கள இருக்கின்றன. வரவர அது குகறந்து தநான் வந்து
ஷகநாண்டிருக்கிறது. ஒஜரயேடியேநாகப் பநாட்கடத் தளளிவிடக் கூடநாது. இயேகலயும, இகசகயேயும தன்னுள
ஷகநாண்டதநாகஜவ இருக்க ஜவண்டும நநாடகம. ககதக்குத் தகுந்த முகறயில் பநாடல்கள அகமைக்க
ஜவண்டும “.
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பநாகவதர் ஜபச்சுக்குப் பின் ஈஜரநாடு நகரசகபத் தகலவர் தரு. ஆர். ஜக. ஜவங்கடசநாமி எல்ஜலநாகரயும
வரஜவற்றநார் . அவரது வரஜவற்புகரயில் ஒரு பகுத,
“அன்பர்கஜள, இவ்வளவு கநாலமும இல்லநாமைல் இப்ஷபநாழுது ஈஜரநாட்டிலுளள சல ஷபரியே
மைனிதர்களுக்கு நநாடகக் ககல அபிவிருத்தகயேப் பற்றி என்ன அக்ககர வந்தது? இதல் உளளூர ஏஜதனும
சூழ்ச்ச இருக்குஜமைநாஷவனச் சலர் நிகனக்கக் கூடும. எவ்விதச் சூழ்ச்சயுமில்கல, தந்தரமும
இல்கலஷயேன்று நநான் உறுதயேநாகக் கூறுஜவன். ஷசன்ற ஏஷழட்டு மைநாத கநாலமைநாக டி. ஜக. எஸ்,
சஜகநாதரர்களின் நநாடகங்ககள இந்நகரில் பநார்த்தபின் நநாடகக் ககலயின் ஜமைன்கமையும அது
மைக்களிகடஜயே ஷபற்றுளள ஷசல்வநாக்ககயும அதனநால் ஏற்படும பயேகனயும ஒருவநாறு
நன்குணர்ந்ஜதநாம. அதன் கநாரணமைநாக இக் ககலகயே நல்ல முகறயில் ஜபநாற்றி வளர்ப்பதற்குத் தமிழ்
நநாட்டிலுளள அறிஞர்ககளஷயேல்லநாம ஒருங்கு கூட்டி ஜயேநாசக்கவும, இயேலுமைநானநால் உருப்படியேநான
தட்டங்கள வகுக்கவும முடிவு ஷசய்ஜதநாம. அதற்கிணங்க, ககல வளர்ச்ச எல்ஜலநாருக்கும ஷபநாதுஷவன்ற
முகறயில் பல்ஜவறு ஷகநாளககயுகடயேவர்களும ஒன்று ஜசர்ந்து, ஷதநாழில் நடத்தும கமஷபனியேநாரின்
பூரண ஒத்துகழப்கபயும ஷபற்றதநால் இன்று மைகநாநநாடு நகடஷபறுகிறஜதயேன்றி, தனிப் பட்ட
சலருகடயே ஷபருகமைக்ஜகநா, புகழுக்ஜகநா அல்லஷவன்பகதப் பணிவுடன் ஷதரிவித்துக் ஷகநாளகிஜறன்.
இந்த நநாடகக் ககல அபிவிருத்த மைகநாநநாடு முதல் முதலநாக இந்நகரில் கூட்டப்பட்டது இந்நகருக்கும
நகரமைக்களுகடயே ககலயுணர்ச்சக்கும ஷபருகமை யேளிப்பதநாக நநான் கருதுகிஜறன்.”
வரஜவற்புகர முடிந்த பிறகு தகலவர் ஆர். ஜக. சண்முகம அவர்களுக்கும பமமைல் சமபந்த முதலியேநார்
அவர்களுக்கும ஈஜரநாடு நகர சகபயின் சநார்பில் வரஜவற்புப் பத்தரம படித்துக் ஷகநாடுக்கப்பட்டது.
நநாடகத் துகறயில் ஈடுபட்டுளள ஷபரு மைகனநார் ஒருவருக்கு நகர சகபயின் சநார்பில் வரஜவற்புப் பத்தரம
அளித்தது இதுஜவ முதல் தடகவஷயேன்பகத இங்குக் குறிப்பிட விருமபுகிஜறன். இந்த வககயில்
ஈஜரநாடு நகரசகப மைற்ற நகர சகபகளுக்கு வழிகநாட்டியேநாக நின்றதுஜபநாற்றுதற்குரியே ஒன்றநாகும. நநாடகப்
ஜபரநாசரியேருக்கு நகர சகப வரஜவற்பளிக்க ஜவண்டு ஷமைன்ற எண்ணத்கத உருவநாக்க, நநாங்கள அந்த
நநாளில் ஷபரு முயேற்ச எடுத்துக் ஷகநாளள ஜவண்டியிருந்தது என்பகத அடக்கத் ஜதநாடு ஷசநால்லிக்
ஷகநாளகிஜறன்.

தகலவர் பிஜரரகணயின் ஜபநாது தகரநாறு
நகரசகபத்தகலவர் வரஜவற்புப் பத்தரங்கஜள வநாசத்தளித்த பின் மைநாநநாட்டுத்தகலவர் ஆர். ஜக.
சண்முகம தகலகமையுகர நிகழ்த்த ஒளி ஷபருக்கியின் முன்ஜன வந்து நின்றநார். அப்ஜபநாது
ஷபஞ்சலிருந்தும தகரயிலிருந்தும சலர் எழுந்து நின்று “தகலவகரப் பிஜரஜரபிக்க ஜவண்டும” என்று
கூச்சல் ஜபநாட்டநார்கள. “தகலவர் பிஜரரகண இல்லநாமைல் ஆர். ஜக. சண்முகம ஜபசக் கூடநாது”
என்றநார்கள. முத்தமிழ் நுகர்ஜவநார் சங்கத்தநாரநால் முன் கூட்டிஜயே தட்டமிட்டு டிக்கட் வநாங்கிக் குழப்பம
ஷசய்யே வந்த கூட்டம இது. தகலவகரப் பிஜரஜரபித்ததும எழுந்து நின்று கூச்ச லிட்டநார்கள. உடஜன
ஜமைகடமீது நின்ற சன்னண்ணநா டி. ஜக. முத்துசநாமி ஒலிஷபருக்கி முன்னல் வந்து எழுந்து நின்றவர்ககள
உட்கநாருமபடி ககயேமைர்த்தயேப்படி,
‘அன்பர்கஜள, மைகநாநநாட்டின் தகலவர் சர். ஆர். ஜக.சண்முகம ஷசட்டியேநார் என்பகத அகழப்பிதழில்
ஷதளிவநாகப் ஜபநாட்டிருக்கிஜறநாம. விளமபரச் சுவஷரநாட்டிகளிலும தகலவர் ஷபயேர் இருக்கிறது. அதன்
பிறகு, இங்ஜக தகலவகர ஒருவர் பிஜரஜரபிக்கவும, மைற்ஷறநாருவர் ஆஜமைநாதக்கவும ஜவண்டுஷமைன்ற
அவசயேம இல்கல. ஷவறும சடங்குதநான். முற்ஜபநாக்கநாளர்கள அதகமைநாகப் பங்கு ஷபறும இந்த
மைகநாநநாட்டில் பகழயே மூட நமபிக்ககச் சடங்ஷகல்லநாம ஜதகவயில்கலஷயேன்று தநான் தகலவர்
பிஜரஜரகணகயே நிறுத்த விட்ஜடநாம. அகமைதயேநாக உட்கநாருமபடி ஜகட்டுக் ஷகநாளகிஜறன். தகலவர்
அவர்கள ஜபசுவநார்” என்று கூறினநார்.
ஷபருமபநாலநான ரசகப் ஷபருமைக்கள “உட்கநார், உட்கநார்” என்று, எழுந்து நின்ற கூட்டத்கத உட்கநாரச்
ஷசய்தநார்கள. சுமைநார் பத்துப்ஜபர் மைட்டும முணமுணத்துக் ஷகநாண்டு ஷவளிஜயே ஷசன்றநார்கள. கூட்டத்தல்
அகமைத ஏற்பட்டது. தகலவர் ஷசநாற்ஷபநாழிவநாற்றினநார். அதன் சுருக்கத்கத மைட்டும இங்கு தருகிஜறன்.
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“நண்பர்கஜள, நகரசகபத் தகலவர் அவர்கஜள, அங்கத்தனர்கஜள, நமைது நநாட்டிஜல நநாடகக்கநாரர்ககளக்
கூத்தநாடிகள என்று ஜகலியேநாகப் ஜபசுகிறநார்கள. ஜமைனநாடுகளிஜல அவர்ககளப் பநாரநாட்டுகிறநார்கள.
நகரசகபகள நநாடகக் ககலக்கநாக உதவி ஷசய்கின்றன. ஜமைகடுகளில் கநாணப்படும ஷபரியே தஜயேட்டர்கள
நகர சகபகளுக்குச் ஷசநாந்தமைநானகவகஜள. பநாரீஸ் பட்டணத்தலுளள ஷபரியே அருகமையேநான நநாடகக்
ஷகநாட்டகக அந்த ஊர் நகர சகபயின் ஷசநாந்தக் கட்டிடம. அதுஜபநாலஜவ ஜமைனநாடுகளிஜல மைற்ற
இடங்களிலும நநாடகக் ஷகநாட்டகககள, நநாட்டியே சநாகலகள எல்லநாம நகரசகபகளுக்குச் ஷசநாந்தம. இனி
இங்கும நகரசகபகள நநாடகக் ககலக்கு ஆதரவு தருஷமைன்று நமபுகிஜறன்.
நநாடகக் ககலஷயேன்பது நமைது தமிழ்நநாட்டிஜல பழகமையேநானது. 2000 ஆண்டுகட்கு முன்பும இருந்தது.
ஆனநால் இன்று சலர் நநாடகம என்ற ஷசநால் கூடத் தமிழல்ல, சமைகிருதம என்று கருதுகிறநார்கள. நநாடகம
என்ற ஷசநால் நகட என்ற தமிழ்ச் ஷசநால்லின் கருத்கதக் ஷகநாண்டது. 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு
இயேற்றப்பட்ட சலப்பதகநாரத்தஜல நநாடகக்ககல இருக்கிறது.
பழங்கநாலத்தஜல நநாடகங்ககள மூன்று வககயேநாகப் பிரித்தருந்தநார்கள. ஒன்று பக்த ரசமைநான புரநாணக்
ககதகள. இகவககளக் ஜகநாவில்களிஜல நடத்தவந்தநார்கள. மைற்ஷறநான்று வீரர் ககதகள. இகவ
அரசர்கள முன்னிகலயிஜல மைநாளிகககளிஜல நடிக்கப் பட்டன. மூன்றநாவது அறிவு வளர்ச்சக் ககதகள.
இகவகஜள மைக்கள முன்னிகலயில் நடத்த வந்தநார்கள. இப்ஷபநாஜதநா நநாடகங்கள யேநாவும புரநாணக்
ககதகளநாக உளளன.அகவககளப்பநார்க்கும. ஜபநாது கஷ்டமைநாகத்தநாஜன இருக்கிறது. புதயே கருத்துளள
சர் தருத்த நநாடகங்கள நடத்த ஜவண்டும.
“பழங் கநாலத்தலிருந்து வளர்ந்து வரும இந் நநாடகக் ககலகயே அபிவிருத்த அகடயேச் ஷசய்யேஜவ இன்று
இந்த மைகநாநநாடு நகடஷபறுகிறது.”[1]
தகலகமைப் ஜபருகர முடிந்ததும எம. என். எம. பநாவலர் அவர்கள தமிழ்நநாடகத் தகலகமையேநாசரியேர்
தவத்தரு தூ.தநா சக்கரதநாஸ் சுவநாமிகளின் தருவுருவப் படத்தகனத் தறந்து கவத்தநார். தமிழ் நநாடகத்
துகற வளர்ச்சயில் சுவநாமிகளுக்கிருந்த முதன்கமைகயே விரிவநாக விளக்கி நீண்டஷதநாரு ஷசநாற்ஷபநாழிவு
நிகழ்த்தனநார். அதகனயேடுத்துச் சமுதநாயேச் சர்தருத்த நநாவல் நநாடகநாசரியேர் தரு எம. கந்தசநாமி முதலியேநார்
அவர்களின் தருவுருவப் படத்தகன அடிஜயேன் தறந்து கவத்து, அந்த மைறுமைலர்ச்ச நநாடகப்
ஷபருந்தககயின் தனிச் சறப்புக்ககளயும நடிப்பிகனப் பயிற்றுவிப்பதல் அவருக்கிருந்த ஆற்றகலயும
எடுத்து விளக்கிஜனன்.
இத்துடன் கநாகல நிகழ்ச்சகள பகல் 1 மைணிக்கு முடிந்தன. பகல் உணவுக்குப் பின் மைநாகல 4 மைணிக்கு
மைநாநநாடு ஷதநாடர்ந்து நகடஷபற்றது. நநாடகக் ககலயேரசு நவநாப் டி. எஸ். ரநாஜேமைநாணிக்கம பிளகள,
நநாடகமும அதன் பயேனும என்னும தகலப்பில் ஜபசனநார். அவரது நீண்ட ஷசநாற்ஷயேநாழிவின் சுருக்கம
வருமைநாறு:
“அறிவிற் சறந்த தகலவர் அவர்கஜள, அன்பநார்ந்த சஜகநாதர சஜகநாதரிகஜள,
அரியே ஷபரியே நூல்ககளப் படிப்பதற்கு அவகநாசம இல்லநாதவர்களுக்கும, படிக்கத் ஷதரியேநாதவர்களுக்கும
நல்லறிவு புகட்டஜவ நநாடகம ஏற்பட்டது. இயேல்-இகச-நநாடகம என்னும முத்தமிழுள இயேலும
இகசயும படித்தநாலும ஜகட்டநாலும மைநாத்தரஜமை இன்பம தரும. நநாடகஜமைநா, அந்த இரண்டு
இன்பங்கஜளநாடு கநாண்பதற்கும இன்பம தரும.
உயேர்ந்த ஜவடங்ககனத் தரித்து ஷமைய் மைறந்து நடிக்கின்றவர்களுகடயே உளளங்களில், ஜமைற்படி
பநாத்தரங்களின் உயேர்ந்த நற்குணங்கள படிவது இயேற்கக, இந்தக் குணங்கள நநாளகடவில் மிகுவதநால்
அந்த நடிகர்கள ஷதய்வீகத் தன்கமைகயே அகடகின்றனநார்.
நமநநாட்டில் நல்வழி புகட்டும நூல்ககள மூன்று வககயேநாகப் பிரித்தருக்கிறநார்கள. அகவ 1, ஜவதங்கள
2, புரநாணங்கள 3, நநாடகம முதலியே கநாவியேங்கள.
இகவகளில் முதலநாவதநான. ஜவதம அரசகனப்ஜபநால் கட்டகளயிட்டு, நல்ல கநாரியேங்ககளச் ஷசய்யே
ஏவுகிறது. இரண்டநாவதநான புரநாணங்கள, ஆருயிர் நண்பகனப்ஜபநால நயேஷமைநாழிகளநால் ககதகளின்
மூலம நல்ல ஷசயேல்ககளக் ஷசய்யேத் தூண்டுகின்றன. நநாடகங்கஜளநாஷவனில் அழகும கற்பும
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அமுதஷமைநாழியும அகமைந்த மைஜனவி, கணவகனத் தருத்துவதுஜபநால் ஷகட்ட ஒழுக்கம உளளவகரயும
நல்ஷலநாழுக்க முளளவரநாக்குகின்றன.
இத்தககயே ஷதய்வக் ககலகயே, மைநாசற்ற ககலகயே, உலகம ஜபநாற்றும உத்தமைர் மைகநாத்மைநாவுக்குச் சத்தயே
வழி கநாட்டியே ககலகயே, கல்வியேறிவு இல்லநாதவர்களுக்குக் கல்வி புகட்டும ககலகயே, தநானும
பயேனுற்றுப் பிறருக்கும பயேகனக் ஷகநாடுக்கும பண்புளள ககலகயே, தீண்டநாகமைகயே ஒழிக்கும
ககலகயே, ஜேநாத ஜபதம ஜபநாக்கும ககலகயே, தநாய்நநாட்டின் ஷபருகமைகயே உயேர்த் தும தவக்ககலகயே
நன்கு உலகுக்குப் பயேன்படுத்த ஜவண்டுமைநானல் அரசநாங்கத்தநாரும ஷபநாதுமைக்களும நடிகர்களும
ஒத்துகழத்து, இவ்வரும ஷபரும நநாடகக் ககல தன் பழமஷபரும சறப்புகளி லிருந்து என்றும குன்றநாது
வளர்ந்ஜதநாங்கி வர, எல்லநாம வல்ல அன்கன ஆதசக்த அருளபுரிவநாளநாக!”
நவநாப் அவர்கள ஜபசயேதும இலக்கியேமும சமபிரதநாயேமும என்னும தகலப்பில் அண்ணநாமைகலப்
பல்ககலக் கழகப் ஜபரநாசரியேர் ச.ஆர் மையிஜலறு எம. ஏ. அவர்களும, நநாடகத்தல் ஷபண்கள என்னும
தகலப்பில் பிரபல நடிகக தருமைத பி. எஸ். சவபநாக்கியேம அவர்களும ஷசநாற்ஷபநாழிவநாற்றினநார்.
ஷதநாடர்ந்து நககசுகவ மைன்னர் என். எஸ். கிருஷ்ணன் நநாடகமும சனிமைநாவும என்ற ஷபநாருகள
நககச்சுகவ ததுமபப் ஜபசனநார். அவரது ஜபச்சன் சுருக்கம பின்வருமைநாறு.
“தகலவர் அவர்கஜள, ஷபரிஜயேநார்கஜள, அன்பர்கஜள எல்ஜலநாரும ஷசநால்கிறர்கள நநாடகக் ககல
எங்ஜகஜயேநா மைகறந்து ஜபநாய் விட்டஷதன்று. அது இருந்த இடத்கதஜயே கநாஜனநாம; முன்பு உச்சநாணிக்
ஷகநாப்பில் இருந்தது. இப்ஷபநாழுது பநாதநாளத்தல் விழுந்து விட்டது என்று இந்தப் ஜபச்சுக்கஷளல்லநாம
ஷவறும ஷபநாய். உண்கமை கலவநாத ஷபநாய். நநாடகக்ககல எங்கும ஜபநாய்விட வில்கல. அது முழுக்க
முழுக்க ஜநநாய் ஷநநாடி ஒன்றுமில்லநாமைல் உயிஜரநாடு இருக்கிறது. வளர்ந்து ஷகநாண்டும வருகிறது.
“ஆஹநா! அந்தக் கநாலத்கதப்ஜபநால் வருமைநா? முந்த அப்படி ஷயேல்லநாமிருந்தது; இப்படிஷயேல்லநாமிருந்தது
என்ற வீண் புகழ்ச்ச உளுத்துப்ஜபநான பகழயே ஜபநாக்கு. நநான் ஷசநால்லுகிஜறன்; பண்கடக் கநாலத்தல்
நநாடகக்ககல மைநாட்டு வண்டி ஜவகத்தல் இருந்து வந்தது. இப்ஜபநாது அது விமைநான ஜவகத்தல் இருந்து
வருகிறது. மைநாட்டு வண்டி ஜவகத்தலிருந்து தடிஷரன்று விமைநான ஜவகம வந்துவிடவில்கல.
படிப்படியேநாகதநான் வளர்ச்சயேகடந்து வந்தருக்கிறது.
“கநாகள மைநாடு பூட்டியே கட்கட வண்டி ஜவகத்தல் ‘ஷதருக் கூத்து'களும, கசக்கிள முதலியேவற்றின்
ஜவகத்தல், ஸ்ஷபஷல் நநாடகங்களும ஜமைட்டநார் ஜவகத்தல் முகறப்படி ஷதநாழில் நடத்தும
கமஷபனியேநாரின் நநாடகங்களும முன்ஜனறித்தநான் வந்தருக்கின்றன. அதலும நவநாப் ரநாஜேமைநாணிக்கம
அவர்களும டி.ஜக.எஸ். சஜகநாதரர்களும நநான் முன் குறித்த விமைநான ஜவகத்தற்ஜக வந்து விட்டநார்கள
என்று கூறலநாம.
“நிகலகமை இப்படியிருக்குமஜபநாது, ஷகநாஞ்சமகூட அஞ்சநாமைல் சனிமைநா வந்து நநாடகத்கதக்
ஷகநான்றுவிட்டஷதன்று பழி ஜபநாடுவது ஞநாயேமைநா? நீங்கஜள ஷசநால்லுங்கள! இது மிகவும அபநாண்டமைநான
ஷபநாய்ப் பழி.
“நநாடகமும சனிமைநாவும ஒரு தநாய் வயிற்றுப்பிளகளகள தநான். இரண்டு ஜபருக்கும நல்ல
வலுவிருக்கிறது. ஒருவகர ஷயேநாருவர் ஷகநால்ல முடியேநாது. நடிப்பு இருவருக்கும ஷபநாதுச் ஷசநாத்து. இகத
இருவரில் யேநார்ஜவண்டுமைநானலும வநாரிஷயேடுத்துக் ஷகநாளளலநாம. அவரவர் தறகமைகயேப் ஷபநாறுத்த
விஷயேம. இது. எடுக்க எடுக்கக் குகறயேநாத ஷசநாத்து. இதல் சண்கடஷயேன்ன, சச்சரஷவன்ன?”
“நநாடகக் ககல அபிவிருத்த அகடந்துவிட்டது என்பது உண்கமையேநானநால் இந்த மைநாநநாடு எதற்கு? என்று
ஜகளவி உண்டநாகிறதல்லவநா? இஷதல்லநாம ஒரு விளமபரந்தநாஜன! என்ஷனன் னஜவநா மைகநாநநாடுகள
நடக்கின்றன. ஏன் நநாங்கள மைட்டும ஒரு மைகநாநநாடு நடத்தக் கூடநாது?”
“நநாடகமும சனிமைநாவும ஒன்றுதநான். ஒன்று உண்கமை யுருவம, மைற்ஷறநான்று நிழல். இதல் எதுவும
சநாகவில்கல. சநாகப் ஜபநாவதும இல்கல. இன்றிருக்கும நிகலயிலிருந்து நநாடகக் ககல வளர
ஜவண்டுமைநானநால் நடிகர்களுக்கும ஆசரியேர்களுக்கும நல்ல வநாழ்க்கக வசத ஜவண்டும, தன் வநாழ்க்கக
முழுதும நநாடகத் ஷதநாழிலில் உகழத்துவிட்டு, ககடசயில் வயிற்றுச் ஜசநாற்றுக்கு வநாடுமபடியேநான
நிகலயில் நடிகர்கள இருப்பநார்களநானல் நநாடகக் ககல அபிவிருத்த அகடயே முடியேநாது.”
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ககலவநாணர் இவ்வநாறு சரிக்கச் சரிக்கப் ஜபசனநார். ஆனநால் சந்தகனக்கு ஜவகல ஷகநாடுப்பதநாகவும
அந்தப் ஜபச்சு அகமைந்தது. அடுத்து இன்கறயே நநாடகம என்னும தகலப்பில் ஸ்ரீ ரநாமை பநால கநான சபநா
கவரம அருணநாசலம ஷசட்டியேநார் அவர்கள சநார்பில் தரு ஏ. ஆர். அருணநாச்சலம ஜபசனநார். அவகரத்
ஷதநாடர்ந்து அறிஞர் அண்ணநா அவர்கள ஒலிப்ஷபருக்கியின் முன்ஜன வந்து நின்றநார். அவருக்குக்
ஷகநாடுத்தருந்த தகலப்பு ககலயின் நிகலகமை என்பது. அகவயில் முழு அகமைத நிலவியேது. அண்ணநா
ஜபசத் ஷதநாடங்கினநார்.
“நநாடக அபிமைநானிகளும, நநாடகக் ககலயிஜல ஈடுபட்டுளள ஜதநாழர்களும இகசவநாணர்களும
கலநாரசகர்களும நிரமபியுளள இந்த மைகநாநநாட்டிஜல எனக்கும ஜபச ஒரு சந்தர்ப்பம கிகடத்தது பற்றி
மிக்க மைகிழ்ச்சயேகடகிஜறன். நநாடகக் ககலயின் முன்ஜனற் றத்தற்கநாக இந்த மைகநாநநாடு நகடஷபறுகிறது.
கநாகலயிஜல தகலவர் சர் சண்முகம அவர்கள ஷசநாற்ஷபருக்கநாற்றினநார். ஜவறு பல அன்பர்களும
ஜபசனநார். இயேஜல வளர்க்கவும இகசகயே வளர்க்கவும அகமைப்புகள இருக்கின்றன. நநாடகக் ககல
வளர்ச் சக்கநான அகமைப்பும முயேர்ச்சயும இல்கல. எனஜவ எனது ஜதநாழர் சவதநானு இதற்கநான ஒரு தனி
மைநாநநாட்கட முதன்முகறயேநாகக் கூட்டியேதுபற்றி நநான் அவகரப் பநாரநாட்டுகிஜறன்.”
“நநாடகக் ககல முன்ஜனற்றத்தற்குப் பல கநாரியேங்கள நகட ஷபற ஜவண்டியிருக்கின்றன. முதலிஜல
ஊருக்குத் தஜயேட்டர் வசத ஜவண்டும. இப்ஜபநாது எல்லநாம சனிமைநாக் ஷகநாட்டகககள ஆகிவிட்டன.
நநாடகத்தற்ஷகனத் தனித் தஜயேட்டர்கள இல்கல. தருச்ச நகரசகபஒன்றில் மைட்டும தனித் தஜயேட்டர்
அகமைக்கப் பட்டிருக்கிறது. அதுஜபநால ஒவ்ஷவநாரு நகரசகபயும ஷசய்யே முயேற்ச எடுத்துக்ஷகநாளள
ஜவண்டும, சர்க்கநாரும ஷசல்வவநான்களும நநாடகக்ககல அபிவிருத்தக்கு உதவியேளிக்க ஜவண்டும.
இகவகளுக் ஷகல்லநாம ஷபநாதுமைக்கள முயேலஜவண்டும.
“ஷபநாதுவநாக நநாடகக்கநாரர் என்றநால் முன்ஷபல்லநாம மைதப்பு கிகடயேநாது. கநயேநாண்டி ஷசய்வநார்கள,
ஷபநாது மைக்களுக்கும நடிகர்களுக்கும ஷதநாடர்பு இருப்பதல்கல. இப்ஜபநாது நடிகர்களிடம நன்மைதப்பும
நல்ல ஷதநாடர்பும ஏற்பட்டிருக்கிறது. இத் ஷதநாடர்பு நீடிக்கஜவண்டும. இதனநால் தக்க பயேனும ஏற்பட
ஜவண்டும. என் நண்பர் என். எஸ். கிருஷ்ணன் அவர்கள அழகுறக் கூறினநார். நநாடகக்ககல
அபிவிருத்தயேகடயே ஜவண்டு ஷமைன்றநால் நநாடகக் ககலயின் முக்கியே அமசமைநாக விளங்கும நடிகனுக்கு
நல்ல சமபளம வநாழ்க்கக வசத முதலியேன கிகடக்க ஜவண்டும. இலநாபப் பங்கீடும தரப்படஜவண்டும.
பங்குதநாரர்கள ஷகநாண்ட ஒரு லிமிஷடட் கமஷபனி அகமைக்கப்படஜவண்டும. அதஜல சர்தருத்த
நநாடகங்கள நடத்தப்பட ஜவண்டும. அதன் வருவநாகயே நநாடகத் ஷதநாழிலநாளருக்கு இலநாபப் பங்கீடநாகத்
(Bonus) தரப்படஜவண்டும. அப்ஜபநாதுதநான் தருப்தயேநான மைனமுகடயே நடிகர்கள இருப்பநார்கள. நடிப்பு
ஜநர்த்தயேநாக இருக்கும. நநாடகக் ககலயும வளரும. ஜவதகன நிரமபியே வநாழ்க்ககயிஜலயுளள
வித்துவநான் பநாடுகிற கநாமஜபநாத கூட முகநாரியேநாகத் தநாஜன இருக்கும! பத்து வருடங்களுக்கு முன் பிரபல
நடிகர்களநாக இருந்துவிட்டு இன்று பிகழக்கும வழியேற்றுளள மைநாஜி நடிகர்ககளப் பநார்க்கிஜறன்.
மீகசகயேத் தடவியேபடி நநானுந்தநான் ரநாஜேபநார்ட்டநாக இருந்ஜதன் என்று கூறிக்ஷகநாளவகதவிட
அவர்களுக்கு ஜவஜறநார் சுகவ இல்கல. இப்படி நடிகர்களின் வநாழ்வு ஷநநாடித்துப் ஜபநாகிறஷதன்றநால்
எப்படிப் படித்தவர்களும பண்புளளவர்களும நநாடகத் ஷதநாழிலிஜல ஈடுபட முடியும? ஆகஜவ நநாடகக்
ககல அபிவிருத்தயிஜல அக்ககர ஷகநாண்டவர்கள முதலிஜல முக்கியேமைநாகக் கவனிக்கஜவண்டியேது
நடிகர்களின் - நநாடகத் ஷதநாழிலநாளர்களின் நலத்கதத்தநான் - அது நகடஷபற்றநால்தநான் நநாடகக்ககல
முன்ஜனறும.
“இன்று நடத்தப்படும நநாடகங்கள ஷபரிதும புரநாணங்கள. இகவககளக் கநாண்பதநால் மைக்களுக்கு என்ன
பயேன் உண்டு? மூடப் பழக்க வழக்கங்கள வளரத்தநாஜன இந்த நநாடகங்கள பயேன்படுகின்றன. சமூக
சர்தருத்த நநாடகங்ககளஜயே நநாடகக்கநாரர்கள ஷபரிதும நடத்த ஜவண்டும. அதுதநான் ககல அபிவிருத்த.
இந்த உணர்ச்ச இன்று எங்கும பரவியிருக்கிறது. ஷபநாதுமைக்களும இனி நநாடு சர்தருத்த நநாடகங்ககளஜயே
கநாண விருமபுகிறது என்பகத நநாடகக்கநாரர்கள உணருமபடி ஷசய்யே ஜவண்டும.
அண்ணநா ஜமைலும ஷதநாடர்ந்து ஜபசுககயில், கநாகலயில் தகலவர் கூறியே சல கருத்துகளுக்கு
விகடயேளித்தநார். தகலவர் ,ஜெப ச் சஜல அவற்கறஷயேல்லநாம குறிப்பிடவில்கலயேநாதலநால்
அவற்றுக்களித்த பதல்ககளயும குறிப்பிடநாமைல் விட்ஜடன். முன் கூறியேபடி ‘நநாடக உலகில்
அண்ணநா’ என்னும நூலில் இவ் விரிவுகரககளக் கநாணலநாம.
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இதன் பிறகு ஸ்ரீ மைங்கல பநாலகநான சகபயின் சநார்பில் ஜக. டி. சந்தநானம அவர்கள நடிகர்
வநாழ்க்கக என்னும தகலப்பில் மிக அருகமையேநாகப் ஜபசனநார். நநாடகக் ககல பற்றி முத்தமிழ்க்
கநாவலர் கி. ஆ. ஷப. விசுவநநாதம அவர்களும, நடிகர்களின் கடகமை என்னும தகலப்பில்
ககலஞர் எம. எம. சதமபரநநாதன் அவர்களும, நநாடகக்ககல வளர்ச்ச பற்றி பூவநாளுர் அ.
ஷபநான்னமபலனநார் அவர்களும, நடிப்புக் ககலயில் இன்பம என்பது பற்றி இலங்கக ஏ. ஜக.
இரநாமைலிங்கம அவர்களும சர்தருத்த நநாடகங்கள என்னும தகலப் பில் தரு எஸ்.ஆர்.
சுப்பிரமைணியேம அவர்களும, ஒழுக்கம ஜவண்டும என்பது பற்றிச் சதமபரம என். தண்டபநாணி
பிளகள அவர்களும ஜபசனநார்கள.
ககடசயேநாகத் தகலவர் தமைது முடிவுகரயில் கீழ் வருமைநாறு குறிப்பிட்டநார்.
“நநான் இந்த மைகநாநநாட்டுக்குக் கநாகலயிஜல வந்ததும சல ஜபர் என்னிடம வந்து, இந்த மைகநாநநாட்டிஜல
ஏஜதநா கலகம விகளயேப் ஜபநாவதநாகவும மைகநாநநாடு ககலக்கப் பட்டுவிடப் ஜபநாவ தநாகவும
ஷசநான்னநார்கள. “யேநார் இவ்விதம ஷசய்யேப் ஜபநாகிறநார்கள?” என்று ஜகட்ஜடன். அவர்கள சலருகடயே
ஷபயேகரக் குறிப்பிட்டநார்கள. உடஜன நநான், அப்படிஷயேல்லநாம அவர்கள
நடக்க மைநாட்டநார்கள என்று கூறிஜனன். மைகநாநநாடு அகமைதயேநாக நகடஷபற்றது. பல அரியே
ஷசநாற்ஷபநாழிவுகள நகடஷபற்றன. இப்ஜபநாது ரநாவ் பகதூர் சமபந்த முதலியேநார், எம. ஜக. டி. பநாகவதர்,
எம. என். எம. பநாவலர் இவர்கட்கு முகறஜயே நநாடகப் ஜபரநாசரியேர், இகச நநாடக ஒளி, நநாடக
மைணி என்று பட்டங்கள வழங்கப்பட்டன. பட்டங்கள வழங்கும அதகநாரத்கதச் சர்க்கநார் எனக்கு
அளித்தநால் நநான் சர், தவநான் பகதூர் ஜபநான்ற பட்டங்கஜள நமைது நடிகர்களுக்கு அளிப்ஜபன்.
ஜமைகடுகளிஜல சறந்த நடிகர்களின் ஜசகவ பநாரநாட்டப் பட்டு அவர்களுக்கு டநாக்டர், கநட் ஜபநான்ற
பட்டங்கள அளிக்கப் படுகின்றன.
“மைநாநநாட்டில் ஜபசயே பலரும கூறியேகதப்ஜபநால் சர்தருத்த நநாடகங்கள நடத்தப் படஜவண்டும. நண்பர்
அண்ணநாதுகர சக்தஜரநாதயேம என்ற நநாடகம எழுத நடித்துக் ஷகநாண்டுவருகிறநார். அகதப்ஜபநால ஒன்று
ஜபநாதுமைநா? நூற்றுக்கணக்கநாக எழுத நடிக்க ஜவண்டும. யேநாரும நடிக்க முன் வரநாவிட்டநால் நண்பர்
அண்ணநா துகர எழுதும நநாடகத்தல் நநான் நடிக்கிஜறன்.
இனி இம மைகநாநநாட்கட இவ்வளவு நன்முக நடத்தயே நண்பர்களுக்கு என் நன்றியேறிதகலக்
கூறிக்ஷகநாண்டு என் முடிவுகரகயே நிறுத்தக் ஷகநாளகிஜறன்.”
தகலவர் முடிவுகரக்குப்பின் மைநாநநாட்டுச் ஷசயேலநாளர் டி. என். சவதநானு அவர்கள நன்றி கூற மைநாநநாடு
முடிவுஷபற்றது. மைநாநநாடு முடிந்த சல நிமிடங்களில் ஒளகவயேநார் நநாடகம ஷதநாடங்கிச் சறப்பநாக நகட
ஷபற்றது. மைநாநநாட்டில் கலந்து ஷகநாண்ட ஷபருமைக்கள அகனவரும நநாடகத்கத இறுத வகரயில் இருந்து
ரசத்தநார்கள. நநாடகம முடிந்ததும மைநாநநாட்டு வரஜவற்புக் குழு சநார்பில் எனக்கு ‘ஒளகவ’ என்னும
பட்டம அளிக்கப்பட்டது. அதற்குரியே ஷவளளிப் ஜபகழயிகன சர். ஆர். ஜக. சண்முகம அவர்கள
வழங்கிப் பநாரநாட்டினநார். அப்ஜபநாது,
“நநான் என்வநாழ்க்ககயில் கண்ட நநாடகங்கள யேநாவற்றிலும ஒளகவ'தகலச்சறந்த நநாடகம. இந்த
நநாடகத்கத நநான் கநாணத் தவறியிருந்தநால் ஒரு அரியே சந்தர்ப்பத்கத இழந்தருப்ஜபன் . டி. ஜக. எஸ்.
சஜகநாதரர்கள ஒளகவ நநாடகத்தன் மூலம தமிழ் நநாடக உலகில் முதலிடம ஷபற்று விட்டநார்கள என்பதல்
ஐயேமில்கல” என்று கூறினநார்.
ககலவநாணர் என். ஏஸ். கிருஷ்ணன் எதஜர அமைர்ந்தருந்தநார். அவர்மிகுந்த உணர்ச்சஜயேநாடு தநாஜமை
ஜமைகடக்கு வந்து,
“இரண்ஷடநாரு வநார்த்கதகளநாவது இகதப் பற்றிப் ஜபசநாமைலிருக்க என்னல் முடியேவில்கல.
சர்.சண்முகம, டி.ஜக. ஷண்முகத் தற்கு ஒளகவ’ என்றபட்டம அளித்தது முற்றிலும ஷபநாருந்தும. நநான்
சமீபத்தல் ஒரு மைகலயேநாள நநாடகத்தற்குத் தகலகமை வகித்த ஜபநாது, மைகலயேநாள நடிகர்ககளப்ஜபநால்
தமிழ் நடிகருலகில் எவரும இல்கலஷயேன்று கூறிஜனன்.அகத இன்று ‘வநாபஸ்’
ஷபற்றுக்ஷகநாளகிஜறன். எனது சஜகநாதரன் ஒளகவ சண்முகம ஒருவரநாஜலஜயே தமிழ் நநாடகக்ககல
வளர்ந்ஜதநாங்குஷமைன்று உறுதயேநாய்க் கூறுகிஜறன்.”
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என்று உணர்ச்ச ஷபநாங்கக் கூறி என்கனத் தழுவிக் ஷகநாண் டநார். நநான் எல்ஜலநாருக்கும நன்றி
கூறுமஜபநாது, குழப்பம கலகம எதுவுமில்லநாமைல் மைநாநநாடு அகமைதயேநாக நடந்தது குறித்து இகறவனுக்கு
நன்றி கூறிஜனன்.
முதல் நநாடகக்ககல அபிவிருத்த மைநாநநாட்டிகன மிகச் சறப்பநாக நடத்தயேகமைக்கநாகச் ஷசயேலநாளர்கள
இருவகரயும எல்ஜலநாரும பநாரநாட்டினநார்கள. மைநாநநாடு முடிந்தபின் அடுத்தவநாரம ஷவளி வந்த குடியேரசு
இதழில் நநாடகக் ககல மைநாநநாடு ஷபருந்ஜதநால்வி அகடந்ததநாகச் ஷசய்த ஷவளிவந்தது. அஜத வநாரத்தல்
கநாஞ்ச புரத்தலிருந்து ஷவளிவந்த அறிஞர் அண்ணநா அவர்களின் தரநாவிட நநாடு இதழில் நநாடகக் ககல
மைநாநநாடு ஷவற்றிகரமைநாக நகடஷபற்றதநாகச் ஷசய்த வந்தருந்தது. இரு பத்தரிக்ககககளயும படித்து
நநாங்கள சரித்ஜதநாம.
1. தகலவர் சண்முகம அவர்களி தகலகமைப் ஜபருகர முழுவதும ‘சங்கரதநாஸ் சுவநாமிகள மைன்றம’
ஷவளியிட்டுளள ‘நநாடக உலகில் அண்ணநா’ என்னும தனி நூலில் உளளது.
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மூன்று இலக்கியே நநாடகங்கள
ஈஜரநாடு ரசகப்ஷபருமைக்கள அளித்தஜபரநாதரவுஎங்களுக்கு மிகுந்த உற்சநாகம ஊட்டியேது. அந்த
உற்சநாகத்தல் மூன்று இலக்கியே நநாடகங்கள தயேநாரநாயின.மூன்கறயும வரலநாற்று நநாடகங்களநாகஜவ
குறிப்பிடலநாம. ஒன்று மைரநாத்த நநாடகத்தன் தழுவல், மைற்ஷறநான்று தமிழ்க்கவியேரசரின்
வநாழ்க்ககச்சத்தரம. மூன்றநாவது வட ஷமைநாழிக் கவிஞரின் வரலநாறு. இம மூன்று நநாடகங்களில்
இருநநாடகங்கள நநாடகக் ககல மைநாநநாட்டுக்குப் பின்னும, ஒரு நநாடகம மைநாநநாட்டுக்கு முன்னும
நகடஷபற்றன. மூன்று நநாடகங்களும நநாடகக் குழுவின் தரத்தகன உயேர்த்தயேஷவன்ஜற ஷசநால்ல
ஜவண்டும.

வீர சவநாஜி
வீர சவநாஜி நநாடகம 1944 ஜேனவரி 1 ஆம ஜதத அரங்ஜகறியேது. இந்நநாடகம பநாலக்கநாட்டில்
இருந்தஜபநாஜத எங்களுக்குக் கிகடத் தது. தஞ்கச டி. வி. இரத்தனசநாமி அவர்களநால் எழுதப் ஷபற்ற
நநாடகம. நநாடக அகமைப்பு மிக நன்றநாயிருந்தது. உகரயேநாடல்கள நல்ல தமிழில் இலக்கியே நயேத்துடன்
எழுதப் ஷபற்றிருந்தன. நநாடகத்தன் இகடஜயே வரும கநாதல் கநாட்சககளத் தருக்குறள கநாமைத்துப்
பநாலிலுளள சல குறளபநாக்கஜள அடிப்பகடயேநாக கவத்துச் சறப்பநாக எழுதயிருந்தநார் ஆசரியேர்.
சவநாஜியின் ஜநர் கமைகயேயும ஷநஞ்சுறுதகயேயும விளக்கிக் கநாட்டும நநாடகம இது. இந்நநாடக ஆசரியேர்
இதகன மைரநாத்த நநாடகத்தன தழுவல் என்று முன்ஜப கூறியிருக்கலநாம. அதனநால் அவருகடயே தறகமை
உறுதயேநாக ஜமைலும உயேர்ந்தருக்கும. அதற்கு மைநாறநாக, ஆசரியேர் ரத்தன சநாமி இந்நநாடகம என் ஷசநாந்தக்
கற்பகனஷயேன்று ஜதகவயேற்ற ஒரு ஷபநாய்கயேச் ஷசநால்லி விட்டநார். ஷகட்டிக்கநாரன் புளுகுக்கும எட்டு
நநாட்களதநாஜன கணக்கு கவத்தருக்கிறநார்கள!
தஞ்கசயிலிருந்து ஒரு கடிதம வந்தது. சவநாஜி நநாடகம மைரநாத்தயில் ஷவளிவந்த சந்தர கிரகணம என்ற
நநாடகத்தன் தழுவல் என்றும, டி. வி. இரத்தனசநாமி அகதத் தன்னுகடயே நநாடகம என்று
ஷசநால்லியிருப்பதநாகவும நண்பர் ஒருவர் எழுத யிருந்தநார், அத்ஜதநாடு மைரநாத்த ஷமைநாழியிலுளள, சந்தர
கிரகண்” நநாடக அச்சுப் பிரதகயேயும அனுப்பியிருந்தநார். ஆனநால் இந்தக் கடிதம வந்தஜபநாது ரத்தனசநாமி
தஞ்கசயில் இருந்தநார். பநாலக்கநாட்டிஜலஜயே ஜமைற்படி நநாடக உரிகமைகயே எங்களுக்குக்ஷகநாடுத்து
விட்டநார். நநாடகம தயேநாரிக்கும ஜபநாது வருவதநாகச் ஷசநால்லிப் ஜபநானநார். உண்கமை ஷதரிந்தபின் நநாங்கள
அவருக்குக் கடிதம எழுதஜனநாம. அதற்குப் பதஜல இல்கல. அதற்குள ஷசன்கன பிரபல கண் டநாக்டர்
டி. எஸ். துகரசநாமி அவர்களிடமிருந்து மைற்ஷறநாரு கடிதம வந்தது, அதல் வீர சவநாஜி நநாடகம தனக்குச்
ஷசநாந்தமைநானஷதன்றும அதனுகடயே முழு உரிகமைகயேயும பல ஆண்டுகளுக்கு முன்ஜப மைரநாத்த நநாடக
ஆசரியேரிடமிருந்து தநான் வநாங்கியிருப்பதநாகவும குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. ஆகஜவ, நநாடகக் ககத
மைரநாத்த ஆசரியேருகடயேது. அகதத் தமிழில் எழுதயேவர் தஞ்கச டி. வி. இரத்தனசநாமி, தமிழ் நநாடகத்தன்
உரிகமை யேநாளர் டநாக்டர் டி. எஸ். துகரசநாமி, ஜவடிக்ககயேநாக இருக் கிறதல்லவநா? ககடசயேநாக நநாங்கள
டநாக்டர். துகரசநாமி அவர்களிடம அனுமைத ஷபற்று அவருக்கு ‘ரநாயேல்டி’ ஷகநாடுத்துதநான் நநாடகத்கத
நடித்ஜதநாம. “டநாக்டர் துகரசநாமி உரிகமைஷபற்றது என்று கூடப் ஜபநாடவில்கல. “நநாடக ஆசரியேர் - டி.
எஸ். துகரசநாமி” என்ஜற விளமபரத்தல் ஜபநாட்ஜடநாம. இத்தகன குழப்பங் களுக்கிகடஜயே புதயே
நநாடகம அரங்ஜகறியேது.

கதநாநநாயேகனக இரநாஜஜேந்தரன்
நநாடகத்தன் ஷபயேர் வீர சவநாஜி என்றிருந்தநாலும உண்கமை யில் நநாடக நநாயேகன் ஷஜேயேவந்த் என்னும
தளபத தநான். இந்தப்பநாத்தரம இரநாஜஜேந்தரனுக்குக் ஷகநாடுக்கப் பட்டது. அவர் கதநாநநாயேகனநாக நடித்த
முதல் நநாடகம வீர சவநாஜி. ஷஜேயேவந்த் பநாத்தரத்கத அருகமையேநாக நடித்தநார். தமபி பகவத சவநாஜியேநாக
நடித்தநார். அவரது கமபீரமைநான ஜதநாற்றம சவநாஜிக்குப் ஷபநாருத்தமைநாக இருந்தது. குரல், நகட,
உகடயேநாவும பகவதகயே சவநாஜி யேநாகஜவ கநாட்டின. சவநாஜிகயே எதர்க்கும வீரன் ஷஜேகஜதவநாக நநான்
நடித்ஜதன். நநாடகம நல்ல வசூலுடன் சறப்பநாக நகட ஷபற்றது. பிரண்டு ரநாமைசநாமியும டி. என்.
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சவதநாணவும ஹக்குமைத் துக்குமைத் என்னும இரு வீரர்கள நடித்தனநார். இவ் விருவருகடயே நககசுகவக்
கநாட்சகள ஜமைலும ஷமைருகூட்டி நநாடக ஷவற்றிக்குத் துகணபுரிந்தன.

கநாளஜமைகம
கவியேரசு கநாளஜமைகத்தன் பநாடல்ககளப் படித்த நநாளிலிருந்து அப்புலவர் ஷபருமைநானுகடயே
வநாழ்க்கககயே நநாடகமைநாக நடத்த ஆவல் ஷகநாண்டிருந்ஜதநாம. சன்னண்ணநா ஏற்கனஜவ குமைநாஸ்தநாவின்
ஷபண், ரநாஜேநாபர்த்ருஹரி, வித்யேநாசநாகரர் ஆகியே மூன்று நநாடகங்ககள எழுதஅகவ ஷவற்றிஜயேநாடு நடந்து
விட்டதல்லவநா? அந்த உற்சநாகத்தல் இப்ஜபநாது கநாளஜமைகத்கதயும அவஜர எழு தனநார். அதற்குத்
ஜதகவயேநான நூல்கள அகனத்கதயும வநாங்கிப் படித்தநார். தனிபநாடல் தரட்டிலுளள கவி கநாளஜமைகத்தன்
நககசுகவ மிகுந்த பநாடல்களுக்குச் சறப்பிடம ஷகநாடுத்து நநாடகத்கத உருவநாக்கினநார். நநாடகக்ககத
ஷபருமபநாலும விஜநநாத ரச மைஞ்சரி யிலுளள கநாளஜமைகப் புலவரின் ககதகயேத் தழுவிஜயே அகமைக்கப்
ஷபற்றது.
ஆயேர் குலப் ஷபண்ஷணநாருத்த கநாளஜமைகம ககளத்து வரும ஜபநாது குடிப்பதற்கு ஜமைநார் ஷகநாடுக்கிறநாள.
தண்ணிர் மிகுதயேநாகக் கலந்த ஜமைநார். ஜமைகரக் குடித்துவிட்டுப் புலவர் பநாடுகிறநார்.
வநானத்தலிருக்குமஜபநாது இந்த ஜமைநாருக்குக் ‘கநார்’ என்று ஷபயேர். மைகழயேநாகத் தகரயில் விழுந்த பின்
இதற்கு ‘நீர்’ என்று ஷபயேர். இவகரப்ஜபநான்ற ஆய்ச்சயேர் ககயில் வந்தபிறகு ‘ஜமைநார்’ என்று ஷபயேர்
ஷபற்று விடுகிறது. ஜமைநார் தண்ணிரநாக உளளது என்பகதக் கவினநார்,
கநாஷரன்று ஜபநார்பகடத்தநாய் ககனத் துறுமஜபநாது
நீஷரன்று ஜபர்பகடத்தநாய்ஷநடுந்தகரயில் வந்ததன்பின்
வநாஷரநான்று ஷமைன்முகலயேநார் ஆய்ச்சயேர்கக வந்ததன்பின்
ஜமைநாஷரன்று ஜபர்பகடத்தநாய் முப்ஜபரும ஷபற்றநாஜயே!"
என்று நககக்சுகவயேநாகப்பநாடி வியேப்பகடவதுஜபநால் முடிக்கிறநார். இச்சுகவ நிகறந்த கவிக்கநாக ஒரு
கநாட்சகயே உருவநாக்கி ஜனநாம. கவியேநாக மைட்டும இதகனப் படிக்கும ஜபநாது ஏற்படநாத ஒரு நிகறயுணர்வு
கநாட்ச வடிவநாகப் பநார்க்குமஜபநாது ஏற்படுகின்றதல்லவநா? இப்படிஜயே கநாளஜமைகப் புலவரின்
நககச்சுகவ பநாடல்கள பலவற்கறக் கநாட்சப் படுத்தயிருந்தநார் சன்னண்ணநா. நநாடகத்தல் தருவரங்கம
ஜகநாயில், மைடப்பளளி, தருவநாகனக்கநா ஆலயேம, முதலியே கநாட்சகள வருகின்றன. இவற்கறஷயேல்லநாம
தயேநாரித்தருந்ஜதநாம.

எமைகண்டம!
இறுதயில் கநாளஜமைகம எமைகண்டம பநாடும கநாட்சயிகனப் பிரமைநாதமைநாக அகமைத்தருந்ஜதநாம. கவி
கநாளஜமைகம எமைகண்டம பநாடுவதற்குச் சரமைப்பட்டநாஜரநா என்னஜமைநா, எனக்குத் ஷதரியேநாது. கநாளஜமைகமைநாக
நடித்த நநான் எமைகண்டம பநாடுவதற்கு உண்கமையேநாகஜவ சரமைப்பட்ஜடன். ஜமைஜல நநான்கு சங்கிலிகளில்
கட்டப் ஷபற்ற பலககயின் மீதருந்து பநாடஜவண்டும.நநான் உட்கநார்ந்தருக்கும பீடஜமைநா சங்கிலிகளில்
ஷதநாங்கிக் ஷகநாண்டிருக்கிறது. கீஜழ ஷபரியே அக்னிக் குண்டம. அதல் ஷநருப்பு எரிந்து
ஷகநாண்டிருப்பதுஜபநாலத் தந்தரக் கநாட்ச அகமைக்கப் ஷபற்றிருந்தது. இகடயிகடஜயே சநாமபிரநாணி புகக
ஜபநாட்டு ஜமைஜலயிருக்கும என்னத் தணற அடித்துவிட்டநார்கள கநாட்சயேகமைப்பநாளர்கள. சுற்றிலும
தருமைகலரநாயே மைன்னனின் சமைஸ்தநானப் புலவர்கள உட்கநார்ந்தபடிஜயே பல ஜகளவிககளக்
ஜகட்கின்றனநார். அவர்கள ஜகளவிகனநாக் ஷகல்லநாம உடனுக்குடன் கநாளஜமைகம அலட்சயேமைநாகச் சரித்துக்
ஷகநாண்ஜட பநாடஜவண்டும நநான் சரிக்கத்தநான் முயேன்ஜறன். ஆனநால் வியேர்த்து விறுவிறுத்துப்ஜபநான
அந்நிகலயில் சரிப்புக்ககள முகத்தல் ஜதநான்றியேதநா? இல்கலயேநா? என்று அன்று நநாடகம பநார்த்த
ரசகர்கள தநாம ஷசநால்லஜவண்டும! ஆம உண்கமை! தநாய் ஷமைநாழியேநாகியே தமிழின் மீது நநான் ஷகநாண்டிருந்த
எல்கலயேற்ற பற்றின் கநாரணமைநாகத்தநான் இந்த எமைகண்டத்கதத் தநாங்கிக் ஷகநாண்ஜடன். பநாடியே
பநாடல்களின் ஷபநாருளிஜல உளளம தகளத்தருந்ததநால்தநான் அந்தச் சரமைம எனக்குத்
ஷதரியேவில்கல. கநாளஜமைகம நநாடகம 17-2-1944 இல் ஷதநாடங்கி 13 நநாட்கள ஷதநாடர்ந்து
நகடஷபற்றது. நநாடகத்கத ஈஜரநாடு நகரமைக்கள பிர மைநாதமைநாக ரசத்தநார்கள.
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நநாடகத்தன் இறுதக் கநாட்சயில் கவி கநாளஜமைகம மைனம ஷநநாந்து அறம பநாடுகிறநார்.
மைண்மைநாரி ஷபநாழிகிறது. அத்ஜதநாடு நநாடகம முடிகிறது. இக்கநாட்ச சறப்பநாக அகமையே ஜவண்டும என்
பதற்கநாக ஏஜதஜதநா ஷசய்து பநார்த்ஜதநாம. வழக்கமஜபநால மின்னல் இடி, மைகழ, அதற்ஜகற்ற ஒகச
இவற்கறஷயேல்லநாம கநாண்பித் ஜதநாம; ஆனநால் எங்களுக்கு மைன நிகறவு ஏற்படவில்கல. பத்து நநாட்கள
நநாடகங்கள நடந்தபின் ஒரு புதயே ஜயேநாசகன ஜதநான்றி யேது. ஜமைஜல பரண்மீது பல இடங்களில் இருந்து
மைரத்துரளககள அப்படிஜயே தூவிக் ஷகநாண்டிருந்தநால் மைண்மைநாரிப் ஷபய்வது ஜபநால் இருக்குஷமைனத்
ஜதநான்றியேது. அப்படிஜயே கநாகலயில் ஒத்தகக பநார்த்ஜதநாம. பிரமைநாதமைநாக இருந்தது. இரவு நநாடகத்தலும
அப்படிஜயே ஷசய்யேத் தட்டமிட்ஜடநாம. ஷபரியேண்ணநாவுக்கு எங்கள தட்டம ஷதரியேநாது.
இரவு நநாடகத்தல் எமைகண்டம பநாடிவிட்டுக் கீழிறங்கிஜனன். ஜகநாபத்ஜதநாடு அறம பநாடிஜனன்.
ஜகநாளர் இருக்கும ஊர்: ஜகநாளகரவு கற்ற ஊர்:
கநாகளகளநாய் நின்று கதறும ஊர் கநாகளஜயே
விண்மைநாரி யேற்று ஷவளுத்து மிகக் கருத்து
மைண்மைநாரிப் ஷபய்கஇந்த வநான்
ஜகதநார ஷகசௌகள ரநாகத்தன் நநான் ஷவண்பநாகவ ஆஜவசத்ஜதநாடு பநாடி முடித்ததும தட்டப்படி ‘ஜசநா’
என்று மைகழ ஒகசயும மின்னல் மின்னி இடியும முழங்கின. ஜமைலிருந்து மைரத்துநாள மைண் மைநாரியேநாகப்
ஷபநாழிந்தது. சகபஜயேநாஷரல்லநாம ஆரவநாரத்ஜதநாடு பிரமைநாதமைநாகக் ககதட்டிப் பநாரநாட்டினநார்கள.
எங்களுகடயே மைகிழ்ச்சக்கு எல்கலஜயே இல்கல. நநாடகம முடிந்ததும ஜமைலிருந்து முன்மைநாரியேநாகப்
ஷபய்த மைரத்துநாள மைநாரிகயேத் துகடத்துச் சுத்தப்படுத்துவதுதநான் ஷபருமபநாடநாக இருத்தது.
“ஜநற்று மைண்மைநாரி ஷபநாழியும கநாட்ச ஷரநாமபப் பிரமைநாதம!” என்று யேநாஜரநா ஷபரியேண்ணநாவிடம
ஷசநான்னநார்கள ஜபநாலிருக்கிறது. அந்தக் கநாட்சகயேப் பநார்க்க அவரும ஆர்வத்ஜதநாடு வந்தருந்தநார். கநாட்ச
நகடஷபற்றது. எங்கள துரதர்ஷ்டம அன்று, கநாற்று ஷகநாஞ்சம அதகமைநாய் இருந்தது. ஜமைலிருந்து மைரத்
துரளககளத் தூவியே ஜபநாது அது ஜமைகடயிலிருந்து சகபக்குப் பறந்து ஷசன்றது. முன்னலிருந்த பக்க
ஜமைளக்கநாரர்கள தண்டநாடினநார்கள. ஆர்ஜமைநானியேம, மிருதங்கம, கிளநாரிஷநட், பிடில் ஆகியே இகசக்
கருவிகஷளல்லநாம மைரத்துநாள புகுந்துஷகநாண்டு அவர்ககளத் தக்குமுக்கநாடச் ஷசய்தது. நநாடகம முடிந்து
சகபஜயேநார் ஷவளிஜயே ஜபநாகுமஜபநாது “ஜமைகடயில் ஷபய்யே ஜவண்டியே மைண் மைநாரி நமமீது ஷபய்து
விட்டஜத” என்று சபித்துக் ஷகநாண்ஜட ஷசன்றநார்கள. மைண்மைநாரி மீது ஷபரியேண்ணநாவுக்கு ஒஜர ஜகநாபம.
“என்னடநா இது மைண்மைநாரி மீது நநாடகம? ஜமைகட சகப எல்லநாம அலங்ஜகநாலப்படுத்த விட்டீர்கஜள!
இந்த நநாடகம இனி நமைக்குத் ஜதகவயில்கல. நீ எமைகண்டம பநாடுவகதப் பநார்க்கும ஜபநாது எனக்குப்
பரிதநாபமைநாக இருந்தது. ஜவண்டநாம. இந்த அறம பநாடும நநாடகஜமை நமைக்கு ஜவண்டநாம. நநாகளஜயேநாடு
நிறுத்த விடுங்கள. இந்த மைரத்துநாள மைநாரியும நநாகள ஜவண்டநாம” என்று ஷசநால்லிவிட்டநார். இதற்கு ஜமைல்
அப்பீல் ஏது?
இதற்ஜகற்றநாற்ஜபநால் கநாளஜமைகம ககடச நநாளன்று 29.2.1944 ஆம ஜதத இரவு 10 மைணிக்கு எங்கள
சற்றப்பநா தரு. டி. எஸ். ஷசல்லமபிளகள அவர்கள கநாலமைநானதநாகத் தந்த வந்தது. எல்லநாம ஜசர்ந்து
நன்றநாக உருவநாகியிருந்த கநாளஜமைளம நநாடகத்கதத் ஷதநாடர்ந்து நடத்த வநாய்ப்பின்றி நிறுத்தும படியேநாக
ஜநர்ந்தது.

பில்ஹனன்
தருச்ச வநாஷனலி நிகலயேம 29.8-1943 ல் பில்ஹணன் நநாடகத்கத ஒலிபரப்பியேது. நநாடகத்தல் எம. ஜக.
தயேநாகரநாஜே பநாகவதர் பங்கு ஷகநாண்டநார். எனஜவ அதகன ஆர்வத்ஜதநாடு ஜகட்ஜடநாம. நநாடக
உகரயேநாடல்கள நன்றநாக இருந்தன. அதன் ஆசரியேர் ஏ. எஸ். ஏ. சநாமி என்பகத அறிந்ஜதநாம. அவஜரநாடு
ஷதநாடர்பு ஷகநாண்ஜடநாம, வநாஷனலி நநாடகத்கத ஜமைகட நநாடகமைநாக்கித் தருமைநாறு ஜகட்ஜடநாம. அவர்
ஈஜரநாட்டுக்கு வந்து எங்ககளச் சந்தத்தநார். நநாடகத்கதப் படித்ஜதநாம. எங்களுக்கு நிரமபவும பிடித்தது.
நககச்சுகவக் கநாட்சகள சலவற்கற எழுதச் ஜசர்த்தநார் சன்னண்ணநா. மைதுரகவி
பநாஸ்கரதநாஸ் பநாடல்ககள எழுதனநார். ஏற்கனஜவ புரட்சக் கவிஞர் பநாரததநாசனின் பில்ஹணியேத்கதப்
படித்து அதன் சுகவகயே அனுபவித்தவன் நநான். நநாடகத்தன் பிற்பகுத அதகனத் தழுவியிருக்க
ஜவண்டுஷமைனக் கூறிஜனன். ஏ. எஸ். ஏ. சநாமி ஏற்றுக்ஷகநாண்டநார். அதன்படிஜயே எழுதத் தந்தநார்.
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அவருகடயே உகரயேநாடல்கள சன்னஞ்சறு வநாக்கியேங்களநாக புதயே நகடயில் அகமைந்தருந்தன. ஏ. எஸ்.
ஏ. சநாமி தகரப்படத் துகறயில் சறந்த வசனகர்த்தநாவநாகப் புகழ் ஷபறுவநார் என்று அப்ஜபநாஜத கூறிஜனன்.
புரட்சக் கவிஞர் பநாரததநாசனுக்குப் பில்ஹணன் நகடஷபறவிருப்பது பற்றி எழுதஜனன். “தங்கள
பில்ஹணியேத்தலுளள புரட்சக்கவியின் அடிப் பகடயில்தநான் நநாடகத்தன் பிற்பகுத அகமைந்தருக்கிறது.
அதகனப் பயேன்படுத்தக் ஷகநாளவதற்கு அனுமைதக்க ஜவண்டும” என்று ஜகட்டிருந்ஜதன், அதற்கு
பநாஜவந்தரிடமிருந்து பதலில்ஜல. ஒரு வநாரத்தற்குப் பின் மீண்டும எழுதஜனன். அதற்கும பதல்
இல்கல. மூன்றநாவது முகறயேநாக ஒரு கடிதம எழுதஜனன்.
“தங்கள புரட்சக் கவியிலுளள சல கருத்துக்ககள ‘பில்ஹணன்’ நநாடகத்தல் ககயேநாளப்ஜபநாகிஜறநாம.
அதற்குத் தங்களின் அன்பநான அனுமைத ஜதகவ. இந்த மூன்றநாவது கடிதத்தற்கும தங்களிடமிருந்து பதல்
கிகடக்கநாவிட்டநால் தநாங்கள அனுமைத யேளித்ததநாகஜவ கருதப்படும என்பகதப் பணிஜவநாடு
ஷதரிவித்துக் ஷகநாளகிஜறன்.”
என்று எழுதஜனன். அதற்கும பதல் இல்கல. சரி இனி ஜநரில் கண்டு ஷசநால்லிக்ஷகநாளளலநாம என்ற
துணிஜவநாடு நநாடகத்கத நடத்தஜனநாம. 1944 மைநார்ச்சு 13 ஆம ஜதத பில்ஹனன் அரங்ஜகறியேது.

நிலவுக் கநாட்ச
பில்ஹணனுக்ஷகன்று சல கநாட்சககளத் தயேநாரித்ஜதநாம. பில்ஹணனின் ஆசரமைம, யேநாமினியின் பூகஜே
அகற, சூரியே பகவநானின் சகல, ககலபயில் மைண்டபம, நிலவுக்கநாட்ச, சகறச் சநாகல. நநாடகத்தற்குப்
புதயே ஆகடயேணிகளும தயேநாரநாயின, ஒரு சறந்த இலக்கியே நநாடகத்கத எந்ஷதந்த வககயில் அழகு
படுத்த முடியுஜமைநா அந்த வககயிஷலல்லநாம பில்ஹணகன அழகு ஷசய்ஜதநாம. இந்நநாடகத்தல்
பில்ஹணனநாக நநான் நடித்ஜதன். கதநாநநாயேகி யேநாமினியேநாக தஷரளபத நடித்தநாள. பில்ஹனனில்
அவளுகடயே அருகமையேநான நடிப்பிகன இப்ஜபநாதும எண்ணிப் பநார்க்கிஜறன்; மைறக்க முடியேவில்கல!
இன்ஷனநாருவர் அப்படி நடிக்க முடியுமைநா என்ஜற எண்ணத் ஜதநான்றுகிறது. தஷரளபதயின் இகசத்
தறனும அபநாரமைநான நடிப்பநாற்றலும பில்ஹணன் நநாடகத்தன் தரத்கத பன்மைடங்கு உயேர்த்தன என்பதல்
ஐயேமில்ஜல.
பில்ஹணகனப் பிறவிக் குருடனநாக எண்ணியிருக்கிறநாள யேநாமினி. பநாடம நடந்து ஷகநாண்டிருக்கிறது.
ஜநரம ஜபநானஜத இருவருக்கும ஷதரியேவில்கல. அன்று ஷபளர்ணமி; முழு நிலவு ஜதநான்றுகிறது.
கவிஞனின் உளளம துளளுகிறது. கவிகத ஊற் ஷறடுக்கப் பநாடுகிறநான் பில்ஹணன். இந்தக் கட்டத்தல்
புரட்சக் கவிஞரின் பநாடகல அப்படிஜயே ஜசர்த்துக் ஷகநாண்ஜடன்.

ஜதன் ஷசநாட்டும கவிகத
நீலவநான் ஆகடக்குள உடல் மைகறத்து
நிலநாஷவன்று கநாட்டுகின்றநாய் ஒளிமுகத்கத!
ஜகநாலமுழு துமகநாட்டி விட்டநால் கநாதல்
ஷகநாளகளயிஜல இவ்வுலகம சநாஜமைநா? வநானச்
ஜசநாகலயிஜல பூத்ததனிப் பூஜவநா? நீதநான்
ஷசநாக்கஷவளளிப் பநாற்குடஜமைநா? அமுத ஊற்ஜறநா?
கநாகலவந்த ஷசமபளித கடலில் மூழ்கிக்
கனல்மைநாறிக் குளிரகடந்த ஒளிப்பிழமஜபநா?
பநாஜவந்தரின் ஜதன் ஷசநாட்டும உவகமை நயேம ஷசறிந்த இந்தக் கவிகதயிகன பியேநாகு ரநாகத்தல்
பநாடிவிட்டு, மைதுரகவி பநாஸ்கர தநாசரின் “அமுத பூரணக் ககலயின் மைத” என்னும பநாடகல அத்ஜதநாடு
இகணத்துப் பநாடி உச்சஸ் தநாகயேயில் நிறுத்துவதும, முழு நிலவு ஜதநான்றுவதும, இளவரச யேநாமினி
பிறவிக் குருடகன கவிஞன் நிலகவ எப்படிப் பநார்த்தநான் என்று வியேப்புணர்ச்சகயே
ஷவளிப்படுத்த நடிப்பதும சகபஜயேநாகர ஷமைய்சலிர்க்க கவக்கும. தகரகயேக் கிழித்து யேநாமினி
கவிஞகனப் பநார்க்கிறநாள. அவனும அவகளப் பநார்க்கிறநான். கவிஞன் கண்ணிழந்தவன் அல்லன்
என்பகத உணர்கிறநாள யேநாமினி. அவள ஜநநாய் ஷகநாண்டவள அல்லள என்பகதக் கவிஞனும அறிகிறநான்
. இருவர் கண்களும சந்தக்கின்றன. கவிஞன் மீண்டும பநாடுகிறநான்.
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மின்னற் குலத்தல் விகளந்தஜதநா! வநான்
வில்லின் குலத்தல் பிறந்தஜதநா!
கன்னல் தமிழ்க்கவி வநானரின் உளக்
கற்பகனஜயே உருப் ஷபற்றஜதநா!
ஷபநான்னின் உருக்கிற் ஷபநாலிந்தஜதநா! ஒரு
பூங்ஷகநாடிஜயேநா மைலர்க்கூட்டஜமைநா!
என்னவியேப்பிது! வநானிஜல-இருந்
தட்டத்ஜதநார் மைநாமைத மைங்ககயேநாய்
என்ஷனதஜர வந்து வநாய்த்தஜதநா-புவிக்கு
ஏதது ஜபநாஷலநாரு தண்ஷணநாளி?
அடடநா! என்ன அருகமையேநான கவிகத! இகதப் ஜபநான்ற இலக்கியே நயேஞ்ஷசறிந்த நநாடகங்ககள இனிப்
பநார்க்கப் ஜபநாகிஜறநாமைநா என்ஜற ஏக்கமுண்டநாகிறது.
பில்ஹனனில் யேநாமினியின் தந்கத மைன்னன் மைதனனநாக நடித்தநார் தமபி பகவத. மைன்னன், யேநாமினி,
பில்ஹணன் மூவரும வநாதடும கட்டம சகபஜயேநாரிகடஜயே ஷசநால்லுக்குச் ஷசநால் கக தட்டகலப்
ஷபற்றது. அவ்வளவு உணர்ச்சகரமைநான உகரயேநாடல்ககள எழுதயிருந்தநார் ஏ. எஸ். ஏ. சநாமி.
பில்ஹனனில் நககச்சுகவப் பகுத நநாங்கள எதர்பநார்த்த கதவிடச் சறப்பநாக அகமைந்தது.
ஷமைய்க்கவியேநாக டி. என். சவதநானு ஜதநான்றிச் சகபஜயேநாகர வயிறு குலுங்கக் குலுங்கச் சரிக்க கவத்தநார்.
யேநாமினியின் கனவுக்கநாட்சகள தகரப்படக்கநாட்சஜபநான்று மிக உயேர்ந்த முகறயில் அகமைக்கப்
ஷபற்றிருந்தன. துஷ்யேந்தன் சகுந்தகல சந்தப்பு; ரநாமைர் சகத கன்னிமைநாடச் சந்தப்பு; அமபிகநாபத
அமைரநாவத கநாதல்; குஜலநாத்துங்கன் ஜகநாபநாஜவசத்ஜதநாடு வந்து வநாகள வீசுதல் ஆகியே கநாட்சககள
யேநாமினியின் படுக்கக அகறயில் ஷமைளன நநாடகங்களநாக ஷமைல்லியே தகரயுளஜள நடித்துக் கநாட்டச்
ஷசய்ஜதநாம. ஒவ்ஷவநாரு கநாட்ச மைநாறுமஜபநாதும சகபஜயேநார் ஆரவநாரத்ஜதநாடு கரஜகநாஷம ஷசய்தனநார்!

தகரப்படத் துகற வரஜவற்றது
ஏ. எஸ். ஏ. சநாமியின் உகரயேநாடல்கள நன்றநாக இருப்பதநாகவும, உடஜன வந்து நநாடகத்கதப் பநார்க்க
ஜவண்டுஷமைன்றும ஜேஜூபிடர் பிக்சர்ஸ் சஜகநாதரர் ஜசநாமுவுக்குக் கடிதம எழுதஜனன். அவரும தந்த
ஷகநாடுத்துவிட்டு மைறுநநாஜள வந்தநார். நநாடகத்கதப் பநார்த்தநார். சநாமிகயேச் சந்தத்தநார். ஆறு படங்களுக்கு
வசனம எழுத உடஜன ஒப்பந்தம ஷசய்தநார். பில்ஹணன் 15 நநாட்கள ஷதநாடர்ந்து நகடஷபற்றது. நநாடகம
முடிந்ததும ஷசன்கனக்குச் ஷசல்லச் சத்தமைநானநார் ஏ. எஸ். ஏ. சநாமி. சநாமிகயே அன்ஜபநாடு ஆதரித்துத்
தகரயுலகில் முன்னுக்குக் ஷகநாண்டு வரஜவண்டு ஷமைன்று ககலவநாணருக்கு ஒரு கடிதம எழுதக்
ஷகநாடுத்தனுப்பிஜனன். ஷசன்கன ஷசன்ற ஒரு வநாரத்தற்குப்பின் சநாமியிடமிருந்து கடிதம வந்தது.
ககலவநாணர் தனக்குத் ஜதகவயேநான எல்லநா உதவிககளயும ஷசய்துவருவதநாக எழுதயிருந்தநார். தகரப்
படத் துகறயில் பணிபுரியே பல ஆண்டுகளநாக முயேன்று, பின் அம முயேற்சகயேஜயே ககவிட்டவர் ஏ. எஸ்.
ஏ. சநாமி. இப்ஜபநாது பில்ஹணன் நநாடகத்தன் மூலம அவகர இருகரம கூப்பி வர ஜவற்றுக் ஷகநாண்டது
தகரப்படத் துகற. ஈஜரநாட்கட விட்டு சஜகநாதரர் சநாமி ஷசன்கனக்குப் புறப்பட்டஜபநாது அவகர
மைனதநார வநாழ்த்த வழியேனுப்பிஜனன்.

சமபூர்ண இரநாமைநாயேணமும சநாத்வீக மைறியேலும
நநாடகக் ககல மைநாநநாடுவகர எங்களிடம நட்பும பநாசமும கவத்தருந்தநார் ஷபரியேநார் ஈ. ஜவ. ரநா. அவர்கள.
மைநாநநாடு குழப்பம எதுவுமின்றி நல்ல முகறயில் நடந்தபின், அந்தப் பநாசமும பரிவும சறிது
குகறவதுஜபநால் ஜதநான்றியேது. நநான் அச்சகத்தற்கு அடிக்கடி ஷசல்ஜவன். ஷபரியேநார் முன்ஜபநால்
கலகலப்பநாகப் ஜபசுவது இல்கல. எங்கள ஜமைல் ஏஜதநா சறிது ஜகநாபமிருப்பகத நநான்
புரிந்துஷகநாண்ஜடன். ஆனநாலும அதகனப் புலப்படுத்தக் ஷகநாளளநாமைல் வழக்கம ஜபநால் அன்பநாகஜவ
பழகி வந்ஜதன்.
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ஏறத்தநாழ 11 மைநாதங்கள ஈஜரநாட்டில் நநாடகங்கள நகட ஷபற்றன. நநாடக வளர்ச்சக்குரியே
வககயில் நநாடகக் ககல அபிவிருத்த மைநாநநாடும நடந்தது. சவநாஜி, கநாளஜமைகம, பில்ஹணன் ஆகியே
மூன்று இலக்கியேச் சறப்பு வநாய்ந்த புதயே நநாடகங்கள அரங்ஜகறின. அடுத்தபடியேநாகத் தருப்பூருக்குப்
ஜபநாகத் தட்டமிட்ஜடநாம. அதல் ஏஜதநா சக்கல் ஏற்பட்டது. எனஜவ கநாகரக்குடி ஷண்முக விலநாஸ்
தஜயேட்டர் ஜபச முடிவு ஷசய்யேப்பட்டது. ஈஜரநாட்டில் 1944 ஏப்ரல் 1 ஆம ஜதத சமபூர்ண
இரநாமைநாயேணம பட்டநா பிஜஷக நநாடகமைநாக கவக்கப்பட்டது.
நநாடகத்தற்கு முந்தயே நநாள அதர்ச்ச தரத்தக்க ஒரு ஷசய்த பரவலநாகக் கநாதல் விழுந்தது. நநாகள
நகடஷபறவிருக்கும இரநாமைநாயேணத்கத யேநாஜரநா மைறியேல் ஷசய்யேப்ஜபநாகிறநார்கள என்று. நநான்
நமபவில்கல. நன்கு விசநாரித்ஜதன். ஷசய்த உண்கமைதநான் என்று ஷதரிந்தது. நநாடக அரங்கின்
நுகழவநாயிலில் நின்று ஷகநாண்டு, “பகுத்தறிவுக்கு முரணநான இந்தப் புரநாண இதகநாச நநாடகங்ககளப்
பநார்க்கநாதீர்கள” என்று உளஜள நுகழஜவநாரிடம ஷகஞ்சக் ஜகட்டுக் ஷகநாளவதநாக மைறியேல் நடத்தும
ஷபரியேநார் அவர்களின் ஷதநாண்டர்கள தட்டமிட்டிருப்பதநாகச் ஷசநான்னநார்கள. கநாலஷமைல்லநாம நநாங்கள
நடத்தயே இரநாமைநாயேணம, பநாரதம, சவ வீலநா, கந்தலீலநா, கிருஷ்ணலீலநா, மையில்இரநாவணன் எல்லநா
நநாடகங்ககளயும பநார்த்துவிட்டு, எங்களுக்குப் பநாரநாட்டுகளும நடத்தப் ஷபருகமைப் படுத்தயே ஷபரியேநார்
அவர்கள ஏணிப்படிச் ஷசய்கிறநார் என்பது புரியேநாமைல் தவித்ஜதநாம.
ஷபரியேண்ணநா இச்ஷசய்தகயே அறிந்ததும நநாடகத்தன்று கநாகல ஜபநாலீஸ் ஷபரியே அதகநாரிகயேச்
சந்தத்தநார். ஷபரியேநார்.அவர்களின் ஷதநாண்டர்கள மைறியேல் ஷசய்வகதத் தநாம தகட ஷசய்யே
வில்கலஷயேன்றும, ஷபநாதுமைக்களுக்குத் ஷதநாந்தரவு ஏற்படநாதவககயில் அகமைதயேநாக மைறியேல்
நகடஷபறுமபடி பநார்த்துக் ஷகநாளள ஜவண்டுஷமைன்றும ஜகட்டுக் ஷகநாண்டநார். ஜபநாலீஸ் அதகநாரி தநாம
ஜவண்டியே நடவடிக்ககஷயேடுத்துக் ஷகநாண்டு அகமைத கநாப்பதநாக வநாக்களித்தநார்.

எல்ஜலநாரும வருந்தனர்
நநான் ஷபரியேநார் அவர்ககளச்சந்தக்க முயேன்ஜறன். அவர் அச்சகத்தலும இல்கல; வீட்டிலும இல்கல.
எங்கு ஜபநாய்ச் சந்தப்பது? ஷபரியேநாரின் தகமையேனநார் ஈ. ஜவ. கிருஷ்ணசநாமி நநாயேக்கர் அவர்ககளச் சந்தத்து
விபரங்ககளச் ஷசநான்ஜனன். அவர் மிகவும வருத்தப்பட்டநார். ஷபரியேநார் அவர்களின் கடவுள பற்றியே
ஷகநாளககயில் கருத்து ஜவறுபநாடுகடயே நண்பர்கள ஈஜரநாட்டில் ஏரநாளமைநாக இருந்தனநார்.
அவர்கஷளல்லநாம ஷசய்தகயேக் ஜகட்டு வருந்தனநார்கள. இரநாமைநாயேணத்கதக் ஷகநாளுத்த ஜவண்டும என்ற
கிளர்ச்ச சுடர் விட்டு எரிந்து ஷகநாண்டிருந்த கநாலம அது. அந்தக் ஷகநாளககயிஜல நநாங்கள முற்றிலும
மைநாறுபட்டு நின்ஜறநாம.
சமுதநாயே சர்தருத்தக் ஷகநாளகககளிஜல ஷபரியேநார் அவர்கஜளநாடு எங்களுக்கு ஷநருங்கியே உடன்பநாடு
இருந்தது. அவரது ஷபருகமைக்குரியே ஷதநாண்டிகன நநாங்கள சறிதும குகறத்து மைதப்பிடவில்கல.
ஷபரியேநார் அவர்கள என்றும எங்கள மைதப்புக்கு உரியேவர்தநாம. ஆனநாலும எங்கள அடிப்பகடயேநான சல
ஷகநாளககககள இதற்கநாக இழக்க முடியேநாதல்லவநா?
மைநாகல 6 மைணி ஆயிற்று. அறிஞர் அண்ணநா ஈஜரநாட்டில் வந்தருக்கிறநார் என்று ஜகளவிப்பட்ஜடன்.
அவகரச் சந்தக்க இயேல வில்கல. நநாடக அரங்கின் முன் ஜபநாலீசநாரின் நடமைநாட்டம அதகரித்தது.
ஆங்கநாங்கு சலர் கூட்டங் கூட்டமைநாக நின்றநார்கள. ஏஜதநா நகடப்ஷபறப் ஜபநாவது ஜபநான்ற சூழ்நிகல
கநாணப்படது. மைணி 8 அடித்தது. டிக்கட் ஷகநாடுக்கும அகற தறக்கப்பட்டது. மைக்கள ஆண்களும
ஷபண்களுமைநாக சநாரி சநாரியேநாக வந்து டிக்ஷகட் வநாங்கினநார்கள. வநாயில் தறக்கப்பட்டது.
ஷபரியேண்ணநாவும, ஷகநாட்டககச் ஷசநாந்தக்கநாரர் முதலநாளி சநாய்புவும சநாய்மைநான நநாற்கநாலிகளில் நுகழ
வநாயிலருஜக அமைர்ந்தருந்தநார்கள.

சவதநானு ஷபற்ற பட்டம
சரியேநாக 9.30 க்கு நநாடகம ஷதநாடங்கப் ஷபற்றது. உளளிலும ஷவளியிலுமைநாக மைக்கள குழுமியிருந்தனநார்.
மைரியேல் எதுவும நகட ஷபறவில்கல. எவ்விதக் குழப்பமும இல்கல. நநாடகம அகமைதயேநாக நடந்தது.
அதற்கு முன் நடந்த எல்லநா இரநாமைநாயேண நநாடகங்ககளயும விட அன்று மிகச் சறப்பநாக் நடந்தது. தமிழ்
நநாடகக்ககல அபிவிருத்த மைநாநநாட்டிகனப் ஷபநாறுப்ஜபற்று முன்னின்று நடத்தயே எங்கள நககச்சுகவ
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நடிகர் சவதநானுகவ நநாடக மைநாநநாட்டின் வரஜவற்புக் குழுவினரும, நகரப் ஷபநாதுமைக்களும பநாரநாட்ட
விருமபினநார். அதற்கு முன் கூட்டிஜயே எங்கள அனுமைதகயேயும ஷபற்றனநார். ஈஜரநாடு நகரப் ஷபநாது மைக்கள
சநார்பில் நகரசகபத் தகலவர்.தரு ஆர். ஜக. ஜவங்கடசநாமிநநாயேக்கர் அவர்கள.சவதநாண வின்
நநாடகக்ககல ஆர்வத்தகனயும நககச்சுகவத் தறகனயும பநாரநாட்டி நககச்சுகவச் ஷசல்வன் என்ற
சறப்புப் பட்டம ஷபநாறிக்கப் ஷபற்ற ஷபநாற்பதக்கத்கத வழங்கினநார்.

அண்ணநா தகலயீட்டநால் அகமைத நிலவியேது
மைறுநநாள விடிந்ததும அறிஞர் அண்ணநா அவர்கள தகலயீட்டினல் முன்னநாள இரவு மைறியேல்
நகடஷபறவில்கல என்பகத அறிந்ஜதன். நநாடகக்ககல மைநாநநாட்டன்று தகலவர் ஆர். ஜக. சண்முகம
அவர்களுக்கு கறுப்புக்ஷகநாடி ஆர்ப்பநாட்டம நகட ஷபறநாமைல் தடுத்ததும இப்ஜபநாது இரநாமைநாயேணம
நநாடகத்கத மைறியேல் ஷசய்யே இருந்தவர்களுக்கு அறிவுகர கூறித் தடுத்து நிறுத்தயேதும அறிஞர் அண்ணநா
அவர்களிடம நநான் கவத்தருந்த மைதப்கபப் பன்மைடங்கு உயேர்த்தன. அவருக்கு நன்றி கூறி நீண்ட கடிதம
எழுதஜனன்.
இந்த நிகழ்ச்சக்குப் பின்னும ஷபரியேநார் அவர்களமீது என்கன ஷபநாறுத்த வகரயில் மைனத்தநாங்கல்
எதுவும இல்கல. ஏப்ரல் 20 ஆம ஜதத ஷகநாட்டகக முதலநாளி கநான்சநாகிப் ஜசக்தநாவுத் அவர்கள
கமஷபனிக்கு ஒரு ஷபரியே விருந்து நடத்தனநார். நகரப்பிரமுகர்கள எல்ஜலநாரும கலந்து ஷகநாண்டநார்கள.
ஷபரியேநார் அவர்கள வந்து கலந்துஷகநாளளநாதது எனக்குப் ஷபருங்குகறயேநாக இருந்தது, இருந்தநாலும
விருந்து முடிந்ததும நநான் மைட்டும ஷபரியேநார் அவர்கள இல்லம ஷசன்று வழக்கமஜபநால் எல்ஜலநாரிடமும
விகட ஷபற்றுக் ஷகநாண்ஜடன். மைறுநநாள புறப்பட்டு கநாகரக்குடி வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம.
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பநாகவதரின் ககலக் குடுமபம
கநாகரக்குடி கவரம அருணசலம ஷசட்டியேநாரின் தஜயேட்டரில் 5.5.44-இல் சவலீலநா ஷதநாடங்கியேது.
தஜயேட்டரில் நநாடகம நடத்துவதற்கு கலஷசன்ஸ் ஷகநாடுக்க நகர சுகநாதநார அதகநாரி ஏஜதநா தகரநாறு
ஷசய்தநார். அவகரச் சரிபடுத்த கலஷசன்ஸ் வநாங்குவதற்குள 14 நநாட்கள ஓடிவிட்டன. ஏப்ரல் 21 ம ஜதத
கநாகரக்குடிக்கு வந்ஜதநாம. ஜமை 5-ம ஜதததநான் நநாடகத்தகுரியே கலஷசன்ஸ் கிகடத்தது.
சவலீலநா ஷதநாடர்ந்து நல்ல வசூலில் நகடஷபற்றது. சூல மைங்கலம பநாகவதரின் பிளகளகளநான டநாக்டர்
மீனநாட்ச சுந்தரமும சங்கீத பூஷணம ரநாதநாகிருஷ்ணனும தருமையேத்தல் இருந்தநார்கள. டநாக்டர்
மீனநாட்ச சுந்தரம சறந்த ரசகர். அவருகடயே மைகனவி கற்பகம அமகமையேநார் அவகரவிடப் பிரமைநாத
ரசகக. கணவனும மைகனவியும குழந்கதகஜளநாடு இரண்டு நநாகளக்கு ஒரு முகற சவ லீலநா பநார்க்க
வருவநார்கள. வருமஜபநாஷதல்லநாம எங்களுக்குச் சநாப்பிட ஏதநாவது ஷகநாண்டு வருவநார்கள.
பலகநாரங்ககளச் சுகவ ஜயேநாடு தயேநாரிப்பதல் கற்பகமமைநாளுக்கு நிகர் அவஜரதநான். ஷகநாண்டுவரும
கநாபிக்கநாகவும, ஜகநாதுகமை அல்வநாவுக்கநாகவும எங்கள சவதநாணவும, பிரண்டு ரநாமைசநாமியும கநாத்துக்
கிடப்பநார் கள. கற்பகமமைநாளின் அன்புக்கும ஆர்வத்துக்கும ஈடு இகண ஷசநால்ல முடியேநாது. நல்ல சங்கீதக்
குடுமபம அது. டநாக்டரும அவர் துகணவியும ஜபசக் ஷகநாளவகதக் ஜகட்பதற்ஜக சுகவயேநாக இருக்கும
டநாக்டர் மீனநாட்ச சுந்தரம ஏதநாவது ஷசநால்லுவநார்; உடஜன கற்பகம அமகமையேநார் “பநாத்ஜதஜளநா!
இப்படித்தநான் இவர் சதநா ஏதநானும உளறிண்டிருப்பநார். இவநாளுக்ஷகல்லநாம என்ன ஷதரியும? எல்லநாம
ஷபரியேவநாள ஜபநாட்ட பிச்கச, ஏஜதநா அந்தக் குடுமபத்தல் வந்து, அவர் புளகளயேநாப் ஷபநாறந்த தனநாஜல
இவநாளளநாம மைனுஷநா மைநாதரி நடமைநாடறநா!” என்று மைநாமைனநார் சூலமைங்கலம பநாகவதகர எப்ஜபநாதும
உயேர்த்தஜயே ஜபசுவநார். மைநாமைனரிடம இந்த அளவுக்கு அன்பும மைரியேநாகதயும கநாட்டும ஒரு மைருகிகயே
நநான் இதுவகர கண்டதல்கல. பநாகவதர் குடுமபம நநாடகத்தற்கு வந்து விட்டநால் ஆயிரம ரசகர்கள
வந்தது ஜபநால, எங்களுக்ஷகல்லநாம ஒஜர குதுரகலமைநாயிருக்கும.
அக்குடுமபத்தநாரின் ஒவ்ஷவநாரு ஷசயேலிலும ககலயேமசம நிகறந்தருக்கும. குலமைங்கலம பநாகவதர்
அவர்களுகடயே ஒவ்ஷவநாரு ஜபச்சலும நககச்சுகவ ததுமபி நிற்கும. அனுபவப் ஜபருண்கமைககள
அனநாயேசமைநாகக் ஷகநாட்டுவநார். இத்தககயே புலகமையும அன்பும நிகறந்த ஷபரியேவர் 1943-ஆம ஆண்டு
அக்ஜடநாபர் மைநாதம 24 ம ஜதத இகறவன் தருவடியில் அகமைத ஷபற்றகத அறிந்தஜபநாது நநாங்கள
அகனவரும ஷபரும துக்கத்தல் ஆழ்ந்ஜதநாம. அவருகடயே தருப்ஷபயேரநால் குலமைங்கலத்தல் ஒரு
சங்கீதமைகநால் நிறுவ அப்ஜபநாது நித ஜசகரித்துக் ஷகநாண்டிருந்தநார் கள. அந்த நிதக்கு நநாங்களும ஒருநநாள
நநாடக வசூகல கநாணிக்ககயேநாக அளித்ஜதநாம.
22 வது நநாள நடந்த சவ லீலநாவுக்கு குமைரரநாஜேநா முத்கதயேநா ஷசட்டியேநார் அவர்கள வந்தருந்தநார். மூன்று
ஷபரியே ஷவளளிக் ஜகநாப்கபககளப் பரிசநாக வழங்கிப் பநாரநாட்டினநார். ஷமைநாத்தம 37 நநாட்கள சவலீலநா
நகடஷபற்றது. 37 வது சவலீலநா நநாடகம சூலமைங்கலம பநாகவதர் நிதக்கநாக நடத்தப் ஷபற்றது. அன்று
ஆயிரம ரூபநாய்களுக்கு ஜமைல் வசூலநாயிற்று. அந்தத் ஷதநாகககயே அப்படிஜயே டநாக்டர் மீனநாட்ச
சுந்தரத்தடம ஷகநாடுத்ஜதநாம. 1937-இல் ஐமபதும நூறும வசூலநான கநாகரக்குடியில் இப்ஜபநாது
ஆயிரக்கணக்கில் வசூலநாயிற்று.

தனி வீட்டில் குடியிருந்ஜதன்
கமஷபனிக்கு ஒரு ஷபரியே வீடும, அதற்கு ஒரு பர்லநாங் துரத்தல் தஷரளபத தமபதகள, அக்கநா மைற்றும
ஷபண்களுக்கநாக ஒரு வீடும பநார்த்துக் குடியிருந்தநார்கள. ஒத்தகக முதலியேகவ பநார்ப்பதற்கு வசதயேநாக
நநானும எனக்குத் துகணயேநாக எங்கள குழுவின் நீண்ட கநாலப் பணியேநாளர் அனந்தன்
நநாயேரும குடியிருந்ஜதநாம. அனந்தன் கமஷபனியில் ஆரமபகநால முதஜல இருந்து வருபவர்.
இகடக்கநாலத்தல் ஆகட அணிவிப்ஜபநாரநாகப் பல ஆண்டுகள பணியேநாற்றியேவர். என்னிடம மிகுந்த
அன்பு ஷகநாண்டவர். இகடஜயே சல ஆண்டுகள ஜநநாயினல் பீடிக்கப்பட்டு கநாச-கயேநா முதலியே வட
இந்தயேத் தலங்களுக்ஷகல்லநாம ஷசன்று சன்னியேநாசயேநாகஜவ கநாலம கழித்தவர். மைதுகரயில் 108-வதுநநாள
சவலீலநா நகடஷபற்ற ஜபநாது ஏறத்தநாழ ஆயிரம பரஜதசகளுக்கு அன்னம பநாலித்ஜதநாம. அப்ஜபநாது
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பரஜதசகளுள ஒருவரநாக வந்த அனந்தகன நநாங்கள அகடயேநாளம கண்டு பிடித்ஜதநாம. சந்நியேநாசக்
ஜகநாலத்கதக் ககளத்து விட்டுக் கமஷபனியிஜலஜயே இருக்குமபடி ஜகட்டுக் ஷகநாண்ஜடநாம. அதன் பிறகு
அனந்தன் எனக்கு அன்புப் பணியேநாளரநாகக் கமஷபனியிஜலஜயே இருந்தநார்.
கமஷபனிப் பிளகளகளுக்கும ஷபண்களுக்கும முகறப்படி பரத நநாட்டியேம கற்றுத்தர பிரபல
நட்டுவனநார் தரு முத்துக்குமைநா சநாமிப்பிளகளகயேக் கமஷபனியில் ஜசர்த்துக் ஷகநாண்ஜடநாம. அவர்
அதகநாகலயிஜலஜயே நீரநாடி பூகஜே புனஸ்கநாரங்கஷளல்லநாம ஷசய்யேக் கூடியேவர். நநானிருந்த
தனிவீட்டிஜலஜயே அவருக்கு ஒர் அகற ஒதுக்கிக் ஷகநாடுத்ஜதன். தனமும கநாகல 10 மைணிமுதல் 12 மைணி
வகர நநானிருந்த இடத்தஜலஜயே நடனப் பயிற்ச நகடஷபறும. கமஷபனிப் பிளகளகளில்
சறப்பநாக ஷஜேயேரநாமைன், ஷசளந்தரநாஜேன், சங்கரன் ஆகியே மூவரும மைற்றும சலரும இவரிடம மிகுந்த
சரத்கதஜயேநாடு நடனம கற்றுக் ஷகநாண்டநார்கள. அவர்கள மூவரும இப்ஜபநாது பரதநநாட்டியே
ஆசரியேர்களநாக நல்லமுகறயில் பணியேநாற்றி வருகிறநார்கள.

ஈஜரநாட்டில் வந்த இளஞ் சறுமியேர்
ஈஜரநாட்டில் சவலீலநா நகட ஷபற்ற ஜபநாது, எங்கள கமஷபனியின் பகழயே
பலசநாலி ஜகநாபநாலபிளகள தம ஷசநாந்த ஊரநாகியே ஜகநாட்டயேத்தலிருந்து இரு சறுமியேகர அவர்கள
தந்கதஜயேநாடு அகழத்து வந்தநார். இருவரில் மூத்தவள சதநாவுக்குப் பதனநான்கு வயேதருக்கும. நன்றநாகப்
பநாடினநாள. அவள தங்கக இரத்தனம சுமைநாரநாகப் பநாடினநாள. இருவருக்கும குரல் நன்றநாயிருந்தது.
எனஜவ, கமஷபனியில் ஜசர்த்துக் ஷகநாண்ஜடநாம. இரு சறுமியேரும சன்னஞ்சறு ஜவடங்களில்
நடித்தநார்கள. சதநா இரநாமைநாயேணத்தல் பநால சகதயேநாக நன்றநாக நடித்தநாள. பில்ஹணன் நநாடகம தயேநா ரநான
ஜபநாது யேநாமினியின் ஜதநாழி மைஞ்சுளநா ஜவடத்கதச் சதநாவுக்குக் ஷகநாடுத்ஜதநாம. அதகனயும அழகநாகச்
ஷசய்தநாள. எதர் கநாலத்தல் சறந்த நடிககயேநாக வருவதற்குரியே அறிகுறிகள அவளிடமிருந்தன. இவ்விரு
சஜகநாதரியேரும முத்துக் குமைநாரசநாமிப் பிளகளயிடம நடனப்பயிற்ச ஷபற்றனநார்.

ககடயேம சஜகநாதரிகள
இவர்ககளப் ஜபநாலஜவ மைற்றும இரு சஜகநாதரியேர் கநாகரக்குடியில் ஜசர்ந்தநார்கள. அவர்களுக்கும இஜத
வயேதுதநான் இருக்கும. இருவருக்கும நல்ல குரல். மூத்தவள ஷபயேர் ரநாஜேம. இகளயேவள சந்தரநா.
இவ்விருவரும மைகநாகவி சுப்பிரமைணியே பநாரதயேநாரின் துகணவியேநார் தருமைத ஷசல்லமமைநாள
பநாரதயின் குடுமபத்கதச் ஜசர்ந்தவர்கள. இவர்களுகடயே ஷசநாந்த ஊர் தருஷநல்ஜவலி மைநாவட்டத்கதச்
சநார்ந்த ககடயேம என்ற சற்றுநார். எனஜவ ரநாஜேம சந்தரநா சஜகநாதரியேகரக் ககடயேம சஜகநாதரிகள என்ஜற
நநாங்கள குறிப்பிட்டு வந்ஜதநாம. இவ்விளம சறுமியேரும நட்டுவனநார் முத்துக்குமைநாரசநாமிப் பிளகளயிடம
மிகுந்த ஆர்வத்ஜதநாடு நடனப் பயிற்ச ஷபற்றநார்கள.

வளளல் டநாக்டர் அழகப்பச் ஷசட்டியேநார்
கநாகரக்குடியில் தமிழ்க்கடல் ரநாயே ஷசநாக்கலிங்கமஅவர்கள. ஜதசபக்தர் சநா. கஜணசன் அவர்கள, பட
அதபர் ஏ. வி.ஷமைய்யேப்பன் அவர்கள ஆகியே எல்ஜலநாரும ஒளகவயேநார் நநாடகம பநார்க்க ஆர்வத்ஜதநாடு
வந்தநார்கள. ஒளகவயேநார் ஷதநாடர்ந்து ஒருமைநாதத்தற்கு ஜமைல் நகடஷபற்றது. 26-8-44 இல் நடந்த
ஒளகவயேநார் நநாடகத்தற்குக் ஜகநாட்கடயூர் ஷகநாகட வளளல் டநாக்டர் அழகப்ப ஷசட்டியேநார் அவர்கள
தகலகமை தநாங்கி அருகமையேநாகப் ஜபசனநார். ஷபரியே ஷவளளிக் ஜகநாப்கபஷயேநான்று பரிசளித்தநார். தமிழ்
வளர்ச்சக்குரியே புதயே நநாடகம ஏதநாவது தயேநாரிக்கும ஜபநாது, அதற்குரியே கநாட்சத் தயேநாரிப்புச் ஷசலவு
முழுவகதயும தநாஜமை ஏற்றுக் ஷகநாளவதநாகத் தமைது ஷசயேலநாளரிடம ஷசநால்லி யேனுப்பினநார். எங்களுக்
ஷகல்லநாம நிரமபவும மைகிழ்ச்சயேநாக இருந்தது. ஒளகவயேநாருக்கு ஆச்சயேர் வருகக நநாளநாக ஆக
அதகமைநாகிக் ஷகநாண்ஜட வந்தது. தநாய்மைநார்களுக்கநாக ஆண்கள பகுதயிலிருந்தும ஷகநாஞ்சம இடம
ஒதுக்கிஜனநாம.

ககலவநாணர் வருககயும ககலயுணர்வும
கந்தலீலநா நநாடகம ஒருமைநாத கநாலம ஷதநாடர்ந்து நகடஷபற்றது. தடீஷரன்று ஒரு நநாள ககலவநாணரும, ஏ.
எஸ். ஏ. சநாமியும கநாரில் வந்து நநான் தங்கியிருந்த தனி வீட்டின் முன் இறங்கினநார்கள. நநான் அவர்ககள
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வரஜவற்ஜறன். ககலவநாணர் உளஜள வந்து என்ஜனநாடு நீண்ட ஜநரம ஜபசக்ஷகநாண்டிருந்தநார். சநாமி,
ஷபரியேண்ணநாகவப் பநார்த்து வரச்ஷசன்றநார். ஜக. ஆர். இரநாமைசநாமிகயேப்பற்றிக் ஜகட்ஜடன். “இரநாமைசநாமி
இனி நநாடகத்துக்கு வருவது சந்ஜதகம. தகரப்படத் துகறயில் அவனுக்கு நல்ல சந்தர்ப்பம இருக்கிறது”
என்று கூறினநார் ககலவநாணர். முத்துக்குமைநாரசநாமி நட்டுவனகர நநான் அவருக்கு அறிமுகப்படுத்த
கவத்ஜதன், “ஓ! இவகரப் பற்றி நிகறயேக் ஜகளவிப் பட்டிருக்கிஜறன்.” என்றநார் ககலவநாணர்.
நட்டுவனநார் மிகுந்த ஆர்வத்ஜதநாடு ‘சறிது அபிநயேம பநார்க்கிறீர்களநா?’ என்று ஷசநால்லிவிட்டு
ககலவநாணரின் அனுமைதக்கநாகக் கநாத்தரநாமைல் உட்கநார்ந்த நிகலயிஜலஜயே பநாடி அபிநயேம பிடிக்க
ஆரமபித்துவிட்டநார். ககலவநாணர் அவகரத் தடுத்து நிறுத்தநாமைல் முழுதும ஜகட்டநார். பநாட்டு முடிந்ததும
தன் சட்கடப் கபயிலிருந்த 10 ரூபநாய் ஜநநாட்கட ஷயேடுத்து ‘மைன்னிக்க ஜவண்டும; இப்ஜபநாது என்
ககயிலிருப்பது இதுதநான்; கட்டநாயேம நீங்கள ஷபற்றுக் ஷகநாளளஜவண்டும’ என்று நட்டுவனநார் ககயில்
ஷகநாடுத்தநார். நட்டுவனநார் இயேன்றவகரயில் ஜநநாட்கட வநாங்க மைறுத்தநார். ககலவநாணர் விடவில்கல,
“தங்ககளப் ஜபநான்ற ககலஞர்களுக்கு நநான் எவ்வளஜவநா ஷசய்யே ஜவண்டும. தற்சமையேம இகத வநாங்கிக்
ஷகநாளளுங்கள. ஷசன்கனக்கு வருமஜபநாது அவசயேம என்கன வந்துபநாருங்கள” என்றநார்.
ககலவநாணரின் அந்த உணர்கவக் கண்டு என் ஷமைய்சலிர்த்தது. பின்னும சறிது ஜநரம ஜபசக்
ஷகநாண்டிருந்துவிட்டுச் ஷசன்றநார் ககலவநாணர். நநாடகம பநார்க்க வருமைநாறு அகழத்ஜதன், “ஜவறு
கநாரியேமைநாக வந்ஜதன். இருந்தநால் வருகிஜறன்” என்று புறப்பட்டு விட்டநார்.

ஷசன்கனப்பயேணம
பில்ஹணன் நநாடக நூகல அச்சட விருமபிஜனநாம. ஷசன்கனயில் அச்சட ஜவண்டுஷமைன்று
ஆகசப்பட்டநார் ஆசரியேர் சநாமி. எங்கள சநார்பில் அதன் முழுப்ஷபநாறுப்கபயும தநாம
ஏற்றுக்ஷகநாளவதநாக வநாக்களித்தநார். ஷபரியேண்ணநாவின் ஒப்புதஜலநாடு ஷசன்கனயில் அதற்கநான
ஜவகலககளத் ஷதநாடங்கினநார். ஒவ்ஷவநாரு கநாட்சயின் முடிவிலும அதற்குப் ஷபநாறுத்தமைநான
நிழற்படங்ககள வகரயே ஏற்பநாடு ஷசய்தநார். நநாடகத்கத மூன்று அங்கங்களநாகப் பிரித்து, ஷமைநாட்டு, மைலர்,
மைணம என்று மூன்று அங்கங்களுக்கும ஷபயேர்சூட்டி ஒவ்ஷவநான்றுக்கும தனிஜயேஒவியேங்கள தீட்டச்
ஷசய்தநார். ஷசன்கன கமைர்ஷயேல் பிரிண்டிங் அச்சகத்தல் பில்ஹணன் அச்சநாகிக் ஷகநாண் டிருந்தது,
ஈஜரநாட்டில் நடந்த தமிழ் மைநாகநாண நநாடகக்ககல அபிவிருத்த மைநாநநாட்டு நடவடிக்ககககளயும
அப்படிஜயே அச்சட விருமபினநார். மைநாநநாட்டின் ஷசயேலநாளர் சவதநாண. அந்நூல் கநாகரக் குடி குமைரன் பவர்
பிரஸ்ஸிஜலஜயே அச்சடப்ஷபற்றது. ஜமைலட்கடகயே மைட்டும ஷசன்கனயிஜலஜயே அச்சட ஏற்பநாடு
ஷசய்ஜதநாம. இருநூல்களுக்குமைநான வகரபடங்கள ஷசன்கனயிலிருந்து வந்தன. இகவ சமபந்தமைநான
ஜவகலககளக் கவனிக்க நநான் ஷசன்கனக்குப் பயேணமைநாஜனன்.
ஷசன்கனயில் ககலவநாணகரச் சந்தத்ஜதன். ஜேஜூபிடர் அலுவலகத்தல் ஏ. எஸ். ஏ. சநாமிகயேப் பநார்த்ஜதன்.
பில்ஹணன் நநாடக நூலின் ஜமைலட்கட மிக அழகநாக இருந்தது. கண்கணக் கவரும முகறயில் அச்சடப்
ஷபற்றிருந்தது. நடிப்பிகசப் புலவகரயும பநார்த்ஜதன். நநான்கு நநாட்கள அங்கு தங்கிஜனன். நநாடகக் ககல
மைநாநநாட்டு நூலின் ஜமைலட்கடகயேயும பில்ஹணன் நநாடக நூகலயும விகரவநாக அனுப்பச் ஷசநால்லி
விட்டுக் கநாகரக்குடிக்கு வந்து ஜசர்ந்ஜதன்.

நநாடகக்ககல மைநாநநாட்டு நூல்
நநாடகக்ககல மைநாநநாட்டு நூல் அழகநாக அகமைந்தது. அப்ஜபநாது தமிழ் நநாட்டிலிருந்து வந்த அத்தகன
நநாடக சகபயினரும விளமபரம ஷகநாடுத்து ஆதரித்தனநார். மைநாநநாட்டுக்கு,
நன்ஷகநாகட வரவு ரூ. 1154-00
மைநாநநாட்டன்று டிக்கட் விற்பகன வரவு ரூ. 1819-00
ஆக ஷமைநாத்த வரவு ரூ 2973-00
2973–0–0
ஷசலவு விபரம ரூ. 2365-3-0
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இருப்பு ரூ. 607.13-0
இருப்புத் ஷதநாகககயேயும விளமபரத் ஷதநாகககயேயும கவத்துக் ஷகநாண்டு வரலநாற்றுச் சறப்பு
வநாய்ந்த தமிழ் மைநாகநாண நநாடகக்ககல அபிவிருத்த மைநாநநாடு என்னும நூகல மிகச் சறப்பநாக
ஷவளியிட்டநார் சவதநாண. கநாகரக்குடியில் பில்ஹணன் நநாடகம நகட ஷபற்றஜபநாது மைநாநநாட்டு நூலும,
பில்ஹணன் நநாடக நூலும ஷவளியிடப் ஷபற்றன. பில்ஹணன் கநாகரக்குடியில் ஒரு மைநாத கநாலம
நகடஷபற்றதநால் நநாடக அரங்கிஜலஜயே முன்னுநாற்றுக்கும ஜமைற்பட்ட நநாடக நூல் விற்பகன ஆயிற்று.
அடுத்தபடியேநாக தருச்சரநாப்பளளியில் நநாடகம நடத்த முடிவு ஷசய்யேப்பட்டது. 1-11-44 இல்
மைஜனநாகரநாகவ பட்டநா பிஜஷக நநாடகமைநாக நடத்த முடித்துக் ஷகநாண்டு தருச்சக்குப் பயேணமைநாஜனநாம.
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தமிழ் நநாடகப் பரிசுத் தட்டம
நவமபர் 4 ஆம நநாள தருச்ச ஜசர்ந்ஜதநாம. நநாடகம நகட ஷபறும நகர சகபத் தஜயேட்டரில் தங்கிஜனநாம.
கமஷபனிக்கு வீடு ஜதடியேகலந்ஜதநாம. எங்கும கிகடக்கவில்கல. ஷபண்களுக்கு மைட்டும ஷதன்னுரில்
ஒரு வீடு கிகடத்தது. நநாங்கள எல்ஜலநாரும தஜயேட்டரிஜலஜயே குடியிருக்க ஜவண்டியே ஷநருக்கடி
ஏற்பட்டது. சகமையேல்மைட்டும பக்கத்தலுளள ஒருசறியே வீட்டில் ஷசய்து ஷகநாட்டககயில் ஷகநாண்டு வந்து
பரிமைநாறினநார்கள. இதனநால் நநாடகத்கதத் ஷதநாடங்கவும தநாமைதம ஏற்பட்டது. கரூர் ஷவண்ஷணய் மைகல
ஷசட்டியேநாருக்குத் ஷதன்னுநாரில் ஷபரியே வீடு இருந்தது. அவர் ஜதவஜகநாட்கடயில் இருந்தநார். அவகரப்
பநார்த்துவர தமபி பகவத ஜதவக்ஜகநாட்கட ஜபநாய்த் தருமபினநார். ஷசட்டியேநார் ஊரில் இல்கல.ஜவறு
வழியின்றிக் ஷகநாட்டககயிஜலஜயே தங்கியிருந்ஜதநாம.
17.11.44 இல் தருச்சயில் சவலீலநா ஷதநாடங்கியேது. 1939 இல் தருச்சயில்தநான் சவலீலநாகவ
அரங்ஜகற்றிஜனநாம. அப்ஜபநாது வருவநாயில்கல. இப்ஜபநாது அஜததருச்சயில், அஜத நநாடக அரங்கில்
நநான்கநாண்டுகளுக்குப் பின் சவலீலநாகவ அஜமைநாகமைநாக வரஜவற்றநார்கள. ஞநாயிறு புதன்கிழகமைகளில்
மைநாகல 6.30 மைணிக்கும,மைற்ற நநாட்களில் இரவு 9-30 மைணிக்குமைநாக நநாடகம ஷதநாடர்ந்து 60 நநாட்கள
நகடஷபற்றது. கவரவிழநா ஷகநாண்டநாடிஜனநாம. தஞ்கச நகரசகபத் தகலவர் தரு ஏ. ஒய்.
அருளநானந்தசநாமி கநாடநார் சவ லீலநா கவர விழநாவுக்குத் தகலகமை வகித்துப் பநாரநாட்டினநார்.

தமிழ் நநாடகப் பரிசு
சறுககதப் ஜபநாட்டிப்பரிசு; ஷதநாடர்ககதப் ஜபநாட்டிப்பரிசு; கட்டுகரப்பரிசு என்ஷறல்லநாம
பத்தரிகககள நடத்துகின்றனஜவ நநாடகப்பரிசு என்று ஏன் ஒருவரும நடத்தவில்கல? என்ற ஜகளவி
எனக்குள எழுந்தது. இரண்டு மூன்று நநாட்கள இகதப் பற்றி நன்கு சந்தத்ஜதன். ஏன்?நநாஜமை ஒரு ஜபநாட்டி
நடத்தனுஷலன்ன? என்று ஜதநான்றியேது. ஷபரியேண்ணநா சன்னண்ணநா இருவரிடமும கலந்து
ஜயேநாசத்ஜதன். 1000 ரூபநாய்கள பரிசுக்கநாக ஒதுக்கலநா ஷமைன்று ஷபரியேண்ணநா கூறினநார். மைறுநநாஜள
அதற்கநான ஒரு ஷபரியேதட்டம வகுத்ஜதநாம. பரிசுக்குரியே நநாடகங்ககளத் ஜதர்ந் ஷதடுப்பதற்கு
நீதபதகளநாக யேநாகரப்ஜபநாடலநாம என்றவிவநாதம எழுந்தது. இந்தப் பிரச்சகனககளப்பற்றி
தருச்சயிலுளள எழுத் தநாள நண்பர்கள சலருடன் கலந்து ஆஜலநாசத்ஜதநாம. எல்லநா எழுத்தநாளர்களுக்கும
ஒரு மைனப்பட்ட கருத்து உருவநாகவில்கல. ஒருவருக்குப் பிடித்த நீதபத மைற்ஷறநாரு எழுத்தநாளருக்குப்
பிடிக்க வில்கல. எங்களுகடயே நடுநிகல உணர்வில் எனக்கு நமபிக்கக யிருந்தது. எல்ஜலநாரிடமும
நன்கு விவநாதத்த பின் ககடசயேநாக நநாங்கஜள நீதபதகளநாக இருந்து நநாடகங்ககளத் ஜதர்ந்ஷதடுக்க
முடிவு ஷசய்ஜதநாம. 1-12-44 ல் தமிழ் நநாடகப்பரிசு என்ற துண்டுப் பிரசுரத்தன் மூலம எங்கள தட்டத்கதப்
பத்தரிகககளுக்கு அறி வித்ஜதநாம. ஜபநாட்டிப் பரிசு என்னும ஷசநால்கல இந்தத் தட்டத்தல் பயேன்படுத்த
நநாங்கள விருமபவில்கல. அதனநால்தநான் ‘தமிழ் நநாடகப் பரிசு’ என்று அறிவித்ஜதநாம. நநாங்கள
பத்தரிகககளுக்கு அனுப்பியே பிரசுரம இதுதநான்.
தமிழ் நநாடகப் பரிசு
ரூ. 1000
தமிழ் நநாடகக் ககல வளர்ச்சயில் நநாட்டங் ஷகநாண்ட எழுத்தநாளர்கள அகனவரும இதல் கலந்து
ஷகநாளளுமைநாறு அன்புடன் அகழக்கிஜறநாம.
1. தமிழ் நநாட்டின் முன்ஜனற்றத்கதக் குறிக்ஜகநாளநாகக் ஷகநாண்டு தமிழர்களின் இன்கறயே சமூக
வநாழ்க்கககயேஜயேநா, பழந்தமிழ் மைன்னநார்களின் சரித்தரத்கதஜயேநா அடிப்பகடயேநாக கவத்துக்
கற்பகனயேநாக எழுதஜவண்டும.
2. ஷமைநாழிப்ஷபயேர்ப்ஜபநா, தழுவஜலநா கூடநாது.
3. மூன்று மைணி ஜநரத்தல் ஜமைகடயில் நடிப்பதற்ஜகற்ற முகறயில் 25 கநாட்சகளுக்கு ஜமைற்ஜபநாகநாமைல்
இருக்க ஜவண்டும.
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4. நநாடகத்துடன் ககதச் சுருக்கஷமைநான்றும, கநாட்ச விபரக் குறிப்ஷபநான்றும இகணக்கப்பட ஜவண்டும.
5. 1945 ௵ ஜேஜூன் மைநாதம 1௳ க்குள எமைக்குக் கிகடக்கும படி அனுப்பப்பட ஜவண்டும.
6. எல்லநாவற்றிலும சறந்தஷதன்று கருதப்படும நநாடகத்தற்கு முதற்பரிசநாக ரூ. 600 ம, இரண்டநாவதநாகக்
கருதப் படும நநாடகத்தற்கு ரூ400 ம அளிக்கப்படும.
7. பரிசுக்குரியே நநாடகங்ககளத் ஜதர்ந்ஷதடுக்கும சகல ஷபநாறுப்பும எமகமைச் ஜசர்ந்தது.
8. பரிசு ஷபறும நநாடகங்களின் சகல உரிகமைகளும எமகமைச் ஜசர்ந்தது.
9. பரிசு ஷபறும நநாடகங்களில் எந்தவிதத் தருத்தமும ஷசய்து நடிக்க எமைக்கு உரிகமையுண்டு.
10. பரிசு ஷபறநாதகவகளில், நடிப்பதற்ஜகற்றகவ என்று கருதப்படும நநாடகங்ககள, ஆசரியேர்
அனுமைதயின் ஜமைல் பரிசளித்து ஏற்றுக் ஷகநாளளப்படும.
11. 1945 ௵ ஷசப்டமபர் மைநாதம 1.ந்ஜதத பரிசன் முடிவு அறிவிக்கப்படும.
டி. ஜக. எஸ். சஜகநாதரர்கள
1- 12, 44. தருச்ச.

பத்தரிகககளின் பநாரநாட்டு
எங்களுகடயே இந்த ஆத்மைநார்த்தமைநான முயேற்சயிகன வர ஜவற்றும, பநாரநாட்டியும, தகலயேங்கம தீட்டியும
உற்சநாகப் படுத்தயே பத்தரிகககள பல, அவற்றில் எனக்குக் கிகடத்தகவ.
பநாரதஜதவி - ஹந்துஸ்தநான்
சவநாஜி - கலநாஜமைநாகினி
கிரநாமை ஊழியேன் - சனிமைநா
உலகம நநாரதர் - பிரசண்ட விகடன்
நவயுவன் - ஷசட்டி நநாடு
ஹனுமைநான் - சனிமைநா நிகலயேம
ககல வநாணி - குமைரன்
பத்தரிக்கக மூலம இவ்வநாறு கிகடத்த பநாரநாட்கடவிட நூற்றுக் கணக்கநான நநாடக ரசகர்கள
எங்களுகடயே இந்த முயேற்சககளப் பநாரநாட்டி நநாங்கள இதல் ஷவற்றி ஷபற ஜவண்டுஷமைன நல்லநாச
கூறியிருந்தது குறிப்பிடத் தக்கது.
தமிழ் நநாடகப் பரிசு சமபந்தமைநான இந்தப் பிரசுரங்ககள, எங்களுக்கு அறிமுகமைநான தனிப்பட்ட
எழுத்தநாளர்கள பலருக்கும அனுப்பியிருந்ஜதநாம. பத்தரிக்கககளிஜல வந்த ஷசய்தககளப் பநார்த்து,
எங்களுக்கு எழுதக் ஜகட்ட எழுத்தநாளர்கள பலருக்கும பிரசுரங்ககள அனுப்பி கவத்ஜதநாம. இந்தத்
தட்டத்தல் புரநாண இதகநாச நநாடகங்கள ஜவண்டுஷமைன்று நநாங்கள ஜகட்கவில்கல. சமூக
நநாடகங்ககளயும சரித்தர நநாடகங்ககளயுமதநான் ஜகட்டிருந்ஜதநாம. ஈஜரநாட்டில் நநாடகக்ககல
அபிவிருத்த மைநாநநாடு கூட்டியே எங்கள ஜநநாக்கத்தல் சூழ்ச்சஜயேநா தந்தரஜமைநா எதுவும இல்கலஷயேன்பகத
இதன் மூலம ஷதளிவுப்படுத்த இருந்ஜதநாம. புதயே நநாடகக்கத உருவநாக்கப் ஜபநாதுமைநான அவகநாசம
ஷகநாடுத்தருந்ஜதநாம. ஆனநால் முதல் நநாடகம 8- 1-45 ல் எங்களுக்குக் கிகடத்தது, உற்சநாகமைளிப்பதநாக
இருந்தது. ஷதநாடர்ந்து வநாரத்தற்கு இரண்ஷடநாரு நநாடகங்கள வந்து ஷகநாண்ஜடயிருந்தன. பிரசுரத்தல்
குறித்தபடி 1. 6. 45 வகர கநாத்தருந்ஜதநாம. அதற்குப் பின்னநார் நநானும சன்னண்ணநாவும தனித் தனியேநாகப்
படித்துக் குறிப்ஷபடுத்ஜதநாம. ஷமைநாத்தம வந்த 59 நநாடகங்களில் 10 நநாடகங்ககள முதலில்
ஜதர்ந்ஷதடுத்ஜதநாம. அவற்கற மீண்டும படித்ஜதநாம.

பரிசுக்குரியே நநாடகங்கள
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இறுதயேநாகப் பரிசுக்குரியே இரு நநாடகங்கள ஜதர்ந்ஷதடுக்கப் பட்டன. குறித்தபடி 1. 9. 45 இல் எங்கள
முடிவிகனப் பிரசுரமைநாக ஷவளியிட்டுப் பத்தரிக்கககளும ஜபநாட்டியில் கலந்து ஷகநாண்ட
எழுத்தநாளர்களுக்கும அறிவித்ஜதநாம. ஒரு தனசரிப் பத்தரிகக யிலும, வநார இதழிலும, எங்கள முடிகவ
விளமபரமைநாகவும ஷகநாடுத்ஜதநாம. நடுநிகலயுணர்ஜவநாடு நநாங்கள அளித்த தீர்ப்பு இது.
தமிழ் நநாடகப் பரிசு ரூ 1000
முடிவு விவரம
இப்பரிசுத் தட்டத்தல் கலந்துஷகநாண்டு நநாடக ஷமைழுத முன் வந்த எழுத்தநாளர்கள அகனவருக்கும
எங்கள அன்பு நிகறந்த வணக்கங்கள.
முதற் பரிசு ரூ. 600

இரண்டநாவது பரிசு ரூ. 400

அவள விபசநாரியேநா?
சமூக நநாடகம

இரநாஜேரநாஜேஜசநாழன்
சரித்தர நநாடகம

ல. ஜசதுரநாமைன், அரவங்குறிச்ச அரு. இரநாமைநநாதன், கண்டனூர்
நடிப்பதற்ஜகற்றகவ ஷயேன்று கருத ஆசரியேரின் அனுமைத ஷபற்ற நநாடகங்கள.
புயேல் (சமூக நநாட்கம) வீரப்ஷபண் (சரித்தரநநாடகம)
‘அகிலன்’

பி. எக்ஸ். ரங்கசநாமி பி. ஏ.
பநாகளயேங்ஜகநாட்கட

இப்பரிசுத் தட்டம 1. 12. 44 ல் ஷவளியிடப்பட்டது.
290 எழுத்தநாளர்களுக்குத் தனிப்பட்ட முகறயில் அகழப்புகள அனுப்பப்பட்டன.
குறித்தபடி 1- 6. 45 வகர வந்த நநாடகங்களின் ஷமைநாத்த எண்ணிக்கக-59.
பரிசுத் ஷதநாகக 1- 9. 45 ல் அனுப்பி கவக்கப்பட்டது.
இதர நநாடகங்கள, குறித்த விலநாசப்படி தருப்பியேனுப்பி கவக்கப்படும.
எங்களுகடயே இமமுயேற்சகயே வரஜவற்று ஆச கூறியே அன்பர்களுக்கும குறிப்புகள வகரந்த
பத்தரிக்கககளுக்கும இதயே பூர்வமைநான நன்றி.
டி. ஜக. எஸ். சஜகநாதரர்கள உரிகமையேநாளர்கள ஸ்ரீபநாலஷண்முகநானந்தசபநா 1. 9. 45. முகநாம. தருச்ச
1945 இல் தமிழ் நநாடகப் பரிசுகள மூலம எங்களுக்குக் கிகடத்த இரநாஜேரநாஜே ஜசநாழன் நநாடகத்கதத்தநான்,
பத்தநாண்டுகளுக்கு பின் 1955 இல் அரங்ஜகற்றிஜனநாம. அதகனப் பற்றியே விவரங்ககளப் பின்னநால்
அறிவிப்ஜபன்.
தமிழ் நநாடகக் ககல வளர்ச்சக்கநாக இப்படி ஒரு பரிசுத் தட் டத்கத 28 ஆண்டுகளுக்கு முன்ஜப நநாங்கள
நடத்தஜனநாம என்ற ஷசய்தயிகன இன்கறயேத் தகலமுகறயினநார் அறிந்தருக்க முடியேநாதல்லவநா?
அதனநால்தநான் சற்று விவரமைநாக இதகனக் குறிப்பிட்ஜடன்.
தமிழ் நநாடகப் பரிசகன நநாங்கள ஷவளியிட்டதற்கும, அது பற்றியே முடிவிகன அறிவித்ததற்கும
இகடப்பட்ட நீண்டகநால இகடஷவளியில் எத்தகனஜயேநா சுகவயேநான நிகழ்ச்சகளும, கவகல தரும
சமபவங்களும நடந்துளளன. பரிசு பற்றியே ஷசய்தகனத் ஷதநாடர்பநாக அறிவித்துவிட எண்ணிஜயே
இகடப்பட் நிகழ்ச்சககளச் சறிது ஒத்த கவத்ஜதன்.
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ஜமைகதகளின் விசத்தரப் பண்புகள
கநாகரக்குடியில் இருந்தஜபநாது புரட்சக் கவினநார் பநாரததநாசன் கநானநாடுகநாத்தநான் வந்தருப்பதநாகச்
ஷசய்த கிகடத்தது. கவிஞகர ஜநரில் கநாணவும பில்ஹணன் சமபந்தமைநான அனுமைதகயேப் ஷபறவும
எண்ணிக் கநானடுகநாத்தநான் ஷசன்ஜறன். எங்கள நண்பர் தரு கவ. சு. சண்முகமஷசட்டியேநார் இல்லத்தல்
இருப்பதநாக அறிந்து அங்கு ஷசன்ஜறன். ஷசட்டியேநார் அவர்ககளப் பநார்த்ஜதன். ஷசய்தககள விபரமைநாகச்
ஷசநான்ஜனன், கவ. சு. ச. அவர்கள மைகநாகவி பநாரதஜயேநாடு ஷநறுங்கி பழகியேவர். கவினநார்கஜளநாடு
எச்சரிக்ககயேநாகப் பழகஜவண்டுஷமைன்று எனக்குச் சல அறிவுகரககளயும கூறினநார். பநாரததநாசன் 10
நிமிடங்களுக்கு முன்புதநான் பளளத்துரர் ஜபநாயிருப்பதநாகச் ஷசநான்னநார். பநாரதயேநாகரப்பற்றி ஒரு
விசத்தரமைநான ஷசய்தகயேயும அறிவித்தநார்.

நூறு ரூபநாய் ஜகநாட்டு
ஒருநநாள ஷசட்டியேநார் இல்லத்தற்குப் பநாரதயேநார் வந்து தங்கியிருந்தஜபநாது, தடிஷரன்று “எனக்கு
அவசரமைநாக ஒரு நூறு ரூபநாய் ஜவண்டும; ஷகநாடுப்பீரநா?” என்றநாரநாம பநாரத. உடஜன கவ.சு.ச. “இஜதநா
ஷகநாடுக்கிஜறன்” என்று ஷபட்டிகயேத்தறந்து ஒரு நூறு ரூபநாய் எடுத்து வந்து பநாரதயிடம ஷகநாடுத்தநார்.
பநாரத ஜநநாட்கட இருபுறமும தருப்பிப் பநார்த்துவிட்டு, “இது எனக்குத் தநாஜன?” என்றநார்.
“ஏன்? என்ன சந்ஜதகம?” என்றநார் கவ. சு. ச.
“இல்கல; எனக்குச் ஷசநாந்தமைநான இந்த ஜநநாட்கட நநான் எப்படி ஜவண்டுமைநானலும
பயேன்படுத்தக்ஷகநாளள எனக்கு உரிகமை யுண்டல்லவநா?” என்றநார் பநாரத.
“தநாரநாளமைநாக, எப்படி ஜவண்டுமைநானலும உபஜயேநாகப் படுத்தக் ஷகநாளளலநாம.” இது கவ. சு. ச. வின்
பதல், மீண்டும பநாரதயேநார் ஜநநாட்கடத் தருப்பித் தருப்பிப் பநார்த்துக்ஷகநாண்ஜட எழுந்து நின்றநார். கவ.
சு. ச. வுக்கு ஒன்றும புரியேவில்கல. “ஏன்? ஏதநாவது ஜதகவயேநானநால் வநாங்கி வரச் ஷசநால்கிஜறஜன?” என்று
அவரும எழுந்தநார். அதற்குள கண்மூடித் தறப்பதற்குள பநாரதயேநார் தம ககயிலிருந்ந நூறு ரூபநாய்
ஜநநாட்கடச் சுக்கு நூருகக் கிழித்துப் ஜபநாட்டு விட்டநார். கவ. சு. ச. வுக்கு ஒஜர வியேப்பு. “ஏனய்யேநா
கிழித்தீர்?” என்று ஜகட்டநாரநாம. “என் ஜநநாட்கட நநான் என்ன ஜவண்டுமைநானலும ஷசய்ஜவன்.
உமைக்ஷகன்ஜனயேநா அக்ககற?” என்று ஷசநால்லிக் ஷகநாண்டு கலகலஷவன்று சரித்தநாரநாம பநாரத. இந்த
நிகழ்ச்சகயேக் ஷசநால்லிவிட்டு, ஜமைகதகளநான கவினநார்களின் விசத்தரப் பண்புககள நமமைநால் புரிந்து
ஷகநாளள முடியேநாது. புரட்சக் கவிஞரும அந்தப் பநாரதயேநாரின் தநாசன்தநாஜன? அவருகடயே குணத்தல்
இவருக்கு பநாதயேநாவது இருக்குமைல்லவநா?” என்றநார்.
நநான் ஷசட்டியேநாரிடம விகடஷபற்றுப் பளளத்துT ர் ஷசன்ஜறன். பளளத்தூர் வந்த கவினநார் நநான்
வந்தருப்பகதச் ஜகளவிப் பட்டு நச்சநாத்துப் பட்டிக்குப் ஜபநாய்விட்டதநாகத் தகவல் கிகடத்தது;
ககடசயேநாகப் ஜபநான ஊரில் பநாரததநாசன் என்கனத்சந்தக்க விருமபநாமைல் பநாண்டிஜசரிக்ஜக கநாரில் ஜபநாய்
விட்டதநாக நண்பர்கள ஷசநான்னநார்கள. நநானும பல இடங்களில் அகலந்து அகலந்து அலுத்துப்ஜபநாய்
‘இது ஜமைகதகளின் இயேல்பு’ என்று கவிஞகரப் பநார்க்கநாமைகல கநாகரக்குடிக்குத் தருமபிஜனன்.
ககடசயில் பில்ஹணன் நநாடக நூலில் நநான் நிகனத்தபடி புரட்சக் கவிஞரின் இரு பநாடல்ககளச் ஜசர்க்க
முடியேவில்கல.
“புரட்சக்கவினநார் பநாரததநாசன் அவர்களின் புரட்சக்கவியிலுளள கருத்துக்கள சல இந்நநாடகத்தல் இடம
ஷபற்றுளளன. கவினநார் அவர்களுக்கு நநாங்கள என்றும கடகமைப் பட்டிருக்கிஜறநாம” என்று மைட்டும
என்னுகடயே பதப்புகரயில் குறிப்பிட்ஜடன்.

புரட்சக் கவினநார் நிதக்கு நநாடகம
தருச்சக்கு வத்தபின் (சவலீலநா நடந்து ஷகநாண்டிருக்கக யில் கவிஞஜரநாடு கடிதத் ஷதநாடர்பு
ஷகநாண்ஜடன். “தருச்சயில் தங்களுக்கு ஒரு நநாடகம நடத்தக் ஷகநாடுக்க விகழகிஜறநாம. அகத
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ஏற்றுக்ஷகநாளள ஜவண்டுகிஜறன்” என்று குறிப்பிட்டிருந்ஜதன். அதற்கும ஒரு வநாரத்தற்குஜமைல் பதல்
இல்கல. எனக்கு மிகவும கவகலயேநாகத்தநான் இருந்தது. 10 நநாட்களுக்குப் பின் ஒரு கடிதம வந்தது.
“1945 ஜேனவரி மைநாதம 20 ஆம ஜதத நகடஷபறும ரநாஜேநா பர்த்ருஹரி நநாடகம எனக்கு” என்று மைட்டும
குறிப்பிட்டிருந்தது. நநாங்கள உடஜன ஒப்புதல் அளித்ஜதநாம.
தருச்சயில் 20-1-45 இல் நகடஷபற்ற ரநாஜேநா பர்த்ருஹரி முதல் நநாடகம புரட்சக் கவினநார் நிதக்கநாகக்
ஷகநாடுக்கப்பட்டது. கவிஞஜர ஜநரில் வந்து அன்கறயே வசூல் 1251 ஐயும ஷபற்றுக் ஷகநாண்டநார். இரண்டு
நநாட்கள தருச்சயில் தங்கினநார். பில்ஹணகனப் பற்றி அவரிடம ஜபச்ஷசடுத்ஜதன். “அது சரிதநாமபநா
நடத்துங்க, நடத்துங்க” என்றநார். பநாண்டிச்ஜசரி ஷசன்றபின், நநாடகம நடத்தக் ஷகநாடுத்ததற்கு நன்றி கூறிப்
ஷபரியேண்ணநாவுக்கு ஒரு கடிதமும தம ககப் பட எழுதனநார்.

ககலவநாணர் ககது ஷசய்யேப்பட்டநார்
தருச்சயில் சவலீலநா ஷதநார்ந்து நடந்து ஷகநாண்டிருக்கும ஷபநாழுது டிசமபர் 29 ஆம ஜதத தனமைணியில்
ககலவநாணர் ககது ஷசய்யேப்பட்டநார் என்ற ஷசய்தயிகனப் படித்து அதர்ச்ச
யேகடந்ஜதநாம. இலட்சுமிகநாந்தன் என்னும ஒருவர் இந்துஜகசன் என்ற வநார இதகழ நடத்த வந்தநார்.
அவ்விதழில் ககலவநாணர், தயேநாகரநா பநாகவதர் ஜபநான்ற விளமபரம ஷபற்ற ஷபரியேநார்களின்
ஷசநாந்தநடவடிக்கககள பற்றிப் புரளியேநாக வநாரந்ஜதநாறும ஷசய்த ஷவளியிட்டு வந்தநார். இகவஜபநான்ற
பத்தரிககககள மைஞ்சள பத்தரிகககள என்று குறிப்பிடுவநார்கள. இவ்வநாறு ஷவளிவரும மைஞ்சள
பத்தரிகககள ஷபருமபநாலநான ஷபநாதுமைக்ககள எளிதல் கவர்ந்து விடுகின்றன. இலட்சுமிகநாந்தன் இகத
ஒரு வியேநாபநாரமைநாகஜவ ஷசய்துவந்தநார். உண்கமையேநான ககலஞன் எவனும இந்தப் புரளிககளப்பற்றிக்
கவகலப்பட மைநாட்ஜடன். நநான் கநாகரச்குடியிலிருந்து ஷசன்கனக்குச் ஷசன்றிருந்த சமையேம
ககலவநாணரிடம அகதப்பற்றி யேநாஜரநா ஜகட்டநார்கள. “இலட்சுமிகநாந்தகனச் சுமமைநா விடக்கூடநாது.
சட்டப்படி வழக்குத் ஷதநாடர ஜவண்டும” என்றநார்கள. உடஜன ககலவநாணர், “ஒரு பத்தரிககக்கநாரன்
கிளப்பிவிடும புரளிகளநால், கநாலஷமைல்லநாம நநாம ஷசய்து வரும ககலப்பணிகயே மைக்கள
மைதக்கவில்கலஷயேன்றநால் ஜபநாகட்டுஜமை. அதனநால் ஷபநாது மைக்களுக்கு நஷ்டஜமை தவிர நமைக்ஷகநான்றும
நஷ்டம இல்கல” என்றநார். இப்படிச் ஷசநால்லியே அப்பழுக்கற்ற ககலஜமைகதயின் மீது அந்தப்
பத்தரிககயேநாளகரக் ஷகநான்றதநாகக் குற்றம சநாட்டியேது மிக மிகக் ஷகநாடுகமையேல்லவநா? ககலவநாணரும
பநாகவதரும ஷசன்கன சகறச்சநாகலயில் இருப்பதநாக அறிந்து வருந்தஜனநாம. இந்த வழக்கு
சமபந்தமைநான ஷசய்தககளப்பத்தரிகககளில் பரபரப்ஜபநாடும கவகலஜயேநாடும படித்து வந்ஜதநாம. 28.4-45
இல் ககலவநாணகரப் பநார்க்க நநான் ஷசன்கன ஷசன்ஜறன். அப்ஜபநாது என். எஸ். ஜக. நநாடக சகபயின்
முழுப் ஷபநாறுப்கபயும சஜகநாதரர் எஸ்.வி. சகஸ்ரநநாமைம ஏற்று நடத்த வந்தநார். அவஜரநாடு தங்கிஜனன்.

களங்கமைற்ற பசகல முகம
முற்பகல் 11 மைணியேளவில் சகஸ்ரநநாமைத்ஜதநாடு சகறச் சநாகலக்குச் ஷசன்ஜறன். நநாங்கள இருவரும
ஷஜேயில் சூப்பரின் ஷடண்டுடன் அமைர்ந்தருந்ஜதநாம. ககலவநாணகர உட்புறமிருந்து அகழத்து
வந்தநார்கள. அவர் வருமஜபநாஜத, “என்ன ஷண்முகம எப்ஜபநா வந்ஜத? தருச்சயிஜல வசூல் நல்லநா
ஆகுதநா? அண்ணநாச்ச ஷயேல்லநாம ஷசளக்யேமைநா?” என்று ஜகட்டுக் ஷகநாண்ஜட எப்ஜபநாதும ஜபநால்
கலகலப்ஜபநாடு வந்தநார்.
என் கண்களில் நீர் நிகறந்து விட்டது. ஷபநாங்கி வரும அழு கககயே அடக்க எவ்வளஜவநா முயேன்ஜறன்.
முடியேவில்கல. அவ ருக்கு ஆறுதல் கூறவந்த நநான் கலங்கி நிற்பகதக் கண்டு, எனக்கு அவர் ஆறுதல்
கூறினநார். “30 ம ஜதத நம ஜக. எம. முன்ஷயின் வநாதம முடிந்ததும எனக்கு விடுதகல கிகடத்து விடும.
எல்ஜலநாகரயும ஜகட்டதநாகச் ஷசநால்லு” என்றநார். நநாங்கள இருந்த ஜநரம வகரயில் அவர்தநான்
உற்சநாகத்ஜதநாடு ஜபசக் ஷகநாண்டிருந்தநாஜர தவிர நநான் ஜபசஜவ இல்கல. சறிதும களங்கமைற்ற அந்தப்
பசகல முகத்கதப் பநார்த்துக் ஷகநாண்ஜட இருந்ஜதன். கீழ்ப் பநாக்கம ஷசன்று ககலவநாணரின் துகணவி
மைதுரம அமகமையேநாகரப் பநார்த்து ஆறுதல் கூறிஜனன்.

கல்கியின் ஜமைகதப் பண்பு
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அதன்பின் கல்கி அலுவலகம ஷசன்று ஆசரியேர் தரு ரநா. கிருஷ்ணமூர்த்த அவர்ககளப்
பநார்த்ஜதன். சுபத்தகரயின் சஜகநாதரன் சறுககதகயே நநாடகமைநாக்கித் தருமபடியேநாக ஜவண்டி ஜனன்.
கல்கி சரித்துக் ஷகநாண்ஜட ஷசநான்னநார். “மிஸ்டர் ஷண்முகம, கிருஷ்ணமூர்த்த என்ன,
சகலகலநாவல்லவன் என்று நிகனத்துக் ஷகநாண்டிருக்கிறீர்களநா? அஷதல்லநாம ஒன்றுமில்கல. எனக்கு
நநாடகம எழுதவரநாது. உங்களுக்குப் பிடித்தமைநான நநாடக எழுத்தநாளர் யேநாகரயேநாவது எழுதச் ஷசநால்லுங்கள.
அந்த எழுத்துப் பிரதகயே எனக்கு அனுப்பி கவயுங்கள. நநான் சரி பநார்த்துக் ஷகநாடுத்து விடுகிஜறன்.”
என்றநார் ஆற்றல் வநாய்ந்த எழுத்தநாளர் கல்கி. எந்த எழுத் தநாளர் இப்படித் தன் தறகமைகயேக் குகறத்துக்
ஷகநாண்டு ஷசநால்வநார்! மைநாஜமைகத கல்கிக்குத்தநான் அந்தத் துணிவு இருந்தது. இப்படித் கதரியேமைநாகத்
தன்கனப் பற்றி ஒப்புக்ஷகநாளளவும ஒரு தனிப் பண்பு ஜவண்டுமைல்லவநா?

கல்யேநாணி ரநாமைசநாமி இகணப்ஷபநாருத்தம
அன்றிரவு என்ஷனஸ்ஜக நநாடக சகபயின் ஸ்ரீ கிருஷ்ணலீலநா ஒற்கறவநாகடயில் நகடஷபற்றது. ஒவியேர்
மைநாதவன் அவர்களின் ஒப்பற்ற ககவண்ணத்கதக் கண்டு களித்துப் பல ஆண்டுகள
ஆகிவிட்டனவல்லவநா? அன்று மீண்டும அவர் பகடத்த அற்புதக் கநாட்சககளக் கண்டு
மைகிழ்ந்ஜதன். ஜக. ஆர். இரநாமைசநாமி ஸ்ரீ கிருஷ்ணனநாகவும, ஷசல்வி கல்யேநாணிருக்மைணியேநாகவும
நடித்தநார்கள. இருவகரயும ஜமைகடயில் பநார்த்த ஜபநாது இகணப்ஷபநாருத்தம பிரமைநாதமைநாக இருந்தது.
நநாடகம முடிந்ததும கமஷபனி வீட்டி ஜலஜயே தங்குமபடி சகஸ்ரநநாமைம கூறினநார்.
மைறுநநாள கநாகல ஆசரியேர் எம.எஸ். முத்துக்கிருஷ்ணஜனநாடும மைற்றும பகழயே நண்பர்கஜளநாடும
ஜபசக் ஷகநாண்டிருந்ஜதன். அப் ஜபநாது ஜக. ஆர். இரநாமைசநாமிக்கும ஷசல்வி கல்யேநாணிக்கும விகர வில்
தருமைணம ஷசய்து கவத்து விடுமைநாறு கூறிஜனன். ரநாமைசநாமி யும என்கஜெடு இருந்தநார். அவருக்கும அந்த
எண்ணம இருப் பகத எல்ஜலநாரும உணர்ந்ஜதநாம. என். எஸ்.ஜக. சகறயிலிருந்து வந்ததும அப்படிஜயே
நடத்தவிடநாலநாஷமைன்றநார் முத்துகிருஷ்ணன்.
அன்று மைநாகலயும கல்கி ரநா. கிருஷ்ணமூர்த்தகயேயும டி. சதநாசவம அவர்ககளயும சந்தத்ஜதநாம.
19.5.45 இல் தருச்ச யில் நகடஷபறவிருக்கும எங்கள ஒளகவயேநார் நநாடகத்தற்குத் தகலகமை
தநாங்குமபடி ஜகட்டுக்ஷகநாண்ஜடன். கல்கி மைகிழ்ஜவநாடு ஒப்புக் ஷகநாண்டநார். அதன்பின் ஷசன்கனயில்
பல்ஜவறு நண்பர் ககளச் சந்தத்ஜதன். நநான் எப்ஜபநாது ஷசன்கனக்கு வந்தநாலும எங்கஜளநாடு
ஜமைனகநாவில் நடித்த ஜக.டி. ருக்மைணிகயேச் சந்தக் கநாமைல் ஜபநாவதல்கல. அவகரயும ஷசன்று பநார்த்து
வந்ஜதன். அன்றிரவும சஜகநாதரர் சகஸ்ரநநாமைத்ஜதநாடு தங்கிஜனன்.

ஜக. எம. முன்வியின் வநாதத்தறன்
30 ஆம ஜதத முற்பகல் உயேர்நீதமைன்றம ஷசன்று இலட்சுமி கநாந்தன்ஷகநாகல வழக்கு விசநாரகணகயேப்
பநார்த்ஜதன்.ககலவநாணர் பநாகவதர் இருவகரயும ககதக்கூண்டிஜல பநார்த்தஜபநாது என்னல் தநாங்க
முடியேவில்கல, ககதக் கூண்டிஜலஜயே நநாற்கநாலிகள ஜபநாட்டுக் ககலமைணிகள இருவகரயும ஷசன்ட்ரல்
ஸ்டுடிஜயேநா ஸ்ரீரநாமுலு நநாயுடு அவர்ககளயும உட்கநார கவத்தருந்தநார்கள. ஜக. எம. முன்ஷயின்
தறகமையேநான வநாதம நடந்து ஷகநாண்டிருந்தது. அந்த ஜநரத்தல் குற்றம சநாட்டப்பட்டுக்
கூண்டிலிருப்பவர்களின் உளளத்தல் ஜகநாடி ஜகநாடி எண்ணங்கள. அல ஜமைநாதக் ஷகநாண்டிருக்குமைல்லவநா?
அதுதநாஜன இயேல்பு! பநாகவதர், நநாயுடு இருவருக்கும அப்படி இருந்தருக்கலநாம. ஆனநால், ககலவநாணர்
எகதப் பற்றியும சந்தத்ததநாக எனக்குத் ஜதநான்றவில்கல. அவர் உற்சநாகத்ஜதநாடு பநாகவதரின்
முதுககத்தட்டி நநான் ஜகநார்ட்டுக்கு வந்தருப்பகதச் சரித்துக் ஷகநாண்ஜட சுட்டிக் கநாட்டினநார் . துன்பத்தன்
எல்கலயிலும இன்பத்கதக் கநாணம இந்த உயேரியே நிகல ஜமைகதகளுக்ஜக உரியே விசத்தரப்
பண்பல்லவநா? அன்று மைநாகலஜயே புறப்பட்டு மைறுநநாள கநாகல தருச்சக்கு வந்துஜசர்ந்ஜதன்.
நநான் தருச்சக்கு வந்த நநான்கநாம நநாள கநாகலப் பத்தரிகககளில் ஷநஞ்சந் தடுக்கிடும ஷசய்த
வந்தருந்தது. ககலவநாணர், பநாகவதர் இருவருக்கும தீவநாந்தர தண்டகன விதக்கப்பட்டது என்ற
துயேரமிக்க ஷசய்த. இதகனப் படித்ததும கமஷபனி நடிகர்கள சலர் அழுதநார்கள. நநானும ஒர் அகறக்குள
புகுந்து கதகவ மூடிக்ஷகநாண்டு ஜதமபித் ஜதமபி அழுஜதன்.
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பநாரத மைண்டபத்துக்கு ஒளகவயேநார்
ஒருவநார கநாலம ககலவநாணர் பநாகவதர் ஆகிஜயேநாரின் தீவநாந்தர தண்டகனகயேப் பற்றியே ஜபச்சநாகஜவ
இருந்தது.நீண்ட கநால உகழப்பினல் ஜசநார்வுற்றிருந்த ஷபரியேண்ணநா டி.ஜக. சங்கரன் அவர்கள
கமஷபனித் ஷதநால்கலகளிலிருந்து சறிது ஓய்வு ஷபற எண்ணினநார். சன்னன்ணநா டி. ஜக.
முத்துசநாமி அவர்களிடம நிர் வநாகப் ஷபநாறுப்பிகன ஒப்பகடத்து விட்டு 16.5.45 இல் அவர்
நநாகர்ஜகநாவில் ஷசன்றநார்.

கல்கி தகலகமையில் ஒளகவயேநார்
எட்கடயேபுரம பநாரத மைண்டப நிதக்கநாக 19-5.45 இல் ஒளகவயேநார் நநாடகம நகடப்ஷபற்றது. இந்
நநாடகத்தற்கு ‘கல்கி’ ஆசரியேர் தரு. ரநா. கிருஷ்ணமூர்த்த தகலகமை தநாங்கி மிக அருகமை யேநாகப்
ஜபசனநார். ஷசன்கன, தஞ்கச, தருச்ச முதலியே நகரங்களி லுளள பத்தரிகக ஆசரியேர்கள பலருக்கும
ஒளகவயேநாகர வந்து பநார்த்து வநாழ்த்துமைநாறு அகழப்புகள விடுத்தருந்ஜதநாம. பல அன்பர்கள வந்து
பநார்த்தநார்கள. பத்தரிககயில் விமைர்சனங்கள வகரந்தநார்கள. அவர்களிஜல குறிப்பிடத்தக்கவர்கள
தருவநாளர்கள நநாரண துகரகண்ணன் (பிரசண்டவிகடன்) நவீனன் (நவ யுவன்) வல்லிக்கண்ணன் (கிரநாமை
ஊழியேன்) ஏ. எஸ். ரங்கநநாத சஜரநாமைணி (ஹந்துஸ்தநான்) ரநாஜேஜகநாபநாலன் (கலநாஜமைநாகினி) ப.
நீலகண்டன்(ககலவநாணி) சனிவநாசரநாவ் (நநாரதர்) சநாவி (மைநாலத) தருஜலநாகசதநாரநாம (சவநாஜி)
ஜமைற்குறிப்பிட்ட பத்தரி கககளதநாம தருச்சயில் எங்களுக்குக் கிகடத்தகவ. இன்னும பலர்
எழுதயிருக்கலநாம. ஆக, பத்தரிககயேநாளர்களின் இந்த விமைர்சனங்கஷளல்லநாம ஜசர்ந்து ஒளகவயேநாருக்கு
1942 இல்மைதுகர யில் கிகடக்கநாத வருவநாகயே 1945 ல் தருச்சயில் கிகடக்குமபடி ஷசய்தன என்பகத
நன்றிஜயேநாடு குறிப்பிட விருமபுகிஜறன்.

உயிர்ச் சத்தநான ஒரு ஷசநால்
‘கர்நநாடகம’ என்னும புகனஷபயேரில் ரநா. கிருஷ்ணமூர்த்த கல்கியில் எழுதயே விமைர்சனத்தல்
ஒளகவயேநாரநாக நடிக்கும ஷண்முகத்தற்கு இந்த நடிப்புக்கநாகஜவ ஜநநாபல் பரிசு வழங்கலநாம!’ என்று
எழுதனநார். நநான் அதற்குத் தகுதயுகடயேவனநா, அல்லவநா என்பது ஒருபுறமிருக்கட்டும. அந்த ஒரு ஷசநால்
எனக்கு எவ்வளவு உற்சநாகத்கதக் ஷகநாடுத்தது! ஷதநாடர்ந்து 50 நநாட்கள ஒளகவயேநாரநாக நநான் நடிப்பதற்கு
அந்த ஷசநால்தநான் உயிர்ச்சத்தநாக... ‘டநானிக்'கநாக இருந்தது என்பதல் ஐயேமில்கல. கல்கி ஜமைலும
எழுதுககயில்,
“இந்த நநாடகத்கதப் பநார்த்து வந்தஜபநாதும அதன் முடிவிலும எனக்கு என்ன ஜதநான்றியேது என்றநால், நம
ககயில் மைட்டும அரசநாங்க அதகநாரம இருந்தநால் இந்த நநாடகக் கமஷபனிகயேயும இந்த ஒளகவயேநார்
நநாடகத்கதயும உடஜன நநாட்டின் ஷபநாதுவுடகமையேநாக ஆக்கிவிடஜவண்டும என்பதுதநான். ஆம, தமிழ்
நநாட்டிலுளள எல்லநாக் குழந்கதகளும இந்த நநாடகத்கதப் பநார்த்துவிட ஜவண்டும. ஜமைற்கூறியேவநாறு
ஒளகவ நநாடகத்கதப் ஷபநாதுவுடகமையேநாகச் ஷசய்யும கநாரியேத்தற்கநாக ஜமைற்படி நநாடகக் கமஷபனியின்
ஷசலவுக்கு சர்க்கநாரிலிருந்து வருஷம மூன்றுலட்சம ரூபநாய் நன்ஷகநாகட ஷகநாடுக்குமபடி இருக்கலநாம.
இந்த மூன்று. லட்ச ரூபநாய்ச் ஷசலவினல் தமிழ் நநாட்டின் குழந்கதகள எத் தஜனஜயேநா பல லட்ச ரூபநாய்
ஷசலவில் அகடயே முடியேநாத நன் கமைகள அல்லவநா அகடந்து விடுவநார்கள! ஒளகவயேநார் நநாடகம
தமிழரின் வநாழ்கவஜயே உயேர்த்தக் கூடியே நிர்மைநானத் தட்டத்கதச் ஜசர்ந்தது.”
என்று குறிப்பிட்டிருந்தநார். அன்பர் நநாரண-துகரக்கண்ணன் அவர்கள தமைது பிரசண்ட விகடன் இதழில்
எழுதயே நீண்ட விமைர்சனத்தல், “தமிழில் நநாடகமில்கல என்று பிதற்றும ஜமைதநாவிகள ஒளகவயேநார்
நநாடகத்கதப் ஜபநாய்ப் பநார்க்கட்டும. ஸ்ரீபநால ஷண்முகநானந்த சகப நநாடக அரங்கில் நநாடகக்ககல
சரிளகமைத் தறங் குன்றநாது இருப்பகத அவர்கள கநாண்பநார்கள” என்று சுட்டிக் கநாட்டியிருந்தநார்.
இவ்வநாறு ‘எழுதப்பட்ட விமைசனங்களின் உந்துதலநால் ஒளகவயேநார் ஷதநாடர்ந்து, நகடஷபற்று வந்தது.

தகலவகரச் சந்தத்ஜதன்
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எங்கஜளநாடு மிகஷநருங்கியே ஷதநாடர்பு ஷகநாண்டிருந்த ‘ஜேன சக்த’ வநார இதழில் 18.6.45 இல் ஔகவயேநார்
விமைர்சனம வந்தருந்தது. ஜேனசக்தயிலிருந்து யேநாரும நநாடகம பநார்க்க வரவில்கலயேநாதலநால், எழுதயேவர்
யேநாஷரன்று பநார்த்ஜதன். மை. ஷபநா. சவஞநான கிரநாமைணி என்று ஜபநாட்டிருந்தது. விமைர்சனத்கதப்
படித்ஜதன். நநாடகத்கதப் பநாரநாட்டி விரிவநாக எழுதவிட்டு இறுதயேநாக ஒன்று குறிப்பிட்டிருந்தநார்
விமைர்சகர்.
“டி.ஜக.எஸ். சஜகநாதரர்களுக்கு ஒரு ஜவண்டுஜகநாள. நநாடகத்தன் இறுதயில் ‘ஒளகவயேநார்’
விண்ஷணய்தும முன்னநார், தமிழர் ஜமைன்கமைகயே விளக்கும பநாடஷலநான்கறப்பநாடி, ஜேனங்கள
ஷகநாட்டகககயே விட்டுச் ஷசல்லுமஜபநாது அவர்கள கநாதுகளில் தமிஜழநாகசகயே முழக்கித்
தமிழுணர்ச்சகயே யூட்டுவது நல்லது.”
இகதப் படித்தவுடன் எனக்குச் சறிது வியேப்பநாகஜவ இருந்தது. முழுக்க முழுக்கத் தமிழ்நநாட்டின்
ஷபருகமையும தமிழ்ஷமைநாழியின் சறப்பும நநாடகம முழுதும ஜபசப் ஷபறுகிறது; பநாடப் ஷபறுகிறது.
இகதப் பநார்த்த பிறகும மைன நிகறவு ஷபறநாமைல் ஜவண்டுஜகநாள விடுத்தருக்கிறநாஜர என்று ஜயேநாசத்ஜதன்.
அப்ஜபநாதுதநான் சல நநாட்களுக்கு முன் அவகரச் சந்தத்ததும ஜபசயேதும நிகனவுக்கு வந்தது. 26.6.45
அன்று மைநாகல ஷபநாதுவுடகமைக் கட்சத் தகலவர் ஜதநாழர் பி. இரநாமைமூர்த்த எங்ககளப் பநார்க்க வந்தநார்.
அவஜரநாடு முன்ஜப எங்களுக்கு ஷநருங்கியே ஷதநாடர்பு இருந்தது. இரநாமைமூர்த்தஜயேநாடு ஒல்லியேநான
உருவமுகடயே மைற்ஷறநாருவரும வந்தநார். வந்தவருகடயே அடர்ந்த கமபீரமைநான மீகச என் கவனத்கதக்
கவர்ந்தது. தமிழனுக்குரியே வீரம அவருகடயே கண்களிஜல பளிச்சட்டது. உற்று ஜநநாக்கிஜனன். இவர்தநான்
மை.ஷபநா. சவஞநான கிரநாமைணியேநார் என்று அவகர அறிமுகப்படுத்தனநார் இரநாமைமூர்த்த. இப்படித்தநான்
நநான் முதன் முதலநாக தகலவர் சலமபுச் ஷசல்வர் மை. ஷபநா. ச. அவர்ககளச் சந்தத்ஜதன். அன்றிரவு
நநாடகத்தற்கு அவகரயும அகழத்துவருமபடி ஜதநாழர் இரநாமைமூர்த்தகயேக் ஜகட்டுக் ஷகநாண்ஜடன்.
அதன்படி இரவு அவரும, மை.ஷபநா. சயும, இஸெட், அகமைது என்னும ஜதநாழரும நநாடகம பநார்க்க
வந்தநார்கள. அன்கறயே நநாடகத்கதப் பநார்த்து விட்டுத்தநான் விமைர்சனம எழுதயிருக்கிறநார் என்பது
புரிந்தது. விமைர்சனத்தல் ஷவளியிட்டிருந்த கருத்து எனக்கு நிரமபவும பிடித்தது. அதற்கு நன்றி கூறி
ஜேனசக்த மூலமைநாக மை.ஷபநா. ச. அவர்களுக்கு ஒரு கடிதம எழுதஜனன். அதன் பிறகு தநான் “வநாழ்க
நிரந்தரம வநாழ்க தமிழ்ஷமைநாழி வநாழியே வநாழியேஜவ” என்ற பநாரத பநாடகல நநாடகத்தன் இறுதயில் பநாடும
வழக்கத்கத தநாங்கள ஜமைற்ஷகநாண்ஜடநாம. இகடஜயே ஒரு நநாள நநாடகத்தற்கு ஜதசயேக் கவினநார்
நநாமைக்கல் ஷவ. இரநாமைலிங்கமபிளகள தகலகமை தநாங்கி எங்ககளப் பநாரநாட்டினநார். 9.7.45 இல் 50 வது
ஷபநான் விழநா பிரபல அகமைச்சூர் நடிகர் எப். ஜி. நஜடசய்யேர் அவர்கள தகலகமையில் நகடஷபற்றது.
நநாடகநாசரியேர் தரு எத ரநாஜேஜுலு நநாயுடுவுக்குக் கமஷபனியின் சநார்பில் ஒரு ஷபநாற்பதக்கம
பரிசளிக்கப்பட்டது. நநாடகநாசரியேகரயும நடிகர்ககளயும பிரமைநாத மைநாகப் பநாரநாட்டிப் ஜபசனநார்
நஜடசய்யேர்.

நநாமைக்கல் கவிஞருக்கு நநாடகம
19-7.45 இல்ஷதநாடங்கியே முதல் சவநாஜி நநாடகம நநாமைக்கல் கவிஞரின் நிதக்கநாக நடத்தக் ஷகநாடுக்கப்
ஷபற்றது. அன்று ஷவங்களத்தூர் சநாமிகநாத சர்மைநா அவர்கள தகலகமை தநாங்கினநார். அருகமையேநாகப்
பநாரநாட்டிப் ஜபசனநார். தரு அ. சனிவநாசரநாகவன், நண்பர் சநாவி ஆகிஜயேநாரும பநாரநாட்டிப் ஜபசனநார்கள.
அன்கறயே வசூல் ரூ 1201 நிதயின் ஷபநாருளநாளர் தரு சக்த கவ. ஜகநாவிந்தள அவர்களுக்கு அனுப்பி
கவக்கப்பட்டது.
23.7.45 இல் நகடஷபற்ற சவநாஜி நநாடகத்தற்கு ஜமைற்படி நநாடகநாசரியேரும பிரபல கண் கவத்தயேருமைநான
டநாக்டர் டி. எஸ். துகரசநாமி அவர்களின் தகமையேனநார் தரு டநாக்டர் டி.எஸ். தருமூர்த்த தகலகமை
தநாங்கிப் பநாரநாட்டினநார். 15-8-45 இல் நகடஷபற்ற சவநாஜி நநாடகத்தற்கு பிரசண்ட விகடன் ஆசரியேர் தரு.
கநாரண துகரக்கண்ணன் தகலகமை தநாங்கி, டி. ஜக. எஸ். சஜகநாதரர்கள விகரவில்
ஷசன்கனக்குவந்து,தகலநகரிலுளள ரசகர்ககளயும மைகிழ் விக்க ஜவண்டுஷமைன்று கூறிப் பநாரநாட்டினநார்.
தருச்சயில் சவநாஜி நநாடகம ஷதநாடர்ந்து 35 நநாட்கள நகடஷபற்றது.
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அந்தமைநான் ககத
ஒளகவயேநார் நநாடகம நடந்து ஷகநாண்டிருக்குமஷபநாழுது கவிஞர் கு. சநா. கிருஸ்ணமூர்த்த அவர்கள ஒரு
நநான் நநாடக அரங்கில் என்கனச் சந்தத்தநார். 1941 இல் என்ன மைதுகரயில் சந்தத்து ஒரு நநாடகக்
ககஷயேழுத்துப் பிரதகயேக் ஷகநாடுத்ததநாகவும நிகனவு படுத்தனநார். ‘எனக்கு நிகனவிவில்கல,
மைன்னியுங்கள’ என்ஜறன். “இல்கல, பநாதகமில்கல. அந்த நநாடகத்கதஜயே இப்ஜபநாது அச்சுவடிவில்
புத்தகமைநாகக் ஷகநாண்டு வந்தருக்கிஜறன். ஜநரமிருந்தநால் படித்துப் பநாருங்கள” என்றநார். நநாடக நூகல
வநாங்கி முதல் பக்கத்கதப் புரட்டிஜனன். ககல மைன்னன் ரநாஜேநா சநாண்ஜடநாவின் படமும, நநாடக நூகல
அவருகடயே நிகனவுக்குக் கநாணிக்கக யேநாக்கியிருப்பதநாகப் படத்தன் கீஜழ ஒரு கவிகதயும இருந்தது.
அகதப் பநார்த்தவுடஜனஜயே கவினநார் கு. சநா. கி. கயே எனக்குப் பிடித்துவிட்டது. “படிக்கிஜறன்;
நன்றநாயிருந்தநால் நடிக்கிஜறன்” என்று கூறிஜனன். பிறகு ரநாஜேநா சநாண்ஜடநா அவர்ககளப் பற்றி நீண்ட
ஜநரம ஜபசக் ஷகநாண்டிருந்ஜதநாம.

நநாடகம நன்றநாயிருந்தது
நநாடகத்கதப் படித்ஜதன். நநான்கு நநாட்களுக்குப் பின் மீண்டும அவகரச் சந்தத்ஜதன். “நநாடகம தருத்தம
எதுவும ஷசய்யேநாமைல் அப்படிஜயே ஜமைகடஜயேற்றக் கூடியேவககயில் அகமைந்தருக்கிறது. இதுவகர இப்படி
ஒருவரும நநாடகம ஷகநாண்டு வந்து ஷகநாடுத்ததல்கல. இதகன எப்படித் தங்களநால் உருவநாக்க
முடிந்தது?” என்று ஜகட்ஜடன். அவர் சசத்துக் ஷகநாண்ஜட ‘நநானும ஒரு நடிகன்தநாஜன’ என்றநார். பிறகு
பநாய்ஸ் கமஷபனிகளின் அனுபவங்கள பற்றியும, எங்கள ஆசரியேர் கந்தசநாமி முதலியேநார் அவர்களிடம
அவர் நடிப்புப் பயிற்ச ஷபற்ற விபரங்ககளப் பற்றியும, நீண்ட ஜநரம ஜபசக் ஷகநாண்டிருந்தநார்.
அந்தமைநான் ககத நநாடகம எனக்கு நிரமபவும பிடிந்தருந்தது நநாங்கள நடத்த ஜவண்டுஷமைன்று விருமபியே
கல்கியின் சுபத்தகரயின் சஜகநாதரன் ககதக் கருகவ உளளடக்கியேதநாக நநாடகம அகமைந்தருந்தது.
நநாடகம சரியேநாக நடத்தப்பட்டநால் மைகத்தநான ஷவற்றிஷபறும என்று கவினநார் கு. சநா. கி. அவர்களுக்கு நநான்
அப்ஜபநாஜத உறுத கூறிஜனன்.
சவநாஜி நநாடகத்தல் எஸ்.எஸ். இரநாஜஜேந்தரன் கதநாநநாயேகன் ஷஜேய்வந்தநாக மிகவும நன்றநாக நடித்ததநால்
அந்தமைநான் ககதயிலும அவஜர கதநாநநாயேகன் பநாலுவநாக நடிக்கலநாம என்று நநான் கூறிஜனன்.
“அப்படியேநானநால் நீங்கள எந்தப் பநாத்தரத்கத ஏற்கப் ஜபநாகிறீர்கள?” என்றநார் கு.சநா. கி. “இந்த நநாடகத்தல்
நநான் ஒய்ஷவடுத்துக் ஷகநாளளப் ஜபநாகிஜறன்” என்ஜறன். அவருக்குத் ஷகநாஞ்சம வருத்தம. நநான்
நடிக்கநாவிட்டநால் நநாடகம ஷவற்றி ஷபறுமைநா? என்பதல் அவருக்குச் சந்ஜதகம. “அப்படியேநானல்,
நடரநாஜேன் பநாத்தரத்கத நீங்கள ஜபநாடலநாஜமை” என்றநார் கவினநார். என்கனவிடத் தமபி பகவத அந்த
ஜவடத்தற்கு மிகவும ஷபநாருத்தமைநானவர். தங்களுக்குக் சறிதும கவகல ஜவண்டநாம. நநாடகத்கத
ஷவற்றிஜயேநாடு நடத்தயே பிறகுதநான் நநான் ஒய்ஷவடுத்துக் ஷகநாளளப்ஜபநாஜவன் என்ஜறன்.

குண்டு கருப்கபயேநா
எல்ஜலநாருக்கும பநாடம ஷகநாடுக்கப் ஷபற்றது, நககச்சுகவ நடிகர் குண்டு கருப்கபயேநா தருச்சயில்தநான்
எங்கள குழுவிற்கு வந்துஜசர்ந்தநார். அவருகடயே சரீரஜமை நககச்சுகவக்கு வநாய்ப்பநாக இருந்ததநால் புதயே
நநாடகத்தல் அவருக்கும ஒருஜவடம ஷகநாடுக்க எண்ணிஜனநாம. அஜதஜபநால் குட்டி நககச்சுகவ
நடிகர்களில் அப்ஜபநாது எங்கள குழுவில் முதன்கமையேநாக இருந்தவர் துவரங்குறிச்ச சுப்கபயேன்.
அவருக்கும அந்தமைநான் ககதயில் ஒரு பநாத்தரத்கதப் பகடக்க முகனந்ஜதநாம. சகமையேல் கணபத ஐயேர்
என்ற பநாத்தரத்கத நககச்சுகவஜயேநாடு உருவநாக்கிக் குண்டு கருப்கபயேநாவுக்கும, தவநான் பகதூரின்
ஜவகலயேநாள ஜவடத்கத சுப்கபயேனுக்கும ஷகநாடுத்ஜதநாம. இவ்விரண்டு ஜவடங்களும நககச்சுகவ
கநாட்சகளுக்கு ஜமைலும ஷமைருகூட்டவும, கநாட்சகள தநாமைதமின்றி நகடஷபறவும துகணயேநாக அகமைந்தன.
நநாடகத்தற்கநான பநாடல்கள சலவற்கறக் கவினநார் கு. சநா கி. ஜயே புததநாக எழுதனநார். புரட்சக் கவினநார்
பநாரததநாசனின் “அந்த வநாழ்வுதநான், எந்த நநாள வரும” “ஜசநாகலயிஜலநார் நநாள எனஜயே” “துன்பம
ஜநர்ககயில் யேநாஷழடுத்து நீ” என்னும மூன்று பநாடல்ககளியும தக்க இடங்களில் ஜசர்த்துக்
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ஷகநாண்ஜடநாம. பநாரதயின் “ஷசந்தமிழ் நநாஷடனும ஜபநாதனிஜல” என்ற பநாடகல மிகுந்த சுகவயேநாக
நடரநாஜேன் தன் தங்கக லீலநாவுக்குச் ஷசநால்லிக்ஷகநாடுப்பதுஜபநால் அகமைத்துக் ஷகநாண்ஜடநாம.
ஜதகவயேநான ஒரு சல கநாட்சகளும தயேநாரநாயின. அந்தமைநான் ககதகயேப் ஷபநாறுத்த வகரயில்
கநாட்சகளுக்கு நநாங்கள முதன்கமை அளிக்கவில்கல. சமூக நநாடகமைநாதலநால் ஆகட அணிபணிகளுக்கும
அவசயேம ஏற்படவில்கல. சுருக்கமைநான ஷசலவில் ககதகயே முதன்கமையேநாக கவத்து நநாடகம
தயேநாரநாயிற்று. 20-9-45 இல் அந்தமைநான் ககத அரங்ஜகறியேது.
குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண்ணக்குப்பின் சறந்த சமூகநநாடகமைநாகக் அந்தமைநான் ககத விளங்கியேது. ஜபரநாசரியேர்
வ. ரநா. அவர்கள ஒருநநாள நநாடகத்தற்குத் தகலகமை தநாங்கினநார். அவர் ஜபசுககயில் “கவினநார் கு. சநா.
கிருஷ்ணமூர்த்த ஒன்றும அறியேநாத சநாது ஜபநால இருந்துஷகநாண்டு ஒரு அற்புதமைநான நநாடகத்கதப்
பகடத்து விட்டநாஜர!” என்று கூறிப் பநாரநாட்டினநார்.
அறிஞர் அண்ணநா அவர்கள இந் நநாடகத்கதப் பநார்க்க ஜவண்டுஷமைன நநான் ஆகசப்பட்ஜடன். அவருக்குக்
கடிதமும எழுதஜனன். நநாடகக்ககல மைநாநநாட்டுக்குப் பின் ஏற்பட்ட சல விருமபத்தகநாத விகளவுகளின்
கநாரணமைநாக அவர் எனக்குப் பதல் எழுத வில்கல. அந்தமைநான் ககத நகடஷபற்ற ஜநரத்தல் அறிஞர்
அண்ணநா தருச்சயில் ஒரு மைநாநநாட்டில் கலந்துஷகநாண்டநார். நநான் அவகரச் சந்தக்க முயேன்ஜறன்;
இயேலவில்கல. மைநாநநாட்டுக்கூட்டம அந்தமைநான் ககதக்கு வந்தருக்கிறது என்பது எங்களுக்குத் ஷதரிந்தது.
லீலநா தன் கநாதலனிடம அண்ணகனப் புகழ்ந்து ஜபசுகிறநாள. கநாதலன் பநாலு, அவருகடயே
ஷசநாற்ஷபநாழிவுத் தறகனப் பற்றி அவளிடம பநாரநாட்டிப் ஜபசுகிறநான்; பநாலு: ... அடடநா, இன்கறயேக்
கூட்டத்தல் உன் அண்ணநா ஜபசயிருக்கிறநார் பநார். அகதப்பற்றி என்ன அபிப்பிரநாயேமஷசநால்வஷதன்ஜற
எனக்கு விளங்கவில்கல.
லீலநா: .... தநாங்கள முழுகமையும ஜகட்டீர்களநா? அடடநா; நநான் ஜகட்கமுடியேநாமைல் ஜபநாய்விட்டஜத:
எகதப்பற்றிப் ஜபசனநார்? என்ஷனன்ன ஜபசனநார்?
பநாலு:- பநால்யே விவநாகத்தன் தீகமைககளப் பற்றியும, கநாதல் மைணம, மைறுமைணம இவற்றின் அவசயேத்கதப்
பற்றியும அழகநாகப் ஜபசனநார். இன்னும ஷமைநாழிப்பற்று, நநாட்டுப்பற்று, அடிகமை வநாழ்வின்
ஜகவலநிகல; சுதந்தரம அகடயே ஜவண்டியேதன் அவசயேம, ஷபண்கள முன்ஜனற்றம, விபசநாரத்தன்
இழிவுத்தன்கமை, தற்கநாலக்கல்வி முகறயின் சர்ஜகடு, ககத் ஷதநாழில், கிரநாமை முன்ஜனற்றம அடடநா,
இனிஜமைல் ஷசநால்ல ஜவண்டியேது என்பதநாக ஒன்றும பநாக்கியில்கல. அப்பப்பநா! என்ன கமபீரமைநான
ஜபச்சு, உயேர்ந்த உபமைநானங்கள; ஆணித் தரமைநான எடுத்துக்கநாட்டுகள; ஒவ்ஷவநாரு வநார்த்கதக்கும
சகபயில் கரஜகநாஷமும ஆரவநாரமுமதநான். உன் அண்ணநாவும இவ்வளவு உயேர்வநாகப் ஜபசுவநாஷரன்று
நநான் எதர் பநார்க்கஜவயில்கல. எனக்ஜக ஆச்சரியேமைநாகப் ஜபநாய்விட்டது, ஜபநாஜயேன்!
இந்த உகரயேநாடலில் அண்ணநா என்ற ஷசநால் வரும ஜநரத்தல் சகபயில் ஷபருத்த ககத்தட்டல்
ஏற்பட்டது. ஒஜர ஆரவநாரம! இகதச் ஷசநால்பவர் எஸ்.எஸ். இரநாஜஜேந்தரன். அவர் ஏற்கனஜவ அறிஞர்
அண்ணநா முதலியேவர்கஜளநாடு ஷதநாடர்பு ஷகநாண்டவர். ஜகட்க ஜவண்டுமைநா? மைநாநநாடு நகடஷபற்ற
இரண்டு நநாட்களிலும இந்தக் கநாட்சயில் மைக்களின் பநாரநாட்டு அதகமைநாக இருந்தது.
அந்தமைநான் ககத 1938 இல் எழுதப்ஷபற்ற நநாடகம! நநாங்கள அதகன நடிக்குமுன்ஜப அகமைச்சூர்
சகபயினரநால் நநான்கு முகற நடிக்கப் ஷபற்றுளளது. எங்கள குழுவில் நடிக்கப்பட்டப் பின் நநாடகம
மைகத்தநான ஷவற்றி ஷபற்றது.

அந்தமைநான் ககதகயேப் பகடத்ததன் மூலம கவினநார் கு. சநா. கி. தமிழ் நநாடக உலகில் அழியேநாத இடம
ஷபற்றுவிட்டநார். தமிழ் நநாட்டிலும, இந்தயேநாவின் பிறமைநாநிலங்களிலும சங்கப்பூர், மைகலசயேநா,
இலங்கக, பர்மைநா, ஷதன்னப்பிரிக்கநா முதலியே தமிழர் வநாழும பிரஜதசங்கள அகனத்தலும அந்த நநாளில்
அந்தமைநான் ககதகயே நடத்தநாத அகமைச்சூர் சகபகஜள இல்கலஷயேனலநாம. தரநாவிடக் கழகம, தரநாவிட
முன்ஜனற்றக் கழகம, தமிழரசுக் கழகம இன்னும சமுதநாயே முற்ஜபநாக்குக் ஷகநாளககககள ஆதரிக்கும
எல்லநாக் கட்சயினரும தமைது நநாடக சகபகளில் அந்தமைநான் ககதகயே நடித்தருக்கின்றனநார். நமமுகடயே
நண்பர் தரு ஏ.வி. பி. ஆகசத்தமபி எம. எல். ஏ. அவர்கள இதல் நடரநாஜேன் பநாத்தரத்கத ஏற்று
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நடித்தருக்கிறநார் என்பது மைகிழ்ச்சக் குரியேதநாகும. இதற்ஷகல்லநாம ஜமைலநாகத் தமிழில் ஷவளிவரும நநாடக
இலக்கியேங்களுக்குப் பரிசு வழங்கும முகறயில் ஷசன்கன தமிழ் வளர்ச்சக் கழகம அந்தமைநான் ககத
நநாடக நூலுக்குப் பரிசு வழங்கிப் பநாரநாட்டியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றநாகும.
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முளளில் ஜரநாஜேநா
அந்தமைநான் ககதயில் எனக்குக் கிகடத்த ஓய்கவ நநான் நல்ல முகறயில் பயேன்படுத்தக் ஷகநாண்ஜடன்.
எனக்கு முழங் கநாலுக்குக் கீஜழ ஒரு கழகல இருந்தது, அதனல் வலிஜயேநா ஜவறு ஷதநாந்தரஜவநா
இல்கலஷயேன்றநாலும ஒரு சறுகட்டிஜபநால் இருந்தது ஒருநநாள எங்கள நண்பர் டநாக்டர் பநாலு அகதப்
பநார்த்தநார். “இகதச் சுலபமைநாக எடுத்துவிடலநாஜமை ஒரு வநாரம ஓய்விருந்தநால்ஜபநாதும” என்றநார்.
அந்தமைநான்ககத அரங்ஜகறியே மைறுவநாரம நநான் டநாக்டர் பநாலுவிடம அந்தக் கழகலக்கநாக அறுகவ
சகிச்கச ஷசய்துஷகநாண்ஜடன். அப்ஜபநாது ஷதன்னுநாரில் ஒரு தனி வீட்டில் தங்கியிருந்ஜதன்.

தகரப்பட இயேக்குகர் ப. நீலகண்டன்
தருச்சயில் சவலிலநா ஷவற்றிஜயேநாடு நகடஷபற்றஜபநாதுபுதுக் ஜகநாட்கட ககலவநாணி ஆசரியேர் ப.
நீலகண்டன் அவர்கள 5-1-45 இல் சவலீலநா பநார்க்க வந்தருந்தநார். நநாடகம முடிந்ததும நநானும அவரும
நீண்ட ஜநரம ஜபசக்ஷகநாண்டிருந்ஜதநாம. தகரப்படத் துகறயில் அவருக்கு மிகுந்த ஆர்வம இருந்தது.
“ஏதநாவது ஒரு நநாடகம எழுதக்ஷகநாடுங்கள. அதன் மூலம தகரப்படத் துகற தங்ககளத் தநானநாக
வரஜவற்கும” என்று கூறிஜனன். ஏற்கனஜவ அவர் ‘தநாசப்ஷபண்’ என்னும ஷபயேரில் ஒரு குறுநநாவல்
எழுதயிருந்தநார். அகத நநான் முன்ஜப படித்தருந்ஜதன். அகதஜயே நநாடகமைநாக்கலநாம என்று கூறிஜனன்.
அவரும ஒப்புக்ஷகநாண்டநார். “என்னுடன் கூடஜவயிருந்து நநாடகம எழுதனநால் நன்றநாக அகமையேலநாம.
அப்படி எழுதத் தங்களுக்கு வசத படுமைநா?” எனக் ஜகட்ஜடன். அவரும அகதஜயே விருமபினநார். கு. சநா. கி.
யும ப. நீ. யும ஷநருங்கியே நண்பர்கள. ‘அந்தமைநான் ககத’ நநாடகத் தற்குப் ப. நீ. யும வந்தருந்தநார். அறுகவ
இகிச்கசயில் கிகடத்த ஒய்வு நநாட்ககளப் புதயே நநாடகம எழுதப் பயேன் படுத்தக் ஷகநாண்ஜடநாம.
இருவரும நீண்டஜநரம விவநாதத்து முளளில் ஜரநாஜேநா என்று நநாடகத்தற்குப் ஷபயேர் கவத்ஜதநாம. நண்பர்
ப. நீலகண்டன் விகரவநாக எழுதுவநார். எழுத்துக்கள பிகழயில்லநாமைல் ஷதளிவநாக இருக்கும. “நநான்
எழுதயிருப்பது தங்களுக்குப் பிடிக்கவில்ஜல ஷயேன்றநால் கூச்சப்படநாமைல் ஷசநால்லுங்கள ஜவறு
எழுதுகிஜறன்” என்று முன்கூட்டிஜயே ஷசநால்வி விடுவநார்.
சறந்த ரசகர் அவர். தநான்படிக்குமஜபநாது என்முகத்கதஜயே பநார்த்துக் ஷகநாண்டிருப்பநார். என் உளளத்தன்
ரசகனகயே முகத்கதப் பநார்த்ஜத புரிந்து ஷகநாளவநார். சரி, பிடிக்கவில்கல ஜபநாலிருக்கிறது. ஷசநால்வதற்குக்
கூச்சப்படுகிறீர்கள. ஜவறு எழுதவிடுகிஜறன்” என்று ஷசநால்வி உடஜன தநாம எழுதயே கநாகிதத்கதக்
கிழித்து ஜபநாட்டு விடுவநார்.
முளளில் ஜரநாஜேநாவில் ஒரு உணர்ச்சக்கரமைநானகநாட்ச. ரநாமை நநாதகன அவனுகடயே ஜதநாழர்கள தநாச
விட்டுக்கு அனுப்புகிறநார்கள. அவன் அனுபவமில்லநாதவன். அப்பநாவி. தநாச ஷசல்லத்தன்
படுக்ககயேகறக்குள நுகழகிறநான். உளஜள வந்து மிரள மிரள விழிக்கிறநான். கககள நடுங்குகின்றன.
ஷசல்வத்கதப் பநார்க்கிறநான். கிரிக்கமுயேல்கிறநான். உண்கமையேநான சரிப்பு வரவில்கல. அசடு வழிகிறது.
ஷசல்லம “எங்ஜக வந்நீர்கள?” என்று ஜகட்கிறநாள. ரநாமைநநாதன் தககக்கிறநான். இந்தக் கநாட்சயில் ஷசல்லம
அவனுக்கு அறிவுகர கூறும முகறயில் ஆத்தரத்ஜதநாடும ஆஜவசத்ஜதநாடும ஜபசுகிறநாள. ‘அந்தப் ஜபச்சு
இயேல்பநாக இருக்க ஜவண்டும. எழுச்சஜயேநாடு அகமையேஜவண்டும. வநார்த்கதகளதங்கு தகடயில்லநாமைல்
வரஜவண்டும. புரியேநாத வநார்த்கதககளப் ஜபநாட்டுக் குழப்பநாமைல் எளிகமையேநாகப் ஜபச ஜவண்டும.
ஆனநால் ஷகநாச்கச நகடயேநாக இருக்கக் கூடநாது’ என்ஷறல்லநாம ஷசநால்லி விட்டு எழுதுங்கள என்ஜறன்.
எழுதனநார். முழுதும எழுதவிட்டுப் படித்தநார், நநான் முகத்கத சுளித்ஜதன். உடஜன கிழித்துப் ஜபநாட்டநார்.
மீண்டும எழுதனநார். ஏறத்தநாழப் பத்துமுகறயேநாவது அந்த ஆஜவசப் ஜபச்கச எழுதயிருப்பநாஷரன
நிகனக்கிஜறன். ககடசயேநாக எழுத முடித்த ஜபச்சு அற்புதமைநாக அகமைத்தது. அகதப் பலமுகற
ஷசநால்விச்ஷசநால்லி நநாஜன ரசத்ஜதன்.
முளளில் ஜரநாஜேநா பநாடம ஷகநாடுக்கப்பட்டது. எங்கள கமஷபனியின் கவினநார் க. ஆ.
ஆறுமுகனநார் முளளில் ஜரநாஜேநாவுக்கு அருகமையேநான பநாடல்ககள இயேற்றித்தந்தநார். மைகநாகவி
பநாரதயேநாரின் ‘ஜமைநாகத்கதக் ஷகநான்றுவிடு,’ அன்ஷபன்று ஷகநாட்டு முரஜச,’ புரட்சக்கவிஞர்
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பநாரததநாசனின், ‘ஷபண்களநால் முன்ஜனறக்கூடும,” “அண்ணி வந்தநார்கள எங்கள அண்ணநாவுக்கநாக”
ஆகியே பநாடல்ககளயும ஷபநாருத்தமைநான இடங்களில் ஜசர்த்துக் ஷகநாண்ஜடநாம. இந்தப் பநாடல்கள
நநான்கும நநாடகத்தற்கநாகஜவ எழுதப் ஷபற்ற பநாடல்ககளப்ஜபநால் சறப்பநாக அகமைந்தன.
முளளில் ஜரநாஜேநாவின் கதநாநநாயேகன் இரநாமைனநாதன் பநாத்தரமும எஸ். எஸ். இரநாஜஜேந்தரனுக்ஜக ஷகநாடுக்கப்
ஷபற்றது. அந்த நநாடகத்தலும நநான் ஒய்ஷவடுத்துக் ஷகநாண்ஜடன். ஒய்வு என்றநால் ஜவடம
புகனவதலிருந்து ஒய்வு ஷபற்ஜறஜன தவிர நநாடகத்தன் ஷபநாறுப்பு முழுவகதயும நநான்தநான் ஏற்றுக்
ஷகநாண்டிருந்ஜதன்.
22. 12-42-இல் முளளில் ஜரநாஜேநா நநாடகம அரங்ஜகறியேது
நநாடகம என்மைனத்தற்கு முழுநிகறவிகனத் தந்தது. ஷபநாது மைக்கள மைகிழ்ச்சஜயேநாடு வரஜவற்றநார்கள.
எல்லநா நடிகர்களும மிகச் சறப்பநாக நடித்தநார்கள. அன்கறயே நநாடக வசூல் 1070.60. இத் ஷதநாகககயே ஒரு
தநாமபநாளத்தல் கவத்து நநாடகநாசரியேர் ப. நீல கண்டன் அவர்களின் நநாடகத் தறகமைகயேப் பநாரநாட்டி,
அவர் ஜமைலும ஷதநாடர்ந்து பல நநாடகங்ககளத் தமிழுக்கு அளிக்க ஜவண்டுஷமைன்று வநாழ்த்த அவரிடம
ஷகநாடுத்ஜதன்.
அந்தமைநான் ககத ஒரு துன்பியேல் நநாடகமைநாக அகமைந்தது. அஜதஜபநால முளளில் ஜரநாஜேநாகவயும துன்ப
நநாடகமைநாகஜவ முடித்தருந்ஜதநாம. அந்தமைநான் ககதயில் நடரநாஜேன் அந்தமைநான் ககதயேநாக இருக்கும
நிகலயில், தன் தங்ககயும அவள கநாதலனும மைறுமைணம புரிந்து ஷகநாண்டு மைகிழ்ஜவநாடு வநாழ்வநார்கள
என்பகத எண்ணிப் பநார்க்கிறநான்.அப்ஜபநாது அவன் மைனத்தல் எண்ணவகத ஜமைகத்தல் கநாட்ச
வடிவநாகக் கநாட்டுஜவநாம. அவன் தங்கக லீலநாவும பநாலுவும மைணமைநாகல சூட்டியே தமபதகளநாக ஜமைகக்
கூட்டத்தல் கநாட்சயேளிப்பநார்கள. முளளில் ஜரநாஜேநாவில் அந்தச் சறு மைகிழ்ச்சகூட இல்கல. கதநாநநாயேகி
ஷசல்லம தன் கநாதலன் இரநாமைனநாதனுக்கு ஒரு உருக்கமைநான கடிதம எழுத அனுப்பிவிட்டு ஆற்றில்
விழுந்து தற்ஷகநாஜல ஷசய்து ஷகநாளகிறநாள. அவள கடிதத்கதப் படித்த இரநாமைனநாதன் அலறிக் ஷகநாண்டு
ஓடுகிறநான். ஆற்றுப் பநாலத்தன் மீதருந்து ஷசல்லம குதத்ததும அவகளத் ஷதநாடர்ந்து ஒடி வந்த
இரநாமைனநாதனும ஆற்றில் குதக்கிறநான். அடுத்த கநாட்சயில் ககஜகநார்த்தபடி இருக்கும இரு
சடலங்ககளயும ககரயில் எடுத்து ஜபநாட்ட நிகலயில் உறவினரும ஷபநாதுமைக்களும கண்ணிர் விட்டபடி
நிற்கிறநார்கள. “மைலர்ந்த ஜரநாஜேநா மைலஜர மைடிந்தநாஜயேநா” என்ற பநாடல் பின்னணியில் ஒலிக்கிறது. அத்ஜதநாடு
நநாடகம முடிகிறது.
முதல் நநாள நநாடகம முடிந்ததும முளளில் ஜரநாஜேநா நநாடக முடிவிகனப்பற்றி ஷபநாது மைக்கள தங்கள
கருத்தகன எழுத யேனுப்ப ஜவண்டுஷமைன ஜவண்டுஜகநாள விடுத்ஜதநாம. அதன்படி நூற்றுக்கணக்கநான
விமைர்சனக் கடிதங்கள வந்தன. சமுதநாயேத்ஜதநாடு ஜபநாரநாடி ஷவற்றி ஷபறநாமைல் தற்ஷகநாகல ஷசய்து
ஷகநாளவதநாக நநாடகத்கத முடித்தருப்பது சர்தருத்தவநாதகளுக்கு உற்சநாகம அளிப்பதநாக
இல்கலஷயேன்றும, கநாதலர் இருவரும தருமைணம ஷசய்து ஷகநாளவதநாக நநாடகத்கத
முடிக்கஜவண்டுஷமைன்றும சலர் எழுதயிருந்தநார்கள. இப்படிக் கருத்தறிவித்த கடிதங்கள ஏறத்தநாழ 50 க்கு
ஜமைலிருந்தன. ரசகர்கள ஜவண்டுதலுக்கிணங்கத் துன்பியேலிஜலஜயே முடிந்த முளளில் ஜரநாஜேநாகவ
இன்பியேலிஜலஜயே முடிப்பதநாக விளமபரம ஷசய்ஜதநாம. இரண்டநாவது வநாரமுதல் ஆற்றிஜல
விழப்ஜபநாகும ஷசல்லத்கத இரநாமைனதன் ஓடிவந்து கநாப்பநாற்றுவதநாகவும, அடுத்த கநாட்சயில்
இருவருக்கும தருமைணம நிகழ்வதநாகவும நநாடகத்கத முடித்ஜதநாம. இந்த முடிவு ரசகர்களின் உளளத்தல்
அனுதநாபத்கத உண்டநாக்கவில்கல.
இன்பியேலில் நநாடகத்கத முடிக்க ஜவண்டுஷமைன்று கடிதம எழுதயே ரசகர்களில் நநாற்பதுக்கு
ஜமைற்பட்டவர்கள மீண்டும துன் பியேலிஜலஜயே முடிந்ததுதநான் ஷபநாது மைக்கள உளளத்தல் நிகலத்து
நின்றஷதன்று கடிதம எழுதனநார்.
சர்தருத்தக் கருத்துக்ககள சமுதநாயேம ஏற்றுக்ஷகநாளள ஜவண்டுமைநானல் அவர்கள மைனத்தஜல மைநாற்றம
கநாணச் ஷசய்வது தநான் நல்ல வழி. அதற்கு மைநாறநாகப் ஷபற்ஜறநார்ககளஜயேநா சமுதநாயேத்கதஜயேநா எதர்த்து
இகளஞர்கள இன்பமைநாக வநாழ்ந்தநார்கள என்று கநாட்டுவது இளம உளளங்ககள மைட்டுஜமை நிகறவு
ஷசய்யும. ஷபருமபநாலநானவர்கள சமுக சர்தருத்தத்கத ஏற்க ஜவண்டுமைநானநால் - அதற்கநாக நகடஷபறும
நநாடகங்கள துன்பியேலில்தநான் முடியேஜவண்டும என்பது அறிஞர்கள கருத்து. நநாடக ஆசரியேரின் கருத்தும
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இதற்கு ஒத்தருந்தது. எனஜவ மூன்றநாவது வநாரம முதல் முளளில் ஜரநாஜேநா நநாடகத்கதத் துன்பியேலிஜலஜயே
முடித்ஜதநாம.
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சறப்புக்குரியே நிகழ்ச்சகள
தருச்சயில் நநாங்கள இருந்த 1945-46 இல் சறப்புக்குரியே நிகழ்ச்சகள பல நகடஷபற்றன. அவற்றில்
நநாடகத் துகறயின் வளர்ச்சயிகன விருமபும கலநா ரசகர்களுக்கு, மைகிழ்வளிக்கக் கூடியே நிகழ்ச்சகள
இரண்டு. ஒன்று ஈஜரநாடு மைநாநநாட்டிகனப் பின்பற்றி 31-3.45 இல் தஞ்கசயிலுளள கரந்கத தமிழ்ச்
சங்கத்தன் சநார்பில் நடந்த இரண்டநாவது நநாடகக்ககல மைநாநநாடு.சங்கத் தகலவர் தரு ஐ.
குமைநாரசநாமிப்பிளகள முன்னின்று இதகன நடத்தனநார். இந்த மைநாநநாட்டில் எங்கள நநாடக சகபயின்
சநார்பில் சன்னண்ணநா டி. ஜக. முத்துசநாமி கலந்து ஷகநாண்டநார். முதல் நநாடகக்ககல மைநாநநாட்டின்
ஷசயேலநாளர் டி. என். சவதநாண இம மைநாநநாட்டிலும ஷசயேலநாளரநாக இருந்து மைநாநநாட்கடச் சறப்புற நடத்த
கவத்தநார்.
இரண்டு, 9.2.46 இல் ஷசன்கனயில் நகடஷபற்ற முன்றநாவது நநாடகக்ககல மைநாநநாடு. இதகன
முன்னின்று நடத்தயேவர் நநாடகமைணி எம. என். எம. பநாவலர். இந்த மைநாநநாட்டிஜல தநான் ஜக. ஆர்
இரநாமைசநாமிக்கு கடிப்பிகசப் புலவர் என்றபட்டம வழங்கப்பட்டது இந்த மைநாநநாட்டிலும டி. என்,
சவதநாண கலந்து ஷகநாண்டநார். இம மூன்று மைநாநநாடுகளுக்குப் பின், ஷசன்ற 28 ஆண்டுகளநாக
தமிழ்நநாட்டில் நநாடக வளர்ச்சக்ஷகன்று மைநாநநாடு எதுவும இன்று வகர நகடஷபற வில்கலஷயேன்பது
குறிப்பிடத்தக்கதநாகும.

பகழயே முதலநாளி பழனியேநாபிளகள
எங்கள பகழயே நநாடக முதலநாளி தரு. பழனியேநாபிளகள தருச்சயில் எங்ககளச் சந்தத்தநார். அவர்
மிகவும சரமைமைநான நிகலயிலிருந்தநார். ஸ்ரீமீனஜலநாசனி பநால சற்குண நநாடக சபநாஎன்னும ஷபயேரநால்
ஒரு நநாடக சகபகயேப் பல ஆண்டுகள சறப் பநாக நடத்தயேவர். இலங்ககக்கும ஷசன்று ஷபருமபுகழ்
ஷபற்றவர். தரு. டி. எஸ். துகரரநாஜ்,எம. ஆர். சநாமிநநாதன் ச.வி. முத்தப்பநா, சபநாபத முதலியே
எத்தகனஜயேநா நடிகர்கள அந்தக்குழுவிலிருந்து ஷபருகமைப் ஷபற்றநார்கள. அந்தப் ஷபரியேவர், கமஷபனி
ஷயேல்லநாம ககலந்துவிட்ட நிகலயில் தன்னந்தனியேநாக வந்தருந்தநார். அவருக்கு உதவ ஜவண்டியேது
எங்கள கடகமைஷயேன்பகத உணர்ந்ஜதநாம. 5-3-45 இல் நடந்த குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண் நநாடகத்தன் வசூல்
முழுவகதயும அவருக்குக் கநாணிக்ககயேநாக ஜமைகடயிஜலஜயே அளித்ஜதநாம.

கவியின் கனவு
23-4-45 இல் ஸ்ரீசக்தநநாடக சபநாவின்கவியின் கனவு நநாடகம பநார்ப்பதற்கநாக நநாகப்படடினம
ஷசன்றிருந்ஜதன். தரு. சக்த கிருஷ்ணசநாமி அவர்களின் ஷபரு முயேற்சயேநால் அந்த நநாடக சகப புததநாக
உருவநாயிருந்தது. கநாட்சககளஷயேல்லநாம புதயே முகறயில் அகமைத்தருந்தநார்கள. கவியின் கனவு ஒரு
புரட்சக்கரமைநானஜதசயே சரித்தர நநாடகம. இந்நநாடகத்கத எழுதயேவர் இப்ஜபநாது சங்கீத நநாடக சங்கத்தன்
ஷசயேலநாளரநாகப் பணி புரிந்துவரும கவிஞர் ககலமைநாமைணி எஸ்.டி.சுந்தரம அவர்கள, மைக்களுககு
எழுச்சயும உணர்ச்சயும ஊட்டத்தக்க முகறயில் நநாடகத்தன் உகரயேநாடல்கள அகமைந்தருந்தன.
பநாலக்கநாட்டில் எங்ககள விட்டுப் பிரிந்த எஸ். வி. சுப்கபயேநா அவர்ககள மீண்டும அந்த
ஜமைகடயிஜலதநான் நநான் பநார்த்ஜதன். நநாடகத்தல் அவர் புரட்சக் கவிஞனநாகவந்து அற்புதமைநாக
நடித்தநார். தரு. எம. என். நமபியேநார் சர்வநாதகநாரியேநாக நடித்தநார். அவருகடயே தறகமையேநான நடிப்பு, வட
இந்தயேத் தகரப்பட நடிகர் சந்தரஜமைநாககன நிகனவூட்டியேது. நநாடகத்கத நநான் மிகவும ரசத்ஜதன்.
நநாடகம முடிந்ததும தரு. எஸ். டி. சுந்தரம, தரு. சக்த கிருஷ்ணசநாமி இருவகரயும மைனமைநாரப்
பநாரநாட்டிஜனன். நண்பர் எஸ். வி. சுப்கபயேநாவுக்கு வநாழ்த்துக் கூறிஜனன். மைறுநநாள நநாககயிஜலஜயே தங்கி,
அவர்கள கமஷபனி வீட்டிஜலஜயே விருந்துண்டு 24- 4. 45 இல் தருவநாரூர் வந்ஜதன். அங்கு கநாகரக்குடி
ஸ்ரீரநாமை பநாலகநான சகபயேநாரின் எதர்பநார்த்தது என்னும சமூக நநாடகம பநார்த்ஜதன். இந்நநாடகம தரு. நநா.
ஜசநாமைசுந்தரம அவர்களநால் எழுதப் ஷபற்றது. உகரயேநாடல்கள புதயேநகடயில் எழுதப்ஷபற். றிருந்தன.
நநாடகம நன்றநாயிருந்தது. நடிகர்களும சறப்பநாக நடித்தநார்கள. கவியின் கனவு, எதர்பநார்த்தது ஆகியே இரு

265

நநாடகங்களும எனக்குப் புதயே உற்சநாகத்கத தந்தன. இரு நல்ல நநாடகங்ககளப் பநார்த்த களிப்புடன்
தருச்சக்குத் தருமபிஜனன்.

பூவளூர் ஷபநான்னமபலனநார்
ஷபரியேநார் அவர்கள கண்ட சுயேமைரியேநாகத இயேக்கத்ஜதநாழர்களில் பூவநாளுர் அ.
ஷபநான்னமபலனநார் அவர்கள குறிப்பிடத்தக்க தகலவரநாவநார். சறந்த ஷசநாற்ஷபநாழிவநாளர்.
ஜகநாட்கடயூரில் சண்டமைநாருதம என்னும வநார ஏட்டிகன அவர் நடத்த வந்தநார். எங்களபநால் மிகுந்த
அன்புகடயேவர். ஷபரியேண்ணநாவுக்குப் ஷபநான்னமபலஞரிடம ஷபருமைதப்பு உண்டு. நீண்ட கநாலமைநாக
அவர்தமமுகடயே ஊருக்கு வரஜவண்டுஷமைன்று ஷசநால்லிக் ஷகநாண்டிருந்தநார். அவருகடயே விருப்பத்கத
ஏற்று, முத்தமிழ்க் கநாவலர் கி. ஆ. ஜப. விசுவகநாதம அவர்களுடன் 1.5-45 இல் நநானும ஷபரியேண்ணநா,
பகவத எல்ஜலநாரும பூவநாளுர் ஷசன்ஜறநாம. ஷபநான்னமபலனநார் இல்லத்தல் விருந்து புசத்ஜதநாம.
பூவநாளுர் உடற் பயிற்சக் கழகத்தநார் எங்களுக்கு ஒரு பநாரநாட்டுக் கூட்டம நடத் தனநார்கள. அங்கிருந்து
லநால்குடி ஷசன்ஜறநாம. லநால்குடி தரு வளளுவர்கழகத்தல் எங்களுக்கு வரஜவற்பு நடந்தது. தருமபு
ககயில் தருச்ச வருமவகர முத்தமிழ்க்கநாவலரும நநானும மிகவும பயேனுளள ஒரு நநாடகக் ககத
அகமைப்பிகனப்பற்றி உகரயேநாடிக் ஷகநாண்டு வந்ஜதநாம. சல ஆண்டுகளுக்குப் பின் முத்தமிழ்க் கநாவலர்
அவர்கள உருவநாக்கியே தமிழ்ச்ஷசல்வம நநாடகக்ககத அன்கறயே உகரயேநாடலிஜல உருவநானதுதநான்
என்பதுகுறிப்பிடத் தக்கதநாகும.

மைகநாத்மைநா கநாந்தயேடிகள தருச்சக்கு வருகக
ஜதசத்தந்கத மைகநாத்மைநா கநாந்தயேடிகள 2. 2. 46 ல் தருச்சக்கு வருகக புரிந்தருந்தநார். அன்று தருச்ச
மைநாநகரஜமை விழநாக்ஜகநாலம ஷகநாண்டிருந்தது. நநாங்கள ஷசய்த தவப்ஜபற்றின் கநாரணமைநாக அன்றுதநான்
எங்கள ஜதசபக்த நநாடகமும தருச்சயில் ஆரமபமைநானது. 1931 இல் நநாங்கள மைகரயில்
அரங்ஜகற்றியேஜபநாது ஜதச பக்தயின் மூலக்ககதயேநான பநாணபுரத்து வீரன் நநாடகநாசரியேர் தரு ஷவ.
சநாமிகநாத சர்மைநா அவர்கள தமிழ்நநாட்டில் இல்கல. பர்மைநாவில் இருந்தநார். அப்ஜபநாது அந் நநாடகநூல்தகட
ஷசய்யேப்பட்டிருந்த தநால் அவகரத் ஜதடிப்பிடித்துச் சறப்பிக்கும வநாய்ப்பு எங்களுக்குக் கிட்டவில்கல.
எனஜவ, தருச்சயில் அந்தச் சறப்பினச் ஷசய்யே விகழந்ஜதநாம. கநாந்தஜியின் அன்கறயே தருச்ச வருகக
அதற்கு ஜமைலும உயேர்வளிப்பதநாக அகமைந்தது. அன்றிரவு ஜதச பக்தநநாடகம நகடஷபற்றது. அன்கறயே
வசூல் 1122-12.0 ஐயும ஷவ. சநாமிநநாதசர்மைநா அவர்களுக்குக் கநாணிக்ககயேநாகக் ஷகநாடுத் ஜதநாம. அன்று
மைநாகல நகடஷபற்ற ஷபநாதுக்கூட்டத்தல் கநாந்தஜிகயேத் தரிசத்ஜதன். ஏற்கனஜவ ஒருமுகற அடிககள
நநாகர் ஜகநாவிலில் பநார்த்தருக்கிஜறன். என்றநாலும அன்று அவகரத் தரிசத்தது எனக்குப் புதயே
உணர்விகனத் தந்தது.
ஜதசபக்த நநாடகம முன்ஷபல்லநாம நகடஷபற்றகதவிடச் சறப்பநான முகறயில் இப்ஜபநாது தயேநாரிக்கப்
ஷபற்றிருந்தது. “ஆடுஜவநாஜமை பளளுப்பநாடுஜவநாஜமை” என்ற பநாடகலப் புததநாகச் ஜசர்த்து, பநாணபுரம
விடுதகல ஷபற்றபின் சறுமியேர் ஆடிப் பநாடுவதநாகக் கூட்டு நடனம அகமைத்தருந்ஜதநாம. இந்த
நநாட்டியேத்கத அழகியே முகறயில் தயேநாரித்தருந்தநார். டி. என். சவதநாண. நநாமைக்கல் கவினநார்
அவர்களின் ‘சுதந்தரம இல்லநாமைல் இருப்ஜபஜனநா’ என்ற பநாடகல முக்கியேமைநான ஒரு கட்டத்தல்
ஜசர்த்தருந்ஜதநாம.

ஜபரநாசரியேர் வ. ரநா.
ஜதசபக்தநநாடகம 19.2.46 இல் நகடஷபற்றஜபநாது பிரபல எழுத்தநாளர் ஜபரநாசரியேர் வ. ரநா. அவர்கள
தகலகமை தநாங்கினநார். நநாடகத்கத ரசத்த அவர் பநாரநாட்டிப் ஜபசுககயில், இப் படிப்பட்ட ஒரு
புரட்சகரமைநான நநாடகத்கத 1931 முதல் நடித்து வரும டி. ஜக. எஸ். சஜகநாதரர்ககள நநான் எவ்வளவு
பநாரநாட்டினலும ஜபநாதநாது.இந்த ஜதசம விடுதகல ஷபற்றபின் சுதந்தர இந்தயேநாவில் இந்தக்
ககலஞர்கஷளல்லநாம கட்டநாயேம ஷகளரவிக்கப்படஜவண்டும. என்றுகூறினநார்.ஜபரநாசரியேர் வ.ரநா. மிகப்
ஷபரியே சந்தகனயேநாளர். அவருடன் ஜபசக் ஷகநாண்டிருக்கும ஜபநாது புதயே புதயே கருத்துக்ககளஷயேல்லநாம
அகயேநாசமைநாகக் ஷகநாட்டுவநார். அவருகடயே எழுத்ஜதநாவியேத்கத நநான் முதலநா வதநாகப் படித்தது கநாலண
விகலயுளள கநாந்த பத்தரிககயில். தரு. வி. க., ஷபரியேநார் ஈ. ஜவ. ரநா. முதலிஜயேநாகரப் பற்றி அவர் எழுத
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வந்த குறிப்புகள என் உளளத்கதக் கவர்ந்தன. அதன் பிறகு நநான் மைணிஷகநாடி இலக்கியே ஏட்டின்
ஜதநாழனநாஜனன். வ. ரநா. விடம எனக்கு ஒரு தனி மைதப்பு. அவகரப் பநார்க்க ஜவண்டுஷமைன்ற ஆவல்.
ஜகநாகவயில் நகடஷபற்ற தமிழ் மைநாகநாண மைநாநநாட்டுக்குச் ஷசன்று, பநாரத பநாடல்ககளப் பநாடும வநாய்ப்பு
எனக்குக் கிகடத்தது. அத்த மைநாநநாட்டிஜலதநான் உடலுகழப்பில்லநாத கநாங்கிரஸ் உறுப்பினநார்கள
நூல்சந்தநா ஷகநாடுக்க ஜவண்டும என்ற தீர்மைநானம நிகறஜவற்றப்பட்டது. தகலவர் ரநாஜேநாஜி அவர்கள
அந்தத்தீர்மைநானத்கதப் பற்றி விளக்கிக்ஷகநாண்டிருந்த ஷபநாழுது, “அந்தத் தீர்மைநானந்தன் வநாசகம
சரியில்கல. தருத்தம ஜவண்டும” என்று பிரதநிதகள கூட்டத்தலிருந்து ஒரு குரல் கமபீரமைநாக ஒலித்தது.
அகதத் ஷதநாடர்ந்து ஒர் உருவமும எழுந்து நின்றது. உடஜன ரநாஜேநாஜி, எழுந்து நின்ற அந்த உருவத்கத
ஜநநாக்கி “ஸ்ரீமைநான் வ. ரநாமைசநாமி ஐயேங்கநார் வநாசகத்கதச் சரியேநாகத் தருத்தக் ஷகநாடுப்பதல் எனக்கு
ஆட்ஜசபகன இல்கல’. என்று கூறினநார். அன்றுதநான் வ. ரநா. அவர்ககள நநான் முதன் முதலநாகச்
சந்தத்ஜதன். ‘ஐயேங்கநார்’ என்றதும பட்கடநநாமைம , பஞ்சகச்சம, இகவகஷலல்லநாம என் கண்முன்
நின்றன. பநார்த்ஜதன்; உண்கமையேநாகஜவ பிரமித்துப் ஜபநாஜனன். அருகிலிருந்த நண்பரிடம வ. ரநா. அவர்கள
‘ஐயேங்கநாரநா?’ என்று ஜகட்ஜடன், “பூணூகலக்கூட ஷவகு நநாட்களுக்கு முன்ஜப அறுத்ஷதறிந்து விட்ட
புரட்ச வீரர்” என்றநார் நண்பர். இகதக் ஜகட்டதும வ. ரநா. அவர்களிடம நநான் கவத்தருந்த அன்பும
மைதப்பும பன் மைடங்கு உயேர்ந்தன. 1945 இல் தநான் நநான் அவகரச் சந்தத்துப் ஜபசும வநாய்ப்பு கிட்டியேது.
சல மைணி ஜநரங்கஜள அவருடன் கழித்ஜதன். அது மைறக்க முடியேநாத நநாள. எனக்ஜகற்பட்டிருந்த மைனத்
தளர்ச்ச, உற்சநாகக் குகறவு எல்லநாம எங்ஜகஜயேநா ஒடி மைகறந்துவிட்டன. வ. ரநா. அவர்களின் எழுத்தல்
நநான் கண்ட அதசயேம ஒன்று. புத்தகத்கதப் படிக்கிஜறநாம என்ற உணர்ச்ச மைகறந்து, அவர் நமமுடன்
ஜபசக் ஷகநாண்டிருப்பது ஜபநாலஜவ உணருஜவநாம. மைகநாகவி பநாரதயேநாரின் புககழப் பரப்பியேவர்களில்
முதலநாவதநாகக் குறிப்பிடத்தக்கவர் ஜபரநாசரியேர் வ. ரநா. அவர்கஜள ஆவர்.

நநாம இருவர்-தநாகசநாந்த
ஜபரநாசரியேர் வ. ரநா அவர்ககளப் பநார்க்கச் ஷசன்கனக்குச் ஷசன்றிருந்த ஷபநாழுது என்ஷனஸ்ஜக நநாடக
சகபயின் நநாம இருவகர ஒற்கறவநாகட அரங்கில் பநார்த்ஜதன். ப. நீலகண்டன் அவர்களின்
இரண்டநாவது நநாடகம இது. முளளில் ஜரநாஜேநா தருச்சயில் நடந்து ஷகநாண்டிருக்கும ஜபநாஜத சஜகநாதரர்
எஸ். வி. சகஸ்ர நநாமைத்தன் அகழப்பிகன ஏற்று என்ஷனஸ்ஜக நநாடக சகபக்கு நநாம இருவர் நநாடகத்கதக்
ஷகநாடுத்தருந்தநார் ப. நீலகண்டன். நநாடகத்கத மிகவும உன்னதமைநாகத் தயேநாரித்தருந்தநார் சகஸ்நநாமைம.
இப்ஜபநாது ஜக. ஆர். இரநாமைசநாமி தனிஜயே கிருஷ்ணன் நநாடக சகப என்ற ஒரு புதயே சகபகயேத்
தஞ்சநாவூரில் ஷதநாடங்கி விட்டதநால் நநாம இருவரில் சகஸ்ரநநாமைஜமை கதநா நநாயேகனநாக நடித்தநார். தரு வி.
ஜக. ரநாமைசநாமி டி. ஏ. ஷஜேயேலட்சுமி முதலிஜயேநாரும இதல் நடித்தனநார். நநாடகம ப. நீலக்கண்டனின்
நநாடகப்புககழ ஜமைலும பலபடிகள உயேர்த்தயேது. மைறுநநாளும ஷசன்கனயில் தங்கிஜனன். ஸ்ரீ ரநாமை
பநாலகநான சகபயேநாரின் தநாகசநாக்த நநாடகத்கத ஷசன்கன சுகுண விலநாச சபநா நநாடக அரங்கில்
பநார்த்ததநாக எனக்கு நிகனவு. இப்ஜபநாது பிளநாசநா டநாக்கீஸ் என்ற ஷபயேரில் நடந்து வரும அஜத
தஜயேட்டர்தநான் அப்ஜபநாது சுகுணவிலநாச சகபக்குச் ஷசநாந்தமைநான நநாடக அரங்கநாக இருந்தது. தநாகசநாந்த
நநாடகத்கத நநாஞ்சல் இரநாஜேப்பநா நல்ல முகறயில் தயேநாரித்தருந்தநார்.

நநாஞ்சல் இரநாஜேப்பநா
கவரம அருணநாசலம ஷசட்டியேநாரின் ஸ்ரீ ரநாமைபநால கநான சபநாவில் நநாஞ்சல் இரநாஜேப்பநா நடிகரநாகவும
ஆசரியேரநாகவும இருந்தநார். இவர் ஒரு சறந்த நடிகரும எழுத்தநாளரும ஆவர். பக்தசநாருக தநாசரநாக இவர்
நடித்தகத நநான் ஒரு முகற கநாகரக் குடியில் பநார்த்து மைகிழ்ந்தருக்கிஜறன். புயேலுக்குப்பின் என்று
மைற்ஷறநாரு சரித்தர நநாடகத்கதயும பநார்த்தருக்கிஜறன். இதல் தரு. ஜக. ஆர். ரநாமசங் அவர்கள மிக
அற்புதமைநாக நடித்தநார். இவருகடயே அபநாரமைநான நடிப்பு பிரபநாத் டநாக்கீசநாரின் அமைர்ஜஜேநாதயில் நடித்த
சக்தரஜமைநாகனின் நடிப்கப நம கண்முன் ஷகநாண்டுவந்து நிறுத்தும. கவரம ஷசட்டியேநார் கமஷபனியில்
பல நடிகமைணிகள ஜதநான்றிப் புகழ் ஷபற்றனநார். அவர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள எம.ஜக. முஸ்தபநா,
குலஷதய்வம ரநாஜேஜகநாபநால், சட்டநாமபிளகள ஷவங் கட்ரநாமைன், சநாயிரநாம, ஏ. ஆர். அருணநாசலம எம. எஸ்.
எஸ். பநாக்கியேம, ஜக. மைஜனநாரமைநா, ஆர். முத்துரநாமைன் ஆகிஜயேநாரநாவர்.

அறிஞர் அண்ணநா சந்தப்பு
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தருச்சயில் நநாடகம ஷதநாடங்கியேஜபநாது வீடு கிகடக்கநாமைல் தஜயேட்டரிஜலஜயே தங்கியிருந்ததநாகக்
குறிப்பிட்ஜடனல்லவநா? சல மைநாதங்களுக்கு பின் ஷதன்னுநாரில் வீடு கிகடத்தது. இப்ஜபநாது ஷதன்னுநாரில்
ஷவண்ஷணய் மைகலச் ஷசட்டியேநார் இல்லத்தல் குடி யிருந்ஜதநாம, 4-3-46 இல் முற்பகல் 10 மைணி இருக்கும.
தடீஷரன்று அன்புத் ஜதநாழர் அறிஞர் அண்ணநா அவர்கள வந்தநார். ஈஜரநாடு நநாடகக் ககல மைநாநநாட்டுக்குப்
பின்னங்களிகடஜயே சந்தப்பு ஏற்பட வில்கல. கடிதத் ஷதநாடர்பும நின்றுவிட்டது. எனஜவ, எதர் பநாரநாத
அவரது வருகக எனக்கு வியேப்கபத் தந்தது. நநான் மைகிழ்ஜவநாடு வரஜவற்றுப் ஜபசஜனன். “புதயே
நநாடகங்ககளஷயேல்லநாம தநாங்கள எப்ஜபநாது பநார்க்கப் ஜபநாகிறீர்கள? அந்தமைநான் ககத, முளளில்
ஜரநாஜேநாஷவல்லம தங்களுக்கு நிரமபப் பிடிக்கும. தரநாவிட நநாட்டில் அவற்றிற்ஷகல்லநாம விமைர்சனம
வரவில்கலஜயே. ஏன்?” என்று ஜகட்ஜடன். ஜவகலகள அதகமைநாகி விட்டஷதன்றும, இப்ஜபநாஷதல்லநாம
ஒய்ஜவ கிகடக்கவில்கலஷயேன்றும கூறினநார். ஜக. ஆர். இரநாமைசநாமிக்கு நநாடகம எழுதக் ஷகநாடுக்கப்
ஜபநாவதநாகக் ஜகளவிப்பட்ஜடன். எங்களுக்குத்தநான் அந்தப் ஜபறு கிகடக்கவில்கல. ஆகலும
பரவநாயில்கல. எங்கள ரநாமைசநாமிக்குத் தநாஜன ஷகநாடுக்கிறீர்கள! தங்கள நநாடகம அஜமைநாகமைநாக ஷவற்றி
ஷபற இகறவஜன ஜவண்டுகிஜறன் என்ஜறன். இகறவகன ஜவண்டுவகதவிடத் ஜதநாழர் ரநாமைசநாமிகயே
ஜவண்டினல் பயே னுண்டு. நநாடகத்கத நனருக நடத்துமபடி ஜக. ஆர். ஆருக்கு எழுதுங்கள’ என்றநார்.
ஏறத்தநாழ இரண்டு மைணிஜநரம பல்ஜவறு விஷயேங்ககளப்பற்றி ஜபசஷகநாண்டிருந்துவிட்டு விகட
ஷபற்றுச் ஷசன்றநார். நீண்ட கநாலத்தற்குப்பின் அண்ணநா அவர்ககளச் சந் தத்தது எனக்குப் ஷபரும
ஆறுதலநாக இருந்தது.

கிருஷ்ணன் நநாடக சபநா
நடிப்பிகசப் புலவர் ஜக.ஆர். இரநாமைசநாமி தஞ்கசயில் ஒரு நநாடக சகபகயேத் ஷதநாடங்கினநார்.
சகறயிலிருக்கும ககலவநாண ரின் நிகனவநாக அந்த நநாடக சகபக்கு, கிருஷ்ணன் நநாடக சகப என்று
ஷபயேர் கவத்தநார். அந்தப் ஷபயேஜர நடிப்பிகசப் புலவ ரின் நன்றியுணர்விகனக் கநாட்டியேது. கிருஷ்ணன்
நநாடக சகபயின் முதல்நநாடகமைநாக மைஜனநாகரநா ஷதநாடர்ந்து நகடஷபற்றது.7.3.46 ல் மைஜனநாகரநா நநாடகம
பநார்க்க நநான் தஞ்கசக்குச் ஷசன்றிருந்ஜதன். சுதர்சன சபநா ஹநாலில் மைஜனநாகரநா நகடஷபற்றது. ஜக. ஆர்.
இரநாமைசநாமி என்ஷனஸ்ஜக நநாடக சகபயில் மைஜனநாகரனக நடித்த ஜபநாது அதகனப் பநார்க்க எனக்கு
வநாய்ப்பு கிட்டவில்கல. ஷதநாடர்ந்து பலநநாட்களநாக அவர்மைஜனநாகரனநாகநடித்தது எனக்கு வியேப்பநாகஜவ
இருந்தது. நநான் இரண்டு நநாட்களுக்கு ஜமைல் ஷதநாடர்ந்து மைஜனநாகரனநாகநடித்தஜதயில்கல. அப்படி நடிக்க
என்னல் முடிவதல்கல. எங்கள கமஷபனியில் அவர் இருந்த கநாலத்தல் நநான் அவகர மைஜனநாகரனக
நடிக்க எத்தகனஜயேநா முகற வற்புறுத்தயிருக்கிஜறன். பணிஜவநாடு மைறுத்துவிட்டநார். அவரது மைஜனநாகரன்
நடிப்கபப் பநார்க்க ஜவண்டுஷமைன்று எனக்கு ஒஜர ஆர்வமைநாக இருந்து. பநார்த்ஜதன்; ரசத்ஜதன்;
வியேந்ஜதன்; பநாரநாட்டிஜனன்.

வி. ச. கஜணசனின் பத்மைநாவத நடிப்பு
அன்று மைஜனநாகரனின் தநாயேநார் பத்மைநாவதயேநாக நடித்த இகளஞரின் நடிப்பு என்கன மிகவும கவர்ந்தது.
1922 ஆம ஆண்டு முதல் 1946 ஆம ஆண்டுவகர ஷதநாடர்ந்து நநான் மைஜனநாகரன் பநாத்தரத்கத ஏற்று நடித்து
வந்தருக்கிஜறன். ஆண்களும ஷபண்களுமைநாக எத்தகனஜயேநா நடிக-நடிககயேர் என்னுடன் பத்மைநாவதயேநாக
நடித்தருக்கிறநார்கள. ஆனநால் அன்று பத்மைநாவதயேநாக நடித்த அந்த இகளஞகரப்ஜபநால் அவ்வளவு
துணக்கமைநாகவும தறகமையேநாகவும யேநாருஜமை நடித்ததல்கலஷயேன உறுதயேநாகக்கூறலநாம. அஜநகமைநாகப்
பநாய்ஸ் கமஷபனி நடிகர்கள எல்ஜலநாகரயும ஒரளவுக்கு நநான் அறிஜவன்.இந்த இகளஞர் எனக்குப்
புதயேவரநாகஇருந்தநார். அருகிலிருந்த கமஷபனியின் நநாடக ஆசரியேர் எம.எஸ்.முத்துக்கிருஷ்ணன்
என்னுகடயே பகழயே நண்பர். என்ஜனநாடு சுவநாமிகள கமஷபனியில் நடித்தவர். அவரிடம ஜகட்ஜடன்.
“இந்த பத்மைநாவத யேநார்?” என்று. “இவகரத் ஷதரியேநாதநா? இவர்தநான் வி, ச. கஜனசனின்” என்றநார் அவர்,
அன்றுதநான் முதல்முகறயேநாக தரு. கஜணசனின் நடிப்கபப் பநார்த்ஜதன். நநாடகம முடிந்ததும ஜக. ஆர்.
இரநாமை சநாமிகயேச் சந்தத்து நீண்ட ஜநரம ஜபசக்ஷகநாண்டிருந்ஜதன். பத்மைநாவதயின் நடிப்கபப்பற்றி
மிகவும பநாரநாட்டிஜனன். இந்த இகளனநார் விகரவநாக முன்னுக்கு வரக்கூடியேவர். இவகர விட்டு விட
ஜவண்டநாம” என்று கூறிஜனன்.
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இதன் பிறகு ஜக. ஆர். இரநாமைசநாமி, தநான் என்ஷனஸ்ஜக நநாடக சகபயிலிருந்து பிரிந்து தனிஜயே கமஷபனி
ஷதநாடங்கி யேதற்கநான கநாரணங்ககள விளக்கினநார். அவர் கூறியே கநாரணங்கள சரிஜயேநா, தவஜறநா எனக்குத்
ஷதரியேநாது. ஆனநால் சகறயிலிருக்கும ககலவநாணர் ஷபயேரநால் என்ஷனஸ்ஜக நநாடகசகப என்று ஒன்றும
கிருஷ்ண நநாடகசகப என்று ஒன்றுமைநாக இரு நநாடகக் குழுக்கள இயேங்கி வருவதும இவ்விரு
குழுக்ககளயும நடத்துபவர்கள எங்கள குழுவின் முன்னநாள நடிகமைணிகள எஸ். வி. சகஸ்ரநநாமைமும, ஜக.
ஆர். இரநாமைசநாமியும என்பதஜல நநான் ஷபருகமை அகடவதநாகவும கூறிஜனன். உடஜன இரநாமைசநாமி
சட்ஷடன்று “யேநார் ஷபயேரநால் நடத்துகிஜறநாஜமைநா அந்தப் ஷபயேருக்குரியே ககலவநாணரும நம கமஷபனியின்
நடிகர்தநாஜன!” என்றநார். அவர் அவ்வநாறுமைணம விட்டுக் கூறியேது என்கன ஜமைலும ஷபருகமைப்
படுத்துவதநாக இருந்தது. நன்றி கூறிவிட்டுத் தருச்சக்குத் தருமபிஜனன்.

வநாஷனநாலி நிகலயேத் ஷதநாடர்பு
நநாங்கள தருச்சக்கு வந்த முதல் மைநாதத்தஜலஜயே தருச்ச வநாஷனநாலி நிகலயேத்ஜதநாடு ஷதநாடர்பு ஏற்பட்டு
விட்டது. எங்கள குழுவின் இளம நடிகர்கள பக்ததுருவன், கந்தலீலநா ஆகியே இரு நநாடகங்களில்
நடித்தநார்கள. தமபி பகவத பக்தமீரநாவில் ரநாணநாவநாக நடித்தநார். 23. 3- 45 இல் மைஜனநாகரநா நநாடகத்கதப்
ஷபருமபநாலும நநாங்கஜள நடித்ஜதநாம. ஷப. ஜகநா. சுந்தரரநாஜேன் அவர்களின் ஸ்ரீஹர்ஷன் என்னும சரித்தர
நநாடகத்தலும நநான் நடித்ஜதன். நிகலயேத்தலுளள எழுத்தநாள நண்பர்கள சுகி. சுப்பிரமைணியேம, ஜக. பி.
கணபத (மைநாறன்) எம. பி. ஜசநாமு, ஆறுமுகம குகன், இகச இயேக்குநர் ஜக. ச. தயேநாகரநாஜேன்
முதலியேவர்களுட ஷனல்லநாம எனக்கு ஷநருங்கியே ஷதநாடர்பு ஏற்பட்டது. அகிலன், ‘சவநாஜி’ ஆசரியேர்
தருஜலநாக சதநாரநாம, ‘கிரநாமை ஊழியேன்’ ஆச ரியேர் வல்லிக்கண்ணன், ‘கலநாஜமைநாகினி’ ஆசரியேர் இரநாஜே
ஜகநாபநால் முதலியே தருச்ச எழுத்தநாளர்கஜளநாஷடல்லநாம எங்களுக்கு ஷநருக்கமைநான நட்பு ஏற்பட்டது.
தருச்சயில் ஒவ்ஷவநாரு நநாளும நநாடகம முடிந்த பிறகு தஜயேட்டருக்கு முன்புறமுளள முற்ற ஷவளியில்
ஒர் இலக்கியேக் கூட்டஜமை நகடஷபறும. எங்கள நநாடகங்ககளப் பற்றியே பல்ஜவறு வககயேநான
விமைர்சனங்ககள நநாங்கள ரசகனஜயேநாடு ஜகட்டுக் ஷகநாண்டிருப்ஜபநாம. அந்த இன்ப நநாட்ககளஷயேல்லநாம
இப்ஜபநாது நிகனத்தநாலும இதயேமபூரிக்கிறது. தருச்சயில் ஒன்றகர ஆண்டு கநாலமைநாக நநாடகம முடிந்த
பிறகு இவ்வநாறு இலக்கியேச் சந்தகனகளில் ஒவ்ஷவநாரு நநாளும தகளத்தருந்ஜதநாம.

வநாழ்வு சறிது வளர்ககல ஷபரிது
“உலகத் ஷதநாழிலநாளர்கஜள, ஒன்று ஜசருங்கள” என்ற வநாக்கியேத்கதத் தமிழிலும ஆங்கிலத்தலும
முன்தகரயில் எழுதத் ஷதநாங்கவிட்டிருப்பது பற்றிச் சல நண்பர்கள கருத்துத் ஷதரிவித்தநார்கள. ஒரு நநாள
மைநாகல நநாடகம முடிந்த பிறகு வழக்கமஜபநால் கூடும இலக்கியே நண்பர்கள கூட்டத்தல் இகதப்பற்றி
விவநாதத்ஜதநாம, ககல சமபந்தப்பட்ட ஏதநாவது ஒரு வநாக்கியேத்கத அகமைப்பது நல்லஷதன சவநாஜி
ஆசரியேர் தருஜலநாக சதநாரநாம ஜயேநாசகன கூறினநார். எங்களுக்கும அவருகடயே ஜயேநாசகன சரி
யேநாகப்பட்டது. ஜதநாழர் ஜீவநானந்தம அவர்ககளத் தருச்சயில் சந்தத்தஜபநாது அவருடனும கலந்து
ஜபசஜனநாம. ககலத்ஷதநாடர்புகடயே ஒரு வநாக்கியேத்கதத் ஜதர்ந்ஷதடுத்துச் ஷசநால்லுமபடி அவகரக்
ஜகட்டுக்ஷகநாண்ஜடநாம. “Life is short, art is great” என்னும ஆங்கில வநாக்கியேத்கத அவஜர எடுத்துச்
ஷசநான்னநார். அந்த வநாக்கியேத்கதத் தமிழில் அழகநாக ஷமைநாழி ஷபயேர்த்தநார் தருஜலநாக சதநாரநாம. மைறுநநாஜள
வநாக்கியேம முன்தகரயில் எழுதப் பட்டது. வநாழ்வு சறிது; வளர்ககலப் ஷபரிஜத!
ஆம, இந்த வநாக்கியேம ககல சமபந்தமைநான எங்கள குறிக்ஜகநாளின் விளக்கமைநாகவும அகமைந்தது.
தருச்சயில் 31. 3. 46 இல் பட்டநாபிஜஷக நநாடகமைநாக மைஜனநாகரநாகவ நடத்த விட்டுக் ஜகநாகவக்குப்
பயேணமைநாஜனநாம.
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பில்ஹணன் தகரப் படம
ஜகநாகவ தஜயேட்டர் ரநாயேல் புதயே நநாடக அரங்கம. அது 15.4.46 க்குள கட்டி முடிந்து விடும என்று
எங்களுக்குச்ஷசநால்லப் பட்டிருந்தது. 19 ஆம ஜதத நநாடகம ஷதநாடங்கலநாம என்ற தட்டத்துடன் 4-4-46
இல் ஜகநாகவ வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம. சரியேநாக ஒன்றகர மைநாத கநாலம தஜயேட்டருக்கநாகக் கநாத்தருக்க ஜநர்ந்தது.
கமஷபனி வீடு நகருக்குள கிகடக்கவில்கல. தஜயேட்டரிலிருந்து ஒன்றகர கமைல்ஷதநாகலவில்
இரநாமைநநாதபுரத்தல் தங்கியிருந்ஜதநாம அதக தூரம என்றநாலும வீடு மிகவும வசதயேநாக இருந்தது.
அருகிஜலஜயே ஷபண்களுக்குத் தனி வீடும கிகடத்தது.

ஷண்முகநா அரங்கம
ஜகநாகவ நகரப் பிரமுகர்கள சலருடன் சன்னண்ணநா கலந்து ஆஜலநாசத்தநார். நநாடகத்தற்கநாக ஒரு நல்ல
அரங்கம ஜகநாகவயில் கட்டுவதற்குத் தட்டமிட்டநார். பிரிமியேர் சனிஜடநான் உரிகமையேநாளர் தரு ஏ. என்.
மைருதநாசலம ஷசட்டியேநார், சர். ஆர். ஜக. சண்முகம ஷசட்டியேநார் அவர்களின் மைருமைக்கள தரு ஏ. சண்முகம
சஜகநாதரர்கள, தரு டி. ஜக. சங்கரன் சஜகநாதரர்கள, தரு. ச. எஸ். இரத்தன சபநாபத முதலியேநார் அவர்கள
மைகன் தரு சதநாசவ முதலியேநார் ஆகிஜயேநார் பங்குதநாரர்களநாகச் ஜசர்ந்து ஜகநாகவ ஜமைட்டுப் பநாகளயேம
சநாகலயில் தஜயேட்டருக்குத் ஜதகவயேநான இடத்கத வநாங்கினநார். ஷண்முகம கமஷபனி என்ற
ஷபயேருடன் ஒரு கூட்டுக் கமஷபனிகயே நிறுவினநார். கட்டப்படும நநாடக அரங்குக்கு சண்முகநா அரங்கு
எனப் ஷபயேர் கவப்பதநாக ஒரு முகமைநாக முடிவு ஷசய்யேப் ஷபற்றது.
22. 4. 1946 இல் சண்முகநா அரங்குக்கு அடிப்பகடக் கல் கநாட்டு விழநா விமைரிகசயேநாக நகடஷபற்றது.
ஷண்முகம கமஷபனிக்கு முதல் நிர்வநாக கடரக்டரநாக ஏ. என். மைருதநாசலம ஷசட்டியேநார் ஷபநாறுப்ஜபற்றநார்,
அரங்க அகமைப்பு ஜவகலகள விகரவநாக நகடஷபறத் ஷதநாடங்கின.

தஜயேட்டர் ரநாயேலில் சவலீலநா
10.5-46 ஆம ஜதத தஜயேட்டர் ரநாயேலில் சவலீலநா நநாடகம ஷதநாடங்கியேது. நநாங்கள எதர் பநார்த்தகதவிட
அதகமைநாக வசூலநாயிற்று. தங்கட்கிழகமை ஜதநாறும விடுமுகற விடும வழக்கத்கத ஜமைற்ஷகநாண்ஜடநாம.
தனசரி நநாடகம நகடஷபறுவதலிருந்து ஒருநநாள ஒய்வு கிகடத்தது நடிகர்களுக்கும ஏகனயே
ஷதநாழிலநாளர்களுக்கும ஆறுதலநாக இருந்தது. தஜயேட்டருக்குப் ஜபநாகவும வரவும வசதயேநாக இருக்கும
ஷபநாருட்டு ஒரு பழயே ‘ஜவன்’ வநாங்கிஜனநாம. அதல் 20 ஜபர்வகர ஜபநாகலநாம. இரண்டு தடகவகளில்
நடிகர்கள எல்ஜலநாகரயும ஷகநாட்டககயில்ஷகநாண்டு ஜசர்ப்பதற்கு ‘ஜவன்’ மிகவும ஷசளகரியேமைநாக
இருந்தது.

பில்ஹணன் பட முயேற்ச
ஷவற்றிகரமைநாக நகடஷபற்று வந்த பில்ஹணன் நநாடகத்கத ஷவளளித்தகரயில் ஷகநாண்டுவரச்
சன்னண்ணநா விருமபினநார். புதுத் தஜயேட்டர் கட்டுவதற்குக் கூட்டுச் ஜசர்ந்தருந்த நிகலயில் ஜமைலும
படப்பிடிப்பில் பணத்கதச் ஷசலவு ஷசய்வது சரமைமைநாக இருக்கு ஷமைன்று ஷபரியேண்ணநா கருதனநார்.
குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண் படத்தல் கூட்டு கடரக்டரநாகப் பணி புரிந்த தரு. ஜக. வி. சனிவநாசன்
பில்ஹணகனத் தநாஜமை தனியேநாக கடரக்ட் ஷசய்யே விருமபினநார். அவரும சன்னண்ணநாவும இதல் அதக
ஆர்வம கநாட்டியேதநால் அந்த ஆர்வத்கதத் தகட ஷசய்யே ஷபரியேண்ணநா விருமபவில்கல. ஜசலம சண்முகநா
பிலிமஸ் கூட்டுறஜவநாடு பில்ஹணனச் ஷசன்ட்ரல் ஸ்டிஜயேநாவில் ஆறு மைநாத கநாலத்தற்குள எடுத்து
முடித்து விடலநாம என்று கடரக்டர் ஜக. வி. சனிவநாசன் உறுத கூறினநார். அதற்கநான ஏற்பநாடுகள
நகடஷபற்றன. நநாடகக் குழுவின் நடிக-நடிககயேகரக் ஷகநாண்ஜட பில்ஹணகனப் படஷமைடுக்க முடிவு
ஷசய்யேப் பட்டது. ஜசலம ஷண்முகநா பிலிமஸ் தரு கந்தசநாமி ஷசட்டியேநாருடன் கூட்டு ஒப்பந்தம
ஷசய்யேப்பட்டது.

நீதபத ஷசளத்தரி பநாரநாட்டு
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அந்தமைநான் ககதயிலும, முளளில் ஜரநாஜேநாவிலும எஸ்.எஸ். இரநாஜஜேந்தரன் கதநாநநாயேகனக நடித்ததநால்
எனக்கு ஒய்வு கிகடத்தது. அதகனத் ஷதநாடர்ந்து ஜமைலும சல நநாடகங்களில் ஒய்வுஷபற விருமபிஜனன்.
என் எண்ணம நிகறஜவறவில்கல. எஸ்.எஸ். இரநாஜஜேந்தரன் ஜகநாகவயிஜலஜயே விலகிக்ஷகநாண்டநார்.
ஆரநாய்ச்சமைணி என்னும படத்தல் நடிக்க அவருக்கு வநாய்ப்பு கிகடத்தது. அதன் கநாரணமைநாக அவகரக்
கமஷபனியிஜலஜயே இருக்குமபடி வற்புறுத்த நநாங்கள விருமபவில்கல. ஜகநாகவயில் இரநாஜஜேந்தரன்
இல்லநாததநால் 10.6.46 இல் ஆரமபமைநான அந்தமைநான் ககதயில் கதநாநநாயேகன் பநாலுவநாக நநாஜன நடிக்க
ஜநர்ந்தது. 11-6-46 இல் நகடஷபற்ற அந்தமைநான் ககதக்கு நீதபதஷசளத்தரி அவர்கள தகலகமை தநாங்கி
மிக நன்முகப் பநாரநாட்டிப்ஜபசனநார்.
இந்த நநாடகம நீதபதயேநாகியே எங்களுக்கு வழி கநாட்டும நநாடகமைநாக அகமைந்தருக்கிறது.
குற்றம ஷசய்பவர்கள எந்தச் சூழ்நிகலகளில் எல்லநாம அகதச் ஷசய்கிறநார்கள என்பகத இந்
நநாடகத்தன் மூலம நநாங்கள புரிந்துஷகநாளளுகிஜறநாம. ஷகநாகலக்குற்றம ஷசய்தவனுக்கு
அதற்குரியே தண்டகனகயேக் ஷகநாடுக்கும நநாங்கள அந்தக் குற்றத்கத அவன் ஏன்
ஷசய்கிறநான்? எப்படிச் ஷசய்கிறநான்? எந்தச் சூழ்நிகலயில் ஷசய்கிறநான்? என்பனவற்கற
ஷயேல்லநாம நன்கு ஆரநாய்ந்து தீர்ப்பளிக்க ஜவண்டும என்பகத இந்த நநாடகம எடுத்துக்
கநாட்டுகிறது”
என்று கூறினநார் நீதபத ஷசளத்தரி. அன்கறயே வசூல் ரூ. 1275 ம நநாடகநாசரியேர், கவினநார்
கு.சநா.கிருஷ்ணமூர்த்தக்கு அன்பளிப்பநாக வழங்கப் ஷபற்றது.

வகளயேநாபத முத்துக்கிருஷ்ணன்
அந்தமைநான் ககத நல்ல வசூலில் ஷதநாடர்ந்து ஒரு மைநாதத்தற்கு ஜமைல் நகடஷபற்றது. 9.7-46 இல் தமபி
பகவத தடீஷரன்று மைகனவியின் உடல்நிகல கநாரணமைநாக நநாகர்ஜகநாவில் ஷசல்ல ஜநர்ந்தது. அப்ஜபநாது
நநான் பகவத நடித்த நடரநாஜேன் ஜவடத் கதப் புகனந்ஜதன். பநாலு ஜவடத்தற்கு வகளயேநாபத முத்துக
கிருஷ்ணனுக்குப் பயிற்ச அளித்ஜதன். முத்துகிருஷ்ணன் அதற்கு முன்ஷபல்லநாம அதகமைநாக ஜவடம
புகனவதல்கல. ஷவளிஜயே ஜவறு அலுவல்ககளப் பநார்த்து வந்தநார். அவரது ஜதநாற்றம கதநா நநாயேகன்
ஜவடத்தற்குப் ஷபநாருத்தமைநாக இருந்ததநாலும, நடிப்புத் துகறயில் ஈடுபட அவருக்கு ஆர்வம
இருந்ததநாலும அவகரப் பநாலுவநாக உருவநாக்கிஜனன். நநாகலந்து நநாடகங்களில் நடித்த பின் அவருக்குப்
பநாலு மிகவும ஷபநாருத்தமைநாக இருந்தது. தமபி பகவத தருமபியேபின் எனக்கு மீண்டும அந்தமைநான்
ககதயில் ஒய்வு கிகடத்தது.
10.10-46 முதல் தஜயேட்டர் ரநாயேல் வநாடகக உயேர்த்தப் பட்டதநாலும நநாங்கள ஷசநாந்தமைநாகக் கட்டி வந்த
ஷகநாட்டகக முடியேநாததநாலும எங்களுக்குச் சரமைம ஏற்பட்டது. பில்ஹனன் படப்பிடிப்புக்குத் ஜதத
நிச்சயித்து விட்டதநால் ஜககவக்கு அருகிஜலஜயே இருக்கஜவண்டியே சூழ்நிகலயும உருவநானது.

பில்ஹணன் ஷதநாடக்க விழநா
6-11-46 இல் பில்ஹணன் படப்பிடிப்பு ஷதநாடக்கவிழநா ஷசன்ட்ரல் ஸ்டுடிஜயேநாவில் ஜகநாலநாகலமைநாக
ஆரமபமைநாயிற்று. தருச்ச தருஜலநாக சதநாரநாம மைற்றும நண்பர்கஷளல்லநாம வந்தருந்து விழநாவிகனத்
ஷதநாடங்கி கவத்தநார்கள. பில்ஹனன் நநாடக ஆசரியேர் ஏ. எஸ். ஏ. சநாமி அப்ஜபநாது ஷசன்ட்ரல் ஸ்டுடி
ஜயேநாவில் ஜேபிடர் பிக்சர் ஸின் ஸ்ரீ முருகன் படத்தற்கு வசன கர்த்தநாவநாக நன்கு வளர்ச்ச ஷபற்றிருந்தநார்.
அவஜரபில்ஹனன் தகரப்படத்துக்குரியே உகரயேநாடல்ககளயும எழுதத் தர ஒப்புக் ஷகநாண்டநார். நநாடக
பில்ஹணகனத் தகரப்பட பில்ஹணனநாக எழுதும ஷபநாறுப்பு அவரிடம ஒப்பகடக்கப்பட்டது.
பில்ஹணன் ஷதநாடக்கவிழநா முடிந்ததும 9-11-46 இல் ஜகநாகவயில் பட்டநாபிஜஷகம முடித்துக்ஷகநாண்டு
பநாலக்கநாடு ஷசல்ல முடிவு ஷசய்ஜதநாம. பநாலக்கநாடு கவுடர் பிக்சர் பநாலஸ் அதபர் தருமைகலக்
கவுடர் அவர்கள எங்களபநால் மிகுந்த அன்புகடயேவர். எனஜவ அவருகடயே தஜயேட்டர் எளிதநாகக்
கிகடத்தது. கமஷபனி பநாலக்கநாடு ஷசன்றது.

ஜசரன் ஷசங்குட்டுவன்
ஒருநநாள ஷசன்ட்ரல் ஸ்டுடிஜயேநாவில் நநானும ஜேஜூபிடர் ஜசநாமைசுந்தரம அவர்களும கலந்து
உகரயேநாடிஜனநாம. அப்ஜபநாது புதயே ககதககளப்பற்றிப் ஜபசக்ஷகநாண்டிருந்ஜதநாம. ஜசரன்
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ஷசங்குட்டுவகனத் தகரக்குக் ஷகநாண்டு வந்தநால் மைகத்தநான ஷவற்றி கிகடக்குஷமைன்று நநான் கூறிஜனன்.
ஜசநாமு அதகன வரஜவற்றநார். ககதகயே உருவநாக்குவதற்குத் தகுதவநாய்த்த ஓர் எழுத்தநாளகரக்
குறிப்பிடுமைநாறு என்கனக் ஜகட்டநார். நநான் உடஜன சறிதும தயேக்கமின்றி அறிஞர் அண்ணநாவின்
ஷபயேகரக் கூறிஜனன். “அவர் எழுதத் தருவநாரநா”? என்றுஜகட்டநார் ஜசநாமு. “அவருக்கு எழுதச் சமமைதக்க
கவக்கிஜறன். அவர் ஒப்புக் ஷகநாண்டநால் நநாமிருவரும ஷசன்கனக்கு ஷசன்று அவகர ஜநரில்
சந்தக்கலநாம” என்ஜறன். அன்ஜற அண்ணநா அவர்களுக்குக் கடிதம எழுதஜனன். இரண்டு நநாட்களில்
பதல் கிகடத்தது. இவ்வநாறு குறிப்பிட்டிருந்தநார்.
தங்கள கடிதம கிகடத்தது. மைகிழ்ச்ச. நன்றி. ஷகநாஞ்சம ஆச்சரியேப்பட்ஜடன், ஜசரன்
ஷசங்குட்டுவகனத் தகர உலகு நிகனவில் ஷகநாண்டு வந்தது பற்றி. தங்கள ஜயேநாசகனப்படி,
நநான் ககத வசனம தீட்டத் தகடயில்கல. முன்கூட்டி, ககதப்ஜபநாக்கு எவ்வண்ணம இருக்க
ஜவண்டும - என்ஷனன்ன சமபவங்கள மைட்டும மைக்களிடம கநாட்ட விருப்பம என்பது பற்றி,
ஜேஜுபிடகரக் கலந்து ஜபசுவது அவசயேம என்று கருதுகிஜறன்.ஆவன ஷசய்யும படி
அவர்கட்குக் கூறவும.
அன்பன்
அண்ணநாதுகர
இக்கடிதத்கத ஜேஜூபிடர் ஜசநாமுவிடம கநாண்பித்ஜதன். அவர் கூறியேபடி கநாஞ்சயில் விகரவில் ஜநரில்
சந்தப்பதநாக அண்ணநா அவர்களுக்குக் கடிதம எழுதஜனன். 10-11-46 இல் இருவரும ஷசன்கனக்குக்
கநாரிஜலஜயே புறப்பட்ஜடநாம. 11 இல் ஷசன்கன வந்து உட்லண்ட்ஸ் ஒட்டலில் தங்கிஜனநாம. 11 ஆம ஜதத
என். எஸ் ஜக. நநாடகசகபயின் கபத்தயேக்கநாரன் நநாடகம பநார்த்ஜதன். சஜகநாதரர் எஸ். வி. சகஸ்ரநநாமைம
உருவநாக்கியே நநாடகம இது என்பகத அறிந்த ஜபநாது மிகவும ஷபருமிதமுற்ஜறன். நநாடகத்கதப்
ஜபரநாசரியேர் வ. ரநா. வும நநானும ஒன்றநாக இருந்து பநார்த்து ரசத் ஜதநாம. அருகமையேநான நநாடகம; உணர்ச்ச
மிக்க உகரயேநாடல்கள; எஸ். வி. எஸ். ஸின் நடிப்பு பிரமைநாதமைநாக இருந்தது.

என். எஸ் ஜக. சந்தப்பு
12 ஆம ஜதத மைகநாஜேன சகபயில் எழுத்தநாளர் கூட்டம நகட ஷபற்றது. நண்பர்கள பலகரச் சந்தத்ஜதன்.
தரு நநாரண துகரக்கண்ணன் அவர்ககளக் கண்ஜடன். உயிஜரநாவியேத்கத நநாடகமைநாக்குவதுபற்றி
விவநாதத்ஜதநாம. 13 ஆம ஜதத தருநநாரண துகரக்கண்ணன் இல்லத்தல் பகல் உணவருந்தஜனன். அன்று
மைநாகல நநானும ஜேஜூபிடர் ஜசநாமுவும சகறயில் ககலவநாணர் என். எஸ். ஜக.கயேச் சந்தத்ஜதநாம. அன்றிரவு
ஸ்ரீரநாமை பநாலகநான சகபயின் குடுமப வநாழ்க்கக நநாடகம பநார்த்ஜதன். ககத யேகமைப்பு எனக்கு
நிகறவளிக்கவில்கல. 14 ஆம ஜதத ஜசநாமுவும நநானும கநாஞ்சபுரம ஷசன்ஜறநாம. அண்ணநா அவர்கள
ஊரில் இல்லநாததநால் தருமபிஜனநாம. அன்று மைநாகலஜயே நநாடகப் ஜபரநாசரியேர் பமமைல் சமபந்த
முதலியேநாகரச்சந்தத்து மைஜனநாஹரநா தகரப்பட உரிகமைகயேக் ஜகட்டநார் ஜசநாமு. “ஷண்முகம
மைஜனநாகரனநாக நடிப்பதநாக இருந்தநால் தருகிஜறன். ஜவறு எண்ணமிருந்தநால் ஷசநால்லுங்கள” என்றநார்
ஜபரநாசரியேர்; உடஜன, “இப்ஜபநாகதயே நிகலயில் என்கனத்தநான் நடிக்கச் ஷசநால்கிறநார். பின்னநால்
இருக்கும நிகலகமைககள அனுசரித்து மைநாறவும கூடும. எனஜவ நிபந்தகன எதுவும ஜபநாடநாமைல்
ஷகநாடுங்கள” என்று ஜகட்டுக் ஷகநாண்ஜடன். ஜசநாமு அவர்கள, “இல்கல; இல்கல, ஷண்முகந்தநான்
மைஜனநாகரனநாக நடிக்க ஜபநாகிறநார். ஜதகவயேநானநால் அந்த நிபந்தகனகயேத் தநாங்கள ஜபநாட்டுக்
ஷகநாளளலநாம” என்றநார். நநான் தநான் வற்புறுத்த, நிபந்தகன எதுவும ஜபநாடநாமைல் மைஜனநாகரநாவின்
உரிகமைகயே வநாங்கிக் ஷகநாடுத்ஜதன்.
15 ஆமஜதத ஓர் இரவு நநாடகம பநார்க்கத்தஞ்கச வந்ஜதன், ஷபருத்த மைகழயினநால் அன்று நநாடகம
நிறுத்தப்பட்டு விட்டது. 16 ஆம ஜதத பில்ஹணனுக்குப் பநாடல்கள எழுத மைதுர பநாஸ்கரதநாஸ் வருவதநாக
அறிவித்தருந்ததநால் மைறுநநாள தங்கி நநாடகம பநார்க்கும வநாய்ப்பின்றி 16 ஆம ஜதத ஜகநாகவ வந்து
ஜசர்ந்ஜதன். மைதுர பநாஸ்கரதநாஸெஜுடன் இரண்டு நநாட்கள இருந்து பநாடல்கள பற்றி விவநாதத்து விட்டு 19
ஆம ஜதத பநாலக்கநாடு ஜசர்ந்ஜதன்.

கடினமைநான உகழப்பு
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பில்ஹணன் படப்பிடிப்பு ஷதநாடர்ந்து நடந்து ஷகநாண்டிருந்ததநால் பகலில் ஜகநாகவயிலும இரவில்
பநாலக்கநாட்டிலுமைநாக நநாள முழுதும உகழக்க ஜநர்ந்தது. என்னதநான் உளளத்தல் உற்சநாக மிருந்தநாலும
இந்தக் கடினமைநான உகழப்கப உடல் தநாங்க வில்கல. மைநாகல 5 மைணி வகர ஜகநாகவயில் படப்பிடிப்பு.
அதற்கு ஜமைல் கநாரில் புறப்பட்டுப் பநாலக்கநாடு வருஜவன். நநாடகத்தல் உகழப்ஜபன். நநாடகம முடிந்ததும
உடஜன புறப்பட்டுக் ஜகநாகவ ஷசன்று படுத்துறங்குஜவன். கநாகல 6 மைணிக்ஷகல்லநாம எழுந்து
படப்பிடிப்புக்கு ஆயேத்தமைநாக ஜவண்டும. ஒளகவயேநார் நநாடகம ஷதநாடங்கியே பின் உண்கமையிஜலஜயே நநான்
மிகவும ஜசநார்ந்து விட்ஜடன். பகல் முழுதும படப்பிடிப்பில் இருந்து விட்டு இரவில் ஒளகவயேநாரநாக
நடிப்பது என் சக்தக்கு மீறியே உகழப்பநாக இருந்தது. என் சரமைத்கத நநான் ஷவளிஜயே ஷசநால்லவில்கல
என்றநாலும ஷதநாண்கடக் கட்டிக் ஷகநாண்டது. உடல் நலமும குன்றியே தநால் 26. 1. 47 இல் எங்கள
நண்பர்களநான பநாலக்கநாடு டநாக்டர்கள ரநாகவன், சவதநாஸ் இருவரிடமும உடகலப் பரிஜசநாதத்துக்
ஷகநாண்ஜடன். இரண்டு நநாள நன்கு ஜசநாதத்த பின் மூன்று மைநாதங்கள கட்டநாயேம ஒய்ஷவடுத்துக் ஷகநாளள
ஜவண்டுஷமைன்றும, இரவில் 10 மைணிக்கு ஜமைல் கண்விழிக்கக் கூடநாஷதன்றும, இப்படிஜயே ஷதநாடர்ந்து
உகழத்தநால் 40 வயேதுக்கு ஜமைல் நரமபுத் தளர்ச்ச ஏற்படுஷமைன்றும கூறினநார் டநாக்டர் ரநாகவன். அன்கறயே
நிகலயில் நநான் ஒய்வு ஷபறுவது எப்படி? டநாக்டரிடம நிகலகமைகயே எடுத்துக் கூறிஜனன். ஒய்வு
ஷபறுவகதத் தவிர ஜவறு ஏதநாவது வழி ஷசநால்லுங்கள என்று ஜகட்டுக் ஷகநாண்ஜடன். பிறகு டநாக்டர்
ரநாகவனும சவதநாஸெஜு கலந்து ஜயேநாசத்தநார்கள. நிகலகமை அவர்களுக்ஜக ஷதரியுமைநாதலநால்
அதற்ஜகற்றபடி எனக்கு மைருந்துகள எழுதக் ஷகநாடுத்தநார்கள. அவர்கள ஜயேநாசகனப்படி தனந்ஜதநாறும
ஊசஜபநாட்டுக் ஷகநாளளவும, குறிப்பிட்ட சல மைருந்துககளக் கநாகல மைநாகல இரு ஜவகளகளிலும
ஷதநாடர்ந்து சநாப்பிட்டு வரவும ஒப்புக் ஷகநாண்ஜடன். பநாலக்கநாட்டில் இருக்குமஜபநாது அவர்களிடம
ஊசப்ஜபநாட்டுக் ஷகநாண்ஜடன். ஜகநாகவயில் இருந்தஜபநாது எனது நண்பர் டநாக்டர் கிருஷ்ணசநாமியிடம
ஜபநாட்டுக் ஷகநாளஜவன். இப்படிஜயே பில்ஹணன் படம முடியுமவகர மைருந்தஜலஜயே கநாலம கழித்ஜதன்.

மைனுஷ்யேன் நநாடகம
ஒருநநாள தங்களகிழகமை ஒய்வு நநாளன்று பநாலக்கநாடு வநாரியேநார் ஹநாலில் மைனுஷ்யேன் என்னும மைகலயேநாள
நநாடகம பநார்த்ஜதன். நநாடகக் ககத எனக்கு நிரமபவும பிடித்தது. நநாடக ஆசரியேர் தரு முதுகுளம
ரநாகவன் பிளகள, அதல் பிரண்டநாக நடித்தநார். டநாக்டரநாக பிரபல மைகலயேநாள நடிகர் அகஸ்டின்
ஜஜேநாசப் நடித்தநார். அவருகடயே நடிப்கப முன்ஜப ஷகநாச்சயில் ஏசு நநாதர் நநாடகத்தல் ஒரு முகற
பநார்த்தருக்கிஜறன். இப்ஜபநாது மைனுஷ்யேன் நநாடகத்தல் அவகர டநாக்டரநாகப் பநார்த்ததும அவர்மீது
எனக்குப் ஷபருமைதப்பு ஏற்பட்டது. கநாட்சகளின் கவர்ச்சஜயேநா ஆடமபர உகடகஜளநா எதுவுமில்லநாமைல்
அந்த நநாடகம என்கனக் கவர்ந்தது.
இஜத நநாடகத்கதத் தமிழில் ஷமைநாழிஷபயேர்த்து நல்ல கநாட்ச யேகமைப்புகஜளநாடு நடித்தநால் நநாடகம அபநார
ஷவற்றி ஷபறும என்ற நமபிக்கக ஏற்பட்டது. நநாடகம முடிந்ததும நநாடக ஆசரியேகரயும அகஸ்டீன்
ஜஜேநாசப் அவர்ககளயும பநாரநாட்டிஜனன். நநாடகத்கதத் தமிழில் நடிக்க விருமபுவதநாகக் கூறிஜனன்.
முதுகுளம ரநாகவன் பிளகள மிகவும மைகிழ்ந்தநார். “விருமபினல் அப்படிஜயே ஷசய்யேலநாம. அது எனது
பநாக்யேம” என்றநார். அதற்குப் ஏற்பநாடு ஷசய்வதநாகக் கூறிவிட்டு விகடஷபற்ஜறன்.

ககலயுலகின் எல்கலயேற்ற மைகிழ்ச்ச
ஒருநநாள வநாகளயேநார் பகுதயில் ஷவளிப்புறக் கநாட்சயில் நடித்துவிட்டு வீடு தருப்பிஜனநாம. எல்கலயேற்ற
மைகிழ்ச்ச எங்களுக்கநாகக் கநாத்தருந்தது. ஆம ககலவநாணரும பநாகவதரும விடுதகலப்ஷபற்றநார்கள என்ற
நல்ல ஷசய்தயிகனக் கநாதநாரக் ஜகட்ஜடநாம. உளளம மைகிழ்ச்சக் கடலிஜல மிதந்தது. 23. 5. 47 இல்
ககலவநாணருக்குப் பட்சரநாஜேநா ஸ்டுடிஜயேநாவிலும 24. 5. 47 இல் எங்கள ஷண்முகநா தஜயேட்டரிலும
வரஜவற்பு விருந்துகள நடந்தன. நநானும இந்த வரஜவற்புக்களிஜல கலந்து ஷகநாண்ஜடன். என். எஸ். ஜக.
தமைது சகற அனுபவங்ககள விரித்துச் ஷசநான்னஜபநாது என்னல் தநாங்க முடியேவில்கல. கண்கள
கலங்கின.
பநாலகநாட்டில் வசூல்குகறந்தது. ஜகநாகவயில் பில்ஹணன் படமும முடியேவில்கல. ஜகநாகவக்கு
அருகிலுளள தருப்பூர், தநாரநாபுரம ஆகியே இடங்களில் தஜயேட்டர் கிகடக்கவில்கல. எனஜவ கமஷபனி
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தண்டுக்கல் ஷசன்றது. 27. 5. 47 இல் தண்டுக்கல்லில் நநாடகம ஷதநாடங்கப் ஷபற்றது.
தண்டுக்கல்லிலிருந்து அடிக்கடி ஜகநாகவ படப்பிடிப்புக்கநாக வந்து ஜபநாய்ஷகநாண்டிருந்ஜதநாம.

வநாஷனலியில் முதல் ஜபச்சு
தமிழ் நநாடகஜமைகட வசனங்கள என்னும தகலப்பில் தருச்ச வநாஷனலி நிகலயேத்தநார் என்கனப் ஜபச
அகழத்தனநார். அவர்கள அகழப்பிகன ஏற்றுக்ஷகநாண்ஜடன். 30.7. 47 இல் அந்தப்ஜபச்கச பதவு ஷசய்யேத்
தருச்சக்குச் ஷசன்ஜறன். பண்கடக்கநால நநாடகங்களில் வசனங்கள இருந்த நிகலகயேயும, அதன் பிறகு
தவத்தரு சுவநாமிகள, பமமைல் சமபந்தனநார் வசனங்ககளயும விமைர்சத்ஜதன். ஜதசபக்தயில் ஷவ. சநாமிநநாத
சர்மைநா, அந்தமைநான் ககதயில் கவினநார் கு. சநா. கி. முளளில் ஜரநாஜேநாவில் ப. நீலகண்டன் கவியின் கனவில்
எஸ். டி. சுந்தரம குமைநாஸ்தநாவின் ஷபண்ணில் டி. ஜக. முத்துசநாமி ஓர் இரவில் அறிஞர் அண்ணநா ஆகிஜயேநார்
ககயேநாண்டுளள வசன நகட அழககப்பற்றி ஆய்வுகர ஷசய்ஜதன். தருச்ச நிகலயே எழுத்தநாள நண்பர்கள
என் ஆய்வுகரயிகன ஷவகுவநாகப் பநாரநாட்டினநார்கள. அடுத்த வநாரத்தல் என்னுகடயே வநாஷனலிப் ஜபச்சு
பிரசண்ட விகடனில் ஷவளிவந்தது. ஆசரியேர் நநாரண துகரக்கண்ணன் அவர்களும அதகனப் பநாரநாட்டிக்
கடிதம எழுதனநார். வநாஷனலிப் ஜபச்சுக்கநாய்த் தண்டுக்கல்லிலிருந்து தருச்சக்குச் ஷசன்ற அன்ஜற
முற்பகல் ஜபச்கசப் பதவு ஷசய்து விட்டுத் தஞ்கச வந்து அன்றிரஜவ அறிஞர் அண்ணநா அவர்களின்
ஜவகலக்கநாரி நநாடகம பநார்த்ஜதன். வசனங்கள அற்புதமைநாக இருந்தன. ககத அகமைப்பும புதுகமையேநாக
இருந்தது. ஜக. ஆர். இரநாமைசநாமி இந்நநாடகத்தல் மிக உருக்கமைநாக நடித்தநார். சல நநாட்களுக்குப்பின் 13-847 இல் குடந்கதக்குச் ஷசன்று ஜக. எஸ் இரத்தனம அவர்களின் ஜதவிநநாடக சபநாவில் ‘சூறநாவளி’
என்னும நநாடகம பநார்த்ஜதன். நநாடகத்தன் ஆசரியேர் தரு. ஏ. ஜக. ஜவலன் அவர்கள இந்த நநாடகத்தலும
வசன நகட எழுச்ச வநாய்ந்த தநாக இருந்தது. நண்பர் ஜக. என். இரத்தனமும, தரு. ஏ. ஜக. ஜவலனும
விருமபியேபடி அன்று நநாடகத்தற்குத் தண்டுக்கல் தகலகமை தநாங்கி ஜதவி நநாடக சபநாகவ மைனமைநாரப்
பநாரநாட்டி விட்டுத் தருமபிஜனன்.

சுதந்தரத் தருநநாள
1947 ஆகஸ்டு 15 ஆமநநாள. ஆங்கில ஏகநாதபத்தயேம ஒன்றுபட்ட இந்தயேநாகவ பநாகிஸ்தநான் இந்தயேநா
என்று இரு கூறுகளநாகப் பிரித்துவிட்டு ஷவளிஜயேறியேது. சுதந்தரத் தருநநாள இந்தயேநா முழுதும பட்டி
ஷதநாட்டிகளிஷலல்லநாம ஷகநாண்டநாடப் ஷபற்றது. தண்டுக்கல்லில் விடுதகல விழநாவிகனக்
ஜகநாலநாகலமைநாகக் ஷகநாண்டநாடிஜனநாம ஷவளகள ஏகநாதபத்தயேம ஷவளிஜயேறும இந்த மைகத்தநான
விடுதகலத் தருநநாகளத் துக்ககநாள என்று ஷகநாண்டநாடினநார் ஷபரியேநார் ஈ.ஜவ. ரநா. இன்ப நநாள என்று
ஷகநாண்டநாடினநார் அறிஞர் அண்ணநா. அண்ணநா அவர்களும ஷபரியேநார் ஈ ஜவ. ரநா அவர்களும தகலவர் மை.
ஷபநா. ச. அவர்களும தரநாவிட நநாடு, விடுதகல, தமிழ் முரசு ஆகியே இதழ்களில் இந்தச் சுதந்தரத்
தருநநாகளப்பற்றி எழுதயுளள தகலயேங்கங்ககள நநாங்கள அகனவரும ஆர்வத்ஜதநாடு படித்ஜதநாம.
தகலவர் மை. ஷபநா. ச., அறிஞர் அண்ணநா ஆகிஜயேநாரின் கருத்துகரகள எங்களுக்கு மிகவும பிடித்தருந்தன.
இருவரும ஒன்று ஜசர ஜவண்டுஷமைன்று என்னுகடயே ஆர்வத்கத ஷவளியிட்டு இரு அறிஞர்களுக்கும
நீண்ட கடிதங்கள எழுதஜனன். சுதந்தரத் தருநநாளன்று தண்டுக்கல் நகர முழுவதும விழநாக் ஜகநாலம
ஷகநாண்டிருந்தது, நநான் தரகுமைண்டி குமைநாஸ்தநாக்கள சங்கத்தலும மைற்றும மூன்று இடங்களிலும சுதந்தரக்
ஷகநாடியிகன ஏற்றி கவத்துப் ஜபசஜனன். அன்று நகடஷபற்ற எங்கள சவநாஜி நநாடகத்தல் இந்த
மைகிழ்ச்சயிகன ஷவளிப்படுத்தும முகறயில் தக்க இடங்களில் வசனங்ககளச் ஜசர்த்துப் ஜபச ரசகப்
ஷபருமைக்களின் பநாரநாட்டுதல்ககளப் ஷபற்ஜறநாம.

தருவிதநாங்கூர் தமிழ்நநாடு கநாங்கிரஸ்
இந்தயேநா சுதந்தரம ஷபறுவதற்கு முன்பு 1946 ஆம ஆண்டிஜலஜயே தருவிதநாங்கூர் சமைஸ்தநானத்தலிருந்து
பிரிந்து, தருவிதநாங் கூரிலுளளப் தமிழ் பகுதககளத் தமிழகத்ஜதநாடு இகணப்பகதக் குறிக்ஜகநாளநாகக்
ஷகநாண்டு தருவிதநாங்கூர் தமிழ்நநாடு கநாங்கிரஸ் என்ற அகமைப்புத் ஜதநான்றியேது. தருவநாளர்கள எஸ்.
நதநானியேல் ஆர். ஜக. ரநாம, பி. எஸ். மைணி, எஸ். ரீவிதநாஸ் , வி. மைநார்க்கண்டன் இரநா. ஜவலநாயுதப் ஷபருமைநாள
முதலியே ஜதசபக்தர்கள அந்த அகமைப்கபத் ஜதநாற்றுவிப்பதற்கு ஷபருமுயேற்ச ஷயேடுத்துக் ஷகநாண்டனநார்.
தருவிதநாங்கூரில் தமிழியேக்கத்கத வளர்ப்பதற்கு இந்த அகமைப்கபச் சநார்ந்த ஷபருமைக்கள
அருமபநாடுபட்டநார்கள. தமிழ்நநாட்டிலிருந்து இந்த அகமைப்புக்குத் ஷதநாடக்கக் கநாலத்தஜலஜயே ஜபரநாதரவு
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கநாட்டினநார் தகலவர் மை. ஷபநா. சவஞநானம.அவர்கள. நநாங்களும ககலவநாணர் என். எஸ். கிருஷ்ணன்
அவர்களும தரு-தமிழர் இயேக்கத்தற்கு ஆரமப நநாளஷதநாட்ஜட ஆதரவளித்து வந்ஜதநாம.
தநாய்த்தமிழகத்ஜதநாடு இகணயே விருமபும இவர்களுகடயே முயேற்சககள வரஜவற்றுத் தமிழ்நநாடு
கநாங்கிரஸ் நிதக்கநாக 24. 8. 47 இல் தண்டுக்கல்லில் ஜதசபக்த நநாடகத்கத நடத்தஜனநாம. அன்கறயே
வசூல் ரூபநாய் 1035 ம தரு.தமிழரியேக்க நிதக்கநாக அவர்களிடம எங்கள கநாணிக்ககயேநாகக்
ஷகநாடுக்கப்பட்டது. ஜமைகடயில் நநான் ஜபசயே ஜபநாது, தருவிதநாங்கூர் தமிழ்நநாடு கநாங்கிரசன் முயேற்சகள
ஷவற்றி ஷபறவும, அங்குளள தமிழ்ப்பகுதகளநான ஜதவிகுளம, பீர்ஜமைடு, ஷசங்ஜகநாட்கட ஆகியே
தநாலுக்கநாக்களும தருவிதநாங்கூர் சமைஸ்தநானத்தலிருந்து பிரிந்து தநாய்த் தமிழகத்ஜதநாடு ஜசரவும
வநாழ்த்துக்கூறிஜனன்.

பநாரத மைண்டபத் தறப்பு விழநா
எட்கடயேபுரம பநாரத மைண்டபத் தறப்பு விழநாவுக்கு அகழப்பு வந்தருந்தது. ஷசன்கனயிலிருந்து
‘பிரசண்ட விகடன்’ ஆசரியேர் தரு நநாரண துகரக்கண்ணனும கடிதம எழுதயிருந்தநார். 11-10-72 ல் அவர்
தண்டுக்கல் வந்தநார். மைறுநநாள நநாங்களிருவரும புறப்பட்டுப் பகலில் எட்கடயேபுரம ஜசர்ந்ஜதநாம. தமிழக
முழுவதலுமிருந்து எழுத்தநாள நண்பர்கள பலர் விழநாவில் கலந்து ஷகநாண்டனநார். ஜபரநாசரியேர்
சனிவநாசரநாகவன், கு. அழகிரி சநாமி, தருஜலநாக சதநாரநாம, புத்தஜனரி சுப்பிரமைணியேம, கவினநார் ஜத. ப.
ஷபருமைநாள, ஷப. தூரன் முதலியே பலர் எனக்குப் பழக்கமைநானவர்கள இருந்தநார்கள. எல்ஜலநாரும
எட்கடயே புரம அரசரின் கமைத்துனநார் தரு அமிர்தசநாமி பங்களநாவில் தங்கிஜனநாம. மைநாகலயிலும
இரவிலும இகசவநாணி தருமைத எம.எஸ். சுப்புலட்சுமி, இகசயேரசு தரு எம. எம. தண்டபநாணி
ஜதசகர் ஆகிஜயேநாரின் இன்னிகச அமுதகனப் பருகிஜனநாம. மைக்கள ஷவளளம ஜபநால்
குழுமியிருந்தனநார். ஒஜர ஷநருக்கடி; வரஜவற்புக் குழுவினரநால் கூட்டத்கதச் சமைநாளிக்க முடியேவில்கல.
தமிழ்நநாஜட எட்கடயே புரத்தற்குள இருப்பது ஜபநான்ற ஒரு பிரகமை எனக்கு ஏற்பட்டது. முதல் நநாள
விழநா முடிந்து நநாங்கள உறங்குவதற்கு இரவு மூன்று மைணி ஆயிற்று.
மைறுநநாள அதகநாகலயில் எழுந்து பநாரத மைண்டபத் தறப்பு விழநாவில் கலந்து ஷகநாண்ஜடநாம. தகலவர்
இரநாஜேநாஜி அவர்கள அப்ஜபநாது வங்கநாளத்தன் கவர்னரநாக வந்து விழநாவில் கலந்து ஷகநாண்டநார். கல்கி
ரநா. கிருஷ்ணமூர்த்த அவர்கள எல்ஜலநாகரயும வரஜவற்று மிக அருகமையேநாகப் ஜபசனநார். தகலவர் மை.
ஷபநா. ச. ஜதநாழர் ப. ஜீவநானந்தம ஆகியே இருவரின் ஜபச்சும உணர்ச்சக் கனலநாக அகமைந்தன.

ஷஜேயே ஜபரிகக ஷகநாட்டடநா!
அன்கறயே விழநாவில் பநாட ஜவண்டுஷமைன்று என் உளளம துடித்தது. முன்னநால் சலர் பநாடினநார்கள.
அவர்கள பநாட்டிஜல இனிகமையிருந்தது; இகசத்தறன் இருந்தது; ஆனநால் பநாரத பநாடல்களுக்குத்
ஜதகவயேநான எழுச்சயும உணர்ச்சயும இல்கல. நநான் கீஜழ அமைர்ந்தருந்ஜதன். பநாரத பநாடல்ககள நநான்
பநாடுவகதக் ஜகட்ட நண்பர்கள சலர் பக்கத்தஜல இருந்தனநார். அவர்கள என்கனப் பநாடுமபடியேநாகத்
தூண்டினநார். என்னல் அகமைதயேநாக, உட்கநார்ந்தருக்க முடியேவில்கல. ஜநரநாக எழுந்து ஜமைகடக்குச்
ஷசன்ஜறன். தகலவர் இரநாஜேநாஜிகயே வணங்கி விட்டு “நநான் ஒரு. பநாரத பநாடகலப்பநாட அனுமைதக்க
ஜவண்டும” என்று ஜகட்ஜடன். அப்ஜபநாது இரநாஜேநாஜிக்கு நநான் அறிமுகமில்லநாதவன். அவர்,
“இல்கலயில்கல, ஜநரமில்கல. இனி அனுமைதப்பதற்கில்கல” என்றநார். நல்லஜவகலயேநாகத் தகலவர்
தரு கநாமைரநாஜ் அவர்கள இரநாஜேநாஜியின் அருகில் இருந்தநார். அவர் என்ன அறிந்தவரநாதலநால், “ஷண்முகம
பநாரத பக்தர்; நன்றநாகப்பநாடுவநார்; பநாடச்ஷசநால்லுங்
கள,” என்றநார், கல்கி ரநா. கிருஷ்ணமூர்த்தயும எனக்கநாக இரநாஜேஜியிடம பரிவுகர ஷசய்தநார். அதன் பிறகு
இரநாஜேநாஜி “அப்படியேநானநால் ஏன் நிகழ்ச்சயில் ஜசர்க்கவில்கல?” என்று ஷசநால்லிக்ஷகநாண்ஜட “சரிசரி,
பநாடுங்கள,” என்றநார். நநான் ‘கமைக்’ கின் முன்னநால் வந்து நின்றவுடஜன என்கனயேறிந்தரசகர்கள
ககஷயேநாலி எழுப்பினநார்கள. நநான் உணர்ச்சப்பிழமபநாக நின்ஜறன்.
ஷஜேயே ஜபரிகக ஷகநாட்டடநா
ஷகநாட்டடநா ஷகநாட்டடநா (ஷஜேயே)
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உச்சத்தல் குரஷலழுப்பிப் பநாடிஜனன். ஷவளளமஜபநால் இருந்த மைக்கள கூட்டம மைந்தர சக்தயேநால்
கட்டுண்டதுஜபநால் நிசப்தமைநாக இருந்தது. பநாட்டு முடிந்ததும கடலகலஜபநால் கரஷவநாலி எழுந்தது. நநான்
சகபகயே வணங்கிவிட்டுத் தருமபியேதும, தகலவர் இரநாஜேநாஜி “மிகநன்றநாகப் பநாடினீர்கள, இனி யேநாரும
ஜபசஜவநா பநாடஜவநா ஜவண்டியேதல்கல. நன்றி உகர மைட்டும ஜபநாதும,” என்றநார்.... ...
அன்று மைநாகலயிஜலஜயே புறப்பட்டுத் தண்டுக்கல் வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம.

ஜேனசக்த நநாளிதழநாக வர ரூ. 5000
தண்டுக்கல்லில் முளளில்ஜரநாஜேநா நநாடகமபநார்ப்பதற்கநாக ஜதநாழர் ஜீவநானந்தமும வந்தருந்தநார்.
அவஜரநாடு நீண்ட ஜநரம உகரயேநாடிக்ஷகநாண்டிருந்ஜதநாம. ஜேனசக்த வநார இதகழ நநாள இதழநாகக்
ஷகநாண்டு வரத் தீவிர முயேற்சகள ஷசய்வதநாகவும, குறிப்பிட்ட ஒரு அச்சு இயேந்தரத்கத வநாங்குவதற்கு ரூ.
5000 ஜதகவப்படுகிறஷதன்றும, அந்தத் ஷதநாகககயேக் கடனநாகக் ஷகநாடுத்தநால் இரண்டு மைநாதத்
தவகணயில் தருப்பிக் ஷகநாடுத்து விடுவதநாகவும கூறினநார். அப்ஜபநாது எங்களுக்குப் பண ஷநருக்கடி
அதகம. ஜகநாகவ ஷண்முகநா தஜயேட்டர் இன்னும கட்டி முடியேவில்கல. அதற்கு எங்கள பங்குத்
ஷதநாகககயேக் ஜகட்டு அடிக்கடி ஷதநால்கல ஷகநாடுத்துக் ஷகநாண்டிருந்தநார்கள. நநாங்கள ஜபநாட்ட
தட்டத்கதவிட ஷண்முகநா தஜயேட்டர் அதகமைநான ஷதநாகககயே விழுங்கிக் ஷகநாண்டிருந்தது. பில்ஹணன்
படப்பிடிப்பும தட்டமிட்டபடி விகரவில் முடியேவில்கல. ஆறு மைநாதத்தல் படத்கத
முடிக்கலநாஷமைன்று எண்ணிஜனநாம. பல்ஜவறு தகரநாறுகளநால் ஏறத்தநாழ ஒரநாண்டநாகியும படம
முடியேவில்கல. இந்தநிகலயில் ஜதநாழர் ஜீவநா ஜகட்ட ஷதநாகககயேக் ஷகநாடுத்து உதவுவது எங்கள
சக்தக்கு மீறியே ஒன்றநாகத் ஜதநான்றியேது. இதுபற்றிப் ஷபரியேண்ணநாவும நநானும கலந்து ஜயேநாசத்ஜதநாம.
ஜதநாழர் ஜீவநாவின் லட்சயேத்தலும அயேரநாத உகழப்பிலும ஷபரியேண்ணநாவுக்கு அபநார நமபிக்கக
இருந்தது. ஆழ்ந்து சந்தத்த பிறகு எப்படியும அவர் ஜகட்கும ஷதநாகககயேக் ஷகநாடுத்து உதவ உறுத
ஷகநாண்டநார். மைறுநநாள ஜதநாழர் ஜீவநானந்தத்தடம ரூ. 5000/-ஷரநாக்கமைநாகஜவ ஷகநாடுக்கப் ஷபற்றது.
முகறப்படி அதற்கநாக கடன் பத்தரஜமைநா ரசஜதநா எதுவும ஷபற்றுக் ஷகநாளளவில்கல.
ஷசன்கன ஷசன்ற ஜீவநா நன்றிக்கடிதம எழுதனநார். ஒருவநார கநாலத்தற்குள கமயூனிஸ்டுகள பலர் ககது
ஷசய்யேப்பட்டதநாகவும ஜதநாழர் ஜீவநானந்தம தகலமைகறவநாகிவிட்டதநாகவும அறிந்ஜதநாம. எங்கள
பணத்தற்கநாக நநாங்கள கவகலப்படவில்கல. ஜதநாழர் ஜீவநாகவச் சந்தக்கும வநாய்ப்பிகன
இழந்தகமைக்கநாகவருந்தஜனநாம.

ஷண்முகநா தஜயேட்டர் தறப்புவிழநா
ஜகநாகவயில் கட்டப்ஷபற்று வந்த ஷண்முகநா அரங்கமகட்டி முடிக்கப்பட்டு விட்டதநாகவும தறப்புவிழநா
நகடஷபறப் ஜபநாவதநாகவும அகழப்பு வந்தது. சன்னண்ணநா மைட்டும விழநாவில் கலந்துஷகநாண்டநார். 25.
10. 47 இல் தவநான் பகதூர் ச. எஸ். இரத்தன சபநாபதமுதலியேநார் அவர்களநால் ஜகநாகவ ஷண்முகநா அரங்கு
தறந்து கவக்கப் ஷபற்றது. எங்ககளயும பங்குதநாரர் களநாகக்ஷகநாண்டு கட்டப்பட்ட நநாடக அரங்கு
ஆதலநால் தஜயேட்டர் வநாடகக ஷகநாஞ்சம சநாதகமைநாக இருக்குஷமைன்று எதர் பநார்த்ஜதநாம. ஆனநால்ஒரு
மைநாதத்தற்கு முன்ஜப வநாடகககயே நிர்ணயேம ஷசய்வதல் தகரநாறு வந்துவிட்டது. வநாடகக அதக மைநாகக்
ஷகநாடுக்கஜவண்டுஷமைன்ற நிகலஜயேற்பட்டதும ஷபரியேண்ணநா ஷசநாந்தத் தஜயேட்டரில் நநாம நநாடகம
நடத்தத்தநான் ஜவண்டுமைநா என்பது பற்றிச் சந்தக்கத் ஷதநாடங்கிவிட்டநார். ஷபரியேண்ணநாவின் ஜகநாபம
நியேநாயேமைநானது என்பகதப் பங்குதநாரர்கள உணர்ந் தநார்கள. அதன்பின் ஜகநாகவ ஷண்முகநா அரங்கில்
நநாடகம நடத்துவது உறுத ஷசய்யேப்பட்டது. ஜகநாகவக்குப்பயேணமைநாஜனநாம.
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எங்கள நநாடக அரங்கம
நநாடகவநாழ்க்ககயில் பல ஆண்டுகள உழன்று தட்டித் தடுமைநாறி வந்த நநாங்கள எங்கள நநாடக
அரங்கு என்று உரிகமை ஜயேநாடு ஷசநால்லிக் ஷகநாளளத்தக்க வககயில் ஷண்முகநா
அரங்கமஉருவநாகியிருப்பது குறித்து எல்கலயேற்ற மைகிழ்ச்ச அகடந்ஜதநாம.
ஷசநாந்தத் தஜயேட்டரில் முதல் நநாடகமைநாக 11- 11. 47 இல் ஒளகவயேநார் நநாடகம நகடஷபற்றது. சுதத்தரம
ஷபற்ற இந்தயேநாவின் முதல் நிதயேகமைச்சர் தரு. ஆர். ஜக. சண்முகம ஷசட்டியேநார் அன்று தகலகமை
தநாங்கினநார். மைனம தறந்து பநாரநாட்டினநார்.

ஜக. ஆர். சதநாரநாமைன் ஒளகவயேநார்
பில்ஹணன் படப்பிடிப்பும ஷதநாடர்ந்து நகடஷபற்று வந்ததநால், இரவில் நநாடகத்தலும பகலில்
படத்தலுமைநாக நடித்து வந்ஜதன். அடிக்கடி ஷதநாண்கட கட்டிக்ஷகநாண்டு நநாடகம, படம இரண்டுக்கும
இகடயூறு ஏற்படுமஜபநால் ஜதநான்றியேது. இரவில் படப்பிடிப்கப கவத்துக் ஷகநாளவதற்கும
முடியேநாமைலிருந்தது. ஒளகவயேநாருக்கு நல்ல வசூலநாகியேதநால் அதகன நிறுத்தவும விருமபவில்கல.
எனஜவ எங்கள குழுவின் நீண்டகநால அனுபவம ஷபற்றநடிகரநான ஜக. ஆர் சதநாரநாமைகன ஒளகவயேநாரநாக
நடிக்க கவக்கலநாம என்று முடிவுஷசய்ஜதன். 19.11.47 முதல் ஜக ஆர். சதநாரநாமைன் ஒளகவயேநாரநாக நடித்தநார்.
மைநாகல 6 மைணிக்குஜமைல் நநான் ஷதநாடர்ந்து படப்பிடிப்பில் ஈடுபட ஜநர்ந்ததநால் நநாடகத்கதப் பநார்க்க
இயேலவில்கல. படப்பிடிப்பு ரத்து ஷசய்யேப் பட்டதநால் அகதப்பயேன் படுத்தக் ஷகநாண்டு ஒருவருக்கும
ஷசநால்லநாமைல் சகபயில் இருந்து நநாடகத்கதப் பநார்த்ஜதன். தமபி சதநாரநாமைன் ஒளகவயேநாரநாக மிக
அருகமையேநாக நடித்தநார். அற்புதமைநாகப் பநாடினநார். ஷதநாடர்ந்து அவஜர ஒளகவயேநாரநாக நடிக்கலநாம
என்ற உறுத எனக் ஜகற்பட்டது. நநாடகம முடிந்ததும உளஜள ஷசன்று சதநாரநாமைகனப் பநாரநாட்டி உற்சநாகப்
படுத்தஜனன்.

ஔகவ ஆசரியேருக்குக் கநாணிக்கக
ஒளகவ நநாடகத்தன் உரிகமைகயே தரு. பி. எதரநாஜேஜூ அவர் களிடம நநாங்கள ஷபற்றஜபநாது அவருக்கு ஒரு
சறு ஷதநாகக தநான் அன்பளிப்பநாகக் ஷகநாடுக்க முடிந்தது. எனஜவ ஆயிரக் கணக்கில் வசூலநாகும
ஜகநாகவயில் அவருக்குக் கநாணிக்ககயேநாக. ஒரு நநாடகம நடத்தக் ஷகநாடுக்க விருமபிஜனநாம. 30.11-47 இல்
நகடஷபற்ற ஒளகவயேநார் நநாடகவசூல் ரூ.1619.8.0 ஆசரியேருக்குக் கநாணிக்ககயேநாகக் ஷகநாடுக்கப் ஷபற்றது.
ஒளகவயேநார் முழுவகத யும பநார்த்து, நநாடகத்தன் தமிழ்ச்சுகவகயே நன்முக ரசத்து, நநாடகத்தன்
மைங்களப் பநாடலும தமிழ் ஷமைநாழி வநாழ்த்தநாக இருக்க ஜவண்டுஷமைன்று விமைர்சனம வகரந்த தகலவர்
சலமபுச்ஷசல்வர் மை.ஷபநா.சவஞநானம அவர்களின் தருக்ககயேநாஜலஜயே இந்தக்கநாணிக்கககயே ஒளகவ
ஆசரியேருக்கு அளிக்கச்ஷசய்ஜதநாம. ஆம; அன்று சலமபுச்ஷசல்வர்தநான் தகலகமை தநாங்கி வநாழ்த்தனநார்.

சலமபுச் ஷசல்வஜரநாடு ஜமைலும ஷதநாடர்பு
1946 இல் ஜகநாகவயில் இருந்த ஜபநாது, தரு மை. ஷபநா. ச. அவர்கள நடத்த வந்த தங்கள இதகழத்
ஷதநாடர்ந்து படித்து வந்ஜதன். 1946 ஆகஸ்டு இதழில் “கண்ணகிக்குக் ஜகநாயில் உண்டநா?” என்னும
தகலப்பில் சலமபுச்ஷசல்வர் எழுதயிருந்த சறியே கட்டுகர எனக்கு மிகவும பிடித்தது. ஒரு ஷபரியே
ஆரநாய்ச்சக்குத் ஜதநாற்றுவநாயேநாக அக்கட்டுகர அகமைந்தருந்தது. தமிழ்ப் ஜபரநாசரியேர்கள பலரும
ஷசய்யேநாத ஒரு சறந்த ஆரநாய்ச்சக்கு வித்தட்டது ஜபநான்றிருந்தது அக்கட்டுகர. அவரது கட்டுகரயிகன
பநாரநாட்டி ஒரு கடிதம எழுதஜனன். இக்கட்டுகரகயே அடிப்பகடயேநாகக் ஷகநாண்டு ஜமைலும நன்கு.
ஆரநாய்ந்து ஒரு நூல் எழுதுமைநாறு அக்கடிதத்தல் குறிப்பிட்டிருந்ஜதன். அகதத் ஷதநாடர்ந்து கடிதங்கள
மூலஜமை எங்கள உறவு வளர்ந்தது.
1947 நவமபரில் நகடஷபற்ற தமிழரசுக்கழக மைநாநநாட்டிற்கு 100 ரூபநாய்கள நன்ஷகநாகட அனுப்பிஜனன்.
அதன் கநாரணமைநாக நட்புறவு ஜமைலும வளர்ந்தது. நவமபர் முன்றநாவது வநாரத்தன் தகலவரிடமிருந்து ஒரு
கடிதம வந்தது. உடல்நலம மிகவும குன்றி யிருப்பதநாகவும, வயிற்று ஜநநாய் அதகரித்தருப்பதநாகவும,
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எங்கநாவது பத்து நநாட்கள ஷசன்கனகயேவிட்டு ஷவளிஜயே ஜபநாய் ஒய்வு ஷபற விருமபுவதநாகவும
எழுதயிருந்தநார். ஜகநாகவ இரநாமைனத புரத்தல் படப்பிடிப்கப முன்னிட்டு ஒரு ஷபரியே வீட்டில் தங்கி
யிருப்பதநாகவும, விருமபினல் எங்கள இல்லத்தஜலஜயே தங்கிப் பூரண ஒய்வு ஷபறலநாஷமைன்றும பதல்
எழுதயிருந்ஜதன். தகலவர் அவர்கள என் அகழப்பிகன ஏற்றுக் ஷகநாண்டநார். 1947 நவமபர் ககடச
வநாரத்தல் ஜகநாகவக்கு வந்து எங்கஜளநாடு தங்கிளுர், ஒய்வு ஷபறும ஜநநாக்கத்ஜதநாடு தநான் வந்தநார். ஆனநால்
நண்பர்கள அவகர ஒய்வுஷபறவிடவில்கல. தனமும யேநாரநாவதுவந்து அவருக்கு அன்புத் ஷதநால்கல
ஷகநாடுத்துக் ஷகநாண்ஜடயிருந்தநார்கள. தங்கட்கிழகமை எனக்கு ஒய்வு நநாள. அன்று நநானும தகலவரும
தகரப்படம பநார்க்கச் ஷசல்ஜவநாம. தகரப்படத்தல் அவருகடயே கவனம அதகமைநாகச் ஷசல்லுவதல்கல,
ஜவறு ஏதநாவது இலக்கியேங்ககளப் பற்றிஜயே ஜபசக் ஷகநாண்டிருப்பநார். 30-11-47 இல் அவர்
எங்கஜளநாடிருந்தநால் அவகரஜயே இந்தக் கநாணிக்கககயே அளிக்கப் பயேன்படுத்தக் ஷகநாண்ஜடநாம.

ச. ஏ. அய்யேநாமுத்துவின் கஞ்சன் படம
மைறுநநாள 1-12-47 இல் இருவரும கஞ்சன் படம பநார்த்ஜதநாம. எனது ஷபருமைதப்புக்குரியே நண்பர் ஜகநாகவ
ச. ஏ. அய்யேநாமுத்து அவர்களநால் எழுதப் ஷபற்ற ககத அது. வசனம பநாட்டு அகனத்கதயும அவஜர
அருகமையேநாக எழுதயிருந்தநார். தமிழர் கநாட்டிஜல தமிழர் ஆட்சஜயே தகழத்தடச் ஷசய்யேடநா
தமிழநா ! என்று படத்தஜல ஒரு பநாடல் வருகிறது. இந்தப் பநாடஜல மிக உணர்ச்சஜயேநாடு பநாடியிருந்தநார்
என் அருகமைத் ஜதநாழர் எம. எம, மைநாரியேப்பநா. பநாட்டு ஜமைலும தமிழர்களுக்குத் தணிக்ஷகநாடி ஜவண்டு
ஷமைன்றும முழக்கி முடிகிறது. இந்தப் படத்கதப் பநார்த்ததல் தகலவருக்குமஎனக்கும
அளவற்றமைகிழ்ச்ச.தரு ச.ஏ.அய்யேநாமுத்து அவர்ககளப் பநாரநாட்டி மைறு நநாள கடிதம எழுதஜனன். கஞ்சன்
படத்தல் சறிதும கஞ்சத்தனம ஷசய்யேநாமைல் கருத்கத விளக்கமைநாகப் பநாடல் மூலம முக்கியேதற்கநாக
அவகரப் பநாரநாட்டிஜனன்.

ஒருவகரஷயேநாருவர் புரிந்து ஷகநாண்ஜடநாம
பகல் ஜநரங்களில் பில்ஹணன் படப்பிடிப்புக்குத் தகலவர் அடிக்கடி என்ஜனநாடு வந்தநார். அங்கும
இலக்கியேப் ஜபச்சுத்தநான். வ்ந்த இடத்தல் ஜவடிக்ககயேநாக படப்பிடிப்கபப் பநார்த்துக்
ஷகநாண்டிருக்கலநாமைல்லவநா? ஸ்டூடிஜயேநாவுக்குள வந்தும அங்கு நகடஷபறும விஜனநாதங்ககளப்
பநார்க்கநாமைல் இலக்கியேம ஜபசக் ஷகநாண்டிருந்தது எல்ஜலநாருக்கும வியேப்பநாக இருந்தது. 9.12.47 இல்
நகடஷபற்ற முளளில் ஜரநாஜேநா முதல் நநாடகத்தற்கும மை. ஷபநா. ச தகலகமை தநாங்கினநார். நநாடநாகநாசரியேர்
ப.நீலகண்டன் அவர்ககள மைனமைநாரப் பநாரநாட்டினநார். அன்று கநாகல ஜகநாகவக்கு அருகிலுளள
ஜபரூருக்குச் ஷசன்றிருந்ஜதநாம. ஆலயேத்தலுளள அழகியே சற்பங்ககளக் கண்டு மை. ஷபநா. ச.
அதசயேப்பட்டநார். தகலவர் எங்கஜளநாடு தங்கியிருந்த பதஜனந்துநநாட்களும எங்களுக்கு உற்சநாகமைநாக
இருந்தது. எங்கள ஷபரியேண்ணநா தரு டி.ஜக.சங்கரன் ஒர் அதசயே மைனிதர் என்பகத முன்ஜப
குறிப்பிட்டிருக்கிஜறன். ஒழுக்கத்தன் உகறவிடம அவர். அதகமைநாக யேநாஜரநாடும ஜபச மைநாட்டநார். அவகர
எப்படிஜயேநா கவர்ந்து விட்டநார் தகலவர் டி. ஷபநா. ச. ஒய்வு ஜநரங்களில் தகலவரும ஷபரியேண்ணநாவும
தனிஜயேயிருந்து நீண்ட ஜநரம ஜபசக் ஷகநாண்டிருப்பநார்கள. 10. 12. 47 இல் எங்களிடம விகடஷபற்றுக்
ஷகநாண்டு சலமபுச் ஷசல்வர் ஷசன்கனக்குப் புறப்பட்டஜபநாது எங்களுக்ஷகல்லநாம வருத்தமைநாக இருந்தது
அவர் தங்கயிருந்த நநாட்களில் ஒருவகர ஷயேநாருவர் புரிந்து ஷகநாளள வநாய்ப்பு ஏற்பட்டதநால் எங்கள
நட்புறவு ஜமைலும வளர்ந்தது.

உயிஜரநாவியேம அரங்ஜகற்றம
தரு. நநாரணதுகரக்கண்ணன் அவர்கள தருச்சக்கு ஒளவயேநா கரப் பநார்க்க வந்தருந்தஷபநாழுஜத அவரது
உயிஜரநாவியேம நநாவகல நநாடகமைநாக்கித் தர ஜவண்டிஜனநாம. ஜகநாகவ முகநாமில் நநாடகத்துக் கநான
கநாட்சகளுக்குக் குறிப்புகள எடுத்ஜதநாம. நநாடகத்கத உயேரியேமுகறயில் அகமைத்துத்தந்தநார் ஆசரியேர்.
கவினநார். கு. சநா. கிருஷ்ணமூர்த்த உயிஜரநாவியேத்தற்கநான பநாடல்ககள எழுதனநார். உயிஜரநாவியேத்கதப்
பற்றியே பல்ஜவறு சறப்புக்ககள இரண்டநாவது பநாகத்தல் குறிப்பிடுவது ஷபநாருத்தமைநாக இருக்குஷமைனக்
கருது கிஜறன். தமிழ்க் கநாதகல உயேர்ந்த முகறயில் விளக்கும ஓர் ஒப்பற்ற நநாடகமைநாக உயிஜரநாவியேம
அகமைந்தது. மூன்று நநாட்கள ஷதநாடர்ந்து ஜமைகட ஒத்தகககள நகடஷபற்றன. இலண்டன்
மைநாநநாகரத்தலிருந்து டிமமைர் ஷசட் ஒன்று வரவகழத்தருந்ஜதநாம. எட்டு அடி சமைசதுரமுளள ஒரு சறியே
278

இருமபுக் குழநாய் ஜமைகட யுடன் அது வந்தருந்தது. அதகன எவ்வநாறு இயேக்குவது என்பது:
புரியேவில்கல. எங்கள கமஷபனி மின்சநார நிபுணர் டி.வி. ஆறுமுகம தநாம அகத இயேக்குவதநாகக்கூறி,
சல மைணி ஜநரங்களில் ஷவற்றி கரமைநாக இயேக்கிக் கநாட்டினநார். உயிஜரநாவியேம நநாடகத்தல் உள நநாடகக்
கநாட்ச ஒன்று வருகிறது. துஜரநாபகத என்னும நநாடகம கல்லூரி அரங்கில் நகடஷபறுகிறது. நநாடகத்தன்
லட்சயே முடி விகனச் சூசகனயேநாகச் சுட்டிக்கநாட்டும உள நநாடகம துஜரநாபகத. இந்த நநாடகக்கநாட்சக்கு
அந்த எட்டடி ஜமைகடகயே நல்ல முகற. யில் பயேன்படுத்தக் ஷகநாண்ஜடநாம. ஷவளியிலுளள விளக்குகள
முழுவகதயும அகணத்துவிட்டு டிமமைர் ஷசட் டின் துகணஜயேநாடு: உளஜமைகடயில் துஜரநாபகத நநாடகம
நகடஷபறுவது கண் ஷகநாளளநாக் கநாட்சயேநாக இருக்கும. 14. 1. 48 ல் உயிஜரநாவியேம ஜகநாகவ ஷண்முகநா
அரங்கில் அரங்ஜகறியேது. ஜகநாகவக்கிழநார் ச. எம. ரநாமைச்சந்தர ஷசட்டியேநார் அவர்கள நநாடகத்தற்குத்
தகலகமை தநாங்கினநார். அன்கறயே நநாடக வசூல் ரூ. 1259. 14.0 ம. நநாடக ஆசரியேர் தரு. நநாரண
துகரக்கண்ணன் அவர்களுக்கு அன்பளிப்பநாக வழங்கப்ஷபற்றது.
இரண்டநாவது நநாள நகடஷபற்ற நநாடகத்தல் மைநாறுங் கநாட்சயின்ஜபநாது எனக்கு முகத்தல்
பலத்தஅடிப்பட்டது. மூக்குக் கண்ணநாடிக்கநாக ‘பிஜரம’ மைநாத்தரமஜபநாட்டிருந்ஜதன். அடிப்பட்ட ஜபநாது
அந்த பிஜரம அப்படிஜயே என் கண்களுக்கு அடிப்பகுதயில் பதந்து ரத்தக் கநாயேம உண்டநாக்கி விட்டது.
கண்ணநாடி இருந்தநால்: அது உகடந்து கண்கஜள. ஊறுபடுத்தயிருக்கும, ‘பிஜரம’ மைட்டும
ஜபநாட்டிருந்ததநால் கண்கள பிகழத்தன. எல்ஜலநாரும: நநாடகத்தநால் ஏற்பட்ட கண் தருஷ்டி என்றநார்கள.
நநாடகம முடிந்ததும ஜநரநாக எங்கள நண்பர் டநாக்டர் கிருஷ்ணசநாமியிடம ஷசன்று மைருந்து ஜபநாட்டுக்
ஷகநாண்ஜடன்.
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தமிழ் மைநாகநாண 43 வது அரசயேல் மைநாநநாடு
1948 ஜேனவரியில் தமிழ் மைநாகநாண 43-வது அரசயேல் மைநாநநாடு ஜகநாகவயில் நகடஷபற்றது. அந்த மைநாநநாட்டு
நிதக்கநாக 17-1-48 இல் நநாங்கள உயிஜரநாவியேம நநாடகம நடித்து அதன் வசூல் ரூ. 1448.00 முழுவகதயும
மைநாநநாட்டின் தகலவர் தரு கநாமைரநாஜ் அவர்களிடம ஷகநாடுத்ஜதநாம. முதல் அகமைச்சரநாக இருந்த
தரு ஒமைந்துர் ரநாமைசநாமி ஷரட்டியேநார் அன்று தகலகமை தநாங்கிப் ஜபசனநார். தகலவர்
கநாமைரநாஜ் அவர்களும பநாரநாட்டினநார். நநாடக ஆசரியேர் தரு நநாரண.துகரக்கண்ணன் அவர்களுக்கும ஷபநாற்
பதக்கமும வழங்கினநார்.

இருஷபரும தகலவர்கள ஜபநாட்டி
19.1-48 இல் நகடஷபற இருந்த அந்த மைநாநநாட்டுத்தகலவர் ஜதர்தலிஜல தநான் தரு மை. ஷபநா. ச.
அவர்கட்கும தரு கநாமைரநாஜ் அவர்கட்கும பலத்த ஜபநாட்டி ஏற்பட்டது. தரு மை. ஷபநா. ச. அவர்கள ஷபறும
பதவிக்கநாகப் ஜபநாட்டியிடவில்கல. அகத அவஜர தமைது ‘தமிழ் முரசு’ இதழில் விளக்கமைநாக
எழுதயிருந்தநார். ஜவங்கடமைகல குமைரி முகனக்குள அடங்கியே தமிழ் மைநாகநாணம அன்மையே ஜவண்டும
என்பதற்கநாகஜவ தரு மை. ஷபநா. ச ஜபநாட்டி யிட்டநார். ஆனநால் அவர் ஷவற்றி ஷபறவில்கல. மூன்றில் ஒரு
பங்கு வநாக்குகஜள அவருக்குக் கிகடத்தன. கிகடத்த வநாக்குகள 111. கநாங்கிரஸ்கநாரரநாகியே தரு மை. ஷபநா.
ச. ஜதநால்வியேகடந்தகதக், ஜகலி ஷசய்யும முகறயில் அப்ஜபநாது நகடஷபற்று வந்த ஒரு. கநாங்கிரஸ்
நநாளிதழ் ‘கிரநாமைணியேநாருக்குப் பட்கட நநாமைம’ கட்டம கட்டிப் பிரசுரித்தருந்தது.
‘கிரநாமைணியேநாருக்குப் பட்கட நநாமைம’ என்ற தகலப்கபப் படித்ததும என் மைனம வருந்தயேது. ஒரு
கநாங்கிரஸ் நநாளிதழ் மைற்ஷறநாரு கநாங்கிரஸ் ஊழியேர் ஜதநால்வி அகடந்தகத இவ்வநாறு கநயேநாண்டி
ஷசய்தருந்தது எனக்கு வியேப்பநாகஜவ இருந்தது.

பக்தவத்சலனநார் தீர்மைநானம
1948 ஜேனவரி 18,19 இல் தமிழ் மைநாகநாண அரசயேல் மைநாநநாடு சறப்பநாக நகடஷபற்றது. அமமைநாநநாட்டில்
நநானும கலந்து ஷகநாண்டு துவக்கத்தல் பநாடல்கள பநாடிஜனன். இரண்டநாம நநாள ஜமைகடயில் அன்கறயே
முதல் அகமைச்சர் தரு ஓமைந்துT ர் ரநாமைசநாமி ஷரட்டியேநார் அவர்களும, அன்கறயேத் தமிழ்நநாடு கநாங்கிரஸ்
தகல வரும, மைநாநநாட்டின் தகலவருமைநாகியே தரு கநாமைரநாஜ் அவர்களும தரு ஜி. டி. நநாயுடு ஜபநான்ற
உளளுர்ப் பிரமுகர்களும, ஏகனயே அகமைச்சர்கள சலரும, தரு மை. ஷபநா. ச. அவர்களும வீற்றிருந்தநார்கள.
நநானும ஜமைகடயில் அமைர்ந்தருந்ஜதன். மைநாநநாட்டிஜல அகமைச்சர் பக்தவத்சலம அவர்கள ஒரு தீர்மைநானம
ஷகநாண்டு வந்தநார்கள.
இந்தயேநாவில் ஷமைநாழி வழிப்பட்ட மைநாகநாணங்கள அகமையும ஜபநாது தமிழர் ஷபருவநாரியேநாகவநாழும
ஷதநாடர்ந்தநாற்ஜபநாலுளள பகுதககளக்ஷகநாண்ட தனி மைநாகநாணம அகமைக்க ஜவண்டும என்று
அத்தீர்மைநானம கூறியேது. இது தரு மை, ஷபநா. ச. அவர்ககளயும அவகர ஆதரித்தகநாங்கிரஸ் கநாரர்ககளயும
தருப்தப் படுத்துவதற். கநாகஜவ ஷகநாண்டுவந்த தீர்மைநானம. ஆனநால் தீர்மைநானம ஷமைநாழி வழி மைநாகநாணங்கள
அகமைக்க ஜவண்டுஷமைன்று உறுதயேநாகச் ஷசநால்லநாமைல் அகமையுமஜபநாது என்று ஷசநால்லப்பட்டது குறித்து
தருமை, ஜபநா.ச. அதருப்தயேகடந்தநார். அவர் எழுந்து தமமுகடயே கருத்கத அறிவித்தநார்.
அத்ஜதநாடு, வடக்ஜக ஜவங்கடமைகலயும ஷதற்ஜக குமைரி முகனயும உளள தமிழ்நநாடு
ஜவண்டும என்ற தருத்தத்கதப் பிஜரரபித்தநார். ஆம; பின்னல் நகடஷபற்ற வட எல்கலப்
ஜபநாரநாட்டத்தற்கு அன்ஜற மை. ஷபநா. ச. வித்தட்டநா ஷரன்ஜற நிகனக்கிஜறன். மைநாநநாட்டுத் தகலவர் தரு
கநாமைரநாஜ், தரு. மை. ஷபநா. ச. அவர்களின் தருத்தலத்தல் ஜவங்கடம, குமைரிமுகன ஆகியே
எல்கலககளப்பற்றியே பகுதகயே ஏற்றுக் ஷகநாண்டு தமிழ்நநாடு ஜகநாரும பகுதகயே நிரநாகரித்தநார்.

கிச்சலும குழப்பமும
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இந்தயேநாவிலிருந்து பிரிந்துஜபநாகக்கூடியே ‘தனித் தமிழ்நநாடு மை. ஷபநா. ச. ஜகட்பதநாக, அவர் ஷபநாருள
ஷகநாண்டு விட்டநார். கநாரணமின்றி இவ்வநாறு மைநாதநாட்டுத் தகலவர் தமிழ்நநாடு ஜகநாரும பகுதகயே
நிரநாகரித்தது எனக்கு மைட்டுமைல்ல, மைநாநநாட்டில் கூடி யிருந்த பிரதநிதகள யேநாவருக்கும வருத்தமைநாக
இருந்தது. தகலவர் கநாமைரநாஜ் அவர்களின் தவறநான கருத்கதப் ஜபநாக்குவதற்கநாக நிரநாகரிக்கப்பட்ட
பகுதக்கு விளக்கம தர மை.ஷபநா.ச முகனந்தநார். ஆனநால், தகலவர் கநாமைரநாஜ் அவகரப் ஜபசவிடவில்கல.
ஜமைகடயில் உட்கநார்ந்தருந்த எனக்கு மிகவும ஆத்தரமைநாக இருந்தது. என்கனப்ஜபநால் பிரதநிதகள
பலரும ஆத்தரமைகடந்தனநார். ‘கிரநா மைணியேநார் ஜபசட்டும, கிரநாமைணியேநார் ஜபசட்டும’ என்று சகபயில்
‘ஷபருங்கூச்சல் எழுந்தது. ஆம, தரு மை. ஷபநா. ச. அவர்ககளக் கிரநாமைணியேர்’ என்றுதநான்
கநாங்கிரஸ்கநாரர்கள அகழப்பது வழக்கம. அப்ஜபநாதும கநாமைரநாஜேர் அவகரப் ஜபச அனுமைதக்கவில்கல.
மை. ஷபநா. ச ஒலிஷபருக்கிகயேக் ஷகட்டியேநாகப் பிடித்துக் ஷகநாண்டு இடத்கத விட்டு நகரநாமைல்
சங்கமஜபநால் நின்றநார். ஒன்றுபட்ட இந்தயேநாகவப் ஜபநாற்றி வரும மை. ஷபநா. ச. தனி நநாடு பிரித்துத்
துண்டநாட விருமபுகிறநார் என்று கநாமைரநாஜேர் ஷபநாருளஷகநாண்டகத யேநாரநால்தநான் ஷபநாறுக்கமுடியும?
சகபயில் கூச்சல் அடங்கவில்கல. பதகனந்து நிமிடங்கள ஒஜர குழப்பமைநாய் இருந்தது. ஜமைகடயில்
இருந்தவர்கள சலரும, குறிப்பநாகத் தரு. ச.சுப்பிரமைணியேம, தரு ச. பி. சுப்கபயேநா, கநாலம ஷசன்ற ஜேகுப்
உகபயேத்துலலநா முதலிஜயேநாரும கிரநாமைணி யேநாகரப் ஜபச விடுங்கள என்று தகலவர் கநாமைரநாஜேகரக்
ஷகஞ்சக் ஜகட்டுக் ஷகநாண்டநார்கள. முடிவில் மை. ஷபநா. ச. ஜபச அனுமைதக்கப் பட்டநார்.

கட்டுப்பநாட்கடக் கநாத்த கண்ணியேநா!
“நநான் ஜகட்பது இந்தயேநாவிலிருந்து பிரிந்து ஜபநாகும தனி நநாடல்ல” என்பகத விளக்கினநார். அப்ஜபநாதும
பிடிவநாதமைநாகத் தருத்தத்கத ஏற்க மைறுத்தநார் கநாமைரநாஜேர். மீண்டும ஷபரும குழப்பம ஏற்பட்டது. அதற்குள
விபரீதம ஏற்படநாமைலிருக்கப் ஜபநாலிஸ் லநாரிகள வந்து பந்தகலச் சுற்றி அணிவகுத்து விட்டன.
ஆத்தரப்பட்ட பிரதநிதகள கூட்டம ஒன்றுக்ஷகநான்று ஜமைநாதக்
ஷகநாளளும நிகலயில் இருந்தது. பலநாத்கநாரத்தல் இறங்கிவிடும அறிகுறிகள ஷதன்பட்டன. இது கண்ட
மை. ஷபநா. ச. மீண்டும ஒலிஷபருக்கி அருகில் வந்து நின்று “தமிழ்ப் ஷபரு மைக்கஜள! நநான் கநாங்கிரஸ்கநாரன்.
அதன் கட்டுப்பநாட்கட விருமபுகின்ற ஒரு பகடவீரன். நநான் தகலவரின் நிரநாகரிப்கப
ஏற்கவில்கலஷயேன்றநா லும,அதகனத்ஷதநாடர்ந்து எதர்ப்பதன்மூலம இந்தமைநாநநாடு குழப்பத்தல்
ககலவகத விருமபவில்கல. என்ன ஆதரிக்கும அன்பர்கள இப்ஜபநாது என் ஜவண்டுஜகநாகள ஏற்று,
அகமைத கநாக்குமைநாறு ஜவண்டுகிஜறன். தகலவர் விருப்பமஜபநால் நடத்தக்ஷகநாளளலநாம” என்று
ஷகமபீரமைநாகக் கூறிவிட்டுத் தம இடத்தல் வந்தமைர்ந்தநார். ஜமைகடயிலிருந்த பலரும அவகரப்
பநாரநாட்டினநார். தகலவர் கநாமைரநாஜ் அவர்களும கட்டுப்பநாடுகநாத்த மை.ஷபநா. ச அவர்ககளப் பநாரநாட்டினநார்.
அந்த நிகலயில் குழப்பத்தற்குக் கநாரணமைநாயிருந்த அந்த ஒரு தீர்மைநானத்தற்கு மைட்டும மைறுநநாள கநாகல
ஷண்முகநா தஜயேட்டரில் மைநாநநாட்கடக் கூட்டி அதன் மீது ஒட்ஷடடுத்து முடிவு கூறப் ஜபநாவதநாகக்
கநாமைரநாஜ் அறிவித்தநார். ஆனநால் அப்படி ஒரு மைநாநநாடு நகடஷபறஜவ இல்கல.
அன்று மை. ஷபநா.ச. அவர்களகநாட்டியே உறுதயும,ஷகநாளககப் பற்றும, நநாட்டுப் பற்றும எனக்கு அவர்பநால்
இருந்த மைதப்கப ஜமைலும உயேர்த்தன. மைறுநநாள ஜி. டி. நநாயுடு அவர்கள இல்லத் தற்கு நநாங்கள
ஷசன்றிருந்தஜபநாது, “நீங்கள ஒலிஷபருக்கிகயேப் பிடித்துக் ஷகநாண்டு அஞ்சநா ஷநஞ்சுடன் சங்கமஜபநால்
நின்ற நிகலகயேக் கண்டு நநான் உங்ககளக் கநாதலித்து விட்ஜடன்” என்று கூறினநார் நநாயுடு.
தரு மை.ஷபநா.ச.க்கு நித தரட்ட ஜவண்டுஷமைன்று 1948 இல் தரு சன்ன அண்ணநாமைகல முயேற்ச ஷசய்தநார்.
ஜகநாகவ ஜதசபக்தர் தரு சுப்ரி மூலம 500 ரூபநாய்கள நித தரட்டியேதநாகநிகனவு.இகதக் குறித்து தரு மை.
ஷபநா. ச. எனக்குக் கடிதம எழுதனநார். “இது என் அனுமைதயில்லநாமைல் நகடஷபறுகின்றது. இந்த
முயேற்சகயே நநான் விருமபவில்கல” என்று அறிவித்தருந்தநார். இதன் பிறகு தத தரட்டும முயேற்ச
ககவிடப்பட்டது. அப்ஜபநாது மை. ஷபநா. ச. அவர்களின் ஐமபதநாண்டு நிகறவுநநாளில் நநாஜன வரஜவற்புக்
கழகத் தகலவரநாயிருந்து நித தரட்டிக் ஷகநாடுத்துக் ஷகளரவிக்க வநாய்ப்பு ஏற்படுஷமைன்று சறிதும
எண்ணஜவ இல்கல.
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அறவழி கநாட்டியே அண்ணலின் மைகறவு
ஜேனவரி 30 ஆம நநாள. மைக்கள குலத்தற்குத் துக்க நநாள உலகஜமை அதர்ச்சயேகடந்தது. இதயேம பகடத்தவர்
எல்ஜலநாரும அழுதனநார். மைநாகல 6 மைணிக்கு அகில இந்தயே வநாஷனலி மைகநாத்மைநா கநாந்தயேடிகள மைகறந்தநார்
என்ற அவலச் ஷசய்தயிகனப் பலமுகற அலறியேது. புதுதல்லியில் அன்று மைநாகல நநான்கு மைணி அளவில்
ஒரு ஷவறிபிடித்த இந்துவநால் கநாந்த மைகநாத்மைநா சுடப்பட்டநார் என்ற கல்லும உருகும ஷசய்தயிகனக்
ஜகட்டுக் கலங்கிஜனநாம. உடஜன நநாடகத்கத நிறுத்தவிட்டு ஜமைற்ஷகநாண்டு ஷசய்தககள அறியேத்
துடித்ஜதநாம. இரவு முழுதும உறக்கமில்கல. மைறுநநாள நகட ஷபற்ற ஷமைளன ஊர்வலத்தல் கமஷபனி
முழுதும கலந்து ஷகநாண்டது.

பநாரத பநாடல் உரிகமை
பிப்ரவரி 2 ஆம நநாள பநாரத பநாடல் உரிகமை சமபந்தமைநாக ஏ. வி. எம. அவர்களின் ஜநநாட்டீஸ் வந்தது.
அதுபற்றி எங்கள வக்கீல் தரு தநாண்டவன் ஷசட்டியேநார் அவர்ககளக்கலந்து ஆஜலநாசத்ஜதநாம.
பில்ஹணன் நநாடகத்தல் “தூண்டிற் புழுவினப்ஜபநால்” என்னும மைகநாகவி பநாரதயின் பநாடகல நநாங்கள
நநாட்டியேப் பநாட லநாக அகமைத்தருந்ஜதநாம. அப்பநாடல் பில்ஹணன் படத்தலும பதவு ஷசய்யேப்பட்டது.
பநாரதயின் பநாடல்ககள இகசத் தட்டு களிலும தகரப்படத்தலும பதவு ஷசய்யும உரிகமை சட்டப்படி
தமகமைச் ஜசர்ந்தஷதன்றும, ஆகஜவ, பில்ஹணன் படத்தலிருந்து அப்பநாடகல நீக்கிவிட
ஜவண்டுஷமைன்றும, அப்பநாடலுடன் பில்ஹணன் படம தகரயிடப்படுமைநானல் தநாம நஷ்டயீடு ஜகநாரி
நடவடிக்கக எடுத்துக் ஷகநாளள ஜநருஷமைன்றும ஜநநாட்டீசல் குறிப்பிட்டிருந்தது. வக்கீலின்
ஜயேநாசகனப்படி,
பநாரத பநாடல்கள தமிழ்நநாட்டின் ஷபநாதுச்ஷசநாத்ஷதன்றும அவற்றிற்குத் தனி மைனிதர் உரிகமை
ஷகநாண்டநாடுவகத ஒப்புக் ஷகநாளள முடியேநாஷதன்றும நநாங்கள பதல் ஜநநாட்டீஸ் ஷகநாடுத்ஜதநாம.

கநாவிரியில் கநாந்த அண்ணலின் அஸ்த ககரப்பு
கநாந்தயேடிகளின் அஸ்தயிகன இந்தயேநாவின் புண்ணியே நத களிஷலல்லநாம ககரக்க ஜவண்டுஷமைன்று
பநாரதப் ஜபரரசு விருமபியேது. அதன்படி தருச்சரநாப்பளளியில் ஸ்ரீரங்கம அமமைநா மைண்டபக் ககரயேருகில்
அஸ்த ககரக்கப்படும என்று அறிவிக்கப் பட்டது. புனிதமைநான அந்த நிகழ்ச்சயில் கலந்துஷகநாளள
நநானும தரு ஏ. என். மைருதநாசலம ஷசட்டியேநார், தரு ஏ. கிருஷ்ணசநாமி ஷசட்டியேநார் முதலிஜயேநாரும
தருச்சக்குச் ஷசன்றிருந்ஜதநாம. 12. 2. 48 இல் ஸ்ரீரங்கத்தல் நகடஷபற்ற அந்த நிகழ்ச்சயில் கலந்து
ஷகநாண்ஜடநாம. அமமைநா மைண்டபக் ககரயேருகில் மைக்கள ஷவளளம அகலஜமைநாதயேது. கூட்ட ஷநருக்கடியில்
ஜபநாக ஜவண்டநாஷமைன்று நண்பர்கள என்கனத் தடுத்தநார்கள. உணர்ச்சப் பிழமபநாக நின்ற நநான் அந்தக்
கூட்டத்தல் “வநாழ்க நீ எமமைநான்” என்ற மைகநாகவி பநாரதயின் பநாடகலப் பநாடஜவண்டுஷமைன்று
துடித்ஜதன். ஜபநாலீசநார் தங்களநால் இயேன்ற அளவு ஷபரு முயேற்ச ஷசய்து ஜேன சமுத்தரத்தல் மூழ்க இருந்த
என்கனக் கநாப்பநாற்றி கமைக் அருகிஜல ஷகநாண்டு ஜபநாய்ச் ஜசர்த்தநார்கள. கண்ணிர் விட்டுக்ஷகநாண்ஜட
“மைகநாத்மைநா நீ வநாழ்க, வநாழ்க!” என்ற பநாரத யின் பநாடல்ககளப் பநாடிக் கதறிஜனன். அன்று நநான்
பிகழத்தஜத ஆண்டவன் அருள என்றுதநான் ஷசநால்ல ஜவண்டும...இரவு 12 மைணிக்கு, கடகமைகயே
நிகறஜவற்றியே உணர்ஜவநாடு ஜகநாகவ வந்து ஜசர்ந்ஜதநாம.

அகிலனின் ‘புயேல்’ அரங்ஜகற்றம
தமிழ் நநாடகப் பரிசுத் தட்டத்தல் வந்த நண்பர் அகிலன் அவர்களின் புயேல் நநாடகத்தகனக் ஜகநாகவயில்
அரங்ஜகற்றவிருமபிஜனநாம. எங்கள அகழப்பிகன ஏற்று அகிலன் ஜகநாகவக்கு வந்தநார்.
இருவரும நநாடகத்கதப் பற்றி நன்கு விவநாதத்ஜதநாம. ஒரு வநார கநாலத்தற்குள நநாடகத்கதத் தருத்த
எழுதக்ஷகநாடுத்தநார். நநான் எதர்பநாரநாத அதசயேம என்னஷவன்றநால், நநாடகத்தற்கநான பநாடல் கஜளயும
அவஜர எழுதக் ஷகநாடுத்தநார். பநாடல்கள நன்றநாக இருந்: தன. அதற்கு ஷமைட்டுகள அகமைக்கும
ஷபநாறுப்பிஜன அப்ஜபநாது எங்கள குழுவில் நடிகரநாக இருந்த தரு ஆத்மை நநாதனிடம ஒப்பகடத்ஜதன்.
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ஆத்மைநநாதன் அப்ஜபநாஜத பநாடல்களும எழுது வநார். அவகரப் பற்றியே விரிவநான குறிப்புக்ககள
இரண்டநாவது பநாகத்தல் ஷசநால்லவிருப்பதநால் இங்கு சுருக்கிக் ஷகநாளகிஜறன். பநாடல்களுக்கு
ஆத்மைநநாதன் அகமைத்தருந்த ஷமைட்டுக்கள அருகமை யேநாக இருந்தன. நநான் பநாரத பநாடல் உரிகமை
சமபந்தமைநாக. ஷசன்கன ஷசல்ல முன் கூட்டித் தட்டமிட்டிருந்ததநால் புயேல் நநாடகத்தல் ஜவடம புகனயே
வநாய்ப்பில்லநாது ஜபநாய்விட்டது.
13.4-48 இல் புயேல் நநாடகம அரங்ஜகறியேது. நநாடகத்தன் ககதயேகமைப்பு நன்முக இருந்தது. நடிகர்கள
அகனவரும தறகமை. யேநாக நடித்தநார்கள. 20 நநாட்கள நநாடகம ஷதநாடர்ந்து நகட ஷபற்றது. நநாடகத்கத
அரங்ஜகற்றி விட்டு 18-4-48 இல் நநான் ஷசன்கனக்குப் பயேணமைநாஜனன்.

பநாரதயின் விடுதகலப் பயேணம
ஷசன்கனயில் பநாரதபநாடகல நநாட்டின் ஷபநாதுச்ஷசநாத்தநாக்கு. வது சமபந்தமைநாகப் ஜபரநாசரியேர் வ. ரநா.,
பரலி சு. ஷநல்கலயேப்பர், ஷத.ஷபநா.மீனநாட்சசுந்தரனநார் ஆகிஜயேநாகர நநானும என் ஆத்மைசஜகநா தரர்
நநாரண-துகரக்கண்ணனும சந்தத்துப் ஜபசஜனநாம. எங்கள முயேற்சகள ஷவற்றிஷபற அப்ஷபரியேவர்கள
மூவரும நல்லநாச” கூறினநார்கள. அன்றிரவு நநாரண - துகரக்கண்ணன் வல்லிக் கண்ணன்,
இருவருடனும கடற்ககர ஷசன்று பநாரத பநாடல் விடுதகல முயேற்ச பற்றி இரவு 12 மைணிவகர
உகரயேநாடிக் ஷகநாண்டிருந்ஜதநாம. மைறுநநாள இரவு 10.30 க்கு வல்லிக்கண்ணன், நநாரண-துகரக்கண்ணன்,
ஆகிஜயேநாருடன் பநாரத விடுதகலக்கநாகத் தருஷநல்ஜவலிக்கு யேநாத்தகர புறப்பட்ஜடன்...
மைறுநநாளகநால தருச்சவந்து வநாஷனலிநிகலயேம ஷசன்ஜறநாம. நிகலயே எழுத்தநாளர் நண்பர் ஜக.
பி.கணபதகயேப் பநாரத விடுதகல யேநாத்தகரயில் எங்களுடன் ஷநல்கலக்கு வருமைநாறு ஜவண்டிஜனநாம.
அவர் ஆர்வத்ஜதநாடு இகசந்தநார். சவநாஜி பத்தரிகச அலுவலகம ஷசன்று நண்பர் தருஜலநாகசதநாரநாம
அவர்ககளயும அகழத்ஜதநாம. அன்று எங்கஜளநாடு புறப்பட அவருக்கு வநாய்ப் பில்கல. மீண்டும
வநாஷனலி நிகலயேம ஷசன்ஜறநாம. அங்கு எதர்பநாரநாது ஜபரநாசரியேர் அ. சனிவநாசரநாகவன் அவர்கஜள ச்
சந்தத்ஜதநாம. அவரும எங்கஜளநாடு புறப்படச் சமமைதத்தநார். அன்றிரஜவ ஷசங்ஜகநாட்கடப் பநாசஞ்சரில்
ஐவரும ஷநல்கலக்குப் பயேணமைநாஜனநாம. இடஷநருக்கடியேநால் பயேணம மிகவும சரமைமைநாக இருந்தது. 22-448 இல் கநாகல 10-மைணிக்கு தருஷநல்ஜவலி வந்து கஸ்தூரிகஜப'யில் தங்கி உணவருந்தஜனநாம.

ஷசல்லமமைநா பநாரதகயேச் தரிசத்ஜதநாம!
பநாரதயின் துகணவியேநார் தருமைத ஷசல்லமமைநாபநாரத அவர்ககளயும, அவரது மூத்த மைகள தருமைத
தங்கமமைநா பநாரத அவர்ககளயும அவர்கள இல்லத்தற்குச் ஷசன்று சந்தத்ஜதநாம; பநாரத பநாடல்ககளத்
ஜதசத்தன் ஷபநாதுச் ஷசநாத்தநாக்குவதல் தமைக்கு எவ்வித ஆட்ஜசபகனயும இல்கலஷயேன்று தருமைத
ஷசல்லமமைநாபநாரத எழுதக் ஷகநாடுத்தநார். தருமைத தங்கமமைநாபநாரதயும அதல் ககஷயேழுத்தட்டநார்.
அதன்பின் ஷநல்கல நகரசகபத் தகலவர் தரு ப. ரநா. அவர்ககளக்கண்டு ஜபசஜனநாம. இரவு
தநாமிரபரணி சந்துபூந்துகறயில் நநாங்கள ஐவரும மைற்றும ஷநல்கல எழுத்தநாள நண்பர்கள சலரும
கூடிஜனநாம. பநாரதயின் கவிகதகஜள நநான் உரத்த குரலில் பநாடி எல்ஜலநாகரயும மைகிழ்வித்ஜதன். மைறுநநாள
பிற்பகல் ஜபரநாசரியேர் அ. ச. ரநா. அமபநாசமுத்தரம ஷசன்றநார். மைற்ற நநால்வரும ஊருக்குத் தருமபிஜனநாம.
தண்டுக் கல்லில் நண்பர். ஜக. பி. கணபதகயே வழியேனுப்பிவிட்டு மைற்ற மூவரும ஜகநாகவ வந்து
ஜசர்த்ஜதநாம. மைறுநநாள இரவு வல்லிக்கண்ணன், நநாரண-துகரக்கண்ணன் இருவரும ஷசன்கனக்குப்
புறப்பட்டநார்கள. புனிதமைநான இந்தப் பநாரத விடுதகலப் பயேணம ஷவற்றிஷபற ஜவண்டுஷமைன்று
வநாழ்த்த அவர்களிருவகரயும வழியேனுப்பிகவத்ஜதன்.
தரு நநாரண-துகரக்கண்ணனிடமிருந்து இரண்டநாம நநாள கடிதம வந்தது. பநாரத விடுதகலக்குத் தம
அருகமை மைககனப் பலி ஷகநாடுத்து விட்டதநாக அவர் குறிப்பிட்டிருந்தநார்.
நநாங்கள தருஷநல்ஜவலியிலிருந்த 23. 4. 48 இல் அவரது அருகமைத் தரு. மைகன் கநாலமைநாகி விட்டநான்.
துகரக்கண்ணன் ஜபநாயிருக்கும இடம ஷதரியேநாத கநாரணத்தநால் அவருக்குத் தகவல் ஷகநாடுக்க
இயேலவில்கல. மைகனின் சடலத்கத கவத்துக்ஷகநாண்டு அன்று முழுதும. துகரக் கண்ணஜன
எதர்பநார்த்தருக்கிறநார் அவரது துகணவியேநார். பயேனில்கல. 26.4-48 இல் துகரக்கண்ணன் அவர்கள தம
இல்லத் தற்குச் ஷசன்ற பிறகுதநான் ஷசல்வமைகன் மைகறந்து விட்ட ஷசய்த ஷதரிந்தது. சடலத்கதக் கூடப்
283

பநார்க்க முடியேநாமைல் ஜபநாய். விட்டஜத என்று கதறியேழுதருக்கிறநார் துகரக்கண்ணன், என்ன ஷசய்வது?
சஜகநாதரருக்கு ஆறுதல் கூறி, நீண்ட கடிதம எழுதஜனன்.
1. 5.48 இல் ஜகநாகவக்கு வந்தருந்த தமிழ்நநாடு கநாங்கிரஸ் தகலவர் தரு கநாமைரநாஜ் அவர்கஜளக் கண்ஜடன்.
பநாரத பநாடல் விடுதகல சமபந்தமைநாக, பநாரதயின் துகணவியேநாகரச் சந்தத்த, விபரங்ககள அவரிடம
கூறிஜனன். ஷசன்கன ரநாஜ்யே முதலகமைச்சர் விகரவில் அதுபற்றி நடவடிக்கக எடுத்துக்ஷகநாளவநாஷரன
தகலவர் கநாமைரநாஜ் அவர்கள உறுத கூறினநார்.
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மூன்றநாவது தமிழ் எழுத்தநாளர் மைநாநநாடு
தமிழ் எழுத்தநாளர் மூன்றநாவது மைநாநநாடு நநாகர்ஜகநாவிலில் தரு. நநாரண.துகரக்கண்ணன் அவர்கள
தகலகமையில் சறப்பநாக நகடஷபற்றது.மைநாநநாட்கட முன்னின்று நடத்தயே அதன்ஷசயேலநா வளர்கள, தரு
ஷவ. நநாரநாயேணன், தரு பி.மைகநாலிங்கம இருவரும ஜகநாகவக்கு வந்தருந்தனநார். மைநாநநாட்டுக்கு நித
ஜசகரிப்பதற்கநாக அவர்கஜளநாடு ஒருநநாள முழுதும இருந்து உதவிஜனன். ககலவநாணர் என். எஸ்.
கிருஷ்ணன் மைநாநநாட்கட நடத்துவதல் மிகுந்த அக்ககறஷயேடுத்துக் ஷகநாண்டநார். அந்த மைநாநநாட்டில் நநான்
கட்டநாயேம கலந்து ஷகநாளள ஜவண்டுஷமைன்று கூறியிருந்தநார். 12. 5. 48 இல் நநானும
தகலவர் மை.ஜபநா.ச. அவர்களும ஜகநாகவயிலிருந்து விமைநானத்தல் தருவனந்தபுரம ஷசன்று, அங்கி ருந்து
நநாகர்ஜகநாவில் ஜபநாய்ச் ஜசர்ந்ஜதநாம. நநான் விமைநானப் பயேணம ஷசய்தது. அதுஜவ முதல் முகறயேநாகும. 14- 5.
48 ஆம ஜதத கநாஜல மைநாநநாட்டில் கலந்து ஷகநாண்ஜடன். தகலகமையுகர முடிந்து எழுத்தநாள அன்பர்களின்
சல ஷசநாற்ஷபநாழிவுகளும நடந்ஜதறிய்பின் நநாடகமும பத்தரிககயும என்னும தகலப்பில் நநான்
ஜபசஜனன். என் ஜபச்சு வருமைநாறு;
“அன்பர்கஜள நீங்கள அறிஞர்கள. எதர்கநாலத்தன் சருஷ்டி கர்த்தர்கள. புதுயுகத்கத மைலரச் ஷசய்பவர்கள.
உங்கள ஜபனு முஜனக்கு அணகுண்கடவிட வலிகமையுண்டு. உங்கள முன்னிகல யில் நநாடகக்
ககலயின் பயேகனப் பற்றிஜயேநா, அதன் வளர்ச்ச நிகலகயேப் பற்றிஜயேநா, நநான் அதகமைநாக எடுத்துச்
ஷசநால்ல ஜவண்டியேதல்கல.
நநாடகம ககலக்கரசு; நநாட்டின் நநாகரீகத்தற்குக் கண்ணநாடி: “பநாமைரமைக்களின் பல்ககலக்கழகம”
என்பனவற்கற ஷயேல்லநாம எழுத்தநாளர்களநாகியே நீங்கள நன்கறிந்தவர்கள.
நமைது கவிமைணி அவர்கள ஈஜரநாட்டில் முதலநாவதநாக நடந்த நநாடகக்ககல மைநாநநாட்டிற்கு ஒரு ஆசச் ஷசய்த
அனுப்பி யிருந்தநார்கள. அதல்...... “ஆதகநாலத்தல் தமிழில் நநாடகம இருந்தஜதநா இல்கலஜயேநா என்ற
ஆரநாய்ச்ச அவசயேஜமையில்கல. இப்ஷபநாழுது தரித்தரளுயிருக்கிற ஒருவன், அவனுகடயே முப்பநாட்டன்
கப்பஜலநாட்டி வியேநாபநாரியேநாய் இருந்தநான் என்ற ககதகயேக் கூறிக் ஷகநாண்டிருப்பதநானநால் யேநாதும
பயேனுண்டநா? தரித்தரன் முயேற்ச ஷசய்து குஜபரன் ஆவதல் ஆட்ஜசபமில்கலஜயே” என்று
குறிப்பிட்டிருந்தநார்கள. ஷபநான்னநான வநார்த்கதகள!
இன்கறயே நிகலயில் நநாடக இலக்கியே வளர்ச்சக்கு நநாம என்ன ஷசய்யே ஜவண்டும? எழுத்தநாளர்கள என்ன
ஷசய்யேஜவண்டும? பத்தரிகககள என்ன ஷசய்யே ஜவண்டும? என்பனவற்கற ஆரநாய்வதல்
ஷசலவழிக்கும ஷபநாழுதுதநான் பயேனுகடயேதநாயிருக்கும.
அன்பர்கஜள, இலக்கியேத்துகறயின் பல பிரிவுகளில் நநாடகமும ஒன்று என்பகத நீங்கள அறிவீர்கள.
கட்டுகர, சறுககத, நநாவல் முதலியே இலக்கியேத்தன் பல்ஜவறு பிரிவுகள வளர்ச்ச ஷபற்று வருவது
ஜபநால நநாடக இலக்கியேமும வளர ஜவண்டும என்பதுதநான் உங்கள கருத்தநாக இருக்க முடியும. தமிழ்
நநாட்டில் நநாடக நூல்கள இப்ஷபநாழுதுதநான் அருமபுகின்றன! இலக்கியேச் சுகவயுகடயே எழுத்தநாளர்கள
இப்ஷபநாழுது தநான் இந்த உலகத்தல் நுகழயே முயேற்ச ஷசய்து வருகிறநார்கள.
ஆனநால், நநாடக இலக்கியேம நூல் வடிவில் மைட்டும வளரும இலக்கியேமைல்ல. படித்துமைட்டும ரசக்கும
இலக்கியேமைல்ல. பநார்த்து ரசக்கும இலக்கியேம. அழகநாக அச்சட்டு ஷவளியிட்டநால் ஜபநாதநாது. அரங்கத்தல்
ஆடியேநாக ஜவண்டும. நநாடக இலக்கியேம நூல்வடிவில் மைநாத்தரம இருக்குமைநானல் அது வளர்ச்சஷபற்றதநாக
நநாம ஷபருகமை பநாரநாட்டிக் ஷகநாளள இயேலநாது.
இலக்கியேப் பிரிவுகளில் நநாடகம தகலசறந்ததநாகவும அதகப் பயேனுகடயேதநாகவும கருதப்படுவதன்
கநாரணஜமை இதுதநான்.
கண்ணநால் பநார்க்குமஜபநாது ஏற்படக்கூடியே உணர்ச்ச கநாதநால் ஜகட்கும ஷபநாழுஜதநா படிக்கும ஷபநாழுஜதநா
ஏற்படுவதல்கல யேல்லவநா?
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“ஒரு ஷபநாருஜள, அல்லது தத்துவத்கத ஜேனசமூகத்தன் கவனத்தற்குக் ஷகநாண்டுவர ஜவண்டுமைநானல்,
கட்டுகர வநாயிலநாக, அல்லது ஷசநாற்ஷபநாழிவு மூலமைநாகக் கூறுவகதவிடக் ககத வநாயிலநாக,
நநாடகவநாயிலநாக ஷவளிப்படுத்துவது ஷபரும பயேன, அதுவும உடனடியேநாகத் தருஷமைன்பது என் கருத்து”
என்று நமைது தகலவர் தரு நநாரண-துகரக்கண்ணன் அவர்கள எழுதயுளளநார். நமைது புரட்சக் கவினநார்
பநாரததநாசன் அவர்களும,
“ஒரு நநாட்டின் ஜவரிலுளள தீகமை நீக்கி உட்புறத்தல் புத்ஷதநாளிகயேச் ஜசர்ப்பதற்கும, ஷபருநநாட்கள
முயேன்றநாலும முடியேநா ஒன்கறப் பிடித்த பிடியில் பிடித்துத் தீர்ப்பதற்கும, ஷபருஜநநாக்கம ஷபருவநாழ்வு
கூட்டுதற்கும பிறநநாட்டநார் நநாடகங்கள ஷசய்வநார்” என்று கூறுகிறநார். முடிவில் “எந்தன் தருநநாட்டில்
பயேனற்ற நநாடகங்கள சனிமைநாக்கள தமிழர்ககளப் பின்ஜன தளளும” என்று முடிக்கிறநார். பல
ஆண்டுகளுக்கு முன் பநாடியே பநாடல் இது. இன்று தமிழ் நநாடக உலகம பூரணமைநாகப் பயேனுளள வழிகயே
ஜநநாக்கித்தநான் ஷசன்று ஷகநாண்டிருக்கிறது. ஒரு எழுத்தநாளன் தனது துகறயில் உச்சநிகலயேகடயே
ஜவண்டு ஷமைன்றநால்,அவன் ஒரு நநாடகநாசரியேகக முயேற்சக்கஜவண்டும.அப் ஜபநாதுதநான் பூரணத்வம
ஷபறுகிறநான் என்பது அறிஞர்கள முடிவு.
நநாடகநாசரியேனுக ஆகுமஜபநாதுதநான் எழுத்தநாளனின் கற்பகனகள கருத்துக்கள எல்லநாம ஷபநாது
மைக்களுக்கு நன்கு பயேன்படுகின்றன. ஜஷக்ஸ்பியேர் மைகநாகவிதநான். ஆனநால், நநாடகநாசரியேர் என்ற
ஷபருகமைக்குளதநான் அவரது கவிதநா சக்த அடங்கி யிருக்கிறது. வங்கநாளக்
கவினநார் துவிஜஜேந்தரலநால்ரநாய் அவர்கள இலக்கியேத்தன் பல பிரிவுகளிலும புகுந்தருந்தநாலும நநாடக
ஆசரியேர் என்ஜற மைக்களநால் அகழக்கப்படுகிரு.ர். ஜபரறினநார் பர்னட்ஷநா அவர்கள ககதகள,
கட்டுகரகள, நநாடகங்கள எல்லநாம எழுதயிருந்தநாலும பிரபல நநாடநாகநாசரியேர் பர்னட்ஷநா என்ஜற
அகழக்கப்படுகிறநார். நநாம ஷவகுதூரம ஜபநாகஜவண்டநாம. ஜதநாழர் அண்ணநாத்துகர அவர்கள
நநாடகநாசரியேரநான பிறகுதநான் அறிஞர்
அண்ணநாத்துகரஷயேன நமமைநால் புகழப்படுகிறநார். இஷதல்லநாம எகதக் குறிக்கின்றது?... கட்டுகர,
சறுககத, நநாவல், எழுது வகதவிட நநாடகம எழுதுவ்து கஷ்டமைநானது என்பது மைட்டுமைல்ல: நநாடகம
மைக்களுக்கு அதகப் பயேனளிக்கக்கூடியேது என்பதுதநான் இதன் உண்கமை.
அன்பர்கஜள, நநாடகம மைட்டுமைல்ல; ஷபநாதுவநாக எந்தக் ககலகயே எடுத்துக்ஷகநாண்டநாலும அதன் குண
ஜதநாஷங்ககள ஆரநாய்ந்து ஷபநாதுமைக்களுக்கு அறிவித்து, ககல வளர்ச்சக்கு ஆதர வளிக்கும ஷபநாறுப்பு
இன்று பத்தரிகககளிடம இருக்கிறது. பத்தரிகககள நடுநிகலயிலிருந்து விருப்பு ஷவறுப்பின்றி
நன்கமை தீகமைககள எடுத்துச் ஷசநான்னல்தநான் ககதகள வளர்ச்ச ஷபறும.
பகல் முழுவதும உகழத்துவிட்டு அலுத்துப் ஜபநாய் வரும. பநாட்டநாளிக்குச் சலமைணி ஜநரங்கள சரித்து
மைகிழ்வதுதநான் இன்கறயேத் ஜதகவயேநாயிருக்கலநாம. ஜவடிக்ககயேநாகப் ஷபநாழுது ஜபநாக்க நநாடகமபநார்க்க
வருபவர்களுக்கு அரங்கத்தலுமஅரசயேல் பிரசநாரம ஷசய்வது அவசயேமில்லநாததநாகத் ஜதநான்றலநாம.
மைக்களின் உடனடித் ஜதகவகயேப் பயேன்படுத்தக்ஷகநாண்டு அவர் களின் சலமைணி ஜநர மைகிழ்ச்சக்கநாக
நநாடகங்கள நகடஷபற்றநால், ஜபநாதநாது.
மைக்களின் வநாழ்க்ககநிகல உயேர, அவர்கள நல்வநாழ்வுவநாழ, என்னஜதகவ? அவர்களுக்கு நநாம எகதச்
ஷசநால்லஜவண்டும? என்பகதத் தீர்மைநானிக்கும ஷபநாறுப்பு ககலஞர்களிடம இருக் கிறது. மைக்களின்
ஜதகவஷயேன்னஷவன்பகத அவர்களுக்கும. எடுத்துக்கநாட்டி ககலஞர்களுக்கும எடுத்துக்கநாட்டி
மைக்களின் நல்வநாழ்வுக்கு வழிகநாட்டும ககலஞர்கஜள, ககலககள, நநாடகங்ககளப் பநாரநாட்டி
ஆதரிக்குமபடிஷசய்து, மைக்களின் ரசகனகயே உயேர்த்தும. ஷபநாறுப்பு, இன்று பத்தரிக்கககளிடம
இருக்கிறது.
மைக்களின் ரசகனக்குத் தக்கவநாறு ககலகள வளர்ந்தநால் வளர்ச்சயில் ஜவகமிருக்கநாது. மைக்கள கீஜழ
இருக்கிறநார்கள என்பதற்கநாக இலக்கியேமும கீஜழ இறங்கி விடநாதபடி பத்தரிகககள கண்கநாணிக்க
ஜவண்டும. மைக்களுக்குப் புரிகிற பநாகஷயில் எழுதஜவண்டும; புரிகிற பநாகஷயில் ஜபசஜவண்டும.
புரிகிற பநாகஷ-புரிகிற பநாகஷ என்று உகரயேநாடலின் தரத்கதக் குகறத்துக்ஷகநாண்ஜட ஜபநாஜவநாமைநானநால்
சன்னநாட்களில் பநாகஷஜயே இரநாது. ஜவறு உருவத்தல் மைநாறிவிடும. குறிப்பிட்ட ஒரு நிகலகயே நிர்ணயேம
ஷசய்துஷகநாண்டு அந்த நிகலக்கு மைக்களின் ரசகனகயே உயேர்த்தஜவண்டியேது விமைர்சகர்களின் கடகமை.
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நநாடகக்ககலயேநால் மைக்கள தருந்தஜவண்டும. மைக்களின் ஆரநாய்ச்ச அறிவிகுல் நநாடகக் ககல
வளரஜவண்டும.
ஒருநநாடகம குகறந்தது ஒருமைநாத கநாலமைநாவது நகடஷபறு கிறது. ஆயிரக்கணக்கநான மைக்கள தனமும
நநாடகங்ககளப் பநார்க் கிறநார்கள, நநாடகப் பயேன் மைக்ககளத் தவருன வழியிலும தருப்ப லநாம, ஜநரநான
வழிகயேயும கநாட்டலநாம. இவ்வநாறு மைக்ககளப் பநாதக்கும ஒரு அறியே ககலகயேக் ககலஞர்கள தவருண
பநாகதயில் ஷகநாண்டு ஷசல்லநாமைல் தடுப்பதும, கண்டிப்பதும, ஜநரநான வழி கநாட்ட முயேன்று ஆதரவு
குகறயுமைநானல் அவர்ககளப் பநாரநாட்டி ஊக்குவிப்பதும பத்தரிகககளின் கடகமையேல்லவநா?... அலட்சயே
மைஜனநாபநாவம கநாட்டி இகத புறக்கணிப்பது நநாட்டுக்கு நலம ஷசய்வதநாகுமைநாஷவன்று ஜகட்கிஜறன்.
கண்மூடித்தனமைநான புகழுகரககள நநாங்கள எதர்பநார்க்கவில்கல. நநாட்டுக்கு நன்கமை பயேப்பதநாயின்
பநாரநாட்டுங்கள. சறந்த அமசங்ககள எடுத்துக் கநாட்டி ஊக்கமைளியுங்கள. தீகமை ஷசய்வதநாயின் அகதயும
எடுத்துக் கநாட்டித் தருத்துங்கள. ஜநநாக்கத்தஜலஜயே பழுதருந் தநால் கண்டியுங்கள. குகற ககளந்து
ஷதளிவு ஷபறத்தக்க முகற யில் மைக்களின் அறிகவ வளர்த்து அவர்கள ஆதரவு கநாட்டுமபடி விமைர்சனம
ஷசய்யுங்கள என்றுதநான் ஜவண்டுகிஜறன்.
விமைர்சனங்களில் ஜநர்கமையிருந்தநால்தநான் மைக்களின்ரளிகத் தன்கமை வளரும. மைக்களின் ரஸிகத் தன்கமை
வளர்ந்தநால் தநான் ககலகள பூரண வளர்ச்ச ஷபறும.
ககலகள இன்று ஷதநாழிலநாகத்தநானிருந்து வருகின்றன. சர்க்கநார் ககலஞர்ககள வளர்க்கவில்கல......
ககலஞர்கள தங்கள பிகழப்புக்கும இதலிருந்துதநான் வழி ஜதடஜவண்டும. ஆதலநால் ஷபநாதுமைக்கள
ரசகனகயேப் புறக்கணிப்பது சநாத்தயேமில்கல.
நநாடகக் கமஷபனிகளின் இன்கறயேநிகலகயேயும, அவற்றின் நிர்வநாகக் கஷ்டத்கதயும
அத்துகறயிலீடுபட்ட ஒரு சலர்தநான் உணரமுடியும. யுத்தகநால வருவநாய் இன்றில்கல. சலமைநாதங்களநாக
எல்லநா நநாடகக் கமஷபனிகளுக்குஜமை வருவநாய் குகறந்துவிட்டது. ஆனநால், ஷசலவினங்கள சறிதும
குகறயேவில்கல...... ஆனநாலும
இன்று நகடஷபறும நநாடகங்கள ஷபருமபநாலும நநாட்டின் நிகலகயேச் சத்தரிப்பகவயேநாகவும சமூக
முன்ஜனற்றத்தற்கு வழி கநாட்டுபகவயேநாகவும இருக்கின்றன. ஷவறும ஷபநாழுது ஜபநாக்கநா யில்கல.
புத்தக்கும ஜவகல ஷகநாடுப்பகவகளநாயிருக்கின்றன. ஆகஜவ, பத்தரிக்கககள இவற்கற ஜபநாற்றி
வளர்க்க ஜவண்டும.
இந்தயேநா முழுவதும பநார்த்தநாலும நமைது தமிழ்நநாட்டில் தநான் நநாடகங்கள சரியே முகறயில் நகடஷபற்று
வருகின்றன ஷவன்று உங்களமுன்னிகலயில் நநான் ஆணித்தரமைநாகக் கூறுகிஜறன்: தற்புகழ்ச்சயேல்ல,
உண்கமை. இதற்கநாக நநாம ஷபருகமைப்பட ஜவண்டும. எல்லநாவககயிலும தன்கனப் பற்றிக் குகறவநாக
மைதப் பிடுவதும, பிறகர, பிறர் ஷபநாருகள, பிறர் ஷசயேகல, பிறர் இலக்கியேத்கதப் புகழ்வதுஜமை
தமிழனின் நீண்டகநாலப் பண்பநாகி விட்டஷதன்று நமைது மை.ஷபநா.ச. அவர்கள அடிக்கடி கூறுவநார்கள. அது
உண்கமை...
நநான் ஒரு ரஸிகன்: இலக்கியேங்ககள நன்றநாக ரவிக்கத் ஷதரியும எனக்கு. எனது ரஸிப்புத் தன்கமையில்
பூரண நமபிக்கக கவத்தருக்கிஜறன். ஒன்று கூற விருமபுகிஜறன்.
ஹந்த, குஜேரநாத்த, முதலியே பிறஷமைநாழிகளிலிருந்து ஷமைநாழி ஷபயேர்த்த பல ககதககள
நநான்படித்தருக்கிஜறன். உண்கமையேநாகச் ஷசநால்லுகிஜறன். குப்கப கூளங்கள கூட ஷமைநாழி ஷபயேர்க்கப்
படுகின்றன. பிறநநாட்டு நல்லறினநார்கள சநாத்தரங்ககளத்தநாஜன நமைதுமைகநாகவி பநாரதயேநார்
ஷமைநாழிஷபயேர்க்கச் ஷசநால்லியிருக்கிறநார். ........இதுபற்றி எனது நண்பர்களநான சல எழுத்தநாளர்ககளக்
ஜகட்ஜடன். என்னசநார் ஷசய்வது? ஷமைநாழிஷபயேர்ப்பு நநாடகங்கள தநான் சக்கரம
விற்பகனயேநாகின்றனஷவன்று பிரசுரகர்த்தர்கள கூறுகிறநார்கள என்றநார். தமிழ் மைக்களின் தநாழ்வு
மைனப்பநான்கமைக்கு ஜவஷறன்ன சநான்று ஜவண்டும?
இன்று தமிழுலகில் ஷவளி வந்துளள சறு ககதககளயும, கவிகதககளயும பிற ஷமைநாழிகளில்
ஷபயேர்த்தநால் ஷதரியும தமிழனின் இலக்கியேத் தறகமை. அறிவிலும கற்பகனயிலும தமிழன் யேநாருக்கும
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இகளத்தவனல்ல என்ற உண்கமைகயே அப்ஜபநாதுதநான் உலகம ஷதரிந்து ஷகநாளளும. நமகமை நநாம
குகறயேநாக எண்ணநா கிஜறநாம என்பகதச் சுட்டிக் கநாட்டதநான் இகதக் கூறிஜனன்:
தமிழ் நநாடக நூல்கள அதகமைநாக ஷவளிவரவில்கல. ஆனநால், ஜமைகடயில் நநாடக இலக்கியேம
பிறமைநாகநாணங்ககள விடப்ஷபருகமைப் படத்தக்க விதத்தல் வளர்ந்தருக்கிறஷதன்பகத மைறுக்க முடியேநாது.
படவுலககவிட இன்று நநாடக உலகமதநான் மைக்களுக்குப் பயேன்படுகிறது என்பதும மைறுக்க முடியேநாத
உண்கமை, சனிமைநா, நநாடகத்கதவிட விகரவநான பிரசநாரக் கருவி என்பது உண்கமைஜயேயேநானலும இன்று
சனிமைநாவின் நிகல மைக்களின் ஒழுக் கத்கதக் ஷகடுப்பதநாய்த்தநானிருக்கிறது. நமைது ககலவநாணகரப்
ஜபநான்ற ஒருசலர்தநான் வருவநாகயே மைதயேநாது வநாழ்கவ முன்னிகல படுத்தக் ககல வளர்க்க முடியும.
தகல வநாங்கி அபூர்வ சந்தநாமைணிக்கும, சந்தரஜலகநாவுக்கும மைக்கள கநாட்டும ஆதரகவப் பநார்த்த
பிறகுமகூட நல்லதமபிகயேப் ஜபநான்ற ககதககளப் படம பிடிக்க அபநாரத் துணிச்சலும
தன்னமபிக்ககயும ஜவண்டும.
ஷபநாதுவநாக படப்பிடிப்பநாளர்களிடம பயேன் தரும ககத. ககள எதர்பநார்ப்பதல் பயேனில்கல. படங்கள
ஷபரும ஷபநாருட். ஷசலவில் தயேநாரிக்கப்படுவதநால் அவர்கள அதக வருவநாகயே எதர் பநார்த்து ஷபநாது
ஜேனங்கள விருமபும அமசங்கள என்ஷனன்ன என்பகதத் துருவித்துருவி ஆரநாய்ந்து அவ்வழிஜயே ஷசன்று
ஷகநாண்டிருக்கிறநார்கள.
நநாடகக் கமஷபனிகள அவர்ககளப் பின்பற்றவில்கல, ஓரள வுக்கு வருவநாய் அவசயேஷமைன்றநாலும
மைக்களுக்குப் பயேன் தரும நநாடகங்ககள நடித்துப் புகழ் ஷபறஜவண்டுஷமைன்ற லட்சயேத்துடன்
ஷதநாண்டநாற்ற முயேல்கின்றன. இந்த ஜவற்றுகமைகயே கவனித்துப் பத்தரிகககள தமைது ஆதரகவக்
கநாட்டஜவண்டும. சமூக முன்கனற்ற நநாடகங்களுக்குப் பத்தரிக்கககள அதக ஆதரவளிக்க ஜவணடும.
வநார மைலர்கள ஷவளியிடும தனசரிகள நநாடகச்ஷசய்த களுக்கும விமைர்சனங்களுக்கும பக்கங்கள ஒதுக்க
ஜவண்டும. நநாடக வளர்ச்சகயே நநாட்டுக்குப் பயேன்படுத்தக் ஷகநாளளஜவண்டும.
பமபநாய், டில்லி மைநாகநாணங்களில் நடிகர் “பிரதவிரநாஜ்” அவர்களின் பிரசநார நநாடகங்கள சலவற்றிக்கு
தமைநாஷநா வரி இல்கலஷயேன்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தகத ஒரு வநாரத்தற்கு முன் நமைது தனசரிப்
பத்தரிகககளில் பநார்த்ஜதன். அத்தககயே பிரசநார நநாடகங்கள தமிழ் நநாட்டில் நகடஷபருமைலில்கல;
நகடஷபறு
கின்றன. சர்க்கநார் அவற்றில் கவனம ஷசலுத்தவில்கல. சர்க் கநாருக்கு நநாடகப் பயேகன எடுத்துக் கநாட்டி
பிரசநாரம ஷசய்யே ஷசல்வநாக்குளள தனசரி பத்தரிக்கககள முன்வரவில்கல. -பத்தரிகககள மைனம கவத்தநால்இன்று தமிழ்நநாட்டில் நகட ஷபறும பல நநாடகங்களுக்கு தமைநாஷநா வரி
இல்லநாமைற் ஷசய்யே சர்க்கநாகரத் துண்டலநாம, தமைநாஷநா வரி இல்லநாதருந்தநால் நல்ல பிரசநார நநாடகங்கள
குகறந்த வருவநாயிலும அதகநநாட்கள நகட ஷபற உதவி புரிவதநாயிருக்கும. தமைநாஷநா வரி
விலக்கத்தற்கநாக ஷவன்ஜற கல்விப் பிரசநார நநாடகங்கள பல ஜதநான்றக்கூடும. ஜமைகட நநாடகவளர்ச்சயும
இலக்கியே வளர்ச்சயில் ஒருபிரிவு என் பகதப்பத்தரிகககளும எழுத்தநாளர்களும உணர்ந்து ஷசயேலநாற்றி
ல்கெ ககலவளரும; நநாடு நலமஷபறும; இருக்கும நிகலகயே எடுத்துக் கூறிப் பரிகநாரம ஷபறும
ஜநநாக்ஜகநாடு ஷசய்யேப்பட்ட எனது ஷசநாற்ஷபநாழிகவக் குகற கூறியேதநாகக் கருதஜவண்டநாஷமைன்று
உங்ககளக்ஜகட்டுக் ஷகநாளளுகிஜறன்:-“வில்ஜலருழவர் பகக வரினும ஷகநாளளற்க,
ஷசநால்ஜல ருழவர் பகக”
என்பது நமைது தமிழ் மைகற...ஆகஜவ,ஷசநால்ஜலருழவர் ஸ்தநானத்தலிருக்கும நீங்கள பககயுணர்ச்ச
ஷகநாளளநாமைல் எனது ஷசநாற் ஷபநாழிவின் கருப்ஷபநாருகள மைட்டும கருத்தல் ஷகநாண்டு நநாடகக் ககலக்கு
ஆக்கமைளிக்குமைநாறு ஜவண்டுகிஜறன்.”
மைநாநநாட்டில் சலமபுச்ஷசல்வர் மை.ஷபநா.ச.,மை.ப.ஷபரியேசநாமி, துநாரன், கி. வநா. ஜேகந்நநாதன், அகிலன், கவினநார்
புத்தஜனரி ரநா.சுப்பிரமைணியேன்,கவினநார் ஜத.ப. ஷபருமைநாள முதலியே பல்ஜவறு எழுத்தநாளர்கள
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கலந்துஷகநாண்டநார்கள. ககலவநாணர் இல்லத் தல் ஷபருமபநாஜலநார் தங்கினநார்கள. நநாகர்ஜகநாவிலில்
உளள எங்கள இல்லத்தல் எழுத்தநாள அன்பர்களுக்கு விருந்தளித்ஜதன்.
மைறுநநாளும மைநாநநாடு நகடஷபற்றது. அன்றிரவு ஒரு ஷபநாதுக் கூட்டத்தற்கும ஏற்பநாடு ஷசய்தருந்தநார்
ககலவநாணர். 16.5.48 இல் நநானும தகலவர் மை. ஷபநா. ச.யும புத்ஜதரி ஷசன்று கவிமைணி
ஜதசகவிநநாயேகமபிளகள அவர்ககளப் பநார்த்து வந்ஜதநாம. 18.5.48 இல் நநான் விமைநான மூலம
ஜகநாகவக்குத் தருமபிஜனன்.
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கநாதல் தருமைணம
என் முதல் மைகனவி மீனநாட்ச ஈஜரநாட்டில் கநாசஜநநாயேநால் கநாலமைநானநாள; அவள என்கன விட்டுப்
பிரிந்தபின் நநாடகத் தயேநாரிப்பிஜலஜயே முழுக்கவனத்கதயும ஷசலுத்தயேதநால் தருமைணத்கதப் பற்றி நநான்
சந்தக்கஜவயில்கல. அக்கநா, நநான் விகரவில் தருமைணம ஷசய்து ஷகநாளள ஜவண்டுஷமைன்று அடிக்கடி
வற்புறுத்த வந்தநார். தருச்சயிலிருந்து ஷபரியேண்ணநா அவர்கள நநாகர்ஜகநாவில் ஷசன்று ஒய்ஷவடுத்துக்
ஷகநாண்டசமையேம, எனக்கு ஒரு கடிதம எழுதயிருந்தநார். அதல் நநான் விகரவில் தருமைணம ஷசய்துஷகநாளள
ஜவண்டுஷமைன்றும, என்னுகடயே ஒப்புதகலத் ஷதரிவித்தநால் உடஜன ஷபண் பநார்த்துத் தநாம ஏற்பநாடு
ஷசய்வதநாகவும குறிப்பிட்டிருந்தநார். அதற்குநநான் பதஷலழுதயிருந்ஜதன். தருமைணத்தற்கு இப்ஜபநாது
அவசரமில்கலஷயேன்றும நநாஜன ஒரு ஷபண்கணத் ஜதர்ந்ஷதடுத்துச் ஷசநால்வதநாகவும, அப்ஜபநாது
தருமைணம முடித்துக் ஷகநாளளலநாஷமைன்றும அதல் ஷதரிவித்தருந்ஜதன்; உண்கமையில் எந்தப்
ஷபண்கணயும மைணந்து ஷகநாளளும எண்ணம அப்ஜபநாது எனக்கில்கல.

தருமைணம சுவர்க்கத்தல் உறுத ஷசய்யேப்படுகிறது
தருமைணங்கள சுவர்க்கத்தல் நிச்சயிக்கப்படுவதநாகச் சலர் ஷசநால்லுகிறநார்கள. அதல் எனக்கு
அவ்வளவநாக நமபிக்ககயில்கல. ஆனநால், எனது இரண்டநாவது தருமைணம நகடஷபற்றகத
இப்ஜபநாதும எண்ணிப் பநார்க்கிஜறன். அப்படித்தநான் இருக்குஜமைநாஷவன்ற சறு நமபிக்கக இதயேத்தன்
எங்ஜகநா ஒரு மூகலயில் உதயேமைநாகிறது. 1947 இல் கமஷபனி தண்டுக்கல்லில் இருந்த ஜபநாது ஒருநநாள
பில்ஹணன் கநாதல் கநாவியேத்கத நடித்து விட்டு இல்லத்தற்குத் தருமபிஜனன், அன்றுதநான் மீண்டும
தருமைணம
ஷசய்து ஷகநாளளும எண்ணம என் உளளத்தல் அருமபியேது. எத்தகன எத்தகனஜயேநா கநாதல் ககதககள
நநான் படித்தருக்கிஜறன். என்றநாலும என் வநாழ்வில் இப்படிஷயேநாரு கநாதல் ககத உருவநாகுஷமைன்று நநான்
எண்ணஜவயில்கல.

இதயேத்தல் இடம ஷபற்றநாள
எங்கள நநாடகக் குழுவின் நடிகக ஷசல்வி. சதநாலட்சுமி என் இதயேத்தல் இடம ஷபற்றநாள. நநான்
அவகளக் கநாதலித்ஜதன், அவளும என்கன ஜநசத்தநாள. அவஜளஜயே தருமைணம ஷசய்து ஷகநாளளவும
விருமபிஜனன். கநாதலிப்பகத ஜவறநாகவும கல்யேநாணம ஷசய்து ஷகநாளவகத ஜவறநாகவும நநான்
கருதவில்கல. என் எண்ணத்கத ஜநரநாக நின்று ஷபரியேண்ணநாவிடம ஷசநால்ல என்னல் முடியேவில்கல.
அதற்கநான துணிவு எனக்கு ஏற்படவில்கல.
“சதநாலட்சுமிகயே நநான் தருமைணம ஷசய்து ஷகநாளவதநாக முடிவுஷசய்தருக்கிஜறன். அன்புகூர்ந்து
ஆசர்வதக்கஜவண்டும. அனுமைதக்க ஜவண்டும.”
என்று கடிதம எழுதஜனன். ஷபரியேண்ணநாவின் ககயில் ஷகநாடுத்ஜதன். மைறுநநாள பதல் கிகடத்தது.
“உன்முடிகவ நநான் தடுக்கப் ஜபநாவதல்கல. உன் விருப்பம ஜபநால் ஷசய்து ஷகநாளளலநாம.”
என்று ஷபரியேண்ணநா எழுதயிருந்தநார். நநான் மைகிழ்ச்சயேகடந்ஜதன். சதநாலட்சுமியின் ஷபற்ஜறரின்
அனுமைதகயேப் ஷபற அவர் கள இருக்குமிடம ஷசன்ஜறன். அவளுகடயே தந்கதயேநாகரக் கண்ஜடன்.
அனுமைத ஜவண்டிஜனன். அவர் எளிதல் இகசவளிக்க வில்கல. ஜவண்டநாஷவறுப்பநாக சமமைதத்தநார்.

பநாசங்களுக்கிகடஜயே ஜமைநாதல்
ஜகநாகவக்குத் தருமபியேதும ஜபரதர்ச்ச எனக்கநாகக் கநாத்தருந்தது. ஷபரியேண்ணநா நநாகர்ஜகநாவில் ஷசல்ல
முடிவு ஷசய்து விட்டதநாகவும, என் தருமைணத்தற்கு அவர் ஜகநாகவயில் இருக்க மைநாட்டநாஷரன்றும
ஷதரிந்தது. என்னநால் இகதத் தநாங்கிக் ஷகநாளள முடியேவில்கல. என் நிகலகமைகயே விளக்கி
உருக்கமைநாக மீண்டும ஷபரியேண்ணநாவுக்கு ஒரு நீண்ட கடிதம எழுதஜனன். அக்கடிதத்கத அவர் பநார்க்க
விருமபவில்கல. சஜகநாதர பநாசத்தற்கும கநாதல் பநாசத்தற்கும கடுகமையேநான ஜமைநாதல் ஏற்பட்டது.
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அன்றிரவு முழுதும நநானும சதநாவும சந்தகன ஷசய்ஜதநாம. கநாதல் ககதகளில் வருவது ஜபநால
எத்தகனஜயேநா முடிவுகள எனக்குத் ஜதநான்றின. சதநா உறுதயேநாகக் கூறிவிட்டநாள. “நீங்கள என்ன முடிவு
ஷசய்கிறீர்கஜளநா அந்த முடிகவ நநானும ஏற்றுக்ஷகநாளளச் சத்தமைநாயிருக்கிஜறன்” என்று.
வநாழ்க்ககஜயே ஒரு ஜபநாரநாட்டமதநாஜன? ஷபரியேண்ணநா மீது எனக்குக் ஜகநாபம உண்டநாகவில்கல;
வருத்தமும ஏற்படவில்கல. அவர் முடிவு ஷசய்தது சரிஷயேன்ஜற என் மைனத்தலும பட்டது.
விகளவுககள ஏற்பது தநான் ஆண்கமை என்ற முடிவுக்கு நநானும வந்ஜதன்; நநான் இந்த முடிவுக்கு வர,
கநாகல ஐந்துமைணி ஆயிற்று. அதற்குஜமைல் சந்தகன எதுவுமில்கல. அகமைதயேநாக உறங்கிஜனன்.
கநாகல 8 மைணிக்கு எழுந்ஜதன். மீண்டும சந்தகன “சநாவு ஒன்று தநான் எங்ககளப் பிரிக்க முடியும” என்று
ஒரு சமையேம நநான் பத்தரிககயில் எழுதயிருந்ஜதன். இப்ஜபநாது உயிருடன் இருக்கும ஜபநாஜத
பிரிகிஜறநாஜமை என்று எண்ணிஜனன்.

கநாதலகயேக் ககப்பிடித்ஜதன்
1948 மைநார்ச்சு 31 ஆம நநாள, நநான் மைறக்க முடியேநாத நநாள. ஒழுக்கத்கதயும கட்டுப்பநாட்கடயும
உயிரநாகப்ஜபநாற்றும எங்கள ஷபரியேண்ணநா கமஷபனிகயே நடிகர்களின் கூட்டு நிர்வநாகத்தல் நடத்துமபடி
ஜயேநாசகன கூறிவிட்டு நிரந்தரமைநாக ஊருக்குப் புறப் பட்டு விட்டநார்..........
..................................................................................
நநான் என் இதயேத்கத இருமபநாக்கிக் ஷகநாண்ஜடன். ஜேஜூன் மைநாதம முதல் ஜதத சன்னண்ணநா என்கன
அகழப்பதநாகத் தகவல் வந்தது. ஷசன்ஜறன். நநானும சன்னண்ணநாவும தமபி பகவதயும கலந்து
ஜயேநாசத்ஜதநாம கமஷபனிகயேத் ஷதநாழிலநாளர் கூட்டுறவில் விடுவஷதன்றும, கமஷபனி கணக்குப்பிளகள
ஏ. டி. தர்மைரநாஜேஜுகவயும நீண்ட கநாலமைநாக ஷவளி நிர்வநாகத்தல் எல்லநாக் கநாரியேங்ககளயும கவனித்து
வரும பழம ஷபரும நடிகர் ஷகநால்லம பநாலகிருஷ்ண கனயும ஷபநாறுப்ஜபற்றுக் ஷகநாளளச்
ஷசநால்லலநாஷமைன்று ஒரு தட்டம வகுக்கப் பட்டது. அவ்விருவகரயும அகழத்துக் ஜகட்ஜடநாம. நிர்வநாக
சரமைங்ககள அறிந்தவர்களநாதலநால் ஷபநாறுப்ஜபற்றுக் ஷகநாளள அவர்கள மைறுத்தநார்கள ........
சன்னண்ணநாஜவ எல்லநாப் ஷபநாறுப்புக்ககளயும துணிஜவநாடு ஏற்றநார்.
1948 ஜேஜூன் 4 ஆம நநாள சதநாகவத் தருமைணம ஷசய்து ஷகநாளள பதவநாளர் முன்னிகலயில்
மைனுக்ஷகநாடுத்து ரசது ஷபற்ஜறன். அன்றிரவு எங்கள இல்லத்தல் தருவிளக்கு ஏற்றி
கவக்கப்பட்டது. மைணமைக்களநாகப் புத்தநாகடயுடுத்த நநாங்களிருவரும விளக்கின் முன்
அமைர்ந்ஜதநாம. இகறவகன வணங்கிஜனநாம. சன்னண்ணநா; மீனநாட்ச அக்கநாள, சதநாலட்சுமியின்
தநாய், தந்கத, என் அன்புக்குரியே, என்கன உயிரநாகக் கருதும நடிகர். தமபி எம. கருப்கபயேநா
ஆகிஜயேநார் முன்னிகலயில் என் கநாதலி சதநாலட்சுமிக்கு நநான் மைங்கலகநாண் பூட்டிஜனன் . தருமைணம
சுவர்க்கத்தல் நிச்சயிக்கப்படுகிறது என்பது ஷமைய்தநாஜனநா?......
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இமையேத்தல் நநாம
வீரமும கநாதலும விரவிக் கிடக்கும தமிழர்களின் வரலநாற்று நநாடகங்ககள ஜமைகடக்குக் ஷகநாண்டுவர
ஜவண்டு ஷமைன்பது எங்கள நீண்ட நநாள ஆகச. அதலும சறப்பநாக வட ஆரியேர் முடித்தகல ஜமைல்
இமையேக்கல் ஷகநாணர்ந்து பத்தனி கண்ணகிக்குப் படிவம சகமைத்த
ஜசரநாமைநாவீரன் ஷசங்குட்டுவனின் ஷசயேற்கரும ஷசயேகல நநாடகமைநாக்கி நடிக்க ஜவண்டுஷமைன்பதல்
எங்களுக்கிருந்த ஆர்வம ஷசநால்வி முடியேநாது.

ரநா. ஜவங்கடநாசலம அறிமுகம
ஷசங்குட்டுவகன நநாடகமைநாக எழுதுங்கள என்று எங்கஜளநாடு ஷதநாடர்பு ஷகநாண்ட எழுத்தநாளர்கள
பலரிடமும கூறிஜனன். இரண்ஷடநாருவர் எழுதுவதநாகக் கூறினநார்கள. சலர் கநாட்சக் குறிப்புக்கள
வகரவஜதநாடு நிறுத்தக் ஷகநாண்டநார்கள. தரு ரநா. ஜவங்கடநாசலம அவர்கஜள தருச்ச வநாஷனலி நிகலயே
எழுத்தநாள நண்பர்கள ஜக. பி. கணபத, ரநா. ஆறுமுகம இருவரும அறிமுகப்படுத்த கவத்தநார்கள.
பத்தரிகககளில் ஷவளிவந்தசறு ககதகளின் வநாயிலநாக ரநா. ஜவ. அவர்களின் ககத புஜனயும ஆற்றஜல
நநான் அறிந்தருந்ஜதன். அவகர ஜநரில் சந்தத்துச் சறிது ஜநரம பழகியேதும ஷசங்குட்டுவஜன
எழுதுவதற்கு அவர் மிகவும தகுத வநாய்ந்தவர் என்பது எனக்குப் புலப்பட்டது, அவஜர ஒரு
ஷசங்குட்டுவனநாகத் ஜதநான்றினநார்.
தமிழ், தமிழ்நநாடு, தமிழ்இனம, தமிழ் எழுத்தநாளர் என்றநால் அதற்கிகண உலகில் எங்குமில்கலஷயேன்ற
உணர்ச்சரநாஜவ இதயேத்ஜதநாடு ஒட்டிக் கிடந்தது. தன்கனப் பற்றி, தன் எழுத்துக்ககளப் பற்றி சறிதும
குகறத்து எண்ணம மைஜனநாபநாவம அவரிடமில்கல. தன்கனத் தநாழ்வநாக எண்ணிஷயேண்ணிஜயே தமிழன்
தன்னிகலயேழித் தநான் என்பது என் உறுதயேநான கருத்து. தநாழ்வு மைனப்பநான்கமை நமகமைவிட்டு
ஒழிந்தநால்தநான் நநாம உலகின்முன் எல்லநாத் துகற. களிலும தகல நிமிர்ந்து நிற்க முடியுஷமைன்ற உறுத
எனக்குண்டு.

ஷபயேஜர ஷபருகமைகயேப் ஜபசயேது
நண்பர் ரநா. ஜவ. ‘தமிழன் ஷபருகமை’ என்ற ஒருநநாடகத்கத. தன்னுடன் ஷகநாண்டு வந்தருந்தநார். ‘இகத
நடிக்கிறீர்களநா?’ என்று ஜகட்டநார். நநாடகப் பரிசு கவத்து அப்ஜபநாதுதநான் சல நநாடகங்ககள வநாங்கி
கவத்தருந்ஜதநாம. “இகத நடிப்பதற்கு இயேலநாது; சலப்பதகநார வஞ்சக் கநாண்டத்கத நநாடக உருவில்
எழுதுங்கள. நன்றநாயிருந்தநால் நடிக்கிஜறநாம” என்று கூறிஜனன். ஆவஜலநாடு ஒப்புக்ஷகநாண்டநார்.
முதல்முகற ஜகநாகவயில் கநாட்சக் குறிப்புக்கள கநாண்பித்தநார். தண்டுக்கல் முகநாமில் நநாடகம
ஷகநாடுத்தநார். இமையேத்தல் நநாம என்ற நநாடகத்தன் ஷபயேகரப் படித்ஜதன். என் ஜதநாளகள விமமின. ரநா.
ஜவ. அவர்களின் ஷபருமித உணர்ச்ச அந்தப் ஷபயேரிஜலஜயே ஜபசயேது.
ஜகநாகவயில் நநாடகத்கத அரங்ஜகற்ற முடிவு ஷசய்ஜதநாம: கவி. ஆறுமுகனநார் அவர்கள பநாடல்ககள
எழுதனநார், பநாடல்களுக்கு. பண் அகமைக்கும ஷபநாறுப்பிகன எம. ஜக. ஆத்மைநநாதன்ஏற்றுத் தமைது
ஷபநாறுப்பிகனச் ஷசமகமையேநாகச் ஷசய்தநார். தமபி பகவத ஷசங்குட்டுவளுகவும, நநான் இளங்ஜகநாவநாகவும
பநாத்தரங்கஜள ஏற்ஜறநாம. நிமித்தகன் பநாத்தரம குண்டு கருப்கபயேநாவுக்குக் ஷகநாடுக்கப்பட்டது.
ஷசங்குட்டுவனின் துகணவி ஜவண்மைநாளநாக எம. கருப்கபயேநா நடித்தநார். ஷபநாற்ஷறநாடி என்று புதயே
கற்பகனப் பநாத்தரஷமைநான்கறப் பகடத்தருந்தநார் ரநா. ஜவ. அந்தப் பநாத்த ரத்கத எம. எஸ். தஷரளபத
ஏற்றநார். பி. எஸ் ஜவங்கடநாசலம சத்தகலச் சநாத்தனரநாகவும, ஜக. ஜகநாவிந்தசநாமி கல் சுமைக்கும.
கனகவிஜேயேனநாகவும பநாத்தரஜமைற்று நநாடகத்தற்குப் ஷபருகமை ஜசர்த்தநார்கள. ஒத்தகக பநார்த்தஜபநாஜத
நநாடகம பிரமைநாதமைநாக இருக்குஷமைனத் ஜதநான்றியேது.

வில்-புலி-கயேல் சன்னம
தரு. விஸ்ஜவஸ்வரன் என்ற மின்சநார நிபுணர் ஒருவர் எங்களுக்குக் கிகடத்தநார். அவருகடயே
ஜயேநாசகனப்படி பிரமைநாண்ட் மைநான ஒரு ஷபட்டி ஷசய்யேப்பட்டது, தமிழ்நநாட்டிலிருந்து வட நநாடு ஷசன்று
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இமையேத்தன் உச்சயில் வில், புலி, கயேல் சன்னங்கள ஷபநாறிக்கும கநாட்சகயே அந்தப் ஷபட்டியிஜலஜயே
மின்சநாரத்தன் துகணஜயேநாடு அவர் ஷசய்து கநாண்பித்தநார். நநாடக ஆரமபத்தல் அகதப் பயேன்படுத்தக்
ஷகநாண்ஜடநாம. விளக்குகள அகணக்கப் பட்டதும அரங்கில் தமிழ் நநாடு ஒளிக்ஜகநாடுகளநாகக் கநாட்ச
யேளிக்கும. இமையேத்தல் நநாம என்ற பநாடல் ஷதநாடங்கியேதும படிப்படியேநாக அந்த ஒளிக்ஜகநாடுகள விரிந்து
பரந்து இமையேமவகர ஷசல்லும. பநாட்டு முடியுமஜபநாது இமையேத்தன் உச்சயிஜல மூஜவந்தர்களின் வில்புலி-கயேல் சன்னங்கஜளநாடு தமிழ்க் ஷகநாடி ஒளிவடிவில் பறக்கும. இதகன மிக அற்புதமைநாகத்
தயேநாரித்தருந்தநார் விஸ்ஜவஸ்வரன்.
21-6. 48 இல் இமையேத்தல் நநாம முத்தமிழ்க் கநாவலர் கி. ஆ. ஷப. விசுவகநாதம அவர்கள
தகலகமையில் அரங்ஜகறியேது.
கி. அ. ஷப அவர்களின் ஜபச்சு நநாடகத்தற்குத் ஷதமபூட்டுவதநாக இருந்தது. தமிழ்நநாட்டில் முதன்முதலநாக
நகடஷபறும வரலநாற்றுச் சறப்பு வநாய்ந்த இந்நநாடகத்கத மைக்கள மைகிழ்வுடன் வரஜவற்றநார்கள. முதல்
நநாடக வசூல் ரூ. 1222-00 ஆசரியேர் ரநா. ஜவ. அவர்களுக்கு அன்பளிப்பநாக வழங்கப்ஷபற்றது. இமையேத்தல்
நநாம 87 நநாட்கள ஷதநாடர்ந்து நகடஷபற்றது.

தமிழறினநார்கள தகலகமை
தமிழறினநார் ஷபருமைக்கள இவ்வரலநாற்று நநாடகத்கதக்கநான ஷவளியூர்களிலிருந்ஷதல்லநாம வந்து
குழுமினநார்கள. 1-7-48 இல் சலமபுச்ஷசல்வர் மை.ஷபநா.சவஞநானம அவர்களும, 11-7-48 இல் தரு நநாரண துகரக்கண்ணன் அவர்களும, 24-7-48 இல் ஷசன்கனப் பல்ககல கழக தமிழ் ஆரநாய்ச்ச துகறத் தகலவர்,
ரநா. பி. ஜசதுப்பிளகள அவர்களும, 25-7-48 இல் ஜதசபக்தர் ச.பி. சுப்கபயேநா அவர்களும, 1-8-48 இல்
விருதுநகர் வி.வி. இரநாமைசநாமி அவர்களும, 2-8-48 இல் ஜகநாகவக் கிழநார் ச. எம. இரநாமை சந்தரன்
ஷசட்டியேநார் அவர்களும தகலகமை தநாங்கி, இது ஜபநான்ற வரலநாற்று நநாடகங்களுக்கு அரசனநார் மைநானியே
உதவி வழங்கி ஆதரிக்க ஜவண்டுஷமைன ஜகட்டுக் ஷகநாண்டநார்கள.
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மைனிதன்
பநாலக்கநாடு வநாரியேர் ஹநாலில் மைனுஷ்யேன் என்ற ஒரு மைகளயேநாள நநாடகத்கதக்கநாணம வநாய்ப்பு எனக்கு
ஏற்பட்டகதப் பற்றி முன்ஜப குறிப்பிட்டிருக்கிஜறன். அதன் பின் சல நநாட்களில் தமிழ் வித்துவநானும
மைகலயேநாள ஷமைநாழியிஜல நன்கு பயிற்ச ஷபற்ற வருமைநான தரு பநா. ஆதமூலனநார் அவர்ககளச் சந்தக்க
ஜநர்ந்தது. அப்ஜபநாது மைனிதன் நநாடகத்கதத் தமிழில் நடிக்க விருமபுவதநாகத் ஷதரிவித்ஜதன். அவர் தநாஜமை
மைகலயேநாள நநாடகநாசரியேர் முதுகுளம ரநாகவன் பிளகளகயேச் சந்தத்து, நநாடகத்தன் உரிகமைகயே வநாங்கித்
தமிழில் எழுதத்தருவதநாக வநாக்களித்தநார். ஜகநாகவ முகநாமில் மைனிதன் நநாடகம எங்கள ககயில்
கிகடத்தது. தரு பநா. ஆதமூலஞஜரநாடு தரு கநா.ஜசநாமைசுந்தரம அவர்களும வந்தருந்தநார். இவர் ஏற்கனஜவ
கவரமஷசட்டியேநார் கமஷபனிக்கு எதர்பநார்த்தது என்னும நநாடகத்கத எழுதக் ஷகநாடுத்தவர்.
ஜசநாமைசுந்தரம ஆதமூலஞரின் மைநாணவர். ஆசரியேரும மைநாணவரும ஜசர்ந்ஜத மைனிதகன
உருவநாக்கியிருப்பதநாக அறிந்ஜதநாம.

மைனிதன் மைனுஷ்யேனின் தழுவல்
மைனிதன் மைனுஷ்யேனின் ஷமைநாழி ஷபயேர்ப்பு அன்று; தழுவல் என்ஜற ஷசநால்ல ஜவண்டும. ஆம; கருத்து
ஒன்கறத்தவிர நநாடக அகமைப்புகள முழுவதும தமிழ் ஆசரியேர்களநால் உருவநாக்கப் பட்டகவஜயே.
மைகலயேநாள மைனுஷ்யேன் நநாடகத்தஜல இருந்த, குகறபநாடுககளஷயேல்லநாம ஜபநாக்கி, ககதயின் கருத்கதத்
ஷதளிவு படுத்தும முகறயில் புதயே உத்தகள சலவற்கறச் ஜசர்த்து, தமிழ் மைனிதகன மிக உயேர்வநாகப்
பகடத்தருந்தநார்கள ஆசரியேரும, மைநாணவரும. நநாடகத்தன் கருப்ஷபநாருள எங்கள
உளளத்கதக் கவர்ந்தது. இதகன ஷவற்றிகரமைநாகத் தயேநாரிப்பதற்குரியே வழி வககககள ஆரநாய்ந்ஜதநாம.
கநாட்சகள ஓரளவுக்குத் தநாயேநாரிக்கப்பட்டன. எல்ஜலநாருக்கும பநாடம ஷகநாடுக்கப்ஷபற்றது. மைனிதன் என்ற
ஷபயேருக்குரியே டநாக்டர் சுகுமைநாரனநாக தமபி பகவதயும, ஒவியேன் ரநாஜேனநாகநநானும, டநாக்டரின் மைகனவி
சநாவித்தரியேநாக எம. எஸ். தஷரளபதயும, ஓவியேனின் தங்கக சரசநாவநாக எம. கருப்கபயேநாவும, டநாக்டரின்
சற்றன்கன பிஜரமைநாவநாக ஜக. ஆர். சதநாரநாமைனும, பிரண்டநாக (பிரண்டு) ரநாமைசநாமியும, டநாக்டரின்
தந்கதயேநாக டி. என். சவதநாணவும பநாத்தரங்ககள ஏற்றநார்கள.

உருண்ஜடநாடும மைனிதன்
மின்சநார நிபுணர் விஸ்ஜவஸ்வரன் இமையேத்தல் நநாம ஆரமபத்தல் தமிழ்க் ஷகநாடிகயே இமையேத்தல்
பறக்கவிட்டுக் கநாட்டியேது ஜபநால் மைனிதனிலும ஒரு புதுகமைகயேச் ஷசய்தநார். மைதமிலநான் - மைநானியேநான் உத்தமைன் - மைன்னிப்பநான் என்ற எழுத்துக்ககள தனித்தனிஜயே ஷபட்டிகளநாக ஷசய்து, பல்புகள ஜபநாட்டு,
சவப்புக் கநாகிதங்கள ஒட்டி மை-னி-த-ன் என்ற ஒவ்ஷவநாரு எழுத்தும தகலகீழநாக உருண்ஜடநாடுவது
ஜபநால் கநாட்டி, இறுதயேநாக, மைனிதன் என்ற எழுத்துகள நிகலத்து நிற்பதுஜபநால் மிக அருகமையேநாக
ஷசய்தருந்தநார்.
5-8-48 இல் மைனிதன் நநாடகம மிகச்சறப்பநாக அரங்ஜகறியேது. அன்று ஜகநாகவ நகரசகபத்
தகலவர் டநாக்டர் நச்சப்பநா தகலகமை வகித்தநார். அன்கறயே வசூல் ஆசரியேர்களுக்கு அன்பளிப்பநாக
வழங்கப்பட்டது.

கருப்கபயேநா ஷபண் ஜவடம!
சரசுவநாக நடித்த எம. கருப்கபயேநாவும, பிஜரமைநாவநாக நடித்த ஜக. ஆர். சதநாரநாமைனும மிக அற்புதமைநாக
நடித்தநார்கள. சதநாரநாமைனும ஷபண் ஜவடத்தல் இளகமையிலிருந்ஜத அனுபவம ஷபற்றவர். எம.
கருப்கபயேநாவின் நடிப்புத்தறகமைகயே பற்றித் தநான் எல்ஜலநாரும வியேந்ஜதநாம. பல்ஷவறு உணர்ச்சககளக்
ஷகநாட்டி நடிக்க ஜவண்டியே பநாத்தரம சரசு. இந்தப் பநாத்தரத்கதத் தறகமையேநாக நடித்து எல்ஜலநாருகடயே
பநாரநாட்டுதகலயும ஷபற்றநார் கருப்கபயேநா. பிரண்டு ரநாமைசநாமிகயேப் பற்றிச் ஷசநால்லஜவ
ஜவண்டியேதல்கல. அவருக்குப் பிரண்டுஎன்ற அகட ஷமைநாழி வந்தஜத மைனிதன் நநாடகத்தன் மூலமதநான்.
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இவருகடயே நடிப்பின் சறப்பிகனப் பற்றியும மைனிதன் நநாடகத்தன் மைகத்தநான ஷவற்றிகயேப் பற்றியும
இரண்டநாவது பநாகத்தல்ஷசநால்ல எண்ணி விருக்கிஜறன்.
நநாடகத்தற்கநான பநாடல்ககளயும வித்துவநான் பநா. ஆத மூலனநார் எழுதயிருந்தநார். மைனிதன் நநாடகம
ஒழுக்கத்கத வலியுறுத்தும உன்னதமைநான நநாடகமைநாக விளங்கியேது.

தமிழ் முரசுக்கு உதவி நநாடகம
சலமபுச் ஷசல்வர் மை.ஷபநா.ச.அவர்கள நடத்த வந்த தமிழ் முரசு என்னும தங்கள இதழின் நிதக்கநாக 9-648 இல் வித்தயேநா சநாகரர் நநாடகம நகடஷபற்றது. இந்நநாடகம நகடஷபறுவதற்கு இரண்டு நநாட்கள
முன்னதநாகஜவ மை. ஷபநா, ச. அவர்கள ஜகநாகவக்கு வந்தருந்தநார். நநானும தகலவருமைநாகச் சல
நண்பர்களிடம ஷசன்று நநாடகத்தற்ஷகன்று நிதயும தரட்டிஜனநாம. ஆக, நகடஷபற்ற வித்தயேநாசநாகரர்
நநாடகத்தற்கு தஜயேட்டர் வசூல் நித வசூல் எல்லநாமைநாகச் ஜசர்த்து ரூ. 3000 வசூலநாயிற்று. இத் ஷதநாகககயே
தகலவரிடம ஷகநாடுத்து தமிழ் முரசுக்கு வநாழ்த்துக் கூறிஜனநாம.
15-8-48 வகர மைனிதன் நநாடகம ஷதநாடர்ந்து நகட ஷபற்றது. சன்னண்ணநா ஷசன்கனக்குச் ஷசன்று ஒற்கற
வநாகடத் தஜயேட்டகரப் ஜபச முன் பணமும ஷகநாடுத்து வந்து விட்டபடியேநால் மைனிதன் நநாடகத்தற்கு
நல்ல வசூலநாகியும, ஜமைற்ஷகநாண்டு நடத்த முடியேவில்கல.
16- 8- 48 இல் மைஜனநாகரநாகவப் பட்டநாபிஜஷகமைநாக நடத்தக் ஜகநாகவ நநாடகத்கத முடித்துக்
ஷகநாண்ஜடநாம.
ஏறத்தநாழ ஒரநாண்டுகநாலம ஜகநாகவயில் நநாடகங்கள நடித்ஜதநாம. பில்ஹணன் படம எடுத்து முடிக்கப்
ஷபற்றது. சமூக நநாடகங்கள மூன்றும, வரலநாற்று நநாடகம ஒன்றும ஆக நநான்கு புதயே நநாடகங்கள
தயேநாரநாயின.
தகலநகரநாகியே ஷசன்கன மைநாநகருக்கு வந்து நநாடகங்கள நடத்த ஜவண்டுஷமைன்று ஜபரறிஞர் அண்ணநா,
தரு. நநாரண துகரக் கண்ணன், ஜபரநாசரியேர் வ.ரநா., ஷசநால்லின்ஷசல்வர் ரநா. பி. ஜசதுப்பிளகள,
தகலவர் மை. ஷபநா. ச. முதலியே பல அறிஞர்கள எங்ககள அடிக்கடி வற்புறுத்த வந்தனநார்.
எல்ஜலநாருகடயே விருப்பத்கதயுமை நிகறஜவற்றும ஜநநாக்ஜகநாடு, 19-8-48 இரவு ஷகநாச்ச எக்ஸ்பிரசல்
தகலநகரநாகியே ஷசன்கன மைநாநகருக்குப் பயேணமைநாஜனநாம.

(முதல் பநாகம நிகறவுறுகிறது)
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