


உலகளளாவிய பபளாதுக் கள உரிமம் ( 0 1.0 )CC  

இது சட்ட ஏற்புடடய உரிமத்தின் சுருக்கம் மட்டுமம. முழு உடரைடய 
:// . / / /1.0/https creativecommons org publicdomain zero legalcode என்ற முகவரியில் 

களாணலளாம்.

பதிப்புரிடம அற்றது
இந்த ஆக்கத்துடன் பதளாடர்புடடயவர்கள, உலகளளாவிய பபளாதுப் பயன்பளாட்டுக்கு என பதிப்புரிடமச் 
சட்டத்துக்கு உட்பட்டு, தங்கள அடனத்துப் பதிப்புரிடமகடளயும் விடுவித்துளளனர்.

நீங்கள இவ்வளாக்கத்டதப் படிபயடுக்கலளாம்; மமம்படுத்தலளாம்; பகிரைலளாம்; மவறு கடல வடிவமளாக மளாற்றலளாம்; 
வணிகப் பயன்களும் அடடயலளாம். இவற்றுக்கு நீங்கள ஒப்புதல் ஏதும் மகளாரைத் மதடவயில்டல.

***

இது, உலகத் தமிழ் விக்கியூடகச் சமூகமும் ( :// . .https ta wikisource org ), தமிழ் இடணயக் கல்விக் 
கழகமும் ( :// .http tamilvu org ) இடணந்த கூட்டுமுயற்சியில், பதிமவற்றிய நூல்களில் ஒன்று. 
இக்கூட்டுமுயற்சிடயப் பற்றி, :// . . / /4https ta wikisource org s kx என்ற முகவரியில் விரிவளாகக் 
களாணலளாம்.

  ( 0 1.0)   Universal CC Public Domain Dedication

   -         This is a human readable summary of the legal code found at
:// . / / /1.0/https creativecommons org publicdomain zero legalcode

 No Copyright

          The person who associated a work with this deed has dedicated         the work to the public domain by waiving
            ,      ,all of his or her rights to the work worldwide under copyright law including all related and neighboring rights
     .to the extent allowed by law

  , ,     ,    ,    You can copy modify distribute and perform the work even for commercial purposes all without asking
. permission

***

             This book is uploaded as part of the collaboration between Global Tamil Wikimedia Community
( :// . .https ta wikisource org )     ( and Tamil Virtual Academy :// .http tamilvu org ).     More details about this

     collaboration can be found at :// . . / /4https ta wikisource org s kx.

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode
https://ta.wikisource.org/
https://ta.wikisource.org/s/4kx
http://tamilvu.org/
https://ta.wikisource.org/s/4kx
http://tamilvu.org/
https://ta.wikisource.org/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode
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ரூபாய்கள் வரை வசூலாயிற்று. எங்களுரைய சிறுவர் கம்பபனி, 
பபரியவர்கள் கம்பபனிக்குப் பபாட்டியாக நின்று சமாளித்து, பவற்றியும் 
அரைந்தது. சீனிவாசபிள்ரள கம்பபனியார் பவறு ஊருக்கு மாற்றிக் 
பகாண்டு பபாய் விட்ைார்கள். எங்கள் நடிகர்களுக்கு ஒபை குதூகலம். 

திடீபைன்று ஒருநாள் அம்மா அபாயகைமான நிரலயிலிருப்பதாகத் தகவல் 
வந்தது. நாைகம் முடிந்ததும் நண்பர் ஒருவர் உதவிய காரில் நாங்கள் 
நால்வரும் இைபவாடிைவாகப் புதுக்பகாட்ரைக்கு வந்பதாம்… அந்தக் 
கண்ைத்திலிருந்து அம்மா ஒருவாறு தப்பிப் பிரைத்தார்கள். 

குடந்தையில் காலரா 

காரைக்குடி நாைகம் முடிந்த பின் திருவாரூரில் ஒரு மாத காலம் நடித்து 
விட்டுக் கும்பபகாணம் வந்பதாம். வாணி விலாஸ் திபயட்ைரில் நாைகங்கள் 
நரைபபற்று வந்தன. கும்பபகாணத்தில் அப்பபாது காலைா பநாய் பவகமாகப் 
பைவிக் பகாண்டிருந்தது. அந்பநாய் முதன்முதலாக என்ரனயும், என். எஸ். 
பாலகிருஷ்ணரனயும் படீித்தது. எங்கள் இருவருக்கும் அம்மாபவ பல 
மருந்துகள் பகாடுத்தார்கள். 

பநாபயாடு பபாைாடிக் பகாண்பை நாங்கள் இருவரும் பதாைர்ந்து 
நாைகங்களில் நடித்துக் பகாண்டிருந்பதாம். அம்மாவில் மருந்து எங்கள் 
பநாரயக் குணப்படுத்தியது. நாைகத்திற்கு வசூல் மிக பமாசமாக இருந்தது. 
இந்நிரலயில் கம்பபனியில் முக்கிய பவைம் தாங்கி வந்த சுப்ரபயா 
என்னும் சிறுவனுக்குக் காலைா பநாய் கண்ைது. சுப்ரபயா நல்ல நடிகன்; 

பாைங்கரள விரைவாக பநட்டுருப் பபாடும் ஆற்றல் வாய்ந்தவன். ஒரு 
சமயம் பமனகா நாைகத்தில் பமனகா பாைத்ரத ஒபை நாளில் பாைம் பசய்து 
நடித்தவன். அவன் மீது எல்பலாரும் அபிமானம் ரவத்திருந்பதாம். அவன் 
திடீபைன்று பநாய் கண்ை இைண்ைாம் நாபள இறந்து விட்ைான். இந்த 
எதிர்பாைாத அதிர்ச்சியால் நாைகம் நிறுத்தப்பட்ைது. இரதயடுத்து, 

சின்னண்ணா டி.பக.முத்துசாமிக்குக் காலைா பநாய் கண்ைது. ஏற்கனபவ 
மனபநாய் பிடிந்திருந்த நிரலயில், அம்மாவினால் இந்த அதிர்ச்சிரயத் 
தாங்க முடிய 
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வதற்காக ஒரு நாள் காலையில் ககாட்டலகக்கு வந்தார். பாடல்கலைச் 
சுத்தமாகவும் கர்னாட சங்கீதத்திலும் அலமந்திருப்பதாகவும், நன்றாகப் 
பாடியதற்காகவும் எங்கலை மனமாரப் பாராட்டினார். அன்று முதல் 
அவரராடு கநருங்கிய கதாடர்பு ஏற்பட்டது. புராண இதிகாசங்கைில் புதுலம 
காண விலைந்ரதாம். திருமாைின் லீலைகரை தசாவதாரம், ஸ்ரீ 
கிருஷ்ணலீைா, இராமாயணம், மகாபாரதம் முதைிய கலதகைாக நாடக 
சினிமா உைகில் நடமாடி வந்தன. சிவகபருமானின் திருவிலையாடல்கள் 
எதுவும் ரமலடயிரைா, திலரப்படங்கைிரைா வந்ததில்லை. எனரவ 
அவற்லற ரமலடயில் ரதாற்றுவிக்க எண்ணிரனாம். 

சூைமங்கைம் பாகவதர் சிவபுராண ஆராய்ச்சியில் கபரும் புகழ் கபற்றவர். 
எனரவ அவரிடம் எங்கள் எண்ணத்லத கவைியிட்ரடாம். திருவிலையாடல் 
புராணத்லத நாடகமாக்கித் தருவதாக அவர் ஒப்புக் ககாண்டார். 
அந்நாடகத்திற்குச் சிவலீைா என்ற கபயர் கபாருத்தமாயிருக்குகமனச் 
சின்னண்ணா கூறினார். சிவலீைா நாடக முயற்சி கதாடங்கப் கபற்றது. 
பாகவதரும் சின்னண்ணாவும் தனிரய கைந்து திருவிலையாடல் 
புராணத்தில் எந்கதந்தப் படைங்கள் நாடகத்திற்குச் சுலவயைிக்கும் 
என்பலதப் பற்றி ஆராய்தார்கள். 

சிவலீலா 

கபான்னமராவதியிைிருந்து திருச்சி வந்து ரசர்ந்ரதாம். திருச்சியில் 
நாடகங்களுக்கு வசூல் இல்லை. பாகவதர் எழுதிய சிவலீைா வந்தது. புதிய 
நாடகத்லதத் தயாரிக்கும் ரவலையில் மும்முரமாக ஈடுபட்ரடாம். 
முத்தமிழ்க் காவைர் கி.ஆ.கப. விசுவநாதம் எங்கள் குடும்பத் ரதாைர். பிரபை 
அலமச்சூர் நடிகர் எப்.ஜி. நரடசய்யர் எங்கள் உற்ற நண்பர். டாக்டர் ஒ.ஆர். 
பாலு எங்களுக்குப் பைவலகயில் உதவியவர். இவர்ககைல்ைாம் சிவலீைா 
கபற்றிகரமாக உருவாக ரயாசலனகள் கூறினர். கபாருள் வசதியில்ைாத 
நிலையில் எந்த ரயாசலனலயத்தான் கசயல்படுத்த முடியம்? இருந்தாலும் 
சிவலீைாலவத் திருச்சியில் எப்படியும் அரங்ரகற்ற முலனந்ரதாம். பாடம் 
ககாடுத்ரதாம். முஸ்லீம் கவிசர் லசயத் இமாம் புைவர் சிவலீைாவுக்குப் 
பாடல்கலை புலனந்தார். ஏற்கனரவ எப்.ஜி. நரடசய்யரின் ஞான 
கசௌந்தரிக்குப் 
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மென்றும் மெரியவரின் ஒப்புதல் இருந்தால் இதனுள் இருக்கும் கடிதத்தத 
இராெசாெியிடம் மகாடுக்கலாம் என்றும் எழுதப் மெற்றிருந்தது. உள்ளே 
இராெசாெிக்கு ஒரு கடிதமும் இருந்தது. நான் ெிகுந்த ெகிழ்ச்சிளயாடு 
கடிதத்ததப் மெரியண்ணாவிடம் காட்டிளேன். என். எஸ். ளக. இராெசாெிக்ளக 
ளநராக எழுதாெல் எேக்குக் கடிதம் எழுதியதற்காக அவதரப் ொராட்டிோர் 
அண்ணா. "இராொசாெி தாராேொகப் ளொய் நடிக்கட்டும்; அவன் 
திதரப்ெடத்தில் நடித்தால் நெக்குத்தாளே மெருதெ! எப்மொழுது ளததவளயா 
அப்மொழுது அனுப்ெலாமென்று நான் மசான்ேதாகக் கிருஷ்ணனுக்கு எழுது" 
என்றார். அண்ணா மசான்ேெடிளய  கதலவாணருக்கு எழுதிளேன். 
கடித்தததயும் இராெசாெியிடம் மகாடுத்ளதன். இராெசாெிக்கு ஒளர ெகிழ்ச்சி. 
அண்ணாவின் அனுெதிளயாடு கதலவாணருக்குக் கடிதம் எழுதிோர். 
நாதலந்து நாட்கேில் உடளே புறப்ெடும்ெடியாகக் கதலவாணரிடெிருந்து 
தந்தி வந்தது. அன்றிரளவ இராெசாெி மசன்தேக்குப் புறப்ெட ஏற்ொடு 
மசய்யப்ெட்டது. எல்ளலாருதடய அன்புக்கும் ொத்திரொக இருந்த ளக. ஆர். 
இராெசாெி கண்கலக்கத்துடன் விதடமெற்றுச் மசன்தேக்கு மசன்றார். 

 

மயங்கி விழுந்தேன் 

 

அப்ளொது ெயில் ராவணன் மதாடர்ச்சியாக நடந்து வந்தது. நான் அதில் 
இராெர் ளொடுவது வழக்கம். சிறிய ளவடம் அது. இராெசாெி ஆஞ்சளநயராக 
நடிப்ொர். அவர் ளொே அன்று நாளே ஆஞ்சளநயராக நடிக்க ளநர்ந்தது. 
அதுவதர ெயில் ராவணன், இராொயணம் ஆகிய நாடகங்கேில் நான் 
ஆஞ்சளநயர் ொத்திரத்தத ஏற்றளத இல்தல. அதுெட்டுெல்ல; 
சுக்ரீவோகளவா, வாலியாகளவா கூட நடித்ததில்தல. குரங்குகளுக்குரிய 
உதடதய அன்றுதான் முதலாவதாகப் புதேந்ளதன். ஏப்ரல் ொதம் அது. 
உள்ளே ஒளர புழுக்கம். ளராெம் ளொன்று அடுக்கடுக்காக தவத்துத் 
ததக்கப்ெட்ட அதிகக் கேொக உதடதயப் ளொட்ளடன். ததலயில் 
குல்லாதவயும் தவத்துக் கட்டிளேன். அதன்ளெல் கிரீடத்தத தவத்ளதன். 
உடலுக்குள் காற்று புகுவதற்கு வழிளய இல்தல. வியர்தவ மகாட்டியது. 
துதடக்கவும் 






















































































































































































































































































