
குமுதத்தில் நடந்து வரும் தமிழ் நாடக சர்ச்சசயில் சுஜாதாவும் உண்சைக் காரணத்சத 
ஆராயவில்சை.  

கன்னட நாடகங்கசைக் கண்டதால் நல்ை நாடகம் பற்றி அறிய வாய்ப்பிருக்கிற சுஜாதா 
எழுதிய தமிழ் நாடகங்களின் ைட்சணம் என்ன? பூர்ணம் ஃபார்முைாவிலைலய இரண்டு 
ககாழுக்கட்சட பிடித்ததுதான். 

சுஜாதாவின்  ‘24 ரூபாய் தீவு' நாவசை நவீன நாடக உத்திகசைக் ககாண்டு ஓர் 
உருப்படியான நாடகைாக்க எங்கள் ‘பரீ    நாடகக் குழு முற்பட்டது. லததி, இடம் எல்ைாம் 
நிச்சயித்துவிட்ட நிசையில், அந்தக் கசதசய சினிைாவுக்கு வாங்கியிருந்த, பாரதிராஜா 
பாராட்டிய, 'அவள் அப்படித்தான்' புகழ் ருத்ரய்யா, சுஜாதாவுக்கு ட்ரங்க்கால் கசய்து எங்கசை 
நாடகத்சத நடத்த விடாைல் தடுத்து விட்டார். அப்புறம் நவீன நாடகம் எப்படி வைரும்? 

தமிழில் கைாழி கபயர்ப்புக்கள் வரவில்சையா? க்ரியா கவளியீடான சுலரந்திரவர்ைாவின் 
'சூரியனின் கசடசி கிரணத்திலிருந்து முதல் கிரணம் வசர.' வாசகர் வட்டத்தின் லைாகன் 
ராலகஷ் நாடகங்கள், அன்னம் கவளியீடான பாதல் சர்க்காரின் 'பிறககாரு இந்திரஜித்’, 
லநஷனல் புக் ட்ரஸ்டின் கிலரக்க நாடகங்கள், 
தமிழ்ப்புத்தகாைய கவளியீடான ப்கரஷ்டின், 'நல்ைவர் 
ஒருவர்’, எல்ைாம் என்னவாம்? 

பூர்ணம், விசு, கைௌளி, லசா, லசஷாத்ரி, லைஜர் இத்யாதிகள் 
ஏலதா அற்புதைான நாடகங்கள் நடத்தியது லபாைவும் 
இப்லபாது எல்ைாம் லபாய் விட்டலத என்று 
அங்கைாய்ப்பதிலும் அர்த்தமில்சை. எப்லபாதாவது ஒரு 
நல்ை நடிப்சபத் தந்தசதத் தவிர இந்தக் குழுக்கள் 
முழுசையான நல்ை நாடகங்கசை எந்த நாளிலும் தந்தலத 
கிசடயாது. தமிழில் நல்ை நாடகம் வைரவிடாைல் 
தடுத்தவர்கலை நல்ை நாடகம் பற்றி அங்கைாய்க்கிறது நல்ை 
நடிப்புத்தான்! 



ஆடியன்சுகளுசடய ரசசனசய ஒலர ஃபார்முைாவில் அடக்கி மூசைச் சைசவ கசய்தன 
சபாக்கள். 'பரீக்   அனுபவத்சதலய பார்ப்லபாம். இந்திரா பார்த்தசாரதியின் 'லபார்சவ 
லபார்த்திய உடல்கள்', நாடகத்சதப் படித்து விட்டு ஒரு பிரபை சபா எங்களுக்குச் கசான்னது: 
''எங்களுசடய ஆடியன்சசயும் ஆடிட்லடாரியத்சதயும் தருகிலறாம். காசு தர முடியாது. 

தயாரிப்புச் கசைவு உங்களுசடயது”. அதாவது பரீக்   தயாரிப்பிற்காகச் கசைவழிக்கும் 
ஐந்நூறு அறுநூறு ரூபாய்கள் திரும்பி வராது. ஆனால் சபாக்காரர் தன் 
உறுப்பினர்களிடமிருந்து வசூலிக்கிற ஆயிரக்கணக்கான ரூபாய்கசை ஒட்டு கைாத்தைாகச் 
சுருட்டிக் ககாள்வார். எப்படி? 

இசத நிராகரித்துவிட்டு 'பரீக்   தாலன ஆடிட்லடாரியம் கசைசவயும் லைற்ககாண்டு 
மியூசியம் திலயட்டரில் நாடகத்சத நடத்தியது. ஒரு சபசா நஷ்டமில்சை. ஆடியன்ஸ் 
ரசிக்கைாட்டார்கள் என்பதும் கபாய்யாயிற்று. லகட் ககைக் ன் ைட்டுலை 276 ரூபாய். டிக்ககட் 
லரட் ஒலர லரட் தான் - 2 ரூபாய். 

நவம்பரில் துவங்கி எட்லட ைாதங்களில் 'பரீக்   ' கசாந்தச் கசைவில் இ. பா. வின் 
‘லபார்சவ லபார்த்திய உடல்கள்', அம்சபயின் 'பயங்கள்' ந. முத்துசாமியின் 'நாற்காலிகாரர்,' 
அறந்சத நாராயணனின் 'மூர்ைார்க்ககட்’, ஞாநியின் ‘ஏன்’ என்று ஐந்து கபரிய 
நாடகங்கசையும் 'முட்கள்’, ‘ ஸ்ரீைான் கபாது ஜனம்,' லக. வி. ராை சாமியின் 'ஹிரண்யகசிபு' 
என்ற சிறு நாடகங்கசையும் தயாரித்திருக்கிறது. ஒரு தம்படி நஷ்டமில்சை. சராசரி 400 லபர் 
பார்க்க வருகிறார்கள். ஒரு Theatre Workshopம் பரீ    நடத்தியிருக்கிறது. 

எட்டு ைாத காைப் லபாராட்டத்துக்குப் பிறகு இப்லபாது இரண்டு சபாக்கள் எங்கள் 
நாடகங்கசைப் லபாட முன் வந்திருக்கிறார்கள். 

எங்கள் நாடகங்களின் தரம் நாங்கள் திட்டமிட்டபடி, விரும்பியபடி இன்னும் அசையவில்சை. 
ஆனால் எந்த சராசரி சபா நாடகத்சதயும் விட இசவ லைைானசவதான். எங்கள் குழுவில் 
லபாஸ்டர் ஒட்டுவது ஒப்பசன, கசட் லபாடுவது எல்ைாம் நாங்கலை தான். காரணம் 
எங்களுக்கு இது ஓர் இயக்கம். கவறுலை காசு பண்ணுகிற விவகாரமில்சை. 

பரீக்ஷா கசன்சனயில் லைசட நாடகங்கள் நடத்துகிறது. 'வீதி' என்கிற கைா சார இயக்கம் 
கதரு நாடகங்கள் நடத்திவருகிறது. நந்தனம் கசைக் கல்லூரி திறந்தகவளியில் ஒருமுசறயும், 
பின்னர் பதிசனந்து நாளுக்ககாரு முசற ஞாயிற்றுக்கிழசை ைாசைகளில் கைரீனா 
கடற்கசரயில் நாடகங்கள் நடத்தி வருகிறது. இருநூறு லபருக்குக் குசறயாைல் வட்டைாக 
நின்று அசைதியாகப் பத்து லபர் நடத்தும் நாடகங்கசைப் பார்க்கிறார்கள். 'பரிவர்த்தனா' 
என்கிற இைக்கிய அசைப்பு கதரு நாடகம் பற்றி ஒரு முழு நாள் கருத்தரங்கலை நடத்திற்று. 
அதன் கசடசியில் கைரினாவில், பல்ைாவரம் ைக்கள் ைறுைைர்ச்சி ைன்றத்தினர் பாதல் சர்க்கார் 
பாணி யில் 'கபல்ச்சி' நாடகத்சத நடத்தினார்கள். சபா சைாதிகளில் தூங்குகிறவர்களுக்கு 
இகதல்ைாம் எப்படி கதரியும்? 



ைதுசரயில் நிஜநாடக இயக்கத்தினர் பூங்காக்களில் நாடகங்கள் நடத்துகிறார்கள். 
ைதுசரக்கருலக காந்திகிராைத்தில் ராைானுஜம் என்கறாருவர் இருந்தார். இப்லபாது 
லகரைாவுக்குப் லபாய்விட்டார். கடல்லி லதசிய நாடகப் பள்ளியில் பயின்று, நாடகத்துக்காக 
வாழ்க்சகசயலய அர்ப்பணித்த இவர் 1977ல் பத்து நாட்கள் நாடகப் பயிற்சி முகாம் 
நடத்தினார். பி. வி. காரந்த் இதற்கு வந்திருந்தார். 1978ல் லதசிய நாடகப் பள்ளியினர் 
கதன்ைாநிைங்களுக்கான நாடகப் பயிற்சி முகாசைக் காந்தி கிராைத்தில் இரண்டசர ைாதம் 
நடத்தினார்கள். இதன் முடிவில் பாரதியாரின் ‘பாஞ்சாலி சபதம்', ஜி. சங்கரப் பிள்சையின் 
'கிராதம்' (ைசையாை நாடகம்) இரண்சடயும் தயாரித்தார்கள். பாரதியாரின் நாடகத்சத 
இயக்கிய 28 வயது இசைஞர், முழுலநர நாடகக்காரர் பன்சி ககைல், நாடு முழுவதும் பை 
கிராைங்களில் நாடக முகாம் நடத்தியவர். இந்த நாடகங்கள் கடல்லி லதசிய நாடக விழா 
வசர கசன்றன. இங்லக கவனிப்பாரில்சை, நைக்குத்தான் கைௌளி, விசு இத்யாதிகலை 
லபாதுலை. 

கசன்சனயில் இந்த நாடகங்கள் நடத்தப்பட்டன. தமிழ்நாடு இயலிசச நாடக ைன்ற ஆதரவில் 
ையிைாப்பூர் ஃசபன் ஆர்ட்ஸ் அரங்கில் நிகழ்ந்தன. ஆனால் டிம்பக்டூவிலிருந்து கசைக் குழு 
வந்தால், மூவர்ணப் லபாஸ்டர்கசை ஆயிரக் கணக்கில் அச்சடித்து ஒட்டும் இயலிசச நாடக 
ைன்றம், இதற்கு ஒரு லபாஸ்டரும் அடிக்கவில்சை, ஏன்? நாடகப் பாரம்பரியம் மிகுந்த 
அண்ணன் டி. வி. நாராயண சாமிதான் பதில் கசால்ை லவண்டும். 

தமிழ்ப்பண்பாடு என்று வாய் கிழிய முழங்குகிற இந்த ஊரில் கதருக்கூத்சதப் புனருத்தாரணம் 
கசய்ய கூத்துப்பட்டசற அசைப்பினரும் எழுத்தாைர் ந. முத்துசாமியும்தான் பகீரதப் 
பிரயத்தனம் கசய்து வருகிறார்கள். புரிசச தம்பிரான் சலகாதரர்களுக்கு நர்த்தகி பத்ைா 
சுப்ரைண்யத்தின் வாயிைாக உதவிகசைத் திரட்டுகிறார் முத்துசாமி. 

இத்தசன உருப்படியான காரியங்கள் இங்லக நடந்தாலும் ஆதர வளிக்கலவா ஊக்குவிக்கலவா 
ஆளில்ைாததற்குக் காரணம் பணம் பண்ணுகிற லநாக்கம் ைட்டுலை உள்ை சபாக்கள், 

நாடகக் குழுக்கள் ைட்டுைல்ை, குமுதம் உட்பட கவகுஜனப் பத்திரிசககளும் தான். 

பரிக்   நாடகங்களுக்குச் சுைார் இருபத்சதந்து வார, ைாத, தினசரி இதழ்களுக்கு அசழப்புப் 
லபாகிறது. விைர்சனலைா, பாராட்லடா எதிர்பார்த்து அல்ை. இகதல்ைாம் நடக்கிறது என்ற 
கசைப்பிரக்சஞ வரட்டுகைன்றுதான். ஆனால் 25ல் இரண்டு மூன்று லபர்தான் நிகழ்ச்சிக்கு 
வருகிறார்கள்.'ஹிந்து' விைரிசகர் தவறாைல் வந்து ஏதாவது எழுதுகிறார். 

ைதுசரயில் ராைானுஜம் நடத்திய பயிற்சி முகாம், லதசிய நாடகப்பள்ளி நடத்திய முகாம், வீதி 
நாடகங்கள், பன்சி ககைல் இயக்கிய பாஞ்சாலி சபதத்தில் தரப்பட்ட சைகாை அரசியல் 
விைக்கம், இதில் எசதப் பற்றியும் கவகு ஜன இதழ்கள் எழுதியது கிசடயாது. 'தமிழ் 
நாடகத்சத இயக்கிய பன்சி ககைலுக்குத் தமிழ் கதரியாது; அவர் ஒரு காஷ்மீரி' என்று 
துணுக்குப் லபாடத்தான் இங்லக பத்திரிக்சக உண்டு; நாடகத்சதப் பற்றி எழுதவில்சை. 



ைாறாக, மூன்றாந்தர, எட்டாந்தர நாடகங்கசைப் புசகப்படங் களுடன், கதாடராக 
கவளியிடுகிறார்கள். கடலிவிஷனால் சபாவின் வருைானம் ககட்டசதப் பற்றி ஆராய்ச்சி; 
இரண்டுலை தரங்ககட்டிருப்பசதப் பற்றிக் கவசையில்சை. இசையராஜா-பத்ைா சுப்ரைண்யம் 
தகராறுதான் கதாடர்ந்து வருலைகயாழிய, புரிசச தம்பிரானுடன் பத்ைா சுப்ரைண்யத்தின் 
லபட்டி வராது. ரஜனிகாந்துக்குப் சபத்தியைா இல்சையா என்கிற லைாசைான ஆராய்ச்சி தான் 
நம் கவகுஜனப் பத்திரிசககளின் அதிகப்பட்ச கசைப் பிரக்சஞ. 

கர்நாடகாவில் பத்திரிசககள் இப்படியில்சை. அசவ காட்டிய சரியான கசைப் 
பிரக்சஞயால்தான், காரந்தும், கர்னாடும், பிரசன்னாவும் ககாஞ்சம் சீக்கிரைாகப் பாதிப்சப 
ஏற்படுத்த முடிந்தது. கசன்சனசயப் லபாை வர்த்தக லநாக்கம் ைட்டும் உள்ை நூற்றுக் 
கணக்கான சபாக்களும் அங்லக இல்சை. 

இத்தசனசயயும் மீறி இங்லக காரியங்கள் நடக்கத்தான் கசய்கின்றன. ருத்ராட்சப் பூசனகள் 
கண் மூடிக் ககாண்டதால் நாடக உைகம் அஸ்தமித்துவிடவில்சை. 

 

                                       குமுதம் – 16.08.1979 


