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முகம்மது ரியாஸ்

தன் பள்ளிப் பருவத்திலிருந்தே ஆ.இரா.்வங்கடா
சலபதிக்கு வ.உ.சி. ்ேல் பபரிய ஈர்ப்பு. வ.உ.சி.
யின் ்கடிதேங்களைத் ் தேடித் பதோகுத்துப் புத்தே்கோ்கக் 

ப்காண்டுவநதே்பாது, அவருக்கு வயது 17. வ.உ.சி. 
மீதோன அவரது ஆய்வு தேமிழ்ச் சமூ்கம், தேமிழ்ப் 
பண்பாடு சார்நதே ஆய்வுக்கு இட்டுச்பசன்்றது. 19-ம் 
நூற்றாண்டு பதோடஙகி 20-ம் நூற்றாண்டின் பாதி 
வளரயிலான தேமிழ்ச் சூழல்தோன் சலபதியின் ஆய்வுக் 
்கைம். வ.உ.சி, பாரதி, புதுளேப்பித்தேன், உ.்வ.சா,  
எஸ்.ஜி.இராோநுஜலு நாயுடு, ஏ.் ்க.பசட்டியார் என, பசன்்ற 
நூற்றாண்டின் தேமிழ் ஆளுளே்களின் பரிோணங்களை 
ஆவணப்படுத்தியுள்ைார். ‘அநதேக் ்காலத்தில் ்காப்பி 
இல்ளல’, ‘ஆஷ் அடிச்சுவட்டில்,’ ‘வ.உ.சி.யும் ்காநதியும்: 
347 ரூபாய் 12 அணா’, ‘Who Owns That Song?: 
the Battle for Subramania Bharati's Copyright’ 
உட்பட தேமிழிலும் ஆஙகிலத்திலுோ்க இதுவளரயில் 
40-க்கும் ்ேறபட்ட புத்தே்கங்களை அவர் எழுதியும் 
பதிப்பித்தும் உள்ைார். தேமிழ் வரலாறு, இலக்கியம், 
பண்பாடு, போழிபபயர்ப்பு எனப் பல தேைங்களில் சலபதி
வழஙகியிருக்கும் பங்களிப்புக்்கா்க அவருக்கு, 2021-ம்
ஆண்டுக்்கான வாழ்நாள் சாதேளனயாைருக்்கான ‘இயல்’
விருளதே ்கனடா தேமிழ் இலக்கியத் ்தோட்டம் அறிவித்திருக்கி்றது.
இத்தேருணத்தில் அவருடன் உளரயாடியதிலிருநது...

கடந்த 40 ஆண்டுகளாக வரலாற்று ஆய்வில் ஈடுபட்டுவருகிறீரகள். 
இந்தப் பயணம் வழியாக நீஙகள் வந்தடடநதிருக்கும் புள்ளி 
என்ன?

வரலாறு என்பது ்கடநதே ்கால நி்கழ்வு்களின் பதிவு என்்ற 

எளிய புரிதேல் சமூ்கத்தில் நிலவுகி்றது. உண்ளேயில், வரலாறறு 
ஆய்ளவ அதேன் விரிநதே பபாருளில் வாழ்க்ள்களயப் பறறிய 
விசாரளண என்பதோ்க்வ பார்க்்க ்வண்டும். நி்கழ்்காலச் 
சமூ்கத்ளதேப் புரிநதுப்காள்வதேற்கான, அதேளனக் ் ்கள்விக்கு 
உட்படுத்துவதேற்கான, பகுத்தோய்வதேற்கான ஒரு வழிமுள்றதோன் 
வரலாறறு ஆய்வு. அது ஒரு தேனித்தே அறிவுப்புலம். அதேற்கான 
பநறிமுள்ற்களும் முள்றயியலும் உண்டு. அவறள்றக் 
ள்கக்ப்காண்்ட இநதே விசாரளணளய நி்கழ்த்தே முடியும். 
நாம் வாழும் சமூ்கத்ளதே ்ேம்பட்டதோ்க ஆக்குவதேற்கான 
முதேல் படி இது.

சமூ்க ோற்றத்ளதேக் ்காலவரிளசயில் புரிநதுப்காள்ை 
முயல்வ்தே வரலாறறு ஆய்வு என்றும் பசால்லலாம். ஆனால், 
சமூ்க ோற்றம் என்பது சிக்்கலானது; எளிதில் போழிக்குள் 
வசப்படாதேது. இருப்பினும், அதேன் அளசவியக்்கத்ளதேத் 
பதோடர்நது புரிநதுப்காள்ை முயறசி பசய்கி்்றாம். நாம் 
வநதேளடயும் முடிவு, ்காலத்துக்குக் ்காலம் ோறும். என்வ, 
அநதேப் பரிசீலளனளய ஒவபவாரு தேளலமுள்றயும் பசய்ய 
்வண்டும். அவவாறு பசய்யத் தேவறுகி்ற சமூ்கம், பண்பாட்டு 
வறுளேப்பட்ட சமூ்கோ்க்வ இருக்்க முடியும்.

வரலாறு என்பது ேள்றநது்பான ஆளுளே்களைத் ் தோண்டி 
எடுத்துத் தூக்கில் ்பாடுவ்தோ, அல்லது அவர்்களைத் 
திருவுருக்்கைா்க ோறறுவ்தோ அல்ல. ்கடநதே ்காலத்தில் 
நி்கழ்நதே பிளழ்களுக்கு இன்று பழிவாஙகுவதேறகு வரலாறு ஒரு 
்கத்தி அல்ல. அளனத்துப் பிரிவு ேக்்களையும் உள்ைடக்கிய, 
ஆ்ராக்கியோன ஒரு சமூ்கத்துக்கு வரலாறு ஒரு முன்்தேளவ.

ஒரு ஆய்வு எப்படித் த்தாடஙகுகிறது, எப்படி விரிகிறது, 
அ்தற்கா்ன உஙகளின உடைப்பு என்ன எனப்ன பற்றிதயல்லாம்
பகிரநதுதகாள்ள முடியுமா?

நான் திட்டமிட்டு வரலாறறு ஆய்வாைனா்க ஆ்கவில்ளல.
சிறுவனா்க இருநதே்பாது வ.உ.சி. ்ேல் பபரிய ஈடுபாடு 
ஏறபட்டது. ்கப்பல் ஒட்டிப் பபரிய சாதேளனளயப் புரிநதே ஒரு 
்பராளுளேளயப் பறறி ஆவணபூர்வோன, விரிவான வரலாறு 
இல்லாதேது அதிர்ச்சியா்க இருநதேது. அநதே இளடபவளிளய நாம் 
ஏன் சரிபசய்யக் கூடாது என்று ் தோன்றியது. இப்படியா்கத்தோன் 
வரலாறறு ஆய்வுக்குள் நுளழந்தேன்.

வ.உ.சி.ளய ேட்டு்ே ஆராய்நதோல் வ.உ.சி.ளயப் 
புரிநதுப்காள்ை முடியாது என்பளதே உணர்ந்தேன். ்தேசிய 
இயக்்கம் ேட்டுேல்லாேல், பதோழிறசங்க இயக்்கம், திராவிட 
இயக்்கம், தேமிழ் ேறுேலர்ச்சி இயக்்கம், ளசவச் சீர்திருத்தே 
இயக்்கம் எனத் தேம் ்காலத்து இயக்்கங்கள் எல்லாவறறிலும் 
வ.உ.சி. பங்காறறியிருநதோர். அளதேப் புரிநதுப்காள்ளும் 
முயறசியில்தோன் நான் வரலாறறு ஆய்வாைனா்னன். இநதே 
ஆராய்ச்சி பாரதி, புதுளேப்பித்தேன், பபரியார், உ.் வ.சாமிநாதேர் 
என்று எஙப்கங்்கா என்ளன இட்டுச்பசன்றுள்ைது.

ஒரு ஆய்டவத் த்தாடஙகும்்பாது, அது குறித்து நீஙகள் 
தகாண்டிருக்கும் பாரடவ, அந்த ஆய்வு முடியும்்பாது ் ேதரதிர 
திடையில் மாற்றம் அடடநதிருக்கிற்தா?

முன்முடிவு்க்ைாடு எழுதேப்படுவது வரலா்றா்க இருக்்க 
முடியாது. ஓர் ஆய்வுக் ்்கள்விளய, ஒரு ்கருது்்காளை 
முன்ளவத்துத் தேரவு்களைத் திரட்டும்்பாது, அநதேத் ்தேடல் 
எஙப்கங்்கா இட்டுச்பசல்லும், இழுத்துச்பசல்லும். அதேறப்கல் 
லாம் இடம் ப்காடுக்கும் அ்தே ் வளையில், ஆய்வுக் குதிளரயின் 
ல்காளனயும் விட்டுவிடக் கூடாது. ஓர் ஆய்வுளரளய எழுதி 
முடிக்கும் ் வளையில், ் ேலும் நாளலநது ஆய்வு முயறசி்கள் 
உங்கள் ்ேளசயில் இல்ளல என்்றால், நீங்கள் பசய்தே 
ஆராய்ச்சியில் ஏ்தோ ் ்காைாறு என்று முடிவு பசய்துப்காள்ைலாம்.

தேரவு்களைத் ்தேடும்்பாது ஏறபடும் திருப்பங்கள் 
ஒருபு்றமிருக்்க, எழுதும்்பாது நி்கழ்பளவ தேனி வள்க. 
எடுத்துக்்காட்டா்க, பாரதியின் நூல்்கள் நாட்டுளடளேயான 
வரலாறள்ற எழுதே ஆரம்பித்தே வளரயிலும், பாரதியின் 
தேம்பி சி.விசுவநாதேன் பறறிப் பலளரப் ்பால்வ எனக்கும் 
எதிர்ேள்றயான பார்ள ான் இருநதேது. ஆனால், புத்தே்கத்ளதே 
முடித்தே்பாது அவர் அவலநாய்கரா்க ோறிவிட்டிருநதோர்; அவர்மீது 
என்ளனயும் அறியாேல் அனுதோபம் ஏறபட்டுவிட்டிருநதேது. 
இப்படிப் பல உதோரணங்கள். ஒருவள்கயில், வரலாறறு ஆய்வு 
என்பது ஒரு சிலிர்ப்பூட்டும் அனுபவம்தோன்.

்தமிழோட்டில் தபாதுச் ைமூகத்துக்கும் கல்விப்புல ஆய்வு 
தமாழிக்குமா்ன இடடதவளி ஏன இனனும் கடக்கப்படவில்டல?

்ேளலநாடு்களில், வரலாறு, அறிவியல், பதோழில்நுட்பம், 

ேருத்துவம் என எநதேத் துள்றயா்க இருக்்கட்டும், ேக்்களுக்்கா்க
எழுதுவது என்பது ஒரு பபரிய ேரபா்க இருநதிருக்கி்றது. 
பபரிய வரலாறறு ஆய்வாைர்்கள் எல்லாம் ேக்்களுக்்கா்க 
எழுதியிருக்கி்றார்்கள். அவர்்களுளடய புத்தே்கங்களில் 
்கல்விப்புலத்துக்குத் ்தேளவயான எல்லா பநறிமுள்ற்களும் 
இருக்கும். அ்தேசேயம், பபாது வாச்கர்்களும் அநதேப் 
புத்தே்கத்ளதேப் படிக்்க முடியும்.

இநதியாவில் ்கல்விப்புலம் பபாதுச் சமூ்கத்திலிருநது 
அநநியப்பட்டிருக்கி்றது. ஆய்வு என்பது பவறும் 
்வளலக்்கான வழிமுள்றயா்க அணு்கப்படுகி்றது. விளைவா்க, 
பல்்களலக்்கழ்கங்களில் ் ேறப்காள்ைப்படும் ஆய்வு என்பது 
சமூ்கத்துக்குச் சம்பநதே்ே இல்லாதேதோ்க இருக்கி்றது. பி்றகு 
எப்படி, ்கல்விப்புல ஆய்வு்களில் பபாதுச் சமூ்கத்்தோடு
உளரயாடும் போழி பவளிப்படும்?

தேமிழ்நாட்ளடப் பபாறுத்தேவளர பதோழில்நுட்பக் ்கல்விக்கும் 
ேருத்துவக் ்கல்விக்கும் தேரப்படும் முக்கியத்துவம் சமூ்க 
அறிவியலுக்கு இல்ளல. ேதிப்பபண் குள்றநதே ோணவர்்கள் 
படிக்கும் பாடோ்க வரலாறள்ற ோறறிவிட்டார்்கள். 
சமூ்கவியளலயும் அரசியல் அறிவியளலயும் ோனுடவியளலயும் 
பயிறறுவிக்கும் நிறுவனங்கள் எத்தேளன இருக்கின்்றன? 
தேத்துவம் பறறிச் பசால்ல்வ ்வண்டாம்.

தேமிழில் நடக்கும் ்காத்திரோன அறிவுசார் விவாதேங்கள் ்கல்வி 
நிறுவனங்களுக்கு பவளி்யதோன் பபரிதும் நளடபபறுகின்்றன... 
என்ன பசய்வது?

்தற்்பாது எழுதிக்தகாண்டிருக்கும் புத்்தகம் பற்றிப் பகிரநது 
தகாள்ள முடியுமா?

தேமிழ்கத்ளதேப் பறறி ஆஙகிலத்தில் எழுதுபவர்்கள் பபரிதும் 
அயல்நாட்டினரா்க்வ உள்ைனர். தேமிழ்ப் பார்ளவ்யாடு 
ஆஙகிலத்தில் எழுதே ் வண்டிய ் தேளவ உள்ைது. அண்ளேக் 
்காலத்தில் இதில் நான் கூடுதேல் ்கவனம் பசலுத்திவருகி்்றன். 
அவவள்கயில் பபரியார் வாழ்க்ள்க வரலாறள்ற ஆஙகிலத்தில் 
எழுதும் பணி பதோடர்கி்றது. வ.உ.சி. வாழ்க்ள்க வரலாறறின் 
முதேல் பகுதிளயயும் எழுதிவருகி்்றன். இது தேமிழிலும் 
ஆஙகிலத்திலுோ்க அளேயும்.

-முகம்மது ரியாஸ்,
த�ாடர்புக்கு: riyas.ma@hindutamil.co.in
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வாழ்க்கை்ைப் 
புரிந்துககைாளவதறகைான 
ஒரு வழிமு்ைதான் 
வரலாறறு ஆய்வு

கெலட்டூர்  
பாகைவத மெளாவில் 
ஏழு நாள உலா!

ஆசை

ஆ.இரா.மவஙகைடாசலபதி மநர்கைாணல்

வரலாறு என்பது மறைந்துப்பான 
ஆளுறமகறைத் ப�ாண்டி எடுத்துத் 
தூக்கில் ப்பாடுவப�ா, அல்லது 
அவரகறைத் திருவுருக்கைாக மாற்றுவப�ா 
அல்ல. கடந்� காலத்தில் நிகழந்� 
பிறைகளுக்கு இனறு ்பழிவாங்குவ�ற்கு 
வரலாறு ஒரு கத்தி அல்ல!

தஞசாவூருக்கு அருகில் இருக்கி்றது பேலட்டூர். 
ஊரின் பபயளரச் பசான்னா்ல பா்கவதே ்ேைா
ேட்டும்தோன் எல்்லாருக்கும் நிளனவுக்கு வரும்.

அது்வஅநதே ஊரின் அளடயாைோ்க ஆகியிருக்கி்றது. 
பா்கவதே ்ேைா என்பது பழளேயான நாட்டிய நாட்க
வள்களயச் ்சர்நதேது. விஜயந்கர சாம்ராஜ்ஜியத்தின்
சரிவுக்குப் பி்றகுஆநதிரத்திலிருநது 16-ம் நூற்றாண்டில்
தேஞசாவூருக்கு வநதே 500-க்கும் ் ேறபட்்டார் இங்்க்ய 
உருவாக்கி வைர்த்பதேடுத்தே ்களல. இதில் தேமிழ் ேண்ணின் 
பதோல்்களலயின் தேடங்களைக் ்காணலாம். தேஞசாவூருக்கு
வநதேவர்்களில் பபரும்பாலா்னார் இளசக் ்களலஞர்்கள்,
நடனக் ்களலஞர்்கள், ்கவிஞர்்கள். அப்்பாது தேஞளசளய 
ஆண்ட அச்சுதேப்பநாயக்்கர் அவர்்களுக்கு அளடக்்கலம்
ப்காடுத்திருக்கி்றார். ஒவபவாரு குடும்பத்துக்கும் வீடு, 
ோடு்கள், நிலங்கள் ப்காடுக்்கப்பட்டன. பேலட்டூரில் பல
்களலஞர்்கள், அறிஞர்்கள் இருநதிருக்கி்றார்்கள். பரதேம் 
்காசிநாளதேயா, பரதேம் வீரபத்ரய்யா என்று பலளரயும் 
பசால்லலாம்.

பா்கவதே ்ேைா ஒரு பக்தி ோர்க்்கோ்க்வ உருவாகி, 
பதோடர்நதுப்காண்டிருக்கி்றது. பா்கவதேர்்கள் சூத்ரதோரியா்க 
இருநது நடத்தியதோல் இதேறகு பா்கவதே ்ேைா என்்ற பபயர்
வநதேது. சாலியேங்கலம், சூலேங்கலம், ஊத்துக்்காடு, 
்தேப்பபருோநல்லூர், பேலட்டூர் ் பான்்ற ஊர்்களில் பா்கவதே
்ேைா நடத்தேப்பட்டுவநதோலும் இப்்பாது சூலேங்கலத்திலும் 
ஊத்துக்்காட்டிலும் நளடபபறுவதில்ளல. ேன்னார்குடியில்
கூட பா்கவதே ்ேைா நளடபபற்றது பதோடர்பான குறிப்பு்கள் 
தேஞளசயின் ்ோடி ஆவணங்களில் இருப்பதோ்க
அய்யம்்பட்ளடளயச் ்சர்நதே வரலாறறு ஆய்வாைரான
என்.பசல்வராஜ் குறிப்பிடுகி்றார். பேலட்டூர் பா்கவதே
்ேைாதோன் மி்கவும் பு்கழ்பபற்றது. பா்கவதே்ேைா நாட்கங்கள் 
முழுவதும் பதேலுஙகில்தோன் நடக்கும். பபரும்பாலும்
உள்ளூர்க் ்களலஞர்்கள்தோன் இவறறில் பஙகுப்காள்வார்்கள். 
பேலட்டூர் பா்கவதே ்ேைா நாட்கங்களை எழுதியவர் 
்வங்கடராே சாஸ்திரி்கள் (1770-1830). தேன் கிராேத்ளதேச் 
்சர்நதே பலளர ஒன்று்சர்த்து இநதே நாட்கங்களை அவர்
நடத்தியிருக்கி்றார். அதேறகுப் பி்றகு பரதேம் ந்டசய்யர் 
நடத்திவநதிருக்கி்றார். 1932-ல் ந்டசய்யர் ்காலோன பி்றகு
இநதே நாட்கம் நின்றுவிட்டது. சடஙகு்கள் ேட்டும் பதோடர்நதேன. 
பேலட்டூர் வி. ்க்ணச ஐயர் ‘பேலட்டூர் லட்சுமி நரசிம்ே 
பஜயநதி பா்கவதே ்ேைா நாட்டிய நாட்க சங்கம்’ என்்ற 
அளேப்ளப, ந்டசய்யரின் சீடர்்கள் அளனவளரயும் ் சர்த்து 
உருவாக்கினார்.  இரண்டுஆண்டு்கள்25்களலஞர்்களுக்குப் 
பயிறசி ப்காடுத்து 1941-ல் வரதேராஜபபருோள் ்்காயில் 
முன்பு ‘பிர்கலாதோ சரித்திரம்’ என்்ற நாட்டிய நாட்கத்ளதே 
அரங்்கறறினார். அன்று பதோடஙகி இநதே ஆண்டு வளர 
்கடநதே 82 ஆண்டு்கைா்க, இளடயில் ்க்ரானா ்காரணோ்க
இரண்டு ஆண்டு்கள் தேளடப்பட்டளதேத் தேவிர, பதோடர்ச்சியா்க 
இங்்க பா்கவதே ்ேைா நடநதுவருகி்றது. இநதே ஆண்டு 
்கடநதே ்ே ோதேம் 20-ம் ்தேதி பதோடஙகி 26-ம் ்தேதி 
வளர 7 நாட்்கள் பா்கவதே ்ேைா நளடபபற்றது.

பிர்கலாதேன் சரித்திரம், ஹரிச்சநதிரா (இரண்டு நாட்்கள்), 
சீதோ பரிணயம், வள்ளித் திருேணம் ஆகிய நாட்கங்கள் 
இநதே ஆண்டு அரங்்கற்றப்பட்டன. இவறறில் வள்ளித் 

திருேணம் ேட்டும் தேமிழ் நாட்கம். பா்கவதே்ேைா நாட்கங்கள் 
தேவிர பதேன்ன்கத்தின் முக்கியோன குச்சுப்புடி, பரதேம், 
்ோகினியாட்டக் ்களலஞர்்களின் நி்கழ்ச்சி்களும் இடம்பபற்றன.

எல்லாநாட்கங்களிலும் முதேலில் ் ்காணஙகி அறிமு்கமும் 
அடுத்தேது பிள்ளையாரும். ்கதோபாத்திரங்கள் ஒவபவான்்றா்கப் 
பாடலுடனும் நடனத்துடனும்அறிமு்கப்படுத்தேப்படுவார்்கள். 
பி்றகுதோன் ்களதே ஆரம்பிக்கும். பாடல்்களுக்கும் 
நடனத்துக்கும் இளட்ய ப்காஞசம் வசனத்துடன் ்களதே 
ந்கரும். ஆண் பாத்திரங்கள், பபண் பாத்திரங்கள் 
இரண்டிலும் ஆண்்க்ைதோன் நடிக்கி்றார்்கள்.

பிர்கலாதேன் சரித்திரம் நாட்கம்தோன் முதேலாவது. 
அறபுதேோன, உக்கிரோன அனுபவத்ளதேத் தேநதே நாட்கம் 
அது. பிர்கலாதேனா்கநடித்தே 10 வயது சுதேர்சனனுக்கு இதுதோன் 
முதேல் ஆண்டு. ேழளல ோ்றாதே குரலில் பதேலுஙகில் 
வசனத்ளதேப் பாடும்்பாது ் ேளட ஓரத்தில் அேர்நதிருக்கும் 
்தேர்நதே இளசக் ்களலஞர்்களும் பார்ளவயாைர்்களும் ‘ஆஹா
ஆஹா’ என்று பேய்ே்றநது ஓளசபயழுப்பினார்்கள். ஹரி 
பு்களழப் பாடிக்ப்காண்டிருநதே பிர்கலாதேனுக்கு ்பாதேளன 
தேநது தேனது பு்கழ் பாடச் பசய்வதேற்கா்கஇரணிய்கசிபு (குோர்) 
முயறசிபசய்யும்்பாது சில சேயம் ் ்காபத்துடன் விழி்களை 
உருட்டுகி்றார்; சில சேயம் ப்கஞசியும் ப்காஞசியும் பார்க்கி்றார்.
தேனது பதோளடயில் உட்்கார ளவத்துக் குழநளதேக்கு புத்திேதி 
பசால்கி்றார். அப்்பாது குழநளதே வசனத்ளதே ே்றநதுவிட 
இரணிய்கசிபு்வ ஹரியின் பு்களழப் பாடும் வசனத்ளதேக் 
குழநளதேக்குச் பசால்லிக்ப்காடுத்து, அளதே உள்வாஙகிக் 
குழநளதே பசான்ன்பாது அரங்க்ே குபீபரன்று சிரித்துவிட்டது. 
அவவைவு அழகிய தேருணம் அது! ‘ஹரி நரசிம்ேரா்கஅவதோரம் 
எடுப்பதேறகு முன்்ப தேனது பவறறிளயக் குழநளதேயின் 
ே்றதி மூலம் நிளலநாட்டிவிட்டான்’ என்்றார் பக்்கத்தில் 
உட்்கார்நதிருநதே பபரியவர். இரவு 10 ேணிக்குத் பதோடஙகிய 
நாட்கம் ேறுநாள் ்காளல 5.30-க்குத்தோன் முடிநதேது. 
இறுதிக் ்கட்டம் உக்கிரமும் உணர்ச்சி்களும் பபாஙகும்
தேனி நாட்கம். நரசிம்ேர் ்வடமிட்டவளர (்க்ணஷ்) தூண் 

்பான்்ற அளேப்புக்குள் ப்காண்டுபசன்்றவுடன் நரசிம்ேரா்க
ஆகிவிட்டார். இரணிய்கசிபு பிர்கலாதேளன அளழத்துக்ப்காண்டு
்ேளடயிலிருநது கீ்ழ இ்றஙகிவிட்டார். தூக்்கம், அயர்ச்சி 
எதுவும் இல்லாேல் ஒட்டுபோத்தேப் பார்ளவயாைர்்களும் 
உள்றநது்பாயிருநதோர்்கள். பார்ளவயில்தோன் அவர்்களின்
இதேயம்துடித்துக்ப்காண்டிருநதேது. நரசிம்ேர்பவளிவருகி்றார்.
8 ்பர் ்சர்நது நரசிம்ேளரப் பிடித்துக்ப்காள்கி்றார்்கள்.
இரணிய்கசிளபயும் பிடித்துக்ப்காள்கி்றார்்கள். ோறிோறி 
இருவருக்கும் வாக்குவாதேம் அனல்ப்றக்கி்றது. ஒரு 
்கட்டத்தில் இரணிய்கசிபு ேயஙகிவிழ அவருளடய வாளை 
எடுத்து ்ேளடயில் உள்ை நரசிம்ேரிடம் ப்காடுத்து, வதேம் 
நிள்றவுபபற்றது என்று உணர்த்துகி்றார்்கள். இநதே இரண்டு 
பாத்திரங்களையும் பறறி ்பராசிரியர் தேங்க.பஜயராேனிடம் 
பி்றகு ்்கட்ட்பாது “எல்்லாரும் நல்ல நடிப்ளபப் பறறிச் 
பசால்லும்்பாது பாத்திரத்்தோடு நடி்கர் ஒன்றிப்்பாய்விட்டார் 
என்று பசால்வார்்கள். இங்்க அப்படியில்ளல. நரசிம்ேரா்க
வருபவர் தேன்ளன நரசிம்ேர் என்றும் இரணிய்கசிபுவா்க
வருபவர் தேன்ளன இரணிய்கசிபு என்றும் இயல்பா்க்வ 
நம்பிவிடுவார்்கள். ேக்்களும் அநதே ் நரத்தில் அப்படித்தோன்
நிளனப்பார்்கள்” என்்றார்.

ஹரிச்சநதிரா நாட்கம் இரண்டு இரவு்கள் நளடபபற்றது.
நாடிழநது, ்கணவன், ே்களனப் பிரிநது வீட்டு ்வளல 
பசய்யும் சநதிரேதியா்க நடித்தே பரதேக் ்களலஞர் ்காநத் 
ஒவபவாரு ்வளலக்கும் அவவைவு நளினமூட்டியிருப்பார். 
துணி துளவப்பது, சாணிளய உருட்டி சுவரில் அடித்து 
வ்றட்டி தேட்டுவது, ஒட்டளட அடிப்பது என்று எல்லாவறள்றயும் 
பரதேத்தில் ப்காண்டுவர முடியுோ என்று அதிசயிக்்க ளவக்கி்றார்.
சீதோ பரிணயம் நாட்கம் ்கவித்துவம் மிளிரும் நாட்கம். 

்களடசி நாள் வள்ளித் திருேணம் தேமிழில் நளடபபற்றது.
ேற்ற நாட்கங்களைவிட இதேறகுத்தோன் கூட்டம் அதி்கம். 
அதுவளர பதேலுஙகுக் கீர்த்தேளன்களைப் பாடிய இளசக் 
்களலஞர்்கள் வள்ளித் திருேணத்தில் கு்றவஞசிப் பாடல் 
உள்ளிட்ட துள்ைலான பாடல்்களைப் பாடிக் கூட்டத்ளதேக் 

்கட்டிப்்பாட்டார்்கள். பிர்கலாதேன் சரித்திரத்தில் பரதேம் 
ஆடிய பிரசன்னா வள்ளித் திருேணத்தில் கு்றவஞசி 
நடனம் ஆடியது பார்ப்பதேறகு அவவைவு குதூ்கலோ்க
இருநதேது. விஜய், அரவிநத் உள்ளிட்ட மூத்தே ்களலஞர்்களும்
இளசக்்களலஞர்்கள், ஒப்பளனக் ்களலஞர்்கள் எல்்லாரும் 
இநதே பா்கவதே ்ேைாவுக்குப் பபரும் பலம்.

பேலட்டூரில் இன்பனாரு குழுவும் பா்கவதே்ேைா நாட்கம் 
நடத்துகி்றது. அநதே அளேப்பின் தேளலவர் ே்காலிங்கம் எனும்
ோலி. நாம் பசல்வதேறகு முன்்ப அநதேக் குழுவினரின் பா்கவதே
்ேைா முடிநதுவிட்டது. நாம் பார்த்தே பா்கவதே ்ேைாளவ 
நடத்திய ‘பேலட்டூர் பா்கவதே்ேைா நாட்டிய நாட்க சங்க’த்தின் 
தேற்பாளதேய தேளலவர் குோரிடம் ் பசி்னன். “எங்கள் தோத்தோ
்க்ணச ஐயர் 1941-ல் பேலட்டூர் பா்கவதே ்ேைாவுக்குப்
புத்துயிர் ப்காடுத்தோர். தோத்தோ, அப்பா இருவரும் இநதேக் 
்களல அழிநது்பாய்விடக் கூடாது என்பதேற்கா்கபசாத்ளதே்ய 
விற்றவர்்கள். எங்கள் தோத்தோகிட்டத்தேட்ட 40 ஏக்்கர் நிலத்ளதே 
விறறிருக்கி்றார். அவருக்குப் பி்றகு என் அப்பா தோன் நடத்திய
ேளிள்கக் ்களடளய இநதேக் ்களலக்்கா்க விறறிருக்கி்றார். 
அவருக்குக் ்களலோேணி விருதுடன் கிளடத்தே தேங்கக் 
்காளசயும் ஒ்ர வாரத்தில் இநதேக் ்களலக்்கா்கவிறறுவிட்டார்.
அப்பாவுக்குப் பி்றகு எனது அண்ணன் நடராஜன் இநதேக் 
்களலளய ஒரு உயர்நதே நிளலக்குக் ப்காண்டுபசன்்றார். 
்கடநதே ஆண்டு ேள்றநதுவிட்டார். ்க்ரானா ்காரணோ்க
இளடயில் இரண்டு ஆண்டு்கள் பா்கவதே ்ேைாளவ நடத்தே
முடியவில்ளல. தேற்பாது மீண்டும் 
பதோடஙகியதில் பபருேகிழ்ச்சி. பா்கவதே
்ேைாளவ நாங்கள் ்களலயா்க ேட்டும் 
நிளனக்்கவில்ளல. இது ஒரு பக்தி 
ோர்க்்கம். எங்கள் தோத்தோ இ்றப்புக்கு 
முன் எங்களிடம் ஒரு சத்தியப் 
பிரோணம் வாஙகினார். ‘என்னுளடய 
ஐநது ்பரன்்களும் உயிருடன் 
இருக்கும் வளர இநதேக் ்களலளய 
நரசிம்ே சுவாமிக்்கா்கத் பதோடர்நது 
நடத்தே ்வண்டும்’ என்்றார். அநதே 
சத்தியப் பிரோணம்தோன் இநதேக் ்களல
இவவைவு ்காலம் நீடிப்பதேறகுக் ்காரணம்” என்கி்றார் குோர்.

்களல்களைப் பபாறுத்தேவளர சமூ்கத்தின் ்ேல்தேட்டு 
ேக்்களுக்கும் கீழ்த்தேட்டில் இருப்பவர்்களுக்கும் இளடயில் 
பபரிய இளடபவளி விழுநதிருக்கும் நிளலயில் பேலட்டூரில் 
்களலயானது ேக்்களுடன் இருப்பளதேப் பார்க்்க முடிகி்றது. 
எளிய பின்னணிளயக் ப்காண்ட ேக்்கள் பலரும், போழி 
புரியவில்ளலபயன்்றாலும் விடிய விடிய இநதே நாட்கங்களைக் 
்கண்டு்களித்தேளதேப் பார்க்்க முடிநதேது. இஸ்லாமியப் 
பபண்்களும் சிறுமி்களும் பதோடர்நது எல்லா நாட்்களும் இநதே 
நாட்கங்களைப் பார்த்தோர்்கள். டீக்்களடபயான்றில் சநதித்தே 
்களலச்பசல்வி, “பேலட்டூர்னு எங்்க ் பாய் பசான்னாலும் 
பா்கவதே ்ேைா நடக்கு்ே அநதே ஊரான்னு எல்லாரும் 
்்கக்கு்றப்ப பராம்ப பபருளேயா இருக்கும். எங்க ரத்தேத்்தோட 
ஊறிப்்பானது பா்கவதே்ேைா. ோர்க்்கண்்டயன் நாட்கத்துல 
நடி்கரு எேன் ்வசம் ்கட்டி வநதோ ‘ஐ்யா என்ளனக்
கூட்டிட்டுப் ்பா்யன்’னு பசால்ல ளவக்கும்” என்்றார்.

ஏழு நாட்்களும் பா்கவதே ்ேைாவில் இடம்பபற்ற
நாட்கங்கள், நடனங்கள் எல்லாம் அன்பு, அ்கநளதே, ் ்காபம்,
வாய்ளே, ஈள்க, உக்கிரம், ்காதேல், குறும்பு என்று ேனிதே
ேனதின் அத்தேளன இயல்பு்களின் பவவ்வறு பவளிப்பாடு 
்கைா்க இருநதேன. நாடகீய ஒப்பளன, ்கண்ளணப் பறிக்கும் 
உளட்களின் வண்ணங்கள், அவறள்றச் சுேநதுப்காண் 
டிருநதே நடி்கர்்களின் அைவற்ற நாட்கத் தேருணங்கள் எல்லாம்
ேனளதேவிட்டு நீங்காேல் ரீங்கரித்துக்ப்காண்்ட இருநதேன. 
பேலட்டூருக்கு விளடப்காடுத்துவிட்டு பவட்டாறறுப்
பாலத்ளதேக் ்கடக்கும்்பாது, ஒரு முதியவர் குச்சிளய
ஊன்றிக்ப்காண்டு படிக்்கட்டு்களில் இ்றஙகி, குச்சியுட்ன்ய 
தேண்ணீருக்குள் மூழ்கி மூழ்கி எழுநதோர். அவளரயும் 
எல்்லாளரயும் என்றும் குளிர்விக்்கட்டும் ்காவிரி! 
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