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PREFACE. 

spe 

| This book contains five humorous pieces of dif- 

Ferent kinds—hence [ have called ita Kadambam or 

Mixture. 

The firstis an adaptation of a humorous English 

book entitled ‘The Travels of Baron Manchausen’'; 

the second is a Farce entitled “Stri Rajyam” or 

Woman's Government: the rest of the pieces are 

humorous stories. . 

The Public are hereby informed that the copy- 

right of these humorous pieces belong lo me; if any- 

body wants to make use of them in any way, they — 

must take my previous permission. 

95th காரரை °38 | 

PAMMAL LODGE, THE AUTHOR. 

MADRAS.



பிரம்மாண்ட டப்புவின் 
உலகப் பிரயாணங்கள் 

மட்க கோல 

முகவுரை 
a tf tence 

நான் இவ்வுலகில் செய்த அசேகப் பிரபாணங்களைப்பற்றி என் 

ஈண்பர்களுக்கு சான் தெரிவிக்குழமுன் எனது விர்த்தார்தத்தை 

அவர்கள் கொஞ்சம் அறிய விரு புவார்களென்று நம்பி, அதைச் 

சுருக்கி எழுதுகிறேன். 

எங்கள் சூடிப் பிறப்பு இல்லாவூர்; எங்கள் தகப்பனார் பெயர் 
’ க க . at . ‘ ள் ட ad க ந 

டப்பு”; அவருக்கு நாங்கள் கான்று பெயர் பிள்ளைகள் பிறச்கோம்;ஏங் 

கள் பெயர் முறையே அர்தர் டப்பு, ஆகாச டப்பூ பிரம்ம டப்ப 

பிரமாண்ட டப்பு என்பதாம். எங்கள் தகப்பனார் கதியனா சாஸ்இரம் 

என்னும் பெயர் பெற்ற சாஸ்திரத்தில் மிகவும் நிபுணர் ;) அவரை 

Das சாஸ்திர த்தில் தோற்கடிக்க வேண்டு மென்று பலர்முயன் 

றும் பயன் படாமற் போயிய்னு. ஒரு சமயம் எங்கள் ஊருக்கு 

அடுத்த ஊரில் இருக்த பொய்யாம் மொழிப் புலவர் என்பவர், வரை 

மேற்கண்ட சாஸ்இரத்நில் வெல்ல வேண்டு மென்னு எங்கள் 

ஊருச்னா வந்தார். அச்சமயம் எங்கள் வீட்டில், என் தகப்பனாரும் 
+ . ௩ * * . . eo பச உரு ௩. ௩ 

தமயன்மார்களும் இல்லை, நான் ஒருவன் மாதிதமம் இருக்ே தன்; வச் 

தவரை வரவழைத்து உட்காரச் சொல்லி உபசாரம் செய்து, வச்ச 

சேதி என்னவென்று கான் வினவ, அவர், *உன் சகப்பனாசை கற்பனா 

சாஸ்திர EBX கெல்ல வேண்டுமென்று வக்இருக்கிே றன” என்று 

* 2 é¢ . ப ௬ 4 [| . ச 

பதில் கூறினார். “அப்படியா சமாசாரம், அனால் முதலில் என னே 

வென்ற விட்டு, பிறகு என் சுகப்பனாரிடம் வா சாட முயலும், என்னு 
* + mh * ட * ட ட . * ம் | ர 

நான் கூற, இப்படியே ஆகட்டும் உன்னுடைய கற்பனா சக் இயைக் 

தாட்டு பார்ப்போம் என்னார்”, உடனே சான் என் தகப்பனார் கற் 

Liga) Fé Hue எனக்கு ஆயிசத்திலொரு பங்கு கூட இரை, ஆயி
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னும் ஏதோ தெரிர்தமட்டும் சொல்லுகிறேன் என். தகப்பனார் 

கலியா: ணத்தின் ே போது, பிள்ளையாருக்கு முதலில் என்னைச். தேங் 

காய் உடைக்கச் சொன்னார்கள், அப்படியே நான் தேங்காயை 

உடைக்க, மேல் முடி ஆசாசமாகிவிட்டது,  &ஜ் மூடி. பூமியாக 

விட்டது, WES HES தண்ணீர் சமுத்திர ஜலமாட விட்ட, 

ஆகவே இதெல்லாம் எனக்கு சொச்தமாகிவிட்டது; நீங்கள் ஏதா 

வது கற்பனா சாஸ்திரத்தில் பேசுவதென்ஞுல் இச்சு எல்லைக்கு 

வெளியிலிருந்து பேசுங்கள்” என்றேன். இதைக் கேட்டவுடன் 

வர் பிரமித்துப் போய், “உனக்கு வயெெ சென்ன அப்பாரி?' என்று 

- கேட்டார்; ௮சன். பேரில் எனக்கு வயது - ஐர்தாகிற து . என்று 

தெரிவிக்க,.. உடனே தன் - ஞூக்கின் பேரில். விரலை mags gid 

கொண்டு மெல்ல அப்படியே தன் ஊருக்குக் திரும்பிப் “போய் 

விட்டார்... | . 

இப்படி ப்பட்ட இர்த்தி வாய்ச் தவர் THEM SHINS BY CRS 

- குப். பிழ்காலம், ௮வர் பெயர் கெடாகபடி அவரது நான்கு பிள்ளை 

களாகிய நாங்கள் sot சாஸ்இரத்தை?ய கைப்பற்றி பழகி 

வச்தோம். எனக்குப் பிறச்தத முதல். பிரயாணம் செய்வதில் மிக 
வும் பிரியம்; ஆகவே எனக்கு - வயது 18 ஆனவுடன் எப்பொழுதும் 

இவைளியூர்களுக்குப். பிரயாணம் செய்வதிமலயே என் காலத்தை 

ஒழித்து : வருகிறேன்; : அப்படி. செய்த பிரயாணங்களில். டந்த 

விஷயங்களுள், ச 9லவற்றை எனது கண்பர்களுக்கு இனி தெரிவிக் 

GG mea. . | 

முதல் கதை 

சங்கத்தை வென்ற கதை 
ஒரு முறை ஆப்பிரிக்கா தேசத்திலுள்ள எய்து தேசத்தரசர், 

என்னைத் தன் விருந்தினனாக அஜைத்திருக்தார். எங்களிருவருக் 

சூம் வேட்டையாடுவதில், இருந்த Note பிரியமே எங்களை முதல் 

முதல். இகே.தர்களாக்இ வைத்தது. ஒரு காள் "நான் : காலை முதில் 
-நீல ஈதிக்கரையோரமாக. சாயங்காலம் வசையில். இற்கு 2 வேட்டையாடி
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விட்டு, களைப்புற்றவனாப், ௮திக காழிகை . பொறுத்து உணவை 

உண்டு விட்டு ஈதிக்கரையோரமாக உறங்களனேன். சற்று நேரம் 
பொறுத்துக் கண் விழித்துப்பார்ச்க, சாயங்காலமாய் விட்ட. 

இவ்வளவு நேரம் . தாங்விட்டோமே : அரசர். or தாவனு கோபங் 

கொள்வாசே என்றும் கவலையுடன் எழுந்திருக்க முயலும் பொழுது, 

சற்று தூரத்தில். உயரமாக வளர்ந்திருந்த நாணற்கோரையின் பகீ 

BD FO FN வென்று ஒரு சப்தம் என்: காதிற் பட்டது. . என்ன 

வென்று திரும்பிப்பார்க்க, ஒரு சுங்கத்மைக் சண்மடன்! என் ஆச்சரி 

யத்தை என்னென்று சொல்லுவன் ! என் கையிலோ ஒரு யுக 

மூமில்லை. சாயங்காலத்தில் ௮தன் இரு கண்களும் இரண்டு பெரிய. 

கெருப்புப்பொறிகள்போல் என் கண்ணுக்குப் புலப்பட்டன. ப௫த் 

இருக்கும் ௮ச்சிற்கத்திற்கு ஆகாரமாக அகன் வயித்தில் கான் சீக்கரம் 

வாசம் பண்ணவேண்டியதுதான் என்று தீர்மானித்2தன். ஆயினும் 

என் தைரியத்தை மாத்திரம் சான் கைவிடவில்லை. அச்சிங்க த்திற்கு 

நான் இரையாவஜானாலும் ஒரு கை பார்திதுவிட்டுத் தான் பிறகு 

க் கதியை ௮அடையவேண்டுமென்று தீர்மானித்தவனாப், கான் என் 

சொக்காயின் சைகளைக் தள்ளிக்கொண்டு ௮தை எதிர்க்க விரைத்து 

நாலடி வைத்தேன்; இதற்குள். ௮ச்சிங்கமானது. என் மீனு பாய 

யத்தனித்தது. - அச்சமயம் என் அர் அதிர்ஷ்டச்தினாுலோ, ௮ல் 

ல என் அதஇர்ஷ்டத்தினாலோ, அங்கிருந்த ஓரு கல் தடுக்கி பொதி! 

என்று திழே விழுந்தேன். அட்சணம். என்: மீது wre இங்க 

மானது, கான் கீழே விமுர் ததினால் தன் சூறி தப்பி, என் உடலின் 

ஸீ ஜு பாய்க்று சென்றது, ஒரு ௯கணத்திற்கெல்லாம் என் Geir 

புறமாக. (நதியின் பக்கமாக) Agente gs: கர்ஜிப்பதை. விட்டு, 

arG gr அயாமடைக்ததுபோல் சப்திக்க ஆசம்பிக்தது, என்னடா 

என்று திரும்பிப் பார்த்தால், மிகவும் ஆச்சரியகரமான ஒரு காட்டு 

யைக்கண்டேன் ! பிறகு நான் ஊ.ூத்தறிர்தபடி, சான். நதியோரம் 

நின்றுகொண்டிருந்த பொழுது அதன் சரையிலிருர்சு ஒரு பெரிய 

முதலையானது என்னை விழுங்க வாயைச்திறச்து கொண்டு வந்து 

கொண்டிருக்கவேண்டும்; இதற்குள்ளாக சிக்கச்ை தக் கண்டு கான் 

இரும்பி அதனை எதிர்க்கப் போனபோது ௮ம் முதலை. பின்னால். என் 

னைத் ஜொடபர்க்து.. வக் இருக்கவேண்டும்; சங்கமானது. தன். குறி
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தப்பிப் பாய்ந்தபொழுது, நேராக அப்பெரும் மு தலைவாயில் க்கி. 

யிருக்கவேண்டும், என்று அறிந்தேன். நான் திரும்பிப் பார்த்த 

பொழுது Fuad Bar wt முதலைவாயில். அப்பொழுது தான் 

போய்க்கொண்டிருர்தத! சிங்க த்தின். தலை... முதலையின். வாயில். 

அழைந்துக்கொள்ள இ௫ண்டும். அலைகளின் பாஷைகளில் "கூக்குர 

லிட்டுச் சண்டைபோட,  அரம்பித்தன | சிங்கமான தான் தப்பித் 

தக்கொல்ள  மு.ஜலையின் வயிற்றில் துஜைய ஆரம்பித்தது! முதலை 

யானது சிங்கத்தை விழுங்க: ஆரம்பித் தது: கடைசியில் இங்கம் 

Be பலசாலியாயிருந்க படியால் முதலையின் பின்புறமாக வர 

ப ஆசம்பித்கது. இச கிகுள்ளாக ரான் எனது ஈண்பராகய எ௫ப்தூ 

தேசதச்தாசரிடம் ஒடிப்போய். ௮வாது வாளை வ ங்கக்கொண்டு 

வேகமாய்: வந் 2தன், அப்பொழுது தான் தங்கத்தின் UD (psa 

யின் பின்புறமாக வெளிவச ஆரசம்பிதீதது. இதுதான் ௪ம்யமென்று 

அவ்வானினல் அதன் தலையை ஒரே வெட்டாக: வெட்டினேன். 

வெட்டுண்ட தலை என் காலருகல் விழ அதன் தாடியைப்பிடித்து 

இடது. காத்தால். தூக்கிக்கொண்டேன். வயிறு இயிர்து மூ.தலை 

இறந்து போகவே, அதன் வாலை வலது கரத்தால் பிடித்த இழுச் 

அக்கொண்டு, என் ஈண்பர் எகிப்து தேசு. ௮சசர் இருச்குமிடம் 

இப்படியே போய்ச் சேர்ந்தேன். உடனே அவருக்கு ஈடர்த. விர் 

தாந்தத்தையெல்லாம் . சவிஸ்தாரமாகச் சொல்ல, அவர்" எனது 

தைரியத்தையும் வீரத்தையும் மெச்சி 4 ஷேர் மக்கர் ஷா. என்கிற 

eee பெயா் அளித்தார்; அதன் பொருள். * இங்க முதலை 

ராசன் ்? என்பதாம். கான். அத்த ATF HOG ௮ப்பெருத்த முதலை 

யின் கிழிச் ச உடலைத் தைத்துப் பரிசாகக் கொடுத்தேன். அதைத் 

தன். தேசத்திலுள்ள. கெய்ரோ என்னும் பட்டணத்திலுள்ள 

மியூஜியத் (Museum) அக்குல் கொடுச்அ விட்டார். ௮ உயிரு 

டனிருக்க. பொழுது, சுமார் பதினாறு அடி. நிகள. மிருக்கவேண்டும்; 

இதந்த பின் கான் அளந்து பார்த்தேன், இப்பொழுதும் இதைப் 

படிப்பவர்கள். -இக்கதையைப்பற்றி எ. சாவது. சந£தகப்பட்டால், 

உடனே. or BIL gH தேசம் போய் கெய்சோ மியூஜியத்தி இல் ' ௮ம் முூ.தலை 

யின்... உடலைப் . பார்த்துக்கொள்ள லாம். - அனால், or Sle ga தேசம் 
மிகக் த்த் வெயிலுள்ள சேசமாகையால். சூரிய வெப்பத்தினால் 2) sar
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ara no Cater aap அல்ல எட்டடி சுருங்கிப் போயிருக்கலாம், 
அச்சிங்க த்தின். தலையைப் பதப்படுத்தி கான். விட்டில் மேஜையின் 

பேரில் நெகொள் வைத்திருக்தேன். SBE வருஷங்கள் அப்புடியே 

யிருந்தது; சென்ற தாது வருஷத்துக். கருப்பில் ௮) ஒரு .சாள் 
இசவு மிகவும் ப௫ியாயிருக்த பூனை ஒன்று ௮தைச் இன்று-விட்டது. 

மனுராள் நான் எழுர்து பார்த்தபொழுது, அச்சங்கத்இன் பற்கள் 

மாத்திரம் கம விருந்து கடந்தன. அவற்றுள் ஓன்றை ru 

... கார்தீதமாக கான்.என் கடியாரச் சங்கிலியில் பொன். கட்டுப்போட்டு. 

மாட்டிக்கொண்டிறாக்வேறன். : | யார் வேண்டு மோனாலும்  இன்ரைக் 

Ge அதைப்பார்த்அக்கொள்ளலாம். . இதை வாசிக்கும் ஈண்பர்கள் . 

is எல்கத்தின் உடல். என்ன வாயிற்றென்று அறியவிருப்ப : 

மானால், அம்முதலையின் வயிற்மை றக் ஈறிக்தான் பார்க்கவேண்டும் ; 

து ஜீரணமாடுப் போய்விட்டதோ இல்லையா என்னால் கிஜமாகச் 

சொல்ல முடியாது. | | 
டுத்தி 

இரண்டாவது கதை. 

LOT BTS கோயிலுச்சியில் குதிரை யை 

LADY IDB 

எனக்கு மிருக வேட்டையில் மிகவும் மிரியமூண்டு என்பதை 

என். சண்பர்களெல்லாம் சன்கு அறி வார்கள். ஆகவே. ஒரு முறை 

ஷியா. தேசத்து. அரசர் என்னைத் தன். ஊருக்கு வரவழைத்து 

என்னைத் கன் தேசத்திலுள்ள காகெளிலெல்லாம் : வேட்டையாடும் 

ug உத்திரவு கொடுச்தார். ௮௪ சமயம் நேர்ந்த. சில சம்பவங்களை 

உண்மையாக, . மற்ற வேட்டைக்காரர்களைப். போல் பொய் சலப் 

பில்லாமல், எழுகிறேன். . 

.... ஒருமுறை ஒரு காட்டில், காலை முதல் என் குதிரை மீதேறி 

வேட்டையாடி பல மிருகங்களைக் கொன்று களைப்படைஈே த்ன், 

FT LIST OLA Bl Qo rao. ஆசம்பி EGA BI, என்: னுடன் 

வந்த பரிவாரங்களெல்லாம்; வேகமாய்ச். செல்லும் என் கு இசையைப்
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பின் பற்றி வ் அ௮சக்தர்களாகி எங்கேயோ பிரித்து விட்டனர். சர்ன் 

தனியஞனேன்.. இரவு எங்காவது பட்டணம் சென்று தங்கவேண்டு 

மென்று; களை த்துப். போன என் குதிரையை மெல்ல : ஈடத்திக் 

கொண்டு தூரத்தில். வெளிச்சம் தெரிந்த பக்கமாகப் போனேன். 

நான் போகப் போக அந்த வெளிச்சமும் தாசத்தில் போக ஆரம் 

பித்தது. மறகாள் விசாரிச்சு பிறகுசான்-இத்திபத்தின் உண்மையை 

பதிக்தேன். இசை. உண்மையறியாக பாமரஜனங்கள் கொள்ளிவாய்ப் 

பிசாசு என்பார்கள்; Qs (pb A gird பொய். இது காகெளில் Gam 

நில் உண்டாகும்படியான ஐர் வித இயாகும், இதைப் பற்றிச் சென்ற 

தினால், மிகவும் இருட்டிவிட்டது; என் குதிரையும் கடக்க ௪க்இ 

பற்றுப் போய் விட்டத... ் அதன் பேரில், கரி இனி இரவில் எங்கு 
போவது என்று அந்து . அபிப்பிராயத்தைக் 'கைவிட்டவளாம்) 

குதிரை ஏதாவது மாமொன்றில் கட்டிவிட்டு, நான் பக்கத்தில் 

படுத் தறங்கலாமென்று Biro Sat பார்க்கு, நான்கு. பக்கமும் 

ஓரே பனியாயிருர் தது. சற்று தூரத்தில் ஏதோ ஒரு மூளை தெரி 

ag Gure தோன்றிய்து. . அங்கு கஷ்டப்பட்டு என் குதிரையைக் 

கட்டிவிட்டு காலை முதல் : வேட்டையாடிய சிரமத்தினால் கானும் 

பக்கத்தில் ஒரு புறமாகப் -பமித்து.. உடனே. நித்திரை போய் 

விட்டேன் | 
காலை எழுந்து கண்விழித்துப் பார்த்தால், நான் ஒரு பட்ட 

ணத்தின் தெருவில் படுத்திருப்பதைக் சண்டேன் ! . நான்னு புறமும் 

வீதிகளும் ' POs ond இருர்கன. என் குதிரையைக் காணோம் ! 

கான் என்ன "செய்வத? பொழுது விடிந்ததும் விதிகளில் ஜனங்கள் 

உலாவ தேம்பித் தனர்... அவர்கள் எல்லாம் கும்பல் கும்பலாக, ந்ர்ன் 

இர ந்த. இடத்திற்கு வடக்கு. புறமிருந்து. ஒரு மாதாக் கோயிலைச்      

    

வர்கள்: எனில்லாஸ் ஹம்மாதாக் "கோயிலின். கோபுரத்தின். ‘As 

ர ஹைன் எட்டிக், கரப்ட். கொண்டிருப்பை தச்சண்டேன். Ban 

HOUTEN CVT CTE GE HLS காட்கெழூர்கள் என்னு தலை தூக்கி
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அக்கேபு£த்தின் Karson su utiés, weGaraGor உச்சியில், 

கட்டப்பட்டு : என் . குதிரை. (தொங்கல். கொண்டிருர் கைச் 

கண்டேன்! எனக்கு. ஒன்றும் அர்ச் சமாகவில்லை;$நம்றிராத்திரி எங்கு 

டார்த்தாலும் பனிக்சட்டியாயிருக்க ஓர் . இடத்தில் ஈமது சூதினை . 

யை, ஒரு மூளையில் கட்டிவிட்டு, ஒரு. .புறமாகப் படுத்துக் 

கொண்டோமே, இன்று காலை நாம் இந்த ஊருக்கு எப்படி. ab 

தோம் ? ஈமது குதிரை இம்மாதாக். கோயிலின் , சகர த்தல் எப்படி, 

கட்டப்பட்டு தொங்கிக் கொண்டி ருக்றெ௮ு ? என்று என் அண்ணிய 

அறிவைச் கொண்டு ஆராய்ந்து பார். த்தேன். உடனே உண்மை 

வெளியாயது எனக்கு! நானிருந்த ஊரர்.ருஷியா சேசத்தில் gr 

ஊர் என்பது எனக்கு ஞாபகம் வந்தத, முந்தியகாள் இரவு கான் 

அந்த ஊருக்கு வந்த பொழு, பனிபெப்து ஸ்னோ. (Snow) 

என்னும் பனிக்கட்டிகள் கிறைர்து பட்டணமெங்கும் அம்மாதிரிக் 

"கட்டிகளால் மூடப்பட்டிருச்சது; இம்மாதாக் கோயிலின் கோபு£. 

இகரம் மாத்திரம் ௮௧ உயாமாயிருக்தபடியால், அப்பனிக் . கட்டி 
யின்.மீது ஒரு மூளையைப் போல.சோன்றி யிருக்க வேண்டும். இவ் 

வுண்மையை. ws Suse ga எதோ தெய்வா னேமாய் ஈமு குதிரையைக் 

கட்ட ஒரு ஆப்பு € இடை த்ததே ஒன்று நான் என் குதிரையை. அதில் 

கட்டிவிட்டு பக்கத்தில். | படுத் அறல்கயிருக்க வேண்டும்; . காலை 

யில் சூரியன் உதயமாக 'அப்பனிக் கட்டிகளெல்லாம். சூரிய வெப்பச் 

இனால் உருகிப் போகவே, சான் மெல்ல BB gi BC rp தெருவில் 

வந்து... சேர்ர்திருக்க வேண்டும்; என். குதியையோ அம்ம .தரக் 

கோயிலில்: சிகரத்தில். கட்டப் பட்டதினால், அங்கே .. தொக்கிச் 

கொண்டிருக்க. வேண்டும்; . என்னும் உண்மை வெளியாயது. கான் : 

முன்னால் வேட்டையாடிய இளைப்பினால் ' வச்ச dm gr ses BO 

பனிக்கட்டிகள். உருகி சான் மெல்ல BS ip தெருகில் விழுச் சதை 

| ௮ியாமற் போனேன். உடனே என்குதிரையின் மீனு பரிதாபப் 

பட்டு, என் கைத். "தப்பாக்யை எடுத்து. £ழிருக்தபடி சட, அது 

சட்டியிருக்க கயிற்றண்டை சரியாகத்தாக்கி, FG on அத் 

த, குதிரையும் கீழே ACE EB. உடனே அதன். பேரில். ar we 

கொண்டு. ரஷியா இதசத்ு. அரசர் தங்கியிருந்த. ஊர் போய்ச் 

Gets gare,
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இது நேர்ச்தஇன் உண்மையைப் .பரீட்டிக்ச வேண்டு மென்று. 

யாருக்காவது: விருப்பமிருக்தால் உடனே ருஷியா. தேசத்திற்கும் 

போய் மாஸ்கோ. என்னும். ஊரில் இருக்கும் ஒரு பெரிய மாதாக் 

கோயிலின். Aer soe இன்றும். பார்க்கலாம்... அனால் அதில் என் 

'ஞுதிளையைக் - கட்டிய கயிற்றின் அண்டு இன்னும் இருக்கிறதோ 

என்னமோ நான் உண்மையாகச் சொல்ல முடியாது; இருந்தாலும் 

"இருக்கலாம் இல்லாவிட்டாலும் | இசாது என்பது என்னவோ 

முன்றாவது. கதை. 

கொடிய கோனாயை கொன்ற கதை 
pe 

- மது நாள்: .அசசாது மோரண்மனையில் ௪ சான் கொஞ்சம். இளைம. 

பாதிய பிறகு, அரசர் என்னைச் தன் அறைக்கு அவசரமாக வா 

asp gs arr. என்னவோ வென்று. சான் துரிதமாய்ப் 'போய்ப்' 

பார்த்தேன். அவர் தன். பிரஜைகளெல்லாம் அருகாமையிலுள்ள 

இர் காட்டில் ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமான கோனாப், ஆடு. மாடுகளை 

| அழிப்பதாயும், (6 BU, பக்கம் செல்லும் ஜனங்களுக்கும் மிகவும் 

இடையூராக. இருப்ப தாசவும் G) த்ரிவி த்து. என்னை ௮ திக் கொல் லும். 

படி. வேண்டிஞார். அச்சமயம் அவர் பக்கத்திலிருக் ௪ Sf UT மனைவி, 

ஷியா Gos pb grt eply அப்படி ப்பட்ட கோனாயை மூடி யுமானால்... 

உயிருடன் பிடித் தவத்தால், தங்கள் , கலைககசமாகிய (9டர்ஸ்பர்க் என். 

லும் ஊரிலுள்ள “உயிருள்ள. மிருகக்காட்சி? 2 தோ ட்டத்தில் வைக் 

ட் கலாமென்று சேட்டார்கன். அப்படி உயிருடன் பிடித்து வருவது ப 

சாத்தியமானால், கொன்ற. அதன் உடலையாவது” கொண்டு. வந்தால் 

gta ger WDE, அங்குள்ள. மியூஜியத்தில் வைக்கு "விரும்புவ. 

( | shell, ser rar. அதன். பேரில் ஏதோ. முங்ன்று: பார்கக    
     தேன் என்று. சொல்லிவிட்டு உடனே. அவசரமாகப் புறப்பட்டே 

அக்காட்டிற்கு.. geen gee வந்ததும்... இக்கு | 

மேய்த்துக். கொண்டிருந் சுவர்களை... Ashes க்கே னாம் 

மிடம் அறிக்தூ; அதன் மடி. ச்சுவடுகளைக் சுண்டு பிடி, த்து: அவற்றைப் 
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பற்றி ஜாக்ரெதையாகச் சென்றேன். . அந்த இடையர்களெல்லாம் 

கொஞ்சம் தாரம் எனக்கு வழி காண்பித்துவிட்டு, பிறகு woo are, 

கோனுய்க்குப் பயந்தவர்களாய், பின் தங்கிவிட்டனர். தான், மாத் 

இரம் எனக்கு சுபாவமாயுள்ள தைரியததுடன் என் துப்பாக்கியை 

மாத்திரம் கையிலெடுத்துக் கொண்டு, ௮வ்வட ர்ந்த காட்டிற்குள் 

கோனாயைத்தொடர்ந்து சென்ோன். கொஞ்சதூரம் சென்றபின் 

அ சாயத்ையளாவிய விருட்சங்கள் மேலே அடர்ந் இருச் சபடியால் 

சற்று இருளாயிருக்த த. அ.சனால் கான் எத்திசை கோக்கிச் செல்லி 

றேன் என்பதையும் கவனிக்கமுடியவில்லை. உடனே ஒரு குகையின் 

வாயிஓ;க்கெதிர்போய்ச் சேர்ந்தேன்... முகைக்குள். ஒருவேளை அக் 

Caren தக்கிபிருக்கக்கூடும் என்று எண்ணினவனுப் உற்றுப் 

பார்க்க, சற்று தராத்தில் ஒரு யானைக்குட்டி போன் ற ஒரு உருவம் 

தெரிக்க. அறுதான் அக்கோனாப் என்ன கண்டவளாய், இன்னும் 

௮ரூஇற்சென்ற உற்றுப்பார்க்க, ௮தன் இரு கண்களும் இரண்டு 

கெருப்புப்பொறிகள் பால் பிரகாசித்தன !- உடனே அதைச் HD au 

spate oor அப்பாக்கியைம் கையிலெடுத்து, ௮கனுள் குண்டு 

போட என் குண்டுப்பையைப் பக்கத்தில் தடவிப்பார்க்க அது 

சா தாரணமாயிருக்குமிடம் காணப்படவில்லை ! என்னுடைய மன 

நிலைமை அச்சமயம் எப்படி மிருந்திருக்கவேண்டுமென் ற நீங்கே 

யோூத்அ.அ௮றியலாம்.  அப்பயங்கசமான கோனாய்க்கும் எனக்கும் 

சுமார் பத்து கஜம் தானிருக்க. என்னைக். கண்டதும் அக் 

கோனாய், கம்மை யாரடா இவ்வளவு: தைரியமாக எ.இர்க்க வருவது 

என்று ஆச்சர்யத்துடன் பார்த்தது போலும்! அசை கேசாகப் 

பார்ப்பதையவிட்டு என் கண்களை சற்று அப்புறம் அகற்றினால், இப் 

படிப்பட்ட அஷ்ட மிருகங்களின் வழக்கப்படி, தன்னைக் கண்டு பயப் 

Ger gre எண்ணி, என்மீது உடனே பாய்க்து எ என்னைக் கொன்று 

விடும் என்பதை அதிந்தவனப், என் கண்களை ஹே தன் கண்களை 

விட்ட்கலாது உற்றுப் பார்த்தன் ! | இப்படி நரங்களிருவரும் பத்து 

நிமிஷம் வசையில் ஒருவசை ஒருவர் உற்றுப் பார். ச்துக்கொண்டி ருக் 

தோம். ஆயினும் எத்தனை நோம் நாங்கள் இப்படிப் பார்த்துக் 

கொண்டிருக்கக்கூடும் ? ௮ப்பொழுஅ. எனக்கு ஒரு யுக்தி: தோன் 

நியு. . உடனே. ஒரு. கையால் என் அப்பாக்கியைப் பிடித்னுக் 

2
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கொண்டு மற்றொரு கையால் என் காலண்டை யிருந்த கற்களில், 

என் அப்பாக்கிக் குழாய்க்குச் சரியான ஒரு கல்லை TO Sg, Whe 

தடைச்திருக்த: என் இரண்டு ஞு குழாய்களையுள்ள அப்பாக்இயில் ஒரு 

குழாயில் அதைப் போட்டு கெட்டி த்தேன். உடனே எனக்கு இன் 

னொரு யுக்தி தோன்றியது. ஒருவேளை ஒரு குண்டு தவறினாலும் 

தவறுமென்று மற்றொரு குழாயிலும் அப்படியே மற்னொரு கல்லைப் 

போட்டு கெட்டித்துக் கொண்டேன். இவ்வளவு நேரமும் என 

கண்களை அதன் கண்களைப் பார்ப்பதைவிட்டு அகற்றவில்லை. ௮ 81 

வும் என் கண்களைப் பார்ப்பதைவிட்டு அகற்றவில்லை! பிறகு ஒரு 

ணம் என் கண்களை நான் சிமிட்ட, அச்சமயம் அக் கடும் கோனாய் 

இதான் சமயம் என்று என் மீது பாய்வதற்காகக் குனிந்தது. 

நானும் இதுதான் சமயம் என்று, இறந்து கொண்டிருர்ச அதன் 

வாய்க்கு நேராகக் குறிவைத்து என் துப்பாக்கியின் ஒரு குழாயைச் 

சுட்டேன்;௮தில் கெட்டித்திருச்த கல்லானது அக்கோனாயின் வாயில் 

அழைச்சு; உடனே குண்டு அடிபட்ட ௮க்கோனாய் பயத்தால் ஒரு 

பாய்ச்சலாக கூகையை விட்டு வெளியே ஐட ஆரம்பித்தது! சான் 

உடனே அதைப் பின்ப£்றி ஓட ஆரசம்பீ த்தேன். DESIG சுமார் 

ஆ! மயில் இப்படி நாங்கள் ஓடி யிரூப்போமென்று நினைக்க 2றன். 

கடைசியாக கோனாய் களைப்படைந்து சளர்க்து மெல்ல நடக்க 

அரம்பித்தது. இதுதான் தக்கசமயம் என்று எண்ணின வஞுய், 

என்து அப்பாக்கயின் மற்றொரு குழாயையும் அதன் பின் பாரத்தில் 

குறிவைத்து சுட்டேன். உடனே அதிலிருர் த மற்றொரு கல்லானது 

கோனாயின் பின்புறம் அழைந்து; ஒரு ௯ண ச்திற் கெல்லாம் 

கோஞாயின் வயிற்நிலிருச்து ஒரு பெரும் சப்தம் கேட்டது ! என்ன 

ஆச்சரியம் என்: கீழே விழுர்த ௮க்கொடிய மிருகத்தின் ௮௬௫. 

சென்று பார்ப்பதற்குள், ௮க்கோனாயின் உடல் வெடித்து சன்னா; 

பின்னமாய்க் இழிக்கப்பட்டு ஆகாயத்தில் வெகுதூரம் வரையில் 

பறந்து விழுந்து] விட்டது. கோனாயிருர்த விடத்திற் போய்ப்பார்க்க 

கோனாயே ௮ங்கு அகப்படவில்லை! ரான் ௮ங்கு சண்டதெல்லாம் 

இரண்டு கற்களே! ௮க் கற்களைப் பிறகு பரிசோதித்துப் பார்த்த 

தில், சஞுமுஇிக் கற்கள் என்று கண்டேன். அப்பொழுது தான் 

கோனாயின் உடல். சன்னாபின்னமாய்ப் போனதற்குக் காராணத்தை.
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உண்மையில். அறிந்தேன்! முதலில் சுட்டகல் வாய்வழியாக வயிற்றுச் 

குள் நேராய்ப்போய் தங்க யிருக்கவேண்டும். பிறகு இரண்டாவது 

சுட்ட கல் பின் பக்கமாக வயிற்றுக்குள் துழைந்து முதற் சுட்ட 

கல்லைச் சர்திச்சவுடன் இவ்விரண்டு கற்களும் ஒன்றையொன்று 

தாக்கவே நெருப்பு உண்டாகி, வெடி மருந்தைப் போல் வெடித்து 

அக்கடும் . கோனாயின் உடலைச் இன்னாபின்ன மாயக் கிழித்திருக்க 

வேண்டும். ரூஷியா தேசத்ன அசசர்க்கும் சாணிக்காம் இச்செய்தி 

யைச் தெரிவித்து இன்னொரு சமயம் அப்படி ப்பட்ட Caren) ஏன் 

சண் முன் அகப்பட்டால் உயிருடன் பிடித்து வருவதாகச் சொல்லி 

சமாதானப்படுத்தினேன். 

இக்கைதயைப்பற்றி WT Trg FHC GEIL MY, என்றைக்கு 

வேண்டுமென்றாலும் இரண்டு sGQSs கற்களை எடுத்துக் 

கொண்டு என் வீட்டிற்கு வந்தால், என் இரண்டு குழாய் அப்பாக் 

Rous கொண்டு, அவர்கள் வாய்வாழியாக ஒரு கல்லைச் சுட்டு. 

மற்னொன்றை பின்புறமாகச் சுட்டு, : அவ்விரண்டு. கற்களையும் 

அவர்கள் வயிற்றில் சந்இக்கச் செய்து அவர்கள் உடலை வெடிக்கச் 

செய்வேன். யார் வேண்டுமென்ராலும்இப் பரீட்சை பார்க்கலாம். 

om DO PATOO— 

நான்காவது கதை 

ஆச்சரிமான மான வேட்டை 
படை. 

ஒரு முறை காலஞ்சென்ற மாட்சிமை தங்கிய விக்டோரியா. 

சாணி அவர்கள் என்னை சீமைக்கு அழைத்திருர் சனர். அச்சமயம் 

வழக்கம் போல் அவர்கள் கோடைகாலச்தில் ஸ்காட்லாண்டு 

தேசத்திற்குப் போயிருக்த போது என்னையும் கூட அழைத்துச் 

சென்றனர். அங்கு ஒரு காள் ஒரு ஏரிக்கரையோரம் கான் உலாவி 

விட்டு, சரமபரிஹாரமாக "ஒரு செடியின் நிழலில் உட்கார்ந்தேன். 

ஆங்லெத்தில்  அச்செடிக்கு செர்ரிட்ரீ (Cherry tree) என்று 

பெயர்; அது சுமார் 6 அடி. உயாமிருந்தது.. எனக்குக் கொஞ்சம் 

இளைப்பாயிருக்க, அச்செடியின் பழங்களை ஒன்றென்று யெடுத்துத் 
தின்றுகொண்டி ருந்தேன். ௮ச்சமயம் ஏரியின் எதிர்புறமாக ஒரு கலை
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மானானத தண்ணீர் குடிக்க, akg, கொட கொட. என்கிற சப்தத் 

டன் தண்ணீர் குடிக்க ஆரம்பித்தது. அம்மானான து மிகவும் ௮ழ 

இய இரண்டு கொம்புகள் உடையதாயிருர் தது. சரணியாருடைய 

தோட்டத்தில். அதைப். Gy த்துவைத்து வளர்த்தால் அழகா 

யிருக்குமே யென்று யோசித் தவனாய், ஒரு.யுக்தி செய்து, ௮தைக் 

கொல்லாமல் பிடிக்க வேண்டு. மென்னும் எண்ண முடையவஞாய், 

நான் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்; செர்ரி. பழத்தின் கொட்டை 

யொன்றை. ௮தன் மண்டைக்கு. கேராக: வி௫: எறிர்தேன். இப்படிச் 

செய்ததில் என் அபிப்பிராயம் என்ன வென்றால், அக்கொட்டை 

அதன் மண்டையில் தாக்கி அம்மான் .மூர்ச்சையான உடனே 

அதைப் பிடிச்னச்கொண்டு போகலாம் என்பதே. நான் எறிந்த 

அக்கொட்டையான் து மானின். மண்டை யில் சரியாகத் . தாக்கிய 

போதிலும், மான் ழே விழுக்து. மூர்ச்சையாகாமல் வெருண்டு. 

ஓடிப்போய்: விட்ட. நமது எண்ணம் கைகூடவில்லையே. என்கிற 

விசனதக்அடன் கான் ௮ன்று ராணியாரின் ௮அரண்மனையைப் போய்ச் 

சேர்க்சேன். காரியம் நிறைவேருசபடியால் இதைப் பற்றி ராணி 

யாரிடம் கான் ஒன்றும் சொல்லவில்லை. 

பிறகு. பல வருஷங்கள் “கழிச்தன. விக்டோரீயா மகாராணி 

'யார்களும் காலகதியடைச்தனர். பிறகு பட்டத்துக்கு வர்த ஏழா 

வது எட்வர்ட் சக்ரவர்த்தியவர்கள், இங்லொர்துக்குப் போ 

யிருந்த யென்னை தன் னுடன் ஸ்காட்லாக்அுக்கு ஒரு முறை அழைத் 

அச் சென்றனர், இச்சமயம் ஸ்காட்லார்திலுள்ள உயர்ர்க மலைப் 
O பிரதேசங்களில் மான் வேட்டையாட என்னைச் தன்னுடன் அழைத் 

அள் சென்ளுர்.ராங்கள் ஒவ் வாருவரும் ஒவ்வொரு புறமாய்ப் பிரிக்து 
9 சென்றோம்; நான் இசண்டு மூன்று மான்களைச் சுட்ட பிறகு, அவை 

களின் பின்ஞக மலைப்பிரசேசங்களில்: ஓடி.ச்சென்ற இளைப்பினால்- 

ஒரு கற்பாறையின் மீது சற்று. படுத்தேன். உடனே நான் உறங்க 

விட்டிருக்க வேண்டுமென்று. நினைக் வேன். கொஞ்சம் நாழிகைக் 

'கெல்லாம் கண்விழித்து எழுச்திருக்க, சாயங்காலமாய் விட்டது. 

என்னைக்சாணோமே யென்று. எங்கு அரசர் தேடுகரொரோ என்று. 

அஞ்னெவனாய், எழுச்திருக்து அ வரிருக்குமிடத்தைக் கண்டுபிடி தத 

இருட்டுமுன். அவர் பக்கம் போய்ச்சேர வேண்டுமென்று ஆவல்.
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கொண்டவனாய், THT புறமும் சுற்றிப்பார்த்துவிட்டு ௮க்கற் 

பாறையின் 3 கோக்க, என் சண்ஸணுக்கு ஒரு: மிசவும் ஆச்சரிய 

மான காட்சி தென்பட்டது. அம்இருக்த எல்லாச் செடிகளும் ௮சை 

வற்றிருக்க, ஒரு செடி மாத்திரம் இங்கும் - அங்குமாக உலாவிக் 

கொண்டிருந்தது! இதென்னடா. இ௫ு! இச்செடி எப்படி ஈடக் 
கிறது என்று Cura gs sacl, ௮து என்ன. செடி யென்று. உற்று 

கோக்க, ௮து ஒரு சொரி செடியாயிருர்சது ! ௮க் கழ் பாறையின் 

அருகில் ௮ச்செடி ஈடந்து வர, மெல்ல மே?லயிருக்த நான் அச் 

செடியிலிருந்து ஒரு சொரிப் பழத்தைப் பறித்து. . தின்றேன். 

உடனே கான் பலவருடங்களுக்கு முன் இச் தேசத்தில் சாப்பிட்ட 

சொரி பழத்தின் சுவைஈஎயப் போலவே யிருக்க, ௮ச்த பழய ஞாப 

கம் எல்லாம் எனக்கு வர்தது. உடனே இச்செடி எப்படி நடக் 

கிறது என்று அறியவேண்டி ௮சன் மூறலத்தைப்பார்க்க, ௮ச்செடி 

ஒரு இளைமானின் தலையில் முளைத்திருந்ததைக் கண்டேன் ! அப் 

பொழு அ௮ச்செடி sig கொண்டிருந்த காரணத்தை. அறிந் 

தேன்! மூன்பு கான் அம்மானைப பிடிக்க எறிந்த. Gere Gare 

டையானது அம்மானின் மண்டையில் தங்கவே, பிறகு அத் 

கொட்டை அங்கு. வேளுன்றி செடியாக மூளைக்து, சாளடைவில் 

பெரிய மரமா: விட்டது. உடனே தான் நின்று கொண்டிருர்சு கற். 

பாறையைச் சுற்றிக்கொண்டிருந்த அம்மான், பறுமுறை என் கைக் 

கெட்டிய தூரம் வந்த பொழு... அம்மரத்தின் கஇளையொன்றைக் 

கெட்டியாகப் பிடித்துக்கொண்டு அதன் மூலமாக இறங்க. ௮ம் 

மானின் பெரிய முதுகில். குதிரையின் மீது உட்காருவது . போல் 

உட்கார்ந்து கொண்டேன். உடனே அம்மானை பயப்ப டவேண்டா. 

மென்று தட்டிக்கொடுத்து, மான் பாஷையில், ௮ரசரது 

வின்ட்சர் (Windsor Park) பார்க்கில் வைத்து - நன்னுகப் 

போஷிப்பதாக வாக்களித்து; அதன் இரண்டு. கொம்புகளையும். 

இரண்டு கைகளினால் பிடித்துக்கொண்டு, அதை pref ருக்கு மிடம் 

மெல்ல ஈடத்திக்கொண்டு போனேன். அக்ருர் சவர்களெல்லாம் 

(அரசர் உட்பட) ஒரு மானின் தலை மீது பத்தடி உயசமிருக்கும். 

ஒரு மாம் முளை த்திருப்பதையும் [ம் அம்மானின் முதுகின் மீது. கான். 

சவாரி செய்துகொண்டு வருவதையும் சண்ட. மிசவும் ஆச்சரியப்.
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பட்டனர். பிறகு அரசரிடம் ஈந்த விர்த் தார் 55 தயெல்லாம் கூ. றி, 

விக்டோரியா... மஹாராணிக்குக் காணிக்கையாக நான் . எண்ணி 

யிருக்கு அம்மானை, அவர்களுடைய மகனாகிய. எட்வர்ட். அசர் 

பெறும்படியாக . வேண்டினேன். அவரும் . அதைச் சந்தோஷத் 

டன் எற்றுக்கொண்டார் அம்மான் பல வருஷகாலம் ௮ரசுரு 

தோட்டமாயே வின்ட்சர் (Windsor) பார்க்கில் இருந்தது. போன 

வருஷம்தான் அம்மான் - வயோதிகம் மேலிட்டு . மறித்த தாகவும் 

அதை அப்பார்க்கன் ஒரு புறம் புதைத்து. விட்ட தாகவும் எனக்கு 

சேதி வந்தது. ௮ச் செர்ரி விருட்சத்தை அந்தச் தோட்டத்தி 

லேயே ஒரு பக்கம் ஈட்டு வைத்திருக்கிரார்களாம். 

இதை கேட்டும் இங்கிருக்கும் ஈண்பர்கள் இக்கதையைப் 

பற்றி ஏதாகிலும் சந்தேகப்பட்டால், என்றைக்கு வேண்டுமென்ரு 

லும் என்னை  இங்கலார்துக்கு அழைச்அச் சென்றால். அங்கு 

வின்ட்சர் பார்க்கில் - இருக்கும் அந்த "செர்ரி விருட்சத்தை கான் 

காண்பிக்கிறேன். 
—sOPeoo — 

ஐந்தாவது கதை 

தான ஒறு ௮. ரசனான கதை. 
பவடய 

இந்தியா தேசத்தின் கீழாக உள்ள சமுச்திரத்தில் லட்ச: 

வுகள்... என்று அமோகம் இவுகள் இருக்கின்றன. அவைகளைப் 

பார்க்க வேண்டுமென்னும் ௮வா எனக்கு கெகொளாக இருச்தஅ. 

அ.த்இவுகளைச்சுற்றிலும் அடிக்கடி பெரும் புயல்காற்றுகள் அடிப்பத 

(னால் சாதாரணமாக மாலுமிகள் : கூட ௮ வைகளின் அருகில் கெருக்கு 

வதில்லை. அகவே கான் அரேகம் .மாலுமிகளை த் தங்கள் கப்பலில். 

ண்மை. அங்கு கொண்டு போகும்படி வேண்டியும், அப்புயல் காற்று 

களுக்கு. அஞ்சி அவர்கள் முடியாசென்று சொல்லிவிட்டார்கள், 

அதன் மீது இதற்கு ராம் என்ன செய்வது, என்று கான் இர்தித்துக் 

"கொண்டிருக் கையில், அகஸ்மாத்தாய் சான் அங்கு போய்ச் சேரும் 

படி. நேரிட்டது; ௮.சன் விவரத்தை: உங்களுக்குச் தெரிவிக்கிறேன், 

ஒரு சமயம்: -லற்கைக்குப் போயிருச்சு பொழுது ' அங்கு நீவரா.
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ஆலயம் என்லும் மலைமீதுள்ள - என். பங்களாவின். உப்பரிகையில் 

ஒரு நாள் கான் வேடிக்கையாக. *டப்பூஸ்' - என்னும் பெரிய காறி 

மூடியை விட்டுக் கொண்டிருந்தேன். டப்பூஸ் என்பது. ஒறு பெரிய 

காற்முடி யாம், ல சமயங்களில் அதன் வாலில் கழுதைகளைக் கூட 

கட்டிவிடுவது வழக்கமுண்டு, அதற்காக அதைவிடும் Brevi or 

மிகவும் பருமனுடையதாயிருக்கும். அப்படிப் பட்ட டப்பூசை நான் 

விட்டுக் கொண்டி.நர்த. பொழுது, வெகு. தூரத்தில் ஆகாயத் 

இல் அக்காற்றுடியை விட்டு விட்டு, என்னுடைய சாலெல்லாம் 

போக, அதன் முகனையைமா த்திரம் இரண்டு கைகளாலும் கெட்டி. 

யாய்ப் பிடித்துச். கொண்டிருந்தேன். உடனே திடீரென்று. ஒரு 

பெரும் கரற்று புறப்பட, அப்படியே வேகமாய் உயர்ந்த என் காற் 

மூடியின் பின்னால் அதன் கயிற்றைப் பிடித்துக் கொண்டிருந்த 

நானும் சளெம்பிவிட்டேன் ! பிறகு என்ன செய்வது? கயிற்றைப் 

பிடித்திறார்த கைபை விட்டால் சான் கீழே விழுந்து இறக்க 

வேண்டியதுதான். எவ்குகான் போகிறதோ பார்ப்போம், ஸ்வாமி 

யிருக்கிளுர், என்று சயிற்றைவிடாமல் அக்காற்றாடியுடன் ஆகாயத் 

இல் காலும் upig சென்றேன். அரேகம் மயில் இவ்வாறு பறந்து 

போனபின், காற்று கொஞ்சம் பட்டாக, என் காற்றாடி கீழே இறக்க 

அரம்பித்து; எங்கு நாம் சழுத்திரத்தில். விழுக்து OAC gp Bor 

என்று பயர்தேன்; தெய்வா இன த்தால். ஒரு இவில் என்னை மெல்ல 

இதக்க ஆசம்பித்தத. ழே இறங்கும் பொழு நான் கவனித்துப் 

பார்த்தேன். ஒரு ஆரசரது உச்யானவனம் போலிருக்க. ஈடுவில் 

ஒரு . பெரிய மாளிகை இருந்தது. சுற்றிலும் ஆயிரச்கணக்கான 

உயர்ந்த பெரிய விருட்ஷஷங்கள் இருந்தன. அவைகளில் ஒன்றின் . 

இனியில் நான் இறக்கப்பட்டேன். நான் . உடனே, மறுபடியும் 

எதாவது காற்றடித்தால், எங்கு மறுபடியும் காற்மூடியின் வாலில் 

இக்கல் கொண்டு பறக்க வேண்டுமோ . என்று பயந்து, காற்றுடிக் 

கயிற்றை. விட்டு விட்டேன். அ௮ம்மாத்இன் உச்சியில் நின்று ரான்கு 

பக்கமும் சுற்றிப்பார்த்தேன். மிகவும் அழகான கோட்டமாயிஞர் 

த. ஒரு பெரிய மனிதர் (வர் அத்இவின் ௮ரச௪சென்று பிறகு 

நான் கண்டேன்) நானிருந்த மரத்தின் ழ் உலாவிக் சொண்டிருந்௪ 

தாம். அவருடன் பேசலாமென்று வாய்திறக்கு முன், மறுபடியும்
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பெரும் புயற்காற்று ஒன்று ஏழு சான் இறங்கியிருக்ச மரமும் 

அதன் சுற்றிலுமுள்ள மாங்களும் ஆகாயத்தில் இளம்பிவிட்டன ! 

'இதில் ஒரு வேடிக்கை யென்ன வென்ளால். இப்புயற் காற்முனது 

ழிருர்து. மேலே அடி.த்தபடியால் இம்மாங்களெல்லாம் Carre 

மேலே ஆகாயத்தில் சுழன்று கொண்டே போயின ! . இவ்வளவு 

கஷ்டமும், அகப்பையிலிருர்.து ௮க்கினியில்' விமுர் ௫௮ போலாயிற் 

றே, என்று பயர் தவனாய் என் கண்களை மூடிக்கொண்டேன். ௪.௪ சனை 

கேரம் இம்மாதிரி - அச்சுழற் காற்றினால் கான் உயரப் பறர்தேனோ 

எனக்குத். தெரியாது. இடீரென்று ஆரம்பித்த காற்று, இடீரென்று 

நின்று போகவே, காவேறியிருக்க மாழும் மற்ற மரங்களும் EG up 

இறங்க: ஆரம்பித்தன. இதில் ஆச்சரியமென்ன வென்றால், எல்லா 

மரங்களும் தங்கள் தங்கள் கேர்கள் ஊன்றியிருந்த பெரும் பள்ளங் 

களுக்கு கேராக. இறங்கி அவைகளிற் போய்ச் சேர்க்ரன ; நான் 

ஏறியிருந்த மாம்மாத்தியம் சான் அதன் மீது ஏறி யிருச்த. கார 

ண்த்தினால் சன்று நினைக்கிறே தன்) ஒரு புறமாகச் சாய்ந்து அதன் 

ப்ள்ளத்தில் விழாது ஒரு பக்கமாக விழஆரசம்பித்த; அப்படி விழும் 

போது, அங்கு உலாவிக் கொண்டிருந்த அத்தீவின் ௮ர௪.ர.து நிலை 

யில் விழு, ௮ வர். பாபம் ! மண்டையுடைந்து மாண்டனர் ! இதை 

நான் பிறகு. தான் அதிர்தேன். மரம் பூமியில் விழுர்,த. வேகத்தினால் 

சன் மூளை கலங்க - மூர்ச்சையானேன். எத்தனை om peng ௮ம் 

மாஇரியாச மூர்ச்சையாயிருந்ேேதன் என்று என்னால் சொல்ல: 

முடியாது, பிறகு நான் பிரக்ஞை அடைந்து ஈண் விழித்துப் பார்க்க, 

என்னை ஒரு பொன்மயமான கட்டிலின் மீது வளர்த்து யிருக்கக் 

'சண்டேன் ! என்னைச் சுற்றிலும் அத்தேசத்து மந்திரிகள் முதலா 

ஜோர் சூழ்ந்திருந் தனர், என்ன. இவன்று விசாரித்ததில், நான் ஏறி 

பிருக்த மரம் விழுர்த.தினால் அத்தேசத்து அரசர் மடிர்ததாகவும், 

அந்த - மன்னர். மிசவும் கொடுங்கோல். அரசனா யிருக்தபடியால் 

அவர் மடிர்கதற்காக அவர்களெல்லாம் மிகவும் சந்தோஷப் படுவ 

தாகவும், அந்த அரசர்க்கு அண் சந்ததி . 'யில்லா தபடியால், 

அவருக்கு பதிலாக என்னை ற த்இிவுக்கு அரசனாக அவர்களெல்லாம் 

நிய்மித்த;சாகவும் . எனக்குத் - இதரிவித்தனர். நான்: என்ன 

செய்வது? இதுவும். -ஈம்முடைய ' அதிர்ஷ்டம் ... தான். என்று
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எண்ணியவனாய் அவர்கள் 'வேண்டுகோளுக்கெவ்கி 2/5 Aer இல 

காலம் ௮சசனாக ஆண்டுகொண்டிருச்சேன். . ஆயினும் அ௮வ்வாழ்வு 

எனக்குப் பிடிக்கவில்லை ; எப்படியாவது சிக்ரெம் அ.த்திவை: விட்டு 

என் சொச்த தேசம் போக வேண்டுமென்னும் எண்ணம் என்னை எப் 

பொழுதும் பாதித்துக் கொ: ண்டிருர் தது; இதற்கு. ஒரு cepa Sus 

காரணம், அ௮த்திவின் வழக்கப்படி. இறகர்த  மன்னர்து மனைவிய 

செல்லாம், என் மனைவிகளானதேயாம். 

எப்படி அ.த்திவினின்றும் தப்பி. மறுபடியும் இந்தியா Cpe 

மாயெ ஈம. சாட்டை வர்அ சேர்ர்ே) தன் என்றெ கதையை இன் 

Cec ௪மயம் உங்களுக்குச் தெரிவிக்ேன். 

ஆறாவது கதை 
கோணாயைக் குதிரையாக்கிய கதை 

—+fo— 

ரூஷ்யாதேசத்து HFT SH குமாசத்தியின். விவாகத்திற்காக 

என்னை ஒரு முறை அச்சேசச்திற்கு வரும்படி. எமுதியிருக்தார். 
அச்சமயம் பொலாண்டு தேசத்தின் வழியாக ரெயிலில் நான் 

HTET SG ராஜ தர்னிக்குப் போகும்போது, வழியில் பனி அதிகமாக, 

செயில். பானை ,தயெல்லாம் பனிக்கட்டிகளால் மூடப்பட்டிருக்த 

படியால், கான் செயிலை விட்டிறங்கி, ௮.ச்தேசத்தில் பனிகாலத்தில் 

ஜனங்கள் 4 சாதாரண்மாகச் செல்லும் ஸ்லெட்ஜ் (Sledge) என்னும் 

ஒருவித வண்டியில் ஏறிச்சென்றேன். அது சக்கரமில்லா ௪ வண்டி; 

குதிரை கட்டி பிழுப்ப; முசாள் கலியாணமாகையால் அதற்குள் 

எப்படியும் மாஸ்கோ (Moscow) பட்டணம் போய்ச் சேரவேண்டு 

மென்று ௮ இவேகமாய்க் குதிரையைச் அரத்திக்கொண்டு டு போனேன். 

சாயங்காலம் வழியில் ஒரு பட்டண த்தில் ஒரு சத்திரத்தில் (1௩0) 
sa 'போஜனம் கொண்டு புறப்படும் சமயத்தில், ௮ச்சத்தரக்காரன் 

நான். மாஸ்கோவுக்குப் ,போவதையறிர்தவனாய், *இன்றிரவு போக 

வேண்டாம், நாளை காலை புறப்பட்டுப் போங்கள்”? என்று தடுத்தான். 

அதற்குக் காரணம்கான் கேட்க, (வழியில் ஒரு பெருங் காடொன்று 

3
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இருக்கிறத, அதில் சில இனங்களாக ஒரு பெரிய கேசனா யொன்று 
வழிப்டோக்கர்களை யெல்லாம் கஷ்டப்படுத்இக் கொண்டிருக்கிறது, 
உங்களுக்கும் ஏகாவது ௮ தனால் அபாயம் நேரிட்டாலும் தேரிடும்”? 
என்று சொன்னான். இந்த கோனாய்களுக் கெல்லாம் நான் பயப்படு 

பவனில்லை; கான் எப்படியும் காளை காலை ராஜ குமாரியின். கலியாணத் 

திற்குப் போய்ச் சோவேண்டு மென்று சொல்லிவிட்டு, உடனே 

இசவையும் பாராது என் ஸ்லெட்ஜ் வண்டியில் புறப்பட்டேன். 

அதிக வேகமாய்க் குதிரையைச் சவுக்இனால் அடித்துக் கொண்டு 

போகும் பொழுது, ௪ச்திரக்காரன் குறிப்பிட்ட காடு வர். சேர்ச் 

SB; sree புறமும் சுற்றிப் பார்த்தேன்--ஒரு கோனாயை 
யும் காணோம். சத்திரக்கான் அக்கோனாய் சற்றேறக்குறைய ஒரு 
குதிரையின் பெருமனிருக்கும் என்று சொல்லியிருக் தான்; அவ் 

வளவு பெரியதா யிருந்தால் ஈமது. கண்ணுக்குப் புலப்படாமற் 

போகாது என்று தஇர்மானித்தவனாய், வேகமாய் என் வண்டியைச் 

செலுத்திக் கொண்டு போனேன். கொஞ்ச நோத்திற் கெல்லாம் 

என் பின்னால் ஒரு பெரும் . சப்தங் கேட்டது; என்னவென்று 

திரும்பிப் பார்த்தால், ௮க்கோனாய் என்னை பின்பற்றி ஓடி.வரு வதைக் 
கண்டேன் ! ௮.சனின்றும் சப்ப என் குதிரையை. அ௮திகவேகமாய்ச் 

செலுத்தியும் ௮க்கோனாப் என் குூதிரையைவிட கிறிது பெரியதா 
யிருந்த படியால் என் குூதிரையைவிட வேகமாய் ஓடிவர்சது; வசவர 

௮து எனக்கு அருகில் வருவதை அதன் காலடிச் ௪ப்தச். இனால் கண் 

டேன். ௮.கனுடன் சண்டை போட்டு ஈம்மால் வெல்லுவது அசாத் 

இயம் சான்று அ௮றிந்சவனாய், ௮௫ மிகவும் கிட்ட வந்தவுடன் என் 

-ஸ்லெட்ஜ் வண்டியி ,வருவ.துஉரட்டும் என்.௮ு குப்புரப்படுத் துக்கொ 

.ண்டேன். உடனே சான் நினைத்தபடியே ஆயிற்று ; என் பின்னால் ஓடி 
வக்ச கோளாய் வேகமாய்ப் பாய்ந்து என்னைக்காண்டி என்கு திரையின் 
பின் பக்கத்தைப் பற்றிக் கொண்டது. உடனே ௮தை அவசரமாகக் 

இன்ன ஆசம்பித்தது ! கோனாய் பின் பக்கம் கடிக்க ஆரம்பிக்கவே 

என் ஸ்லெட்ஜ் வண்டியிலிருர் த குதிரை கோய் பொறுக்க முடியாமல் "இன்னும். அதிக வேகமாய்ப் பறக்க ஆரம்பிச்சது. சிறிது நோச் 

திற்கெல்லாம் அக்கோனாய் குதிரையின் உடலை எல்லாம் தின்.றுவிட, 

மிகுதியாயிருக்த குதிரையின் தோல் மாத் இரம் அப்படியே 

பாம்பின் சட்டை பிரிவது போல் பிரிந்து ழே விமுர்அ விட்டது.
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இதன் பலனாக அ௮க்குதிரையின் கடிவாளம் முதலிய ஆர்னெஸ் 

(harness) கோளயின். உடலில் மாட்டிக் கொண்ட! இததான் 

அமயம் என்று, நான் எழுந்து உட்கார்ந்து என் ஜாட் ட்டியினால் 

கோனாயை, குதிரையை படிப்பது. போல் அடிதி3 தன். . உடனே 

கோனாய் ஏதோ பிசாசு தம்மை அடிக்கறது என்று பயந்ததாய் 

காற்று வேகமாய்ப் பக்க ஆரம்பித் தத ! இப்படியே கொடுங் 

கோய் பூட்டிய என்ஸ்லெட்ஜ் வண்டியை தட்டிக் கொண்டு மாஸ் 

கோ ஈகாத்தின் ௮ரசர் ௮ரண்மனையைப் போய்ச் சேர்க்தேன். மற்ற. 

சனவான்களெல்லாம் குதிரைகள் பூட்டிய வண்டியில் அங்க விஜயம் 

செய்ய, சான் கோய் பூட்டிய வண்டியில் வந்து சேர்க்ததைக்கண்டு, 
அரசர் உட்பட அங்கிருக்தவர்களெல்லாம், மிகவும் ஆச்சரியப் 

பட்டனர்... நான் அரண்மனையின் முற்றம் போய்ச் சேர்ந்ததும், 

என் வண்டியை இழுத்துக் கொண்டு வந்த ௮க்கொடிய கோனுாய், 

குதிரையைத் இன்றதினுலோ, அல்லது அச்சனை மயில் என் ஸ் 

லெட்ஜ வண்டியை இழுத்து வக்ததின 3 உலா) அல்லது என் சவுக்கடி. 

பொறுக்க முடியாததினாலோ, இழ விழுச்து இறக்க௪. உடனே 

எல்லோரும் இக்த ஆச்சரியசாமான கோனுயைப் பார்க்க அருளல் 

செருல்கிஞெர்கள்... அப்பொழுது. HFTH தளகர்தீதா ஒருவர் 

ஓ ! இதுதான் mest vd பிரபாணிகளை யெல்லாம். இன்னற் 

படுத்திக். கொண்டிருக்க கொடும் Gan enti!” or என்னு தெரிவித்தார். 

அன்றியும் அதைக் கொல்பவர்களுக்கு ' அளிப்பதாக பறையை 

வித்திருக்த பரிசை எனக்குக் கொடுக்க வேண்டுமென்று. ௮௪: 

ருக்கு தெரிவித்தார்... அரசரும் ௮த்தொகையை எனக்குப் பரிசாக 

அளிக்க வா, நான் வேண்டாமென்று தடுத்து, ௮தை ராஜ சுமா ரிக்கு 

கலியாணப் பரிசாகக் கொடுக்கும்படி. வேண்டினேன். அதன் மீத 

அரசர் அகமகிழ்ந்து © 'ஒனாயை ஐட்டிய ஒப்பில்லா வீரன்”? என்னும் 

அர் த்தமுடைய ருஷ்பா பாஷையில் எனக்கு இறு. பட்டப் பெயர் 

அளித்தார். இக்கதையை பற்றி யாராவ சர்? சகப் படுவ தானால், 

உடனே ருஷ்யா தேசத்து. ௮ரசரிடம் போய் கேட்டுச் கொள்ளலாம், 

அவ்வரசர். இது பொய் என்னு தெரிவித்தால் இனி மேல் கான் 
ஒரு சதையையும் சொல்வதில்லை என்று பிரமாணம் செய்கேன். 

(குறிப்பு: ருஷ்யா தேசத்து ௮மசர் இறந்து இருபது வருஷங்களுக்கு 

மேலாூறது. இப்பொழுது அவச மேல்.விலாசம் எனக்குச் சரி 

யர்க தெரியாது].
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எழாவது கதை 

ட் Oy ஓ ° 
நான்.சநீதிர மண்டலம் போன கதை 

amon fone 

கேற்றைத் இனம் எனது பிரயாணங்களில் ஒரு சதையைச் 

சொல்லி முடி த். தவுடன், உங்களில் ஒருவர் (அவர் முபயரை இங்கு 

கொல்ல எனக்கு இஷ்டமில்லை) இ துவரையில் நீங்கள் கூறிய பிர 

யாணக் கதைகளை மிகவும் உன்னிப்பாய்க் கேட்டுக் கொண்டு வக் 

6 தன். ௮ வகளை ஆராய்க்து பார்க்கும்பொழு, அவைகளெல்லாம் 

உண்மையானால் உங்களுக்கு நா.று வருடங்களுக்கு மேல் வயதா 

யிருக்க. வேண்டுமே, உங்களைப் பார்ச்கால் முப்பத்திரண்டு வயது 

aun லிபனாகத் தகோன்றுகிறீர்களே, இதற்கென்ன சமாதானம் 

சொல்துஇிறிர்கள் 2 என்று ரக௫யமாய்க் கேட்டார், ௮ப்பொழுது 

நான் *இதில் ஓ ஒன்றும் ரகூயமில்லை இ, ற்குக் காரணத்தை நான், 

ander கதையில் வெளிப்படுத் த2 றன்” என்னு பதில் உரைக்ேேேன். 

ஆகவே - இன்றைத்தினப் 1 சான். ௮நகம் ஆயிரம் வய 

அுடையவனுயினும், என்னும் இளமை மாருதிருப்பதின் காரணத் 

தை; உங்களுக்கு நான் சந்திர மண்டலம் சென்று HY BEE Gl 

அமிர்தத்தைப் பானம் செய்து இல்விளமைல பப் பெற்ற உண்மை 

யான கதையை, சொல்லுறேன் கேளுங்கள். 

௮ரேசகம் ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பாக (நான் இதற்குக் 

கணக்கு வைக்காதது என் பேரில் தவறு கான்) சான் இம௰யமலைக்குப் 

போயிருக்கேன். ௮க்கே பிரம்மகபாலம் என்னும் தர் இடத்இல். 

. ஒரு. சித்தரைக் கண்டு நான் அவருக்குப். பணிவிடை செய்து. 

Gan airy. HS Bor. அவர் ஒரு நாள் என்னுடைய சுஸ்ரூஷைக்கு 

மெச்ச... உனக்கு என்ன வரம் வேண்டுமென்று கேட்டார். 

“ஸ்வாமி, நான் அமிர்தபானம் செய்து, தேவர்களைப் போல் 

என்னும் மாருத. "இளமை யுடையவனா யிருக்க விரும்புி2றன்”” 

அன்று. சொன்னேன். . ஆனால் சந்திரனிடத்தில் அமிர்தம் கடைச் 

கும். அக்கு. போய். அதைச். சாப்பிட்டெவா என்மூர். சான் சந்திர. 

மண்டலத்திற் ற்கு எப்படிப் போவது என்று. இகைத்து நிற்க, அவர்
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அங்கு அருகாமையில் இமயமலையில் முளைத்திருக்க ஒரு செடியின் 

வித்தை எடுத்து, 908 ஏதோ ஒரு. மூலிகையின் ஈ௪த்தில். 

தோய்த்து, என் கையில் கொடுத்து, ஐரிடத்தைக் காண்பித்த, 

(இங்கு இசை ஈட்டு இனம் இர்தமான௪சரசலிருக்கும் தண்ணீரைக் 

கொண்டு வந்து ஒரு குடம் வார்த்துக் கெண்டுவா, முதல் நாள் 

ஒரு அடி உயாம் செடி வளரும், இரண்டாவது நாள் இரண்டடி அடி. 

வளரும் மூன்ம் சாள் நான்கு ௮டி வளரும், இப்படியே நாளுக்கு. 

நாள் இரட்டிப்பாக வளரும், சக்கரத்தில் ௮ச்செடி சந்திரமண்டலச் 

தை எட்டும், பிறகு நீ ௮ச்செடியின் மீ£ தறி சக்கிபண்டலம் போய்ச் 

சோலாம்” என்று: கூறினர் நான் அவ்வர்றே அவ்வித்தை ஈட்டு, 

தண்ணீர் வார்க்துக் கொண்டு வா, சல. தினங்களுக்கெல்காம் அச் 

செடி சர்திர. மண்டலத்தைக் இட்டியல தக்கண்டு சச்$தோாஷிகத் ஐ, 

gor BCs Fé Bir wart. FIG wor Gs waar. 

ஆங்கு போன பிறகு அமிர்தம் இருக்குமிடச்ைதை அறியாது 

இங்கும் அங்கும் நான் சுற்றிக் கொண்டிருக்க, அ௮ங்கிருச்த ஒரு 

மஹான் என் மீது பச்சாத்தாபற்.. கொண்டு . அறு இருக்கு 

மிடத்சை எனக்குக் காண்பித்து ௮தில் கொஞ்சம் சாப்பிடும்படி 

செய்தார், ஆனால் அப்படிச் செய்பு முன் சர்திரமண்டலத்தி 

அள்ள இரகூயங்கள் ஒன்ரையும் சான் பூமண்ட்லத்தில் ஒருவருக் 

கும் சொல்லக் கூடாது என்னு. என்னிடம். சத்தியம் வாங்கிக் 

கொண்டார். கவே அங்கு நான் சண்ட boa அற்புதங்களைப் 

பற்றி உங்களுக்கு நான் இன்னம் சொல்வ தற்இல்லை. அந்த. அ௮மிர்தத் 

சை ரான் சாப்பிட்ட பொழுது, எனக்கு வயத முப்பத்திரண்டு; 

அது முதல் இஅவரைக்கும், அதன்பலனாக, கான் முப்பத்திரண்டு 

வயதிலேயே யிருக்கிறேன். 

ரான். சந்திர மண்டலத்திலிருக்து எப்படி பூமிக்கு. திரும்பி 

வர்ேேேன். என்று நீங்கள் அறிய விரும்புவீர்கள் என்று நினைக்க 
ஜேன். உங்களில் பெரும் பாலர், நான் ஏறிப் போன. செடியின் 

வழியாகத் திரும்பி வந்திருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பிர்கள் 5) 

அப்படி செய்யவில்லை கான். எனென்றால், நான் சந்திர மண்டலத் 

அக்கு போனதும், அதுவளர்ந்த வனத்தில் ௮ச்செடிக்கு மான௪ 

சரசின் தண்ணீரை வார்க்க மறந்து போய் விட்டபடியால், ச்
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Gey. வாடி. வதக்கி சுருண்டு போய் விட்ட ! சிக்கிரம் பூமண்டலம் 

இரும்பிப் போக வேண்டுமென் னும் எண்ணம் எனக்குண்டானஅம் 

அச்செடியைப் பார்க்க; . ௮ என் கண்ணுக்கும் புலப்படவில்லை ! 

சான். என்ன செய்வ? எனக்கு அமிர்த மிருக்கும். இடத்தைக் 

காண்பித்த. பெரியவரிடம் போய், என் கஷ்டத்தைத் தெரிவிக்க, 

அவர் எனக்கு ஒரு பெரிய குடையைக் கொடுத்து, iB af 

அள்ள ஒரு. பெரிய மலையின் உச்சியின் மீதேறி, இக்குடைபைப் 

ிடி.ச்.அக் கொண்டு பூமியை நோக்கக் குதிப்பாயாயின், இக்குடை 

வரிக் த, உன்னை ஒரு அபாயழுமின்றி பூமிக்குக் கொண்டு போய்ச் 

சேர்க்கும். என்ரு தெரிவிச்தார். அவருக்கு வர்சனமளிச்து, நமஸ்கா 

ம் செய்துவிட்டு, ௮வர் சொன்னபடியே சர்திரனிடமிருர் ௪ பெரிய 

மலையின் கெரத்இின் மீதேறி, ௮வர் கொடுத்த குடையைப் பிடி த்துக் 

கொண்டு பூமியைக் குறித்து, ஓர் நாள் பெளர்ணமியன்று கான் 

குதிக்க. குடைவிரித்து சிக்கிரம் பூமியை. வர்து Cris gar. Ces 

ரக௫யத்தை மாத்திரம் பூமியிலுள்ளவர்களுக்குக் தெரிவிக்க அந்த 

மஹானிடம் உத்திரவு பெற்று வச்சமையால், கடையைப் பிடிக் 

அக் கொண்டு ours DAE SI கீமே குஇக்காம் விதத்தை, Ho 

ஐரோப்பிய ௪2 தர்களுக்கு சான் தெரிவிக்க, அதைச். கொண்மி 

அவர்கள் பாரசூட் (Parachute) என்னும் குடையை அவர்கள் 

உண்டு பண்ணினார்கள். . இது கான் சான் சர்திரமண்டலத்துக்குப் 

போய் அங்கிருக்கும் அமிர்தச்தைச் சாப்பிட்டு யெளவனம் மார 

திருப்பதின் ரகசியம். 

இக்கையைப் ' பற்றி யாராவது சந்தேகப் பட்டால் நான் 

உபயோூத்த கூடை இன்னும் என்னிடம் இருக்கிறது. 2005 

'வேண்டு மென்றால் இரவலாகத் தருகிறேன். அசை எடுத்துக் 

கொண்டு இமயமலைக்குப் போய், மவுண்ட் எவசெஸ்ட் (4001ம் 

Everest) என்னும் சிகரத்தின் மீதேறி, மே ஞு குதித்துப் பார்க்க 

லாம். அனால் என் குடைக்கு ஏசாவது சேதம் கேரிட்டால் அதை 

தவர்கள் Fade மராமத்து செய்து கொடுக்க ஒப்புக்கொள்ள 

வேண்டும். 

அடங்டக௮
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எட்டாவஜ கதை 

திமிங்கலத்தின் வயிற்றில் வசித்த கதை 
உட 

ஒரு முறை நான் ஐரோப்பா கண்டகத்திலிருர்த பொழு, 

இரீன்லான்ட் (Green பஹ) என்னும் தேசத்தைப். பார்க்கப் 

போனேன். ஒரு நாள் அங்கு கடற்கரையில் ரான் ஸ்ரானம் செய்து 

கொண்டிருக்கையில் ஒரு ஆச்சரியகரமான சம்பவம் எனக்கு தேர்ச் 

ததா... எனக்கு worm நீச்சத் தெரியுமாதலால் கரையை விட்டு 

மூன். று மைல் தாரம் வரையில் நீச்திச் கொண்டு போனேன். வ் 

விடம் சமுத்திர அலை. அதிகமாயில்லாதபடியால் . மல்லார்ந்து 

படுத்துச் கொண்டு சமுத்திரத்தில் விளையாடிக் கொண்டிருந்தேன். 

'இடீரென்று நான் மிதந்து கொண்டிருந்த ஜலமானது என் தலை 

பக்கமாக வேகமாய் இழுக்கப்பட்ட து! இது என்ன ஆச்சரியம் என்று 

நான் திரும்பிப் பார்க்க, ஒரு பெரிய திமிங்ககமானது தன் வாயைத் 

திறந்து கொண்டு அருகாமையிலிருக்க கடல் நீரையெல்லாம் தன் 

அகண்ட வாய்க்குள் இழுத்துக் கொண்டிருக்கு ; உடனே அதன் 

வாயினின்றும் தப்பிச் செல்ல முடியாதென்று கண்டறிக் சவனாப், 

அதன் வாயருகில் கான் இழுல்கப் பட்ட பொழுது அதன் பற்கள் 

படாதபடி வேகமாய். உள்ளே நிந்திச் சென்றேன். அக்க இமிக்கலம் 

பெரிய திமிங்கலம் என்று முன்பே சொன்னேன். இவ்வளவு பெரி 

யர் என்பது அதன் வயி ந்றுக்குள் ம்பான பிறகு தான் எனக்கு 

நன்றாய்த் தெரிந்தது; அதன் வயிறு மாத்திரம் சென்னையில் விக் 

'டோரியா பப்ளிக்ஹால் ஏன்னு ஒரு கட்டடமிருப்பசாக உங்களில் 

சிலர் கேள்விப் பட்டிருக்கலாம், அவ்வளவு பெரியதாயிருக்தது. 

உள்ளே என் சண்ணுக்கு எப்படி. இது புலப்பட்டது என்று ரிங்கள் 

FHC BEES HTD. YB IG ரான் காரணம் சொல்லாவிட்டால், இர்த 

உண்மையான கதையை நீம்கள் ஈம்பமாட்டீர்கள். இந்தத் Biba 

கலங்களெல்லாம் அடிக்கடி மூச்சுவிட சந்திர மேல் மட்ட த்இற்கு 

வம வேண்டும்; அப்படி. வரும். ஒவ்வொரு சமயமும் D/H வாயைக் 

"இறந்து (அல்லது மூக்கைத் இறர்து- எதை என்று என்னால் உறு 

'தியாய்ச் சொல்லமுடியாது) மூச்சுவிடவேண்டியிருக்கிறது. அப்படிச்
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செய்யும் பொழுதெல்லாம். வெளிச்சமானது ஐ.தன். வயிற்றுக்குள். 

பிரவே௫க்கும். அதனால் அங்கு இருர்ச பொருள்கள் முதலியவற்றை 

யெல்லாம் நான்பார்த்து அறிய அனுகூலமாயிருந்தது. இப்படி. சான் 

அடைபட்டி. HES பொழு, அன்னு காலை ஒன்றும் புசியா திருந்த 

படியால், எனக்குப் பச மிகவும் அ.இகமாயிற்று ; உணவிற்கு என்ன 

செய்வது. என்று நான் யோடுத்துக் கொண்டி ருர்ச பொழுது, அங்கு 

௮.தன் வயிற்றில் குளம் போலிருர் ச ௮.து உட் கொண்ட சமுத்திர 

ஜலத்தில், ஒரு ௪ சிறு படகு மிதந்னு. கொண்டிருக்கக் கண்டேன் , உட 

னே சர்தோஷத்னுடன் அப்படகில்மெல்ல எறிக்கொண்டேன். பிறகு 

மறு முறை உள்ளே வெளிச்சம் ம மூன் சொன்னபடி வந்த பொழுது 

அப்படகில், என் அதிர்ஷ்ட வசத்தால், Df BOO சொர்தக்காரர்கள் 

casas - பலஹாரப்.பெட்டியொன்று. கிடைத்தத. அசை 

உடனே மிகவும் ஆவலுடன் இறந்து அதில் வைத்திருக் ௪ பலஹாரங் 

களில். கொஞ்சம். சாப்பிட்டுவிட்டு, அதில். வைத்திருந்த. ஒரு 

ஸ்பிரிட் ட விளக்கனொல் (Spirit Lamp) கொஞ்சம் காப்பி தயார். 

செய்னு சாப்பிட்டேன் ! என் பி யடங்பயெ போதிலும், எத்தனை 

காலம் நாம் இத்தி இமிங்கல த்இன் -வயிற்றிலிருப்பது. என்னும் மனக் 

கவலை எனக்கு அதிகரித்த. நான் எப்படி இதன் வயிற்றினின் 

றும் தப்புவது சன்று: அலோூத்துக் கொண்டிருக்கும் சமயத்தில், 

இடீரென்று திமிக்கலத்தின் - (paar. gt இடி விழுச் சாற்போல் 

ஒரு பெரிய சப்தம். கேட்டது. உடனே திமிக்கலமானு இந்தப். 

பக்கமும் அக்தப்பக்கமும் பள. அசரம்பி சத்து! நான் ௮தன் வயிற் 

றிற்குள். இருந்த படகின். இரண்டு பக்கங்களையும் கைகளால் கெட்டி: 

யாகப் 'பிடித்துக்கொள்ளவேண்டிய தாயிற்று, கொஞ்ச. நேரத்திற் 

செல்லாம். இமிக்கலமானது ஒரு பக்கமாக மிகவும் வேகமாய் Dope 

கப்பட்ட துபோல் எனக்குத் தோன்றித்று... அது முதல் அது 

வாயைக் இறக்கவில்லை. அதன் காரணத்தைப் பிறகுதான் அதிச் 

தேன்: அது. வாயைத் இறவாதபடியால், உள்ளே ஒரே இருட்டாய் 

விட்டுரு. இதனால், (கொஞ்சம் பயத்தினால் என்று. நான் நிஐச் 

தைச் . கூற வேண்டியவனா யிருக்கிறேன்) சான் பிரக்ஞை யற்று 

மூர்ச்சையானேன்.. இவ்வாறு: எத்தனை காலம் கான். மூர்ச்சையா 

யிருச்ே தனோ எனக்கு sO தரியாது; இடீசென். ௮ என் தல்க்கு நேோர்க
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அத்திமிங்கல த்தின் உடலின் மீது எதோ வெட்டுகிற சப்தம் கேட் 

ட. உடனே தான் கண்விழித் அப் பார்க்க, AFF BID அதிகரித் 

ag ar erat அருகில். வருவறு போல் தோன்றியது. கொஞ்ச 

நோத்திற் கெல்லாம். என் தலைக்கு ரேசாக ஒரு புகைக் கூண்டில் 

மேலே வெளிச்சம் தெரிவ போல் ஒரு வெளிச்சம் தோன்றியது... 

அன்றியும் ஏதோ :.மனிதர்கள் பேசுவது போல். சப்சமும் கேட்க... 

ஆரம்பி த்தது. கான் உலகத்திலுள்ள எல்லா பாஷைகளையும் பேசக்... 

கற்றுக் கொண்டிருக்கிறேன் என்பதை உங்களுக்கெல்லாம் முன்பே 

- தெரிவித்திருச்சிறனே, தனால் அவர்கள் பேசுவது லாப்லாண்ட்.. 

(Lapland): பாஷை. என்பதை... அறிந்தேன்... 'உடனே தான். என். 

மூழுபலதஅடன் அவர்கள். பாஷையில் நான் உள்ளே யிருப்பதை த. 

தெரிவித்தேன். அவர்கள் என் சூரலைக் கேட்டதும் ஏதோ திமிம்: 

கலத்தின் வயிற்றிலிருந்து ஒரு பிசாசு பேசுவதாக நினைத்தார் 

களாம், இதைப் பிறகு அறிர்ேேதன். மறுபடியும் சான் இன்னானெனத். 

தெரிவிக்க, அ௮ப்பயம் நீ க்னெவர்களாய், அத்திமிங்கலத்தின் முது. 

கைப் பிளந்து வழி செய்து கொண்டு, மேலே பிருது ஒரு. கயி 

நிறைவிட, ௮சை கான் பற்றிக்கொண்டு மேலே போய்ச் சேர்க்தேன். 

அப்பொழுது மிகவும் : இச்சரியகாமாய் அவர்கள், நான் ௮த் 

தேசத்தில் .யார் வீட்டில் போய் இறங்க a nes தேனோ, அவர் 

களே என்பதைக் கண்டு சர்ே sre; கீதேன். அவர்களும் மிகவும் சர் 

தோஷித்தனர். பிறகு அவர்களுக்கு என்னுடைய OS eri 5 Song 

யெல்லாம் சொன்னேன். அவர்களும் அ.த்திமிங்கலத்தைத் தாங்கள் 

ஹார்ப்பூன் (Harpoon) என்னும் ஈட்டியாற் குத்தி தி சரைக்கு இழுத் 

அக்.கொண்டு வற்து, அதைக் கொன்று, அதன் பிளப்பர். (Blubber) 

என்னும் கொழுப்பிற்காக goes வெட்டிப் பிளக்க கையைத் 

தெரிவித்தனர். . இதில் இன்னொரு : அச்சரியசகரமான. விஷயம். 

என்னவென்ஞுல், அதன் உடலை எல்லாம். பிளந்து கொழுப்பை 

Ose பொழுது, அதன் . வயிற்றில் கான் இருச்,௪ கப்பலான 

இவர்களுடையதெனக் கண் டறிர்தேன். ஒரு வாரத்திற்கு முன்பாக 

இமிங்கல (வேட்டைக்காக அவர்கள். ௮ப்படஇல். எறிச்சென்ற 

பொழுது, அத்திமிங்கலம் அப்படகைக்சன் வாலினால் அடித்துக் 

கவிழ்,ச் அவிட்டதாம்.. உடனே அவர்சளெல்லாம் நீர்திக். . சப்பித்
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-அக்கொண்டு: போக, அ௮ப்படகை அப்படியே விமுங்கவிட்டதாம். 

கடைசியாக. மற்ொரு அதிசயத்தைக் கூறுகிறேன். : அதன் வயிழ் 

றைக் இழித்துப் பார்த்தபொழுது அதன் வயிற்றின் ஒரு புறம் 

அுபிசேய- (ஞ்) பாஷையில் ஜோனா” (Jonah) என்று 
எழுதியிருந்தது. இது என்ன என்று அவர்களெல்லாம் ஆச்சரியப் 

பட்டனர். நான் உடனே என் சிறு வயதில். பைபில் முழுவதும் 

டடி தீதிருச் சபடியால்; இச்திமிங்கலம்சான் முன்னாளில் ஜோனா 

(ஏரர்ப் என்பவரை விழுங்கி இருக்க வேண்டும் (பைபிலில் கூறிய 

படி); அர்த ஜோனா இகன் வயிற்றில் என்னை போல் இருந்த 

பொழுது, அங்கிருச்ததற்கு அடையாளமாகக் தன் பெயரை 

அதன் வ்யிற்றில் ஒரு புறம் எழுதியிறாக்கவேண்டும், என்று தெரி 

வித்தேன். | ப 

இக்கதையில் யாருக்காவது சச்ேேகமிருந்தால் பைபிலில் 

கூறிய ஜோனா என்பவரைக் “கேட்டு சர்தேகம் Sout sO gd 

கொள்ளலாம், 

ஒன்பதாவது கதை. 

சீரங்கக் கோட்டையை நான் 

அடித்த கதை 

1799: ஆம் வருஷம் Brana LLL oor ih Bg TIRE Ss errr 

பிடிக்கப்பட்ட து என்று மாச்திரம் ஈமது தேசசரித் தரங்கள் கூறு 

இன்றன... ௮ எப்படி. உண்மையாகப் பிடிச்கப்பட்டது என்கிற 

சகசியம். இதுவரையில் யாருக்கும். தெரியாது. அதை உங்களுக்கு 

இன்று தெரிவிக்கி2றன். 

7 எப்படியும் _ ஒரு நாள் இங்கிலீஷ்காரர்களுக்கும் கனக்கும். 

கடும்போர் விளையும், எப்படியும். ௮ச்சமயம் நமத ராஜதானியை 

அவர்கள் முற்றுகை போவொர்கள் என்று யோ௫ச் தவனாய், டிப்பு 

அல் தான் ரங்கப்பட்டணம் கோட்டையை மிக. பலப்படு த்தி 

யிருந்தார். அதற்காக ஆயிரக்கணக்கான பேர்களைக் கொல்லத்சக்க
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ஒரு பெரிய. பீரங்கியையும் தயார். செய்து வைத்திருர்தார். 1799 

டிப்பு சுல்தான் நினை த்தபடியே இங்கிலிஷ்காசர்கள் சரங்கபட்ட 

ணத்தை முற்றுகை போட்டனர். அச்சமயம் என் வீரத்தையும் 

சூட்சும புத்தியையும். அறிச்.ச. இங்கிலிஷ் சேனாதிபதி என்னைத் 

தன் துணையாக அழைத்துச் சென்றார். இவ்வளவு பலமாகக் கட் 

டப்பட்ட கோட்டையை சாம் எப்படி. பிடிப்பது ? என்று ஒருநாள் 

சான்னை யோசனை கேட்டார். அப்பொழுது ௮க்கோட்டையிலுள்ள 

ஆயிரம் பெயரை ஒரே விசையில் கொல்லத்தக்க பீரங்கியை முத் 

லில் அழிக்கவேண்டும் என்று அவரிடம் சொல்லி, அன்று காலை 

ரான் என் தூர திருஷ்டியால் பார்த்த பொழு, அதைச் சுடுவதற் 

காச ஏற்பாடுகளை எதிரிகள் செய்து கொண்டிருந்ததை அறிந்த நான், 

ஒரு யுக்தி செய்தேன். . ஏங்களிடமுள்ள பெரிய பிரங் யொன் 

றைக் கொண்டெரச் சொல்லி, அதை எங்கள் பாசறையில் ஒரு பக்க 

மாக ரகசியமாக சீரங்கபட்டண த்து அற்புதமான பீரங்கிக் கெதி 

ரில் வைத்தேன். பிறகு எதிரிகள் அவர்களுடைய பிரங்கிக்கு மரு 

ந்தை கெட்டி த்துக்கொண்டிருந்கதை என் தூர இருஷ்டி யால். அறி 

ந்து, நேராகக் குறிபார்த்.து,என் பீரங்கியை அவர்களது பிரல்கெ 

குழாய்க்கு எதிராகச் சுட்டேன். உடனே என் பீ.ரங்கியின் குண்டா 

னது, எதிரிகள். பீரங்கயின் . குழாய் - வாயில் BIO Lp By அதில் 

அடைத்திருர்ச மருந்தை வெடிக்கச் செய்தது! உடனே. .பல 

வருஷங்களாகச் தயார் செய்து வைத்திருர்,௪ தங்கள் . பெரும் 

பிரங்கி சன்னா பின்னமாய் உடைந்து போகவே, அங்கிருக்க. சுல்தா 

ன படைவீரர்களெல்லாம் பயந்து. போய் கான்கு பக்கமும் ஐடிப் 

போய்விட்டனர். இச்செய்தியை யறிக்த சுல்தானும். மிகவும் மனக் 

கலக்கம் கொண்டிருந்தார். . இதுதான் சமயம் என்று நான் ஒரு 

பக்ரியைப்போல் வேடம் பூண்டு சரங்கப்பட்டண ததுக்குள் 

நுழைந்து, சுல் சானிருக்குமிடம் போய்ச் சேர்ச்ே தன். சல் தானி 

உம். நான் ஒரு பெரும் ஜோஸ்யன் என்று தெரிவித்தேன். அவர் 

என்னைப் பரீட்சிப்பதற்காக, 4என் மனதில் ஒரு கவலை யிருக்றெ௮, ப 

இப்பொழுது, ௮௮ இன்னதென்று சொல் பார்ப்போம்” என்முர். 

ரான் உடனே, நீர் பலவருடங்களாகக் கஷ்டப்பட்டு தயாரித்து 

வைத்திருந்த . பிரங்கி ௮கஸ்மாத்தாப் உடைபட்ட தனால் மனக்
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இலேசம் : கொண்டிருக்இதீர்!” என்று" தெரிவிக்க, சுல்தான் மிசவும் 

ஆச்சரியப்பட்டு, - என்னிடம் . ஈம்பிக்கையுள்ளவசாய், 16 இவ்வளவு 

சொன்னவர், அப்பிரங்கி அகஸ்மாத்தாய் எப்படி. உடைப்ட்டது 

சொல்லும் என்று என்னைக் கேட்க, அது உடைத்து. விதத்தை 

றிந்த நான், அதைக் கூறி, ௮ங்கு சுல்தான் பிரல்கியை உடைத்து 

ALO sho grr SB woven Yost anes இங்வெஷ்காசர் 

களுடைய குண்டையும். தோண்டி எடுக்கச் செய்து, சுல்கானுக் 

ஞூக் காண்பித்தேன். அதன் பேரில் நான் ஒரு பெரிய மஹான், 

எல்லாம் உணர்ச் தவன், என்று எண்ணினவசாய், என்னிடம் மிகவும் 

அன்பு பாராட்டி. தன் "அரண்மனையிலே இருக்கச். செய்தார். 

பிற்கு ல்தான். வேண்டுகோளின்படி. கோட்டையைக் காப் 

பாற்றுவதற்காக எதோ  மர்திரம்' செய்பவன் போல், கோட்டை 

முழுவதும் சுற்றிவந்து, அங்கு பீரல்கெள், குண்டுகள் முதலியன 

வெல்லாம் எங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கன்றன . என்பதை ' மெல்ல 

அறிந்துகொண்டேன். பிறகு அன்றிரவு சுல்தான் சேவகர்களெல் 

லாம். தூங்கிக். கொண்டிருக்கும் பொழுது, பெரிய பிரல்கெளுக்கு 

வைக்கப்பட்டிரும் த பெரிய குண்டுகளை யெல்லாம் சின்ன பிரங்கிகளி 

டமும், சின்ன. பிரங்கிகளுக்கு வைக்கப்பட்டி Hse சிறிய குண்டு 

களை பெல்லாம் பெரிய பிரங்கெளிடம் மாற்றிவைத்து விட்டு, ௮ 

சாலையில், எனது ஈண்பர் இங்கிலீஷ் சேனாதிபதியிடம் நான் சகட 

யமாய்ச் சொல்லிவ் தபடி  சீரங்பபட்டணம் கோட்டை மதில் 

சுவரின் . பேரில் ~ ஒரு பச்சைக்கொடியை' காட்டி. னேன். அத்து 

இக்ன லு (signal)ésrs எதிர்பார்த்திருந்த இங்கிலிஷ் திளகர்த்தர் 

உடனே தனது சைனியங்களை சரங்கப்பட்டணக் கோட்டையை 

எதிர்க்க உத்திரவு. கொடுத்தார், உடனே அவர்களும் அப்படியே 

'செய்சனர். Dts grairge sé Coli ei gre இப்பாய்கள் 

தங்கள்: 'பிரங்கெளுக்கு மருர்தை கெட்டி த்து குண்டுகள் போட்டுச் 

சும் ஆரம்பித்தார்கள். பெரிய பிரவ்கெளுக்கெல்லாம். சிறிய குஷ்டு 

கள்யிருர்கன ! யுத்த காலத்தில் சுல்தான் இப்பாய்கள் பெரிய 

பீரங்கிகளுக்கு சின்ன குண்டுகளை போட்டு சுட்டால், குறி. எப்படி. 

தாக்கும். P. அனவ்கள்: கோணாமாணலர்ப்ப் போயின. சின்ன பிங்கி 

களுக்கு பெரிய- 'குண்டுகளைப்' போவதென்றால். எப்படி. சாத்தியம் ?
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சன்ன பிரங்க் குழாய்களில் பெரிய குண்டுகள். புகாதபடியால், 

முட்டிச் கொண்டிருந்தனர் ! இதற்குள்ளாக இங்கிலீஷ் சைனியமா 

னது கோட்டையைப் பிடி த் அவிட்டது ! 

இதுதான் €ரங்கப்பட்டணக் கோட்டை பகலில் பிடிக்கப் 

பட்ட ரகசியம். இ தனுண்மையை நீங்கள் யாராவது அறிய வேண்டு 

மென்றிருக் சால், இப்பவும் சீரங்கப்பட்டணத்து : இடிர்த கோட் 

டைக்குப் போய் இல இடங்களில் தோண்டிப் பார்ப்பிர்களாயின் 

சில பெரிய குண்கெளும், சில சிறிய குண்டுகளும் இடைக்கும். 

இதைவிட இக்க உண்மை யென்பதற்கு உங்களுக்கு என்ன 

அச்தாட்சி வேண்டும்? அன்றியும், இன்றைக்கும் அந்த சுல்தான் 

சிப்பாய்களை நிங்கள் கேட்பிர்களாயின் 4 நம்பொ. என்ன செய்ரான் 

சாமி! பெரிய பிரங்கெரு இன்ன குண்டு கொடுத்தாங்க, இன்ன 

பிரங்கக்கி பெரிய குண்டு கொடுக்தாங்க சாமி! ?? என்று சொல்லு 

வார்கள். 
௦9040௨ 

பத்தாவது கதை 

நான் அமெரிக்காவுக்குப் போன கதை 
படட 

ஒரு முறை அமெரிக்கா சேசத்திலுள்ள யுனைடெட்ஸ்டேட்ஸ் 

(United States) என்கிற நாட்டின் பிரசிடென்ட் அலர்கள் என்னு 

டைய அச்சரியகரமான செய்திகளைக் கேள்விப்பட்டு, தன் தேசத் 

இலுள்ள ஆச்சரியங்களை ரான் பார்த்சறிய வேண்டுமென்று என்னை 

வரவழைத்தார்; அங்கு நான் கண்ட இல அற்புதங்களை இங்கு 

எனது ஈண்பர்களுக்குக் கூறே றன். | 

நான் அங்கு போயிருர் த சமயம் மழை யில்லாமல் ௮த்சேசம் 

மிகவும் கஷ்ட ஸ்.இிதியிலிருர்.து, 'ஜனங்களுக்கோ நடிக்கத். தண் 

ணீர் கிடைப்பது கஷ்டமாயிரும் த.து; ஆடுமாடுகள் கதியைக் குறித் 

துகி "கேட்க வேண்டி. யதில்லை. இச்சகதர்ப்பத்தில் SC 5F 5B! 

ராணுவக் ‘@ Boor வீரர்கள் சங்கள் குதிரைகளுக்கு: பச்சைப் 

புல். இல்லாமல் மிகவும் ' கஷ்டப்பட்டார்கள். - அவர்களுக்கு ரான் 

ஒரு. yea :கற்பித்தேன். - அத்தேச த்தில். ஏராளமாயிருர்த
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உலர்ர்து: போன. வைக்கோல் குமைகளைக். கொண்டுவரச்சொன் 

னேன்... ராணுவ விரர்களுடைய குதிரைகளுக் கெல்லாம் பச்சை 

மூக்குக் கண்ணாடிகள் போட்டு x65 வைக்கோல் ௪மைகளுச் 

கெதிரில் விடச் சொன்னேன். உடனே அக்குதிரைகளெல்லாம் 

வைக்கோலைப். பச்சையா யிருக்கும் புல் என்று நினைத்து வயிறு 

நிரம்ப புசிக்க ஆசம்பித்தண! எவருக்கும் சொன்னாக இச்சு யுக்இக் 

காக அச்ச, த்து பிசடென்ட் எனக்கு வாயில்லா ஜீவன்களுக்கு 

வைக்கோல் வழங்கெவன் *?. என்கிற பட்டப்பெயர் அளித்தார். 

அன்றியும் அத்தேசத்திலுள்ள ஆச்சரியகரமான விஷயங்களை 

யெல்லாம் தடையின்றிப் பார்வையிடுிம்படி. உத்திரவு கொடுத்தார். 

அதனுள் ஒன்றை உங்களுக்குத் தெரிவிக்கிறேன். 

ஒரு காள், தினத்இற்கு லட்சக்கணக்கான காலில் போட்டுக் 

கொள்ளும் பூட்ஸ் (Boots) செய்யும் இடச்திற்கு, என்னை அழைத் 

துக்கொண்டு போய்க்காட்டினார்கள். அங்கு. சான் கண்ட அதி 

சுயத்தை என்னென்று சொல் வன்! ௮றை மயில் நிகள முள்ள ஒரு 

மெஷின் (ஜாம்) அங்கருக்றெ௫. அதன் ஒரு புறம் ஆயிசக் 
கணக்கான அடு, மா, கன்றுகுட்டி, முதலிய மிறாகங்கள் இருக்கின் 

நன; பூட்ஸ் வேண்டியவர்கள் ௮ம்மிருகங்களில் எச்ச மிருகத்தின் 
தோலினால் தங்களுக்கு பூட்ஸ் வேண்டுமோ, அ௮ம்மிருகத்தைக் குறிப் 

பிடவேண்டியது தன் சரி; உடனே இரண்டு நிமிஷத்திற்கெல்லாம் 

அம்மிருகத்தின் கோலினால் செய்சு ஒரு ஐதை பூட்சை அவனுக்குப் 

புதிதாய் செய்து கொடுத்து விமிகிரர்கள் ! அதற்கு ஒரு உசாரணம் 

கொடுக்கிறேன். ஒரு பசுவின் ஈன்று குட்டியின் "தோலினால் 

ஒரு ஜதை பூட்ஸ் சனக்கு வேண்ிமென்று ஒருவர் தெரிவித்தால், 

உடனே ௮ம் மெஜூனின் ஒரு வாய்க்குள் ஒரு கன்றுக் குட்டியைப் 

பிடித்து விடுஜெர்கள். மெஜினைத் இருப்பியவுடன் 9 நிமிஷத்திற் 
செல்லாம் அச்ச, மெஷீன் கன்ுக்குட்டி.யின் கோலை ௨. ரித்து, பதப் 

படுத்தி, சரியாக அளவுபடி. அறுத்து, அ.த்தோலினால் ஒரு: ஜதை 

பூட்ஸ் செய்த, மு பக்கம் வாயிலில் கொடுத்து விடுறது! உடனே 

அதை வேண்டியவன் அசைக்காலில் போட்டுப் பார்க்கிறான்; சரியாக 

இருந்தால். எடுத் துக்கொண்டு. விடுபோய்ச் Caray ar. காலுக்கு 

சரியாயில்லை... வேண்டாமென்று திருப்பி விட்டால், உடனே. HOS
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ஜதை பூட்சை ௮.5. மெஷீனின் பின்புற வாய்வழியாக அ௮தற்குள 

போட்டு, மெஷினை. திருப்பிவிடுஇருர்கள். இரண்டு நிமிஷ த்திற் 

செல்லாம் மெஷீனின் முன் வாய்வழியாக அந்தக் கன்றுக்குட்டி. 

உயிரோடு வரத விடுறது! 
+t 

பதினோராவது கதை 

ஆயிரம் சிங்கங்களை ௮ரை தொடியில் 

சூட்ட கதை 

ஆப்பிரிக்கா சண்ட த்தில் ஒரு முறை கான் ஆயிரச்சணக்கான 

இிங்கங்களை ஓரே குண்டில் கொன்றதை உங்களுக்கு நான் இது 

acrid சொல்லவில்லையே 7. சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள். 

ஒரு முறை ஆப்பிரிக்கா கண்டச்தில் ஒரு சேசேசமாகய எ௫ப்சை 
ஆண்டடூடெங்காமன்(111:9011க௦) என்னும் அரசன் சன்தேசத் 
இல்சிங்கங்கள் ௮இிகப்பட்டு மிகவும் சொந்திரவு செய்கின்றன என்று 
அவைகளை அதம் செய்வதற்காக என்னைத் தன் நாட்டிற்கு அழைத். 
Bone ere. இங்கவேட்டையில் மிகவும் பிரிய மூடைய நான். மிகுந்த 

சந்தோஷத்துடன் ஒப்புக்கொண்டு ௮க்சேசம் போய்ச் சேர்ந்தேன். 
சிங்கவேட்டைக்காக ஒரு சஈல்ல காள் குறித்துப் புறப்பட்டு இங்கவ் 
கள் நிரம்பிய காட்டிற் கருகல், சாயல்காலம். என். -கூடாஈச்தை. 
அடித்து, சாளை வேட்டைக்குப் போகலாமென்று என் ஆட்களுக்குச் 
சொல்லிவிட்டு, தனியாய் ஒருபுற மிருச்ச. என் கூடாரத்திற்குள் 
போய்ப் படுக அக் கொண்டேன், அன்றிரவு ௮ரசர் அளித்த விருக்.து 
சாப்பாட்டினால் சரியாக நித்திரை வராமல் படுக்கையில் (பசண்டு 
கொண்டிருக்கும் பொழுது, இடீரென்று தூரத்தில் இங்ககர்ஜனை 
ஒன்று என் காதிற்பட்டது. உடனே எழுந்து பார்க்க, தூரத்தில் 
௮/௧ சங்கங்கள் என் கூடாரச்தை கோக்வெருவசைக் சண்டேன்; 
உடனே என் அப்பாக்கியை எடுப்பதற்காக கூடாரத்தின் பின் பக்கம் 
நான் திரும்ப, அதற்குப் பின்புறமாக வேறு ஒரு பெரிய இங்கக் கூட் 
டம்.வருவதைக் சண்டேன்! இரந்த சங்கடச்திற்சென்ன செய்வது ? 
இர்சப் பக்கம்வரும் சிங்கங்களை சுட்டுக் கொண்டி ருக்தால்; முன் பக் 
கம்வரும்.சிங்கங்கள் என்னைக் கொன்று விடுமே, என்று நான் யோ௫த் 
அக் கொண்டிருக்கும் பொழுது, மரற இரண்டு பக்கங்களும். கூட 
இரண்டு பெரும் சிங்கக் கூட்டங்கள் வருவதைச் சண்டேன்! இவை 
களை யெல்லாம் கொல்வதற்கு வேறு வழியில்லை என்று ஒரு யுக்தி. 
செய்தேன் ; உடனே என்னிடமிருச்ச துப்பாக்கி மருந்தை பட்டை
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யாக என்... கூடாரத்தைச் சுற்றிலும் . பொழிர்தேன் விரைவினில். 
இதற்குள்ளாக. sre புறமும் வந்து கொண்டிருந் தூங்கக் கூட் 
டங்கள் ௮ருஇல் நெருங்கி விட்டன ; உடனே நான் கூடாரத்தின் 
நடுவில் நின்று கொண்டேன்; நான்கு பக்கங்களிலும் சிங்கக் கூட்டங் 
கள் நெருங்க கெருங்கி ar grinds gor, நான் கவனித்துக் 
கொண்டே யிருக்தேன் ; அந்தச் இங்கக் கூட்டங்கள் துப்பாக்கி 
மருது பட்டையாக வைக்கப்பட்டிருச்ச இடத்திற்கு வர்ததும் 
என் கைத் துப்பாக்கயினால் அர்த மருந்தை நோக்கச் சுட்டேன். 
மும்மருந்து உடனே பத்திக் கொண்டு வெடித்தது! அதன் பக்கத் 
திலிருக் 2 இங்கங்களெல்லாம் மருக்து வெடி யினால் கொல்லப்பட்டு 
ஆகாயத்தில் ஆகாசபாணம் போல் போய், பிறகு ஒவ்வொன்ளுயப்க் 
சீழேவிழுந்அ மடிந்தன? ஏறக்குறைய ஒரு ஐர்அ நிமிஷம் சங்கமழை 
பெய்ததென்றே சொல்ல வேண்டும். மடிச்த எல்லா சிங்கங்களும் 
மழ விழுந்த பிறகு, ௮த்சனை சங்கங்களையும் கான் எப்படிக் 
கொண்டு போய் அரசருக்குக் காண்பிப்பது? அதற்காக அவை 
களின் வால்களைமாத்திரம் அறுத்துச் ஈட்டிக் கொண்டு 'அ௮ம்மட் 
டையை அரசுக்குக் கொண்டு போய்க் காண்பித்தேன், அவர் 
முதலில் மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டு, பிறகு. மிகவும் சந்தோஷப் 
பட்டவராய், ஒளுவாலுக்கு ஐந்து பொன் வி௫தம் எனக்குப் பரி௪ 
எித்தார். அது ஒரு பெரிய குவியலாச்சனு, அத்தனை பொன்னையும் 
எப்படி. பாதுகாப்பே தென்று : கவலைப் பட்டவனாய், இனம் இரவில் 

கொஞ்சம் கொஞ்சமாகக் கொண்டு போய், ௮த்தேசத்தில் ஸ்பிங்ஸ்' 

(Sphinx) என்னும் இங்ககச்தின் பெரிய இலையின் 8ம். புதைத்து 
வைத்திருக்கிமறன். உங்களுக்கு. யாறாக்காவது அப்பொன் வேண் 
டியதாயிருந்கால் ௮ந்த ஸ்பிங்ஸ். சிலையின். கீழ் அறுபது அடி 
தோண்டிப் பார்ப்பிர்களாயின் உங்களுக்குக் . கடைக்கும். 

oy & இங்கங்களின் வால்கள் என்னவாயினவா ?. அவைகளை 
யெல்லாம் கானிருச்த வீட்டின்மேல்மாடி ௮றையொளன்றில் வைத்துப் 
பூட்டி யிருக்தேன். நான் இனம்; தோறும் மேற்சொன்னபடி. அரசர் 
எனக்குக்கொடுத்த பொன்னை pols g வைப்பதில் வேலையாயிருக் த 
பொழுது; அ௮ம்மேல் மாடியில் இருந்த. எலிகள் ௮க்த வால்களை 
யெல்லாம் தின்றுவிட்டன! நான் ஈம்முடைய தேசத்திற்குச். இரு 
ம்பிவரும்பொழுது.௮க்த வால்களை எல்லாம் கொண்டுவரலாமென்று 
௮௪ அறையைக் திறந்து பார்த்தால், ஒரு வால் தவிர மற்றெல்லா 

வால்களையும். எலிகள் தின்ன௮விட்டதைக் . சண்டேன். மிகுந்திருக்த 

ஒருவாலைமாத்திரம் எடுத்துக்கொண்டு வர்திருக்கறேன்.. அதை 
யாராவது பார்க்க வேண்டு. மென்றிருந்கால் என்னுடைய இருவூர் 
பங்களாவுக்கு நான் எப்பொழு காவ போகும்போது, என்னுடன். 
வர்தால், அங்கே ஒரு (அறையில் அதையும். சலி. சாப்பிட்டு 
விடாதபடி! அதைத் தொங்க விட்டிருக்கிறசைக் காண்பிக்கிறேன்,



கண்டகீடர்கள் கவனிக்க வேண்டி௰ 

காரியங்கள் 
| eal 

நான் சுகுணவிலாச சபையில் சற்றேறக்குறைய 20 ௨ வருஷங்கள் 

கண்டக்டராயிருர்னு காடகங்களை ஈட தீதியிருக்கிறேன் ) oy wom 

பிறகு எனக்கு: வயது மேலிட்டடடியால் ௮வ்வேலையினின்றும் 

விலயெ. போதிலும், காளது வையில் பன்முறை ௮ச்௪பையில் 

சமிழ் நாடகங்களை ஈட த்தியிருக்கிறேன். அன்றியும் சென்ற 

இல வருடங்களாக மதுரை டிராமாடிக் Bored, இன்னும் 
இலை நாடக ௪பைகளிலும் சில: நாடகங்களை முன்னின்று. ஈடத்தி 

யிருக்கறேன் ; ஆகவே நாடகங்களை நடத்தும் முதையைப்பற்றி 

நாடகாபிமானிகளாகிய இதை வாக்கும் எனது ஈண்பர்கள் கான் 

அறிந்ததை தெரிக்துகொள்ள விரும்புவார்களென்று எண்ணின 

வனாய், கண்டகடர்களுடைய வேலையைப்பற்றி கொஞ்சம் எழமுதலா 

மெனத் தணிகை றன். 

.... கண்டக்டர் என்பது அங்கலை மொழியாகும், இதற்கு ஏற்ற 

மொழிபெயர்ப்பு சூத்திரதாரன்.. என்பதாம். : சூ Sar error என் 

னும் சம்ஸ்கிருத பதத்திற்கு, பொம்மைக் கூத்தில் சூத்திரங்களைக் 
சொண்டு எப்படி. ஒருவன் ஆட்டி வைக்க்ருனோ, அப்படியே சங்கத் 

இல். நடிகர்களை ஆடும்படிச் செய்பவன், என்று! பொருள்படும். ஆகவே 

அவனது. வேலை . மிகவும். முக்யெமானது.. என்பதற்கு ஐயமில்லை. 

சூத்திர சாரனுக்குரிய இலட்சணங்களைக் கூறுமிடத்து, ene Gans 

சாட்க கிரந்தங்களில் அவன் காலத்தில் வழங்கவரும் கதைகளி 

லும், காடகங்களி ௮ம், காரியங்களிலும் வல்லவனாயிருக்க வேண்டு ம் 

அவன் ASHE பாவைகளிலும் பிராஇரு தத்திலும் தேர்ந்தவனா 

ல வன் நாரா ஜாதியாருடைய  ஈடையுடை பாவனைகள் 

ட த்தல் வேண் டும், நாடகங்களை ஈடத்துவதற்கு இன்றி 

யமையா : 'அகேகம் - விவரங்களைப்: 'பயின்றவஞாயிருக்க வேண்டும் ?? 

என்று கூறப்பட்டி ரக்றெது;. சுருக்கிச் சொல்லுமிடத் . . காடகக் 

தலையைப் பற்றிய எல்லா. விஷயங்களிலும் அவண் வல்லவணு. 

5 
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யிருக்கவேண்டும், என்றே சொல்லவேண்டும். முக்கியமாக அவை 

களையெல்லாம் ஸ்றிர் திருப்பது மன்றி அவைகளை. மற்றவர்களுக்குதி 

தக்கபடி. போ இக்கும் 6B வாய்க் சவளாயிருக்க வேண்டும். ௮கேசம் 

பெயர் நாடகக் கலையைப் பற்றி  பலவிஷயங்களை அறிர்சவர்களா 

யிருப்பதைப். பரர்த்திருக்றேன் ; - ஆயி னும். அவர்களுள் பெரும் 

பாலர் மற்றவர்களுக்கு. அவற்றைக் கற்பிக்கும் இறமில்லா தவர்களா 

யிருக்்றனர்). Qs பிரயோஜனப்படாு. 

தான் கற்றஜைப்பிறருக்குப் போதிக்கும்படி யான சக்தியில்லா த 

உபாத்தியாயன் என்ன பிரயோஜனம். ? ஒரு கண்டக்டர் ஓவ்வொரு 

ஆக்டருக்கும் இன்னின்ன வசனங்களை இன்னின்ன முகபாவத்துட 

ணும் அங்க. ௮ெயத்அடனும் சொல்லவேண்டும், என்று வாயாற் 

சொல்லிக் | கொடுக்கும்படி யான இிறமையைவிட, அவ்வண்ணம் 

py ome காட்டுவது பதின் மடங்கு. மேலல்லவா 1 இல கண்டக்டர் 

கள். காற்காலியின் மீது . உட்கார்ந்து கொண்டு 4 இந்த வசன ததை 

இன்னும் உருக்கமாய். ஆக்டு செய்யவேண்டும், இன்னும் கோபத்து 

டன் ஆக்டு செய்யவேண்டும், ” என்று இப்படிப்பட்ட உத் இரவுகளை 

ஆக்டர்களுக்குச் . சொல்லும் . போன, அகத அக்டர்கள் “நீங்கள் 

சொல் ஓவ எங்களுக்கு நன்றாய்ப். புலப்படவில்லை, நீர்கள் சொல்லு 

இப்டி. ஆக்டு செய்து காட்டுல்கள்” என்று பதில் உரைக்க, ௮ங்வனம் 

செய்ய முடியாதவர்களாய், -விழித்திருப்பதைப் பார்த்திருக்கிறேன். 

மாணவர்கள் . தாங்கள் கெளவிக்கத் தக்க. உபாத்தியாயர்களிட 

மிருந்து தான். பாடம். சரியாகச் இரஹிப்பது போல, . அக்டர்களாம் 

தாங்கள் கெளாவிக்கத் தக்க. கண்டக்டர்களிடமிருர் த.தான் தக்க 

படி. "அக்டுசெய்ய கற்றுக். . கொள்ளக்கூடும். ... இப்பெருமையை 

வஹிக்கத்தசாதவர்கள் -கண்டக்டர்களாக "இருக்க ் முயல்வது 
சவத, 

கண்டக்டர்கள் முக்கியமாக மிகவும் பொறுமை யுடைவர்களா 

யிருத்தல் வேண்டும். சில. ஆக்டர்களுக்கு யாதேனுமொரு விஷயம் 

ஒரு முறைக்குப் பன்முறை. சொல்லிக் கொடுச்சாலொழிய வராத? 

கோன் இரண்டு மூன்று முறை சொல்லி கொடு age உனக்கு வா் 

வில்லையே! [2. என்று. கோபித்துக் : சொள்வதில் 'பிரயேஜனமில்லை. 

பாத்திரத்திற்கு. DEE மாணவனை. தேர்ர்தெடுத்தபின் அவனுக்குச்
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சரியாக ௮ப்பாத்திரத்சை ஆக்டுசெய்ய வரும்.வசையில் பன்முறை 

போதிக்கும் படியான. பொறுமையுடையவர்களா யிருத்தல் 

வேண்டும்.. 

அன்றியும் சண்டக்டர்கள் ஊக்கமும் விடாமுயற்சியு - முடைய 

வர்களாயிருக்க வேண்டும். நரன் எனது 4 நரடக மேடை, நினைவு * 

களில் குறித்தடடி, ஒரு நாடகமாடுவதில் பல. இடையூறுகள் ans 

சேரும், அவைகளுக்கெல்லாம் பயப்படாது கொண்ட காரியத்தை 

எப்படியாவது .. சாதிக்க. வேண்டும் என்னும் தீர்மானத்துடன் 

DGD LDH Lb Fé) HUE CHED HES வேண்டும், 

கண்டக்டர்கள் சாடகமாடுவதில் கவனிக்க வேண்டிய பல் விஷ 

யங்களை இனி குறிக்கேன். 

முதலில் ஒரு சாடகத்தை ஆடச்தீர்மானிப்பதின் ¢ மூன், அர்... 

நாடகத்தில் வரும் முக்கிய பாத்திரங்களை ஆடும் திறமையுள்ள 

ஆக்டர்கள் ஈமது லைவுச த்திலிருக்கிறுர்களா என்ன அலோகித்தே 

அதை எடுத்துக் கொள்ளச் தீர்மானிக்க வேண்டும்; மாவுக்கு ச் தக்க 

பணியாசம் என்னும் பழமொழியின்படி, சம்மிடத்திலுள்ள ஆக்டர் 

களுக்குள் தக்கபடியான .சாடகங்களையே. எடுத்துக் கொள்ள 

வேண்டும்; ஆக்டர்கள் ஆடவிரும்பும் ..சாடகங்களை , எடுத்துக் 

கொள்ளுதல் உ௫ிதமாகாது. "ஓவ்வொரு. ஆக்டரும் கனக்கு இவ் 

வுலகத்திலுள்ள எல்லா. பெரிய "காடகபாத்திரங்களையும். அடச். 

சக்தி யுண்டு என்று தான் எண்ணிக் கொள்வான் ( (தான் கூட. நாட் 

கங்கள் ஆட ஆரம்பித்த காலத்தில்: ஈமக்கு ஸ்இரீ வேஷம் ஆட 

மிகவும்: வல்லமையுண்டு. என்னும் பு,த்திஹீனம் உடையவனுயிருச் 

தேன் 1) அகவே அவர்கள் ஆடவிரும்பும் கா௨க பாத்திரங்களை ஆட 

அவர்களுக்குச் சக்தி யிருக்கிறதா. என்று தீர்மானிக்கும் ஞூணம் 

கண்டக்டர்களுக்கு இன் நிமையா தாம். 

இன்ன... நாடகத்தை. வெள... என்று கண்டக்டர்கள் 

இர்மானித்துக்... கொண்ட. பிறகு, அர்காடகத்தைப் பற்றி, அது 

நிகழ்ச்ச... காலம், அக்காலத்திய சடையுடை பாவனைகள், அர் 

நாடகத்தைப் பற்றி . அசாய்ச்சி செய்தவர்களின் அபிப்பிராயங்கள், 

ர்காடகத்தை அதற்கு முன் அக்காடகத்தில் ஆடியவர்களுடைய
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அனுபவங்கள், முதலியன வெல்ல ரம் ஆராய்ந்தறிர்ு, சாடகபா த்தி 

ரங்களுக்கு காடகத்தை ஒரு முறை முற்றிலும் படித்துக் காட்டி, 

“மேற்சொன்ன விஷயங்களை யெல்லாம் அவர்களுக்குப் போதிக்க 

வேண்டும், பிறகு ஒவ்வொரு நாடக பாத்திரத்திற்கும் அவனது 

பாகத்தைக் தனியாக ஈடி.த்துச் காட்ட வேண்டும். பிறகே அவர்களை 

தங்கள் தங்கள் பாகங்களை குருட்டுப்பாடம். செய்யும்படி. கேட்க 

வேண்டும். இல்லாவிட்டால் இதற்கு முன்பே அவர்கள் தங்கள் 

பாகங்களை மனனம் செய்ய ஆரம்பித் அவிட் டால், எதாவது கு௮க்ளு 

வழியில் பாய்ந்து விட்டார்களானால், அவர்களைப் பிற்கு திருப்புவது 

கடினம். இ தன்மேல் ஆக்டர்களெல்லாம் தங்கள் தங்கள் பாடங்களைப் 

படித்த பிறகு, அவர்களை .ஒன்ளாய்ச் சேர்த்து ஓ.த்திகை செய்ய 

வேண்டும். ஒத்திகைகளெல்லாம் சரிவா நடத்த பிறகு, ஒரு 

தஇினமாவது, ஆடும்படியான காடகமேடையின் மீது அவரவர்களு 

டைய நாடக உடையுடன் முழு ஓத்திகை பார்க்க வேண்டும்; இத 

னால் பெரும் ஈன்மையுண்டு. சென்னை டி.ராமாடிக் ஸொஸைடியார் 

(Madras Dramatic Society) இவ்வாறு சம்பூர்ண ஒத்திகை 

மேடையின் மீது செய்து பாராது ஒரு. ராடகமும் ஆடுவதில்லை 

என்பதை சான் அறிந்துள்ளேன். மறர்துபோன அ௮௫ேகம் சில்லரை 

விஷயங்களை யெல்லாம் இதனால் பூர்த்தி செய்து கொள்ளலாம். 

இதற்கு முன்பாகவே நாடகத்தின் ஒவ்வொரு காட்சிக்கும் இன் 

னின்ன . திரைவேண்டுமென்றும், இன்னின்னவாருக ரங்க ஏற்பாடு 

aor (Scenic ஊரஉ௫.ஐ0106008) செய்ய வேண்டுமென்றும் கண்டக் 

டரானவர் தீர்மானித்துக். கொள்ள வேண்டும். இவ்விஷயத்தில் 

தற்காலம் சாதாரணமாக பல சபைகளில் திரைமூகலியன ஏற்பாடு 

செய்வதற்காக . ஸ்டேஜ் டைரக்டெர்கள் ஏற்பாடு... செய்திருக் 

Bayt wor. அப்படியில்லாத சபைகளில், இதற்காக கண்டக்டர்கள் 

ஒவ்வொரு சபையிலும் பிரத்தி? 2யகமாய் ஒரு மனிதனை ஏற்பாடு 

செய்தல் உ௫ிதமாம். கண்டக்டர்கள் நாடக தினத்தில் பலவிஷயங் 

களைக் கவனிக்க வேண்டிவரும், ஆகவே தாங்களே எல்லா வேலைகளை 
யும். பார்ப்பதைவிட, இம்மா இரியான' வேலைகளுக்செல்லாம் பிரத்தி 

யேகமாக மனிதர்களை ஏற்பர்டு செய்தல் மிகவும் ஈலமாம். ஒவ்வொரு 

காட்சிக்கும். இன்னின்ன. திரைவிடவேண்டும், . இன்னின்ன a p
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பாடுகள் செய்ய வேண்டும், - @Qaraharar ares அலங்காரங்கள் 

செய்யவேண்டும், என்பதைக் காகிதங்களில் எழுதி. அவர்களிடம் 

கொடுத்து, அவர்கள். அவற்றையெல்லாம் ஒரு முறை ஓத்திகை 

செய்த பார்க்கச் சொல்லிவிட்டால், சாடகதின த்தில் இக்த.ஏற்பாடு 

களெல்லாம், தடங்கலின்றி காலகாமதமின்றி, சுலபமாய் . கடை 

பெறும். | 

மேற்சொனனபடியே நாடக பாஜ்திரக்கள் ௮ணியவேண்டிய 

உடை.களைப் பற்றியும், இன்னின்ன பாத்திரம் - இன்னின்னப்டி, 

வேஷம் தரிக்க வேண்டும் என்று கண்டக்டர்கள் முன்பே. இர் 

மானிகது, இதைப்பார்க்க மற்றொரு மனிதனை ஏற்பாடு செய்து 

இக்த வேலையை அவளிடம் . ஒப்புவித்தால் மிகவும் சவுகர்யமாம். 

SE சபைகளில் தற்காலம் இ௫ற்காக கிரீன் ரூம் டைசெக்டர்கள் 

(Green Room Directors) என்று எற்படுத்தப் பட்டிருக்க; 
இன மற்ற சபைகளும் அனுசரிக்கத் தக்க வழக்கமாகும். 

est sini gs BH» கண்டச்டர்களாயிருந்து ஒரு சாடகதச்தை 

நடத்துபவர்கள், தாங்களே நாடகத்தில் முக்கிய வேஷம் தரித்தல் 

நலமா அல்லவா என்றும் ஒரு கேள்வி பிறக்கிறது. கான் இக்த நாற் 

பத்தேழு வருடங்களாக கான் கண்டக்டராயிருக்த சாடகங்களில் 

பெரும்பாலும் நானே முக்கிய நாடகபாத்திரமாக : (19810). ஈடித்த 

போதிலும், என் அமழ்ந்ச.. அபிப்பிராய மென்னவென்றால்,. அவ் 

வாறு செய்வது மிகவும் கடினம், கண்டக்டராயிருப்பவன். நாடகத். 

தில். ஆமாமல்: எல்லாவற்றையும் மேல்.விசாசணை செய்வசே உ௫தம், 

எ. Di QreaB (வேலைகளையும் . ஒருவனே பார்த்தல் மிகவும் 
ba som Buyin கண்டக்டரா. யிருப்பவன். சாதாசணமாக 

ள்ட்கத்தில் பெரிய பாகம் எடுத்தக் கொள்ளாதிருப்பதினால் இன் 

னொரு பலன் . உண்டு; பல காடகங்களில் காடகதின த்தில், ஏதோ 

அசெளகர்யத்தால் யாராவது அக்டர் வராமலிருப்பதுண்டு; அப்ப 

ஒப்பட்டசமயங்களிலெல்லாம், அதற்காக ஆட்டத்தை நிறுத் தாமல், 
'சண்டக்டராயிருப்பவன் கடைடி நிமிஷத்தில் அ௮வ்வேடத்தைச் 
தான் பூண்டு .நாடகத்தை நிறைவேற்றுவதே மிகவும் உ௫தமாம். 

ஆகவே கண்டக்டரா யிருப்பவன் திடீரென்று: ஒரு நாடகத்தில் எந்த 
வேடமும் எடுத்துக்கொள்ள. சக்இவாய்ச் சவனா யிருச்தல் மிகவும் 
அனுகூலமாம். | 
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இதுவரையில். கண்டக்டர்கள், ஸ்டேஜ் டைசெக்டர்கள் கிரீன் 

ரூம் டைரெக்டர்கள். கடமையைப் பற்றி எழுதினேன். இனி ஓவ் 

வொரு. நாடகத்இற்கும், இன்றியமையாத. புசாம்டர்களைப் பற்றிக் 

கொஞ்சம் எழுதுகிறேன். 

புராம்டர் என்ற பதத்திற்கு சொல்லிக் கொடுப்பவன் என்று 

பொருட்ப?ம் ம். அதாவது நாடகத்தில் காடக பாத்திரம் ஏதாவது 

மறந்து போனால் ௮தை ஒரு பக்கமாயிருந்து சொல்லிக் கொடுப்பவ 

னாம். புஸ்சகங்களின்றி, காடக பாத்திரங்கள், தங்கள் இச்சைப்படி 

பேசும் சாடகசபைகளுக்கு புசாம்டர் வேண்டியதில்லை. நாடகாசிரியன் 

எழுதியபடி. வசனத்தைப் பேசும் ஆக்டர்களுடைய ௪பைகளுக்கு 

ஒரு புராம்டர் ௮தி . ௮வ௫ியமாம். எப்படிப்பட்ட இறந்த ஞாபக 

சக்தியையுடைய அக்டராயிருந்த போதிலும் லெ சமயங்களில் தான் 

ரங்கத்தின் மீது சொல்ல வேண்டிய வ௪னச்சை மறக்கும் சமயங்கள் 

“நேரிடும், ௮ச்சமயத்தில் ஆக்டரைக் கை கொடுத்துக் கரை யேற்றுப 

வன் Oss புராம்டரே. ஒவ்வொரு . . சாடகத்திற்கும். தக்கதோர் 

மனிதனைப் புசாம்டராக ஏற்படுத் 2 வேண்டியது சண்டக்டருடைய 

கடமையாகும்; Qos wT சகாடகம் கதையைப் பன் முறை 

முன்னதாகவே படித்து. வைத்திருத்தல் ஈலம். முதன் முறை 

காடகம் ஈடிக்கப்படும் பொழுது, சைட் படுதாவிலிருர்து பக்கச்திலி 

ருக்கும் ஆக்டர் மறந்து போனதை அவனுக்கு எடுத்துச் சொல்ல 

புஸ் தகத்திலிருப்பதை எழுத்துக் கூட்ட ஆரம்பித்தால், பிரயோ 

ஜனப் படாது; அப்படிச் (செய்வது எப்படி. யிருக்குமெனில், ௪ திரி 

வாள் யுத்தத்திற் PS வந்த பின் அ௮வனெதிரில் தன் வாளைக் தீட்டு 

வதற்கு இப்பாகும்! | அன்றியும் இந்த. புசாம்டர் . -ஓத்திகைகள் 

கடக்கும் "பொழுதெல்லாம் தானும் கூட இருக்கது கவனித்து வரு 

வதில் மிகவும் , பலனுண்டு. அப்படிச் செய்வதால், இன்னின்ன. 

ஆக்டர் "இன்னின்ன. இடங்களில் சாதாரணமாகச் தவறுகிறுன் 

என்று கவனிக்க அனுகுணமாகும். இதனால் pres Ben & Be அச் 

566 D) இடங்களில் சுலபமாய்ச் சொல்லிக்கொடுக்கச் கூடும்; அன்றியும் 

புராம் 
    

  

ரானவர் நாடகம்... எழுதியுள்ள பாஷையில். - வல்லவனு 

யி FB SO ல். உசிதமாம்.. சில. சமயங்களில் ஆக்டர்கள். தாங்கள்: பேச 

   வண்டிய வாக்யெங்களை,  இரமப்படி. . அல்லா. மாறாகத் தவறி
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அசம்பித்தா. விவொர்கள், அச்சமயங்களில் புசாம்டரர்னவன 

அதைச் சரிபடுத்தி, வாக்யெத்தைப் பூர்த்தி. செய்து, புசாம்டு 

செய்யவேண்டும். . புராம்டர்கள் . சவனிக்கவேண்டி ய்தின்னொன் 

ண்டு; ஆச்டர்கள் மறந்து திகைக்கும் பொழுது, அவர்கள் மறந்த 

வாக்யெத்தின் முதலிலுள்ள, .₹௮ரசே'.. (பிராண ar gr ₹ஈண்பா” 

அல்லது ஹா !,--ஓ!--உம்!, முதலிய பதங்களை மாத்திரம் எடுத்துக் 

கொடுப்பதில் . பிரயோஜனமில்லை. சாதாரணமாக அக்டர்களுக்கு - 

இன்னாருடன் பேசவேண்மிமென்பது மறந்து போகாது; அவர்கள் 

மறக்னு போன வாக்கியத்தின் கருத்தமைர்த முக்கியமான முதல் 

பதங்களையே எடுத்துக் கூறவேண்டும். ல ஆக்டர்கள் ஞாபக 

மறதியால் முன்னும் பின்னுமாசப் புஸ் தகத்திலிரு.ப்பைத எடுத்துப் 

பே௫விடிவார்கள், அப்படிப்பட்ட குற்றங்களை யெல்லாம் சரிட். 

படுத்தி, கதையின் தோரணை விடாது . பூர்த்தி செய்யும் சூணம் 

புசாம்டருக்கு இருக்குமாயின்; மிகவும் மெச்சத் தக்கதே. 

இந்த புராம்டிங் (Prompting) விஷயமாக ஈமது காடக 

மேடையில் .. இரண்டு குற்றங்கள் சாதாரணபாயுண்டு, ஒன், 

ஜீவனோபாயமாக ஆடும் சில நாடக சபைகளில், புராம்ட?ர இல்லா 

மலிருப்பதாம்) மற்ஜொரு குற்றம், வினேதத்தித்காக காடகமாடும். 

சபைகளில் ஒரு புராம்டர் போதாமல் பல புசாம்டர்களை. arp 

படுத்; இிக்கொள்வதாம் லெ நாடகங்களில், ல. அக்டர்கள் அங்கள் 

பாடங்களையே படிக்காமல், த்வ்வொரு' பக்கப்படு தா. ௮ருூலும் 

ஒவ்வொரு புராம்டரை, ஏர்படுத்திவைக்கின்றசை, கான் கண்ணாரக் 

கண்டிருக்க றன்; எந்தெர்தப்பக்கம் ஆக்டர் போடிருரோ. ற்குந் 

தப் பக்கம் இருக்கும் புசாம்டர். புசாம்ட் செய்யவேண்டி ய்து! 

இஃ ன்றி areas DDH RG புசாம்டர், பாட்டிற்கு ஒரு புசாம்டர! 

இச்சு தர்ப்பத்தில். சில. மாசங்களுக்கு முன்பாக நான். கண்ட் தர் 

விந்ையைக் கூறுகி2/ ன். பாடமே படிக்கானு ரங்கத்தின்மீது ஆட    
   

  

   

  

ஒரு ஆக்டர், - சைட்ட/ களில் இருக்கும் புசாம்டர்கள் 

போதாடு அன்று, ரங்கத் இன் மீது விட்டிருக்கும் திரைக்குப் பின்னால் 

ஒரு புசாம்டரை நிற்கச் சொல்லி, தான். சங்கச்தின் மீது எப்பக்கம் 

போகிருசோ, ௮ப்பக்கமெல்லாம். இரைக் குப்பின்னால் ஓடி: புராம்ட் 

செய்யும்படி ஏற்பாடு செய்து ous srt! nog தமிழ் சாடக மேடை   
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அபிவிர் த்தியடையவேண்டுமென்றாுல் இப்படிப்பட்ட அபாசங்களை 

யெல்லாம் ஈமதூ ஆக்டர்கள். தவிப்பார்களாக, 

அன்றியும் ஈமது மெட்டும் மூமந்கமா) சாடகமேடையில் இச் 
தப் புசாம்டிங் விஷயமாக கேரிடும் இன்னொரு குற்றத்தை இங்கு 

குறிப்பிக்கிறேன். சில சமயங்களில், ரங்கதீதில் இருக்கும் அகட 

rg குரலைவிட சைட்பசொவண்டை மறைர்திருக்கும் புசாம்டர் 

கூரலானது. அதிக ஸ்பஷ்டமாய் சபையிலுள்ளோருக்குக் கேட் 

இறது! ஒரு. முறை எனது நாடக மொன்றை. ஒரு ௫பையார் ஆடின 

போது அசைப்பார்ச்கப் போன ௪என௮ ஈண்பசொருவரை, ஆக்டர் 

களெல்லாம் தங்கள்: பாடங்களைச் சரியாகப் படி. த்திருந்கார்களா 

என்னு நான் கேட்டபோது, அவர் 4 ஆக்டர்களெல்லோரையும் விட 

பாடம் சரியாகப் படித்தவர் புராம்டர்தான் ! அவர் ஞூரல்தான் 

எனக்கு நன்றாய்க் கேட்டது! ?? என்று விடை பகன்றது எனக்கு 

ஞாபகபிருக்றெது! இப்படிப்பட்ட. குற்றமானது சாதாரணமாக 

அமெட்டூர (amateur) ஆக்டர்களிடம்தான் அதிகமாய்க் காணப்படு 

றது. : அவர்களிற் சிலர் புசாம்டரிடம் போய் €நீ ஓன்றும் விடா 

மல். .என்பாகத்தையெல்லாம் படி.சீதக் கொண்டே போ, உன் பின் 

னால் சான்சொல்லிக்கொண்டே வரேன்”. என்று கூறியதையும் 

தில்முறை சான் என் காதாரக் கேட்டி றாக்கிறேன். இது பெருல்குற்ற 

மென்று நான் சொல்லவேண்டியதில்லை. இப்படிப்பட்ட. குற்றத்தை 

இனியாவது ஈம. ஆக்டர்கள் நிவர்த்திப்பார்கள ரசு, 

இனி நாடகம் நன்ருய் சடம்? தறுவ தற்கு கண்டக்டர் சவனிக்க 
வேண்டிய இன்னொரு விஷயம். என்னவென்ளறால்--காடகத்திலுள்ள 

ஒவ்வொரு . காட்சிக்கும் எப்படி வெளிச்சம் ஏற்பாடு. செய்ய 
வேண்டுமென்பதே, மார். பத்து பன்னிரண்டு வருடங்களுக்கு 

முன். தமிழ் சாட்ச மேடையில்: இதை கவனித், தார். ஓருவரு 

மேயில்லை யென்றே ௨ ஒருவா கூறலாம். எல்லா காட்சிகளுக்கும்-- 
அவைகள், காடாயிருர்த போதிலும், அரண்மனை திர்பாசாயிருர்ச 

போதிலும், :அந்தப்புரமாயிருர்ச போதிலும், காலையில் ஈடக்றாம் 

சாட்சியாயிருக் ௪ போதிலும்; நடுப்பகலில் கடக்க வேண்டிய காட்டு 
யாயிருந்த போதிலும், சாயங்காலக் காட்சியாயிலும், ஈள்ளிருட்டுக் 

காட்சியாயிலும், ரங்கத்தி இல் ஒசேமாதிரியான வெளிச்சம் தான் 
எற்படுச்தப். பட்டிருந்த... தற்காலமும் இவைகளுக்கெல்லாம்
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வெவ்வேருன வெளிச்சங்கள் எற்படுச்ச வேண்டு மென்பதை கவ 

னிக்கும் சபைகள் மிகவும் சிலவென்றே சொல்ல வேண்டும். இவ் 

விஷய த்தில் எங்கள் சபையும் மிகவும் பின்னிட்டுத் தான் இருக்தது; 

சுமார் பன்னிரண்டு வருடங்களுக்கு முன் நான் 6பெளத்தாவ தாரம்” 

என்னும் நாடகத்தை நடத்திய பொழுது, சென்னை டிராமாடிக் 

சொசைடியின் அங்கத்தினராகிய என் ஈண்பர் லெஸ்லி கோல்ஸ் 

(Leslie Coles) என்பவரையும் அவரது மனைவியையும் அ௮க்காடகத் 

இற்கு வரவழைத்திருக்கேன்; நாடகம் முடிந்த பிறகு 

நாடகத்தைப் பற்றி அவரது அபிப்பிராயத்தைக் கேட்க, அவர் 

் மற்றெல்லாம் சரியாகத்தானிருர்தது, உங்களுக்கு ரங்கத்தில், 

வெளிச்சம் ஏற்பாடு செய்வது ௮திகமாகச் செரியாது போலும் ; 

ஒரு காட்சியில் தவிர மற்றக் காட்கெளிலெல்லா.ம் இதை நீங்கள் 

சவனிக்கவேயில்லை” என்று ஸ்பஷ்டமாய் எடுத்துளைத்தார், இதன் 

பிறகுகான் காட்சிகளுக்குக் தக்கபடி, வெளிச்சம் ஏற்படுத்த 

வேண்டிய விஷயத்தைக் கவனிக்க ஆரம்பித்தேன். ஆங்லை காட 

கங்களில் இது மிகவும் கவனிக்கப்படுகிறது ; இதற்கென்றே 

லைட்டில் மான் (Lighting man) srarav ஒருவனை எற்படுத்தி ஓவ் 

வொரு காட்சிக்கும் தக்கபடி வெளிச்சம் எற்பாடு செய்கிருர்கள். 

இல காட்டிகளில், இருண்டிருக்னு சந்திரோதயமாக மாறும்படி காட 

காசரியர் எற்படுத்தி யிருப்பார், அல்லது காட்சியின் ws Rule 

சூரியாஸ் தமனமாகலாம், ௮ல்லஜு சூரியோ தய காலமாயிருக்கலாம், 

இவற்றிற்கெல்லாம் தக்கபடி ரங்கவெளிச்சங்களை கண்டக்டர்கள் 

எற்பாடு செய்யவேண்டியது மிகவும் முக்கி.பமாம். இவவிஷயத் 

தில் தமிம் சாடக மேடையானது 'ஆங்கலர்களிடமிருர்து கற்க 

வேண்டியது அ௮திகமிருக்கின்றது. 

நாடகமேடை வெளிச்ச ஏற்பாகெளைப் பற்றி எழுதும் 

பொழுது, தற்காலத்தில் எல்லா தமிழ்காட்க மேடைகளிலும் மிக 

வும் சாதாரணமாக உபயோ௫க்கப்பட்வெரும் லைம்லைட் (Lime 

light) என்பதைட்பற்றி என்  அஜிப்பிராயத்தை எழுத விரும்பு 

கிறேன். 

Dis லைம்லைட் என்ப. இங்கெிஷ்காரரிடமிருந்து தாம் 

கற்றுக்கொண்ட தாம். நாற்பது வருடங்களுக்கு முன்பாக இது 
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நமனு சங்கங்களில் இடையவே இடையாது, ௮க்காலங்களிலெல்லாம் 

ஜீவனோபாயமாக நாடகமாடும் மேடைகளிலெல்லாம் அபன் ராஜ 

பார்ட் ௮ல்லது அயன் ஸ்திரீ பார்ட் வருவதானால், பக்கப்படதா 

au cpa மத்தாட்புகளைக் கொளுத்துவார்கள் ! மத்தாப்பு எரிகிற 

வசையில் எல்லாம் ஜகஜ்ஜோதியாயிருக்கும், மத்தாப்பு அணைந்த 

வுடன். எல்லாம் முன்பிருக் சதைவிட க,றுப்பாய்க் காட்டும் ! அன்றி 

யும் ரங்கம் முழுவதும் மத்தாப்புப் புகை சூழ்ந்து அக்டர்கள் 

தகொண்டையையெல்லாம் கெடுத்து வைக்கும்; இவ்வழக்கமானது 

பல வருஷங்களுக்கு முன்னேயே கைவிடப்பட்டது; இதற்கு முக் 

இய காரணம் மின்சார விளக்குகள் ஈமது மேடை.களில் உபயோகக் 

திற்கு வர்ததேயாம். 

இர்த மின்சார விளக்குகள் ஈமது நாடக மேடைகளில் 

உபயோகத்திற்கு வந்த பிறகு, இன்னொரு கஷ்டம் வற்று சேர்ந்தது. 

இந்த எலெக்டிரிக் வெளிச்சங்கள் அழகாயிருக்கிறதென்ற௮ு, அவை 

களை இன்ன காட்சிகளில் உபயோகப் படுத்தலாம் இன்ன காட்டு 

களில் உபயோகப் படுத்தலாகாது, com யோசிக்காமல், 

எல்லாக் காட்கெளிலும் உபயோகிக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் ! 

இவ்விஷயச்தி த்தில் என் கண்ணாரக் கண்ட சில ஆபாசங்களை 

இக்கு எடுத்துக் காட்டறேன் ; ஒரு சபையில் ஒரு ராஜஸ்ரீ 

பகற்பொழுதில் சம்மாசனத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு ராஜரிகம் 

செலுத்தும் காட்இியில், சிம்மாசன ச்தின் மீது இந்த விளக்குகள் 
தொக்இக் கொண்டிருந்தன ; . மற்றொரு ௪பையில் ேவேட்டையினால் 

களைத்து வழி தெரியாத ஒருவன் Ht அரசனுடைய உத்யான வனத் 

தில் பகற்பொழுதில் உறங்கும் காட்டுயில் எலெக்டிரிக் விளக்காகள் 

தொங்கிக் கொண்டிருச்தன ; மற்றொரு ரங்கத்தில் காட்டுக் காட்சி 

யில் வரிசை : வரிசையாக இந்த விளக்குகள் தொங்க: விட்டிரும் 

ததைச் கண்ணுற்றிருக்கிறேன்! இத்தகைய ஆபாசங்களை யெல்லாம் 

நமத காடக மேடையானது அபிவிர் Fuses வேண்டுமென்று 

"விரும்பும் கண்டக்டர்கள் விலக்குவார்களாக. 'ஒரு காட்சியில் பளிச் 

௪ம் அதிகமாக வேண்டுமென்ஞுல், இந்த எலெக்டி.ரிக் விளக்குகளை 

மறைத்து அவற்றின் ஒளிமாத்திரம் ரங்க த்தில் விழும்படி. ஏற்பாடு 

செய்வது உ௫தமாம். அன்றியும். எலெக்டிரிக் விளக்குகள் - கண்டு
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பிடிப்பதற்கு ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன் BBS சனதகளில் 
இவவிளக்குகளை உபயோகிப்பது முற்றிலும் தவறாகும், இதிஹாச 
புசாண காலங்களில் பெரிய மிலைவிளக்குகள் உபயோ௫க்கப் பட்ட 
தாக நாம் அறிகிஜோம். அப்படிப்பட்ட விளக்குகள் அக்காலத்திய 
நாடகங்களில் உபமயாஇப்பது எவ்வளவு அழகாயிருக்கும்!. 

அன்றியும் தற்கால நகாடகமேடைகளில் நடக்கும் மற்னொரு 
ஆபாசம் அடுத்ததர் ற்செல்லாம் ௮திர்வெடிகளை உபயோடப்ப தாம். 
எனக்கு ஞாபக மிருக்கிறவரையில் இக்கு வெடிகளை uri 
கம்பெனி யார்தான் சென்னையில் சுமார் 40 வருடங்களுக்ளு மூன் 
உபயோகித்தனர் மாறும் காட்சிகளில் (11781 57070௨1101 50606) 
இவைகளை அவர்கள் உபயோகித்தனர்; ஒரு காடானது பூச் 
தோட்ட மாகவோ, ஒரு ஸ்மசானமானது அரண்மனையாகவோ 
மாறும் தருணத்தில், எககாலக்தில்' முன்னிருச்த படுதா; அண்டு 
கள்) முதலியலற்றை பெல்லாம், மாறச் ௦ செய்வ » BG Bis வெடி 
கள் அனுகுண மாயிருக்கன. அன்றிபும் எதோ மந்திர சக்.இியினால் 
ஒரு குகைவெடி த்து உச்யானவனமாக மானும்பொழு? தா, அல்லது 
eo ரிஷியின் சாபத்தினால் ஒரு மாளிகையானது பாழடைந்து 
சாடாகும் பொழுதோ, இத்தகைய சச்தர்ப்பங்களில் இல்வெடி. களை 
உடயோகித்தல் தவருகாது, பொறுத்தமாகவு மிருக்கும், விஷனேத 
மாயு மிருக்கும்; இதையறியாது இவை சபையோரை பிரமிக்கவும் 
ஆச்சரியப்படவும் செய்றெசே யென்று, எல்லாக் காட்டிலும் அசர் 
தர்ப்பமான இடங்களிலும் உபயோகித்தல் ரசாபாசமாம். சில ௪பை 

களில், அயன் ராஜ பார்ட் வரும்பொழுஅு--லெடீல் ! அயன் ஸ்திரீ 
பார்ட் வரும்பொமுது--வெமல் ! விடுதிப்பற்றி எரிவதற்கு ஒரு 
வெடீல்! இம்மாதிரியாக லெடீல்களை உபயோட௫ுப்பது மிகவும் .௮னு 

் இசமாம். இதை நினைக்கும்போது கோயில்களில் ஸ்வாமி புறப்படும் 
பொழுது வெடீல்கள் போடுகிரூர் களே து ஞாபகம் வருகிறது. 
நான் பார்த்ச ஒரு நாட.ஈ௪பையில் ஒரு. முக்கிய ஆக்டர் பாட்டு 
ஒன்றை gyri gf காக ஓரு வெடீல் போடப்பட்ட. ௪. இ னியா 
வ] இப்படி ப்பட்ட அசம்தர்ப்பமான சமயங்களில் கண்டக்டர்கள் 
இர்த வெடீல்களை உபயோ௫க்கா திருப்பார்களாக, 

நான் அறிச்த சபைகளில் அடிக்கடி இக்த வெடீல்களையும், பாண 
வேடிக்கைகளையும் உபயோகப்படுத்தும் ஒருவருக்கு வெடில், ..ஐயர் 
என்றே. பெயர் வைத்திருக்தார்கள். 

மேலே எடுத்துக் காட்டிய. குற்றங்களை யெல்லாம் கண்டக் 
டர்கள் கவனித்த, ஈமது காடகமேடையை சர்திருக்துவார்களென 
எண்ணியே இவற்றைப் பற்றி சற்று விதமாக எழுதலானேன், 

வெடுி0 0



த்றகால் Bre சபைகளை அபிவிர்த்தி 

செய்வதெப்படி? 
அடைவதை 

தற்காலம் . Aso Oss Bua த வனுத்சச்மாக நாடகமாடும் 

ச்பைகளில் உள்ள் Aa கூழ் ற்றங்களை எடுத்துக்காட்டி அவைகளை 

அகத்தி. ராடகசச்பைகளை அவிர் த்தி செய்வதெப்படி என்பதைப் 

upd இனிஎமு.ச விரு ம்பு றன். இப்படி சான் செய்வது ௮ச் சூற் 

ற்ங்களையெல்லாம் நமது கற்றறிர்த நாடகாபிமானிகள் நிவர்த் இக்கும் 

பொருட்டே யன்றி, a @ ஷைக் குறை கூறும் பொருட்டன்று யென் 

பதை இதை வா௫க்கும் எனது. நண்பர்கள் மஇப்பார்களாக, நான் 

எடுத்துக் சாட்டப் போகிற இல குற்றங்கள், ஆமெட்் (Amateur) 

சபைகளிலும் இருக்கின்றன. . அவைகளும் இவற்றை விலக்க 

வேண்டியே, இவற்மைக் சூறித்து எழுதுகிறேன். 
முூசலாவது, பெரும்பாலும் இச்சபைகளிலெல்லாம் நாடகம் 

குறித்த மணிக்கு ஆரம்பிப்பதில்லை ; 9] மணிக்கு நாடக ஆரம்பம் 

எண்று. விளம்பாம் செப்திருக்தால், பெரும்பாலும் 10 மணிக்குள் 

ளாக ஆரம்பித்தால் -வக்திருப்பவர்களுடைய . அதிர்ஷ்டமாகும் ! 

சாயங்காலம் 58% மணிக்கு ஆரம்பம் என்று பிரசுரம் செய்திருக் தால், 
6. மணிக்கு முன்பாக. ஆரம்பிப்பது மிகவும் .. ௮பூர்வமாகும், 

gOwCr (amateur) சபைகளில் இக்குறை சாதாரணமாகக் 

கிடையாது, இக்குறையை முற்றிலும் ஒழித்து ஈமது நாடக சபை 

கள். சர திருத்தம் பெறும்படிப் பிரார்த்திக்சன்றே ன். 

இரண்டாவது குறை. காட்க கம்பெனிகளில் பெரும்பாலும் 

ஆகட்ர்கள். Sara; SAGs தக்க உடையைச் தரிப்பதில்லை. அயன் 

ராஜபார்ட் ஆக்டர்கள் என்று. பெயர் வைத்துக் 'கொண்டிருக்கும் 

பேர்களுள் பலர், கம்பீரமான ஒன்றிரண்டு சம்கி அல்லது சரிகை 

உடுப்புக்களை வைத்துக் - கொண்டிருக்களுர்கள்; அவர்கள் எந்த 

வேஷம் பூண்டாலும் அந்த உடுப்புகளை உடுத்திக் கொண்டு மேடை 
யின் மீது தோன்ற வேண்டிய தான் ! 'சப்பிரமணியராக வந்தாலும் 
தே - உடுப்பு; . வேடனாய் -வர்தாலும் கோவலனாய் வந்தாலும்
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அர்ஜுனனாப். வம்தாலும் அதே உடுப்பு! பிலேர்தினாக வந்தா 

லும் ௮2௪ உடுப்பு, சண்டிராஜாவாக வச்சாலும் அதே உடுப்பு 

தான்! இதை பற்றி நான் இன்னும் விவரிக்க வேண்டியதில்லை. 

ஆண் வேடமோ, பெண் வேடமே, எர்த. வேடம் புளைந்தாலும் 

அவ்வேடத்தின். காலம், சச்தர்ப்பம், முதலியவற்றிற் குரிய ஆடை 

அபணங்கள்' இன்னசென்ற ஆராய்ர்தறிர்து பூணூவதே உ௫த 

மாம்... எனது ஆங்கில. ஈண்பர்கள் யாராவது | தமிழ் காடக 

மேடையைச் காண வேண்டுமென்று விரும்புவார்களானால், Cop 

சொன்ன ஆபாசங்களைக் கண்டு அவர்கள் எங்கு நகைக்கருர்களோ 

வென்று கான் அவர்களைத் த தமிழ் நாடகங்களை பார்க்க அழைத்துக் 

கொண்டு போக எப்பொழுதும். அஞ்சுகிறேன். 

மூன்றாவது, சாசாரணமாக காடக கம்பெனிகள் நாடகத்தின் 

காட்டிகளுக்றாத் தக்கபடி இரைகள் முதலியவற்றை. . ஏற்பாடு 

செய்றெே சயில்லை. சாடக சாலையில் என்ன இரைகள் முன்பாகக் 

கட்டப்பட்டி ருக்ன்றனவோ, அவைகளை ஒன்று மாறி ஒன்றை, 

காட்சிக்கு சாட்சி விடவேண்டியனஅ தான். ௮து பொறு த்தமாயிருச் 

றதா. இல்லையா என்று பார்ப்பதே யில்லை. : இவ்விஷயத்தில் 

ஆமெட்டுர் (amateur) ste சபைகளும் பெரும்பாலும் பிழை 

இழைக்கின்றனர். சன்காரனிடம் என்ன சீன்களிருக்கன்றனவோ 

அவைகளை அவன் இச்சைப்படி கட்டிவிடவேண்டியது தான் ! நாடக. 

காலத்திற் கேற்ற இரைகளாயிருக்கன்றனவா . என்பதைப்பற்றிப் 

பெரும்பாலும் கவணிப்ப2த யில்லை. நான். பார்த்த ஒரு சாடகத்தில் 

துவாபசயுகசச்தில் கடக்த சுபத்திரையின் கலியா ண நர்டகத்தில் சலி 

யுகத்தில் ஒர் காட்டுக் கோட்டை ஊரின் தோரண. இன்: ஒன்று 

விட.ப்பட்டிரும் ஐ. ay} இதைப்பத்தி நான் முன்பே விரித்துரைத்தி 

ரூப்பதால், இனியாவது . இவ்விஷயத்தில் எல்லாச் சபைகளும் தஸ் 

கள் கவனத்தைச் செலுத்தவார்களாக, என்னும் . "கோரிக்கையுடன் 

இதை முடிக்கிறேன். 

நான்காவது குறை யென்னவெனில், காடக கம்பெனிகளின். 

நாடகங்கள் பெரும்பாலும் சங்கீதக் கக்சேரிகளாயிருப்பே ௪. இன. 

தான். என். அபிப்பிராயத்தில் தற்காலத்திய பெருங்குற்றமாம். 

நாடகக் கம்பெனிகளில் ஆடும் ஒவ்வொரு இறக்த நடிகனும், ஏங்கத்
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Sp பிரவேடுத்தவுடன் ஏ. தாவது பாடவேண்டும், அல்லது பிர 

வே௫ிக்கும்பொழுதே ஏதாவ பா ஈடிக்கொண்டு. ் வரவேண்டும், 

என்னு. ஒரு மிகவும் தவரான அபிப்பிராயம் இருக்கின்றது Gar 

வே௫மாகவேண்டிய சந்தர்ப்பம் ௮ல்லது கட்டம் எப்படிப் பட்ட Zils 

இதில் டாடிக்கொண்டுவருவ._ பொருத்தமானதா அல்லவா என்று 

கொஞ்சமேனும் யோூப்பதேயில்லை. ஒரு ௮ச௪ன் காட்டில் வேட்டை 

'யாடப் போகிருன்; அதற்குப் பிரவே௫க்கும் பொழுது ஒரு பாட் ட்டு! 

ஒரு திருடன் ஒரு வீட்டில் - திருடப்போகஞுன் -- அதற்கொரு 

பாட்டு! தரியோகனன் சருனியால் பாண்டவரைக் தன் கைவசப் 

படுத்தச் Geis செய்யப் போகிறான், அதற்கொரு பாட்டு! இப் 

படிப்பட்ட ஆபாசமாண உரச ஊன்கள்ட் பெருக்கெகொண்டு 

போனால்,இர்ச வியாசம் முடி.யாது ! இப்படிப் பாடுவதிலும் சந்தர்ப் 

பத்திற் இசைக்க பாட்டாயிருக்கெதா P அதுவும். இல்லை. வர்ளி 

மணம் எனும் காடகத்சை தமிழில் ஈடத்துவதில் முதன் முதல் 

சுட்சமணிபர் காரதருக்ளுக் காட்டு கொடுக் கம் காட்டுயில், சுப்பிர 

மணியர்,. “ ஜெய ஜெய 2 Sarge பாலா '' என்லும் பாட்டைப்பாடிக் 

கொண்டு ரங்கத்தில். பிர? வ௫ிப்பார் ! ஞானசவுக்தரி நாடகத்தில்: 

பிலேந்இரன், (5. தலில் தோன்றும்பொழு.து,  எவரணி. கிர்ணயின் 

சேதிரா * எனும். பாட்டை பாடுவார். ஒரு - முறை எனது காட்க 

மான. லிலாவதி-சலோசனா, ஒரு கம்பெனியாரால் ஆடப்பட்ட 

பொழு, அயன் ராஜபார்ட்டாயெ. ஸ்ரீ தத்தன் வேடம் பூண்ட 

ஆக்டர், ஒரு "இக்துஸ் தானி Bact @ பாடிக்கொண்டு பிரவேச 

மாஞர் இப்படிப்பட்ட. உதாரணங்களைப் பெருக்க எனக்கு அவகாச. 

முமில்லை மனமுமில்லை. - லை கம்பெனிகளில் முக்கியமான ஆக்டர் 

கள் ரங்கத்றை. விட்டுப் ' போகும்பொழுது ஏசாவ. பாட்டைப் 

பாடிக்கொண்டு பேர வழக்கமுண்டு!. சதாரம் காடகத்திக் ௪தா 

ச்ம். (EGE அபகரிக்கப்பட்டு : போனபின், தயின்றெ முக்த 

அவள் காதலனான கதாகாயகன் அவளைக் காணாமற் பாடி AGH 

விட்டுப் போகும்பொழுது, ஒரு தில்லானாபாடி மறைக்ததைப் 

பார் த்திருக்கறேன். குலேபகாவலி சாடகத்தில் தர்தையிடம் வரு 

இற: அவனது நான்கு குமாரர்களும், ஆரம்பத்தில், ஓவ்வொரு பாட். 

டைப். பாடிக்கொண்டு வருவது மன்றி, காட்டுமை: விட்டுப்போகும் 

: பொழுதும். ஒவ்வொரு. பாட்டைப்பாடிக்கொண்டு.. போனதை நான்
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கேட்டிருக்கிறன். : இதில் இன்னொரு விசேஷம் என்னவெனமுல், 

தமிழ் நாட கமாயிருர்த. போதிலும் காட்டு ஆரம்பப் .பாட்கெளும் 

முடிவு பாட்டுகளும், எந்த பாஷையிலிருர் சாலும் பெரிதல்ல..என்று. 

எண்ணப்படுகிறு[.ெலுங்கு, கன்னடம், ஹிர்அஸ் தானி, பாட்டு. 

களெல்லாம் பாடுவதற்கு இவைகள்தான் : ஏற்ற சந்தர்ப்பங்களாக. 

எண்ணப்பகென்றன. காடகத்திற்கும் இப்பாட்கெளுக்கும் 

என்னடா சம்பந்தம் என்று கேட்பார் இடையாது பெரும்பாலும் : |. 

இவ்வாறு அக்டர்களே. தாங்களாக  சந்தர்ப்பங்களில்லாத- பாட்டு. 

களைப்: பாவெதன்றி, ௪பையோர்கள் காட்சியின் ஆரம்பத்திலோ, 

மூடிவிமீலா, Oa torr, மக்கிய அக்டர்களை த் தாங்கள் விரும்பும் | 

பாட்டுகளைப் பாடும்படி கேட்பது சாதாரணமாக விட்டது! பாதுகா. 

-பட்டாபிஷேகத்தில், ஸ்ரீராமர் கெதையையும் . லட் சமணாரையும் : 

அழைத்துக்கொண்டு காட்டிற்குப் போகிற காட்சியாயிருக்கும், 

௮தஇில் சபையோர் ஸ்ரீராமர் வேடம் பூண்ட Mel oor பூமாந்தும்? 

என்னும் ராமலிங்க சுவாமிகள் பாட்டைப். பாடும்படி, கேட்பார்கள், 

சன்யாகிவேடம் பூண்ட gwen ous? Sur, ஏதாவது பதம்பாடும் 

படி சேட்கப்பவொர் 7 ல.ட்சமணனுக்கு இக்துஸ் தானி . ஈன்னாய்ப் 

பாடத் தெரிந்தால், ௮ல் ஒரு டப்பா பாடும்படி ஆக்ஞாபிக்கப்படு 

வார். இக்த ஆக்டர்களெல்லாம் இவற்றைப்பாடித்' தொலைக்கவேேண் 

டும். லெகாலமாக தேயெப்பாட்டுகளை கொஞ்சமேனும். சந்தர்ப்பமில் 
லாத இடங்களிலெல்லாம் பாடும்படி. சபையார் கேட்கத். தலைபட். 

டி.ருக்கின்றனர் என்பத . ஈரடகாபிமானிகள் யாவரும் | அறிந்த 

விஷயமே; . ₹காச்திப்பாட்டு?? “மோதிலால் கேருப்பாட்டு4 

சரக்கா பாட்டு” முதலியன, அரிச்சந்திரன், ஈளன், ஸ்ரீராமர், சாவ 

ணன் முதலியோர் பாடியாகவேண்டும்! ௮, தேசிய பாட்டுகளுக் 

காக நான் ஆட்சேபிக்களில்லை,. அவைகளைப் ப.டுவதற்காக CoA — 

நாடகங்களை எழுதி, அவற்றுள் சந்தர்பத்திற்கேற்றபடி. ௮ை வகளைப் 

பாடினால். மிகவும் ஒழுங்காயிருக்கு மெக்ப.து. என்அபிப்பிராயம். 

சொஞ்சமேனும் சந்தர்ப்பமில்லா ௪ இடங்களில் அவற்றைப் பாடுவ் 

தற்குத்சான் கான் ஆட்சேபிக்க? 2றன். 

சரியான சந்தர்ப்பங்களில் கூட, . பாட்டுப், பாடும் 

விஷயத்தில். நாடக கம்பெனிகளில் நாம் கண்டிக்க . வேண்டிய
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இல. ஆபாசங்கள்: இருக்கின்றன. பெரிய . சங்கீத. வித்வான்கள், 

நாட்க. மேடையில் வேடம். பூண்டு வரு.ம் பொழுது, . பாடும் 

மார்க்கம் . பெரும்பாலும் .. அடியில் வருமாஞுகும், ன உள்ளே 

யிருக்த பாடிக்கொண்வெர்தாலும் சரி, sang மேடைக்கு வந்த 

பின்.. பாட . ஆரம்பித்தாலும். சரி, a Cor Carre ஹார் 

மோனியம் பெட்டி. வைச்இருக்கும் பக்கம் போய் நின்று கொண்டு, 

௮ல்லது . அப்பெட்டியின் மீது கை டைய. வைத்துக் கொண்டு, 

சபையோரைப் பார்த்துப்... பாவொர்கள்... Parag : இந்த 

ஹார்மோனியம் பெட்டியை மேடையின் மீது. வைப்பதே தவ 

ரூஞும்: மேடையில் சடக்கும் காட்டி எதாயிருக்தாலும் Fh, arene 

மாயிருந்தாலும். சரி, - விஇயாயிருந்தாலும் சரி, 'சழுத்திரமாயிருர் 

தாலும் சரி, கோயிலா யிருந்தாலும் சரி, ஸ்மசானமாயிருக் தாலும் 

சரி, அதன் மத்தியில் இந்த தமார்மோனியப் பெட்டி எல்லோரு 
மதிய விளங்கும் ! Yes வக்க விதம் பெட்டி ரக் வேண்டிய 

இடம், ங்கத்தின். பின்பக்கத்தில்,                       

சான் உறுதியாய்க் கூறக்கூடும். ஐசோப்பா - முதலிய எந்த சண்டத் 

திலும், எந்த . தேசத்திலும், இச்சு ஹார்மோனியப் பெட்டியை 

இவ்வாறு பயிரங்கமர்ப் சங்கத்தில் வைக்கும் வழக்கம். இடையாது 

என்று உறுதியாய்க் கூறலாம். மேற்சொன்னபடி... ரங்கத்தின் முன் 

பாக தாழ்ந்த. இடத்தில் வைக்க வசதி. யில்லாவிட்டால்,, மேடை 

பின்.பேரில்,' சைட்படதோக்கள் இருக்கு குமிடத்தில் மறைத்து வைப் 

பதே தகுதியாம். பாடும் ஆக்டருடைய சங்க ச்திற்ளு இது அணைக் 

கருவியாயிருக்க வேண்டுமே. யொழிய முதற் கருவியாயிருக்கலா 

சாது; இப்படி ஹார்மோனி யம் பெட்டி மேடையின் மீது. வைக்கப் 

படுவதற்கு . முக்கெயகாரணங்கள் : இரண்டாயிருக்சலாம். ஓன்று; 

பாடும் ஆக்டர்களுக்கு சுருதி எடுப்பகற்கு சலபமாயிருக்கலாம் § 

இரண்டு. es ஹார்மோனியம் பெட்டியை amass சங்கே 

வித்வான். திறமையை சபையோர் அறியவேண்டும் என்றிருக்கலாஸ், 

எ௮அவாயிருச்தாதும் . இதற்காக ரங்க த்தின் ஒழுங்கைக் கெடுப்பது 

மிகவும். விய௪னிக்கத் தக்கதே. ஏதோ பாடும் ஆக்டர்களுடைய 

சங்கத்திற்கு. அனுசரனையா Geo oO gor சங்கத்தின் மீசே 

இப்பெட்டியை. வைத்த. போதிலும், கடிக்கும். ஆக்டர் ௮.தனருகில். 

நின்று கொண்டும். xs sar Culler “கையை வைத்துக் . கொண்டும்
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பர்டவானேன்? நடிக்கும் ஆக்டர் தான் பாட வேண்டி யது. தினி 

மொழியிலடக்வயெதா யிருந்தால் சபையை நோக்கிப் பாடவேண்டும், 

அல்லது ரங்கத்திலிருக்கும். பிநிதொரு. ஆக்டருடன் சம்பாஷிக்க 

வேண்டி.ய சச்தர்ப்பமா யிருந்தால், , அந்த . ஆக்டரை தோக்டப் 

பாடவேண்டும்; இவ்விரண்டையும் விட்டு ஹார்மோனியம் வாடிக் 

கும் பாடகனை நோக்கி ஆக்டர் பாடுவதற்கு என்ன நியாயம் உண்டு? 

இதில் இன்னொரு : வேடிக்கை யென்னவென்றால் சில ஆக்டர்கள், 

ரங்கத்திலிருக்கும் தாங்கள் சம்பாஷிக்க வேண்டிய மற்றொரு 

அ௮க்டரைப் நோக்கப் பாடாமல், இந்த ஐ ஹார்மோனியம் வாசி சிப்பவரை 

நோக்கி? ப பாட ஆரம்பித்து . விடுஇிரர்கள். இதில் இன்னும் 

வேடிக்கை என்னவென்ஞாூல், ஆக்டர் பாடவேண்டிய௰ பாட்டு' கதா 

காயகன் தன் காதலியை கோக்க வாணிக்கும் பாட்டாயிருக்கும்; 

௮தை அவளைப்பார்த்துப் பாடாமல், ஹார்மோனியப் பெட்டி 

வா௫க்கும் ஒன்றரை முழம் தாடியைப் படைத்த மஸ்தான் சர்யபு 

வை நோக்கு 6 மன மோஹன மானே!” என்று பாட ஆரம்பித்து 

விடுவார் ! இச்ச பெரும் ரசாபாசம் நமது தமிழ் சாடக மேடையை 

விட்டு அகலுமளவும் அதற்கு விமோசன மில்லை யென்ப என் 

நிச்சயமான அபிப்பிராயம். 

இப்படிப்பட்ட சற் தேத்திலுள்ள மற்றொரு முக்கியமான 

குறையென்ன வெனில், சங்கீத வித்வான்௧ளாயெ. சில ஆக்டர்கள், 

தங்கள் பாட்டின் மத்தியில் ராக ஆலாபனை செய். *வியவேதேயாம். 

கேவலம் சங்கீதக் கச்சேரியில் சங்கத வித்வான்௧ள், தங்கள் இற 

மையைக் காட்ட சாக ஆலாபனை முதலியன செய்ய வேண்டியது 

8 அவசியம்தான். காடக மேடையில் ௮௮ எப்படி பொருத்த 

மாயிருக்கும் என்பதை அவர்கள் சற்றும். கவனிப்பதில்லை “காமி 

சத்யபாமா, கதவைத்திறகாய்!” "என்னும் "பாட்டாயிருக்கும்; 

அதைப்பாடும் நமது பாகவதர், நடுவில் சாக . ஆலாபனை செய்ய 

ஆரம்பித்து, அதற்காக பத்து நிமிஷம் 'செல்வழிப்பார் ! இதில் 

நடுவில் தானம் ரவை ஜாதிகள் எல்லாம் வர் விழும்) கடைசியாக 

சரிகம ப.தறி௪ என்று ஸ்வரம் பாட ஆரம்பித்து விவொர்.. 

இப்படி. ஆலாபனை . செய்௮தத்கும் ஸ்வரம் Lin Bau BL. இது 

தக்க இடமா, மேற் பூண்ட வேடத்திர்குச் த்தூ கதியா, என்று 

7
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கொஞ்சமேனும் கவனிப்பது கிடையாது. இந்த சசாபாசமும் 

சக்கரம் நமது நாடக மேடையை. விட்டு வில்கனாலொழிய நமது 

தென்னிந்தியா நாடகமேடை "இறப்புற்றோங்காது என்பது 

என் ஸ்திரமான. அபிப்பிராயம். நமது சங்கே வித்வான்௧ளெல்லாம் 

ங் தக் . கச்சேரிகள் . வைக்கட்டும், அவைகளில் தங்களுடைய 

சுங்க தத் திறமை பல்லாம், தானம் பல்லவி பாடுவதிலும்; ராக 

அலாபனை செய்வதிலும், ஸ்வரம் பாடுவதிலும் கா ட்டட்டும்; காமெல் 

லாம் சுகமாய் மூன்று நான்கு மணி காலம் கேட்போம். மேடையின் 

மீது வேடம் பூண்டு வருங்கால், பாடவேண்டிய பாட்டுகளை ச்: தக்க 

படியும். முக , அபிரயத்துடனும் அவ்வேடத்தி ற்குரியபடியும் 

பாடட்டும். ஸ்ரீ இருஷ்ணன் ச த்யபா மையைக் கசூறிக்து வேண்டும் 

பொழு, சங்தக். கச்சேரி பண்ணவில்லை என்பதை கவனிப்பார் 

களாக] இனி மேலாவது நமது இ சிறந்த ஆக்டர்கள் நாடக மேடைக் 

குரிய சங்கே தற்கும் சங்கீதக். கச்சேரிக்குரிய சக்கிதத் த்திற்கும் 

உள்ள. பேத்த்ை ஈன்கு அறிந்து கொண்டு நடப்பா ர்களாக!. 

மேத்குறித் தபடி சங்க ssa pCa மிகவும்' அ இிகமாக் இடங் 

கொடுப்பதினால் தற்கால தமிழ் சாடக மேடையில் உண்டாகும் 

இன்னொரு குறை யென்னவெனில், போலீஸ் சட்டப்படி. நாடக 

மானது Qasr மணிக்குள்ளாக இரவில் முடியவேண்டும். என்.று 

ஏற்படுத்தப்பட்ட காலத்திற்குள்ளாக. முற்றுபெரு ததேயாம். ௮கேக 

சாடகங்களில் Fi த.த்திற்கு அதில் காலம், கொடுப்பதினால், நாட 

கத்தை. | பாதிகூட. முடிக்காமல், Ora இரண்டு மணிக் 

குள் ளாக அறைகுறையாக முஷிக்கவேண்டி வருறெ.௮. ஒரு உசா 

ணமாக, சாதாரணமாக எல்லா. நா௨ச கம்பெனிகளும் நடி சத 

வருஇன்ற ் வள்ளி. மணம் * என்னும் நாடகத்தில் வள்ளிக்கும் 

'வேடனுக்கும். தர்க்கம் 13 மணி சேம்) பிற்கு வள்ளிக்கும் கபட 

வயோதிக சன்யாசிக்கும் தர்க்கம் இன்னொரு 14. மணி... Ei auc tb 

giasen gun Bu வள்ளிக்கும்.. நாச தருக்கும் தர்க்கம் ஒரு 1% மணி; 

இப்படி. பாடிக் கொண்டே போய்முடிவில் கொட்டகை - விளக்கை 

யலிக்கவேண்டியகாலம் வரும்பொழு௮) GT BEBO பூர்த்தியாக 

மலே : முடிக்க. வேண்டி வர்இிருப்பதை நான் பன் முறை பார்த்திருள் 

இறேன். இல. நாடக. கம்பெனிகளில் நாடகக். சசையை எப்படியாவது
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மூடி.க்கவேண்டு மென்று எண்ணினவர்களாய் கடை காட்கெளை 

ur) வன்று ௮இ( வேகமாய் அறைகுறையாக ஆடி. முடிக்கின்றனர். 

இஅவும் தவருகும். முன்ன தாகவே நாடகம் ஆட நான்கோ, ஐந்தோ 

மணி சாவகாச௪ மிருக்தால், ௮சற்ரூச் தக்கபடி சாட்டு ளே ஏற்படுத் 

இக்கொண்டு, ஒக்திகையிலே இவ்வளவு நேரம் Dig. pO) sain 

ஆராய்ந்தறிந்து, அ௮தர்குள் தக்கபடி அகாவயே மான பாகங்களை 

யெல்லாம் சறுக்கி, முக்கியமான. காட்சிகள் ஒன்றையும் விடாது 

ஏற்பாடு செய்து கொண்டால், இம்மாதிரியான குறை. BT LGB 

வராது, 

நான் தற்கால தமிழ் காடகக் . கம்பெனிகளில் கவனித்த இன் 

மனாரு ருறை யென் ை arch ao பெரும்பாலும் அக்கம்பெனிகள் 

போட்ட காடகங்களையே திருப்பித் திருப்பிப் போட்டுக்கொண்டி, 

ருப்பதாம். சென்ற 50 வருடங்களாக தமிழ் சாடக மேடையில் 

நாடகக் கம்பெனிகளால். ஆழப் பட்ட சாடசங்ககை io ஒரு ad ay அட்ட 

வணை போட்டுப் பார்த்தேன். என் கணக்கில் சுமார் 75 நாடகங்கள் 

தான் கட்டின; இவற்றுள்ளும் மார் 39 சாடகங்கள் அடிக்கடி 

ஆடப்படுகின்றன; இக்கு 2௦ சாடகம்களுக்குள்ளும் சுமார் 10 னல் 

ல பன்னிரண்டு எப்பொழுது பார்த்தாலும் திருப்பித். திருப்பி 

ஆடப்படுகின் நன 5 இவை ௪தாரம், வள்ளி, அரிச்சந்திரா. பவழக். 

கொடி, . கண்டிராஜா, BEB Cy, ஈல்லதங்காள், ஞான செளக்குரி, 

கோல வலன், அல்லி அர்ஜுனா, கிருஷ்ண of ovr, குலேபகாவலி முதலி 

யனவாம். இங்லொக்து முதலிய. தேசங்களில் வருஷஷாவாரியில் 

ஆயிரக்கணக்கான தின நாடகங்கள் அடப்பட்டு வருஇன்த றன 

வென்றே . சொல்லலாம். - சமது தமிழ் நாடக மேடையில ஒரு 

வருஷத்திற்கு இண்டு விகிசம் கூட நூதன "நாடகங்கள் இடைப் 

பது அரிசென்றே கூறவேண்டும். ஹைதர். காலத்தில் 

இடிய. அரிச்சர்இர நாடகமும், வள்ளி ராடகமு£மே. இன்னமும் 

நாம் ஆடிக்கொண்டிருக் தால் Log சாடகமேடை எவ்வாறு விருத்தி 

படையும்? இர்த நாடகங்களை நான் இழிவாகக் கூறவில்லை.. நான் 

எழுதி அச்சிட்ட காடகங்களுள் இவைகளும் உட்டட்டிருக்கின் நன; 

நான் சொல்லவர்த தென்னவெனில், காக கம்பெனிகளெல்லாம் 

இப்படிப்பட்ட பழய காடகங்களை தவெ.தடன்) அடிக்கடி புதிய
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புதிய சாடகங்களையும். ஆடத் தலைப்பவொர்களாயின் தென்னிந்தியா 

விலுள்ள தமிழ். நாடக மேடை எக்ரெத்தில் உன்னத ஸ்திதியை 

| ய்டையுமென்டே த 

மேற் சொன்னபடி பழய நாடகங்களையே ஆடவெதிலும் அவை 

களை மனம்போனபடி யெல்லாம் இக்கம்பெனிகள் மாற்றி ஆவ 

மற்ஜெரு நிவர்த்திக்க வேண்டிய குறையாம். இதற்கு ஒரு உதா 

ணமாக (கோவலன் ” சரித்திரத்தை எடுத்துக் கொள்ளுகிறேன். 

இ சிலப்பதிகாரம் என்னும் ஐம்பெரும் ஜைன காப்பியக் கைத 

யாகும். இதன் நூலாசிரியர் எழுதியபடி கதையானது மிகச் சிறந்த 

சாகும். ௮தை யெல்லாம் முற்றிலும் மாற்றி இப்பொழுது மிகவும் 

ஆபாசமாக ஆடப்பட்டு வருறெது. சில sire கம்பெனிகள் 

் கோவலன்” எனும் கசா நாயகனுடைய பெயரையும் சரியாக அறி 

யாது 4 கோவிலன் ” என்று அச்சடித்து விடுகிருர்கள் ! இச்காட 

கச்சை ஒரு முறை பார்க்கவண்டுமென்று. ஒரு. ஈண்பரால் 

அழைத்தஅக்கொண்டு போகப்பட்ட ஈமு நல்லாஇிரியர் மஹா மே ஹா 

பாத்யாயர் டாக்டர் ௨. வே, சாமிரசாக ஐயர் அவர்கள் முதல் ஒன். 

திரண்டு காட்கெளைப் பார்த்தவுடன் . பூர்வீக கதையான மிகவும் 

மாற்றப்பட்டதைக் கண்டு மனம் பொரு தவராய்; சாடகசாலையை 

விட்டு. விட்டுச் இரும்பி வர் சனர் என்பசை நான் அ.நிவேன். 

தற்காலம் நாடக கம்பெனிகளால் ஆடப்படும் இக்கதையின் ஓர் 

காட்இயில், ஜர் பெண் விக்ரொெஹமானனு ஒரு அடப்பக்கட்டையால் 

கதா நாயகனை - அடிப்பதுபோல் காட்டப்படுறெ. ! இலப்பதிகார 

gro anus gi அருவம் அதைக் காணுமாயின் சண்ணீர் விட்டி. 

ருக்குமென்பது தண்ணம். அன்றியும் கதா நரயகி காளியாக வரும் 

காட்சிகள் பூர்வதைக்கு மிகவும் மாறுபட்டனவாம். தற் காலத்தில் 

ஈடிக்கப்படும் இக்கதையைச் ர்திருச்.த வேண்டிய குற்றங்களை எடுத் 

துக் கூறுவதென்றால் மணல் சோற்றில் கல் பொறு க்குவதொக்கும்: 

மேற் சொன்னபடியே, தாசாசசாங்கம், குசலவ சாடகம், முதலியன 

வைகளிலும் புரா சனமான கதைகளிலில்லாத சில அபாசங்களை 

அழை த்திருக்் தனர், இனிமேலாவது COLE கம்பெ னிகள் 

புசாண இதிகா௪: கதைகளை” ஆடும்பொழுசம், பூர்விக கரவியங் 

களை நாடக. ரூபமாக அடும் பொழுதும், புதிய ஆபாசங்களை , அவை 

களுடன் “சேர்க்காது. நடத்துவார்களெனக் கோருகிறேன்;
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பெரும்பாலும் தற்காலத்திய நாடக கம்பெனிகள் பழய நாட 

கங்களையே திருப்பித் திருப்பி ஆெஞுர்கள்; ப் திய pret stor எடுத் தி 

துக் கொள்வதில்லை யென்று மேலே கூறினபொ முத, காலஞ் சென்ற 

கன்னையாவின் நாடக கம்பெனியையும் மதுரைபாலவிமீனா த சபையை 

யும் தான் விலக்கக் கூறியிருக்கவேண்டும். மற்ற காடக கம்பெனிகள் 

சொச்தக்காரர்களைப் போல் அல்லாமல் கன்னையா , புதியபுதிய நாட 

சங்களை தன் கம்பெனியை சொண்டு ஈடத்தி வந்த சமாசாரம் தென் 

இந்தியா முழுவதும் அறிச்த விஷயமே. ஸ்ரீ கிருஷ்ண விலை, (புதிய 

வழியில்) தசாவதாரம், ராமானுஜர் வைபவம், ஆண்டாள் இருமணம், 

பகலச்சதை முதலிப காடகங்களை, எராளமான 'பொருள் செலவ[ி 

ச்னு மிகவிமரிசையாக ஈடத்திய சமாசாரம் தென் இந்தியாவிலுள்ள 

ஆண் பெண் அடங்கலும் அறிக்க விஷயமே. ௮வவாறு மேலும் 

மேலும் புதிய புதிய நாடகங்களை ஆடி வர்குஇினுல்தான் சன்னையா 

சான் செய்து ais un gio கைங்கர்யங்கறாக்கு. பெரும் 

பொருளைப் பெற்றனர் என்பதும் தண்ணம் ; சாடகாமிமானிகளும் 

அச்சாட கங்களைல் கண்டு களிப்புற்றனர் என்பதும் திண்ணம். இச் 

சற் தர்ப்பத் இல் கன்னையா, ஆசாரியர் இருவடி யைச் சேருமுன் 

தயார் செய்த பகவத் கதை” என்னும் காடகத்தைப் பற்றி எனது 

௮பிப்ராயத்சை இங்கு கொஞ்சம் எழுத விரும்புகிறேன். 

பகவத்ையை . காடக ரூபமாக ஆட. கன்னையா ஏற்பாடு 

செய்து கொண்டிருக்கிமுர் ஏன்று கான். கேள்விபட்ட பொழுச. 

இதை எவ்வாறு நாடகமாக ஆட முடியும், என்னு மிகவும் சந்தேக 

cp iB marr. பிறகு. அச்காடக த்தை அவர் வேண்டு கோளின் பேரில் 

சரன் போய்க் கண்ணுற்ற போது, ஒன்றிரண்டு காட்சிகள் பொருத்த 

மாயில்லை என்று நான் அபிப்பிராயப் பட்டபோதிலும் முற்ற. பாகங் 

களெல்லாம், ௨ எனக்கு HUGG அச்சரியக்தையும் FEC BIAD SOS 

யும். தந்தன. இப்புண்ணியவான் அந்நாடக த்தின் கடை ஓத்தி 

னக ம்ட்டும்.. பார்த்து. சாடகம் நிகழ்ச்த பொழு.தூ ஒரு மூறை 

யேஜும்' பாராது! 'காலகதியை யடைர்தது மிகவும் விசனிக்க தக்க 

விஷயம், இவர் இன்னும். சில வருஷங்கள் உயிரோடிருந்திருப். 

பாசாயின் தென் இர்தியா காடக மேடை இன்னும் அபிவிர்ததி 

யுடைந்திருக்கு மென்பதற்குச் சச்தேகமில்லை, வர் அகால ior
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ணத்தை யடைச்தத. தமிழ் நாடகத்தின் அர்ப்பாக்கியமே ! மதுரை 

பால விகே. ௪பையாரும் . புதிய புதிய நாடகங்களை தற்காலம் 

அடி. வருவது மிகவும் மெச்சத் தக்கதே. 

இனி மேலாவது காடக கம்பெனிகளில், சென்ற இருபது 

வருடங்களாக அச்சிடப்பட்டு வரும் புதிய தமிழ் காடகங்களுக்குள் 

தங்களுக்கு உவப்பைக் தருவனவற்சைப் பொறுக்க யெடுத்து, ஆட 

ஆரம்பிப்பார்களாக... இவ்வாறு தற்காலம் அச்சிடப்பட்டிருக்கும் 

தமிழ்: தாடசங்களை ஆ(ூவெதினால், நாடக கம்பெனிகளில் தற்கால 

மிருக்கும் இன்னொரு பெருக் குறை நீங்கும், ௮சாவது. தற்போது 

நாட கம்பெனிகளிலுள்ள ஈடிகர்கள், . தாங்கள் “பாடவேண்டிய 

பாட்கெளை மாத்திரம் எழுதி உருப்போட்டுக் கொண்டு, தாங்கள் 

பேசவேண்டிய வசனத்தை யெல்லாம் தங்கள் மனம் போன வழி 

பேசும். கெட்ட வழக்கம் சூறைந்து போம். இக்க. குற்றமான 

பெரும்பாது[ம் புராண கதைகளை ஆடும் பொழுஅதான் அதிக 

மாய்க் காணப்படுகிறது. தஇுசெளபதி வஸ் திராபஹசணம்” என் 

னும் புராணக் கதையை பெடுத்துக் கொண்டு, ஈடிகர்கள் எல்லாம் 

அதில் பேசவேண்டிய . வ௪னத்தை தங்கள் மனம். போன வழி 

யெல்லாம். பேசுஇருர்கள் ; இவ்விதமே. மற்ற புமாண நாடகங்களி 

அம்; ஒரு ஈடிகன். எவ்வளவுதான் தமிழில் வல்லமை வாயர் வனா 

யிருக்த. போதிலும் சமயோிதமாய் மேடையின் மீது ஏதிய பின் 

'தான்மேற்பூண்ட. ut SS SHH கேற்றபடி... வசன த்தை பேசுவ 

தென்றால் சுலபமல்ல. அன்றிபும் தன்னுடன். ஈடிக்க வேண்டிய 

ur Brun, | பாத்திரங்களோ, இன்ன சந்தர்ப்பத்தில் இன்ன 

பேசப். போுரூர்கள், தன்ன இன்ன கேள்விகள் கேட்கும். போகி 

மூர்கள், என்று தெரியாமலிருக்கும் பொழுது இடீரென்று ௪பயத் 

Bp “கேற்றபடி. புதில் உரைப்பது மிகவும் கடினமாம், முன்னமே 

தரன் பேசவேண்டிய 'வசன த்தை யெல்லாம் "ஒத்திகை செய்து 

பாராவிட்டால் -அகஸ்மாத்தாய்ப் -பேசவேண்டிவச்து வார்த்தை 

களுக்கு இன்ன... அபிநய. மிருக்க. வேண்டும். என்பது... சுலபமாய் 

வராது. ஆகவே பூர்விக. வழக்கமாயெ சமயோ௫ிதமாய்ப் பேசும் 

வழக்கத்தை .. அதவேவிட்ட இ "இனியாவது சமது. சாடக கம்பெனி 

க்ளிலுள்ள : அக்டர்கள் தாங்கள் பேச வேண்டிய வசன த்தை வச்
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சிட்ட புஸ் தகங்களிலிருர் தாவு, அல்லது; முன்னதாக அவற்றை 

எழுதிப் பாடம் செய்ன ஒத்திகை செய்து பார்த்தாவது பிநகே 

நாடச மேடையின் மீது அவ்வசனங்களை உபயோடப்பார்களாக. 

நாடக கம்பெனிகளிலிருந்து ஓழிக்கவேண்டிய௰ மற்டு,ரரு 

கெட்ட வழக்கம் என்னவென்றால், பின்பாட்டு என்பதாம்--௮தர 

வது சங்கத்தின் மீதிலுள்ள ஆக்டர் ஒரு பாட்டில் ஒரு அடியைப் 

பாடி முடித்தவுடன், சைட் படதோக்களிருக்குமிடமிருக்று,. மற்றவர் 

கள், பாடின. அடியை மறுபடி யும் பாடுவதேயாம்: இது பூர்வீக 

காலத்தில் எதோ சில காரணங்களால் சற்று டொறுத்தமானதர 

யிருச்த போதிலும், சற்கால காகரீகத்திற்கு ஓத்த. தன்று. இ.கனால் 

நான் அ௮றிர்த வரையில் ஒரு லாபம்தான் உண்டு, ௮சாவது ஒரு 

ஆக்டர் தான் பாட வேண்டிய பாட்டில் ஒரு அடியைப் பாடியான 

(வுடன், பின்பாட்டு ஆரம்பித்தால், அந்த ஆக்டர் சற்று இரமபரிகாச 

மாய் மேடையின் iB gi ஒன்றும் செய்யாமல் நிர்கலாம்! இதகனாலுண் 

டாகும் ரசாபாசங்கள். பல, அவற்றுள் இல வற்றை, மாத்திரம். இங்கு 

'எடுச்து எழு அஇழேன். முதலாவது, பின்பாட்டுப் பாடப்படும் பொ 

ழூ, ரங்க த்திலிருக்கும் ஆக்டர் சும்மா விழித்துக் கொண் 

டி. ருக்க வேண்டி வருகிறது; அன்றேல் முகம் கை, ம.தலியவற் 

ரூல் ஆல்லெத்தில் பா ன்டோமைம்(பி ஹட) என்னும் அபிநயம் 

பிடி க்க£வண்டி வருறெ௮; ஒரே வாக்கியத்திற்கு. இரண்டு தரம் 

அபிகயம் பிடி. க்கவேண்டியவனா கரன்; செய்ததையே செய்யாது, 

இரண்டுவிதமாக அபிநயம் பிடிக்கத்; தக்கவர்கள் இலமே... இதைவிட 

மேலான கஷ்டமென்ன வெனில், பின்பாட்டுக் காரன். சங்கீதத்தில் 

'சிறக் சவனாயிருக்தால், ஆக்டர் மேடையின்மீது போடும் ௪ங்கதிகளை 

| விட, இவன் ௮இக FIG HAG போட்டு பாட ஆரம்.பித்துவிவொன்; 

அல்லது இருவரும். சங்க சவித்வான்௧ளாமிருக்கால், :எல்கஇிகள் 

போட்டு பாடுவதில் . போட்டா போட்டியாய் முடியும் ! இது 

சங்தேப் பிரியர்களுக்கு கொஞ்சம் வினோத,ச்தைத் தந்தபோதிலும் 

நாடகாபிமானிகளுக்கு மனோ வருத்தத்தை யுண்பெண்ணு மென் 

பதற்குத் தடையில்லை. சங்தெச் கச்சேரியில் இரண்டு சல்தே விச் 
வான்கள் பல்லவி பாதல் போட்டி போடுவது போலிருக்குமே 

யொழிய; கேவலம் காடகமேடைக்குப் பொறுத்தமான தன்று,
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மேலும் நாடகமேடையின் மீது பாட்டுகள் பாடும் பொழுது £ஸ்வசம்' 

பாடிவ௮ கொஞ்சமேனும். | அடுக்காத.து என்பதை 'இக்குவா?ிக் 

கும் என்னு ஈண்பர்களுக்கு நினைப்பூட்டுகிறேன். 

தற்காலத்.இல். தென் இச்தியா சாடக மேடையில் முக்ய 

மாக, காடக கம்பெனிகள் நடத்தும் நாடகங்களில், மற்றொரு 

குறையுண்டு, - அதாவது . சில மூக்யெமான ஆக்டர்கள் நா... 

கத்தின் இடையில், ரங்கத்தின் மீது காட்சி ஈடர்து கொண்டே 

யிருக்கும். பொழுது, பாட்டுகளின் ம த் a யில், சைட்படுதா 

வருகிற் போய் தாக த்இற்குச் சாப்பிட்டு வருறெதேயாம்! தாகத் 

_ திற்கு என்று பொதவாகக்” குறிப்பிட்டேன். ௮, வெந்௫ர் சாப் 

பிடுகருர்களோ. அல்லது பால் சாப்பீடுகரெர்களோ,.. அல்லத ஓயின் 

- சரராயம் முதலிய af oo De. சாப்பிடுொர்களோ, ஈசன் அறிவார். 

கடை பானத்தைச் சாப்பிவெதினால். உண்டாகும் கெடுதிகளைப் 

பற்றி எனது ஈண்பர்களுக்கு மூன் பை அறிவித்திருக்கறேன். மற்ற 

பானங்களைக் கூட. காட்சியின் மத்தியில் ரக்கத்தை விட்டு நீங்கி, 

சைட்பதோவண்டைப்போய் அருந்திவிட்டுத் திரும்பி வருதல், 

மிகவும் தவராகும். மூக்யெ ஆக்டர்கள் இவ்வாறு செய்யும்பொழுது 

சங்க.த்திலிருக்கும் மற்ற. ஆக்டர்கள், ் அவல் மென்று கொண் 

டிருக்க ? வேண் டி.வரும்.. QA. மிகவும். சசா பாசமாம்; நாடக 

லட்சண ச்திற்கு' மிகவும் விருத்தமாம்; இனியாவது. ஈமது காடக 

கம்பெனிகளின் அக்டர்கள். இந்த GNU PEs SG விட்டொழி 

'வார்களாக!! 

.மேத். குறித்த சில: .குற்றங்கள் பெரும்பாலும் அமெட்டூர் 

(amateur) ஆக்டர்களிடம் இல்லை யென்று நான் சந்தோஷத்துடன் 

இங்கு எழுத வேண்டியவனாயிருக்கிறேன். 

மேற் குறித்த குறைகளையெல்லாம் நீக்னொல் தான், நமது 

நாடகங்கள் “முன்னேற்ற மடையக் கூடுமென்பதற்குச். சந்தேக 

மில்லை...
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அஸ்வகர்ண்ன் . vee வட இர் ஏழைப் பிராம்மணன் 

சேல்லத்தம்மாள் ... .., ௨ அவனது மனைவி | 

பட்டாபிராமன் sees” eee அவன் மைத்துனன் 

் . ௦ eg 

மூதல அங்கம் 
2 | 

முதற் காட்சி 

இடம்... -௮ஸ்வகர்ணன் வீட்டின் புழக்கடை, 

காரலம்---அ இிகாலை. 

a உம்1-இத்தனி ரசாளா இந்த பெரிய சனியே கட்டிஏனு 

அழவேண்டி வர் oC gs இன்னு இருச்சா--இப்போ-- என் 

னடா. :இண்ணா, பக்கத்து ஆத்துலே இந்த: கூட்டி சனி 

ஒண்ணு. வந்து . சேர்ந்துது! தானு--இவ  சொல்ராளே 

.இண்ணு...--ஏ தாவது வேலே செய்ய. ஆரம்பிச்சா. அதுக் 

கெல்லாம் பாட்டு கட்டி.பாட ஆரசம்பிக்குது!-- இக்ச தொல்லை. 

யெல்லாம். ஒழிச்சூட்டு--மஹாசாஜா : ௮. ரமனைக் கெதிரிலே | 

இருக்றெ ௪த்திரத் திலே வர்தவாளுக்செல்லாம் சாப்பாடு 

போடராளாம்-- ஒருத் தருக்கும் தெரியாமே அங்கே போயி 

யி மிண்ணு சாப்பிட்டு விட்டு விழுந்து கடக்கிேன் !. 

௮வள்--ஸ்கானம் பண்ணிவிட்டு வர்ரத்துக்குள்ளோ நாம் 

பூ ட ணும் | மெல்ல pa sens கதவைச் திதக்கிறான். | 

அதன் வழியாக 'வெளியிலிருர் து அஸ்வகர்ணன் மனைவி' வருகிறாள். 

அ. ம. ஓய் ! பிராம்மணா !--பொழக்கடெக் கதெவெ தெறந்து. 

இனு எங்கே. போகப் பாக்இறிர்? 

8
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'இல்லையெடி. ! மெல்லப்பேசு--பக்க தீ. ஆத்அப்பய முழிச் 

இகப் போரான் !--அவன் ஸதூங்கரானா இல்லையா இண்ணு 

பாக்கப் போனேன்-- 

௮செகீர் பாப்பானேன் ? 

சோக்குசான்--நேத்தி சொன்னேனே !- நேத்து ரீ சொன் 
னையே இண்ணு--நானு சாணி தட்டினா---௮துக்கு பாட்டு 

கட்டி பாடினான் அந்தப் பயல் !--என்னே எழுத்தாளி 

பண்ணி!--அ௮.த்தொட்டு இன்னைக்கு ௮வன் தூங்க எழுக் 

இருக்காத முன்னே ௮கத வேலெயே முடிச்சூடலாமிண்ணு 

அவன் தூங்கரானா இல்லையா இண்ணு பாக்கப் புறப்பட் 

டேன். 

என்னா, விர்சையாயிருக்கு! ஏதோ கொழச்22 வெளை 

யாடினா--உமக்கு அதுக்கு கோவம் வந்தூட்டுதோ? 

கொழச்செ  வெளயாடரானா? பாட்டல்லவோ பாடரான் 

__ஒவ்வொண்ணு த்துக்கும் 1-- 

பாட்டு பாடனா, தப்பென்னா அதுலே 7--அவனுக்கு கல்ல 

சாரீரமாச்சே ! 

அதுக்குக்  கொரச்சலில்லே !--அவன் என்னா. பாடரான் 

இண்ணு கேட்டா நோக்குத் தெரியும் !. 

ஓமக்குத்தான் சங்கதம் இண்ணா சுட்டுப் போட்டாலும் 

தெரியாது--௮சதொட்டு ௮வன் பாடினா-- ஓமக்கு வயத் 

தெரிச்சலா இருக்ரொப் போலே இருக்கு !--டெக்கட்டும்-- 

சீக்கரம் ௮ந்த சாணியே தட்டி விடும்--சாழியார.து ! 

[மூன்கட்டுச்குப் போகிறாள். | 

பரமேஸ்வரா ! பரமேஸ்வரா ! தலைவிதி ! தலைவிதி !-- 

[அ௩இருக்கும் சாணியை எடுத்துச் தட்ட ஆரம்பிக்கிறான்.] 

பட்டாபிராமன் சுவற்றின் பேரில் ஏறிப்பார்க்கிறான். 

ராகம்--மாயாமாளவகெளளம்--தாளம்--ஆ தி. 

[பாரன் ] சா. கா--ம rur—gsr—b—er ! 

OLS யே | யே | விழுகுவர். அடி அடி இ
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அஸ்வகரீணன் மனைவி வருகிறாள். 

+ Ter அப்படி. கததரீரே? 

உன் தம்பி பாடாத்தே கேளு. 

[ பாடுகிறான் ] சரிகமப தட்டி | 

ஏதோ சரளிவரிசெ அப்யா௪ம் பண்ரா ௮ அக்கென்னா ? 

சரளி வரிசையா ?' இன்னும் கேளு-- 

| பாடுகிறான் | சாணி-- தப மா 1௮ 

ஸ்வரம் பாடரான்-- அதிலென்ன தப்பு? 

நன்னா கேளேன் ! 

சாணி--தப்பம்மா--நரீசாணி-. அ தப்பப்பா ! நி தான் சாணி 

தப்பம்மா ! ௮ப்பப்பா-நி. தான்.-சாணி தப்பப்பா ! 

கேட்டையாடி ! இனிமேலே இச்த வேலே செய்யவே மாட் 

டேன் !..- [சாணி வைத்திருர்ச கூடயை €ழே போடுறன் ; 
பட்டாபிராமன் மறைச்துச் கொள்ளுகிறான்.] 

எதோ கொழர்தெ வெளையடினா--௮ துக்கு ஓமக்கு இவ் 

வளவு கோபமேன் ?--போனா போவுது--மித்தமெல்லாம் 

சாணியாக்கி னீரே--சாணி கூடையை கீழேூபோட்டு !-- 

௮ச்௪. அடப்பத்தே யெடுத்து கொஞ்சம் சுத்தி பண்ணி 

டும். [ உள்ளே 'போகிறுள்..] 

அந்த பய-- பூட்டானா -- 

[துடப்பக் கட்டையை யெடுத்துச்கொண்டு பெருக்கு 

கிறான்.] 
[சவ ற்றின் மீது தலையை நீட்டி பார்த்து | தகோ ! [பாககருன்.] 

ராகம்--பந்துவராளி--தாளம்-- ரூபகம். 
சந்தணம் புனுகு, பூசின கையினாலே 

சாணியைக் தட்டினது. போதாதென்று 

தள்ளாடி .கள்ளாடி பெண்டாட்டிக்கு பயச்.து 

துடப்பத்தைச் கையிலேந்தி பெருக்கும் ௮ழகைப்பாரு! 

அடியே ! அடியே! 

அஸ்வகர்ணன் மனைவி வருகிறுள். 

கேட்டயாடி இந்தப் பாட்டே!
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அதைக் கேட்டுதான் கான் வக்தேன், ஈண்ணா பாடரானே ! 

இர்தப் பாட்டே எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்குஅ ! 

அம்பி) இது என்னா பாட்டுடா இ? 

Qs அரிச்சக்திர 'விலாசத்திலே--சர்இிரமதி-- காலகண் 

டையர் விட்டிலே பெருக்கும் போத பாடா பாட்டு. 

ஈன்னா யிருக்குது -- இன்னொரு தரம் 'பாடு--கேட்போம். 

சரிதான் !... 

[மறுபடியும் ௮ப்பாட்டைப் பாடுகிறான். | 

ஏண்டா பையா ? மீ ஈம்மா மிருச்சமாட்டே? 

இல்லே அத்தான் !--நீன்கள் சந்திரமதி வேஷம் போட்டு 

இனு இச்த பாட்டே பாடனைங் கண்ணா, நன்னா யிருக்கும் 

தான் வே.ணுமிண்ணா கத்துகாரோன் ! இடப்பத் தால் 

பெருக்க நீங்க தான் க். கினீரே. 

'கேட்டையாடி அதனப் பிரசங்கி3யே ? எல்லாம் உன்னாலே 

வருது ! இனி2மலே இந்தக் கையாலே அடப்பச்செ நான் 

கொட்டா--கான் ஒரு பொம்பளையல்லா ! 

சரியா சொன்னைங்க அத்தான்! [ ஈகைச்சருன். ] 

பாத்தையாடி--நான் ஏதோ வாய்தவறி-- 

சரியா சொல்லி வுட்டா ! | . [ மறைகருன். ] 

அடி உன்னே வேண்டிக்ரேன்--இனிமேலே இக்த பெருக் 
இற வேலே இறுக்கற வேலே---எனக்கு வைக்காதேடி-- 

[சண்ணை ச் துடைத்துக் கொள்ளுகிரான்.] 

இல்லெ ! இல்லே !--நீர் ுக்கப்படாஇர் ! Qe புட 

வையே மா.த்இரம். "கொஞ்சம் தோச்ூப். போட்டுடுக்க-- 

அந்த சாணி கூடையெ கோபத்திலே நீங்க மே எறிஞ்சு 

போது--அந்த சாணியெல்லாம் அதுலே தெரிச்சிருக்குது 

பாருங்க 1 

அடி--இப்பலே கான் சொன்னேன் இதுக்கே எதாவன 
அந்தப். பய பாட்டு உட்டு  பாடி:ஞ்கே---நான் செய்யமாம். 
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இக் கென்னா பாடாது!-- எனக்கும், அவனே கேட்டு. 

சேன் அடே ௮ம்பி!-- அம்பி ! 

பட்டாபிராமன் சுவற்றின் பேரில். தலையை நீட்டுகிறான். 

ஏன் அக்கா? 

அணி தோய்க்றெக்அக்கு--எசாவஅ பாட்டு இருக்குசாடா 

-- அரிச்சந்திர நாடகத்திலே P 

இல்லவே இல்லெ ௮க்கா !--ஏன் கேக்கரீர் ? 

இல்லே--உங்க அத்தான் கோவிச்சிச்கராரு--அவரு துணி 

கோச்சா-.-நீ எசாவது பாடப்போரே இண்ணு-- அப்படி. 

யெல்லாம் ஒண்ணும் இசாது, நீங்க பயப்படாலை*தங்க இன்னு 

சொன்னேன்--அதுக்காகச் தான் கேட்டேன். 

என்னா அக்கா, 8 இரந்த கேள்வி கேக்கரையே ! அரிச்சந்திர 

விலாசத்திலே, சர்தாமதி துணி தோய்ச்சா இண்ணு 

எங்கேயாவது எழுதி யிருக்குதா? ப ப 

சரிதான் நீ போ. | | பட்டாபி மறைூருன். ] 

நீர் உம் வேலெயே பாரும், 

ஏண்டி ? சான் பொடவெயெ தோய்க்கட்போரத அவனுக்கு 

எங்கே தெரியாமே யிருக்குதசோ இண்ணு--அ௮ வனே. கூப் 

பிட்டு சொல்லி வைச்சையோ 7 

அதெல்லாம் 'இல்லே--உங்க---சந்தேக நிவர்த்திக்காக 

௮வனே. கூட்பிட்டு ° கேட்டேன்---சகரம் புட வையெ 

தோய்ச்சி உலரப் போடும். 

[போஇிறாள்; ௮ஸ்வகர்ணன் புடவையைச் தப்ப ஆரம்பிக்கிறான்.] 

பக்கத் அ வீட்டிலிருர்.து இராமபோணில் . ** வண்ணான் வச்தானே ?? 

_ பாட்டு கேட்கிறது. 

[ துணி தப்புவதை நிறுத்திவிட்டு ; மூன்கட்டு வாசல் கசவண்டைப் 

போய் மெல்ல | அடி. அடி ! இங்கே மெல்ல வா! 

அஸ்னகர்ணன் மனைவி வ, அவளை அழை Gb SIGOEM GG). QUE ந்த 
சுவற்ற நண்டை நின்று 

கேட்டையா, ந்த _துஷ்டப்பய என்னாபாட்டு LUT LT BOT 

இண்ணு P



08 
3 

} 

Ce
 

£ 
5
 

ர
 

ட்
ட 

ய் 

ஸ்திரீ ராஜ்யம் (அங்கம் 

ஓய் !. பிராம்மணா ' ஓங்கு -ஏப்பப்பாத்தாலும் ௮வன் 

பேர்லே ௪ர்தேகம் தான் ! அவன் கொரலா அது? நன்றாப்க் 

கேட்டுப் பாரும். 

அவண் பாடாப் போனா என்னா7--இது என்னமோ--சுத்தி 

பாடுதே ! பட்டணம் போஞு..-௫ராமபோனா ! 21508 

பாடச் சொல்லி யிருக்கரான். 

௮௮ பாடனா ஓமக்கு என்னா கெட்டு போச்சி? 

௮௮ என்னா பாட்டு கேளு? 

. எனக் கொண்ணும் தெரியலையே. 

தெரியலையா ? ஈன்னா உற்று கேளு; 

எனக்கா அர்த்த மாகலே--அ௮டே அம்பி ! [eras | அது 

- என்னாதுடா பாடுதே? 

[ சுவற்றின் பேரில் தலையை மீட்டி | கிராமபோன் அக்க ர். 

என்னா. பாட்டு பாடுது? 

வண்ணான் பாட்டு பாடு௪ு ! 

இப்பொ தெரிஞ்சு தா. நான். துணிதப்பரேன். இண்ணு 
அ.த்தெ. ௨ வண்ணான் பாட்டே பாட வைக்கரான் ! ப 

இல்லே ௮த்தான்--எங்க வாத்தியாரு சொன்னாரு-- தம் 

பொ ஏதாவது கஷ்டமான வேலே .செய்யாதிண்ணா, பாடி. 

னே செய்தா கஷ்டம் தெரியாதிண்ணு. ௮த்தொட்டு- 

பாவம்! நீங்க கஷ்டப்பட்டு புடவே தோய்க்சனைங்களே-- 

Qos பாட்டே கேட்டுசே தோய்ச்சைங்கண்ணா அந்த 
கஷ்டம் தெரியாமே யிருக்கும் இண்ணு இச்த. பிளேட் 

போட்டேன். | 

அம்பி, ௮ச்தசெ.கொண்டாடா இப்படி, எப்படி பாமிது 

இண்ணு நான் பாக்கணும். 

ge தா. [ மறைகருன்.] 

ஏண்டி ! பக்கத்து. விட்டிலிருந்து அது எழுத்தாளி பண் 
ரது போதாதிண்ணு, இங்கேயே கொண்டாந்து. என்னே 

எழுத்தாளி பண்ணச் .சொல்லசையோ ? அது. அந்து
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அஃ ம. 

பாட்டே என் எதிர்லே பாடிச்சா! அத்தெ சுக்கல் சுக்க 

லா. ஓடைச்ச போடுவேன் ! இப்பவே சொன்னேன். நீ 

என்னா கோவிச்ெனாலும் கோவிச்சிகோ. 

இல்லே இல்லே ! அத்தே. தானு இங்கே ௮௪. பாட்டே 

வாடிக்கச் சொல்லலே--௮து என்னமா பாடுது இண்ணு 

பாத்ததில்லே--௮.துக்காக இங்கே கொண்டா.ரச் சொன் 

னேன். 

அடியே! இப்பவே சானு சொல்லிவிட்டேன் ! நீ என்னே 

என்னா வேணுமின்னாலும் திட்டு- கேட்டுகரசேன்; அ௮ர்தனுஷ் 

டப்பய எதிர்லே மாத்திரம் ஒண்ணும் சொல்லாதே ! அவன் 

எதிர்வலே என்னமானா என்னெ நீ சொன்னா, ௮த்தெ 

. உடனே போய் ஊர் எல்லாம் மோளம் அடி ச்சூடரான்! 

என்மான மெல்லாம் போவுது! .... [அழுரான்.] 

இல்லே இல்லே! நீர் அழாதீர் ! | கண்ணை அடைசக்கிறாள் ] 

அர்த கராமபோனே இங்கே. பாடவே சொல்லலே :-- சும்மா 

பாத்தாட்டு ௮னுப்பிச் ருடசேன்.. உம். அம யல்பண்ண நே 

சமாச்சு-- நீர் அர்த கத்தரிக்காயே திருத்திவையும் ம் £க்செம். 

ஆ ! இந்த மாதிரி நல்லவேலையா சொல்லு! எத்தனிவேணு 

மிண்ணாலும் செய்யசேன் ! 

[அரிவாள்மணயை எடுத்து கத்திரிக்சாயைச் இருத்து 

Bap or. | 

பட்டாபிராமன் ஒரு ரொமபோனைக் கொண்டு வருஇரறான் . 

இந்தா அக்கா--இதுதான் பாட்டு பாடா கிராமபோன்; 

இ எப்படி பாடும் ? 

இக்கு சாவி கொடுத்தாட்டா--இத சுசதம்--இதும் 

பேர்லே இந்தப் பிளேட்டே. போட்டு இர்த ஊ௫ூயே நேராக 

வைச்சா, சுத்தும்போது பாட்டு கேக்கும்--இர்ச வண்ணான் 

பாட்டெ போடட்மோ.? 

வேணாம் வேணாம்!--உங்க.. ௮த்தானுக்கு கோபம் வருது 

-இதேது உனக்கு 1?
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இந்த Brawn எதிராத்து பிள்ளையு௮-- இந்த. பிளேட் 

மாத்திரம் நேக்ரு,போனவாரம் சங்கப். பரீட்சையிலே- 

இச்சு கிராமபோன் கம்பெனியார். பிரைஸ்- கொடுச்தாக-- 

சானு. ஈண்ணா பாடனே Gyan apy 

; என்னு பாட்டு பாடனே 7--பாடு. கேட்போம்--இக்த வண் 

னன். பாட் வேணாம். 

அப்படி -- ஏதாவது BEd பாட்டா பாடு சாலும் கேட் 

இழோன். 

உம்: [பாடுகருன். ] 

ராகம்--தோடி--தாளம் ஆ தி. 

் கத்திரிக்காய் கூடை கொண்டாடி 

| ஒண்ணு செண்டு மூ ROY நாலஓு--௮: ஞ். ஆ௮--ஏழு-- எட்டு 

-அுண்டாக நறுக்கிப்போட - (8) 

பாத்தையாடி ! Ye SL குறும்பே!--இப்படியெல்லாம் 

அவன் எதிர்லே என்னெ அவமானப்பட வைக்கறது. 

உனக்கு நன்னாயிருக்கா! | [pacar | 

நிங்கள் ௮அழாதைங்க அத்தா ன்---கானு ஓடிப்பூடசேன். 

[ஒடிப்போகறான். ] 

ஐயோ! பிசாம்மணா | ஓமக்கு இக்த கண்ணீர் எங்கிருந்து 

தான் வருதா 1 ? நெனைச்ண்டா தாரை தா சையாய் வருதே! 

கண்லே மொளகாய் பொடி. இளகாய் பொடி எதாவது 

போட்டுஞூரீரா... என்னா--வேண்டும்போஅ 7--ஆ நண்ணா 

இயாபகம் வர்க அம sg கேட்டீரே--காரக்கொழும்பு 

வேணுமிண்ணு 

| [உள்ளே பரும து கொஞ்சம் மிளகாயைக் கொண்டு வர்து] ' 

இக்தாரும்--இத்தெ கொஞ்சம் அறைச் கொடும்--. 
[கொடுக்கிறாள்.] 

அடி.1 நான் நீ. சொன்னபடியே செய்யேன். அந் தப்பய 

இதெ. பாத்தாண்ணா-- - எழுச்சாளி பண்ணுவான்--நான் 

இந்த அம்மியே இர்த செவுக்தோ£மா போட்டுகினு அறைக் 

கிறேன். அவன் Gras gio பேரலே எட்டி பார்த்தாலும். 

தெரியாது.
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OB LO. சரிதான், அப்படியே செய்யும். 

LJ. 

[உள்ளே போகிறாள்; ௮ஸ்வார்ணான் மிளகாய் ௮௨ றக்சரான். ] 

| சுவற்றின். மீது தலையை நீட்டிப். பார்த்து]. எங்கே அத்தானே 

காணோம் எதோ சத்தம் மாத்திரம் கேக்குது. 

_ [மறைகிறான் ; பிறகு புழச்சடைச். கதவை மெல்ல 

இறக்து பார்த்துவிட்டுப் போய், பிறகு. சுவற்றின் 

மீது தலையை சிட்டிப்பாடுகிறுன்.] 

ம் சொப்பியள்ளோ-- - 

....... மிளகாய் தன்னையே. 

| மெதுவாய் ௮றைக்கவே 

கொப்பிபள்ளோ £?? (கொ) 

அம்மி மேல் மிளகாயை” 

அழகாய் வைத்து 

சும்மா LO DEBT விடில் 

கூம்மா விழுமே (கொ) 

உம (அர் தப்பய G) San தயும் எப்படியோ பாத்தாட்டான் 

-அவூட்ட சொல்ரத்துலே பிரயோஜனமில்லே-- தம்பி!-- 

௮வனோடேயே கோர பேப் பாக்கசேன்.... .. ். [எழுர்தூ] | 

nd! நீ - நல்லவன் ௨ ன்னோடே ஒரு சமாசாரம் பேச... 

G வணும்--இப்படி. புழக்கடைப் பக்கமாவா-- கசவைத் 

இறக்கியேன், [ அங்கனமே. செய்கிறான். 1 

... பட்டர்பிரரமன் அசன் வழியாச வருகின். 

என்ன! அத்தான் சமாசாரம் P. 

மெல்ல பேசு அவ கேக்கப் போராள்!-- ஏண்டா அம்பி 

இ௫ ஒனக்கு நியாயமா? உன் அக்கா தான்" பெரியவள்-- . 

என்னெ இக்கோல மெல்லாம் காட்டாாள் ! பெண்டாட்டி-- 

யாச்சே ௮வள் பேச்சுக்கு கூறுக்கே சொல்லக்கூடா இண் ணு, 

அவள் சொல்ரபடியெல்லாம் கேக்கசேன் --பொம்மனாட்டி-- 

அவளோடே சண்டை என்னாத்துக்கு: இண்ணு-- மீ. என் 

னெப்போலெ ஆம்பிள்ளையாச்சே? கீ என்னெ இப்படி யெல் 
லாம் பாட்டு கட்டி எழுத்தாளி பண்ணலாமா 7 

9
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இல்லே. அத்தான் -- கோவிச்கொதைங்கோ 1-- நீங்க.அம் 

பே-- மொளகா அறைச்கலாமா P 

கூடாது தான் ! இல்லாப்போனா ௮வ சண்டை. போரோளே 

— அவளோடு யார் சண்டை போடாது] 

அத்தான் !--உங்களே மொளகாய் அறைக்கள் சொல்லா 

திருக்க த் அக்கு, ஒரு யுக்தி சொல்ரேன், அதன்படி செய் 

யங்க அப்புறம் ௮க்கா. இந்த வேலே ஒமக்கு வைக்கவே 

மாட்டா! 

அப்படி. சொல்லுடா அம்பி1--நீ ஆம்பளே--என் பக்கம் 

பேச வேண்டாமா.? 

Des ௮ம்மியெ தூக்ெ இக்க. கல்லும் பேர்லே போடும்-- 

ஒடஞ்சி பூடும் '--அப்புறம் . - ஏப்படி, உம்மெ அறைக்கச் 

சொல்வா அக்கா. பார்ப்போம், 

இது நல்ல யுக்தி தான்... 
[அப்படியே அ௮ம்மியைப்போட 91g) உடைகிறது. ]' 

அஸ்வலகர்ணன் மனைவி விசைச்து வருகிறாள். 

என்னா Qs! அம்மிமிய- ஒடச்சூட்டீரே ! ! 

இல்வேடி--.ஆ.த்தெ தூக்கி--முன்னே இருக்க "இடத்தி 

வைச்சப் பாத்தேன் !--கைஈமுவி--விழுக்து.. 

உடைஞ்ச: பூட்டுது ! 

இலயோ சுக்கல் 'சுக்சலா . உடஞ்சி பூட்டுே த. சான் 

என்னா செய்யப் போரேன் !--அது எம் பொறக்தா ச்துலே 

மிருந்து. எனக்கு ஸ்ரீதனம் கொடுத்தகாச்சே !--இனி 

மேலே மொளகாய் களகாய் அறைச்கணும் இண்ணா சான் 

என்ன செய்யப் போசேன் ! | 

, அதுக்காக - வருச் தப்படாசே ௮க்கா--நரன் . ஒரு .யுக்இ 

சொல்ே ரண், 

ட் என்னு யுக்தி P 

அத்தான், இங்கே வாங்க கொஞ்சம் குனியுங்க-.- 

[அப்படியே அவர் செய்ய]
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௮க்சான் முதுவுலே மொளகாயெ வுழைச்சூடலாம் இனி 

மேலே! | 

என்ன சொன்னான் பய! . 

[அவனைப் பிடிச்ச தட, அவன் தப்பித்துச் கொண்டு 

மூன் சட்டு வழியாக ஒடிப்போய் விடுகிறான். ] 

பாத்தையாடி ! பாத்மையாடி !-- உன்னாலே. தான் அந்தப் 

'பய கெட்டுப் போரான் ! இப்படி யெல்லாம் அவன் என்னெ 

எழுத்தாளி பண்ணா, அத்தெ நீ கேட்டு னு இருக்கிற த் 

தொட்டுசான், அவன் தலை தம்பிடியா போவுது ! 

(தேம்பி அழ ஆரம்பிக்கிறான் ] 

போதும்--நி௮ுத்.துங்க !-- இனிமேலே. கானு அவனே கண் 

டிக்கரேன்--நிறு ததும் !--இல்லாப் போனா என் தம்பியே 

கூப்பிட்டுக் காண்பிப்பேன்--பொம்மனாட்டி, யாட்டம் அற 

ரத்தெ பாக்கச் சொல்லி ! 
[அஸ்வகர்ணன் அழுகையை நிறுத துகிறான்.] 

இனிமேலே --- எனக்கு -- இக்தமாதிரியான--வேலெயெல் 

லாம் இடாதில்லே. இன்னு ௪ த்ியம்-பண்ணிக்கொடு. 

அப்படியே gon Bio 
[இப்படி இவர்கள் Cis கொ, ண்டிருக்கும்போ த) 

் பட்டாபிராமன் மெல்ல : வர்து, இவர்களுக்குத் 

தெரியாதபடி. அங்கிருக்கும் கூடை ஒன்றின். 

$ீழ் ஒளித்துக் கொள்ளுகறான்.] 

இர்தாரும்--கொஞ்சம் . என்... தலையை வாரி--பின்னல் 

போட்டும். 

அச்தப் பய--இதைப் பாத்தா. ஒன்னும் எழுத் தாளி 

பண்ண மாட்டானே P 

ஒன்னும். பண்ணமாட்டான் ! ஸ்ரீ கிருஷ்ணகூர்த்தியே-- 

பொம்மனுட்டிக்கி பின்னல் ' போட்டாராம் ! இதிலென்ன 

தப்பு? | 

ஆமாம் [அப்படியே அவளுக்கு தலைவாரி பின்னல் போடுகழுன். ] 

[கூடைக்குள் இருந்து சிரிக்கிறான் ] ஹா ஹா ஹா!
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அதென்ன சத்தமடி அது? 
௪,ச்சமூமில்லே இச்சமுமில்லே -- இங்கேயாரு சத்தம் 

போடரா? 

இல்லெயடி. எனக்கு சந்ேதேகமாயிருக்கு௮--இந்தக் கதவெ 

நன்னா சாத்திவுட்டு வாமேன-- [அப்படியே செய்றான். | 

[கூடைக்குள்ளிருர் த ஈகைக்ுன்] ஹாஹா ஹா! ॥ 

ஏண்டி ! யாரோ சரிக்கராப்போலெ. கேக்கலே 7 

ஒன்னுமில்லே - 'பயித்தி தியம் இக்கரம் பின்னல். போடுங்க, 

'இல்லையடி--௮,் திப்பய--பக்கஜ் தா SHED இருக்கசானா-- 

எட்டிப் பாக்கரோன். 

(ar உரலை உருட்டிச்சொண்டுவர்து அசன் SC ab 

எட்டிப்பார்த் து] 
-ன்வ்கேயும் சாணமடி அந்தப் பயலே. 

. சும்மா வந்து உக்காரும்--நோமாகுது._சக்சிரமாகட்டும். 

[| கூடைக்குள்ளிருர்து பாடுகிருன். | 

(காமி சத்யபாமா---என்ற மேட்டு) 

கண்ணே ! ருக்மணியே பின்னலைப்பின் னுேன் 

Gen Gren! பின்னுரேன் பின்னுசேன் :--- (௧) 

ஏண்டி! கான். சொன்னா கேட்டட்யா ? அச்தப்பயதான் 

எக்கேயோ யிருர்து பாடுரூன். 

டி....அமாம் அவன்: குசல்.போலே தான் இருக்குது எங்கே. 

- இருந்து பாடசான் P . | இருவருமாகத் தேடிப் பார்க்கிறார்கள். 1 

எங்கேயும் காணமே அச்தப்பயலே ! 
[கூடைக்குள்ளிருச்து பாடுகிருன் ] 

எண்ணையை நன்ருய்ப் பூ 

வண்ணமாய் வாரிவிட்டு 

கண்ணேஉன். பின்னலை பின்னுரேன் .பின்னுரேன். 

-பின்ஜுசேன் (க) 
| மெல்ல | அடி! அடி ! அக் திப்பய--இச்தக் கூடைக்குள்ளே 

இருக்கிறான் ம. - அந்தப் பக்கம் கையே உடு- தானு இக்
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SU பக்கம் கையே உடரேன்- அப்படியே புடி ச்செலாம் 

வனே! [கூடையை ஒரு கையால்இருவருமாகத் தூக்க. 

மச்ஜரெொருகையால் அவனைப் பிடிச்சகப்போய், ஒரு 

வர் கையை மற்றொருவர் கெட்டியாய்ப் பிடித்துச் 

கொள்ளுளுர்கள். பட்டாபிராமன் தப்பித்துச் 

கொண்டு  தடப்பார்க்கிறான் ழந கதவு. பூட்டப் 

பட்டிருப்பதால் அகப்பட்டுக் 6 கொள்ளுகிறுன்.] 

அக்கா! ௮க்கா! உட்டுடக்கா! உட்டுடக்கா என்னெ ! 

, உட்டுடசேன்!--முன்னே--௨ ங்க yasmin போலே 

பாட்டு. கட்டி பாடாதில்லே இன்னு சொல்லு. 

உம்--சத்தி யம் பண்ணச். சொல்லு. 

a ஆமாம்--௪ த்தியம். பண்ணு. 

இனிமேலே அத்தாம். போலே--பாட்டு கட்டி பாடலே 

சத்தியமா !--உட்டூடக்கா ! 

மீடேன். நேத்து - ஒரு பிரிமனை வாங்கிவாச் சோன் 

னேனே. என் இது வைரமும் வாங்கியார்லே ? 

சப்புசான்--இப்போ B போய். வாங்க வந்தாட சேன். 

[அஸ்வ கர்ணன் மனை வி. அவனை விட்டு MOB Era.) 

.. சக்ொம் வாங்கி வாடா ம்பி, 

இதா: ஒட்டமா ஓடிப்மிபா யி வாங்கி வர்ரேன்--அனால். ஒரு 

.கேள்வி-- உனக்கு என்னா தீதுக்கு BSE பிரிமணை P 

அதெல்லாம் உனக்கு என்னாத்துக்கு? வாங்கி வாடா Sa@rih. 

[போகும் போது] இல்லை--இதாம் 'பிரீமணை ஒன்னு இல்கு 
இருக்குதே ். ஆத்துலே ! | அஸ்வகர்ணணை சாட்டி | வேறே 

துட்டு போட்டு வாங்குவானேன் ! | Berg கேட்டேன் ! 

| தடிப்போகிறுன்.] 

பிரஹசனம் மூடிகறது.



சபாது முதலியார் 
(ip Ss a குதை 

eens «elitr 

FLT) (pawn மைத்துனர் இருவ்ணசாமிழு தலியார் பி.ஏ 

பரிட்சையெல்லாம் கொடுத்து. பிறகு ஓர் ஊரில் டெபுடி கலெக்டர் 

உத்தியோகத் திலிருந்தார். ஒறு சமயம் அவர் பொன்னேரியில் 

முகாம் போட்டார். அச்சமயம் அக்கு LER சச்திப்பு. உற்சவத் 

சைப்பார்ச்க சன். மைத்துனர் சபாபதி முதலியாரை ௮ழைக்க அவர் 

காம்பிற்கு வந்து சேர்ந்தார். பிறகு இருவரும் ஏதோ வேடிக்லை 

யாய்ப் பேசிக்கொண்டிருக்கும் சமயத்தில், கிருஷ்ணசாமி முதலி 

யாற், தன் ஆர்டர் லிகளில் ஒருவனாகிய ஷெரீப் என்னும் சாயபுவைப் 

பற்றி புகழ்ச்து பேட 8 * இவளைப் போல் துரிதமாக வேலை செய்யும் 

அளை ஈரன் இது வரையில் கண்ட தில்லை இனி காணவும் போடுற 

இல்லையென்று நினைக்கிறேன். இதற்கு ஒரு உதாரணம் உங்களுக்குக் 

காட்டேன் பாருங்கள் '* என்று சொல்லி, ஷெரிப்பை அழைத்து 

் சாஹெப், இறந்தா ஒரு அணா; இதை எடுச்அக்கொண்டு சிவன் 

'கோயிலண்டை போ, அவங்க ஒரு பழம்பாசி, ஒருவன் - வைக் 

இருக்கிறான், அவனிடம். முக்காலணாவுக்கு ஒறு, பெரிய. பசம்பரம் 

வாங், அதை. விஷ்ணு கோயில் ' பக்கத்இிலிருக்கும் கருமானிடம் 

'கொண்டு போய், காலணா கொடுத்து ஒரு சரியான ஊக்கு போட்டுக் 

"கொண்டு வா கூரம் ” என்று சொல்லி” அனுப்பிவிட்டு, தன் கைக் 

கடியாரத்தை எடுத்துக். கையில், வைத்துக்கொண்டு, : * ஐர்து நிமி 

ஷம். "ஆச்சா, இப்பொழுது” அரியபு ங் இவன் கோயிலுக்குப் 

'போயிருப்பா்ன்,-ஆ௮.. நிமிஷம் ஆயது -- இப்பொழுது பொம் 

பரத்தை. கருமானிடம் கொடுத்திருப்பான்--சான்கு. நிமிஷம் ஆச் 

சுத. இப்பொழு: gu பம்பாத்தை கொண்டு. வந்திருப்பான்... 

en ap! i -என்று கூப்பிட, உடனே அர்த. சாயபு ஊக்கு 

போட்ட பம்பரத்தை கிருஷ்ணசாமி முதலியார் மேஜையின் மீது 

வைத்து சலாம் செய்தான் !' அதன் பேரில் “ பார்த்திர்களா அத் 

தான்? என்று அவனைப் புகற்ந்தார் மிகவும்,
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ன். பேரில் சபாபதி முதலியார், 4 இதென்ன விசேஷம் 

அப்பன் !--சம்மூடைய சபாபதி இதைவிட விரைவாக இக்த வேலை 

யைச் செய்அ. மூடிப்பானே,” என்று சொல்லி, கன் வேலையாளாகிய 

சபாபதியை அழைத்து அவனிடம் ஒரு அணா வைக் கொடுத்து, 

இருஷ்ணசாமி முதலியார் இட்ட வேலைப்படியே அவனுக்கும் வேலை 

யிட்டு அனுப்பினார். சபாபதி கூடாரத்தை விட்டு வெளியே போன 

வுடன், தன் கை கடியாரத்தை கையில் வைத்துக்கொண்டு, இருஷ் 

ணசாமி முசலியாளைப் போலவே தானும் சொல்ல ஆரம்பித்தார் 

நான்கு நிமிமமாயஅ--சபாபதி பொம்பரக் கடைக்குப் போயிருப் 

'பான்,__இரண்டு நிமிஷம் ஆயது: சபாபதி பொம்பரத்தை வாங்கக் 

கொண்டு விஷ்ணு சோயிஜுக்குப்  போயிருப்பான்_-மூன்று நிமிஷ 

மாச்சு சபாபதி. திரும்பி வர்திருப்பான்- சபாபதி 123: என்று கூப் 

பிட்டார், :வட்னே . சபாபதி கூடாரத்திற்குள் பிரவே௫ச்தான் ! 

  

இருஷ்ணசாமி முதலியாருக்கு மிகவும் ஆச்சரியமாகப் போய் விட். 

ட; சன் ர்டர்லி 16 நிமிஷத்தில் செய்தவேலைய் சபாபதி எப்படி. 

  

   
i RET செய், து முடி த்திருக்கக் கூடும் எண்று "ஆச்சரியப் 

பட்டவராம் எ்பாபதி, இவ்வளவு சக்கரத்தில் இக்ச வேலையை 

எப்படி மூடித்தாய் ! 22? என்று மெச்டு “ எங்கக நீ வாங்க as 

பொம்பாத்தைக் காட்டு” என்று கேட்க. சபரபஇ,. பொம்பரம். 

இன்னும் 'வாங்கவில்லைங்க, இனி மல தான். போய்வரக்இ வரணும்? 

என்று பதில் சொன்னன். அகன் பேரி ல் கிருஷ்ணசாமி மு சலியார் 

*அணுல்--இது வரையில் என்ன செய்துகொண்டிருக் சாம்??? என்று 

கேட்க, சபாபதி : 4 என். செருப்பைச் ே தடிச்கொண்டிருந்தேன்; 

கூடாரத்திற்கு வெளியே வைச்சேன், அதைச் காணோம்!” என்று. 

பதில் சொன் னான்; அதன். Cutler கிருஷ்ணசாமி முதலியார், 

இவன் இன்னும் புறப்படவே யில்லை என்பதை அறிச்சவசாய் அடங் 

காச் சிரிப்பு சரித், ara. அதன் மீது சபாபதி மூ. தலியாருக்கு கொஞ் 

பம் பிறந்து “அடே! ! கழுதை! பொம்பாம் நீ.வாலக்னெது 

    

GUD, அந்த அணாவைக் கொடுத்துவிடு * என்.று . கேட்க, 

சபாபதி இல்லையப்பா நி கோபிச்சுக்காதே என் செருப்பெ தேடின 

போது அர்த அணா எங்கேயோ. விழுந்து. போய்விட்டு; சாண். 

போய்த் தேடி எடுத்துக் கொண்டு வருகிறேன். ” - என்ற. வெளி
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பில் போனான். அச்சமயம் ௪பாபதி : முதலியார், இருஷ்ணசாமி 

'ஜே.தலியரர் இருவர்களில் யாருடைய றேகம் சகைத்தது, யாருடைய 

மகம் மூன்றும் பேஸ்து வைத்தது போலிருச்தத என்பதை சான் 

சூறிக்க வேண்டியதில்லை 
வவ மடை 

இரண்டாவது கதை. 
ஒத் முறை வேலையாள் சபாபதஇக்கு, அவனது. தூற. பர்தூ 

ஒருவச் மிகவும் உடம்பு அசெளல்கயமா பிருப்புதாகள் கடிதம் வர் 

SH அதைக் கொண்டு போய் தன் OT EB LD aor Ga) Ei! சபாபதி முதலி 

யாரிடம் கொடுத்து, படி.க்கள் சொல்லி, சமாசாரம்தெரிர்து கொண் 

டான பிற்கு, சபாபதி, *இர்த மாதிரி கா௫தம் வக்திருக்றெேே 

இதற்கு நான்: என்ன செய்கிறகப்பா?” என்று, சபாபதி. முதலி 

யாரைக் கேட்டு அவர், “ரீ உடனே. போய் அவை. விசாரித்து 

விட்டு: வ என்று விடைகொடுத்தார். அதன் பேரில்' சபாபதி, 

லிசாசிச்றே றதென்னுல்--சான் என்ன் செய்வதப்பா?”' என்று வினவ, 

சபாபதி. முதலியார். அவனுக்கு. மூன்று சமாசாரங்கள் சொல்லி 

யணுப்பினார்.. யு தலில் நோயாளியைப் பார்த்தவுடன், யார் வைக் 

இயம்: J பார்க்றெதென்று _மீகள் அவர். அயித்இியர் - பெய்சைச் 

சொல்லுவார், . அதற்கு . அமாம் வர் ஈல்ல. வயித்தியர் அவரை 

'விடாதீர்பள் என்று பதில் சொல், இரண்டாவ, என்ன, “மருக்து 
கொடுக்கிருர்? என்று கேள், அவர் சாப்பிரிகிற மருந்தைச் சொல்லு. 

aa அப்பொழுது yt ௮து மிகவம் BHO wis, அணத மய சரம் 

பிட்டு கொண்டு. வாருங்கள் ன்று. சொல், கடையாக எப் 

போழுது வியாஇ Qed Burg மென்று வயித்இயர் சொல்லுஇஞர் 

ன்௮ு கேள், அதற்கு அவர் ஏதாவது. QOH, ப தவணை சொல்வார், 

அ சன் மினு இச்ொமாச ௮ப்படியே சவஸ்சுப்.. படு SEG கொள்ளுல் 

கள் ஏன்று! பதில் உரைத்துவிட்டு, திரும்பி ars gO” என்றுச்... 

“சபாபதி இக்கேள்விகளையும் பதில்களையும் ஒரு காகிதத்தில் 

aps வாக்கில் கொண்டு, குருட்டுப்பாடம் செய்துவிட்டு, கன் 

சோயாளி பர்துவைப் பார்க்கப் போனான், போன கவிடம்.௮க்கோயாளி 

மிகவும் நோயா யிருப்பதைக் கண்டு, அவர் பக்கலில் உட்கார்ந்து,
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முதல் கேள்வி, போர் ் வயித்தியம் பார்க்ெறது.?”” என்று கேட்டான். 
அதற்கு சோயாளி, ( எல்லா வயித்இயசையும் பார்த்தாச்சு, இப் 

பொழுது யமன் தான் வயித்தியன் !” என்றார். அதற்கு சபாபதி 

தான் குருட்டு பாடம் பண்ணி வந்த பிரகாரம் இமாம் அவர் நல்ல 

வயித்தியர் ௮வரசை விடாதீர்கள் !” என்று விடைபகர்ந்தான். பிறகு 

அவர் என்ன மருந்து கொடுக்கிழுர்? என்று கேட்க, கோயாளி 

என்ன மருந்து கொடுக்றெது? மண்ணாங் கட்டி. தான் !””.என்ஞுர். 

சபாபதி தான் கற்றுக் கொண்டு வரத வண்ணம் இதற்கு *அது 

Head sade மருக, அதையே சாப்பிட்டுக்கொண்டு வாருங்கள்!'? 

என்று கூறி விட்டு, மூன்றாவது கேள்வி கேட்டான். “வியாதி எப் 

பொழுது சுவஸ்தமாகு மென்று வயித்திய சொல்லுகிளுர் 1? 

என்று வினவ கோயாளி :இச்ச உடம்பைக் கொளுத்தும் பொழுது 

தான் goo site” மென்னு வெறுத்துக் கொண்டு சொல்ல 

சபாபதி, ஜான் பாடம் படித்த வண்ணம் (சீக்கிரமாக ௮ப்படியே 

FV BL படுத்திக் கொள்ளுங்கள் !** எண்று பதில் சொல்ல, 

கோயாளிக்குக் . கோபம் பிறந்து உரத்த சப்தமாய். -சியாபதியைத் 

திட்டி வெளியே ே போகச் சொன்னார். நோயாளிக்கு: ௨ ம்பெல்லாம் 

வியர்த்தது! ௮௮ காரணம் பற்றியோ, என்னவே, தெய்வா. தீன 

மாய் கோயாளிக்கு இருர்ச நோய், ௮ச்கட் Fear முதல். குறைய 

ஆரம்பித் அ, நாள்டைவில் தெய்வா தினமாக . aes மடைந்தார* 

பிறகு. சபாபதியை ஒரு காள் அவர் சந்இத்து: “என்னடா ௮ப்பா 

எனக்கு. இப்படி பதில் சொன்னாயே?” என்று கேட்க சபாபதி எனக் 

கொன்றும். தெரியா எங்க 6 எஜமான் சபாபதி மே தலியார். தான் 

அப்படி, | சொல்லச் சொன்னார் என்று உரைத்தான்... அதன் பேரில் 

கச் "சிரித்துவிட்டு, சபாபதி Cp well wits (போய் 

gee சொல்லி முதலியார் அவர்ஸ். உங்களால் 

ன் இரா ததென்று சான் நினைத்துக். கொண்டிருந்த. நோய். Bie 

சது: 122 என்று சுட 

        

சந்தோஷப்பட்டார். 
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போரக்குரி அண்ணாசாமி 
முதலியார் கதை 

௮ த வருஷங்களுக்கு. மூன் சென்னையில் அண்ணாசாமி 

முதலியார். என்பவர் ஒருவர். இருந்தார். அவர் சிறு வயது துல் 

சாவது. தப்புதண்டா செய்து. கொண்டிருக்க படியால் அவருக்கு 

போக்கிரி அண்ணாசாமி யூ முகுலியார் என்றுபெயர் வக்குது. 

ஒரு: முறை அவரது பக்கள்து வீட்டுக்கானாவயே. ஒரு கறு 

பிள்ளையா ண்டானளை. erin 6), ௦0 ரூபாய் கொடுத்து.900 ரூபாய்க்கு. 

ஆண்டி மாண்டு. புசாமிசெரி கோட் வாவ்கக்கொண்டு, ஒரு Lat MILT ig. 

சாவுகார்; பிறகு ௮ர்த பிள்ளையாண்டாள் மீதுமொத்த தொகைக்கு 

கீரி வாங்கி, : வளுல் செப்அு விட்டான். இவ்விஷயத்தை “அப் 

பிள்ளையின். தக னார் Bing அண்ணாசாமி மூகலியாரிடம் கூறி 

apo ஐயிட, நில்கள் கொஞ்சம் பொறுங்கள், ௮, கிருத GES ஏற்பாடு 

“செய்கிறேன். என்று கூறிவிட்டு, கொஞ்ச தாமட்கள் பொறுத்து 

ந்னு க சாவுகாரிடம் போய் மெல்ல பரிசம் செய்துகொண்டு, மு சலில் 

    

கொஞ்ச. தொகை கடன்: வாங்கி தவணைப் பிரகாரம் ௮த்தொகையை 

செலுத்தி விட்டார். இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக, “இக 

@ காகைகளும் வாங்கி , கவணைப் பிரசாரம் அவைகளைச். "செலுத்தி, 

காவுகர்ர் தன்னிடம் மிகவும் யோக்கியன். என்று. சம்பும்படி.. செப் 

தார். ் -கடையொக, ஒரு தாள் சாவுகாறிட்ம ம் போய் ate மிசம் 

Bt தார், அரவு 

   
மாதத் இல். கொடு ன்று 9007, 3 paar? ? என்று ப தன்உகன்ன சாவுகா 

ருக்கு வழக்கப்படி, இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு ௮அண்டிமாண்டு பத்தி 

சம் எழுதிக் கொடுத்து ஆயிரம் ரூபாய் ரொக்கமாக வாங்கல் 

கொண்டு போய் விட்டார். “உடனே பம்கத்து விட்டுப் பிள்ளை. 

யாண்டான் தகப்பனிடம் போய், அவர் பிள்ளை கடன் வாங்கின
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தினால் எவ்வளவு நஷ்ட முண்டாச்சுது என்று கணக்குப் பா ர்த்து 

அக்கு ஆயிரம் ரூபாயில் . அக்து நஷ்டத்தை 'யெல்லாம் சணக்காசாசம் 

சொடுத் விட்டு, மிகுதி பணத்தை தான் சாவுகாரிடம் லேவாதேவி 

செய்ததில். நேரிட்ட சஷ்டத்திற்காக எடுத்அுக்கொண்டார். இரண்டு 

மாதமானவுடன் -சாவுகார் பணத்தைத் திருப்பிக் கொடுக்கும்படி. 
கேட்க, அண்ணாசாமி முதலியார். 8 சாவுகார், கொஞ்சம் டெ 
அக்கொள், இப்பொழுது. கொடு டுப்பதற்னுச் கொஞ்சம். கஷ்டமா 
யிருக்கிறது, வருகிற மாசம். முதல்: தேதி உட்டாயமாய் நான் 

கொடுத்து வீகன், ஒன்றும் பயப்படாதே ? என்று தைரியம். 

சொன்னார். சாவுகாரும் அதை: ஈம்பிய் போய் விட்டான். பிறகு. 
எப்ரல்: மாதம். முதல்: தேதி வந்ததும், சாவுகார் அண்ணாசாமி 

முதலியார் oH Ree Poe Curd Barhes, அண்ணாசாமி. 

முதலியார் கோயரறுறக்தூருக்குப் போயி Guus ராஐ அறிக், அவரது: 

மேல் விலாசம் விசாரிஈர்துக் கொண்டு, உடனே அசல். வட்டியுடன் 

  

கடன் வால்யெ. தொகையை முன்ன செ்களுக்கு Ce gig a0    
    

     

     

pmudense அதற்கு. பதில் 

ae? சாமி aunt eS கண்ட: வானு om: 

2 Bon, "Garant 

wae பதே “aeons Ge slur? 2 Gabe ர் ஆண்க வன். 
கொடுத்து: விட்ட தாக” த் தெரிய 6 வர்தஜ! பிறகு கொஞ்சம் நர் ் 

பொ. ன த்து Be மதத்தை ENB rasa se de ப்டி. 

    

   
   

  

பக்கத்துப் "Dekaron aii svcd மோசம் செய்த பெற் ரூபாயை, 

அவனிடம் சேர்ப்பித்து விட்டேன்” எணக்குப்பார்] கீ அவனிடம் 

சொக்கமாய்க் .. கொடுக்க ரூபாய்க்கும் எனக்கு... வாஸ் தவ வத்தில் 

கொடுத்த ரூபாய்க்கும், சரியான வட்டி போட்டுப்பார், இ, தற்கும் 

௮ சம்ஞூம் சரியாய்ப் போய் விட்டத? என் பதில் உரைத்தார்...
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