
 

ஊடக� ேதாழைமக��� வண�க�.. 

உலக ேமைட நாடக வரலா�றி� �த� �ைறயாக, ெதாட��� 28 மணி ேநர� ஒ� �� நீள ேமைட நாடக� 
அர�ேகற� ேபாகிற�. அ�ைன� தமிைழ வள��பதி� எ��ேம ஆ�வமாக இ���� ெவளிநா��� 

தமிழ�களி� �ய�சி இ�. சி�க��ரி� நாைள (13.7.19) நைடெபற இ��கிற�. கி�ன� சாதைனயாக�� 
இ� பதி� ெச�ய�பட இ��கிற�.  

த�க� �ய�சிைய தமிழக�தி� உ�ள ஊடக�க� அறி�� ெகா�ள ேவ���, உலக� ���� உ�ள தமி� 
ம�க� ேநரைல �லமாக கவச� நாடக�ைத� பா��� மகிழ ேவ��� என வி���கிறா�க�. வணிக 
ேநா�க� ஏ�மி�றி, எ� ஆைச�காக இ�த� ெச�திைய உ�க�ட� பகி��� ெகா�வதி� மகி��சி 

ெகா�கிேற�. 

சி�க��� தமிழ�களி� ெப�ைம��ரிய �ய�சி இ�. உ�க� ஊடக�தி� இ��றி�� ெச�தி ெவளியி�� 
அவ�கைள ஊ�க�ப���மா�, உ�களி� ஒ�வனாக அ��ட� ேக��� ெகா�கிேற�.  

- ந�றி.. 

ஜி.ெகௗத�  

�றி��: கவச� நாடக� �றி���, அதிபதி நாடக��� �றி��� ேம� விவர�க� ேவ��பவ�க�, ெதாட�� 

ெகா�ள ேவ��ய வா�ஸ� எ�:  Subarshene +6582012323. 

ேநரைலயி� நாடக�ைத� பா��� மகிழ.. 
https://www.youtube.com/watch?v=UTwc2lArcks&feature=youtu.be 
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வி�தியாசமான �ைறயி� தயாரி�க�ப�ட இ�நாடக�தி� பல சிற�ப�ச�க� நிைற���ள�.       
நா�� தைல�ைறகளாக, சி�ைகயி� வா��த ஒ� ���ப�தி� கைதைய (1920 லி��� 2020          
வைர நட��� கைத), சி�க��ரி� அரசிய� மா�ற�க�, ��ேய�ற மா�ற�க�, ஜ�பானிய�களி�         
ஆதி�க�, ஆ�கிேலய�களி� ஆ�ரமி��, தமிழ�க� வா��த �ைற, சி�ைகயி� ஏ�ப�ட        



 

மா�ற�கைள� தமிழ�க� எ�ப� ஏ���ெகா�� மாறினா�க�, தமிழரி� ப�பா� ம���        
ெமாழியி� கலா�சார�ைத� பட� பி����கா��கிற�. 

அ�ைறய இைளஞ�களான… இ�ைறய ெப�ேறா�க��, அவ�களி� பி�ைளக�� கா��       
வா��ைக மா�ற�க�. இவ�க� க�ற பாட�க� எ�ப� அவ�க���� பய�ப�கிற� எ�பைத��,         
அதி��ள சவா�கைள இ�ைறய இைளய�க��� ஏ�ப கைத� ெசா�கிற�. 

இதி� 65��� ேம�ப�ட ந��� அ�பவமி�க ந�க�, ந�ைகக� �றி�பாக அைனவ��         
மாணவ�க�. ம��� 35��� ேம�ப�ட ெதாழி���ப� கைலஞ�க� ப��ெப�கிறா�க�. 600        
ப�க�களி�, 50,000 அழ�� தமி� வா��ைதகளா� வசன� எ�த�ப���ள� 

ெதாட��� நீ�ட ேநர� நைடெப�� �த� தமி� நாடக� எ�� உலக சாதைன �லான கி�ன�            
��தக�தி��, சி�க��ரி� நீ�ட ேநர� நைடெப�� �த� நாடக� எ�� சி�க��� �� ஆ�           
ெர�கா��ஸி�� பதி�� ெச��, ஒேர ேநர�தி� இ� சாதைனகைள நிக��த இ��கிறா�க�. 

இ�நாடக� வ�கிற 13 ஜூைல 2019 சனி�கிழைம காைல 9 மணி�� ஆர�பி��, ம�நா�           
ஞாயி���கிழைம 14 ஜூைல 2019 மதிய� 1 மணி�� நிைற�ெப��. தி��ப�க�, ம�ம�க�,          
திகி� நிைற�த  28 மணி ேநர� " கவச� " கிரா���� கிள� அர�க�தி� அர�ேகற இ��கிற�. 

இ�த நாடக�ைத எ�தி, இய��வ� �கேழ�தி எ�ற      

பைட�பாளி.�கேழ�தி  ப�றி..  

நாடக ஆசிரிய� ம��� த��ைன��� ேப�சாள�. அவ�      

30 ஆ��க���� ேமலாக ெபா� ம��� தனியா�      

அைம��க�ட� இைண�� பல பயி�சி� ப�டைறக�     

நட�தி��ளா�. சி�க��� விமான� பைடயி�    

விமானியாக� பணி�ரி�தவ�. இல�கிய�தி� மீ�    

ெகா�ட ஈ�பா�டா� வீ.ேஜ எ�ற பதி�பக�ைத நி�வி,      

60��� ேம�ப�ட ��கைள எ�தி��ளா�. இவரி� பல      

��க� பல ெமாழிகளி� ெமாழி�ெபய��க�ப�� 18 நா�களி� வி�பைன� ெச�ய�ப���ள�.        

�திய எ��தாள�களி� பைட�� எ����களி� சிற�� விள�க உத�� “டவ� ைர���”         

�ைறைய�� உ�வா�கினா�. ப�ளிகளி�� ச�க�களி�� பைட�� எ��� ப�டைறகைள நட�த        

இவ� அவ�ைற� பய�ப���கிறா�. ச� நீல உ�தம�, வி�கிரமாதி�த�, ெதனாலி, மிர�ட�,         

ப�த�, உதய �ரிய�, நரகா�ர�, ந��ேபா ந���, ேகாசா, உ�க� �ழ�ைதகைள         

��திசாலி�தனமாக வள��க� ேபா�ற நாடக�கைள எ�தி, இய�கி��ளா�. மாணவ�க�       

ம��மி�றி, ெப�ேறா���� ப�ேவ� நிக��சிகைள நட�தி வ�கிறா�. ச�க கிள��க�,        

ச�க�க� ம��� சி�டா ேபா�ற �ய உதவி����களி�� தன� ப�டைறகைள நட��கிறா�. 

 


