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ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட� 
ேத�ய கைல இல��ய� ேபரைவ,

121 , ஹ�ட� ேல�, 
ெவ�ளவ�ைத.

0772260165
0752151580

ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட�

சமகால அர�ய��� ச�க வா���� 
ெதா���ப���� �க�� ���ய நட���கைள 
ஆழமாக� க�ற���ெகா���கமாக வார� 
ேதா�� �யாழ��ழைமக�� ��பக� 6:00 
ம��� ச�க ��ஞான� க�ைக வ�ட� 
���ற�.

அர�ய�, ெதா���ப�, ச�க� என� ப�ேவ� 
பர���க�� ெத�� ெச�ய�ப�� 
தைல���க�� ஒ�ெவா� வார�� ஆழமான 
�ற�த கல��ைரயாட� இட�ெப��. 

நா� வா�� இ�த� ச�க�ைத� க�ற��� 
����ெகா�ள�� அ���த����� 
இ�ச�க�ைத வள��ெத��க�� உ�க� 
அைனவைர�� ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட� 
அைழ��ற�. 

1

FB group : facebook.com/groups/ssscircle/

வைல�தள� : circle.thulaa.net

Å¨ÄôÀ¾¢× : circlelk.blogspot.com

16-08-2013  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : இ��ய அர�ய�� ெத��கானா

[ஆ��ய�� ெபய�: �ழ�ைத. ம. 

ச��க��க� | �ைல: �. 45.00 

(இ��யா) | ெவ���: ேத�ய கைல 

இல��ய� ேபரைவ -ச�� ஏ�ய� ��� � 

ப�க�க� : 183 � ெவ���டா�� : 

1997]

ஈழ�� நாடக உல�� 
ந�க�ய�ப�டவரான �ழ�ைத 
ம.ச��க��க��� அ�ைன இ�ட� 
நாடக��ன�� அ� ெதாட�பான 
ந�க�க�� அ�பவ� ப���க�ன��, 
க��ைரக�ன�� ெதா��� இ�. “ஈழ��� 
த��நாடக வரலா��� ந.ச��க��க�-
அர��ய� வரலா�� �ம�சன� ப�ைக” 
எ��� கா.�வ�த���� �ற��� 
க��ைர�� இட�ெப���ள�.

அ�ைன இ�ட �

அ��� வ�� தைல���க�

ஓேர மா�ல��� இர�� 

ப��க� ச�க� 
ெபா�ளாதார அ��பைட�� 
ெதாட�ப�� ஏ�ற�தா��ட� 

இ��ப� ெத��கானா 
���ைனைய� 

த���க�யலாதவா� 
அவ�யமானதா����ள�. 

அவ�க� த�க� 
அ�வ�கைள� தா�கேள 

கவ���� ெகா�வத�காக 
த�மா�ல� ேகா��ைகைய 

��ைவ��றா�க�. 

ெத��கானா� �ர�சைனைய ���தா�ய ெகால���வ 
ஆ���� ���ைள�க�� அ��பைட�� ேநா�க 
ேவ���. ���தா�ய� இ��யா��� வ�தேபா� இ��யா�� 
ஏராளமான சம�தான�க� இ��தன. அவ��� ெகா�ைமயான 
�ல��ர���வ ஆ�� ஐதராபா� சம�தான� �ள��ய�. 
இ��ய �த��ர��� ��ன� ஐதராபா��� தா� �ல��ர���வ 
ஆ���ெக�ரான ேபாரா�ட� ெவ��த�. இைத அவதா��த 
ஆ������த கா��ர� க�� ம�க��� ஆதர� வழ��வ� 
�ற �ரேதச�க��� இ�வைகயான �ல��ர���வ 
ஆ���ெக�ரான ேபாரா�ட�க� ெதாட��� எ�பைத அ��� 
ஐதராபா� சம�தான���� எ�ரான ேபாரா�ட�ைத ஒ��க 
��ெவ��த�. ஐதராபா� சம�தான��� ஒ� ப��யாக 
இ��தேத ெத��கானா ஆ��. 

கா��யவா�யான ெபா�� ��ரா��, ெத��� ேப�� 
ம�க��கான த� மா�ல� ேகா� உ�ணா�ரத���� உ�� 
��தத� �ைளவாக, அ�� ெச�ைன ராஜதா��� இ��த 
ஆ��ர� �ரேதச�, ெமா�வ� மா�லமாக 1953-இ� 
���க�ப�ட�. 

��ன�, ெமா�வா� மா�ல� எ�ற அ��பைட�� ெத��� 
ெமா� ேப�� ம�கைள� ெகா�ட ெத��கானாைவ�� 
உ�ளட��ய ஆ��ர� �ரேதசமாக 1956-இ� 
ஒ���ைண�க�ப�ட�. ெத��கானா �ரா��ய�ைத� ெகா�ட 
�ஜா� சம�தான��� தைலநகராக இ��த ஐதராபா�, ஆ��ர� 
�ரேதச��� தைலநகரான�. 

ெத��கானா ேபாரா�ட� இ��யா�� �ற ப��க�� 
இ�வைகயான ம�க� ேபாரா�ட�க� நட�த�படாததா� �க 
ேமாசமாக ஒ��க�ப�ட ேபாரா�டமா��;. 
இ�ேபாரா�ட�ைத� ெதாட�����க ேவ���/இ�ைல எ�ற 
�வாத�க� இ��� இ��ய 
இட�சா�க�ைடேய உ��. 
இ��� 

ெத��கானா ப��க�� 
இட�சா�க��� ஆதர� 
இ��பத�� ெத��கானா 
ேபாரா�டேம ���யமான 
காரணமா��. 

இ��யா ேதச�க�� 
சம�� எ�ற 
அ��பைட�� இ��தா�� 
ஐதராபா� �சா�� 
க���பா��� இ��த 
ப��க�� வள���யைட�த 
ப��யாக மா�ய�. ஆனா�� 
இ��யா�� வள������ய 
ப��க�� ஒ�றாக ெத��கானா ெதாட���� இ��த�. இ� 
ெத��கானா ம�க� தா�க� �ற�க��க�ப�வதாக 
உண���றா�க�. இதனா� ம�க� தா�க� ஆ��ரா�� ஒ� 
ப��யாக உணர��ைல.

ஓேர மா�ல��� இர�� ப��க� ச�க� ெபா�ளாதார 
அ��பைட�� ெதாட�ப�� ஏ�ற�தா��ட� இ��ப� 
ெத��கானா ���ைனைய� த���க�யலாதவா� 
அவ�யமானதா����ள�. அவ�க� த�க� அ�வ�கைள� 
தா�கேள கவ���� ெகா�வத�காக த�மா�ல� ேகா��ைகைய 
��ைவ��றா�க�. 

ேத�த�� ெவ��ெப�வத�காக கா��ர� க�� ெத��கானா 
���ைனைய ஆத��பதாக�� த� ெத��கானா உ�வா��� 
த�வதாக�� ெசா�னா�க�. கவ��க ேவ��ய �டய� 
ெத����ய மா�ல�க�� ேவெற�த மா�ல�ைத �ட�� 
ஆ��ரா�ேலேய கா��ர� க���� ஆதர�� தள� அ�க�. 

Á¢Ì¾¢ «Îò¾ Àì¸õ

ÜÄ¢ ¯¨ÆôÒõ ãÄ¾ÉÓõ

22-08-2013 
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ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட��� ெச�� மட�கைள� ப�ெய��க�� அ����� ப�ர�� அைனவ���� 
உ�ைம���. இ�� ெவ�வ�� ஆ�க�கைள �ல�ைத� ������ எ��� �ர���கலா�. 

இ��ய அர�ய�� ெத��கானா
��ப�க� ெதாட���..

இ�த அர�ய� ���ல�� ெத��கானா ���ைனைய 
ேநா��� ேபா� கவ��க ேவ���.

இத�� ேம�� ெத��கானா த�மா�ல� 
ேகா��ைகைய� த��� க��தா�, ெத��கானா 
�ரா��ய��� கா��ர� ெச�லா�காசா���� 
எ�பதா��, இேதேபால நா��� இதர ப��க��� 
த� மா�ல� ேகா� ேபாரா�ட�க� ெப�க� 
ெதாட����� எ�ற அ�ச�தா��, ேபாரா�ட�ைத� 
சா�த�ப��� ����� ேபாக ைவ��� உ���ட�� 
கா��ர� ஆ��யாள�க� ெத��கானா த� மா�ல� 
ேகா��ைகைய ெகா�ைகயள�� ஏ�பதாக அ���தன�. 

ெத��கானா மா�ல� உ�வானா�, அ� இ�ைறய 
ஆ��ர� �ரேதச���� இழ�பாக இ����, 
தைலநகரான ஐதராபா� ெத��கானா���� ேபா���� 
எ�ெற�லா� வாத�கைள ைவ��, 

ெத��கானா ேகா��ைகைய ஆ��ரா�� �ற ப��க�� 
உ�ள ெப��தலா�க��, ��� பண�காரக�� 
எ�����றன�. ெத��கானா �ரா��ய��� ஆ��க� 
ெச���வ�� இவ�க�தா�. ஐதராபா� ம��� 
ெத��கானா �ரா��ய����ள ெப� நகர�க�� 
��மா� �ைற, ���மைன� �ைற, தகவ� 
ெதா����ப� �ைற �தலானவ��� ேகா�ேகா�யா� 
�த�� ெச�� �ைறயா�வ�� இ�த� ��ப�க�தா�. 
இவ�க�தா� இ�ேபா� ெத��கானா எ����� 
ேபாரா�ட�ைத ��ன������ இய���றா�க�.

* �தலா�ய� எ�பெத�ன?

* �லதன� எ�பெத�ன?

* �� (ஊ�ய�) எ�பெத�ன?

* ஒ� ப�ட��� �ைல எ�வா� 
��வா�ற�?

* �� எ�வா� ��வா�ற�?

* இலாப� எ�பெத�ன?

* ���� இலாப�� ஏ� இற��த�

* �லதன��� இய��� ������

* �� உைழ����� �லதன����மான உற�

* �தலா�ய� ேபா���� �ைள�க�

�� உைழ��� �லதன��
(இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர��)

ெகா����� ெவ�மாவ�ட�க�� இ��� ேவைல�� 
வ�� �ல ெப�கைள� பா��� �ய�����ேற�. 
�ைக�ரத� பயண� தா�. �லசமய� �ைக�ரத� �ற�ப�� 
ேநர� காைல 5.30 - 6.30 ஆக இ����.அ�ப�யா�� 
காைல 4 ம��ேகா அத�� ��பதாகேவா எ������ 
சைமய� ேவைலைய� கவ��தா� தா� ���த ேநர����� 
�ைக�ரத�ைத� ���க����. காைல உண�� ம�ய 
உண�� சைம�� ெகா�ேடவ�வா�க�. கணவ���� 
ெகா��� ��வா�க�.

ேவைல ���� மாைல�� 6 ம��� �ைக�ரத�ைத 
���� �ய��� நா�ய ம�ைத� ��ட��� ஒ���யாக 
'���' பய��� தன� நகர�ைத அைடய 8 ம�. ��� 
�ைக�ரத �ைலய������ கைட�� ேப��ைத� ���� 
நகர������ ெதாைல������ �ராம���� ஒ� ம� 
ேநர பயண�.� 9 - 9.30 ஆ�� இர� �� ேபா��ேசர!

இத��� ��ன வய� ��ைளக� இ��தா� ட�� ேவைல! 
இர� கணவ� ெதாைல�கா����� த�ைன 
ெதாைல���ட அ��த நா��கான கா�க�கைள ெவ�� 
ைவ�பேதா� ��ைளகைள�� கவ���� கணவ���� 
ப��ைட ெச�� ப��க�ெச��� ேபா� ேநர� இர� 12 
ஐ� ெதா������.. 'அ�பாடா..' எ�� க�ணயர�தா� 
அடடா நாைள எ���வத�� அலார� ைவ�க��ைலேய' 
எ���ற ஞாபக� எமனாக வ�� ெதாைல��.'��ய 
எ����� சைம�� ேவைல�� �ள�ப�ேம'எ�ற ெவ���� 
எ�ப��தா� இவ�க��� ��க� வ��ற� எ�பைத 
�ைன���பா��க��ட வ���ற�..!

இ��� ெப�க�;பாவ�,ெப��ய� ேப�வத�� �ட ேநர� 
�ைட�ப��ைல..!

-ைம�த� �வா (Facebook இ� எ��� ப���த�)


