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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�. 
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FB group : facebook.com/groups/ssscircle/

வைல�தள� : circle.thulaa.net

Å¨ÄôÀ¾¢× : circlelk.blogspot.com

30-05-2013  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : ��தைல� ேபாரா�ட��� வ��ைற�� 
வ�பாக�

வ. அ. இராசர��ன� (�. �� 5, 1925, 

���) �க� ெப�ற ஈழ�� ��கைத, 

நாவ� எ��தாள�. ���கமாக வ. அ. என 
அ�ய�ப�பவ�. ஈழநாக�, �ழ�கைர 
ேதவேநய� பாவாண�, �யாேகச ேத�க� 
எ��� பல �ைனெபய�க��� 
எ����ளா�. இவ� எ����ள ��க� :

�ைற�கார� (நாவ�)
ெகா�ெகா�� (நாவ�)
�ெரௗ�ச� பறைவக� (நாவ�)
ஒ� கா�ய� �ைற� ெப��ற� (��கைத� 
ெதா��)
ஒ� ெவ�மண� �ராம� கா��� 
ெகா������ற� (நாவ�)
ேதா� (��கைத� ெதா��)
�வரச� � (ெமா�ெபய���� க�ைத)
��� ��த அ�ேதா�யா� ேகா��� 
���க வரலா� (ச���ர�)
இல��ய �ைன�க� (�ைன�� 
க��ைரக�, அ�ப� ெவ���, 
���ேகாணமைல, 1995)

வ. அ. இராசர��ன�

அ��� வ�� தைல���க�

�ரேநா��டனான க���� 

வ�கா�ட�, வ��ைறய 
எ�வா� ைகயா�வ� எ�ப� 

ெதாட�பான ெத�வான 
பா�ைவ, ம�க� 

இய�க�க���� ம�க� 
ேபாரா�ட�க���ேம 

����ைம ெகா���� 
அர�ய� பா�ைவ ேபா�றன 

ேபாரா�ட� ஆ�த 
வ�பா��ைன ேநா��� ேபா� 

�ர�வைத� த��� 
����ய�. 

உலக வரலா��� ��தைல� ேபாரா�ட�க� அைம�வ��� 
ெவ�ல�ப�டனவ�ல. இ�� அைம�வ�� ேபாரா�டேம 
ெவ�வத�கான வ��ைறயாக� ேபா��க�ப��ற�. இத�� மகா�மா 
கா���� ெந�ச� ம�ேடலா�� உதாரணமாக� கா�ட�ப��றா�க�. 

ஆனா� இ��ய ��தைல�ேபாரா�ட��� ெவ���� 
ஆ�த�ேபாரா�ட��� வ�ைமயான ப�க���� வ��ைற�� 
ப��� ��ட��� மைற�க�ப��ற�. ெத�னா���க 
��தைலைய� சா��யமா��ய� ஆ���க ேத�ய கா��ர�� ஆ�த� 
ேபாரா�டேம. 

கால�யா��க���� எ�ரான ��த��� ஆ�த� தா��ய எ��ைய 
ஆ�த��லாம� எ��ெகா�ள ��யா�. இதனா� ஆ�த� 
ேபாரா�ட�� வ��ைற�� த���க�யலாதன எ�றா� பனா�. அவ� 
அ���ய ��தைல�ேபாரா�ட��� ெவ��ெபறேவண�மானா� 
வ��ைற பய�ப��த�ப�வேத வ� என ந�� அத�ப� 
ேபாரா�ட�கைள ��ென��தவ�. அ�� ெவ���� க�டவ�.  

பனா� தன� wretched of earth எ�ற ��� 
ஒ��க�ப�டவ�க�� ��தைல� ேபாரா�ட வ�வ�கைள� ப��� 
ேப��றா�. ‘�� எ�ப� அர�� வ��ைற, வ��ைற எ�ப� 
ம�க�� ��’ எ�ற க���ய� ேகா�பா��� அ��பைட�� 
ஒ��க�ப�டவ�க�� ��தைல�� அ�நாதமாக இ���� 
வ��ைறைய ேபாரா�ட��� த���க�யலாத �ய� எ��றா� 
பனா�. அரச வ��ைற���ளா� ���க�யா� �ரா�தபா�களாக 
இ���� ம�க�� ஒேர ஆ�த� பய�கரவாத� ம��ேம எ�� 
வா��� பனா� ஒ��க�ப�டவ�க�� ஆ�த��ள����� ஒ� ��ய 
வ�வ�ைத�� த��றா�. 

பனா�� க���யைல� ேகா�பா���வா�க� ெச�தவ� அ��க� 
க�ரா�. இவ� ��தைல�ேபாரா�ட��� வ��ைற�� பய�பா��� 
ேதைவ ம��� அத� வ��ைறகைள� ப���� ேபாரா�ட 
அைம���க� வ��ைறைய ஒ� �ேலாபாயமாகவ�� 
த��ேராபாயமாக பய�ப��தேவ��யத� ேதைவைய வ�����யவ�. 

அட���ைறயாள�க� தா�க� 
அட��யாள �����ற 
ச�க��� அைடயாள�கைள 
இ�லாெதா��பத� �ல� 
அவ�க� �� க�ட�ற 
அ�கார�ைத� ெச��த 
���ெம�பதா� அத�கான 
ெசய�பா�க�� இற��வ�க�. 
இதனா� அட���ைற�� 
ஆ�ப������ 
ச�க�க���� த�க� 
ப�பா�ைட�� 
அைடயாள�கைள�� 
ேப�வேத �க�ெப�ய 
சவாலா�ற�. க�ட�ற 
வ��ைற �ரேயா��க�ப�� 
ேபா� இ����கான 
ேபாரா�ட��� ப�� வ��ைற 
க�டாயமான� ம��ம�ல 
அவ�யமான� எ�� ெசா��றா� அ��க� க�ரா�. 

இல�ைக�� அ�ப�க�� சா�ெயா���� ேபாரா�ட�கைள 
வட�ல��� க������க� ��ென��த ேவைள�� மரபான 
இரா�வ� ஒ��ைன உ�வா���ெகா�� ம�கைள ��� 
அ��ய�ப�� ��� ேபாரா�ட�க� ெதாட�க�பட��ைல. மாறாக, 
ச�க ���கான ம�க� இய�க�கைள அைம� வ��� உ�வா�� 
��ென��தேபா� வ�த வ��ைறயான ஒ����ைற�� எ�ராக 
ம�கேள �ர��கர வ��ைற��� க��ைய ஊ����த �ைலேய 
காண�ப�ட�. 

அத�ேபா��ட �க �க�கவனமாக வ��ைற ைகயாள�ப�ட�. 
�ரேநா��டனான க���� வ�கா�ட�, வ��ைறய எ�வா� 
ைகயா�வ� எ�ப� ெதாட�பான ெத�வான பா�ைவ, ம�க� 
இய�க�க���� ம�க� ேபாரா�ட�க���ேம ����ைம 
ெகா���� அர�ய� பா�ைவ ேபா�றன ேபாரா�ட� ஆ�த 
வ�பா��ைன ேநா��� ேபா� �ர�வைத� த��� ����ய�. 

Å¢¨ÇÂ¡ðÊø Ý¾¡ð¼Óõ §À¡ðÊ ¿¢÷½ÂÓõ

க. ேகா����ணா | 06-06-2013 
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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�. 

ஃ�� ��� த�ழ�

(ஃ�� ��� த�ழ� �ைல ெதாட�பான ப. ��நா��கர� 

அவ�க�ைடய க��ைர�� �� ப��)

ஆ��ேர�யா�� �ழ��� ெத� ப��� ெப��கட�� 
7055 ச�ரைம� பர��� �த�� �ட��� 300 ��� 
��ட�கைள�தா� ��� �� என அைழ�க�ப��ற�. 
��� தைலநகர� �வா. ����� ��ேய�றமாக இ��த 
����� 1970 இ� ��தைல அைட�த�. 

1874-ஆ� ஆ�� ����� ���ட�� 
�����ேய�றமான�. ஆ� ���� க���� 
ேதா�ட���� ெகா�� வ�� க�கா� �ைற �ல� 
1879-1916�� இைடேய க�ப�க�� 65,000 இ��ய� 
ெதா�லாள�க� வ�தன�. ���� ெத� இ��ய ச�மா��க 
ஐ��ய ச�க�ைத அைம�த ெச�ைன மாகாண������ 
ெச�ற �� சா� ���சா� எ��ய ���� ��வதாவ�: "5 
வ�ச அ��ெம�� ஒ�ப�த��� �.எ�.ஆ� க�ெப� 
ேவைல�� நா� வ�தேபா� ��ஷ�க�� ���க�� 
ஒ�ப�த��� வ����தா�க�. அ�சமய��� �.எ�. ஆ� 
க�ெப� ெகால�ப�க� எ��� அ�கா�க� ஒ�ப�த 
�ைற�� வ�த ஜன�க���� த� வாயா� ெசா�வேத 
ச�ட�. 

ெகால�ப�க������ இ��� ேவைல ெச��� 
அ�கா�கைள� 'ச�தா�' எ�பா�க�. ெகால�ப�க� வாயா� 
ெசா��� வா��ைதகைள� ச�தா�க� நைட�ைற�� 
�ைறேவ�ற ேவ���. ஒ�ப�த ஆ�க��� ஒ�ெவா� 
�ன�� இ�வள� ேவைல ெச�ய ேவ��� எ�ற 
��ட�கைள� ெகால�ப�க� ச�தா�க���� ெசா�வா�க�. 
ெசா��� அள��� ��ட� �ரகார� ேவைல ெச�� 
���காத ஆ�க��� ��ஷ�களா��� ெப� 
ம�களா���, ச�தா�க�� ெகால�ப�க�� அவ�கைள� 
�ேழ த�� மா�� ேம� ���னா�க�. உைத�தா�க�. 
��ைய� �ைற�தா�க�. வாயா� ெசா�ல� தகாத 
அ��கமான வா��ைதகளா� ��ஷ�கைள�� ���கைள�� 
���னா�க�. இ�வ��� ���த அள� ��ட�ப� 
ேவைல ெச�� ���காதைத� ப��� �ல சமய�க�� 
ெகால�ப�க� மா���ேர��க�ட� ேபா�� 
ெசா��வா�க�. இைத� ப��� ேகா��� ஆஜராக ேவ��� 
எ�� ச�ம�� வ��. ���த அள��ப� ெச�யாத 
��ற�தா� ேகா���க�� அபராத�� ���ப���. க��� 
எ�ேட��க�� சாதாரணமா� ஜன�க� ெச�� வ�த 
ேவைலகளாவ�: ஏ� உ�த�, க��� நட�, ��ெவ��த�, 
ேமா� ெவ��த�, க��� ெவ��த�, க����� உ�� எ� 
�த�யன ேபா�த�.

இ��� த�ர ஒ�ப�த� ��களா�ய ��ஷ�கைள��, 
ச�தா�மா�க�� ெகால�ப�க�� க��� வய�க�� ெச��� 
இ�ைஸகைள� ெபா��க ��யாம� எ���� அ��த 
அ���ற�க��காக, ச��காரா� த�டைண ���க�ப�� 
ெஜ����� ேபா� வ�தவ�க� அேநக� ேப�க�.

அ��ெம��� ெகா�� வ�தவ�க��� சராச� நா�� 
��ஷ�க��� ம���� ஒ� ��� �த� வ�தா�க�. 
இதனா� எ�ண�ற ெகா�ைமக�� ெகாைலக�� நட�தன. 
இ���ற�களா� ��� த�டைன�� அைட�தா�க�. பாரத 
ேதச������ ���� ஐ�� வ�ஷ அ��ெம��� ெக�� 
���� ��ட ஜன�க� க� ���க�ட� லஜ� ேப�� 
�ல� ����� கா� ெவ��� ப�ப��� �வசாய� 
ெச�தா�க�. �ல� �.எ�.ஆ� க�ெப� இடேம ேவைல�� 
ெச�தா�க�. ம�ற க�ெப� க��� ேவைல ெச�தா�க�. 
�ல� ெசா�த �யாபார� ெச�� வ�தா�க�. இ�ப� �யமா�� 
பா�ப�� ��வாச�கைள அைம��� ெகா�� �ழ�ைத� 
���க�ட� ஜ"��தா� க�" -என� ��� �������� 
அ�ைறய �� த�ழ�க�� �ைல ெத�யவ��ற�. 

�தா�ட�, �ெபா� ஃ����, ேபா�� 
��ணய� (match fixing) எ�றா� எ�ன?

�ைளயா���க�� �தா�ட�க�, �ெபா� 
ஃ����, ேபா�� ��ண�க�� வரலா�

�தா�ட�க��� இ��ய� ���ய� �� 
வ�சைம��� ெகா���றதா?

இ��யா�� இ�ேபா� நட��� �ழ�ப� 
எ�ன?

�தா�ட�க�, �ைறேக�க� த��க�பட 
���மா?

�ைளயா��� �தா�ட�� ேபா�� ��ணய��
(இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர��)

கட� ��� எ���ற க�ணைக�� �ள��! -எ�க�

உட� ேபா�� எ�ைக�ேல எ����தா�? �ள��!

மட� வாைழ மடெல��� ெபா�க ைவ�ேதா� உன��!-இ�த

ம� �ேத ம���ற�ேதா�! எ�ன உ�த� கண��?

படேவ��� பா� எ�றா� ப�ேவா� நா� உன�கா�! -வ�றா�

பைளேய�� கா�க�ைவ! இ� எ� ேவ��� எம�கா�?

�டேவ��� பாதெம�றா� � ���ேபா� உன�கா�! -�ற�

�ட ���த �ைல �ட � ேந���ெய�றா �ைன�தா�?

கட�கைர�� மக� அைம�த மண� ���� ெஷ�க�! -உ�

ேகா�� ம�� ���ேலா ஒ� �ற� �ட இ�ைல!

இட� ெபய��� ேபாைக��� ெதாட��த��தா� எ�ைம!- �

இ��தஇட� இ���ெகா�ேட கா���ெகா�டா� உ�ைன!

க����� ேத� இ��த ைகக� இர��� அ���!-அ�மா!

க�ணைகேய! உன�� ம��� நா�� ைகக� �ற��!

உ�� இ��� ��� வ�ேதா� இ� நம�� �ற��! -அ�மா!

உ� இ��ைப உலக���� ஒ� கண� � உண���!

ஒ� கண��� ஒ� ெநா��� ஒ� ��ன� ஒ���- ����

இ� கர��� இைடெவ��� இர�� வ�� வ���

ெத�� �ற��� மைழ� ெகா���� ��� இ� ���� -உ�

இ������� மன� ம����! ஏ� ெசா�ல ெமா���? 

«. ஹÃ¢ஷý


