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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

13-06-2013  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : ��மா�� அைடயாள அர�ய�� 
ெதாட�க�ைரயாட� : க. ஆ��த�

�ைரசா� உ���ர���� (அளெவ��, 

யா��பாண�) (ஜனவ� 9 1927 - �� 20 

1971) ஈழ��� க�ைத மர�� ���யமான 
க�ஞ�க�� ஒ�வராக க�த�ப��றா�. 
இவ� மஹாக� எ�ற �ைனெபய�� 
எ��யவ�. இவர� ஏைனய �ைனெப��க� 
- ப��த�, மாபா�, கா��யா��� 
கா��யனா�, மகால���, பாண�, வாண� 
எ�பனவா��. �லாவண�, ��ைகய� 
ஆ�ய �ரபல ஈழ�� க�ஞ�கேளா� 
சமகால��� எ��வ�தவ�.

�. உ���ர����

அ��� வ�� தைல���க�

த�����மா�� அர�ய�சா�� 

ெத�வான�. கால� ேதா�� 
ஆ��கக���யைலேய 

�ர�ப��� வ���ள�ட� 
அ�கார வ��க��ட� சமரச� 

ேபா�ைகேய ெகா������ள�. 
����� ஆதர�� 

ேபா���ர�சார� பட�க� 
ெதாட�க� பா��ப�ய க���ய� 

�ரா�ட� க����ர�சார� 
பட�க�, அ�ைம�கால 

அெம��க ஆதர� பட�க� 
வைர ����டலா�.

ம�க�ட���ேத கைல�பைட��க� ேதா����றன தா� 
ேதா��ய கால�ைத�� �ழைல�� அைவ �ர�ப��பேதா� 
����டாம� ச�க��� �� தா�க� ெச��த�� 
ெச���றன.

த����ழ�� ேமைடநாடக�க�� வள��� ெப�ற 
வ�வமாகேவ ��மா ேதா��ய�. அ� தன� ேதா�ற���� 
இய���� அ�க��த ெவ�சன�த�ைமைய 
ெகா����த�ட� கைல எ�� ம���ப��த ��ய அள�� 
இ�லாம� ெப�� பண� �ர�� வ�க ெதா���ைறயாகேவ 
���� வ��ற�.

த�����மா�� அர�ய�சா�� ெத�வான�. கால� ேதா�� 
ஆ��கக���யைலேய �ர�ப��� வ���ள�ட� அ�கார 
வ��க��ட� சமரச� ேபா�ைகேய ெகா������ள�. 
����� ஆதர�� ேபா���ர�சார� பட�க� 
ெதாட�க� பா��ப�ய க���ய� �ரா�ட� க����ர�சார� 
பட�க�, அ�ைம�கால அெம��க ஆதர� பட�க� வைர 
����டலா�. அ�க��த �த�� ேதா������ அ�க 
இலாப� உைழ�பத�கான ��ப�த�, ஆ��க 
க���யலாள�க�� ெச�வா�� உ�ப�ட கார�கைள 
இ�ேபா���கான ெபா�வான காரண�களாக ����டலா�. 

��மா��� கலக��ர�க� அ�தானதா�� வ�க 
எ�ைல���ப�டதா�� அ�வ�ேபா� ஒ��ேத வ���ளன 
எ�றேபா�� ெப��பாலான சமய�க�� அைவ 
ஒ��க�ப��� தைடெச�ய�ப��ேம வ���ளன 

த�ழக ��மா�� �க��த ���ய ���ப� ம�வாசைன 
��மா�க�� ேதா�ற�. �ராம�க�� இய��� த�ழ�க�� 
வா� �ைல�மாக இ���� சா�ய�ைத த���� வா��ைக�� 
எ�த ஒ� அ�ச�ைத�� 
ேபச ��யா� எ�ற �ழ�� 
��மா அைத�ைக�� 
எ��தேபா�� இய�பான 
த�ழக� �ராம�கைளேயா 
சா��� உ�ைமயான 
��ைசேயா ��த��க��ைல 
எ�ப� �ம�சக�க�� 
��ற�சா��. மாறாக ஆ��க 
சா�� �க����� கால 
மா�ற��� ஊ��ேபான 
பைழய ம����கைள� 
ைக�ட��யா� த���� 
வா��� ெக�ட 
ப�ைணயா�க�� 
�ல�பைல�ேம சா�யமாக 
��மா ப�� ெச���ள�. 

இ� ேபாக ேம�ேபா�காக காத�� சா��� ����� ப�� 
பட�க� வ����தா��  அைவ எ��� சா�ய��� 
��ய�ைத�� ��ைச�� கா��யதாக� ெசா�ல ��யா�. 

ெதா���க�� ��ன� உலகமய���ன��� 
��மா�� உ�வாக�ெதாட��ய ��ய ேபா���� 
��ேட��யான �டைல�தன�� ேநா�கம�ற ெவ�� 
வ��ைற�ேம க�சா�ெபா�ளா�ய�. அ�ேதா� காத�� 
ேச���. 

இ�கால��ேல�ப�ட ெதா�� வள���, ��ய நகர�க�� 
ேதா�ற�, இவ�ேறா� உ�வா� வள��� வ�த ந��தர வ��க�, 
ெப��பா�� ச�ைககளா� பய� ெப�ற சா� இ���க� 
என�ப�� இைட �ைல சா��ன� ேபா�றவ�கேள இ�கால 
��மா�� ேப� ெபா�ளாக இ���றா�க�. ��மா� ெதா�� 
�ைற�� இேதகால��� ����ட�த�க மா�ற�கைள 
கா��ற�.

ÍõÁ¡ ÕóÐ ¸¡Í ºõÀ¡¾¢ìÌõ ÅÆ¢Ó¨È¸Ç¢ý 
¯ñ¨Á Ó¸õ

�ர��க� | 20-06-2013 

Á¢Ì¾¢ «Îò¾ Àì¸õ

ÐÕì¸¢Â¢ý ý¨ÈÂ ¿¢ÄÅÃõ

27-06-2013 

NGOì¸û ¦º¡øÅÐõ ¦ºöÅÐõ

04-07-2013 

ãÄ¾É áÄ¢ý ¸¡Ä Á¡üÈõ

�. �வேசகர� | 11-07-2013 
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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�. 

த�� ��மா�� அைடயாள அர�ய��
��ப�க� ெதாட���..

இ�த ந��தர சா��ன�� வா��ைக �ைற ேப�� ெமா� 
சட��க� எ�லாேம ��மா�� த�ழக��� ெபா� 
அைடயாள�க� ேபா�ற ��த��ைப ெப�� 
�ைல���றன. இர�டா�ர�க�� ��ப���ேபான 
இ�ேபா�� ம�ப��� இ�ேபா� �����றதா 
என�ேதா���ற� த��த�� சா�யைடயாள�க� ப��ய 
கவ��� இல��ய�க�� அ�ெகா���ெகா�றாக��  
அர�ய�� ெபா�� ேபா�காக�� ஏ�ப������ 
��ன��� இைத�கவ��க ேவ����ள�. 

ஏ�கனேவ பா��த� ேபால ��மா�� �ைகயான 
ெவ�சன�த�ைம ப�பா��� தள��� �க� க�ைமயான 
தா�க�ைத ஏ�ப����ற�. ெதாைல�கா�� வாெனா� 
ப����ைக என எ�லா ெவ�ம�க� ஊடக�க�� ��மா� 
�ைறைய  ைமய�ெபா�ளாக ெகா�ேட இய����றன 
எ�பதா� ெபா����தைன�� ��மா�� ��த���க� ஒ� 
இட�ைத ெப������றன எ�ற வைக�� ��மா�� 
��பா�ைம�ன� ப��ய ��த���கைள��� ச�க 
அ�கைற�ைடயவ�க� கவைல ெகா�ளாம� இ��க 
��யா� க��பானவ�க� ��டானவ�க� ��ந�ைகக� 
மா��வ��ைடேயா� சம�பா� உற��கார� ப��ய 
��த���க�, ���பாக நைக��ைவ எ�ற ெபய�� இ�வான 
��த���கேள இட�ெப���றன. ேம�� இட ஒ���� 
ேபா�ற ச�க ����, எ�ரான  க��� ெவ��பா�க� 
�றமத�தவ� �தான ��த���க�, உ�ேநா�க� ெகா�ட 
அர�ய� ��த���க� என பல�� ச�க��� �� 
எ��மைற�தா�க�ைத ஏ�ப�����றன இ�ேபாக, 
ெப�க� ப��ய ��த���கைள� ப�� த�ேய ெசா�ல� 
ேதைவ��ைல. �க ேமாசமானைவ. 

�ைக வ��ைறகைள இர��க� த�க ஒ�றாக� பர��ய�� 
��மா�� ப�� ெப�� எ�ற க���� ����� ெப�தாக� 
க��� ேவ�பா���� இட��ைல. அரச இய��ர��� 
ஒ���� க��யான ேபா�� ப��ய �ைக�கவ���யான 
��த���க�� எ�க��ட� ப��ய ேந�மைறயான 
�ைன�க�� �க அபாயகரமானைவ. அ�ைம�கால��� 
�க��த ேபா� ேமாத� ெகாைலகைள �யாய�ப���ய ெவ� 
ஜன ஊடக�க�� அ�ெகாைலகைள ெகா�டா�ய 
ம�க�� என ெப��பாலான த�ழக  ம�க� 
அ�ெகாைலகைள �யாய�ப���ய� ஆப�தான அ�ச� 
எ�ப� �ைன�� ெகா�ள�பட ேவ���.  

ேம�ப� ��மா ெபா��தள��ட� ெகா������ 
உறெவ�ப� ச�க அ�கைற உைடயவ�க� ��மாைவ� 
ெதாட��� �ம���க�� அத� �தான ம�க�� 
மாய�கவ���ைய ��க�� ெதாட��� ெசய�ப�வைத 
அவ�யமா���ற�.

1. �ர�� ��ட�க�, அைவ ேபா�ற ஏைனய 
ேமாச����ட�க� ப��ய அ��க� 

2. இ�வாறான ��ட�க���� ��னா� ம�க� 
ஓ�வத�கான ச�க ெபா�ளாதார கார�க�

3. இ�வைக� ��ட�க� எ�வா� இய����றன? 
ம�கைள எ�வா� கவ���றன?

4. இ�தைகய ��ட�க� எ�வா� பண ேமாச� 
ெச���றன?
5. �ர�� வைக� ��ட�கைள இன�கா�பெத�ப�?

6. இ�வாறான ேமாச�கைள ��ய��ப� எ�வா�?

த�� ��மா�� அைடயாள அர�ய��
(இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர��)

�வசாய��� இ�ெபா��க�� ���� �ைல உய��, ஆ�க� 
ப�றா��ைற, ��சயம�ற ப�வ கால�க�, �வசாய� 
ெபா��க��� ச�ைத�� ��சயம�ற �ைல, இவ�றா� ெதாட� 
ந�ட� �தலானவ��� காரணமாக �வசா�க� ெநா��� 
ேபா��ளன�. �வசாய� ெச�வ� த�ெகாைல��� சம� எ�� 
க��� பல�� மா��� ெதா�ைல� ேதட ��ப���க�ப���றன�. 
இ�ப� ந��தர  �� �வசா�க� ம��� �ராம��ற 
இைளஞ�க��கான வா�வாதார�க� ���க�ப�ட ��ன���, 
ஈ� ப�ைண �தலா�க� இ�த� �ழைல� பய�ப��� 
�வசா�கைள ஏ���� ெகா�ைள�ட� �ள����ளன�. 

இ�ப��ப�ட ேமாச�க� �ன�ேதா�� நட�� வ���றன. 
ஏ�ெகனேவ அ�ப� ேத�� மர வள���� ��ட�, ச�தன மர� 
வள��த�, க�வ� �ழ�� �வசாய�, �ய� வள���, 
ம���ந�மண� ெச�க� வள��� �தலான ேமாச�� ��ட�க� 
�ல� த�ழக��� �வசா�க� ஏ#�க�ப�ட கைத யாவ�� 
அ��த�. இேதேபால ேகா�� ����, ேட�டா எ�ட�, 
இ��ய� �ர�க� ேதா��த� , ����� பா� ��வன ேமாச�, 
��� ஆ�யா ஆ� ைல�, ��ன�ச� ம��� ���ெச�� 
�ல� லா�ட� ப��, ம�� ெலவ� மா��ெக��� �தலானைவ 
நக��ற��� ப��த ேம����� ம��� ந��தர வ��க��னைர 
ஏ��பத�கான ேமாச� ��ட�களா��. இ�ப�� ����� 
உ��க�� ஆ��ேதா�� ேமாச�க� வ�த வ�ண� 
இ����றன.  இ�வைகயான ��ட�க��� ��ேனா�, 
அெம��காைவ� ேச��த ேபா�� எ�ற ேமாச��ேப�வ��தழான�.  
இவ� 1930க�� அெம��கா ெப�� ெபா�ளாதார ம�த��� 
��� இ��தேபா�, அ�� ஈ� வள��ைப ஒ�த பல ேமாச�கைள 
ேம�ெகா�� பல �� ேகா� டால�கைள� ����ய ��ன� 
��ப�டா�. ஆைகயா�, இ�வைக ேமாச�க� “”ேபா�� 
��ட�” எ�றைழ�க�ப����றன.

உலகமயமா�க�� �ைளவாக ம�க�� ேவைல வா���க�, 
வா�வாதார�க� ���க�ப���றன. அேதேநர��� ம�கைள 
�க�� ெவ��� இ���, உைழ��� ேம���த ம����க� 
ஒ��க�ப��, ச�பா��பத�கான ெந��ைறக� உைட�க� 
ப�வ�� நட�� வ��ற�. இ�த� �ழ� ஈ� வள��� ேபா�ற 
ேபா�� ��ட�க��� உரமாக அைம�ற�. ஆைகயா�, 
�வசா�க�� உைழ��� ம�க�� உலகமயமா�க��� எ�ராக 
���, இழ�� வ�� ேவைலவா���கைள�� 
வா�வாதார�கைள�� ��க, ேமாச�ைய �தலனமாக� 
ெகா���ள ஈ� ேகா� வள��� ேபா�ற ��ட�கைள எ�����  
ேபாராட ��வரேவ���.

[ஈ� ேகா� வள��� எ�ற ெபய�� த�ழக��� 
பர��ெகா����த ேமாச� �த������ட��ைன அ�பல�ப��� 
�ன� வைல�தள� ெவ������த க��ைர�� ப��.  
vinavu.com/2011/11/12/emu/ ]

ஈ� ேகா� வள��� : கவ���கரமான ேமாச�!


