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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 இ��� கா� ச�பா���� வ��ைறக�� 
உ�ைம �க�
ெதாட�க�ைரயாட� : �ர��க�

இ. ��ைகய� (ஏ�ர� 23, 1935 - �� 27, 

2009[1], க�வய�, சாவக�ேச�, யா��பாண�)

ஈழ��� ��ன�� க�ஞ�க�� ஒ�வ�.

1950 �த� க�ைத எ��� ��ைகய� 
ஏராளமான க�ைதக�, �ல கா�ய�க�, 
ேமைட� பாநாடக�க�, வாெனா�� 
பாநாடக�கைள எ����ளா�. �றனா��� 
க��ைரக�, க�ைத ெமா�ெபய��� 
எ�பவ���� ஈ�ப���ளா�.

1964 - 1965 கால�ப���� ெவ�வ�த ேநா�� 
எ�ற காலா��� க�ைத இத�� 
இைணயா��யராக�� ப�யா����ளா�. 
இல�ைக அரசக�ம ெமா�க� 
�ைண�கள��� ப�யா��ய ��ைகய� 
த�� கைல�ெசா�லா�க���� க�சமானள� 
ப�க���ைன� ெச�����ளா�. இல�ைக 
அரசக�ம ெமா�க� �ைண�கள��� 
ப�யா��ய ��ைகய� த�� 
கைல�ெசா�லா�க���� க�சமானள� 
ப�க���ைன� ெச�����ளா�.

��ைகய�

அ��� வ�� தைல���க�

ெவ�மேன 

����ண����வ� ம��ேம 
ஏமா��� கார�கைள� 

த���டா�. ம�கைள ஒ�� 
�ர�� ஏமா�� 

��வன�க��� எ�ராக� 
ேபாரா�வத� �ல� ம��ேம 

ேவகமான 
����ண��ைன�� 

ஏ�ப��த ���� �டேவ 
ஏமா��� கார�கைள 

அ�ேயா� ��ய���ட�� 
����. 

இல�வாக� பண� ச�பா���� வ��ைற எ�ற 
�ள�பர�ேதா� ஏராளமான கவ���கரமான ��ட�க� 
த�ேபா� �ைறயேவ அ��க�ப��த�ப���றன. ஒ�ெதாைக� 
பண�ைத� க�� உ���னரா�� ேச���, �ற� உ�க���� 
�ேழ பலைர உ���னராக� ேச����ெகா�டா� ஏராளமான 
பண வ�வா� �ைட��� எ�� அ���ட�க� 
உ��ய����றன. த�க நாணய�கைள வா�� ைவ��� 
ெகா�வ� ெதாட�க� அழ��ெபா��க�, காளா� 
தயா����க�, ��ய ��கல�க� ேபா�றவ�ைற� 
ச�ைத�ப���வ� வைர �த� �தமான ��ட�க� இ�வா� 
அ��க�ப��த�ப���றன. 

இ��� �ல ��ட�கேளா பல ஆ��க�����ற� 
�ைள�ச� தர�ேபா�ற ச�தன மர�, ேத�� மர� ேபா�றவ��� 
உ�கைள இ�ேபாேத �த��மா� ேகா���றன. 
இைணய���� இ�வாறான ��ட�க� உ�ளன.

இ�வாறான ��ட�க� பய��ளைவயா? இவ��� �ல� 
ஆ�க� உ�ைமயாகேவ பண� ச�பா���றா�களா? இ�ப�� 
பல�ட�� �சா��� உ�ைமகைள� ெத���ெகா�ள 
�ய�றேபா�, இ�வாறான கவ���� ��ட�க� அைன��ேம 
மாெப�� பக�ெகா�ைள எ�ற உ�ைம ெத�யவ��ற�. 

இ�தைகய பக� ெகா�ைள� ெபா���ட��க�� நா� ���� 
ெகா�ளாம� த�ப ேவ���. எ�ைம��ழ��ள ஏைனய 
ம�க� ����ெகா�ளாம� கா�பா�ற ேவ���. அத��, 
�த�� இ�தைகய ��ட�க� ப�� நா� ெத�வாக 
அ���ெகா�ளேவ����ள�. 

�ர��/ெபா�� ��ட�க� 

ெவ�ேவ� ெபய�க�� 
இ���ட�க� 
இய����றன. 
அ��பைட�� இவ��� 
இைணவத�� 
உ����ைம�க�டணமாக
ேவா அ�ல� 
��பணமாகேவா ��க� 
பண� 
ெச��தேவ�������. 
உ�க���� �ேழ ��ய 
உ���ன�கைள ��க� 
ேச���� ேபா� ��க� 
வ�மான� ஒ��ைன� 
ெபற�ெதாட����க� என� 
ெசா�ல�ப��. �லேவைள, 
அத���ய ெப�ம�ைய 
�ட� ��தலான �ைல�� ��க�ப�� த�க நாணயேமா 
ேவேறதாவெதா� ெபா�ேளா இ�� ச�ப�த�படலா�. 

MLM/Multilevel Marketing/Network Marketing

இ�தைகய ��ட�க�,  தா� �ர�� வைக� ��ட�க� 
அ�ல எ���, தா� ச�ட��யான �யாயமான �ைன��ற� 
��க ச�ைத�ப��த� வ��ைற ம��ேம எ��� ��ரமான 
பர��ைர�ைன� ெச�வா�க�. 

ஏதாவெதா� ெபா��ைனேயா அ�ல� பல 
உ�ப���ெபா��கைளேயா �ர�� ேபா�ற வ��ைற�டாக 
��க� ச�ைத�ப����� ��ய உ���ன�கைள� ேச���� 
வ��ேபா� உ�க��� �ைறய வ�மான� �ைட��� எ�� 
இவ�க� ெசா��றா�க�. இ��� ேச�வத�கான ��பணமாக 
"Startup Kit" எ�ற ெபய�� ��க� பண� க��யாகேவ���. 

Á¢Ì¾¢ «Îò¾ Àì¸õ

ÐÕì¸¢Â¢Öõ À¢§Ãº¢Ä¢Öõ ¿¼ôÀÐ ±ýÉ?

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�. 

��மா இ��� கா� ச�பா���� வ��ைறக�� 
உ�ைம �க�
��ப�க� ெதாட���..

இவ�க� ச�ைத�ப���� ெபா��க� அ�யாய���� அ�க 
�ைல�� ��க�ப�� ெபா��களாகேவ இ����. ��ைக 
ம���க�, அழ�சாதன�க� எ�� �ணாக� ெப�ம� 
��ட�ப�டைவயாக அைவ இ����.  ��ய ��கல�க�, 
��சார� ேச���� ���ள��க� எ�� சாதாரணமான 
ச�ைத �ைலைய �ட அ�க�ைல�� ��க�ப�வனவாக�� 
அைவ இ����. 

ம�க� எ�வா� ஏமா�ற�ப��றா�க�?

ேமேல ெசா�ல�ப�ட இ� வ��ைறக�� , உ���ன�க� 
ேசர�ேசர �ர�� வ��� �� ேநா�� வள��� ெச��� 
க�டைம�� ஒ��ேலேய த����ள�. ஒ� நா��ேலா ஓ� 
ஊ�ேலா இ�வா� �ர�� ஒ�� ��வ�� வள��� ெச�ல 
��யா�. �ைர�ேலேய இத� வள��� தைட�ப��. 
க�தமாக� பா��தா� இ�த உ�ைம �� ��ைள����ட 
இல�வாகேவ �������. 

இ�தைகய ��ட�களா� ெகா�ைளயாக� ச�பா���� 
மாஃ�யா�க�� அவ�கள� உ���� ைகயா�களாக 
மா���ட உ���ன�க�� வா��ைத அல�கார�களா�� 
ெபா�யான ெபா��ய� மா�மால�களா�� ம�கைள 
ஏமா���றா�க�. ம�க�� மய�� எ�ய ெபா��ய� 
உ�ைமகைள மற��  இ���ட�க�� உ���ன�களா� 
ஏமா�� ேபா�றா�க�. 

�ர�� ேத�க �ைலைய அைட�� க�ட��� தம��� 
�ேழ ஆ�கைள� ேச��க ��யாம�ேபா� ஏராளமான 
பண�ைத ம�க� இழ��றா�க�. எ�த இட��� �ர�� 
இ�வா� ேத�க��� எ�� �����ேய ��மா��ப� 
சா��யம�ற�. ெபா�வாக இ�த� ேத�க �ைல ஏ�ப�டைத 
உண��த�� இ���ட�கைள நட��� ��வன�க� 
இரக�யமாக ��ைடைய� க���ெகா�� 
மாயமா����றா�க�. Gold quest, Seagull ேபா�றன 
இல�ைக�� அ�ைம�� இ�வா� ம�கைள ஏமா�� 
��ைடைய� க��ய ��வன�களா��. 

அரசா�க� ஏ� தைல��வ��ைல?

இைவெய�லா� ெகா�ைள�கார� ��ட�க� எ�� 
ெத���� அரசா�க�� காவ��ைற�� ஏ� தைல��� 
இவ�ைற� தைட ெச�ய��ைல எ�ற ேக�� எ��� 
எழலா�.  இ���வன�க� ச�ட��� ஓ�ைடகைள� 
பய�ப��� ேவ� ேவ� �க��கேளா�� ெபய�க��� 
உ�வா��றன. அதனா� ச�ட��யாக இவ�ைற 
எ��ெகா�வ� �ரமமா�ற�. �டேவ, அரசா�க��� உய� 
பத�க�� உ�ளவ�க��� ல�ச� ெகா���� இைவ 
த�ைம� பா�கா���ெகா���றன. 

இ��தேபா�� இ�தைகய ��ட�க�� ஆப���கைள 
ம�க��� �ள�� ம�கைள ����ண����� 
��ட�கைள அரசா�க�� இல�ைக ம��ய வ���� 
ேம�ெகா�� வ���றன. ஆனா� அரசா�க��� 
�ரசார�கைள �ட ஏமா��ேவா�� �ரசார� 
கவ���யானதாக�� ேவக� ��கதாக�� இ���ற�. 

இவ����� ��னா� ஏ� ம�க� ேபா�றா�க�?

�க��� கலாசார�� எம� ெபா�ளாதார அைம�� �ைற�� 
ம�கைள� பண����� ��னா� ேக��கள�� 
ஓ�பவ�களாக மா�� ைவ���ள�. எைத�� 
ப��த��ைன� பய�ப��� ஆரா��� பாராம� 
ந��பவ�களாக�� ம�க� மா�ற�ப���ளா�க�.  

1. ����: ஜேரா��ய ஒ��ய� கன�� அெம��க 
அ�யா��

2. �ேர��: ேதா��� ேபான ெபா�ளாதார அ��த�� 
IMF��

3. ம�க� எ����கான ���ல�க�

4. உலக அர�ய�� இைவ ஏ�ப���� தா�க�� 
�ைள�க��

5. இ�ைறய உலக ஒ���� இ�வாறான �க��க� 
ெசா��� ேச� எ�ன?

������� �ேர���� நட�ப� எ�ன?
(இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர��)

ம�கள� இ�த� பல�ன�கைள ந�� 
பய�ப����ெகா�ேட இ�தைகய ஏமா��� ��ட�க� 
பர���றன. 
அ�மா பகவா�, ச��யசா�, ����� ���சைபக�, மத 
ேபாதக�க� ��னா� ஓ�� அேத அ��னேம இ�தைகய 
ெபா���ட��க���� ம�கைள �����ற�. 

இ� ஏமா��� ��ட�கைள எ�வா� ��ய��ப�?

ம�கைள ����ண����வத��ல� பல� ஏமாறாம� 
த��கலா�. அத�கான �ய��க� ேவகமாக 
��ென��க�படேவ����ள�. ஆனா� ெவ�மேன 
����ண����வ� ம��ேம ஏமா��� கார�கைள 
த���டா�. ம�கைள ஒ�� �ர�� ஏமா�� 
��வன�க��� எ�ராக� ேபாரா�வத� �ல� ம��ேம 
ேவகமான ����ண��ைன�� ஏ�ப��த ����; ஏமா��� 
கார�கைள அ�ேயா� ��ய���ட�� ����. 

ºã¸ Å¢ï»¡É ¸ü¨¸ Åð¼õ

Á¡¾õ ´Õ ºÉ¢ì¸¢Æ¨Á

[ஒ�ெவா� �யாழ��ழைம�� மாைல 6 ம��� 
ச�க ��ஞான �டய�கைள� கல��ைரயா�� 
க�பத�காக எம� க�ைக வ�ட� ��வ� ��க� 

அ��தேத. எ�� ம� வைர �����

இ�கல��ைரயாட�� ேநர� ெப�க� 

கல��ெகா�ள� ெபா��தமாக இ�ைல எ�ற 
��ற�சா�� ��டநா�களாக ��ைவ�க�ப��ற�. 

இத��� ��வாக, மாத��� ஒ� ச���ழைம 

மாைல 3:30 ம��� ��ட�ட�ப���ள�. 

இ�கல��ைரயாட�� ஆ�க� ெப�க� அைனவ�� 
கல��ெகா�ள வச�யா�����. ] 

ெப�க� ஆ�க����ய அேத �த��ர��ட� ெவ��� 
நடமா�வத��� தைடயாக அைம�� காரண�க�� ஒ��, ��க�� 
ஆ�களா� ெப�க� �� �க��த�ப�� பா�ய� ெதா�தரவா��.
இ�வாறான ெதா�தர�ைன� ெச��� மன�ைல ஆ�க��� எ�வா� 
ஏ�ப��ற�? இத�கான ச�க, உள�ய� அ��பைடக� எைவ? 
இ�வாறான ெதா�தர�கைள உட���ட�� ச�ட��யாக�� ெப�க� 
எ�வா� எ��ெகா�ளலா�? இ�வாறான ெதா�தர�கைள ����� 
இ�லாெதா��ப� எ�வா�?
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