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

571/15. கா� ��,
ெவ�ளவ�ைத

0772307807
0772260165

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� 5.30 
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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Facebook group : 
facebook.com/groups/ssscircle/

வைல�தள� :

circle.thulaa.net

க�களா� வா��க� ேதைவ��லாதப�, காதா� ஒ�வ��� 

ேக��ணர���யவா� ெவ��ட�ப�� ��க� ஒ� ��களா��. 

�க ��டகாலமாக ஒ� ��க� உல�� ெவ��ட�ப��வ���ளன. 

இைச�த���களாக, ஒ��ைழகளாக, இ�வ���களாக ஒ���க� 

பல ெமா�க�� ெவ��ட�ப�� வ���றன. 

வ�க ��யாக�� த�னா�வ அ��பைட��� ஒ���க� 

உ�வா�க�ப�� ெவ��ட�ப���றன. 

க���ெதா���ப� வ�த �ற�, ம�த��ரலா� ஒ��ப�� 

ெச�ய�ப�� ஒ���க� ம��ம�லா� ெம�ெபா�� �ர� 

ெதா���கைள� பய�ப����� உைர����� �ர�வ�வ���� 

மா��� �ைறகைள�பய�ப����� ேவகமாக�� எ�தாக�� ஒ� 

��க� ஆ�க�ப���றன. ஆனா� இ�வா� ஆ�க�ப�� ஒ� 

��க� ��ைமயாக ம�த��ர� �ல� ப��ெச�வைத�ேபா�ற 

����ைய� தரவ�லனவாக இ�ன�� வள���யைடய��ைல. 

ஒ���க�� பய�பா� பலவாக இ����� க�பா�ைவ� சவா�க� 

ெகா�டவ�க��� இைவ �க�� பய�ைடயைவயா��. இைத�ட 

�ர இட�க��� அ��க�� பயண� ேபா�றவ�க���� , க�ணா� 

��கைள வா��க ���பாதவ�க���� ஒ� ��க� பய��ளைவ. 

�ழ���ப��பக� ேபா�ற ��வன�க� த��� இ�� ஒ���கைள� 

தயா��� வ�க� ெச���றன. 

�லக� ��ட��� ஒ� ப��யாக ஒ���க� இைண�க�ப�டன. 

ஆ���, �லக� ��ட��� �ல ம���பா�க� காரணமாக ஒ� 

�� ��ட��ைன� த�யாக� ெச�யேவ����ள�. 

இ�� அைனவர� ைக��� உ�ள ெச�ேப�க� ஒ��ேகா���கைள 

இய��� வ�லைம உைடயைவயாக� ெப��பா�� இ��பதா� 

ஒ���க� �க�பர�த அள�� பய�ப��த�பட���ய வா��� 

ஏ�ப���ள�. 

க��� ெதா���ப� பரவலா� இ��பதா� ஒ� ��கைள 

உ�வா��வ�� ����� ெதா��ப�� இ�� இல�வானதாக 

மா���ள�. 

ஒ���க��ெகன உலகளா�ய �யம�க� உ�ளன. இவ��� 

பலரா�� ஏ���ெகா�ள�ப�ட �யம�, DAISY (Digital 

Accessible Information System) எ�பதா��. நா� உ�வா��� 

ஒ� ��கைள இ�த �யம��� ப� உ�வா��னா� 

பா�ைவ�ழ�தவ�க��� பய���கதா� அைம��. இ�த �யம��� 

ப� ஒ� ��கைள உ�வா��வத�கான க�ட�ற �ற�த�ல 

ெம�ெபா��க� �ைட���றன. 

ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட� ��� �ய��யாக ஒ���கைள 

உ�வா�க ேவ��ய ேதைவ உ�ள�. இத�கான ப���க�, க��க�, 

நைட�ைறக� ேபா�றவ�ைற�ப��� கல�தாேலா��கேவ����ள�. 

ஒ��� ��ட���கான வைல�தள� த�ேபா��ள வ�வ� 

ெபா��தமானத�ல எ��� ��யா���ைய� பய�ப���மா�� 

�மலா��த� க���� ெத���தா�. 

ஒ��� ��ட� ���க ���க ந�ெகாைடக�� த���ரா� தன� 

உைழ����� இ�����மான வ�மான�ைத� ெப���ெகா��� 

வ��ைறகைள�ேத��ெகா�ள ேவ��� எ�ற �. �வேசகர��� 

க���ைன� ெதாட��� நட�த உைரயாட��, �����ட அள� ஒ� 

��க� தயா��க�ப�ட�� அவ�ைற இ�வ�� ஒ��� ப�� ெச�� 

�யாயமான �ைல�� ��பைன ெச�வத� �ல� வ�மான�ைத 

ஈ�டலா� எ�ற க��� ��ைவ�க�ப�ட�. ஆனா� இைணய��� 

ஒ���க� இலவசமாகேவ �ைட���. 

29-12-2011 அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : த��� ஒ���க�
ெதாட�க�ைரயாட� : �. ம�ர�
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��� அமர��க� (ஜனவ� 5, 1937 - ஜனவ� 

2007) எ�� அ�ய�ப�� த. அமர��க� 

���ேகாணமைல மாவ�ட�ைத ேச��த ஒ� 

கைலஞ�� ேசக��பாள�மாவா�. ஈழ�� 

இல��ய� ேசாைல எ�ற ப��பக�ைத ��� 

அத��ல� ஏராளமான ��கைள 

ெவ�����ளா�.

அ. ச��தான�த� எ�பவேரா� இைண�� 

அமர� ஆன�த� எ�ற அைம��� �� த��� 

ROCK-N-ROLL எ�� இைச�ட� ��ய நடன 

�க�ைவ ம�ட�கள��, ���ேகாணமைல, 

ேககாைல ேபா�ற இட�க�� 

ேமைடேய����ளா�.1958 இ� கைலவா� 

நாடக ம�ற��ைன உ�வா�க ப�க��த இவ� 

அமர� ���� எ�ற அைம�ைப உ�வா�� 

���ேகாணமைல� �ழ�� ப�ேவ� 

நாடக�கைள உ�வா�� அ�����தா�.

இவ� 1978இ� ஆ�. ேவதநாயக� தயா��த 

"ெத�ற�� �ய��" எ�ற �ைர�பட�ைத 

இய�� அ�� ந�����ளா�. ���ேகாணமைல 

ெதாட�பான ஆவண�கைள ேசக��ப�� ெப�� 

அ�கைற ெகா�ட இவ� தன� �� ���� 

ஏராளமான பைழய ஆவண�கைள�� ��கைள�� 

ேசக��� ைவ����தா�. ���ேகாணமைல 

மாவ�ட�ைத ேச��த ���ய ஆ�ைமக� 

ெதாட�பான தகவ�கைள ேசக��பைத�� த� 

வா�நா� ப�யாக ெகா����தா�.

1952 இ� யா� எ�� ைகெய��� 

ச��ைக�ைன ஆர���� நட�� வ�தா�. 

�ர��, �. �வேசகர�, �லவ� ச��ய���� 

ேபா�றவ�க� இ�ச��ைக�� எ����ளன�.

��� அ��தப�க�
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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�. 
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ஒ���க��கான உ�ம� ப��ய உைரயடா�� ேபா�, 

ஒ���க� கா���ைம ெகா�டனவாக அ�லாம�, 

க�ட�றைவயாக, அ����ைம ெகா�டனவாக 

ெவ��ட�படேவ��� என �. ம�ரனா� ஆேலாசைன 

��ைவ�க�ப�ட�. இத�� Creative Commons 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-

SA) உ�ம� ெபா��தமானதாக இ���� எ��� அவ� ��னா�. 

ஒ� �லா�க�படேவ��ய ��க���, அவ��� 

ப����ைமயாள�க�ட� �� அ�ம� ெபற�படேவ��� 

எ��� ஆேலா��க�ப�ட�. 

����ல� அ�றவ�க��கான பாடசாைலக����ெச��, 

அ�ேக அவ�க��� அ�க� ஒ�வ��� ேதைவ�ப�� ��க� 

எைவ எ�ற ப��யைல �த�� தயா��� அவ�ைற 

ஒ��லா�க� ெதாட�கலா� எ�ற க���� �. ம�ரனா� 

��ைவ�க�ப�ட�. 

ஒ� ��கைள உ�வா���ேபா� ஏ�ப�� ��க�க� ப��ய 

உைரயாட��, 

���யமான உ�ச���� ச��ைசக�� �ன�கடாம� 

ேக�பவ��� ெத�வாக�� மய�க����� ����ப�யாக 

வா��தாேல ேபா�மானெத���, ஒ�அள� ப�� ஒ� அைம�� 

�டய�க�� ெதா���ைற�ேத��� ெப�ற ஒ�வ�� 

ஆேலாசைனைய� ெப���ெகா�வெத��� ��� 

ெச�ய�ப�ட�. 

��க�� இைட�� வ�� பட�கைள பா�ைவ இழ�த 

ஒ�வ���� ���� ப�யாக �ப��தேல உ�ைமயா� 

ஒ���க��கான �யம�. இ�த �டய��� அ�வ�ேபா�, 

இ��ர��ைனைய எ��ெகா��ற ேநர��� கல�தாேலா��� 

��ெவ��கலா� எ�� ஒ���ெகா�ள�ப�ட�. 

ஆ���க��ைரக�� வ�� அ�������கைள 

எ�ப��ைகயா�வ� எ�ற ேக��ைய த�ஜ� எ���, 

ஒ�ெவா� அ������ைன�� க��ைர�� அ�வ������ 

ேம�ேகா� கா�ட�ப�ட இட�க�ேலேய வா��க ேவ��மா 

எ��� ேக�டா�. அத��, எ�லா அ�������கைள�� 

அ�த�த இட�க�ேலேய ப�� ெச�வ� சா��யம�றெத���, 

எவ�ைற ேச����ெகா�வ� எவ�ைற �����வ� எ�பைத 

க��ைரக�� த�ைமைய�ெபா��ேத ��மா����ெகா�ள 

ேவ��� எ��� ப�ல��க�ப�ட�. 

த��� ஒ���க�
(��ப�க� ெதாட���)

ச�க ��ஞான� க�ைக வ�ட� ஒ� 
��பா�ைவ�� ��வ�ட��
(இ�த வார� இட�ெபற��ள உைரயாட��கான ��வைர�. 

ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட� இ�வைர கால� கட��வ�த 
பாைத.

ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட��� அ�வைடக�.

ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட� எ��ெகா�ட/எ��ெகா��� 
சவா�க�

எ��ெகா�ட சவா�கைள ெவ��கரமாக� ைகயா�� 
வ��ைறக�

ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட��� எ��கால� ��ட�க�� 
��வா�க��

ஒ��காத
அட�கா��� ந���

அ�வா�கைள� �ரா��
பாைத ெச��ேறா� 

ஏளன� ����க��,
வ�ம� ெபா���

ஊைள� ச�த�க��,
���� அ��த

ேமதா��தன�க��,
����� �ைசக�ெல�லா�

எ�ெரா����றன. 

�ைதேச� அ����ற�
�ர�ட ��யாத பாைறக��

�க�க� க���றன.
அரவ� ெந��ற�.

ச�ேற க�ணய��தா��
அ�ைடக� உ�� �����றன.

ச��� �ல���
ெத��� ����

எ�க� �ய�ைவ� ��க��
ெவ��ச���தா�

பாைத ெதாட��ற�. 

��ெனா� நா��
ஒ��காத

அட�கா��� ந���
அ�வா�கைள� �ரா��

பாைத ெச��ேறா�

ஏளன� ����க��,
வ�ம� ெபா���

ஊைள� ச�த�க��,
���� அ��த

ேமதா��தன�க��,

����� �ைசக�ெல�லா�
எ�ெரா����றன.

�ைதேச� அ����ற�
�ர�ட ��யாத பாைறக��

�க�க� க���றன.
அரவ� ெந��ற�.

ச�ேற க�ணய��தா��
அ�ைடக� உ�� �����றன.

ச��� �ல���
ெத��� ����

எ�க� �ய�ைவ� ��க��
ெவ��ச���தா�

பாைத ெதாட��ற�.

��ெனா� நா��

ப��க��க�
ேசக��க வ��ேபா��

� இதைன ந�ப ம��பா�…
நா�க� ந�ப ம��தைத� ேபால.

ஆனா�
நா�க�

இ�ப��தா� வா��ேறா�,
வா��ேதா�.

எ� �����
என � ேக�பா�.

உண�� எ�ேப�.
அத� ெபா�ைள

அகரா�க��
க�ட�ய ��யா�.

ப��க�� மற�� �
ப��� �ள�க� ேக�பா�.
உைரயாட� ெதாட�ைக��

மாைல க���
ந�ச��ர�க�

�ைள�க� �வ���.

��ய கலா�சார� – ெச�ட�ப� 2008
ந�� :�ன�

உண��!


