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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�. 

1

Facebook group : 
facebook.com/groups/ssscircle/

வைல�தள� :

circle.thulaa.net

ஆ��த� :

க��

உைரயாள� ���ய� ேபால க���� வட��� ��ேன�ற� �க��ற 

ேபா�� ேபா��� ��னான �ழ�� மாணவ�கைள இய�� �ைல�� 

அைழ�� ெச��� வைக�� க�� வ�வைம�க�பட��ைல

அேத ேவைள மாணவ�க� கட�தகால �யர ச�பவ�களா� க���� 

�லைன ெச���வத�� தைடக� உ�ளன

அ�தபய� ேநா�க� ெபா�ளாதார� .......etc

ப�பா�

ப�பா� �ர�� �டய�க�� ரா�வ �லனா�வாள�க�� ப�� 

க�சமான� �ரதானமாக ெப�வ��தக ��வன�க�ட� அவ�க� 

இைண�� நட��� இர�ேநர க�யா�ட�க��க� ம� ம��� இதர 

�டய�க�ட� ப�ர�க��� நட���றன. அேத ேவைள த�யா� 

ெதாைல�கா��க�� வாெனா�க�� ��ட��� க�ட�ற 

�க��கலா�சார���� ம�கைள அ�ைமயா�க �ய���றன.

���த �ல இைணய ஊடக�க�� ெச��கைள ெவ���� பா� 

ஆபாசமானதாக இ���ற�.

ெபா�ளாதார�

இ�� யா��பாண�ைத த�யாக�� வ��ைய த�யாக�� ேநா�க 

ேவ���

அ�ைம�� ���பர �ைண�கள� ெவ���ட  தர�க�� �ரகார� 

இல�ைக�� வா��ைக ெசல� ��ய மாவ�ட� யா��பாண� என 

அைடயாள�ப��த ���ற�. இத�� �த�ைம�காரண� ெவ�நா�� 

வ�வாயா� ��ெரன ேதா������� ந��தர வ��க� எ���� 

வர��ைறய�ற ேக���� ஈ� ெகா��க ��யாத �ைல�� யா�� 

ெபா�ளாதார� உ������ற� ஆனா� சராச���� �ைற�த வ�மான� 

உைடேயா� இதா� பா��பைட���ளன�.

வ���� உ�ேவக� அைட�� ெபா�ளாதார ெசய�பா�க�� 

��ன���� வா��ைக தர�ைத உ����வ�ேலா ெபா�ளாதார 

����ேலா அ��ரேதச� ேதா�� அைட�ற�.இத��  அ����� 

ெபா�ளாதார பய�க�� நட��� ெவ�பா��ச�  தா� காரண�. 

எ�ண�� பர������ ����வன�க� அ�த ெபா�ளாதார�ைத 

ெவ��கரமாக க���� ெத�யாம� �ர����றன,அ��ட� 

ெபா�ளாதார�ைத இ��ர ப���� ெந��ப���� க�டைம��க�� 

இ�ைல.

இவ���� ��வாக �ரா�ய ��ய ெபா�ளாதார அல�கைள �� 

ெமா��ற ேபா�� ஏ�கனேவ இ���� அல�க�� �தான 

இ��கமான க�கா���� இ�க�டைம��கைள அர�ய� 

ேநா�க�க��காக பய� ப���ேவா�� �ஜா�னமாக ெசய�பட 

அ�ம��காததா� பயனா�கைள உத�க� ெச�றைடவ� ��க�

இைளஞ�க� பல� ேவைள இ�லா� இ��பதாக�� அவ�க� 

ேவைல�� ெச�வ��ைல எ�பத� ��ன��� வட�� 

இைளஞ�க� ெப��பாலானவ�க� ெவ�நா� ெச�ல ஆ�வமாக 

இ���றா�க� எ�ப� அத�காக தரக�க� பல� ெசய�ப�வ�� 

பண�ைத�� உ�ைர�� பைணய� ைவ�� இைளஞ�க�ெவ�நா� 

ெச�வைத�� காண ���ற�

02-02-2012 அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : ேபா���� �� த�� ம�க� எ��ேநா��� 
�ர��ைனக�
ெதாட�க�ைரயாட� : மாைவ. ���யான�த� 

ஃ�ேயாத� ��ைகேலா�� த�தெய��� 

(Fyodor Mikhailovich Dostoevsky), 

நவ�ப� 11, 1821 – ெப�ரவ� 9, 1881) ஒ� 

ர�ய ��ன எ��தாள��, �ைனகைத 

எ��தாள�� ஆவா�. ��ற�� த�டைன�� 

(Crime and Punishment), கராமாேசா� 

சேகாதர�க� (The Brothers Karamazov) 

எ�பன இவர� ஆ�க�க�� 

���யமானைவ.

இவர� இல��ய�க�, 19 ஆ� ��றா��� 

ர�ய� ச�க��� �ழ�ப�ைல�� இ��த 

அர�ய�, ச�க, ஆ��க� ��ன��� 

ம�த உள�யைல ஆரா���றன. பல� 

இவைர 20 ஆ� ��றா�� 

இ���ய�வாத��� ��வன� அ�ல� 

��ேனா� என� க����றன�. 

இவர� ��க� த���

1. ��ற�� த�டைன��

2. கராமாேசா� சேகாதர�க�

3. �தா�

4. ெவ��ற இர�க�

5. மரண���� ����க�

6. இ�ய� (அசட�)

அ��� வ�� தைல���க�

¾Á¢ú Áì¸û ÓýÉ¡ø ¯ûÇ ãýÚ ¦¾Ã¢×¸û 

09-02-2012 

த�தெய���

Á¢Ì¾¢ «Îò¾ Àì¸õ 
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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�. 

2ேபா������ த�� ம�க� எ��ேநா��� 
�ர��ைனக�
(��ப�க� ெதாட���)

மத�: 

��த���� ��ன� வட����ள ம�க�� �ைல 
எ���ேபா� நா� இர�� �ரேதச�களாக ���� பா��க 
ேவ���. அதாவ� யா�� ��த� ���� ��ட�த�ட 16 
ஆ��க��� ேமலா���ட�. ஆனா� யா���� 
தைலநக���� இைட�ப�ட வ���� ��த� ��வைட�� 
��� வ�ட�க�தா� ஆ��றன. ஆைக�னா� எம� பா�ைவ 
அ�கமாக வ�� �ரேதச��ேலேய இ��க ேவ���.

யா��பாண��ைன� ெபா��தம��� அ���ள ம�க��� 
���பாக இைளஞ�க��� அள��க�கமாகேவ வ�வா� 
இ���ற�. இத�� காரண� �ல�ெபய����ள அவ�கள� 
ெசா�த�க�. அவ�க� �ல�ெபய���ற ச�த��ப��� இ��த 
��த ெந��க�, க�ட�கைள மன��ெகா�� - யா���ள 
தம� ெசா�த�க� அ�ேபா�ற க�ட�கைள 
அ�ப��க��டா� எ�பத�காக ேதைவ�� அ�கமாகேவ பண� 
அ����றா�க�. இதைன தம�� சாதகமாக 
பய�ப����ெகா���ற இைளஞ� ச�தாய� �ய வ�க�� 
அ�த பண�கைள ெசல� ெச���றன�. நா�க� ெவ�நா� 
ெச�வத�� கா������ேறா� எ�பைத த��யாக க��, 
ேவைல ெச�யாம� பல� ��� ���றா�க�. இவ�க��� ந�ல 
����ண�ைவ ஏ�ப���வ� இ�ைறய க�டாய ேதைவயாக 
இ���ற�.

பைட�னேரா�� ம�கேளா�� ெந���� பழ�பவ� எ�ற 
���� �ல உ�ைமகைள ெசா�ல �����ேற�. ���பாக 
யா���ள இைளஞ�க�ட� இரா�வ��ன�� ெபா�ஸா�� 
சகஜமாக பழ��றா�க�. இதைன இரா�வ� தன� �லனா�� 
நடவ��ைகக��காக பய�ப����ற�. ஆனா�, நம� 
இைளஞ�க� அதைன உணராம� “என�� நா� ரா�வ�த 
ெத���“ எ�� ெசா�வைத ெப�ைமயாக க���றா�க�. இதைன 
�ைள�க� எ�ப� இ���� எ�ப� ப�� ���பாக 
இைளஞ�க��� ெத��ப��த ேவ���.

ெத��ேதா ெத�யாமேலா ��தைல� ேபாரா�ட� - இ�ைற 
வட�� இைளஞ�க�� ம���� பா�ய பா���ைன 
ஏ�ப�������ற�. ��க� இ��த கால��� கல�� ��மண� 
எ�ப� சகஜ�. அதாவ� ேவ�� ஜா� ம�கைள கல�� 
��மண� ெச�வத�� ��க� ஆதர� வழ��ன�. ��க�� 
கால��� கல�� ��மண� ெச�� ச�ேதாஷமாக வா��தவ�க� 
இ�� ����� ��ன� பா�ய சவா�கைள எ��ேநா����றன�. 
���பாக ஒ� ெப� தன� கணவைன இ�� ��த��� 
இழ����டா�, அ�த� ெப�ைண த�ேபாைதய ���ைல�� 
அவள� ெசா�த�க� த�கள� �������� ச�க������� 
ஒ��� ைவ���ற ���ைல காண�ப��ற�. இதனா� நா�ய�ற 
அ�த ெப�க� ேவ� வ���லாம� தவறான வ�ெச��� 
ச�த��ப�க�� உ�வா������றன. எனேவ இ�ேபா�ற 

�டய�க��� நா�க� ��ய கவன� ெச��த ேவ���.

அ��ததாக வ���ைன நா� பா��க ேவ���. அ�ைம�� 

பர�த����� ��ைல��� ேநா�� ெச���ற ச�த��ப� 
�ைட�த�. பாைத அ�����க� அேமாகமாக நைடெப�� 
வ���றன. இ� ம����� ப�ைச�பேசெல�ன வய�ெவ�க� 
க���ெக��ய �ர� வைர ���� காண�ப��ற�. ஆனா�, 
அ�ெகா��� இ�ெகா��மாக ��க�. அ�� இ��பவ�க��� 

ேப����ைண���ட ஆ�க� இ�ைல. அவ�க� ெவ��ேசா� 
காண�ப��றா�க�. எனேவ இ�� ��த��னா� பா��க�ப�ட 
அ�ம�க��� த�ேபாைதய ேதைவ பல�ட� சகஜமாக 

ேப��பழ�வ�. ேப��� �லமாக அவ�க�� பைழய 
வ��கைள ஓரளேவ�� �ைற�க ����. அ�ம��ம�ல 
இ�� ��த� நைடெப�ற இட�க�� இ����ற ஆ�, 
மா�க��ட ேசா���ேற காண�ப���றன. இ� ெவ� 
ம���க�� தா�கமாக��ட இ��கலா�. ம�த�கைள�� இ�த 

�ைள� பா�யள�� தா�� வ��ற� எ�ற கச�பான 
உ�ைமைய�� அ�ய ���ற�.

த�� ம�க� ��னா� உ�ள ��� ெத��க�
இ�த வார� உைரயாட�பட��ள தைல��. 

1. ேபா������னான, த�ழ�� த�ேபாைதய அர�ய� �ழ� 

2. ேத�க �ைலைம. 

3. இ�ைறய �ைல�கான அர�ய� காரண�க�� ��ன���. 

4. த�ழ� ��னா��ள ��� �தமான அர�ய� ெத��க�. 

5. �தலாவ� ெத�வாயைம�� இண�க அர�ய�, ேபர� ேபச�, 
எ���� ெசய�பா�, பாரா�ம�ற அர�ய�. 

6. இர�டாவ� ெத�வாயைம�� த�ழ�ேகா��கைக/ேவ� 
�தமான ���� ெச��� ேபா��. 

7. ேம�க�ட இ� ேபா��க�� அர�ய� ��யாக எம��� 
த���ள அ�பவ�க�. 

8. ��றாவ� ேபா�� எ�ப�யானதா���கலா� எ�ப� ப��ய 
உைரயாட�.

Å¨Ä
Áì¸¨Ç «Ê¨ÁÂ¡ì¸¢ ¬ûÅ¨¾ ¦¸¡ñ¼¡Îõ ¾¢Éó¾¡ý 
‘Í¾ó¾¢Ã¾¢Éõ

நாெட��� ெகா�டாட�ப�� '�த��ர �ன�' யா��கான�, 

எவ��கான �த��ர� இ��த நா��� இ���ற� எ�ப� ப�� 

அல�� க��ைர

இல� �கவ� : valai.thulaa.net/62
http://www.ndpfront.com/?p=29660

²É¢ó¾ «Ï ¯¨Ä ¦ÅÈ¢?

ஈரா�� அ� உைல க��னா� த��க �ைன�� ச�வேதச 

ச�க�, இ��யா�� க��னா� வாைய ��� ெகா�����ய�. 

அ� உைலக��� எ�ரான ேபாரா�ட�, உலகமயமா�க��� 

எ�ரான ேபாரா�ட��� ஒ� ப��யா��.

இல� �கவ� : valai.thulaa.net/63
http://www.vinavu.com/2012/02/08/the-nuclear-craze/

º¡õÀø âò¾ §ÁðÊø ÕóÐ..

இ� உைரயாட�, �ப�சார�ைத ெதா�� என வ���� ெப�க� 

ச���� மல� ெவ���� ேம�த�� வ��க� 

ெப�மா��க����, ��த�தா� த�ழ� ம���தா� எ�லா� 

இழ�தா� என கத�� ��� ேத�யவா�க���, ��தைன மா�ற� 

ேவ�� எ�த�ப��ற�. இ�….. ெவ�� கைதய�ல 

இல� �கவ� : valai.thulaa.net/64
http://www.ndpfront.com/?p=29648

´Õ ÀÂ½ò¾¢ý ¸¨¾

��க�� ேதா��ைய அ��� ம��த ��தைன ஆ���� 

ேப�னவாத� ெச��ர� ��தமாக ��ென��க�ப�� ஒ� �ழ��, 

��டைம��� அர�ய� இயலாைம�� அர�யலாகேவ 

இ���வ��ற�.

இல� �கவ� : valai.thulaa.net/65
http://thulaa.net/home/archives/344
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த����ைர�ைச�� வரலா�ைற�� ப�ணாம�ைத�� 

எ����கா��� ஆவண�ெப�டக�. 75 ப��கைள� 

ெகா�ட�. ஒ� வ��� ேக�� ம�ழலா�. �.�.�. 

த�ேழாைச�காக தயா��� வழ��யவ� ��.ச�ப��மா�.

இல� �கவ� : valai.thulaa.net/66
http://www.bbc.co.uk/tamil/highlights/
story/2004/08/040805_filmsongs.shtml


