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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

���யா�� ெதாட�� எ���, ப�ெர��, ��யா, ��யா எ�� 

ெதாட���யாக� பல ம�க� எ���க� அர� நா�க�� இட�ெப�� 

வ���றன. ஒ�ெவா��� ஒ�ெவா� த�ைம�ைடயதாக இ����றன. 

�ல எ���க� ஆ�த� தா��யைவயாக�� �ல எ���க� 

அ�ப�ய�லாம�� அைம��றன. 

இ�வாறான எ���க� �க�� நா�க�� �ல ஒ�த த�ைமக� 

காண�ப���றன. அ�நா��� ஆ��யாள�க� பர�பைர பர�பைரயாக 

அ�ல� பல தசாபத�களாக அ�நா�கைள ஆ��வ�பவ�களாக 

இ���றா�க�. அ�வா��யாள�க� ம�க� �� ப�ேவ� வைகயான 

அட���ைறகைள� �ரேயா��பவ�களாக�� இ���றா�க�. 

ெவ�ேவ� �தமான அர�ய� �ழ�க� இ�நா�க�� ம�க� 

எ���கைள� ���யைவயாக அைம��றன. எ����கா�டாக 

���யா�� ேவைல��லாத ப�டதா�யான ஒ� இைளஞ� 

பைதேயார� மர�க� �யாபார� ெச�� ெகா����தேபா� 

காவ��ைற�னரா� த�க�ப�டைத� ெதாட��� அ��ைளஞ� 

������� த�ெகாைல ெச��ெகா�டா�. இதைன�ெதாட��� �� 

ெபா�யாக ஆர���த ேபாரா�ட� ���யா�� ஆ�� மா�ற� 

வைர��� ெகா�� ெச�ற�. எ���� காவ� �ைற�னரா� 

இைளஞெனா�வ� �� ெச�ய�ப�ட �க ேமாசமான தா��த� 

ெவ�வ�தைத�ெதாட��� மாெப�� ம�க� எ��� உ�வான�. 

இ�ம�க� எ���க� உ�வாவத�கான உடன�� காரண�களாக 

ேம�க�ட ச�பவ�க� அைம�த ேபா�� ம�க� எ����கான 

ெகா��ைல அ�ேக ஏ�கனேவ ஏ�ப����த�. 

ம�க� எ���க� உ�வாக வள���யைட�த ஆ��யாள�க��� 

ெந��க�யாக மா��ற �ைல�� அெம��கா அ�ம�க� எ���கைள 

ஒ�ெவா� �தமாக� ைகயக�ப����ெகா�ட�. 

இ�� அெம��க ஏகா�ப��ய� தன��� சாதகமான ஆ��யாள�க� 

உ�ள நா�க�ட��� தன���சாதகம�ற ஆ��யாள�க� இ��த 

நா�க�ட��� ெவ�ேவ� �தமான �ைல�பா�கைள எ��த�. 

தன���சாதகமான ஆ��யாள�க� இ��த ���யா எ��� ஆ�ய 

நா�க�� க��ைட�பான ஓ� ஆ��மா�ற���டாக, ெதாட���� 

தன��� சாதகமான �ைலையேய ஏ�ப����ெகா�ட அெம��க 

ஏகா�ப��ய� அ�வா�� மா�ற���டாக ம�க� எ���கைள 

அ��த�ழ�க�� ெச�த�. அேதேவைள ��யா ��யா ேபா�ற 

நா�க�� ம�க� எ���கைள �க�ெதாட�கக�ட��ேலேய 

ைகவச�ப����ெகா�� ஆ�த����கைள ஊ��வ�ெச�� மாெப�� 

உ�நா��� ேபா�கைள������ட�. இ�� ��யா�� 

ஆ��யாள�கைள� ெகா�ெறா���� ேந�ேடாைவ�ெகா�� 

தா��த� நட���� தன� நல�கைள �ைல �����ெகா�ட�. 

இ�வாறாக தன� சா�� �ைல��� நல�க���� ஏ�ப ஏகா�ப��ய� 

ெத�வான இர�ைட �ைல�பா��ைன எ����ெகா�ட�. 

ஒ�கால��� ஆ�கா��தா�� ேசா�ய� ��ய��ெக�ராக� 

பய�ப��தெவன அெம��காவா� உ�வா�க�ப�டைவேய தா�பா� 

ேபா�ற அ��பைடவாத இய�க�களா��. ��ப�ட கால�க�� 

அ��ய�க�கைள அெம��காேவ பய�கரவாத இய�க�களாக 

அ���த�. தா�பா� அ�-ெகா�தா ேபா�ற இய�க�கைள��ட இ� 

அர� வச�த��� ேபா� அெம��கா தன��� சாதகமாக� 

பய�ப���ய�. ��யா�� இ�வாறான ப�ேவ� அ��பைடவாத� 

���கைள அெம��கா ��ய அர��ெக�ராக ஏ� ��ட�. இ�� 

அ� ெகா�தா�� அைம��க�� �ட அட�க�. 

ெபா��ேபா�� ஊடக�க�, ���பாக அெம��க�சா�� ேம�க�ைதய 

ஊடக�க�� அெம��க எ�����ேபா� பாவைன ெச��ெகா��� 

எ�ெண� �தலா�கள� சா�� �ைல�� இ���� அ� ஜ�ரா 

ேபா�ற ஊடக�க�� ��ட��ேட இ�ெவ���க� ெதாட�பான 

ெபா�கைள�� மாையகைள�� ம�க� ம���� ஏ�ப���ன. 

29-03-2012 அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : அர� நா�க�� நட��� எ���க�� 
��ன�க�
ெதாட�க�ைரயாட� : A. M. M. �சா���

க.ைகலாசப� (ஏ�ர� 5, 1933 - �ச�ப� 6, 

1982) இல�ைகைய� ேச��த ஒ� த�� இல��ய 

�ம�சக�, �றனா�வாள�.

ஈழ��� த�� இல��ய� �ைற�� இவ� ஆ��ய 

ப�� ���ய��வ� வா��த�. த�� இல��ய� 

�றனா��� �ைற�ேல இவரா��ய ப� 

ஈழ���� ம��ம��� த��லக� ��வத��ேம 

��ேனா�யாக� க�த�ப���ற�. இட�சா�� 

��தைன� ேபா��� ெகா�ட இவ�, 

அ�கால��� ஈழ�� இல��ய உல�� ெப�� 

தா�க� ெகா����த ��ேபா�� எ��தாள� 

ச�க��� ஈ�பா� ெகா����தா�.

இவ� பல ��கைள�� க��ைரகைள�� 

எ����ளா�. இவ� கலா��� ப�ட���காக� 

ெச�த ஆ��� �லாக ெவ��ட�ப�ட�. 

இவர� ஆ�க�க�, த�� இல��ய� �ைறைய 

ம��ம��, சமய�, ப�பா�, ச�தாய�, 

அர�ய� ேபா�ற பல �ைறகைள�� 

சா�����த�. 1982�, "ஈழ��� த��� 

ச�தாய��� ப�பா�� ம��� இன 

உண��க�" எ��� தைல��� இவரா��ய, 

��தவ� ���ெச�வ� �ைன�� ேப�ைர, 

ஈழ�த�ழ�க��கான ஒ� ���ய ப�க��பா��. 

"அ��� ����", "ப�ைட� த�ழ� வா��� 

வள��", "த�� நாவ� இல��ய�", "இல��ய� 

��தைனக�" எ�பன�� அவ�ய��ய ��க�� 

�ல.

அ��� வ�� தைல���க�

ைகலாசப�

��� அ��த ப�க� 

¾ü¸¡Äì ¸Å¢¨¾¸Ç¢ø ÀÊÁí¸Ùõ ÌÈ¢Â£Î¸Ùõ

�. �வேசகர� | 05-04-2012 
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2க�ஞ� அ�கய� ைகலாசநாத� �ைன�� 
பா��பைற. - ���ைர 2012

���ைர மாத���கான "பா��பைற" �க�வான�, ேபாயா 
���ைறயான எ��வ�� 06 - 04 - 2012 
ெவ����ழைம அ�� காைல 10 ம���, நைடெப��. 
இ� ெவ�ளவ�ைத�� ெரா�� �ைரயர�க���� ேந� 
எ�ேர, கா����� உ�ள ஒ��ைக�� அைம���ள, 
ேத�ய கைல இல��ய� ேபரைவ�� இட�ெப��.

இ��க��� ப��களாக அைமய���பன:

”அ�கய� க�ைதக� ஒ� சாதாரண�� பா�ைவ��."
ஆ��ைர: �.தயாபர�

ெமா�ெபய���� க�ைத:

�ல� - "அ� எம� எ���� சவ�கைள ��� ��" - 
�.ம�ர�
ெமா�ெபய��� - "The cloth that covers our enemies' 
coffins " - ெத.��ல�ேகா
: �.ம�ர�

க�யர�க�:
1. "�ழ ��வேமா நா�? "
: ஆ��த�

2. "கால� கைசய�க�"
: ஹ�ச�

3. "�ல�� ம�க�� "
: ேகா.த��கா�

"பா��பைற" க���ைற �க���டாக ம�க� கைலக� 
ெவ��ப��த� ப���றன. க�ைத�� ச�க�� 
ஒ��ேச�� இ��க���, கல�� �ற����மா�, ச�க 
��ஞான� க�ைக வ�ட� அைனவைர�� அ��ட� 
அைழ���ற�.

livestream.com/padipparai

�கவ� �ல� 06-04-2012 அ�� நைடெபற��ள 
பா��பைற �க��ைன இைணய��� ேநர�யாக 
பா�ைவ�ட����.

த�ேபா� ஊடக�க��� ஒ�பர�பெவன� தயா��க�ப�� 

��யா�� ேபா��கா��கைள �க�ெப�ற ெஹா��� 

இய��னெரா�வைர�ெகா�ேட அெம��கா தயா���ற�. 

இ�தைகய கா��க� ம�ப� ம�ப� ெதாட���யாக 

ஒ�பர�ப�ப���றன. 

ேபா� எ�பேத அவல� எ�ப� உ�ைமயாக இ��க, ேபா� 

ப��ய ெச��க�� ��னா��ள அவல�கைள மைற�� 

அதைன �����பான இரசைன���ய ெச��களாக மா�� 

ம�க�ட� ��பைன ெச�வைத இ��டக�க� க��தமாக� 

ெச�� வ���றன. 

��யா�� கடா�ைய �க�ெப�ய ��லனாக� �����க 

இ��டக�க� எ��த �ய�� நா� அைனவ�� அ��த ஒ��. 

ம�க� �ள��� எ�� இ��டக�களா� ம�ப� ம�ப� 

�ரசார� ெச�ய�ப�ட ��யா�� உ�நா���ேபா�� அெம��க 

�மான எ���� ஏ�கைணக� �க�தாராளமாக ேபாரா�களா� 

பய�ப��த�ப�டன. ��ய உ�நா��� �ள���யாள�களா� 

��யா�� ��பா�ைம இன ம�க� 

ெகா�ரமாக�ெகா�ல�ப�ட�ப��ேயா ெதாட���யாக� 

தா��த����ளாவ�ப��ேயா இ��டக�க� ெவ��� ெசா�ல 

�யல��ைல. 

அர� நா�க�� ம��ம�ல ம�ைறய நா�க��� தம� 

நல�கைள�கா���ெகா�ள இ�லா�ய 

அ��பைடவாத����கைள அெம��க ஏகா�ப��ய� 

ஊ�����ற�, இ�� பல நக��கைள ச�� 

அேர�யா��டாக� ெச��வ��ற�. 

இல�ைக��� இன�க�ைடேயயான ��க� �ைலைய 

ஏ�ப��த���ய பல ெசய�பா�கைள ���� ம�க�ைடேய 

ஊ����ப�� இ�வைம���க�� ப�� உ��. 

மத ந���ைக எ�ற ேபா�ைவ�ேலேய இைவ 

அர�ேக�ற�ப���றன. மத� எ�ற ெபய�� இ�நக��க� 

ெச�ய�ப�வதா� ம�க� எ�����ேக�� ேக�க 

��யாதவ�களாக உ�ளன�. 

இ�லா�ய வராலா� ெதாட�பாக�� ��� - �யா ���க�� 

ெதாட�க�, அத� வரலா� ப���� ��வாக� 

கல��ைரயாட�ப�ட�. இ�லா�ய வரலா� ப��ய 

இ�கல��ைரயாட� இ��ெமா� ச�க ��ஞான வ�ட� 

��ட��� ��வாக� ெச�ய�படேவ��� எ��� ��� 

ெச�ய�ப�ட�. 

அர� நா�க�� நட��� எ���க�� 
��ன�க� 
��ப�க� ெதாட���...

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�. 

வ��யா�� ச�க ��ஞான� க�ைக வ�ட�

நா� வா�� ச�க�ைத� ப�� ஆ�� ெச�ய��, அைத க�ற���, 

கல��ைரயா�� ���� ெகா�ள��, அ���த�� �லமாக எம� ச�க�ைத 

வள��ெத��க��. ெதா�� ��ப�, ��ஞான�, ச�வேதச நட�ைற அர�ய� 

�டய�க�, இய�ைக, ெபா�ளாதார, ச�க �டய�க�� இ��� ெத�� 

ெச�ய�ப�� தைல��� இர�� வார�க��� ஒ� தடைவ ஞா���� 

�ழைமக�� மாைல 4 ம� ெதாட�க� 6 ம� வைர வ��யா�� இல. 20, 

ெவ� வ�ட ��, வ��யா எ��� �கவ��� இட�ெபற உ�ள�. 

அ�த வைக�� �தலாவ� ச�க ��ஞான� க�ைக வ�ட கல��ைரயாட� 

�க�� எ��வ�� ஏ�ர� மாத� 08ஆ� �க� ேம�ப� �கவ��� இட�ெபற 

உ�ள�. ஒ� �ற�த கல��ைரயாட� களமாக இட�ெப�� இ� க�ைக 

வ�ட��� அ�த� ஆ�வ��ள அைனவ�� எ��த க���பா�க�� இ��� 

ப��ப��வ�ட�, கல��ைரயாட��� ப��ெகா�ள ����. எனேவ, 

ஆ�வ��ள அைனவைர�� தவறா� கல��ெகா��மா� ஏ�பா�டாள�க� 

ேக���ெகா���றன�.


