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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

சமகால��� நா� உைரயாடேவ����ள �டய�க�, க�க 

ேவ����ள ச�க அர�ய� பர���க� ெதாட�பான 

கல��ைரயாடலாக இ���ட� அைம�த�. 

நா� ஆழமாக� க�ற���ெகா�ள ேவ������� ச�க 

���ய��வ� ��க �டய�கைள� ேச��� கல��ைரயா�� 

க�பத�கான தளமாகேவ ச�க ��ஞான� க�ைக வ�ட� 

உ�வா�க�ப�ட�. 

கால�ேபா��� ச�க��ஞான� க�ைக வ�ட� ��ட�க�� 

ஒ� �� ப��யாக இ��த "வளவாள�க��" வ�ைக எம� 

��ட�க�� இ��யைமயாத �றாக ஆ��ேபான�. 

இத�காரணமாகேவ அ��த��த ��ட�கைள� ��ட��வ�� 

��க�கைள நா� எ��ேநா���ேறா� எ�பைத 

இன�கா��ேறா�. 

இ�ேத�க �ைலைய உைட�� ம�ப��� எம� ��ட�க�, 

��� கல��ைரயா�� க�பத�கானைவயாக மா�ற�பட 

ேவ���.

ஒ�வ� ம��ேம ஆய�த�ப��� வ�� �� அ��க 

உைரைய�� வழ��வெத�ற�லா� ெத�� ெச�ய�ப�� 

�டய�பர��� ஒ���� ேம�ப�டவ�க� தகவ�கைள� ேத� 

வ�� ��ட��� ப��வதாக எ� நைட�ைறைய மா�ற 

ேவ���. 

எ����ெகா�ட �டய�பர��� ெதாட�பான க��ைரக� 

ேபா�றவ�ைற ெச��மட� வா�லாக�� facebook ��ம� 
வா�லாக�� ��ன�ச�டாக�� ப���� இ�வாய�த�கைள� 

ெச�யலா�. 

பய���க ��கைள அ��க�ப���� கல��ைரயாட�க� 

நட�த�பட ேவ��� எ�ற க���� ��ைவ�க�ப�ட�. 

���ய��வ� வா��த �டய�க� ெதாட�பான �� �� 
க����ப���கைள� ெச�� மட�� �ர���கேவ��� எ�ற 

ஆேலாசைன�� ��ைவ�க�ப�ட�. 

ெச��க�, �டய�க� �தான இ��� �� �ம�சன�க� ச�க 

வைல�தள�க��� ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட��� 

இைணய� ��ம���� ப�ர�ப�வதா� அவ�ைற� ��மான 

வைர�� ெச�� மட�� இைண���ெகா�ள ����. 

அ��த��த ��ட�க�� கல��ைரயாட�பட ேவ��ய 
�டய�களாக� ��வ�� பர���க� ப���ைர�க�ப�டன. 

* இல�ைக நாணய��� ெப�ம� ����

* வ��க� ெபா���ய��� வ���� பாக� 

* ேம�கா�ய நா�க�� (ம��ய�ழ���) சமகால அர�ய� 
�லவர�க� 

* ��யா 

* ஈரா� �தான ெப�ேறா�ய ஏ��ம� தைட
* அ�ச��

* �ழ�ய�

* இய�ைக� ேப�ட�க�� அவ�ேறா�ைண�த அர�ய��

* NGO

* வ�கமயமா�க�ப�ட �ைளயா��
* ந��� அர�ய�.

19-04-2012  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட��� 
உைரயாட�படேவ����ள தைல���க�� உைரயாட� 
நட�த�படேவ��ய �ைற��. 

ச��க� �வ��க� (1937 - ஏ�ர� 20, 2012, 

பா�����) 

ஈழ��� ���ய க�ஞ�க�� ஒ�வ�. 1960 

�த� இல��ய����� ப�கா�� வ�த ச��க� 

�வ��க� ஓ� ஓ��ெப�ற ��ஞான� ப�டதா� 

ஆ��ய�.

இல�ைக�� �ழ�� மாகாண��� அ�பாைற 

மாவ�ட����ள பா����ைப� �ற��டமாக� 

ெகா�டவ�.   ேகரள��� ப��� அ��ய�� 

ப�ட� ெப�றா�. அ��ய� ப�டதா� 

ஆ��யராக� ப� ஆ��னா�. பா����� மகா 

���யாலய��� அ�பராக ப�யா�� ஓ�� 

ெப�றா�. 

��வைளய�க�, �ைத��ேபான ேதச�� 

����ேபான மன��ைக�� எ�ற �ற�த இர�� 

க�ைத��க� ம��� இ�வைர 

ெவ�வ���ளன. மா���ய அழ�ய� ���� 

அைம�த �ம�சன� க��ைரக� பலவ�ைற 

எ��உ�ளா� ; க�ஞ� மஹாக��� 

���ய��ைன �ைல����வ�� இவர� 

க��ைரக� க�ஞ� ��மா�� ப�க�ட� 

�ைண��றன.

 இவ� �ம�சன� க��ைரகைள�� 

��கைதகைள�� எ��வேதா� க�ைத 

ெமா�ெபய����� ப�கா����ளா�. ஒ� 

க�ஞராகேவ பரவலாக அ�ய�ப�டா�� இவர� 

��கைதக�� �க�� தரமானைவேய. 

ச��க� �வ��க�
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ந���ைக உ�ளவ�க� ேமேல நட�க���
ெவ��� �ேலாக�கைள �ேண இ�வேத�?
ந���ைகைய�தா� நா�க�� ேத��ேறா�
ெகா��வ�த� ெவ�� ப��க��
இைடவ��� உ��
�ர� இ���� ஓ���.

ம���ெகா��
இைலைய ேவகமாக உ���. 
அதனா� ������ ேசா�ேப�யாவ��ைல
ம��றைக எ��� ��க�யா�� ெச�கலா�
ேகாஷ�கைள எ��� யா�� ெகா�வலா�
ந���ைக� தாைள பா�ச�� ஒ�டலா�
ஆனா�
பா�ச����ேள எ�ன உ�ள�?
ஆமா�
������ைவ'ேசா�ேப�' எ�ேறசாேத!

(1973)

ேதவைதக�� கட�ள��

மற�கா��, மற�கா��
ேதவைதகைள அ��� ��

அவ�கைள� ைப��ய� ஆ��வ� கட�ள�
�றா�கைள இ�����

அைவ� �த��ரமா� ஓட��வ� ம�த�க�.

�ைற� கத�க� ��வ�
�ற�த கத��� ெச�ற ���தா�

��பா��க� ெவ��கா���ப�
ெதா���ைல ெதாடாத வைர��தா�

ஒ� �க� ��த��� ���த�
வ�� ��த��� ெதாட�க�.
�ற�த ெவ�� �ைற��ட�

�த��ர�� ஆவ��ைல.

மற�கா��, மற�கா��
ேதவைதகைள அ��� ��

அவ�கைள� ைப��ய� ஆ��வ� கட�ள�
�றா�கைள இ�����

அைவ� �த��ரமா� ஓட��வ� ம�த�க�.

(2003)

ச��க� �வ��க� �ைனவாக அவர� க�ைதக� 
இர�� .... 

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�. 

அ� உைலக� : ேதைவயா, �ைமயா ? 
இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர�� 

1. அ� உைலக�� பாவைன��, ேதைவக��.

2. அ� உைல காரணமாக ஏ�ப�ட �ப���க�.

3. அ� உைல��� ஆதர� ெத���பவ�க�� வாத�க�.

4. அ� உைலைய எ���பவ�கள� வாத�க�.

5. உலக� ��வ�� அ� உல�� எ�ராக நட�த 
ேபாரா�ட�க�� அவ��� �ைள�க��.

அெம��கா�� அ��க��கைள� பல �� ��ட� ஆழ��� 

�ைத�பத�ெகன ப�ேவ� பாைலவன�ப��கைள� ேத��ெச����த�, 

அெம��க அரசா�க�. இ�த�ப��க�� ெவ�யா� அ�யாம� 

ச�ெட�� �ைழ���ட���ய அபாய� உ��. ஆனா� இ�� 

�ைழய���யவ�க� ப��யத�ல இ�த�கவைல! மாறாக, அ��த 

ப�தா�ர� ஆ��க�வைர இ�ப� யா�� �ைழயாம� பா�கா�க 

ேவ��� எ�ப�தா� �ர�ைன! அ�வைர இ�த அ��க��க�� 

க��ய�க� ����� எ�பேத காரண�.

ப�தா�ர� ஆ��க�� ேபரர�க�, ஏ� ெப�� நாக�க�க� �ட 

அ���படலா�. எ���� பாேரா ேபரரச�க�� இ�� ம�ன� அ��த 

�ல ஆ��க�ேலேய எ���ய ���ர எ��ைத எ�ப��ப��ப� எ�ற 

அ��� அ���ப�ட� ப�� வா��� அ��ேறா�. அேத க� இ��� 

ப�தா�ர� ஆ��க�� நம��� ஏ�ப���ேபாகலா� எ�� க�த 

இட���. அ�ேபா� நா� ���� கா���ரா��-�க����� 

���பலா�. ஏ�, ேவ���ரகவா�க� யாராவ� ந� ����ரக���� 

�ஜய� ெச�யலா�. அ�ப� வ�ேவா�ட�, க��ய�க� உ�ள இ�த 

இட�க���� ேபாகா�� என எ�ப� நா� எ�ச��ைக 

ெச�ய�ேபா�ேறா�...

இ�த��ர�ைனைய� ைக�� எ��த�ட� ஒ������ வ�தா� ெசேபா�. 

இ�த�ெச��ைய� ெதாட���ெசா�ல வா�ெமா� ேபாதா� எ�பேத அ�த 

���. ��ெச��யாக ைவ�கலா� எ�றா� அத��� ெதாட��த 

��ச�� சா��யமாக ேவ���. ெச��ைய ந�மணமாக� ெதாடரலா� 

எ�றா� அதனா� �ல ம� ேநர�ைத� �ட� தா�ட ��வ��ைல...

இ�ப�யான ெதாட��த ெச���� மரபான ���ர�� ���ர எ���� 

�ட� ச�வரா� எ�ற ���ெச�தா� ெசேபா�. 

[நாகா��னனா� த���ப��த�ப�ட க��ைர ஒ������...  
��ைமயாக�ப��க : valai.thulaa.net/76  ]

அ��க��க�� ���ய� ப�� உ�ப��ேதா ஈ�ேகா


