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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

ஆர�பகால��� ம�க� ெபா��ேபா���காக �ைளயாட�ப�ட 

�ைளயா���க� கா� ெகா��� �ைளயா���களா� ஆன� 

எ�ப�? எ�ற �த� ேக���ட� கல��ைரயாட� 

ஆர�பமான�.

��ைதய ச�க�க�� �ைளயா�� எ�ப� ச�க� த��யதாக 

இ��த�.ேபா��க�� ம�க� எ�லா�� கல�� ெகா��மள� 

அைனவ�� வா���� �ைளயா�� எ�ப� இர�டற� 

கல����த�. ���யமாக அவ�கள� வா��ைக� 

ேதைவக��கான உைழ���தா� அ�த �ைளயா��க� ேதா�� 

வள��தன. �ைளயா��� ெவ�� ெப�� நப��ேகா அ�ல� 

அவ� சா��த நப��� பண� �ைட�க� ��ய வைக�� 

ேபா��க� நைடெபற� ெதாட��யைமதா� �ைளயா��� 

வ�க� ெச�ய���ய சா��ய�ைத ஏ�ப���ய�. உல�� எ�த 

�ைல�� நட��� �ைளயா��� ேபா��கைள�� ேநர� 

ஒ�பர��� கா�� வச�ைய� க������ இ�கால���, 

�ைளயா�� எ�ப� ஆர�பகால��� இ��தைத�ட அ�க 

ச�கமயமாவத��� ப�� ம�க�� வா������ 

அ��ய�ப��� ெகா�����ற�.

வாெனா�, ெதாைல�கா�� ேபா�றவ��� அ��க�, 

�ைளயா���க� வ�கமயமா�க� ப�டைம�� �க�� 

���யமான காரணமாக க�த���ய ஒ��. அ�த� கால��� 

ஐ�� நா� ெட�� ேபா��கைள வாெனா� �ல� 

ெப�ைமபட� ேக��� ��ட��ன� ���க��� ரசைனைய 

ம�றவ�க�ட� பர��ன�. ��ன� அ��ய� ெதா�� ��ப� 

�ர���� காரணமாக ேநர� ஒ�பர�� சா��யமான� 

வ�கமயமா�க��� �ைட�த ஒ� வர��ரசாத� எ��தா� 
ெசா�லேவ���. ெதாைல�கா�� �ள�பர�க��, ப�னா�� 

��வன�க��� இ��த �க�ெப�ய ச�ைத�� இைண�� 

உலகளா�ய ���� �ைளயா���க�� வ��தக ம��ைப 

ஆ�ர�ணக�கான ேகா�களாக மா��யைம�தன.

த�ேபா� �ைளயா���� உ�ள ம��� ம��� ச�ைத 

காரணமாக பல ெப�� �தலா�க�, �ைளயா��� �த�ட� 

காரணமாக அைம���ள�.

���ெக���� இ���� வரேவ��, வ��தக� இர�ைட�� 
கண��� ெகா��தா� �ஜய ம�ைலயா, �ைலய�� �ேக� 

அ�பா�, ஷா��கா�, பா�ேப ைட��, �.எ�.ஆ�, ெட�கா� 
�ேரா����, இ��யா �ெம���, ரா� ���ரா �தலான ெப�� 

தர� �தலா�க� ஐ.�.எ� -இ� இற������றா�க�. 
�ர�கைள ஏலெம��ப�� �வ��, ைமதான��� ஆ�ட�ைத 

பா��க �.500 �த� �.50,000 வைர�லான �ைழ�� க�டண� 

வைர ஐ.�.எ��� வ��தக� ம�ம� �ைற�த�. க�பைன�� 

அ�பா�ப�ட�.

21ஆ� ��றா��� அ��கமா�, �ரபலமா���ட இ�ப� 

ஓவ� ���ெக� ேபா��க�� �ல� இ�த �ைளயா��� ம�ற 

�ைளயா��க� ேபால ஒ�� ம� ேநர�க���� 

ஆ��ப�யான அ�ச�ைத ெகா����த�. இதனா� 

���ெக�ைட ேந���, ��ன��ைர��� பா���� க�கைள 
வைக ெதாைக��லாம� அ�க�ப��தலா� எ�� �தலா�க� 

க�� ெகா�டன�.

���ெக� �ைளயா�ட�ல, வ��தக�தா� எ�மள��� உலக 

அள�லான ���ெக� வ�மான��� 70 சத�த�ைத ���ஐ-
தா� ைவ�����ற�. த�ேபாைதய ஐ.�.எ� ஆ�ட��� 

�ைளயா�� ஒ�ப� அ�க�� ஆர�ப��� 5000 ேகா� 

�பா��� ேம� ஏலெம��க�ப�டன. த�ேபா� அவ��� 

ெமா�த ம��� 9000 ேகா���� ேம�. 

03-05-2012  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : இல�ைக�� த�ேபாதய ெபா�ளாதார �ைலைம

அேயா�� தாச� எ��ற கா�தவராய�         

(ேம 20, 1845 - 1914; த��நா�)  

இவ� ஒ� சா��ெகா�ைம எ���பாள�, ச�க 

ேசவக�, த�� அ�ஞ� ம��� ��த ம���வ� 

ஆவா�. �ரா�ட இய�க� உ�வாக ����ட 

��ேனா�க�� இவ� ஒ�வ�. த�� 

���ல��� இ��� வ�த இவ�, 19 

��றா��� இ���� த�� ம�க�� 

��ேற�ற���காக அர�ய�, சமய�, இல��ய� 

ஆ�ய கள�க�� �வரமாக ெசய�ப�டா�. 

அவர� இய�ெபய� கா�தவராய�.

ெப�யா� ஈ. ெவ. ராமசா� த��ைடய ப��த��, 

�யம�யாைத க���க��� இவ�தா� ��ேனா� 

எ�� ப�� ெச�����றா�. ெத����ய ச�க� 

�ர���� ����டவ�. த��த�� இய�க�ைத� 

ெதாட�� ைவ�தவ� இவேர. த�ழக��� 

ெபௗ�த ம�மல���ைய� ேதா����தவ�. த�� 

ம�க�� ��தைலைய� ெதாட�� ைவ�தவ�. 

‘த�ழ�’ எ�ற அைடயாள� த�தவ�. இவர� 

க���க� ‘த�ழ�’ இத� �ல��, ‘ெத����ய 

சா��ய ெபௗ�த ச�க���’ �ல�� த��நா�, 

ர�ேகா�, மேல�யா, ெத�ஆ���கா என� 

ப�ேவ� இட�க��� பர� ெப�� இய�கமாக 

வள��த�.

�தன சா�க�� உ�சவ ��ைக, அ��ச��ர� 

ெபா�க�, ��வ த�ெமா�யா� �ததர� 

ஆ�ேவத� எ�பன அவர� ��க�� �ல.

அேயா�� தாச�

��� அ��த ப�க�.. 
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2இல�ைக�� த�ேபாதய ெபா�ளாதார �ைலைம
�� 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�. 

இல�ைக�� அரசக�ம ெமா�க� ெதாட�பான ச�ட 
ஏ�பா�க��, அத� நைட�ைற சா��ய�பா�க��.
இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர�� 

1. இல�ைக�� அரசக�ம ெமா�க� ச�ட ஏ�பா�க�
   * அர�ய� அைம��
   * �ய�� ச�ட�க�
   * ஒ��� ��க�

2. இல�ைக�� அரசக�ம ெமா�க� ச�ட �ற�க��, 
�வாரண� ெபா��ைறக��.

3. இல�ைக�� அரசக�ம ெமா�க� ச�ட��� 
நைட�ைற �ர�சைனக��, சா��ய�பா�க��.

 ஊடக உ�ைம, இைணய உ�ைம, �பா�ச� க�டண�, ��ெக� 

வ�மான�, அைன��� இ�த அ�க�� �தலா�களா� சமமாக� 

ப���� ெகா�ள�ப���றன. அ�த வைக�� இ�த 5வ� ஐ.�.எ� 

ெதாட� ம��� 15,000 ேகா� �பாைய� தா���ற�.

ப�ேவ� �ைளயா���க�� கழக� பா��லான ேபா��க� 

இ��தா�� கா�ப��� அ� �க�� �ரபல�. ���பாக 

ஐேரா�பா�� நட��� இ�த கழக� கா�ப�� ேபா��க�� பல 

���ய� டால� பண� �ர��ற�. இத� �லமாக�தா� ேத�ய 

அ�க�� ேமாதலாக �ரபலமைட������ உலக� ேகா�ைப 

கா�ப�� ேபா��ைய நட��� ச�வேதச கா�ப�� ச�க� ஒ� 

�ர�மா�டமான ப�னா�� ��வன� ேபால வள������ற�.

�ைளயா��� ேத�யெவ� ம��� இ��கா� கழக ெவ�ைய�� 

உ�வா�க ���� எ�பைத இ�த ச�வேதச அ�பவ�க� 

������றன. ���யமா ேத�ய வைக ேபா��க�� �����ட 

அ� ெவ�� ெப�றா�தா� அ�த அ� �ர�கைள ைவ�� 

ெச�ய�ப�� �ள�பர �தலா�க� ஆதாயமைடய ���� எ�ற 

���, கழக ேபா��க��� இ�ைல.

கழக அ�க��காக ஒ�ப�த� ெச�ய�ப�� �ர�க� த�கள� 

ேத�ய அ��காக �ைளயா��ேபா� கா��� அ��ப��ைப �ட 

கழக�க��� �ைளயா��ேபா� அ�க அ��ப���ட� 

�ைளயா���றன�. �ர�க�ைடேய காண�ப�� 

ஒ��ைழ���த�ைம�� ����ண���, இ�ேபா�ற 

வ�கமயபா�க�ப�ட ேபா��க�� �க�� அ�க�.

த�ேபாதய கால��� �க� ெப��பா�ைமயான  

�ைளயா���க�� ஊழ� ம��� காண�ப���ற�. அ�வ�ேபா� 

�ல �ர�க� ஊழ� ெச�த வழ��க�� ைகதா�� ேபா��, 

ஊழ�� ச�ப�த�ப�ட �ர�க� த���த நப�க� ெப��பாலான 

ேநர�க�� ைக�ெச�ய�ப�வ��ைல. ஏ� அவ�கள� ெபயேர 

ெவ�வ�வ� �ைடயா�.    

அைன����ய அள�� த�ேபாைதய ஐ.�.எ� ெதாட�� 

நைடெப�ற �தா�ட ம��� ேதாராயமாக 6000 ேகா� �பாைய 

எ��றா�க�.

இ�ப�யாக வ�க���� �ைளயா���க� ேநா�க�ப�வ� 

ச�தாய நல��� �க�� பாதகமான ஒ�றா��. அ�க இலாப�ைத 

ெப���த�� ேபா��க��� ம��� அர� ���ய��வ� 

வழ��த� க�டன�����ய �டயமா��.

உன��� ேச��� தா� ேம நா�!
 �ைர. ச��க�

ெதா�லா� எ�றா�
ேவ� யாேரா ேபா� �ைன��றா�!
நைட, உைட, பாவைன
ந�ன �க����,
ப�னா�� ���பான� உத���
பா����� ெதா��� ஆ��ல� நா���.

ஒ�பைனக� எ�வா���
உ� வ��க� பா���
ெதா�லாள� ��தைல ப��
ஒ� ��ட��ைக தரவ�தா�,
ெவ���ேப�, �ல� நட��
ஏேதா  ஒ� �தலா� ேபா�
� எ�னமா� ந���றா�?

ைக�� க��
கனமான ச�பள�
வார இ���� ��மாள�
வச�யான ெசா�� கா�…
அதனா�, அதனா� � எ�ன
அ�பா� வைகயறாவா?

அ��த ேவைல எ�னா�ேமா?
�ைட�த ேவைல �ர�தரேமா?
என எ�ேபா�� பய���
ஏ.�. அைற�� ���ைழ�பா�
������  �ட��� உ� இதய�ைத� ேக�!
ெசா���… ��� ஒ� ெதா�லா�தா�!

காத�ண�ைவ
ெவ��ப���வைத �ட ேமலான�
வ��க உண�ைவ ெவ��ப���வ�!
அைத ெவ��ப���
���� ேபாரா�� ெதா�லாளைர
ேவ� யாேரா ேபால��,
� ேவ� வ��க� ேபால��
ெச�ெகா� பா��� �க� �����
உ� ெச�ைக�� ஏ�� ெபா���ளதா?

எ�த �ைல�ய��த ெச�� அ��தா��
எ�தைன உைடக� மா��னா��
எ�வள� கச�தா�� இ�தா� உ�ைம.
����  உைழ�ைப ���
கால�ைத நக���� க�ம�ேய
��சய� ��� ஒ� ெதா�லா�தா�!

உண���ய�ற ேதா�
ெதா�ேநா�� அ���..
உண����ட� ேபாரா�தேல
ெதா�லா� வ��க��� அ���.
இ�� எ� � அ�வாயா?

உன�ெகா�� ெத��மா!
உல�ய�� உய��த அ��
பா�டா� வ��க அ��,
ம�த �ல��� உய�ய உண���
பா�டா� வ��க உண���.
இைளஞேன.. உண����!
த�ண�ைத இ�ேபா� தவற���
ேவெற�ேபா� ெப�வா� வ��க உண��.


