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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

இல�ைக�� ெதாட��� ���� இ�� ���தவ மத 

வ�பா��ட�க�� �� �க�� ெபௗ�த ஆ��ர����க�� 

தா��த�க�� ஒ��ெமா�த� ��கள ெபௗ�த�க�ன�� 

ஒ���த ெசயலாக� க���ட��யா�. 

அைவ அவ�க�� ெப��பா�ைமயானவ�க�� �தவாத 

ஜனநாயக� ேபா��ைன அவம����ற ெசயலாகேவ க�த�பட 

���மானைவ.

த���ைள� ப��வாய� அ���ற� ச�பவமான� உ�ைமயான 

மத�/ஆ��க� சா��த ஒ� ெபௗ�த� தைல�� �ைடயா�. 

அ� ெவ�மேன ஓ� அர�ய� �க��� �ரலாகேவ 

����ெகா�ள�பட ேவ��ய�.

இல�ைக ���� �ர���க� மத� தைலவ�க�� ேப�னவாத� 

சா��� ேபா�கான� கட�த கால அர�ய��� ச� சமகால 

அர�ய��� ச� ெபௗ�க இலாப�கைள� ெப���த����தா�� 

இ� ச�பவ�க� ேபா�ற அ��பைட உ�ைம �ற�க��� �ட 

அ�கார���� ஒ���ேய���க ேவ��ய� 

���ப���க�ப�����ற�.

த���ைள� ப��வாய� ம��� ேகா�� எ�பைவ ப��ய 

ச�யான தர�க�, வரலா�, அ�ேக வண�க�தல�க� ேதா��ய 

��ன�, அ��ட��� வா�� இ�� ம��� இ�லா�ய 

�������க� என எ�லா அவ�யமான தர�கைள�� 

ெப��பா�ைம� ��கள ெபௗ�த�கேளா� ப���� ெகா�ள�� 

அ�ப�� அவ�கேளா� உைரயாட�கைள� ெச�ய�� ஆவன 

ெச�ய�படேவ���.

இல�ைக�� ெபா�ளாதார ����, வா��ைக� ெசல� அ�க���, 

த�ம�த �த��ர��ைம என எ�லா ம�க��������ற 

ேத�ய� �ர��ைனகேளா� ேச��ேத ெபௗ�த அ��பைடவாத 

�க��க�� உைரயாட�படேவ���.

மத��ைமெய�ப� யா��� உ��ய��க�ப��� 

பா�கா�ப��க�ப������ற ேபா� அ� எ�தெவா� மத 

ந���ைகயாள��� �க�� ேபா�� �ற�ப���ற 

அ��பைடஉ�ைம�காக� �ர�ெகா��ப� அைனவ������க� 

ெபா��பா��.

இல�ைக அர�ய�� த��� தைலைம��வ�களா� ���� 

இன��� இ��� �ற�க��க�ப�டைமயாேலேய அர�ய�� 

����க� தம�கான த� அைடயாள��ைன� ேதடேவ��ய 

���ப�த��� ��ளா��றன�.

அ�ேபா���த த��� தைலவ�க�� சா�ய மன�ேபா�� 

����க�� மத�சா��த அைடயாள��ைன அர�ய� 

அைடயாளமாக�� ேத��ெத��க� ெச�த�.

24-05-2012  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : த���ள �ர�சைன�� இல�ைக�� 
அ�ைம�கால��� ஏ�ப���ள மத ��க� �ைல��
ெதாட�க�ைரயாட� : ப�� அ�ப�க�

ந�ல� (இ. ேம 17, 2007) த�� 

எ��தாள�. 

�. ேக. �ைரசா� எ�ற இய�ெபய� 

ெகா�ட ந�ல� �ற�த� த��நா��� 

உ�ள ��பேகாண��� ஆனா�� இ��வைர 

வா��த� ேகரள��� ��வன�த�ர���. 

அ�ணாமைல� ப�கைல�கழக��� த��� 

��கைல� ப�ட� ெப�றவ�. ஆ��ல��� 

��கைல�� ஆரா��� ப�ட�� ெப�றவ�. 

��வன�த�ர� இவா�ய� க����� 

ஆ��ல� ேபரா��யராக� ப�யா�� ஓ�� 

ெப�றவ�.

த��� ��கைதக�� பல ��ய 

ப�ேசாதைனக� ெச�தவ�. பழ�த�� 

இல��ய���� ந�ன ஆ��ல 

இல��ய���� ���த ஈ�பா�ெகா�டவ�. 

'எ���' இத�� எ�த� �வ��யவ�. இவ� 

ெதா��த '��ேஷ��ர�' இல��ய� 

ெதா���, த��� �க ���யமானதா��. 

�ள�� ���, ஆசா� ��� உ���ட 

பல ���கைள� ெப�றவ� ந�ல�.

ந�ல�
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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�. 

இைளஞ�க�ைடேய காண�ப�� ெவ�நா�� 
ேமாக�
(இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர�� )

1. ��த கால�� ��த����� ��னான 
இைளஞ�க��கான ெவ��ட��

2. ெவ�நா� எ�பத� ெபா�����.

3. இல� வ��� பண� ச�பா��ப�, ெவ�நா��� 
ெதா�� வா����க�.

4. பா�கா�பான �ழ� ஒ�ைற� ேத�� ேபாத�.

5. இைளஞ�க��கான கன� எ�����ற� ?

6. ெவ�நா� எதனா� ேமா��க� ��யவா� இ���ற� ?

7. �றநா��� கலாசார�.

8. த�ச� ேக�.

9. இைளஞ�கள� ெவ�ேய�ற�தா� நா� எ��ெகா��� 
�ர�சைனக�

10. ச�ட�ேராத ெவ�நா�� ��ெபய��, 
ச�ட�க����ப�ட �� ெபய��� ேபாதான 
ேமாச�க�,
அைவ ெதாட�பான பா�கா��� ச�ட�க�, அவ���கான 
அைம���க�.

11. ெவ�நா�� ேவைல வா����கைள ஏ�ப���� 
ெகா��பேதா� லாப� ஈ��� அரச அரச சா�ப�ற ெதா�� 
��வன�க�.

12. க�� வ�க�ைத �ைலநா��� ச�வேதச க�� 
��வன�க�, இல�ைக உய�க�� அைம�� �ைற.

ேவ� நா��யா�! கணவைன இழ�த ���� �ர�தா� 

உய��� ச���ர��� �ைல������ �ரா�கைனயான, 

�வக�ைக� �ைமைய ஆ�ட ேவ�நா��யா�� 

உ�ைம�ச�த� ��� ��. �ல ம�ேநர�க�ேலேய 

ப��� �����ட���யவா� ைக�கட�கமான ��ய 

�லானா�� க���� ெச�� வா��த�. 

�வக�ைக�� அரசனான ��� வ�கநாத� 1772 இ� 

ஆ��ல�பைட�னரா� ெகா�ல�பட, அவர� மைன� ேவ� 

நா��யா� அர�மைன�� இ��� த����� ��க� ��க� 

பைட �ர�� 7 ஆ��க������ �வக�ைக�� 

பைடெய��� ஆ��ல�பைடைய� ேதா�க���� வரலா� 

��� �வார�ய�� �ர�� கல�த இ�த ��� உ�ராக 

�ள��� ச�பவ� எ�ைன ெரா�ப�� கவ��த�. 

பைடெய����� ஓ� �ஜயதச� நாைள� ேத��ெத���� 

த� ெப� பைடக�ட� ப�த�கைள�ேபா� ேகா�ைட��� 

��� ேவ�நா��யா�(வய� 50 ) ஆ��ல� தளப� 

பா�ேஜா�ட� ஆ�தேம��� ேபாரா�� அேதேவைள, 

அவர� பைட�� இ���� தா��த�ப�ட ச�க�ைத� 

ேச��த ��� எ��� ெப�, த�ெகாைல� பைட 

�ரா�கைனயாக� ெசய�ப�� த� உட��� தாேன 

�ைவ���ெகா�� ஆ��ேலய�� ஆ�த��ட��� ���� 

மா��றா�.

ஆனா�, இ�த ச���ர நாய��� இ���க�ட� 

ேசாகமயமான� , ����களா� ���த�ப�ட�. ��த��� 

ேபா� நா��யா�ட� உட� இ��தவ�கள� ச��னா� 

ஒ�ப� ஆ��க� �ல�ய த� ந�லா��ைய, த� ஒேர 

மகைள, ேபர��ழ�ைதைய இழ�� 1796 இ� அனாைதயா� 

இற��ேபா�றா�.

இ��ேம எ�க� ெப� �ழ�ைதக��� " Cinderella “ 

கைதகைள ெசா���தா� (நா� வள��க� ப�ட�ேபா� )  

வள���ேராேமேயா�ய, அவ�கள� ஆ�ைமைய ���� 

ெச���, த�ன���ைகைய�� �ர�ைத�� வள���� 

இ�மா��யான �ஜ வரலா�� நாய�க�� �ர� கைதகைள� 

ெசா�� வள��க� தவ����ேறா�. 

எ��கால��� நா� எ� மக��� Cinderella 

கைதகைளேயா, இ�� மத அ��சாவா� நாய�க�� 

கைதகைளேயா ��சயமா� �� வள��க�ேபாவ��ைல.

-��யா இராமநாத� (Facebook இ� ப���த ����)

¿ýÈ¢: ¾Á¢úÁ¢Ã÷

04 - 06 - 2012 
ÓÕ¨¸Âý ¿¢¨É§Å¡Î... 

க�ைத ஆ��ைக
"Ãñ¼ாÂிÃõ ¬ñÎ¸ாÄô ÀைÆÂ ÍைÁ எí¸ÙìÌ"

ெமௗ.ம�வ�ம�

உைர
”ÓÕை¸Âý ¸Åிை¾¸û” 

ேசா.�ர� 

க�யர�க�
“¸Øை¾ì ¸ாÐ¸û”

ேலா.�லா
“ÁÉÁிைº ¯üÈ ÀÄõ”

ச.�தாக�
“எí¸û ÓüÈõ”

�.ப���ர�


