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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�. 
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Facebook group : 
facebook.com/groups/ssscircle/

வைல�தள� :

circle.thulaa.net

இல�ைக இைளஞ�க�ைடேய ெவ�நா� ெச��த�, ���பாக 

ேவைல�காக��, பா�கா��� ���தமாக�� ெச��வ� எ�ப� 

ஒ� ���ய �ர��ைனயாக உ�ள�. அ��� த�� 

இைளஞ�கைள� ெபா��தவைர ெவ�நா�� ேமாக� அ�கமாக 

உ�ள�. இைளஞ�க�� இ�த� ேபா���� இல�ைக�� நட�த 

உ�நா�� ��த� எ�வள� �ர� காரணமாக உ�ள� எ�ற 

ேக���ட� கல��ைரயாட� ஆர���த�.

��த கால���� ��த����� ��ன�� த�� 

இைளஞ�க��கான ெவ��ட�� ஒ�� இ��த� எ�ற 

ேபா��� அத�� ��னேம இைளஞ�க� ப���� ���த� 

ெவ�நா� ெச��த�� ந�� ப��த ஒ� தர�� இைளஞ�க� 

ேவைல ���த� ெவ�நா� ெச��த�� இ��� 

ெகா��தா���தன�. இ� ���ைறக����ப�� 

நட��வ�த�. 

ேபா��கால��� ெவ�நா�க��� ச�ட�ேராதமாக ெச�ேறா� 

கால�ேபா��� ெபா�ளாதார �ைல�� இல�ைக�� உ�ள 

அவ�தர�ைப� ேச��தவ�கைள�ட ��ேன�யைம இ��� 

பல��� ெவ�நா� எ�ற ஒ� �க� ெப�ய கனைவ 

ஏ�ப���யேதா� ச�க��� ஒ� �க�ெப�ய ��ப�ைத�� 

ஏ�ப���ய�. 

ெவ�நா�க� ெச�வத� �லமாக பண���த� இல�வான� 

எ�ற ஒ� எ�ண�� ம�க� ம���� ஆழேவ��ற� 

ெதாட��யைம ெம�ேம�� இைளஞ�க�ைடேய இ�த 

ேமாக�ைத� �����ட�.

த�ர�� ேபா��கால���� ச� அத� ��னான சமாதான 

கால���� ச� இைளஞ�கள� ெவ�ேய�ற����� காரணமாக 

அைம�த ஒ�� பா�கா��� �ர��ைனயா��. அ��ட� 

��மா�களா� ஏ�ப��த�ப�ட ஒ� ெவ�நா��� கலாசார 

��ப� எ�ப�� அ���ள வச�யான வா�� எ�ப�� ஒ� 

���ய உ�� ச���யாக இ���தா� வ���ள�. 

இைளஞ�கள� கன� ெவ�மேன ேம������ட �டய�களா� 

உ�வானைவ அ�ல. ஏ�கனேவ ெவ�நா� ெச�ற அவ�கள� 

உற�ன�கள� அைழ�� அத�� வ�வ���. இ�ப�யான 

உற�ன�கள� ஆைசவா��ைதகளா� தம� க��ைய ��� 

எ�தைனேயா இைளஞ� எ�க� ம���� இ��ப� க���.

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� எ�பன 

ப��ய ெத��க� பல��� இ�ைல. அ�ப�ேய ெத��� 

இ��தா�� அைத�ப�� அ�கைற�ப�வதா� இ�ைல.

ெவ�நா�� ேவைல வா����கைள ஏ�ப���� ெகா��பேதா� 

லாப� ஈ��� அரச அரச சா�ப�ற ெதா�� ��வன�க� இத� 

�ல� ெப�� இலாப� ஈ��வேதா� பல ச�த��ப�க�� 

ஏமா�ற�� ெச���றன.

க�� வ�க�ைத �ைலநா��� ச�வேதச க�� ��வன�க�, 

இல�ைக உய�க�� அைம�� �ைற�� உ�ள ேபாதாைம 

எ�பன�� இ�ெனா�தர�� இைளஞ�க� ெவ�நா� ெச�வத�� 

உத�யா�� ��டலா�� உ�ளன.

பலவாறான க�ட�க�ட� ெவ�நா� ெச�பவ�க� ���� 

நா���� ���� வர ���ப� கா�டாைம எ�ப� நா���� 

�க�� இழ�பான �டயமா��.

31-06-2012  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : இைளஞ�க�ைடேய காண�ப�� ெவ�நா�� 
ேமாக�

வ. அ. இராசர��ன� (�. �� 5, 1925, 

���) 

�க� ெப�ற ஈழ�� ��கைத, நாவ� 

எ��தாள�. ���கமாக வ. அ. என 

அ�ய�ப�பவ�. ஈழநாக�, �ழ�கைர 

ேதவேநய� பாவாண�, �யாேகச ேத�க� 

எ��� பல �ைனெபய�க��� 

எ����ளா�.

���, ���ேகாணமைலைய� �ற��டமாக 

ெகா�ட இவ�� ெப�ேறா� 

வ��யா���ைள, அ�ேதா�யா. தாமைர�� 

ேறாம� க�ேதா��க� பாடசாைல��� 

��ன� ��� ��த அ�ேதா�யா� 

பாடசாைல��� க�� க�றா�.

�ைற�கார� (நாவ�)

ெகா�ெகா�� (நாவ�)

�ெரௗ�ச� பறைவக� (நாவ�)

ஒ� கா�ய� �ைற� ெப��ற� (��கைத� 

ெதா��)

ஒ� ெவ�மண� �ராம� கா��� 

ெகா������ற� (நாவ�)

ேதா� (��கைத� ெதா��)

�வரச� � (ெமா�ெபய���� க�ைத)

��� ��த அ�ேதா�யா� ேகா��� ���க 

வரலா� (ச���ர�)

இல��ய �ைன�க� (�ைன�� க��ைரக�, 

அ�ப� ெவ���, ���ேகாணமைல, 1995)

வ. அ. இராசர��ன�

��� அ��த ப�க�.. 
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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�. 

மா�� ஏ�க�� ெவ���ட க����� க�� 
அ��ைக
(இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர�� )

1) மா��ச��� ேதா�ற�ைத�� அத� சமாசார�ைத��   
ெவ��ப���ய �தலாவ� வரலா��� �ரகடன�.

2) அ��வைரயான ���ய ��� அ�ல� நா�� 
��றா��க��� அத�� ���� �ல�ய பலவைக�ப�ட 
ேசாஷ�ச� க����க� எ���ைக����� 
மா�ப�டதான ��ஞான ேசாஷ�ச�ைத ெத��ட� 
�ைல����ய�.

3) ��ஞான ேசாஷ�ச��� அ��பைடகைள இய��ய� 
ெபா���த�வாத அ��பைட��  ������ய�.

4) ச�க வள����� உ�வா�ய ெபா�� உ�ப��யான� 
�தலா���வ வள���யா� ��றைமைய இ� அ��ைக 
ெவ��ப���ய�.

5) �தலா�க���� பா�டா�க����ைட�லான வ��க 
உற� �ைலைய எ��� �ள��ய�.

6) வரலா��� ெபா���த�வாத அ��பைட�� வ��க� 
ேபாரா�ட��� �க� ேபா��ைன ���யமாக 
எ����கா��ய�.

7) க�����க�� �ைல�பா�ைட எ��த ஒ�� 
மைற���� �ரகடன�ப���ய�.

கைட� ��த�க� 

ெவ� இய�பாக இ�றள��
நா� ஒ�ேபா��
ப�மா�� ெகா�வ��ைல
ேவ��மள� ��த�கைள

ஒ�ெவா� �ைற��
ஒ� த�கா�க �க�வாக
இ��பத�கான
���ைலகைள
�த�� ஏ�ப���� ெகா��ேறா�

ெந�ய எ�பா���
த��பான த�ண�க��� �ட
ஒ��� ைவ�க �ய��ேறா�
நம�கான ��த�கைள
யா�� அ�யாம� இ���� ெபா���

���ைற��� ��ைம��தா�
��த�கைள ப���� ெகா��ேறா�
���த வைர எ�த�
��ைக�� இ�லாம�
ஒ� �ழ�ைத�� ��ள�ட�

இ�ப�யாக நா� ஒ��� ைவ�த
��த�க� எ�லா�
பல�� அ��� ேபா���
நம�� எ�ப�ேயா
���� �ைட�� ���ற�
கைட�யாக கா��� ெபா�ளா�
நா� ேதக� �ட��ய �ைல��
மன��� ந�ைம வ�ய����
பல ெந�� ��த�களா�

�ேரம �ரபா 
(ந�� : keetru.com)

ேத�ய கைல இல��ய� ேபரைவ�� 

மாநா� 
ம���

கைல �க���க� 

16.06.2012 - ச���ழைம

காைல 9.00 ம��த� ம�ய� 1.00 ம�வைர
ேத�ய கைல இல��ய� ேபரைவ�� 

மாநா� 
(ேபரைவ அ�க�தவ� மா��ர�)

மாைல 4.15 ம��த� ம�ய� 4.45 ம�வைர 
ம�க� பாட�க�

மாைல 5.00 ம��த� ம�ய� 5.15 ம�வைர 
"��வச�த�" மல� ெவ��� 

மாைல 5.30 ம��த� ம�ய� 6.15 ம�வைர 
"ச�கார�, ச�� �ற���" ஆ��ைக

மாைல 5.30 ம� �த� மாைல 6.00 ம�வைர
 ���பட�க�

அ�மா, இைடெவ� 

17.06.2012 - ஞா�����ழைம

காைல 9.30 ம��த� ம�ய� 1.00 ம�வைர
க��தர�� 

தைலைம - �.��ைலநாத�

மாைல 4.15 ம��த� மாைல 5.15 ம�வைர  
க�யர�க� "வா�ைவ� ச���த�"

தைலைம : �.�வேசகர�

 5.30 ம� �த� மாைல 6.00 ம�வைர 
"��ப�ற ெகா�ைல" நாடக� 


