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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

அர�ய�, கைல இல��ய வரலா��� ேபா��� ���ய 

அ�பவ�க�� ப�ட��� ஒ� கைல இல��ய அைம���கான 

ேதைவைய வ�����ன. ேத�ய ���� ம�க� இல��ய� 

ேகா�பா�ைட வ���, அதைன ஒ� கைல இல��ய 

அைம���� ��ென��க ��வான�. அத�கான ஆ�கமான 

க����க�� ஆேலாசைனக�� பல கைல இல��ய 

ம�ட�க��� ெபற�ப�� �வா��க�ப�டன. நா��� ச�க 

அைம��� அதைன எ��ேநா��� அ��பைட �ர�பா�� 

எைவ, ம�க� எ�ேபா� யா�, ம�க� இல��ய��� 

அ��பைடக� எைவ, அவ�ைற ��ென���� வ�வைகக� 

எ�தைகயன எ�� ��டாக�� த�யாக�� ப�ேவ� 

�ைலக�� �வா��க�ப�ட�. 

ேக.ஏ. ���ரம�ய�, க. த�காசல�, க. ைகலாசப�, �.கா. 

ெச��ேவ�, க. �ேண��ரராசா, எ�.ேக. ர�நாத�, �. 

�வஞான�, இ. ெச�வநாயக�, அ. இராஜ��க�, ைவ. 

வ��ய��க�, இைளய ப�மநாத�, க. �வ�, ேக. டா�ய�, 

ந��� ேச�ய�, �. நவர��ன�, த. �ணர��ன�, க. 

த�ம�ல��க�, க. த�கராசா, ேக. இர��ன�, �. �வராசா, ��� 

க�தராசா, ������, ந��� ேச�ய� ஆ�ேயா� ெப�� 

ப�க��தன�. ��டான கல��ைரயாட�க�� பயனாக� ேத�ய 

கைல இல��ய� ேபரைவ 1973 �ெச�ப� இ���� 

��வ�ப�ட�. க. த�காசல�ைத�� க. �ேண��ரராசாைவ�� 

இைண� ெசயலாள�களாக�� �. �வஞான�ைத� 

ெபா�ளாளராக�� ெகா�ட ெபா�� சைப�� ெசய����� 

ெத�வா�ன. 

  

ேத�ய கைல இல��ய� ேபரைவ யா��பாண��� 

ேதா��யேபா��, அத� இல��ய� ேகா�பா�� ெகா�ைக�� 

��வன அைம��� �� நா�� த�� வ��க�ப�டன. அத� 

கைல இல��ய� ெகா�ைக, "ச�தாய�ைத �ள��வ� அதைன 

மா��யைம�ப�ேக" எ��� மா��ய� ேகா�பா��� 

அ��பைட�லான�. ச�க மா�ற���கான கைல இல��ய�ைத 

ம�க�ட� இைண��� ம�க� கைல இல��ய� 

ேகா�பா�ைட� தன� பயண இல�கான "��ய ஜனநாயக�, 

��ய வா��, ��ய ப�பா�" எ��� இல��ய �ழ�கமாக 

�� நா����� உ�யதா��யதா�; ேபரைவ ெகா����� 

மைலயக���� �ற ப��க��� ��� ெப�� இய��ய�. 

ேபரைவ த� �த� ெசய�பாடாக� "தாயக�" எ��� கைல 

இல��ய� ச��ைகைய ெவ��ட ��ெவ��த�. 

ெபா��பா��யராக�� ெவ���டாளராக�� க. த�காசல� 

ெபா��ேப�றா�. அத� �த� இத�, ேபரைவ�� இைண 

அைம�பான அ�பல�தா�க�� 1974 ��வ�ட� கைல 

�ழா�� ேபா� ெந��ய��� ெவ�யான�. 

��ேகாணமைல�� 1974 ��� நட�த எ��தாள� மாநா� 

�க ���யமான�. ேபரைவ உ�பட நா��� ப�ேவ� 

ப��கைள� ேச��த ஐ�� கைல இல��ய அைம��க� 

இைண�� அைத  நட��ன. அ�த இர�� நா� மாநா� ம�க� 

இல��ய� ேகா�பா�ைட வ����� உய���� ச�க மா�ற�ைத 

�����தாத ச�த��பவாத வ��க-சமரச ந�வ� இல��ய� 

ேபா�ைக எ���� ��ற�. ���பாக, ��ேபா�� எ��தாள� 

ச�க� ஐ��ய ��ன� ஆ���� �ழ��; த�ைன �ள 

�ைல���த எ��த �ய��ைய மாநா� அ�பலமா��ய�. ச�க 

மா�ற����� ச�க ����மான ேபாரா�ட இல��ய� பாைத�� 

அ��ர�மா� எ��தாள�க�� அைற��ய�. 

14-05-2012  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : ேத�ய கைல இல��ய ேபரைவ - ேதா�ற�� 
வள����� 

ெபா�வாக ஜா� ப�� சா��த� என�ப�� ஜா� 

ப�� சா�ல� அ�மா�� சா��த� (Jean-Paul 

Charles Aymard Sartre 21 �� 1905 – 15 

ஏ�ர� 1980) ஒ� இ���ய�வாத 

ெம��யலாள��, நாடகா��ய��, ��ன 

எ��தாள��, �ைர�கைத எ��தாள��, 

அர�யலாள��, இல��ய� �றனா�வாள�� 

ஆவா�. 20 ஆ� ��றா��� �ெர�� 

ெம��ய� �ைற�� �த�ைம இட� வ��தவ� 

இவேர.

1964 ஆ� ஆ��� இவ��� 

இல��ய���கான ேநாப� ப�� வழ�க�ப�ட� 

ஆனா�� இவ� அைத ஏ���ெகா�ள 

ம�����டா�. ஜா� ப�� சா��த� எ�� 

ைகெய��� இ�வ��, ஜா� ப�� சா��த�, 

ேநாப� ப�� ெவ��யாள� எ�� 

ைகெயா�ப��வ�� ஒ�ற�ல. ஒ� எ��தாள� 

தா� ஒ� ��வனமாக மா�ற�ப�வைத 

அ�ம��க��டா� எ�றா� அவ�.

1948 இ� உேராம� க�ேதா��க� ���சைப 

சா��த�ைடய பைட���கைள 

தைடெச�ய�ப�ட பைட���க�� ப��ய�� 

உ�ளட��ய�. 

சா��த�

Á¢Ì¾¢ «Îò¾ Àì¸õ

அ��� வ�� தைல���க�

§¿À¡Ç Á§Å¡Å¡¾¢¸û: 
§¾¡üÈÓõ ÅÇ÷îº¢Ôõ Á¡üÈÓõ 

��ல�ேகா | 28-06-2012 

¿£÷ «Ãº¢Âø

�. ம�ர� | 05-07-2012 
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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�. 

இ�ைறய உல��, �க�� தா�க� �ைள��க� ��ய 
கைல ஊடகமாக� ��மா �ள���ற�. 

அ�தைகய வ���க ஒ� கைல ஊடக� ப�� ஈழ��� 
�ழ�� ேபா�ய �றனா��கேளா அ�ல� கா��ரமான 
உைரயாட�கேளா �க��த�படாத �ழ�� 'ஈழ��� த��ச 
��மா' எ��� ேகா�பா� அ�ல� கன� ஈழ���� 
�ல�ெபய� ேதச�க��� வா�� பல இைளஞ�க�ைடேய 
வ��ெப�� வ�� ெகா�����ற�. 

கன� எ�பைத�� தா�� அ� த��ய�பாக ஒ� 
ெசய�வ�வ�ைத�� எ��� வ��ற�. இ�த ேகா�பா� 
அ�ல� கன�, அைதெயா��ய ெசய�பா�க� ெவ�� 
��மா� கவ�����பா� ப�டதா அ�ல� ஈழ��� �ழ�� 
��மா��கான ஒ� கா��ரமான ேதைவ உ�ளதா?

கா��ரமான ேதைவ எ�� உ�ள� எ�� அ� ேதைவைய 
�ைற�ெச�த ெகா�வத�கான வா���க� உ�ளனவா?

வா���க� உ�தா�� அ�வா���க� எ�தைகயன? 

அ�த வா���கைள� பய�ப���வத�கான �ேலாபாய 
���லான ெசய���ட� எ�பப� இ��க ேவ��� எ�ப� 
ப��ய ஒ� கல��ைரயாடலாக இ� கல��ைரயாட� 
அைம��.

ஈழ��� த��� ��மா - இல��� �ேலாபாய��
(இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர�� )

ேத�ய கைல இல��ய ேபரைவ - ேதா�ற�� வள�����
��ப�க� ெதாட���..

மாநா�ைட ெவ��கரமாக நடா�த�; ��ைல�� ெச�வராச�, 
எ�.ேக. ர�நாத�, ேக. டா�ய�, க. த�காசல� ஆ�ேயா� ெப�� 
ப�கா��ன�. 

தாயக� த�கா�கமாக ���ேபா��� ேபரைவ தன� பர�த கைல 
இல��ய� ெசய�பா�கைள� ெதாட���� ��ென��� இல��ய� 
க��தர��கைய�� ப���� ப�டைறகள�� நாடக� 
ெசய�பா�கைள�� ேம�ெகா�ட�. ேபரைவ�� சா��� ��வ�ட, 
ெபா�க� �ழா�க�� நட�தன. ேபரைவ �ராம�க�� நட��ய 
இல��ய� க��தர��க�� க�யர��க�� ம�க� ம���� 
ெப�� தா�க�ைத ஏ�ப���ன. ��ைவ இர��ன�ைர, க. 
த�காசல�, ��� க�தராசா, க. த�ம�ல��க�, ந��� ேச�ய� 
ஆ�ேயா� க�யர��க�� ப�ேக�;றன�. 

ெகா���� 1975� ேத�ய கைல இல��ய� ேபரைவைய ��� 
நட��வ�� �த�ைம� ப�யா��ய இைளய ப�மநாத���� ேசா. 
ேதவராஜா, ��பால�, அ. ச��ரகாச� ஆ�ேயா� பலவா� 
�ைண��றன�. க�ைத, ��கைத, நாடக அர�க� ப��� 
வ����க�� ப�டைறக�� நைடெப�றன. 

மைலயக��� ெடா�ட� த��ராஜா, த. இராேஜ��ர� ஆ�ேயா�� 
ெதாட�க� ப�கைளய���, எ�ப�க��, ேபரைவ�� ��ய 
உ�ேவக� ஊ��வ�� க. த�காசல�, ேசா. ேதவராஜா, ந. 
இர���ர�, ேக. நடனசபாப�, �. நவர��ன�, இ. ெச�வநாயக�, 
கா. மகாேதவ�, அ. ச��ரகாச�, கா. க��காமநாத�, ைவ. 
வ��ய��க�, கா. ப�ச��க�, இ. த�ைபயா, ெடா� ெபா�ேகா, 
க. தயாள�, �. இராேஜ��ர�, ந. ஆன�தராசா, �மா� ஆ�ேயா� 
ெப�� ப�கா��ன�. க�ஞ� ��ைகய�� ேபரா��ய� �வேசகர�� 
ேபரைவ�ட� இைண�� ெசய�ப�டனன�. க. த�காசல�, ேக.ஏ. 
���ரம�ய�, ந. இர���ர�, இ. ��ைகய�, ேசா. ேதவராஜா, ம. 
ச��க��க� ஆ�ேயாைர ஆ��ய� ���� ெகா�� தாயக� 
��� ெபா��ட� ���� ெவ�யான�. 

எ�ப�க�� ேபரைவ யா��பாண�, ெகா���, மைலயக� 
�ரேதச�க�� இல��ய� க��தர��கைள�� �ம�சன 
அர��கைள�� ெவ���� �க��கைள�� நட��வ�த�. 
யா��பாண���� மைலயக���� இைச�பாட�க� 
ஆ�க�ெப�றன. தாயக��� வ�த 12 க�ைதக� �ரபல 
இைசயைம�பாள� எ�. க�ண�� இைச�� எ�. ெஜய��மா�, 
�. ���யராஜா, எ�.�. கலால��, பால�ச��ர� ஆ�ேயாைர� 
ெகா�ட இைச� ���னா� பல �ராம�க��� நகர�க��� 
பாட�ப��� "��வரலா�� நாேம பைட�ேபா�" எ��� ஒ�� 
ேபைழயாக 1986� ெந��க�யான �ழ�� �ய �ய��யா� 
ெவ��ட�ப�ட�. அைதய���� "��ற��� ��ற�" மைலயக� 
க�ைத� ெதா���� க�ைதக� �. ���யராஜா�� �ய��யா� 
த��நா��� இைசயைம�க�ப��� "��ற��� ��ற�" இைச 
ஒ�� ேபைழயாக ெவ�வ�தன. 

எ�ப�க�� ��ப���� "பார� ப��க� பா�ைவ" எ�� 
��ட� த� ெவ����� பயண�ைத� ெதாட��ய ேபரைவ 
இ�� ������ ேமலான தரமான ��கைள ெவ�����ள�. 
இல�ைக�� ஒ� இல��ய அைம�� த��� இ�தைன ��கைள 
ெவ���டைம��� ���யமான� ��க�� �ற��ய��களா��. 

1990க�� இல�ைக�� ெந��க�� �ழ�� ேபரைவ�� பல 
��கைள� த�ழக��� ப����ததா� ஈழ��� பைட�பா�க� 
த�ழக� கைல இல��ய� பர��� அ��கமா�ன�. �� 
ெவ����� ேசா. ேதவராஜா அவ�கள� ப�� ெம�ச�த�கதா��. 

வா��ைப �ள �ைல����� நடவ��ைககைள எ��க ேவ��ய 
ேதைவைய உண���, வாசக� வ�ட�க� ஊடாக�� ���களாக� 
ச����� கல��ைரயா��� வா��ைப�� வா��தன ப���; 
கல��ைரயா�வைத�� ஊ����க� ேபரைவ எ���வ�த 
�ய��க� 2008��� ��பான �ழ�� ெவ�ல��ைல. எ���, 
ேபரைவ�� ஊ�����ட� ெசய�ப�� ச�க ��ஞான� க�� 
வ�ட� ெகா���� வா���, கல��ைரயாட�, பாடசாைலக�� 
ப���� ப�டைறக� எ�பவ�ைற ஊ�க��ட� ��ென���ற�. 
இ�வாறான �ய��க� �ற மாவ�ட�க��� 
ெதாட�க�ப���ளன. 

��ேபா�� அ�� ��க�, அவ�கைள� 
�ர��பத�கான ����க���� அட�� 

�ைறக���� ம����தா� �ற��றா�க�. 
இவ�க�� �ல� எ����� ேபாரா��றா�க�; 

ம�றவ�க�, ெபா�ளாதார� உலகமயமாவைத� த���க 
��யா� எ�� ந�ப� ெதாட���றா�க�. ஏ�கனேவ 

இ��� வ���ற அ�கார� க�டைம�ைப 
�யாய�ப���வத�காக� த��ர�கைள� 
பய�ப����றா�க�, காரண�கைள� 

க������றா�க�. ஒ� கால��� இவ�களா� 
க�டன� ெச�ய�ப�ட 'இளவரச���' வல� 
ப�க���, வச�யான, ைகைவ�த நா�கா��� 

இவ�க� அம��த�ப��றா�க�.

- �ைண�தளப� மா��ேகா�


