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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

ஈழ��� த��� ��மா��கான �த�ப��ைல ேபா� உ�ச� 

ெப����த 90 க�� ��ப���� ��ேயா� பட������ 

க��க�� �ைணெகா�� �ல த� நப�களா� த�னா�வமாக 

ஆர���க�ப�ட�. அ�த மர�� ேதாட���யாக இ��வைர 

ஈழ��� த�� ேப�� ம�களா� உலெக�க� ெதாடர�ப�� 

க��ல ஊடக ெசய�பா�கைள ஈழ��� த��� ��மா என� 

���கலா�. 

த�னா�வ �ய��களாக��, �ய ெவ��பா�, ம��� �ய 

அைடயாள���கான ெசய�பாடாக�� த�நப�க�னா� 

ஆர���க�ப�ட உ��யான ��மா �ய��க���� த��� 

ேத�ய அர�ய� ��தா�த��, �����க� ஆ�வ� ெகா����த 

மா�����மா� ேகா�பா�� ைகெகா��த�. இ�ேவ ��ன�, 

ஈழ��� த��� ��மா’எ��� ேகா�பாடாக அ�ல� கனவாக 

மா���. 

ஈழ��� த��� ��மா��கான ��� வைக�லான 

வா����கைள� �ரதானமாக அைடயாள� காண���யதாக 

உ�ள�:

1.    இ��ய� ��மா ���� ெச��� இைடெவ��� 

அ��பைட�லான வா���. அதாவ�, தன� பா��ேபா��கான 

‘மன��ள��� அ�பவ��ைன�’ ெகா��ப�� இ��ய� 

��மா��� உ�ள ேபாதாைம.

2.   ��ய கைதகைள� பா��பத���, ேக�பத��� உலக� 

��மா� பா��ேபா�ட�� உ�ள ஆ�வ�.

3.   கட�த ��ப� ஆ��கால ேபாரா�ட வா��� நட�த 

�டய�கைள அ�வத���, அவ�ைற ���� பா��பத��� 

ஈழ��� பா��ேபா� ம�����, த�� நா�� ம�க�ட���� 

உ�ள �ராத ஆ�வ�. 

ஈழ��� த��� ��மா��கான வ�வமான�, ேம��, ேம�� 

ெசல�� ப�மாண�ைத� �ைற��� ெகா�� ேபாவத�கான 

உ�ப�� �ைறைம�ைன உ�வா��� ெகா�ள ேவ����ள�. 

�ைற�த ெசல�லான பட� தயா����க� ெவ��யைடய� 

ெச�ெந�� கைத� க�டைம���கேள (Classical Story 

Structure) உக�ததாக உ�ளன. உலக ��மா�களா��� ச�, 

இ��ய ���ல��� ��மா�களா��� ச� அவ��� �ைற�த 

ெசல��பட�க�� ெவ���� ��ன��� ெச�ெந�� கைத� 

க�டைம��ைன� காண���யதாக உ�ள�. 

ஈழ��� த��� ��மாவான� ஏ�ெகனேவ தா� உ�வா��� 

ெகா�ட �ல சாதகமான த��த�ைமகைள� ெதாட��� 

த�னக�ேத ெகா����க ேவ����ள�. த��� ேத�ய� 

அ�ல� அத�கான �ர� எ�ப�����

ஒ��க�ப�ேடா�� �ரலாக அ�ல� �த��ர� அ�ற இன�க�� 

�ரலாக அ� ��வைடய ேவ����ள�. 

யதா��த வ�வ�, அத� உ�ைம� த�ைம ஆ�ய சாதகமான 

த��த�ைமகைள ேம�� வள��க�� ெச�ைம�ப��த�� 

ேவ����ள�. 

��ய கைதக�, அ�பவ�க� எ�பைவ ���யமானைவ. இ� 

ஈழ��� ��மா��கான �ரதான சாதக அ�சமா��. 

21-05-2012  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : ஈழ��� த��� ��மா: இல��� �ேலாபாய��
ெதாட�க�ைரயாட� : கா. ஞானதா�

கலா�� தா�� அ�க� (Revd. Fr. H.S. David, 

1907 - �� 2, 1981) யா��பாண�ைத� ேச��த 

த�ழ�ஞ�. ெசா��ற��ய� ஆ�வாள�. ப�ெமா� 

��தக�.

ந��� �வா� ஞான��ரகாச�� உ��தலா� 

சம���த ெமா�ைய� க�� �லைம அைட�� அ�� 

��கைலமா�� ப�ட��ைன ல�ட� 

ப�கைல�கழக��� ெப��� ெகா�டா�. அதைன� 

ெதாட��� �ைழ�ேதச��� ���யமாக வா�� 

ெமா�கைள�� ேமைல�ேதச��� ���ய வா�� 

ெமா�கைள�� க�க� ெதாட��னா�. அதைன� 

ெதாட��� த�� ெமா�ைய ைமயமாக ைவ�� 

ம�ைறய ெமா�கேளா� ஒ��� ஆ�� ெச��, �வா� 

ஞான��ரகாச� ஆர���� ைவ�த ஒ����� 

ெசா��ற��ய� அகரா�கைள� ��ப�� தா�� 

ஒ����� ெசா��ற��ய� அகரா�கைள 1970 ஆ� 

ஆ�� ெதாட�க� பல பாக�களாக 

ெவ�����ளா�. அவ�ைற �ட� த� ��கைள�� 

எ�� ெவ�����ளா�. அவ��� ஒ�� "We 

stand for...' எ�பதா��.

1981 ேம 31-�� 1 ந��ர�� யா��பாண� ெபா� 

�லக� எ���ட�ப�ட ெச��ைய� ேக����ற �� 

அ�களா� உற�க����� ெச�றா�. ���ைர��� 

ெச�ற அவ� அ��தநா� 1981 �� 2 ��ய�காைல 

காலமானா�. �லக� எ���ட�ப�ட ெச��ைய� 

ேக�ட அ�����னாேலேய அ�களா� உ�� ��தா� 

எ�� ����கா�ட�ப�ட�

தா�� அ�க�

Á¢Ì¾¢ «Îò¾ Àì¸õ

அ��� வ�� தைல���க�

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

ெத. ஞா. ��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�. 

1996 �த� 2008 ெதாட���யாக� ப��ர�� 
ஆ��களாக ேநபாள� ��வ�� ம�க� ��த�ைத நட�� 
2008 இ� நைடெப�ற அர�ய� ��ணயசைப� ேத�த�� 
ெவ��ெப�� ஆ��ைய ைக�ப��ய மாஓவா�களா� 
�ர��கர� பாைத�� நா�ைட ��ேன��வ��� அவ�க� 
ஒ�ப��ட அைம� உட�ப��ைகைய� ச�யான 
������ ெகா��வ�வ���; ஏ�ப�ட இட�க�, 
அ��ய� தைல��க� எ�பன இ�ைறய ��றா�லக 
நா�க��� ���பாக ெத��ழ�கா�ய நா�க�� �ேகாள 
அர�ய�� த�ைம�� உ�ய �க��ைல உதாரணமா�ற�. 
ஆயத பல�தா� ம��� எைத�� ெவ���ட��யா� 
எ�பைத ����தவ�க� மாஓவா�க�. அேதேவைள 
ஆ�டா�� காலமா� இ���வ�த �லமா�ய 
ஆ���க�டைம�ைப தக��ப��� ஆ�� அ�கார���� 
��வாக���� ��ய �ைறகைள ெசய�பா�கைள 
நைட�ைற�ப���வ��� ஏ�ப�ட ��க�க�� 
தாமத�க�� �����க�� ேநபாள மாஓவா�க���� 
பா�ய ��னைடைவ ஏ�ப�����ளன. இத� ��ன��� 
ேநபாள மாஓவா�க� ப��ய இ�கல��ைரயாட� 
���க�ட �டய� பர��கைள ைமய�ப����.

1.  ேநபாள�: வரலா����யாலான ேநா��
2.  ேநபாள��� மாஓவா�க� �ர��ைய ��ென��க           
ஏ�வான கார�க� 
3.  'ம�க� ��த�' ெவ��கரமாக ��ேனற உத�ய 
கார�க�
4.  கள������ ேப���க�கான மா�ற�ைத� ைகயாள�
5.  அ�கார�ைத த�கைவ�பத��� சவா�க�� அ��ய� 
தைல��க��
6.  மாஓவாத� க���� ஏ�ப���ள �ள�:"ஜனநாயக� 
��யர��", "ம�க� ஜனநாயக��"

ேநபாள மாஓவா�க� : ேதா�ற�� வள����� 
மா�ற��
(இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர�� )

ஈழ��� த��� ��மா: இல��� �ேலாபாய��
��ப�க� ெதாட���..

ஈழ��� ��மா ெகா������ அ�ச�களான, �ரசார� த�ைம, 
���ைலகளா� ெசய�ப��த�ப�� பா��ர� பைட���க�, 
கைதக�� க���, ெவ�ைள ேபா�ற பா�பா��� த�ைம, 
அள��க�கமான ெவ��தகவ�க�

(Exposition), ந���� நாடக� த�ைம, இ��கமான 
உட�ெமா� ேபா�ற �டய�க�� இ���� ஈழ��� த��� 
��மா த�ைன ������ ெகா�ள ேவ��யதாக�� உ�ள�.

‘மன�ைல’ உ�வா�க உ��க��, அத�காக இ��ய� ��மா 
ெச��� �ர�மா�ட�க��, யதா��த���� அ�பா�ப�ட 
�ைனகைதக�, ந�ச��ர� �ரப�ய�க�� த�����த� அ�ல� 
ந�க�கைள��, பைட�பா�கைள�� ம�க� ேவெறா� தள��� 
இ��� பா��பதான �ைலைய ஏ�ப��த� ேபா�றவாறான 
�டய�க� இ��ய� ��மா�� இ��� எ���� ெகா�ள� 
�டாத��, �ல�க�பட ேவ��ய�மான அ�ச�களா��. 

பா��பைற - ஆ� 2012

ேநர� : மாைல 4.30 – 6.30 வைர
�க� : 03-07-2012 ெச�வா���ழைம (ெபௗ�ன� 
���ைற)

இட� : ேத�ய கைல இல��ய� ேபரைவ

* ஆ��ைர : "த��� ெசா��ைச" - �. ம�ர�
* ெமா�ெபய���� க�ைத : "�ர��" - 
* பாட�க�

க�ஞனாகேவ
வாழ �ைன��
க�ஞனாக��

வாழ �ய����
யாராகேவா

ஆ���ட க�ஞ�
தன� நா����ைப

�����பா���றா�...

அ� வர� ெசல�
கண��களா�

�ர����ட��ற�...

இர� ேநர ப�யா��,
��த� ேநர ேவைலயா��

க�ஞ�ைடய
ெமா�ைட மா���,

�லெவா���
��க� உல��த��,

ெச�ேபா�-�
��ன� �ைற���மா�

கா� வா�க�ப����தன...

ேவைல ���த
ெவ��� பயண�க��

ஓயாத 'அைழ��க��'���
க�ஞ�� ஜ�னேலார�க�

வா�� எ��க��,
எ��� ��ப��,
ேவ�டாதைவ

��ெய�ய�மா�
���ெத�ய�ப����தன...

அ�வ� க�த�கைள��,
வைர�கைள��

ேமேல��வத� �ல�
அ�ப�� மைற�� ேபா���தன

எ�த�படாம� �ட�ப�ட
க�ைதக� ...

ெமா�ெபய��க ஆ���
க�ெண���

�க���ெகா�ேட���தன
அ��க��க�படாத

எ�தைனேயா க�ைதக�...

யாராகேவா ஆ���ட க�ஞ�

-ேயா�
www.kannam.com

க�யர�க�

1. ���த �ற�� �ைள���
அ. ஹ�ஷ�

2. ��ப�க�� உைட�
க. ஆ��த வ�ம�

3. ��ட இர�� �ைறய� கன��
ரா. ைவ�ண�

4. �� ���� இ��பவ�
�. அேனாஜ�


