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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

�ராபார� அவ�க� தா� ெதாட���யாக� ேப�வ�� "�ர�ைஞ" 

எ�ற எ�ண�க� ப��ய �ள�க�ைத இ�த உைரயாட�� 

அ��க �ைன�தா�. 

அவ� ��ைவ�த க����க� வ�மா� : 

ெப� ��தைல ���� எ�த�ப�� ஆ�க�க�� ஆணா��க� 

ெசா�க�� மன�ைல�� வ����வ��, சா� ஒ����ப��ய 

க��ைர�� சா�� த����ெகா�ட வா��ைதக� 

பய�ப��த�ப�வ�� �ர�ைஞ இ�ைம�� �ைள�கேள. 

அர�ய� ெசய�பா�க�, இய�க�க� ேபா�றவ��� 

�ர�ைஞ��ைமேய அ��ய�க�க� நாளைட�� தட� 

மா�வத��� �ைத�� ேபாவத��� காரணமா�ற�. 

நா� இ�வைர ��������ற ஆ��க� எ�ப� 

மதஅ��பைட�லான�. அ�த ந���ைக�� அ��பைட�� 

ம��ேம க�டைம�க�ப�� வ������ற�. ஆனா� 

இ��ெமா� ஆ��க� இ����ற�. அ� ஒ�ெவா�வ�� 

த�ைம� ப�� அ���றைமைய அ�ல� ���� ெகா�வைத 

அ��பைடயாக� ெகா�ட�. இ� ெவ�மேன ந���ைக�� 

அ��பைட�லானத�ல. மாறாக அ� �யஅ�பவ���டான 

��த� ம��� அ�தலா��. இ�வாறன ந�ைம� ப��ய, அதாவ� 

நம� உட�, ���, ச��, காம�, மன�… எ�பன ெதாட�பான, 

அ�த�� ��த�� �க�� �க�� அவ�யமான�� 

���யமான�� எ�றா� �ைகய�ல. அ��� ச�கமா�ற� 

ெதாட�பாக ����பவ�க���� ெசய�ப���றவ�க�� 

த���க��யா� கவ��க�� அ�கைற ெகா�ள�� ேவ��ய 

ஒ� �யட� இ�.

ம�த�களா�ய நா� நம� எ�ண�கைள�� ��தைனகைள�� 

ச�க������ ெப��� ெகா���ேறா� எ�ப�� எ�த 

�ர�பா�� இ�ைல. இ�வாறன க����க� ஒ� ம�த� �ற�த 

�� ம��� அவ���� உ�வானத�ல. �ற���றேபாேத நம� 

ெப�ேறா�க�, �தாைதய�க�, இன�, மத�, சா�, ம��� 

வ��க� என� பலவ��� க����ைகள�� �ம��தா� 

வ���ேறா�. அ�ல� �ற�த�� ந�ைமய�யாமேல நம��� 

ஏ�ற�ப������றன. இத��� ஒ�ெவா� ம�த�க�� 

அவ�க� சா��த ஆ��க ச�க��� க����க�ட� த�ைம 

அைடயாள�ப���வ�ட� அைத �ம��� ����றன�. 

இ�த� க����கைள இ�வா� �ம�� ��வ� ம��ம�ல, நம� 

அ���ராய�கைள க����கைள ��ைவ��� ெபா�ேதா 

அ�ல� எ���ைனயா��� ெபா�ேதா எ�கள� ெசா�க��, 

வசன�க��, க����க�� அைவ எ�கைள�� அ�யாம� 

�ர�ைஞ��ைமயாக ெவ��ப���றன. 

இதனா�தா� ந�ைம�� அ�யா� நம� இனவாத, மதவாத, 

ஆணா��க ம��� ��ேபா��� க����கைள 

�ர�ைஞ��ைமயாக ெவ��ப�����ேறா�. ப�ேவ� 

ச�த��ப�க�� இ�ேவ �����ர�ைஞ��ைமயாக�� 

ெவ��ப���றன. 

இ�வா�தா� பார�ப�ய மா���ய� கைத�பவ�க�� அவ�கைள 

அ�யா� ��றா��க��� ��� ��ய அேத க����கைள 

எ�த�தமான ச�க ம��� �ம�சன� பா�ைவக�ம���, அைத 

அ�ப�ேய ந���ெகா���, �ர�ைஞ��ைமயாக��, 

�����ைளக� ேபால�� �ள�� ��ைவ���றன�. 

12-07-2012  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : ச�க மா�ற���கான பாைத�� �ர�ைஞ�� 
���ய��வ�.
ெதாட�க�ைரயாட� : �ராபார�

ெந�ச� ம�ேடலா (Nelson Rolihlahla 

Mandela, �ற��: �ைல 18, 1918),

ெத�னா����கா�� ம�களா�� �ைற�� 

ேத��ெத��க�ப�ட �த� ��யர�� 

தைலவ� ஆவா�. 

அத�� ��ன� �றெவ��� எ�ராக� 

ேபாரா�ய ���ய தைலவ�க�� ஒ�வராக 

இ��தா�. ெதாட�க��� அற�ேபா� 

(வ��ைறய�ற) வ��� ந���ைக 

ெகா����த இவ�, �ற� ஆ����க ேத�ய 

கா��ர�� இரா�வ� ����� தைலைம 

தா��னா�. இவ�க� மர�சாரா ெக��லா� 

ேபா��ைற� தா��தைல �றெவ� அர��� 

எ�ராக நட��ன�. 

ம�ேடலா�� 27 ஆ�� �ைறவாச�, 

�றெவ�� ெகா�ைம�� பரவலாக 

அ�ய�ப�ட சா��யமாக �ள���ற�. 

�ைற�� ெப��பாலான கால�ைத இவ� 

ராப� ��� ��ய �ைற அைற�� க��தா�. 

1990 இ� அவர� ��தைல�� �ற� 

அைம�யான �ைற�� ��ய 

ெத�னா����க� ��யர� மல��த�. 

ம�ேடலா, உல�� அ�க� ம��க�ப�� 

தைலவ�க�� ஒ�வராக �ள���றா�.

ெந�ச� ம�ேடலா
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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�. 

எ�த�ப�� �டய�க� ����ெகா�ள� க�னமானைவயாக 
இ����ற எ�ற ��ற�சா�� பரவலாக எ��தாள�க�� 
�� ைவ�க�ப��ற�. இ�த� �ர��ைன�� ப�ேவ� 
ப�க�கைள�� ஆழமாக உைரயா�வத�கான தைல�� இ�.

இ�வார உைரயாட��கான அ��பைடக� :

* எ����க� ��வ��ைல எ�ற ��ற�சா��
* ம�ற ெமா���ழ�க�� இ���ற�சா��.
* வாசகர�� எ��தாளர�� க�ேணா�ட��� ��யாம� 
இ��பத�கான காரண�க�
* வா��� எ�� உைழ��
* எ��தாளர� ேநா�க�, அ�கைற, இல�� வாசக�க�

��யாம� எ��வ� ப��...
(இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர�� )

ச�க மா�ற���கான பாைத�� �ர�ைஞ�� 
���ய��வ�.
��ப�க� ெதாட���..

ேம��ற�ப�ட ��ைனயவ�கள� க����க� ம��� 
ெசய�பா�க� காரணமாக�தா�, ச�க�ைத மா�ற 
�ற�ப�டவ�க�டனான �ர�பா� ஆர�����ற�. சாதாரண 
ம�த�க� ம��ம�ல ேத�யவா�க� �ட 
�ர�ைஞ��ைமயாக கைத�ப�ேலா, ெசய�ப�வ�ேலா அ�ல� 
த��ைன��, ேபா��, ெபாறாைம எ�பவ��� ஈ�ப�வ�ேலா 
ஆ�ேசபைன இ�ைல. அவ�கைள� ����ெகா�ளலா�. 
ஆனா� ச�க�ைத மா�ற� �ற�ப�டவ�க�, த�ைம 
��ேன�ய ���ன�க� என� ����றவ�க� 
�ர�ைஞ��ைமயாக ெசய�ப�வ�ட��, ம��� த��ைன��, 
ேபா��, ெபாறாைம, வ��ைற ம��� ைகயா�த� 
எ�பவ��� ஈ�ப�வ�ட�தா� உட�பட ��வ��ைல. 
இ� ஏ���ெகா�ள�� ��யாத ஒ��. இவ�கள� 
ந�ெல�ண�கைள� ����ெகா�ளலா�. அத�கான அவ�கள� 
ெசய�பா�கைள ம��கலா�. ஆனா� உட�படேவா 
ஆதரவ��கேவா ��யா�. ஏென�� இவ�க� தா� 
�ர�ைஞ��ைமயாக ெசய�ப���றவ�க� எ�பைத� 
����ெகா�ளாத� ம��ம�ல �ர�ைஞ��வமான ெசய�பா� 
எ�பைத ெவ�மேன த��க ம��� ப��த�� 
அ��பைட�லான ெத�வாகேவ ��ைவ���றன�. அ�ல� 
த�ைம� ப��ய ��த��கான ெசய�பா� எ�ப� ஆ��க� 
என வைரய���� �ற�க�������றன�. ஆனா� 
உ�ைம�ைலேய �ர�ைஞ எ�ப� இ�வாறன ��த�க��� 
அ�பா�ப�ட ஒ��. ஏென�� நா� இ�வா� ெத�� 
ெச���ற ஒ� ெசா��� வரலா�ைற�� அத� ப��க� 
ப�மாண�கைள� நம��� ��யைவ�ப� �ர�ைஞ. ம��� நம� 
த��ைன��, ேபா��மன�பா�ைம, ைகயா�த� வ��ைற 
எ�பவ�ைற�� நம�� உண��� ��ப��� �ர�ைஞ எனலா�.

�ர�ைஞைய வைர�ல�கண� ெச�வ� எ�ப� பா�ய 
�ர�சைன. ஏென�� �ர�ைஞைய ஒ�வ� தன� 
அ�பவ���டாகேவ ����ெகா�ளலா�. ஆகேவ 
ஒ�ெவா�வ���� அ�ேவ�ப���ற�. இதனா�தா� 
�ர�ைஞைய உ��யாக இ�தா� என ெபா�வான வைரயைற 
ஒ�ைற� ெச�ய��யா��ள�. 

உைரயாட��ேபா� ��ைவ�க�ப�ட க����க� வ�மா� :

�ர�ைஞ��வமாக ெச�ய�ப�� ெசய�பா�க� ெவ��ய���� 
எ�ப�� �ர�ைஞ ந�ல�டய� எ�ப� ச�, ஆனா� 
ெகா�ைளய���� ெசய�பா�� �ட �ர�ைஞைய ேவ�� 
���ற�. இ�� ந�ல �ர�ைஞ எ� ெக�ட �ர�ைஞ எ� 
எ�பைத எ�ப�� ��மா��ப�?

ம�த�க���� காலகாலமாக �ைத�க�ப�ட ��ேபா�கான 
எ�ண�கைள மா�றமைடவத�� த��த� ம�த�க� த�ைம 
�யான��� �ல� �ர�ைஞ ��கவ�களாக மா���ெகா�வ� 
பல�த�� எ�ேற ைவ���ெகா�ேவா�. ஆனா� அ�ப� 
த��த�யாக மா�வைத �ட, �ற��ழ��, அர�ய��, 
ெபா�ளாதார உற�க�� மா�ற��� ஏ�ப�� மா�பா�க� 
ேவகமாக இ�மனவைம���கைள மா�����ற�. 
எ����கா�டாக, ஆ�க� தைல��ைய ெவ�� "�ெரா�" 
ைவ���ெகா�வ� ஒ� கால��� ச�க�தா� 
ஏ���ெகா�ள�படாத ேமாசமான ஒ�றாக�பா��க�ப�ட�. 
ஆனா� இ�� த��த� ம�த�க� த�ைம� �ர�ைஞ 
உ�ளவ�களாக மா���ெகா�ளாமேலேய தைல��ெவ��வ� 
�க�சாதாரணமான �டயமாக மா�����ற�. 

�ர�ைஞ எ�ற ெசா�ைல உ�க� க���ய���� ெபயராக 
ைவ�பத� �ல� உ�க� க���ய� ப��ய 
�����கைள�� �ள�க�ேபாதாைமகைள�� ஏ�ப��� 
�����க�. க���யைல க���யலாக ம��ேம 
��ைவ�கலாேம?

���க� தா�க��ைல என
ச�ன�கைள �ற�க �ற�க

�ைரக�� அட��ற�
பல ���� கா��க�..

கா��� வாசைனகளா�
காத�கைள அ�வத��

க�க ேவ����ள� �ைறய..

ெந��வ������ உ�ைன
இர�டாக ���க� �வ��ய
எ��ப��� �� �ைன�ப��
கத��ற� உன� உத�க�.

உற��� �ர� ஒ� ெபா��ட�ல எ�ேற�
உண���� அ� அவ�ய��ைல எ�றா�

�ைர��ட��
�ய�ைவ�ட��

எ�தைன நாைள��?

ேப��� ைம�ன� எ�றா��
அ���

ேப��ப�தாேன எ�றா�
எ�ன��� �����த�ப�

க��ெபா��� க��த��த
ப�ெதா�பதாவ� ��த�. 

ƒÁ¡Äý 
http://jamalantamil.blogspot.com/2008/06/blog-post_19.html

உைரயா�க�


