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ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட� 
ேத�ய கைல இல��ய� ேபரைவ,

571/15. கா� ��,
ெவ�ளவ�ைத

0772260165
0752151580

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

06-09-2012  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : இல�ைக�� வ��க� க�� ஒ�ைற� 
க��ெய���வ�� உ�ள சவா�க�
ெதாட�க உைரயாட� : �. கா. ெச��ேவ�

�. ட��� ட��� க�ன�கரா - Christopher 

William Wijekoon Kannangara 

(Sinhala:�.ඩ���.ඩ���.ක�න�ගර) (October 13, 
1884 - September 23, 1969)

�த��ர� ேபாரா��� வழ�க�ஞ�� 

அர�ய�வா��மான இவேர இல�ைக�� �தலாவ� 

க�� அைம�சராவா�.  

இல�ைக�� இலவச� க���� த�ைத என இவ� 

ேபா�ற�ப��றா�.  பலமான எ�����க���� 

ம���� இவ� ெகா��வ�த க�����ட��� 

���ய அ�ச�க� வ�மா� :

1. ��ப�� ெதாட�க� ப�கைல�கழக� வைர 

க�� இலவசமாக வழ�க�பட ேவ���. 

2. ெதாட�க� ப��க�� பாட� க���க�ப�� 

ெமா�யாக மாணவ�க�� தா�ெமா�ேய 

பய�ப��த�பட ேவ���. 

3. ��றா� வ������� அைன��� 

பாசடாைலக��� ஆ��ல� க���க�பட ேவ��� 

(அ�கால��� ஆ��ல�க�� ���த உய� 

�ழா�ைத�ேச��தவ�க�� ��ைளக��ேக 

வழ�க�ப��வ�த�)"�ைள���, இதய����� 

ைகக���மான" க�����ட� 

அ��க�ப��த�ப�ட�. 

C. W. W. க�ன�கரா

Á¢Ì¾¢ «Îò¾ Àì¸õ

அ��� வ�� தைல���க�

இல�ைக�� 
�ெரா����ச�� 

பாரா�ம�ற 
ச�த��பவாத�� 

ெதா�லா� 
வ��க�க��ைய� 

க��ெய���வ�� ெப�� 
பா��ைப�� தைடைய�� 
ஏ�ப���ய அேதேவைள 
JVP இய�க�� அத� 

அ���ர ��� 
�தலா���வ �ைல�பா�� 

��� பாரா�ம�ற 
ச�த��பவாத�� 

சவா�களாக ஆ�ன. 

இல�ைக�� ெதா�லா� வ��க�க���ைன� க��வ�� 

�ல�ைடைம� க���ய�� ��தைன�� �க�ெக��யான 

தைட�க�லாக இ��� வ��ற�. இ�� மத�� ப�பா�� ச�க 

�ைல�� அ��தள� வைர வ�ைம�ட� இ���வ�வதா��. 

இல�ைக ஏற�தாழ 450 ஆ��கால ெகால���வ 

அ�ைம�தன��� �� ஊ� ��ற நாடா��. �ல�ைடைம�� 

ெகால���வ�� ஒ��ைச�ட� ெசயலா�� வ�தைம 

கவன�����யதா��, அதனா� இல�ைக�� அ��ய 

ெகால���வ ஏகா�ப��ய எ�����கா� �த��ர� 

ேபாரா�ட�கேளா ��தைல�ேபாரா�ட�கேளா 

இட�ெபற��ைல. 

இ��ழ�� அவ�ைற இல�ைக�� இட�சா� இய�கேம 

1930க�� ��ென��த�. அ�� �ெரா����ச�, மா���ச 

ெல��ச� எ�ற இ� ���க� ேதா�� வள��தன. இ�� 

��ைனயேத இல�ைக�� ெதா�லாள வ��க�க���ைன 

அத���ய அ��பைடக�� க��ய �தலாவ� க��யா��. 

இ�தைகய க���ைன� க��ெய��� ��வா��வ�� 

�ெரா����ச� ெப�� தைட�க�லாக இ��� வ�த�. அதைன 

எ���� க�ட�ப�ட க�� ��� பாரா�ம�ற 

ச�த��பவாத�தா� �ர��த�. 

அ����� ெதா�லா� வ��க�க���ைன �ர��கர வ��� 

க�� உ�வா�க�ப�டேத ச��கதாச� தைலைம�லான 

க����� க��யா��. அ�க�� �����டள� �ர����� 

�ர��கர� ேபாரா�ட�கைள ��ென��தேபா��� 

ெதா��ச�கவாத��னா� சவா�கைள 

எ��ெகா�ளேவ��யதான�. 

இல�ைக�� 

�ெரா����ச�� 

பாரா�ம�ற ச�த��பவாத�� 

ெதா�லா� வ��க�க��ைய� 

க��ெய���வ�� ெப�� 

பா��ைப�� தைடைய�� 

ஏ�ப���ய அேதேவைள JVP 

இய�க�� அத� அ���ர 

��� �தலா���வ 

�ைல�பா�� ��� 

பாரா�ம�ற ச�த��பவாத�� 

சவா�களாக ஆ�ன. 

த�ேய இைளஞ�கைள 

ம��� ������ய JVP 

வ��க�க�� ஒ�ைற� 

க��வத�� நைட�ைற�� 

���ைழ�த�. 

இத��ைட�� இல�ைக�� ேதா�� வள��த ெப��ேத�யவாத� 

எ�� ேப�னவாத�� அத�� எ���ைல�� உ�வான 

���ேத�யவாத�� இவ����ைட�லான ேபாரா�ட�� ெப�� 

தைடயா�ன. ��ப� வ�ட� ேபா�� ேபாரா�ட�க�� 

வ��க�க�� ஒ�ைற�க��வ�� ெப�� தைட�க�களா�ன. 

உைரயாட�� ேபா� ெத���க�ப�ட க����க� :

இ�த�தைடகைள எ�லா� தா�� ��யள�லா��� 

இல�ைக�� மா���ச ெல��ச அ��பைட�லான 

ெதா�லா�வ��க�க�� இ���வ�வ� ����ட�த�கதா��. 

அ�ேவ ��ய-ஜனநாயக மா���ச-ெல��ச க��யா��. 

ÒüÚ§¿¡Ôõ «¾ü¸¡É º¢¸¢î¨º Ó¨È¸Ùõ

ேலா. தசா�த� | 20-09-2012 
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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�. 

இல�ைக�� இலவச க���� ச�����ள �க�கால 
�ர�சைனக�� அவ��� த�ேபாைதய �ைலைமக��. 

* மாணவ�க� ம��� ப�கைல�கழக க��சா� க��சார 
ஊ�ய�க�� ேகா��ைகக�� அத� ���ல��

* ப�கைல�கழக� க����ைற எ��ேநா��� ெந��க�க�, 
பாடசாைல�க���� ஆ��ய�க�� எ��ேநா��� ெந��க�க�.

இலவச க���� ெந��க��� ��ன��� இய�க�ப�� 
உலகவ�� ம��� ச�வேதச நாணய ��ய��� �க��� �ர�.

இலவச க���� அத� ேதா�ற�� ேநா�க��.

இலவச க���� க�� �த��ர��.

இலவச க���� எ��கால �ைலைமக�� அைத 
பா�கா�பத�கான ேபாரா�ட� எ��� ெச�ல�படேவ��ய 
பாைத��.

இல�ைக�� இலவச க�� எ��ேநா������� 
ெந��க�க�
(இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர�� )

இல�ைக�� வ��க�க�� ஒ�ைற� க��வ�� 
எ��ேநா��� சவா�க�
��ப�க� ெதாட���..

இல�ைக�� த�ேபா��ள வ��க�ைல, வ��க�க� ப��ய 

��ய ஆ��க� ேம�ெகா�ள�பட ேவ���. ெதா�லா� 

வ��க� இ�� வ��க�க��ேயா� த�ைம இைண�க� 

தயாராக உ�ளதா எ�ப� ேபா�ற ேக��க���� ப�� 

காண�பட ேவ���. 

எ�ைம� பா���� பல �ர��ைனக��கான அ��பைட� 

காரணமாக இ�த உல�� உ�ப�� உற�க�� ெபா�ளாதார 

அைம��ேம இ���ற� எ�ப� மா���ய ஆ�����பா��. 

அ��� இ���ள க�டக��ன�(System) �ரதான 

�ர�பாடாக, �லதன����� உைழ����� இைட�� 

இ���ற �ர�பா�ைடேய அ� ��ைவ��ற�. அதாவ� 

�லதன� உைழ�ைப� �ர���ற �ைல காரணமாக 

�லதன�ைத ைவ����பவ�ட� உைழ�ைப ைவ����பவ� 

ெகா���ள �ர�பா�. இ�த �ர�பா� ��� 

ெவ���மானா�, அ�� உைழ�ைப ைவ������ ப�க� 

ெவ��யைட�மானா� அ�ெவ�� இ�த உல�� இ�ைறய 

க�டக�ைத (System) மா��யைம���. எனேவ இ�த 

�ர�பா��� நா� உைழ��� ப�க� சா�� �ைல எ��க 

ேவ��யதா��ள�. ஏென�� நா� இ�த� க�டக�ைத 

உைட�� உலைக மா�ற �����ேறா�. இ�த �ர�பா��� 

�ரதான எ���ைனயாக இ���� ெதா�லா� வ��கேம 

உண�� ��வமாக�� ஈ�பா�ேடா�� இ�த 

வ��க�ச�ைட�� ப��ெபற���ய� எ�பேத 

யதா��தமா��.

��தைல ஓ� இன��� கன�

அக�� �க�� �ைத�த
உ�வ�ற ெவ��� �ைத�க��

என�கான ��தைலைய��
என�கான �த��ர�ைத��
பாட�க�� இைச��ேற� 

ேப�க� �ைத�த �ல�������
ெகாைல��ட க�லைறக������

என� �ரகடன��� ெசா�க� எ���றன
�ர�த�ப�ட ஊ�� �ழ�ைதக�

அ�த�ெசா�கைள உ�ச���றா�க�
க���ற ��க�க��

அ�த ெசா�க� உைற��றன
எ��த �லெம���� அைல��� ஆ�மா�க�

இ�����மா� அேத ெசா�கைள ஆ��ப����றன 

�லெம���� ேப�க� ெப�நட� ��ைக��
ப��� அைல�� ெகா���க�

ம�ைண ��ன���ன
மர��� இ���� மைல�க��� இ����

என� ெசா�க� உ����றன
�ட�ப�ட ப��� ��க��

�டா� ���த ��க�� பா�ைவ
உைற�� ���கெள����

��தைல�� ெசா�க� அ���ற ச�த���
�ழ�ைதக� அர�ெட��றா�க� 

��தைல �ரப�ச�ைத உைட��ற�
��தைல க����� உ�ர����

உ����ற�
��தைல ஒ� இன��� கன�

��தைல உைட��ய�� �ர��� �ைல
��தைல ஆன�த��� உ�ச�

��தைல ஆ�மா�� யா��ைர
��தைல ஒ� அைற�வ�

��தைல எ�ேபா�� அ��க�ப�ட
��ேனா�க�� �ைதக����ேத

எ�வதா����ற�

-பா. �ஜ�த�


