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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

29-11-2012  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : வர�ெசல����ட� 2013 
tெதாட�க�ைரயாட� : S. கேஜ��ர�

மா�� ��ல� (�ச�ப� 6, 1823 - அ�ேடாப� 28, 
1900), எ�� பரவலாக அ�ய�ப�ட �ெர��� 
மா�� ��ல� (Friedrich Max Müller) ஒ� 

ெஜ�மா�ய ெமா��யலாள��, �ைழ�ேதச 
ஆ�வாள�� ஆவா�. இ��ய ஆ��யைல� 
ெதாட�� ைவ�தவ�க�� ஒ�வராக� க�த�ப�� 
இவ�, சமய ஒ�பா��� �ைறைய 
உ�வா��யவராக�� க�த�ப��றா�. இ� �ைற�� 
இவ�, ஆ�� ��கைள��, சாதாரண 
ெபா�ம�க��கான ��கைள�� எ����ளா�. 
இவ�ைடய ேம�பா�ைவ�� உ�வா�க�ப�ட, 
�ழ�க��ய� ��த ��க� (Sacred Books of the 
East) எ��� ெபய�ெகா�ட 50 ெதா��க� 
அட��ய ெப�ய �� ��ேடா�யா கால��� 
ஆ�� �ய��க���� சா�றான ஒ� �ைன�� 
��னமாக இ��� �க��ற�.

இவ�,ஆ�ய�க� �.� 1500 ஆ� ஆ�டள�� 
இ��யா���� ���ததாக� ��னா�. ேவத� 
கட��க����, �ேர�க, ேராம ம��� ேநா�� 
�ராண�க�� கா�� கட��க���� ெதாட�� 
க�ட அவ�, ஐேரா��ய� ப�பா� ம��ய 
ஆ�யாைவ� ேச��த ஆ� ஆ�ய�க�ட���ேத 
ேதா�����கலா� என�� க��தா�.

மா�� ��ல�

Á¢Ì¾¢ «Îò¾ Àì¸õ

அ��� வ�� தைல���க�

அரசா�க 
வர�ெசல����டமான� 

க����கமான 
கண�க��ைகயாக �ல 

ப�க�க�� 
சம����க�பட���யதாக 

இ��தேபா��, வர� 
ெசல����ட அ��ைகயான� 

����� 
அர�ய�மய�ப��த�ப������ 

எம� நா��� சமகால 
�ைல�� கண�க��ைக எ�ற 

�ைலைய�தா�� ஒ�வைக 
அர�ய� �ரசாரமாக�� 

அர�ய� �ர�ரமாக�� அ� 
மா�ற�ப���ள�. 

அரசா�க வர�ெசல� ��ட� எ�ப�, அ��த 
��யா���கான அர�� வர���� ெசல���மான 
��டமா��. இ���ட��ைன� ெபா�ம�க� பா�ைவ�� 
ெவ��டேவ��ய� ��யரெசா��� கடைமயா��. 

வ�க�, த�ட�பண�, அரசா�க��� �த��க�, 

ெவ�நா�� �� உத�க� ேபா�றன அர�� வ�மான�க�. 
அரச இய��ர�ைத இய��வத�கான ெசல�, 
அ��க��மான�கைள உ�வா��� பராம���� ெசல�, ம�க� 
நல���ட�க��கான ெசல� ேபா�றன அரசா�க��� ���ய 
ெசல�க�. 

வர���� ெசல���� இைட�� ஏ�ப�� இைடெவ�ேய 
������ ெதாைக என�ப��ற�. இ���� ��� 
ெதாைக�ைன�ச��ப��த அரசா�க�க� �ைன��. �ைற� ஏ� 
��க�, வ�கைள����த�, கட�த� ெப�த� ேபா�ற 
ெசய�பா�க��டாக இ�������ெதாைக 
ச��ப��த�ப��ற�. 

நா��� ெபா�ளாதார� உ��யா� இ��கேவ��மானா� 
������ ெதாைக க���பா����� இ��க ேவ���. 

��� ��� ெதாைகைய� க���ப���� வ�வைகக� ப�� 
உலகளா�ய �� ��வன�க� அரசா�க���� ஆேலாசைனக� 
��ைவ���றன. 

அ�வாேலாசைனக� இ�நா��� ெபா�ளாதார அைம��� 
மா�ற�கைள� ேகா�வனவாக அைம��றன. ���பாக ம�க� 
நல���ட�கைள� ைக��வ�, த�யா�மயமா�க� 
ேபா�றைவேய ஆேலாசைனகளாக அைம��றன. 

இ��ைற 
வர�ெசல����ட��� 
பா�கா�� அைம���� 
ெப��ெதாைக �� 
ஒ��க�ப����ப� 
ெத�வாக�ெத��� ஒ� 
�டயமா��. 
உ�நா���ேபா� ����� 
ஆ��க� பல ஆ���ட 
�ைல��� �ட ெச�ற 
ஆ�ைட �ட இ�வா�� 
60 ���ய� �பா� 
அ�கமாக 
ஒ��க�ப���ள�. 
இல�ைக இரா�வ 
ச�வா�கார ஆ�� ஒ�ைற 
ேநா��� 
ெச��ெகா����பதாக ேநா�க�க� க���ற ேவைள�� 
அதன��பைட�� இ�பா�ய ஒ�����ைனைய�� 
கா�பத�கான வா���க� உ��. 

ெபா�ளாதார வள��� 7% எ�� கா�ட�ப��ற�. இ� 
எ��கால��� ேம�� �டலா� எ��� ெசா�ல�ப��ற�. 

���பாசன���ட�க� ேபா�ற பல  �டய�க� இ��ைற 
வர�ெசல����ட��� உ�ளட�க�ப�� இ� �வசா�க� 
ெதா�லாள�க��� ந�ைம பய��� வர�ெசல����ட� 
ேபா�ற ேதா�ற� உ�வா�க�ப���ள�. 

���யமான இ� அரச ��வன�க�� ந�ட� 
கா�ட�பட��ைல எ�� எ���க��க� 
இ�வர�ெசல����ட� �� ��ற� �ம����றன. 

Äí¨¸Â¢ø ¦ÀÕ¸¢ÅÕõ À¡Ä¢Âø ÌüÈí¸û

க. ஆ��த� | 06-12-2012 

ÓÐ¨Á ÀüÈ¢ µ÷ ¯¨ÃÂ¡¼ø

��. இராஜர�ண� | 13-12-2012 
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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�. 

வர�ெசல����ட� 2013
��ப�க� ெதாட���..

அரசா�க வர�ெசல����டமான� க����கமான 
கண�க��ைகயாக �ல ப�க�க�� 
சம����க�பட���யதாக இ��தேபா��, வர� 
ெசல����ட அ��ைகயான� ����� 
அர�ய�மய�ப��த�ப������ எம� நா��� சமகால 
�ைல�� கண�க��ைக எ�ற �ைலைய�தா�� ஒ�வைக 
அர�ய� �ரசாரமாக�� அர�ய� �ர�ரமாக�� அ� 
மா�ற�ப���ள�. 

இத�காரணமாகேவ கண�க��ைக ேபால அ�லாம� ப�� 
ப��யாக ேத�த� �ரசார� �ர�ர� ேபால அ� 
வ�வைம�க�ப��ற�. 

வர� ெசல����ட��� அரசா�க� ெசல�களாக 
ஒ��க�ப�� பண��, அ�ெசல�க�கான ��ட�க�� 
நா�� ம�க�� வா���� வள������ ெச�வா��� 
ெச��த���யதாக இ����றைமேய வர� 
ெசல����ட��ைன ம�களா�ய நா� ���� அவதா��க 
ேவ��யத�கான அ��பைட� காரணமா��. 

இ��ைற வர�ெசல����ட��� கவ��க�த��த 

�����க�: 

*2013 ஆ� ஆ�� வட��� மாகாண சைப� ேத�த�

*பா�கா�� ���ன��காக 3 வ�ட�க� ெச��ப�யா�� 
வைக�� �வாரண ���� கட� வச�. அத�ெகன 2013 
வர� - ெசல� ��ட��� 1000 ���ய� �பா �� 
ஒ����

*வ�ய �ரேதச மாணவ�க��காக ச��ண�� ச�பா��� 
வழ�க�ப��. நாடளா�ய ���� மாணவ�க��� 
அைரயா���� ஒ� தடைவ ��ைட

*���லா��ைற வ�மானமாக 2.5 ���ய� ெடால� 
எ��பா��க�ப��ற�

*வற���னா� �ரம�கைள எ��ேநா����ள �வசா�க� 
வ��க�� ெப���ெகா�ட கட�க� ெப��ேபாக� வைர 
��க�. வ�� ��றாக ��க�

*���பாசன அ������காக 102 ���ய� �பா ஒ����

*ல� ச�ெதாச ��பைன �ைலய�கைள ஆ�ரமாக 
அ�க��பத�� 500 ���ய� �பா ஒ����

*����� �ைற�க�க�� அ������� 2000 ���ய� 
�பா

*�� ேத�ைல உ�ப��யாள�க��� ெஹ�ெரய� ஒ���கான 
உத�� ெதாைக 3 இல�ச������ 3 இல�ச�� 50 
ஆ�ரமாக அ�க���

*ெதா�லாள�க�� வா��ைக� தர�ைத ேம�ப���ய, 
உ�ப��க�� தர�ைத �ைறயாக� ேப�ய ெப��ேதா�ட� 
க�ப�க��� உத�

*ஆைட� �ைற����� 5000 ���ய� ெடால� வ�வா� 
எ��பா��க�ப��ற�

*2013 ஆ� ஆ��� ெபாலன�ைவ, அ�பாைற, 
��ேகாணமைல ஆ�ய மாவ�ட�க�� 
நட�த���ட����ள ேதச���� ம�ட� க�கா���� 
60 ���ய� �பா ஒ����

*ெவ�நா�டவ�க��� கா�கைள ��க� தைட

*�காதார ேசைவகைள ேம�ப���வத�காக 125 ���ய� 
�பா ஒ����

*�காதார ேசைவகைள ேம�ப���வத�காக 125 ���ய� �பா 
ஒ����

*க��� �ைற�� 306 ���ய� �பா (ெமா�த உ�நா�� 
உ�ப���� 4.1 �த�) ஒ����

*ஊடக�யலாள�, கைலஞ�க��� வ����லா கடைன� 
ெப���ெகா��பத�காக 200 ���ய� �பா ஒ����

*அரச ஊ�ய�க��கான ேமல�க ெகா��பன� 1500 �பாவாக 
அ�க���

*�ர�தர வ�மான��லாத 65 வய��� ேம�ப�டவ�க��� 
5000 �பா

* இல�ைக�� பா�ய� ��ற�க�� பர�ப�

* ம�த�க�� பா�ய� ேதைவ ப��ய ச�க 
ம��� ��ஞான ��யான பா�ைவக�

* பா�ய� ��ற�க�� ெப��க��� �ரதான 
ப�கா�களான ெவ�ஜன ஊடக�க�

* பா�ய� �த��ர�

* பா�ய� வ��ைறகளா� பா��க�ப�ேடா� எ�� 
ெகா��� சவா�க�

* இ��ர�சைனைய ஒ�� ��ைவ�க�ப�� வ�� 
���க� ப��ய கல�தா�� 

இல�ைக�� ெப��வ�� பா�ய� ��ற�க�
(இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர�� )

ம��� வ�க மாஃ�யா


