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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

20-12-2012  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : த�ழ�ைடேய காண�ப�� சா�ய� ��தைன 
ெதாட�க�ைரயாட� : �. அேனாஜ�

���� �� ராஜ��க� (�ற�� : 1734. 

இற�� : ஜனவ� 2, 1782). 

இல�ைக�� இ�� ம�னரான இவ� 
க�� இரா��ய��ைன 35 ஆ��க� 
ஆ�� ெச���ளா�. இவ� 
ெத����யா�� ம�ைர நாய�க 
வ�ச�ைத� ேச��தவராவா�. இவர� 
இய�ெபய� க�தசா� ஆ��. க�� 
ரஜமகா �காைர, தலதா மா�ைக�� 
உ��ற ஆலய� ேபா�றவ�ைற� 
க����த இவ� �லாப� ��ேன�வர� 
ேகா�ைல�� �ள� க������ளா�. 

ஐேரா��ய ஆ��ர��பாள�கைள� 
ெதாட���யாக எ����வ�த ராஜ��க�, 
ஒ�லா�த�� கைரேயார 
�ைலக��ெக�ரான ெவ��கரமான பல 
இரா�வ� தா��த�கைள 
வ�நட����ளா�. 

���� �� ராஜ��க�

Á¢Ì¾¢ «Îò¾ Àì¸õ

அ��� வ�� தைல���க�

1970 க�� நைடெப�ற� ேபா�ற 
ேபாரா�ட�க� இ�ேபா� 

பய�ப��த ��யா�. ஏென�� 
இ�ேபா� ��டாைம� 

ெகா�ைமக� இ�லாெதா��க� 
ப����டன. ம�க� அ�மன�� 

ம��� சா�ய ேவ��ைம 
காண�ப��ற�.  இ�ப�யான 

�ைல�� சா�ய���ெக�ரான 
��ய ேபாரா�ட� 

இள�தைல�ைறகைள 
����ண�� அைடய� 

ெச�வதாகேவ இ��கேவ��� 
அ��ட� பைழய ேபாரா�ட�க� 

ப��ய வரலா�� இைளய 
தைல�ைற��� க���தர� 

படேவ���.

சா�ய� எ�ப� அ��பைட�� ம�கைள� �ள�ப��� 
ஒ���� ெசய�பா�க��கான ஒ� க���ய�. ஏ�றதா�வான 
ச�க அைம��� �ர��ேவா��� உ�யதாக உ�ள 
அ�கார�ைத� ேப��ெபா��� வ�வைம�க�ப�டேத 
சா�ய�.

சா�ய ச�க� ஆர�ப கால������ காண�ப�டா�� சா� 
ஏ�றதா��க� ��னா�ேலேய ேதா��ன. ���த �ரேதச��� 
அ�கார�ைத� ெப�ற ஒ� சா�� �� அ�கார��னா� ம�றய 
சா�� ���கைள தா�� ப�����க ேவ���. ��னா�� 
அவ�ைற �யாய� ப��த��காகேவ�� தம�� ஏ�றதாக 
சா��ர�கைள�� அைம��� ெகா����கேவ���.

இல�ைக�� ச�க� க�டைம�ைப� ெபா��தவைர�� த�ழ� 
��களவ� என ெபா��பா�ைமயாக எ�லா� ச�க��ட�� 
சா� அ��பைட� க��மானமாகேவ ஆர�ப� ெதா�� 
இ����ள�. இ�� இ��யா�� ப�பா��� ெச�வா�� 
���யமான�. இ��யா���� இல�ைக��� இைட�� 
காண�ப�ட ��ட ப�பா��� ெதாட�பான� இல�ைக 
��வ��� பல ��ய பழ�கவழ�க�கைள�� சட��கைள�� 
ச�க அைம���ைறகைள�� ேவ��ற வ� ெச�த�. 
ஆனா�� இ��யா�� த�ேபாதய �ைல�ட� பா��ைக�� 
இல�ைக�� பாடசாைல� க��, ேவைலவா��� ஒ����, 
பார�ம�ற ஆசன ஒ���� ேபா�ற வ���� சா� சா�பான 
இட ஒ����க� �ைடயா�. ��மண� ச�ட�க��� சா� 
இட�ெபற��ைல. எ��� இல�ைக�� வா���ற த�ழ�, 
��களவ� ஆ�ய ேத�ய இன�க� இ��� வ�வான சா�� 
ப��ைல அைம�ைப த�மக�ேத ெகா������றன.

இ�த� தா�க� த�ழ�ட�� ம��ம�லா� ��களவ�ட��� 
காண�ப�ட ேபா�� அத� உ��ர� எ�னேவா த��� 
ச�தாய��ட�தா� 
அ�கமாக 
ெவ��ப���ள�. 
இல�ைக�� த�� 
ச�கமான� பலவைக��� 
ஒ��க�ப��, 
வ��ைற��� 
ப��த�ப�� ஒ� 
இர�டா� தர ச�கமாகேவ 
நட�த�ப�� வ��ற�. 
இ�ப� இ��ைக�� 
த�ழ�க�� ஒ�ப���ன� 
இ�ெனா� ப��� 
த�ழ�க��� சா��� 
ெபயரா� ஒ����ைறைய 
பய�ப����ற�.  இ� 
�க�� கவைல���ய 
�ைலயா��. 

த��� ச�க��டேய காண�ப�ட அகமண�ைறயான� சா�ய 
அைம��� வ�ைமைய� தா��� ஒ� �ணாகேவ 
இ����ள�. அகமண �ைற�ல� ���த ஒ� சா� ேம�� 
வ��ெபா��ற�. இ��� �ட அகமண �ைற �ழ�வ�தா�� 
ஒ���டள�� �க�� �ைற����ட�. இதைன �ட 
மதமான� சா�ைய வ�ைம� ப���� ஒ� �க�ெப�� 
கார�யா��ள�. சா�ய அைம�ைப�� அத� 
ஏ�றதா��கைள�� மத� கால�காலமாக அ��க��� 
வ���ள�.

த�ழ�டேய சா�ய� ��தைன இ�ன�� ெதாட��� 
ெகா��தா� இ���றதா எ�� அ��க� 
ேக��ெய�வ���. இத�� ப�� ேத��ேபா� இதைன இ� 
ேவ� தள��� ஆராயேவ��ய கட�பா� ேதா���ற�. 

ºã¸ Å¢ï»¡É ¸ü¨¸ Åð¼õ 2013

�ற�த கல��ைரயாட� | 03-01-2013 
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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�. 

த�ழ�ைடேய காண�ப�� சா�ய� ��தைன 
��ப�க� ெதாட���..

ஒ�� க���ய� தள�, ம�க�� மன�ைல�ட� 
ெதாட��ப�டதாக இ� அைம�ற�. ம�றய� ெபா�ளாதார� 
தள�, ஒ� ச�க��ைடேய �ல�� உ�ப���ைற 
ெபா�ளாதார� கார�களா� ெச�வா��� ெப�� ஒ� 
தளமாக இ� இ���ற�.

அ�த வைக�� சா�ய� க���ய� தள��� இ�ன�� 
ேவ�����ள� எ�ப�  ஏ���ெகா�ள�பட ேவ��ய 
உ�ைமயா��. ஆனா� ெபா�ளாதார தள��� 
�தலா���வ வள��� சா��� �ல அ��பைட� 
��கைள� தக�����ட�. ஆனா� சா�ய� தன� 
ெபா�ளாதார அ��பைடைய� ����மாக 
இழ���ட��ைல.

ெப��பா�ைமயான தா��த�ப�ட சா��ன� ெபா�ளாதார 
அ��பைட�� இ�ன�� ���ைல�ேலேய உ�ளன�. 
சா�ய ப��ைல அைம��� உ�ச��� இ���� ஒ� சா�, 
வ��க �ைல�� ஆ��வ��க �ைலயாக மா����ப� 
ேபா�� �க அ�ம�ட��� இ���� ஒ� சா� வ��க 
�ைல�� உைழ���ற ம�களாக இ��� வ���ற �ைல 
ெதாட��ற�. இைட�ப�ட சா�க�� �லவ��� ஒ� �� 
���ன� ஆ��வ��க �ைலைய எ����ள ேபா��� 
ெப��பா�ைம�ன� ெபா�ளாதார �ைல�ேலேயா அ�ல� 
அர�ய� �ைற�ேலேயா ெப�ய மா�ற�கைள எைத�� 
அைட�தவ�களாக இ�ைல எ�பேத உ�ைம. உ�ைம�� 
�தலா���வ� சா�ய ���யாச�ைத வ��க ���யாசமாக 
மா������ற�.

�ல�ர���வ��� இ��த� ேபால�லாம�, �தலா���வ 
வள�����, சா�ய� க�டைம��� �ல ெந��� 
த�ைமக� உ�வா�க ���த� எ�ப� உ�ைமதா�. 
ஆனா� சா�ய��� அ��பைடைய அதனா� தக��ெத�ய 
��ய��ைல. ��ய�ைல எ�பைத�ட 
�தலா���வ���� சா�ய� க�டைம�ைப� 
தக��ெத�வ� எ��த இலாப�� இ�ைல.

�தலா���வ வள����� சா�ய�க�டைம�பான� 
ஏ�வாக ��கைள� த�னக�ேத ெகா��������ற�. 
இ��யா ேபா�� ெப��பானைமயான ம�கைள 
தா��த�ப�ட சா�யாக� க�த���ய ஒ� நா��� சா�ய 
அைம��� ���ைல�� இ���� அ�க எ���ைகயான 
ம�கைள �� உைழ�பா�களாக இல��� ெபற���யைம 
�தலா���வ�ைத� ெபா��தவைக�� பா�ய சாதகமான 
அ�சமா��.

தன� அ�றாட வா��ைக� �ைழ���காக ஒ� 
���ெதா�லா�யாக ஈ�ப��த�ப�� தா��த�ப�ட 
ெதா�லா�, �தலா���வ வள����� �� உைழ�� 
எ�ற ஒ��ட� ம��ேம இைண�க�ப�� ேபா��� 
அவரா� ஏ�கனேவ �ைண�க�ப�ட சா�ய��� 
�ல������ �ள��யாத �ைலேய உ�ள�.

எ�னதா� உ�ப���ைற மா�னா�� சா�ய� ��தைன 
���ெய����ட�பட��ைல. �ல�ெபய� த��� 
ச�க�ைத எ��� ேநா���, இல�ைக�� இ��த ச�க 
உ�ப���ைற �ல�ெபய� ேதச�க�� இ�லாதேபா�� 
அவ�க�ைடேய சா�ய� ��தைன ெதாட��த 
வ�ணேம��ள�.

சா�ய�ைத� ெபா��தவைர ெபா�ளாதார தள�ைத� 
தா���� க���ய�� த�மான� �க�� ெச�வா�� 
��கதாகேவ��ள�. சா�யமான� சாதாரணமாக ெபா�ளாதார 
�ைலைமகேளா� ஒ�வைகயான உறைவ ெகா����� 
ேபா��� அைத�� தா�� ச�க� க�டைம�� ப�� 
காலகாலமாக இ���வ�த ேகா�பா�க�� ��தைனக�� 
��� ��ப� ெத���. 

* ெச�ற ஆ���கான ��ட�க� ெதாட�பான 
��பா�ைவ

* ெச�ற ஆ��� எ��ெகா�ட சவா�க� 
ெதாட�பான உைரயாட� 

* இ�வா���கான அ��பைட �க���� 
��ட�க�� எ��பா����க��. 

* ஒ��க�படேவ��ய வள�க� ெதாட�பான 
உைரயாட� 

* ��ய ��ட�க��கான ெபா����க� 
ப���த��த� 

ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட� 2013
(இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர��)

சா�ய��� அ��வாரமாக ெபா�ளாதார� தள�ைத�� 
ேம�க��மானமாக க���ய�� தள�� ஆர�பகால��� 
பா��க�ப�ட�. ��னா�� சா��ய��� அ��வாரமாக 
க���ய�� தள� மா�����ற�. அதனால�தா� 
ெபா�ளாதார அைம��� உ�ப�� �ைறைம�� மா�ய 
ேபா��� சா�ய�தா� ��� �ைல�க� ��யதா��ள�.

இ�ேபா� நம� ச�க��ைடேய அகமண�ைறயான� 
ஏற��ைறய �ைற���ளைம�� சா�ய��� ��ய�ைத� 
�ைற���ள�. ஆனா�� ��மண� எ�ற ேப�� 
எ��ேபா� சா� பா���� �ைற இ�ன�� 
மா��ட��ைல. ��மண���� சா�ைய� ������ 
மணமக�, மணமக� ேத�� �ள�பர�க��� எம� 
ச�க��� இ�ைறவைர��� �ைறேவ���ைல. தா�க� 
சாதாரண வா��� ம�றவ�க�ைடேய சா� ேவ�பா� 
கா��வ��ைல என ெசா��� பல�� ��மண���� 
ம��� சா� பா��க ேவ��� எ�ற �ைல�பா��� 
உ�ளைம க���.

எம� ச�க����� இ���� இ�தைகய சா�ய ��தைன, 
�ர�பா�க� எ�பன ச�க இய�க�ைத� த��பேதா� 
ச�க��� வள����� ���க�ைட ேபாட�� ெச��ற�. 
ச�க�ைத ேவகமாக இய�க ��யாத வ�ண� 
க���ேபா�� ைவ��ற�.

சா�ய �ர�பா� எ�ப� இ�� வைர த�ழ� ச�க 
அைம��� ெவ�ேவ� வைக�� இட� ெப�� வ���ற�. 
அ�தைகய �ர�பா�கைள இ�லாதா�� ஒ� சம��வமான 
ச�க�ைத உ�வா�க ேவ��ய� கால��� ேதைவ. 
இத�கான ேவைல���ட�க� நட�த�படேவ���.

இ�� ஒ� ���யமான சவா� எ��ற�. அதாவ� 1970 
க�� நைடெப�ற� ேபா�ற ேபாரா�ட�க� இ�ேபா� 
பய�ப��த ��யா�. ஏென�� இ�ேபா� ��டாைம� 
ெகா�ைமக� இ�லாெதா��க� ப����டன. ம�க� 
அ�மன�� ம��� சா�ய ேவ��ைம காண�ப��ற�. இ� 
ச�த��� ச�த� க���க�ப�ேட வ��ற�. இ�ப�யான 
�ைல�� சா�ய���ெக�ரான ��ய ேபாரா�ட� 
இள�தைல�ைறகைள ����ண�� அைடய� 
ெச�வதாகேவ இ��கேவ��� அ��ட� பைழய 
ேபாரா�ட�க� ப��ய வரலா�� இைளய தைல�ைற��� 
க���தர� படேவ���.

‘சா�ய அைம�� தகர��� சம��வ �� ஓ�க���’’ எ�ற 
அ��பைட�� ��ய ச�க மா�ற���கான ேபாரா�ட�க� 
ெதாட��� ��ென��� ெச�ல�பட ேவ��ய� 
அவ�யமா�ற�.


