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

121 , ஹ�ட� ேல�, 
ெ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� 6:00 
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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FB group : facebook.com/groups/ssscircle/

வைல�தள� : circle.thulaa.net

Å¨ÄôÀ¾¢× : circlelk.blogspot.com

14-01-2013  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : காத�
�ற�த உைரயாட�

1999 இ� �ென�ேகா அைம�� எ��த 
����ப� ஆ��ேதா�� ெப�ரவ� மாத� 
21� நா� அைன��லக� தா�ெமா� நாளாக� 
கைட����க�ப��ற�. ெமா��ய� 
ப�பா���  ப�வைகைமைய�� ப�ெமா�� 
ப�பா��ைன�� ஊ������கமாக இ�நா� 
���ய��வ�ப��த�ப���ள�. 

2013� ஆ���கான அைன��ல தா�ெமா� 
நா� "தா�ெமா�� க���கான ��க�" எ�ற 
ெதா��ெபா���, தா�ெமா�� க���ைன 
ஆத��பதாக��, தா�ெமா��லைம�த ��க� 
ெவ��ட�ப�வைத ஊ����பதாக�� 
அைம�ற�.

பா��� அைம���ள �ென�ேகா 
தைலைமயக���, "��க�� ����க�� 
உ�ளட�கலாக, தா�ெமா��� ��க��" 
எ�ற ெதா��ெபா��� �க�ெவா��� 
இ�நா�ைன ஒ�� 
ஒ���ப��த�ப���ள�. 

அைன��லக தா�ெமா� நா�

Á¢Ì¾¢ «Îò¾ Àì¸õ

அ��� வ�� தைல���க�

'காத� இ�ைலேய� சாத�" 
எ�ப�� 'ஒ�வைர �ைன�த 
மன�� இ�ெனா�வ��� 

இட��ைல" எ�ப�� ம�த 
இ��ைப�� ம�த மனைத�� 
ச�வர �ள��� ெகா�ளாத 

மய�கமான ��தைனக�. 

காதைல� கன�ல����� 
யதா��த உல��� 

��ெட���� ப� ந��� 
���பாக இைளய 

தைல�ைற�ன� �� உ�ள�.

��மண� எ�ப� ஒ� ச�க ஏ�பா�. காத� எ�ப� இ�வ��� 
இைட�லான ேநச�. ��மண� எ�ப� ���ப� எ�ற ஏ�பா� 
உ�வான ��னேர ப��ப�யாக ஒ�ெவா� ச�க���� �ைல 
ெப�ற�. காத� எ�ப� இய�பான மன�ைல சா��த �டய�. காத� 
எ�ப� ெத��கமானேதா ��தமானேதா �ற�ல��� அ�பா�ப�ட 
��தைனகளா� உ�வைம�க�ப�ட ஒ�ேறா அ�ல. யா� எ�வா� 
�ய�றா�� அ�� உட�சா��த பா�ய� ேவ�ைகக�� 
அ��பைடயான ப�ைக ம�த��க இயலா�. எ��� 
ெவ��தனமான இ�ைச��� காத���� ேவ�பா� உ��. ஏென�� 
��ைனய�� ெவ�மேன ஒ� ேவ�ைகைய� த��பத�� ேமலாக 
ேவ� எ��� இ�ைல. 

���ப� எ�ப����� ��மண� எ��ற சட�� உ�வானத� 
காரண� ச�க��� ஆைண �த�ைம�ப���� த�ைம ேம�� 
இ��க� ெப�ைமேயயா��. ெவ� �ல ச�க�க� �ல�காக ஒ� 
ெப���� ஒ� ஆ� எ�ப� ��யாக�� ஒ� ஆ��� ஒ� 
ெப� எ�ப� ெபா�வாக ���ப�த�க நட�ைதயாக�� உ�ளன. 
இ�� �த� ப�� ஆணா��க��� ெத�வான ெவ��பா� ம�ற� 
ஒ� ச�க��� உ���பா����� ேதைவயானைமயா� 
கால�ேபா��� உ�வான�. �� �����ட �ல���க� ேபாக 
ஏைனய ச�க�க�� ஒ� ெப� ஒ���� ேம�ப�ட ஆ�க�ட� 
பா�ய� உற� ைவ����ப� க�� த�டைன���ய ��றமா����� 
அேத ேவைள ஒ� ஆ� பல ெப�க�ட� பா�ய� உற� 
ைவ����ப� பல இட�க�� ஏ�க�ப�ட நட�ைதயாக�� 
���ப�தாகததான ���ைலக�� �ட� ெப��பா�� ம���க� 
��யதாகேவா கவ���� எ��க�படாததாகேவா இ���றைத� 
காணலா�. இ��தமான ஆ�-ெப� உறைவ� காத� எ�ற 
வைக�னதாக ஒ� ச�க� க��வ� அ�ைம. இ� ��மண�� 
காத�� ��த�ப��த�ப�டத� �ைள� எ�ேற �ைன��ேற�. 

ெப�ைண� ெபா��த வைர�� ெபா�வாகேவ ��மண�� காத�� 
�ர�தர� எ�ற க���பா���� உ�ப���றன. ��மண�ைத 
�ர�தரமா��வ� ச�க�க�� இய�மான�. எ��� காதைல 
�ர�தரமா��வ� இயலாத�. இ�வ�ைட�லான ேநச� ���ப 
வா��ைக�� வ��ப�ட 
ெதாட���யான உறவாட� 
�ல� வ��பட� தவ� 
நாளைட�� வ��ழ�� 
இ�லாம� ேபாக�� இய��. 
காத�� இட��� க�� பைக 
�ட வ�� ேசரலா�. 
இ�வாறான �ைலைமக�� 
மண����கான உ�ைம 
ச�ப�த�ப�ேடா�� 
த��ப�ட ந�ைம��� 
�ழ�ைதக� இ��தா� 
ெபா�வாக நா� ந��வத�� 
மாறாக� �ழ�ைதக�� 
ந�ைம��� ஏ�ற�. எ��� 
���ப�ைத� தன� 
அ��பைடயான ஒ� அலகாக� 
ெகா�ட ஒ� ச�க அைம��� 
���ப�க�� �ைத� 
ச�க��� �ர���� வ� ெச�யலா� எ�பதா� ���ப அைம�ைப� 
கா�பா���ற �ய��க� ச�க��� பலேவ� ம�ட�க��� 
ேம�ெகா�ள� ப���றன. 

�ல�ைடைம� ச�க��� வள���ேயா� ஓ�� உ��க�� 
�ல�ைடைம� ச�க� ��தைன�� ���க ��யாத ப��யாக 
இ��� வ�த ��மண� ���ப� எ��ற அைம���க� 
�தலா�ய��� வ�ைகேயா� ெம�ெம�ல ஆ�ட�க�� 
எ�லாவ�ைற�� ��பைன���யனவாக� க���ற ��ேன�ய 
�தலா�ய� �ழ�� ���த ெந��க����ளா���ளன. ��மண� 
ெச�யாமேல ஒ�றாக வா�த�, ��மணமானவ�க� ���ய 
கால��ேலேய ��த�, ஒ�வ� அ��த���� பல �ைற ��மண� 
ெச�த� எ�பன இ�� ேம��� �தலா�ய� �ழ�� ஏ�க�ப�ட 
நட�ைதகளா� ��டன. இைவ �தலா�ய ச�க��� �ைளவான 
��க�க�. இ�வாறான ேபா���க� �ல�ைடைம� ச�க� 
��தைன���� இ�ன�� ச�யாக ��படாத ஆ�ய �தலா�ய� 
ச�க�க��� த� பா��ைப� ெச��த� காணலா�. 

ஹÄ¡Öõ ¦À¡Ð ÀÄ §ºÉ¡×õ

அ�� �சா��� | 21-02-2013 
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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�. 

காத�
��ப�க� ெதாட���..

அவ��� ச� �ைழகைள அைவ �க�� ச�க� �ழ����� 
���� ம����வ� ச�யாகா�. எ��� நம� ���ய�க� நா� 
பழ�க�ப�ட ச�க� �ழ�� ��தைன���� 
நைட�ைற���� எ��� ��ப�வ��ைல எ�பைத�� 
ஏ�றாக ேவ���.

��மண�க� எ�லாேம ���ப���� இட���ேயா காத��� 
இட���ேயா நட����க� ேதைவ��ைல. எ��� �����ட 
���ப�, ச�க வைரயைறக�� ெவ�ேய மணமாகாத வய�வ�த 
ஆ�� ெப��� ச����ற வா��� ம��க�ப��ற�. வ��க� 
எ�பத�� ேமலாக� சா� எ�ப� இ�ெனா� க���பாடாக 
அைம�ற�. எனேவ கா�ய�க��� இல��ய�க��� 
காதலாக�� �ய�வர� ேபா�� ெப�க�� �யா�னமான 
ெத��களாக�� கா�ட�ப�வன�� உ�ைம�� �க�� 
வைரய��க�ப�ட ெத��கேள அ�லாம� ��ைமயான 
�த��ரமான ெத��கள�ல. 

ெகால�ய��� வ�ைகையய��� �தலா�ய உ�ப�� உற�க� 
�ல��ர���வ உ�ப�� உற�க�� இட�ைத� ����� 
ெகா�டா�� �ல��ர���வ ச�தாய� ��தைனக����� நம� 
ச�க�க� ��பட��ைல. எனேவ ��மண�க� ெப�மள�� 
ஏ�பா� ெச�ய�ப�டவா� அ�ல� ஏ�க� ��ய ச�க 
எ�ைலக�� உ�ப�டவா� நைடெப���றன. இ�த எ�ைலக� 
ெகா�ச� ��� க���ளன எ�ப� உ�ைம. எ��� 
த�ழ�ைடேய வ��க�, ெபா�� வச�, சா� எ�பன 
��மண�ைத� ��மா��ப�� இ�ன�� ���ய ப�� 
வ����றன. நகர� �ழ�� இ�வாறான எ�ைலகைள ��� 
காத� எ�ற அ��பைட��� �ற த��க�� அ��பைட��� 
��மண�க� நட���றன. ஆனா� அைவ ச�க 
ேவ�பா�கைள� தக��பத�� மாறாக அவ�ைற உ�வா��� 
ெகா��ற த�ைமைய�� நா� காணலா�.

ேவ�ப�ட வ��க� அ�ல� சா�ைய� ேச��த இ�வ� 
மண����� ேபா� இ� ��ப��ன�� சா�ய� 
��தைனக����� ��ப�டவ�களாக இ�லா�ேபானா� 
த�ப�க� இர�� ���ப�கைள�� இைண��ற ச�க� 
பாலமாக அைமய இயலா� ேபா�ற�. எனேவ இர�� ச�க 
அைடயாள�க�� ஒ����� அவ�க� உ�வா�க�ப���றன�. 
ந�ன �தலா�ய� �ழ�� அவ�க� ேவெறா� அைடயாள� 
ெபறலா�. நம� �ழ� அ�ப�யானத�ல.

இ�தைன நைட�ைற� �ர�சைனக�� இைட��க�� 
இ���� காத� எ�வா� சா�, மத�, ெமா�, இன� ஆ�ய 
எ�ைலகைள எ�லா� தக��� ெவ�� ெகா���ற� எ�ப� 
ப��ய �ைன�கைள நா� இல��ய�க��� நாடக�க��� 
அைன���� ேமலாக� ��மா��� கா��ேறா�. ஆனா� 
'காத�� ெவ��, ��மண�" எ�பத�� அ�பா� இ�த �தமான 
�ைன�க� ேபாவ��ைல. அைவ உ�வா��� மேனார�ய� 
கன�களா� அத�க�பா� ஒ� அ� எ��� ைவ�க 
இய�வ��ைல. அ��� ���யமாக இள ெந�ச�கைள� 
கன�க�� ஆ���� கா� ச�பா��க ம��ேம அைவ உத��.

எ�வாறா��� ச�க ேவ�பா�கைள ��� காத���� ��மண� 
ெச�தவ�க� இ���றா�க�. அவ�கள� காத�� ெவ�� 
காத��காக� சா�, மத, இன ேவ�பா�கைள� கட�� 
ேபாவ�ட� ���மா�� அ� அவ�கள� காத�� ெவ��யாக 
அைமயாலா�. அ� ச�க ேவ�பா�க�� எ�ரான 
ெவ��யா��டா�.

ச�க ேவ�பா�கைள� ெசா���� ெசய��� �ராக��� 
வாழ���ய இ�வர� காத�� ��மண�� ச�க மா�ற���கான 
வ�ய க��களாக அைமய வா�����. அ�ப��ப�ட 
காத�கைள� ேதச ��தைல, ச�க ��தைல ேபா�ற 
ேபாரா�ட� �ழ�க� உ�வா����ளன.

காத�� ��மண�� ச�க� சா�பான ச�க 
வைரயைறக���ப�ட �டய�க� எ�ப� யதா��தமான�. 
ஆனா�� ச�க��� மர�வாத வ����த�க��� ப��� 
ேபாகாம� ச�க�சா�பான �ைற�� ச�க�ைத ��ேனா��ய 
�ைச�� உ�����ற �தமாக�� அைவ அைமய இய��.

1. ஹலா� ப��ய அ��க�� ஹலா� சா��த� ப��ய 
�ள�க��.

2. இ���ள ச�ைத� ெபா�ளாதார��� ஹலா�� 
வ�பாக�.

3. ஹலா� �வகார��� ����க�� �ைல�பா�.

4. ��கள ப��த க��ேபா�� அைம��க��ைடய 
வரலா�� ��ன���

5. ��கள ப��த க��ேபா�� அைம��க�� ஹலா� 
ெதாட�பான�� ����க� ெதாட�பான�மான 
�ைல�பா�.

6. இ�த �வகார��� எ�ட�பட���ய 
இண�க�பா�க�. 

ஹலா�� �� பல ேசனா�� 
(இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர��)

'காத� இ�ைலேய� சாத�" எ�ப�� 'ஒ�வைர �ைன�த மன�� 
இ�ெனா�வ��� இட��ைல" எ�ப�� ம�த இ��ைப�� 
ம�த மனைத�� ச�வர �ள��� ெகா�ளாத மய�கமான 
��தைனக�. காத� எ�ப� வா�ைவ� ப��ய�� ஒ��ைம�� 
ேபாரா�ட�� எ�ற வைக�� ச�க��ட� ேச��� 
ெசய�ப�வைத� ப��ய�� எ�ப� ச�க� பய��ள 
ந�வா���கான ��;தைன.

காதைல� கன�ல����� யதா��த உல��� ��ெட���� 
ப� ந��� ���பாக இைளய தைல�ைற�ன� �� உ�ள�.

காத� வரலா�

எ���� காத� ப�� இ� ���ய எ�ண�க� காண�ப�டன. 
ஒ��, காத� அ�ைம�ப���� ச��ைய� ெகா�ட� எ�ப�. 
ம�றய� ஒ� காத��� ஒ� ெப� இ�லா��டா�� 
பரவா��ைல ஆனா� ஆ� இ�லாம� இ��க� �டா� 
எ�ப�. எ���ய க�ெவ��க�� காதைல� ����� ��னமாக 
ஒ� ��ேகாண�, ஒ� வா�, ஒ� ஆ� எ�ற ���� ேச��� 
அைமவதாக�� இ� ஆைண ���ய��வ�ப���� 
கா��வதாக�� உ�ள� என ஆ�வாள�க� �������றன�.

காத� ��மண�ைத ேநா��யதாக அைமய��ைல. காத��� �� 
��மண� எ�ப� க�டாயமாக இ��க��ைல.

ப�ைடய �ேர�க��� காத� எ�ப� ஐ�� வைகயாக� ���� 
ேநா�க�ப�ட�. ஆ�மா�� காத�, உட�� காத�, அ��� 
காத�, இர�த உற�க�ைடேய காண�ப�� இய�ைக� கவ���, 
����ன���� ���ேதா�ப� ெச�ேவா����ைட�லான அ�� 
என ஐ�� ப��களாக அ� பா��க�ப�ட�.

அ��ட� இ� ஆ�க���ைட�லான காத� பரவலாக� 
காண�ப�ட�. இதைன யா�� எ���க��ைல.

�ேர�க���� எ����� ெப�க� ��கைள� சா��தவ�களா� 
இ��தன�. ேரா�� ெப�க� ச�� அ�க �த��ர� 
ெப����தன�. இதனா� ேரா�� காத�� ெப�க��� ச�ேற 
அ�க ���ய��வ� �ைட�த�.

காத�� ��மண��ன�� ���ப��ன�� ���ய��வ� ச�ேற 
அ�க���� காண�ப�ட�.

ேரா�� காத�� ���ய��வ� ���� �ல ஆ�வாள�க� 
��வ�� க��ைத� ெகா����தன�. அதாவ� �ேர�க�க� 
தம� உடைல� ப������ல� �ரா�� ேப�ன�, ஆனா� 
ேராம�க� ஓ��� �ல� தம� உடைல� ேப�ன�. இவ�க�� 
ஓ��� கைல�� காத�� ம��ேம இ��த� எ�பா�க�.

ேப��யா�� இல��ய�க�� காத� ���ய பா�ெபா�ளாக 
இ��த�. காத� �க�� ��த� த�ைம வா��ததாக� 
க�த�ப�� வ�த�. அ��ட� ���யமான ஒ� க���� 
இ��த�. எ�னெவ��, எ�லா� காதலா� �ழ�ப����த� 
எ�லா� காத��கா�� இ��த�.


