
ெ
º
ö
¾
ிÁ
¼
ø
 
- 
9
1
 
| 2

8
-0

2
-2

0
1
3
 

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

21-01-2013  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : ஹலா�� ெபா� பல ேசனா��
ெதாட�க�ைரயாட� : அ�� �சா���

ஆ�. ��ைதயா த�� த�ட��� ெபா�ைய��, 

த��� த�ட�� ெச�வத�கான 

ெதா���ப�கைள�� உ�வா��யவராவா�. இவ� 
த�� த�ட���ெபா��� த�ைத என 
அைழ�க�ப��றா�.

��ைதயா யா��பாண����ள �������� 
ெப�ரவ� 24 1886 இ� �ற�தா�. இவ�ைடய 
த�ைதயா� ராம��க� ��ல�� ஆ��க நாவல� 
அவ�க�� �ட�க�� ஒ�வராக இ��தவ�. 
��ைதயா அவ�க� தா� க�� ���த த�ட�ைச 
"�டா�ட��" ெப�ய த�ட�� எ�� 
�����டா�. அ� �ற�பான பல அ�ச�கைள 
உைடய�.  இவ� உ�டா��ய நகரா �ைசையேய 
இ��� த�ட�� உ�ப��யாள�க� 
உபேயா���றா�க�. �தலாவ� உலக ��த� 
���த ���, தா� க�� ���த �ைச� 
பலைகைய ெஜ�ம����ள ைசட� அ�� 
நளமா� எ�ற �யாபார ��வன��ட� இவ� 
ஒ����� அ���கைள உ�வா��னா�. ெப�� 
எ���ைக�� அைத இற��ம� ெச�� ���� 
வ�தா�. 

��ைதயா அவ�க� �ற�த ச�க ேசைவயாளராக�� 
�ள��னா�. கால� ெச�ற ெத�வ�காம� 
ஆசா�ய�ட� ேச��� ��ைச� ைக�ெதா��� 
அ������� உைழ���ளா�. இல�ைக�� 
நைடெப�ற வ���� கலவர�கைள� ப�� 
ஆ��ல��� �� ஒ�� எ����ளா�. ஆனா� 
அ��� அ�சாவத�� ��னேர அவ� 
காலமா���டா�

ஆ�. ��ைதயா

Á¢Ì¾¢ «Îò¾ Àì¸õ

அ��� வ�� தைல���க�

ஹலாேலா� ����டாத இ�த� 
ேப�னவாத �க����ர� 
ப��ப�யாக இல�ைக�� 

��பா�ைம� ேத�ய இன�க�, 
���க� யாவ��� ��� 

தன� தா��தைல� ெச���.
. அத�ேபா� ��பா�ைம� 

ேத�ய இன�க�� ���க�� 
��கள ப��த�க�� இ���� 

ந���ச��கைள�� 
இைண���ெகா�� 

ஒ��ைண�� ேபாராடேவ��ய 
ேதைவ உ�வா��. 

ஹலா� எ�ற ெசா� இ�லா�ய ந���ைகக��ப� 
"ஆ�மான�" எ�ற அ��த��� பய�ப��த�ப��ற�. இத�� 
எ���ெசா� "ஹரா�" அ�ல� "�ல�க�ப�ட�" எ�பதா��. 
உண� ெதாட�க� ம�த�� நட�ைத வைர��� ஆ�மான� 
எ�, �ல�க�ப�ட� எ� எ�� ���த�ய�ப��ற�. 
எ����கா�டாக, ெபா� ெசா�வ� ஹரா�; உ�ைமைய� 
ேப�வ� ஹலா�. நாணயமாக நட��ெகா�வ� ஹலா�; ஏமா�� 
ேமாச� ெச�வ� ஹரா�. 

எ�லா� ச�க�க��� இ��ப�ேபால இ�லா�ய� 
ச�க���� ஏ�க�ப�ட உண�க�� �ல�க�ப�ட 
உண�க�� உ�ளன. இ�ேவ��� �ல��� இ�லா�ய 
ந���ைகக�� அ��பைட�� வ�தைவ. இற�த �ல�� 
ஒ��ைன ெவ�� அத� இைற��ைய உ�ப� 
�ல�க�ப���ள�. ப�� இைற�� �ல�க�ப���ள�. 
அ�ேபால �ல�ெகா�ைற� ���த வ��ைறக��ப� ெவ�� 
எ��க�ப�� இைற��ேய ஹலா� ஆ�க�ப���ள�. 

2005இ� ஹலா� சா��த� இல�ைக�� வழ�க�பட� 
ெதாட��� வைர���, ந���ைகயான ���� கைடக�� 
இைற��ைய வா��வத� �ல�� ச�ேதக����டமான 
��வன�க� தயா���� உண�கைள� த���பத� �ல�� 
உண�� ஹலா� �டய��ைன ����க� ைகயா�� 
வ�தா�க�. 

இல�ைக�� ஹலா� சா��த� �ைறைம நைட�ைற�� 
வ�தைம இல�ைக���ள ����க�� ேகா��ைக 
காரணமாகவ��. அ� இ�லா�ய� அ�லாதவ�க�� 
உ�ளட��ய ப�னா��/உ�நா�� வ�க�க�, 
�தலா�க��, ெப� ��வன�க�� ேதைவ�காகேவ 
நைட�ைற�� வ�த�.  

உண��ெபா��கைள 
��பைன ெச�த 
அ�ப�னா��/உ� நா�� 
��வன�க��� 
����க�� ச�ைத 
�க�� ேதைவயானதாக 
இ��த�. மரபான ���� 
உண��பழ�க�கைள ��� 
ெவ��� வராத ச�கமாக 
இ��த ����க�� 
உண��பழ�க�ைத மா�� 
தம� வா��ைகயாள�களாக 
ஆ��வத� �ல� ெப�� 
இலாப� 
ச�பா��கேவ��மானா� 
அவ�கைள� த�ப�க� 
இ��பத�கான ஒ� க�� 
ேதைவ�ப�ட�. அ�க��யாகேவ ஹலா� சா��த� அ� 
��வன�களா� க�த�ப�ட�. இ�த�ர, அர� நா�க��� 
உண��ெபா��கைள ஏ��ம� ெச�ேவா�� நல�� இ�� 
அட����ள�.

இதைன�ெதாட��ேத ����கைள ந��� �� �� 
இைற���கைடக�, ேகா��ப�ைணக�, உண��கைடக� 
ைவ��� �ைழ�� வ�த சாதாரண ���� ெதா�� 
�ைனேவா�க� ந�ட�ப��� காணாம�ேபானா�க�. 

மத� சா��த ஒ� �டயமான இ�த "ஹலா�" எ�ப� 
இல�ைக�� ஏ�ப�ட ெபா�ளாதார மா�ற�க����, �� 
உ��� �யாபா�க� ஒ��� ெப�� ��வ�க� 
கா���வத��� எ�வா� ப�க����ள� எ�பதைன 
���கமாக �ள���ெகா�ளேவ����ள�. 

ÜðÎ ´ôÀó¾Óõ ¦ÀÕó§¾¡ð¼ò 
¦¾¡Æ¢Ä¡Ç÷¸Ùõ

�. �ஜய�மா� | 28-02-2013 
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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�. 

ஹலா�� ெபா�பலேசனா��
��ப�க� ெதாட���..

ஹலா� சா��த�ைன நைட�ைறப����� 
உலமாசைபயான� ���க ���க இல�ைக�� ஆ�� 
வ��க��� �ழ�� அவ�க���� சா�பான அைம�பாகேவ 
இய���ற�. இல�ைக�� �க��த�ப�ட 
ேபா����ற�கைள ம��� இல�ைக அரசா�க�ைத 
�யாய�ப��த ெஜ�வா வைர ெச�� வாதா�ய மத 
அைம�பாக அ� இ���ற�. 

இ� ஒ��ற� இ��க, "ஹலா�" ப��ய ச�யான �ள�க� 
����க�ைடேய வ����த�ப�வத�� மாறாக, 
உணேவா� ச�ப�த�ப���ய �க����ய ேமேலா�டமான 
�ள�கேம பரவலா�க�ப�����ற�. ப�� 
இைற��ைய�க�� அ�வ��� ெவ��� ஒ���� 
����க� அேதயள��� ஹராமா�க�ப���ள வ��, 
ேமாச�, ம�, கட�த�, �யாபார��� ேமாச�, ெபா� 
ேபா�றவ�ைற�க�� ெபா�வாக அ�தள� 
அ�வ��ப��ைல. இ� இ�லா��� "ஹலா�" ப��ய 
அ��பைடகைளேய நைட�ைற�ப��த�தவ�� ஒ� 
�ைலயா��. 

ஹலா� சா��தழான� உண�கைள ேமேலா�டமாக 
வைக���க உத��றேதய�� அத� நைட�ைற�சா��ய� 
ேக�����யேத. ஹராமான வ���பண��ைன �த��� 
உ�வா�க�ப�� இ�லா�ய வ����லா 
வ���ேசைவக��� ஹலா� சா��த� வழ�க�ப��ற�. 
ம�க�ட� ெபா� ெசா�� ேமாச� ெச��� ��வ�க�� 
உ�ப���ெபா��க� ெவ�மேன அவ��� உண�� 
ெபா�� கல�ைப ம��ேம க����ெகா�� ஹலா� 
சா��தழ��க�ப���றன. 

இ�வாறாக, ஹலா� சா��த�� ேதா�ற�, அதனா� 
ஏ�ப�ட �ைள�க�, அத� நைட�ைற�சா��ய� ேபா�ற 
ேக��க� இ��கேவ ெச��� �ைல�� ஹலா� 
சா��த��ெக�ரான ��கள ப��த ேப�னவா�க�� 
�ரசார�� ேபாரா�ட�க�� ேதா����ளன. 
இ�வைம���க�� ேநா�க� ஹலா� சா��த�� 
நைட�ைற, ேநா�க�க�, இ�லா�ய ச�க��� ந�ைம 
ேபா�றவ��� �தான அ�கைற அ�ல. மாறாக, 
இனவாத�ைத������� தம� �யநல அர�ய� 
ேநா�க�கைள �ைறேவ���ெகா��வேதயா��.

இல�ைக�� இ�வாறான அைம���க��� ஒ� ��ட 
வரலா� உ��. இ� இனவாத அைம���க� ��கள 
ம�க�ைடய ந�ைமக��காக��ட எ�ைற��� 
ேபாரா�ய� �ைடயா�. ஆ�� வ��க�����, 
ஏகா�ப��ய�க����, ��ேபா��வா�க���மாகேவ 
இ�வைம��க� இய��வ���ளன.  இைவ நா�� 
ம�க�ைடேய தம� �யநல�க��காக உ�வா����� 
�ள�க�� ச�ேதக� க�ேணா�ட�க�� ம�கள� ந�ல 
எ��கால�ைதேய நாச�ப���, ேபா�� அைல�ச�� 
��ம�ய�ற�மான வா�ைவேய உ�வா������ற�. 
இ�வைம���கைள அள�� ��யனெவ�ேறா, 
கண�ெக��க��டாெத�ேறா �ற�க����ட ��யா�. 
ஏென�� இைவ ��க���க� ��கள ப��த�க� ம���� 
�ைத��� இனவாத�க����க� ��கள ச�க��� 
அ�யாழ� வைர��� ேபா� �ைல���ட���யனவாக 
இ����றன. 

ஏைழ எ�ய ����க�� �ர��ைனகைள �� 
மைற�ப�ட�, ���� அ�கார வ��க��னா� சாதாரண 
����க� �� நட�த�ப�� ஒ����ைறகைள��, 
����க�ைடேய உ�ள ப�ேவ� ேவ�பா�க� 
�ர�பா�க� ேபா�றவ�ைற�� ஒேரய�யாக ம���, 
"����க�" எ�ெறா� ெவ��� �லா� �ச�ப�ட 

1. ��� ஒ�ப�த� எ�றா� எ�ன?

2. மைலயக��� ��� ஓ�ப�த� ெப�� 
���ய��வ�. 

3. ��� ஒ�ப�த� ெவ�� ச�பள� 
ெதாட�பானதா?

4. ��� ஒ�ப�த�� மைலயக��� �ல�� 
ெதா��ச�கவாத��.

5. கட�தகால� ��� ஒ�ப�த�க�� 
ேதா�ட�ெதா�லாள�க�� ெதா�� உ�ைமக��. 

6. எ��கால ��� ஒ�ப�த� எ�வா� அைமய 
ேவ���. 

��� ஒ�ப�த�� ெப��ேதா�ட� ெதா�லாள�க��
(இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர��)

ஒ�ைற அைடயாள���� ஒ��ெமா�த 
இ�லா�ய�ச�க�ைதேய அட�� ���ைர��� 
அ�வைடயாள��� �தான ெவ��பா�� தா��தலா�� 
இ�வர�ய� க�டைம�க�ப��ற� 

இ�ேப�னவாத இய�க�க� இ�� ஹலா� சா��தைழ� 
சா�டாக ைவ�� ��ென���� அர�யலான� இ�நா��� 
ப��ன�த�ைமைய�� மதசா�ப�ற த�ைமைய�� 
ேக�����ளா��, இதைன� ��கள ப��த நா� எ�� 
���வத� பா�ப�ட�. இ�தைகய ேபா�� ஓ� 
இரா�வ�ச�வா�கார ஆ����� சாதகமானதா��. 

எனேவ, ஹலா� சா��த� ப���� அத� 
நைட�ைறகைள�ப���� �ம���ப�� உைரயா�வ�� ஒ��ற� 
நைடெப���ெகா����க, ஹலாைல ������ 
ேம�ெகா�ள�ப�� இ� ��ர இனவாத� பர��ைர�ைன 
��ய��க ேவ��ய ேதைவ�� உ�ள�. 

ஹலாேலா� ����டாத இ�த� ேப�னவாத �க����ர� 
ப��ப�யாக இல�ைக�� ��பா�ைம� ேத�ய இன�க�, 
���க� யாவ��� ��� தன� தா��தைல� ெச���. தாேம 
உ�வா��� ���ெவ����க�, கலவர�கைள� 
சாதகமா���ெகா�� ஆ�த�ேபாரா�ட�ைத��ட இைவ 
����க� �� ���கலா�. அத�ேபா� ��பா�ைம� ேத�ய 
இன�க�� ���க�� ��கள ப��த�க�� இ���� 
ந���ச��கைள�� இைண���ெகா�� ஒ��ைண�� 
ேபாராடேவ��ய ேதைவ உ�வா��. 

����க� �தான ஒ����ைறைய� சாதமா���ெகா�� 
���ய அ��பைடவாத� க�ேணா�ட�கைள ����க� 
ம���� �ைத�க �ய����� ச��கைள இன�க�� 
��ய��ப�� இ�ேபா� ����க� ��னா� எ����ள 
சவாலாக����ற�. ஒ�ெவா� நா�க��� வா�� 
இ�லா�ய�க�� ப�ைம��வமான ப�பா�����கைள 
ம�த����, அவ�கள� வரலா��� ��ன�கைள� 
�ைத�த���� பர�ப�ப��வ�� ஒ�ைற�ப��த�ப�ட வகா�ச 
��தைனக� இ�தைகய ேபா���க��கான ஓ� 
எ����கா�டா��. 

த�ழ�க� �தான ஒ����ைறைய� சாதகமா���ெகா�� ���ய 
த���ேத�யவாத� த�ழ�� ��தைல�ேபாரா�ட���� 
ஊ��� இட������ெகா�டைம பா�ய ���ைள�கைள 
ஏ�ப���ய�. இ��ைல ஏ�படாம� ���� அர�ய� 
இய�க�க� கவன� ெச��தேவ����ள�. 

����க�� அர�ய� அைம���க� த�ைம ஏைனய 
ஒ��க�ப�� ச�க�க����� த�ைம�ப����ெகா�ளாம�, 
எ�லா ஒ��க�ப�� ம�க�ைடய ேபாரா�ட�க��� த�ைம 
இைண���ெகா�� இல�ைக�� ேப�னவாத ஒ����ைறைய 
��ய��பத� �ல� ம��ேம சனநாயக �ேராத ஆ�� ஒ��� 
அ��பைடகைள�� இன��ள�கைள�� இல�ைக����� 
அக�ற ����. 


