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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

04-04-2013  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : ப��த�� : ேகா�� �ைன� உைரயாட�
ெதாட�க�ைரயாட� : தாரக

க�� ��ரா� (Khalil Gibran, xaˈliːl ʒi
ˈbrɑːn) எ�� அைழ�க�ெப�ற ��ரா� 

க�� ��ரா�, , ஜனவ� 6, 1883 – ஏ�ர� 
10, 1931), ஒ� ெலபனா�ய, அெம��க 
ஓ�ய�, க�ஞ� ம��� எ��தாள� ஆவா�. 
ப�� நக�� �ற��, ��வய�� 1895 இ� 
அெம��க ஐ��ய நா���� அவர� தா�, 
சேகாத�, சேகாதர� ஆ�ேயா�ட� 
��ெபய���, அ�ேகேய கைல க�� 
த��ைடய இல��ய� ப�ைய 
�வ��னா�.

அவ� எ��ய ��தக�க� உலக அள�� 
��பைன�� ��றா� இட� வ����றன.

க�� ��ரா�

Á¢Ì¾¢ «Îò¾ Àì¸õ

அ��� வ�� தைல���க�

ேகா��� கால��� ப��த�� 
எ�ப� மத� சா��த 

�டந���ைக�� எ�ராக� 
ேபா�வதாக இ��த�.

ஆனா� இ�ைறய கால��� 
ெவ�மேன அ�ம��� 

ப��த�வாக 
பா��க�பட��யா�. 

ப��த�வாளனானவ� மத 
�டந���ைகைய� தா���� 
ச�க, ெபா�ளாதார, கலாசார, 

அர�ய� �டந���ைககைள�� 
எ����� ேபாராட 

ேவ��யவரா�றா�.

ேகா�� ப��ய �����க�

இவ�, ேகரளா�� ��வ�ளா எ���ட��� 1898ஆ� ஆ�� 
ஏ��ர� 10ஆ� நா�, மா� ெதா�மா ��ய� ���சைப�� 
தைலவரான ேகா�� ஈ��ெப ெதா�மா கா�தனா�� மகனாக� 
�ற�தா�. ெகா�க�தா�� க�� க�� ��ன� ேகரளா�� �ல கால� 
க��� உத� ���ைரயாளராக இ��த ேகா��, த� வா��ைக�� 
ெப��பாலான கால�ைத� ெகா���� க��தா�. இல�ைக�� பல 
பாடசாைலக�� தாவர�ய� ஆ��யராக� ப����� ெகா��� 
ேத��ட� க�������� 1959 இ� ப� ஓ�� ெப�றா�. க���� 
ப� ஓ�� ெப�ற ��னேர, ஆ�க� அத�க�� ��ைத �க��க� 
ெதாட�பான த� வா�நா� ஆரா���ைய� ப��� ேபச�� எ�த�� 
ெதாட��னா�. இ��வைர அவ� ��ர ப��த�வாளராகேவ இ��தா�.

தா� கட��� அவதார� அ�ல� ெத��க ஆ�ற� உ�ள மகா� 
எ�� ெசா��� அைனவ�ேம ெபா�ய�க�, ஏமா��வா�க� 
எ�பைத ���வேத ேகா��� ���ய ���ேகாளாக இ��த�. 
Rationalist Association of Sri Lanka எ��� ச�க�ைத� 
ேதா�����, ெவ� கால� அத� தைலவராக இ��தா�.

ஆ�, �சா� ெதாட�பாக� �ற�ப�ட எ�லாவைக ��ைத 
�க��கைள�� அைர ��றா����� ேம� ��வ�மாக 
ஆரா��தவ�.அ�தைகய �க��க���� ந���ைகக���� ��னா�, 
ந� ��தைன�� அ�பா�ப�டதான உ�ைம ஏ�� ���� இ�ைல 
எ�� ��� க�டவ� ேகா��. ஆ�, ேப� ஆ�யைவ ெதாட�பான 
ஆ�ற�க� ெப���ளதாக� ����ற எ�லா�� ஒ�� 
ஏமா���கார�களாக இ��க ேவ��� அ�ல� �ைள�ேகாளாேறா 
மனேநாேயா ெகா�டவ�களாக இ��க ேவ��� எ�பேத அவ�� 
உ��யான க��தா��.

அைவ ெதாட�பான ஆரா����� ஈ�ப�டா��, அ��ைற� 
ப��காக ��னேசா�டா ெம�ய�� �ைலய� (இ�ேபா� 
இ���வன� ெசய�பா��� இ�ைல) க�ரவ �ைனவ� ப�ட� 
வழ��ய� இ�தைகய ப�ட�கைள �த�� இ��ேத எ���� வ�த 
ேகா��, �ைனவ� ப�ட�ைத� 
���� அ���னா�.

இய�ைக�� அ�பா�ப�ட 
�ய�க�த�க ஆ�ற�கைள� 
ெப���ளதாக� ���, உல�� 
எ�த� ப�����ள எவ��, 
ேமாச���� ெச��ைறக� 
�ல�, அவ�க� �றைமகைள 
ெம������ கா�ட 
���மானா�, அவ��� 
��ல�க �பா� ஒ� ல�ச� 
ப�ச��க அவ� தயாராக 
இ��பதாக அைற��னா�. 
தா� இற��� வைர��, 
அ�ல� இத� ெதாட�பான 
�த� ெவ��யாளைர� கா�� 
வைர��, இ�த அ���� 
ெசய�பா������� எ��� 
அ���தா�. இ�� வைர�� 
எவ�ேம அ�ப�ைச ெவ�ல��ைல.

"என�� சாைவ� க�� அ�ச��ைல; எனேவ, எ�ைன �ைத�க 
ேவ�டா�" எ�� த� உ��� எ�� ைவ�த ேகா��, த� 
க�கைள ஒ� க� வ����� தானமாக அ��தா�; த� உடைல 
ம���வ�க����� ஆ���காக�� த� எ������ த���ட� 
க����� அ��ய� ஆ�வக���� அ��க�பட ேவ��� எ�� 
எ�����தா�.

ேகா��� ��க���ள �க�வா�� (case study) உ�ைம 
�க���கைள ப�ேவ� நா�க�� பல ப���ைகக��, ெச��� 
தா�க�� ெதாட���யாக ெவ���டன.

அ�கைதக�� ஒ��, மைலயாள�, த��, ெத��� ஆ�ய 
ெமா�க�� �ைர�படமாக எ��க�ப�ட�. அவ�ைடய ��� 
ம�ெறா� உ�ைம�கைத, 'ந���ைக' எ�ற ெபய�� த�� 
நாடகமாக� பல�ைற அர�� �ைற�த அைவேயா� �� ந���� 
கா�ட� ப�ட�.

Á¡üÚ «Ãº¢Âø ¸½¢É¢ Å¢¨ÇÂ¡ðÎì¸û

�. ம�ர�  | 11-04-2013 

R2P: Who's right to protect 

ெத. ஞா. ��ல�ேகா  | 18-04-2013 
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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�. 

இல�ைக�� ப��த�� இய�க�
��ப�க� ெதாட���..

இல�ைக ப��த�வாள� ச�க� ப��ய ����க�

ேகா�ரா� ெதாட�க�ப�ட இல�ைக� ப��த�வாள� ச�க� 
அவர� கால��� மாதா�த� ��ட�கைள நட��வ�த�. 
அவர� மைற������ன� �லகால� ெசய�பா��� இ��த�. 
அத� ��ன� 2005 ஆ� ஆ�டள�� �லர� �ய��யா� 
ச�க��� ெசய�பா�க� �ள�ெதாட����றன. ம�ப��� 
மாதா�த� ��ட�க� நட���றன.

ப��த�� ப��ய �����க�

எ�ெபா�� �டந���ைக�� எ�ராக ேபாரா�பவ�கைள 
ப��த�வாள� எ�ேபா�. ேகா��� கால��� ப��த�� 
எ�ப� மத� சா��த �டந���ைக�� எ�ராக� ேபா�வதாக 
இ��த�.
ஆனா� இ�ைறய கால��� ெவ�மேன அ�ம��� 
ப��த�வாக பா��க�பட��யா�. ப��த�வாளனானவ� மத 
�டந���ைகைய� தா���� ச�க, ெபா�ளாதார, கலாசார, 
அர�ய� �டந���ைககைள�� எ����� ேபாராட 
ேவ��யவரா�றா�. இல�ைக�� ��ைனய வரலா�ைற�� 
த�ேபாதய ���ைலகைள�� க���� ெகா���ேபா� இ� 
நம� கடைமயா�ற�. மத� சா���ைம எ�ப� ���யமான 
�டயமாக உ�ள�. எென�� இல�ைகைய� 
ெபா��தவைர�� ச�க, கலாசார, அர�ய� நடவ��ைகக�� 
மத��� ஆ��க� அ�க�.

�டந���ைககைள ஒ��க ேவ��ய இட�கேள அவ�ைற 
வள��க உத�யா� உ�ளன. உதாரணமாக த�ேபாதய 
இல�ைக�� பாடசாைலக�. �டந���ைகக� அ�� 
��வ�க� மன�� �ைத�க�ப��ற�. அர�ய� ம�ட��� 
காண�ப�� �ல �டந���ைகேயா� ��ய ஒ���களாக, 
கா��ைய த�மபால�ட��, ெந�ைவ SWDR 
ப�டாரநாய�க�ட�� ஒ���வைத� பா��கலா�.

ெபௗ�த� எ�ப� ஒ� ப��த����யான மதமாக 
பா��க�ப��ற�. ஆனா� ெபௗ�த�ைத ெப��பா�ைம 
மதமாக� ெகா�ட இல�ைக�� அ�கள�� �டந���ைக 
காண�ப��ற�. அ��� ஒ���� அள�� 
ெபௗ�த�க�ைடேய �டந���ைக�� ெப��ேத�யவாத�� 
அ�கமாக உ�ள�. அ� ஏ�?

1. ��த� ெபௗ�த�ைத ஒ� ப��த�� மா��கமாகேவ 
க��ெய���னா�. ஆனா� அத� ெப��பா�ைம க����க� 
ம�க� ம���� �ல தவறான ேநா�க�க��காக உ�ய 
�ைற�� பர�ப�படாம� உ�ள�. காரண� இ�ைறய 
�ைல�� யா�� ைக�� ெபௗ�த��� க���பா� உ�ளேதா 
அவ�க�� க���யேல ெபௗ�தமாக� ���க�ப��ற�.

2. ெபௗ�த� இல�ைக�� பர�யேபா� அ� ஏ�கனேவ 
ம�க� ம���� �ல�வ�த பல நைட�ைறக�ட� சமரச� 
ெச�தவாேற பர�ப�ப�ட�. உதாரணமாக ��க��த�, 
ேபேயா��த� ேபா�றவ�ைற� ����டலா�.

ஒ� ப��த�� இய�க� மத �டந���ைகைய� தா���� 
ச�க, ெபா�ளாதார, கலாசார, அர�ய� �டந���ைககைள�� 
எ����� ேபாராட ேவ��ய ���ைல�� அ� எ�வா� 
அர�யல�ற இய�கமாக இ��க����?

இல�ைக ப��த�வாள� ச�க�ைத� ெபா��தவைர�� 
ச�க��� ெப��பாலான அ�க�தவ�க� இட�சா�களாக 
இ�லாத ேபா��� ச�க� பல ச�த��ப��� இட�சா� 
இய�க�க�ட� இைண�� ேவைல ெச��ெகா�����ற�. 
அர�ய� ��யாக ��ேபா�கான ேவைலகைள ப��த�வாள� 
ச�க� ஆத���ற�. இைண�� ேவைல ெச�ய�� �� 
��ப��ைல. 

* க�� �ைளயா���க� ப��ய அ��க�

* க�� �ைளயா���க�� ப�ணாம�

* க�� �ைளயா���க�� அர�ய�

* க��சா� க�� �ைளயா���க�

* மா�� அர�ய� க�� �ைளயா���க�� ேதைவ

* மா�� அர�ய� க�� �ைளயா���கைள 
உ�வா��வத�கான �ய��க�

மா�� அர�ய� க�� �ைளயா���க�
(இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர��)

1. ���ைர�ட�ப���ள உைற�� உ�ேள ஒ� கர�� 
ேநா��� வ�ைச எ�ைண� ப���� கா��க.

2. ஒ� கர�� ேநா��ைன� ேபா�� ம�ெறா� கர�� 
ேநா��ைன உ�டா��� கா��க.

3. கட�� �ைணயா� பாத��� எ��த� ��ேணா, 
ெகா�பளேமா ஏ�படாம� அைர ��ட ேநர� எ��� தண�� 

அைசயாம� ��� கா��க.
4. நா� ேக��� ஒ� ெபா�ைள ஒ����லாம� (��ய���-

ெவ��ட���) இ��� உ�டா��� கா��க.
5. மேனாபல�ைத� பய�ப��� ஒ� �ட� ெபா�ைள 

அைச�ேதா, வைள�ேதா கா��க.
6. ெதாைல�� உண�த� ஆ�றைல� பய�ப��� ம�ெறா�வ� 

�ைன�பைத ெவ��� எ������க.
7. �ரா��தைன, அ�மபல�, ��த ���த�, ���, ஆ�� வாத� 

இைவ ேபா�றவ��� �ல� ����க�ப�ட ஒ� உட� 
உ��ைப ஓ� அ��ல �ள� வளர� ெச�� கா��க.

8. ேயாக ச��யா� ஆகாய��� எ���� கா��த� அ�ல� 
�த�ப� ேபா� ெச�� கா��க.

9. ேயாக ச��யா� அ��ேத ம��� அ��� ��ட� இதய� 
���ைப ����� கா��க.
10. ��� நட�� கா��க.

11. உ� உடைல ஓ� இட��� இ��க ைவ����� ேவ� ஓ� 
இட��� இ��டைல உ�வா��� கா��க.

12. ேயாக ச��யா� அைர ம� ேநர� �வா��பைத ����� 
கா��க.

13. ஆ��ைல �யான�தாேலா, ேவ� எ�வைக �யான�தாேல 
பைட�பா�ற� ��க ��ண�ைவேயா, ேபர�ைவேயா ெப���� 

கா��க.
14. �ழ�பட� ���பத�காக ஓ� ஆ� அ�ல� ஒ� ேப�ைன 

ேந�� ேதா�ற� ெச�க.
15. �ழ�பட� �����ேபா� பட�தா�� ப�வாகாதவா� 

உ�ைன மைற��� கா��க.
16. ம��ற��� �ைளவாேலா, ந�ல அ�ல� ெக�ட 

ஆ����� இ��பதாேலா உன��� ெத�யாத ெமா��ைன� 
ேப��கா��க.

17.��ட�ப�ட அைற����� ெத��க ஆ�றலா� ெவ�ேய 
வ�த கா��க.

18. மைற�� ைவ�க�ப���ள ஒ� ெபா�ைள க������ 
கா��க.

19. ெவ�� �ைர ெப�ேராலாகேவா, ஒ�னாகேவா மா��� கா��க.
20. ஒ�ைன ர�தமாக மா��� கா��க.

டா�ட�.ேகா��� சவா�க�:


