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

571/15. கா� ��,
ெவ�ளவ�ைத

0772307807
0772260165

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

ேபா�க�� ேபா� எ���பைட �ர�கைள� ெகா�வைத�ட 
காய�ப���வ�� அ�க�ன�களா��வ�� ேபா�ய� ���� 
சாதகமான�. இ�த ேநா�க��ைன �ற�பாக� ெச�� ���க� 
��யைவயாக ��ெவ�க� இ��பதா�தா� அைவ �க�� �ரபல� 
ெப���ளன. 

பைடக��ெக�ராக ம��ம�லா� ம�க��ெக�ராக�� 
��ெவ�கைள� பய�ப���� ேபா�� �ய�நா� ேபா�� அெம��கா 
வா�வ�யாக க��ெவ�கைள �ைத�த ச�பவ�ைத�ெதாட��� 
வழ�கமா�ய�. 

�க�பைழய கால�����ேத த�ம�தைர� ��ைவ���தா��� 
ெபா�ெவ�க� வழ�க��� இ���வ���ளன. 2� உலக�ேபா�� 
��னேர, பா��க�ப�பவரா� ெவ��கைவ�க�ப�� �� ெவ�க� 
�ழ�க���� வ�தன. 

இல�ைக�� அரச பைட�னர�� ��தைல���கள�� 
க���பா��� ப��க�� எ�ைலகளாக இ��த இட�க�� தா� 
அ�கள�� ��ெவ�க� �ைத�க�ப���ளன. 

இ���ேபா��கால��� ேவகமான ��வா�க�� ��ேன�த�� 
�க��ததா� ��ெவ�க� ஒ���டள�� அ�க� 
�ைத�க�பட��ைல.  

இல�ைக�� �ைத�க�ப������ பா���தா� தயா��� 
��ெவ�க�ேபா�றைவேய உலெக��� பரவலாக� 
பய�ப��த�ப���றன. இ�வைக ெவ�க� 50 ஆ��கால� 
உ����ட� இ����. இ��ய�பைடக�டனான ேமாத�க�� ேபா� 
��க� பய�ப���ய ெஜா� ெவ�க� ��கல��� இய��வதா� 
4-5 ஆ��க� ம��ேம உ����ட� இ����. 

இல�ைக�� உ�ள க��ெவ�கைள அ��பைட�� ��� 
வைக��� அட�கலா� 

1. ��ெவ�க�
2. தா�� எ���� க��ெவ�க�
3. ெபா�ெவ�க� (Booby Trap)

ெபா�வாக� பய�ப��த�ப�� �� ெவ� ஒ��� உ�ப���ெசல� 
அ�ணளவாக 200 - 250 �பாவா��. அவ�ைற அக��வத��� 
ப�லா�ர�கண�கான �பா�க� ெசல�ட ேந��. 

��ெவ�கைள �ட ெபா�ெவ�கேள அக��வத�� �க�� 
�ரமமான�. ஏென�� அவ���� ெபா�வான உ�வேமா அைம�ேபா 
இ��கா�. 

இல�ைக�� ேபா� �க��த �ல�க�� இ�வாறான 
க��ெவ�கைள�� �ட ெவ��காம� ��ட ெவ�ெபா��க�, 
உேலாக����க�, ெவ�ம��� என ஏராளமான ஆப�தான 
ந���ெபா��க� பர���ட���றன. 

காலா� ���த உடேனேய க�� ெவ�க� ெவ������. 
���த�� காைல எ��த�றேக க�� ெவ� ெவ���� 
எ�பெத�லா� ெபா�யான�. இதைன ெஹா��� க��ெவ�க� 
எ�� ெசா�வா�க�. ெஹா��� பட�க�� �லேம இ�வாறான 
ேபா�யான க��ெவ�க� ம�க���� ெத�யவ�த�. காைல 
எ����ேபா� ெவ��கேவ��மானா� அ�க��ெவ�க�� 
�ைன��ற� �ைறவ�ட� ெதா���ப�ெசல�� அ�க����. 

== க�� ெவ� அக��த� ==

க�� ெவ� ��பைனைய� ேபால க�� ெவ� அக��த�� 
�க�ெப�ய வ�கமா��.

15-12-2011 அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : க��ெவ� அக��� ெதா���ப�க� 
ெதாட�க�ைரயாட� : ச. �தாக�
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ஆ��க நாவல� (�ச�ப� 18, 1822 - �ச�ப� 
5, 1879) 

கால�யா��க கால��� ைசவ சமய�ைத 
������ ���தவ ஐேரா��ய 
கால�ய���க��� எ�ராக இய��யவ�. 
"ைசவ ம�மல���ைய" இல�ைக�� 
ஏ�ப���யவ�. 

ைசவ ம�மல��� எ�ற ெபய�� 
சம���தமயமா�க�ைத�� ேவளாள 
ஆ��கசா�ைய ைமய�ப���ய சா� 
ஒ����ைற�� வ�வ�கைள�� 
ெப�ண�ைம�தன�ைத�� வ������� 
����வா�க� ெச��� வ�தா� எ�ற ேபா���, 
கால�யா��க எ���பர�ய� எ�� 
இய�க�ேபா��� ப�ேவ� ��ேபா�கான 
மா�ற�கைள� த�� ெமா���� 
த����ழ��� ஏ�ப���னா�. 

த��� �த� �த�� த������கைள 
அ��க�ப���யவ�� இவேரயாவா�. ச������ 
எ�யத��� ம�க��� �ள��� ப� 
எ�தேவ��� எ�ற ெகா�ைகைய 
ெகா����த�ட�, கதா��ரச�க�க�, 
�����ர�ர�க� ேபா�ற �ரசார 
வ�வ�கைள�� த���� அ��க�ப���னா�. 

அ��� வ�� தைல���க�

இல�ைக�� இட�சா� இய�க� ப��ய 
வரலா���பா�ைவ

22-12-2011 |  �. கா. ெச��ேவ�

த��� ஒ� ��கைள உ�வா��த�
29-12-2011 |  �. ம�ர�

��� அ��தப�க�Digitized by Noolaham Foundation.
noolaham.org | aavanaham.org
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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�. 
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க��ெவ� அக��த� ��� �ைறக�� ெச�ய�படலா�. 

1. ம�த�ைற
2. ப��� த��ய�க�
3. ��ைமயான த��ய�க �ைற 

ம�த �ைறயான க��ெவ� அக��தேல �ைன��ற� 
��கதா��. ஆனா� இ��ைற��� �ட ஆழமாக 
�ைத�க�ப�ட க��ெவ�கைள அக�ற ��யா�. 
��ய ம� வா� ேபா�ற உபகரண�கைள�ெகா�� க�� 
ெவ� அக�ற�ப��ற�. க�� ெவ�க� ெவ����ேபா� 
அத� தா�க� ெவ������ 30 பாைக� ேகாண��� 
அட��� ��� வ�வ��ேலேய இ��பதா� அக��பவ��� 
தா�க� �ைறவாக ஏ�ப��ற�. அ�த 30 பாைக������ 
ெவ�ேய அக��பவ� இ���� ப�யாகேவ உபகரண�க� 
வ�வைம�க�ப���ளன. 

ப��யான த��ய�க �ைற எ�ப�, ம�தரா� 
ெதாைல�ர������ இய�க�ப�� க��கைள�ெகா�� 
க��ெவ�ைய அக��வதா��. இல�ைக�� BONEZA 4 
எ��ற இய��ர� பய�ப��த�ப�ட�. இ� 
ெதாைல�ர������ இய�க�ப�வதா��. 

��ெவ�கைள இ���ெகா�� �ல�ைத அ��பத� �ல� 
ெவ��கைவ�� ெசய�ழ�க�ெச��ற�. வ�வான கவச� 
இட�ப����பதா� இ��ய��ர� ெவ�யா� பா���றா�.  
ஆனா�, ெபா�ெவ� ஒ��� ��� இ��ய��ர� ெசய�ழ�� 
ேபான�. இ� �க�� �ைல உய��ததாைகயா� இதைன 
ம�ப��� ெகா�வன� ெச�ய��ைல. த�ேபா� இல�ைக�� 
ம�த �ைற ம��ேம பய�பா��� உ�ள�. 

��ைமயான த��ய�க �ைற இ�ன�� 
ேசாதைன�சாைல�ேலேய உ�ள�. ெசய�ைக அ�� ெகா�ட 
க��கைள�பயன���� க��ெவ�கைள அக�றலாமா எ�� 
��ரமாக ஆராய�ப��ற�. 

க��ெவ� அக��� ெதா���ப�க�
(��ப�க� ெதாட���)

இல�ைக�� இட�சா� இய�க� ப��ய 
வரலா���பா�ைவ
(இ�த வார� இட�ெபற��ள உைரயாட��கான ��வைர�. 
�. கா. ெச��ேவ�

1. இட�சா� இய�க� ப��ய அ��க�

2. இல�ைக�� இட�சா� இய�க���� �����த 
�லைமக�

3. இல�ைக இட�சா� இய�க��� ேதா�ற�

4. இட� சா� இய�க��� ஏ�ப�ட �தலாவ� க��� 
ேவ�பா�� �ள�

5. ெதா��ச�க இய�க�

6. ெதா��ச�க, ெவ�ஜன ேபாரா�ட�க�� வள���க�

7. 60 க�� நட�த மாெப�� �வாத�.

8. இட� சா� இய�க��� ேபா��� ஏ�ப�ட மா�ற�க�.

9. இல�ைக இட�சா� இய�க��� இ�ைறய �ைல.

யா��பாண��� வய� ெவ�க�� க��கைள  உழ� 
வாகன�க�� உழ��கான த���கைள�ெபா��� உ�வத� 
�ல� அக��� �ைற ஒ�� காண�ப��ற�. 

க��ெவ�க� �ைத�க�ப���ள இட�கைள�கா��� 
வைரபட�க� �ைட�தா�� �ட அைத ந�� க�� ெவ� 
அக��வ� �ரமமான�. ஏென�� க�� ெவ�க� 
�ளா����னா� ெச�ய�ப�வதா� அைவ மைழ ெவ�ள��� 
�த�� ேவ�ட�க���� ெச�� ���. 

== க��ெவ�� பரவ� தைட ஒ�ப�த�க� ==

க��ெவ�கைள� தைட ெச��� ஒ�ப�தெமா�� கனடா�� 
ஒ�டாவா நக�� ைகெய��தான�. அ�ெவா�ப�த��� பல 
பல� வா��த நா�க� ைகெய���ட ம����ளன. 

Digitized by Noolaham Foundation.
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