ச��யேதவ�
ச��ண�
அவ�க��
ெதாட�க�ைர�ட�
உைரயாட�� உைரயாட�ப�ட �டய�க� வ�மா�,
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எ¾ி÷ÅÕõ ÅாÃí¸Ùì¸ாÉ
¾ைÄôÒì¸û

____________________________________________
18 - 08 -2011

�க��த ெப�ய�ராண�� அத� அர�ய��

ஊ��ரா�� சைபக� இல�ைக அரச க�டைம��� �க���ய அ�கார
அலகா��. �����ட உ��ரா�� எ�ைல��� வா���ற ம�களா�
ம��� ேத��ெத��க�ப���ற ���த உ��ரா�� எ�ைல���
ஆ���ற ��� அரசா�கமா��.
அ��ட� இ� ம�க�ட�
ெந���ய
ெதாட��ைடய�.
ெபா���காதார
வச�க�,
��
அ�����க�, உ�க�டைம�� வச�க�, �லக�, சனச�க �ைலய�,
பார�ப�ய
ைவ��யசாைலக�,
நா�ச�ைதக�,
கைடக�
ம���
�����சாைலக� ஆ�யவ�ைற ேநர�யாக ��வாக� ம��� ஒ���
ப���� அ�கார� இ�சைபக��� உ�ய�. இ�சைபக� ஐ��
வ�ட���� ஒ� �ைற நைடெப���ற ேத�த� �ல� ம�களா�
ேத�ெத��க�ப���ற�.
ஆகேவ
இ�ேத�த��
ம�க�
ப�ேக�ேவ��ய� அ�ப�� ம�க�� ந�ைம�� அவ�மான�.

- சபா த�ஜ�
____________________________________________
25 - 08 -2011

வரலா��� ெபா���த�வாத�
- �. �வேசகர�
____________________________________________
01 - 09 -2011

பகவ� �ைத
- ஐ. மேனாறா
____________________________________________

ஊ��ரா��
சைப�ேத�த�க�
ேத�ய
அள�லான
ேத�தைல�
ேபால�லா�
ஒரள�
�த��ரமாக��
�ய�த�ைமெகா�டதாக��
அைம��ற�ற�. ேத�யள�லான க��க�� அ�கார�க����� ஓரள�
��ப�� அ��ரேதச ந�ைமக�� ெசய�ப�� வா��� உ��ரா�� ம�ற
உ���ன�க��� உ�ள�. த�ர அர�ய�� ��யவ�க� �ைழவத��
வ�யாக இ�த உ��ரா�� சைப� ேத�த�கேள அைம��றன.
��ேகாணமைல�� இ��ைற நைடெப�ற உ��ரா�� ேத�த�க��
50% இ��� அ�கமாேனா� ��யவ�களாகேவ இ��தா�க�. �ல
ப. �வான�த� (ஆக�� 21, 1907 - ஜனவ� 18,
இட�க�� இ� 80% ��� அ�கமாக�� காண�ப�ட�.
ெப�மள� வ�மான�கைள கட�த கால ��ேகாணமைல நகரசைப,
�ரேதசசைப� தைலவ�க�, உபதைலவ�க� ஈ��யப�யா� �ரேதசைப
பத�எ�ப� வ�மான� ஈ�ட���ய
ஒ�றாகேவ க�த�ப��ற�.
இதனா� இ��ைற உ��ரா�� சைப� ேத�த�க�� ேபா����பவ�க�
ெப��பா��
க��ட
ஒ�ப�த�
கார�களாக��,
ெப��
�யாபா�களாக�ேம
காண�ப��றா�க�.
த���
க��க��
இ��டய��� அ�கைற ெகா�ளாம� ெசல��லாம� தம� க��
எ�ப�யா���
ெவ��ெப�றா�
ச�
எ�ற
மன�ைல�ேலேய
ெசய�ப���றன.
த��ப�ட ேவ�பாள�க�� ெச�வா�� எ�பைத �ட த���க���ேக
வா��க� எ�ற �லைமேய த��� ேத�ய தர��� காண�ப��ற�.
ம��ற�ேத அரசா�க� தர��� இ� ம�தைலயாக க��க��க�லாம�
ேவ�பாள�க��ேக வா��க� என� காண�ப��ற�. இதனா� அரசா�க
ேவ�பாள�க�
ெப��பா��
அ�க
எ���ைகயான
���ப
உ���ன�கைள��
உற�ன�கைளய�
ெகா�டவ�களாகேவ
ேத��
ெச�ய�ப�டா�க�.
�ல�
ெச�வா���ள
இைளஞ�
கழக
இைளஞ�களாக�� காண�ப�டா�க�.
ஊ��ரா�� ேத�த�க�� ���யமாக எம� �ராம�தவ�, எம�
உற�ன�, எம� சா�ய� ேச��தவ� எ�பன ேபா�ற உ��� த�ைமக�
���யமானைவயாக�� த���க ��யாதைவயாக�� காண�ப�டன. சா�
எ�ற �டய�ைத� ெபா��தவைர ��ேகாணமைல�� �����ட ஒ�
சா���
ேமலா�ைம
எ�பைத�ட
த�தம�
சா�
ஆ��க�
ெபறேவ��� எ�ற த�ைமேய காண�ப��ற�. உ��ரா�� சைப�
தைலவராக வ�பேர அ����� ேவைலகைள அ�கமாக ெச�ய ����
எ�ற �ைல காண�ப�வதா� தா� வா��� �ழ�� ந�ைமக��
ேம������ட
உ���த�ைமக�
அ��தமாக
ம�க�
ம����
ெச�வா�� ெப���றன.
�ராம��� அைன�� ச�க நடவ��ைகக���, ��ட�க���,
ெசய�பா�க���
ெப�க� ெப�மள� ப�ேக�ற ேபா�� அைன��
க��க��� ெப�ேவ�பா�க� எ���ைக 1 அ�ல� 2 ஆகேவ
காண�ப�ட�. ச�க ெசய�பா�க�� ��ரமாக ப�ெக����ற �ராம�
ெப�க� ம������ட ேத�த�, அர�ய� எ�ப� ஆ�க��கான�
எனற க��ேத �ல���ற�.
(��� அ��த ப�க�)

1963)
ஏற�தாழ நா�ப� ஆ��க� ெபா� வா��ைக��
ஈ�ப�� �யாக�க� பல ���த ெபா��டைம�
தைலவ� ஆவா�. கா��யவா�யாக, �யம�யாைத இய�க
�ரராக, த��� ப�றாளராக, அைன����� ேமலாக ஒ�
ெபா��ைடைம இய�க� தைலவராக ப��ப�யாக
உய��தவ�. த�ைம நா��கராக அ�����
ெகா�டவ�.1948 இ� க����� க���தைட
ெச�ய�ப�டேபா� இல�ைக��� ெச��
ெசய�ப�டா�.மா���ய க���கைள� த���
ெசா�வத�� �வா பல ��ய ெசா�லா��கைள
உ�வா����ளா�

ºã¸ Åிï»ாÉ ¸üை¸ Åð¼õ
ºÁ¸¡Ä «Ãº¢ÂÄ¢Öõ ºã¸ Å¡úÅ¢Öõ
¦¾¡Æ¢ÑðÀò¾¢Öõ ¿¢¸Øõ Óì¸¢Â
¿¼ôÒì¸¨Ç ¬ÆÁ¡¸ì
¸üÈÈ¢óÐ¦¸¡ûÙÓ¸Á¡¸ Å¡Ãõ §¾¡Úõ
Å¢Â¡Æì¸¢Æ¨Á¸Ç¢ø À¢üÀ¸ø 5.30 Á½¢ìÌ
ºã¸ Å¢ï»¡Éì ¸ü¨¸ Åð¼õ ÜÎ¸¢ÈÐ.
«Ãº¢Âø, ¦¾¡Æ¢ÑðÀõ, ºã¸õ ±Éô Àø§ÅÚ
ÀÃôÒì¸Ç¢ø ¦¾Ã¢× ¦ºöÂôÀÎõ
¾¨ÄôÒì¸Ç¢ø ´ù¦Å¡Õ Å¡ÃÓõ ¬ÆÁ¡É
¾¢Èó¾ ¸ÄóÐ¨ÃÂ¡¼ø ¼õ¦ÀÚõ.
¿¡õ Å¡Øõ ó¾î ºã¸ò¨¾ì ¸üÈÈ¢óÐ
ÒÃ¢óÐ¦¸¡ûÇ×õ «ôÒÃ¢¾Ä¢Ä¢ÕóÐ
îºã¸ò¨¾ ÅÇ÷ò¦¾Îì¸×õ ¯í¸û
«¨ÉÅ¨ÃÔõ ºã¸ Å¢ï»¡É ¸ü¨¸ Åð¼õ
«¨Æì¸¢ÈÐ.
ºã¸ Åிï»ாÉ ¸üை¸ Åð¼õ
§¾º¢Â ¸¨Ä Äì¸¢Âô §ÀÃ¨Å,
571/15. ¸¡Ä¢ Å£¾¢,
¦ÅûÇÅò¨¾

0772307807
0772260165

Facebook group :
facebook.com/groups/ssscircle/
வைல�தள� :
circle.thulaa.net
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11-08-2011 அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா���
¾¨ÄôÒ : ¾¢Õ§¸¡½Á¨Ä ¯ûéÃ¡ðº¢ §¾÷¾ø ´Õ ¸Ç «ÛÀÅõ

��ேகாணமைல�� உ��ரா��� ேத�த�
�� ப�க� ெதாட���..

¦ÀÃ¢ÂÒÃ¡½Óõ «¾ý «Ãº¢ÂÖõ

இ��ைலைமைய
க����
ெகா��
ெப�க��
அர�ய�
ப�க��ைப ஊ����த� எ�� ேநா�ேகா� ெசய�ப�ட ேத�ய
அரசா�ப�ற
��வன�
அர�ய��
ேபா���ட
������ள
ெப�கைள அைழ�� ப��� வழ��ய�. இத� ேபா� ேத�த��
ேபா���ட ����ய ெப�க� த�தம� க��கைள தாேம ெத��
ெச�� ெகா�ள �ட�ப�டா�க�.

1. ெப�ய �ராண� ���ெதா�ட� �ராண� அ��க��
அத� ேதா�ற���கான ��ன���

�னா����
��ன�
அைன��
ச�க
அ�����
ேவைல���ட�கைள��
த���
உ�வா��ய
அரசா�ப�ற
��வன�க�,
ச�க
ேசைவயாள�க�
அர�ய�
சா�ப�றவராக,
அர�ய�� கல�காதவராக இ��தேல �ற�த� எ�ற அர�ய� ��க�
ெச�ய�ப�ட ��தைனைய, தா� உ�ளவா��ய அைன�� �ராமம�ட
ச�க ம�ட அைம��க�� உ���ன�க� ம���� ஆழமாக ப�ய�
ெச�த�னா� ச�க ம�ட அைம���க� ேத�த� எ�றாேலா அர�ய�
எ�றாேலா தம�� ச�ப�தம�றதாகேவ ேநா����றன.
ேம�� அைவ அரச சா�ப�ற ��வன�க�ட���� ��ைய� ெப��
ெச�றபா�கைள
ேம�ெகா��
பழ�யத�ைமையேய
ேத�த�
ேவ�பாள�க�ட�� கைட������றன. இ� எம� ச�க���
அரச சா�ப�ற அைம��களா� ஏ�ப�ட மா�ற�க�� ஒ��.
ேத�த� க�கா���க�� ஈ�ப�ட அரச சா�ப�ற ��வன�க�
தம� க�கா��� ப�க��க உத�யாக சக அரசசா�ப�ற
�றவன�கைளேய நா�ய ப�யா� அைவ ெபா��தம�ற, ேத�த�
ம��� அர�ய� பழ�கம�ற நப�கைள�� ெப��பா�� ெதா��க��
ப���
மாணவ�கைள��
இ�க�கா���
ப�க���
வழ�����தன.
இ�
க�கா��ைப
அ��தம�றதா�����த�.
இத��
மாறாக
ேத�த�
க�கா���
��வன�க�
ச�க
அ�கைற��ளவ�கைள
இன�க��
அவ�க�
�ல�
ேத�த�
க�கா��ைப ெச�த� பய�ைடய�.

அர�ய� ��க�ப�ட ச�கேசைவேய �ற�த� எ�ற ��தைனைய
ஊ�ற� ெச�த அரசா�ப�ற ��வன�க��� மா�றாக ��த��ய
அர�ய� ���க�ன� அர�ய� ப�க��ைப ஊ�க�ப��த��
ேத�த� க�கா��� ேபா�ற அர�ய� ���ய �க��க��
அவ�ைற� ப�ெக��க�ெச�வைத�� நா� ���யமாக கவன���
ெகா�ளேவ���.
இ��யாக உ��ரா�� சைப�ேத�த�க�� ��� ஊழ� ம���
�ைறெக�க�� �ரபலமாக அ�பல�ப�டவ�கைள�� ெவ�மேன த�
அ�த����காக ம��ேம ேத�த�� ேபா������ேற� என ��
ேபா������றவ�கைள�ேம
ம�க�
தைலவ�களாக��
உபதைலவ�களாக�� ெத�� ெச�����றா�க�. இ�த மன�ைல ப��
��வாக உைரயாட ேவ���

ºã¸ Åிï»ாÉ Åð¼ò¾ிý ெºö¾ி Á¼ø¸ைÇô ÀÊெÂÎì¸×õ
«îºிðÎô À¸ிÃ×õ «ைÉÅÕìÌõ ¯ÃிைÁÔñÎ. ¾ிø
ெÅÇிÅÕõ ¬ì¸í¸ைÇ ãÄòை¾ì ÌÈிôÀிðÎ எíÌõ
ÀிÃÍÃிì¸Äாõ.

2. ெப�ய �ராண�ைத கா�ய வ�ைச��� ெகா�� வர�
ேச��ழா� ைகயா�ட உ��.
3. ��தர� கா�ய� தைலவ� ஆனைம��� ��னா��ள
�ர�பா�.
4. மா��கவாசக� �����தாக� �ற�க��க�ப�டைம.
5. ெப�ய �ராண��� உ�ளட�க�.
• க�ண�ப நாயனா� �ராண�
வ�பா�க���ைட�லான ேமாத�.

ஆகம

-

�ரா�ய

• மத வ��ைற�� பலமான ெவ��பா�க�. ந�தனா�,
���ெதா�ட�, இய�பைக நாயனா�.

�ற�த ����
க���
அ�ைட நா���
�ேலா� அக��ெபா��
இல�ைக ம����
"ெதமள"
வட���
�ழ�க��
��பா�� �ழ���
நாேனா� மைல�கா�
மைல��
���� கா�யா���
ஆ����க�ட�
��ட�ப�ட �வா�����
எ� ���த நா���
அ�பாடா!
பைழயப� நா� க���யாேன�

-¬Æ¢Â¡û
(ÐÅ¢¾õ)

உ��டேமா எ��டேமா அவசர���� ெசா�க�,
இ�லாததா�� தா� ெசய�களா� ேபச�ைழ�ேறா� ;
இ�ேபா� இ�ெனா� அவசர���� இ�வ��
ெசா�களாேலா ெசய�களாேலா ம���ேபா�.

-¿¢Ä¡
�ைத�க�ப�ட எ��கால�
ெச��� ெகா������ �க�கால�
யா�� கட�� ேபாக........
இற�த கால��� ம��� உ���ேபா�
நா�.........

-¸§ƒó¾¢Ãý
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இதனா� ஒேரதாக ப��� அ��க�ப�ட ெப�க� ெவ�ேவ�
ெகா�ைக�ைடய எ��ெர�ரான க��க�� ேபா����டா�க�. �ல
இட�க�� இ�த ��வன��� ப��� ெப�ற ஒேர �ராம� ெப��ள
�ட ேவ� ேவ� க��க�� ேபா���ட ேவ�� ஏ�ப�ட�.
ேப��பா�� த��ேத�ய
தர��� ேபா���ட த�� ெப�க�
����ய ேபா�� பழைமவாத ��தைன��ள த��க��க��
தைலைம அத�� இடம��க��ைல. ஏ�கனேவ தா� ேத�த��
ேபா����வதாக� �ரசா�சார� ெச�த அ�ெப�க� இதனா�
ேத�த�� ேபா����டா� ேபா�� எ�� வா��� வழ��ய ஏதாவ�
ஒ� க���� ேபா����ட �லைம�� காண�ப�ட�.
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18-08-2011 அ�� உைரயாட�பட��ள
�டய�பர�� - சபா த�ஜ�

