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“ச�க� எ�ப� த�ம�த�கைள� ெகா�டத�ல. மாறாக அ� ம�த� 

உ�ப�� ���� ம�த�ைட�லான உற�க�� ஒ��ெமா�த�ைத� 

��வதா��.” – கா�� மா��.

வரலா��ய� ெபா���த�வாத� எ�ப� இ�ெனா� வைக� 

ெபா���த�வாதம�ல.

அ� ச�க ஆ��, ெபா��ய�, வரலா� ேபா�ற �ைறக��� இய��ய� 

ெபா���த�வாத அ���ைறைய� பய�ப���� ஆ���ைறைய� 

����ற�. “அர�ய� ெபா��ய�� �ம�சன���� ஒ� ப�க���” எ�ற 

��� மா�� “வராலா� ப��ய ெபா���த�வாத� க���ய�” என 

அதைன� ���கமாக எ���ைர�தா�.

ம�த இ������ய உ�ப���� ம�த� த�க� �����க��� அ�பா� 

��டவ�டமான உ�ப�� உற�க�� அைம��றன�.

அ� உற�க�� �ர�� ச�க��� ெபா��ய� அைம�பாக அைம�ற�. 

அ� அைம��� �ேத ச�ட�ைத�� அர�யைல�� ெகா�ட ஒ� ேம�-

க��மான�� அைத� சா��� ���பான உண�� �ைலக�� 

அைம��றன.

ெபா�� சா��த உ�ப�� �ைற ச�க, அர�ய�, ஆ�வ��� 

ெசய�பா�க�� ெபா�வான ����� ேபா�ைக ஆ���ப����ற�. 

எனேவ ம�த�� உண���ைல அவ�க�� இ��ைப� ��மா��பத�� 

மாறாக ம�த�� இ��� ம�த�� உண���ைலைய� ��மா���ற�.

ஏேதா ஒ� �ைல�� ச�க உ�ப��� ச��க� உ�ப�� உற�க�ட� 

க�ைமயாக �ர�ப�ைக�� பைழய ெசா��ைடைம உற�க� 

������� தைடயா��றன. அத� பயனாக� ச�க� �ர�� உ�வா�ற�. 

ெபா�ளாதார அ��தள�� �� ேம�க��மான�� மாற ேந��ற�. இ� 

மா�ற�கைள உண�� �ைலக� �ல���� ெபா��சா��ேத �ள�க 

இய��.

வரலா��ய� ெபா���த�வாத� ��வ�� �ய�க�� அ��பைட�� 

���� ெப��ற� எனலா�.

1. ம�த ச�தாய��� அ��பைட ம�த� தம� இ����கான 

உ�ப���காக இய�ைக�ட� ��� உற� ப��ய�.

2. உ�ப���கான உைழ�� ெசா��ைடைம�� அ��பைட�� அைம�த 

வ��க�க�ைடேய ப��ட�ப���ள�.

3. வ��க அைம�� உ�ப�� �ைற �� த����ள�.

4. உ�ப�� �ைற உ�ப��� ச��க�� �ைல�� த����ள�.

5. ச�க மா�ற� ஆ��க வ��க���� மா�ற�ைத� ெகா��வ��ற�.

வரலா��ய� ெபா���த�வாத அ���ைற�� பயனாக, அர�ய� 

�க��கைள�� வரலா�� �க��கைய�� த�ம�த அ��பைட�ல��� 

ெபா�ைம�ப��த�ப�ட ச�க �க��களாக, அவ��� ச�க� 

கரண�கள� அ��பைட�� �ள���ெகா�ள இய�மா���ள�.

வரலா��ய� ெபா���த�வாத���� ���ய அ���ைறக� �ள�க� 

தவ�ய ச�க� ெசய�பா�கைள�� வரலா�ைற�� வரலா��ய� 

ெபா���த�வாத� �ள�க இய�மா����ள�.

வரலா��ய� ெபா���த�வாத ேநா��� வரலா� ����ெப�� �ைற�� 

அ��பைடக� ��வ�மா� என� �ற�ப���ள�:

1. ச�க ��ேன�ற� ெபா��� உ�ப��� ச��க�� சா��த 

��ேன�ற��� வ��லான�.

2. ம�த�� உ�ப�� உற�க� ச�க உற�கைள ��ண����றன.

3. உ�ப�� உற�க�� ���� உ�ப��� ச��க�� ����ைய� 

சா��த�. 

25-08-2011 «ýÚ ¿¼ó¾ ¯ைÃÂா¼Äிý ெÀாÆிôÒ 
¾ைÄôÒ : ÅÃÄாüÈிÂø ெÀாÕûÓ¾øÅா¾õ

ெ¾ா¼ì¸×ைÃÂா¼ø : ºி. ºிÅேº¸Ãõ

ºã¸ Åிï»ாÉ ¸üை¸ Åð¼õ 
§¾º¢Â ¸¨Ä Äì¸¢Âô §ÀÃ¨Å,

571/15. ¸¡Ä¢ Å£¾¢,
¦ÅûÇÅò¨¾

0772307807
0772260165

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. 
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Facebook group : 
facebook.com/groups/ssscircle/

ÅைÄò¾Çõ :

circle.thulaa.net

மாைவ வேராதய� 

(இய�ெபய� : �வகடா�ச���ைள 

ச��ய�மார�) (12.9.1965 ‐ 29.08.2009) 

ஒ� க�ைதயாளராக, ��கைதயாளராக, 

க��ைரயாளராக எ�� ப��க�ப�ட 

�க�கைள� கா������றா�, அவ� 

நாடக�கைள எ������றா�. ����பா�� 

எ�� அ�� ந������றா�. ேத�ய� கைல 

இல��ய� ேபரைவ�� ���ய உ���னராக 

இ��தா�. ெகா���ேல ேத�ய� கைல இல��ய� 

ேபரைவ�� இல��ய� ��� ெசயலாளராக அவ� 

��டகால� ப�யா��� ெகா����தா�. 

��ைல�� ெச�வராச� ெச�� ெகா����த 

"பா வள�" "க�ைத� கலச�" ேபா�ற வாெனா� 

�க���க�ேல ப��ப������றா�.

ேத�ய� கைல இல��ய� ேபரைவ�� 

மா�ைகயான தாயக� ப���ைக�ேல "வ�காம�� 

ம��� ைம�த�க�" எ�ற தைல��ேல, 

வ�காம� ப���ேல வா��த மனைத� கவ��த 

நப�க�, பா��ர�க� ப�� ெதாட���யாக எ�� 

வ�தா�. அைத� த�ர ஐ�ெப��கா��ய�கைள 

ைவ��� ெகா�� அவ� நாடக�கைள 

எ������றா�. அவ�ைற �ேனாத� கைல 

இல��ய ம�ற� ஒ�ெவா� மாத�� நட��ய 

�க��ேல அ�த நாடக�க� 

அர�ேக�ற�ப�டன.

இவ� எ�� ெவ�����ள ��க� �ல :

* இ�ன�� வா�ேவ� : க�ைத�ெதா�� 

(2000)

* ேவ�பமர� : ��கைத�ெதா�� (2002)

(��� அ��த ப�க�)
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வரலா��ய� ெபா���த�வாத�

�� ப�க� ெதாட���.. 

4. உ�ப�� உற�க� உ�ப��� ச��க�� ������ அளைவ�� 

வைகைய�� ��மா��க உத���றன.

5. உ�ப��� ச��க�� உ�ப�� உற�க�� ம�த இன��� 

ேநா�க�கைள�� �����கைள�� கட�� ��ேன���றன.

6. ச�தாய��� ேம�க��மான�, ஈ���, ச�தாய�ைத� தா������ 

உ�ப��� ச��கள�� உ�ப�� உற�கள�� ெவ��பாேட.

7. ஓ�ெவா� வைகயான அர�� ச�க��� ஆ�� வ��க��� 

அ�கார�தைத� ெச��த�� பா�கா�க�மான வ�லைம��கெதா� 

க��ேய.

8. ��க அர�ய� எ���க�� ஊடாகேவ அரச அ�கார� ஒ� 

வ��க��ட���� இ�ெனா� வ��க����� ைகமா��ற�.

9. ஒ�வைகயான உ�ப�� �ைற உ�ப��� ச��க�� ெதாட���யான 

��ேன�ற����� �ைணயாக இ�லா�ேபா��, ��ேன�ற� 

தைட�ப�� இ�வ� �ர��ெயா�� �க��.

10. வரலா��� ெசய��ைற �����ேய ��வான ஒ�ற�ல. அ� 

வ��க� ேபாரா�ட��� �ேத த����ள�.

ேம���ய ��த��� ���மமான�.யதா��தமான வரலா��� ��த��� 

��லமான �ைலைமக�� ��லமான ஆ�� அவ�ய�.

ச�க ஆ���கான ��ஞான��யான ஆ���ைறக�� வரலா��ய� 

ெபா���த�வாத�ைத ���யமான ஒ�றாக� ெகா�ளலா�. அ�, 

“உலைக அ�வ� அதைன மா��த�ேக” எ�ற மா��ய இல���� 

���யமான ஒ� க��யா��.

ச�க ���கான ேபாரா�ட�க��� ச�க மா�ற����� வரலா��ய� 

ெபா���த�வாத��� ���யமான ப�க����க�� இர�ைட� 

�����வதா��:

1.    வரலா�ைற �ள��� ெகா�வ�� வ��க� ேபாரா�ட��� 

தைலைம� ப�� அ�ய�ப���ள�.

2.    அத� த��க��யான ���யாக ம�கேள வரலா��� உ��ச�� 

எ�ற சனநாயக� ேகா�பா� ���ய��வ� ெப���ள�.

[��றா���� “இய��ய� ெபா���த�வாத�� வரலா��� 

ெபா���த�வாத��” எ�ற �� �ேசடமாக� ப���ைர�க� த�க�.

மாஓ�� ெம��ய� ப��ய நா�� க��ைரக�� இ� ெதாட��� 

பய��ளைவ].

ெச. கேணச��க� க���ைர�தேபா�, 

இ�� �தலா���வ� ெபா�ளாதார� ேத�க �ைல 

அைட����பத�கான ���யகாரண� ெதா���ப வள���யா�� 

எ�� �ள��னா�. 

ேம�� அவர� க����களாக� �ற�ப�டைவ வ�மா�,

ெதா���ப வள��� காரணமாக பல� ெச��� ேவைலைய ஒ�வேர 

ெச�� ���க���ய �ைல காண�ப�வதா� ேவைலவா����ைம 

பா�ய �ர��ைனயாக ேம�� நா�க�� எ����ள�. இத�� �� 

இ�வாறான ேத�க �ைல உ�வானேபா� உலகமயமா�க� 

அ��க�ப��த�ப�� Outsourcing �ல� �ர��ைனைய ���க 

�ய�� ெச�ய�ப�ட�. இ�ேபா� உ� நா��ேலேய 

ேவைலவா����ைம ேபா�ற �ர��ைனக� உ�வா���டதா� 

ெதா�ைல ெவ��� ெகா�� ெச��� உ���� பயன���ேபா�ற�. 

அரசா�க�க� �தலா�க���� சா�பாக இ��பதா� வ�ைய�� 

அ�க��க ��யா�. அேத ேநர� அரசா�க� 

ஏ�ப����ெகா������� வச�கைள�� ைக�ட ��யா�. 

�தாகரமாக வள������� �க��� கலாசார�ைத�� க���ப��த 

��யா�. இ�த �ைலேய ெப�� ேத�கமாக உ�ெவ����ள�. 

இத�கான ��வாக நா�, மா�����க� ேசாச�ச� ெபா�ளாதார 

�ைறைய ப���ைர��ேறா�. இ�த ேத�க �ைல எ�லா� 

ேசாச�ச�ைத ேநா��ேய வ�நட��� எ�� க���ேறா�. 

2

பகவ� �ைத எ�ப� மகாபாரத��� ம���� ��ம 

ப�வ��� 25-43 அ��யாய� வைர�லான 18 

அ��யாய�க�� 700 �ேலாக�கைள�ெகா�ட ஓ� 

உபேதச� ப��யா��. பகவா� ���ண� �ற�த �� 

�ரனான அ���ன��� ச�வாத �ைற�� அ��த 

உபேதசமா��.

அற� ெபா�� இ�ப� �� எ�ற ம�தன� 

��ஷா��த�க�� ��ைட�ப��� ேப�னா�� அ�றாட 

வா��ைக�� பல �ழ�ப�க�� ம���� 

��������� இைளஞ�க��� ஒ� வர��ரசாதமா��. 

காரண கா�ய �ைற�ப� த��க ��யான �ள�க�கைள� 

ெகா�ட ��தைன�க��லமா��.

1. ���ைர :

* பகவ� �ைத எ�றா� எ�ன?

* அ� உபேத��க�ப�ட ��ன�.

2. உ�க�

* �ைத ம�த இன����� ெசா��� ெச��.

* ��ஞான ��யாக� ������ற இைளஞ�க��� அ� 

எ�வா� ஏ��ைடயதா��ற�..

3. ஆ�மா எ�றா� எ�ன? அ�ய�த� அ���ய அ�ப� 

இல�கண�கைள �ள��த�

4. ேயாக� எ�றா� எ�ன? ஞானேயாக�, க�ம ேயாக�, 

ப�� ேயாக�கைள �ள��வ�

5. �ைத����� ���யமான பாட�கைள எ��� 

அைவக� இ��� எ�வா� ��தைன� க��ல�களாக� 

�க���றன எ�� �ள��த�.

(கால அவகாச���ேக�ப பாட�க�� எ���ைக 

��மா��க�ப��)

6. கல��ைரயாட�

À¸Åò ¸£¨¾ : «È¢Ó¸õ
01-09-2011 அ�� உைரயாட�பட��ள 

�டய�பர��  - ஐ. மேனாறா

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. 

மாைவ வேராதய�� 2ஆவ� ஆ�� �ைன� �க��

04-09-2011 ஞா���� �ழைம �.ப 10.00

ைகலாசப� ேக�ேபா� �ட�

ேத�ய கைல இல��ய� ேபரைவ.

(57115, கா� ��, ெவ�ளவ�ைத )

�க���க�

ெதாட�க�ைர : ேசா. ேதவராசா

தைலைம�ைர : �. �வேசகர� 

மாைவ வேராதய�� க�ைதக�� ச�தாய ேநா�� 

- �. ம�ர� 

மாைவ வேராதய�� கைதக�� ம�க�� வா�� 

- ச. �தாக�

பாட�க�


