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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��கால� க�ைதக� எ�� கைத��� ேபா� ேபா��கால� எ� 

எ�பத� வைரயைற ப�� ப�� �தலாவ� ேக�� எ��ப� ப�ட�

1950 க�� �த��ர� நாேள��� ெவ�வ�த க�ைதக� 

ெப��பா�� ேபா��ண� வா��ததாகேவ உ�ள� எ�� க���� 

ெத���க�ப�ட�.

1950 க����ேத �ர�சைனக�� அத�ெக�ரான ேபாரா�ட�க�� 

இ��� ெகா�ேட வ�ததா� எைத� ேபா��கால� எ�ப� 

�ர�சைனக�� ஆர�ப க�ட�ைதயா அ�ல� அ�ல� த�ேபா� 

����� வ�த ஆ�த� ேபார�கால�ைதயா எ�� ஒ� ேக�� 

எ��ப�ப�ட�.

ேபா��கால� க�ைதக� எ�ற க� எத�காக இ�த ச�த��ப��� 

எ��ப�ப�ட� எ�ற ேக�� எ��பப�ட�.

ேபா��கால க�ட��� எ�த�ப�ட க�ைதகைள ஆ���� 

உ�ப��தேவ��ய ேதைவ ஏ� வ�த� ம��� அைத �ள��� 

ெகா�வத�கான �ழ� எ�ன எ�� ேக�க�ப�ட�.

க�ைதைய ஒ� அ��க��மானமாக எ���� ெகா�டா� 

ேபா��கால� க�ைதக�� அர�ய�,வரலா�,அழ�ய�,ச�க�ய� எ�ற 

ேம�க��மான�க� இ��கேவ���.

இ�க�ைதகைள �ள வா��� ெச�வெத�றா� ���சாரைண ஒ�� 

ெச�தாகேவ���.

இ�த� க�ைதகைள எ�ப�� பா��ப�? ேபா� எ�ற ஒ�� 

சாதாரணமாக நட�����த ஒ�ற�ல.

���சாரைண ஒ���ேபா� ேபாரா�ட�தர��, எ���தர��, 

சா���ைல ஆ�யவ�ைற ேக�����ப���� ேபா� அைத ஆ�� 

ெச�ேவா�� அர�ய� தள� எ�ப� ���யமான�.

இ�த தைல��� ஆ�� ெச�த� எ�ப� அர�ய� , க�ைத எ�ற 

இர���� ப�னா����ள ஒ�வராேல ெச�ய�படேவ��ய� எ�� 

ெசா�ல�ப�ட�.

ேபா��கால��� ேபா��ெக�ரான க�ைதக�� வ�தன அதனா� 

இைத� ேபா��கால� க�ைதக� எ�பதா அ�ல� ேபா��க�ைத 

எ�பதா?

1980 ��� ��னான கால�ைத ேபா��காலமாக எ����ெகா�� 

அத�� ��ப�ட கால�ைத ேபா��கான அர�ய� ��ன�யாக 

எ����ெகா�ளலா� எ�ப� ஆ�� வச��கா� 

ஏ���ெகா�ள�ப�ட�.

��தைல� ��க� தர������ வ�த �ர�சார� க�ைதக� ப�� 

ேக�� எ��ப�ட�.

ெப��பா�ைமயா� ேபா��கால� க�ைதக� �ைட�க 

��யாத�ைல�� உ�ளன.

ெவ�வராத ஆ�க�க� எ�பன ப���� ேக�� எ��ப�ப�ட�.

1980 �� �� வ�த க�ைதக� அத�� ��வ�த க�ைதக�� 

இ��� இ��ெமா� உ�ச���� ெச���றன.

�வரம� ெச�� ஆ�ேயா�� க�ைதகைள ேபா��கால� க�ைதக� 

எ�பதா அ�ல� ெப��ய� க�ைதக� எ�பதா?

ேபா��கால�க�ைதக� ெவ�வ�த இத�க�� ��க�� 

ஆவண�ப��த�பட��ைல எ�ற ஆத�க����, noolaham.org, 

tamilarangam.net ேபா�றைவ �க�� �ற�பான �ைற�� இ� 

ஆவண�ப��த� ப�கைள� ெச��வ���றன எ�ற ப�� 

வழ�க�ப�ட�. 

10-11-2011 அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� :  ஈழ��� ேபா��கால� க�ைதக� 

அ��� வ�� தைல���க�

 சம���த மயமா�க�
17-11-2011 |  ச��யேதவ�

 ேசா�ட� :  ஒ� �ம�சன�பா�ைவ
24-11-2011 |  ெமௗ. ம�வ�ம�
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 யா��ல�கண�� ெச����
01-12-2011 |  ��னா ஷ����

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, �யா�� 

��ெஹ� ஃ��ட�� ெஹக�, ( [ˈgeɔʁk 
ˈvɪlhɛlm ˈfʁiːdʁɪç ˈhegəl], ஆக�� 27, 

1770 – நவ�ப� 14, 1831) எ�பவ� ஒ� 

�க���க இடா��� நா�� (ெச�ம�ய) 

ெம��ய� அ�ஞ� ஆவா�.

எ��� எ��� �ைலயாக இ��ப��ைல. 

எ�லா� இைட�டாம� இய��� 

ெகா�ேட�����றன. ஒ�ெவா� ெபா���� 

பர�பர� �ர�ப�ட ச��க� 

உ�ளட����ளன. அைவ ஒ�ேறா� ஒ�� 

ேமா�� ெகா������றன. இ�த ேமாத�க�� 

�ைளவாக அ�த� ெபா�� அ��ற�. 

அத�ைடய அ������ அைத� கா���� 

வள���யைட�த இ�ெனா� ெபா�� உ�வா�ற�. 

இ�வா� ��தாக� ேதா���ற ெபா������� 

பர�பர� �ர�பாடான ச��க� இ����றன. 

அவ����ைடேய ேமாத� நைடெப��ற�. 

இ�வா� �ர�தரமான மா�த�க�. அ�ல� 

ஒ��� அ��� அைத� கா���� 

வள���யைட�த இ�ெனா��� ேதா�ற�� 

நைடெப�வத� �லமாக�தா� �ரப�ச� இய�� 

வ��ற� எ�� ���யவ� ெஹக�.
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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�. 

சம���த மயமாத� அ�ல� ேம��ைலயா�க� எ�ப� 

இ��ய� ச�க�ய����ய ஒ� ேகா�பாடா��. ��கலான சா�ய 

அைம��� ெகா�ட இ��ய� ச�க�க�� �க���ற ச�க 

அைச�ய�க�ைத இ�ேகா�பா� ��ைவ��ற�. 1952� இ��ய 

ச�க �யலாளரான எ�.எ� ���வா� எ�� இ��ய 

ச�கச�யலாள� இ�ேகா�பா�ைட ��ைவ��� ��ன� 

பல�ைலக�� ���ப���னா�. ந�ன இ��ய ச�க�யலாள� 

�ல� இ�ேகா�பா�ைட ம�த����ளன�. இ��� �ல� 

���வா�� ேகா�பா����ள ேபாதைமகைள ����கா�� 

அவ�ைற இ��� ���ப�����ளன�. இ��� �ல� 

இ�ேகா�பா�ைட எ��� எ���� சம���தமயமாத� அ�ல� 

���ைலயா�க� எ�� ேகா�பா�ைட�� ��ைவ���ளன�. 

இ����� ��� ேவ�ப�� வரலா��யலாளரான கா.இ��ரபாலா 

'சம���தமயமாத�' எ�பைத வரலா��� ஆ� 

ச�க�க�ைடேயயான ப�பா�� பரவைல �ள��வத�� 

பய�ப����றா�.

இ��ய ச�க�க�� சம���த மயமா�க� எ�ப� எ�ன? 

இ��ய ச�க�க�� சம���த மயமா�க�எ�வா� �க��ற�?

சம���தமயமா�க��� ப�லாக 'ேம��ைலயா�க�' , ' உய� 

��யா�க�' ஆ��ய ெசா�க� பய�ப��த ப�டைம�� 

காரண�க�� அவ���கான ேதைவக�� எ�ன?

எ�.எ�. ���வா� ��ைவ��� ேம��ைலயா�க�, 

ேம�க��யவா�கம, ���ைலயா�க� ேபா�றைவ��. �ராமண 

வைக, ச���யவைக, ைவ�யவைக ம��� ���ர வைக 

ேம��ைலயா�க�க�.

சம���த மயமாத� எ���� ��தைனயாள�க�� க����க�

���வா��கான மா��� ேகா�பா�க� 'உற�� �ைறயா�க�'

இ��மயமாத�� �ற சமய� த�வ��

த�� ச�க��� சம���த மயமாத�� ெபா��தபா�க�� 

�ர�பா�க�� - ேபரா.ப�தவ�சலபார��� க����க�

வரலா��� 'சம���தமயமாத�' ேபரா.கா.இ��ரபாலா�� 

க����க�.

�ரா�ட இய�க ��தைனயாள�க� ��ைவ��� 'எ�� 

சம���தமயமாத�' / '���ைலயா�க�'

சம���தமயமாத� இல�ைக உதாரண�க�

சம���தமயமாத� / ேம��ைலயா�க� 
(Sanskritization)
17-11-2011  அ�� உைரயாட�பட��ள �டய�பர�� 

(ச. ச��யேதவ�)

Å¨Ä
�ட��ள� அ�உைலைய ஏ� ஏ���ெகா�ள ��யா�? 

 �ட��ள� அ� உைலைய ஏ� எ���கேவ��� என 

எ�ைமயாக�� ஆழமாக�� �ள��� க��ைர. இதைன 

எ�� இ���� இ�வ�� அ� உைலக��ெக�ரான 

ேபாரா�ட�ைத ��ென���வ�� இய��யலாள�களாவ�.

இல� �கவ� : valai.thulaa.net/47
http://poovulagu.blogspot.com/2011/11/blog-post_6613.html
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உலகமயமா�க� ��ன��� ப�பா��, வா����

 உலகமயமாத�, அத� �ைள�க�, ப�பா��� 

பைடெய�������த உைர. �க எ�ைமயாக 

உலகமயமா�க��� ேக�கைள �ள���ெச��ற�. 

இல� �கவ� : valai.thulaa.net/48

http://maduraivaasagan.wordpress.com/2011/02/28//ெதா-பரம�வ�-உைர–
உலகமயமாக

 ���பட� : நட�தகைத

த�ழக��� இ��� �ல�� சா� ஒ����ைற ப��ய 

உண����வமான கைத�ைன�ெகா������ இ����பட� 

16 ���கைள� ெப���ள�. 

இல� �கவ� : valai.thulaa.net/49

http://youtu.be/H7Pja1ujH9Y

யாைர�ேபா�...??
எ�ேலா�� ேக��றா�க�

'யாைர�ேபால'
எ� ச�த�..அவ� ச�த�..

எ�லா� இ��தாய��
... யாைர�ேபா�..?

�..ெந�� அவைன�ேபா�.
��� எ�ன�.

க� அவ�.. ��வ� நா�..
வா� நா�� அவ��..

�க�..அ�த வ�ட வ�வ�?
அவ�..

ெசா��...?.நா�
��....கா�?அவ�!

யாைர�ேபா� ?
நானா ?அவனா?

அ�.. அைத�ேபா�!"��ய�"!
ெபய�� ைவ�தாய��

எ�ைன�ேபாேலா..அவைன�ேபாேலா..
அ�ல� யாைர�� ேபாேலா
இ��கேவ��மா எ�ன?? ம

. 
ே
த
வ
ெ
க
ௗ
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ச�க ��ஞான க�� வ�ட��� ேக��க� 

ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட��� facebook ��ம��� 

ேக�க�ப�ட பல ேக��க��� கைலயரச� அ�வ�ேபா� 

அ��த ப��க�� ெதா���. ச�க�, அர�ய� ெதாட�பான 

ேக��க� இ�� அட����றன.. 

இல� �கவ� : valai.thulaa.net/50

http://kalaiy.blogspot.com/2011/09/blog-post.html

உைழ�ைப��ர��� ெப��க�ப�ட �லதன�ைத� 

ெகா����பவ�கைள� கா�� ���� அ�கார�ப��ைல ஒ���ைன 

இ�பட� �ள���ற�. ச�ட� ஒ��� எ�ற ெபய��� "பா�கா��" 

எ�ற ெபய��� �ல�� இ�த அ�கார� ப��ைலக� எவ���� 

ேசவக� ெச���றன எ�பைத இ�பட�த� பா��த�� 

����ெகா�ளலா�. இ�ேவ இ�ைறய உலக ஒ�����ட.

ந��: http://francoistremblay.wordpress.com/2008/08/19/the-

pyramid-of-the-capitalist-system/


