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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�. 

1

Facebook group : 
facebook.com/groups/ssscircle/

வைல�தள� :

circle.thulaa.net

இ�ைறய �ைலைம இல�ைக�� அர�ய�வா�க�� ச� 

அ�கா�க�� ச� எ�ேலா�� 'இல�ைக இ�ேபா� அ������ 

பாைத�� ெச�� ெகா������ற�' எ�� 

ெசா����றா�க�. இ�த அ����� எ�வள� �ர� ம�கைள� 

ெச�றைட�����ற� அ�ல� எ�த அள��� ம�க� நல� 

க�� ெச�ய�ப���றன எ�ற ேக���ட� கல��ைரயாட� 

ஆர���க�ப�ட�.

இல�ைக�� அ�����,  அ��� ேபா��� ��னரான 

அ����� எ�ப� அரசா�க�தா� எ�ேபா�� ெசா�ல�ப�� 

ெசா�லாக மா���ட�.

இ��யாக ெவ�வ�த ம��ய வ���� அ��ைக��ப� 

இல�ைக�� ெபா�ளாதார வள��� நைடெப���ள� எ�� 

����ட�ப���ள�. 

ஆனா� அ�த அ����� ம�கைள� ெச�றைடய��ைல 

எ��தா� ெசா�லேவ���. அ��ட� இல�ைக�� 

அ����� உ�ைமயான �த��� கா�ட�ப��றதா எ�� 

ேக�டா� அ��� இ�ைல எ��தா� ெசா�லேவ���.

இல�ைகைய� ெபா��தவைர�� அரசா�க���� எ�� ஒ� 

�ைலயான ெபா�ளாதார� ெகா�ைக இ�ைல. UNP அர� 

எ�றா� அ� ஒ� ெகா�ைக�ட�� 

SLPA அர� எ�றா� அ� ேவ�ஒ� ெகா�ைக�ட�� நட�� 

ெகா�வதா� நா���ெக�� ஒ� ெகா�ைக இ�ைல. இ� 

நா��� ெபா�ளாதார��� தா�க� ெச����ற ஒ� ���ய 

கார�.

எ�க�ைடய நா��� ெபா�ளாதார� இற��ம��� அ�க� 

த����ள�, இற��ம�ைய� �ைற�� ஏ��ம�ைய� ���� 

நவ��ைககைள அர� ெச�ய ேவ���. ெவ�மேன  

ெந��சாைலக� அைம�த�, �ைற�க� அைம�த� எ�பன 

�ல� ஏ��ம�யாள�க� ���� அைடவா�க� எ�� இ�ைல 

அவ�க��கான ச�ைதைய ஏ�ப���� ெகா��க ேவ���. 

அைத எ�க� அர� ெச�வ��ைல. �ல உ�க��மான 

வச�க�� ெப��க� நா��� ��ைமயான அ�����ைய� 

கா�டா�. 

அர� கா��� ெந��சாைலக� அைம�த�, �ைற�க� 

அைம�த� ேபா�ற அ�����க� ெப��பா�� 
ெவ�நா�க�� உத���தா� நைடெப���ற�. 

உதாரணமாக அ�பா�ேதா�ைட �ைற�க� �னா�� உத��� 
அைம�க�ப�டதா� �����டள� கால���� �னா��� 

வழ�க�ப����பதா�

அ����� நா���� ���த கால���� எ�த�த வ�மான�� 

வர�ேபாவ��ைல. ஆகேவ அவ�ைற அ������� 

அள�ேகாலாக க�த��யா�.

பல ��மாண�ப�க��� அர� ெவ�நா�� �த��ைடேய 

ந�����கேவ����ள� ஏென�றா� இல�ைக�� வர� 
ெசல����ட��� ெப�� ெதாைக பா�கா�� நடவ��ைக�� 

ஒ��கப�வதா� அர�ட� ேபா�யள� �த�� இ�லாம� 

உ�ள�. இைத� த�ர அரச ெசல�ன�க� அ�க�. 

எ���ைக ெப��த அைம�ச�க�,அவ�க�� அ�கா�க� 

எ�ேலா���� வழ��� ெகா��த ச�பள�க� ம��� �ற�த 
�காைம��வ� இ�லா� ந�ட��� இய��� அரச 

��வன�க� ேபா�றைவ �ற�த உதாரண�க�.

ேம�� இல�ைக ெப��ெதாைக பண�ைத ெவ�நா��� 
கட��� வ��யாக க��வ�வதா�� இல�ைகயா� ேம���ய 

நடவ��ைக�� �த�� ேபாதாம��ள�.

03-05-2012  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : இல�ைக�� த�ேபாதய ெபா�ளாதார �ைலைம

��ம�� �ரா�� (Sigmund Freud - ேம 6, 

1856 – ெச�ெட�ப� 23, 1939) 

ஒ� ஆ���ய உளேநா� ம���வ�. உள�ய�� 

உள�ப��பா��� ��தைன �ைறைய ���யவ�. 

உ�மன� (unconscious mind) ப��ய இவர� 

ேகா�பா�க�, அட��த��� எ�ரான 

பா�கா��� ெபா��ைற, உள���கைள, 

��யாள�ட�, உள�ப��பா�வாள� ேப�� 

�ண�ப���வத�காக உள�ப��பா��� ���ைச� 

ெசய��ைறகைள உ�வா��யைம எ�பவ��� 

�ல� �ரா�� ெப�� ெபய� ெப�றா�. பா�ண�� 

���� எ�பைத ம�த வா��� �த�ைமயான 

உ�� ச�� என வைரய��தைம, இவர� ���ைச 

��ப�க�, உண�� மா����� ேகா�பா� 

(theory of transference), உ�மன 

ஆைசக�� ெவ��பாடாக� கன�கைள 

�ள��த� ேபா�றைவ ெதாட���� �ரா�� 

ெப��� அ�ய�ப�டவ�.

�ெர�� த��வ� ம��� உள�ப��பா�� 

�ைற�� ���ய ப�கா��ய �� ம��� ல�கா� 

ஆ�ய இ�வ�� தம�கான அ���ைறகைள 

��ம�� �ரா�� இட���ேத ெப��� 

ெகா�டா�க�. உள�ய�� �ரா�� இ� 

பா�ய� ம��ேமயான ைமய அ���ைறைய 

இ�வ�ேம ம��தா�� அவ�கள� 

ஆ���ெசய�பா�க��� �ரா��� �ர�கேள 

அ��பைடயா��.

ஃ�ரா��

��� அ��த ப�க�.. 



ச
�
க
 
�
�
ஞ
ான

 
க
�
ை
க
 
வ
�
ட
�
  | 

ெ
º
ö
¾
ிÁ
¼
ø
 
- 
5
0
 
| 1

0
-0

5
-2

0
1
2
 

2இல�ைக�� த�ேபாதய ெபா�ளாதார �ைலைம
�� ப�க� ெதாட���... 

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�. 

வ�கமயமா�க�ப�ட �ைளயா��
இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர�� 

ெபா��ேபா���காக �ைளயாட�ப�ட �ைளயா�� 
கா� ெகா��� �ைளயா�டா� ஆன� எ�ப�?

�ைளயா�� உண���ைய வ��தகமா��ய  
கழக�க�� ேபா��க�.

ெதா���ைற �தலா�கைள ஈ��த ���ெக��� 
ெப�� வ��தக�.

இ�தைகய ேபா��க�� நைடெப�� ஊழ�க�.

எ�த மா��யான வ�க வள� அத��� பய�ப��ற�.

அத�ட� ெதாட��ைடய வ�க தாபன�க�, ம�க�

சாதாரண ம�க��� அ� ெகா���� ேதா�ற�

வ�க லாப�க�

இல�ைக�� ெவ�நா��� கட�க�னா� ெப��ெதாைக பண� 

வ��யாக நா�ைட ���ெச�வதா�� �ல ஒ�ப�த�க� 

அ��பைட�� வழ�க�ப�� வ����லா� கட�க� 

உதாரணமாக அ�பா�ேதா�ைட �ைற�க���கான கட� நா���� 

வ�மான� ஈ���ெகா��க ��யாம� இ��பதா�� நா��� 

ெபா�ளாதார� ெவ�வாக� பா��க�பட காரணமாக உ�ளன. 

இ�ப�யான ஒ�ப�த�க� �ல� நா��� ஒ�ெவா� ப���� 

ஒ�ெவா� நா��ட� இ��ப� இல�ைக�� �க�ெப�ய 

ெபா�ளாதார இழ�பா��.

இல�ைக�� ஏ��ம��� உ�ள ேபாதைம�� ஒ� ���ய 

கார�யா��. இல�ைக�� ���ய ஏ��ம�� �ைறயாக உ�ளைவ 

ேத�ைல ம��� ஆைட உ�ப��. இ��� ேத�ைல ஏ��ம��� 

இ��யா, ெக�யா ேபா�ற நா�கள� ேபா���� ஆைட 

உ�ப���� ெவ�மேன ைதய�கார�களாக ம��ேம நா� 

இ��பதா�� இல�ைக�� ஏ��ம�� �ைற �க� 

��த��ய�ைல�� உ�ளதாக க�த����.

த�ேபா� நா��� ேத�ைல�� உ�ப�� அள�� �ைற�� 

ெகா�ேட ெச���ற�. நா�க� ஏ��ம�ெச��� 

ெபா��க��கான ேக�� ச�வேதச� ச�ைத�� �ைற��ெகா�ேட 

வ���ற�.

நா��� நாணய�ெப�ம�ைய� �ைற�பத��ல� ஏ��ம�ைய 

அ�க��கலா� எ�ற அ��பைட�� இல�ைக நாணய� 

ெப�ம�ைய� �ைற�த�. இத� �ல� நா���� வ�மான� 

��தலாக வ�� எ�� இல�ைக க��த� ஆனா�  நா� 

க�டேவ��ய கட� ெதாைக�� அ�க���� எ�ப� கவன��� 

ெகா�ள�பட��ைல.

நாணய� ெப�ம� ம���ற�க� எ�ப� ச�வேதச நாணய ��ய��� 

�ப�தைன�� �ல� நைடெப�ற ஒ�றா��. அ�ம��ம�லாம� 

நாணய�ெப�ம�ைய� ச�ைதையேய ��மா��க ��மா�� ச�வேதச 

நாணய ��ய� �ப�தைன �����ள�. இ� நைடெப�றதா� 

ெடால�� �ைல ெதாட��� அ�க���� ெச���ற�.

இல�ைக�� த�ெபா�� வ����த� அ�க��க�ப���ள�. 

எ�த ஒ� நா��� வ����த��� அ�க��� ஏ�ப��றேதா அ�த 

நா��� �த�� �ைறவைட��.

இல�ைக�� அ��க�ப�� இலவ��க��ைய ெப���ெகா�� 

அத��� பல இைளஞ�க� ெவ�நா� ெச�� அ�ேகேய 

த����வ�� நா���� ம��ெமா� ���யமான வ�மான 

இழ�பா��.

ம��� ெவ�நா�வா� இல�ைகய�க� இல�ைக�� �த��வ�� 

எ�த�த ஆ�வ�� கா��வதா� இ�ைல. இவ�கைள�ட�� 

இல�ைக�� வ��பவ�க��ட இ�� �த��வ��ைல. இ� 

இல�ைக ெவ�நா�� �த��டேய ன�����பத�� ஒ� 

காரணமாக�� உ�ள�.    

எ�லா� ெபா��க�� இற��ம��� �ைட�பதா� ெடால�� 

ெப�ம� ஏற ஏற ெபா��க�� �ைல�� ஏ��. இற��ம�ைய� 

�ைற�பத�கான த�கா�கமான ��ேவ நாணயெப�ம� ம���ற�க� 

��ட கால��� பல� த�வத�� ஏ��ம�யாள�கைள அர� 

ஊ����க ேவ���. உ�நா�� உ�ப���கான �ற�த �ைலைய 

ெவ��ட�க�� ெப�வத�கான வ�வைககைள அர� 

ஏ��ம�யாள�க���  ெகா��கேவ���.

எசமாேன!
 - ஆ��த�

நா�க� உ�ைம� ெதா��ேறா� எசமாேன!
எ�க�� �தான வ��ண��க���ைட�ேல
இைடெவ� தா��!
எ�கைள �வா��க �ட� ெசா���
கத�� �ரைல� ேக��.
நா�க� இற����ேவா� எசமாேன!

எ�க�� �� இர�க� ெகா���.
இர�க�� இ��க�� எ�ைம ��ச� ைவ��.
கா�களா� எ� உண����கைள ந��கா���.
உம� பாத�க�� இைற����ட��ேறா�.
�� த�த க��ைய
ஒ�வா� ���பத�� அவகாச� தா�� எசமாேன!
எம�� இத��ேம�� ச�� இ�ைல.
ெசா�க�� இ�ைல.

ெசா�களா� அ�ய�பட��யாத நரக�ைத
அ�ப��க எ�ைம அ��தா��.
அ�ப�ேகா�க� எ�கைள அ��கா��.
��ெற���க� நா�க�!
�ைதப�ட வ��க� ���ர�களாத�
வைதப�ட வ��கண�க� வ��வ��ேபாத�
எதைன�� �ைற�ட மா�ேடா�.

எ�லா� வ�ல எசமாேன!
உ�ர�கைற �ைறய ஓ����ைம� ����ேடா�
���க�ப�ட �ற�கைள�ப��ேயா
�ள�க�ப�ட �த�கைள�ப��ேயா
ஒ�வா��ைத ேபேசா�.
இ� உ�ைம எ�பைத அ��ராக!
எ�க� அ�ைக�� இர��� எசமாேன!
எ�க� உற�க�ைத அ�ம��� எசமாேன!
ேப�ச��த �ண�களா�
உமத���� உழ�ேவா�!
��ைச ��ெடா��கா�
வான�ைத
��தாக� பா��க���.


