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அ��க�� ேதா�ற� ��ன���

ெப�ய �ராண� அ�ல� ���ெதா�ட� �ராணமான�, ப�� 
இல��ய�க� ப��� ெப��� காண�ப�� த�� ெமா��� ேதா��ய 
�ராண�க�� ��� ��தாக� த��நா��ைன� தளமாக� 
ெகா�ெட��த, ெப��பா�� சாதாரண ம�க�� அ�கால வா�ைவ� 
��ன�யாக� ெகா�ட, இய�ைக அ�த �க��கைள அ�கமாக� 
�����காத ஒ� �ராணமா��. இைத� ேசாள� கால��� ேதா��ய ஒேர 
ஒ� ைசவ� த�� வரலா��� கைத எனலா�.

(�.� 9ஆ� ��றா�� – �.� 12 ஆ� ��றா�� வைரயான கால�ப��, 
கா��ய கால� என�� அைழ�க�ப���ற�)
இ� ேச��ழா� அ�ல� அ��ெமா�� ேதவ� (�.� 1133 - 1150) 
எ��� அநபாய� ேசாழ�� �த� ம���யா�, ��தர�� ���ெதா�ட� 
ெதாைக, ந��யா�டா� ந���� ���ெதா�ட� ��வ�தா� 
ஆ�யவ�ைற �த�, வ� ��களாக� ெகா�� உ�வா�க�ப���ள�.

��மைல� ச��க� ெதாட�க� ெவ�ளாைன� ச��க� வைரயான 13 
ப��கைள� ெகா������ற�. 

இ�தைகய ஒ� ��� ேதா�ற���கான கார�யாக �வக ��தாம� 
எ��� சமண� கா��ய����� ம�க����, ம�ன���� ஏ�ப�ட 
ஈ���ைன� க�� ஏ�ப�ட அ�ச��� காரணமாக� ேச��ழா� இைத 
இய��னா� எ�ப�. 

இைத இ�ெனா� வைக�� ேநா��னா�, ப�� இய�க�ைத 
��வனமய�ப���, ஆவண�ப���வத�டாக ��வ����த� ெச�வத� 
�ல� ைசவ��� இ��ைப� பா�கா���ற ேநா�க�ைத� ����ெகா�ள 
����. அத�டாக� ேச��ழா� �ல��ர���வ ச�க� க�டைம�ைப� 
பா�கா�க �ைள�தேதா�, ம�க� அைனவ�����மான இைறவைன� 
பைட��� கா��வத� �ல� அைனவைர�� ஆ��க��� கவன� 
ெச��த ைவ�பத� ஊடாக அரச��� எ�ராகேவா, ச�க 
அட���ைற�� எ�ராகேவா ம�கைள� ����கேவா ெசய�படேவா 
�டாம� �ைச���ப �ைன������றா�. அ��ட�, இ�கால��� 
�க�� வ�� ெப����த வ�க வ��க��� அ����தைல� �ைற�� 
அவ�க�� ச�க ���ய��வ�ைத� �ைற�பத�� ைவ�க மத�கைள� 
பய�ப��த ���� எ�ப�� கவ��க�த�க�.

கா�யமா�க� ைகயா�ட வ��ைற.

த��யல�கார� ����ற கா�ய���கான �ப�தைனகைள �க�� 
�ர�ைத�ட� ேச��ழா� �வ��� ெச�ய �ைழ���ளைமைய� 
காண���யதாக உ�ள�. 
த��க��லா� தைலவராக� ��தரைர� பைட�க �ய�றைம. அவ�� 
வரலா�ைற ைகலாய��� ெதாட��, ��� அைடத� வைர ெகா�� 
ெச��த�. அவ��� அரசெனா�வைன (ேசரமா�) ந�பனா��யைம, 
அவைர�� அரச வா�� வா�பவராக� �;����தைம. அவ�� காத�, 
ஊட� ேபா�றவ���� அ�க ���ய��வ� ெகா��தைம.
��நகர� �ற�ைப� ேசாள�க�� (��)ஆ�ைர� ப��யதாக அைம�த�. 
��தர� �ற�த� (��)�ைன�பா� நா��� (��)நாவ���. 
(��)ஆ�ைர� பா�யைத �யாய� ப��த ��தர��� ந��யா�ரா� எ�ற 
ெபயைர� ேச��ழா� வழ����ளா�.

��தர� கா�ய� தைலவரானைம.

ஆ�யா�க�� உய�� தா�� பா��த�, அவ�க�� ப���� ஆழ�ைத 
அள�த� அநாக�கமானேபா�� ெப�ய �ராண� ஏ� அவ�க�� ஒ�வரான 
��தரைர �த�ைம� ப��தேவ�� ஏ�ப�ட� என ேநா��னா�, அ� 

* �த��� த�த ந���காக  

18-08-2011 «ýÚ ¿¼ó¾ ¯ைÃÂா¼Äிý ெÀாÆிôÒ 
¾ைÄôÒ : ெÀÃிÂ ÒÃா½Óõ «¾ý «ÃºிÂÖõ

ெ¾ா¼ì¸×ைÃÂா¼ø : ºÀா ¾Û�ý

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. 

1எ¾ி÷ÅÕõ ÅாÃí¸Ùì¸ாÉ 
¾ைÄôÒì¸û
____________________________________________

25 - 08 -2011
வரலா��� ெபா���த�வாத�
- �. �வேசகர�
____________________________________________

01 - 09 -2011
பகவ� �ைத
- ஐ. மேனாறா
____________________________________________

Facebook group : 
facebook.com/groups/ssscircle/

ÅைÄò¾Çõ :

circle.thulaa.net

�ேயா டா��டா� (Leo Tolstoy - Lev 
Nikolayevich Tolstoy, ெச�ட�ப� 9, 1828 – 
நவ�ப� 20, 1910) 
ஒ� ர�ய எ��தாள� ஆவா�. இவ� ��ன 
எ��தாள�க�� �க� �ற�தவ�க�� ஒ�வராக 
ம��க�ப��றா�. இவர� �க� �ற�த 
ஆ�க�களான ேபா�� அைம���, அ�னா 
கேர�னா ஆ�யைவ, 19 ஆ� ��றா�� ர�ய 
வா��ைகைய �ப��ப�� உ�ைமவாத� 
�ைனகைதக�� உய��ைலைய� கா����றன.

இவர� ��க� �ல:
1. ேபா�� அைம���
2. ��� ேக��க�
3. ஒ� ம�த��� எ�வள� �ல�
4. Anna Karenina
5. The Light Shines in Darkness

(��� அ��த ப�க�)Digitized by Noolaham Foundation.
noolaham.org | aavanaham.org
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ெப�ய�ராண�� அத� அர�ய�� 
�� ப�க� ெதாட���.. 

* கா�ய� தைலவ����ய ப��க�� அ�கமானவ�ைற த�வச� 
ெகா����தைம, அதாவ� ஏைனய நாய�மாைர �ட�� இவர� 
வா�� ��ைமயானதாக��, ெகௗரவமானதாக�� இ��தைம. 
(��ஞான ச�ப�த� க�யாண ம�டப��� எ���� ெகா�ல�ப�ட�, 
அவ� ப�� 1256 பாட�கைள� பா�யேபா�� ேச��ழாரா� அவைர� 
தைலவரா�க ��யாம� ேபான�. அ��ட� அவ� 8000 வைரயான 
சமண�க� ெகா�ல�பட�� காரணமாக அைம�தைம 
����ட�த�க�.) 

* (��நா��கரச� சமண��� இ��� அத� வள����� அ��பா� 
ப�ட�ட�, அ�மத��� ந�க����க� பலவ�ைற� ைசவ���� 
அ��க� ெச��� ைவ�தவ�. இைறவ��� அ�ைமயாக��, 
அரச��� “யாமா���� ��ய�ேலா�…..” என அ�ப�யாத 
எ����ண��ட��, �ற�யாக வா��தவ�. இைவ ேச��ழா� 
அ�ப�ட� இண�காைம��� காரண�களாகலா�.)

* ப���ய�க�ைத ��வனமய�ப���� ப�� ெச�த ெப�� ப�ைய 
ஆ��யைம 
ேபா�றவ�ைற �ட��, 

உலக வா�ைவ� �ற�க��கா� இைற வ�பா�ைட 
சா��ய�ப���யைம��டாக, �றைவ வ�����ய சமண ெபௗ�த 
மத�கைள ம�க�ட���� அ��ய�ப��த உத�யைம. 
�ராமண �ல��� �ற�� (இ� �ைனவாக� �ட இ��கலா�) 
ேவளாள �ல ம�னனான நர��க �ைனயா�� ��ைளயாக 
வழ��தத� காரணமாக அ�கால�� �ல��ர���வ� ச�க அைம��� 
�த�ைம ெப�� �ள��ய இர�� ச�க�கைள�� �ர�����வ� 
ப���பவராக� ��தர� இ��தைம.

அேதேநர�, இவ�� வா��� இட�ெப�� �தைவ (ச���யா�), 
ேகா�� பர�ைத (பரைவயா�) ஆ�ேயா�டனான ��ேபா�கான, மத 
ச�க ஒ��க�ைத� ேக�����ப���� �டய�கைள� த��க 
���ற��� ப��ய ��மைல� ச��க�ைத� �ைன���ளா�.

மா��கவாசக� �����தாக� �ற�க��க�ப�டைம

நா�� நாய�மா�க�� ���யமான ஒ�வரான மா��கவாசக� 
ந����� �ற� வா�������� �க�� �ரப�யமானவ�, 
அ�ப����க எ�வா� அவ� ேச��ழாரா� த���க�ப�டா� 
எ�பத�கான காரண�கைள ஆரா��தா�
அவ� ேசாழ�க�� ெஜ�ம �ேரா�களான பா��ய� அரசைவ�� 
�தலைம�சராக� ப�யா��யைம,
அரச��� ந���ைக� �ேராக� ெச�தைம,
ஆ�யவ�ைற இன�காண ����.

உ� �ற�ப���ள கைதக��:

ந�த� ������ ெகா��த�ப�டைம, க�ண�ப�� க�க� 
ேதா�ட�ப�டைம, ���ெதா�ட� தா� ���க� ��ைளைய 
அ���� க� சைம�;�� ெகா��தைம, இய�பைக நாயனா� தன� 
��ற��னைர� ெகா�ெறா��� தன� மைன�ைய அ�யவ�ட� 
உற� ெகா�ள அ�ம��� இ���� இ�வ�� இற�தைம ேபா�ற 
ச�பவ�கைள ேநா����றேபா�, �சலா� ேபா�ற �ராமண�க� 
இல�வான வ��� இைறவைன அைடவைத��, ஏைனய 
தா��த�ப�ட சா�கைள� ேச��ேதா� அவ�க�� சா�� 
ப��ைல�ேக�ப வைதபடேவ�� உ�ளைமைய� காண���யதாக 
உ�ள�. ெப�ய �ராண� இவ�க�� ப�க� ��� இ���� 
அவ�க� ெவ��யைடவ�ேபா� �����க �ய���ற�.

க�ண�ப�� கைத�� �ரா�ய வ�பா�� �ைறைய எ���காம� 
ஏ���ெகா�வதாக� கா�ட�ப���ளைம ஒ� சமரச �ய��யாக� 
ெத�ப���ற�.

2

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�. மா�� அதைன “வராலா� ப��ய 
ெபா���த�வாத� க���ய�” என “அர�ய� ெபா��ய�� 
�ம�சன���� ஒ� ப�க���” எ�ற ��� 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�:

1. ம�த ச�தாய��� அ��பைட ம�த� தம� இ����கான 
உ�ப���காக இய�ைக�ட� ேப�� 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�� வரலா�� �க��கள�� அவ��� ச�க� 
கராண�கள�� ேபா��� அ��பைட�� �ள���ெகா�ள 
இய�மா���ள�.

��ைனய அ���ைறக� �ள�க� தவ�ய ம�த ச�க� 
ெசய�பா�கைள�� வரலா��யைல�� வரலா��ய� 
ெபா���த�வாத� �ள�க இய�மா����ள�.

ச�க ���கான ேபாரா�ட�க��� ச�க மா�ற����மான 
அத� ���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�.

ÅÃÄ¡üÚô ¦À¡ÕûÓ¾øÅ¡¾õ
25-08-2011 அ�� உைரயாட�பட��ள 
�டய�பர��  - �. �வேசகர�
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