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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

ம�த ச�க�க�� ப�பா�க�� ெதாட���யான மா�ற�க� 

�க���றன. 

க��ண��த நட�ைத �ைற�� (Learned Behavior) ெதா��பாக� 

ப�பா� �க���ற�. அதனா� ம�க� ��யனவ�ைற� 

க���ெகா���ேபாெத�லா� அவ�க� ப�பா��� மா�ற� 

�க��ற�. 

இ�த மா�ற� அைன��� ப�பா�க��� �க��ற�. இ�த வைக�� 

மா�ற���� உ�ப�� ஒ�ெவா� ப�பா�� அ� ெதாட��ெகா��� 

அய�ப�பா��� ��கைள� ேதைவ�ேக�ப மா�ற� ெச�ேதா 

ெச�யாமேலா ஏ���ெகா��ற�. 

ஓ�னமாத� (Assimilation), ந�னமயமாத� (Modernization), 

ெதா��மயமாத� (Industrialization), நகரமயமாத� 

(Urbanization), �ர�� (Revolution) ேபா�றைவ ப�பா�� 

மா�ற�ைத �க�����ற �த�ைம�கார�களாக இ����றன என 

ேம��� ச�க�யலாள�க� வைரய����ளன�. 

ேம��� ச�க அைம������ மா�ப�ட, ��கலான 

சா�யைம���ச�க�களான இ��ய�ச�க�க��  �க���ற 

ப�பா�� மா�ற�க��கான �ேசடமான கார�கைள இ��ய� 

ச�க�யலாள�க� ��ைவ���ளன�. அைவயாவன, ேம��மயமாத�, 

சம���தமயமா�க�, இ��மயமாத�, �ற சமய�க��� மா�த�.

சம���தமயமா�க�

M. N. ���வா� எ�ற இ��ய�ச�க�யலாள� இ��ய�ச�க�க�� 

நைடெப�� அைச�ய�க�ைத����க இ�த எ�ண�க�ைவ 

��ைவ�தா�. இ��ய அர�� பல பத�கைள வ���, இ��ய அர�� 

அ��கார� ெப�ற அவ� 1952இ� "ெத����ய� �ட� ம�க�� 

சமய�� ச�தாய��" எ�ற தன� ஆ��� இைத ஓ� 

எ�ண�க�வாக ��ைவ�� ��ன� அதைன ஒ� ேகா�பா� எ�ற 

�ைல�� உய���னா�. 

சா��� சா� அ����ைற�� �க�� உைற����ட, மா�றமைடயாத 

அைம���க� அ�ல. அைவ ெதாட���யான ெந����த�ைம�� 

உ�ப�ேட இய�� வ���றன. இத� ஒ� ப��யாக� 

���ைல�சா�க� த���ெபய��� �ல� ேம� ேநா�� நக��� 

த�க�� த��ைய உய����ெகா���றன. 

இ�த���ெபய��� �ராமண�க���� ���ள சா�க� 

�ராமண�க�� வா��ைக �ைறைய� ��ப��� த�க�� ச�தாய� 

த��ைய உய����ெகா�ள �ய���றன. இ�த���ெபய��� �லா� 

உ�ணாைம, ம� அ��தாைம, ஆசார� ��க �ராமண�க�� 

ைவ�க�சட���ைறக�. ஆ�யவ�ைற ஏ���ெகா��த� ேபா�றைவ 

இ��யைமயாதனவாக உ�ளன. 

�ராமண�க�� வா��ைக �ைறய� ��ப��வேத உய���யா�க� 

எ�� க�� அத�� �ராம�ய மயமா�க� எ�� ெபய��ட அவ�, 

��� த�ேய �ராமண�க�� வா��ைக �ைறைய �ட ஒ�ெவா� 

சா��� தன�� ேமேல உ�ள சா� வழ�க�கைள� ��ப��� 

த���ெபய��� ஈ�ப�வைத�க�� அதைன� 

"சம���தமயமா�க�" எ�� ேகா�பாடா��னா�. 

ப�ேவ� ���ைலக� காரணமாக ஒ�ெவா� வ�ண�� தன�� 

ேம��ள வ�ண�ைத ேநா�� த���ெபய�����றன என அவ� 

�ள��னா�. 

���வா�� ேகா�பா��� கவ��க�படேவ��ய இர�� 

�டய�க� உ��. . 

17-11-2011 அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� :   சம���தமயமா�க� 
ெதாட�க�ைரயாட� : ச. ச��யேதவ�

அ��� வ�� தைல���க�

 ே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����

�ெர��� எ�ெக�� (ஃ�ெர��� எ�ெக��; 

Friedrich Engels; நவ�ப� 28, 1820 – 

ஆக�� 5, 1895) 19� 

��றா�ைட�ேச��த ேஜ�ம� அர�ய� 

ெம��யலாளராவா�. இவ� கா�� மா��� 

உட� இைண�� க���ச ��தா�த�ைத 

உ�வா��ய�ட�, க���ச க�� 

அ��ைகைய மா���ட� ேச��� எ��னா�. 

கா�� மா���� இற���� �� �லதன� 

��� பல ெதா��கைள ெதா��தா�.

"மா�ற� ஒ�ேற மாறாத�" - எ�ெக��

 ��� அ��தப�க� 
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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�. 

(1) ஆ�க��� �ராமணர�லாத சா�க� இ����ேபா�, 

�ராமண�க��ட அவ�க�� ச�க ெபா�ளாதார� ��கைள� 

��ப��� ேபா��� காண�ப�டா�� �ராமண�க� த�கள� 

சட��� ��ைமைய�� அத� வ� அைம�� ��த� சா��த 

த��ைய�� ����ெகா��க மா�டா�க�. 

(2) ப��ைல�� ���சா�க� சம���தமயமாதைல� கட�� 

வராம� ேம�க�ைதயமயமாத��� உ�படமா�டா�க�. 

சம���தமயமா�க� எ�ற ெசா�, ெபா�� மய�க�ைத 

ஏ�ப���வதாக உணர�ப��ற�. "ேம��ைலயா�க�" எ�ற 

ெசா� த��� இ�ெசய��ைறைய� ���க� 

பய�ப��த�ப��ற�. சம���தமயமா�க� எ�ற ெசா��� 

ேபாதாைமகைள ���வா� உண�����தா�. ஆ��� 

ெதாட���யாக அ�ெசா�ைலேய பய�ப���வ�தா�. 

சம���தமயமாத� ேகா�பா���கான ம��� 

ேயா���ர �� சம���தமயமா�க� எ�ற ேகா�பா��ைன� 

க�ைமயாக ம��தவ�. அவ� ��வ�� ேக��கைள 

அ�ேகா�பா��� �� ெதா��தா�

(1) ���சா�க� த�� ெபய��� ேம��ைல��� 

ெச����டா�களா?

(2) அ�ப�யானா� ���ைல�சா�கேள இ�� இ�ைலயா?

(3) த�� மா�ய சா�க� ச�தாய��� எ�ன ெபய�ட� 

�ள���றா�க�?

(4) த�� ெபய��தவ�கைள ேம�சா��ன� அ��க��தா�களா?

இ�ேக��க��கான �ைட ���வாச��� எ�ரானதாகேவ 

இ���� என அவ� �����டா�. 

சம���தமயமாத� -  ��ப�க�ெதாட��� 2

1. ேகா�கைள அ��பைடயாக� ெகா�ட ேசா�ட �ைற - 

அ��க� 

2. ேசா�ட�ைற�� ேதா�ற��, ேமைல�ேதச, �ைழ�ேதச 

ேவ�பா�க�

3. இ��� ெப�மளவானவ�க� ஏ� ேசா�ட�ைத 

ந����றா�க�? (����பர�ய�, உள�ய� அ��பைடயான 

காரண�க�) (Correlation, Causation, Barnum Effect, 

Forer Effect, Hits & Misses)

4. ேசா�ட�க�, ேசா�ட�ைறக� ப�� உலக மத�க� எ�ன 

ெசா���றன?

5. ��மண�க�� சாதக�, ேசா�ட��� தா�க�.

6. ேசா�டகார�க�� பல� ��வ� ேபால, ேசா�ட� எ�ப� 

��ஞான ���� ந�பகமானதா? அத� அ��பைடக� �தா� 

அ��ய� ேக��க��, �ள�க�க��. (Falsifiability, 

Physics)

7. ��ய �ரக�க�, ந�ச��ர�க�� க�������க� 

ெதாட�பாக ேசா�ட�.

8. ��ய��� கால�ேதா� ஏ�ப�� மா�ற�.

9. நா�� அ��பைட ெபௗ�க �ைசக�.

10. இரைண� ��ைள�� ேசா�ட��

11. ேசா�ட �ைறக� �தான ��ஞான ஆரா���க��, 

���க��

ேசா�ட� : ஒ� �ம�சன�பா�ைவ
(இ�த வார� இட�ெபற��ள உைரயாட��கான ��வைர�. 
(ெமௗ. ம�வ�ம�)

நா� ஒ� வ�ேபா�க� 

பல ேமக�கைள
தா��
தைர��
பய��பவ�  

ேமக�கைளேய பா��தப�
தைர�� பய��பவ�

ேமக�க� எ�ேபா��
��ைமயாக��,
அழகாக�� இ��பதா��,
எ�ன�� ���� இ��பதா��
அவ�ைற� பா��தப�
தைர�� பய��பவ�

ஒ�ெவா� ேமக��
ஒ�ெவா� மா��.
�ல ெரா�பேவ அழகா�����
�ல ெரா�பேவ ���யாசமாக இ����
பல, பல ேநர�க�� ��வ�� இ�ைல

ஆனா�� நா�
ேமக�கைள
பா��பவ�.
ர��பவ�

அவ�ைற� பா��தப�
பய��பவ�

ேமக�க�� எ�ைன� ேபாலேவ
அைவ�� ெதாட���
பய��பைவதா�

ஆனா� 
எ�ைன அைவ பா��ப�� இ�ைல
எ��ட� ேச��� பய��ப�� இ�ைல.

எ� பயண�க��
எ��டேன வ�� 
அ�த வான�ைத 

நா� பா��ப��ைல,
அ��� எ�ைன பா��த��ைல 

ஆனா�
இ��தா� உண��ேத�

எ�பயண� ��வ���

அ� எ��ட�தா� இ��த� எ��

 ¾ி. «ேÉா�ý


