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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

�க��ேன�ய ச�க நல அர�க�� உ�வா�க�, �ைத�, அவ��� 

இ�ைறய �ைல ப���� இட�சா�க�� ெபா����ப���� உைரயாட� 

அைம�த�. 

ச�க நல அர� / ஐேரா��ய �ைறைம / ேநா��� �ைறைம 

எ�றைழ�க�ப�� அர�ய�-ெபா�ளாதார அைம�பான� ேசா�ய� ��ய�� 

க�டைம�கப��ட "��ட��ட ெபா�ளாதார" அ��பைட�லான ச�க 

நல அரசைம����� �� உ�வானதா��. 

இ�� "இட�சா�� த�ைம" ெகா�ட �ேற��, ெத�னா���க, 

ெவ��ேவலா அர�க� ேம�ப� ச�க நல அரச �ைறைமைய த� நா���� 

"இற��ம�" ெச�ய ������றன. அேதேபா�� �க��ேன�ய நா�க�� 

க��க� இ��ைறைமைய "ஏ��ம�" ெச�ய ������றன. 

ஐேரா��ய வரலா��� ெதா���ர����� ��ன� ஏ�ப�ட �தலா���வ 

வள��� ப�ேவ� ேமாசமான �ைள�கைள ஏ�ப���ய�. ��ய வைக� 

ப�ச�, வ�ைம, ெதா�� சா��த ��ய வைக உட� உள ேநா�க�,  

��வனமய�ப�ட பர�ைதைம, ெப�க��� ஆ�கைள �ட 

�க��ைறவான ஊ�ய� வழ�க�ப�டைம, ெப�க� �தான 

ஒ����ைற�� த�ைம மா�றமைட�� அவ�க� �������� 

ெவ���� ஒ���� �ர�ட�ப�� �ைல உ�டானைம, ெப� 

தைலைம����ப�க�� ஏ�ப�ட வ�ைம, �வாகர����� 

க��கைல����மான ம��� ச�ட��வமானதா�க�ப�� 

ெப�ண�ைம�தன� ��வனமயமா�க�ப�ட �ைல, ��வ� ெதா�லாள�, 

��வ� பர�ைதைம, ேவைல��லா� ��டா�ட�, உலக�ேபா�க� 

ேபா�றன. 

இேத கால�ப���� ேவ�பல மா�ற�க�� ஏ�படலா�ன. ெதா��ச�க�க� 

உ�வா�க�ப�டன. ெப� உ�ைம அைம���க� உ�வா�க�ப�டன. 

�ேர����ர��, அெம��க ��தைல, க���ச த��வ�, ர�ய��ர�� 

ேபா�றன நட�ேத�ன. �ேர����ர���� �ைளவாக உ�வா�ய சம 

உ�ைம - �த��ர� - சேகாதர��வ� எ�� க��� அெம��க அர�ய� 

யா��� ெச�வா���ெச���ய�. அதைன�ெதாட��� அைன�� ம�த 

உ�ைமக� ��� க�சைன ெகா�ட��, ��ட��ட ெபா�ளாதார�ைத 

அ��பைடயாக�ெகா�ட�மான ேசா�ய� ��ய�� அர�ய� யா�� 

ெல�னா� உ�வா�க�ப�ட�. இட�சா�� க��க� உ�வா�ய��, பா�ச� 

ேதா�ற� ெப�ற��, இ� உலக�ேபா�க� நட�த��, ச�வேதச ெதா�லாள� 

இய�க��� உைட�க� ஏ�ப�� ச�க ஜனநாய� க��க� உ�வான�� 

இ�கால� ப��க�� தா�. 

1930 க�� �தலா�ய��� �தலாவ� பா�ய ெபா�ளாதார� ச�� 

உ�வான�. இ�ச��ைன�ெதாட��� ெபா�ளாதார�ைத �ள�க�டைம�க 

ப�ேவ� ஆேலாசைனக� ��ைவ�க�ப�டன. John Maynard Keynes 

இனா� ��ைவ�க�ப�ட ெபா�ளாதார மா��, ��ட��ட 

ெபா�ளாதார�ைத�� ச�ைத�ெபா�ளாதார�ைத�� இைண�� 

"கல���ெபா�ளாதார�" எ�ற எ�ண�க�ைவ ��ைவ�த�. அெம��கா�� 

Keynesian Model ஆன� அவைரய��க�ப�ட �த��� "New Deal"  

எ�ற ெபய�� அ�கால�� அெம��க அ�ப� Rooswelt இனா� 

ேசாதைன�காக அ��க�ப��த�ப�ட�. 

�தலா���வ� எ��ெகா�ட இ�த ெந��க� �ைலயான� 

�தலா���வ���� எ�ன ச�க, ெபா�ளாதர, அர�ய� ச��கைள 

உ�வா��ய�ட� அவ�ைற� பல� ��கைவயாக�� மா��ய�. இ�த 

�ைல�� ��டகால �ேலாபாய அ��பைட�� �தலா���வ� ப�ேவ� 

����ெகா����கைள�� ெச�ய ேவ��ய �ைல��� த�ள�ப�ட�. 

அேதேபா�� த�கா�கமான வ�ைம ஒ���, வா��ைக�ைல� �ரா�க� 

ேபா�றவ�ைற அ��பைடயாக�ெகா�� ெதா�லாள� அைம���க�, 

�தலா�க�� க�டைம���கேளா� "சமரச ஒ�ப�த�ைத" 

ஏ�ப����ெகா�டன. இ�த �ைல�� ெதா�லாள� அைம���க�� 

��டகால���ட� "ேசாச�ச ச�தாய�ைத" அைம�பதா��. இ�த� 

சமரச� "வ��க� சமரச அர�ய�" என�படலா�. 

வ��க� சமரச��� ெதா�லாள� அ� ெவ�றைம�கான அ��பைட� 

கார�க� வ�மா�, 

1. ெதா�லாள� அைம���க�� பல�

2. ெதா�லாள� சா��த அைன��வைக இட�சா��க��க�ன�� 

வா���பல� 

12-01-2012 அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : �க��ேன�ய நா�க�� அர�ய� ெபா�ளாதார 
அைம��
ெதாட�க�ைரயாட� : ���ட�

�டா�� ெஜயராஜா த�ைபயா அ�ல� 

எ�.ேஜ.த�ைபயா (Stanley Jeyaraja 

Tambiah; �ற��: ஜனவ� 16, 1929)[1] 

ஹா�வ�� ப�கைல�கழக��� மா�ட�ய� 

�ைற��[2] ேபரா��யராக� ப�யா���றா�. 

அவர� ஆ��� �ைறக�: இன��வ�, 

இன�ர�பா�க�, ெபௗ�த�, வ��ைற�� 

மா�ட�ய�, இன���ம�க�� வரலா�, 

தா�லா��, இல�ைக, ம��� த�ழ� ேபா�றன. 

இவ� Association for Asian Studies இன� 

��னா� தைலவ�மாவா�. மா�ட�ய� 

ஆ��க��காக இவ��� 1997� ஆ���கான 

ப�சா� ப�� வழ�க�ப�ட�.

��க�

# Sri Lanka: Ethnic Fratricide and the 

Dismantling of Democracy

# Buddhism and the Spirit Cults in 

North-East Thailand. Cambridge 

University Press

# Edmund Leach: An Anthropological 

Life. Cambridge University Press

அ��� வ�� தைல���க�

��ஞான��� வரலா�

19-01-2012 |  ராஜர�ண�

SOPA , PIPA ºð¼í¸ÙìÌ 
¨½Âò¾¢ø ±ØóÐûÇ ±¾¢÷ôÀ¨Ä

26-01-2012 

எ�.ேஜ.த�ைபயா 

Á¢Ì¾¢ «Îò¾ Àì¸õ 
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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�. 

2�க��ேந�ய, ெஜ�மா�ய அர�ய� 
ெபா�ளாதார மா��க�.. 
(��ப�க� ெதாட���)

3. ெப� உ�ைம�கான ேபாரா�ட ச��க�� பல�� அைவ இட� 
சா� அர�ய� சா��தைவயாக இ��தைம��.
4. ச�வேதச அர�ய� �லவர� ெதா�லாள� வ��க����� சா�பாக 
அைம�தைம. (�டா�� தைலைம�லான ேசா�ய� ஒ��ய�)
5. ச�க நல�, ெப���ைம, ெதா�லாள� உ�ைம, ம�த உ�ைமக� 
ஆ�வ�ைற ������ உ�வா�க�ப�ட ேசா�ய� அர�ய� 
அைம��.
6. பா�ச��� ������ அத�ட� ைகேகா��� ��ற 
�தலா�ய��� ெபா�ளாதார� ச���. 
7. 30� ஆ��க�� �� ச�வைட�த அெம��க� 
ெபா�ளாதார����� ேதைவயான ச�ைதயாக ஐேரா�பா இ��தைம.

வ��க சமரச��� உைழ�பாள�கைள� சா��த அ��� பல� 
காரணமாக� ெபற�ப�ட ந�ைமக�

1. ஊ�ய, ேவைல ேநர, �வாகர�� உ�ைமக�.
2. அ��பைட வச�க��� அரச உ�தரவாத�.
3. ேவைலய�ற �ைல�� அத�கான ெகா��பன�.
4. �லதன�� அத� அைச�� அரசா� க���ப��த�ப�டைம.
5. அைனவ���� இலவச�க��.
6. க�வைற����� க�லைற வைர ஒ�ெவா� ம�த���� 
ேதைவயான அ��பைட வச�க� அரசா� வழ�க�ப�டைம. 

இ�த ச�கநல� ெபா����க��� அர� ெசலவ��பத�கான பண�, 
வ�க� �ல� ெபற�ப�ட�. (�தலா�க�� வ�மான��� 
ேநர�யாக�� மைற�கமாக�� 52% அர���� ெச��தேவ���. 
ச�வேதச �லதன� 65% ெச��தேவ���. ஒ�ெவா� த�ம�த�� 
த� உைழ��� �ைற�த� 5% ��ய� 28% அர���� ெச��த 
ேவ���)

வ��க� சமரச��� �தலா�க� ெப���ெகா�ட ந�ைமக� 

1. உ�ப�� தட�க��� நைடெபற ெதா�லாள� தர������ 
உ�தரவாத�. 
2. வைரயைறய�� இய�ைக வள�கைள உ�ப����� 
பயன����வத�கான அரச அ��கார�. 
3. ேத�ய உ�ப��யாள��� ����ைம.
4. ந�ட� அைட�� ேபா� ந�ட��� �����ட �த�ைத அர� 
ெபா��ெப��த�.  
5. ஓ���ய��� ெப�� ப��ைய அர� ெபா��ெப��த�. 
6 அர� ச�வேதச ச�ைதைய ஏ�ப����ெகா��த�. 
7. ெவ� நா�� வள�க� இல�வாக, இலவசமாக உ��� 
�தலா�க���� �ைட�பத�கான உ�தரவாத�. 

இர�டா� உலக�ேபா���� �� ெதா�லாள வ��க����� 
சாதகமானதாக ஏ�ப�ட ேம�க�ட �லவர� 70க�� மா�றமைடய� 
ெதாட��ய�. 

* உலகவ�� IMF, WTO ேபா�ற ச�வேதச �தலா�ய 
க�டைம���க� உ�வா� ��வைட�தைம. 
* ேசா�ய� ��ய� ச�க ஏகா�ப��யமாக மா� தன� வள�க�� 
ெப�� ப��ைய தன� ஏகா�ப��ய நல�க���� பய�ப���யைம. 
* ச�வேதச இட�சா�க�ைடேய �க��த உைட�க�� ���க��. 

உ�நா�� �லவர�க�� மா�றமைட�தன
* ச�க ஜனநயக க��க� �தலா�ய சா�� �ைல எ��தைம. 
* ெப��பா�ைமயான க��க� அெம��க� சா�� �ைல எ��தைம. 
(Marshall Plan (officially the European Recovery 
Program, ERP) இ��� ���)
* பாரா�ம�ற அர�ய��� ெவ��� இய��ய இட�சா� 
அைம���க� ��ட��� உைட�கப��டைம.
* ச�க இய�க�க� அரச பண��� த�����தைம.
* ெதா�லாள� தைலைமக�� ச�த��பவாத� கா���ெகா���. 

அர�ய� அ��பைட�� வ��க சமரச� த�கா�கமான�, ேசாச�சேம 
�ர�தர� ��� எ�பைத இட� சா�க� மற�தன�. சமரச� �ல 
�லதன����� உைழ����மான �ர�பா�ைட (வ��க 
�ர�பா�ைட) இ�லாெதா��கலா� எ�ற ந���ைக பர�தள�� 
காண�ப�ட�. இட� சா�க� ச�வேதச �லதன��� பல�ைத� 
�ைற�� ம����டன�. 

இ�த வள����� வ�ேய 1970 க����� இ�� வைரயான 
கால�ப���� ேநா��� அைம�� �ல�� நா�க��,

* �தலா�ய� பல வ�க��� த�ைன �ைல�ப�����ள�. 
* �லதன வ� ேத�ய ��வன�க��� 52% இ���� 12% ஆக� 
�ைற�க�ப��ள�.

* ச�வேதச �லதன���� 65% இ���� 22% 
ஆக��ைற�க�ப���ள�. 
* 5%-28% இ��ைட�� இ��த ெதா�லாள� வ� இ�� 28% - 
52% இ�� உய����ள�. 
* கட�வள�, கா��வள� ேபா�ற இய�ைக வள�க� 
�தலா�களா� அ��ெதா��க�ப���ள�. 
* வ� வ�மான��ைறைவ எ�ெண� வ�மான�ைத ைவ�� ேநா�ேவ 
சமா���ற�. ம�ற நா�க�� ேவைல��லா���டா�ட� 
ஏ�ப���ள�. 
* ஓ���ய� கா���� எ�ற ெபய�� த�யா� மயமா�கப���ற�. 
* இலவச ேசைவக� ��� ��தாக� க�டண� ெச����ெப�� 
ேசைவகளாக மா�றமைட��றன. 

�தலா�ய� ம�ப� வள���யைட�� ம�த உ�ைமக�� 
ெதா�லாள�� ந��க�ப�� இ�ைறய �ைலைய மா�� ந�ல 
எ��கால��ைன ��டகால அ��பைட�� உ�வா��வத�� இ�� 
இட�சா�க� ெச�யேவ��யைவ: 

1. பாரா�ம�ற அர�ய��� ெவ��� ம�க� இய�க�கைள� 
க��த�. 
2. ச�க, ெபா�ளாதார, கலாசார� �ர��ைனகைள ��ைவ�� 
��ன�கைள உ�வா��த�. 
3. ���� ெப��ய இய�க�கைள உ�வா��த�. 
4. தராளமயமா�க�, ச�வேதச �லதன� ஆ�யவ���� எ�ரான 
எ���ப�ைய உலகளா�ய ���� உ�வா��த�. 
5. எ������� உ�ைமகைள� கா�ப�ற� ேபாரா�த�.
6. �லதன�ைத ம�க� நல� சா��த ச�க� க���பா����� 
ெகா��வர� ேபாரா�த�. 

��ஞான வரலா� ெதாட�பான ஒ� ேநா��
இ�த வார� உைரயாட�பட��ள தைல��. 
(ராஜர�ண�)

1. அ��வள���� வரலா�� ச�பவ�க�ன�� �க��க�ன�� 
அவ�ய�� ேதைவ��.

2. ��ஞான�க� ப��ய �ள�க�க�.

3. ��ஞான வரலா�ைற அ�ய உத�� �ல வைக��� �ைறக�.

4. ��ஞான வள�����டாக

• �லைமயாள� ( Scholar ) ைக�ைனயாள� (Craftsmen) 
ஆ�ேயா�� ேதா�ற�� அவ�க�� ஒ��ைன��
• ���ய க�������க� ( Discovery) ��தா�க� (Invention ) 
எ�பவ��ட� ெதாட��ைடய ��ஞா�க�� ப�க� எ�பவ�ைற 
அ�த�.

5. ��ஞான�க�� தா�க� ெச���� கார�க�� அவ�றா� 
ஏ�ப�ட �ைள�க��. 


