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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

த��� ��� க�ைத என�ப�� மர�சாரா� ெச��� வ�வ�க�� 
ேதா�ற� த�� மர�� க�ைத�� ெந��க��� ேநர�யான 
�ைளவ�ல. ��கைதைய�� நாவைல�� ேபா��, ஐேரா��ய --
அ��� ���பாக ஆ��ல-- இல��ய� ப��சய��� பயனான 
�ைளெவனேவ த��� ��� க�ைதைய� ெகா�ள இய��.

��� க�ைத�� வ�ைக�� ��னேர வசன க�ைத எ�ப� 
பார�யா� ைகயாள�ப�ட ஆனா� பரவலாகாத ஒ� வ�வமா��. 
அ��� வா�� ��ம�� வசன க�ைதக�� அ���ண�வா� 
உ�வான� எனலா�. மர�� ெச���� இ��கமான எ�ைக ேமாைன 
��கைள� ைக�ட� இல�ைக�� தரமான ���க�ைத�� 
ேதா��வாயா��� எனலா�.

எ�வாறா��� யா��� �ற ��கள�� ெந���த� க�ைத�� 
���யமான ேவ� �ல ப��க�� �� ��தலான அ��த���� 
வ�ேகா�ய�. அவ��� ����� ப�ம�� ���யமா�ன. �ல 
ேவைளக�� ����� ப�ம�� ��� க�ைத�ேக உ�யன 
எ�றவா�� ேபச�ப���ள�. உ�ைம அ�வ�ல. அ� ��க� 
எ�லா� க�ைதக��� உ�யன�� ெந��காலமாக 
இ���வ�தன�மா�.

உவைம எ�ப� இ� ேவ� ெபா��கைள அவ��ைடேய இ�பாகேவா 
வ��ேதா காண�ப�� ஒ��ைமக�� அ��பைட�லான ஒ��டா��. 
உ�வக� எ�ப� அ�தைகய ஒ��ைம�� அ��பைட�� ஒ�ைற 
ம�ெறா�றா� ���பதா��. இ�தைகய ெசய�பா� வைரயைற��� 
��ய���தா��. இவ��� அ��பைட�� ����, ப�ம� எ�� 
ெசா�க� எவ�ைற� �����றன என� கவ��ேபா�.

���� எ�ப� ஒ� ெபா�ைள இ�ெனா�றா� ���பதா��. அ�� 
உவ��க�த�க ப��க� இ��கலா�. எ��� அ�வாறான இ��� 
அ��யாவ�யமானத��.
க�த���� ��ஞான���� பய�ப�� ����க� ஆக 
���னா� அைவ ���பவ��ட� ஒ� அ�ல� எ��� 
அ��பைட�லான ஒ� ெதாட�ைப� ெகா����கலா�. 
அத�க�பாலான ஒ��ைம அ�தான�. அ�� ��கன� க��� ���� 
பய�ப��ற�.

க�ைத��, ஒ� ெபா�ைள ேநர�யா� ���பைத� த����� 
ேதைவக�� அ�வா� �க��ற�. அ�வாறான த����, ���டாக� 
பய�ப�� ெபா��� ப�ேவ� இய��க�� பயனாக ேவ�ப�ட�� 
��வான�மான வா����க�� வ� ெச�யலா�. வ�வான �ைற�� 
அைம�த ����க� �றவ�த ெபா���� வ���டலா�. வ�வ�ற 
����க� �ள�க�படாமேல ேபாகலா�, அ�ல� �ழ�ப���� 
இடம��கலா�. இ�� எைத�� ஒ� ��யாக நா� �ற��ைல. 
மாறாக, �கழ���ய �லைத ம��ேம ����கா���ேற�. அைவ 
பைட�பா��� ேநா�க�����ப�� �கழலா� எ�பைத�� நா� 
ம��க��ைல.

ப�ம� எ�ற ெசா� ��ப�ைத�� �����. ப�ம� எ�ப�, ஒ� 

���டானவ��, அ� ����� ெபா�ைள� ப��ய மன� ���ர� 
ஒ�ைற�� வழ���ற�. எனேவ, க�ைத �ற�ப�� �ைற�� அத� 
பா�ெபா�ைள� ப���� க�ைத ��� �ற �டய�கைள�ப���� 

ேநர�யாக�� மைற�கமாக�� மன� ���ர�க� உ�வா�க�படலா�. 
இைவ க�ைத �ற �ைன�� ெச���� வ����� �ைற�� �ல 
ப��கைள அ����� �லவ�ைற ெந������ �லவ�ைற மா���� 
வழ�கலா�. ஒ� ெபா�ைள வழைமயாக �ள���ெகா�ள���ய 
�ைறக���� ேவ�ப�ட அ�ல� �ரணான �ைறக��� அைத 

அத� ப�ம� வழ�கலா�. ப�ம�ைத உ�வா��வ��� 
ைகயா�வ��� கா�ட�ப�� ஆ�ற� க�ைத�� வ����� 
எ�பத�க�பா�, ஒ� கால��� ேபா�� இ�ன� தா� ஏ��ைடய�, 

என� �ற� அ��. எ���, ெச�ேந����� அழ�ய�� �ல 
அள�ேகா�கைள வழ�கலா�.

��� க�ைத ெச���ள ����ட�த�க ஒ� ��ைம ஏெத�� 
ப�ம�கைளேய க�ைதயாக வழ��வைத அ� இய�மா����. அ� 

ேபா�� இ�ேபா� ந����ள ேபா�� ப�ம�கள�� ����கள�� 
�ைகயான�� ெத�வ�ற�மான பய�பா� வ��த�த�கள�� 
ெதட��ற� எனலா�.

05-04-2012  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : த�கால� க�ைதக�� ப�ம�க�� ����க��
ெதாட�க�ைரயாட� : �. �வேசகர� |

ம�� ெவப� (Maximilian Carl Emil Weber 

- 21 ஏ�ர� 1864 – 14 �� 1920)

ெஜ�ம�ைய� ேச��த ஒ� அர�ய� 

ெபா��யலாள��, ச�க�யலாள�� ஆவா�. 

இவேர ெபா� ��வாக��ைற��� ச�க�ய��� 

த�கால ஆ��கைள� ெதாட�� ைவ�தவ� என� 

க�த�ப��றா�. ெப��� ப�கைல�கழக��� 

�த�� ப�யா�ற� ெதாட��ய அவ�, ��ன�, 

ஃ��ப��, ெஹ���ப��, ���� ஆ�ய 

ப�கைல� கழக�க��� ப�யா��னா�. 

ெவப�ைடய �த�ைம ஆ�க�க�, 

ப��த�வா�க� (rationalization), மத� 

ச�க�ய� (sociology of religion), அர� 

ஆ�ய �ைறக� சா��தைவ. இவ�ைடய �க 

���ய ஆ�க�, �ர�ட�தா�த ெந��ைறக�� 

�தலா���வ ஆ�ற�� (The Protestant 

Ethic and the Spirit of Capitalism) 

எ��� க��ைரயா��.

இவர� ��க�

* The Protestant Ethic and the Spirit of 

Capitalism

* From Max Weber: Essays in Sociology

* The Sociology of Religion

* Economy and Society: An Outline of 

Interpretive Sociology

* The City

* General Economic History

* Religion Of India

ம�� ெவப�
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2
“காத� ேதா��”

காத� எ�� வ�� ��டா�, காத� ேதா�� எ�ப� ஐ���� 

சா���வ� ேபா� சாதாரண �டய�. மா�தைள ரா� ேவ��ட� 

ேதா������, காத� கா�ச�� த���றா�. ஓ��காக� சா���வ�� 

இ�ைல, ���வ�� இ�ைல. ெகா�சமாவ� மனைத� ேத��� 

ெகா�வத�� ���� ெபா� அைற�� உ�ள ேட� ெர�ேகாட��

“… ெப�ைண� பைட�காேத �ர�மேன

பாவ� ஆ�கேள ப�தாப� நா�கேள

எ�த மைடயேனா ெசா�னா� ெசா��கமா�… “

எ�ற பாட� வ�கைள� ���ப� ���ப �ைவ�� ெச�� ெச�� 

ேக��� ெகா�����றா�.

ச�மா��ைற ச��� அவ� ப����� ேதா��ைய� 

க�����தா� இ���றா�. அவைன� காத��த ��னா ேந��ட� 

த�ைன மற�� ���ப�� ெசா����டா�. ச�� தன� அைற�� 

கதைவ� ���� ெகா�� தன� �� �ேளய�� அ��� இ��� 

ேக��� ஒேர பாட�

“ய�மா ய�மா காத� ெபா�ன�மா

அட எ�ன ��� ேபானெத�ன�மா….

அட ஆேணாட காத� ைக ேரக ேபால….”

ஷா��கா�ட� ேதா�ற க���ஸ ெராஷா� ைப��ய�காரைன� ேபா� 

இ����றா�. ெராஷா� யா�ட�� ேபா�வ��ைல. iPodஐ� கா�� 

ேபா�டவா�, யா��� இைசைய அவ� ெதாட��� ேக��� 

ெகா�����றா�.  த�ைம�ட� ஏ�ப�� ��ைர ேம�� 

அ�க����ெகா�ள கா�� ஏ�ைய ந���� அள��� ��� 

ைவ��� ெகா���ளா�.

–

க�கார� உலக���� வ�த� எ�னேவா ேநர� பா��பத�� எ�றா�� 

இ�� ைக�க�கார�ைத அ�பவ�க� ேநர� பா��பத�� 

ம��ம�லாம� ஒ� ஃெபஷைன�� எ��பா����றா�க�. 

க�த�பைலைய� ேச��த ேசக� ��ய ஃெபஷ� க�கார� ஒ�ைற 

வா�க� க���� வ�தா�. கைட�� இ����ற அைன�� 

வைக�லான க�கார�ைத�� பா������ கைட��� 500 �பா 

ெப�ம�யான க�கார� ஒ�ைற வா��னா�.

ெக��ராவ ச�தன தா� ெகா����� வ�தேபா� ேவைல��� 

ெச���ேபா� அ�வத�காக� ��ய �ைச� க�கார� ஒ�ைற� 

ேத�னா�. ��� ெராெல�ைச�� ��� ஒேமகாைவ��  தட�� 

பா���� ெகா����த அவ� கைட�யாக 1800 �பா ெப�ம�யான 

�ன ���ட� க�கார� ஒ�ைற வா��னா�.

ெத�வைல ேகா�ல� க�கார� ஒ�ைற வா�க MC ��� ெச�றா�. 

ேகா�ல� ெதாட��� பா��த� ��� பேன�யா க�கார�. 

இ��ைற�� ேகா�ல� அேத �ரா���� ��ய ஃெபஷ� 

க�கார�ைத வா��னா�. அத� �ைல 50,000 �பா. அதைன� 

பா��த�ட� அ�வள� �ைலயான� என� க�����க ��யா�. 

ஆனா� அ�த �ரா�� ப��� ெத��தவ�க��� ம��� அத� 

�ைலைய� ப���� ெத���.

–

இ�� எ� அழ� எ�� ெசா���த�வ� யா� எ�� உ�க���� 

ெத���. ெப�க���� ச� ஆ�க���� ச� எைவ எ�லா� 

அழ���� ேகடானைவ எ�பைத ப��ய��� நம� ஊடக�க� 

நா�� ெபா��� ெசா���த���றன.

அத� �ைளவாக� த�கால இள� ெப�க���� ெதா�ைப இ��த� 

அ�வள� ���பமான �டயம�ல. உட� க�டைம�ைப� பராம��க� 

ெதா�ைப  இ�லாம� இ��த� ேவ���.  எ�������ய 

நயனா���� ெச�வ����� ெதா�ைப ைவ�த� ெப�� �ர��ைனயாக 

ஆ���ட�. ெதா�ைபைய� �ைற�க அவ�க� ��� எ��தன�.

எனேவ ஆைட� ெதா��சாைல�� ேவைல ெச��� அவ�க�, ேவைல 

���� ேபாைக�� ச��� �ரமான பாைத��டாக ����� நட�� 

ெச�ல� ��மா��தா�க�. நா� ���க ஆைட� ெதா��சாைல�� 

உைழ��� ெச�� வ�� அவ�க��� வழைமைய �ட ஒ� 

�ேலா��ட� �ர� நட�� ெச��த� க�டமாக� ேதா�ற��ைல, 

ெதா�ைபைய� �ைற�பத�காக அ�த ேவதைனைய� தா��� ெகா�� 

ெதாட��� நட�க ஆர���� ��டா�க�.

��ப�மாண� 
��ய�� (மா�� 2012)

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�. 

சமகால��� நா� உைரயாடேவ����ள �டய�க�

சமகால��� நா� உைரயாடேவ����ள �டய�க�, 
க�கேவ����ள ச�க அர�ய� பர���க� ெதாட�பான 
கல��ைரயாடலாக இ�ைறய ச�க ��ஞான� க�ைகவ�ட��� 
��ட� அைம��

1. சமகால��� எ�ைம���� நட��� �க ���யமான 
ச�பவ�கைள�� அர�ய� ச�க ெபா�ளாதார� ேபா��கைள�� 
இன� காண�. 

2. அ�ேபா���கைள ஆ�� ெச�ய உதவ���ய ெம��ய�, 
அ��ய� �டய�கைள இன�காண�. 

3. அவ�ைற �டய�பர���களாக����த�. 

4. ���த �டய�பர���கைள க��� ப�ர�ேபா�� ���கைள, 
உ���ன�கைள �ய��த�. 

5. ஒ�ெவா� �டய�பர��க�ைள�� க�பத�கான கால�, 
ப��வத�கான �க� ேபா�றவ�ைற ப�ம�டாக� ��ட�ட�

க��க�ேதா�ைடைய� ேச��த �மா ெதா�ைபைய� �ைற�பத��� 

க���� உ�ள �� ஒ��� 1500 �பா மாத� க�டண���� 

உட�ப��� ெச�வத��� ேச��தா�. எ�றா�� �மா���� ெதா�� 

காரணமாக ����� ேபாக ��யாம��ள�. ெதா�ைல ���� 

��� ����� ெச�வத�� �மா ஒ�வா� நா�� ெப�� 

�ரய�தன�ைத ேம�ெகா�ள ேவ����ள�.

ஏைனய எ�லா���� ேபாலேவ ல��கா���� இ�த �ர��ைன 

இ���ற�. எ�றா�� க�ட�ப�� ெதா�ைபைய� �ைற�பத�� 

அவ��� இ�ட� இ�ைல. எனேவ அவ� க�ட��� வ��ைற� 

�ைற�ப� ெதாட�பாக ேயா��தா�. அவ�� ந�� ெம�ெடான��� 

ைவ�� அ�ெறா� நா� “ெப� ேப���” எ�ற ��ய ���ைசைய� 

ப�� ��ய ெச�� ஞாபக���� வ�த�. அ� ெச���� அைமய 

அவ� மாத� 50,000 �பா ெச��� ெப� ேப��� �ைலய���� 

ெச��றா�.

–

ஓேர மா�� ஒேர வ���…

ந��, ெராஷா�, �ேனாத� �வ�� இ�� Galleface வ���ளன�.

ந�� ெமா�ேடேரா ஒ��� வ�தா�. இ��� ெகா�ச ேநர��� 

���யா வ�வதாக� ெசா�����தா�. ந�� அவ� வ�� வைர 

கட�கைர� ப���� ெச�றா�.

ெராஷா� ேமா�ட� ைப� ஒ��� வ�தா�. �ேவதா ‘ேஷா�� ��’ 

எ����ெகா�� ெராஷாைன� ச���க வ�வதாக� ��யப�யா� 

ெராஷா� கா��� ெகா������றா�.

�ேனாத� ேப���� வ�தா�. வ�தா வ�� வைர �ேனாத� 

பா���� ெகா����தா�.

�வ�� கட�கைரேயார� ேவ�ேவ� இட�க�ேல ஒ�வ��� 

ஒ�வைர� ெத�யா� ��� ெகா����தா��, �வ�� ேகா�ேப� 

வ�த ேநா�க� ஒ��. ஆனா� �வைர�� �ர��� இ��� பா���� 

ேபா� ஒ� ஒ��ைம ெத�ப�ட�. அ�த ஒ��ைம, அவ�க� �வ�� 

�ல �ற ெட�� கா�ச�ைடைய அ�����தா�க�.

ந��� ெட�� “�ைவ�”. ெச�ற வார� வா��ய�. ��தாக வ�த 

�ைச�. ஆதலா� ந�� க�ட�ட� வா����டா�. அத� �ைல 

16,000 �பா�.

ெராஷா� த� ெட�ைம ேநா ����� வா��னா�. ெதாட��� ஒ� 

ெட�ைம 2 வ�ட�க� பா��� �ற� மா�யப�யா�, இ� �ைற� 

ச�பள���� 2000 �பா��� அ�த ெட�ைம வா��னா�.

�ேனாத� ெட�� வா��ய� ம�ெவல பாைத ஓர��� ��ெரன� 

ேபாட�ப�ட ேச� ஒ���.  அ�த இட��� �ைற�த �ைல�� 

�ைறய ெட��க� ��க�ப�டன. ஆைட� ெதா��சாைல ஒ��� 

க��க�ப�ட ஆைடகேள அ��ட��� ேபாட�ப����தன. 

�ேனாத� அவ��� ேத�� ேத� 500 �பா��� ஒ� ெட�ைம 

வா��னா�.

��� வைகயான �ைலகைள� ெகா����த ேபா�� ��� 

ெட��க�ன�� �ற�� ேதா�ற�� ஒ��தா�.


