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ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட� 
ேத�ய கைல இல��ய� ேபரைவ,

121 , ஹ�ட� ேல�, 
ெவ�ளவ�ைத.

0772260165
0752151580

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� 6:00 
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�. 
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FB group : facebook.com/groups/ssscircle/

வைல�தள� : circle.thulaa.net

Å¨ÄôÀ¾¢× : circlelk.blogspot.com

16-05-2013  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : தா�ெமா��ல� க��
ெதாட�க�ைரயாட� : க. ஆ��த� 

அேயா�� தாச� (ேம 20, 1845 - 1914; 

த��நா�) ெத����யா�� �த� சா� 
எ����� ேபாரா��� ச�க ேசவக�� 
த�� அ�ஞ�� ��த ம���வ�� ஆவா�. 
த�� இய�க� உ�வாக ����ட 
��ேனா�க�� இவ� ஒ�வ�. த�� 
���ல��� இ��� வ�த இவ�, 19 
��றா��� இ���� த�� ம�க�� 
��ேற�ற���காக அர�ய�, சமய�, 
இல��ய� ஆ�ய கள�க�� �வரமாக 
ெசய�ப�டா�. அவர� இய�ெபய� 
கா�தவராய�.

ெப�� க����ல� ��க ���ப��� 
�ற�தவ� , இவ�ைடய தா�தா ப�ல� 
க�த�ப� அவ�க�தா� �ர�க� அ��� 
��றா��களாக வழ��� இ�லாம� 
ேபா���த ����றைள த� ���ப 
ேச��� ஏ�க�� இ��� ��� எ��� 
�ைர�ட� வழ��யவ� , அத��� 
����ற� இ�ைறய அ�� வ���� 
வ�த� .

அேயா�� தாச�

Á¢Ì¾¢ «Îò¾ Àì¸õ

அ��� வ�� தைல���க�

இல�ைக ேபா�ற நா�க� 
தம� நா�ைட ைமய�ப���ய 
�ய ெபா�ளாதார�ெகா�ைக 
ஒ�ைற� ெகா��ராதேபா� 
�யா�ன�க��� ெகா�ைக 

ஒ�ைற�� 
ெகா����க�யலா�. இ�� 

தா�ெமா��க��ைய 
அ��ப���வ�� ைமயமான 

�ர�சைன இ�ேவ.

உலகமயமா�க�� எ���ைள�க� க�ற� க���த� 
வ��ைறக�,க�����டவைம�� என க����ைற�� சகல 
ப�மாண�க�� ��� மா�ப�ட தா�க�கைள 
ேதா������ள�. ேவைலவா��� ஒ�ைற ம��ேம 
ைமய�ப��� அ���ைகய��� இட�ெப�வதான� 
க����ைற�� தா�ெமா��� பய�பா���ேதைவ ப��ய 
ேக��ைய மாணவ�க� ஆ��ய�க� ெப�ேறா�க� என�சகல 
தர��ன�ட��ேதா������ள�.ஆ��ல ெமா�வ�� 
பாடசாைலக�� இைண�� க��� மாணவ�க�� எ���ைக 
அ�க��ப�ட� உய��ைல இைட�ைல க���தான அரச 
க���பா� தள��த�ப�� உலகளா�ய க�� வ�க 
அைம��ட� �ைண�க�ப�வ�மான� எ��கால��� க�ற� 
ஊடகமாக தா�ெமா� �ைல����க��ய இய�ைமைய 
ெகா�����மா எ�ற ச�ேதக�ைத�� ேதா������ள�.

��வாக க�ம�க�� ஆ��ல� த���க�யலாத இட�ைத 
ெகா���ள�. கட�த ��றா��� ஆ��ல�கால�யா��க 
ெமா� எ�ற இட�ைத கட�� வ�க இராஜத��ர 
ெதாட�பாட�க��� ெதா���ைற��வாக க�ம�க��� 
ச�வேதச�ெபா� ெமா� எ�ற அ�த�ைத அைட���ள�.

ஆரா��� அ������ க�ம�க��� அ���ப�மா�ற 
ெசய��ைற��� ஆ��ல� ைமயமாக இ��பத� �லமாக 
ெப�� அ���ெச�வ�ைத ஈ����ளைம அ����ைற�� 
ஆ��ல�ைத த���க�யலாத ஒ�றாக மா����ள�. அ� 
வைக�ேலேய ெதா���ைற��� ஆ��ல� ெப���ள 
இடமான� தா�ெமா� �லக��ைய ஒ��க����ளா�� 
வ��ற�.

எ��� தா�ெமா��ல க�� தன� ���ய��வ�ைத 
எ�த�த���� இழ�க��ைல எ�ப�ட� க��� 
ெசய��ைற�� 
தா�ெமா��� ப����லா 
���ய��வ�ைத 
க���யலாள�க�� 
அ�ஞ�க�� ெதாட���� 
வ����� வ���றன�.

க�ற�� மாணவ�கைள 
ெபா��தவைர ெமா� ஒ� 
ஊடகமாக தகவ��� 
வ�வ� ெகா��பேதா� 
த��� ��� ��வ��ைல 
மாறாக க�றவ�ைற 
�ள���ெகா�வ��� 
க�றவ�ைற ஞாபக��� 
ைவ���ெகா�ள ��ய 
வைக�� க���கைள 
ஒ��காக வ�வைம�க�� 
ெதாட���யான ��தைன�� �ல� எ�ண�க��கைள 
உ�வா��� ெகா�வ��� ெமா� ���ய��வ� ெப��ற�.

�ழ�ைத�ப�வ������ ெமா���ர�டைல ஒ�ெவா�வ�� 
ச�க ப�ெக���� �ல� ஆர����றேபா�� இள�ப�வ�ைத 
எ���ேபாேத ெமா���ர�ட� த��க ��யான ெசய��ைறயாக 
����யைட�ற�. �ழ�ைத�பராய��� அைடயாள��த� 
உ�வ�ப�ம�களாக �ைன���த� ஒ��ெதா� 
ேவ�பா���ேக�ப �ல�க� �ல� என ெமா��� 
ப�ேவ�ப�ட �ரேயாக�ப��கைள இன�க��; 
க���றேபா�� இள�பராய���தா� ேப�� �ன�த� 
ம�த��த� எ�பவ��� �ல� ெமா����கைள உ�வா��� 
ெகா�ள �ைன�றா�க�. 

��வ� ப�வ��� ச�க��டனான ஊடா�ட� 
அ�க����ேபா� �ழ�ைத�� அ�� ெதாட�பான 
�ல�கா���� ேம�� ��வைடய ெதாட���ற�.

ÁÕòÐÅ ´Øì¸Å¢Âø (Medical Ethics)

ராஜர�ண� | 23-05-2013 
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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�. 

தா� ெமா� வ�� க��
��ப�க� ெதாட���..

இ�� �ழ�ைத தன� அ�பவ�கைள ��க��ப��� 
ெவ��ப���வ��� ச�க�ேதா� �ரண�ற 
ெமா�ெயா�ைற பய�ப���வேத த��க ��யான ��தைன 
வள����� உக�த ஒ�றாக அைமய ���� இ�கால��� 
�ழ�ைத ெமா� ெதாட�பான இடறைல எ�� ேநா�க 
ேந��டா� அ� ��ைமயாக ஆ�ைம வள����� �ேத 
தா�க�ைத ஏ�ப����ற�.
   
வ��பைற� க���� பாட���தக� ெகா������ 
���ய��வ� காரணமாக வ��பைற�� மாணவ�க�� 
கவன��தற� அவ�க��� �க�ெப�� பாதகமாக 
அைம�����ற� க���த� தா�ெமா��� அைம��ேபா� 
வசன ஒ��� ேவ�பா�கைள இல�வாக இன�க�� 
ெமா�ைய �ள��� ெகா�;ள ��வதா� ெமா�ைய 
�ள��� ெகா�வ�� ஆ�றைல இழ�காம� க���� 
கவன�ைத ஊ��� ����க இய�மா�����.  

இல�ைக கால���வ கால��� �� அ��ப���ய 
தா�ெமா� க�� ெகா�ைக காரணமாக க�சமான 
பய�கைள அைட���ள�. அேத ேவைள ெமா��பா�பா� 
காரணமாக ெப�� அ��கைள�� ச�����ள�. இர�டா� 
ெமா�ெயா�ைற ெபா�வாக ���� ெச�வ�� 
க����ைற�� ேதா�� ஏ���ெகா�ள�ப���ள�. 
இ�ேபா� ஆ��லெமா� �ல க�� ப�ேவ� காரண�கைள 
��ைவ�� வ����த�ப�� வ��ற� இத�கான 
ெபா�வான காரணமாக ேவைல வா��� உய�க�� ேபா�ற 
காரண�க� இ��ப� உணர�த�க�.

ெப��பாலான ேமைல�ேதய நா�க�� ெதா���ைற 
வள���ைய ெப�மள�� சா����ள ஜ�பா� �னா ேபா�ற 
நா�க�� தா� ெமா��க�� ெகா�ைகையேய 
��ப����றன மாறாக ெத�னா�ய நா�க�ைடேய ஆ��ல 
ேமாக� தைலவ��தா�வத�� காரண� கால���வ மன 
�ைலேய ஆ��;  இேத ேவைள ேமைல�ேதய நா�க�� 
��வய����� இர�டா� ெமா��க�� 
�க�ட�ப�வேதா� அவ�களா� ேவைல வா��ெபா�ைற 
ஐேரா��ய நாெடா��� ெபற இய�மா���ப�� தா� 
ெமா��க�� ெதாட�வத�� ஒ� காரணமா��. 

இல�ைக ேபா�ற நா�க� தம� நா�ைட ைமய�ப���ய 
�ய ெபா�ளாதார�ெகா�ைக ஒ�ைற� ெகா��ராதேபா� 
�யா�ன�க��� ெகா�ைக ஒ�ைற�� 
ெகா����க�யலா�. இ�� தா�ெமா��க��ைய 
அ��ப���வ�� ைமயமான �ர�சைன இ�ேவ.

1. ம���வ ஒ��க�ய��கான அ��க�

2. ம���வ���� ேநாயா���� இைட�� 
உ�ள உற�

3. க��கைல�� 

4. �க மரண� / க�ைண�ெகாைல

5. ெசய�ைக� �ைன�ப��த� 

ம���வ ஒ��க�ய� (Medical Ethics)
(இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர��)

ேவ�ட�படாத க��ப� த����டா� எ�ன நட��ற�?

க��கைல��� ெச��றா�க�. க��கைல�� இ�� 
ச�ட��வமான� அ�ல எ�பதா� ஒ��� மைற�� 
ெச��றா�க�. எ�த�ைல ெகா��ேத�� ெச��றா�க�.

ஒ�� மைறவாக� ெச�ய�ப�வதா� ம���வ� 
அ�லாதவ�களா�தா� ெப��பா�� ெச�ய�ப��ற�.

ப��� அ�றவ�க� ெச�வதா� இச��சகாக� ெச�ய�ப�� 
பல உ��ழ��க� நட���றன.

அ�ேதா� இவ��� பல, �காதார �ைற�ப� 
ெச�ய�படாததா� ���� ெதா��க� ஏ�ப�� ேம�� 
இழ��க� ெதாட���றன.

தன� �ரைசக�� ந�வா��ைக, ஆேரா��ய�, உ�� 
உ��ரவாத� ஆ�யவ�ைற கா��� கடைம அர��� உ��.

ச�ட உ�வா�க��� உ�ளவ�க� ப�ைடய வா��� 
ெப�ைமகைள ம��� எ��� ெகா����கா� 
க�ைண� �ற�� இ�ைறய நட�ைப� கவ��க ேவ���. 
அவ�க� �ர�சைனைய ம�தா�மான உண��ட� அ�க 
ேவ���.

க��கைல�ைப ச�ட��வமானதா�க ேவ���.

ஆ��� க��கைல�� எ�ப� க��தைட �ைறக��கான 
மா�� �ைற அ�ல எ�பைத�� ெத�வாக� ���� 
ெகா�வ� அவ�ய�.

எம� நா�ைட�ட ��ட காலாசார வரலா�ைற� ெகா�ட 
இ��ய அர� க��கைல�ைப பல வ�ட�க��� ��ேப 
ச�ட ��வமா����ட�.

எனேவ ச�க அ�கைற ெகா�ட ஒ�ெவா�வ�� இ� 
�ர�சைன ப�� ெவ��பைடயாக� ேப�வ� அவ�ய�.

ெடா�ட�.எ�.ேக.��கான�த�.
[http://hainalama.wordpress.com] 


