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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

23-05-2013  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : ம���வ ஒ��க�ய�
ெதாட�க�ைரயாட� : ��. இராஜர�ண�

�யா� ஒ�-�� அெபா�-ஃப� ஓமா� 

இ�� எ�ரா�� க�யா� ேநஷ�� (�ற�� 

ேநஷ��, பார�க�, ேம 18, 1048, இற�� 

�ச�ப� 4, 1122) 

ஒ� பார�க� க�ஞ��, க�த�யலாள��, 
ெம��யலாள��, வா�யலாள�� ஆவா�. 
இவ� ஓம� அ� க�யா� என�� 
அைழ�க�ப��றா�. இவ� அவர� 
க�ைதக��காகேவ ��தலாக 
அ�ய�ப��றா�. இய�க�த� ���க� 
ெதாட�பான ெசய��ள�க� ���த 
ஆ���க��ைர (Treatise on 
Demonstration of Problems of Algebra), 
க�த�ய�� அவர� ����ட�த�க 
ப�க���க�� ஒ�றா��. இ�� ��ப�� 
சம�பா�க���� ��� கா�பத�கான 
வ�வ�ய� �ைற ஒ�ைற� 
ெகா����ளா�. கால�க��� �ைற�� 
ேம�பா����� இவ� ப�க���� 
ெச���ளா�.

ஓம� க�யா�

Á¢Ì¾¢ «Îò¾ Àì¸õ

அ��� வ�� தைல���க�

அேனகமான ம���வ�க� 

ேநாயா��� ���ைச 
வழ��வைத ம��� ேநா�கமாக� 
ெகா���ளன�. ம���வ�ைத�� 

அ� சா��த ெதா�ைல�� 
ைமய�ப��� வள��� வ�� 

ச�க, ஒ��க, ெம��ய� 
�ர��ைனக�� அ�கைற 

அ�றவ�களாக இ����றன�. 
உ�ைம�� இவ��� 

அ�கைற�� ஈ�பா��� உ�ள ஒ� 
ம���வரா� ம��ேம ஒ��க� 
ெப�மான�க� ம���வ��� 

ைமயமாக உ�ள� எ�பைத 
உணர����.

ம���வ��ட� ெதாட��ைடய ஒ��க�ெப�மான�கைள�� 
�����கைள�� ஆ�� ெச��� ஒ� ��ேவ ம���வ 
ஒ��க�ய� எனலா�.

ம���வ ஒ��க�ய� �ரேயாக ஒ��க�ய�� ஒ� ப��யாக 
அைம�த ேபா�� அ� உ��ய�, ெதா�� ��ப�ய�, 
��ஞான ெமா��ய�, ச�க�ய� ேபா�ற பாட� 
பர���க�ட�� ெதாட��ைடய�. அேனகமான ம���வ�க� 
ேநாயா��� ���ைச வழ��வைத ம��� ேநா�கமாக� 
ெகா���ளன�. ம���வ�ைத�� அ� சா��த ெதா�ைல�� 
ைமய�ப��� வள��� வ�� ச�க, ஒ��க, ெம��ய� 
�ர��ைனக�� அ�கைற அ�றவ�களாக இ����றன�. 
உ�ைம�� இவ��� அ�கைற�� ஈ�பா��� உ�ள ஒ� 
ம���வரா� ம��ேம ஒ��க� ெப�மான�க� ம���வ��� 
ைமயமாக உ�ள� எ�பைத உணர����.

ம���வ� ப�யாள�க� ��ப�ற ேவ��ய ஒ��க� 
�ரமாண�க��� உ�ப�� ேநாயாள�க�ட� ஏ�ப���� 
ெதாட��க� ��கமாக இ��தா� ஒ��க� ��க�க� 
ஏ�படா�. �ர� ேதா��மா��� அ��ட���தா� 
ம���வ� ஒ��க� �ர��ைனக��� �க� 
ெகா��கேவ����ள�

ம���வ ஒ��க� �ரமாண�க�

1. ப�ேலா�யா�� ஹ�றா�� �ரமாண�
2. ��ெபா� �ர���� ச��ய� �ரமாண� (�. � 4� 
��றா��)
3. ெஜ�வா உட�ப��ைக� சாசன� (1949)
4. ச�வேதச தா�ய� ச�க� (1953)
5. அெம��க ம���வ� சைப

இ��ரமாண�க��� 
ம���வ�க� க���ப�ேட 
தம� ப�கைள ெச�ய 
ேவ���.

சமகால��� ம���வ��ைற 
எ��ேநா��� ெந��க�க�, 
��ய சவா�க� ெதாட�பாக 
ஒ��க ெம��ய� 
அ��பைட�� 
ம��சாரைண ெச��� 
ேபா�� வள���யைட�� 
வ���ற�. இ� ப�� 
அ�வத��
1. ேபா� ெபயராெப� எ��ய 
Aginst Method, Science in 
free society, Farewell to 
reason, Philosophcal papers
2. ஐ��� இ�� எ��ய Desholing society; madica; nemesis
3. Thomas-A Mappes, Dacid Segrazia ஆ�ேயா� எ��ய Bio 
Medical ethics

ேபா�ற ��க�� ெத���க�ப���ள க����க� உத��.

ம���வ�க�� வ��தக ேநா�க� அவ�க� ப���பல 
எ��மைறயான �ம�சன�கைள� ேதா������ள�. ம�த�� 
���த வா��ைக���, ச�ேதாச� உட� ஆேரா��ய� நல� 
எ�பவ����� பா�பட ேவ��ய ம���வ�க� 
இவ�ைற���� இலாப ேநா�ைக ம��� ெகா�� 
ேநாயா�ைய ஒ� ெபா��/��பைன� ப�டமாக� பா���� 
ேபா�� இ�� �ைன�பைட���ள�.

Erich Formm எ�பவ� "ம�த� ஒ� ப�டம�ல அவைன � 
ப�டமாக மா�ற �ைன�தா� அவ��� ��� ெச��றா�" 
என� �������ளா�.

Å¢Î¾¨Äô §À¡Ã¡ð¼ò¾¢ø ÅýÓ¨ÈÂ¢ý 
Å¸¢À¡¸õ

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�. 

ம���வ ஒ��க�ய�
��ப�க� ெதாட���..

ேநாயா��� ேநா� ��க� ெசய�பா��� அவ� 
ேநாயா�யாகேவா ம�தனாகேவா நடா�த�ப�வ��ைல 
எ�ப����ேத அவ�க����ய ஒ��க� �ர��ைனக� 
ேதா����றன.

ம���வ�க� ��ய ேநா�கைள� ேதா������றா�க� எ�ற 
ஒ� க���� உ�ள�. இ�� பய�பா��� உ�ள 
ம���க� உணேவா� ேச�� ேபா� ந�சாக மா���ற� 
இ��ட���தா� ம���வ�க�� ம�ம நடவ��ைகக� 
ேதா����றன. ம���வ�க�ட� காண�ப�� 
க�ைண��ைம�� கவன��ைற�� �றைம�ன�� ��ய 
ேநா�கைள� ேதா������றன. ேநாயா�க�� ெபா�ளாதார 
�ைலைய ைவ��� �ல ம���வ�க� ��ய ேநா�கைள� 
ேதா������றன�.

ம���வ� வழ��� ���ைச �ைறகளா� ேநாைவ/
வ�ைய�தா��� ஆ�ற�� ேநாயா��� மேனா�ைல�� 
��ட��� அ��க�ப���ற�. ���ைச �ைற�� உ�ள 
கவன��ைற�, �ைறபா�க� உள�ய� ேநா�க� 
ஏ�ப�வத���, ��ட�ட�படாத ம���� பாவைன��� 
அ�க� �ைறபா�க���� வ�வ����ற�.

ம���வ� ெதா�� ேநாயா� எ�ற ம�த� �ேத 
க�டைம�க� ப���ள�. இதனா� ேநாயா���� 
ம���வ���� இைடேய �லவேவ��ய ெதாட�� 
���யமான�.

* ம���வ� இய�ைக ��ஞான �ைறகைள ம��� 
��ப�றா� ம�த ��ஞான� ப��கைள�� அ��� 
(அ��, இர�க�, ம�தா�மான�) ேநாயா�க�ட� தம� 
ெதாட��கைள ஏ�ப��த ேவ���.
* ேநாயா�க���� �ல உ�ைமக� உ�� எ�பைத 
ம���வ�க� ����ெகா�ளேவ���.
* இ�� ம���வ��ைற�� பய�ப��த�ப�� உய� 
ெதா�� ��ப�க�� க��க�� ேநாயா�க���� 
ம���வ���� உ�ள உறைவ� பா����ற�.

ம���வ� ப�யாள�க�� கவன��ைறேவ ேநாயா��� 
(Medical Care) எ�பைத� பா����ற�. இ� இ�� 
உலகளா�ய �ர��ைனயாக மா���ள�. ம�த���� 
ம�த����ைட�� �க�ப��த� �ல� ெச�ய�ப�� 
ேசைவ கவன��ைற�னா�� ஏைனய ெசய�பா�க�னா�� 
பா����� உ�ளா�க�ப���ற�.

* தா�ய�க� ம���வ�க��� ���ைச �ைறகைள 
அ���ப��த�, ேநாயா� �டய��� ��மானெம���� 
அ�தான வா���, ம���வ�க�� ேநர�� 
�ைணயா�களாக� ெதா��பட� ேபா�ற ப�கைள� 
ெச��� ேபா� ஒரள� அ�கார�ைத� ெப���றன�. 
இ�வ�கார�ைத ேவ��ெம�ேறா அ�ல� அ�யாமேலா 
���ரேயாக� ெச��� ேபா� ஒ��க�ற�க� 
நைடெப���றன. ெபா��தாத ேவைள�� ெபா��தாத 
ம��� வழ��த�, காலதாமதமாக ெசய�ப�த�, மனைத� 
��ப���� வா��ைத� �ரேயாக� ேபா�றைவ 
ம���வ��� பல�த �ம�சன�க��� 
உ�ப��த�ப���ற�.

கவன� �ைற� ெதாட�பாக பல ம���வ�க� ெத���த 
க����க� வ�மா�
* ���ைசக�� ேபா� ஏ�ப�� கவன� �ைற� த��ட� 
மனஉைள�ச�, மனஅ��த�, ���ைர��ைம 
ேபா�றவ�ைற� ேதா������ற�.
* தம� ���ைச �ைறக�� ந���ைக��ைற� 
ஏ�ப�வைத நா� உண��ேறா� இதனா� ஏ�ப�� ெதா�� 
அ��த��னா� ெதா�ைலேய இரா�னாமா ெச���றன�.

1. ��தைல� ேபாரா�ட�க� எ�றா� எ�ன?
2. வ��ைற�� பய�பா�� வைரயைற
3. கால�யா��க���ெக�ரான ேபாரா�ட��� 
வ��ைற�� வ�பாக�
4.  ��தைல� ேபாரா�ட��� வ��ைற ப�� 
பனா�� அ��க� க�ர��
5. அரச வ��ைற�� எ����வ�வமாக 
வ��ைற
6. ��ய உலக ஒ���� வ��ைற 
பய�கரவாதமாத�� அத� அர�ய��

��தைல� ேபாரா�ட�க�� வ��ைற�� 
வ�பாக�
(இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர��)

* கவன��ைறைவ� த���பத���ய வா����கைள�� 
வள�கைள�� தா� ெதா��ெச��� ��வன�க� 
வழ��வ��ைல.
* ஏைனய ம���வ ��ண�க�� உத�ைய�� 
ஆேலாசைனைய�� ெப�வத�� நா� தயாராக உ�ேளா�.
* உ�ராப�ைத �ைள��க���ய அ�ல� �ர�தர பா��ைப 
ஏ�ப��த� ��ய தவ�கைள�தா� �க�����ேளா� எ�பைத 
���ைச����� அ����ேளா�.

ம���வ�க� ஞாபகமற��னா� ம��ைத மா� எ��த�, 
�ண���கைள ைவ�� தவறாக ேநா�கைள இன� க�� 
���ைச வழ��த�, ேநாயா�க� ெபா���வதா� தவறான ம��� 
வழ��த�, ைகெய��� ெத���ைம ேபா�ற ம���வ� 
தவ�க�னா� உல�� வ�டாவ�ட� பல� உ��ழ�ப�ட� பல 
��ப�கைள�� அ�ப����றன�. கவன�ன� தவ�கைள 
ெச��� ம���வ�க� ேநாயா�க�ட� ம�����ேகாரேவ���, 
ந�டஈ� வழ�கேவ��� என�� பல� ��வ�ட� 
ம���வ�க�� ப�க� ���� ����க ேவ���.

ம���வ� ெதா��� ஒ��க� �ர��ைனகைள ேதா������ 
இடமாக க��கைல��, க�ைண�ெகாைல, ெசய�ைக 
�ைன�ப��த� ஆ�யன�� உ�ளன.

க��கைல�� :-

ஒ� க� வள������ இய�ைகயாக தா����� 
ெவ�வ���னேர அதைன க��ைல�� ��ட��� அ��ப� 
க��கைல�� என�ப��.

��ைள� ேப�ைற� த��� ேபா�த�, க��/ெதா�� இைட��, 
ெபா�ளாதார �ைல, �கநல����� பாதக�, வ�கல�, ச�க�தா� 
பா�ற���� தைடெச�ய�ப�டவ�க�ட� ஏ�ப�� உட� உற� 
ஆ�யவ�றா� க��கைல�� நைடெப���ற�.

க��கைல�� இ��தமான ஒ��க� �ர��ைனகைள 
ேதா������ற�.
1. க��கைல�� ஓ� உ���ெகாைல
2. க��கைல�� ெப�க�� உ�ைம

* நா� க�ைவ� �ைத�கமா�ேட� என ம���வ� ச��ய� 
�ரமாண� எ���� ேபா� அவ� க��கைல�� ெச�யலாமா?
* தா�� உ���� ஆப�தான �ைல�� க��கைல�ைப 
ெச�யலா�.
* வா�� உ�ைம க��ப������� உ�� அதைன அ��ப� 
��ற�.

க�ைண� ெகாைல:-

தா�க��யாத ேநா�னா� ����ேவாைர ெசய�ைக �ைற�� 
மரணமைடய� ெச�வ� க�ைண� ெகாைல எனலா�.

ம���வ�க� "மரண�ைத ஏ�ப��த� ��ய �சம���கைள 
ேநாயா� ����னா�� ெகா��கேவா ஆேலாசைன வழ�கேவா 
மா�ேட�" என ச��ய� �ரமாண� ெச���றன�. எனேவ 
அவ�க� க�ைண�ெகாைல ெச�வ� ஒ��க��யாக ஏ�கலாமா?


