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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

��வ� மன�க�� ஆணா��க�� ெப�ண�ைம�தன�� உ�ைம�ேலேய 

�ைத�க�ப��றதா எ�ற ேக��ேயா� உைரயாட� ெதாட��ய�. 

இ�த�ேக���� ஆ� எ�� ப�ல��த மேனாறா அவ�க� தன� ப�ைல 

�ள��ைக��, �ழ�ைத வள����ேபாேத ஆ���ைளைய ஒ� மா���� 

ெப� ��ைளைய ேவ�மா���� வள���றா�க�. ஆ���ைளக���� 

�ைட��� ச�ைகக� ெப� ��ைளக���� �ைட�ப��ைல. 

ெவ��பைடயாகேவ அவ� ஆ���ைள அதனா� இ�த�ச�ைக 

அவ���� �ைட��ற� எ�� ��ைளக�ட� ெசா�ல� தய�காத 

ெப�ேறா� பல� உள�. ெப���ைள ஆ�க��வமான ெசய�க�� 

ஈ�ப��ேபா� �ட � ெப� இ�ப� எ�லா� ெச�ய��டா� எ�� 

த���� ெப�ேறா� உ�ளன�. ெப�ேறா�� இ�த� க����கைள 

உ�வா���ெகா�ட ஆ���ைளக�, தா� ஆ� எ�பதா� தம� 

சேகாத�க� தம��� �ழானவ�கேள எ�� �ைன�க�ெதாட���றா�க�, 

இ�த மன�ைலைய ெவ��ப���யவா� தம� ��த சேகாத�க� �ேத 

வ��ைறைய� �ரேயா���� ஆ���ைளகைள�� நா� பா������ேற� 

எ�� ��னா�. 

ஆ���ைளக���� ெப���ைளக���� ேவ�ேவறான �ைளயா��� 

ெபா��க� ெகா��க�ப�� �ர��ைன ப��� ேபச�ப�ட�. 

இ��ைளயா���ெபா��க� �� வய�ேலேய ஆ���ைளகள�� ெப� 

��ைளகள�� ஆ�ைம�� தா�க� ெச��த� ெதாட������றன. 

��ைளக��� �ைளயா�� ெபா��கைள ெப�யவ�க� 

ேத��ெத����ெகா���றா�க�. �ைளயா��� ெபா��கைட��� 

����ெச�� ��ைள ����� �ைளயா��� ெபா�ைள எ����ெகா�ள 

அ�ம����ேபா� ��ைள தன��� ���த ஒ�ைற� ெத�� ெச�� 

ெகா�வ� ேவ� �டய�. ெப�யவ�க� ெப� ��ைள�கான 

�ைளயா���ெபா�� இ�தா� எ�� ��ட��� வா���ெகா���� 

�ைலதா� தவறான�. 

பாடசாைல�� க���க�ப�� பாட���ட���� ��க��� �ட 

இ�வாறான ஆணா��க-ெப�ண�ைம� க����க� ��ைளக� மன�� 

�ைத�க�ப��ற�. எ����கா�டாக �����ழைல கா����� பட��� 

அ�கா �� ����ெகா����பவராக�� அ�பா நா�த� 

வா����ெகா����பதாக�� அ�மா சைம�பதாக�� த�� ப�� 

�ைளயா�வதாக�ேம �����க�ப��ற�. இ� ஆ�-ெப� இைடேய 

உ�வா�க�ப���ள �க ேமாசமான ஏ�றதா��ைன ��வ� மன�� ஆழ� 

ப�ய ைவ�����ற�. 

��வ��� வழ�க�ப�� ��வ� இல��ய��� கைல வ�வ�க�� 

�ைர�பட�க�� �ட இ�வாறான �ய மன�ப��கைள ��வ�ட��� 

ஏ�ப��� ���ற�. �ைர�பட�க� ெவ��பைடயாகேவ ஆணா��க�ைத� 

பர��வனவாக அைமவெத�லா� ��கானதா��. 

��வ�க� ஏதாவெதா� மத��ைன� ேக��கள�� ந�ப� 

பழ�க�ப��றா�க�. இத�காரணமாக� ெபா�வான மத�சட��க�, 

மத�க����க�� உ�ள ஆணா��க - ெப�ண�ைம� ��கைள அவ�க� 

இல�வாக உ�வா���ெகா��றா�க�. 

��வ�, பா��ைல� சம��வ� ெதாட�பான ஆேரா��யமான ��தைனகேளா� 

வள�வத��� ெப�ேறா� ���தாரணமாக வா�வ� அவ�யமானதா�� எ�ற 

க���� ��ைவ�க�ப�ட�.  ��� ேவைலக�� அ�மா�� அ�பா�� 

ப�ெக����ெகா�வ�, ����ெகா���ட� வா�வ�, ஒ�வர� �ய 

ம�யாைதைய ம�றவ� ம��� வா�வ�, ��ைளக�ட��� ஆ�ெப� 

ேவ�பா� கா�டாம� சமமான அ�கைற�ட�� வா����க�ட�� 

வள��ப� ேபா�ற �டய�க� ��வ� மன�கைள ஆேரா��யமானதாக 

மா��� ந�ல ���தாண�களாக அைம��. 

ச�க��� �ல�� க����கைளேய கைலவ�வ�க�� ெப�ேறா�� 

ெவ��ப�����றன�. அவ�க� ச�க�ைதேய �ர�ப����றன�. எனேவ 

ச�க��� ெத�வான மா�ற�க� ஏ�படாத�ட�� ��வைர வள���� 

ேபா� �ைத�க�ப�� ப�ேவ� �டய�க��� மா�ற� ஏ�பட வா����க� 

�ைற�. 

��வ� மன�க�ேலேய ஆணா��க�� ெப�ண�ைம�தன�� ஆழமாக 

�ைத�க�ப����வதா� அவ�க� வள��த �ற� அவ������ 

அவ�கைள ����ப� �க�� க�னமான கா�யமாக மா��ேபா�ற�. 

க��தள�� பா��ைல� சம��வ�ைத ஏ���ெகா�டவ�க�� �ட 

நைட�ைற�� ஆணா��க�ைத ெவ��ப���பவ�களாக ஆ��ேபா�� 

�ைல��� இ�ேவ ெப��பா�� காரணமாக அைம�ற�. 

08-03-2012 அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : ��வ� மன�க�� �ைத�க�ப�� 
ஆணா��க�� ெப�ண�ைம�தன��

ெசாேர� இவாேனா�� ஆ�ஃ�ேயாெரா� 

(Zhores Ivanovich Alferov, உ��ய�: 

Жоре́с Ива́нович Алфёров, 
�ற��: மா�� 15 1930) 

�க� ெப�ற ஓ� உ��ய இய��யலாள�. இவ� 

2000 ஆ� ஆ���கான இய��ய��கான 

ேநாப� ப�ைச� ெப�றா�. இவ�ட� 

இ�ப�ைச அ�வா�� ப���தவ�க� 

அெம��கா�� ேபரா��ய� எ�ெப�� �ேராம�, 

ம��� சா� ��� ஆ�ேயா�. இ��வ�� 

��ன��ய� �ைற�� ெச�த 

ஆ��க��காக இ�ப�� வழ�க�ப�ட�. 

�ெரா� எ��� ேலச� ஒ�ைய ஆ�க 

ேவ�ப�ட ெபா��கைள எ�வா� இைண�� 

�ெரா� த�� க��ைய� ெச�யலா� என 

அவ�க� ெச�� க�����த 

ஆ���க����க� �க� வா�தைவ.

அ��� வ�� தைல���க�

ஆ�ஃ�ேயாெரா�

¨½Âò¾¢ø À½§Á¡ºÊ ¦ºöÔõ ¾Çí¸Ùõ 
«¨Å ¦¾¡Æ¢üÀÎõ Å¢¾Óõ

�. அேனாஜ� | 15-03-2012 
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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�. 

2இைணய��� பணேமாச� ெச��� தள�க�� 
அைவ ெதா��ப�� �த��
இ�த வார� உைரயாட�பட��ள தைல��.

1.ேமாச� ெச��� தள�க�� வைகக�
2.அ�� ஏமா�ேவா� யா� யா�?
3.அைவ எ�ப�� ெதா��ப���றன?
4.அைவ எ�ப� பாவைனயாள�கைள ெப���றன�?
5.இ�ப�யான தள�க�� ெசய�ப�கைள �����ேய 
க���� �ல தள�க�.
6.அைவ எ�வா� க����றன
7.இவ�க���ைட�லான ெதாட��க�.

ேம 19

ப�த��� கட�� ேதைவ
அவ� இயலாைமைய �ரவ.

�சா��� கட�� ேதைவ 
அவ� வ�மான� ெப�க.

கட��� இ���� ப��
�சா� ந�� அ�வா�.

ப�தைன �ட�� அ�வா�

ப�த��� கட�� ேதைவ
�சா���� கட�� ேதைவ.

இ�
கட��� இ��� ெவ���� ேநர�.
�சா�க�� �ைழ��� பற���....

ஆனா� ப�த�..... பாவ�
��ய ��ய கட��கைள எ�லா�

அவ� க�� ���பா�.

���......

��ய �சா�க�� �டேவ வ�வ�.

- 
--

S. கேஜ��ர� 
மா�� 14, 2012. 

ைம�ேராசாஃ���� அ�ைமகளாக த�ழக 
மாணவ�கைள மா��வதா?
உட�பா�ைட ைக�ட �த��ர ெம�ெபா�� இய�க� வ����த�

ெச�ைன, மா�� 14-

ைம�ேராசாஃ�� ��வ ன��ட� த�ழக அர� ெச�� ெகா���ள 
ஒ�ப�த�ைத �ல���ெகா�ள ேவ��� எ�� �த��ர ெம�ெபா�� 
இய�க� ேகா���ள�. எ�� கால தகவ� ெதா����ப� �ைற 
வ��ந�கைள உ�வா�� வத�� மாறாக, ைம�ேரா சாஃ�� 
��வன�ைத� சா�� ����� �ைலையேய இ�த உட�பா� 
ஏ�ப���� எ�� இ�த இய�க� ����கா�� ��ள�.

இ� ெதாட�பாக இ��ய �த��ர ெம�ெபா�� இய�க� �� 
(எ�எ�எ�ஐ) சா��� அத� ெபா��ெசயலாள� ஒ�. �ர� ச��ரா 
ெவ�����ள அ��ைக வ�மா�:ைம�ேராசாஃ�� ��வ ன��� 
தைலவ� �� ��� ேகா����, த�ழக �தல ைம�ச� ெஜயல�தா 
இ�வ �� நட��ய ேப��வா��ைத ைய� ெதாட��� அ�த �� 
வன����� அர���� இைடேய ஒ� உட�பா� ஏ�ப���ளதாக 
ஊடக� க�� வ���ள ெச�� நா� �� ஜனநாயக எ�ண� 
ெகா� ேடா���� கவைலய�� பதா��. இ��யா�� பல 
மா�ல�க� த��ப�ட ��வ ன��� க���பா��� உ�ள க�� 
ெம�ெபா�� �ைற கைள� ைக���, �த��ர ெம�ெபா�� 
தயா���க��� மா� வ���றன.

ஆனா� த�ழக அர� ைம�ேராசாஃ�� ��வன��ட� ெச���ள 
உட�பா� அ�த ��வன� த� ழக��� க��, ��ன�- ��வாக�, 
ஒ���ைண�த க�� க���பா� ஆ�ய �ைறக�� ேம�ெகா�� 
�த��க� ெச�வத�� வ� வ��பதாக உ�ள�. இ� இ� �ய 
��தைனகைள� கால� யா��க���� உ�ப���வ தாக��, 
த��ப�ட உைடைம �ைற�� �� அ�ைம�ப�� �வதாக�� 
இ���ற�.��ன� ��வாக �ைற �� த��ப�ட ��வன��� 
க���பா�ைட� ெகா�� வ�வ�, வ��தக ��யாக� 
க���ப����க இ��� ெச�வேதா�, ெவ��பைட யான 
தர�ைலக� ெதாட�பான இ��யா�� ெகா�ைக�� எ�ரானதா��. த� 
��வன� �� க���பா��� அர� ��வாக� ����ெகா�வைத� 
த���பத�காக, பல நா�க� ஏ�ெகனேவ ெவ��பைட� தர�ைல 
�ைற�� மா��� டன.

��ன� ��வாக��� த�ழக��� ெவ��கரமான ��மா��ைய ம�ற 
மா�ல� க�� ��ப�ற ����� �ைல ��, ைம�ேராசாஃ�� 
ேபா�ற ஒ� ��வன��� �த�� க� ஒ� தவறான ��� 
தாரணமா����. த��நா� ��ன� கழக� (எ�கா�) ��வான 
�ைற�� �த��ர ெம�ெபா�� தயா���கைள� பய�ப��� வ��ற�. 
இ� த��ப�ட ��வன��� க���பா� சா��த ��ன� ��வாக 
�ைற�� ச�யான மா�� �த��ர ெம�ெபா�� தா� எ�பத�� 
ச�யான சா�றா��.�த��ர ெம�ெபா�� கள� �� எ�ண�ற மா�� 
வ� க� �ைட�கேவ ெச��� றன. இ��ைல�� த� �� 
வன�க�� க���பா��� க�� இய�க�கைள ஒ�� �ைண�ப� 
எ�ப� ெப�மள ��� த�ம�த �த��ர�� �� �����வதாக 
இ�� ��. ஆகேவ இ� ஏ�க�த�க த�ல.த�ழக��� ெபா��ய� 
ப�டதா�க��கான ேவைல வா���க� ேக��� ��யா� ��ளன 
எ�� ஆ��க� கா����றன.

இ��ழ�� க����ைற�� த� �� வன ெம�ெபா�� க��� 
பா�ைட� ெகா��வ��ற ேபா�� கவைலய���ற�. 
மாணவ�க���� ேதைவ� ப�வ� எ�னெவ�றா�, ப� ேவ� 
ெம�ெபா�� ேசாதைன க�� ஈ�ப��� த�கள� ெசா�த 
ெம�ெபா��கைள உ�வா�க ஊ������ வைக��, அவ�கைள 
ெபா� �யலாள�களாக நட���ற ஒ� அைம��தாேனய��, 
அவ�கைள ெவ�� பயனாள� களாக நட���ற அைம�� அ�ல. 
க���� அைன�� ம�ட�க��� அ�ப��ப�ட ஆ�� சா��த 
ெம�ெபா�� �ைற பரவ ேவ��ய ேதைவ உ�ள�.ஆ��ய�க���� 
ப��� அ���ற ��ட��� ப�ேக� க�� ைம�ேராசாஃ�� �� 
வ���ள�. இ� த�ெயா� ��வன� சா��த ெம�ெபா�� 
க�டைம��� ���� �� �ய மாணவ�கைளேய ேம�� ேம�� 
உ�வா���.ஆகேவ, ைம�ேராசாஃ�� உட�பா� ெதாட�பாக� த� 
ழக அர� தன� �ைலபா�ைட ம�ஆ�� ெச�ய ேவ���, ��ன� 
அர� ��வாக�, க�� ஆ�ய �ைறக�� �த� �ர ெம�ெபா���� 
இண� கமான ெகா�ைகைய� �� ப�ற ேவ��� எ�� இ��ய 
�த��ர ெம�ெபா�� இய� க� வ������ற�.

அ�ேவ தகவ� ெதா����ப� �ைற �� சாதைனகைள� ெச�ய� 
��ய மாணவ�கைள வ� வாக உ�வா���, இ�� த� ழக��� 
�க��ற�பான ப� க��ைப உய���� �����.இ�வா� அ�த அ�� 
ைக�� �ற�ப���ள�.

http://www.facebook.com/theekathirasak/posts/2836302187658


