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

571/15. கா� ��,
ெ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� 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�. 
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Facebook group : 
facebook.com/groups/ssscircle/

வைல�தள� :

circle.thulaa.net

11-10-2012  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : மத� - ஒ� ப��க� பா�ைவ
ெதாட�க உைரயாட� :  �� . ராஜர�ண�

சா��� பாேப� அ�ல� சா�ல� பாேப� 

(Charles Babbage, �ச�ப� 26, 1791 - 

அ�ேடாப� 18, 1871) ���தா�ய 

க�த�யலாள�, க�����பாள�. இ�ைறய 

க��க� பய�ப���� எ��ர கண��ய� 

இய��ர�கைள� க�����தவ�. 

1991 இ� ���தா�ய ��ஞா�க� இவ� 

��ட��டப� difference engine 

இைன வ�வைம�தன�. அ� ச�யாக 

இய��யைம இவர� �றைமைய ����த�.

சா��� பாேப�� க������க�

�ைக�ரத��� ைதனேமா ��ற�

�யம� ெதாட���� பாைத (railway 

track) அள��க��

�ரான அ�ச� க�டண �ைற

கல�கைர �ள�� ஒ�

���� ேரைக� ����

��ய ஒ� ெகா�� க�கைள� ேசா���� 

க��

சா��� பாேப� 

Á¢Ì¾¢ «Îò¾ Àì¸õ

அ��� வ�� தைல���க�

ெப��பாலான ம�கைள 
மத�க� தம� வைல��� 

��க ைவ�தன.

இ�ம�க� ச��ைய� 
பய�ப��� அர�கைளேய 
அ�ைம�ப��� மத�க� 

ப��ப�யாக த�க� 
ஆ��க�ைத உய���� 

ெகா�டன

மத� - Religion எ�ற ெசா��� ெபா�ளான� 'Religio' 

எ��� ெசா�ைல அ��பைடயாக� ெகா�� �ற�த�. இத� 

ெபா�� ஒ�றாக� க��த� / இைண�த� எ�பதா��. 

சம���த��� இ� 'YOGA' என அைழ�க�ப���ற�. மத� 

எ�ற ெசா���� அ���ராய� எ�ற ெபா��� உ��.

மத� எ�ப� ம�த ஆ�றைல �ட வ�ைம வா��த ஆ�ற� 

ஒ�ைற  வண��� ஒ��க �ைறயா��. இ�ச��ைய 

ச�க�யலாள�க� கட�� அ�ல� இய�ைக�� அ�பா�ப�ட 

ச�� என உண��� அதைன ந�� அதைன� சா��� அத��� 

��ப��� ��ப��� மன�பா�ேக மத� என� ����ளன�.

மத� ப��ய க����க�

கடைமகைள ெத��க� க�டைளகளாக� ேபா��வ�ேத மத� 

ஆ��. - இமா�ேவ� கான�

ம�த�ட� மைற���ள ெத��க� ப��க�, ஆ�ற�க� 

ேபா�றவ�ைற ெவ��ப���வேத மத�. - கா��

சமய� எ�ப� சட��க�� அைம���க�� ����க�� 

ம��ம�� அ� இைற அ�பவ ஆ��ெந���, த�ம�த 

ம��� ச�க ஈேட�ற���கான ��வ�ற ஆ�மயா��ைரயா��.

மத� எ�ப� ஒ� உலக� ெபா�வான ��வனமா��

மத�க�� ேதா�ற�� அவ��� வைக�ப��த��

மத�க� ம�த� ேதைவ�� அ��பைட�ேலேய ேதா�ற� 

ெப�றன

ந���ைக (��வாச�) சட��க� (ஐ�க�) ேபா�றைவ த�� 

உலக�பா�ைவயா� மத�க� ேதா��ன.(அ�ய ேவ��மா�� 

��வாச� ெகா� என 

ம��யகால இைறஞா�க� 

��ன�.) இ�த� ேதைவேய 

எ�ைம அ�த அ�த 

மத�க�� இைற�ய���/

ெம��ய��� அைழ�� 

ெச���ற�.

வைக�ப��த�க�

1.1 பைழய சமய�க�

1.2 உய� சமய�க�

1.3 ஆ��க சமய�க�

1.4 வரலா��� சமய�க�

2.1 இய�ைக� சமய�க�

2.2 ெவ��பா��� 

சமய�க�

3.1 இைற இ��ைப ஏ��� சமய�க�

3.2 இைற இ��ைப ஏ�காத சமய�க�

மத�க� ெவ��ப���� இைற�ய� ெம��ய� க����க�

உ��ெபா��வாத� (Otological Proof)

ம�த உ�ள��� உ�ள கட�� எ�ண�ைத� பய�ப��� 

இைற இ��ைப �ைலநா��� �யாய�

அ�சல�, ெட�கா� ஆ�ேயா� இ�வா�ைத� பய�ப���ன�.

�ரப�ச�ய� வாத� (Cosmological Proof)

ேதாம� அ��வன� இ�வாத�����ய அ��பைடகைள� 

த���ளா�

¸½¢É¢º¡÷ ÌüÈí¸û : ºð¼í¸Ù¼É¡É 

´Õ À¡÷¨Å.
�. அேனாஜ� | 18-10-2012 
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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�. 

மத� - ஒ� ப��க� பா�ைவ
��ப�க� ெதாட���..

உல�� அவதா��க� ��ய �க��கைள அ�பைடயாக� 

ெகா�� இைறவ�� இ��ைப இ�வாத� �ைல�����ற�.

இய����ட/ேநா��ைக ெகா�ைகவாத� (Telalogical 

Proof)

இய�ைக�� �க�� ஒ�ெவா� ெசய���� ஒ� ேநா�க� 

அ�ல� இல�� உ��. �����லாதைவ இல�ைக 

அைடய��யா�. இ��ல�ைக ேநா�� ம�தைர வ�நட�த 

ஒ�வ� ேதைவ அவ�தா� கட�� எ��ற� இ�வாத�

இ�வாறான ��தைனக� இ�ைம� ��தைனக� 

ேதா��வத���  அைவ சா��த �ர�சைனக� 

��வைடவத��� காரணமா�ன.

அரசா சமயமா?

ம��லகா ���லகா?

அரசரா ேபா�பா�டவரா?

உடலா உ�ரா?

எ�ற ேபாரா�ட� �த�ைம ெப����த� இதைனெயா��ேய

1 பாவ உண��| ��� ேகா�பா�

2 நரக த�டைனக�

எ�பைவ ேதா��ன இவ�ைற பய�ப��� ெப��பாலான 

ம�கைள மத�க� தம� வைல��� ��க ைவ�தன.

இ�ம�க� ச��ைய� பய�ப��� அர�கைளேய 

அ�ைம�ப��� மத�க� ப��ப�யாக த�க� ஆ��க�ைத 

உய���� ெகா�டன

அ�யாைம�� �டந���ைக�� �ல�ய கால��� உலக 

வா������ ��படேவ��� எ�ற எ�ண�� நரக 

ேவதைன����� த�பேவ��� எ�ற ���� ந���ைக�� 

இ�கால ம�க�� வா��ய� ெந�யாக இ��த�.

த�� ��தைன மர�� சமய�க��� ஊடாகேவ த�� 

இல��ய� அத�� வள��� ெப�ற 'ப�� இல��ய�' 

எ�பைவ ச�க��ைடேய ெப�மள� தா�க� ஏ�ப���ன.

ைசவ�, சமண�, ெபௗ�த�, ைவ�ணவ�, ���தவ� 

ேபா�றன த�� ெமா�ைய� பய�ப��� ெம��ய�, 

உள�ய� க����கைள�� அ�பவ�கைள��, 

உண��கைள�� உண���கைள�� ெவ��ப�����ளன.

மன�ைல �யாய�ப��த�� ��த��

ம�த� ஒ��ெமா�தமாக தன� �ழ�ட� தா� இைண�� 

ெகா�வத�கான ஒ� ப�பா���க��யாகேவ மத�ைத� 

க���றா�. இத�� சகம�த�க�, இய�ைக உல�, கட�த 

�ைல�க����க� ஆ�யைவ�� அட��� இைவ ப�� 

ேநா��� ேபாேத மத��� உ�ளகமாக அைம�� ��த� 

எ�ற �டய� ப�� ம�த� கவன� ெச����றா�. 

இ��தா� மத���கான மன�ைல �யாய�ப��த� 

ேதா���ற�. இ��ைற��டாகேவ கட�த�ைல 

எ�ண�க��க� ப��ய ��தைனகளா� ���ப����ேபாேத 

��த� ேதா���ற�. இைத அ��பைடயாக� ெகா�ேட 

வ�பா� ���ய� ெப���ற�. 

இத�டாக இற��, �ற��, ��ப�, இழ��, எ��பா��� 

எ�பைவ இத�கான உள��ழைல��, உண���உ�தைல�� 

ம�த��� வழ���ற�. இ�த� ���ல���தா� 

மா�ட�யலாள�க� மத� எ��� ��வன� இ�லாத 

ச�கேம இ�ைல என� ����ளன�.

ச�க�ய� ேநா��� மத�க�

ச�க�ய� ேநா��� மத�க�

மத�க� ஒ��கெந�கைள��, ச�க�ெப�மான�கைள�� 

ேபா����றன.

Ex : அற��க� - ஒ�ெவா� மத�� அத� ந���ைக 

சட�� உலக ேநா�� எ�பவ���� ஏ�ப அற�ைத 

ேபா����றன.

த�ழ�க�� அழ�ய� உண��க� ப�ம�க� 

மத�ைல�ப�ேட ெவ��ப�டன. ஐேரா��ய மர�� அழ�ய� 

சமய�ைல�ப�டத�ல.

மத� ப��ய மா��� க����க�

கட���, மத��, ��த�க�� கட�தகால���� 

ெசா�தமானவ�க� என�க��� மா�� மத�ைத 

�ம���கலானா�.

அைவ பலதர�ப�டைவ.

1. ச�க��� உ�ப�� அைம�ைப அ��பைடயாக� ெகா�� 

மத�ைத �ள��த�.

2. மத��� வ��க உறைவ அ��பைடயாக� ெகா�ட 

�ள�க�.

3. சாதரண ம�க� ஏ� மத�ைத ������றன� எ�பைத 

உள�ய� ேநா��� �ள��யைம

மா��ய� மத� எ�� ��வன�ைத ��ைமயாக 

�ராக��க��ைல - (மா��, ஏ�க��)

த�ைன ��ைமயாக க��ெகா�ளாத அ�ல� த�ைன 

�ள�ெதாைல����ட ம�தன� �யஉண��� 

�ய�ர�ைஞ�ேம மதமா��.

1 ஒ� க���ல� ெச��� ெசய� எ�ேபா� 
��றமா�ற�?

2 க��சா� ��ற�க� ெதாட�பான ச�வேதச 
���லான பா�ைவ.

3 க�� சா� இல�ைக ச�ட�க�� ேவ� �ல 
நா�க�� ச�ட�க��.

4 ஒ� க��சா� ��ற� ெதாட��� ெவ�ேவ� 
தர��ன��� இ���� ெபா���க�.

5 க��சா� ��ற� ெதாட�பான ச�வேதச 
ச�ட�க�� உ�ள �ல ெபா��த�ைமக�.

க��சா� ��ற�க� : ச�ட�க�டனான ஒ� 
பா�ைவ
(இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர�� )


