
ெ
º
ö
¾
ிÁ
¼
ø
 
- 
7
6
 
| 0

8
-1

1
-2

0
1
2
 

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

08-08-2012  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : ஐேரா��ய வா��ய�: ஓ� அ�பவ� ப���
ெதாட�க உைரயாட� :  ஏ. �. ேயாகராஜா

�ரமா��வ� (நவ�ப� 8, 1680 - ெப�ரவ� 4, 

1746) இ�தா� நா����ள ேக����ேயா� 

எ��� இட��� �ற�தா�. இவ�� இய�ெபய� - 

Constantine Joesph Beschi.  ���தவ 

மத�ைத� பர��� ேநா���, 1709ஆ� ஆ�� 

இேய�சைப� ��வான��, 1710 ஆ� ஆ�� 

த�ழக���� வ�தா�.

ெதா��� �ள�க�எ�ற ��� எ���, ெசா�, 

ெபா��, யா��, அ� ஆ�ய ஐ�� 

இல�கண�கைள� ெதா��தா�. ெகா��த�� 

இல�கண� எ�ற ���, த��� �த��தலாக� 

ேப���த�ைழ �வ��க �ைன�தவ�. வழ��� 

ெச���ேம ஒ� ெமா��� இல�கணமாக 

அைம�ெம�றா��, இர�ைட வழ�� ெமா�யான 

த���, ேப��� த���� இல�கண� 

அைம��ராத கால��� ெகா��த�� இல�கண� 

வ��த� �ற�பான �ய��ேய என� ேவ���. 

����ற�� அற���பாைல��, ெபா��பாைல�� 

இல��� ெமா��� ெபய��தவ� �ரமா��வ�. 

உைரநைட�� ேவத �ள�க�, ேவ�ய� ஒ��க�, 

ஞான� க�ணா�, ெச�த�� இல�கண�, 

பரமா��த ���� கைத, வாம� கைத என 23  

��கைள� த��� பைட�தவ�. ���காவ� ஊ�� 

கல�பக�, ��ேத� அ�ம� அ�மாைன இவர� �ற 

��க�.

�ரமா��வ�

Á¢Ì¾¢ «Îò¾ Àì¸õ

அ��� வ�� தைல���க�

ஐேரா��ய நா�க�� 
ம�க�� வா��ைக�தர� 

உய�����பதா�� அ���ள 
ெச�வ� காரணமாக�� 

�தலா�ய� ச�க� ப��ய 
�ர��� ஏ�ப��ற�. ஆனா� 

அ�த�ெச�வ� ��றா� உலக 
நா�க�� உைழ��� 

ம�கைள�� �����ழைல�� 
வள�கைள�� அடா�தாக� 

�ர��வத� �ல� 
ெபற�ப��ற� எ��ற 

உலகமய யதா��த� இ�ேக 
கவன��� 

எ����ெகா�ள�படேவ���. 

1. ஐேரா�பா ஓ� உய� �தலா���வ��� அைடயாளமா?

2. ஐேரா�பா�� மா��ச� ேதா����டதா? ேசாச�ச� 

�ல�மா?

3. ஐேரா��ய� ச�க��� ஜனநாயக�, ப�பா� 

ச�கநல���ட�க�

ஆ�ய ��� தைல��க�� உைரயாட�ப�ட�. �வாத����� 

ப�லாக உைரயாட� �ைறைமைய வ�����யைத� ெதாட���, 

³ேரா�பா ப��ய தம� ��த�� அ��பைட�� ெதாட�க�ைர 

ெதாட�க�ப�ட�. 

அர� – அரசா�க� எ�பவ����ைட�� ெத�வான, உ��யான 

ேவ��ைமைய� ெகா�����ற� ³ேரா��ய ச�க�. 

அர� ��யவைர வ��க�க�டனான ேநர�� ெதாட��கைள� 

த�����ெகா��� வைக�� �யா�னமான �ைறேவ�� 

அ�கார� ��க ஓ� அலகாக� ெசய�ப��வ��ற�. 

அ�வைக�� ெதா���ைறசா� அ�பவ� ��க அ�ஞ�க�, 

ஆேலாசக�க�� க����கைள� ெப�வ�ட�, அவ�க��� 

����ைம��  அ���வ��ற�. ச�கஜனநாயக�ைத க�ட� 

க�டமாக வள���ெபற� ெச�வ�ட� ப��க��யான 

������தைன �ைறைம��� ���ய��வ� அ��� 

வ��ற�. நா��� சமாதானம�ற �ழைல� த���ப�� 

³ேரா��ய அர�க�� �ரதான ெகா�ைகயாக இ���வ��ற�.

அரசா�க� இ�� �தலா���வ� சா���ைலைய� 

ெகா�ைகயாக� ெகா�டைவ எ�ப� ச�ேதக����ட��லாத 

உ�ைம. 

ஐேரா�பா ஓ� உய� 

�தலா���வ��� 

அைடயாளமா?

“இழ�பத�� ஏ�ம�ற 

ம�க�“ எ�ற ஓ� ச�க� 

இ��க� �டா� எ�ப�� 

³ேரா��ய �தலா���வ� 

உ��யாக உ�ள�.

³ேரா�பா�� ெபா�வாக 

அைன��� �ைறக�� 

ெகா�ப� 

�ைறக����ப�ட 

Corporate மய�ப����பதா�,  த��ப�ட �தலா� – 

ெதா�லா�க���ைட�லான உற� அ���ேபா��ள�.

இதனா�, �தலா� – ெதா�லா� ேநர� �ர� க�சமானள� 

�ைற�க�ப��ற�. 

��ய ��வன�க�, த��ப�ட �தலா�க�, �� �தலா�க� 

த�ைம� த�க ைவ��� ெகா�ள ��யாத �ைல. அ�தைகய 

த��ப�ட அ�ல� �� �தலா�கைள உைழ��� வ��க�ைத 

ேச��தவ�களாகேவ பா��க ேவ����ள�.

³ேரா��ய �தலா���வ� ம�க�� வா��ைக� தர�ைத� 

ேப�த� அதைன ேம�� �ற�பா��த� �ல� ம�க� 

�தலா���வ���� எ�ராக ��வனமய�ப�வைதேயா ம�க� 

�ள���க� ஏ�ப�வைதேயா ���தள��� த��ேத வ��ற�.

Á¢ýÀüÈ¡ìÌ¨È : ¾Á¢Æ¸ «ÛÀÅò¾¢Ä¢ÕóÐ 
¿¡õ ¸ü¸ §ÅñÊÂ¨Å

�. ம�ர� | 08-11-2012 

¦¿Õí¸¢ÅÕõ Âü¨¸ «À¡Âõ: 
Á¡¨ÂÔõ  ¯ñ¨ÁÔõ

ெத.ஞால���� ��ல�ேகா | 15-11-2012 
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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�. 

ஐேரா��ய வா��ய�: ஓ� அ�பவ� ப���
��ப�க� ெதாட���..

ஐேரா�பா ச�க��� ஜனநாயக�� ப�பா��:

அ��பைட�� ஐேரா�பா ஓ� உய� அைம���� (Structure) 
உ�ப�ட�. ச�க, ���ப ெந�ட�க��� அ�பா�ப�ட 
ஜனநாயக� ப�� ேபண�ப��ற�. பாடசாைல �த� ஆ�ப��� 
வைர எ�தெவா� ெசய���� உ�யவ�� அ�ம� ெபற�ப��. 
ப�பா�� ���� - அ�வலக ேவைலக�, �� வ�ைச �ைற, 
வண�க� ெசா��த�, ைக ����த�, அ��க� ேம�ெகா�ள� 
ேபா�ற ��ன� ��ன �டய�க�� க�வான�� ஒ��க� 
��க�மான நைட�ைறக� ேபண�ப���றன. 
��பா�ைம�ன��கான உ�ைமக�, த�ம�த �த��ர�, 
��ைளக�� க��, ��ைள வள���, உண� �ைற 
அைன���� ���ப�ற �ைறைம கைட����க�ப��ற�.

மா���ச� ேதா����டதா? ேசாச�ச� �ல�மா? 

மா���ச�ைத ெபா��தவைர�� இர�� �தமாக� பா��க 
ேவ����ள�. 1. மா���ச ��தைன �ைற 2. மா���ச 
நைட�ைற

மா���ச ��தைன �ைற எ�ப� ம�த ச�க��� �ல���ற 
ஒ��. அ�த� ��தைன �ைற இ�� பரவலாக எ�லா 
ம�ட�க��� காண�ப��ற�. �தலா���வ����� அத� 
ேதைவைய� ���� ெச�ய ெபா���த�வாத� ��தைன �ைறேய 
ைகெகா���ற�. ஆ��க���� அ�த� ெபா���த�வாத� 
��தைன �ைறேய ெசய�ப��ற�. மா��ச� எ�ப� உலக 
இய�க�ைத� ப��ய ஒ� ��ஞான�. அ� ஒ� ேபா�� 
ேதா��� ேபாகா�. மா���ச நைட�ைற எ��� ேபா�, அ� 
�ர����� ���ய ச�க�க�� ��க����ளா� உ�ள�. அேத 
ேநர� �தலா���மான� அதைன உத����� ெச�ல 
��யாம� ���ற�. ேசா�ய� ��ய� கால��� ��லா����, 
இ�ைறய கால�� �க��ேந�ய நா�க��� மா���ச 
நைட�ைற ெப�மள� உ�வா�க�ப���ள�. �ர����� 
���ய ஒ� ச�க�ைத�ட உய� �தலா���வ ச�க��� 
ேசாச�ச ச�க�����ய பல ப��கைள ம�க� 
அ�ப���றா�க�. இத� வள���� ேபா�� �� ேசாச�ச 
ச�க�ைத உ�வா��வத���, அத� ெதாட���யான பல 
��றா��கால ப�ணாம வள���ேய க���ச உ�வா�க����� 
அ��பைடயாக அைம�ேமா எ�ப� ஒ� ேக��யாக உ�ள�.

ஐேரா��ய ���ய�க�

உய� வாழ�ைக� தர� - ���வச�. உண�, ஓ�� எ�பவ��� 
ேபா�ய கவன� ெச��த�ப��ற�. சக ம�தைன ம���� 
ப�பா� ெபா�வான �டயமாக உ�ள�. அ�வலக�க�� 
இல�வான நைட�ைற - பாடசாைலக� �த� �ராமசைப வைர 
அ�கார� ப����, பரவலா�க�� நைட�ைற�� உ�ள�. 
��ைள வள��� �ைற�� - �த��ர�, அ��ப� ச�ட�ப� 
��றமாத�, ச�-�ைழ எ�பத�� அ�பா� ச�-�ைழய� ப��� 
�ைறைம (உைரயாட�), �ழ�ைதகைள� �ழ�ைதகளாக 
அ�ம��த�, க���� ெசா�வத�கான �த��ர� எ�பன 
ேபண�ப���றன.  ேத�த� �ைறைம பக�ட�றதாக உ�ள�. 
உைரயாட� பழ�க�� அத�கான �த��ர�� ேபா�யள� 
உ�ளன. உைழ���ேக�ற ஊ�ய� - இள� வய�ன� ஒ� மாத� 
ச�பள��ேலேய ஒ� கா� வா��� ெகா��மள��� ேபா�ய 
ச�பள� வழ�க�ப��ற�. ெதா�லாள�க��� ��ண��க�ப�ட 
ச�ட�ப�யான ச�பள �ைறைம. – ���ைறக�� ெச��� 
வச�, ம���வ ஓ��, ஞா���� �ழைம ேவைல�� அ�க 
ச�பள�, எ�ேலா���� ஓ���ய�.

ஐேரா�பா�� உ�ள பாதக அ�ச�க�:

�ற� பா�பா� – யா��பாண� சா�ய �ைற�னா��, 
இன����� பா��க�ப�டவ�க��� இ� ஒ���டள�� ��ய 
�சயமா��. மைற�க அ�லத நா��கான ஜனநாயக ம��� – �ற 
ச�க�க��� எ�ரான ��� உள�ய�, எம� ��ைளக� உய� 
க��, உய� பத�கைள அைடவ�� �ைறய� க�ட�க� உ��. 
ெப�க��கான பத� உய���� இ��� க�டமான �ழ� 
உ�ள�. – ��� நா��� ெப�க��கான வா���ைம 1979 
இ� தா� வழ�க�ப�ட�. ேவைல�� உ�ள க�ட�க� - 
��� நா��� 8 ½ - 9 ம� ேநர ேவைல க�டாய ேவைலயாக 
உ�ள�, ேவைல� தள�க�� ேநா��� மனஅ��த �ைல�� 
த�ள�ப�� ேபா��,

ெதா��ச�க�க� ெதா�லா�-�தலா��� இைட�லான 
ஏெஜ��களாக ம��ேம உ�ளன, உண��சாைல ேபா�ற 
ேவைலக�� ேமல�க க�ட�க� க���� எ��க�ப�வ��ைல 
– ஞா���� �ழைம���ய ச�ைகக� வழ�க�ப�வ��ைல. 
இலவச ம���வ� இ�ைல. �க��� கலா�சார��� 
ைமய����யாக �ள��த�.

ஐேரா��ய ச�க நல� ��ட�க�:

�ைற�த வ�மான� ெப�பவ�க�� ���ப��� அ��பைட 
வச�ைய� ���� ெச��� வைக�� (உண�, உைட, 
வ��ட���கான) ச�க ேசைவ �� வழ�க�ப��. 
ேவைலய�றவ���� இ� ச�ைக உ�� – ேவ�பா�� உ��. 
���ப�ைத இய��� ச��யாக இ��பவ�க� ெப�க� 
எ�பதா� கணவ�� ச�பள��ட� ெப�க��கான ச�ைக� 
ெகா��பன�� உ��. அ��ட� அ��பைட ஓ���ய� 
பண�� அவ�க��� உ��. க�டாய� க��� காலமா�ய 9 
ஆ��க��� க�� இலவச�. ெதாட��� உய� க���கான 
இலவச� க�� �ைற�� உ��. ஆனா� அ� ச�க ேசைவக� 
ஊடாகேவ வழ�க�ப��. அ��ம கால���கான ��க� - 
வேயா�ப� மட�. ஓ���ய�� ச�க ேசைவ� பண�� - 
ைவ��ய�. 18 வய��� ேம� �ற�பான ச�க ேசைவ.

கல��ைரயாட� ேவைள�� ��ைவ�க�ப�ட க����க�:

ஐேரா�பாைவ ஒ��ெமா�தமாக ஒேரப��தானதாக� ெகா�ள 
��யா�. ஒ�ெவா� நா���� ஒ���ெகா�� ெப��� 
ேவ�பாடான நைட�ைறகேள காண�ப���றன. ெதாட�க 
உைரயாட�� �ற�ப���ள க����க� யா�� 
�கா��ேன�ய நா�க���� ெபா�����றனேவ ஒ�ய ஏைனய 
ஐேரா��ய நா�க��� அ�ப�ேய ெபா���வனவ�ல. 
�க��ேன�ய நா�க�� இ�ேபா� காண�பட���யதாக 
இ���� ச�கநல� ��ட�க� யா�� அ����த இட�சா� 
ச��க�� பல� ெபா���ய �ைல��டாக� ெபற�ப�டைவேய 
ஒ�ய அ���ட�கைள �தலா�ய� ெகா��த வர��ரசாத�க� 
என� க��வ� தவ�. ஐ�ப� ஆ��க��� �� 
ெகா��க�ப�ட நல���ட�க� யா�� இ�� ப��ப�யாக� 
�ைற�க�ப�� வ�வ�தா� யதா��தமாக இ���றேத ஒ�ய, 
ம�கைள�சா��த ��ட�க� அ�க����ெச�ல��ைல. 
இ�த���ன��� �தலா�ய� ெகா����ள இ�வாறான 
நல���ட�க� ப�ணாமமைட�� ேசாச�ச���� 
இ���ெச��� எ�ப� ெவ�� க�பைனயாகேவ இ��க 
����. 

வள��� அைட�த �தலா�ய நா�க�� ம�க�� 
வா��ைக�தர� உய�����பதா�� அ���ள ெச�வ� 
காரணமாக�� �தலா�ய� ப��ய �ர��� ஏ�ப��ற�. ஆனா� 
அ�த�ெச�வ� ��றா� உலக நா�க�� உைழ��� 
ம�கைள�� �����ழைல�� வள�கைள�� அடா�தாக� 
�ர��வத� �ல� ெபற�ப��ற� எ��ற உலகமய யதா��த� 
இ�ேக கவன��� எ����ெகா�ள�படேவ���. 

இ�த �தலா�ய� "க�டக�ைத" மா�றாம� இ�நா�க��� 
ெவ�ேய இ�நா�களா� ெச�ய�ப�� �ர�ட�கைள ஒ��ப� 
சா��ய��ைல. இ�வாறான க�ட மா�ற�க� ேத���கைட 
உைரயாட����க�டாக ெச�ய�பட���யைவ அ�ல. 

* �� ப�றா��ைற�கான காரண�களாக� 
ெபா��� ��ைவ�க�ப�பைவ. 
* �� உ�ப��, �� ��ேயாக� த�யா� 
மய�பட�� அர�� ெபா����க��
* ப�னா�� ��வன�க�� ��சார��
*ம�க��கான ��சார�. 
* இல�ைக �லவர��டனான ெபா��த�பா�க�

��ப�றா��ைற : த�ழக அ�பவ������ நா� 
க���ெகா�ள ேவ��யைவ
(இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர�� )


