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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

06-12-2012  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : இல�ைக�� ெப��வ�� பா�ய� ��ற�க�t
ெதாட�க�ைரயாட� : க. ஆ��த�

���ரம�ய பார� (�ச�ப� 11, 1882 - 

ெச�ட�ப� 11, 1921). இவ� பார�யா� 
எ���, மகாக� எ��� 
அைழ�க�ப��றா�. பார�, ஒ� க�ஞ�, 
எ��தாள�, ப����ைகயா��ய�, ��தைல 
�ர�, ச�க �����தவா� என ப�ேவ� 
ப�மாண�க� ெகா�டவ�. ���ரம�ய� 
எ�ற இய�ெபய� ெகா�டவ�.

த��� க�ைத ம��� உைரநைட�� 
த��கர�ற �லைம ெப�ற ேபர�வாள�. த� 
எ����க�� வா�லாக ம�க�� மன�� 
��தைல உண�ைவ ஊ��யவ�. இ��ய 
வரலா��� ���ப�க� �ைற�த 
காலக�ட��� வா��தவ�. இவ�� 
சமகால�ைதய ம�த�க� மகா�மா கா��, 
பால க�காதர �லக�, உ. ேவ. சா�நாைதய�, 
வ. உ. �த�பர� ��ைள ம��� மகா� 
அர��த� ஆ�ேயா�.

த��, த�ழ� நல�, இ��ய ��தைல, 
ெப� ��தைல, சா� ம��� ம��� 
ப�ேவ� சமய�க� ���� க�ைதக�� 
க��ைரக�� எ����ளா�.

���ரம�ய பார�

Á¢Ì¾¢ «Îò¾ Àì¸õ

அ��� வ�� தைல���க�

பா�ய� ��ற�கைள� 
ெச�ேவா���, தா� 

��ற�ைத�ெச������ 
த�டைன����� 

த���டலா� எ��ற 
ந���ைக இ��ப�தா� 

��ற�க� ெப��வத�கான 
அ��பைட�காரணமா��. 

 ஆ��, அ�கார 
அைம���க�� ��ைமயான 

மா�த� 
ஒ�ைற�ெகா��வராம� 
இதைன� த��க ��யா�

இல�ைக�� த�ேபா� ஊடக�க�� பா�ய� ��ற�க� 
ெதாட�பான ெச��க� அ�கம�க� ெவ�வ���றன. ��வ� 
�தான பா�ய� ��ற�க� ெதாட�க� ப�ேவ� 
�தமானைவயாக இ�ெச��க� அைம��றன. இ��ைலயான� 
இல�ைக�� த�ேபா� பா�ய� ��ற�க� ெப��வ�வ� 
ேபா� ஒ� ேதா�ற��ைன ஏ�ப����ற�. 

ேபா��ெச��க� இ�லாம����� இ�காலக�ட��� 
இ�வாறான ெச��க� ஊடக�க�� �த�ைம ெப���றன 
எ�ப�� இ�� அவதா��க�த�க�. இ�வாறான ெச��க� 
பரவலாக ெவ�வ��ெகா����தேபா�� இ�ெச��க� 
ச�க��� ெப�� அ����ைய ஏ�ப��தாதைவயாக ெவ�� 
ெச��களாக ம�க���� பழ��ேபா���டன எ�ப� 
கவைல���யதா��. 

பா�ய� ��ற�கைள ெவ�� ச�ட��யான ��ற�களாக��, 
ெப�க��ெக�ரான வ��ைறயாக�� ம��ேம பா��ப� 
அ���ற�க�� ஆழ அகல�கைள� ����ெகா�� அவ�ைற 
ஒ��பத�� உதவ�ேபாவ��ைல. 

எம� ச�க��� பா�ய� ப��ய ஆழமான ��ற�ண�� 
�ைத�க�ப���ள�. இ� காலகாலமாக� ெதாட��� வ�� 
மர� எ�ற ெபய���, ��ேடா�ய� கால� ���தவ கால�ய� 
��தைனக�� வ�யா��, மத�க�� ெபயரா�� 
�ைத�க�ப��ற�. பா�யைல ஓ� இ��யைமயாத இய�ைக 
�க�வாக� பா��பைத �ட�� ஒ� ��றமாக, 
அ�வ��பானதாக, மைறவானெதா�றாக� பா����ற �ைல 
ஏ�ப��த�ப���ள�. 

அ� த�ர, பா������ அைடவத��� ��மண����� 
இைட�லான இைடெவ� அ�க����ெகா�ேட ேபா�ற�. 
��மண� ம��ேம 
பா�ற��கான ஒேரெயா� 
வா��பாக ஆ�க�ப���ள 
எம� ச�க கலாசார 
அைம��� இ��ைடெவ� 
பா�ய� ேவ�ைக�� 
ெந��க�ைய ெப�� 
உள�பா��ேபா� ம�த�க� 
எ��ெகா�டாகேவ��ய 
கால�ப��யாக 
மா�ற�ப���ள�. 

உலகமயமா�க�� 
�ைள�களான 
ப�பா���ேகால 
மா�பா�க�� 
�க���கலாசார�� பா�ய� 
ேதைவ�ைன ெப�� 
ச�ைதயாக மா�ற������ெகா������றன. இத�காக 
ம�த�கைள பா�ய� ெந��க���� (Sexual tention) 
எ�ேபா�� அ���� ைவ����க ������றன. 

ஒ��ற� மத�க�� கலாசார� காவல�க�� பா�யைல 
ேபயாக�� �சாசாக�� ஆ��ைவ����க, ம��ற� உலகமய 
�க���ப�பா� பா�ய� ச�ைத�ைன அ� ேவகமாக 
���ப��த �ைழ�ற இ�த �ைலயான� ம�த மன�க� 
பா�ய� �ற��கைள ேநா���த�ள�ப�வத�கான 
காரண�க�� ஒ�றா�ற�. 

இ��ைல�� பா�யைல அ��ய� க�ேணா�ட���� 
இய�பான அத� த�ைம�ட�� ����ெகா�வத���ப�லாக 
எ� ம�த�க� ஏ�மாறாக� ����ெகா��றா�க�. பா�யைல 
வ��ைற�ட�� �ற��ட�� அ���றா�க�.

ÓÐ¨Á ÀüÈ¢ µ÷ ¯¨ÃÂ¡¼ø

��. இராஜர�ண� | 13-12-2012 
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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�. 

இல�ைக�� ெப��வ�� பா�ய� ��ற�க�
��ப�க� ெதாட���..

சம�பா�றவாள�க�, மா���பா�ன�க� ேபா�றவ�கள� 
இய�ைகயான, ��பா�ைம� பா�ய� ேதைவக� 
�ற�க��க�ப���றைம��, அவ�க� 
அட���ைற���ளா�க�ப���றைம�� �ட இ�தைகய 
�ற���பா�ைவ�னாேலேய ஏ�ப��ற�. 

பா���������, ��மண����� இைட�லான 
கால�ப���� ம�த�கள� பா�ய� ேதைவகைள� 
ைகயா�வத�கான ச�யான ெபா��தமான ெபா��ைற 
எ��ட� இ�ைல. வள���யைட�த நா�க�� 
இ�கால�ப���� பா�ற� ேமாசமாக� 
த��க�ப�வ��ைல. இ�கால�ப�� ம�த உள�ய�� 
ெப�� ெச�வா���ெச���வதாக இ��பதா�, 
��மண��� ���� அத� பா����க� ெதாட���றன. 

��மணமான��ன� �ட �ைண� �� ஆ�க� பா�ய� 
��ற�க� ��பவ�களாகேவ காண�ப���றன�. 

ெப�க� �� ஆ�க� பா�ய� ��ற�க� ��வத�� 
ஆ���� ெப����� இைட�� காண�ப�� அ�கார 
சம�ைல��ைம�� காரணமா�ற�. ஆ�ட��� 
ஏராளமான அ�கார�ைத� ���� ைவ������ எம� 
ச�க கலாசார ெபா�ளாதார அைம�பான� பா�ய� 
��ற�க���� அ���ற�க���� 
அ��பைட�காரணமா�ற�. ��ற� ���ற ஆைண ச�க� 
ெம�ைமயாக�க���ப�� ��ற�தா� பா��க�ப�ட 
ெப�ைண ேநர�யாக�� மைற�கமாக�� 
�க�க�ைமயாக� த���ப�� தா� யதா��தமாக 
இ���ற�. 

பா�ய� ��ற�கைள� ெச�ேவா���, தா� 
��ற�ைத�ெச������ த�டைன����� த���டலா� 
எ��ற ந���ைக இ��ப�தா� ��ற�க� ெப��வத�கான 
அ��பைட�காரணமா��. ெபா�� �த� அர�ய� அ�கார 
வ��க� வைர�லான ெதாட��க�� ஊழ�� ��ேக�க�� 
இ�வா� ��றவா� த�டைன����� இல�வாகேவ 
த����வத�� உத�யாக அைம�ற�. இ�த அ�கார 
அைம���க�� ��ைமயான மா�த� 
ஒ�ைற�ெகா��வராம� இதைன� த��க ��யா�. 

* ��ைம ப��ய அ��ய� அ��க�

* ��ைம ப��ய ��ைமயைடயாதவ�க�� 
க�ேணா�ட�. 

* ��ைம ப��ய ெபா�வான 
ச�க�க�ேணா�ட�

* ��ைம�� உ�ைமயான சவா�க�� 
�ர��ைனக��. 

* ��ைம ப��ய கலாசார-ப�பா��� 
க���ய�க�

* ��யவ�கைள�ப��ய 
ச�க�க�ேணா�ட��� ஏ�படேவ��ய 
மா�ற�க� 

��ைம ப�� ஓ� உைரயாட� 
(இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர�� 
)

என� ���ப�. 

��காைல�ெல��� ேவைல��� ேபா�� அ�பா                       
இ�� ���த �ற� ����� வ�வா�

��காைல�ெல��� ேவைல��� ேபா�� அ�மா
இ�� ���த �ற� ����� வ�வா�

��காைல�ெல��� ப����ட� ெச��� நா�
ப����ட� ��� வ����க� ����
இ�� ���த �ற� ����� வ�ேவ�

எம�ெகன இ���ற�

ந�ன வச�க�டனான அழ�ய �ெடா��

--

த�லா �வ�ணமா� க�ைதக�

த��� – எ�.�ஷா� ெஷ��

('எ�வைர' இைணய இத����� 
ந���ட� �ர�ரமா�ற�
eathuvarai.net/?p=1850)


