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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� 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

03-01-2013  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட� 2013 
�ற�த கல��ைரயாட�

��ப� ���ய� ஹா��� (Stephen William 

Hawking, �ற��: ஜனவ� 8, 1942), ஒ� 

ேகா�பா�� இய��யலாள� ஆவா�;
இ��லா����ள ஆ��ேபா��� 
�ற�தவ�.ேக���� ப�கைல�கழக��� 
க�த���கான ��கா�ய� ேபரா��யராக உ�ளா�.

இவ�ைடய ���யமான ஆ����ைறக�, 
அ�ட�ய�� (cosmology), �வா��ட� ஈ���� 
(quantum gravity) ஆ��. 

��ெலேரா�� (myotrophic Lateral Sclerosis,) 
எ��� நர�� ேநாயா�  க�ைமயாக� 
பா��க�ப��, ைக, கா� �த�ய 
உட�ய�க�க�� பா��க�ப��, ேப�ைச�� 
இழ�த�ைல�� க���டாக� ேப��� ெதா��� 
�ல� ம�றவ�க�ட� ெதாட�� 
ைவ���ெகா��� க�டாய�����ளான இவ�, 
இய��ய� ஆரா���க���, எ�����ைற���, 
ெபா�வா���� �க�� ஈ�பா� 
உ�ளவராகேவ��ளா�.

இவ� எ��ய அ��ய� ��களான, ேநர��� ஒ� 
���க வரலா� (A Brief History of Time), The 
Universe in a Nutshell ஆ�ய இர���, உலக� 
��வ�� �க� �ரபலமாக ��பைனயா�� சாதைன 
பைட�தன. சாதாரண ம�க�� வா���� 
பயனைட�� வைக�� இல�வான ெமா���, 
அ��ய� சம�பா�கைள� த���� எ�த�ப�ட 
இ� ��க� பலைர�� கவ��த�.

��ப� ஹா���

Á¢Ì¾¢ «Îò¾ Àì¸õ

அ��� வ�� தைல���க�

ெகா��ைப�தா�� ெவ� 
மாவ�ட�க�� க�ைக 

வ�ட�கைள� ெசய�ப���வ� 
ப�� ஆேலா��க�ப�ட�. 
ஏ�கனேவ இர��ன���� 

ஒ��காக இ� நைடெப��ற�. 
வ��யா�� 

ெதாட�க�ப�டெத��� 
ெதாட���யாக 

நைடெப�வ��ைல. 
யா��பாண���� 

��ேகாணமைல���வ�ட�க
ைள� ெதாட��வெதன� 

��மா��க�ப�ட�. 

பாடசாைல�ைடேய ெச��� ெசய����ட��� ேதா�� 
����� கல��ைரயாட�ப�ட�. இ�ேதா���கான 
காரண�களாக, ச�யான ெசய����ட� இ�லாைம. நா� எ�ன 
ெச�ய� ேபா�ேறா� எ�� எம��� ச�யாக� ெத�ய��ைல 
மாணவ�க���� ெத�ய��ைல ேபா�றைவ 
��ைவ�க�ப�டன. ஆ�பல� இ�லாைமைய 
இ�ேதா���கான கராணமாக� ெசா�ல ��யா� எ�� 
அ��தமாக� க����ெசா�ல�ப�ட�.  

ச�க ��ஞான வ�ட��� facebook group இ� 
நடவ��ைகக� ப��ய கல��ைரயாட��ேபா�, எம� 
Facebook ��ம� ��ய �ைல�� இ����றைம ஒ� 
�ைறயாக� ெசா�ல�ப�ட�. ��ம��� ப�ர�ப�� 
�டய�கைள எவ�� பா�ைவ�டலா�. ஆனா� ேதைவய�ற 
�டய�க� அ�ேக ப�ர�ப�� ��ம� பயன�ற தகவ�களா� 
�ர��வைத� த����கமாகேவ, ப���கைள உ���ன�க� 
ம��ேம ேம�ெகா�ள ���� எ�ற க���பா� 
ெகா��வர�ப�ட� எ�ற �ள�க� அ��க�ப�ட�. 

���பாக "Ceylon இல�ைக"  எ�ற profile, எ�த�தமான 
ேமல�க� க����கேளா உைரயாடைல����வத�கான 
அ��க�ைரேயா இ�� ndpfront.com தள��� 
ெதா����கைள ெதாட���யாக ெவ�மேன 
ப����ெகா����த ச�பவ� �ைன��ர�ப��, அ�வாறான 
�டய�கைள� த��பத�காகேவ ���த க���பா�க� 
நைட�ைற�ப��த�ப������றைம �ள�க�ப�ட�. 

ச�க��ஞான க�ைக வ�ட���ெகன� த�யாக ஒ� 
வைல�ப�� ெதாட�க�ப�� அ�� ெச��மட�� ெவ�வ�� 
க��ைரக� ெதாட���யாக� �ர���க�பட ேவ��� என 
ஆேலாசைன வழ�க�ப�ட�. இ�வாேலாசைன 
ஏ���ெகா�ள�ப�ட�ட� 
வைல�ப���கான 
ேவைலகைள உடன�யாகேவ 
ெதாட��வெத��� ��� 
ெச�ய�ப�ட�. 

"க�ைக வ�ட�" எ�பதா 
"க�� வ�ட�" 
இல�கண���� ச�யான� 
எ�ப� ப�� உ�யவ�க�ட� 
ஆேலாசைன ெப�வதாக� 
��மா��க�ப�ட�.  

கல��ைரயாட�க� 
ெதாட��� ேநர� த�ேபா� 
ஏ� ம�ைய� 
ெதா����டதா� ெப�க� 
��ட�க��� 
வர��யாம� இ���� �ைல ப�� கவன����� 
ெகா��வர�ப�ட�. ��ட� இட� ெப�� நாைள 
மா��வதா;  ெப�க��ெகன� த�யாக ஒ� ��ட�ைத 
ஒ���ப���வதா; ேநரகால�ேதா� ��ட�ைத� 
ெதாட��வதா ெபா��தமானெதன உைரயாட�ப�ட�. ���� 
�யாழ��ழைம� ��ட�கைள 6 ம��ேக தாமத���� 
ெதாட��வதாக ��� ெச�ய�ப�ட�. 

�ைர�பட�கா���� உைரயாட�க�� இட�ெப�� "ஒ��� 
����ைர" �க���ைய �ள�� ெதாஅ��வ� ���� 
கல��ைரயாட�ப�ட�. 

ஒ� மாத��� நா�� வ�ட�க�� �ர�தரமாக 
வைரய��க�ப�ட �டய�பர���க�� அட�� இ��க 
ேவ��� எ�ற ஆேலாசைன ��ைவ�க�ப�ட�.

À¡Ä¢Âø ÅøÖÈ× (Sexual Violence)

ேவ. �ர��க� | 10-01-2013 
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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�. 

ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட� 2013
��ப�க� ெதாட���..

எ����கா�டாக, ��ய �டய�க�, ெபா� �டய�க� 
ெதாட�பாக ஒ�வார�, அர�ய��� இ�ெனா� வார� 
எ�றவாறாக அைம��. 

கல��ைரயாடைல� ெதாட��ைவ�பத�� நா� 
அைழ�க�த�க வளவாள�கைள இன�க�� ஒ� 
தர��தள� உ�வா�க�படேவ��� எ�ற க��� 
��ைவ�க�ப�ட�. அ�வாறானெதா� தர��தள�ைத 
உ�வா��� ேவைலகைள உடன�யாகேவ ெதாட��வ� 
எ�� ��� ெச�ய�ப�ட�. 

ெகா��ைப�தா�� ெவ� மாவ�ட�க�� க�ைக 
வ�ட�கைள� ெசய�ப���வ� ப�� ஆேலா��க�ப�ட�. 
ஏ�கனேவ இர��ன���� ஒ��காக இ� நைடெப��ற�. 
வ��யா�� ெதாட�க�ப�டெத��� ெதாட���யாக 
நைடெப�வ��ைல. யா��பாண���� 
��ேகாணமைல���வ�ட�கைள� ெதாட��வெதன� 
��மா��க�ப�ட�. 

ச�க��ஞான� க�ைகவ�ட� ெதாட�பான ���கமான 
ந�ல அ��க�ைத�ெகா�ட, எ�ேவைள��� 
��ேயா��க�த�க �����ர�ர� ஒ�� 
அ��ட�படேவ��� என ��மா��க�ப�ட�. 

* பா�ய� வ��ற� (Rape) எ�றா� எ�ன?

* அ� ஏ� �க�ெப�� �டமாக� 
க�த�ப���ற�?

* பா�ய� வ��ற� ெதாட�பான தர�க�

* இ� ெதாட�பான ச�வேதச, இல�ைக 
�யா��ன�க�.

* பா�ய� வ��ற� இட�ெப�வத�கான 
காரண�க�.

* த���� வ�வைகக� 

பா�ய� வ��ைற (Sexual Violence)
(இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர��)

பா�ய� வ��ற� (Rape) எ�றா� எ�ன? 

பா�ய�  வ��ற� (Rape) எ�ற பத� இல��� 
ெசா�லா�ய “rapere” எ�றா� அபக��த� அ�ல� 
பலா�காரமாக எ���� ெகா��த� (to seize or take by 
force)  எ�ப����� வ�த ெசா�லா��. ஒ�வ�� 
���ப���� மாறாக ஒ�வ� அ�ல� ஒ�வ��� 
ேம�ப�ேடா� உட�/அ�கார பல�ைதேயா அ�ல� 
அவ�� இயலாைமையேயா ���ப� ெப��� ெகா��� 
வயெத�ைல�� �ைற�தத�ைமையேயா  பய�ப��� 
அவ�ட� ெச�ய�ப�� பா�ற� அ�ல� பா�ய� 
ெசய�பா� பா�ய� வ��ற� என�ப��.  

“Sexual intercourse, which is initiated by one or more 
persons against another person without that person's 
consent. The act may be carried out by physical force, 
coercion, abuse of authority or with a person who is 
incapable of valid consent, such as one who is 
unconscious, incapacitated, or below the legal age of 
consent. 

16 வய��� �ைற�த ெப� ��ைளக�ட�  அவ�க�� 
���ப��டேனா அ�ல� ���ப���ேயா ெச��� 
பா�ய� �ண��� அ�ல� பா�ற� (ஆ���ைப ம�றவ��  
ெப� உ���ேலா அ�ல� �த��ேலா உ�����த�)  

இல�ைக� த�டைண� ச�ட� ேகாைவ சர�� 363� ப� 

பா�ய� வ��ற� த�டைண���ய ��றமா�� :-

�� வ�� 5 �ேசட ச�த��ப�க�� ெப�க�ட� 
ெச�ய�ப�� பா�ய� ெசய�பா� பா�ய� வ��ற� என 
வைக�ப��த�ப�ட��ள�. 

1. ச�மத��� ெச�ய�ப�� ஒ� ெப��டனான பா�ய� 
உற�.

2. ச�மத��டனாக இ��தா�� அ�ச�மத�  
த���ைவ��, உைள�சைல ஏ�ப��� அ�ல� பய���� 
ச�மத� ெப��� ெகா�� ெச�ய�ப�� ஒ� 
ெப��டனான பா�ய� உற�.

3. தன� ���ப�ைதேயா அ��� ���ப��ைமையேயா 
ெவ��ப��த ��யாத �ைல�� தானாக அ��� ேவ� 
ஒ�வ�னா� (���த நப�னா�)  ேபாைதேய��வத� �ல�  
மய�க�����த அ�ல� �ய�ைனவ����த ேவைள�� 
ெச�ய�ப�� ஒ� ெப��டனான பா�ய� உற�.

4. தன� �ைண என தவ�தலாக எ�� வழ�க�ப�ட 
ச�மத��ட� ெச�ய�ப�� ஒ� ெப��டனான பா�ய� 
உற�.

5. 18 வய��� �ைற�த ெப� ��ைள�ட� அவ�� 
���ப��டேனா அ�ல� ���ப���ேயா ெச��� 
பா�ய� �ண��� ம��� ச�ட��யாக ���த ��ன� 
ச�மத��� ெச�ய�ப�� ஒ� ெப��டனான பா�ய� 
உற�.

பா�ய� உற� எ�ப�:-  ஆ���ைப ம�றவ�� ெப� 
உ���� உ����� ெச�ய�ப�� �ண���.
இ� �� வ��ற�, ��மண���� ��னரான வ��ற�, 
இர�த உற�க�டனான வ��ற�, ��வ�க�டனான 
வ��ற�, �ைற�சாைல வ��ற�, ந��ற�டனான 
(acquaintance) வ��ற�, ��த��� ேபாதான வ��ற�, 
ம��� 18 வய��� �ைற�த ெப� ��ைள�டனான உற� 
ேபா�ற பல வைக�� இட�ெபறலா�.

பா�ய� வ��ற� ெதாட�பான �ல தர�க�...


