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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

எ��வ� �ள�க��ைல; சாதாரணமானவ�க��� 

�ள�க��டா� எ�பத�காகேவ க�ைமயாக எ���றா�க�; 

த��� எைத எ��னா�� �ள�காதப�தா� எ���றா�க� 

எ�ப� ேபா�ற ��ற�சா���கைள� த�� எ���� �ழ�� 

நா� அ��க�� ேக��ேறா�. அ��க� எ��ெகா�ள�� 

ெச��ேறா�. 

எ�த�ப�வன �ள�காம�ேபாவத�கான காரண�களாக ��� 

�டய�க� உைரயாட�� ேபா� ��ைவ�க�ப�டன:

1. ெசா�க� �ள�காைம : 

எம�� அ��க��லாத �டய�பர��� ஓ� அ��ய� க��ைர 

எ�த�ப��றதா��, அ�க��ைர�� பய�ப��த�ப�� பல 

கைல�ெசா�க� எம��� ��யனவா�����. அ�ெசா�கைள 

எ�மா� �ள���ெகா�ள ��யா�. இ� க��ைர 

�ள�காம�ேபாவத�கான ஒ� காரணமா�ற�. 

எ��தாள� ��தாக ஒ� ெசா��ைன உ�வா��, அதைன�த� 

க��ைர�� பய�ப���னா�� இ��ைல ஏ�ப��. 

2. வசன�க� �ள�காைம :

ஒ� வசன��� பய�ப��த�ப���ள ெசா�க� அ�தைன�� 

அ��கமானைவயாக இ��தேபா�� வசன�ைத �ள���ெகா�ள 

��யாத �ைல ஏ�ப�வ���. இல�கண� தவ�க�, 

த������க�� பய�பா��� �ட�ப�� தவ�க�, 

அள��க�கமான ெசய�பா���ைன� பய�பா�, அ�க� 

அ��கம�ற இல�கண��க�� பய�பா�, �க ��ட 

வா��ய�க� ேபா�றன இத�கான காரண�களா��றன. 

ெசா�க�� ெபா�ைள� ச�யாக �ள���ெகா�ளாம�, 

ெபா��தம�ற இட�க�� ெசா�கைள எ��தாள� 

பய�ப���வதா�� இ�த��ர��ைன ஏ�ப��ற�. 

இத�காரணமாக, ���த ெசா� �ள��னா��, அ�ெசா� இட� 

ெப���ள வா��ய� �ள�காம�ேபா�ற�. 

���தவைர வா��ய�கைள அள�� ��யனவாக 

அைம���ெகா�டா� வாசக��� �ள���ெகாளவ� எ�தாக 

இ����.  

3. ெசா��� �ைற �ள�காைம :

ஒ� க��ைர�ேலா கைத�ேலா க�ைத�ேலா 

பய�ப��த�ப���ள ெசா�க� அ�தைன�� 

அ��கமானைவயாக�� �ள���ெகா�ள���யனவா�� 

இ��தேபா��, வா��ய�க� அ�தைன�� எ�தாக�� 

இல�கண�ப��� இ��தேபா�� அ�க��ைர�ைனேயா 

கைத�ைனேயா க�ைத�ைனேயா �ள���ெகா�ள ��யாத 

�ைல ஏ�பட����. 

ெசா�ல வ�த �டய�ைத� ெசா�வத�� எ��தாள� 

பய�ப���ய உ��, ெசா��� �ைற, எைத �த�� ெசா��றா� 

எதைன� �ற� ெசா��றா� எ�பன ேபா�ற �டய�க�� 

அ��பைட�� இ��ள�க��ைம ஏ�ப��ற�. 

கைத ெசா��� �ைற, க�ைத உ��க� ேபா�றன�� இ�� 

ச�ப�த�ப���றன. 

19-07-2012  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : ��யாம� எ��வ� ப��..

George Bernard Shaw- ஜா�� ெப�னா� ஷா

(1856 ஆ� ஆ�� �ைல 26 - 1950 ஆ� 

ஆ�� நவ�ப� 2 ) ஒ� அய�லா�� நாடக 

ஆ��யராவா�. இைச ம��� இல��ய �ம�சனேம 

அவர� �த� இலாப� த�ைம ெகா�ட 

எ���� பைட��க� ஆ��. அ�� தன� 

�றைன� ெகா�� �க ேந���யான ப���ைக� 

பைட��க� பலவ�ைற எ��னா�. அவர� 

�ரதான �றைம நாடகேம ஆ��. ேம�� அவ� 

60��� ேம�ப�ட நாடக�கைள எ����ளா�. 

��ட�த�ட அவர� அைன�� எ���� 

பைட��க�� ச�க��� ெப�வா�யாக 

�ல�வ�� ��க�கைள� ப��யதாகேவ 

இ����. ஆனா� அவ��� �க ���ய 

க��ெபா��கைள �க�� மனதா� 

ஏ���ெகா��� ப� மா��வத�� அவ��� ஒ� 

நைக��ைவ அ�ச�� இைழேயா�யப� 

இ����. க��, ��மண�, மத�, அரசா�க�, 

உட�நல� ம��� சா��பா�பா� ஆ�ய 

அைன�ைத�� ெப�னா� ஷா ஆரா��தா�.

இவர� ��க�:

1.An Unsocial Socialist

2. Love Among the Artists

3. Cashel Byron's Profession (1882)

4. இ�ெம�����

5. ����ட�ெஸ�� ஆஃ� இ�ெச�ச�

6. The Black Girl in Search of God

ெப�னா� ஷா
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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�. 

ெதாட�க�ைரயாட� : �. �வேசகர�

கா�� மா���, ஏ�க�� ஆ�ேயா�� கால��� இ��த, 
அவ�களா� ஆ�� ெச�ய�ப�ட �தலா���வ� இ�� 
ப�ேவ� �தமாக வள��� அைட���ள�.

இ�த வள���ைய�� �தலா�ய��� இ�ைறய 
த�ைமகைள�� ����ெகா��� �தமாக இ�த வார 
உைரயாட� அைம��.

உைரயாட��கான அ��பைடக�:

�தலா�ய� உைழ��� அ��யமாத�ட� ெதாட���ற�. 
(�ல�ைடைம� ச�தாய��� ைக�ைனஞ�க� ேபால�� 
உ�ப��� ப�ட����� ெதா�லா���� ேநர� 
உற��ைல).

�தலா�ய��� வள��� த��ப�ட �தலா��� 
இட��� �த���� ப�கா�கைள� ெகா��வ��ற�. 
அ���� ���� தாபன�க�� “எவ��” ப��கைள� 
வா�க� ��ய ப���ச�ைத உ�வா��றன.

�லதன��� இ������ ேதைவயான லாப��� 
இைடயறா� ெப��க�ைத ேவ�� �லதன� ேதச எ�ைல 
கட�த ச�ைதகைள� ேத��ற�. அ�ேவ ��ன� 
ச�ைதக�கான ேபா����� �லதன��� 
இட�ெபய����� உைழ��� இட�ெபய����� 
காரணமா�ற�.

�த��ைட� ெப���� ேதைவ, வ��க� கட� �ல� 
�த�ட வ� ெச�த�. பயனாக �தலா�ய��� உ���� 
இ�� உ�ப���ட� ெதாட�ப�ற �� ��வன�க� 
உ�ளன.

ப��� ச�ைத �லதன��� உ�ைமயான ெப�ம��ட� 
ெதாட�ப�ற ஒ� வ�கமா� ஒ� �தா�டமா�ற�. அத� 
வள���� ேபா��� பண�� ஒ� ��பைன� ப�டமா�ற�.

ந�ன தகவ� ெதா�� ��ப� �லதன��� ��த இட� 
ெபய�ைவ இய�மா����ள�.

உ�ப��க�� ேதச, ��வன அைடயாள�கைள 
இழ���றன.

வள�� உ�ப��, ேதைவ�� ேமலான �க�ைவ வ����� 
�க��� ப�பா� உ�வா�ற�.

�தலா�ய� இ�� உ�ப������� ச�க� 
ேதைவக����� அ��ய�ப�ட �கம�ற, நாட�ற அ�வ 
அைம�பா���ள�.

�தலா�ய� அ��� இ��� 
(இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர�� )

��யாம� எ��வ� ப��...
��ப�க� ெதாட���..

வா����ப���, ெவ�ேவ� ெசா��� �ைறக�ட�� 
உ��க�ட�� எ�ைம� ப��சயமா���ெகா�ள�, �ய��ெய��� 
எ��தாள�� உ��ைய� ����ெகா�ள� ேபா�றைவ �ள�க�ைத 
அ�க����. 

ெசா�லவ�த �டய�ைத, தன� வாசக���� ச�யாக �ள�க� 
தவ�� 'உ��' ஒ��ைன எ��தாள� பய�ப���வாரானா� அ� 
எ��தாள�� ேதா��யாக� ெகா�ள�பட�� ���.

--

ஓ� எ��தாள�, தா� எத�காக எ���ேறா�, எவ��காக 
எ���ேறா�, ஏ� எ���ேறா� எ�� ேக��கைள� தம��� 
ேக���ெகா�ள ேவ��ய� அவ�யமா��. இ�ப��ய 
அ�கைற�ட� வாசக� �ைல ��� ����� எ�தேவ���. 
இ�த அ�கைற அ�� எ��வதா�� உ�ய வாசக��� எ��� 
�டய� �ள�காம�ேபா��ட����. �ல� ெபா� ம�க��காக 
எ��வதாக� ெசா���ெகா�� �����க� ம���� அ��கார� 
ெப�வத�காகேவ எ�த �ைன�றா�க�. இ� அவ�கள� 
ேந�ைம�னமா��. இ� அவ� யா��காக எ��வதாக� 
ெசா���ெகா��றாேரா அவ�க���� ெச��� �ேராக�மா��. 

ப�கைல�கழக��� ஆ���க��ைரக� சம������ேபா� 
ேவ��ெம�ேற க�ைமயான ெமா�நைட�� மாணவ�க� எ�த 
�ைனவ� ேம�ெசா�னத��� சமமானெத�� உைரயாட��ேபா� 
க����ெசா�ல�ப�ட�. 

--

ெமா� ெதாட���யாக மா�ற�����ளா�� ஒ�� எ�பதா�, ஒ� 
கால��� எ�த�ப�ட �டயெமா�� இ�ெனா� கால��� 
�ள���ெகா�ள� க�னமானதாக ஆ��ட����. ேஷ���ய�� 
கால�� ஆ��ல� இ�� ெப�மள�� மா�ற�����ளா���ட 
�ைல�� அவ� எ��யைவ இ�� �ள���ெகா�ள� 
க�னமானைவயாக ஆ���ளன. 

--

ஒ�ெவா�வ�� ெவ�ேவ� வா���� ப��சய��ட�� ெவ�ேவ� 
அள�லான ெமா� அ��ட�� தகவல��ட�� இ��பதா� 
"எ�ேலா���� �ள���ப�" எ��வெத�ப� சா��யம�றதா��. 
எ�ேலா���� �ள���ப� எ�தேவ��� எ�ற ேகா��ைக 
ேமேலா�டமானெதா�ேற ஆ��. 

�����ர�ர� எ��வ� ேபால பால�க��கான க��ைரைய 
எ�த��யா�. ஆ���க��ைரெய�� அ� ேவ� �தமாகேவ 
எ�த�படேவ����ள�. 

--

எ�த�ப�� �டய�கைள �ள���ெகா�வ�� வாசகர� 
ெபா���� இ��யைமயாத�. வாசக� ச�ேற�� �ள���ெகா�ள 
�ய�� எ��காம� எ�த�ப�ட� �ள�க��ைல எ�ற 
��ற�சா��ைன ைவ�க ��யா�. 
வாசக� ெமா��� இல�கண��ட�� ெசா�கள��ய��ட�� 
த�ைன� ப��சய�ப����ெகா�ளேவ���. இல�கண��ட�� 
ெசா�க�ட�� ப��சய��லாத ஒ�வ��� �ள���ப� 
எ�தேவ��� எ�ப� நைட�ைற�சா��யம�றதா��. 
  
த��� எ�த�ப�பைவ �ள�க��ைல எ�� ��ற� 
சா��பவ�க� அைத�ட�க�ைமயாக ஆ��ல��� 
எ�த�ப����பைத எ�த�தமான ��ற�சா��ம�� 
ஏ���ெகா��றா�க�. �ள�கா��டா�� தம�� �ள��ய�ேபா� 
ந���றா�க�. இ�, த�� ெமா��ைன� ச�யாக� 
க���ெகா�ளேவ��ய அவ�ய��ைல ஆனா� ஆ��ல�ைத 
ம��� ெத�வாக� க���ெகா�ள ேவ��� எ��ற அ�ைம 
மன�ைலேய ஆ��. 


