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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� 6:00 
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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FB group : facebook.com/groups/ssscircle/

வைல�தள� : circle.thulaa.net

Å¨ÄôÀ¾¢× : circlelk.blogspot.com

31-01-2013  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : அழ�ய�
ெதாட�க�ைரயாட� : ��. ராஜர�ண�

ேதவேநய� பாவாண� ( Devaneya Pavanar ) 

(ெப�ரவ� 7, 1902- சனவ� 15, 1981)

�க��ற�த த�ழ�ஞ��, ெசா�லாரா��� 
வ��ந�மாவா�. இவ� 40��� ேமலான 
ெமா�க�� ெசா��ய��கைள� க��� 
ெசா�லாரா���க� ெச���ளா�. மைறமைல 
அ�களா� வ��� ��� த��த�� 
இய�க���� ெப�� ப�க���ைன 
வழ����ளா�. 

த�� உலக ெமா�க�� ��த�� 
�க�ெதா�ைமயான கால��ேலேய 
ெச�ைமயான ெமா�யாக வ�வ� ெப�ற� 
என��; �ரா�ட����� தாயாக�� 
ஆ�ய���� �லமாக�� �ள��ய 
ெமா�யாக�� இ��தெத�ப� இவர� 
க��தா��. . �ேர�க�, இல���, சம���த� 
உ���டைவக���� த� ெசா�க� 
பலவ�ைற அ��த� எ�� இவ� வா��டா�. 
த��� ேவ��ெசா� வள�ைத�� 
ெச�ைமைய�� ����கா��, அத� 
வள����கான வ�ைய�� அவ�� ��க�� 
வ� உல��� எ��� இய��னா�.

ேதவேநய� பாவாண�

Á¢Ì¾¢ «Îò¾ Àì¸õ

அ��� வ�� தைல���க�

அழ�ப��ய ஆ��க�� உ�� 
இரசாயன�யலாள�க�� ப�� 
ெப�மள�� ேதைவ�ப��ற�. 
"அழ�" எ�பைத எம� உட� 

ஏ���ெகா��வத�� 
எ�தைகய உ�� இரசாயன 

மா�த�க� �ைள��� 
உட���� 

நைடெபறேவ������ற� 
எ�பதைன� ���யமாக� 
க�ட�வத� �ல� அழ� 

ப��ய �����கைள அ���க 
����.

அ��க�

அழ�ய� ���த ேதட�க� இ�� சகல ம�ட�க��� 
�ைன�பைட���ள�. அழ�ய� ���த ேதட�� �க��� 
ம����� ம�க� ம���� ���ப�����யதாக��, 
கவ������யதாக��, உண��க�� வ�காலாக��, 
����ய��பதாக�� உ�ள�.

ம�த�க�� வா��� த�ம�த, ச�க அைச�ய�க�க� 
ஒ�ெவா���� அழ�ய���கைள க��ெகா�ள����. 
ேமைல�ேதய �ைழ�ேதய கைல இல��ய, ெம��ய� 
மர�க�� அழ�ய�� ேதா�ற�. அத� வைரயைறக�, கைல 
அழ�ய� ேகா�பா�க�, அழ�ய�� ெமா���, அழ�ய� 
ம����க�, அழ�ய� �ர��ைனக�� �ம�சன�க�� 
ேபா�ற பல �டய�க� ���� நா� கல��ைரயாடலா�.

அழ�ய� ���� எ��ப�ப�� �னா�க�.

அழ�, கைல எ�றா� எ�ன?
அழ� எ�ப� கா�ேபா�� க��� உ�ளதா அ�ல� 
ெபா��� உ�ளதா?
கா�ேபா�ட� உ�ள எ�வ�ச� அழைக உணர� ெச��ற�?
ெபா��க�� ஒ��கைம����� அழ�ண�ைவ ஏ�ப���� 
�ைலக���� ெதாட��க� எைவ? அதாவ� அ��யலாள� 
ஒ� ��ஞா�ைய� ேபால அழ�� ��கைள ஆ�� ெச�ய 
���மா?

அழ�ய� எ�ற ெசா��� பாவைன

அழ� கைல ���த உைரயாட�க� ேமைல�ேதய��� �ேர�க� 
கால�����ேத ஆர�����ள�. அழ� எ�றா� எ�ன எ�� 
ேசா��ர�� �ன�ய 
�னா��� ����கரமான 
ப�� �ைட�க��ைல. 
இ��� இ� ���� 
ேதட�க� ெதாட��� 
ெகா�ேட இ����றன. 

18ஆ� ��றா�� வைர 
AESTHETICS எ�ற பத� 
கைல ெம��யலாள�க�� 
ெசா�லாட�க�� 
இட�ெபற��ைல.

அழ�ய��கான வைரயைற

'அழ� பா��க�ப�� 
ெபா��� உ�ள�.' 'அழ� 
அதைன� �ைவ�பவ�� 
க�க�� உ�ள� அ�ல� மன�� உ�ள�.' எ�ற ����க� 
அழ� ப�� ம�த�க� ெவ�ேவ� அ��த��� ெபா�� 
ெகா��றா�க� எ�பைத� கா����ற�. 

கைல ப��ய உைரயாட�க�� 'அழ�' எ�ற ெசா� எ�ன 
அ��த�� பய�ப��த�ப��ற� எ�பைத அ�வத� �ல� 
'அழ�ய� அ�பவ�' அழ�ய� �����க� ப�� அ�வத�� 
த�கால அழ�யலாள�க� �ய�ற ேபா�� அழ�ய��கான ஒ� 
ெபா� வைரயைறைய அவ�களா� தர��யா��ள�.

கைல அ�ல� அழ�ய� எ�ப� பல ��றா��களாக 'ேபால� 
ெச�த�' �ைறக�� ஒ�றாகேவ �ள�க�ப��வ���ள�. 
உதாரணமாக ம�த�� ஊடா�டேம நாடக� எ�ற ேபால� 
ெச�தலாக ��த��க�ப�ட�.

¾Á¢Æ¸ «Ãº¢ÂÄ¢ý ºÁ¸¡Äô §À¡ìÌ¸Ùõ 
Äí¨¸ «Ãº¢Âø Á£¾¡É ¾¡ì¸í¸Ùõ 

க. ஆ��த� | 07-02-2013 

R2P (Right to protect)

ெத. ஞா. ��ல�ேகா  | 21-02-2013 

¸¡¾ø ♥
�ற�த கல��ைரயாட�  | 14-02-2013 
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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�. 

அழ�ய�
��ப�க� ெதாட���..

��ம�� �ராய��� அவ���� ��வ�தவ�க�� 
கைலயா�க� ெசய�பா�க�� கைலஞ�கள� ஆ�ைமேய 
���ய� ெப���ற� என� ����ளன�. கைலஞன� 
உளெவ��பாேட க�ைத ஓ�ய� ேபா�ற பைட���க�.

�ைவஞைர� த�பா� ஈ���� வ�லைம கைலக��� 
உ�டா?கைலக�� அழ�ய� அ�சேம �க�ேவா�� 
கவ������ காரணமா�� எ� �ல� ����றன�. இவ�க� 
கைல�� தர� அவ��� அழ�ய� அ�ச�ேதா� 
ெதாட��ைடய� என� ����றன�. உ�வ� �ைத�பான 
ந�ன ஓ�ய�க� யா��ல�கண�ைத ��ய க�ைதக� 
ச�ெப�ற இைச� க�ேச�க� எ�பனவ��� 
கைல�யம�க�னா� தர� ��மா��க�ப�வ��ைல. எனேவ 
கைல�ெபா�� எதனா� அழகா�ற� என யா�� எைத�� 
ெத�வாக� �ற��யா�.

கைல ெமா�

கைலைய ஒ� ெமா�யாக� க��� ஒ�ேபா�� த�கால��� 
காண�ப��ற�. கைல� ெபா�ைள �ள��வத��� 
�ம���பத��� கைல ெமா��� ஒ�வ� ப��� 
ெபறேவ���. இைச நடன� எ�பனவ��� ரசைன�� 
அ�கைலக�� ெமா��� ப��சய� ேதைவ. பரத நா��ய� 
ந�ன ஓ�ய� ந�ன நாடக�க� ேபா�றவ�ைற �ள�க� 
����க� அவ�ய�. இல��ய�க�� ெமா� �ரதான 
இட�ைத� ெப���ற�.

உைரயாட�� ேபா� அழ�, அழ�ய� ப��ய ப�ேவ� 

க����க� ��ைவ�க�ப�டன. 

அழ�ப��ய ஆ��க�� உ�� இரசாயன�யலாள�க�� 
ப�� ெப�மள�� ேதைவ�ப��ற�. "அழ�" எ�பைத 
எம� உட� ஏ���ெகா��வத�� எ�தைகய உ�� 
இரசாயன மா�த�க� �ைள��� உட���� 
நைடெபறேவ������ற� எ�பதைன� ���யமாக� 
க�ட�வத� �ல� அழ� ப��ய �����கைள அ���க 
����. ஆ��கா� இ�மா�த�க� எ�வா� 
ேவ�ப���ற� எ�பைத��, ம�த�க� வா�� �ழ�, 
க���ெகா��� �டய�க� இ�� எ�வா� தா�க� 
ெச����ற� எ�பைத�� ஆ�� ெச�யேவ������ற�. 

அழ�ண��, அழ�ய� இரசைன எ�பைவ ம�த�க� 
வா�� �ழ�, வா����க� ேபா�றவ�றா� மா�ப�வ� 
க���. இதைன�ட இ�தா� அழ�, இ�தா� கைல 
எ�� ம�த�கைள� க���க�� ����. ெவ�� ேதா� 
அழகான� எ�� ேதா� ெவ���� இரசாயன�க��கான 
�ள�பர�க� வ�யாக� ெதாட���யாக� �ரசார� 
ெச�ய�ப�� ம�க� ந�பைவ�க�ப�வ� இத�� 
ந�லேதா� எ����கா�டா��. 

1. த�ழக��� ச�க அ��பைட.
2. �ரா�ட அர�ய�
3. �ரா�ட அர�ய��தான �ம�சன�� த��� 
ேத�ய அர�ய�� ேபா���.
4. த�ழக��� ெபா�ளாதார அ��பைட�� 
�ரா��ய��� த�ழக��� ���ய��வ��.
5. சா�ய அர�ய�.
6. இல�ைக அர�ய� �தான தா�க�க�.

த�ழக அர�ய�� சமகால� ேபா��க�� இல�ைக 
அர�ய� �தான தா�க�க��. 
(இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர��)

எம� வைல�ப��
circlelk.blogspot.com

ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட� த�ேபா� வைல�ப�ெவா��� 
ஊடாக உ�க� அைனவேரா�� உைரயாட� தயாரா���ள�.

இைளஞ�க�� ந�லாதர�ைன�ெப�ற �யாழ��ழைம� 
கல��ைரயாட�க�, இல��ய���ட�க�� அ��த 
க�ட��ைன அ��க�ப���வ�� �� �லா நா�க�� 
"பா��பைற" �க���, Facebook ��ம� ஆ�யவ���� 
அ��ததாக இ��ெமா� அ�ைய எ��� ைவ��ற� எம� 
வ�ட�.

ச�க��ஞான� க�ைக வ�ட��� உைரயாட�ப�� �டய�க� 
அ�ேக வ�ைகத�தவ�க�ட� ம��ேம ப�ர�ப�� 
ம���ப���ட� �டா� எ�பத�காக வார� ேதா�� 
ெச��மட� ஒ��� ெவ��ட�ப��ற�. இ�ெச��மட� 
ஒ�ெவா� வார�� கல��ைரயாட�ப�ட �டய�க�� 
ெபா���ைன� தா�� ெவ�வ��ற�.

இ�வைர ெவ�யான அ�தைன ெச��மட�கைள இ�த� 
ெதா���� தர�ற��� ப��கலா�: circle.thulaa.net

ெச��மட�க� அ��� ெவ�வ�வதா�� PDF வ��� 
இைணய��� ேச��க�ப�வதா�� இைணய��� ஏதாவெதா� 
�டய�ைத� த��� ேத�பவ�க��� அ� ெச��மட�க�� 
உ�ளட�க��ைன� ேத��ெபற ��வ��ைல. இ� ஒ� 
ெப���ைறயாக எம�� இ���வ�த�.

இ��ைற�ைன� �����கமாக ெச��மட�� �த�ைம 
உ�ளட�க�க� இைணய� பாவைனயாள�க��� வச�யாக 
வைல�ப�வாக� �ர���க�பட��ளன. அ�ேநா�க��ட� 
உ�வா�க�ப�டேத இ�வைல�ப��.

ச�க வைல�தள�க�� இ�ேக �ர���க�ப�� �டய�கைள� 
ப�ர�� கல��ைரயாட��, ஆழமான இைணய வ� 
உைரயாட�க� அ��டய�க� �� நட�த�� இ�வைல�ப�� 
வ��ற��ற�.

ச�க ��ஞான� க�ைக வ�ட��� வைலப��� �கவ� : 
circlelk.blogspot.com

"ெப�க� ���ெக� �ைளயா�வ� தா� ெப�க� 
சம��வ���� வ�ெயன� ெசா�ல வர��ைல, ஆனா� ஒ� 
கால��� ெப�க� ஒ��� ைவ�க�ப�ட �ைறக�ெல�லா� 
���வ� அழ�.

நா� பா���� ேபா��கெள�லா� �றைமகைள ெவ��ப���� 
ேபா��களாகேவ அைம������றன.
இ��� இல�ைக அ� �ற�த ஆர�ப��� ��ன� ம��ய 
ஓவ�க�� த�மா�ய ேபா� அ��தைல��� ஆ�ட�, 
ரச���கா�� ஆ�ட�, அத� ��ன� இஷா� ெகௗஷ�யா�� 
ஆ�ட� ஆ�யன ெவ�மேன ஆர�ப க�ட� ���ெக� அ�ல.
�வ�� அ���ச ���ெக� �றைன ெவ��ப������தா�க�.

ஆ�க� ���ெக� அள��� வரேவ��, ஆதர�, உத�க� 
இ�லாத �ைல�� �ைளயா��� ேம� ெகா�ட ����� 
காரணமாக �ைளயா� வ�� மக�� ���ெக� ஓ�� 
வ�ட�க��லா��டா��, �க அ�கமான வரேவ�ைப� ெப�� 
கால� ெவ�ெதாைல�� இ�ைல."

ேகா����ணா கனக��க� (Facebook Status)


