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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�. 
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Facebook group : 
facebook.com/groups/ssscircle/

வைல�தள� :

circle.thulaa.net

கட�த ��றா��� இ�ப�க�� ெதா��ச�க இய�க� வள��� 
ெப�� வ�த ஒ� கால க�டமா��. இ� ெகால�ய ஆ���� �� 
எ�ைல���ப�ட �தலா���வ வள���ைய ���வதாகேவ 
அைம�த�. இ� �ழ�� வச�பைட�த உய� வ��க ���ப�க�� 
இ��� ஐேரா��ய அெம��க நா�க�� உய� க�� க�பத�காக 
இைளஞ�க� ெச�றன�. 

அ���ள �ழ�� அவ�க�� �ல� மா���ய�தா�� ெபா��டைம 
இய�க��னா�� ேசா�ய� ��ய�� ேதா�ற� வள����னா�� 
ஈ��க�ப�� மா��யவா�களாக நா� ����ன�.

இவ�கள� ��ர இட�சா�� க����க� இல�ைக�� ��ென��க 
ேவ��� எ�ற ஆ�வ�ைத� ���வதாக இ��த�. இவ�க� 
அ��யரா���� எ�ராக�� ம�க� ெதா�லாள�க� எ��ேநா��ய 
�ர�சைனக��காக ெசய�ப�வைத� தம� ேநா�கமாக ெகா�டன�.

1929-31 உலக� ெபா�ளாதார ெந��க� இல�ைக ம�கைள� 
பா��த�. மேல�யா ேநா�னா� ஒ� ல�ச� ம�க� இற�தா�க�. 
���தா�ய�க��� எ�ரான ��யமல� இய�க�ைத ��ென��தா�க�. 
இவ��� ��டான �ய���� ெசய�பா�ேம 1935 �ச�ப� 18 ஆ� 
�க� ல�கா சமசமாஜ� க��ைய ேதா����க ���தத�� 
அ��பைடயான�.  

ைவ��ய� கலா�� எ�.ஏ. ��ரம��க, ��� �ணவ��தன, 
எ�.எ�.ெபேரரா,ெல�� �ணவ��தன, ெகா��� ஆ�.�.��வா, 
ராப�� �ணவ��தன ேபா�ேறா� அத� ஆர�பக��தா�க� ஆவ�. 
இ�ேவ இல�ைக�� �தலாவ� அர�ய� க���� இட�சா�� 
க���மா��.

இ� க�� 1940 � �ளவைட�� சமசமாஜ� க�� 
�ெரா����ச�ைத ஏ���ெகா�ள�� அதைன 
ஏ���ெகா�ளாதவ�க� மா���ய� ெல��ச – ேசா�ய� ��யைன 
ஆத���� இல�ைக க����� க��ைய உ�வா��ன�. அத� 
��ேனா�யாக ஐ��ய ேசாச�ச� க��யா��.  

1943 �ைல 3 ஆ� �க�ேய இல�ைக க����� க�� 
உ�வா�க�ப�ட�. இ�� எ�.ஏ.��ரம��க,��ட� ெகனம�, 
எ�.�.ெம���, ெபா�.க�ைதயா, அ.ைவ����க� ேபா�ேறா� 
இ��தன�. நா.ச��கதாச�, �.கா���ேகச� ேபா�ேறா� க����� 
க���� �� ேநர� ப�யா��ய�ட� வட���� இட�சா�� 
இய�க� 1945 � ���ெப�ற�.

சமசமாஜ, க����� க��கேள இல�ைக இட�சா� இய�க��� 
அ��பைடயான க��க�. இைவ இர��� ���தா�ய� ஆ��ைய 
அக�� �த��ர இல�ைக�கான இய�க� நடா��ன. ெதா��ச�க 
இய�க�ைத வ�ைம ��க ெதா�லாள� இய�கமாக� க��வள��தன. 
ெதா��ச�க ேபாரா�ட�க� வ�ைமயைட�தன.1947 � ெபா� 
ேவைல ���த�, 1953 � மாெப�� ஹ��தா�. �ைற�க�, 
�ைக�ரத�, ெவ�ளவ�ைத ெநசவாைல, �ரா� வ�� 
ெதா�லாள�க�, அ��� ெதா�லாள�க�, ேதா�ட� ெதா�லாள�க�, 
ேல�ஹ��, ேகா�ஃேப� ேஹா�ட�, ர�� ��� உ�பட சகல 
�ைறக��� ெதா��ச�க இய�க�ைத இ��� க��க�� 
��ென��தன.

வட���� ப� ெதா�லாள�க�, ���� ெதா�லாள�க�, �ெம�� 
ெதா��சாைல, பர�த� இரசாயன� ெதா��சாைல ம��� �ழ��� 
கா�த ஆைல� ெதா�லாள�க� ம���� ெதா��ச�க இய�க� 
ேவ��� வள��த�. அேத ேபா�� ச�க ஏ�ற�தா�� சா�ய� 
�ற�க���க��� உ�ளான தா��தப�ட ம�க� ம����� இ� 
இட�சா� இய�க� வ�வைட�� வ�த�.
  

22-12-2011 அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : இல�ைக�� இட�சா� இய�க� ப��ய 
வரலா���பா�ைவ
ெதாட�க�ைரயாட� : �. கா. ெச��ேவ�

1

ச� சா�ல� �ெப�ஸ� சா��� (Sir Charli 
Spencer Chaplin, ஏ�ர� 16, 1889 - �ச�ப� 
25, 1977) எ�ற இய�ெபய� ெகா�ட சா�� 
சா���, ஹா��� �ைர�ல�� �க� 
�க�ெப�ற கைலஞ�. இவ��� ந�க�, இய��ந�, 
இைசயைம�பாள�, �ைர�கைத எ��தாள�, 
�ைர�பட ெதா��பாள�, �ைர�பட� தயா��பாள� 
எ�� பல ப�மாண�க� உ��.

இவர� �த� டா��� 1940 ஆ� ஆ��� 
ெவ�யான "� �ேர� ��ேடட�" (The Great 
Dictator). இ� அடா�ஃ� ��லைர�� 
அவர� பா�ச ெகா�ைகைய�� எ���� �ர� 
ெகா��த பட�. இவர� கைட� �ைர�பட�க� 
"� �� இ� �� யா��" (1957), "� சா��� 
ெர��" (1959) ம��� ேசாஃ�யா லாெர�, 
மா�ல� �ரா�ேடா ந��த "அ ெகௗ�ட� 
·ஃ�ர� ஹா�கா�".

சா���� அர�ய� ��தைனக� இட� 
சா��ைடயதாக� க�த�ப��ற�. இதைனேய 
இவர� �ைர�பட�க��, ���யமாக "மாட�� 
ைட��" (Modern Times) �ர�ப��தன. 
இ�பட� பா�டா�க� ம��� ஏைழக�� 
கவைல��டமான �ைலைமைய ��த��த�. 
"ெம�கா���ச கால�க��" இவ� அெம��க 
ெகா�ைகக���� �ற�பான நடவ��ைகக�� 
ஈ�ப�வதாக��, க�����-என�� 
ச�ேத��க�ப�டா�. ேஜ.எ�கா� �வ� 
எஃ�.�.ஐ-�ட� இவைர க�கா���மா� 
உ�தர���, அெம��கா�� சா��� வா�� 
உ�ைமைய ��க �ய���தா�. 

" நா� மைழ�� நைனவைத �����ேற�, நா� 
அ�வ� யா���� ெத�யா� எ�பதா�"
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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�. 

2

ேத�த�க�� ப�� ெகா�� ெவ��க� �ைட�தனவா��� 
ஆ�� அ�கார���� வர ��ய��ைல. த� �ய�� ெவ�� 
இ��� ேபாகேவ, ��ல�கா �த��ர க���ட� ����ேச��� 
��� ��தான பாரா�ம�ற� க��களா�ன. அதனா� ஆ�� 
அ�கார��� ப�� ெகா�ள ���தேத த�ர  
ெதா�லாள�க���� ம�க���� ேந�ைமயான இட�சா�களாக 
இ��� ��ய��ைல. அேத ேபா�� ேத�ய இன�கள� 
ஒ����ைற சா��த �ர�சைனக�� ம�க� ப�க� ��கா� 
தம� ��ைனய �ைல�பா��� மா�ற� க�டன. 

1960 க�� ந�������� ��� ��� ��தாகேவ 
ெதா�லாள�க� – �வசா�க� ��பா�ைம ேத�ய இன�க�� 
�ேராத�ைத ச�பா��� ெகா��� ஆ�� அ�கார��� 
ப�கா�யா�ன�. அதனா� இ� கா��க�� இ���� 
�ளவைட�ேத நா.ச��கதாச� தைலைம�� �ர��கர 
க����� க����, வா� – ��ரமபா� தைலைம�� நவ 
சமசமாஜ� க����, ��ன� ச��கதாச�ட� இ��� ���� 
ேராகன தைலைம�� ேஜ.�.�.�� உ�வா�ன. அத� ��ன� 
ெவ�ேவ� கால�க�� மா���ய ெல��ச அ��பைட�� 
ப�ேவ� க��க� ���க� உ�வா�ன. அவ��� ஒ�ேற ��ய 
ஜனநாயக மா���ய ெல��ச� க��யா��.

இ�வா� கட�த 75  வ�ட�க� ��ைமயாக ேநா���ட�� 
இல�ைக�� இட�சா� இய�க வரலா�� வள����� 
சாதகமான பாதகமான அ�ச�க� பலைத காண����. இ� 
இட�சா� இய�க� ஆர�ப கால�, எ��� கால�, 
��னைட�� கால�, ����� கால� எ�ற க�ட�க�� 
ஊடாகேவ பய��� வ���ள�. பாரா�ம�ற� பாைத எ�ற 
ச�த�பவாத அர�யலான� இ� ஆர�பகால இட�சா�� க��க� 
இர�ைட�� �ர��� ெசய�ழ�க� ெச����ட�. அ� 
ம��ம�� அ�கார ேமாக�தா� ேப�னவாத 
�தலா���வ����� அைவ த�ைம� ப�யா�� ெகா�டன. 
இைவ ��வாக ேநா�கேவ��யைவயா��.   

இல�ைக�� இட�சா� இய�க� ப��ய 
வரலா���பா�ைவ
(��ப�க� ெதாட���)

த��� ஒ� ��க�
(இ�த வார� இட�ெபற��ள உைரயாட��கான ��வைர�. 
�. ம�ர�

ஒ���க� உல�� பல ெமா�க��� ப�ேவ� ேதைவக��காக 
ஆ�க�ப���றைம. 

ஆர�பகால�க�� இைச�த���க�, ஒ�நாடா�க� ேபா�றவ��� 
�ல� ஒ���க� ஆ�க�ப��� ப�ர�ப�டைம. 

க���ப��� வ�ைக�� உைர����� ெம�ெபா��க� �ல� 
�ரைல உ�வா��� வச�க�� ஒ� �� உ�வா�க��� ஏ�ப���ய 
தா�க�க�. 

த��� ஒ� �� உ�வா�க �ய��க�. 

ஒ� ��க�� ப�ேவ�ப�ட ேதைவக�� பய�பா�க��. 

ஒ���க��கான அைன��லக �யம�க�. 

"ஒ���" ��ட�� ச�க ��ஞான க�ைகவ�ட��. 

(ேநர�����) ஒ��� ஒ�ைற க��ைய�பய�ப��� 
உ�வா���கா��த�. 

����ய���� ஒ� ��கைள உ�வா��வத�கான 
��ட�க�ப��ய��, அதைன நைட�ைற�ப���வ� ப��ய�மான 
கல��ைரயாட� 

ச�க��ஞான� க�ைகவ�ட� ஒ��� ��ட�ைத� 
ெதாட�வத�கான ���ைன உ�வா��த�� �க���� ��ட�ட��. 
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