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தலையங்கம்சாரதா ததவி

ஐயா ஆனைமுத்து 
மனைந்ார்

அரக்காணம் 
படுககானைகள்

நினைவு கூர்்வாம் 
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குண.சந்திரதசகர்

சுப.வீரபாண்டியன்

அவை தற்செயலானவை அலல!
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சுப.வீரபாண்டியன்

‘ஆத்திரக்காரனுககுப் புத்தி மட்டு’ என்று நம் ஊரில் ஒரு 
பழமமகாழி உண்டு. அது வடநகாட்டுக ் ட்சியகான பகாஜ் வுககுத் 
மெரிந்திருக்காது பபகாலிருககிறது. அெனகால் மபகாதுவகா் இருந்ெ 
பலரர - பு்ழ் மபறற பலரர - எதிரி்ளகா் அவர்பள 
உருவகாககிக ம்காண்டகார்ள்! 

பெரெல் நகாளன்று நடி்ர விஜய் மிதிவண்டியில் 
வந்ெதும், நடி்ர அஜித் ்ருப்பு சிவப்பு 
மு்க்வசம் அணிந்து வந்ெதும், நடி்ர விஜய் 
பசதுபதி அளித்ெ பபட்டியும், அழுத்ெமகான 
மசய்தி்ரள மக்ளுககுச் மசகால்லின. அரவ 
எல்லகாம்  ெறமசயல் நி்ழ்வு்ள் என்று 
கூறிவிட முடியகாது. ெங்ள் நிரலப்பகாட்ரட  
குறிப்பகா் அவர்ள் மசகால்லியுள்ளனர 
என்பற பெகான்றுகிறது. 

நடி்ர விஜய் ஒரு ப்காடீஸவரர, அவரகால் 
மபட்பரகால் பபகாட முடியகாெகா என்று 
ப்ட்கின்றனர. ெகாரகாளமகா் முடியும். அன்று 
அவர மிதிவண்டியில் வரும்பபகாபெ, அவரரச் 
சுறறி நிரறய ்கார்ள் வரபவ மசய்ென. 
அவறறுகம்ல்லகாம் எரிமபகாருள் பபகாடகாமலகா 
வந்திருப்பகார்ள். எனினும், மபட்பரகால் 
விரல ஏறிகம்காண்பட பபகாவரெத் ென் 
மிதிவண்டிப் பயணத்ெகால் அவர சுட்டிக 
்காட்டியுள்ளகார. அெகாவது மரறமு்மகா்த் ென் எதிரப்ரபப் 

பதிவு மசய்துள்ளகார என்பற ்ருெ 
பவண்டும்.  

அவருரடய ப்காபத்திறகு மபட்பரகால் 
விரல ஏறறம் மட்டுபம ் காரணமகா் 
இருந்திருககும் என்று முடிவு மசய்துவிட 
முடியகாது. அவரரப்  பகாஜ்வும், மத்திய 
அரசும் மெகாடரந்து ப்காபப்படுத்திக 
ம்காண்பட இருந்ெகார்ள் என்பரெ 
நகாம் அறிபவகாம்.  அவர நடித்ெ  
திரரப்படம் ஒன்றில் அரரச விமரசனம் 
மசய்து சில உரரயகாடல்்ள் வந்ென 
என்பெற்கா் அவரரக ் டுரமயகா் 
எதிரத்ெனர.  பிறகு அவர பஜகாசப் 

அவை தற்செயலானவை அலல!
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விஜய் என்று ்ண்டு பிடித்ெனர. 

அது மட்டுமல்லகாமல், ஒருமுரற அவர மநய்பவலியில் 
படப்பிடிப்பில் இருந்ெபபகாது, வருமகானவரித் துரறயினர 

அஙகு மசன்று, படப்பிடிப்ரப நிறுத்திவிட்டு, 
அவரர மசன்ரன வரரககும் அரழத்து  
வந்து பசகாெரன நடத்துகிபறகாம் என்று மெகால்ரல 
மசய்ெனர. இறுதியில் ஒரு புரெமபகாருரளயும் 
அவர்ள் ்ண்டுபிடிக்வில்ரல. 

இத்ெரன ப்காபமும் அவருள் இருக்த்ெகாபன 
மசய்யும். ென் ப்காபத்ரெத் பெரெல் நகாளில், 
ஒரு சிறு மசயல் மூலம் இப்பபகாது உலகிறகுத் 
மெரிவித்து விட்டகார. 

நடி்ர அஜித் அணிந்துவந்ெ மு்க 
்வசமும், ஒருவிெமகான குறியீடு என்றுெகான் 
பெகான்றுகிறது. ்ருப்பும் சிவப்பும் எந்ெக 
்ட்சியின் குறியீடு என்று ெமிழ்நகாட்டில் 
உள்ள  சின்னப் பிள்ரளககும் மெரியும். 

நடி்ர விஜய் பசதுபதி, மி் மவளிப்பரடயகா்பவ    
பநர்காணல் ஒன்றில், சகாதி, மெச்  
சகாரபில்லகாெ ் ட்சிககுத்ெகான் நகான் எப்பபகாதும் 
வகாக்ளிப்பபன் என்றகார. இெரன விடத் 

மெளிவகா்  எப்படிக கூற முடியும்?

நடி்ர ரகாஜ்கிரண், எழுத்ெகாளர 
பவகா மசல்லத்துரர பபகான்ற 
மபகாதுவகானவர்ள் பலரும் கூட 
இம்முரற ெங்ளின் ்ருத்ரெ 
மரறக்காமல் மவளியிட்டனர. 

இன்றுவரரயில் அறியகாமல் 
இருந்ெகாலும், ‘ஆத்திரக்காரனுககுப்  
புத்தி மட்டு' என்பரெ பம 2 ஆம் பெதி 
பகாஜ்வினர மெரிந்து ம்காள்வகார்ள். 
‘பசரகாெ இடந்ெனிபல பசர பவண்டகாம்' 
என்னும் பழமமகாழிரய அதிமு்வினரும் 
அன்று புரிந்து ம்காள்வகார்ள் .
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சகாதி எனும் மன பநகாய் 
பிடித்ெவர்ள் ெண்ணீர 
பிரிக்காெ ெனித்ெனி தீவு்ளகா்பவ 
வகாழ்கிறகார்ள். அவர்ளது 
மனங்பளகா புர்க்காமல் மண்டிய 
நுரரயீரல்்ளகா் சகாதி நச்சகால் 
அழுந்தி அழுகிககிடககின்றன.

பெரெல் முடிந்ெ மறு நகாபள 
அரஙப்றத் மெகாடஙகிவிட்டன 
சகாதிய வன்மங்ள். சகாதியகா்பவ 
பகாரக்ப்படும் ்ட்சி்ரளக 
்டந்து இன்று மபகாதுக ் ட்சியகா் 
மக்ளிரடபய மகாறிவரும் விடுெரலச் 
சிறுத்ரெ்ளின் முன்பனறறத்ரெத் 
துளியும் விரும்பகாெ பிறபபகாககு 
அரமப்பு்ளும், ்ட்சி்ளுபம 
இந்ெ பமகாெல்்ளின் பின்னணியில் 
உள்ளன என்பது மெளிவு.

வகானூர, திருப்பபகாரூர, அரகப்காணம் 
பகுதி்ளில் “பகாரனச் சின்னத்துக்கா ஓட்டுக 
ப்ட்டு வந்தீர்ள்?” என வன்மம் ்ககி 
உள்ளனர சகாதி மவறியர்ள்!

தி.மு.் வின் பெரெல் அறிகர்யில் 
இடம்மபறற “்லப்புத் திருமண நிதி 
உெவி உயரத்தி வழங்ப்படும்” என்ற வகாககுறுதி கூட சகாதி 
மவறியர்ளுககுக ்லக்த்ரெ ஏறபடுத்திவிட்டது. உங்ள் 
மபண்்ரளக கீழ்ச்சகாதியினர நகாட்க ் காெல் மசய்ய தி.மு.் 
பணம் ம்காடுககிறது என்று ் காமணகாளி பபகாட்டது பகா.ஜ.். 
அரெ விசிறி விட்டகார பகா.ம.்.வின் ் ட்சித் ெரலவர இரகாமெகாசு. 
பல சுறறு்ள் வந்ெ அந்ெக ் காமணகாளிரயப் பபகாட்டவர மீது 
வழககு மெகாடரந்து, அந்ெக ் காமணகாளிரய நீக்ச் மசய்ெது 
திரகாவிட முன்பனறறக ்ழ்ம். 

உச்சபட்சமகா் அரகப்காணத்தில் விடுெரலச் சிறுத்ரெ்ள் 
்ட்சியின் பவட்பகாளர ம்ௌெம சன்னகாவிறகு வகாககு பச்ரித்ெ 
ெலித் சமூ்த்து இரளஞர்ரளக ம்காரல மசய்யுமளவிறகுப் 
பபகாயிருககிறது இந்ெ மவறி.

பெரெல் மநருஙகுவெறகுச் சில வகாரங்ளுககு முன்பகா் 
அவசரக ப்காலத்தில் வன்னியருககு 10.5% உள் ஒதுககீட்ரடப் 
மபறபறகாம் என ெம் வன்னியப் பகாசத்ரெக ்காட்டினர 
பகா.ம.்வின் அழிவுககு வித்திட்ட மருத்துவர இரகாமெகாசும் 
அவர ம்ன் அன்புமணி இரகாமெகாசும். ் காடுமவட்டி குருவின் 
இறப்புககுப் பின் ்ல்லத்துப் பபகான அவர்ளின் சகாதிப் 
பகாசத்ரெ மீட்் அவர்ள் பபகாட்ட திட்டம்ெகான் அந்ெ 
உள் ஒதுககீடு. 

ஆளும் அ.தி.மு.்.வினபர மசகான்னது பபகால அது 
ெற்காலி்மகானது மட்டுமல்ல, சட்டப்பூரவமகானதும் அல்ல. 
அரெப் புரிந்தும்காண்டவர்ள் பகா.ம.் ரவ இந்ெத் பெரெலில் 
்ட்டகாயம் புறக்ணித்திருப்பகார்ள். ஆனகாலும் அவர்ள் ஓரிரு 
பத்ெகாண்டு்ளகா் விரெத்து ரவத்திருககும் சகாதியக ம்காடு 
நஞ்சு இரளஞர்ளின் மனதில் இருந்து அ்லவில்ரல. அந்ெ 
இரளஞர்ளுககு இடஒதுககீமடல்லகாம் கூட இரண்டகாம் 
பட்சம்ெகான். அவர்ள் அககினிச் சட்டியில் பிறந்ெவர்ள்; 

சத்திரிய வம்சத்ெவர்ள்; இரத்ெம் 
பகாரககும் வகாளுககு மசகாந்ெக்காரர்ள் 
பபகான்ற முழக்ங்பள அவர்ள் 
மனநிரலரயச் மசதுககி உள்ளன.

பகாரனச் சின்னத்துககு வகாககுக 
ப்ட்டுத்ெகான் பல ஊர்ளில்  
உள்பள நுரழய முடியவில்ரல 
என்றில்ரல. உெயசூரியன் 
சின்னத்துககு வகாககுக ப்ட்டுக  
கூட நீலகம்காடி்ள் பல  
ஊர்ளுககு உள்பள நுரழய 
முடியவில்ரல என்பதுெகான் 
உண்ரம. விடுெரலச் சிறுத்ரெ் ளின் 
ம்காடி்ரளப் பிடுஙகியும் உரடத்தும் 
பபகாட்டு, ெடுத்து நிறுத்தி உள்ளனர  
சகாதி மவறியர்ள். 

இரவ ெமிழ்ச்சமூ்த்தில் சகாதிச் 
சங்ங்ளும், சகாதிக ்ட்சி்ளும் எந்ெ 
அளவுககுப் பட்டியலின மக்ள் மீெகான 
மவறுப்ரபயும் வன்மத்ரெயும் வளரத்து 
வந்திருககின்றன என்பெறகுச் சகான்று.

அரகப்காணம் மெகாகுதிககுட்பட்ட 
பசகா்னூரரச் பசரந்ெ, ம்காரலயுண்ட 
அந்ெ இரண்டு இரளஞர்ளும், படு்காயம் 

பட்டு சிகிச்ரச மபறறு வரும் ஏரனய மூன்று பபரும் பெரெல் 
பணி்ரளச் சுறுசுறுப்பகா் பமறம்காண்டது மட்டுமில்ரல, 
மணல் ம்காள்ரளயில் ஈடுபட்டிருந்ெ மபருமகாள்பபட்ரடரயச் 
பசரந்ெ அ.தி.மு.் பிரமு்ரிடமும் எதிரப்ரபக ் காட்டியுள்ளனர. 
அவர்ள் அரசியல்மயப்படுவதும், அதி்காரத்ரெ பநகாககி 
ந்ரவதும் ெங்ளுககு ஆபத்து என்று உணரந்ெ அந்ெ 
பிரமு்ர ஏவி விட்பட இந்ெக ம்காரல்ள் நடந்திருப்பெகா்ச் 
மசய்தியகாளர்ள் பலரும் மெரிவிககின்றனர.

அ.தி.மு.்.வுடனும், பகா.ம.்.வுடனும் கூட்டணியில் 
இருந்ெ புரட்சி பகாரெம் அரமப்பின் ெரலவர பூரவ 
மஜ்ன்மூரத்தி இது சகாதிய, அரசியல் ம்காரல அல்ல என்று 
மசகால்லரவக்ப்பட்டிருககிறகார. 

பநறறு வரர ஒபர குடும்பமகா் ஓபடகாடி பெரெலுக்கா் 
உரழத்துக ம்காண்டிருந்ெவர்ள் இன்று ெனித்ெனிச் சமூ்மகா் 
நின்று குரல்ம்காடுப்பெகா பவண்டகாமகா என்று ர்ரயப் 
பிரசவரெயும் பகாரக்முடிகிறது. 

சமூ் ஒடுககுமுரற மி் மி் ஆழமகா்வும் அ்லமகா்வும் 
பவரூன்றி உள்ள நிலத்தில் அரெ அ்றற நகாம் அறிவகாயுெங்ரள 
முன்னும் பின்னுமகா்வும், பமலும் கீழுமகா்வும் எல்லகா 
பக்வகாட்டு்ளிலும் மசலுத்தி  ந்ரத்ெ பவண்டியுள்ளது. 
ஓய்ந்துவிடகாமல் அந்ெ நச்சு பவர்ரள முறறிலும் அ்றற 
நம் அறிவகாயுெங்ரளத் மெகாடரந்து மசலுத்துபவகாம்!

ென் வன்ரமயகான ் ண்டனங்ரளப் பதிவு மசய்திருககும் 
வருங்கால முெல்வர ஸடகாலின் அவர்ளின் ஆட்சி அரமந்ெதும் 
சகாதிய வன்ம்காடுரம்ரளச் சட்ட ரீதியகா் மட்டுமல்லகாமல், 
பண்பகாட்டு ரீதியகா்வும் மவன்மறடுப்பபகாம்!

 

சாரதா ததவி

அரக்காணம் படு்காவலகள்



3

ÝCKò˜: ²ð.ióð£‡®ò¡

ªð£ÁŠð£CKò˜: âN™. Þ÷ƒ«è£õ¡

àîò°ñ£˜, ªõŸP„ªê™õ¡, சாரதாேத வி
வெளியீடு:

திராவிட இயக்கத் தமிழர் பேரவெ

Þ¬íòî÷‹
www.keetru.com, www.karunchattaibooks.com

I¡ Ü…ê™: karunchattai@gmail.com
´M†ì˜: suba_vee

ªî£ì˜¹‚°
120 â¡.®. ó£ñó£š ªî¼, óƒèó£ü¹ó‹, «è£ì‹ð£‚è‹,

ªê¡¬ù & 600 024,ªî£¬ô«ðC: 044&2472 6408

உதவி ஆசிரியர்கள்:

îIöó£Œ «õ˜ H®! àôªèô£‹ A¬÷ MK!

தந்்த பபரியாரின் ததாழரான டாகடர் 
பி.ஆர்.அமதபதகர், மததிய பிரததசம, மாத�ாவ் 
எனும சிற்றூரில், தன் பபற்தறாருககுப் 
14 ஆம பிள்ளையாக 1891 ஆம ஆண்டு 
ஏப்ரல் 14 அன்று பிறந்தார்.

பதராடா மன்னர் ஷாயாஜி ராவ் 
உதவியினால் அபமரிககக பகாலமபியா 
பல்க்லக கழகததில் தமற்படிப்புககுச் 
பசன்றார். அககாலததில் அபமரிககாவுககுச் 
பசன்ற முதல் இந்தியர் டாகடர் அமதபதகர்.

இந்தியாவில் சாதிய ஒடுககுமு்றகளுககு எதிராக, கல்விககாகவும, 
சமுகநீதிககாகவும குரல் பகாடுகக 1926 ஏப்ரல் 1 ஆம தததி 
"பஹிஸ்கிருத ஹிதகாரிணி சபா" என்ற அ்மப்்பயும, 1955 இல் 
"பாரதீய பபளைதத மகாசபா" என்ற அ்மப்்பயும உருவாககினார்.

1921 இல் இவர் எழுதிய "பிரிட்டீஷ் இந்தியாவில் அரசு நிதி 
பரவலாககல்" , 1923 இல் எழுதிய "ரூபாவின் பிரச்ச்ன " ஆகிய 
இரு நூல்கள பிரிட்டீஷ் அரசின் விவாதததிற்கு உளளைானது என்றாலும, 
இந்தியாவில் ரிசர்வ் வங்கி அ்மய அடிததளைமிட்டன அ்வ.

அமராவதி தகாயில் நு்ழவுப் தபாராட்டத்த இறுதி பசயய 
இந்திரா பவன் தி்ரயரங்கில் பாரிஸ்டர் திககதட, தக.பி. ததஷ்முக, 
வழககறிஞர் சவ்பால், டி.ஆர் கவுலி தபான்தறார் கூடிய மாநாட்டுககுக 
த்ல்ம ஏற்ற அமதபதகார், தீர்மானத்த நி்றதவற்றினர். இந்தத 
தீர்மானம பல தகாயில் நு்ழவுப் தபாராட்டங்க்ளை நடதத வழிவகுதது 
விட்டது.

1932 பிப்ரவரி 28 அன்று பசன்்ன வந்த டாகடர் அமதபதகருககுச் 
பசன்்னயில் எல்.சி.குருசாமியின் த்ல்மயிலான பசன்்ன அருந்ததியர் 
சங்கம, ஒடுககப்பட்தடார் தபர்வ, தகரளை தீண்டப்படாததார் சங்கம, 
தீண்டப்படாததார் இராணுவச் சங்கம உளளிட்ட பல்தவறு சங்கங்கள 
வரதவற்பு அளிததன. இப்பயணததில் தந்்த பபரியா்ரச் சந்திதது 
உ்ரயாடிச் பசன்றார் அண்ணல்.

"பாபா சாதகப் " என்ற பட்டத்தப் புகழ் பபற்ற எழுததாளைர் 
சி.பி. காயர் தமாதட என்பவர் தன் நண்பர்களுடன் இ்ணந்து 1927 
ஆம ஆண்டு அமதபதகருககுப் பட்டயமாக வழங்கினார். அப்பபயர் 
1930ககுப் பிறதக ந்டமு்றககு வந்தது.

சாதி ஒழிப்பு, சமததுவம, பபண்ணுரி்ம, சமூக நீதிககாக 
எழுதியும, தம்டகளில் - சட்டமன்றங்களில் - இலண்டன்  
மூன்று வட்டதம்ச மாநாடுகளில் தபசியும, தபாராட்டங்கள  
நடததியும,. மககளுககாக வாழ்ந்த மாமனிதர் அண்ணல் அமதபதக்ர 
அவரின் பிறந்த நாளைான ஏப்ரல் 14 ஆம நாள நி்னவில் ஏந்தி, 
வாழ்ததுதவாம !

நி்னவு கூர்தவாம ஏப்ரல் 14
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இவவகாண்டு ‘மசல்லகாக்காசு’ என்ற 
நகாவலுக்கா் 2021 ஆம் ஆண்டின் சகாகித்ய 
அ்காடமி விருது மபறற எழுத்ெகாளர 
இரமயம் அவவிருது குறித்துச் மசகால்லும் 
பபகாது: 

“இந்ெ விருரெ நீதிக்ட்சிரயத் மெகாடஙகிய 
ெரலவர்ளுககும், திரகாவிட இயக்த் 
ெரலவர்ளுககும் சமரப்பிககிபறன். 
ஏமனன்றகால், அவர்ளகால்ெகான் 
நம்மண் நிமிரந்ெது. குறிப்பகா்ச் மசகால்ல 
பவண்டுமகானகால், ெந்ரெ மபரியகார, பபரறிஞர அண்ணகா, 
டகாகடர ்ரலஞர, டகாகடர அம்பபத்்ர ஆகிபயகாருககு 
இந்ெ விருரெச் சமரப்பிப்பதில் நகான் மகிழ்ச்சியரடகிபறன். 
இவர்ள் ஊட்டிய உணரவுெகான் என்ரன எழுெரவககிறது. 
ஒடுக்ப்பட்டவர்ளுக்கா் வகாெகாட ரவககிறது. இப்பபகாது 
கூட ்றுப்பு சிவப்பு ்ரரபவட்டி ்ட்டிகம்காண்டுெகான் 
இருககிபறன்.” என்கிறகார உறசகா்மகா்.

எழுத்தாளர் இமையம்

சித்திரை தமிழ்ப் புத்ததாண்டன்று !

“நித்திரையில் இருக்கும் தமிழா
சித்திரை அல்்ல உனக்குத் தமிழ்ப் புத்தாண்டு

அண்டிப் பிரழக்்க வநத ஆரியர் கூட்டம் ்காடடியதத
அறிவுக்கு ஒவவாத அறுபது ஆண்டு்கள்

தைணி ஆண்்ட தமிழருக்கு
ரத முதல் நாதே தமிழ்ப்புத்தாண்டு”



44 è¼…ê†¬ìˆ îIö˜   ஏப்ரல் 10, 2021

Published By Dravida Iyyakka Tamilar Peravai. . Editor Suba. Veerapandian, 

குண.சந்திரதசகர்

ஐயா ஆவனமுத்து மவைநதார்
்டவுள் இல்ரல, ் டவுள் இல்ரல, ் டவுள் 

இல்லபவ இல்ரல என ெமிழ்த்தின் பட்டி 
மெகாட்டிமயஙகும் முழஙகிய மபரியகார 
95 வயது வரர வகாழ்ந்ெகார, ரகாமர எந்ெ 
இன்ஜினீயரிங ் காபலஜில் படித்து பகாலம் 
்ட்டினகார? என்று நக்ல் அடித்ெ ் ரலஞரும் 
95 ஆண்டு வகாழ்ந்ெகார, பமரட்ள்பெகாறும் 
பகுத்ெறிவு மணம் ்மழ உரரயகாறறும் 
பபரகாசிரியர அன்பழ்னகார 98 ஆண்டு்ள் 
வகாழ்ந்ெகார. சமூ் நீதிக்கா்ப் பபகாரகாடும் 
சுயமரியகாரெக்காரர்ள் எழுத்து பபச்சு 
என ெங்ள் மசயல்பகாடு்ளின் மூலமகா் 
மட்டும் பகுத்ெறிவுக ் ருத்ரெப் பரப்புவது 
இல்ரல. அவர்ள் வகாழ்ந்ெ ் கால அளபவ 
பகுத்ெறிவு பபசும். இஙகு ்டவுளின் மபயரகால்  
பயமுறுத்தி நிரல நிறுத்ெப்பட்டிருககும் அத்ெரன 
விழுமியங்ரளயும் அழிக்த் துணிந்ெவர்ள்  நூறகாண்டு 
மநருஙகி வகாழ முடியும் என நிரூபித்ெவர்ள் இவர்ள். 
அவவழியிபலபய மபரியகாரின் மகாணகாக்ரும், அவரகாபலபய 
பபரறிஞர என்று அரழக்ப்பட்டவருமகான மகாரகசிய 
மபரியகாரிய மபகாதுவுடரம இயக்த்தின் நிறுவனர, 
ெரலவர பவ.ஆரனமுத்து அவர்ள் ெனது 96வது வயதில் 
்காலமகானகார. 

ஆவணப்படுத்துெல் என்பது பிறபடுத்ெப்பட்ட மறறும் 
ெகாழ்த்ெப்பட்ட மக்ளுககு மறுக்ப்பட்ட ஒரு விஷயமகா் 
பன்மனடுங ் காலமகா் இருந்ெெகால், இன்றளவும் அவர்ள் 
இவவிஷயத்ரெக ப்காட்ரட விட்டுக ம்காண்பட 
இருககிறகார்ள் என்று  சிந்ெரனயகாளர ் காஞ்சகா அய்ரலயகா 
மசகால்வகார. வரலகாறறுத் மெளிவுடன் ஆவணப்படுத்துெல் 
என்பென் முககியத்துவத்ரெ முழுதும் உணரந்ெவரகாய் 
மபரியகாரின் சிந்ெரன்ரளத் பெடித் திரிந்து பச்ரித்து, 
அழ்காய்த் மெகாகுத்து மபரியகார ஈமவரகா சிந்ெரன்ள் 
எனும் 20 மெகாகுதி்ள் அடஙகிய விரலமதிப்பில்லகாப் 
மபகாககிஷத்ரெத் ெமிழ் மண்ணிறகு வழஙகியெற்கா்பவ 
அய்யகா ஆரனமுத்து ெமிழர்ளகால் நன்றியுடன் நிரனவு 
கூறத்ெக்வர.   ஈபவரகா சிந்ெரன்ள் புத்ெ்த்தின் பவுண்டட் 
அட்ரடரய தீண்டும் பபகாமெல்லகாம் இந்ெப் பணிரய 

்காெலித்து மசய்திருககிறகார்ள் என்பரெ 
எண்ணி வியப்பபன். 

அய்யகா ஆரனமுத்து பமற்ண்ட  பல 
முககிய சமூ்ப் பணி்ளில் ஒன்று மபரியகாரரத் 
ெமிழ் நகாட்டின் எல்ரலரய விட்டு இந்தியகா 
முழுக்க ம்காண்டு மசன்றது குறிப்பகா் 
வடமகாநிலங்ளில் மபரியகாரின் ் ருத்து்ரளப் 
பரப்புரர மசய்து சமூ்நீதி அடிப்பரடயிலகான 
இடஒதுககீடு பறறிய விழிப்புணரரவ, 
வடமகாநிலத்ெவர்ளுககு ஏறபடுத்தியது. 
அவரது அயரகாெ உரழப்பு வட இந்தியத் 
ெரலவர்ளிடம் ஏறபடுத்திய எழுச்சி  மண்டல் 

்மிஷன் பரிந்துரர்ரள நரடமுரறப்படுத்துவெறகுப் 
மபரும் பக்பலமகாய் அரமந்ெது. 

பகாரப்பன - பனியகா சுரண்டல் கூட்டணியின் பிடியிலிருந்து 
விடுபட மமகாழிவழித் பெசிய இன உணரரவயும், மபகாதுவுரடரமச்  
சிந்ெரன்ரளயும், அரசியலரமப்புச் சட்டத்தில் பமறம்காள்ள 
பவண்டிய மபரிய சீரதிருத்ெங்ரளயும் தீரவு்ளகா் 
முன்ரவத்து அரெ பநகாககி ென் இறுதிக்காலம் வரர 
அயரகாமல் பகாடுபட்டவர அய்யகா ஆரனமுத்து அவர்ள். 

சிந்ெரனயகாளன், மபரியகார ஈ.பவ.ரகா. பபகான்ற இெழ்்ளின் 
மூலமகா்வும், ெகான் மவளியிட்ட பல அரிய நூல்்ளின் 
மூலமகா்வும், மபரியகாரிய அம்பபத்்ரிய மகாரகசிய ் ருத்து்ரளப் 
பரப்புரர மசய்வபெகாடு, சுயமரியகாரெ வகாழ்வியல் பயிறசி 
வகுப்பு்ள் நடத்தி எதிர்காலத் ெரலமுரற மபரியகாரியரல 
வகாழ்கர் முரறயகா் மகாறறிகம்காண்டு பின்பறறச் 
மசய்வெறகு அவர பமறம்காண்ட முயறசி அளப்பரியது. 

அவரது மரறவு திரகாவிடர இயக்த்திறகு ஈடு மசய்ய 
முடியகாெ இழப்பகாகும். அவரது நீண்ட வகாழ்நகாள் நமககு 
உணரத்திய மசய்தி ஒன்றுெகான் அது 

 ‘எல்ரல்ரள விரிவு மசய், புதிய வழிமுரற்ரளச் 
சிந்தி, சமூ் பமம்பகாட்டிற்கா் இறுதி மூச்சு வரர இயஙகு'

வீரவணக்ம் அய்யகா...

்பரனவயின் இறுதி மரியான்

மசன்ரன ெகாம்பரம் இரும்புலியூரில் ்காலம் மசன்ற ஐயகா பவ.ஆரனமுத்து அவர்ளின் இல்லத்தில் 07-04-2021 
அன்று திரகாவிட இயக்த் ெமிழர பபரரவயின் சகாரபகா் மபகாதுச்மசயலகாளர சு.வீரபகாண்டியன் ெரலரமயில் 
எழில்.இளஙப்காவன், ‘மபல்’ ரகாஜன், உமகா, மு.மகாறன், இ.இளமகாறன், ெகாம்பரம் பமகா்ன், மசந்ெகாமரர, அம்பத்தூர 
ரகாஜு, பமகா்ன்ரகாம்,  சகாந்ெசீலன், ரகாமகிருஷணன், ஆரகாரன குமகார உள்ளிட்ட பபரரவத் பெகாழர்ள் ஐயகாவுககு 
இறுதி மரியகாரெ மசலுத்தினர.   


