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சட்ட எரிப்பு  
மாவீரர் நாள்!

சு�.வீர�ாண்டி்ன்

நவம்பர் 26 -  

தமிழக, இந்திய, உலக 

அளவில் வரலாற்றுச் சிறப்புப் 

ப்பற்ற  நாள் ஆகும. 

1957 நவம்பர் 26 -  அரசமைப்புச் 

சட்டதமதக் பகாளுததி விடடுத 

தந்மத ப்பரியாரும, 4000 

பதாண்டர்களும சிமற 

புகுந்தனர். எனவவ இந்த 

நாள், தமிழக வரலாற்றில் 

இ்டம ப்பறும நாள். 

இவத நவம்பர் 26 அன்றுதான், 1949 ஆம ஆணடு, இந்திய 

அரசமைப்புச் சட்டததிற்குக் குடியரசுத தமலவர் ஒப்புதல் 

வழங்கினார். எனவவ இந்திய அளவிலும இந்த நாள் தனி 

இ்டம ப்பறுகிறது. 

உலக அளவிவலவய, ைக்கள் விடுதமலப் வ்பாராட்டததிற்காகப் 

முப்்பம்டகமள ந்டததிய ைாவீரன் பிர்பாகரன் பிறந்த நாளும 

இந்த நவம்பர் 26 தான். அது 1954 ஆம ஆணடு, எனவவ 

உலக அளவிலுை இந்த நாளுக்குத தனி இ்டம உணடு!

1950-களில் திராவி்டர் கழகமும, திமுகவும பதா்டர்ந்து 

்பல வ்பாராட்டங்கமள ந்டததிக் பகாணவ்ட இருந்திருக்கின்றன. 

அந்தப் ்பதது ஆணடுகமளத தமிழகததின் வ்பாராட்ட 

ஆணடுகள் என்வற குறிக்கலாம. 

அமவ எல்லாவற்றிற்கும வைலாக, நம்டப்பற்ற உச்சகட்டப் 

வ்பாராட்டம சட்ட எரிப்பு வ்பாராட்டம! அதுவமரயில் 

அப்்படி ஒரு வ்பாராட்டம தமிழநாடடிவலா, பிற ைாநிலங்களிவலா 

ந்டந்தவத இல்மல என்று கூறலாம.  

அரசாங்கவை அப்்படி ஒரு வ்பாராட்டதமத எதிர்்பார்க்கவில்மல. 

ஒவபவாரு குற்றததிற்கும என்ன தண்டமன என்று பசால்லும 

அரசியல் சட்டததில் கூ்ட, சட்டதமத எரிததால் அதற்கு 

என்ன தண்டமன என்னும குறிப்பு காணப்்ப்டவில்மல. 

ஏபனனில், அப்்படி யாவரனும பசயவார்கள் என்று சட்டதமத 

இயற்றியவர்கவள கூ்ட எணணிப் ்பார்ததிருக்க முடியாது. 

அந்தச் சிக்கலான சூழநிமலயில் தமிழநாடு சட்டைன்றம 

அது குறிதது விவாதிதது, 

இந்திய அரசமைப்புச் 

சட்டதமத யாவரனும 

பகாளுததினால் மூன்று 

ஆணடுகள் வமர சிமற 

தண்டமன என்னும புதிய 

சட்டதமத உருவாக்கி, 

அதற்கு ஒன்றிய அரசின் 

ஒப்புதமலயும ப்பற்றது!

 வ்பாராட்டம ந்டப்்பதற்கு 

இரணடு வாரங்களுக்கு 

முன்வ்ப அந்தச் சட்டம 

நிமறவவற்றப்்படடு 

விட்டதால், இனிவைல் யாரும வ்பாராட்டததிற்கு வர 

ைாட்டார்கள் என்று அரசு கருதியது. அப்்படிவய வந்தாலும 

50, 100 வ்பருக்கு வைல் வர வாயப்பு இல்மல என்்பது அரசின் 

கணிப்்பாக இருந்தது. ஆனால் ஏறததாழ நான்காயிரம 

பதாண்டர்கள் அந்தப் வ்பாராட்டததில் கலந்து பகாண்டனர்.  

ஆறு ைாதம பதா்டங்கி, இரணடு ஆணடுகள் வமர தண்டமன 

விதிக்கப்்பட்டது.  அயயா ப்பரியாரும சிமற புகுந்தார்.

சிமறயில் மிக வைாசைான உணவு வழங்கப்்பட்டது. ்பலர் 

உ்டல் நலைற்றுப் வ்பானார்கள் ஆனாலும உறுதி குமலயவில்மல. 

்படடுக்வகாடம்ட இராைசாமி, ைணல்வைடு பவள்மளச்சாமி 

உள்ளிட்ட 15 வ்பர் சிமறயில் இறந்தார்கள். இந்தியச் சட்டம 

சாதிமய ்பாதுகாக்கும சட்டைாக இருக்கிறது என்்பவத 

வ்பாராட்டததிற்கான அடிப்்பம்டக் காரணம. அதனால் தான் 

விடுதமலயாகி பவளிவய வந்த பிறகும, நான் பவளிவய வந்து 

என்ன ்பயன், சாதிமயப் ்பாதுகாக்கும நிமல இன்னமும 

அப்்படிததாவன இருக்கிறது என்று வருந்தினார் தந்மத 

ப்பரியார். 

அந்தப் வ்பாராட்டம இறுதி பவற்றிமயக் பகாணடு வந்து 

வி்டவில்மல என்றாலும, ஒரு மிகப்ப்பரிய எழுச்சிமய ைக்களி்டம 

ஏற்்படுததியது. இந்தியாவவ அந்தப் வ்பாராட்டதமத மிரணடு 

வ்பாயப் ்பார்ததது. எனவவ, அந்த நவம்பர் 26 இன்மறக்கும 

ைமறக்க முடியாத நாளாக, வீர வணக்கம பசலுதத வவணடிய 

நாளாக இருக்கிறது!
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திருக்குறள் குறித்துப் ப்பசத்்தெரிநதெ ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவிக்குத் 
திருவள்ளுவர் ்சொல்லும அடக்்கமுடடடையும, நொவடக்்கமும எப்்படித் 
்தெரியொைல் ப்பொயிற்று?

அவர் ஒரு சனொதெனவொதி. அதெனொல்  ்தெரியொைல் ப்பொ்கலொம.  
இநதியொவின் வரலொறு என்்பது ஆரியத்திற்கும, ்பவுத்தெத்திற்குைொன ப்பொர் 
என்று ் சொல்வொர் அறிஞர் அமப்பத்்கர்.

 இதில் ஒரு நுட்பைொன ்சய்தி இருக்கிறது. அவர் ்சொல்வொர், 
இநதியொவில் இரண்டு இனங்கள்தெொன் இருக்கின்றன.  ஒன்று திரொவிட 
இனம, ைற்்றொன்று ஆரிய இனம. ஆ்கபவ ஆரிய-திரொவிடப் ப்பொர்தெொன் 
இநதிய வரலொறு என்்படதெப் ்பவுத்தெத்டதெ முன்னிறுத்தி உறுதி ் சய்கிறொர், 
அமப்பத்்கர்.

வரலொறு என்றொல் என்ன்வன்பற ் தெரியொதெ ஆளுநர் ரவி ் சொல்கிறொர், 
திரொவிட இனம என்ற ஓர் இனம இஙகு இல்டல, இருநதெதில்டல என்று.

சனொதெனத்டதெத் தூக்கிப்பிடித்துக் ் ்கொண்டிருக்கும ஆளுநர் ஆர்.என்.
ரவிக்கு அவருடடய சனொதென நூல்்களில் இருநபதெ திரொவிடத்டதெப் ்பற்றிச் 
சில சொன்று்கடைச் ் சொல்லலொம.

* ைனுஸ்மிருதி, ்பத்தெொம அத்தியொயம 43/44ஆம ்பொடல்்களில், 
்பொர்ப்்பனர்்கடைப் ்பணிநது வணங்கொதெ ் ்பைண்டர்கர், ஒடரர், “திரொவிடர்’’, 
்கொமப்பொஜர், யவணர், சொ்கர், ்பொரதெர், ்பஹலவர், சீனர், கிரொதெர், தெரதெர், 
்கசர் ஆகிபயொர் சூத்திரக் குடியினர் ஆவொர்  என்று ்சொல்வதென் மூலம, 
‘திரொவிட’ இனத்டதெச் சுடடிக் ்கொடடுகிறது ஆரிய ைனுஸ்மிருதி.

* ்பொர்ப்்பனப் புரொண, இதி்கொசங்களின் மூதெொடதெயர்்களில் ஒருவரொன 
சத்திய விரதெடரப் ்பற்றிச் ்சொல்லுமப்பொது ்பொ்கவதெ புரொணம, “திரொவிட 
ைன்னன்’’ என்று குறிப்பிடுவதில் இருநது 
திரொவிடடர அஙகீ்கரிக்கிறது, ்பொ்கவதெ 
புரொணம.

*  ஐ த் தி ப ர ய  பி ர ொ ைணத்தில் 
விசுவொமித்திரர் வழித்பதெொன்றல்்களில் 
விருஷலர்்கடைக் குறிக்குமிடத்தில் 
புண்டரர், ச்பரர், புளிநதெர் வரிடசயில் 
“திரொவிடர்’’ என்று  திரொவிட இனத்டதெ 
உறுதிப்்படுத்துகிறது, ஐத்திபரய புரொணம.

* வட்ைொழி வித்தெ்கரொன குைரிலப்்படடர் 
“திரொவிட ்பொஷொ’’ என்று ்சொல்லித் 
திரொவிட இனத்டதெப் ்பதிவு ் சய்திருக்கிறொர்.

* ‘சைஸ்கிருதெ மூலங்கள்’ என்ற நூடல 
எழுதிய ப்பரொசிரியர் பஜ.மூர் (J.Muir) 
“திரொவிடம’’ என்்படதெ ‘வி்பொடஷ’ அதெொவது 
சிறு ்பொ்கதெம என்று குறிப்பிடும வடநூலொர், 
திரொவிடர்்களின் ்ைொழிடயத் ‘திரொவிடி’ 
என்று ்பதிவு ்சய்துள்ைடதெ எடுத்துக் 
்கொடடுகிறொர்.

* திரொவிடி என்்பது ்சைரபசனி 
உள்ளிடட மூல ்பொ்கதெ ் ைொழி்களுள் மூத்தெ 
்ைொழி என்று “தெமிழ்”்ைொழிடயக் 

குறிப்பிடுகிறொர், வட்ைொழி அறிஞரொன ்பொபு இரொபசநதிரலொல் மித்ரொ.

* டொக்டர் அமப்பத்்கர், “ரிக் பவதெத்தில் நொ்கர்்கடைப் ்பற்றிக் குறிப்பிடும 
ப்பொது, நொ்கர்்கள் மி்கப் ்பண்டடய ்கொலத்து ைக்்கள் என்்படதெ எடுத்துக் 
்கொடடுகிறது. நொ்கர்்கள் எவவட்கயிலும ஆதிவொசி்கைொ்கபவொ அல்லது 
நொ்கரீ்கைற்ற ைக்்கைொ்கபவொ இருநதெது இல்டல என்்பது நிடனவு 
கூரத்தெக்்கது” என்று ் சொல்லும அமப்பத்்கர், திரொவிடர்்கள், நொ்கர்்கள் என்்பது 
ஓர் இனைக்்களின் ்வவபவறு ்்பயர்்கள் என்றும, திரொவிடர்்கள், 
நொ்கர்்கைொ்கத் “்தென்னிநதியொவில்’’ ைடடுமில்லொைல்  வட இநதியொ முழுவதும 
்பரவியிருநதெனர் என்்பதும வரலொற்று உண்டை என்று அழுத்தெைொ்கச் 
்சொல்கிறொர்.

* சி.எப்.ஓல்டொம தென்னுடடய ‘சூரியனும நொ்கங்களும’ என்ற நூலில், 
“திரொவிட ைக்்கள் ்பண்டடக்்கொலம முதெபல பசரர்்கள், பசொழர்்கள், 
்பொண்டியர்்கள் எனப் பிரிநது இருநதிருக்கிறொர்்கள்” என்கிறொர்.

* ்ைொஹஞசதெொபரொ அழிவுற்ற நொ்கரீ்கைொ்க இருப்பினும  அது, 
ஆரியர்்கள் இநதியொவுக்கு வருவதெற்கு முன்ப்ப இஙகு ்பரவியிருநதெ மி்கப் 
்படழய திரொவிட நொ்கரீ்கைொ்க இருநதெதெொ்கத் தென் ‘உல்க வரலொறு’ நூலில் 
ஜவ்கர்லொல் பநரு ்பதிவு ் சய்திருப்்பது ்கருதெத்தெக்்கது.

* “தெமிழ் என்னும ்சொல்லுக்கு பநர் வட்ைொழிச் ்சொல் “திரொவிடம’’ 
என்்பதெொகும. இச்்சொல் தெமிழர் அல்லது திரொவிடர் வொழ்நதெ நொடடடயும, 
அவர்்கள் ப்பசிய ்ைொழிடயயும ஒன்றொ்கக் குறிப்்பதெொகும” என்று 
‘்கொல்டு்வல் ஒப்பிலக்்கணம - கிரீயர்்ஸன் ் ைொழியொரொய்ச்சிக் குறிப்பு்களுடன்’ 
என்ற நூலில் ் தெளிவொ்கச் ் சொல்கிறொர், அறிஞர் கிரீயர்்ஸன்.

இன்டறக்குத் திரொவிடம என்றொல் ்பகுத்தெறிவு, சமூ்கநீதி என்றும, வடவர் 
ஆதிக்்கத்திற்கு எதிரொ்கவும எழுநது நிற்கிறது.

திரொவிடர் சங்கம, ்தென்னிநதிய நல 
உரிடைச் சங்கம (நீதிக்்கடசி), திரொவிடர் 
்கழ்கம, திரொவிட முன்பனற்றக் ்கழ்கம 
என்று வைர்நது தெமிழ்நொடடட ஆடசி 
்சய்கின்ற நிடலயில்,  திரொவிடம என்்பது 
் ்ப ொ ய் ,  தி ர ொ வி ட ம  
என்்பபதெ இஙகு இருநதெதில்டல என்று 
தெமிழ்க ஆளுநர்  ்சொல்கிறொர் என்றொல் 
அவருக்கு வரலொறு ் தெரியவில்டல என்்பது 
ைடடுமில்டல; அவர், அவருடடய ஆளுநர் 
ப வடலடய க்  கூ ட  ஒழுங ்க ொ ்க ச் 
்சய்யவில்டல என்பற பதெொன்றுகிறது.

்பொ.ஜ.்க வின் ரப்்பர் ஸ்டொமப்்பொ்கவும, 
ஆர்.எஸ்.எஸ் ஏ்ஜண்டொ்கவும இருநது 
்்கொண்டு ஆரொய்ச்சி ்சய்வடதெ விடடு 
விடடுத் தெமிழ்நொடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி 
விடரநது ்பதெவி வில்க பவண்டும.

திரொவிடர்்கள் யொர் என்ற ்கவடல இனி 
ஆளுநருக்கு பவண்டொம , அடதெத் 
திரொவிடர்்கைொகிய நொங்கள் ்பொர்த்துக் 
்்கொள்கிபறொம.

‘திராவிடம்’ ப�ாய்ாம்!
உளறுகிறார் ஆளுநர்!!

எழில்.இளங்கோவன்
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19-11-2022 அன்று சென்்னை, தேனைாமதபேட்டை, அன்பேகத்தில் கருஞெட்டைப் 
பேதிப்பேக செளியீடைாக,  பிரபேஞென் எழுதிய “ஈதராடு ேமிழர் உயிதராடு”, 
விடுே்ை இராதெந்திரன் எழுதிய “ஆர்.எஸ்.எஸ்.ஓர் அபோயம’’,  நா.காமராென் 
எழுதிய “ஒரு குயிலின் தபோர்ப்போடடு’’ ஆகிய மூன்று நூல்க்ைத்  
தி.மு.கழகத் து்ைப் சபோதுச் செயைாைர் ஆ.ராொ செளியிடடுச் சிறப்பு்ரயாற்றினைார்.  
திரு.செந்திைதிபேன், ெழககறிஞர் அஜிோ, மருத்துெர் ோயப்பேன் ஆகிதயார் 
இந்நூல்கள் குறித்து அறிமுக உ்ரயாற்றினைர். தபேர்ெத் தோழர்கள் ‘சபேல்’ 
ராஜன் ே்ை்ம ோஙக, ொரோதேவி ெரதெற்பு்ரயாற்ற, எடவின் சோகுப்பு்ர  
ெழஙக இந்நிகழ்ச்சிககு இராகிைா நன்றி கூறினைார். தோழர்கள் சுபே.வீரபோண்டியன், 
கவிஞர் கலி. பூஙகுன்றன், நாடைாளுமன்ற உறுப்பினைர் டி. தக. எஸ். இைஙதகாென், 
மா.உமாபேதி, ஆ.சிஙகராயர், சிற்பி செல்ெராசு, அ.ைாரன்ஸ், கார்த்தி, திராவிடைமணி, 
செற்றிச்செல்ென், தைாக போைன்  உள்ளிடடை பேைரும கைந்து சகாண்டைனைர்.

ராஜீவகாந்தி சகா்ை ெழககில் இருந்து விடுே்ை சபேற்ற திரு.இரவிச்ெந்திரன், 
திராவிடை இயககத் ேமிழர் தபேர்ெப் சபோதுச் செயைாை்ர 22-11-2022 
அன்று தபேர்ெத் ே்ை்ம அலுெைகத்தில் மரியா்ே நிமித்ேமாகச் 
ெந்தித்ோர். அப்தபோது தபேர்ெத் தோழர்கள் எழில்.இைஙதகாென்,  
‘சபேல்’ ராஜன், கார்த்திக, தைாகபோைன், சித்ரா ஆகிதயார் உடைன் இருந்ேனைர்.

îIöó£Œ «õ˜ H®! àôªèô£‹ A¬÷ MK!

வாளைவிட ஆபத்ானது நூல்!
“யொதும ஊபர யொவரும ப்களிர்” என்று உலகுக்குத் 

பதெொழடைடயச் ் சொல்லிக் ட்க்கடை நீடடியவர்்கள் தெமிழர்்கள்.

அதெற்்க ொ ்க  அநநிய ர் ்களின் அதி்க ொ ர த்டதெயும , 
ஆதிக்்கத்டதெயும ஏற்்பவர்்கள் அல்லர் தெமிழர்்கள்.

வலிடை வொய்நதெ ைன்னர்்கைொன அபசொ்கர், அக்்பர் ப்பொன்ற 
ப்பரரசர்்களின் ப்பரரசு்கள்  இநநொடடில் விரிவடடநதெ ப்பொதும, 
அடவ்கைொல் தெமிழ் நொடடின் எல்டலடயக் கூட மிதிக்்க 
முடியவில்டல. வடவர்்கடைப் புறமுதுகிடடு ஓடச் ் சய்தெவர்்கள் 
தெமிழர்்கள்.

புறப்்பட்கவர்்கடைக் ்கைத்தில் எதிர்்்கொள்ைலொம, 
்வல்லலொம.

ஆனொல் ் சொக்்கடடொன் சகுனிக் கும்பல்்கள் அப்்படியில்டல. 
கூட இருநபதெ ்கழுத்தெறுப்பு பவடல்கடைச் ் சய்து பசர்நதெொடரக் 
்்கொல்லியொ்க உரு்வடுப்்பது அடவ்களின் குணம.

தெமிடழத் தெமிழ்நொடடில் சங்கம அடைத்து வைர்த்தெ 
்சய்திடய இடறயனொர் ்கைவியலுடர மூலம அறிகிபறொம.

இப்ப்பொது ஆர்.எஸ்.எஸ். மு்கமூடியொன பிரதெைர் பைொடி 
கிைமபி விடடொர், ்கொசியில் ப்பொய் தெமிழ் வைர்க்்கப் ப்பொகிபறன் 
என்று.

தெமிழில் வணக்்கம ்சொல்வொர், திருக்குறள் ்சொல்வொர், 
யொதும ஊபர ்பொடடடயும ்பொடுவொர், தெமிழ் அழிநது விடக் 
கூடொது என்று கூப்்பொடும ப்பொடுவொர். எல்லொம நடிப்பு!

ப்கநதிர வித்யொலயொக்்களில் தெமிழுக்குத் தெடட, தில்லி 
்பல்்கடலக்்கழ்கத்தில் இநதி ்கடடொயம, பஜ.என்.யு. ்பல்்கடலக் 
்கழ்கத்தில் ்கொலியொ்க உள்ை தெமிழ்ப் ப்பரொசிரியர் ்பதெவி 
நிரப்்பப்்படவில்டல, தெமிழ்நொடடு வஙகி்களில் தெமிழர்்களுக்கு 
பவடலயில் முன்னுரிடையில்டல, இரயில்பவயில் தெமிழர்்கள் 
புறக்்கணிப்பு... இன்னும ் சொல்லிக் ் ்கொண்பட ப்பொ்கலொம. 

தெமிடழ வைர்ப்்பதென்று பைொடியின் பநொக்்கம. தெமிடழச் 
்சொல்லி, அதெற்குள் ைதெத்டதெ நுடழத்துத் தெமிடழ அழித்து 
இநதிடய /சைஸ்கிருதெத்டதெ நிடலநிறுத்தும ்சொக்்கடடொன் 
பவடலடயச் ் சய்கிறொர், அவர். 

வொடை விட நூல் ஆ்பத்தெொனது.

வடக்ட்க எதிர்்்கொள்ளும ்தெற்குச் சூரியன், ‘திரொவிடம’ 
ஒன்று தெொன்.

தெமிழர்்கபை! அணி திரள்பவொம வொருங்கள், முதெல்வர் 
ஸ்டொலின் தெடலடையில்!

ப�ாதுச் பெ்லாளருடன் ெந்திப்பு

மூன்று நூல்்கள் அறிமு்கம்
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 ஒன்றிய அரசு வாரணாசியில் 

காசி தமிழச் சங்கைம நிகழச்சி 

ந்டததி, தமிமழ வளர்க்கப் வ்பாவதாக 

ஒரு ்பரப்புமரயிமன க்டந்த சில 

நாடகளாகவவ பசயது வருகிறது. 

ஆனால் இவர்களுக்குத தமிமழ 

வளர்ப்்பது எல்லாம ஒரு ப்பாருடவ்ட 

இல்மல என்்பமதத தமிழர் 

ஒவபவாருவரும அறிவர். இது 

தமிழர்கமள ஏைாற்றும ஒரு தந்திரம, 

அவவளவுதான்.

 காசி தமிழச் சங்கததிற்காக 

ஒரு வமலதளம பதா்டங்கப்்படடுள்ளது. 

அந்தத தளததிற்குப் வ்பானாவல 

ஒன்றிய அரசின் வவ்டம பவளிப்்படடு 

விடும. தமிமழ  வளர்க்கப் 

வ்பாவதாகச் பசால்லிக் பகாள்ளும 

இவர்கள் அந்த வமலதளப் ்பக்கதமதக் 

கூ்ட தமிழில் வடிவமைக்கவில்மல 

(்பார்க்க - ்ப்டம). இந்தி, சைஸ்கிருத 

வார்தமதகள்தான் அந்தப் ்பக்கததில் 

கூடுதலாக முக்கியததுவம ப்பற்றுள்ளன.

வாரணாசியில் தமிழ்...! 
தில்லியில் இந்தி...!

வவற்றிசவசெல்வன்
 இமதவி்ட மிக வைாசைான 

சம்பவம என்னபவன்றால் 

வாரணாசியில் தமிமழ 

வளர்ப்்பதாகச் பசால்லும 

வைாடியின் ஒன்றிய அரசு, 

அதன் கீழ இயங்கும தில்லிப் 

்பல்கமலக்கழகததில் இந்திமயக் 

கட்டாயம ஆக்கியுள்ளது. தில்லிப் 

்பல்கமலக்கழக ைாணவர்களுக்கு 

இந்தி பைாழித வதர்வு கட்டாயம 

என்கிறது அப்்பல்கமலக்  

கழகததின் 11.11.2022ஆம நாளிட்ட 

அறிவிப்பு. 

திருக்குறமளத தப்புத தப்்பாக 

ஒப்பிதவதா, தமிழச் சங்கைம 

ந்டததி அதில் தமிழர் சிலமரத 

தூணடில் புழுக்கமளப் வ்பால் 

்பயன்்படுததிவயா ்பாஜகமவ 

வளர்தது வி்டலாம என்று கனவு 

காணகிறார்கள். அது பவறும 

்பகற்கனவு ைடடுவை என்்பமதக் 

காலம இவர்களுக்கு உணர்ததும.

உ்ரதெந்ேர் என்று ேமிழுைகம 
சபேரு்மதயாடு அ்ழககும சபேரும 
புைெர் ஒை்ெ சி.து்ரொமி 
அெர்களுககும, தைாகாமபோள் 
அம்மயாருககும 1936ஆம 
ஆண்டு, திருெண்ைாம்ை 
மாெடடைம, செயயாறுககு அருகில் 
உள்ை ஒை்ெ என்ற ஊரில் 
பிறந்ேெர் ஒை்ெ து.நடைராென் 
அெர்கள். இெர் 1992ஆம ஆண்டு 
முேல் 1995ஆம ஆண்டு ெ்ர 
ேஞ்ெத் ேமிழ்ப் பேல்க்ைககழகத்தின் 
து்ைதெந்ேராகவும, 2014ஆம ஆண்டு செமசமாழித் 
ேமிழாயவு நிறுெனைத்தின் து்ைத் ே்ைெராகவும 
சபோறுப்தபேற்றுத் திறமபேடைச் செயைாற்றியுள்ைார். ேன் 
ேந்்ே்யப் தபோைத் ேமிழின் மீது ஆழ்ந்ே பேற்றுக 
சகாண்டு ொழ்விகக ெந்ே ெள்ைைார், தபேரறிஞர் அண்ைா, 
கமபேர் காடசி, கமபேர் விருந்து, ெஙக இைககியப் சபேண்போற் 
புைெர்கள் உள்ளிடடை நூல்க்ை எழுதியுள்ைார். முதுசபேரும 
ேமிழறிஞரானை இெர் ேன் 86ஆம ெயதில் 21-11-2022 
அன்று காைமானைார். ஒை்ெ நடைராெனைார் அெர்கள் 
ம்றவுககுப் புகழ் ெைககம செலுத்துகிதறாம.

ஒளவை நடராசனார்
அன்்றய ேஞ்ெ மாெடடைம திருொரூரில் 

10-09-1931ஆம ஆண்டு ெந்தியாகு - 
ஆதராககிய தமரி அம்மயாரின் மகனைாகப் 
பிறந்ோர் ஆரூர்ோஸ். இெரின் இயற்சபேயர் 
ஏசுோஸ். அந்ேக காைத்தில் தி்ரயுைகில் 
புகழ் சபேற்றிருந்ே ேஞ்ெ ரா்மயாோஸிடைம 
1955ஆம ஆண்டு உேவியாைராகச் தெர்ந்ோர். 
அெரிடைம இருந்து ஒரு க்ே்ய எப்பேடித் 
தி்ரகக்ேயாக ெடிெ்மப்பேது, எப்பேடிக 
காடசிக்ை அ்மப்பேது, உ்ரயாடைல்க்ை 
எப்பேடி எழுதுெது தபோன்ற தி்ரப்பேடை 
நுணுககஙக்ை உள்ொஙகிக சகாண்டைார் ஆரூர்ோஸ். 
1959ஆம ஆண்டு ‘ொழ ்ெத்ே சேயெம’ என்ற பேடைத்திற்கு 
ெெனைம எழுதிய ஆருர்ோஸ், பின்னைர் 500 பேடைஙகளுககு ெெனைஙகள் 
எழுதியுள்ைார். அன்்றய முன்னைணி க்ே ஆசிரியர்கைானை 
இைஙதகாென், ே்ைெர் க்ைஞர் அெர்களுடைன் நல்ை நடபுடைன் 
இருந்ே ஆரூர்ோஸ் சிொஜி, எம.ஜி.ஆர், எஸ்.எஸ்.ஆர், சஜமினி 
உள்பேடை பேைரின் பேடைஙகளுககு ெெனைம எழுதிப் புகழின் உச்சிககுச் 
சென்றார். இ்ெ ேவிர ஆரூர்ோஸ் திருககுறளின் மீது ஆழ்ந்ே 
பேற்று சகாண்டிருந்ோர். இெர் முது்ம காரைமாக 20-11-2022 
அன்று ேன் 91ஆம ெயதில் காைமானைார். ஆரூர்ோஸ் அெர்கள் 
ம்றவுககுப் புகழ் ெைககம செலுத்துகிதறாம.

ஆருர்்ாஸ்

மவைவு எய்தினார்்கள்


