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சமூக நீதியின்  
சரித்திரம் த�ொடர்கிறது!

 சுப.வீரபாண்டியன்

தலையங்கம் மா.உதயகுமார்

நீட் த�ொற்றிலிருந்து  
மொணவர்களைக் ்கொப்பொம்!

முடியட்டும்  
்மொடி ஆட்சி!
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பெரியார�ாடு முடிந்துவிடும் என்று 
நினைத்ார்கள். ஆைால் அயயாவின் 
்கருதது்கனை, அறிஞர அண்ா, ்ன் 
அ�சின் வழியும், ஆசிரியர வீ�மணி சமூ்கத 
்ைததின் வழியும்  ப்காணடு பசன்்ார்கள். 
அண்ாவின் வாழ்ாள் அறுெதுக்குள்  
முடிந்து விட்டது என்று அ்கமகிழந்து 
சிலர அ்னைக் ப்காண்டாடிைார்கள். 
அண்ாவிற்குப் பின் ் னலவர ்கனலஞர 
அ்னை அதி�டியா்க மக்்களி்டம்  
எடுததுச் பசன்்ார. 

்கனலஞருக்குப் பின் நிம்மதிப்  
பெருமூச்சு விட்டார்கள். ்கனலந்து  
விட்டை தி�ாவி்டமும், சமூ்க நீதியும் 
என்று ்க்க்குப் ரொட்டார்கள். ் ைெதி 
சைா்ைததுக்குப் ெணிந்து விடுவார 
என்று ்வ்ா்க ்ம்பிைார்கள். சமூ்க 
நீதியின் சரிததி�ப்  ெய்ம் ப்ா்டரகி்து 
என்ென் இப்ரொது ஒவபவாரு 
்ாளும் ்ம் ்ைெதி்ான் எதிரி்களின் 
ப்ற்றிப்பொடடில் அன்ந்து பசால்லிக் 
ப்காணடிருக்கி்ார. 

பெரியார வல்லிைம், அண்ா 
பமல்லிைம் என்று்ான் ்ாரம 
்கருதிரைாம். ஆைால், வல்லிைதன் 
வ�லாற்றில் ெதிய னவத் பமல்லிைமா்க 
அண்ா தி்கழந்்ார. அர் ரொலத்ான், 
்கனலஞர  வல்லிைம் ,  ்ை ெதி 

சமூக நீதியின்  
சரித்திரம் த�ொடர்கிறது!

 சுப.வீரபாண்டியன்
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பமல்லிைம் என்று ெலரும் ்கருதிைர. 
ஆ்டாமல், அனசயாமல், ஆ்டம்ெ� 
அறிவிப்பு்கள் ஏதுமில்லாமல் ்ைெதி 
பசயதுப்காணடுள்ை பசயல்்கனைப் 
ொரக்கும்ரொது  முன்ைவர்கரை 
ெ�வாயில்னல ரொலிருக்கி்ர் என்று 
சிலர மு்கம் சுருங்கி  நிற்கின்்ைர.  

ஒரு வி்ததில் ்ைெதியின் ொணி,  
அண்ாவின் ொணியா்கத்ான் 
இருக்கி்து .  ்ந்ன் பெரியான� 
விடடுப் பிரிந்்வு்டன், திருமூலரின் 
பசால்பலடுதது, “ஒன்ர் குலம் ஒருவரை 
ர்வன்” என்்ார அண்ா. எதிரி்கள் 
ஏமாந்் இ்டம் அது்ான். அண்ா, சாதி  
மறுப்பு, ெகுத்றிவுக் ப்காள்ன்க்கனைக் 
ன்க்கழுவி   விட்டார என்று எணணிைர. 
அண்ாவின்  அறிவுத  தி ்ன் 
அவர்களுக்குப் புரியவில்னல. 

ஒன்ர் குலம், எல்ரலாரும்  ஒர� 
சாதி என்்ால் என்ை பொருள்?  
சாதி்கள் இல்னல, சாதி ஏற்்த்ாழவு்கள் 
இல்னல என்று்ான் பொருள். சாதி 
மறுப்னெத்ான் அண்ா திருமூலரின் 
வரியின் மூலம் பசான்ைார. “ஒருவரை  
ர்வன்” என்்ார�, அது ்க்டவுள்  
ஏ ற் பு ் ா ரை  என்் ால் ,அதுவும்  
இல்னல .  முப்ெதது முக்ர்காடித 
ர்வர்கனைச்  சுருக்கி, ஒன்று என்னும் 
எணணிக்ன்கயில் ப்காணடுவந்து 
நிறுததிைார. அது மடடுமல்லாமல், 
அந்்த ர்வனை யார என்ர்ா, அந்்த 
ர்வனை வ்ங்்க ரவணடுபமன்ர்ா 
எ ப் ரெ ா ் ா வ து  அ ண ் ா 
ரெசியிருக்கின்்ா�ா?  இல்னல, எங்கும், 
எப்ரொதும் அவர எந்்த ர்வன் 
குறிததும் ரெசியர் இல்னல. அ்னைப் 
ெற்றி மற்்வர்கள்்ாம் ரெசிக் ப்காணர்ட 

இருந்்ார்கரை அல்லாமல், அண்ா 
ரெசரவ இல்னல. 

அ ர ்  உ த தி ன ய த ் ா ன் 
6 0  ஆ ண டு ்க ளு க் கு ப்  பி ் கு 
 இப்ரொது ்மிழ்கம் ்ம் ்ைெதியி்டம் 
ொரக்கி்து. மு்லனமச்ச�ா்கப் ெ்வி 
ஏற்்தும், ்ன்னைப் ெற்றிய குறிப்பில் 
“we belong to dravidian stock” என்று 
ெதிரவற்றிைார. அ்னை ஆ்ரிததும், 
எதிரததும் ெலரும் ரெசிைார்கள். மு்ல்வர 
இன்றுவன�யில் ஏதும் ரெசவில்னல. 

ெ்விரயற்்வு்டன் ,  மு்ல்வர 
பெரியார தி்டலுக்கு வந்்ார. அனைததுச் 
சாதியிைரும் அரச்ச்க�ா்கலாம் என்னும் 
சட்டதன் நின்ரவற்றிவிடடு, மீணடும் 
தி்டலுக்கு வந்்ார. எந்் இ்டததில், 
்னலவர ்கனலஞர ் ந்ன் பெரியாருக்கு 
உறுதி அளித்ார�ா, அந்் இ்டததில் 
்ம் மு்ல்வர ர்ரில் வந்து நின்்ார. 
அப்ெடித்ான், யாரும் எதிரொரக்்கா் 
வன்கயில், பெரியார பி்ந்் ்ானைச்  
சமூ்க நீதி ் ாள் என்று அறிவித்ார.  

அறிவிப்ரொடு நின்றுவி்டவில்னல. 
 அந்் ் ாளில், அ�சு அலுவல்கங்்களில்  
அனைவரும் உறுதிபமாழி ஏற்றுக்ப்காள்ை  
ரவணடும் என்்ார. அந்் உறுதிபமாழியில் 
தி�ாவி்டக் ்கருததியல், ்மிழ உ்ரவு, 
சுயமரியான், ெகுத்றிவு, ஜை்ாய்கம், 
சர்கா்�ததுவம் எல்லாம் இருக்கின்்ை. 
அ்ற்்காை ஆன்னயயும் பி்ப்பிதது 
விட்டார.  

சட்டமன்்ததிற்கு பவளிரய சிலர 
சத்மில்லாமல் முைகிைார்கள் .  
ஆைால் அவர்களின் ்கடசியும் கூ்ட, 
சட்டமன்்ததில் வ�ரவற்றுப் ரெசியது. 
ொ�தியாருக்கும் ,  வ .உ . சி . க்கும்  
ஒ ன் று மி ல் னல ய ா  எ ன் று  சி ல 
‘ர்ஷெக்்ாஸ்’ ர்கட்டைர. இதுவன�யில் 
எந்் அ�சும் பசயயா் சி்ப்பு்கனை  
வ.உ.சி.க்கும், ொ�திக்கும் மு்ல்வர 
வ ழ ங் கி த  தீ ர ம ா ை ங் ்க ன ை 
நின்ரவற்றிைார. முை்கல்்களுக்கு ஒரு 
முற்றுப்புள்ளி வந்துவிட்டது. 

சமூ்க நீதியின் சரிததி�ம் ப்ா்டரகி்து. 
பெரியாரின் தி�ாவி்டக் ்கருததியனல 
ஏந்தி, அறிஞர அண்ாவின் ொன்யில், 
இன்று  இன்பைாரு ்கனலஞ�ாய எங்்கள்   
்ைெதி! 
� நன்றி: முரச�ொலி
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தி�ாவி்ட இயக்்கத ் மிழர ரெ�னவயின் 
சாரொ்க, 2021 ஆம் ஆணடு பசப்்டம்ெர 
திங்்கள் 15 , 17 ஆம் ் ாள்்களில் ரெ�றிஞர 
அண்ா, ் ந்ன் பெரியார பி்ந்்்ாள் 
விழாவில், அவர்களின் ெ்டங்்களுக்கு 

“தெரியொர்-அண்ொ பிறந�நொள்
பெரவையின் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் !”

பசயலாைர முன்னினலயில் புலவர 
தி.்க.சுப்பி�மணியம் தி்ந்து னவத்ார. 
அ்னைத ப்ா்டரந்து அறிஞர 
அண்ா அவர்கனைப் ெற்றித 
ர்ாழர்கள் நினைவுன�்கைா்கக் 
்கலந்துன�யாடிைார்கள்

நின்வா்கப் பொதுச் பசயலாைர 
ர்ாழர சுெ.வீ�ொணடியன் அவர்கள் 
அறிஞர அண்ா குறித்ப் ெல்ரவறு 
பசயதி்கனைத ப்ாகுதது வழங்கிைார.

இ ந் நி ்க ழ வி ல்  ர ் ா ழ ர ்க ள்  
சுெ.வீ�ொணடியன், எழில்.இைங்ர்காவன், 
பொள்ைாச்சி மா.உமாெதி, ஆ.சிங்்க�ாயர, 
“பெல்” இ�ாஜன், அ.லா�ன்ஸ், 
தி.்க.சணமு்கம், எடவின் �ாஜ், பசல்வின், 
இ�ா. உமா, சா�்ார்வி,  இக்லாஸ், 
முதன்யா கும�ன், ்காரததிக், பஜய சூர, 
மணிமா்ன், பசந்்ாமன�க் ்கண்ன், 
அரசாக் உள்ளிடர்டார ்கலந்து ப்காணடு 
நி்கழச்சினயச் சி்ப்பித்ைர.

17-09-2021 அன்று ்ந்ன் பெரியார 
பி்ந்் ்ானைபயாடடிப் ரெ�னவயின் 
ப்காடினய அலுவ்கக்தின் முன் ஏற்றி 
னவத்ார ர்ாழர சுெ.வீ�ொணடியன் 
அவர்கள். அன்த ப்ா்டரந்துத 
்மிழ்ாடு மு்லனமச்சர மு.்க.ஸ்்டாலின் 
அவர்கள் சட்டப்ரெ�னவயில் அறிவித் 
“சமூ்க நீதி ்ாள்’’ உறுதி பமாழினய 
ஏற்றுக் ப்காண்டைர ஐயா பெரியார 
உருவப்ெ்டததின் முன் நின்று, ரெ�னவத 
ர்ாழர்கள்.

இந்நி்கழவு்கனைச் சி்ப்ொ்க ஏற்ொடு 
பசயதிருந்்ைர ர்ாழர்கள் எடவின்,  
மு. மா்ன், ்காரததிக், முதன்யா கும�ன், 
பஜயசூர, மதிவா்ன், மதிமா்ன் 
ஆகிரயார !

மானல அணிவிதது மிகுந்் உற்சா்கமா்கச் 
சி்ப்பு பசய்ைர, ர்ாழர்கள்.

1 5 - 0 9 - 2 02 1  அன்று ரெ�னவத 
்னலனம அலுவல்கததில் ரெ�றிஞர 
அண்ாவின் ெ்டதன்ப் பொதுச் 

தி�ாவி்டப் ெள்ளியின் இ�ண்டாம் ஆணடு 
ப்ா்டக்்க விழா 18.09.2021 சனிக்கிழனம மானல   
6 மணிக்கு பசன்னை ர்ைாம்ரெடன்டயில் உள்ை 
அன்ெ்கததில் ் ன்டபெற்்து.

தி � ா வி ்ட ப்  ெ ள் ளி யி ன்  ் ன ல ன ம 
ஒருங்கின்ப்ொைர பொள்ைாச்சி மா.உமாெதி 
வ�ரவற்புன� ஆற்றிைார. ெள்ளியின் இயக்குைர 
ரெ�ாசிரியர சுெ.வீ�ொணடியன் ்னலனம 
உன�யாற்றிைார. ்மிழப் ெல்்கனலக்்கழ்கததின் 
ரமைாள் துன்ரவந்்ர முனைவர ம.இ�ாரசந்தி�ன் 
அவர்களும் தி�ாவி்டர ்கழ்கததின் பி�ச்சா�ச் 
பசயலாைர வழக்்கறிஞர அ.அருள்பமாழி 
அவர்களும் வாழததுன� வழங்கிைார்கள்.

மாணபுமிகு உயர்கல்விததுன் அனமச்சர 
முனைவர ்க.பொன்முடி அவர்கள் சி்ப்புன�யாற்றி 
மு்லாம் ஆணடு பவற்றி பெற்் மா்வர்களுக்குச் 
சான்றி்ழ்கனை வழங்கிைார்கள்.  தி�ாவி்டப் 
ெ ள் ளி யி ன்  ெ ா ்ட நூ ல் ்க ன ை  எ ழு தி ய 
ஆசிரியர்களுக்கும், தி�ாவி்டப் ெள்ளியின் மு்லாம் 
ஆணடு பவற்றி்க�மா்க நின்வன்டய உனழத் 
ரெ�னவத ர்ாழர்களுக்கும் அனமச்சர சி்ப்பு 
பசய்ார. ரெ�னவயின் ்னலனம நினலயச் 
பசயலாைர ர்ாழர எடவின் நி்கழனவத ப்ாகுதது 
வழங்கிைார. ரசலம் ர்ாழர அப்ொ புவரைஸ்வரி 
்ன்றி உன�யாற்றிைார.

தி�ாவி்டப்ெள்ளி மு்லாம் ஆணடு ர்ரவு  
எ ழு தி ய  அ ன ை த து  ம ா ் வ ர ்க ளு ம் 
ெள்ளியின் இயக்குைர மற்றும் ்னலனம 
ஒருங்கின்ப்ொைரி்டமிருந்து நி்கழவின் நின்வில் 
சான்றி்ழ்கனைப் பெற்்ைர.

திராவிடப் பள்ளி  
இரண்டாம் ஆணடு�த�டா்க்க விழடா
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்ந்ன் பெரியார பி்ந்் ் ாள் இனி சமூ்கநீதி ் ாைா்கக் ்கன்டப்பிடிதது 

அ்ற்குரிய உறுதி பமாழினய இனி ஏற்ரொம் என்று அறிவித்ார  

மு்ல்வர ஸ்்டாலின் அவர்கள்.

இன்ப் பொறுததுக் ப்காள்ை முடியா் சில ரம்ாவி்கள் ரமாடிரய  

சமூ்க நீதிப் ரொ�ாளி என்று ்க்றிப் ொரத்ார்கள். அ்ற்கு ரமல் 

அவர்கைால் ஒன்றும் முடியவில்னல. சமூ்க நீதி இருக்்கடடும். மு்லில் 

அவர வகிக்கும் பி�்மர ெ்விக்்காவது ர்ரனமயா்க இருக்்க ரவணடும்.

சனமயல் எரிவாயு வினல உயரவு, பெடர�ால் டீசல் வினல ் ாளும் 

உயரவு, ரவைாணனமனய அழிக்கும் வன்கயில் ப்காணடு வ�ப்ெட்ட மூன்று 

ரவைாண சட்டங்்கள், பெ்காசஸ் ஒடடுக் ர்கடபு, மக்்களின் அன்்ா்டப் 

ெயன்ொடடின் முக்கிய அங்்கமா்க விைங்கும் இ�யில்ரவ, விமாை 

நிறுவைங்்கள், ப்டுஞசானல்கள், எல்.ஐ.சி நிறுவைம், ் ொல் நினலயம், 

பி.எஸ்.என்.எல்  ப்ானலதப்ா்டரபு என்று ஐம்ெது ஆணடு்கைா்க 

அ�சுன்டனம ஆக்்கப் ெட்டப் பொதுத துன் நிறுவைங்்கனை எல்லாம் 

அம்ொனி, அ்ானி, ்டா்டா குழுமங்்களுக்கு விற்கி்ார்கள் என்்ால் 

இ்ற்குப் பெயர சமூ்க நீதியா? அல்லது இது மக்்களுக்்காை 

ஆடசியா?

ெஞசாப், அரியாைா, உத்�ப் பி�ர்சதன்ச் ரசரந்் 

ரவைாண பெருங்குடி மக்்கள் ்க்டந்் ஆணடு இறுதி மு்ல் 

இன்ைமும் ் ங்்கள் உரினமக்்கா்கப் ரொ�ாடி வருகி்ார்கள். 

இது குறிதது மனி் உரினம ஆன்யம் கூ்ட ர்கள்வி 

எழுப்பியிருக்கி்து.

ஆைால் கி்ற்றுக்குள் விழுந்் ்கல்னலப் ரொல 

அனசவற்று இருக்கி்ார பி�்மர ரமாடி. ்வறியும் கூ்ட 

முடியட்டும் ம�ோடி ஆட்சி!

ஒரு ஆறு்லுக்்கா்கக் கூ்ட இந்் ரவைாண 

மக்்கனை இவர இன்று வன� ொரத்தில்னல, 

ரெசியதில்னல. இந்் ஓன்றிய அ�சின் ஆடசி 

ஒரு மக்்கள் விர�ா் ஆடசி என்ெ்ற்கு 

இன்வி்ட ரவப்ன்ை சான்று இருக்்கப் 

ரொகி்து.

ொ.ஜ.்க வின் ரமாடி அ�சுக்கு எதி�ா்க 

அனைததுக் ்கடசி்கள் கூட்டததில்  

் னலவ ர ்கள்  கூடிப் ரெ சி  எ டு த ் 

முடிவின்ெடி அவர்கள் ரொ�ாட்டதன் 

அறிவிததிருக்கி்ார்கள். அகில இந்திய 

ரவைாண சங்்கம் வரும் 27 ஆம் ர்தி 

்கன்டயன்டப்புப் ரொ�ாட்டததிற்கு அனழப்பு 

விடுததுள்ைது.

ரொ�ாட்டம் என்ெது எதிரப்பின் 

அன்டயாைம். அன் வி்ட வலினமயாை 

ஆயு்ம் மக்்களி்டம் இருக்கி்து. இனி ொஜ்க 

அ�சு ் ாடன்ட ஆைக்கூ்டாது என்று ் ாடடு 

மக்்கள் ஒற்றுனமயா்கச் ரசரந்து இந்்  

ஆடசினய அ்கற்் ரவணடும். அடுத் 

ர்ர்லில் ொஜ்கனவ அ்கற்் மக்்கள் உறுதி 

ஏற்்க ரவணடும்.

அ்ற்்காைப் ெணி்கனை  இப்ரொதிருந்ர் 

ப்ா்டங்்க ரவணடும். இது ்காலததின் ர்னவ.

ஒ ன் றி ய  அ � சி ன் 
ம க் ்க ள்  வி ர � ா ் ப் 
ர ெ ா க்ன்க  எ தி ர த து 
இன்று (20.09.2021) ்கானல 
10 மணிக்கு, பசன்னை, 
ர்கா்டம்ொக்்கததில் உள்ை 
தி�ாவி்ட இயக்்கத ் மிழர 
ரெ�னவ அலுவல்கததிற்கு 
முன்பு ்கறுப்புக்ப்காடி 
ஏந்தி ஆரப்ொட்டம் 
் ன ்ட ப ெ ற் ் து . 
பொதுச் பசயலாைர 
சு ெ . வீ � ெ ா ண டி ய ன் 
் ன ல ன ம யி ல் , 
ம ா நி ல த  து ன ் ப் 
ப ெ ா து ச் பச ய ல ாை ர 
ஆ . சி ங் ்க � ா ய ர , 
ப ெ ா ரு ை ா ை ர  
எழில் இைங்ர்காவன், 
் னலனம  நினலய ச் 
பசயலாைர எடவின் மற்றும் 
ரெ�னவ உறுப்பிைர்கள் 
ஆ ர ப் ெ ா ட ்ட த தி ல் 
ெங்ர்கற்்ைர.

திரொவிட இயக்கத் தமிழர் பேரவை - ஒன்றிய அரவ� எதிர்த்து ஆர்்பேொடடம்
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பசப்்டம்ெர 12ஆம் ர்தி நீட 
ர்ரவு ் ன்டபெற்று முடிந்்து. ர்ரவு 
ெயத்ால் ரசலம் மாவட்டதன்ச் 
ரசரந்் ்னுஷ் என்் மா்வரும், 
ர்ரனவச் சரியா்க எழு்ா்்ால் 
அரியலூர மாவட்டதன்ச் ரசரந்் 
்கனிபமாழி என்று மா்வரும், ரவலூர 
மாவட்டதன்ச் ரசரந்் பசௌந்்ரயா 
என்் மா்வரும் ் ற்ப்கானல பசயது 
ப்காணடுள்ைைர.  அர்ரொல் 
பசங்்கல்ெடடு அருர்க அனுசியா என்் 
மா்வரும் நீட ர்ரனவச் சரியா்க 
எழு்ா்்ால் ் ற்ப்கானல முயற்சியில் 
ஈடுெடடுத  தீ க் ்க ாயங்்களு்டன் 
மருததுவமனையில் சிகிச்னசக்்கா்கச் 
ரசரக்்கப்ெடடுள்ைார.

்க்டந்் ஆணடு இர் பசப்்டம்ெர 
மா்ததில்  அன்ன்ய ்மிழ்க மு்ல்வர ப்ரிவித்க்  
்க்க்கின்ெடி நீட ர்ரவிைால் 13 மா்வர்கள் உயிர 
இழந்திருக்கி்ார்கள். இந்் ஆணடு ரமலும் 3 மா்வர்கள் 
உயிரிழந்திருக்கி்ார்கள். உயிரக்ப்கால்லியா்க நீட ர்ரவு 
ஒவபவாரு ஆணடும் வந்து ரொகி்து.

ர்ரவு ்்டப்ெ்ற்கு முன்பும் ர்ரவு ்்டந்் பின்னும் 
இப்ெடி மா்வர்களின் உயிர்கள் ெலியாகி இருக்கின்்ை. 

ர்ரவின் முடிவு்கள் பவளியாை்ற்குப் பின்பு  
இதுரெ ான்்  உயிரிழப்பு ்கள்  ் ம்  சமூ்க ததில் 
ஏற்ெடடுவி்டக்கூ்டாது. உ்டைடியா்க இதுரொன்் துய� 
நி்கழவு்கனைத ் டுதது நிறுத் அ�சு மை்ல ஆரலாச்கர்கள் 
மூலம் ஆரலாசனை வழங்கும் திட்டதன்ச் பசயல்ெடுததி 
வருகி்து.

மா்வர்களின் உயிர்கள் ெறிக்்கப்ெடும் துய�ம் ஒருபு்ததில் 
என்்ால் நீட ர்ரவு எழுதுவதில் ் ன்டபெறும் ரமாசடி்கள் 
இன்பைாருபு்ம். இந்தியா முழுவதும் மி்கப் பெரும் ஊழல் 
சந்ன்யா்க நீட ர்ரவு உருபவடுததிருக்கி்து. ஒவபவாரு 
ஆணடும் ரமாசடியில் ஈடுெடுகி்வர்கள் ன்கது பசயயப்ெடும் 
்காடசி்கனையும் ்ாம் ொரக்கிர்ாம். இ்ற்குப் பின்ைால் 
இருக்கும் ெ் ரெ�ம் ்கல்வியின் அவலநினலனயயும், 
நீட ர்ரவின் ரொலித்ன்னமனயயும் ்காடடுகி்து. இந்் 
ஆணடும் வ்டமாநிலங்்களில் ெலர இப்ெடி ரமாசடி்களில் 
ஈடுெடடிருக்கி ் ா ர ்கள் . 
ப ஜ ய ப் பூ ரி ல்  ம ட டு ம் 
இதுவன� 8 ரெர ன்கது 
பசயயப்ெடடிருக்கி்ார்கள். 
இந்்த ர்ரவு ரமாசடிக்கு 
ரூொய 30 லடசம் ரெ�ம் 
ர ெ ச ப் ெ ட டி ரு க் கி ் து . 
அர்ரொல் வா�்ாசியில் 
ஒரு மா்வர ஆள்மா்ாட்ட 
ரமாசடியில் ஈடுெடடுக் ன்கது 
பசயயப்ெடடிருக்கி்ார . 
விசா�ன்யில் ரமலும் 4 
ரெர ன்கது பசயயப்ெடடு 
இர் ரொல் பசயல்ெடும் 
மற்்வர்கனையும் ன்கது 
பசயய ொடைா, லக்ரைா 
ரொன்் ்்க�ங்்களிலும் 
்காவல்துன்யிைர தீவி� 
விசா�ன்யில் ஈடுெடடு 
வருகின்்ைர. இப்ெடிப்ெட்டத 

ர்ரவு உலகில் ரவறு எந்் ் ாடடிலாவது 
்்டப்ென்யும் அன்பயாடடி  
இத்னை ம�்ங்்களும் ன்கது்களும் 
அ�ங்ர்கறும் ்காடசி்கனைப் ொரக்்க 
முடியுமா? இந்்ப் பெருனம எல்லாம் 
நீட ர்ரனவ மடடுரம ரசரும்.

இதர்ரவின் மூலம் சாதிய , 
ொலிை, வரக்்க ஏற்்த்ாழவு்கள் 
பெருகிக்ப்காணர்ட வருகின்்ை 
என்ென்யும் ்கல்வியாைர்களின் 
ஆயவின் மூலம் அறியமுடிகி்து. 
இவவைவு பசலவு பசயது ெயிற்சி 
எடுக்்க னவதது, அதில் பவற்றி 
பெறுவது என்ெதும் ர்கள்விக்குறியாகிய  
நினலயில், பெற்ர்ார்கள் பெண 
குழந்ன்்கனை மருததுவ�ாக்கும் 
நினைப்னெரய விடடுவிடும் ரொக்கு 

அணனமக்்காலங்்களில் அதி்கரிதது வருகி்து.

இதுரொன்் ம�்ங்்களும் சமூ்க அநீதி்களும் மற்் 
மாநிலங்்களில் ்ன்டபெ்வில்னலயா என்று ொரத்ால், 
இன்வி்ட ரமாசமாை நினலயில் ்ன்டபெறுகின்்ை. 
ஆைால் சமூ்க நீதிக்்காைச் சம�சமற்்க் கு�னல எழுப்ெ 
அந்் மாநிலங்்களில் தி�ாவி்ட இயக்்கம் இல்னல. ் மிழ்ாடு 
மடடும்்ான் இ்ற்கு எதி�ா்க வினையாற்றி வருகி்து.

 நீட ர்ரனவத  ்மிழ்ாடடில் ஒழிப்ெ்ற்்கா்கத  
திமு்க அ�சு அ்ற்ப்கை நீதிய�சர ஏ.ர்க.�ாஜன் ் னலனமயில் 
உயரமட்டக் குழுனவ அனமதது, அந்்க் குழுவின் 
ெரிந்துன�்கனை ஏற்றுச் சட்டமன்்ததில் நீட விலக்கு 
பெறுவ்ற்்காை மரசா்ானவ நின்ரவற்றி இருக்கி்து.

்ந்ன் பெரியாரின் பி்ந்் ்ானை சமூ்கநீதி ்ாைா்க  
்ாம் ப்காண்டாடி, ஏற்் உறுதிபமாழி சமததுவ சமூ்கதன்ப் 
ென்டப்ெ்ற்்கா்கத்ான்.

அந்் உறுதி பமாழியின்ெடி ்ாம் அனைவரும்  
உ்டைடியா்க நீட ர்ரவில் இருந்து விலக்கு பெற்று  
சமூ்கநீதினய நினல்ாட்டத ப்ா்டரந்து ரொ�ா்ட  
ரவணடும். ் மிழ்ாடு அ�சால் நின்ரவற்்ப்ெடடிருக்கும் 
நீட விலக்கு மரசா்ா குடிய�சுத ் னலவரின் ஒப்பு்னலப் 
பெற்்ால்்ான், நீட ர்ரவில் இருந்து விலக்கு பெ்முடியும்.

அ�சு சட்டப்பூரவமாை 
வழியில் வின�ந்து ்்டவடிக்ன்க 
எடுதது வந்்ாலும், மக்்களின் 
ஆ ் � வு  ப ெ ரு மைவில் 
ஏ ற் ெ டு ம் ரெ ா து ் ா ன் 
அ�சின் சட்டப்பூரவச் 
பசயல்ொடடிற்கும் பவற்றி 
கின்டக்கும். எைரவ நீட  
வி ல க் கு  ப ெ று ம்  
மரசா்ாவிற்குக் குடிய�சுத 
்னலவர ஒப்பு்ல் அளிக்கும் 
வன� அன் வலியுறுததித 
ப்ா்டரந்து கு�பலழுப்ெ 
ரவணடியதும் மக்்களி்டததில் 
ெ � ப் பு ன �  ப ச ய ய  
ர வ ண டி ய து ம்  ் ம் 
அனைவரின் ்க்டனமயும் 
ஆகும். நீட ப்ாற்றிலிருந்து 
ம ா ் வ ர ்க ன ை க்  
்காப்ரொம்!

நீட் த�ாற்றிலிருந்து  
மாணவர்களைக் ்காப்்பாம்!

 மா. உதயகுமார்

தற்கொலை எதறகும் தீர்ொகொது!
தேர்வு பயதேதாலும், தேதால்வியய வெனவறெடுக்க முடியதாமலும் 

மதாணெர்்கள் உயியை மதாய்ததுக வ்கதாள்்ளககூடதாது.

 “தேதால்வி நியைவயன நியனதேதால் மனிேன ெதாழயெ 
நியனக்கைதாமதா?”

ெதாழகய்க ெதாழெேற்கதா்கதேதான.

“விழிதய! விழிதய! இயமதய தீயும்தபதாதும் ்கைங்கதாதிரு!” 
மதாணெர்்கள் இய்ளஞர்்கள் விழிபதபதாடும் துணிதெதாடும் நயடதபதாட 
தெண்டும். தமடு பள்்ளங்கய்ளப பறறி ்கெயை வ்கதாள்்ளககூடதாது.

நீட் தேர்வு எழுதிய மதாணெர்்களுககு மனநை ஆதைதாசயன்கள் 
ெழங்க 104 எனறெ வேதாயைதபசி எண் உருெதாக்கபபட்டுள்்ளது. 
வபறதறெதார்்களும் மதாணெர்்களும் அைசின இசதசயெயயப 
பயனபடுததிகவ்கதாண்டு நல்ெதாழவு வபறறிடல் தெண்டும்.
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