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‘பபந்தமிழ்' பாபு

-சுப. வீரபாண்டியன்

தேவையிலவலை  
ப�ொதுப�ட்டியல

ப�ண் உடவலை இலைக்ொககும் 
அதி்ொர மயயம்!

மா.உ்தயகுமார்்தபலயங்கம்

ஓர் எச்சரிகவ்

அஞ்சி நடுங்கும்  
ஆளுங்ட்சி!
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‘அச்சம் வரும் முன்னே, ்ேரேல் முடிவு வரும் பின்னே' 
என்பது்்போல் ஆகிவிட்டது அதிமுகவின நிலை.  வரும் 

்ே 23 ஆம் நோள் ்ேரேல் முடிவுகள் எப்படியிருக்கும்  - 
அதிலும் குறிப்போக 22 ்சட்டேன்ற இல்டத்ேரேல்களின 
முடிவுகள் எப்படியிருக்கும் எனறு உளவுததுல்ற அரசுக்குச 
ச்சோல்ைோேைோ இருக்கும்?  ்சரியோகச ச்சோல்லிவிட்டது ் ்போலும். 
அேனேோல்ேோன, அடுதது மூனறு ்சட்டேன்ற உறுபபினேரகள் 
மீது ந்டவடிக்லக எடுக்க இப்்போது முடிவு ச்சய்துள்ளனேர. 

கள்ளக்குறிசசி பிரபு, அ்றநேோங்கி ரததினே்ச்போ்பதி, விருதேோ்சைம் 
கலைசச்சல்வன ஆகிய ்சட்டேன்ற உறுபபினேரகள் மூவர மீதும் 
கடசித ேோவல் ்சட்டததின்படி ந்டவடிக்லக எடுக்க ் வண்டுசேனறு, 
அதிமுக அரசின ்சட்ட அலேச்சர ்சண்முகமும், சகோ்ற்டோ 
ரோ்ேநதிரனும் அலவதேலைவர ேனே்போலி்டம் கூறியுள்ளனேர. 

அவரகளது ்கோரிக்லகலய அைசி ஆரோய்நது நியோயப்படி 
ந்டக்கக்கூடிய அலவதேலைவரோ ேமிழகததில் உள்ளோர? 
இந்நரம், ்போடடுக்குத ேகுநே ஆட்டதலே அவர முடிவு ச்சய்து 
ந்டவடிக்லகயில் இ்றங்கியிருப்போர. 

அரசுக்கு எதிரோகச ்சட்டேன்றததில் வோக்களிதே, இனல்றய துலை 
முேல்வர ஓ. ்பனனீரச்சல்வம் உள்ளிட்ட 11 மீது எநேவிேேோனே 
கடசித ேோவல் ந்டவடிக்லகயும் இனறு வலரயில் இல்லை. ஆனேோல் 
்வறு 18 ் ்பர மீது ந்டவடிக்லக எடுக்கப்படடு, ஏ்றதேோழ ஒன்றலர 
ஆண்டுகோைம் அநேத சேோகுதிகளுக்கு ேக்கள் பிரதிநிதிக்ள 
இல்ைோே நிலை இருநேது. இப்்போதுேோன அவற்றுக்குத ் ேரேல் 
ந்டநதுள்ளது. ,ஏற்கனே்வ 97 உறுபபினேரகலளக் சகோண்டுள்ள 
(88+8+1)திமுக ேலைலேயிைோனே கூட்டணி, இப்்போது 22 
இ்டங்களிலும் சவற்றி ச்பற்று விட்டோல், 119 இ்டங்கலளப ச்பற்று 

ஆளுங்கடசியோகி விடும். அலேத ேடுக்க, இப்்போது மூனறு 
்்பலரத ேகுதி நீக்கம் ச்சய்து, மீண்டும் அநேத சேோகுதிகளில், 
்ேரேலைத ேள்ளிலவதது, அதுவலரயில், ்சட்டேன்றததில் 
வோக்சகடுபபு ந்டதேோேல், ஆடசிலயக் கோப்போற்றி வி்டைோம் 
எனறு நிலனேக்கின்றனேர. 

இவரகளின 'நோையேோனே'  இநே வழிமுல்றகலளப புரிநதுசகோண்்ட, 
எதிரக்கடசித ேலைவர, ்சட்டேன்ற அலவதேலைவர மீது 
நம்பிக்லகயில்ைோத தீரேோனேம் சகோண்டுவரு்வோம் எனறு 
கூறியுள்ளோர. அேலனேச ்சட்டேன்றததில் எடுததுக் சகோண்டுேோன 
ஆக ்வண்டும். 

ச்பரும்்போனலே அற்்ற ஓர ஆடசிலயக் கோப்போற்றிக் சகோள்ள 
இனனும் எனசனேனனே வழிகள் உண்்்டோ அலனேதலேயும் 
இவரகள் சிநதிப்போரகள். ஆனேோல் அலனேததுக்கும் ேலையோடடிய 
ேததிய அரசு இனி தில்லியில் இருக்கோது என்பலே அவரகள் 
சிநதிக்க ே்றநது ்்போனேோரகள்! 

அஞ்சி நடுங்கும்  
ஆளுங்ட்சி!

ஒரு பண்ணைத் த�ொழிலொளியின் மகளொய்ப் பிறந்து, வறு்ம்ை தவன்று,  
�ன் இைலொ்மக்ளப் புறந்�ள்ளி, கத்�ொர் நொட்டில் ந்ைதபறற 800 மீட்ைர் 

ஓட்ைப்பந்�ைத்தில் தவறறிவொ்க சூடி, இந்திைொவிறகுத் �ஙகப் ப�ககத்்�ப் தபறறு 
வந்திருககும் �மிழப்தபண ககொமதி மொரிமுத்துகவ, வருக, வருக!  இன்னும் பறபல 

தவறறிகள் உன்்னை கநொககி ஓடிவர எஙகளின்  தநஞ்ொர்ந்�  வொழத்துகள்! 

‘தங்கத்துக்கு’ வாழ்த்து்கள்!

சுப. வீரபாண்டியன்

வீரொஙக்னைகை வருக, வருக!
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நேது நோடு ஒரு கூட்டோடசி நோடு. அேோவது 
ேததியில் ஓர அரசும் ேோநிைததில் 

ஓர அரசும்  எனே இரண்டு அதிகோர 
அலேபபுகள் நோடல்ட ஆள்வேோல் 
நிரவோகச சிக்கல்கள் வரக்கூடும்.

அேனேோல், ேததிய, ேோநிை அரசுகள் 
எவவோறு அதிகோரங்கலளப ்பகிரநது 
சகோண்்டோல் சி்றப்போக இருக்கும் என்ற 
சிநேலனே ஏற்்பட்டது.

 ்பல்்வறு நோடுகளின அரசியைலேபபுச 
்சட்டங்கலள ஆரோய்நது, அவற்றிலிருநே 
சி்றப்பம்்சங்கலள எடுதது, அதில் நம் 
நோடடிற்கு ஏற்்றவோறு  திருதேங்கலளச 
ச்சய்ே ்சட்ட ்ேலே அண்ைல்  
அம்்்பதகர ேலைலேயிைோனே குழு  
இநதிய அரசியைலேபபுச ்சட்டதலே 
வடிவலேதேது. 

இநதிய அரசியைலேபபுச ்சட்டம் 
பிரிவு ஏழின கீழ் ேததிய அரசு, 
ேோநிை அரசின அதிகோர எல்லைகள் 
வலரயறுக்கப்படடுள்ளனே. 

 இேன்படி ேததிய அரசின கீழ் 
இருக்கும் துல்றகளின அதிகோர 
முடிவுகலள ேோநிை அர்்சோ, ேோநிை 
அரசின கீழ் இருக்கும் துல்றகளின 
அதிகோர முடிவுகலள ேததிய அர்்சோ 
திருதே  முடியோது.

மூன்றோவேோக- 

ச்போதுப்படடியலில் இருக்கும் துல்றகளின 
முடிவுகலள ேோநிை அரசும் ேததிய 

அரசும் ்்சரநது எடுக்க ்சே உரிலே 
உள்ளது. எனினும் ேததிய அரசுக்்க  
கூடுேல் அதிகோரம் உள்ளது. ேததியப 
்படடியலில் ்போதுகோபபு, அணு்சக்தி, 
்பைஅச்சடிபபு எனே 97 துல்றகள் 
உள்ளனே. 

அ்ே்்போல் ேோநிைப ்படடியலில் 
்வளோண்லே, சில்றச்சோலைகள், 
கல்வி, விலளயோடடு எனே 66 துல்றகள் 
இருநேனே. 

ஆனேோல் 1976இல் இநதிரோ கோநதி 
பிரேேரோக இருநே ் ்போது, சநருக்கடி நிலைக் 
கோைததில்   கல்வியும் விலளயோடடும் 
ச்போதுப்படடியலுக்கு ேோற்்றப 
்பட்டனே.  

 கல்வி ச்போதுப்படடியலுக்கு  ேோற்்றப 
்பட்டேோல் ேோநிை அரசுகளுக்கும் 
அதில் ேோற்்றங்கள் ச்சய்ய ்சே உரிலே 
உண்டு. ஆனேோலும்  ேததிய அரசின 
லக ஓங்கி இருப்பேோல் ேோநிை அர்சோல் 
ஒனறும் ச்சய்ய இயைோே நிலை்ய 
உள்ளது. 

அது ேோன நீட ் ேரவு சேோ்டங்கி கல்வி 
்சோரநே ்பல்்வறு  விவகோரங்களிலும்  
நல்டச்பற்று வருகி்றது. 

எனே்வ ேோன ச்போதுப ்படடியலை்ய 
ஒழிததுவி்ட ் வண்டும் எனறு அல்ற 
கூவலை விடுததுள்ளனேர புதிய குரல் 
அலேபல்பச ்சோரநே ்ேோழரகள்.

்பனமுகத ேனலே சகோண்்ட 
நோடடில், கல்வித ேரதலே உயரததுவது 
என்ற ச்பயரோல் ேருததுவம் ்சோரநே 
உயர கல்விப ்படிபபுக்கு ்ேசிய 
நுலழவுத ேகுதித ் ேரவு (நீட) ந்டதது 
வலேயும், ்பல்கலைக்கழக நிதியுேவிக் 
குழுலவ (யுஜிசி) கலைததுவிடடு 
உயரகல்வி ஆலையம் அலேக்கும் 
ந்டவடிக்லகலயயும் ேததிய அரசு 
லகவி்ட ்வண்டும். 

கல்விலயப ்பரவைோக்கவும், ்சேசசீரோக 
அலேக்கவும், அலனேவருக்கும் கட்டோயேோகக் 
கல்வி ேநதி்டவும், கல்விலயப ச்போதுப 
்படடியலில் இருநது ேோநிை அரசின 
அதிகோரப ்படடியலுக்கு ேோற்றி வழங்க 
ேததிய அரசு ந்டவடிக்லக எடுக்க 
்வண்டும் எனே ேமிழ்நோடு ஓய்வுச்பற்்ற 
கல்லூரி ஆசிரியர கழக ேோநிை ேோநோடு 
வலியுறுததியுள்ளது.

நோடு முழுவதும் உள்ள கல்வியோளரகளும், 
திமுக உள்ளிட்ட  ்பல்்வறு ேோநிைக் 
கடசியிகளும் கல்விலயப  ச்போதுப 
்படடியலில் இருநது ேோநிைப ்படடியலுக்கு 
சகோண்டு வரும் முயற்சிகலள ் ேற்சகோண்டு 
வருகின்றனேர. 

அேன ்பயனேோக கோங்கிரஸ் கடசி 
சவளியிடடுள்ள ் ேரேல் அறிக்லகயில் 
கல்வி ேோநிைப ்படடியலுக்கு மீண்டும் 
சகோண்டு  வரப்படும் எனே அறிவிததுள்ளது.  

ேததியில்  ேேச்சோர்பற்்ற முற்்்போக்கு 
கூட்டணி ஆடசி அலேயடடும். ேோநிை 
உரிலேகள் மீடச்டடுக்கப்ப்டடடும்.

தேவையிலவலை  
ப�ொதுப�ட்டியல

‘பபந்தமிழ்’ பாபு
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ஓர் எச்சரிக்கைக குரல்!
உச்ச நீதிேன்றத  ேலைலே நீதி்பதி ரஞ்சன ் கோகோய் 

மீது ்சோட்டப்பட்ட ்போலியல் குற்்றச்சோடடின 
வி்சோரலையின ் ்போது, உச்ச நீதிேன்றம் ேததிய அரல்ச 
கடுலேயோகச ்சோடியுள்ளது. 

‘‘கடந்த 4 ஆண்டுகளாகவே நீதித்துறை செயல்படும் 
வி்தம் வே்தறை அளிக்கிைது. மறைேரகளால 
பிளாக் சமயில செயயப்படும் நிறைக்கு நீதி்பதிகள் 
ஆளாகியுள்ளைர. இந்த நிறை ச்தாடரந்தால 
நாம் நீடிக்க முடியாது. சநருபபுடன் விறளயாட 
வேண்டாம் எைப ்பணக்காரரகளுக்கும், அதிகாரத்தில 
உள்ளேரகளுக்கும் சொலை வேண்டிய வநரம் 
ேநது விடடது. அேரகள் உசெ நீதிமன்ைத்ற்த 
ரிவமாட கன்டவரால மூைம் ஆடடிப்பறடக்கைாம்   
எை நிறைக்கிைாரகளா? இதில முடிவுக்கு ேர 
வேண்டும்’’.

- இவவோறு உச்ச நீதிேன்றம் ேன ் கோ்பதலே சவளிப்படுததி 
இருக்கி்றது.

உதேவசிங் ச்பயினஸ் என்ற வழக்கறிஞர உச்ச நீதிேன்றததில் 
ேோக்கல் ச்சய்ே பிரேோை ்பததிரததில் ேலைலே நீதி்பதிலய 
நீக்கத ேனனி்டம் ரூ.1.5 ் கோடி ் ்பரம் ் ்ப்சப்பட்டேோகக் 
கூறியிருக்கி்றோர.

சேோழில் அதி்பர அனில் அம்்போனிக்கு எதிரோக எரிக்்சன 
நிறுவனேம் சேோ்டரநே வழக்கில் அம்்போனி நீதிேன்றததிற்கு 
்நரில் வர்வண்டும் எனறு நீதிேன்றம் ஆலையிட்ட 
நிலையில், ‘‘அவர ்நரில் வரத ்ேவயில்லை’’ எனே 
நீதிேன்ற ஆலைலய ேோற்றித ே்பனகுேோர ்சக்கரவரததி, 
ேோனேவ குேோர ஆகிய இரு நீதிேன்றப ்பணியோளரகள் 
இலையததில் ச்சய்தி சவளியிடடு இருக்கி்றோரகள்.

இநே நிகழ்வுகலளப ்போரக்கும்்்போது நீதிேன்றததின 
கண்்டனேம் எவவளவு நியோயேோனேது எனறு சேரிய வருகி்றது.

ேனிததுவத்ேோடு ச்சயல்்ப்ட ் வண்டிய இநதிய ரி்சரவ 
வங்கி, ேததியப புைனேோய்வு அலேபபு, ் ேரேல் ஆலையம் 
்்போன்றலவகலள ேததிய ஆளும் ்போேக அரசு எப்படித 
ேன லகப்போலவகளோக ேோற்றி ஆடடிப்பல்டக்கி்ற்ேோ, 
அப்படி்ய உச்ச நீதிேன்றதலேயும் ேன லகப்போலவயோக 
ேோற்்றததுடிக்கி்றது என்பலே உச்சநீதி ேன்றக் கண்்டனேம் 
நோடடுக்கு உைரததுகி்றது.

முனனேோள் ேலைலே நீதி்பதி  மிஸ்ரோலவப ்்போை 
ேற்்்போலேய நீதி்பதி ரஞ்சன ்கோகோலய நிலனேதது 
விட்டது ேததிய அரசு. 

நோடடுேக்களின கல்டசிப புகலி்டேோக இருக்கும் 
நீதிேன்றததில் லகலவக்க நிலனேக்கும் ்போேக ்ேோடி 
அரசின ்நோக்கம் எனனே என்பதும் நோடடுக்குப புரிநது 
விட்டது.

ஒ்ர நோடு, ஒ்ர சேோழி, ஒ்ர கைோச்சோரம், ஒ்ர 
்சட்டம், ரோேரோஜ்ஜியம், அது ்சரவோதிகோரம் என்பேற்கோனே 
அறிகுறி இது. 

ஹிடைர, மு்்சோலினி, ் ்போன்ற நோசி்சப, ்போசி்சவோதிகலள 
வி்டக் கூடுேைோக ஆர.எஸ்.எஸ்- ்போேக ் ்பரவழிகளி்டம் 
எச்சரிக்லகயோக இருக்க ் வண்டும் என்பேற்கோனே குர்ை 
இநே நீதிேன்றக் கண்்டனேம்.
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இ்ையத்தள முகைவரி  
karunchattaibooks.com

கைருஞ்சட்டைப் பதிப்பகை வவளியீடுகைளும்,  
த்தோழர் சுபவீ,  

தபரோசிரியர் அருைன் ஆகிதயோர் 
எழுதியுளள பிற நூல்கைளும்  
இப்தபோது இ்ையத்தள 
விறப்ையில் உளளை.  

இந்தியோவின் எந்்தப்பகுதியிலிருந்தும் 
நூல்கை்ள இ்ைய வழியில்  

அ்ைவரும் வபறறுகவகைோளளலோம். 
வங்கி அட்டைகைள மூலத�ோ, அல்லது 
வீடடிறகுப் புத்தகைம் வரும்தபோது பைம் 

வ்சலுததிதயோ நூல்கை்ளப்   
வபறறுக வகைோளளலோம்.
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ப�ண் உடவலை இலைக்ொககும் 
அதிகார மய்யம்!

பை நூற்்றோண்டுகளோகப பு்ற உைகம் ேறுக்கப்படடு, 
வீடடிற்குள் அடிலேகளோக அ்டக்கிலவக்கப்படடிருநே 

ச்பண்கள் இநே நூற்்றோண்டில்ேோன கல்வி கற்கவும், 
்பணிக்குச ச்சல்ைவும் சேோ்டங்கியிருக்கி்றோரகள். இநே உரிலே 
அவவளவு எளிதில் கில்டததுவி்டவில்லை. வரைோற்றில் ்பை 
்்போரோட்டங்களோலும், ்பைருல்டய ்பயன கருேோே சேோண்்டோலும் 
இது நில்ற்வறியிருக்கி்றது. இநதியோலவப 
ச்போருதே வலரயில், சேனனிநதியோவில், 
குறிப்போகத ேமிழ்நோடடில் திரோவி்ட இயக்கததின 
ஒரு நூற்்றோண்டுப ் ்போரோட்டதேோல் அதிக 
அளவில் ச்பண்கள் உயர கல்வி கற்கும் ்சமூக 
முன்னேற்்றம் ஏற்்படடிருக்கி்றது. இேலனேப ்பை ஆய்வறிஞரகள் 
ஆேோரப பூரவேோக உறுதிப்படுததியிருக்கி்றோரகள்.

“In fact, we don’t have to cross borders to imagine an 
environment less crushing of Indian women’s capacities. In 
the states of southern India, development indices and daily 
freedoms have long been different from those across the 
northern states.”  

“Incarnations - India in 50 lives”, Sunil Khilnani / Chapter 
34, Periyar (Page - 380)

ேநலே ச்பரியோலரப ்பற்றிய 
ஆய்வுக்கடடுலரயில் சுனில் 
கில்னேனி இவவோறு குறிபபிடுகி்றோர. 
வ்டஇநதியப ச்பண்களின 
வோழ்க்லக நிலைலய ஆய்வு 
ச்சய்து ்போரததுவிடடு அலேத 
சேனனிநதியப ச்பண்களின 
வோழ்க்லக நிலை்யோடு  
ஒபபிடடு அவரகள்  
அல்டநதிருக்கும் முன்னேற் 
்றதலே ் ே்ை உள்ள வரிகளில்  
"சுடடிக் கோடடுகி்றோர.  
ேமிழ்நோடல்டயும் ேோண்டி, 
சேனனிநதியப ச்பண்களின 
வோழ்க்லக நிலை்ய 
ச்பரியோரின ேோக்கதேோல் 
முன்னேற்்றேல்டநதிருக்கி்றது எனகி்ற கருதலே அவர 
ேனனுல்டய ஆய்வில் முனலவக்கி்றோர.

ேமிழ்நோடடிற்கு ்சமூகநீதிக் களததில் இவவளவு ச்பரிய 
வரைோற்றுப ச்பருலே இருக்கி்ற ்்போது அேற்குப ்பங்கம் 
விலளவிக்கும் வண்ைம் ந்டந்ேறும் ்சம்்பவங்கலளப 
்போரக்கும் ்்போது கைக்கம் ேோன ஏற்்படுகி்றது.

அதுவும் அண்லேக் கோைததில் ச்போள்ளோசசி ்போலியல் 
வனசகோடுலேயின ேோக்க்ே இனனும் ேக்கள் ேததியில் 
ஓயோே நிலையில் மீண்டும் அ்ே ்்போன்ற நிகழ்வுகள் 
ச்பரம்்பலூரிலும் ந்டநதிருப்பது கண்டிக்கதேக்கது. இவவளவு 
ந்டநதும் அரசு சேதேனேப ் ்போக்லகக் கல்டபபிடிப்பதிலிருநது 
குற்்றவோளிகள் அரசுக்கு சநருக்கேோனேவரகள் என்பது 
உறுதியோய்த சேரிகி்றது.

வரைோறு அறியோேவரகளோல் வரைோறு ்பல்டக்க முடியோது 
என்பலேத ேோண்டி, வரைோற்றுக்குக் களங்கம் ஏற்்படும் 
அவைநிலைலயயும் ேமிழ்நோடு ்சநதிததுக் சகோண்டிருக்கி்றது. 
இநே அதிமுக ஆடசிலயயும் வரைோற்றில் திரோவி்டக் கடசியின 
ஆடசி எனறு ேோ்னே எழுேப்்போகி்றோரகள். திரோவி்ட இயக்கக் 
சகோள்லகக்ள சேரியோேல் அடிலேகளோகப ்போரப்பனியதேோல் 

வளரக்கப்பட்டவரகள் அதிமுகவினேர. அநே அடிலேகளில் 
சி்றநே அடிலேகள் ேோன ேற்்்போது அலேச்சரகளோக 
வைம் வருகி்றவரகள். ேோங்கள் அதிகோரதலேக் லகப்பற்்ற 
்வண்டும் என்றோ்ைோ அல்ைது அதிகோரதலேக் கோப்போற்றிக் 
சகோள்ள ் வண்டும் என்றோ்ைோ சூழல் கருதிச சிை ்சேயம் 
திரோவி்ட இயக்கக் சகோள்லககலளப ்்பசுவோரகள், ்பை 

்சேயம் ்போரப்பனியததிற்கு சவண்்சோேரம் 
வீசுவோரகள்.

ச்பரும்்போலும் இவரகள் திரோவி்ட இயக்கக் 
சகோள்லககலளப ்்பசுவசேல்ைோம் திமுக 

்வோடு ் ்போடடி ் ்போடுவேற்கு ேடடு்ே. இப்படிப்பட்டவரகள் 
ஆடசியில் அவைங்கலளத ேவிர ்வறு எனனே ந்டக்கும்?

உயர கல்வி கற்று, நல்ைசேோரு ்பணி ச்சய்து கண்ணியதது்டன 
வோழ நிலனேக்கும் ச்பண்களுக்கு எவவளவு இனனேல்கலள 
இநே ஆைோதிக்கச ்சமூக அலேபபு ேருகி்றது. ச்பண்  
சவறும் உ்டைோக ேடடு்ே இனனும் ்போரக்கப்படுகி்றோள். 
்சமூகம் இப்படிப்பட்ட ்நோயோல் ்போதிக்கப்படடிருக்கி்ற 
்்போது அலேக் கலளய ்வண்டிய ேருததுவரோனே அர்்ச 
கண்டுசகோள்ளோேல் இருநேோல் இநே ் நோலயக் கலளவேற்கு 
எங்கு ்்போவது? இநே அரல்ச ேோற்றுவலேத ேவிர 

்வறுவழியில்லை.

ஒரு ்பக்கம் அதிகோரதலேப 
்பயன்படுததிப ச்பண் உ்டலுக்கு 
இசல்ச சகோள்வது, இனசனேோரு 
்பக்கம் அ்ே ச்பண்ணின உ்டலை 
ஆயுேேோகப ்பயன்படுததித ேங்களுக்கு 
்வண்்டோேவரகலள மிரடடுவது. இநே  
அவை நிகழ்வுகலளதேோன இநே 
நோடு அண்லேக் கோைங்களில் 
்சநதிதது வருகி்றது. ச்பண்ணின 
உ்டலை்ய இவரகள் சுற்றிச  
சுற்றி வருகி்றோரகள். (எல்ைோப 
ச்பண்களின புகோரகலளயும் 
குறிபபி்டவில்லை. இேலனே  
ஆேோயததிற்கோகப ்பயன 
்படுதது்பவரகள் ேடடு்ே 

குறிபபி்டப்படடிருக்கி்றோரகள்.)

இதேலனே ச்பண்கள் ்போதிக்கப்படடிருக்கி்றோரகள். இவவளவு 
நிகழ்வுகள் அம்்பைேோகியிருக்கின்றனே. ஆனேோல் உண்லேயில் 
அதிகோரதலேப ்பயன்படுததிப ச்பண்லை அல்டய 
விரும்பியவரகள் யோரும் இனனும் அம்்பைததிற்கு வரவில்லை. 
இனல்றக்கு ் வண்டுேோனேோல் அவரகள் லகயில் இருக்கும் 
அதிகோரம் எனனும் வோள் அவரகலளப ்போதுகோக்கைோம். 
ஆனேோல் ஒரு நோள் அ்ே வோள் இனசனேோரு ஆடசியோளரின 
லகக்கு ேோறும் ்்போது இவரகலளப ்பேம் ்போரக்கும்.

கோவல் துல்றயின மீதும், ேததியப புைனேோய்வுத துல்றயின 
மீதும் ேக்கள் நம்பிக்லகயிழநது விட்டனேர. ்சரியோனே 
்சோனறுகலள, ்சோடசிகலள நீதிேன்றததில் ் ்சரப்பதில்லை. 
அேனேோல் இது ்்போன்ற அதிகோர லேயததில் இருப்்போர 
்பைர, குற்்றதலே உறுதி்படுதேப ் ்போதிய ஆேோரம் இல்ைோேல் 
விடுவிக்கப்படுகின்றனேர.

இநே நிலை இப்படி்ய சேோ்டரநேோல் ேக்கள் அவநம்பிக்ல கயி்ை்ய 
வோழ்க்லகலயக் கழிப்போரகள். ச்பண்கள் கண்ணியத்ேோடு 
வோழ முடியோது. இநேச ்சமூக்ே முன்னேற்்றததில் பின 
ேங்கிவிடும்.

மா.உ்தயகுமார்


