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 கடந்த சில நாளகளுக்கு முன்பு அடுத்தடுதது வந்த இரண்டு 
உச்சநீதிேன்்றத தீர்ப்புகள அழுத்தோன ஒரு ச்சய்தியைக் சகாண்டு 
வநதிருக்கின்்றன. அந்த வழக்குகளின் தீர்ப்புகள மவறு அடிப்்பயடயில் 
ஆனயவ என்்றாலும், அந்த தீர்ப்புக்கு உளமளே ோநில சுைாட்சி வழிைான 
கூட்டாட்சிக்கு ஒரு ச்பரும் இடம் கியடததிருக்கி்றது.

இரண்டு வழக்குகளில் ஒன்றின் மீ்தான தீர்ப்பு்தான், 31 ஆண்டு காலம் 
சிய்றயில் வாடிை ம்பரறிவாளேனுக்கு விடு்தயலயைப் ச்பற்றுத ்தநதிருக்கி்றது. 
இன்சனாரு தீர்ப்பு ்சரக்கு வாகன வரி குறிதது ஒரு விளேக்கம் ்தருகி்றது. 
இந்த இரண்டு தீர்ப்புகமளோடும் இநதிைக் கூட்டாட்சித ்தததுவம் பின்னிப் 
பியைநது கிடப்்பய்த நீதி்பதிகள ச்தளிவாக ்தஙகள தீர்ப்பில் 
விளேக்கியிருக்கி்றார்கள. மு்தல் தீர்ப்பில் அவர்கள ்தநதிருக்கி்ற ச்சய்தி 
ோநில அரசின் அதிகாரததில் ைார் ஒருவரும் ்தயலயிட முடிைாது 
என்்பது்தான். ்தமிழநாட்டின் ஆளுநருக்காகமவ ச்சால்லப்்பட்ட ச்சய்தி ம்பால 
அயேநதிருக்கி்றது. இரண்டாவது தீர்ப்பில் இன்னும் துல்லிைோக அவர்கள 
ஒன்ய்ற வயரைறுததுக் கூறியிருக்கி்றார்கள. இநதிை அரசும், ோநில 
அரசுகளும் இரண்டும் ்சேோனயவ, ்சேமநரததில் ச்சைல்்படக் கூடிையவ, 
்தனித்தன்யே வாய்ந்தயவ (Equal, Simultaneously, and Unique)  என்று 
மூன்று ச்சாற்கயளே நீதி்பதிகள ்பைன்்படுததியிருக்கி்றார்கள.

 ஒவசவாரு ச்சால்லும் மிக ஆழந்த ச்பாருளுயடைது-ைாரும் ைாருக்கும் 
இஙகு எஜோனரும் இல்யல, அடியேகளும் இல்யல என்்பது்தான் இந்தச 
ச்சாற்களின் ்சாரம். அம்தம்பால ஒமர மநரததில் கடயேைாற்்ற இரண்டு 
அரசுக்கும் உரியே இருக்கி்றது என்றும் கூறுகி்றார்கள. மூன்்றாவ்தாக 
ஒவசவாரு அரசும் ஒவசவாரு வி்தததில் ்தனிததுவம் வாய்ந்தது என்்பய்த 
விளேக்குகி்றார்கள. அடுத்த்தாக, நீதி்பதிகள ச்சால்லி இருக்கி்ற இன்சனாரு 
ச்தாடரும் குறிக்கத்தக்கது. ஜனநாைகமும் கூட்டாட்சியும் ஒன்ய்றசைான்று 
்சார்நது இருப்்பயவ (Democracy and Federalism are interdependent) 
என்று நீதி்பதிகள குறிப்பிடுகி்றார்கள. ஆம், கூட்டாட்சித ்தததுவததின் 
அடிப்்பயட ஜனநாைகம்்தான். இருப்பினும் இந்தக் கூட்டாட்சி முய்ற என்்பது 
இநதிை அர்சயேப்புச ்சட்டததில் ச்தளிவாகக் கூ்றப்்படவில்யல என்்பது 
ஒரு க்சப்்பான உண்யே. அ்தற்கான காரைஙகயளே நாம் எண்ணிப்்பார்க்க 
மவண்டும். 

இன்ய்றக்கு இருக்கி்ற இநதிை அர்சயேப்புச ்சட்டம் 1949 நவம்்பர் 26 
அன்று ஏற்கப்்பட்டு, 1950 ஜனவரி 26 மு்தல் நயடமுய்றக்கு வந்தது. இந்தச 
்சட்டம் ஏற்கனமவ ஆஙகிமலைர்களோல் 1935 ஆம் ஆண்டில் சகாண்டுவரப்்பட்ட 
்சட்டதய்தமை ச்பரிதும் அடிப்்பயடைாகக் சகாண்டுளளேது. ஆஙகிமலைர்கள 
்தந்த அந்தச ்சட்டததில் ோநிலஙகளுக்கு எந்த ஒரு ச்பரிை உரியேயும் 
வழஙகப்்படவில்யல. இ்தயன நாடாளுேன்்றததில் ்பலர் மகளவிைாக 
எழுப்பினர். அப்ம்பாது அவற்றுக்கு வியடைளித்த ்சட்ட அயேச்சராக இருந்த 
அண்ைல் அம்ம்பதகர், அந்தக் குற்்றச்சாட்டுகளில் இருந்த உண்யேகயளே 

ேறுக்கவில்யல. எனினும் ோநில அரசுகளுக்கு ஓர் இய்றைாண்யே 
இருக்கமவ ச்சய்கி்றது என்று அவர் வாதிட்டார். அர்சயேப்புச ்சட்டததின் 
246(A) ேற்றும் 161 ஆகிை விதிகயளேக் கைக்கில் சகாண்மட அவர் 
அவவாறு ச்சால்லி இருக்க மவண்டும். எனினும் நயடமுய்றயில் அந்தச 
்சட்டஙகள ஏட்டளேவில்்தான் அயேநதிருக்கின்்றன. 161ஆம் பிரியவ ஒன்றிை 
அரசு ஏற்று இருக்குோனால் ராஜீவ காநதி சகாயல வழக்கில் சிய்றயில் 
இருக்கும் எழுவர் எப்ம்பாம்தா விடு்தயல ஆகியிருப்்பார்கள.

அப்்படி நடக்கவில்யல. ஒன்றிை அரசு ்தனக்குத ம்தயவப்்படும் ம்பாது 
ேட்டும் அந்த உரியேயை வழஙகுகி்றது. விலஙகுகள வய்தத ்தடுப்புச 
்சட்டம் என்்ப்தன் அடிப்்பயடயில்்தான் ஜல்லிக்கட்டு ்தயட ச்சய்ைப்்பட்டது. 
ஆனால் 2017 ஜனவரியில் ்தமிழநாட்டில் நயடச்பற்்ற எழுசசிமிகு 
ம்பாராட்டததிற்குப் பி்றகு, ்தமிழநாடு அரசு இைற்றிை ்சட்டதய்த ஒன்றிை 
அரசு ஏற்்றது.

 இவவா்றாக அர்சயேப்புச ்சட்டததின் ஏழாவது அட்டவயையில் உளளே 
மூன்று ்பட்டிைல்களில், ஒன்றிை அரசுப் ்பட்டிைல், ோநில அரசுப் ்பட்டிைல், 
ஒததிய்சவுப் ்பட்டிைல் ஆகிைவற்றில், ஒததிய்சவுப் ்பட்டிைல் ஒன்றிை 
அரசின் ்பட்டிைலாகமவ ோறிவிட்டது. அ்தயனப் ச்பாதுப்்பட்டிைல் என்றும் 
சிலர் ்தவ்றாகக் கூறுகின்்றனர். அவவாறு இல்யல. ்தனித்தன்யே வாய்ந்த 
்தனித்தனிைாக ஒன்றிை அரசும் ோநில அரசுகளும் ்சட்டம் இைற்றுவ்தற்கான 
உரியேயை ஒததிய்சவுப் ்பட்டிைல் நயடமுய்றயிலும்  ச்பற்றிருக்கமவண்டும். 
நம் நாட்டுச ்சட்டததில் ஏராளேோன சிக்கல்கள உளளேன. அவற்ய்ற இந்த 
இரண்டு தீர்ப்புகளும் ஓரளேவிற்காவது ்சரி ச்சய்யும் என்்ற நம்பிக்யக 
வருகி்றது.

 தீர்ப்புகள வநதிருக்கின்்றன, தீர்வு எப்ம்பாது?

தீர்ப்பும் தீர்வும்
சுப.வீைபாண்டியன்
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பேரறிவாளன் விடுதலை
ம்பரறிவாளேன் அவர்களின் விடு்தயலக்காகத ச்தாடர்நது குரல் 

சகாடுத்தவர்களுள ஒருவராக நீஙகள இந்த விடு்தயலயை எப்்படிப் 
்பார்க்கிறீர்கள?

இதை ஒரு மகிழ்ச்சியான நிகழ்ச்சியாகப் பார்க்கிறேன். 
ைண்டதன என்பது ைவதேச் சீர்திருத்துவைறகான 
முயறசிைான். நாம் அப்படித்ைான் அதைப் பார்க்கிறோம். 
ஆனால் இவர்கள் ஒரு மனிைதனப் பழிவாங்குவது 
என்பைாகப் பார்க்கிோர்கள். சிதேத் துதே என்பது 
“correctional service”, ஒருவதைத் திருத்துவைறகான 
துதேைான். அப்படி இருக்கிேறபாது ஒருவர் குறேம் 
செய்திருநைாலும் அவர் சபாது ெமூகத்தில் கலநது 
வாழ்வைறகுத் ைகுதி சபறறு இருக்கிோைா என்பதைத்ைான் 
பார்க்க றவணடும். சிதேயாளிதய மட்டும்ைான் 
கணக்கில் சகாள்்ளறவணடும் என்பதுைான் விடுைதல. 
ஆனால் இவவழக்கில் அைறகு மாோக 
“முன்னாள் பிைைமதைக் சகாதல 
செய்துவிட்்டார்கள்” என்று காைணம் 
சொல்லிக் சகாணடிருநைார்கள். 
வழக்கமாக ஆயுள் ைண்டதனக் காலம் 
முடிநைவு்டன் ைண்டதனதய மறுபரிசீலதன 
செய்வார்கள். 20 ஆணடுகளுக்கு றமல் 
யாதையும் சிதேயில் தவத்திருக்க 
மாட்்டார்கள். எனறவ 30 ஆணடுகாலம் 
இவர்கத்ளச் சிதேயில் தவத்திருநைது 
அைசியல் றநாக்கத்திறகாகறவ. றமலும் 
இநை வழக்கில் நீதிமன்ேத்தின் மைபும் 
மீேப் பட்்டது. எநை ஒரு வழக்கிலும் 
“perpetrators” குறேத்தை றநைடியாகச் 
செய்ைவர்களுக்குத்ைான் உச்ெபட்ெ 
ைண்டதன சகாடுப்பார்கள். ஆனால் 
இநை வழக்கில் அதனவருக்கும் உச்ெ 
பட்ெ ைண்டதனயான மைண ைண்டதன சகாடுத்ைார்கள். 
பல்றவறு ெட்்டப் றபாைாட்்டங்களுக்குப் பின் இநை 
விடுைதல கித்டத்திருக்கிேது.

இம்த காரைஙகள இந்த வழக்கில் சிய்றயில் உளளே ேற்்ற அறுவருக்கும் 
ச்பாருநதும் அல்லவா?

நிச்ெயமாகப் சபாருநதும். அவர்கள் வழக்குத் 
சைாடுக்கவில்தல. வழக்குத் சைாடுத்ைது றபைறிவா்ளன் 
மட்டும்ைான். அநை அடிப்பத்டயில் றபைறிவா்ளனுக்கு 
விடுைதல கித்டத்திருக்கிேது. மறேவர்களுக்கும் 
விடுைதலக்கான வாய்ப்பு இருக்கிேது. இப்றபாது ைமிழக 
அைசு, மறேவர்களுக்கான விடுைதலயும் ெட்்ட 
வல்லுநர்கத்ளக் சகாணடு  பரிசீலிக்கப்படும் என்று 
சொல்லி இருக்கிேது.

இந்த வழக்கில் மேலும் நாம் வரமவற்கக் கூடிை ஒன்்றாக, ோநில 
அரசின் உரியேகயளே நியலநாட்டி உச்சநீதிேன்்றம் தீர்ப்பு வழஙகி 
இருப்்பது ்பற்றி உஙகள கருதது.

உச்ெநீதிமன்ேம் இவவழக்கில், ஒரு பகுதியில், அைசு 
முடிவு செய்து விட்்டால் ஆளுநரின் ஒப்புைல் இல்லாமறலறய 
விடுைதல செய்ய முடியும் என்று சுட்டிக்காட்டியிருக்கிேது. 
“Rules of business” என்று சொல்லுவார்கள், அைாவது 

“Constitutional courtesy” என்பைறகாக ஆளுநரி்டம் 
தகசயழுத்து வாங்குவது என்று சொல்கிோர்கள். 
இவறதே அழுத்ைமான சொறக்ளாக நான் பார்க்கிறேன். 
ஆளுநர் எநை அதிகாைமும் அறேவர் என்பதை 
அழுத்ைமாகச் சொல்வைறகாகறவ இநைச் சொறகத்ளப் 
பயன்படுத்தி இருப்பைாகப் பார்க்கிறேன். இன்சனான்று 
ஆளுநரும் குடியைசுத் ைதலவரும் மிக உயர்நை பைவிகளில் 
இருநைாலும், அதமச்ெைதவயின் அறிவுதை 
ஆறலாெதனயின்படிைான் ந்டக்க றவணடும் என்பதையும் 
மீணடும் அழுத்திச் சொல்கிோர்கள். இவறதேசயல்லாம் 
நாம் முக்கியமானைாகப் பார்க்க றவணடும். இநை 
வழக்தகப் சபாறுத்ை வதையில் “inexcusable” அைாவது 
மன்னிக்க முடியாை ைன்தமயில் இருக்கிேது என்று 
உச்ெ நீதிமன்ேம் சொல்கிேது. எனறவ இநைத் தீர்ப்பில், 

ஒரு மாநில ஆளுநர் என்பவர் மாநில அைசு 
எடுக்கும் சகாள்தக முடிவுகளுக்குக் 
கட்டுப்பட்டுச் செயல்ப்ட றவணடியவர் 
என்பது திரும்பத் திரும்பப் பதிவு 
செய்யப்பட்டிருக்கிேது.

அரசிைல் களேததில், காஙகிரஸ் கட்சி ம்பரறிவாளேன் 
விடு்தயலயை எதிர்ததுப் ம்பாராட்டம் நடததுவய்த எப்்படிப் 
்பார்க்கிறீர்கள?

ஓ சின்னப்ப சைட்டி அவர்கள் ஒரு 
தீர்ப்பில், “நாங்கள் நீதிபதிகள் எல்லாம் 
மக்கத்ள விட்டு சவகுதூைம் விலகி 
இருக்கிறோம். இநை முடிவுகள் எல்லாம் 
மக்கற்ளாடு சநருங்கி இருக்கும் மக்கள் 
பிைதிநிதிகள் இருக்கிே ெட்்டமன்ேம்ைான் 
முடிவு செய்ய றவணடும்” என்று நீண்ட 
காலத்திறகு முன்பு சொன்னார். நீதிபதிகளுக்குச் 
சில கட்டுப்பாடுகள் உணடு. அவர்கள் 

மக்கற்ளாடு சைா்டர்பு இல்லாமல் இருக்கிோர்கள். 
ஆனால் அைசியல் கட்சிகள் மக்கற்ளாடு இருக்கறவணடியதவ. 
மக்கள் பிைதிநிதிக்ளாக அவர்கள் செயல்ப்ட றவணடுமானால் 
மக்களுத்டய வாக்கு றவணடும். இப்படி ஒட்டுசமாத்ைத் 
ைமிழ் மக்களுத்டய கருத்துக்கு எதிைாக ந்டநது சகாள்வது, 
றபசுவது, றபாைாட்்டம் என்ே செய்வது எல்லாம் மிகக் 
றகவலமான ஒன்ோகும். ஒரு கட்்டத்தில் நீதிமன்ேம் 
விடுவித்ைால் எங்களுக்கு மறுப்பில்தல என்று 
சொன்னார்கள். இன்று நீதிமன்ேறம தீர்ப்பு சொன்னைறகுப் 
பிேகும் வாயில் துணிதய கட்டிக் சகாள்கிறோம் என்று  
சொன்னால், அவர்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் கட்டிக் 
சகாணடு இருநைாறல ைமிழ் நாடு நன்ோக இருக்கும். 
ஒரு அறயாக்கியன் வைாமல் ைடுப்பைறசகன்று 
இன்சனாருவதை ஆைரிக்க றவணடிய கட்்டாயத்தில் 
றைர்ைல் அைசியலில் இருக்கிறோம். வாக்களிக்கும் 
றபாதும் அப்படித்ைான் வாக்களிக்கிறோம். இசைல்லாம் 
உணதமைான். ஆனால் நம்தமப் றபான்ே இயக்கங்கள் 
எவவ்ளவு நாள்களுக்கு, ைமிழ் மக்கள் உணர்வுகத்ளப் 
புரிநது சகாள்்ளாைவர்கத்ளத் தூக்கிச் சுமப்பது? இது 
பறறி விரிவாக விவாதிக்க றவணடிய றைதவ இருப்பைாக 
நான் நிதனக்கிறேன்.
 நேர்காணல் - மா.உதயகுமார்

பதாழர் தகாளத்தூர்மணி, தரைவர், திைாவிடர் விடுதரைக் கழகம்



3

îIöó£Œ «õ˜ H®! àôªèô£‹ A¬÷ MK! பகுத்தறிவை  
அடிவைபபடுததும் ை்தம்!

்தநய்த ச்பரிைார்
மைமானது இன்று உலகில் மனிை 

ெமூகத்தின் வாழ்தவத் துக்க மயமாக்கி 

ஜீவாைாசிகளில் மனிைனுக்சகன்று 

உள்்ள பகுத்ைறிதவ அடிதமப்படுத்தி 

ஒறறுதமதயக் குதலத்து மனிைனுக்கு 

மனிைன் சவவறவறு இனம் என்று 

எணணும்படி செய்து வருகின்ேது 

என்பைறகு உைாைணம் றைதவயில்தல 

என்றே கருதுகின்றோம். 

‘‘றைசிய சிங்கங்’’க்ளான அலி 

ெறகாைைர்கள் ஒரு காலத்தில் ‘‘நாங்கள் 

முைலில் மகம்மதியர்கள் பிேகுைான் 

இநதியர்கள்’’ அைாவது முைலாவது 

மைம். பிேகுைான் றைெம் என்றும், ‘‘உலகம் றபாறறும் உத்ைமர் 

மகாத்மா’’ காநதி ‘‘நாறன இநது மைத்தின் உருறவ! நான் மூச்சு 

விடுவதும், வாங்குவதும் இநது மைத்திறகாகறவ! நான் உணபதும், 

உயிர் வாழ்வதும் இநது மைத்திறகாகறவ! மைத்தைக் காக்கறவ 

நான் சுயைாஜயம் றகட்கிறேன்! அைாவது இநது மைம்ைான் எனக்கு 

முைலும், கத்டசியும்’’ என்றும் ‘‘பதழய காங்கிைஸவாதி, மாெறே 

றைொபிமானி, ஒப்பறே தியாகி’’ என்று சொல்லப்பட்்ட பணடிை 

மைன் றமாகன்மா்ளவியா ‘‘எனது மைத்தையும், எனது ஜாதிதயயும் 

காப்பறை எனது முைல் றவதல’’ என்றும், அைாவது வருணாசிைமத்தைக் 

காக்கத்ைான் நான் றைசியவாதி என்று சொல்லும்படி செய்துவிட்்டது 

என்ோல் மைத்தின் ஆதிக்கத்திறகு றவறு என்ன உைாைணம் 

றவணடும் என்று றகட்கிறோம்.

சபருத்ை றைொபிமானிகள், றைெத்துக்காகச் ெகலத்தையும் 

தியாகம் செய்ைவர்கள் என்று சொல்லும்படியான இவர்கற்ள 

அவைவர்களின் மைத் ைத்துவத்தை உள் எணணமாக தவத்து 

அவறறின் சகாள்தககத்ளக் காப்பைறகாகறவ அவர்க்ளது 

றைொபிமானமும், உயிர் வாழ்வும் இருநது வருகிேது என்ோல் 

மறே ொைாைணமான அைாவது மைத்தைத் ைவிை, மறசோன்றும் 

அறியாை பாமை மக்களின் றயாக்கியதைப் பறறி நாம் வி்ளக்க 

றவணடுமா என்று றகட்கிறோம்.

வட்்டறமதஜ மகாநாடு உத்டநது றபானதும், அைசியல் 

சீர்திருத்ைத்தில் இநதிய மக்கள் ஒன்றுப்டாமல் றபானதும், இநது 

முஸலீம்கள் ஒருவதை ஒருவர் நம்பாமல் அைசியலில் ைனித் 

சைாகுதி றவணடுவைறகும், காங்கிைசும், முஸலீம் லீக்கும் 

ஒன்றுக்சகான்று றவறுபட்டிருப்பைறகும், தீண்டப்ப்டாை மக்கள் 

ைனித் சைாகுதி றகட்பைறகும்,  கூட்டுத் சைாகுதியில் ைனிப் 

பிைதிநிதித்துவம் ஒதுக்கப்ப்ட றவணடும் என்று றகட்பைறகும் 

மக்கத்ள மக்கள் தீண்டப்ப்டாைவைாய், கீழ்றமல் ஜாதியைாய்க் 

கருைப்பட்டு வருவைறகும், மைறம காைணமாய் இருநது வருகின்ேது 

என்பதையும்  எவைாவது மறுக்க முடியுமா என்று றகட்கிறோம். 

மறறும் மனிை ெமூக வாழ்வுக்கு ஏறே சீர்திருத்ைங்கள், 

முன்றனறேங்கள் என்பதவகளில் சபரும்பான்தமயான மக்க்ளால் 

அவசியம் என்றும், அறிவுக்கு ஏறேது என்றும் கருைப்படும் அறநக 

விஷயங்கத்ளப் பறறி ெட்்டங்கள் செய்யறவா, ெட்்டங்கள் 

செய்ைாலும் அமலுக்குக் சகாணடு வைறவா ைத்டயாய் இருநது 

வருவைறகு மைங்கற்ள காைணமாக சொல்லப்படுகின்ேைா இல்தலயா 

என்று றகட்கிறோம். ஆகறவ மனிை வாழ்க்தகக்கு மைங்கள் 

இதைவி்ட றவறு என்ன சகாடுதமகள் செய்யறவணடும் என்பது 

நமக்கு வி்ளங்கவில்தல.
� (பகுத்தறிவு�வார�இ்தழ்�-�09.09.1934)

்பா்பர் ேசூதி மு்தல்  
ஞானவாபி ேசூதி வயர

பாபர் மசூதிதய தவத்து மைவாை அைசியதல 

செய்து சகாணடிருநைவர்கள், அநை விவகாைம் முடிநது 

விட்்ட பிேகு மீணடும் அறை பாணியில் மைவாை 

அைசியதலத் சைா்டர்நது சகாணடிருக்கிோர்கள். 

ஏசனன்ோல் ெங்பரிவாைக் கும்பலுக்கு மைத்தை 

முன்னிறுத்தி கலவைங்கத்ள உண்டாக்குவதைத் ைவிை 

மக்களுக்கான ஆக்கபூர்வமான அைசியல் எதையும் 

செய்யத் சைரியாது. இதுைான் இங்றக வைலாோகவும் 

இருக்கிேது.

குதுப்மினாதை விஷ்ணு ஸைம்பம் என்று விஷ்வ 

ஹிநது பரிஷத் சொல்கிேது. இைறகு ஆைைவாக இநதியத் 

சைால்லியல் துதேதயச் செயல்ப்ட தவக்கிோர்கள். 

றமலும்  27 சஜயின்-இநதுமைக் றகாவில்கள் 

இடிக்கப்பட்டுக் குதுப்மினார் கட்்டப்பட்்டைாகச் 

சொல்கிோர்கள்.

ைாஜமகாலின் அதேகளுக்குள் இநதுக் க்டவுள்களின் 

சிதலகள் இருப்பைாகவும், அவறதேத் சைால்லியல் 

துதே ஆய்வு செய்ய றவணடும் என்றும் பாஜகவின் 

ஊ்டகப் பிரிதவச் றெர்நைவர் அலகாபாத் நீதிமன்ேத்தில் 

வழக்குத் சைா்டர்நதிருக்கிோர்.

வாைணாசி ஞானவாபி மசூதியில் சிவலிங்கம் 

கித்டக்கப் சபறேைாகச் சொல்லி மசூதியின் ஒரு 

பகுதிக்கு சீல் தவக்கப்பட்டுள்்ளது. வழக்கு நீதிமன்ேத்தில் 

இருக்கிேது.

இநதுக்களுக்காகப் றபாைாடுகிறோம் என்று 

ெங்பரிவாைக் கும்பல் சொல்வது இஸலாமியர்கத்ளப் 

பதகவர்க்ளாகக் காட்டி இநது-முஸலிம் கலவைங்கத்ள 

ஏறபடுத்துவைறகுத்ைான்.

வழிபாட்டு இ்டங்களுக்கான ெட்்டம் இயறேப்பட்்ட 

றபாதிலும், அச்ெட்்டம் காறறில் பேக்க வி்டப்பட்டிருக்கிேது.

நாட்டில் எநறநைமும் மைக்கலவைப் பைறேத்தை 

ஏறபடுத்தி, மக்கள் பிைச்சிதனகள் எதையுறம 

றபெவி்டாமல், மக்களின் வாழ்க்தக நிதலதய மிக 

றமாெமான நிதலக்குத் ைள்ளியுள்்ளன பார்ப்பனக் 

கும்பல்கள்.

பார்ப்பனியத்திறகுப் பலியாகும் பாமை மக்களுக்கப் 

பகுத்ைறிவுப் பாதைதயக் காட்்ட றவணடும்!
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றம 18ஆம் றைதி கன்னியாகுமரியில் திைாவி்ட 
நட்புக் கழகம் சைா்டங்கப்பட்்டது. ைமிழ்நாடு அைசின் 
மாணபுமிகு அதமச்ெர்கள் அன்பில் மறகஷ் 
சபாய்யாசமாழி, மறனா ைங்கைாஜ ஆகிறயார் 
சைா்டங்கி தவத்ைனர். 

திைாவி்டக் கருத்தியதல ஏறறுக் சகாள்பவர்கள், 
ஆனால் க்டவுள் மை நம்பிக்தக உத்டயவர்கள் 
திைாவி்ட இயக்கத் ைமிழர் றபைதவயில் இதணநது 
பணியாறே முடியாது என்பைால் அவர்கத்ள 
உள்்ள்டக்கிய ஒரு துதண அதமப்பாக அல்லது 
சவளி வட்்டமாக திைாவி்ட நட்புக் கழகம் 
உருவாக்கப்பட்டிருக்கிேது. 

க்டவுள் மை நம்பிக்தக உத்டயவர்க்ளாக இருநைாலும்,  

1.ெமூக நீதி

2.ஜனநாயகம் 

3. மைநல்லிணக்கம் ஆகிய மூன்தேயும் ஏறறுக் 
சகாள்பவர்கள் திைாவி்ட நட்புக் கழகத்தில் இதணயலாம். 

திைாவி்ட இயக்கத் ைமிழர் றபைதவயின் வழிகாட்்டலில் 
திைாவி்ட நட்புக் கழகம் செயல்படும்.

 இதணய விரும்புபவர்கள் சைா்டர்பு சகாள்்ள 
றவணடிய எணகள்:

சைறகு மண்டலம்

முதனவர்.அருட்பணி.ைனிஸலாஸ 9585531802

வ்டக்கு மண்டலம்

றைாழர் இ்ளஞ்சித்திைன் 9885600846

றமறகு மண்டலம்

றைாழர் விஜயா (றகாதவ) 9626741997

கிழக்கு மண்டலம்

றைாழர் நா.முத்துைாஜ 9488010982

கன்னியாகுமரியில் 

திைாவிட நட்புக் கழகம் 
ததாடக்க விழா - 18.05.2022


