
சாதிய ஆணவ படுககாலைக்கு எதிராக சட்டம் இயற்ற 

வவண்டும்மத்திய, மாநிை அரசுகளுக்கு 

க ால்.திருமாவளவன் எம்.பி. வலியுறுத் ல் 

 
சாதிய ஆணவ படுககாலைக்கு எதிராக சட்டம் இயற்ற வவண்டும் என்று விழுப்புரத்தில் நடந்  

கருத் ரங்கில் மத்திய, மாநிை அரசுகளுக்கு க ால்.திருமாவளவன் எம்.பி. வலியுறுத்தினார். 
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விழுப்புரம்,  

 

கருத் ரங்கம் 

 

மக்கள் கண்காணிப்பகம்- இலளஞர்களுக்கான சமூக விழிப்புணர்வு லமயம் ஆகியலவ சார்பில் கண்ணகி, 

முருவகசன் சாதிய படுககாலை வழக்கின் தீர்ப்பிலன முன் நகர்த்துவவாம், சாதிய ஆணவ படுககாலைக்கு 



எதிரான சட்டத்ல  உருவாக்க வலியுறுத்தி விழுப்புரம் கலைஞர் அறிவாையத்தில் கபாது உலரயாடல் 

கருத் ரங்கம் நலடகபற்றது. 

கருத் ரங்கிற்கு வக்கீல் கென்றிதிவபன்  லைலம  ாங்கினார். ம.தி.மு.க. அலமப்பு கசயைாளர் 

வந்தியத்வ வன், மனி வநய மக்கள் கட்சி எம்.எல்.ஏ. அப்துல்சமது, எஸ்.டி.பி.ஐ. கட்சி  லைவர் கநல்லை 

முபாரக், துலர.ரவிக்குமார் எம்.பி., சிந் லனச்கசல்வன் எம்.எல்.ஏ., தீண்டாலம ஒழிப்பு முன்னணி மாநிை 

கபாதுச்கசயைாளர் சாமுவவல்ராஜ், இந்திய கம்யூனிஸ்டு கட்சி மாநிை கசயற்குழு உறுப்பினர் ஏ.வி.சரவணன், 

பழங்குடி இருளர் பாதுகாப்பு சங்க வபராசிரியர் கல்விமணி, இலளஞர்களுக்கான சமூக விழிப்புணர்வு லமய 

ரவமஷ்நா ன், கசன்லன உயர்நீதிமன்ற வக்கீல் பூங்குழலி, விடு லை சிறுத்ல கள் கட்சியின் மாவட்ட 

கசயைாளர் ஆற்றைரசு, மனி வநய மக்கள் கட்சி மாவட்ட  லைவர் முஸ் ாக்தீன் உள்ளிட்ட பைர் கருத்துலர 

வழங்கினர். கருத் ரங்கின் நிலறவாக விடு லை சிறுத்ல கள் கட்சியின்  லைவர் க ால்.திருமாவளவன் 

எம்.பி. சிறப்புலரயாற்றினார். அப்வபாது அவர் வபசிய ாவது:- 

சங்பரிவார் அலமப்புகள் ஊடுருவல் 

 லித் மக்கலள மற்ற சமூகத்தினருக்கு எதிரானவர்களாக காட்டி அரசியல் ஆ ாயம் கபற ஒரு கும்பல் 

கசயல்பட்டு வருகிறது.  மிழக கிராமங்களில் சங்பரிவார் அலமப்புகள் ஊடுருவியுள்ளனர். வகாவில்களுக்கு 

நன்ககாலட ககாடுப்பது, மகளிர் சுய உ விக்குழுக்களுக்கு உ வி கசய்வதுவபால் ஊடுருவி கசயல்பட்டு 

வருகிறார்கள். பாம்பின் வாயில்  வலள சிக்கியிருப்பல ப்வபாை பா.ஜன ாவிடம் அ.தி.மு.க. சிக்கியுள்ளது. 

அ.தி.மு.க.லவ அழிப்பது ான் பா.ஜன ாவின் வநாக்கம். 

கடந்  அ.தி.மு.க. ஆட்சியில்  மிழகத்தில் சாதி ஆணவ படுககாலைகள் நடக்கவில்லை, சாதி மறுப்பு 

திருமணம், ம  மறுப்பு திருமணம் கசய்துககாள்பவர்கள்  ற்ககாலை கசய்துககாள்கிறார்கள் என 

சட்டமன்றத்தில் கூறியவர் ான் அப்வபால ய துலண மு ல்-அலமச்சர் ஓ.பன்னீர்கசல்வம்.  மிழகத்தில் 

சங்பரிவார் அலமப்புகளுக்கு சிம்ம கசாப்பனமாக இருக்கும் கட்சி விடு லை சிறுத்ல கள் கட்சி.  மிழகத்தில் 

சாதியின் கபயரால் மாணவர்கள், இலளஞர்கள்  வறாக வழிநடத் ப்படுகிறார்கள். இலளய  லைமுலறயினர் 

நிலைலம என்னவாகும் என்ற கவலை எழுந்துள்ளது. 

ஆணவப்படுககாலைக்கு எதிராக சட்டம் 

 மிழகத்தில் விடு லை சிறுத்ல கள் கட்சி  விர்க்க முடியா  கட்சியாக வளர்ந்துள்ளது. திருமாவளவலன 

வீழ்த்தினால்  லித் மக்கலள வீழ்த்திவிடைாம் என நிலனக்கிறார்கள். ஆனால் ஒருவபாதும் திருமாவளவலன 

வீழ்த்  முடியாது.  ம்பி எனக்கூறி லகலய பிடித் வபாது நம்பி லகலய ககாடுத்வ ன், ஆனால் அ ற்கு 

பின்னால் அவ்வளவு கபரிய படுகுழி இருக்கும் என நிலனக்கவில்லை. சாதிய ஆணவப்படுககாலைலய 

 டுக்க மத்திய, மாநிை அரசுகள் ஆணவப்படுககாலைக்கு எதிரான சட்டத்ல  இயற்ற வவண்டும். 

இவ்வாறு அவர் வபசினார். 
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