
வீரப்பனின் சக ோதரர் மோததயன் மற்றும் இருவர் 

விடுததை குறித்த கூட்டறி ்த  
  

மாண்புமிகு தமிழக முதலமமச்சர் திரு.மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு ஒரு வவண்டுவகாள் 

வகாயம்புத்தூர் மத்திய சிமையில் வீரப்பனின் சவகாதரர் திரு.மாமதயன் மற்றும் 

அவருடன் வசர்ந்து திரு. ஆண்டியப்பன், திரு.பபருமாள் ஆகிவயார் 33 ஆண்டுகளுக்கும் 

வமலாகத் தண்டமனச் சிமைவாசிகளாக இருந்து வருகின்ைனர். 

இது வபான்ை நீண்ட சிமைவாசம் என்பது சிமைவாசிகளின் நலனுக்கும். அவர்களது 

குடும்பத்தாாின் நலனுக்கும் மட்டும் எதிரானது அல்ல. சிமைவாசிகளின் மறுவாழ்வு 

என்கிை அரசின் கண்வ ாட்டத்திற்கும் முற்ைிலும் எதிரானதாக உள்ளது. இந்த 

சிமைவாசிகளின் முன் விடுதமலக் குைித்து அவர்கள் தண்டமன பபற்ை வழக்கிமனக் 

கார மாக மவத்து அைிவுமரக் குழுமம் மற்றும் இதர குழுமங்கள் பாிசீலிப்பதில்மல 

என்பது அதிர்ச்சிகரமாக உள்ளது. 

 சிமைவாசிகளின் விடுதமல குைித்துத் தமிழகத்தின் சிமைத்துமை அவ்வப்வபாது 

பவளியிடுகின்ை அரசாம கள் சில குற்ைங்களுக்குத் தண்டம  பபற்ைவர்கள் மட்டும் 

முன் விடுதமலக்கு (Premature Release) தகுதியானவர்கள் என்றும், மற்ை சில 

குற்ைங்களுக்காகத் தண்டமன பபற்ைவர்கள் முன்விடுதமலப் பாிசீலமனக்வக 

தகுதியற்ைவர்கள் என்றும் காட்டப்படுகிை பாகுபாடு, இது வபான்ை நீண்ட 

சிமைவாசங்களுக்குக் கார மாக அமமந்துள்ளமத அைிய முடிகிைது. 

இந்தச் சிமைவாசிகளின் முன் விடுதமல பதாடர்பான இத்தமகய பாகுபாடு என்பது, 

சட்டத்திற்கும் நியாயத்திற்கும் எதிரானது மட்டுமல்லாமல், சிமைவாசிகள் மறுவாழ்வு 

பபறுகின்ை கண்வ ாட்டத்திற்கும், மனித உாிமமக்கும் எதிரானதாக உள்ளது. 

 வமலும் ஆயுள் சிமைவாசிகள் விடுதமல என்பது அவர் சிமையில் வாடும் காலத்தின் 

அடிப்பமடயில் முடிவு பசய்வதற்குப் பதிலாக, அவர் தண்டமன பபற்றுள்ள வழக்குப் 

பிாிவுகளின் அடிப்பமடயில் முடிவு பசய்வபதன்பது மனிதவநயத்மதயும்,, சிமைவாசியின் 

விடுதமல குைித்தான நம்பிக்மகமயயும் தகர்ப்பதாக உள்ளது. 

 குற்ைவியல் நமடமுமைச் சட்டப் பிாிவு 433ஏ, ஆயுள் தண்டமன என்பமதக் குமைந்த 

அளவு 14 ஆண்டுகள் என்வை வமரயறுத்துள்ளது. தவிரவும், மாண்புமிகு பசன்மன 

உயர்நீதிமன்ைம், உச்சநீதிமன்ைம் ஆகியமவ, ஏற்பகனவவ வழங்கியுள்ள சில தீர்ப்புகளில் 

சாதார  ஆயுள் சிமைவாசிகளின் விடுதமலமய 10 ஆண்டுகள் கழித்துப் பாிசீலிக்கலாம் 

என்றும், முன்விடுதமலமயப் பாிசீலமனக்கு உட்படுத்த முடியாத பிாிவுகளில் தண்டமன 

பபற்ை ஆயுள் சிமைவாசிகளின் முன் விடுதமலக் குைித்து 14 ஆண்டுகள் கழித்துப் 

பாிசீலிக்க வவண்டும் என்றும் தமிழக அரமசக் வகட்டுக் பகாண்டுள்ளன. 



 வமலும்.வீரப்பனின் சவகாதரர் திரு.மாமதயன் சார்பாக முன் விடுதமல வவண்டி 

மாண்புமிகு உச்ச நீதிமன்ைத்தில் தாக்கல் பசய்யப்பட்ட வழக்கில் கடந்த 03.10.2017 

அன்று மாண்புமிகு உச்ச நீதிமன்ைம் திரு.மாமதயன் அவர்களுமடய முன் விடுதமலக் 

வகாாிக்மகமயப் பாிசீலித்து முடிவு பசய்திடத் தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது. 

ஆனாலும். அவருமடய விடுதமல என்பது இன்னும் சாத்தியமாகவில்மல. 

 சிமைத்துமை உயர் அதிகாாிகள், தமிழக அரசு அதிகாாிகள் முன் விடுதமல குைித்து 

பவளியிடுகின்ை அரசாம களில் சில குைிப்பிட்ட வழக்குகளில் தண்டமன பபற்ை ஆயுள் 

சிமைவாசிகளின் முன் விடுதமல க க்கில் எடுத்துக் பகாள்ளப்படவில்மல என்பது 

வவதமனயானது. இதனால், குைிப்பிட்ட சிமைவாசிகளின் மறுவாழ்வு மற்றும் அவர்களது 

குடும்பத்தினாின் வாழ்வு என்பது பதாடர்ந்து பபாிதும் பாதிக்கப்படுகிைது. 

 வீரப்பனின் சவகாதரர் திரு.மாமதயன் மற்றும் அவருடன் வசர்ந்து திரு.ஆண்டியப்பன், 

திரு.பபருமாள் ஆகிவயார் சுமார் 75 வயமத பநருங்கிய முதியவர்களாக இருந்து வருகிை 

நிமலயில் உடலாலும், மனதாலும் பல்வவறு துயரங்களுக்கு ஆட்பட்டுள்ளனர். 

இவர்களின் குடும்பங்களில் இவர்களுமடய மகன் உள்ளிட்ட பநருங்கிய உைவினர்கள் 

இைந்து, குடும்பங்கள் நிர்க்கதியான அவலநிமலயில் இருந்து வருகின்ைனர். அவர்களின் 

எஞ்சிய ஒரு சில ஆண்டுகமளயாவது மீதமுள்ள உைவுகவளாடு கழித்திடப் பபரும் 

எதிர்பார்ப்வபாடு உள்ளனர். 

 முழுக்க மனித வநயக் கண்வ ாட்டத்தின் அடிப்பமடயிலும், இரக்க கு த்தின் 

அடிப்பமடயிலும், மன்னிக்கும் அரசமமப்பு அதிகாரத்மதக் தமிழக அரசு பயன்படுத்த 

வவண்டும் எனும் எதிர்பார்ப்வபாடு சிமையில் வாடி வருகின்ைனர். 

 சிமைவாசிகள் தங்களது தண்டமனமயக் கழிக்கின்ை ஒவ்பவாரு நாளும், என்ைாவது 

ஒருநாள் நாம் விடுதமல ஆவவாம் என்கிை நம்பிக்மகயின் அடிப்பமடயில்தான் 

காலத்மதக் கடத்தி வருகின்ைனர். அந்த நம்பிக்மக நிமைவவைாத சூழ்நிமலயில், நீண்ட 

ஆயுள் சிமைவாசியின் மனநிமல என்பது பபருத்த பாதிப்புக்கும், அதிர்ச்சிக்கும் 

உள்ளாகும் என்பமத மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் கனிவுடன் பாிசீலித்து, 

இவர்களுக்கு உாிய விமரவில் விடுதமல வழங்கிட வவண்டும் என அன்புடன் 

வவண்டுகிவைாம். 

  xxxxx 

வதாழமமயுடன் இமசவு அளித்வதார்: 

1. பதால். திருமாவளவன் விடுதமலச் சிறுத்மதகள் கட்சி 

2. இரா.முத்தரசன் இந்தியக் கம்யூனிஸ்டுக் கட்சி 

3. வவல் முருகன் தமிழக வாழ்வுாிமமக் கட்சி 

4. ரவிக்குமார் நாடாளுமன்ை உறுப்பினர் 



5. வபராசிாியர் ஜவாஹிருல்லா மனிதவநய மக்கள் கட்சி 

6. பநல்மல முபாரக் எஸ்டிபிஐ கட்சி 

7. பகாளத்தூர் ம ி திராவிடர் விடுதமலக் கழகம் 

8. கு.இராமகிருஷ் ன் தந்மத பபாியார் திராவிடர்கழகம் 

9. எஸ்.வி.ராஜதுமர மார்க்சிய - பபாியாாிய ஆய்வாளர் 

10. பபாழிலன் தமிழக மக்கள் முன்ன ி 

11. இரா.அதியமான் ஆதித்தமிழர் வபரமவ 

12. ப. பா.வமாகன் மூத்த வழக்கைிஞர் 

13. தியாகு தமிழ்த் வதசிய விடுதமல இயக்கம் 

14. வீ. அரசு ஆய்வாளர் 

15. டிராட்ஸ்கி மருது ஓவியக் கமலஞர் 

16. தமிழ்ச்பசல்வன் தமிழ்நாடு முற்வபாக்கு எழுத்தாளர் கமலஞர்கள் சங்கம் 

17. இரா. பாரதிநாதன் எழுத்தாளர் 

18. சுதா ராமலிங்கம் மூத்த வழக்கைிஞர் 

19. பிாின்ஸ் கவஜந்திரபாபு பபாதுக் கல்விக்கான மாநில வமமட 

20. வகாவன் மக்கள் கமல இலக்கியக் கழகம் 

21. நாமக திருவள்ளுவன் தமிழ்ப்புலிகள் கட்சி 

22. வாலாசா வல்லவன் மார்க்சியப் பபாியாாியப் பபாதுவுமடமமக் கட்சி 

23. குடந்மத அரசன் விடுதமலத் தமிழ்ப்புலிகள் கட்சி 

24. வச. வாஞ்சிநாதன் மக்கள் உாிமமப் பாதுகாப்பு மமயம் 

25. வபராசிாியர் பசயராமன் தமிழ்மண் தன்னுாிமம இயக்கம் 

26. கீற்று நந்தன் ஊடகவியலாளர் 

27. சுப.உதயகுமாரன் பச்மசத் தமிழகம் கட்சி 

28. ஆழி பசந்தில்நாதன் பமாழி நிகர்மம உாிமமப் பரப்புமர இயக்கம் 

29. மீ.த.பாண்டியன் தமிழக மக்கள் பண்பாட்டுக் கழகம் 

30. பாலன் தமிழ்த்வதச மக்கள் முன்ன ி 

31. பசந்தில் இளந்தமிழகம் 

32. சாவித்திாி கண் ன் ஊடகவியலாளர் 

33. பபான்வண் ன் திமரக்கமலஞர் 

34. கி.வவ. பபான்மனயன் தற்சார்பு விவசாயிகள் சங்கம் 

35. அஜிதா  மூத்த வழக்கைிஞர் 

36. பாமரன் எழுத்தாளர் 

37. பாவவந்தன் தமிழ்த் வதச நடுவம் 

38. கயல் (எ) அங்கயற்கண் ி தமிழ்நாடு முற்வபாக்குப் பபண் வழக்கைிஞர்கள் சங்கம் 

39. அமரந்த்தா எழுத்தாளர் 

40. மாலதி மமத்திாி அ ங்கு பபண் ியப் பதிப்பகம் 

41. சுகிர்தரா ி கவிஞர் 

42. பாத்திமா பாபு ஸ்படர்மலட் எதிர்ப்பு மக்கள் இயக்கம் 

43. ஜீவசுந்தாி எழுத்தாளர் 

44. தமயந்தி புரட்சிகர விடியல் பபண்கள் மமயம் 



45. பசல்வி மனிதி மகளிர் இயக்கம் 

46. சிவகாமி தமிழ்நாடு அைிவியல் மன்ைம் 

47. இராவசந்திர வசாழன் எழுத்தாளர் 

48. புனிதபாண்டியன் தலித் முரசு 

49. நிலவழகன் தமிழக ஒடுக்கப்பட்வடார் விடுதமல இயக்கம் 

50. ஆர்.ஆர்.சீனிவாசன் ஆவ ப்பட இயக்குநர் 

51. முத்தமிழ் புரட்சிக்கவிஞர் கமலஇலக்கிய மன்ைம் 

52. ஆதவன் தீட்சண்யா எழுத்தாளர் 

53. வகா.சுகுமாரன் மக்கள் உாிமமக் கூட்டமமப்பு 

54. பிரபாகல்விம ி பழங்குடி இருளர் பாதுகாப்புச் சங்கம் 

55. வக.சாமுவவல்ராஜ் தமிழ்நாடு தீண்டாமம ஒழிப்பு முன்ன ி 

56. தாஜுதீன் சுயாட்சி இந்தியா 

57. சுப்ரபாரதிம ியன் எழுத்தாளர் 

58. பசந்தமிழ்வா ன் தமிழ்த்வதசக் குடியரசு இயக்கம் 

59. பவாபசல்லதுமர எழுத்தாளர் 

60. மருதுபாண்டியன் வசாசலிச மமயம் 

61. வழ.பிாிட்வடா சமூகச் பசயல்பாட்டாளர் 

62. புலியூர் முருவகசன் எழுத்தாளர் 

63. வபராசிாியர் சங்கரலிங்கம் சுயாட்சி இயக்கம் 

64. வபராசிாியர் விஜயகுமார் இந்திய சமூக அைிவியல் கழகம் 

65. தமிழ் இராவசந்திரன் கரூர் மக்கள் மன்ைம் 

66. துமரப்பாண்டி தமிழ்க்க ியாளர் 

67. கு.ஞா. பகவத்சிங் உயர்நீதிமன்ைத்தில் தமிழ் – வபாராட்டக்குழு 

68. அழவகசன் இந்தியக் கலப்புத் திரும ம் பசய்வதார் சங்கம் 

69. வதவவநயன் குழந்மத உாிமமகள் பசயல்பாட்டாளர் 

70. திருநாவுக்கரசு தாளாண்மம உழவர் இயக்கம் 

71. நிலவன் நீவராமட இயக்கம் 

72. ஜமாலன் எழுத்தாளர் 

73. ஒப்புரவாளன் தமிழ்நாட்டுக் கல்வி இயக்கம் 

74. நிழல்வண் ன் எழுத்தாளர் 

75. காஞ்சி அமுதன் தமிழ் உாிமமக் கூட்டமமப்பு 

76. அரபசழிலன் இதழியலாளர் 

77. தமிழரசன் தமிழகத் பதாழிலாளர் முன்ன ி 

78. வழ. பச.கு வசகரன் அம்வபத்கர் - பபாியார் கலப்புத் திரும ம் பசய்வதார் 

நலச்சங்கம். 

79. வகாபி நயினார் திமரப்பட இயக்குநர் 

80. மீரான் மமதீன் எழுத்தாளர் 

81. பாரதி கிருஷ் குமார் எழுத்தாளர் 

82. வசந்தபாலன் திமரப்பட இயக்குநர் 

83. வசாழன் மு. களஞ்சியம் தமிழர் நலப்வபாியக்கம் 



84. பியூஷ் மனுஷ் சூழலியலாளர் 

85. அனீஸ் திமரப்பட இயக்குநர் 

86. வபராசிாியர் பா.ச. அாிபாபு தமிழ் உயராய்வு மமயம் 

87. அாிமாவளவன் தமிழர் களம். 

  XXXXXXXX 
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