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சரிதா (அபிலாக்ஷா) 

வழக்கும் தீர்ப்பும் 

நடிகை சரிதா சாதாரண அபிலாஷாவாை இருந்தப ாது 
தன்கைத் திருமணம் சசய்துசைாண்டு ஒன்றாை 
வாழ்ந்ததாைவும் ,பிறகு சினிமா அபிலாகஷைள் 
ஏற் ட்டு வாய்ப்பும் கிகைத்த பிறகு பிரிந்து 
விட்ைதாைவும் இனி இருவரும் பசர்ந்து வாழ 
பைார்ட்ைார் உத்தரவிை பவண்டுசமன்றும் பைாரி, 
ைைப்க  சவங்ைைசுப்க யா வழக்கு ப ாட்ைது, அந்த 
வழக்கில் சரிதாவுக்குச் சாதைமாைத் தீர்ப்பு 
அகமந்திருப் து எல்லாம் சதரிந்தபத!  

ஆந்திர உயர்நீதிமன்ற நீதி தி பி. ஏ. சசளத்ரி இந்த 
வழக்கில் சைாடுத்துள்ள தீர்ப்பு சரித்திர பூர்வமாைது. 
அது ஒபர ஒரு சரிதாவுக்கு மட்டும் சாதைமாை 
அகமயக்கூடிய தீர்ப் ல்ல. ஏராளமாை ச ண்ைள் 
ஆண்ைளுக்கு நிைராை சம உரிகமைகளப் ச றுவதில் 
அவர்ைளுக்கு உதவி சசய்வதாை இந்தத் தீர்ப்பு 
அகமந்திருக்கிறது. 

ச ண்ைகளக் சைாடுகமப் டுத்துவதாை -- குறிப் ாை, 
விருப் த்துக்கு மாறாை திருமணங்ைளில் மாட்டிக் 
சைாண்ை ச ண்ைளுக்குக் சைாடுகமயாைதாை அகமவது 
அவர்ைளின் உைம்க  (ைட்ைாயப் டுத்தி) ஆண்ைள் 
(ைணவர்ைள்)  யன் டுத்திக் சைாள்வதுதான். 

ஒவ்சவாரு ச ண்ணுக்கும் தன் உைம்பின் மீது, முழு 
உரிகமயும் சுதந்திரமும் உண்டு என்ற மிை முக்கியமாை 
விஷயத்கத நீதி தி சசளத்ரி சட்ைப் டி 
நிகலநிறுத்தியிருக்கிறார். அபத ப ால், உைலுறவு 
சைாள்வதில் ,எந்த ஆகணயும் சரி, ச ண்கணயும் சரி, 
ைட்ைாயப் டுத்துவது அடிப் கை மனித சுதந்திரத்துக்பை 
எதிராைது என்ற பைாட் ாட்கையும் சசளத்ரியின் தீர்ப்பு 
உரத்த குரலில் பிரைைைம் சசய்கிறது.   

அப் டியாைால் இதுவகர சட்ைப் டி இருந்த நிகல என்ை? திருமணமாைவர்ைளில் இருவரில் 
ஒருவரின் விருப் த்துக்கு மாறாை உைலுறவு சைாள்வகத நியாயப் டுத்தும் விதத்திலா சட்ைம் 
இருந்து வந்தது என்ற பைள்வி எழுகிறது. அப் டி 'ைாட்டுமிராண்டித்தைமாைத்தான் இருந்து 
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வந்திருக்கிறது என் து நீதி தி சசளத்ரி இந்து திருமண சட்ைத்தின் 9-ம் பிரிகவத் தூக்கி 
எறிகிறப ாது தான் சதரிகிறது. 

அந்தப் பிரிகவப்  ார்க்ைலாம். ''நியாயமாை ைாரணம் ஏதும் இல்லாமல் ைணவபைா, 
மகைவிபயா மற்றவகர விட்டுப் பிரிந்து சசன்று விட்ைால், அவர் திரும்பி வந்து தன்னுைன் 
வாழ பவண்டும்'' என்று தாம் த்ய உரிகமைகளக் (உைலுறவு உட் ை இல்லற உரிகமைகளக்) 
பைாருகிற உரிகமகய இந்தப் பிரிவு வழங்குகிறது. 

இந்தப் பிரிவின்கீழ்தான் சவங்ைைசுப்க யா, ைைப்க  சப்--ஜட்ஜ் முன்பு வழக்கு ப ாட்ைார். 
1975 டிசம் ரில் திருப் தியில் தைக்கும் அபிலாஷா (சரிதா)வுக்கும் திருமணம் நைந்தபின், 
ைைப்க யில் தாங்ைள் ஆறு மாத ைாலம் பசர்ந்து வாழ்ந்ததாை அவர் கூறிைார். பிறகு 
சசன்கைக்கு இருவரும் வந்ததாைவும், அங்பை அபிலாஷா சினிமாவில் பசர முயற்சித்திதால் 
மை பவறு ாடு ஏற் ட்டுப் பிரிந்ததாைவும் சவங்ைைசுப்க யா சதரிவித்தார். தன்கை விட்டுப் 
பிரிந்துவிட்ை ஒரு மகைவியுைன் தான் மீண்டும் பசர்ந்து வாழ விரும்புவதால் தான் இழந்த 
தாம் த்ய உரிகமைகள இந்து, திருமண சட்ைம் (1955) சசக்ஷன் 9-ன் கீழ் மீட்டுத் தரும் டி 
அவர் பைாரிைார். 

‘இந்த வழக்கை விசாரிக்ை ைைப்க  சப்--ஜட்ஜூக்கு அதிைார வரம்ப  கிகையாது. 
ஏசைன்றால் தானும் சவங்ைைசுப்க யாவும் ைகைசியாை ஒன்றாை வாழ்ந்த இைம் 
சசன்கைதான். அங்பையுள்ள பைார்ட்தான் இகத விசாரிக்ை உரிகம உண்டு’ என்று சரிதா 
தரப்பில் எதிர்ப்புத் சதரிவிக்ைப் ட்ைது. இகத ைைப்க  சப்-ஜட்ஜ் ஏற்ைவில்கல. 

சப்-ஜட்ஜின் உத்தரகவ எதிர்த்து சரிதா ஆந்திர உயர் நீதிமன்றத்துக்கு மனு சசய்தார். 
வழக்கை ைைப்க யிலிருந்து சசன்கைக்கு மாற்ற பவண்டும் என் து ஒரு பைாரிக்கை. 
மற்சறாரு பைாரிக்கை திருமண சட்ைத்தின் 9-ம் பிரிகவப்  யன் டுத்தி, தன்கை (தன் 
விருப் த்துக்கு மாறாை) ைணவபராடு பசர்ந்து வாழ உத்தரவிட்ைால் அது அரசியல் சட்ைத்தில் 
14,21 பிரிவுைளில் தரப் ட்டுள்ள தனி ந ர் சுதந்திரத்தில் தகலயிடுவதாகிறது. அரசியல் 
சட்ைத்துக்கு முரணாை உள்ள திருமை சட்ைம் சசக்ஷன்-9 சசல்லாது என்று அறிவிக்கும் டி 
சரிதா பைாரிைார். 

இகத விசாரித்த நீதி தி சசளத்ரி, சரிதாவின் முதல் பைாரிக்கைகய நிராைரித்தார். ைகைசியாை 
ைணவருைன் இருந்த இைமாை சசன்கைகயக் ைருத முடியாது. ைணவபராடு தாற்ைாலிைமாை 
ஒரு ஊருக்குச் சசன்றிருந்தால் அது ைகைசி இைமாைாது. ஒன்றாைக் குடும் ம் நைத்திய ைகைசி 
இைம் ைைப்க தான் என் தால், வழக்கை விசாரிக்கும் அதிைாரம் ைைப்க  சப்--ஜட்ஜூக்கு 
உண்டு என்று சசளத்ரி கூறிைார். 

சரிதாவின் இரண்ைாவது பைாரிக்கைகய சசளத்ரி ஏற்றுக் சைாண்டு சசக்ஷன் ஒன் து சசல்லாது 
என்று அறிவித்து விட்ைார். தாம் த்ய உரிகமைகள (Conjugal rights) மீட்டுத் தர பைாரும் 
உரிகமபய கிகையாது என்றாகி விட்ைதால் , ைைப்க  சப்--ஜட்ஜ் முன்ைால் உள்ள 
சவங்ைைசுப்க யாவின் வழக்கின் அடிப் கைபய ப ாய்விட்ைது. சட்ைத்தில், விவாைரத்துக்குக் 
குறிப்பிட்டுள்ள ைால அளவிற்குப் பிரிந்திருந்து வாழ்ந்து விட்ைதால், விவாைம் ரத்தாகி 
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விட்ைதாைக் பைாரி சரிதா இனி மனு தரலாம். இனி சவங்ைை சுப்க யா அதிை ட்சம் 
சசய்யக்கூடியசதல்லாம் அபிலாஷாவின் வருவாகய நம்பிபய , தான் வாழ்ந்து வந்திருந்ததாை 
நிரூபிக்ை முடிந்தால் தைக்கு ஜீவைாம்சம் தரும் டி பைட்ைலாம். 

நீதி தி சசளத்ரியின் தீர்ப்புக்கு வரலாம், இதுவகர இந்து திருமண சட்ைத்தின் 9-ம் பிரிவு 
அமலில் இருந்துவந்த நிகலகமப் டி தாம் த்ய உரிகமைகள மீண்டும் வழங்ை பைார்ட்டுக்கு 
அதிைாரம் இருந்தது. தாம் த்ய உரிகமைளில் முக்கியமாைது உைலுறவு சைாள்ளுதல். பசர்ந்து 
வாழ விரும் ாமல் பிரிந்து சசன்றுவிட்ை மகைவிக்கு (ைணவனின் மனு அடிப் கையில்) 
திரும் ச் பசர்ந்து வாழச் சசால்லி பைார்ட் உத்தரவிட்ைால் என்ை ஆகும்? மீண்டும் தாம் த்ய 
உரிகம ச ற்றுவிட்ை ைணவன் (தன்கை விரும் ாத) மகைவிகயத் தன்பைாடு உைலுறவு 
சைாள்ளும் டி, ைட்ைாயப் டுத்தலாம் என்றாகி விடுகிறது.  

இப் டிக் ைட்ைாயப் டுத்துவது ைாட்டுமிராண்டித்தைம்; நாைரிைத்துக்குச் சம் ந்தமில்லாதது. 
இகதச் சசய்வதற்கு சட்ைபம அனுமதி தரும் விதத்தில் அகமந்திருப் து தவறு என்று நீதி தி 
சசளத்ரி ைடுகமயாைபவ சசால்லியிருக்கிறார். 

ஒவ்சவாரு ச ண்ணுக்கும் தன் உைம்க ப்  ற்றிய முழு உரிகமயும் இருக்கிறது. அதில் 
தகலயிட்டு விருப் த்துக்குமாறாைக் ைட்ைாயப் டுத்தி உைலுறவு சைாள்ளச் சசால்வது 
சித்ரவகதக்குச் சமம் என்றார் சசளத்ரி. மைம் ஒப் ாமல் இதில் ஈடு ை முடியாது. சட்ைம் 
எப் டி இதில் நுகழந்து ைட்ைாயப் டுத்த முடியும்? அப் டிச் சசய்வது அரசியல் சட்ைத்தில் 
வழங்ைப் ட்ை தனி மனிதச் சுதந்திரத்துக்கு விபராதமாைதுதான் என்று சசளத்ரி சுட்டிக் ைாட்டி 
சசக்ஷன் ஒன் கத ரத்து சசய்துள்ளார். 

ைணவபைாடு வாழப் பிடிக்ைாமல் பிரிந்து சசல்ல விரும்பி அவ்வாறு ப ாய்விட்ை 
ச ண்ைளுக்கு இந்தத் தீர்ப்பு நிச்சயமாைப் ச ரிய நிம்மதிகயத் தரும். அவர்ைகள மீண்டும் 
ைணவபைாடு வாழச் சசால்லி சட்ைப் டி ைட்ைாயப் டுத்தும் நிலகம இனி இருக்ை முடியாது 
என்றாகி விட்ைது. 

"தன்கை ஒதுக்கிவிட்டுப் பிரிந்து ப ாய்விட்ை ைணவபைாடு மீண்டும் பசர்ந்து வாழ விரும்பும் 
ச ண்ணின் நிகலகம இனி என்ை? அந்தப் ச ண்ணும் சசக்ஷன் 9-ன் கீழ் தாம் த்ய 
உரிகமைகள மீட்டுத் தரும் டி பைார முடியாது என்றாகி விட்ைது. இதில் வருத்தப் ை ஏதும் 
இல்கல. ஏசைன்றால், அவள் விரும் ாத ைணவனுைன் பசர்ந்து வாழ அவள் விரும்பிைாலும், 
அவபளாடு வாழும் டி பைார்ட் உத்தரவிட்ைாலும், நகைமுகறயில் அந்த வாழ்க்கை 
எப் டியிருக்கும்? பைார்ட் உத்தரவுக்குப்  யந்துசைாண்டு அன்பு வந்துவிைப் ப ாவதில்கல. 
மாறாைக் சைாடுகமைள் அதிைரிப் து தான் நைக்கும்.  

அன்க  உத்தரவால் வரவகழக்ை முடியாவிட்ைால் ப ாைட்டும். நம்பி வந்தவளுக்கு உகை, 
உணவு, வீடு தர பவண்டிய ைைகமகயச் சசய்யாமல் புறக்ைணிக்கிற ைணவகைப் பிரிந்து 
ப ாை விட்டுவிடுவதா என்று பைட்ைத் பதான்றலாம். சசக்ஷன் 9 ரத்தாவதால் இந்தச் சிக்ைல் 
எழப் ப ாவதில்கல. ஏசைன்றால், ஜீவைாம்சம் ச றுவதற்ைாை பிரிவுைள் தனிபய. கிரிமிைல் 
ப்சராசீஜர் பைாடில்  த்திரமாை இருக்கின்றை. 
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சசக்ஷன் ஒன் து சசல்லாமற் ப ாய் விட்ைதால் ஏற் டும் விகளவு ஒன்பற ஒன்றுதான். 
இதுவகர விவாைரத்து ச ற விரும்பியவர்ைள் முதலில் பிரிந்து வாழ்ந்து ைாட்ை 
பவண்டியிருந்தது. ஏன் பிரிய விரும்புகிறார்ைள் என்ற ைாரணம் ைாட்ை பவண்டியிருந்தது, 
இருவரில் ஒருவர் பிரிய விரும்பியகத மற்றவர் எதிர்த்தால் மீண்டும் (சசக்ஷன் 9-ன் டி) 
பசர்ந்து வாழ பவண்டியிருந்தது. அப் டி வாழ்ந்து  ார்த்தும் ஒன்றாை வாழ முடியாவிட்ைால் 
தாம் த்ய உரிகமைகள அனு விக்ை முடியாத நிகலயிருந்தால் அகதக் ைாரணம் ைாட்டிபய 
(சசக்ஷன் 13-1-A-ன் கீழ்) விவாைரத்து பைட்ைலாம். அதன் பிறகு சட்ைப் டி பிரிதலுக்ைாை 
அங்கீைாரமும் விவாைரத்தும் வழங்ைப் ட்டு வந்தை. பிரிந்தவர்ைள் நடுபவ பசர்ந்து வாழ்ந்து 
 ார்க்ைபவண்டும். என் கத விருப் த்துக்கு மாறாை நிர்ப் ந்திக்கும் நிகலகம இனிபமல் 
இல்கல, இதுதான் சசக்ஷன் 9 ரத்தாைதன் விகளவு . எைபவ, நடுபவ இகணந்து வாழ்ந்து 
 ார்த்துப்  யன் ஏற் ைவில்கல என் கதக் ைாட்டி விவாைரத்து பைாரும் 13-1-4 சசக்ஷனும். 
அர்த்தமிழந்து விட்ைது. 

ச ாதுவாை நம் சமூைத்தில் விவாைரத்து என் தன் அவசியத்கதப் புரிந்துசைாள்ளும் 
மைப் ான்கம  ரவலாை அதிைரித்து வருகிறது. இரண்டு ப ர் மைம் ஒப்பி ைருத்சதாருமித்து 
வாழ்க்கை நைத்த முடியாவிட்ைால் ப ாலியாை நாைைமாடிக் சைாண்டு, உள்ளுக்குள் குகமந்து 
சைாண்டு, வாழ்க்கைகயச் சுகமயாைச் சுமந்து சைாண்டு உயிபராடு இருப் தில் அர்த்தமில்கல; 
அகதவிைப் பிரிந்து ப ாய் தாங்ைள் விரும்பும் விதத்தில் வாழ்க்கைகய நைத்தலாம் என்ற 
சிந்தகை முன்க விை அதிைமாகியிருக்கிறது. திருமணங்ைள் பதால்வியகைவது எப்ப ாது? 
பதால்வியகைய விைாமல் முன்கூட்டித் தடுப் தற்கு அணுகுமுகற எப் டி இருக்ை பவண்டும் 
என் து  ற்றிசயல்லாம் பயாசித்துப்  ார்க்கும் ச ாறுப்புணர்ச்சியும் ஒரு  க்ைம் 
அதிைரித்திருக்கிறது. " 

அபத சமயம் இன்சைாரு  க்ைம் விவாைரத்து என் து இன்ைமும் ஏபதா ஒரு சைட்ை 
வார்த்கதயாைக் ைருதப் டும் சூழ்நிகல இருக்ைத்தான் சசய்கிறது. இதற்குப்  ல ைாரணங்ைள் 
இருக்கின்றை. ச ண்ணின் முக்கிய  ணி மகைவியாை, குடும் த்கதப்  ார்த்துக் 
சைாள் வளாை இருப் துதான் என்ற  ார்கவ அதிைமாை மாறாத நிகலயில் ,ச ண்ைள் 
பவகலக்குப் ப ாவது என் பத ச ரிய புரட்சியாை ஆகிவிட்ைது. அப் டி பவகலக்குச் 
சசல்லும் ச ண்ைள்கூை அதிை ைாலம் தனிபய வாழ விரும்பிைால் அகத அனுமதிக்ைக் கூடிய 
 ார்கவ இல்கல. 

ச ண்ணுக்கு வாழ்க்கையின் இறுதி லட்சியம் திருமணம்தான் என்று ைருதுகிற சமூைத்தில், 
திருமணத்கத முறிக்ை விரும்புவது ச ரிய குற்றமாைத் பதான்றுகிறது. இந்தப்  ார்கவைள் 
சமல்ல சமல்ல மாறிக்சைாண்டுதான் வருகின்றை. 

விவாைரத்கதப்  ற்றி இழிவாை ைருத்து நிலவுவதற்கு முக்கிய ைாரணம் மதரீதியிலாை 
நம்பிக்கைதான்.  ல்லாயிரம் ஆண்டு ைாலமாைத் திருமணம் என் து மனிதர்ைளுக்கு 
அப் ாற் ட்ை புனிதமாை உறவாைக் ைருதப் ட்டு வருகிறது. ‘இகறவன் பசர்த்து கவத்தகத 
மனிதன் பிரிக்ைாமல் இருப் ாைாை’ என்று  ார்கவதான் ,இந்து மதத்தில் (கிறித்துவ மதத்திலும் 
இபததான்) நிலவி வருகிறது.) 
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திருமணம் என் து மனிதர்ைளுக்கிகைபய நகைச றும் ஒரு மகிழ்ச்சிக்குரிய சமூை 
ஒப் ந்தம்தான்.  ல்பவறு ைாரணங்ைளுக்ைாைச் பசர்ந்து வாழ்ந்து, மகிழ்ச்சிகய அனு விக்ை 
விரும்புகிற ஆணும் ச ண்ணும், அந்த வாழ்க்கை சுைமாை இல்லாமல் சுகமயாை மாறிைால் 
அகத மாற்றிக் சைாள்வதில் எந்தத் தவறும் இல்கல. 

ஆைால், இவ்வாறு திருமணத்கதப்  ார்க்ைக்கூடிய சூழ்நிகல இன்னும்  ரவலாை ஏற் ைாத 
நிகலயில் இந்து திருமண சட்ைம் இன்ைமும் ஓரளவு பின்தங்கிய நிகலயிபலபய இருக்கிறது. 

இதற்கு ஆதாரமாை ஒபர ஒரு விஷயபம ப ாதும். 1955-ல் இந்து திருமண சட்ைம் 
உருவாக்ைப் ட்ைது. அதற்குப்  ல ைாலம் முன்பிருந்பத இருந்து வருகிறது, ஆைால் ைணவன், 
மகைவி இருவருபம ஒப்புக்சைாண்டு பிரிந்து ப ாய்விை விரும்பிைால் விவாைரத்து ச றலாம் 
என்ற சட்ை விதி எப்ப ாது வந்தது சதரியுமா? 1976-ல் தான்! இருவருபம  ரஸ்புரம் 
ஒப்புக்சைாண்டு பிரிந்து ப ாவகத அனுமதிக்ைாமல்தான் அதுவகர சட்ைம் இருந்து வந்தது. 
ைருத்து பவறு ாடுைள், ரசகை வித்தியாசங்ைள், சைாள்கை மாறு ாடுைள் முதலியவற்றின் 
ைாரணமாை விவாைரத்து பைாரும் உரிகம இல்கல. ைணவன்--மகைவி உறவில் ைணவனுக்பை 
பமலாதிக்ைம் இருந்து வந்த ைாலம்வகர இதற்கு அவசியம் இல்லாமல் இருந்தது. ஏசைன்றால், 
மாறு ட்ை ைருத்துக்ைள் இருந்தாலும், அவற்கற சவளிபய ைாட்டிக் சைாள்ளாமல், தைக்சைன்று 
தனி வாழ்க்கை இனி இல்கல என்று ைருது வளாைத்தான் ஒரு ச ண் திருமணமாை பிறகு 
நைந்து சைாள்ள பவண்டும் என்று, நிகைக்கிற., மகறமுைமாைவும் பநரடியாைவும் 
நிர்ப் ந்திக்கிற சமூைமாை நாம் இருந்து வந்திருக்கிபறாம். இப்ப ாது ச ண்ைள், ஆண்ைள் 
இகைபய ஏற்றத் தாழ்கவ நீக்ை பவண்டும் என்ற விழிப்புணர்வு ச ருகி வரும் நிகலயில் 
இந்து திருமண சட்ைத்தில் புதிய திருத்தங்ைகளச் சசய்ய முயற்சி நைக்கிறது. 

அதில் ஒரு முன்பைற்றப்  டியாைத்தான் ஆந்திர நீதி தி சசளத்ரியின் தீர்ப்பும் வந்திருக்கிறது. 

அபத சமயம் நீதி தி சசளத்ரி இந்து திருமண சட்ைத்தின் 9--வது பிரிகவ ரத்து சசய்திருப் து 
அந்த உயர் நீதிமன்ற எல்கலக்குள் மட்டும்தான் சசல்லு டியாகும் என் கத நிகைவில் 
கவத்துக் சைாள்ளபவண்டும். சசன்கை உயர்நீதிமன்ற எல்கலக்குட் ட்ை தமிழ்நாட்டிலும் ,மற்ற 
நீதிமன்ற எல்கலக்குட் ட்ை பிரபதசங்ைளிலும்) இப்ப ாதும் சசக்ஷன்-9 அமலில்தான் 
இருக்கிறது. நீதி தி சசளத்ரியின் வார்த்கதயில் சசால்வதாைால் தமிழ்நாட்டிலும் மற்ற 
 குதிைளிலும் தாம் த்ய உரிகமைள் வழங்ைப் ட்டு அதன் டி ைட்ைாயமாை உைலுறவு சைாள்ள 
பவண்டிய, சித்ரவகதக்கு ஒப் ாை, மனிதத்தன்கமயற்ற நிகலகம சட்ைப் டி 
நியாயமாைதாைபவ இருக்கும். 

இது என்ை புதுக் குழப் ம்? இது புதுக் குழப் ம் இல்கல. இந்தியாவில் உள்ள  ல்பவறு உயர் 
நீதிமன்றங்ைள் தரும் தீர்ப்புைளின் ைதி சட்ைப் டி இது தான், இந்த மாதிரி சட்ைச் சிக்ைல்ைள் 
ஒவ்சவாரு ைட்ைத்திலும் சுப்ரீம் பைார்ட்டுக்கு எடுத்துச் சசல்லப் ட்டு அங்பை 
முடிவாகிறப ாதுதான் அது நாடு முழுவதுக்கும் ச ாருந்தும்! 

எப் டிப்  ார்த்தாலும் சரிதாவுக்குச் சாதைமாை தீர்ப்புதான். இந்து திருமண சட்ைத்தின் சசக்ஷன் 
ஒன் து ஒழிக்ைப் ட்ைது (ஆந்திரப்) ச ண்ைளுக்சைல்லாம் சாதைமாை விஷயம். இது எல்லா 
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இந்திய இந்துப் ச ண்ைளுக்கும் ஆண்ைளுக்கும் மகிழ்ச்சிகயத் தரும் விஷயமாைவும் மாறுமா 
என் து சவங்ைைசுப்க யா பமற்சைாண்டு அப்பீல் சசய்தால்) சுப்ரீம் பைார்ட்டில் 
முடிவாகிறப ாது சதரியும்! 

--ஞாநி. 

          
13.7.1983  

 

 


