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ஞாநியின பதில்்கள்
எதிகராலியில் க்வளிோன சஙகராச்சாரி சின்னக்குததூசி பற்றிே 

கட்டுதர கைாடரபான துக்ளக் பததிரிதகயின் 15.04.1983 ஒரு 
்வாசகர கடிைமும் ஆசிரிேர யசா வின் விளக்கமும் க்வளியிடபபட்டிருந்ைன.

இதில் கூறபபட்டிருந்ை கபாயகதள மறுதது 15.04.1983 அன்று,  ஞாநி 
யசாவுக்கு ஒரு கடிைம் எழுதியும் அதை துக்ளக்கில் இது்வதர அ்வர 
க்வளியிடவில்தல . எனய்வ கடிை வி்வரம் இஙயக க்வளியிடபபடுகிறது.)

 டிேர மிஸ்டர யசா,

காஞ்சி சஙகராச்சாரி , சின்னக்குததூசி சந்திபபு பற்றி எதிகராலியில் 
க்வளிோன கட்டுதரதே ஒட்டி எழுந்துள்ள ஒரு சரச்தச பற்றி 15.04. 
1983 துக்ளக்கில் எழுதியுள்ளதைப படிதயைன்.

இந்ை வி்வகாரததில் நீஙகள் நடந்து ககாண்ட விைம் மிகுந்ை ்வருதைம் 
அளிக்கிறது. ஜயேந்திரர சந்திபபு பற்றி 03.04.1983 ல் சின்னக்குததூசியும் 
04.04.83 அன்று நானும் எதிகராலியில் எழுதிே கட்டுதரயில் க்வளி்வந்ை 
ஓரிரு நாட்கள் கழிததும், புதகபபடக்காரர நண்பர சுபா சுந்ைரம் யபான் 
கசயைதையும், அதைேடுதது நானும் சின்னக்குததூசியும் உஙகளுக்கு 
யபான் கசயது யபசிேதையும், உஙகளுக்கு நிதனவுபடுதைவும் உஙகள் 
்வாசகரகளுக்கு கைரிேபபடுதைவும் விரும்புகியறன்.

சுபா சுந்ைரம் யபானில்  யசா பலமுதற என்னிடம் திரும்ப திரும்பக் 
யகட்டார. ஜயேந்திரர ,திோகராஜனிடமும் (சி.கு) ஞாநியிடமும் 
அபபடிதைான் கசான்னாரா என்று கராம்ப அபகசட்டாகிக் யகட்டார. நீஙகள் 
அ்வயராடு யபசுஙகள் என்று கசான்னார. உடயன நான் யபான் கசயது 
உஙகயளாடு யபசியனன். அபயபாது ஒரு விசேததைத கைளிவுபடுததியனன். 
ஜயேந்திரர கசான்னமாதிரி நீஙகள் ோரும் ைோர கசயது அனுபபக்கூடிே 
ஆளல்ல. உஙகயளாடு எனக்குக் கருதது ய்வறுபாடு உண்டு . ஆனால், 
நானும் திோகராஜனும் நிச்சேம் ஜயேந்திரர கசான்னதை இபயபாதும் 
நம்பவில்தல.வி யநா எபவுட் யு்வர இன்டிகபன்டன்ட் ஆட்டிடியுட் என்று 
நான் கசான்னைற்கு நன்றி கைரிவிததீரகள். 

 இபயபாது நான் ஒரு ைரம சஙகடமான நிதலதமயில் இருக்கியறன். 
ஜயேந்திரர கசான்னதை சரிேல்ல என்று நான் மறுதயை ஆகய்வண்டும். 
பட் ஐ யஹவ ரஸ்கபக்ட் பார ைட் இன்ஸ்ட்டிட்யூஷன் என்றீரகள், என்ன 
கசய்வது? உண்தமைான் முக்கிேம் என்று நான் கசான்யனன். உஙகதளயும் 
திோகராஜதனயும் ைவிர ோரா்வது அதை எழுதியிருந்ைால் நான் அதை 
நம்பியிருக்கமாட்யடன் என்று நீஙகள் கசான்னீரகள். திோகராஜனிடமும் 
இது பற்றி யபசினீரகள். 
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 இபயபாது ஜயேந்திரர அ்வரகள் உஙகளிடம் கைரிவிதை கபாயதே 
க்வளியிட்டிருக்கிறீரகள். அது அ்வருதடே ஸ்யடட்கமன்ட், க்வளியிடு்வதும் 
முதறைான். அதைத கைாடரந்ை உஙகள் ககமண்ட் ய்வறு!

நானும் திோகராஜனும் கபாய கசால்லமாட்யடாம் என்று நிதனபபைாக 
யபானில் எஙகளிடம் கசால்லிவிட்டு நாஙகள் கபாய கசால்லியிருபபைாக 
அரதைம் ்வரும்படி பததிரிதகயில் எழுதியிருக்கிறீரகள். உஙகளுதடே 
கரஸ்கபக்ட் பார ைட் இன்ஸ்ட்டிட்யூஷன் யமயலாஙகிேதில். உண்தம 
இரண்டாம் பட்சம் ஆகிவிட்டது.

ஜயேந்திரதரச் சந்திதை கபாழுது கட்டுதரதே க்வளியிடாமல் திடீகரன்று 
கலாச்சார விழாவிற்குப பிறகு க்வளியிடு்வாயனன் என்று அ்வர சாரபில் 
யகள்வி யகட்டிருக்கிறீரகள். இைற்கான பதிதல நாம் அன்தறக்கு யபானில் 
யபசிேயபாது திோகராஜன் உஙகளிடம் கைரிவிதைார. சந்திபபு முடிந்ை 
ஓரிரு தினஙகளில் திோகராஜன் ஏகஜன்சி விஷேமாக டூர யபாயவிட்டார. 
ஒரு மாைகாலம் அ்வர கசன்தனயில் இல்தல, அைனால்ைான் அபயபாயை 
க்வளியிட முடிோமல் யபாயிற்று.

ைவிர,ஜயேந்திரர நடததிே விழாவில் பஙயகற்பைாக அதழபபிைழில் 
அறிவிக்கபபட்ட அதமச்சர காளிமுதது கசல்லவில்தல. இந்ை நிதலயில் 
அடுதை நாயள சு்வாமிகள் திடீகரன்று மறுநாள் முைலதமச்சர 
(அதழபபிைழில் குறிபபிடபபடாை்வர) ்வரபயபா்வைாக நிருபரகளிடம் 
அறிவிதைார. இபபடிோக சு்வாமிகள் பாலிடிக்ஸ் கசயகிறார என்ற 
நிதலயில் அ்வர எஙகயளாடு யபசிே்வற்தறஎம் .ஜி.ஆர. விழாவுக்கு 
்வரும் நாளன்று க்வளியிடு்வது கபாருதைகமன்பைனால் 03.04.83 அன்று 
சின்னக்குததூசியின் கட்டுதர க்வளியிடபபட்டது. நடந்ைது அவ்வளவுைான்.

 “பிரசுரததுக்காக அல்லாமல் சில கருததுக்கதள எதிகராலியின் 
பிரதிநிதிகளிடம் யபசிக்ககாண்டிருந்ைாக சு்வாமிகள் கூறினார” என்று 
எழுதியிருக்கிறீரகள். இது சுதைபகபாய. பிரசுரிபபைற்காக அல்ல என்று 
எதையும் சு்வாமிகள் கசால்லவில்தல. அ்வருதடே தூைர காரபபயரஷன் 
யபஙக் சீனி்வாசன் இதை அறி்வார.

   குண்டுராவ அருண்யஷாரிதே சாபபாட்டுக்கு அதழதை யபாது 
சாபபிடும் ய்வதளயில் இரு்வரும் சம்பாஷிதைதை அருண்யஷாரி ‘சண்யட’ 
இைழில் க்வளியிட்ட யபாது ோரும் ‘பதரய்வட் கான்்வரயசஷன்’ என்று 
எதிரதது யபசவில்தல . குண்டுராவ மடாதிபதிோக இருந்ைால் யபசி 
இருபபாரகயளா என்னய்வா? அவ்வளவு ஏன்? கஜேந்திர சரஸ்்வதி 
சு்வாமிகதளக் காண திருபபூர கிருஷ்ணனும் ்வலம்புரிஜானும், பரணீைரனும், 
மணிேனும் (!) யபாகிற ய்வதளகளில் ோர ோயரா பக்ைரகள் சு்வாமிகதளச் 
சந்திக்க ்வரு்வதையும் அ்வரகள் ைஙகள் பிரச்சிதனகதளக் கூறு்வதையும் 
அ்வற்றுக்கு சு்வாமிகள் கூறும் அருளாசிகதளயும் அபபடியே கண்டு 
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கமய சிலிரதது, கநகிழ்ந்து, கநஞ்சுருகி எழுதுகிற யபாது பக்ைரகளின் 
பதரய்வட் பிரச்சதனகதள அச்சில் எழுது்வதை ோரும் விமரசிபபது 
இல்தல. சு்வாமிகதள பாராட்டி அ்வரது இயமதஜ பம்ப த்வததுக் 
காற்றடிதது உேரததும் யபாது ்வாய மூடிக்ககாண்டிருக்கிறாரகள். எந்ை 
ஒரு கமடரனிடி டாக்டரும் அபதைம் என்று உடனடிோகச் கசால்லக்கூடிே 
விைததில் பிறக்கும் யபாயை தககதளக் கூபபிே்வாறு பிறந்ை குழந்தை 
கஜயேந்திர சரஸ்்வதிகள்’ என்று உஙகள் சயகாைர ஏடு எழுது்வதும் 
இயமஜுக்கு பம்ப அடிக்கிற சமாசாரம் ைான். இதைபபற்றி உஙகள் யபனா 
எழுைாது. ஆனால் சு்வாமிகளின் சுேரூபததை அம்பலப படுததும் யபாது 
மட்டும் “பிரசுரததுக்காக அல்லாமல்” என்று புதுக்கரடி விடபபடுகிறது. 

03.04.83’ (எதிகராலியில்) சின்னக்குததூசியின் கட்டுதர க்வளிோன 
மறுநாள் ஜயேந்திரரின் தூைர சீனி்வாசன் யபான் கசயைார. கட்டுதரோளர 
திோகராஜனுடன் யபசினார. “ என்ன இபபடி திடீரனு பபளிஷ் 
பண்ணடிட்டீஙக? “ என்று யகட்டார. யபசினதைதைாயன யபாட்டிருக்கிறது? 
யபசாைதை யபாடவில்தல அல்ல்வா?” என்றார திோகராஜன். ஆமாம் 
யபசினது ைான் ்வந்திருக்கு ; ைபபா எதுவும் இல்தல. தமல்டாைான் 
இருக்குன்னு கபரிே்வா கசான்னா. ஞாநியோட கட்டுதர எபபடி இருக்கும். 
அதுவும் தமல்டாைாயன இருக்கும்” என்று சீனி்வாசன் யகட்டார. எனக்குத 
கைரிோது. நான் அதை இன்னும் படிக்கல என்று திோகராஜன் கசான்னார. 
என் கட்டுதர ்வந்ை பிறகு சீனி்வாசன் கைாடரயப ககாள்ளவில்தல.)

“வீணாக அ்வருதடே (ஜயேந்திரர) கபேதர சரச்தசக்குரிே ்வதகயில் 
இழுததிருபபது ்வருந்ைதைக்க விஷேம்” என்று தீரபபு ய்வறு ்வழஙகி 
இருக்கிறீரகள்.

நாஙகள் எஙயக அ்வதர சரச்தசக்கு இழுதயைாம்? |

கடந்ை 6 மாை காலமாக’எதிகராலி’ நிர்வாக இேக்குநர ஆற்காடு 
வீராசாமியின் ைம்பி யை்வராஜனிடம் அ்வர கணக்கு த்வததுள்ள காரபபயரஷன் 
யபஙக் யமயனஜர சீனி்வாசன் ‘எதிகராலி’ யில் ஜயேந்திரதரப பற்றி 
விமரசிக்க ய்வண்டாம் என்று யகட்டுக்ககாண்டிருந்ைார. இதை யை்வராஜன் 
சின்னக்குததூசியிடம் கசால்லிவிட்டு “ைக்வலுக்காக கசால்கியறன்; 
நீஙகள் உஙகள் விருபபபபடி எழுதுஙகள்” என்றார. முைல் நான்கு மாை 
காலம் இபபடி நடந்ைது. பிறகு ஜயேந்திரரின் தூைர சீனி்வாசன் ைன் 
அபயராச்தச மாற்றினார. 

சின்னக்குததூசி ஒரு ைடத்வ ்வந்து பாரததுப யபசச் கசால்லி கபரிே்வர 
யகட்டுண்டார. ககாஞ்சம் அ்வதர கன்வின்ஸ் பண்ணி ்வரச் கசால்லுஙக 
என்று யை்வராஜனிடம் கசால்ல ஆரம்பிதைார. இது 2 மாை காலம் 
திரும்பத திரும்பச் கசால்லபபட்டது. சின்னக்குததூசி கஜயேந்திரதர 
சந்திக்க ஆர்வஙகாட்டவில்தல.
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பிறகு யை்வராஜன் ஒரு நாள் “சார யபாயபபாரதது விட்டு ்வந்துடுஙக. 
பரஷர ைாஙக முடிேயல. நம்ம இருக்கற நிதலயியல இருக்கப யபாயறாம்; 
பாரக்கிறதுனாயல ஒண்ணும் ைபபில்யல” என்றார. இைன் பிறயக 
சின்னக்குததூசி ஒபபுக்ககாண்டார.

அைன்படி அ்வதர சீனி்வாசன் அதழததுச்கசன்ற யபாதுைான் நான் 
ைற்கசேலாக உடன் கசன்யறன். .

 ஆக, சரச்தசக்கு ஜயேந்திரரிடம் இழுதைது ோர? அ்வரைான். 
ைன்தனப பற்றிே விமரசனஙகதள விரும்பாமல் விமரசகரின் மனதை 
மாற்ற முேற்சி கசயைார.

அபபடிபபட்ட ஒரு துறவிைான், உஙகதளபபற்றிச் கசான்னதை 
இபயபாது இல்தல என்று மறுக்கிறார. அ்வர கூறிே விைம் கூட இன்னும் 
பசுதமோக எனக்கு நிதனவிருக்கிறது.

மதை மைஙகதள ஏன் டி.யக.விமரசனம் பண்றது இல்யல? இதைக் 
யகட்டா மழுபபிடறீஙக. வீரமணிதே யசா யபட்டி கண்டாயரா, இல்லியோ? 
அபபவும் அ்வனால் இதுக்கு பதில் கசால்ல முடிேலியே! இந்ை இடததில் 
ஒரு கணம் நிறுததிவிட்டு, முகததில் குதூகலப புன்னதகயோடு, கஜேந்திரர 
அடுதது கசான்ன ்வாக்கிேஙகள் இத்வைான்; “நான்ைான்  யசாத்வ 
அதுக்கு ைோர பண்ணி அனுபபிச்யசன். என்கனன்ன யகக்கணும்னு கரடி 
பண்ணி அனுபபிச்யசன். அ்வனால ஒண்ணுததுக்கும் பதில் கசால்ல 
முடிேலியே!” 

இவ்வாறு ைான் கசான்னதை இல்தல என்று, இபயபாது மறுக்கிற 
சு்வாமிகள் 03.04.83 முைல் இன்று ்வதர ‘எதிகராலி’க்கு மறுபபு 
அனுபபவில்தல . தூைனுபப கைரிந்ை்வருக்கு, யநரடிோக மறுபபனுபபத 
கைரிோைது ஏன்? உஙகதளப பேன்படுததிக் ககாள்்வது ஏன்?

இபபடிபபட்ட ஒரு மனிைர , உஙகளிடம் எஙகள் மீது குற்றச்சாட்டுகதள 
ய்வறு கூறியிருக்கிறார. நீஙகள் அதை அபபடியே க்வளியிட்டு, அைன் 
அடிபபதடயில் உஙகள் யமலான தீரபபுகதளயும் ்வழஙகுகிறீரகள்!

அ்வர கசால்லாை்வற்தறச் யசரதயைாமாம்! கசால்லிே சில்வற்தற 
ஆஙகாஙயக விட்டுவிட்யடாமாம்! சம்பாஷதணயின் சில பகுதிகதள 
முற்றிலும் விட்டுவிட்யடாமாம்!

இந்ை மூன்றில் முைல் குற்றச் சாட்தட முழுதமோக மறுக்கியறன். 
அ்வர கசால்லாைத்வ என்கனன்னக்வன்று வி்வரமாக கைரிவிக்கட்டும்! 
அடுதை இரண்டு குற்றஙகதள கசயதிருபபது, உண்தமைான். 
ஒபபுக்ககாள்ளுகியறன். |
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அ்வர கசால்லிே சில்வற்தற ஆஙகாஙயக விட்டுவிட்டது உண்தமைான். 
அத்வ என்ன கைரியுமா? மணிேதனபபற்றி அ்வர கூறிே அசலான 
்வாக்கிேஙகள் ைான். “அ்வதனபபததி என்னண்ட யகட்காதீஙயகா. 
அ்வனுக்கு ஆதமாவும் கிடோது. ஆதமாரதைமும் கிதடோது. அ்வன் 
விோபாரி. அ்வனுக்கும் எனக்கும் ஸ்நானப பிராபதிகூட கிதடோது 
என்றார ஜயேந்திரர. மணிேனுக்கு ஜயேந்திரர அஙகீகாரம் உள்ளைாகப 
பலரும் கருது்வதை ை்வகறன்று கைளிவுபடுதை இதைப கபாதுயமதடயிலும் 
கசால்லி விடுஙகயளன் என்று நான் யகட்டயபாது க்வறும் சிரிபயப பதில்! 
கபாது யமதடயில் கூற மறுதைால் மணிேனுக்கு ஜயேந்திரர உடந்தை 
என்யற நான் கருை ய்வண்டி ்வரும் என்ற யபாது அைற்கும் ஒரு சிரிபபு! 
பதில் கூற முடிோமல் நழுவு்வது ோர? இந்ைப பகுதிதே நாஙகள் 
்வாரததைக்கு ்வாரததை அபபடியே க்வளியிடவில்தலைான்.

இயை யபால உண்தமோன பிராமணன் ோர? என்ற சரச்தசதே 
சின்னக்குததூசி எழுபபிேயபாது ஜயேந்திரர அருகில் இருந்ை சீனி்வாசதனக் 
காட்டி யபசிேதை நாஙகள் க்வளியிடவில்தல. இ்வன் மீதசயும் கிராபபும் 
இ்வதன ோர பிராமணன்ணு ஒததுபபா? 20 ்வருஷம் முன்னாடி இந்ை 
மாதிரி இருந்துண்டு என் முன்னால் ்வரமுடியுயமா? எல்லாம் ய்வதலக்குப 
யபாக ஆரம்பிச்சுட்டா. அபபடிதைான் இருக்கும்  என்றார ஜயேந்திரர. 
உடயன சீனி்வாசன் க்வட்கதயைாடு கநளிந்ைார. இந்ைப பகுதிதே 
நாஙகள் க்வளியிட வில்தல.

இயை யபால க்வளியிடாமல் விட்ட இன்கனாரு பகுதி  சின்னக்குததூசி 
திோகராஜதன ஜயேந்திரர எதிகராலி விசு்வநாைன்  என்ப்வயராடு 
குழபபிக்ககாண்டது பற்றிேது.

ைமிழ் எழுதைாளரகதள ஜயேந்திரர ைரம பிரகாசில் சந்திதை யபாது  
எதிகராலியில் இருந்து ஒரு்வர ்வந்து ைம்மிடம் காலில் விழுந்து ஆசிர்வாைம் 
்வாஙகிக் ககாண்டைாக கசான்னார. எதிகராலின்னு விக்ரமன் தமக்ல 
கசான்னதும், எல்யலாரும் ஒரு கசகண்டு ஆச்சாரேமா பாரதைா, என்று 
ஜயேந்திரர எதிகராலிக்காரர ஒரு்வர ைம்மிடம் ஆசிர்வாைம் ்வாஙகிேது 
பற்றி கபருமிைதயைாடு கசான்னார.

நீஙகைான் அ்வருன்னு கநனச்யசன். ஆனா அ்வரு ய்வற மாதிரியிருந்ைாரு 
என்று சின்னக்குததூசியிடம் யகட்டார. நானும் அந்ை நிகழ்ச்சிக்குச் 
கசன்றிருந்யைன். அபபடி எதிகராலி பததிரிதகக்காரர ோரும் அஙயக 
ஜயேந்திரர காலில் விழவில்தல என்று கசான்யனன். ஜயேந்திரர எதிகராலி 
விசு்வநாைன் என்ற கபேதரச் கசான்னார. அ்வருக்கும் எதிகராலி 
பததிரிதகக்கும் எந்ை ஒரு கைாடரபும் கிதடோது என்று விளக்கிே 
யபாது, ஜயேந்திரர முகததில் ஏமாற்றம் கைரிந்ைது. இகைல்லாம்ைான் 
நாஙகள் க்வளியிடாை பகுதிகள். 
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க்வளியிட்ட பகுதிகளில் உஙகதளப பற்றிச் கசான்னதை ஜயேந்திரர 
ைற்யபாது மறுததிருக்கிறார.

 இன்னும் எதைஎதைகேல்லாம் மறுததிருக்கிறார என்றும் நீஙகள் 
யகட்டிருந்தீரகயளோனால் நன்றாய இருந்திருக்கும்.

1. எல்யலாதரயும் அ்வன் இ்வன் என்று யபசிேதை மறுக்கிறாரா?

2. கருணாநிதி மீது ஏற்பட்ட யகாபதைால் அ்வர உடல்நிதல 
பாதிக்கபபடய்வண்டும் என்று பிராரதைதன கசயது க்வற்றி 
கபற்றைாகச் கசான்னதை மறுக்கிறாரா? 

3. மணிேதனப பற்றிச் கசான்னதை மறுக்கிறாரா? 

4. ைமிழ் அரச்சதன, அரிஜன அரச்சகரகள் இரண்தடயும் அ்வர 
ஆைரிதைாலும் இ்வர பக்ைரகள் அ்வற்தற எதிரதது யகாரட்டுக்குப  
யபா்வதைத ைடுக்காைது ஏகனன்று யகட்டயபாது க்வறுயம 
சிரிதைாயர? இதை மறுக்கிறாரா?

5. எல்லா மனிைரகதள பற்றியும் க்வதலபபடாமல் மை அடிபபதடயில் 
பிரிபபது சரிேல்ல என்று நான் கசான்ன யபாது எனக்கு எல்லா 
மனுசன் பததியும் க்வதலயில்தல! இந்துக்கதளப பற்றிதைான் 
க்வதல என்றாயர ,அதை மறுக்கிறாரா?

6. திராவிடர கழகம் இந்து மைததை விமரசிபபைால் முஸ்லிம்கள் 
பலம் கபறுகு்வைாக க்வதல கைரிவிதைாயர! அதை மறுக்கிறாரா? 

7. முஸ்லீம்கள் எக்யகடு ககட்டாலும் எனக்குக் க்வதலயில்தல 
என்று கசான்னதை மறுக்கிறாரா? 

8. ஒயரேடிோக எதிகராலிக்கு சீனி்வாசதன தூைனுபபிேதையும் 
சின்னக்குததூசிதே சந்திக்க விரும்பிேதையும் அைன்படியே 
அ்வரும் அ்வயராடு நானும் ஜயேந்திரதர ்வசந்ை மண்டபததில் 
சந்திதைதையும் அபயபாது யபசிேதையும் கதடசியில் எஙகளுக்கு 
புரதச இதலயில் கல்கண்டு ககாடுதைதையும் எல்லா்வற்தறயுயம 
கூட அபபடி எதுவுயம நடக்கவில்தல, அபபடி நான் ோதரயும் 
பாரக்கவில்தல என்று மறுக்கிறாரா? 

யகட்டுச்கசால்லுஙகள். ஜயேந்திரரிடம் மட்டுமல்ல. இந்ைக்  
கடிைததில்

நான் குறிபபிட்டுள்ள விஷேஙகதளப பற்றி சம்பந்ைபபட்ட எல்லாரிடமும்  
யபாயக்யகளுஙகள். மனச்சாட்சியின் கநருடதல காவி உதட சாகடிதது 
விடலாம். ஆனாலும் சாைாரண மனிைரகளின் மனசாட்சிகள் அவ்வளவு 
சுலபததில் சா்வதில்தல என்று நம்புகியறன்.
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நடக்காை ஒன்தற நடந்ைது யபால் கூறய்வண்டிே அ்வசிேமும்  
நடந்ை்வற்தற நடக்காைது யபால் காட்டும் அ்வசிேமும் கட்சி சாரபுள்ள 
பததிரிதககளுக்கு ய்வண்டுமானால் ஏற்படலாம். ஜயேந்திரருக்கு அந்ை  
மாதிரி ஏற்பட நிோேமில்தல என்று நீஙகள் கூறியிருக்கிறீரகள்.

எதிகராலி தி.மு.க. சாரபுள்ள பததிரிதகைான்.ஆனால் நான் , தி.மு.க, 
த்வயோ , தி.க.த்வயோ சாரந்ை்வன் அல்ல. அ்வரகளுடன் எனக்கு 
சில்வற்றில் உடன்பாடும், சில்வற்றில் மாறுபாடும் உண்டு. நான் எந்ைக் 
கட்சிதேயும் சாரந்ை்வனும் அல்ல. உஙகள் தூர்வாசதரப யபால் நானும் 
(துக்ளக் உட்பட) எல்லா இடஙகளிலும் உண்தமதேத யைடுகியறன். 
அவ்வளவுைான்.

நீஙகள் கட்சி சாரபுள்ள்வர. ஒரு குறிபபிட்ட கட்சிக்கு ஆைர்வாக  
பிரச்சாரம் கசயப்வர. 

ஜயேந்திரர இந்து முன்னணிதேயும் ஆர.எஸ்.எஸ்தசயும் ஆைரிபப்வர. 
முஸ்லீம் லீக்தகப யபால் ஆர.எஸ்.எஸ். சும் ஒரு  கட்சிைான் என்பயை என் 
கருதது. எனய்வ கட்சி சாரபுள்ள்வரகளுக்கு நடந்ைதை நடக்காைைாகவும், 
நடக்காைதை நடந்ைைாகவும் காட்டும் அ்வசிேம் ஏற்படலாம் என்ற 
உஙகளுதடே விோக்கிோனம் உஙகள் இரு்வருக்யக கபாருந்தும். அந்ைத 
திேரியே எனக்கு உடன்பாடல்ல. (சரிோன ைதது்வம் உள்ள கட்சிக்கு 
அந்ை அ்வசிேயம ்வராது) அந்ைத திேரி எனக்குப கபாருந்ைவும் இல்தல . 

 மனிைரகதள யநசிபபதும், ்வாழ்க்தகயில் நல்ல கநறிமுதறகயளாடு 
்வாழ்்வதும், மனிைரகள் எல்லாரும் சமமாய ்வாழும் சுருதி  சுதைமான ஓர 
உலகம் அதமேகண்ட கனத்வ நன்வாக்க உதழபபதும்,  இைற்ககல்லாம் 
எதிரான சக்திகயளாடு கைாடரந்து யுதைம் கசய்வதும்ைான் சரிகேன்று 
நான் நம்புகியறன். 

அன்பு, ஆன்மீகம், கநறி, நல்கலாழுக்கம் இ்வற்தற ைேவு கசயது 
கடவுள், காவி, மைம் மடாதிபதிகயளாடு இதணததுக் குழபபிக் 
ககாள்ளாதீரகள். இரண்டும் க்வவய்வறு . சததிேததைத யைடுப்வரகளில் 
ஒரு்வராக , நீஙகளும் ஒரு காலததில் இருந்தீரகள் என்பைனால்ைான் 
(கைாடரந்து ஒரு ய்வதள இருக்கவும் கூடும் என்ற நம்பிக்தகயினாலும் 
ைான்) உஙகளுக்கு இதைச் கசால்கியறன்.

அன்புள்ள ஞாநி 15.04.2003 

இந்ைக் கடிைததை 01.05.1983 துக்ளக் இைழில் யசா க்வளியிடாைைன் 
்வாயிலாக அ்வருதடே பததிரிதக ைரமம் என்னக்வன்று கைரிந்துவிட்டது.

கடந்ை மூன்று இைழ்களாக துக்ளக் பததிரிதகயில் துர்வாசர என்ப்வர 
ைமிழில் மலிந்திருக்கிற ைரஙககட்ட எழுததுக்கதள (சரிோகய்வ) விமரசிதது 
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எழுதி ்வருகிறார. இது பற்றி 01.05.1983 துக்ளக்  இைழில் யசா க்வளியிட்ட 
அறிவிபதபப பாரக்கலாம்.

குறிபபு திரு.யஹமா ஆனந்ை தீரதைன் மீண்டும் ஒரு கடிைம் 
எழுதியிருக்கிறார. அதுவும் பிரசுரமாகும்!

 ்வாசகரகளில் மிக மிகச்சிலர ,எழுதைாளரகள் சிலதர ஆைரிததுக் 
கடிைம் எழுதியிருக்கிறாரகள். அத்வயும் பிரசுரமாகும். இது பற்றிே எல்லா 
்வாைஙகளுக்கும் பதில் ைர துக்ளக் ைோராக இருக்கிறது. இன்தறே 
பததிரிதக உலகிலும் எழுததுலகிலும் பலர யசரந்து ஓட விட்டிருக்கும் 
சாக்கதடதேச் சுதைபபடுதது்வது என்ற முேற்சியில் அச்சாக்கதடயில் 
இறஙகு்வது என்ற தீரமானததை நன்றாக யோசிதயை கசயயைாம். 
விடு்வைாக இல்தல.

- ஆ.ர்

இவ்வாறு அந்ை அறிவிபபில் ‘யசா’ கைரிவிததிருக்கிறார. தூர்வாசர 
கட்டுதரக்கு எதைதன யபர எழுதினாலும் க்வதலயில்தல ; சமாளிக்கலாம். 
ஏகனன்றால் தூர்வாசர சததிேததின் பக்கம் நிற்பதுைான் அந்ை பலததை 
ைருகிறது.

ஆனால் ஜயேந்திரர வி்வகாரம் பற்றி, யசா எழுதிேைற்கு எதிராக 
ஒரு கடிைததைக்கூட அ்வரால் க்வளியிட முடிேவில்தல. ஏகனன்றால் 
அ்வருதடே ஜயேந்திரருதடே கபாயகள் அபயபாது அம்பலமாகி 
விடுகின்றன!

ஆபாசபபததிரிதககள் ஆபாசமாக இேஙகு்வதில் ஆச்சரிே மில்தல. 
ஆனால், கருததுலகில் ஆயராக்கிேமான மாற்றஙகளுக்காக உதழபபைற்கு 
ஒரு இயமதஜ மூலைனமாக்கிக் ககாண்டு இேஙகும் துக்ளக் அந்ைக் 
கருததுலக யநரதம இல்லாை பததிரிதகோக இருபபது ஒரு சாைாரண 
விஷேமல்ல. மக்களின் மூதளதே இன்கனாரு ்வடி்வததில் திதச 
திருபபும் ய்வதலோக இதுவும் ஆகிவிடுகிறது.

எல்லா பததிரிதககதளயும் விமரசிதது சாக்கதடதே சுதைபபடுததும் 
ய்வதலயில் துர்வாசதர இறக்கியுள்ள துக்ளக் ைன்தனயும் சுே 
விமரசனம் கசயது ககாள்ளும் யநரதம அைற்கு இருக்குமா என்பது 
இந்ை நிகழ்ச்சிக்குப பிறகு நிச்சேம் சந்யைகததுக்குரிேைாகி விட்டது. 
அபபடிச் கசயைால் அதுவும் ஒரு கண்துதடபபு ய்வதலோக மட்டுயம 
யமற்ககாள்ளபபடலாம்.

இஙயகைான் ஜயேந்திரனிலிருந்து யசா ்வதர ோருக்கும் “க்வட்கமில்தலயே!

இந்ை சூழ்நிதலயில் உண்தமயே உன் நிதல! விதல என்ன?

நன்றி	தீம்தரிகிட


