அன்பு அம்புகளுடன் ரு ாத்திர
முன்னுர
சீ தத்றல் என ரத்றஷ ஶதரஶணரம். ணறல் அன்ன, ட்ன, தரிவு, ணிரதிரணம்,
கறிக்கம் – ஶதரன்ந அம்னகஷப சுந்து வசன்ந ரத்றஷ. என திரச்சறத்
ரத்றஷ ன்றும் வசரல்னனரம்.
வறுப்ன அசறல் ீில் ீிரண ன்னஷநரல் தரறக்கப் தட்டுள்ப க்களுக்கு,
அந்க் குடும்தங்களுக்கு ஆறுல் வசரல்னவும், அர்களுக்கு ஆரக உிரக
இனப்ஶதரம் ன்று ம்திக்ஷக ஊட்டுற்கரகவும், ரட்டு க்கபின் ணசரட்சறஷ
ட்டி ளப்னற்கரகவும், றரத்ஷ ஶகரரினேம், ஶலும் என திரசறத்ம் ஶதரலும்
இந் ரத்றஷஷ வசய்ரக னடிவு வசய்ஶதரது சறன தன ண்தர்கள் ,
றறுணங்கள், சனெக இக்கங்கள் னன் ந்து கூடி இஷசந்து இந் ரத்றஷில்
உற்சரகரக கனந்து வகரண்டரர்கள்.
சீ த கரனத்றல் ம் ரட்டில் னஸ்னறம்கள், னறத்துகள், கறநறஸ்துர்கள் ற்றும்
சறறுதரன்ஷஶரர்கஷப குநறஷத்து கம்தடி சம்தங்கள், வகரஷனகள் அடிக்கடி
டக்கறன்நண ன்தது ல்ஶனரனக்கும் வரிந்ஶ. கம்தடிகபரல் வகரஷனகள்
கரங்கள் டந் இடங்கபில் அர்கள் றணனம் ன்ண டக்குஶர ன்ந தனம்
கஷனனேம் றகறலுரக இனக்கறநரர்கள். கம்தடிகள் டக்கும்ஶதரது அற்ஷந
றர்க்கஶர டுக்கஶர ரனம் னன் னறல்ஷன, வதனம்தரன்ஷ சனெகம் இஷ
றர்த்துப் ஶதசரல் றச்சப்ரக இனக்கறநரர்கள். இது றகவும் கஷனக்குரி
றஷனஷ.
இந் இனண்ட ரட்கபில் ரங்கள் ஶற்வகரண்ட இந் அன்ன ரத்றஷ என சறன்ண,
ஆணரல் துிச்சனரண னற்சற. ம் ரட்டில் வறுப்ன அசறல் னனரக, சூரபிரக
ஆடும் றஷனஷில் என சறன்ண ிபக்கு ற்றுற்கரக ஶற்வகரண்ட னற்சற இது.
இந் ரத்றஷில் ரங்கள் கம்தடிரல் வகரஷன வசய்து தரறக்கப்தட்ட குடும்தங்கள்,
ஶதரனறமரரல் ன்வகௌண்டர் வகரஷன வசய்ப்தட்டு குடும்தத்ஶரஷ இந்
குடும்தங்கள், தில்னறசூறக்கரரி ன்று வகரஷன வசய் வதண்கபின் குடும்தங்கள் –
இர்கஷப ஶதரய் சந்றத்ஶரம். இந் ரத்றஷ வசப்டம்தர் ரனரம் ஶற
அஸ்மரறல் வரடங்கற ஜரர்கண்ட், கர்ரடக றரக வடல்னறில் றனக்
ியரனக்கு (இந்றர கரந்ற வகரஷன தட்ட ஶதரது கனகம் டந் இடம் ) வசப்டம்தர்
தறவணரன்நரம் ஶற ஶசர்ந்து வகரண்டது. இண்டரம் ஷசில் றல்னறினறனந்து
கறபம்தி ஶற்கு உத் திஶசம், யரிரணர, ரஜஸ்ரன், குஜரத் ரகரங்கபில்
சறன இடங்களுக்கு வசன்ஶநரம். ல்ஶனரனம் ஶசர்ந்து தஸ்மறல் திரம் வசய்ஶரம்.
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ரங்கள் றணசரி ஷடரிில் ளற குநறப்னகஷப கூட்டி என்று ஶசர்த்து என
அநறக்ஷகரக ளறினக்கறஶநரம். அஷ இங்ஶக உங்கள் னன் ஷக்கறஶநரம். ஶஶன
வசரன்ணதடி தரறக்கப்தட்டுள்ப குடும்தங்கஷப சந்றத்ஶதரது அந் குடும்தங்கள்
ங்கள் றஷனஷஷ ப்தடி சரபித்து வகரண்டினக்கறன்நண, ரழ்க்ஷகப் திஷப்ஷத
வரட அர்களுக்கு ன்ண உி ஶண்டும், ஶலும் ணசரந்றனேடன் ரழ்க்ஷகஷ
வரடவும், றரத்றற்கரக ஶதரரடும்ஶதரது அர்களுக்கு ந்ரறரி ஷகவகரடுக்க
ஶண்டும் ன்தஷவல்னரம் எனரறு கித்ஶரம். குடும்தங்கஷப சந்றத் திநகு
வதரதுக் கூட்டங்கள் – அன் சதர- டந்ண. அங்கு எத்துர்வு, அன்ன, ஆவு, தஸ்த
உி, ஶதரன்ந கனத்துகள் டுத்துஷக்கப் தட்டண. உள்ளூர் சனரத்றல் அஷற,
ீற, தஸ்தம் ட்ன, இஷகஷப றஷன ரட்டுற்கு அங்கு சறக்கும் ஜணங்கஶபரடு
“சரந்ற ரணிட குடிக்கள் சஷதகள்” (Aman Insaaniyat Citizens Council) அஷக்கப் தட்டண.
கரத்ர கரந்ற ன் கஷடசற ரட்கபில் ரட்டில் எவ்வரன னெஷனிலும் யறந்துனஸ்னறம் கனகங்கபரல் னெழ்கற இனந்ஶதரது ன் உிஷப் தம் ஷத்து யறந்துனஸ்னறம் கனகங்கள் டந்து வகரண்டினந் கபிக்கு வசன்று அஷறஷ
றஷனரட்ட தரரத்றஷ வசய்ரர். ரடு னளதும்  சசனம் அஷறனேம்
றன ஶண்டும் ன்று ஶண்டிக்வகரண்டரர்; அன்னக் கட்டஷபிட்டரர். அனஷட
ரழ்க்ஷகில் அந் ரட்கள் றகச் சறநந் வதரன்ணரண ரட்கள். அனக்கு ங்கள்
திரண அஞ்சனறஷ இந் ரத்றஷ னெனம் வசலுத் ினம்திஶணரம். அணரல்
ங்களுஷட அடுத் றறுத்ம் அக்ஶடரதர் இண்டரம் ஶற கரந்ற திநந் ஶதரர்தந்ர்.
“ரவல்ஶனரனம் கரந்றஶ”, “ரனங்கள், ஶதரர்தந்ர் வசல்ஶரம்”, ன்தது ங்கள்
னக்கம்.
இந் ரத்றஷ டரக்டர் அம்ஶதத்கனக்கும் அஞ்சனறரக இனக்க ஶண்டும் ன்று
ினம்திஶணரம். அர் ம் அசறல் சரசணத்றற்கு ஷனஷ குத்து
ட்டுறல்னரல் ஜணரகத்றற்கு அடிப்தஷடக் வகரள்ஷக சஶகரத்தும் ன்றும்
ிபக்கற உள்பரர். அந் சஶகரத்தும்ரன் இப்ஶதரது கம்தடிகபரல் ரக்கப்தட்டுக்
வகரண்டினக்கறநது. அணரல் அர் ரழ்ந் இடம் வரவ் (MOW) கத்றற்கும்
வசல்ரக னடிவு வசய்ஶரம்.
இந்த ாத்திர என்ன சாதித்தது?
சக திரிகள் இந் ரத்றஷ அனுதத்ஷ ப்ஶதரதும் நக்கரட்டரர்கள்.
அர்கள் ஶகட்ட ஶசரகக் கஷகஷப ன்னுஷட ஆத்ரக்கபில் ப்ஶதரதும் சுந்து
வகரண்டினப்தரர்கள்.
என்று ட்டும் றச்சரக வசரல்ன னடினேம். ரங்கள் சந்றத் அந் ம்தது
குடும்தங்கள் கடுஷரண வறுப்ன, ற்றும் அசரங்க அரஜக அீறில் வந்து
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வகரண்டினக்கும் க்கள். அர்கள் ங்கபரல் வதரி ஆறுல் வதற்நரர்கள். அது
என்ஶந ஶதரதும், இந் ரத்றஷின் றகப் வதரி சரஷண ன்று வசரல்னக் கூடும்.
வதயலு கரஷணக் வகரன்ந இடத்றல் ங்கள் ன அஞ்சனற வசலுத்தும் வதரது ங்கள் தஸ்
ஶல் கல்சல்
ீ
டந்து. அப்ஶதரது ணிரதிரண ணசரட்சறஷ ளப்த ஶண்டும்
ன்நரல் இன்னும் தன இடங்களுக்கு வசல்னஶண்டும் ன்று வரிந்து. வணன்நரல்
தன இடங்கபில் வதனம்தரன்ஷ சனெகம் சறறுதரன்ஷஶரர் ற்றும் னறத் சனெகம்
ஶல் ன்னஷந சம்தங்கள் டக்கும்ஶதரது அற்ஷநப் தற்நற னத்ப் தடில்ஷன
ன்தது றர்சணரக வரிந்து.
ஆணரல் ங்கள் ஶல் கற்கள், வசனப்னகள் ரத்றம் அல்ன, சறன இடங்கபில் ஶரஜர
னக்கஷபனேம் வசரநறந்ரர்கள் ன்தஷ றஷணத்து ஆறுல் அஷடந்ஶரம். இந்
ரத்றஷ வசனிற்கு கூட்டு-றறக்கு ஶண்டுஶகரள் ிடுத்ஶதரது தன ஶதர் னன்
ந்து ன்வகரஷட வகரடுத்ரர்கள். அர்கள் ல்ஶனரனஶ இந் ரத்றஷில் தங்கு
வகரண்டர் ஶதரல்ரன். ரங்கள் வசன்ந தன இடங்கபில் வதரதுக்கள் ரத்றரி
வகுஶரணரலும் கரத்றனந்து ஶற்ன அபித்ரர்கள்; றஷந ஶதர் வதரது
கூட்டத்றற்கு ந்து தங்கு வகரண்டரர்கள்.
வதரது க்கபின் ணசரட்சறஷ ட்டி ளப்னஶ இந் ரத்றஷின் னக்கற
இனட்சறம். ங்கள் சக திரிகள் இப்தஶ அர்கள் ஶகட்ட கண்ட சம்தங்கஷபப்
தற்நற ளவும், ஶதசவும் னஷகப்தடரக கரண்திக்கவும் ஆம்தித்து ிட்டரர்கள்.
ப்தடி இந் ரட்டு க்கள் தத்றலும் வறுப்ன ீிலும் அீறிலும் டுஶ ரழ்ந்து
வகரண்டினக்கறநரர்கள் ன்தஷ டுத்துக் கரட்டி வதரது க்கபின் ணஷத் வரட்டு
ளப்னஶ இந் ரத்றஷின் னக்கற அம்சம், னக்கற ஶரக்கம்.
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முதல் நாள்
இன்று அன்ன ரத்றஷின் னல் ரள் ணஷப் திறனேம் ஷகில் இனந்து.
அஸ்மரறல்

கரவ்ன்

ன்ந

ஊரில்

ரிரசும்

அன

யீனம்

கம்தடித்ரக்குக்கு

தனறரணர்கள். இனததுக்கும் குஷநந் சு அர்களுக்கு. னஸ்னறம்கள் இல்னர
கறரத்றற்கு அனஶக றில் ீ ன் திடித்துக்வகரண்டினந்ரர்கள். அர்கஷப தசு
ரடுகள் றனடர்கள் ன்று ந்றஷக் கறபப்தி அர்கஷப அடித்து வகரன்று ிட்டு
அர்கள்

வசத்

ஶதரணரர்கள்.

திநகு

அர்கபின்

உடல்கஷப

சறன்ணர

வதற்ஶநரர்கள்

தின்ணரக

துக்கம்

ரங்க

ஆக்கற

ஶதரட்டுிட்டு

னடிர

றஷனில்

இனக்கறநரர்கள். ங்கபின் னஷக அர்களுக்கு சறநறரது ஆறுல் அபித்றனக்கும்
ன்று ம்னகறஶநரம். இந் ஶகசறல் ஶதரனறஸ் தத்து ஶதஷ ஷகது வசய்து. அர்கள்
உடஶண வதில் வகரடுத்து வபிந்துிட்டரர்கள். க்கல ல்கபின் என குள இந்
ஶகஷச டுத்துக் வகரண்டு அந் குடும்தத்றற்கு றரம் னம் ஷ ஶதரரடுஶரம்
ன்று ீர்ரணித்றனக்கறநரர்கள்.
கரவ்ன் ஜறல்னரில் ரங்கள் என “அன் ணிரதிரண குடிக்கள் வகௌன்சறல்”
என்ஷந ற்தடுத்றஶணரம். இவ்ரறு எவ்வரடு ஜறல்னரிலும் “அன் ணிரதிரண
குடிக்கள் வகௌன்சறல்” ற்தரடரகற வறுப்ன அசறஷன றர்த்து ஶதரரடஶண்டும்
ன்று ரங்கள் ஶண்டுகறஶநரம். அன்று றம் அஸ்மரம் ஷனகரண
குயரறில் ரர்கபின் ஷனர்கள் வறுப்ன அசறஷனக் கண்டித்து
வதரதுக் கூட்டத்றல் ஶதசறணரர்கள்.
இண்டாம் நாள்
இண்டரம் ரள் னடினேம் னன்ஶணஶ ங்களுக்கு என அறர்ச்சறரண வசய்ற
கரத்றனந்து: வதங்களூரில் வகௌரி னங்ஶகஷ வகரஷன வசய்து ிட்டரர்கள் ன்ந
வசய்ற. றுதடினேம் ரனக்கும் தப்தடர றக ஷரித்துடன் வறுப்ன
அசறஷனனேம் இந்துத் அசறஷனனேம் கண்டிக்கும் எனர் குஷன
அனக்கறிட்டரர்கள். ஆணரல் ன உடனறல் இல்னர ஶதரறலும் அந் வதண்ிின்
குல் இன்னும் தனரய் எனறக்கும். இறல் சந்ஶகறல்ஷன.
இண்டரது ரளும் வகரஷன தட்டர்கபின் வதற்ஶநரர்கஷப சந்றத்து அர்கபின்
துக்கத்ஷ தகறர்ந்துவகரண்ட ரள். அர்கஷப வகரன்நது கம்தடி வகரஷனகரர்கள்
அல்ன. வறுப்ன அசறனறன் ஶவநரன வநறச்வசல். அஸ்மரறல் ஶகரஆல்தரடர
ஜறல்னரில் கற்னஜர ன்ந ஊரில் ரகூனக்கு அன் “சந்ஶகப் தடும்தடிரண
ரக்கரபர்” ன்று ஶரட்டீஸ் அனுப்திணரர்கள். அஸ்மரறல் இது வகு சரரம்:
வதற்ஶநரர் இந்ற குடிக்கபரக கனப் தடுரர்கள்;குந்ஷகள் “சந்ஶக
ரக்கரபர்கள்” ன்று கனப் தடுரர்கள். ங்கரப னஸ்னறம்கஷப குநறப்வதடுத்து
ரக்கரபர் னறஸ்டினறனந்து வபிஶற்றும் ஷகில் இந் டடிக்ஷக டுக்கப்
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தடுகறநது ன்று இது கனப் தடுகறநது. இஷ றர்த்து ஜழன் ரம் னப்தரம் ஶற
என வதரதுக் கூட்டம் டந்து. றர்ப்ன வசய்ர்கள் அங்ஶக சறநற கல்வனநற
வசய்ரர்கள். என டிஶர
ீ
தடத்றல் இந் சம்தம் ரிகரர்ட் ஆகறினக்கறநது. அறல்
என ஶதரனறஸ்கரர் துப்தரக்கறஷ டுத்துக் வகரண்டு ரகூஷத சுட்டு வகரஷன
வசய்தும் வகரர்ட் ஆகறினக்கறநது. னன்ன ந் ச்சரிக்ஷகனேம் இல்னரல்,
இடுப்னக்கு கல ஶ சுட ஶண்டும் ன்ந னொஷனனேம் கஷட திடிக்கரல் ஶஶ சுட்டு
வகரஷன வசய்ரர்கள் ன்தது அந் டிஶரஷ
ீ
தரர்த்ரல் வரினேம்.
னதிகுல் இஸ்னரம் அயத்துஷட வதற்ஶநரர்களும் துக்கத்றல் ஆழ்ந்றனந்ரர்கள்.
அர்கஷப சனரகடி ஸ்ஜறத் தரர ன்ந கறரத்றல் சந்றத்ஶரம். னதி என திதன
ஷனர். (All Bodo Territorial Council Minority Students’ Union) ன்ந சங்கத்றற்கு ஷனர்.
ஶதரஶடரனரண்டில் சண்ஷடனேம் சச்சவுரக இனக்கும் றஷனில் அர் வவ்ஶறு
சனெகங்கஷப ஶசர்த்து  சரர்தில்னர னன்ஶதரக்கரண தரர்ஷனேடன் அந்
சங்கத்றற்கு ஷனஷ குத்ரர். ல்னர சனெகங்கபிடனம் ல்ன ஶதர் வதற்று றகவும்
திதனரணரர். வறுப்ன அசறஷன அடிப்தஷடரக வகரண்டர்களுக்கு அனஷட
ஷனஷ திடிக்கரல் இந் னடம் ஆகஸ்டு என்நரம் ஶற இண்டு ஶதர் அஷ
தட்ட தகனறல் சந்டிரண ரர்க்வகட் இடத்றல் சுட்டுக் வகரஷன வசய்ரர்கள். அர் ச
ஊர்னத்றல் ஆிக்கக்கரண க்கள் கனந்து வகரண்டரர்கள்.
இது ஷ வகரஷன வசய்ர்கஷப கண்டு திடிக்கில்ஷன.
அஸ்மரஷ ிட்டுச்வசன்நஶதரது ணசு றகவும் ஶரகறினந்து. அங்குள்ப
அசரங்கம் ஶரகஶ இந் வறுப்ன அசறஷன ஆரிக்கறநது. இங்ஶக
சறறுதரன்ஷஶரர் றகவும் தத்றலும் றகறலுரக ரழ்க்ஷக டத்துகறநரர்கள்.
இந்ற அசஷப்தில் வசரல்னப் தட்ட சத்தும், ச உரிஷகள், ற்றும்
சரர்தின்ஷ ஶதரன்ந வகரள்ஷககபில் ம்திக்ஷக வகரண்டர்கள் அஸ்மரம்
சறறுதரன்ஷஶரனக்கு ஆரக இனப்தது றக அசறம்..
மூன்மாம் நாள்
ஶடும் தள்பனரக இனந் தரஷில் தஸ்மறல் திரம் வசய்து ஜரர்கண்ட்
ரகரத்றல் உள்ப கறரித் ன்ந கறரத்றற்கு ந்து ஶசர்ந்ஶரம். றில் வகௌரி
னங்ஶகஷ் வகரஷனஷ ண்ி ஶதரது, சறறுதரன்ஷஶரர், னறத்துகள் ட்டுல்ன,
இற்ஷந றர்த்து, து அசஷப்ன வகரள்ஷககஷப றஷன ரட்டுற்கரக
ஶதரரடும் ணிர்களும் வகரஷன வசய்ப் தடுகறநரர்கள் ன்தஷ றஷணத்து ணது
றகவும் ஶசரர்ந்து. அஶ சத்றல் இந் ரத்றஷ வ்பவு னக்கறரணது
ன்தஷனேம் ணது அநறந்து.
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கறரித் கறரத்றல் கம்தடி தட்ட என கறர் –உஸ்ரன் அன்சரரி – ப்தடிஶர
உிஶரடு இனக்கறநரர். இன்னும் ஷன ஷநரக எபிந்து வகரண்டு இனக்கறநரர்.
உள்ளூர் ரசறகள் அஷ சந்றக்க அனுற வகரடுக்கில்ஷன. கஷடசறில் ங்கஷப
என சறனர் ரத்றஶ அஷ கசறரக ஶதரய் சந்றத்ஶரம். ணதும் உடலும்
றகவும் தனயீணரக இனந்ரர்.
28 July 2017 அன்று டந் சம்தம். உஸ்ரன் அன்சரரி குடும்தம் என யறந்துக்கள்
உள்ப கறரத்றல் எஶ என னஸ்னறம் குடும்தம். றடீவன்று னனப்தடர ஷகில்
குப்ஷதஶஷடில் என தசு ரடு ஷன வட்டப் தட்டு கறடந்து. உச்ரந்ரன் அஷ
வகரன்றுிட்டரர் ன்று உடஶண என ந்ற கறபம்திது. கறரத்றணர்கள் அஷ
அடித்து வரறுக்கறப் ஶதரட்டது ட்டுல்னரல் அர் ட்ஷட
ீ
வகரளுத்றப் ிட்டு
அஷனேம் வகரளுத்துற்கரக ரரணரர்கள். அப்ஶதரது சத்றல் ஶதரனறஸ்
னஷகரல் அர் உிர் ப்திணரர்.
இங்ஶக என ம்திக்ஷக னம் வசய்ற ன்ணவன்நரல் அந் ஶதரனறஸ் அறகரரிின்
தரத்றம்ரன். இஷபஞரண அர் ீ தும் அர் ண்டிின் ீ தும் கல்னடி சும்
ீ
க்கள் டுில் ஷரிரக அந் கறஷ ீ ட்டு யமரரிதரக் ஆஸ்தத்றரிக்கு
வகரண்டு ஶசர்த்ரர். உஸ்ரன் ட்டு ரள் னெர்ச்ஷசில் இனந்ரர். திநகு ரஞ்சற
ஆஸ்தத்றரிில் இண்டு ரம் சறகறச்ஷச டந்து. அனஷட ஷனில் இன்னும்
கரம் ஆநில்ஷன; ஷக லும்னகள் ல்னரம் வரறுங்கற ிட்டண.
இது ல்னரம் டந் ஶதரது அஷ கரப்தரற்ந அந் கறரத்றல் ரனம் னன்னுக்கு
ில்ஷன. சம்தத்றற்கு திநகும் கூட அனக்கு ரனம் உி வசய் னன்
ில்ஷன. அசரங்கனம் அனக்கு ந் தஉினேம் ில்ஷன.
இஷவல்னரம் வசரல்லும்ஶதரது உஸ்ரன் அடிக்கடி அளதுவகரண்டினந்ரர்.
அனஷட திள்ஷபகள் திச்ஷச டுத்து அனக்கு ஷத்றம் வசய்ரர்கள் ன்றும்,
அனஷட திள்ஷபகபில் எனர் இந் சம்தத்ரல் ஷதத்றரகறிட்டரன்
ன்றும் கூநறணரர். ஆணரல் றுதடினேம் அந் கறரத்றற்கு றனம்திச் வசல்ஶன் ன்று
வசரன்ணரர், வணன்நரல் ஶவநங்ஶக வசல்து, அந் கறரம் ரஶண வசரந் ஊர்
ன்று ன்கறநரர்.
இஷவல்னரம்ிட அங்ஶக டந் கூட்டத்றல் கறரத்றணர் ஶதசறதுரன்
ங்களுக்கு இன்னும் றகறக னத்ம் ந்து..னன்னூறு ஶதர் கூடிினந்ரர்கள்.
உச்ரன்ரன் தசுஷ வகரஷன வசய்ரர் ன்று றண்ரக ம்திணரர்கள். ன் ீங்கள்
ங்கள் ணிர் ஷகது வசய்ப் தட்டஶதரது ில்ஷன ன்று ஶகட்டரர்கள்.
கூட்டத்ஷ கஷனப்தற்கு கரல் சுட்டு டந்ஶதரது ன் ீங்கள் ில்ஷன ன்று
ஶகட்டரர்கள். ரறரிில் அகனக் கரன் கம்தடி தட்டஶதரது ஶகட்ட அஶ ரம்திறரங்கள். . னஸ்னறம்கஶப று வசய்கறநரர்கள் ன்றும், இந்துக்கள் ஶசதக்ற
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உள்பர்கள் ன்றும் அடித்துச் வசரன்ணரர்கள். றரம், ணிரதிரணம்
இற்நறற்வகல்னரம் அங்ஶக இடறல்ஷன. இற்ஷந தற்நற ரங்கள் ஶதச்வசடுத்ஶதரது
அர்களுக்கு ஶகரதனம் ஆத்றனம் இன்னும் ஶனரகறது. னன்ஶதரக்கரண இடது
சரரி றறுணங்கபில் இனந் வதனம்தரன்ஷ சனெகத்ஷ ஶசர்ந்ர்கள் கூட
அஷஶ வசரன்ணரர்கள்.
னங்ஶகஷ் வகரஷன, ணிரதிரணம் நந் வதனம்தரன்ஷ சனெகம்- இந் இண்டும்
ங்களுஷட இந் அன்ன ரத்றஷின் அசறத்ஷ ங்கள் ணறஶன இன்னும்
றடரக ஊன்நற ரட்டி ஷத்து.
நான்காம் நாள்
றர்தரர ித்றல் ணறல் உள்ப னண்கள் ஆறும் ஷகில் ரன்கரம் ரள்
ஆம்தித்து. ரம்கர் ஜறல்னர ஷனகரண ரம்கரில் ரங்கள் என ர்சரஷனில்
ங்கறினந்ஶரம். அங்ஶக உள்ப குனத்ரர ங்கஷப அஷத்து ங்கள்
ரத்றஷக்கு ஆவு அபித்து. அங்ஶக ஶதசற அஷணனம் குன ரணக் ற்றும் கதீர்
ஶதரன்ந ரிற னணிகஷப ஶற்ஶகரள் கரட்டி  சசம் ற்றும் தஸ்த
சகறப்னத்ன்ஷ தற்நற டுத்துக் கூநறணரர்கள். அங்ஶக இனந் சல க்கறர்கள் இந்ற
தரர்டின் ஶதரது ந்து ஶசர்ந்ர்கள். சல க்கறர்கள் இண்டு னஷந வறுப்ன
அசறலுக்கு தனறரணர்கள்-1947, 1984. அந் சம்தங்கஷப றஷணவு கூர்ந்து
க்களுக்கு னங்கரன திள்ஷபகளுக்கு சறறுதரன்ஷஶரஷ குநறஷத்து வசய்னேம்
வறுப்ன ன்னஷநஷப் தற்நறனேம் அன் ிஷபவுகஷபனேம் தற்நற டுத்துச் வசரல்ன
ஶண்டும் ன்று நறனேறுத்றணர்.
அடுத்து ரங்கள் ரம்கர் ஜறல்னரில் உள்ப னுர கறரத்றற்கு வசன்று அங்ஶக
ரிம் கடூன் ன்ந வதண்ிஷ சந்றத்ஶரம். இண்டு ரம் னன்ன அர்
கஷ சந்டினேள்ப ரம்கர் ரர்க்வகட்டில் கம்தரனடித்து வகரன்று ஶதரட்டரர்கள்.
27 ஜழன் 2017 அன்று கரஷன கரி ிரதரரிரண அீ லுத்றன் ன் கரரில் கறபம்திணரர்.
என ி ஶம் திநகு அனஷட திள்ஷப , தறஶணள து அனுக்கு என Whats
App video என்று ந்து. அறல் தசுக்கரப்தரர் குள அனுஷட அப்தரஷ கம்தரல்
அடித்து வரறுக்கும் டிஶர
ீ
ந்றனந்து. அன் உடஶண அன் ஶரட்டரர்
ஷசக்கறபில் கறபம்தி அனுஷட அண்ரவுக்கு ஶதரன் வசய்து ிட்டு
ரர்க்வகட்டிற்கு வசன்நரன். அங்ஶக அர்களுஷட கரர் ரிந்து கரிரக இனந்து.
அங்கறனந் ஜணங்கள் அனுஷட அப்தரஷ ரஞ்சற ஆஸ்தத்றரிக்கு வகரண்டு
வசன்றுிட்டரர்கள் ன்று வசரன்ணரர்கள். உடஶண ரஞ்சறக்கு வசன்நரர்கள். அங்ஶக
அர் ரர்வகட்டிஶனஶ இநந்து ிட்டரர் ன்று வரிந்து. ஶதரலீசரர் அச
அசரக ஶதரஸ்ட் ரர்டம் வசய்து உடஷன ரடு ரத்றரி எப்தஷடத்ரர்கள்.
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இந் கம்தடிகபில் என னற ிம் ன்ணவன்நரல் அஷ டிஶர
ீ
வசய்து
கரண்திப்தது. கம்தடி வசய்ஶரஶ அஷ ிரவும் வசய்து கரண்திக்கறநரர்கள்.
உினக்கரக அர் திச்ஷச ஶகட்கும்ஶதரது அர்கள் சறரிக்கறநரர்கள் என ஷதன்
அது னகத்ஷ றனப்தி ன்நரக ஶதரட்ஶடர இடு ன்று ஶறு கூறுகறநரன். சறப்ன
ரறசம் அங்ஶக சறநற இனக்கறநது. ஆணரல் அில் கரரினறனந்து டுத்ரக
கரில்ஷன. ரனம் அனக்கு உி வசய் னன்ில்ஷன.
ரகர அசரங்கனம் அந் குடும்தத்றற்கு ந் உிஷனேம் ில்ஷன.
அனஷட சறநற திள்ஷபகள் தள்பிக்கூடத்றனறனந்து றன்றுிட்டணர். இஷநச்சறஷ
அது தசுரடு இஷநச்சறர ன்று தரீஷை வசய்ற்கு அனுப்திணரர்கள். டிஶரில்
ீ
வபிரகத் வரினேம் ரக்குல் வசய் குற்நரபிகஷப ஶதரலீசரர் ன் ஷகது
வசய்ில்ஷன ன்று றர்ப்ன வசய்ரர்கள். குற்நரபிகஷப ஷகது வசய்ரல்
றர்ப்ன வசய்ர்கஷப ஶதரலீசரர் ஷகது வசய்து 25 ரள் வஜினறல் ஷத்ணர்.
ரக்குல் டத்ற சறன ஶதர்கஷப சறன ரட்கள் திநகு ஷகது வசய்ரர்கள். இன்னும் தன
ஶதர் ப்தித்துக் வகரண்டு றனகறரகள். டிஶரில்
ீ
என ஷதன் ஶதரலீசரர் அடிக்கும்
டிஶதரல் என்ஷந டுத்துக் வகரண்டஷக் கண்ஶடரம்.
அனஷட ஷணி ரிம் கடூன் றகவும் அஷறரகவும் றடரகவும் ங்கபிடம்
கூநறணரர் : “ங்களுக்கு றரம் ஶண்டும். கஷ அடித்துக் வகரன்நர்கள்
ண்டிக்கப் தட ஶண்டும். தற ரங்குற்கரக அல்ன; னங்கரனத்றல் இந் ரறரி
சம்தங்கள் டக்கக் கூடரது, ரனும் ங்கள் குந்ஷகளும் தட்ட வகரடுஷனேம்
ஶஷணனேம் ஶறு ரனக்கும் க் கூடரது ன்ததுரன் ன் ண்ம்.”
ம்கரில் டந் வதரதுக்கூட்டத்றல் வகரஷனஷ அங்கல கரிக்கரல், அஷ றர்த்து
ஶதசரல் இனந்து றுரன் ன்று எப்னக் வகரண்டரர்கள். ரங்கள் றர்த்து
ஶதசரல் இனந்து அந் குற்நத்றல் தங்கு வகரண்டதுஶதரல்ரன் ன்றும்
ஶதசறணரர்கள். அன் ணிரதிரண வகௌன்சறல் ற்தரடு வசய்வும் னன் ந்ரர்கள்.
வறுப்ன அசறஷன றர்ப்ஶதரம் ன்றும், அற்நறல் தனறரண குடும்தங்களுக்கு
ஆவு வகரடுப்ஶதரம் ன்றும் ீர்ரணித்ரர்கள்.
றம் ரங்கள் ரஞ்சற ஶதரய் ஶசர்ந்ஶரம். அங்ஶக என கறநறஸ்து சனெகம் என வதரி
கூடத்ஷ ற்தரடு வசய்றனந்து.  ரற்றுல் தற்நற சட்டம் என்று சீ தத்றல்
அசரங்கம் வகரண்டு ந்ஷ அர்கள் றர்த்ரர்கள். கறநறஸ்துர்கபின் ணறல்
தம் ற்தடுத்துற்கரகஶ இந் சட்டத்ஷக் வகரண்டு ந்றனக்கறநரர்கள் ன்றும்,
ஆடிசறகபின் சனெகத்ஷ கனறத்துப் திரித்து ஷக்கறநரர்கள் ன்றும் கூநறணரர்.
ஆறரசறகள் எஶ குடுதத்றஶனஶ எனர் கறநறஸ்துரக இனக்கனரம்,
இன்னுவரனர் அர்களுஷட சர்ணர ன்ந தம்தஷ வய்ங்கஷப னஜறக்கனரம்,
இன்வணரனர் இந்து த்ஷ ஶசர்ந்ரக இனக்கனரம் ன்ந றஷனஷ.
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கூட்டத்றல் ஶதசறர்கள் சறறுதரன்ஷஶரஷ குநற ஷத்து டத்தும் ன்னஷநஷ
வகுரக கண்டித்து அடக்கப் தடும் க்கள் எத்துர்வுடன் இந் ன்னஷந
வசய்கஷப றர்க்க ஶண்டும் ன்று ற்னறுத்றணர்.
திரம் றுதடினேம் வரடங்கறது. இப்ஶதரது கர்ரடகரில் உள்ப ங்களூர்
வசன்று வகௌரி னங்ஶகசுக்கு அஞ்சனற வசய்து ிட்டு ஶறு சறன குடும்தங்கஷப சந்றக்க
கறபம்திஶணரம்.
ஐந்தாம் நாள்
ங்களூரில் றனற ித்ர றணகர் ற்றும் சம்ரர்ர அர்கஷப ங்கஷப
ஶற்று ஶகபரவுக்கு அனஶக ல்ஷனிலுள்ப கறரத்துக்கு அஷத்து
வசன்நரர்கள். அப்துல் ரீ ர் றணக்கூனற வசய்து திஷப்தர். 13 றல் தம்தரய்க்கு
வசன்று அங்ஶக என ஶயரடனறல் ஶஷன வசய்து திநகு தன ஶஷனகள் ரநற, த்ற
கறக்கு ஶசங்கபில் இண்டு னடம் கறத்துிட்டு, றனம்தி ங்களூனக்கு ந்து
ஆட்ஶடர ரிைரண்டி எட்டிப் திஷப்தர். ரக்குல் னன்ன இனதது ரள் னன்ன
அர் இன்வணரன ஶஷனக்கு ரநறணரர். ிசரிகள் ிற்கும் தஷ ரடுகஷப
என வடம்ஶதர ண்டிில் த்றக் வகரண்டு வசல்து. இந் ஶஷனில் என ரளுக்கு
ஆிம் னொதரய் கூனற கறஷடத்து.
ஆகஸ்டு 23 , 2014 ரள் அர் ங்களூரில் வடம்ஶதரஷ ஏட்டிச்வசன்று
வகரண்டினந்ஶதரது என தஸ் அனஷட ண்டிஷ றறுத்றது. அறனறனந்து
தஜங்க பத்ஷ ஶசர்ந்ர்கள் குறத்து றரிசூனங்கள், ற்றும் கம்னகபரல் அர்
ண்டிஷனேம் அஷனேம் ரக்கறணரர்கள். அந்க் கூட்டத்றல் என ஆட்ஶடர
டிஷனம் இனந்ரர். அன் தன னஷந ரீ னடன் ரட்டிஷநச்சற உவு
உண்டினக்கறநரர். ரீ ர் ன்ஷண கரப்தரற்நச் வசரல்னற அஷ கூப்திட்டரர். ஆணரல்
அன் கூட்டத்துடன் ஶசர்ந்து வகரண்டு அடித்துக் வகரண்டினந்ரன். கஷடசறில்
எனர் ரீ ரின் ஷனில் றரிமழனத்ஷ குத்றச் வசரனகறணரர். அவ்பவுரன்.
ரறர் னெர்ச்ஷசரகற ிட்டரர். அற்கு திநகு அனக்கு துவும் ஞரதகறல்ஷன.
சம்தம் டந் றஶ ஶதரனறஸ் வசௌகற இனந்து. அர்கள் வகு ஶம் கறத்து ந்து
ரறஷ ஆஸ்தத்றரிக்கு டுத்து வசன்நரர்கள். அனஷட குடும்தம் அர் வகு
ஶரக ில்ஷனஶ ன்று கஷனப்தட்டு அது வரஷதல் ஶதரணில்
அஷத்ஶதரது ஆஸ்தத்றரிில் என ர்ஸ் அற்கு தறனபித்ஶதரதுரன்
அர்களுக்கு ிம் வரி ந்து. ஶதரலீசரர் அர்களுக்கு வசய்ற துவும்
ில்ஷன.
அனஷட ந்ஷ அஷ திஷஶட் ஆஸ்தத்றரிில் ஶசர்த்து ரன்கு ரம்
சறகறச்ஷச வசய்ித்ரர். ரலு னைம் னொதரய் வசனரகறது. அர் ண ட்ஷட
ீ
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ிற்நரர்; கபின் கல்ரத்றற்கரக ஶசர்த்து ஷத்றனந் தத்ஷவல்னரம்
வசனிட்டரர். ரீ ர் ப்தடிஶர திஷத்வளந்ரர். அனஷட ஷணி அஷ
தச்ஷச குந்ஷ ஶதரல் இவும் தகலும் தூக்கறத் தூக்கற சறகறச்ஷச வசய்து கரப்தரற்நறணரர்.
அற்கு திநகு அர் குடும்தத்துக்கு றர்தரரஷகில் தன ஶதர் னன் ந்து
ன்வகரஷட வசய்ரர்கள். வடனறிணில் அர் ரக்குஷன தற்நற உர்ச்சறனேடன்
கூடி வசய்ற ந் தின் தனர் ன்வகரஷட வசய்து ஆஸ்தத்றரி வசனவு, அனஷட
ங்ஷக கல்ர வசனவு ஶதரன்நற்ஷந ற்றுக் வகரண்டரர்கள். ஆட்ஶடர ரிக்
னைணின் என னைம் ஷ ஆஸ்தத்றரி வசனவுக்கு தம் ஶசர்த்து வகரடுத்ரர்கள்.
சீ தத்றல் என வதண்ி அனஷட ட்ஷட
ீ
ீ ட்டுஷக்க ( தன்ணிண்டு
னைம்னொதரய் றப்ன )தரற வசனஷ ற்று வகரண்டரர்; அடுத் தரறஷ தனஶதர்
னன் ந்து ற்றுக் வகரண்டணர்.
இன்று அர் வதுரக டக்கறநரர், குநனரகப் ஶதசுகறநரர். னெஷப தரில்ஷன,
தரறக்கப் தடில்ஷன. வபிரக இனக்கறநது. ஆணரல் அர் ரழ்ரள் னளதும்
அங்கயீணரகஶரன் இனப்தரர்.
இவ்பவு டந் திநகும் அனக்கு றரம் இன்னும் ந்து ஶசில்ஷன. ஶதரலீசரர்
ரலு ஶதஷ ட்டும் ஷகது வசய்து வதினறல் ிடுஷன வசய்ரர்கள். ஶகரர்ட்டில்
ஶகஸ் இன்னும் ஆம்திக்கில்ஷன. ஶதரலீசரர் 1964 ஆண்டு தசு ஷ சட்டம் கல ஶ
அர் ீ து ஶகஸ் ஶதரட்டினக்கறநது. னன்கரப்ன வதினறல் அர் வபி ந்ரர்.
கர்ரடகரில் கரங்கறஸ் கட்சற ஆளுஷில் இனந்தும் இவ்பவு வதரி ஶகரம்
டந்றனக்கறநது ன்தது குநறப்திட ஶண்டி ிம்.
6 நாள்
கர்ரடகரில் தஜ்ங்க பம் வசய்னேம் இம்ஷசக் வகரடுஷ வகரஞ்சஞ்சம் இல்ஷன.
அன் வதர் யரீஷ் னஜரரி. ஶலும் தடிக்கும் னன் என னஷந அனுஷட
ஶதரட்ஶடரஷ தரனங்கள். ஷககஷப இ னத்றஷில் ஷத்துக் வகரண்டு
சறரிக்கறநரன். அஷண னஸ்னறம் ன்று நரக ண்ி கம்தடி வசய்து வகரன்று
ஶதரட்டரர்கள். அணரல் ட்டும் கம்தடிக்வகரடுஷின் ிஷபவுகள் குஷநந்து
ிடுர? அன் ண்தன் சறனேல்னரஹ் இன்று திஷத்து இனந்ரலும்
னஸ்னறம்கஷபக் குநற ஷத்து வசய்னேம் இம்ஷசின் வகரடுஷ குஷநந்து ஶதரகறநர?
யரீசளஷட அப்தர தீடி சுற்நற திஷப்தர். அணரல் யரீஷ் என்தரது கறபரசறல்
தடிப்ஷத றறுத்ற ிட்டு னக்ட்ரிசறன் ஶஷனஷ கற்றுக் வகரண்டு ரன் சம்தரறத்
தம் னளஷனேம் குடும்தத்துக்கு வகரடுத்து ந்ரன். ம்தர் தன்ணிண்டரம்
ஶற 2015 யரீஷ் ஶஷனினறனந்து லீவடுத்துக்வகரண்டு ண்தர்களுடன் சறன்ண
சுற்றுனர ஶதரய் ிட்டு ந்ரன். அம்ர டீ தண்ிக் வகரண்டினந்ரள். டீக்கு தரல்
ரங்கறஶன் ன்று ஶதரணன் றனம்தஶில்ஷன. அன் அம்ர சல ம்ரவுக்கு
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ரத்றரி னளதும் கஷன. கர் கரன்சர் ஶரய் ந்து தடுக்ஷகில் இனக்கறநரர்.
வதண் றனக்ஷ்ற என கல்ரத்துக்கு வசன்நறனந்ரள். றுரள் கரஷனில்
யரீஷ் உடம்ன றனம்தி ந்து. தறணரன்கு னஷந கத்றரல் குத்ப்தட்டினந்ரன்.
அம்ரவுக்கு என்றும் னரிில்ஷன. ப்தடி, ரர் வசய் வகரடுஷ இது?
ிசரஷில் வரிந் ிம் இது: அன் தரல் ரங்கற றனம்னம்ஶதரது
அனுஷட ண்தன் சீ னல்னர அந் தக்கம் ன் ஶரட்டரர் ஷசக்கறபில்
ஶதரய்க்வகரண்டினன்ன், நறக்ஶகர ரன் ஶரட்டரர் ஷசக்கறபில் ட்டிற்கு
ீ
வகரண்டு
ிடுகறஶநன் ன்று யரிஷ ற்நறக்வகரண்டு ந்ஶதரது என தஜங்க பக்கூட்டம்
அர்கஷப கத்றரல் வகரன்று ஶதரட்டரர்கள். இனனக்கும் ீி கரம்; சீ னல்னர
கஷடசறில் ப்தடிஶர திஷத்வளந்ரன், யரீஷ் குடஷன திடுங்கற ஶதரட்டரல்
அன் அங்ஶகஶ இநந்து ஶதரணரன். அந் தஜங்க ப ஆட்களுக்கு யரிஷஶர
சீ னல்னரஷஶர வரி கூட வரிரது. ங்கறனந்து ந்து இந் வறுப்ன? இந்
ஶசரகம் ரங்கரல் அன் அப்தர இண்டு ரம் திநகு இநந்து ஶதரணரர். இப்ஶதரது
றனக்ஷ்ற என டிரல் வஜன்சறில் ஶஷன வசய்கறநரள். அர்களுஷட
துக்கத்றல் தங்கு வகரள்ஷ ி அர்களுக்கு ப்தடி ஆறுல் வசரல்ன னடினேம்?
ஶசரகச்சுஷஶரடு ரங்கள் ங்களுறு ந்து ஶசர்ந்ஶரம். அங்ஶக தன ஶதர் அன் சதர
கூட்டத்றற்கு ந்து கரத்றனந்ரர்கள். ல்ஶனரனடன் ஶசர்ந்து வகரஷன தட்ட
தத்றரிக்ஷகரபர் வகௌரி னங்ஶகசுக்கு அஞ்சனற வசய்ஶரம். கடற்கஷஷ எட்டி
கர்ரடக திஶசங்கள்  சசத்றற்கு ஶதர் ஶதரணது. அங்கு ந்றனந் ல்ஶனரனம்
அன் இன்சரணித் சறடிசன் வகௌன்சறல் என்று ற்தடுத்ற றுதடினேம்  சசத்ஷக்
வகரண்டு னஶரம் ன்று ீர்ரணித்ரர்கள்.
த்றரணம் கறனஷ்னடர ன்ந கறரத்றற்குச் வசன்ஶநரம். 19 April 2014 கரங்கறஸ்
அசரங்கம் ஆளுஷகக்கு ந் தின் டந் சம்தம். இம்றரஸ் வசரன்ண ிம்:
அனுஷட ம்தி , 22ரணன் டுகபில்
ீ
வதின்ட் அடிப்ப்க்கும் ஶஷன
வசய்துவகரண்டினந்ரன். சறன ரட்கள் திநகு அனுக்கு வதின்ட் அல்ஶனர்ஜற ந்து
ிட்டது. அணரல் அஷ றறுத்ற ிட்டு ஶஶந ஶஷன ஶடிக் வகரண்டினந்ரன்.
கர்ரடகரில் சட்டம் ரண ரடுகஷப வட்ட அனுறக்கறநது. ரடுகஷப
ஏட்டும் ண்டிக்கு, டிஷனக்கு ல்ன ஊறம் கறஷடக்கும். அந் என ண்டிில்
அனுக்கு ஶஷன கறஷடத்து. ிசரிகள் ன் ரண ரடுகஷப றஶரகர
ரர்க்வகட்டுக்கு அனுப்தி ிற்நரர்கள். அங்கறனந்து அஷ கடற்கஷ ஊர்களுக்கு
அனுப்தப் தட்டண. ஶதரகும் றில் வசக்ஶதரஸ்டில் ஶதரனறசுக்கு தம் வகரடுக்க
ஶண்டும். கதீஷ சரங்கறரி ன்ந ஊரில் ரணிஶகரட் ன்ந வசக்ஶதரஸ்டில் றறுத்ற
தம் ஶகட்டரர்கள்; தனம் வகரடுத்ரகறிட்டது. ஶர கரரக அங்ஶக
ரக்குரம் ஆம்தித்து னற்நறது. ஶதரலீசரர் எனர் னனறல் ரணத்ஷப்தரர்த்து
சுட்டரர்; உடஶண டிஷர், கறப ீணர், ஶனரடர்கள் ல்ஶனரனம் ஏடித்ப்தித்துக்
வகரண்டரர்கள். கதீர் ட்டும் சுட்டுக் வகரல்னப்தட்டரன். அங்குள்ப ஶதரலீஸ் ஶதரஸ்டு
க்ஸ்ஷனட்டுகளுக்கரக ரத்றஶ அஷக்கப் தட்டது. அர்களுக்கும் தசுக்களுக்கும்
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சம்தந்றல்ஷன. இனந்ரலும் ற்கு என ணிஷண வகரன்றுஶதரட ஶண்டும்? இந்
சம்தத்ஷப் தனர் றர்த்ரல் அந் கரன்ஸ்டதில் ஶல் ஶகஸ் ஶதரடப் தட்டது.
இப்ஶதரது அந் ஶகஷச ிசரஷ னடினேனன்ஶத குஶபரஸ் வசய் னற்சற
டக்கறநது.
ஏழாம் நாள்
என ரள் திஶக் டுத்திநகு ரங்கள் றல்னறில் றுதடினேம் கூடி தத்து ரள் தஸ்
திரத்றற்கு வடி ஆஶணரம். ரன்கு ரகரங்கள் வசல்ரக றட்டம்.
கரஷனில் குடுப் றணரர் அனஶக உள்ப உீ து அன் சறஶக கரில் (Ummeed Aman Sneh
Ghar) கூடி ரஜகரட்டுக்குச் வசன்று கரத்ர கரந்றக்கு அஞ்சனற வசய்து றனக்
ியரனக்கு திரம் ஆஶணரம். 1984 இல் இந்றர கரந்ற வகரஷன தட்ட றுரள்
அங்ஶக வதரி கனகம் ற்தட்டு 3000 சல க்கறர்கள் வகரஷப வசய்ப்தட்டரர்கள். 33
னடங்கள் ஏடிிட்டண. ஆணரலும் அந் ிஷகள் ழ்ஷனேடன்,
குந்ஷகளுடன், ணது ஶதபிக்கும் சம்தங்கஷப, அந் ரபின் ஞரதகத்ஷ
ணறல் கரரக ஷத்துக் வகரண்டு ப்தடி ரழ்க்ஷகஷ வரடர்ந்து
வகரண்டினக்கறநரர்கள் ன்று அர்களுடன் சறநறது ஶம் தரிவுடன் கறக்க ஶண்டும்
ன்று வசன்ஶநரம். அர்களுக்கு இன்னும் ஶரகறந ிம் ன்ணவன்நரல்
ரக்குஷன டத்றர்கள் சறனஶ ண்டஷண அஷடந்றனக்கறநரர்கள். றட்டறட்டு
ரக்குல் வசய்ர்கள் தனர் கரப்தரற்ந தடுகறநரர்கள் ன்தது அர்கள் ஶஷணப்
தடுகறநரர்கள்.

அங்ஶக வதரி வதரதுக்கூட்டம் டந்து. தனர் வசய்றகரர்டுகபில் சந்ஶசச்வசய்ற
ளற கிற்நறல் கட்டி வரங்கிட்டினந்ரர்கள். என ிஷ ணக்கு டந்
வகரடுஷ உனகறஶனஶ ஶறு ரனக்கும் டக்க கூடரது ன்று ளறினந்ரர்.
ரட்டில் ன்னஷந வசல்கள் அறகரகறன்நண ன்று தனர் கஷன தட்டரர்கள்.
ன்னஷந வசல்கள் கரறல் ிளம்ஶதரவல்னரம் அர்களுக்கு 1984 இல் டந்ஷ
ல்னரம் ஞரதகத்றற்கு ந்து ிடுகறன்நண ன்றும், வவ்ஶறு 
சனரங்கஷபச் ஶசன்நர்கள் சசரகவும், அன்னடனும், அஷறரகவும்
ரழ்க்ஷக டத்ஶண்டும் ன்று எஶ குவனளப்திணரர்கள். தனர் தரட்டிலும்
கிஷிலும் இஶ சந்ஶசத்ஷக் கூநறணரர்கள். னல்ஶன ர, ஃஷதஸ், ஜரது அக்ர்,
அத்ணரன் கஃதீல், ஶஶஷ், சூஜ் றரரி, ஶதரன்ந கிகபின் கிஷகஷப
உனக்கரக தடித்ஶரறணரர்கள்; ஃவதௌசறர, சய்ர யீ து, ஶனரஶகஷ் வஜின்
ஶதரன்நர்கள் டித்துக் கரட்டிணரர்கள். சரித்றரி ஃனஶன குளிணர் தரடிதிநகு,
குந்ஷகள் தரங்கர டணம் வசய்ரர்கள். கஷடசறில் ங்கள் திரத்றல் ஶசர்ந்து
வகரண்ட ல்ஶனரஷனேம் (- ங்கள் குளில் டீச்சர்கள், னஜரரிகள், ிஞ்ஞரணிகள்,
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ஶதரட்ஶடர டுப்தர்கள், கிஞர்கள், ளத்ரபிகள், தத்றரிக்ஷகரபர்கள்,
ரர்கள், சனெக ஶசஷ வசய்தர்கள், ஶலும் தன ங்கங்கபில் திவசய்தர்கள்
இனந்ரர்கள் -) ஶஷட ஶல் அஷத்து ரிரஷ வசய்ரர்கள். ரங்கள் ல்ஶனரனம்
ஶசர்ந்து அன்ஷதப் தற்நற என தரட்ஷட தரடிஶணரம். திநகு குனத்ரரில் ங்களுக்கு
சரப்தரடு டந்து.
ஶலும் திரம் வசய் ஶண்டி ஶம் ந்து ிட்டது. அடுத்து உத்
திஶசத்றல் உள்ப ரம்னற ன்ந ன்ந ஊனக்கு னநப்தட்ஶடரம்.

8- வது நாள்
ரம்னற ஜறல்னரில் உள்ப கரண்ட்னர ஊனக்கு ரங்கள் ரடு ரத்றரி ஶதரய்
ஶசர்ந்ஶரம். 2013 ஆண்டு னசஃதர்கர் கனகத்றற்கு திநகு அங்ஶக னஸ்னறம்கஷப
றனம்தி  அனுறக்கில்ஷன. அணரல் அர்கஷப இங்ஶக சறக்க ஷத்ரர்கள்.
அப்ஶதரறனறனந்து இந் ஊரில் னஸ்னறம்கள் இந்துக்கஷபிட அறகரணரர்கள்.
தரஜதர கட்சற ம்தி யளகம் சறங்க் னஸ்னறம்கள் இங்ஶக அஷறஷ ினம்னம்
இந்துக்களுக்கு தனறுத்னரக இனக்கறநரர்கள் ன்றும், இந்துக்கள் இந் ஊஷ
ிட்டு வபிஶறுகறநரர்கள் ன்றும் என னபிஷ கறபப்திணரர். இது சுத் னபி ன்று
றனதிக்கப்தட்டரலும் னஸ்னறம்கள் ஶல் சந்ஶகம் இனந்து. NHRC – ஶணல்
யளன் ஷட்ஸ் கறன்- ஶசற ரணிட உரிஷ கறன் - கூட இந் னகரஷ
ிசரரித்து; ஆணரல் கனகத்றற்கு திநகு என னைம் ஶல் னஸ்னறம்கள்
னசஃதர்கஷ ிட்டு ஏடிந்ஷப் தற்நற துவும் வசய்ில்ஷன; அர்களுக்கு ந்
உினேம் கறஷடக்கில்ஷன. என ஊஷஶ இவ்ரறு வநற சரம் அடித்ரல்
இந் ஊரில்ரன் ரம் ங்க ஶண்டும் ன்று னடிவு தண்ிஶணரம். அங்ஶக என
சரில் ங்கறஶணரம்.
கரஷனில் சயரரன்னர் ஜறல்னரில் உள்ப தீர்னர் ன்ந கறரத்துக்கு வசன்ஶநரம்.
அங்ஶக ிரஸ் னணிின் ஶகரினறல் அம்ஶதத்கர் சறஷனஷ ஷக்க உள்ளூர்
னறத்துகள் ினம்திணரர்கள். தம் ஶசர்த்து மயரரன்னரில் சறஷனஷ ரர்க்க
ற்தரடு வசய்ரர்கள். சறஷனஷ ஷக்க என உரண ஶஷடஷ கட்டிணரர்கள்.
ப்ல் 14, 2017- அம்ஶதத்கர் திநந் ரள்- அன்று சறஷனஷ றநந்து ஷப்தது ன்று
ல்னரம் வடிரகற ிட்டது .
இற்கு டுில் தரஜதர கட்சற உத் திஶசத்றல் ஶர்னறல் வஜித்து. உள்ளூரில்
ரஜனத் ஜரறஷ ஶசர்ந்ர்கள் னடனடக்க ஆம்தித்ரர்கள். அம்ஶதத்கனக்கு
அவ்பவு உரண ஶஷட அசறறல்ஷன ன்றும், ங்களுஷட ரஜ்ஜறம்
ந்து ிட்டது ன்றும், சரர் ஜரற னறத்துகளுக்கு என தரடம் கற்திக்க ஶண்டும்
ன்று றஷணத்ரர்கள். சரர் ஜரறிணர் இஷ றர்த்ணர். ஶகரில் றனத்றற்கு
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அர்களுக்கு சட்டம் திகரம் உரிஷ இனக்கறநது ன்றும், அங்ஶக ரனஷட
சறஷனஷ ப்தடி அஷக்க ஶண்டும் ன்தது தற்நற ீர்ரணம் வசய் அர்களுக்கு
உரிஷ இனக்கறநது ன்றும் கூநறணரர்கள். இற்குள் அசரங்கம் ஷனிட்டு
சறஷனக்கு அனுற ஶகட்டு ரங்க ஶண்டும் ன்று வசரன்ணது. அணரல் அந்
னடம் சறஷன ஷக்க னடிரல் ஶதரய்ிட்டது.
ஶ 5 ரம் ஶற ரஜனத் ஜரறிணர் கரரர திரப் வஜந்றஷ ஆரரக
வகரண்டரட ினம்திணரர்கள். உக்கரக டிஶஜ சங்கல த்றற்கு ற்தரடு வசய்து
ஊர்னம் ஶதரக ஶண்டும் ன்று னடிவு வசய்ணர். அப்ஶதரது சரர் ஜரறிணர்
ங்களுஷட றனத்றஶன சறஷன ஷப்தற்கு அனுற ஶண்டும் ன்நீர்கள் இப்ஶதரது
வதரதுச் சரஷனில் உக்க டிவஜனேடன் வசய்ப் ஶதரகும் ஊர்னத்துக்கு அனுற
ஶண்டரர ன்று ஶதரனறஸ் ஸ்ஶடனுக்கு வசன்று கம்ப்வபிண்டு வசய்ரர்கள்.
ஶதரலீசரர் அஷ அடுத்து டிவஜவுக்கு அனுற வகரடுக்கில்ஷன
ரஜனத் ஜரறிணர் இஷ என றகப்வதரி அரணம் ன்று கனற அக்கம்தக்க
ஊரினறனந்து அர்களுஷட ஜரறிணஷ ல்ஶனரஷனேம் ச் வசரல்னற
னறத்ரடரஷ சுற்நறச் சூழ்ந்து கத்றனேடனும் ரள்களுடனும் வதண்கள், ஆண்கள்
ஶல் ரக்குல் வசய்து னப்தது ஶனரக டுகஷப
ீ
ரித்து ஶதரட்டரர்கள்.
அர்களுஷட சரரன்கஷப ல்னரம் வபிில் தூக்கற ஶதரட்டரர்கள். ீ அஷப்ன
ண்டிஷக்கூட டிரக்டர்கஷபனேம் கரர்கஷபனேம் றறுத்ற ஷத்து டுத்ரர்கள்.
இஷவல்னரம் ஶதரலீஸ் சுரர் ந்து ி ஶம் சும்ர தரர்த்துக் வகரண்ஶட
இனந்து; ரக்குஷனத் டுக்க னன்  ில்ஷன.
இந் சம்தத்றற்கு ரன்கு ரம் திநகு ரங்கள் வசன்ந ஶதரது னறத்துகள் இன்னும்
ஶகரதரக இனந்ணர். அர்கபில் தனர் வதரனபரர ரீறில் றகவும் ஷகள்,
றனஶர வசரத்ஶர துவும் இல்னரர்கள், ஶல் ஜரறிணரின் ல்கபில் அல்னது
வசங்கல் சூஷபில் ஶஷன தரர்த்ணர். இப்ஶதரது அர்களுக்கு ஶல் ஜரறிணர்
ஶஷன வகரடுப்தறல்ஷன. அசரங்கம் 25,000 னதரய் வகரடுக்க சரங்ைன் வசய்து
ஆணரல் தறல்ஷன, தட்வஜட் இல்ஷன ன்று வகரடுக்க ில்ஷன. தன னறத்துகஷப
ஶதரனறஸ் ஷகது வசய்து அர்கள் வஜினறல் இனக்கறநரர்கள்.
தற்று கக்கரண னடங்கபரக னறத்துகள் அடங்கற எடுங்கற ரழ்கறநரர்கள். ஆணரல்
தீர்னர் னறத்துகள் இந் சம்தத்றணரல் தந்து ஶதரய் ஷபந்து வகரடுக்க ில்ஷன.
ல்ஶனரனம் என்று ஶசர்ந்து இந்து த்ஷத் துநந்து, இந்து  ிக்கங்கஷப ீரில்
ஶதரட்டு னளக்கறிட்டு, னத் த்றற்கு ரநறணரர்கள். வஜய் தீம் ன்தது அர்கள்
னக்கம்; குந்ஷகள் கூட வஜய் தீம் ன்று னங்கற கூடப் தடிக்கும்
குந்ஷகளுடனும் ரத்ரர்களுடனும் கூட ங்களுஷட உரிஷக்கரக சண்ஷட
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ஶதரடுகறநரர்கள். கபினம் றக ஷரிரக அர்கள் ஶல் டந் ரக்குஷன,
குற்நங்கஷப ிரிக்க னன்ந்ரர்கள்
ரத்றஷஷ ஶசர்ந் சறன ஶதர் ரஜனத்றர்களுடன் ஶதச னன்நரர்கள். அர்கள்
னறத்துகஷப ஶகனரக ஶதசுது ட்டுறல்னரல் அர்கஶப ஷ்ட
தரிகரத்றற்கரக ங்களுஷட டுகளுக்கு
ீ
ீ ஷத்து வகரளுத்றக் வகரண்டரர்கள்
ன்று கூநறணர்! உடம்தில் கரங்கஷபனேம் க்குத் ரங்கஶப வசய்து வகரண்டரர்கபர
ன்று ஶகட்ட ஶதரது அர்கபிடறனந்து தறனறல்ஷன. வரத்த்றல் அர்கள் ந்
ிரண னத்னம் வரிிக்க ில்ஷன.
தீர்னஷ ிட்டஶதரது ங்கள் ணது கஷ்டரகவும் அஶ சம் உற்சரகரகவும்
இனந்து. தீர்னர் னறத்துகள் வசய்து சத்துத்றற்கரகவும்
கண்ித்றற்கரகவும் வசய்னேம் ஶதரரட்டம். அந் ஶதரரட்டம் அர்களுக்கரக
ட்டும் அல்ன; ரம் ல்ஶனரனக்கும்ரன்.
9 –நாள்

உத் திஶசத்றல் ஶரகற ஆறத்ரத் னக்கற ந்றரிரக (ரர்ச் 19 2ரு17)
ந்றனறனந்து இண்டு னென்று ரஷபக்கு எனனஷந ன்வகௌண்டர்கள்
டக்கறன்நண. இதுஷ 30 ன்வகௌண்டர்கள் டந்றனக்கறன்நண. றணனம் அங்ஶக
வசய்ற ரள்கள் டீி சரணல்கள் இற்ஷந தங்க குற்நரபிகஷப ஶதரலீசரர் சுட்டுக்
வகரன்நரக ரிஶதரர்ட் வசய்கறன்நண. இர்கள் தங்க கறரிறணல்கள் ன்றும்,
இர்கஷப திடிக்கும்ஶதரது அர்கள் ஶதரனறஷச சுட்டரகவும். ஶதரனறஸ் ற்கரப்தரக
அர்கஷப சுட்டரகவும் இந் சம்தங்கள் ரிஶதரர்ட் வசய்ப் தடுகறன்நண. ீ டிர
இற்ஷந ிசரஷ வசய்றல்ஷன. ஶதரனறஸ் ன்ண வசரல்கறநரர்கஶபர அஷஶ
ளதுகறநரர்கள். ீ டிரக்கரகளுக்கு ன் இந் ன்வகௌன்டர்கபில் இநந்ர்கள்
கறட்டத்ட்ட ல்ஶனரனஶ னஸ்னறம்கள் ன்று ஶரன்றுறல்ஷன; அர்கள்
ல்ஶனரனக்குஶ னன்ன ந் குற்நப் தறவு - கறரிறணல் ரிகரர்டு- இல்ஷன ன்ததும்
அர்களுக்குப் தடுறல்ஷன; இந் சம்தங்கபில் ஶதரனறஸ்கரர்கள் ரனக்கும்
கரம் ற்தடுறல்ஷன ன்ததும் அர்களுக்குத் ஶரன்றுறல்ஷன.
வதர் வசரல்னரல் என சம்தத்ஷப் தற்நற கூறுகறஶநன். வதர் வசரன்ணரல்
அர்கஷப ஶதரனறஸ் துன்னறுத்தும் ன்று அர்களுக்கு தம். அந் குடும்தத்றல்
அர்கள் கன், அனுக்கு இனதது இனதத்ஷந்து றனக்கனரம், அனுக்கு ந்
ிரண ஶதரனறஸ் ரிகரர்டும் கறஷடரது, அஷணனேம், அன் ண்தன் எனஷணனேம்
ஶதரனறஸ் அஷத்துச் வசன்நது. அஷத்துச் வசன்நரக ஶதரனறஸ் ஸ்ஶடணில் தறவு
என்றும் வசய் ில்ஷன. கனம்ன ல்களுக்கு அஷத்துச் வசன்று
ஏடச்வசரன்ணரர்கள். அர்கள் தந்து ஶதரய் ஏடிணரல் னதுகறல் சுடுரர்கள் ன்று
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ஏடில்ஷன. ஶதரனறஸ் அர்கஷப தடுக்க ஷத்து னங்கரனறல், னங்ஷகிலும்
சுட்டரர்கள்.
றுரள் அர்கள் தங்க குற்நரபிகள் ன்றும், அர்கஷப ஶதரனறஸ் சுடும்ஶதரது
அர்கள் ஏட னன்நரர்கள் ன்றும், ற்கரப்தரக அர்கஷப சுட்டரகவும்
வசரன்ணரர்கள். ப்தடி கனம்ன ல்கபில் ரடு ரத்றரிில் அர்கள்
ஏடிக்வகரண்டினக்கும்ஶதரது அவ்பவு கவக்டரக னங்கரல் னங்ஷகில் ட்டும்
சுடப்தட்டரர்கள் ன்று ரனம் ஶகள்ி ஶகட்கில்ஷன.
அந் ஷதன் இன்னும் வஜினறல் இனக்கறநரன். கடுஷரண னறனேடன் ஶஷணப்
தடுகறநரன். அந் குடும்தத்றணர் றணக்கூனற வசய்தர்கள். ல்னரப் தத்ஷனேம்
னந்துக்கரகவும், வஜில் ஆஸ்தத்றரிக்கு ஶதரகவும் வசனவு வசய்து
வகரண்டினக்கறநரர்கள். க்கநறஞர் ஷத்துக்வகரள்ற்கு அரிடம் தம் இல்ஷன.
அன் இணிஶல் டக்க னடினேர ன்தது அர்களுஷட கஷன. ஶலும் அன்
குற்நரபி அல்ன ன்று றனதித்துக் வகரள்ப னடினேர ன்தது இன்னும் வதரி
கஷன.
இந் ரறரி ஶகசுகள் உத் திஶசத்றல் ஶரகற ஆறத்ரத் னக்கற ந்றரி ஆணர
திநகு சர் சரரரகற ிட்டண. “த்ஷண இன்று” ன்ந னஷநில் இஷ
டக்கறன்நண. ஶர்லுக்கு னன்ன னஸ்னறம்கள்ரன் அறகரண குற்நங்களுக்கு
கரம் ன்று னபிஷ ளப்திணரர்கள். 2013 ஆண்டில் டந் னசஃதர்கர்
கனகத்றற்கு திநகு னஸ்னறம்கள் அர்கள் வதனம்தரன்ஷரக இனக்கும் ஊர்களுக்கு
குடிஶதரணரர்கள். குற்நரபிகபரண னஸ்னறம்கஷப சுட்டு வகரன்றுஶதரட்டு
குற்நங்கஷப டுக்கறநரர் ன்று ஶரகற ஆறத்ரத் ன்று வதரது க்கபிஷடஶ என
அதிப்ரத்ஷ ற்றுற்கரக ந் என ிசரஷனேம் இல்னரல் இந்
ன்வகௌண்டர்கள் வசய்ப் தடுகறன்நண. இற்கு னன்ன இனந் அசரங்கங்கள்
ஶர்னறல் ரக்குகளுக்கரக னஸ்னறம்கஷப நரக னஷநில் சலுஷக
கரட்டிணரர்கள் ன்றும், இஷத் டுக்க ஆறத்ரத் னக்கற ந்றரிஶனஶ னடினேம்
ன்று ந்றகஷப கறபப்னகறநரர்கள். னன்ஶத கம்தடிக்கு தப்தட்டு ரளம்
னஸ்னறம்கள் இப்ஶதரது ரடு ரத்றரிில் டக்கும் சுட்டுக் வகரஷனகளுக்கும் தப்தட
ஶண்டி றஷனஷரகற ிட்டது.
ங்களுஷட அடுத் றறுத்ம் ரம்னற ஜறல்னரில் குர்கரவ்ன் ன்ந கறரம். அங்ஶக
என கறர் ன் கஷண இந்து வகு ஶம் ஶதசஶ தப்தட்டரர். அது கன் 2013
ஆண்டில், அனுக்கு அப்ஶதரதுரன் கல்ரரகறினந்து, அண்ஷினறனந்
யரிரண ரகரத்றற்கு ஶஷன ஶடிக்வகரண்டு ரடுகள் ிரதரத்றல்
இநங்கறணரன். அடுத்து கறனக்கு வசய்ற ந்து: என்தது ஶதர் அஷண சூழ்ந்து
அடித்து ஶதரட்டரர்கள். அஷண திஷஶட் ஆஸ்தத்றரிக்கு வகரண்டு ஶதரணரர்கள்,
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ஆணரல் அன் திஷக்கில்ஷன. ஶதரஸ்ட்-ரர்டம் வசய்ரஶனஶ ஶதரலீசரர்
அனுஷட சத்ஷ அனுப்திஷத்ரர்கள். ஆணரல் தனர் அசரங்கம் ஶல்
குற்நச்சரட்டு வசய் ஶதரது அன் சடனத்ஷ ஶரண்டி டுத்து ஶதரஸ்ட்-ரர்டம்
வசய்ரர்கள். கறனக்கு இது இன்னும் துக்கத்ஷ அபித்து. அனுக்கு
ஶலுனகத்றல் ன்ண கற னஶர ன்று கஷனப் தடுகறநரர். ீற கறஷடக்கும் ன்ந
என ம்திக்ஷகக்கரகஶ அர் ஶதரஸ்ட்-ரர்டத்துக்கு எப்னக் வகரண்டரர். ஆணரல்
ஶதரஸ்ட்-ரர்டம் ரிஶதரர்ட்ஷட ஶதரலீசரர் அனக்கு ில்ஷன. அனக்கு
றரத்றற்கரக ரங்கள் உி வசய்ஶரம் ன்று உறுற அபித்து ரங்கள்
கறபம்திஶணரம். அனக்கு ீற கறஷடக்கும் ன்ந ம்திக்ஷகில்ஷன. ஶதரஸ்ட்-ரர்டம்
ரிஶதரர்ட்டு கறஷடத்ரல் ிம் வரிந்து வகரண்டு ரன் ஜன்ணத்துக்கு ஶதரஶன்
ன்கறநரர்.
அந் ந்ஷின் ஞரதகங்கஶபரடு ரங்கள் திரத்ஷத் வரடர்ந்ஶரம்.
யரிரணரில் உள்ப ஶரட்டில் உள்ப னு ன்ந இடம். கவசந ன்ந
கறரத்றல்ரன் ீங்கள் இஷ கறக்கஶண்டும் ன்று உள்ளூர்ரசறகள்
ற்னறுத்றணரர்கள். வணன்நரல் கரத்ர கரந்ற அங்கு ந்றனக்கறநரர். கரந்ற அங்ஶக
ற்கு ந்ரர்? 1947 இல் இந்து-னஸ்னறம் கனகங்கள் டந்ஶதரது அங்கறனந்
றஶரனச்னறம்கள் தரகறஸ்ரனுக்கு னநப்தட கறபம்திணரர்கள். கரத்ர கரந்ற அங்ஶக
ந்து இந்துக்களுக்கு இந்றரரன் டு
ீ ன்நரல் னஸ்னறம்களுக்கும், ஶறு ல்னர
த்றணனக்கும் இந்றரரன் டு,
ீ னஸ்னறம்கள் இந்றரஷ ிட்டு
வபிஶநறணரல் இந்றர வறும் கரனறவதட்டிரகறிடும் ன்று அர்களுக்கு
வசரல்னற ஶதரறத்ரர். றஶரனச்னறம்கள் அது ஶண்டுகஷப றத்து எனர்கூட
தரகறஸ்ரனுக்குச் வசல்னில்ஷன. இந் கரணத்ல்ரன் ங்கஷப அர்கள் கரஶச
கறரத்றல் ங்க வசரன்ணரர்கள். அங்ஶக தரடுகளுடனும் கிஷகளுடனும் அந்
சரித்றத்ஷ றஷணவு தடுத்றக் வகரண்டரர்கள். ஆணரல் என ஷதன் இதுவும்
கூநறணரன்: இப்ஶதரது “என ிசறத்ரண கரற்று என்று சுகறநது;
ீ
ரய்ரட்டிஶனஶ
ரங்கள் ங்கஷப ஶநரணர்கபரக உர்கறஶநரம்” ன்நரன்.
ினறல் வகரல்ன தட்ட ஜளஷணறன் வதற்ஶநரர்கள் அங்கு ந்றனந்ரர்கள்.அர்கஷப
ரன் னன்ஶத சந்றத்றனந்ஶன். ஜளஷணீன் அம்ர ன்ஷண என தக்கத்றற்கு
அஷத்துச் வசன்று என னக்கறரண ிம் உங்களுக்கு வசரல்ன ஶடம்
ன்நரள். அளுஷட கன் ஜழஷணத் ஶர என வதரி சரஷண வசய் ஶண்டும்
ன்று ஆஷசப் தட்டரன்; அது டக்க னடிரல் ஶதரய்ிட்டது. அன் இநந்து
ஶதரணரலும் அன் ந் ரறரி சரஷண வசய் னடினேம் ன்று அள் ஶரசறத்து, என
னடிவுக்கு ந்றனப்தரக வசரன்ணரள். அன் ஶதரில் வதண் குந்ஷகளுக்கரக என
தள்பிக்கூடம் றநக்கஶண்டும் ன்றும், அறல் உனது ட்டுறல்னரல் இங்கறனறளம்
யறந்றனேம் கூட கற்றுக் வகரடுக்கஶண்டும் ன்று கூநறணரள். அந் தள்பிக்கூடத்றல்
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னஸ்னறம் கபிர் ட்டுல்ன, கறநறஸ்து, ற்றும் இந்து வதண்களும் தடிக்கஶண்டும்
ன்தது ன் ஆஷச ன்று கூநறணரள். ஜளஷணீன் றஷணவுக்கு இது றகவும் குந்
அஞ்சனற ன்று தட்டது. ஜழஷணறன் அம்ரவுக்கு ரத்றம் அல்ன, ரம்
ல்ஶனரனக்கும் கூடத்ரன்.

10 ஆம் நாள்
தத்ரம் ரள் அன்று ஜறல்னரிஶனஶ தறவணரன்று குடும்தங்கஷப சந்றத்ஶரம்.
ிரக எவ்வரன றகழ்ச்சறஷனேம் தற்நற ளடம் ன்நரல் தன தக்கங்கள்
ஶண்டி னம், எத்றஶதரடஶண்டும். ஆணரல் வரத்த்றல் என தங்கரண
றஷனஷ உனரகறக் வகரண்டினக்கறநது. அஷப்தற்நற ளதுகறஶநன். கும்தல்கபரல்
கும்தல்கனரல் அடிக்கப்தட்டு னஸ்னறம்கள் வகரஷன வசய்ப் தடுகறநரர்கள் ன்தது
வரிந் ிம். இன்னுவரன கஷனக்கறடரண ிம் வரி ந்து.
ன்ணவன்நரல் அஷ ிட றஷந ஶதர்கள் வதரனறசரரல் வநறக்கு ஆபரகற
வகரஷன வசய்ப்தடுகறநரர்கள் ன்தது. அஷ ிதத்துக்கு ஆபரணரர்கள் ன்ஶநர,
அல்னது அர்கள் வகரள்ஷபக்கரகள் (அர்கள் ஶதரில் என குற்ந ரிகரர்டும்
இனப்தறல்ஷன) ன்று வசரல்னற ஷநத்து ிடுகறநரர்கள். கும்தல் வகரஷனகள்,
அல்னது ன்வகௌண்டர்கள் திநகு ஶதரனறஸ் ரிகரர்டில் அர்கள் வகரடுஷரண
னஷநில் ரடுகஷப கடத்றச் வசன்நரகவும், அப்ஶதரது ண்டி குப்னந ிளந்து
ிதத்து ஶர்ந்ரகவும், அறல் அர்கள் ஷடந்ரர்கள் ன்றும் தறவு வசய்ப்
தடுகறநது. இந் ஶதரனறசரர்கள் ந் ிசரஷனேம் இல்னரல்
ப்தித்துிடுகறநரர்கள்.
இந் குடும்தங்கபின் றஷனஷ வரம்த தரிரதத்துக்குரிது. றரத்துக்கரக
அர்கள் னற்சற கூட டுக்கில்ஷன. வணன்நரல் அர்களுக்கு றரம்
கறஷடக்கரது ன்று ன்நரகஶ வரினேம். கம்ப்ஶனிண்டு கூட வகரடுக்கில்ஷன.
சறனர் இந் ரஜ்த்றல் ஶதரலீசரனக்கும் கும்தல்களுக்கும் னஸ்னறம்கஷபனேம்
னறத்துகஷபனேம் வகரல்ன அனுற, சுந்றம் இனக்கறநது ன்நரர்கள். என ஜரறில்,
என த்றல் திநந் கரத்ஷஶ எட்டி, வறுப்ன வகரண்டு அசரங்கஶ
வகரஷனகஷப வசய்ிக்கறநது ன்தஷ ஜீிக்க னடிில்ஷன அர்களுக்கு,
க்கும் கூட. துக்கத்றலும், ஶசரகத்றலும், ழ்ச்சறிலும்,
ீ
இனக்கும் குடும்தங்கஷப,
கஷண இந் வதற்ஶநரர்கஷப, ந்ஷஷ இந் அணரஷக் குந்ஷகஷப
றுதடினேம் றுதடினேம் சந்றத்ஶரம்.
ங்களுஷட தறஶணரரம் ரள் ரத்றஷில் டந் சம்தங்கள் றர்தரரது.
ரஜஸ்ரணில் வதஹ்லுகரன் ன்ந என ரண னஸ்னறஷ இந் னடம்
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ப்ல்ரம் அர் ரட்டு சந்ஷினறனந்து றனம்தி ந்து வகரண்டினக்கும் ஶதரது
அர் தசு ரடுகஷப ற்றுற வசய்ஶண்டி கடத்துகறநரர் ன்று குற்நம் சரட்டி
அஷ கம்தடித்து வகரன்றுஶதரட்டரர்கள். அர் சரகும்ஶதரது ஆறு ஶதஷக் குற்நம்
சரட்டிக் வகரடுத் ரக்குனெனத்ஷக் கூட குந் சரட்சறம் இல்ஷன ன்று ஶதரனறஸ்
ரரடி அது ஶகஷச னெடிிட்டரர்கள். அனஷட கன் இப்ஶதரது ஶல்
ஶகரர்ட்டில் க்கரடிவகரண்டினக்கறநரர்.
அஷ வகரன்ந இடம் வதஶநரர் ன்ந கத்துக்கு வசன்று சறன னக்கஷப ஷத்து
அஞ்சனற வசய்து ங்கள் றட்டம். ஆணரல் அல்ர் ஜறல்னர அறகரம் ங்களுக்கு
அனுற வகரடுக்க றுத்து ிட்டது. என வதரி கூட்டம் டி கம்னகஷப டுத்து
வகரண்டு ங்கஷப ற நறத்து அடிக்க கரத்து வகரண்டினக்கறநது ன்று ஜறல்னர
அறகரரிகள் ங்களுக்கு வசரன்ணரர்கள். ங்கள் சக திரிகளுடன் கனந்து
ஆஶனரசறத்து, சரந்ற துர்கபரண ங்கஷப என வநறக்கூட்டம் டுக்க இடம் வகரடுக்க
கூடரது ன்ந ண்த்துடன் ஜறல்னர அறகரரிகபின் ஆர்டஷ ீ றுல் ன்று னடிவு
தண்ி, ஆணரல் ல்ஶனரஷனேம் ஆதத்துக்கு உள்பரக்க ஶண்டரம் ன்றும், ரன்
ட்டும் தஸ்மறனறனந்து இநங்கற ன அஞ்சனற வசய்து ன்று னடிவடுத்ஶரம்.”
“ங்கள் தஸ்ஷம தஶரட் ன்ந கறரத்றல் டுத்ரர்கள். ஆச்சரிம் ன்ண
வன்நரல் ிடிகரஷனில் ங்கஷப ஶணிர் ற்றும் னரஷனகளுடன் ஶற்று
வறுப்ன அசறஷன றர்க்க ஶண்டும் ன்று அந் கறரத்றணனம் அந் கறர
சர்தன்ச்சும் உர்ச்சற சரக வசரற்வதரறவுகள் ஆற்நறணர்.
வதஶநரர் க ஶதரனறஸ் ங்களுக்கு அனுற வகரடுக்க றுத்ரர்கள். என கூட்டம்
டிக்கம்னகஷப டுத்துவகரண்டு டிடி வசய் னஷணந்துள்பரர்கள் ன்நரர்கள்.
ணக்கு வதஹ்ளுகரன் சம்தத்றற்கு றர்ப்ன வபிிட ரஜரங்கத்றன் தடி சுந்றம்
உண்டு ன்ஶநன். ஶதரனறஸ் அறகரரி உங்கஷப றர்க்க அர்களுக்கும் ரஜரங்க
சுந்றம் உண்டு ன்நரர். ஆணரல் கம்தடி வசய்து யறம்ஷச-றர்ப்ன வசய்
அர்களுக்கு ரஜரங்க சுந்றம் வகரடுக்கில்ஷன ன்ஶநன். அப்தடிஶ ீங்கள்
வசரல்து சரிரணரல் என சறன னக்களுடன் அயறம்ஷச அஞ்சனற வசய் ணக்கும்
ரஜரங்க சுந்றம் உண்டு ன்ஶநன். ரன் தஸ்மறனறனந்து இநங்கும்ஶதரது
றுதடினேம் ஶதரனறஸ் ன்ஷண நறத்ரர்கள். ரன் அங்ஶகஶ ர்ணரில்
உட்கரர்ந்துிட்ஶடன். ன்ஷண ஷகது வசய்னரம் அல்னது அனுறக்கனரம் ன்ந
றஷனஷ. கஷடசறில் ன்ஷண அனுறத்ரர்கள்.
ரன் ஶதரனறஸ் அறகரரிகள் சூ சறன சரந்ற னக்கஷப டுத்துக்வகரண்டு வகரஞ்ச
தூம் டந்து அற்ஷந „ரன் கடவுஷப ம்னம் ணின் அல்ன, ணித்தும், ீறஷ
ம்னம் ணின்; ணித்துதுக்கரகவும், ீற வல்ன ஶண்டும் ன்ததுக்கரகவும்,
உன்ஷண ஶதரல் வ்பஶர ஶதர் வகரல்ன தட்டினக்கறநரர்கள், அர்களுக்கரகவும்
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இந் னக்கஷப சர்ப்திக்கறஶநன்‟ ன்று வசரல்னற னக்கஷப ஷத்ஶன். ஶதரனறஸ்
அச அசரக ங்கஷப தஸ்சுக்குள் அனுப்திணரர்கள்.. தஸ் கறபம்திது.. சறன
தூத்றல் என கூட்டம் ங்கள் தஸ் ஶல் கல்னடி வசய்து. ரங்கள் ங்கள்
திரத்ஷ வரடர்ந்ஶரம்.
று ரள் வதயஶநரர் ன்ந இடத்துக்கு வசன்று வதஹ்லு கரன் வகரள்பப் தட்ட
இடத்றல் னர் அஞ்சனற வசய் ஶண்டும் ன்தது ங்கள் றட்டம். ஆணரல் இன்ஶந
ங்களுஷட னற்ச்சறஷ டுக்க ிச் இந்து தரித், இந்து ஜரகன் ன்ச், தஜங்க
பம் ஆகறஶரர் கறபம்திினக்கறநரர்கள் ன்று வசய்ற ந்து. ங்கஷப ஶற்கக்
கரத்றனக்கும் க்களுக்கு அர்கள் ந்ரல் கல்லும் டினேம் சப்தடும்
ீ
ன்று
ச்சரிக்ஷக ிட்டினந்ரர்கள். ீ ட்டிங் டத் ற்தரடு தண்ி கூடத்ஷக் கூட
கரன்வசல் வசய்துிட்டரர்கள். ஶறு ரனம் கூட ீ ட்டிங் டத் னன் ில்ஷன.
இஷவல்னரம் தரர்த்து ங்களுஷட னடிவும் இன்னும் இறுறரணது. ரக்குல்
கும்தல் றர்த்ரலும் ரம் ஶதரய் றட்டறட்டதடி வதயலு கரன் வகரல்ன தட்ட
இடத்றல் னர் அஞ்சனற வசய்து ன்று ீர்ரணித்ஶரம்.
பதினனாாம் நாள்.
ங்களுஷட தறஶணரரம் ரள் ரத்றஷில் டந் சம்தங்கள் றர்தரரது.
ரஜஸ்ரணில் வதஹ்லுகரன் ன்ந என ரண னஸ்னறஷ இந் னடம்
ப்ல்ரம் அர் ரட்டு சந்ஷினறனந்து றனம்தி ந்து வகரண்டினக்கும் ஶதரது
அர் தசு ரடுகஷப ற்றுற வசய்ஶண்டி கடத்துகறநரர் ன்று குற்நம் சரட்டி
அஷ கம்தடித்து வகரன்றுஶதரட்டரர்கள். அர் சரகும்ஶதரது ஆறு ஶதஷக் குற்நம்
சரட்டிக் வகரடுத் ரக்குனெனத்ஷக் கூட குந் சரட்சறம் இல்ஷன ன்று ஶதரனறஸ்
ரரடி அது ஶகஷச னெடிிட்டரர்கள். அனஷட கன் இப்ஶதரது ஶல்
ஶகரர்ட்டில் க்கரடிவகரண்டினக்கறநரர்.
அஷ வகரன்ந இடரண வதயஶநரர் ன்ந கத்துக்கு வசன்று சறன னக்கஷப
ஷத்து அஞ்சனற வசய்து ங்கள் றட்டம். ஆணரல் அல்ர் ஜறல்னர அறகரம்
ங்களுக்கு அனுற வகரடுக்க றுத்து ிட்டது. என வதரி கூட்டம் டி கம்னகஷப
டுத்து வகரண்டு ங்கஷப ற நறத்து அடிக்க கரத்து வகரண்டினக்கறநது ன்று
ஜறல்னர அறகரரிகள் ங்களுக்கு வசரன்ணரர்கள். ங்கள் சக திரிகளுடன் கனந்து
ஆஶனரசறத்து, சரந்ற துர்கபரண ங்கஷப என வநறக்கூட்டம் டுக்க இடம் வகரடுக்க
கூடரது ன்ந ண்த்துடன் ஜறல்னர அறகரரிகபின் ஆர்டஷ ீ றுல் ன்று னடிவு
தண்ி, ஆணரல் ல்ஶனரஷனேம் ஆதத்துக்கு உள்பரக்க ஶண்டரம் ன்றும், ரன்
ட்டும் தஸ்மறனறனந்து இநங்கற னர் அஞ்சனற வசய்து ன்று னடிவடுத்ஶரம்.
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ங்கள் தஸ்ஷம தஶரட் ன்ந கறரத்றல் டுத்ரர்கள். ஆச்சரிம் ன்ண வன்நரல்
ிடிகரஷனில் ங்கஷப ஶணிர் ற்றும் னரஷனகளுடன் ஶற்று வறுப்ன
அசறஷன றர்க்க ஶண்டும் ன்று அந் கறரத்றணனம் அந் கறர சர்தன்ச்சும்
உர்ச்சற சரக வசரற்வதரறவுகள் ஆற்நறணர்.
வதயஶநரர் க ஶதரனறஸ் ங்களுக்கு அனுற வகரடுக்க றுத்ரர்கள். என கூட்டம்
டிக்கம்னகஷப டுத்துவகரண்டு டிடி வசய் னஷணந்துள்பரர்கள் ன்நரர்கள்.
ரன் “ரஜரங்க அசஷப்ன திகரம் ணக்கு வதஹ்லுகரன் சம்தத்றற்கு றர்ப்ன
வபிிட சுந்றம் உண்டு” ன்ஶநன். ஶதரனறஸ் அறகரரி “உங்கஷப றர்க்க
அர்களுக்கும் ரஜரங்க சுந்றம் உண்டு” ன்நரர். “ஆணரல் கம்தடி வசய்து யறம்ஷசறர்ப்ன வசய் அர்களுக்கு ரஜரங்க சுந்றம் வகரடுக்கில்ஷன” ன்ஶநன்.
“அப்தடிஶ ீங்கள் வசரல்து சரிரணரல் என சறன னக்களுடன் அயறம்ஷச அஞ்சனற
வசய் ணக்கும் ரஜரங்க சுந்றம் உண்டு” ன்ஶநன். ரன் தஸ்மறனறனந்து
இநங்கும்ஶதரது றுதடினேம் ஶதரனறஸ் ன்ஷண ஷநத்ரர்கள். ரன் அங்ஶகஶ
ஷில் ர்ணரில் உட்கரர்ந்துிட்ஶடன். ன்ஷண ஷகது வசய்னரம் அல்னது
அனுறக்கனரம் ன்ந றஷனஷ. கஷடசறில் ன்ஷண அனுறத்ரர்கள்.
ரன் ஶதரனறஸ் அறகரரிகள் சூ சறன சரந்ற னக்கஷப டுத்துக்வகரண்டு வகரஞ்ச
தூம் டந்து அற்ஷந “ரன் கடவுஷப ம்னம் ணின் அல்ன, ணித்தும், ீறஷ
ம்னம் ணின்; ணித்துதுக்கரகவும், ீற வல்ன ஶண்டும் ன்ததுக்கரகவும்,
உன்ஷண ஶதரல் வ்பஶர ஶதர் வகரல்ன தட்டினக்கறநரர்கள், அர்களுக்கரகவும்
இந் னக்கஷப சர்ப்திக்கறஶநன்” ன்று வசரல்னற னக்கஷப ஷத்ஶன். ஶதரனறஸ்
அச அசரக ங்கஷப தஸ்சுக்குள் அனுப்திணரர்கள்.. தஸ் கறபம்திது.. சறன
தூத்றல் என கூட்டம் ங்கள் தஸ் ஶல் கல்னடி வசய்து. ரங்கள் ங்கள்
திரத்ஷ வரடர்ந்ஶரம்.
12 நாள்
ரஜஸ்ரணில் னல் ரள் வதயலு கரன் சம்தத்றல் ங்களுக்கு கல்னடினேம்
வசனப்தடினேம் கறஷடத்து; இண்டரம் ரள் அஜ்ீ ரில் ஶரஜரப்ன னர்கஷப
வசரரிந்ரர்கள்! சந்டிரண சரஷனில் தற்றுக்கு ஶல் ந்றனந் க்கஶபரடு
ரங்கள் ஊர்னரக சசத்ஷ, வவ்ஶறு சனரத்றஷடஶ எற்றுஷ,
வறுப்ன அசறலுக்கு றர்ப்ன தற்நற தரடிக்வகரண்டும் ஸ்ஶனரகன்கஷபக் கத்ற
னங்கறக் வகரண்டு ஶதரணஶதரது ங்கள் ஶல் ஶரஜர னரிழ்கஷபச் வசரரிந்ரர்கள்.
ரங்கள் றர்தரரஷகில் க்கள் ங்கள் ரனறில் ஶசர்ந்ரர்கள். னனறல் என
குனத்ரர ங்கஷப ஶற்நது. தன கறநறஸ்து தரறரிகளும் தரறரி-துநினம்
ஶசர்ந்து வகரண்டரர்கள். சறனர் „அன்‟, „அன்‟,‟அன்‟ (அஷற) ன்று ந்றம்
வசரல்து ஶதரல் உஷத்துக் வகரண்டு வசன்நரர்கள். ஊர்னம் சூஃதி னணிரண
க்ரஜர வரினுத்றன் சறஷ்டி அர்கபின் ர்கரில் னடிந்து. அங்ஶகனேம் ஶரஜர
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னரிழ்களுடன் ங்கஷப ஶற்று அன்ன ரத்றஷ சத்தும், தஸ்த அன்ன
இற்ஷந ஶதரறக்கும் னணிர் சறஷ்டிின் ர்கரவுக்கு ந்து ஶசர்ந்து வ்பவு
சரிரணது ன்று உஷத்ரர்கள்.
ஆணரல் அன்று தகல்வதரளது என இணிஷற்ந கடுஷரண சூழ்றஷனக்குப்
ஶதரஶணரம். ரகரர் ஜறல்னரில் உள்ப ரன்கரஸ் ன்ந கறரத்றல் ந்து
னறத்துகஷபனேம் ஶறு எனஷனேம் அங்கறனந் ஜரட் ஜரறஷச் ஶசர்ந் landlords
வகரன்று ஶதரட்டினந்ரர்கள். ரற்தது னடங்கள் னன்ன என னற குடும்தம் 1500
னொதரய்க்கு அடரணம் ஷத்றனந்து. கடஷண அஷடத் திநகும் அர்கஷப அந்
றனத்றல் ிசரம் வசய் ிடில்ஷன. அர்கள் ஶகஸ் ஶதரட்டு தன கரனங்கள்
ஶகரர்ட்டில் ரரடி அந் றனங்கள் றுதடினேம் அர்களுக்கு ஶசனரறு ஶகரர்ட் ீர்ப்ன
அபித்து. அர்கள் ீர்ப்ன திகரம் றனம் ங்களுக்கு ஶச ஶண்டும் ன்று
தஞ்சரத்ஷ அடகறணரர்கள். தஞ்சரத்தும் றனத்ஷ றனப்தி வகரடுக்க னடிரது
ன்று ீர்ரணம் வசய்து. கஷடசறில் என னறத் குடும்தம் அந் றனத்றல் இநங்கற
உளது. ஆணரல் அர்கள் அந் றனத்ஷ அனுதித்து 32 ரட்கள்ரம்.
அர்களுக்கு தரடம் கற்திக்க ஶண்டும் ன்று ஶ 14, 2015 ஜரட் ஜரறக் கும்தல் என்று
டிரக்டர்களுடன் ந்து கற்கபரலும், கத்ற கதடரிணரலும் ரக்கறணர். அந்
குடும்தங்கஷப சந்றத்ஶரம். அர்கள் அந் ரள் டந் வகரடுஷஷ
ிரித்ரர்கள். ப்தடி திள்ஷபகள், வதற்ஶநரர்கள், கர்கஷப இந்ஶரம் ன்று
ிரித்ரர்கள். வதண்கஷப ஆஷட கஷபந்து கண்ட இடங்கபில் வரட்டு தறத்ணர்.
சறன வதண்கள் ரடிக்கு ஏடிஶதரது ட்டினுள்ஶபஶ
ீ
டிரக்டஷ எட்டிணரர்கள்; டு
ீ
கூஷனேடன் சரிந்து ிளந்து. னென்று ஶதர் உடஶண உிரிந்ரர்கள். இண்டு ஶதர்
ஆஸ்தத்றரிக்கு அஷத்துச் வசல்னப்தட்டரர்கள். இநந்ர்கபின் சடனங்கஷப
சறன்ணதின்ண தடுத்ற கண்கஷப திடுங்கற கரல்கஷப வட்டிஶதரட்டு ஶதரணரர்கள்.
வதனம் கரங்களுடன் தனர் ஆஸ்தத்றரிக்கு டுத்து வசல்னப் தட்டரர்கள். ஆணரல்
ஜரட் ஜரறிணர் ஆஸ்தத்றரிக்கும் ந்து திஷத்றனந்ர்கஷப வகரள்ப
னன்நரர்கள்.
ஶதரனறஸ் க்கம் ஶதரல் வரஷதல் ஶதரன்கஷப சுிச் ஆப் வசய்துிட்டு, இண்டு
ி ஶம் ரரக ந்ரர்கள். எனர் ட்டும் ஶல் வகரஷன குற்நத்ஷ தற
வசய்துிட்டு, இது னறத் தற்நற குற்நம் அல்ன, றனத் கரறு ன்று தறவு வசய்து
வகரண்டரர்கள். ஆணரல் உள்ளூர் னறத்துகள் இஷ எப்னக்வகரள்பில்ஷன. தன
றறுணங்கள் இர்களுக்கு ஆவு வசய்து, வகு ரள் ஶதரரடி ஶகஷச சறதிக்கு
ரற்நறணர். சறதி னறத்துகள் ஶல் இனந் குற்நச்சரட்டுகஷப ிடுித்து. ஆணரல்
ஶதரலீசரர் இந் ககத்றற்கு துஷரக இனந்ஷ எப்னக்வகரள்பில்ஷன. ஶல்
ஜரறிணர் னறத்துகஷப இன்னும் ஶஷன வகரடுக்கரல் னநக்கிக்கறநரர்கள். னறத்
ஜரறில் சறன ஶதர், ற்றும் னஸ்னறம்கள் கூட அர்களுக்கு ஆரக இனப்தற்கு
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ங்குகறநரர்கள். ங்கள் ரத்றஷஷ ங்கள் கறரத்றற்குள்ஶபஶ கூப்திட்டு
வதரதுக் கூட்டம் அஷத்து வதண்கள் உட்தட ஶதசறற்கு அர்களுஷட ஷரித்ஷ
வச்சறக் வகரள்பஶண்டும்.
ரஷனில் ஶகக்நற கறரத்றல் ஶறு ிரண ன்னஷநஷ தரர்த்ஶரம்.
மழறக்கரரி, ந்றரற ன்று குற்நச்சரட்டு வசய்து என வதண்ிஷ ஶகரரக
வகரன்றுஶதரட்டரர்கள். அளுஷட குடிகரக் கன் இநந்து ஶதரினந்ரன்.
கர்கரரிங்கள் ீனம் னன்ஶணஶ அனுஷட சஶகரனும் இநந்ரன்.
அர்களுஷட சரம்தஷன கஷக்கும்ஶதரது கணின் அண்ரின் களுக்கு
“சரற” ந்து ிட்டது. ஶதனஜற ன்ந சரற அள் ஶல் ந்து அந் ிஷ என
சூணிக்கரரி ன்றும் அள் ணிப்தீஷ றங்க ஶண்டும் ன்றும் வசரல்னற, ரினேம்
ிநகுக் கட்ஷடஷ அள் கரல் ஷககள் ஶல் ஷத்து ஆஷடஷ கஷபந்து ட்ஷட
ீ
ிட்டு ஏட ஷத்ரர்கள். அள் றில் கத்ற அளஶதரது இண்டு
னென்றுவதண்களும் ஆண்களும் ஶசர்ந்து அஷப இந் சறத்றஷக்கு
உள்பரக்கறணரர்கள். ரினேம் கரிில் அளுஷட னகத்ஷ ஷத்து அனக்கறணரர்கள்.
அளுஷட கன் அள் றர்ரரக ஏடுஷ தரர்க்க சகறக்கரல் தந்து ஶதரய்
ட்டுற்குள்
ீ
தஷந்து கஷப் னட்டிக்வகரண்டு கம்தபி என்ஷந ஶதரர்த்றக் வகரண்டு
கறடந்ரன். அக்கம் தக்கம் ரனம் அஷப கரப்தற்ந னன்  ில்ஷன அடுத் ரள்
இவு அள் இநந்ரள் . உடஶண ஶதரனறசுக்கு வரிிக்க கூடரது ன்று அசரக
அள் உடஷன கணம் வசய்து ிட்டரர்கள். கறர தஞ்சரத்து கூடி 2500 ரிப்தம்
கட்ட வசரல்னறிட்டு னஷ்கர் ரிில் ஸ்ரணம் ச்ய்ச்வசரல்னறிட்டு ஶகஷச
னெடிிட்டரர்கள். இஶரடு அள் சரித்ம் னடிந்றனக்கும். ஆணரல் என தடித்
உநிணர் அளுஷட சுற்ஶநரர்கபின் றர்ப்ஷத னட்சறம் வசய்ரல் இஷ
ஶதரனறசுக்கு வரிித்ரர். ந்து ரள் ஶதரலீசரர் துவும் வசய்ரல்
உட்கரர்ந்றனந்ரர்கள். அற்குள் சறன கபிர் இக்கங்கள் னன் ந்து றர்த்ஶதரது
சறனஷ ஷகது வசய்ரர்கள். ஆணரல் வகரஞ்சம் கூட னத்ப்தடில்ன. அளுஷட
கனுடன் ஶதசறஶணரம். அன் இன்னும் அறர்ச்சறில் இனக்கறநரன். என உர்வும்
இல்னரது வகரஷன சம்தத்ஷ ிரித்ரன்.
இந் சம்தம் ச்சறறுதரன்ஷஶரர், னறத்துகள் ி வதண்களும் ன்னஷநக்கு
ஆபரகறநரர்கள் ன்தஷ ஞரதகனெட்டிது. அதுவும் ணி கபிர், கல ழ் ஜரற கபிர்
குனட்டு ம்திக்ஷகரலும் தரல்வறுப்திணரலும் தஷ கரன ன்னஷந வசலுக்கு
தனறரகறநரர்கள் ன்தஷ தரர்த்ஶதரது, அதுவும் இவ்பவு குனொரண ஷகில்
சறத்றஷஷ கண்ட வதரது ங்களுக்கு றஷகப்னட்டிது.
13 நாள்
இவு தத்து ிக்கு ரஜஸ்ரணில் உள்ப தில்ரடர கத்துக்கு ந்து ஶசர்ந்ஶரம்.
ரரணரலும் கரத்றனந்து ங்கஷப ஶற்று  ஶறுதரடுகள், சச்சவுகள்
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அறரகறந றஷனஷஷ ிரித்ரர்கள். றுரள் கரஷன தில்ரடர சரஷனகபில்
அஷற ஊர்னம் வசன்று அம்ஶதத்கர் சறஷனின் அனஶக அஞ்சனற வசய்ஶரம். து
அசு அஷப்தில் சஶகரத்தும் அடிப்தஷடரண வகரள்ஷக ன்தஷ
ற்னறுத்றஶணரம். திநகு உனனக்கு கறபம்திஶணரம். அங்ஶக வதரி அபில்
ஶற்ன கரத்றனந்து. ற உவு திநகு குஜரத்றற்கு கறபம்திஶணரம்.
ல்ஷனக்கு அனஶக என ஷ ஆறரசறகள் சறக்கும் குக்கறரத்றற்கு – வகரட்டகடி –
ன்று வதர்- சதர்கந் ஜறல்னரில் இனக்கறநது- அங்கு ஶதரஶணரம். ரன்கு ரத்றற்கு
னன்ன இந் கறரம் ம்தனடிர வகரடுஷஷ அனுதித்றனக்கறநது- றுதடினேம்
அந் வகுபிரண என்னும் வரிர தசு ஶதரில் டந் வகரடுஷ.
2 ஶ 2017, ஶதரலீசரர் அந் கறரத்றல் என தசுஷ டந்றனக்கறநது ன்று தறவு
வசய்ணர். உடஶண ஶதரலீசரர் அங்ஶக ந்ஶதரது ந்து ஶதர் என இநந் கரஷப
ரடனஶக இனப்தஷக் கண்டணர் அர்கள் தறவு வசய் குற்நச்சரட்டில் கரஷன ரடி
தசுரட்டின் திள்ஷப-ம்சம் ன்று குநறத்றனந்ணர்! ிரக ப்தடி கரஷபஷ
வகரன்று ஶதரட்டினந்ரர்கள் – அன் வகரம்னகஷப வட்டிினந்ரர்கள், ஶரஷன
திரித்றனந்ரர்கள், ன்வநல்னரம் ிரிக்கப் தட்டினந்து. சடனத்றற்கு அனஶக என
சு, அரிரள், கத்ற ஶதரன்நஷ இனந்ரகவும், ஶதரனறசரர் அர்கஷப
துத்றஶதரது ரன்கு ஶதர் ஏடிஶதரய் ிட்டணர் ன்று ளறினந்து. னறத்
எனஷ – அர் வதர் ஶனதரதரய் தம்திதரய்- ஷகது வசய்ணர். அன் ரன் சறன்ண
ஷதணரக இனந் ஶதரறனறனந்து வசய்னேம் ஶஷனஷ- அரது ன் ஜரற-குன
ஶஷன க்கதடி வசத் ரட்டின் ஶரஷன திரித்துக் வகரண்டினந்ரன் ன்றும்,
அன் அஷக் வகரல்னில்ஷன ன்றும் த்ஷணஶர னஷநீடு வசய்ரலும்
அஷண ஶதரலீசரர் ிடில்ஷன. ீ வதரய் வசரல்கறநரய் ன்று அஷண
அடித்துஶதரட்டணர். ஶகரர்ட்டில் அன் ஶதரலீசரர் அணிடம் இண்டு னைம் னொதரய்
வகரடுத்ரல் ிட்டுிடுஶரம் ன்று வசரன்ணரர்கள் ன்று கூநறணரன். அனுஷட
குடும்தம் என னக்ஸ் னதரஷ றட்டிவகரடுத்து. ஆணரல் அது ஶதரநில்ஷன
ன்நரர்கள். திநகு ஶதரனறஸ் 55 ரண ஆறரசற ிசரி வகரர்தயற கர்
ன்தஷனேம் இண்டு னஸ்னறம்கஷபனேம் – இரம்தரி, ப்திர்தரி- அஷத்து
வசன்று அடித்து வரறுக்கறணரர்கள். ஶகரடர்தயற வசத்ஶ ஶதரணரர்.
அனஷட ிஷ வசரன்ணது: ஶகரடர்தயற னறல் தூங்கற வகரண்டினந்ரர்.
ிடிகரஷனில் ஶதரலீசரர் ந்து அஷ கண்டதடி அடித்துப் ஶதரட்டணர். அள் உக்க
கத்றஶதரது உன் கர் னகத்ஷ கஷடசறரக தரர்த்துக்வகரள், சரவு கரரித்றற்கு
வடிரகு ன்று வசரல்னறிட்டு அஷத்து ஶதரணரர்கள். வன்று அஷ
இளத்து வகரண்டு கறரத்து டுஶ கறடத்ற அடித்ரர்கள். அடி வதரறுக்கரல் அர்
துிிகள் ல்னரம் னெத்றத்றணரலும் வபிக்கறிணரலும் ஷணந்து
ஶதரினந்ரக அனஷட திள்ஷபகள் வசரன்ணரர்கள். திநகு அஷ இனதது
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வில் தூத்றல் உள்ப கறரத்றற்கு அஷத்து வசன்று அங்ஶக கறர டுில்
றுதடினேம் அடித்ரர்கள். தசுஷ வசய்ரல் இப்தடிரன் ஆகும் ன்கறந ஷகில்
கறரப் வதரதுில் அஷ அடித்து வரறுக்கறணரர்கள். இவல்னரம் தசுவநறகும்தல்
வசய்னேம்ஶதரல்ரன். அஷ இங்ஶக னைணிதரத்றல் உள்ப ஶதரலீசரர் வசய்து
வகரண்டினந்ணர். திநகு ஶதரனறஸ் ஸ்ஶடனுக்கு அஷத்து வசன்நரர்கள்.
அங்கறனந்து அர் திள்ஷபகளுக்கு வதரன் வசய்ரர்: “ன்ஷண
அடித்துவகரன்னிட்டரர்கள். ஷனில் வதல்டரல் அடித்ரர்கள். ணக்கு உடம்ன
வகரஞ்சம் கூட சரிில்ஷன; டக்ககூட னடிில்ஷன. ரன்கு னைம் வகரடுத்ரல்
ிட்டுிடுஶன் ன்கறநரர்கள். உடஶண ம் றனத்ஷ அடரணம் ஷத்து தத்ஷ
வகரண்டு ரங்க, இல்னரிட்டரல் ரன் உிஶரடு இனக்கனடிரது.” அனஷட
திள்ஷபகள் உடஶண றனத்ஷ அடரணம் வசய் னன்நரர்கள். அற்குள்ஶபஶ
அஷ அயரதரதுக்கு ஆஸ்தத்றரிில் ஶசர்க்க தட்டரக ஶதரன் ந்து.
கறரத்றணர் என டரக்சற ஷத்துவகரண்டு ஶதரணரர்கள். அர் சறநறது ஶத்றல் இநந்து
ஶதரணரர்.
சரந்ரவதன் “ன் கர் தசு ரட்ஷட வகரன்நஶர ஶரஷன திரிக்கும் ஶஷனஶர
வசய்ஶ இல்ஷன. ங்களுக்கு இண்டு ரட்டு தசு ரடு இனக்கறன்நண, அஷ டீக்கு
சரிப்தடிரக தரல் வகரடுப்தஷ. அர் ங்கள் றனத்றல் ஶஷன வசய்து ஶதரக
ஶஶந ரரது கூப்திட்டரல் கூனற ஶஷன வசய்ரர். ஶதரலீசரர் ற்கு அஷ
தசுஷ வசய்ரக அடித்து வகரன்நரர்கள் ன்று னரிில்ஷன” ன்று அளரள்.
தறவணரன்று குந்ஷகஷப ிட்டு வசன்நரர் அள் கர். கஷடசற குந்ஷக்கு
ந்து து. வதரினுக்கு னப்தது ஶல் து. “ப்தடி இந் குந்ஷகஷப
பர்ப்ஶதன். ங்கள் ரழ்க்ஷக தசுஷ ிட ஶகனரக ஶதரய்ிட்டது, ரய்தரடு
ஆகறிட்டது.”
இந் சம்தம் சட்டத்ஷ ஷனகல ஶ ரற்நறிட்டினந்து. என ஆறரசற, என னறத்,
இண்டு னஸ்னறம்கள் தசு ஷ வசய்ரக அடித்து வரறுக்கற சறத்ஷ
வசய்ப்தட்டணர்.; கஷடசறில் அது தசுரடு கூட அல்ன; கரஷன ரடி வகரள்பக்
கூடரது ன்று ந் சட்டனம் இல்ஷன; அற்கு ஶல் தம் ஶறு திடுங்கறணரர்கள்;
எனர் வசத்ஶ ஶதரய்ிட்டினந்ரர்.
உண்ஷரகஶ ம் ரட்டில் ஆறரசறகள், னஸ்னறம்கள் னறத்துகபின் உினம்
ரழ்க்ஷகனேம் தசுரட்ஷட ிட ஶகனரக இனக்கறநது.
14 ஆம் நாள்.
ரத்றஷ கஷடசற கட்டத்றற்கு ந்து வகரண்டினக்கறநது. சகதிரிகள் கறத்துப்
ஶதரினக்கறநரர்கள். உடம்தில் ட்டுல்ன, ஆன்ரில் கூட ஶசரர்வு ந்றனக்கறநது;
இவ்பவு வறுப்னம், ன்னஷநனேம் றஷநந் றகழ்ச்சறகஷப ஶகட்டு ஶகட்டு ணது

25

தச்ஷச னண்ரகறினக்கறநது. ஆணரலும் என்று ட்டும் ஞரதகத்றல் ஷத்துக்
வகரள்ப ஶண்டும்; க்கு ஶகட்தற்ஶக இவ்பவு கஷ்டரக இனந்ரல் அஷ
அனுதித்துக் வகரண்டினப்தர்களுக்கு, அந் ஞரதகங்கஶபரடு ரழ்ந்து
வகரண்டினப்தனக்கு, ஶலும் அசரங்க உினேடன் இந் வறுப்ன, ன்னஷந
ீடிக்கும்ஶதரது அர்களுக்கு வ்பவு கஷ்டரினக்கும்?
இன்று ரங்கள் னயம்து அனைப் ட்டிற்குச்
ீ
வசன்ஶநரம். தசுக்கரப்ஶதரர் தஷடரல்
வகரல்னப் தட்டர். ீனரன் அர் இநந்துஶதரய் என னடம் றந் கரரிங்கஷப
வசய்து னடித்றனந்ரர்கள். அனைதின் அப்தர என குடிகரர். ட்டுக்கு
ீ
வபிஶ
சறத்துக் வகரண்டினந்ரர். ட்டுச்
ீ
வசனவுக்கு என்றும் வகரடுத்றல்ஷன. அனைதின்
அம்ரரன் ட்டுஶஷன
ீ
வசய்து அனைஷதனேம் அனுஷட ம்திஷனேம்
பர்த்ரள். அனைனக்கு கல்ரம் ஆகற இண்டு குந்ஷகளும் இனந்ரர்கள்.
ஆட்ஶடர ரிைர எட்டி திஷத்துக் வகரண்டினந்ரன்.
ஶதரண னடம் தக்ரீது தண்டிஷக னன்ன அனைப் வகரஞ்சம் அறக தம்
சம்தரறப்தற்கரக ஶண்டி அடுத் ரகரரண ரஜஸ்ரனுக்கு வசன்று சறன
ரடுகஷப எட்டிக்வகரண்டு ந்ரன். டுில் தசுக்கரப்ஶதரர் கூட்டம் அணது
ண்டிஷ துத்ற றறுத்ற அஷண அடித்து வரறுக்கறப் ஶதரட்டரர்கள். அன்
க்கரய் ிளந்ஶதரது சரஷனின் டுஶ கறடத்றிட்டு ிதத்து ன்று வசரல்னற
ப்தித்துக் வகரள்பனரம் ன்று ஏடிிட்டணர். அறர்ஷ்ட சம் என ஶதரனறஸ்
தரட்ஶரல் ண்டி அஷண அஷத்துவசன்று ஆஸ்தத்றரிி ஶசர்த்து. னென்று ரள்
கறத்து அன் இநந்து ஶதரணரன்.
ப்ஶதரதும் ஶதரன ஶதரலீசரர் அனைதின் ஶல் தசு ஷ சட்டம் கல ழ் குற்நக் ஶகஸ் தறவு
வசய்ரர்கள். ஶகரக ண்டி ஏட்டிணரன் ன்று இன்வணரன குற்நச்சரட்டு. ஶதர்
னகம் வரிர கும்தல் அஷண ரக்கறரக தறவு வசய்ரர்கள். சறசறடீ ீகரில்
ரக்கறர்கபின் னகம், அஷடரபம் தசுக்கரப்ஶதரர் கூட்டம் ன்று ன்நரக
வரிந்ரலும், அந் கரர தடங்கஷப அனைதின் குடும்தத்றணர் தரர்த்றனந் ஶதரறலும்
அர்கள் னன்தின் வரிரர்கள் ன்று தறவு வசய்ணர்.
அனைப் இநந் திநகு உள்ளூர் னஸ்னறம் சனரத்ஷ ஶசர்ந் வதரிர்கள் ஆிம்
ஶதர்கஷபத் றட்டிக்வகரண்டு ஆஸ்தத்றரிஷ சூழ்ந்து அனைதின் சடனத்ஷ டுத்துப்
ஶதரகரட்ஶடரம், னனறல் அர் கம்தடிரல் தசுக்கப்ஶதரர் தஷடரல் வகரல்னப்
தட்டரர், ரக்குல் வசய்ர்கபின் னகம், அஷடரபம் ல்னரம் சறசறடீ ீகரில்
வபிரகத் வரிகறன்நண ன்றும் தறவு வசய்னேங்கள் ன்று றர்ப்ன டத்றணர்.
ஶதரலீசரர் இற்ஷந சுனதரக எப்னக் வகரள்பில்ஷன; ஶம் கடத்றணரர்கள்.
ஆணரல் கூட்டம் அறரகறக் வகரண்ஶடினந்ஷ தரர்த்து தந்து ஶதரணரர்கள். தன
ஶதன்களுக்கு திநகு சடனத்ஷ கசறரக அனைதின் ட்டுக்கு
ீ
வகரண்டு ஶசர்த்ணர்.
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ஆணரல் அனைதின் குடும்தம் ங்களுஷட ஶகரரிக்ஷககஷப ிட்டுிடில்ஷன;
ஶலும் குற்நரபிகஷப இண்டு ரட்குள் ஷகது வசய்ஶண்டும் ன்று
ற்னறுத்றணர்.
கஷடசறில் ஶதரலீசரர் எப்னக்வகரண்டு சறசறடீில்
ீ
வரிந் ஶதர்கஷப IPC வசக்சன் 302
கல ழ் ஷகது வசய்ரர்கள். அனைஷத றகுந் துக்கத்துடன் னறில் இநக்கறணரர்கள். ஷகது
வசய்ப் தட்டர்கள் வதினறல் வபிந்து ஷயஶகரர்ட்டுக்கு அப்தீலுக்கு
ஶதரினக்கறநரர்கள்.
ரங்கள் சந்றத் ல்னர குடும்தங்கபில் இந் குடும்தம் என்ஶந அசரங்கம்
வட்கறல்னர னஷநில் குற்நத்ஷ ஷநக்க னன்நரலும் குற்நரபிகஷப
ஷகது வசய்ித்து றர ஶதரரட்டத்றல் வகரஞ்சரணரலும் வற்நற வதற்நது.
2002இல் குஜரத்றல் டந் கனகங்களுக்கு திநகு அறல் திஷத்ர்கள் வநற
திடித் அசரங்கத்துக்கு றரக வசய்றனந் றகப் வதரி ணி உரிஷப் ஶதரரட்டம்
டத்றணரர்கள். அன் ிஷபரக இந் றகழ்ச்சற டந்ஶதரது தரறக்கப் தட்டர்கள்
அஷ சறநறதும் எப்னக் வகரள்பரல் டத்ற ஶதரரட்டம் இது. இந் றகழ்ச்சறக்கு திநகு
கம்தடி வகரஷனகள் குஜரத்றல் டக்கில்ஷன. அனைதின் குடும்தத்றற்கு இது சறநறது
ஆறுல் வகரடுத்ரலும் இன்றும் அனஷட த்ஷ எப்னக்வகரள்ப னடிரல்
ிக்கறநரர்கள்.
15 ஆம் நாள்
குஜரத்றல் னென்நரம் ரள் டனற ன்ந கறரத்றற்குச் வசன்று வகரல்னப்தட்ட
இப்ரயீம் ன்நனஷட ிஷஷ சந்றத்ஶரம். சல ம்ஶதன். இந் னடம் சறன
ரங்கள் னன்ன டந் இந் சம்தத்றல் இப்ரயீம் இநந்து ஶதரணது
ட்டுல்னரல் 140 டுகஷப
ீ
வகரளுத்றினந்ரர்கள், தனஶதர் கரம்
தட்டினந்ரர்கள். .
அசரங்க அறகரம் திகரம் அங்கு இண்டு த்ஷ ஶசர்ந் ரர்கபிஷடஶ
கனகம் உண்டரிற்று. தத்ரம் கறபரஸ் தரீட்ஷசில் என ரஜ்னத் ரன்
னஸ்னறம் ரணனஶக உட்கரர்ந்து தரீஷை ளறக் வகரண்டினந்ரர்கள். ரஜ்னத்
ஷதன் கரப்தி அடித்துக் வகரண்டினந்ரன் ன்று வபிஶற்நப் தட்டரன். அந்
ஷதன் இந் னஸ்னறம் ஷதஶண அன் கரப்தி அடித்ஷ கரட்டிவகரடுத்ரன் ன்று
றஷணத்ரன். தரீட்ஷச ஆணதும் னஸ்னறம் ஷதஷண அடித்து ரக்கறணரன். ரண
என னஸ்னறம் அர்கஷப டுத்ஶதரது அனக்கும் ரலு அடி ிளந்து. ரஜ்னத்
ஷதன் அனுஷட கறரத்துக்கு வசன்று15 வதரிர்கஷபக்
கூட்டிவகரண்டுந்ரன். அந் னஸ்னறம் ஷதஷண அர்கள் கடுஷரக ஶகரதித்துக்
வகரண்டணர். வதரிர்கள் ல்ஶனரனம் ஶசர்ந்து சறநற ஷதன்கபின் சச்சவுகஷப
வதரிது தண் கூடரது ன்று சரரணம் வசரல்னற அனுப்தி ஷத்ணர்.
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இண்டு ி ஶம் திநகு சுரர் 2000 ரஜ்னத் ஜரறிணர் கும்தனரக டிரக்டர்கள்,
கரர்கள், வதட்ஶரல், சறவண்டு டுகஷபனேம்
ீ
ரிக்கக் கூடி றரகம், கம்ன, கத்ற
கதடரவுடன் ந்து வதரி கனகம் வசய்ணர். னனர்கஷப அடுத்துக் வகரண்டு
டுகளுக்கு
ீ
ீ ஷத்ணர். வதண்கலும் குந்ஷகளும் தத்றல் அங்கும் இங்கும்
சறநற ஏடிணரர்கள். ட்டிஶனனேம்
ீ
னறலும் ஷநந்து வகரண்டரர்கள்
சல ம்ஶதன் வசரன்ணது இது: றடீவன்று என கும்தல் ந்து அர்கஷபத் ரக்கறது.
அள் கர் இப்ரயீம் ஷணிஷனேம் குந்ஷகஷபனேம் தின் கின் றரக
வபிஶ அனுப்திிட்டு திள்ஷபகஷப ரடிக்கு அனுப்திிட்டு ட்டுகுள்ஶப
ீ
ஷநந்து வகரண்டரர். கும்தல் அர் ட்டு
ீ
கஷ உஷடத்து அஷ வபிஶ
இளத்து அடித்து வகரன்நணர். இஷவல்னரம் தரர்த்துக் வகரண்டு ஶதரனறஸ் சும்ர
இனந்ணர்.
அறகரம் திகரம் கனக்கம் ரணரகஶ னன்றட்டம் இல்னரஶன ளந்து ன்நரல்
இண்டு ி ஶத்றல் ப்தடி இவ்பவு ஶதர்கஷப றட்டிக்வகரண்டு ந்ரர்கள்,
ப்தடி இவ்பவு வதட்ஶரல் கம்ன, கத்றகதடரஷக் வகரண்டுந்ரர்கள் ன்தற்கு
ிபக்கம் துவும் இல்ஷன. இஷவல்னரம் கணத்றல் ஷத்து வகரண்டு தரர்த்ரல்
இது றட்டறட்டு வசய் கரரிம் ன்று தடுகறநது; னன்ஶத அர்களுக்கு இஷடஶ
இனந் கரநறல் னஸ்னறம்களுக்கு என தரடம் கற்திக்கஶண்டும் ன்று
வசய்துஶதரனறனக்கறநது.
தஞ்சரத்து ஶர்னறல் னஸ்னறம்களுக்கும் தஶடல்களுக்கும் றஷந ரக்கரபிகள்
இனந்ரலும் சர்தன்ச் திக்கு ஶதரதுரண ஜரரிட்டி இல்ஷன. னஸ்னறம்களும்
ரஜனத்துகளும் என எப்தந்த்றற்கு ந்ரர்கள்: தரற ஶம் னஸ்னறம் சர்தஞ்சரக
இனப்தரகவும், அடுத்தரற கரனம் தஶடல் சர்தஞ்சரக இனப்தது ன்ந னடிவுக்கு
ந்ரர்கள். ஆணரல் ஶர்னறல் என றர்ப்னம் இல்னரல் னஸ்னறம் வதண்ி
சர்தன்ச்சரக வஜித்ரர். இஷக்கண்டு ரஜ்னத் ஜரறணனக்கு ஶகரதம் ந்து
னஸ்னறம்களுக்கு நக்க கூடர தரடம் கற்திக்கஶண்டும் ன்று றஷணத்து அந்
னஸ்னறம் வதண்ிின் கஷ சுட்டுிட்டு (அர் ப்தடிஶர
திஷத்துிட்டரர்) அனக்கு னக்கறரக ஆவு ந் இப்ரயீஷனேம் அடித்து
வகரன்றுஶதரட்டணர்.
ஶதரலீசரர் ரஜ்னத் ஜரறிணர் ஶலும் னஸ்னறம்கள் ஶலும் வசைன் 120A Indian Penal
Code கல ஶ ஶகஸ் தறவு வசய்ரர்கள். னஸ்னறகளுக்கு அசரங்கத்றனறனந்து ந்
உினேம் கறஷடக்கில்ஷன, அர்கஷப ரனம் சந்றக்க ில்ஷன.
சறன ி ஶங்கள் திநகு ஆணந்த் ரட்டத்றல் உள்ப கஶரர் ன்ந கறரத்துக்கு
ஶதரய் அங்கு னறத் ஶரயறத் சனெகத்ஷ ஶசர்ந் ஷசஶனஷ் ி தரஷனேம்
அனஷட ரய் ணிவதன்ஷணனேம் சந்றத்ஶரம். தத்ரது கறபரஸ்
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தடித்றனந்ரலும் ீசரண குன ஶஷனரன் வசய் ஶண்டிினந்து. அனுஷட
ந்ஷ 15 னடரக ஶரய்ரய் தட்டினக்கறநரர். சறன சக ஶரயறத் சஶகரர்கள்
டிரக்டர் என்ஷந ரங்கற ஷத்றனந்ரர்கள். கறரத்றல் ரது ரடு வசத்து
ஶதரணரல் கறரத்றணர் ஷசஶனளக்கு வசரல்னற அனுப்னரர்கள். அன் அனுஷட
ண்தஷண வரடர்ன வசய்து டிரக்டரில் ரஷட ற்நறவகரண்டு ஶதரய் கறரத்றஶன
வசத்து ஶதரண றனகங்கபின் சடனத்ஷ நறற்கரக றறத் தள்பத்றல் நறந்து
ிடுது க்கம்.
11 ஆகஸ்டு 2017 ஶற என ரஜ்னத் அனஷட தசு ரடு வசத்ரக ஶசற வசரல்னற
அனுப்திினந்ரர். ஷசஶனஷ் க்கம் ஶதரன டிரக்டஷ டுத்துக் வகரண்டு ரட்ஷட
ற்நற வகரண்டு ஶதரணரன். ஷில் தள்பம் ஶசனம் சகறனேரக இனந்ரல் ஶறு
என இடம், வகரஞ்சம் கரய்ந்றனந் இடத்றல், அங்ஶக தக்கத்றல் ஊர் சுடுகரடு
இனந்து, அங்ஶக ரட்ஷட இநக்கறணரர்கள். ஊர்ரசறகள் சுடுகரஷட வசத் ரட்டிணரல்
ீட்டு தண்ிிட்டரன் ன்று னகரர் வசய்ணர். ஷசஶனஷ் அடுத் டஷ அது ரறரி
வசய் ரட்ஶடன் ன்று வசரல்னறிட்டரன். அஶரடு ிம் னெடப்தட்டினந்ரல்
சரிரக இனந்றனக்கும். அடுத் ரள் 150 ரஜனத்ர்கள் ஶரயறத்ஜரற ஶசரிக்கு ந்து
சஶனஷ அறகப்சங்கற ன்று கண்ட தடி அன் ஜரறஷ றட்டிிட்டு அடித்து
ஶதரட்டணர். டுக்கந் அனுஷட அம்ரஷனேம் அடித்து ஶதரட்டணர். அள்
ஆஸ்தத்றரிில் சறன ரள் இனக்கஶண்டின்து.
னன் தம்தஷ க்கள் இந் அடிடிஷ எப்னக்வகரண்டினப்தரர்கள். அணரல் ஷசஶனஷ்
எப்னக் வகரள்பில்ஷன. ஸ்மற ஸ்டி சட்டம் கல ழ் னகரர் வசய்து தறவு வசய்ித்ரன்.
ஶலும் இணிஶல் ரட்டு சடனத்ஷ ரங்கள் டுக்க ரட்ஶடரம் ன்றும்
வரிித்ரன்.
ஶல்ஜரறிணர் ஶகரதரக உள்பரர்கள். ஆணரல் குற்நம் றனொதிக்க தட்டரல் ீண்ட
ரள் வஜினறல் இனக்க ஶண்டி னம். அணரல் அர்கஶப ரட்டு சடனங்கஷப என
சறன்ண குற ஶரண்டி னஷத்து வகரண்டினக்கறநரர்கள். ஶரயறத் ஜரறிணஷ
ஶல்ஜரறிணர் ள்பி ஷத்து ிட்டரர்கள். அர்களுக்கு ஶஷன வகரடுப்தறல்ஷன.
ஶரயறத்துகள் ஶல்சரறிணரின் ஶதச்சுரர்த்ஷகளுக்கு தற ரங்குற்கு தந்து
ம் குந்ஷகஷப தூத்றல் ஶறு என தள்பிக்கூடத்றற்கு ரற்நற ிட்டரர்கள். 11
னடம் என வரறற்சரஷனில் ஶஷன வசய்ஷ றடீவன்று ஶஷனஷ ிட்டு
றறுத்றிட்டரர்கள். அனம் ஶனதர் ஶகரர்ட்டில் ஶஷன றறுத்த்றற்கு றரக னகரர்
வசய்துள்பரர்.
ரபித்துக இந் கறரத்றல் உரரக இனக்கறநரர்கள். ங்கள் சு ரிரஷஷ
கரப்தரற்நறக் வகரள்பஶண்டும் ன்று உற்சரகரக இனக்கறநரர்கள். ரங்கள் அங்கு
வசன்ந ஶதரது வஜதீம் ன்று அடிக்வகரனனஷந னங்கறணரர்கள். அர்கள் வசய்னேம்
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ஶதரரட்டம் அர்களுக்கு ட்டுல்ன ரம் ல்ஶனரனக்கும் ரன் ன்று ரன்
அர்களுக்கு கூநறஶணன்.
16 நாள்.
ங்கள் கஷடசற றறுத்ம் என ஆறரசற கறரம். தஞ்ச்யரல் ரட்டத்றல் உள்ப
கஶரனர கறரத்றல் யறஶதன் ன்ந ஶதனஷட னறத் வதண்ிஷ சந்றத்ஶரம்.
அஷப கர் இநந் திநகு சூணிக்கரரி ன்று தன்ணிண்டு னடங்கபரக
துன்னறுத்றணரர்கள். ஆணரல் அள் அந் அதறந்ஷஷ றர்த்து வற்நற வதற்நரள்.
இந் ரத்றனேஷ வரடங்கறஶதரது ரங்கள் , குன வறுப்ன ன்னஷநரழ்
தரறக்கப்தட்ட குடும்தங்கஷப சந்றக்க ட்டுஶ றஷணத்ஶரம். ங்கள் வதறணிஸ்ட்
ண்தர்கள் ரஜஸ்ரணிலும் குஜரத்றலு தன வதண்கள்- அதுவும் ட்யனறஹ், ஆறரசற
குடும்தங்கஷப ஶசர்ந் ணிரக ரளம் வதண்கள் ந்றரற, சூணிக்கரரி ன்று
துன்னறுத் தடுகறநரர்கள், அர்கஷபனேம் சந்றக்கஶண்டும் ன்று கூநறணரர்கள்.
யறஶதன் கர் றடீவன்று இநந் வதரது அள் து 30. இண்டு சறன்ண
குந்ஷகள். னன்ன ந் ிரறனேம் இனந்ரக வரிில்ஷன. அள்
ர்ஷணஷ ஶகட்டரல் அது யரர்ட் அட்டரக் ன்று தட்டது. அளுஷட
ஷத்துணர் அள் சூணிக்கரரி ன்றும் அள் ஶர ந்றம் வசய்து வகரஷன
வசய்துிட்டரள் ன்று குற்நம் சரட்டிணரர். அப்ஶதரறனறனந்து ட்டில்
ீ
ன்ண திச்ஷண
ந்ரலும், ரனக்கு ந் ிரற ந்ரலும், ரர் வசத்து ஶதரணரலும், தூத்றல்
வதங்களூரில் னகனுக்கு ஜளம் ந்ரலும் கூட அஷபஶ குற்நம் வசரல்னற
வகரண்டினந்ரர்கள்.
அளுஷட கர் அசரங்க றனக ஆஸ்தத்றரிில் ஶஷன வசய்து ந்ரர். அர்
இநந் திநகு யறவதன்னுக்கு அந் ஶஷன கறஷடத்து. 350 னொதரய்ரன் சம்தபம்.
ஆணரல் அது அள் குடும்தம் டத்ற குந்ஷகஷப பர்ப்தற்கு வ்பஶர
உிது.
ஆணரல் அள் ஷத்துணன் அஷப துன்னறுத்துஷ றறுத்ில்ஷன.
ஶஷனக்குஶதரணரல் அங்ஶக ந்து கண்டதடி ஷச தரடிணரன். ணிரக இனந்ரல்
கற்தறக்க னன்நரன். அனுஷட ஷணி தரரிச ரனே ந்து ஶரய்தட்டரள்.
அதுவும் அபரல்ரன் ன்று கூநறணரன். அஷபப் திடித்றனக்கும் ஆிஷ ிட்ட
னஷஜகள் வசய்ரன். அஷப ட்ஷட
ீ
ிட்டு துத் னன்நரன். அள் அஷண
றனம்தக் ஶகட்டரள்: அள் ந்றரற ன்தது றஜரணரல் அன் ப்தடி
திஷத்றனக்க னடினேம்? ன் கர் கட்டிக் வகரடுத் ட்ஷடனேம்
ீ
றனத்ஷனேம்
ிட்டு ஶதரக ரட்ஶடன் ன்று றண்ரக வசரல்னற ிட்டரள்.
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எனரள் அன் அஷப தின்தற்நற ஆஸ்தத்றரிக்குச் வசன்று யரக்கற தரட்டிணரல்
அள் ஷனில் அடித்ரன். ஷன த்ிபரரக ரநற னதுகறல் கரம் தட்டு அள்
20 ரட்கள் ஆஸ்தத்றரிில் இனந்ரள். ஷனில் 24 ஷல்கள் ஶதரட்டரர்கள்.
வரம்த கஷ்ட்டரக அள் திஷத்ரள். அளுஷட கன் தடிப்ஷத றறுத்றிட்டு
அஷப ணிரக ங்கும் அனுப்தரல் ப்தவும் ன் கண்வறஶ ஷத்து
வகரள்பஶண்டும் ன்று னடிவுக்கு ந்ரன். அளுக்கும் ணக்கும் என தரல்
கூட்டுநில் ஶஷன ஶடிக் வகரண்டு அஷப ங்ஶகனேம் ணிரக அனுப்தரல்
தரர்த்து வகரள்ளுகறநரன். ங்ஶக ஶதரணரலும் இனனம் கூடிஶ ஶதரகறநரர்கள்,
னகறநரர்கள்.
ஆணந்ற ன்ந என ஆறரசற கபிர் றறுணம் இந் ரறரி ந்றரற ன்று
துன்னறுத்ப் தடும் கபினக்கு உி வசய்கறநது. அர்களுஷட உினேடன்
ஷத்துணன் ஶல் ஶதரனறஸ் ஶகஸ் தறவு வசய்ரர்கள். அன் கறர தட்ரரி
ஆணரல் வசல்ரக்கு உள்பன். அன் என ரள் ட்டுஶ வஜினறல் இனந்துிட்டு
வதினறல் வபிஶ ந்ரன்.
இப்ஶதரதும் அனுக்கு ந் னத்னம் இல்ஷன. அஷப ப்தடிரது றனத்ஷ
ிட்டு துத்ற அளுஷட றனத்ஷ வசரந்ரகறக் வகரள்பஶண்டும் ன்று
றஷணக்கறநரஶணர ன்ணஶர. ங்கு தரர்த்ரலும் அஷப ஷச தரடுகறநரன்.
அளுஷட திள்ஷபகள் உினேம் ஆணந்ற றறுணத்றன் உினேம் அஷபக்
கரப்தரற்றுகறநது. ஆணந்ற றறுணம் தன ீ ட்டிங்குகள் வசய்றல் கறரத்றணர்
அளுக்கு ஆவு வகரடுக்கறநரர்கள்.
இன்று ரத்றஷின் கஷடசற ரள். ஶகரத்ர கனக்கு இவு ந்து ஶசர்ந்ஶரம்.
றுரள் கரஷன அங்ஶக உள்ப கரந்ற ஆஸ்த்றல் கூடிஶணரம். ஶகரத்ர கனக்கு
இண்டு ிஶசம்: என்று 15 னடம் னன்ஶண ஶகரத்ரில் ிஷன வகரளுத்ற
ஶதரட்ட சம்தத்றல் தன இந்துக்கள் ம் அஷடந்ரர்கள்; இண்டரது சரிரக 100
னடங்கள் னன்ன 1917 இல் கரந்ற ஆஸ்ம் அங்ஶக அஷக்கப்தட்டது. கரந்ற அங்ஶக
அடிக்கடி ந்து  சசத்றற்கரகவும், ீண்டரஷ எறப்தற்கரகவும் றதரட்டு
கூட்டங்கள் ரங்கள் கூடி உரண கூஷ உள்ப கூடத்றஶனஶ டத்ற ந்ரர்.
தன ண்தர்கள் இன்று கரந்றஷ அர் ீண்டரஷஷ றர்த்ரஶ ி ஜரற குன
அஷப்ஷத றர்க்கில்ஷன ன்று கூநற ற்றுக்வகரள்பரல் ிர்கறநரர்கள்.
அம்ஶதத்கர் வசரன்ணது னற்நறலும் சரி: ீண்டரஷ சரற அஷப்தின் என
ீங்கனடிர தரகம். சத்துத்ஷ சஶகரத்துத்ஷ வகரண்டு
ஶண்டுரணரல் சரற அஷப்ஷத னற்நறலும் றுக்கஶண்டும்;
உஷடக்கஶண்டும். ஆணரலும் கரந்ற ஶல் ணக்கு றஷந அன்ன ஶரன்றுகறநது.
வணணில் கரந்றின் ஶதரர் அன்ன தஸ்த ரிரஷ, தஸ்த ம்திக்ஷக ஶதரன்ந
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அஸ்றரத்றல் அஷந் ஶதரர். கரந்றின் கஷடசற ரட்கள் ம் ரட்டின் வதரன்ரண
ரட்கள். வகரஞ்சம் ஶரசறத்து தரனங்கள். தத்து னட்சம் ஶதர் ரட்டின்
தரகதிரிிஷணில் இந்து-னஸ்னறம் கனகங்கபில் இநந்துிட்டினந்ரர்கள். வறுப்ன
ீில் ரடு வந்து வகரண்டினந் ஶம். தரகறஸ்ரனுக்கு ஶதரகும், அங்கறனந்து னம்
ில்கள் சடனங்களுடன் ஶதரய் ந்துவகரண்டினந்ண. சரர்த்றகள் ஶகரதரக
இனந்ணர். இப்னம் ஷ்டனம் ம்திக்ஷக துஶரகனம் றம்தி கஷகள் வசரல்னறக்
வகரண்டு ந்ணர். இந் த்க்கபரின் டுில் அன்னம் எற்றுஷனேம் குடிக்கபின்
சத்து உரிஷகள் ட்டுஶ இந் னறரக திநந் ஶசத்றற்கு அடிப்தஷடரணது
ன்று வகரஞ்சம் கூட ணவுனற ஷகிடரல் ஶதசும் ஷரிம் கரந்றக்கு ட்டுஶ
இனந்து. வறுப்தரல் கறத்துவகரண்டினந் இடங்களுக்வகல்னரம் றல்னறிலும்
கபிிலும் ணிரக ஶதரய் சுற்நறணரர். இந் னட்சறகரண அன்ன அசறலுக்கு
ரன் ரங்கள் சறன்ண அஞ்சனற வசய்து வகரண்டினந்ஶரம். அந் கூடத்றல் உட்கரர்ந்து
வகரண்டு அந் துிச்சனரண ஷரித்ஷனேம் அன்ஷதனேம் றஷணத்ஶதரது அந்
கம் சரிரக தறு னடங்களுக்கு திநகு வறுப்ன அசறலுக்கு என சறன்ணரகஶ
ற்தட்டுிட்டஷ தற்நற ிந்து வகரண்டினந்ஶரம். இந் ரத்றஷில் ரங்கள்
ஷஜதீம் ன்று உற்சரகரக கத்தும்ஶதரது உடஶணஶ வஜகரந்ற ன்றும்
னங்குகறஶநரம். இந் இர்கபிடனம் ரங்கள் அன்ன சஶகரத்தும் கண்டு
வதறுகறஶநரம். ஷஜதீம்! வஜகரந்ற!
ாத்திர ததாடரும் ....
இந் அன்ன ரத்றஷ 4 வசப்டம்தர் 2017, ரகவ்கரவ்ணினறனந்து வரடங்கற 148
னடங்களுக்கு னன்ணரள் கரந்ற திநந் ஶதரர்தந்ரில் 2 அக்ஶடரதர் 2017 னடிந்து.
ரத்றஷில் ரங்கள் கண்ட வறுப்ன ன்னஷநரல் ிஷபந் ஶசரகத்ஷனேம்
துக்கத்ஷனேம் தரர்த்ஶதரது ஶலும் எடுக்கப் தட்ட க்கபின் ஶல் அசரங்க
அறகரம் அனட்சறத்ஷனேம் கணித்ஶதரது இந் ரத்றஷ ஶலும் வரட
ஶண்டும் ன்று ீர்ரணம் வசய்ஶரம். சும்ர கற்தஷணில் அல்ன; றஜரகஶ
வரடஶண்டும்.
இந் ரத்றஷில் தன னற்சறகள் வசய் ஶண்டிரக இனக்கும். தன
றறுணங்கள் குளக்கள் வவ்ஶறு திகஷப வசய்து வகரண்டினக்கறநரர்கள்.
அர்கஷப வ்ரறு தனப்தடுத்ஶண்டும், அர்களுக்கு வ்ரறு ஆவு
வகரடுக்கவ்ண்டும் ன்ஶந ரங்கள் ஆஶனரசறத்துக் வகரண்டினக்கறஶநரம். அர்களுக்கு
ஶதரட்டிரகஶர அர்கள் வசய்ஷ ல்னரம் ரங்களும் வசய்ற்கரக அல்ன.
எப்படி ததாட முடிமம்?
ரங்கள் ரத்றஷ வசய்னேம் ஶதரஶ என னறத் ஷதன் கரர்தர கூட்ட டணத்ஷ
தரர்த்ரன் ன்று கம்தடி வசய்ப் தட்டரன். ஶலும் என னறத் ஷதன் ீ ஷச
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பர்த்துக் வகரண்டரன் ன்று அடிதட்டரன். என வதண்ி ந்றரற ன்று
வகரள்பப் தட்டரள். னஸ்னறம்கள் வரடர்ந்து கும்தல்கபரலும் ஶதரனறசரலும் வகரல்னப்
தடுகறநரர்கள். ரம்- இந் ரட்டின் குடிக்கள்- ல்ஶனரனம் ஶசர்ந்து இஷ டுக்கும்
ஷ இந் ரத்றஷ வரடத்ரன் ஶண்டும். ம்றல் சறனர் ரது என
ரகரத்றல் ரத்றற்கு என னஷநரது தரறக்கப்தட்ட குடும்தம்
என்ஷநரது சந்றக்க ஶண்டும்.
இந்த இருரை பதிவு தசய் னவண்டும்.
னத்கங்கள், சறணிரக்கள் ஶதரட்ஶடர க்சறதின், வதரதுக்கூட்டம் னெனரக இந்
வறுப்ன இனஷப க்களுக்கு வரிிக்க ஶண்டும். சக திரிகள் இப்ஶதரஶ
அற்ஷநப் தறவு வசய் க்கபிஷடஶ தப்னற்கு வறுப்ன அசறஷன
றர்ப்தற்கு ஶதசுற்கு னன்று வகரண்டினக்கறநரர்கள். க்கபின் ணசரட்சறஷ
ளப்னற்கு இந் டடிக்ஷககள் றகவும் அசறம் ன்று றஷணக்கறஶநரம்.
தவறுப்பு வன்முரமர கவனிக்கும் குடிக்களுக்கு ஆதவு.
தன குற்நங்கள் உள்ளூர் வசய்றத்ரள்கபில் கூட திசுரிக்கப் தடுறல்ஷன. ஶசற
வசய்றத்ரள்கபில் இன்னும் வகரஞ்சம் ரன் வபினகறநது. இற்நறல் சறனரன்அது வதரி குற்நரணரல்ரன்- ஶசற ணசரட்சறஷத் வரடுகறநது. வறுப்ன
ன்னஷநஷ ஶதரலீசரர் சரஷன ிதத்ரகஶர அல்னது ற்கரப்னக்கரக
சுட்டரகஶர அல்னது தசுஷ சட்டத்ஷ ீ நறரகஶர தறவு வசய்கறநரர்கள். சறன
குடும்தங்கள் –அதுவும் னஸ்னறம்கள்- னகரர் கூட வகரடுப்தற்கு ங்குகறநரர்கள் –
தசுஷஷக் கரரக்கறக் கரட்டி ஶதரலீசரர் கம்தடிக் வகரள்ஷப கும்தல்கஷப
ிட்டு ிட்டு ரங்கள்ஶல் குற்நச்சரட்டு தறவு வசய்துிடுரர்கஶபர ன்று
தப்தடுகறநரர்கள். ஆட்சறில் இனக்கும் கட்சற, ஶலும் ரஷ்ட்ரீ ஶசர மங்கம்
இஷ அங்கங்ஶக டக்கும் னக்கறறல்னர என சறன றகழ்ச்சறகள் ன்று
ள்பிிடுகறநரர்கள், என சறன ீ டிரஷத்ி ல்னர ீ டிரவும் அறகரம் ன்ண
வசரல்லுகறநஶர அஷஶ ரிப்ஶதரர்ட் வசய்கறநரர்கள். தனரக டக்கும் இந்
குற்நங்கஷப ஷநக்கும் னஷநில் அர்களுக்கும் தங்கு உண்டு.
Hindustan Times, India Spend, Citizens against Hate, Citizens for Justice, PUDR, NCDHR ஶதரன்ந சறன
றறுணங்கள் வறுப்ன ன்னஷநஷ கணிக்கறநரர்கள் அர்களுஷட
னற்சறகஷப ஆரித்து அர்களுக்கு ஶண்டி உிஷ அபிப்ஶதரம்.
தரறக்கப்தட்டர்களுக்கு கரப்தரற்றும் ஷன என்ஷந ற்தரடு வசய் னற்சற.
தரறக்கப்தட்ட குடும்தங்களுக்கு ஆவு வகரடுப்தற்கு தனர் னன்ந்துள்பரர்கள்.
ணி உரிஷ குளக்கள், ணிரதிரண குளக்கள், சரர்தரண குளக்கள்,
சரர்தில்னர குளக்கள் ல்ஶனரனம் உி வசய் னன்ந்துள்பரர்கள். அர்கள்
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இல்னர இடத்றல் இந் அன்ன ரத்றஷ குள னன் ந்து உிபிக்கும். ரன்கு
ிரண உி அர்களுக்கு ஶஷப் தடுகறநது. என்று சட்ட ரீறரண உி.
இண்டரது ரணசறக- சரனெக உி. னென்று அர்களுக்கு அசரங்கத்றணிடறனந்து
ஶச ஶண்டி உரிஷகஷப ஶசஷப்தது. ரன்கு ங்களுஷட ரழ்க்ஷகில்
சம்தரறக்கும் ணிஷ இந்ரஶனர அல்னது கரல்ஷடகஷப இந்ரஶனர
கஷ்டப் தடுதர்களுக்கு வதரனபரர உி. எவ்வரன குடும்தத்துக்கும் உி
வசய்ற்கு உள்ளூரினறனந்து இண்டு ஶதர்கஷப- சனர ீற, ஶசஷ வசய்
ரனண்டீர்கள் றறக்க னடிவு டுத்றனக்கறஶநரம். அர்களுக்கு திற்சற அபிக்கும்
னற்சறிலும் இனக்கறஶநரம்.
சாந்தி ானிட குடிக்கள் குழுக்கரை அரக்க ஆதவு.
Human Rights Law Network, Citizens against Hate, NCDHR, PUCL, PUDR, ஶலும் சறன கறநறஸ்து
னஸ்னறம் அஷப்னகள் றரத்றற்கரக ஶதரரடுகரற்கு னன்ந்துள்பண.
அர்களுடன் ஶசர்ந்து வகரண்டு ரங்களும் ஶஷன வசய் ீர்ரணித்றனக்கறஶநரம்.
ல்னர ரட்டத்றலும் சரந்ற ணிரதிரண குடிக்கள் குளக்கள் அஷக்க னற்சற
ஷடவதறுகறநது. அற்நறல் சனெகத்றல் ீறக்கும் ஶர்ஷக்கும் ஶதர் ஶதரண குன
ிஶரறல்னர குன, தரனறண சத்தும், ஶதரன்ந வகரள்ஷககபில் ம்திக்ஷக
உஷடர்கனரண ரிரஷக்குரி ஆண்கஷபனேம் கபிஷனேம் அஷத்து
அஷப்தது ன்தது ங்கள் ண்ம். இந் குளக்கள் வறுப்ன ன்னஷந றகச்சற
டந் உடஶண, அல்னது டக்கும் ன்று வரிந்வுடஶண அற்ஷந டுக்க னற்சறகள்
டுக்கும். அசரங்க வதரறுப்தரபிகபிடன் வரிித்து குந் டடிக்ஷககஷப ஶல்
வகரள்ளுரறு வசய்ிக்கும். ந்றகஷப தப்த இனர ஷகில் ீ டிரவுடன்
வரடர்ன வகரள்ளும். ன்னஷந டந்ரல் தரறக்கப் தட்டர்களுக்கு குந் உி
அபிக்கும். சரந்ற  சச எற்றுஷ குன  சத்தும், ஶதரன்ந வகரள்ஷககஷப
கல்ி அஷப்னகள், இஷபஞர் குளக்கள், வதண்கபின் றறுணங்கள், உள்ளூர்
அசஷப்னகளுடன் ஶசர்ந்து னன்ஶணற்றும்.
ாத்திர ததாடரும்...
ம் ரட்டில் என வகரடுஷரண னம் என்று கறபம்தி துன்னறுத்துகறநது. வறுப்ன,
தம், ீறற்ந அசறல் இந் னத்ஷ ஶதரறக்கறன்நண. இஷ றர்க்க, கனஷஷ
பர்க்கவும், அசரங்க அஷப்ஷதக் கரப்தரற்நவும் இந் அன்ன ரத்றஷனேம், இந்
வகரள்ஷககபில் ம்திக்ஷக வகரண்டர்கள் து ரத்றஷகஷபனேம் கட்டரம்
வரட ஶண்டும்.
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