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Nation wide protest against arrest of revered Sant and Sanyasis and Banning 84
Kosi Parikrama.
At 756 places all over Bharat, over 3 lakh Rambhakta and karyakarta participated
in leadership of 2000 Sants.

VHP Protest against arresting sants & banning Yatra Police Lathi Charge & water
cannon injured many
New Delhi: August 26, 2013. Vishwa Hindu Parishad & Bajrang Dal workers today
protested at Jantar Mantar in New Delhi against arrest of Hindu Saints & VHP
activists in and around Ayodhya. Theyalso burnt eﬃgy of shri Mulayam Singh
Yadav & submits memorandum to the president of Bharat. Addressing thousands
of protestors Shri Prakash Sharma, National spokesperson-VHP said that arresting
Sadhu Sants & VHP leader after banning a religious yatra is unconstitutional,
undemocratic & barbaric for which Akhilesh Govt will face the consequences.
Speaking at the protest swami Raghavanand, Mahant Surendra Nath Avadhoot &
Mahant Naval Kishor Dass raised questions whether Hindus has to ask politicians
before conducting any religious yatra or performing rituals? Are they do not have
any fundamental rights of religious freedom? They all criticized the way UP Govt
Cracks down the yatra & arrested sants & Hindu Leaders. The Int’s Vice President
shri Om Prakash Singhal, central secretary shri Dharm Narayan Sharma, state
president Shri Swadeshpal Gupta, Gen. Sec. shri Satyendra Mohan and many
others addressed the gathering. A memorandum was also given to the president of
Bharat seeking his immediate intervention in the matter to restore fundamental
rights of religious yatra by Hindus and help constructing a glorious temple of lord
Ram on his place of birth. Shri Brij Mohan Sethi, Deepak Kumar, Ujaagr Singh, shri
Ram Krishna Shrivastav, Shri Ram Pal Singh, Manish Rai, Sandeep Ahuja, Vishnu
Gupta, Swami Om Ji, Gurdeen Prasad Rustagy Shri Shiv Kumar Bajrang Dal State
Convenor, Shri Brijmohan Sethi State Vice-President VHP, Shri Rajesh Talla, Shri
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Neeraj Doneria Bajrang Dal full timer were present at the protest.
VHP Dharna in Hyd against ban of Parikram Yatra in UP
The Vishwa Hindu Parishad Hyderabad Division organised a Dharna Programme at Dharna
Chowk at Indira Park in Hyderabad, condemning the
ban 84th Kosi Parikrama Yatra being undertaken by revered Sadhus and Sanyasis. Sri
Y.Raghavulu International Secretary of VHP was participated.
मुंबई आज़ाद मैदान में िविहप ने िकया अयोध्या में अशोक िसंघल और प्रवीन तोगिड़या समेत
िविहप नेताओ की िगरफ्तारी के िवरोध में प्रदर्शन िकया , प्रदर्शन की अगुवाई िविहप के
जेनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर वेंकटेश आवोदेब और केंद्रीय मंत्री जुगल िकशोर ने की था
कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपित को सोपा ज्ञापन ।
Bangalore- 26/08/2013 A Protest Against the Arrrest of Sadhus , Sanths, and Vishwa Hindu
Parishad Central Leaders in U P was held today in all Districts of the Country. In Bangalore
the Protest was held at Town Hall Bangalore at 11 am. Hundred s of Activists participated. Sri
T A P Shenoy VHP Pranatha Karyadarshi Spoke about the need for the Hindu Society to wake
up and defeat the so called Secular forces who are appeaseing Minorities. The Akhilesh Yadad
Govt in UP Banned the Chourasi Kosi Yatra in Ayodhya for the sake of Minority Votes. Hindus
have no Independece in India to decide there own Religious Movements because the So
called Secularists who does not have any local standy in the aﬀairs of the Religion give
discources on when, how a Parikrama should be taken out. He Condemned the UP Govt
action of arresting HIndu sants. Sri Suryanaraya Bajrang dal State convenor, Sri Vijayakuamar
Reddy VHP Central Committe Members, Sri Muniyapa Dharma Jagaran Convenor, Sri Ullas
Hindu Jagarana Vedike Sanchalak spoke on the Occassion. Later a Memorandum Urging
President of India to intervene and Advice UP govt to allow Parikrama Yatra was given to
Deputy Commissioner of Bangalore.,
Protest against ban of Yatra by VHP activists in Chennai
The Vishwa Hindu Parishad. Chennai Division organised protest demonstration in front of
Chennai Collectorate condemning the ban 84 Kosi Parikrama being undertaken by revered
Sadhus and Sanyasis. Led by Era Meyappan state president and Su Srinivasan, State
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Secretary of VHP, North Tamil Nadu and Muruganandam, Chennai division Secretary of VHP
hundreds of activists participated.
After demonstration, the delegation VHP leaders presented Memorandum to the Chennai
Collector, addressed to President of India to intervene in enacting Law in Parliament in
facilitating the construction of grand Sri Ram Mandir at Ram Janma Bhoomi at Ayodhya.
—
విజయశ్రీ భవన్, కోటి , భాగ్యనగర్ 26/08/2013 : ” అయోధ్యజి హమ్ ఆఎంగ్యే ” అని నినదిస్తూ
దేశం లోని ప్రముఖ ధర్మాచార్యుల నేతృత్వంలో నిర్వహించతలపెట్టిన 84-కోసి అయోధ్య పరిక్రమ
యాత్ర పై ఉత్తర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం హిందువుల మౌళిక మరియు రాజ్యాంగబద్ధ ప్రాథమిక
హాక్కులను కాలరాస్తూ విధించిన అక్రమ నిషేదాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ , యాత్ర ప్రారంభం
సందర్భంగా ధర్మాచార్యుల పై మరియు విశ్వ హిందూ పరిషద్ నాయకులపై జరిపిన దౌర్జన్యపూరిత
దాడిని , నిర్భందాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ , మాన్య శ్రీ ప్రవీణ్ భాయి తొగాడియా ఇచ్చిన
పిలుపులో భాగంగా హిందూ సమాజం తన శక్తి ప్రదర్శన చేసింది , రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని
జిల్లాల ప్రధాన పరిపాలన కార్యాలయాలు మరియు అన్ని సహా పరిపాలన కార్యాలయాల ముందు జరిగిన
ధర్నా, నిరసన కార్యక్రమాలలో హిందూ సమాజం పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని ‘ హిందూ సాధువులపై
జరిగే దౌర్జన్యాన్ని సహించేది లేదు ‘ అని నినదించారు . రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 50
కేంద్రాలలో సుమారు 10000 మంది మంది ధర్నాలలో పాల్గొన్నారు .
రాష్ట్ర స్థాయిలో భాగ్యనగర్ లో రాజ్ భవన్ ముందు జరిగినధర్నా లో సుమారు 3500 మంది రామ
భక్తులు పాల్గొన్నారు , గవర్నర్ అందుబాటులో లేకపోవడంతో గవర్నర్ వ్తక్తిగత
కార్యదర్శికి విజ్ఞాపన పత్రం అందిచడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మాన్య శ్రీ వై రాఘవులు
గారు ( అంతర్జాతీయ సంయుక్త కార్యదర్శి విశ్వ హిందూ పరిషద్ ) మాట్లాడుతూ ” గత 1000
సంవత్సరాలుగా ధార్మిక పరంపరలో భాగంగానే 84-కోసి అయోధ్య పరిక్రమ యాత్ర
నిర్వహించబడుతుంది , ఈ యాత్ర కేవలం ఈ ఏడూ మాత్రమె ఆయోజితం అయినది కాదు , కేవలం రాజకీయ
లబ్ది కోసం మాత్రమె ఉత్తర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం , ఒక వర్గానికి అనుకూలంగా ప్రవర్తిస్తూ
కర్కశంగా ఈ పరిక్రమ పై నిషేధం విధించింది , ధర్మాచార్యులను నిర్భందించింది , కనీసం
భారత రాజ్యాంగం కలిపించిన మౌలిక హాక్కులను కూడా యుపి ప్రభుత్వం నిలబెట్టలేక పోయింది ,
దేశ వ్యాప్తంగా ఇంత ప్రతిక్రియ వ్యక్తం అయిన తర్వాత కూడా ప్రభుత్వం ఈ ధార్మిక యాత్ర పై
నిషేధం ఎత్తివేయకపోతే సాదు సంతుల ధర్మాగ్రనికి గురి కాకతప్పదు” అని అన్నారు ,
తదననతరం మాన్య శ్రీ సుధాంశు మోహన్ పట్నాయక్ ( దక్షిణ భారత సంఘటన మంత్రి ) మాట్లాడుతూ ”
కేవలం హిందుత్వాన్ని వ్యతిరేకించడమే లౌకికవాదం గా మారింది , వోటు బ్యాంకు రాజకియలకోసం
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ప్రభుత్వాలు హిందువుల మనోభావాలతో ఆడుకుంటున్నాయి ఇక ఇది ఎంత మాత్రము సహన యోగ్యము కాదు ,
ఈ నిర్భందాలు , ధర్మాచార్యుల పట్ల అగౌరవకరమైన ప్రవర్తన ఎంతమాత్రము సమ్మతముకాదు , హిందూ
సమాజం ఈ పరిణామాలను గమనిస్తూ ఉంది , కేవలం ప్రతి రోజు 150-200 మంది సాధువులు ధార్మిక
మార్గంలో పాదయాత్ర చేస్తే ఘర్షణలు ఏర్పడతాయ ? దేశం లోని హిందువులు లౌకికవాదులు ,
సహనశీరులు కాబట్టే ఈ దేశం లో అత్యదిక ప్రాంతాలలో ఘర్షణవాతావరణం లేదు హిందువులు
అల్పసంఖ్యకులుగా ఉన్న ప్రాంతాలలోనే ఘర్షణలు అధికంగా జరుగుతున్నాయి ఇది నిజం కాదా ? అని
నేను అకిలేష్ యాదవ్ నిన్ను ప్రశ్నిస్తున్నాను ” అని అన్నారు ,
ఈ కార్యక్రమంలో మాన్య శ్రీ గోపాల్ జి ( దక్షిణ మధ్య క్షేత్ర సంఘటన మంత్రి ) మాన్య శ్రీ
రామ రాజు గారు ( ప్రాంత అధ్యక్షులు ) , మాన్య శ్రీ సురేందర్ రెడ్డి( ప్రాంత కార్యదక్షులు )
, మాన్య శ్రీ మాధవ్ రెడ్డి గారి గాల్ రెడ్డి ( ప్రాంత కార్యదర్శి) , అధిక సంఖ్యలో విహిప
నాయకులు , కార్యకర్తలు , రామ భక్తులు పాల్గొన్నారు .

రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరిగిన ధర్నా దృశ్యమాలిక కై ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
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