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சசங்கல்பட்டு மோவட்டத்ைில் 

உள்ள அரசு சிைோர் கூர்ந ோக்கு 

இல்லத்ைில் இைந்ை சிறுவனின் 

ைோைோர், ைனது மகனின் இைப்தப 

மதைக்க அைிகோோிகள் ைன்தன 

மூன்று  ோட்கள் பல இடங்களுக்கு 

கடத்ைி சசன்று, ைன்னிடம் சமரசம் 

நபசி வற்புறுத்ைிைைோக 

குற்ைம்சோட்டியுள்ளோர். சிறுவனின் 

இைப்பு சைோடர்போக கூர்ந ோக்கு 

இல்லத்தைச் நசர்ந்ை ஐந்து 

அைிகோோிகள் இதுவதர தகைோகியுள்ளைோக சசங்கல்பட்டு மோவட்ட கோவல்துதை 

அைிகோோிகள் சைோிவித்துள்ளனர். 
 

என்ன  டந்ைது? 

நமற்கு ைோம்பரம் குப்தபநமடு பகுைிைில் வசிப்பவர் பிோிைோ(37). கடந்ை ஆண்டு டிசம்பர் 

மோை கதடசி வோரத்ைில், சிறுவர் கூர்ந ோக்கு இல்லத்ைில் இருந்ை ைனது மகன் (17) 

இைந்துவிட்டைோக ைகவல் வந்ைதும் ச ோறுங்கிப்நபோனோர். ைனது மகனின் இைப்பு 

குைித்து நகள்விசைழுப்பிைதும் கூர்ந ோக்கு இல்ல அைிகோோிகள் ைன்தன கடத்ைிச் 

சசன்று பல இடங்களில் ைங்கதவத்ைது, அச்சம் மிகுந்ை அனுபவமோக இருந்ைது 

என்கிைோர் பிோிைோ. 

மகன் இைந்ை நசோகத்ைில் இருந்து அவர் மீளவில்தல. இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு 

முன்னர்ைோன் பிோிைோவின் கணவர் சிறு ீரக பிரச்தன கோரணமோக இைந்துள்ளோர். ைனது 

மகன் வளர்ந்துவிட்டைோல், குடும்பத்ைிற்கோக அவனது உதைப்பு இனி நைதவப்படும் 

என்ை ந ரத்ைில் ந ர்ந்ை இைப்தப பிோிைோவோல் ைோங்கமுடிைவில்தல. 

''ரைில்நவ தலனில் நபட்டோிதை ைிருடிைைோக என் மகதன கடந்ை டிசம்பர் 30ம் நைைி 

தகது சசய்து சகோண்டுநபோனோர்கள். டிசம்பர் 31ம் நைைி இரவு என் மகன் 

இைந்துவிட்டைோகச் சசோன்னோர்கள். அங்கு என்ன  டந்ைது என்று சைோிைவில்தல. 

மர்மமோக உள்ளது. முைலில் அவனுக்கு உடல் ிதல சோிைில்தல, வலிப்பு வந்துவிட்டது 

என்ைோர்கள்,  ோன் கிளம்பி வருகிநைன் என்று சசோன்னதும், சிைிது ந ரத்ைில் எனக்கு 

நபோன் சசய்துவிட்டு, மகன் எசமர்சஜன்சி வோர்டில் இருக்கிைோன் என்ைோர்கள். பைட்டம் 

அைிகோித்துவிட்டது. என் வீட்டுக்கு அப்நபோது நபோலீஸ் வந்ைோர்கள், ஏன், எைற்கு என்று 

இறந்த சிறுவனின் தாயார் பிரியா 



புோிைவில்தல. அடுத்ை சில ச ோடிகளில், என் மகன் இைந்துவிட்டோன் என்ைோர்கள்,'' என 

விவோிக்கும்நபோது பிோிைோவின் கண்கள் குளமோகின. 

 

இரவு ந ரத்ைில் மகனின் உடதல போர்க்கச் சசன்ை பிோிைோவுக்கு அடுத்ைடுத்து 

அைிர்ச்சிைோன அனுபவங்கள் ஏற்பட்டன என்கிைோர். முைலில் மருத்துவமதன வோசலில் 

இருந்து அவதர கூட்டிச்சசன்ைவர்கள், சில  ிமிடங்கள் உடதல கோட்டிவிட்டு, அவதர 

ஒரு ஆட்நடோவில் தவத்து ஒரு சபண்ணின் வீட்டுக்கு அதைத்துச்சசன்ைைோகவும், 

பின்னர் பல்நவறு இடங்களுக்கு வலுக்கட்டோைமோக ைன்தன கூட்டிச்சசன்ைைோகவும் 

சசோல்கிைோர். 

 

''இரண்டு சபண்கள் என்னுடன் வந்ைோர்கள், அைிகோோிகள் என்தன அவர்களுடன் 

நபோகச் சசோன்னோர்கள். கோதலைில்ைோன் உடதல ைரமுடியும் என்ைோர்கள். என்னுதடை 

மற்ை இரண்டு குைந்தைகள் மருத்துவமதன வோசலில்  ின்றுசகோண்டிருந்ைோர்கள். 

அவர்கதளகூட போர்க்க அனுமைிக்கவில்தல. என்தன இரநவோடு இரவோக பல 

இடங்களுக்கு கூட்டிச்சசன்ைோர்கள். மூன்று  ோட்கள் நவறு நவறு இடங்களுக்கு 

கூட்டிச்சசன்ைோர்கள். அந்ை கூர்ந ோக்கு இல்லத்தைச் நசர்ந்ை சபோிை அைிகோோிகள் 

என்தன மிரட்டினோர்கள், மூன்ைோவது  ோள்  ோன் சத்ைம் நபோட்டு கத்ைநவ என்தன 

விட்டுவிட்டோர்கள்,'' என்கிைோர் பிோிைோ. 

 

விசோரதண  தடசபறுகிைது 

பிோிைோவின் குற்ைச்சோட்டுகள் குைித்து சசங்கல்பட்டு மோவட்ட கோவல் கண்கோணிப்போளர் 

பிரைீப்பிடம் நபசிைநபோது, சிறுவனின் உடற்கூரோய்வு அைிக்தகைில் அவனது உடலில் 

பல கோைங்கள் இருந்ைன என்ைோர். 

''சசங்கல்பட்டு குற்ைவிைல்  ீைிமன்ை விசோரதண அைிக்தக மற்றும் உடற்கூரோய்வு 

அைிக்தக ஆகிை இரண்தடயும் அடிப்பதடைோகக்சகோண்டு கூர்ந ோக்கு இல்லத்தைச் 

நசர்ந்ை ஐந்து அைிகோோிகதள தகது சசய்துள்நளோம். பிோிைோ பல குற்ைச்சோட்டுகதள 

முன்தவக்கிைோர். பிோிைோதவ கடத்ைிைது சைோடர்போக ைனி வைக்கு எதுவும் பைிவு 

சசய்ைப்படவில்தல. சிறுவனின் இைப்பு பற்ைிைோன் இப்நபோது விசோரதண 

சசய்கிநைோம்,'' என்கிைோர். 

பிோிைோவின் சட்ட நபோரோட்டத்ைிற்கு உைவ மதுதரதைச் நசர்ந்ை மக்கள் 

கண்கோணிப்பகம் என்ை சைோண்டு  ிறுவனம் முன்வந்துள்ளது. பிபிசி ைமிைிடம் நபசிை 

மக்கள் கண்கோணிப்பகத்தைச் நசர்ந்ை வைக்கைிஞர் சென்ைி ைிநபன், பிோிைோதவ 

கூர்ந ோக்க இல்ல அைிகோோிகள்  டத்ைிைவிைம் மனிை உோிதமகளுக்கு எைிரோனது 

என்கிைோர். 

'ைோய் கடத்ைப்பட்டதை ைனி வைக்கோக விசோோிக்க நவண்டும்' 

''ைோைோர் பிோிைோதவ மூன்று  ோட்கள் பல இடங்களுக்கு கூட்டிச்சசன்றுள்ளோர்கள். 

இைதன ைனி வைக்கோக விசோோிக்கநவண்டும். சசங்கல்பட்டு அரசு கூர்ந ோக்கு 

இல்லத்ைில் பலவிைமோன சகோடுதமகள்  டந்துள்ளன. பிோிைோவின் மகன் இைந்ை 



சம்பவம் சவளிைில் சைோிைவந்துள்ளது. இைற்கு முன்னர் பல குைந்தைகள் அங்கிருந்து 

ைப்பியுள்ளோர்கள். அந்ை இல்லத்ைில் இருந்ை குைந்தைகளிடம் அவர்கதள 

போைிக்கோைவதகைில் விசோரதண சசய்து உண்தமதை சவளிக்சகோண்டுவரநவண்டும்,'' 

என்கிைோர். 

இைந்ை சிறுவன் உட்பட கடந்ை இரண்டு மோைங்களில் 20 சிறுவர்கள் அந்ை இல்லத்ைில் 

ைங்கதவக்கப்பட்டுள்ளனர். அைில் இைந்ை சிறுவனின் அதைைில் ைங்கிைிருந்ை ஒரு 

சிறுவன் இரண்டு  ோட்களுக்கு முன்னர் ஜோமீனில் அனுப்பிதவக்கப்பட்டுள்ளைோகப் 

சபைர் சசோல்ல விரும்போை சமூக லத்துதை அைிகோோி ஒருவர் பிபிசி ைமிைிடம் 

சைோிவித்ைோர். 
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