அன்புக்குரிய இந்து பெருமக்களே!
ஏன் / ஏதற்கு இந்த புகார் கடிதம்??�
ெத்து ஆண்டுகளுக்கு முன் 2007-ல் ஹிண்ட்ராப் அமமப்ெின் ளொராட்டத்திற்குப் ெிறகு, கடந்த ஜனவரி

31- 2018- ல் , 128வது ெத்து மமையின்

மதப்பூச தினத்தன்று சந்திர கிரகண (6pm-12am) நமட அமடக்கும் முயற்சியில் ெல்ைாயிரம் மளைசிய இந்து மக்கள் ஒருங்கிமணந்து ளொராடியதின்
ெைனாக 2018 மதப்பூசத்ன்று ெக்தர்கேின் எண்ணிக்மக வரைாறு காணத அேவுக்கு குமறந்து காணப்ெட்டது.
இது டான் ஹீ நடராஜா அவர்கேின் தமைமமயில் இயங்கும் ெத்துமமை ஆைய ளதவஸ்தான நிர்வாகம் ளதால்விமயத் தழுவியமத பவட்ட
பவேிச்சமாக்கியுள்ேது.
மளைசிய வாழ் இந்து மக்கேின் ளகாரிக்மககமே ஏற்க மறுத்தளதாடு மட்டுமின்றி, இவ்வாைய ளதவஸ்தானம் இந்து மதத்தின் ஆகமத்திற்கும்
,இந்து கைாச்சாரத்திற்கும் மதிப்ெேிக்கவில்மை.
அதுமட்டுமல்ைாமல்

இந்துக்கேின்

விளவகத்மதயும்

குமறவாக

எமட

ளொட்டு

விட்டனர், மற்றும்

மளைசிய

இந்து

சங்கம், இதர

NGO

இயக்கங்கமேயும் ெைவனமாகளவ
ீ
கருதி வந்திருக்கின்றனர்.
ஆகளவ மளைசிய வாழ் அமனத்து இந்துக்களும், இமேஞர்களும் மற்றுபமாரு ளவள்விமய மகயிளைந்திளனாம்.
“தேவஸ்ோன நிர்வாகத்ேில் மாற்றம் தவண்டும்"
எேற்காக;
புகார் கடிதத்தில் மகபயாப்ெம் இடுவதால் கீ ழ்குறிப்ெிட்ட ஆளைாசமனகளுக்கு ஒப்புதல் அேிப்ெதாகும்:

1) ROS ெதிவுமுமறயில்

மாற்றத்மத பகாண்டு வருதல்,1930 உயர் நீதிமன்ற கட்டமேக்கு ெின்னால் "கறுப்பு திமர" ளொட்டு "மமறக்கப்ெடாமல்

இருத்தல்.

2) மளைசியாவிலுள்ே

மற்ற இந்து ஆையங்கமேப் ளொல் உரிமமகேிளும்,நிர்வாகத்திலும், கணக்கறிமகயிலும், பொது மக்கள் அறியும் வமக

பதேிவாகவும் ளநர்மமயாகவும் அறிவித்தல் ளவண்டும்.

3)

தற்ளொதய ளதவஸ்தான நிர்வாகம் "தங்கள் குடும்ெ பசாத்தாகவும்,தங்கேின் தனிப்ெட்ட வியாொர பசாத்தாகவும்" மகயாளுவதிைிருந்து

விடுெட்டு, அமனத்து இந்துக்கேின் ெங்ளகற்ப்பு அதிகப்ெடுத்த ளவண்டும்.

4)

இப்பொழுது வணிகத்தைமாக இருப்ெமத விடுத்து, ெத்துமமை உைகப் புகழ்பெற்ற திருத்தைமாகவும், இந்து தர்மத்திலும்,ஆகமத்திலும்

முன்னிமைப் ெடுத்தப்ெட ளவண்டும்.

5) சுயநைத்தால் 30
6)

ஆண்டுகள் ளமைாக வணிக மமயமாக இருந்தமத, முமறளய இந்துக்கேிடம் ளசாோ்க்க ளவண்டும்.

மீ ண்டும் ெத்துமமைமய உைகிற்கும், மளைசியவிலுள்ே மற்ற ஆையங்களுக்கும் முன்மாதிரியாக, பெருமதிப்பு உமடயதாக உருவாக்க

ளவண்டும்.ISO அரசாங்க அங்கீ காரம் பெற்றதாகவும் அமமய ளவண்டும்.
இன்ளற நன்ளற பசயல்ெடுளவாம்!!
இல்மைளயல் என்பறன்றும் பசயல்ெட அரிது.
இந்து சமயத்தின் நைன் கருதும் அமனவரும் இந்த புகார் கடிதத்தமத ெகிருங்கள்.
இது எந்த ஒரு தனிநெமர எதிர்ப்ொைாகாது, " இந்து ஆர்மி மறுமைர்ச்சி"-யின் வழி இந்துக்கள் முன்ளனற்றமமடவளதாடு, கடந்த 30 ஆண்டுகேில்
ஏற்ெட்ட குமறகமேயும் குற்றங்கமேயும் சீர்ெடுத்துளவாம்.

இப்ெடிக்கு,
இந்து ஆர்மி மறுமைர்ச்சி~

REFORM BC 2018
HOW TO COMPLETE THE PETITION /MACAM MANA NAK
SEMPURNAKAN PETITION INI!
1. Please Take a CLEAR PICTURE of the SIGNED PAGES send to / Tolong ambil
gambar yang jelas muka surat-muka surat yang telah ditandatangan dan
whatsApp kepada nombor dibawah
016 711 4252 or 012 214 4002
2. Please also whatsapp /Tolong whatsApp Sekali matlumat di bawah sekali;
- Name/Nama, No Phone, Alamat.
3. After complete all your Petition Drive : SEND YOUR ORIGINAL SIGNED PAGES
to/ Setelah selesai Petition Drive TOLONG HANTARKAN BORANG ORIGINAL
yang ditandatangani itu kepada alamt dibawah:

Secretariat REFORM BC
24-4, Jalan 14/22, 46100 Petaling Jaya
Selangor.
Before/sebelum: March 7th 2018
4. PRINT as MANY SIGN PAGES as you wish/CETAKLAH HALAMAN
TANDATANGAN Seberapa Jumlah Yang Dikehendaki. VETRI VEL

What PETITION?
Grahana Issue was the BIGGEST HINDU STANDOFF in recent decades after 2007 Hindraf uprising
and what happened on the 128th Batu Caves' Thaipusam on January 31st 2018 (6pm to 12am)
reduced to none was a clear and loud indication that Devastanam
Management under the leaderships of Tan Sri Nadarajah has FAILED and the Hindus nationwide
has spoken:
Devastanam refuses to acknowledge and respect AGAMAM, HINDU TRADITIONS and
underestimated the power of HINDUS and other religious NGOs namely Malaysia Hindu Sangam.
It is unfortunate the damages are done and Batu Caves as an Iconic world-class temple reputation
is been diminished with their arrogant act, Thus, the HINDUS of Malaysia and the UNITED
HINDUS YOUTHS taking another VELVI of reforming Devastanam Management ( REFPRM BC) to
be :
WHY SIGNING PETITION? : as a sign of agreeing to the below ideas.
1.

2.
3.
4.
5.

Replace the current setup into ROS Registered system and not allowing a "black box"
shield behind 1930/1981/2017 High Court Judgment: Allow level playing ground like
all the other temples in Malaysia that are more TRANSPARENT, ACCOUNTABLE and
more DEMOCRATIC by allowing excess as a matter of public record. Private Trust to
be PUBLIC TRUST
Current Devastanam Management must be given a relieve from "FAMILY OWN - SDN
BHD AFFAIRS LIKE" managing and be more representative of HINDUS & HINDUISM.
Making Batu Caves as World and Malaysia's Leading Ritual, Spiritual and Community
Service Center more than just being a BUSINESS CENTRE
Returning Batu Caves back to the real HINDUS after a century of business collections
like ownership.
BatuCaves once again to be the PRIDE and ROLE MODEL for rest of the temples in
Malaysia and the WORLD including seeking ISO Certification Governance.

We act now or never: Please share with your friends and it is not a move against any one
individual: It is a HINDU movement under REFORM HINDU ARMY to correct what been always
been the issues for more than 3 decades. Feel free to seek clarification from us. 016 7114252 or
0126755327 The REFORM HINDU Army
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