
இந்ிா, இந்ிா ற்றும் இந்ிாவ ல்னாம்! - ி.ழுி 
 

ன்ணிில் இன்று னம்னாக னன்னணடுக் கப்தடும் வதாரின் னெனம் ன்ண?... ிிணத்ின் உண்மாண ிரி ார்?... அந் ிரிம னநிடிக்க 

உனகத் ிர்கள் இன்று னெய் வண்டிது உண்மில் ன்ண?... ன்ந ிடங்கமப இங்வக ஆாய்கின்நார் ி.ழுி. 

Follow up: 

"னிணம்" னெய்ிப் திரிவு ிகக் கணாக - ஆானர்ாண கல்கபின் அடிப்தமடில் - வெகரித் ிதங்கபின் தடி கடந் எரு ா கானத்ிற்குள், 

அாது 2009 ஆம் ஆண்டு திநந் தின்ணர் ட்டும் இனங்மகில் 439 ிர்கள் தடுனகாமன னெய்ப்தட்டு ிட்டணர். 

தச்ெிபம் குந்மகளும், தானகர்களும், ெிறுர்களும், னிவார்களும் ண தடுகாப்தடுத்ப்தட்ட ிர்கபின் ண்ிக்மக 1,772. 

அாது - ொெரிாக - எவ்னாரு ாளும் 14 ிர்கள் னகால்னப்தட்டு, 57 ிர்கள் காப்தடுத்ப்தட்டுள்பணர். 

இவவமப - இந் எவ்னாரு ாளும் - வதார்க்கபத்ில் ழீ்ந்து வதாண, ிழுப்னண்தட்ட னனிப் வதாாபிகபின் ண்ிக்மக இங்வக 

வெர்க்கப்தடில்மன. இநந்து வதாண, வதார்க்காமடந் அர்களும் ிர்கவப. 

இது ி - ன்ணிில் இருந்து னபிவநி 160 மாண ிழ் இபம் னதண்களும், இமபஞர்களும் - இகெிாண ெித்ிம னகாம்களுக்குக் 

னகாண்டு னெல்னப்தட்டு - ம னெய்ப்தட்டு னகான்று னமக்கப்தட்டாக னபிில் னொல்ன னடிா ஆாங்கபில் இருந்து ம்தகாண கல்கள் 

உண்டு. 

னபிாக - இது ஏர் இணப்தடுனகாமனப் வதாவ அன்நி வனநான்றும் அல்ன. 

ஆணால் - இந் இணப் தடுனகாமனப் வதாம டத்துது ார் ன்திலும், அற்கு ிாக ாம் னெய் வண்டிது ன்ண ன்திலும் ான் க்கு 

னபிவு வம. 

"அன்மண வொணிாின் ஆன்ா கமப்வதாில்மன" 

இது இந்ிாின் வதார்; ெிநினங்கா எரு னதாம்ம ட்டுவ. 

இந்ப் வதார் எரு னடிவுக்கு ருற்கு இந்ிா ிடப்வதாவ இல்மன: அாது, ெிநினங்கா ிரும்திணாலும் கூட இந்ப் வதார் ிற்கப் 

வதாில்மன. 

இந்ிப் தமட அிகாரிகள் - ன்ணிப் வதார் னமணில் - னறுவண திாண கட்டமப மங்கபில் ட்டுன்நி - வடிாண வதார்ச் 

னெற்தாடுகபிவனவ ஈடுதடுகின்நணர். 

இந்ி உபவு ானூர்ிகள் னனிகபின் கட்டுப்தாட்டுப் திவெத்ம 24 ி வனம் கண்காித்தடிவ உள்பண. 

இந்ி கடற் கண்காிப்ன கது ீ(Radar) கருிகள் ங்காப ரிகுடாம 24 ித்ிானனம் கண்காித் ண்ம் உள்பண. 

இந்ிாின் கண்களுக்கு ப்தி எரு ீன்திடிப் தடகு கூட அங்கு ீந் னடிாது. 

இந்த் கல்கள் ல்னாவ ிடுமனப் னனிகளுக்குத் னபிாகத் னரிந்ிருப்தினும் கூட - அெில் இாஜந்ி வாக்கங்கள் கருி - ெின 

ிடங்கமப னபிப்தமடாகச் னொல்ன னடிார்கபாக அர்கள் உள்பணர். 

எரு னநத்ில் வதாம டத்ிக்னகாண்டு - றுனநத்ில், அமணத்துனக ாடுகபிடம் இருந்து க்கூடி அழுத்ங்கள் ல்னாற்மநனேம் 

னநிடிப்தற்காண இாஜந்ி ஆவனாெமணகமபனேம் ெிநினங்காவுக்கு ங்குகின்நது இந்ிா. 

னதாருபாாம் ெீிந்து ெிநினங்கா ழீ்ந்ாலும், அமண னட்டுக்னகாடுத்து தூக்கிிட்டு - இந்ிா இந்ப் வதாம டத்தும். 

ஆட்தனம் குமநந்து ெிங்கபப் தமட ித்ாலும், ன் தமடகமப இந்ிா வதாருக்கு அனுப்னம். 

ணக்காக ாம் இருக்கிவநாம் ன்ந ம்திக்மகிவனவ இன் ெிரிக்கின்நான் 

தி மனாகத் ிர்கள் ன்ணிில் குிந்ாலும் ெரி, னத்துக்குார்கபாக "ொஸ்ிரி தன்" னற்நத்ில் ிர்கள் ரிந்ாலும் ெரி - அன்மண 

வொணிாின் ஆன்ா கமப் வதாில்மன. 

ிழ்த் வெி ழுச்ெித் ீம அமத்து அடக்கும் ம - காங்கிெின் இந்ி ல்னாிக்கம் ஏப்வதாில்மன. 

திதாகணின் ெப்னதட்டிில் கமடெி ஆிம அடிக்கும் ம - வொணிா காந்ி ிம்ிாக தூங்கப் வதாில்மன. 

ன்வநா இநந்து வதாண ாஜவீ் காந்ிக்காக - வற்றும் இன்றும் ாமபக்கும், இணி ன்றும் ிர்கமபப் தி ீர்த்துக்னகாண்வட இருக்கப் வதாகின்நது 

காங்கிெின் இந்ிா. 

ெிவ்ெங்கர் வணமணனேம், திாப் னகர்ஜிமனேம், ிழ்ாட்டு க்கள் னகாடுத் உவு னெட்மடகமபனேம் ெிநினங்காவுக்கு தகிங்காக அனுப்தி - 

ற்ந ாட்டுக்கார்கமபத் ள்பி ிற்க மத்து ிட்டது இந்ிா. 

வார்வின் ரிக் னொல்னகய்ம் - ிக அண்மில் - னனிகபிடம் வடிாகவ னொல்னிிட்டார், "இப்வதாது து மகில் துவுவ இல்மன", 

ன்று. 

உனகத் ிர்கவப! இது க்குரி வம்: இதுவ ான் க்காண வம்! 

க்காக ழுந்துிட்ட ழு வகாடி ிகத் ிர்களுடன் வெர்ந்து - உனகத் ிர்கள் ாம் - ம்மப் தி ீர்க்க னமணனேம் இந்ிாின் இந் குரூ 
னநிக்கு எவடிாக னடிவு கட்ட வண்டும். 

ஊரில் மடனதறும் ிகழ்வுகபின் னெய்ிகமபப் தார்த்து, னகாிப்தமடந்து - ாது னெய்ாக வண்டும் ன்ந உர்வுப் னதருக்வகாடு மாது 

னெய்து னகாண்டிருக்கின்வநாம். 

உனகு ங்கும் - கணரீ்ப்ன ிகழ்வுகள் னெய்து, ஆர்ப்தாட்டப் வதிகள் மத்து, னுக்கடிங்கள் ழுி, ணிச் ெங்கினிகள் திடித்து - ங்கள் 

வகாதத்மனேம், ஆங்கத்மனேம் திமாண இடங்கபின் ீது ாம் காட்டிக்னகாண்டிருக்கின்வநாம். 

ெிநினங்கா அெின் ீது அழுத்ம் வதாட்டு ிர் இணப் தடுனகாமனமத் டுத்து ிறுத்ாறு உனக ாடுகமபனேம், க்கி ாடுகள் ெமதமனேம் ாம் 

வண்டுகின்வநாம். 

இந்ிா டத்தும் வதார்: இணி டக்க னடிாள் ஆணாள் ங்மக 

ஆணால் - ிர் இணப் தடுனகாமனம ிகழ்த்துது ெிநினங்கா அல்ன; அது இந்ிாவ ன்தம ாம் உ வண்டும். 

ெிநினங்கா இப்வதாது னறும் னதாம்ம ட்டுவ; இது இந்ிா இக்கும் வதார் ன்தது ல்வனாருக்குவ னரினேம். 

இப்வதாதுள்ப சூனில் - னன்ணாெிாில், இந்ிாம ீநி துவுவ டக்கப்வதாில்மன. 

வற்குனக ாடுகள் ன்நாலும் ெரி, க்கி ாடுகள் ெமத ன்நாலும் ெரி - 

ஆகவும் ிஞ்ெிப் வதாணால் - து ஆய்க்கிமண ாங்கால் - எரு அநிக்மகம ிடுார்கள்; கமன னரிிப்தார்கள். அற்கு வல் அர்கள் 

துவுவ னெய் ாட்டார்கள்; அர்கபால் துவும் னெய்வும் இனாது. 

இந்ிா, இந்ிா ற்றும் இந்ிாவ ல்னாம். 

"னள்மப ாபிமக" னன்நனிலும், "டவுிங் ஸ்ட்நடீ்"டிலும், எட்டாாின் ீிகபிலும் ற்றும் வற்குனகின் ொமனகபிலும் ாம் டத்தும் 

வதிகள் உண்மில் அந்ந் ாடுகபின் அசுகளுக்குச் ெங்கடங்கமபவ ற்தடுத்தும். 

ம் ீது எரு மகாண ெிணத்மக்கூட - அந்ந் ாட்டு அசுகபிணதும், அந்ந் ாட்டு க்கபிணதும் ணங்கபில் - உருாக்கப் தார்க்கும். எரு 

மகில் - வமற்ந தமக உர்மக்கூட, அது ிர்களுக்கும், வற்குனகிற்கும் இமடில் ற்தடுத்தும். 
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வற்குனக அசுகபின் ஆவு தின்ணால் க்கு வம: இப்வதாது, துவும் னெய் னடிா சூனில் அர்கள் இருக்கும் வதாது - அர்கமபச் 

ெங்கடப்தடுத்துது க்கு ன்மமச் னெய்ாது; அது அகும் அல்ன. 

ணவ - அபவுக்கு அிகாண னாந்மக் னகாடுக்கால் ஏரு தூ வாக்கப் தார்மவாடு வற்குனமக ாம் ிட்டுமக்க வண்டும். 

இப்வதாது - 

து துடிப்ன - ெக்ி - கணம் மணனேம் வறு இடங்கள் வாக்கிச் ெிந ிடால் - ல்னாற்மநனேம் இந்ிாம வாக்கிவ ாம் னெலுத் 

வண்டும். 

உனகத் ிர்கபின் னதாங்கும் உர்வு ழுச்ெிமப் தன ிமெகபிலும் த ிட்டு, ல்னா இடங்கபிலும், ல்னாற்மநனேம் 

னெய்துனகாண்டிருக்கால் - 

அம எருங்வக குித்து - ெரிாண இனக்மக வாக்கி க மக்க வண்டி னதாறுப்ன அந்ந் ாடுகபிலுள்ப ிழ் னெற்தாட்டாபர்கபின் 

மககபிவனவ இப்வதாது உள்பது. 

அந் ெரிாண இனக்கு - இந்ிா. 

ன்றுில்னா அபவுக்கு வதனழுச்ெி னகாண்டுள்ப ிக க்களுக்குப் தின்ணால் உனகத் ிர்கள் உடவணவ அிிப வண்டும். க்காகப் 

வதாாடும் அர்கவபாடு ாம் என்நிம வண்டும். 

ிடுமனப் னனிகபின் வகானாகனாண எரு வதார் னற்நிக்காக இண்டு ருடங்கள் ாம் காத்ிருந்வாம்: துவுவ டக்கில்மன; டக்க இந்ிா 
ிடில்மன. 

இப்வதாது - காங்கிஸ் ஆட்ெிின் வகனாண எரு ழீ்ச்ெிக்காக ான்கு ாங்கள் காத்ிருக்க க்கு அகாெம் துவும் இல்மன; அன் திநகு கூட 

ாது டக்கும் ன்தற்கு ந் உத்னம் இல்மன. 

உனகு ங்கும் உள்ப இந்ித் தூகங்கமப ாம் இப்வதாவ னற்றுமகக்கு உள்பாக்க வண்டும். 

னாடர்ச்ெிாக - இமடிடால் - எருங்கு ிட்டப்தட்ட னெல் சீ்வொடு - அம ாம் தல்னாிக்கக்கில் ிண்டு னெய் வண்டும். 

னண்டன் க ீிகபில், எரு னட்ெம் வதர், எவ ாபில் ிண்டு திரித்ாணி க்கபின் அன்நாட ாழ்வுக்குச் ெிங்கள் ருமத் ிர்த்து ிட்டு - 

னண்டணில் உள்ப இந்ித் தூகத்ம 5 ஆிம் வதாக எரு சுற்ெி னமநில் 20 ாட்களுக்கு னற்றுமகிட வண்டும். 

அவவதான - னாநான்வா க ீிகபில், 80 ஆிம் வதர், எவ ாபில் ிண்டு கணடி க்கபின் அன்நாட ாழ்வுக்கு அலுப்னத் ருமத் ிர்த்து 

ிட்டு - கணடாவுக்காண இந்ித் தூகத்ம 4 ஆிாக எரு சுற்ெி னமநில் 20 ாட்களுக்கு னற்றுமகிட வண்டும். 

இவ வதான எவ்னாரு ாடுகபிலும் னெய் வண்டும். 

ிர் திச்ெிமண ி வறு மப் தற்நினேவ ெிந்ிக்க னடிா - ாபாந் அலுல்கபில் ெித்ம காட்ட னடிா - னெனிப்ன ிமனமக்கு 

னபிாட்டு இந்ித் தூகங்கமப ாம் உள்பாக்க வண்டும். 

து இமடிடா னற்றுமககள் னெனம் - தூக அிகாரிகமபனேம், தூதுர்கமபனேம் னெற்தட னடிா அபவு ரிச்ெலுக்கும், ெிணத்ிற்கும் 

உள்பாக்க வண்டும். 

து தூகங்களுக்வக னென்று னடிாதுள்ப - து திகமப ஆற்ந னடிாதுள்ப து மகானாகாத்ணத்ம அர்கள் னடல்னித் 

மனமக்கு னமநிட மக்க வண்டும். 

ிழ் இணத்மப் தடுனகாமன னெய்து அிக்கும் வதாரின் சூத்ிாரி ெிநினங்கா அல்ன; இந்ிா ான் ன்தம இந் உனகின் னற்நத்ில் ாம் ஏங்கி 
எனிக்க வண்டும். 

இந்ிா டத்தும் இந்ப் தடுனகாமனப் வதாரின் திம இந்ிாின் மனிவனவ ாம் சுத் வண்டும். 

ஏரு தம்னதரும் இணத்ம அிக்கும் ாடு ன்ந அாண னட்கத்ம இந்ிாின் னகத்ில் ாம் னெ வண்டும். 

அமண வாக்கிவ து னெற்தாடுகள் ாவும் அம வண்டும். 

உண்மில் - வற்குனகத் மனர்களுக்கும், னகாள்மக குப்தாபர்களுக்கும் ாம் வடிாக மணவ னொல்ன வண்டிில்மன: 

உனகு ங்கும் உள்ப இந்ித் தூகங்கள் னன்ணால் தல்னாிக்கக்கில் ிண்டு ாம் டத்தும் னற்றுமகப் வதாாட்டவ - னொல்ன வண்டி 

னெய்ிம அந்ந் ாட்டுத் மனர்களுக்குச் னொல்லும். 

தடுனகாமனப் திம இந்ிா ீது சுத்ி - இந்ிாம கூணிக்குறுக மத்து - ிர்கபின் ிடத்ில் இந்ிாின் ிருப்தத்ம ீநி 

னடிவுகமப டுக்கும் சூலுக்குள் வற்குனக ாடுகமப ாம் ிர்ப்தந்ிக்க வண்டும். 

வற்குனக ாடுகமப அவ்ாநாண னடிவுகமப டுக்க மப்தன் னெனம் - வொணிா காந்ிின் குரூ ிருப்தங்கமப ீநி னடிவுகமப டுக்கும் 

சூலுக்குள் காங்கிஸ் மனமம ாம் ிர்ப்தந்ிக்க வண்டும். 

ாம் னபிாக இருப்வதாம் - 

ெிநினங்கா அல்ன, இந்ிாவ ிர்கபின் ிரி. அமணவ ாம் இனக்கு மக்க வண்டும். வற்குனக ாடுகமபனேம், அன் மனர்கமபனேம் 

வாக்கி து கணத்மனேம், ெக்ிமனேம் ெிநிடால் - இந்ிாம வாக்கிவ து ண்ங்கமபனேம், னெல்கமபனேம் ாம் எருங்கு குிக்க 

வண்டும். 

எவடிாக - இந்ப் திச்ெிமணக்கு எவடிாக னடிவு கட்ட வண்டும். 

இந்ிாம வாக்கி து னெய்ி - உனகம் னழுிலும் - என்நாகவ இருக்க வண்டும்: 

ிீ ிடுமனப் னனிகள் ீாண மடம ீக்கு! 

ிீ ிடுமனப் வதாாட்டத்ம அங்கீகரி! 

ெிநினங்காவுக்காண வதார் உிகள் அமணத்மனேம் ிறுத்து! 

ஏவ்னாரு ாளும் 15 ிர்கள் ொகின்நணர். ஏய்ந்ிருந்து வாெிக்க க்கு வில்மன. அர்கமபனேம், ம் வெத்மனேம் காக்கும் ினேம் 

க்குத் னரிகின்நது. னெற்தடுவாம், இப்வதாவ! 

கருத்துக்கமப இந் னகரிக்கு அனுப்தனாம்: t.r.vazhuthi@gmail.com 
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