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மாண்புமிகு தமிழ் நாடு ஆளுநர் திரு.ஆர்.என்.ரவி,
அவர்களின் இந் திய சுதந் திர தின உரர .
அன்புமிக்க
வணக்கம் .

எனது

நம் முடைய
ககாண்ைாடும்

தமிழக

சககாதர

நாை்டின்
இந்த

அடனவருக்கும்

சககாதரிககள,

சுதந்திரத்

மங் கலத்
என்னுடைய

திருநாடைக்

தருணத்தில் ,

உங் கை்

வாழ் த்துகடையும்

வணக்கங் கடையும் கதரிவித்துக் ககாை் கிறேன்.
இந்தியத்

தாய் ,

சுதந்திரத்

திருநாைின்

அமுதப்

கபருவிழாடவக் ககாண்ைாடுகிோை் . நம் முடைய நாை்டின்
விடுதடல வீரர்களுக்கு அஞ் சலி கசலுத்தும் றநரம் இது; கவைி
உலகிே் கு அறியப் பைாதவர்கை் இவர்கைில் பலர் உண்டு.
நம் முடைய

நாை்டின்

கசறிவுமிக்க

றமன்டமமிக்க

வரலாே் டே,

பண்பாை்டை,

கபருடமமிக்க

சாதடனகடையும் ககாண்ைாடுகிே றநரமிது. வீடு றதாறும்
மூவர்ணக் ககாடி என்னும் வடகயில் , றதசியக் ககாடிக்கு
மரியாடத கசலுத்தி, வரலாறு காணாத உே் சாகத்டத மக்கை்
கவைிப் படுத்தியுை் ைனர். பல் லாயிரக்கணக்கான விடுதடல
வீரர்கைின் வீரத்திலும் , ரத்தத்திலும் உருவானது நம் முடைய
றதசியக் ககாடி. இந்த நன்னாைில் , அவர்கை் அடனவருக்கும்
நம் முடைய

கநஞ் சார்ந்த

நன்றிடயத்

கதரிவித்துக்

ககாை் கிறோம் .
நாை்டின் நில, நீ ர் மே் றும் வான் எல் டலகைில் துடிப் பான
பாதுகாப் டப

நல் குவதே் கும் ,

டசபர்

கவைிகடைக்

காப் பதே் கும் , நம் முடைய முப் படைகை் , துடண ராணுவப்
படைகை் ,

காவல்

ஆகியடவயும்

துடே,

பாதுகாப் பு

நுண்ணறிவு

அடமப் புகை்

அறிவியலாரும்

முடனப் புைன்

கசயல் பை்டுை் ைனர்.இதனால் ,

உை் நாை்டு

காத்துை் ைனர்.

இடேயாண்டம,

இந்தியாவின்

அடமதிடயயும்
ஒே் றுடம,

றநர்டம, அரசடமப் பு விழுமியங் கை் , உை் நாை்டு அடமதி

ஆகியவே் டேக் காப் பதில் தங் கை் இன்னுயிர் ஈந்த மாகபரும்
வீரர்களுக்கும் ,

நம் முடைய

மனமார்ந்த

நன்றியறிதடல

இத்தருணத்தில் உரித்தாக்குகிறோம் .
உலடகறய

ஆை்டிப் படைத்த

கபருந்கதாே் றுக்

காலத்தில் , நம் முடைய மக்கைின் உயிர்கடைக் காப் பாே் றும்
பணியில் , நம் முடைய மருத்துவர்களும் கசவிலியரும் பிே
நலவாழ் வுப்

பணியாைர்களும்

துணிடவயும்
பணியில்

ஈடுபாை்டையும்

தங் கைின்

நலவாழ் வுப்

அசாதாரணமான

கவைிப் படுத்தினர். இந்தப்

இன்னுயிர்

பணியாைர்க்கும்

ஈந்த

மருத்துவர்க்கும்

நம் முடைய

அஞ் சலிடயச்

கசலுத்துகிறோம் .
சூழலுக்றகே் ப
மருந்தாக்கியல்
தந்தது;

றமம் பை்டு

துடே,

உலககங் கும்

வடகயில் ,

தக்க

நம் முடைய

தக்க

நின்ே

மருந்துகடை

உை் ை

மக்கடைப்

தடுப் புமருந்துகடையும்

நன்றிடய

இவர்களுக்குத்

நம் முடைய
உலகிே் குத்
பாதுகாக்கும்
அைித்தது.
கதரிவித்துக்

ககாை் றவாம் .
வைர்ந்து

ககாண்டிருக்கும்

நம் முடைய

மக்கை்கதாடகக்குப் றபாதுமான அைவில் மை்டுமில் லாமல் ,
பிே

நாை்டினருக்கும்

உதவும்

அைவில்

நம் முடைய

விவசாயிகை் உணடவ உே் பத்தி கசய் துை் ைனர். இத்தடகய
சாதடன அைவு உணவு உே் பத்திடயத் தந்துை் ை நம் முடைய
றவைாண் கபருமக்கடை வாழ் த்தி வணங் குகிறோம் .
ஒலிம் பிக் றபாை்டிகை் , பாரா ஒலிம் பிக் றபாை்டிகை் ,
காமன்கவல் த்
றபான்ே

விடையாை்டுகை் ,

பன்னாை்டு

சதுரங் க

விடையாை்டு

ஒலிம் பியாை்

நிகழ் வுகைில்

மிகச்

சிேப் பாகப் பங் றகே் று, நம் முடைய நாை்டுக்குப் கபருடம
றசர்த்துை் ை பவானி றதவி, மாரியப் பன் தங் கறவலு, சரத்
கமல் ,

ற ாஷ்னா

சின்னப் பா,

தீபிகா

பாலிகல் ,

சதீஷ்

சிவலிங் கம் , றக. சசிகிரண், டி. குறகஷ், பி. அதிபன், ஆர்.
பிரக்ஞானந்தா, எஸ்.பி. றசதுராமன், கார்த்திறகயன் முரைி,
ஆர். டவஷாலி ஆகிய வீரர்கடையும் வீராங் கடனகடையும்
எண்ணிப் கபருமிதம் அடைகிறோம் .

றகறலா

இந்தியா

இடைஞர்

விடையாை்டுகைில் ,

டகப் பந்து (வாலி பால் ) றபாை்டிகைிலும் , 4 முடே 400 மீை்ைர்
கதாைர் ஓை்ைத்திலும்

சிேப் பாகப் பங் றகே் று, நம் முடைய

மாநிலத்திே் குப் கபருடம றசர்த்துை் ை டி. மாதவன், கசல் வ
பிரபு,

எல் .

தனுஷ்,

லை்சுமி

பிரபா,

னனி

ரறமஷ்

ஆகிறயாடரக் குறித்தும் கபருடம ககாை் கிறோம் . இவர்கை்
அடனவருக்கும் என்னுடைய வாழ் த்துகடைத் கதரிவித்துக்
ககாை் கிறேன்.
பலருக்கும்

இவர்கைின்

உந்துதலாக

மாநிலத்தில்

கவே் றியானது,

இருக்கும்

இடைஞர்கை்

என்றும் ,

ஆறராக்கியமிக்க

நம் முடைய

விடையாை்டுக்

கலாசாரத்டத வலுப் படுத்தும் என்றும் நம் புகிறேன்.
றமே் கூறிய

விடையாை்டுப்

பங் றகே் ோலும் ,

றபாை்டிகைில்

பதக்கங் கை்

றபாறனாருக்கும்

என்னுடைய

கவல் லமுடியாது
வாழ் த்துகை் .

அடுத்த

றபாை்டிகைில் இவர்கை் கவே் றி கபேவும் வாழ் தது
் கை் .
இந்த மங் கல றவடையில் , மாே் றுத் திேனாைிகைின்
றசடவயில்

தங் கடை

அடனவருக்கும்

அர்ப்பணித்துக்

என்னுடைய

ககாண்டுை் ை

வணக்கங் கடையும்

நன்றிகடையும் உரித்தாக்குகிறேன். மாே் றுத்திேனாைிகை் ,
நம் முடைய சறகாதரர்கை் , சறகாதரிகை் , மகன்கை் மே் றும்
மகை் கை்

ஆவர்.

முழுடமயான

அவர்கை்

குடிமக்கை் .

வாழ் வதே் கும் ,

நாை்டின்

உணர்வதே் கும்

தக்க

அடனவரும்

நாை்டின்

ககௌரவத்றதாடு

அவர்கை்

கபருடமயுடைய
நிடலடய

நாம்

குடிமக்கைாக
அடனவரும்

உருவாக்கறவண்டும் .
ஆை்டிஸ

குடேப் பாடு

ககாண்ை

குழந்டதகைின்

எண்ணிக்டக, அச்சுறுத்தும் அைவில் உலககங் கும் உயர்ந்து
ககாண்டுை் ைது. நம் முடைய நாை்டிலும் , பல லை்சம் ஆை்டிஸக்
குழந்டதகை்
இவர்களுக்கு
ஆராய் ச்சிகை்
கூடுதல்

உை் ைனர்.
உதவிகை்

தக்க

இடையீடுகை்

வழியாக

தரப் பைறவண்டும் .

றமலும்

கசய் யப் பைறவண்டும் .
விழிப் புணர்வு,

ஆை்டிஸம்

குறித்த

சமுதாயத்தில்

ஏே் படுத்தப் பைறவண்டும் . கபண் குழந்டத ஆை்டிஸத்தால்

பாதிக்கப் பை்டிருந்தால் ,

கபே் றோர்கை்

கபரும் பாலும்

இதடன இல் டலகயன்று மறுத்துவிடுகிோர்கை் . இதனால் ,
அந்தக் குழந்டதக்குத் றதடவயான சிகிச்டச மறுக்கப் பை்டு
விடுகிேது. இப் படிப் பை்ை குழந்டதகை் குறித்து உணர்வுைனும்
ஆதரவுைனும்

கசயல் படுமாறு மக்கடை றவண்டுகிறேன்.

இக்குழந்டதகளுக்கு

விடரவான

சிகிச்டசகை்

தரப் பைறவண்டும் . சிகிச்டச தாமதமானால் , குழந்டதக்கு
நன்டம கிடைக்காது.
ஆய் க்குடி

அமர்

றசவா

சங் கத்டதச்

றசர்ந்த

திரு எஸ். ராமகிருஷ்ணன் மே் றும் திரு எஸ். சங் கரராமன்
அவர்களுக்கும் , விழுப் புரம்
றசர்ந்த

திரு

சிருஷ்டி அேக்கை்ைடைடயச்

கார்த்திறகயன்

கறணசன்

அவர்களுக்கும் ,

மாே் றுத் திேனாைிகளுக்கும் ஆை்டிஸக் குழந்டதகளுக்கும்
கபரும்

றசடவ

கசய் து

ககாண்டிருக்கும்

பிேருக்கும்

என்னுடைய அன்பான வணக்கங் கை் .
வசதியான
கிராமப் புே

வாழ் க்டகடய

ஏடழகளுக்கும்

விை்டுக்

புேந்தை் ைப் பை்ைவர்க்கும்

உதவுவதே் காகப் பணிகசய் யும் றஸாற
திரு

ஸ்ரீதர்

றவம் பு

ககாடுத்து,

ா கார்ப்பறரஷன்

றபான்றோருக்கும்

வாழ் த்துகடைத்

கதரிவிப் பதில்

நம் முடைய

நாை்டின்

மகிழ் சசி
்

என்னுடைய
அடைகிறேன்.

ஏடழகளுக்கும்

வசதி

குடேந்றதாருக்கும் கல் வி, பயிே் சி, திேன் றபான்ேவே் டே
அைித்து, அவர்கைின் ஆே் ேடலயும் வலிடமடயயும் நவீன
கதாழில் நுை்பத்தின் வாயிலாக அதிகப் படுத்தி, வாழ் வாதார
வாய் ப் புகடை

றமம் படுத்திக்

ககாண்டிருக்கிே

இவர்களுக்கும் நன்றி.
ஏேத்தாழ 150 குைங் கடையும் ஏரிகடையும் மீை்கைடுக்க
உதவியிருக்கும் இந்திய சுே் றுச்சூழல்

அேக்கை்ைடையின்

திரு அருண் கிருஷ்ணமூர்த்தி, தஞ் சாவூர் கபாம் டமகடைத்
தயாரித்து விே் படன கசய் வதே் குப் கபண்கை் பலருக்கும்
உதவி கசய் துை் ை தஞ் சாவூர் மகைிர் சுய உதவிக் குழுவினர்
ஆகிறயாடரயும் இத்தருணத்தில் மரியாடதறயாடு எண்ணி
வணங் குகிறோம் .

நம் முடைய

இடைஞர்களும்

படைப் பவர்கைாக,

புதியன

யுவதிகளும் ,

விரும் பிகைாக,

புதுடம
முன்டபக்

காை்டிலும் கைத்தில் இேங் குவதே் கு அச்சப் பைாதவர்கைாகத்
திகழ் கிோர்கை் .

கபரிதாகக்

கனவு

காண்கிோர்கை் ;

கபரிதாக சாதடன படைக்கிோர்கை் . சமீப காலங் கைில் மிக
றவகமாக

வைர்ந்துககாண்டிருக்கும்

அடமப் புகை் ,
திேடன

நம் முடைய

இடைஞர்கைின்

கவைிப் படுத்தி,

மூழ் கடிக்கின்ேன.
முதன்டம

–

அப்

படைப் புத்

உலடகறய

வியப் பில்

சூழலில் ,

உலகிறலறய

ஸ்ைார்ை-் அப்

இைத்டத

ஸ்ைார்ை்

இந்தியா

வகிக்கிேது.

இந்தத்

தருணத்தில் , விண்கவைி ஏவுகடண கசலுத்து ஊர்திகடைக்
கை்ைடமப் பதே் காக விண்கவைி தைத்தில் ஸ்ைார்ை் – அப்
நிறுவியுை் ை ஊக்கமிக்க புதுடமயாைர்களும் , கசன்டன ஐ ஐ
டிடயச் றசர்ந்தவர்களுமான திரு ஸ்ரீநாத் ரவிச்சந்திரன், திரு
எஸ்.பி.எம் .

றமாயின்,

திரு

எஸ்

ஆர்

சக்கரவர்த்தி

ஆகிறயாடரப் பாராை்ை விடழகிறேன்.
நண்பர்கறை! பிரமாண்ைமாகப் பரவிய கபருந்கதாே் று,
உலடகறய

புரை்டிப் றபாை்டு,

கபாருைாதாரத்டத

முைக்கிவிை்ை றபாதிலும் , நம் முடைய றவைாண் கபருமக்கை் ,
கதாழிலதிபர்கை் ,

சிறு-குறு

கதாழில்

அடமப் புகை் ,

சுய

கதாழில் முடனவர்கை் , புதியன ஆக்குறவார் றபான்றோரின்
பங் கைிப் பு

காரணமாக,

றவகவைர்ச்சிப்

உலகின்

கபாருைாதாரங் கைில்

முதல்
இந்தியாவும்

மூன்று
இைம்

பிடித்துை் ைது.
மாண்புமிகு பாரதப் பிரதமர் உயர்திரு நறரந்திர றமாடி
அவர்கைின் தடலடமயின்கீழ் , இந்தியா முன்றனாக்கி நடை
றபாடுகிேது.

‘எல் றலாருைனும் ,

எல் றலாரின் முயே் சியாலும் ’ என்னும்

எல் றலாருக்காகவும் ,
தாரக மந்திரத்டத

அடிப் படையாகக் ககாண்டு, ‘ஒறர பாரதம் உன்னத பாரதம் ’
என்னும்

றமன்டம

றமம் பாை்டிலும்
நம் பமுடியாத

காண்கிேது.

மானுைத்திே் கு
அைவுக்கான

உதவுகிே

இலக்குகடை

வைர்ச்சியிலும்
றசடவகைிலும்
நிர்ணயித்துக்

ககாண்டு, அவே் டே எை்டியும் சாதடன படைக்கிேது. பிே
நாடுகளுக்குத்

தடுப் பு

மருந்துகடையும்

மே் ே

மருந்துகடையும் ககாடுத்து உதவுவதாக இருந்தாலும் சரி,
விச்வரூபகமடுத்து
வானிடலச்

அச்சுறுத்திக்

சிக்கடலத்

ககாண்டிருக்கும்

தீர்ப்பதே் கான

துணிகர,

கதாடலறநாக்குத் தடலடமத் தன்டமயாக இருந்தாலும் சரி,
பிே

நாடுகைிலுை் ை

றபாக்குவதே் கான
நம் முடைய

பசித்தவர்கைின்

முன்கனடுப் புகைாக

நாடு

பை்டினிடயப்

இருந்தாலும்

ஆக்கபூர்வமான

சரி,

தடலடமடயப்

கபே் றுை் ைது.
வை்ைார – குறு வை்ைார சமன்குடேகடைக் கடைந்து,
பாலின றவறுபாடுகடை நீ க்கி, சமூக ஒே் றுடமக்கு வழி
றகாலி,

மக்கைின்

எல் டலயே் ே

கே் பனாசக்திடயயும்

படைப் பாே் ேடலயும்

கவைிப் படுத்துவதில் ,

நடுவண்

அரசின் அரவடணப் புமிக்க வைர்ச்சி மே் றும் றமம் பாை்டு
முன்கனடுப் புகை் கபரும் பணியாே் றுகின்ேன. இன்ேைவில் ,
நம் முடைய

மக்கை்கதாடகயில்

நம் முடைய

தாய் மார்களும்

கசம் பாதியாக

சறகாதரிகளும்

இருக்கும்

மகை் களும் ,

கல் வி, அறிவியல் , ஆராய் ச்சி, கதாழில் , பாதுகாப் பு உை் ைிை்ை
அடனத்துத் துடேகைிலும் கவே் றிக் ககாடி நாை்டி, தங் கைின்
சக ஆண் குடிமக்கறைாடு றதாளுக்குத் றதாை் நிகராக நின்று,
வலிடமமிக்க, கசழிப் புமிக்க, அன்புமிக்க புதிய இந்தியாடவ
உருவாக்குவதில்

சரிநிகர் சமானமான பங் குதாரர்கைாக

விைங் குகின்ேனர்.
எந்தகவாரு

நாடும்

திகழறவண்டுகமனில் ,

அதன்

கபருடமமிக்கதாகத்
குடிமக்கை் ,

நன்கு

ஆே் ேல்

திேன்

கே் ேவர்கைாகவும்

தக்க

ககாண்ைவர்கைாகவும்

இருக்கறவண்டும் .

காலத்திே் கு

நம் முடைய

மக்கைின்

மிக

படைப் பு

நீ ண்ை
மே் றும்

கே் பனாசக்தி அைக்கப் பை்டிருந்தது; காலனியாதிக்கக் கல் வி
முடேயின்

வழியில் ,

கவே் றுப்

பை்ைதாரிகடையும்

மனப் பாைக் கிைிகடையும் மை்டுறம உருவாக்குகிே கல் வித்
திை்ைம்

கசயல் பை்ைது.

நம் முடைய

கல் வித்

திை்ைத்டத

நவீனப் படுத்தும் புரை்சிகர முன்கனடுப் றப, றதசியக் கல் விக்
ககாை் டக 2020 என்பதாகும் . இதனால் , ஆறராக்கியமான,
நுண்ணறிவுமிக்க, ஆய் வு நுை்பம் கசறிந்த, அனுபவக் கே் ேல்

வாய் ந்த,

மிக

முக்கியமாக,

குடிமக்கை்

உருவாவார்கை் .

ஏே் ககனறவ

இருக்கும்

பை் ைங் கடைத்

தங் கைின்

கே் ேலிலும்

மூலமும் ,
மூலமும் ,

ஈடுபாை்டுக்கு

வாய் ப் புகை்

மை்டுமல் லாமல் ,

தங் களுக்குப்

ஏே் ே

கவவ் றவறு
கே் பதே் கு

கிடைக்கும் .

நாடைய

றபான்ே

நவீனமான

பாைங் கடையும்

மாணாக்கர்களுக்கு

நிடேந்த

சிடேக்கை்டுமானம்

முடேயின்

துடேகடையும்
இன்டேய

கல் வியிலும்

தகர்ப்பதன்

மதிப் புக்கூை்டு
பிடித்தமான,

தன்னம் பிக்டக

இதனால் ,

சவால் கடையும்

எதிர்ககாை் கிே திேன்கடை மாணாக்கர்கை் கபறுவார்கை் .
றதசிய (புதிய) கல் விக் ககாை் டகயில் , கல் விடய (உயர்
மே் றும் கதாழிநுை்பக் கல் வி உை்பை), வை்ைார கமாழிகைில்
கே் பது

குறித்து

நிறுவனங் கைில்

வலியுறுத்தப் படுகிேது.

உயர்கல் வி

தமிழ் கமாழியின் பயன்பாை்டைப்

புதிய

கல் விக் ககாை் டக ஊக்குவிக்கிேது. தமிழ் கமாழி குறித்த
கபருமிதத்டத

மாணாக்கர்கைிடைறய

கபருமிதத்றதாடு
மருத்துவம் ,

தமிடழக்

கபாறியியல் ,

கே் படத

சை்ைம்

கதாழில் நுை்பக்

றமம் படுத்தவும் ,
ஊக்குவிக்கவும் ,

உை் ைிை்ை

கல் வியில்

அறிவியல் தமிடழ

அறிமுகப் படுத்தறவண்டும் .
மிக்க உே் சாகத்றதாடும் ஆர்வத்றதாடும் புதிய கல் விக்
ககாை் டக மக்கைால் வரறவே் கப் பை்டிருப் படதயும் கல் வி
நிறுவனங் கைால்

நடைமுடேப் படுத்தப் பை்டிருப் படதயும்

காண்டகயில் , மிகுந்த மனநிடேவு ஏே் படுகிேது.
நாை்டில்

நன்கு

கசயல் படுகிே

மாநிலங் கைில் ,

நம் முடைய தமிழ் நாடு மாநிலமும் ஒன்ோகும் . சுகாதாரம் ,
கல் வி,

உை் கை்ைடமப் பு,

கதாழில் மயமாக்கம்

றபான்ே

துடேகைில் நாம் கமச்சத்தக்க றமம் பாை்டை எை்டியுை் றைாம் .
நம் முடைய

மனித

றமம் பாை்டுச்

சுை்டிகை் ,

நாை்டின்

தடலசிேந்த சுை்டிகைிடைறய அடமகின்ேன. இத்தடகய
சாதடனகை் மிகுந்த நிடேடவத் தருகின்ேன. இந்தியாவின்
உயர்வுக்குத் தமிழ் நாை்டின் உயர்வு மிக முக்கியம் என்பது
மை்டுமன்று;

அடிப் படையும் கூை

எனலாம் .

நம் முடைய

பலங் கடையும்

பலவீனங் கடையும்

காணறவண்டும் .
ககாண்டு,

நம் முடைய

நம் முடைய

நாம்

அடையாைம்

பலங் கடை

ஆதாரமாகக்

பலவீனங் கடைக்

கடைய

முே் பைறவண்டும் .
நம் முடைய வைர்ச்சியிலும் றமம் பாை்டிலும் , சமபங் கும்
சமன்பாடும்

இருப் படத

வைர்ச்சியிலும்

நாம்

றமம் பாை்டிலும் ,

காணப் படுகிே

உறுதி

நம் முடைய

உை் வை்ைாரச்

கடையறவண்டும் .
குறிப் பாக,

புேந்தை் ைப் பை்ை

றபான்றோரிடைறய

மக்கைிடைறய,

ஆதி

திராவிைர்

காணப் படுகிே

நீ க்குவதே் கு

மாநிலத்தில்

சீரின்டமகடைக்

பை்டியலினத்தார்,

குடேகடை

கசய் யறவண்டும் .

றமம் பாை்டுக்

முயலறவண்டும் .

அவர்கை்

விடுபைக்கூைாது; விை்டுவிைவும் கூைாது.
மாநிலத்தின்
தீண்ைாடம
கதாைர்ச்சி

சில

பகுதிகைில்

என்பது
என்பது

மனசாை்சியிலும்

காணப் படுகிே

கைந்தகாலத்தின்

மை்டுமல் ல,

அருவருப் புத்

நம் முடைய

முகத்திலும்

இருக்கிே கைங் கமும் ஆகும் . நாகரிகச்

சமூகத்திே் கு, இது ஒத்துக் ககாை் ைப் பைக்கூடியறதா, தாங் கிக்
ககாை் ைக்

கூடியறதா

அவமானத்திே் குரிய

அன்று.
இந்த

நிறுத்தப் பைறவண்டும் .

மனிதாபிமானமே் ே,

வழக்கம்

உைனடியாக

நாம் எல் றலாருமாகச் றசர்ந்து

இந்தத் தீடமடய ஒழிக்கறவண்டும் .
நம் முடைய
உை் கை்ைடமப் பு

மாநிலத்தில் ,
மிகச்

உயர்கல் வித்

சிேப் பாக

துடே

இருக்கிேது

என்பது

நிடேவான ஒன்று. இப் றபாது நம் முடைய அணுகுமுடே,
தரத்டத

உயர்த்துவதாக

இருக்கறவண்டும் .

உயர்கல் விடய

றமலும்

ஆக்கறவண்டுகமனில் ,

உயர்கல் வி

கதாழிலகங் களுக்கும்

இடையிலான

நம் முடைய

பயனுடையதாக
நிறுவனங் களுக்கும்
ஒருங் கிடணப் பில்

கவனம் கசலுத்தறவண்டும் .
இன்டேய

நிடலயில் ,

’ஸ்கைம் ’

(அறிவியல் ,

கதாழில் நுை்பம் , கபாறியியல் , கணிதம் ) பின்னணியில் உை் ை
மாணாக்கர்களுக்குத்

கதாழில்

மே் றும்

வாழ் வாதார

வாய் ப் புகை் கூடுதல் என்படத நாம் அறிறவாம் . றமலும்
றமலும்

மாணாக்கர்கை் ,

ஸ்கைம்

படிப் புகடை

றநாக்கிச்

கசல் லும் படியான நைவடிக்டககடைப் பை் ைிக்கூைங் கைில்
நாம் றமே் ககாை் ைறவண்டும் .
தனியார்

முதலீடுகடை

ஈர்ப்பதே் கான

அடனத்து

வசதிகளும் நம் முடைய மாநிலத்தில் உை் ைன – சாடல, ரயில் ,
விமான

மே் றும்

கைல் வழித்

தைங் கை்

றபான்ே

தக்க

உை் கை்ைடமப் புகை் , தை்டுப் பாைே் ே மின்சாரம் , திேன்மிக்க
மனித வைம் , கதாழிலக உேவுகைின் ஆறராக்கியச் சூழல்
றபான்ேவே் டேக்

கூேலாம் .

வாழ் க்டகடயயும்
முதலீடுகை்
சில,

எனினும் ,

வாழ் வாதாரத்டதயும்

மக்கைின்

உயர்த்துவதே் கு

அவசியம் . நம் முடைய அண்டை மாநிலங் கை்

நம் டமக்

ஈர்க்கின்ேன.
அவே் டேச்

காை்டிலும்
இதே் கான

சீர்

பல

மைங் கு

முதலீடுகடை

காரணங் கடைக்

கசய் து,

மாநிலத்தின்

கண்ைறிந்து,

வைர்ச்சிக்காக,

முதலீடுகடை றமம் படுத்தறவண்டும் .
என்னருடம

சறகாதர

சறகாதரிகறை!

தமிழ் நாை்டின்

மக்கைாகிய நாம் , வைமிக்க கமாழிடயயும் பண்பாை்டையும்
நம் முடைய

கசல் வங் கைாகப்

வாழ் கமாழிகைில் ,

தமிறழ

கபே் றுை் றைாம் .

கதான்டமமிக்கது

உலகின்
எனலாம் .

படழடமயானது என்பது மை்டுமல் லாமல் , தமிழ்
கசழுடமயும்
கதாை்டு

வைடமயும்

நமக்குக்

கசறிந்ததாகும் .

கிை்டியிருக்கும்

கமாழி

சங் ககாலம்

தமிழ்

இலக்கியம் ,

இத்தடகய இலக்கிய, அறிவார்ந்த, தத்துவ,கடல, ஆன்மீகச்
கசழுடமகளுக்குச்

சான்ோகும் .

நம் முடைய

பண்பாடும்

மிகவும் கதான்டமயானது. ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகை்
பழடமயான நம் முடைய திருக்றகாயில் கை்

பலவே் டேச்

சுே் றிறய நம் முடைய கடலயும் பண்பாடும் கசழித்துை் ைன.
நம்

திருக்றகாயில் கைின்

அழகியல்
நிகரில் டல.

கை்டுமான

மகத்துவத்திே் கும்
பண்பாடு

உடேவிைங் கைாகறவ

றசர

உலகில்
மே் றும்
றசாழ

றமன்டமக்கும்
றவகேங் குறம
ஆன்மீகத்தின்

பாண்டிய

பல் லவ

மன்னர்கை் திருக்றகாயில் கடைக் கை்டியுை் ைனர். தவிரவும் ,
ஒவ் கவாரு

குடும் பத்திலும்

கிராமத்திலுமாக,

எண்ணே் ே

குலகதய் வங் களும்

உை் ைனர்.

இடவ

பண்பாை்டின்

முக்கியமான,

யாவும் ,

தமிழ்

பிரிக்கமுடியாத

அங் கங் கைாகும் . இப் படிப் பை்ை ஆன்மீகத்டதக் ககாண்றை
நம் முடைய கசவ் வியல் கடல, இடச, பாை்டு, நைனம் ஆகிய
யாவும்

உருவாகியுை் ைன;

இவே் டேகயல் லாம்

உந்துதல்

காக்கவும்

கபே் றுை் ைன.

றமம் படுத்தவும்

ஆே் ேல்

கபேச் கசய் யவும் நமக்குக் கைடமகை் உை் ைன.
என்னருடம

இடைய

நண்பர்கறை!

சுதந்திரத்தின்

75ஆவது ஆண்டுவிழாடவ எை்டிவிை்ை நிடலயில் , அடுத்த 25
ஆண்டுகளுக்கான

அமிர்த

காலத்டத

அடைந்துை் றைாம் .

வருகிே

இந்தக்

இப் றபாது

கால்

நாம்

நூே் ோண்டு

உங் களுடையது! நம் முடைய நாை்டின் வருங் காலம் உங் கை்
டககைில்

உை் ைது.

2047-ல் ,

அதாவது,

நூே் ோண்டைக்

ககாண்ைாடுகிே

தடலடமயின்

உசியில்

சுதந்திரத்தின்

தருணத்தில் ,

இந்தியா

உலகத்

இலங் கறவண்டும் .

உங் களுடைய கால் நூே் ோண்டு என்பதால் , உங் களுடைய
ஆக்கறம,

நாை்டின்

அடமப் டபயும்

உயர்டவயும்

நிர்ணயிக்கும் .
உங் கடைகயல் லாம் ,
எழும் பவும் ,

கனவுகடை

நே் கனவு

நனவாக்கிக்

காணவும் ,

ககாை் ை

உடழக்கவும்

றவண்டுகிறேன். சுவாமி விறவகானந்தர் விடுத்த அடேகூவல்
றபால் , ‘றநாக்கம் நிடேறவறும் வடர நிே் காதீர்கை் ’.
இதுவடர

காணாத

தரக்கூடிய ஆண்டுகறை,

வாய் ப் புகடை

உங் களுக்குத்

இனி வருகிே ஆண்டுகைாகும் .

வைர்ச்சிக்கும் றமம் பாை்டுக்குமான புதிய வாய் ப் புகடைப்
பயன்படுத்திக் ககாை் கிே அறத றநரத்தில் , அரசடமப் புச்
சை்ைத்தில் கபாதியப் கபே் றுை் ை, நாை்டிே் கான அடிப் படைக்
கைடமகடை நீ ங் கை் மேந்துவிைலாகாது. கநடுநாை்கைாக,
நம் முடைய

உரிடமகடைப்

பே் றி

அறிந்துை் றைாம் ;

நம் முடைய கைடமகை் குறித்தும் விழிப் புணர்வு றவண்டும் .
உரிடமகளுக்கும்

கைடமகளுக்கும்

இடையில் ,

கபாருத்தமான சமன்பாடு இருந்தால் மை்டுறம, நாை்டிே் கு
முழுடமயான வைர்ச்சியும் றமம் பாடும் கிை்டும் .

நம் முடைய
வரிகைில் ,

நாை்டின்
பாரதப்

உணர்வுநிடலடய,

பிரதமர்

அவர்கை்

கீழ் க்காணும்

மிகச்

சரியாகத்

தந்துை் ைார்கை் :
”இதுறவ

றநரம் ,
சரியான
றநரம் ;
பாரதத்தின்
கபான் னான றநரம் , எண்ணே் ே கரங் கைின் ஆே் ேல் இங் கு
உை் ைது. எங் கும் நாை்டுப் பே் று பரவியுை் ைது. உங் கைால்
சாதிக்க முடியாது என் று எதுவுமில் டல. நீ ங் கை் எழுந்து
உடழக்கத் கதாைங் குங் கை் . உங் கை் திேடன அறிந்து
ககாை் ளுங் கை் . உங் கை் கைடமடய உணருங் கை் . இதுறவ
பாரதத்தின் கபான் னான றநரம் , இதுறவ றநரம் , சரியான
றநரம் ”.
அன்பு

நண்பர்கறை,

அடனவருக்கும்

மீண்டும்

என்னுடைய

ஒருமுடே

உங் கை்

நல் வாழ் த்துகடையும்

அன்டபயும் கதரிவித்துக் ககாை் கிறேன்.

ஆளுநர்மாளிகை, சென்கன-22
14.08.2022
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