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ாண்புமிகு மிழ்ாடு முனமச்சர் 

திரு. மு.க. ஸ்டாலின் அர்கள் 

சுந்தி திண திருாளில் ஆற்றி உம 

(15.8.2021) 

ாயின் ணிக்ககாடி தாரீர் - அமத் 

ாழ்ந்து தணிந்து புகழ்ந்திட ாரீர்! 

ஏங்கி பர்ந்தார் கம்தம் - அன் 

உச்சியின் தல் ந்த ாம் ன்தந 

தாங்கின் ழுதித் திகழும் - கசய் 

தட்கடாளி வீசிப் தநந்து தாரீர்! 

கம்தத்தின் கீழ்நிற்நல் காணீர் - ங்கும் 

காரும் வீர் கதருந்திருக் கூட்டம்! 

ம்தற்குரிர் அவ்வீர் - ங்கள் 

ல்லுயிர் ஈந்தும் ககாடியிமணக் காப்தர்! 

ானூறு ஆண்டுகள் தம ககாண்ட இந்க் தகாட்மடயில் இந்தி ாட்டின் 

மூண்க் ககாடிம ற்றி மக்க ங்கபது உயிமயும் இத்த்மயும் - 

ாழ்க்மகமயும் கசல்தாட்மடயும் ங்கி இந் ாட்டின் திாகிகள் 

அமணருக்கும் ான் ணது வீ க்கத்மச் கசலுத்துகிதநன்! 

இந் ாட்சிம கதாருந்தி தகாட்மடயில் விண்முட்ட அமந்துள்ப 

கம்தத்தில் ககாடிதற்றும் ாய்ப்பிமண ணக்கு ங்கி மிழ்ாட்டு 



க்களுக்கு ன் கஞ்சம் நிமநந் ன்றி கனந் க்கத்மத் கரிவித்துக் 

ககாள்கிதநன்! 

மிழ்ாடு சட்டன்நப் ததமத் மனர் அர்கதப! 

கசன்மண உர்நீதின்நத்தின் மனம நீதிததி அர்கதப! நீதிசர்கதப! 

       அமச்சர் கதருக்கதப! 

ாடாளுன்ந, சட்டன்ந  உறுப்பிணர்கதப! 

மனமச் கசனாபர்       அசு அதிகாரிகதப! 

கால்துமநத் மனர்       கால் அதிகாரிகதப! 

சிநப்பு விருந்திணர்கதப! 

சுந்திப் ததாாட்டத் திாகிகதப! அர்கபது குடும்தத்திணத! 

ாச் கசல்ங்கதப! க்கம்! 

இந்திா ணது 75-ஆது சுந்தி ாமபக் ககாண்டாடும் கத்ாண 

இப்கதாழுதில், தகாட்மடக் ககாத்பத்தில் ககாடிதற்றும் ாகதரும் ாய்ப்பு 

ணக்குக் கிமடத்ம நிமணத்து கிழ்கிதநன். சுந்தி ாபன்று ார் 

முனமச்சாக இருக்கிநார்கதபா, அர்கள்ான் ககாடிதற்ந தண்டும் ன்ந  

சுந்தித்ம ாங்கிக் ககாடுத்ர்ான்        முத்மிறிஞர்       

கமனஞர் அர்கள். 

ஆகஸ்ட்-15 சுந்தி ாபன்று முனமச்சரும், ஜணரி-26 குடிசு 

ாபன்று ஆளுரும் ககாடிதற்நனாம் ன்ந ஆதனாசமணம  

அன்மந இந்திப் பிர் இந்திா காந்தி அம்மார் அர்களுக்கு டுத்துச் 

கசால்லி அமண ற்றுக்ககாள்ப மத்ர்        மனர் கமனஞர். 

15.8.1974 அன்று முன்முனாக இந்க் தகாட்மடயில் எரு முனமச்சாகக் 

ககாடிதற்றிணார் முனமச்சர் கமனஞர் அர்கள். அன்பிநகு த்மணதா 

முனமச்சர்கள் ந்ாலும், அர்களுக்கும் ககாடிதற்றும் ாய்ப்மதப் கதற்றுத் 

ந்ர்              கமனஞர் அர்கள். மிழ்ாட்டு 

முனமச்சர்களுக்கு ட்டுல்ன, இந்திாவின் அமணத்து ாநின 



முனமச்சர்களுக்கும் அந் உரிமமப் கதற்றுக் ககாடுத் ாகதரும் 

சுந்திச் சிந்மணாபர்ான்        மனர் கமனஞர் அர்கள். அம 

ங்கி ணது உமமத் காடங்குகிதநன். 

இன்று, இந்தி சுந்தித்தின் 75-ஆது ஆண்டு விாம ாம் 

ககாண்டாடிக் ககாண்டு இருக்கிதநாம். இது ட்டுல்ன, இன்னும் ாபாண 

கதருமகள் இந் ஆண்டுக்கு    . மிழ்ாடு சட்டன்நத்தின் நூற்நாண்டு 

விாவிமண ாண்புமிகு குடிசுத் மனர் அர்கமப  அமத்து சின 

ாட்களுக்கு முன்ணால் டத்திதணாம்! திாவிட இக்கத்தின் ஆணிதாகத் 

திகழ்ந் நீதிக்கட்சி ஆட்சிக்கு ந்ன் நூற்நாண்டு விாவும் இந் 

ஆண்டுான்! கன்ணாப்பிரிக்காவில் இருந்து திரும்பி காத்ா காந்தி அர்கள், 

துமக்கு ருமக ந்ததாது மத் மிழ் க்கமபப் தார்த்து ணது உர்க 

ஆமடமக் கமபந்து அமாமடம உடுத்த் காடங்கின் நூற்நாண்டும் 

இந் ஆண்டுான்! கசக்கிழுத் கசம்ல், கப்ததனாட்டி மின் ன்கநல்னாம் 

ததாற்நப்தடும் .உ.சிம்தணார் அர்களுக்கு 150-ஆது பிநந்ாள் 

ககாண்டாட இருப்ததும் இந் ஆண்டு ான்! சுந்திம் அமடற்கு 

முன்ணாகத, ஆணந் சுந்திம் அமடந்து விட்தடாம் ன்று தாடி காகவி 

சுப்பிணி தாதி மநந்து 100 ஆண்டுகள் ஆகிநது  

இந் ஆண்தடாடு! இப்தடி வ்பதா னாற்றுப்  

புகழ் கதற்ந ஆண்டாக இந் 2021 அமந்துள்பது! 

னிப்தட்ட முமநயில் ணக்கு ற்தடும்  கதருமிம் ன்ண  ன்நால் து 

அசு ஆநாது முமநாக ஆட்சிப்கதாறுப்பில் அர்ந்து இருக்கிநது. ணது 

கதாது ாழ்க்மகயில் அம நூற்நாண்டு கானம் உமத் ான், அப்தடி உமத் 

ான் மிழ்ாட்டு க்கபால் முனமச்சாக ற்றுக் ககாள்பப்தட்டுள்தபன் 

ன்ந கிழ்ச்சியுடன் இந் விாவில் ான் கனந்து ககாண்டிருக்கிதநன். 

75-ஆது சுந்தி ாமப நிமணவுகூரும் மகயில் மிகப்கதரி தூம 

இன்று உருாக்கி இருக்கிதநாம். அது கறும் கல்னாலும் சிகண்டாலும் 



கசங்கல்னாலும் கட்டப்தட்டது அல்ன. ம்முமட விடுமனப் ததாாட்ட 

வீர்களின் இத்த்ால், லும்தால், சமால் உருாக்கப்தட்டதுான்  

அந்த் தூண்! 

சுந்திம்  அமடந்து 75 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டண. ஆணால் அற்கு  

150 ஆண்டுகளுக்கு முன்ணாகத விடுமனக்காகப் ததாாடி ண்ான் 

ம்முமட மிழ் ண். 

பூலித்தர் 

தலுாச்சிார் 

வீதாண்டி கட்டகதாம்ன் 

பததி சுந்லிங்கம் 

ஊமத்தும 

தீன் சின்ணமன 

சின்ண ருது 

கதரி ருது 

.உ.சி. 

காகவி தாதி 

சுப்பிணி சிா 

டி.ஸ்.ஸ். ாஜன் 

தில்மனாடி ள்ளிம்ம 

ந்ம கதரிார் 

திரு. வி.க. 

ாக்கல் ாலிங்கம் 



.க.சிங்காதனர் 

தாதிாசன் 

தசும்கதான் முத்துாலிங்க தர் 

திருப்பூர் குன் 

ாஜாஜி 

காாசர் 

.ம். ஈஸ்ன் 

ஏந்தூர் ாசாமி 

ஜீா 

தகப்டன் னட்சுமி 

.கதா.சிஞாணம் 

தக.பி. சுந்ாம்தாள் 

இத்மக மிழ்ாட்டுத் திாகிகளின் மூச்சுக்காற்மநக் ககாண்டு  

கட்டப்தட்டதுான் இந் நிமணவுத் தூண். 

இந்தி விடுமனப் ததாாட்டத்துக்குத் மிழ்ாடு அளித் தங்களிப்பு குறித் 

முழுமாண ஆம் என்மநத் ாரித்து மிழிலும் ஆங்கினத்திலும் 

களியிடும் முற்சிம மிழ்ாடு அசு உறுதிாகச் கசய்யும். ான் கசான்ண 

திாகிகள், மிழ்ாட்டுத் திாகிகள் ட்டுல்ன, எட்டுகாத் இந்திாவின் 

திாகிகள். விடுமனப் ததாாட்டத்தில் கனந்து ககாண்டு, து ாட்டின் 

விடுமனக்காக தாடுதட்ட திாகிகளுக்கும், அர்ம் குடும்தத்திணருக்கும் 

உவிகள் ங்குதில் மிழ்ாடு அசு ப்கதாழுதும் முன்னுரிம அளித்து 

ருகிநது. அந் மகயில், ாநின அசால் விடுமனப் ததாாட்டத் 

திாகிகளுக்கு ங்கப்தடும் ஏய்வூதித் காமக 17 ஆயிம் ரூதாயில் இருந்து 



18 ஆயிம்                 . குடும்த ஏய்வூதித் காமக 8,500 ரூதாயில் 

இருந்து 9 ஆயிம் ரூதாய் ஆகவும் உர்த்ப்தடும் ன்தம இந் தமபயில் 

கதருமித்தாடு கரிவித்துக் ககாள்கிதநன்.  

ாட்டு விடுமனத் திாகிகமப நிமணவு கூர்தில் து அசு ப்ததாதும் 

றிது இல்மன. 

 சீண ாட்டால்  இந்திாவுக்கு  அச்சுறுத்ல் ற்தட்டததாது 1962-ஆம் 

ஆண்டு, இந்தி ாட்டின் தாதுகாப்தத முக்கிம் ன்று அறிவித்து நிதிம 

திட்டிக் ககாடுத்ர் ததறிஞர் அண்ா அர்கள்! 

 1971-ஆம் ஆண்டு இந்திாமப் தாகிஸ்ான் அச்சுறுத்திததாது, மிழ்ாடு 

சட்டன்நத்தில் தாகிஸ்ான் தமடகடுப்புக் கண்டணத் தீர்ாணம் ததாட்டர் 

முல்ர் கமனஞர் அர்கள்! அதாடுநில்னாது அன்மந பிர் இந்திா 

காந்தி அர்களிடம் ாட்டுப்தாதுகாப்புக்காக ஆறுதகாடி ரூதாய் நிதி 

ங்கிர்                 கமனஞர் அர்கள்! 

அப்ததாது அமணத்து ாநினங்களும் ங்கி காமக காத்ம் 25 தகாடி 

ரூதாய்! அதில் 6 தகாடி ரூதாம ங்கிது திமுக அசு! 

 அந்ப் ததாரில் வீம் அமடந் ாணு வீர்களுக்கு நிதியும் நினமும் 

ங்கி அசு கமனஞரின் அசு! 

 1999-ஆம் ஆண்டு கார்கில் ததாரின் ததாது அன்மந பிர் ாஜ்தாய் 

அர்களிடம் மூன்று மகபாக காத்ம் 50 தகாடி ரூதாய் ங்கி 

அசு முல்ர் கமனஞரின் அசு! 

 தாஞ்சானங்குறிச்சியில் கட்டகதாம்னுக்கு தகாட்மட! 

 தாதியின் இல்னம் அசு இல்னம் ஆணது! 

  காாசர் ணிண்டதம்! 

  இாஜாஜி நிமணானம்! 



 தில்மனாடி ள்ளிம்ாள் ணிண்டதம்! 

 .உ.சி. இழுத் கசக்கு நிமணவுச் சின்ணம் ஆணது! 

 விடுமனப் ததாாட்ட வீர்களுக்கு இனச ததருந்து தம் 

 திாகிகள் ணிண்டதம் 

 சுந்திப் கதான்விா நிமணவுச் சின்ணம்! 

  பூலித்தன் நிமணவு ண்டதம்! 

 திாகி விஸ்ா ாஸ் ாழ்ந் இல்னம் புதுப்பிப்பு! 

 ாவீன் சுந்லிங்கம் ாரிசுகளுக்கு வீடு! 

 தாஜிக்குச் சிமன! 

  கக்கனுக்குச் சிமன! 

 சிப்தாய்க் கனகத்துக்கு நிமணவுத்தூண்! 

இப்தடி ாட்டுக்காக உமத் திாகிகமபப் து அசு ப்கதாழுதும் ததாற்றி 

ருகிநது. அந் ரிமசயில் திாகத்தின் திருவுருாண .உ.சி. அர்களின்  

150-ஆது பிநந்ாமப அசு சார்பில் ழுச்சிதாடும் உர்ச்சிதாடும் 

ககாண்டாடத் திட்டமிட்டுள்தபாம். 

கள்மபருக்கு திாகக் கப்தல் விட்டர் .உ. சிம்தணார் அர்கள். 

சுதசி ன்தது ட்டபவில் ட்டுல்ன, ம்முமட சிந்மணாக, கசனாக ாந 

தண்டும் ன்று நிமணத்ர் .உசி. அர்கள். அசில் விடுமன ட்டும் 

ததாாது கதாருபாா விடுமனயும் தண்டும் ன்று நிமணத்ர்.  

அமணத்து வித்திலும் ன்னிமநவு கதற்ந ாடாக ாம் ாந தண்டும் ன்று 

.உ.சி. அர்கள் கணவு கண்டார்கள். 

அத்மக கணமக் ககாண்ட அசாக து அசு கசல்தட்டு ருகிநது. 

‘ல்னார்க்கும் ல்னாம் ன்ந திமச தாக்கிச் கசல்னட்டும்     இந் மம்’ 



ன்தமப் ததான்ந கதாற்கானத்ம உருாக்க உறுதி ககாண்டுள்பது  

இந் அசு.  

ககாதாணா ன்ந கதருந்காற்றுக் கானாணது   க்கு   ாபாண 

தடிப்பிமணகமபக் ககாடுத்திருக்கிநது. ருத்து கருக்கடி, ணன கருக்கடி, 

கதாருபாா கருக்கடி, சூல் கருக்கடி ணப் தல்தறு கருக்கடிகளுக்கு 

இமடயில் க்கமபக் ககாண்டுததாய் நிறுத்திவிட்டது ககாதாணா. இதில் 

இருந்து மீட்தற்கு அசு தல்தறு முற்சிகமப டுத்து ருகிநது. இந் 

முற்சிகளுக்கு அடித்பாண ருத்துர்கள், கசவிலிர்கள், முன்கபப் 

தணிாபர்கள், அசின் நிர்ாகத்தின் அமணத்து அலுனர்கள் அமணமயும் 

இந் ாளில் தாாட்டக் கடமப்தட்டுள்தபன். இந்பவுக்கு க்கள் மீண்டு  

உங்கபது அர்ப்தணிப்புான் காம். 

மிழ்ாடு முனமச்சாக ான் கதாறுப்ததற்நதிலிருந்து இன்று  

101-ஆது ாள். மிழ்ாடு அசின் நிதி நிமன காடர்தாண கள்மப 

அறிக்மகமயும், 2021-22ஆம் ஆண்டுக்காண மிக நிதி நிமன அறிக்மகயும் 

ாக்கல் கசய் நிமனயில், மிழ்ாட்டின் நிதி நிமனம மிக  

க்கள் ன்கு அறிந்திருக்கக் கூடும். இத்மக நிதிச் சுமதாடு 

முனமச்சாக முன் முமநாக கதாறுப்ததற்ந இந் அசு ககாதாணா 

ன்கிந ககாடி தாய்த் காற்மந தனாண்ம கசய்து க்கமபக் காப்தாற்ந 

தண்டி சூழ்நிமனயில், தல்தறு டடிக்மககமப துரிப்தடுத்தி, அதில் 

கற்றியும் கண்டிருக்கிநது. 

ககாதாணாாலும் ஊடங்காலும் ாழ்ாாம் தாதிக்கப்தட்ட க்களுக்கு 

ஆறுல் அளிக்கும் மகயில் 4 ஆயிம் ரூதாய் இரு மகளில் 

ங்கப்தட்டது, 14 அத்திாசிப் கதாருட்கள் அடங்கி ளிமகத் காகுப்பு 

ங்கப்தட்டது. 

ககாள்முல் விமனமக் குமநக்கால், ஆவின் தாலின் விற்தமண விமன 

லிட்டருக்கு மூன்று ரூதாய் குமநப்பு. 



                          . 

 

களிர், திருங்மகர், ாற்றுத் திநணாளிகளுக்கு கப் ததருந்துகளில் 

கட்டமில்னாப் தம். 

தர்ல் தப்புமயின்ததாது கதநப்தட்ட னுக்களுக்கு உங்கள் காகுதியில் 

முனமச்சர் துமந மூனாகத் தீர்வு காப்தட்டுள்பது. 

திருக்தகாயில்களில் அன்மணத் மிழில் அர்ச்சமண. 

அமணத்து சாதியிணரும் அர்ச்சகாக நிணம். 

மிழ்ாட்டுக்கும் மிழிணத்தின் பர்ச்சிக்கும்  கதரும் தங்காற்றிர்கமபப் 

கதருமப்தடுத் ‘மகசால் மிர்’ ன்ந கதரில் புதி விருது 

உருாக்கப்தட்டு, இபம் து முல் ற்ததாது ம கதாதுாழ்வில் ஈடுதட்டு 

தல்தறு திாகங்கமபச் கசய் ாகதரும் கதாதுவுமடமப் ததாாளியும் 

முதுகதரும் மனருாண திரு. சங்கய்ா அர்களுக்கு இந் ஆண்டு 

ங்கப்தட்டு இருக்கிநது. 

ததாதி தி ஆக்சிஜன், ஆக்சிஜன் தடுக்மககமபக் குறுகி கானத்தில்  

ற்தாடு கசய்து காட்டியிருக்கிதநாம். 

3 தகாடி க்களுக்கு ககாதாணா டுப்பூசி கசலுத்தியிருக்கிதநாம்.  

டுப்பூசி வீடிக்கப்தட்ட நிமனம ாற்றிக் கூடுல் டுப்பூசிகள் கசலுத்தி 

இந்திாவுக்தக முன்ாதிரி ாநினாகத் மிழ்ாட்மட ாற்றியுள்தபாம். 

உனகத்த்தில் புதி தன்தணாக்கு உர் சிநப்பு ருத்துமண கிண்டி கிங் 

தாய்த்டுப்பு பாகத்தில் 250 தகாடி ரூதாய் திப்பீட்டில் அமக்கப்தட 

உள்பது. 

காற்நா தாய்களுக்காண  தரிதசாமணகள், சிகிச்மசகள், ருந்துகள், 

இன்முமநச் சிகிச்மச உள்ளிட்ட ருத்துச் தசமகமப தாாளிகளின் 



வீடுகளுக்தக கசன்று ங்கும் முன்தணாடித் திட்டாண   

‚க்கமபத் தடி ருத்தும்‛ காடங்கப்தட்டுள்பது. 

அமச்சமக் கூட்டாக இருந்ாலும், அசுக்கு ஆதனாசமண 

கசால்ற்காக அமக்கப்தட்ட ல்லுர் குழுக் கூட்டாக இருந்ாலும் 

என்மந ான் திரும்தத் திரும்தச் கசால்லி ருகிதநன். சமூகம் - அசில் - 

கதாருபாாம் ஆகி மூன்றிலும் மிழ்ாடு ன்தது எருதச ப தண்டும் 

ன்ததுான் ம்முமட கணாக இருக்க தண்டும். அமணரின் கணமயும் 

நிமநதற்ந து அசு தாடுதட்டு ருகிநது. 

அசின் கதாருபாாமும் னினிர்களின் கதாருபாாமும் ன்னிமநவு 

கதற்நாக ாந தண்டும். ம்முமட மிழ்ச் சமூகாணது சிந்மணால், 

தண்தாட்டால், ாகரிகத்ால் தக்க க்கத்ால் உர்மட தண்டும். 

அாது ற்நத்ாழ்வு அற்ந, உர்வு ாழ்வு அற்ந எரு னி உரிமச் 

சமூகாக ாம் ாந தண்டும். அமத்ான் ம்முமட சுந்திப் ததாாட்டத்  

திாகிகள் விரும்பிணார்கள். அற்காகத்ான் ததாாடிணார்கள். அற்காகத்ான் 

திாகம்  கசய்ார்கள். 

சிமந கசன்தநார் - கசக்கிழுத்தார்- கல்லுமடத்தார் - அடி உம தட்தடார் 

- அனங்கமபச் சுந்தார் – உயிம ககாடுத்தார் ஆகி அமணரும்  

தன்மமிகு மிழ்ாட்மட உருாக்க நிமணத்ார்கள். அத்மக 

மிழ்ாட்மட உருாக்க நிமணக்கும் மிழ்ாடு அசுக்கு ாட்டு க்கள் 

அமணரும் எத்துமக்க தண்டும். உறுதுமாக இருக்க தண்டும். 

காத்ா காந்திக்கும் மிழ்ாட்டுக்கும் இமடதாண உநவு ஆாணது. 

கன்ணாப்பிரிக்காவில் காத்ா காந்தி டத்தி அத்மணப் ததாாட்டங்களிலும் 

மிர்கள் முன்னின்நணர். அங்கு மடகதற்ந இணகறியின் உக்கித்மத் 

ாங்கி மிர்கள் ன் உடன்பிநந் சதகார்கள் ன்று காத்ா காந்தி 

அறிவித்ார். மிர்கள் காத்ா காந்திம கஞ்சா தசித்ார்கள்.  

காத்ா காந்தியும் மிர்கள் ட்டுமின்றி மிழ் காழி மீதும் அபவில்னா அன்பு 



ககாண்டிருந்ார். தாப்தாவிற்கு ப்தடி இத்ாலி காழிதா அப்தடி 

இந்திாவிற்குத் மிழ் காழி ண அறிவித்து னண்டன் தல்கமனக்ககப் 

தாடத்திட்டத்தில் மிம விருப்தப் தாடாகச் தசர்க்க தண்டும் ன்றும் 

இந்திாவின் பிந தகுதிகளில் சிப்தர்கள் ம் மிழ் காழிமக் 

கற்றுக்ககாள்ப தண்டும்  ன்றும்  லியுறுத்திணார். 

காத்ா காந்தி ன் ாழ்ாளில் 20 முமந மிழ்ாட்டிற்கு ருமக புரிந்ார். 

நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் துமக்கு ந் காத்ா காந்திம, தனாமட 

துநந் காத்ாாகத் மிழ்ாடு ழினுப்பி மத்து.  

அம நிமணவுகூரும் மகயில் காத்ா குறித்   

அரி கமனப்கதாருட்கமபக் ககாண்ட தும        காந்தி அருங்காட்சிகம் 

கதாதுக்கமபயும் இமப மனமுமநயிணமயும் ஈர்க்கும்  

மகயில் ஆறு  தகாடி ரூதாய்  கசனவில் வீண முமநயில் புதுப்பிக்கப்தடும். 

சாதி, ம், இணம் குறித் தல்தறு சால்கமப திர்ககாண்டிருக்கும் இந்தித் 

திருாட்மட ழிடத்க் கிமடத் எப்தற்ந ஆயும் காந்திச் சிந்மணகள் 

ன்னும் கருத்ம இமபஞர் ணதில் ஆப் ததி மக்க இன்று   

சூளுமப்ததாம்! 

அமணருக்கும்  

சுந்தி ாள் ல்ாழ்த்துகள்! 

ாழ்க மிழ்ாடு! 

ாழ்க இந்திா! 

     ! 
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