
Independence Day Speech in Tamil 

 இ"# இ%&#' அைனவ%&#' காைல வண&க'. 

1947 ஆக23 15 அ45 இ6தியா :த6திர' ெப>ற@. கட6த 1947ஆ' ஆBC, 

ஐ&கிய இராEசியGதிட' இ%6@ இ6தியா :த6திர' ெப>5, காலனH 

ஆதி&கGதி4 தைளகளHJ இ%6@ த4ைன வKCவKGத@ இ6த நாளHJதா4. 

இGதைகய உைழOP ம>5' ெகாC"ேகா4ைமSட4, இ6தியா தன@ 

:த6திரGதி>காக :மாT ஒ% தசாOத கால' ேபாராVய@. :த6திர' நிைற6த 

ஒ% தைலWைற&# பXசளH&க @ணKEசYட4 ேபாராVய அைனG@ 

மாவ ZரTக[&#' W4னாJ நா' அைனவ%' ைகேகாTG@ 

தைலவண"#ேவா'. 

இ4ைற&# ந' மன' பய' இ4றி வானGதிJ தைல நிமிT6@ நி>கிற@. 

காலனHயாதி&கGதிJ இ%6@ வKCப3ட@ ம3Cமி4றி, நம@ ேதசGதி># 

PG@யKT அளHG@, இ6தியாைவ ஒ% Pர3சி \ல' ம]3ெடCGேதா'. நம@ 

தைலவTக[', அநZதியK4 தைளகளHலி%6@ இ6தியாைவ வKCவKOபத>கான 

அவTகளH4 வKைலமதிOப>ற ேபாரா3டW', ைதXய' ம>5' @ணKEசலி4 

உ%வகமாக ந' அைனவ%&#' ஒ% உGேவகமாக இ%6த@. இ6தியா தன@ 

பBைடய கலாEசாரGதிJ ைவGதி%&#' மதிOPக^ ம>5' நைடWைறக^ 

ந' அைனவ%&#' ஒ% W4மாதிXயாக அைம6தன. 

தா_மாTக^ த"க^ மக4கைள தியாக' ெச_த கால"கைள நிைனG@O 

பா%"க^, நா3V4 ேபாT&கள"களHJ இரGத அைடயாள"க^ 

ெபாறி&கOப3C^ளன, ம&க^ த"க^ #C'ப"கைளG தியாக' ெச_தாTக^, 

மக^க^ த6ைதைய இழ6தவTக^, மைனவKக^ இர&கமி4றி 

வKதைவகளா&கOப3டவTக^, ம&க^ தா"க WVயாத அ6த& கால"கைள 

நிைனG@O பா%"க^. அவTகளH4 தைலக^ உயT6தன, அ"# ம&க^ 

ஆ"கிேலயTகளH4 அVைமகளாக மாற ேவBVய க3டாய' ஏ>ப3ட@, அ"# 

இ6திய ம&க^ தZBடGதகாதவTகளாக நடGதOப3டனT. 

இaவளb ெபXய ம&க^ெதாைக ம>5' ஜனநாயக' இ%6தேபாதிY', 

இ6தியா மிகb' @VOபாகb', த4d^ ஒ>5ைமயாகb' இ%6த@, அத4 

காரணமாக இ6தியா We பKரபfசW' ஒ%ைமOபாC உ^ள இடமாக 

இ6தியாைவேய தி%'பKO பாT&#' அளb&# இைடெவளHைய ஏ>பCGதி& 

ெகாBட@. அGதைகய ப4WகGத4ைமSட4 உ^ள@. இ6தியா 

கலாEசார"க^ ம>5' மரPகளH4 உ%#' பாGதிரமாக அறியOபCகிற@, 

ேமY' இ6திய ம&க^ மனHத#லGைதO பா@கா&#' ஒ% ெபா@வான 

சமநிைலைய& ெகாBC^ளனT. 



இ6தியா இOேபா@ :த6திர நாடாக உ^ள@. இ6திய அரசியலைமOபK4 

W4dைர த4ைன இைறயாBைம, மதEசாTப>ற ம>5' ஜனநாயக நாC 

எ45 #றிOபKCவதாJ, ஒ% இைளஞனாக இ6தியாவKJ உ^ள ந>பBPகளH4 

iBகைள நிைலநி5G@வ@ நம@ ெபா5Oபா#'. :த6திர தினGத45, 

ராjபாGதிJ ஒ% ெபXய வKழா நடGதOபCகிற@, அ"# நம@ மாBPமி# 

பKரதமT இ6திய \வTண& ெகாVைய ஏ>றியbட4 நிகkEசி ெதாட"#கிற@. 

அைதG ெதாடT6@ ேதசிய கீத' இைச&கOப3C, 21 @Oபா&கிகைள ஏ>றி 

நா3C&#' அத4 ெகாV&#' அfசலி ெசYGதOப3ட@. ெஹலிகாOடXJ 

இ%6@ ேதசிய கீத' இைச&கOப3C மலTக^ ெகா3டOபCகி4றன. மாTE 

பா23 நிகkEசி நடGதOப3C அைனG@O பைடகைளE ேசT6த ேபாராளHக[' 

அணKவ#OP நடGதினT. ப^ளHகளHJ மாணவTகளாJ நிகkEசிக^ 

நடGதOபCவ@ட4, ெகாVேய>5' நிகkEசிS' நட&கிற@. 

வ%"கால ச6ததியKனT :த6திரG@டd' கBணKயG@டd' வாழ ேவBC' 

எ4பத>காக பல ஆBCகளாக நம@ வ Zர' மி&க வ ZரTக^ வ ZரG@ட4 

ேபாராVனாTக^. :த6திர' ம>5' ஒ%"கிைண6த இ6தியா எ4ற கனைவ 

நனவா&கிய :த6திரO ேபாரா3ட வ ZரTக^ ம>5' வ ZரTகளH4 தியாக"க[&# 

தைலவண"#ேவா'. மாவ ZரTக[&# வ Zரவண&க' ெசYG@கிேறா'. 

நZதி, :த6திர', ஒ>5ைம, சமG@வ' ம>5' சேகாதரG@வ'... நா' ஒ% சிற6த 

எதிTகாலGைத உ%வா&கி, அதிக ந'பK&ைகக^, வளTEசி ம>5' 

ேநTமைறSட4 அைத அழ#பCG@ேவா'. 

ம]BC' ஒ%Wைற உ"க^ அைனவ%&#' :த6திர தின வாkG@க^... 

 


