
 

 



 

குடியரசு தின உரர | Republic Day Speech in Tamil 

இந்தினாயில் சுநார் 200 நுற்ாண்டுகலக்கும் மநல் ீடித்து யந்த 
ஆங்கி ஆட்சியன படிவுக்குக் ககாண்டுயபேம் மாக்கில், மதசின 
அயிலும், நாி அயிலும்,  கமகங்கயபம், புபட்சிகயபம், 

அகிம்யச யமினில் ப் மாபாட்டங்கயபம் ிகழ்த்தி தன்னுயடன 
குபேதியனபம், மதகங்கயபம் தநது தாய் ாட்டிற்காக அர்ணித்த 
மதசத் தயயர்கயபம், யபீர்கயபம், புபட்சினார்கயபம் 
ியவுக்கூபேம் ாள், „குடினபசு திம்‟ ஆகும். ஆபம் காத்தில் நது 
நன்ர்கள் எற்றுயநனாக இல்ாநல், இந்தினாயய சிறு சிறு 
நாிங்காகப் ிரித்து ஆட்சி கசய்து ககாண்டிபேந்ததால், யணிகம் 
கசய்யதற்காக இந்தினாயில் நுயமந்த ிரிட்டிஷ்காபர்கள், டிப்டினாகத் 
தங்கலயடன ஆதிக்கத்யத ற்டுத்தி, இந்தினா பழுயதும் 
ககாடுங்மகால் ஆட்சியன அபங்மகற்ிர். அத்தயகன ககாடுங்மகால் 
ஆட்சியன படிவுக்குக் ககாண்டுயந்து, 1947 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15 

ஆம் ாள் இந்தினா யிடுதயப் கற்து. இந்தின யிடுதயக்குப் 
ிகு, நக்காட்சி நட்டுமந எபே ாட்டின் சிப்ா யர்ச்சிக்கு 
அயடனாம் க் கபேதி, டாக்டர் ி. ஆர். அம்மத்கர் தயயநனில் 
இந்தின அபசினல் சட்டம் ியமயற்ப்ட்டு, 1950 ஜயரி 26 பதல் 
குடினபசு திநாகக் ககாண்டாடப்டுகிது. மநலும், அத்திபோில் 
தநது தாய் ாட்டிய அந்ினர்கின் ிடினிிபேந்து காப்ாற்ி, ாபத 
நண்ணில் எவ்கயாபே நிதனும் சுதந்திபக் காற்ய சுயாசிக்க 
ாடுட்ட தினாகிகய ியவுக்கூபேம் யயகனில் யிடுபய 
அிக்கப்ட்டு, ாகடங்கும் அயத்து ள்ிகிலும், கல்லூரிகிலும், 

அலுயகங்கிலும் மதசின கீதம் ாடி ககாடிமனற்ி, இிப்புகள் யமங்கி 
ககாண்டாடப்ட்டு யபேகிது. அத்தயகன சிப்புநிக்க திபோா 
குடினபசு திம் ன்ால் ன்? அயத ககாண்டாடப்டுயதற்கா 
பதற்காபணம் ன்? ன்யத யிரியாகக் காண்மாம். 

ஆங்கிலேயரின் ஆட்சி 

மபாப்ாயயச் மசர்ந்த மார்ச்சுகீசின நாலுநினா யாஸ்மகாடகாநா 
ன்யர், கடல்யமிப் னணநாக 1948 ஆம் ஆண்டு இந்தினாயயக் 



 

கண்டிந்தார். அதன் ிகு, இந்தினாயின் யயநயனக் கண்ட 
மபாப்ினர்கள் யணிகம் கசய்பம் மாக்கத்துடன், இந்தினாயில் 
குடிமனிர். அதன் அடிப்யடனில் மார்ச்சுகீசினர்கள், பதன் பதாக 
இந்தினாயின் கடமாபப் குதிகா மகாயா, டிபெ, டாநன் நற்றும் 
ாம்ம மான் இடங்கில் தங்கது யாணிக பகாம்கய 
அயநத்தர். இயர்கயத் கதாடர்ந்து, டச்சுக்காபர்கள், 

ிரிட்டிஷ்காபர்கள், ிகபஞ்சுகாபர்கலம்  இந்தினாயில் யணிக 
பகாம்கய ற்டுத்திக்ககாண்டு யாணித்தில் ஈடுட்டர். 
இந்தினாயில் குடிமனின அயத்து மபாப்ினர்கலம், யணிகத்யத 
நட்டுமந மாக்கநாகக் ககாண்டு கசனல்ட்டாலும், ிரிட்டிஷ்காபர்கள் 
நட்டும் ஆங்கிக் கிமக்கிந்தின கம்கி ன் என்ய ிறுயி 
ிபந்தபநாக யணிகத்தில் ஈடுட்டர். ாயடயில் இந்தின 
நன்ர்கிடம் இபேந்த எற்றுயநனின்யநயன ன்ாகப் னன்டுத்தி, 
டிப்டினாக தங்கலயடன ஆதிக்கத்யத யிரிவுடுத்தி, இந்தினாயய 
பழுயநனாகத் தன்னுயடன ஆதிக்கத்தின் கீழ் ககாண்டுயந்தார்கள். 
குறுகின காத்திற்குள் இந்தினாயயத் தன்னுயடன ஆதிக்கத்தின் கீழ் 
ககாண்டுயந்த ிரிட்டிஷ்காபர்கள், இந்தின யத்யத சுபண்டினது 
நட்டுநல்ாநல், நக்கய அடியநனாக்கி ககாடுங்மகால் ஆட்சி புரினத் 
கதாடங்கிார்கள். 

இந்தியா சுதந்திரம் அரைதல் 

ஆங்கிமனர்கின் அடக்குபயயனக் கண்டு கயகுண்ட நக்கள் 
ாலக்கு ாள் மாபாட்டங்கள், கமகங்கள், புபட்சிகள் த் கதாடங்கி, 
ிரிட்டிஷ்காபர்கய இந்தினாயய யிட்மட யிபட்ட ண்ணிர். அதன் 
அடிப்யடனில் 19 ஆம் நூற்ாண்டின் ிற்குதினில், ிரித்தாின 
இந்தினாயில் மதசினயாத உணர்வுகள், காட்டுத் தீ மால் இந்தின 
நக்கியடமன பயத்கதாடங்கினது. „இந்தின மதசின காங்கிபஸ் கட்சி‟ 
ன்னும் அயநப்ில் என்ியணந்த இந்தின நக்கள், „நின்மடா-நார்ி 
சீர்திபேத்தம்‟, „நாண்மடகு கசநஸ் மார்டு சீர்திபேத்தம்‟, „காங்கிபஸ் 
எத்துயமனாயந இனக்கம்‟, „சட்ட நறுப்பு இனக்கம்‟, „யசநன் 
கநிரனுக்கு திர்ப்பு‟, „கயள்யனம கயிமனறு இனக்கம்‟, „உப்பு 
சத்தினாகிபகம்‟ ப்  மாபாட்டங்கய ஆங்கி ஆட்சிக்கு திபாக 



 

அபங்மகற்ிர். இறுதினில், 1947 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15 ஆம் ாள் 
யிடுதய இந்தினா ன் புதின ாபதம் உதனநாது. 

இந்தியக் குடியரசு தினம் ககாண்ைாைப்படுவதற்கான காரணம் 

1929 ஆம் ஆண்டு டிசம்ர் நாதம் ாகூரில் கூடின அகி இந்தின 
காங்கிபஸ் நாாட்டில், அயத்துத் தயயர்காலும் “பூபண 
சுனபாஜ்னம்” (பழுயநனா சுதந்திபம் ன்து காபேள்) ன்மத நது 
ாட்டின் உடடினா ட்சினம், ன் தீர்நாம் ியமயற்ப்ட்டது. 
அதன் ிகு, காந்தினால் இந்தினத் தன்ாட்சிக்கா சாற்ல் 
உபேயாக்கப்ட்டது. அதன் அடிப்யடனில் 1930 ஆம் ஆண்டு ஜயரி 26 

ஆம் ாள் பதற்கட்டநாக “சுதந்திப ாாகக்” ககாண்டாடப்ட 
மயண்டும் க் மகட்டுக்ககாள்ப்ட்டது. 

இந்தியக் குடியரசு தினம் 

1946 ஆம் ஆண்டு டிசம்ர் நாதம் 9 ஆம் ாள் காங்கிபஸ் கட்சினால் 
இந்தின அபசினல் ிர்ணன சய கூட்டப்ட்டு, அதன் தற்காிகத் 
தயயபாக சச்சிதாந்த சின்கா ன்யயப ினநித்தது. ஆகஸ்ட் 15 

1947 இந்தின யிடுதயக்குப் ிகு,  இந்தின அபசினல் ிர்ணன சயத் 
தயயபாக டாக்டர் பாமஜந்திபப் ிபசாத் ினநிக்கப்ட்டார். அயமப 
யிடுதய இந்தினாயின் பதல் குடினபசுத் தயயபாகவும் 
காறுப்மற்ார். அதன் ிகு, இந்தின அபசினயநப்பு யயபவுக்குழு 
அயநக்கப்ட்டு, டாக்டர் ி. ஆர். அம்மத்கர் தயயநனில் இந்தின 
அபசினல் அயநப்பு சாசன் ழுதப்ட்டது. பகவுயப, யிதிகள், 

அட்டயயணகள், ிற்மசர்க்யக, திபேத்த நமசாதாக்கள் மான் சிப்பு 
அம்சங்கயக் ககாண்டு ீண்ட ஆயணநாக ழுதப்ட்ட இந்த 
சாசம், இந்தின அபசினல் ிர்ணன சயனால் ற்றுக்ககாள்ப்ட்டு, 

நக்காட்சியனக் குிக்மகாாகக் ககாண்டு ியமயற்ப்ட்டதால், 

1930 ஜயரி 26 ஆம் ாய ியவுகூபேம் யயகனில் 1950 ஆம் 
ஆண்டிிபேந்து எவ்கயாபே யபேடபம் ஜயரி 26 ஆம் ாய இந்தின 
மதசின குடினபசு திநாக யடபயப்டுத்தப்ட்டது. 

குடியரசு என்பதன் கபாருள் 



 

குடினபசு ன்தன் காபேள் “நக்காட்சி” ஆகும். அதாயது, மதர்தல் 
பம் நக்கள் யிபேம்ின ஆட்சினார்கயத் மதர்மதடுத்துககாள்லம் 
பயக்கு குடினாட்சி ப்டுகிது. “நக்கலக்காக, நக்கலயடன 
நக்கள் அபசு”  நிகச்சரினாக குடினபசு ன் யார்த்யதக்கு 
இக்கணம் யகுத்துத் தந்தயர், அகநரிக்க ஜாதிதி ஆிபகாம் 
ிங்கன். அத்தயகன நக்கலக்கா அபயச இந்தினாயில் 
ற்டுத்திால்தான், இந்தினா பழு சுதந்திபம் கற் ாடாக 
ற்றுக்ககாள்ப்டும் க் கபேதி உபேயாக்கப்ட்டது தான் இந்தின 
அபசினல் அயநப்புச் சட்டம். 

குடியரசு தினக் ககாண்ைாட்ைம் 

இந்தின யிடுதயக்குப் ிகு 1950 ஆம் ஆண்டிிபேந்து எவ்கயாபே 
யபேடபம் ஜயரி 26 ஆம் ாய இந்தின மதசின குடினபசு திநாக 
ககாண்டாடப்ட்டு யபேகிது. இந்தினாயின் பதல் ிபதநர் 
ஜயஹர்ால் மபே அயர்கள், இந்தின  பயண்ணக் ககாடியன ற்ி, 
இந்த குடினபசுதிக் ககாண்டாட்டத்யத ஆபம்ித்து யயத்தார். அன்று 
பதல் எவ்கயாபே யபேடபம் ஜயரி 26 ஆம் ாள் தம்பயடன தாய் 
திபோட்யட காக்க தநது இன்னுனியபபம் ீத்த தினாகிகய 
ியவுகூபேம் யயகனில் யிடுபய அிக்கப்ட்டு, ாகடங்கும் 
அயத்து ள்ிகிலும், கல்லூரிகிலும், அலுயகங்கிலும் மதசின 
கீதம் ாடி ககாடிமனற்ி, இிப்புகள் யமங்கி ககாண்டாடப்ட்டு 
யபேகிது. அதுநட்டுநல்ாநல், ஆண்டுமதாறும் குடினபசு தித்தன்று 
சிந்த மசயய புரிந்மதாபேக்கும், யபீதீப சாகசம் புரிந்தயர்கலக்கும் 
யிபேதுகள், ாபாட்டுகள், தக்கங்கள் யமங்கி ககௌபயிக்கப்டுகிது. 
சுதந்திபம் கற் ிகு சுதந்திப இந்தினாயின் பதல் ிபதநர் ன் 
சிப்பு கற் ஜயர்ஹால் மபே அயர்கின் பன்ியனில் பதல் 
குடினபசு தி அணியகுப்பு யடகற்து. மநலும், அன்யன ாள் புது 
தில்ினில் குடினபசுத்தயயர் பன்ியனில் பப்யடகின் 
அணியகுப்பும், அயதத் கதாடர்ந்து, எவ்கயாபே நாிங்கின் 
சார்ிலும் அயர்கின் சாதய அங்காப ஊர்த்தி அணியகுப்பு 
யடகறும். 



 

இன்யன காழுதில் இந்தினா உகின் நிகப்கரின ஜானக ாடு, 

ன்தில் கபேயநக் ககாள்கிமாம் ன்ால் அதன் ின்ணினில் 
ட்சக்கணக்கா மாபாிகின் குபேதிபம், ஆனிபக்கணக்கா மதசத் 
தயயர்கின் தினாகபம் நயந்திபேக்கிது ன்ால் னாபாலும் 
நறுக்க இனாது. சுநார் 100 மகாடிக்கும் மநல் நக்கள் கதாயகயனக் 
ககாண்ட ாடாக இபேந்தாலும், சாதி, நதம், கநாமி ப்  
மயறுாடுகள் இபேந்தாலும் அயயபேம் இந்தினர் ன்தில் 
கபேயநககாள்லமயாம். 

யாழ்க ாபதம்!!!! கஜய்கிந்த்!!! 

 

https://pdffile.co.in/ 


