
 

சுதந்திர தின சிறப்பிதழுக்காக உயர் ஸ்தானிகரின் செய்தி 

இந்தியா சுதந்திரமடைந்ததன் 73 ஆவது ஆண்டு நிடைவிடன 

க ாண்ைாடும் இந்தச ் சந்தரப்்பதத்ில் இலங்ட யில் உள்ள ச  

இந்தியர ்ளு ்கும் இலங்ட யின் நை்புமிகு ம ் ளு ்கும் எனது வாழ்த்து ் டள 

கதரிவித்து ்க ாள்கின்றைன். 

க ாவிை்-19 சவால் ளிலிருந்து றமகலழுந்து அண்டமயில் கவை்றி ரமா  

கபாதுத் றதரத்ல் டள நைத்தியிருந்தடம ் ா  இந்திய ம ் ளின் 

வாழ்த்து ் டள இலங்ட  ம ் ளு ்கு கதரிவிதத்ு ்க ாள்கின்றைன்.  

மி வும் ஆழமான நா ர ீம் மை்றும் பன்மு த்தன்டம ஆகியவை்ைால் 

ஆசீரவ்தி ் ப்பை்ை  ஜனநாய  நாடு ளா  இந்தியாவும் இலங்ட யும் 

 ாணப்படுகின்ைன. மி வும் கநரு ் மான இவ்விரு நை்பு நாடு ளும் வலுவான 

ஆன்மீ  மை்றும்  லாசார உைவு டள க ாண்டிரு ்கின்ைன.  புதத் 

கபருமானின் றபாதடன ளிலிருந்து ம ாத்மா  ாந்தி அவர ்ளின் தத்துவம் 

மை்றும்  குருறதவ் ரவீந்திரநாத் தாகூர ்அவர ்ளின் கசயை்பாடு ள் வடரயிலும் 

இலங்ட  மை்றும் இந்தியாவின் உயரிய  லாசாரப் பண்பு ள் தனிதத்ுவம் 

மி ் டவயா   ாணப்படுகின்ைன. குறிப்பா  கிரி ்க ை், கபாலிவூை், உணவுப் 

பழ ் வழ ் ம்,  கபௌத்தம் மை்றும் இராமாயண சுை்றுலா உள்ளிை்ை பல 

சந்தரப்்பங் ளில் இந்த நாை்ைத்டதயும் பாசத்திடனயும்  ாணமுடியும். 

இன்டைய  ாலப்பகுதியில் அம்ம ் ளின் முன்றனை்ைம் மை்றும் 

சமாதானம், இரு நாடு டளயும் உல தத்ுைன் இடண ்கும்  ைல் மை்றும் நிலம் 

ஆகியவை்றின் பாது ாப்பு மீது புராதன  ாலம் முதல் க ாண்டிரு ்கும் 

பகிரப்பை்ை ஆரவ்ம் ஆகியவை்டை றநா ்கிய கபாதுவான இல ்கின் 

அடிப்படையிலும் இரு நாை்டு ம ் ளினதும் பங்குடைடமயின் அடிப்படையில் 

பல ஆண்டு ள் பழடமயான  இரு தரப்பு உைவானது றமலும் 

வலுவடைந்துள்ளது. 

 

இந்த உைவின் மீது  இரு நாடு ளினதும் தடலவர ்ள் க ாண்டிரு ்கும் 

வலுவான ஈடுபாடு மை்றும்  உயர ் மை்ை முன்னுரிடம ஆகியடவ   இரு 

நாடு ளு ்குமிடையிலான கதாைரச்ச்ியான விஜயங் ள் மை்றும் 

சம்பாஷடன ள் ஆகியவை்றினால் றமலும் வலுவா ் ப்பை்டுள்ளன. 

அதுமை்டுமல்லாமல் அவர ்ளின் தடலடமத்துவம் மை்றும் வழி ாை்ைல் ள் 

 ாரணமா  இந்தியா ஒரு வரத்த்  முதலீைட்ு மை்றும் அபிவிருத்தி சாரந்்த 

பங் ாளரா  மாத்திரம் இல்லாமல் றதடவப்படும் சந்தரப்்பங் ளில் 

உைனடியா  உதவி ் ரம் நீை்டும் நாைா வும் உள்ளது. 



மி வும் அண்டமயில், க ாவிை்19 சவால் டள எதிரக் ாள்வதை்கு 

இந்தியாவிலிருந்து அனுப்பப்பை்ை மருந்து ள், மை்றும் இரு நாடு ளினதும் 

துடைசார ் நிபுணர ்ள் இடையிலான கமய்நி ர ்  லந்துடரயாைல் ள் 

ஆகியடவ  உதவியிருந்தன.  இலங்ட  ் ான இந்திய உயர ்ஸ்தானி ரா  ஒரு 

கதாகுதி மருந்து கபாருை ்ளுைன் புனித கவசா ் வாரத்தின்றபாது நான் வருட  

தந்திருந்றதன். 

இலங்ட யின் முன்றனை்ைம் மை்றும் கபாருளாதார முயை்சி 

ஆகியவை்றில் இந்தியாவின் ஈடுபாை்டிடன கூறும் மை்கைாரு உதாரணமா  

அண்டமயில் இந்திய ரிசரவ்் வங்கியினால் இலங்ட  மத்திய வங்கி ்கு 400 

மில்லியன் அகமரி ்  கைாலர ் பரஸ்பர நாணய பரிமாை்ைம் 

அறிவி ் ப்பை்ைடமடய    குறிப்பிைமுடியும். 

ஒவ்கவாரு சவால் ளும் ஒவ்கவாரு வாய்ப்பு ் டள ஏை்படுத்துகின்ைன. 

க ாவிை்19 றநாய் ்கு எதிரா  இந்தியாவின் பரந்த ஆை்ைல் மூலமா  

“ஆத்மநிரப்ார ்பாரத”் (சுயசாரப்ு இந்தியா)  மை்றும் கபாருளாதார மீை்சி ் ான 

பாரிய திை்ைங் ள் ஆகியவை்டை  ாணமுடிந்தது.    ைந்த மூன்று மாதங் ளில் 

கிை்ைத்தை்ை ஒரு மில்லியன் இந்தியர ்ள் உலகின் ச ல பகுதி ளிலிருந்தும் 

இந்திய அதி ாரி ளின் உதவியுைன் கசாந்த நாை்டிை்கு அடழத்துவரப்பை்ைனர.் 

திைன் டள ்  ை்டிகயழுப்புவதை் ா  ஒவ்கவாரு முயை்சி டளயும் 

பயன்படுத்துவதை்கும் நம்பி ்ட யுைனான எதிர ்ாலத்திை் ா வும் 

இந்தியாவின் கசய்தி மி வும் ஆணிதத்ரமானதாகும்.  

 

  

வழடம றபாலறவ இந்தியாவின் முயை்சி ள் எந்த சந்தரப்்பதத்ிலும் ச ல 

நண்பர ்ள் மை்றும் பங் ாளர ்ளு ்கு உதவுவடதறய றநா ் மா  

க ாண்டுள்ளன. இந்தியாவின் அயலவர ்்கு முன்னுரிடம க ாள்ட யானது 

இந்தியாவின் வளரச்ச்ியில் அடனவரும் பங்குதாரர ்ள் என்பதடன 

உறுதிப்படுத்துகின்ைது. த வல் கதாழில்நுை்பம் மை்றும் சுை்றுலாத்துடை 

விஞ்ஞானமும்  ஆன்மீ மும்,  ல்வியும் விடளயாை்டும், சு ாதாரம்  மை்றும் 

பாது ாப்பு ஆகிய பரந்துபை்ை துடை ளில் வளரச்ச்ியடைந்து வரும் இந்திய -

இலங்ட  ஒதத்ுடழப்பானது பிராந்தியத்தினதும் இந்திய இலங்ட  

ம ் ளினதும் நிடலயான அடமதி மை்றும் கசழுடமத ் தன்டம ்கு தனது 

பங் ளிப்பிடன வழங்கும். 

இந்த சுதந்திர தினத்தில் “ஸரற்வ பவந்து சுஹினா” (அடனவரும் 

மகிழ்வுைன் இருப்றபாம்) மை்றும் சப்றப சத்தா பவந்து சுகிதத்தா (அடனவரும் 

மகிழ்வுைனும் ஆறரா ்கியமா வும் துயரங் ளின்றியும் இருப்றபாம்) ஆகிய 

சிந்தடன டள உணரந்்துக ாள்வதை் ா  எம்டம மீள அரப்்பணிப்றபாம்.    

***************** 


