
 பதாம் ஆண்டு ினயஞ்சலி   

அநபர் ார்தி அபசரபத்திம் ( அநிர்தக்கா ) 

நர்வு : 30 ஐப்சி 1927 — உதிர்வு : 13 நார்ச் 2010    

 

திதி : 2 நார்ச் 2011 

கானபதீவு 6ம் யட்டாபம் னமன தாக வீதினனப் ிப்ிடநாகவும், 

சிட்ி, அவுஸ்திரபலினானய  யசிப்ிடநாகவும் ரகாண்டிருந்த ார்தி 

அபசரபத்திம்(அநிர்தக்கா)அயர்கின் பதாநாண்டு ினயஞ்சலி. 

 

எம்னந அன்ாகவும் ண்ாகவும் ாசபடன்  

யாமனயத்த எங்கள் ாசநிகு அம்நாரய!  

எங்கன ரற்ரடுத்த குரதய்யரந!! 



எங்கன ிாிந்து ரசன்து ஏம்நா?  

ீங்கள் இல்ன என்னத  

எங்கள் நம் ஏற்கயில்ன அம்நா.  

ிாிவுகள் ீண்டு ரசல்கின்து, 

ாட்கள் யாபங்காகி நாதங்காகி  

யருடம் ன்று ராதம்நா.  

ரநழுகுயர்த்தினாக ீங்கள் உருகி எம்னநக்காத்து  

ரநன்னநனனடன னயத்த ரதய்யரந!! 

¨ீங்கள் இல்ாத இப்பூநி ினிமந்து யிட்டதம்நா, 

எங்குதான் ரசன்ீர்கள் தாரன!! 

அங்கு ீங்கள் நாக யாழ்கிீர்கரா? 

உங்கனப் ிாிந்து நண்ணில்  

ாம் புழுயாகத்துடிக்கிராம் அம்நா!  

ஐந்து ரர் ன்ாகப் ிந்து யர்ந்ரதாம், 

யாழ்க்கனகனின் காச் சக்கபத்தில் சுமலுண்டு  

வ்ரயாரு தினசனிலும் யாழ்ந்து யருகிராம்.  

வ்ரயாருயபாக இவ்வுனக யிட்டுப் னணிக்க  

இன்று உங்களுடன் இரு சரகாதபனப இமந்து  

ாம் பயர் நட்டும் நபனடந்து கங்குகின்ராம். 

ரதசம் யிட்டு ரசன்று ரு ாள்  

ரசத்துடன் குவுயாய் என்ர காத்திருந்ரதாம்,  

காயன் ரநாசம் ரசய்து  

ரு யருடநாக கதறுயது ரகட்கயில்னா. 

யாசம் ரா நபாக யாடித்துடிக்கின்ராம்  

சரகாதாிரன ரசர்ந்திடுயாய் நறு ியினில்.  

 

நாண்புனடன அன்ாிரன!  

எம்னந யிட்டு ிாிந்து ரு யருடம் ரசன்றுயிட்டது  

நம் கங்கித் தயிக்கின்ராம். 

கியா பகபம் ாசத்தின் பகயாினாகவும், 

கருனணயுடனும் யாழ்ந்த ினவுகள்  



கண்பன்ர யந்து எம்னந கங்க னயக்குரத, 

கடவுிடம் ரசன் ீங்கள் சாந்தினனடன ரயண்டுகிராம்.  

ராநக்கள், நருநக்கள் ரற்ிள்னகள் என்று  

ரதங்கள் இல்ாது எல்ராரும் என் நக்கள் என்று  

எல்ரானபயும் ரப ரால் ாசம் காட்டும் ியிக்ரக, 

இன்று உங்கள் ி எங்ரக?  

இன் பகம் காட்டி எம்னந அபயனணத்த னககள் எங்ரக? 

காம்  கடந்தாலும்  

கணரநனும் உங்கன நரயாம். 

நண்ணுகில் யாழ்ந்து ிகாட்டினது ரால்,  

யிண்ணுகிலிருந்தும் இருளுடர யாழ்கின்  

எநக்ரகல்ாம் ல் ிகாட்டு தாரன.  

எங்களுக்கு யாழ்யித்த நாநிரன  

எங்கள் கயில் அடிக்கடி யருகின்ீர்கர! 

ீங்கள் உனிருடன் இருப்துரால்  

எங்கள் நம் ரசால்கின்து  

நீண்டும் ீங்கள் இவ்வுகிற்கு யந்து  

ிஜநாகரய எங்களுக்கு நகாகப் ிப்பீர்கா. 

உங்கின் ஆத்நா சாந்தினனடன  

இனயன ரயண்டுகிராம்.  

எங்களுக்கு எல்ாபநா அப்ம்நாரய!  

திந்ரதாறும் கானனில் துனிரழுப்ி,  

ாடசான ராகும்யனப உதயி ரசய்து  

நானனில் வீடு திரும்பும் எங்கன  

இன்பகத்துடன் யபரயற் ீங்கள்  

எங்கள் நத்தினில் இல்னரன அப்ம்நா, 

எங்கன யிட்டு ிாிந்தது ஏம்நா?  

அன்ா அப்ம்நாரய  

"ரத்தி" என்று அனமத்தால்  

சிறு ிள்ன ான் துள்ிக்குதித்து  



சிட்டாக டியருரயர,  

ீங்கள் ஆந்தநாக இருப்பீர்கர  

ரபாக, ரத்தினாக கட்டிலிர  

எம்னந தூங்கனயத்து  கனதகள்  

ரசால்லுவீர்கள் என்ர காத்திருந்ரதாம், 

காத்திருந்த எங்கன கதயிட்டு  

கடவுிடம் ராீர்கரா  

உங்கள் அன்புக்கனத ரகட்டு  

அபயணக்க படினாத ாயிகாகியிட்ரடாம்.  

ல் சரகாதாினாக, னநத்துினாக, நாநினாக  

சின்ம்நாயாக,அப்ம்நாயாக, ல் ண்ினாக எநக்கு 

அன்புத்தானாக  

ல் யமிகாட்டினாக அனயருக்கும் உற் உயிபாக  

ாம் கண்ட ரதய்யநாக எம்படன் யாழ்ந்து  

ரதய்யநாகின எம் அன்னரன  

உங்கின் ஆத்நா சாந்தினனடன  

எங்கள் கானபதீவுக் கண்ணனக அம்நன ரயண்டுகிராம்!!! 

உங்கள் ிமாடும் ினவுகளுடன்;உங்கள் ிள்னகள்,நருநக்கள், 

ராநக்கள்,ரபப்ிள்னகள், உற்ார், உயிர்கள், ண்ர்கள்.  

தகயல்  

புயரந்திபன் - நகன் 

 

ரதாடர்புகளுக்கு 

நரகந்திபன்  - நகன் — சிட்ி -  அவுஸ்திரபலினா 

ரதானரசி:           + 61 2 9635 0164      
 

ிபணரயந்திபன்  - நகன் — ஜாஸ் - அவுஸ்திரேலினா 

ரதானரசி:           + 61 4 2077 8937 
 

புயரந்திபன் - நகன் —  இண்டன் 

ரதானரசி:           + 44 208 577 9198 
   

 


