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அᾸத ஊᾞᾰᾁᾺ ᾗதிதாக வᾸத ஒᾞவ᾽, ப῀ளிᾰᾁᾲ ெசᾹᾠ ெகாᾶᾊᾞᾸத ைபயைனᾺ
பா᾽ᾷᾐ “தΆபி! உᾱக῀ ஊாி᾿ ெபாியவ᾽க῀ யாᾞΆ பிறᾸதிᾞᾰகிறா᾽களா?” எᾹᾠ
ேகடா᾽. அவைர நிமி᾽Ᾰᾐ பா᾽ᾷத ைபயᾹ, எᾱக῀ ஊாி᾿ ெபாியவ᾽களாக யாᾞΆ
பிறᾺபதி᾿ைல. எ᾿ேலாᾞΆ ᾁழᾸைதகளாகᾷதாᾹ பிறᾰகிறா᾽க῀ எᾹᾠ பதி᾿
ெசாᾹனாᾹ.
உᾶைமதாᾹ. பிறᾰᾁΆ ேபாᾐ எ᾿ேலாᾞΆ ᾁழᾸைதக῀தாᾹ. பல᾽ உடலா᾿ மᾌΆ
ெபாியவ᾽க῀ ஆவா᾽க῀. சில᾽ மᾌΆ உ῀ளᾷதா᾿ ெபாியவ᾽க῀ ஆவா᾽க῀.
இைறவᾹ வானᾷதிᾢᾞᾸᾐ ᾘமிᾰᾁ அῂவᾺேபாᾐ சில கᾊதᾱக῀ எᾨᾐவாᾹ.
அᾷதைகய கᾊதᾱக῀ பல ெசᾼதிகைளᾷ தாᾱகி வᾞΆ. அᾸதᾰ கᾊதᾱகேள ᾘமியி᾿
மகாᾹகளாக அவதாிᾰகிᾹறன.
அᾺபᾊெயாᾞ கᾊதΆ தமிழகᾷதி᾿ விᾞᾐபᾊ எᾹற ஊᾞᾰᾁ 1903ஆΆ ஆᾶᾌ ஜூைல
மாதΆ 15ஆΆ ேததி அᾔᾺபᾺபடᾐ. ᾁமாரசாமி நாடா᾽, சிவகாமி அΆைமயா᾽ எᾹற
தΆபதிக῀ அᾸதᾰ கᾊதᾷைத பᾷதிரமாக ‘ெடᾢவாி’ெசᾼதா᾽க῀. அᾸதᾰ கᾊதᾷதிᾤΆ
சிறᾺபான ெசᾼதிக῀ பல இᾞᾰகிᾹறன எᾹற தகவ᾿ ேபாகᾺேபாக எ᾿ேலாᾞᾰᾁΆ
ᾗாிᾸதᾐ.
கᾨᾷதி᾿ ஒᾞ கயிᾠ, ைகயி᾿ காᾺᾗ, ᾁᾌமி இᾷதைகய ேதாιறᾷதி᾿ காசியளிᾷத
“காமாசி ராஜா”எᾹற சிᾠவᾹ எதி᾽காலᾷதி᾿ காமராஜ᾽ எᾹற ெபᾞᾸதைலவராக
உᾞவாகᾺ ேபாகிறாᾹ எᾹபதιகான அைடயாளΆ அᾺேபாேத ெதாிᾸதᾐ.
விᾞᾐபᾊயி᾿ திᾞடᾹ ஒᾞவᾹ தனᾐ ைகவாிைசையᾰ காᾊᾰ ெகாᾶᾊᾞᾸதாᾹ.
எ᾿ேலாᾞᾰᾁΆ ᾁைல நᾌᾰகΆ. ெபாியவ᾽க῀ ᾂட பயᾸᾐ நᾌᾱகினா᾽க῀. இᾞடᾷ
ெதாடᾱகியᾐேம பல᾽ தᾱகᾦைடய ᾪᾌகைளᾺ ᾘᾊᾰெகாᾶடா᾽க῀. திᾞடைனᾺ
பிᾊᾺபதιᾁᾺ பதிலாக தᾱகைளᾺ பாᾐகாᾷᾐᾰ ெகா῀வதிேலேய பல᾽ கவனΆ
ெசᾤᾷதினா᾽க῀. தவᾠகைளᾷதᾊᾰ ேகக ேவᾶᾌΆ எᾹற ைதாியΆ, அதனா᾿
ஆபᾷᾐ வᾸதா᾿ ஏιᾠᾰெகா῀கிற அᾴசாெநᾴசΆ சᾙதாயᾷᾐᾰᾁ நாΆ பயᾹபட
ேவᾶᾌΆ எᾹற ெதாᾶᾌ῀ளΆ இைவெய᾿லாΆ சிᾠவனாக இᾞᾸத காமராசாிடΆ
நிரΆபியிᾞᾸதᾐ. அதனா᾿ திᾞடைனᾺ பிᾊᾰக அவேர திடமிடா᾽. தனᾰᾁ உதவியாக
சில நᾶப᾽கைளᾲ ேச᾽ᾷᾐᾰ ெகாᾶடா᾽. திᾞடᾹ வᾞΆ இᾞᾌ வழியி᾿ ᾁᾠᾰகாக
ஒᾞ கயிைரᾰ கᾊ ைவᾷதா᾽க῀. அவᾹ விᾨᾸதᾐΆ கᾶணி᾿ ᾑவ மிளகாᾼᾺ ெபாᾊ
தயாராக இᾞᾸதᾐ. பாைதயிᾹ ஓரᾷதி᾿ பᾐᾱகியிᾞᾸᾐ திᾞடᾹ வᾞΆ ேநரᾷைத
எதி᾽பா᾽ᾷதிᾞᾸதா᾽க῀. திடமிடபᾊ திᾞடᾹ வᾸதாᾹ. கயிᾠ தᾌᾰகி தᾌமாறி
விᾨᾸதாᾹ. கணேநரᾷதி᾿ கᾶணி᾿ மிளகாᾼᾺெபாᾊ ᾑவᾺபடᾐ. சாᾰᾁᾺைபயி᾿

ேபாᾌ ᾁᾶᾌᾰகடாகᾰ கᾊவிடா᾽க῀. திᾞடைனᾺ பிᾊᾷத சிᾠவனிᾹ தீரᾲ
ெசய᾿ கᾶᾌ ஊேர வியᾸதᾐ.
இᾷதைகய திᾞட᾽க῀ எᾸதᾷᾐைறயிᾤΆ ஊᾌᾞவாம᾿ பா᾽ᾷᾐᾰெகா῀வᾐ ந᾿லᾐ.
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ஆசிாிய᾽ மாணவனிடΆ ேகடா᾽. “இமயமைல எᾱேக இᾞᾰகிறᾐ?” ைபயᾹ
விழிᾷதாᾹ. “ெபᾴᾆ ேமல ஏᾠ”எᾹᾠ உᾠமினா᾽ ஆசிாிய᾽. “ெபᾴᾆ ேமல ஏறினா
இமயமைல ெதாிᾜமா சா᾽?”
இᾺபᾊ ᾁᾠΆᾗᾷதனமாக ேபᾆகிற மாணவ᾽கைள இᾺேபாᾐ பா᾽ᾰகிேறாΆ. ஆனா᾿
சிᾠவனாயிᾞᾸᾐ ப῀ளியி᾿ பᾊᾷத ேபாᾐ அᾺபᾲசி காமராச᾽ ஆசிாியᾞᾰᾁᾺ ெபாிᾐΆ
மாியாைத ெகாᾌᾺபா᾽. இᾷதைனᾰᾁΆ அவ᾽ பᾊᾷதᾐ மாெபᾞΆ ப῀ளிᾰᾂடΆ அ᾿ல.
பிᾊயாிசிᾺ ப῀ளிெயᾹᾠΆ, ெநாᾶᾊ வாᾷதியா᾽ ப῀ளி எᾹᾠΆ அைழᾰகᾺபட
சாதாரண கிராமᾷᾐᾺ ப῀ளிᾰᾂடΆதாᾹ. பᾊᾺᾗᾰகாக ஆசிாியᾞᾰᾁ அாிசிᾜΆ
ெநᾼᾜΆதாᾹ வழᾱகᾺபᾌமாΆ.
ெபாᾐவாக அᾸதᾰகாலᾷᾐᾺ பி῀ைளக῀ ஆசிாிய᾽களிடΆ அதிக மாியாைத
ைவᾷதிᾞᾺபா᾽க῀. எᾹறாᾤΆ காமராச᾽ மிக அதிகமாகேவ ஆசிாியᾞᾰᾁ மாியாைத
ெகாᾌᾷதா᾽. ெபாிேயாைர மதிᾰᾁΆ இᾸதᾺ பᾶேப பிιகாலᾷதி᾿ காᾸதியᾊக῀,
சᾷதியᾚ᾽ᾷதி ேபாᾹேறாாிடΆ மாியாைத காட அவᾞᾰᾁ அᾊᾷதளΆ அைமᾷᾐᾰ
ெகாᾌᾷதᾐ.
வᾁᾺபைறயி᾿ ஒᾞ நா῀ கணᾰᾁ ஆசிாிய᾽ மாணவ᾽களிடΆ கணᾰᾁᾺ
ேபாடᾲெசாᾹனா᾽. எᾺேபாᾐΆ காமராசைரᾺ பா᾽ᾷᾐ காᾺபியᾊᾰகிற ஒᾞ மாணவᾹ
அᾹைறய தினΆ ஆசிாிய᾽ கவனிᾷᾐ விடைத உண᾽Ᾰᾐ கைதைய மாιறி விடாᾹ.
காமராச᾽ கணᾰைகᾰ காடᾲெசா᾿ᾢ கடாயᾺபᾌᾷதியதாக ᾗகா᾽ ெசᾼதாᾹ.
உᾶைமைய உணராத ஆசிாிய᾽ காமராசைர அᾊᾷᾐ விடா᾽. தவறாகᾷ
தᾶᾊᾰகᾺபᾌகிேறாΆ எᾹᾠ ெதாிᾸᾐΆ எதி᾽Ὰᾗᾷ ெதாிவிᾰகாம᾿ தᾶடைனைய
ஏιறா᾽, ெபாᾠைமயாக நிᾹறா᾽.
ஆΆ. ஒᾞ சᾷதியாᾰகிரகி அᾺேபாேத உᾞவாகிவிடா᾽. மாணவ᾽க῀ ஆசிாியாிடΆ
ெசᾹᾠ, ᾗகா᾽ ெசᾼத மாணவᾹதாᾹ உᾶைமயி᾿ காᾺபியᾊᾺபவᾹ எᾹபைதᾰ
ᾂறியᾐΆ, ஆசிாிய᾽ மனΆ வᾞᾸதினா᾽. காமராசாிᾹ ெபாᾠைமையᾰ கᾶᾌ வியᾸதா᾽.
அவைர அᾹேபாᾌ வᾞᾊᾰெகாᾌᾷதா᾽. ஒᾞ காᾸதியᾷ தைலவᾹ உᾞவான கைத இᾐ.
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மιறவ᾽கைளᾺ பாராᾌவதιᾁᾺ பதிலாக அவ᾽களிᾹ மனைதᾺ ᾗᾶபᾌᾷᾐவேத
சிலᾞᾰᾁ வாᾊᾰைகயாக இᾞᾰᾁΆ. காைலயி᾿ ஒᾞவ᾽ நாையᾰ ᾂᾊᾰ ெகாᾶᾌ
வாᾰகிᾱ ேபானா᾽. எதிேர வᾸத ஒᾞவ᾽ இவைரᾺ பா᾽ᾷᾐ “எᾹன காைலயி᾿ ᾁரᾱைக
ᾂᾊᾰ ெகாᾶᾌ எᾱேகேயா ேபாற மாதிாி இᾞᾰᾁ”எᾹறா᾽. “ᾁரᾱகா? நாᾹ
நாையᾷதாேன ᾂᾊᾰெகாᾶᾌ ேபாகிேறᾹ”எᾹறா᾽ அவ᾽.

Ᾱ உᾱகளிடமா ேகேடᾹ, நாயிடம᾿லவா ேகேடᾹ”எᾹᾠ இவ᾽ ெசா᾿ல,
ᾁரᾱகாகிᾺேபானவ᾽ ெகாதிᾷᾐᾺேபானா᾽.

“நா

நாயிடΆ ேகᾋᾱகளா? சாிதாᾹ. இனΆ இனᾷேதாᾌதாேன ேபᾆΆ”பதிᾤᾰᾁ
கᾊᾷதா᾽.
“ஓேகா!

இᾺபᾊ இ᾿லாம᾿ மιறவ᾽கைள மதிᾰகᾫΆ, பாராடᾫΆ ᾂ ᾊய பᾶைபᾺ ெபᾠவேத
சிறᾺᾗ. இᾷதைகய பᾶᾗகைளᾺ ெபᾞᾸதைலவ᾽ காமராச᾽ சிᾠ வயதிேலேய
ெபιறிᾞᾸதா᾽. விᾞᾐபᾊயி᾿ ஒᾞ தடைவ வி᾿சᾹ எᾹபவ᾽ வᾸᾐ
விᾷைதகைளᾲெசᾼதா᾽. ᾪரதீரᾲெசய᾿கைளᾲ ெசᾼதா᾽. மᾰக῀ வியᾺேபாᾌ கᾶᾌ
களிᾷதன᾽. காமராசᾞΆ அᾱᾁ இᾞᾸதா᾽. 144 அᾊ உயரமான கΆபᾷதிᾢᾞᾸᾐ கீேழ
ᾁதிᾷᾐ சாகசΆ ெசᾼதா᾽ வி᾿சᾹ. மᾰக῀ ைகதᾊ ஆரவாரΆ ெசᾼதன᾽. அதιᾁ ேம᾿
அவ᾽கᾦᾰᾁ எᾐᾫΆ ெசᾼயᾷ ேதாᾹறவி᾿ைல. யாᾞΆ எதி᾽பாராத வைகயி᾿ ஒᾞ
சΆபவΆ நடᾸதᾐ. ைகயி᾿ ஒᾞ ᾙᾠᾰᾁ மாைலᾜடᾹ சிᾠவᾹ காமராச᾽ விᾷைத
அரᾱகᾷᾐᾰᾁ῀ ᾒைழᾸதா᾽. ᾂடΆ மீᾶᾌΆ ஆரவாரΆ ெசᾼதᾐ. ᾙᾠᾰᾁ மாைல
ேபாடவᾸதᾐ தனᾰᾁ பாராடா அ᾿லᾐ அவமதிᾺபா எᾹᾠ ெதாியாம᾿ கᾌகᾌᾺபாக
ᾙகᾷைத காᾊனா᾽ விᾷைதᾰகார᾽.
ெராΆப ந᾿லா விᾷைத காᾊனீᾱக. இᾸதாᾱக ᾙᾠᾰᾁ சாᾺபிᾌᾱக எᾹᾠ ஒᾞ
ᾙᾠᾰைக ஒᾊᾷᾐ விᾷைதᾰகார᾽ வாயி᾿ ஊடᾺேபானா᾽ காமராச᾽. விᾷைதᾰகார᾽
ெநகி῁Ᾰᾐேபானா᾽. க῀ளᾱகபடமιற அᾸத பாராᾌைரையᾰ ேகᾌ ᾙᾠᾰᾁ
மாைலையᾺ ெபιᾠᾰெகாᾶட விᾷைதᾰகார᾽ காமராசாிᾹ ᾙᾐகி᾿ தᾊᾰெகாᾌᾷதா᾽.
இᾺபᾊ ஏதாவᾐ ஒᾞ சாதைனைய ெசᾼᾐ மιறவ᾽களிᾹ கவனᾷைத கவர ேவᾶᾌΆ
எᾹற ஆ᾽வΆ சிᾠ வயதிேலேய காமராசᾞᾰᾁ உᾶᾌ.
ஒᾞ நா῀ நᾶப᾽கைள அைழᾷᾐ ைவᾷᾐᾰெகாᾶᾌ ஒᾞ ᾙைடைய நடனமாட
ைவᾷᾐ விᾷைத காᾊனா᾽. நᾶப᾽க῀ ஆᾲசாியᾺபᾌ இᾐ காமராச᾽ மᾸதிரΆ எᾹᾠ
பாராᾊனா᾽க῀. இதி᾿ மᾸதிரΆ ஒᾹᾠமி᾿ைல. எ᾿லாΆ நமᾐ மதி ᾒபΆதாᾹ எᾹᾠ
அைத விவாிᾷதா᾽ காமராச᾽. “ᾙைடயி᾿ சிᾠ ᾐைள உᾶᾌபᾶணி உ῀ேள

இᾞᾺபைத அᾺᾗறᾺபᾌᾷதிவிᾌ அதி᾿ பாதரசᾷைத ஊιற ேவᾶᾌΆ. பிறᾁ அைத
ெவயிᾢ᾿ காய ைவᾷதா᾿ ᾇᾌ ஏற பாதரசΆ விாிவைடᾸᾐ ᾙைட அைசயᾷ
ெதாடᾱᾁΆ. இᾐதாᾹ விஷயΆ”நᾶப᾽க῀ ஆᾲசாியᾺபடா᾽க῀. ஆΆ பிᾹனாளி᾿
காமராச᾽ திடΆ எᾹᾠ ஒᾹᾠ வᾸதேபாᾐ நாேட, உலேக ஆᾲசாியᾺபடேத. அதιᾁ
அᾊᾺபைட இᾸதᾺ ᾗᾐைம உண᾽ᾫதாᾹ.
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ேமைட நாடகᾱகளி᾿ திᾋெரᾹᾠ சில பிரᾲசிைனக῀ ஏιபᾌ விᾌΆ. அவιைற
சமேயாசிதமாகᾲ சமாளிᾺபᾐ ஒᾞ கைல.
ஒᾞ ப῀ளிᾰ ᾂடᾷᾐ ஆᾶᾌ விழாவி᾿ பாᾴசாᾢ சபதΆ நாடகΆ நடᾸதᾐ. மாணவ᾽க῀
மᾌேம பᾊᾰகᾰ ᾂᾊய ப῀ளி எᾹபதா᾿ பாᾴசாᾢயாக நᾊᾺபதιᾁ ஒᾞ
மாணவைரேய ேத᾽ᾸெதᾌᾷதிᾞᾸதா᾽க῀. பாᾴசாᾢ மீᾐ ᾆιறᾺபᾊᾞᾰᾁΆ
ᾗடைவகைள ெமᾐவாக இᾨᾰக ேவᾶᾌΆ எᾹᾠ ᾐᾲசாதனனாக நᾊᾷத ᾁᾶᾌ
மாணவᾔᾰᾁᾲ ெசா᾿ᾢ ைவᾷதிᾞᾸதா᾽க῀. ஆனா᾿ ᾙᾹ விேராதΆ காரணமாக அᾸதᾺ
ைபயᾹ பாᾴசாᾢயிᾹேசைலைய ஒேர இᾨᾺபாக இᾨᾷᾐ விடாᾹ. பாᾴசாᾢ
இᾺேபாᾐ டᾫசேராᾌ நிιக ேவᾶᾊயதாயிιᾠ. ஆனா᾿ அᾸதᾺ ைபயᾹ அιᾗதமாகᾲ
சமாளிᾷதாᾹ “கᾶணா! நிைறயᾺ ᾗடைவகைள ெகாᾌᾷᾐ எᾹ மானᾷைதᾰ
காᾺபாᾷᾐேவᾹᾔ ெநைனᾲேசᾹ. பரவாயி᾿ைல எᾹைன ஆணாகேவ மாιறிᾰ
காᾺபாιறி விடாᾼ.” இைதᾰ ேகᾌ ᾂடேம ஆரவாரΆ ெசᾼதᾐ.
இᾺபᾊᾺபட ᾆைவயான சΆபவΆ ஒᾹᾠ காமராச᾽ வா῁ᾰைகயிᾤΆ நடᾸதᾐᾶᾌ.
வா῁ᾰைகயி᾿ எᾹைறᾰᾁேம நᾊᾰகாத அவ᾽, நாடகᾷதி᾿ நᾹறாக நᾊᾺபாராΆ. சிᾠ
வயதி᾿ அவ᾽ மா᾽ᾰகᾶேடயᾹ எᾹற நாடகᾷதி᾿ நᾊᾷதிᾞᾰகிறா᾽. அதி᾿ அவᾞᾰᾁ
மா᾽ᾰகᾶேடயைனᾰ காᾺபாιᾠΆ சிவெபᾞமாᾹ ேவடΆ. பதினாᾠ வயᾐ ஆனᾐΆ
மா᾽ᾰகᾶேடயᾔᾰᾁ ஆᾜ῀ ᾙᾊᾸᾐவிᾌΆ எᾹபᾐ அவனᾐ ெபιேறாᾞᾰᾁ ஆᾶடவᾹ
ேபாᾊᾞᾸத நிபᾸதைன. அதᾹபᾊ பதினாᾠ வயᾐ ᾙᾊᾸதᾐΆ எமத᾽மᾹ பாசᾰ
கயிιேறாᾌ வᾸᾐ விடாᾹ. மா᾽ᾰகᾶேடயᾹ ஓᾊᾲ ெசᾹᾠ சிவெபᾞமானிᾹ
கா᾿கைளᾺ பிᾊᾷᾐᾰெகா῀கிறாᾹ. இைறவா எᾹைனᾰ காᾺபாιᾠ! எᾹᾠ
மᾹறாᾌகிᾹறாᾹ. இவᾹ எனᾐ பᾰதᾹ எᾹனிடΆ சரணைடᾸᾐ விடாᾹ. இவைன
விᾌவிᾌ எᾹᾠ சிவெபᾞமாᾹ ெசா᾿கிறா᾽. யாராயிᾞᾸதாᾤΆ எனᾐ கடைமைய
நிைறேவιᾠேவᾹ எᾹᾠ க᾽ஜிᾰகிறாᾹ. சிவெபᾞமானாக நᾊᾷத காமராசᾞᾰᾁΆ
எமனாக நᾊᾷதவᾞᾰᾁΆ வாᾰᾁ வாதΆ வᾸᾐ விᾌகிறᾐ. சிவெபᾞமாᾹ எῂவளேவா
ெசா᾿ᾢᾜΆ எமᾹ ேகபதாக இ᾿ைல. ᾐᾹபᾺபᾌகிறவ᾽கைளᾰ காᾺபாιற ேவᾶᾌΆ
எᾹற எᾶணᾷைத இய᾿பாகᾰ ெகாᾶᾊᾞᾸத காமராச᾽, தாᾹ ேபாᾊᾞᾸத
சிவெபᾞமாᾹ ேவடᾷைத மறᾸதா᾽. அᾐ நாடகΆ எᾹபைதᾜΆ மறᾸதா᾽. “இᾸதᾺ
ைபயைன ஒᾶᾎΆ ெசᾼயாேதᾹᾔ ெசா᾿ேறᾹ ேகக மாேடᾱகிறேய”எᾹறபᾊ
எமனாக நᾊᾷதவைர ேமைடயிேலேய அᾊᾷᾐ ெநாᾠᾰகிவிடா᾽. ᾂடΆ இᾸதᾰ
காசிையᾰ கᾶᾌ ஆரவாரΆ ெசᾼதᾐ. ெகாᾌைமைய கᾶᾌ ெகாதிᾷᾐ எᾨΆ
காமராசாிᾹ உண᾽ᾲசிையᾺ பாராᾊயᾐ. அநீதிையᾷ தᾊᾰ ேகᾁΆ இᾸதᾺ பᾶᾗ
கைடசிவைரᾰᾁΆ காமராசாிடΆ நிைலᾷதிᾞᾸதᾐ. அᾸத உண᾽ேவ ெவ῀ைளயைர

எதி᾽ᾷᾐᾺ ேபாராட உதவியᾐ.
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இரᾫ ேநரᾷதி᾿ ᾆᾌகாᾊ᾿ மᾸதிர ெஜபΆ ெசᾼᾐவிᾌ அேத ேநரᾷதி᾿ அேத
ேவகᾷதி᾿ விᾊவதιᾁ῀ ᾁᾌᾁᾌᾺைப அᾊᾷᾐ ெதᾞᾷெதᾞவாகᾰ ᾁᾌᾁᾌᾺைபᾰகாரᾹ
வᾞவᾐ அᾸத காலᾷதி᾿ மிகᾫΆ அதிகΆ.

ᾞᾱக பாᾞᾱக இᾸதᾷ ெதᾞᾫᾰᾁ கிழᾰᾁ ேகாᾊயிேல அᾼேயாᾔ ேபாᾁᾐ’எᾹற
ᾁᾌᾁᾌᾺைபᾰகாரனிᾹ ᾁர᾿ ேகᾌ ᾑᾱகிᾰ ெகாᾶᾊᾞᾸத காமராச᾽ விழிᾷதா᾽.
அᾸதᾰ ᾁரைலேய ேகᾌᾰெகாᾶᾊᾞᾸதா᾽.
‘பா

Ά தாேய! ஐᾸᾐ வயᾐ பாலᾹ. அறியாத பᾞவΆ அகᾺபᾌᾰெகாᾶடாᾹ. பறி
ெகாᾌᾷதவ᾽ வᾸᾐ ேஜாசியΆ ேகᾦᾱக. கᾶமாᾼ அᾊ மᾶடபΆ; பாழைடᾸத பிசாᾆ
ᾖடΆ. வாᾞᾱக தாேய’எᾹᾠ மீᾶᾌΆ ᾁர᾿ ேகடᾐ.
‘ஆமா

ᾁᾌᾁᾌᾺைபᾰகாரᾹ ேபᾲசி᾿ ஏேதா விᾷதியாசΆ ெதாிவைத உண᾽Ᾰத காமராச᾽ அேத
சிᾸதைனேயாᾌ இᾞᾸதா᾽.
ெபாᾨᾐ விᾊᾸதᾐ. காைல ெவயி᾿ ᾇᾌபிᾊᾰகாத ேநரᾷதி᾿ காமராச᾽ நᾶபᾹ
தᾱகᾺபைனᾷ ேதᾊᾲ ெசᾹறா᾽. ேதாழ᾽க῀ எ᾿லாᾞΆ ஒᾹறாகᾰ ᾂᾊனா᾽க῀.
ேமாடா᾽ டய᾽ ᾐᾶᾌக῀ ேசகாிᾷதா᾽க῀.
ரயி᾿ேவ ῄேடஷᾔᾰᾁ ெதιேக கீ῁ ᾗறᾷதி᾿ ᾆரᾱக வாᾼᾰகா᾿. ேவலாᾜத மைடᾁளΆ
நிைறᾸᾐ தᾶணீ᾽ ெபாிய ெதᾺபᾰᾁளᾷᾐᾰᾁ வரேவᾶᾌΆ.
காமராசாிᾹ ேதாழ᾽க῀ ᾆரᾱக பாைதைய அைடᾸதா᾽க῀. டய᾽ ᾐᾶᾊ᾿ தீᾺபιற
ைவᾷதன᾽. காமராச᾽ அᾸத இᾞᾶட ᾆரᾱக வாᾼᾰகாᾢ᾿ ெமᾐவாக நடᾸதா᾽.
திᾋெரன காமராச᾽ இᾞᾦᾰᾁ῀ பாᾼᾸதா᾽. ேபாராᾊ பிᾊᾷதா᾽. தாᾊ மீைசᾜடᾹ
ஒᾞவᾹ பிᾊபடாᾹ. தைரயி᾿ ஐᾸதாᾠ வயᾐைடய ைபயᾔΆ கிைடᾷதாᾹ. காணாம᾿
ேபான ைபயᾹதாᾹ அவᾹ.

ᾆரᾱகᾺ பாைதயிᾢᾞᾸᾐ ெவளிேய வᾸத ேதாழ᾽க῀ பி῀ைள பிᾊᾰᾁΆ தாᾊᾰகாரைனᾰ
கᾊ ᾂᾊᾺேபாᾼ ேபாᾣᾭ᾿ ஒᾺபைடᾷதா᾽க῀. ᾁᾌᾁᾌᾺைபᾰகாரᾹ ெதா᾿ைல
இனி இ᾿ைல. பி῀ைளᾺ பிᾊᾰகிறவᾹ பιறிய பயᾙΆ ᾁைறᾸதᾐ.
ெவᾠΆ பிᾲைசயி᾿ திᾞᾺதியைடயாத ᾁᾌᾁᾌᾺைபᾰகாரᾹ ᾁᾠᾰᾁ வழியி᾿ பணΆ
சΆபாதிᾰகᾷதிடமிடாᾹ. சிᾹன பி῀ைளகைளᾺ பிᾊᾷᾐ மைறᾷᾐ ைவᾷᾐ விᾌ
பிறᾁ அவ᾽க῀ ᾪᾌᾺ பᾰகΆ ெசᾹᾠ ᾁறி ெசா᾿வᾐ ேபாலᾲ ெசா᾿வாᾹ.
பி῀ைளையᾺ பறி ெகாᾌᾷதவ᾽க῀ வᾸᾐ ேகடா᾿ நிைறய பணΆ ெபιᾠᾰ ெகாᾶᾌ

ᾁழᾸைதைய மைறᾷᾐ ைவᾷதிᾞᾰᾁΆ இடΆ பιறிᾷ தகவ᾿ ெகாᾌᾺபᾐ. இᾐதாᾹ
அவனᾐ திடΆ.
ஆனா᾿ காமராச᾽ தனᾐ சாᾐாியᾷதா᾿ ᾁᾌᾁᾌᾺைபᾰகாரᾹ திடᾷைதᾰ
கᾶᾌபிᾊᾷᾐ ᾙறியᾊᾷதா᾽. இதᾹ ᾚலΆ ஊ᾽ மᾰகளிᾹ கவைலகைளᾷ தீ᾽ᾷதா᾽.
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ஒᾞ ᾪᾊ᾿ இரᾫ சாᾺபாᾌ ேநரΆ ᾙᾊᾸதᾐΆ ᾁᾌΆபᾷதா᾽ அைனவᾞΆ
ெமாைடமாᾊᾰᾁ வᾸதன᾽. ᾁழᾸைதக῀ ஒῂெவாᾞவᾞΆ தᾱக῀ சᾸேதகᾱகைளᾰ
ேக῀வியாகᾰ ேகக தᾸைத பதி᾿ ᾂறினா᾽.
ஒᾞ சிᾠவᾹ “வானᾷᾐேல இῂவளᾫ நசᾷதிரΆ இᾞᾰᾁேத எᾐᾰᾁᾺபா”எᾹறாᾹ.
“ரா

ᾷதிாியானா வரᾷதாᾹெசᾼᾜΆ”எᾹறா᾽ அᾺபா.

᾿ைலᾺபா அᾐᾰᾁ ஒᾞ காரணΆ கடாயΆ இᾞᾰᾁΆ”எᾹற ைபயᾹ அΆமாவிடΆ
அேத ேக῀வியிைனᾰேகடாᾹ.
“இ

᾿ைலᾺபா. நீேய ெசா᾿ᾢவிᾌ”எᾹறா᾽ அΆமா. உடேன அᾲசிᾠவᾹ “இரᾫ
ேநரᾷதில யாராவᾐ தவᾠ ெசᾼகிறா᾽களா எᾹᾠ ஆᾶடவᾹ ேகாᾊᾰகணᾰகான
கᾶகைளᾰெகாᾶᾌ பா᾽ᾷᾐᾰெகாᾶᾊᾞᾰகிறாᾹ. அᾐதாᾹ நசᾷதிரᾱக῀”எᾹறாᾹ
ைபயᾹ.
“ெதாியவி

இᾺபᾊᾺபட ᾗᾷதிசாᾢᾰ ᾁழᾸைதயாகᾷ தாᾹ ெபᾞᾸதைலவ᾽ காமராசᾞΆ வள᾽Ᾰதா᾽.
காமராசாிᾹ தாᾼமாமᾹ கᾞᾺைபயா நாடா᾽. இவ᾽ நாடாைம, கிராம ᾙᾹசீᾺ,
ேகாவி᾿ த᾽மக᾽ᾷதா எனᾺ பலᾺ பதவிகைள வகிᾷதவ᾽. மாைலயி᾿ ஐᾸᾐ
ேகாவி᾿கᾦᾰᾁ வாிைசயாகᾺ ேபாᾼவிᾌ அவரᾐ ஜᾫளிᾰகைடᾰᾁ வᾞவா᾽.
விᾞᾐபᾊயி᾿
உ῀ள
நாடா᾽களி᾿
ெபᾞΆபாேலா᾽
வியாபாரᾷதி᾿
நாடᾙைடயவ᾽க῀. அரசாᾱக உᾷதிேயாகᾱகளி᾿ அவ᾽கᾦᾰᾁ ஆ᾽வΆ இᾞᾸதᾐ
இ᾿ைல. பி῀ைளகᾦᾰᾁ ஓரளᾫᾰᾁ பᾊᾰக எᾨதᾷ ெதாிᾸதா᾿ ேபாᾐΆ பᾊᾺைப
நிᾠᾷதி விᾌவா᾽க῀.
இᾸத நிைலயி᾿ ஒᾞநா῀ அரசிய᾿ ேபᾲᾆᾰகைள காமராச᾽ உᾹனிᾺபாகᾺ பா᾽ᾷᾐᾰ
ெகாᾶᾊᾞᾸதேபாᾐ அவரᾐ மாமா கᾞᾺைபயா நாடா᾽ கவனிᾷᾐவிடா᾽. நΆ ᾪᾌᾺ
பி῀ைளᾰᾁ அரசிய᾿ ஒᾷᾐ வᾞமா? எᾹற எᾶணΆ அவᾞᾰᾁ ஏιபடᾐ.
காமராசᾞᾰᾁᾷ தமி῁ எᾨதᾺ பᾊᾰகᾷ ெதாிᾸᾐ விடᾐ. கணᾰᾁ, இᾱகிᾣᾆ ெகாᾴசΆ
ெதாிᾜΆ. இனி பᾊᾷதᾐ ேபாᾐΆ கைடயி᾿ அᾔபவΆ ெபறᾌΆ என ᾁᾌΆபᾷதா᾽
ᾙᾊᾫ ெசᾼᾐ ஆறாΆ வᾁᾺᾗ ᾙᾨᾺபாீைச எᾨᾐΆ ᾙᾹேப ப῀ளிᾺ பᾊᾺᾗ
நிᾠᾷதᾺபடᾐ.
தாᾼமாமᾹ கைடயி᾿ வியாபார அᾔபவΆ ெபற காமராச᾽ அᾔᾺபᾺபடா᾽. காமராச᾽
பᾊᾷᾐ ஆளாகி கைடᾰᾁᾺ ேபானதιகாக ெதᾞவி᾿ ெபாியவ᾽க῀ எ᾿ேலாᾞΆ

வா῁ᾷதினா᾽க῀.
தினᾸேதாᾠΆ இரᾫ பᾷᾐ மணிᾰᾁ வரᾫ ெசலᾫᾷ ெதாைக சாிபா᾽ᾷᾐᾰ கைடᾰகணᾰᾁ
ᾙᾊᾸதᾐΆ காமராச᾽ ேநேர ᾪᾌᾰᾁᾺ ேபாகமாடா᾽. ெதᾺபᾰᾁளΆ ைகᾺபிᾊᾲ ᾆவாி᾿
நᾶப᾽கேளாᾌ அம᾽Ᾰᾐ ᾜᾷதᾲ ெசᾼதிக῀, அரசிய᾿ பιறிய காரசார
விவாதᾱகெள᾿லாΆ நடᾸᾐ ᾙᾊᾸத பிறᾁ, ந῀ளிரᾫᾰᾁ ேம᾿தாᾹ ᾪᾌ திᾞΆᾗவா᾽.

ᾂடᾱக῀, பᾷதிாிᾰைக பᾊᾺபᾐ, இைவதாᾹ காமராசᾞᾰᾁ அதிக விᾞᾺபᾷைதᾰ
ெகாᾌᾷதன. ஆனா᾿ ெபாியவ᾽க῀, காமராசைரᾰ ᾂடᾷதிιᾁ ேபாக விடாம᾿
தᾌᾺபதιகாக ᾙயᾹறன᾽. ᾂடΆ நடᾰᾁΆேநரᾷதி᾿ காமராசைரᾷ தனி ஆளாகᾰ
கைடயி᾿ விடன᾽. இதனா᾿ பல ᾂடᾱகளி᾿ கலᾸᾐ ெகா῀ᾦΆ வாᾼᾺᾗ தவறிᾺ
ேபானᾐ.
அᾹᾠ அΆமᾹேகாவி᾿ திடᾢ᾿ ᾂடΆ. டாᾰட᾽ வரதராஜூᾤ நாᾜᾌ ேபᾆகிறா᾽
எᾹᾠ தᾶேடாராᾺேபாடன᾽. “இᾹைறᾰᾁ ராᾷதிாிᾰ ᾂடΆ. அதனாேல
ேநரᾷᾐᾰᾁᾰ க᾿லாᾫᾰᾁ மாιᾠ ஆ῀ வᾸதிட ேவᾎΆ; இ᾿லாவிடா᾿ பிᾹனாேல
எᾹேம᾿ ᾁைறபடᾰ ᾂடாᾐ”எᾹᾠ ᾙதᾢேலேய எᾲசாிᾷᾐ விடா᾽ காமராச᾽.
மாைலேநரΆ ᾂடΆ ெதாடᾱᾁΆ ேநரமாகிᾜΆ மாιற ஆ῀ யாᾞΆ வராததா᾿ இᾞᾺᾗᾰ
ெகா῀ளாத காமராச᾽ க᾿லாைவᾺ ᾘᾊவிᾌ ᾪᾌ ேநாᾰகிᾲ ெசᾹᾠ சாவிைய
ᾪசிவிᾌ ெபாட᾿ ேநாᾰகிᾲ ெசᾹறா᾽.
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அᾶணᾹ தΆபிᾰᾁ இைடேய ᾂட ேபாᾊ ெபாறாைம நிலᾫΆ இᾸதᾰ காலᾷதி᾿ தᾹ
உயிைரᾰ ᾂடᾺ ெபாிதாக எᾶணாம᾿ அᾌᾷதவ᾽ ஆபᾷதி᾿ உதவிᾰகரΆ நீᾊயவ᾽
ெபᾞᾸதைலவ᾽.
விᾞᾐநக᾽ ᾗ᾿லᾰேகாைட ேராᾌ வடᾗறΆ ᾆᾶணாΆᾗᾰ கா᾿வாᾼகᾦΆ, ெசᾱகι
ᾇைளகᾦΆ அதிகΆ. அதி᾿ நாᾹᾁ ᾇைளகᾦᾰᾁᾲ ெசாᾸதᾰகார᾽ ேவ᾿ ெகாᾷதனா᾽
எᾹபவ᾽. அவாிடΆ பᾷெதாᾹபᾐ வயேத ஆன சிᾹனராᾙ எᾹபவᾹ உதவியாளராகᾺ
பணியாιறி வᾸதாᾹ.
கலைவᾰᾁᾰ களிமᾶ ᾆமᾸᾐ வᾞவᾐ ᾙத᾿ ᾇைள பிாிᾺபᾐ வைர ந᾿ல பயிιசி உᾶᾌ
சிᾹனராᾙᾫᾰᾁ. அᾐ மᾌம᾿லாம᾿ ெகாᾷதனாᾞᾰᾁᾲ ᾆᾞᾌ வாᾱகிᾰ ெகாᾌᾺபᾐ
எᾹᾠ சிᾹன ேவைலகைளᾜΆ விᾆவாசமாகᾲ ெசᾼᾐ வᾸதாᾹ.
ஒᾞநா῀ ெகாᾷதனா᾽, “பவளᾰகார᾽ ᾪᾌᾰᾁடா! பா᾽ᾷᾐ நாைளᾰ காைலயிேல
மᾠᾇைள ைவᾰகᾎΆ”எᾹᾠ சிᾹனராᾙவிடΆ ᾂறினா᾽. இரᾫᾺ ெபாᾨᾐ ᾙᾊᾸதா᾿
ᾇைள ஆறிவிᾌΆ. ேம᾿ பᾰகமிᾞᾸᾐ எளிதாகᾲ ᾇைளையᾺ பிாிᾰகலாΆ. ஆனா᾿
அவசரᾷதி᾿ ᾁᾠᾰᾁ வழியி᾿ சிᾹனராᾙ ᾇைளையᾺ பிாிᾷதாᾹ. ேவைலᾰகாாி ராᾰᾁ
ᾑᾰகிᾲ ᾆமᾸதா῀.
ஆனா᾿ திᾋெரᾹᾠ ᾇைள சாிய ஆரΆபிᾷᾐ, சிᾹனராᾙ சாᾼᾸதாᾹ. ேவைலᾰகாாி
ராᾰᾁ, “அᾼயா சாமி ராᾙ ேபாᾲேச!” எᾹᾠ கதற ஆரΆபிᾷதா῀.
அᾸத அபயᾰᾁர᾿ ேதாழ᾽கᾦடᾹ உலா வᾸᾐ ெகாᾶᾊᾞᾸத காமராச᾽ காதி᾿ ேகக,
ஓᾊᾺேபாᾼ ᾇைளயி᾿ ஏறி சிᾹனராᾙவிᾹ ைகையᾺ பιறி ெவளிேய ᾑᾰக ᾙயᾹறா᾽.
மιற நᾶப᾽கᾦΆ ᾆவாி᾿ தாவி ஏறி ைக ெகாᾌᾰக சிᾹனராᾙ காᾺபாιறᾺபடாᾹ.
அᾹᾠ இரᾫ ஓட᾿ அதிப᾽ பாᾤ அᾼய᾽, ஞானΆ பி῀ைள, ேகாவி᾿ தைலவ᾽ சᾶᾙக
ᾆᾸதர நாடா᾽ மιᾠΆ பல᾽ காமராசைர ᾙᾐகி᾿ தᾊᾺ பாராᾊன᾽.
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மாᾪரᾹ அெலᾰசாᾶடாிᾹ ஆசிாியராக விளᾱகியவ᾽ தᾷᾐவ ேமைத டேயாெஜனிῄ.
இவ᾽ ஒᾞ நா῀ இᾞ மᾶைட ஓᾌகைள ேமைஜயிᾹ ேம᾿ ைவᾷᾐ ஆராᾼᾲசி ெசᾼᾐ
ெகாᾶᾊᾞᾸதா᾽.
அᾺேபாᾐ அᾱᾁ வᾸத அெலᾰசாᾶட᾽, “ஆசிாிய᾽ அவ᾽கேள! மᾶைட ஓᾌகைளᾺ
பா᾽ᾷᾐ எᾹன ெசᾼᾐ ெகாᾶᾊᾞᾰகிறீ᾽க῀”எᾹᾠ ேகடா᾽.
அதιᾁ அவ᾽ “இᾸத இரᾶᾌ மᾶைட ஓᾌகᾦᾰᾁ இைடேய ஏதாவᾐ ேவᾠபாᾌ
கᾶᾌபிᾊᾰக ᾙᾊகிறதா எᾹᾠ பா᾽!”எᾹறா᾽. அெலᾰசாᾶடᾞΆ பா᾽ᾷᾐ விᾌ “எᾸத
ேவᾠபாᾌΆ இ᾿ைல”எᾹறா᾽.

Ᾰத இரᾶᾊ᾿ ஒᾹᾠ உᾹ தᾸைதᾜைடயᾐ; மιெறாᾹᾠ அவரᾐ அᾊைமᾜைடயᾐ.
எᾐ உᾹ தᾸைதᾜைடயதாக இᾞᾰᾁΆ எᾹᾠ கᾶᾌபிᾊᾰக ᾙயᾹேறᾹ
ᾙᾊயவி᾿ைல”எᾹறா᾽. இைதᾰேகடᾐΆ ஆணவΆ மிᾰக அெலᾰசாᾶடாிᾹ அறிᾫᾰ
கᾶக῀ திறᾸதன.
“இ

இைறவனிᾹ பைடᾺபி᾿ எ᾿ேலாᾞΆ சமΆ எᾹற இᾸதᾷ தᾷᾐவΆ சிᾠவனாக இᾞᾰᾁΆ
ேபாேத காமராச᾽ மனதி᾿ நᾹᾁ பதிᾸதᾐ. எனேவ சாதியா᾿தா῁ᾷதᾺபடவ᾽ எᾹᾠ
ெசா᾿லᾺபடவாிᾹ உாிைமᾰகாகᾺ ேபாராᾊனா᾽.
பᾱᾁனி மாதΆ வள᾽பிைற! மாாியΆமᾹேகாவி᾿ தீᾲசᾊ விழா. ைநயாᾶᾊ ேமளᾙΆ
நாதᾆரᾙΆ ᾙழᾱக ஊ᾽வலΆ ஆரΆபிᾷதᾐ. பΆைப இைசᾰᾁᾷ தᾰகபᾊ, தீᾲசᾊ
எᾌᾷதவ᾽க῀ கா᾿கைள எᾌᾷᾐ ைவᾷᾐ ஆᾌவா᾽க῀.

ᾁமரᾹ எᾹற வாᾢபᾹ ந᾿ல உட᾿ அைமᾺᾗ உைடயவᾹ. ப῀ள᾽ ெதᾞைவᾲ
ேச᾽ᾸதவᾹ. பயிιசி ᾙைற இ᾿லாத இᾸத ஆடᾷதி᾿ ᾁமரᾹ தனிᾷ திறைம
காᾊனாᾹ. எ᾿ேலாᾞΆ அவᾔைடய ஆடᾷைத ஆ᾽வᾙடᾹ பா᾽ᾷதன᾽.
இனிேம᾿ அΆமᾹ ேகாவிᾢ᾿ தீᾲசᾊ ெசᾤᾷத ேவᾶᾌΆ. ேகாவிᾢᾹ ேம᾿ᾗறΆ
உ῀ள அᾰகினிᾲ சᾊᾰ கிடᾱைக ேநாᾰகிᾰ ᾁமரᾹ நடᾰக ஆரΆபிᾷதாᾹ. அᾺேபாᾐ
“இᾸதா ᾁமரா இᾱேக வா…!” எᾹᾠ கணீெரᾹᾠ ᾁர᾿ ஒᾢᾷதᾐ. ᾁமரᾹ மᾌமிᾹறி
ᾂடேம திைச திᾞΆபியᾐ.

ῂவளᾫ ேநரᾙΆ அᾞைமயாக ஆᾊனாᾼ. இᾺேபாᾐ ேகாயிᾤᾰᾁ῀ ேபாᾼᾲ சᾊைய
ெசᾤᾷதாம᾿ ேவெறᾱேகா ேபாகிறாேய”எᾹᾠ காமராச᾽ அைழᾷதா᾽. ᾁமரனிᾹ இடᾐ
ைகைய தᾹ ைகயி᾿ பிᾊᾷதபᾊ அΆமனிடΆ ெகாᾌᾺபᾐ ேபால ᾘசாாியிடΆ சம᾽Ὰபிᾷᾐ
உᾶᾊயᾢ᾿ காணிᾰைக ேபாᾌ விᾘதி வாᾱக ேவᾶᾌΆ. “வா ேகாயிᾤᾰᾁ῀
“இ

ேபாகலாΆ”எᾹᾠ ᾂறி காமராச᾽ ᾙᾹேனறினா᾽.
ேகாவி᾿ வாசιபᾊயி᾿ நிᾹற ᾘசாாி இரᾶᾌ ைககைளᾜΆ விாிᾷᾐ தᾌᾷதா᾽.

ᾶடாΆ தΆபி! ᾁமரᾹ ப῀ள᾽ ெதᾞவாᾲேச, அவᾱக எ᾿லாΆேகாவிᾤᾰᾁ ெவளிேய
அᾰகினிᾲ சᾊ மாடΆ இᾞᾰகிறᾐ இ᾿ைலயா. அᾱேகதாᾹ காணிᾰைகᾲ
ெசᾤᾷதᾎΆ”எᾹறா᾽ ᾘசாாி.
“ேவ

Ᾱைனᾰᾁ சாயᾸதிரΆ ெதᾞᾷெதᾞவா ᾪᾌகளி᾿ பா᾿ கறᾸᾐ ெகாᾌᾷதாᾹ. அவᾹ
ைகᾺ பட பாைல அΆமᾹ அபிேஷகᾷதிιᾁᾰ ெகாᾌᾰகிறீᾱக. ஆனா᾿ இவᾹ மᾌΆ
ேகாவிᾤᾰᾁ῀ ᾒைழயᾰᾂடாதா?” எᾹᾠ காமராச᾽ ேகாபமாகᾰ ேகடா᾽.
“இ

ஞானΆபி῀ைள எᾹபவ᾽ “நாடாைமᾰகார᾽ ᾪᾌᾷ தΆபி ! இᾐ ஊ᾽ᾰ கᾌᾺபாᾌ.
ப῀ள᾽ பைறய᾽கᾦᾰᾁ தனி இடΆ இᾞᾰᾁ”எᾹறா᾽. உடேன காமராசா᾽
இைடமறிᾷதா᾽.

ᾱ காᾌ நிலᾷைதᾺ ப῀ள᾽ ெதᾞᾰகார᾽க῀ உᾨதேபாᾐதாேன இᾸத அΆமᾹ
சிைல கிைடᾲசᾐ. இᾸத அΆமᾹ கிட இவᾱக ேந᾽ᾷதிᾰ கடᾹ ெசᾤᾷதᾰ ᾂடாதா”
“ஆவார

ᾱகᾦᾰᾁ உாிைம தர ேவᾶᾊயᾐ ஊ᾽ᾰகாரᾱக தாᾹ. அவᾱக மனᾆ மாறᾎΆ.
“நாடாைமᾰகார᾽ ᾪᾌᾺ பி῀ைளேய கᾌᾺபாைட மீறினா᾿ எᾺபᾊᾷ தΆபி”
“அவ

அᾺேபாᾐΆ காமராச᾽ ᾁமரᾹ ைகைய விடவி᾿ைல. ேமιᾁᾺ ᾗறᾙ῀ள ெவளிᾺᾗற
மாடᾷதி᾿ அᾰகினிᾲ சᾊ இடᾺபடᾐ. அᾱᾁ இᾞᾸத தனி உᾶᾊயᾢ᾿ ᾁமரனிᾹ
காணிᾰைக ேபாடᾺபடᾐ. ᾘசாாி ெகாᾌᾷத விᾘதிைய காமராச᾽ நᾶப᾽ ᾁᾨேவாᾌ
ெபιᾠᾰ ெகாᾶடா᾽.
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விᾞᾐநகாி᾿ ேமலᾰகைடᾷ ெதᾞைவᾲேச᾽ᾸதவᾹ ராமᾲசᾸதிரᾹ. அᾸத ஊாிேலேய
அவᾹதாᾹ ந᾿ல சிவᾺᾗ. தைலᾙᾊையᾰ ேகாண᾿ ெகாᾶைட ேபாᾊᾞᾺபாᾹ.
ெவ῀ைளᾰகாரᾹ ேபாᾢᾞᾸததா᾿ ராமᾲசᾸதிரைன
‘ஒயி ராமᾹ’எᾹᾠ அைழᾺபா᾽க῀.
ஊெரᾱᾁΆ பᾴசாᾺ பᾌெகாைல பιறிய ெசᾼதி தீவிரமாகᾺேபசᾺபᾌᾰெகாᾶᾊᾞᾸத
ேநரΆ. அᾹᾠ வாᾢப᾽க῀ ᾁᾨ சᾌᾁᾌ விைளயாᾊᾰ ெகாᾶᾌ இᾞᾸதேபாᾐ,
“ேமலᾰகைட ெவ῀ைளᾰகாரᾹ எᾹபதா᾿ எᾹேனாᾌ ேஜாᾊ கடᾺ பயமா?” எᾹᾠ
ேகடாᾹ ராமᾲசᾸதிரᾹ. உடேன காமராசᾞᾰᾁ பᾴசாபி᾿ ெவ῀ைளயᾹ நடᾷதிய
பᾌெகாைலᾜΆ, பயᾱகரᾙΆ கᾶᾙᾹ ெதாிᾸதᾐ. ஆேவசΆ வᾸதᾐ. களᾷதி᾿ ᾁதிᾷதா᾽.
சᾌᾁᾌ ஆடΆ மீᾶᾌΆ ெதாடᾱகியᾐ. காமராச᾽ ேகாῃᾊ அᾹᾠ காᾊய ேவகΆ
ெசா᾿ᾢமாளாᾐ. ராமᾲசᾸதிரᾹ ேகாῃᾊைய ெவ῀ைளᾰகாரᾹ ேகாῃᾊயாகேவ
தீ᾽மானிᾷᾐᾰ ெகாᾶᾌ ஆேவசᾷேதாᾌ பிᾊᾷᾐ அᾙᾰகினா᾽க῀.

 ராமᾲசᾸதிரᾹ ᾚᾲᾆ எᾌᾷᾐ வᾸதாᾹ.’ “இᾸதா பாᾞ ெசᾷதாᾶடா
ெவ῀ைளᾰகாரᾹ”எᾹᾠ பாᾼᾸதா᾽ காமராச᾽. சாியான உᾌΆᾗᾺபிᾊ ‘ஒயி’கீேழ
சாᾼᾸதாᾹ. மιற ேதாழ᾽கᾦΆ அᾙᾰகின᾽. ெபᾞமிதᾷேதாᾌ ᾪᾌ திᾞΆபினா᾽.
‘ஒயி

மᾠநா῀ பᾷதிாிைக வᾸதᾐ. பᾴசாᾺ பᾌெகாைலையᾰ கᾶᾊᾷᾐᾷ தைலவ᾽க῀
அறிᾰைக ெவளியிᾊᾞᾸதன᾽. நாெடᾱᾁΆ கᾶடனᾰ ᾂடᾱக῀ நடᾸதன. அᾹேற
காமராச᾽ ேதசியᾷ ெதாᾶடனாகி விடா᾽. ஜᾫளிᾰ கைடᾰᾁᾺ ேபாவதி᾿ நாடΆ
ᾁைறᾸதᾐ. வாசக சாைலயி᾿ பᾷதிாிᾰைகᾲ ெசᾼதிகைளᾜΆ, தைலவ᾽களிᾹ வா῁ᾰைக
வரலாᾠகைளᾜΆ பᾊᾺபதிேலேய ᾙᾨ கவனᾙΆ ெசᾤᾷதினா᾽.
ெபᾞᾸதைலவ᾽ ஜᾫளிᾰகைடᾰᾁᾺ ேபாவைத நிᾠᾷதிவிᾌ எᾸேநரᾙΆ பᾷதிாிᾰைக
பᾊᾺபᾐ, காᾱகிரῄ கசி பιறிய ேபᾲᾆ இᾺபᾊேய இᾞᾸதா᾽. பாᾊ பா᾽வதி அΆமா῀
காமராசாிᾹ தாைடையᾺ பிᾊᾷᾐᾷ தாᾱக ஆரΆபிᾷதா῀. எῂவளேவா ெசா᾿ᾢᾜΆ
பயனி᾿ைல. பாᾊயிᾹ கᾶணீᾞᾰᾁ காமராச᾽ பதி᾿ ெசாᾹனா᾽.

Ᾱ ஒᾶᾎ ெசா᾿ேறᾹ பாᾊ. நΆப எᾶெணᾼᾰ கைட அᾶணாᾲசி ெபாியசாமி
இᾞᾰகாேர அவᾱக ᾪᾌ சைட நாᾼ அழகாᾷதாᾹ இᾞᾰகிறᾐ. அைத அவᾱக
பிாியமாᾷதாᾹ வள᾽ᾰகிறாᾱக. நீᾱக ᾂட அைதᾺ பா᾽ᾷதா சᾸேதாஷᾺபடறீᾱக. ஆனா
அᾐ நΆம ᾪᾌᾰᾁ῀ேள வᾸதா நீᾱகதாேன விரᾌறீᾱக. அேத
மாதிாிதாᾹெவ῀ைளᾰகாரᾹ. நΆம நாᾊேல அவᾔᾰᾁ எᾹன ேவைல? அதிகாரΆ
பᾶறாᾹ. ᾆᾌᾰெகாைல பᾶறாᾹ அைதᾰ கᾶᾊᾰகாம எᾺபᾊ விடறᾐ?”
“நா

இᾸதᾺ ேபᾲைசᾰ ேகட ெபாியசாமி நாடா᾽, ெவ῀ைளய᾽ மீᾐ விᾆவாசமாக இᾞᾸதவ᾽
மனΆ மாறினா᾽. இᾐேபாலேவ ஊாி᾿ தᾹனிடΆேபᾲᾆᾰ ெகாᾌᾰᾁΆ பலாிடᾙΆ
காமராச᾽
வாதΆ
பிரதிவாதᾷதி᾿
ஈᾌபᾌவா᾽.
அதிக
ேநரΆ
வளவளெவனᾺேபᾆவதி᾿ைல. நᾠᾰகாக ேபசி தனᾐ கᾞᾷைத அᾌᾷதவ᾽ மனதி᾿ பதிய
ைவᾺபா᾽.
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ப᾿ெபாᾞ῀ அᾱகாᾊ ைவᾷதிᾞᾸத ஒᾞவ᾽ மதியᾲ சாᾺபாᾊιᾁ ᾪᾊιᾁᾲெச᾿ல
நிைனᾷதா᾽. அᾺேபாᾐதாᾹ ப῀ளியிᾢᾞᾸᾐ வᾸத தᾹ மகைனᾰ கைடயி᾿ உகார
ைவᾷதா᾽. ேபாᾁΆ ᾙᾹ கைடயிᾤ῀ள சில ெபாᾞகளிᾹ விைலைய
ேமேலாடமாகᾲெசா᾿ᾢ விᾌᾲ ெசᾹறா᾽.
அவ᾽ ெசᾹற பிறᾁ கைடᾰᾁ வᾸத ஒᾞவ᾽ ஒᾞ டஜᾹ ேபனாᾰக῀ உ῀ள ஒᾞ அைடᾺ
ெபᾊைய எᾌᾷᾐ இᾐ எᾹன விைல எᾹᾠ ேகடா᾽. ைபயᾹ, ஐᾸᾐ ᾟபாᾼ,
எᾹறாᾹ. வᾸதவᾞᾰேகா ஆᾲசாியΆ. இᾸதᾰ கைடயி᾿ இῂவளᾫ மᾢவாக இᾞᾰகிறேத
ஒᾞ டஜᾹ 5 ᾟபாயா பரவாயி᾿ைல, எᾹᾠ நிைனᾷᾐ வாᾱகிᾰ ெகாᾶᾌ
ேபாᾼவிடா᾽.
சிறிᾐ ேநரᾷதி᾿ ᾪᾌᾰᾁᾲெசᾹற கைடᾰகார᾽ திᾞΆபி வᾸதா᾽. “ஏதாவᾐ
விιறாயா”எᾹᾠ ேகடா᾽. உடேன ைபயᾹ “ஆமாᾺபா ஐᾸᾐ ᾟபாᾼᾰᾁ ேபனாᾰக῀
உ῀ள அைடᾺ ெபᾊைய விιேறᾹ”எᾹறாᾹ. அவᾞᾰᾁᾰ ேகாபΆ வᾸᾐவிடᾐ.
“ஒᾞ ேபனா ஐᾸᾐ ᾟபாᾼ எᾹᾠ ெசாᾹேனᾹ. நீ ஒᾞ டஜᾹ ேபனாᾰகைள ஐᾸᾐ
ᾟபாᾼᾰᾁᾰ ெகாᾌᾷதிᾞᾰகிறாேய”எᾹᾠ திᾊனா᾽. ைபயᾹ அழᾷ ெதாடᾱகினாᾹ.
அᾺேபாᾐ அவ᾽ எᾹன ெசாᾹனா᾽ ெதாிᾜமா, “அᾺபᾊ விιறதிᾤΆ நமᾰᾁ ஐΆபᾐ
ைபசா லாபΆ இᾞᾰகிறᾐ”ேபராைச ெகாᾶட வியாபாாிக῀ இᾺபᾊ நடᾸᾐ
ெகா῀வா᾽க῀. ஆனா᾿ ெபᾞᾸதைலவ᾽ கைதேயா ேவᾠ.
இரᾫ எᾌ மணி நாடாைமᾰகார᾽ ஜᾫளிᾰகைடயி᾿ காமராᾳ தனி ஆளாக இᾞᾸதா᾽.
அᾺேபாᾐ அΆமணி அΆமா῀ எᾔΆ கீைர விιᾁΆெபᾶ, மக῀ தமயᾸதிᾰᾁᾺ பாவாைட
ைதᾰகᾷ ᾐணி வாᾱகினா᾽. சீᾊᾷ ᾐணி ᾘᾺேபாடᾐ. ஐᾸᾐ ᾟபாᾼ ேநாைடᾰ
ெகாᾌᾷᾐ மீதிᾲ சி᾿லைர வாᾱகிᾰ ெகாᾶᾌ ெதιᾁ ரத ᾪதி ேநாᾰகிᾲ ெசᾹறா᾽.
திᾋெரனᾺ பிᾹனா᾿ யாேரா ஓᾊ வᾞΆ சᾷதΆ ேகᾌᾷ திᾞΆபிய அΆமணி அΆமா῀
காமராைசᾺபா᾽ᾷதᾐΆ “ஏᾹ தΆபி இᾺபᾊ ஓᾊ வᾸேத?” எᾹᾠ ேகடா᾽. அதιᾁ
காமராச᾽, “ஓ᾽ அணாைவᾰ கைடயிேல கீேழ ேபாᾌᾌ வᾸᾐᾋᾱக.
அைதᾰெகாᾌᾰகᾷதாᾹ ஓᾊயாᾸேதᾹ”எᾹᾠ ᾂறி ஓ᾽ அணாைவ நீᾊனா᾽.
அΆமணி அΆமா῀ வியᾸᾐ மகி῁Ᾰᾐ “சᾱகᾢ கᾞᾺபசாமி! ராசாᾫᾰᾁ நீ எᾹைனᾰᾁΆ
ᾐைண இᾞᾰகᾎΆ!” எᾹᾠ ைகᾂᾺபி வணᾱகினா᾽.
மᾠநா῀ ஒᾞ ᾂைட நிைறயᾰ ெகாᾌᾰகாᾺᾗளி பழΆெகாᾶᾌ வᾸᾐ காமராச᾽ ᾪᾊ᾿
ேச᾽ᾷᾐ விட அΆமணி அΆமா῀ நடᾸத விஷயᾷைதᾜΆ, காமராசாிᾹ ேந᾽ைமையᾜΆ
எᾌᾷᾐᾲெசாᾹனா᾽. பாᾊᾜΆ அᾹைனᾜΆ ᾘாிᾺᾗᾰ ெகாᾶடா᾽க῀.
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ஒᾞ ᾪᾊ᾿, நவராᾷதிாி ெகாᾤ சமயᾷதி᾿, சாமிᾰᾁ அவ᾿, ெபாாி, ᾆᾶட᾿, ெபாᾱக᾿,
லᾌ, பலகாரΆ எ᾿லாΆ பைடᾰகᾺபᾊᾞᾸதᾐ. ᾘைஜ ெசᾼᾐ ᾙᾊᾷத பிறᾁ,
ᾁழᾸைதகᾦᾰᾁ பலகாரᾱகைள எᾌᾷᾐᾰ ெகாᾌᾰக ேவᾶᾌΆ எᾹᾠ தாᾼ
திடமிᾊᾞᾸதா῀.
ஒᾞ ைபயᾹ பலகாரᾷைதᾺ பா᾽ᾷᾐ ஆைசேயாᾌ
எᾌᾷᾐᾰகிடவா”எᾹᾠ ேகடாᾹ அதιᾁ அΆமா,

“அ

Άமா நாᾹ ஒᾞ லᾌ

Ὰேபா லᾌ சாᾺபிடா சாமி கᾶைணᾰ ᾁᾷதிᾌΆ, ᾘைஜ ᾙᾊயᾌΆ அᾺᾗறΆ
சாᾺபிடலாΆ”அᾺபᾊᾹனாᾱக. உடேன அᾸதᾺ ைபயᾹ சாமி கᾶைணᾰ ᾁᾷதாᾐΆமா.
நாᾹ தாᾹ ஏιகனேவ இரᾶᾌ லᾌ சாᾺபிᾌேடேன எᾹறாᾹ.
“இ

இᾐதாᾹ ᾁழᾸைதக῀ இய᾿ᾗ. ஆனா᾿ பிரசாதΆ, பலகாரΆ வழᾱகᾺபᾌவᾐ ᾂட
நியாயமாக இᾞᾰக ேவᾶᾌΆ எᾹᾠ ᾁழᾸைதᾺபᾞவᾷதிேலேய நிைனᾷதவ᾽
ெபᾞᾸதைலவ᾽.
ெபᾞᾸதைலவ᾽ காமராச᾽ தனᾐ சிᾠ வயᾐ பᾞவᾷதி᾿, ஷᾷதிாிய விᾷதியாசாலாவி᾿
பᾊᾷᾐ வᾸதா᾽. அᾹᾠ விநாயக᾽ சᾐ᾽ᾷதி. மாணவ᾽களிடΆ தலா ஒᾹேற காலணா
வᾇᾢᾰகᾺபᾌΆ. பிறᾁ ᾘைஜ ᾙᾊᾸத பிறᾁ அவ᾿, ெபாாி, ேதᾱகாᾼᾲசி᾿,
ெவ᾿லᾰகᾊ, வாைழᾺபழΆ, விளாΆபழΆ, ேபாிᾰகாᾼ ேபாᾹறைவ பிரசாதமாக
வழᾱகᾺபᾌΆ.
அᾹᾠΆ ᾘைஜ ᾙᾊᾸத பிறᾁ மாணவ᾽க῀ ᾂடΆ பிரசாதΆ ெபற ᾙᾶᾊயᾊᾷதᾐ. ஒேர
ேபாᾊ, ேமாதி த῀ளி ᾁதிᾷᾐᾰ ெகாᾶடன᾽. இதனா᾿ தைலயி᾿ ᾁᾌΆ பᾌᾰ
ெகாᾶடன᾽. இதைனᾺ பா᾽ᾷத சிᾠவᾹ காமராச᾽, ஒᾐᾱகி ஒᾞ ᾚைலயி᾿ ஆடாம᾿,
அைசயாம᾿, உகா᾽Ᾰᾐ விடாᾹ. இைதᾺ பா᾽ᾷத மιற மாணவ᾽க῀ ᾚைலᾺ
பி῀ைளயா᾽ எᾹᾠ ேகᾢ ெசᾼதன᾽.
மாணவ᾽ ᾂடΆ ᾁைறᾸதᾐ. கைடசியாக பிரசாதΆ ெபιறா᾽ காமராச᾽. ᾪᾊ᾿
அவரᾐ தாᾼ “எᾹன ராஜா, ெவ᾿லΆ ேதᾱகாᾼ இ᾿ைல. உனᾰᾁᾺேபாடᾢயா
எᾹறா᾽.” எனᾰᾁ இῂவளᾫ தாᾹ ேபாடாᾱகΆமா எᾹறா᾽ தைலவ᾽. ராஜாᾫΆ
ᾙᾶᾊயᾊᾲᾆ ᾙத᾿ேலேய பிரசாதΆ வாᾱகியிᾞᾰகᾔΆ எᾹᾠ தாᾼ ᾂறியதιᾁ
ᾙᾶᾊயᾊᾲᾆ சᾶைட ேபாடாதாᾹ பிரசாதΆ சாியா கிைடᾰᾁமா? நாᾔΆ
எ᾿லாைரᾜΆ ேபால காᾆ சாியாᾷதாேன ெகாᾌᾷேதᾹ. ெபாாி ᾁைறவா ேபாடᾐ
அவᾱக தᾺᾗதாேன எᾹᾠ ெதளிேவாᾌΆ, திடேமாᾌΆ பதிலளிᾷதா᾽ காமராச᾽.

ப῀ளிᾺ பᾞவᾷதி᾿ காமராசᾞᾰᾁ இரᾶᾌ விஷயᾱகளி᾿ ஆ᾽வΆ ஏιபடᾐ. அதி᾿
ஒᾹᾠ அரசிய᾿ ெபாᾐᾰᾂடᾺேபᾲᾆக῀, மιெறாᾹᾠ பᾷதிாிᾰைக ெசᾼதிக῀.
ப῀ளியி᾿ பிற சாதிகைளᾲ ேச᾽Ᾰத சிᾠவ᾽க῀ பழᾰகᾙΆ உᾶᾌ. விῄவக᾽மா
சᾚகᾷைதᾲேச᾽Ᾰத ᾙᾷᾐசாமிᾰᾁᾷ தனிᾲசிறᾺᾗ உᾶᾌ. பிιகாலᾷதி᾿ அரசிய᾿
வா῁ᾰைகயிᾤΆ இᾞவ᾽ நᾗΆ வள᾽Ᾰதᾐ.

ΆடᾹ’எᾹற ெஜ᾽மானியᾰ கᾺப᾿ ெசᾹைனயி᾿ ᾁᾶᾌ ேபாட உலக ᾜᾷதᾲ
ெசᾼதிையᾺ பᾷதிாிᾰைக பᾊᾷᾐᾷ ெதாிᾸᾐ ெகா῀வா᾽. அᾸத ேநரᾷதி᾿ வᾸᾐ
ெகாᾶᾊᾞᾸத ஒேரதமி῁Ὰ பᾷதிாிᾰைகயான ᾆேதசமிᾷதிரைனᾷ தவறாᾐ பᾊᾺபதி᾿
ஆ᾽வΆ காᾊனா᾽.
‘எ

ெபாᾐ விஷயᾱகளி᾿ வயᾐᾰᾁ மீறிய ஆ᾽வΆ இᾞᾸதாᾤΆ, அᾸத ேநரᾷதி᾿ நடᾸத
அைரயாᾶᾌᾷ ேத᾽வி᾿ சாிᾷதிரΆ, ᾘேகாளΆ, ஆᾱகிலΆ ேபாᾹறவιறி᾿ ந᾿ல
மதிᾺெபᾶக῀ெபιᾠ ந᾿ல மாணவராகᾫΆ திக῁Ᾰதா᾽.
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ஒᾞ ஆசிாிய᾽ மாணவ᾽கᾦᾰᾁ ᾙதᾤதவி பιறிᾺ பாடΆ நடᾷதிᾰ ெகாᾶᾌ இᾞᾸதா᾽.
தᾶணீாி᾿ ᾚ῁ᾁபவ᾽கைளᾰ காᾺபாιᾠΆ ᾙைற பιறி எᾌᾷᾐᾰ ᾂறᾷ ெதாடᾱகினா᾽.

ᾐ நீᾲச᾿ ெதாியாதவ᾽க῀ தᾶணீாி᾿ விᾨᾸᾐ விடா᾿ அவ᾽களᾐ
ைகையேயா, காைலேயா பிᾊᾷᾐᾷ ᾑᾰகᾰ ᾂடாᾐ. விᾨᾸதவாிᾹ தைலᾙᾊையᾰ
ெகாᾷதாகᾺ பிᾊᾷᾐᾷ ᾑᾰக ேவᾶᾌΆ”எᾹறா᾽. உடேன ஒᾞ ைபயᾹ எᾨᾸᾐ, “சா᾽
ஒᾞேவைள தᾶணீாிேல விᾨᾸதவ᾽ தைல உᾱகைள மாதிாி வᾨᾰைகயா இᾞᾸதா
எைதᾺ பிᾊᾲᾆ ᾑᾰகறᾐ?” எᾹᾠ ᾁᾠΆபாகᾰ ேகடாᾹ. இᾺபᾊ விைளயாᾌ
மᾌேம உலகΆ எᾹறிᾞᾰᾁΆ மாணவᾺ பᾞவᾷதி᾿ விேவகᾷᾐடᾹ ெசய᾿படவ᾽
ெபᾞᾸதைலவ᾽ காமராச᾽.
“யாராவ

ப῀ளி நாகளி᾿ ெபᾞᾸதைலவாிᾹ அலᾱகாரΆ விேசஷமானᾐ. ெதாᾱᾁ சைட பிᾹனி
ᾘᾲᾇᾊ அழᾁ பா᾽Ὰபா᾽ பாᾊ. இᾐ ஐᾸதாΆ வᾁᾺᾗ பᾊᾰᾁΆ வைர. பிறᾁ நாகாிகΆ
மாறியᾐ. ேகாண᾿ வகிᾌ எᾌᾷᾐ சீவிய தைல, ெநιறியி᾿ சᾸதனᾺெபாᾌ, ெவ῀ைள
ேவᾊ, சைட அணிவா᾽. ᾪᾊ᾿ மிகᾫΆ பிாியமான சாᾺபாᾌ பைழய ேசாᾠΆ
ஆைடᾷ தயிᾞΆதாᾹ.
விᾌᾙைற நாகளி᾿ காமராசாிᾹ நᾶப᾽க῀ ᾁᾨ ᾁளிᾺபதιகாக ᾗ᾿லᾰேகாைட
ேராᾊ᾿ ைகலாச ெசᾊயா᾽ கிணιறிιᾁᾲ ெச᾿வா᾽க῀. ᾚᾹᾠ ᾙைற ப᾿ᾊ அᾊᾷᾐ
ᾁதிᾺபᾐ சாதைனயாக கᾞதᾺபடᾐ. காமராசாிᾹ நᾶப᾽களி᾿ ஒᾞவᾹ தᾔῃேகாᾊ
மιற விைளயாᾌகளி᾿ ஆ᾽வΆ காᾊனாᾤΆ, கிணιறி᾿ ᾁதிᾰக ᾙᾹவᾞவᾐ
இ᾿ைல. காரணΆ நீᾲச᾿ ெதாியாᾐ. ஒᾞ நா῀ காமராச᾽ தᾔῃேகாᾊைய கிணιறி᾿
ᾑᾰகிᾺ ேபாடா᾽. நீாி᾿ விᾨᾸதா᾿தாᾹ நீᾲச᾿ வᾞΆ எᾹறா᾽. ஆனா᾿ தᾔῃேகாᾊ
தᾶணீாி᾿ தᾷதளிᾷᾐ தவிᾷதேபாᾐ காமராசேர அவைரᾷᾑᾰகிᾰ கைர ேச᾽ᾷதா᾽.
அᾸத தᾔῃேகாᾊதாᾹ பிιகாலᾷதி᾿
‘நவசᾰதி’நாளிதைழ நடᾷᾐபவ᾽ ஆனா᾽.

எΆ.தᾔῃேகாᾊ

எᾹற

ெபயாி᾿

விᾌᾙைற ேநரᾱகளி᾿ காமராசாிᾹ நᾶப᾽ ᾁᾨ சᾺபாᾷதிᾰ க῀ளிகᾦᾰᾁ இைடேய
இᾞᾰᾁΆ கᾷதாழΆ பழᾱகைளᾺ பறிᾷᾐᾲ சாᾺபிடᾲ ெச᾿வா᾽க῀. மிᾁᾸத ᾆைவᾜைடய
அᾸதᾺ பழᾷதிᾹ உ῀ேள ஒᾞ ᾙ சᾰகரΆ இᾞᾰᾁΆ. பழᾷைதᾺ பிᾐᾰகிᾲ சாᾺபிᾌΆ
ேபாᾐ அᾸத ᾙ῀ சᾰகரΆ ெதாᾶைடயி᾿ மாᾊவிடாம᾿ சாᾺபிட ேவᾶᾌΆ.
இ᾿லாவிடா᾿ உயிᾞᾰேக ஆபᾷதாகிவிᾌΆ.
காமராச᾽ ஒᾞ சமயΆ நᾶப᾽கேளாᾌ கᾷதாழΆ பழΆ சாᾺபிᾌᾰ ெகாᾶᾊᾞᾸதேபாᾐ
சிᾹனமணி எᾹற சிᾠவᾔᾰᾁ ெதாᾶைடயி᾿ சᾰகரΆ சிᾰகிᾰ ெகாᾶடᾐ. வாயிᾢᾞᾸᾐ

ரᾷதΆ ெகாᾊயᾐ. காமராச᾽ அவைனᾷ ேதாளி᾿ ᾑᾰகிᾰெகாᾶᾌ ஊᾞᾰᾁ῀ ஓᾊனா᾽.
ைவᾷதிய᾽ ஊᾐᾁழ᾿ ᾚலΆ ஊதி எᾌᾷᾐ சᾰகரᾷைத அᾺᾗறᾺபᾌᾷதினா᾽. சிᾹனமணி
கᾶ திறᾸᾐ எᾨᾸதாᾹ. ெமᾢᾸத உட᾿ ெகாᾶட காமராச᾽, உᾞவᾷதிᾤΆ வயதிᾤΆ
ெபாியவனான சிᾹனமணியிᾹ உடைலᾷ ᾑᾰகி வᾸᾐ காᾺபாιறியைத அறிᾸத ஊ᾽
மᾰக῀ அைனவᾞேம காமராசைரᾺ பாராᾊன᾽.
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ஒᾞ இடᾷதி᾿ கிளிகைள ஒᾞவᾹ ஏலΆ ேபாᾌᾰ ெகாᾶᾊᾞᾸதாᾹ. ேபᾆᾱகிளிக῀
எᾹபதா᾿ எ᾿லாᾰ கிளிகᾦΆ விιᾠᾰ ெகாᾶᾊᾞᾸதன. ேவᾊᾰைகᾺ
பா᾽ᾷᾐᾰகிᾊᾞᾸத ஒᾞவᾔᾰᾁ ஒᾞ ேபᾆᾱகிளி வாᾱகலாமா எᾹற எᾶணΆ வᾸதᾐ.
காலΆ கடᾸᾐ ெகாᾶேட இᾞᾸதᾐ.
கைடசியிேல ஒᾞ கிளி தாᾹ மிᾲசΆ, யாராவᾐ ஏலΆ எᾌᾰகிறீᾱகளா, எᾹறா᾽ விιபவ᾽.
ேவᾊᾰைக பா᾽ᾷதவᾹ ஏலΆ ேகக ஆரΆபிᾷதாᾹ. இவᾹ ேகக, ேகக ஏலᾷ ெதாைக
ᾂᾊᾰெகாᾶேட ேபானᾐ. ஏலΆ ᾙᾊᾸᾐ கிளிையᾰ ைகயி᾿ வாᾱகினாᾹ. அᾺபதாᾹ
அவᾔᾰᾁ சᾸேதகΆ வᾸதᾐ. “இᾸத கிளி ந᾿லா ேபᾆமா?”Ᾱᾔ ேகடாᾹ. அᾺபதாᾹ
ஏலᾰகாரᾹெசாᾹனாᾹ. “ந᾿லா ேபᾆமாவᾐ. இῂவளᾫ ேநரΆ உᾱகᾦடᾹ ேபாᾊயா
ஏலᾷ ெதாைகைய ᾂᾊனᾐ இᾸதᾰ கிளிதாᾹ”எᾹறாᾹ. இᾺபᾊ பறைவ
விலᾱᾁகᾦᾰᾁΆ சில ᾒபமான அறிᾫ உᾶᾌ. அைதᾺ ᾗாிᾸᾐ ெகாᾶᾌ மதΆ பிᾊᾷத
யாைனையேய அடᾰகிய சΆபவΆ காமராச᾽ வா῁ᾰைகயி᾿ உᾶᾌ.
விᾞᾐநக᾽ இᾸᾐ நாடா᾽கᾦᾰᾁᾺ பாᾷதியᾺபட எ᾿லாᾰ ேகாவி᾿கᾦᾰᾁΆ
ெபாᾐவான யாைன ஒᾹᾠ உᾶᾌ. அதᾹ ெபய᾽ மாாியாᾷதா எᾹபதாᾁΆ.
மைழ ெபᾼததா᾿ நிைறᾸதிᾞᾸத ெதᾺபᾰᾁளᾷதி᾿ பாகᾹ காைல ேவைளயி᾿
யாைனையᾰ ᾁளிᾺபாᾌவா᾽. ஒᾞநா῀ வழᾰகΆேபா᾿ நᾹறாகᾷ ேதᾼᾷᾐᾰ
ᾁளிᾺபாᾊனா᾽.

ᾁளிᾷᾐவிᾌᾰ கைரேயறிய யாைன தைலயி᾿ அᾱᾁΆ இᾱᾁΆ ேதᾊயᾐ. சᾺதமாக
பிளிறியᾐ. பாகᾹ சமாதானᾺபᾌᾷதிᾜΆ ேககாம᾿ பாகைனᾰ கீேழ த῀ளிவிᾌ
ᾐதிᾰைகைய தைரயி᾿ பபெடᾹᾠ அᾊᾷதᾐ. பிளிறியபᾊ அΆமᾹ ேகாவி᾿
ைமதானᾷைத ேநாᾰகி ஓᾊயᾐ. பாைதயி᾿ேபாᾼᾰெகாᾶᾊᾞᾸத மᾰக῀ நாலாᾗறᾙΆ
ஓᾊனா᾽க῀.
யாைனᾺபாகᾹ எᾹன ெசᾼவெதᾹᾠ ᾗாியாம᾿ பதிெனடாΆபᾊ கᾞᾺபசாமி ேகாவி᾿
ᾙᾹ தவிᾷதபᾊ நிᾹறா᾽. பாிபாைஷயி᾿ கᾷதினா᾽. இᾸத நிைலயி᾿ காமராசᾞΆ
தᾱகᾺபᾔΆ ைமதானᾷᾐᾰᾁ῀ வᾸதன᾽. நிைலைமையᾰ காமராச᾽ ᾗாிᾸᾐ ெகாᾶடா᾽.
ெமᾐவாகᾺ பᾐᾱகியபᾊ ᾙᾹேனறிᾲ ெசᾹᾠ யாைன கᾌΆ மᾶடபᾷᾐᾰᾁ῀
ᾒைழᾸதா᾽. எᾸதᾲ சமயᾷதிᾤΆ எᾺேபாᾐΆ யாைனயிᾹ ᾐதிᾰைக பᾰகΆ ேபாᾌ
ைவᾷதிᾞᾰᾁΆ சᾷதிய சᾱகிᾢைய எᾌᾷᾐ வᾸதா᾽.
யாைனையᾺ பிᾊᾷᾐᾺ பழᾰᾁΆ ேபாᾐΆ சᾷதியᾲ சᾱகிᾢ எᾹற ஒᾞ சᾱகிᾢைய ᾙதᾢ᾿

ெகாᾌᾺபᾐ வழᾰகΆ. யாைனைய மᾶடபᾷதி᾿ கᾊயிᾞᾰᾁΆேபாᾐ இᾸதᾲ சᾱகிᾢ
யாைனயிᾹ ᾙᾹபாகᾰ கிடᾰᾁΆ. ெவளிேய ெசᾹறா᾿ அைதᾷ ᾐதிᾰைகயி᾿
எᾌᾷᾐᾰெகாᾶᾌதாᾹ கிளΆᾗΆ. சᾱகிᾢ நிைனᾺᾗ வராத வைர ஒᾹᾠமி᾿ைல.
நிைனᾫ வᾸᾐவிடா᾿ சᾱகிᾢைய உடேன ைகயி᾿ ெகாᾌᾷᾐ விட ேவᾶᾌΆ.
இ᾿லாவிடா᾿ யாைனᾰᾁᾰ ேகாபΆ வᾸᾐவிᾌΆ.
அᾹᾠ அᾐ ᾁளிᾰகᾰ கிளΆபியேபாᾐ சᾱகிᾢைய மறᾸᾐ மᾶடபᾷதிேலேய விᾌ
விடதா᾿ ᾁளிᾷᾐᾰ கைரேயறியᾐΆ அதιᾁ நிைனᾫ வர தைரயி᾿ தᾊ பிளிறிᾰ
காᾊயிᾞᾰகிறᾐ. இᾐ பாகᾔᾰᾁᾺ ᾗாியவி᾿ைல. ஆனா᾿ எᾺேபாᾐΆ யாைனைய
ேவᾊᾰைக பா᾽ᾷᾐ வᾞΆ காமராசᾞᾰᾁᾺ ᾗாிᾸதிᾞᾰகிறᾐ. அதனா᾿தாᾹ சᾷதிய
சᾱகிᾢைய எᾌᾷᾐ வᾸᾐ காமராச᾽ யாைனயிᾹ ᾙᾹேன ᾪசினா᾽. ᾐதிᾰைகயி᾿
சᾱகிᾢைய எᾌᾷᾐᾰெகாᾶட யாைன சாதாரணமாக மᾶடபᾷைத ேநாᾰகிᾲ ெசᾹறᾐ.
ஆபᾷதான சமயᾷதி᾿ ᾂட காமராச᾽ ᾐணிᾲசᾤடᾹ ெசய᾿பᾌΆ தᾹைமையᾺ பιறிᾷ
தᾱகᾺபᾹ எᾺேபாᾐΆ ேபᾆவᾐ வழᾰகΆ.
பிιகாலᾷதி᾿ இᾸதியᾲ சீ᾽திᾞᾷதᾲ சடΆ பιறிய ேபᾲᾆ வᾸதேபாᾐ ேபசிய தைலவ᾽
சᾷதியᾚ᾽ᾷதி, யாைனᾰᾁᾷ சᾷதிய சᾱகிᾢ எᾌᾷᾐᾰெகாᾌᾷத காமராச᾽ காᾌΆ
வழிையᾺ பிᾹபιற விᾞᾐநக᾽ ெபாᾐமᾰக῀ ஒᾞேபாᾐΆ தவறமாடா᾽க῀ எᾹற
நΆபிᾰைக எனᾰᾁ உᾶᾌ எᾹᾠ ᾂறினா᾽.
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எᾸதᾰ காாியᾷைத எதιகாகᾲ ெசᾼகிேறாΆ எᾹᾠ ெதாியாமேலேய பல ேப᾽
ெசய᾿பᾌᾰெகாᾶᾊᾞᾺபா᾽க῀. ெரயி᾿ நிைலயᾷதி᾿ ெரயி᾿ வᾸᾐ நிᾹறᾐΆ
ெபᾊகᾦᾰᾁ இைடேய உ῀ள இைணᾺைப ᾆᾷதியலா᾿ அᾊᾷᾐ சாி
ெசᾼᾜΆேவைலயி᾿ ஒᾞவ᾽ அம᾽ᾷதᾺபடா᾽. அவ᾽ ஓᾼᾫெபᾠΆ நா῀ வᾸதᾐ.
வழியᾔᾺᾗ விழாᾫΆ நைடெபιறᾐ. அதιᾁ நᾹறி ெதாிவிᾷᾐᾺ ேபᾆΆேபாᾐ இῂவாᾠ
ᾁறிᾺபிடா᾽. “ெரயி᾿ வᾸᾐ நிᾹறᾐΆ இைணᾺᾗகளி᾿ ᾆᾷதியலா᾿ அᾊᾰᾁΆ
ேவைலைய இῂவளᾫ நாᾦΆ தவறாம᾿ ெசᾼᾐ வᾸேதᾹ. ஆனா᾿ ஒᾞ விஷயᾷைத
இᾹைறᾰᾁ இᾱᾁ வᾸதிᾞᾰகிற அதிகாாிக῀ ெதளிᾫபᾌᾷᾐΆபᾊ தா῁ைமᾜடᾹ
ேகᾌᾰெகா῀கிேறᾹ. எதιகாக ᾆᾷதியலா᾿ அᾊᾷேதᾹ எᾹᾠ இᾐ வைரᾰᾁΆ
எனᾰᾁᾷ ெதாியவி᾿ைல, இᾹைறᾰகாவᾐ ெசா᾿ᾤᾱக῀”எᾹறா᾽. அதிகாாிகளி᾿
ஒᾞவ᾽ ெசாᾹனா᾽. “எᾱகᾦᾰᾁΆ அᾐ சாியாகᾷ ெதாியவி᾿ைல. ேமᾢடᾷதி᾿
ேகᾌᾲெசா᾿கிேறாΆ.”
இᾺபᾊᾺ பலேப᾽ இᾞᾰைகயி᾿, காமராச᾽ தᾹᾔைடய வா῁ைவᾷ திடமிᾌ
அைமᾷᾐᾰ ெகாᾶடா᾽. ஆறாΆ வᾁᾺᾗ வைரேய பᾊᾰக ᾙᾊᾸதᾐ. அதιᾁᾺபிᾹ
தாᾼமாமனா᾽ ஜᾫளிᾰகைடயி᾿ ேவைல ெசᾼய ேவᾶᾊயதாயிιᾠ. ஆனாᾤΆ அவரᾐ
நாடெம᾿லாΆ அரசியᾢேலேய இᾞᾸதᾐ. பᾷதிாிைகக῀ பᾊᾺபᾐΆ, சᾷதியᾚ᾽ᾷதி,
திᾞ.வி.க., வ.உ.சி. ேபாᾹற தைலவ᾽களிᾹ உைரகைளᾜΆ, எᾨᾷᾐᾰகைளᾜΆ ஊᾹறிᾰ
கவனிᾺபᾐΆ இவரᾐ அᾹறாடᾺ பணிகளாகிவிடன. ஞானᾺபி῀ைள எᾹபவ᾽
விᾞᾐபᾊயி᾿ ெபாᾊᾰகைட ைவᾷதிᾞᾸதா᾽. விᾌதைலᾺ ேபாராடᾷதி᾿ ஈᾌபாᾌ
ெகாᾶடவ᾽க῀ ᾂᾊᾺேபᾆΆ இடமாக அᾐ அைமᾸதᾐ. ஏேதᾔΆ மைறெபாᾞைள
உ῀ைவᾷᾐᾺ ேபᾆΆேபᾲைச ெபாᾊ ைவᾷᾐᾺேபᾆத᾿ எᾹபா᾽க῀. ஆனா᾿ விᾌதைலᾺ
ேபாராடᾲெசᾼதிகைள மைறவாகᾺ ேபᾆவதιᾁᾺ ெபாᾊᾰகைடேய களமாக
அைமᾸதᾐ ெபாᾞᾷதΆதாᾹ. ‘ஞானᾺபி῀ைளᾰ ᾂடΆ’எᾹேற அᾸதᾰ ᾁᾨᾫᾰᾁᾺ
ெபய᾽ வᾸᾐவிடᾐ. காமராசᾞΆ அᾸதᾰ ᾁᾨவி᾿ ஒᾞவரானா᾽. அரசிய᾿ ஈᾌபாᾌ
அதிகமாயிιᾠ. அவரᾐ ᾪᾊ᾿ இைதᾰகᾶᾌ அᾴசினா᾽க῀. அவைர விᾞᾐபᾊைய
விᾌ
ெவளிேயιற
ேவᾶᾌΆ
எᾹᾠ
நிைனᾷதா᾽க῀.
அதᾹபᾊ
திᾞவனᾸதᾗரᾷதிᾢᾞᾰᾁΆ தாᾼமாமᾹ கைடᾰᾁ அᾔᾺபி ைவᾷதன᾽. தாᾼமாமனிᾹ
கᾶகாணிᾺᾗ அதிகமாயிᾞᾸதᾐ. அதனா᾿ விᾞᾐபᾊ நᾶப᾽களிடமிᾞᾸᾐ வᾞΆ
கᾊதᾱகைள அᾴசலகᾷᾐᾰேக ெசᾹᾠ வாᾱகி மைறᾷᾐ ைவᾷேத பᾊᾺபா᾽. ஆனா᾿
இᾸத ஏιபாைடᾜΆ தாᾶᾊ ஒᾞ நா῀ ஒᾞ கᾊதΆ மாமனிᾹ ைகயி᾿ சிᾰகி விடᾐ.
அῂவளᾫதாᾹ, மᾠ வᾶᾊயிேலேய அவ᾽ விᾞᾐபᾊᾰᾁ அᾔᾺபᾺபடா᾽. அᾱᾁ
வᾸதᾐΆ காமராசாிᾹ அரசிய᾿ ஈᾌபாᾌ அதிகமாயிιᾠ. ᾁᾌΆபᾷதின᾽ பயᾸதன᾽.
ேபரᾔᾰᾁ ெவ῀ைளᾰகார᾽களா᾿ ஆபᾷᾐ வᾞேமா எᾹᾠ பாᾊயா᾽ நᾌᾱகினா᾽.

ஆனா᾿ இவιைறெய᾿லாΆ ெபாᾞபᾌᾷதாம᾿ காமராச᾽ தமᾐ கடைமயி᾿
ஈᾌபடா᾽.
வாᾼᾺபினா᾿ உᾞவானவᾹ அ᾿ல மனிதᾹ. வாᾼᾺைப உᾞவாᾰᾁபவேன மனிதᾹ.
ஒῂெவாᾞ நாைளᾜΆ உᾹனதமான நாளாக எᾶணி உைழᾷதா᾿ உலகΆ நΆ ைகயி᾿.
கடைமைய உண᾽Ᾰதவ᾽கᾦᾰᾁᾰ காலΆ வசᾺபᾌΆ. ெவιறி நிசᾺபᾌΆ.
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சிைறᾲசாைலயி᾿ ைகதிக῀ இᾞவ᾽ ேபசிᾰ ெகாᾶᾊᾞᾸதன᾽. “எᾹன
ெசᾼததιகாக நீ இᾱᾁ வᾸதாᾼ?” எᾹᾠ ஒᾞவᾹ மιறவைனᾰேகடாᾹ.
“

ᾁιறΆ

ᾐΆமிேனᾹ, அதனா᾿ இᾱᾁ ெகாᾶᾌ வᾸᾐ விடா᾽க῀”

“அத

ιகாகவா இᾱᾁ ெகாᾶᾌவᾸᾐ விடா᾽க῀”

Ά. ஒᾞ ᾪᾊᾹ ᾖேராவிᾢᾞᾸᾐ நைககைளᾷ திᾞᾌΆேபாᾐ ᾐΆமிவிேடᾹ.
அதனா᾿ ைகதியாகி விேடᾹ. அᾐ சாி நீ எᾺபᾊ இᾱᾁ வᾸதாᾼ?”
“ஆமா

ᾢ᾿ ேபாᾁΆ ேபாᾐ ேதைவᾺபடா᾿ சᾱகிᾢைய இᾨ எᾹᾠ எᾹ அᾺபா
ெசா᾿ᾢ இᾞᾸதா᾽. அᾺபᾊேய ெசᾼேதᾹ. மாᾊᾰெகாᾶேடᾹ”
“ெரயி

“அத

ιᾁ அபராதΆ தாேன ேபாᾌவா᾽க῀.”

Ᾱ இᾨᾷதᾐ ெரயிᾢᾹ அபாயᾲ சᾱகிᾢைய அ᾿ல. ஒᾞ ெபᾶணிᾹ கᾨᾷᾐᾲ
சᾱகிᾢைய.”

“நா

இᾺபᾊᾺ பலேப᾽ ᾁιறவாளிகளாகᾲ சிைறᾗᾁேவா᾽ உᾶᾌ. நாᾊᾹ நᾹைமᾰகாக
தᾹைன அ᾽Ὰபணிᾷᾐᾲ சிைற ெசᾹறவ᾽க῀ சிலேர.
நாᾌᾰகாகᾺ ேபாராᾌவைதᾜΆ அதιகாக சிைற ெச᾿வைதᾜேம தமᾐ வா῁நாளாகᾰ
ெகாᾶᾊᾞᾸதவ᾽ காமராச᾽. 1930-᾿ உᾺᾗ சᾷதியாᾰகிரகΆ தமி῁ நாᾊ᾿
ேவதாரᾶயᾷதி᾿ நடᾸதᾐ. அᾺபᾲசி அதிᾤΆ தீவிரΆ காᾊனா᾽. இரᾶᾌ ஆᾶᾌக῀
சிைறᾷ தᾶடைன கிைடᾷதᾐ.
1932-᾿ சடமᾠᾺᾗ இயᾰகΆ. ஓராᾶᾌ சிைற. அாிசனᾱகளிᾹ உாிைமᾰெகᾹᾠΆ
ேபாராᾊனா᾽. 1925-᾿ அாிசனᾱகᾦᾰᾁ வழிபாᾌ உாிைம ேகᾌ ைவᾰகΆ
ேபாராடᾷதிᾤΆ ᾆசீᾸதிரΆ ேபாராடᾷதிᾤΆ கலᾸᾐ ெகாᾶடᾐ ᾁறிᾺபிடᾷதᾰகᾐ.
1934-᾿ விᾞᾐநக᾽ அᾴச᾿ நிைலயᾷதிᾹ மீᾐΆ திᾞவி᾿ᾢᾗᾷᾑ᾽ காவ᾿ நிைலயᾷதிᾹ
மீᾐΆ ெவᾊᾁᾶᾌ ைவᾷததாக ெபாᾼᾰᾁιறΆசாடᾺபடா᾽. 1941-᾿ தனியா᾽
சᾷதியாᾰகிரகᾺ ேபாராடᾷதி᾿ கலᾸᾐ ெகா῀ேவா᾽ பᾊயைல காᾸதியᾊகளிடΆ
ெகாᾌᾰகᾺேபாᾁΆ
வழியி᾿
ைகᾐ
ெசᾼயᾺபᾌ
ேவᾥ᾽ᾲ
சிைறயி᾿
அைடᾰகᾺபடா᾽. 1942-᾿ ெவ῀ைளயேன ெவளிேயᾠ இயᾰகᾷதி᾿ பᾱᾁ
ெகாᾶடதιகாகᾰ ைகதாகி ஓராᾶᾌ கᾌᾱகாவ᾿ தᾶடைன அᾔபவிᾷதா᾽.
அΆேராᾊ சிைறᾰெகாᾌைமக῀ பιறி அவேர ᾁறிᾺபிᾌ῀ளா᾽. ெவᾺபᾷதிᾹ
ெகாᾌைம தாᾱகாம᾿, நாெள᾿லாΆ தᾶணீ᾽ ெதாᾊயி᾿ இᾞᾸேத கழிᾷதைத அவ᾽

ᾁறிᾺபிᾌΆ ேபாᾐ நமᾐ கᾶக῀ கலᾱᾁகிᾹறன. வா῁நாளி᾿ ெமாᾷதΆ 3000
(ᾚவாயிரΆ) நாக῀ அவ᾽ சிைறᾰகாιைற ᾆவாசிᾷதா᾽ எᾹᾠ ᾗ῀ளி விவரΆ
ᾂᾠகிறᾐ.
வா῁ᾰைக எᾹபᾐ நீᾶட நாக῀ வா῁வᾐ அ᾿ல. ஒῂெவாᾞ வினாᾊᾜΆ நாΆ
வாᾨகிேறாΆ எᾹᾠ உண᾽Ᾰᾐ வா῁வேத வா῁ᾰைக. அᾺபᾊᾺபட வா῁ᾰைக
நாᾌᾰகாக தᾹைன அ᾽Ὰபணிᾷதவ᾽கᾦᾰேக அைமᾜΆ.
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தᾱகளிᾹ ᾆய நலᾔᾰகாக நாᾌ மᾰகளிᾹ நலனி᾿ அᾰகைறயி᾿லாத
அரசிய᾿வாதிகᾦᾰᾁ மᾷதியி᾿ நாᾌ நᾹைமᾰகாக ᾪᾌ உண᾽ᾲசிகைளᾰ ᾂட
விலᾰகி ைவᾷதவ᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽.
உᾺᾗᾲ சᾷதியாகிரகΆ நடᾸத ேநரΆ. உᾺᾗ வாிைய ஒழிᾰக ேவᾶᾌΆ எᾹᾠ
ெபᾞᾸதைலவ᾽ கᾌΆ ᾁர᾿ ெகாᾌᾷதா᾽. அᾸத ஆᾶᾌதாᾹ ெபᾞᾸதைலவ᾽
வா῁ᾰைகயி᾿ ᾙᾰகியமான ஆᾶᾌ ஆᾁΆ. அᾸத ஆᾶᾊ᾿தாᾹ ᾙதᾹᾙதலாக இரᾶᾌ
வᾞட சிைறᾷ தᾶடைன அᾔபவிᾷதா᾽.
சᾱᾁ ᾆடாᾤΆ ெவᾶைம தᾞΆ எᾹபᾐ ேபால ெபᾞᾸதைலவᾞΆ வா῁Ᾰᾐ வᾸதா᾽.
ெப᾿லாாிᾲ சிைறயிேல அவ᾽ இᾞᾸதேபாᾐ அவரᾐ சிைறவாசᾷைத தாᾱகிᾰெகா῀ள
ᾙᾊயாத பாᾊயா᾽ பா᾽வதியΆமா῀ பᾌᾰைகயி᾿ விᾨᾸᾐ ேநாᾜιறா᾽. உடᾤΆ,
உ῀ளᾙΆ ேசா᾽Ᾰᾐ ேபானᾐ. பிைழᾺபᾐ அாிᾐ எᾹறாகிவிட நிைலயி᾿, காமராச᾽
வᾸதா᾿ தாᾹ உயி᾽ தாᾱᾁΆ எᾹறா᾽க῀.
சீᾞΆ சிறᾺᾗமாக பாᾥᾊ, சீராᾊ வள᾽ᾷத பாᾊயிடΆ காமராசᾞᾰᾁ அᾹᾗ அதிகΆ
இᾞᾸதᾐ. உறவின᾽க῀ தைலவ᾽ சᾷதியᾚ᾽ᾷதி அவ᾽களிடΆ ᾂறி பேராᾤᾰᾁ ஏιபாᾌ
ெசᾼதா᾽க῀. காமராசைர அைழᾷᾐᾲெச᾿ல வᾸத அவாிᾹ தாᾼமாமனிடΆ நாᾌ
நடᾺைப விசாாிᾷதா᾽.

ᾱகைளᾰ காணாம᾿ பாᾊயா᾽ உயிᾞடᾹ ேபாராᾊᾰெகாᾶᾊᾞᾰகிறா᾽.
உᾱகைளᾺ பேராᾢ᾿ எᾌᾷᾐᾲ ெச᾿ல ஏιபாᾌ ெசᾼதாகிவிடᾐ”எᾹறா᾽. ஆனா᾿
காமராச᾽ “தᾶடைன ᾙᾊயாம᾿, நாᾹ பேராᾢ᾿ வர ᾙᾊயாᾐ. ஊாிேல
எᾷதைனேயாேப᾽ இᾞᾰகாᾱகேள! ᾙனிசிபாᾢᾊ இᾞᾰகி᾿ேல. அவᾱக எᾌᾷᾐᾺ
ேபாᾌவாᾱக. பாᾊ அனாைதயாᾼ ேபாகாᾐ கவைலᾺபடாதீᾱக”எᾹᾠ ᾂறி அᾔᾺபி
ைவᾷதா᾽.

“உ

ெபாᾐவா῁ᾫ எᾹற ெபயாி᾿ ஆடΆபர வா῁ᾰைக நடᾷᾐபவ᾽க῀ எᾷதைன பிறவி
எᾌᾷதாᾤΆ ெபᾞᾸதைலவாிᾹ தளராத உᾠதிையᾺ ெபᾠவᾐ அாிᾐ.
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ஒᾞ ேகாவி᾿ திᾞᾺபணிᾰகாக நிதி வᾇ᾿ ெசᾼய ᾚவ᾽ திடமிடன᾽. வᾇலாᾁΆ
ெதாைகயி᾿ பாதிைய ேகாவிᾤᾰᾁᾰ ெகாᾌᾷᾐ விᾌ மீதிைய ᾚவᾞΆ
பᾱகிᾌᾰெகா῀வᾐ எᾹᾠ ᾙᾊᾫ ெசᾼதன᾽. வᾇ᾿ ᾙᾊᾸதᾐΆ சாமிᾰᾁ உாிய
ெதாைகைய எᾺபᾊᾰ ெகாᾌᾺபᾐ எᾹᾠ ᾚவᾞΆ ேயாசிᾰகᾷ ெதாடᾱகினா᾽. அதிᾤΆ
ெகாᾴசΆ ᾆᾞட ேவᾶᾌΆ எᾹᾠ ஆைச. ஒᾞவᾹ ெசாᾹனாᾹ. “ᾑரᾷதி᾿ ஒᾞ ேகாᾌ
ேபாᾌேவாΆ. வᾇலான ெதாைகைய எᾌᾷᾐ ᾪᾆேவாΆ. ேகாᾌᾰᾁ அᾸதᾺ பᾰகΆ
விᾨவெத᾿லாΆ சாமிᾰᾁ. இᾸதᾺ பᾰகΆ விᾨவெத᾿லாΆ நமᾰᾁ.” அᾌᾷதவᾹ ெசாᾹன
ஆேலாசைன. “ᾑரᾷதி᾿ ஒᾞ சிᾠ வடΆ ேபாᾌேவாΆ. பணᾷைத இᾱகிᾞᾸᾐ
ᾪᾆேவாΆ. வடᾷᾐᾰᾁ῀ விᾨᾸதெத᾿லாம கடᾫᾦᾰᾁ, மீதிெய᾿லாΆ நமᾰᾁ.”
ᾚᾹறாவᾐ ஆ῀ெசாᾹன ேயாசைன “இெத᾿லாΆ சாிபᾌ வராᾐ. வᾇலான
ெதாைகையெய᾿லாΆ நாணயᾱகளாக மாιᾠேவாΆ. எ᾿லாவιைறᾜΆ ேமேல ᾑᾰகி
ᾪᾆேவாΆ. கடᾫ῀ தனᾰᾁ ேவᾶᾊயைதᾺ பிᾊᾷᾐᾰெகாᾶᾌ மீதிையᾰ கீேழ
விᾌவிᾌவா᾽. அைத நாΆ ைவᾷᾐᾰ ெகா῀ளலாΆ”எᾹறாᾹ. இᾸத ேயாசைனேய
எ᾿லாᾞᾰᾁΆ பிᾊᾷதிᾞᾸதᾐ.
ெபாᾐ வா῁வி᾿ ஈᾌபᾌΆ பல᾽ இᾺபᾊᾷதாᾹ இᾞᾰகிறா᾽க῀. ஆனா᾿ ெபᾞᾸதைலவ᾽
காமராச᾽ விதி விலᾰகானவ᾽. 1920-ஆΆ ஆᾶᾌ அவரᾐ 16-வᾐ வயதி᾿ காᾱகிரῄ
கசியி᾿ உᾠᾺபின᾽ ஆனா᾽. அதிᾢᾞᾸᾐ தᾹைனேய அதιᾁ அ᾽Ὰபணிᾷதவ᾽.
எᾸதவித பிரதிபலைனᾜΆ எதி᾽பாராம᾿ ெதாᾶடனாகேவ ெசய᾿படா᾽. அரசிய᾿
ᾂடᾱகᾦᾰᾁ ஏιபாᾌ ெசᾼவᾐ, தைலவ᾽கைள வரேவιபᾐ, பணவᾇ᾿கைள
ெசᾼவᾐ- இᾐேவ அவரᾐ தைலயாய பணிகளாக இᾞᾸதன. கசிᾰᾁᾺ பணΆ
ேசகாிᾺபᾐ எᾹறா᾿ அவᾞᾰᾁ மிகᾫΆ உιசாகΆ வᾸᾐவிᾌΆ. ஒᾞ ைபசா ᾂட
ᾪணாகாம᾿ கசிᾰகாகᾲ ெசலவிᾌவா᾽.

Ᾰதி உᾶᾊய᾿’எᾹற ெபயாி᾿ ஓ᾽ உᾶᾊய᾿ கலசᾷைத ஏιபாᾌ ெசᾼᾐ “காᾸதி
உᾶᾊய᾿ காᾆ ேபாᾌᾱக῀”எᾹᾠ கைடகைடயாக ஏறி இறᾱᾁவா᾽. ஒᾞ நா῀ வᾇ᾿
ெகாᾴசΆ ᾁைறவாக இᾞᾸதᾐ. ெகாᾴசΆ ᾂட ெவகᾺபடாம᾿ தᾶேடாராைவ
அᾊᾷᾐ வᾸேதமாதரΆ எᾹᾠ ᾙழᾱகியபᾊ வᾇᾢ᾿ இறᾱகிவிடா᾽. இᾸத ᾙைற பல
ேநரᾱகளி᾿ அவᾞᾰᾁᾺ பயᾹபடᾐ. வசதியான தாᾼமாமᾹ இᾞᾸᾐΆ வியாபாரΆ
ெசᾼய ந᾿ல வாᾼᾺபிᾞᾸᾐΆ இவ᾽ இᾺபᾊ உᾶᾊய᾿ வᾇ᾿ ெசᾼᾐ திாிவைத
உறவின᾽ ெவᾠᾷதன᾽. அவᾞᾰᾁ ஒᾞ கா᾿ கᾌᾺேபாᾌ விடலாமா எᾹᾠ
ᾙயᾹறன᾽. திᾞமணᾺேபᾲைச எᾌᾷதா᾿ ᾪைட விேட ஓᾊ விᾌேவᾹ எᾹᾠ
பயᾙᾠᾷதி விடா᾽. நாᾌᾺபணிᾰᾁ எᾸதவிதᾷ தைடᾜΆ இᾞᾰகᾰᾂடாᾐ எᾹபதி᾿
ெதளிவாக இᾞᾸதா᾽ அவ᾽.
‘கா

ᾁறிᾰேகாைள ேநாᾰகி ᾙᾹேனறிᾰெகாᾶᾊᾞᾰᾁΆ மனிதᾹ எᾰகாரணΆ ெகாᾶᾌΆ
பிᾹேனாᾰகி திᾞΆபி ஓடமாடாᾹ. ஏெனᾹறா᾿ அவனᾐ ஒேர லசியΆ எᾶணிய
இலᾰைக அைடவᾐதாᾹ.
எᾶணிய எᾶணியாᾱᾁ எᾼᾐப᾽ எᾶணியா᾽
திᾶணிய ராகᾺ ெபறிᾹ
எᾹற ெபாᾼயாெமாழிᾺ ᾗலவ᾽ வ῀ᾦவாிᾹ வாᾰᾁᾰᾁ ஓ᾽ எᾌᾷᾐᾰகாடாக க᾽மᾪர᾽
காமராச᾽ விளᾱகினா᾽.
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இᾸதிய நாᾊᾹ விᾌதைலᾰகாகᾺ பாᾌபட தைலவ᾽கᾦ῀ ஒᾞவ᾽ திலக᾽. அவைரᾷ
தீவிரவாதி என நிைனᾷத பிாிᾊῃ அரசாᾱகΆ அவைரᾰ கᾶகாணிᾰகᾺ ப᾿ேவᾠ
ᾙைறகைளᾰ ைகயாᾶடᾐ.
பிாிᾊῃ அரசாᾱகΆ எᾺபᾊ ஒιற᾽கைள ைவᾷᾐᾷ திலகைரᾰ கᾶகாணிᾷதேதா
அைதᾺேபால அரசாᾱகᾷதிᾹ ஒῂெவாᾞ ெசயைலᾜம கᾶகாணிᾷᾐ வᾸதா᾽ திலக᾽.
திலகாிடΆ சைமய᾿காரராக இᾞᾸத ஒᾞவᾹ ஒᾞநா῀ எனᾰᾁ நீᾱக῀ ெகாᾌᾰᾁΆ
சΆபளΆ ேபாதவி᾿ைல எᾹறாᾹ.
திலக᾽ ᾗᾹசிாிᾺᾗடᾹ “ஏᾹ தΆபி! சைமய᾿காரᾹ எᾹற ᾙைறயி᾿ நாᾹேவᾠ தனியாக
உனᾰᾁᾲ சΆபளΆ ெகாᾌᾰகிேறᾹ. எᾹனிடΆ ஒιற᾽ ேவைல பா᾽Ὰபதιகாக ஆᾱகில
அரசாᾱகΆ ேவᾠ உனᾰᾁ மாதா மாதΆ ஊதியΆ ெகாᾌᾰகிறᾐ, அῂவᾺேபாᾐ நீ
இᾱகிᾞᾸᾐ அᾔᾺᾗΆ ெசᾼதிகᾦᾰᾁᾺ பணΆ தᾞகிறᾐ. இῂவளᾫΆ ேபாதாதா?” எᾹᾠ
திலக᾽ ேகடா᾽. அᾹேற சைமய᾿காரᾹேவைலைய விᾌ விᾌ ஓᾊவிடாᾹ.
இᾺபᾊ
ெவ῀ைளᾰகார᾽களிᾹ
ᾇ῁ᾲசி
வைலயி᾿
சிᾰகாம᾿
சாம᾽ᾷதியமாகᾲெசய᾿படன᾽ ேதசியᾷ தைலவ᾽க῀. ெபᾞᾸதைலவ᾽ வா῁ᾰைகயிᾤΆ
இᾷதைகய நிக῁ᾲசி நடᾸதᾐ.
1942-ஆΆ ஆᾶᾌ ஆகῄᾌ மாதΆ 8Ά ேததி இᾸதிய ேதசிய காᾱகிரῄ மகாசைப பΆபாᾼ
நகாி᾿ ᾂᾊயᾐ. தமிழக காᾱகிரῄ தைலவ᾽ எᾹற ᾙைறயி᾿ காமராசᾞΆ அவᾞைடய
ᾁᾞநாதரான தீர᾽ சᾷதியᾚ᾽ᾷதி உபட பலᾞΆ அவᾞடᾹ பΆபாᾼ ெசᾹறன᾽.
ெமௗலானா அᾗ᾿கலாΆ ஆசாᾷ தைலைம தாᾱகிய அᾰᾂடᾷதி᾿ காᾸதியᾊக῀
விᾞᾺபᾷதிιேகιப ‘ெவ῀ைளயேன ெவளிேயᾠ’எᾹற வரலாιᾠᾲ சிறᾺᾗ மிᾰக
தீ᾽மானᾷைத ேநᾞஜி ᾙᾹ ெமாழிᾸதா᾽. ச᾽தா᾽ வ᾿லபாᾼ பேட᾿ அவ᾽க῀ வழி
ெமாழிᾸதா᾽. தைலவ᾽க῀ பலᾞΆ அᾷதீ᾽மானᾷைத வரேவιᾠᾺேபசினா᾽க῀.
இᾠதியி᾿ ேபசிய காᾸதிஜி ᾆதᾸதிரΆ உடேன கிைடᾰக ேவᾶᾌΆ. ‘ெசᾼ அ᾿லᾐ
ெசᾷᾐ மᾊ’எᾹற தாரக மᾸதிரᾷைத மᾰகᾦᾰᾁᾰ ெகாᾌᾷதா᾽. மᾠநா῀ காைல காᾸதிஜி,
ேநᾞ மιᾠΆ பிற தைலவ᾽கைள பிாிᾊῃ அரசாᾱகΆ ைகᾐ ெசᾼதᾐ. எᾱᾁΆ
ெகாᾸதளிᾺᾗ, தᾊயᾊ, அடᾰᾁᾙைற மᾰக῀ கிள᾽Ᾰᾐ எᾨᾸதன᾽. ெபᾞᾸதைலவைரᾺ
பிᾊᾰகᾫΆ ஆᾱகிேலய அரசாᾱகΆ வைல விாிᾷதᾐ.
ஆனா᾿ ெபᾞᾸதைலவ᾽ எதιᾁΆ அᾴசவி᾿ைல. பΆபாயிᾢᾞᾸᾐ ெசᾹைன வᾞΆ
ரயிᾢ᾿ ஏறிᾰெகாᾶடா᾽. பΆபாᾼ மாநாᾊᾹ வரலாιᾠᾲ சிறᾺᾗமிᾰக தீ᾽மானᾷைத

எ᾿ேலாᾞᾰᾁΆ விளᾰகிᾲ ெசா᾿ல ேவᾶᾌΆ எᾹபதιகாக இரகசியமாக தமிழகΆ
எᾱᾁΆ ᾆιறி வᾸᾐ ‘ெவ῀ைளயேன ெவளிேயᾠ’எᾹற ᾙழᾰகᾷதிιᾁ விளᾰகΆ தᾸதா᾽
காமராச᾽.
ெசᾼய ேவᾶᾊய ேவைலகைள எ᾿லாΆ சிறᾺபாக ᾙᾊᾷᾐவிᾌ விᾞᾐநக᾽ வᾸத
ெபᾞᾸதைலவ᾽ ஆகῄᾌ 16ஆΆ ேததி ைகᾐ ெசᾼயᾺபᾌவதιᾁᾷ தயாராக இᾞᾺபதாகᾰ
ᾂறி உ῀ᾧ᾽ ேபாᾣசாᾞᾰᾁᾷ தகவ᾿ அᾔᾺபினா᾽.
தைலவ᾽ அᾔᾺபிய தகவைலᾰ ேகᾌ எᾨᾷதᾲசᾹ எᾹற சᾺ-இᾹῄெபᾰட᾽ விைரᾸᾐ
வᾸதா᾽. அவᾞΆ ேதசியவாதியாக இᾞᾸததா᾿ தைலவைரᾰ ைகᾐ ெசᾼய அவᾞᾰᾁ
மனΆ வரவி᾿ைல.

ᾳ, நீᾱக῀ அவசரᾺபடேவᾶடாΆ. உᾱகைளᾰ ைகᾐ ெசᾼய வாரᾶᾌடᾹ வᾸத
ேபாᾣῄகார᾽ அாியᾥ᾽ ெசᾹறிᾞᾰகிறா᾽. அவ᾽ வᾞΆ வைரேமᾤΆ சில நாக῀
நீᾱக῀ ஓᾼᾫ எᾌᾷᾐᾰெகா῀ᾦᾱக῀”எᾹறா᾽ அதிகாாி. ஆனா᾿ெபᾞᾸதைலவேரா “எᾹ
பணிக῀ எ᾿லாவιைறᾜΆ சிறᾺᾗறᾲ ெசᾼᾐ ᾙᾊᾷᾐவிேடᾹ. எᾹ
அᾞைமᾷதைலவ᾽க῀ எ᾿லாᾞΆ கᾶகாணாᾲ சிைறயி᾿ வாᾌΆேபாᾐ நாᾹ மᾌΆ
ᾆகமாக ஓᾼெவᾌᾺபதா? விᾌதைல இ᾿லாத நாᾊᾹ சிைறயி᾿ இᾞᾺபᾐதாᾹ
விᾌதைல ᾪர᾽கᾦᾰᾁ ᾆகாᾔபவΆ. எனேவ எᾹைன உடேன ைகᾐ ெசᾼᾐ சிைறᾰᾁ
அᾔᾺᾗᾱக῀”எᾹறா᾽. இᾹῄெபᾰட᾽ கᾶகலᾱகியபᾊ காமராசைரᾰ ைகᾐ ெசᾼᾐ
ேபாᾣῄ ேவனி᾿ ஏιறிᾲ ெசᾹறா᾽.
“காமரா
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தமி῁ நாᾊ᾿ டாᾰட᾽ வரதராஜூᾤ நாᾜᾌ திᾞ.வி.க., டாᾰட᾽ ᾊ.எῄ.எῄ.ராஜᾹ
ஆகிேயாாிᾹ ேபᾲᾆ ᾙைற மᾰகைளᾰ கவ᾽Ᾰதᾐ. திᾞ.வி.க.விᾹ இனிய தமி῁ பலரᾐ
உ῀ளᾱகைள ஈ᾽ᾷதᾐ. அைனவᾞΆ விᾌதைல உண᾽ᾫ ெபாᾱகᾺ ேபசினா᾽க῀.
ஈ.ேவ.ரா-விᾹ ேபᾲᾆ க᾽ஜைனயாக எதிெராᾢᾷதᾐ, சிᾰகலான, ᾒᾎᾰகமான அரசிய᾿
விஷயᾱகைள எ᾿லாΆஅவ᾽ பாமர மᾰகᾦΆ ᾗாிᾸᾐ ெகா῀ளᾰ ᾂᾊய எளிய ᾙைறயி᾿
விளᾰகிᾺேபசிய அᾸதᾷ திறைம எ᾿லாᾞᾰᾁΆ பிᾊᾷதᾐ. இைத காமராசᾞΆ மிகᾫΆ
ரசிᾷதா᾽. எ᾿லாᾷ தைலவ᾽களிᾹ ேபᾲᾆΆ பᾷதிாிᾰைககளி᾿ ெவளிவᾞΆ. அதைனᾰ
காமராச᾽ பᾊᾰகᾷதவᾠவதி᾿ைல. இதனா᾿ காமராசாிᾹ அரசிய᾿ அறிᾫ விாிᾸதᾐ.
விவாதᾷ திறைம வள᾽Ᾰதᾐ. ᾁைறᾸத வா᾽ᾷைதகளி᾿ ெதளிᾫ நிைறᾸத எதிாிகைள
வசீகாிᾰகᾰ ᾂᾊய ேபᾲசாகᾺ ேபᾆவா᾽. ெவ῀ைளᾰகாரᾹேம᾿ அபிமானΆ
ெகாᾶடவ᾽கைளᾜΆ காமராசாிᾹ ேபᾲᾆ மாιறியᾐ.
காᾱகிரῄ ᾂடᾷதி᾿ ெவளிᾝ᾽ ஆக῀ மᾌமிᾹறி உ῀ᾧ᾽ ஆகᾦΆ ேபசலாΆ
எᾹற எᾶணΆ எᾨᾸததா᾿ உ῀ᾧ᾽Ὰ ேபᾲசாள᾽கைளᾺ ேபச ைவᾷதா᾽க῀.
இᾸநிைலயி᾿ அᾊᾷᾐᾺேபᾆΆ ஆιற᾿ ெகாᾶட காமராசᾞΆ ேமைடயி᾿ ேபச
ேவᾶᾌΆ எᾹᾠ காᾱகிரசா᾽ விᾞΆபினா᾽க῀. ேதாழ᾽ தᾱகᾺபᾹ வιᾗᾠᾷதி
காமராசைர சΆமதிᾰகᾲ ெசᾼதன᾽.
விᾞᾐநகᾞᾰᾁ ேமιேக பாவாᾊ ஜமீᾹபᾰகΆ உ῀ள எளியநாயᾰகᾹபᾊயி᾿
ᾁமாரசாமிᾷ ேதவ᾽ எᾹபவ᾽ ᾂடΆ ஒᾹைற ஏιபாᾌ ெசᾼதா᾽. காமராச᾽ ᾙதᾹ
ᾙதலாக அᾸத ேமைடயி᾿ ேபᾲைசᾷ ெதாடᾱகினா᾽. காமராச᾽ சாதாரணமாகᾺ
ேபᾲᾆᾷதமிழி᾿ ேபசினா᾽.

ᾂடᾷைத நடᾷதிᾷ தர ᾙᾹவᾸத ெபாிய தனᾰகாரᾞᾰᾁ நமῄகாரΆ. உᾱக῀
ᾙᾹனாேல ேபச சᾸத᾽ᾺபΆ கிைடᾲசᾐᾰᾁ ெராΆப சᾸேதாஷΆ.

“

இᾺேபா நΆ ᾪᾌᾰᾁ῀ேள பᾰகᾷᾐ ᾪᾌᾰகாரᾹ வᾸᾐ அதிகாரΆ ெசᾴசா நீᾱக
விᾌᾪᾱகளா? இᾺபᾊᾷதாᾹ ஆறாயிரΆ ைமᾤᾰᾁ அᾺபா᾿ இᾞᾰகிற ஊாிேல உ῀ள
ெவ῀ைளᾰகாரᾹ நΆம நாᾌᾰᾁ வᾸᾐ இᾞᾰகாᾹ.
நΆம நிலᾷதிேல பயி᾽ ெசᾴᾆ சாᾺபிᾌேறாΆ. அேத மாதிாி நΆம ஊ᾽Ὰ பᾞᾷதிைய நாேம
ᾓιᾠ ேவᾊ கᾊனா இவᾔᾰᾁ எᾹன?” எᾹᾠ ேக῀விᾰ ᾁறி ேபாᾌᾺ ேபசினா᾽.
விவசாயிக῀ சிாிᾷᾐᾲ சிாிᾷᾐ ரசிᾷᾐ ேகடா᾽க῀. இῂவாறாக காமராசாிᾹ
ᾙத᾿ேமைடᾺேபᾲᾆ ெவιறிகரமாக அைமᾸதᾐ. ேதாழ᾽களிடᾷதிᾤΆ காᾱகிரῄ
வடாரᾷதிᾤΆ ெபᾞΆ பாராᾌ கிைடᾷதᾐ.

பிறᾁ நகரᾱகளி᾿ காமராச᾽ மாெபᾞΆ ᾂடᾷதிᾤΆ, அᾞைமயாகᾺேபசினா᾽. தமி῁
நைட மாறினாᾤΆ, ᾂடᾷதினேராᾌ உைரயாᾌΆ ᾙைறைய மாιறாம᾿ ேபசிவᾸதா᾽.
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ஒᾞவ᾽ இᾹெனாᾞவாிடΆ பᾷதாயிரΆ ᾟபாᾼ கடᾹ வாᾱகி இᾞᾸதா᾽. ᾁறிᾷத ேததியி᾿
திᾞᾺபிᾷ தᾞவதாக வாᾰᾁᾠதி அளிᾷதா᾽. ஆனா᾿ பணΆ கிைடᾰகவி᾿ைல. அᾸதᾰ
கவைலயி᾿ இரᾫ ᾑᾰகΆ வராம᾿, உᾞᾶᾌ ᾗரᾶᾌ பᾌᾷதா᾽. திᾋெரᾹᾠ எᾨᾸᾐ
கடᾹ ெகாᾌᾷதவ᾽ ᾪைட ேநாᾰகிᾲெசᾹᾠ ᾪᾌᾰ கதைவᾷ தᾊனா᾽. கதைவᾷ
திறᾸத ᾪᾌᾰகார᾽ இவைரᾺ பா᾽ᾷதᾐΆ,
“எ

Ᾱன! பணᾷைத இᾺேபாேத ெகாᾶᾌ வᾸᾐᾋᾱகளா”எᾹறா᾽.

“இ

᾿ைல, நாைளᾜΆ பணΆ ெகாᾌᾰக ᾙᾊயாᾐ அைதᾲ ெசா᾿லᾷதாᾹ வᾸேதᾹ.”

“அைத

நாைளᾰேக ெசா᾿ᾢயிᾞᾰகலாேம. இᾸத இராᾷதிாியிேல ஏᾹ வரேவᾶᾌΆ?”

Ά ெகாᾌᾰக ᾙᾊயᾢேயᾱகிற கவைலயி᾿ எனᾰᾁᾷ ᾑᾰகΆ வரவி᾿ைல. நீᾱக῀
மᾌΆ நிΆமதியா இᾞᾰகலாமா? பணΆ வரᾢேயᾱகிற கவைலயிேல நீᾱகᾦΆ
ᾑᾱகாம᾿ கῃடᾺபடᾎΆ. அᾐᾰᾁᾷதாᾹெசா᾿ல வᾸேதᾹ”எᾹறா᾽. கடைன
ெகாᾌᾰகிறாேரா
இ᾿ைலேயா
கவைலையᾰ
ெகாᾌᾷᾐவிடா᾽.
இᾺபᾊᾺபடவ᾽கᾦᾰᾁ மᾷதியி᾿ தᾹனா᾿ பாதிᾰகᾺபட ஒᾞவ᾽ மீᾐ ᾂட கᾞைண
ெகாᾶᾌ உதவியவ᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽.
“பண

காமராசாிᾹ சிᾠ பᾞவΆ ேவᾊᾰைகᾜΆ விைளயாᾌΆ கலᾸதᾐ. ஊாி᾿ பᾞᾷதி
ெவᾊᾷᾐ இᾞᾰᾁΆ காலΆ எᾹறா᾿ சிᾠவ᾽கᾦᾰᾁ ஒேர ெகாᾶடாடΆதாᾹ காரணΆ.
ேவᾢ ஓரΆ உ῀ள பᾞᾷதிையᾺ பறிᾷᾐᾰெகாᾶᾌ கைடயி᾿ ெகாᾌᾷதா᾿
பᾶடமாιறாக காராேசᾫ, பᾰேகாடா, வᾠᾷத கடைல, ெமாᾲைச, சீனிᾰகிழᾱᾁ இᾺபᾊ
எைதயாவᾐ ஒᾹைற மகி῁ᾲசிேயாᾌ வாᾱகிᾲ சாᾺபிᾌவா᾽க῀. அேத ேபால உᾦᾸᾐ,
ᾐவைர காᾼᾷᾐᾷ ெதாᾱகினா᾿ ேபாகிற ேபாᾰகி᾿ பறிᾷᾐ சாᾺபிᾌவᾐΆ உᾶᾌ.
பᾞᾷதி ஏιறிᾺ ேபாᾁΆ வᾶᾊகளிᾤΆ சிᾠவ᾽க῀ தᾱக῀ ைகவாிைசையᾰ
காᾌவᾐᾶᾌ. ெபாியவ᾽க῀ இைதᾰ கᾶᾌΆ காணாதᾐேபால இᾞᾸᾐ விᾌவா᾽க῀.
ஆனா᾿ கᾞᾺைபயா எᾹபவ᾽ ெராΆப கவனமாக இᾞᾺபா᾽. சிᾠவᾹ பᾲைசயᾺபᾹ
கᾞᾺைபயாவிᾹ பᾴᾆᾺ ெபாதியி᾿ ைக ைவᾷᾐவிடாᾹ. ேகாபᾺபட கᾞᾺைபயா
பளா᾽ எᾹᾠ பᾲைசயᾺபᾹ கᾹனᾷதி᾿ அᾊᾷᾐ விடாᾹ.
இைத அறிᾸத காமராசᾞΆ, நᾶப᾽கᾦΆ ேகாபᾷேதாᾌ கᾞᾺைபயாவிιᾁ பாடΆ ᾗகட
நிைனᾷᾐ அவரᾐ வᾶᾊயி᾿ அᾲசாணிகைள கழιறி விடன᾽. வᾶᾊ உᾞᾶடᾐ.
கᾞᾺைபயா ேலாக᾿ பᾶᾌ ஆῄபᾷதிாியி᾿ சிகிᾲைசᾰகாக ேச᾽ᾰகᾺபடாᾹ. மᾠநா῀
காமராச᾽ ஆῄபᾷதிாிᾰᾁᾲ ெசᾹᾠ கᾞᾺைபயாைவᾺ பா᾽ᾷᾐ அவᾔᾰᾁ ᾆᾰᾁᾷ

தᾶணீ᾽ வாᾱகிᾰ ெகாᾌᾷᾐவிᾌ விசாாிᾷதா᾽. ஆᾠத᾿ ᾂறிவிᾌᾷ திᾞΆபினா᾽.
விᾞᾐபᾊயி᾿ சᾸதிᾰᾂடᾷெதᾞ எᾹᾠ ஐᾸᾐ ᾪதிக῀ சᾸதிᾰᾁΆ இடᾷᾐᾰᾁ ெபய᾽.
இᾐ பா᾽ᾰக ெபாிய ைமதானΆேபாᾹற ேதாιறᾷதி᾿ இᾞᾰᾁΆ. ஊாி᾿ ெபாᾐவான
விழாᾰகளி᾿ நிக῁ᾲசிக῀ நடᾺபᾐ இᾸத சᾸதிᾰᾂடᾷ ெதᾞவி᾿தாᾹ.
அᾸத ஊாி᾿ ெபாியநாயகி எᾹற ெபயாி᾿ ஒᾞ ᾚதாᾊ கᾶ இழᾸதவ᾽, ெநιறியி᾿
திᾞநீᾠ, சᾸதனΆ, ᾁᾱᾁமᾺெபாᾌ உைடயவ᾽. உᾌᾰைக அᾊᾷᾐᾰ ெகாᾶᾌ
கணீெரᾹற ᾁரᾢ᾿ கைத ெசா᾿வா᾽. ராᾷதிாி எᾌ மணி அளவி᾿ சாியான ᾂடΆ
ᾂᾌΆ. மᾷதியி᾿ ெபாியநாயகி, காᾷதவராயᾹ கைத ெசா᾿வா᾽.
கைத ெசா᾿வதᾹ நிைறᾫ நாளᾹᾠ படாபிேஷகΆ! ெபாியநாயகி அΆமாᾦᾰᾁ ஊாி᾿
உ῀ேளா᾽ மாைலᾜΆ, பாிᾆΆ, பாராᾌΆ ெகாᾌᾷதன᾽. ᾗடைவ, ரவிᾰைகᾷ ᾐᾶᾌ,
மல᾽மாைல எᾹᾠ வᾸᾐ ᾁவிᾸதᾐ. அதιᾁ இைடயி᾿ ெபாியநாயகி அΆமாளிᾹ
கᾨᾷதி᾿ ᾆᾞᾌ ெவιறிைல, பாᾰᾁ, கᾞᾺபᾊ, ᾙᾠᾰᾁ, மᾴச῀ கிழᾱᾁ ைவᾷᾐ
கᾊய மாைலைய சிᾠவᾹ காமராச᾽ ேபாடா᾽.
எ᾿ேலாᾞΆ திᾊன᾽. ஆனா᾿ அவᾱக எᾹெனᾹன விᾞΆபி பிாியமா
சாᾺபிᾌவாᾱகேளா அைதேய மாைலயாᾺ ேபாேடᾹ எᾹறா᾽ காமராச᾽.
“எᾹைனᾺேபால கᾞᾺᾗ, ெநιறியிேல சᾸதனᾰ காᾺᾗ, எᾱகᾰ காமராசா, நாைட
ஆ῀வாᾹ ராசா”எᾹற ெபாியநாயகி அΆமா῀ உᾌᾰைக அᾊᾷᾐ கயΆபாᾊ காமராசைர
வா῁ᾷதினா᾽. அᾸத வா῁ᾷᾐ பிᾹனாளி᾿ உᾶைமயாகிவிடᾐ.
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ஒᾞ ேகாாிᾰைகைய வᾢᾜᾠᾷதி பல ேப᾽ ேச᾽Ᾰᾐ உᾶணாவிரதᾺேபாராடΆ
நடᾷதினா᾽க῀. அதி᾿ பாதிᾺேப᾽ ஒᾞ ᾁᾨவாகᾫΆ மீதிᾺேப᾽ இᾹெனாᾞ ᾁᾨவாகᾫΆ
அம᾽ᾸதிᾞᾸதன᾽. ஒேர ேகாாிᾰைகᾰகாகᾷதாேன ேபாராடΆ, பிறᾁ ஏᾹ இரᾶᾌ
பிாிவாக அம᾽Ᾰதிᾞᾰகிறீ᾽க῀? எᾹᾠ ேகடேபாᾐ கிைடᾷத பதி᾿ “இதி᾿ பாதிᾺேப᾽
அைசவΆ சாᾺபிᾌகிறவ᾽க῀. மீதிᾺேப᾽ ைசவΆ. அதιேகιற மாதிாி அம᾽Ᾰᾐ
இᾞᾰகிறா᾽க῀”உᾶணாவிரதᾺ ேபாராடΆ பᾌகிறபாᾌ இᾐ. பல ேபாராடᾱக῀
இᾺபᾊᾷதாᾹ ேபாᾢᾷதனமாக அைமᾸᾐ விᾌகிᾹறன.
விᾌதைலᾺேபாராடᾷதி᾿ தᾹைன ᾙᾨைமயாக அ᾽Ὰபணிᾷதவ᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽
காமராச᾽. ேபாராடᾷதி᾿ ெவιறி கிைடᾷத பிᾹ அதᾹ பலைன அᾔபவிᾺபதிேலேய
பல᾽ நாடΆ ெசᾤᾷᾐவா᾽க῀. இதிᾤΆ மாᾠபேட விளᾱகினா᾽. காமராச᾽
விᾌதைலᾰᾁᾺபிᾹ நாᾊ᾿ ஏιபடᾺ பிரᾲசிைனகைளᾺ பιறிᾲ சிᾸதிᾺபதிᾤΆ
அᾊைமᾷதனᾷதா᾿ சீ᾽ெகᾌᾰ கிடᾸத நாைட வளᾺபᾌᾷᾐவதிᾤேம அவரᾐ நாடΆ
இᾞᾸதᾐ. பாகிῄதாᾹ பிாிவிைன காᾸதியᾊகளிᾹ மரணΆ ஆகிய நிக῁ᾲசிகளா᾿
கவைல ெகாᾶᾊᾞᾸத ேநᾞஜி ேபாᾹற தைலவ᾽கᾦᾰᾁ உᾠᾐைணயாக இᾞᾸᾐ உாிய
ஆேலாசைன ெசா᾿ᾤΆ மாமனிதராக அவ᾽ திக῁Ᾰதா᾽. அகில இᾸதிய அளவி᾿
ᾙᾰகியமான காலᾱகளி᾿ ேவᾶடᾺபட ஒᾞ நபராக அᾺேபாேத அவ᾽ உᾞவாகி
விடா᾽. அேத ேநரᾷதி᾿ தமி῁நாᾊᾹ மீᾐΆ அவᾞᾰகிᾞᾸத பாசᾷᾐᾰᾁ அளேவ
இ᾿ைல.
1936-இ᾿ தமி῁நாᾌ காᾱகிரῄ கசியிᾹ ெசயலாள᾽ ஆனா᾽. 1937᾿ விᾞᾐநக᾽
சடமᾹறᾷ ெதாᾁதியிᾢᾞᾸᾐ சடசைபᾰᾁᾷ ேத᾽ᾸெதᾌᾰகᾺபடா᾽. 1940 ᾙத᾿
1952 வைர ெமாᾷதΆ 12 ஆᾶᾌக῀ தமி῁நாᾌ காᾱகிரῄ கசியிᾹ தைலவராக
ெபᾞமளᾫ ெவιறி கிைடᾰகாததιᾁ தாேம ெபாᾠᾺேபιᾠ தைலவ᾽ பதவிைய
ராஜினாமா ெசᾼதா᾽. சᾷதியᾚ᾽ᾷதி க᾽மᾪர᾽ காமராசᾞᾰᾁᾰ ᾁᾞவாக இᾞᾸᾐ
வழிகாᾊனா᾽. தᾔῃேகாᾊ நாடா᾽ எᾹபவ᾽ உιற நᾶபராக இᾞᾸதா᾽. 1954-᾿
ᾚதறிஞ᾽ ராஜாஜி தமிழக ᾙதலைமᾲச᾽ ெபாᾠᾺைப ராஜினாமா ெசᾼதேபாᾐ
அᾸதᾺெபாᾠᾺைபᾷ தாேம ஏιᾠᾰெகாᾶடா᾽. 13-04-1954 தமி῁Ὰᾗᾷதாᾶᾌ
தினᾷதᾹᾠ அᾸத தவᾺᾗத᾿வ᾽ தமிழகᾷதிᾹ ᾙத᾿வரானᾐ மிகᾺெபாᾞᾷதΆ.
யா᾽ தᾱகᾦைடய மனநிைல, ᾆபாவΆ ஆகியவιைற ᾇ῁நிைலகᾦᾰᾁᾺ ெபாᾞᾸதி
இᾞᾺபதாக மாιறிᾰ ெகா῀கிறா᾽கேளா அவ᾽கேள உய᾽Ᾰᾐ நிιபா᾽க῀.
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இᾞவ᾽ ேபசிᾰெகாᾶᾊᾞᾸதன᾽. ஒᾞவ᾽ ெசாᾹனா᾽ “வானெவளி ஆராᾼᾲசியி᾿ ேவகΆ
ேபாதவி᾿ைல. சᾸதிர மᾶடலᾷᾐᾰᾁΆ, ெசῂவாᾼமᾶடலᾷᾐᾰᾁΆ தாᾹ ராᾰெக
அᾔᾺᾗகிறா᾽க῀. அᾸதᾷ ᾐைறᾰᾁ நாᾹ தைலவரானா᾿ ᾗᾐைம ெசᾼᾐ பரபரᾺைப
உᾶடாᾰᾁேவᾹ.”
“அ

Ὰபᾊ எᾹன ெசᾼᾪ᾽க῀?”

“

ᾇாிய மᾶடலᾷᾐᾰேக ராᾰெக விட ஏιபாᾌ ெசᾼேவᾹ”

“

ᾇாியனி᾿ உῃணΆ அதிகΆ ஆயிιேற ராᾰெக அᾱᾁ ெசᾹறா᾿ எாிᾸᾐ விᾌΆ”

ᾐ எனᾰᾁ ெதாியாதா? பகᾢ᾿ ராᾰெக அᾔᾺபினா᾿ தாேன பிரᾲசிைன இரவி᾿
அᾔᾺப ஏιபாᾌ ெசᾼேவᾹ”
“அ

இᾺபᾊ அᾊᾺபைடேய ெதாியாம᾿ பதவிᾰᾁ வᾞபவ᾽க῀ உᾶᾌ.
ஆனா᾿ எ᾿லா ஆιறᾤΆ இᾞᾸᾐΆ பதவிைய ᾐᾲசெமன நிைனᾺபவᾞΆ உᾶᾌ.
ெபᾞᾸதைலவ᾽ காமராச᾽ இரᾶடாΆ வைகையᾲேச᾽Ᾰதவ᾽. இவரᾐ அரசிய᾿ பணி
விாிவைடᾸᾐ விᾌதைலᾺ ேபாராடமானᾐ. எᾶணιற ேபாராடᾱகைள ᾙᾹ நிᾹᾠ
நடᾷதினா᾽. தᾶடைனகைளᾜΆ உᾠதிேயாᾌ ஏιறா᾽. 1920-᾿ ஒᾷᾐைழயாைம
இயᾰகᾷதி᾿ கலᾸᾐ ெகாᾶடா᾽. 1923-இ᾿ மᾐைரயி᾿ க῀ᾦᾰகைட மறியைல
ெவιறிகரமாக நடᾷதினா᾽. 1928-᾿ ைசமᾹ கமிஷᾹ ᾁᾨைவ எதி᾽ᾷᾐᾺ ேபாராᾊனா᾽.
1925-᾿
க᾽மᾪர᾽
காமராச᾽
தானாக
ஒᾞ
ெதாᾶட᾽
பைடையᾷ
திரᾊᾰெகாᾶᾌேபாᾼᾲ ெசᾹைன வᾸதிᾞᾸத காᾸதியᾊகைளᾲ சᾸதிᾷதᾐ
ᾁறிᾺபிடᾷதᾰகᾐ. ெவ῀ைளᾰகாரᾷதைலவ᾽ நீ᾿ எᾹபவனிᾹ சிைலைய ெசᾹைன
மᾫᾶ ேராᾊᾢᾞᾸᾐ அகιᾠΆேபாராடΆ பιறிய சᾸதிᾺᾗ அᾐ. காᾱகிரῄ
மாநாᾊேலேய அᾐபιறி தீ᾽மானΆ நிைறேவιறᾺபᾌΆ அளᾫᾰᾁ அᾺபᾲசியிᾹ
ேபாராடΆ நாᾌ தᾨவிய அளவி᾿ ெபய᾽ ெபιறிᾞᾸதᾐ. நீ᾿ சிைல நீᾰகᾺபட
பிᾹனேர ேபாராடΆ ஓᾼᾸதᾐ. இᾺபᾊ
ேபாராடᾱகளி᾿
ஈᾌபᾌᾰ
ெகாᾶᾊᾞᾰᾁΆேபாேத ேத᾽தைலᾜΆ சᾸதிᾰகிᾹற வாᾼᾺᾗᾰ கிᾊயᾐ. விᾞᾐநக᾽ நகர
சைபᾷ ேத᾽தᾢ᾿ சிைறயி᾿ இᾞᾸதபᾊேய ெவιறி வாைக ᾇᾊனா᾽. நகர
சைபᾷதைலவ᾽ பதவி வழᾱகᾺபட ேபாᾐ அைத ஏιக மᾠᾷதா᾽. ெவ῀ைளᾰகாரᾹ
காலᾷᾐ பதவி அவᾞᾰᾁᾺ பிᾊᾰகவி᾿ைல. ஆனா᾿ நᾶப᾽க῀ விடாᾺபிᾊயாக
வιᾗᾠᾷதினா᾽க῀. அவ᾽கᾦᾰகாக ஆᾠ நிமிடᾱக῀ மᾌேம அᾸத நாιகாᾢயி᾿
இᾞᾸᾐ விᾌ எᾨᾸᾐவிடா᾽ காமராச᾽. இᾷதைகய அரசிய᾿ அιᾗதᾱக῀ அவரᾐ
வா῁நாளி᾿ பல உᾶᾌ.

ெவᾠΆ அரசிய᾿வாதி ேத᾽தைலேய எᾶᾎகிறாᾹ. அரசிய᾿ ஞானிேயா வᾞΆ
தைலᾙைறைய எᾶᾎகிறாᾹ.

23. a
a @:
@:

ஒᾞ ெபாியவ᾽ மிகᾫΆ கᾴச᾽. அவᾞᾰᾁ உட᾿ நலமி᾿ைல எᾹபதா᾿
மᾞᾷᾐவமைனயி᾿ ேச᾽ᾰகᾺபடா᾽. அவைரᾺ பா᾽ᾰக வᾸத ஒᾞவ᾽ இரᾶᾌ ஆᾺபி῀
பழᾱகᾦடᾹ வᾸதா᾽.
அᾸதᾺ ெபாியவ᾽ ஆᾺபிளிᾹ விைல, யாாிடΆ வாᾱகினீ᾽க῀? எᾹபᾐ ேபாᾹற
விபரᾱகைளᾰேகᾌ அறிᾸதா᾽.
வᾸதவ᾽ “இᾸத விபரᾱகைள ஏᾹ இῂவளᾫ விாிவாகᾰ ேககிறீ᾽க῀”எᾹᾠ ேகடா᾽.
அதιᾁ அவ᾽ “எனᾰᾁ பழᾱகைள விட பணΆதாᾹ ேதைவ; எனேவ எᾹைனᾺ பா᾽ᾰக
வᾞபவ᾽க῀ வாᾱகி வᾞΆ பழᾱகைள விιᾠ காசாᾰக மᾞᾷᾐவமைன வாசᾢேலேய
ஆ῀ ைவᾷதிᾞᾰகிேறᾹ. அவᾹ நாணயமானவனாக நடᾸᾐ ெகா῀கிறானா?
எᾹபதιகாகᾷதாᾹ உᾱகளிடΆ விசாாிᾷேதᾹ”எᾹறா᾽.
உட᾿ நலமி᾿லாத நிைலயி᾿ வாᾱகி வரᾰᾂᾊய பழᾱகைளᾰ ᾂட பணமாᾰᾁΆ
சᾙதாயᾷதி᾿ தᾹேனாᾌ வᾞΆ உதவியாள᾽கᾦΆ உாிய ேநரᾷதி᾿ பசியாற ேவᾶᾌΆ
எᾹᾠ நிைனᾺபவ᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽.
1960-இ᾿ காᾴசிᾗரᾷதி᾿ காᾱகிரῄ கமிᾊ ᾂடᾷᾐᾰᾁ ெபᾞᾸதைலவ᾽ வᾸதா᾽.
அᾱᾁ நடᾸத ேவᾠ சில விழாᾰகளிᾤΆ கலᾸᾐ ெகாᾶᾌ இரᾫ உணᾫᾰகாᾼ யாதவா῀
சᾷதிரᾷைத அைடᾸதா᾽. காᾴசிᾗரΆ இᾢ தைலவᾞᾰᾁ விᾞᾺபΆ எᾹபதா᾿
அதைனᾰெகாᾌᾷதன᾽.
சாᾺபிட பிறᾁ இரேவ காாி᾿ ெசᾹைன திᾞΆᾗவதாக ஏιபாᾌ. எனேவ உடᾹ
வᾸதவ᾽கைள விைரᾫ பᾌᾷதினா᾽க῀. அதைனᾰ கᾶட ெபᾞᾸதைலவ᾽ தᾌᾷதா᾽.

ᾶடாΆ, அவ᾽கைள அவசரᾺ பᾌᾷதினா᾿, அைரᾁைறயாகᾲ சாᾺபிᾌ விᾌ
எᾨᾸᾐ விᾌவா᾽க῀. ᾊைரவ᾽ விழிᾷᾐᾰெகாᾶᾌ கா᾽ ஓட ேவᾶடாமா?
அவ᾽கெள᾿லாΆ ெமᾐவாகᾲ சாᾺபிᾌ விᾌ சιᾠ ஓᾼெவᾌᾷத பிறேக கிளΆபலாΆ.
ஒᾹᾠΆ அவசரமி᾿ைல”எᾹறா᾽.
“ேவ

மιறவ᾽களிᾹ உண᾽ᾫகைளᾜΆ மதிᾰகிᾹற இᾸத மனித ேநயΆ எ᾿லாᾞᾰᾁΆ
இᾞᾸதா᾿ ந᾿லᾐ.
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ேவகமாகᾺ ேபாᾼᾰ ெகாᾶᾊᾞᾸத ஒᾞ ேபᾞᾸᾐ மரᾷதிᾹ மீᾐ ேமாதி பலᾷத
விபᾷᾐᾰᾁ῀ளானᾐ. ேபᾞᾸதி᾿ வᾸத அைனவᾞΆ சிதறி ெவளிேய விᾨᾸதன᾽.
ைகயிேல அᾊ, கா᾿ேல அᾊ, ஐேயா அΆமாᾱகிற ᾂᾰᾁர᾿ எ᾿லாᾺ பᾰகᾙΆ. அᾸத
ேநரᾷᾐேல எ᾿ேலாைரᾜΆ மᾞᾷᾐவ மைனையᾰ கᾶᾌபிᾊᾲᾆ ேச᾽ᾰகிறᾐᾰᾁᾺ பதிலா
கᾶடᾰட᾽ அᾊபᾌ விᾨᾸேத கிடᾰகிற பயணிகேளாட சைடᾺ ைபயிேல எᾹனேவா
ேதᾊᾰகிᾊᾞᾸதா᾽. “எᾹனᾹᾔ”ேகடா? “யாேரா ஒᾞ ஆ῀ ᾊᾰெக வாᾱகைல பῄ
கிளΆபின ேநரᾷதிேல இᾞᾸᾐ பா᾽ᾰகிேறᾹ. கணᾰᾁ சாியா வரைல”ᾱகிறா᾽.
அᾐᾂட பரவாயி᾿ைல. ைக ஒᾊᾸᾐ விᾨᾸᾐ கிடᾰகிற ஒᾞ ஆ῀ “எனᾰᾁ ᾚᾎ ᾟபா
சி᾿லைர பாᾰகி தரᾎΆ மறᾸᾐடாதீᾱக”அᾺபᾊᾱகிறா᾽.
இᾺபᾊ மனித᾽கேள மனித᾽கைள மதிᾰகாத ᾇ῁நிைலயி᾿ மனித᾽கைள மᾌΆ அ᾿ல
மιற உயிாினᾱகைளᾜΆ, சடᾷைதᾜΆ மதிᾷᾐ நடᾸத மாெபᾞΆதைலவ᾽ காமராச᾽.
ெபᾞᾸதைலவ᾽ பிறாிடΆ அᾹᾗ காᾌகிᾹற அேத ேநரᾷதி᾿ பிறாிடΆ காᾎΆ
ᾁைறபாᾌகைளᾜΆ கᾶᾊᾺபா᾽. ஒᾞ சமயΆ வᾶணாரᾺ ேபைடயிேல ᾂடΆ
ஒᾹைற ᾙᾊᾷᾐᾰெகாᾶᾌ திᾞΆபிய ேபாᾐ ெசᾹர᾿ அᾞேக கா᾽ வலᾐ ᾗறΆ திᾞΆப
ᾙயᾹறᾐ.
உடேன ெபᾞᾸதைலவ᾽ “வழᾰகமாகᾺ ேபாவᾐ ேபால அᾸதᾰ ேகாᾊ வைர ேபாᾼ
வᾸᾐதாᾹ திᾞΆப ேவᾶᾌΆ. இரᾫ ேநரΆ ேபாᾰᾁவரᾷᾐ இ᾿ைல எᾹபதιகாக இᾺபᾊ
ᾁᾠᾰேக ேபாᾼᾺ பழகினா᾿ பகᾢᾤΆ அᾺபᾊᾷதாேன ேபாகᾷ ேதாᾹᾠΆ, நΆம காேர
இᾺபᾊᾺ ேபானா மᾷதவᾱக எᾹன நிைனᾰக மாடாᾱக? அதனாேல ேநராகᾺ
ேபா”எᾹᾠ ெபாாிᾸதா᾽.
ஒᾞநா῀ காᾴசிᾗரᾷதிᾢᾞᾸᾐ ெசᾹைனᾰᾁ இரᾫ திᾞΆபிᾰெகாᾶᾊᾞᾸத ேபாᾐ கா᾽
திᾋெரன ஒᾞ ᾁᾤᾰகᾤடᾹ நிᾹறᾐ. ஒளி ெவ῀ளᾷதா᾿ கᾶக῀ ᾂசின. காமராச᾽
ேகாபᾷᾐடᾹ, எதிேர வᾸத லாிைய நிᾠᾷதᾲ ெசாᾹனா᾽. எᾺபᾊ ெவளிᾲசᾷேதாᾌ
வ᾽ராᾹ. இரᾫ ேநரΆ எதிேர வᾞΆ வாகனΆ ஓᾌபவᾞᾰᾁ கᾶ ᾂசாᾐ. இᾸத விதி
ெதாியாம᾿ வᾞபவைர இனிேம᾿ இᾸத அஜாᾰகிரைதேயாᾌ வராம᾿ வᾶᾊ
ஓᾌᾱக῀ எᾹᾠ கᾶᾊᾷᾐ அᾔᾺபினா᾽.
இேத ேபாᾹᾠ ராயᾗரΆ க᾿ மᾶடபΆ வᾸᾐ ெகாᾶᾊᾞᾸதா᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽. எதிேர
ஒᾞ மாᾌ வᾶᾊ வᾸᾐ ெகாᾶᾌ இᾞᾸதᾐ. அதιᾁᾺ பிᾹனா᾿ வᾸத லாாி மாᾌ
வᾶᾊைய ᾙᾸதிᾲ ெச᾿ல ᾙயᾹற ேபாᾐ லாாி ᾊைரவ᾽ ெபாியதாக ஹாரᾹ
அᾊᾷᾐᾰெகாᾶᾊᾞᾸதா᾽. வᾶᾊேயாᾊ மாைட அᾊᾷᾐ விரᾊᾰ ெகாᾶᾊᾞᾸதா᾽.

இைதᾺ பா᾽ᾷத தைலவ᾽ காைர விᾌ இறᾱகி வᾶᾊேயாᾊயிடΆ ஏΆபா இறᾱᾁ.
மாᾌ எᾺபᾊ தவிᾰᾁᾐ பாᾞ எᾹறவ᾽, லாாி ᾊைரவ᾽ ஹாாரᾹ அᾊᾺபைதᾰ கᾶᾊᾷᾐ,
மாᾌ மிரᾦᾐ நீ ஓயாம᾿ ஹாரᾹ அᾊᾰகிறாேய எᾹᾠ ᾂறினா᾽.
சாதாரண ஜீவᾹக῀ ᾂட ᾐᾹபᾺபᾌவைதᾺ ெபாᾠᾷᾐᾰ ெகா῀ளாத ெபᾞᾱகᾞைண
உைடயவ᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽.
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மனித᾽க῀அதிகΆ உைழᾺபதா᾿ ேசா᾽வைடவதி᾿ைல. கவைலயாᾤΆ, ᾪணான
உரச᾿களாᾤΆ அதிகΆ ேசா᾽வைடகிறா᾽க῀. உைழᾺᾗ உடைலᾺ பலᾺபᾌᾷᾐΆ,
உைழᾰகாம᾿ ᾙᾹேனற நிைனᾺபவ᾽ பல᾽ உᾶᾌ.
ஒᾞவ᾽ தᾹᾔைடய நᾶபாிடΆ, “நடᾰகᾰ ᾂடாதᾐ நடᾸᾐ ேபாᾲᾆᾱக”எᾹᾠ சᾢᾷᾐᾰ
ெகாᾶடா᾽. “அᾺபᾊ எᾹன நடᾸᾐ ேபாᾲᾆ”எᾹᾠ ேகடதιᾁ, “நாᾹ ேரᾭ᾿ பணΆ
கᾊய ᾁதிைர ஓᾌவதιᾁ பதிலா நடᾸᾐ ேபாᾲᾆᾱக”எᾹறாராΆ.
இᾺபᾊ இ᾿லாம᾿ உைழᾺைபேய உயிராகᾰ ெகாᾶடவ᾽க῀ உᾹனதΆ
அைடகிறா᾽க῀. இதιᾁ உதாரணமாகᾷ திக῁Ᾰதவ᾽ க᾽மᾪர᾽ காமராச᾽ அவ᾽க῀.
மᾸதிாி பதவிைய காமராச᾽ நாᾊᾲெச᾿லவி᾿ைல. ஆனா᾿ ᾙத᾿ மᾸதிாி பதவி அவைர
நாᾊ வᾸதᾐ. 1954᾿ நாᾊ வᾸத பதவிைய 1963᾿ அவராகேவ ராஜினாமா ெசᾼதா᾽.
இῂவளᾫ நீᾶட காலΆ ᾙதலைமᾲச᾽ பதவிைய வகிᾷத ᾙத᾿ ᾙᾸதிாி
ெபᾞᾸதைலவ᾽தாᾹ.
ெபᾞᾸதைலவ᾽ ᾙத᾿வரானᾐΆ தமிழக மᾰகᾦᾰᾁᾰ ᾂறியதாவᾐ, “நா῀ ᾙᾨவᾐΆ
உைழᾰகிறவ᾽கைள ேவைலᾰகார᾽, ᾂᾢᾰகார᾽ எᾹᾠ ᾁைற ᾂᾠகிேறாΆ. உைழᾺேப
இ᾿லாம᾿ பிற᾽ உைழᾺபா᾿ வா῁Ᾰᾐ வᾞΆ ேசாΆேபறிகைள, எஜமான᾽, மகராச᾽
எᾹகிேறாΆ. ஏைழகளிᾹ ᾐயரΆ நீᾱகேவ நாᾹ ᾙத᾿வ᾽ பதவி ஏιᾠ῀ேளᾹ.
இ᾿லாவிடா᾿ எனᾰᾁ பதவிேய ேதைவயி᾿ைல”எᾹறா᾽.
ெகாᾴசᾙΆ மனΆ தளராம᾿ ᾁᾹறாத ஊᾰகᾷᾐடᾹ தனᾐ ஓயாத மᾰக῀ேசைவயினா᾿
ெசᾹைன மாநிலᾷதில மᾌம᾿லாᾐ, இᾸதியா ᾙᾨவᾐேம ெபᾞᾸதைலவ᾽
ᾗக῁ெபιறா᾽.
ஆᾶᾌகளாக நᾶப᾽ எᾹற ᾙைறயி᾿ அவைர அறிᾜΆ வாᾼᾺᾗ எனᾰᾁᾰ
கிைடᾷᾐ῀ளᾐ. அவᾞடᾹ பழகᾺ பழக அவாிடᾷதி᾿ எனᾰᾁ῀ள மதிᾺᾗ உய᾽Ᾰᾐ
ெகாᾶேட ேபாகிறᾐ. திறைம, ந᾿லாசி இைவகᾦᾰᾁ எᾌᾷᾐᾰகாடாக இᾞᾰᾁΆ ஓ᾽
அரசாᾱகᾷᾐᾰᾁᾷ தைலவ᾽ எᾹற ᾙைறயி᾿ அவ᾽ ெசᾹைன ᾙதலைமᾲசராக
இᾞᾰகிறா᾽”எᾹᾠ ேநᾞஜி ெபᾞᾸதைலவாிᾹ ேசைவையᾺ பாராᾊனா᾽.
“பல

காமராசாிᾹ ஆசிᾷ திறைன ேக῀விᾺபᾌ இᾱகிலாᾸᾐ ேதச மகாராணியிᾹ கணவ᾽,
எᾊᾹபேரா ேகாமகᾹ, காமராசைரᾺ பாராᾊᾰ ைகᾁᾤᾰகி, “மீᾶᾌΆ நாᾹ பாரத
நாᾌᾰᾁ வᾞΆேபாᾐ, ெசᾹைன வᾸதா᾿ நீᾱகேள ᾙத᾿ மᾸதிாியாக
இᾞᾺᾖ᾽க῀”எᾹᾠ ஆசி ᾂறிᾲ ெசᾹறா᾽. இᾺபᾊᾺபட பாராᾌகᾦடᾹ

ெபᾞᾸதைலவ᾽ தமிழகᾷைத நடᾷதிᾲ ெசᾹறா᾽.
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ஒᾞ பᾷதிாிைக அᾤவலகᾷதி᾿ ஒᾞவ᾽ நிᾞப᾽ேவைல ேகᾌ வᾸதா᾽. ஆசிாிய᾽
அவாிடΆ ᾙதᾹ ᾙதலாக ஒᾞ பணி ெகாᾌᾷதா᾽.

ᾞ பிரᾙகாிᾹ ᾪᾊ᾿ திᾞமணΆ நடᾰக இᾞᾰகிறᾐ. அᾱᾁ ேபாᾼ ெசᾼதி ேசகாிᾷᾐ
வாᾞᾱக῀. அதி᾿ உᾱகளᾐ திறைமையᾺ பா᾽ᾷᾐᾺ பணி தᾞகிேறᾹ”எᾹறா᾽ ஆசிாிய᾽.
“ஒ

ᾗதிய நிᾞபᾞΆ திᾞமணᾷᾐᾰᾁᾲ ெசᾹறா᾽. ஆனா᾿ அᾱᾁ எதி᾽பாராத விதமாக
ஒᾞெபாிய கலாடா நடᾸᾐ விடேவ திᾞமணΆ நிᾹᾠ விடᾐ. நிᾞப᾽ ெவᾠΆ
ைகேயாᾌ ஆசிாியாிடΆ வᾸதா᾽.
ᾞமணΆ கலாடாவா᾿ நிᾹᾠ விடதா᾿ ெசᾼதி ேசகாிᾰக இயலவி᾿ைல”எᾹறா᾽.
உடேன ஆசிாிய᾽, “அடᾺபாவி கலாடாைவ ேகாைட விᾌ விடாேய. அᾐதாேன
இᾹᾠ ெபாிய ெசᾼதியாக வᾞΆ. எதιᾁ ᾙᾰகயᾷᾐவΆ ெகாᾌᾺபᾐ எᾹᾠ ெதாியாம᾿
நீ எᾺபᾊ நிᾞப᾽ பணிᾰᾁ வᾸதாᾼ”எᾹᾠ திᾊ அவைர அᾔᾺபினா᾽.
“தி

ெபாᾐவாக பᾷதிாிᾰைக நிᾞப᾽ பணி எᾹபᾐ மிகᾫΆ ெபாᾠᾺᾗ வாᾼᾸதᾐΆ, சிᾰக᾿
நிைறᾸதᾐΆ ஆᾁΆ.
ெபᾞᾸதைலவாிடΆ பᾷதிாிைக நிᾞப᾽க῀ பᾌΆபாᾌ ெசா᾿ᾢ மாளாᾐ. சரளமாகᾺேபசிᾰ
ெகாᾶᾊᾞᾺபா᾽. ேபᾲசி᾿ நைகᾲᾆைவ இைழேயாᾌΆ. ஆனா᾿ ᾙᾰகியமான விஷயΆ
பιறி வாᾼ திறᾸᾐ எᾐᾫΆ ெசா᾿ல மாடா᾽. ஏதாவᾐ தகவ᾿ ெபற ᾙயιசிᾷᾐ ேக῀வி
ேகடா᾿ ெபᾞᾸதைலவாிடமிᾞᾸᾐ ஒᾞ வா᾽ᾷைத ᾂட வராᾐ.
1962᾿ ேத᾽த᾿க῀ ᾙᾊᾸᾐ அைமᾲசரைவ அைமᾰக இᾞᾸத ேநரᾷதி᾿ நிᾞப᾽க῀
காமராசைரᾲ சᾸதிᾷதன᾽.

Ᾱன! யா᾽ யாெர᾿லாΆ மᾸதிாி ஆகᾺ ேபாகிறா᾽க῀ எᾹᾠ ேககᾺ ேபாகிறீ᾽க῀
எᾹறவ᾽ ேகᾢயாக இᾺேபாᾐ நாᾱக῀ ᾙᾊᾫ ெசᾼᾜᾙᾹ நீᾱகேள ேயாசிᾷᾐ ஒᾞ
அைமᾲசரைவ அைமᾷᾐ விᾌகிறீ᾽கேள. இᾸதிᾸத மாவடᾷதி᾿ இᾹனா᾽ அைமᾲசராக
வᾞவா᾽. இᾸத இலாகா இவᾞᾰᾁ உாியᾐ எᾹᾠ எᾌ பᾷᾐ ேபைர ேபாᾌ
விᾌᾪ᾽க῀. இᾹனΆ நாᾤ ேபைரᾺேபாᾌ இவ᾽கᾦᾰᾁΆ பதவி கிைடᾰகலாΆ எᾹᾠ
எᾨதி விᾌᾪ᾽க῀. உடேன மᾰக῀ அதைன நΆபி அᾸத ஆகᾦᾰᾁ மாைல மாியாைத
ெசᾼᾐ பாராᾌவா᾽க῀. மᾠநா῀ அᾸத மᾸதிாி சைபைய நீᾱகேள கைலᾷᾐ விᾌ
ேவᾠ அைமᾲசரைவ அைமᾺᾖ᾽க῀”எᾹᾠ ᾂறி சிாிᾷதா᾽.

“எ

சிறிᾐ ேநரΆேபசிᾺபா᾽ᾷதாᾤΆ அவாிடமிᾞᾸᾐ சில எᾶணᾱகைள ெவளியிட ைவᾰக
ᾙᾊயாᾐ. அᾐதாᾹ அவரᾐ தனி சாம᾽ᾷதியΆ.

அேத ேநரΆ சில சமயᾱகளி᾿ இய᾿பாக அவரᾐ ேபᾲசி᾿ எதி᾽காலᾷ திடΆ பιறிய
அறிᾁறி வᾞΆ. ஆனா᾿ அைவ பᾷதிாிைகயி᾿ வᾞவைத விᾞΆப மாடா᾽. ஏᾹ ேபாட
ேவᾶடாΆ எᾹᾠ நிᾞப᾽க῀ேகடேபாᾐ ெபᾞᾸதைலவ᾽ அᾞைமயான காரணΆ
ெசாᾹனா᾽.

ᾁைறயாகᾺ ேபாட ேவᾶடாΆ. நΆ அரசாᾱக எᾸதிரΆ பιறி மᾰகᾦᾰᾁ ஒᾹᾠΆ
ெதாியாᾐ. ஒᾞ திடΆ அறிவிᾰகᾺபᾌவிடா᾿ உடேன திடᾷைதᾲ ெசய᾿பᾌᾷத
ᾙᾊயாᾐ. அதிகாாிக῀ அᾐபιறி ஆேலாசிᾷᾐ, பண ஒᾐᾰகீᾌ ெசᾼᾐ அᾺபᾊ இᾺபᾊ
எᾹᾠ 6 மாதΆ, ஒᾞ வᾞடΆ ᾂட ஆகிவிᾌΆ. எனேவ திடம நடᾸத பிறᾁ ெசா᾿வேத
சாியாக இᾞᾰᾁΆ”எᾹᾠ ெபᾞᾸதைலவ᾽ ᾂறியᾐ எ᾿லாᾰ காலᾷᾐᾰᾁΆ ெபாᾞᾸதᾰ
ᾂᾊய கᾞᾷᾐ ஆᾁΆ.
“அைர

பᾷதிாிைகயாள᾽களிடΆ அᾹபாகᾫΆ, அேத சமயΆ ெசᾼதி ேபாᾌΆ ᾙைற பιறிᾜΆ
ெபாᾐ நᾹைம கᾞதி ெசய᾿பᾌவᾐ பιறிᾜΆ ெதளிவான எᾶணΆ ெகாᾶᾊᾞᾸதா᾽
தைலவ᾽.
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ெவளிநாᾌᾰᾁᾲ ெசᾹᾠ திᾞΆபிய ஒᾞவ᾽ தᾹ நᾶபாிடΆ ெவᾁவாகᾺ ெபᾞைம
அᾊᾷᾐᾰ ெகாᾶடா᾽.

Ᾱ ேபᾆவᾐ இᾱகிᾣஷி᾿தாᾹ, பᾊᾰகிறᾐ இᾱகிᾣῃ ᾗᾰதாᾹ. பா᾽ᾰகிறᾐ
இᾱகிᾣῃ ᾚவிதாᾹ”எᾹறா᾽. அதιᾁ நᾶப᾽, “சாி இᾱேக ஒᾞ இᾱகிᾣῃ படΆ
ஓᾌகிறᾐ ேபாᾼ பா᾽Ὰேபாமா”எᾹறா᾽.

“நா

Ά. ஆனா᾿ ேநரமாகிவிடேத”எᾹறா᾽ ெவளிநாᾌᾷ தமிழ᾽. உடேன
நᾶப᾽“We will go by taxi” எᾹறா᾽. அதιᾁ அவ᾽ “அᾸதᾺ படᾷைத நாᾹ ஏιெகனேவ
பா᾽ᾷᾐ விேடேன”எᾹறாராΆ. இᾺபᾊᾺ ேபாᾢᾷதனமான ஆᾱகில ேமாகΆ
ெகாᾶடவ᾽க῀ பல᾽.
“ேபாகலா

ஆᾱகிலᾷைதᾲ சாியாகᾺ பயᾹபᾌᾷᾐΆ ஆιற᾿ ெபιறிᾞᾸதவ᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽.
1962᾿ ெபாᾐᾷ ேத᾽த᾿க῀ ᾙᾊᾸᾐ ᾙᾊᾫக῀ ெவளியாகி விடன. அᾸத சமயᾷதி᾿
ᾙதலைமᾲச᾽ காமராசைர சᾸதிᾰக பᾷதிாிᾰைக நிᾞப᾽க῀ வᾸதா᾽க῀.
ேத᾽தᾢ᾿ தி.ᾙ.க. கசி சடசைபயி᾿ 50 இடᾱகைளᾰ ைகᾺபιறிவிடைதᾺ பιறிᾰ
கᾞᾷᾐ ேகடன᾽. அதιᾁ ெபᾞᾸதைலவ᾽ “அதிக இடᾱகைளᾺ பிᾊᾷᾐ விடா᾽க῀
எᾹபᾐ உᾶைம. ஆனா᾿ நாᾌ மᾰகைள பிாிᾰக நிைனᾺபைதேய ெகா῀ைகயாக
ைவᾷᾐᾰெகாᾶᾊᾞᾰகிᾹற ஒᾞ கசி எᾺபᾊ ந᾿ல எதி᾽ᾰகசியாக விளᾱக ᾙᾊᾜΆ?”
எᾹறா᾽. பிறᾁ ெபᾞᾸதைலவ᾽ ஆᾱகில தினசாிகளிᾹ நிᾞப᾽கைளᾺ பா᾽ᾷᾐ “நாᾹ
ந᾿ல எதி᾽ᾰகசி அ᾿ல எᾹᾠ ெசாᾹேனேன. அதி᾿ ந᾿ல எᾹபதιᾁ ஆᾱகிலᾷதி᾿
எᾹன வா᾽ᾷைத ேபாடᾺேபாகிறீ᾽க῀”எᾹᾠ ேகடா᾽.
ஒᾞ நிᾞப᾽‘Good’ எᾹறா᾽. மιெறாᾞவ᾽ ‘Strong’ எᾹறா᾽. தைலவ᾽
திᾞᾺதியைடயவி᾿ைல. நிᾞப᾽க῀ தᾱகᾦᾰᾁ῀ கிᾆகிᾆெவன ேபசினா᾽கேள தவிர
சாியான ஆᾱகிலᾺ பதΆ கிைடᾰகவி᾿ைல. கைடசியி᾿ காமராசேர ‘Sound’ எᾹᾠ
ேபாடா᾿ சாியாக இᾞᾰᾁமா? எᾹᾠ ேகடா᾽. உடேன நிᾞப᾽க῀ அைனவᾞΆ
மகி῁ேவாᾌ அதைன ஏιᾠᾰெகாᾶடன᾽.
ஆᾱகிலΆ ெதாிᾸதவ᾽கᾦᾰᾁ மᾷதியி᾿ அவ᾽கᾦᾰேக ெதாியாத பதᾷைத சாியாக
எᾌᾷᾐ பயᾹபᾌᾷதிய ெபᾞைம ெபᾞᾸதைலவைரᾲ சாᾞΆ.
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பிெரᾴᾆ நாᾌᾰ கைலயரᾱகΆ ஒᾹறி᾿ ᾗக῁ெபιற அைமᾲச᾽க῀, ᾪர᾽க῀ பலாிᾹ
ஓவியᾱகைள ைவᾷதிᾞᾸதன᾽. ஒᾞநா῀ அᾸத அரᾱகᾷதிιᾁ ெநᾺேபாᾢயᾹ
வᾸதிᾞᾸதா᾽.
அவைரᾺ பா᾽ᾷᾐ ஒᾞவ᾽ “உலகிேலேய மிகᾲ சிறᾸத பைடᾷதைலவராக யாைரᾰ
கᾞᾐகிறீ᾽க῀”எᾹᾠ ேகடா᾽.
அதιᾁ ெநᾺேபாᾢயᾹ “எனᾰᾁᾷ ெதாிᾸத வைரயி᾿ உலகᾷதிேலேய இரᾶடாΆ இடΆ
ெபᾠΆ சிறᾺᾗᾺ பைடᾷதவ᾽ ஜூᾢயῄ சீச᾽தாᾹ”எᾹᾠ பதி᾿ தᾸதா᾽. தாᾹ மᾌΆ
தாᾹ மிகᾲ சிறᾸத பைட ᾪர᾽களி᾿ ᾙதᾹைமயானவ᾽ எᾹற அைசᾰக ᾙᾊயாத
தᾹனΆபிᾰைக ெநᾺேபாᾢயᾔᾰᾁ இᾞᾸததா᾿ ᾗக῁ ெபιறா᾽. அேத ேபால
ெபᾞᾸதைலவᾞΆ தாᾹ நிைனᾷத காாியᾷைதᾲ ெசᾼᾐ ᾙᾊᾰக ᾙᾊᾜΆ எᾹற
தᾹனΆபிᾰைக நிைறᾸதவ᾽ எᾹபைத அறியலாΆ.
இᾸதியா ᾆதᾸதிரΆ அைடᾸத பிறᾁ ெசᾹைனயி᾿ ராயᾗரΆ கடιகைர அᾺபᾁதி
மᾰகᾦᾰᾁ உ᾿லாசᾗாியாக விளᾱகியᾐ. ஆᾱகிேலா இᾸதிய ெபᾞமᾰக῀ அᾺபᾁதியி᾿
அதிகமாக வசிᾷᾐ வᾸதன᾽. பக᾿ ெபாᾨᾐ பல அᾤவலகᾱகளி᾿ பணியாιறி விᾌ
மாைல ேநரᾷதி᾿ தᾱக῀ ᾐைணவ᾽கேளாᾌ கடιகைரயி᾿ உலா வᾞவா᾽க῀.
ஆனா᾿ அᾸத ராயᾗரΆ கடιகைரᾜΆ அᾱேக காதல᾽க῀ உலாᾫΆ காசிᾜΆ மைறᾸᾐ
விடᾐ. ெதாழிιெபᾞᾰகΆ, ᾐைறᾙகΆ விாிவாᾰகΆ ேபாᾹறவιறா᾿ அைவ மைறᾸᾐ
ேபாயின. இᾸதியரா ஆᾱகிேலயரா எᾹᾠ இரᾶᾌ நிைலயிᾞᾸத ஆᾱகிேலா இᾸதிய
மᾰகளி᾿ ெபᾞΆபாᾹைமயின᾽ ஆῄதிேரᾢய நாᾌ தᾸத வரேவιைப ஏιᾠᾰெகாᾶᾌ
அᾱᾁ ᾁᾊேயறின᾽.

ᾑᾼைமயான கடιகைரᾰᾁ ஏᾱகிய ெசᾹைன மᾰக῀ விᾞΆபிᾲ ெச᾿ᾤΆ மாைல ேநர
இடமாக ெசயிᾹ ஜா᾽ᾳ ேகாைட எதிாி᾿ அைமᾸத பரᾸத கடιகைர கிைடᾷதᾐ.
கடιகைரᾰᾁᾲ ெச᾿ᾤΆ வழியி᾿ ெரயி᾿ேவ கிராᾭᾱ ஒᾹᾠ ᾁᾠᾰகிᾌΆ. இதனா᾿
மᾰக῀ ᾂடΆேபாᾰᾁவரᾷᾐ ெநாிசᾤΆ ெரயி᾿ேவ கதவைடᾺபா᾿ தைடᾺபᾌΆ.
இᾸத ெதா᾿ைலகளி᾿ இᾞᾸᾐ மᾰகᾦᾰᾁ வசதி ெசᾼᾐ தரேவᾶᾌΆ எᾹறா᾿
ேமΆபாலΆ அ᾿லᾐ தைரவழிᾺபாலΆ கடᾺபடேவᾶᾌΆ. வடᾗறΆ பாாிᾙைன
இᾞᾺபதா᾿ ேமΆபாலΆ கட ᾙᾊயாᾐ. தைரவழிᾺ பாலΆ அைமᾷதா᾿தாᾹ
வசதியாᾁΆ என ᾙᾊெவᾌᾷᾐ ெபாᾐᾺபணிᾷᾐைறயின᾽ ஆᾼᾫேமιெகாᾶடன᾽.
ஆᾼவிᾹ ᾙᾊவி᾿ தைரᾺபாலΆ கᾊனா᾿ ாிச᾽ῂ வᾱகியிᾹ கᾊட அᾊᾷதளΆ

பாதிᾰகᾺபᾌΆ. பாலᾷதி᾿ நீᾟιᾠ ஏιபᾌΆ. அைதᾰ கᾌᾺபᾌᾷத ᾙᾊயாᾐ எᾹᾠ
ெபᾞᾸதைலவாிடΆ விளᾰகிᾰ ᾂறினா᾽க῀.
அதιᾁ ெசய᾿ᾪர᾽ காமராச᾽ “ᾙᾊயாᾐᾹᾔ ெசா᾿றᾐᾰகாகவா ெட᾿ᾢயிேலயிᾞᾸᾐ
வᾸதீᾱக. தைரவழிᾺ பாலΆ கᾌேறாΆ. நீᾱக ெசா᾿ற எᾸதᾰ ᾁைறபாᾌΆ இ᾿லாம᾿
கᾊ ᾙᾊᾰகிேறாΆ”ᾔ ெசா᾿ᾢ அᾔᾺபினா᾽.
பிறᾁ சாியாகᾷ திடமிᾌ ெதாழி᾿ வ᾿ᾤந᾽கேளாᾌ கலᾸᾐ கᾊட வ᾿ᾤந᾽கைள
வரவைழᾷதா᾽. தைரவழிᾺ பாலΆ அைமᾰᾁΆ பணியிைன ஒᾺபைடᾷதா᾽. எழி᾿மிᾁ
வசதியான பாலΆ உᾞவானᾐ.
இᾹைறய காமராச᾽ சாைல தைரவழிᾺ பாலΆ உᾞவான ᾇழ᾿ இᾐ. இᾺபᾊயாக
ெபᾞᾸதைலவ᾽ ஒᾞ ெசயைலᾰ கᾞதி விடா᾿ அதιᾁ எᾸதᾷ தைடவாிᾔΆ அதைன
ஏιகாᾐ ெசᾼᾐ ᾙᾊᾺபா᾽.
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கிராமவாசிக῀ இரᾶᾌ ேப᾽ படணᾷᾐᾰᾁᾺ ேபானா᾽க῀. பல மாᾊᾰ கᾊடΆ
ஒᾹைற ேவᾊᾰைக பா᾽ᾷᾐᾰெகாᾶᾊᾞᾸதன᾽. அᾺேபாᾐ அᾱேக இᾞᾸத ᾢஃᾺ
ᾚலமாக ேமேல ேபாக வயதான ெபᾶெணாᾞᾷதி ஏறினா῀. மீᾶᾌΆ ெகாᾴச
ேநரᾷதி᾿ ᾢஃᾺ கீேழ வᾸதᾐ. பதிெனᾌ வயᾐ இளΆ ெபᾶ ஒᾞᾷதி அதிᾢᾞᾸᾐ
ெவளிேய வᾸதா῀. இᾞவᾞᾰᾁΆ ஆᾲசாியΆ தாᾱகவி᾿ைல. “படணᾷதி᾿ அதிசயΆ
நடᾰᾁᾐ; பாᾷதியா கிழவி ஒᾞᾷதி ᾂᾶᾌᾰᾁ῀ேள ேபானா, ெகாᾴச ேநரᾷதி᾿ ᾁமாியா
மாறி ெவளிேய வாறாேள“எᾹறாᾹ ஒᾞவᾹ. “இᾺபᾊெய᾿லாΆ வசதி இᾞᾰᾁᾹᾔ
ெதாிᾴசிᾞᾸதா எΆ ெபாᾴசாதிையᾜΆ ᾂᾊ வᾸᾐ ᾁமாியாᾰகியிᾞᾺேபேன”எᾹறாᾹ
மιறவᾹ. இᾺபᾊ அறியாைமயி᾿ ᾚ῁கிᾰ கிடᾺபவ᾽க῀ மிᾁᾸத நாᾌ இᾐ.

ᾙதᾢ᾿ மᾰகளிᾹ அறியாைமையᾺ ேபாᾰக ேவᾶᾌெமᾹᾠ ᾙைனᾺᾗடᾹ
ெசய᾿படா᾽ க᾽மᾪர᾽ காமராச᾽. அைனவᾞᾰᾁΆ க᾿வி வழᾱக᾿ எᾹபைத ஒᾞ
சபதΆ ேபாலேவ ஏιறா᾽ அவ᾽. “இᾞᾓᾠ ஆᾶᾌ காலᾷதி᾿ ெபιற க᾿வி வள᾽ᾲசிᾰᾁ
ேமலான வள᾽ᾲசிைய எடாᾶᾌ காலᾷதி᾿ வழᾱகியவ᾽ காமராச᾽”எᾹᾠ க᾿விᾷᾐைற
அறிஞ᾽ ெந.ᾐ.ᾆᾸதரவᾊேவᾤ ᾁறிᾺபிᾌகிறா᾽. “க᾿விᾰகᾶ ெகாᾌᾷத வ῀ள᾿”எᾹᾠ
ெபாியா᾽ ஈ.ேவ.ரா. அவ᾽க῀ பாராᾌைர வழᾱகி உ῀ளா᾽. காமராச᾽ காலᾷதி᾿
மᾌΆ தமிழகᾷதி᾿ ேதாᾹறிய ப῀ளிகளிᾹ எᾶணிᾰைக 6 ஆயிரΆ. ᾙᾸᾓᾠ ேப᾽
ஜனᾷெதாைக ெகாᾶட ஓ᾽ ஊᾞᾰᾁ ஒᾞ ப῀ளி எᾹᾠ திடமிடᾺபᾌ காாியΆ
நடᾸதᾐ. இலவச க᾿விᾷ திடᾙΆ மதிய உணᾫᾷ திடᾙΆ ெசய᾿பᾌᾷதᾺபடன.
ᾆமா᾽ 4 லசΆ எᾹறிᾞᾸத கιேறா᾽ எᾶணிᾰைக 13 லசΆ எᾹற எᾶணிᾰைகைய
எᾊயᾐ. இᾺபᾊ உய᾽Ᾰத ேநாᾰகᾷᾐᾰகாக அவ᾽ ெசய᾿பᾌᾰெகாᾶᾊᾞᾸத ேபாᾐ
சாதாரண காாியᾱகᾦᾰகாக அவைர அᾎகி சிரமᾺபᾌᾷதிய᾽வᾦΆ உᾶᾌ. ஓ᾽ ஊாி᾿
சில᾽ அவைர அᾎகி “எᾱக῀ ஊ᾽ ᾆᾌகாᾌᾰᾁ ந᾿ல பாைத ேபாᾌᾷதர
ேவᾶᾌΆ”எᾹᾠ ேகடா᾽களாΆ. காமராச᾽ ெகாᾴசᾙΆ ேகாபᾺபடாம᾿ “உயிேராᾌ
இᾞᾰகிறவᾱக ந᾿லா வாழ நாᾹ வழி ேதᾊᾰகிᾊᾞᾰேகᾹ. நீᾱக ெசᾷᾐᾺ
ேபானவᾱகᾦᾰᾁ வழி ேககிறீᾱகேள“எᾹᾠ நைகᾲᾆைவயாக பதி᾿ ெசாᾹனாராΆ.
ஒῂெவாᾞவᾞᾰᾁΆ சிறᾸத ᾁறிᾰேகா῀ ேவᾶᾌΆ. ᾁறிᾰேகா῀ இ᾿லாதவ᾽களிᾹ
வா῁ᾰைக திைசகாᾌΆ கᾞவி இ᾿லாத கᾺப᾿ ேபாᾹறᾐ.

30. 9 >?r OFK
OFK
OFK8

ஓ᾽ ஊாி᾿ சாᾺபாᾌᾺ ேபாᾊ நடᾸதᾐ. அதிகΆ உᾶபவ᾽கᾦᾰᾁ ᾙத᾿ பாிᾆ.
மιறவ᾽கைளவிட மிக அதிகமாக சாᾺபிᾌ ஒᾞவᾹ ᾙத᾿ பாிᾆ ெபιறாᾹ. பாிைசᾺ
ெபιᾠᾰ ெகாᾶடᾐΆ அைவேயாாிடΆ அவᾹெசᾼᾐ ெகாᾶட விᾶணᾺபΆ; “இᾱᾁ
நாᾹ அதிகமாக சாᾺபிடைத எᾹ மைனவியிடΆ ெசᾹᾠ யாᾞΆ ெசா᾿ᾢவிடாதீ᾽க῀.
ᾪᾌᾰᾁᾺ ேபானᾐΆ ேசாᾠ ேபாட மாடா῀.” இᾺபᾊᾺபட சாᾺபாᾌ ராம᾽க῀
நாᾊ᾿ உᾶᾌ. பசியா᾿ வாᾌேவா᾽ பலᾞᾶᾌ. அவ᾽களிᾹ
ᾐᾹபΆ
தீ᾽ᾰகᾺபாᾌபᾌபவ᾽கேள உᾶைமயான மனித᾽க῀.
சᾱக கால அரசியᾢ᾿ ᾂட மிகᾫΆ அᾲசᾺபட ைவᾷத ஒᾞ பிரᾲசிைன பசி. பசிையᾺ
பிணிᾰᾁ ஒᾺபைவᾷᾐᾺ ேபசின᾽. பசிᾰᾁ உணவளிᾷத அரசைர மᾞᾷᾐவ᾽ எᾹᾠΆ
அரᾶமைனைய மᾞᾸதகΆ எᾹᾠΆ இலᾰகியᾱக῀ ᾗகᾨΆ பசி எᾹᾔΆ ெநᾞᾺᾗ
ஒᾞவᾹ வயிιறி᾿ பιறி எாிᾜΆேபாᾐ அைத அைணᾰக ᾙய᾿வதιᾁ ெபய᾽தாᾹ
ஜீவகாᾞᾶயΆ எᾹᾠ ᾗᾐ விளᾰகΆ தᾸதா᾽ காᾸதியᾊக῀. அவாிᾹ ெசா᾿ைலெய᾿லாΆ
ெசய᾿ வᾊவமாக மாιᾠΆ சபதᾷைத ேமιெகாᾶடவ᾽ க᾽ம ᾪர᾽ காமராச᾽. அᾸத
வைகயி᾿ அவ᾽ ெகாᾶᾌ வᾸதேத மதிய உணᾫᾷ திடΆ. இதனா᾿ 30,000
ப῀ளிகைளᾲ சா᾽Ᾰத 15 லசΆ ᾁழᾸைதக῀ உணᾫΆ, க᾿விᾜΆ ஒᾞᾱேக ெபιறன᾽.
அᾐேபாலேவ அதிகமான உணᾫᾺ ெபாᾞகைள உιபᾷதி ெசᾼᾐ மᾰகளிᾹ
பசிᾺபிணிையᾺ ேபாᾰᾁவதி᾿ ஆ᾽வமாயிᾞᾸதா᾽. எ᾿ேலாᾞᾰᾁΆ இதயΆ “லᾺடᾺ லᾺடᾺ”எᾹᾠ அᾊᾷᾐᾰெகா῀ᾦΆேபாᾐ ெபᾞᾸதைலவ᾽ காமராசாிᾹ இதயேமா
“உιபᾷதி தᾹனிைறᾫ”எᾹேற அᾊᾷᾐᾰ ெகா῀ᾦமாΆ. காமராச᾽ ேபᾆΆேபாᾐ அவ᾽
ᾂᾠΆ உவைமகளி᾿ வயᾤΆ வரᾺᾗΆ, மைழᾜΆ ஆᾠΆ, ᾁளᾙΆ ஊᾞணிᾜேம அதிகΆ
வᾞΆ எᾹᾠ ᾂᾠகிறா᾽ அவேராᾌ ெநᾞᾱகிᾺ பழகிய ᾙ.நமᾲசிவாயΆ அவ᾽க῀.
ஐᾸதாᾶᾌ திட பிரசாரᾷᾐᾰᾁ அவ᾽ ெந᾿ைலேய உதாரணமாக ᾂᾠΆ அழைகᾺ
பாᾞᾱக῀.
ெந᾿ வயைலᾺ பா᾽ᾰகாத ஒᾞவᾹ வய᾿ பᾰகΆ ேபாகிறாᾹ. உழவ᾽க῀ நிலᾷைத உᾨᾐ
சகதியாக மாιறி நாιறᾱகாᾢ᾿ ெந᾿ விைதᾰகிறா᾽க῀. விவரΆ ெதாியாத அᾸத
மனிதᾹ, “இῂவளᾫ ெந᾿ைல ேசιறி᾿ ேபாᾌகிறீ᾽கேள; ᾪணாகᾺ ேபாயிவிᾌேம
எᾹகிறாᾹ. ஐᾸதாᾶᾌ திடᾱகᾦᾰᾁ ெசᾼயᾺபᾌΆெசலᾫகைள ᾪᾶ ெசலᾫ எᾹᾠ
ெசா᾿பவ᾽கᾦΆ இᾸத மனிதைனᾺ ேபாᾹறவ᾽க῀தாᾹ.”
பல இடᾱகளி᾿ இᾞᾸᾐ ெபᾞᾸதைலவைரᾺ பா᾽ᾰக வᾞபவ᾽களிடΆ அவ᾽ ேகᾁΆ
ᾙத᾿ ேக῀வி இரᾶேடதானாΆ. ஒᾹᾠ, சாᾺபிᾋ᾽களா? மιெறாᾹᾠ உᾱக῀ பᾰகΆ
மைழ உᾶடா? இᾺபᾊᾺபட மகᾷதான மᾰக῀ தைலவைரᾺ பா᾽Ὰபᾐ அாிᾐ.

ᾶடாலΆம இῂᾫலகΆ
தமᾰெகன ᾙயலா ேநாᾹறா῀
பிற᾽ᾰெகன ᾙயᾤந᾽ உᾶைமயாேன’
எᾹகிறᾐ ᾗறநாᾕᾠ
அதιᾁ இலᾰகணமாᾼᾷதிக῁Ᾰதவ᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽ காமராச᾽.
‘உ
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ஒᾞ ᾙைற தைலவ᾽ தனᾐ ᾪᾊᾹ ᾙᾹனைறயி᾿ அம᾽Ᾰᾐ வᾸதவ᾽கேளாᾌ
ேபசிᾰெகாᾶᾊᾞᾸதா᾽. அᾺேபாᾐ யாᾞΆ எதி᾽பாராத நிைலயி᾿ பதிெனᾌ வயᾐ
நிரΆபிய அழகிய சிவᾸத நிறᾙைடய இைளஞᾹ ஒᾞவᾹ உாிைமேயாᾌ தைலவாிᾹ
அᾞகி᾿ வᾸᾐ நிᾹறாᾹ. அவைனᾺ பா᾽ᾷத தைலவ᾽ அவேனாᾌ உைரயாடᾷ
ெதாடᾱகினா᾽.

Ᾱனமா கனகேவ᾿ எᾹன விஷயΆ? எᾹன காகிதΆ?” என அவᾹ ைகயி᾿
ைவᾷதிᾞᾸத காகிதᾷைத ᾂ᾽Ᾰᾐ பᾊᾷதா᾽.
“எ

ᾷதா எΆ.பி.பி.எῄ-ᾆᾰᾁ அᾺளிேகஷᾹ ேபாேடᾹ. இᾶட᾽விᾝ நடᾸதிᾞᾲசி. நீᾱக
ஒᾞ வா᾽ᾷைத சி.எΆ.கிேட ெசாᾹனீᾱகᾹனா நிᾲசயΆ இடΆ கிைடᾰᾁΆ. ᾢῄ
ேபாடறᾐᾰᾁ῀ேள ெசா᾿ᾤᾱக தாᾷதா. எᾱக ᾁᾌΆபᾷᾐேல நாᾹ ஒᾞᾷதனாவᾐ பᾊᾲᾆ
டாᾰகடராயிᾌேவᾹ தாᾷதா”எᾹற இைளஞᾹ ெகᾴசினாᾹ. அᾸத இைளஞᾹ
ெபᾞᾸதைலவாிᾹ ஒேர தᾱைக திᾞமதி நாகΆமாளிᾹ மக῀ வழிᾺேபரᾹ.

“தா

“சாி.

அᾺளிேகஷᾹனிேல எᾹ ேபைர எᾐᾰᾁ எᾨதிேன”எᾹᾠ ேகடா᾽ தைலவ᾽.

᾿ைல தாᾷதா. எᾹ ெமராῄ அரῄ ேகᾊᾞᾸதாᾱக. எனᾰᾁ உᾱகைளᾷ தவிர
இᾱேக யாைரᾜΆ ெதாியாேத. இᾹட᾽விᾝவிᾤΆேகடாᾱக. நாᾹ எᾱக தாᾷதாᾹᾔ
ெசாᾹேனᾹ.”

“இ

உடேன தைலவ᾽, கனகேவᾤ இᾸத டாᾰட᾽ பᾊᾺᾗ எᾹசினிய᾽ பᾊᾺᾗᾰᾁ எ᾿லாΆ
அரசாᾱகΆ ஒᾞ கமிᾊ ேபாᾊᾞᾰᾁΆ. அᾫᾱக ேத᾽ᾸெதᾌᾰகிறவᾱகᾦᾰᾁᾷதாᾹ
இடΆ கிைடᾰᾁΆ. அதனாேல சிபாாிᾆ பᾶறᾐ சாியி᾿ைல. நீ ந᾿லா பதி᾿ ெசா᾿ᾢ
இᾞᾸதீᾹனா உனᾰᾁᾰ கிைடᾰᾁΆ. கிைடᾰகைலᾹனா ேபசாம ேகாயᾙᾷᾑ᾽ேல
பி.எῄ.சி. அᾰாிக᾿ᾲச᾽ பாடΆ எᾌᾷᾐᾺ பᾊ. அᾐᾰᾁ ந᾿ல எதி᾽காலΆ இᾞᾰᾁΆ.
எᾹனாேல சிபாாிᾆ பᾶண ᾙᾊயாᾐ எᾹᾠ ெசா᾿ᾢ அவᾹ தᾸத தாைளᾜΆ அவனிடΆ
ெகாᾌᾷᾐ அᾔᾺபி விடா᾽. அᾸத வᾞடΆ அவᾔᾰᾁ மᾞᾷᾐவ᾽ பᾊᾺᾗᾰᾁ அᾔமதி
கிைடᾰகவி᾿ைல.
நாΆ ேபாட சடᾱகைள நாேம மீᾠவᾐ எᾹபᾐ தைலவᾞᾰᾁ ஏιகᾙᾊயாத ெசய᾿
எᾹபேதாᾌ மιறவ᾽க῀ அவ᾽ உறᾫᾙைறையᾲ ெசா᾿ᾢᾺ பயᾹ ெபற வᾸதாᾤΆ
ெபாᾐவா῁வி᾿ அவ᾽ இᾸத ஆசாபாசᾱகᾦᾰᾁ அᾺபாιபடவராக இᾞᾸதா᾽.
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ஒᾞ ᾙைற கைலவாண᾽ எᾹ.எῄ.ேக.ைய சᾸதிᾰக ஒᾞவ᾽ வᾸதா᾽. “ஐயா ᾚᾹᾠ
ேவைள சாᾺபாᾌ ேபாᾌ மாதΆ 5 ᾟபாᾼ ெகாᾌᾱக நீᾱக῀ விᾞΆᾗΆ ேபாெத᾿லாΆ
நாதῄவரΆ வாசிᾺேபᾹ”எᾹறா᾽. “அᾺபᾊயா சாி”இᾺேபாேத வாசி எᾹறா᾽
கைலவாண᾽. வᾸதவ᾽ நாதῄவரΆ வாசிᾷதா᾽. வாசிᾺபி᾿ ᾆᾞதி, தாளΆ, ராகΆ எᾐᾫΆ
அைமயவி᾿ைல.
இைசையᾰ ேகᾌᾰெகாᾶᾊᾞᾸத கைலவாண᾽ அைத நிᾠᾷதᾲ ெசா᾿ᾢவிᾌ ᾓᾠ
ᾟபாᾼ பணᾷைத எᾌᾷᾐ அவாிடΆ ெகாᾌᾷᾐ “நீ᾽ நாதῄவரΆ வாசிᾰகவி᾿ைல. உமᾐ
வᾠைமைய வாசிᾷதீ᾽. நᾹறாகᾰ கιᾠᾰ ெகாᾶᾌ வᾸᾐ பிறᾁ வாசிᾜᾱக῀. இᾺேபாᾐ
சாᾺபிᾌவிᾌ ேபாᾱக῀”எᾹறா᾽ கைலவாண᾽.
தᾱக῀ தᾁதிகைள உய᾽ᾷதிᾰ ெகா῀ளாம᾿ சிபாாிசிᾹ ᾚலேம ᾙᾹேனற ேவᾶᾌΆ
எᾹᾠ பலேப᾽ நிைனᾰகிறா᾽க῀. அதιᾁ சில அரசிய᾿வாதிகᾦΆ ஏஜᾶடாக
இᾞᾰகிறா᾽க῀. இᾸதᾷ தவறான ேபாᾰகிιᾁ ெபᾞᾸதைலவ᾽ சᾫᾰகᾊ ெகாᾌᾷத
சᾸத᾽ᾺபΆ ஒᾹᾠ உᾶᾌ.
ெபᾞᾸதைலவ᾽ ᾙத᾿வராக இᾞᾸத ேபாᾐ அவᾞᾰᾁᾷ ெதாிᾸத நᾶப᾽ ஒᾞவ᾽
தᾹᾔைடய ᾗத᾿விᾰᾁ மᾞᾷᾐவᾰ க᾿ᾥாியி᾿ இடΆ ேவᾶᾌΆ எᾹᾠ சிபாாிசிιகாகᾲ
ெசᾹறா᾽.

ῂெவாᾞ மᾸதிாிᾰᾁΆ பᾷᾐ பதிைனᾸᾐ ேகாடா உᾶடாΆ. உᾱகᾦᾰᾁᾲ சιᾠ
அதிகமாக உᾶடாΆ”எᾹᾠ ேகடா᾽ வᾸதவ᾽. உடேன ெபᾞᾸதைலவ᾽ “நீᾱக῀
பᾊᾷதவராக இᾞᾰகிறீ᾽க῀. நாᾹ ெவளிᾝாிᾢᾞᾸᾐ வᾸதᾐΆ எᾹைனᾺ பா᾽ᾰக வᾸᾐ
இᾞᾰகிறீ᾽க῀. விபரΆ ெதாிᾸதவ᾽கேள இᾺபᾊ எᾹறா᾿ மιறவ᾽க῀ எᾹன
நிைனᾺபா᾽க῀? அமிஷᾔᾰᾁ எᾹᾠ ஒᾞ ᾙைற உᾶᾌ. ஒᾞ கமிᾊ உᾶᾌ.
நᾌநிைல மனித᾽க῀ கமிᾊயி᾿ இᾞᾰகிறா᾽க῀. அவ᾽க῀ தாᾹ அமிஷᾹ ᾁறிᾷᾐ
ᾙᾊᾫ ெசᾼவா᾽க῀. இᾺபᾊ ஒᾞ பᾰகΆ கமிᾊ அைமᾷᾐவிᾌ இᾹெனாᾞ ᾗறΆ
சிபாாிᾆ ெசᾼதா᾿ எᾺபᾊ? அᾐ நியாயமி᾿ைலேய. இᾺேபாᾐ நீᾱக῀ ெவளிேய ேபாᾼ,
ᾙத᾿வைரᾺ பா᾽ᾷேதᾹ. அமிஷᾹ கிைடᾷᾐ விடᾐ எᾹᾠ ᾂறினா᾿ அᾐ பரவி ஒᾞ
தᾺபான எᾶணΆ ஏιபᾌவிᾌΆ. மனசாசிᾺபᾊ ᾙைறேயாᾌ நடᾸᾐ ெகா῀ள
ேவᾶᾌΆ. அᾐதாᾹ ந᾿லᾐ. ᾙைறᾺபᾊ ᾙயιசி ெசᾼᾜᾱக῀”எᾹறா᾽.
“ஒ
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ஒᾞ சமயΆ ᾁᾞநானᾰ ஒᾞ கிராமᾷᾐᾰᾁᾲ ெசᾹறிᾞᾸதா᾽. அᾸதᾰ கிராமᾷᾐ ெச᾿வᾸத᾽
ᾪᾊ᾿ ᾁᾞநானᾰகிιᾁ உணᾫ தயாாிᾰகᾺபடᾐ. ஆனா᾿ அᾸத உய᾽Ᾰத உணைவ
உᾶணாம᾿ ஒᾞ ஏைழᾰ ᾁᾊயானவᾹ ᾪᾊ᾿ அவᾹெகாᾌᾷத காᾼᾸத ெராᾊᾷ
ᾐᾶᾌகைளᾲ சாᾺபிடா᾽.

ᾁᾞஜி ஏᾹ இᾺபᾊ?” எᾹறா᾽ ெச᾿வᾸத᾽. “நீ தயாாிᾷத ெராᾊையᾰ ெகாᾶᾌ
வா”எᾹறா᾽ ᾁᾞநானᾰ. உடேன ெச᾿வᾸத᾽ தᾹ ᾪᾊ᾿ தயாாிᾰகᾺபட
ெராᾊகைளᾰ ெகாᾶᾌ வᾸதா᾽. ᾁᾞநானᾰ ெராᾊையᾺ பிளᾸதா᾽. அதிᾢᾞᾸᾐ
இரᾷதΆெகாᾊயᾐ. அைதᾺ பா᾽ᾷᾐ ஒᾹᾠΆ ᾗாியாம᾿ வியᾸᾐ நிᾹறா᾽.

“

உடேன ᾁᾞநானᾰ “நீ எᾸத ஏைழகைள கசᾰகிᾺ பிழிᾸᾐ ெபாᾞ῀ சΆபாதிᾷதாேயா அᾸத
ஏைழகளிᾹ இரᾷதᾸதாᾹ இᾐ”எᾹறா᾽.
ெபாᾐவாக ஏைழகைள ᾐᾹபᾺபᾌᾷᾐபவ᾽க῀ தாᾹ அதிகΆ. ஆனா᾿ அᾺபᾊᾺபட
ஏைழகளிடΆ தΆ இதயᾱகனிᾸத அᾹைபᾲ ெசᾤᾷதியவ᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽.
1962᾿ ேத᾽த᾿ ேநரΆ ெபᾞᾸதைலவாிᾹ கா᾽ ᾪதியி᾿ நிιபைதᾺ பா᾽ᾷᾐ ஒᾞ சிᾠவᾹ
காைர ெநᾞᾱகி “வணᾰகΆ ஐயா”எᾹறாᾹ.

Ᾱன… பᾊᾰகிறாயா?” எᾹᾠ மல᾽ᾲசிேயாᾌ சிᾠவைன விசாாிᾷதா᾽ ᾙத᾿வ᾽.
சிᾠவᾹ உடேன பதி᾿ ᾂறாம᾿ ᾆιᾠᾙιᾠΆ ெசᾹᾠ பா᾽ᾷᾐ ஒᾞ ேநாᾋைச எᾌᾷᾐ
தனᾐ கா᾿ சைடயி᾿ ᾐைடᾷᾐ தைலவாிடΆ நீᾊ “ைகெயᾨᾷᾐ ேவᾶᾌΆ”எᾹறா᾽.

“எ

எᾹன பᾊᾰகிேற”எᾹᾠ மீᾶᾌΆ ேகடா᾽. ைபயᾹ தயᾱகியபᾊ “பᾊᾰகைல அᾸத
ᾋ கைடயில ேவைல பா᾽ᾰகிேறᾹ”எᾹறாᾹ. அᾸதᾲ சிᾠவனிடΆ வயᾐ, சΆபளΆ
எ᾿லாΆ பιறி அᾹேபாᾌΆ, கனிேவாᾌΆ விசாாிᾷᾐ விᾌ அᾸதᾲ சிᾠவனிᾹ
கᾹனᾷதி᾿ ெச᾿லமாகᾷ தᾊயபᾊ ைகெயᾨᾷதிᾌᾰெகாᾌᾷதா᾽.

“சாி

அᾺேபாᾐ அᾱᾁ பணியி᾿ இᾞᾸᾐ ேபாᾣῄகார᾽ வᾸᾐ அᾸதᾲ சிᾠவைன
அᾺᾗறᾺபᾌᾷத ᾙயᾹறா᾽. காமராச᾽ அᾸத ேபாᾣைச தᾌᾷᾐ “நீ பா᾽ᾷᾐᾰெகாᾶᾊᾞᾸத
ேவைலையᾺ ேபாᾼᾺபா᾽. எᾱகᾦᾰᾁ பாᾐகாᾺᾗ ேதைவயி᾿ைல. ைபயைன
விᾌ”எᾹறா᾽.
இῂவாᾠ ஏைழᾲ சிᾠவனிᾹ சிறிய ஆைசையᾰ ᾂ ட உளமாரᾲ ெசᾼᾐ ெகாᾌᾷᾐ
அவனᾐ ᾙக மகி῁ᾲசியி᾿ இைறவைனᾰ கᾶடா᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽.
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ஒᾞ சமயΆ ேவᾥ᾽ சிைறயி᾿ ச᾽தா᾽ இᾞᾸதா᾽. கᾌᾱகாவ᾿ தᾶடைன ெபιற
அரசிய᾿ ைகதிகᾦΆ சிைறᾰᾁ῀ேவைல ெசᾼய ேவᾶᾌΆ எᾹற விதி இᾞᾸதᾐ.
ஆனா᾿ ெகாᾌᾰகᾺபட ேவைலகைளᾲ சாியாகᾲ ெசᾼயᾷ ெதாிᾸதவ᾽களா᾿தாᾹ
ஒᾨᾱகாகᾲ ெசᾼய ᾙᾊᾜΆ.
ெபᾞΆபாலான ைகதிக῀ ெதாழிலாளியாக இ᾿லாத காரணᾷதினா᾿ ெகாᾌᾷத
ேவைலையᾲ சாியாக ெசᾼய ᾙᾊயாத காரணᾷதினா᾿ ᾚலᾺெபாᾞக῀ அதிக அளவி᾿
ᾪணாகின.
இᾐ சிைற அதிகாாிக῀ கவனᾷᾐᾰᾁᾺ ேபானᾐ. ைகதிகைள விசாாிᾷᾐ, அவ᾽கᾦᾰᾁ
எᾹன ேவைல ெசᾼயᾷ ெதாிᾜΆ? எᾹᾠ ேகᾌ அதᾹபᾊ ெதாிᾸத
ேவைலகைளᾰெகாᾌᾺபᾐ என ᾙᾊவானᾐ.
இைத ச᾽தாᾞΆ அறிᾸᾐ ெகாᾶடா᾽. அரசிய᾿ ைகதிகைள கᾌᾱகாவ᾿ ைகதிக῀ேபால
நடᾷᾐவᾐ ச᾽தாᾞᾰᾁᾺ பிᾊᾰகவி᾿ைல. மᾠநா῀ விசாாிᾰகᾺபட இᾞᾸத நᾶப᾽க῀
ᾚவாிடΆ இரகசியமாᾼ சில ேயாசைனக῀ ᾂறினா᾽.
மᾠநா῀ அதிகாாிக῀ இᾸத ᾚᾹᾠ ைகதிகளிடᾙΆ எᾹன ேவைல ெசᾼயᾷ ெதாிᾜΆ?
எᾹᾠ விசாாிᾷதா᾽க῀. ஒᾞவ᾽ ᾂடᾷதி᾿ ெசாιெபாழிᾫ ெசᾼயᾷ ெதாிᾜΆ எᾹறா᾽.
அᾌᾷᾐவ᾽ சᾷதியாᾰகிரகΆ ெசᾼேவᾹ எᾹறா᾽. ᾚᾹறாவᾐ ஆ῀ இறᾸᾐ
ேபானவ᾽கᾦᾰᾁ கᾞமாதி சடᾱᾁ ெசᾼேவᾹ எᾹறா᾽. ᾐைர ேகாபᾺபᾌ இனி
மιறவ᾽கைள விசாாிᾰக விᾞΆபவி᾿ைல. அரசிய᾿ ைகதிகᾦᾰᾁ இனிேம᾿ சிைறயி᾿
எᾸத ேவைலᾜΆ ெகாᾌᾰக ேவᾶடாΆ. கᾌᾱகாவ᾿ ைகதிகைளᾜΆ ெவᾠΆ ைகதிக῀
ேபாலேவ நடᾷᾐᾱக῀ எᾹᾠ உᾷதரவிடா᾽.
இᾺபᾊᾷ ெதாᾶட᾽கᾦᾰகாகᾫΆ, மᾰகᾦᾰகாகᾫΆ வா῁Ᾰத தைலவ᾽க῀ பல᾽;
அவ᾽களி᾿ காமராசᾞΆ ஒᾞவ᾽.
ெபᾞᾸதைலவாிᾹ தயாள ᾁணΆ அவரᾐ ேபᾲᾆ, ெசய᾿ எ᾿லாவιறிᾤேம ெவளிᾺபᾌΆ.
ெவளிᾝ᾽Ὰ ெபாᾐᾰᾂடΆ ஒᾹறி᾿ ᾙதலைமᾲச᾽ காமராச᾽ வᾞவதιகாகᾷதிரளான
மᾰக῀ ᾂடΆ அவᾞᾰகாகᾰ காᾷᾐᾰெகாᾶᾊᾞᾸதᾐ. மல᾽ மாைலகேளாᾌ
பிரᾙக᾽கᾦΆ, ெதாᾶட᾽கᾦΆ இᾞᾺபைதᾺ பா᾽ᾷத ெபᾞᾸதைலவ᾽ “ேபᾲᾆ ᾙᾹேன
மாைல பிᾹேன”எᾹᾠ ᾂறிவிடா᾽.
அதιᾁ காமராச᾽ சாியான காரணᾙΆ ெசாᾹனா᾽. “ெபாᾐமᾰக῀ நΆ கᾞᾷைதᾰ
ேகபதιகாகᾷ தாᾹ ெபாᾐᾰᾂடΆ நடᾷᾐகிேறாΆ. அவ᾽கᾦΆ ெவᾁ ேநரமாக

நமᾰகாᾰ காᾷᾐᾰ ெகாᾶᾊᾞᾰகிறா᾽க῀. அதனா᾿ ᾙதᾢ᾿ அவ᾽க῀ நᾹைமᾰகான
விஷயᾱகைளᾺ ேபசிவிᾌ பிறᾁ மாைல மாியாைதைய ஏιᾠᾰ ெகா῀ளலாΆ”எᾹறா᾽
ெபᾞᾸதᾹைமேயாᾌ.
அேதேபாᾹᾠ ேமைடயி᾿ அதிக ெவளிᾲசΆ ெபாᾐமᾰக῀ இᾞᾰᾁΆ பᾁதியி᾿
ெவளிᾲசᾰ ᾁைறவாகᾫΆஇᾞᾸதா᾿ கᾊᾸᾐ ெகா῀வா᾽. மᾰகைளᾺ பா᾽ᾰகᾷதாᾹ
வᾸேதᾹ. அவ᾽களᾐ ᾙக உண᾽ᾲசிகைளᾺ பா᾽ᾷதா᾿தாᾹ நாΆ ெசᾼவᾐ சாியா தவறா
எᾹᾠ ெதாியவᾞΆ. எனேவ விளᾰᾁகைள அவ᾽கைளᾺ பா᾽ᾷᾐᾷ திᾞᾺᾗᾱக῀ எᾹபா᾽.
இᾺபᾊ ஒῂெவாᾞ சிᾠ விஷயᾷதிᾤΆ மᾰகளிᾹ உண᾽ᾫகைளᾰ கவனிᾷᾐ அதιேகιப
நடᾸᾐ ெகா῀வதா᾿தாᾹ மᾰக῀ அவைரᾺ ெபᾞᾸதைலவராக ஏιᾠᾰ ெகாᾶடா᾽க῀.
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மιறவ᾽க῀ மனைதᾰ கᾊᾷᾐᾰ ᾁதறி ᾗᾶபᾌᾷதி ேவᾊᾰைக பா᾽Ὰபᾐ நΆமி᾿
பலᾞᾰᾁᾰ ைகவᾸத கைல. அᾐ மைனவியாக இᾞᾸதாᾤΆ விட மாடா᾽க῀.
ஒᾞ காாி᾿ கணவᾹ, மைனவி இᾞவᾞΆ பயணΆ ெசᾼᾐ ெகாᾶᾊᾞᾸதன᾽. அᾺேபாᾐ
வழிைய மறிᾷதபᾊ சில கᾨைதக῀ பᾌᾷᾐᾰெகாᾶᾊᾞᾸதன. உடேன காைர நிᾠᾷதிய
கணவᾹ மைனவிையᾺ பா᾽ᾷᾐ,

Ᾱேனாட உறᾫᾰகாரᾱக எ᾿லாᾞΆ பᾌᾷதிᾞᾰகாᾱக பா᾽”எᾹறா᾽. உடேன மைனவி
“உறᾫᾰகாரᾱகதாᾹ; உᾱகைளᾰ க᾿யாணΆ பᾶணின பிறᾁ வᾸத உறᾫ”எᾹறா᾽.
“உ

இᾺபᾊ ஒᾞவைர ஒᾞவ᾽ கᾊᾷᾐᾰ ெகா῀வதா᾿ எᾹன பயᾹ? தᾹைனᾺ பழிᾷᾐᾺ
ேபசியவ᾽கைளᾰ ᾂட மனΆ ேநாகாம᾿ தாᾹ நடᾸᾐ ெகாᾶடᾐ மᾌமிᾹறி
மιறவ᾽க῀ அῂவாᾠ நடᾺபைதᾜΆ தᾌᾺபவ᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽.
ெசᾹைன நகர சைபᾰᾁᾷ ேத᾽த᾿ நடᾸத சமயΆ. திᾞவ᾿ᾢᾰேகணி பா᾽ᾷதசாரதி நாᾜᾌ
ெதᾞவி᾿ காᾱகிரῄ ேத᾽த᾿ பிரசாரᾰ ᾂடΆ. ேமைடயி᾿ காமராச᾽ அம᾽ᾸதிᾞᾸதா᾽.

᾽ திᾞமணΆ ஆகாதவ᾽. ᾁᾌΆபΆ இ᾿ைல. ᾁᾌΆபΆ இ᾿லாதவᾞᾰᾁ கῃட
நῃடΆ எᾺபᾊᾷ ெதாிᾜΆ? எᾹன ெபாᾠᾺᾗ இᾞᾰᾁΆ? ெபாᾠᾺᾗ இ᾿லாதவᾞᾰᾁ
எᾺபᾊ ஆசிையᾲ சாிவர நடᾷத ᾙᾊᾜΆ?” எᾹᾠ ஒᾞ தைலவ᾽ ᾁைற ᾂறியிᾞᾸதா᾽.
அதιᾁᾺ பதிலளிᾺபதιகாக எᾨᾸத ஒᾞ ேபᾲசாள᾽ அᾸதᾷ தைலவைர
ᾙᾹனிைலᾺபᾌᾷதி பதி᾿ ᾂற ᾙயᾹறா᾽. ேபᾲசிᾹ தரΆ வசவாக மாறᾷ ெதாடᾱகியᾐ.

“காமராச

அᾐவைர ேகᾌᾰ ெகாᾶᾊᾞᾸத ெபᾞᾸதைலவ᾽ தாᾱக ᾙᾊயாம᾿ ேகாபᾷᾐடᾹ
எᾨᾸᾐ “நீᾱக῀ அதிகΆ ேபசி விᾋ᾽க῀. ேபாᾐΆ அமᾞᾱக῀ அᾌᾷதவ᾽
ேபசᾌΆ”எᾹᾠ ᾂறி வரΆᾗ மீறிᾺ ேபச ᾙயᾹறவைரᾷ தᾌᾷதா᾽.
தனᾰᾁᾷ ᾐᾹபΆ வᾞΆபᾊ ேபசியவ᾽ ᾂட மனΆ ேநாகᾰ ᾂடாᾐ எᾹᾠ நிைனᾰகᾰ
ᾂᾊய உய᾽Ᾰத பᾶபிைனᾺெபιறவ᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽.
யா᾽ மீᾐΆ ᾗᾨதி வாாிᾷ ᾑιறாதீ᾽க῀. ஒᾞ ேவைள ᾁறி தவறலாΆ. ஆனா᾿ ஒᾹᾠ
மᾌΆ நிᾲசயΆ. உᾱக῀ ைகக῀ அᾨᾰகாகி விᾌΆ.
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ஒᾞ ᾂடᾷதி᾿ ᾂᾊயிᾞᾸதவ᾽களிடΆ ஒᾞ ேக῀வி ேககᾺபடᾐ. ᾘᾰகளிேல சிறᾸத ᾘ
எᾐ? சில᾽ ேராஜா எᾹறா᾽க῀. சில᾽ தாமைர எᾹறா᾽க῀. இᾹᾔΆ சில᾽ ம᾿ᾢைக
எᾹறா᾽க῀. இᾺபᾊ பலᾞΆ பல ᾘᾰகைளᾲெசா᾿ல ஒᾞவ᾽ மᾌΆ பᾞᾷதிᾺᾘ எᾹறா᾽.
அᾸதᾺᾘ அழகாᾼ இ᾿ைலேய. அைத ஏᾹ ெசா᾿கிறீ᾽க῀ எᾹᾠ ேகடேபாᾐ அவ᾽
ெசாᾹன பதி᾿ அழைக மᾌΆ பா᾽ᾷᾐ ᾙᾊᾫ எᾌᾰகᾰ ᾂடாᾐ. பயᾹபாைடᾜΆ
பா᾽ᾰக ேவᾶᾌΆ. இᾸதᾺ ᾘ பᾞᾷதியாகி பᾴசாகி, ᾓலாகி, ஆைடயாகி அைனவாிᾹ
மானᾷைதᾜΆ காᾺபாιᾠகிறேத எᾹறா᾽. இேத உண᾽ᾫைடயவ᾽தாᾹ ெபᾞᾸதைலவ᾽
காமராச᾽.
ஒᾞᾙைற மᾷதிய அரᾆᾰᾁ, தமிழக அரᾆ, ெசᾹைனᾷ ᾐைறᾙகᾷைத விாிᾫ
பᾌᾷᾐΆதிடΆ பιறிᾰ கᾊதΆ எᾨதிᾰ ேகடᾐ, “ேகாைடᾰᾁ எதிேர ᾐைறᾙக
விῄதாிᾺᾗ ெசᾼதா᾿ ெசᾹைனயிᾹ அழᾁ ெகᾌ விᾌΆ. ஆகேவ ராயᾗரΆ பᾁதியி᾿
விῄதாிᾰகலாΆ”எᾹᾠ ஒᾞ அைமᾲச᾽ சிபாாிᾆ ெசᾼதா᾽. அதιᾁ மᾷதிய அரᾆ
“பாைறக῀ நிைறᾸᾐ῀ள பᾁதியி᾿ விῄதாிᾺᾗ ெசᾼய இயலாᾐ. ஆகேவ உᾱகᾦᾰᾁ
ேவᾶᾊயᾐ உணவா? அழகா? (Do you want bread or beauty)” எᾹᾠ ேகடᾐ.
உடேன காமராச᾽ “எனᾰᾁ அழைக விட உணᾫதாᾹ ேதைவ (I want bread rather than
beauty)” எᾹᾠ எᾨதினா᾽. காமராச᾽ அᾹᾠ அῂவாᾠ எᾨதியதᾹ பலᾹதாᾹ விாிᾫ
பᾌᾷதᾺபட ᾐைறᾙகᾷைத இᾹᾠ காண ᾙᾊகிறᾐ.
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சில᾽ சாதி ஒழிᾺᾗ பιறி ஆரவாரமாகᾺேபᾆவா᾽க῀. ஆனா᾿ நைடᾙைறயி᾿
கைடᾺபிᾊᾰகமாடா᾽க῀. ‘சாதிகைள ஒழிᾺேபாΆ, சாதிகைள ஒழிᾺேபாΆ’எᾹற ஒᾞ
அரசிய᾿ தைலவ᾽ ஆரவாரமாகᾺேபசினா᾽. அᾺேபாᾐ ஒᾞ ெதாᾶட᾽ அவ᾽ காதᾞேக
ெசᾹᾠ “நΆம சாதிையᾜமா?” எᾹᾠ ேகடா᾽. உடேன தைலவ᾽ ᾆதாாிᾷᾐᾰ ெகாᾶᾌ
நΆம சாதிையᾷதவிர மιற சாதிகைள ஒழிᾺேபாΆ எᾹᾠ ேபசᾷ ெதாடᾱகினா᾽.
ேவளாள᾽ சᾱக க᾿யாண மᾶடபᾷதி᾿ ராமᾚ᾽ᾷதி ᾙதᾢயா᾽ அரᾱகி᾿, நாᾲசியᾺப
கᾫᾶட᾽தைலைமயி᾿, ᾆᾺᾗநாயᾰக᾽ ᾙᾹனிைலயி᾿
கᾞᾺபசாமி
நாடா᾽
அᾔசரைணயி᾿ நடᾰகிறᾐ சாதி ஒழிᾺᾗ மாநாᾌ. இᾸதᾺ ேபாᾢᾷதனᾱகᾦᾰᾁ
ஆபடாம᾿ அைமதிᾺ ᾗரசி ெசᾼதா᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽.
ெபᾞᾸதைலவ᾽ அைமᾷத மᾸதிாி சைபயி᾿ எΆ.பᾰதவᾲசலΆ, சி.ᾆᾺபிரமணியΆ,
ஏ.ப.ெஷᾊ, எΆ.ஏ.மாணிᾰக ேவᾤ நாயᾰக᾽, ராமநாதᾗரΆ ராஜா, ராமசாமிᾺ
பைடயாᾲசி, பரேமῃவரᾹ ஆகிேயா᾽ இடΆ ெபιறன᾽.
மᾸதிாிகᾦᾰᾁ இலாகாᾰகைள அளிᾷததிᾤΆ ெபᾞᾸதைலவ᾽ ஒᾞ சᾙதாயᾺ ᾗரசி
ெசᾼதா᾽. அாிசன மᾸதிாியான பரேமῃவரᾔᾰᾁ இᾸᾐ அறநிைலயᾷ ᾐைறைய
அளிᾷதா᾽. மᾐவிலᾰᾁ இலாᾰகாᾫΆ அவᾞᾰᾁ அளிᾰகᾺபடᾐ. ேவᾶᾌΆ எᾹேற
ெபᾞᾸதைலவ᾽ ெசᾼதாரா எᾹெற᾿லாΆ ᾂட அᾺேபாᾐ ேபசᾺபடᾐ. ஆனா᾿ அவ᾽
இᾺபᾊᾲ ெசᾼததᾹ ᾁறிᾰேகா῀ இலᾰᾁᾷ தவறவி᾿ைல. அறநிைலயᾷᾐைற
மᾸதிாியாகᾺ பரேமῃவரைன ஆᾰகியதᾹ ᾚலΆ, தமி῁ நாᾊᾤ῀ள ேகாவி᾿
த᾽மக᾽ᾷதாᾰக῀ ஒᾞ அாிசᾔᾰᾁ மதிᾺைபᾜΆ மாியாைதᾜΆ அளிᾰᾁΆ நிைலையᾰ
காமராச᾽ உᾞவாᾰகினா᾽.
இᾺபᾊᾲெசᾼததா᾿ அாிசன மᾰகᾦᾰᾁ ெபᾞᾸதைலவ᾽ ஒᾞ விᾊெவ῀ளியாகᾰ
காசியளிᾷதா᾽. ᾗதிய சᾙதாயᾷதி᾿ தᾱக῀ சᾚகΆ ெபᾞᾸதைலவ᾽ ᾚலΆ ெபᾞைம
ெபιᾠவிடதாக அவ᾽க῀ எᾶணி மனΆ மகி῁Ᾰதன᾽.
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ேகாயி᾿களி᾿ ᾆᾶட᾿ ெகாᾌᾺபவ᾽ நΆமவராᾼ இᾞᾸதா᾿ நாΆ வாிைசயி᾿ நிιᾁ
ேவᾶᾊயதி᾿ைல. நாΆ நிιᾁΆ இடᾷᾐᾰᾁ ᾆᾶட᾿ வᾞΆ. ᾆᾶட᾿ விநிேயாகᾷதிேல
இᾺபᾊᾲ ᾆரᾶட᾿ நடᾸதா᾿ ெபாᾐᾲ ெசாᾷᾐகைளᾺ பாᾐகாᾰᾁΆஅதிகாரΆ
பைடᾷதவ᾽களிᾹ நிைல எᾹன? அதிகாரᾷதி᾿ இᾞᾺபவ᾽களிᾹ ᾪᾌ நாᾼகᾦᾰᾁᾰ
ᾂட ஆடΆபரமான உணᾫ கிைடᾰᾁΆ.
வட நாᾊᾢᾞᾸᾐ ெதᾹ நாᾌᾰᾁ வᾸதிᾞᾸத ஒᾞ எΆ.எ᾿.ஏ., இᾱᾁ῀ள ஒᾞ
எΆ.எ᾿.ஏ., ᾪᾊ᾿ தᾱகினாராΆ. பᾱகளாைவᾺ பா᾽ᾷதவ᾽ “இῂவளᾫ ெசலᾫ ெசᾼᾐ
எᾺபᾊᾰ கᾊனீ᾽க῀”எᾹᾠ ேகடாராΆ. அதιᾁᾷ ெதᾹனாᾌᾰகார᾽ அவைர
அைழᾷᾐᾲ ெசᾹᾠ “அேதா ஒᾞ பாலΆ கடᾺபᾌᾰ ெகாᾶᾊᾞᾰகிறேத அதி᾿
பாதிதாᾹ இᾸத பᾱகளா”எᾹறாராΆ. பிᾹெதᾹனாᾌᾰகார᾽ வடநாᾌᾰᾁᾺ
ேபானேபாᾐ “எᾹ பᾱகளாைவவிடᾺ ெபாியதாக இᾞᾰகிறேத எᾺபᾊᾰ
கᾊனீ᾽க῀”எᾹᾠ ேகடேபாᾐ, அவைர மாᾊᾰᾁ அைழᾷᾐᾺேபான வடநாᾌ
எΆ.எ᾿.ஏ., “அேதா ஒᾞ பாலΆ ெதாிகிறதா?” எᾹᾠ ேகக இவ᾽
“ெதாியவி᾿ைலேய”எᾹᾠ ெசா᾿ல, “ஆமாΆ அᾸத ᾙᾨᾺ பாலΆ தாᾹ இᾸத
பᾱகளா”எᾹறாராΆ. ஆனா᾿ ெபᾞᾸதைலவ᾽ தனᾐ தாயாாிᾹ பராமாிᾺᾗᾰᾁᾰ ᾂட
அளவாகᾷதாᾹ பணΆ ெகாᾌᾷதா᾽.
ெபᾞᾸதைலவ᾽ தᾹ தாயிᾹ ெசலᾫᾰᾁ மாதΆ ᾟ.120 ெகாᾌᾰக ஏιபாᾌ ெசᾼதிᾞᾸதா᾽.
ெபᾞᾸதைலவ᾽ ᾙத᾿வ᾽ ஆன பிறᾁ அவ᾽ தாயாᾞᾰᾁ ெசலᾫᾰᾁᾰ ெகாᾌᾷத பணΆ
ேபாதவி᾿ைல. அதᾹ காரணᾙΆ உᾞக ைவᾰகᾰ ᾂᾊயᾐதாᾹ.

ᾼயா ᾙத᾿வராக இᾞᾺபதா᾿ எᾹைனᾺ பா᾽ᾰக யா᾽ யாெர᾿லாேமா வᾞகிறா᾽க῀.
அᾺபᾊ வᾞபவ᾽கᾦᾰᾁ காபி, ேசாடா, கல᾽ ᾂட ெகாᾌᾰகாம᾿ எᾺபᾊ அᾔᾺᾗவᾐ?
எனேவ அᾼயாவிடΆ ெசா᾿ᾢ மாதΆ 150 ᾟபாᾼ கிைடᾰக ஏιபாᾌ ெசᾼதா᾿ நலமாக
இᾞᾰᾁΆ”எᾹறாராΆ. இᾸத விஷயΆ ெபᾞᾸதைலவாிடΆ ெசா᾿லᾺபடᾐ. ஆனா᾿
அவ᾽ அைத ஏιᾠᾰெகா῀ளவி᾿ைல. “யா᾽ யாேரா வᾞவா᾽க῀. உᾶைமதாᾹ.
அவ᾽க῀ ேசாடா, கல᾽ ேககிறா᾽களா? அவ᾽கᾦᾰᾁ ஒᾹᾠΆ ெகாᾌᾰக ேவᾶடாΆ.
தவிர ைகயி᾿ ெகாᾴசΆ ᾟபாᾼ ேபாᾼᾲ ேச᾽Ᾰதா᾿ அΆமா எᾱகாவᾐ ேகாவி᾿, ᾁளΆ
எᾹᾠ ேபாᾼ விᾌவா᾽க῀. வயதான காலᾷதி᾿ ெவளிᾝ᾽ ேபாவᾐ ந᾿லத᾿ல. எனேவ
இᾺேபாᾐ ெகாᾌᾷᾐ வᾞΆ 120 ᾟபாேய ேபாᾐΆ”எᾹᾠ ெசா᾿ᾢவிடா᾽.
“அ

அேத ேபாலேவ ெபᾞᾸதைலவாிᾹ தᾱைக மகᾹ ஜவகᾞᾰᾁᾷ திᾞமண ஏιபாᾌ
நடᾸதᾐ. எனேவ ᾪᾊ᾿ உடனᾊயாக ஒᾞ கழிᾺபைற கட ேவᾶᾌΆ. அதιᾁᾷ
ேதாதாக ᾪைட ஒᾊய ஒᾞ இடΆ விைலᾰᾁ வᾸதᾐ. அதᾹ விைல 3000 ᾟபாᾼ.

எனேவ இைத அᾼயாவிடΆ ெசா᾿ᾢ ஏιபாᾌ ெசᾼய ேவᾶᾌΆ எᾹᾠ தைலவாிᾹ
தாயா᾽ விᾞΆபினா᾽.
ஒᾞ ᾙதலைமᾲசாிᾹ ᾪᾊ᾿ இᾸத வசதி ᾂட இ᾿லாவிடா᾿ எᾺபᾊ? இᾸதᾲ ெசᾼதி
தைலவாிடΆ ᾂறᾺபடᾐ.
அதιᾁᾷ தைலவ᾽ “கழிᾺபைறᾰᾁ நாᾹ இடΆ வாᾱகினா᾿ ஊாி᾿ உ῀ளவᾹ நாᾹ
பᾱகளா வாᾱகி விடதாகᾺ பᾷதிாிᾰைககளி᾿ ᾂட எᾨᾐவா᾽க῀ எனேவ அெத᾿லாΆ
ேவᾶடாΆ”எᾹᾠ மᾠᾷᾐவிடா᾽. மீᾶᾌΆ மீᾶᾌΆ வιᾗᾠᾷதிய பிறேக அவாிᾹ
அᾔமதி கிைடᾷᾐ தாயாாிᾹ விᾞᾺபᾺபᾊ அᾸத இடᾙΆ வாᾱகᾺபடᾐ.
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ஒᾞ வᾁᾺபி᾿ ஆசிாிய᾽ மாணவ᾽கைளᾺ பா᾽ᾷᾐ ேக῀வி ேகடா᾽. மிக மிகᾰ ᾁᾠகிய
காலᾷதி᾿ பல ேகாᾊᾰᾁ அதிபதி ஆவᾐ எᾺபᾊ?

Ὰபா᾿”எᾹறாᾹ
ᾙத᾿
மாணவᾹ.
“தவᾠ”எᾹறா᾽
ஆசிாிய᾽.
“வியாபாரᾷதா᾿”எᾹறாᾹ மιறவᾹ. “அᾐᾫΆ தவᾠ”எᾹᾠ ᾂறிவிட “கடᾷத᾿
ᾚலΆ”எᾹறாᾹ மιறவᾹ. ஆசிாிய᾽ “ேநா”எᾹறா᾽ கைடசியாக அம᾽ᾸதிᾞᾸத ைபயᾹ
அைமதியாக எᾨᾸᾐ, “நாᾹ அரசியᾢ᾿ ேச᾽Ᾰᾐ அைமᾲசராகி சΆபாதிᾷᾐ
விᾌேவᾹ”எᾹறᾐΆ, “ெவாிᾁ”சாியான விைட எᾹறா᾽ ஆசிாிய᾽. அரசியᾤᾰᾁ
வᾞவேத பணΆ சΆபாதிᾺபதιᾁᾷதாᾹ எᾹற நிைலைம நிலᾫகிᾹற நாᾊ᾿ மᾰக῀
பணி ஒᾹேற வா῁விᾹ லசியΆ எᾹᾠ வா῁Ᾰதவ᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽.

“உைழ

ெதாழி᾿ வள᾽ᾲசிதாᾹ நாைட ᾙᾹேனιᾠΆ எᾹபைத உண᾽Ᾰத ெபᾞᾸதைலவ᾽,
ேகாᾊᾰகணᾰகான ᾚலதனΆ ேபாᾌᾺ பல ெதாழிιசாைலகைள அᾞΆபாᾌபᾌ
உᾞவாᾰகினா᾽. ெநᾼேவᾢ நிலᾰகாி திடΆ, நீலகிாி கᾲசா பிᾢΆ ெதாழிιசாைல,
கிᾶᾊ ரண சிகிᾲைசᾰ கᾞவிᾷ ெதாழிιசாைல, ச᾽ᾰகைர ஆைலக῀, ேசாடா உᾺᾗᾷ
ெதாழிιசாைலக῀, சிெமᾶ ெதாழிιசாைலக῀, ஆவᾊ ெரயி᾿ேவ வாகன
ெதாழிιசாைலக῀, ேமᾍ᾽ காகிதᾷ ெதாழிιசாைல ஆகியைவ ெபᾞᾸதைலவ᾽
ஆசியி᾿ ஏιபடன. நாᾊᾹ ெபாᾞளாதாரᾷைத ேமΆபᾌᾷத இைவ பயᾹபடன.
1955-61᾿ 13,300 கிராமᾱக῀ மிᾹசார வசதி ெபιறன. நீ᾽Ὰபாசன வசதிᾰகாக
மிᾹசாரΆ பயᾹபᾌத᾿ மιற மாநிலᾱகைள விட தமிழகᾷதி᾿தாᾹ அதிகΆ. மிᾹசாரΆ
உயேயாகிᾰᾁΆ மாநிலᾱகளி᾿ தமிழகேம ᾙதᾢடΆ ெபᾠகிᾹறᾐ.
1959இ᾿ 27 ேகாᾊ ᾟபாᾼ ெசலவி᾿ ெசᾹைன மிᾹசார நிைலயΆ விாிᾫபᾌᾷᾐபடᾐ.
9 ேகாᾊ ᾟபாᾼ ெசலவி᾿ ெபாியாᾠ நீ᾽ மிᾹசாரᾷதிடம ெசᾼᾐ ᾙᾊᾰகᾺபடᾐ.
இᾷதிடᾷதிᾹ ᾚலΆ 1 லசΆ கிேலா வா மிᾹசᾰதி உιபᾷதியானᾐ.

ᾁᾸதா திடΆ 3.5 ேகாᾊ ᾟபாᾼ ெசலவி᾿ அைமᾸதᾐ. இᾷதிடΆ மιற நாᾌகᾦΆ
பா᾽ᾷᾐ அதிசயிᾰகᾰ ᾂᾊய ᾙைறயி᾿ ெவᾁ விைரவி᾿ நமᾐ எᾴசீனிய᾽களா᾿ கᾊ
ᾙᾊᾰகᾺபடᾐ. இைத ேநᾞஜி ᾐவᾰகி ைவᾷதா᾽. இῂவாᾠ ெபᾞᾸதைலவ᾽ ஆசி
காலᾷதி᾿ ெதாழிιᾐைற ெபாιகாலΆ எᾹேற ெசா᾿லᾷதᾰக அளவி᾿ ᾙᾹேனறியᾐ.
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கைடᾷெதᾞவி᾿ இᾞ நᾶப᾽க῀ சᾸதிᾷதன᾽. “எᾺபᾊ இᾞᾰேக, ெபாᾞளாதாரெம᾿லாΆ
எᾺபᾊ?” எᾹறாᾹ ஒᾞவᾹ. “நாᾹ ந᾿ல வசதியா இᾞᾰகிேறᾹ.” “கடᾹ கிடᾹ
உᾶடா?” “இ᾿ேல.” “ேபᾱகிேல பணΆ ேபாᾌ வᾲசிᾞᾰகியா” “ஆமாΆ” “ைகயிேல
ைபயிேல?” எᾹறாᾹ. “பணᾷᾐᾰᾁ பᾴசΆ இ᾿ைல. ஆமாΆ ஏᾹ இῂவளᾫ விளᾰகமா
ேககிேற”எᾹறாᾹ மιறவᾹ.

ᾆΆமாதாᾹ ஒᾞ ᾓᾠ ᾟபா ைகமாᾷᾐ ேவᾎΆ. ᾙᾹனாᾊேய ேகᾌடா அடேட.
இᾺப பணΆ இ᾿ைலேயᾹᾔ பலேபᾞ ைக விாிᾲசிடறாᾱக. அᾐதாᾹ இᾺபᾊ
விசாாிᾲᾆᾌ ேகேடᾹ. த᾽றியா”எᾹறாᾹ.
“

இᾺபᾊ நᾶப᾽கைளᾰ ᾂட சமயΆ பா᾽ᾷᾐᾷ தைலையᾷ தடᾫகிற மனித᾽க῀ மᾷதியி᾿
தᾹைன எதி᾽Ὰபவ᾽கைளᾰ ᾂட ேநசிᾷதவ᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽.
ராஜாஜி ᾙத᾿வராக இᾞᾸᾐ ᾁலᾰக᾿விᾷ திடᾷைத உᾞவாᾰகி வᾸத ேநரΆ. ஒᾞ நா῀
காைல 7 மணியளவி᾿ திᾞᾺᾘ᾽ விᾹெசᾶ, காமராசைர அவரᾐ ᾪᾊ᾿ சᾸதிᾷᾐᾺ
ேபசிᾰ ெகாᾶᾊᾞᾸதா᾽. ராஜாஜியிᾹ தᾹனிᾲைசᾺேபாᾰகா᾿ வᾞᾷதமைடᾸᾐ
இᾞᾸதா᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽. அைத விᾹெசᾹᾊடΆ ᾂறிᾰெகாᾶᾊᾞᾸதா᾽.
அᾹᾠ தைலவᾞᾰᾁ உட᾿நலᾰ ᾁைறவாக இᾞᾸதᾐ. அᾸதᾲ சமயᾷதி᾿ உதவியாள᾽
ைவரவᾹ ஓᾊ வᾸᾐ இராஜாஜி வᾸᾐ ெகாᾶᾊᾞᾰகிறா᾽ எᾹற தகவைலᾰ ᾂறினா᾽.
எᾹன ெபாியவரா? அவ᾽ பᾊேயற ேவᾶடாΆ. நாேன கீேழ வᾞகிேறᾹ எᾹᾠ ᾂறி
விᾌ, கᾊᾢ᾿ இᾞᾸᾐ ᾐ῀ளி எᾨᾸᾐ கீேழ வᾸᾐ விடா᾽.
ராஜாஜி காாி᾿ இᾞᾸᾐ இறᾱகிᾰ ெகாᾶேட “எᾹன உடΆᾗᾰᾁ”எᾹᾠ ேகடா᾽.
ைகᾂᾺபி வணᾰகΆ ெதாிவிᾷத ெபᾞᾸதைலவ᾽, “நாᾹ ந᾿லாᾷதாᾹ இᾞᾰகிேறᾹ.
ெசா᾿ᾢ அᾔᾺபி இᾞᾸதா நாேன வᾸதிᾞᾺேபேன”எᾹறா᾽.

ᾰᾁ ேவᾠ எᾸத விேசஷᾙΆ இ᾿ைல. உᾱகᾦᾰᾁ உடΆᾗ சாியி᾿ைலᾹᾔ
இᾺபᾷதாᾹேக῀விᾺபேடᾹ. உடேன வᾸᾐேடᾹ. வாᾱேகா”எᾹறவாᾠ இராஜாஜி
ᾪᾊιᾁ῀ வᾸதா᾽.
“என

கீேழ இᾞᾸத ஒᾞ தனியைறயி᾿ இᾞவᾞΆ பᾷᾐ நிமிடΆ ேபசின᾽. பிறᾁ இᾞவᾞΆ
வணᾰகΆ ெதாிவிᾷᾐᾰெகாᾶடன᾽. ராஜாஜி விைடெபιறா᾽. பிறᾁ ெபᾞᾸதைலவ᾽
விᾹெசᾹைடᾺ பா᾽ᾷᾐ, “பாவΆ ெபாியவ᾽, ெராΆப தள᾽Ᾰᾐ ெதாியறா᾽.
ெபாᾠᾺᾗᾹனா ᾆΆமாவா?” எᾹறா᾽. ெபᾞᾸதைலவாிᾹ இதயᾷதி᾿ உ῀ள பாசᾷைதᾜΆ
மாியாைதையᾜΆ இதᾹ ᾚலΆ காணலாΆ.
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ஒᾞ ெபᾶமணி ᾪᾊᾹ ஜᾹன᾿ ஓரᾷதி᾿ பᾌᾷᾐ உறᾱகிᾰ ெகாᾶᾊᾞᾸதா᾽. கᾨᾷதி᾿
தᾱகᾲ சᾱகிᾢ கிடᾸதᾐ. ஒᾞ திᾞடᾹ ஜᾹன᾿ வழியாகᾰ ைகைய விᾌ சᾱகிᾢைய
அᾠᾷᾐᾰ ெகாᾶᾌ ஓᾊ விடாᾹ. ஆனா᾿ ேபாᾣசாாிடΆ மாᾊᾰ ெகாᾶடாᾹ.
வழᾰᾁ நடᾸதᾐ. ஐᾸᾐ ஆᾶᾌக῀ ெஜயி᾿ தᾶடைன ெகாᾌᾷᾐ நீதிபதி தீ᾽Ὰᾗᾰ
ᾂறினா᾽. ᾁιறவாளிᾰ ᾂᾶᾊ᾿ நிᾹᾠ ெகாᾶᾊᾞᾸத திᾞடᾹ நீதிபதிையᾺ பா᾽ᾷᾐ
சாம᾽ᾷதியமாக “ஐயா! திᾞᾊயᾐ எனᾐ வலᾐ ைகதாᾹ, அᾺபᾊயிᾞᾰக எனᾐ உட᾿
ᾙᾨவதιᾁΆ தᾶடைன ெகாᾌᾺபᾐ சாிய᾿ல. ேவᾶᾌமானா᾿ எᾹ ைகᾰᾁ மᾌΆ
தᾶடைன ெகாᾌᾱக῀”எᾹறாᾹ. அவᾹ வழியிேலேய ெசᾹᾠ அவைன மடᾰக
நிைனᾷத நீதிபதி சாி உனᾐ வலᾐ ைகᾰேக தᾶடைன ெகாᾌᾰகிேறᾹ. அᾐ உனᾐ
உடΆபி᾿தாேன உ῀ளᾐ. ெவᾊ எᾌᾷᾐᾰெகா῀ளலாமா எᾹறா᾽.

Ᾰத சிரமΆ உᾱகᾦᾰக ேவᾶடாΆ. நாேன தᾞகிேறᾹ”எᾹறபᾊ ெசயιைகᾰ ைகையᾰ
கழᾊᾰெகாᾌᾷᾐவிᾌ நைடையᾰ கᾊனாᾹ திᾞடᾹ. இᾺபᾊ சᾙதாயᾷதிᾤΆ
சடᾷைத ஏமாιᾠகிற ெபாிய மனித᾽க῀ உᾶᾌ.
“அ

உய᾽Ᾰத பதவியி᾿ இᾞᾸதாᾤΆ சடᾷதிᾹ உய᾽ᾫᾰᾁ மதிᾺᾗᾰ ெகாᾌᾷதவ᾽
ெபᾞᾸதைலவ᾽ காமராச᾽. அவ᾽ ᾙதலைமᾲசராக இᾞᾸதேபாᾐ இᾺபᾊ எᾷதைனேயா
சΆபவᾱக῀ நடᾸதᾐᾶᾌ. ஒᾞ மாவடᾷதி᾿ காᾱகிரῄ கசி பிரᾙக᾽ திைரᾺபட
அரᾱகΆ ஒᾹைறᾰ கᾊயிᾞᾸதா᾽. ஆனா᾿ அைதᾷ திறᾺபதιᾁ மாவட
ஆசியாளாிᾹ அᾔமதி கிைடᾰகாமேலேய இᾞᾸதᾐ. அᾸத மாவடᾷதி᾿ காமராச᾽
ᾆιᾠᾺபயணΆ ெசᾼயᾺேபாகிறா᾽ எᾹபைத அறிᾸᾐெகாᾶட அᾸதᾺ பிரᾙக᾽
காமராசைர அᾎகி திைரயரᾱகᾷைதᾷ திறᾰக ஒᾞ ேததி வாᾱகி விடா᾽. அதιᾁᾺ
பயᾸᾐ கெலᾰட᾽ அᾔமதி வழᾱகி விᾌவா᾽ எᾹபᾐ அᾸதᾺ பிரᾙகாிᾹ எᾶணΆ.
ᾁறிᾺபிட நா῀ வᾸதᾐ. காமராசᾞΆ அᾸதᾷ திைரயரᾱகᾷதிιᾁ வᾸᾐ ேச᾽Ᾰதா᾽. அᾐ
வைரயிᾤΆ அᾔமதி கிைடᾰகாததா᾿ “எ᾿லா ஏιபாᾌகᾦΆ ெரᾊ; ஆனா கெலᾰட᾽
மᾌΆ இᾹᾔΆ ைலெசᾹᾆ ெகாᾌᾰகவி᾿ைல”எᾹᾠ காமராசாிடΆ ᾗகா᾽ ெசᾼதா᾽
அᾸதᾺ பிரᾙக᾽. ᾆιᾠᾺ பயணᾷதி᾿ தᾹேனாᾌ இᾞᾸத கெலᾰடாிடΆ விவரΆ ேகடா᾽
காமராச᾽. “இᾸதᾷ திைரயரᾱைகᾰ கᾊயதி᾿ சில விதிᾙைறக῀ மீறᾺபᾊᾞᾰகிᾹறன.
அதனா᾿தாᾹ அᾔமதி ெகாᾌᾰகᾷ தாமதமாகிறᾐ. இᾺேபாᾐ நீᾱக῀ விᾞΆபினா᾿
உடேன அᾔமதி ெகாᾌᾷᾐ விᾌகிேறᾹ”எᾹறா᾽ கெலᾰட᾽. உடேன காமராச᾽
“அᾼயᾼேயா ேவᾶடாΆ சடᾷைத மீறி யா᾽ நடᾸதாᾤΆ அᾐ தᾺᾗதாᾹ. உᾱகᾦᾰᾁ
திᾞᾺதி ஏιபட பிறேக அᾔமதி ெகாᾌᾱக῀”எᾹᾠ கெலᾰடாிடΆ ெசா᾿ᾢவிᾌᾷ
திைரயரᾱகᾷைதᾷ திறᾰகாமேலேய ெசᾹᾠ விடா᾽. தனᾐ ெச᾿வாᾰைகᾰ காᾊ
கெலᾰடைர மடᾰகி விடலாΆ என நிைனᾷத பிரᾙக᾽ ஏமாᾸᾐ நிᾹறா᾽.

பயி᾽கைளᾲ ᾆமᾸᾐ நிιᾁΆ ேபாᾐ நிலΆ அழᾁெபᾠகிறᾐ. தாமைரையᾲ ᾆமᾸᾐ
நிιᾁΆேபாᾐ ᾁளΆ அழᾁ ெபᾠகிறᾐ. நாணᾷைதᾲ ᾆமᾸᾐ நிιᾁΆ ேபாᾐ ெபᾶ அழᾁ
ெபᾠகிறா῀. ேந᾽ைமையᾲ ᾆமᾸᾐ நிιᾁΆேபாᾐ தைலவᾹ அழᾁ ெபᾠகிறாᾹ.
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ஒᾞவ᾽ ரயிᾢ᾿ ᾊᾰெக இ᾿லாம᾿ பயணΆ ெசᾼᾐெகாᾶᾊᾞᾸதா᾽. ᾊᾰெக
பாிேசாதக᾽ வᾸதᾐΆ மாᾊᾰெகாᾶடா᾽. ஆனாᾤΆ சாம᾽ᾷதியமாகᾺ ேபசிᾷ தᾺபிᾰக
நிைனᾷதா᾽.
“ஏ

ᾱக இᾸத நாᾌ நΆம நாᾌ தாேன”

“ஆமா”
“அ

Ὰேபா இᾸத நாᾊ᾿ உ῀ள ெபாᾞகெள᾿லாΆ நΆம ெபாᾞᾦᾱக மாதிாிᾷதாேன”

“ஆமா”
“அ

Ὰேபா இᾸத ரயிᾤΆ நΆம ரயிᾤதாேன”

“ஆமா”

Ὰேபா நΆம ரயி᾿ல ேபாறᾐᾰᾁ நாேம ᾊᾰெக எᾌᾷதா ந᾿லாயிᾞᾰᾁமா? அᾐதாᾹ
நாᾹ ᾊᾰெக எᾌᾰகல”
“அ

ᾊᾰெக பாிேசாதக᾽ ஒᾞ கணΆ திைகᾷᾐ விடா᾽. ஆனாᾤΆ ᾆதாாிᾷᾐᾰ ெகாᾶᾌ
நிைலைமையᾲ சமாளிᾷதா᾽.
ᾱக ெசா᾿றெத᾿லாΆ உᾶைமதாᾹ. இᾱக ஒᾞ ெஜயி᾿ இᾞᾰᾁ. அᾐᾫΆ நΆம
ெஜயி᾿தாᾹ, ᾚᾎமாசΆ அᾱக இᾞᾸᾐᾌᾺ ேபாᾱக”
“நீ

நாைடேய தᾱக῀ நலᾔᾰகாக அடᾁ ைவᾺபவ᾽க῀ உᾶᾌ. ஆனா᾿ நாᾌᾰகாகᾷ
தᾹேனேய அ᾽Ὰபணிᾷதவ᾽ காமராச᾽. எᾺேபாᾐΆ அவᾞᾰᾁ நாைடᾺ பιறிய
சிᾸதைனதாᾹ. ஒᾞᾙைற ெபᾞᾸதைலவைரᾲ சᾸதிᾰக வᾸத ஒᾞவ᾽, “ஐயா ந᾿லா
இᾞᾰகீᾱகளா?” எᾹᾠ எ᾿ேலாᾞΆ ேகபᾐ ேபால ெபாᾐᾺபைடயாகᾰ ேகடா᾽.
உடேன காமராச᾽ நாᾹ ந᾿லாᾷதாᾹஇᾞᾰேகᾹ. ெசᾷதா ேபாயிேடᾹ. “நாᾹ மᾌΆ
ந᾿லாயிᾞᾸதாᾺ ேபாᾐமா? நாᾌ ந᾿லா இᾞᾰக ேவணாமா? அைதᾺபᾷதி எ᾿லாᾞΆ
ேயாசிᾰகᾎΆ”எᾹறாராΆ.
தீபΆ நா.பா᾽ᾷதசாரதி ெபᾞᾸதைலவᾞᾰᾁ அறிᾙகமான ேநரΆ. தமᾐ ெசாᾸத ஊைரᾺ
பιறிᾰ ᾁறிᾺபிᾌΆ ேபாᾐ சிவகாசிᾰᾁ அᾞகி᾿ ஆᾠ ைம᾿ ெதாைலவி᾿ உ῀ள எனᾐ
ஊ᾽ எᾹறாராΆ. உடேன காமராச᾽ “உᾱக ஊ᾽ᾰ கᾶமாயிேல மீᾹபிᾊᾰ ᾁᾷதைகயிேல
வᾞஷா வᾞஷΆ சᾶைட வᾞேம இᾺப எᾺபᾊ இᾞᾰᾁ”எᾹறாராΆ. தமி῁ நாᾊᾤ῀ள
ஒῂெவாᾞ கிராமᾷைதᾺ பιறிᾜΆ அறிᾸᾐ ைவᾷதிᾞᾰகிற தைலவாிᾹ அᾰகைறையᾰ

கᾶᾌ அசᾸᾐ ேபானாராΆ நா.பா᾽ᾷதசாரதி. ஒᾞ ᾙைற தமி῁நாᾌᾰᾁ வᾞைக
தᾸதிᾞᾸத ெவளிநாᾌ வ᾿ᾤந᾽ ᾁᾨவின᾽ “உᾱக῀ ᾙதலைமᾲச᾽ நாᾊᾹ
ᾘேகாளᾷைதேய
தமᾐ
தைலᾰᾁ῀
ைவᾷதிᾞᾰகிறாேர”எᾹᾠ
வியᾸᾐ
பாராᾊனா᾽களாΆ.
ேகாபᾷைத அᾹபா᾿ ெவᾹறிட ேவᾶᾌΆ
பாசᾷைத விேவகᾷதா᾿ ெவᾹறிட ேவᾶᾌΆ
ெபாᾼைய ெமᾼயா᾿ ெவᾹறிட ேவᾶᾌΆ
தீயைத நᾹைமயா᾿ ெவᾹறிட ேவᾶᾌΆ
ேபராைசைய உதாரண ᾁணᾷதா᾿ ெவᾹறிட ேவᾶᾌΆ
தᾹ நலᾷைத ெபாᾐ நலᾷதா᾿ ெவᾹறிட ேவᾶᾌΆ. இᾐேவ ந᾿ல மனித᾽கைள
உᾞவாᾰᾁΆ.
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உனᾐ அᾌᾷத ᾪᾌᾰகாரᾹ பசிᾷதிᾞᾰக நீ மᾌΆ உᾶணாேத எᾹற வாᾰைக நாᾹ
கைடபிᾊᾰகᾷ ெதாடᾱகி விேடᾹ எᾹறா᾽ ஒᾞவ᾽. அᾺபᾊயா? “அᾌᾷத
ᾪᾌᾰகாராிᾹ அᾞΆபசிையᾺேபாᾰக உதவி ெசᾼயᾷ ெதாடᾱகி விᾋ᾽களா?” எᾹᾠ
ேகடா᾽ மιறவ᾽. “அᾐதாᾹ இ᾿ைல. ஏைழக῀ இ᾿லாத பᾁதியி᾿ பᾱகளா
வாᾱகிவிேடᾹ. அᾱேக அᾌᾷத ᾪᾌᾰகார᾽க῀ யாᾞΆ பசிᾷதிᾞᾰக
மாடா᾽கேள“எᾹறா᾽ அவ᾽. சமᾷᾐவᾷைத இᾺபᾊᾰ கைடᾺபிᾊᾺபவ᾽க῀ உᾶᾌ.
சமத᾽மᾷதிᾹ ᾚலΆ எ᾿லாᾞᾰᾁΆ எ᾿லாᾙΆ கிைடᾰக ேவᾶᾌΆ எᾹᾠ விᾞΆபியவ᾽
ெபᾞᾸதைலவ᾽ காமராச᾽. ஜனநாயக ேசாஷியᾢசΆ எᾹற ெகா῀ைகைய ᾗவேனῄவர
காᾱகிரῄ
மாநாᾊ᾿
ᾙழᾱகியவ᾽ காமராச᾽. இᾸத
சிᾷதாᾸதᾷைத
நைடᾙைறᾺபᾌᾷᾐவதி᾿ இரᾶᾌ ᾙைற இᾞᾸதᾐ. ஒᾹᾠ தா᾽மீக ᾙைற. மιெறாᾹᾠ
கடாய ᾙைற. இதைன விளᾰக ெபᾞᾸதைலவ᾽ அᾞைமயான உதாரணΆ ஒᾹைறᾲ
ெசாᾹனா᾽. தைரயி᾿ உறᾱᾁகிறாᾹ ஒᾞவᾹ. பாயி᾿ பᾌᾷதிᾞᾰகிறாᾹ மιெறாᾞவᾹ.
இதி᾿ சமᾷᾐவΆ இ᾿ைல. இᾸத ஏιறᾷதா῁ைவ இரᾶᾌ விதᾱகளி᾿ ேபாᾰகலாΆ. பாᾼ
விாிᾷᾐ உறᾱᾁபவனிடமிᾞᾸᾐ பாையᾺ பிᾌᾱகிᾰெகாᾶᾌ அவைனᾜΆதைரயி᾿
பᾌᾰக ைவᾺபᾐ. இᾐ ஒᾞ ᾙைற. ᾗதிதாக ஒᾞ பாைய உᾞவாᾰகி தைரயி᾿
பᾌᾷதிᾞᾺபவᾔΆ அைதᾺ பயᾹபᾌᾷதிᾰெகா῀ᾦΆ ᾇ῁நிைலைய ஏιபᾌᾷᾐத᾿. இᾸத
ᾙைறேய சிறᾺபானᾐ. சமவா῁ᾫ சᾙதாயᾷைத அைமᾰᾁΆ பணிைய கடாயᾷதிᾹ
ᾚலΆ ெசᾼய விᾞΆபவி᾿ைல. ேபாதைன ᾙைறகைளேய ைகயாᾶᾌ உைடைம
வ᾽ᾰகᾷதிᾹ உ῀ளᾷதி᾿ மனித ேநயᾷைத வள᾽Ὰபேத ᾙᾰகியΆ எᾹறா᾽. இதιᾁ ஏιற
வைகயி᾿ தᾹᾔைடய வா῁ᾰைகையᾜΆ அைமᾷᾐᾰ ெகாᾶடா᾽ காமராச᾽. ஒᾞ
தடைவ ஒᾞ மᾹறᾷதி᾿ ேபசᾺேபானா᾽. ᾁᾊைச வா῁ மᾰக῀ சᾱகΆஅᾐ.
ெதாடᾰகᾷதிேலேய ெபய᾽Ὰ பலைகையᾲ ᾆᾊᾰ காᾊ “ᾁᾊைச வா῁ மᾰக῀ எᾹᾠ
ேபாᾊᾞᾰகிறி᾽க῀. நீᾱக῀ எᾱேக வா῁கிறீ᾽க῀, எᾺபᾊ இᾞᾰகிறீ᾽க῀ எᾹᾠ ெசா᾿ல
ேவᾶᾌΆ. எ᾿லா வசதிகᾦΆ கிைடᾷதா᾿ தாᾹ நீᾱக῀ வா῁வதாக அ᾽ᾷதΆ” எᾹᾠ
ேபசினா᾽. அதனா᾿தாᾹ அரᾆᾰ கவிஞ᾽ எῄ.ᾊ.ᾆᾸதரΆ.
“ஏைழ எளிேயாிᾹ ஏகᾺபிரதிநிதி
எᾱக῀ தைலவ᾽ எᾹᾠΆ வாழியேவ
ஏேழ῁ பிறᾺபிιᾁΆ இᾸதிய நாᾊᾹ
இமயΆ ேபா᾿ ᾗக῁ வாழியேவ“

எᾹᾠ வா῁ᾷᾐகிறா᾽.
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ஒᾞ நிᾠவனΆ இᾺபᾊெயாᾞ விளΆபரΆ ெசᾼதிᾞᾸதᾐ.
“நீᾱக῀ ஒᾞ வாரᾷதி᾿ லசாதிபதி ஆகலாΆ. அᾸத ரகசியᾷைத உᾱகᾦᾰᾁ எᾨதி
அᾔᾺᾗகிேறாΆ. ஐᾸᾐ ᾟபாᾼ கடணᾷᾐடᾹ விᾶணᾺபிᾰகᾫΆ.” லசாதிபதி
ஆᾁΆஆைசயி᾿ பல᾽ விᾶணᾺபΆ ெசᾼதன᾽. எ᾿ேலாᾞᾰᾁΆ ஆேலாசைன ᾂறிᾰ
கᾊதΆ வᾸதᾐ. அதி᾿ ᾁறிᾺபிᾊᾞᾸத வாசகΆ,
“எᾱக῀ விளΆபரᾷைதᾺ பா᾽ᾷᾐ ஆயிரᾰகணᾰகான ேப᾽ விᾶணᾺபΆ ெசᾼததா᾿ இᾸத
ஒᾞ வாரᾷதி᾿ எᾱகᾦᾰᾁ ஒᾞ லச ᾟபாᾼᾰᾁ ேம᾿ேச᾽Ᾰᾐ விடᾐ. நீᾱகᾦΆ இᾐ
ேபாᾹற வழிகைளᾺ பிᾹபιறினா᾿ லசாதிபதி ஆகலாΆ.” விᾶணᾺபΆ ெசᾼதவ᾽க῀
மᾶைடையᾺ பிᾼᾷᾐᾰெகாᾶடா᾽க῀. இைதᾺேபாலேவ இᾹெனாᾞ விளΆபரΆ “எᾢᾷ
ெதா᾿ைலயிᾢᾞᾸᾐ நீᾱக எளிய வழி. ஐᾸᾐ ᾟபாᾜடᾹ விᾶணᾺபிᾰகᾫΆ.”
விᾶணᾺபிᾷதவ᾽கᾦᾰᾁ வᾸத பதி᾿:“எᾢᾷ ெதா᾿ைலᾜ῀ள இᾺேபாைதய உᾱக῀ பைழய ᾪைட மாιறிவிᾌ எᾢக῀
இனΆ வராத ᾗᾷதΆ ᾗதிய ᾪᾌᾰᾁᾰ ᾁᾊேபாகᾫΆ.” இᾺபᾊ ஏமாιᾠகிறவ᾽க῀ தாᾹ
சᾙதாயᾷதி᾿ அதிகΆ.
நΆபிᾰைகயிᾹ நாயகமாகᾷதிக῁Ᾰதவ᾽ெபᾞᾸதைலவ᾽ காமராச᾽. அவ᾽ ᾙத᾿வராᾼ
இᾞᾸத காலᾷதி᾿ ெசᾹைன ᾘவிᾞᾸதவ᾿ᾢᾰᾁ அᾞகி᾿ பா᾽ைவயιேறா᾽ ப῀ளி ஒᾹᾠ
இயᾱகி வᾸதᾐ. தனியா᾽ அறᾰகடைளையᾲேச᾽Ᾰத அᾸதᾺ ப῀ளி அரசாᾱகᾷதிடΆ
ஒᾺபைடᾰகᾺபடᾐ. பல ஏᾰக᾽ பரᾺைபᾰெகாᾶᾊᾞᾸத அᾸதᾺ ப῀ளி வளாகΆ
அᾺேபாைதய அைமᾲச᾽ ஒᾞவாிᾹ கᾶணி᾿ பᾌ விடᾐ. அᾸதᾺ ப῀ளிைய ேவᾠ
ஒᾞ இடᾷᾐᾰᾁ மாιறிவிடா᾿ அᾸத இடᾷைத ேவᾠ காாியᾷᾐᾰᾁᾺ பயᾹபᾌᾷதலாΆ
எᾹᾠ அவ᾽ திடமிடா᾽. இைத அறிᾸதᾐΆ காமராச᾽ ெகாதிᾷᾐᾺேபாᾼவிடா᾽.
மாιᾠΆ ᾙயιசிையᾷ தᾌᾷᾐ நிᾠᾷதினா᾽. அᾺேபாᾐ அவ᾽ ᾂறினா᾽.
“மιறவ᾽க῀ ேம᾿ நΆபிᾰைக ைவᾰகாம᾿ நΆமிடΆ (அரசிடΆ) நΆபிᾰைகேயாᾌ
ெகாᾌᾷᾐ விᾌᾺ ேபாயிᾞᾰகிறா᾽க῀. இᾸதᾺ ப῀ளிைய நடᾷதாம᾿ ேபானா᾿ மᾌΆ
நΆபிᾰைகᾷ ᾐேராகΆ எᾹபத᾿ல. இᾸத இடᾷைத மாιறினாேல நΆபிᾰைகᾷ
ᾐேராகΆதாᾹ. அரசிடΆ ஒᾺபைடᾰகᾺபட அறᾰகடைளேய சாியா நடᾰகவி᾿ைல
எᾹறா᾿ மιறவ᾽க῀ எᾸத நΆபிᾰைகேயாᾌ அறᾰகடைளகைள நிᾠவ
ᾙᾹவᾞவா᾽க῀. சாம᾽ᾷதியமான ேபᾲᾆ நΆபிᾰைகையᾰ காᾺபாιறாᾐ. நாணயமாக
நடᾰகᾎΆ. அᾺேபாᾐ தாᾹ நாᾤேப᾽ நΆᾗவா᾽க῀.”

ஒᾞᾙைற ஏᾨᾷதாள᾽ சாவி காமராசைரᾲ சᾸதிᾷᾐ ᾗராண இதிகாசᾱகைள மᾰக῀
மᾷதியி᾿ பரᾺப ᾁᾨ அைமᾺபᾐ பιறிᾰ கலᾸᾐ ேபசினா᾽. அவᾞᾰᾁᾰ காமராச᾽
ெசாᾹன அறிᾫைர“ந᾿லா ெசᾼᾜᾱக. இᾐல கசிᾰகாரᾱக யாைரᾜΆ ேச᾽ᾷᾐᾰகாதீᾱக. நΆபிᾰைகᾷ
ᾐேராகΆ நடᾸதிᾌΆ.”
“ᾙயιசிᾜைடேயா᾽ᾰᾁ அவ᾽ ஒᾞ நΆபிᾰைக நசᾷதிரΆ.”
ெதாழிலாள᾽கᾦᾰᾁ அவ᾽ ஒᾞ ேதாᾹறாᾷᾐைண. ேசாΆபிᾷ திாிᾜΆ மனிதᾞᾰᾁ அவ᾽
ஒᾞ ᾑᾶᾌேகா᾿.

ᾙᾹேனறᾷ ᾐᾊᾰᾁΆ சᾙதாயᾷதிιᾁ அவ᾽ ஒᾞ சிறᾸத தைலவ᾽ எᾹᾠ ᾙᾹனா῀
அைமᾲச᾽ கᾰகᾹ அவ᾽க῀ காமராசைரᾺ ᾗக῁கிᾹறா᾽.
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அலᾱகார நைடயி᾿ேபᾆவᾐ மᾌம᾿ல. அவசியமானைதᾺ ேபᾆவᾐΆ சிறᾸத
ெசாιெபாழிᾫதாᾹ. சில᾽ ᾇ῁நிைலையᾺ ᾗாிᾸᾐ ெகா῀ளாம᾿ ஏேதேதா ெசா᾿ᾢᾰ
ெகாᾶᾊᾞᾺபா᾽க῀. பிரᾙக᾽ ஒᾞவைர அᾸத ஊ᾽Ὰ ப῀ளிᾰᾂடᾷ திறᾺᾗ விழாᾫᾰᾁ
அைழᾷதிᾞᾸதா᾽க῀. “உᾱக῀ ஊᾞᾰᾁᾺ ப῀ளிᾰᾂடΆ வᾸᾐவிடᾐ பாராᾌᾰᾁாியᾐ.
நீᾱக῀ எ᾿ேலாᾞΆ இைத நᾹறாகᾺ பயᾹபᾌᾷதிᾰெகா῀ள ேவᾶᾌΆ” எᾹᾠ
ேபசினா᾽. ஆனா᾿ ஓ᾽ ஊாி᾿ ைபᾷதியᾰகார ஆῄபᾷதிாி திறᾺᾗ விழாவிιᾁ அேத
பிரᾙகைர அைழᾷதிᾞᾸதா᾽க῀. “இᾸத ஊᾞᾰᾁ ைபᾷதியᾰகார ஆῄபᾷதிாி வᾸதிᾞᾺபᾐ
மிகᾫΆ பாராᾌᾰᾁாியᾐ. நீᾱக῀ எ᾿ேலாᾞΆ இைத நᾹறாகᾺ பயᾹபᾌᾷதிᾰெகா῀ள
ேவᾶᾌΆ” எᾹᾠ ேபசியேபாᾐ ᾂடᾷதின᾽ திைகᾷᾐவிடன᾽.

ᾇ῁நிைலᾰேகιறவாᾠ ᾆᾞᾰகமாகᾫΆ, ᾆᾞᾰெகᾹᾠΆ ேபசᾰᾂᾊயவ᾽ காமராச᾽.
ᾚதறிஞ᾽ ராஜாஜி அவ᾽க῀ தமிழக ᾙதலைமᾲசராᾼ இᾞᾸதேபாᾐ மᾐைரயி᾿
ᾊ.வி.எῄ நிᾠவன கᾊடᾷதிறᾺᾗ விழாவி᾿ கலᾸᾐ ெகா῀ள வᾸதிᾞᾸதா᾽. அᾸத
விழாவி᾿ காமராசᾞΆ கலᾸᾐ ெகாᾶடா᾽. ராஜாஜி அவ᾽க῀ ேபᾆΆேபாᾐ, “ᾯமாᾹ
ᾊ.வி.ᾆᾸதரΆ அᾼயᾱகா᾽ தாΆ வேயாதிகΆ அைடᾸத பிᾹ ெதாழிைலᾷ தமᾐ
ᾗத᾿வாிடΆ ஒᾺபைடᾷᾐ விடா᾽. இைளஞ᾽களிடΆ இᾺபᾊ ெபாᾠᾺைப
ஒᾺபைடᾺபᾐ பாராᾌᾰᾁாியᾐ” எᾹᾠ ᾁறிᾺபிடா᾽. பிᾹன᾽ ேபசிய காமராச᾽
இῂவாᾠ ᾁறிᾺபிடா᾽. “வயதானவ᾽க῀ இைளஞ᾽களிடΆ ெபாᾠᾺைப ஒᾺபைடᾰக
ேவᾶᾌΆ எᾹᾠ இராஜாஜி ᾂறியைத நாᾔΆ வரேவιகிேறᾹ. ெதாழி᾿
வ᾽ᾷதகᾷᾐைறகளி᾿ மᾌம᾿ல. அரசியᾢᾤΆ ᾂட வேயாதிக᾽க῀ அᾸத வழிையᾺ
பிᾹபιறினா᾿ நாᾌᾰᾁ நᾹைம உᾶᾌ.” இைதᾰ ேகடᾐΆ ᾂᾊயிᾞᾸதவ᾽க῀
மகி῁ᾲசியி᾿ ைக தᾊ ஆரவாரΆ ெசᾼதன᾽.
ஒᾞ ᾙைற ேசலΆ மாடΆ ஆᾷᾑாி᾿ காᾱகிரῄ கசியிᾹ மாநாᾌ நடᾸᾐ
ெகாᾶᾊᾞᾸதᾐ. ெபᾞᾸதிரளாகᾰ ᾂᾊயிᾞᾸத ெபᾶக῀ பᾁதியி᾿ ேபᾲᾆ சᾷதΆ
அதிகமாக இᾞᾸதᾐ. அைமதியாக இᾞᾰᾁΆபᾊ ேவᾶᾌேகா῀ விᾌᾷᾐΆ பயᾹ
இ᾿ைல. காமராச᾽ ᾂடᾷᾐᾰᾁ வᾸத பிறᾁΆ இᾸத நிைல நீᾊᾷதᾐ. காமராச᾽ ைகமᾰ
ᾙᾹ ெசᾹᾠ “தாᾼமா᾽கேள ெராΆப நாைளᾰᾁ
அᾺᾗறΆ
இᾱᾁ
ெதாிᾴசவᾱகைளெய᾿லாΆ சᾸதிᾰகிறீᾱகᾹᾔ ெநைனᾰகிேறᾹ. அதனால
நீᾱகெள᾿லாΆ உᾱக῀ பிரᾲசிைனகைளᾺ ேபசி ᾙᾊᾜᾱக῀. அதιᾁᾺ பிறᾁ
மாநாைட நடᾷதிᾰ ெகா῀ேவாΆ” எᾹறா᾽. ெபᾶக῀ பᾁதியி᾿ ேபᾲᾆ சᾷதΆ கᾺசிᾺ
எᾹᾠ அடᾱகியᾐ.
ெசாιக῀ நமᾐ சிᾸதைனகளிᾹ உைடக῀,
கிழிச᾿களாகᾫΆ அᾨᾰகாகᾫΆ அணியᾰ ᾂடாᾐ.

அைவகைள

கᾸத᾿களாகᾫΆ,
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தΆைமᾺ பιறிᾷ தιᾗக῁ᾲசியாகᾺ ேபசிᾰ ெகாᾶᾊᾞᾺபேத சிலᾞᾰᾁ ேவைலயாக
இᾞᾰᾁΆ. அ᾿லᾐ மιறவ᾽கைள ைவᾷᾐᾷ தΆைமᾺ ᾗக῁Ᾰᾐ ேபசᾲ ெசா᾿வா᾽க῀.
ஒᾞவ᾽ தΆᾙைடய பி῀ைளக῀ ᾚᾹᾠ ேபᾞேம கெலᾰடராக இᾞᾺபதாக தΆபடΆ
அᾊᾷᾐᾰ ெகாᾶᾊᾞᾸதா᾽. ஒேர ᾁᾌΆபᾷதி᾿ ᾚᾹᾠ ேப᾽ கெலᾰடராக இᾞᾰᾁΆ
அதிசயᾷைத பᾷதிாிைகயி᾿ எᾨத ஒᾞ நிᾞப᾽ அᾸதᾺ ெபாியவாிடΆேபᾊ எᾌᾰக
வᾸதா᾽. ேபᾊ ெதாடᾱகியᾐ
“உᾱக῀ பி῀ைளக῀ ᾚᾹᾠ ேபᾞΆ கெலᾰட᾽களா?”
“ஆமாᾱக“
“ᾚᾎ ேபᾞΆ எᾱக பᾊᾲசாᾱக“
“இᾸத ஊ᾽ல தாᾱக“
இᾺப எᾸத மாவடᾱகᾦᾰᾁ கெலᾰடரா இᾞᾰகாᾱக?”
“ேவற ஊ᾽ல இ᾿ᾣᾱக. எ᾿லாΆ இᾸத ஊ᾽ல தாᾹ இᾞᾰகாᾱக“
“ஒேர ஊ᾽ல ᾚᾎ கெலᾰட᾽க῀ இᾞᾰக ᾙᾊயாேத“
“ஏᾹ ᾙᾊயாᾐᾱக? ᾚᾎ ேபᾞேம இᾸத ெசᾹைனᾺ படணᾷதி᾿தாᾹ இᾞᾰகாᾱக“
“அᾺபᾊயா“
“ஆமாᾱக ᾚᾷதவᾹ கா᾽Ὰபேரஷனி᾿ பி᾿ கெலᾰடᾞ. அᾌᾷதவᾹ சினிமா திேயட᾽ல
ᾊᾰெக கெலᾰடᾞ. இைளயவᾹ ஓட᾿ல ேடாᾰகᾹ கெலᾰடᾞ” நிᾞப᾽ மயᾱகி
விᾨᾸதா᾽.
தᾹைனᾺ பιறிᾷ தாேன ᾗக῁Ᾰᾐ ேபசாதᾐ மᾌம᾿ல. மιறவ᾽க῀ ᾗகᾨΆ ேபாᾐΆ
தᾌᾷᾐ நிᾠᾷதியவ᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽ காமராச᾽. ஒᾞ சமயΆ ெசᾹைனᾰᾁ அᾞகி᾿ காᾸதி
சிைலᾷ திறᾺᾗ விழா நைடெபιறᾐ. காமராச᾽ தைலைம வகிᾷதா᾽. ᾙதᾢ᾿ ேபச
வᾸதவ᾽ காமராசைரᾺ பιறி ெவᾁவாகᾺ ᾗக῁Ᾰᾐ ேபச ஆரΆபிᾷதா᾽. அலᾱகார
நைடயி᾿ காமராசாிᾹ சாதைனக῀, திறைம, அரசிய᾿ அᾔபவΆ, தியாகΆ
ஆகியவιைற விலாவாாியாக விவாிᾷᾐᾰெகாᾶᾊᾞᾸதா᾽. இைத காமராசரா᾿
ெபாᾠᾷᾐᾰெகா῀ள ᾙᾊயவி᾿ைல. சீᾰகிரΆ ேபᾲைச ᾙᾊᾰᾁΆபᾊ ᾁறிᾺᾗᾰ காᾊனா᾽.
அᾺேபாᾐΆ அவ᾽ ேபᾲைச நிᾠᾷதவி᾿ைல. காமராசரா᾿ தாᾱக ᾙᾊயவி᾿ைல. “நீᾱக
ேபசியᾐ ேபாᾐΆேனᾹ” எᾹᾠ ᾂறியபᾊ காமராச᾽ எᾨᾸᾐ ைமᾰைகᾺ பிᾊᾷᾐᾰ

ெகாᾶடா᾽. “இவᾞ ேபசினைத எ᾿லாᾞΆ ேகᾋᾱக. இவᾞᾰᾁ எᾹேம᾿ பிாியΆ
அதிகΆ. அதனால இ᾿லாதᾐ ெபா᾿லாதைதெய᾿லாΆ எᾌᾷᾐᾺேபᾆகிறா᾽.
அᾐᾰகாகவா இᾱக ᾂடΆ ேபாᾊᾞᾰேகாΆ. காᾸதி சிைலையᾷ திறᾰகᾺ ேபாேறாΆ.
அவேராட
ெபᾞைமகைளᾺ
பᾷதி
ேபᾆேவாΆ.”
க᾽ம
ᾪர᾽
காமராசாிᾹெபᾞᾸதᾹைமையᾰ கᾶᾌ ᾂடேம வியᾸதᾐ. ஒᾞᾙைற ெபᾞᾸதைலவ᾽
ஓ᾽ ஊᾞᾰᾁᾺ பயணΆ ெசᾼᾐ ெகாᾶᾊᾞᾸதா᾽. ெசᾞᾺᾗ அᾠᾸᾐ விடᾐ. ᾗᾐᾲெசᾞᾺᾗ
வாᾱᾁவதιகாக ஒᾞ கைடᾰᾁᾺேபானா᾽. உடேன ெசᾞᾺைபᾰ ெகாᾌᾰகாம᾿
தாமதᾺபᾌᾷதிᾰ ெகாᾶᾊᾞᾸதா᾽. காமராச᾽ விைரᾫபᾌᾷதினா᾽. அᾺேபாᾐதாᾹ
கைடᾰகார᾽ உᾶைமையᾲெசாᾹனா᾽. “அᾼயா உᾱகேளாட ேச᾽Ᾰᾐ ேபாேடா
எᾌᾷᾐᾰகᾎΆᾔ ஆைச, ெபாியவᾱக வᾸதிᾞᾰகீᾱக ேபாேடா ῄᾍᾊேயாᾫᾰᾁ ஆ῀
அᾔᾺபியிᾞᾰேகᾹ; ெகாᾴசΆ ெபாᾠᾱக” காமராசᾞᾰᾁ ேகாபΆ வᾸᾐவிடᾐ. இᾸத
ேவைலெய᾿லாΆேவணாΆ. நீᾱக ெநைனᾰகிற மாதிாி நாᾹ ஒᾶᾎΆெபாிய ஆᾦ
இ᾿ல. சாதாரணமான ஆᾦதாᾹ. இᾺபᾊ விளΆபர ஆைசெய᾿லாΆ ேவணாΆேனᾹ.
ேபாேடா பிாிய᾽களாக அைலᾜΆ தைலவ᾽க῀ மᾷதியி᾿ தனிᾷᾐ விளᾱகினா᾽
தைலவ᾽ காமராச᾽.
ஒᾞவாிடΆ தιெபᾞைம எᾱᾁ
ᾐவᾱᾁகிᾹறᾐ.

ᾙᾊவைடகிᾹறேதா, அᾱᾁ

தாᾹ

ஒᾨᾰகΆ

47. ON GS
GS:
GS: Y^8
Y^8

ஒᾞவ᾽ தᾹᾔைடய நᾶபாிᾹ பிறᾸத நாᾦᾰᾁᾺ ேபாகᾙᾊயாததா᾿ பாிᾆᾺ ெபாᾞைள
அᾔᾺப நிைனᾷதா᾽. ஒᾞ கிளிைய நᾹறாகᾺ ேபசᾺபழᾰகியிᾞᾸதா᾽. அᾸதᾰ கிளிையேய
பாிᾆᾺெபாᾞளாக அᾔᾺபி ைவᾷதா᾽. ெகாᾴச நா῀ கழிᾷᾐ கிளி எᾺபᾊ இᾞᾰகிறᾐ
எᾹᾠ விசாாிᾷᾐ கᾊதΆ எᾨதினா᾽. “மிகᾫΆ ᾆைவயாக இᾞᾸதᾐ. இᾹெனாᾞ கிளி
அᾔᾺபி ைவᾰகᾫΆ” எᾹᾠ பதி᾿ வᾸதᾐ. ேபᾆᾱகிளிைய அᾔᾺபி ைவᾷத நᾶப᾽
ெநாᾸேத ேபானா᾽.
இᾺபᾊᾺபட மனித᾽க῀ மᾷதியி᾿ பறைவகளிடΆ பாசΆ காᾊயவ᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽
காமராச᾽. ஒᾞᾙைற அவ᾽ தமᾐ அைறயி᾿ எைதேயா ேதᾊᾰெகாᾶᾊᾞᾸதா᾽. அவைரᾺ
பா᾽ᾰகᾺேபான தᾱகேவலᾹ எᾹபவ᾽ எைதᾷ ேதᾌறீᾱக அᾼயா எᾹᾠ ேகடா᾽.
“ெசᾼதி ேகபதιகாக ைவᾷதிᾞᾸத ᾊராᾹசிῄட᾽ ேரᾊேயா ாிᾺேபராᾺேபாᾲᾆ. பைழய
ேரᾊேயா ஒᾶᾎ உᾶᾌ. அைத எᾱக வᾲேசᾹᾔ ெதாியல. ெராΆப நாளா
அைதᾺபா᾽ᾰகேவ இ᾿ைல. எᾱக இᾞᾰேகா” எᾹᾠ ெசா᾿ᾢᾰெகாᾶேட ேதᾊனா᾽.
திᾋெரᾹᾠ அவ᾽ ᾙகᾷதி᾿ பிரகாசΆ ெதᾹபடᾐ. இேதா இᾱக இᾞᾰᾁ எᾹறவ᾽
எைதேயா உιᾠᾺபா᾽ᾷᾐ விᾌ திைகᾷதா᾽. ேரᾊேயாவிᾹ பிᾹபᾁதி திறᾸᾐ கிடᾸதᾐ.
ஒᾞ ᾁᾞவி அதி᾿ ᾂᾌ கᾊ இᾞᾸதᾐ. ᾁᾴᾆகᾦΆஇᾞᾸதன. எᾹன ெசᾼயலாΆ எᾹᾠ
ெபᾞᾸதைலவ᾽ ேயாசிᾷᾐᾰ ெகாᾶᾊᾞᾸதேபாᾐ அவைரᾺ ப᾽ᾰக வᾸத நᾶப᾽, “அᾼயா
கவைலᾺபடாதீ᾽க῀ ᾁᾞவிᾰᾂைட அᾺᾗறᾺபᾌᾷதிவிᾌ ேரᾊேயாைவ சாி ெசᾼᾐ
தᾞகிேறᾹ” எᾹறா᾽. வᾱகேதச விᾌதைலᾺேபா᾽ உᾲசகடᾷைத அைடᾸதிᾞᾸத ேநரΆ.
இᾸதிய ராᾎவΆ வᾱக ேதசᾷᾐᾰᾁ உதவியாகᾺ ேபாாி᾿ ᾁதிᾷᾐவிட ேநரΆ.
பரபரᾺபாக ெசᾼதிக῀ வᾸᾐ ெகாᾶᾊᾞᾸதᾐ. உடேன ெசᾼதிகைளᾰேகக
ெபᾞᾸதைலவᾞᾰᾁ ஆவ᾿தாᾹ. ஆனாᾤΆ ᾁᾴᾆகேளாᾌ இᾞᾸத ᾁᾞவிᾰ ᾂைடᾰ
கைலᾰக காமராசᾞᾰᾁ மனΆ வரவி᾿ைல. அைத ஒᾹᾠΆ ெசᾼய ேவᾶடாΆ எᾹறவ᾽
தனᾐ அᾸதரᾱகᾲெசயலாள᾽ ெவᾱகராமைன அைழᾷᾐᾰ ᾁᾴᾆக῀ ெபாிதாகி ᾁᾞவி
தᾹ ᾂைட விᾌᾰ காᾢ ெசᾼகிறவைர அᾱேகேய இᾞᾰᾁΆபᾊ பா᾽ᾷᾐᾰெகா῀ள
ேவᾶᾌம எᾹᾠ உᾷதரᾫ ேபாடா᾽. ᾁᾞவியிடம ᾂட அவ᾽ காᾊய கᾞைணைய
எᾶணி வியᾰகாம᾿ இᾞᾰக ᾙᾊயவி᾿ைல.
மனித᾽க῀ மᾌம᾿ல மιற உயி᾽கைளᾜΆ ேநசிᾰகᾷ ெதாிᾸதவ᾽கேள மாமனித᾽க῀
ஆக ᾙᾊᾜΆ.
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ஓ᾽ ஊாி᾿ ஒᾞ கசியிᾹ ெதாᾶடᾞᾰᾁᾺ பாராᾌ விழா நைடெபιறᾐ. அவ᾽
கசிᾰகாகᾺ பல தியாகᾱகைளᾲெசᾼதிᾞᾸதா᾽. அவரᾐ
அᾠபᾐ
வயᾐ
நிைறைவெயாᾊ விழா ஏιபாᾌ ெசᾼதிᾞᾸதா᾽. கசியிᾹ ெபாிய தைலவ᾽
பாராᾌைர வழᾱக வᾸதிᾞᾸதா᾽. அவ᾽ ேபᾆΆேபாᾐ, இᾱேக பாராᾌᾺெபᾠகிறவ᾽
எனᾰᾁ மிக ெநᾞᾰகமான நᾶப᾽. ேபாராடᾱகளி᾿ கலᾸᾐ ெகாᾶᾌ
ெஜயிᾤᾰᾁᾺேபானேபாᾐ நாᾔΆ இவᾞΆ ஒேர அைறயி᾿ பல நாக῀
இᾞᾸதிᾞᾰகிேறாΆ. பல விஷயᾱகைளᾰ கலᾸᾐ ேபசியிᾞᾰகிேறாΆ. நாᾹ இᾸதᾺ
பᾁதிᾰᾁ வᾞΆேபாெத᾿லாΆ இவைரᾲ சᾸதிᾰகாம᾿ ெசᾹறதி᾿ைல. இவரᾐ ᾪᾌᾰᾁᾰ
ᾂட ெசᾹᾠ விᾞᾸᾐ உᾶᾊᾞᾰகிேறᾹ. நாᾔΆ இவᾞΆ அῂவளᾫ ெநᾞᾰகΆ. கᾊதᾷ
ெதாட᾽ᾗ ᾂட அᾊᾰகᾊ உᾶᾌ எᾹᾠ அᾌᾰகிᾰ ெகாᾶேட ேபானா᾽. திᾋெரᾹᾠ
ேபᾲைச நிᾠᾷதி, பாராᾌᾺெபᾠகிறவாிᾹ காதᾞேக ெகாᾴசம ᾁனிᾸᾐ “ஏᾱக உᾱக
ேபᾞ
எᾹன?”
எᾹᾠ
ேகடᾐΆ
ᾂᾊயிᾞᾸதவ᾽க῀ சிாிᾷᾐவிடன᾽.
இᾺபᾊᾺேபாᾢயாகᾺேபᾆகிறவ᾽கᾦΆ நடᾺபவ᾽கᾦΆ தாᾹ நாᾊ᾿ அதிகΆ உᾶᾌ.
ெபᾞᾸதைலவ᾽ காமராச᾽ ெதாᾶட᾽கைள மதிᾰᾁΆ ᾑயவராகᾷ திக῁Ᾰதா᾽. இவᾞடᾹ
ெவளிᾝ᾽ ᾆιᾠᾺ பயணΆ ெசᾼவெதᾹறா᾿ ᾂட இᾞᾺபவ᾽க῀அᾸதᾸதᾺ பᾁதியிᾤ῀ள
ெதாᾶட᾽கைளᾷ ெதாிᾸᾐ ைவᾷதிᾞᾰக ேவᾶᾌΆ. கா᾽ ஊைரᾰ கடᾰᾁΆேபாᾐ
ஒᾞவாிᾹ ெபயைரᾰ ᾁறிᾺபிᾌ அவ᾽ எᾺபᾊ இᾞᾰகா᾽ எᾹᾠ ேகபா᾽. உடேன
ெசாᾹனா᾿ சᾸேதாஷᾺபᾌவா᾽. ெசா᾿லாவிடா᾿ இᾐ ᾂடᾷ ெதாியைலயா எᾹᾠ
ேகாபிᾷᾐᾰெகா῀வா᾽. ஒᾞ ᾙைற அவ᾽ சிவகிாியி᾿ தᾱகியிᾞᾸதா᾽. ெவளிேய
ேபாᾣῄகார᾽ யாேரா ஒᾞவைர விரᾊᾰெகாᾶᾊᾞᾸதா᾽. அᾸத நப᾽ ைகெயᾌᾷᾐᾰ
ᾁΆபிᾌ “நாᾹ உ῀ேள ேபாகவி᾿ைல. ஓ᾽ ஓரமாக நிιகிேறᾹ. தைலவைரᾺ பா᾽ᾷᾐ
விᾌᾺ ேபாᾼவிᾌகிேறᾹ.” எᾹᾠ ெகᾴசினா᾽. அவரᾐ ஏ῁ைமயான ேகாலᾷைதᾰ
கᾶட ேபாᾣῄகார᾽ நீெய᾿லாΆ இᾱேக நிιகேவ ᾂடாᾐ எᾹᾠ விரᾌகிறா᾽.
ஜᾹன᾿ வழியாக இைதᾰ கவனிᾷᾐ விட ெபᾞᾸதைலவ᾽ கதைவᾷ திறᾸᾐ ெகாᾶᾌ
ெவளிேய வᾸதா᾽. அᾸத மனிதைர உιᾠᾺ பா᾽ᾷதா᾽. ᾙகᾷதி᾿ மல᾽ᾲசி, ேவᾤ வாᾺபா..
வா.. ந᾿லாயிᾞᾰகியா.. எᾹᾠ அைழᾷதபᾊ அᾸத மனிதாிᾹ ேதாளி᾿ ைக ேபாᾌ
அைறᾰᾁ῀ அைழᾷᾐᾲெசᾹறா᾽. ேபாᾣῄகார᾽ திைகᾷᾐ நிᾹறா᾽. அைத விடᾫΆ
அᾸத மனிதᾞᾰᾁ திைகᾺᾗ அதிகமாயிᾞᾸதᾐ. பல ஆᾶᾌகᾦᾰᾁ ᾙᾹ
சிைறᾰெகாடᾊயி᾿ ஒᾹறாகᾰ இᾞᾸதைத நிைனᾫ ᾂ᾽Ᾰᾐ, ெபயைரᾜΆ நிைனவி᾿
ைவᾷᾐ வாᾼ மணᾰக “ேவᾤ வா” எᾹᾠ அைழᾷதா᾿ வியᾺᾗ ஏιபடாமᾢᾞᾰᾁமா?
அᾸத மகி῁ᾲசியி᾿ தனᾐ வᾠைம நிைலையᾰ ᾂட ெசா᾿லாம᾿ அவ᾽ விைட ெபιᾠᾲ
ெசᾹᾠ விடா᾽. ஆனா᾿ ெபᾞᾸதைலவ᾽ மιறவ᾽க῀ ᾚலΆ அவரᾐ நிைலைய
விசாாிᾷᾐ அறிᾸᾐ ஒᾞவாிடΆ ெசா᾿ᾢ காவலாளி ேவைலைய வாᾱகிᾰ ெகாᾌᾷதாராΆ.

உய᾽Ᾰதவ᾽ எᾹபதா᾿ ேதைவயி᾿லாம᾿ ᾗக῁வᾐΆ, எளியவ᾽ எᾹபதா᾿ இக῁Ᾰᾐ
ஒᾐᾰகாமᾤΆ இᾞᾺபவேர சிறᾸத மனித᾽ எᾹᾠ ᾗறநாᾕᾠ ᾂᾠகிறᾐ. அதιᾁ
இலᾰகணமாகᾷ திக῁Ᾰதவ᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽.
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ேத᾽த᾿ எᾹறாேல சில தி᾿ᾤᾙ᾿ᾤக῀ நடᾰᾁΆ எᾹபா᾽க῀. ஒᾞ கசிᾺபிரᾙகாிடΆ
உᾱக῀ கசி எᾸதᾰ கசிேயாᾌ ᾂடணி ைவᾷதிᾞᾰகிறᾐ எᾹᾠ ஒᾞவ᾽ ேகடா᾽.
“அைத இᾺேபாᾐ ெசா᾿ல மாேடாΆ. ேத᾽த᾿ ᾙᾊᾸத பிறᾁ தாᾹ அறிவிᾺேபாΆ”
எᾹறாராΆஅᾸதᾺ பிரᾙக᾽. எῂவளᾫ சாம᾽ᾷதியΆ பாᾞᾱக῀, சிலைர ெபᾞΆᾗ῀ளி
ஆᾰᾁவதιᾁ பலாிᾹ ைககளி᾿ கᾞΆᾗ῀ளி ைவᾺபேத ேத᾽த᾿ எᾹறா᾽ ஒᾞவ᾽. ேத᾽த᾿
ேநரᾷதி᾿ ஓᾌᾺேபாட இறᾸᾐ ேபானவ᾽க῀ எ᾿லாΆ எᾨᾸᾐ வᾸᾐவிᾌவா᾽க῀. ஆΆ
க῀ள ஓᾌᾺேபாᾌΆ ஆசாமிகளிᾹ ைக வாிைச இᾐ. எᾺபᾊயாவᾐ ேத᾽தᾢ᾿ ெஜயிᾰக
ேவᾶᾌΆ எᾹᾠ நிைனᾺபவ᾽க῀ெசᾼᾜΆ ᾁளᾠபᾊக῀ இைவ.
ேத᾽தᾢ᾿ ெவᾹறாᾤΆ ேதாιறாᾤΆ அைத மᾰக῀ தீ᾽Ὰபாக ஏιᾠ மகி῁ᾲசி அைடᾜΆ
மேனாபாவΆ எ᾿ேலாᾞᾰᾁΆ வராᾐ. ஆனா᾿ ெபᾞᾸதைலவ᾽ காமராச᾽ இதιᾁᾲ சிறᾸத
உதாரணமாகᾷதிக῁Ᾰதா᾽. 1967᾿ ெபᾞᾸதைலவ᾽ ேத᾽தᾢ᾿ ேதாιறேபாᾐ அவரᾐ
கைத இᾷேதாᾌ ᾙᾊᾸᾐ விடᾐ எᾹᾠ பல᾽ நிைனᾷதா᾽க῀. ஆனா᾿ அᾐ
ெபாᾼᾷᾐவிடᾐ. ᾁமாி மாடᾷதி᾿ தமிழ᾽களிᾹ தᾸைத எᾹᾠ அைனவராᾤΆ
பாராடᾺபட
ேநசமணி அவ᾽க῀ காலமானைதெயாᾊ நாக᾽ேகாவி᾿
நாடாᾦமᾹறᾷ ெதாᾁதிᾰᾁ இைடᾷேத᾽த᾿ வᾸதᾐ. ெபᾞᾸதைலவ᾽ காமராச᾽
ேபாᾊயிடா᾽. அகில இᾸதியாவிᾹ கவனᾷைத ஈ᾽ᾷᾐᾰெகாᾶடᾐ அᾸதᾷ ெதாᾁதி.
“இᾸதᾷ ேத᾽தᾢ᾿ யா᾽ ெஜயிᾷதாᾤΆ ᾁைறᾸத ஓᾌ விᾷதியாசᾷதி᾿ தாᾹ
ெஜயிᾺபா᾽க῀. நிைலைம
மதி᾿ேம᾿
ᾘைனயாக இᾞᾰகிறᾐ எᾹᾠ
பᾷதிாிைகᾰகார᾽க῀ எᾨதினா᾽க῀. ஆனா᾿ “அᾺபᾲசி பாῄ, அᾺபᾲசி பாῄ எᾹᾠ
ᾁமாி மாவடᾷᾐ மᾰக῀ ᾁᾑகᾢᾰகᾷ ெதாடᾱகிவிடா᾽க῀. அவ᾽க῀ எᾶணΆ
ஈேடறியᾐ. வாᾰᾁக῀ ᾙᾊᾸᾐ ஓᾌ எᾶணᾺபᾌΆ நாளி᾿ ஆரΆபᾷதிᾢᾞᾸேத
ெபᾞᾸதைலவ᾽ ᾙᾹனிைலயி᾿ இᾞᾸதா᾽. பிιபகᾢ᾿ அவரᾐ ெவιறி நிᾲசயΆ எᾹᾠ
ெதாிᾸதᾐΆ மᾰக῀ மகி῁ᾲசியி᾿ திைளᾷதன᾽. ெதாᾶட᾽க῀ எ᾿ேலாᾞᾰᾁΆ
இனிᾺᾗக῀ வழᾱக ஆரΆபிᾷதா᾽க῀. ெவᾊக῀ ெவᾊᾷதா᾽க῀. ெவιறி ஆரவாரΆ
ெசᾼதா᾽க῀. ெபᾞᾸதைலவᾞᾰᾁ மாைல அணிவிᾰக அவைரᾷ ேதᾊᾲெசᾹறன᾽.
ஆனா᾿ ெபᾞᾸதைலவ᾽ நிΆமதியாகᾷ ᾑᾱகிᾰெகாᾶᾊᾞᾸதா᾽. ஐᾸᾐ மணிᾰᾁᾷதாᾹ
எᾨᾸதிᾞᾺபா᾽ எᾹᾠ ெதாிவிᾰகᾺபடᾐ. மதிய உணᾫᾰᾁᾺபிᾹ உறᾱᾁவᾐ அவரᾐ
பழᾰகΆ. ஓᾌ எᾶணᾺபᾌΆ நாளி᾿ ᾂட அவ᾽ பதடமைடயவி᾿ைல. பரபரᾺᾗ
அைடயவி᾿ைல. கடைமையᾲெசᾼᾐ விேடᾹ. பலைனᾺ பιறிᾰ கவைலயி᾿ைல
எᾹᾠ கீைதயிᾹ நாயகனாᾼ அவ᾽ அைமதியாக உறᾱகிᾰெகாᾶᾊᾞᾸதா᾽. ஆனா᾿
திᾶᾌᾰக᾿ நாடாᾦமᾹறᾷ ெதாᾁதி இைடᾷேத᾽தᾢ᾿ காᾱகிரῄ ேதாιறᾐ. ஓᾌ
எᾶணᾺபᾌΆ நாளி᾿ ெதாட᾽Ᾰᾐ வᾸத ேதா᾿விᾲெசᾼதி ெதாᾶட᾽கைளᾲ
ேசா᾽வைடயᾲ ெசᾼதᾐ. ெபᾞᾸதைலவேரா பைழய ேத᾽த᾿களி᾿ நடᾸத ெசᾼதிகைளᾷ

ெதாᾶட᾽கᾦᾰᾁᾲ ெசா᾿ᾢᾲ ேசா᾽ைவ அகιᾠகிறா᾽. ேதா᾿விᾲ சாய᾿ ெகாᾴசΆ ᾂட
ᾙகᾷதி᾿ இ᾿லாம᾿ எ᾿ேலாைரᾜΆ உιசாகᾺபᾌᾷᾐகிறா᾽. அᾸத ேநரᾷதி᾿ ᾂட
கலகலᾺபாகᾺ ேபசி எ᾿ேலாᾞᾰᾁΆ ைதாியΆ ெசா᾿ᾢᾰெகாᾶᾊᾞᾰᾁΆ அவரᾐ
ஆιறைல எᾶணி எ᾿ேலாᾞΆ மைலᾷᾐ நிᾹறா᾽க῀. ெவιறியிᾹ ேபாᾐ
ெகாᾰகாிᾰகாமᾤΆ ேதா᾿வியிᾹேபாᾐ ᾐவளாமᾤΆ இᾞᾰகிᾹற மனநிைல
மகாᾹகᾦᾰேக வᾞΆ. “அιேறெமᾹᾠ அ᾿லιபᾌபேவா ெச᾿வΆ ெபιேறெமᾹᾠ
ஓΆᾗத᾿ ேதιறாதவ᾽” எᾹற வ῀ᾦவ᾽ வாᾰகிιᾁ இலᾰகணமாகᾷ திக῁Ᾰதவ᾽
ெபᾞᾸதைலவ᾽.
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பல ேப᾽ மனித᾽கைள மனித᾽களாக மதிᾺபதி᾿ைல. மιறவ᾽களிᾹ மனᾱகைளᾺ ᾗᾶ
பᾌᾷᾐவதிேலேய ᾁறியாக இᾞᾺபா᾽க῀. ஒᾞவ᾽ ᾗதியதாக ஒᾞ நாᾼ வாᾱகிᾰெகாᾶᾌ
வᾸᾐ தᾹ ᾪᾊ᾿ கᾊனா᾽. அதιᾁ மணி எᾹᾠ ேப᾽ ைவᾷதா᾽. அᾊᾰகᾊ அைத மணி
நாேய மணி நாேய எᾹᾠ ᾂᾺபிᾌவா᾽. மணி நாேய ஒᾨᾱகா இᾞ இ᾿லாᾊ உைத
விᾨΆ எᾹᾠ திᾌவா᾽. மணி நாᾼᾰᾁ எᾲசிைலᾺேபாᾌ திᾱகᾌΆ எᾹᾠ
மைனவியிடΆ ெசா᾿வா᾽. திᾋெரᾹᾠ அவ᾽ நாᾼ வாᾱகிய ரகசியΆ பலᾞᾰᾁᾷ
ெதாியவி᾿ைல. ஆனா᾿ எதி᾽ᾷத ᾪᾌᾰகாரᾞᾰᾁᾺ ᾗாிᾸᾐ விடᾐ. அவ᾽ ேப᾽ மணி,
தᾹைன மைறᾙகமாகᾷ திᾌவதιேக இᾸத ஏιபாᾌ எᾹᾠ ᾗாிᾸᾐ ெகாᾶட அவ᾽ தᾹ
ᾪᾊᾤΆ ஒᾞ நாᾼ வள᾽ᾰக ஏιபாᾌ ெசᾼதா᾽.
உய᾽ᾫ தா῁ᾫ எᾹற உண᾽ᾲசிகைள நாΆ தாᾹ உιபᾷதி ெசᾼᾐெகா῀கிேறாΆ.
உᾶைமயி᾿ யாᾞΆ தா῁Ᾰதவாி᾿ைல. இதைனᾲ சாியாகᾺ ᾗாிᾸᾐ ெகாᾶட
எ᾿ேலாைரᾜΆ மதிᾷதவ᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽. அதனா᾿தாᾹ
எ᾿ேலாராᾤΆ
மதிᾰகᾺபடா᾽. ஒᾞᾙைற ெபᾞᾸதைலவாிᾹ கா᾽ கᾟைர ேநாᾰகிᾲ ெசᾹᾠ
ெகாᾶᾊᾞᾸதᾐ. ᾗதிதாக வாᾱகிய ெசᾞᾺைப காᾢ᾿ ேபாᾌவᾐΆ, மாᾌவᾐமாக
இᾞᾸதா᾽ அவ᾽. அᾐ காᾤᾰᾁᾺ ெபாᾞᾸதவி᾿ைல எᾹᾠ ெதாிᾸதᾐ. கᾟ᾽ ேபானᾐΆ
ேவᾠ ெசᾞᾺᾗ வாᾱகி விடலாΆ ஐயா, எᾹᾠ ᾂடயிᾞᾸதவ᾽க῀ெசாᾹனா᾽க῀. கᾟாி᾿
காᾱகிரῄ தைலவ᾽ ந᾿ᾤசாமிᾜடᾹ ேபசிᾰெகாᾶᾊᾞᾸதா᾽. அᾺேபாᾐ
சாᾰᾁᾺைபᾜடᾹ ஒᾞ சிᾠவᾹ உ῀ேள ᾒைழᾸதாᾹ. “தΆபிᾰᾁ எᾹன ேவᾎΆ?”
எᾹறா᾽ தைலவ᾽. ஐயா காᾤᾰᾁ ெசᾞᾺᾗᾷ ைதᾰக அளெவᾌᾰக வᾸேதᾔᾱக எᾹறாᾹ
ைபயᾹ. “ந᾿லாᾷ ைதᾺபியா?” எᾹᾠ தைலவ᾽ ேகக, “எᾹேனாட திறைமையᾺ
பாᾞᾱக அᾺᾗறΆ ஒῂெவாᾞ தடைவᾜΆ எᾹைனᾷதாᾹ ைதᾲᾆᾷதரᾲ ெசா᾿ᾤᾪᾱக”
எᾹறாᾹ ைபயᾹ. தைலவ᾽ அசᾸᾐ ேபானா᾽. இரᾫ ᾂடΆ ᾙᾊᾸᾐ தைலவ᾽
அைறயி᾿ ேபசிᾰெகாᾶᾊᾞᾸதேபாᾐ அᾸதᾲ சிᾠவᾹ வᾸதாᾹ. அதιᾁ῀ எᾺபᾊயᾺபா
ைதᾲச எᾹᾠ வரேவιறா᾽ தைலவ᾽. ெசᾞᾺைப கா᾿களி᾿ மாᾊனா᾽. எᾨᾸᾐ
நடᾸதா᾽. ெசᾞᾺᾗ கா᾿கᾦᾰᾁ கனகᾲசிதமாகᾺ ெபாᾞᾸதியᾐ.”இᾸதாᾺபா. இைத நீயா
ைதᾲேச எᾹᾠ மகி῁ᾲசிேயாᾌ” ேகடா᾽ தைலவ᾽. “ஆமᾼயா உᾱகᾦᾰᾁ ெசᾞᾺᾗ
ைதᾰக ெகாᾌᾷᾐ ைவᾲசிᾞᾰகᾎேம, ேவற ஒᾞᾷதᾞᾰᾁ விᾌᾰெகாᾌᾺேபனா” எᾹᾠ
படபடெவᾹᾠ ேபசினாᾹ ைபயᾹ. தைலவ᾽ தைலயைணᾰᾁ அᾊயிᾢᾞᾸᾐ பᾷᾐ
ᾟபாᾼ ேநாைட எᾌᾷᾐ அவனிடΆ நீᾊனா᾽. ைபயᾹ பணᾷைத வாᾱக
மᾠᾷᾐவிடாᾹ. “இᾹனΆ எῂவளᾫ ேவᾎΆ ெசா᾿ᾤ” எᾹᾠ தைலவ᾽ேகக,
“பணேம ேவᾶடாΆ. உᾱகᾦᾰᾁ இைதᾲ ெசᾼய வாᾼᾺᾗᾰ கிைடᾲசேத
ெபᾞΆபாᾰகியΆ” எᾹறாᾹ ைபயᾹ. இᾠதியி᾿ தைலவாிᾹ வιᾗᾠᾷதᾤᾰகாக ஒᾞ
ᾟபாᾼ ேநாᾌ ஒᾹைற மᾌΆ ெபιᾠᾰெகா῀ள சΆமதிᾷதாᾹ. அைதᾷ தைலவாிடேம

ெகாᾌᾷᾐ “அᾼயா இᾐல உᾱக ைகெயᾨᾷைதᾺேபாᾌᾰ ᾁᾌᾱக. காலᾱகாலமா
இைதᾺ ெபாᾰகிஷமா பாᾐகாᾺேபᾹ” எᾹறாᾹ. தைலவ᾽ உᾞகிவிடா᾽. மᾠ வᾞடΆ
கᾟ᾽ ெசᾹறிᾞᾸதேபாᾐ, தைலவைரᾲ சᾸதிᾰக அᾸதᾲ சிᾠவᾹ வᾸதாᾹ. வா… வா…
ந᾿லாயிᾞᾰகியா… எᾹᾠ தைலவ᾽ அவைன வரேவιறேபாᾐ எ᾿ேலாᾞΆ
ஆᾲசாியᾺபடா᾽க῀.
அᾹᾠ ராமᾞᾰᾁ ஒᾞ ᾁகᾹ தைலவᾞᾰேகா ஒᾞ சிᾠவᾹ
அᾹᾗᾰᾁ ᾙᾹேன அைனவᾞΆ சமேம.
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ஆடΆபரᾷதிேலேய பலᾞᾰᾁ அதிக நாடமிᾞᾰᾁΆ. மιறவ᾽க῀ தᾹைனᾺ பιறி
உய᾽வாக நிைனᾰக ேவᾶᾌΆ எᾹபதιகாக ேபாᾢᾷதனமான நடவᾊᾰைககளி᾿
ஈᾌபᾌவா᾽க῀. ஒᾞவᾹ தனᾐ பகைடᾰ காᾌவதιகாக ஐᾸᾐ விர᾿களிᾤΆ
ேமாதிரᾱகைள மாᾊᾰ ெகாᾶடாᾹ. மιறவ᾽கைளᾲ சᾸதிᾰᾁΆேபாெத᾿லாΆ ைகைய
உய᾽ᾷதிᾺேபசினாᾹ. ஆனா᾿ யாᾞΆ அைதᾰ கᾶᾌ ெகாᾶடதாகᾷ ெதாியவி᾿ைல.
ெகாᾴச ேநரΆ கழிᾷᾐ ஒᾞ ைவᾰேகா᾿ படᾺᾗ தீᾺபιறி எாிᾸதᾐ. அைத அைணᾰக பல᾽
ஓᾊ வᾸதா᾽க῀. சீᾰகிரΆ ேபாᾱக சீᾰகிரΆ ேபாᾱக எᾹறபᾊ ேமாதிரᾰ ைகைய
ஆᾊனாᾹ அவᾹ. அᾺேபாᾐ ஒᾞ ெபாியவ᾽ ஓᾊᾰ ெகாᾶேட ேமாதிர ெம᾿லாΆ
ந᾿லாயிᾞᾰேக. எᾺேபா வாᾱகிேன எᾹᾠ ேகடா᾽. அᾺேபாᾐ ேமாதிரᾰகாரᾹ
நிைனᾷᾐᾰ ெகாᾶடாᾹ “இᾸத வா᾽ᾷைதைய ᾙᾹனாேலேய யாராவᾐ
ெசா᾿ᾢயிᾞᾸதா ைவᾰேகா᾿ படᾺᾗᾰᾁ தீேய வᾲசிᾞᾰக மாேடᾹ.”
ெபᾞᾸதைலவ᾽ காமராச᾽ ஆடΆபரᾱகᾦᾰᾁ அᾺபாιபடவ᾽. அவரᾐ பᾶᾗகளி᾿
ᾙᾹ நிιபᾐ எளிைமேய. நிᾝயா᾽ᾰ ைடΆῄ பᾷதிாிᾰைகயாள᾽ ஒᾞவ᾽ இவரᾐ
எளிைமயான ேதாιறΆ ᾁறிᾷᾐ இῂவாᾠ எᾨதிᾜ῀ளா᾽. ெதᾹனிᾸதியᾰ
ᾁᾊயானவனிᾹ ᾙரᾌᾷேதாιறᾷைத ᾚᾊ மைறᾰக எᾸத விதமான ெமᾞᾁΆ
ஏιறᾺபடாதவ᾽. மைல ேபாᾹற கᾞᾺᾗமனித᾽. ஒளிவிᾌΆ கᾶக῀ எளிைமயிᾹ
சிᾹனமாகᾫΆ, ேதசியᾷதிᾹ அைடயாளமாகᾫΆ, கதராைடையேய அவ᾽ அணிᾸதா᾽.
மிகᾲ சிறᾸத காᾱகிரῄ தைலவரான அவ᾽ ெபய᾽ ெட᾿ᾢ வடாரᾷைத அைசᾰகᾷ
ெதாடᾱகிய ேவைள பᾶᾊத ேநᾞ ᾙதᾹ ᾙதᾢ᾿ காமராசைரᾰ காணᾷ ெதᾹனகΆ
வᾞகிறா᾽. உய᾽Ᾰத அᾸதῄைத நாᾊயிᾞᾺபவ᾽ எᾹற கιபைனயி᾿ வᾞகிறா᾽ ேநᾞ.
ஆனா᾿ ஓᾼவைறயி᾿ ᾙதᾹᾙதᾢ᾿ அவைரᾰ காᾎகிறேபாᾐ ஒᾞ சாதாரண ெபᾴசி᾿
தைலᾰகᾊயி᾿ ைகைய ைவᾷᾐᾺ பᾌᾷதிᾞᾸத எளிைம நிைலையᾰ கᾶᾌ வியᾸᾐ
ேபாகிறா᾽.
ேதாιறᾷதா᾿ மᾌம᾿ல. உ῀ளᾷதாᾤΆ எளிைமயானவ᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽.
அைடᾰகலΆ எᾹற ெபயᾞைடய சிᾠவᾹ ெதாᾨேநாயா᾿ பாதிᾰகᾺபᾊᾞᾸதாᾹ.
அவனᾐ தᾸைத தனᾐ மகᾹ சிகிᾲைசᾰகாக தைலவாிடΆ உதவி ேகக வᾸதேபாᾐ
“சாமி, சாமி” எᾹᾠ அᾊᾰெகாᾞதரΆ ெசாᾹனா᾽. இᾐ ெபᾞᾸதைலவᾞᾰᾁᾺ
பிᾊᾰகவி᾿ைல. “இᾸதா பாᾞᾺபா நாᾔΆ எ᾿ேலாைரᾜΆ ேபால மᾔஷᾹதாᾹ ெவᾠΆ
ஆசாமிதாᾹ. உᾹைனᾺேபால மᾔஷ ெஜᾹமΆ தாᾹ. எᾹைனᾺேபாயி சாமி
ஆᾰகிடாேத” எᾹᾠ ᾂறினாராΆ. ைகயி᾿ கᾊகாரΆ ᾂட கᾊᾰெகா῀ளாத
ᾙதலைமᾲச᾽ ஒᾞவைர இᾸத உலகΆ இᾐவைரயி᾿ கᾶடᾐᾶடா? அᾷதைன
எளிைமயாக வா῁Ᾰதவ᾽ அவ᾽.

“காசிᾰᾁ எளியᾹ கᾌᾴெசா᾿லᾹ அ᾿லேன᾿
மீᾰᾂᾠΆ மᾹனᾹ நிலΆ“
எᾹற ᾁறᾦᾰᾁ இலᾰகணமாகᾷ திக῁Ᾰதவ᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽.
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ஒᾞவ᾽ மιறவாிடΆ நாᾹ ெதாைலᾰகாசியி᾿ ேதாᾹறிᾺ ேபசᾺேபாகிேறᾹ பாᾞᾱக῀
எᾹறா᾽. அைதᾰ ேகᾌᾰ ெகாᾶᾊᾞᾸதவ᾽ பரபரᾺபைடᾸதா᾽. ைடாிையᾷ ேதᾊனா᾽.
ேபனாைவᾷ ேதᾊனா᾽. எᾸதᾷ ேததியி᾿ எᾸத ேநரᾷதி᾿ ேபசᾺேபாறீᾱக. விவரமாகᾲ
ெசா᾿ᾤᾱக எᾹᾠ ேகᾌ ைடாியி᾿ ᾁறிᾷᾐᾰ ெகாᾶடா᾽. ேபசᾺ ேபாகிறவᾞᾰᾁ
மிகᾫΆ மகி῁ᾲசி. எᾹᾔைடய நிக῁ᾲசிையᾺ பா᾽ᾰக அῂவளᾫ ஆ᾽வமா? எᾹறா᾽.
“அட ேபாᾼயா! அᾸத ேநரΆ ᾊ.வி-ைய திறᾸதிடᾰ ᾂடாேதᾹᾔதாᾹ எᾲசாிᾰைகயா
ᾁறிᾲᾆᾰகிேடᾹ.” எᾹᾠ பதி᾿ வᾸதᾐ. மιறவ᾽களிᾹ மனைதᾺ ᾗᾶபᾌᾷᾐவ
ெதᾹறா᾿ பலᾞᾰᾁ அῂவளᾫ மகி῁ᾲசி.
ெபᾞᾸதைலவ᾽ காமராச᾽ மιறவ᾽கைள மதிᾰகᾷ ெதாிᾸதவ᾽. இᾸதிய பாகிῄதாᾹ
ேபா᾽ ᾚᾶட ேநரΆ எ᾿ைலேயாரᾷதி᾿ ராᾎவ ᾪர᾽க῀ ᾂடᾷதி᾿ காமராச᾽
ஒᾞᾙைற கலᾸᾐ ெகாᾶடா᾽. அᾺேபாᾐ ஓ᾽ ராᾎவ ᾪர᾽ தமிழி᾿ அᾼயா வணᾰகΆ
எᾹᾠ ᾂறினா᾽. தமி῁ᾰᾁரைல ேகடᾐΆ காமராச᾽ உᾞகிᾺேபானா᾽. அவைரᾷ
தனிேய அைழᾷᾐᾰ கனிவாகᾺ ேபசினா᾽. ைதாியᾚᾊனா᾽. “உᾱக῀ ஊ᾽, ᾙகவாி,
ᾁᾌΆபᾷதா᾽ விவரᾱகைளᾲ ெசா᾿ᾤᾱக῀ நாᾹ தமி῁ நாᾌᾰᾁᾺ ேபானᾐΆ
அவ᾽கைளᾲ சᾸதிᾷᾐ ைதாியΆெசா᾿கிேறᾹ.” எᾹᾠ அவ᾽ ᾂறியᾐΆ அᾸத ராᾎவ
ᾪர᾽ெமᾼசிᾢ᾽ᾷᾐᾺேபானா᾽. ஒᾞ சாதாரண மனிதனிᾹ உண᾽ைவᾰᾂட மதிᾷᾐ
கᾫரவிᾰக நிைனᾰᾁΆ அᾸதமாமனிதைர மீᾶᾌம ைகᾂᾺபி வணᾱகினா᾽ அᾸத ᾪர᾽.
எதிாிகைள ஈ᾽ᾰᾁΆ ஆιற᾿ பைடᾷதவ᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽. நாக᾽ேகாவி᾿ நாடாᾦமᾹறᾷ
ேத᾽தᾢ᾿ அவ᾽ ேபாᾊயிட ேநரΆ ஊ᾽வலமாகᾲெசᾹᾠ பிரசாரΆ ெசᾼதா᾽.
ஊ᾽வலΆ ஒᾞ ெதᾞᾙைனையᾷ தாᾶᾌΆ ேநரΆ. அதιᾁ ேம᾿ ேபாக ேவᾶடாΆ எᾹᾠ
கசிᾷ ெதாᾶட᾽க῀ ெபᾞᾸதைலவைரᾷ தᾌᾷதா᾽க῀. எதிாிக῀
அவைரᾷ
தாᾰᾁவதιகாகᾰ காᾷதிᾞᾺபதாகᾫΆ ஊ᾽வலᾷைத ேவᾠ திைசயி᾿ திᾞᾺப ேவᾶᾌΆ
எᾹᾠ ேகᾌᾰ ெகாᾶடா᾽க῀. க᾽மᾪர᾽ கலᾱகவி᾿ைல. காைர விᾌ இறᾱகி நடᾸᾐ
ெசᾹறா᾽. கலகᾰகாரᾷதைலவைன ெநᾞᾱகி ேநᾞᾰᾁ ேந᾽ சᾸதிᾷதா᾽. “தΆபி உᾹைன
எனᾰᾁ ந᾿லாᾷெதாிᾜேம. ேபான தடைவ நாᾹ இᾱக வᾸதᾺேபா எனᾰᾁᾲ சᾸதன
மாைல ேபாᾌ வரேவιறிேய ந᾿லாயிᾞᾰகியா?.” எᾹᾠ அவ᾽ ேகடᾐΆ அᾸத
வாᾢபᾹ வியᾸᾐ ேபானாᾹ. உᾶைமதாᾹ. சில நாகᾦᾰᾁ ᾙᾹனா᾿ அவᾹ
அவᾞᾰகாக உைழᾷதவᾹ;எதிாிகளிᾹ ᾑᾶᾌதலா᾿ மாறியவᾹ. அவைரேய
தாᾰᾁவதιᾁ ᾙιபடவᾹ. ஆனா᾿ ெபᾞᾸதைலவாிᾹ மனித ேநயΆ அவைன
உᾤᾰகிவிடᾐ. இᾸத நிைலயிᾤΆ எᾹைன மதிᾷᾐ அᾹᾗ காᾊனாேர எᾹᾠ அவᾹ
மனதி᾿ விᾆவாச உண᾽ᾫ ஊιெறᾌᾰகᾷ ெதாடᾱகியᾐ. அவᾹ உᾶைமைய உண᾽Ᾰᾐ
மனΆமாறினாᾹ. அவரᾐ அணியிேல இைணᾸᾐ ெசய᾿படாᾹ.

இᾺேபாெத᾿லாΆ மனித᾽க῀ சᾸதிᾰகிறா᾽க῀. மனᾱக῀ சᾸதிᾺபதி᾿ைல எᾹᾠ
ெசா᾿லᾺபᾌகிறᾐ. ஆனா᾿ ெபᾞᾸதைலவேரா மனித᾽கைள மᾌம᾿லாᾐ அவ᾽களிᾹ
மனᾱகைளᾲ சᾸதிᾷதவ᾽.
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ெதᾞவி᾿ நடᾸᾐ ெகாᾶᾊᾞᾸத ஒᾞ ைபயைனᾺ பா᾽ᾷᾐ ஒᾞவ᾽ தΆபி தைலᾙᾊ
ெநைறய வள᾽Ᾰதிᾞᾰேக ᾙᾊ ெவᾊᾰகிறியா? எᾹறா᾽. ைபயᾔΆ சᾸேதாஷமாக சாி
எᾹறாᾹ. ஒᾞ சᾥᾔᾰᾁ அைழᾷᾐᾺேபானா᾽. ᾙதᾢ᾿ அவ᾽ தனᾰᾁ ᾙᾊ ெவᾊᾰ
ெகாᾶடா᾽. நாᾹ கைடᾷெதᾞ வைர ேபாᾼ வᾞகிேறᾹ. அதιᾁ῀ ைபயᾔᾰᾁ
ெவᾌᾱக῀ எᾹᾠ சᾥᾹகாராிடΆ ெசா᾿ᾢ விᾌ நைடையᾰ கᾊனா᾽. அᾸத
ைபயᾹ அவᾞைடய மகᾹ எᾹᾠ நிைனᾷᾐ சᾥᾹகாரᾞΆ ᾙᾊ ெவᾊ ᾙᾊᾷதா᾽.
ெநᾌேநரமாகிᾜΆ ேபானவ᾽ திᾞΆபவி᾿ைல. உᾹ அᾺபா ஏᾹ இᾹᾔΆ வரவி᾿ைல
எᾹᾠ சᾥᾹகா᾽ ேகக, “அவ᾽ எᾹ அᾺபா இ᾿ைல. ெதᾞவி᾿ேபாᾁΆேபாᾐ ᾙᾊ
ெவᾊᾰகிறியா எᾹறா᾽. நாᾔΆ சாிᾹᾔ வᾸேதᾹ. அவ᾽ யாᾞᾹேன எனᾰᾁ
ெதாியாᾐ.” எᾹᾠ ைபயᾹ பதி᾿ ெசா᾿ல அᾺேபாᾐ தாᾹ ைபயைன அைழᾷᾐ
வᾸதவாிᾹ ஏமாιᾠ ேவைல ᾗாிᾸதᾐ. தᾱகளிᾹ ᾆயநலᾷᾐᾰகாக ᾁழᾸைதகைள
இᾺபᾊᾺ பயᾹபᾌᾷᾐபவ᾽க῀ உᾶᾌ.

ᾁழᾸைதகளிᾹ க᾿வி ேமΆபாᾌᾰகாக இலவசᾰ க᾿விᾷ திடᾙΆ மதிய உணᾫᾷ
திடᾙΆ ெகாᾶᾌ வᾸதவ᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽. அᾐ தவிர தனிᾺபட ᾙைறயிᾤΆ அவ᾽
ᾁழᾸைதகளிடΆ அᾹᾗ காᾊயவ᾽. நவசᾰதி அΆபி எᾹபவ᾽ எᾨதியிᾞᾰᾁΆ அᾸத
நிக῁ᾲசி நΆ ெநᾴைச ெநகிழ ைவᾰகிறᾐ. ெபᾞᾸதைலவ᾽ ஒᾞநா῀ ᾪᾊ᾿ அம᾽Ᾰᾐ
மιறவ᾽கᾦடᾹ ேபசிᾰெகாᾶᾊᾞᾰகிறா᾽. அᾺேபாᾐ அவைரᾺ பா᾽ᾰக ஒᾞ சிᾠமிᾜΆ
சிᾠவᾔΆ உ῀ேள ᾒைழகிறா᾽க῀. பரைடᾷ தைலᾜΆ அᾨᾰᾁᾷ ᾐணிᾜΆ அவ᾽களிᾹ
நிைலைமையᾺ பைறசாιᾠகிᾹறன. பணியாள᾽ ஒᾞவ᾽ அவ᾽கைள அᾊᾷᾐ
விரᾌகிறா᾽. ேக வைர ஓᾊய ᾁழᾸைதக῀ தயᾱகிᾷ தயᾱகி நிιகிᾹறன. மீᾶᾌΆ
ᾪᾌᾰᾁ῀ேள வர ᾙயιசிᾰகிᾹறன. தΆைமᾺ பா᾽ᾰக வᾸத பிரᾙக᾽கைள வாச᾿ வைர
வᾸᾐ வழியᾔᾺபிய ெபᾞᾸதைலவாிᾹ ᾂாிய கᾶகளி᾿ அᾸதᾰ ᾁழᾸைதக῀
பᾌவிடன. அῂவளᾫதாᾹ அᾌᾷத நிமிடΆ உιசாகΆ ெபாᾱக “எᾹன யாைரᾺ
பா᾽ᾰக வᾸதீᾱக.?” எᾹᾠ ேகடபᾊ அவேர ᾁழᾸைதகளிடΆ வᾸᾐ விடா᾽. சிᾠமி
தயᾱகிᾷ தயᾱகிᾺ ேபசினா῀. உᾱகைளᾷ தாᾹ பா᾽ᾰக வᾸேதாΆ. எᾱகᾦᾰᾁ அᾺபா
இ᾿ைல. அΆமா மᾌᾸதாᾹ. அᾶணᾔᾰᾁ ைடᾺைரᾊᾱ பாிைச ᾖῄ கட பணΆ
இ᾿ைல. உᾱகைளᾺ பா᾽ᾷதா உதவி ெசᾼᾪᾱகᾹᾔ எ᾿ேலாᾞΆ ெசாᾹனாᾱக
அᾐதாᾹ வᾸேதாΆ. அவ᾽கைள அᾹேபாᾌ தᾊᾰ ெகாᾌᾷதபᾊ “அΆமா தாᾹ
அᾔᾺபிᾲசாᾱகளா?” “இ᾿ைல. நாᾱகளாகᾷதாᾹ வᾸேதாΆ, அΆமா அᾺபளΆ ேபாᾌ
ᾪᾌ ᾪடா விᾰகிறாᾱக. அᾐல தாᾹ எᾱகைளᾺ பᾊᾰக ைவᾰகிறாᾱக” எᾹᾠ சிᾠமி
ெசாᾹனᾐΆ அதιᾁேம᾿ ேகᾌᾰெகாᾶᾊᾞᾰக தைலவரா᾿ ᾙᾊயவி᾿ைல. அᾹᾗ
உ῀ளΆ உᾞகியᾐ. ᾪᾌᾺபᾊகளி᾿ ஏறி மாᾊᾰᾁᾲ ெசᾹற அவ᾽ ைகயி᾿ ஒᾞ கவᾞடᾹ
வᾸதா᾽. சிᾠமியிடΆ ெகாᾌᾷᾐ “இதி᾿ ெகாᾴசΆ பணΆ இᾞᾰᾁ. அᾶணᾔᾰᾁ ᾖῄ

கᾊᾌᾱக. அΆமா ேபᾲைச ேகᾌ ந᾿ல பி῀ைளᾱகளா நடᾸᾐᾰகᾎΆ” எᾹᾠ
ஆேலாசைன ெசா᾿ᾢ அᾔᾺபி ைவᾷதா᾽. மᾠநா῀ மீᾶᾌΆ அᾸதᾰ ᾁழᾸைதக῀
வᾸதன. ைவரவᾹ ᾁழᾸைதகைள அைழᾷᾐ வᾸதா᾽. வாᾱக… வாᾱக… எᾹᾠ வாᾼ
நிைறய வரேவιறா᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽.
பாிைசᾰᾁ பணΆ கᾊ விேடாΆ அᾼயா. அᾸத ரசீைத அΆமா உᾱகளிடΆ காᾊᾌ
வரᾲெசாᾹனாᾱக எᾹᾠ ரசீைத தைலவாிடΆ சிᾠமி நீᾊனா῀. ெபᾞᾸதைலவ᾽ கᾶ
கலᾱகி விடா᾽. ஏ῁ைமயிᾤΆ இῂவளᾫ ேந᾽ைமயா? ᾁழᾸைதக῀ அவைர
வணᾱகின. அவ᾽ ᾁழநைதகைள அᾹேபாᾌ தᾊᾰெகாᾌᾷᾐ வாச᾿ வைர வᾸᾐ
வழியᾔᾺபி ைவᾷதா᾽.
ேந᾽ைமᾜ῀ளவ᾽க῀
ெச᾿வᾸதாி᾿ைல.

யாᾞΆ

ஏைழயி᾿ைல.

ேந᾽ைம

தவறியவ᾽க῀

யாᾞΆ
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சில᾽ நᾌநிைலைமேயாᾌ நடᾺபதாக நᾊᾺபா᾽க῀. தᾱக῀ ᾆயநலᾷைத அதி᾿ கலᾸᾐ
விᾌவா᾽க῀. ஒᾞ ᾪᾊ᾿ ᾁழᾸைத பிறᾸதᾐ. அதιᾁ எᾹன ேப᾽ ைவᾺபᾐ எᾹபதி᾿
ெபιேறாᾞᾰᾁ῀ேபாᾊ வᾸᾐவிடᾐ. தனᾐ தᾸைதயிᾹ ெபயராகிய சிவசாமி
எᾹபைதᾷ தாᾹ ைவᾰக ேவᾶᾌΆ எᾹᾠ ᾁழᾸைதயிᾹ தாᾼ விᾞΆபினா῀. தனᾐ
தᾸைதயிᾹ ெபயராகிய கிᾞῃணசாமி எᾹபைதᾷதாᾹ ைவᾰக ேவᾶᾌெமᾹᾠ அᾺபா
விᾞΆபினா᾽. இᾞவᾞᾰᾁΆ வாᾰᾁவாதΆ ᾙιறிவிடᾐ. எதி᾽ᾷத ᾪᾌᾰகார᾽
சமாதானᾺபᾌᾷத வᾸதா᾽. இᾞவᾞΆ ஏιᾠᾰெகா῀ᾦΆ வைகயி᾿ நᾌநிைலைமேயாᾌ
தீ᾽Ὰᾗᾲ ெசா᾿வதாக ெசாᾹனா᾽. இᾞவᾞΆ சΆமதிᾷதா᾽க῀. ᾁழᾸைதᾰᾁ
சிவராமகிᾞῃணᾹ எᾹᾠ ேப᾽ ைவᾷதா᾽. அΆமாவிᾹ அᾺபா ெபயாிᾤ῀ள
சிவசாமியி᾿ சிவᾔΆ, அᾺபாவிᾹ அᾺபா ெபயாிᾤ῀ள கிᾞῃணசாமியி᾿ கிᾞῃணᾔΆ
இᾞᾸதᾐ. ெபιேறாᾞᾰᾁ திᾞᾺதி ஏιபடᾐ. ஆனாᾤΆ ஒᾞ சᾸேதகΆ எᾨᾸதᾐ.
இைடயி᾿ ராமᾹ எᾹᾠ வᾞகிறேத… எᾹᾠ இᾨᾷதா᾽க῀. அᾐ எᾹேனாட அᾺபாவிᾹ
ெபய᾽ எᾹறா᾽ தீ᾽Ὰᾗᾰ ᾂறியவ᾽.
நᾌநிைலைம தவறாᾐ நடᾺபᾐ ந᾿ல தைலவᾔᾰᾁ மᾁடமாக அைமᾜΆ. இதைன
ஜனநாயக பாரΆபாிய கᾞᾷேதாᾌ ேபணியவ᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽ காமராச᾽.
பைகவᾔᾰᾁΆ அᾞ῀வாᾼ எᾹற ஆᾹமீக ெநறிைய அரசியᾤᾰᾁΆ ஆᾰகிᾰ காᾊயவ᾽
அவ᾽. 1954ᾰᾁᾺ பிறᾁ கசிᾷ தைலைமᾰᾁᾷ தைலவ᾽ காமராசᾞᾰᾁΆ,
சி.ᾆᾺபிரமணியΆ அவ᾽கᾦᾰᾁΆ ேபாᾊ ஏιபடᾐ. காமராசேர ெவιறி ெபιறா᾽.
அவᾞᾰᾁ 93 வாᾰᾁகᾦΆ சி.எῄ. அவ᾽கᾦᾰᾁ 41 வாᾰᾁகᾦΆ கிைடᾷதன. ஆனா᾿
ெகாᾴசநாளி᾿ அᾸதᾺ ேபாᾊ ᾙைனᾺᾗகைளெய᾿லாΆ ெபᾞᾸதைலவ᾽ மறᾸதா᾽. 8
ேப᾽ அடᾱகிய தமᾐ அைமᾲசரைவயி᾿ சி.ᾆᾺபிரமணியΆ
அவ᾽கைளᾜΆ
ேச᾽ᾷᾐᾰெகாᾶடா᾽. அᾐ மᾌம᾿ல, அᾸதᾺேபாᾊயி᾿ சி.எῄ. அவ᾽கைள
ᾙᾹெமாழிᾸத பᾰதவᾲசலΆ அவ᾽கைளᾜΆ ேச᾽ᾷᾐᾰெகாᾶடா᾽.
தᾸைத ெபாியாேராᾌ ெகா῀ைக அᾊᾺபைடயி᾿ கᾞᾷᾐ ேவιᾠைம இᾞᾸத ேபாᾐΆ,
அவேராᾌ ந᾿ᾤறᾫ ெகாᾶᾊᾞᾸதா᾽. காமராᾳ எᾹறிᾞᾸத ெபᾞᾸதைலவாிᾹ ெபயைர
ேமைடக῀ ேதாᾠΆ ‘காமராச᾽’எᾹற ந᾿ல தமிழி᾿ ᾁறிᾺபிᾌ அᾺெபயைர மᾰக῀
நᾌேவ ᾗழᾰகᾷதி᾿ ெகாᾶᾌ வᾸதவ᾽ ெபாியா᾽. ‘பᾲைசᾷதமிழᾹ’Ᾱᾠ அவைரᾰ
ᾁறிᾺபிடா᾽ ெபாியா᾽. ஊ᾽ேமைடகளி᾿ ேவᾠபᾌ நிᾹறாᾤΆ உ῀ள ேமைடகளி᾿
ஒᾹறாᾼ விளᾱகினா᾽க῀ அறிஞ᾽ அᾶணாᾫΆ, ெபᾞᾸதைலவᾞΆ. அᾶணா அவ᾽க῀
ஆசிᾺ ெபாᾠᾺேபιற சில மாதᾱகளிேலேய ᾚᾹᾠபᾊ அாிசி ேகᾌᾺ ேபாராடΆ
ெவᾊᾷதᾐ. “ᾗᾐ அரசாᾱகᾷதிιᾁ 6 மாத கால அவகாசΆ ேபாᾐமானத᾿ல. திடᾱகைள
நிைறேவιற மᾰக῀ேமᾤΆ அவகாசΆ தர ேவᾶᾌΆ”Ᾱᾔ அறிᾰைக விᾌᾺ

ேபாராடᾷதிιᾁ ᾙᾊᾫ கᾶடா᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽. ேபாᾊயாக வᾸதவ᾽ எᾹற
ெபாறாைமᾰ ᾁணΆ ெபᾞᾸதைலவாிடΆ ேதாᾹறேவ இ᾿ைல.

᾽ எனᾰேகா᾿ ேகாடாᾐ

“தம

பிற᾽ எனᾰᾁணᾱெகா῀ளாᾐ”
ெசய᾿பᾌவᾐ சிறᾸத நᾌநிைலயாளᾞᾰᾁ அழᾁ எᾹᾠ ᾗறநாᾕᾠ ᾂᾠΆ. அதιᾁ
இலᾰகணமாகᾷ திக῁Ᾰதவ᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽.
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ᾇ῁நிைலᾰᾁத தᾰகபᾊ பாரபசΆ காᾌகிᾹற ᾁணΆ பலாிடΆ உᾶᾌ.
ஒᾞ ெபᾶமணி ஒᾞ ஜᾫளிᾰகைடᾰᾁ῀ ᾒைழᾸதா῀. சீᾰகிரமாக ஒᾞ ேசைல
ெகாᾌᾱக῀ எᾹறா᾽. கைட ஊழிய᾽ ᾓιᾠᾰகணᾰகான ேசைலகைள அ῀ளிᾺேபாᾌ
ெசலᾰ பᾶᾎᾱக῀ எᾹறா᾽. அதιெக᾿லாΆ ேநரமி᾿ைல. நீᾱகேள ஏதாவᾐ ஒᾹைற
எᾌᾷᾐᾺேபாᾌᾱக῀ எᾹறா᾽ அᾸத ெபᾶமணி. நாᾱகளாக எᾌᾷᾐᾰெகாᾌᾷதா᾿
ஏதாவᾐ ᾁைற ெசா᾿ᾪ᾽க῀. கல᾽ பிᾊᾰக ேவᾶᾌΆ தரᾷைதᾺ பா᾽ᾰக ேவᾶᾌம எᾹᾠ
நீᾊᾰ ெகாᾶேட ேபானா᾽ கைடᾰகார᾽.

Ὰபιறிெய᾿லாΆ எனᾰᾁᾰ கவைல இ᾿ைல. ᾆமாரான விைலயி᾿ ஒᾞ
ᾗடைவைய நீᾱகேள எᾌᾷᾐᾰ ெகாᾌᾱக῀. ஏᾹனா ᾗடைவ எனᾰகி᾿ைல. எᾹேனாட
நாᾷதனாᾞᾰᾁ. அவᾦᾰᾁᾺ பிறᾸத நாளாΆ. ᾗடைவ எᾌᾰகᾲெசா᾿ᾢ அடΆ பிᾊᾰகிறா᾽
எᾹ ᾪᾌᾰகார᾽”எᾹறா᾽ அᾸதᾺ ெபᾶமணி.

“அைத

தᾹேனாᾌ ெகா῀ைகயி᾿ேவᾠபᾊᾞᾸதாᾤΆ அவ᾽கேளாᾌΆ பாரபசΆ காடாம᾿
பழகியவ᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽ காமராச᾽. இவᾞΆ ᾚதறிஞ᾽ இராஜாஜி அவ᾽கᾦΆ
ெகா῀ைகயி᾿ ேவᾠபᾌ நிᾹறவ᾽க῀. இராஜாஜி ᾆதᾸதிரᾰ கசிையᾷ ெதாடᾱகிய
ேநரΆ. அரசிய᾿ ேமாத᾿ உᾲசகடᾷைத எᾊயிᾞᾸத ேவைள ெசᾹைன இ᾿லᾷதி᾿
கசிᾷ ெதாᾶட᾽கேளாᾌ இராஜாஜி ᾁறிᾷᾐ விவாதΆ ெசᾼᾐெகாᾶᾊᾞᾸதா᾽
ெபᾞᾸதைலவ᾽ “ᾚதறிஞ᾽”அவைரᾷ ேதᾊ அᾱᾁ வᾞகிறா᾽ எᾹற ெசᾼதி அறிᾸதᾐΆ
ᾙᾹ வாசᾤᾰேக ஓᾊ வᾸᾐ வரேவιறா᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽.
வணᾰகΆ. நீᾱக இᾱக வரᾎமா? ெசா᾿லᾢ விᾊᾞᾸதா நாேன ஓᾊ
வᾸதிᾞᾺேபᾹ. உᾱகளᾐ அறிᾫᾰᾁΆ அᾔபவᾷதிιᾁΆ நீᾱக῀ எᾹைனᾷ ேதᾊ
வᾞவதா”எᾹᾠ ᾐᾊᾷதா᾽ தைலவ᾽. அைதᾰகᾶᾌ இராஜாஜிேய உᾞகிᾺேபானா᾽.
தமᾐ கைடசி காலᾷதி᾿ இராஜாஜி தமᾐ கசியினᾞᾰேக காமராச᾽தாᾹ தைலவ᾽.
ᾆதᾸதிரᾰ கசியின᾽ அவாிடேம ஆேலாசைன ேகᾌᾲெசய᾿பட ேவᾶᾌΆ எᾹᾠ
கடைள பிறᾺபிᾷதா᾽.

“ஐயா,

ெபாᾐᾫைடைமᾰ கசிᾷ தைலவ᾽ ஜீவா அவ᾽க῀ காமராச᾽ அவ᾽கேளாᾌ
ெகா῀ைகயி᾿ மாᾠபᾌ நிᾹறவ᾽தாᾹ. ஆனாᾤΆ அவ᾽ ேநாᾼவாᾼᾺபᾌ
மᾞᾷᾐவமைனயி᾿ ேச᾽ᾰகᾺபᾌ இᾠதி நிைல வᾸத ேநரᾷத᾿ அவ᾽ ெசாᾹன
வா᾽ᾷைதக῀ “எᾹ மைனவிᾰᾁᾷ தᾸதி ெகாᾌᾱக῀ காமராசᾞᾰᾁᾺ ேபாᾹ ெசᾼᾜᾱக῀.”
டாᾰட᾽ கைலஞ᾽ அவ᾽க῀ சடசைப எதி᾽ᾰகசிᾷ தைலவராக இᾞᾸதேபாᾐ அவாிᾹ
அᾹைனயா᾽ இயιைக எᾼதினா᾽. அைத அறிᾸதᾐΆ ெபᾞᾸதைலவ᾽ விைரᾸᾐ அவ᾽

இ᾿லΆ ெசᾹᾠ அவᾞᾰᾁΆ அவரᾐ ᾁᾌΆபᾷதாᾞᾰᾁΆ ஆᾠத᾿ ᾂறினா᾽.
காதைலᾺ பιறி ᾁᾠᾸெதாைக ᾂ ᾠΆ கᾞᾷᾐ இᾐ

ᾷதிᾔΆ ெபாிேத

“நில

வானிᾔΆ உய᾽ᾸதᾹᾠ
நீாிᾔΆ ஆரளவிᾹேற”
இதைனேய ெபᾞᾸதைலவாிᾹ கᾞைணᾰᾁΆ ஒᾺபிᾌᾲ ெசா᾿லலாΆ.
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ஒᾞவ᾽ மιெறாᾞவாிடΆ ேகாபமாகᾰேகடா᾽: “ஏᾱக
உᾱக
ைபயᾹ
எᾹைனᾺேபாலேவ ேபசி எᾹைனᾺ ேபாலேவ நᾊᾷᾐ ேகᾢ ெசᾼகிறாᾹ. கᾶᾊᾷᾐ
ைவᾰகᾲெசாᾹேனᾹ. கᾶᾊᾲசீᾱகளா?”
கᾶᾊᾲேசᾹ ஒᾞ ᾙடாைளᾺேபாலᾺ ேபசி நᾊᾲசி நீᾜΆ ᾙடாளாயிடாேத
உனᾰᾁ ேவற ந᾿ல ஆ῀ கிைடᾰகᾢயா? எᾹᾠ கᾶᾊᾲேசᾹ. இனிேம உᾱகைள
மாதிாி எᾹ மகᾹ எᾐᾫΆ ெசᾼயமாடாᾹ.” ᾗகா᾽ ெசாᾹனவ᾽ ᾙகᾷதி᾿ அசᾌ
வழிᾸதᾐ. இᾺபᾊ மιறவ᾽கைள மடΆ தᾌகிறவ᾽க῀தாᾹ அதிகΆ உᾶᾌ.
“ஆமா,

ந᾿ல காாியᾱக῀ெசᾼᾐ மாιறாிடᾙΆ மதிᾺைப ெபᾠகிᾹறவ᾽க῀ ஒᾞ சில᾽தாᾹ
உᾶᾌ. அதி᾿ ெபᾞᾸதைலவ᾽ சிறᾺபிடΆ ெபᾠகிறா᾽.
1955ஆΆ வᾞடΆ ᾊசΆப᾽ மாதΆ ெபᾞᾸதைலவ᾽ ᾙத᾿வராᾼ இᾞᾸத காலΆ ெதᾹ
மாவடᾱகளி᾿ திᾋெரᾹᾠ ᾗயᾤΆ ேபᾼ மைழᾜΆ தாᾰகின. வானΆ பா᾽ᾷத சீைம
எனᾺபᾌΆ ராமநாதᾗரΆ மவாடᾷதி᾿ ெவ῀ளᾺ ெபᾞᾰகா᾿ பல᾽ ᾪᾊழᾸதன᾽. தᾱக῀
உடைமகைள எ᾿லாΆ இழᾸᾐ ப᾿லாயிரᾰகணᾰகான பாடாளி மᾰக῀ ேதைவயி᾿
ᾐᾊᾷதன᾽. அᾺேபாᾐ ெபᾞᾸதைலவ᾽ அᾺபᾁதிகைளᾺ பா᾽ைவயிடᾫΆ
பாதிᾰகᾺபடவ᾽கᾦᾰᾁ ஆᾠத᾿ ᾂறᾫΆ ஓேடாᾊ வᾸதா᾽. ஒᾞ கிராமᾷைத ᾙιறிᾤΆ
நீ᾽ ᾇ῁Ᾰᾐெகாᾶடᾐ. ெவளிᾷ ெதாட᾽ேப அιᾠᾺேபானᾐ. உணᾫᾰᾁᾰ ᾂட
வழியி᾿லாம᾿ மᾰக῀ பᾊனியா᾿ தவிᾷதன᾽. அைதᾰ ேக῀விᾺபட ெபᾞᾸதைலவ᾽
அவ᾽கᾦᾰᾁ நிவாரணΆ வழᾱக அதிகாாிகேளாᾌ ᾗறᾺபடா᾽. ஆனா᾿ ஊசலாᾊᾰ
ெகாᾶᾊᾞᾸத ஒᾞ பாலᾙΆ உைடᾸᾐேபானᾐ. அதிகாாிக῀ெபᾞᾸதைலவாிடΆ,
“அᾼயா இதιᾁ ேம᾿ கா᾽ ெச᾿லாᾐ அᾸத மᾰகᾦᾰᾁ நிவாரணΆ வழᾱᾁΆ பணிைய
நாᾱக῀ சில ேப᾽ கவனிᾷᾐᾰ ெகா῀கிேறாΆ. நீᾱக῀ ேவᾠ இடᾷᾐᾰᾁᾲ
ெச᾿ᾤᾱக῀”எᾹறா᾽க῀. ஆனா᾿ ெபᾞᾸதைலவ᾽ “அதிகாாிகேள எ᾿லாᾷைதᾜΆ
கவனிᾰகᾲ ெசா᾿ᾢ ேகாைடயிᾢᾞᾸேத நாᾹ உᾷதரᾫ ேபாடலாேம. மᾰகளிᾹ
கῃடᾷைத நாᾹேநரᾊயாᾺ பாᾰகᾎΆ. ேதைவயான நிவாரணᾷᾐᾰᾁ உடனᾊயாக
ஏιபாᾌ ெசᾼயᾎΆ. அவᾱகᾦᾰᾁ ஆᾠத᾿ ெசா᾿லᾎΆ அதனா᾿தாᾹ நாேன
வᾸேதᾹ”எᾹᾠ ெசா᾿ᾢயபᾊேய ேவᾊைய மᾊᾷᾐᾰ கᾊᾰ ெகாᾶᾌ தைலயி᾿
ᾙᾶடாᾆ கᾊᾰ ெகாᾶᾌ தᾶணீாி᾿ இறᾱகிவிடா᾽. அதிகாாிகᾦΆ ேவᾠ
வழியிᾹறி அவைரᾺ பிᾹ ெதாடர ேவᾶᾊயதாயிιᾠ. ெபᾞᾸதைலவாிᾹ இᾸதᾲ
ேசைவையᾺ பாராᾊᾺ ேபரறிஞ᾽அᾶணா திராவிட நாᾌ இதழி᾿ ஒᾞ கᾊதேம
எᾨதியிᾞᾸதா᾽.
“ேசாிக

῀, பாடாளிகளிᾹ ᾁ ᾊைசக῀. உழவ᾽ உழᾹᾠ கிடᾰᾁΆ ᾁᾲᾆக῀. இைவ

யாᾫΆ நாசமாகிவிடன. ᾪᾊ᾿ைல. வயᾢ᾿ைல. உ῀ளᾷதி᾿
ேவறி᾿ைல. ஆனா᾿ தΆபி,

திைகᾺபிᾹறி

நமᾐ ᾙதலைமᾲச᾽ காமராச᾽ அᾸத மᾰக῀ மᾷதியி᾿ இᾞᾰகிறா᾽. ெபᾞநாசᾷᾐᾰᾁ
ஆளான மᾰகளிᾹ கᾶணீைரᾷ ᾐைடᾷதிᾌΆ காாியᾷதி᾿ தீவிரமாக ஈᾌபᾊᾞᾰகிறா᾽
எᾹபைத எᾶᾎΆேபாᾐ இேதா எமᾰᾁ ஆᾠத᾿ அளிᾰக எமᾐ ᾙதலைமᾲச᾽
வᾸᾐ῀ளா᾽. எமᾐ கᾶணீைர காᾎகிறா᾽. தமᾐ கᾶணீைரᾲ சிᾸᾐகிறா᾽. ஆᾠதைல
அ῀ளிᾷ தᾞகிறா᾽. ேகாைடயிேல அம᾽Ᾰᾐ ெகாᾶᾌ உᾷதரᾫக῀ ேபாᾌΆ
ᾙதலைமᾲச᾽ அ᾿ல இவ᾽. மᾰகைள ேநாி᾿ சᾸதிᾰᾁΆ தைலவ᾽ எᾹᾠ மᾰக῀
வா῁ᾷᾐகிᾹறன᾽. தΆபி ெசா᾿ᾢᾷதாேன ஆக ேவᾶᾌΆ ᾙதலைமᾲச᾽ காமராசாிᾹ
ெபாᾠᾺᾗண᾽ᾲசி கᾶᾌ நாΆ ெபᾞைமᾺ பᾌகிேறாΆ.”
மιறவ᾽கைள நாΆ மதிᾺபᾐ மᾌம᾿ல. மιறவ᾽கᾦΆ
நடᾸᾐெகா῀ள ேவᾶᾌΆ.

நΆைம

மதிᾰᾁΆபᾊ
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ஒᾞ ெபாிய பணᾰகாராிᾹ பᾱகளாவி᾿ பல ேவைலᾰகார᾽க῀ இᾞᾸதா᾽க῀. அதி᾿
ஒᾞவᾔᾰᾁᾷ ேதாடᾷைத கவனிᾰᾁΆேவைல. நᾹறாக
மைழ
ெபᾼᾐ
ெகாᾶᾊᾞᾸததா᾿ ெசᾊகᾦᾰᾁᾷ தᾶணீ᾽ ஊιᾠΆ ேவைலைய ெசᾼயாம᾿
உகா᾽ᾸதிᾞᾸதாᾹ. இைதᾰ கவனிᾷᾐ விட ᾙதலாளி “ஏᾹ ெசᾊகᾦᾰᾁ தᾶணீ᾽
ஊιᾠΆ ேவைலைய நீ ெசᾼயவி᾿ைல”எᾹறா᾽. “மைழ ெபᾼகிறேத அᾼயா”எᾹறாᾹ
அவᾹ. “அைதᾺபιறி நீ ேயாசிᾰகᾰ ᾂடாᾐ. ᾁைட பிᾊᾷᾐᾰ ெகாᾶடாவᾐ தᾶணீ᾽
ஊιᾠΆேவைலையᾲ ெசᾼய ேவᾶᾌΆ”எᾹᾠ கடைள இடா᾽ அவ᾽. இᾺபᾊ
அறிவிᾹைமᾜΆ ᾁᾟரᾷதனᾙΆ ெகாᾶடவ᾽க῀ பணியாள᾽கைள வாᾊ
வைதᾺபா᾽க῀.
ெபᾞᾸதைலவ᾽ காமராச᾽ தᾹனிடΆ பணியாιறிய பணியாள᾽கைளᾰ ᾂட
தᾹைனᾺேபா᾿ பாவிᾷத பᾶபாள᾽. 1975ஆΆ வᾞடΆ வடஆιகாᾌ மாவடᾷதி᾿
ᾆιᾠᾺபயணΆ. இரᾫ 9-30 மணியிᾞᾰᾁΆ. ஆலᾱகாயΆ எᾹற சிιᾡ᾽. நிக῁ᾲசிᾰகாக
காாி᾿ ெசᾹᾠ ெகாᾶᾊᾞᾰகிறா᾽ தைலவ᾽. மணி எᾹபவ᾽ காைர ஓᾊ வᾞகிறா᾽.
ஆᾠᾙகΆ, சிவசாமிேபா᾿ இவ᾽கᾦΆ திறைமமிᾰக ᾊைரவ᾽க῀. இவ᾽க῀ ெவᾠΆ
ᾊைரவ᾽க῀ மᾌம᾿ல. தைலவாிᾹ தாயாகᾫΆ சேகாதாியாகᾫம இᾞᾸᾐ கᾶைண
இைம காᾺபᾐேபாலᾰ காᾷதவ᾽க῀.
அᾹᾠ தᾱᾁΆ விᾌதியிᾢᾞᾸᾐ ᾗறᾺபடதிᾢᾞᾸேத ᾊைரவ᾽ மணிைய ெபᾞᾸதைலவ᾽
கவனிᾷᾐᾰெகாᾶேட வᾸதா᾽. இᾹᾠ இவᾹ வழᾰகΆேபா᾿ இ᾿ைல. ஏேதா மாᾠத᾿
ெதாிகிறᾐ எᾹபைதᾰ கவனிᾷᾐ அவ᾽ காைர நிᾠᾷதᾺபா எᾹறா᾽. பிறᾁ உனᾰᾁ
எᾹன ெசᾼகிறᾐ எᾹᾠ ேகடா᾽. “அᾼயா! வயிᾠ ேகாளாᾠ ெசᾼகிறᾐ.
ᾁமᾊᾰெகாᾶᾌ வᾞகிறᾐ.” எᾹற ᾊைரவ᾽ காைர விᾌ இறᾱகிᾺேபாᾼ ᾁᾖெரᾹᾠ
வாᾸதி எᾌᾷதா᾽. பிᾷதᾰ ேகாளாᾠ அதிகமாக கᾶ விழிᾰகாேதᾹனா ேககிறியா எᾹᾠ
ெச᾿லமாகᾰ கᾊᾸᾐெகாᾶடா᾽ தைலவ᾽. ᾙகᾷைதᾰ கᾨவிᾰெகா῀. காιறாட
அᾺபᾊேய ெகாᾴசேநரΆ இᾞ. நிக῁ᾲசிᾰᾁᾰ ெகாᾴசΆ தாமதமாகᾰᾂட ேபாலாΆ எᾹᾠ
கனிவாகᾲெசாᾹனா᾽.
நிக῁ᾲசி ᾙᾊᾸᾐ திᾞΆபியேபாᾐ தைலவᾞᾰᾁ நிைறய ஆரᾴசᾺ பழᾱக῀
கிைடᾷதிᾞᾸதன. அைவகைள மணியிடΆ ெகாᾌᾷᾐ ேவᾠ எைதᾜΆ சாᾺபிடாேத.
ஆரᾴᾆᾺ பழᾷைத உாிᾷᾐᾲ சாᾺபிᾌவிᾌ நᾹறாக ஓᾼᾫ எᾌᾷᾐᾰெகா῀ எᾹᾠ
கனிேவாᾌ ᾂறினா᾽. இᾺபᾊ பணியாளைரᾜΆ மதிᾰᾁΆ பᾶᾗ மிᾰகவ᾽
ெபᾞᾸதைலவ᾽. ஏைழகைள மதிᾺபவ᾽கேள இைறவனா᾿ மதிᾰகᾺ பᾌகிறா᾽க῀.
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ேத᾽ᾫᾰ காலᾱகளி᾿ மாணவ᾽க῀ பாடᾱகைள நΆᾗவைத விட அதிகமாக
கடᾫைளᾷதாᾹ நΆᾗவா᾽க῀. ெகாᾴசமாகᾺ பᾊᾷதிᾞᾰகிேறᾹ. அதιᾁ῀ேளேய
ேக῀வி வரேவᾶᾌΆ எᾹᾠ ேவᾶᾊᾰெகா῀வா᾽க῀. பᾊᾰகாமேலேய இᾞᾸதவிᾌ
பாῄ பᾶணினா᾿ேதᾱகாᾼ உைடᾺபதாக பி῀ைளயாாிடΆ ேவᾶᾊᾰ ெகா῀வா᾽க῀.
ஆனா᾿ ஒᾞமாணவ᾽ பி῀ைளயாாிடΆ ேவᾶᾊயᾐ விேனாதமாக இᾞᾸதᾐ.
“பி῀ைளயாரᾺபா எ᾿லாᾰ ேக῀விகைளᾜΆ பᾊᾷᾐவிேடᾹ. எᾸதᾰ
ேக῀வி
ேகடாᾤΆ எᾨதிவிᾌேவᾹ. ᾓιᾠᾰᾁ ᾓᾠ மா᾽ᾰ வாᾱகிவிᾌேவᾹ. அᾸத நΆபிᾰைக
இᾞᾰகிறᾐ. ஆனாᾤΆ உᾹ ᾐைண ேவᾶᾌΆ. ஏᾹ ெதாிᾜமா? எனᾰᾁ காᾰகாᾼ
வᾢᾺᾗ ேநாᾼ உᾶᾌ. பாிைச எᾨᾐΆேபாᾐ அᾸத ேநாᾼ வᾸᾐ விடாம᾿ நீதாᾹ
பாᾐகாᾷᾐᾰ ெகா῀ள ேவᾶᾌΆ.” ஆக மனிதᾔᾰᾁ நΆபிᾰைக, ᾙயιசி, உைழᾺᾗ
எᾹᾠ எῂவளᾫ இᾞᾸதாᾤΆ அவைனᾜΆ மீறி சில காாியᾱக῀ நடᾸᾐ விᾌகிᾹறன.
அᾱேகதாᾹ அவᾔᾰᾁ மீறிய சᾰதி ஒᾹᾠ உᾶᾌ எᾹபᾐ உᾶைமயாகிறᾐ.
ஆலயᾱகᾦᾰᾁ அᾊᾰகᾊ ெசᾹᾠ வழிபாᾌ ெசᾼயாவிடாᾤΆ ஆᾹமீக உண᾽ᾫ
ெகாᾶடவ᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽. காமராசைர ஆᾹமீகᾷதி᾿ கᾶணᾹ எᾹᾠ வ᾽ணிᾷதா᾽
கவிஞ᾽ கᾶணதாசᾹ. காமராசாிᾹ பᾰதி எᾔΆேபாᾐ கடᾫ῀ பᾰதி, ேதசபᾰதி,
ᾁᾞபᾰதி எᾹᾠ ᾚᾹᾠ ேகாணᾱகளி᾿ அைமᾜΆ. ெபᾞᾸதைலவாிᾹ ஆசிᾰ காலᾷதி᾿
ᾗராண இதிகாசᾱகைளᾺ பரᾺᾗΆ திடΆ ஒᾹᾠ ெசய᾿படᾐ. சᾷயசபா எᾹற
ெபயாி᾿ ஒᾞ மᾹறΆ நிᾠவᾺபᾌ அதᾹ வழி கதாகாலேசபᾱக῀ நடᾷதᾺபடன.
அயராத பணிகᾦᾰᾁ நᾌேவᾜΆ ெபᾞᾸதைலவ᾽ வᾞைக தᾸᾐ ஊᾰகΆ தᾸதா᾽. பிற
மதᾱகைளᾜΆ மிகᾫΆமதிᾷதவ᾽, ேபணியவ᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽.
திᾞᾙᾞக கிᾞபானᾸத வாாியாாிᾹ ெசாιெபாழிவிᾹ ேபாᾐ ஒᾞ ᾆைவயான நிக῁ᾲசி
நடᾸதᾐ. அᾹைறய நிக῁ᾲசிᾰᾁ ெபᾞᾸதைலவ᾽ வரᾺேபாகிறா᾽ எᾹபைத
ᾙᾹᾂᾊேய அறிᾸதிᾞᾸத வாாியா᾽ ᾆவாமிக῀ சமயΆ பா᾽ᾷᾐ ஒᾞ ெசᾼதியிைன
ெவளியிடா᾽. எᾸதᾰ காாியᾷைத ஒᾺபைடᾷதாᾤΆ அைதᾲ சிறᾺபாக ெசᾼᾐ ᾙᾊᾺபவ᾽
ஆᾴசேநய᾽. காரணΆ அவ᾽ ஒᾞ பிரΆமᾲசாாி. பிரΆமᾲசாாிக῀தாᾹ தᾱகளிடΆ
ஒᾺபைடᾰகᾺபட காாியᾷைதᾲ சாியாகᾲ ெசᾼயᾰᾂᾊய ஆιறᾤΆ வ᾿லைமᾜΆ
ெபιறவ᾽க῀. அᾐ அᾸதᾰ காலᾷதில மᾌம᾿ல. இᾸதᾰ காலᾷᾐᾰᾁΆ ெபாᾞᾸᾐΆ.
இᾺபᾊ அவ᾽ ெசா᾿ᾢᾰ ெகாᾶᾊᾞᾸதேபாேத ெபᾞᾸதைலவ᾽ அᾱᾁ வᾸᾐ
ெகாᾶᾊᾞᾸதா᾽. ெசᾼதி ᾇ῁நிைலᾰᾁᾺ ெபாᾞᾷதமாக அைமᾸததா᾿மᾰக῀
மகி῁ᾲசியி᾿ ஆரவாரΆ ெசᾼதன᾽. பிரΆமᾲசாாி எᾹᾠ நாᾹ ᾁறிᾺபிடᾐ யா᾽ எᾹபைத
நீᾱக῀ ᾗாிᾸᾐெகாᾶᾋ᾽க῀ எᾹᾠ வாாியா᾽ ᾁறிᾺபிடᾐΆ மᾰகளிᾹ ஆரவாரᾷᾐᾰᾁ
அளேவ இ᾿ைல.

ᾰதி உைடயா᾽ காாியᾷதி᾿ பதறா᾽. விᾷᾐ ᾙைளᾰᾁΆ தᾹைமையᾺ ேபா᾿
விைனகைள ᾙᾊᾺப᾽”எᾹகிறா᾽ பாரதியா᾽. அதιᾁ எᾌᾷᾐᾰகாடாகᾷ திக῁Ᾰதவ᾽
ெபᾞᾸதைலவ᾽.
“ப
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ᾁᾞபᾰதி எᾹபᾐ மிகᾫΆ ᾙᾰகியமானᾐ. அᾐ இᾺேபாᾐ ᾁைறᾸᾐ வᾞவைத
அறிேவாΆ. அதιᾁ எᾹன காரணΆ எᾹபைத ஆராᾼᾸதா᾿ ஓ᾽ அᾊᾺபைட உᾶைம
ᾗாிᾜΆ. ᾙᾹெப᾿லாΆ ᾁᾞᾁல வாசᾷதி᾿ ᾁᾞ அம᾽ᾸதிᾞᾺபா᾽. மாணவ᾽க῀ நிᾹᾠ
ெகாᾶᾌ பாடΆ ேகபா᾽க῀. அதனா᾿ மாியாைத இᾞᾸதᾐ.இᾺேபாᾐ க᾿விᾰ
ᾂடᾱகளி᾿ ஆசிாிய᾽ நிᾹᾠ ெகாᾶᾊᾞᾰகிறா᾽. மாணவ᾽க῀ உகா᾽Ᾰᾐ பாடΆ
ேககிறா᾽க῀. அதனா᾿ மாியாைத ேபாᾼவிடᾐ. அதனா᾿தாᾹ இᾺபᾊெயாᾞ
சΆபவΆ நடᾸதᾐ. ஒᾞ மாணவ᾽ தᾹᾔைடய ஆசிாியைர மதியᾲ சாᾺபாᾌᾰᾁᾷ தᾹ
ᾪᾌᾰᾁ வᾞΆபᾊ அᾹேபாᾌ அைழᾷதா᾽. அதιᾁ ஆசிாிய᾽ காரணΆ ேகடா᾽.
அதιᾁ ைபயᾹ ெசாᾹன பதி᾿, “ேவᾠ ஒᾶᾎமி᾿ல சாி எᾱக அᾺபா ேநᾷᾐ ஒᾞ
அ᾿ேசஷᾹ நாᾼ வாᾱகி வᾸதா᾽. அᾸநிய᾽ வᾸதா᾿ கᾊᾲᾆᾰ ᾁதᾠΆனா᾽. அᾐ
உᾶைமயாᾹᾔ பாᾰகᾷதாᾹ உᾱகைள ᾂᾺபிᾌகிேறᾹ.”
ெபᾞᾸதைலவ᾽ அரசியᾢ᾿ பலᾞᾰᾁ ᾁᾞவாக இᾞᾸதவ᾽. அரசிய᾿ ᾒᾎᾰகᾱகைள
அவாிடΆ பᾊᾷதவ᾽க῀ அேநக᾽ ேப᾽. அவᾞᾰேக ᾁᾞவாக இᾞᾸதவ᾽ தீர᾽
சᾷதியᾚ᾽ᾷதி. தᾹᾔைடய ᾁᾞநாதாிடΆ அளவி᾿லாத பᾰதி ெகாᾶᾊᾞᾸதா᾽
ெபᾞᾸதைலவ᾽. எ᾿லா அரசிய᾿ ᾒᾎᾰகᾱகைளᾜΆ ஒᾞ சீடᾔᾰᾁ உாிய பணிேவாᾌ
அவாிடமிᾞᾸᾐ அறிᾸᾐெகாᾶடா᾽. அᾐ ேபாலேவ காமராச᾽ காᾌΆ அரசிய᾿
சாᾐ᾽யதைதᾰ கᾶᾌ வியᾸᾐ ேபானா᾽ ᾁᾞநாத᾽. அதனா᾿தாᾹ வாᾼᾺᾗ வᾞΆேபாᾐ
தனᾰᾁᾰ கிைடᾰக ேவᾶᾊய பதவிையᾰ ᾂட காமராசᾞᾰᾁ விᾌᾰ ெகாᾌᾷதா᾽
சᾷதியᾚ᾽ᾷதி. 1940ஆΆ ஆᾶᾌ தமி῁நாᾌ காᾱகிரῄ கமிᾊᾷதைலவ᾽ பதவிᾰᾁ
மிᾁᾸத ேபாᾊயிᾞᾸதᾐ. சᾷதியᾚ᾽ᾷதி தாᾹ ேபாᾊயிᾢᾞᾸᾐ விலகி காமராசைரᾷ
ேத᾽தᾢ᾿ நிιக ைவᾷதா᾽. அேதாᾌ மᾌம᾿ல. அவரᾐ ெவιறிᾰகாக அᾞΆபாᾌபᾌ
உைழᾷதா᾽. ெவιறிᾜΆ ேதᾊᾷ தᾸதா᾽. திᾞᾲசியி᾿ நடᾸத ஒᾞ ெபாᾐᾰ ᾂடᾷதி᾿
ைவᾷᾐ காமராசைர மᾰகᾦᾰᾁ அறிᾙகᾺபᾌᾷதிᾺ ேபᾆΆேபாᾐ சᾷதியᾚ᾽ᾷதி இῂவாᾠ
ᾁறிᾺபிடா᾽.
காமராச᾽ ஆ᾽வΆ மிᾰகவ᾽, சிறᾸத ெதாᾶட᾽, ஆιற᾿ மிᾁᾸதவ᾽. ேந᾽ைமயானவ᾽. ஒᾞ
காலᾷதி᾿ இவ᾽ ெசᾹைனᾰ ேகாைடயி᾿ ᾙத᾿வராக அமரᾺேபாகிறா᾽. 1954ஆΆ
ஆᾶᾌ ஏᾺர᾿ 13ஆΆ ேததி தமி῁ வᾞட பிறᾺபᾹᾠ சᾷதியᾚ᾽ᾷதியிᾹ வாᾰᾁ பᾢᾷதᾐ.
தனᾐ ᾁᾞநாதாிடΆ தாᾹ ெகாᾶᾊᾞᾸத பᾰதிைய மிகᾲ சாியாக ெவளிᾰகாᾊனா᾽
ெபᾞᾸதைலவ᾽. ᾙத᾿வராக பதவிேயιறᾐΆ காᾸதியᾊகளிᾹ சிைலᾰᾁ மாைல
அணிவிᾷᾐவிᾌ ேநராக சᾷதியᾚ᾽ᾷதியிᾹ இ᾿லΆ ெசᾹறா᾽. அᾺேபாᾐ சᾷதியᾚ᾽ᾷதி
இயιைக எᾼதியிᾞᾸதா᾽. அவரᾐ ᾐைணவியாாிடΆ ஆசி ெபιᾠᾷ திᾞΆபினா᾽
ெபᾞᾸதைலவ᾽.

ᾁᾞபᾰதி ெகாᾶடவ᾽கᾦΆ ᾁᾞஅᾞ῀ ெபιறவ᾽கᾦΆ உய᾽ᾫ ெபᾠவ᾽ எᾹபதιᾁᾺ
ெபᾞᾸதைலவாிᾹ வா῁ᾰைகேய சாᾹᾠ.
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பᾊᾷᾐᾺ படΆ ெபιற இைளஞ᾽க῀ சில᾽ சாைலயி᾿ நடᾸᾐ ெகாᾶᾊᾞᾸதா᾽க῀.
அவ᾽கைளᾲ சᾸதிᾷத ஒᾞ நிᾞப᾽ எதி᾽காலᾷதி᾿ எᾹன ெசᾼயலாΆ எᾹᾠ திடΆ
ைவᾷதிᾞᾰகிறீ᾽க῀ எᾹᾠ ேகடா᾽. எதி᾽காலᾷதி᾿ எᾹன ஆேவாΆᾔ எᾱகᾦᾰேக
ெதாியவிலைல எᾹறா᾽க῀. தᾹனΆபிᾰைக இ᾿லாததா᾿ வᾸத தகராᾠ இᾐ. ஒᾞவ᾽
இᾹெனாᾞ இைளஞாிடΆ இᾺேபாᾐ எᾹன ெசᾼᾐ ெகாᾶᾊᾞᾰகிறீ᾽க῀ எᾹᾠ
ேகடா᾽. அᾺபாᾫᾰᾁ உதவியாக இᾞᾰகிேறᾹ எᾹᾠ பதி᾿ வᾸதᾐ. அᾺபா எᾹன
ெசᾼகிறா᾽? எᾹற அᾌᾷᾐ ேக῀விᾰᾁ அᾺபா ᾆΆமாதாᾹஇᾞᾰகிறா᾽ எᾹᾠ பதி᾿
வᾸதᾐ. உைழᾺபி᾿ நΆபிᾰைகயி᾿லாததா᾿ வᾸத விைளᾫ இᾐ.
ெபᾞᾸதைலவ᾽ காமராச᾽ தᾹனΆபிᾰைகயிᾹ சிகரமாகேவ திக῁Ᾰதா᾽. எᾸத
நிைலயிᾔΆ ᾐᾹபᾷைதᾰ கᾶᾌ ᾐவᾦΆ நிைல அவᾞᾰᾁ ஏιபடதி᾿ைல. 1967இ᾿
காᾱகிரῄ ெச᾿வாᾰᾁ இழᾰக, காமராசᾞΆ ேதாιᾠᾺ ேபாகிறா᾽. மாιᾠᾰ கசிᾷ
தைலவ᾽க῀ ᾂட ெபᾞᾸதைலவ᾽ ேதாιᾁΆ நிைல ஏιபᾊᾞᾰகᾰ ᾂடாெதᾹேற
வᾞᾸதின᾽. ஆனா᾿ ெபᾞᾸதைலவ᾽ அைதᾷ ேதா᾿வி எᾹᾠ எᾶணாம᾿
ஜனநாயகᾷதிᾹ ெவιறி எᾹேற மகி῁Ᾰதா᾽. இᾷதைகய சிᾸதைன மாெபᾞΆ
தைலவᾞᾰேக ஏιபᾌΆ.
திᾞ.லா᾿பகᾑ᾽ சாῄதிாி பிரதமராᾼ இᾞᾸத ேபாᾐ, ெட᾿ᾢயி᾿ தᾱகியிᾞᾸத
ெபᾞᾸதைலவைரᾰ ெகாைல ெசᾼய ᾙயιசி ேமιெகா῀ளᾺடᾐ. அதிᾢᾞᾸᾐ தᾺபிய
ெபᾞᾸதைலவ᾽ தᾹனΆபிᾰைக இழᾰகவி᾿ைல. அரசியைலᾷ ᾐறᾰகவிலைல. தாᾰக
வᾸதவ᾽கைளᾰ ேகாபிᾷᾐ அறிᾰைகᾜΆ விடவி᾿ைல. அவரᾐ பணிகளி᾿ ேவகΆ
ᾂᾊயேத தவிரᾰ ᾁைறயவி᾿ைல. கசியி᾿ ேச᾽Ᾰᾐ உடேன பதவிᾰᾁ வரேவᾶᾌΆ
எᾹᾠ ஆைசᾺபᾌபவ᾽கைளᾺ பா᾽ᾷᾐ அவ᾽ ெசாᾹனா᾽. “எᾹனா᾿ காᾷதிᾞᾰக
ᾙᾊயாᾐ. உடேன பதவியி᾿ உகார ேவᾶᾌெமᾹறா᾿ ᾙᾊᾜமா? ெந᾿ைல
இᾹைறᾰᾁ விைதᾷᾐ விᾌ நாைளᾰேக அᾠவைட ெசᾼய ேவᾶᾌெமᾹறா᾿
சாᾷதியᾺபᾌமா?”

ιᾠ இᾹᾠ நாைள எᾹᾠ ᾙᾰகாலᾷைதᾜΆ உண᾽Ᾰᾐ வா῁ᾰைகயி᾿ நΆபிᾰைக
ைவᾰக ேவᾶᾌΆ”எᾹᾠ இைளஞ᾽கᾦᾰᾁ அறிᾫைர ᾂறினா᾽. தாᾹ தளராம᾿
இᾞᾺபᾐ மᾌம᾿ல. தᾹைன நΆபியிᾞᾺபவ᾽கைளᾜΆ தளரவிடாம᾿ பாᾐகாᾺபவ᾽
ெபᾞᾸதைலவ᾽.
“ேந

ஒᾞᾙைற நாகᾺபᾊனΆ ஒᾼ.எΆ.சி.ஏ-யிᾹ சா᾽பி᾿ பாரதியாாிᾹ படᾷதிறᾺᾗ விழா
ஒᾹᾠ நடᾸதᾐ. அனᾸதராமᾹ எᾹபவ᾽ பாரதியாாிᾹ பாட᾿கைளᾺபாᾌமாᾠ
பணிᾰகᾺபடா᾽. பாரத ேதசெமᾹᾠ ெபய᾽ ெசா᾿ᾤேவாΆ எᾹற பாடைலᾺ பாᾊ

வᾞΆ ேபாᾐ ஓாிடᾷதி᾿ மறதியா᾿ பாட ᾙᾊயாம᾿ திᾶடாᾊனா᾽ அவ᾽. உᾶைமக῀
ெசᾼேவாΆ பல வᾹைமக῀ ெசᾼேவாΆ எᾹᾠ அᾸத வாிைய ேமைடயிேலேய
எᾌᾷᾐᾰெகாᾌᾷதா᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽. அைவேயா᾽ அைனவᾞΆ ஆᾲசாியᾺபடன᾽.
நΆபிᾰைக இᾞᾸதா᾿
நதி மீᾐΆ நைடேபாடலாΆ
ெவΆபி ᾪழாம᾿ விதிையᾜΆ ெவ᾿லலாΆ
எΆபிᾰᾁதிᾷᾐ நிலாᾫᾰᾁ ஒᾞ ᾙᾷதΆெகாᾌᾰகலாΆ
அᾷதைகய நΆபிᾰைகயிᾹ நாயகராகᾷதிக῁Ᾰதவ᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽.

61. ;
;< @ F
F  8
8

நாᾌᾺபιᾠ ஒᾹைறேய ᾚᾲசாக நிைனᾷᾐ வா῁Ᾰதவ᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽. நாைடேய
ᾪடாᾰகி வா῁Ᾰதவ᾽ அவ᾽; தாையᾰ காᾊᾤΆ தாᾼ நாᾊᾹ மீᾐ பாசΆ ைவᾷதவ᾽.
அவரᾐ அᾹைனயா᾽ தனᾐ மகைனᾺ பιறிᾺ ᾗலΆபிய ᾗலΆப᾿ நΆ மனைத உᾞக
ைவᾰᾁΆ. அவᾹ நாᾌᾰகாக உைழᾰகிறᾐ எனᾰᾁ சᾸேதாஷΆதாᾹ. ஊᾞᾰᾁ
ராஜாᾹனாᾤΆ தாᾼᾰᾁᾺ பி῀ைளதாேன. ஆனா இᾱக வᾸதா ஒᾞ நிமிஷΆதாᾹ
நிιபாᾹ.
ᾪᾌᾰᾁ῀ேள
வᾞΆேபாேத
எᾹனΆமா
சᾫᾰகியமாΆனாᾹ.
அᾺபᾊᾰேகᾌᾰகிேட உ῀ள வᾞவானா. வᾸத ᾆவேடாட ெதᾞᾺபᾰகமா திᾞΆபி
நாᾹ வ᾽ேறΆமாᾹᾔ ᾗறᾺபᾌ விᾌவாᾹ. ஆற அமர அΆமா ᾂட ேபசᾰᾂட
அவᾔᾰᾁ ேநரமி᾿ல. அவᾔᾰᾁ ஒᾞ க᾿யாணᾷைதᾺ பᾶணி வᾲᾆடᾔΆᾔ
எῂவளேவா ஆைசᾺபேடᾹ. கைடசி வைரᾰᾁΆ அᾸத ஆைச நிைறேவறல.
தᾹைனᾜΆ தᾹ ᾁᾌΆபᾷதாைரᾜΆ நிைனயாᾐ நாᾌᾰெகᾹேற தᾹைன
அ᾽Ὰபணிᾷதவ᾽ அவ᾽. அவரᾐ பிறᾸத நா῀ விழாவி᾿ பாடᾺபட கவிைத ஒᾹைற
இᾱேக ᾁறிᾺபிடலாΆ.
காᾱகிரைச ஏιறா᾽
ராைடயிேல ᾓιறா᾽
அᾹைனயாைரᾺ ேபணவி᾿ைல
அᾹᾗᾷ தᾱைக பா᾽ᾰகவி᾿ைல
எᾹᾔயிேர மᾰகெளᾹᾠ வா῁Ᾰᾐ விடா᾽
பாரத நாᾊᾹ மிக உய᾽Ᾰத படமான பாரத ரᾷனா படΆ ெபιறவ᾽ காமராச᾽.
விᾞᾐபᾊயி᾿ ஒᾞ வியாபாாியிᾹ மகனாகᾺ பிறᾸதவ᾽ நிக῁ᾷதிய சாதைன இᾐ.
இதιᾁᾰ காரணΆ அவᾞைடய நாᾌᾺ பιேற.
பா᾿ ᾗளிᾺபிᾔΆ
பக᾿ இᾞளிᾔΆ
நா᾿வைக ேவத
ெநறி மாறிᾔΆ
தாᾹ திாியாᾲᾆιறΆ

ெகா῀ைகᾺ பிᾊᾺபாள᾽ பιறிᾺ ᾗறநாᾕᾠ ᾂᾠΆ படᾺபிᾊᾺᾗ இᾐ. இதιᾁ
இலᾰகணமாகᾷ திக῁Ᾰதவ᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽.
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ஒᾞ காலᾷதி᾿ ெசᾹைனயி᾿ ᾁᾊயிᾞᾰக வாடைக ᾪᾌ கிைடᾺபேத ெபᾞΆபாடாக
இᾞᾸததாΆ. அைதெயாᾊ ஒᾞ நிக῁ᾲசி ெசா᾿லᾺபᾌவᾐᾶᾌ. மயிலாᾺᾘ᾽
ெதᾺபᾰᾁளᾷதி᾿ தவறி விᾨᾸᾐவிட ஒᾞவᾹ நீᾲச᾿ ெதாியாததா᾿ தᾶணீாி᾿ ᾚ῁கிᾷ
தᾷதளிᾷᾐᾰ ெகாᾶᾊᾞᾸதாᾹ. கைரயி᾿ ேபான ஒᾞவᾹ “யாரᾺபா நீ? உᾹ ெபய᾽
எᾹன? எᾸதᾷ ெதᾞ? ᾪᾌ நΆப᾽ எᾹன?” எᾹᾠ விசாாிᾷதா᾽. “அெத᾿லாΆ அᾺᾗறΆ
ெசா᾿கிேறᾹ. ᾙதᾢ᾿ எᾹைனᾰ காᾺபாιᾠᾱகேளᾹ”எᾹறாᾹ. “ᾙதᾢ᾿ உᾹ
விலாசᾷைதᾲ ெசா᾿”எᾹறாᾹ கைரயிᾢᾞᾸதவᾹ. தᾶணீாி᾿ கிடᾸதவᾹ திᾰகிᾷ திணறி
விலாசᾷைதᾲ ெசாᾹனாᾹ. அῂவளᾫதாᾹ அவைன அΆேபா எᾹᾠ விᾌ விᾌ அநᾷ
விலாசதைத ேநாᾰகி ஓᾊனாᾹ விசாாிᾷதவᾹ. ᾪᾌᾰகாராிடΆ “உᾱக῀ ᾪᾊ᾿ ᾁ
ᾊயிᾞᾸதவ᾽ மயிலாᾺᾘ᾽ ᾁளᾷதி᾿ விᾨᾸᾐ விடா᾽. அᾸத ᾪைட எனᾰᾁ வாடைகᾰᾁ
ெகாᾌᾱக῀”எᾹறாᾹ. “அᾐ ᾙᾊயாேத அைர மணி ேநரᾷᾐᾰᾁ ᾙᾸதி ஏιகனேவ ஒᾞவ᾽
அதιᾁ அவாᾹῄ ெகாᾌᾷᾐவிடா᾽. அவ᾽தாᾹ இதιᾁ ᾙᾸதி ᾁᾊயிᾞᾸதவைர
ெதᾺபᾰᾁளᾷதி᾿ த῀ளி விடாராΆ. அவ᾽ உᾠதி ெசாᾹன பிறᾁதாᾹ அவாᾹῄ
வாᾱகிேனᾹ.” ᾆயநலᾷᾐᾰகாக மιறவ᾽கைள ேநாக ைவᾺபᾐ தாᾹமனித இய᾿ᾗ.
மιறவ᾽க῀ நலᾔᾰகாகத தᾹைன ேநாகைவᾷᾐᾰெகா῀வᾐ தாᾹ காᾸதியΆ.
க᾽ம ᾪர᾽ காமராச᾽ அவ᾽கᾦᾰᾁᾰ கᾠᾺᾗᾰ காᾸதி எᾹற ெபய᾽ உᾶᾌ. உ῀ளᾷ
ᾑᾼைமயி᾿, அகிΆைச உண᾽வி᾿ மனிதாபிமானᾷதி᾿, ஏைழகைள ேநசிᾷததி᾿
காமராச᾽ காᾸதியᾊக῀ ேபாᾹறவேர. ேம᾿ சைடையᾰ கழιறிவிᾌ ைகயி᾿ ஓ᾽
ஊᾹᾠ ேகாைலᾰ ெகாᾌᾷᾐ விடாா᾿ காமராச᾽ காᾸதியாகேவ மாறிவிᾌவா᾽ எᾹᾠ
எᾨᾷதாள᾽ சாவி ெசாᾹனᾐ மிகᾺெபாᾞᾷதΆதாᾹ. தமிழகᾷதி᾿ ெபᾞᾸதைலவ᾽ ெசᾼத
ஆசி மᾰக῀ நலைனேய ᾁறிᾰேகாளாகᾰ ெகாᾶᾊᾞᾸதᾐ. ᾙᾨ உாிைம, வᾠைம
ஒழிᾺᾗ, சமவாᾼᾺᾗ, அறியாைம ேபாᾰக᾿ எᾹற ஜனநாயகᾺ பᾶᾗகைள
அᾊᾺபைடயாகᾰெகாᾶடᾐ அவரᾐ ஆசி. வᾹᾙைறைய, அடᾰᾁᾙைறையᾰ
ைகயாளாம᾿ சமத᾽ம ஆசிைய அைமᾰக இயᾤΆ எᾹᾠ உᾠதியாக நΆபினா᾽.
ஜனநாயக ேசாஷᾢசΆ எᾹற ெகா῀ைக வᾁᾰகᾺபᾊᾞᾸதாᾤΆ ெபய᾽ விளᾰகᾷைத
விட ெசயலாᾰகᾷதிιேக சிறᾺபிடΆ ெகாᾌᾷதா᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽ காமராச᾽.
“நாᾊᾤ῀ள ேகாᾊᾰகணᾰகான மᾰக῀ சம உாிைமᾜΆ, சமவாᾼᾺᾗᾰகᾦΆ ெபιᾠ
வாழ ேவᾶᾌΆ. அதιᾁᾺ பயᾹபᾌΆ திடᾷதிᾹ ெபய᾽ எᾐவாக இᾞᾸதாெலᾹன?”
எᾹறா᾽. அவ᾽ சடᾙΆ விதிᾙைறகᾦΆ மᾰகᾦᾰகாக ஏιபடைவ. சடᾷதிιகாகᾫΆ
விதிᾙைறகᾦᾰகாகᾫΆ மᾰக῀ இ᾿ைல எᾹபᾐ அவரᾐ ெகா῀ைக.
மιறவ᾽கைள அᾊᾰகᾊ மᾹனிᾷᾐ விᾌ, உᾹைன மᾌΆ ஒᾞ நாᾦΆ மᾹனிᾰகாேத.
இᾐேவ மாமனித᾽களிᾹ தாரக மᾸதிரΆ.
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ெட᾿ᾢᾰᾁ ேவைலᾰᾁᾺ ேபான ஒᾞவᾹ. தᾹ தாயாᾞᾰகாக 500 ᾟபாᾼᾰᾁᾺ ᾗடைவ
வாᾱகி அᾔᾺபினாᾹ. உᾶைமயான விைலைய எᾨதினா᾿ ஊதாாிᾷதனமாக ெசலᾫ
ெசᾼᾐவிடாேய எᾹᾠ அΆமா திᾌவா᾽க῀ எᾹᾠ பயᾸᾐ ᾗடைவயிᾹ விைல 300
ᾟபாᾼ எᾹᾠ எᾨதினாᾹ. அᾌᾷத வாரΆ அவனᾐ அΆமாவிடமிᾞᾸᾐ கᾊதΆ வᾸதᾐ. நீ
அᾔᾺபிய ᾗடைவைய 400 ᾟபாᾼᾰᾁ விιᾠ விேடᾹ. அதιᾁ இᾱᾁ ந᾿ல ᾊமாᾶட
உ῀ளᾐ. இᾹᾔΆ பᾷᾐᾺ ᾗடைவகைள உடேன அᾔᾺபᾫΆ. இᾺபᾊ எைதᾜΆ
லாபமாᾰகᾷ ᾐᾊᾺபᾐ ெபாᾐவான மனித இய᾿ᾗ. இதிᾢᾞᾸᾐ மாᾠபᾌ நிιபவ᾽க῀
ஒᾞ சிலேர. அதி᾿ ெபᾞᾸதைலவ᾽ காமராச᾽ ᾙதᾹைமயானவ᾽.
ஆராᾼᾲசி மணி கᾊ ஆᾶட ᾙιகாலᾷ தைலவ᾽க῀ ேபாலேவ ஏைழகளிᾹ
ᾁைறகைளᾰ ேகடறிய எᾺேபாᾐΆ தᾹ ᾪᾌᾰ கதைவᾷ திறᾸᾐ ைவᾷதிᾞᾸதா᾽ க᾽ம
ᾪர᾽ காமராச᾽. காண வᾞேவாைர உடᾹ இᾞᾺபவ᾽ தᾌᾷதா᾿ அவ᾽கைளᾰ கᾶᾊᾷᾐ,
“கᾸதா அவைர வர விᾌᾹேனᾹ. அவ᾽ வரᾌᾹேனᾹ.” எᾹᾠ ᾂறி ᾁைற ேகக
ᾙᾸᾐΆ கᾞைணᾷ தைலவராகேவ அவ᾽ விளᾱகினா᾽. இᾐ ᾁறிᾷᾐ ெந᾿ைல மாவட
ᾆதᾸதிரᾺ ேபாராட ᾪர᾽ ேசாமயாஜுᾤ ᾂᾠகிறா᾽.

Ᾱ இ᾿லேம ஒᾞ ேதசிய இ᾿லΆ தாᾹ. ᾙᾹᾗறᾰ கதᾫக῀ சாᾷதᾺபᾌவேத
இ᾿ைல ஒᾞ தைலவ᾽ இறᾸத பிறேக அவ᾽ வா῁Ᾰத இ᾿லᾷைத
நாᾌடைமயாᾰᾁவா᾽க῀. ஆனா᾿ காமராசைரᾺ ெபாᾠᾷதவைர அவ᾽ வா῁Ᾰத
காலᾷதிேலேய அவரᾐ உ῀ளᾙΆ இ᾿லᾙΆ நாᾌடைமயாகியிᾞᾸதன.”
“இவாி

ெபᾞᾸதைலவ᾽ ᾂᾠகிறா᾽, “ேகாᾊ ைவᾷதிᾞᾺபவைனᾰ ேகாᾋῄவரᾹ எᾹᾠ
ᾗக῁கிறா᾽க῀. பணΆ பைடᾷதவᾹ எᾹபதιகாக ஒᾞவைன கடᾫளாᾰகி விᾌΆ இᾸதᾺ
ᾗᾷதி நᾹைமையᾷ தராᾐ.”
தமி῁நாைட ெவ῀ளΆ பாதிᾷத ஒᾞ சமயΆ அῂவிடᾷைதᾺ பா᾽ைவயிட
அதிகாாிகᾦடᾹ ெசᾹறா᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽. அதிகாாிக῀ தᾌᾷᾐΆ தᾶணீாி᾿ இறᾱகி
ெவᾁᾑரΆ ெசᾹᾠ விடா᾽. ஒᾞ ᾙத᾿வரா இᾺபᾊᾲ ெசᾼவᾐ? சΆபிரதாயΆ
எᾹனாவᾐ எᾹᾠ அதிகாாிக῀ ைகையᾺ பிைசᾸதன᾽.
இைத ேநாி᾿ பா᾽ᾷத சᾫᾸதரபாᾶᾊயᾹ எᾹபவ᾽ ஒᾞ ேபᾊயி᾿ ᾂᾠகிறா᾽.

ᾰெகாᾶேடயிᾞᾸத ெபᾞᾸதைலவ᾽ திᾋெரᾹᾠ ேவᾊைய மᾊᾷᾐᾰ
கᾊᾰெகாᾶᾌ ேம᾿ ᾐᾶைட எᾌᾷᾐ ᾙᾶடாᾆ கᾊᾰெகாᾶᾌ மட மட ெவᾹᾠ
தᾶணீᾞᾰᾁ῀ இறᾱகி விடா᾽.”
“ேபசி

இᾺபᾊᾺபட கடைம ᾪர᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽.
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இᾸத உலகᾷதிேல ஒᾞ ெகட பழᾰகᾙΆ இ᾿லாத ஒᾞவைனᾺ பா᾽ᾰகேவ ᾙᾊயேல
எᾹᾠ ஒᾞ ெபாியவ᾽ கᾌைமயாகᾰ ᾁைறபᾌᾰெகாᾶடா᾽.
பᾰகᾷதி᾿ இᾞᾸத இைளஞᾹெபாᾐவா அᾺபᾊᾲெசா᾿லாதீᾱக. நாᾹ
இ᾿ைலயா?.” எᾹறாᾹ.

“உடேன
“த

Άபி,நீ சிகெர,ᾖᾊ, மᾐ ஏதாவᾐ ᾁᾊᾺபியா?”

“ேநா”

ᾊ, ெவᾷதிைல பாᾰᾁ? காஃபி, ᾋ?”

“ெபா
“அ

Ᾰத பᾰகேம திᾞΆப மாேடᾹ.”

“ேபாக
“இ

ᾌΆ. மாᾐ, திᾞᾌ, ேமாசᾊ, வᾹெசா᾿”

᾿ேல சா᾽, அᾐ மாதிாி எᾐᾫேம இ᾿ைல”

“ஆ

ᾲசாியமா இᾞᾰேக. ஒᾞ ெகட பழᾰகᾙΆ இ᾿ைலயா உᾹகிேட”

“ஒேர

ஒᾞ ெகட பழᾰகΆ தாᾹ சா᾽. ெபாᾼ மᾌΆ ெசா᾿ேவᾹ”எᾹறாᾹ இைளஞᾹ.

இᾺபᾊ ெபாᾼைமையேய வா῁ᾰைகயாகᾰ ெகாᾶடவ᾽க῀ மᾷதியி᾿ உᾶைம ஒᾹைற
மᾌேம உைரᾷᾐ வா῁Ᾰதவ᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽.

ᾁᾙதΆ வார இதழி᾿, ேக.ஆ᾽.நாய᾽ எᾹபவ᾽இᾸதியாᾫᾰᾁΆ இலᾱைகᾰᾁΆ இைடேய ஓ᾽ ஒᾺபᾸதᾷைதேய ᾙᾊᾷᾐᾰெகாᾶᾌ
ெசᾹைன திᾞΆபினா᾽. அᾺேபாைதய பாரதᾺ பிரதம᾽ லா᾿பகᾑ᾽ சாῄதிாி,
ராᾳபவனி᾿ நிᾞப᾽ ᾂடΆ நடᾸதᾐ. தιேபாைதய ஒᾺபᾸதᾷைத அᾌᾷᾐ இலᾱைகயி᾿
ஆசிᾰᾁ வᾞΆ அரசிய᾿ கசியின᾽ மதிᾷᾐᾰ காᾺபாιᾠவா᾽களா? எᾹᾠ
சாῄதிாியிடΆ ேகடன᾽. அதιᾁ சாῄதிாி சιᾠᾷ தயᾱகினா᾽. ஆனா᾿
ெபᾞᾸதைலவ᾽ மிகᾫΆ அழகான ெதளிவான ஆᾱகிலᾷதி᾿ பதிலளிᾷதா᾽.
“Don’t go and print such suggestions in the paper. This is an agreement signed by two
Democratic Governments, just as any Democratic Government in India would honour this
agreement. We expect any successor Government in ceylon to honour this agreement”

ெபᾞᾸதைலவ᾽.

எᾹறா᾽

“I agree with kamaraj Ji”

எᾨதியிᾞᾸதா᾽.

சாῄதிாி மகி῁ᾫடᾹ ᾂறினா᾽ எᾹᾠ ᾁᾙதΆ ஏᾊ᾿

உ῀நாᾌ
விவகாரᾱகளி᾿
மᾌமிᾹறி
ெவளிநாᾌ
விவகாரᾱகளிᾤΆெபᾞᾸதைலவாிᾹ அரசிய᾿ ஞானΆ ெதளிவாக திடவடமாக
இᾞᾸதᾐ எᾹபதιᾁ இᾐ சாᾹᾠ.
1966ஆΆ ஆᾶᾌ பிᾺரவாியி᾿ ெஜᾼᾺᾘாி᾿ காᾱகிரῄ மகாசைபᾰ ᾂடΆ நடᾸதᾐ.
விைலகைள ᾪ῁ᾲசியைடயᾲெசᾼᾐ பாமரᾞᾰᾁ அᾷதியாவசியமான ெபாᾞகைளᾷ தர
அரசாᾱகΆ உடனᾊயாக நிைறயᾷ ெதாழி᾿கைள ேமιெகா῀ள ேவᾶᾌΆ எᾹᾠ
ெபᾞᾸதைலவ᾽ ேகᾌᾰெகாᾶடா᾽.
ெபாᾞளாதாரᾷ ᾐைறகளி᾿ ஒᾞ நிைலயான தᾹைம ஏιபடᾫΆ சிᾰகன
நடவᾊᾰைககைள ேமιெகா῀ளᾫΆ மᾷதிய மாநில அரᾆக῀ நடவᾊᾰைககைள
ேமιெகா῀வᾐ அவசியΆ. இதιᾁᾺ ெபாᾐமᾰகளிᾹ ஒᾷᾐைழᾺᾗ ேதைவ
எᾹᾠΆெபᾞᾸதைலவ᾽ தனᾐ தைலைம உைரயி᾿ ேபசினா᾽. அவரᾐ ேபᾲசி᾿ இᾞᾸத
தீ᾽ᾰக தாிசனΆ மᾰகளிᾹ சிᾸதைனையᾷ ᾑᾶᾊயᾐ.
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நீᾶட நாைளᾰᾁᾺ பிறᾁ இரᾶᾌ நᾶப᾽க῀ சᾸதிᾷᾐᾰெகாᾶடா᾽க῀.

Ὰபா உᾹ ைபயᾹ எᾺபᾊ இᾞᾰகிறாᾹ?” எᾹᾠ நᾶப᾽ ேகக,

“வா

Ᾱ ெபாிய ᾁᾊகாரᾹ. ஊ᾽ேல ரᾫᾊகேளாட ெதாட᾽ᾗ, அᾊதᾊ, ᾆΆமாேவ இᾞᾰக
மாடாᾹ”
“அவ

ᾞᾷத ᾙயιசிᾰகிறᾐ தாேன?”

“தி

ῂவளேவா ᾙயιசிᾷᾐΆ ᾙᾊயேல. எᾸத ேவைலயி᾿ ேச᾽ᾷதாᾤΆ நீᾊᾰக மாடாᾹ.
அதாᾹ நாேன தᾶணி ெதளிᾲசி விᾌேடᾹ.”

“எ

“பரவாயி
“எ

᾿ைல. இᾺப எᾸத கசியிேல எΆ.எ᾿ஏ.வா இᾞᾰகிறா᾽”எᾹறா᾽.

Ᾰதᾰ கசி ஆசியிேல இᾞᾰேகா? அᾐேலதாᾹ இᾞᾺபாᾹ”எᾹறா᾽.

இᾺபᾊ ᾆயலாபᾷᾐᾰகாக அரசியᾢ᾿ இᾞᾺபவ᾽க῀ பல᾽. ஆனா᾿ எᾸதᾰ கசிᾰகார᾽
எᾹறாᾤΆ அவ᾽களிடᾙΆ அᾹᾗ ெசᾤᾷᾐபவ᾽ தைலவ᾽.
ெசᾹைன-தாΆபரΆ ᾁᾊைசவாசிகᾦᾰᾁᾺ படா தரேவᾶᾌΆ எᾹᾠ கΆᾝனிῄᾌ
கசிᾷ தைலவ᾽ ப.ஜீவானᾸதΆ ேபாராᾊᾰெகாᾶᾊᾞᾸதா᾽. அᾺேபாᾐ காமராச᾽
ᾙதலைமᾲசராக இᾞᾸதா᾽. தாΆபரᾷதி᾿ ஓ᾽ ஆரΆபᾺ ப῀ளிᾰ கᾊடᾷைதᾷ திறᾸᾐ
ைவᾰக ெபᾞᾸதைலவ᾽ ெசᾹறா᾽. அᾸத வழியி᾿ தாᾹ ஜீவாவிᾹ ᾪᾌ இᾞᾸதᾐ. காைர
நிᾠᾷதᾲெசா᾿ᾢ ஜீவாவிᾹ ᾪᾊιᾁ῀ ᾒைழᾸதா᾽. அᾐ ஒᾞ ᾂைர பிᾼᾸᾐேபான
ᾁᾊைச ᾪᾌ.
அᾸத ேநரᾷதி᾿ தைலவைர ஜீவா எதி᾽பா᾽ᾰகவி᾿ைல. “எᾹன இᾸத ᾪᾊ᾿
இᾞᾰகிறீ᾽கேள”எᾹᾠ கᾶகலᾱகினா᾽தைலவ᾽. “எ᾿லாைரᾜΆ
ேபாலᾷதாேன
நாᾔΆ”எᾹறா᾽ ஜீவா.

ΆபᾺ ப῀ளிᾰ கᾊடᾷைத திறᾸᾐ ைவᾰக வᾸேதᾹ. வழியி᾿ உᾱக῀ ᾪᾌ
இᾞᾸததா᾿ உᾱகைளᾜΆ பா᾽ᾰக வᾸேதᾹ”எᾹற தைலவ᾽ அᾸதᾺ ப῀ளிᾰᾁ அᾊᾰக᾿
நாᾊயவ᾽ ஜீவாதாᾹ எᾹபைதᾷ ெதாிᾸᾐ ெகாᾶᾌ அவைரᾜΆ தᾹᾔடᾹ விழாᾫᾰᾁ
அைழᾷᾐᾲ ெசᾹறா᾽.

“ஆர

சிறிᾐ காலᾷதி᾿ ஜீவாவிᾹ ᾐைணவியாᾞᾰᾁ ஒᾞ உᾷதிேயாகΆ கிைடᾷதᾐ. அᾐ
ெபᾞᾸதைலவரா᾿தாᾹ கிைடᾷதᾐ எᾹபᾐ பிᾹனா᾿ ெதாியவᾸதᾐ. பிறᾁ ஜீவா ஒᾞ
ந᾿ல ᾪᾊ᾿ இᾞᾰக ேவᾶᾌம என விᾞΆபிய ெபᾞᾸதைலவ᾽ அதιகாகᾫΆ உதவி

ெசᾼதா᾽. ேநாᾼவாᾼᾺபᾌ ெசᾹைன ெஜனர᾿ ஆῄபᾷதிாியி᾿ இᾞᾸᾐ ஜீவா
கைடசியாக ெசாᾹன வா᾽ᾷைத காமராசᾞᾰᾁ ெடᾢேபாᾹ பᾶᾎᾱக எᾹபᾐ தாᾹ.
உயி᾽ பிாிᾜΆ ேவைளயி᾿ ᾂட ஜீவாவிᾹ உ῀ளᾷதி᾿ ெபᾞᾸதைலவ᾽ இᾞᾸதா᾽.
நாைட சமத᾽மᾺ பாைதயி᾿ நடᾷதிᾲெச᾿கிறா᾽ எᾹபᾐΆ அவரᾐ மனித ேநயᾙΆ
ஜீவாவிᾹ ெநᾴசி᾿ ெபᾞᾸதைலவைர நிᾠᾷதியதி᾿ வியᾺபி᾿ைல.
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ஒᾞ வயᾤᾰᾁ நᾌேவ ஒᾞ ᾁᾞவி ᾂᾌகᾊ தᾹ ᾁᾴᾆகேளாᾌ வசிᾷᾐ வᾸதᾐ.
தாᾼᾁᾞவி இைரேதடᾺேபாᾼவிடᾐ. இᾺேபாᾐ வயᾢᾹ ெசாᾸதᾰகாரᾹதᾹ
மகேனாᾌ வயᾤᾰᾁ வᾸᾐ பா᾽ᾷதாᾹ.

Άபி பயி᾽ ᾙιறி விடᾐ. நாைளᾰேக ஆகைள அைழᾷᾐ வᾸᾐ அᾠவைட ெசᾼᾐ
விᾌ”எᾹᾠ ᾂறினா᾽. மாைலயி᾿ தாᾼᾰᾁᾞவி ᾂᾌ திᾞΆபியᾐΆ. அதனிடΆ ᾁᾴᾆக῀
நடᾸதைதᾰ ᾂறி ேவᾠ இடΆ பா᾽ᾰகᾲெசா᾿ᾢன. தாᾼᾰᾁᾞவி “அவசரமி᾿ைல”எᾹறᾐ.

“த

இரᾶᾌ நாக῀ கழிᾷᾐ வயᾤᾰᾁᾲ ெசாᾸதᾰகாரᾔΆ மகᾔΆ வᾸதா᾽க῀. அடடா
தானியΆ மிகᾫΆ ᾙιறிவிடᾐ நாைளᾰᾁ எᾺபᾊᾜΆ ஆகைள அைழᾷᾐ வᾸᾐ
அᾠவைட ெசᾼேத ஆகேவᾶᾌΆ எᾹறாᾹ.
அᾹᾠ மாைல வᾸத தாயிடΆ ᾁᾴᾆக῀ ேகடைத ெசா᾿ᾢன. “அவசரமி᾿ைல”எᾹறᾐ
தாᾼᾰᾁᾞவி.
ஒᾞ வாரΆ ெசᾹறᾐ. மீᾶᾌΆ வயᾤᾰᾁ வᾸத ெசாᾸதᾰகாரᾹ வயைலᾺ பா᾽ᾷᾐவிᾌ
தᾹ மகனிடΆ “மிகᾫΆ ᾙιறிவிடᾐ. இனி ஆக῀ கிைடᾺபா᾽களா எᾹᾠ பா᾽Ὰபᾐ
ந᾿லத᾿ல. நாைளᾰᾁ நாᾔΆ நீᾜΆ அᾠவைட ெசᾼᾐ விᾌேவாΆ”எᾹறாᾹ.
இᾸத விஷயᾷைத ᾁᾴᾆக῀ தாᾼᾰᾁᾞவியிடΆ ᾂறியᾐΆ “ேநரΆ வᾸᾐ விடᾐ.
வாᾞᾱக῀ேவᾠ இடΆ ேபாகலாΆ”எᾹறᾐ.
பிறைர நΆபாம᾿ ᾆயமாகேவ ேவைல ெசᾼபவ᾽களிᾹ வா῁ᾰைக ᾙᾹேனᾠΆ எᾹபதி᾿
சᾸேதகமி᾿ைல. ெபᾞᾸதைலவ᾽ தனᾐ ெசாᾸத உைழᾺைபேய ெபாிᾐΆ நΆபினா᾽.
அᾐேவ அவ᾽ பல உய᾽ᾫகைளᾺ ெபறᾰ காரணΆ.
1963Ά ஆᾶᾌ நவΆப᾽ மாதΆ 3,4 ஆகிய ேததிக῀ அᾺேபாைதய அகில இᾸதிய
காᾱகிரῄ தைலவ᾽ ᾊ.சᾴசீவᾼயா தைலைமயி᾿ ெஜᾼᾺᾘ᾽ காᾱகிரῄ மகாசைபᾰ
ᾂடΆ நடᾸதᾐ. இதி᾿ காமராச᾽ திடΆெசய᾿பᾌᾷதᾺபᾌΆ விதᾙΆ - விைளᾫகᾦΆ
எᾹபᾐ பιறி 6 மணி ேநரΆ விவாதΆ நடᾸதᾐ.
காமராச᾽ திடΆ பல அதிசயிᾰகᾷ தᾰக ந᾿ல பலᾹகைள விைளவிᾷதிᾞᾰகிறᾐ. ᾗᾐ
ேவகᾷைதᾜΆ ᾗᾷᾐண᾽ᾲசிையᾜΆ உᾶடாᾰகி இᾞᾰகிறᾐ எᾹᾠ கமிᾊ அறிᾰைகயி᾿
ᾂறᾺபᾊᾞᾸதᾐ.
அᾺேபாᾐ ேநᾞ, “இᾸதᾷ திடΆ ᾗதிய ᾗரசிகரமான திᾞᾺபᾷைத ஏιபᾌᾷதிᾜ῀ளᾐ.
அகில இᾸதியᾰ காᾱகிரῄ தைலவ᾽ பதவிᾰᾁᾺ ெபாᾞᾷதமானவ᾽ காமராச᾽தாᾹ”எᾹᾠ

ᾁறிᾺபிடா᾽.
ᾙᾹனதாக அᾰேடாப᾽ 9ஆΆ ேததி ெட᾿ᾢயி᾿ காᾱகிரῄ காாியᾰ கமிᾊᾰ ᾂடΆ
நடᾸதᾐ. இதி᾿ காமராச᾽, லா᾿பகᾑ᾽ சாῄதிாி, அᾐ᾿யா ேகாῃ ஆகிேயா᾽ ெபய᾽க῀
தைலவ᾽ பதவிᾰᾁᾺ பாிᾸᾐைரᾰகᾺபடன. ஆனா᾿ ேநᾞ ெபᾞᾸதைலவைர
விᾞΆபியதா᾿ காᾱகிரῄ கமிᾊ காமராசைர அகில இᾸதிய காᾱகிரῄ தைலவராக ஒᾞ
மனதாகᾷ தீ᾽மானிᾷதᾐ.
ஜூைல மாதΆ (1963) ேநᾞஜிைய காமராச᾽ சᾸதிᾷᾐᾷ தனᾐ காமராச᾽ திடΆ பιறிᾰ
ᾂறியேபாேத அகில இᾸதியᾰ காᾱகிரῄ தைலவராகᾺ ெபᾞᾸதைலவ᾽ தாᾹ
வரேவᾶᾌΆ எᾹᾠ தனᾐ விᾞᾺபᾷைதᾷ ெதாிவிᾷதா᾽ ேநᾞ. “தமி῁நாᾊ᾿ கசி
ேவைல பா᾽ᾰகேவ ᾙத᾿வ᾽ பதவிைய ராஜினாமா ெசᾼேதᾹ. எனேவ தைலவராக
விᾞΆபவி᾿ைல”எᾹᾠ அᾺேபாᾐ ேநᾞஜியிடΆ ெபᾞᾸதைலவ᾽ ᾂறினா᾽.;
ஆனா᾿ ேநᾞஜியிᾹ ஆைச 3 மாதΆ கழிᾷᾐ நிைறேவறியᾐ. அகில இᾸதிய காᾱகிரῄ
தைலவராகᾺ ெபᾞᾸதைலவ᾽ ேத᾽ᾸெதᾌᾰகᾺபடா᾽.
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ஊᾞᾰᾁᾺ ᾗதிதாக வᾸத ஒᾞவ᾽, எதிேர வᾸத ஒᾞவைரᾺ பா᾽ᾷᾐᾰேகடா᾽.
சா᾽ ராகவᾹ எᾹபவைரᾷ ெதாிᾜமா?
யா᾽ ராகவனா? உயரமா இᾞᾺபாரா?
உயரᾙமி᾿ைல, ᾁ῀ளᾙᾹᾔΆெசா᾿லᾙᾊயாᾐ
சாி நிறΆ கᾞᾺபா? சிவᾺபா?
கᾞᾺᾗᾹᾔΆ ெசா᾿ல ᾙᾊயாᾐ. சிவᾺᾗΆ இ᾿ைல
சாி எᾱேகயாவᾐேவைல பா᾽ᾰகிறாரா?

ᾙᾹᾗ ேவைல பா᾽ᾷதா᾽. இᾺப ேவைல பா᾽ᾰகிறாரா? இ᾿ைலயாᾹᾔ ெதாியைல
அவைரᾷ ெதாிᾜமா?
ெதாிᾴச மாதிாிᾜΆ இᾞᾰᾁ ெதாியாத மாதிாிᾜΆ இᾞᾰᾁ எᾹறா᾽ மιறவ᾽.
இᾺபᾊ சாதாரண ெசய᾿க῀ ᾂடᾺ ᾗாியாம᾿ ᾁழᾺபᾷᾐடᾹ வாᾨΆ மனித᾽க῀ பல᾽.
ஆனா᾿ெபᾞᾸதைலவேரா ெதாைலேநாᾰᾁᾺ ப᾽ைவᾜடᾹ பல அாிய திடᾱகைளᾷ
தீᾊய அறிஞ᾽.
பிறᾺபா᾿ உய᾽Ᾰதவ᾽. ெச᾿வᾷதா᾿ உய᾽Ᾰதவ᾽. பᾊᾺபா᾿ உய᾽Ᾰதவ᾽ எᾹᾠ பல
ெசயιைகᾰ காரணᾱக῀ பலைரᾺ ெபாிய மனித᾽களாᾰகியᾐ உᾶᾌ. ஆனா᾿
இவιறி᾿ எᾐᾫேம இ᾿லாᾐ தமᾐ உைழᾺᾗ ஒᾹறா᾿ மᾌேம ெபᾞᾸதைலவ᾽
உய᾽Ᾰதா᾽.
ெபᾞᾸதைலவ᾽ ஒᾞ தைல சிறᾸத ேதசியᾷ தைலவராக மᾌΆ அ᾿ல. ச᾽வேதசᾺ ᾗகᾨΆ
மாியாைதᾜΆ ெபιற ஒᾞ தைலவராகᾷதிக῁Ᾰதா᾽. இதιᾁ அவ᾽ வᾁᾷத காமராச᾽
திடΆ உதவியᾐ.
ஒῂெவாᾞ காᾱகிரῄகாரᾞΆ காாியᾰ கமிᾊயிᾹ ஆைணᾰᾁᾰ கᾌᾺபடவ᾽. அவ᾽
தனᾐ பதவிையᾷᾐறᾰக, அ᾿லᾐ காாியᾰ கமிᾊ விᾞΆᾗΆ எᾸத ேவைலையᾜΆ ெசᾼய
தயாராக இᾞᾰக ேவᾶᾌΆ எᾹபᾐ காமராச᾽ திடᾷதிᾹ ᾁறிᾰேகா῀.
கôᾱகிரῄ கசிᾰᾁ῀ கᾌᾺபாᾌ இᾹைமᾜΆ பதவி ஆைசᾜΆ வள᾽Ᾰᾐ வᾞவைதᾰ
கᾶᾌ ேநᾞஜி வᾞᾸதினா᾽. காாியᾰ கமிᾊயிᾹ அதிகாரᾷைத நிைலநாடᾺ
ᾗᾐைமயான நடவᾊᾰைககைள அதிரᾊயாகᾲ ெசய᾿பᾌᾷதாவிடா᾿ காᾱகிரசிᾹ

ஐᾰகியᾙΆ, கᾌᾺபாᾌΆ சீ᾽ᾁைலᾸᾐ விᾌΆ என ேநᾞஜி நிைனᾷத ேநரᾷதி᾿ உᾷதம᾽
காமராச᾽ தமᾐ திடᾷைத ேநᾞஜியிடΆ ெதாிவிᾷதா᾽.
1963ஆΆ அᾶᾌ ஆகῄᾌ 9ஆΆ ேததி காᾱகிரῄ காாியᾰ கமிᾊᾰ ᾂடΆ நடᾸதᾐ.
காமராᾳ திடΆ “பதவி”ᾐறᾺᾗᾷ தீ᾽மானΆ, காமராசரா᾿
இᾰᾂடᾷதிᾹ
ᾙᾹெமாழியᾺபடᾐ.
அரசாᾱகᾺ பதவிகளி᾿ உ῀ள அᾔபவΆ மிᾰக தைலவ᾽க῀ தᾱக῀ பதவிகைள
ராஜினாமா ெசᾼᾐவிᾌ காᾱகிரῄ கசிையᾺ பலᾺபᾌᾷத ேவைல ெசᾼய ᾙᾹ
வரேவᾶᾌΆ எᾹᾠ அᾸதᾷ தீ᾽மானΆ ᾂறியᾐ. அᾷதிடΆ ஒᾞ மனதாக
நிைறேவறியᾐ.
மாநில ᾙதலைமᾲச᾽க῀, அைமᾲச᾽க῀ தᾱக῀ ராஜினாமா கᾊதᾷைத ேநᾞஜியிடΆ
ெகாᾌᾷᾐவிட ேவᾶᾌΆ. அதி᾿ யா᾽ யாᾞைடய ராஜினாமாைவ ேநᾞஜி ஏιகிறாேரா
அவ᾽க῀ கசி ேவைலᾰᾁᾷ திᾞΆபி விடலாΆ எᾹᾠ தீ᾽மானிᾰகᾺபᾌ அῂவாᾠ
நடᾸதᾐ.
இதᾹபᾊ ேநᾞஜிᾜΆ தனᾐ பதவிைய ராஜினாமா ெசᾼய ᾙᾹ வᾸதா᾽. காமராச᾽
உபட அைனவᾞΆ எதி᾽ᾷதன᾽. ேநᾞ ராஜினாமா ெசᾼயᾰᾂடாᾐ. அவ᾽ விலகினா᾿
இᾸதிய அரᾆ ஆடΆ கᾶᾌ விᾌΆ. ேநᾞ ராஜினாமா ெசᾼதா᾿ எᾹ திடᾷைதேய
ைகவிᾌ விᾌகிேறᾹ எᾹᾠ உண᾽ᾲசிகரமாகᾺ ேபசி தᾹ எதி᾽Ὰைபᾰ காᾊனா᾽.
ேநᾞஜிேய ராஜினாமா ெசᾼயᾺேபாவதாகᾰ ᾂறியᾐ காமராச᾽ திடᾷᾐᾰᾁ ேமᾤΆ
வᾤ ேச᾽ᾷதᾐ.
தாΆமᾌΆ பதவியி᾿ இᾞᾸᾐ ெகாᾶᾌ எனᾐ அᾞைம நᾶப᾽களிᾹ
ராஜினாமாᾰகைள ஏιᾠᾰ ெகா῀ள ேவᾶᾊய இᾰகடான நிைல வᾞᾷதᾷைதᾷ
தᾸதாᾤΆ நாᾌ மᾰகளிᾹ நலᾔᾰகாகᾫΆ காᾱகிரῄ கசியிᾹ கᾌᾺபாᾌᾰகாகᾫΆ
ᾙதᾢ᾿ 42 ேப᾽களிᾹ ராஜினாமாᾰகைள ஏιறிᾞᾺபதாகᾫΆ ஆகῄᾌ 12ஆΆ ேததி
ேநᾞஜி அறிவிᾷதா᾽.
ேநᾞஜி அறிவிᾷத அᾸதᾺ பᾊயᾢ᾿ ெபᾞᾸதைலவ᾽ ெபயᾞΆ இᾞᾸதᾐ.
உலகᾷதிேலேய ᾙதᾹᾙதலாக அதிகாரᾷதி᾿ உ῀ள மᾸதிாிக῀ தாᾱகளாகேவ ᾙᾹவᾸᾐ
பதவி ᾐறᾸத இᾸத நிக῁ᾲசி உலைகேய வியᾺபி᾿ ஆ῁ᾷதியᾐ. அவ᾽கᾦᾰᾁᾺ
ெபᾞᾸதைலவாிᾹ ெபᾞைம ெதாிய வᾸதᾐ. இᾐ ேக-பிளாᾹ எᾹᾠ அைழᾰகᾺபடᾐ.
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ஒᾞ மதᾺ பிரசாரΆ ெசᾼபவ᾽ பல இடᾱகᾦᾰᾁ ெசᾹᾠ கவ᾽ᾲசிகரமாகᾺேபசᾰ
ᾂᾊயவ᾽.
ஒᾞ சமயΆ ᾂடᾷதி᾿ அாிᾲசᾸதிரᾹ கைதைய மிக மிக உᾞᾰகமாகᾲ
ெசா᾿ᾢᾰெகாᾶᾌ இᾞᾸதா᾽. ெபாᾼ ெசாᾹனா᾿ நாᾌ, ெச᾿வΆதிᾞΆபᾰ கிைடᾰᾁΆ
எᾹறாᾤΆ வாᾼைம காᾷத திறைனᾲெசாᾹனா᾽.
இதனா᾿ மைனவி அᾊைமயானா῀. மகᾹேலாகிதாசᾹ பாΆᾗ கᾊᾷᾐ இறᾸதாᾹ
எᾹபைதᾜΆ ேகபவ᾽ கᾶகலᾱக பிரᾲசாரΆ ெசᾼதா᾽.
பிறᾁ தᾹ ேபᾲசா᾿ மᾰக῀ எᾸத அளᾫ நீதிைய உண᾽Ᾰᾐ ெகாᾶடா᾽க῀ எᾹபைதᾷ
ெதாிᾸᾐ ெகா῀ள ᾂடᾷதி᾿ ஒᾞவைர அைழᾷᾐ, இᾸதᾰ கைத ᾚலΆ நீᾱக῀ அறிᾸᾐ
ெகாᾶடᾐ எᾹன? எᾹறா᾽.
ஐயா உᾶைம ேபசினா᾿ ெராΆப, ெராΆப கῃடᾺபடᾎΆᾔ ெதாிᾜᾐ எᾹறா᾽.
ேபᾲசாள᾽ இᾊᾸᾐ ேபாᾼ அᾌᾷதவாிடΆேகடா᾽. அᾸத ஆ῀,
ஐயா வா῁ᾰைகயிேல ஒᾞ கῃடΆ வᾸதா அவசரᾷᾐᾰᾁ மைனவிைய அடᾁ
ைவᾰகலாΆᾔ ெதாிᾴᾆகிேடᾹ எᾹறா᾽.
இᾐதாᾹ ெபாᾐவாக மᾰக῀ நிைல. ஆனா᾿ இᾺபᾊᾺபடவ᾽கைளᾜΆ தனᾐ
எளிைமயான ெசாιெபாழிவா᾿ கவ᾽Ᾰᾐ கᾞᾷᾐᾰகைள அவ᾽க῀ மனதி᾿ சாியாகᾺ
பதிய ைவᾷதவ᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽.
“காᾸதியᾊக῀ தைலைமயி᾿ விᾌதைல ெபιᾠ 17 ஆᾶᾌகளாகி விடன. ᾆதᾸதிரΆ
ெபιறா᾿ வசதியாக எ᾿ேலாᾞΆ வாழலாΆ எᾹᾠ அᾹᾠ காᾸதி ᾂறினா᾽.
ஆனா᾿இᾺேபாᾐ ᾚᾹᾠ ஐᾸதாᾶᾌᾷ திடᾱகைள நிைறேவιறிᾰ ேகாᾊᾰகணᾰகான
பணᾷைதᾲ ெசலவழிᾷᾐΆ ஏைழ மᾰக῀ நலமைடயவி᾿ைல.
உணᾫ, உைட, ᾪᾌ ேபாᾹற அᾊᾺபைட வசதி ᾂட இ᾿லாம᾿ அவதிᾺபᾌகிᾹறன᾽.
நிைறᾸத ெச᾿வᾱகᾦΆ, திடᾱகளிᾹ பலᾹகᾦΆ கடᾢ᾿ கலᾸᾐ விடதா? அ᾿லᾐ
ஆவியாகி வானᾷᾐᾰᾁᾺேபாᾼ விடதா? இ᾿ைல. அᾐ இᾱேக ஒᾞ சிலாிடΆ மᾌΆ
ᾁவிᾸᾐ கிடᾰகிறᾐ.
அைத எᾌᾷᾐ அைனவᾞᾰᾁΆ சமமாக விநிேயாகிᾰக ேவᾶᾌΆ. இᾸதிய᾽
அைனவᾞᾰᾁΆ உணᾫ, உைட, ᾪᾌ, க᾿வி, சமவாᾼᾺᾗ இவιைற அளிᾺபேத
காᾱகிரᾭᾹ லசியΆ.

இதιகாக ஒᾞ திடΆ வᾁᾷᾐ இதιᾁ மᾰக῀ ஆதரைவᾺெபறேவ ᾗவேனῃவரΆ
ெச᾿கிேறாΆ. அதιᾁ உᾱக῀ ஒᾷᾐைழᾺᾗ அவசியΆ ேதைவ.”
இᾺபᾊ ᾆᾞᾰகமாகᾫΆ, திடவடமாகᾫΆ காமராச᾽ேபசினா᾽. எ᾿லா இடᾱகளிᾤΆ
சமத᾽ம சᾙதாயΆ அைமᾺபᾐ பιறிேய ேபசினா᾽. ஆᾸதிர மᾰக῀ அைமதிᾜடᾔΆ,
ஆ᾽வᾷᾐடᾔΆ ேகடன᾽.
தைலவ᾽ காமராசைர ஒாிசாவிᾹ ᾙᾹனா῀ ᾙத᾿ மᾸதிாிᾜΆ வரேவιᾗᾰ கமிᾊᾷ
தைலவᾞமான பநாயᾰᾁΆ, ஒாிசா ᾙத᾿வ᾽ பிேரᾹ மிᾷராᾫΆ, ஒாிசா காᾱகிரῄ
தைலவ᾽ பிஜᾼ பாணிᾜΆ, லா᾿பகᾑ᾽ சாῄதிாிᾜΆ வரேவιᾠ ெவளிேய அைழᾷᾐ
வᾸதன᾽.
ெரயி᾿
நிையᾷதிιᾁ
எதிேர
இᾞᾸத
ைமதானᾷதி᾿
லசᾰகணᾰகான
மᾰக῀ெபᾞᾸதைலவைரᾺ பா᾽ᾰகᾰ ᾂᾊயிᾞᾸதன᾽. காமராசைரᾰ கᾶடᾐΆ, காமராᾳ
நாடா᾽ கி ேஜ எᾹற ᾙழᾰகΆ விᾶைணᾺ பிளᾸதᾐ. தைலவ᾽ காமராᾆΆ பநாᾼᾰᾁΆ,
பிேரᾹமிᾷராᾫம ஒᾞ திறᾸத காாி᾿ ஊ᾽வலமாகᾲ ெசᾹறன᾽. 1,500 ேசவா தளᾷ
ெதாᾶட᾽க῀ காᾞᾰᾁᾺ பிᾹனா᾿ அணி வᾁᾷᾐᾲ ெசᾹறன᾽.
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சா᾽…சா᾽..- எதிேர வᾸத வயதானவைர நிᾠᾷதினா᾽ ேசக᾽.
“ஏ

Ᾱ.. எᾹனᾺபா?” எᾹறபᾊ நிᾹறா᾽ ெபாியவ᾽.
᾽ ராமசாமி ᾪᾌ எᾸதᾺ பᾰகΆ?”

“சா

வலᾐ ᾗறΆேபாᾼ… பிறᾁ இடᾐ ᾗறΆ திᾞΆᾗᾱக அᾱேக ஒᾞ ஆலமரΆ
இᾞᾰᾁΆ. அதᾹ எதி᾽ᾗறΆேபாᾼ வடᾰேக ஒᾞ ேராᾌ பிாிᾜΆ. அᾐேல ேபாᾱக. ஒᾞ
ேகாவி᾿ இᾞᾰᾁΆ. ேமιேக திᾞΆᾗᾱக. கைடᾷெதᾞ வᾞΆ. அதி᾿ ஒᾞ ᾋᾰகைட
இᾞᾰᾁΆ.
“ேநேர

“அ

ᾱேக தாᾹ ராமசாமி ᾪடா?”

ᾐ எனᾰᾁ. நாᾹ ஊᾞᾰᾁᾺ ᾗᾐᾆ. அᾸத ᾋᾰகைடயி᾿ நிைறய ேப᾽ இᾞᾺபாᾱக.
அவᾱக கிேட ேகடா யாராவᾐ நிᾲசயΆ உᾱகᾦᾰᾁ வழி ெசா᾿வாᾱக.”
“ெதாியா

இᾺபᾊᾰ ᾁழᾺபᾷᾐடᾹ வழிகாᾌΆ மᾰக῀ அதிகΆ ேப᾽ உᾶᾌ. வழிகாᾌவதி᾿
வ῀ளலாகᾷ திக῁Ᾰதா᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽.
இᾸதிய
காᾱகிரῄ
தைலவரானᾐΆ
நாெடᾱகிᾤΆெபᾞᾸதைலவ᾽
ᾆιᾠᾺபயணᾷைத ேமιெகாᾶடா᾽. மᾰக῀ அவைர காலா காᾸதி (கᾞᾺᾗ காᾸதி) எᾹᾠ
அைழᾷᾐ மகி῁Ᾰதன᾽. பᾴசாᾺ, ேநபாள எ᾿ைல, ஒாிசா, உᾷதிர பிரேதசΆ, ஆᾸதிரா,
ைமᾇ᾽ எᾹᾠ தனᾐ பயணᾷ திடᾱகைள ேமιெகாᾶடா᾽. 1956ஆΆ ஆᾶᾌ ேம
18ஆΆ நா῀ தமிழகᾷதிιᾁ வᾸதா᾽. அᾸதᾺ பயணΆ சமத᾽ம யாᾷதிைர எᾹᾠ தமி῁
மᾰகளா᾿ அைழᾰகᾺபடᾐ. இᾸதᾺ பயணᾷதி᾿ காமராச᾽ ஒᾞ அறிவிᾺைப
ெவளியிடா᾽.
அகில

எᾹᾔைடய சமத᾽ம சᾙதாய அைமᾺᾗᾺ ேபாராடΆ இᾐதாᾹ. இᾸத இᾠதிᾺேபாாி᾿
ᾁதிᾰக நாᾹ ᾙᾊᾫ ெசᾼᾐ விேடᾹ. ெபாᾐமᾰகேள உᾱகᾦைடய ஆதரᾫ எனᾰᾁᾷ
ேதைவ. தᾞᾪ᾽களா? எᾹᾠ ேகடா᾽. லசᾰகணᾰகான மᾰக῀ “தᾞகிேறாΆ.
தᾞகிேறாΆ” எᾹᾠ எᾨᾸᾐ நிᾹᾠ ᾙழᾱகின᾽. இᾸத வரலாιᾠᾺ ᾗக῁ ெபιற நிக῁ᾲசி
18ஆΆ நா῀ ᾆιᾠᾺ பயணᾷதிᾹேபாᾐதாᾹ நடᾸதᾐ. அதனா᾿ இᾸத ᾆιᾠᾺ பயணΆ
ᾗனித யாᾷதிைர எᾹᾠ அைழᾰகᾺபடᾐ.
18 நா῀க῀, 300 ஊ᾽க῀, 200 ைம᾿க῀, 1 ேகாᾊ மᾰக῀ என விாிᾸதன. இᾸத
சமத᾽மயாᾷதிைர பιறி ᾗ῀ளி விபரᾱக῀.
இᾸதᾲ ᾆιᾠᾺபயணᾷதி᾿ ஒᾞ நாைளᾰᾁ இᾞபᾐ, ᾙᾺபᾐ ஊ᾽கᾦᾰᾁᾲெசᾹற தைலவ᾽

ᾁைறᾸதᾐ 15 சிறிய ᾂடᾱகளிᾤΆ, 5 ெபாிய ᾂடᾱகளிᾤΆ கலᾸᾐ ெகாᾶᾌ
ேபசினா᾽.
இᾸதᾰ
ᾂடᾱகளி᾿ெபᾞᾸதைலவ᾽ᾙதᾢ᾿
சமத᾽ம
தᾷᾐவᾷைதᾺபιறிᾺ
ெபாᾐᾺபைடயான விளᾰகΆஅளிᾷதா᾽. பிᾹன᾽ அᾸதᾲ சᾙதாய அைமᾺபிιᾁ எதிாிக῀,
எதி᾽Ὰᾗᾲ சᾰதிக῀, அவιைறᾲ சமாளிᾰᾁΆ ᾙைற ᾁறிᾷᾐ விளᾰகினா᾽. அவரᾐ
ேபᾲசி᾿ சிறᾸத உᾶைம மிᾹனி மᾰகᾦᾰᾁᾺ ᾗᾷᾐண᾽ᾫ ஊᾊயᾐ.
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ெசᾹைன நகைர ஒᾊ மைன வாᾱகி ᾪᾌ கᾊ வாழ ேவᾶᾌΆ எᾹபᾐ ஒᾞவᾞைடய
நீᾶட நா῀ ஆைசயாக இᾞᾸதᾐ. பᾷதிாிᾰைகயி᾿ அᾺேபாᾐ ஒᾞ விளΆபரΆ வᾸதᾐ.
அΆேபா ாிய᾿ எῄேட, ᾙᾺபᾐ நிமிட பயணΆ, நகைர ஒᾊய ᾪᾌ மைன, ᾁᾊநீ᾽,
மிᾹசார வசதி, ப῀ளி, க᾿ᾥாி, ெவளிᾝ᾽ பῄ வசதி, மைன வாᾱᾁேவாᾞᾰᾁ
ᾁᾤᾰக᾿ᾙைறயி᾿ ஹீேரா ேஹாᾶடா, மாᾞதிᾰகா᾽- இᾸத விளΆபரΆ அவைர ஈ᾽ᾷதᾐ.
ஒᾞ ஞாயிறᾹᾠ அᾸத ாிய᾿ எῄேட ேவனி᾿ ஏறி மைனையᾺ பா᾽ᾰகᾲெசᾹறா᾽.
வᾶᾊ விᾨᾺᾗரΆ, கடᾥ᾽ பᾶᾞᾊ, திᾶᾊவனΆ, ெநᾼேவᾢ, ᾁΆபேகாணΆ என
ேபாᾼᾰெகாᾶேட இᾞᾸதᾐ. கைடசியி᾿ தᾴசாᾬ᾽ தாᾶᾊ, ᾗᾐᾰேகாைட பᾁதியி᾿
ஒᾞ அᾸதிரான வனᾺபᾁதி ேபாᾹற திடᾢ᾿ அேராகரா நக᾽ பᾁதிையᾰ காᾊனா᾽.
“சா᾽ இᾐெராΆப ᾑரமாᾲேச” எᾹᾠ இவ᾽ ேகக. “எᾹன சா᾽ ᾑரΆ இᾐ பᾰகᾷᾐேல
தாᾹ விமான நிைலயΆ வரᾺேபாᾁᾐ. Ὰைளல ஏறினா 30 நிமிடᾷᾐேல ெசᾹைன
வᾸᾐடலாΆ” எᾹறா᾽ ாிய᾿ எῄேடகார᾽.
இᾺபᾊᾺபட ேமாசᾊᾰகார᾽க῀ வாᾨΆ உலகி᾿ தᾹனலΆ சிறிᾐΆ இᾹறிᾺ பிற᾽
நலᾷᾐᾰகாேவ ேசைவ ெசᾼத காமராசᾞᾰᾁᾲ சிைல ைவᾰக ᾙᾊᾫ ெசᾼயᾺபடᾐ.
1961ஆΆ ஆᾶᾌ அᾰேடாப᾽ 9ஆΆேததி ெபᾞᾸதைலவ᾽ திᾞᾫᾞவᾲ சிைலைய ேநᾞஜி
திறᾸᾐ ைவᾷதா᾽. விழாவிιᾁ தைலைம வகிᾷத ெசᾹைன நகர ேமய᾽, “தᾹனலமιற
தியாகᾷ தைலவ᾽, மᾰகளிᾹ மன இᾞைளᾺேபாᾰக க᾿வி எᾔΆ விளᾰேகιறியவ᾽”
எᾹᾠ பாராᾊனா᾽.
சிைலையᾷதிறᾰக வᾸத ேநᾞ, “உயிேராᾌ இᾞᾺபவ᾽கᾦᾰᾁ சிைல அைமᾺபைத நாᾹ
விᾞΆᾗவதி᾿ைல. மைறᾸத பிறᾁ மாியாைத ெசᾤᾷᾐவேத சிறᾸதᾐ என நிைனᾺபவᾹ
நாᾹ. ஆனா᾿ காமராச᾽ ெசயᾢ᾿ தᾹைன மறᾸᾐ ஈᾌபᾌΆ ஆιறᾤைடயவ᾽.
மᾰகளிடமிᾞᾸᾐ ேதாᾹறிய தைலவ᾽ எனᾐ நᾶப᾽ எᾹற ᾙைறயி᾿ அவரᾐ சிைலைய
திறᾸᾐ ைவᾰகிேறᾹ” எᾹᾠ ᾂறினா᾽.
48 ஆᾶᾌகᾦᾰᾁ ᾙᾹ ேநᾞஜி ெசᾹைன வᾸதேபாᾐ சᾷதியᾚ᾽ᾷதியிᾹ ᾪᾊ᾿
தᾱகினா᾽. அைலᾸத கைளᾺபி᾿ இரவி᾿ பᾌᾷᾐᾷ ᾑᾱக ᾙயᾹறா᾽. ஆனா᾿ அவைரᾰ
கᾶ ᾚடவிடாம᾿ வராᾶடாவி᾿ ᾑᾱகᾰ ெகாᾶᾊᾞᾸத இைளஞனிᾹ ᾁறைட சᾷதΆ
ெகᾌᾷதᾐ. ேகாபΆ ெகாᾶட ேநᾞஜி “சᾷதியᾚ᾽ᾷதி இேதா இᾸத ைபயைன
ெசᾹைனைய விேட ெவளிேயιᾠ, அ᾿லᾐ எனᾐ பᾌᾰைகையᾷ ᾑᾰகி கடιகைரயி᾿
ேபாᾌ” எᾹறா᾽. அᾹᾠ அῂவாᾠ ᾁறைட விᾌᾷ ᾑᾱகிய காமராசைர
ெவளிேயறᾲெசாᾹன ேநᾞஜிதாᾹ அவரᾐ திᾞᾫᾞவᾲ சிைலையᾺ பிᾹனாளி᾿
மகி῁ᾲசிேயாᾌ திறᾸᾐ ைவᾷதா᾽.
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ஓ᾽ அெமாிᾰகᾷதளபதி பாகிῄதாᾹ இராᾎவᾷ தளᾷைதᾺ பா᾽ைவயிடᾲெசᾹறா᾽.
அவᾞᾰᾁᾷ ᾐைணயாᾼ வᾸத பாகிῄதானி, தளபதிᾰᾁ ெமாழிெபய᾽Ὰᾗ ஆளாக மிக
இᾱகிதமாக நடᾸᾐ ெகாᾶடா᾽.
ஒᾞ இடᾷதி᾿ மிக நீளமாக நைகᾲᾆைவைய அெமாிᾰக᾽ ெசாᾹனா᾽. அைதெயாᾊ
பாகிῄதானி உᾞᾐவி᾿ ஒᾞ சில வா᾽ᾷைதக῀ேபசியᾫடᾹ எ᾿ேலாᾞΆ கலகலெவனᾲ
சிாிᾷதன᾽.
அெமாிᾰக᾽ “நாᾹ மிக நீளமாகᾲெசாᾹன நைகᾲᾆைவ. இῂவளᾫ ᾆᾞᾰகமாக
எᾺபᾊᾲெசாᾹனீ᾽க῀” எᾹᾠ ஆᾲசாியᾺபடா᾽. அதιᾁ ெமாழிெபய᾽Ὰபாள᾽
சிாிᾷᾐᾰெகாᾶேட “நீᾱக῀ெசாᾹன நைகᾲᾆைவ மிக நீளமாக இᾞᾸதᾐ. அைத
ெமாழிெபய᾽ᾰக ᾙᾊயவி᾿ைல. எனேவ அெமாிᾰக ᾐைர இᾺேபாᾐ ஒᾞ நைகᾲᾆைவ
ெசா᾿ᾢயிᾞᾰகிறா᾽. எ᾿ேலாᾞΆ சிாிᾜᾱக῀ எᾹேறᾹ” எᾹறா᾽.
ெமாழிெபய᾽Ὰபினா᾿ இᾺபᾊᾺபட சிᾰக᾿க῀ வᾞவᾐ உᾶᾌ. ெபᾞᾸதைலவ᾽ எளிய,
இனிய தமிழில உண᾽ᾲசி ெபாᾱக ேபசᾰ ᾂᾊயவ᾽. பிற மாநிலᾱகᾦᾰᾁ ெச᾿ᾤΆேபாᾐ
அᾸதᾸத ெமாழிᾷ தைலவ᾽க῀ ேபசினா᾿ ᾂடᾷதா᾽ ேபாᾐΆ, ேபாᾐΆ எᾹᾠ
ᾂᾲசᾢᾌவா᾽க῀. காமராசைர மᾌΆ அதிக ேநரΆ ேபசᾲ ெசா᾿வா᾽க῀. இதᾹ
காரணᾷைதᾰ ேகட ேபாᾐ, இவ᾽ எᾱகᾦᾰᾁᾺ ᾗாியாத தமி῁ ெமாழியி᾿ேபசினாᾤΆ
அᾸத உண᾽ᾫ எᾱகᾦᾰᾁᾺ ᾗாிகிறᾐ எᾹறா᾽களாΆ.
தைலவ᾽ காமராச᾽ ஜனவாி 9ஆΆ ேததி மாைல 5 மணிᾰᾁ லேசாப லசΆ ᾪர᾽க῀
அணிவᾁᾷᾐ நிιக 45 ேகாᾊ இᾸதிய᾽களிᾹ வᾠைமைய ஓட ᾙழᾱகினா᾽. மகத
மாமᾹனᾹ அேசாகனிᾹ ᾗᾐ மᾶணான ᾗவேனῃவரᾷதி᾿ இ᾿லாைம, க᾿லாைம,
அறியாைம, பிணி, ஏιறᾷதா῁ᾫ நீᾱக காமராச᾽ ᾙழᾱகினா᾽.
இᾸதிய ேதசிய காᾱகிரῄ மகா சைபயிᾹ நி᾽வாகᾷைத நடᾷதிᾲ ெச᾿ᾤΆெபᾞΆ
ெபாᾠᾺைப சாதாரணᾷ ெதாᾶடனான எனᾰᾁ அளிᾷதிᾞᾰகிறீ᾽க῀. உᾱக῀
அᾹᾗᾰᾁΆ, நΆபிᾰைகᾰᾁΆ ஏιற வைகயி᾿ நாᾹ எᾹᾔைடய கடைமகைள
நிைறேவιற உᾱக῀ மனᾺᾘ᾽வமான ஒᾷᾐைழᾺைபᾜΆ ஆதரைவᾜΆ அளிᾺᾖ᾽க῀ என
எதி᾽பா᾽ᾰகிேறᾹ.
சமத᾽ம சᾙதாயேம நமᾐ லசியமாக இᾞᾺபதா᾿, ெபாᾞளாதார பலΆ சிலாிடΆ
ᾁவிவைதᾜΆ அᾐ பரΆபைரயாகᾷ ெதாட᾽வைதᾜΆ தᾌᾰக ேவᾶᾌΆ.
இᾸநாᾊᾹ சட திடᾱகᾦΆ, நி᾽வாக ᾙைறகᾦΆ, மᾰக῀ தᾱகᾦᾰᾁ எᾹᾠ

அைமᾷᾐᾰெகாᾶᾊᾞᾰᾁΆ சமத᾽ம சᾙதாய லசியᾷைத நிைறேவιறி ைவᾺபைவயா
எᾹᾠ நாΆ கவனிᾰக ேவᾶᾌΆ. ஏக ேபாகᾷ ெதாழி᾿ வள᾽வைதᾷ தᾌᾰக, அரசாᾱகΆ
நடவᾊᾰைக எᾌᾰக ேவᾶᾌΆ. ᾗதிய பᾁதிகைள வள᾽ᾷᾐᾷ ெதாழி᾿கைள ஆரΆபிᾰக
ேவᾶᾌΆ எᾹற ெபᾞᾸதைலவ᾽, எ᾿லா மாநிலᾱகᾦேம ெசகᾶடாிᾰ க᾿வி வைரயி᾿
இலவசᾰ க᾿வி ᾙைறையᾺ பᾊᾺபᾊயாக அᾙலாᾰக ᾙயιசி ெசᾼய ேவᾶᾌΆ எᾹᾠΆ
ேகᾌᾰ ெகாᾶடா᾽.
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ஒᾞ ᾁᾞநாத᾽ இᾞᾸதா᾽. அவᾞகிேட இரᾶᾌ சீட᾽க῀ இᾞᾸதாᾱக. ெரᾶᾌ ேபᾞΆ
ஆரΆபᾷᾐேல ஒᾞᾷதᾞᾰᾁ ஒᾞᾷத᾽ ந᾿லாதாᾹ பழகிᾊᾞᾸதாᾱக. திᾋ᾽ᾔ ெரᾶᾌ
ேபᾞேல ஒᾞᾷதᾞᾰᾁ ெபாறாைமᾰ ᾁணΆ வளர ஆரΆபிᾲசᾐ.

ᾁᾞகிேட தாᾹ மᾌΆ ந᾿லேப᾽ வாᾱகிடᾎΆ. தᾹ நᾶப᾽ெகட ேப᾽ வாᾱகᾎΆ
எᾹற எᾶணΆ வᾸதிᾌᾲசி. எᾹன பᾶணலாΆᾔ ேயாசிᾲசாᾹ.
ஒᾞநா῀ விᾊயιகாைலயிேல எᾨᾸதிாிᾲசாᾹ. ேநேர ᾁᾞகிட ேபாயி நிᾹனாᾹ.
“ᾁᾞேவ! எᾹைனᾺ பாᾞᾱக நாᾹ எῂவளᾫ சீᾰகிரΆ எᾨᾸதிᾞᾲசி, ᾁளிᾲசி ᾙᾊᾲசிᾌ
உᾱகைள வணᾱகிறᾐᾰகாக வᾸᾐ நிᾰகிேறᾹ. ஆனா அவᾹ இᾹனᾙΆ கᾶᾎ
ᾙழிᾰகேல. இᾹᾔΆ ᾑᾱகிᾰகிேட இᾞᾰகாᾹ” அᾺபᾊᾹனா᾽.

ᾁᾞநாத᾽ ப᾽ᾷதா᾽. “அᾺபᾊயா? அᾺபᾊᾹனா நீᾜΆ ᾂட இᾹᾔΆ ெகாᾴச ேநரΆ
ᾑᾱகியிᾞᾸதா ந᾿லா இᾞᾰᾁேம“Ᾱனா᾽ ெபாᾠைமயா.
எᾹன இᾐ? நாம இῂவளᾫ தீவிரமா ஒᾞ விஷயᾷைத ெசா᾿ேறாΆ. அᾐᾰᾁ நΆம
ᾁᾞநாத᾽ெராΆப ெபாᾠைமயா இᾺபᾊ ெசா᾿றாேரᾹᾔ நிைனᾲசாᾹ.

ᾁᾞநாத᾽ ெசாᾹன᾽ “ஆமாΆபா நீᾜΆ ᾑᾱகிᾌ இᾞᾸதிᾞᾸதா அᾌᾷதவைனᾺ பιறிᾰ
ᾁைற ெசா᾿றᾐᾰᾁ இᾱேக வᾸதிᾞᾰக மாேட இ᾿ைலயா? அதனாேல அᾺபᾊ
ெசாᾹேனᾹ“னா᾽. இᾸதᾺ ெபாறாைமᾰ ᾁணΆ எᾐᾫமி᾿லாம᾿ உாியவᾞᾰேக உாிய
மாியாைத ெசᾹᾠ ேசர ேவᾶᾌΆ எᾹᾠ நிைனᾷதவ᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽.
1952ஆΆ ஆᾶᾊᾹ ெசᾹைன மாகாண அரசிᾹ வᾞமானΆ 45 ேகாᾊ ᾟபாᾼ மᾌΆ
தாᾹ. திᾞ.சி.ᾆᾺபிரமணியΆ அᾹைறய நிதியைமᾲசராக இᾞᾸதா᾽. அவ᾽ அᾸத
ஆᾶᾊ᾿ தாᾰக᾿ ெசᾼத பெஜ ெதாைக ᾟ.99 ேகாᾊ.
அᾺேபாைதய ெசᾹைன ராᾳஜியᾷதி᾿ மைல நாᾌ நீ᾽வளΆ இᾞᾸᾐΆ ஆᾱகிேலய
அரᾆ நாᾊᾹ மிᾹ உιபᾷதியி᾿ அᾰகைற காடவி᾿ைல. ைபகாரா, பாபநாசΆ எᾹற
இரᾶᾌ நீ᾽வழி மிᾹᾔιபᾷதி நிைலயᾱக῀ மᾌேம ெசய᾿பᾌ வᾸதன.
அᾸநிைலயி᾿ நீலகிாி மைல மீᾐ திடமிட ᾁᾸதா மிᾹ திடΆ
நிைறேவιறᾺபᾌமானா᾿ நாᾊᾹ மிᾹ பιறாᾰᾁைற நீᾱᾁΆ என அரசிᾹ மிᾹெபாறி
வ᾿ᾤந᾽க῀ திடΆ தᾸதன᾽. அதιᾁᾷ ேதைவயான ெதாைகேயா ᾙᾺபᾐ ேகாᾊ
ᾟபாᾼ. ஆனாᾤΆ நிதியைமᾲச᾽ மைலᾰகவி᾿ைல. ᾙத᾿வ᾽ ராஜாஜியிᾹ
அᾔமதிேயாᾌ அᾹைறய நᾌவᾶ அரசிᾹ நிதியைமᾲச᾽ திᾞ.சி.ᾊ.ேதῃᾙᾰகிᾹ
உதவிைய நாᾊனா᾽.

திᾞ.சி.ᾊ.ேதῃᾙᾰகிᾹ ᾙயιசிᾰᾁᾰ கனடா நாᾌ ேநசᾰகரΆ நீᾊயᾐ. ᾆமா᾽ ᾚᾹᾠ
மி᾿ᾢயᾹ டால᾽க῀ தர ᾙᾹ வᾸதᾐ. ᾁᾸதா திடᾷᾐᾰᾁ அᾊᾰக᾿ நாடᾺபᾌ
ேசைவக῀ ெதாடᾱகி விடன. அேத ேநரΆ நாᾊ᾿ அரசிய᾿ நிக῁ᾲசிகளி᾿ சில
மாιறᾱக῀ ஏιபடன.
ெசᾹைன மாகாண ᾙத᾿வராக இᾞᾸத ராஜாஜி பதவி விலக திᾞ.காமராச᾽
ᾙத᾿வரானா᾽. ᾙᾸதிய அைமᾲசரைவயிᾹெபாᾠᾺபி᾿ இᾞᾸத திᾞ.ேதῃᾙᾰ பதவி
விலகி விடா᾽.
அᾸதᾲ ᾇழᾢ᾿ ᾁᾸதா திடΆ வள᾽Ᾰᾐ ᾙιᾠᾺெபιᾠ விடᾐ. இᾺேபாᾐ அைத யா᾽
திறᾸᾐ ைவᾺபᾐ? எᾹற ேக῀வி எᾨᾸதᾐ. நாᾊᾹ ᾙத᾿வ᾽ காமராச᾽. திடᾷᾐᾰᾁ
உதவியவ᾽ எᾸதᾺ பதவியிᾤΆ இ᾿லாத ேதῃᾙᾰ.
ேவᾠ யாராக இᾞᾸதாᾤΆ அᾸதᾺ ெபᾞைம பதவியி᾿ இᾞᾰᾁΆ தனᾰேக கிைடᾰக
ேவᾶᾌΆ எᾹᾠ விᾞΆᾗவா᾽க῀. ஆனா᾿ காமராசேரா ேதῃᾙᾰ அவ᾽க῀ பதவியி᾿
இ᾿லாவிடாᾤΆ அவேர திறᾰக ேவᾶᾌΆ எᾹபதி᾿ பிᾊவாதமாக இᾞᾸதா᾽.
சΆமதிᾰக மᾠᾷத ேதῃᾙᾰைகᾜΆ, திᾞ.சி.எῄ.ᾚலΆ சΆமதிᾰக ைவᾷᾐᾺ பிᾹ 1956ஆΆ
ஆᾶᾌ அவேர திறᾸதா᾽.
இᾺபᾊ தᾁதிᾜைடேயா᾽கᾦᾰேக ᾙத᾿ மாியாைத கிைடᾰக ேவᾶᾌΆ எᾹபைத
மதிᾷᾐᾺ பிᾹபιᾠΆ உய᾽Ᾰத ᾁணᾙைடயவ᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽ காமராச᾽.
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ஓாிடᾷதி᾿ ஒᾞ ஆᾱகிேலயᾹ, ஒᾞ பிெரᾴᾆᾰகாரᾹ, ஒᾞ டᾲᾆᾰகாரᾹ ᾚவᾞΆ பயணΆ
ெசᾼதன᾽. அᾱேக ஒᾞ க᾿லைறையᾰ காᾊய கவிஞ᾽ “இவ᾽ மிகᾺெபாிய கவிஞ᾽.
ஆனா᾿ வா῁Ᾰத காலᾷதி᾿ வᾠைமயி᾿ வாᾊயவ᾽” எᾹறா᾽.
அடடா ஒᾞ கவிஞ᾽ வᾠைமயி᾿ வாடலாமா என உண᾽ᾲசி வசᾺபட பிெரᾴᾆᾰகாரᾹ
தனᾐ ப᾽ைஸ எᾌᾷᾐ ᾓᾠ டால᾽ ேநாைட ைவᾷᾐ அᾴசᾢ ெசᾼதாᾹ. அைதᾺ
பா᾽ᾷத ஆᾱகிேலயᾹ அவைன விட நாᾹ ᾁைறᾸதவனா எᾹெறᾶணி இᾞᾓᾠ டால᾽
ேநாைட ைவᾷᾐ அᾴசᾢ ெசᾤᾷதினாᾹ.
இைதᾺ பா᾽ᾷத டᾲᾆᾰகாரᾹ “ᾲேச! கவிஞᾞᾰᾁ நீᾱக῀ ெசᾤᾷᾐகிᾹற அᾴசᾢயிᾹ
லசணΆ இᾐதானா? நாᾹ ஆயிரΆ டால᾽ தரᾺேபாகிேறᾹ. எ᾿லாᾞᾰᾁΆ ேச᾽ᾷᾐ
ெசᾰகாக எᾨதி விᾌகிேறᾹ. எᾹᾠ ᾂறி விᾌ 1300 டாலᾞᾰᾁΆ ெசᾰைக எᾨதி
ைவᾷᾐ விᾌ அவ᾽களᾐ ᾙᾹᾕᾠ டால᾽ ேநாᾌகைள எᾌᾷᾐᾲ ெசᾹறாᾹ.
இᾺபᾊ அᾌᾷதவ᾽கைள ஏமாιறிᾺ பிைழᾺபவ᾽க῀ வாᾨΆ நாᾊ᾿ பிற᾽ நலᾷைத
மᾌேம கவனᾷதி᾿ ெகாᾶᾌ வா῁Ᾰதவ᾽ தைலவ᾽.
ஒᾞநா῀ ெபᾞᾸதைலவைரᾺ பா᾽ᾰக ஒᾞ விᾌதைலᾺ ேபாராடᾷ தியாகி வᾸதா᾽. தᾹ
இ᾿லᾷ திᾞமணᾷᾐᾰகான அைழᾺபித῁ எᾌᾷᾐ வᾸதிᾞᾸதா᾽. ெபᾞᾸதைலவ᾽ அவைர
அைழᾷᾐ அமரᾲெசᾼᾐ நலΆ விசாாிᾷதா᾽. அேத ேநரΆ அவᾞைடய ஏ῁ைமயிைனᾜΆ
ᾗாிᾸᾐ ெகாᾶடா᾽.
திᾞமண நாளி᾿ தனᾰᾁ ேவᾠ ேவைல இᾞᾺபதாகᾰ ᾂறி வா῁ᾷᾐᾰகைளᾰ ᾂறி
அᾔᾺபினா᾽. வᾸதவ᾽ மனΆ வᾞᾸதி விைடெபιறா᾽.
“காமராᾳ இᾹᾠ ெபாிய தைலவராகி விடா᾽. அᾸதᾰ காலᾷதி᾿ ேபாராடᾷதி᾿
ஈᾌபᾌ ஒேர சிைறயி᾿ அைடபேடாΆ. இᾹᾠ மைலᾰᾁΆ மᾌᾫᾰᾁமான
விᾷதியாசΆ. ஏைழயான நΆ இ᾿லᾷᾐᾰᾁ வர அவ᾽ அᾸதῄᾐ இடΆ தᾞமா”
எᾹெறᾶணியபᾊ ஊ᾽ ேபாᾼᾲ ேச᾽Ᾰதா᾽.
விழா நாᾦΆ வᾸதᾐ. அᾸதᾲ சிιᾡாி᾿ தᾹ ெபாᾞளாதார வசதிᾰேகιப மிக
எளிைமயாக விழாைவ நடᾷதிᾰ ெகாᾶᾊᾞᾸதா᾽.
திᾋெரன ᾪதியி᾿ பரபரᾺᾗ, ஆரவார ஒᾢ சᾷதΆ ேகᾌᾷ தியாகி ெவளிேய வᾸᾐ
பா᾽ᾷதா᾽. அவ᾽ கᾶகைளேய அவரா᾿ நΆப ᾙᾊயவி᾿ைல. வᾸᾐ நிᾹற காாிᾢᾞᾸᾐ
ᾗᾹனைக ᾘᾷத ᾙகᾷேதாᾌ காமராச᾽ இறᾱகினா᾽. தியாகியிᾹ ைககைளᾺ பιறிᾰ
ெகாᾶடா᾽.

தியாகிᾰேகா கᾶகளி᾿ இᾞᾸᾐ ஆனᾸதᾰ கᾶணீ᾽ வழிᾸதᾐ. அவைரᾷ
தᾊᾰெகாᾌᾷத தைலவ᾽, “வா விழா ேமைடᾰᾁᾺேபாேவாΆ” எᾹᾠ ᾂறி உ῀ேள
ெசᾹᾠ மணமᾰகைள ஆசீ᾽வதிᾷதா᾽.
அவைர அமரᾲெசᾼய சாியான ஆசனΆ ᾂட இ᾿ைலேய எᾹᾠ தியாகி ஏᾰகᾷேதாᾌ
எᾶணமிடா᾽.
அᾺேபாᾐ காமராச᾽, “நீ அைழᾺபித῁ ெகாᾌᾰக வᾸத அᾹேற நாᾹ திᾞமணᾷᾐᾰᾁ
வ᾽றைத ᾙᾊᾫ பᾶணிேடᾹ. ஆனா நாᾹ அᾺபேவ வ᾽றதாᾲெசா᾿ᾢயிᾞᾸதா
ᾙதலைமᾲசேர வ᾽றாᾞᾹᾔ ெசா᾿ᾢ கடைன வாᾱகிᾷ தடᾗடலாᾺ பᾶணியிᾞᾺேப.
உᾹைன ேமᾤΆ கடᾹகாரனாᾰக நாᾹ விᾞΆபல. இᾺப வᾸᾐேடᾹ. உனᾰᾁ
திᾞᾺதிதாேன” எᾹறா᾽.

ᾂᾊயிᾞᾸத ᾂடᾷைதᾺ ெபᾞமிதᾷேதாᾌ பா᾽ᾷதா᾽ தியாகி. ெமᾼசிᾢ᾽ᾷதᾐ.
“சாி வரᾌமா. ேமιெகாᾶᾌ காாியᾷைதᾰ கவனி” எᾹᾠ ெசா᾿ᾢவிᾌ விைட
ெபιறா᾽ தைலவ᾽.

74. B 9M
9M

எ᾿லாவιைறᾜΆ கடᾸᾐ நிιᾁΆ கடᾫ῀ பᾰதி மனிதᾞᾰᾁ அவசியΆ. ஆனா எᾸத
இடᾷதிேலᾜம மனதாரᾰ ᾁΆபிடாᾺ ேபாᾐΆ எᾹற எᾶணΆ ேவᾶᾌΆ.
தைலவ᾽ காமராசᾞᾰᾁ இைறபᾰதி உᾶᾌ. ஆனா᾿ அதைனᾺ ᾗறᾲசிᾹனᾱக῀
ᾚலமாகேவா, ஆரவாரᾰேகாவி᾿ தாிசனᾱக῀ ᾚலேமா அவ᾽ெவளிᾺபᾌᾷதியᾐ
இ᾿ைல. தா῁ᾷதᾺபட மᾰகளிᾹ ஆலயᾺ பிரேவச உாிைமᾰகாக ேகரளᾷதி᾿ெபாியா᾽
நடᾷதிய சᾷதியாᾰகிரகᾷதி᾿ “ைவᾰகΆ” எᾹற இடᾷதி᾿ கலᾸᾐ ெகாᾶடா᾽.
1939இ᾿ மᾐைர மீனாசியΆமᾹ ஆலயᾷதிᾔ῀ தா῁ᾷதᾺபட வᾁᾺபினைரᾷ
திᾞ.ைவᾷதியநாதᾼய᾽ அைழᾷᾐᾲ ெசᾹறேபாᾐ ெபᾞᾸதைலவᾞΆ, திᾞ.சᾷதியᾚ᾽ᾷதி
அவ᾽கᾦΆ உடᾹ ெசᾹறன᾽.
ஒᾞᾙைற ஒᾞ ெபாᾐᾰᾂடᾷதி᾿ ேபசிய தைலவ᾽, “இᾸத நாᾌ ஏைழ எளிய மᾰகளிᾹ
வா῁ᾫ உய᾽ᾷதᾺபட ேவᾶᾌΆ. உணᾫ, உைட, ᾪᾌ, ேவைல வாᾼᾺᾗ, அைனவᾞᾰᾁΆ
தரᾺபட ேவᾶᾌΆ. அைத நிைறேவιᾠΆ வைர ஓய மாேடᾹ. கடᾫேள இைத
எதி᾽ᾷᾐᾰ ᾁᾠᾰேக வᾸதாᾤΆ, “சιேற எᾊ நி᾿ᾤᾱக῀ எᾹᾠ ᾂᾠேவᾹ” எᾹᾠ
உண᾽ᾲசி வசᾺபᾌᾺேபசினா᾽. இைறபᾰதிைய விட மᾰக῀ உாிைமேய ெபாிᾐ எᾹᾠ
காமராச᾽ கᾞதினா᾽.
தமி῁நாᾌ ஆலயᾱக῀ மιற மாநில ஆலயᾱகᾦᾰᾁ எᾸத வைகயிᾤΆ ᾁைறᾸதைவ
அ᾿ல. இராேமῄவரΆ ேகாவி᾿, மீனாசியΆமᾹேகாவி᾿, ᾯரᾱகΆ ேகாவி᾿, பழனி
ᾙᾞகᾹேகாவி᾿, சிதΆபரΆேகாவி᾿ ேபாᾹறைவ நாயᾹமா᾽களாᾤΆ, ஆ῁வா᾽களாᾤΆ
பாடᾺபட வரலாιᾠᾺ ᾗக῁மிᾰகைவ.
ஆனா᾿ தமிழக மᾰகᾦᾰᾁᾷ தΆ ேகாவி᾿ ெபᾞைம ெதாிவதி᾿ைல. சபாிமைல ஐயᾺபᾹ
ேகாவிᾤᾰᾁΆ திᾞமைல ெவᾱகேடசᾺெபᾞமாᾦᾰᾁΆ தᾞகிᾹற மாியாைதைய நΆ
தமிழகᾷ ெதᾼவᾱகᾦᾰᾁᾷ தᾞவதி᾿ைல.
இᾸத பᾰதி விஷயΆ ெபாᾞளாதார ாீதியாகᾫΆ, தமிழகᾷைதᾺ பாதிᾷᾐ வᾞவதாᾁΆ.
திᾞᾺபதி உᾶᾊயᾢᾹ ஓராᾶᾌ வᾞமானΆ ᾟ.235 ேகாᾊ. அேத ேநரΆ அதிக வᾞவாᾼ
தᾞΆ தமிழகᾰ ேகாவிலான பழனி உᾶᾊய᾿ வᾞவாᾼ ᾟ.20 ேகாᾊ மᾌΆ தாᾹ.
காமராச᾽ காலᾷதிᾤΆ இᾸத நிைல இᾞᾸதᾐ. திᾞᾺபதி வᾞமானᾷதி᾿ ᾓιறி᾿ ஒᾞ
பᾱேக திᾞவரᾱகᾷᾐᾰᾁᾰ கிைடᾷதᾐ. இைத நிைனᾷᾐ ஆதᾱகᾺபட தைலவ᾽
“தமி῁நாᾌᾺ பᾰத᾽க῀ தᾱக῀ காணிᾰைககைள மிக அதிக அளவி᾿ திᾞᾺபதி ேகாவி᾿
உᾶᾊயᾢ᾿ ெசᾤᾷᾐகிறா᾽க῀. நΆ நாᾌ ᾯரᾱகΆ, திᾞᾺபதிᾰᾁ எᾸத விதᾷதிᾤΆ

ᾁைறᾸதᾐ கிைடயாᾐ. உᾱக῀ காணிᾰைககைள ᾯெரᾱகநாத᾽ உᾶᾊயᾢ᾿
ேபாடா᾿ அᾐ நΆப நாᾌᾰᾁᾺ ெபாிய பயனாக இᾞᾰᾁΆ. மᾰகᾦᾰᾁᾲெசᾼய
ேவᾶᾊய ந᾿ல காாியᾱகᾦᾰᾁᾺ பயᾹபᾌேம “நΆம சாமிᾜΆ ெபாிய சாமிதாᾹ”
எᾹபேத தைலவாிᾹ ேவᾶᾌேகாளாக இᾞᾸதᾐ.
ஆனா᾿ இᾸத நியாயமான ேவᾶᾌேகா῀ இᾹᾠவைர ᾗறᾰகணிᾰகᾺபேட வᾞகிறᾐ.
இᾺேபாᾐ ஆᾸதிர திᾞᾺபதிᾰᾁ அᾌᾷதபᾊயாகᾰ ேகரள சபாிமைலᾰᾁᾰ ெகாᾶᾌேபாᾼ
காணிᾰைககைளᾰ ᾁவிᾰகிறா᾽க῀.
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ஒᾞ ெச᾿வᾸதᾞᾰᾁ ᾚᾹᾠ மகᾹக῀ இᾞᾸதன᾽. அவேரா தᾹ நΆபிᾰைகᾰᾁாிய
அᾊைம ஒᾞᾷதனᾐ ெசா᾿பᾊ மᾌேம நடᾸᾐ வᾸதா᾽. ெச᾿வΆ ேமᾤΆ ேமᾤΆ
ெபᾞகியᾐ.
திᾋெரன கᾌΆ ேநாᾼ வாᾼᾺபடட ெச᾿வ᾽ பᾌᾰைகயி᾿ விᾨᾸதா᾽. வᾴசக அᾊைம தᾹ
விᾞᾺபΆ ேபால அவைர உயி᾿ எᾨதᾲெசᾼதாᾹ. அவᾞΆ அᾺபᾊேய ெசᾼᾐவிᾌ
இறᾸதா᾽.
அᾸத உயிᾢ᾿ எனᾐ ᾚᾹᾠ மகᾹகᾦΆ எனᾐ ெச᾿வᾷதி᾿ அவ᾽க῀ விᾞΆᾗΆ ஒᾞ
ெபாᾞைள எᾌᾷᾐᾰெகா῀ள ேவᾶᾌΆ. மீதி உ῀ள அைனᾷᾐᾲெச᾿வᾱகᾦΆ எனᾐ
அᾊைமᾰᾁ எᾹᾠ எᾨதᾺபᾊᾞᾸதᾐ.

ᾚᾷத மகᾹ விைல உய᾽Ᾰத மாளிைகையᾜΆ, இரᾶடாமவᾹ வணிகΆ நடᾰᾁΆ
கைடையᾜΆ எᾌᾷᾐᾰெகாᾶடன᾽. கைடசி மகᾹ அறிᾫᾰ ᾂ᾽ைமᾜடᾹ எᾹ தᾸைதᾰᾁ
அᾊைமயாக இᾞᾸத இவ᾽ எனᾰᾁΆ அᾊைமயாக இᾞᾰக ேவᾶᾌΆ எᾹᾠ ேகடாᾹ.
அᾊைமேயாᾌ ேச᾽Ᾰத ெச᾿வΆ அவᾔᾰᾁᾰ கிைடᾷதᾐ. கிைடᾺபெத᾿லாΆ தனᾰேக
கிைடᾰக ேவᾶᾌΆ எᾹᾠ நிைனᾺபவ᾽க῀ மᾷதியி᾿ தனᾰᾁᾰ கிைடᾺபைதᾰ ᾂட
பிறᾞᾰᾁᾰ ெகாᾌᾷᾐ மகி῁பவ᾽ தைலவ᾽.
ெபᾞᾸதைலவᾞᾰᾁ ஒᾞ பழᾰகΆ உᾶᾌ. ᾂடᾱகளி᾿ கலᾸᾐ ெகா῀ᾦΆ ேபாᾐ
அᾹப᾽க῀ அவᾞᾰᾁᾺ பயᾹபடᾰᾂᾊய கத᾽ᾷ ᾐᾶᾌக῀, சா᾿கைள அணிᾸதா᾿
மகி῁ᾲசிேயாᾌ ஏιᾠᾰ ெகா῀வா᾽.
விைல உய᾽Ᾰத பளபளᾰᾁΆ சா᾿ைவகைள ஏιᾁΆேபாᾐ அவᾞᾰᾁ மகி῁ᾲசி இᾞᾰகாᾐ.
மாைல அணிவிᾷதா᾿ விᾞΆபேவ மாடா᾽.
1974ஆΆ ஆᾶᾌ தைலவரᾐ பிறᾸத நா῀ விழா. காைல ேநரᾷதி᾿ அவரᾐ இ᾿லᾷதி᾿
ெபᾞᾱᾂடΆ. ஆᾶᾌ ேதாᾠΆ அவᾞᾰᾁᾺ பிறᾸத நா῀ ேகᾰெகாᾶᾌ வᾞபவ᾽
திᾞவ᾿ᾢᾰேகணி திᾞ.எΆ.எῄ.சΆபᾸதᾺபா எᾹபவ᾽. தைலவᾞᾰᾁ இᾸத மாதிாிᾲ
ெசய᾿களி᾿ உ῀ள நாணᾷேதாᾌ ேகᾰ ெவᾊனா᾽.

ᾙᾶᾊயᾊᾷᾐ நிᾹற ெதாᾶட᾽களிᾹ கத᾽ᾷᾐᾶᾌ சா᾿ைவகைள ᾙகᾷதி᾿ சிாிᾺேபாᾌ
ஏιᾠᾰ ெகாᾶடா᾽. மல᾽ மாைலகைள ைகயி᾿ பிᾊᾷᾐ வாᾱகினா᾽. ெதாᾶட᾽க῀
அணிவிᾰᾁΆ மாைல, ᾐᾶᾊ᾿ ஏᾹ இᾸத ேவᾠபாᾌ? எᾹᾠ பலᾞΆ சிᾸதிᾺபா᾽க῀.
தைலவாிᾹ உதவியாள᾽ ைவரவᾹ இதιᾁ விைடயளிᾷதா᾽.
தைலவᾞᾰᾁ ᾘமாைலக῀ பிᾊᾰகாம᾿ ேபானᾐᾰᾁ காரணΆ உᾶᾌ. அைவ

அைனᾷᾐΆ எᾸதᾺ பயᾔΆஇᾹறி உடனᾊயாக எᾞᾰᾁழிையᾲெசᾹᾠ ேசᾞΆ. அᾐ
மᾌΆ அ᾿லாம᾿ ᾘᾰகளிைடேய உ῀ள ᾗᾨᾰக῀ கᾨᾷைதᾰ கᾊᾷᾐᾺ ᾗᾶணாᾰகி
விᾌவᾐΆ உᾶᾌ. ஜாிைக ᾓ᾿ ᾆιறிய மாைலக῀ எᾹறா᾿ அᾸத ᾓ᾿ கᾨᾷதி᾿
அᾠᾷᾐ கீற᾿க῀ உᾶடாᾁΆ நீாிழிᾫ தாᾰகிய உடலானதா᾿ கᾨᾷதி᾿ மாைலக῀
ஏιபᾌᾷᾐΆ கீற᾿களா᾿ ᾐᾹᾗιறᾷ தைலவ᾽ மல᾽ மாைலகைள விᾞΆᾗவᾐ இ᾿ைல.
ஆனா᾿ தைலவᾞᾰᾁ அணிவிᾰகᾺபᾌΆ ᾐᾶᾌக῀ அைனᾷᾐΆ “பாலமᾸதி᾽” எᾹற
அனாைதᾲ சிᾠவ᾽ ப῀ளிᾰᾁ அᾔᾺபᾺபᾌΆ. அᾐ அᾸதᾰ ᾁழᾸைதகᾦᾰᾁ
உடனᾊயாகᾺ பயᾹபᾌ உதᾫΆ. எனேவ தைலவ᾽ ᾐᾶᾌகைள விᾞΆᾗவா᾽.
அᾐ மᾌΆ அ᾿லாம᾿ ெதாᾶட᾽க῀அவ᾽ காᾢ᾿ விᾨᾸᾐ ᾁΆபிᾌவைத
ஏιகமாடா᾽. “அெதᾹன மᾔஷᾔᾰᾁ மᾔஷᾹ காᾢ᾿ விᾨᾸᾐ ᾁΆபிᾌறᾐ” எᾹᾠ
ᾂᾠவா᾽. சில ேநரᾱகளி᾿ காᾢ᾿ விᾨபவ᾽கைள அᾊᾷᾐΆ விᾌவா᾽. அᾸதᾲ ெச᾿லᾷ
தᾌ ெபᾠவதιகாகேவ சில᾽ அவ᾽ காᾢ᾿ விᾨவᾐᾶᾌ.

76. 9;
9;< UF
UF
UF 9A
9A9^8
9^8

அெமாிᾰக ஜனாதிபதி ஆபிரஹாΆ ᾢᾱகᾹ ஒᾞ நா῀ தᾹ ேகாᾲ வᾶᾊயிேல
தைலநகரான வாஷிᾱடᾔᾰᾁ ேபாᾼᾰகிᾌ இᾞᾸதா᾽. அᾸதᾲ சாைலᾺ பᾰகᾷதிேல ஒᾞ
சᾐᾺᾗ நிலΆ ᾗைத ᾁழி.

ᾢᾱகᾹ ஒᾞ அரசாᾱக ேவைலயாᾺ ேபாᾼ விᾌ திᾞΆபிᾰகிᾊᾞᾸதா᾽. ந᾿ல விைல
உய᾽Ᾰத ஆைடக῀ அணிᾸதிᾞᾸதா᾽. அᾸத சமயΆ அᾸதᾺ ᾗைத ᾁழியிேல ஒᾞ பᾹறிᾰ
ᾁᾊ விᾨᾸᾐ தவிᾲᾆᾰகிᾊᾞᾸதᾐ. அைதᾺ பா᾽ᾷᾐ இரᾰகᾺபட ᾢᾱகᾹ வᾶᾊைய
விᾌ இறᾱகிᾺ ேபாᾼ அᾸதᾲ சகதியிேல இᾞᾸᾐ பᾹறிᾰ ᾁᾊையᾰ காᾺபாιறினா᾽.
அᾺᾗறΆ வᾶᾊ ஏறி ெவ῀ைள மாளிைகᾰᾁ வᾸᾐ ேச᾽Ᾰதா᾽. உைடெய᾿லாΆ சகதி
அᾨᾰᾁ.
இைதᾷ ெதாிᾴᾆகிட எ᾿லாᾞΆ ஆபிரஹாΆ ᾢᾱகைனᾺᾗக῁Ᾰதாாக῀. உடேன
ᾢᾱகᾹ, “தயᾫெசᾼᾐ எᾹைனᾺ ᾗகழாதீᾱக. அᾸதᾲ சிᾹனᾺ பிராணி சகதியிேல
மாᾊᾰகிᾌ ᾐᾊᾲசிᾰகிᾊᾞᾸதᾐ. அைதᾺ பா᾽ᾷதᾐΆ எᾹ இதயᾷᾐேல ᾙ῀
பாᾼᾸதᾐ ேபாᾹற உண᾽ᾲசி. அᾸத ᾙ῀ைளᾺ பிᾌᾱகி எறிᾴேசᾹ. அῂவளᾫதாᾹ.
உᾶைமயிேல அᾸத பிராணிᾰᾁ நாᾹ உதவிேனᾹ எᾹகிறைத விட எனᾰᾁ ஏιபட
இᾹனைலᾺ ேபாᾰகிᾰகிேடᾹᾱகிறᾐ தாᾹ உᾶைம” எᾹறாராΆ.
உய᾽Ᾰதவ᾽க῀ எᾺேபாᾐΆ பகைட விᾞΆᾗவதி᾿ைல. ெபᾞᾸதைலவᾞΆ
ᾙைறயி᾿ பᾶபாளராகᾷ திக῁Ᾰதா᾽.

அᾸத

1954-ஆΆ ஆᾶᾌ தமி῁Ὰᾗᾷதாᾶᾌ நாளᾹᾠ ᾙத᾿வ᾽ ெபாᾠᾺᾗ ஏιபதιகாகᾺ
ᾗறᾺபடா᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽. ெதாᾶட᾽க῀ ᾂடΆ வா῁ᾷᾐ ேகாஷΆ ᾙழᾱக, தᾹ
காாி᾿ ஏறினா᾽. உடேன ᾙᾹனா᾿ நிᾹற காவல᾽ வᾶᾊயி᾿ இᾞᾸᾐ ைசரᾹ ஒᾢᾰகᾷ
ெதாடᾱகியᾐ. காைர நிᾠᾷதᾲ ெசாᾹன தைலவ᾽, காவ᾿ அதிகாாிைய அைழᾷᾐ “அᾐ
எᾹனᾼயா சᾷதΆ” எᾹறா᾽.
“ஐயா, ᾙதலைமᾲச᾽ ெச᾿ᾤΆ ேபாᾐ ேபாᾰᾁவரᾷைத உஷா᾽ பᾌᾷத எᾨᾺᾗம ஒᾢ
இᾐ. வழᾰகமான சΆபிரதாயΆ எᾹறா᾽ அதிகாாி“.
இேதா பாᾞᾱக. ᾙᾹனாேல இᾸதᾺ பழᾰகΆ இᾞᾸதிᾞᾰகலாΆ. எனᾰᾁ இெத᾿லாΆ
ேவᾶடாΆேனᾹ. சᾷதΆ ேபாடாமᾺ ேபாᾱக எᾹறா᾽ தைலவ᾽.

ᾒᾱகΆபாᾰகΆ சᾸதிᾺபி᾿ ேபாᾰᾁவரᾷைதᾲ சீ᾽ ெசᾼᾐ ெகாᾶᾊᾞᾸத காவல᾽ இவ᾽
ெசᾹற வᾶᾊைய நிᾠᾷதி எதி᾽Ὰᾗறᾷதி᾿ வᾸத வᾶᾊகᾦᾰᾁ இடΆ ெகாᾌᾷᾐ
அᾔᾺபிய பிᾹ இவ᾽ வᾶᾊ ெச᾿ல அᾔமதி அளிᾷதா᾽.

தைலவᾞடᾹ ெசᾹற காவ᾿ᾐைற ேமலதிகாாிக῀ சினᾙιறன᾽. காமராசேரா அᾸதᾰ
காவலாிᾹ கடைமையᾰ கᾶᾌ ᾘாிᾷதா᾽. வᾶᾊையᾺ பா᾽ᾷத பிறᾁதாᾹ காவᾤᾰᾁ
விஷயΆ ᾗாிᾸதᾐ. ᾙத᾿வ᾽ காைரேய நிᾠᾷதிவிேடாேம எᾹᾠ கலᾱகினா᾽.
அᾹᾠ மாைலேய ெபᾞᾸதைலவ᾽ ᾪᾌ திᾞΆபியேபாᾐ வாசᾢ᾿ காᾷᾐ நிᾹᾠ
மᾹனிᾺᾗᾰ ேகட காவலைரᾷ தᾊᾰெகாᾌᾷத தைலவ᾽, அவரᾐ கடைமᾜண᾽ைவᾺ
பாராᾊனா᾽.
தᾹைனᾷதைலவராக எᾶணிᾰெகா῀ளாம᾿ மᾰகளி᾿ ஒᾞவராகேவ பாவிᾷᾐᾰ
ெகாᾶடᾐ தாᾹ தைலவாிᾹ சிறᾺᾗ.
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1967ஆΆ ஆᾶᾌ ெபாᾐᾷ ேத᾽தᾢ᾿ காமராச᾽ இᾸதியா ᾙᾨவᾐΆ ெசᾹᾠ ேத᾽த᾿
பிரᾲசாரᾷதி᾿ ஈᾌபடா᾽. ஒῂெவாᾞ மாநிலᾷதிᾤΆ ேபாᾞளாதார நிைலைய
எᾌᾷᾐᾲெசாᾹனா᾽. தைலவ᾽ அகில இᾸதிய காᾱகிரᾭᾹ தைலவராக இᾞᾸத
ேபாᾐதாᾹ அேசாᾰ ேமᾷதா காᾱகிரᾆᾰᾁ வᾸதா᾽. ேத᾽தᾢ᾿ ெபᾞᾸதைலவ᾽ விᾞᾐநக᾽
ெதாᾁதியி᾿ ேபாᾊயிடா᾽.
பிரᾲசாரᾷᾐᾰகாக தைலவ᾽ திᾞெந᾿ேவᾢ ேநாᾰகிᾲ ெசᾹᾠ ெகாᾶᾊᾞᾸத ேபாᾐ கா᾽
விபᾷᾐ ஏιபᾌ அதி᾿ அவᾞᾰᾁ பலᾷத அᾊ ஏιபடᾐ. எ᾿ேலாᾞΆ திᾞெந᾿ேவᾢ
ேநாᾰகிᾲெசᾹᾠ பா᾽ᾷதேபாᾐ தைலவ᾽ ேத᾽த᾿ நிைலைம பιறிேய விசாாிᾷதா᾽.
தமி῁நாᾊ᾿ உᾞவாகியிᾞᾸத கᾌைமயான அாிசிᾺ பᾴசΆ காᾱகிரῄ கசியிᾹ
ேதா᾿விᾰᾁᾰ காரணமாக அைமᾸதᾐ. விᾞᾐநக᾽ ெதாᾁதியி᾿ ᾆமா᾽ 500 ஓᾌ
விᾷதியாசᾷதி᾿ காᾱகிரῄ கசி ேதா᾿விᾜιறᾐ.
இᾸதᾷ ேத᾽த᾿ ᾙᾊᾫ இᾸதியாைவேய ஒᾞ உᾤᾰᾁ உᾤᾰகியᾐ. காமராச᾽ ெபιற
ᾙதᾤΆ கைடசிᾜமான ேதா᾿வி கᾶᾌ இᾸதிய மᾰக῀ அதி᾽ᾲசியைடᾸதன᾽.
“காᾱகிரᾆᾰᾁᾰ கிைடᾷத ேதா᾿விைய நாᾹ ஒᾺᾗᾰ ெகா῀கிேறᾹ. மᾰக῀ தீ᾽Ὰைப நாᾹ
தைல வணᾱகி ஏιᾠᾰெகா῀கிேறᾹ. மᾰகளிᾹ நΆபிᾰைககைளᾺ ெபற மீᾶᾌΆ நாΆ
கᾌைமயாக உைழᾺேபாΆ” எᾹᾠ ெபᾞᾸதைலவ᾽ ேதா᾿விையᾺ ெபᾞᾸதᾹைமேயாᾌ
ஏιᾠᾰ ெகாᾶடா᾽.
“காமராச᾽ ேபாᾹற ெபᾞᾸதைலவ᾽க῀ ேதாιᾁΆ நிைல ஏιபᾊᾞᾰகᾰ ᾂடாᾐ” எᾹᾠ
தமிழகᾷதி᾿ ெவιறி ெபιற தி.ᾙ.க. தைலவ᾽ சி.எᾹ.அᾶணாᾷᾐைரேய ᾂறினா᾽.
ேநராக தᾹ நᾶப᾽கᾦடᾹ காமராச᾽ ᾪᾌᾰᾁ வᾸᾐ அவ᾽ ஆசிᾜΆ ெபιறா᾽.
அரசியᾢ᾿ எதி᾽ அணியி᾿ உ῀ளவ᾽கைளᾜΆ கவரᾰ ᾂᾊயவ᾽ காமராச᾽.
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வᾁᾺபி᾿ பாᾤᾲசாமியிᾹ ெதா᾿ைல தாᾱக ᾙᾊயவி᾿ைல. ஆசிாியᾞᾰᾁᾺ பல ᾙைற
கᾶᾊᾷᾐᾺ பா᾽ᾷᾐΆ திᾞᾸᾐகிற வழிேய ெதாியவி᾿ைல.
பᾰகᾷᾐᾺ ைபயைன அᾊᾺபாᾹ, ெகட வா᾽ᾷைத ேபᾆவாᾹ. ᾖᾊ ᾗைகᾺபாᾹ,
ேராᾊ᾿ ஓᾌΆ பῄ மீᾐ க᾿ ᾪசிட ஆரΆபிᾺபாᾹ. அரசிய᾿, கசி, ஊ᾽வலΆ
நடᾷதினா᾿ அதி᾿ ேச᾽Ᾰᾐ ஓᾌவாᾹ.
ஆசிாிய᾽ அவைன இᾨᾷᾐᾺ ேபாᾼ, தைலைமயாசிாியாிடΆஅவᾹ ெசᾼத தவᾠகைள
எᾌᾷᾐᾲெசா᾿ᾢ ᾊ.சி. ெகாᾌᾰகᾲெசாᾹனா᾽. தைலைமயாசிாிய᾽, “சா᾽ நΆம
பாᾤᾲசாமி நடவᾊᾰைககைளᾺ பா᾽ᾰᾁΆ ேபாᾐ, அவᾹதாᾹ எதி᾽கால அைமᾲச᾽ᾔ
ேதாᾎᾐ. மினிῄட᾽ பᾊᾲச ῄᾂ᾿ᾔ ேப᾽ வரலாΆ. அவᾹ
பᾊᾲசா
பᾊᾲசிᾌᾺேபாகᾌΆ” எᾹறா᾽.
இᾺபᾊேய பழகி விட நமᾰᾁᾷ ᾑᾼைமயான வா῁ᾫடᾹ ஒᾞ தைலவ᾽ நΆ
சமகாலᾷதி᾿ வா῁Ᾰதா᾽ எᾹᾠ ேக῀விᾺபᾌவேத அதிசயΆ தாᾹ.
மா᾽ஷ᾿ ேநசமணி மரணΆ அைடᾸததா᾿ 1969ஆΆ ஆᾶᾌ ஜனவாியி᾿ நாக᾽ேகாவி᾿
இைடᾷேத᾽த᾿ நடᾸதᾐ. ெநᾌமாறᾹ, சிேராᾹமணி இᾞ இைளஞ᾽கᾦΆ ெதாᾁதி
நிலவரᾷைதᾰ ᾂறின᾽. நாக᾽ேகாவி᾿ ெதாᾁதியி᾿ தைலவ᾽ ேபாᾊயிட ேவᾶᾌΆ
எᾹᾠ ேகᾌᾰெகாᾶடதιᾁ இணᾱகினா᾽.
1969ஆΆ ஆᾶᾌ ஜனவாி 8ஆΆ ேததி இைடᾷேத᾽த᾿ நடᾸதᾐ. அᾺபᾲசி, அᾺபᾲசி
எᾹᾠ ᾁமாி மᾰக῀ அᾹேபாᾌ ெபᾞᾸதைலவைர அைழᾷதன᾽. காமராச᾽ ேபைஜ
உடΆபிேல ᾁᾷதிᾰ ெகாᾶட காசி ெநகிழ ைவᾷதᾐ. ஒᾞ லசᾷᾐ 28 ஆயிரᾷᾐ 201
ஓᾌக῀ விᾷதியாசᾷதி᾿ ெபᾞᾸதைலவ᾽ ெவιறி ெபιறா᾽. நாக᾽ேகாவிᾤᾰᾁ
நாயகனாகி ᾁமாி மᾰகளிᾹ அᾺபᾲசி ஆனா᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽.
அᾹைன சிவகாமி அΆைமயா᾽ ᾆகᾪனமாᾼ இᾞᾺபதாகᾷ தைலவᾞᾰᾁᾷ தகவ᾿
வᾸதᾐ. தாயா᾽ ᾙகᾷதி᾿ எᾸதவிதமான பரபரᾺேபா, பதடேமா காணᾺபடவி᾿ைல.
விᾞᾐநகாி᾿ ᾪᾊιᾁ῀ ெசᾹற தைலவ᾽ மயᾱகிய நிைலயி᾿ இᾞᾸத அᾹைன
அᾞகி᾿ அம᾽Ᾰதா᾽. கᾶ விழிᾷᾐᾺ பா᾽ᾷத அᾹைனயிᾹ விழிகளி᾿ நீ᾽ வழிᾸதᾐ.
எᾸதவிதᾲ சலனᾙΆ இᾹறி தாயிᾹ உணᾫ மιᾠΆ மᾞᾸᾐ பιறி காமராச᾽ விசாாிᾷதா᾽.
“ஒᾞ வாᾼ சாᾺபிᾌ விᾌᾺ ேபா” எᾹᾠ அᾹைன சிவகாமி ᾂறினா᾽. தைலவᾞΆ
அவசர அவசரமாகᾲ சாᾺபிᾌ விᾌ “அᾺேபா நாᾹ வரᾌமா” எᾹᾠ ைக ᾂᾺபினா᾽.
“மகராசனாᾼᾺேபாᾼ வா” எᾹᾠ தாᾼ விைட ெகாᾌᾷதா᾽. ᾪᾊ᾿ சாᾺபிᾌ எῂவளᾫ

நாளானᾐ? எᾹᾠ உடᾹ இᾞᾸதவ᾽க῀ேகடா᾽க῀. “ஒᾞ 25 அ᾿லᾐ 30 வᾞடΆ
இᾞᾰᾁΆ” எᾹறா᾽ தைலவ᾽. அைனவᾞΆ திைகᾷதன᾽. மரணᾺ பᾌᾰைகயி᾿ இᾞᾸத
தாயிᾹ கைடசி ஆைசைய நிைறேவιறிய தைலவ᾽ உடேன நாைடᾺ பιறிᾺ ேபச
ஆரΆபிᾷதா᾽.
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ஓவிய᾽ ரவிவ᾽மா அவ᾽கᾦᾰᾁ கவ᾽ன᾽ அᾤவலகᾷதிᾢᾞᾸᾐ அைழᾺᾗ வᾸதᾐ.
கவ᾽ன᾽ தைலைமேயιᾁΆ நிக῁ᾲசிᾰᾁ வᾞமாᾠ கவ᾽னேர ைகᾺபட கᾊதΆ
எᾨதியிᾞᾸதா᾽. அᾸத அைழᾺைப ஏιக மᾠᾷᾐ ரவிவ᾽மா கவ᾽னᾞᾰᾁ ஒᾞ கᾊதΆ
எᾨதினா᾽. “தᾹᾔைடய ᾁதிைர வᾶᾊேயாᾊ உட᾿ நலᾰ ᾁைறவா᾿
மᾞᾷᾐவமைனயி᾿ ஆபᾷதான நிைலயி᾿ இᾞᾺபதா᾿ தாᾹ நிக῁ᾲசியி᾿ கலᾸᾐ
ெகா῀ள ᾙᾊயாᾐ எᾹᾠ எᾨதினா᾽. கவ᾽ன᾽ நிக῁ᾲசிைய விட அᾐ அῂவளᾫ
ᾙᾰகியமா? எᾹᾠ அவாிடΆேகடேபாᾐ கவ᾽ன᾽ நிக῁ᾲசி ஆடΆபரமானᾐ
ெபᾞமᾰக῀ நிைறய ேப᾽ கலᾸᾐ ெகா῀வா᾽க῀. எனேவ நாᾹ வரேவᾶᾌெமᾹᾠ
அவசியமி᾿ைல. ஆனா᾿ உயிேராᾌ ேபாராᾊᾰ ெகாᾶᾊᾞᾰᾁΆ இᾸத ேநாயாளிைய
நாᾹ அᾞகிᾢᾞᾸᾐ கவனிᾷதா᾿ தாᾹஅவைனᾰ காᾺபாιற ᾙᾊᾜΆ. எனᾰᾁΆ ஆᾷம
திᾞᾺதி ஏιபᾌΆ எᾹறாராΆ. மᾰகᾦᾰகாக வா῁பவ᾽களிᾹ ெநᾴசி᾿ இᾺபᾊᾷதாᾹ
எᾶணᾱக῀ ேதாᾹᾠΆ. இᾺபᾊ இேதா ஒᾞ நிக῁ᾲசி.
காᾸதியᾊக῀ தமி῁நாᾌ விஜயΆ ெசᾼத ேநரᾷதி᾿ திᾞᾺபᾷᾑ᾽ அᾞேக அவரᾐ கா᾽
வᾸᾐ ெகாᾶᾊᾞᾸதᾐ. அᾸத ேநரᾷதி᾿ ெகாᾊய ெவᾼயி᾿ விய᾽ᾷᾐᾰ ெகாᾊயᾐ.
ெபாிய பாைறᾰ கιகைள சில ெதாழிலாளிக῀ ெவᾊ எᾌᾷᾐᾰெகாᾶᾊᾞᾸதா᾽க῀.
பாைறகைளᾲ சிᾠ ᾐᾶᾌகளாக உைடᾷᾐᾰெகாᾶᾊᾞᾸத ஒᾞவᾹ அᾞகி᾿
காᾸதியᾊக῀ வᾸதா᾽.
இᾺபᾊ அᾨᾰகான விய᾽ைவ நாιறᾙைடய ஆைட அணிᾸதிᾞᾰகிறாேய ᾁளிᾺபᾐ
இ᾿ைலயா? எᾹᾠ ேகடா᾽. “ᾆவாமி! இᾞᾺபேத ஒᾹᾠதாேன! இைதᾜΆ ᾐைவᾷᾐᾰ
காயᾺேபாடா᾿ கᾊᾰ ெகா῀ள ஒᾹᾠΆ இᾞᾰகாேத. அதனாேலதாᾹ நாᾱக῀
ᾁளிᾺபᾐ ᾂட இ᾿ைல” எᾹறா᾽ ெதாழிலாளி.
மᾐைரᾰᾁ வᾸᾐ ேச᾽Ᾰத காᾸதியᾊக῀ அᾹᾠ இரᾫ ᾙᾨவᾐΆ ᾑᾱகவி᾿ைல. மனதி᾿
ெதாழிலாளிக῀ நிைனᾫ தாᾹ இᾞᾸதᾐ. பᾌᾰைகைய விᾌ எᾨᾸத அᾶண᾿ தாᾹ
கᾊயிᾞᾸத எᾌ ᾙழ ேவᾊைய ᾚᾹறைர ᾙழΆேபாᾌᾰ கிழிᾷதா᾽. அைத மᾌΆ
இᾌᾺபி᾿ ᾆιறிᾰெகாᾶᾌ மிᾲசமிᾞᾸத ᾐணிைய ேமேல ேபா᾽ᾷதிᾰ ெகாᾶடா᾽.
ஏைழ இᾸதியᾰ ᾁᾊமகனிᾹ இᾸத ஆைடதாᾹ இனி எனᾰᾁΆ ஆைட என உᾠதி
ெகாᾶᾌ அேத ேகாலᾷதி᾿ அᾹைறய ᾂடᾷதி᾿ ேமைட ஏறினா᾽. “காᾸதிேயா பரம
ஏைழ சᾸநியாசி, கᾞᾐΆ ᾆதᾸதிர ஞான விῄவாசி எᾹᾠ இᾸதிய மᾰக῀ ெபᾞைமேயாᾌ
பாᾌᾺ பாட காரணமான வரலாιᾠᾲ சிறᾺᾗ மிᾰக அᾸத நிக῁ᾲசி தமி῁ மᾶணி᾿ தாᾹ
நடᾸதᾐ.
பிᾹ காᾸதியᾊக῀ திᾞெந᾿ேவᾢᾰᾁᾲ ெசᾹறா᾽. காமராசᾞΆ, ஞானΆபி῀ைளᾜΆ

அᾸதᾰ ᾂடᾷᾐᾰᾁᾲ ெசᾹறன᾽. மᾐவிலᾰᾁ, பிரΆமᾲசாியΆ, கத᾽ இயᾰகΆ,
சᾷதியாᾰகிரகΆ பιறிய காᾸதியᾊகளிᾹ ேபᾲᾆᾰக῀ காமராசᾞᾰᾁᾺ ᾗᾷᾐண᾽ᾲசிைய
ஊᾊன. கᾶ ெகாடாᾐ காமராச᾽ காᾸதியᾊகைளேய பா᾽ᾷதா᾽.
தமிழகᾷᾐ
மᾶணி᾿
மᾐைரயΆபதியி᾿
காᾸதியᾊக῀
ᾘᾶட எளிய
சᾹனியாசிᾰேகாலᾙΆ, ᾆதᾸதிர தாகΆ தீ᾽வதιகாக ேமιெகாᾶᾌ வᾸத பிரΆமᾲச᾽ய
வா῁ᾫΆ காமராச᾽ மனதி᾿ பᾆமரᾷதாணி ேபாலᾺ பதிᾸதன.
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மாᾪரᾹ அெலᾰசாᾶடைரᾺ பா᾽ᾰக வᾸத அய᾿நாᾌ விᾞᾸதின᾽ ஒᾞவ᾽, “ேபரரேச!
உᾱக῀ நகாிᾤ῀ள ேதாடᾱகளி᾿ ᾪரமரணΆ அைடᾸத எᾶணιற ᾪர᾽களிᾹ
சிைலகைள ைவᾷதிᾞᾰகிறீ᾽க῀. தᾱகளிᾹ சிைலைய மᾌΆ ஏᾹ ைவᾰகவிலைல?”
எᾹᾠ ேகடா᾽.
அதιᾁ அெலᾰசாᾶட᾽ “எᾹᾔைடய உᾞவᾲ சிைலைய நாᾹ இᾱᾁ ைவᾷதா᾿
எதி᾽காலᾷதி᾿ எᾹ ெபய᾽ மைறᾸᾐவிᾌΆ. இᾐ யாᾞைடய சிைல எᾹᾠ எᾹ
சிைலையᾺ பா᾽ᾷᾐᾰ ேகபா᾽க῀. அைதவிட எᾹ சிைல ைவᾰகᾺபடாதிᾞᾸதா᾿
“இῂவளᾫ சிைலக῀ இᾞᾰᾁΆேபாᾐ அெலᾰசாᾶடாிᾹ சிைல மᾌம ஏᾹ இ᾿ைல?
எᾹᾠ ேககᾌΆ. அைதᾷ தாᾹ நாᾹ விᾞΆᾗகிேறᾹ.” எᾹறா᾽.
இᾺபᾊᾷ தιெபᾞைமேயாᾌ நடᾺபவ᾽களா᾿ தாᾹ சில சமயΆ சலசலᾺᾗக῀ ஏιபᾌΆ.
தᾱகைள ᾙᾹனிᾠᾷதிᾰ ெகா῀ள எைதயாவᾐ ெசᾼய ேவᾶᾌΆ எᾹᾠ நிைனᾺபா᾽க῀.
இ᾿லாவிடா᾿ அதιகான ᾇ῁நிைலைய ஏιபᾌᾷᾐவா᾽க῀. இᾸத மாதிாியான ᾪᾶ
பᾸதாᾰக῀ எ᾿லாΆ ெபᾞᾸதைலவாிடΆ கிைடயாᾐ. அΆமாதிாி நடᾺபவ᾽கைளᾜம
கᾶᾊᾺபா᾽.
திராவிட᾽ கழக, திராவிட ᾙᾹேனιறᾰ கழக கசிக῀ேவகமாக வள᾽Ᾰᾐ ெகாᾶᾊᾞᾸத
காலΆ, எᾸத ேநரᾷதி᾿ ᾂடΆ எᾹறாᾤΆ ெபாியா᾽ ᾁறிᾺபிட ேநரᾷதி᾿
ேமைடயி᾿இᾞᾺபா᾽. ஆனா᾿ ᾂடΆ ெதாடᾱகி ஒᾞ மணி ேநரᾷᾐᾰᾁᾺ பிறᾁதாᾹ
அᾶணா வᾞவா᾽. அவைரᾺ பா᾽ᾷதᾐΆ ᾂடᾷதின᾽ “அᾶணா வா῁க” எᾹᾠ உரᾷத
ᾁரᾢ᾿ ᾙழᾰகமிᾌவ᾽. அᾸத ஒᾢᾰகிைடேய வᾸᾐ ேமைடயி᾿ அம᾽வா᾽. இதனா᾿
அவ᾽ வᾞΆ ேநரᾷதி᾿ ேமைடயி᾿ யா᾽ ᾙழᾱகிᾰ ெகாᾶᾊᾞᾸதாᾤΆ, ெதாட᾽Ᾰᾐ
ேபசᾙᾊயாம᾿ ேபாᾁΆ. ச᾽வᾰ கசிᾰ ᾂடமாக இᾞᾸதா᾿ அதி᾿ ேபᾆகிᾹற மιற
கசிᾷ தைலவ᾽கᾦᾰᾁΆ இᾸத ேசாதைன நடᾰᾁΆ.
எᾸதᾰ ᾂடமாக இᾞᾸதாᾤΆ நிைறவாக ᾙᾷதாᾼᾺᾗᾺேபᾲசாள᾽ அᾶணா எᾹபதா᾿
ᾪணாகᾲ சிலமணி ேநரΆ ேமைடயி᾿ ஏᾹ கழிᾰக ேவᾶᾌΆ? எᾹᾠ அவ᾽
எᾶணியிᾞᾰகலாΆ.
ஆனா᾿ அᾸத அᾶணாᾫᾰᾁ இᾐேபா᾿ ஒᾞ ேசாதைன ஏιபடᾐ. திலக᾽ கᾊடᾷதி᾿
1960ஆΆ ஆᾶᾌ ஒᾞ ᾂடΆ நடᾸதᾐ. அதி᾿ அᾶணா உைரயιறிᾰெகாᾶᾊᾞᾸத
ேபாᾐ திᾞ.எΆ.ஜி.ஆ᾽. வᾸதா᾽. உடேன அவைரᾰ கᾶட ᾂடᾷதின᾽ ஆரவாரᾰ ᾁர᾿
எᾨᾺப அᾶணாவாேலேய சில ெநாᾊக῀ேபச ᾙᾊயாத நிைல ஏιபடᾐ.
இேத ேபாᾹற ேசாதைன ெபᾞᾸதைலவᾞᾰᾁ ஏιபடேபாᾐ அைத சாம᾽ᾷதியமாகᾲ

சமாளிᾷதா᾽. 1964ஆΆ ஆᾶᾌ தமி῁ ேதசியᾰ கசி இᾸதிய ேதசியᾰ காᾱகிரேசாᾌ
இைணᾸத ᾂடΆ நடᾸதᾐ. அதி᾿ இனிைமயாகᾺ ேபசᾰ ᾂᾊயவ᾽ திᾞ.ஈ.வி.ேக சΆபᾷ.
ெமᾹைமயான ெசாιகளா᾿ வᾹைமயாகᾺ ேபசᾰ ᾂᾊயவ᾽ கᾶணதாசᾹ.
திᾞᾲசியி᾿ இᾞ கசி இைணᾺᾗᾰᾁΆ பிᾹ நடᾸத காᾱகிரῄ மாநாᾊᾹ மாைல ேநரᾺ
ெபாᾐᾰᾂடΆ. பல᾽ேபசிய பிᾹ காமராச᾽ ேபசிᾰ ெகாᾶᾊᾞᾸதா᾽. நாᾌ நடᾺᾗ,
மᾰக῀ நிைல பιறி ஆழமாகᾫΆ, அᾨᾷதமாகᾫΆ உைரயாιறிᾰெகாᾶᾊᾞᾸதா᾽.
அᾺேபாᾐ திᾋெரன ᾂடᾷதி᾿ சலசலᾺᾗ ஏιபடᾐ. ைகதட᾿ வᾸத இடᾷைத
தைலவ᾽ ᾂ᾽Ᾰᾐ பா᾽ᾷதா᾽.
அᾱேக வᾸᾐ ெகாᾶᾊᾞᾸதவ᾽ கவியரச᾽ கᾶணதாசᾹ. அவைரᾺ பா᾽ᾷᾐ விட
தைலவ᾽ “யாᾞ? கᾶணதாசனா? ஏ கிᾠᾰகா அᾺபᾊேய உகாᾞ” எᾹᾠ ஒᾢ
ெபᾞᾰகியிேலேய ஒᾞ ேபாᾌ ேபாடா᾽. கᾶணதாசᾔΆ அᾺபᾊேய தைரயி᾿
அம᾽Ᾰதா᾽.
தைவ᾽ உைர ெதாட᾽Ᾰᾐ நடᾸᾐ ᾙᾊᾸதᾐ. அதᾹ பிᾹன᾽ கᾶணதாசᾹ எᾹற எாிமைல
ᾙழᾱகிட ᾂடΆ நிைறᾫ ெபιறᾐ.
தைலவ᾽ தᾹைனᾰ “கிᾠᾰகா” எᾹᾠ ெசா᾿ᾢ வா῁ᾷத மாடாரா எᾹᾠ ஏᾱகியவ᾽க῀
பல᾽ உᾶᾌ. ஏெனனி᾿தைலவ᾽ தனᾐ இதயᾘ᾽வமான அᾹைப அᾸதᾲெசா᾿ ᾚலேம
ெவளிᾺபᾌᾷᾐவா᾽.
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ஒᾞᾷத᾽ ᾪᾌ வசதி வாாியᾷதி᾿ ᾪᾌகட ஆைசᾺபᾌ ஒᾞ நிᾠவனᾷதி᾿ கடᾹ
ெபιᾠ ᾪᾌகᾊனா᾽. திᾋெரன ஒᾞநா῀ ᾪᾌ ᾆவ᾽ விாிᾸᾐ ேம᾿ ᾂைரᾜம பிளᾸᾐ
விாிச᾿ ஏιபᾌ விடᾐ.

ᾪᾌ கᾊயவ᾽ ேகாபᾷᾐடᾹ நிᾠவன அதிகாாியிடΆ வᾸᾐ கᾷதினா᾽. “ᾪᾌ பிளᾸᾐ
இரᾶᾌ ᾪடா ஆயிடᾐ சா᾽” எᾹᾠ அழாᾰᾁைறயாகᾺ ᾗலΆபினா᾽.
“ேகாபᾺபடாதீᾱக. விளᾰகமா ேபᾺப᾽ேல எᾨதிᾰெகாᾌᾷᾐᾌᾺேபாᾱக. ஒேர
வாரᾷᾐேல ஆᾀᾹ எᾌᾰகிேறாΆ” எᾹறா᾽ அதிகாாி. சில நாக῀ கழிᾷᾐ இவᾞᾰᾁ
ஒᾞ கᾊதΆ வᾸதᾐ. பதி᾿, “வணᾰகΆ. எᾱகளிடΆ 2.5லசᾷதி᾿ ஒᾞ ᾪᾌ வாᾱகி மாதΆ
2000 கᾊ வᾞகிறீ᾽க῀. அᾐ ெவᾊᾷᾐ இரᾶᾌ ᾪடாக ஆகி விடதாக
எᾨதிᾜ῀ளீ᾽க῀. மகி῁ᾲசி. இᾸத மாதΆ ᾙத᾿ இரᾶᾌ ᾪᾌᾰᾁΆ ேச᾽ᾷᾐ மாதΆ
நாலாயிரΆ கட ேவᾶᾌΆ எᾹபைதᾷ ெதாிவிᾷᾐᾰெகா῀கிேறாΆ” இைதᾺ பᾊᾷத
ᾪᾌᾰகார᾽ மயᾱகி விᾨᾸதா᾽. ᾪᾌ கᾌவதி᾿ திடமிடாவிடா᾿ சிᾰக᾿ வᾞΆ.
அேத ேபால நகரᾷைதᾷ திடமிᾌவதிᾤΆ மிᾁᾸத கவனΆ ெசᾤᾷத ேவᾶᾌΆ.
ெசᾹைன நகரΆ திடமி᾿லாம᾿ வள᾽Ᾰத நகரமாᾁΆ. ᾙதᾢ᾿ வᾸத ேபா᾽ᾲᾆகீசிய᾽க῀
சாᾸேதாΆ எᾹற சிιᾡைர அைமᾷதன᾽. பிᾹ ஆᾱகிேலய᾽க῀ ஜா᾽ᾳ ேகாைடைய
கᾊ அதᾔ῀ தᾱக῀ ᾁᾊயிᾞᾺைப அைமᾷᾐᾰெகாᾶᾌ தᾱகளிᾹேசைவ
ᾗாிேவாᾞᾰகான தᾱᾁமிடᾱகைளᾜΆ உᾞவாᾰகினா᾽.
ஆனா᾿ 1640இ᾿ ெசயிᾶட ஜா᾽ᾳ ேகாைட அைமᾰகᾺபᾌவதιᾁ ᾙᾹேப
மயிலாᾺᾘ᾽, திᾞஅ᾿ᾢᾰேகணி, திᾞவாᾹமிᾝ᾽, ேசᾷᾐᾺபᾌ, திᾞஒιறிᾝ᾽ேபாᾹற
அழகிய சிιᾡ᾽க῀ பழைமேயாᾌ விளᾱகி வᾸதன.
ெசᾹைனயி᾿ மᾰக ெபᾞᾰகᾙΆ வள᾽Ᾰதᾐ. 1940ஆΆ ஆᾶᾌ ெசᾹைனயிᾹ மᾰக῀
ெதாைக 7 லசΆ. காமராச᾽ ஆசி ஏιற பிறᾁ அᾐ ᾙΆமடᾱகாக உய᾽Ᾰதᾐ. நகர
அபிவிᾞᾷதிᾰ கழகΆ ஏιபᾌ (C.I.T.) ᾗதிய ᾁᾊயிᾞᾺᾗᾺ பᾁதிக῀ ேதாᾹறின.
ெசᾹைன நகாிᾹ ᾗறநக᾽Ὰ பᾁதியி᾿ ேமைலநாᾌᾺ பாணியி᾿ ᾁᾊ நகரᾱகைள
அைமᾰக நகர அபிவிᾞᾷதிᾰ கழக அதிகாாிக῀ திடமிடன᾽. இதιகாக ேம᾿ நாᾌ
ெசᾹᾠ ஆᾼᾫ ெசᾼய ᾂᾊᾺேபசின᾽. ᾐைற சா᾽Ᾰத அைமᾲசைரᾜΆ ேநாி᾿
சᾸதிᾷᾐᾰேகாᾺபி᾿ ஒᾺᾗத᾿ ெபιறன᾽.
இனி ᾙதலைமᾲச᾽ ஒᾺᾗத᾿ ெபᾠவᾐ தாᾹ பாᾰகி. அᾐᾫΆ கிைடᾷᾐ விடா᾿ அரᾆᾺ
பணᾷதி᾿ விமானᾷதி᾿ ெவளிநாᾌᾰᾁᾺ பறᾰகலாΆ.

காமராச᾽ 1954 ஏᾺர᾿ 13ஆΆ நா῀ பதவிேயιற ேபாᾐ “ஹிᾸᾐ” நாளித῁ காமராசாிᾹ
பரᾸத கசி அᾔபவᾷைதᾺ ᾗக῁Ᾰᾐ எᾨதியேத தவிர, அரைச நடᾷᾐΆ விவசாகரᾷதி᾿
ராஜாஜியிᾹ ஆιறைல இவாிடΆ எதி᾽பா᾽ᾰக ᾙᾊயாᾐ எᾹபᾐ ேபால எᾨதியிᾞᾸதᾐ.
லᾶடனிேல பᾊᾷத ஐ.சி.எῄஉய᾽ அதிகாாிக῀தாᾹ ேமனாᾌᾺ பயணᾷᾐᾰகான
ேகாᾺைபᾰ காமராசாிடΆ பாிᾸᾐைரᾷதா᾽க῀. எ᾿லாᾞΆ அவ᾽ அதி᾿ ைகெயᾨᾷதிᾌ
விᾌவா᾽ எᾹேற நΆபினா᾽க῀. ேகாᾺைபᾺ பᾊᾷத தைலவ᾽ சிᾸதிᾷதா᾽.
திடமிᾌ அைமᾰகபட ஊ᾽ நΆ நாᾊ᾿ இ᾿ைலயா? ேமல நாᾌᾰகாரனா நமᾰᾁ
இதி᾿ வழி காᾌவᾐ? அதிகாாிக῀ெசᾹᾠ பா᾽ᾷᾐவரᾰ ᾂᾊய இடᾱக῀ நΆ
பᾶபாᾌᾰᾁ ஒᾷᾐ வரᾰᾂᾊயᾐதானா மᾰக῀ வாிᾺபணᾷதி᾿ இᾸத ேமனாᾌᾺ
பயணΆ ேதைவயா? எᾹற எᾶணΆ அவ᾽ மனதி᾿ ேதாᾹறியᾐ. அᾺேபாᾐ அவ᾽
மனᾷதில மᾐைர மாநக᾽ ேதாᾹறியᾐ.
ஊாிᾹ ைமயᾷதி᾿ மீனாசி அΆமᾹேகாவி᾿ ᾆιறி ரத ᾪதிக῀, அᾌᾷத ᾆιறி᾿
அளெவᾌᾷதᾐ ேபால மாட ᾪதிக῀, அதιகᾌᾷத ஆவணி ᾪதிக῀, இைடயி᾿ இவιைற
இைணᾰᾁΆ சாைலக῀, அᾸதᾰ காலᾷதிேலேய ெதாைல ேநாᾰேகாᾌ நகைர
அைமᾷதிᾞᾰகிறா᾽க῀. இதιᾁ ேம᾿ திடமிட எᾹன இᾞᾰகிறᾐ எனᾲ சிᾸதிᾷதவ᾽,
“இதιகாக ேமனாᾌᾺ பயணΆேதைவயி᾿ைல. எᾰகாலᾷதிιᾁΆ ஏιற மᾐைர நகைரᾰ
கᾶᾌ ஆᾼᾫசᾼᾐ வாᾞᾱக῀.” எᾹᾠ ேகாᾺபி᾿ ᾁறிᾺெபᾨதிᾰ ைகெயᾨᾷதிடா᾽.
இᾺபᾊ எᾸத விஷயᾷதிᾤΆ
ெபᾞᾸதைலவᾞᾰᾁ உᾶᾌ.

சிᾸதிᾷᾐᾲ

ெசயலாιறᾰ

ᾂᾊய

வ᾿லைம

82. ~@^
@^ EQ
EQ8
8

ஒᾞ ெபாிய நதியி᾿ ஒᾞ படᾁ ெசᾹᾠ ெகாᾶᾊᾞᾸதᾐ. அதி᾿ ஒᾞ விᾴஞானி, ஒᾞ
பᾶᾊத᾽, ஒᾞ வரலாιᾠᾺேபராசிாிய᾽ ஆகிேயா᾽ பயணΆ ெசᾼᾐ ெகாᾶᾊᾞᾸதன᾽.
விᾴஞானி படேகாᾊையᾺ பா᾽ᾷᾐ “உனᾰᾁ வானிைல சாῄதிரΆ ெதாிᾜமா?” எᾹᾠ
ேகடா᾽. படேகாᾊ ெதாியாᾐ எᾹறா᾽. அடடா உᾹ வா῁ᾰைகயி᾿ 25 சதᾪதΆ
ᾪணாᾺேபாᾲᾆ எᾹறா᾽ விᾴஞானி.
பᾶᾊத᾽ படேகாᾊயிடΆ “உனᾰᾁ இலᾰகணΆ ெதாிᾜமா” எᾹᾠ ேகடா᾽.
“ெதாியாᾐ” எᾹறாᾹ படேகாᾊ. “அடடா உᾹ வா῁ᾰைகயி᾿ 50 சதᾪதΆ ᾪᾶ”
எᾹறா᾽ பᾶᾊத᾽.
வரலாιறாசிாிய᾽, உனᾰᾁ பழᾱகால நாகாிகΆ பιறிᾷ ெதாிᾜமாᾹᾔ ேகடா᾽.
அᾐᾰᾁΆ ெதாியாᾐᾹனாᾹ படேகாᾊ. அடடா உᾹ வா῁ᾰைகயிேல 75 சதᾪதΆ
ᾪணாᾺேபாᾲேச எᾹறா᾽ வரலாιறாசிாிய᾽. அᾸத ேநரΆ படகிேல ஓைட விᾨᾸᾐ
தᾶணீ᾽ உ῀ேள வர ஆரΆபிᾷதᾐ. படேகாᾊ மιற ᾚவைரᾜΆ பா᾽ᾷᾐ “உᾱகᾦᾰᾁ
நீᾸதᾷ ெதாிᾜமா? படᾁ ᾚ῁கᾺேபாᾫேத“ᾹனாᾹ. ᾚவᾞΆ ெதாியாᾐᾹᾔ
அலறினா᾽க῀. உᾱக வா῁ᾰைக 100 சதᾪதΆ ᾪᾶ எᾹற படேகாᾊ நீᾸதிᾷ
தᾺபிᾷதாᾹ. ப῀ளிᾺபாடᾱகைள விட அᾔபவேம சிறᾸதᾐ.
“எιறிι ᾁாிய᾽ கயவ᾽ ஒᾹᾠιறᾰகா᾿
விιறι ᾁாிய᾽ விைரᾸᾐ“
எᾹᾠ இᾹைறய அரசிய᾿ நிைலைய அᾹேற ᾂறியவ᾽ வ῀ᾦவ᾽ ெபᾞமாᾹ. அதாவᾐ
கயவ᾽க῀ தனᾰᾁ இலாபΆ வᾞகிறᾐ எᾹறா᾿ நாைடᾰ ᾂட விιᾠவிᾌவா᾽க῀
எᾹᾠ அரசிய᾿ எᾹற அதிகாரᾷதி᾿ ᾂறினா᾽ வ῀ᾦவ᾽.
ஆனா᾿ ெபᾞᾸதைலவேரா நாᾌ விᾌதைலையᾺ ேபாιறி நாᾊᾹ நலᾷைதᾜΆ
வளᾷைதᾜΆ ெபᾞᾰᾁவேத தனᾐ உயி᾽ ᾚᾲசாகᾰ ெகாᾶடவ᾽.
ெதாழி᾿ வளΆெபᾞகினா᾿ மᾰக῀ வளΆ ெபᾠவ᾽ எᾹற ெதாைலேநாᾰᾁᾺ பா᾽ைவ
ெகாᾶடவ᾽ தைலவ᾽.
கனரக ெகாதிகலᾹ ெதாழிιசாைல எᾹற மிᾁ அᾨᾷத மிᾹ சᾰதி ᾚலΆ ெசய᾿பᾌΆ ஒᾞ
மாெபᾞΆ ெதாழிιசாைலைய இᾸதியாவி᾿ அரசிᾹ சா᾽பிᾹ நி᾽மானிᾷᾐᾷ தர ஒᾞ ெசᾰ
நாᾌ நிᾠவனΆ ᾙᾹ வᾸதᾐ. இைதᾷ தமிழகᾷதி᾿ ெதாடᾱகᾷ தைலைமயாசியாிடΆ
ஒᾺᾗத᾿ வாᾱகினா᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽.
ெசᾰ நாᾌ ெதாழி᾿ விιபᾹன᾽கᾦΆ, நᾌவᾶ அைமᾲசிᾹ ᾐைற அதிகாாிகᾦΆ

தமிழகΆ வᾸதன᾽. அவ᾽கᾦடᾹ தமிழக அரᾆᾷ ᾐைற அதிகாாிகᾦΆ இைணᾸᾐ
தமிழகᾷதி᾿ ெபாᾞᾷதமான இடᾷைதᾷ ேதᾊ வலΆ வᾸதன᾽.
பரᾸத ெவளி, ᾑய நீ᾽, ேதைவயான மிᾹ சᾰதி, ேபாᾰᾁவரᾷᾐᾰகான ெதாட᾽ வᾶᾊ
வசதி இᾷதைனᾜᾱ ᾂᾊய ஓ᾽ இடᾷைதᾷ தமிழக அதிகாாிகளா᾿ காட ᾙᾊயவி᾿ைல.
அைலᾸᾐ ேசா᾽Ᾰத ெசᾰ நாᾌ விιபᾹன᾽க῀தமிழகᾷதி᾿ இடΆ இ᾿ைல என
ᾙᾊெவᾌᾷᾐᾰ கிளΆபᾷ தயாரானா᾽க῀. இைதᾰ ேக῀விᾺபட தைலவ᾽ காமராச᾽
அவ᾽கைளᾜΆ, உடᾹ ெசᾹற நΆ அதிகாாிகைளᾜΆ அைழᾷᾐ விசாாிᾷதா᾽.
அதிகாாிக῀ ெசᾹᾠ காᾊய இடᾱகைளᾺ பᾊயᾢᾌ அவ᾽க῀ ேகᾁΆ வசதிக῀
ஒᾞ ேசர அைமᾸத இடΆ கிைடᾰகவி᾿ைல எᾹறன᾽.
ஆனா᾿ தமிழகᾷதிᾹ ᾚைல ᾙᾌᾰᾁக῀ எ᾿லாΆதனᾐ ᾆιᾠᾺ பயணᾷதிᾹேபாᾐ
அறிᾸதிᾞᾸத காமராச᾽, ஒᾞ கணΆ சிᾷதிᾷᾐவிᾌ “திᾞᾲசிᾰᾁᾰ கிழᾰேக காவிாி
ஆιறᾱகைரயி᾿ திᾞெவᾠΆᾘ᾽ எᾹற ஊ᾽ இᾞᾰகிறேத அᾸத இடᾷைதᾰ
காᾊனீ᾽களா?” எᾹᾠ தமிழக அதிகாாிகைளᾰ ேகடா᾽. அவ᾽க῀ இ᾿ைல எᾹறன᾽.
“ஏᾹ? அவᾱக ேககிற எ᾿லா வசதிகᾦΆ அᾱேக இᾞᾰேக. ேபாᾼ ᾙத᾿ேல அᾸத
இடᾷைதᾰ காᾊᾌ வாᾱக” எᾹறா᾽.
எᾹன ஆᾲசாியΆ. அᾸத இடᾷைதᾺ பா᾽ைவயிᾌ ெசᾰ நாᾌ வ᾿ᾤந᾽கᾦᾰᾁ அᾸத
இடΆ எ᾿லா வைகயிᾤΆ ெபாᾞᾷதமானதாகᾷ ேதாᾹறியᾐ.
அᾱᾁ உᾞவாகி இᾹᾠ உலக நாᾌகᾦᾰᾁᾷ தᾹ ெசᾼெபாᾞைள ஏιᾠமதி ெசᾼᾜΆ
“ெப᾿” எᾹறைழᾰகᾺபᾌΆ பாரத ெஹவி எலᾰாிᾰக᾿ῄ ᾢமிெட எᾹற ெபᾞைம
வாᾼᾸத நிᾠவனேம அᾐ.
எதி᾽ᾰகசிᾰகார᾽க῀ காமராச᾽ உய᾽நிைலᾺ பᾊᾺைபᾰ ᾂட ᾙᾊᾰகாதவ᾽ இவᾞᾰᾁ
ஆᾦΆ ஆιற᾿ எᾺபᾊயிᾞᾰᾁΆ? எᾹᾠ கிᾶட᾿ ெசᾼவᾐᾶᾌ. அᾺேபாᾐ
ெபᾞᾸதைலவ᾽ அடᾰகமாக “ᾘேகாளΆ எᾹபᾐ நதிக῀, மைலக῀, பயி᾽ வைகக῀,
மᾰக῀ வா῁ᾰைக எᾹபைதᾺ பιறிᾰ ᾂᾠΆ க᾿வி எᾹறா᾿ அைத நாᾹ நᾹᾁ
அறிேவᾹ. ஆனா᾿ ᾗᾷதகᾺ பᾊᾺᾗதாᾹ ᾘேகாளΆ எᾹறா᾿ அᾐ எனᾰᾁᾷ ெதாியாᾐ
அᾐ எனᾰᾁᾷ ேதைவᾜமி᾿ைல” எᾹேற ᾂᾠவா᾽.
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ஒᾞ இடᾷதி᾿ ஒᾞ இᾸதியᾹ, ஒᾞ ரῃயᾹ, ஒᾞ அெமாிᾰகᾹ ᾚவᾞΆ ᾂᾊ இைறவைனᾺ
பிரா᾽ᾷதிᾷதா᾽க῀. கடᾫ῀ேதாᾹறினா᾽.
ரῃய᾽, “ரῃயா எᾺேபாᾐ ᾙᾹேனᾠΆ” எᾹᾠ ேகடா᾽. உடேன கடᾫ῀ “இᾹᾔΆ 50
வᾞடΆ ஆᾁΆ” எᾹறா᾽. உடேன ரῃய᾽ “அைதᾺ பா᾽ᾰக நாᾹ இᾞᾰக மாேடேன”
எᾹᾠ ᾂறி அᾨதா᾽.
அெமாிᾰகᾞΆ கடᾫளிடΆ அேத ேக῀விகைளᾰேகக “80 வᾞடΆ ஆᾁΆ” எᾹறா᾽
கடᾫ῀. “அῂவளᾫ காலΆ வா῁Ᾰᾐ நாᾹ அைதᾺ பா᾽ᾰக ᾙᾊயாேத” எᾹᾠ
அெமாிᾰகᾞΆ அᾨதா᾽.
இᾠதியாக இᾸதிய᾽ “எᾱக῀ இᾸதியா எᾺேபாᾐ ᾙᾹேனᾠΆ?” எᾹᾠ ேகடᾐ தாᾹ
தாமதΆ கடᾫ῀ அழ ஆரΆபிᾷதா᾽. ஏᾹ எᾹᾠ ேகடா᾿ “அைதᾺ பாாᾰக நாேன இᾞᾰக
மாேடேன” எᾹறாராΆ.
ஆனா᾿ ெபᾞᾸதைலவ᾽ காமராச᾽ ேபாᾹற தைலைம கிைடᾷதா᾿ இᾸதியா
உலகிேலேய ᾙதᾹ ᾙதᾢ᾿ ᾙᾹேனறி இᾞᾰᾁΆ எᾹᾠ கடᾫ῀ ᾂறி இᾞᾺபா᾽.
1973ஆΆ ஆᾶᾌ அᾰேடாப᾽ 2ஆΆ ேததி ெசᾹைன கᾶணᾺப᾽ திடᾢᾤΆ,
ைசதாᾺேபைட ேதரᾊᾷதிடᾢᾤΆ, காᾱகிரῄ ᾂடᾱக῀ நடᾸதன. ᾆதᾸதிரΆ ெபιற
பிறᾁ காᾱகிரசா᾽ அதிᾤΆ தமிழக காᾱகிரசா᾽ எதιᾁΆேபாராட ேவᾶᾊய அவசியΆ
ேநரவி᾿ைல.
காரணΆ
தமிழகᾷதி᾿
ெபᾞᾸதைலவ᾽
கசிᾺெபாᾠᾺᾗ
ஆசிᾺெபாᾠᾺைபᾜΆ திறΆபட நடᾷதியᾐதாᾹ.
ஆசிᾰᾁ வᾸத தி.ᾙ.க. அரᾆ மᾐவிலᾰைக ரᾷᾐ ெசᾼதᾐ. காᾱகிரசா᾽ இதைன எதி᾽ᾷᾐ
ேபாராடΆ நடᾷத ᾙᾊᾫ ெசᾼதன᾽.
விைலவாசி உய᾽ᾫ, விவசாயிக῀ பிரᾲசிைன, மᾐவிலᾰைக மீᾶᾌΆ அᾙ᾿பᾌᾷᾐத᾿,
ெநசவாள᾽ பிரᾲசிைன ேபாᾹற பிரᾲசிைனகைள அᾊᾺபைடயாகᾰ ெகாᾶᾌ தமி῁
நாᾊ᾿ ேபாராடΆ நடᾷத காᾱகிரசா᾽ ᾙᾊᾫ ெசᾼதா᾽க῀.
காமராசாிᾹ கடைளᾰகாக காᾷᾐᾰ கிடᾸத பல ஆயிரᾰகணᾰகான காᾱகிரῄ
இைளஞ᾽க῀ உιசாகᾷᾐடᾹ ேபாராடᾷதி᾿ ᾁதிᾷதா᾽க῀.
இᾸதᾲ ᾇழᾢ᾿ ைசதாᾺேபைட கᾶணᾺப᾽ திட᾿ இரᾶᾌ ᾂடᾱகளி᾿ேபசிய
ெபᾞᾸதைலவ᾽,
“நாᾊᾹ இᾹைறய ெநᾞᾰகᾊகᾦᾰᾁᾺ ெபாᾞளாதார அரசிய᾿ ᾇ῁நிைலதாᾹ

காரணΆ, ேவகமாக திடΆேபாடா᾽கேள தவிர ேவைல வாᾼᾺᾗ இ᾿ைல, உைறவிட
வசதியி᾿ைல; ஏமாιᾠபவ᾽க῀ அதிகமாகி விடதா᾿ பணெவறி பதவி ெவறியி᾿ நாᾌ
நிைலᾁைலᾸᾐ விடᾐ. காᾸதீய வழியி᾿ ேபாராᾌேவாΆ. இதி᾿ வᾹᾙைற, ᾙைறேகᾌ
இᾞᾰகாᾐ. அறᾺேபாராடᾷ ெதாᾶட᾽க῀ ேபாᾣசாரா᾿ எᾷதைகய ᾐᾹபΆ வᾸதாᾤΆ
ெபாᾠைமேயாᾌ தாᾱகிᾰெகா῀ள ேவᾶᾌΆ. வாᾼைமேய ெவ᾿ᾤΆ எᾹᾠ ᾂறினா᾽.
இᾸத ᾪர உைர இைளஞ᾽கᾦᾰᾁ எᾨᾲசிைய உᾶடாᾰகியᾐ. தமி῁ நாᾊ᾿ காᾱகிரῄ
தைலவ᾽க῀, ெதாᾶட᾽க῀ உபட 35000 ேப᾽ ைகᾐ ெசᾼயᾺபᾌ சிைற ைவᾰக
இயலாததா᾿ மீᾶᾌΆ விᾌதைல ெசᾼயᾺபடன᾽.
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அறிஞ᾽ காᾹᾘசியῄ அவ᾽களிடΆ “ந᾿ல அரᾆᾰᾁ உாிய அΆசᾱக῀ எைவ?” எᾹᾠ
ேக῀வி ேககᾺபடᾐ. அதιᾁ காᾹᾘசியῄ “ᾚᾹᾠ அΆசᾱக῀ ேதைவ.
மᾰகᾦᾰᾁᾺேபாதிய அளᾫ உணᾫᾺெபாᾞக῀, பைடபலΆ, ெபாᾐமᾰகளிᾹ
நΆபிᾰைக, இᾸத ᾚᾹறி᾿ ஒᾹைறᾰ ைகவிட ேநாிடா᾿ ᾙதᾢ᾿ பைட பலᾷைதᾰ
ைகவிடலாΆ. அᾌᾷᾐ ஒᾹைறᾰ ைகவிட ேநாிடா᾿ உணைவᾰ ைகவிடலாΆ. ஆனா᾿
ெபாᾐமᾰகளிᾹ நΆபிᾰைக இ᾿லாவிடா᾿ எᾸத அரᾆேம இராᾐ” எᾹறா᾽.
அᾺபᾊ மᾰகளிᾹ பிரᾲசிைனகைள உடᾔᾰᾁடᾹ தீ᾽ᾷᾐ அவ᾽களிᾹ நΆபிᾰைகᾰᾁᾺ
பாᾷதிரமான ந᾿ல தைலவராக இᾞᾸதவ᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽.
அரᾆ மᾞᾷᾐவமைனகளி᾿ உ῀ள பயிιசி மᾞᾷᾐவ᾽க῀ேவைல நிᾠᾷதΆ
ேமιெகாᾶடன᾽. மᾞᾷᾐவᾺ படᾺபᾊᾺபிᾹ ஐᾸதாᾶᾌᾰ காலᾺபᾊᾺைப ᾙᾊᾷத பிᾹ
ஓராᾶᾌᾰ காலΆ அவ᾽க῀ அரᾆ மᾞᾷᾐவமைனகளி᾿ பயிιசி ெபற ேவᾶᾌΆ. அைத
ெவιறிகரமாக ᾙᾊᾷத பிᾹனேர மᾞᾷᾐவᾺ படᾲ சாᾹறித῁ வழᾱகᾺபᾌΆ.
இᾸத ஓராᾶᾌᾺ பயிιசிᾰ காலᾷதி᾿ அவ᾽கᾦᾰᾁ மாதΆ ᾟ.2500 ெகாᾌᾰகᾺபᾌ
வᾸதᾐ. இைத ᾟ.3000 ஆக உய᾽ᾷதிᾷ தர ேவᾶᾌΆ எᾹற ேகாாிᾰைகைய ᾙᾹ
ைவᾷᾐᾺ ேபாராடΆ நடᾷதினா᾽க῀.
இᾸத மᾞᾷᾐவᾺ பᾊᾺᾗ ேதாιᾠவிᾰகᾺபட நாளி᾿ இᾞᾸᾐ 1963ஆΆ ஆᾶᾌ ஜூைல
மாதΆ வைர இᾸத பயிιசிᾰ காலᾷதி᾿ மாணவ᾽கᾦᾰᾁ எᾸதவிதᾺ ெபாᾞᾦதவிᾜΆ
வழᾱகᾺபடவி᾿ைல. அவ᾽க῀ தᾱக῀ ைகᾰகாᾆகைளᾲ ெசலவழிᾷேத ஓராᾶᾌ
பயிιசிைய ᾙᾊᾷதன᾽. அῂவᾺேபாᾐ உ῀ள ᾐைற அைமᾲசாிடΆ மாணவ᾽க῀ தᾱக῀
ᾁைறகைள எᾌᾷᾐᾰ ᾂறினாᾤΆ எᾸதᾷ தீ᾽ᾫΆ ஏιபடவி᾿ைல.
ெபᾞᾸதைலவ᾽ ᾙத᾿வராக இᾞᾸத காலᾷதி᾿ அᾷᾐைற அைமᾲசராயிᾞᾸத திᾞமதி
ேஜாதி ெவᾱகடாᾲசலΆ அΆைமயா᾽ அவ᾽க῀மாணவ᾽க῀ தᾞΆ ேகாாிᾰைக
விᾶணᾺபᾱகைளᾺ ெபιᾠᾰ ெகா῀வாேர தவிர அவ᾽களᾐ ᾁைற தீ᾽ᾷᾐ ைவᾰக
ᾙᾹவரவி᾿ைல.
இᾸநிைலயி᾿ பயிιசி மᾞᾷᾐவ᾽க῀ இᾞபᾐ ேப᾽ ேச᾽Ᾰᾐ ெபᾞᾸதைலவைரᾺ பா᾽ᾰக
ᾙᾊெவᾌᾷᾐ தைலைமᾲெசயலகΆ ெசᾹறன᾽. ெபᾞᾸதைலவ᾽ வᾸதா᾽.
“நீᾱகெள᾿லாΆ யாᾞ?” தைலவ᾽
“ஐயா நாᾱகெள᾿லாΆ ஹᾫῄ ச᾽ஜᾹக῀” எᾹறா᾽ ஒᾞ டாᾰட᾽.

“அᾺபᾊᾹனா எᾹன?” Ᾱனா᾽ தைலவ᾽.
“ஐᾸᾐ வᾞடΆ டாᾰட᾽ பᾊᾺைப ᾙᾊᾲசிᾌ ஒᾞ வᾞடΆ பயிιசி டாᾰடராக ேவைல
பா᾽Ὰபவ᾽க῀. நாᾱகதாᾹ இᾸத ஒᾞ வᾞடΆ ேநாயாளிகைளᾺ பா᾽ᾷᾐ சிகிᾲைச
அளிᾺேபாΆ. இᾸத ஒᾞ வᾞடΆ ᾙᾊᾴச பிறᾁதாᾹ டாᾰட᾽க῀-ᾱகிற ேப᾽ேல ேவைல
பா᾽ᾰக ᾙᾊᾜΆ.
“சாி இᾺப எᾹைன எᾐᾰᾁᾺ பா᾽ᾰக வᾸதீᾱக?” தைலவ᾽
“ஐயா இᾸத ஒᾞ வᾞடᾺ பயிιசிᾰ காலᾷᾐᾰᾁ எᾱகᾦᾰᾁ ஏதாவᾐ உதவிᾷ ெதாைக
தரᾎΆᾔ ேகᾌᾰெகா῀கிேறாΆ” எᾹᾠ டாᾰட᾽களி᾿ ஒᾞவ᾽ ெசாᾹனா᾽.
“இெதᾹனᾼயா அநியாயமா இᾞᾰᾁ 5 வᾞடΆ பᾊᾲᾆᾌ ஒᾞ வᾞடΆ ஓசியா ேவைல
வாᾱகிறதா? சாியி᾿ைலேய நீᾱக ேபாᾱக. இைத நாᾹ எᾹனᾹᾔ பா᾽ᾰகிேறᾹ”
எᾹறா᾽ தைலவ᾽.
நாᾹேக நாகளி᾿ பயிιசி டாᾰட᾽க῀ அைனவᾞᾰᾁΆ மாதΆ ᾟ.105 வழᾱகᾺபᾌΆ
எᾹற உᾷதரᾫ வᾸதᾐ.
நியாயΆ எᾹறா᾿ உடனᾊ ᾙᾊெவᾌᾺபதி᾿ தைலவ᾽ காமராச᾽ தாᾹ அைனவᾞᾰᾁΆ
ᾙᾹேனாᾊ ஆவா᾽. அᾹᾠ அவ᾽ உᾷதரᾫ இட ᾟ.105தாᾹ இᾺேபாைதய
விைலவாசிᾰᾁ ஏιப உய᾽ᾷதᾺபᾌ῀ளᾐ.
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ெபாியா᾽ ஈ.ெவ.ரா. அவ᾽க῀ ᾂடᾷதி᾿ேபᾆவதιகாக ேமைடயி᾿ அம᾽ᾸதிᾞᾸதா᾽.
அᾺெபாᾨᾐ ᾂடᾷதிᾹ ᾙᾹ வாிைசயி᾿ இᾞᾸத இைளஞ᾽ ஒᾞவᾹ சிறிᾐΆ மாியாைத
இᾹறிᾷ தᾹ கா᾿ேம᾿ காைலᾺேபாᾌ உகா᾽ᾸதிᾞᾸதாᾹ.
ேமைடயி᾿ இᾞᾸத இᾹெனாᾞவ᾽ ெபாியாாிடΆ, “அᾸத இைளஞைனᾺ பா᾽ᾷதீ᾽களா?
நாΆ எ᾿லாΆ ேமைடயி᾿ இᾞᾰகிேறாΆ. கா᾿ேம᾿ காைலᾺ ேபாᾌᾰெகாᾶᾌ
ெகாᾴசΆᾂட மாியாைத இ᾿லாம᾿ இᾞᾰகிறாᾹ?” எᾹறா᾽.
அதιᾁᾺ ெபாியா᾽ “அவᾹ கா᾿ேம᾿ அவᾹ காைலᾺ ேபாᾌᾰ ெகாᾶᾌ இᾞᾰகிறாᾹ.
இதி᾿ நΆம மாியாைத எᾱᾁ ᾁைறகிறᾐ? எᾹᾠ பதி᾿ ெசாᾹனா᾽.
இᾺபᾊ எைதᾜΆ பᾁᾷதறிேவாᾌ பா᾽ᾰகிற ெபாியா᾽ ெபᾞᾸதைலவைரᾺ பιறிᾺ
ெபᾞமிதமாகᾺ ேபசியவ᾽.
தᾸைதᾺெபாியாாிᾹ நீᾶட கால ஏᾰகΆ நிைறேவறியᾐ ேபால அைமᾸதᾐ காமராச᾽
ஆசி.
அᾸதᾰ காலᾷதி᾿ ேசலΆ நக᾽ மᾹறᾷ தைலவராக சᾰகரவ᾽ᾷதி ராஜேகாபாலாᾲசாாியா᾽
இᾞᾸதா᾽. இᾞவᾞΆ ெநᾞᾱகிய நᾶப᾽க῀. ராஜாஜியிᾹ ேவᾶᾌேகாைள ஏιᾠ
ெபாியா᾽ அரசியᾤᾰᾁ வᾸதா᾽. ராஜாஜி மிதவாதி, ெபாியாேரா தீவிரவாதி.
காᾸதியிᾹேமᾤ῀ள பιᾠதலா᾿ அவரᾐ மᾐவிலᾰᾁᾰ ெகா῀ைகைய ஏιᾠ தᾹ
ேதாடᾷᾐᾷ ெதᾹைன மரᾱகைள ெவᾊனா᾽. கதராைடᾰ ெகா῀ைகᾰகாக பிரᾲசாரΆ
ெசᾼதா᾽. காᾸதியிᾹ “ஹாிஜன ᾙᾹேனιறΆ” எᾹற ெகா῀ைகᾰᾁ ஆதரவாக ைவᾰகΆ
ேபாராடᾷதி᾿ ஈᾌபᾌ “ைவᾰகΆ ᾪர᾽” எᾹற ெபய᾽ ெபιறா᾽.
தமிழாிைடேய வᾠைம, அறியாைம, க᾿லாைம, சாதிᾜண᾽ᾫᾲ சிᾠைம ேபாᾹற ᾁᾊ
ெகᾌᾰᾁΆ “ஆைமகைள” ஒழிᾺபதιᾁᾺ ெபாᾐவா῁ேவ சிறᾸதᾐ என உண᾽Ᾰᾐ
ெசா᾿லாιறைல வள᾽ᾷᾐ ெகாᾶடா᾽.
நாᾊ᾿ அைமᾸத மᾰகளரᾆகளிᾹ பிரதம᾽களாக பனக᾿ அரச᾽, ᾙᾔசாமி ெரᾊயா᾽,
ராஜாஜி(ஆாிய᾽), ᾊ.பிரகாசΆ, ஓமᾸᾑ᾽ ராமசாமி ெரᾊய᾽, ᾁமாரசாமி ராஜா
ேபாᾹறவ᾽க῀ ஆசி ெசᾼதா᾽கேள அᾹறி தமி῁நாᾊᾹ தமிழᾹ ஒᾞவᾹ ᾂட
இ᾿ைலேய எᾹᾠ வᾞᾸதிய நிைலயி᾿ காமராச᾽ ᾙத᾿வரானᾐΆ ெபாியா᾽ மிகᾫΆ
மகி῁Ᾰதா᾽.
காமராசாிᾹ எளிைம “பᾶபாᾌ” ᾙᾨ அ᾽ᾺபணிᾺᾗ, ெசய᾿திறᾹ கᾶᾌ அவைரᾷ

தமிழாிᾹ ᾐய᾽ ᾐைடᾰக வᾸத “பᾲைசᾷ தமிழ᾽” எᾹᾠ பாராᾊனா᾽. ெபாியா᾽
அவ᾽க῀, “இᾹைறய காமராச᾽ ஆசியி᾿ நமᾐ நாᾌ அைடᾸத ᾙᾹேனιறΆ ஆயிரΆ
ஆᾶᾌகளி᾿ எᾹᾠேம நடᾸததி᾿ைல. ᾚேவᾸத᾽க῀, நாயᾰக᾽க῀, மராᾊய᾽க῀,
ᾙῄᾣΆக῀, ெவ῀ைளᾰகார᾽க῀, இவ᾽க῀ ஆசியி᾿ எ᾿லாΆ நமᾐ க᾿விᾰᾁ வைக
ெசᾼயᾺபடவி᾿ைல.
ேதாழ᾽கேள எᾹெசா᾿ைல நΆᾗᾱக῀. இᾸத நாᾌ உᾞᾺபட ேவᾶᾌமானா᾿ இᾹனΆ
பᾷᾐ ஆᾶᾌகᾦᾰகாவᾐ காமராசைர விடாம᾿ பிᾊᾷᾐᾰ ெகா῀ᾦᾱக῀. அவரᾐ ஆசி
ᾚலΆ ᾆகமைடᾜᾱக῀. காமராசைரᾺ பயᾹபᾌᾷதிᾰெகா῀ள நாΆ தவறிவிடா᾿
தமிழ᾽கᾦᾰᾁ வா῁வளிᾰக ேவᾠ ஆேள சிᾰகாᾐ” எᾹᾠ ேபசினா᾽.
காமராச᾽ திடᾷᾐᾰேக ெபᾞᾸதைலவ᾽, ᾙத᾿வ᾽ பதவிையᾷ ᾐறᾰக ᾙᾊெவᾌᾷத
ேபாᾐ எதி᾽ᾷᾐᾰ ᾁர᾿ ெகாᾌᾷதவ᾽ ெபாியா᾽.
பிறᾁ காமராச᾽ ᾁᾊயாᾷதΆ ெதாᾁதியி᾿ ேபாᾊயிடᾺேபாவதாகᾰ ᾂறிய உடᾹ
ᾙதᾢ᾿ ஆதரᾫ ெதாிவிᾷதவ᾽ ெபாியா᾽தாᾹ.
இᾺபᾊ எதி᾽ᾰகசியாக இᾞᾸதாᾤΆ ᾂட ெபாியாரா᾿ேபாιறᾺபட ெபᾞைம
ெபᾞᾸதைலவᾞᾰᾁᾰ கிைடᾷதᾐ.
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ᾤᾰமாᾹ ஹᾰகீமிடΆ “யாைரᾰ கᾶடாᾤΆ இᾺபᾊ மாியாைத காᾌகிறீ᾽கேள இைத
யாாிடமிᾞᾸᾐ கιறீ᾽க῀?” எᾹᾠ ேகடா᾽ அவᾞைடய நᾶப᾽.
“ᾙடாளிடமிᾞᾸᾐ” எᾹᾠ பதி᾿ ெசாᾹனா᾽ ஹᾰகீΆ.
“எᾹன ᾙடாளிடமிᾞᾸதா?” எᾹᾠ வியᾺᾗடᾹேகடா᾽ நᾶப᾽.
“அᾸத ᾙடா῀க῀ ெசᾼᾜΆ அவமாியாைதைய எ᾿லாΆ ெதாிᾸᾐ ெகாᾶᾌ அவιைற
எ᾿லாΆ விᾌ விேடᾹ. அῂவளᾫதாᾹ” எᾹறா᾽ ஹᾰகீΆ.
பிறᾞᾰᾁ இைடᾴச᾿ ெசᾼயாம᾿ இᾞᾺபேத ஒᾞ பᾶᾗதாᾹ எᾹபைத நᾹᾁ
உண᾽Ᾰதவ᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽. இᾸதᾺ பᾶᾗ பιறி தினமணி ஆசிாிய᾽ ஏ.எᾹ.சிவராமᾹ
ᾂᾠΆ ெசᾼதிகைளᾺ பா᾽ᾰகலாΆ.
நாேளᾌ உலகிᾹ பிதாமக᾽ எᾹᾠ அைழᾰகᾺபடவ᾽ திᾞ.ஏ.எᾹ.சிவராமᾹ ஆவா᾽.
53 ஆᾶᾌக῀ தினமணி நிᾠவனᾷதி᾿ பணியாιறிᾺ பல ஆᾶᾌக῀ அᾸத நாேளᾊᾹ
ஆசிாியராகᾫΆ பணியாιறியவ᾽.
ெபᾞᾸதைலவ᾽ காமராச᾽ மீᾐ மிᾁᾸத அᾹᾗ ெகாᾶடவ᾽. அவரᾐ கைடசிᾰ காலΆ
வைர நᾶபராக இᾞᾸதவ᾽. 13-2-2002 ஆᾶᾌᾰகான ஆனᾸத விகடᾹ வார ஏᾊ᾿
அவ᾽ ேபᾊ அளிᾷதா᾽. அதி᾿ “1930ஆΆ ஆᾶᾌ ேவதாரᾶயΆ உᾺᾗᾲ
சᾷதியாகிரகᾷதி᾿ கலᾸᾐ ெகாᾶேடᾹ. ேபாராடᾷைத ஆதாிᾷᾐᾺ பிரசᾱகΆ
ெசᾼேதᾹ. இᾺபᾊ ஒᾞ நா῀ ேபசிᾰெகாᾶᾊᾞᾸத ேபாேத உᾺபளᾱகைள ேநாᾰகி
நடᾰகᾷ ெதாடᾱகிேனᾹ. ஒᾞ காᾹῄடபி῀ ஓᾊவᾸᾐ எᾹ மா᾽பி᾿ ஒᾞ லᾷதிைய
ைவᾷᾐᾺ பலமாக அᾨᾷதினா᾽. இைதᾺ பா᾽ᾷᾐᾺ பதறிய கெலᾰட᾽ “ஏᾼ ᾁᾲசிைய
எᾌடா ᾚᾲᾆ திணறிᾲ ெசᾷᾐᾺ ேபாகᾺ ேபாறாᾹ“ᾔ கᾷதினா᾽.
பிறᾁ விசாரைண நடᾷதி ஒᾞ வᾞடΆ சிைறᾷ தᾶடைன கிைடᾷதᾐ. திᾞᾲசி, ெசᾹைன,
மᾷதியᾲ சிைறகளி᾿ சில காலΆ இᾞᾸேதᾹ. கைடசியி᾿ அᾢᾺᾗரΆ ெஜயிᾢ᾿
அைடᾷதா᾽க῀.
ெவᾠΆ கᾞᾱக᾿ தைரதாᾹ எᾨபᾐᾰᾁ நாιபதᾊ ெபாிய ᾟΆ. அதிேல வாிைசயா
பᾌᾷᾐᾰ கிடᾺேபாΆ. காைலயிேல நாᾤ அᾫᾹῄ கᾴசி, மதியΆ சாதΆ, ᾁழΆᾗ
சாயᾸதிரΆ கᾴசி.
இᾸதᾲ சிைறயிேல எனᾰᾁ எதிேர தாᾹ காமராச᾽ பᾌᾷதிᾞᾺபா᾽. பᾊᾲசவᾱகᾦᾰᾁ
இᾸதᾺ பᾊᾰகாத ேமைத தᾸத மாியாைதைய ேவᾠ எவᾞம தᾸததி᾿ைல. ெஜயி᾿ேல

நாᾹ ஒᾞ ஓரமா உகா᾽Ᾰᾐ சதா ᾗᾷதகΆ பᾊᾲᾆேட இᾞᾺேபᾹ. ᾁᾠᾰᾁΆ ெநᾌᾰᾁமா
ேபாறவᾱக ேபசிகிேட நடᾺபாᾱக. அᾺேபா காமராச᾽ “நமᾰᾁᾷ தாᾹ பᾊᾺபறிᾫ
இ᾿ைல. பᾊᾰகிறவᾱகைளயாவᾐ ெதாᾸதரᾫ பᾶணாம இᾞᾱகᾶேணᾹ“ᾔ
ெசா᾿வாᾞ. கைடசி வைரᾰᾁΆ எனᾰᾁΆ அவᾞᾰᾁΆ அᾸத நᾗ இைடெவளியி᾿லாம᾿
இᾞᾸதᾐ.
யாᾹ ெபιற ேபᾠ ெபᾠக இῂைவயகΆ எᾹᾠ ெபᾞமᾰக῀ ᾂறினா᾽க῀. ஆனா᾿
இᾹைறய கால கடᾷதி᾿ தனᾰᾁ ஒᾞ கᾶ ேபானாᾤΆ பரவாயி᾿ைல. எதிாிᾰᾁ
இரᾶᾌ கᾶᾎΆேபாக ேவᾶᾌΆ எᾹᾠ நிைனᾺபவ᾽ பல᾽ உᾶᾌ. ஆனா᾿
ெபᾞᾸதைலவ᾽ தனᾰᾁ கிைடᾰகாத க᾿வி எᾔΆேபᾠ இᾸத உலகᾷதி᾿ அைனவᾞᾰᾁΆ
கிைடᾰக ேவᾶᾌΆ எᾹᾠ நிைனᾷத உய᾽Ᾰத உ῀ளΆ பைடᾷதவ᾽ எᾹபைத
ஏ.எᾹ.சிவராமனᾐ ேபᾊ ᾚலΆ நாΆ அறிᾸᾐ ெகா῀ளலாΆ.
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அரசᾹ ஒᾞவᾹ பᾰகᾷᾐ நாᾊᾹ மீᾐ பைடெயᾌᾺபதιகாக தᾹ நாᾌ எ᾿ைலேயாரΆ
பாசைற அைமᾷᾐᾷ தᾱகியிᾞᾸதாᾹ.

ᾪர᾽கᾦᾰᾁ எ᾿லாΆ சைமய᾿ நடᾸᾐ ெகாᾶᾊᾞᾸதᾐ. அரசாிடΆ வᾸத சைமய᾿காரᾹ
ஒᾞவᾹ “சைமᾺபதιᾁ உᾺᾗᾰ ᾁைறவாக உ῀ளᾐ. கிைடᾺபதιᾁ ஏιபாᾌ ெசᾼᾜᾱக῀”
எᾹறாᾹ.
உடேன அரசᾹ ᾪரᾹ ஒᾞவைன அைழᾷᾐᾺ பᾰகᾷதிᾤ῀ள ஊᾞᾰᾁᾲ ெசᾹᾠ விைல
ெகாᾌᾷᾐ உᾺᾗ வாᾱகி வா எᾹறாᾹ.
அᾺேபாᾐ அᾞகிᾢᾞᾸதவ᾽க῀ “உᾺᾗ தாேன ᾆΆமா ேகடாேல கிைடᾰᾁேம விைலᾰᾁ
வாᾱக ேவᾶᾌமா” எᾹᾠ ேகடா᾽க῀.
அதιᾁ அரசᾹ “எᾹ அதிகாரᾷைதᾺ பயᾹபᾌᾷதி நாᾹ ஐᾸᾐ ேகாழி ᾙைடகைள
இலவசமாக வாᾱகினா᾿ எᾹ பைடயின᾽ இῂᾬாிᾤ῀ள ேகாழிகைள எ᾿லாΆ
ᾆᾌᾷதிᾹᾠ விᾌவா᾽க῀” எᾹறாᾹ.
ெபாᾐவா῁வி᾿ இᾞᾺபவ᾽க῀ ᾆயலாபᾷதிιகாக பதவிகைளᾺ பயᾹபᾌᾷதᾰ ᾂடாᾐ.
அதιகாக படᾱகைளᾰ ᾂட ெவᾠᾷதவ᾽ காமராச᾽.
ஒᾞ ᾙைற தமி῁Ὰ ᾗலைம, சில அரசிய᾿ சாதைன இவιᾠᾰகாக ஒᾞவᾞᾰᾁ ஒᾞ
ப᾿கைலᾰ கழகΆ டாᾰட᾽ படம வழᾱகியிᾞᾸதᾐ. ெபாᾐவாக ேமᾹமᾰக῀
இᾺபᾊᾺபட டாᾰட᾽ படᾷைத ெபாᾞடாக கᾞᾐவதி᾿ைல. பிறைரᾺ ேபாட
அᾔமதிᾰகᾫΆ மாடா᾽க῀. திᾞ.ஜவஹ᾽லா᾿ ேநᾞᾫΆ இᾐ ேபாᾹற
எᾶணᾙைடயவ᾽ தாᾹ. ஆனா᾿ சில ᾁைறᾁடᾱக῀ தᾦΆபி ெவιᾠ ஆரவாரΆ
எᾨᾺᾗவதி᾿ ஆ᾽வΆ காᾌவா᾽க῀.
டாᾰட᾽ படΆ ெபιற அறிஞைர ஒᾞ விழாᾫᾰᾁᾺேபச அைழᾷதிᾞᾸதா᾽க῀. மிᾁᾸத
ெபாᾞெசலவி᾿ ᾆவெராᾊ ஒடᾺபடᾐ. ஆனா᾿ அவ᾽ அᾹᾠ அᾸத நிக῁ᾲசிᾰᾁ
வரவி᾿ைல. விழா ஏιபாᾌ ெசᾼத நᾶப᾽ பதறிᾺேபாᾼ தைலவாிᾹ ᾪᾌᾰᾁᾲ ெசᾹᾠ
அைழᾷதா᾽. ஆனாᾤΆ அவ᾽ வரவி᾿ைல.
அவ᾽ ெபயᾞᾰᾁ ᾙᾹனா᾿ டாᾰட᾽ எᾹற ெபயைரᾺ ேபாடாம᾿ விளΆபரΆ ெசᾼதᾐ
அவᾞᾰᾁᾰ ேகாபᾷைத ஏιபᾌᾷதிவிடᾐ.
இᾹைறᾰᾁΆ இᾸத நிைல ெதாடரᾷதாᾹ ெசᾼகிறᾐ. பல நிᾠவனᾱகளிடΆ காᾆᾰᾁ
படΆ வாᾱகிᾰ ெகா῀ᾦΆ ேபாᾢ மனித᾽க῀ நΆமிைடேய பல᾽ உ῀ளன᾽.

ஆனா᾿ இவ᾽களிடமிᾞᾸᾐ மாᾠபட உய᾽Ᾰத உ῀ளΆ ெகாᾶடவ᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽.
காமராசᾞᾰᾁ ஒᾞ சிறᾸத ப᾿கலᾰ கழகΆ தனᾐ ேபரைவையᾰ ᾂᾊ இᾸதியாவிேலேய
எᾸத மாநில அரᾆΆ நிைனᾷᾐᾺ பாராத வைகயி᾿ க᾿விᾷ ᾐைறயி᾿ சிறᾸத சாதைன
ᾗாிᾸதைமᾰகாக டாᾰட᾽ படΆ தரᾷ தீ᾽மானΆ ேபாᾌ அவைரᾷ ேதᾊ வᾸதன᾽.
அவ᾽களிடΆ ெபᾞᾸதைலவ᾽ “டாᾰட᾽ படமா?எனᾰகா? நாᾹ எᾹன ெபாிய சாதைன
ெசᾴᾆேடᾹᾔ இᾸத ᾙᾊெவᾌᾷதீᾱக? இெத᾿லாΆ ேவᾶடாΆ. நாᾊேல
எᾷதைனேயா விᾴஞானிக῀ேமதாவிக῀ இᾞᾰகிறா᾽க῀. அவᾱகைளᾰ கᾶᾌ பிᾊᾲᾆ
இᾸதᾺ படᾷைதᾰ ெகாᾌᾱக, எனᾰᾁ ேவᾶடாΆ. நாᾹ ஒᾷᾐᾰ ெகா῀ளேவ
மாேடᾹ. ேபாᾼ வாᾱக” எᾹᾠ ெசா᾿ᾢ அᾔᾺபிவிடா᾽.
டாᾰட᾽ ஜᾹῄᾋᾹ மகாᾷமா காᾸதிஜியிᾹ மைறவிᾹேபாᾐ விᾌᾷத ெசᾼதி
“இᾺபᾊᾺபட ஒᾞ மாமனித᾽ இᾸத நிலᾫலகᾷதி᾿ ஊேனாᾌΆ உதிரᾷேதாᾌΆ
உலவினா᾽ எᾹபைத நமᾰᾁ நΆᾗவேத கᾊனΆ“
இᾺபᾊ ேசைவ ஒᾹேற ᾁறிᾰேகாளாகᾰ ெகாᾶᾌ அதιகாகᾷ தᾹைன நாᾊ வᾸத
படᾱகைளᾰ ᾂட ெவᾠᾷᾐᾷ த῀ளிய உய᾽Ᾰத மனித᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽ காமராச᾽.
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வடநாᾊ᾿ பᾰராநᾱக᾿ அைண கடᾺபᾌᾰெகாᾶᾊᾞᾸத ேநரΆ. ஏராளமான
ெதாழிலாள᾽க῀ அᾺபணியி᾿ ஈᾌபᾊᾞᾸதன᾽. பிரதமராᾼ இᾞᾸத ேநᾞஜி அவ᾽க῀,
அᾸத அைணயிᾹ கᾌமானᾷைதᾺ பா᾽ைவயிடᾲெசᾹறா᾽. க᾿ ᾆமᾸᾐ வᾸத ஒᾞ
ெதாழிலாளிையᾺ பா᾽ᾷᾐ, “இᾱᾁ எᾹன பணி ெசᾼᾐ ெகாᾶᾊᾞᾰகிறீ᾽க῀?” எᾹᾠ
ேகடா᾽.
“க᾿ ᾆமᾸᾐ ெகாᾶᾊᾞᾰகிேறᾹ“
“எதιகாக?”
“ேவைல ᾙᾊᾸதᾐΆ ᾂᾢ தᾞவாᾱக. அᾐᾰகாகᾷதாᾹ.” இᾸதᾺ பதிைலᾰ ேகடᾐΆ,
ேநᾞஜி ெநாᾸᾐ ேபானா᾽.
“ேதசிய நி᾽மாணᾺ பணியி᾿ ஒᾞ மாெபᾞΆ திடΆ ெசய᾿பᾌᾰெகாᾶᾊᾞᾰகிறᾐ.
அதி᾿ எᾹ பᾱைக ெசᾤᾷதிᾰெகாᾶᾊᾞᾰகிேறᾹ” எᾹᾠ அᾸதᾷ ெதாழிலாளி
ெசா᾿வா᾽ எᾹᾠ எதி᾽பா᾽ᾷதா᾽. இᾸதியᾰ ᾁᾊமகᾹ ஒῂெவாᾞவᾔᾰᾁΆ இᾷதைகய
ேதசிய உண᾽ᾫ ேவᾶᾌம எᾹபᾐ அவரᾐ உ῀ளᾰ கிடᾰைக. ேவைலᾰᾁ ᾂᾢ
வாᾱகினாᾤΆ ேதசᾷᾐᾰகாக உைழᾰகிேறாΆ எᾹற உண᾽ᾫ ேவᾶᾌΆ. இதιᾁ
உதாரணமான தᾹைனேய நாᾌᾰᾁ ஒᾺபைடᾷதவ᾽ தாᾹ ஆசிய ேஜாதி ேநᾞ. ஆனா᾿
அவைரᾜΆ காலᾹெகாᾶᾌ ேபாᾁΆ காலΆ வᾸᾐ விடேத.
1964ஆΆ ஆᾶᾌ, ேம27ஆΆ ேததி, தமி῁நாᾊ᾿ ᾆιᾠᾺ பயணΆேமιெகாᾶᾊᾞᾸத
காமராசᾞᾰᾁ ஒᾞ அவசரᾲ ெசᾼதி வᾸதᾐ. ேநᾞஜியிᾹ உட᾿ நிைல ேமாசமாகி
விடைத அறிᾸதᾐΆதைலவ᾽ விமானΆ ᾚலΆ ெட᾿ᾢ ᾗறᾺபடா᾽. ெபᾱகᾧாி᾿
அᾐ᾿யாேகாஷூΆ, நிஜᾢᾱகᾺபாᾫΆ தைலவᾞடᾹ ேச᾽Ᾰᾐ ெசᾹறன᾽.
விமானᾷதி᾿ ெசᾹᾠ ெகாᾶᾊᾞᾸத ேபாேத பிιபக᾿ 2 மணிᾰᾁ ேநᾞஜி
அமரராகிவிடா᾽ எᾹற ெசᾼதி ேபாிᾊயாகᾷ தாᾰகியᾐ. விமானᾷதி᾿ கᾶணீ᾽
ெவ῀ளΆ கைர ᾗரᾶடᾐ.
ஒᾞ சகாᾺதΆ ᾙᾊᾸதᾐ. 17 ஆᾶᾌக῀ நாᾊᾹ தைலமகனாᾼ இᾞᾸᾐ, 45 ேகாᾊ
மᾰகைள வழி நடᾷதிᾲ ெசᾹற உலக அரᾱகி᾿ இᾸதியாᾫᾰᾁᾺ பிரதான இடᾷைதᾺ
ெபιᾠᾷ தᾸத ேநᾞ நாயகᾹ உட᾿ தகனΆ ெசᾼயᾺபᾌ அῄதி இᾸதியா ᾙᾨவᾐΆ
கைரᾰகᾺபடᾐ.
பிரதம᾽ ேநᾞவிᾹ மரணΆ உலகΆ ᾙᾨவைதᾜேம
ᾁ᾿சாாிலா᾿ நᾸதா இᾸதியாவிᾹ தιகாᾢகᾺ பிரதமரான᾽.

அதி᾽ᾲசிᾰᾁ῀ளாᾰகியᾐ.

எᾸதᾲ ᾇழᾢᾤΆ மᾰகைள திைச திᾞᾺபாத சᾰதி பைடᾷதᾐ காᾱகிரῄதாᾹ எᾹபைத
காᾱகிரῄ தைலவ᾽க῀ மீᾶᾌΆ நிᾟபிᾷதா᾽க῀.
540 காᾱகிரῄ எΆ.பி.ᾰக῀, 15 மாநில ᾙத᾿வ᾽க῀ மιᾠΆ சில ᾙᾰகிய காᾱகிரῄ
தைலவ᾽க῀ ஆகிய அைனவைரᾜΆ சᾸதிᾷᾐ அவ᾽களᾐ கᾞᾷைத அறிᾸᾐ தனᾐ
விᾞᾺபᾷைதᾜΆ மᾰக῀ எᾶணᾷைதᾜΆ அவ᾽கᾦᾰᾁ உண᾽ᾷதினா᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽.
இᾠதியி᾿ எ᾿ேலாைரᾜΆ ஒᾞ ᾙᾊᾫᾰᾁᾰெகாᾶᾌ வᾸᾐ அᾌᾷத பிரதமைரᾷ ேத᾽Ᾰத
சாதைன, எளிய சாதைன அ᾿ல. எῄ.ேக.பᾋᾤΆ, நᾸதாᾫΆ ᾁறிᾺபிடᾐ ேபால
“வரலாιᾠᾺ ᾗக῁ ெபιற மாெபᾞΆ சாதைனயாᾁΆ” இᾸதᾲ சிறᾺைபᾜΆ தமிழகΆ தᾸத
தவᾺ ᾗத᾿வ᾽ காமராச᾽ அடᾰகᾷேதாᾌ ஏιறா᾽.
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ஏமாᾠகிறவᾹ இᾞᾰகிற வைரயி᾿ ஏமாιᾠகிறவᾔΆ இᾞᾰகᾷதாᾹ ெசᾼவாᾹ.
அᾶணᾹ தΆபி இᾞவ᾽ தᾸைத விᾌᾲ ெசᾹற நிலᾷைத பᾱகிடன᾽. “நிலᾷதிᾹ
வᾞவாயி᾿ ஆᾦᾰᾁᾺ பாதி” எᾹறாᾹ அᾶணᾹ. இதி᾿ அᾶணᾹ ஏமாιᾠᾰகாரᾹ
தΆபி அᾺபாவி.

ᾙத᾿ வᾞடΆ வயிᾢ᾿ ெந᾿, ேசாளΆ பயிாிடன᾽. அᾶணᾹ, “தΆபி ேம᾿ பᾁதி
எனᾰᾁ கீ῁பᾁதி உனᾰᾁ” எᾹᾠ பிாிᾷதாᾹ. அதᾹபᾊ அᾶணᾔகᾁ ேமேல உ῀ள
விைளᾲசᾤΆ தΆபிᾰᾁ கீேழ உ῀ள ைவᾰேகாᾤΆ கிைடᾷதன.
மᾠவᾞடΆ “அᾶணா ேமேல எனᾰᾁ கீேழ உனᾰᾁ” எᾹறாᾹ தΆபி. அதᾹபᾊ
ஏமாιᾠᾰகார அᾶணᾹ ᾙ῀ளᾱகி, நிலᾰகடைல ேபாᾹறவιைறᾺ பயிாிடாᾹ.
ேபசியபᾊ தΆபிᾰᾁᾷ தைழᾜΆ அᾶணᾔᾰᾁ விைளபாᾞகᾦΆ கிைடᾷதன.

ᾚᾹறாவᾐ வᾞடΆ அᾶணனிடΆ ஏமாறᾰ ᾂடாᾐ எᾹᾠ ᾙᾊᾫெசᾼத தΆபி “அᾶணா
ேமேலᾜΆ, கீேழᾜம எனᾰᾁ. நᾌவி᾿ உனᾰᾁ” எᾹறாᾹ. அᾶணᾹஅᾸத ஆᾶᾌ
கᾞΆᾗ பயி᾽ ெசᾼதாᾹ. ேதாைகᾜΆ, ேவᾞΆ தாᾹ தΆபிᾰᾁ கிைடᾷதᾐ.
சேகாதர᾽கᾦᾰᾁ இைடேய ᾂட இᾺபᾊ ஏமாιᾠ ேவைல நடᾰகிᾹற ேபாᾐ தᾹனலΆ
கᾞதாᾐ மιறவ᾽கைள பதவியி᾿ அம᾽ᾷதி அழᾁ பா᾽ᾷதா᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽.
ஜூᾹ 2ஆΆ ேததி பாராᾦமᾹற ᾂடᾷைத நᾌ மᾶடபᾷதி᾿ ᾂᾊᾺ ெபᾞைம
ேச᾽ᾷதா᾽ தைலவ᾽. ேநᾞஜிᾰᾁᾺ பிறᾁ யா᾽? ேக῀விᾰᾁᾺ ெபᾞᾸதைலவ᾽ பதிலளிᾷத
நா῀ அᾐ.
நΆைம விᾌப பிாிᾸத மாெபᾞΆ தைவ᾽ ேநᾞஜியிᾹ இடᾷைத நிரᾺᾗவᾐ நமᾰᾁ
சாᾷதியம᾿ல. இᾺேபாᾐ நΆ கடைமைய நிைறேவιற ᾂᾌᾷ தைலைமᾜΆ,
ெபாᾠᾺᾗΆ, ஒᾞமிᾷத கᾞᾷᾐΆ ேதைவᾺபᾌகிறᾐ எᾹᾠ காமராச᾽ ᾂறினா᾽.
பாராᾦமᾹற காᾱகிரῄ கசி உᾠᾺபின᾽க῀ தைலவ᾽, மᾸதிாிக῀ ஆகிேயா᾽ இᾞᾸத
அᾸதᾲ சைபயி᾿ ெபᾞᾸதைலவ᾽ ஒᾞ எᾲசாிᾰைகᾜம விᾌᾷதா᾽. “ேநᾞஜி எᾹற ஒᾞ
ᾁைடᾰகீ῁இῂவளᾫ நாᾦΆ இᾞᾸேதாΆ. அவ᾽ அபயΆ நமᾰᾁᾰ கைடᾷதᾐ. நாΆ தவᾠ
ெசᾼதா᾿ ேநᾞஜிᾰகாக மᾰக῀ நΆைம மᾹனிᾷதாாக῀. அᾸத நிைல இனி இ᾿ைல.
ஆகேவ
எதி᾽காலᾷதி᾿
எ᾿ேலாᾞΆ
மிகᾫΆ
எᾲசாிᾰைகᾜடᾔΆ
கவனᾷᾐடᾔΆெசயலாιற ேவᾶᾌΆ” எᾹறா᾽.
ஆᾠ நாக῀ தιகாᾢக பிரதமராக இᾞᾸத நᾸதா, காᾱகிரᾭᾹ பாராᾦமᾹறᾷ

தைலவராக லா᾿ பகᾑ᾽ சாῄதிாி ெபயைர ᾙᾹெமாழிᾸதா᾽. அைத ெமாரா᾽ᾭேதசாᾼ
வழி ெமாழிᾸதா᾽. ஏகமனதாக லா᾿ பகᾑ᾽ சாῄதிாி ேத᾽ᾸெதᾌᾰகᾺபடா᾽.
லா᾿ பகᾑ᾽ சாῄதிாி பிரதமரானா᾽. ெமாரா᾽ஜி ேதசாᾼ, எῄ.ேக.பᾋ᾿,
ெஜகஜீவᾹராΆ, கிᾞῃண ேமனᾹ ஆகிேய᾽ ᾗᾐᾺ பிரதமைர ஆதாிᾷᾐᾺ
பாராᾊனா᾽க῀.
இᾸதியாவிᾹ ᾙத᾿ பிரதமைர (ேநᾞஜி) அᾶண᾿ காᾸதியᾊக῀ நமᾰᾁ
வழᾱகினா᾽.இᾸதியாவிᾹ இரᾶடாவᾐ பிரதமைரᾷ ெதᾹனாᾌᾰகாᾸதியான
தைலவ᾽ காமராச᾽ நமᾰᾁ வழᾱகினா᾽.
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ஒᾞ சிᾺபாᾼதாᾹ ஒᾞ சᾶைடயி᾿ எதிாியிᾹ காைல ெவᾊயதாகᾺெபᾞைம
ேபசினாᾹ. இைதᾰேகட ஒᾞவ᾽, “எதிாியிᾹ தைலைய ெவடாம᾿ காைலᾺேபாᾼ
ெவᾊயிᾞᾰᾁΆ காரணΆ எᾹன?” எᾹறா᾽.
அதιᾁ அᾸதᾲ சிᾺபாᾼ “நாᾹ எᾹன ெசᾼேவᾹ? எதிாிᾜைடய
ேவெறாᾞᾷதᾹ எனᾰᾁ ᾙᾹனேம ெவᾊ விடாேன” எᾹறாᾹ.

தைலைம

ஆனா᾿ நமᾐ ᾪர᾽க῀இᾺபᾊᾺபடவ᾽ அ᾿ல᾽. ேதச பᾰதிᾜΆ அபாிமிதமான ஆιறᾤΆ
ெகாᾶᾌ எதிாிைய ேநᾞᾰᾁ ேந᾽ நிᾹᾠ ேபாாிᾌ விரᾊ அᾊᾺபா᾽க῀.
1965இ᾿ இᾸதியா-பாகிῄதாᾹேபா᾽ ᾚᾶட ேபாᾐ பᾴசாபி᾿ ேபா᾽ ᾙைனயி᾿
காமராச᾽ ᾇறாவளிᾲ ᾆιᾠᾺ பயணᾷைத ேமιெகாᾶடா᾽. ᾓιᾠᾰகணᾰகான
ᾪர᾽கைள சᾸதிᾷᾐᾺேபசி உιசாகᾚᾊனா᾽. அவாிᾹ ேபᾲைச ᾪர᾽க῀
உιசாகᾷேதாᾌΆ, ஆ᾽வᾷேதாᾌΆ ேகடன᾽.
ஒᾞ ᾪர᾽ ᾑய தமிழி᾿ வணᾰகΆ எᾹᾠ காமராசாிᾹ ைககைளᾰ ᾁᾤᾰகினா᾽. உடேன
விழி விாிய அᾸத ᾪராிடம ஊ᾽, உறவின᾽க῀ ᾙகவாி எ᾿லாΆ ேகᾌᾰெகாᾶடா᾽.
ேவᾠ பல ᾪர᾽களிᾹ தமிழக ᾙகவாிகைளᾜΆ ᾁறிதᾐᾰ ெகாᾶᾌ, நாᾹ அᾸதᾺ பᾰகΆ
ேபாᾁΆேபாᾐ அவ᾽கைளᾲ சᾸதிᾰகிேறᾹ எᾹᾠ ᾂறினா᾽. ᾪர᾽க῀ மகி῁ᾲசிᾰ ᾂᾷதாᾊ
காமராசைர எᾱக῀ அᾶணᾹ எᾹᾠ ᾂறினா᾽க῀.
1965இ᾿ லா᾿ பகᾑ᾽ சாῄதிாி ெசᾹைனᾰᾁ வᾸதா᾽. ᾜᾷத நிதிைய தமிழக மᾰக῀
அவாிடΆ ெகாᾌᾷதன᾽. ெசᾹைனயி᾿ இᾠதி நிக῁ᾲசியாக அᾹᾠ மாளிைகயி᾿
காᾱகிரῄ ஊழிய᾽ ᾂடΆ நடᾸதᾐ. அᾱᾁ சாῄதிாி ேபசிய ேபᾲᾆ ேகபவ᾽க῀
மனைத ெநகிழᾲ ெசᾼதᾐ. காமராᾳ ஜீ, காமராᾳ ஜீ எᾹற அவ᾽ ᾁறிᾺபிட
ேபாெத᾿லாΆ கரேகாஷΆ எᾨᾸதᾐ.
“ᾜᾷத களᾷதி᾿ நΆ ᾪர᾽க῀ ᾙᾹேனறிᾰ ெகாᾶᾊᾞᾰகிறா᾽க῀. அதιᾁᾺ பிரதானமாக
உதவியைவ காமராᾳ ஜியிᾹ ேயாசைனகேள. காமராᾳ ஜீ உடᾹ பிறவாᾲ சேகாதர᾽.
அவ᾽ எனᾰᾁ வழி காᾊயாக விளᾱகி எᾹ ᾚலΆ நாைட நடᾷதிᾲெச᾿கிறா᾽. பைக
ᾙᾊᾰக அவ᾽ ᾂறிய ேயாசைனக῀ மிகᾺெபாிய அளவி᾿ உதவின” எᾹᾠ லா᾿பகᾑ᾽
சாῄதிாி ᾁறிᾺபிடேபாᾐ எᾨᾸத கரெவாᾢஅடᾱக நீᾶட ேநரΆ பிᾊᾷதᾐ.
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18 மாதᾱக῀, பாராᾌமளவிιᾁᾷ திறைமயாக நி᾽வாகᾷைத நடᾷதி வᾸதா᾽ லா᾿
பகᾑ᾽ சாῄதிாி. ரῃயாவி᾿ தாῃகᾶ எᾹற இடᾷதி᾿ இᾸதியா பாகிῄதாᾹ ேபாைர
நிᾠᾷத சமாதான ஒᾺபᾸதᾷதி᾿ ைகெயᾨᾷதிᾌ விᾌ அᾱேக அகால மரணΆ
அைடᾸதா᾽. இᾐ மᾰகᾦᾰᾁ மீᾶᾌΆ அதி᾽ᾲசிைய அளிᾷதᾐ. இரᾶᾌ ஆᾶᾌ ᾂட
ᾙᾊயவி᾿ைல. அதιᾁ῀ மீᾶᾌம ஒᾞ ᾗதிய பிரதமைரத ேத᾽ᾸெதᾌᾰᾁΆ நிைல
ஏιபடᾐ.
“காமராச᾽ ைககளி᾿ இᾸதியா பᾷதிரமாக இᾞᾰகிறᾐ - இனிᾜΆ இᾞᾰᾁΆ. சாῄதிாிᾰᾁᾺ
பிᾹ யா᾽ எᾹபதιᾁ அவ᾽ விைட காᾶபா᾽” எᾹᾠ உலகேம காமராச᾽ மீᾐ பா᾽ைவ
பதிᾷதᾐ.
1965 ஜனவாி 14ஆΆேததி அகில இᾸதிய காᾱகிரῄ காாியᾰ கமிᾊᾰᾂடம
ᾂடᾺபடᾐ.
பாராᾦமᾹற
காᾱகிரῄ
தைலவைரᾷ
ேத᾽Ᾰெதᾌᾰக
விவாதிᾰகᾺபடᾐ. காாியᾰ கமிᾊ ᾗᾐᾷ தைலவைரᾷ ேத᾽ᾸெதᾌᾰᾁΆ அதிகாரᾷைதᾰ
காமராசᾞᾰᾁ வழᾱகியᾐ.
ெபᾞᾸதைலவ᾽ இᾸதிய அரசியᾢ᾿ ᾗᾐைமᾰᾁ ஒᾞ சிᾹனமாகᾲ ெசய᾿படா᾽.
அைழᾷதவ᾽களி᾿ மாᾠபட கᾞᾷᾐᾰெகாᾶடவ᾽கைளᾜΆ தᾹேபᾲைச ஒᾺᾗᾰ
ெகா῀ள ைவᾷதா᾽. அவரᾐ அறிᾫᾷ திறைன ெட᾿ᾢயி᾿ ᾂᾊய எΆ.பி.ᾰக῀
நாெள᾿லாΆ ெசா᾿ᾢᾺ பாராᾊன᾽.
அᾺேபாᾐ அᾐ᾿யாேகாῃ காமராசேர பிரதமராக வரேவᾶᾌம எᾹற கᾞᾷைத
ெவளியிடா᾽. “எᾹᾔைடய ெபயைர இதி᾿ இᾨᾰகாதீ᾽க῀” எᾹᾠ ᾂறி ேநᾞᾰᾁ ேந᾽
ᾂறி மᾠᾷᾐ விடா᾽. மᾰக῀ அவைர மகாிஷி காமராᾳ எᾹᾠ அைழᾷதன᾽.
இᾸதிரா காᾸதி அகில இᾸதிய காᾱகிரῄ தைலவ᾽ பதவியி᾿ இᾞᾸᾐ῀ளா᾽. இதனா᾿
நாᾌ மᾰகᾦᾰᾁ அவைர நᾹறாகᾷ ெதாிᾜΆ. ஒᾞ ெபᾶ பிரதமராக வᾞவைத
எ᾿ேலாᾞΆ விᾞΆᾗவா᾽க῀ எᾹபதா᾿ இᾸதிரா காᾸதிைய பிரதமராᾰக ெபᾞᾸதைலவ᾽
ᾙᾊᾫ ெசᾼதா᾽.
மாநில ᾙத᾿ மᾸதிாிக῀ இᾸதிராகாᾸதிᾰᾁ ெவளிᾺபைடயாக ஆதரᾫ ெதாிவிᾷதன᾽.
1966 ஜனவாி 16ஆΆேததி 16 ᾙத᾿வ᾽களி᾿ 14 ேப᾽ இᾸதிரா காᾸதிைய ஆதாிᾺபதாக
பகிரᾱகமாக அறிவிᾷதா᾽க῀.
ெமாரா᾽ஜி ேதசாᾜΆ அவரᾐ ஆதரவாள᾽கᾦΆ பாராᾦமᾹற உᾠᾺபின᾽களிᾹ
ஆதரைவᾷ திரᾌΆ ᾙயιசியி᾿ ஈᾌபடா᾽க῀. ஜனவாி 18ஆΆேததி ெபᾞᾸதைலவ᾽

ெமாரா᾽ஜி ேதசாᾼ ᾪᾌᾰᾁᾲ ெசᾹᾠ ேபᾲᾆ வா᾽ᾷைத நடᾷதினா᾽. இᾸதிரா காᾸதிᾰᾁ
ெமஜாாிᾊ இᾞᾰகிறᾐ. ஏகமனதாக பிரதமைரᾷ ேத᾽Ᾰெதᾌᾰக வழி விᾌᾱக῀ எᾹறா᾽.
ஆனா᾿ ேதசாᾼ அதιᾁ ஒᾺᾗᾰ ெகா῀ளவி᾿ைல. ஓᾌᾺெபᾊ உᾶைம ேபᾆΆ எᾹᾠ
ᾂறினா᾽. ெபᾞᾸதைலவ᾽ ெபாᾠைமᾜடᾹ ெவளிேயறினா᾽.
1966 ஜனவாி 19ஆΆ ேததி ᾗᾐᾷதைலவைர ேத᾽Ᾰெதᾌᾰக பாராᾦமᾹறᾷதி᾿ ᾂடΆ
ᾂᾊனா᾽க῀. ᾆதᾸதிரΆ அைடᾸத பிறᾁ பிரதம᾽ பதவிᾰᾁᾺ ேபாᾊ எᾹற ஒᾹᾠ
அᾹᾠதாᾹ ᾙதᾹᾙைறயாக நடᾸதᾐ.
இᾸதிரா காᾸதியிᾹ ெபயைர நᾸதா ᾙᾹெமாழிய, சᾴசீவெரᾊ வழி ெமாழிᾸதா᾽.
ெமாராஜி ேதசாயிᾹெபயைர ேக.அᾔமᾸைதயா ᾙᾹெமாழிய ᾊ.ஆ᾽.பாᾢவா᾿ வழி
ெமாழிᾸதா᾽. ரகசிய ஓெடᾌᾺᾗ 2 மணி ேநரΆ நடᾸதᾐ. ஓᾌᾺ ெபᾊ ேபசியᾐ; 355
ஓᾌக῀ ெபιᾠ இᾸதிரா காᾸதி ெவᾹறா᾽. 169 ஓᾌக῀ ெபιᾠ ெமாரா᾽ஜி ேதசாᾼ
ேதா᾿வி அைடᾸதா᾽.
காமராசாிᾹ வᾢைம எᾹபᾐ அவரᾐ சிறᾸத பᾶபிᾤΆ, அரசிய᾿
ᾂ᾽ைமயிᾤΆ இᾞᾸதைத இᾸதᾷ ேத᾽ᾫ மீᾶᾌΆ நிᾟபிᾷதᾐ.

அறிᾫᾰ
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கிேரᾰக நாᾌ அறிஞராக விளᾱகிய சாᾰரᾋசிᾹ நᾶபᾹ ஒᾞவᾹ ெட᾿லா எᾹற
ேதவைதயிᾹ ேகாவிᾤᾰᾁᾲெசᾹறாᾹ. அᾸத ேதவைதையᾺ பா᾽ᾷᾐ “சாᾰரᾋைச விடᾲ
சிறᾸத அறிஞᾹ யாராவᾐ இᾞᾰகிறானா?” எᾹᾠ ேகடாᾹ.
இ᾿ைல எனᾺ பதி᾿ வᾸதᾐ. சாᾰரᾋசிடΆ ஓᾊவᾸத அவᾹ “உᾹைனேய சிறᾸத
அறிஞᾹ என ெட᾿லா ெசா᾿லᾰ காரணΆ எᾹன” எᾹᾠ ேகடாᾹ. அதιᾁᾲ சாᾰரᾋῄ
“மιறவ᾽கᾦᾰᾁ ஒᾹᾠேம ெதாியாத ேபாᾐΆ தᾱகᾦᾰᾁ எ᾿லாΆ ெதாிᾜΆ என
நிைனᾰகிறா᾽க῀. எனᾰᾁ ஒᾹᾠΆ ெதாியாᾐ. அᾺபᾊᾷ ெதாியாᾐ எᾹபைத
நாᾹெதாிᾸᾐ ைவᾷதிᾞᾰகிேறᾹ. இᾐதாᾹ எனᾰᾁΆ மιறவ᾽கᾦகᾁΆ உ῀ள
ேவᾠபாᾌ” எᾹᾠ விளᾰகΆ தᾸதா᾽.
உᾶைமயான அறிஞ᾽க῀ இᾺபᾊ அடᾰகமானவ᾽களாகேவ இᾞᾺபா᾽க῀. இதιᾁ
அᾶணா ஒᾞ சாᾹᾠ. ெபᾞᾸதைலவ᾽ ஒᾞ சாᾹᾠ. காᾴசிᾗரΆ பᾲைசயᾺபᾹ
உய᾽நிைலᾺப῀ளி ஆᾶᾌ விழாவி᾿ ெபᾞᾸதைலவ᾽ படᾷைதᾷ திறᾸᾐ ைவᾷᾐ
அறிஞ᾽ அᾶணா உைரயாιறினா᾽. அதி᾿ காமராச᾽ தனᾐ பணிகளிᾹ ᾚலΆ நாᾊᾹ
தரᾷைத உய᾽ᾷத ᾙயᾹறா᾽. தமிழ᾽கᾦᾰᾁ நιபணி ஆιறினா᾽. தமிழ᾽க῀
ெபᾞைமᾺபடᾰ ᾂᾊய ந᾿ல காாியᾱகைளᾲ ெசᾼதா᾽.
உᾶைமயான மᾰகளாசி இᾞᾰᾁΆ நாᾊ᾿தாᾹ ஒᾞ கசிᾷதைலவ᾽ அᾌᾷத கசிᾷ
தைலவைர மதிᾺபா᾽. ஆனா᾿ ச᾽வாதிகார நாᾊ᾿ ஒᾞ கசிᾷ தைலவ᾽ இᾹெனாᾞ
தைலவᾞᾰᾁ சமாதிதாᾹ கᾌவா᾽.
அரசியᾢ᾿ கᾞᾷᾐ ேவᾠபாᾌ இᾞᾰகலாΆ. ஆனா᾿ கசᾺᾗ இᾞᾰகᾰ ᾂடாᾐ.
கசிேவᾠபாᾌ இᾞᾰகலாΆ. கᾷதிᾰ ᾁᾷᾐ வைர ெசᾹᾠ விடᾰ ᾂடாᾐ. கசி
ேவᾠபாᾌ எᾹபᾐ சᾸᾐ ᾙைனயிᾢᾞᾸᾐ கᾷᾐவதாக இᾞᾰகᾰ ᾂடாᾐ.
சில᾽தாᾹ பᾊᾰகாமேலேய ேமைத ஆக ᾙᾊᾜΆ. ஆனா᾿ அைனவᾞேம ேமைதயாக
ேவᾶᾌம எᾹறா᾿ பᾊᾰகாம᾿ இᾞᾰக ேவᾶᾌம எᾹᾠ ெபாᾞ῀ அ᾿ல. காமராச᾽
பᾊᾷᾐᾺ படΆ ெபறவி᾿ைலேய தவிர பᾊᾰகேவ இ᾿ைல எᾹᾠ ெபாᾞ῀
ெகா῀ளᾰᾂடாᾐ. அவ᾽ தனᾰᾁ ேநரΆ கிைடᾰᾁΆ ேபாெத᾿லாΆ பᾊᾷᾐᾰெகாᾶேட
தாᾹ இᾞᾺபா᾽. எᾹைனᾺேபால ெநᾞᾱகிᾺ பழᾁகிறவ᾽க῀ தாᾹ அவரᾐ
பᾊᾺபா᾽வᾷைதᾺ ᾗாிᾸᾐ ெகா῀வா᾽க῀.
காமராச᾽ க᾿ᾥாியி᾿ பᾊᾰகவி᾿ைலேய தவிர வா῁ᾰைகᾺபாடᾷைதᾺ பᾊᾷதா᾽.
மᾰகளிᾹ ᾗᾹனைகைய மᾰகளிᾹ ெபᾞᾚᾲைச, மᾰகளிᾹ கᾶணீைரᾺ பᾊᾷᾐᾺ பாடΆ
ெபιறவ᾽ காமராச᾽. 30 வᾞடΆ 40 வᾞடΆ எᾹᾠ மᾰகளிடΆ ெதாᾶடாιறினா᾿ தாᾹ

இᾸதᾺ பாடᾷைதᾺ ெபற ᾙᾊᾜΆ.
ஒᾞவ᾽ காலமான பிᾹதாᾹ அவைரᾺ பாராட ேவᾶᾌΆ எᾹற பᾶᾗ எῂவளᾫᾰᾁ
எῂவளᾫ நாᾊ᾿ ᾁைறகிறேதா அῂவளᾫᾰᾁ அῂவளᾫ ந᾿லᾐ.
நாᾹ திறᾸᾐ ைவᾷத
பாிசாகᾷதᾞகிேறᾹ.

காமராச᾽

படᾷைத

இᾸதᾷ

தமி῁ᾲ

சᾙதாயᾷᾐᾰேக
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காமராசாிᾹ ᾁᾞநாத᾽ சᾷதியᾚ᾽ᾷதி. அவரᾐ மக῀ லᾆமி கிᾞῃணᾚ᾽ᾷதி
காமராசைரᾺ பιறி உᾞᾰகமான தகவ᾿கைளᾰ ᾂறிᾜ῀ளா᾽.
இᾸதியா ᾆதᾸதிரΆ ெபᾠவதιᾁ ᾙᾹᾗ 1930ஆΆ ஆᾶᾌ நாᾱக῀ ெசᾹைன
திᾞவ᾿ᾢᾰேகணியி᾿ ேதரᾊ ᾪதியி᾿ ஒᾞ வாடைக ᾪᾊ᾿ வசிᾷᾐ வᾸேதாΆ. அᾺபா
சᾷதியᾚ᾽ᾷதி ᾆதᾸதிரᾺ ேபாராட நடவᾊᾰைககளி᾿ ஈᾌபᾌᾰெகாᾶᾊᾞᾺபா᾽.
அᾺேபாᾐ எனᾰᾁ 5 வயᾐ.
காமராச᾽ அᾺபாைவ பா᾽Ὰபதιகாக அᾊᾰகᾊ ᾪᾌᾰᾁ வᾞவா᾽. அவᾞᾰᾁ 18 வயᾐ
இᾞᾰᾁΆ. அவ᾽ எᾹனிடΆ அᾼயா இᾞᾰகிறாரா? எᾹᾠ பணிᾫடᾹ ேகபா᾽.
அᾺபாைவ அவ᾽ எᾺேபாᾐΆ அᾼயா எᾹᾠதாᾹ அைழᾺபா᾽.
நாᾹ ᾐ῀ளிᾰ ᾁதிᾷᾐ ᾪᾌᾰᾁ῀ ெசᾹᾠ அᾺபாவிடΆ “அᾺபா, அᾺபா காமராச᾽
உᾱகைள பா᾽ᾰக வᾸᾐ῀ளா᾽” எᾹᾠ ᾂᾠேவᾹ. அவ᾽ உடேன எᾹனிடΆ
மாியாைதயாக ேபᾆ அΆமா எᾹபா᾽. ஏᾹ எᾹறா᾿ நாᾹ சிᾠபி῀ைளᾷதனமாக
ᾐᾌᾰᾁடᾹ அவ᾽ெபயைரᾲ ெசாᾹனைத அᾺபா மாியாைதᾰ ᾁைறவாக நிைனᾷᾐ
விடா᾽.
காமராசைர அᾺபா ᾪᾌᾰᾁ῀ அைழᾷᾐ ேபᾆவா᾽. அவ᾽களᾐ ேபᾲᾆ நாைடᾺ
பιறிᾜΆ, நாᾌ ᾆதᾸதிரΆ அைடய ேவᾶᾌΆ எᾹபைதᾺ பιறிᾜΆ தாᾹ இᾞᾰᾁΆ. நாᾹ
சிᾠமியாக இᾞᾸததா᾿ அᾺேபாைதய நாᾊᾹ அரசிய᾿ நிலவரΆ பιறி அதிகΆ
ெதாியாᾐ. சிறிᾐ ேநரΆ காமராச᾽ அᾺபாவிடΆ ேபசி விᾌᾲ ெசᾹᾠ விᾌவா᾽.
அᾺபாைவ காமராச᾽ எᾺபᾊᾰ கவ᾽Ᾰதா᾽? எᾹபைத நாᾹ இᾱᾁ ெசா᾿ᾢயாக
ேவᾶᾌΆ. மᾐைரயி᾿ அᾺபா ஒᾞ ெபாᾐᾰᾂடᾷதி᾿ கலᾸᾐ ெகாᾶᾌ ேபசினா᾽.
இᾸத ᾂடᾷதி᾿ 15 வயᾐ ஒᾞ சிᾠவᾹ ᾐᾊᾺᾗடᾹ ᾆᾠᾆᾠᾺᾗடᾹ ெசய᾿பᾌᾰ
ᾂடᾷைத ஒᾨᾱᾁபᾌᾷதிᾰெகாᾶᾊᾞᾸதாᾹ. அᾸதᾲ சிᾠவᾹ அᾺபாவிᾹ கவனᾷைத
மிகᾫΆ கவ᾽Ᾰᾐ விடாᾹ. அᾸதᾲ சிᾠவைன அᾺபா ᾂட ேமைடᾰᾁ அைழᾷᾐ உᾹ
ெபய᾽ எᾹன? எᾹᾠ ேகடா᾽. “எᾹ ெபய᾽ காமராச᾽ அᾼயா” எᾹᾠ பணிᾫடᾹ
ᾂறினா᾽. அᾺபா “நீ எᾹைன ெசᾹைனயி᾿ வᾸᾐ பா᾽” எᾹᾠ ᾂறினா᾽. இᾺபᾊᾷதாᾹ
அᾺபாவிடΆ காமராசᾞᾰᾁ ெநᾞᾰகΆ ஏιபடᾐ.
காமராச᾽ அᾺபாைவ ᾁᾞநாதராகᾫΆ, தᾹைன சீடராகᾫΆதாᾹ நிைனᾷᾐᾺ பழகி
வᾸதா᾽. அவᾞைடய ெசய᾿பாᾌக῀ அᾺபாᾫᾰᾁ மிகᾫΆ பிᾊᾷதᾐ. அᾺபாᾫᾰᾁ
நΆபிᾰைக உாியவ᾽ ஆனா᾽.

1940ஆΆ ஆᾶᾌ காᾱகிரῄ ராஜாஜி ஆதரவாள᾽க῀ எᾹᾠΆ சᾷதியᾚ᾽ᾷதி
ஆதரவாள᾽க῀ எᾹᾠΆ இᾞ பிாிவின᾽ெசய᾿படா᾽க῀. மாநில காᾱகிரῄ
தைலவைரᾷ ேத᾽ᾸெதᾌᾺபதιகான ேத᾽த᾿ நடᾸதᾐ. இᾸத ேத᾽தᾢ᾿ ராஜாஜி
தᾹᾔைடய ஆதரவாளரான ேகாைவ ᾆᾺைபயாைவ ேபாᾊயிடᾲ ெசᾼதா᾽. அᾺபா
தᾹᾔைடய சீடரான காமராசைர நிᾠᾷத ᾙᾊᾫ ெசᾼதா᾽. இைத காமராசாிடΆ ெசாᾹன
ேபாᾐ அவ᾽ ஏιᾠᾰெகா῀ளவி᾿ைல. “உᾱக῀ெதாᾶடனான நாᾹ தைலவராவதா?
எᾹᾠ காமராச᾽ உᾞᾰகமாக அᾺபாவிடΆேகடா᾽. அᾺபா அவாிடΆ “நாᾊᾹ
நᾹைமையᾰ கᾞதி நீᾱக῀ தைலவ᾽ ஆக ேவᾶᾌΆ. ேத᾽தᾢ᾿ ேபாᾊயிட ேவᾶᾌΆ
எᾹᾠ திடவடமாகᾰ ᾂறினா᾽.
அᾺபா ᾂறியைதᾷ தட ᾙᾊயாத காமராச᾽ ேபாᾊயிடா᾽. ேத᾽த᾿ தியாகராய᾽
நகாி᾿ உ῀ள இᾸதி பிரசார சபாவி᾿ நடᾸதᾐ.அᾺபா இᾸதி பிரசார சபா ெவளிவாச᾿
அᾞகி᾿ நிᾹᾠ ெகாᾶᾌ ஓᾌ ேபாட வᾸதவ᾽கைளᾰ ைகᾂᾺபி வணᾱகியபᾊ
“நாᾊᾹ நலைன கᾞᾷதி᾿ ெகாᾶᾌ காமராசᾞᾰᾁ ஓᾌᾺேபாᾌᾱக῀” எᾹᾠ
ேகᾌᾰெகாᾶடா᾽.
தைலவ᾽ ேத᾽தᾢ᾿ காமராச᾽ ெவιறி ெபιᾠ மாநில காᾱகிரῄ தைலவ᾽ ஆனா᾽.
அᾺபா காᾱகிரῄ மாநிலᾲ ெசயலாள᾽ ஆனா᾽.
காமராச᾽தᾹைனᾺ பιறிேயா தனᾐ ᾪைடᾺபιறிேயா சிᾸதிᾺபேத கிைடயாᾐ.
இதιᾁ ஒᾞ சΆபவᾷைத எᾹனா᾿ ᾂறᾙᾊᾜΆ.
காமராச᾽ ᾙத᾿ அைமᾲச᾽ ஆனபிறᾁ தியாகராய᾽ நகாி᾿ இᾸதி பிரசார சபா எதிாி᾿
தணிகாசலΆ சாைலயி᾿ தιேபாᾐ நாᾱக῀ ᾁᾊயிᾞᾰᾁΆ ᾪᾌᾰᾁ அவ᾽ அᾊᾰகᾊ
வᾞவா᾽. அவ᾽ எᾱகளிடΆ “எᾹைனᾺ பா᾽ᾰக நீᾱக῀ வரேவᾶடாΆ. நாேன வᾞேவᾹ”
எᾹᾠ ᾂᾠவா᾽.
அவ᾽ எᾱக῀ ᾁᾌΆபΆ மீᾐ அளᾫ கடᾸத அᾹᾗΆ பாசᾙΆ ைவᾷதிᾞᾸதா᾽. ᾙத᾿
அைமᾲசராக இᾞᾸதேபாᾐ அவᾞΆ, நாᾱகᾦΆ
திᾞᾺபதி
ேகாவிᾤᾰᾁᾲ
ெசᾹறிᾞᾸேதாΆ. ஆᾸதிர ᾙத᾿ மᾸதிாியாக இᾞᾸத பிரமானᾸத ெரᾊᾜΆ ேகாவிᾤᾰᾁ
வᾸதிᾞᾸதா᾽. திᾞΆபி காாி᾿ வᾞΆேபாᾐ ேரணிᾁᾶடாவி᾿ ᾗைதமணᾢ᾿ காாிᾹ
டய᾽க῀ சிᾰகிᾰ ெகாᾶடᾐ. கா᾽ நகரவி᾿ைல.
காாி᾿ இᾞᾸத காமராச᾽ கீேழ இறᾱகி காைரᾷ த῀ளினா᾽. ᾙத᾿ அைமᾲசராக இᾞᾸத
அவ᾽ எᾸதவித கᾫரவᾙΆ பா᾽ᾰகாம᾿ காைரᾷ த῀ளியᾐ எᾱகᾦᾰᾁ ஆᾲசாியமாக
இᾞᾸதᾐ.
எᾱக῀ தᾸைதைய ᾁᾞவாக மதிᾷᾐ அᾸத ᾁᾞᾫᾰᾁ ெபᾞைமᾜΆ ᾗகᾨΆ ேச᾽ᾷத
ᾙதᾹைம சிῃயராகேவ காமராச᾽ வா῁Ᾰᾐ மைறᾸதா᾽.
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“ெபயᾰகᾶᾌΆ நᾴᾆᾶ டைமவ᾽ நயᾷதᾰக
நாகாிகΆ ேவᾶᾌ பவ᾽“
எᾹறா᾽ வ῀ᾦவᾺ ெபᾞᾸதைக. இᾷதைகய இᾱகிதΆ எ᾿ேலாᾞᾰᾁΆ வராᾐ.
விᾞᾸᾐᾰᾁ அைழᾰᾁΆ சில᾽ ᾂட மனᾺᾘ᾽வமாக அைழᾰகிறா᾽க῀ எᾹᾠ ெசா᾿ல
ᾙᾊயாᾐ. உ῀ளᾷதி᾿ வᾹமᾷைத ைவᾷᾐᾰெகாᾶᾌ, உதᾌகளா᾿ உபசாிᾺபா᾽க῀.
கைடᾷெதᾞவி᾿ எதிாி᾿ வᾞபவைரᾺ பா᾽ᾷᾐ, “வாᾱக, வணᾰகΆ! உᾱகைளᾺ பா᾽ᾷᾐ
ெராΆப நாளாᾲᾆ. நΆம ᾪᾌ பᾰகᾷதிேலதாᾹ. வᾸᾐ ஒᾞவாᾼ சாᾺபிᾌவிᾌᾺ
ேபாலாேம” எᾹறா᾽ ஒᾞவ᾽. ᾂᾺபிடவ᾽ ஒᾞ மாதிாியான ஆ῀ எᾹபைதᾷ ெதாிᾸᾐ
ைவᾷதிᾞᾸத அவ᾽, “பரவாயிலைலᾱக உᾱகᾦᾰᾁ எᾐᾰᾁ ᾪᾶ சிரமΆ” எᾹᾠ ᾂறி
தᾺபிᾰகᾺ பா᾽ᾷதா᾽. ᾂᾺபிட ஆ῀ விடவி᾿ைல. “ஒᾶᾎΆ சிரமΆ இ᾿ᾣᾱக.
எᾸதெதᾸத நாெய᾿லாேமா நΆம ᾪᾌᾰᾁ வᾸᾐ சாᾺபிᾌ ேபாᾁᾐ. நீᾱக வ᾽றᾐᾰᾁ
எᾹன?” எᾹறா᾽. அᾺᾗறΆ அᾸத ஆ῀ ேபாவானா?
எதிாி ᾪᾌ விᾞᾸைதᾰ ᾂட ஏιᾠᾰெகாᾶடவ᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽. விᾞᾐநக᾽ ஒᾞ
காலᾷதி᾿ ஜῄᾊῄ கசிᾰ ேகாைடயாக இᾞᾸதᾐ. ஜῄᾊῄ கசிᾰகார᾽களா᾿
காᾱகிரῄகார᾽க῀ பட ᾐᾹபᾱக῀ பல. ᾙதலைமᾲசராக ெபᾞᾸதைலவ᾽
ேத᾽ᾸெதᾌᾰகᾺபடᾐΆ, விᾞᾐநகாி᾿ ஜῄᾊῄ கசிᾺ பிரᾙக᾽ ஒᾞவ᾽
ெபᾞᾸதைலவᾞᾰᾁ விᾞᾸᾐ ைவᾰக விᾞΆபினா᾽. அைதᾺெபᾞᾸதைலவ᾽ ஏιᾠᾰ
ெகாᾶடா᾽.
விᾞᾸᾐᾰᾁ ᾙத᾿ நா῀ தாᾹ காᾱகிரῄ நᾶப᾽கᾦᾰᾁ விᾞᾸᾐ பιறிᾷ ெதாிய வᾸதᾐ.
இᾸத விᾞᾸᾐᾰᾁ மகᾹ ெச᾿வᾐ ெபᾞᾸதைலவாிᾹ தாயாᾞᾰᾁᾺ பிᾊᾰகவி᾿ைல.
விᾞᾸᾐᾰᾁᾺ ேபாக ேவᾶடாΆ எᾹᾠ உறᾫᾰகார᾽ ஒᾞவ᾽ ᾚலΆ தாயா᾽ சிவகாமி
அΆமா῀ ெபᾞᾸதைலவᾞᾰᾁᾲ ெசா᾿ᾢ அᾔᾺபினா᾽.
அᾸதᾺ பிரᾙக᾽ கசிᾰᾁᾲெசᾼத தீைமகைளᾰ காᾱகிரῄ நᾶப᾽கᾦΆ
ெபᾞᾸதைலவாிடΆ
எᾌᾷᾐᾰᾂறி
விᾞᾸᾐᾰᾁᾺேபாக
ேவᾶடாΆ
எᾹᾠ
ேகᾌᾰெகாᾶடா᾽க῀. ஆனா᾿ ெபᾞᾸதைலவ᾽, “ஒᾺᾗᾰெகாᾶடாகிவிடᾐ.
ேபாᾼᾷதாᾹ ஆக ேவᾶᾌΆ” எᾹறா᾽. அᾺபᾊேய விᾞᾸᾐᾰᾁᾺ ேபாᾼ வᾸதா᾽.
ெபᾞᾸதைலவாிடΆ உ῀ள ெபᾞᾱᾁணΆ எதிாிக῀ ெசᾼᾜΆ ேகᾌகைள மறᾸᾐ விᾌவா᾽.
நᾶப᾽க῀ ெசᾼᾜΆ ந᾿லைவகைள மறᾰக மாடா᾽.
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ஒᾞ ᾙைற ஒᾞ அரசᾹ கிராமΆ வழியாக வᾸᾐ ெகாᾶᾊᾞᾸதாᾹ.அᾺேபாᾐ வழியி᾿
த῀ளாᾌΆ கிழவᾹ ஒᾞவᾹ ஒᾞமரᾰகᾹறிைன நᾌᾰெகாᾶᾊᾞᾸதாᾹ.
அவைனᾺ பா᾽ᾷத அரசᾹ “எᾹன கிழவேர காᾌ வா வா எᾹகிறᾐ. ᾪᾌ ேபா ேபா
எᾹகிறᾐ. இᾸத நிைலயி᾿ மரΆ நᾌ அᾐ பயனளிᾰᾁΆ வைரயி᾿ உயிேராᾌ
இᾞᾺᾖ᾽களா?” எᾹᾠ ேகடாᾹ.
அதιᾁ கிழவᾹ “அரேச எᾹ ᾙᾹேனா᾽க῀ நாᾹ பயᾹெபᾠவதιகாக இᾸத மரᾱகைள
நᾌᾲெசᾹᾠ῀ளா᾽க῀. அேத ேபால நாᾔΆ எᾹ பிᾹனா᾿ வᾞபவ᾽கᾦᾰகாக
ஏதாவᾐ ெசᾼய ேவᾶᾌΆ எᾹபதா᾿ இᾸதᾰ கᾹைற நᾌகிேறᾹ” எᾹறா᾽.
இᾐ ேபாᾹற உய᾽Ᾰத ᾁணΆ உைடயவ᾽களா᾿ தாᾹ நாᾌ வளᾙடᾔΆ, நலᾙடᾔΆ
திகழ ᾙᾊᾜΆ, அᾺபᾊᾺபட ᾁணᾙைடயவ᾽ நΆ ெபᾞᾸதைலவ᾽.

எளிைம
ெபᾞᾸதைலவ᾽ காமராச᾽ காᾱகிரῄ காாியᾰ கமிᾊᾷதைலவராக இᾞᾸத ேபாᾐ
ெஜᾼᾺᾘாிேல ஒᾞ மாநாᾌ நடᾸதᾐ. அᾱேக உ῀ள மᾰகளி᾿ ெபᾞΆபாேலாᾞᾰᾁ
இᾸதிதாᾹ ெதாிᾜΆ. ᾂடᾷதிேல ஆᾱகிலᾷதிேல ேபசினவ᾽கைள எ᾿லாΆ மᾰக῀
“ைபேடா ைபேடா இᾸதி ேம ேபாேல“Ᾱᾔ கᾷதினாᾱக. அதாவᾐ இᾸதியிேல ேபᾆ
இ᾿ல உகாᾞᾹᾔ” அ᾽ᾷதΆ.
ெபᾞᾸதைலவ᾽ மனᾐᾰᾁ῀ சᾱகடᾺபடா᾽. அவᾞᾰᾁᾷ தமிைழᾷ தவிர ஆᾱகிலΆ ᾂட
சாியாக வராத நிைல. ேவᾠ வழியி᾿லாம᾿ ᾆᾞᾰகமாக இரᾶெடாᾞ வா᾽ᾷைத ேபசி
விᾌ அம᾽Ᾰதா᾽. ஆனா᾿ மᾰக῀ இᾹᾔΆ ேபᾆᾱக தமிழிேலேய ேபᾆᾱக
பரவாயி᾿ைலᾹᾔ கᾷதினா᾽க῀ ெபᾞᾸதைலவᾞᾰᾁ ᾁழᾺபமாகி விடᾐ.

ᾂடᾷதிேல ஒᾞᾷத᾽ மᾰகளிடΆ “அெதᾹன அவ᾽ மᾌΆ ேபசலாΆᾔ ெசா᾿றீᾱக
எᾹᾠ ேகடா᾽. அதιᾁ அᾸத மᾰக῀ காமராச᾽ எᾱகைள மாதிாி ெராΆப எளிைமயா
ெதாியறாᾞ. அவாினா᾿ எᾱகᾦᾰᾁ நᾹைம கிைடᾰᾁΆ. அவ᾽ எᾱக῀ “கᾠᾺᾗᾰ காᾸதி”
எᾹᾠ ᾗக῁Ᾰதா᾽க῀. காமராசாிᾹ எளிைம ெமாழி ெதாியாத ஊாிᾤΆ மாியாைதையᾰ
ெகாᾌᾷதᾐ.
ேந᾽ைம
காமராச᾽ ᾙதலைமᾲசராக இᾞᾸத ேநரΆ. ராஜாஜி எதிரணியி᾿ இᾞᾰகிறா᾽. மாΆபலΆ
சி.ஐ.ᾊ.நகரᾷதி᾿ ராஜாஜி ேசவா சᾱகΆ எᾹற அைமᾺைபᾲ சா᾽Ᾰத கᾊடΆ

கᾊயிᾞᾸதா᾽க῀.
ஆனா᾿ சி.ஐ.ᾊ.நிᾠவனᾷதின᾽ அᾸதᾰ கᾊடΆ தᾱகேளாட விதிᾙைறகᾦᾰᾁ
ᾙரணாக கடᾺபடதாகᾰ ᾂறி அᾸதᾰ கᾊடᾷைத இᾊᾷᾐ விடா᾽க῀. இᾸத
விஷயΆ ெபᾞᾸதைலவᾞᾰᾁᾷ ெதாிய வᾸதᾐ. ராஜாஜி எதிரணி எᾹபதா᾿
ெபᾞᾸதைலவ᾽ இைதᾰ கᾶᾌ ெகா῀ள மாடா᾽ எᾹᾠ எ᾿ேலாᾞம நிைனᾷதா᾽க῀.
ஆனா᾿ ெபᾞᾸதைலவ᾽ சி.ஐ.ᾊ. நிᾠவனᾷதினைர அைழᾷᾐ விசாாிᾷᾐ அவ᾽க῀
அதிகார ᾐῃபிரேயாகΆ பᾶணியிᾞᾺபைதᾰ கᾶᾌபிᾊᾷᾐ அவ᾽க῀ெசலவிேலேய
உடனᾊயாக அᾸதᾰ கᾊடᾷைதᾺ ᾗதிதாகᾰ கᾊᾰெகாᾌᾰக ேவᾶᾌΆ எᾹᾠ
அறிᾰைகேயாᾌ உᾷதிரᾫ பிறᾺபிᾷதா᾽. அேத ேபாலேவ சி.ஐ.ᾊ.நிᾠவனᾷதின᾽ ᾗதிய
கᾊடᾷைதᾰ கᾊᾰெகாᾌᾷதன᾽. இᾺேபாᾐΆ அᾸதᾰ கᾊடΆ மாΆபலΆ
சி.ஐ.ᾊ.நகாி᾿ இᾞᾰகிறᾐ. ெபᾞᾸதைலவாிᾹ ெபᾞᾸதᾹைமᾰᾁ இᾐᾫΆ ஒᾞ
சாᾹறாᾁΆ.
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1967 தமிழகᾷதிᾹ அரசியᾢ᾿ ᾙᾰகிய பᾱᾁ வகிᾷதᾐ. ெதாட᾽Ᾰᾐ ஆசியிᾢᾞᾸத
காᾱகிரசிடமிᾞᾸᾐ தமிழக ஆசிைய திராவிட ᾙᾹேனιறᾰ கழகΆ ைகᾺபιறியᾐ.
ேத᾽தᾢᾹேபாᾐ தமிழகᾷதிᾹ ᾙᾹேனιறᾷதிιᾁᾷ தᾹனலமி᾿லாᾐ இரᾫ பகலாக
உைழᾷத ெபᾞᾸதைலவைர விᾞᾐநக᾽ மᾰக῀ ேதாιகᾊᾷᾐ விடன᾽.
ேதாιறᾫடᾹெபᾞᾸதைலவைரᾺ ேபᾊ கᾶடேபாᾐ ேதா᾿விையᾺ பιறிய
அபிᾺபிராயΆ ேகடேபாᾐ இᾐதாᾹ ஜனநாயகΆ, மᾰகளிᾹ தீ᾽Ὰைப மதிᾰகிேறᾹ
எᾹறா᾽. காமராஜ᾽ யா᾽ மீᾐΆ ᾁைற ᾂறாம᾿ தᾹ ெபᾞᾸதᾹைமையᾰ காᾊ
ஜனநாயகᾷதிᾹ ெபᾞைமைய உய᾽ᾷதினா᾽.
அதᾹபிᾹ கᾹனியாᾁமாி மாவடᾷதி᾿ நாக᾽ேகாவி᾿ ெதாᾁதியி᾿ ேத᾽த᾿ நடᾸதᾐ.
அᾸத பாராᾦமᾹறᾷ ேத᾽தᾢ᾿ உ῀ᾧ᾽ ᾙᾰகிய பிரᾙகைர எதி᾽ᾷᾐ ெபᾞᾸதைலவ᾽
ேபாᾊயிடா᾽. அᾸதᾷ ேத᾽தᾢ᾿ ெபᾞவாாியான வாᾰᾁ விᾷதியாசᾷதி᾿
ெபᾞᾸதைலவைர ெவιறி ெபறᾲெசᾼᾐ கᾹனியாᾁமாி மாவட மᾰக῀ தᾱக῀
ெபᾞைமயிைன உய᾽ᾷதிᾰ ெகாᾶடன᾽.
திᾞமதி இᾸதிராகாᾸதி அவ᾽கைள இᾸதியாவிᾹ பிரதம᾽ பதவிᾰᾁᾰ ெகாᾶᾌ வᾸத
ெபᾞைம ெபᾞᾸதைலவᾞᾰᾁᾶᾌ. பிιகாலᾷதி᾿ காலᾷதிᾹ ேகாலᾷதா᾿ பிரதமᾞᾰᾁΆ,
ெபᾞᾸதைலவᾞᾰᾁΆ அபிᾺபிராய விᾷதியாசΆ ஏιபடᾐ.
நாக᾽ேகாவி᾿ ெதாᾁதியி᾿ ெவιறி ெபιற பிᾹ ᾙத᾿ᾙைறயாக பாராᾦமᾹற
அᾱகᾷதின᾽ எᾹற ᾙைறயி᾿ பாராᾦமᾹறᾷதி᾿ ᾒைழᾸதா᾽ காமராᾳ.
ெபᾞᾸதைலவைரᾺ பா᾽ᾷதᾫடᾹ அைனᾷᾐᾺ பாராᾦமᾹற அᾱகᾷதின᾽கᾦΆ எᾨᾸᾐ
வணᾰகΆ ெதாிவிᾷᾐ தᾱக῀ மாியாைதையᾷ ெதாிவிᾷதன᾽. திᾞமதி இᾸதிராகாᾸதி
அவ᾽கᾦΆ தᾹ அபிᾺபிராய ேபதᾷைதᾜΆ மறᾸᾐ தᾹ இᾞᾰைகயிᾢᾞᾸᾐ எᾨᾸᾐ
வணᾰகΆ ெதாிவிᾷதா᾽. ஒᾞ பாராᾦமᾹற அᾱகᾷதினᾞᾰᾁ அைனவᾞΆ எᾨᾸᾐ
மாியாைத ெசᾼதᾐ இᾐேவ ᾙத᾿ ᾙைற. அᾷதைகய ெபᾞைமᾰᾁாிய அᾱகᾷதினைரᾷ
ேத᾽ᾫ ெசᾼதᾐ கᾹனியாᾁமாி மாவடᾷதிιேக ெபᾞைம. நாடாᾦமᾹறᾷதி᾿
காமராஜாிᾹ ᾗகᾨΆ, கᾹனியாᾁமாி மாவடᾷதிᾹ மதிᾺᾗΆ உய᾽Ᾰᾐ நிᾹறᾐ.
இᾸநிக῁ᾲசிைய அᾸேநரᾷதி᾿ எ᾿லா நாளித῁கᾦΆமிகᾫΆ ᾙᾰகியᾷᾐவΆ ெகாᾌᾷᾐ
ெவளியிடன.
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மாᾪரᾹ ெநᾺேபாᾢயைன அறியாதவ᾽க῀ எவᾞேம இᾞᾰகᾙᾊயாᾐ. பᾷெதாᾹபதாΆ
ᾓιறாᾶᾊᾹ ெதாடᾰககால வரலாιைறᾷ தᾹ ேபா᾽ᾷதிறᾷதா᾿ எᾨதியவᾹ.
1815-ஆΆ ஆᾶᾌ வாட᾽ᾥ எᾹற இடᾷதி᾿ நடᾸத ேபாாி᾿ ேதாιᾠ ைசயிᾶ
ெஹᾣனா எᾹற தீவி᾿ சிைறைவᾰகᾺபᾌΆ வைர எைழ விவசாயியிᾹ மகனாகᾺ பிறᾸᾐ
பிராᾹῄ நாᾊᾹ மᾹனனாக உய᾽Ᾰதவைர, அவனᾐ ஆιற᾿ அளவிடᾙᾊயாத
ஒᾹᾠ. பல இலசᾰகணᾰகி᾿ அவᾹ நடᾷதிய ேபாாினா᾿ மᾰக῀ மாிᾰக ேநாிடாᾤΆ,
மனிதாபிமானΆ எᾹற உயாிய ᾁணΆ அவᾹ ெநᾴசி᾿ எᾱேகா ஒᾞ ᾚைலயி᾿
ᾁᾊயிᾞᾰகேவ ெசᾼதᾐ.
பிராᾹῄ நாᾊ᾿ பைகவாிᾹ எ᾿ைலᾺ பᾁதியி᾿ பாᾊᾪடைமᾷᾐ ஒᾞ ᾁᾊᾢ᾿
தᾱகியிᾞᾸதாᾹ ெநᾺேபாᾢயᾹ. அவனᾐ ᾁᾊைலᾲ ᾆιறி ஆயிரᾰகணᾰகான
ᾁᾊ᾿களி᾿ அவனᾐ பைட அதிகாாிகᾦΆ ராᾎவ ᾪர᾽கᾦΆ தᾱகியிᾞᾸதன᾽.
ஒᾞ நா῀ நᾌ இரᾫ, ேபாைரᾺபιறிய சிᾸதைனகளா᾿ உறᾰகΆ வராம᾿ ராᾎவ
ᾪர᾽களிᾹ பைடᾪᾌகளி᾿ ஒᾞ ெதᾞவி᾿ நடᾸᾐெகாᾶᾊᾞᾸதாᾹ.அᾸத இᾞᾊ᾿
அவைன எவராᾤΆ அைடயாளΆ காண ᾙᾊயவி᾿ைல.
அᾺேபாᾐ ஒᾞ ᾪதியிᾹ நᾌேவ ஒᾞ சΆபவΆ நிக῁Ᾰᾐ ெகாᾶᾊᾞᾸதᾐ.
ஒᾞ ராᾎவ ᾐைண அதிகாாி ஒᾞ சாதாரண ᾪரைன சᾫᾰகா᾿ அᾊᾷᾐᾰ
ெகாᾶᾊᾞᾸதா᾽. ஒᾞ தனிமனிதனா᾿ ᾑᾰகᾙᾊயாத ஒᾞ ராᾎவ தளவாடᾲ சாமாைன
அᾸத ᾪரᾹ ᾑᾰக ᾙᾊயாம᾿ ᾐவᾶᾌ விᾨᾸததιகாகᾲ ᾆᾌெசா᾿ெசா᾿ᾢ சᾫᾰகᾊ
தᾶடைன ெகாᾌᾷᾐᾰ ெகாᾶᾊᾞᾸதா᾽. இைதᾰ கᾶᾎιற ெநᾺேபாᾢயனிᾹ மனΆ
ெகாதிᾷதᾐ. தᾹைன யாெரᾹᾠ அறிᾸᾐ ெகா῀ளாத அᾸத இᾞவாிைடேய ெசᾹறாᾹ.
ராᾎவ அதிகாாியிᾹ ைகயிᾢᾞᾸத சᾫᾰைகᾺ பிᾌᾱகி ᾪசினாᾹ. அதிகாாிᾰேகா
ேகாபΆ.
யா᾽ நீ? எᾹ பணியி᾿ தைலயிᾌகிறாᾼ எᾹᾠ ேகாபᾷᾐடᾹ ேகடா᾽.
ெநᾺேபாᾢயேனா ெபாᾠைமயாக நாᾹ யாெரᾹᾠ பிறᾁ ெசா᾿ᾤகிேறᾹ, ெகாᾴசΆ
ெபாᾠைமயாக இᾞᾱக῀ எᾹᾠ ெசா᾿ᾢவிᾌ ராᾎவ ᾪரனிடᾷதிேல வᾸᾐ நᾶபா!
நாᾹ ஒᾞ ைக ெகாᾌᾰகிேறᾹ. இரᾶᾌ ேபᾞΆ ேச᾽Ᾰᾐ இைத எᾱேக ேச᾽ᾰக ᾙᾊᾜேமா
அᾱேக ேச᾽ᾷᾐ விᾌேவாΆ எᾹᾠ ெசா᾿ᾢ அᾰகாாியᾷைத ᾙᾊᾷதாᾹ.
மீᾶᾌΆ அᾸத ராᾎவ ᾐைண அதிகாாியிடΆ வᾸதாᾹ.
நᾶபேர! உᾱக῀ கடைமᾜண᾽ைவ ெமᾲᾆகிேறᾹ. ஆனா᾿ எᾹைனᾺேபால அᾸத

ᾪரᾔᾰᾁ நீᾱகᾦΆ உᾱக῀ உய᾽பதவிையᾰ கᾞதாᾐ உதவி ெசᾼதிᾞᾸதா᾿ இᾸதᾲ
சᾫᾰᾁᾰᾁ ேவைல இᾞᾸதிᾞᾰகாேத… ேமᾤΆ உᾱகᾦᾰᾁ இᾹெனாᾹᾠ
ெசா᾿ᾢᾰெகா῀கிேறᾹ. எᾺேபாதாவᾐ இேத ேபாᾹᾠ ஒᾞ ᾇ῁நிைல ஏιபᾌமானா᾿
உᾱகᾦᾰᾁ உதவி ேதைவᾺபடா᾿ அேதா அᾸதᾺ பாᾊ ᾪᾊ᾿ ெநᾺேபாᾢயᾹ
ேபானபா᾽
எᾹற
ெபய᾽
ெகாᾶட
நானிᾞᾺேபᾹ,
எᾹைனᾺ
பயᾹபᾌᾷதிᾰெகா῀ᾦᾱக῀ எᾹᾠ ᾂறிவிᾌ அῂவிடᾷைத விᾌ நகர ᾙயᾹறாᾹ.
அᾌᾷத கணΆ ராᾎவ ᾐைணᾷதளபதியிᾹ தைல ெநᾺேபாᾢயனிᾹ காலᾊயி᾿ கிடᾰக
அவ᾽ ைகக῀ இᾞகா᾿கைளᾜΆ பιறிᾰகிடᾸதன.
இᾺேபாᾐ வாசக᾽கைள விᾞᾐநகᾞᾰᾁ அைழᾰகிேறᾹ.
விᾞᾐநகாிᾹ வடேமιᾁ ᾚைலயி᾿ உ῀ள கிராமΆ ம᾿லᾹகிணᾠ எᾹற
ம᾿லாᾱகிண᾽. ᾙᾨைமᾜΆ ஏைழ மᾰக῀ வாᾨΆ, வள᾽Ᾰᾐ வᾞΆ ᾗறநக᾽Ὰபᾁதி.
சிᾠசிᾠ ெபᾊᾰகைடக῀, சிιᾠᾶᾊ விᾌதிக῀. பாைதேயாரᾱகளி᾿ பழΆகாᾼ
கறிᾰகைடக῀. ᾁᾶᾌᾱᾁழிᾜமான ᾪதிக῀. ஒᾞ சᾚகᾷதவாிᾹ உய᾽நிைலᾺ ப῀ளி.
இᾐதாᾹ 1950களிᾹ பிιபᾁதி ம᾿லாᾱகிண᾽.
ஆைலயி᾿லா ஊᾞᾰᾁ இᾤᾺைபᾺᾘ ச᾽ᾰகைர எᾹற பழெமாழிைய ெமᾼயாᾰᾁவᾐ
ேபா᾿ அᾱᾁ ஒᾞ ᾓ᾿ ᾓιᾗ ஆைல உᾶᾌ. பᾞᾷதி வணிகᾷதி᾿ ᾗக῁ ெபιற
விᾞᾐநக᾽ பᾴᾆ வணிக᾽க῀ லாாிகளிᾤΆ இரைட மாᾌ வᾶᾊகளிᾤΆ ெபᾹனΆ
ெபாிய ெபாதிகைள அᾸத ஆைலᾰᾁ அᾔᾺபி ைவᾺப᾽. விᾞᾐநக᾽ எ᾿ைலயிᾢᾞᾸᾐ
ம᾿லாᾱகிணᾞᾰᾁ῀ ᾒைழᾜΆ பாைத சராசாிைய விடᾲ சιᾠ உய᾽Ᾰᾐ ெச᾿ᾤம ஒᾹᾠ.
லாாிக῀ இᾺபாைதைய எளிதாகᾰ கடᾸᾐ ெசᾹᾠவிᾌΆ. ஆனா᾿ இரைடமாᾌ
வᾶᾊகᾦᾰᾁ ᾚவ᾽ ᾐைண ேவᾶᾌΆ.
ஒᾞநா῀ உᾲசிேவைள, ஒᾞ ெபாியவ᾽ எவ᾽ ᾐைணᾜமி᾿லாம᾿ தᾹ இரைட மாᾌ
வᾶᾊ நிைறயᾺ பᾴᾆᾺ ெபாதிைய ஏιறிᾰெகாᾶᾌ ஆைலைய ேநாᾰகி விைரᾸதா᾽.
ஆனா᾿ ேமᾊ᾿ ஏᾠΆேபாᾐ ெபாதிகளிᾹ பᾦ பிᾹனா᾿ அᾨᾷத மாᾌக῀ இரᾶᾌΆ
கடᾺபட ஏ᾽ᾰகா᾿கேளாᾌ ᾙᾹனΆ கா᾿கைளᾷ ᾑᾰகிᾷ ெதாᾱகின. ᾪதியி᾿ பல᾽
ᾁர᾿ ெகாᾌᾷதன᾽. உதவ ᾙᾹவரவி᾿ைல.
ஆனா᾿ வᾶᾊயிᾹ பிᾹனா᾿ வᾸᾐ ெகாᾶᾊᾞᾸத கᾞᾺᾗ வᾶணᾰகாாி᾿
அம᾽ᾸதிᾞᾸத கத᾽சைடᾰகார᾽ நிைலைமைய உண᾽Ᾰᾐ மிᾹன᾿ ேவகᾷதி᾿ காைர
விᾊறᾱகி ெதாᾱகிᾰெகாᾶᾊᾞᾸத மாᾌகளிᾹ ᾙᾹᾗறΆ வᾸᾐ ஏ᾽ᾰகாைலᾷ தᾹ
பலᾱெகாᾶட மᾌΆ பிᾊᾷᾐᾷ ெதாᾱகினா᾽. மாᾌக῀ ᾙᾹனᾱகா᾿கைளᾷ தைரயி᾿
ஊᾹறின. ஒᾞ மாᾊᾹ கᾨᾷᾐᾰ கயிιைற அவி῁ᾷᾐ விடா᾽. வᾶᾊேயாᾊ வᾸத
ெபாியவ᾽ கீழிறᾱகிᾷ தᾹ பᾱᾁᾰᾁ மιற மாைடᾜΆ அவி῁ᾷᾐவிடா᾽.
இதιᾁ῀ ᾂடᾱᾂᾊவிடᾐ. எ᾿ேலாᾞைடய உதᾌகᾦΆ அவ᾽ ெபயைர உᾲசாிᾰகᾷ
ெதாடᾱகின.
அவ᾽ சாதாரணமாக மᾰகளிடΆ ேபசினா᾽. “ஏΆபா! வᾶᾊக῀ ஏற சிரமᾺபᾌகிற இᾸத

ேமைட சமதளமாᾰக ேவᾶடாமா? ᾙனிசிபாᾢᾊ எᾹன ெசᾼகிறᾐ? ெரᾶᾌ,
ᾚᾹᾠ நா῀களிேலேய இைதᾲ சாிெசᾼயᾲ ெசா᾿கிேறᾹ” எᾹᾠ ᾂறி விᾌᾰ
காாிேலறினா᾽.

ᾇ῁ᾸதிᾞᾸத ᾂடΆ ஏைழ பᾱகாள᾽ காமராᾳ வா῁க எᾹᾠ ᾙழᾱகி அவைர அᾔᾺபி
ைவᾷதᾐ.
ஒᾞ நாᾊᾹ ᾙதலைமᾲச᾽ இῂவளᾫ இரᾰகᾷேதாᾌ வா῁Ᾰதா᾽ எᾹᾠ
ெநᾺேபாᾢயᾔᾰᾁ அᾌᾷதபᾊயாக நடᾸᾐ ெகாᾶடாெரᾹᾠ ஒᾞ நிக῁ᾲசிைய
நிைனᾷᾐᾺ பா᾽ᾷᾐᾲ ெசா᾿ᾤᾱகேளᾹ பா᾽ᾰகலாΆ!.
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மனிதᾹ தᾹ சᾰதியா᾿ வாழவி᾿ைல. கடᾫ῀ பᾰதியா᾿ வா῁கிறாᾹ. மனித ᾙயιசிக῀
- லசியᾱக῀ ெவιறிெபறᾰ கடᾫ῀ அᾞள ேவᾶᾌΆ. கடᾫ῀ அᾞ῀ பயிᾞᾰᾁ
நீ᾽ேபால - ᾁᾴᾆᾰᾁ தாயிᾹ கᾞைண ேபால அைமகிறᾐ.
ெபᾞᾸதைலவ᾽ காமராசᾞᾰᾁᾰ கடᾫ῀ பᾰதி உᾶடா? அவ᾽ ேகாயிᾤᾰᾁᾲ ெச᾿வாரா?
சமய ᾓ᾿கைளᾰ கιபாரா? ᾙதᾢய ேக῀விகᾦᾰᾁ விைட கᾶடா᾿ அவᾞைடய
கடᾫ῀ பᾰதி பιறிய ெதளிᾫ கிைடᾰᾁΆ.
கடᾫ῀ பᾰதி ெவᾠΆ ெவளிேவடᾷதா᾿ அறியᾺபᾌவத᾿ல. பல சிறᾸத பᾰத᾽க῀ சமயᾲ
சிᾹனᾱகைளᾷ தாிᾷᾐᾰ ெகா῀வதி᾿ைல. காமராச᾽ சமயᾲ சிᾹனᾱகைளᾺ பிற᾽
காᾎமாᾠ பிιகாலᾷதி᾿ அணிவதி᾿ைல. எனேவ அவ᾽ கடᾫ῀ பᾰதி பιறிய ேக῀வி
எᾨᾸதᾐ. அவ᾽ வரலாιைற ᾙᾨைமயாகᾺ பா᾽ᾷதா᾿ அவ᾽ கடᾫ῀ பᾰதி பιறிய பல
சாᾹᾠகைளᾰ காணலாΆ.
காமராச᾽ விᾞᾐநக᾽ெதᾺபᾰᾁளΆ மாாியΆமனிᾹ பᾰதராக மிக இளைமயிேலேய
பᾰᾁவᾺ பᾊᾞᾸதா᾽. அᾸதᾰ ேகாவி᾿ யாைன மதΆ பிᾊᾷத ேபாᾐ அைத அவ᾽
அடᾰகியவரலாᾠ எ᾿ேலாᾞᾰᾁΆ ெதாிᾸதᾐதாேன?

ᾙத᾿ ᾙதᾢ᾿ ேத᾽தᾢ᾿ அவ᾽ ெவιறி ெபιறேபாᾐ ஒᾞ ஊ᾽வலΆ நடᾷதᾺபடᾐ.
அதி᾿ ேபசிய காமராச᾽ எனᾰᾁᾰ க᾽வΆ வᾸᾐவிடாம᾿ இᾞᾰக அᾞ῀ᾗாிᾜமாᾠ
கடᾫைள ேவᾶᾊᾰெகா῀ᾦᾱக῀ எᾹᾠ மᾰகைள ேவᾶᾊᾰெகாᾶடா᾽.
காமராச᾽ திᾞᾰேகாவி᾿ ெதாᾶட᾽ ᾁழாᾷதி᾿ ஒᾞவராகᾷ திக῁Ᾰதா᾽. ேகாவி᾿
ெகாைடவிழாவிᾹேபாᾐ ஒᾞ ஹாிஜᾹ ேகாயிᾤᾰᾁ῀ வரᾰᾂடாᾐ எᾹᾠ
தᾌᾰகᾺபடேபாᾐ தைடகைள மீறி அவைரᾰ ேகாயிᾤᾰᾁ῀ அைழᾷᾐᾲ ெசᾹᾠ
வழிபாᾌ ெசᾼதா᾽.
இளைமயி᾿ அவ᾽ க᾿வி பயிᾹற சᾷதிாிய விᾷயாலயா ப῀ளியிᾹ விநாயக᾽ சᾐ᾽ᾷதி
விழாவி᾿ பᾱேகιபா᾽; பᾰதிᾺ பாட᾿க῀ பாᾌவா᾽.
பயணᾱகளிᾹேபாᾐ அவ᾽ எᾌᾷᾐᾲெச᾿ᾤΆ ᾓ᾿களி᾿ கΆபராமாயணΆ ஒᾹᾠ.
இராமᾹேம᾿ உ῀ள பᾰதியா᾿ அைதᾷ ெதாட᾽Ᾰᾐ பᾊᾷᾐ வᾸதா᾽.
தமி῁நாᾌ காᾱகிரῄ தைலவராக இᾞᾸதேபாᾐ கᾹனியாᾁமாிᾰᾁ வᾞைக தᾸதா᾽.
நᾶப᾽கைளெய᾿லாΆ கடιகைரᾰᾁ அᾔᾺபிவிᾌ பகவதி ேகாவிᾤᾰᾁᾲ ெசᾹᾠ
உகா᾽ᾸதிᾞᾺபவ᾽ வாிைசயி᾿ அம᾽Ᾰᾐ வழிபாᾌ ெசᾼதா᾽ எᾹᾠ விஜய காிச᾿ᾁளΆ
திᾞ.ஏ.ᾆᾺபிரமணியᾹ எᾨதிᾜ῀ளா᾽. (மகாஜனΆ 13-1-1997)

ᾁιறாலᾷதில தᾱகியிᾞᾸதேபாᾐ தினᾙΆமாைலயி᾿ அᾼயா ைவᾁᾶடசாமியிᾹ
வரலாιᾠᾰ காவியமான அகிலᾷதிரᾌ ᾓᾢைன ஓ᾽ அᾹபைர வாசிᾰகᾲெசா᾿ᾢ
ᾙᾨைமயாகᾰேகடா᾽ எᾹᾠ ᾂறினா᾽. ச. கணபதி ராமᾹ (பாைளயᾱேகாைட) ஒᾞ
ேபᾊயி᾿ ᾗலவ᾽ பᾲைசமாᾢடΆ ᾂறினா᾽. சᾷதிய ᾚ᾽ᾷதி ᾁᾌΆபᾷைதᾷ திᾞᾺபதிᾰᾁ
அைழᾷᾐᾲ ெசᾹறேபாᾐ தாᾙΆ ெமாைட ேபாᾌᾷ திᾞΆபினா᾽.
-இᾺபᾊᾰ காமராச᾽ பᾰதி பιறிய எῂவளேவா ெசᾼதிக῀ உ῀ளன. ᾆᾞᾰகமாக இᾱேக
ᾂறᾺபᾌ῀ளᾐ.
விᾞᾐநக᾽ காமாசி அΆமᾹ காமராசாிᾹ ᾁலெதᾼவΆ. அᾸத காமாசி ெபயைரேய
அவᾞᾰᾁ இடா᾽க῀. காமாசி எᾹற அΆமᾹெபயᾞΆ, ராஜா எᾹற ெச᾿லᾺெபயᾞΆ
ேச᾽ᾸᾐதாᾹ காமராᾳ எᾹற ெபய᾽ உᾞவாயிιᾠ எᾹபᾐ வரலாᾠ.
இᾸத காமராᾳ சமய சமரசᾰெகா῀ைக உைடயவ᾽. ஆ᾽ᾺபாடΆ இ᾿லாத
ஆᾹமீகவாதி. எ᾿லா சமயᾱகளிᾹேமᾤΆ மாியாைத உ῀ளவ᾽. சமயᾷ
தைலவ᾽க῀ேம᾿ பιᾠ உ῀ளவ᾽. திᾞᾙᾞக. கிᾞபானᾸத வாாியா᾽., ேயாகி ᾆᾸதானᾸத
பாரதி, தவᾷதிᾞ ᾁᾹறᾰᾁᾊ அᾊகளா᾽ காᾴசி ᾯ சᾸதிரேசகேரᾸதிர சரῄவதி
ᾆவாமிக῀ேபாᾹற சமயᾺெபாிேயா᾽களா᾿ மிகᾫΆ ேபாιறᾺபடவ᾽ எᾹபைதᾰ
காமராச᾽ வரலாᾠ உண᾽ᾷᾐகிறᾐ.
பᾰதி எᾹபᾐ உ῀ளᾷதிᾹ கீதΆ. இலசிய ேபாதΆ. பிற᾽ பா᾽ᾰᾁΆ பᾊ வழிபாᾌ
ெசᾼயᾰᾂடாᾐ எᾹபᾐ இேயᾆநாத᾽ேகாபாᾌ. இைறவேனாᾌ மனிதᾹ ேநரᾊᾷ
ெதாட᾽ᾗெகா῀வேத சிறᾸத வழிபாᾌ. காமராச᾽ இதி᾿ ேத᾽Ᾰதவ᾽. காமராசாிᾹ
உᾠதிᾰᾁΆ இலசியᾱகᾦᾰᾁΆ அைசயாத கடᾫ῀ பᾰதிேய ஆதாரΆ. ᾁᾹறாத
பᾰதியா᾿ அᾸத ேதசியᾷதைலவ᾽ ᾁᾹறΆ ேபா᾿ வா῁Ᾰதா᾽.
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காமராᾳ எனᾰᾁ ஓ᾽ ᾗதிராகᾷ ேதாᾹᾠகிறா᾽ எᾹறா᾽ வடநாᾌᾺ பᾷதிாிைகயாள᾽
ஒᾞவ᾽. அதிகΆ பᾊᾰகாத சாமராசரா᾿, நி᾽வாக ᾒᾎᾰகᾱக῀அறியாத காமராசரா᾿,
தமிழக அரᾆ நி᾽வாகᾷைத ᾙைறயாகᾫΆ, சாியாகᾫΆ, ᾙᾨைமயாகᾫΆ இயᾰக
ᾙᾊᾸதᾐ எᾺபᾊ? ஆᾱகிலΆ அ᾿லᾐ இᾸதியி᾿ அதிகᾺ பாᾶᾊᾷதியΆ ெபιறவ᾽க῀
மᾌேம பிரகாசிᾰக ᾙᾊᾜΆ எᾹற நிைலயி᾿ உ῀ள இᾸதிய அரசிய᾿ அரᾱகி᾿,
இரᾶᾊᾤΆ பாᾶᾊᾷதியΆ ெபறாத காமராசரா᾿ பாிணமிᾰக ᾙᾊᾸதᾐ எᾺபᾊ?
இᾷதைகய வினாᾰகᾦᾰᾁ விைட காண ᾙᾊயாதவ᾽களிᾹபா᾽ைவயி᾿, காமராச᾽ ஒᾞ
ᾗதிராகᾷதாᾹ விளᾱகினா᾽. ஆனா᾿ காமராச᾽ ᾗாிᾸᾐ ெகா῀ள ᾙᾊயாத ᾗதிரா
எᾹறா᾿, இ᾿லேவ இ᾿ைல.
சாதாரணᾰ ᾁᾌΆபᾷதி᾿ பிறᾸᾐ, சாதாரண மனிதனாக வள᾽Ᾰᾐ, சாதாரண மᾰகளிᾹ
பிரᾲசிைனகைளᾺ ᾗாிᾸᾐ, அைவகᾦᾰᾁᾷ தீ᾽ᾫ காᾶபைதேய, தனᾐ வழியாக,
ெநறியாக, லசியமாகᾰெகாᾶᾌ வா῁Ᾰதவ᾽ அவ᾽. அᾷதைகய
லசிய
வா῁ᾰைகதாᾹஅவரᾐ ெவιறிᾰᾁ அᾊᾺபைடᾰ காரணΆ. இைதᾺ ᾗாிᾸதவ᾽கᾦᾰᾁ
அவ᾽ ᾗதிர᾿ல.

ᾙத᾿வராகᾺெபாᾠᾺேபιற ᾙத᾿ நாளி᾿, ேகாᾺᾗகைளᾺ பா᾽ᾰக அமᾞகிறா᾽
காமராச᾽. அவᾞᾰᾁ ᾙᾹன᾽ ேகாᾺᾗக῀ 2 வாிைசயி᾿ அᾌᾰகி ைவᾰகᾺபᾌ῀ளன.
இᾐ எᾹன இரᾶᾌ வாிைச? ᾙத᾿ வாிைசயிேல சில ேகாᾺᾗக῀. இரᾶடாவᾐ
வாிைசயி᾿ பல ேகாᾺᾗக῀?- என அவ᾽ ேகக, ேந᾽ᾙக உதவியாள᾽ ெசா᾿ᾤகிறா᾽
“ᾙத᾿வாிைசயி᾿ உ῀ளைவ ᾙᾰகயமானைவ 2-வᾐ வாிைசயி᾿ உ῀ளைவ
ᾙᾰகியமி᾿லாதைவ” இதைனᾰேகᾌ அதி᾽Ᾰᾐ ேபான அவ᾽ ᾂᾠகிறா᾽ “ᾙத᾿வᾞᾰᾁ
வᾞΆேகாᾺᾗகளி᾿ ᾙᾰகியΆ இ᾿லாதைவᾜΆ உᾶடா, எᾹன? எனᾰᾁ வᾞΆ
ஒῂெவாᾞ ேகாᾺᾗΆ ᾙᾰகியமானᾐதாᾹ. அவιைற நாᾹ அᾹேற-உடᾔᾰᾁடᾹ
பா᾽ᾷᾐ அᾔᾺப ேவᾶᾌΆ. அᾐதாᾹ ᾙᾰகியΆ“.
அᾰகால கடᾷதி᾿ ஒῂெவாᾞ வடார வள᾽ᾲசி அᾤவலகᾷதிᾤΆ க᾿வி, ெபாᾐᾺபணி,
ெதாழி᾿வள᾽ᾲசி, பᾴசாயᾷᾐ, கத᾽ வள᾽ᾲசி எᾹᾠ பல விாிவாᾰக அᾤவல᾽க῀
பணிᾗாிᾸᾐ வᾸதன᾽. அவ᾽களி᾿ பᾴசாயᾷᾐ விாிவாᾰக அᾤவல᾽கᾦᾰᾁᾺேபாᾐமான
ேவைல இ᾿ைல, அᾺபணி இடᾱக῀ அவசியΆ இ᾿ைல, அதி᾿ பணிᾗாிᾜΆ 234
பணியாள᾽கைளᾺ பணி நீᾰகΆ ெசᾼயலாΆ எᾹᾠΆ, அதனா᾿ அரᾆᾰᾁ பல லசΆ
ᾟபாᾼ ெசலᾫ மிᾲசமாᾁΆ எᾹᾠΆ தைலைமᾲெசயலாள᾽ பாிᾸᾐைரᾰக, சΆபᾸதᾺபட
அைமᾲசᾞΆ, நிதி அைமᾲசᾞΆ அதιᾁ ஒᾺᾗத᾿ அளிᾷத பிᾹᾗ, ᾙத᾿ அைமᾲசᾞᾰᾁ
வᾞகிறᾐ ேகாᾺᾗ. ேகாᾺபிைனᾺ பᾊᾷத காமராச᾽ தைலைமᾲ ெசயலாளைர அைழᾷᾐ,

“ஏᾹ சா᾽? 234 அᾤவல᾽கைளᾺ பணி நீᾰகΆ ெசᾼய சிபாாிᾆ பᾶணியிᾞᾰகீᾱக.
அவᾱக ஒῂெவாᾞவᾞΆ படதாாிᾱக; அᾴᾆ வᾞஷமா இᾸத அரசாᾱகᾷதிேல ேவைல
பாᾰகிறவᾱக; அவᾱக ஒῂெவாᾞᾷதᾞΆ தனிநப᾽ இ᾿ேல; அவᾱகைள நΆபி 234
ᾁᾌΆபᾱக῀ இᾞᾰᾁ, அவᾱகைள ᾪᾌᾰᾁ அᾔᾺபினா, 234 ᾁᾌΆபᾱக῀ ᾪதிᾰᾁ
வᾸதிᾌேம அᾐ ெபாிய பாவΆᾱக. அவᾱகᾦᾰᾁᾺ ேபாᾐமான ேவைல இ᾿ேலᾶணா,
ᾗதிய ெபாᾠᾺᾗகைளᾰெகாᾌᾱக. ந᾿லா ேவைல வாᾱᾁᾱக. ᾪᾌᾰᾁ அᾔᾺபᾰ
ᾂடாᾐᾱக. அரசிᾹ பணΆ மᾌΆ எனᾰᾁ ᾙᾰகியமி᾿ைல. அரைச நΆபி வாᾨΆ
பணியாள᾽களிᾹ நலᾔΆ ᾙᾰகியΆ - எᾹறா᾽ ᾙத᾿வ᾽. 234 ᾁᾌΆபᾱகளிᾹ வா῁ᾫ
காᾺபாιறᾺபடᾐ.
1962-᾿ சபாநாயகராகᾷ ேத᾽ᾸெதᾌᾰகᾺபட ெச᾿லᾺபாᾶᾊயைன, ᾙத᾿வᾞΆ,
ஆᾦᾱகசி, எதி᾽ᾰகசிᾷ தைலவ᾽கᾦΆ பாராᾊᾺேபᾆகிறா᾽க῀. ᾂடΆ
ᾙᾊᾸதᾫடᾹ, சபாநாயக᾽ தᾹ இ᾿லΆ ெச᾿ல, தᾹ காைர ேநாᾰகிᾺ ᾗறᾺபᾌகிறா᾽.
இதைனᾰ கவனிᾷᾐவிட காமராச᾽, விᾞெடᾹᾠ எᾨᾸᾐ ᾙᾹனா᾿ெசᾹᾠ, காாி᾿
அம᾽Ᾰᾐ விட சபாநாயகைரᾺ பா᾽ᾷᾐ சாி ேபாயிᾌ வாீᾱகளா? எᾹᾠ வணᾱகி வழி
அᾔᾺᾗகிறா᾽. இதைனᾺ பா᾽ᾷத உᾠᾺபின᾽கேளா திைகᾰக, சபாநாயகேரா
சᾱகடᾷதா᾿ ெமௗனியாகிறா᾽.
அᾹᾠ இரேவ ெச᾿லᾺபாᾶᾊயᾹ காமராசாிடΆ, ஐயா நீᾱக῀ காைலயி᾿ எᾹைன
வழி அᾔᾺபிய விதΆ, எனᾰᾁ மனᾲசᾱகடᾷைத ஏιபᾌᾷதிவிடᾐ எᾹᾠ ெசா᾿கிறா᾽.
அதιᾁ காமராச᾽ ேவᾎமிᾶᾎதாᾹ நாᾹ அᾺபᾊᾲெசᾼேதᾶேணᾹ. சபாநாயக᾽
பதவி எῂவளᾫ உய᾽Ᾰதᾐ எᾹபᾐ எ᾿ேலாᾞᾰᾁΆ ெதாியᾎமி᾿ைலயா? அᾺபᾷதாேன
மᾷத மᾸதிாிகᾦΆ, எΆ.எ᾿.ஏᾰகᾦΆ உᾱகைள மதிᾺபாᾱக; சடசைபᾜΆ ஒᾨᾱகா
நடᾰᾁΆ எᾹறா᾽.
பிரதம᾽ லா᾿ பகᾑ᾽ சாῄதிாி திᾋெரᾹᾠ காலமாகிவிட காலகடΆ. அᾌᾷத பிரதம᾽
யா᾽ எᾹபᾐ அைனவ᾽ மனᾷதிᾤம எᾨᾸᾐ நிᾹற ேக῀வி. அᾺெபாᾨᾐ
ெச᾿லᾺபாᾶᾊயᾹ காமராசாிடΆ, “ேதச நலᾹ கᾞதி, நீᾱகேள பிரதம᾽ெபாᾠᾺைப
ஏιᾠᾰெகாᾶடா᾿ எᾹன?” – எᾹᾠ ெசா᾿ல, அதιᾁ காமராச᾽, “நீᾱக ெசா᾿றᾐ ந᾿ல
ேயாசைன இ᾿ைலேய. பிரதம᾽ ெபாᾠᾺᾗ ஏιக ஏιெகனேவ - நᾸதா,
இᾸதிரா,ெமாரா᾽ஜி, சவாᾶ, ஜகஜீவᾹராΆ பᾋ᾽, அᾐ᾿யா ேகாῃ - எᾹᾠ ஏᾨ ேப᾽
களᾷதிேல இᾞᾰகாᾱக எᾹைன எடாவᾐ ஆளா ᾁதிᾰகᾲ ெசா᾿றீᾱகளா? தᾺᾗ தᾺᾗ
இᾸத ேயாசைனேய நமᾰᾁ வᾸதிᾞᾰகᾰ ᾂடாᾐ. நாᾹ ஒᾶᾎ ெசா᾿ேறᾹ. அரசியᾢ᾿
ஆைசைய வள᾽ᾷᾐᾰெகா῀ளᾰ ᾂடாᾐ. அரசியᾢ᾿ ஒῂெவாᾞவᾞΆ காᾷதிᾞᾰகᾰ
கιᾠᾰெகா῀ள ேவᾶᾌΆ” எᾹᾠ ெசாᾹனாராΆ.
இᾸத அறிᾫைர, இᾹைறய அரசிய᾿ தைலவ᾽க῀ அைனவᾞᾰᾁΆ ெசாᾹன
அறிᾫைரயாக எᾌᾷᾐᾰ ெகா῀ளலாΆ. இᾸத அறிᾫைரைய ஏιறா᾿, கைடᾺபிᾊᾷதா᾿
ேபாᾊ இ᾿ைல, ெபாறாைம இ᾿ைல. சᾶைட இ᾿ைல. சᾲசரᾫ இ᾿ைல.
(ᾙᾹனா῀ சபாநாயக᾽ெச᾿லᾺபாᾶᾊயᾹ ᾚᾷத மக῀ ᾂறியᾐ)
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காமராசாிᾹ அாிய ேசைவையᾰ கᾶᾌ மகி῁Ᾰத ேபரறிஞ᾽ அᾶணா, “காமராச᾽
க᾿ᾥாியி᾿ பᾊᾰகவி᾿ைலேய தவிர வா῁ᾰைகᾺ பாடᾷைத நᾹறாகᾺ பᾊᾷதவ᾽.
மᾰகளிᾹ ᾗᾹனைகைய, ெபᾞ ᾚᾲைச, கᾶணீைரᾺ பᾊᾷᾐ அவ᾽ படΆ ெபιறா᾽.
ᾙᾺபᾐ ஆᾶᾌ நாιபᾐ ஆᾶᾌ ெதாᾶடாιறினா᾿ தாᾹ இᾸதᾺ பாடᾷைதᾺ ெபற
ᾙᾊᾜΆ. காமராச᾽ தᾹᾔைடய பணிக῀ ᾚலΆ நாᾊᾹ தரᾷைத உய᾽ᾷத ᾙயᾹறா᾽.
தமிழ᾽கᾦᾰᾁ நιபணியாιறினா᾽. தமிழ᾽க῀ ெபᾞைமᾺபடᾷதᾰக பல ந᾿ல
காாியᾱகைளᾲ ெசᾼதா᾽” எᾹᾠ பாராᾊᾰ ᾂறிᾜ῀ளா᾽.
“சாமானிய மᾰகளிᾹ எᾶணᾱகைளᾺ ᾗாிᾸᾐ ெகாᾶᾌ காமராச᾽ திடᾱக῀
தீᾊனா᾽” எᾹᾠ காமராச᾽ பιறி கைலஞ᾽ கᾞணாநிதி ᾗகழாரΆ ᾇᾊனா᾽. ேமᾤΆ
“1951-᾿ தமிழகᾷதி᾿ ஒᾞ ᾗரசி நடᾸதᾐ. இட ஒᾐᾰகீᾌᾰᾁ ேவᾌ ைவᾰக
ᾙயιசிᾷதன᾽. பிιபடவ᾽க῀ ᾙᾹேனற உᾲசநீதிமᾹறேம இைடᾝறாக இᾞᾸதேபாᾐ
ெபாியாᾞΆ அᾶணாᾫΆ களΆ ᾗᾁᾸதன᾽. அதιᾁ ஆதரவாக காᾱகிரசி᾿ இᾞᾸᾐΆ
ᾁர᾿ ஒᾢᾷதᾐ.
ேக.ᾊ.ேகாச᾿ராΆ, சாமி நாதᾹ ேபாᾹறவ᾽க῀ ஆதரᾫ ெதாிவிᾷதன᾽. அைதவிட
ᾪரமிᾰக, வ᾿லைம மிᾰக ஒᾞ ᾁர᾿ வᾸதᾐ. அᾸதᾰ ᾁர᾿ ேநᾞஜிையᾲ சᾸதிᾷᾐ அரசிய᾿
சடᾷதி᾿ திᾞᾷதΆ ெசᾼயᾰ ேகாாியᾐ. அᾸதᾰ ᾁர᾿தாᾹ காமராசாிᾹ ᾁர᾿“
ேமᾤΆ கைலஞ᾽ ᾂᾠைகயி᾿ நாᾹ ஒᾹᾠ ெசா᾿ᾢᾰெகா῀கிேறᾹ. காமராச᾽ ெமாழிᾺ
பிரᾲசிைனயி᾿ உᾠதியாக இᾞᾸதா᾽. சடᾺேபரைவயி᾿ அறிஞ᾽ அᾶணா
எதி᾽ᾰகசிᾷ தைலவராக இᾞᾸத ேநரΆ. ᾙத᾿ வாிைசயி᾿ அᾶணாᾫΆ அவᾞᾰᾁᾺ
பிᾹனா᾿ நாᾔΆ இᾞᾸேதாΆ. விவாதΆ நடᾸᾐ ெகாᾶᾊᾞᾸதᾐ.
“கΆᾝனிῄᾌ தைலவ᾽ க᾿யாண ᾆᾸதரΆ க᾿ᾥாிᾺ பᾊᾺபி᾿ இᾞᾸᾐ ஆᾱகிலᾷைத
அகιற ேவᾶᾌΆ” எᾹᾠ ேபசிய உடேன அᾶணாைவᾺ பா᾽ᾷᾐ பᾰகᾷதி᾿ வᾞமாᾠ
ைசைக காᾊனா᾽. இᾞவᾞΆ இைடேய ஒᾞ பலைகயி᾿ ைககைள ைவᾷᾐᾰ ெகாᾶᾌ
ᾙகᾷேதாᾌ ᾙகΆ அᾞகᾞேக ைவᾷᾐ எைதேயா ேபசினா᾽க῀. காமராச᾽ எᾹைனᾜΆ
அைழᾷதா᾽.
“எᾹன தமி῁, தமி῁ எᾹகிறா᾽. நாᾹ தமிᾨᾰᾁ விேராதியா? ஆᾱகிலᾷைத அகιறி
விடா᾿ எᾹன ஆᾁΆ. அᾸத இடᾷதி᾿ இᾸதி வᾸᾐ ᾁᾸதிᾰᾁΆேனᾹ” எᾹறா᾽
காமராச᾽.
“அᾶணா இைதᾰேகᾌᾺ ᾗᾹனைகᾷதா᾽. ᾂடΆ ᾙᾊᾸᾐ வழᾰகΆ ேபால நாᾔΆ

அᾶணாᾫΆ ஒேர காாி᾿ ᾗறᾺபᾌᾲெசᾹேறாΆ. ᾙᾹ இᾞᾰைகயி᾿ அம᾽ᾸதிᾞᾸத
அᾶணா எᾹைன ேநாᾰகி எῂவளᾫ ெபாிய பிரᾲசைன, ஒேர வா᾽ᾷைதயி᾿ எᾺபᾊ
பதி᾿ ெசாᾹனா᾽ பா᾽ᾷதாயா?.” எᾹᾠ ேகடா᾽.
இᾸதி திணிᾰகᾺபடᾰᾂடாᾐ எᾹபதி᾿ அῂவளᾫ உᾠதியாக இᾞᾸᾐ காமராச᾽
திராவிடᾰெகாᾊையᾺ பிᾊᾰகாமேலேய தமி῁ெமாழிᾰகாகᾺ ேபாராᾊனா᾽. இᾸதியாவி᾿
ஜனநாயகΆ காᾰகᾺபட ேவᾶᾌΆ எᾹபதி᾿ காமராச᾽ உண᾽ᾫ ᾘ᾽வமான கᾞᾷᾐ
ெகாᾶᾊᾞᾸதா᾽. அதனா᾿ தாᾹ ெநᾞᾰகᾊ நிைலயிᾹ ேபாᾐ ᾐᾊᾷதா᾽. உட᾿
நலΆᾁᾹறிᾺ பᾌᾷதா᾽ எᾹகிறா᾽ கைலஞ᾽.
திᾞᾷதணியி᾿ நடᾸத ᾂடᾷதி᾿, “ேதசΆ ேபாᾲᾆ, ேதசΆ ேபாᾲᾆ” – எᾹறா᾽. அவ᾽
மிகᾺெபாிய ஜனநாயகவாதி. கைலஞ᾽, “சாமானிய᾽களிᾹ காவல᾽” – எᾹᾠ தᾹ
உைரயி᾿ ᾂறினா᾽.

ᾙத᾿ அைமᾲச᾽ எΆ.ஜி.ஆ᾽ அவ᾽க῀ ெபᾞᾸதைலவ᾽ காமராசிᾹ மகᾷதான இய᾿ᾗக῀
பιறிᾰ ᾂᾠΆேபாᾐ, “ேபாராᾊ, ேபாராᾊ வா῁ᾰைகயி᾿ எதி᾽நீᾲச᾿ேபாᾌᾰெகாᾶᾌ
தᾹைன உய᾽ᾷதிᾰ காᾊயவ᾽ காமராச᾽. இᾹைறᾰᾁ நாᾹ பல ேகாᾺᾗகைளᾺ
பா᾽ᾰகிேறᾹ. பா᾽ᾰᾁΆேபாᾐ காமராச᾽ ᾙத᾿வராᾼ இᾞᾸத காலᾷதி᾿ ᾪணாகᾲ சட
பிரᾲசிைனைய ைவᾷᾐ அவ᾽ ெசᾼய ேவᾶᾊய காாியᾱகைளᾷத῀ளிᾺேபாடதி᾿ைல.
மᾰகᾦᾰகாகᾲ சடேம ஒழிய சடᾷதிιகாக மᾰக῀ அ᾿ல எᾹபைதᾲ ெசயᾢ᾿
காᾊனா᾽. ஒᾌᾰகᾺபட தா῁ᾷதᾺபட பிιபᾌᾷதᾺபட அᾨᾷதᾺபட ᾑᾰகி
எறியᾺபட மᾰகளிᾹ உ῀ளᾷதிேல உᾠதிᾜΆ, ᾪரᾙΆ, ᾐணிᾫΆ அறிᾫΆ வரᾲ
ெசய᾿படவ᾽ காமராச᾽” எᾹறா᾽.
ᾙத᾿வ᾽ ெஜயலᾢதா ᾂᾠΆேபாᾐ “பᾊᾰகாத ேமைத எᾹᾠΆ க᾽மᾪர᾽ எᾹᾠΆ
தமி῁நாᾌ மᾰக῀ ேபாιறிᾺ பாராᾌΆ ெபᾞᾸதைலவ᾽ காமராச᾽ மᾰகᾦᾰகாகேவ
சடΆ மᾰகᾦᾰகாகேவ திடΆ எᾹற எᾶணᾷைத மனதி᾿ ெகாᾶᾌ ᾗதிய
சடᾱகைளᾜΆ ᾗதிய திடᾱகைளᾜΆ வᾁᾷᾐ ெசய᾿படவ᾽” எᾹறா᾽.
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“திᾞவிதாᾱᾂ᾽ தமி῁நாᾌ எ᾿ைலᾺ பᾁதி, க᾽நாடகᾷ தமிழக எ᾿ைலᾺ பᾁதி, ஆᾸதிர
தமிழக எ᾿ைலᾺ பᾁதி ஆகிய இடᾱகளி᾿ தமிழ᾽ நிலᾱக῀ ஆᾰகிரமிᾰகᾺபᾌவைதᾷ
தᾌᾰக ேவᾶᾌΆ எᾹற கᾞᾷᾐ காமராசᾞᾰᾁ ஏιபடᾐ. தமி῁நாᾌ காᾱகிரῄ
கசிᾷதைலவராக இᾞᾸத அவ᾽ சி.எᾹ.ᾙᾷᾐரᾱக ᾙதᾢயாைரᾷ தைலவராக நியமிᾷᾐ,
“தமி῁நாᾌ எ᾿ைலᾰ ᾁᾨ” ஒᾹைற அைமᾷதா᾽.”
இᾸதியா ᾆதᾸதிரΆ அைடவதιᾁ ᾙᾹபாக ஆᾸதிர᾽க῀ ெசᾹைன நகரᾷதிᾹ மீᾐ
உாிைம ெகாᾶடாᾌΆ வைகயி᾿ மதராῄமனேத எᾹற ᾙழᾰகᾷைத எᾨᾺபின᾽. ஐᾰகிய
ேகரளΆ ேவᾶᾌெமᾹேபா᾽ ேகாைவ மாவடΆ, நீலகிாி மாவடΆ, திᾞெந᾿ேவᾢ
மாவடΆ, ᾁமாி மாவடΆ ஆகியவιᾠடᾹ அைமய ேவᾶᾌெமᾹᾠ விᾞΆபின᾽.
ம.ெபா.சி. ᾙதᾹᾙதலாக வடேவᾱகடΆ ᾙத᾿ ᾁமாி வைர உ῀ள தமிழகΆ
அைமᾰகᾺபட ேவᾶᾌெமᾹபைத வιᾗᾠᾷதினா᾽.
இதιகாக ம.ெபா.சி. ஒᾞ அறிᾰைகைய 1946ஆΆ ஆᾶᾌ ᾊசΆப᾽ மாதᾷதி᾿
ெவளியிடா᾽. அதி᾿ காமராச᾽ ைகெயᾨᾷᾐᾺ ேபாᾊᾞᾸதா᾽. ெசᾹைன நகைர
ஆᾸதிரᾞᾰேக உாியᾐ என நீதிபதி வாᾴᾆ தனᾐ பாிᾸᾐைரயி᾿ ᾂறினா᾽. உடேன
தமி῁நாᾌ காᾱகிரῄ தைலவ᾽ காமராச᾽, “ெசᾹைன நகாி᾿ ஆᾸதிரᾞᾰᾁ எᾸதவிதமான
பᾱᾁ தᾸதாᾤΆ சாி, இᾐவைர கᾶᾊராத அளவிιᾁᾺ ெபᾞΆ கிள᾽ᾲசி எᾨΆ” எᾹᾠ
எᾲசாிᾷᾐ῀ளா᾽. ஆனாᾤΆ ெசᾹைன நகரΆ தமிழகᾷைத விᾌ வᾨகிᾺ ேபாக
இᾞᾸதᾐ. இᾸதᾲ ᾇழᾢ᾿ மᾷதிய உ῀ᾐைற அைமᾲச᾽ லா᾿பகᾑ᾽ சாῄதிாி காமராச᾽
சᾸதிᾺᾗ நைடெபιறᾐ.
அᾺேபாᾐ காமராச᾽ தமி῁நாᾊᾢᾞᾸᾐ வᾸத ஆயிரᾰகணᾰகான தᾸதிக῀ பιறி
அவாிடΆ ᾁறிᾺபிடா᾽. காமராசாிᾹ ᾂιைறᾰ ேகட சாῄதிாி ெசᾹைன நகரΆ
பιறிய மᾷதிய அரசிᾹ ᾙᾊவிைன மᾠபாிசீலைன ெசᾼவதாகᾫΆ உᾠதி ᾂறினா᾽.
(தமிழᾹ இழᾸத மᾶ -பழ.ெநᾌமாறᾹ) காமராச᾽
சாῄதிாி
சᾸதிᾺᾗ
நைடெபறவி᾿ைலெயᾹறா᾿ ெசᾹைன நகரΆ ஆᾸதிர᾽ ைகᾰᾁ மாறியிᾞᾰᾁΆ.
நீலகிாி மாவடᾷைதᾷ தமிழகᾷதிᾢᾞᾸᾐ பிாிᾷᾐ எᾌᾰக கᾹனᾊயᾞΆ, ெதᾤᾱகᾞΆ,
மைலயாளிகᾦΆேச᾽Ᾰᾐ ேபாராᾊன᾽. “நீலகிாி தமிழகᾷதி᾿ ஒᾞ பᾁதி. அைதᾺபιறி
ேபᾆவதιேக இடமி᾿ைலெயᾹᾠ” காமராச᾽ மᾠᾷதா᾽. பிᾹன᾽ ஊᾊையᾰ ேகடன᾽.
“ஊᾊ தமிழகᾷதிᾹ காῃமீ᾽. அைத விᾌᾰெகாᾌᾰᾁΆ ேபᾲᾆᾰேக இடமி᾿ைல” எᾹᾠ
ெநᾴᾆரᾷேதாᾌ ᾂறினா᾽. காமராசாிᾹ ெநᾴசரᾷதா᾿ ஊᾊ இᾹᾠ தமிழகᾷேதாᾌ
இᾞᾰகிᾹறᾐ.
திᾞ-தமிழகᾺ ேபாராடᾷதி᾿ ெதᾹ எ᾿ைலᾰ காவலᾹ மா᾽ஷ᾿ ேநசமணிைய அᾊᾰகᾊ

சᾸதிᾷᾐ ஆேலாசைன வழᾱகினா᾽. நதானிேய᾿ கசி தாவிய ேபாᾐΆ தாᾎᾢᾱக
நாடா᾽ ᾗதிய கசிைய உᾞவாᾰகிய ேபாᾐΆ ேநசமணிேயாᾌ இைணᾸᾐ
ெசய᾿பᾌᾱக῀ எᾹᾠ ஆேலாசைன ᾂறினா᾽. எ᾿ைலᾺேபாராடᾷதி᾿ அவᾞைடய
பᾱᾁ மகᾷதானᾐ. மறᾰக ᾙᾊயாதᾐ.

102. a
aF MF
MF
MF 9O
9O 8
8

சாᾷᾑ᾽ ெஜயராம ெரᾊயா᾽ காமராச᾽ ᾪᾊιᾁ வᾸதா᾽. அᾺபᾨᾰகி᾿லா
அரசிய᾿வாதி. காமராசைர இதயᾷதி᾿ ᾁᾊைவᾷதிᾞᾰᾁΆ இனிய நᾶப᾽.
இᾞவᾞΆ அம᾽Ᾰᾐ இரᾶᾌ மணி ேநரΆ தமி῁நாᾌ அரசிய᾿ ேபாᾰᾁ, மᾷதிய அரசிᾹ
நி᾽வாகΆ, காᾱகிரῄ கசியிᾹ நிலவரΆ, மᾰகளிᾹ மனநிைல இைவபιறி அலசி
ஆராᾼᾸதன᾽. இரᾫ மணி பᾷதைர.
ெபᾞᾸதைலவாிடΆ விைட ெபιᾠᾰெகாᾶᾌ ெரᾊயா᾽ ெவளிேயறᾺ ேபானா᾽.
“இனிேம᾿ எᾱேக ேபாᾼ எᾹனᾷைதᾲ சாᾺபிடᾺேபாகிறீ᾽? இᾱᾁ சாᾺபிᾌ விᾌᾺ
பிறᾁ ᾗறᾺபᾌΆ.” எᾹறா᾽ தைலவ᾽.
“ைவரவா, ஐயாவிιᾁ இᾞᾰைக எᾌᾷᾐᾺேபாᾌ.” என ᾁர᾿ ெகாᾌᾷதா᾽.
ெரᾊயா᾽ உ῀ேள
கிளΆபிᾺேபானா᾽.

ேபாᾼ

உகா᾽Ᾰᾐ

சாᾺபிᾌவிᾌ

காᾷதிᾞᾸத

காாி᾿

ஏιகனேவ சாᾺபிᾊᾞᾸத தைலவ᾽ ᾑᾱᾁவதιᾁ அைறᾰᾁ῀ ᾒைழᾸதா᾽.
கடகடெவᾹᾠ சᾺதΆ. ைவரவᾹ இᾞᾰᾁΆஇடᾷதிιᾁᾺேபானா᾽. அவᾹ பாᾷதிரΆ
விளᾰகிᾰெகாᾶᾊᾞᾸதாᾹ.
சாᾺபிᾌ விடாயா?
பதி᾿ இ᾿ைல.
தனᾰகிᾞᾸத சாᾺபாைட ெஜயராம ெரᾊயாᾞᾰᾁᾰ ெகாᾌᾷᾐவிᾌ பᾊனிேயாᾌ
பᾌᾰகᾺேபாயிᾞᾰᾁΆ ைவரவைன உιᾠᾺ பா᾽ᾷதா᾽. ேவதைனயாக இᾞᾸதᾐ. ைகயி᾿
பᾷᾐ ᾟபாையᾰெகாᾌᾷᾐ எᾱகாவᾐ ேபாᾼ எைதயாவᾐ வாᾱகிᾲ சாᾺபிᾌவிᾌ
ᾙதᾢ᾿ வா எᾹறா᾽ அவᾹ தயᾱகினாᾹ. கடாயᾺபᾌᾷதிᾺ ேபாகᾲ ெசᾹனா᾽.
கைடக῀ அைடᾰகபᾊᾞᾸததா᾿ இரᾶᾌ வாைழᾺ பழᾱக῀ வாᾱகிᾲ சாᾺபிᾌ விᾌ
மீதிையᾷதைலவாிடΆ ெகாᾌᾷதாᾹ.
தைலவ᾽ இைதயறிᾸᾐ வᾞᾸதினா᾽. “ைவரவா, நீ எᾷதைன நா῀ இைதᾺ ேபா᾿
வᾸதவᾞᾰᾁᾲ சாᾺபாᾌ ேபாᾌவிᾌᾺ பᾊனாயகᾺ பᾌᾷதாேயா? உᾹைன மிகᾫΆ
கῃடᾺபᾌᾷதி விேடᾹ, இனிேம᾿ எᾹைனᾺ பா᾽ᾰக வᾞகிᾹற எவைரᾜΆ இரᾫ
இᾱேக சாᾺபிᾌΆபᾊ ெசா᾿ல மாேடᾹ. இனி இᾺபᾊᾺபட பᾊனி உனᾰᾁ
வரᾰᾂடாᾐ.” எᾹᾠ உᾞᾰகமாகᾰ ᾂறினா᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽. இᾸதᾲ சΆபவᾷதிιᾁᾺ
பிறᾁ ᾙᾹனறிவிᾺபிᾹறி வᾞகிᾹற எவᾞᾰᾁΆ காமராச᾽ இ᾿லᾷதி᾿ இரᾫ உணᾫ

தரᾺபடதி᾿ைல.
இராமநாதᾗரΆ மாவடᾷதி᾿ ᾆιᾠᾺ பயணΆெசᾼத தைலவ᾽ இரᾫ வᾸதா᾽. இரᾫ
பதிெனாᾞ மணி. ந᾿ல கைளᾺᾗ, ᾆιᾠலா மாளிைகயி᾿ தனᾰᾁ ஒᾐᾰகᾺபட
அைறᾰᾁᾲ ெசᾹᾠ பᾌᾰகᾷ தயாரானா᾽.
திᾋெரᾹᾠ மிᾹதைட ஏιபᾌ விடᾐ. ஒேர இᾞᾌ, ᾗᾨᾰகΆ, ெஜனேரட᾽
ெகாᾶᾌவர தாசி᾿தா᾽ ஏιபாᾌ ெசᾼவᾐ கᾶᾌ அவைரᾷ தᾌᾷᾐ நிᾠᾷதினா᾽.

ᾆιᾠலா மாளிைகᾰᾁ எதிாிᾤ῀ள இᾞ ேவᾺப மரᾱகᾦᾰகிைடயி᾿ அᾱᾁ கிடᾸத ஒᾞ
நா᾽ᾰ கᾊைலதᾑᾰகிவᾸᾐ ேபாடᾲெசாᾹனா᾽. ஜிᾤ ஜிᾤ காιᾠ. ஒᾞ தைலயைண
மᾌΆ ைவᾷᾐᾰ ெகாᾶᾌ ᾑᾱகᾷ ெதாடᾱகினா᾽. திᾋெரᾹᾠ எᾨᾸᾐ உகா᾽Ᾰதா᾽.
பᾰகᾷᾐ அைறயி᾿ தᾱகிᾜ῀ள ᾊ.எῄ.பி-ைய அைழᾷᾐ வரᾲெசாᾹனா᾽.
ᾂᾺபிடᾺேபான ஆைள நிᾠᾷதி, “ᾊ.எῄ.பி. உைட மாιறியிᾞᾺபா᾽.
உᾷதிேயாகᾷதிιᾁாிய உைட அணிய ேவᾶடாΆ. இᾺேபாᾐ அணிᾸதிᾞᾰᾁΆ இரᾫ
உைடயி᾿ வᾸதா᾿ேபாᾐΆ, ᾪᾶ சிரமΆ எதιᾁ? உடேன அைழᾷᾐ வா.” எᾹறா᾽.
ᾊ.எῄ.பி. ᾂᾲசᾷᾐடᾹ வᾸதா᾽. இரᾶᾌ நிமிடᾱகளி᾿ ெசா᾿ல ேவᾶᾊயைதᾲெசா᾿ᾢ
விᾌ அவைர அᾔᾺபி ைவᾷதா᾽. ᾙதலைமᾲசராக இᾞᾸத நΆ தைலவ᾽.
கᾊᾢ᾿ பᾌᾷதா᾽. கᾶைண ᾚᾊனா᾽. டᾰ, டᾰ, எᾹᾠ சᾷதΆ, தைலையᾷ ᾑᾰகிᾺ
பா᾽ᾷதா᾽. இரᾶᾌ ேபாᾣῄகார᾽க῀ ைகயி᾿ ᾐᾺபாᾰகிᾜடᾹ இᾱᾁமᾱᾁமாக
காவᾤᾰᾁ நடᾸᾐ ெகாᾶᾊᾞᾸதன᾽. தைலவ᾽ அவ᾽கைள அைழᾷᾐ, எனᾰᾁᾰ காவ᾿
இᾞᾸதᾐ ேபாᾐΆ உᾱகᾦᾰᾁᾰ கைளᾺᾗ இᾞᾰᾁம᾿லவா ேபாᾼ இᾸத உᾌᾺᾗᾰகைள
மாιறிவிᾌ ஓ᾽ இடᾷதி᾿ நிΆமதியாகᾺ பᾌᾷᾐᾷ ᾑᾱᾁᾱக῀ எᾹறா᾽.
ேபாᾣῄகார᾽க῀இᾞவᾞΆ ேபான பிறᾁ ᾑᾱகᾺேபானா᾽.
ேத᾽த᾿ ேநரΆ ேகாவி᾿பᾊயிᾢᾞᾸᾐ திᾞெந᾿ேவᾢ வᾸᾐ ெகாᾶᾊᾞᾸத
ெபᾞᾸதைலவ᾽ காமராசாிᾹ கா᾽ தாைழᾝᾷᾐᾺபᾰகΆ ஒᾞ ப῀ளᾷதி᾿ விᾨᾸᾐ
விபᾷதிιᾁ῀ளானᾐ.
காமராசைரᾜΆ ᾊைரவ᾽ நாயைரᾜΆ ெச᾿லᾺ பாᾶᾊயᾹ அவ᾽க῀ விைரᾸᾐ எᾌᾷᾐᾰ
ெகாᾶᾌேபாᾼ மᾞᾷᾐவைனயி᾿ ேச᾽ᾷதா᾽.
கᾌᾰகேளாᾌ பᾌᾰைகயி᾿ கிடᾸத தைலவ᾽ ᾊைரவ᾽ நாயைர எᾱேக எᾹᾠ ேகடா᾽.
அᾌᾷᾐ῀ள ஓ᾽ அைறயி᾿ ைவᾷதிᾞᾺபதாகᾲ ெச᾿லᾺ பாᾶᾊயᾹ ெசாᾹனா᾽.
காமராச᾽, “ᾊைரவைர அைழᾷᾐவᾸᾐ எᾹ பᾰகᾷᾐᾰ கᾊᾢ᾿ பᾌᾰகைவᾜᾱக῀,
எ᾿லா டாᾰட᾽கᾦΆ எᾹைனᾰ கவனிᾷᾐᾰ ெகாᾶᾌ அவைனᾲ சாியாகᾰ
கவனிᾰகாம᾿ விடாᾤΆ விடலாΆ. எᾹமீᾐ பιᾠெகாᾶட சில᾽ எᾹைன இᾺபᾊᾰ
கவி῁ᾷᾐ விடாேன எᾹற ேகாபᾷதி᾿ அவைனᾷ தாᾰகினாᾤΆ தாᾰகலாΆ. நாய᾽
ந᾿லவᾹ. இῂவளᾫ நாᾦΆ எᾹைனᾺ பᾷதிரமாகᾺ பா᾽ᾷᾐᾰ ெகாᾶடாᾹ. எதிேர
வᾞகிᾹற வᾶᾊᾰகாரᾹ தவறாலதாᾹ இᾸத விபᾷᾐ ேந᾽Ᾰதᾐ. அவைன ஒᾹᾠΆ

ெசா᾿லாதீ᾽க῀” எᾹᾠ ேகᾌᾰெகாᾶடா᾽.

ᾊைரவ᾽ நாயைரᾺ பᾰகᾷᾐᾰ கᾊᾢ᾿ பᾌᾰக ைவᾷத பிறᾁதாᾹ அவ᾽ ᾙகᾷதி᾿
அைமதி ஏιபடᾐ.
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தமிழகᾷதிᾹ ேதசியᾰ கவிஞராக தᾹ ‘கவியிᾹ கனᾫ’நாடகᾷதிᾹ ᾚலΆ மிᾁᾗக῁
ெபιறிᾞᾸத திᾞ.எῄ.ᾊ.ᾆᾸதரΆ அவ᾽கᾦᾰᾁ இதயᾷதிேல அைமதியி᾿ைல. தமி῁
நாைட ஒᾞ ‘ராᾰெக’ேவகᾷதி᾿ ᾙᾹேனιற ᾙᾊெவᾌᾷᾐ, அ᾿ᾤΆ பகᾤΆ அைதᾺ
பιறிேய சிᾸதிᾷᾐᾲ ெசயலாιறி இᾸதியாவிேலேய அைனᾷᾐ மாநிலᾱகைளᾜΆ ஒᾺᾖᾌ
ெசᾼᾐ பா᾽ᾰைகயி᾿ இரᾶடாமிடᾷᾐᾰᾁᾰ ெகாᾶᾌவᾸᾐ விட நிைலயிᾤΆ ெபாᾐᾷ
ேத᾽த᾿களி᾿ எதி᾽ᾰகசியாக ெவᾠΆ ேமைட ᾙழᾰகவாதிகளாகயிᾞᾸத திராவிட
ᾙᾹேனιறᾰ கழகΆ தᾹ ஆதரᾫ வாᾰகாள᾽ விகிதᾷைத உய᾽ᾷதிᾰ ெகாᾶேட வᾞவᾐ
ஒᾞ ᾗாியாத ᾗதிராகேவ அᾰகவிஞ᾽ மனைத உᾠᾷதியᾐ.
நீள நிைனᾸத அᾰகவிஞᾞᾰᾁ இதιᾁ விைடயாகᾷ ேதாᾹறியெத᾿லாΆ காமராஜ᾽ அரᾆ
தᾹ சாதைனகைளᾺ பாமர மᾰகளிᾹ கவனᾷᾐᾰᾁᾰ ெகாᾶᾌ ெச᾿லாைமேய
எᾹபᾐதாᾹ. அᾰகாலᾰ கடᾷதி᾿ இᾸதியாவிேல மிக அதிகமான சினிமா எᾹᾔΆ
திைரயரᾱᾁகைள உைடய மாநிலமாக இᾞᾸதᾐ தமி῁நாேட எᾹபைத உண᾽Ᾰதா᾽.
திைரயரᾱᾁ எᾶணிᾰைக வள᾽ᾲசி எᾹபᾐ ெபாᾞளாதார வள᾽ᾲசிைய எᾊவிட ஒᾞ
நாᾊᾹ ேமᾤெமாᾞ வள᾽ᾲசிேய எᾹᾠ நிᾗண᾽க῀ ᾂறினாᾤᾱᾂடᾷ திைரᾜலக
வள᾽ᾲசியி᾿ ெபᾞΆ பᾱைகᾷ திராவிட ᾙᾹேனιற கழகᾷதினேர ைகயகᾺபᾌᾷதி
இᾞᾺபைதᾜΆ உண᾽Ᾰதா᾽. எனேவ அᾲசாதனᾷைதᾰ காᾱகிரῄ இயᾰகᾙΆ
பயᾹபᾌᾷதிᾰ ெகா῀ள ேவᾶᾌெமᾹᾠ மிகᾷதீ᾽ᾰகமான ᾙᾊᾫᾰᾁ வᾸதா᾽.
அᾸத எᾶணᾷைத ெநᾴசிேல ஏᾸதிᾷ தைலவ᾽ காமராஜைரᾲ ெசᾹᾠ கᾶடா᾽.
நாᾌ மᾰகளிᾹ ᾙᾹேனιறᾷᾐᾰகாக எᾶணιற சாதைனகைள நீᾱகᾦΆ
உᾱக῀ ந᾿லாசிᾜΆ ெசᾼதிᾞᾸதாᾤΆ நமᾰᾁᾰ கிட ேவᾶᾊய மᾰகளாதரᾫ
எதி᾽ᾰகசிᾰேக ெச᾿வைதᾺ பா᾽ᾰᾁΆ ேபாᾐ நாΆ நமᾐ சாதைனகைளᾺ
பாமரமᾰகளிᾹ கவனᾷᾐᾰᾁᾰ ெகாᾶᾌ ெச᾿வதி᾿ சιேற பிᾹ தᾱகிேய இᾞᾰகிேறாΆ
எᾹᾠ நிைனᾰகிேறᾹ’எᾹறா᾽ கவிஞ᾽.
‘ஜயா!

அவ᾽ ᾂιைறᾰ ᾂ᾽Ᾰᾐ ேகட காமராச᾽, ‘அᾺபᾊயா?…சாி, அதιெகᾹன
ெசᾼயலாΆᾔ நிைனᾰகிறீᾱக? எᾹᾠ அவாிடேம ேயாசைன ேகடா᾽. உடேன
கவிஞ᾽, ‘ஐயா! திைரᾺபடᾱக῀ மிக வᾢைம மிᾰக சாதனᾱக῀. நாᾊᾹ ᾚைல
ᾙᾌᾰᾁகᾦᾰெக᾿லாΆ நாᾌ நடᾺᾗகைளᾰ ெகாᾶᾌ ெச᾿வᾐ அைவக῀ தாᾹ. இைத
நாᾙΆ பயᾹபᾌᾷதிᾰெகா῀ள ேவᾶᾌΆ. நமᾐ ஆசியிᾹ சாதைனகைளெய᾿லாΆ
ெதாᾁᾷᾐ ஒᾞ ெசᾼதிᾺபடΆ (டாᾁெமᾹடாி) ஒᾹைறᾷ தயாாிᾷᾐ ெவளியிடா᾿
எ᾿லாᾷ தரᾺᾗ மᾰகைளᾜΆ அைவ ெசᾹறைடᾜΆ’எᾹறா᾽.

Άப மᾰகᾦᾰகாகᾲ ெசᾼகிற காாியᾱகைள நாΆபேள விளΆபரᾺபᾌᾷதᾔமா?… சாி,

‘நா

இᾐᾰᾁ எῂவளᾫ ெசலவாᾁΆ’எᾹᾠ ேகடா᾽ காமராச᾽.

ᾆமாரா ஒᾞ ᾚᾹᾠ லசΆ ᾟபா இᾞᾸதா எᾌᾷᾐடலாΆᾔ நிைனᾰகிேறᾹ ஐயா’எᾹᾠ
கவிஞ᾽ ᾂற ᾐᾊᾷᾐᾺேபான காமராஜ᾽,
‘

அᾺபா… ᾚᾎலசமா? மᾰக῀ தᾸத வாிᾺபணᾷதி᾿ நமᾰᾁ விளΆபரமா? அᾸத
ᾚᾹᾠ லச ᾟபாᾼ இᾞᾸதா நாᾹ இᾹᾔΆ ᾚᾎ ப῀ளிᾰ ᾂடᾷைதᾷ
திறᾸதிᾌேவேன… ேவᾶடாΆ… படெம᾿லாΆ எᾌᾷᾐᾰ காட ேவᾶடாΆ’எᾹᾠ
ெசா᾿ᾢᾰ கவிஞைர அᾔᾺபிவிடா᾽.
‘ஏ…

இᾹைறய அரசிய᾿வாதிக῀ தாᾱக῀ திறᾰᾁΆ பாலᾱகᾦᾰᾁᾰ ᾂட எ᾿லா
நாேளᾌகளிᾤΆ ᾙᾨᾺபᾰக விளΆபரΆ ெசᾼᾐ பல லசᾱகளி᾿ விழா எᾌᾰகிறா᾽க῀.
எ᾿லாΆ ஏைழயᾨᾐ தᾸத கᾶணீரான வாிᾺபணᾷதி᾿. ஆனா᾿ இவ᾽களிᾢᾞᾸᾐ
ᾙιᾠΆ மாᾠபட தைலவராக விளᾱகினா᾽ காமராச᾽.
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காமராச᾽ தமிழக ᾙத᾿வராக இᾞᾸத சமயΆ ெசᾹைனயி᾿ உ῀ள ெபᾶக῀ காᾺபகΆ
விழா ஒᾹறிιᾁ அைழᾰகᾺபᾊᾞᾸதா᾽.
காமராசைர வரேவιᾠᾺ ேபசிய காᾺபகᾷ தைலவி, “இᾸதᾰ காᾺபகᾷதி᾿ ᾙᾹᾕᾠ
ெபᾶக῀ இᾞᾰகிᾹறன᾽. தமி῁நாᾊ᾿ பல பᾁதிகளி᾿ இᾞᾸᾐ ᾗதிதாகᾺ ெபᾶகைள
ேச᾽ᾷᾐᾰெகா῀ள கᾊதᾱகᾦΆ வᾸᾐெகாᾶேட இᾞᾰகிᾹறன. இΆமாதிாி விᾌதிகைள
மாவடᾷதிιᾁ ஒᾹᾠ என ஏιபᾌᾷதிவிடா᾿ அᾸதᾸத மாவடᾱகளிᾤ῀ள
ெபᾶகைள அᾱேகேய ேச᾽ᾷᾐᾰ ெகா῀ளலாΆ” எᾹᾠ ேபசினா᾽.
காமராச᾽ ேபச எᾨᾸதா᾽.
“இᾸதᾰ காᾺபகᾷதி᾿ உ῀ள ெபᾶகைளᾺ பா᾽ᾰᾁΆேபாᾐ யாᾞΆ அறிᾸᾐ தவᾠ
ெசᾼதவ᾽களாக எᾶணᾷ ேதாᾹறவி᾿ைல. அேநகᾺ ெபᾶக῀ வᾠைமயிᾹ காரணமாக
தவறான வழிகளி᾿ த῀ளᾺ படதாகᾫΆ ேதாᾹᾠகிறᾐ.
எனேவ ெபᾶக῀ ᾆயமாக, கᾫரவமாக பிைழᾰᾁΆ வழிைய அரᾆ காடேவᾶᾊயதᾹ
அவசியேம இᾱᾁ῀ள நிைலைமையᾺ பா᾽ᾰᾁΆ ேபாᾐ ᾗாிகிறᾐ.
எனேவ அᾐ சΆபᾸதமாக இனி அரᾆ பணிகைளᾲ ெசᾼய ேவᾶᾌேம தவிர இᾸதᾰ
காᾺபகᾷதிᾹ தைலவி அவ᾽க῀ ᾁறிᾺபிட மாதிாி இேத நிைலயில ெபᾶகைள
ேமᾹேமᾤΆ எதி᾽பா᾽Ὰபᾐ மாதிாி இᾷதைகயᾰ காᾺபகᾱகைளᾺ ெபᾞᾰகிᾰெகாᾶᾌ
ேபாகᾰᾂடாᾐ” எᾹறா᾽.
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இᾹைறய உலகி᾿ மிகᾺபழைமயான நகரᾱக῀ என ஒᾞ பᾊய᾿ தயாாிᾺபதானா᾿
அதி᾿ பாபிேலாᾹ, ஏெதᾹῄ, ெஜᾞசலΆ, அெலᾰசாᾶᾊாியா, வாரனாசி, காᾴசிᾗரΆ,
பாடᾢᾗᾷதிரΆ (பானா), உேராமாᾗாி, ᾖகிᾱ, இᾸதிரᾺ பிரῄதΆ (பைழய ெட᾿ᾢயிᾹ
ஒᾞ பᾁதி) எᾹᾠ பᾊயᾢடலாΆ.
அழகிய நகரᾱக῀ எᾹᾠ பᾊயிᾢᾞவதானா᾿ இதιᾁᾺ ேபாᾊ அதிகΆ. இலᾶடᾹ,
பாாிῄ, ஆΆῄட᾽டாΆ, நிᾝயா᾽ᾰ, லாῄ ஏᾴச᾿ῄ, ாிேயாᾊஜனிேரா, பிᾝனῄ அய᾽ῄ,
ெப᾽ᾢᾹ, வியᾹனா, ேநᾺபி᾿ῄ, ெவனிῄ, சினி, ெம᾽᾿ேபா᾽Ᾱ, ேடாᾰகிேயா,
மணிலா, சிᾱகᾺᾘ᾽, ஹாᾱகாᾱ, பாᾱகாᾰ, மாῄேகா, ᾖட᾽ῄப᾽ᾰ, ஷாᾱகாᾼ,
சிேயா᾿, வாஷிᾱடᾹ, ᾙΆைப எᾹᾠ பᾊய᾿ நீᾦΆ.
சில நகரᾱக῀ தாᾹ ெபᾞᾰக ேவᾶᾊய அளைவᾷ தாᾶᾊயᾫடᾹ ᾐைண நகரᾱகᾦᾰᾁ
வழியைமᾷᾐ “இரைட நகரᾱக” ெளᾹᾠ ெபய᾽ ெபιᾠ விளᾱᾁΆ. இᾸதியாவி᾿
பைழய
ெட᾿ᾢ-ᾗᾐெட᾿ᾢ,
ைஹதராபாᾷ-சிᾰகᾸதராபாᾷ,
திᾞெந᾿ேவᾢபாைளயᾱேகாைட, வடஅெமாிᾰகாவி᾿ மினிேயாேபாᾢῄ-ெசயிᾶ பா᾿,
க᾿கᾷதா-ஹூᾺளி ேபாᾹற நக᾽கைளᾰ ᾁறிᾺபிடலாΆ.
அᾶைமᾰ காலᾷதி᾿ திடமிᾌᾰ கடᾺபட நக᾽களி᾿ இῄேரᾢᾹ ெட᾿அᾪῂ,
அெமாிᾰகாவி᾿ ஹூῄடᾹ (ெடᾰஸாῄ), இᾸதியாவி᾿ சᾶᾋக᾽, ஐேராᾺபாவி᾿
ராட᾽ டாΆ (ஹாலᾸᾐ) ேபாᾹற நகரᾱக῀ அᾺபᾊᾺபடைவ.
ெசᾹைன நகரΆ எᾹற ெமராῄ திடமி᾿லாᾐ வள᾽Ᾰத நகரΆ. ᾙதᾢ᾿ வᾸத
ேபா᾽ᾷᾐᾰகீசிய᾽க῀ சாᾹேதாΆ எᾹற சிιᾡைர அைமᾷதன᾽. பிᾹன᾽ வᾸத
ஆᾱகிேலய᾽க῀ சாᾸேதாᾙᾰᾁ வடᾰேக ெசᾹைனᾺ படணΆ எᾹற மதராசி᾿ ஜா᾽ᾳ
ேகாைடையᾰ கᾊ அதᾔ῀ தᾱக῀ ᾁᾊயிᾞᾺைப அைமᾷᾐᾰ ெகாᾶᾌ தᾱகளிᾹ
ேசைவᾗாிேவாᾞᾰகாகᾷ தᾱᾁமிடᾱகைள ᾙᾷதியா᾿ ேபைட, ெபᾷதநாயᾰகᾹ
ேபைட, இராயᾗரΆ, வᾶணாரᾺேபைட, சிᾹனதாிᾺ ேபைட (சிᾸதாதிாிᾺ
ேபைட) ேவᾺேபாி ேபாᾹற பᾁதிகைள உᾞவாᾰகின᾽. இவ᾽களிᾹ வᾞைகᾰᾁ
ᾙᾹனேர வᾸத ஆ᾽மீனிய᾽க῀ வசிᾷத ெதᾞதாᾹ இᾹைறய அரᾶமைனᾰகாரᾷ ெதᾞ.
ஆனா᾿ 1739-᾿ ெசயிᾶ ஜா᾽ᾳ ேகாைட அைமᾰகᾺபடதιᾁ ᾙᾹனேர
மயிலாᾺᾘ᾽, திᾞஅ᾿ᾢᾰேகணி, திᾞவாᾹமிᾝ᾽, ேசᾷᾐᾺபᾌ, திᾞஒιறிᾝ᾽ ேபாᾹற
அழகிய சிιᾡ᾽க῀ கால எ᾿ைல காடᾙᾊயாᾺ பழைமேயாᾌ இலᾱகிவᾸதன.
ெசᾹைன நகாிᾹ ேவகமான வள᾽ᾲசிᾰᾁ ஈᾌெகாᾌᾰக ᾙᾊயா நிைலயி᾿ மᾰக
ெபᾞᾰகΆ வளரேவ ஒᾞ கᾌᾷதிடமி᾿லா நிைலயி᾿ ெசᾹைன நகரΆ ெபᾹனΆ

ெபாிய நகராக உᾞெவᾌᾷதᾐ. ᾐைறᾙகΆ அைமᾷᾐ ஆழᾺபᾌᾷதᾺபட ேபாᾐ ெதιேக
அழகிய ெமாினாᾰ கடιகைர உᾞெவᾌᾷதᾐ.
1940ஆΆ ஆᾶைடய ெசᾹைன நகாிᾹ மᾰக῀ ெதாைக ஏᾨலசᾱக῀. காமராச᾽
ஆசியிᾹ ேபாᾐ அᾐ ᾙΆமடᾱகாக விாிᾸதᾐ. நகர அபிவிᾞᾷதிᾰ கழகΆ (C.I.T.)
அைமᾰகᾺபᾌᾺ ᾗதிய ᾁᾊயிᾞᾺᾗᾺ பᾁதிக῀ ேதாᾹறிய வᾶணமிᾞᾸதன.
அைமᾸதகைர ெஷனாᾼ நக᾽, அைடயாιᾠ காᾸதி நக᾽, கῄᾑாிபாᾼ நக᾽, நᾸதனΆ
சி.ஐ.ᾊ. நக᾽க῀ அᾺபᾊᾷ ேதாᾹறியைவேய.
இேதேபால மᾐைர, திᾞᾲசி, ேகாைவ, ேசலΆ ேபாᾹற நக᾽கᾦΆ விாியᾷ ெதாடᾱகின.
ெபᾞநகரᾱகளிᾹ ᾆιᾠᾺᾗறᾱகளி᾿ பரᾺபிι ெபாிதான அரᾆ இடᾱக῀ பரᾸᾐ பிாிᾸᾐ
கிடᾸதன.
அᾸத ேநரᾷதி᾿தாᾹ ேநᾞஜியவ᾽க῀ மாநில அரᾆகᾦᾰᾁ ஒᾞ ேவᾶᾌேகா῀
விᾌᾷதா᾽. ேவகமாக மாறிவᾞΆ நாᾊᾹ ெதாழிιெபᾞᾰகᾷᾐᾰேகιப ெபᾞநகரᾱகளிᾹ
ᾆιᾠᾺᾗற காᾢ இடᾱகைள மாநில அரᾆக῀ ைகயகᾺபᾌᾷதி ைவᾰக ேவᾶᾌΆ எᾹபᾐ
தாᾹ அῂேவᾶᾌேகா῀.
ஆனா᾿ மாநில அரᾆக῀ இதி᾿ கவனΆ ெசᾤᾷᾐவதιᾁ ᾙᾹனேர பல தனியா᾽க῀
இதி᾿ ᾙᾸதிᾰ ெகாᾶடன᾽.
அேதேபால ஏைழ மᾰக῀ ெசᾹைன நகᾞᾰᾁᾰ ᾁᾊெபய᾽Ᾰᾐ பல ேசாிகைள அைமᾷᾐ
வாழᾷ ெதாடᾱகிவிடன᾽.
ெசᾹைன நகாிᾹ ᾗறநக᾽Ὰபᾁதியி᾿ ᾁᾊ நகரᾱகைள ேமைல நாᾌᾺ பாணியி᾿
திடமிᾌ அைமᾰக நகர அபிவிᾞᾷதிᾰ கழக அதிகாாிக῀ திடமிடன᾽. ஒᾞ
ᾁᾨவின᾽ ேமைலநாᾌக῀ ெசᾹᾠ அவ᾽க῀ ᾗதிதாகᾷதிடமிᾌᾰ கᾊய நகரᾱகைள
ேநாிேல பா᾽ᾷᾐ வᾊவைமᾺᾗᾺ படᾱக῀ தயாாிᾷᾐ வᾸᾐ அைதᾷதமிழகᾷதி᾿
ெசயιபᾌᾷதᾰ ᾂᾊᾺேபசின᾽. ᾐைற சா᾽Ᾰத அைமᾲசைரᾜΆ ேநாி᾿ சᾸதிᾷᾐᾰ
ேகாᾺபி᾿ ஒᾺᾗதᾤΆ ெபιᾠவிடன᾽.
இனி ᾙதலைமᾲசாிᾹ பா᾽ைவᾰᾁ அᾔᾺபி அவ᾽ ஒᾺᾗத᾿ ெபιᾠவிடா᾿ அரᾆᾺ
பணᾷதி᾿ விமானᾷதி᾿ பறᾰக ேவᾶᾊயᾐ தாᾹ பாᾰகி.
காமராச᾽ 1954 ஏᾺர᾿ 13 ஆΆ நா῀ ெபாᾠᾺேபιற ேபாᾐ நாᾊᾹ நᾌநிைல ஆᾱகில
நாேளடான ‘ஹிᾸᾐ’காமராசாிᾹ பரᾸத கசி அᾔபவᾷைதᾺ ᾗக῁Ᾰᾐ எᾨதியேத தவிர
அரைச நடᾷᾐΆ விவகாரᾷதி᾿ ராஜாஜியிᾹ ஆιறைல இவாிடΆ எதி᾽ பா᾽ᾰக ᾙᾊயாᾐ
எᾹபᾐ ேபால எᾨதியிᾞᾸதᾐ.
(It will be a no easy thing to succeed him (Rajaji). Mr.Kamaraj Nadar is a seasoned Politician with
a shrewd sense of his own limitations, who has so far preferred influence to power. He has no
experiences of ministerial office. It is of course Mr.Nadar
himself to determine whether these might not be handicaps if it should be decided that he should

himself undertake the responsibilities of Chief Ministership) “Hindu”- 15-4-1954

காமராசாிடΆ எᾸதᾰ ேகாᾺைபᾺ பாிᾸᾐைரᾷதவ᾽க῀ அᾰகால ஐ.சி.எῄ. எᾹற உயாிய
அரᾆᾺ பணிᾺபடᾷைதᾺ ெபιறவ᾽க῀, இலᾶடனிேல பᾊᾷதவ᾽க῀.
அேத ேபால ேமனாᾌᾺ பயணᾷᾐᾰᾁᾷ தயா᾽ நிைலயிேலயிᾞᾸத அதிகாாிகᾦΆ
காமராச᾽ நிᾲசயΆ இதி᾿ ைகெயᾨᾷதிᾌ விᾌவா᾽ எᾹேற நΆபின᾽. ேகாᾺைப பᾊᾷᾐ
ᾙᾊᾷத காமராச᾽ ஒᾞ கணΆ சிᾸதிᾷதா᾽.
ஓ᾽ ஊைரᾷ திடமிᾌ அைமᾷத நிைல நΆ இᾸதியாவிேலா, தமி῁நாᾊேலா இ᾿லேவ
இ᾿ைலயா! இதி᾿ ᾂட ேம᾿ நாᾌᾰகாரᾹதானா நமᾰᾁ வழிகாᾊ? இᾸத
அதிகாாிக῀ ெசᾹᾠ பா᾽ᾷᾐ வᾞவதாகᾲெசா᾿ᾤΆ இடᾱக῀ நΆ பᾶபாᾌᾰᾁ ஒᾷᾐ
வரᾰ ᾂᾊயைவதானா? நாᾙΆ நாᾌ ᾘராᾫΆ ᾆιறி வᾸதிᾞᾰகிேறாேம. நΆ
ᾚதாைதய᾽க῀ இᾸத நகரைமᾺᾗᾰகைலயி᾿ நΆைமᾺ பிறநாைடᾺ பா᾽ᾷᾐ, ஏᾱக
ைவᾰகவா ெசᾼதிᾞᾺபா᾽க῀? மᾰக῀ ஒᾞ ᾐᾌ, இரᾶᾌ ᾐடாகᾷ தᾸத
வாிᾺபணᾷதி᾿ இᾸத உலக உலா ேதைவதானா? எᾹெற᾿லாΆ சிᾸதிᾷதேபாᾐ அவ᾽
மனᾷதகᾷேத மᾐைர மாநக᾽ ேதாᾹறியᾐ.
ஊாிᾹ ைமயᾷதி᾿ ᾯமீனாசி ᾆᾸதேரῄவர᾽ ேகாவி᾿, ᾆιறிᾤΆ ேதேராᾌΆ
ரதᾪதிக῀, அᾌᾷத ᾆιறி᾿ அளெவᾌᾷᾐ அைமᾷதாιேபால நாᾹᾁ மாடᾪதிக῀,
அதιகᾌᾷᾐ ஆவணி ᾪதிக῀, இைடயி᾿ இைவகைள இைணᾰᾁΆ சாைலக῀.
அᾰகாலᾷதிேலேய எῂவளᾫ ெதாைலேநாᾰேகாᾌ நகைர அைமᾷதிᾞᾰகிறா᾽க῀
நΆᾙᾹேனா᾽. இᾸத அைமᾺᾗᾰᾁ ேம᾿ திடமிட எᾹன இᾞᾰகிறᾐ? எᾹᾠ
சிᾸதிᾷதᾫடᾹ ேகாᾺபிேல எᾨதினா᾽, ‘இதιகாக ேமைல நாᾌᾺபயணΆ
ேதைவயி᾿ைல, எᾰகாலᾷᾐᾰᾁΆ ஏιறாιேபால அைமᾰகᾺபᾊᾞᾰᾁΆ நΆ மᾐைர
நகைரᾲ ெசᾹᾠ கᾶᾌ ஆᾼᾫ ெசᾼᾐ வாᾞᾱக῀’எᾹᾠ ᾁறிᾺெபᾨதிᾰ ைகெயᾨᾷதிᾌ
சΆபᾸதᾺபட அைமᾲசᾞᾰᾁ அᾔᾺபினா᾽.
தᾹ ஆιறᾤᾰᾁ மீறிய ᾙதலைமᾲச᾽ ெபாᾠᾺைப ஏιᾁᾙᾹ திᾞ.காமராச᾽ நᾹᾁ
சிᾸதிᾺபᾐ ந᾿லᾐ எᾹெறᾨதிய ‘ஹிᾸᾐ’ஏᾊᾹ வாசகᾷைதᾷ தாᾹ ஆசிᾗாிᾸத ஒᾹபᾐ
ஆᾶᾌகளிᾹ ஒῂெவாᾞ நாளிᾤΆ ெவᾹᾠ காᾊனா᾽ காமராச᾽.
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1885 ஆΆ ஆᾶᾌ திᾞ.ஆலᾹ ஆᾰேடவியᾹ ᾝΆ எᾹற பரᾸத மனிதாபிமானΆ மிᾰக
ஓ᾽ ஆᾱகிலᾺ ெபᾞமகனிᾹ உ῀ளᾰ கᾞவைறயி᾿ உᾞவாகிᾺ பிறᾸத இᾸதிய ேதசியᾰ
காᾱகிரῄ இயᾰகΆ தᾹ 115 ஆᾶᾌ வள᾽ᾲசியி᾿ ᾁளிேராைடகைள மᾌம᾿ல, பல
ெநᾞᾺபாᾠகைளᾜΆ தாᾶᾊ வᾸதிᾞᾰகிறᾐ.
ெபιறவᾹ அனாைதயாக விᾌ விᾌᾲ ெச᾿ல ெபᾞமᾰக῀ தாதாபாᾼ ெநௗேராஜி,
பிேராῃஷாேமᾷதா,விபிᾹ சᾸதிரபால᾽, பாலகᾱகாதர திலக᾽, சிᾷதரᾴசᾹதாஸ᾽,
ேசலΆ விஜயராகவாᾲசாாியா᾽, ேகாபாலகிᾞῃண ேகாகேல, அய᾽லாᾸᾐ நாᾌ அᾹனி
ெபசᾶ, கᾺபேலாᾊய தமிழ᾽ வ.உ.சி. ஆகிேயாாிᾹ மᾊயிேல தவ῁ᾸᾐΆ அᾹᾗᾰ
கரᾱகளா᾿ அரவைணᾰகᾺபᾌΆ ᾙᾺபᾐ வயᾐ இைளஞனாக இᾞᾸத ேபாᾐ தாᾹ
அᾶண᾿ மகாᾷமா காᾸதிஜியிᾹ அᾹᾗமகவாக வᾸᾐ ேச᾽Ᾰதᾐ.
பாசᾷேதாᾌ அதைன அரவைணᾷத அᾹனிெபசᾶ அΆைமயாாிᾹ உண᾽ᾲசி மிᾰக
தைலைமயா᾿ அதினிᾹᾠ “ேஹாΆᾟ᾿ இயᾰகΆ” கிைளᾷᾐ அதᾹபிᾹ பாைத மாறிய
அவ᾽ ைகவிᾌᾲ ெசᾹறா᾽.
பாலகᾱகாதர திலக᾽, விபிᾹ சᾸதிரபால᾽, வ.உ.சிதΆபரனா᾽ ேபாᾹற தீவிரவாதிக῀
ஒᾞᾗறᾙΆ, ேகாபாலகிᾞῃண ேகாகேல, ேமாதிலா᾿ ேநᾞ ேபாᾹற மிதவாதிக῀
ஒᾞᾗறᾙΆ நிᾹᾠ கயிᾠ இᾨᾰᾁΆ ேபாராடΆ நிக῁ᾷதிய நிக῁ᾫகளிᾤΆ அᾐ
சிᾰᾁᾶᾌ தவிᾷதᾐᾶᾌ.
காᾸதிஜியிᾹ தைலைம கிᾊயபிறᾁ அᾹᾠ உலகᾷைதேய உᾤᾰகிய ரஷியᾺ
ᾗரசியிᾹ காரணமாக ெபாᾐᾫைடைமᾲ சிᾷதாᾸதவாதிக῀ காᾱகிரசிᾹ
அரவைணᾺபிᾢᾞᾸᾐ விலகிᾺ ெபாᾐᾫைடைம இயᾰகΆ கᾶᾌ பிாிᾸᾐ ெசᾹறன᾽.
ஜவக᾽லா᾿ ேநᾞஜி தᾹ ᾁᾞநாத᾽ ெஹரா᾿ᾌ லாῄகி எᾹற ேபராசிாியாிடΆ பயிᾹᾠ
ெநᾴசிேல ேசாஷᾢஸ சிᾷதாᾸதᾷைதᾲ ᾆமᾸᾐ வᾸᾐ இᾸத இயᾰகᾷதி᾿ சᾱகமிᾷதேபாᾐ
ெஜயᾺபிரகாῃ நாராயணᾹ, அேசாᾰ ேமᾷதா, ராΆ மேனாக᾽ ேலாகியா, அᾲᾆதᾺபட
வ᾽ᾷதனᾹ, அᾞணா ஆசᾺ அᾢ ேபாᾹற இைளஞ᾽ படாளΆ காᾱகிரᾆᾰᾁ῀ேளேய
ேசாஷᾢஸ அணிைய உᾞவாᾰகிᾺ பிᾹ தாயிடமிᾞᾸᾐ அகᾹᾠ ெசᾹᾠ தனி அணி
கᾶடᾐΆ உᾶᾌ.
அகில இᾸதியᾰ காᾱகிரῄ தைலைமᾺ பதவியி᾿ ேபாᾊயிᾌ படாபி சீதாராைமயா
ேபாᾹற காᾸதிய வாதியினைரᾷ ேதா᾿வி காணᾲெசᾼத பிᾹ காᾸதிய அகிΆைச
ெநறிᾰᾁᾰ கᾌᾺபடாᾐ வᾹᾙைறயிேல நாடᾱெகாᾶᾌ தாயிடமிᾞᾸᾐ பிாிᾸᾐ
ேபாᾼ “பா᾽வா᾽ᾌ பிளாᾰ” கசிைய நிᾠவிய ᾆபாῃ சᾸதிர ேபாஸா᾿ காᾱகிரῄ

ῄதாபனΆ அதி᾽ᾲசிᾰᾁ ஆளானᾐᾶᾌ.
ᾙகΆமதᾢ, ெசௗகᾷ அᾢ, ᾙகΆமதᾢ ஜிᾹனா ேபாᾹற அᾊநா῀ காᾱகிரசிᾹ
ஆதரவாள᾽க῀ பிᾹனாளி᾿ மதவாத அᾊᾺபைடயி᾿ ᾙῄᾢΆ ᾣᾰ கᾶᾌ எதிாிகளாக
மாறியᾐᾶᾌ.
காᾸதிய ெநறிᾲ ெச᾿வரான ஆᾲசா᾽யகிᾞபளானி அகில இᾸதியᾰ காᾱகிரῄ கமிᾊᾷ
ேத᾽தᾢ᾿ பாᾗ ᾗᾞேஷாᾷதமதாῄ தாᾶடனிடΆ ேதாιறᾫடᾹ ேதாᾹறிய ெவᾠᾺபி᾿
“பிரஜா கசி” எᾹற ஓ᾽ அைமᾺைப ஏιபᾌᾷதிᾰ ெகாᾶᾌ தனிவழியி᾿ ெசᾹறᾐᾶᾌ.
காᾸதிஜியிᾹ சΆபᾸதியாᾼ அவரᾐ மனசாசியாᾼ, விᾌதைல ெபιற இᾸதியாவிᾹ
ᾙத᾿ கவ᾽ன᾽ ெஜனரலாᾼ, நᾌவᾶ அரசி᾿ அைமᾲசராᾼ, தமிழக ᾙத᾿வராᾼ
ெசயலாιறிய ᾚதறிஞ᾽ ராஜாஜி காᾱகிரᾭᾹ ேசாஷᾢஸᾰ ெகா῀ைகக῀, மᾰக῀
வா῁வி᾿ அரசிᾹ அதீத தைலᾛᾌக῀, ைலெசᾹῄ ராᾳயΆ, அதிகாரவ᾽ᾰக ராᾳயΆ
ேபாᾹற ெசய᾿ᾙைறக῀ பிᾊᾰகாம᾿ தனிேய பிாிᾸᾐ ெசᾹᾠ ᾆதᾸதராᾰ கசி எᾹற
அகில இᾸதிய அைமᾺைபᾷ ேதாιᾠவிᾷᾐᾷ ேத᾽த᾿ களᾷதிேலᾜΆ எதி᾽ᾷதᾐᾶᾌ.
ஆனாᾤΆ காᾸதிஜி, வ᾿லபாᾼ பேட᾿ ேபாᾹற மாெபᾞΆதைலவ᾽களிᾹ மைறᾫᾰᾁᾺ
பிᾹனᾞΆ காᾱகிரῄ எᾹற ஆலமரᾷைதᾰகᾊᾰகாᾰᾁΆ காவιகாரனாக ேநᾞஜி
இᾞᾸதைமயா᾿ எᾷதைகய உகசிᾲ ᾇறாவளிகைளᾜΆ அῂவியᾰகΆ தாᾱகி நிᾹᾠ
இᾸதிய மᾰகளிᾹ ஒᾞமிᾷத ஆதரவா᾿ ஐᾸதாᾶᾌᾰெகாᾞᾙைற நடᾸத ேத᾽த᾿
களᾱகைளᾜΆ சᾸதிᾷᾐᾲ ெசΆமா᾽Ᾰᾐ நிᾹறᾐ.
இᾸதிய மᾰகளிடΆ தனᾐ தியாகΆ, அரசிய᾿ படறிᾫ, அறிᾫᾙதி᾽ᾲசி, உலகᾺᾗக῁
காரணமாக அவ᾽ ஓᾱகி நிᾹறேபாᾐΆ மாநிலᾱகளி᾿ தᾰக பணியாιறிய தைலவ᾽கைள
அவ᾽ அைணᾷᾐᾰ ெகாᾶடா᾽. அவ᾽கைள அகில இᾸதியᾷ தைலைமைய ஏιகᾷ
தᾁதிᾜைடயவ᾽களாக உயᾞΆ ேபாᾐ அைத வரேவιறா᾽.
தமிழகᾷதி᾿ காமராச᾽,ஆᾸதிராவி᾿ சᾴசீவிெரᾊ, ேகரளாவி᾿
பனΆப῀ளி
ேகாவிᾸதேமனᾹ, க᾽நாடகᾷதி᾿ நிஜᾢᾱகᾺபா, ஒாிஸாவி᾿ ஹாிகிᾞῃணேமதாᾺ,
மராᾊயᾷதி᾿ எῄ.ேக.பாᾋ᾿, வᾱகாளᾷதி᾿ டாᾰட᾽ பி.சி.ராᾼ, ᾖஹாாி᾿
ஜகஜீவᾹராΆ, உᾷதரபிரேதசᾷதி᾿ ேகாவிᾸத வ᾿லᾺ பᾸᾷ, ᾁஜராᾷதி᾿ ஜீவராᾳ
ேமᾷதா,
பᾴசாபி᾿ பிரதாᾺ சிᾱ ெகᾼேராᾹ என மாநிலᾱகளி᾿ ேத᾽த᾿ ᾜᾰதிᾜடᾹ மᾰகளிᾹ
ெச᾿வாᾰᾁᾺ ெபιற தைலவ᾽களிᾞᾸதன᾽. மᾷதிய அைமᾲசரைவயி᾿ தனᾐ சகாᾰகளாக
பாᾗ ராேஜᾸதிர᾽, ெமாரா᾽ஜிேதசாᾼ, லா᾿பகᾑ᾽ சாῄதிாி, ேக.எΆ.ᾙᾹஷி, சி.ᾊ.
ேதῃᾙᾰ, அᾗ᾿கலாΆ ஆசாᾷ ேபாᾹற ந᾿ேலாைர ைவᾷᾐᾰ ெகாᾶᾌ ஆசிᾷ ேதைரᾲ
ெசᾤᾷதினா᾽.
ஆனாᾤΆ ஒῂெவாᾞ ேத᾽தᾢᾹ ேபாᾐΆ ேதசிய எதி᾽Ὰᾗᾲ சᾰதிக῀ காᾥᾹᾠவᾐ
கᾶᾌ காᾱகிரῄ கசியிᾹ எதி᾽காலᾱᾁறிᾷᾐᾰ கவைலᾜιறா᾽. ேமᾤΆ காᾱகிரῄ
இயᾰகᾷᾐᾰᾁ῀ேளேய பதவி ெவறிகாரணமாக ᾆயநல சᾰதிக῀ தைல ᾑᾰᾁவᾐ கᾶᾌ

மிக மனᾲேசா᾽வைடᾸதா᾽.
அᾺேபாᾐ தாᾹ அரசிய᾿ அᾔபவ ேமைதயான தைலவ᾽ காமராசᾞᾰᾁ ஓ᾽ அιᾗத
ேயாசைன ேதாᾹறியᾐ.
விᾌதைலᾺ ேபாராட காலᾷᾐᾷதைலவ᾽களிடΆ இᾸதிய நாᾊᾹ விᾌதைல எᾹற
இலசியΆ தவிர ேவᾠ எᾸதᾲ சிᾸதைனᾜΆ இᾞᾸததி᾿ைல. ஆனா᾿ நாᾌ விᾌதைல
ெபιறபிᾹ மᾷதிய அரசிᾤΆ மாநிலᾱகளிலΆ நாடறிᾸத தைலவ᾽க῀ ஆசிᾺ
ெபாᾠᾺேபιக ேவᾶᾊயவ᾽களாயின᾽. காலᾷதிᾹ
கடாயமாக
இᾸநிைல
ஏιபடாᾤΆ காᾱகிரῄ கசியிᾹ வள᾽ᾲசி ேக῀விᾰ ᾁறியாகி விடᾐ. எனேவ
ஆசிᾺெபாᾠᾺேபιᾠ῀ள ᾚᾷதᾷ தைலவ᾽க῀ தᾁதியான இரᾶடாΆ நிைலᾷ
தைலவ᾽களிடΆ ஆசிᾺ ெபாᾠᾺᾗகைள ஒᾺபைடᾷᾐவிᾌ கசிையᾺ பலᾺபᾌᾷத
ᾙᾹவர ேவᾶᾌΆ எᾹற திடᾷைதᾰ காᾱகிரῄ கசியிᾹ காாியᾰ கமிᾊ ᾂடᾷதி᾿
தனᾐ திடமாக ைவᾷதா᾽.
கீ῁வான இᾞைள நீᾰக வᾸத விᾊெவ῀ளியாக இᾷதிடΆ அைனவ᾽ᾰᾁΆ ேதாᾹறியᾐ.
சிறᾺபாக ேநᾞஜிைய இᾷதிடΆ மிகᾰ கவ᾽Ᾰதᾐ.
ேநᾞஜி தாᾔΆ பிரதம᾽ பதவிைய விᾌᾷᾐᾰ கசிᾺபணியாιற விᾞᾺபΆ ெதாிவிᾷதா᾽.
ஆனா᾿ எவᾞΆ அைத ஏιகவி᾿ைல. ஒᾞேவைள அᾐ ஏιகᾺபᾊᾞᾸதா᾿ பிரதம
அைமᾲச᾽ எᾹற அதீதமனயிᾠᾰகᾷதிᾢᾞᾸᾐ விᾌபᾌ மᾰகைளᾲ சᾸதிᾺபᾐ எᾹற
அவᾞᾰᾁ மிகவிᾞᾺபமான பணி ᾚலΆ ேமᾤΆ சில ஆᾶᾌக῀ நΆேமாᾊᾞᾸதிᾞᾺபா᾽
எᾹᾠ சிᾸதிᾰகᾷ ேதாᾹᾠகிறᾐ.
“காமராᾳ திடΆ” ெசய᾿படᾷ ெதாடᾱகியᾐ. திடΆ தᾸத காமராஜேர ᾙதᾢ᾿
வழிகாᾊனா᾽. தமிழகᾷதில ஒᾹபᾐ ஆᾶᾌᾰகால ெபாιகால ஆசிையᾷ தᾸᾐவிᾌ
ெவளிேயறினா᾽. ெமாரா᾽ஜி ேதசாᾼ, லா᾿பகᾑ᾽ சாῄதிாி ேபாᾹற தைலவ᾽கᾦΆ
வழிகாᾊன᾽.
ஆனா᾿ விதியிᾹ ைக ேவᾠ விதமாக எᾨதிவிடᾐ. ேநᾞஜியிᾹ விᾞᾺபᾷைத
மீறᾙᾊயாம᾿ அகில இᾸதிய காᾱகிரῄ கமிᾊᾷ தைலவ᾽ெபாᾠᾺைப ஏιகேவᾶᾊய
கடாய நிைலᾰᾁᾷ த῀ளᾺபடா᾽.
ஒாிசாவிᾤ῀ள ᾗவேனῄவ᾽ காᾱகிரῄ மாநாᾊ᾿ தைலைமவகிᾷத ேபாᾐ தᾹ
தைலவைன இழᾸᾐ தனியனாக ஆனா᾽.
அைனᾷதிᾸதிய
காᾱகிரῄ
கசிᾺெபாᾠᾺைப
ஏιறைமயா᾿
நῃடΆ
தமிழகᾷᾐᾰᾁᾷதாᾹ. எᾸதᾷ தமிழகᾷதி᾿ காᾱகிரῄ இயᾰகᾷᾐᾰᾁᾺ ᾗᾷᾐண᾽ᾲசிᾝட
விᾞΆபிᾺ பதவிையᾷ ᾐறᾸதாேரா அᾺபணிைய அவரா᾿ ஆιற ᾙᾊயாᾐ ேபாயிιᾠ.
ஆயிᾔΆ “காமராᾳ திடΆ” எᾹற “ேக-பிளாᾹ” வரலாறாகி விடᾐ.
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இᾷதாᾢயிᾢᾞᾸᾐ ᾆவிச᾽லாᾸᾐ வியாபாாி ஒᾞவᾞᾰᾁ அᾞைமயான ேதᾹ வᾸᾐ
ெகாᾶᾊᾞᾸதᾐ. வியாபாாி அைத விιᾠᾰ ெகா῀ைள லாபΆ சΆபாதிᾷᾐᾰ
ெகாᾶᾊᾞᾸதா᾽. இᾷதாᾢயᾷ ேதᾹ ᾆவிச᾽லாᾸᾐᾰᾁ வரᾰᾂடாᾐ எᾹᾠ ஒᾞ
தைடᾜᾷதரᾫ விதிᾷᾐ விடா᾽க῀.
தமᾰᾁ ேதᾹ சᾺைள ெசᾼᾜம வாᾊᾰைகᾰகாரᾞᾰᾁ வியாபாாி ஒᾞ தகவ᾿ அᾔᾺபினா᾽.
“நாᾊᾹ எ᾿ைலயி᾿ ᾙ῀ கΆபி ேவᾢேபாᾊᾞᾰகிறᾐ அ᾿லவா? ேவᾢᾰᾁ அᾸதᾺ
பᾰகᾷதி᾿ உΆᾙைடய ேதᾹ ஜாᾊைய ைவᾷᾐவிᾌᾱக῀ மιறவιைற நாᾹ
பா᾽ᾷᾐᾰெகா῀கிேறᾹ” எᾹறா᾽ ᾆவிச᾽லாᾸᾐᾰகார᾽.
இᾷதாᾢய வாᾊᾰைகᾰகார᾽அᾺபᾊேய ேதᾹ நிைறᾸத ஜாᾊகைளᾰெகாᾶᾌவᾸᾐ
ைவᾷதா᾽. ᾆவிச᾽லாᾸᾐ வியாபாாி ேவᾢᾰᾁ இᾸதᾺ பᾰகΆ சிறிᾐ ᾑரᾷதில
தΆᾙைடய ேதனீᾰᾂᾶைடᾰெகாᾶᾌ வᾸᾐ ைவᾷᾐ விடா᾽.
ேதனீᾰக῀ ᾗῄெஸᾹᾠ கிளΆபிᾺேபாᾼ ஜாᾊᾷ ேதைன எ᾿லாΆ உறிᾴசி,
ᾂᾶᾊ᾿ெகாᾶᾌ வᾸᾐ ேச᾽ᾷதன. ᾚᾹேற நாளி᾿ இῂவிதமாக 200 பᾫᾶᾌ
இᾷதாᾢயᾷ ேதᾹ ᾆவிச᾽லாᾸᾐᾰᾁ வᾸᾐ ேச᾽Ᾰᾐ விடᾐ. சடᾷைத மீறிய
ேதனீைய எᾹன ெசᾼவᾐ.
இᾺபᾊ ேதசᾱகᾦᾰᾁ மᾷதியி᾿ ேமாசΆ வள᾽Ὰபவ᾽க῀ மᾷதியி᾿ ேநசᾷைத
வள᾽Ὰபதιகாகேவ உலகᾲ ᾆιᾠᾺ ப யணΆ ேமιெகாᾶடா᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽.
ஜூைல 31ஆΆேததி ெபᾞᾸதைலவ᾽ கிழᾰᾁ ெஜ᾽மனி ெசᾹறா᾽. கிழᾰᾁ ெஜ᾽மᾹ
ேதசிய சைபᾷ தைலவ᾽ டாகட᾽ எாி சாΆῄ, ᾐைண ெவளி உறᾫ இலாகா அைமᾲச᾽
ῄᾊபி, இᾸதியாவிιகான கிழᾰᾁ ெஜ᾽மனி வ᾽ᾷதகᾺ பிரதிநிதி திᾞ.ெஷ᾽ப᾽ பிஷ᾽
ஆகிய தைலவ᾽க῀ விமான நிைலயᾷதி᾿ காமராசைர வரேவιறன᾽.
ஆகῄ 1ஆΆ ேததிதைலவ᾽ ேசாஷᾢῄ ஐᾰகிய ᾙᾹனணியிᾹ ᾙᾰகிய
நி᾽வாகிகளான ஆ᾿ப᾽ மா᾽டᾹ ெஹ᾽மᾹ ேட᾽Ᾱ ஆகிேயாைரᾲ சᾸதிᾷதா᾽.
ஆகῄ 2ஆΆேததி ெசᾰேகாῄேலாேவாகியா நாᾊᾹ தைலநகரமான பிராᾰ நகாி᾿
தைலவ᾽ காமராச᾽ வᾸᾐ இறᾱகிய ேபாᾐ ேசாஷᾢῄ கசிᾷ தைலவᾞΆ, சடΆ நீதி
இலாகா அைமᾲச᾽ அைலῄ நிᾝமᾔΆ மιᾠΆ அரசாᾱக அதிகாாிகᾦΆ, இᾸதியᾷ
ᾑᾐவ᾽ ேகாஹᾰ ஆகிேயாᾞΆ வᾸᾐ வரேவιறா᾽க῀.
தைலவ᾽ காமராச᾽ அᾸநாᾌ கΆᾝனிῄ கசியிᾹமᾷதியᾰ கமிᾊᾰகாாியதாிசி
திᾞ.காட᾽, ெவளிநாᾌ விவகார இலாகா அைமᾲச᾽ தιகாᾢகᾺ பிரதம᾽ ᾰேரயி᾽,

பா᾽ᾢெமᾶட உபதைலவ᾽ ஆகிேயா᾽கைளᾲ சᾸதிᾷᾐ மᾰகளிᾹ வா῁ᾰைகᾷ தரΆ பιறி
உைரயாᾊனா᾽.
ஆகῄ 5ஆΆேததி காைல இᾸதியᾷ ᾑᾐவ᾽ காமராசᾞᾰᾁ ஒᾞ விᾞᾸதளிᾷதா᾽. அᾸத
விᾞᾸᾐᾰᾁᾷ தைலவ᾽க῀, தமி῁ மாணவ᾽க῀, அைமᾲச᾽க῀ ேபாᾹேறா᾽ வᾸதிᾞᾸதன᾽.
ஆகῄ மாதᾷதிேலேய ஹᾱேகாி நாᾊᾹ தைலநகரான ᾗடாெபῄ நகாி᾿ வᾸᾐ
இறᾱகினா᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽. ᾚᾹᾠ நாக῀ அᾱேக தᾱகினா᾽. அᾱேக ᾗடாெபῄ
நகைர பா᾽ைவயிடா᾽. பிᾹ அᾸநாᾌᾺ பிரதம᾽ திᾞ.கலாᾼ அவ᾽கைளᾺ
பா᾽ᾢெமᾶ மாளிைகயி᾿ சᾸதிᾷதா᾽. ேபᾲᾆ வா᾽ᾷைதயி᾿ மᾰக῀ ᾙᾹனணி உதவிᾺ
ெபாᾐᾰ காாியதாிசியான திᾞமதி.பேனாᾳபேஹாவா
அவ᾽கᾦΆ
கலᾸᾐ
ெகாᾶடா᾽க῀.
ஆகῄ 7 ஆΆ ேததி அᾹᾠ பிιபக᾿ 2 மணிᾰᾁ ப᾿ேகாியா நாடᾊᾹ தைலநகரான
ேசாபியா விமான நிைலயᾷதி᾿ இறᾱகினா᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽. ப᾿ேகாியᾷதைலவ᾽க῀
அைனவᾞΆ வரேவιறன᾽.
ப᾿ேகாிய நாᾊᾹ தᾸைதயான ஜியா᾽ᾳ ᾊேராவிᾹ உட᾿ ைதலமிᾌᾺ பாᾐகாᾷᾐ
ைவᾰகᾺபᾊᾞᾰᾁΆ சமாதிᾰᾁᾲெசᾹᾠ மல᾽ வைளயΆ ைவᾷᾐ அᾴசᾢெசᾼதா᾽
ெபᾞᾸதைலவ᾽.
ஆகῄ 8ஆΆ ேததி ᾜேகாῄேலவியா நாᾊᾹ தைலநகரமான ெப᾿கிேரᾊ᾿
ெபᾞᾸதைலவ᾽
இறᾱகியேபாᾐ
அᾸநாᾌ
ேசாஷᾢῄ
அைலயᾹῄ
தைலவᾞΆமாᾭேடானியா
ஜனாதிபதிᾜமான
ேகாᾢயா
ெசபῄகி,
தΆ
ᾐைணவ᾽கᾦடᾹ வᾸᾐ சிறᾺபான வரேவιᾗ அளிᾷதா᾽க῀.
அᾹᾠ காைல ᾜேகாῄேலவியா மᾷதியᾰ கமிᾊ அᾤவலகᾷதி᾿ ேகாᾢயா
ெசபῄகிைய சᾸதிᾷதா᾽. மா᾽ஷ᾿ ᾊேடா, பிாிேயானி எனᾺபᾌΆ தனிᾷதீவி᾿ வசிᾷᾐ
வᾞவதா᾿ அவைரᾲ சᾸதிᾰகᾲ ெசᾹறா᾽.
ெபᾞᾸதைலவைர ᾊேடா மிகᾫΆ உιசாகமாகᾰ ைகᾁᾤᾰகி வரேவιறா᾽. பிᾹன᾽
இᾞ தைலவ᾽கᾦΆ உலகᾺ பிரᾲசைனகைளᾺ பιறி மனΆ விᾌᾺ ேபசின᾽. ᾆமா᾽ 1
மணி ேநரΆ உைரயாᾊய பிᾹன᾽, தாᾹ ெட᾿ᾢ வᾞΆேபாᾐ சᾸதிᾺபதாகᾰ ᾂறினா᾽
ᾊேடா.
ஆகῄ 12இ᾿ெபᾞᾸதைலவாிᾹ இᾞபᾐ நா῀ ᾆιᾠᾺ பயணΆ நிைறவைடᾸதᾐ.
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ெசா᾽ᾰகᾷைதᾺ பιறிᾜΆ நரகᾷைதᾺ பιறிᾜΆ ஒᾞ வாதΆ நடᾸதᾐ. ஆனா᾿ மா᾽ᾰ
ைவᾹ மᾌΆ ஏᾐΆ ேபசாம᾿ அைமதியாக இᾞᾸதா᾽. அவாிடΆ காரணΆ ேகடன᾽.
அதιᾁ மா᾽ᾰ ைவᾹ எᾸத இடΆ எᾹறாᾤΆ பரவாயி᾿ைல. ஏெனᾹறா᾿
ெசா᾽ᾰகᾷதிᾤΆ நரகᾷதிᾤΆ எனᾰᾁ நᾶப᾽க῀ இᾞᾰகிறா᾽க῀ எᾹறா᾽.
இᾺபᾊᾺபட ெசா᾽ᾰகΆ, நரகΆ பιறிய சிᾸதைன ஏᾐமி᾿லாம᾿ நாᾌ மᾰகளிᾹ நலᾹ
பιறிேய சிᾸதிᾷதவ᾽ ெபᾞᾸதைலவ᾽. நΆ நாᾌ ᾙᾹேனιறᾷதிιகாக உலகᾲ ᾆιᾠᾺ
பயணΆ ெசᾼயᾺ ᾗறᾺபடா᾽.
1966 ஜூைல மாதΆ 22ஆΆ ேததி பக᾿ 1-45 மணியளவி᾿ ெபᾞᾸதைலவ᾽ ரῃயா
தைலநக᾽ மாῄேகா விமான நிைலயᾷதி᾿ இறᾱகினா᾽. ᾆᾺாீΆேசாவியᾷ சைபயிᾹ
தைலவ᾽ ῄபிாிதிேனாῂ, உதவிᾷ தைலவ᾽ ஜாᾹதீῂ ெவளிவிவகார அைமᾲச᾽ பிᾞபிᾹ
மιᾠΆ பல ᾙᾰகிய அதிகாாிக῀ காமராசைர வரேவιறன᾽.

ᾆமா᾽ 65 லசΆ ேப᾽ உ῀ள மாῄேகா நகர ேமயᾞடᾹஅᾸத நகரᾷதிᾹ பிரᾲசிைனக῀
ᾁறிᾷᾐ விவாதிᾷதா᾽.
பிறᾁ ஜூைல 23ஆΆேததி கிெரΆளிᾹ மாளிைகையᾺ பா᾽ைவயிடா᾽. பிறᾁ ெலனிᾹ
உட᾿ ைதலமிடᾌ ெகடாம᾿ பாᾐகாᾰகᾺபᾊᾞᾰᾁம சமாதிையᾺ பா᾽ைவயிᾌ மல᾽
வைளயΆ ைவᾷதா᾽. பிறᾁ அᾞகி᾿ இᾞᾸத ஆ᾽.ெவᾱகராமனிடΆ “காᾸதிஜியிᾹ
உடைலᾜΆ இᾺபᾊᾺ பாᾐகாᾰகாம᾿ ேபாᾼ விேடாேம“எᾹறா᾽.
ெபᾞᾸதைலவ᾽ ரῃயᾺ பிரதம᾽ ேகாᾭஜிைனᾲ சᾸதிᾷதா᾽. தைவ᾽க῀இᾞவᾞΆ உலகᾺ
பிரᾲசிைனக῀ பιறிᾲ ᾆமா᾽ ஒᾹறைர மணி ேநரᾷதிιᾁ ேம᾿ ேபசினா᾽க῀.
பிᾹன᾽ இᾹடாᾹ ᾐஷாᾹேப நகரᾺெபாᾨᾐ ேபாᾰᾁᾺ ᾘᾱகாைவᾲ ᾆιறிᾺ பா᾽ᾷதா᾽.
ஜூைல 15᾿ தாஜிᾰ கΆᾝனிῄ கசிᾰ காாியதாிசியான திᾞ.ரசேலாைவᾲ சᾸதிᾷதா᾽.
அᾸதᾰ கசி அᾤவலகᾷதி᾿ பணியாιᾠம ஊழிய᾽கைளᾜம சᾸதிᾷᾐᾺேபசினா᾽.
கΆᾝனிῄ கசி உᾠᾺபின᾽க῀ தᾱக῀ வᾞவாயி᾿ ஒᾞ பᾁதிையᾰ கசிᾰᾁᾰ
ெகாᾌᾷᾐ விᾌவைதᾰேகᾌ வியᾺᾗιறா᾽. ஜூைல 26ஆΆேததி ஹிலைர எதி᾽ᾷᾐᾺ
ேபாாிட வா᾿காகிரா நகாி᾿ காலᾊ ைவᾷதா᾽. ᾘᾱகா ᾜᾷத கால நிைனᾫᾲ
சிᾹனᾱகைளᾺ பா᾽ைவயிடா᾽.
அதᾹ பிறᾁ வரலாιᾠᾺ ᾗக῁ ெபιற ெலனிᾹ கிரா நகரᾷᾐᾰᾁᾲ ெசᾹறா᾽. அᾱᾁ
ெபᾞᾸதைலவᾞᾰᾁ அᾸத நகர ேமய᾽ விᾞᾸதளிᾷதா᾽. விᾞᾸதி᾿ ேபசிய காமராச᾽

ᾞῃயᾺ ᾗரசிையᾜΆ, ᾞῃயᾷதைலவ᾽ ெலனிைனᾜΆ ெவᾁவாகᾺ ᾗக῁Ᾰᾐ ேபசினா᾽.
அᾺேபாᾐ பாரதியா᾽ பாᾊய,
“ஆகாெவᾹ ெறᾨᾸதᾐ பா᾽ ᾜகᾺ ᾗரசி
ெகாᾌᾱேகாலᾹ ஜா᾽ மᾹனᾹ அலறி ᾪ῁ᾸதாᾹ“
எᾹற பாடைலᾜΆ பாᾊ ேபாாிᾹ ெகாᾌைமயி᾿ இᾞᾸᾐ உலகᾷைத விᾌவிᾺபதιகாகᾺ
பாᾌபᾌΆ சமாதானᾰ காவலனாΆ ரῃயாேவாᾌ இᾸதியா ேதாேளாᾌ ேதா῀ நிᾹᾠ
ஒᾷᾐைழᾰᾁΆ எᾹᾠΆ ᾂறினா᾽.
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இᾸதி எᾨᾷதாள᾽ பிேரΆசᾸᾷ மிகᾫம உட᾿ நலΆ இ᾿லாத நிைலயி᾿ ᾂட ஏேதா
எᾨதிᾰ ெகாᾶᾊᾞᾸதா᾽.
இைதᾰ கᾶட அவ᾽ மைனவி “ஏᾹ இᾸத நிைலயி᾿ ᾂட எᾨᾐகிறீ᾽க῀? நᾹறாக
ஓᾼெவᾌᾷᾐᾰ ெகாᾶᾌ உட᾿ நலᾷைதᾰ கவனிᾰகᾰ ᾂடாதா” எᾹᾠ ேகடா᾽.
அதιᾁ பிேரΆசᾸᾷ “ஒᾞ விளᾰகிᾹ கடைம ெவளிᾲசΆ தᾞவᾐதாᾹ. எᾶெணᾜΆதிாிᾜΆ
எῂவளᾫ காலΆ இᾞᾰகிறேதா, அῂவளᾫ காலΆ அᾐ ஒளி ᾪசிᾰெகாᾶᾌதாᾹ
இᾞᾰᾁΆ. எᾶெணᾼதீ᾽ᾸதᾫடᾹ தாேன விளᾰᾁ அைணᾸᾐ விᾌΆ” எᾹᾠ பதி᾿
ᾂறினா᾽. இᾺபᾊᾺபட ேநரΆ ெபᾞᾸதைலவ᾽ வா῁விᾤΆ வᾸதᾐ.
1975ஆΆ ஆᾶᾌ அᾰேடாப᾽ 2ஆΆேததி காைல
6-30 மணிᾰᾁᾷ தைவ᾽ காமராசாிடΆ காைலᾺ பᾷதிாிைகக῀
ெகாᾌᾰகᾺபடᾐ. பᾊᾷᾐ விᾌᾰ ᾁளிᾷᾐᾲ சிιᾠᾶᾊ சாᾺபிடா᾽.

அைனᾷᾐΆ

10 மணிᾰᾁ டாᾰட᾽ வᾸᾐ இᾹᾆᾢᾹ ஊசிேபாடா᾽. 11 மணி அளவி᾿ சடᾰ க᾿ᾥாி
மாணவ᾽க῀ 50ேப᾽தலைவைரᾺ பா᾽ᾰக வᾸதன᾽. 3 நிமிடΆ அவ᾽கᾦடᾹ இᾞᾸத
தைலவ᾽ அதιᾁ ேம᾿ நிιக ᾙᾊயாம᾿ விைட ெபιறா᾽.
12மணியளவி᾿ காᾱகிரῄ ெசயலாள᾽கᾦᾰᾁᾺ ேபாᾹெசᾼᾐ தᾹைன வᾸᾐ
பா᾽ᾰᾁΆபᾊᾰ ᾂறினா᾽. பᾷதிாிᾰைக நிᾞபரான தணிைகᾷ தΆபி எᾹபவ᾽ தைலவைரᾲ
சᾸதிᾷதா᾽. 1-30 மணியளவி᾿ மதிய உணᾫ உᾶடா᾽. தைலயி᾿ அதிகΆ விய᾽Ὰபதாகᾷ
தைலவ᾽ ᾂறினா᾽. அதιᾁ உதவியாள᾽, “நீᾱக῀ எᾺேபாᾐ பா᾽ᾷதாᾤΆ அதிகமாக
ேயாசைன ெசᾼவதா᾿ விய᾽Ὰபᾐ ேபாலᾺ பிரைம” எᾹறா᾽.
சாᾺபிடபிᾹ பாᾷᾟΆ ெசᾹᾠ வᾸᾐ தனᾐ பᾌᾰைகயைறயி᾿ ஓᾼவᾌᾷதா᾽. அவ᾽
மணி அᾊᾷதா᾿தாᾹ உதவியாள᾽ உ῀ேள ெச᾿வாா. இரᾶᾌ மணிᾰᾁ மணி அᾊᾷᾐ
உதவியாளைர அைழᾷதா᾽. தைலவா உடΆெப᾿லாΆ விய᾽ᾷதிᾞᾰகிறᾐ. ஏ᾽கᾶᾊஷᾹ
ெசᾼயᾺபᾊᾞᾸத அைறயி᾿ விய᾽ᾺபைதᾺ பா᾽ᾷᾐ உதவியாள᾽ “டாᾰடைரᾰ
ᾂᾺபிடᾌமா” எᾹᾠ ேகடா᾽. டாᾰட᾽ ெசௗாிராஜᾔᾰᾁ ேபாᾹ ெசᾼᾐ பா᾽ᾷᾐΆ
அவைரᾷ ெதாட᾽ᾗ ெகா῀ள ᾙᾊயவி᾿ைல. பிᾹ டாகட᾽ ெஜயராைமᾷ ெதாட᾽ᾗ
ெகாᾶᾌ அவைர உடேன வᾞமாᾠ அைழᾷதன᾽.
“டாᾰட᾽ வᾸதா᾿ எᾨᾺᾗ விளᾰைக அைணᾷᾐவிᾌᾺேபா” எᾹᾠ ᾂறி உதவியாளைர
ெவளிேய அᾔᾺபினா᾽ தைலவ᾽. ᾚᾹᾠ மணிᾰᾁ டாᾰட᾽ ெசௗாிராஜᾹ வᾸதா᾽.
தைலவ᾽ கᾊᾢ᾿ இடᾐᾗறΆ திᾞΆபி இரᾶᾌ ைககைளᾜΆ தைலᾰᾁ

ᾙᾌᾰெகாᾌᾷதபᾊ, கா᾿கைள மடᾰகியவாᾠ பᾌᾷதிᾞᾸதா᾽. வழᾰகமான அவரᾐ
ᾁறைட ஒᾢ ேககவி᾿ைல. அᾐ கᾶᾌ ெசௗாிராஜᾹ ᾐᾎᾰᾁιறா᾽. இரᾶᾌ ᾙைற
தைலவ᾽ ேதாைள அைசᾷᾐ எᾨᾺபினா᾽. பதி᾿ இ᾿ைல. நாᾊᾷᾐᾊᾺைபᾺ பா᾽ᾰகலாம
எᾹᾠ ஒᾞ ைகைய எᾌᾷதா᾽. ைக ஜி᾿ெலᾹᾠ இᾞᾸதᾐ. “ெபாியவ᾽ ேபாᾼ விடாேர”
எᾹᾠ கதறி அᾨதா᾽.
ῄெடதῄேகாᾺைபᾜΆ, ரᾷத அᾨᾷதᾰ கᾞவிையᾜΆ ᾑᾰகி ᾪசி விᾌ கீேழ விᾨᾸᾐ
ᾗரᾶடா᾽. ெதாட᾽Ᾰᾐ டாᾰட᾽ ெஜயராமᾹ, டாᾰட᾽ அᾶணாமைல ஆகிேயா᾽ வᾸᾐ
தைலவ᾽ பிாிᾸᾐ விடா᾽ எᾹபைத அறிவிᾷதன᾽.
காᾸதீயᾷேதாᾌ காᾸதீயΆ இைணᾸதᾐ.
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ெபᾞᾸதைலவாிᾹ இᾠதிᾲ சடᾱᾁ நடᾸதᾐ. சிைதᾰᾁ தீ ᾚᾌᾙᾹ ᾖரᾱகிக῀ ᾚᾹᾠ
ᾙைற ᾙழᾱகின. தைலவா தைலவா என மᾰக῀ மனᾙᾞக கதறியᾨத ᾁர᾿ விᾶைணᾷ
ெதாடᾐ. தைலவாிᾹ தᾱைக ேபரᾹ கனகேவ᾿ சிைதᾰᾁᾷ தீயிடா᾽. சிைதயி᾿
இᾞᾸᾐ தீ எᾨᾸதᾐ. ᾂᾊ இᾞᾸத அைனவᾞΆ உண᾽ᾲசி வசᾺபᾌᾰ கதறின᾽.
தᾹைனᾺ பிரதமராᾰகி நாᾊᾹ மானΆ காᾷத தியாகᾷதைலவனிᾹ உடைலᾷ தீ
தீᾶᾊயைதᾰ கᾶட இᾸதிரா காᾸதியா᾿ அᾨைகைய அடᾰக இயலவி᾿ைல. ைகயா᾿
வாையᾺெபாᾷதிᾰ ெகாᾶᾌ கதறினா᾽.
நΆᾙைடய வா῁விᾹ ஒளி விளᾰᾁ அைணᾸᾐ ேபாிᾞ῀ ᾇ῁Ᾰᾐ விடᾐ. அᾹᾗᾰᾁΆ,
மாியாைதᾰᾁΆ உாிய அᾸதᾺ ᾗனித᾽ இᾺேபாᾐ இ᾿ைல.
இᾷதைன வᾞடᾱகளாக அைனவᾞடᾹ வா῁Ᾰᾐ ஆேலாசைனᾜΆ, ஆᾠதᾤΆ தᾸத
தைலவᾹ இனி இ᾿ைல.
காᾸதிஜிேயாᾌ காமராசᾞΆ ெசᾹᾠ கலᾸᾐ விடா᾽. தைலவ᾽ மைறᾜΆேபாᾐ
நாக᾽ேகாவி᾿ எΆ.பி.ஆக இᾞᾸதா᾽. 1969ஆΆ ஆᾶᾌ ஜனவாி 8ஆΆேததி ᾙத᾿
இᾠதிᾺ ேபᾲᾆ அடᾱᾁΆ வைர 6 ஆᾶᾌக῀ 8 மாதΆ 24 நாக῀ அவ᾽ எΆ.பி.யாக
இᾞᾸதா᾽.
காᾸதிஜி அமரᾷᾐவΆ அைடவதιᾁ ᾙᾹ கைடசியி᾿ “ேஹ ராΆ” எᾹᾠ ᾂறினா᾽.
ேநᾞஜி கைடசியாக “எ᾿லாᾺ ைப᾿கைளᾜΆ பா᾽ᾷᾐவிேடᾹ” எᾹறா᾽. தைலவ᾽
இᾠதியாக ᾂறிய வா᾽ᾷைத “விளᾰைக அைண” எᾹபதாᾁΆ.
பாரதᾷதிιᾁ வழி காᾌΆ ஒளியாக விளᾱகிய விளᾰᾁΆ அைணᾸᾐ அைனவைரᾜΆ
ேசாகᾷதி᾿ ஆ῁ᾷதியᾐ.
1975 ஜனவாி 26இ᾿ தைலவ᾽ ᾁᾊயரᾆ தினᾲ ெசᾼதி விᾌᾷதா᾽. “அᾹᾗᾰᾁᾺ
பணிேவாΆ. கᾌᾺபᾌேவாΆ. அதிகாரᾷᾐᾰᾁ கᾌᾺபட மாேடாΆ. பலாᾷகாரᾷதிιᾁ
அᾴச மாேடாΆ எᾹற உᾠதிைய இᾸதᾰ ᾁᾋயரᾆ தின விழாவி᾿ எᾌᾷᾐᾰ ெகாᾶᾌ
காாியΆ ெசᾼயᾷ தயாராக இᾞᾰக ேவᾶᾌΆ” எᾹᾠ அᾸதᾲ ெசᾼதியி᾿ ᾂறியிᾞᾸதா᾽.
இᾐதாᾹதைலவ᾽ கைடசியகா மᾰகᾦᾰᾁᾰ ᾂறிய ெசᾼதி.
1975ஆΆ ஆᾶᾌ ஜூᾹ மாதΆ வைரயி᾿ தைலவ᾽ நாெடᾱᾁம ᾆιᾠᾺ பயணΆ ெசᾼᾐ
காᾱகிரᾆᾰᾁ ேத᾽த᾿ நிதி திரᾊனா᾽. அᾺேபாᾐ இᾹᾗᾧயᾹசா ஜூரᾷதா᾿
பாதிᾰகᾺபடா᾽. பிᾹ ெபாᾐ நிக῁ᾲசிகளி᾿ கலᾸᾐெகா῀வைதᾷ தவி᾽ᾷதா᾽.

பிரதம᾽ இᾸதிரா காᾸதி ெபᾞᾸதைலவாிᾹ உட᾿ நிைலைய விசாாிᾷᾐᾰ கᾊதம
எᾨதினா᾽. பதிᾤᾰᾁ காமராசᾞΆ உட᾿ நலΆ ேதறி வᾞகிறᾐ எᾹᾠ பதி᾿ எᾨதினா᾽.
பிரதம᾽ இᾸதிராᾫᾰᾁ எᾨதிய கைடசிᾰ கᾊதΆ இᾐதாᾹ.
1975 ஜூைல 2,3Ά ேததிகளி᾿ நடᾸத காᾱகிரῄ காாியᾰ கமிᾊᾰ ᾂடᾷதி᾿
ெபᾞᾸதைலவ᾽ கலᾸᾐ ெகா῀ளவி᾿ைல. அவ᾽ கலᾸᾐ ெகா῀ளாத ᾙத᾿ காாியᾰ
கமிᾊᾰ ᾂடΆ இᾐதாᾹ.
1975 அᾰேடாப᾽ 1ஆΆ ேததி ெபᾞᾸதைலவ᾽ நᾊக᾽ திலகΆ சிவாஜி கேணசᾹ
இ᾿லᾷᾐᾰᾁᾲெசᾹᾠ அவᾞᾰᾁᾺ பிறᾸதநா῀ வா῁ᾷᾐᾰகைளᾰ ᾂறிவிᾌ 4 தடைவ
“ேபாᾼ வᾞகிேறᾹ” எᾹᾠ ᾂறி சிவாஜி கேணசனிடΆ விைட ெபιறா᾽.
ெசᾹைன காᾸதி மᾶடபᾷதி᾿ 1975 அᾰேடாப᾽ 2ஆΆேததி காᾸதி ெஜயᾸதி விழாவி᾿
கலᾸᾐ ெகா῀ᾦமாᾠ தமிழக கவ᾽ன᾽ கᾊதΆ எᾨதியிᾞᾸதா᾽. ஆனா᾿
ெபᾞᾸதைலவேரா காᾸதிஜிேயாᾌ அமரராகᾲ ெசᾹᾠ கலᾸᾐ விடா᾽.
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ெதᾤᾱᾁᾰகவிஞ᾽ ேவᾎெரᾊ சிறᾸத கவிஞ᾽. அவ᾽ எᾨதிய ெதᾤᾱᾁᾰ கவிைதயிᾹ சாராΆசΆ
இ ᾐ.
பைடᾺᾗᾰகடᾫ῀ பிரΆமா
ஒᾞ ᾁழᾸைதையᾺ பைடᾷᾐᾰ
ெகாᾶᾊᾞᾸதா᾽
அᾺேபாᾐ அᾱேக
மᾹமதᾹ வᾸதாᾹ
இᾸதᾰᾁழᾸைதᾰᾁ நாᾹ
ேபாழைகᾰெகாᾌᾰகᾺ
ேபாழைகᾰெகாᾌᾰகᾺ
ேபாகிேறᾹ எᾹறாᾹ
ேவᾶடாΆ எᾹறா᾽ பிரΆமா
உᾹ உதவியி᾿லாமேலேய
ஒᾞ ᾁழᾸைதைய உᾞவாᾰகᾺ ேபாகிேறᾹ
நீ ேபாகலாΆ எᾹறா᾽
ெகாᾴச ேநரᾷதி᾿ அᾱேக
க᾿விᾰ கடᾫ῀ கைலமக῀ வᾸதா῀
இᾸதᾰ ᾁழᾸைதᾰᾁ
க᾿விᾲ ெச᾿வᾷைத வாாி வழᾱகᾺ
ேபாகிேறᾹ எᾹறா῀
ேவᾶடாΆ எᾹறா᾽ பிரΆமா
உᾹ உதவி இ᾿லாமேலேய

உᾞவாᾰகᾺேபாகிேறᾹ எᾹறா᾽
கைலமகᾦΆ கவைலேயாᾌ ேபாᾼ விடா῀ அᾌᾷᾐ
ெச᾿வᾰ கடᾫ῀ ெலᾆமி வᾸதா῀
இᾸதᾰ ᾁழᾸைதᾰᾁ வளமான ெச᾿வᾷைத
வழᾱகᾺேபாகிேறᾹ எᾹறா῀
ேவᾶடாΆ எᾹறா᾽ பிரΆமா
உᾹ உதவியி᾿லாமேலேய
உᾞவாᾰகᾺேபாகிேறᾹ நீ ேபாகலாΆ எᾹறா᾽
அவᾦΆ ேபாᾼ விடா῀
மᾹமதᾹ வழᾱᾁΆ
ேபரழᾁΆ இ᾿லாம᾿
கைலமக῀ வழᾱᾁΆ
க᾿விᾜΆ இ᾿லாம᾿
லᾆமி வழᾱᾁΆ
க᾿விᾜΆ இ᾿லாம᾿
லᾆமி வழᾱᾁΆ
ெச᾿வᾙΆ இ᾿லாம᾿
உலகᾺ ᾗக῁ ெபறᾺேபாᾁΆ
ஒᾞ ᾁழᾸைதைய உᾞவாᾰகᾺ
ேபாகிேறᾹ எᾹறா᾽ பிரΆமா
அᾸதᾰ ᾁழᾸைததாᾹ

ᾦலகΆ ᾗகᾨΆ
உᾹனதᾷ தைலவராᾼ உய᾽Ᾰத
ெபᾞᾸதைலவ᾽ காமராச᾽.
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