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அ, பக

எபைத நா அ,தா %ாி

சாபா*3 ேபா

எ:க01 விளகிய ேபா
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ஏ. ஆ/க01 பிற1 அவைர இேபா
ேரா3E9ள இ ல8தி
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"என... வா:க... என ச:கதி? ெசா E:க !" எறா#.

"தா:க9 Nயசாிைத எ.த ேவ/$" எேற.

" ேவடா$. அ

எ 1?" எ, ெமா*ைடயாக பதி

"த:க9 Nயசாிைத எறா

அதி

ெசா 4 ம,8

வி*டா#.

தமி நா*3 சாி8திர$ இ!1$. கா:கிரசி

சாி8திர$ இ!1$" எ, வாதா3, வ6%,8திேன.

"ேவ/மானா

நீ:க பயாரபியா எ. :க. என1 ஆ*ேசபமி ைல" எறா#.

"நா எ. வதானா

த:க0ைடய உதவி இ லாம

தகவ க9 ேதைவப/$. த:கைள அ3க3 வ

23யா . என1 பல

ெதாதரK ெச(ேவ" எேற.

"வா:க..... வா:க..." எறா#.

"ெசா றீ:களா? " எ, ேக*ேட.

"ெசா ேறேன" எ, >றி வி*/ 3 41 %ற ப*/ ேபா( வி*டா#!

நா விடவி ைல : 3 41 ேபா( அவைர பி38  ெகாேட. அ:ேக
தின2$ பா#4ெம/1 ேபாகK$, நிஜ4:கபாKட ேபசKேம அவ!1
ேநர$ சாியாக இ!த . இத6கிைடயி
இைடயி

என1$ ேநர8ைத ஒழி8

விசி*ட#க9 ேவ,. இPவளK1$
ைவ8  ெகா3!தா# அவ#.

"%வேனNவ# கா:கிரசி61 பிற1 சில நா*க0ெக லா$ ேந! காலமாகி
வி*டாேர. அத61 2னா
த:களிட$ அேபா
ெதாட:கிேன.

ஏதாவ

ேந!ஜிைய8 தா:க9 சதி8  ேபசினீ#களா? ேந!
ெசானாரா?" எ, எ 2த

ேக9விைய8

"%வேனNவ!1 ேந!ஜி வதி!த ேபா
ேபா( வி*ட

அவ!1 உட

; சீன ஆகிரமி%1 பிறேக அவ# உட

நல$ சாியி லாம
நிைலயி

தள#)சி

க3!த . ேந!ஜி %வேனNவ!1 வதி!த ேபாதிE$ கா:கிர மாநா*/
நடவ3ைககளி

அவரா

கல

ெகா9ள 23யவி ைல. ேந!ஜி வராம

நைடெப6ற கா:கிர மாநா/ அ தா. மாநா*/ பத4
ேபாடப*3!த ஆசன$ கா4யாக இ!ததா
>*ட$ இ! :>ட பத
ேதாறிய . அ%ற$ அவரா
வி*ட . அதனா
விமான8தி

மாநா*3

அவ!காக
அPவளK ெபாிய

2. $ ெவறி)ேசா3 கிடப
விமான >ட8 1 காாி

ஏ#ேபா#*/1 ெஹ4 காடாி

ேபாலேவ

ேபாவ

>ட) சிரமமாகி

ேபா(, அ:கி!
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ெகா9ள ேபாயி!ேதா$. அ:கி!
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அ%ற$ சில நா*க0ெக லா$ ேந! எைன >பி*/ அAபினா#. மதிாி
பதவியி4!

விலகியி!த லா பக;# சாதிாிைய மீ/$ காபிென*3

எ/8  ெகா9வ

ப6றி எைன கலதாேலாசி8தா#. அேபா

மதிாிக0$ (காமரா5 தி*ட8தி கீ ) விலகியி!ததா
ேச#8  ெகா9வ

ேவ, சில

சாதிாிைய ம*/$

ப6றி) சில!1 ஆ*ேசப$ இ!த . நா அ)சமய$ இதிரா

காதியி ெபயைர பிரதாபி8ேத.

"இதிராைவ ப6றி பினா

பினா

பா#8  ெகா9ளலா$" என >றி வி*டா#. ேந!.

பா#8  ெகா9ளலா$ எ, ேந! அேபா

மன8திேலேய இ!

ெசான

எ

ெகா3!த . தம1 பிற1 ஒ! ேவைள இதிரா காதி

மதிாியாக வர*/$ எற எண$ அவ# மன8தி

இ!தி!1ேமா , எனேவா?

அப3 அவ# ெவளிபைடயாகK$ ெசா லவி ைல. நானாகேவ அப3
இ!கலாேமா எ, ஊகி8  ெகாேட."

"ேந! இற1$ ேபா
ெச(

தா:க9 எ:ேக இ!தீ#க9? கிராம:களி

ெகா3!தீ#களா?"

N6,பயண$

"இ ைல. ச8தியI#8தி பவனி

தமிநா/ கா:கிர கமி*3 >*ட$ நட

ெகா3!த . தி=ெர, 3 4யி4!
ெசானா#க9. எ.
இ!பதா

லா

பக;# சாதிாி >பி/வதாக)

ேபா( ேபசிேன. ேந!வி உட

நிைல கவைலகிடமாக

உடேன %றப*/ வ!$ப3 சாதிாி எனிட$ ெசானா#. நா

அ/8த விமான8ைத பி38
விமான8திேலேய பக

3 41 பறேத. ேபா1$ ேபா

இர/ மணி1 ேந! இற

ெசானா#க9. நா 3 4 விமான நிைலய8தி

வி*டா#" எ, ெச(தி

இற:1வத619ளாகேவ

பிரOட* ராதாகி!<ண நதாைவ8 தா6கா4க பிரதமராக
நியமி8தி!பதாக8 தகவ

கிைட8த . ஜி. ராஜேகாபாலA$, ேவ, சில

நப#க0$ எனகாக விமான >ட8தி

அேபா

கா8தி!தா#க9.

எைன பல# அ/8த பிரதம# யா# எபைத ப6றிேய ேக*/

ெகா3!தா#க9. ேந!ஜியி இ,தி) சட:1க9 23C$வைர நா யாாிட2$
ேபச வி ைல. அ%றதா எ லா8 தைலவ#கைளC$, மதிாிகைளC$,
பா#4ெம* ெம$ப#கைளC$ தனி8தனியாக அைழ8  ேபசிேன. எ மன8தி
சாதிாிேய பிரதமராக வரலா$ எ, இ!த ேபாதிE$ அத அபிபிராய8ைத
நா யாாிட2$ ெவளிபைடயாக) ெசா ல வி ைல. தா$ பிரதமராக
வரேவ/ெமற எண$ ெமாரா#ஜி ேதசா(1 இ!த . அவாிட2$ நா
ேபசிேன. "எ ேலா!$ சாதிாிைய8தா ேபாட ேவ/ ெம, ெசா கிறா#க9.
ஆைகயா

நீ:க9 ேபா*3 ேபாடாம

நிைலைமைய %ாி

இ!ப

ந ல " எேற. அவ#, இ!1$

ெகா/, எ ேப)ைச ஒ% ெகா/ வி*டா#. அதனா

சாதிாிையேய எ ேலா!$ ஏகமனதாக8 ேத#ெத/ப

பா#4ெமடாி கா:கிர க*சி18 தைலவ# ேத#த

எளிதாயி6,.

நைடெப6ற ேபா

நா

எ.

ேபசிேன. அ, ஜூ மாத$ இரடா$ ேததி. பா#4ெம* ெச*ர

ஹா4

>*ட$ நைடெப6ற . பா#4ெம* ெம$ப#க9, 2தலைம)ச#க9 தவிர

ெவளிநா*/ பிர2க#க0$ ; வ#க0:>ட அத >*ட8 1 வதி!தா#க9
அவ#க9 விசி*ட# காலாியி

உ*கா#தி!தா#க9.

"ேந!ஜிைய ேபாற ஒ! தைலவ# இனி கிைடப
2ைறயி

அசா8திய$. இனி தனிப*ட

யா!$ அத ெபா,ைப நி#வகிகK$ 23யா . >*டாக ெபா,

ேப6,, >*/8 தைலைமயி கீ, >*டாக அJகி8தா இத க<டமான
பணிைய ேம6ெகா9ள 23C$. கடத கால8தி
ெச(தி!கிேறா$. ேந!ஜி நம

நா$ பல தவ,க9

மாெப! தைலவராயி!ததா , அவாிடமி!த

ந$பிைக காரணமாக மக9 ந$ைம மனி8தா#க9. இனி நா$ சிறிய தவ,க9
ெச(தாE$ மக9 ெபா,க மா*டா#க9" எேற."

" சாதிாி1 பிற1 இதிரா காதிைய பிரதமராகிய $ தா:க9தாேன?" எ,
ேக*ேட.

"ஆமா$. ேந!வி மகளாயி6ேற, தபாக நடக மா*டா#" எற ந$பிைகயி
ேபா*/ வி*ேட. அ

ஒ! கைத ; அ%ற$ ெசா கிேற" எறா#.

------------அதியாய 2

3 4யி

காமராைஜ நா சதி8த ேபா

அவ# மி1த உ6சாக8 ட

காணப*டா#. ேப)N 2. $ ஒேரதமாக ஒேர தமாஷு$ , ேவ3ைகCதா!

சி6சில தைலவ#கைள ப6றிC$, பதவி மீ 9ள ப6,த
பய

காரணமாக அவ#க9

வாவைத ப6றிC$ ெசா 4 வி*/, "ேஹா ேஹா" எ, சிாிக8 ெதாட:கி

வி*டா#.

காமரா5 அத மாதிாி, அத அளK1) சிாி8தைத நா இத612 கடதி ைல.
அத) சிாிபிேல ேக4 இ!த . ஐய, இவ#கெள லா$ இப3 ேகாைழகளாக
இ!கிறா#கேள எற பாிதாப$ இ!த

சிறி

ேநர$ சிாி8

ஓ(த பிற1, அவ:கதா அப3 இ!கா:கனா ந$ைம)

N6றி உ9ளவ:க0$ சாியி ைலேயேன, எத) சமய8தி

எைத ேபNவ .

எைத ேபச>டா A>ட8 ெதாியைலேய? வாைய I3கி*/) N$மா
இ!தா:கனா அ ேவ ேபா ேம!" எ, மீ/$ சிாிகிறா#.

"ஜனச:க$, Nததிரா இத க*சிக0ட >*/) ேச!$ 2ய6சி1 என
தட:க ?" எ, நா ேக*ட ேபா . "நா என ெச(ய*/$? 1ஜரா8 $,
ைமT!$ ஒ8 வர மா*ேட:1ேத? அவ:க ஊ# பிர)ைன அவ:க01.
அவசரப*டாE$ சில - காாிய:க9 ெக*/ ேபா1ேம!

என19ள கவைலெய லா$ இத நா*ைட ப6றி8 தா. நா$ தியாக$ ெச(
ெப6ற Nததிர$ பறிேபாயிட >டாேத:கற தா.

"சிவ% பண$ ந$ நா*3ேல நிைறய நடமா/ A ெசா றா:க. அப3னா
அ

ஆப8தி ைலயா? அத பண$ எப3 இத நா*/19ேள வ! A

விஷய$ ெதாிLசவ:கைள விசாாிகJ$."

"இதிரா காதி ேரா ர<யாவா, ேரா அெமாிகாவா?"

"அவ:க ேரா இதிரா. அத அ$மாK1 பதவி தா 2கிய$."

"நீ:கதாேன அவ:கைள பிரதமரா ேபா*=:க? இப நீ:கேள வ!8தபடறீ:கேள!"

"ேந!வி மகளா)ேச, ேந!ஜிCட >டேவ இ!ததாேல இத நா*/ அரசியைல
ந லா கவனி)N ப1வ ப*3!பா:க. ந ல 2ைறயிேல நா*ைட ஆ0வா:க,
அ ேக8த திறைமC$, மனேபா1$ இ!1$A நிைன)N8தா ேபா*ேட.
இப3 ஆ1$A கேடனா? நா*ைடேய அட1 ைவ)N/வா:க ேபா4!ேக!"
ேகாப2$, எாி)சE$ வ!கிறன அவ!1. ேப)சிேல ஒ! ேவக$. தவி%.....

இட

ைகயா

பிடாிைய8 ேத(கிறா#. வல

ைகயா

தைலைய8 தடவி

ெகா9கிறா#. ச*ைடயி விளி$ைப) N!கி) N!கி ேமேல ேதா9ப*ைட வைர
;கி ெகா/ ேபா() ேச#கிறா#. "உ$, இ!க*/$" எ, மீ/$ தாமாகேவ
ேபச8 ெதாட:1கிறா#.

"என1 ஒJமி ேல ; இத8 ேதச$ பாழா ேபா1ேத, இைத எப3 காபா8த
ேபாேறா$Aதா கவைலயாயி!1. நா என ெச(ேவ?"

இத619 எைதேயா நிைன8  ெகா/, "உ$, சாி, பா#ப$" எ, அ.8தமாக)

ெசா 4 வி*/ 1ழைத ேபா

சிாிகிறா#. எளிைமC$, ;(ைமC$ நிைறத காதி

ஜியி கபடம6ற சிாிைப நிைனU*/கிற

அத) சிாி%.

"சாதிாியி மைறK1 பிற1 நீ:கேள பிரதமராக வ!வத61) சத#ப$
இ! $ நீ:க ஏ வர நிைன க ேல? நீ:கேள வதி!தா

இேபா

இத)

ச:கட:க ெள லா$ இ!தி!காேத?"

"வாதவதா. ேவ, யாராவ

பிரதமரா வதா , அவ:க ந ல 2ைறயிேல

நா*ைட ஆ0வத61 நா$ உதவி யாயி!கலா$. அவ:க த%) ெச(தாE$ த*3
ேக*கலா$. நாேம ேபா( பதவியிேல உ*கா#
அபேவ காாிய கமி*3 அ:க8தின#களி

கி*டா சாியாயி!1மா?

ெப!$பாேலா!$, ரா5ய மதிாிகளி

அேநகமாக எ ேலா!ேம நாதா பிரதமரா வரJ$A ேக*/கி* டா:க.
அ/8தாபேல ஒ! வ!ஷ8 19 ேத#த

வர ேபா1 . ேத#த

ச$பதமான க*சி

ேவைலகைள ெய லா$ வி*/ வி*/ நா பிரதம மதிாி பதவியிேல ேபா(
உ*கா# கி*டா க*சி என ஆகிற ? என1 க*சி 2கியமா? பிரதம மதிாி
பதவி 2கியமா?"

"இதிரா காதிைய எப38 ேத#ெத/8தீ:க? அத விவர8ைத ெகாLச$ ெசா ல
23Cமா?"

ேந!K1 பிற1 நம1 மிLசியி!த ஒேர தைலவ# சாதிாிதா. ேந!ஜி1$
சாதிாியிட8தி

ந ல மதி%$, ந$பிைகC$ இ!தன. சாதிாி ெரா$ப சா .

காதீயவாதி. ேந#ைமயானவ#. எளிய Nபாவ$. அேத சமய8தி
பைட8தவ#. இத நா*3
வி*/ பிாி

ரதி!<ட$ சாதிாிC$ சீகிர8திேலேய ந$ைம

வி*டா#. தா<க3

இ!ேத. ேர3ேயாவி

உ,தியான உ9ள$

அவ# இறத ேபா

அத) ெச(திைய ேக*ட ேபா

நா ெசைனயி
ெரா$ப

கப*ேட.

என1 ஒJேம %ாிய ேல. ந$ப நா*/1) Nததிர$ கிைட8த . ஆனா
Nததிர$ வா:கி8 தத தைலவ#கெள லா$ வயதானவ:களாக ேபாயி*டா:க.
காதி, பேட

, பிரசா8, ஆசா8, ேந! எ ேலா!ேம ெரா$ப நாைள1 இ லாம

ேபாயி* டா:க. அபேவ காதிஜி ெசானா#, கா:கிரைச கைல) NடலாமA.
என1 அேபா அவ# எ காக அப3) ெசா றா#A விள:க ேல. இேபா தா

%ாிC . அபேவ கைல)சி!தா இப % சாேவ இர/ பல$ வா(த க*சிக9
ேதாறி வள#தி!1$. அ

நா*/1$ ந ல தாயி!தி!1$.

சாதிாியி காாிய:கெள லா$ 23Lச இர/ நாைளெக லா$ இதிரா காதி
எனிட$ ேபச வதா:க, தா பிரதமரா வர23C$ எகிற ந$பிைக அவ!ேக
இ ைல அேபா . இ!தாE$, மனN19ேள ஓ# ஆைச இ!தி!1$.
விஷய8ைத8 ெதாிLசிகி*/ ேபாேவா$A வதா:க ேபா4!1.

எப3 இ!1 நிைலைம, என ெச(ய ேபாறீ:கA ெபா வா ேப)ைச
ஆர$பி)சா:க. எ மனசிேல இ!கிறைத நா ெசா ல ேல.

நீ:க ேபசாம

B*3ேல ேபா( உ*கா!:க, நா >பி*டAபி)சா அப வா:க;

அ வைர1$ நீ:க யா#கி*ேடC$, எ K$ ேபசாதீ:க : உ:ககி*ேட யாராவ
வ

ஏதாவ

ேக*டா:கனா கா:கிர பிரOெடைட ேபா( ேக0:கA

ெசா 4 அAபி) N/:கேன.

"அ/8தாபேல ப8திாிைககார:க ேபா( அத அ$மாைவ ேக*டேபா, என1
ஒJ$ ெதாியா . காமரா5 எைன ேபசாம

B*3ேல ேபா( உ*கா#தி!க)

ெசா 4 வி*டா#. அவைர ேபா( ேக0:க"A பதி

ெசா 4யி!கா:க. அ

ேபப#ேல >ட வததா ஞாபக$" எறா#.

"இதிராைவ ேபாடலா$A ஏ நிைன)சீ:க? ெமாரா#ஜி ேதசாேய
வதி!கலாேம?" எேற.

"நம19ேள ேபா*3யி லாம

ஒ6,ைமயாக ஒ! 23K எ/கJ$A எ ஆைச.

அப சில ேப# ேபா*3 ேபாடJ$A நிைன)சா:க. காாிய கமி*3
அ:க8தின#க0$ அப38தா அபிபிராயப*டா:க. எ$.பி.க9,
2தலைம)ச#க9, பிரேதச கா:கிர தைலவ#க9 எ லாைரC$ தனி8தனியா
கல

ேபசிேன. எ மனசிேல இதிரா காதிைய ேபாடலாமA ஓ#

அபிபிராய$ இ!த . ஆனா

நா அைத ெகாLச:>ட ெவளியிேல

கா*3க ேல. இதிராைவ ெரா$ப ேப# ேவடாமA ெசானா:க. ஆனாE$
அவ:கேளாெட லா$ நா ெரா$ப ேநர$ "3க" பணிேன. அ%ற$

அவ:க அபிபிராய8ைத மா8திகி*டா:க. ஆனா

ெமாரா#ஜி ெரா$ப

பி3வாதமா இ!தா!. எ$.பிக0ெக லா$ ெல*ட# எ.தினா#. நா அவ#
B*/1 ேபா( ேபா*3 ேபாட ேவடா$, வாப வா:கி1:கA ேக*/
கி*ேட. அவ# பி3வாதமா வாப வா:க ம,8 *டா#. ேவ, வழியி லாம
ம,நா9 பா#*3யி

ைவ8

ேவா*ெட/8ேதா$. இதிராK18தா ெமஜாாி3

கிைட)N ."

"சாி, இதிராைவ பிரதமராகினீ:கேள, அ க %ற$ 2கியமான பிர)ைனகளி
உ:கைள கல கி*/8 தாேன இ!தா:க?

"ஆமா$, கல கி*/8தா இ!தா:க. ஆனா

ந$ம நா*ைட பாதிகிற ஒ!

2கியமான விஷய8திேல எைன கல காம
நாணய மதிைப 1ைறக ேபாறதா 23K எ/8த

அவசரப*/*டா:க. தி=#A
ெபாிய த%. நா அப

ெம*ராOேல இ!ேத. இதிரா காதி என1 ேபா பணி 3 41 வர)
ெசானா:க. நாA$ ேபாேன. எ கி*ேட விஷய8ைத) ெசானா:க.

"அப3) ெச(ய >டா . ெரா$ப8 த%. ெவளி நா*/ வியாபார$ ெக*/
ேபா1$. ெவளிநா*3ேல ேகா3 ேகா3யா கட வா:கியி!ேகா$. அைத இர/
மட:காக8 தி!பி ெகா/க ேவ3 வ!$. 3ேவ Cேவஷ அவசியதாA
நிைன)சா அைத ப6றி ெபா!ளாதார நி%ண#கைள கல

ேபசி 23K எ/:க.

அவசர படாதீ:க. ஆ, மாச$ கழி)N ெச(யலாேமA>ட) ெசா 4
பா#8ேத....."

"அ 1 என ெசானா:க?"

"இ ேல, காபிென* ெம$ப# ஒ8 கி*டா:கJ ெசானா:க. காபிென*
ஒ8 கி*டா ம*/$ ேபாதா . எப#*/:ககி*ேட 3க பJ:கA
ெசாேன. எ ேப)ைச ேக*க ேல. அப8தா இத அ$மாைவ ப6றி
என1 பய$ வ */ . நா*ைட இவ:ககி*ேட ஒபைட)சி!ேகாேம,
எ:ேகயாவ

த/மாறி ேபாயிட ேபாறா:கேளA கவைல வ *ட ..."

"ஏ, நீ:க அ%ற$ >பி*/ ேக*கிற தாேன?"

"ேக*ேட. 3ேவ Cேவஷ ேம*டைர பளிகா 3க பண 23ய ேல,
ரகசியமா) ெச(ய ேவ3ய காாிய$ அ . இ

இனா:க. அ%ற$ கா:கிர

காாிய கமி*3யிேல இைத ப8தி விவாதி)ேசா$, என லாப$? காாிய
கமி*3யிேல இைத8 தி!8த 23Cமா? க3க8 தா 23C$. க3)N8
தீ#மான$ ேபா*டா க*சி18 தாேன பல1ைறK? எ:ேக ேபா() ெசா 4
ெகா9வ ? அைற18தா என1 கவைல வத . இத அ$மாவிட$ நா*ைட
வி*/ ைவ8தா

ஆப8 A நிைன)ேச. நா என ெசLN8

ெதாைலேபேன...!"

சிாி%.... பல8த சிாி%! எகாள) சிாி%! ேதச$ பாழா( ேபாகிறேத எ,
அ3வயி, காதி வ!$ சிாி%... அத) சிாி% அட:க ெகாLச ேநர$ ஆகிற .

"பா#ப$. ெபா,ைமயாயி! தா காாிய8ைத) சாதிகJ$" மணிக*ைட
பி38  ெகா9கிறா#. பிடாிைய8 ேத(கிறா#. தவிகிறா#.... ! மீ/$ அத
1ழைத) சிாி%.
---------------அதியாய 3

அத கால8தி

ச8தியI#8தி1$. காமராஜி61$ ஏ6ப*3!த அ%1$,

பிைண%1$ இைணயாக இெனா! ந*ைப) ெசா 4விட 23யா . காமராஜி
அரசிய

1! ச8தியI#8தி எ,தா எ ேலா!$ ெசா வா#க9. ஆனா

ெபா வான நிைல அ வ ல ; காமராேஜ சி6சில சமய:களி
ஆசானாக இ!த
யாைரC$ எளிதி

ச8தியI#8தி1

/. ச8தியI#8தி ெவ9ைள உ9ள$ பைட8தவ#. ஆைகயா
ந$பிவிட >3யவ#. அரசியEேக உாி8தான T)சிக9,

ததிர:க9, எ K$ அறியாதவ#. அதனா

ச8தியI#8திைய யா!ைடய T)சி

வைலயிE$ சிக விடாம

எ)சாிைகேயா/ இ!

காபா6றிய ெப!ைம

காமராஜி6ேக உ/. அ

ம*/ம ல, ச8தியI#8தியி %க அரசிய

உலகி

Nட# வி*/ பிரகாசிபத61$ காமராேஜ காரணமாயி!தா#.

காமரா5 த$மிட$ ெகா/9ள அ%$, அகைறC$ எத கால8திE$
மாறாதைவ, மா6ற 23யாதைவ எபைத அறி

ெகாட சா8தியI#8தி,

த$2ைடய அரசிய

வாைகயி

ெந!க3 ேதாறிய ேநர:களிெல லா$

காமராஜி ஆேலாசைனைய ேக*ேட எைதC$ ெச(

ச8தியI#8திதா த$2ைடய அரசிய

வதா#.

தைலவ# எ, காமரா5 ெசா 4 ெகாட

ேபாதிE$, ச8தியI#8தி தவ, ெச(கிற ேபா $, திைச தபி ேபாகிற
ேநர:களிE$ காமரா5 அவ!ைடய ஆசானாக மாறி ேயாசைன >றேவா, மீறி
க3கேவா ஒ!ேபா $ தவறிய தி ைல. ஒ! சின உதாரண$ :

ேபானா

1940 -ஆ$ ஆ3

ச8தியI#8தி ெசைன நகாி ேமயராக இ!த ேபா

நீ#8 ேதக8 1 அேபா
அதிவார க
நிக)சியி

ெசைன கவ#னராக இ!த ஆ#த# ேஹா

நா*3னா#. ேமய# எற 2ைறயி

கல

U3

தி!. ச8தியI#8தி அத

ெகாடா#. அ)சமய$ தி!. காமரா5 தமிநா/ கா:கிர

கமி*38 தைலவராயி!தா#.

ெவ9ைளகார#க9 ப:1 ெகா90$ எத விழாவிE$ கா:கிரகார#க9 கல
ெகா9ள >டா

எ, கா:கிர ேம4ட$ அேபா

விதி8தி!த . அைத மற
ெகாட

ஒ! க*/பா/

வி*/) ச8தியI#8தி U3 நிக)சியி

கல

ெபாிய தவ, எ, காமரா5 க!தினா#. ச8தியI#8தி த$2ைடய

தைலவ# எபத6காக காமரா5 அவ# ெச(த தவ6ைற க3க8 தவறவி ைல.
ச8தியI#8திைய ேநாி

சதி8 , "கா:கிர ேம4ட8தி

க*/பா/ இ!1$ ேபா
நிக)சியி

இ$மாதிாி ஒ!

தா:க9 அைத மீறி ெவ9ைளகார# கல

ப:ெக/8  ெகாட

ெகாட

ெபாிய தவ, இ ைலயா?" எ, ேக*டா#.

"ஆமா$ ; அத6காக எைன என ெச(ய ெசா கிறா(? நா ேமய# எற
2ைறயி

"ெச(த

ேபாயி!ேத" எறா# ச8தியI#8தி.

தவ, எபைத ஒ% ெகா/ மனி% க3த$ எ.தி ெகா/:க9"

எ, ேக*டா# காமரா5

"காமராஜா இப3 ேக*கிறா#?" எ, ஒ! கண$ ச8தியI#8தி1 ஒ,$
விள:கவி ைல : ேவ, வழியி லாம

ஒ! காகித8ைத எ/8 8 தா$ ெச(த

தவ,தா எ, எ.தி மனி% ேகாாி ைகெய.8  ேபா*/ ெகா/8தா#
ச8தியI#8தி.

அைமயி

காமரா5 இத8 தகவைல எனிட$ >றிய ேபா , "அ%ற$ என

ெச(தீ#க9?" எ, நா ேக* ேட.

"இைத ப6றி ேம4ட8தி

அேபா

ச8தியI#8தியி ேபாி

என நடவ3ைக

எ/8தீ#க9?" எ, எைன ேக*டா#க9. "மனி% க3த$ எ.தி வா:கி
ைவ8தி!கிேற" எ, அவ#களிட$ ெசாேன" எறா# காமரா5. "சாி, அத
க3த$ இேபா

எ:ேக இ!கிற ?" எ, நா ேக*ட ேபா , "B*3

இ!கிற . எ:காவ

தா

ெப*319 இ!1$. ேத3 பா#கJ$" எறா#.

"ச8தியI#8திைய நீ:க9 2த 2தலாக) சதி8த

எேபா ? ஞாபக8தி

இ!கிறதா?" எ, ேக*ேட.

"1919-இ

அவ# வி! நக!1 ெபா  >*ட8 தி

அேபா

நா ஒ! சாதாரண8 ெதாட. அவேரா/ அேபா

ேபNவத6காக வதி!தா#.
ேபசேவ

23யவி ைல. அ%ற$ நாE வ!ஷ$ கழி8 8தா அவேரா/ ெந!:கி பழகK$,
ேபசK$ என1) சத#ப$ ஏ6ப*ட .

1923 - ஆ$ ஆ3 , தி!. சி.ஆ#. தா தைலைமயி

Nயரா5யா பா#*3

ஆர$பி)சா:க இ ைலயா? அப அத க*சியி ெகா9ைக ப6றி
விவாதிகிற காக 2கிய தைலவ#க9 எ ேலா!$ ம ைரயி
ேக.ஆ#. ெவ:க*ராம(ய# இ ல8தி

>3னா:க.

அத >*ட$ நைடெப6ற . இேபா

அவ# இ ைல. நாA$ அத >*ட8 1 ேபாயி!ேத. ச8தியI#8தி
Nயரா5யா க*சியி ெகா9ைகைய விளகி ெரா$ப8 ெதளிவாக ேபசினா#.
கா:கிர ச*டசைப1 ேபாக ேவ/$ எப தா Nயரா5யா க*சியி
ெகா9ைக. அ தா சா8திய I#8தியி வி!பமாகK$ இ!த . அத
>*ட8தி

பல# ச*டசைப பிரேவச8 1 எதிரான க!8ைத8 ெதாிவி8தா#க9.

நா>ட அேபா

ச*டசைப1 ேபாக >டா

எற க*சிைய)

ேச#தவனாக8தா இ!ேத.

அ%ற$ ச8தியI#8திCட அ3க3 தமி நா*3

N6,பயண$ ெச(வ $,

கா:கிர பிரசார$ ெச(வ ேம எ 2. ேநர ேவைல ஆயி6,.

தி!. ஏ. ர:கசாமி அ(ய:கா#, தி!. எ. சீனிவாச அ(ய:கா#

அத கால8தி

இவ#கெள லா$ ெரா$ப பிரபலமாயி!தா:க. காரண$ தி!. ர:கசாமி
ப8திாிைக இ!த . அதனா

அ(ய:கா!1) ெசாத8தி

அவ# பிரபலமைடவ

Nலபமாயி!த . தி!. ச8தியI#8தி1 அ8தைகய வசதி எ K$ இ லாததா
அவ#கைளெய லா$ மீறி ெகா/ 2A1 வர 23ய ேல.

2A1 வத ேபா

தைலைமயி

அவ!1$, ராஜாஜி1$ இைடேய

ெகாேட இ!த . ேபாரா*ட$, சிைறவாச$ எற ேபாெத லா$

ேபா*3 இ!

ச6,$ தய:காம
வ!$ ேபா

அரசிய

உ6சாக8ேதா/ 2 வ

நிற ச8தியI#8தி, பதவி எ,

ம*/$ அைத8 தாேம அைடய ேவ/$ எ, எணாம

ம6றவ#க01 வி*/ ெகா/1$ மனபாைம ெகாடவராயி!தா#.

தி!. ச8தியI#8தி1 பதவி மீ

ஆைசயி ைல எப

இத61 அ#8தமி ைல.

அவ!1 வி!ப$ இ! $, த1தி இ! $. சத#ப:க9 இ! $ அPவேபா
ஏ6ப*ட ேபா*3 காரணமாக அவ!1 கிைடக ேவ3ய பதவிக9 கிைடகாம6
ேபா( வி*டன. கா:கிர காாிய கமி*3யி
அவ# ஆைசப*ட /. ஆனா
சைபயி

இ

அ:க$ வகிக ேவ/$ எ,

கிைடகாமேல ேபா( வி*ட . மதிாி

இட$ ெபற ேவ/ெமற அவ!ைடய வி!ப2$ நிைறேவறாம

ேபா(

வி*ட .

1937-இ

நைடெப6ற ெசைன அெச$பிளி ேத#த4

கா:கிரகார#கேள

எதி#பா#காத அளK1 கா:கிரN1 ெவ6றி கிைட8த . இத61 காரண$
ச8தியI#8தி ஓ(K ஒழிவி லாம , இரா பகலாக காாிேலேய N6,பயண$
ெச( , ஊ# ஊராக பிரசார$ ெச(த

தா. அவ!ைடய பிரசாரதா கா:கிரசி

ெவ6றி1 2கிய காரண$A ெசா லJ$. அத) சமய$ ராஜாஜி கா:கிரசி4!
விலகியி!தா#.

ராஜாஜி 2த
2த

மதிாியாக வரேவ/$ எப

மதிாியாக வர ேவ/$ எபதி

1றியாக இ!தா#க9. இ

இ

ச8தியI#8தியி ஆைச. ராஜாஜி
சீனிவாசA$, இA$ சில!$

சீனிவாச ச8தியI#8திைய அJகி, அவ# நி6பதாக

இ!த ச#வகலாசாைல8 ெதா1திைய ராஜாஜி1 வி*/ ெகா/1$ப3 ேக*/
ெகா டா#. ச8தியI#8தி ராஜாஜி1 வி*/ ெகா/8தா#.

ஆனா

ராஜாஜி ேத#ெத/கப*ட $ அவ!ைடய மதிாி சைபயி

ச8தியI#8தி1 இட$ தரவி ைல. கைடசி வைர1$ ச8தியI#8தி1 மதிாி
சைபயி

இட$ உ/ எ, ெசா 4 ெகா3!த ராஜாஜி அவைர மதிாியாக

ேபாடாமேல ம.பி வி*டா#.

ப8திாிைகயி

மதிாிக9 ேபா# ப*3ய

ச8தியI#8தியி ெபயைர காணாம

வத ேபா

அத ப*3ய4

எ:க0ெக லா$ மி1த

வ!8தமாயி!த . வ!8தப*/ என ெச(வ ! பாவ$, ச8தியI#8தி ஒJ$
ெதாியாத அபாவி! அவ!1 இ

ெபாிய ஏமா6ற$.

"எத ேபாWகார#க9 கா:கிரகார#கைள8 த3யா

அ38தா#கேளா அேத

ேபாWஸாைர கத# 1 லா( 1) சலா$ ேபா/$ப3 ைவகிேறA ச8தியI#8தி
அ3க3 மீ*3:கி

ேபNவா#. ேபசியப3 த3யா

அ38த ேபாWகார#கைள

கா:கிரகார#க01) சலா$ ேபாட K$ ைவ8தா#. ஆனா

அத

ேபாWகார:க கத# 1 லா( அணித ச8தியI#8தி1 ம*/$ சலா$ ேபாட
வி ைல. அத ெகௗரவ8ைத) சா8தியI#8தி அைடயாம

ேபான

எ:க0ெக லா$ ெபாிய வ!8ததா.

உ% ச8தியாகிரக8தி ேபா

தி!)சி, ேவY#, அ4%ர$ ஆகிய I,

சிைற)சாைலகளிE$ ேதசபத#களி >*ட$ நிர$பி வழித . அேபா
சிைறயிE9ள ெதாட#க9 ஒ,>3 ஒ! தீ#மான$ ெச(ேதா$.

வி/தைலயாகி ெவளிேய ேபான $, தி!. ச8தியI#8தி அவ#கைளேய தைலவராக
ேவ/$ எ, நா ெவளியி*ட ேயாசைனைய8 ெதாட#க9 அைனவ!$
ஆேமாதி8தன#.

ெவளியி

ெசறKட ம ைரயி

அரசிய

மகாநா/$, மாகாண கா:கிர

கமி*38 ேத#தE$ நைடெப6றன. தி!. ச8தியI#8தியிட$ எ:க9 23ைவ8
ெதாிவி8த ேபா

அவ# சாி எ, ஒ% ெகாடா#. ஆனா

தைலவ# ேத#த

நைடெப,வத61 அைர மணி 2னதாக ராஜாஜிC$ ேபா*3யி/கிறா# எ,
ெதாித $ ச8திய I#8தி ேபா*3யி4!
Tநிைலயி

அ

விலகி ெகாடா#. அகில இதிய

தவறான க!8ைத உடா1$ எ, ச8தியI#8தி க!தியேத

அத61 காரண$. ச8திய I#8தி அேபா

தைலைம பதவிைய ராஜாஜி1 வி*

/ ெகா/8த

ம*/மிறி, ராஜாஜி தைலவராக8 ேத#ெத/கப*ட $ தாேம

உபதைலவராக இ!

1936 - இ

ேவைல ெச(யK$ ஒ% ெகாடா#.

ெபா 8 ேத#த

வத ேபா . ேத#த

அவ#க0$, நாA$ தி!வணாமைல ப1தியி

பிரசார8 காக) ச8தியI#8தி
N6,பயண$ ெச(

ெகா3!ேதா$. அேத சமய$ ராமநாத%ர$ ஜி லா ேபா#/ தைலவ# ேத#த
நைடெபற இ!த . தி!. 1மாரசாமி ராஜா தைலைம பதவி1 ேபா*3யி*டைத
கா:கிர க*சியி

ெப!வாாியானவ#க9 வி!$பாததா

அவ!1 எதிராக

இெனா!வைர நி,8த ஏ6பா/ ெச(தன#. இத பிர)ைனைய8 தீ#8

ைவக

உடேன ம ைர1 %றப*/ வ!$ப3 தைலவ# ச8தியI#8தி18 ததி
ெகா/8தி!தன#. அைத கட ச8தியI#8தி எைன பா#8 . "1மாரசாமி
ராஜாதா வி*/ ெகா/க*/ேம! அவ# ேபா*3யிடவி ைலெயறா
தீ#

பிர)ைன

வி/$ அ லவா? நீ என ெசா கிறா(? ராஜாK18 ததி ெகா/8 .

ஒ :கி ெகா9ள) ெசா லலாமா? எ, ேக*டா#.

அேபாதி!த நிைலைமயி

1மாரசாமி ராஜா தைலவராயி!ப

எ, என18 ேதாறிய . ஆைகயா

தா ந ல

"நா$ இ!வ!$ ம ைர1) ெச,

ராஜாைவேய மீ/$ தைலவராக8 ேத#ெத/க ஏ6பா/ ெச(யலா$" எ,
ேயாசைன >றிேன. ஆனாE$ அ
காாியம ல எகிற பய$ எ மன8தி

அPவளK எளிதி

நட

விட >3ய

இ!த . தைலவ!$, நாA$ ம ைர1

%ற ப*/) ெச,, க*சி >*ட8 1 ஏ6பா/ ெச(ேதா$. தி!. ச8தியI#8தி
அ:க8தின#க9 எ ேலாைரC$ அைழ8 , "எனிட$ உ:க01 Uரண ந$பிைக
இ!கிறதா?" எ, ேக*டா#. "இ!கிற " எ, அவ#க9 பதி
ச8தியI#8தி18 தி!தி ஏ6படாததா , "இப3) ெசானா
NதேரNவர# சா*சியாக எனிட$ ந$பிைக இ!கிற

>றிC$

ேபாதா . மீனா*சி

எ, >றினா தா

ந$%ேவ" எறா#.

அவ# ேக*/ ெகாடப3ேய எ ேலா!$ உ,தி அளி8தன#. அத பிறேக அவ#,
"உ:க01 எதவித அபிபிராய ேபத$ இ!தேபாதிE$ 1மாரசாமி ராஜாைவேய
நீ:க9 தைலவராக8 ேத#ெத/க ேவ/ெமப

தா எ வி!ப$" எறா#.

தி!. ச8தியI#8தியி வி!பப3 1மாரசாமி ராஜாைவேய ேத#ெத/8தா#க9.

1936-ஆ$ ஆ/, அேடாப# மாத$ N6,பயண$ ெச(த ேபா $, அத61 2திய
வ!ஷ:களி

பேடE$, ராேஜதிர பிரசா8 $ இ:1 வதி!த ேபா தா ச8திய

I#8தி18 தமி நா*3
அறி

எPவளK ெச வா1 இ!கிற

எபைத ேம4ட8தா#

ெகாடா#க9.

வ லபா( பேடE$, அவ!ைடய மக9 மணிெப பேடE$ இ:ேக வதி!த
சமய$, ச8தியI#8திC$ அவ#க0ட ரயி4
ச8தியI#8தி1 அேபா

உட

பிரயாண$ ெச(ய ேவ3யி!த .

நிைல சாியி லாம4! $ பயண8ைத ர8

ெச(யவி ைல. அவ#க9 Iவ!$ பயண$ ெச(த ரயி4
மக01$ கீ. ப#8ைத ாிச#P ெச(

பேடE1$, அவ#

வி*/, ச8தியI#8தி1 ம*/$ ேம

இட$ ேபா*3!தா#க9. அைத கட பேட

த$ மகைள அப# ப#8தி

ப#8தி
ப/8 

ெகா9ள) ெசா 4, ச8தியI#8தி1 கீேழ இட$ த!$ப3 ேக*/ ெகாடா#.

அ%ற$ 1939 கைடசியி

மாகாண கா:கிர தைலைம பதவி1 ஓம;#

ராமசாமி ெர*3யா!$, ச8திய I#8திC$ ேபா*3யி*டா:க இ ைலயா? அத
ேபா*3 யி
இதனா

வ1% வாத$ காரணமாக8 தி!. ச8தியI#8தி ேதா வி அைடதா#.

மன2ைட

ேபாயி!த ச8தியI#8தி, அறிரK எைன பா#8 ,

காமரா5, அ/8த வ!ஷ$ உைனதா கா:கிர தைலவனாக8 ேத#தE1
நி,8த ேபாகிேற. 29ைள 29ளா
ேபாக அ
இ!

ஒ,தா வழி. நீ தைலவனாக இ!. நா உன1 காாியதாிசியாக

ேவைல ெச(கிேற" எறா#.

அத61 "இேபா
பதி

தா எ/க ேவ/$. வ1% வாத8ைத

என அவசர$? அேபா

பா#8

 க9ளலா$" எ, நா

>றிேன.

'அ/8த வ!ஷ$ உைனேயதா நி,8த ேபாகிேற. இத 23K
நி)சயமான தா' எ, உ,தியாக >றிய ச8தியI#8தி அவ#க9, தா$
>றியப3ேய அ/8த வ!ஷ$ நைடெப6ற தைலவ# ேத#த4

எைன நி,8தK$

ெச(தா#. பல8த ேபா*3 இ!தேபாதிE$ ச8தியI#8தியி தைலைமயி ,
ஊழிய#களி ஆதரKட நா ேத#ெத/க ப*ேட. எAைடய ெவ6றி

ச8தியI#8தி1 ெப! மகி)சிைய அளி8த . அத ஆ/ நா தைலவராக
இ!த ேபா . அவேர காாியதாிசியாக இ! , என1 ஆேலாசைன >றி, எைன
ெப!ைமப/8தியைத நா எேபா $ மறக மா*ேட" எறா# காமரா5.

"அேபா தாேன சி.பி. Nைபயா உ:கைள எதி#8

நி, ேதா6, ேபானா#?"

எ, ேக*ேட.

"ஆமா$, அத கைதைய அ%ற$ ெசா கிேற" எறா# காமரா5.
---------அதியாய 4

தி!. ச8தியI#8தி 1936 - இ
ேபா

அவ!ைடய காாியதாிசியாக பணியா6றினா#. ேந!ஜி தமி நா*3

பயண$ ெச(த ேபா
கல

மாகாண கா:கிர Nமி*3யி தைலவராயி!த
N6,

ச8தியI#8தி, காமரா5 இ!வ!ேம அத) N6, பயண8தி

ெகாடன#. காமராஜி க3ன உைழைபC$, தனலம6ற ேசைவையC$

ேந!ஜி ேநாி

பா#8 8 ெதாி

ெகாட

அேபா

தா.

அத61 பிற1 தமிநா/ கா:கிர தைலவராக வ!$ வா(% ச8தியI#8தி1
இ லாமேல ேபா( வி*ட . ச8தியI#8தி தைலவராக வ!வத61 ராஜாஜிேய பக
பலமாக இ! :>ட, ச8தியI#8தியா
கா:கிரN19 வ1% வாத$ %1
இைத நறாக %ாி

ெகாடதா

நி,8தி ெகா/. 1940 - இ

அத கால8தி

ெவ6றி ெபற 23ய வி ைல.

வி*டேத இத61 காரண$. ச8தியI#8தி
தைலவ# ேத#தE18 தா$ ேபா*3யி/வைத

காமராைஜ ேபா*3யிட) ெச(தா#.

கா:கிரN19 ராஜாஜி ேகா<3, ச8தியI#8தி ேகா<3 எ,

இர/ பிாிKக9 இ!தன. காமராைஜ நி,8தி ைவ8தி!ப
க!8ைத அறி

ெகா9வத6காக 28 ர:க 2த4யா#. அவிநாசி4:க$, ராமசாமி

ெர*3யா# Iவ!$ ராஜாஜிைய ேநாி
ராஜாஜி த$ க!8

ப6றி ராஜாஜியி

ேபா( பா#8  ேபசினா#க9. அவ#களிட$

என எபைத) ெசா லவி ைல. பிராமண# அ லாதவ#

ஒ!வ# தா தைலவராக வர23C$ எறா

தம1 ேவ3ய ஒ!வ# தைலவராக

வர*/ேம எ, ராஜாஜி எணினாேரா எனேவா? தைலவ# ேத#த

விஷயமாக8

த$ைம பா#க வத ேபா , "சி.பி. Nைபயாைவேய நி,8தி ைவகலாேம!" எற

ேயாசைனைய ெவளியி*டா# ராஜாஜி. அேபா

காமராைஜ நி,8தி ைவப

ராஜாஜியிட$ ச8தியI#8தி என >றினா# அத61 ராஜாஜி என பதி
எப

ப6றி

>றினா#

நம18 ெதாியவி ைல. ஆனா , ராஜாஜி 1றிபி*ட Nைபயாைவ8 தா$

ஆதாிபதாக ஒ% ெகா/ தி!$பி வதா# ச8தியI#8தி.

இத619 காமராஜு$ அவைர) ேச#தவ#க0$ காமராஜி ெவ6றிகாக ேவைல
ெச(

ெகா3!தா#க9. அெபா.

ச8தியI#8தி ெசைன நகர ேமயராக

இ!தா#. அவ# காமராைஜ அைழ8 , "சி.பி. Nைபயாைவ ேபா/$ப3 ராஜாஜி
ெசா கிறா#; நாA$ சாி எ, ெசா 4 வி*/ வ வி*ேட. நீ என
ெசா கிறா(?" எ, ேக*டா#.

"நா ெசா வத61 ஒ,மி ைல. Nைபயா நி6பதி

என1 இ<டமி ைல:

NைபயாK1 பதிலாக ேவ, யா# நிறாE$ என1) ச$மததா.
இ ைலெயறா

நாேன தா நி6க ேபாகிேற" எ, பி3வாதமாக

>றிவி*டா# காமரா5.

ச8தியI#8தியா

அத61ேம

ஒ,$ ேபச 23யவி ைல, சாி, உ இ<டப3ேய

ெச(" எ, >றிவி*டா#. எனேவ காமராஜு$, அவ!1 எதிராக சி.பி.
NைபயாK$ ேபா*3 ேபா/$ப3 ஆயி6,. அத8 ேத#த4

NைபயாK1 100

ேவா*/க0$. காமராஜு1 103 ேவா*/க0$ கிைட8தன. காமரா5 I,
ேவா*/ வி8தியாச8தி

ெவ6றி ெப6,8 தமிநா/ கா:கிர கமி*3யி

தைலவராக பதவிேய6றா#. தைலவ# காமராஜு1 காாியதாிசியாக அம#
ச8தியI#8தி

1919இ

ைண%ாித $ அத ஆ3 தா.

அரசிய

வாைகயி

%றப*ட காமரா5 இ!ப

ஒ! சாதாரண8 ெதாடனாக வி! நகாி4!

ஆ/க9 கழி8  கா:கிர தைலவராக வத

கா:கிர வரலா6றிேலேய ஒ! 2கிய8 தி!பமாக அைமத .

காமரா5 தைலவராக இ!தேபாதிE$, ெதாடனாக இ!தேபாதிE$ Nததிர$,
ஜனநாயக$, காதீய$ ஆகிய உய#த ல*சிய:கைள ஒ! ேபா $ மறததி ைல.
நியாய$. ேந#ைம இPவிர/1$ மாறான க!8 கைள அவ# எேபா $

ஜீரண$ ெச(

ெகாட $ கிைடயா . நியாய$, ெகா9ைக எ, வ!$ேபா

அவ6ைற நிைலநா*ட காதிஜி, ேந!ஜி, ப*ேட

ேபாற ெப!தைலவ#கேளா/

அவ# வாதாட8 தய:கிய மி ைல.

ஒ! சமய$ காமரா5 தமிழக 2தலைம)சராக இ!த ேபா , டாட# Nபராய
த$2ைடய மக ேமாக 1மாரம:கல$ ைஹேகா#* நீதிபதியாக வரேவ/$
எ, ஆைசப*டா#. அPவா, அவ# ஆைசப*டத61 காரண$ ேமாக
1மாரம:கல$ பதவி காரணமாக8 த$2ைடய க$Zனிஸ ெகா9ைககைள வி*/
விடலா$ எ, க!தினா#. அெபா.

பிரதம நீதிபதியாக இ!த ராஜ மனா#

அவ#க0$ ேமாக 1மார ம:கல8ைத நீதிபதியாக நியமிக த$2ைடய
ச$மத8ைத8 ெதாிவி8

2தலைம)ச# காமராஜு1) சிபாாிN 1றி%ட ஃைபைல

அAபி ைவ8தா#. காமராஜு$ NபராயA$ ெந!:கிய நப#க9 தா. ஆனாE$
தா$ இத) சிபாாிைச ஏ6,, க$Zனி* க*சிைய) ேச#த ஒ!வ# நீதிபதியாக
அம#தா
எப

ேகா#*3

வழ:கப/$ நியாய8 1 அ

இைடZறாக ேபா(வி/$

காமராஜி பய$. அ8 ட தி!. ேமாக 1மார ம:கல$ இைளஞராக

இ!பதா

சீகிரேம பிரதம நீதிபதியாக வ!வத61$ வா(% இ!கிற . ஒ! -

க$Zனி* பிரதம நீதிபதியாக ஆ1$ அளK1 வா(%8 ேத38 த!$ ஒ!
சிபாாிைச8 த$மா

அ:கீகாிக 23யா

எ, க3பாக ம,8 வி*டா#.

இத நிைலைமயி

தைலைம நீதிபதி ராஜமனாரா

எ K$ ெச(ய இயலவி ைல.

2தலைம)ச!1$ தைலைம நீதிபதி1$ நீதிபதிக9 நியமன விஷய8தி
ேவ6,ைம ஏ6ப*டா

அத பிர)ைனைய ஆரா(

ம8திய அரசிடேம உ9ள . அெபா.

க!8

23K ெச(C$ அதிகார$

ேந!ஜி மதிாி சைபயி

ப3தப8

அவ#க9 உ9 ைற அைம)சராக இ!தா#. 1மாரம:கல$ நியமன$ ச$பதமான
ஃைப

ப8திட$ ேபாயி6,. ப8 1$ இத நியமன$ சாியி ைல எேற

ப*3!க ேவ/$. ஆனாE$ ேந!ஜியிட$ இைத எ/8 ) ெசா வத61 2னா
ப8 காமராைஜ ேநாி

சதி8  ேபச வி!$பினா#. அேபா.

ேவ, காாியமாக

3 41 ேபாயி!த காமராஜிட$ இைதப6றி விசாாி8தா# ப8.

"க$Zனி* க*சிைய) ேச#தவைர ைஹேகா#* நீதிபதியாக ேபா/வதி

என1

இ<டமி ைல. நியாய$ ெக*/ ேபா1$" எ, த$ க!8ைத எ/8 ) ெசானா#
காமரா5. ப8 1$ அ
அெபா.

சாியாகேவ ப*ட . இ

ச$பதமாக ேந!ஜிC$

காமராைஜ பா#8  ேபசினா#. காமரா5 இேத க!8ைத8தா

ேந!ஜியிட2$ எ/8 ) ெசானா#.

"சாி, ேமாக 1மாரம:கல8ைத நீதிபதியாக8 தாேன ேபாட>டா ; அ*ெவாேக* ெஜனரலாக ேபா/வைத ப6றி நீ:க9 என நிைனகிறீ#க9?" எ,
ேம4ட8தி

ேக*ட ேபா , "என1 அதி

"அ*ெவாேக* ெஜனரலாக வதா

ஆ*ேசபமி ைல" எறா# காமரா5.

ம*/$ க$Zனி* எற ஆ*ேசப$

இ ைலயா?" எ, தி!பி ேக*டா#க9.

"ச#கா# தரபி

வழகாட ேவ3ய ேகக9 எ லாவ6ைறCேம அ*ெவாேக* -

ெஜனரைல ெகா/ தா வாதாட ேவ/$ எப

கிைடயா . ேவ,

வழகறிஞ#களிட$ ெகா/8 $ வாதாடலா$. அத உாிைம ச#காாிடதாேன
இ!கிற ? எனேவ, வழ1களி தைமைய ெபா,8
ேகைஸ யாாிட$ ெகா/ப

எப

அPவேபா

ப6றி) ச#கா# 23K ெச(

அதத

ெகா9ளலாேம!"

எறா# காமரா5.

தி!. ேமாக 1மாரம:கல$ நீதிபதியாக வ!வதிேலா, அ ல
ெஜனரலாக வ!வதிேலா காமராஜு1) ெசாத 2ைறயி

அ*ெவாேக* -

எதவிதமான

ஆ*ேசப2$ கிைடயா . ஆயிA$ நியாய$ எ, த$ மன 1 ப*டைத எ/8 )
ெச ல ேவ3ய ேநர$ வதேபா

அைத எ/8 ) ெசா ல ேவ3ய

அவ!ைடய

கடைம ஆகிறத லவா?

1940 ஆ$ ஆ/ தனிப*ேடா# ச8தியாகிரக$ ெதாட:1வத61 சில நா*க01
2 ச8தியI#8தி1) ெசைன ப கைலகழக8

ைணேவத# பதவி கிைடக

வி!த . அத பதவிைய ஏ6, ெகா9ள ேவ/$ எப
ஆைச. இ ப6றி அவ# மன8தி

ச8தியI#8தியி

ஒ% ெகா9ளலாமா, ேவடாமா எ, 1ழப$

இ! தி!க ேவ/$. சில ெப!தைலவ#கைள அJகி " ைணேவத# பதவிைய
நா ஒ% ெகா9ளலாமா?" எ, ேயாசைன ேக*டா#. "தாராளமாக ஒ%
ெகா90: க9" எ, >றினா#க9 சில#. யா# என ெசானேபாதிE$
ச8தியI#8தி காமராைஜ ேக*காம

எ K$ ெச(வதி ைல. "காமரா5! இைத

ப6றி நீ என ெசா கிறா(?" எ, ேக*டா#.

"இெபா.

உ9ள நிைலயி

இைத நீ:க9 ஏ6, ெகா9வ

படவி ைல. காரண$, இ ெபா.

நடப

என1) சாியாக

பிாி*3< ஆ*சி. இத ஆ*சி1

எதிராக நா$ இயக$ நட8தி ெகா3!கிேறா$. ந$2ைடய ச#கா# ஏ6ப*/,
அத) ச#கா# Iலமாக த:க01 இத பதவி கிைட8தா

அ

நம1

ெப!ைமயாயி! கலா$" எறா# காமரா5.

"இ

ெபா4*3க

அபாயி*ெம* இ

ைலேய?" எறா# ச8தியI#8தி.

"இ!கலா$. ஆனாE$ ச#காாி ெதாட#% இ!1ேம! அ8 ட தனிப*ேடா#
ச8தியாகிரக$ இA$ சில நா*களி
கல
அரசிய

ெகா9ளாம

இத8

ஆர$பமாக ேபாகிற . அதி

நீ:க9

ைணேவத# பதவிைய ஏ6, ெகாடா

த:க9

வாைக என ஆவ ?" எ, ேக*டா# காமரா5.

இத61 பிற1தா ச8தியI#8தி அத பதவிைய ஏ6, ெகா90$ எண8ைத
ைகவி*டா#.

காமராஜிட$ இைத ப6றி நா விசாாி8தேபா
ச$பவ:கெள லா$ நிைனவி

அவ!1 இத பைழய

ேதாறி மைறதி!க ேவ/$. ச8தியI#8திைய

நிைன8  ெகா/ ஒ! 2ைற பலமாக சிாி8தா# அவ#. "ஐேயா பாவ$,
ச8தியI#8தி 1ழைத மாதிாி அவ!1 ஒJ$ ெதாியா . சின) சின பதவி
எறா

>ட அைத வி/வத61 மன$ வரா

அவ!1. அ ெக லா$

ஆைசப/வா#. எபKேம நா ெசா ேவ, பதவிA வரேபா அ ேம
ஆைசபடாம

இ!தா8தா த% ெச(ய மா*ேடா$. பதவி ஆைச வதா, அ

அறிைவ ெக/8 /$ேப" எ, >றிவி*/ மீ/$ சிாி8தா#.
--------------அதியாய 5

"நீ:க9 1940இ

தமிநா/ கா:கிரO தைலவரான பிற1தாேன தனிப*டவ#க9

ச8தியாகிரக$ ஆர$ப மாயி6,? அேபா
ெச(தீ#க9? எேபா

ைக

எத இட8தி

ச8தியாகிரக$

ெச(யப*=#க9?" எ, காமராைஜ ேக*ேட.

"நா ச8தியாகிரக$ ெச(யவி ைல. அத619ளாகேவ ேபாWசா# எைன
பா கா% ைகதியாக ைக

ெச(

சிைற1 ெகா/ ேபா(வி*டா#க9....

காதிஜியி அAமதி ெப6றவ#கேள ச8தியாகிரக$ ெச(யலா$ எப

வய

நிபதைன. எனேவ, தமிநா*3

4* ஒைற8 தயாாி8

ச8தியாகிரக$ ெச(ய வி!$%கிறவ#களி

எ/8  ெகா/ நா காதிஜிைய ேநாி

க/

ேபNவத6காக) ேசவாகிராம$ ேபா( ெகா3!ேத. எAட நாகராஜA$
வ

ெகா3!தா#...."

"எத நாகராஜ? அத கால8தி

நாகராஜ எபவ#தா த:க01 அரசிய

ஆேலாசகராக இ!தா# எ,$, அவ# ெசா ப3தா நீ:க9 ேக*]#க9 எ,$,
ெசா வா#கேள, அத நாகராஜனா?"

"அெத லா$ N$மா ேப)N. எேனா/ அவ# எேபா $ N6றி ெகா3!பா#.
அவைர 2த

2த

"இதியா" ப8திாிைக ஆ]சிேலா, அ ல

சதி8ேத. அவ!1 எனிட8தி
ெகாேட. அதனா

ேவ, எ:ேகேயா

அகைறC$ அ%$ இ!பைத அறி

நாA$ அவ!$ சில விஷய:கைள) ேச#8

உ/. அவ# எேபா $ எAட இ!தா

ஆேலாசிப $

அவ!ைடய ேப)ைச ேக*/8தா

நா எ K$ ெச(கிேற எ, அ#8தமா, என?" எறா# காமரா5.

"த:கைள எத61 பேதாப  ைகதியாகி ேவY#) சிைற1 ெகா/
ேபானா#க9?"

"அ வா? அப ெம*ராOேல ஆ#த# ேஹா எA$ ெவ9ைளகார கவ#ன#
ேவைல பா#8 கி*3!தா. C8த நிதி1 பண வT
தமி நா*3

ெச(யற காக அவ

N6, பயண$ ெச( கி*3!தா. நா அவA1 2னா3ேய

ஊ# ஊரா ேபா( C8த நிதி1 பண$ ெகா/க>டா A பிரசார$ ெச( */
வ *ேட. அதனாேல ேஹா%1 பண$ வTலாக ேல. இ 1 என
காரண$A விசாாி8தா ேபால இ!1. காரண$ ெதாிLச $ எைன
பா கா% ைகதியாகி ெஜயி ேல ெகா/ ைவ1$ப3 உ8தரK
ேபா*3!கா...."

"ேஹாதா உ:கைள அெர* பண) ெசானா#A உ:க01 எப38
ெதாிLN ?"

"அேபா பா8ேராA ஒ! ேபாW ஆ]ச# இ!தா#. ந ல மAஷ. ேதச பதி

உ9ளவ#. ேதச பத#க0 ெக லா$ தனா

23Lச அளK உதவி ெச(வா#.

அவைர அேபா ராமநாத%ர$ ஜி லா Tபாிெட*டா மா8தி*டா:க. ேபாற
வழியிேல அவ# வி! நகாிேல இற:கி, எ B*/1 ேபா( எ தாயாைர
பா#8  ேபசிவி*/, அ$மா! எைனC$ உ:க மகA நிைன)N1:க$மாA
ெசா 4வி*/ ேபானாரா$. அ%றதா என1 இத) ச:கதிெய லா$
ெதாிLN ...."

"ஆனத விகடனி

அேபா

ைண ஆசிாியராயி!த க கி ச8தியாகிரக$

ெச(யJமA உ:ககி*ட வதாரா?"

"ஆமா$, வதாேர! ந லா ஞாபக$ இ!1ேத? வாச >ட அவ!1)
ச8தியாகிரக$ ெச(ய ப#மிஷ ெகா/க ேலA ெசானதாக ஞாபக$..."

"க கிைய ப6றி உ:க அபிபிராய$ என?"

"ந ல எ.8தாள#. அத கால8திேல தி!. வி. க4யாணNதர 2த4யா#
"நவசதி"A ஒ! ேபப# நட8திகி*3!தா#. அதிேலதா கி!<ணI#8தி
எ.8ைத நா 2த ேல ப3)ேச. ேதனிேயா, தமி8 ேதனீேயா - ஏேதா ஒ! ேப#ேல
எ. வா#. ெரா$ப8 ெதளிவா, ேவ3ைகயா எ. வாக. ஆனத விகடனி

அவ#

எ.திய தைலய:க-ெம லா$ கா: கிரN1 ெபாிய பல$ ேத3 ெகா/8த . ஏ.எ.
சிவராம >ட எேனா/ ெஜயி ேல இ!தவ#தா. 1930இ

அ4%ர$

ெஜயி ேல நா, சிவராம, சடேகாப, கி!<ண சாமி, ெவ:க*ராம எ லா!$
ஒ! பக$ ; லா># வழ கிேல ஈ/ப*டவ:க இெனா! பக$. சிவராம ெபாிய
ெபாிய சிகலான பிர)ைனகைள-ெய லா$ எ/8

அலசி ஆரா(

ேகா#ைவயா

எ. வா#. பாமர#கைள விட ப3)சவ:க அவ# தைலய:க8ைத ெரா$ப வி!$பி
ப3பா:க. ெசாக4:க2$ க கிC$ பாமர#க01$ %ாிC$ப3 எ. வா:க..."

"பினா

ராஜாஜி ேவ/மா ேவடாமா?"A தமி நா*3ேல ஒ! ெபாிய

கிள#)சி நடதேத ; அப க கி த:கைள ெரா$ப8 தாகி எ.தினாேர, அைதப6றி
நீ:க என நிைனகிறீ:க?"

"அவ!1 எ ேபாி
ராஜாஜியி ேபாி

உ9ள ேகாப8தினாேல அப3 எ.தினா!:கிறைத விட
உ9ள பதியினா

எ.தினா!:கற தா எ அபிபிராய$.

எப3 எ.தினாE$ ெரா$ப8 ெதளிவான எ.8 . கா:கிரைஸ வள#கிற 1
அவ!$ வாசA$ ெரா$ப உதவி ெசLசி!கா:க.....

இேபா ச8தியI#8தி பவ இ!1மிட8தி
இ!த . அ

2ப

தா அப கா:கிர ஆ]

வ!ஷ8 1 2னாேல தீபி3)N எாிLN ேபா)N. அப

கா:கிர க*டட நிதி1 பண$ வT

ெச(ய ஆர$பி)ச $ 2த

வாசதா ப8தாயிர$ 'பா( ெகா/8தா#. ெமா8த$ அ,ப
ேச#8
இ

2த

எ.பதாயிர$ 'பா(

ெவ)சி!ேத. ேதனா$ேப*ைடயிேல இப இ!கிற கா:கிர கிரK*
சீனிவாசA1) ெசாதமாயி!த . அவ!1$ கா:கிரேல ெரா$ப

ப6,த . அ

ப8

ஏக# நில$. அதி

ஒ! பி 3:1$ இ!த . அத இட8ைத

அவ# ஆ_ேல எ/8தி!தா#. அத விைலேக கா:கிரN1
ெகா/8 டேறA ெசானா#. ஆனா , அைத வா:கற 1 பதிைனதாயிர$
'பா( 1ைறLச . வாசைன ேபா( பா#8

விஷய8ைத) ெசா 4

பதிைனதாயிர$ கடனா ேக*ேட. கா $ கா $ ெவ)சாபேல உடேன ஒ! ெச
எ.தி அபேவ ெகா/8 *டா#. அ க%ற$ ெகாLச நாைளெக லா$ அத
கடைன8 தி!பி ெகா/8 *ேட."

"அவைர ஏ எத எெல_னிE$ நீ:க நி6க ைவக ேல?"

"அவைர எெல_ேல நி6க) ெசா 4 பல2ைற ேக*/கி*ேட. அவ#தா
பி3வாதமா 23யா A*டா#. கைடசியாக வ6%,8தி ரா5ய சபாK1
ேபா*ேடா$."

"பா கா% ைகதியாக எ8தைன மாச$ ெஜயி ேல இ!தீ:க?"

"நா6ப8ெதாJ நவ$ப#ேல ெவளிேய வ *ேட. மா8த$ எ8தைன மாச$A
கவன8திேல இ ேல."

" உ:கைள வி! நக# 2னிசிப

ேச#மனாக8 த#ெத/8த

"ஆமாமா$, நா ெஜயி44!

வத $ வி! நக# ேபாேன. நா சிைறயிேல

அபதாேன?"

இ!தேபா

எைன) ேச#மனா8 ேத#ெத/8 *டா:க. நா ேபான $

எைன >பி*/) ேச#ம நா6கா4யிேல உ*கார) ெசானா:க. நா ெகாLச
ேநர$ உ*கா#தி! வி*/ ேச#ம பதவி என1 ேவடா$. பா#*3 ேவைல,
ெக*/ ேபா(வி/$. ேச#ம ேவைல சாியா) ெச(ய 23யா . எபKேம க*சி
ேவைல ெச(வதி தா பிாிய$. இத ெகௗரவ8ைத என1 ெகா/8தத6காக
உ:க0ெக லா$ ெரா$ப நறி"A ெசா 4 ராஜிநாமா எ.தி ெகா/8
எ.

வி*/

வ *ேட...."

"ஒ! நா9 >ட பதவியிேல இ ைலயா?"

"ெகாLச ேநரதா இ!ேத. என1 பா#*3 2கியமா, பதவி 2கியமா?"

"ச8தியI#8தி உ:கேளா/ சிைறயிேல இ!தி!காரா?"

"அ$ேரா*3. ெஜயி ேல இ!தா#. நா6ப8திர/ ஆக* ேபாரா*ட8திேல
அவைர ைக

பணி அமராவதி1 ெகா/ ேபாயி*டா:க. அ%ற$ நா,

தி!வணாமைல அணாமைல பி9ைள எ ேலா!$ அ:ேக ேபா() ேச#ேதா$.
ச8தியI#8தி1 உட

நல$ சாியி லாம

ெஜயி

ஆப8திாியி

ப/8தி!தா#.

அவைர பா#கJமனா ெஜயி ேல விடமா*டா:க. அ காக ஏதாவ

ஒ!

வியாதிைய) ெசா 4கி*/ அத ஆப8திாி1 ேபா( வ!ேவா$. என
ெச(யற ? ஏேதா ெசா 4*/ ேபா( ச8தியI#8திைய பா#8 */ வ!ேவா$.
அ$ேரா*3 ஆப8திாியி

அவ# ெரா$ப க<டப*/ கிடதா#. ெவயி

தா:கா . ெரா$ப க/ைம. மைட ெவ3)சி/$ேபால இ!1$. நாA$
அணாமைல பி9ைளC$ ெதா*3யிேல தணிைய நிரபி வி*/
ரா8திாிெய லா$ ெதா*38 தணியிேலேய உ*கா# கி*3!ேபா$.
அணாமைல பி9ைள ஏதாவ

பா3கி*/ இ!பா#..."

"அவ# ந லா பா/வாரா?"

"Nமாரா பா/வா!. ஏதாவ

லாவணி கீவணி பா3கி*3!பா#. நா

ேக*/கி*3!ேப. என ெச(யற ? ெஜயிE19ேள ெபா.
ேபாவJமி ைலயா?"

பாவ$ சிைற8

ப:கேளா/ பா*/ ேக*கிற க<ட$ ேவறா எ, எணி

ெகாேட நா.
--------------அதியாய 6

ஆகட ேபாரா*ட8 1 2 இதியாK1 வத கிாி மிஷ இதிய8
தைலவ#க0ட ேபசி ஓ# உடபா*/1 வர எணினா#க9. அத8 ;
ேகா<3யி 2ய6சி ெவ6றி ெபறாததா , அவ#க9 ேதா விCட தி!$பி) ெச ல
ேவ3யதாயி6,. இத ேநர8தி தா ராஜாஜி 24$ Wகி பாகிதா
ேகாாிைகைய ஒ% ெகா9ளலா$ எ,$, அவ#கைளC$ ேச#8  ெகா/
ேதசிய ச#கா# அைமகலா$ எ,$ ஒ! ேயாசைனைய ெவளியி*டா#. இத
ேயாசைனைய கா:கிர காாிய கமி*3 ஏ6, ெகா9ள ம,8த . இதனா
ராஜாஜி கா:கிரசி4!

விலகி8 தனி மனிதராக நி, த$2ைடய பாகிதா

பிரசார8ைத8 ெதாட:கினா#.

இத61 பிற1தா ப$பாயி

>3ய கா:கிர காாிய கமி*3 அ/8தா6ேபா

கா:கிரசி ேபாரா*ட$ எப3 அைமய ேவ/$ எப

ப6றி ஆேலாசி8த .

இத) சாி8திர %க வா(த >*ட8 1 நா*3 எ லா8 திைசகளி4! $
கா:கிர தைலவ#க0$, பிர2க#க0$, ெதாட#க0$ ேபாயி!தா#க9.

ஆக* எ*டா$ ேததிய, ப$பா( நகரேம அ ேலால க ேலாலப*ட .
காதிஜி, ச#தா# பேட , ேந!ஜி ேபாற ெப!தைலவ#க9 என ெசா ல
ேபாகிறா#க9 எபைத நா*/ மக9 எ ேலா!$ ஆவேலா/ எதி#பா#8 
ெகா3!தா#க9. தமி நா*34!

தைலவ# ச8தியI#8தி, காமரா5,

பதவ8சல$ 2தலாேனா# ப$பா(1 ேபாயி!தா#க9.

"ெவ9ைளயேர, ெவளிேய,:க9!" எ, பிாி*3< ஆ* சிைய எதி#8
1ர

மகா8மா

ெகா/8தா#. அகில இதிய கா:கிர கமி*3C$ அப3ேய தீ#மான$

நிைறேவ6றிய .

அPவளKதா; ம,நாேள மகா8மா காதி, ேந!ஜி ேபாற ெப!
தைலவ#கெள லா$ அ/8த/8  ைக

ெச(யப*டா#க9. இத619 யா# யாைர

எ:ெக:ேக ைக

ெச(ய ேவ/$ எ, பிாி*3< ஆ*சி ஒ! ப*3யைல8

தயாாி8 8 தயாராக ைவ8தி!த .

ப$பா( >*ட$ 23

ரயி

கா:கிர தைலவ#க9 ைக

ஏறி ஊ!18 தி!$%வத619ளாகேவ பல
ெச(யப*டா#க9. தமி நா*34!

சா8திய I#8தி 2தலானவ#க0$ ைக

"உ:கைள எப ைக

ேபான

ெச(யப*டா#க9.

ெச(தா:க?" எ, காமராைஜ ேக*ேட.

"நா 28 ர:க 2த4யா#, பதவ8சல$, ேகாபா

ெர*3, எ ேலா!$ ரயி4

வ கி*3!ேதா$. என1 ஒ! சேதக$, வழியிேலேய எ:காவ

எைன

பி3)சி/ வா:கேளாA. ெஜயிE1 ேபாற 1 2னாேல தமி நா/ UராK$
N6றி ேபாரா*ட8ைத எப3 நட8தJ:கிறைத ப6றி அ:க:ேக உ9`#
கா:கிரகார:ககி*ேட ேபசிடJ$A நிைன)ேச. அ 19ேள ”அெர*"
ஆயிட >டா :கிற

எAைடய பிளா.

சLசீவ ெர*3ேயா/ 1டக

வைர1$ ேபா(, அ:கி!

ெப:க`# மா#கமா

ஆதிராK1 ேபா(, சLசீவ ெர*3ேயா/ இரெடா! நா9 த:கி, சாியானப3
தி*ட$ ேபா*/கி*/, அ%ற$ தமி நா*/1 வரJ$A 2த ேல நிைன)ேச.
ெர*3C$ அவ:க ஊ!1 வர) ெசா 4 >பி*டா!. ஆனா என1 ஒ!
சேதக$, இத நிைலயிேல சLசீவ ெர*3ைய பாதி வழியிேலேய ைக
பணி/வா:க, அப எைனC$ ேபாW N$மா விடா A....

”சாி, நீ:க ேபா:க, நா தமி நா*/ேக ேபாயிடேறA சLசீவ ெர*3 கி*ேட
ெசா 4*/, அரேகாண$ வைர வ *ேட. அரேகாண8திேல எ*3 பா#8தா,
பிளா*பார$ Uரா ஒேர ேபாWஸாயி!த . வத
பிளா*பார8தி

வர*/$A ைதாியமா

இற:கி நடேத. ந லேவைளயா எைன யா!$ ைக

ெச(ய ேல. அவ:க 4*ேல எ ேப! இ!ததா, இ ைலயாA$ ெதாிய ேல.
மளமளA ேடஷA1 ெவளிேய ேபா( ஒ! வ3ைய பி3)N, ேசாள:கி%ர$
ேபாயி*ேட."

"அ:ேக எ 1 ேபானீ:க?"

"அ:ேக ஓ*ட

ேதவராஜ(ய:கா#A ஒ! கா:கிரகார# இ!தா#. பைழய

கா:கிரகார#. அவ!1 இர/ பி9ைள:க. ஒ!8த# ஏேதா சினிமா திேய*டேரா,
க$ெபனிேயா நட8திகி*3!காரA ேக9வி.

ேதவராஜ(ய:கா# ஓ*ட ேல சாபி*/வி*/, கா# Iலமா அைறேக
ராணிேப*ைட ேபாயி*ேட. ரா8திாி ப8

மணி இ!1$. க4யாணராம(ய#

B*/1 ேபா( கதைவ8 த*3ேன. அவ# கதைவ8 திறக ேல. அவ!1
பய$, ேபாWஸா# தைன ைக

ெச(ய வதி!பா:கேளாA. எ 1ரைல

ேக*ட%ற$ தா ெம வாக கதைவ8 திற

எ*3 பா#8தா#. அத ேநர8தி

எைன கட $ அவ!1 ஆ)சாியமா( ேபா( வி*ட .

”சாி, நீ:க இ:ேக த:கினா

ஆப8 . ேபா4ஸா# க/ பி38

வி/வா#க9.

வா:க இெனா! இட$ இ!1A ெசா 4 ராணிேப*ைட1 ெவளிேய ஒ!
ைம

த9ளி ஒ! கா4 B*/1 அைழ)கி*/ ேபானா#. அ

ஒ! 24$

நப!1) ெசாத$.

அத B*3ேலேய ரா8திாி ப/8 8 ;:கிேன. ம,நா9 பக ேல க4யாணராம(யாிட$ ேபசிகி*3! கிறேபா ெகாLச ;ர8தி

யாேரா ஒ! ச

இெபட# வ#ற மாதிாி ெதாிLN .

ச இெபடைர கட $ க4யாணராம(ய!1 ம,ப3C$ பய$ வ */ .

"சாி, ைக

ெச(ய8தா வ#றா:க. இனி தப 23யா . இப என ெச(யலா$"

எ, எைன ேக*டா#.

வர*/$ பா#கலா$ எ, ெசா 4வி*/ நா உ9ேள ேபா( ப/8 கி*ேட.

ச இெபட# அத B*ைட) N6றி பா#8

வி*/ இத இட$ ேபாதா .

அPவளK வசதியாC$ இ ைல. 3. எ. பி. வாறா#. அவ# த:கற 1 இத இட$
சாியாயி!1மாA பா#க8தா வேதA ெசா 4*/ ேபாயி*டா#.
அ%றதா க4யாணராம(ய!1 I)N வத .

அ, மாைலேய நாA$ க4யாணராம(ய!$ கண ம:கல$ ேடஷA1
ேபா( ரயிேலறி*ேடா$. அ:கி!
ேபாWஸா# கணி

ேவY#, தLசாa#, தி!)சி, ம ைர வைர1$

அகபடாமேலேய ேபாயி*ேடா$. அ:க:ேக பா#க

ேவ3யவ#கைள பா#8 , ெசா ல ேவ3யைதெய லா$ ெசா 4*ேட.
ம ைரயிேல 1மாரசாமி ராஜாைவ பா#8  ேபசிேன. அப அவ# ஜி லா
ேபா#* பிரசிெடடாயி!தா#. ஆனா IPெம*ேல அPவளK தீவிரமா
ஈ/பட ேல.

ம ைரயிேல எ ேவைல 23Lச $ தி!ெந ேவ4, ராமதாத%ர$ ேபாயி*/,
அ:கி!

வி! நக!1 ேபா( அ$மாைவ பா#8 */, கைடசியாக

ெம*ராN1 ேபாயிடலா$A நிைன)ேச.

இ 1 இைடயிேல ேபாWகார:க அாியY!1 ேபா( எைன8
ேத3கி*3!தா:க. அப கா:கிர மகாநா/ ஒ, அ:ேக ரகசியமா நடக
ேபாவதா( ேபாWN1 தகவ

கிைட)சி!1. நா எப3C$ அ:ேக வ!ேவ,

பி3)NடலாமA ேபாWஸா# அ:ேக ேபா( உஷாரா கா8  கி*3!தா:க. நா
எ லா இட8 1$ ேபாயி*/ கைடசியாக வி!

நக!1 பக8திேல இ!த

ஒ! கிராம8 1 ேபா() ேச#ேத. அ:ேக ராமசதிர ெர*3யாைர பா#8
அவ# வ3யிேல வி! நக!1 ேபாேன. "

"வ3யிேல எ 1 ேபானீ:க?"

"வி! நகாிேல எ:க B*/1 ேபாற வழியிேலதா ேபாW ேடஷ
இ!1 . அத8 ெத! வழியா நட

ேபானா ேபாWஸா# பா#8 ட மா*டா:களா?

அதனாேல வ3யிேல ேபாேன."

"அ$மாைவ பா#8தீ:களா?"

"ஆமா$; ரா8திாி B*3ேலதா இ!ேத. அ 19ேள ேபாWN1 எப3ேயா
தகவ

எ*3 வி*ட . சாி, இனி ெம*ரா ேபாக 23யா A ெதாிLN ேபா)N.

அதனாேல நா B*3ேலதா இ!ேக. அெர* ெச(யறதாயி!தா
ெச( கலா$A ேபாW ேடஷ A1) ெசா 4 அAபி*ேட."

"எ.8த)சA ஒ! ச இெபட#தா உ:கைள அெர* ெச(தா#
இ ைலயா?"

"ஆமா$. அவ#>ட) ெசானா#. ேவJ$னா நீ:க இA$ சில நா9>ட ெவளிேய
இ!கலா$. ேபாW உ:கைள8 ேத3கி*/ அாியY# ேபாயி!1 A. நா
தா எ ேவைலெய லா$ 23LN*/ . இனிேம

ெவளிேய இ!

ஒJ$

ெச(ய 23யா . உ9ேள ேபாவ தா சாிA ெசா 4*ேட. அ%ற$ எைன
அெர* பணிகி*/ ேபாயி*டா:க."

"ெஜயி ேல!

எப ெவளிேய வதீ:க."

"IJ வ!ஷ$ கழி)N 1945 ஜூைலயி

வேத."

”அ வைர1$ நீ:கதா தமிநா*/ கா:கிர பிரOெடடா?"

"ஆமா$. எ லா!ேம ெஜயிE1 ேபாயி*டா:க. கா:கிரஸு1) ச#கா#ேல
ேவேற தைட ேபா*3!தா:க. ராஜாஜி கா:கிரO4!
பிரசார$ ெச( கி*3!தா#. இதனாேல அவ# ேபாி

விலகி பாகிதா

கா:கிரகார#க01

அதி!தி ஏ6ப*/, ராஜாஜி எதி#% ேகா<3A ஒJ தமிநா*3ேல பலமா
வள#

வி*ட ."

" காதிஜ தமிநா*3

N6, பயண$ ெச( */ ேபாறேபா ராஜாஜி1 எதிரா

இ!தவ:கைள "கிளி" எ, ெசானாேர, அ

அப8தாேன?"

"ஆமா$; ஹாிஜ ப8திாிைகயிேல அப3 எ.தினா#. நா அைத ஆ*ேசபி8
அறிைக வி*ேட. காதிஜி அப3) ெசான

த%A ச#ேவாதய$ ஜகநாத

ம ைர ேகாயி ேல ேபா( உ*கா# கி*/ உணாவிரத$ இ!தா#.

காதிஜி ெசா 4*டாேர. அைத எப3 க3கிற A நா பயபட ேல.
இேத மாதிாி பேடEட >ட ஒ! சமய$ சைட ேபா*3!ேக. 1945-இ

ம8திய

அெச$பிளி1 யா# யாைர ேபாடJ$ எபதி
வத . ைமனாாி*3 வ1பிேல!
ெசாேன ;8 13 பா

யாராவ

என1$ பேடE1$ தகரா,
ஒ!8தைர ேபாடலா$A நா

அபாசாமி:கிறவைர ேபாடலா$. கிறி வராC$

இ!கிறா#. ப3)சவராC$ இ!கா#A ெசாேன.

அவ!1 வயசாயி*/ A ெசா 4 ம,8 *டா# பேட . அவ!1 பதிலா
மாசிலாமணி எபவைர ஏ ேபாட>டா A எைன ேக*டா#.

அவ!1 உட

நல$ சாியி ைல. அவ# ேவடா$A நா ெசாேன.

என உட$%A எைன ேக*டா#. அவ!1 ெலரO இ!1 A
ெசாேன. பேட

ந$ப ேல; நா பி3வாதமாயி!ேத. நா ெசா றதிேல

உ:க01 சேதக$ இ!தா

ெம3க

ாிேபா#* Iலமா ”ெச

பணிகலா$"A ெசாேன. அ%ற$ தா மாசிலாமணி ேப# அ3ப*/
ேபா)N. அ$2 Nவாமி நாதைன ேபா* டா:க. எைன பேட

ேநாி

வர)

ெசா 4 ேபா பணினா#. நா அப ப$பாயி தா இ!ேத. 4*ைட
23K ெச(C:க. அ க%ற$ நா வ

சதிகிேற A ெசா 4 வி*ேட."

------------அதியாய 7

இதி பிரசாரசைப ெவ9ளி விழாவி

கல

ெகா9வத6காக 1946 ஆ$ ஆ3

காதிஜி தமிழக8தி61 வதி!தா#. அவ# ஒ! வார கால$ தியாகராய நகாி
த:கியி!தேபா

அவைர8 தாிசிபத6காக ல*சகணகான மக9 தமி நா*3

Iைல 2/1களி4!ெத லா$ வ

>3யி!தா#க9. ஆக*

ேபாரா*ட8 1 பி காதிஜியி %க.$ கா:கிரசி ெச வா1$ நா*/
மகளிைடேய ெப!$ அளவி

ஓ:கியி!தன. அேபா

கா:கிரசி தைலவ#. ஆனாE$ காதிஜி எேபா
ேடஷனி

அவைர) சதி8

காமரா5தா தமிநா/

ெசைன வ!கிறா#. எத

வரேவ6% அளிக ேவ/$ எபெத லா$

காமராஜு18 ெதாியவி ைல. எ லா ஏ6பா/க0$ ேபாWசா!1 ம*/ேம
ெதாிதி!தன.

எ லா விவர:கைளC$ ேபாWசா# I/ மதிரமாகேவ ைவ8தி!தா#க9. ராஜாஜி,
ச#. எ. ேகாபாலNவாமி ஐய:கா#, இதி பிரசார சபா காாியதாிசி ச8திய நாராயணா
ேபாற ஒ! சில 2கிய8 தைலவ#க01 ம*/ேம விவர$ ெதாிதி!த .

தமிநா/ கா:கிர தைலவ# எற 2ைறயி

மகா8மாஜிைய ேநாி

ெச,

வரேவ61$ ெபா,% காமராஜிட$ இ!த . ஆனாE$ அவ!1 எத விவர2$
ெதாியாததா

ேநராக இதி பிரசார சைப1 ேபா( விசாாி8தா#.

ராஜாஜி 2த4யவ#க9 ஏ6ெகனேவ காதிஜிைய வரேவ6க %றப*/
ேபா(வி*டா#க9 எகிற தகவ
ெகாLச$ ேநர8தி

காதிஜி வ

ேடஷைன க/பி38

ம*/ேம காமராஜு1 கி*3ய . இA$
வி/வா#; அத619 அவ# இற:1$

ஆக ேவ/$. இத61 என ெச(வ ? காமராஜு1

ஒ,$ %ாியவி ைல.

இத) சமய8தி
வ

காமராஜி நப!$ ப8திாிைக நி!ப!மான தி! கணபதி அ:ேக

ேச#தா#. மகா8மாஜி எத ேடஷனி

ரயிைல வி*/ இற:க ேபாகிறா#

எகிற இரகசிய$ ப8திாிைககார# எற 2ைறயி

அவ!18 ெதாிதி!த .

கணபதி த$2ைடய காாிேலேய காமராஜைர அைழ8  ெகா/ அ$ப8;#
ேடஷA1 பற

ெசறா#. அத ேடஷனி தா மகா8மாைவ வரேவ6க

ஏ6பா/ ெச(தி!தா#க9.

காதிஜி ரயிைல வி*/ இற:கிய $ கா:கிர தைலவ# காமரா5 த$ ைகேயா/
ெகா/ ேபாயி!த ெபாிய மாைலைய ேபா*/ அவைர வரேவ6றா#.

இதி பிரசார சைபயி ெவ9ளி விழா 23த $, மகா8மாஜி பழனி1$
ம ைர1$ ரயி

மா#கமாகேவ யா8திைரயாக) ெசறா#.

அத பயண8தி ேபா

ராஜாஜிC$ மகா8மாK18

ைணயாக) ெசறி!தா# ;

காமராஜு$ ேபாயி!தா#. காதிஜியிட$ ராஜாஜி1 அதிக) ெச வா1 இ!த
கரரண8தினாேல எனேவா, காமரா5 அத பயண8தி ேபா

ச6, ஒ :கிேய

இ!தா#.

பழனி ஆடவ# சநிதியி

>ட ராஜாஜி1$, காதிஜி1$ தா பாிவ*ட$ க*3

மாியாைத ெச(தா#க9. காதிஜிC$ ராஜாஜிC$ பழனி மைல ப3களி
ெகா3!தேபா

ஏறி

காமராஜு$ >டேவ ேபா( ெகா3!தா#.

ப8திாிைககார எற 2ைறயி

நாA$ ேபாயி!ேத. அேபா

ராஜாஜி

காமராஜைர கா*3, "இவ#தா காமரா5, கா:கிர பிரசிெட*" எ,
காதிஜி1 அறி2கப/8தினா#.

காதிஜி , "என18 ெதாிCேம!" எ, பதி

>றினா#.

ம ைர1$, பழனி1$ ேபா( வத பிற1தா காதிஜி "கிளி" (ஒ! சி, 1$ப )
எ, காமரா5 1.ைவ 1றிபி*டா#. காதிஜி த:கைள பா#8
ெசான

இப3)

காமராஜு1$, அவைர) ேச#த கா:கிர கார#க01$ ெப!$

ேவதைனைய அளி8த . அைத8 ெதாட#

ம ைரயி

ராஜாஜி1 எதிராக ெபாிய

ஆ#பா*ட2$ கலவர2$ நடதன.

காமரா5 மகா8மாஜிைய க31$ 2ைறயி

ஓ# அறிைக ெவளியி*டா#. அத

அறிைக வ!மா, :

"ஹாிஜனி

த$ ைகெய.8 ட எ.திC9ள மகா8மாவி க*/ைர என1 மி1த

திைகைப உடாகிய . நா தமிநா/ கா:கிர கமி*3யி தைலவ#.
ச*டப3 காாிய கமி*3ைய அைம8த

நாதா. ஆகேவ, காதிஜியி 1றி%

என18தா ெபா!த 23C$. ெசைனயிE$ தமி நா*3E$ காதிஜி
ேபா1மிட:க0ெக லா$ நாA$ ேபா( ெகா3!ேத. எெபா. $ அவ#
>பி/$ ;ர8தி

தா நா இ!ேத. காாிய கமி*3 அ:க8தின#க9 பல!$

>டேவ இ!தன#. தமி நா*/ கா:கிர விவகார:க9 ப6றி காதிஜி
இ:கி!த ேபா

எ:களிட$ எ K$ ேபசவி ைல. அ:ேக ேபானபி ”1$ப "

எற வா#8ைதைய அவ# உபேயாகி8 9ள

என1 மி1த வ!8த8ைத8

த!கிற .

ச*டசைப ேவைல8 தி*ட$ ேதச Nததிர ேபாரா* ட8ைத பலப/8 வத61 ஒ!
சாதன$ எபைத8 தவிர, அதி

எனேகா, எ சகாக0ேகா அதிக ந$பிைக

கிைடயா . எ நிைலைய விளகி நா பல ேமைடகளி
எனவாயிA$ நா ச*டசைப ேவைல8 தி*ட8தி

ேபசிC9ேள. எ

எதவித பதவிC$ ெபற

ஆைசபடவி ைல.

காதிஜியி க*/ைர1 பி, பா#4ெமடாி ேபா#34!

நா ராஜிநாமா

ெச(வைத8 தவிர என1 ேவ, வழியி ைல. ஏெனறா , இத) சைட

2.வ $ ச*டசைப8 தி*ட8தா

ஏ6ப*ட தா.

3. எ. அவிநாசி4:க$, சி. எ. 28 ர:க 2த4யா#, ஓ.பி. ராமசாமி ெர*3யா#.
!மிணி ல*Nமிபதி ஆகிய நா வ!$, தா:க0$ ராஜிநாமா ெச(வைத8 தவிர ேவ,
வழியி ைல எ, க!தின#. ஆனா
1,கியதாயி!பதா

ேத#தE1 2 நம19ள அவகாச$ மிக

அைனவ!$ ெமா8தமாக ராஜிநாமா ெச(ய ேவடா$ எ,

அவ#கைள நா ேக*/ ெகா/9ேள. எ ேவ/ேகா0கிண:கி அவ#க9
ேபா#3

இ!க) ச$மதி8 9ளன#.

எைன ெபா,8தவைர நா ராஜிநாமா ெச(வைத8 தவிர ேவ, வழியி ைல.
இ!ப

ஆ/களாக நா விNவாச8 ட பிப6றி வ 9ள தைலவ# காதிஜி.

அவாிட$ எ பதி இ,$ எ9ளளK$ 1ைறயவி ைல. எனா
வ!8த$ ஏ6பட ேவ3ய நிைல ஏ6ப*/9ளேத எற காரண8தா

அவ!1
தா நா.

ராஜிநாமா ெச(ய8 தீ#மானி8 9ேள. மாகாண ேபா#/$, ம8திய ேபா#/$ எத
23Kகைள) ெச(தாE$ அவ6ைற நா மன U#வமாக ஏ6, ெகா9ேவ எ,
இதி

ச$பதப*ட அைனவ!1$ உ,தி >,கிேற."

காமராஜி அறிைகைய ப38  பா#8த காதிஜி மீ/$ ஹாிஜ
ப8திாிைகயி

விளக$ எ.தினா#. "கிளி" எற ெசா E1 ஆ:கில அகராதியி

தவறான அ#8த$ எ Kமி ைல எ, சமாதான$ >றி, காமரா5 த$2ைடய
ராஜிநாமாைவ வாப வா:கி ெகா9ள ேவ/$ எ, ேக*/ ெகாடா#.
ஆனாE$ காமரா5 த$2ைடய 23ைவ மா6றி ெகா9ளவி ைல.

அத ஆ/ நைடெபறவி!த அெச$பிளி8 ேத#தEகான பா#4ெமடாி
ேபா#3

காமரா5 இ ைல. பா#4ெமடாி ேபா#டா# ராஜாஜியி உதவிCட

அேப*சக#கைள8 ேத#ெத/8தா#க9. ஆனாE$ சில நா*க0ெக லா$ Tநிைல
சாியி ைல எபைத அறி
எதிE$ கல

ெகாட ராஜாஜி, தா$ கா:கிர விவகார:க9

ெகா9ள வி!$பவி ைல எ, அறிைக ெவளியி*/வி*/ விலகி

ெகாடா#.

அேபா

டாட# வரதராஜுE நாC/ காதிஜி1 ஒ! க3த$ எ.தினா#:

"காதி த#ம8ைத பர%வதிE$, கா:கிர தி*ட:கைள ெசய ப/8 வதிE$
காமரா5 ெதனா*3ேலேய 2தைமயானவ#. அவைர 1றி8 8 தா:க9 தவறாக

எ.திய

சாிய ல. இPவிஷய8தி

தா:க9 தைலயிடாம

இ!ப

ந ல

எபைத8 த:க018 ெதாிவி8  ெகா9கிேற."

காதிஜி நாC/K1 உடேன பதி

எ.தினா#:

"உ:க9 இ<டப3ேய நட  ெகா9கிேற. இத8 தகராறி

இனி நா

ஈ/ப/வதி ைல" எபேத அத பதி .

ராஜாஜிைய ஒ! சி, 1$ப

எதி#பதாக காதிஜி எ.திய $ தமி நா*3

ஒ!

ெபாிய ெகாதளிேப ஏ6ப*/வி*ட . ராஜாஜி ேகா<3, காமரா5 ேகா<3 எ,
இ! பிாிKக9 ேதாறின.

1942

அலகாபா8தி

பிாிவிைன 1றி8

நைடெப6ற கா:கிர மகா நா*3

ராஜாஜி பாகிதா

ஒ! தீ#மான$ ெகா/ வதா#. அத61) சாதகமாக பதிைன

ேவா*/கேள கிைட8ததா

தீ#மான$ ேதா6, ேபாயி6,. இதனா

ராஜாஜி

அகில இதிய கா:கிர கமி*3 யி4! $ காாிய கமி*3யி4! $ ராஜிநாமா
ெச(

வி*/8 த$2ைடய பாகிதா பிரசார8ைத) Nததிரமாக நி,

நட8தினா#. ராஜாஜியி இத ேபா1 தமிநா/ கா:கிரஸு1 பி3கவி ைல;
அவ# மீ

ஒ.:1 நடவ3ைக எ/க ேபாவதாக ேநா*= ெகா/8த .

இத) சமய8தி

காதிஜி ராஜாஜி1 ஒ! ேயாசைன >றினா#. கா:கிர

அ:க8தின# பதவி, அெச$பிளி பதவி இரைடC$ அவ# ராஜிநாமா ெச(

விட

ேவ/ ெமபேத அத ேயாசைன. காதிஜியி ேயாசைனப3ேய அத இர/
பதவிகைளC$ ராஜிநாமா ெச(

வி*/ ஆக* ேபாரா*ட8ைதC$ எதி#க8

ெதாட:கினா# ராஜாஜி. இைவெய லாதா கா:கிரகார#க01 ராஜாஜியி
மீ

ேகாப$ உடாக காரண:களாயின.

இைத8 ெதாட#

1946

ெதனா*/1 வத காதிஜி "கிளி" எ,

ெசான $ கா:கிரகார#களி ேகாப$ எாிமைலயாக ெவ38த .
----------

அதியாய 8

ஆக* இயக8 1 பிற1, இதியாவி
தா. இத8 ேத#த4
கி*3ய . அேபா

நைடெப6ற ெபாிய ேத#த

1946 இ

கா:கிரN1 எ லா மாகாண:களிE$ மாெப!$ ெவ6றி

ந$2ட ேகரளாK$, ஆதிராK$ ேச#தி!தன.

அத ஆ/ நைடெப6ற ச*டசைப8 ேத#த4
ேகா*ைட8 ெதா1தியி

காமரா5 சா8;# - அ!%

ேபா*3யிறி8 ேத#ெத/கப*டா#. கா:கிர க*சி1

ெமா8த$ 165 சீ*/க9 கிைட8தி!ததா

மதிாி சைப அைமக >3ய ஒேர

ெமஜாாி*3 க*சி அ வாக8தா இ!த .

யாைர) ச*டசைப க*சி8 தைலவராக8 ேத#ெத/ப , யாைர

அ/8தா6ேபா

2தலைம)சரா1வ

எற பிர)ைன கா:கிர ேம4ட8தி

எ.த . அேபா

அ% கலா$ ஆஸா8 கா:கிர தைலவராயி!தா#. வ லபா( பேட

ம8திய

பா#4ெமடாி ேபா#* ேச#மனாக இ!தா#.

ம6ற மாநில:களிெல லா$ யா# 2த மதிாி எற பிர)ைனேக இடமி லாம
ேபா(வி*ட . காரண$, 1937ஆ$ ஆ3
அவ#கேள 1946E$ 2த

உ.பி.யி
]காாி

யா# 2தலைம)சராயி!தா#கேளா

மதிாியாக வதா#க9.

ப8 $, ப$பாயி

பி.ஜி. ேக!$, ம8திய பிரேதச8தி

NலாK$,

கி!<ண சிஹாK$ பைழய ப3ேய 2தலைம)ச#களானா#க9. ெசைன

மாகாண8தி

ம*/$ பைழய 2த மதிாியான ராஜாஜி 2த

23யவி ைல.

மதிாியாக வர

ரதி!<டவசமாக அ)சமய$ ராஜாஜி கா:கிரசி4!ேத

விலகியி!தப3யா

யாைர 2த

மதிாியாக ேபா/வ

எற பிர)ைன

ேம4ட8 1 ஏ6ப*ட .

காதிஜி, ஆஸா8 ேபாற தைலவ#க9 ராஜாஜிேய 2த

மதிாியாக வர ேவ/$

எ,$ அவ!ைடய ேசைவைய) ெசைன மாகாண$ இழ

விட>டா

எ,$

வி!$பினா#க9. காாிய கமி*3யிE$ அ$மாதிாி ஒ! தீ#மான8ைத ேபா*/,
ெசைன) ச*டசைப க*சி1 அAபி ைவ8தா#க9. கா:கிர தைலவ#
அ% கா$ ஆஸா $, காதிஜிC$, கா:கிர ேம4ட2$ ராஜாஜி 2த

மதிாியாக

வ!வைத வி!$பிய ேபாதிE$, ெசைன) ச*டசைப கா:கிர க*சி அவ#க9
வி!ப8ைத ஏ6க வி ைல.

"அப3யானா

ச*டசைப க*சி8 தைலைம1 யாைர ேபாடலா$ எபத61.

ெபய#க9 அட:கிய ப*3ய
அத ப*3ய44!

ஒைற எ:க01 அAபி ைவC:க9. நா:க9

ஒ!வைர8 ேத#ெத/8 ) ெசா கிேறா$" எ, ேம4ட$

>றிய . அத61$ ெசைன) ச*டசைப க*சி ஒ% ெகா9ளவி ைல.

இத6கிைடயி

ஆதிர கா:கிர கமி*38 தைலவ# பிரகாச$, ேகரள கா:கிர

கமி*38 தைலவ# மாதவேமன, தமிநா/ கா:கிர கமி*38 தைலவ# காமரா5
Iவ!$ 3 41 %றப*/) ெச, காதிஜி. பேட , ஆஸா8 IவைரC$
சதி8  ேபசினா#க9. ப*டாபி சீதாராம(யா, ராஜாஜி, காளா ெவ:கடராP,
ேகாபா

ெர*3 ேபாற தைலவ#க0$ அேபா

காதிஜி, ஆஸா8, பேட
எபதி

3 4யி

Iவ!ேம ராஜாஜிதா 2த

இ!தா#க9.

மதிாியாக வர ேவ/$

1றியாக இ!தா#க9. அவ#க9 காமராைஜ அைழ8  ேபN$ேபா ,

"நீ:க9 என ெசா கிறீ#க9?" எ, ேக*டன#.

"எ:க019 இேபா
ேபத2மி ைல. ஆைகயா

எதவித ேவ6,ைமCமி ைல. ஆதிரா, தமிநா/
நம19 யாைர ேவ/மானாE$ தைலவராக8

ேத#ெத/கலா$" எ, >றினா# காமரா5.

காதிஜி1 பிரகாச8ைத ேபா/வதி

வி!பமி ைல. ெபா மக9 ெகா/8த

பண23ைப பிரகாச$ த$ ெசாத உபேயாக8 1 பயப/8தி ெகாடா#
எற அதி!தி மகா8மாK1 இ!த .

காதிஜியி க!8 1 விேராதமாக பிரகாச8ைத ேபா/வதி
இ<டமி ைல. அப3யானா

காமராஜு1

மிLசியி!பவ#க9 ராஜாஜிC$ ப*டாபி

சீதாராம(யாK$ தா.

"ப*டாபி. ராஜாஜி , பிரகாச$ Iவ!ேம ேச#

மதிாி சைப அைம8தா

எ, ேக*டா# ஆஸா8. ப*டாபி இத61 ஒ% ெகா9ளவி ைல.

என?"

ம,நா9 மகா8மா ப*டாபிைய) சதி8  ேபசிய ேபா , "ெசைன கா:கிர
ச*டசைப க*சி ராஜாஜிைய8 தைலவராக8 ேத#ெத/1மா?" எ, ேக*டா#.

"சேதகதா!" எறா# ப*டாபி.

"அப3யானா

உ:கைள8 ேத#ெத/க*/மா?" எ, ேக*டா# காதிஜி.

" அைத காமராஜிடதா ேக*க ேவ/$," எ, >றினா# ப*டாபி.

மகா8மாஜி காமராஜைர) சதி8  ேபசியேபா , "சாி, ராஜாஜி தைலவராக
வ!வதி

க<ட$ இ!தா

"ராஜாஜி ஒ8 ைழ8தா

இ

ேவடா$. ப*டாபி வர 23Cமா?" எ, ேக*டா#.

சா8தியமாகலா$" எ, >றினா# காமரா5.

"நா ராஜாஜிைய பா#8  ேபசி ஒ8 ைழக) ெசா கிேற" எறா# காதிஜி.
ராஜாஜி எைதCேம வி!$பாததா

தைலைம ேபா*3யி4!ேத விலகி

ெகாடா#.
இத சமய8தி

பிரகாச$ ேம4ட8தாாிட$ த$ ெபயைர) ெசா Eமா, காமராஜாிட$

ேக*/ ெகாடா#.

"ேம4ட8தாாிட$ ேபN$ேபா
எனிட$ வ

நீ:க9 N$மாேவ உ*கா#தி!கிறீ#க9, அ%ற$

உ:க9 ெபயைர) ெசா 4 வ6%,8 கிறீ#கேள! நீ:கேளதா

ெசா E:கேள!" எ, க3

ெகாடா# காமரா5.

இத619, "நீ:க9 ராஜாஜிைய ஆதாி8தா

உ:க01 மதிாி பதவி கிைட1$"

எ, யாேரா பிரகாச8திட$ ெசா 4யி!கிறா#க9. பிரகாச8 1 மதிாி
பதவியி ேம

ஆைச. அதனா , "சாி, ராஜாஜிைய ஆதாிகிேற" எ, 3 4யி

>றிவி*/) ெசைன வ!வத619 அத க!8ைத மா6றி ெகா/ வி*டா#.
பிர)ைன இPவா, 1ழ$பி ேபாகேவ, "உ:க9 இ<டப3 ெச(
எ, ேம4ட8தா# N$மா இ!

வி*டா#க9.

ெகா90:க9"

ெசைன1 வத $ பிரகாச$ ச*டசைப க*சி8 தைலைம18 தா$ ேபா*3யிட
ேபாவதாக >றினா#. காதிஜி ெசான பிற1 பிரகாச8ைத ஆதாிக காமராஜி
மன$ இட$ தரவி ைல. எனேவ பிரகாச8 1 ேபா*3யாக 28 ர:க
2த4யாைர க*சி8 தைலைம1 ேபா*3யிட) ெச(தா#. இத ேபா*3யி
ராஜாஜி ேகா<3யின# ந/நிைலைம வகி8தன#. இதனா

பிரகாசேம ெவ6றி ெப,$

ப3யாயி6,.

காமராஜு1 இதி

வ!8தேமா, அதி!திேயா கிைடயா . "பிரகாச8ேதா/

ஒ8 ைழக ேவடா$ எ, காமராஜாிட$ சில# ேயாசைன >றினா#க9.

"ச*ட ாீதியாக8 ேத#த4

நி, ெவ6றி ெப6ற பிற1 பிரகாச8ேதா/ சைட

ேபா*/ ெகா3!ப

2ைறய ல" எ, க3பாக >றிவி*டா# காமரா5.

ஆயிA$ பிரகாச$ ம*/$ காமரா5 ேப)ைச ேக*காமேலேய காாிய:கைள) ெச(
ெகா3!தா#. மதிாி சைபயி

மாதவ ேமனைன) ேச#8  ெகா90மா,

காமரா5 பிரகாச8திட$ >றினா#. ஆனா

பிரகாச$ அப3) ெச(யாம

ேமனைன ேபா*/ ெகாடா#. காமரா5 நிைன8தி!தா

ராகவ

தாேம அேபா

மதிாியாக இ!க 23C$. பதவி1 அவ# ஆைசபடவி ைல. பதவி ஆைச
இ லாதவ# யா!1$, எத61$ பயபட ேவ3ய அவசியமி ைல அ லவா?
மன8தி

நியாய$ எ, ப*டைத யாாிட2$ அLசாம

எ/8 )

ெசா லலாம லவா? அத உ,தி காமராஜு1 ம*/ேம இ!த .

இத61 பிற1 ெகாLச கால8 19ளாகேவ பிரகாச$ மதிாி சைப ஆ*ட$ க/
வி*ட . அவைர பி3காத சில!1 எதிராக ைகெய.8 க9 ேசகாி8
மீ

அவ#

ந$பிைகயி லா8 தீ#மான$ ெகா/ வர 23K ெச(தா#க9 காமராஜ1

இதி

இ<டமி ைல. இA$ சில நா*களி

ேத#த

நடக ேபாகிற . அேபா

ச*டசைப க*சி8 தைலைம18

ேவ/மானா

பிரகாச8ைத நீகிவி*/

ேவ, தைலவைர ேபா*/ ெகா9ளலா$. அத619 ந$பிைக யி லா8 தீ#மான$
எத61" எப

அேபா

காமராஜி எண$.

3 4யி

அரசிய

நி#ணய) சைப >*ட$ நைடெப6,

ெகா3!த . தமிநா/, ேகரள$, ஆதிர$, க#நாடக$ ஆகிய நாE
இட:க01மாக) ேச#

Nமா# நா6ப8ெத*/ அ:க8தின#க9 அ.தி. சைபயி

இ!தா#க9. அவ#க9 எ ேலா!$ ஒ! நா9 இைடகால) ச#காாி

மதிாியாக

இ!த ராஜாஜியி B*3

"வ!$ ச*டசைபயி

>3 ஒ! தீ#மான$ ேபா*டா#க9.

க*சி8 தைலைம8 ேத#த4 ேபா

பிரகாச8ைத நீகிவி*/

ஓம;# ராமசாமி ெர*3யாைர க*சி8 தைலவராக8 ேத#ெத/ப . வரேபா1$
%திய தைலவ#, ேதைவப*டா

த1தி உ9ள ஒ!வைர 2தலைம)சராக நியமிப "

எபேத அத8 தீ#மான$. இப3 ஒ! தீ#மான8ைத எ.தி, அ:1 வதி!தவ#க9
எ லா!$ ைகெய.8  ேபா*/ ெகா/8தா#க9.

ஆனாE$ பிரகாச$ மீ
ேவ/ெமபதி

ந$பிைகயி லா8 தீ#மான$ ெகா/ வர

சில# திவிரமாக இ!ததா

அவ#க0ைடய வி!ப3ேய

ந$பிைகயி லா8 தீ#மான$ ெகா/ வ!வெத, 23வாயி6,. இத6கிைடயி ,
"ெகாLச$ ெபா,:க9, நா வ

சமரச$ ெச(

ைவகிேற" எ, ெசா 4

ெகா/ ஆசாாிய கி!பளானி ெசைன1 பற

வதா#.

நிைலைம 26றிேபாகேவ, "நா 2த மதிாியாக இ!தா
சைபயி

ேபா $; எ மதிாி

யாைர ேவ/ மானாE$ ேபா*/ ெகா90:க9" எ, பிரகாச$

>றினா#. காமராஜாிட$ வ , "நீ:க9 யாைர) ெசா கிறீ#கேளா அவ#கைள மதிாி
சைபயி

"இேபா

ேச#8  ெகா9கிேற" எறா#.

அ வ ல பிர)ைன. உ:கைள நீகிவி*/ ேவெறா!வைர8 தைலவராக8

ேத#ெத/பத6காக இ, >3யி!கிேறா$. இத) சமய8தி
ேவ3ய ஆ*கைள மதிாி சைபயி

எ:க01

ேபா/வதாக ேபர$ ேபNகிறீ#கேள. 2த4

நீ:க9 ெவளிேய,:க9. அ%றதா ம6ற) ச:கதி!" எறா# காமரா5.

இப38

ணி

ெசா E$ ைதாிய$ அேபா

காமராஜு1 ம*/ேம இ!த .

காரண$, அவ# எேபா $ எத பதவி1$ ஆைசபடாம

இ!த தா.

---------------அதியாய 9

"பிரகாச$ த$2ைடய மதிாி சைபயி

மாதவ ேமனைன மதிாியாக) ேச#8 

ெகா9ளவி ைல. அதனா தா காமராஜு1 பிரகாச8தி மீ
பல# தவறான எண$ ெகா3!தா#க9. ஆனா

ேகாப$" எ,

உைம நிைல அ வ ல :

பிரகாச8தி மீ
அேபா

ந$பிைக இ லா8 தீ#மான$ ெகா/ வ!வத6காக) சில#

2ைன

ேவைல ெச(தேபா

காமரா5 அவ#கைள8 த/8 . "அப3)

ெச(ய >டா . பிரகாச8ைத பி3கவி ைல எறா . அ/8தா6ேபா
ச*டசைப கா:கிர க*சி8 தைலைம1 ேத#த
ேவெறா!வைர8 ேத#ெத/8  ெகாடா

நடக ேபாகிற . அேபா

ேபாகிற " எ, >றிய

தா

உைம.

அவ# ெசானப3ேய 1947 ஆ$ வ!ட$ மா#) மாத$ நைடெப6ற ச*டசைப
கா:கிர க*சி8 தைலைம8 ேத#த4

பிரகாச8 1 பதிலாக ஓம;# ராமசாமி

ெர*3யாைர8 ேத#ெத/8தா#க9.

அத கால8தி
நைடெப,வ

ச*டசைப கா:கிர க*சி8 தைலவ# ேத#த
வழக$. எனேவ 1948

நைடெப6ற ேத#த4

ஒPேவா# ஆ/$
ஓம;# ராமசாமி

ெர*3யா!1 எதிராக பிரகாச$ மீ/$ ேபா*3யி*டா#. அேபா $ பிரகாச8தா
ெவ6றி ெபற 23யவி ைல. காரண$ ஆதிராைவ) ேச#த காளா ேவ:கடராP,
சLசீவ ெர*3 ேபாறவ#கேள பிரகாச8 1 எதிராக ேவைல ெச(தா#க9.

அத6க/8தா6ேபா

ேத#த

நடதேபா

ஓம;# ெர*3யா!1 எதிராக டாட#

Nபராயைன நி,8தி ைவ8தா#க9. இத619 ஓம;# ெர*3யா#. ஆ*சி மீ

சில

கா:கிர கார#க01 ெவ,% ஏ6ப*3!த . காரண$, ெர*3 யா# ெரா$ப
க3%கார#. கா:கிரகார#க9 யா!$ அவாிட$ ேபா( எPவித) சEைகC$
ெப6,விட 23யா . எனேவ, ெர*3யா# மீ
இ!ததி

சில கா:கிரகார#க01 ேகாப$

என விய%?

தைலவ# ேத#த4
ஒ, ேச#
ேவைல ெச(

ேதா6, ேபான பிரகாச$ ேகா<3C$ ராஜாஜி ேகா<3C$

டாட# Nபராயைன8 தைலவராக8 ேத#ெத/க8 தி*ட$ ேபா*/
ெகா3!த . எனேவ, சEைக ெபற 23யாத

கா:கிரகார#களி எதி#ேபா/ இவ#க0ைடய எதி#% ேச#  ெகா9ளேவ
ஓம;# ெர*3யா# ெவ6றி ெப,வத61 வா(பி லாம

ேபாயி6,.

ெர*3யாாிட$ சில# இைத எ/8 ) ெசான ேபா , "ெரா$ப சாி, நா தைலவ#
ேத#த44!

விலகி ெகா9ள8 தயா#. அப3யானா

ேபாட ேபாகிறீ#க9?" எ, ேக*டா#.

என1 பதி

யாைர

"பதவ8சல8ைத ேபாடலா$" எ, சில# ெசானா#க9.

"பதவ8சல$ ேவடா$, அவ!1 பதிலாக 1மாரசாமி ராஜாைவ
ேபா/வதாயி!தா

காமராஜு1 இதி

நா விலகி ெகா9கிேற" எறா# ெர*3யா#.

எத விதமான ஆ*ேசப2$ இ ைல. பதவ8சலதா வர

ேவ/$ எற க*டாய2$ அவ!1 இ ைல.

1மாரசாமி ராஜாK1 அேபா

உட நிைல சாியி லாதததா

ெஜனர

ஆப8திாியி

சிகி)ைச ெப6, ெகா3!தா#. அவாிட$ ேபா( இைத ப6றி)

ெசான ேபா

அவ# வியபி

ஆ

ேபானா#.

ஓம;# ெர*3யாாிட$ சEைக ெபற 23யாத கா:கிரகார#க9 காமராஜிட$
ேபா( ெர*3யாைர ப6றி பலவா, %கா# ெச(தேபா $ அவ# வாைய திறக
வி ைல. பிரகாச$ த$ ேப)ைச ேக*கவி ைல எபத6காகK$ காமரா5
ேகாபபடவி ைல.

பதவ8சல8ைத க*சி8 தைலவ# ேத#தE1 நி,8த ேபாவதாக) ெசான ேபா
ராமசாமி ெர*3யா# , "அவ# ேவடா$, 1மாரசாமி ராஜாைவ ேபா/:க9" எ,
ெசானைதC$ காமரா5 ஆ*ேசபிகவி ைல. 2த4

பதவ8சல8ைத8

தைலவராக ேவ/$ எற எண$ இ!தேபாதிE$ கைடசி நிமிட8தி
மா6றி ெகா/ 1மாரசாமி ராஜாKகாக ேவைல ெச(

அைத

ராஜாைவ ெவ6றி ெபற)

ெச(தா#.

இெத லா$ எைத கா*/கிற ?

காமராஜு1) ெசாத 2ைறயி

யாாிட2$ வி!% ெவ,% கிைடயா

எபைத8தாேன!

1949-

அைமத 1மாரசாமி ராஜா மதிாி சைப 1952- இ

23C$ வைர நீ38த .

ெபா 8 ேத#த

நட

ெசைனயி

கா:கிர க*சி19 ஒ6,ைம நிலKவதிE$ கா:கிர ஆ*சி

சிறபாக நைடெப,வதிE$ காமராஜு1 எPவளK அகைற இ!தேதா அத
அளK1 ம8தியி

ேந! ஆ*சி1$ அகில இதிய கா:கிர கமி*31$
இ!த .

N2கமான உறK இ!க ேவ/ெமபதி

அகில இதிய கா:கிர விவகார:களி
2த 2த
அ

1931-இ

கல

ெகா90$ வா(% காமராஜு1

கிைட8த . அத8 ெதாட#% இ, வைர நீ38தி!கிற .

ம*/ம ல; கா:கிர ேம4ட8திE$, காதிஜி, ேந!. பேட , ஆஸா8 ேபாற

ெப! தைலவ#களிட8திE$ காமராஜி ெச வா1 அபாிமிதமாக ெப!கிய .

அகில இதிய கா:கிர கமி*318 தமிநா*3 பிரதிநிதியாக) ெச E$
ெப!ைம அத612 தி!. எ. சீனிவாச(ய:கா#, ராஜாஜி ஆகிேயா!1 ம*/ேம
இ!த . அவ#க9 இ!வ!1 பிற1 அத ெப!ைமைய அைடதவ#
காமரா5தா. ேந!வி தைலைமயிE$, அவ!ைடய ஆ*சியிE$ அைசக 23யாத
ந$பிைக ைவ8தி!தா# காமரா5. இதனா

ேந!K1 விேராதமான சதி

எ வாயி!பிA$ அைத உைட8ெதறிய அவ# தய:கியேத இ ைல.

1948-ஆ$ ஆ/ இ,தியி

அகில இதிய கா:கிர பிரசிெட* ேத#த

நைடெப6ற . அத8 ேத#த4

டாட# ப*டாபி சீதாராம(யாK$ %!ேஷா8தம

தா தாடA$ ேபா*3யி*டா#க9. ப*டாபி சீதாராம(யா ஏ6கனேவ ஒ!2ைற
அகில இதிய கா:கிர தைலைம1 ேபா*3யி*/8 ேதா வி அைடதவ#.
அத8 ேதா விைய 1றி8
>றிய

மகா8மா, ப*டாபியி ேதா வி எ ேதா வி எ,

சாி8திர 2கிய8 வ$ ெப6ற . மீ/$ ப*டாபி தாடAட

ேபா*3யி*டேபா

அவைர ெவ6றி அைடய) ெச(வதி

காமரா5 ெப!2ய6சி

எ/8  ெகாடா#.

அ)சமய$ ேந!ஜியி மதிாி சைபயி ெகா9ைககைள 1ைற >,வேத
தாடAைடய ெதாழிலாயி!த . இதனா

தாட ெவ6றிைய காமரா5

வி!$பவி ைல. தாட ெவ6றி ெப6றா

அவ# அைம1$ காாிய கமி*31$

ேந!ஜி1$ இைடேய ஒ6,ைம இரா . தகரா,க9 வள!$. இதனா
பிரதம# பதவியி4!ேத விலக>/$. இ

ேந!ஜி

ேதச8 1 ந லத ல. ஆைகயா

ேந!ஜியி மதிாி சைப1$ அத ெகா9ைகக01$ ஒ8  ேபாக >3ய,
ஆதரK ேத38 தர>3ய வைகயி

கமி*3 அைமய ேவ/$. அத61 ப*டாபி

சீதாராம(யாவி ெவ6றிதா 2கிய$" எ, எணினா# காமரா5. அதனா
ப*டாபி1 ஆதரவாக8 தமிநா*3

அவ# ேவைல ெச(தா#. அத பயனாக

ப*டாபி1 ந ல ஆதரK கி*3ய . ஆதிராவி

>ட ப*டாபி1 அPவளK

ஆதரK கி*டவி ைல.

கைடசியாக8 தைலவ# ேத#த4

ேவா*/கைள எணி பா#8தேபா

ப*டாபிேக ெவ6றி கி*3ய . இத ெவ6றி1 2.க 2.க பா/ப*டவ#
காமரா5 தா எபைத ேந!ஜி %ாி
எபைத அவ# அறி

ெகாடா#. காமராஜி சதி எ8தைகய

ெகாட $ அேபா தா. அத61 பிற1 காமராஜி

ெப!ைமைய அவ# உண#த

ஆவ3 கா:கிரசி ேபா . இத ேத#த4

ெவ6றி ெபற ேவ/ெம, ச#தா# பேட

வி!$பினா#. ஆனா

வி!ப8 1 மாறாக காமரா5 ேவைல ெச(

"உ:க9 மீ

அவ#

ப*டாபிைய ெவ6றி ெபற) ெச(த

பேடE1 அPவளவாக பி3கவி ைல. அ)சமய$ பேட
"உ:க01 எ மீ

தாட

காமராைஜ பா#8 ,

என ேகாப$?" எ, ேக*டா#.

என1 என ேகாப$ இ!க 23C$?" எறா# காமரா5.

"பி ஏ ப*டாபி ெவ6றி ெபற பா/ப*=#க9?"

"தமிநா*3

ப*டாபி1 ஆதரK இ!த . அவ# ெவ6றி ெப6றா#.

அPவளKதா!" எறா# காமரா5.

அ%ற$ 1950-இ

தாட கா:கிர தைலவரான ேபா

காமரா5

எதி#பா#8தப3ேய காாிய:க9 நடக8 ெதாட:கின. அவ# அைம8த காாிய கமி*3
ேந!K18 தி!தியாக இ ைல. அைத மா6றியைம1$ப3 அவ# தாடனிட$
>றினா#. தாட அத61 இண:க ம,8தா#. அதனா

ேந!ஜி காாிய

கமி*3யி4!ேத வில1$ப3 ேந#த .
-------------அதியாய
அதியாய 10

"பனிர/ ஆ/ கால$ தமிநா/ கா:கிர கமி*38 தைலவராக8
ெதாட#

இ!பெதப

அPவளK எளிதான காாியம ல. 1940 - இ

தைலவராக8 ேத#ெத/க ப*ட காமரா5 1952 வைர மீ/$ மீ/$ ேத#த
நடத ேபாெத லா$ அவேர தைலவராகி ெகா3!தா#. தமி நா/ கா:கிரO
அவ!19ள ெச வா1$ சதிC$ அ8தைகயைவயாயி!தன. ”காமரா5" எற
மாெப!L சதிைய8 தமிநா*3

யா!$ எதி#8

நி6க 23யவி ைல. பிரகாச$,

ராஜாஜி, சி.பி. Nைபயா, ஓம;# ராமசாமி ெர*3யா#, ம.ெபா.சி. - எ ேலா!ேம
ஒPெவா! சமய:களி

காமராஜு1 எதிராக நி, ேவைல ெச(தவ#க9 தா$.

அவ#க0ைடய எதி#%களாE$, ேபா*3களாE$, ரா5 ததிர:களாE$ காமரா5
எA$ இமய8ைத அைசக 23யவி ைல. மகளி ஆதரK$, கா:கிர
ஊழிய#களி பகபல2$ காமராஜு1 எேபா $ ஒேர மாதிாியாக இ!
; இ!

வதன

வ!கிறன.

1946-இ

ஆக* ேபாரா*ட8 1 பிற1 தமிநா/ கா:கிர கமி*38

தைலைம1 நைடெப6ற ேத#த4

காமராஜு1 எதிராக8 தி!. சா. கேணசைன

நி,8தி ைவ8தா#க9. இவைர ேபா*3யிட) ெச(வத61 2னா
28 ராம4:க8 ேதவைர ேபா*3யிட) ெச(தா
ேபாவா# எ, சில# அேபா
வி*டதா

காமரா5 நி)சய$ ேதா6,

எணினா#க9. ேதவ# அத61 இண:க ம,8

சா. கேணச எ, 23வாயி6,. ஏ6ெகனேவ தி!பர: 1ற8தி

நைடெப6ற ராஜாஜி எதி#% மகாநா*3

சா. கேணச கல

ெகாடா#.

ஆனாE$ அவ# காமராஜு1 எதிராக ேபா*3யிட 2வதேபா

பல!1

ஆ)சாிய மாகேவ இ!த .

அத8 ேத#த4

காமராஜு1 152 ேவா*/க0$, சா. கேணசA1 90

ேவா*/க0ேம கிைட8தன. இத61 பிற1 1948- இ
ேத#த4

காமராைஜ எதி#8  ேபா*3யி/$

நைடெப6ற தைலவ#

ணிK யா!1$ உடாகவி ைல.

ஆகேவ, காமராேஜ கா:கிர தைலைம பதவி1 ஒ!2கமாக8 ேத#ெத/க
ப*டா#.

இர/ ஆ/க01 பின# 1950 - இ
நடதேபா

மீ/$ தைலைம பதவி18 ேத#த

ேகாய28;# சி.பி. Nைபயா, காமராைஜ எதி#8

நிறா#.

அேபா $ காமராேஜ ெவ6றி ெப6றா#. NைபயாK1 99 ேவா*/க0$,
காமராஜு1 155 ேவா*/க0$ கிைட8தன.

அ)சமய$ ராஜாஜி 3 4யி

மதிாியாக இ!தா#. காமரா5 3 41 ேபா1$

ேபாெத லா$ ராஜாஜிைய) சதி8  ேபசிவி*/ வ!வ

வழக$. ஒ! சமய$

அPவா, ேபசி ெகா3!தேபா , "இத 2ைற சி.பி. Nைபயா தா தமிநா/
கா:கிர பிரOெடடாக வர*/ேம" - எ, காமராஜிட$ த$ அபிபிராய8ைத8
ெதாிவி8தா# ராஜாஜி.

"ேபஷாக வர*/ேம என1 ஆ*ேசப$ இ ைல" எ, ெசா 4வி*/ வதா#
காமரா5.

ஆனா

காமராைஜ அவ!ைடய நப#க9 விடவி ைல. காமராேஜ தா

தைலவராக வர ேவ/$ எ,$, ேத#த4

- ேபா*3யிட ேவ/ெம,$

க*டாய-ப/8தினா#க9. ந ப#க9 வி!ப8 1 மாறாக நட

ெகா9ள

23யாத ஒ! நி#பத நிைல காமராஜு1 ஏ6ப*டதா , NைபயாKட
ேபா*3யிட ேவ3ய த#ம ச:கட$ அவ!1 ஏ6ப*ட .

கைடசியாக 1952- இ

ெபா

ெமஜாாி*3 கிைடகாததா
ெச(ய ேநாி*ட . ஆனா

ேத#த

நடதேபா

அத8 ேத#த4

கா:கிரஸு1

காமரா5 த$2ைடய தைலைம பதவிைய ராஜிநாமா
அேத ஆ/ இ,தியி

தைலவ# ேத#த

நடதேபா

காமராேஜ மீ/$ ேபா*3யிறி8 ேத#ெத/கப*டா#.

அத இைடகால8தி

சில மாத:க01 ம*/ேம டாட# Nபராய கா:கிர

தைலவராக இ!தா#. Nபராய கா:கிர தைலவரானத61$ காமராேஜதா
ேவைல ெச(தா#.

"எAைடய தைலைமயி
சமய$ ெபா 8 ேத#த4

தமிநா/ கா:கிர இய:கி ெகா3!கிற . இத)
கா:கிரஸு1 ெமஜாாி*3 கிைடகவி ைல எறா

அத61 2. ெபா,ைபC$ ஏ6, ெகா9ள ேவ3ய
ராஜிநாமா ெச(

நா தா. ஆகேவ நா

வி*/ ேவெறா! வைர8 தைலவரா1வ தா 2ைற" எ, >றி,

டாட# Nபராயைன8 தைலவராக8 ேத#ெத/க) ெச(தா#.

இத61 இெனா! காரண2$ உ/; ெபா 8 ேத#த
ராஜாஜியி தைலைமயி

23த $ கா:கிர க*சி

மதிாிசைப அைமக 23K ெச(தி!ததா , அவ!ட

இண:கி ேவைல ெச(ய>3ய ஒ!வைரேய கா:கிர தைலவராக8 ேத#ெத/க

ேவ/$ எ, காமரா5 வி!$பினா#. அதனாேலேய Nபராய தைலவரான $,
அவ!1 உதவியாக கா:கிர ேவைலகைள8 தாேம கவனி8

 ெகா9ளK$

ெச(தா#.

அ

ம*/ம ல, அேபாதி!த ெந!க3யான நிைலயி

யாராE$ ந ல 2ைறயி

ஆ*சி ெசE8த 23யா

ராஜாஜிைய8 தவிர ேவ,

எபைத ந1 அறிதா#.

காமரா5. "ராஜாஜி 2தலைம)சராக வர ேவ/$" எபதி

காமராஜு1 எPவளK

அகைற இ!தேதா, அத அளK ராஜாஜி1 உ6ற ஓ# கா:கிர தைலவராக
இ!க ேவ/$ எபதிE$ இ!த .

இத61 பிற1தா அ3ேயா/ 2றி
ெகாLச: ெகாLசமாக) சீரைட

ேபாயி!த காமரா5 - ராஜாஜி உறK

வEெபற8 ெதாட:கிய . ராஜாஜி

2தலைம)சரான பிற1 காமராைஜ பாரா*3 ஒ! 2ைற ேபசினா# : "கா:கிர
அEவ கைள காமராேஜ கவனி8  ெகா9கிறவைர என1 அைதப6றிய
கவைல இ ைல. அைத ேபாலேவ நா 2தலைம)சராக இ!கிறவைர இத
ரா5ய8தி நி#வாக8ைத ப6றிய கவைலC$ காமராஜு1 இ!கா ."

இேத மாதிாியான ஒ! நிைலதா %!ேஷா8தமதா தாட அகில இதிய
கா:கிர தைலைம1 ேபா*3 யி*டேபா $ ஏ6ப*ட . அேபா $ ேந!ஜி
பிரதமராக இ!1$ேபா , அவ!ட ஒ8  ேபாகிற ஒ!வ#தா கா:கிர
தைலவராக இ!க ேவ/$ எ, காமரா5 வி!$பினா#. ஏெனனி , தாட
ேந!ஜியி ெகா9ைககைள ஆதாிகாதவ#. அதனா
ஆப8தி

அவ!ைடய தைலைம

23C$ எபைத உண#த காமரா5, ப*டாபி சீதாராம(யாவி

நிைலைமகாக பா/ப*டா#. காமரா5 எ/8  ெகாட ெப! 2ய6சியி
காரணமாகேவ ப*டாபி அேபா

ெவ6றி ெப6றா#.

ஆனாE$ 1950 - ஆ$ ஆ/ நாOகி

மீ/$ தைலவ# ேத#த

தாட ெவ6றி ெப6, வி*டா#. அவ!1$ ேந!ஜி1$ ஒ8

நடத ேபா
வரவி ைல. அவ#

அைம8த காாிய கமி*3 ேந!ஜி18 தி!திகரமாக இ ைல. அைத மா6றி
அைமக ேவ/$ எ, ேந!ஜி ேக*/ ெகா/$ தாட அத61) ெசவி
சா(கவி ைல. இதனா

அகில இதிய கா:கிர கமி*3யி4!

ேந!ஜி

விலகி ெகா9வைத8 தவிர ேவ, வழியி ைல எற நிைல ஏ6ப*ட .

1951 ெசட$பாி

அகில இதிய கா:கிர கமி*3யி >*ட$ நைடெப,வத61

2னாேலேய ேந!ஜி கா:கிர கமி*3யி4!

விலகி ெகாடா#. ேந!ஜி

இ லாத கமி*3 நா*/1 ந வழி கா*ட 23யா

எ,$, ேந!வி தைலைம

அவசிய$ எ,$ காமரா5 க!தினா#. அதனா

ேந!ஜி1 ஆதரவாக ேவைல

ெச(ய8 ெதாட:கினா#. அத பயனாக அகில இதிய கா:கிர கமி*3யி
ேந!K1 ஆதரK அதிகமாக ெப!கிC9ளைத அறித தாட த$ 2ைடய
பிரசிெட* பதவிைய ராஜிநாமா ெச(

வி*/, "காாிய கமி*3ைய மா6றி

அைமக ேவ/$ எ, ேந!ஜி >,கிறா#. இத61 ேந! >,$ காரண8ைத நா
ஒ% ெகா9ள 23யா " எறா#.

இதனா

ேந!ஜி1$, தாடA1$ ஏ6பட இ!த தகரா,கெள லா$ அ3ப*/

ேபாயின. ேத#த

நைடெபற ேபா1$ ேநர8தி , கா:கிர தைலவ!1$

பிரதம!1$ இைடேய தகரா,க9 வள#

ெகா3!தா

அத விைளK

எனவா1$ எபைத) ெசா ல ேவ3யதி ைல. காமரா5 இதைன 26,$
உண#தி!ததா தா ேந!K1 ஆதரK ேத/வத6காக8 தமிநா/, ேகரளா,
ஆதிரா ஆகிய இட:களி

2ைன

வரலா6, 2கிய8 வ$ வா(த

ேவைல ெச(தா#. அவ# அ, ெச(த ேவைல
எபேதா/, ந$ நா*/1 காமரா5 ெச(த

ெதா/களிேலேய மிக) சிறத மா1$.
----------அதியாய 11

மரவகா/ எப
அ:கி!

இ!ப8

தLைச மாவ*ட8தி

உ9ள ஒ! சினLசி, கிராம$.

த$பி ேகா*ைட எA$ ஊ!1 ஐதா, ைம

I, ஆ/க01 2னா

பிரசார$ ெச(

;ர$ இ!கலா$.

காமரா5 அத ப1தியி

ேத#த

ெகாேட ஊ# ஊராக) Tறாவளி) N6,பயண$ ெச(

ெகா3!தா#.

மரவகா*3

>*ட$ ெதாட:கியேபா

ஊ# >*ட8தி

மணி எ*/1 ேம

ஆகிவி*ட . அத

ேபசி 238 வி*/, அ%ற$ த$பி ேகா*ைட >*ட8 1)

ெச ல ேவ/$. த$பி ேகா*ைட1) ெச E$ பாைதயி

காமராைஜ8 தீ#8 

க*3விட ேவ/$ எ, சில# தி*ட$ ேபா*3!தா#க9.

இத நிக)சி ப6றி காமரா5 2ெனா! 2ைற எனிட$ உண#)சி வசப*/

>றிய

எ நிைனவி

இ!த . "அத மரவகா*/ நிக)சிைய ெகாLச$

விவரமாக) ெசா ல 23Cமா?" எ, ேக*ட $ காமரா5 சிாி8  ெகாேட,
"ஆமா$, மரவகா*3ேல நா ேபசி கி*3!ேக. ஒ! ப 3ைரவ# ேமைட
ேமேல ஏறி வ

எ காேதா/ உ:கைள வழியி

மடகி அ3கிற 1 ஏ6பா/

பணியி!கா:க. நீ:க ரா8திாி அத பக$ ேபாகாதீ:கனா!. ஆக*/$.
பா#கலா$A அவ#கி*ேட ெசா 4 அAபி)N*/. >*ட8தி4!த ஜன:கைள
பா#8 , "யாேரா த$பிேகா*ைட1 ேபாற வழியிேல எைன மடகி அ3க
ேபாறா:களா$. அ3க*/ேம பா#கலா$! இவ:க01 பய
ேபாகாம

>*ட8 1

இ! ட 23Cமா, என? நா காாிேல ேபாக ேபாறதி ேல,

நடேததா ேபாக ேபாேற. த$பிேகா*ைட வைர1$ நீ:க0$ >*டமா எ
>டேவ வா:க, அவ:க யா!:கிறைத பா#8 டலா$"A ேபசிேன. அPவளK
தா; அPவளK ேப!$, "காமராஜு1 ேஜ!"A ெசா 4 ெகா/ >*டமா எ
>டேவ நட

வர ஆர$பி) N*டா:க. பாதி வழியிேல சாைல1 1,ேக க*ைட

- ேபா*/ க*3 வ)சி*/ பக8திேல ப :கி நிA கவனி)Nகி*3!தா:க.
எ:கைள கட $ ஒேர ஓ*டமா ஓ3 ேபாயி*டா:க!" எறா# காமரா5.

காமரா5 அதிக$ ப38தவர ல; ஆ:கில ெமாழியிE$ அவரா

சரளமாக ேபசேவா,

எ.தேவா 23யா . இதி ெமாழிC$ Nமாராக8தா ெதாிC$. ஆனா

"ஒ! நா*ைட

ஆ0வத61 ெமாழி %லைம 2கியம ல" எபைத நி'பி8  கா*3யவ#
காமரா5. 1954ஆ$ ஆ3
பிற1 ஒப

காமரா5 இத ரா5ய8தி 2தலைம)சராக வதா#.

வ!ட:க9 ெதாட#

ஆ/ கால8தி

2தலைம)சராகேவ இ!தா#. இத ஒப

ெசைன ரா5ய$ ம6ற மாநில:க9 எ லாவ6ைறC$ விட மிக)

சிறத 2ைறயி

நி#வாக$ ெச(யப*ட ரா5ய$ எற %கைழ ெப6ற .

ெபா!ளாதார8

ைறயிE$, சIக8

நிற . காமராஜி ஆ*சி கால8தி

ைறயிE$ எ லா மாநில:கைளC$ மிLசி
ஏராளமான ப9ளி>ட:க9

திறகப*டன. எ லா 1ழைதக01$ க வி வசதி அளிகப*ட . மகளி
அறியாைம இ!ைள ேபாக க வி >ட:கைள8 திறதைத ேபாலேவ
கிராம:கைள) Tதி!த இ!ைள ேபாக மிசார வசதிக9 ெச(
ெகா/கப*ட $ காமராஜி ஆ*சியி தா.

காமரா5 Uேகாள$ ப3கவி ைலதா. ஆனாE$ இத மாநில8திE9ள ஒPெவா!
கிராம8 1$ அவ# பல 2ைற ெசறி!கிறா#. இத மாநில8திE9ள ஏாிக9,
1ள:க9, அைணக*/க9, சாைலக9 எ லா$ அவ!18 ெதாிC$. அவ# கா

ைவகாத கிராமேமா, ெதாழி6சாைலேயா ந$ ரா5ய8தி

ெவ1 அU#வமாக8தா

இ!1$.

காமரா5 2தலைம)சராக பதவி ஏ6பத61 2 இரடா/ கால$ ராஜாஜி
இத ரா5ய8தி நி#வாக8ைத ஏ6, ஒ%ய#வ6ற 2ைறயி
ராஜாஜியி ஆ*சி ெதாட#

ஆ*சி நட8தினா#.

இ!க ேவ/ெம, காமரா5 அேபா

வி!$பினா#. அ)சமய$ ராஜாஜி இத மாநில8திE9ள 1ழைதக9 எ ேலா!$
ப3பத61 வா(% ஏ6ப/8தி ெகா/1$ 2ைறயி

ஆர$ப க வி8 தி*ட$

எெறா! தி*ட8ைத ெகா/ வதா#. அத8 தி*ட8ைத கா:கிரசி
உ9ளவ#க9 ”1லக வி8 தி*ட$" எ, 1ைற >றி எதி#8தா#க9. ராஜாஜி
அவ#க9 எதி#ைப ெபா!*ப/8தவி ைல. த$2ைடய மதிாி சைபயி
மதிாியாக இ!தவாிட$ இ8தி*ட$ ப6றி கல

க வி

ஆேலாசிகKமி ைல,

ச*டசைப கா:கிர க*சி யிட2$ கலகவி ைல. இைத-ெய லா$ எ/8 )
ெசா 4 ராஜாஜி மீ

எதி#பாள#க9 16ற$ சா*3னா#க9.

"ச:க!$ ராமாAஜ!$ த:க9 ெகா9ைககைள ெவளியி/2 ம6றவ#களிட$
கல

ெகாடா ெச(தா#க9?" எ, ராஜாஜி அவ#கைள8 தி!பி ேக*டா#.

எதி#ைப க/ எேபா ேம அLசாத ராஜாஜி இத 2ைறC$ தா
ெசானைதேய மீ/$ மீ/$ வ4C,8தி) ெசானா#. இதனா
ேமE$ பலமாயி6,. அைத8 ெதாட#

ச*டசைப கா:கிர க*சி >*ட8தி

எதி#%

ராஜாஜியி பி3வாத2$ அதிகமாயி6,.

அத8 தி*ட$ விவாத8 1

வதேபாெத லா$ அைத ேவா*/1 விடாமேல ஒ8தி ைவ8  ெகா3!தவ#
காமரா5தா.

ராஜாஜியி ஆர$ப க வி8 தி*ட$ காமராஜு1 பி38தி!தேதா இ ைலேயா,
ராஜாஜியி ஆ*சி அவ!1 ெரா$ப பி38தி!த . அத ெந!க3யான
ேநர8தி

ராஜாஜியி ேசைவைய அவ# ெபாி $ வி!$பினா#. அதனாேலேய அத8

தி*ட$ விவாத8 1 வதேபாெத லா$ அைத ேவா*/1 விடாமேல த9ளி
ேபா*/ ெகா3!தா#.

அ%ற$ ெகாLச நா*க0ெக லா$ ஆதிர மாகாண$ பிாி வி*டதா

ெசைன

ச*டசைப கா:கிர க*சி1 % 8 தைலவ# ேத#ெத/க ேவ/$ எ, ஒ!
கிள#)சி ேதாறிய . "தைலவ# ேத#த

நடதா

ராஜாஜிைய ேவடா$ எ,

எJபவ#க9 அேபா
எப

ேவ, தைலவைர8 ேத#ெத/8  ெகா9ள*/ேம"

தா காமராஜி எண$.

இத) சமய$ ராஜாஜி, காமரா5 இ!வைரC$ 3 41 அைழ8  ேபசினா#
ேந!ஜி. ராஜாஜிேய ெதாட#

2தலைம)சராக இ!க ேவ/$ எ, ேந!ஜி

அறிைக ெவளியி*டா#. ேந!ஜி >றிவி*டதா
பல# எதி#பா#8தா#க9. ஆனா

இனி எதி#% இ!கா

எேற

அப3 நடகவி ைல. ராஜாஜி1 எதிராகK$

ஆதரவாகK$ இர/ ேகா<3யா# ேவைல ெச(

ைகெய.8

வா:கினா#க9.

"இெத லா$ எத61? நாேன விலகி ெகா9கிேற. க வி8 தி*ட8தி மீ
ேவா*ெட/க ேவ3ய அவசியமி ைல" எ, ராஜாஜி >றினா#.

அ/8த சில நா*க019 தம1 உட
2தலைம)ச# பதவியி4!

நிைல சாியி ைல எ,$, ஆைகயா

விலகி ெகா9ள ேபாவதாகK$ ராஜாஜி அறிைக

ெவளியி*டா#.

1954ஆ$ வ!ட$ மா#)N மாத$ 25ஆ$ ேததி ராஜாஜி ச*ட சைப1 வ

தா$

விலக ேபா1$ ெச(திைய அறிவி8தா#.

பிற1 நடத க*சி8 தைலவ# ேத#த4

காமராஜு$, சி. Nபிரமணிய2$ ேபா*3-

யி*டா#க9. காமராஜு1 93 ேவா*/க0$ Nபிரமணிய8 1 41
ேவா*/க0$ கிைட8தன.

காமரா5 அைம8த எ*/ேப# மதிாி சைபயி
ெகாட

சி. Nபிரமணிய8ைதC$ ேச#8 

காமராஜி ெப! தைமைய கா*3ய . சி. Nபிரமணிய2$

காமராஜுட ேச#

சிறத 2ைறயி

பணியா6றிய

அவ!ைடய உய#த

1ண8 1 எ/8  கா*டாக விள:கிய .
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ராஜாஜி 1954-இ

2தலைம)ச# பதவியி4!

விலக ேபாவதாக அறிவி8த ேபா ,

”அவ!1 அ/8தப3யாக அத பதவிைய8 திற$பட வகி1$ த1திC$, ஆ6றE$

உ9ள தைலவ# யா#?" எற ேக9வி தமி நா*3

எ.த . சி. Nபிரமணிய$,

டாட# Nபராய, ெஷ*3 - இவ#க9 ெபய# அ3ப*டன.

காமரா5 அேபா தா த$2ைடய மேலயா N6, பயண8ைத 238  ெகா/
தமி நா*/18 தி!$பி யி!தா#.

அவ!ைடய எணெம லா$ க*சி ேவைலயிேலேய இ!
2ைறயி

வததா , ந ல

மக01) ேசைவ ெச(ய>3ய ஒ! மதிாி சைபைய அைம8

வி*/,

அத மதிாி சைப1 பகபலமாக8 தா$ ெவளியி4!த ப3ேய ேவைல
ெச(யலா$ எ,தா நிைன8தா#. அ/8த மதிாி சைப அைம% ப6றி
ராஜாஜிைய கல

ஆேலாசி8தா#.

"இA$ இர/ I, மாத:க9 வைர இேபா 9ள மதிாி சைபேய ெதாட#
நடக*/$. அ/8தா6 ேபா

ப*ெஜ* >*ட$ வ!கிற . அ

23தபி க*சி8

தைலவ# ேத#தைல நட8தலா$" எ, >றினா# ராஜாஜி.

"ெரா$ப சாி; அ வைர பதவ8சல$, Nபிரமணிய$, ெஷ*3 - இத Iவாி
ஒ!வேர 2தலைம)சராயி!க* /$" எறா# காமரா5.

க*சி >*ட$ நடத ேபா
ஆனா

சி. Nபிரமணிய8தி ெபயைர ராஜாஜி பிேரேரபி8தா#.

ப*ெஜ* >* ட$ வைர இ

ெசா லவி ைல. காமரா5 எ.

இைடகால ஏ6பா/தா எபைத அவ#

"இத ஏ6பா*ைட இர/ மாத:க018தா

ஒ%ெகா9ள 23C$. அ%ற$ தைலவ# ேத#தைல நட8தி ஆக ேவ/$" எறா#.

ராஜாஜி க*சிைய) ேச#தவ#க9 இைத ஆ*ேசபி8தா#க9. இ! க*சிக0கிைடேய
எத) சமரச2$ ஏ6பட வி ைல. இதனா

ேத#தைல உடேன நட8தி வி/வெத,

காமரா5 23K ெச(தா#.

சி. Nபிரமணியதா 2தலைம)சராக வ!வா# எ, பல# எதி#பா#8தா#க9.
இத61 காரண$ ராஜாஜி மதிாி சைபயி

அவ!1 அ/8தப3யாக)

N,N,ேபா/ இய:கியவ# சி. Nபிரமணியதா. அ8 ட ராஜாஜியி அ%$,
ஆதரK$ இவ!1 இ!தன. அத மதிாி சைபயி

”பா%ல"ராக இ!தவ!$

சி.எ. தா. எனேவ அவ!18தா அ/8த மாைல எ, எ ேலா!$
எதி#பா#8தா#க9.

இத6கிைடயி

காமராஜி நப#க9 அவைரேய ேத#தE1 நி6க ேவ/ெம,

க*டாயப/8தினா#க9. சி. எ. O தைலைமைய வி!$பாதவ#க9 ெஷ*3யி
ெபயைர) ெசானா#க9. சில# Nபராயைன நி,8தலா$ எறா#க9. கைடசியாக
எத) சமரச2$ ஏ6படாததா

காமராஜு$, சி. எஸுேம ேபா*3யி*டன#.

ேபா*3யி

காமராஜுேக அதிக ேவா*/க9 கிைட8

தாேம 2த

அைம)சராக ேவ/$ எற ஆைச அவ!1 ஏ6படவி ைல. அவ#

நிைன8தி!தா

அத பதவிைய இத61 2ேப அைடதி!கலாேம!

க*சி8 தைலவராக ம*/$ இ!
நியமி8

ெவ6றி அைடத ேபாதிE$

ெகா/ 2தலைம)சராக ேவெறா!வைர

ஆ*சிைய நட8தி ெகா9ளலா$ எ,தா 2த4

காமரா5

எணினா#. 3 41
ேபா( த$2ைடய க!8ைத ேம4ட8திE$ ெசா 4 பா#8தா#. ஆனா

க*சி8

தைலவேரதா 2தலைம)சராக இ!க ேவ/$ எ,$, அத61) ச$மத$
இ ைல எறா

2தலைம)சராக வர>3ய ேவெறா!வைர8 ேத#ெத/8 

ெகா9ளலா$ எ, ேம4ட8தா# உ,தியாக) ெசா 4 வி*டா#க9.

ெசைன18 தி!$பி வத காமரா5 த$2ைடய நப#கைள கல
ஆேலாசி8தா#.

"ம,ப3C$ தைலவ# ேத#த

நட8 வைத நா:க9 வி!$பவி ைல. தா:கேள

2தலைம)சராயி!ப தா சாி" எ, அவ!ைடய நப#க9 >றி வி*டா#க9.

"அப3யானா

ஒ! நிபதைன" எறா# காமரா5.

”என அ ?" எ, ேக*டா#க9 நப#க9.

"நா அைமக ேபா1$ மதிாி சைபயி

எ இ<டப3தா மதிாிகைள)

ேச#8  ெகா9ேவ. அவைர ேபா/. இவைர ேபா/" எ, யா!$ ெசா ல
>டா . ச$மதமா?" எ, காமரா5 ேக*டா#.

"த:க9 இ<டப3ேய ெச(C:க9. தா:கேள 2தலைம)சராக வ!வ தா
2கிய$" எறா#க9 நப#க9. காமரா5 மதிாி சைபயி

ராஜாஜி மதிாி

சைபைய) ேச#தவ#க9 யா!1ேம இடமி!கா

எ, எ ேலா!$ அேபா

எதி#பா#8தா#க9.

காமரா5 2தலைம)சராக வத $ தம

மதிாி சைபயி

இ!பா#க9 எ, அறிவி8தா#. அத எ*/ ேபாி

எ*/ ேப#தா

ராஜாஜி மதிாி சைபைய)

ேச#தவ#க0$ இ!பா#க9 எறா#.

அேத மாதிாி ராஜாஜி எதி#% ேகா<3யி
த$2ைடய மதிாி சைபயி

கா:கிரைஸ எதி#8

தீவிரமாக இ!த ஒ!வைரC$

அவ# ேச#8  ெகாடா#.

வத தி!. எ. ராமசாமி பைடயா)சிையC$ அவ#

மதிாியாகினா#. இப3 எ ேலாைரC$ தி!திப/8 $ வைகயி
அைம8த

மதிாி சைப

அவ!ைடய திறைம1 ஓ# எ/8 கா*டாக அைமத .

காமரா5 2தலைம)சரான $ ச*டசைப விவகார:களி

அதிகமாக ஈ/படாம ,

அெச$ெபளியி

சைபயி

சி. Nபிரமணிய$ அவ#கைளC$, ேம

தி!. பதவ8சல$

அவ#கைளC$ 2கிய ப:ெக/க) ெச(தா#.

காமரா5 ஒப
ஆனா

ஆ/ கால$ இத ரா5ய8தி 2தலைம)சராக இ!தா#.

ச*டசைபயி

இரா . இதனா

அவ# எ.

ேபசிய

ஐதா, சத#ப:க01 ேம

அவ!1) ச*டசைப விவகார:களி

அAபவேமா , ஆ6றேலா

இ ைல எ, ெசா 4விட 23 யா . எ லா பிர)ைனகளிE$ உ9ள
சிக கைளC$, அவ6,1 மா6, என எபைதC$ அவ# ெதாி
ெகா/தா சைப1 வ!வா#. ஆனாE$ பதி
ஏ6, ெகா9ளாம

ைவ8 

ெசா E$ ெபா,ைப8 தாேம

ச*ட ஞான2$, வாதி1$ திறைமC$ ெப6ற

வழகறிஞ#களான சி. Nபிரமணிய8ைதC$, பதவ8சல8ைதC$ பயப/8தி
ெகா/ அவ#கைளC$ பிரகாசிக) ெச(தா#.

ச#கா# இயதிர:க9 சாிவர இய:1வதிE$ சிவ% நாடா 2ைறைய மா6றி
காாிய:க9 ேவகமாக நைட ெபற) ெச(வதிE$ காமரா5 தனிப*ட 2ைறயி
அகைற எ/8  ெகாடா#. ச#கா# அதிகாாிக9 ச* ட8ைத எ/8 ) ெசா 4
காாிய:க9 ேவகமாக நடப த61 2*/க*ைட ேபா/$ ேபாெத லா$.
"மக0காக) ச*டேம தவிர) ச*ட8 காக மக9 இ ைல" எபைத

அவ#க01 ஞாபகப/8தி, ச*ட8தி

2ரபா/ இ!தா

அைத மா6,வத61

26ப*டா#.

ஒ! சமய$ 2தலைம)ச# காமரா5 தமி நா*3
ெகா3!த ேபா

N6, பயண$ ெச(

அபள$ தயாாிபவ#க9 சில# அவாிட$ >*டமாக வ ,

அபள8 1 ம*/$ ஆ, ெப#ஸ* வி6பைன வாி ேபா/கிறீ#கேள, ம6ற
உணK பட:க0-ெக லா$ இர/ ெப#ெஸடதாேன? இ

என நியாய$

எ, ேக*டா#க9.

"அப3யா ச:கதி ? நா ெசைன1 ேபான $ இ
எ, அவ#க01 பதி

ப6றி விசாாிகிேற"

>றி வி*/ வதா#.

ெசைன18 தி!$பிய $ ச$பதப*ட மதிாிையC$, அதிகாாிகைளC$
>பி*/ விசாாி8தா#.

"ஆமா$, பாெக* ெச(யப*ட உணK பட:க01 ஆ, ெபாெஸ*
வி6பைன வாி எ, ச*ட$ இ!கிற " எறா#க9 அதிகாாிக9.

"பாெக* ெச(யப*ட உணK பட:க9 எ, ச*ட8தி
ேவ, வைக உணK பட:க018தா. அபள$ அதி

1றிபி*/9ள
ேசரா " எ,

விளகினா# காமரா5.

அ%றதா அதிகாாிக01 விஷய$ %ாித
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காமரா5 2தலைம)சராக பதவி ஏ6றதா

அவ!ைடய வாைக8 தர8தி

மா,த க9 எ K$ ஏ6ப*/ விடவி ைல. அேத ”2கா

ெபாிய

ைக" கத#) ச*ைடதா;

அேத பைழய B/தா ; அேத எளிய வாைகதா. ைக1 ஒ! "ாி* வா*)"
வா:கி ெகாடாரா? கிைடயா . ச*ைட ைப ெபாியதாக இ!கிறேத, அதி

ஒ!

மணிபா ைவ8  ெகாடாரா? கிைடயா . ேபாக*/$, ஒ! ெபௗட ேபனா?
I)!

"இப3 ைகக3கார:>ட இ லாம
ெதாிய ேவ/மானா

இ!கிறீ#கேள. எேபாதாவ

ேநர$

என ெச(B# க9?" எ, அவாிட$ ேக*ேட.

"க3கார$ எ 1? யாைர ேக*டாE$ ேநர$ ெசா றா:க" எ, பதி

>றினா#

காமரா5.

"2த

மதிாியாக இ!தீ#கேள, ச$பள$ வா:கினீ#கேள, அத பண8ைத என

ெச(தீ#க9?" எ, ேக*ேட.

"கா:கிர ேவைலயாக 3 41 ேபா( வதா

நாேன தா பிேள 3க*

வா:கி ெகா9ேவ. தாயா!1 மாத$ b,, b6ைற$ப
ெகா/ேப. அ%ற$ ஏ

'பா( ெசலK1

எனிட$ பண$?"

காமரா5 தி*ட8ைத) ெசய4

நிைறேவ6றிய ேபா

பதவிைய ராஜிநாமா ெச(தா# அ லவா? அேபா
ேபாயி!ேத. பிரயாண8தி ேபா

அவ# 2த

அைம)ச#

ஒ! 2ைற அவ!ட 3 41

அவைர ேக*ேட.

"இத8 தி*ட8தி ேநாக$ என? எத6காக பதவியி4!

விலகினீ#க9?"

"கா:கிரகார#க9 பல!1 பதவி ேமேல ஆைச வ */ . உய#த பதவியி
இ!கிறவ#கைள பா#8
நிைனகிறா:க. பதவி:கிற

8 தா2$ ஒ! மதிாியா வரJ$A அவ:க
மக01) ேசைவ ெச(யற 18 தா எகிறைத

மற டறா:க. இதனாேல கா:கிர க*சி ேவைல சாியா நடகாம
க*சி1$, மக0 1$ சாியான ெதாட#% இ லாம
இைத ப6றி ேபசறேபா , சில ேப# பதவியி 4!

ேபாயி/ .

ேபாயி/ . ேந!ஜியிட$
விலகி க*சி ேவைல

ெச(யJ$A ெசாேன. அவ!1 எ தி*ட$ ெரா$ப பி3)சி!த . எ 1$
ஒ! ”ெப#ெப3P" ேவJமி ைலயா? நாேம பதவியிேல உ*கா# கி*3!தா
நா$ ெச(யற

சாியா, தபா: கிற

நம1) சாியா %ாியா . அதனாேல

பதவியி4!

விலகி ேபா( பா#8தா தா சாியான "ெப#ெப3P"வா

இ!1$A ேதாணி)N. ேகா%ர8தி உ9ேள இ!

அைத அணா

பா#கிறைத விட, ெவளிேய ேபா(8 ;ர நிA பா#8தா

”கெர* ெப#

ெப3P" கிைட1$ இ ைலயா? அ காக8தா ராஜி நாமா ெச(ேத.

எ தி*ட8ைத ப6றி 1963 ஆக*ேல கா:கிர காாிய கமி*3யிேல ேந!ஜி
எ/8 ) ெசா 4 அ:கீகார$ வா:கினா#. அ 18தா ”காமரா5 தி*ட$A" ேப#
வத . அ%ற$ ெர/ மாச8 ெக லா$ 3 4 மதிாி சைபயிேல!
காபிென* மதிாிக0$, ரா5ய மதிாி சைபகளி4!

ஆ, 2த

ஆ,

மதிாிக0$ ஆக

ெமா8த$ பனிர/ ேப# ராஜிநாமா ெச(ேதா$."

"பதவியி4!கிறேபா உ:கைள பல ேப# வ
அவ:க0ெக லா$ ஏதாவ

சEைக ேக*3!பா:கேள.

ெச(தீ:களா?"

"எ:கி*ேட எ லா!$ வ!வா:க. ேபNவா:க. சEைக ேக*பா:க. நாA$
ெச(ேவ. ஊ!1 ெபா வான, மக01 ெபா வான சEைகயா( இ!தா
ெச(ேவ. ெசாத 2ைறயி

சEைக ேக*டா

எப3) ெச(ய 23C$? என1

எPவளK ேவ3யவ:களாயி!தாE$ நியாயமி லாத 2ைறயி
2ைறயி ேல, 23யா "Aதா பதி

ேக*டா , அ

ெசா 4 அA%ேவ. அ%ற2$ அவ:க

தய:கி8 தய:கி ேநர8ைத B பணா:கனா மணிய3)N அ/8தவ:கைள
உ9ேள வர) ெசா Eேவ.... ேவேற என ெச(யற ?"

"காமரா5 ந$மிட$ இPவளK அபாக ேபNகிறாேர. இPவளK ந*ேபா/
பழ1கிறாேர, அவாிட$, சமய$ பா#8
ெகா9ளலா$" எ, யாராவ

ெசாத காாிய8ைத) சாதி8 

எணினா

நி)சய$ அவ#க9 ஏமா

தா

ேபாவா#க9. காமராைஜ யா!$, எத) சமய8திE$ ஏமா6றிவிட 23யா .

அவ!1 நா/, Nததிர$, மக0ைடய ந வாK - இவ6றி
அகைற. 2த

தா எேபா $

மதிாியாக இ!தாE$, தைலவராக இ!தாE$, ெதாடராக

இ!தாE$ சிதைனC$, ெசயE$ மக018 ெதா/ ெச(வதி

தா.

2தலைம)சராக பதவி வகி8த ேபா

எைதC$ சிதி8 ) சீ#;கி பா#8 ,

பிர)ைனகளி தைமகைள c*பமாக %ாி

ெகாட பிற1தா அவ6ைற

நிைறேவ6,வத61 அAமதி வழ:1வா#. ேமெல.தவாாியாக பா#8
ெச(வெதபேதா, அவசரப*/ 23K எ/பேதா அவ# அகராதியி

ஒ! சமய$ ப 2தலாளிக9 சில# 1$பலாக வ

23K

கிைடயா .

"ப வி/$ ெதாழி4

அதிக

லாப$ இ ைல, ந<டதா அதிக$. வாிைய 1ைறக ேவ/$" எ, ெசான
ேபா , "ெரா$ப சாி. ந<ட$ எ, ெசா கிறீ#க9; ஒ% ெகா9கிேற.
அப3யானா

எத6காக ேமE$ ேமE$ '* ேக*பதி

கா*/கிறீ#க9? ந<ட8தி
பதி

இPவளK ஆ#வ$

நட1$ ெதாழிE1 இPவளK ேபா*3 எத61? எ,

ேக9வி ேபா*/ பிர)ைனயி ெமனிைய பி38

உEகினா#. அPவளKதா. வதவ#க9 பதி

ஓ# உE1

ெசா ல 23யாம

திணறி8

தி!$பி ேபா( வி*டா#க9.

இெனா! சமய$ ேகாய28;ாி

ம!8 வ க Yாி ஒ, திறக ேவ/$

எ,$, அத6காக ேகாைவைய) ேச#த சில பணகார#க9 இ!ப
நெகாைட த!வத618 தயாராயி!பதாகK$ ஒ! 1.வின# வ

ல*ச$ 'பா(
ேகாாிைக

வி/8தன#.

"இத8 தி*ட8 1 ெமா8த$ எPவளK பண$ ெசலவா1$?" எ, காமரா5
ேக*டா#.

"ஒ! ேகா3 'பா( ஆ1$. மி)ச பண8ைத) ெசைன) ச#கா# ெகா/க
ேவ/$. க Yாி நி#வாக8ைத இ!ப

ல*ச$ நெகாைட ெகா/பவ#க9 ஏ6,

நட8 வா#க9. Nகாதார மதிாி>ட இத8 தி*ட8ைத அ:கீகாி8

வி*டா#"

எறா#க9 வதவ#க9.
"ெரா$ப சாி, ச#காாிடமி!

எப

ல*ச$ 'பா( எதி#பா#கிறீ#க9,

இ ைலயா?" எ, ேக*டா# காமரா5.
"ஆமா$."

"எப

ல*ச$ ெகா/க>3ய ச#காரா

ஒ! ேகா3யாகேவ ெகா/க 23யாதா?

இA$ ஓ# இ!ப

ல*ச2$ ேச#8

"23C$."

"அப3னா ஒ! ேகா3ைய) ச#காேர ேபா*/) ச#கா# க Yாியாகேவ அைத
நட8திடலாேம! நீ:க எ 1 நி#வாக$ ெச(யJ$? இ

என நியாய$? உ:க

B*/1 வர வி!தாளி உ:க B*/) ெசலவிேல ப8திேல ஒ! ப:1
ெசலவழிகிறதா ெவ)N1ேவா$. அவ உ:க பண8ைத ெய லா$ எ/8 கி*/
B*/ நி#வாக8ைத8 தாேன நட8த6தாக) ெசானா

அ 1 நீ:க

ச$மதி]:களா?" எ, ேக*டா#.

அPவளKதா, அ%ற$ அத8 தி*ட8ைத ப6றி யா!ேம I)N விடவி ைல.

காமரா5 2த 2த

இத ரா5ய8தி 2த

ெசைன) ச*டசைபயி

அைம)சராக பதவி ஏ6ற ேபா

அவ#

அ:க8தினராக இ ைல. 3 4 பாரா0மற ெம$பராக8

தா இ!தா#. மதிாியாக வ!கிறவ#க9 ச*டசைப அ:க8தினராக
இ ைலெயனி , அ/8த ஆ, மாத:க019 ஏதாவ
நி, அெச$பிளி அ:க8 தினராக வரேவ/$ எப
வ!வ

Nலப$. ஆனா

அெச$பிளி8 ேத#த4
23C$. ஜனநாயக8தி

அ

ேத#த4

விதி. ேம சைப ெம$பராக

ஜனநாயக 2ைற1 அPவளK ெபா!8த$ ஆகா .

தா மகளி ேநர3யான க!8ைத அறி

ெகா9ள

அைசக 23யாத ப6,தE$, ந$பிைகC$ ெகாட

காமரா5 அெச$பிளி ேத#த4
எத8 ெதா1தியி

ஒ! ெதா1தியி

நி, ெவ6றி ெபறேவ வி!$பினா#. அப3யானா

நி6ப ? வி!

நக# அவ# ெசாத ஊ#. அ:ேக நி, ெவ6றி

ெப,வ தா வழக$. இ$2ைற அ$மாதிாி நி6பெதறா

ஏ6ெகனேவ அ:1

எ$.எ .ஏ ஆக உ9ள ஒ!வைர விலகி ெகா9ள) ெச(ய ேவ/$. அைதவிட ேவ,
எ:காவ

கா4யா1$ ஒ! ெதா1தியி

வி!$பினா#. 13யா8த$ ெதா1தியி
வ

நி, ெவ6றி ெப,வைதேய காமரா5
ஒ! தான$ கா4யாயி!ததா

அ:ேக

நி61$ப3 அத8 ெதா1திைய) ேச#தவ#க9 காமராைஜ ேக*/

ெகாடா#க9. காமரா5 ”சாி" எறா#. ேவெறா! ெதா1தியி
ெரா$ப ைதாிய$ ேவ/$. காமரா5 அத618

13யா8த$ ேத#த4 ேபா

ேபா( நி6பத61

ணிதா#.

தமி நா*3 கவன$ 2. $ அ:ேகதா இ!த .

தமி நா*3 கா:கிர பிரசாரக#க9 எ லா!$ 13யா8த8தி

ேபா( 2கா$

ேபா*டா#க9. திராவிட க*சிC$, 24$ W1$ காமராஜு1 ஆதரவாக
பிரசார$ ெச(தன. 23K? - காமராேஜ ெவ6றி ெப6றா#.

இத ரா5ய8தி 2த

அைம)சராக பதவி வகி8த காமரா5 மகளி

ேசைவகாகேவ அத பதவிைய வகி8தா#. ெசாத8தி

ஒ! B/ க*3

ெகாடாரா? கா# வா:கி ெகாடாரா? ைகக3கார$ உடா? ேபனா உடா?
பா:கி

பண$ ேபா*/ ைவ8தாரா? 2தலைம)சரா1$ 2% எப3 எளிய

வாைக நட8தி வதாேரா அப3ேய தா அJவளK$ மாறாம
வா

இறளK$

வ!கிறா#. மகளி வாைக8 தர$ உய#வத6காக பா/ப*/ வ!$

காமரா5 த$2ைடய வாைக8 தர8ைத உய#8தி ெகா9ள ேவ/$ எ,
எேபா ேம எணியதி ைல.
---------அதியாய 14

வரலா, க3ராத வைகயி , ேந!ஜிேய க/ விய1$ வண$ 1955-இ
நைடெப6ற

ஆவ3 கா:கிர. இத மாெப!$ மாநா*3 ெவ6றி1 Iலகாரண

%!ஷராயி!தவ# தி!. காமரா5.

இத61 2னா

டாட# அஸாாி தைலைமயி

ப#டா: ைமதான8தி

1927-

ெசைன எ.$U#

நைடெப6ற கா:கிர மாநா*/1$ ஆவ3யி

நைடெப6ற கா:கிர மாநா*/1$ இைடேய மைல1$ ம/K1$ உ9ள
வி8தியாச$ இ!த .

அத கால8தி

எ.$Uாி

நைடெப6ற கா:கிர மாநா*/1 Iலகாரண

%!ஷராக விள:கியவ# தி!. எ. சீனிவாச(ய:கா#. அவ!ைடய மகேள த6ேபா
dநிவாச காதி நிைலய8தி தைலவியாக உ9ள தி!மதி அ$%ஜ$மா9.

ஆவ3 கா:கிர வரேவ6% கமி*38 தைலவராக இ!1$ ெகௗரவ8ைத8 தி!மதி
அ$%ஜ$மா01 அளி8தத Iல$ தி!. எ. சீனிவாச(ய:காைர நிைனK >#
ெப!ைமப/8தினா# காமரா5. அைத ேபாலேவ த$2ைடய அரசிய

1!வான

தி!. எ. ச8தியI#8தியி ஞாபகா#8தமாக ஆவ3 கா:கிர நைடெப6ற
இட8 1 "ச8தியI#8தி நக#" எ, ெபய# T*3னா#.

ஆவ3 கா:கிரO தா %க ெப6ற ”ேசாஷ4ஸ பாணி ச2தாய$" எற
கவ#)சியான ெசா6ெறாட# பிறத .

அத மாநா*3 ேகாலாகலமான ஏ6பா/கைள க/ வியத ேந!ஜி, "இத
மாநா*3 இ8தைன சிற%க01$ காரண$, 2தலைம)ச# காமரா5 நிற
இட8தி

ஒ! நிமிஷ: >ட நி6காம

இ:1ம:1$ ஓ3யா3, எ லா

காாிய:கைளC$ தாேம கவனி8த தா!" எ, பாரா*3 ேபசியைத இத619
யா!$ மறதி!க மா*டா#க9.

காமராைஜ 1936 ஆ$ ஆ34!ேத ேந!ஜி அறிவா#. அத ஆ/ ேந!ஜி
கா:கிர தைலவராக ெசைன மாகாண8தி

N6, பயண$ ெச(த ேபா

தி!.

ச8தியI#8திC$ காமராஜு$ அவ!ட பயண$ ெச(தா#க9. 1949 -4!
கா:கிர காாிய கமி*3 அ:க8தின# எற 2ைறயி

ேந!ஜிைய அ3க3

சதி8  ேபN$ வா(% காமராஜு 1 கி*3ய . நாளைடவி
மதிபி

காமரா5 உய#

ேந!ஜியி

ெகாேட ேபானா#. ஆவ3 கா:கிரO ேபா

காமராஜி உைமயான மதி%, சதி, ஆ6ற , ெச வா1 எ லாேம எPவளK
ெபாியைவ எபைத ேந!ஜி ந1 %ாி

ெகாடா#.

ஆவ3 கா:கிரைஸ >*/வத6கான ஏ6பா/கைள) ெச(Cமா, ேந!ஜி த$ைம
பணி8தேபா
ஆவ3யி

காமரா5 தமி நா*3 கா:கிர தைலவராக ம*/ேம இ!தா#.

மாநா/ நைடெப,வத619 அவ# தமிநா*3 2தலைம)சராகK$

ஆகிவி*டா#.

ேந!ஜியி உ9ள8தி

வள#பிைற ேபா

வள#

ெகா3!த காமராஜி

ெப!ைம, திறைம ஆகியைவ ெய லா$ அவ# 2தலைம)ச# பதவிைய ராஜிநாமா
ெச(

வி*/8 த$ைம ேபாற I8த தைலவ#கெள லா$ க*சி ேவைலயி

ேவ/$ எற தி*ட8ைத அறிவி8த ேபா

எவெர* அளK1 உய#

அ வைர தமிநா*/8 தைலவராக ம*/ேம இ!

ஈ/பட
வி*ட .

வத சிவகாமியி ெச வ#

காமரா5 தி*ட8 1 பின# அகில இதிய8 தைலவராக மா,$ அளK1
உய#

வி*டா#

"ேந!K1 பிற1 யா#?" எற ேக9வி இத) சமய8தி தா எ.த . கா:கிர
தைலவ#க019 இத ேக9வி எ.த ேபாெத லா$, "இ

ப6றி காமரா5

என நிைனகிறா#?" எற ேக9விC$ அ8 ட எ.த . சLசீவ ெர*3,
நிஜ4:கபா, அ

யேகா<, காமரா5 ஆக நா வ!$ தி!பதியி

>3) சாமி

1$பி*ட பிற1 அத %ணிய தல8திேலேய நா*3 எதி#கால8ைத ப6றிC$
அவ#க9 ஆேலாசைன நட8தினா#க9. இத8 தி!பதி சதி%8தா இதிய
நா*3 அரசிய4

ஒ! ெபாிய தி!ப8ைதேய ஏ6ப/8தி வி*ட . இ ேவ

பினா ப8திாிைககார#களா

O3ேக* மீ*3: எ, வ!ணிகப*ட .

இத O3ேக*தா ேந!K1 பிற1 லா பக;# சாதிாிைய8 தைலவரா1$
பணியி

2கிய ப:1 வகி8த .

இத நா வ!19 தி!பதியி

எ.த இர/ 2கிய ேக9விக9 என

ெதாிCமா?

1. ேந!K1 பிற1 யா#?
2. அ/8த கா:கிர தைலவராக யாைர8 ேத#ெத/ப ?

தி!. சLசீவ(யா அேபா

கா:கிர தைலவராயி! தா#. அவ!1 பிற1.

வரேபா1$ தைலவ# ேத#த4
தைலவ# காமராஜா? அ

இ

%

இரடாவ

3 4யி

ேபா*3 எ K$ இ!க>டா . அத61 ஏ6ற

யேகாஷா?

ேக9விைய8 ெதாட#

எ.த ேக9வி.

>3ய கா:கிர காாிய கமி*3 >*ட8தி

இத61 விைட

கிைட8த . "காமரா5தா அ/8த கா:கிர தைலவராக ேவ/$" எ, ேந!ஜி
த$2ைடய வி!ப8ைத ெவளியி*டா#. அவ!ைடய வி!பப3 காமராைஜேய
அ/8த தைலவராக8 ேத# ெத/பெத, 23வாயி6,. இ

காமராஜு18

ெதாியா .
இ

ச$பதமான ேப)N அ3ப*/ ெகா3!தேபா

நா 3 41

ேபாயி!ேத. காமராஜுட சில நா*க9 ெம*ரா ஹKO

த:கியி!ேத.

அ)சமய$ அகில இதிய கா:கிர தைலைம பதவி1 யா# வர ேபாகிறா#க9
எப

ப6றி எ லா ப8திாிைககளிE$ ஊக:க9 ெவளியாகி ெகா3!தன.

நா*/ மக0$ யா# தைலவ# எபைத ஆவேலா/ எதி#பா#8  ெகா3
!தா#க9.

ஒ!நா9 காமரா5 அைறய காைல ப8திாிைககளி

ெவளியான ெச(திகைள

ப38  ெகா3!தா#.

அவாிட$ ெம வாக ேப)N ெகா/8 , "கா:கிரசி அ/8த தைலவராக)
சாதிாிைய ேபாடலாேம?" எேற நா.

"ேபாடலா$. ஆனா

அவ# ஒ% ெகா9ள மா*ேட:கிறாேர, என ெச(ய?

ம,ப3C$ அவைர பா#8  ேபசி ஒ% ெகா9ள) ெச(யJ$" எறா# காமரா5.

காைலயி

3ப சாபி/$ ேபா

இத ேப)N நடத . பக

காமரா5 ேந!ஜியி இ ல8தி4!

உணK1

ெம*ரா ஹKO618 தி!$ப வதா#.

அத619 காமரா5தா அ/8த தைலவ# எ, தீ#மானமாகி வி*ட .

"என இப3...." எ, நா இ.8ேத.

“என1 ஒ,$ ெதாியா . சLசீவ ெர*3C$ அ

ய ேகாஷு$ ேச#

காைத

க3)Nகி*3!தா:க. தி=#A ேந! எ ேபைர) ெசானா#. எ லா!$ ைகைய8
;கி* டா:க. நா என ெச(ேவ?" எறா# காமரா5,

”இைத ப6றி ேந!ஜி உ:களிட$ ஒJேம ெசா ல வி ைலயா?"

"அLசா, மாச8 1 2னாேல அவ# எைன ைஹதராபா8திேல சதி)சேபா
அைத ப6றி பிரதாபி)சா#. நா, "ேவடா$, அPவளK ெபாிய பார8ைத எ
தைல மீ

ைவகாதீ:கA ெசாேன. அேதா/ நா 2தலைம)ச# பதவிைய

ராஜிநாமா) ெச(தேத தமி நா*3

க*சி ேவைல ெச(யJ:கிற 18 தாA$

ெசாேன. அப N$மா இ! *டா#. அ

அவ# மனசிேலேய இ!தி!1$

ேபால இ!1. இப தி=#A இப3 ெசLN*டா#."

காமராேஜ தைலைம பதவி1 ஏ6றவ# எ, ேந!ஜி 23K ெச(தத61 என
காரண$? ஒறா. இரடா, எ8தைனேயா காரண:க9 :

1. காமரா5 தி*ட8 1 பிற1 அவ!ைடய %க நா*/ மகளிைடேய
இர*3பாக ெப!கியி!த .
2. பதவி மீ

அவ!18

ளிC$ ப6,த

3. 2தலைம)ச# எற 2ைறயி
கால$ மிக) சிறபாக,

இ ைல எப .

ெசைன ரா5ய8தி நி#வாக8ைத ஒபதா/

ய மாக நட8தி வத .

4. கா:கிர தைலைம பதவி1 ேபா*3யிறி8 ேத# ெத/கபட >3ய
த1தி அவ# ஒ!வ!ேக இ!த .
5. தம1 பிற1 கா:கிர தாபன8ைத ந ல 2ைற யி
ஆ6ற

நட8தி) ெச ல >3ய

உ9ளவ# எ, ேந!ஜி எணிய .

அ/8த கா:கிர தைலவ# காமரா5 எ, அறிவிகப*ட $ தமி மகளி
உ6சாக$ கைர %ர/ ஓட8 ெதாட:கிய .

%வேனNவ# கா:கிர மாநா*3

>3ய ஆயிரகண கான தமி மகேள அத61)

சா,.

1926 - இ

ெகௗஹாதி கா:கிர மாநா*3 தைலவராக8 தி!. எ.

சீனிவாச(ய:கா# ேத#ெத/கப*டா#. அத61 பி தமி நா*34!
காமராேஜ அத மாெப!$ பதவிைய வகிக8 ேத#ெத/கப*டா#.

%வேனNவாி

>3ய மாநா*3

தமிழிேலேய நிக8தினா#. க!8

காமரா5 த$2ைடய தைலைம ேப!ைரைய8
மிக அத) ெசா6ெபாழிைவ8 தமிழிேலேய

காமரா5 ப3க ேக*ட ப லாயிரகணகான தமி மக9 ெப! மகி)சி
அைடதா#க9. இத மகி)சி1 2*/க*ைட ேபா*ட

ேபா

ஆகி வி*ட

அ)சமய$ நிகத ஒ! நிக)சி.

அ தா அத மாநா*/1 வதி!த ேந!ஜியி உட
காரணமாக அவ# மாநா*/ பதE1 வர 23யாம

நிைல பாதிகப*/, அ

அவ!ைடய ஆசன$

கா4யாக இ!த . அைத கட ல*ேசாபல*ச$ மக9 ேசாக8
ெசற கா*சி எ மன க2 இன2$ அப3ேய நிழலா3
ெகா3!கிற .
-------------

ட தி!$பி)

அதியாய 15

காமராைஜ சதி8  ேபNவத6காக நா 3 4யி

சில நா*க9 த:கியி!தேபா .

அேநகமாக8 தின2$ அவ# B*/1 ேபா( வ

ெகா3!ேத.

ஒ! நா9 ேப)N வாகி

பழ$ ெப! தைலவ#கைள ப6றி அவ# என க!8 

ெகா3!கிறா# எபைத அறி

ெகா90$ ஆவ4 , "ராமசாமி நாயகைர

ப6றி நீ:க9 என நிைனகிறீ#க9?" எ, ேக*ேட

"சின ைபயனாக இ!தேபாேத நா அவைர பா#8தி!ேக. ஆனா
அPவளவாக பழக$ கிைடயா . ேநர3யா8 ெதாட#%$ கிைடயா . வி! நக!1
வ!வா#, பா#8தி!ேக. ெரா$ப OOய# ஆசாமி. சாிேயா தேபா. ைதாியமாக)
ெசா Eவா#. ெச(வா#. ஐ$ப8 திர3ேல ராஜாஜிைய சேபா#* பணினா#.
அப தி.2.க. பிாிLN*டா:க. நா(க# பரவாயி ேல, ச ேபா#* பறா!. தி.2.க.
தா ஆதரK ெகா/ப

கிைடயா

எ, ராஜாஜிேய எனிட$

ெசா 4யி!கா#."

"உ:கைள >ட அவ# 13யா8த$ ேத#த4 ேபா
உ:க ஆ*சிைய அச

சேபா#* பணினாேர!

தமிழ ஆ*சி" எ, அவ# ெசானா#, இ ைலயா?"

"ஆமா$; அவ!1 அேபா 3. எ$. ேக. ேமேல ேகாப$. எைன ஆதாி)ச 1
அ K$ ஒ! காரண$."

"நீ:க பதவியி4!தேபா அவ# எபவாவ

உ:களிட$ சிபாாிN1 யாைரயாவ

அAபியி!காரா?"

"கிைடயா ."

"அவைர8 தனியா) சதி)N ேபசியி!கீ:களா?"

"ஒ! 2ைற ெஜனர

ஆப8திாி1 எ ேகா ேபாயி!ேத. அப அவ!$ அ:ேக
நல$ ப6றி விசாாி)N*/ வேத ; அPவளKதா."

ப/8தி!தா#. உட

"எ. சீனிவாச(ய:காைர ப6றி என நிைனகிறீ:க?"

"அடாடா! எேப#ப*ட Wட#!" எ, >றிய காமரா5 உண#)சி வசப*டவரா(
இர/ ைககைளC$ ;கி கா*3, "ஆகா!" எ, T9 ெகா*3 வியெபா4கைள
உதி#8

வி*/) ெசானா#.

"அத கால8திேல Nபா< ேபா, சீனிவாச(ய:கா#, ேந! - இவ:க ஆர$பி)ச
”இதியா W" ெகா9ைக என1 ெரா$ப பி3)சி!த . நாA$ அைத ஆதாி)ேச.
ஆனா எத ெகா9ைகC$ காதிஜிைய எதி#க வதா
வரா . அ

"1929-இ

எனா

அேதா/ ேசர என1 மன$

23யK$ 23யா ..."

கா:கிரO4!

விலகி வி*டா# சீனிவாச( ய:கா#. அவைர ம,ப3C$

கா:கிரN19ேள ெகா/ வரJ$A அேபதவாதிக9 சில# 2ய6சி பணா:க.
நா அ 1 ஒ8 ைழ)சா, அ(ய:கா# ம,ப3C$ கா:கிர பிரசிெடடா
வ டலா$A ெசானா:க. அவேர எ கி*ேட வ

நா ேக*ேட, ”நீ:க கா:கிரN19ேள வ
காதிைய எதி#ேபA ெசானா#. அ
எதி#கிற :கிற

ேபசினா#.

என ெச(ய ேபாறீ:க”A.

என1 பி3க ேல. காதிைய

நடகாத காாிய$, அ 1 நா உடபட மா*ேட"A

ெசா 4 அAபி)N*ேட."

"ேந! - பேட

இவ:க ெர/ ேப!19ேள அ3க3 தகரா, நட1மாேம; அ

உ:க018 ெதாிCமா? அ 1 என காரண$?" எ, காமராஜிட$ ேக*ேட.

"ெஜலசிதா காரண$. காதி இ!கிற ேபாேத அவ: க019ேள இத *ரபி9
ஆர$பமாயி*/ . அப வ ல பா(, ராஜாஜி. ராஜ பா%, பஜா5, இA$ ஒ!8த#
ஆக அLN ேப# - அவ:கைள பLசபாடவ:கA ெசா E வா:க. அLசாவ
ஆ9 யா!A ஞாபக8 1 வர ேல..."

"கி!பளானியா?"

"ஊஹு$, ேவ, யாேரா ஒ!8த# - ச*/A ஞாபக8 1 வரேல. அவ:க அLN
ேப!$ காதிஜி பா4Oைய அப3ேய பிப8தறவ:க. ேந! அப3 இ ைல.
இைளஞ#கைள8 தி!பி ஒ! ”Wட#ஷி ] *" பணிகி*/ வதா#. 1930-இ
அவ# கா:கிர தைலவ#. 2ப8திர3ேல ெஜயிE1 ேபானா#.
2ப8தLசிேலC$ ேபா( வதா#. அத வ!ஷ8தி
ஆனா#. அவ# இரடாவ

லேனா கா:கிர தைலவராக

தடைவயாக8 தைலவரா( வர >டா A சில#

ெசா 4 பா#8தா:க. காதிஜி ேக*க ேல.

ேந!ஜி த$2ைடய தாயா#, தைத, மைனவி எ லாைரC$ இழ

வி*3!த சமய$

அ . அபேவ அவ# 26 ேபா1வாதி. இப அவ# மக0$ தைன 26ேபா1வா
திA ெசா 4 ஏமா8திகி*3!கா:க. இ

ேவேற... அ

கிடக*/$. 1920-ேல

க Yாிைய வி*/ ெவளிேய வத ஒ! ெச* காதிைய) N8தி) N8தி வதா:க. அேத
மாதிாி 1930 இேல வத ஒ! ெச* ேந!ைவ) N8தினா:க (ேமஹரா4. ஜயபிரகா<
ேபாறவ#க9 அபேவ ேந! பல8ைத வ லபா( உைடக பா#8தா#. காதிஜி
விட ேல. C8த$ ஆர$பி)சKட வ லபாயி ைக ஓ:கி வி*ட . இைளஞ#க9
>ட அவ# பக$ ேச# *டா:க.

47 - இ

Nததிர$ வத . ேந!ஜி பிரதமரானா#. வ லபாைய க*ேரா

பண

நிைன)சா#. 23ய ேல. தகரா, வள# கி*ேட இ!த . இவ:கைள) சமரச$
பணி ைவகிறேத காதிஜி1 ேவைலயா ேபா)N. தின$ சாய: கால$ பிரலா
மாளிைகயிேல இவ:க ெர/ ேபைரC$ >*3 வ)N அவ# சமரச$ பணி
ைவபா#. அ 1 2னா3 120 வயN வைர வாேவA காதிஜி ெசா 4
ெகா3!தாரா? அ%ற$ ெச8  ேபானா ேதவலா$A >ட) ெசா ல
ஆர$பி)N*டா#.... சாி ; ேநரமாகிற : ேலாக சபாK1 ேபாகJ$. ரா8திாி1
ம,ப3C$ பா#கலாேம!" எ, எ.தா# காமரா5.

"ேலா சபாவிேல இைற1 அப3 என 2கிய$?" எ, ேக*ேட.

"அ:ேக பதவிகாக அப3C$. இப3Cமா இ!1$ சில# எைன) சதி8 
ேபசJ$A நிைனகிறா:க. அவ:க எ B*/1 வர23யா . அப3ப*டவ:க0$ எைன பா#8  ேபச நா சத#ப$ ெகா/க ேவ டாமா?
அ 1) சாியான இட$ ேலா சபா ெலௗLNதா. அத இட8திேலதா யா#
ேவணாE$, யாைர ேவணாE$ ெபா வா சதி)N ேபசலா$" எ, அ#8த
%<3Cட சிாி8  ெகாேட எ.தா# காமரா5. நா %னைகCட விைட
ெகா/8ேத.
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3 4யி

இெனா! நா9. பத#க9 பகவாைன) சிெகன பி38த

ேபால நாA$

காமராைஜ) "சி"ெகன பி38  ெகா/, "ேபான ேத#த ேல கா:கிர ேதா வி
அைடLச 1 என காரண$A நிைனகிறீ:க?" எ, ேக*ேட.

"சாியான வாாிN இ ேல. அாிசி கிைடக ேல. கா:கிரஸு19 Uச , ெபாறாைம
வள# */ ."

”அ/8த ேத#த ேல கா:கிரஸு1 எ8தைன >ட கிைட1$?"

"b6ைற$ப

e* வி3ேக* கா:கிரஸு1 நி)சய$ கிைட1$. பிரசார$

ேபாதா . இA$ ந லா ெச(யJ$."

”நில ப*டா ெச(யற

ப6றி உ:க க!8

என?"

"ஊாிேல தனியா நில$ இ!தா எ லா க*சிC$ ேச#

நிலமி லாதவ:க எ8தைன

ேப# இ!கா:கA 4* ேபா*/. ஆ01 இPவளK நில:கிற 4*ைட)
ச#கா!1 அAபினா ப*டா ேபா*/ ெகா/கலா$."

"பணகார:க ெரா$ப ேப!1 நில8ைத ெகா/8 * டா:களாேம?"

"ெகா/க ேல ; அவ:கேள எ/8 கி*டா:க.... நில8 1 உ)ச வர$% இ:ேக

பதிைன

ஏக#A ெவ)சி!கா:க. ேகரளாவிேலC$ பதிைன

ெவ)சி!கா:க. இ
அ

பதிைன

சாியி ேல. ேகரளாவிேல ஐ

ஏகாA

ஏக# நில$ இ!தா இ:ேக

ஏக# நில8 1) சம$. அப3 வி8தியாச$ இ!க)ேச, இ:ேக,

அ:ேக ெர/ இட8திேலC$ பதிைன

ஏக# e4: எப

எப3) சாியா1$?"

"அைத வி/:க. ஒ! தமிழ# இத நா*3 பிரதம மதிாியா வர 23Cமா?"

"23C$. ஆனா இப 23யா ; அ 1) சாியான Tநிைல இ ைல. நா
கா:கிர பிரOெட*டா இ!க >டா A இதிரா காதி நிைன)சா:க.
ெமாரா#ஜி ேதசாC$ நிைன)சா#. இதிேல அவ:க ெர/ ேப!$ ஒJ!"

"ஜனநாயக8 1 ஆப8 , இதியாK1 ஆப8

- இத இர34! $

ேதச8ைத காபா8தJ$A ெசா றீ:கேள, அத ஆப8

எப3, எத உ!விேல

வதி!1A ெசா ல 23Cமா?"

"இத நா*3ேல பிரதமைர விைல1 வா:கலா$. ஜன நாயக8ைதC$ விைல1
வா:கலா:கிற நிைலைம இேபா வ கி*3!1. இைதவிட ந$ம நா*/1
ேவேற என ஆப8

ேவJ$? ம!

ெர3ேலC$ ெரா$ப ஊழ

க*ேரா , சிெம* க* ேரா

- இத

நடகிற . ல*ச$ ல*சமா பண$ %ர0 .

ஏராளமான ெவளிநா*/ பண$ ந$ம நா*3ேல நடமா/ . இத பணெம லா$
ந$ம அரசியைல பாழ3காதா? இத மாதிாி அநிய நா* / பண$ ந$ைம
ஆ*3 பைட)சா ந$ம நா/ ”B"காக8 தா ேபா1$. ர<ய பண$, அெமாிக
பண$ ெர/ேம த%தா. இதனாேல ந$ம Nததிரேம ேபாயி/ேம! இைறய
அரசிய ேல 2த
ஜாதி ம8த

இட$ பண8 18தாA ஆயி*/ . அ 1 அ%றதா

எ லா$. க$Zனி* க*சி:க ேவேற, இதிேல வல

க$Zனி*டா தா ஆப8

அதிக$A நா நிைனகிேற. அவ:க018தா

ர<ய பண$ ெரா$ப கிைட1 . அ

ந$ நா*ைட ெரா$ப ெக/1 . இைத

கவ#ெம* பா#8 ) சீகிரமா நி,8தJ$, நம1 இெத லா$ ெதாிC . ஆனா
நா$ என ெச(ய 23C$? அய

நா/க01 இ:ேக எ 18 தனியா ஒ! வ#8தக

அதிகாாி? ர<யாதா எ லாேம அரசா:க வழியா நடகJ$A ெசா Eேத,
அவ:க ம*/$ இ:ேக நட8தற சில சாமாக9 வியாபார8ைத ேட* 3ேர3:
கா#பேரஷ வழியா நட8த >டாதா? தனிப*ட ஆ0:க01 ஏ

ெகா/கJ$? க$Zனி* பல$ அதிகமானா

இதிரா ேகபிென*ேல கீ

ெபாOஷைனெய லா$ க$Zனி* எ/8 1வாேன....? அ%ற$ சிெம*
க*ேரா

இ!தேபா சிெம* ெத6ேக இ!

இ!த . ரயி

வடேக ேபா(கி*/

சா#5 அரசா:க$ ெகா/8த . இதனாேல அ:ேக

இ!கறவ:க01 அதிக லாப$ ச$பாதிக 23ய ேல. பண$ ெகா/8
க*ேரா

3

பண வ)சா:க. வடேக சிெம*/1 ஷா#*ேட5 வத . ந ல

லாப$ ச$பாதி)சா:க.

ம!

விைல 1ைற%$ அப38தா. அவசியமான ம!

விைல ஏறி ேபா)N ;

ேதைவயி லாத ம! க9 விைல ம*/$ 1ைறLN . இதிேல யா!1 லாப$?
ம!  க$ெபனிகார#கேள பண$ ெகா/8

ெச(த ேவைல இ . இத

பணெம லா$ எ:ேக ேபா1 A ெதாியJ$..... இைதெய லா$ எப38
த/கிற ? எ லா!$ ஒJ ேசரJ$. இத ஆப8ைதெய லா$ எ/8 )
ெசா 4 பிரசார$ ெச(யJ$. ப8திாிைககெள லா$ இதிரா காதிைய ச ேபா#*
பJ . ேர3ேயா அவ:க ைகயிேல இ!1 . பிர இ!1 . பிற1 எப3
பளி ஒபினிய உ!வா1$?

”நா$ எPவளK ேபசினா8தா என? ஆயிர$ ேப# ேக*பா:க, அPவளKதா.
அ ேவ ேபப#ேல வதா ல*ச$ ேப# ப3பா:க. ேபப#ேல வதைத
ெவ)Nகி*/ அ%ற$ ப8

ல*ச$ ேப# ேபNவா:க. நா$ ேபசற

ேபப#ேல

வரா*டா எப3?"

ப8திாிைககளி சதிைய ப6றி காமரா5 இப3) ெசான $ நாA$ ஒ!
”ப8திாிைகயாள" எற 2ைறயி

எ உ9ள$ ெப!மித8தா

நிைறத . அ/8த

ேக9விைய நா ேபா/வத619, "தைலவ# இ!கிறாரா? எ, ேக*/ ெகாேட
யாேரா ஒ! பிர2க# உ9ேள வரேவ, "இேதா வ

வி*ேட!" எ, காமரா5

எ.தா#. வதவ# யா#? எ, நா கவனிபத619 இ!வ!$ என1 2 ைக
கா*3 ெகா/ ெவளிேய நடதா#க9.

எப3யி!1$ என1? - ந ல ஒ!
%8

பறிC$ கைதயி கைடசி க*ட8திE9ள

ல:1$ அ8தியாய8ைத பரபர%ட ப38  ெகா3!1$ ேபா .

யாேரா வ
வி*ட

எ ைகயி4!த %8தக8ைத8 த*3 பறி8  ெகா/ ேபா(

ேபா

இ!த .
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சில ஆ/க01 2 ஒ! நா9 வி!

நக!1) ெச, காமராஜி தாயா#

சிவகாமி அ$மாைள பா#8  ேபசி வி*/ வேத. அேபா
”காமரா5 தி!மண$ ெச(

ேப)N1 ேப)N

ெகா9ளவி ைலேய" எற 1ைறைய அவ#

ெவளிப/8தி ெகாேட இ!தா#.

"உ:க மகைன ப6றி நாேட ெப!ைமப/ேத, அத6காக நீ:க சேதாஷப/B:களா ! க4யாண$ ெச(

ெகா9ள வி ைலேய எ, இப3

1ைறப/B:களா?" எேற நா.

"நா*/1 ராஜாவானாE$ தா(1 பி9ைளதாேன? என1 1ைற
இ!காதா(யா?" எறா# அவ#.

"ேவ, ஏதாவ

"இ:ேக வதா

1ைற உடா உ:க01" எ, ேக*ேட.

ஒ! நிமிஷ$ நி6கமா*டானயா உ9ேள cைழயற ேபாேத,

என$மா ெசௗகியமா?"$பா. அப3 ேக*/கி*ேட உ9ேள வ!வானா?
வத Nவ*ேடாேட, அப3ேய ெத! பகமாக8 தி!$பி நட கி*ேட நா
வேர$மாA ேபாயி/வா. எ மகைன இத நா*/1 உைழக
ஒபைட)N*ேட. சின வயசிேல!ேத அவ B/ த:கினதி ைல. அவA1
ஒ! க4யாண8ைத) ெசLN கணாேல பா#8 டJமA நாA$ எPவளேவா பா/
ப*/ பா#8ேத. 23யேல. அ தா 1ைற!"

”உ:க9 ெசலK1 பண$ அA%கிறாரா?

"அAபறா. அவேன அAப மா*டா ; தA<ேகா3 நாடா# Iலமா8தா
அA%வா. அவ# b, 'பா அA%வா#. இ:ேக நாE ேப# உ*கா#

சாபிடJேம! இத விைலவாசியிேல b, 'பா ப8 மா? நீ:கேள ெசா E:க."

"ெம*ராN1 ேபா( மககி*ேடேய இ! /:கேள..."

"ந லா இ!க வி/வாேன...? ஆவ3 கா:கிரO ேபா

ேபாேன. ெர/ நா9

த:க விடேல. ஊைர) N6றி கா*ட ஏ6பா/ பணா ; பா#8ேத. "எ லா$
பா#8தா)N இ ைலயா? %றப/ வி!

நக!1A ரயிேல6றி வி*/*டா. நா

ெசான ேப)ைச ேககற பி9ைளயா# அவ? காமராசாA நாேட அவைன8
தைலயிேல ;கி வ)Nகி*/ >8தா/ . அ ேல என1 சேதாசதா.
இ!தாE$..."

"சின வயசிேல அவைர நீ:க ப9ளி>ட8திேல ப3க ெவ)N B*3ேலேய
மடகி ேபா*/ வள#8தி!கJ$."

" ந லா8 த:1வாேன B*3ேல! ம ைர உடா, மனா#13 உடாA
ஓ3கி*ேட இ!பா. ெகாLச$ அாிசிC$, ப3 ெந(C$ ெகா/8  ப3%)
ெசா 4 ெகா/க வா8தியா! >ட வ)ேசா$. ப3)சானா? இ ேல! இத நா* 3ேல
ப3காத பி9ைள:கேள இ!க >டா A இப ெசா றா. ஊ# ஊரா
ப9ளி>ட$ க*3 பி9ைள:கைள ப3க ைவகறா."

சி, வயதிேலேய B*ைட மற

நா*/1 உைழபதிேலேய நா*ட$ ெகாட

காமரா5 1921-ஆ$ ஆ/1 பிற1 2. ேநர கா:கிர ஊழியராகேவ மாறி
வி*டா#. உ8திேயாக$, தி!மண$ - இPவிர/$ த$2ைடய ேபா11 ஒ8
வரா

எ, 23K ெச(த அவ#, அைவ ப6றிய சிதைனேக இட$ த!வதி ைல.

யாராவ

அத ேப)ைச எ/8தாE$, "அெத லா$ எ 1....? $... அ%ற$?"

எ, ேப)ைச மா6றி வி/வா#.

வி/தைல ேபாரா*ட:களி

2. I)Nட ஈ/ப/வத61 2னா

சில நா*க9

அவ# இஷெர ஏஜடாயி! தா#. ஆனா , அத ேவைலைய அவ# ெவ1
சீகிர8திேலேய வி*/ வி*டா#. பண$ ச$பாதிபதி
”அரசிய

அவ!1 நா*ட மி ைல.

ேவைலேய த$2ைடய ேவைல, ேதச நலேன த$2ைடய நல" எ, க!தி

ஒPெவா! வி/தைல ேபாரா*ட8திE$ கல

ெகா/ சிைற1) ெச வைதேய

ெதாழிலாக ெகாடா#.

காதிஜியி ஒ8 ைழயாைம இயக8தி ேபா

இத நா*3

சிைற1) ெச ல8 தயாராயி!தா#க9. அேபா
ேபா மான இடமிைமயா

சிைற)சாைலக9 நிர$பி

பிாி*3< ச#கா# பலைர ைக

ைவ8தி!த . இத நிைலயி

38  ெகா3!தா#க9.

காமராஜு$ ஒ!வ#. இத) சமய$ பா#8  காதிஜி ஒ8 ைழயாைம

இயக8ைத நி,8தி விடேவ, பல# உ6சாக$ இழ
ஜி லாவி

ெச(யாமேல வி*/

சிைற1 ேபாகK$, வி/தைல இயக8தி

ஈ/படK$ கா:கிர ெதாட#க9 நாெட:1$
அவ#களி

பல ல*ச$ மக9

வி*டா#க9. ராமநாத%ர$

இரேட ேப#தா ைகதானா#க9. காமரா5 ைகதாகவி ைல.

ேபாரா*ட$ நி, வி*டதா

ஊழிய#க9 ேசா#வைட

அ:க:ேக க90 கைட மறிய
நி#மாண8 தி*ட பணிகளி
ெதாட#க01) சிறி
க90கைட மறிய4

எபத6காக

ெச(ய8 ெதாட:கினா#க9. காதிஜியி

அ K$ ஒ,. இத மறிய

ஆ,த

ஏ6ப*ட . தமி நா*3

2னணியி

இட:க01) ெச, ைக

விட >டா

ேவைலயினா
ம ைர நகரதா

நிற . கா:கிரகார#கைள மறிய

ெச(வைதவிட ஒேர இட8தி

ெமா8தமாக மடகி பி38  ெகா/ ேபா( வி/வ

ெச(C$

அவ#க9 எ லாைரC$

ந ல

எ,

எணினா#க9 ம ைர ேபாWசா#. இத6காக கா:கிர அEவலக8 ேக
ெச, அ:கி!த கா:கிரகார#க9 அ8தைன ேபைரC$ ைக
ஏ6றி ெகா/ ேபானா#க9. ேபாWசா# ேபான சமய8தி
அEவலக8தி

இ ைல, சில நிமிட:க01 2னா

இ!தா#. தி!$பி வ

பா#8த ேபா

ெச(

லாாியி

காமரா5 கா:கிர

தா அவ# ெவளிேய ேபா(

எ லா கா:கிரகார#கைளC$ ேபாWசா#

அைழ8  ெகா/ ேபா( வி*டா#க9 எபைத அறி

அவ# மிகK$

வ!8தப*டா#.

பிற1, "நாக%ாி ெகா3 ேபாரா*ட$" எற ெபயாி

ஓ# இயக$ நைடெப6ற .

அ:ேக ஒ! 1றிபி*ட ெத! வழியாக8 ேதசிய ெகா3ைய பி38 ) ெச ல
>டா

எ, ேபாWசா# தைட உ8தரK ேபா*டத விைளவாக எ.த ேபாரா*ட$

இ .

ஒ8 ைழயாைம இயக$ நி, ேபான ஏக8தி

ேசா#வைட

ேபாயி!த

கா:கிரகார#க01$, காமராஜு1$ நாக%ாி ெகா3 ேபா# ெப!$
ஊக8ைதC$, உ6சாக8 ைதC$ உடாகிய . நா*3 எ லா இட:களி4!

ெதாட#க9 நாக%ாிைய ேநாகி %றப*டா#க9. காமரா5 N$மா இ!பாரா?
பலைர) ேச#8

நாக%ாி1 அAபி ைவ8தா#. அ/8தா6 ேபா

இெனா!

>*ட8ைத) ேச#8  ெகா/ தா2$ %றபட தி*டமி*/ ேவைல ெச(
ெகா3!தா#. இத619 நாக%ாி ேபாரா*ட8தி

சமரச$ ஏ6ப*/ வி*டதா

அேபா $ காமராஜு1) சிைற ெச E$ வா(% கி*டாமேல ேபா( வி*ட .

பின#, ெஜனர

அவாாி எற ேதசபத# நாக%ாியி

நட8தினா#. ெத!வி

வா9 ேபாரா*ட$ ஒைற

வா9 எ/8  ேபாக அAமதி ேவ/$ எ, ச*ட8ைத

மீ,வேத அத ேநாக$. அேத மாதிாி ேபாரா*ட$ ஒைற ம ைரயிE$ நட8த
ேவ/ெம, கா:கிரஸா# தீ#மானி8தா#க9 1927 -ஆ$ ஆ3
ேசாமயாஜுE தைலைமயி

ேதசபத#

ப*டா க8திக9 தா:கி ஊ#வலமாக) ெசறா#க9.

இத இயக8தி61 காமரா5தா ஐ

ப*டா க8திக9 தயா# ெச(

ெகா/8தா#. இேபா $ ேபாWசா# இவ#களி

யாைரCேம ைக

ெச(யாம

வி*/

வி*டா#க9. காரண$, அேபாைதய ச*ட மதிாியான சி.பி. ராமசாமி ஐய# ெச(த
T)சிதா. ம ைரயி
ெச(தா

யாைரC$ ைக

ெச(ய அவ# வி!$பவி ைல. ைக

அத இயக8 1 வE ஏ6ப*/ வி/$ எபத6காக அவ#, ”ெத!வி

ப*டா க8தி எ/8 ) ெச ல மலபாாி

ம*/$ தா அAமதி ெபற ேவ/$. ம6ற

இட:க01 அAமதி ேதைவயி ைல" எ, >றி வி*டா#. அதனா

அத

இயக$ ஆர$ப8திேலேய பிNபிN8  ேபாயி6,.

இத61 அ/8த ேபாரா*ட$ ெசைனயி

நடத . மK*ேரா3E9ள நீ

எற

ெவ9ைளகார சிைலைய அ%றப/8த ேவ/$ எபத6காக நடத
ச8தியாகிரக ேபாரா*ட$ அ . 1857 - ஆ$ ஆ3
எ, ெசா லப*ட 2தலாவ

Nததிர C8த8தி

நடத சிபா( கலக$

ெஜனர

நீ

எபவ

இதியைர) சி8திரவைத ெச(தா. அத ெகா3யவA1 மK*ேரா3

சிைல

ஒ! ேகடா? ”அத) சிைலைய அ%றப/8திவிட ேவ/$" எ, ெகாதி8
எ.தா#க9 பல#. அத6காக) ச8தியாகிரக$ ெச(தவ#களி

ெப!$பாேலா#

தடைன ெப6,) சிைற1$ ேபா( வி*டா#க9. எLசியி!தவ#க9 காமராஜு$
இA$ சில!தா. காமரா5 அத இயக8ைத8 ெதாட#

நட8த வி!$பினா#.

மகா8மா காதிஜியிட$ ெச, விஷய8ைத விளகினா#. மகா8மாK$ ”நீல
சிைலைய அ%றப/8த ேவ3ய தா" எ, >றி, அத இயக8
த$2ைடய ச$மத8ைத8 ெதாிவி8
இயக$" ெதாட#

நட

பகி<காி1$ ேவைல வ

18

வி*டா#. ஆயிA$ "நீல சிைல ஒழி%

ெகா3!த ேபாேத ைசம கமிஷைன
வி*டதா , அத) சிைல எதி#% இயக8ைத

ெகாLச$ த9ளி ேபா/$ப3 ஆகி வி*ட . இPவளK ேபாரா*ட:களி

தீவிரமாக

ஈ/ப*/$ சிைற1 ேபாகா மேல தபி8  ெகா3!த காமரா5 கைடசியாக
1930 ஆ$ ஆ3 தா சிைற8 தடைன ெப6றா#.
-------------அதியாய 18

காதி மகா 1930 ஏர4

உ% ச8தியாகிரக$ ெச(வத6காக8 த3 யா8திைர

%றப*டா#. காதிஜிைய ேபாலேவ ராஜாஜிC$ தி!)சியி4!

சில

ச8தியாகிரகிகைள அைழ8  ெகா/ ேவதாரய8 1 உ% கா()ச
%றப*டா#. நாெட:1$ உ% ச8தியாகிரக இயக$ ெப!$ எ.)சிைய
உடாகிய . ஆயிரமாயிர$ ேதசபத#க9 இத இயக8தி

கல

ெகா/

சிைற %1தா#க9.

காமராஜு$ உ% ச8தியாகிரக8தி
இயக:க9, கிள#)சிகளி

ஈ/ப*டா#. அ

வைர பல ேபாரா*ட:க9,

தீவிர ப:1 ெகா/ ேவைல ெச(

வத காமராைஜ)

N$மா வி*/ ைவ8தி!த ேபாWசா# அவ# உ% ச8தியாகிரக$ ெச(த உடேன
ைக

ெச(

இர/ வ!ட) சிைற8 தடைனC$ வா:கி ெகா/8

காமரா5 சிைற1) ெச வதி

அவ!ைடய 1/$ப8தின!18

வி!பமி ைல. ”கா:கிர ேவைலகளி

வி*டா#க9.

ளிC$

ஈ/பட ேவடா$. சிைற1 ேபாக

ேநாி/$" எ, அவ#க9 அவைர ஏ6ெகனேவ எ)சாி8தி!தா#க9. அவ#க9
ேப)ெச லா$ காமரா5 காதிேலேய விழவி ைல.

உ% ச8தியாகிரக$ ெச(

காமரா5 ”இர/ வ!ட) சிைற வாச$ ெப6,

வி*டா#" எற ெச(திைய ேக*ட $ அவ!ைடய பா*3 தி!மதி பா#வதி அ$மா9
ெப!$ அதி#)சி1 ஆளானா#. அத அதி#)சி காரணமாக அவ# த$ Nய நிைனைவ
இழத ட ேபN$ சதிையC$ இழ

வி*டா#.

ேபர காமராஜிட$ பா#வதி அ$மா9 ைவ8தி!த அளவ6ற அேப இத61
காரண$. தம1 பிறத I, 1ழைதக0$ இற

வி*டதா , 1/$ப வழி

அ6,விட >டாேத எபத6காக காமராஜி தைதைய அவ# த8

எ/8 

ெகாடா#. த$2ைடய த8  பி9ைள1 பிறத அ!ைம) ெச வ தி!மண$
ெச(

ெகா9வா, 1/$ப$ ெப!1$ எ, அவ# ெசா 4 ெகா3!தா#. அத

ந$பிைக சித,$ வைகயி

காமரா5 சிைற ெசற அதி#)சிைய அவரா

தா:கி

ெகா9ள 23யவி ைல; I#)ைசC6, ப/8த ப/ைகயாகி வி*டா#.

காமராஜு1 இத) ெச(திைய) ெசா வத6காக அவ!ைடய உறவின#களான
ைரசாமி நாடா!$, தA<ேகா3 நாடா!$ ெப லாாி சிைற1) ெசறா#க9.
அவ#கைள க ட $, "எ:ேக வதீ#க9?" எ, ேக*டா# காமரா5.

"உைன பா*3யா# பா#க ேவ/மா$. ப/8த ப/ைகயாக கிடகிறா#.
பேரா4

அைழ8 ) ெச ல வதி!கிேறா$. அத6கான உ8தரK >ட வா:கி

வி*ேடா$" எறா#க9 வதவ#க9.

"நா வர 23யா . பேரா4

ெச, வ!பவ#க9 ேயாகிய ெபா,பானவ#க9

எற ந6சா*சி ப8திர$ ேக*பா#க9 சிைற அதிகாாிக9. அ$மாதிாி ெச(வ

எ

ெகா9ைக1 விேராதமான " எ, >றி, வதவ#கைள8 தி!பி அAபி வி*டா#
காமரா5.

பின#, ஓரா/ கால$ கழி8

காதி இ#வி உட ப3ைக ஏ6ப*டதா

சிைறயி4!தவ#கெள லா$ வி/தைல ெச(ய ப*டா#க9. அவ#க0ட
காமராஜு$ ெவளிேய வதா#. வி/தைல ெப6ற $ பா*3ைய பா#க வி!
நக!1 விைரதா#. ேபரைன காண அ வைர உயிைர ைவ8  ெகா3!த
பா#வதி அ$ைமயா# காமராைஜ கட பிறேக ககைள I3னா#.

1931-இ

மகா8மா காதி வ*டேமைஜ மகாநா*3

கல

ெகா9வத6காக

லடA1 %றப*/) ெசறா#. அவ!1$, பிாி*3< ச#கா!1$ அ:1
நைடெப6ற சமரச ேப)N வா#8ைதகளா
அ ம*/ம ல. மகா8மாஜி லடனி
ேவைலகளி

பல எ K$ கி*டவி ைல.

இ!த ேபாேத கா: கிரைச "நN1$

இ:19ள பிாி*3< ச#கா# ஈ/ப*/ வி*ட . காதிஜி தி!$பி

வத $ கா:கிரகார# கைள பிாி*3ஷா# சிைறயி

த9ளினா#க9. காமரா5 மீ

ஜாமீ வழ18 ெதா/8தா#க9.

கா:கிரகார#க9 ஜாமீ ெகா/ப . வழகமி ைலயாைகயா
ம,8

வி*டா#. இதனா

ேந#த .

காமரா5 அத61

ஒ! வ!ட கால$ அவ# சிைற வாச$ அAபவிக

காமராைஜ ைக

ெச(

ேவY#) சிைற1 ெகா/ ேபானா#க9. அகால8தி

ேவYாிE$, கடYாிE$தா அரசிய
பய:கர) சதி வழ1களி
ைகதிக0ட அேபா

ைகதிகைள ைவ8தி!ப

வழக$.

ஈ/ப*ட சில ைகதிக0$ இத பேதாப
ேச#8

ைவக ப*3!தா#க9. இதனா

இதியாவி4! $ வதி!த அரசிய

அகில

ைகதிக0ட பழ1$ வா(% எ லா

ைகதிக01$ கி*3ய . இத >*/) சிைற வாைகயி பயனாக பினா
இதியா ெவ:1$ பல சதியாேலாசைன வழ1க9 ேதாறின.

ேவY#) சிைறயி

அ)சமய$ பக8சி: வழகி

ச$பதப*ட ஜயேதP கU#,

கம நா8 திவாாி 2த4யவ#க9 இ!தா#க9. சிைற)சாைலயி
N2கமாக பழ1$ Nபாவ$ காமராஜு1 உ/. அரசிய

எ லா!டA$

ெகா9ைகயி

க!8  ெகாடவ#களாக இ!தாE$ அவ#க0ட கல

மா,ப*ட

பழக காமரா5

தய:க மா*டா#.

இத விைளவாக 1933-இ

ெசைன) சதியாேலாசைன வழ1 எற ஒ,

ஏ6ப*ட . அத61 ”ச#வ மாகாண) சதியாேலாசைன" எ, ெபயாி*டா#க9.
ேவY#) சிைறயி

இ!த எ லா மாகாண8 தைலவ#கைளC$ அதி

அத வழகி விசாரைணயி ேபா

ேச#8தா#க9.

”சதியாேலாசைன கார#க01 ேவ3ய

ஆCத:க01 காமரா5 பண$ ெகா/8தா#" எ, அ'வ# ெசானா#.
ஆனாE$ ேபாதிய !N இ ைல எபதா

காமராைஜ ைக

ெச(யவி ைல.

"ேவ, எத வழியாக) சிைற1 ேபாகலா$? என கிள#)சி ெச(யலா$?" எ,
காமரா5 ேயாசி8  ெகா 3!தேபா
ெச(

வி!

நகர ேபாWஸா# அவைர ைக

ெகா/ ேபா( ஒ! வழைக8 ெதா/8தா#க9. "வி!

நக# தபாலா]

மீ $, dவி 4%8;# ேபாW ேடஷ மீ $ காமரா5 ெவ31ைட
Bசினா#" எப

அத வழ1. ம ைர ேதச பத!$ வகீEமான தி!. ஜா#5

ேஜாச எதிாிக0காக வழைக நட8தி ேபாW ேஜாடைனகைள8
தக#8ெதறிதா#. இத பயனாக காமரா5 அத வழகி4!

அத கால8தி

காமராஜு1 உ6ற

ைணவ#களாயி!

வி/தைல ெப6றா#.

உதவி ெச(தவ#க9

இர/ ேப#. ஒ!வ# 28தசாமி; ம6றவ# த:கப நாடா#. 28 சாமிC$ காமராஜு$
இர*ைடய# ேபா

வா

வதா#க9. கா:கிர ேவைலகைள இ!வ!$ ேச#ேத

ெச(தா#க9. ஒ!வைர ஒ!வ# பிாி

அவ#க9 இ!தேதயி ைல. த:கப நாடா#

காமராஜி ெபா

ேவைலக01 ேவ3ய பண உதவிகைள) ெச(

மிளகா( வியாபார8தி

வதா#,

ஈ/ப*3!த அவ!1 ந ல வ!மான$ கிைட8

வத .

ஆனாE$ காலணா ெசலவழிபதாயி!தாE$ கண1 பா#8ேத ெசலவழிபா#.
ஒ! சமய$ அவ# சைத1 ேபாயி!தா#. B/ தி!$ப வ3 வாடைக ெகா/க
ேவடாெமபத6 காக அவ# ெகா08 $ ெவயி4

நடேத வ!வெத, 23K

ெச(தா#. எதி#பாராத விதமாக, வ!$ வழியி

தா:காம

வி.

இற

ெவயி

அவ# கீேழ

வி*டா#. அPவளK சிகனமானவ# காமராஜி ெபா

ேவைலக01 ம*/$ தாராளமாக பண: ெகா/8
பதிைய ம*/$ கா*/வதாயி ைல : காமரா5 மீ

வத

அவ!ைடய ேதச

அவ# ெகா3!த அைபC$

கா*/வதா-யி!த .

1942 இயக8தி

ைகதான காமராைஜ வட நா*/) சிைற)சாைல1 ெகா/

ேபாக ேபாகிறா#க9 எற ெச(திைய ேக9விப*ட த:கப நாடா#
ெசைன1 விைர
எப3யாவ

ெச, ஒ! நபாிட$ ஐ$ப

காமராஜிட$ ேச#8

'பாைய ெகா/8 , "இைத

வி/:க9. ேபாகிற இட:களி

எப3

இ!1ேமா?" எறாரா$.
------------அதியாய 19

இதிய வரலா6றி

எ8தைனேயா ஊ#க0$ நகர:க0$ அழியாத இட$

ெப6,9ளன. அவ6றி

ஒறாக ப:க`!$ ஆகிவி*ட . ”கா:கிர" எற

மாெப!$ தாபன8ைத உைட8த, அ ல
ெப!ைம அைத) ேச#த

1969 இ

தாேன?

கா:கிர காாிய கமி*3 >*ட$ ப:க`ாி

அ:ேக என நடதெதப
கா:கிர ைஹகமா3
ப:க`ாி
அறி

உைடவத61 காரணமாயி!த

நடத . அேபா

ெபா வாக எ ேலா!1$ ெதாித விஷயதா.

ஏேதா கச2ச எபைத பினா

ப8திாிைக நி!ப# >*ட8தி

ெபாாி

இதிரா காதி

த9ளியதி4!

அைனவ!$

ெகாடன#. பிரசி8தி ெப6ற இத) ச$பவ8தி பினணி பல!18

ெதாியா . அைத ப6றி நா காமராைஜ ேக*ேட. அவ# ெசானா#:

"ப:க`# >*ட8தி61 2த

நா9 இதிராகாதி வரவி ைல. இரடாவ

நா9தா வதா:க. வ!$ ேபாேத ஏேதா சில தீ#மான:கைள8 தயா# ெசLNகி*/

வதா:க."

"*ேர தா*ஸா?"

"ஆமா, *ேர தா* தா. ப:க`# >*ட8திேல யாைர ஜனாதிபதியா
நி,8தற

எகிறைத நி)சயிக8 தி*ட$ ேபா*3!ேதா$”.

சLசீவ ெர*3யிட$ பிரசிெடடாக இ!க உ:க01) ச$மதமா? எ, 2த4
ேக*ட

இதிராகாதி தா. அவ!$ ஆ*ேசப$ இ ைல எ, ெசா 4 வி* டா#.

நா தைட ெச(ேவேனா எ, அவ!1 பய$. சLசீவ ெர*3ைய)
சதிகிற 1 2னா

இதிராகாதி எனிட$ ேயாசைன ேக*டா:க. என1

எனேவா கிாிைய பிரசிெடடா ேபாட இ<டமி ைல. அத6கான காரண:கைள
விளகிேன. ஏ, ஜகஜீவராைம ேபாடலாேமேன. "இ ைல, அவ#
காபிென*ேல இ!கJ$"A இதிராகாதி ெசானா:க. ெமாரா#ஜிைய
ேபாடலாமA நிைன)ேச; அவைர ப6றி ஒ! %கா#. அதாவ

சில 26ேபா1)

ச*ட:க01 அவ# உ6சாகமாக ஆதரK த!வதி ைல எ, %கா#. இ
ஆதாரமி லாத %கா# எறாE$ பரவலாக இ!த . இர/ நா9 கழி)N வ
இதிராகாதி எனிட$ ”சLசீவ ெர*3ைய ேபாடலாமா?" எ, ேக*டா:க.
ெச(C:கேன.

நா தி!பதி1 3 4யி4!

பிேளல வேர - ெர*3C$ அேத பிேளல

வதா#. விமான8திேல சதி)ேசா$. "இதிரா காதி எைன ஜனாதிபதியா நி6க)
ெசா றா:க. நீ:க என ெசா றீ:க?" அப3A ேக*டா!. நா ெமாரா#ஜிைய
ஸேபா#* பJேவA அவ!1) சேதக$. விஷய$ என ெதாிCமா?
ெமாரா#ஜிைய நா ஆதாிக8 தயாராக இ!தாE$ அவ# நி6க8 தயாராக
இ ைலேய! நா ஜனாதிபதியாக நி6க மா*ேட. ேவJ$னா இதிரா காதிைய
நி6க) ெசா E:க"A அவ# ெசா 4 வி*டா#. இத ேப ரK/ சLசீவ
ெர*318 ெதாியா . அதனா

அவ!1 எ ேம

சேதக$. நா சிாி)Nகி*ேட

என1) ச$மத$"A ெசாேன. அ8 ட, அத அ$மாைவ ந$பாதீ:க.
ஜாகிரைத-யாயி!:க"A$ ெசா 4 வ)ேச...."

ஏ இப3) ெசானா# காமரா5? 1967 ேத#தE1 பிற1 மதிாி சைபயி
இதிரா காதி கைடசி வைரயி

சLசீவ ெர*3ைய) ேச#8  ெகா9ளவி ைல.

இதிரா காதி1 அவைர எனேவா பி3கவி ைல. அ%ற$ சபா நாயகராக
அவைர நி6க) ெசானா#க9. அதனா

தா அத அ$மாைவ ந$பாதீ:க" எ,

காமரா5 ெசா 4 ைவ8தா#.

"யாைர ஜனாதிபதியாக8 ேத#ெத/ப
நடத ஓாி! தின:களி

எப

ப6றிய இத ேப)N வா#8ைதக9

சLசீவ ெர*3 பா#4ெம* 1.வின!ட ெவளிநா/

N6, பயண$ ெச, வி*டா#. நா$தா அ/8த ஜனாதிபதி எ, அவ#
அேபாேத நி)சய$ ெச(

ெகா/ வி*டா#. ப:க`# >*ட8திE$ அவைரேய

ேத#ெத/க8 தயாராக இ!ேதா$. இ
தின$ என நடத

ெதாிCமா ? பக

ஒ! ஃபா#மா43தா. ஆனா

அைறய

பனிர/ மணி1 >*ட$. ப8

மணி1 ஜகஜீவரா$ எனிட$ வதா#. "எைன ஜனாதிபதி பதவி1 நி6க)
ெசா றா:க இதிரா காதி" அப3A ெசானா#. என1 ஒேர ஆ)சாியமா
ேபாயி3)N. 2னா
காபிென*3

ஜகஜவராைம ேபாடலா$A நா ெசான ேபா ,

அவ# இ லாவி*டா

ஒ,ேம நடகா " எகிற மாதிாி

ெசானவ:க. இேபா ஏ ஒேரய3யாக மாறி*டா:கA என1$ %ாியேல.
"ெர*3ைய ேபாடற A ேப)சா)ேச. அவைர ஏ மா8தJ$?"A ேக*ேட.
அவ# ேபசாம இ!தா#. சாி, சவா என ெசா றா#? A ேக*ேட. அவ#
எைன ஸேபா#* ெச(யறாரா$" எறா# ஜகஜீவரா$. சாி, மீ*3:கி

எ லா$

விவரமாக ேபாகி ெகா9ளலா$"A ெசா 4 அAபிவி*ேட.

மீ*3:கி

இத விஷய$ ஆேலாசைன1 வத . சLசீவ ெர*3ைய நி,8தி

ைவகலா$ A ப*=

ெசானா#. ஜகஜீவராைம ேபாடJ$A இதிரா காதி

ெசானா:க."

"ேவா*/ எ/கப*டதா?”

"ேவா*/ எ/கிற வழக$ இ ைல. ெமஜாாி*3 ச$மதி)N ஏேகாபி8த தீ#மான$
ேபாடற தா வழக$. ப!தீ அகம $ இதிரா காதிC$ ஜகஜீவராைம
ேபாடலா$ எறா#க9. சவாேனா சLசீவ ெர*3ைய ஆதாி8தா#. ஆக, ெமஜாாி*3
சLசீவெர*31 எறாகி வி*ட . ம,நா9 ப8திாிைககளிE$ ெச(தி
ெவளியாயி6,. இதிரா காதி1 ஒேர ேகாப$, 2கியமாக சவானி ேம
ேகாப$, கைடசி நிமிஷ8தி
3 41 வத $ 2த4

அவ# மாறி வி*டா# எ,. அதனா

தா

இதிரா காதி

அவைர நீகிவிட ேவ/$ எ, நிைன8தா#. சாியான

காரண$ கிைடகவி ைல. அ/8தா6ேபா

அத ேகாப$ ெமாரா#ஜி ேம

தி!$பிய . 26ேபா1) ச*ட:க01 உதவி பிரதமரான ெமாரா#ஜி 2.
மன8 ட ஆதரK தர மா*டா# எற க6பைன 16ற)சா*ைட ெகா/ அவைர
”3மி" ெச(தா#. ”ேபா#*ஃேபா4ேயா" எ/8 *டா: கனா ஏற1ைறய
3மி தாேன? ஒ! ெட%3 பிைர$ மினிடைர இPவளK ேகவலமா
நட8தினதிேல என1 ெரா$ப வ!8த$. இதிரா காதி அ8 ட தி!தி
அைடயவி ைல, ேமேல ேமேல ஏேதேதா ெச(

கி*ேட ேபானா:க. அதனா

பினாேல நடதைவ எ லாவ6,1$ அவேர ெபா,பாளி!" எறா# காமரா5.
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எ*/ வ!ட:க01 பிற1 சமீப8தி
ப8திாிைககளி
ேவ, எ/8

ராஜாஜிைய) சதி8தா# காமரா5. இ

ெபாிய ேசதியாக பிரNாிகப*3!த . விேசஷ %ைகபட:க9

ெவளியி*3!தா#க9.

இத61) சில நா*க01 2னா

காமராஜுட ேபசி ெகா3!த ேபா ,

"ராஜாஜி இேபாெத லா$ நீ:க9 >,வைத ஆதாிகிறாேர, உ:களி!வ!1$ பல
விஷய:களி

க!8

ஒ6,ைம காணப/கிறேத, நீ:க9 ராஜாஜிைய பா#8 

ேபசினீ#களா?" எ, ேக*ேட.

"நா அவைர இA$ பா#கவி ைல. ஆனா

அவ!ைடய அறிைககைளC$,

ேப)NகைளC$ கவனமாக ப3)சிகி*/ வ#ேற. அவ# ெசா கிற விஷய:களி
நியாய$ இ!கிற . நா ெசா Eகிற க!8 கைள அவ# ஏ8 கிற மாதிாி ப/ .
ேபாக*/$.... இேபா நா அவைர பா#8தா, ப8திாிைககார:க ஏேதேதா க6பைன
பணி எ.தி வி/வா:க. இதனா
சாியான சமய8தி

காாிய$ பாதகமா ேபாயி*டாE$ ேபாயி/$.

அவைர பா#கJ$A ெநைன)Nகி*/ இ!ேக" எறா#.

”ராஜாஜி1$, காமராஜு1$ விேராத$. அதனா தா 1954-இ
ராஜிநாமா) ெச(ய ைவ8

அவைர

வி*/ காமராேஜ 2தலைம)ச# ஆனா#" எ, ஒ!

ேப)N இ!கிறத லவா? - அைத ப6றிC$ ேக*ேட. "அெத லா$ ஆதார ம6ற "
எறா# காமரா5. அேபா

நடத

இ தானா$ :

ராஜாஜி 2தலைம)சராக இ!த ேபா
அேபா

காமரா5 மேலசியாK1) ெசறி!தா#.

ஒ! சில எ$.எ .ஏ.க9 ராஜாஜி1 எதிராக ”ைகெய.8

ேவ*ைட"

ஆ3 ெகா3!தா#க9. காமரா5 ஊ# தி!$பிய சமய$ ராஜாஜி ராஜிநாமா ெச(
வி*டா#. அவ!ைடய ராஜிநாமாK1 காரண மாயி!தவ#க9 காமரா5 தைலைம
ஏ6க ேவ/$ எ, வ6%,8தினா#க9. "ஒ! நிபதைன1 நீ:க9 ஒ8 
ெகாடா

நா தைலைம ஏ6கிேற" எ, ெசானா# காமரா5. அவ#க9 ”சாி"

எ, >றி, அவைர8 தைலவராக8 ேத#ெத/8தன#.

"நா என ெச(ேத, ெதாிCமா? ராஜாஜி மதிாி சைபயி

இ!தவ#கைள

அப3ேய மதிாி:களா வ)Nகி*ேட. என1 பதவி, உன1 பதவி எ,
யா!$ 1,கிட >டா "

யாைரC$ வரவிடவி ைல. மதிாி சைப அைமபதி
எப தா எ க3ஷ. ராஜாஜியி ேம
உைமயாக இ!தா

என1 விேராத$ எப

அவ# ைவ8தி!த மதிாிகைள நா

எ/8 கி*3!ேபனா...? ராஜாஜி ெச(த ஒ! சில காாிய:க9, பல
எ$.எ .ஏ.க01 பி3கவி ைல. அ தா உைமேய தவிர, என1 அவ#
ேம

ேகாப$ எ K$ கிைடயா " எறா# காமரா5.

"அ

சாி, இேபா

உ:க01 இதிரா காதியி ேம

"ேகாப$ ஒ,$ இ ைல; ெகா9ைகக9 சிலவ6றி
2கியமாக 'பா( மதிைப 1ைற8த
யாைரC$ கலதாேலாசிகாம

ேகாப$ எகிறா#கேள?"

மன ேவ6,ைம இ!த ....

தவ, எப

எ க!8 . தி=ெர,

அைத அவ:க ெச( *டா:க. "என$மா, இப3

அவசரப*/ 23K எ/8தி*3:கேள?"A ேக* ேட. அ 1 அத அ$மா
என ெசானா:க, ெதாிCமா? இெத லா$ ரகசியமாக) ெச(ய ேவ3ய காாிய$.
எ லாைரC$ கல
ெசானா:க. இ

ெச(யJமினா ெவளிேய பரவி வி/$" - அப3A
என18 ெதாியாத சமாசாரமா? அவ:க ெசான காரண$

சைபக*/ மாதிாி ப*/ . அபேவ என18 ேதாணி/)N..."

காமரா5 23கவி ைல; ”பா:1கைள8 ேதசிய மயமாகிய
காாியதாேன?" எ, ேக*ேட.

சாியான

காமரா5 விளகினா#.

"பா:1க9 ேதசிய மயமாகபட ேவ/$ எப

எ லா!$ ெசா 4

ெகா3!த தா. ெமாரா#ஜி ேதசா( இத61 ஆதரK தரமா*டா# எ, இதிரா
காதி க!தினா#. மதிாி சைப >*ட8தி
ேவ3ய

23ெவ/:க9. அைத நிைறேவ6ற

நிதி அைம)சாி ெபா,%. மதிாி சைபயி 23ைவ அவ# ஏ6,

ெகா9ளவி ைல எறா , அவேர விலகி8தாேன ஆக ேவ/$?" எேற.
இதிரா காதி அப3 எ K$ ெச(யவி ைல. ெமாரா#ஜி தைடயாக இ!பா#
எ, தாேம 23ெவ/8

அவ!ைடய இலாகாைவ எ/8  ெகாடா#. ஒ!

நா*3 உதவி பிரதமைர இப3யா அல*சியமாக நட8 வ ? தா$ ேகாப8தி
அப3) ெச(யவி ைல எ, காபிகேவா எனேவா, அவசர அவசரமாக
பா:1கைள8 ேதசிய மயமாகினா#. ஆக, இ
உ9ேநா1ட ெச(யப*ட

எத) சமய8தி , எத

எபேத ேக9வி. நா ெசானப3 காபிென*3

23ெவ/8தா:களா? ெமாரா#ஜி மா*ேட" எ, 1,ேக நிறாரா?
இ ைலேய... ! இப3 அவசர அவசரமா) ெச(தா:க..... ஆர$ப8திேல
Uகைடகார!1$, ப*டாணி கைடகார!1$ கட ெகா/கிறா:கA
பிரபலப/8தி*டா:க..... இேபா என ஆ)N? ஒ! வ!ஷ$ ஆ)N , ஃபாேலா அ!
காாிய$ சாியா) ெச(யைலேய...! கடA$ Nலபமா கிைடகைலயா$ ; ெசZாி*3
ேக*கிறா:களா$. இைதெய லா$ எ 1) ெசா ல வேதனா பா:1கைள8
ேதசிய மயமாக ேவ/ெமற ேநாக8தி61 பிேன ெமாரா#ஜி1
பி6ேபா1வாதிA ப*ட$ க*டJ$ எப தாேன ஐ3யாவா
இ!தி!1ேன!"

சவா ப:க`ாி

சLசீவ ெர*31 ஆதரவாக இ! , பினா

இதிரா

காதியி பக$ ெச, வி*டார லவா? - அைத ப6றிC$ காமராைஜ
ேக*ேட.

"சவாA1 அவ:க ெச(த

சாியி ைல எ, ெதாிகிற . இ!தாE$

ைதாியமி ேல - எனேவா மரா*டா எகிறா#. Bர சிவாஜி மாநில$ எகிறா#.
பயபடறாேர! நா என ெச(ேவேன? அவ# ாி எ/க பயபடறா!!"
எறா# காமரா5.

"அவ# பிரதமராக வ!வத61>ட வா(% இ!பதாக) ெசா 4
ெகா3!தா#கேள?"

"ஆமா$, இ!க8தா இ!த . இேபா

இ லாவி3A$ 1972-1 பிற1 அத

வா(% அவ!1 வேத இ!1$. அவர

பயத Nபாவேம அத வா(%கைள வர

வி*ட . அ/8த ேத#தE1 பிற1 சவா பிரதம மதிாியாக

விடாம

ெச(

வ!வதி

ெமாரா#ஜி1$ ஆ* ேசப$ இ!க 23யா . ஆனா

இ,9ள

நிைலைம அத வா(%கைள மா6றி வி*டன. இப அைத ப6றி ேபசற திேல
என லாப$?" எறா# காமரா5.
------------------அதியாய 21

கா:கிர மகாசைப1 காமரா5 தைலவரான

ெதாட#க0ெக லா$

அளவ6ற உ6சாக8ைத8 தத . சாதாரண8 ெதாடராக8 த$ அரசிய
வாைகைய8

வ:கிய காமரா5 , மகாசைபயி தைலவ# பதவி1 உய#த

ம*/ ம ல அவ#க0ைடய உ6சாக8 1 காரண$, ெதாடA1$ ேமேல உயர
வா(%க0$, வழிக0$ கா:கிரO

உ9ளன எப $ காரணமா1$.

”காமரா5 தி*ட$" எற த$ தி*ட8ைத8 தாேம ஏ6, அவ# 2தலைம)ச# பதவிைய8
றதா#. ஆனாE$ கா:கிர தைலவ# ெபா,ைப அவ# ஏ6க ேவ3 வத .
Tநிைல அபதவிைய அவ# ேம

பதவிைய நா3 ேபாவ

எப

Nம8தி வி*ட .

காமராஜு18 ெதாியாத வி8ைத. அவ!ைடய

சாி8திரேம அத61) சா,. அதப3 பதவிதா அவைர எேபா $
ெகா/ வ

ர8தி

9ள .

"தைலவ# பதவிைய என1 ெகா/காதீ:கA ெசாேன, யா!$ ேக*கைல.
எெல_A1 நாைலLN மாச8 1 2தி ேந! எனிட$ தைலவராக இ!1$ப3
ெசானா#. ெபாிய ெபா,பா)ேசேன. எ8தைனேயா ெதா ைலகைள)
சமாளிக ேவ3 வ!ேமேன. 2தலைம)ச# ேவைலைய வி*ட , தமி
நா*3ேல க*சிைய பலப/8தற எண8 ேதா/தாேன, ம,ப3C$ பதவிைய
ஏ8 கிடற

எப3ேன. அேபா ேந! எ ேப)ைச ேக*/கி*டா# ; ேமேல

எைன வ6%,8தைல. பினா

நிைலைமக9 மாறி ேபா( வி*டன" எறா#

காமரா5.

இ

2.க 2.க உைம. சின மதிாி சைபைய ைவ8  ெகா/ 1ழப$,

பிளK எ Kமிறி) சீரான ஆ*சிைய8 தமிழக8தி
க*சிகாக பதவிைய வி*ட

நட8தி வதவ# காமரா5. அவேர

அவ!ைடய மதிைப அகில இதிய அளவி

உய#8தி வி*ட . அவ!ைடய %க ெப6ற "காமரா5 தி*ட”8ைத8 தக சமய8தி
ெகா/ வரப*ட "ெபனிசி4 சிகி)ைச" எ, மக9 நிைன8தன#. ஆகேவ,
அவைரேய தைலவராக ேபாட 23ெவ/8த

கா:கிர மகாசைப.

காமரா5 கா:கிர தைலவராக இ!த சில ஆ/க9 மறக 23யாத ஆ/க9.
அேபா

இதிய வரலா6றி

அவ!ைடய அாிய ெசய க9 பல இட$ ெப6றன.

காமராஜி அகில இதிய) ெச வாைக க/ ெவளி நா*3ன!$ வியதன#.
அெமாிகாK$, ர<யாK$ காமராைஜ8 த:க9 நா*361 அைழ8தன.

ஒ! க*சி8 தைலவைர ர<ய அரN அைழ8த

அ தா 2த

க$Zனி* அ லாத க*சி எபைத இ:1 நீ:க9 நிைனவி

அவ#க0ைடய அைழ%கைள காமரா5 ஏ6றா#. ஆனா
Uச

ேபாற காரண:களா

அவ# அேபா

தடைவ. க*சி எறா
ெகா9ள ேவ/$.

இதியா - பாகிதா

நா*ைட வி*/ ெவளிேய ேபாக

இயலவி ைல. அத Uசைல ஓரளK சமரசமாக8 தீ#8

ைவக ேகாOஜி

2ய6சி எ/8  ெகாடா#. அத பயனாக8 தா<க* ஒபத$ ஏ6ப*ட .
ரதி#<ட வசமாக லா

பக;# சாதிாி அ:ேக மரண$ அைடத $ அவ!ைடய

சடல8 ட 3 4 வத ேகாOஜி, ம,ப3C$ காமராைஜ8 த$ நா*361
வ!மா, அைழ8தா#.

அத அைழைப ஏ6, காமரா5 ர<யா ெச ல8 தி*ட மி*டா#. ஒ! க*சி8
தைலவ# இப3 ெவளிநா*3ன# அைழைப ஏ6, ெகா9ளலாமா எற ச#)ைச
அேபா
ர<யாவி

எ.த . அைத ெபா!*ப/8தாம

தி!. ஆ#. ேவ:கடராமAட அவ#

N6,பயண$ ெச(தா#. அ8 ட Zேகாேலவியா, கிழ1 ெஜ#மனி

ேபாற நா/க01$ விஜய$ ெச(தா#.

காமராைஜ ர<ய மக9 உ6சாக8 ட வரேவ6றா#க9. அ:ேக ர<ய
பா#4ெம* தைலவாி வி!தினராக காமரா5 இ!தா#.

காமராஜி எளிைம ர<ய மகைள ெவ1வாக கவ#த . அேத நா1 2ழ ேவ*3:
2கா

ைக) ச*ைட; ேம

/. கிெர$ளினி

ேகாOஜிAட ேப)N

வா#8ைதக9 நட8திய ேபா $ அேத உைடதா. அ:19ள ெதாழி6சாைலகைளC$,
ம6ற இட:கைளC$ பா#க) ெசற ேபா $ அேத உைடதா.

ேசாவிய8 ப8திாிைகக9 ேவ, காமரா5 விஜய8 1 2கிய8 வ$ ெகா/8
எ.தின. இதிய8

ைண கட8தி

காமரா5 ஒ! 2கிய %9ளி எபைத

ர<யாK$, ர<ய ப8திாிைகக0$ உண#தி!தேத அத61 காரண$.
ர<யாK1 பிற1 ேவ, பல நா/க01$ காமரா5 ெச, தி!$பினா#.

ர<யாK1) ெசறதா
ேப)N அேபா

க$Zனி/களி பக$ சா(

வி/வா# எ, ஒ!

இ!த . அப3 ஒ,$ நடகவி ைல. இதியாவி ந/நிைல

ெகா9 ைக1 ர<யாவினா

ஊ, ேநரா

எபைத காமரா5 கடா#. நா$

ராJவ >*/ எதிE$ ேசராதைத ர<யா பாரா*/கிற

எபைதC$ அவ#

அறிதா#.

ர<யாவி

எத ெபா!ைளC$ காமரா5 வா:கவி ைல. பாிNகைளC$

அபளி%கைளC:>ட அவ# த$2ட எ/8

வரவி ைல. அ,$, இ,$

தமெக, எைதC$ ேச#8  ெகா9ளாத ெப!தைலவ# காமரா5.

ர<ய விஜய8தி61 பிற1 அவ# அெமாிகா ேபாக8 தி*டமி*டா#. பல
காரண:களா

அ

த9ளி ேபாட ப*/ வி*ட . அத619 அவ!ைடய கா:கிர

தைலவ# பதவி கால2$ 23K6ற . அவ!1 பி தி!. நிஜ4:கபா கா:கிர
தைலவரானா#.

"ஆமா$; நிஜ4:கபா ெபய# ப8திாிைககளி

வத ேபா , "அவ# எ ேக3ேட*"

எ, நீ:க9 ெசானதாக ஒ! ெச(தி வதேத, அத பினணி என?" எ,
ேக*ேட.

"அ

ஒ,$ ெபாிய விஷயமி ைல. கா:கிர பிரசிெடடா யாைர ேபாடலா$

எற ேப)N வத . யா# யா# ெபயைர எ லாேமா ேயாசைன ெச(ேதா$. என1
ேமாகலா

Nகாதியாைவ ேபாடலா$A எண$. இதிரா காதியிட$

ெசாேன. இத ேயாசைனக9 நட

ெகா3!கிறேபா

ேவைலயாக வதி!தா# நிஜ4:கபா. அவ# அேபா

3 41 ஏேதா

ைமT# 2த

மதிாியாக

இ!தா#.

ரா8திாி ப8

மணி வைர1$ இதிரா காதி, நா, ம6ற எ லா!$ அ/8த

தைலவைர ப6றி ேபசி 23ெவ/காம

B*/18 தி!$பி வி*ேடா$. அ%ற$

இதிரா காதி நிஜ4:கபாைவ >பி*/ ேபசியி!கா:க. அவ# ச$மத$A
ெசானாE$ "காமராைஜ ேக*கJேம" எ, ெசா 4யி!கா#. இ ைல, நீ:க
சாிA ெசா E:க. அவைர காைலயி
காதி ெசா 4*டா:க. அேபா

காைலயி

எ.

ேக*/ ெகா9ளலா$" எ, இதிரா

மணி 11, 12 இ!1$.

ேபபைர பா#கிேற. அ/8த தைலவ# நிஜ4:கபா!A

ேபா*3!த . ரா8திாி அவ# கி*ேட ச$மத8ைத வா:கிகி*/ உடேன ேபப!1
நிZ ெகா/8 *டா:க. நிஜ4:கபா ேபபைர பா#8த $ எனடா இ ?A
ஆ)சாியப*டா#. ேநராக எ B*/1 வதா#. அபதா நா ேஷP
பணிகி*3!ேக. அவ# விஷய8ைத) ெசானா#. "நீ:க பிரசிெடடாக
வ!வதி

என1 எதவித ஆ*ேசபைனC$ கிைடயா A அவாிட$ ெசாேன.

உடேன ேபப!1 அறிைக ெகா/8ேத, அவ# எ ேக3ேட* எ,..."

நிஜ4:கபாK1$, காமராஜு1$ இைடேய மன கசைப ஏ6ப/8த ேவ/$
எேறா எனேவா, இரேவா/ இரவாக அவ!ைடய ச$மத$ ெப6,
ப8திாிைகக01$ ெச(தி ெகா/8

வி*டா# இதிரா காதி. ஆனா

காமராஜிட$

அவ!ைடய T)சி ப4கவி ைல! நிஜ4:கபாைவ8 தா$ ஆதாிபதாக உடேன
அறிைக வி*/ வி*டா#.

அ, எத ேநாக8 ட நிஜ4:கபாைவ ”எ ேக 3ேட*" எ, காமரா5
>றினாேரா, பினா

ஏ6ப*ட பல ெப!$ பிர)ைனகளி ேபா $, Tறாவளிகளி

ேபா $ அவ!ைடய ஆதரK நிஜ4:கபாவி61 Uரணமாக இ!த . காமராஜி
ைண இ லாதி!தா

நிஜ4:கபா அPவளK

பலவ6ைற) ெச(தி!பாரா எப

சேதகதா.

ணிவான காாிய:க9

-----------காமராஜுட ஒ நா

இர/ மாத:க01 2 தி!. காமரா5 அவ#கைள) சதிக நா 3 41
ேபாயி!த ேபா

அவ# தமி நா*3 2தலைம)சராக இ!தா#.

சில தின:க9 கழி8

மீ/$ அவைர 3 4யி

2தலைம)சராக அ:1 வரவி ைல. பதவியி4!

சதி8ேத. அேபா
விலகி வி*ட ெவ,$

காமராஜராகேவ வதி!தா#.

அ, மாைல தி!. லா பக;# சாதிாி காமராஜைர காண ெம*ரா ஹKஸு1
வதி!தா#. வாச4

நி, ெகா3!த ாிஸஷ ஆ]ஸ# தி!. தீனதயாைள

கட $ அவ#, "காமராைஜ பைழயப3ேய கவனி8  ெகா9கிறீ#க9 அ லவா?
2% அவ# த:கியி!த அேத அைறயி

தாேன இறகியி!கிறீ#க9? உபசாிபி

ஒ,$ 1ைறவி ைலேய!" எ, சிாி8தப3 ேக*/ ெகாேட மா31 ஏறி)
ெசறா#.

காமரா5 பதவியி4!

விலகி வி*டதா

எ:ேக அவைர) சாியாக கவனிகாம

இ!

வி/கிறா#கேளா எற கவைலயிேலேய சாதிாி அPவா, ேக*டா#.

ஆனா

உைமயி

உபசார$ நட

காமராஜு1 அ:ேக 2ைன கா*3E$ இர*3%

ெகா3!த .

ம,நா9 காைல. நா ெம வாக காமரா5 த:கியி!த அைற19 எ*3
பா#8ேத. எைன கட $. "எ....ன...? வா:க..." எ, %2,வேலா/
அைழ8தா# அவ#.

"விசி*ட#க9" அதிகமி லாத ேநரமாைகயா

நி$மதியாக உ*கா#

ப8திாிைக

ப38  ெகா3!தா#. அகில இ திய கா:கிர தைலைம பதவி1 யா# வர
ேபாகிறா#க9 எப

ப6றி ப8திாிைககளி

யாகியி!தன, காமராஜ!$ அேபா

ஏேதேதா ெச(திக9 ெவளி

அ ப6றி8தா ேயாசி8  ெகா3!க

ேவ/ெம, எணிேன.

"லா பக;# சாதிாிையேய கா:கிர தைலவராக ேபா*/ விடலாேம...?" எ,

ெம வாக ேப)ைச8 ெதாட:கிேன.

"ஆமா$ ; ேபா*/ விடலா$; அப38தா நா:க0$ எணி ெகா3!கிேறா$
(நா:க9 எப

தி!. சLசீவ ெர*3ையC$, தி!. அ

ய ேகாைஷC$ ேச#8 )

ெசான ). சாதிாியிட2$ ேக*/ பா#8ேதா$. ஆனா

அவ# தைலைம பதவி

தம1 ேவடா$ எகிறா#. இைற1 ம,ப3C$ சாதிாிைய) சதி8
கவி பண ேவ /$ எறா#.

ஆனா

ம,நா9 காைல ப8திாிைககைள %ர*3ய ேபா

தைலைம பதவி1

காமராைஜேய காாிய கமி*3 ேத#ெத/8தி!பைத கட ேபா

என1

விய%8 தா:க வி ைல.

"என இப3 ஆகி வி*ட ?" எ, தி!. காமராஜிட$ ேக*ேட.

"என1 ஒ,ேம ெதாியா . காாிய கமி*3 >*ட8 தி

அ

ய ேகாஷ$, சLசீவ

ெர*3C$ காைத க38  ெகா3!தா#க9. அவ#க9 இ!வ!$ ேச#
ேவைல இ

ெச(த

எ, எJகிேற" எறா# அவ#.

”எப3 இ!தாE$ ந ல 23K" எ, >றி எ மகி)சிைய8 ெதாிவி8
அவாிட$ விைட ெப6, ெகா ேட. வாச

வி*/

வராதாK1 வத ேபா ,

தைலவ#க0$ மதிாிக0$, எ$.பி.க0$ ெப!:>*டமாக மல# மாைலக9, பழ8
த*/க9 சகித$ கா8தி!தன#.

"பதிைன

நா*க01 2னா , 2தலைம)சராக இ:1 வதா#. இர/

நா*க01 2னா

பதவியி லாத சாதாரண மனிதராக வதா#. இைற1 அகில

இதிய கா:கிர தைலைம பதவி அவைர8 ேத3 வதி!கிற . இ8தைன
மா,த க0$ இரேட வார:களி

நட

வி*டன. ஆனாE$ அவாிட8தி

எதவித மா,தைலC$ காண 23யவி ைல. பதவியி
வி*ட ேபா , பதவி அவைர8 ேத3 வ 9ள ேபா

இ!த ேபா , பதவிைய

- ஆக எத நிைலயிE$ ஒேர

மாதிாியாக8தா இ!கிறா#" எறா# தி!. தீனதயா9.

தி!. காமரா5 2தலைம)சராக இ!த ேபா

ஒ! சமய$ ெச:க ப*/ மாவ*ட8தி

N6, பிரயாண$ ெச(

ெகா3!தா#. அவ!ட நாA$ ேபாயி!ேத.

காாிேலேய கிராம$ கிராமமாக) ெச, ெசா6ெபாழிK நிக8தி வி*/ கைடசியாக
இரK பனிர/ மணி1 2சாபாி ப:களா ஒறி

த:கினா#. அ:ேக ப/க

ேபா12. "சாி, நா ;:க ேபாகிேற. எைன) சாியாக ஆ, மணி1 எ.பி
வி/:க" எ, >றிவி*/ கதைவ) சா8தி ெகா டா#. உடேன அ:கி!தவ#க9
என ெச(தா#க9 ெதாிCமா? அத அைறயி கதைவ ெவளி பக$ U*3
ெகாடா#க9! என1 ஒேர ஆ)சாியமாக ேபா( வி*ட . " எத6காக ெவளிேய
U*3 வி/கிறீ#க9?" எ, ேக*ேட.

"காமரா5 கதைவ உ9பக$ தாளி*/ ெகா/ ;:கி வி*டா

1றி8த ேநர8தி

அவைர எப3 எ.ப 23C$? அத6காக8தா ெவளிேய U*3 ெகா9கிேறா$ !
ஆ, மணி1 கதைவ8 திற

நா:க9 எ.பி வி/ேவா$" எ, பதி

ெசானா#க9.

இத நிக)சி என1 ஞாபக$ வரேவ, "இ:ேக ெம*ரா ஹKO

என

ெச(கிறீ#க9?" எ, தி!. தீனதயாைள விசாாி8ேத.

"இ:ேக அவ# எ லா ேவைலகைளC$ 238  ெகா/ ப/க ேபாவத61 மணி
பனிர/ ஆகிவி/$. அத61 ேம

அைர மணி, 2கா

ப3பா#. எPவளK ேநரமானாE$ ப3காம

மணி ேநர$ %8தக$

ம*/$ உற:1வதி ைல. இரK அவ#

ப/8  ெகாட $ நா கதைவ) சா8தி ெகா/ வ

வி/ேவ. காைலயி

இ8தைன மணி1 காபிCட எ.ப ேவ/$ எபா#. அவ# ;:1$ ேபா
எ8தைன 2ைற 1ர
ெதா*டா

ெகா/8தாE$ எ.தி!க மா* டா#. ைகயினா

ேபா $, உடேன எ.

ெம வாக8

வி/வா#."

" என %8தக:க9 ப3கிறா#?" எ, ேக*ேட.

"தமி %8தக:க9 ப38  ெகா3!பைத பா#8தி!கிேற. ஆ:கில
%8தக:க9 ப3பைதC$ கவனி8தி!கிேற. ஆனா
%8தக:க9 எப

அைவ எெனன

ம*/$ என18 ெதாியா . ெப*319 நிைறய %8தக:க9

ைவ8தி!கிறா#. அPவளKதா ெதாிC$..."

அைவ என %8தக:க9 எபைத எப3யாவ
ெமற ஆவ

ெதாி

ெகா/விட ேவ/

அதிகாி8த .

ம,நா9 காைல காமரா5 அைற19 எ*3 பா#8ேத. அவ# ேசாபா ஒறி
கா கைள) சபணமி*/ உ*கா#
கழ6றி வி*/, வல

ைகைய 2 1 பகமாக) ெசE8தி இட

ேத(8தப3ேய ப8திாிைக ப3பதி

ேமைஜ மீ

ெகா3!தா#. ச*ைட பி8தாகைள
ேதாைள8

Nவாரசியமாக ஈ/ப* 3!தா#.

அைறய ஹி , ைட$ ஆ இதியா, ஹி தா ைட$,

இ3ய எபிர - இPவளK ப8திாிைகக0$ அ/கி ைவகப*3!தன.

"ப8திாிைககளி

அரசிய

"எ லாதா. எத ஊாி

ெச(தி ம*/$ தா ப3]#களா? அ ல ..."

என பிர)ைன எ, பா#ேப. ஒ! ஊாி

இ ைல எற ெச(தி இ!தா
எப $ அரசிய

தணீ#

அைதCதா பா#ேப, தணீ# இ ைல

ச$பதப*ட தாேன?" எ, ெசா 4 ெகாேட எ.தா#.

எ.தவ# கவனமாக மி விசிறிைய நி,8தி வி*/ அ/8த அைற19 ெசறா#.
அ தா அவ!ைடய ப/ைக அைற, ப/ைக அைறைய ஒ*3னா6 ேபா
இெனா! சின அைற. அ:ேகதா அவ!ைடய ெப*3 இ!த . சாதாரணமாக
”விOட#க9" யா!$ அத அைற19 அAமதிகப/வ தி ைல. அத) சின
அைற19 இ!த சி, ேமைஜ, ேகா* டா*, 2க$ பா#1$ கணா3
எ லாவ6ைறC$ ஒPெவாறாக கேணா*டமி*ேட.

"என... என பாகறீ:க?" எ, சிாி8  ெகாேட ேக*டா#.

"ஒ,மி ைல; த:கைள >டேவ இ!

கவனிக ேபாகிேற. இ

எAைடய

ெந/நாைளய ஆைச" எேற.

"ஓ, தாராளமா இ!:கேள. இப3 வ
ெப*3யி4!த சலைவ8

உ*கா!:க" எ, >றி ெகாேட

ணிகைள ஒPெவாறாக எ/8  கீைழ ைவ8தா#.

அத ெப*319 எெனன இ!கிறன எபைத8 ெதாி
ஆவ4

>#

ெகா90$

கவனி8ேத :

INSIDE AFRICA - by John Gunther
ENDS AND MEANS - by Aldous Huxley,
TIME MAGAZINE
NEWS WEEK.!
சிதைன) ெச வ$ வி.ச. காேடக#

இPவளK$ இ!தன. இPவளைவC$ கவனிகாத
ெகாேட. நா கவனிகாத

ேபா

ேபா

கவனி8 

கவனி8தைத அவ!$ கவனிக8

தவறவி ைல

”இைஸ* ஆபிாிகாைவ ப6றி இவ!1 என கவைல? இைஸ*
இதியா"ைவ ப6றி இவ# ப/கிற கவைல ேபாதாதா?" எ, எணி
ெகாேட. யா# கடா#க9? இத ெபா லாத மனித# அகில இதியாK1$
ஒ! "காமரா5 தி*ட$" ெகா/ வத

ேபா

ஆபிாிகா ேதச8 1$ இெனா!

தி*ட$ ைவ8தி!கிறாேரா எனேவா ?

அ/8தா6 ேபா

ெப*3யி4!

ேஷவி: ெஸ*ைட எ/8  கணா3 2

ைவ8  ெகாடா#. அத நி8திய கடைம 23த $. தம
ஒ.:காக ம38

அத61ாிய இட8தி

ச*ைடைய கழ6றி

ெகா/ ேபா( ைவ8தா#. அ:1

ஏ6ெகனேவ பல ச*ைடக9 இ$மாதிாி ம38

ைவ கப*3!தன.

"ஒ! நாைள1 எ8தைன ச*ைட மா6றி ெகா9B#க9?"

"இர/ I, 2ைற 1ளிக ேவ/$ என1. ஒPெவா! 2ைற 1ளி8
238த $ சலைவ) ச*ைட ேபா*/ ெகா9ள ேவ/$" எறா#.

" பனிய ேபா*/ ெகா9ள மா*=#களா " எ, நா ேக*கவி ைல. அவ#
பனிய ேபா*/ ெகா90வதி ைல எப

ெதாித விஷயதாேன?

"1ளி#த தணீாி

தா 1ளி]#கேளா?"

"ஆமா$; ெப!$பாE$ ப)ைச8 தணீாி தா. ெரா$ப 1ளிராயி!தா
ெவநீாி

தா

1ளிேப..."

"எெண( ேத(8  ெகா90$ வழக$ உடா?"

"கிைடயா . அத வழகமி ைல..."

"தீயாவளிய,?..."

"அ, >ட கிைடயா ."

"தீபாவளிய,..." எ, நா அ/8த ேக9விைய ஆர$பி8ேத. அைத
23பத619ளாகேவ அவ# "ஆமா$ ; % ேவ*3 க*3 ெகா9ேவ.... எ,
ேக9விைய 2>*3ேய எதி#பா#8தவ# ேபா

"1ளி# கால8தி

3 4யி

இ!1$ ேபா

ச*ெட, பதி

>றிவி*டா#.

க$பனி) ச*ைட ேகா*/ ஏதாவ

ேபா*/ ெகா9B#களா?"

"அெத லா$ ஒ,$ கிைடயா . இேபா 9ள ப3ேய தா. எபவாவ
ேதைவயானா

"இப3 ஓயாம

பிளான

சா ைவ ேபா*/ ெகா9ேவ..."

அைல

பாதிகப/வதி ைலயா?"

"கிைடயா ."

"தைலவ4 வ!வ டா ?"

ெகா3!கிறீ#கேள? இதனா

உட

நல$

"வததி ைல”.

"அத61 என காரண$?"

"நா ஆகார8தி

ெரா$ப உஷாராக இ!

வி/ேவ. காைலயி

காபி சாபி/ேவ. அ%ற$ ேகா*ைட1 ேபாவதாயி!தா

Tடாக ஒ! க
பதிெனா!

மணி19 சாபி/ேவ. அ8 ட இர/ மணி1 ஒ! க காபி, இரK
இ*4C$, ச*னிC$. இPவளKதா எ ஆகார$. கிராம:களி
ெச(C$ நா*களி
ேநர8தி

சில சமய$ பக4

மணி இர/1 ேம

ேலசாக ெவ,$ ேமா# சாத$ சாபி*டா

N6, பயண$

ஆகிவி/$. அத

ேபா ெம, ேதாJ$. ஆனா

என1) சாபா/ ேபா/கிறவ#களிட$ ேமா# சாத$ ேபா ெம, ெசானா
ேக*க மா*டா:க. இைலயி
எ நிைலைய %ாி

எ லாவ6ைறC$ ேபா*/ க<டப/8தி வி/வா:க.

ெகா9ளாம

ெதாதரK ெகா/பா:க. இத6காக நா

ஒேரய3யாக) சாபாேட ேவடாெம, ெசா 4 ப*3னி ேபா*/ வி/ேவ.
இதனா

உட

நல$ ெக*/ ேபாவதி ைல."

"தா:க9 ைக க3யார$ க*3 ெகா9வதி ைலேய ஏ?"

"அெத லா$ எ 1 ! அவசியமி ைல. யாைர ேக*டாE$ ேநர$ ெசா றா:க.
கிராம:க01 ேபா1$ ேபா

ம*/$ சில சமய$ ேநர$ ெதாியாம

ேபா(வி/$.

அத6காக ஒ! சின ைட$] வா:கி ைவ8தி!கிேற" எறா#.

அ, நப# ஜி. ராஜேகாபால B*3

காைல உணK1 ஏ6பாடாகியி!த .

ெபா:க , வைட, ேதாைச, இ*4, சா$பா#, ச*னி இPவளK$ தயாாி8
ைவ8தி!தா#க9.

தி!. காமரா5 ேமைஜ 2 உ*கா#
பிாி8

ம3 மீ

ேம

நா*/ பாணியி

ைக1*ைட

பரபி ெகா/ ”ஃேபா# U" இPவிர/ உதவியாE$

ேதாைச, இ*4 2த4யவ6ைற மிக லாவகமாகK$ ேவகமாகK$ எ/8 , கீேழ
சிதாம

சாபி*டா#.

"த:க01 ெரா$ப பி38த சி6,3 எ ?" எ, ேக*ேட.

அத61 அவ# பதி

>,2 பக8தி4!த நப# ஒ!வ# "இ*4C$, ேத:கா()

ச*னிC$ தா" எறா#.

"ஆமா$" எ, அைத %சிாி%ட ஆேமாதி8தா# தி!. காமரா5.

"சாபா8தி ேபா*டா

சாபி/B#களா?"

”சாபி/ேவ."

"நாடக$, சினிமா பா#பதி

வி!ப$ உடா ? எெனன பட$

பா#8தி!கிறீ#க9?"

"ெரா$ப பா#8ததி ைல. அத6ெக லா$ ேநர$ ஏ ? ஏேதா இரெடா! பட:க9
பா#8தி!கிேற. ஒளைவயா# பட$ பா#8தி!கிேற.

/

டாக நிZ

ாீ , பிரசார பட$ இப3 பா#8தி!கிேற."

"தின2$ b6,கணகான ேப# த:கைள8 ேத3 வ

த:க9 B*/ வாச4

கா8தி!கிறா#கேள அவ#க9 எ லா$ த:களிட$ என ேக*பா#க9?"

"சிபாாிN1 வ!வா:க. ஏைழ எளிய மக9 ேக*கிற உதவிெய லா$ Nலபமாக)
ெச(ய >3யதாயி!1$. 23தைத நாA$ ெச(
விஷய$ ெதாிLசவ:க வ

ேக*கிற காாிய:களி

அவ#கேள வகீ4ட$ ேக*/ ெகா/ வ

வி/ேவ. ப3)சவ:க,
தா சிகெல

லா$ இ!1$.

இப3) ெச(யலாேம எ, என1

ஆேலாசைன ெசா Eவா:க. நா ஆக*/$, பா#கலா$" எேப. யா!காவ
இரெடா!வ!1) ெச( வி*/ ம6றவ#க01) ெச(யவி ைலெயறா
தாேன ேகாப$ வ!கிற ? ஆைகயா , எ ேலா!1ேம சமமாக இ!
யாராவ

ஒ! ைபய >

வி/ேவ

அ*மிஷA1 வ!வா. மா# ெகாLசமா

வா:கியி!பா. நீ வா:கியி!1$ மா#ைக விட 1ைறத மா# வா:கிC9ள
ைபய யா!காவ

அ*மிஷ ெகா/8தி!தா

ெசா

எேப. அப3

இ!கா . ஒ! ேவைள யா!காவ
அவனிட$ ஆமா$! நீ ெசான
அதிேலேய தி!தி அைட

அ$மாதிாி அ*மிஷ ெகா/8தி!தா

உைமதா எ, ஒ% ெகா9ேவ. அவ,

ேபா(வி/வா!"

"தினேதா,$ இவ#க9 அ8தைன ேப!1$ பதி

ெசா 4 அA%வ

க<டமான

காாிய$ ஆயி6ேற? அEபாக இ!1ேமா!”

"என1 அEேப கிைடயா ; அPவளK ேப# வதாE$ பா#8  ெகா/ தா
இ!கிேற. ஆனா
ேபா( வி/வ

என19ள ச:கட$, ப8திாிைக ப3க ேநரமி லாம

தா. ஆைகயா , காைல ேவைளயி

"விO*ட#"களா

எைன யா!$ ெதாதரK

ந ல . ப8திாிைக ப31$ ேநர$ என1 ெரா$ப 2கிய$.

ெச(யாம4!தா
ேநர:களி

இதி

அ

எேபா

தைடப*/ ேபாகிற . அத ேநர8ைத8 தவிர ம6ற
வதாE$ பா#க தயா#" எறா#.

அறிரK மணி பனிர/ இ!1$. காமரா5 க*3 4

ப/8தவாேற மிக)

Nவாரசியமாக ஏேதா ஒ! %8தக8ைத ப38  ெகா3!தா#. என %8தக$
எ, எ*3 பா#8ேத. ேவெறா,$ இ ைல; க$ப ராமாயண$.
--------------- யி

3 4யி

சாணகிய%ாியி

காமரா

ஓ# அழகிய இ ல$. "ெம*ரா ஹK" எப

அத

ெபய#.

காைல ஏழைர மணியி4!

இரK பனிர/ மணி வைர அத இ ல8ைத8

ேத3 பல ரா5ய:கைள) ேச#த மதிாிக0$, எ$.பி.க0$, எ$.எ .ஏக0$
வ

ேபா( ெகாேட இ!கிறா#க9.

இத படா படா ஆ8மிகெள லா$ எத6காக கா8தி!கிறா#க9? இPவளK ேப!$
அவாிட$ என8ைத) ெசா ல ேபாகிறா#க9? இவ#க0ெக லா$ அவ# என
பதி

>ற ேபாகிறா# எற விய%ட கவனி8  ெகா3!கிேற.

மணி எ*/ இ!கலா$. 1ஜரா8 2தலைம)ச# டாட# ஜீவரா5 ேம8தா
%சிாி%ட அத இ ல8தி மா3யி4!

கீேழ இற:கி வ!கிறா#. அவைர8

தி!. காமராஜு$ கீேழ இற:கி வ . அவைர வழி அAபி ைவகிறா#.

ெதாட#

வராதாவி

கா8தி!பவ#களி

இட

ைகயி

பாேட5 க*/ட

காணப*டவ!$ ஒ!வ#.

அவைர அJகி, "த:க9 ெபய# என?" எ, விசாாி8ேத.

"ரா$பியரா!" எறா# அவ#.

"எ:கி!

வதி!கிறீ#க9?"

"பLசாபி4! ."

"ஏ?"

"பLசா 2த
உைட8

”ந$ ஊாி

மதிாி ெக(ேரானி ஆ*க9 எைன8 தாகி எ ைகைய

வி*டா#க9. நா ஒ! எ$.எ .ஏ..."

ைக உைடதா

%8;!க லவா ேபாவா#க9? இவ# பாவ$, இ:ேக

வதி!கிறாேர?" எ, எணி ெகாேட.

"இ:ேக ஏ வதி!கிறீ#க9?"

"காமராைஜ பா#8 , நடத விவர:கைள ேநாி
எ,தா. அவாிட$ ெசா 4 வி*டா

ெசா 4வி*/ ேபாகலா$

எ மன 1) சாதி ஏ6ப/$" எறா#.

தி!. ரா$பியாராைவ8 தவிர பLசாபி4!

இA$ ஏெழ*/ ேப# தி!.

காமராைஜ பா#க வதி!தா#க9. அவ#களி

சில#, 2த மதிாி

ெக(ேராA1) சாதகமானவ#க9. சில# ெக(ேரா ஆ*சிைய பி3காதவ#க9.

தி!. காமரா5 அவ#கைள 1$பலாக) ேச#8  பா#க வி ைல. 2த4 , சமீப8தி
மதிாி பதவிைய ராஜிநாமா) ெச(

வி*ட தாபராசி:ைகC$, ைக உைடத

ரா$பியா ராைவC$ தனி8தனியாக அைழ8  ேபசினா#. பின#, தி!.
ெக(ேராA1) சாதகமானவ#கைளC$, அ%ற$ அ லாதவ#கைளC$ வர)
ெசானா#. எ ேலா!1$ ஐ

நிமிஷ ேநர$தா ேப*3.

தி!. காமரா5 அவ#க0ெக லா$ என பதி

ெசானாேரா, என மதிர$

ேபா*டாேரா? ேமேல ெசறவ#க9 அ8தைன ேப!$ தி!திCட தி!$பி
வதா#க9.

அ%ற$, உ.பி: 2த

மதிாி சி.பி. 1தா வதி!தா#. "நீ:க9 அவாிட$ ெகாLச

ேநர$ ேபசி ெகா3!:க9" எ, மதரா ஹK ஆ]ஸ# தி!. தீனதயா9
எனிட$ ெசானா#. நா யா# எபைத அறி
ேக*ட 2த

ேக9வி இ

"காமரா5 தமிழி

ெகாட தி!. 1தா எைன

தா:

தா ேபNவாரா?"

"இ ைல; ஆ:கில8தி

ேபNவா#. தா:க0$ அவாிட$ ஆ:கில8திேலேய ேபசலா$.

தா:க9 >,வைத ெய லா$ அவ# ந1 %ாி

ெகா9வா#. உ:க018

ேதைவயான பதி கைளC$ ஆ:கில8திேலேய ெசா வா#" எேற நா.

"நா இ வைர அவைர) சதி8ததி ைல. அத61) சத#ப$ ஏ6படவி ைல.
காமரா5 விவசாய 1/$ப8தி

"வி! நக# எற ஊாி

பிறத கிராமவாசியா?”

பிறதா#. ஓ# எளிய 1/$ப8தி

"நாA$ உ:க9 காமராைஜ ேபா

பிறதவ#."

க4யாணமாகாதவ தா. என1 வய

அ,ப8திரடாகிற " எறா# தி!. 1தா.

அேபா

அ:ேக வத தி!. தீனதயா9, ”த:கைள காமரா5 அைழகிறா#" எ,

>றேவ, தி!. 1தா ”ைப " க*/ட மா31 ஏறி) ெசறா#.

ப8  பதிைன

நிமிட:க0ெக லா$ காமராஜு$ அவ!$ கீேழ இற:கி

வதா#க9. 1தா காாி

ஏறி ெகாடா#.

காமரா5 அவைர வழி அAபி வி*/ இத பக$ தி!$பினா#. எைன
பா#8  %சிாி%ட, "என?" எ, நாவி

ஓ# அ.8த$ ெகா/8  ேக*டா#.

"ஒ,மி ைல...." எேற நா.

"நா ெகாLச$ ெவளிேய ேபாயி*/ வ

வி/கிேற. ேந!ஜியி B*3

ஒ!

மீ*3:... நீ:க நா வத%ற$ எAடேனேய சாபிடலா$" எறா#.

அவ# ெவளிேய %றப*/ ெகா3!த சமய$ "அேசா ேம8தாK18 த:கைள
பா#க ேவ/மா$. எேபா

சதி8  ேபசலா$ எ, ேக*கிறா#?" எறா#

தீனதயா9.

"பிரதம மதிாி B*/1 வ!வா# இ ைலயா?"

"ஆமா$."

"அ:ேகேய பா#8

வி/கிேறேன" எ, ெசா 4ய ப3ேய ேபா( காாி

ெகாடா#. அவ# தி!$பி வ!$ ேபா

"என... ஏதாவ

மணி ஒேற கா

!

விேசஷ$ உடா ? ெட4ேபா வததா?”.... எ, வழகப3

ேக*/ ெகாேட வதா#.

"இேபா

ஏறி

நதா வ!கிறா#. த:கைள பா#க ேவ/மா$!"

" எனவா$? என ேவJ:கிறா#?"

தி!. காமராஜி 2க8தி

பசிC$, கைள%$ ெதாிகிறன.

நதா வத $ அவ!ட ேபசி 23பத619 மணி ஒேற 2கா
அவைர வழி அAபி வி*/) சாபிட உ*கா!$ ேபா
சாபா/ தயாராக எ/8

ஒ, ஐ$ப

ஆகி வி*ட .
! ேமைசயி

ைவகப*3!த . அவைர கட $ நா எ.

நிேற.

"நீ:க உ*கா!:க" எ, எைன அமர) ெசா 4 வி*/8 தா2$ உ*கா#தா#.

ெகாLச$ சாபி*ட பிற1 ேப)N ெகா/கலா$ எ, கா8தி!ேத. இர/
கவள$ சாபி*ட பிற1 ேப)ைச8 ெதாட:கிேன.

"மக9 மன$ ைவ8தா

லLச ஊழைல ஆேற மாத8தி

அ3ேயா/ ஒழி8

விடலா$

எ, ெமாரா#ஜி ேதசா( >,கிறாேர....?" எேற.

"அெதப3? ஜன:கேளதா லLச$ ெகா/கிறா#க9. 1ைறத ச$பள$
வா:1கிறவ#க9 அைர 'பா(, ஒ! 'பா( வா:1வைத ெபாிய 16றமாக) ெசா ல
23யா ."

"ேதைவ1 ேவ3ய ச$பள$ ெப,கிறவ#க0$, வாைக வசதி உ9ளவ#க0$
லLச$ வா:காம

"ேதைவ1 எ

இ!கலா ம லவா?"

அளK:கேற? வாைக வசதி1 எ ைல ஏ :கேற? அ%ற$

கா# வா:கJ$, B/ வா:கJ$. ஆைச உ9ள வைர1$ ேதைவ எப

இ!

கி*ேடதா இ!1$."

"சில மதிாிக9 பதவியி4!

வில1வதா

அ/8தா6 ேபா

வ!$ மதிாிக9

ஏ6ெகனேவ உ9ள ெகா9ைககைளC$, தி*ட:கைளC$ மா6றி அைமக
ேநாி/கிறேத...."

"மா8த*/ேம:கேற. தி*ட$, ெகா9ைகெய லா$ மக0காகவா?
மதிாிக0காகவா? மக01 பி3காத ெகா9ைக , தி*ட$ எ வாயி!தாE$
மா8தறதிேல என த%:கிேற?" எ, >றியப3ேய எ.தா#.

பா#4ெமடாி ேபா#/ >*ட8 1 ேபா( வி*/ இரK ஏேழகா
தி!$பி வதா#. அேபா

மணி18தா

த$2ட தி!. அேசா ேம8தாைவC$ காாி

அைழ8

வதி!தா#.

"என?" எ, ேக*/ ெகாேட கீேழ இற:கி வத தி!. காமரா5, தி!. அேசா
ேம8தாவி பக$ தி!$பி, "கமா, விஷ

ேகா அேடா" எறா#.

இ!வ!$ ேமேல ேபா( அைர மணி ேநர$ ேபசி ெகா3!தா#க9. நாA$,
நப#க9 சில!$ கீேழ Uேதா*ட8 தி

உ*கா#

மணி ேநர2$ எ கவன$ 2.வ $ ேம

மா3யி

ெகா3!ேதா$. அத அைர
அவ#க9 இ!வ!$ என

ேபNகிறா#க9 எபதிேலேய இ!த .

தி!. காமரா5 1ர தா ஓ:கியி!த . அ K$ அவ# ஆ:கில8தி
ெகா3!கிறா# எப

ெதளிவாக8 ெதாித . என ேபNகிறா# எகிற

விஷயதா %ாியவி ைல. கைடசியி
அேசா ேம8தா காாி

ேபசி

இ!வ!$ கீேழ இற:கி வதா#க9. தி!.

ஏறி) ெசற $ தி!. காமரா5 த$2ைடய வழகப3,

"எ...ன?" எறா#.

அத எ....ன? எற ேக9வி1 யா!$ பதி
அவ!$ எதி#பா#பதி ைல. ஒ! அEவ
தயாரா1$ ேபா

ெசா ல8 ேதைவயி ைல. பதிைல

23

இெனா! அEவE18

அவ# வழகமாக ேக*1$ ேக9வி அ .

அறிரK தி!. 3.3. ேக. B*3

அவ!1) சாபா/. ப8ேத நிமிட:களி

ேவ, ச*ைட மா6றி ெகா/ கிள$பி வி*டா#. ேபா1$ ேபா
ராஜேகாபால, எ$.பி.) நா இறிரK ப8

1ளி8

”ராஜு (தி!. ஜி.

மணி1) சாதிாிைய பா#க

ேவ/$. அத61 ஏ6பா/ ெச(!" எறா#.

இரK ஒபதைர மணி இ!1$. தி!. ராஜேகாபால, நடராஜ 2த4ய

நப#க0ட ேதா*ட8தி
இ!ப8

உ*கா#

ேபசி ெகா3!தா#. தி=ெர, "ராஜு!

நாலா ேததி என கிழைம?" எ, விசாாி8தா#.

”ெசPவா(கிழைம" எறா# ராஜு

"அ, ரா1கால$ எ8தைன மணி1?"

"IJ - நாலைர."

"ெம*ராஸு1 ெட4ேபா ேபா*/ >*ட8ைத மாைல ஆ, மணி1 ேபாட)
ெசா 4 வி/." (கா:கிர ச*ட சைப8 தைலைம பதவிகாக >*டப/$
>*ட$ அ .)

"ஏ? சாபி*ட பிற1 ரா1 காலமாயி!தா

பரவா யி ைல எபா#க9" எறா#

ராஜு

"இப3 எ லாவ6,1ேம ஒ! மா6, ைவ8தி!பா:க ந$மவ:க. அ
கிடக*/$; >*ட8ைத ஆ, மணிேக நட8தி விடலா$. 2னா3 நாE
மணிேகா, ஐ

மணிேகா >*ட$ ேபா*டா

யாராவ

ெர/ ேப# ரா1கால$

எபா:க. அ%ற$ மா8தJ$. அப3) ெசா ற 1$ இட$ ைவகாம
2னா3ேய ெச( *டா ந லதி ைலயா?"

காைலயி

ஆ, மணி1 எ.

1ளி8

வி*/ ப8திாிைககைள ப38

238த $ அவைர8 ேத3 வ!$ பல தைலவ#கைளC$ சதி8  ேபசினா#. 3.3.ேக.,
லா பக;# சாதிாி, ேந!ஜி இ$IவைரC$ தவிர அேநகமாக எ ேலா!$ இவைர8
ேத3 வ!கிறா#க9. இவ#கைள) சதிபைத8 தவிர, லLச ஒழி% கமி*3
>*ட$, ேதசிய பா கா % கமி*3 >*ட$, பா#4ெமடாி ேபா#* மீ*3:
எ, தின2$ I,, நாE மீ*3:1க01 ேபா( வதா#.

ெசைன1 %றப/$ 2த

நா9 இரK. "காைலயி

விமான8 1 %றபட

ேவ/$. நீ:க0$ - எAட தாேன வ!கிறீ#க9? எ பக8திேல e* ாிச#P
ெச(

வி*டா#களா? விசாாி8தீ#களா?" எ, ேக*டா#.

”ஆமா$" எேற.

"சாி, பிேன காைலயிேல %றபட8 தயாராயி!:க..."

காைலயி , ஐதைர19ளாகேவ விமான >ட$ ேபா() ேச#ேதா$.

"விமான$ ப.

பா#கப/கிற . ஆைகயா

%றப/வத61 ஒேறகா

மணி

ேநர$ தாமதமா1$" எ, ஒ4பர பப*ட .

அத ஒேறகா

மணி ேநர8தி , காைல ப8திாிைகக9 எ8தைன உேடா

அPவளைவC$ ப38 8 தீ#8தா#. கைடசியி

விமான$ %றப*ட .

அவைர எெனனேவா ேக9விக9 ேக*க ேவ/ ெம, எணி
ெகா3!ேத. ஆனா

ஒ,ேம ேக*க8 ேதாறவி ைல. விமான8தி

உ*கா#த $ ஏ#ேஹா* ட வ

பLN$, ெபப#மி*/$ ெகா/8

ேபானா9. தி!. காமரா5 ெபப#மி* ஒைற ம*/$ எ/8  பிாி8

வி*/

வாயி

ேபா*/ ெகாடா#. உடேன ப8திாிைக ப3க8 ெதாட:கி வி*டா#. நா
அவைரேய கவனி8த வண$ வா( I3 ெமௗனியாக உ*கா#தி!ேத.
ப8திாிைககைள ெய லா$ ப38

அவ# ப38

23க*/$ எ, கா8தி!ேத.

238த $ ககைள I3 ெகா/ ;:க ஆர$பி8

வி*டா#. அைர

மணி ேநர$ உற:கியவ#, ச*ெட, க விழி8  ெகா/, "எ...ன?" எறா#.

"உ:க9 மன8தி

காமரா5 தி*ட$ எேபா

உதயமா யி6,? எப3

உதயமாயி6,?" எ, ேக*ேட.

ெரா$ப நாளாகேவ இைத ப6றி ேயாசி8  ெகா3!ேத. கா:கிரகார#க9
எ ேலா!$ ச#காைரC$, பதவிையCேம N6றி) N6றி வர ஆர$பி8

வி*டா#க9.

இவ#க9 கவன8ைத ேவ, பக$ தி!பியாக ேவ/$. அத61 எைன
ேபாறவ#க9 பதவியி4!

விலகி ெவளிேய வதா தா ச#காாிE$,

பதவியிE$ உ9ள கவ#)சி 1ைறC$. கா:கிரசி
2த4

ெசைனயி

%திய தி*ட:க9 வ1க ேவ/$.

நா ம*/$ பதவியி4!

விலகி ம6ற ரா5ய:க01 வழி

கா*டலாமா எ, எணிேன. பல ேபாிட$ எ தி*ட8ைத ப6றி >றி
ஆேலாசி8ேத. 3 41 ேபாயி!த ேபா

ேந!ஜியிட2$ ெசாேன. அைத

அவ# ஒ% ெகாடா#. ேமE$ அைத ப6றி ச#)ைச ெச(ய ேவ/$ எறா#.
ைஹதராபா8தி

சதி8  ேபசிேனா$. அத பயனாகேவ இ

அகில இதிய8

தி*டமாக உ!வாயி6,. இ தா எ தி*ட$ உ!வான கைத" எறா#.

"பதவியி4!

வில1வதா

த:க018 தி=ெர, ஏேதA$ அெசௗகாிய:க9

ஏ6படாேதா?"

"எனெகன அெசௗகாிய$? B/ ச#கா# ெகா/8த தி ைல. கா!$ எAைடய
ெசாத கா#தா. B*/ வாடைகC$, வாிC$ ேபாக என1 ஆயிர$ 'பா(
கிைட1$. அதி , கா:கிர காாிய கமி*3 >*ட8 காக 3 41
ேபானா , விமான 3க* அ,b, 'பா( ெசலவழி
மிLN$. எ

வி/$. ேபாக நாf, 'பா(

ணிமணி) ெசலK, தாயா!1 அA%$ பண$ ேபாக மி)ச பண8ைத

ஏைழ பி9ைளக01) ச$பள$ க*3 வி/கிேற. இனிேம
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