கர்ம ரர் காமராஜைர பற்றி இைணயத்தில் கிைடத்த கட் ைரகைள ெதாகுத்
ஒ E-BOOK ஆக இங்ேக த கிேறாம். இதன் ேநாக்கம் வள ம் இளம்
தைல ைறயினர் இந்த ெதாகுப்பில் உள்ள ஒ சில கட் ைரகைளயாவ ப த்
காமராஜாின் ெப ைமைய ெதாிந் ெகாள்ள ேவண் ம் என்ப தான். ேம ம்
விபரங்க க்கு காமராஜாின் உறவினர்கள் எ
ம் kamarajar.blogspot.com என்ற
வைலப்பதிைவ பார்க்க ம்.

visit us : kamarajar.blogspot.com
நன்றி: kamaraj101.blogspot.com
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காமராஜைர பார்க்க வந்த வி தைலப் ேபாராட்டத் தியாகி
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அன் காமராஜைர பார்க்க வந்தவர் ஒ வி தைலப் ேபாராட்டத் தியாகி. தன்
இல்லத் தி மணத்திற்க்கு வரேவண் ெமன் ேகட் அைழப்பிதேழா
வந்தி ந்தார். அவைர அைழத் அமரச் ெசய் நலங்ேகட்டார். அேத ேநரத்தில்
அவ ைடய வசதியற்ற வாழ்க்ைக நிைலைய அவர ெசாற்கள் லமாக ாிந்
ெகாண்டார்.
தன உதவியாளைர அைழத் க் ேகட்ப ேபாலக் ேகட் அந்த தி மணனாளில்
தனக்கு ேவ அ வல் இ ப்பதாகக் கூறி விழா சிறப்பாக அைமயத் தன்
வாழ்த் க்கைளத் ெதாிவித் அ ப்பிவிட்டார். வந்தவர் மனம் மிக வ ந்தி
விைடப்ெபற்றார். ஆனால் அவ ைடய உள்ளத்தில் " ஹூம் ... காமராஜ் இன்
ெபாிய தைலவராகி விட்டார். அந்தக் காலத்தில் நா ம் அவேரா
ேபாராட்டங்களில் ஈ பட்ேடாம். ஒேர சிைறச்சாைலயில்
அைடக்கப்பட்
ந்ேதாம். ஆனால் இன் மைலக்கும் ம
க்குமான வித்தியாசம்
எற்பட் விட்ட நிைலயில் ஏைழயான தன் ட் க்கு வ வதற்கு அவர
அந்தஸ்த் இடம் த மா?" என்ெறல்லாம் எண்ணியவண்ணம் ஊர் ேபாய்
ேசர்ந்தார்.
விழா நா ம் வந்த . அந்த சிற் ாில் தன் ெபா ளாதார வசதிக்ேகற்ப மிக
எளிைமயாக விழாைவ நடத்திக் ெகாண்
ந்தார். திடீெரன அந்த தியில்
பரபரப் , ஆரவார ஒ ேகட் அந்த தியாகி ெவளிேய வந்தார். அவர்
கண்கைளேய நம்ப
யவில்ைல. வந் நின்ற காாி
ந் காமராஜ்
இறங்கினார். ன்னைக த்த கத்ேதா தியாகியின் ைககைளப் பற்றினார்.
தியாகிக்ேகா கண்களி
ந் ஆனந்தக் கண்ணீர் ெப க்ெக த்ேதா ய .
அவைரத் தட் க் ெகா த்த வண்ணம், 'வா, விழா ேமைடக்குப் ேபாேவாம்' என்
கூறிய வண்ணம் மண்டபத்தின் உள்ேள ெசன்றார், மணமக்கைள ஆசீர்வதித்தார்.
அவைரச் சாியான ஆசனத்தில் கூட அமர்த்த
யவில்ைலேய என் அந்தத்
தியாகி ஏக்கத்ேதா ெசயலற் நின்றார்.
அப்ேபா காமராஜ் ேபசினார். "நீ அைழப்பிதல் ெகா த்த அன்ைறக்ேக நான்
வர்ற க்கு
ெசஞ்சிட்ேடன். ஆனா நான் அப்பேவ வர்றதாச் ெசால் யி ந்தா
தலைமச்சேர வர்றார்ன் ெசால் கடைன வாங்கித் தட டலா பண்ணியி ப்ப,
உன்ைன ேம ம் கடன்காரனாக்க நான் வி ப்பல. இப்ப வந் ட்ேடன், உனக்கு
தி ப்தி தாேன" என்றார். கூ யி ந்த கூட்டத்ைத ெப மிதத்ேதா பார்த்தார்
அந்தத் தியாகி.
"சாி...வரட் மா... ேமல் ெகாண்
விைட ெபற்றார் காமராஜ்.
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நட்பில் பைழைம என்ற ஒ அதிகாரத்ைதேய எ திய வள்
வாிக க்கு ஓாிலக்கியமாகத் திகழ்ந்தவர் காமராஜ்.

வாின் ைவர

மக்கள் தந்த வாிப்பணத்தில் நமக்கு விளம்பரமா?
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தி எஸ். .சுந்தரம் அவர்க க்கு ெநஞ்சிேல அைமதியில்ைல. அல் ம் பக ம்
உைழத் , ராக்ெகட் ேவகத்தில் ன்ேனற்றமைடயச் ெசய் , தமிழகத்ைத
இந்தியாவில் இரண்டாம் இடத்திற்க்கு ெகாண் வந் விட்டேபா ம், ெபா த்
ேதர்த ல் எதிர் கட்சியாக, ெவ ம் ேமைட ழக்க வாதிகளாயி க்கும் திராவிட
ன்ேனற்ற கழகம், தன் ஆதர வாக்காளர் விகிதத்ைத உயர்த்திக்ெகாண்ேட
வ வ
ாியாத திராக அவைர உ த்திய .
அவ க்கு ேதான்றியெதல்லாம், காமராஜ் அரசு தன் சாதைனகைள பாமர மக்களின்
கவனத்திற்க்கு ெகாண் ெசல்லாைமேய. இந்தியாவில் அதிகள
திைரயரங்குகைள ெகாண்
ந்த தமிழ் நாட் ன் திைர லகின் ெப ம்பங்ைக
திராவிட ன்ேனற்ற் கழகத்தினேர ைகயகப்ப த்தியி ப்பைத உணர்ந்தார். அந்த
சாதனத்ைத காங்கிரசும் பயன்ப த்திக் ெகாள்ளேவண் ெமன
ெவ த்
தைலவர் காமரஜைர ெசன் கண்டார்.
"ஐயா, நாட் மக்களின் ன்ேனற்றத்திற்காக எண்ணற்ற சாதைனகைள நீங்க ம்
உங்கள் நல்லாட்சி ம் ெசய்தி ந்தா ம் நமக்கு கிைடக்க ேவண் ய மக்கள் ஆதர
எதிர் கட்சிக்ேக ெசல்வைதப் பார்க்கும் ேபா நாம் நம சாதைனகைள மக்களின்
கவனத்திற்க்கு ெகாண் ெசல்வதில் சற்ேற பின் தங்கி இ க்கிேறாம் என
நிைனக்கிேறன்" என்றார்.
அவர் க த்ைத கூர்ந் ேகட்ட காமராஜ், "சாி அதற்ெகன்ன ெசய்யலாம்
நிைனக்கிறீங்க?" என் அவாிடேம ேயாசைன ேகட்டார். அதற்க்கு கவிஞர் "ஐயா,
திைரபடங்கள் மிக வ ைம மிக்க சாதனங்கள். ைல
க்குக ெகல்லாம் நாட்
நடப் கைள ெகாண் ெசல்வ அைவதான். இைத நா ம் பயன்ப த்திக் ெகாள்ள
ேவண் ம். நம ஆட்சியின் சாதைனகைளெயல்லாம் ெதாகுத் ஒ ெசய்திப்
படம் ஒன் தயாாித் ெவளியிட்டால் எல்லா தரப் மக்கைள ம் அைவ
ெசன்றைட ம்." என்றார்.
" நாம்ப மக்க க்குகாகச் ெசய்கிற காாியங்கைள நாம்பேள விளம்பரப்ப த்த
? ... சாி, இ க்கு எவ்வள ெசலவாகும்" என் காமராஜ் ேகட்டார்.
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"சுமாரா
கவிஞர்.

லட்சம் இ ந்தா எ த்திரலாம்

நிைனக்கிேறன் ஐயா" என்றார்

"ஏ...யப்பா...
லட்சமா? மக்கள் தந்த வாிப்பணத்தில் நமக்கு விளம்பரமா? அந்த
லட்சம் இ ந்தா நான் இன் ம்
பள்ளிக்கூடத்ைத
திறந்தி ேவேன...ேவண்டாம்...படெமல்லாம் எ த் க் காட்ட ேவண்டாம்" என்
ெசால் கவிஞைர அ ப்பிவிட்டார்.

நாங்கெளல்லாம் ஹ ஸ் சர்ஜன்ஸ்
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ம த் வப் ப ப் ேதாற் விக்கப்பட்ட நாளி
ந்ேத பயிற்சிக்காலதில் எவ்வித
உதவித்ெதாைக ம் வழங்கப்பட்டதில்ைல. பயிற்சி ம த் வர்கள் தங்களின்
ேதைவக க்கு தங்கள் ைக காைச ேபாட்ேட பயிற்சிைய
த்தனர். பயிற்சி
ம த் வர்கள் அவ்வேபா
ைற சார்ந்த அைமச்சர்களிடம் எ த் க் கூறி ம்,
பாைறயில் ட் ய கைதயாகேவ
ந்த .
காமராஜ் அரசில் அத் ைறயின் அைமச்ச ம் மாணவர்கள் த ம் விண்ணப்பத்ைத
வாங்குவேதா சாி, எவ்வித தீர் ம் எ க்கவில்ைல. இந்நிைலயில் பயிற்சி
ம த் வர்கள் இ ப ேபர் கூ காமரஜைர சந்தித் தங்கள் ேகாாிக்ைகைய
ெசால்வெதன
ெவ த்தனர். அக்கு வில் இன்ைறய பிரபல ம த் வர்கள்
சில ம் இ ந்தனர். அக்கு வினர் தல்வைர சந்திக்க தைலைம ெசயலகம்
ெசன்றனர். அன்ைறய பணி
த் ெவளிேய ைகயில் காமராஜாிடம்
விஷயத்ைதக் கூற, உடேன அவர்கைளப் பார்க்க வந்தார்.
" நீங்கெளல்லாம் யா ?" காமராஜ்.
" ஐயா நாங்கெளல்லாம் ஹ ஸ் சர்ஜன்ஸ்".
" அப்ப ன்னா என்ன" காமராஜ்.
" ஐந் வ ஷம் டாக்டர் ப ப்ைப
த் விட் ஒ வ ஷம் பயிற்சி டாக்டராக
ேவைல பார்க்கிற்வர்கள். நாங்கதான் இந்த ஒ வ சத் ல வ கிற ேநாயாளிகைள
ேசாதிப்ப , அவசர சிகிச்ைச ெசய்வ , இர ம் பக ம் வார் களில்
ேநாயாளிகைள பார்த் க்கிற . இந்த ஒ வ ஷ பயிற்சிக்கு பிறகுதான் நாங்க
டாக்டரா ெவளிய ேவைல பார்க்க
ம்."
" சாி ...இப்ப என்ைன எ க்கு பார்க்க வந்தீங்க" காமராஜ்.
" ஐயா, இந்த ஒ வ ச பயிற்சி காலத் க்கு எங்க க்கு எதாவ உதவித் ெதாைக
STIPEND தர ம் ேகட் க்கிட் க்ேகாம். மந்திாி அம்மா பார்க்குேறன்,
ெசய்ேறன் ெசால்றாங்கேள தவிர எ
ம் ெசய்யமாட்ேடங்றாங்க".
" இெதன்ன அநியாயமா இ க்கு ...5 வ ஷம் ப ச்சுட் ஒ வ சம் ஓசியா
ேவைல வாங்குற சாியில்ைலேய... சாி நீங்க ேபாங்க, நான் அைத என்ன
பார்க்கிேறன்" காமராஜ் அைனவைர ம் குப்பிட் அ ப்பினார்.
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நான்காம் நாள், பயிற்சி டாக்டர்க க்கு மாதம் .105 சம்பள ம், கடந் விட்ட
ஆ மாதங்க க்கும் ேசர்த் வழங்க ேவண் ெமன்ற் உத்தர வந்த .

ஏ ஆண் காமராஜ் ஆட்சியிைன கண்டபின், ெபாியார்
ஆற்றிய உைரயின் பகுதி
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இேதா கா

ங்கள்...

" ேதாழர்கேள, எனக்ேகா வய 82 ஆகிற . நான் எந்த ேநரத்தி ம்
இறந் விடலாம். ஆனால் நீங்கள் இ ப்பீர்கள். உங்கைள விட திர்ந்த நான்
மரண வாக்கு லம் ேபான் ஒன்ைற கூ கிேறன். மரண வாக்கு லம் கூற
ேவண் ய நிைலயில் இ ப்பவன் ெபாய் ெசால்ல ேவண் ய அவசியமில்ைல.
இன்ைறய காமராஜ் ஆட்சியில் நம நா அைடந்த ன்ேனற்றம் இரண்டாயிரம்,
வாயிரம் ஆண் களில் என் ேம நடந்த இல்ைல. நம
ேவந்தர்கள், அ த்
நாயக்க மன்னர்கள், மராட் ய மன்னர்கள், ஸ்லீம்கள், ெவள்ைளகாரர்கள்
இவர்கள் ஆட்சியில் எல்லம் நம கல்விக்கு வைக ெசய்யப்படவில்ைல.
ேதாழர்கேள, என் ெசால்ைல நம் ங்கள், இந்த நா உ ப்பட ேவண் ெமன்றால்
இன் ம் பத் ஆண் களாவ காமராசைர விட் விடாமல்
பி த் க்ெகாள் ங்கள். அவர ஆட்சி லம் சுகமைட ங்கள். காமராசைர
பயன்ப த்திக் ெகாள்ள நாம் தவறிவிட்டால் தமிழர்க க்கு வாழ்வளிக்க ேவ
ஆேள சிக்கா ."
( இராமநாத ர மாவட்ட திராவிட கழக 4வ மாநா 9.7.1961-ல்
ேதவேகாட்ைடயில் நடந்தேபா தந்ைத ெபாியாாின் உைரயின் ஒ
17.7.1961 வி தைல)
கட் ைலத்

பகுதி -

க்கி மரத்த யில் ேபா

காமராஜ் தலைமச்சராக இ ந்த ேபா ம ைரக்கு ெசன்றார். இர வி ந்தினர்
மாளிைகயில் தங்க ஏற்பா ெசய்யப்பட்
ந்த . வி ந்தினர் மாளிைகயிேலா
இர மின்சாரம் இல்ைல. ஊழியர்கள் வந் ப
பார்த் க்ெகாண்
ந்தார்கள்.
காத்தி ந்த காமராஜ், " கட் ைலத் க்கி மரத்த யில் ேபா " என்றார்.
அைறக்குள்ளி ந்த கட் ைல ேவப்பமரத்த யில் ெகாண் வந்
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காமராஜ் ப க்க வந்தார். கட் ல் அ ேக ஒ
ெகாண்
ந்தார்.

ேபாலீஸ்காரர் காவ

க்கு நின்

" நீ ஏன் இங்ேக நிற்கிறாய்? என்ைன யா ம் க்கிக்ெகாண்
ேபாய்விடமாட்டார்கள்! நீ ம் ேபாய்ப் ப " என் ேபா ஸ்காரைர
அ ப்பிைவத்த காமராஜ் சில ெநா களில் உறங்கிவிட்டார்.
இந்த எளிைம உலக வரலாற்றில் எந்த மக்கள் தைலவாிட ம் காண்ப

அாி .

அந்த தம்பி அப்ப யா நடந் க்கிறார்
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அந்த அைமச்சர் சார்ந்த ைறயில் பணி ாிந்தவர்க க்கு ஒ
மனக்குைறயி ந்த . தன அைறக்கு அைழத் ேபச வ ம் அதிகாாிக க்கு
ஆசனம் கூட தராமல், நீண்ட ேநரம் நிற்க்க ைவத்ேத ேபசிவிட் அ ப்பினார்
அைமச்சர்.
அதிகாிக க்கு இந்த மனக்குைறைய தல்வாிடேம ைறயி வெதன
ெவ த் ஒ அதிகாாிைய காமரஜாிடம் அ ப்பினர். அவைர வரேவற்
ஆசனத்தில் அமரச்ெசய் , வந்த விவரங் ேகட்க, அவர் அைமச்சர் தங்கைள
அவமதிப்ப ேபால் நடந் ெகாள் ம் விசயத்ைதக் கூறினார்.
ேகட்ட காமராஜ், " அந்த தம்பி அப்ப யா நடந் க்கிறார், அ தப்பாச்ேச" என
ெசால் ய வண்ணம் அந்த அைமச்சைர ெதாைலேபசியில் அைழத் தன
அைறக்கு வ மா கூறினார்.
அந்த அதிகாாிக்கு சங்கடமாகிவிட்ட , ேநாிைடயாக அைமச்சாிடம் ேகட்
ெகாள்ளப்ேபாகிறார் என பயந் விட்டார்.

க ந்

இதற்குள் அைமச்ச ம் வந் விட்டார். அந்த அதிகாாி எ ந் நிற்க்க, காமராஜ் "
நீங்க உட்கா ங்க!" என் ெசால் யவண்ணம் வந்த அைமச்சைர ம் பக்கத்
இ க்ைகயில் அமரச் ெசால் விட்டார்.
பின்னர் அைமச்சாின் ைற சார்ந்த ஒ திட்டம் பற்றி விவாதிப்ப ேபால ேபசி "
சாி, நல்லா பார்த் க்ேகாங்க!" என் ெசால் அைமச்சைர அ ப்பிவிட்டார்.
அைமச்சர் ெசன்ற பின் , அந்த அதிகாாிைய பார்த் " இனி நீங்க ேபாகலாம்...
உங்க க்குறிய மாியாைத இனி கிைடக்கும்" என் அ ப்பிைவத்தார்.
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அ

தல் அைமச்சாின் நடவ க்ைகயில் மாற்றம்.

தல்வர் எவ்வள நளினமாக நடந் க்ெகாண் தங்கள் உள்ளக்கு றைலத்
தீர்த் ைவத்தார் என்பைதெயண்ணி அதிகாாிகளைனவ ம் வியந்தனர்.

ஜீவாவின் ைணவியார் தி . பத்மாவதி அம்ைமயா க்கு ஒ
அரசு பணி தந் ஆதாித்தார்
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தாம்பரத்தில் ஒ பள்ளித்திறப் விழா க்குச் ெசன்ற காமராஜ் அப்ேபா அங்கு
வசித்த ஜீவாைவ ம் அைழத் ச் ெசல்லலாம் என நிைனத் அவாில்லம்
ெசன்றேபா , ஜீவா வாழ்ந்த நிைல கண் அதிர்ந் ேபானார். உ த்த மாற் ைட
கூட இல்லாத நிைலயில் ைவத்த ஆைடைய உலர்த்திக் ெகாண்
ந்தார் ஜீவா.
ெசால்ேவ , ெசயல்ேவறாக வா ம் தைலவர்களிைடயில், ஜீவா தன்
ெகாள்ைகைய உபேதசித்தப ேய வாழ்ந்த ைவரக்கல்.
அவர இல்லற ஓடத்ைத ஓரளேவ ம் இன்பம் ஏந்தி ெசல் ம் வைகயில்
ஜீவாவின் ைணவியார் தி . பத்மாவதி அம்ைமயா க்கு ஒ அரசு பணி தந்
ஆதாித்தார்.
ெபா
டைம நாடானா ரஷ்யா ெசன்
சுக ன ற்றார்.

தி ப்பிய சில நாட்களில் ஜீவா திடீெரன

1963 ஆம் ஆண் ஜனவாி 17 ஆம் நாள் அவைர ம த் வமைனயில் ேசர்ப்பதற்க்கு
ன் சிம்ெமனத் தமிழகம்
வ ம் கர்ஜைண ெசய்த ஜீவா கைடசியாக ேபசிய
ெசாற்கள்
"பத்மாவதிக்கு தந்தி ெகா ... காமராஜ க்கு ெட ேபானில் ெசய்தி ெசால்"
இைவமட் ேம. ம நாள் காைல 7:30 மணிக்கு அவர் உயிர் ச்சு அடங்கிய .
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உங்கள் காணிக்ைகைய ஸ்ரீரங்க உண் ய ல் ேபாட்டால்

தமிழ் நாட் மக்க க்கு ஒ பழக்கமி ந்த , சபாிமைல அய்யப்பன் என்ற ேகரள
மாநிலக் ேகாயி க்கும், தி மைல ெவங்கேடசப் ெப மா க்கும் த ம் க்கியம்
நம தமிழகத் ெதய்வங்க க்கு த வதில்ைல.
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இந்த பக்தி விசயம் தமிழகத்ைத ெபா ளாராதாீதியாக ம் பாதித் வ கிற ஒ
விஷயம். தி ப்பதி ஏ மைலயானின் உண் யல் வ மானம், பழனி தி க்ேகாயில்
ெப ம் வ மானத்ைதவிட பல
ேகா கள் அதிகம்.
காமராஜர் காலத்தி ம் இேத நிைலதானி ந்த . தி மைலப் பிள்ைள தியில்
வாழ்ந்த தைலவர் இைத எண்ணி ஆதங்கப்பட்டார். ஆன்மீகத் தி க் கூட்டம்
தன்மீ வைச ெபாழிந்தா ம் பரவாயில்ைல என் ஒ க்கிவிட் தன் மனதில்
பட்டைத ஒளி மைறவின்றி ேபசினார் " தமிழ் நாட் பக்தர்கள் மிக அதிக
அளவில் காணிக்ைகைய தி ப்பதி ேகாயில் உண் ய ல் ெகாண் ேபாய்
ெச த் கிறார்கள். நம் நாட் ஸ்ரீரங்கம் எந்த வைகயில் தி ப்பதிக்கு குைறந்த
கிைடயாேத... உங்கள் காணிக்ைகைய ஸ்ரீரங்க உண் ய ல் ேபாட்டால் நம்
நாட் க்கு ெபாிய பயனாக இ க்கும். மக்க க்கு ெசய்ய ேவண் ய நல்ல
காாியங்க க்குப் பயன்ப ம். நம்ம சாமி ம் ெபாிய சாமிதான்" என்பேத
காமராஜின் ேவண் ேகாள்.

நீ கக்கூசுக்கு இடம் வாங்க ேவண் ம் என் ெசால்கிறாய்.
ஊாில் உள்ளவன், நான் பங்களா வாங்கிவிட்டதாக
ெசால் வான்
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காமராஜ் தல்வராக இ ந்தேபா அவர அன்ைனயா க்கு ெசல க்கு மாதம்
.120 ெகா த் க் ெகாண்
ந்தார். அ ேபாதவில்ைல என்பதற்கு அன்ைனயார்,
க த ஷ்ேகா யிடம் ஒ காரணத்ைதக் கூறினார்.
" அய்யா தல் மந்திாியாக இ ப்பதால், என்ைனப் பார்க்க யார் யாேரா
வ கிறார்கள். வடநாட்ைடச் ேசர்ந்தவர்க ம் வ கிறார்கள். அவர்க க்கு ஒ
ேசாடா, கலர் ெகா க்காமல் எப்ப அ ப் வ ? ஆைகயால், அய்யாவிடம்
ெசால் , மாதம் 150 பாய் கிைடக்க ஏற்பா ெசய்தால் நல்ல " என் ேகட் க்
ெகாண்டார்.
க த ஷ்ேகா ெசன்ைன வந்த ம் காமராஜிடம் ெசான்னார்.
ஆனால் அவேரா 120 பாய்க்கு ேமல் ெகா க்க ம த் விட்டார். " யார் யாேரா
வ வார்கள். உண்ைமதான். அவர்கள் ேசாடா, கலர் ேகட்கிறார்களா?
அவர்க க்கு ஒன் ம் ெகா க்க ேவண்டாம். தவிர ைகயில் ெகாஞ்சம் பாய்
ேசந்தால் அம்மா எங்காவ ேகாவில், குளம் என் ேபாய் வி வார்கள். வயதான
காலத்தில் ெவளி ர் ேபாவ நல்லதல்ல. எனேவ இப்ேபா ெகா த் வ ம் 120
பாேய ேபா " என் ெசால் விட்டார்.
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அேதேபால், அன்ைனயார் தம மகள் நாகம்மாளின் மகன் ஜகவ க்குத் தி மணம்
ெசய்ய ேவண் ம் என் ம் ட் ல் கக்கூஸ் அைமக்க பக்கத்தில் ஒ இடம் .3000
த் க்கு வாங்க ேவண் ம் என் ம்
க த ஸ்ேகா யிடம் கூறினார்.
ஒ

தலைமச்சாின்

ட் ல் இந்த வசதி கூட இல்லாவிட்டால் எப்ப ?

இதில் உள்ள நியாயத்ைத உணர்ந்த த ஷ்ேகா , காமராைஜ சந்தித் க்
கூறினார். உடேன காமராஜ் " நீ கக்கூசுக்கு இடம் வாங்க ேவண் ம் என்
ெசால்கிறாய். ஊாில் உள்ளவன், நான் பங்களா வாங்கிவிட்டதாக ெசால் வான்.
சிலர் பத்திாிக்ைகயில்கூட எ
வார்கள். அெதல்லாம் ேவண்டாம். நீ ேபா" என்
ேகாபமாக ேபசி அ ப்பினார்.
ஆனால் ஒ தடைவ " ேபார்ைவ ேவண் ம்" என் அன்ைனயார் எ திய
க தத்ைதப் பார்த்த காமராஜ், உடேன வாங்கி அ ப்ப எற்பா ெசய்தார். அேத
ேபால் " ேடபிள் ேபன் ேவண் ம்" என் க தம் லம் ேகட்ட ம், அைத ம்
வாங்கி அ ப்பினார்.
அவர் வகித்த தலைமச்சர் பதவி, அவர வாழ்க்ைக நிைலயில் எந்த
மாற்றத்ைத ம் எற்ப த்த அ மதித்ததில்ைல.

காமராஜர் சாைல
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ராய ரம் கடற்கைரக்குப் அ த்த நிைலயில் ெசன்ைன மக்களின் மாைல ேநர
உல்லாச ாியாக இ ந்த "ைஹேகார்ட் பீச்" என்றைழக்கப்பட்ட ெசயிண்ட்
ஜார்ஜ் எதிாிலைமந்த பரந்த கடற்கைர. கடற்கைரயில் வட றம் அைமந்த மக்கள்
வாழ்பகுதியினர் அங்கு ெசல்ல, இைடயில் வ ம் இரயில்ேவ கிராசிங்ைக கடந்ேத
ேபாகேவண் ம். மின்சார ெதாடர்வண் களின் அதிகமாக ெசல்கின்ற நிைலயில்,
மக்களின் நடமாட்ட ம், வாகன ேபாக்குவரத் ம் ரயில்ேவ கதவைடப்பால்
தைடப ம்.
இன்நிைலயில்தான் ாிசர்வ் ேபங்க் கட் டம் பிரமாண்டமான உ வில் சகல
வசதிக டன் இப்ேபாதி க்கும் இடத்தில் கட்டப்பட் விட்ட . இதனால் மாைல
ேநர கடற்கைரக் கூட்டத் டன், வங்கி ெசயல்ப ம் ேநரம் மக்கள் கூட்டம்
ரயில்பாைதய ேக கூடத்ெதாடங்கி ேபாக்குவரத் சிக்கேலற்ப்பட்ட .
இதி
ந் மக்க க்கு வசதி ெசய் தர ேவண் ெமனில், ஒன் , அங்கு
ேமம்பாலம் அைமக்க ேவண் ம், அல்ல தைர வழிப்பாலம் அைமக்க ேவண் ம்.
வட றம் பாாி ைன இ ந்ததால் அங்கு ேமம்பாலம் கட்ட சாத்தியமில்ைல என
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வாயிற் . அப்ப யானால், தைரவழிப்பாலம் அைமத்
மக்களின் ேபாக்குவரத்திற்க்கும் வழியைமக்க ேவண் ம்.

ரயில்ேவ பாைதக்கும்,

இ குறித் ஆய் ெசய்ய ாிசர்வ் வங்கி உயர்மட்ட கு வின ம் தமிழக ெபா
ேவைலத் ைறயின ம் (PWD) ஆய் ேமற்ெகாண்டனர்.
அவர்கள் ஆய்வின்
ப்ப தைரப்பாலம் கட் னால் 1) ாிசர்வ் பாங்க் கட் ட
அ த்தளம் பாதிக்கப்பட் கட் டத்தில் விாிசல் ஏற்படலாம். 2) அ கில் கடல்
இ ப்பதால் பாலத்தின் உட் றம் ஊறிவ ம் நீ ற்ைற நிரந்தரமாக கட் ப்ப த்த
யா . இந்த
ேவா
தலைமச்சர் காமராஜைர சந்திக்க ெசன்றனர்.
காமராஜ் ேகட்டார், "என்ன
ஐயா! தைரவழிப்பாலம் கட்ட

ெவ த்தி க்கீங்க ?" கு வினர் ெசான்னார்கள் "
யா என்ேற நாங்கள் அபிப்ராயப்ப கிேறாம்".

காமராஜ் ன்னைகத்தார், அ த் உ தியான குர ல் ெசான்னார்: "
யா ன் ெசால்ற க்காகவா ெடல் யி
ந் வந்தீங்க... தைர வழிப்பாலம்
கட் ேறாம்... நீங்க ெசால்ற எந்த குைறபா ம் வராமல் கட்
க்கிேறாம். இந்த
உலகத்திேல மனிதனால் ெசய்ய
யாத் ன் எ
ேம கிைடயா . நீங்க
றப்படலாம்" வந்தவர் ெசன்றனர்.
" இதைன இதனால் இவன்
க்கும் என்
அைழத்தார். ெபா ப்ைப ஒப்பைடத்தார்.

ஆய்ந் " அதற்க்குாிய வல்

இன் நாள் ேதா ம் மக்கள் கடந்
பாலம் உ வான .

ம் "காமராஜர் சாைல" தைரவழிப்
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(காமராஜர் குழந்ைதயாக இ ந்தேபா

ப த்த ெதாட் ல்)

இப்ப ப்பட்ட ஒ மாமனிதர் இந்த நில லகத்தில்
ஊேனா ம் உதிரத்ேதா ம் உலவினார் என்பைத வ ங்காலச்
சந்ததியினர் நம்பேவ ம ப்பர்
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குஜராத் பல்கைலக் கழகம் தன ேபரைவையக் கூட் , இந்தியாவிேலேய எந்த
மாநில அரசும் நிைனத் பாராத அளவில் கல்வித் ைறயில் ெசயற்காிய
சாதைனகள் ெசய்தைமக்காக "டாக்டர்" பட்டம் தர தீர்மாணம் ேபாட் காமராைஜ
ேத வந்தார்கள். வந்தவர்களிடம் காமராஜ் என்ன ெசான்னார் ெதாி மா?
" டாக்டர் பட்டமா? எனக்கா? நான் என்ன ெபாிய சாதைன ெசஞ்சுட்ேடன் இந்த
ெவ த்தீங்க. அெதல்லாம் ேவண்டாம்... நாட் ல் எத்தைனேயா
விஞ்ஞானிகள், ேமதாவிகள் இ க்கிறாங்க... அ ங்கைள ேத ப்
ச்சு இந்த
பட்டத்ைத கு ங்க. எனக்கு ேவண்டாம்... நான் ஒத் க்ெகாள்ளேவ மாட்ேடன்...
ேபாய்வாங்க" என் ெசால் அ ப்பிவிட்டார்.
டாக்டர். ஐன்ஸ்டீன் மகாத்மா மைறவின் ேபா வி த்த ெசய்தி- " இப்ப ப்பட்ட
ஒ மாமனிதர் இந்த நில லகத்தில் ஊேனா ம் உதிரத்ேதா ம் உலவினார்
என்பைத வ ங்காலச் சந்ததியினர் நம்பேவ ம ப்பர்".
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காமராஜைர பற்றி
இ க்கும்.

ற்றி

ம் அறிந்தவர்களின் மனநிைல ம் இ வாகத்தான்

காமராஜ் ஆட்சியின் இ தியில் தமிழகம் ெதாழில் வளத்தில்
வடநாட் மாநிலங்கைள பின் க்குத் தள்ளி இரண்டாம்
இடத்ைத பி த் விட்ட
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ெதாழில் ைறகைள வளர்பைதக் குறிக்ேகாளாகக் ெகாண் , பல்ேவ
நைட ைறகைள ெசயல்ப த்த ெதாடங்கிய காமராஜ் அரசு. காமராஜ்
ஆட்சியின் இ தியில் தமிழகம் ெதாழில் வளத்தில் வடநாட் மாநிலங்கைள
பின் க்குத் தள்ளி இரண்டாம் இடத்ைத பி த் விட்ட . அவாின் ஆட்சியில்
ெதாழி ைற வளர்ச்சியின் பகுதி...
ெப ம் ெதாழில்கள்:
1. ெநய்ேவ நிலக்காித் திட்டம்
2. ெபரம் ர் ரயில் ெபட் ெதாழிற்சாைல (I.C.F)
3. தி ச்சி பாரத் ெஹவி எலக்ட்ாிக்கல்ஸ் (BHEL)
4. ஊட் கச்சா பி ம் ெதாழிற்சாைல (HPL)
5. ஆவ கனரக (டாங்க்) வாடன ெதாழிற்சாைல
6. கல்பாக்கம் அ மின் நிைலயம்
7. கிண் ெட பிாிண்டர் ெதாழிற்சாைல
8. சங்ககிாி ர்கம் இந்தியா சிெமண்ட்ஸ்
9. ேமட் ர் காகிதத் ெதாழிற்சாைல
10. கிண் அ ைவ சிகிச்ைச க வித் ெதாழிற்சாைல
11. ப்பாக்கி ெதாழிற்சாைல
12. ெநய்ேவ நிலக்காி சுரங்கம்
13. ேசலம் இ ப் உ க்காைல
14. ெபரம் ர் ரயில் ெபட் ெதாழிற்சாைல
15. அரக்ேகாணம் இலகுரக ஸ்டீல்பிளாண்ட் ெதாழிற்சாைல
விவசாயம் சார்ந்த ெதாழில்கள்:
1. காமராஜ் ெபா ப்ேபற்றேபா (1953) தமிழகத்தில் க ர், ெநல் க்குப்பம்,
பாண் யராஜ ரம் ஆகிய 3 சர்கைர ஆைலகள் இயங்கி வந்த . 1963-ல் ெமாத்தம்
14 சர்கைர ஆைலகளாக உயர்ந்த .
2. தி ச்சியில் 20 லட்சம் சக்தி ெகாண்ட எாிசாராய உற்பத்தி ெதாழிற்சாைல
வக்கப்பட்ட .
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பிற ெதாழில்கள்:
ல் ற் ஆைலகள் (159)
ணி ற் பா கள் (Looms) (8000)
4 மிதிவண் ெதாழிற்சாைலகள்
6 உரத் ெதாழிற்சாைல
2 ேசாடா உற்பத்தி ெதாழிற்சாைல
21 ேதால் பதனி ம் ெதாழிற்சாைல
ரப்பர் ெதாழிற்சாைல
காகித உற்பத்தி ஆைல
அ மினிய உற்பத்தி ஆைல
ெதாழிற் ேபட்ைடகள்:
1. கிண் , வி
நகர், அம்பத் ர், ராணிப்ேபட்ைட, ம ைர, வி
நகர்,
மார்த்தாண்டம், ஈேரா , காட்பா , தஞ்சா ர், தி ச்சி உள்ளிட்ட 19
ெதாழிற்ேபட்ைடகள் உ வாக்கப்பட்டன.
2. இ தவிர திண் க்கல்,
க்ேகாட்ைட, காைரக்கு , ேகாவில்பட் ,
கி ஷ்ணகிாி, அரக்ேகாணம், ேதனி, நாகர் ேகாயில், கும்பேகாணம் மற் ம்
சிவகங்ைக ஆகிய இடங்களில் திய ெதாழிற்ேபட்ைடகள் வங்க காமராஜ் அரசு
யற்சி ேமற்ெகாண்ட .
3. ேம ம் ெசன்ைன, ெநய்ேவ , த் க்கு , ேசலம், ேகாைவ, ெபாள்ளாச்சி,
தி ச்சி ஆகிய இடங்களில் ெதாழிற் கு மங்கள் அைமக்கப்பட்டன.
காமராஜ் ஆட்சிக் காலத்தில் தமிழகம் ெதாழில் வளர்ச்சியில்
கண்ட என்பைத இதி
ந்ேத நாம் அறியலாம்.

" அெதன்ன... ம
கும்பிடற "

ச

க்கு ம

சன் கா

ப் பாய்ச்சல்

வி ந்

ெதாண்டர்கள் யாராவ கதர் ண் கள், சால்ைவகள் அணிவித்தால் தைல
தாழ்த்தி ஏற் க் ெகாள்வார். ஆனால் மாைலகைள ேகாண் வந்தால்
ைகயிேலேய வாங்கிக் ேகாள்வார். இ ெதாண்டர்களின் ெநஞ்சில் ஆதங்கத்ைத
ஏற்ப த்திய உண் .
ெதாண்டர்களின் அன் ெவளிப்பாட்ைட ஏற்பதில் ஏன் இந்த பாகுபா ?
இதற்கான விைடைய ஒ
ைற தி .ைவரவன் விளக்கினார்.
காமராஜ் தனக்கு அணிவிக்கப ம் ண் களைனத்ைத ம் பால மந்திர் எ ம்
அனாைதச் சி வர் பள்ளிக்கு அ ப்பி வி வார். அைவ அக்குழந்ைதக க்கு

RangaRakes

tamilnavarasam.com

உடன யாக பயன்ப ம். விைல உயர்ந்த சால்ைவகள் விற்பைனக்கு பிறேக
குழந்ைதக க்கு ெசன் ேச ம் என்பதால் அைவகைள அதிகம் வி ம்பமாட்டார்.
மாைலகைள த ல் வாங்கிக்ெகாண் தானி ந்தார். ஆனால்
அைவயைனத் ம் பயன்படாமல் ேதாட்டத் எ க்குழிக்ேக ெசன் வி வதால்
மிகுந்த கவைலயைடவார். ேம ம் மலர்மாைலகளில் க்களினிைடேய வா ம்
க்களின் க களால் பல ைற க த்
ண்ணாகிப் ேபாயி க்கிறார். ஜாிைக
ல் சுற்றிய மாைலகளால் பல ைற அ த் க் க த்தில் கீறலகள்
கண்
க்கிறார். நீாிழி ேநாய் தாக்கிய உடலாைகயால், அப் ண்டளால்
ன்பற்றி க்கிறார். எனேவ மலர் மாைலகைள வி ம்ப மாட்டார்.
ேம

ம் ெதாண்டர்கள் அவர் கா ல் வி வைத வி ப்பேவ மாட்டார்.

" அெதன்ன... ம ச க்கு ம சன் கா வி ந் குப்பிடற " என் கூ வார்.
சில ேவைளகளில் கா ல் வி பவர்கைள ெசல்லமாக அ த் ம் வி வார்.

பள்ளிக்கூடம் ேபாய்ட்டா எங்க
யா ?

12

க்கு ெசா

ேபாடற

ஒ
ைற காாிேல பயணம் ெசய் ெகாண்
ந்த காமராஜ், ஒ கிராமத் ேரா
வழியாக ெசன் ெகாண்
ந்தார். அப்ேபா
ரத்தில் சி வர்கள் ஆ
ேமய்த் க்ெகாண்
ப்பைத பார்த்த ம் காைர நி த்த ெசான்னார். காாி
ந்
இறங்கி ஆ ேமய்த் க் ெகாண்
ந்த சி வர்கைள கூப்பிட்டார்.
ஆச்சர்யமைடந்த சி வர்கள் அவைர சூழ்ந் க் ெகாண்டனர். காமராஜ்
அவர்கேளா உைரயாடத் ெதாடங்கினார்.
" என்னடா, தம்பிகளா, பள்ளிக்கூடம் ேபாய்ப் ப க்காமல் ஆ
ேமய்ச்சுக்கிட் க்கிறீங்க... ஏன் பள்ளிகூடம் லீவா?"
" பள்ளிக் கூடமா, அெதல்லாம் எங்க ஊாிேல ெகடயா " சி வர்கள் பதில்.
" அப்ப யா? சாி ...உங்க ஊாில் பள்ளிக்கூடம் வச்சா, நீங்கெளல்லாம்
ப ப்பீங்களா?"
" பள்ளிக்கூடம் ேபாய்ட்டா எங்க க்கு ெசா ேபாடற யா ? ஆ ேமய்ச்சா ம்
ஆட் க்கு ெசாந்தகாரர் ேசா ேபா வார்... ஆ குட் ேபாட்டா ஒ குட் ஆ
கு ப்பா ".
" ஓேஹா ...இ ல இவ்வள விஷயம் இ க்கா? சாி, பள்ளிக்கூடம் கட் ஒ
ேவைள ேசா ேபாட்டா ப ப்பீங்களா?"
" ஓ... ப ப்ேபாேம... எ க்கும் எங்க அப்பாைர ேகட்க ம்"
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" சாி சாி ... நான் ேகட் க்கிேறன், பள்ளிக்கூடம் உங்க ஊ க்கு வந்தா நீங்க
எல்லாம் ப க்கப் ேபாங்க!" என் கூறிவிட் காாில் றப்பட்டார்.
எல்லா மக்கைள ம் ப க்க ைவக்க ெவ ம் பள்ளிக் கூடங்கைள கட்
ம்
ஆசிாியர்கைள நியமித்தால் மட் ம் ேபாதா , அங்கு ப க்க வ கிறவர்க க்கு
நண்பகளில் உண ம் அளிக்க ேவண் ய நிைலயிேலேய கிராமவாசிகள்,
பட்டணத் ஏைழகள் நிைல இ க்கிற என்பைத சிந்தித்தார்.

ேவ

13

நல்லா இ க்கியா?

இன்ெனா நிகழ்ச்சி, அப்ேபா காமராஜ் தலைமச்சராக இ ந்தார். ெநல்ைல
மாவட்ட சுற் ப்பயணத்தில் இ ந்த அவர், சிவகிாி பயணியர் வி தியில் தங்கி
இ ந்தார். ெபா
லர்ந் ெகாண்
ந்த , கதைவத் திறந் ெகாண்
வி ய
ெவளிேய வந்த காமராஜ், ஒ காட்சிையக் கண்டார். " ேபாய்யா... ெபா
ேநரமில்ைல. இப்பேவ வந் ட்டீங்க ெதாந்தர ெகா க்க... அய்யா இன் ம்
எ ந்தி க்கல. அப் றமா வாங்க..." என் உறத்த குர ல் ேபாலீஸ்காரர் ஒ வர்
ெக பி ெசய் ெகாண்
ந்தார்.
விரட்டப்பட்ட அந்த நபேரா, " அய்யா... தய ெசய் ங்க. நான் எந்த ெதாந்தர ம்
ெசய்யமாட்ேடன். இங்கணக்குள்ள் ஒ ஓரமா நின் க்கிட்
க்ேகன். தைலவர்
ெவளிேய வ ம் ேபா ..." என் கூறிக் ெகாண்
ந்த ேபாேத, அவைர ேம ம்
ேபச விடாமல் ேபாலீஸ்காரர் ம ப
ம் விரட் னார். இதைனக் கண்ட காமராஜ்,
விரட்டப்ப ம் மனிதாின் கத்ைத உற் கவனித்தார். திடீெரன் காமராஜின்
கத்தில் மலர்ச்சி. " இந்தாப்பா... அவைர ஏன் விரட் ர... விடப்பா அவைர" என்ற
காமராஜின் குரல் ேகட் , ேபாலீஸ்காரர் குரல் வந்த திைச ேநாக்கினார். அதற்குள்
காமராஜேர அங்கு வந் விட்டார். " ேவ நல்லா இ க்கியா? வா... வா... உள்ேள
ேபாகலாம்" என் கூறியப ேய, விரட்டப்பட்டவாின் ேதாளில் ைகையப் ேபாட்
அைழத் ச் ெசன்றார். ேவ வின் உள்ளத்தில் திைகப் ம், மகிழ்ச்சி ம்
ேபாட் யிட்டன. எதிர்பாரத இந்த வரேவற் அவைர திக்கு க்காட
ெசய் விட்ட .
தன்ைன காமராஜ் நிைன ைவத்தி ந்த , பார்த்த டன் " ேவ , வா வா" என்
அன் ெபாங்கிட அைழத்த ஆகியவற்றால் தன்ைன மற்ந் விட்ட அவர்,
காமராஜ டன் காப்பி அ ந்தினார். கடந்த காலம் பற்றிய நிைன கைள பாிமாாிக்
ெகாண்டனர். ஆனால் காமராைஜ சந்திக்க அந்த அதிகாைல ேநரத்தில் எதற்காக
வந்தாேரா, அந்த விஷயத்ைதக் கூறேவ மறந் விட்டார்.
காமராஜேரா சுதந்திர ேபாராட்ட காலத்தில் ஒேர ெகாட்ட யில் சிைற வாசம்
அ பவித்த உத்தம ேதசத் ெதாண்டர் ேவ . காமரஜின் உபசாிப்பி ம்,
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அன்பி ம் திைளத்த அவர், " அப்ப நான் ேபாய் வர்ேர ங்க " என் ைகெய த்
கும்பிட் விட் விைட ெபற்றார். காமராஜ ம், காைலயில் எந்த ேகட் அ ேக
ேபாலீஸ்காரர் விரட் அ த்தாேரா, அந்த ேகட் வைர வந் வழிய ப்பினார்.
ேகட்க வந்த விஷயத்ைத ேவ மறந் விட்டார். ேகட்காமேலேய ஊ க்குப்
ேபாய்விட்டார். ேவ வின் ஊாி
ந் தன்ைன சந்திக்க வந்த காங்கிரஸ்
நிர்வாகிகளிடம் ேவ வி கு ம்ப நிைலைம, ஏழ்ைமயில் அவர்கள் கு ம்பம் ப ம்
கஷ்டங்கள் எல்லாம் விசாாித் அறிந் ெகாண்டார் காமராஜ். ேவ தம்ைம
சந்திக்க வந்த காரணத்ைத தாேன விசாாித்
ாிந் ெகாண்டார். பிறகு சில
நாட்க க்குள்ேளேய, சின்னஞ்சி நிவாரணம் ேவ வின்
ேத ெசன்ற .
க்கும் ேவைல
ேம ம் காமராஜ் யற்சியில் ஒ நல்ல இடத்தில் ேவ
கிைடத்த . அதன் லம் ஒ ெதாைக அவர் கு ம்பத் க்கும் கிைடக்க வழி
பிறந்த . ேவ வின் கு ம்பத்தில் அதன் பிறகு ன்பம் இல்ைல.

3 ைம

க்குள்ள் பள்ளிக்கூடம்

அரசின் ெமாத்த வ வாய் குைறவாக இ ந்தா ம், நாட் ன் நல்ல, பரந்த உள்ளம்
பைடத்த ெசல்வந்தர்கைள ம் கல்விப் ெப க்கத்திற்க்கு அைழத் வர திட்டமிட்
மாநிலம்
வ ம் பள்ளி சீரைமப் மாநா நடந்த ேநரம .
அப்ப நடந்த பரமக்கு கல்வி மாநாட் ல், கல்வியின் ெப ைமைய ம்,
நாட்ேடார் அைத ெப க்குவதில் ஆர்வங்ெகாள்ள ேவண் ய அவசியத்ைத ம்
அழகுத் தமிழில் எ தி, அச்ச த் விநிேயாகம் ெசய்தி ந்தார் ைண ஆய்வாளர்
தி . கந்தசாமி அவர்கள். மாநாட் ன் ேபா தன்னிடம் தந்த ஒ அச்சுப் பிரதிைய
ப த்த காமராஜ், சட்டமன்ற உ ப்பினைரக் கூப்பிட் அைதப் பத்தாயிரம்
ப வங்கெள த் ெதாகுதி ரா ம் விநிேயாகிக்கும்ப கூறினார்.
த்
றப்ப ம் ேபா , " எங்ேக அந்த கல்வி அதிகாாித் தம்பி, அவைர
மாநா
கூப்பி ங்க" என்றார். விைரந் ஜீப் அ ேக வந்த கந்தசாமிைய " வாங்க தம்பி,
கா ேல ஏ ங்க... உங்ககிட்ட சில விவரங்கள் ேகட்க ம்" என்றார்.
ஏற்கனேவ தல்வாின் பா காப் அதிகாாி வண் யின்
அமர்ந் விட, இவர் சற்ேற ேயாசித்தார்.

ன்னி க்ைகயில்

" இங்ேக ...என் பக்கத்தில் உட்கா ங்க" என்றைழக்க, இவர் ஒ கணம்
மைலத் விட்டார். நாட் ன் தல்வ டன் அமர ஜீப் வண்
றப்பட்ட . ேபாகும்
ேபாேத அவ்வட்டாரத்தில் இவர சரகத்தில் உள்ள் பள்ளிகைளப் பற்றி ம்
கிராமங்கள் காட் ம் ஆர்வத்ைத ம் பற்றி விசாாித் க் ெகாண்ேட வந்தார்.
அப்ெபா காட்டாற்றின் தைரப் பாலத்ைத வண் தாண் க் ெகாண்
ந்த .
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உடேன காமராஜ் வண் ைய நி த்த ெசால் " ஆமா... இந்தக் காட்டாற்றில்
தண்ணி ேபாகும் ேபா இந்தப் பக்கத் மாணவர்கள் எப்ப ப் பள்ளிக் கூடத் க்கு
வ வாங்க?" என் ேகட்க.
" மைழக் காலத்ைதல் ெவள்ளம் ேபாகும் ேபா மாணவர்களால் வர
யாைதயா"
என்றார். அப்ேபா காமராஜ் "கல்வித் ைற உத்தர ப்ப 3 ைம க்குள்ள்
பள்ளிக்கூடம் இ ந்தா, பக்கத்தில் ேவற பள்ளிக் கூடத் க்கு அ மதி கிைடயா .
அப்ப த்தாேன. அப்ேபா நீங்க ஒன் ெசய் ங்க. இந்த காட்டாற்ைறக்
காரணமாகக் காட் இந்தப் பக்கத்தில் ஒ பள்ளிக் கூடத் க்கு அ மதி
ேக ங்க... நா ம் ெசால் அதற்கு ஒப் தல் தரச்ெசால் டேறன்" என்றார்.
கல்வி அதிகாாி தி . கந்தசாமி ஆச்சர்யத்தால் உைறந்

ேபானார்.

இதில் கூட ேமல் நாட் க்காரந்தானா நமக்கு வழிகாட் ?
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ெசன்ைன நகாின் றநகர் பகுதியில் குட் நகரங்கைள ேமைல நாட் ப் பாணியில்
திட்டமிட் அைமக்க நகர அபிவி த்திக் கழக அதிகாாிகள் திட்டமிட்டனர். ஒ
கு வினர் ேமைல நா கள் ெசன் அவர்கள் திதாகத் திட்டமிட் க் கட் ய
நகரங்கைள ேநாிேல பார்த் வ வைமப் ப் படங்கள் தாயாாித் வந் , அைத
தமிழகத்தில் ெசயல்ப த்த கூ ப்ேபசினர். ைறசார்ந்த அைமச்சைர ம் ேநாில்
சந்தித் க் ேகாப்பில் ஒப் த ம் ெபற் விட்டனர்.
இனி தலைமச்சாின் பார்ைவக்கு அ ப்பி அவர் ஒப் தல் ெபற் விட்டால்
விமானத்தில் பறக்க ேவண் யத் தான் பாக்கி.
காமராஜாிடம் வந்த ேகாப்ைப பாிந் ைரத்தவர்கள் அக்கால ஐ.சி.எஸ் என்ற
உயாிய அரசு பணிப்பட்டத்ைத ெபற்றவர்கள், லண்டணிேல ப த்தவர்கள்.
அேத ேபால ேமனாட் ப் பயணத் க்கு தயார் நிைலயிேலயி ந்த அதிகாாிக ம்
காமராஜர் நிச்சயம் இதில் ைகெய த்திட் வி வார் என்ேற நம்பினர். ேகாப்ைப
ப த்
த்த காமராஜ் ஒ கணம் சிந்தித்தார்.
ஒ நகைர திட்டமிட் அைமத்த நிைல நம தமிழ் நாட் ேலா, இந்தியாவிேலா
இல்லேவ இல்ைலயா! இதில் கூட ேமல் நாட் க்காரந்தானா நமக்கு வழிகாட் ?
இந்த அதிகாாிகள் ெசன் பார்த் வ வதாகச் ெசால் ம் இடங்கள் நம்
பண்பாட் க்கு ஒத் வரக் கூ யைவதானா? நா ம் நா
ரா ம் சுத்தி
வந்தி க்கிேறாேம. நம் தாைதயர்கள் இந்த நகரைம க்கைலயில் நம்ைமப் பிற
நாட்ைடப் பார்த் ஏங்க ைவக்கவா ெசய்தி ப்பார்கள்? மக்கள் ஒ
ட் ,
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ெரண்
ட்டாக ெகா த்த வாிப்பணத்தில் இந்த உலக சுற் லா ேதைவதானா?
என் சிந்தித்தேபா , அவர அவர் மனதிேல ம ைர மாநகர் ேதான்றிய .
ஊாின் ைமயப்பகுதியில் மீனாட்சி சுந்தேரஸ்வரர் ேகாவில், சுற்றி ம் ேதேரா ம்
ரத திகள், அ த்த சுற்றில் அளெவ த் அைமத்தாற்ேபால நான்கு மாட திகள்,
அதற்க த் ஆவண திகள், இைடயில் இைவகைள இைணக்கும் சாைலகள்.
அக்காலத்திேலேய எவ்வள ெதாைலேநாக்ேகா நகைர அைமத்தி க்கிறார்கள்
நம் ன்ேனார். இந்த அைமப் க்கு ேமல் திட்டமிடல் என்ன இ க்கிற ? என்
சிந்தித்த டன் ேகாப்பிேல எ தினார். " இதற்காக ேமைல நாட் ப்பயணம்
ெதைவயில்ைல, எக்காலத் க்கும் ஏற்றாற்ேபால அைமக்கப்பட்
க்கும் நம்
ம ைர நகைரச் ெசன் கண் ஆய் ெசய் வா ங்கள்" என் குறிப்ெப திக்
ைகெய த்திட் சம்பந்தப்பட்ட அைமச்ச க்கு அ ப்பினார்.

ேபச்சு
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ன்ேன மாைல பின்ேன

காமராஜாின் குணம் அவாின் ேபச்சு, ெசயல் எல்லாவற்றி

ேம ெவளிப்ப ம்.

ெவளி ர் ெபா க்கூட்டம் ஒன்றில் தலைமச்சர் காமராஜ் வ வதற்காகத்
திரளான மக்கள் கூட்டம் காத் க்ெகாண்
ந்த . மலர் மாைலகேளா
ெதாண்டர்க ம், பிர கர்க ம் இ ப்பைத பார்த்த காமராஜ், " ேபச்சு ன்ேன
மாைல பின்ேன" என் கூறிவிட்டார்.
அதற்க்கு காமராஜ் ஒ காரண ம் ெசான்னார். " ெபா மக்கள் நம் ேபச்ைச
ேகட்பதற்காகதான் காத் க் ெகாண்
க்கிறார்கள். அதனால் த ல் அவர்கள்
நன்ைமக்கானன விஷயங்கைளப் ேபசிவிட் பிறகு மாைல மாியாைதைய ஏற் க்
ெகாள்ளலாம் என்றார் ெப ந்தன்ைமேயா .
அேத ேபான் ேமைடயில் அதிக ெவளிச்சம், ெபா மக்கள் இ க்கும் பகுதியில்
ெவளிச்சம் குைறவாக ம் இ ந்தால் க ந் ெகாள்வார். " மக்கைள பார்க்கத்தான்
வந்ேதன். அவர்கள
க உணர்ச்சிகைளப் பார்த்தால்தான் நாம் ெசய்வ சாியா
தவறா என் ெதாியவ ம். எனேவ விளக்குகைள அவர்கைள பார்த் த்
தி ப் ங்கள்" என்பார்.
நீங்கள் அதிகம் ேபசி விட்டீர்கள்
ெசன்ைன நகர சைபக்குத் ேதர்தல் நடந்த சமயம். தி வல் க்ேகணி பார்த்தசாரதி
நா
ெத வில் காங்கிரஸ் ேதர்தல் பிரசாரக் கூட்டம். காமராஜ் ேமைடயில்
அமர்ந்தி ந்தார்.
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" காமராஜர் தி மணம் ஆகாதவர். கு ம்பம் இல்ைல. கு ம்பம் இல்லாதவ க்கு
கஷ்ட நஷ்டம் எப்ப த் ெதாி ம்? என்ன ெபா ப் இ க்கும்? ெபா ப்
இல்லாதவ க்கு எப்ப ஆட்சிைய சாிவர நடத்த
ம்? என் ஒ தைலவர்
குைற கூறியி ந்தார். அதற்க்கு பதிலளிக்க எ ந்த ஒ ேபச்சாளர் அந்த தைலவைர
ன்னிைலப்ப த்தி பதில் கூற யன்றார். ேபச்சின் தரம் வசமாக மாறத்
ெதாடங்கிய .
அ வைரக் ேகட் க் ெகாண்
ந்த காமராஜ் தாங்க
யாமல் ேகாபத் டன்
எ ந் " நீங்கள் அதிகம் ேபசி விட்டீர்கள். ேபா ம் அம ங்கள், அ த்தவர்
ேபசட் ம்" என் கூறி வரம் மீறி ேபச யன்றவைர த த்தார்.
தனக்கு ன்பம் வ ம்ப ேபசியவர் கூட மனம் ேநாகக்கூடா
கூ ய உயர்ந்த பண்பிைன ெபற்றவர் காமராஜ்.
சட்டத்ைத மீறி யார் நடந்தா

ம் அ

என்

நிைனக்கக்

தப் தான்

தி ெநல்ேவ மாவட்டத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி பிர கர் ஒ வர் திைரப் பட
அரங்கம் ஒன்ைற கட் யி ந்தார். ஆனால் அைத திறப்பதற்க்கு மாவட்ட
ஆட்சியாின் அ மதி கிைடக்காமேலேய இ ந்த . அம்மாவட்டத்தில் காமராஜ்
சுற் ப்பயணம் ேபாகிறார் என்பைத அறிந் ெகாண்ட அந்த பிர கர்,
காமராஜைர அ கி திைரயரங்ைக திறக்க ஒ ேததி வாங்கி விட்டார். அதற்க்கு
பயந் கெலக்டர் அ மதி தந் வி வார் என்ப அவாின் எண்ணம்.
குறிப்பிட்ட நாள் வந்த . காமராஜ ம் அந்த திைரயரங்கத்திற்க்கு வந் ேசர்ந்தார்.
அ வைரயி ம் அ மதி கிைடக்காததால் " எல்லா ஏற்பா க ம் ெர , ஆனா
கெலக்டர் மட் ம் இன் ம் ைலெசன்சு ெகா க்கவில்ைல" என் காமராஜிடம்
கார் ெசய்தார்.
சுற் ப்பயணத்தில் தன்ேனா இ ந்த கெலக்டாிடம் விவரம் ேகட்டார் காமராஜ். "
இந்த திைரயரங்ைக கட் யதி சில விதி ைறகள் மீறப்பட்
க்கின்றன.
அதனால்தான் அ மதி ெகா க்கத் தாமதமாகிற . இப்ேபா நீங்கள்
வி ம்பினால் உடேன அ மதி ெகா த் வி கிேறன்." என்றார் கெலக்டர்.
உடேன காமராஜர் " அய்யய்ேயா ேவண்டாம் சட்டத்ைத மீறி யார் நடந்தா ம்
அ தப் தான். உங்க க்கு தி ப்தி ஏற்பட்ட பிறேக அ மதி ெகா ங்கள்" என்
கெலக்டாிடம் ெசால் விட் திைரயரங்ைக திறக்காமேலேய ெசன் விட்டார்.
பயிர்கைள சுமந் நிற்க்கும் ேபா நிலம் அழகு ெப கிற .
தாமைரைய சுமந் நிற்க்கும் ேபா குளம் அழகு ெப கிற .
ேநர்ைமைய சுமந் நிற்க்கும் ேபா தைலவன் அழகு ெப கிறார்.
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நம்பிக்ைகயின் நாயகமாக திகழ்ந்தவர் காமராஜ்
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நம்பிக்ைகயின் நாயகமாக திகழ்ந்தவர் காமராஜ். அவர் தலைமச்சராக இ ந்த
காலத்தில் ெசன்ைன வி ந்தவல் க்கு அ கில் ஒ பார்ைவயற்ேறார் பள்ளி
ஒன் இயங்கி வந்த . தனியார் அறக்கட்டைளைய சார்ந்த பள்ளி,
அரசாங்கத்திடம் ஒப்பைடக்கப்பட்ட . பல ஏக்கர் பரப்ைப ெகாண்
ந்த அந்தப்
பள்ளியின் வளாகம், அைமச்சர் ஒ வாின் பார்ைவயில் பட் விட்ட . அந்த
பள்ளிைய ேவ ஒ இடத் க்கு மாற்றிவிட்டால், அந்த இடத்ைத ேவ ஒ
காாியத்திற்க்கு பயன்ப த்தலாம் என் அவர் திட்டமிட்டார். இைத அறிந்த ம்
காமராஜ் ெகாதித் ப் ேபாய்விட்டார். மாற் ம் யற்சிைய த த் நி த்தினார்.
அப்ேபா அவர் கூறினார் " மற்றவர்கள் ேமல் நம்பிக்ைக ைவக்காமல் நம்மிடம்
நம்பிக்ைகேயா ெகா த் விட் ப் ேபாயி க்கிறார்கள். இந்தப் பள்ளிைய
நடத்தாமல் ேபானால் மட் ம் நம்பிக்ைக ேராகமல்ல, இந்த இடத்ைத
மாற்றினாேல நம்பிக்ைக ேராகம்தான். அரசிடம் ஒப்பைடக்கப்பட்ட
அறக்கட்டைளேய சாியா நடக்கவில்ைல என்றால் மற்றவர்கள் எந்த
நம்பிக்ைகேயா அறக்கட்டைளகைள நி வ ன்வ வார்கள். சாமர்த்தியமான
ேபச்சு நப்பிக்ைகைய காப்பாற்றா . நாணயமாக நடந் க்க ம், அப்ேபா தான்
நா ேபர் நம் வார்கள்."

காமராஜர் கீேழ இறங்கி காைர தள்ளினார்
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காமராஜாின் கு சத்ய ர்த்தி. அவாின் தல்வி லட்சுமி கி ஷ்ண
பற்றி கூறி ள்ள நிகழ் களில் ஒன் .....

ர்த்தி, காமராஜ்

காமராஜ் தன்ைன பற்றிேயா, தன் ட்ைடப் பற்றிேயா சிந்திப்பேத கிைடயா .
இதற்கு ஒ சம்பவத்ைத என்னால் கூற
ம்.
அவர் எங்கள் கு ம்பம் மீ அள கடந்த அன் ம் பாச ம் ைவத்தி ந்தார்.
தைலைமச்சராக இ ந்த ேபா அவ ம், நாங்க ம் தி ப்பதி ேகாயி க்கு
ெசன்றி ந்ேதாம். தி ப்பி வ ம் ேபா ேரணிகுண்டாவில் ைதமண ல் காாின்
டயர்கள் சிக்கிக் ெகாண்ட . கார் நகரவில்ைல.
காாில் இ ந்த காமராஜர் கீேழ இறங்கி காைர தள்ளினார். தல் அைமச்சராக
இ ந்த அவர் எந்தவித க ரவ ம் பார்க்காமல் காைர தள்ளிய எங்க க்கு
ஆச்சாியமாக இ ந்த .
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எங்கள் தந்ைதைய கு வாக மதித் அந்த கு
க்கு ெப ைம ம் க ம் ேசர்த்த
தன்ைம சிஷ்யராகேவ காமராஜர் வாழ்ந் மைறந்தார்.

தாயார் சிவகாமி அம்ைமயார் சுக னமாய் இ ப்பதாக
தகவல் வந்த
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1969-ம் ஆண் ஜனவாி 8-ம் ேததி நாகர்ேகாவில் இைடத்ேதர்தல் நடந்த .
அப்பச்சி அப்பச்சி என குமாி மக்கள் காமரஜைர அன்ேபா அைழத்தனர். ஒ
லட்சத் 28 ஆயிரத் 201 ஓட் கள் வித்யாசத்தில் காமராஜைர ெவற்றி ெபற
ைவத்தனர். நாகர்ேகாவி ன் நாயகனாகி, குமாி மக்களின் அப்பச்சி ஆனார்
காமராஜர்.
தாயார் சிவகாமி அம்ைமயார் சுக னமாய் இ ப்பதாக தகவல் வந்த . வி
நகர்
ட் க்கு ெசன்ற காமராஜ் மயங்கிய நிைலயில் இ ந்த அன்ைனயின் அ கில்
அமர்ந்தார். அன்ைனயாாின் கத்தில் எவ்வித பதட்டேமா, பரபரப்ேபா
காணப்படவில்ைல. கண் விழித் ப் பார்த்த அன்ைனயில் விழிகளில் நீர் வழிந்த .
எவ்வித சலன மின்றி தாயின் உண மற் ம் ம ந் பற்றி காமராஜ்
விசாாித்தார்.
" ஒ வாய் சாப்பிட்ட் விட் ப் ேபா" என் அன்ைன சிவகாமி கூறினார்.
காமராஜ ம் அவசர அவசரமாக சாப்பிட் விட் "அப்ேபா நான் வரட் மா என
ைக கூப்பினார்". " மகராசனாய் ேபாய்ட் வா" என் தாய் விைட ெகா த்தார்.
ட் ல் சாப்பிட் எவ்வள நாளான ? என் உடன் இ ந்தவர்கள்
ேகட்டார்கள். " ஒ 25 அல்ல 30 வ டம் இ க்கும்" என்றார் காமராஜ்.
அைனவ ம் திைகத்தனர். மரண ப க்ைகயில் இ ந்த தாயின் கைடசி ஆைசைய
நிைறேவற்றிய காமராஜ் உடேன நாட்ைடப் பற்றி ேபச ஆரம்பித்தார்.

அய்யா...! பாிட்ைசக்கு பணம் கட் யாச்சுங்க
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காமராஜர் இல்லம், காைல ேநரம். ஒ சி வ ம் சி மி ம் காமராஜாின்
ட் குள் ைழய யல்வ ம் ஊழியர் ஒ வர் அவர்கைள "உள்ேள வரக்கூடா "
என விரட் வ மாக இ ந்தார். குழந்ைதகள் இ வ ம் நம்பிக்ைக இழந்
ெத ைவ ேநாக்கி நடக்க ஆரம்பித்தார்கள். அப்ேபா எதற்காகேவா ெவளிேய
வந்த காமராஜ், ஊழியர் இ குழந்ைதகைள ைககைள ஓங்கி அ ப்ப ேபால்
மிரட் விரட் க்ெகாண்
ந்தைத பார்த் விட்டார். உடேன குழந்ைதகைள
அைழத்தார். " என்ன? ...யாைர பார்க்க வந்தீங்க?" என் அன் டன் விசாாித்தார்.
குழந்ைதகள் " எங்க அண்ணா க்குப் பாிட்ைசக்குப் பணம் கட்ட அம்மா க்கு
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வசதியில்ேல. உங்கைள பார்தா... ." என் சி மி ெசால்
க்கு ன்ேன
கு க்கிட்ட காமராஜ், சி மியின் ெதாள்களில் தட் க்ெகா த்தப ேய "
அம்மாதான் அ ப்பி விட்டாரா?" என ேகட்டார்.
" இல்ைல, நாங்களாகேவதான் வந்ேதாம். அம்மா, தினம் அப்பளம் ேபாட் ,
டாகக் ெகாண் ேபாய் வித் ட் வ வாங்க. அதில வர்ற வ மானத்ைத
ைவச்சுதான் எங்கைள ப க்க ைவக்கிறாங்க". காமராஜ க்கு இதற்க்கு ேம ம்
அந்தக் குழந்ைதகளின் கு ம்பம் ப ம்பாட்ைடக் ேகட்க மனம் ெபா க்கவில்ைல.
சில காலமாக, காமராஜரால் ம ப்ப களில் ஏறி இறங்க
யவில்ைல. அதனால்,
ட் ன் ன் பகுதியி ள்ள ஓர் அைறயிேலேய அமர்ந் , ேத வ பவர்களிடம்
ேபசுவைதேய வழக்கமாக ெகாண்
ந்தார். எனி ம், தம்மிடம் உதவி ேகட்
வந்தி ந்த இந்த இ ெபாிய மனிதர்க க்காக மா ப் ப ேயறினார். இறங்கி
வ ம் ேபா அவர ைகயில் ஒ
த்தம் திய கவர் இ ந்த . அந்த கவாில் சில
பத்
பாய் ேநாட் க்கள் இ ந்தன. குழந்ைதகைள அைழத் , சி மியின்
ைகயில் கவைரக் ெகா த்த காமராஜ் " அண்ணா க்கு பாிட்ைசக்கு பணம் கட்ட
இைத வச்சுக்ேகாங்க, அம்மா ேபச்ைச ேகட் ப ச்சு, நல்ல ள்ைளங்களா
நடக்க ம்... ெதாி தா..?" என் அன் டன் ெசான்னவர், அவர்கைள திகில்
தட் க் ெகா த் அ ப்பி ைவத்தார்.
ம நாள், அேத குழந்ைதகள் காமராஜைர ேத வந்தனர். " அய்யா...! பாிட்ைசக்கு
பணம் கட் யாச்சுங்க. இந்த ரசீைத அம்மா உங்களிடம் காட் ட் வரச்
ெசான்னாங்க" என்றேபா , காமராஜ் மனம் ெநகிழ்ந் ேபானார். அந்தக்
குழந்ைதகள் காமராஜாின் கால்களில் வி ந் நமஸ்காரம் ெசான்னேபா ,
அவ க்கு மகிழ்ச்சி ஒ பக்கம், ெநகிழ்ச்சி மற்ெறா பக்கம்.
அ கி
ந்த நவசக்தி நி பர் அம்பியிடம் " ஏைழக் குழந்ைதகள்.. ெபாய் ெசால்ல
மாட்டார்கள் என் நிைனத்ேதன். ெபா ப்ேபா வந் ரசீைதக் காட் விட் ப்
ேபாகின்றனர்... நல்ல பிள்ைளகள்" என்றார் உள்ளம் ெநகிழ்ந்த நிைலயில்.

மின்னல் ேவகத்தில் எைட ேபாட்
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வி வார்

காமராஜாின் நிர்வாக திறைம பற்றி ம், அவர் பிரச்சைனகைள அ கும் ைற
பற்றி, அவர் கீழ் பணியாற்றிய தைலைம ெசயலாளர் டபிள் . ஆர். எஸ்.
சத்தியநாதன் கூறி ள்ளைத கீழ் காணலாம்.
" ெசன்ைன அரசாங்கத்தின் தைலைமச் ெசயலாளராகக் காமராஜர் ஆட்சிக்
காலத்தில் ஐந்தாண் கள் மகிழ்ச்சி டன் பணியாற்றிேனன். நான் அவர் ன்
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எவ்வள ெபாிய பிரச்சைனைய ைவத்தா ம், அ எத்தைன சிக்கல் வாய்ந்ததாக
இ ப்பி ம் ஒ ெநா யில்
க்கு வந் வி வார். பிரச்சைனகைள அவர்
அ கும் ைற ேநரா யாக இ க்கும். அவ ைடய தீர்ப் மிகத் ெதளிவாக
இ க்கும். நாங்கள் வார்த்ைத சிலம்பா வாக்குவாதத்தில் ஈ பட்டேத கிைடயா .
எைத ம் விளக்கிச் ெசால்ல ேவண் ய அவசியம் ஏற்பட்டேத இல்ைல.
வியக்கத்தக்க ேவகத்தில் பிரச்சைனையக் கண் பி த் வி வார். அேதேபால்
தம்மிடம் பிரச்சைனகைளச் ெசால்ல ெசால்ல வ வர்க ைடய குணத்ைத மின்னல்
ேவகத்தில் எைட ேபாட் வி வார். அவ ைடய ஆேலாசைனக்கு நான் எ தி
ைவக்கும் ைபல்
வைத ம் மிகக் கவனமாக ப ப்பார். நன்றாக ஐயமறப்
ாிந் ெகாள்வார். அதன் பின்ேப தீர்மானிப்பார்" என் ெப மிதத்ேதா
கூறி ல்ள உற் ேநாக்கத்தக்க தாகும்.
தமிழகத்ைத மின்மயமாக்குவதில் காமராஜ் அரசு
தமிழகத்ைத மின்மயமாக்குவதில் காமராஜ் அரசு மிகப் ெப ம் சாதைன
பைடத்த . மின்மயமாக்குத க்கு அளிக்கப்பட்ட நிதியி
ந் இத்தைகய
சாதைனைய ெசய்வ என்ப நிைனத் ப் பார்க்க
யாத் ஒன்றாக இ ந்த .
ஏெனனில் எல்லா மாநிலங்களி ம் ஒ கிராம மின்மயமாக்குத க்ெகன
திட்டமிட் ெசய்யப்பட்ட ெசல த் ெதாைக . 80,000. இந்த அள ெதாைகைய
ெகாண் உ தியாக மிகப்ெபாிய எண்ணிக்ைகயில் கிராமப் ற
மின்மயமாக்குதைல ேமற்ெகாள்ள இயலா என்பைத உணர்ந்த காமராஜ் அரசு,
கிராம ற மின்மயமாக்க க்கு விைரந் , குைறந்த ெசலவில் ெமற்ெகாள்ள எளிய
திட்டத்ைத ஏற்ப த்திய . அதன்ப , மின்மயமாக்க க்கு உள் ர் ெபா ட்கேள
ெப ம்பா ம் பயன்ப த்த திட்டமிடப்பட்ட . திட்டத்தின் ப தமிழக் மின்சார
வாாியேம, ெசாந்த பணி மைனகைள மாநிலத்தின் பல இடங்களில் பரவலாக
ஏற்ப த்தி ெபா ட்கைள வ வைமத் க் ெகாண்ட .
இதன் காரணமாக, கிராம மின்மயமாக்குதல் ெசல த் ெதாைக ெவகுவாக
குைறக்கப்பட் , பல மடங்கு அதிகமான கிராமங்கள் மின்மயமாக்கப்பட்டன.
தமிழகத்தின் இந்த ெசயல்பா கைள அறிந்த மத்திய அரசின் திட்டக்கு , ஓர்
ஆய் க்கு ைவ நியமித்
ைமயான ஆய்விைன ேமற்ெகாண்ட . அந்த
ஆய் அறிக்ைகயின் அ ப்பைடயில், தமிழ்நாட் ல் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட அேத
ைறைய பின்பற் மா அைனத் மாநிலங்க க்கும் மத்திய அரசு
ஆைணயிட்ட .

மின்மயமாக்குத ல் தமிழ்நா

மிகப் ெபாிய சாதைன

காமராஜ் அரசு ெசயல்ப த்திய பல்ேவ
பார்த்ேதாம்.

மின் உற்பத்தி திட்டங்கைள
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குறிப்பாக ெபாியா மின் திட்டம், குந்தா நீர் மின் திட்டம் த ய அதிக மின்
உற்பத்தி திறன் ெகாண்ட திட்டங்கைள நிைறேவற்றி
த்ததனால், காமராஜ்
அரசு கிராமப் றங்கைள விைரந் மின்மயமாக்க
ந்த .
மற்ற மாநிலங்கேளா ஒப்பி ைகயில், கிராமப் ற மின்மயமாக்குத ல் தமிழ்நா
மிகப் ெபாிய சாதைன ெசய்தி ந்த . 1963-ம் ஆண் இந்தியா
வ ம்
மின்மயமாக்கப்பட்ட 5000 மக்கள் ெதாைக ெகாண்ட கிராமங்கள், நகரங்களின்
ெமாத்த எண்ணிக்ைக 32,500. இதில் தமிழகத்தில் மட் ம் இந்த 5000 மக்கள்ெதாக
அ ப்பைடயில் 657 நகரங்க ம் 6777 கிராமங்க ம் மின்மயமாக்கப்பட்
ந்த .
மற்ற மாநிலங்களின் 1963 மார்ச் எண்ணிக்ைக கீழ்வ மா :

மாநிலங்கள்

ஆந்திரப் பிரேதசம்

அஸ்ஸாம்

பீகார்

குஜராத்

ேகரளா

நகரங்கள் கிராமங்கள்

392

20

186

182

467

2712

72

2244

954

1316

477
மத்திய பிரேதசம்
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6777
ெசன்ைன

657

1352
மகாராஷ்ரா

ைமசூர்)கர்நாடகா(

ஒரிசா

பஞ்சாப்

ராஜஸ்தான்

உத்திரப்பிரேதசம்

ேமற்கு வங்காளம்

259

192

38

199

113

300

124

2889

177

4225

145

4388

382

ேம ம் இேத எண்ணிக்ைக இரண்டாம் ஐந்தாண் திட்ட கால
வில், 1966
வாக்கில் 22,103 கிராமங்கள் மின் இைணப்ைப அ பவித்தன. இதில்
குறிப்பிடத்தக்க , தல் ஐந்தாண் திட்டம் ெதாடங்கிய காலத்தில், 813
கிராமங்கள் மட் ேம மின் இைணப்ைப ெபற்றி ந்தன. இவ்வள
ாியமான

RangaRakes

tamilnavarasam.com

கிராமிய மின்மயமாக்க க்கு காரணம் இத் ைறயில் காமராஜ் அரசின் சீாிய
ெசயல்பாேட. இந்த கிராமிய மின் இைணப் , கிணற் மற் ம் பம் ெசட் பாசன
ெப க்கத்திற்க்கு ெப
ைணயாக அைமந்த .

நீர்மின் திட்டங்கள்:
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காமராஜ் அரசு மின் உற்பத்திைய ெப க்கவதி ம், கிராமப் பகுதிகைள
மின்மயபாக்குவதி ம் அதிக சிரமம் எ த் க் ெகாண்ட . காமராஜ் ஆட்சிேயற்ற
ேபா , தமிழகத்தில் ேமட் ர், ைபக்கரா, பாபநாசம் எ ம் ன் மின் ற்பத்தி
தலங்கைள மட் ேம இ ந்த .
காமராஜ் பதவிேயற்ற ம், தல்/இரண்டாம் ஐந்தாண் திட்டத்தில் நான்கு ெபாிய
மற் ம் சிறிய நீர்மின் திட்டங்கைள ெசயல்ப த்த ெதாடங்கிய . ஆனால் அரசின்
வ மானேமா ெவ ம் 45 ேகா , தலாம் ஐந்தாண் திட்டத்தில் ெசன்ைன
மாகாணத் க்கு ஒ க்கப்பட்ட ெதாைகேயா 95 ேகா .
நீர்மின் திட்டங்கள்:
1. குந்தா நீர் மின் திட்டம் ( 26 ேகா )
2. ெபாியா மின் திட்டம் ( 10 ேகா ) - இ தி வாங்கூர்-ெகாச்சி அரேசா
பரஸ்பர ஒப்பந்தம் ெசய் ெகாண்ட .
3. கும்பார்-அமராவதி மின் திட்டம் ( 8 ேகா )
4. ேமட் ர் கீழ்நிைல திட்டம் (12 ேகா )
5. ேமாயா நீர்மின் திட்டம்
6. கூட ர் நீர்மின் திட்டம்
அனல்மின் திட்டங்கள்:
1. ெநய்ேவ அனல்மின் திட்டம்
2. சமயநல் ர் அனல்மின் நிைலயம்
3. ெசன்ைன அனல்மின் நிைலயம் ( ன்றாவ

மின் உற்பத்தி பிாி )

அ மின் திட்டங்கள்:
1. கல்பாக்கம் அ மின் திட்டம்.
குறிப்பாக ெபாியா மின் திட்டம், குந்தா நீர் மின் திட்டம் த ய அதிக மின்
உற்பத்தி திறன் ெகாண்ட திட்டங்கைள நிைறேவற்றி
த்ததனால், காமராஜ்
அரசு கிராமப் றங்கைள விைரந் மின்மயமாக்க
ந்த .
மின் உற்பத்தி, விநிேயாகம், பராமாிப் ஆகியவற்ைறச் சீராக ம் ெசம்ைமயாக ம்
ெசயல்ப த்த காமராஜ் அரசு, மின் வாாியத்ைத ஏற்ப த்திய குறிப்பிடத்தக்க
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நடவ க்ைகயாகும். மின்சாரத்ைத வணிக ேநாக்கில் லாபகரமாக
விநிேயாகிக்க ம், அன்றாட நைட ைறகள கவனிக்க ம் அரசின் கட் ப்பாட் ல்
ெசயல்ப ம் வைகயில் மின் வாாியம் அைமக்கப்பட்ட . இத்திட்டங்களால்,
ெசன்ைன மாநில அரசு, காமராஜ் ஆட்சி காலத்தில், மின்சாரத்ைத விவசாயத்திற்கு
பயன்ப த் வதில் இந்தியாவில் தல் மாநிலமாக விளங்கிய , நீர் மின் உற்பத்தி
திறனில் இரண்டாவ இடத்ைத ைகப்பற்றிய .
இைவயைனத்ைத ம் தன் திர்ந்த அ பவக் கூட்டாளியான தி வாளர்கள்
பக்த்வத்சலம், சுப்பிரமணியம், ெவங்கட் ராமன் ைண டன் நிைறேவற்றினார்
காமராஜ்.
ேம ம் காமராஜ் பதவி விலகிய 1963-ம் ஆண் நிைறேவற் ப்பட்
ெகாண்
ந்த திட்டங்களில் குறிப்பிடக் கூ யைவ - சாண் ய நல் ர் நீர்மின்
திட்டம், குந்தா திட்டத்தின் ன்றாவ பிாி , ெபாியர் நீர்மின் திட்ட
இரண்டாவ பிாி , பரம்பிக்குளம் நீர்மின் திட்டத்தின் பல பகுதிகள். இைவ
மட் மின்றி ஒேகனக்கல், பாண் யா , ன்னம் ழா, ேமல் தாமிரபரணி,
சு ளியா , பர யா ஆகிய நீர்மின் திட்டங்கள் பற்றிய ஆய் கள்
ேமற்ெகாள்ளப்பட் , ெசயல்ப த்தக் கூ ய நிைலைய காமராஜ் அரசு
ஏற்ப த்திய .
இந்த வைகயில் தமிழ் நாட் ல் நி வப்பட்ட மின் திட்டங்கள் லமாக, மின்சக்தி
திறன் 1963 ஏப்ரல் 1-ஆம் ேததியன் 6,30,700 கிேலாவாட்டாக உயர்ந்த .
காமராஜ் ெபா ப்ேபற்ற ேபா 156 ெமகாவாட்டாக இ ந்த மின் உற்பத்தி, 571
ெமகாவாட்டாக உயர்ந்த .

ெபாிய அைணகள், நீர் ேதக்க ஏாிகள்
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இரண்டாவ ஐந்தாண் திட்டத்தில் ெபாிய அைணகள், நீர் ேதக்க ஏாிகள் சார்ந்த
பணிகைள ெசய்த காமராஜ் அரசு. காமராஜர் ஆட்சியின் ஒன்ப ஆண் களில்
ெபாிய அைணத் திட்டங்களால் மட் ம் ஏறக்க்குைறய 3,73,436 ஏக்கர் நிலங்கள்
திதாக பாசன வசதி ெபற்ற .
ன்றாம் ஐந்தாண்
ெதாடங்கிய .

திட்டத்தில் சிறிய நீர் பாசண திட்டங்கைள ெசம்ைமப த்த

நீர் பாசனத்திற்க்கு பயன்பட் வந்த குளங்கைள ெசம்ைம ப த்திய ; ர் வாாி
ஆழப்ப் த்திய ; சிைதந்த குளங்கைள மீட் பயன்பாட் க்கு ெகாண் வந்த .
வானம் பார்த்த மியில் இந்த சிறிய நீர் பாசன திட்டங்கள் விவசாய உற்பத்திைய
ெப க்குவதற்க்கு ெபாி ம் உதவின. இத்திட்டத்தின் கீழ், வ கால் நீர் கசி க்
குட்ைடகள் ஏற்ப த்தப்பட்டன.
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விவசாயிக க்கு கிண ெவட்ட 25% மானியத் டன் நீண்ட கால தவைணக்
கடன் வழங்கப்பட்ட . பாசனத்திற்க்கு பயன்ப ம் ஆயில் என்ஞின்க ம், மின்
பம் ெசட் க ம் தவைண ைறக் கடனில் வாங்க ஏற்பா ெசய்யப்பட்ட .
காமராஜின் ஆட்சியில் தமிழ் நாட் ன் நிலப்பரப்பளவில் விவசாயம் ெசய்யப்பட்ட
150 லட்சம் ஏக்காில், 56 லட்சம் ஏக்கர் நிரந்தர நீர்பாசண வசதிைய ெபற்ற . இதன்
லம், தானிய உற்பத்தியில் தன்னிைற அைடந்த .
ெசன்ைன மாநிலத்தின் பல கிராமங்கள், நீர்ப்பாசனத்திற்க்கு பயன்ப ம் பம்
ெசட் க க்கு மின் இைணப்ைப ெபற்றன. காமராஜ் ஆட்சி காலத்தில்
ெதாடங்கிய மின் பம்ப் ெசட் இைணப் கள், தல் ஐந்தாண் திட்ட
வில்
14,626 ஆக ம், இரண்டாவ ஐந்தாண் திட்ட
வில் 75,193 ஆக ம்,
ன்றாவ ஐந்தாண் திட்ட
வில், 1966-ல் 2,60,000 ஆக ம் அதிகாித்தன.
இதனால் கிணற் ப் பாசன வசதி ெப கி, காமராஜ் பதவி விலகிய 1963-ம்
ஆண் ேலேய, விவசாய உற்பத்தி அதிகாித் ச் ெசன்ைன மாநிலம் "மிகு தானிய
உற்பத்தி நிைலைய" கண்ட .

பரம்பிக்குளம்-ஆழியார் திட்டம்
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தமிழகத்தின் ேமற்க்ெகல்ைலயில் அைமந்த சிற் ர் ஆைனமைல. உயர்ந்
ெசல் ம் மைலப் பகுதியில் ெசன்றால் காிமைல, ஒ ெகாம்பன்மைல, சுங்கமைல,
பரம்பிக்குளம் மைல இவற்றிைடேய ெபாழி ம் மைழ நீர் பரம்பிக்குளம் ஏாியாக
உ ெவ த் நில அைமப் காரணமாக கிழக்கி
ந் ேமற்காக ஓ ேகரளாவில்
குந் கட ல் கலந் ெகாண்
ந்த .
தமிழகத் நீர், நிலவைமப்பின் காரணமாக ேமற்ேக ஓ
ணாகக் கூடா . இந்த
நீர்
ைம ம் தமிழகத் க்ேக தி ப்பிவிடப்பட ேவண் ம் என் அத் ைற
நி ணர்கைள திட்டமிடச்ெசான்னார் காமராஜ். அன்ைறய ேகரள அரேசா ம்
சேகாதரத் வ உணர்ேவா ேபச்சுவார்த்ைத நடத்தினார், ெவற்றி ெபற்றார்.
மைல க களின் அைமப்ைப ஆய்ந்தனர். மைலையக் குைடந் ேமற்ேக ஓ ம்
நீைரக் கிழக்கு கமாகத் தி ப்பிவிடலாம். ஆனால் வ ம் நீ க்கு ெகாள்ளிடம்
ேவண் ம். அைத ம் கண் பி த்தனர். ெபாள்ளாச்சி நக க்கு ெதன்பால்
வால்பாைற மைலயில் அ வாரத்தில் இயற்ைகயன்ைன அைமத்தி ந்த
ஆழியாற்றிேல நீைர சங்கமித் விடச் ெசய் விடலாெமன
ெவ த்தனர்.
பரம்பிக்குளம்-ஆழியார் திட்டம் உ வம் ெபற்ற . இைதக் கா ம் ேமனாட்
வழித் ைற அறிஞர்களைனவ ம் இ அ ம் சாதைன என வியக்கின்றனர்.

நீர்

அவ க்குப் பின் வந்த தல்வர்கெளல்லாம் ெசய் ம் சின்னஞ்சி
திட்டங்க க்ெகல்லாம் மைலயள விளம்பரம் ெசய்தார்கள், ெசய்கிறார்கள்.
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ஆனால் மைலயேய குைடந் அைனவைர ம் மைலக்க ெசய்த காமராஜ்
சி குன் மணியள கூடத் தன் ேதாைள உயர்திக்காட்டவில்ைல.

நீலகிாி மைல மீ
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நீலகிாி மைல மீ திட்டமிடப்பட்ட குந்தா மின் திட்டம் நிைறேவற்ற ப்ப
ேகா ேதைவப்பட்ட . ஆனா ம் நிதியைமச்சர் தி சி.எஸ் மைலக்கவில்ைல.
தல்வர் ராஜாஜியின் அ மதிேயா மத்திய அரசின் நிதி அைமச்சர் தி .
ேதஷ் க்கின் உதவிைய நா னார்.
கிழக்காசிய நா களின் ன்ேனற்றத்திற்க்கு ெசல்வந்த நா கள் மானியங்கள் தந்
உதவ ேவண் ெமன்ற ெகா ம் திட்ட அ ப்பைடயில் கனடா நாட் ன்
உதவிைய தி . ேதஷ் க் ெபற் த்தந்தார். குந்தா திட்டத்திற்க்கு அ க்கல்
நாட்டப்பட் ேவைலகள் வங்கிவிட்டன.
ஆனால் நாட் ேலற்பட்ட அரசியல் நிகழ்ச்சிகளில் சில மாற்றங்கேளற்பட்டன.
ெசன்ைன மாகாண தல்வராக இ ந்த ராஜாஜி பதவி விலக காமராஜ்
தல்வரானார். 1956ல் ேந அரசு எ த்த அவசர
வான பம்பாய் நகரத்ைத
மராட் யத் டன் இைணக்காமல் குஜராத் மாநிலத் க்கு த வ என்பதில்
மனெமாப்பா தி . ேதஷ் க் அைமச்சர் ெபா ப்பி
ந் விலகிவிட்டார்.
ஆனால் அவர
யற்சியின் நன்ெகாைடயால் குந்தா திட்டம் நா
ற் ப்ெபற் விட்ட .

ம் வளர்ந்

இப்ெபா அைத யார் திறந் ைவப்ப என்ற ேகள்வி எ ந்த . நாட் ன்
தல்வர் காமராஜர். திட்டத் க்கு உதவியவேரா ேதஷ் க். ேவ யாராக
இ ந்தா ம் அந்த ெப ைம தனக்ேக கிைடக்க ேவண் ம் என் வி ப் வர்.
ஆனால் காமராஜேரா ேதஷ் க் அவர்கள் பதவியில் இல்லாவிட்டா ம் அவேர
திறக்க ேவண் ெமன்பதில் பி வாதமாக இ ந்தார். சம்மதிக்க ம த்த்
ேதஷ் க்ைக ம் தி .சி.எஸ் லம் சம்மதிக்க ைவத் ப்பின் 1956 ஆம் ஆண்
ேதஷ் க் திறந்தார்.

மதிய உண த் திட்டத்திற்கு காமராஜாின் விளக்கம்:
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மதிய உண அளிப்பதால், பள்ளிகளில் மாணவர்களின் வ ைக அதிகாித்த
என்பைத உ தி ெசய்த டன், ஏைழ குழ்ந்ைதக கள் கல்விக்கு அ ேவ வழி
ெசய்தி ெமன்பைத காமராஜர் பின்வ மா கூறினார்.
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" அத்தைனேப ம் ப க்க ம், வயிற்றிேல ஈரமில்லாதவன் எப்ப ப ப்பான்?
அவ ந்தாேன நம் இந்தியாவிற்க்கு ெசாந்தக்காரன். ஏைழகக் குழ்ந்ைதக க்குப்
பள்ளிக்கூடத்திேலேய ேசா ேபாட் ப க்க ைவக்க ம். இைத தள்ளி ேபாட
மா என்ன? இ மிக க்கியம் என்பதால் உடன யாக ெதாடங்கி விட ம்.
பணத்திற்க்கு எங்ேக ேபாவ ? இப்ப க் ேகட்பீர்கள். வழி இ க்கு ,
ேதைவப்பட்டால், பகல் உண்விற்ெகன் தனியாக வாி ேபாடத் தயங்க மாட்ேடன்.
எப்ப
ம் எல்லா ஏைழக ம் ப் க்க ம். அவர்க க்குந்தான் ேதசம்"
க்க
க்க தன்னார்வத் திட்டமாக வக்கபட்ட மதிய உண திட்டத்ைத,
ஓராண் காலம் நைட ைறயில் சீர் க்கி பார்த்த பின்னர், 1957-ம் ஆண்
நவம்பர் மாதம், தமிழக அரசின் நிதி உதவி டன் ெசயல்படக்கூ ய, அேத சமயம்
ச தாய பங்ேகற் டன் கூ ய திட்டமாக் மாநிலத்தில உள்ள எல்லா பள்ளிகளி ம்
நைட ைறப த்த அறிவிப் ெவளியிடப்பட்ட . ேதைவயான ெசலவினங்களில்
60% அரசும், 40% உள் ர் ச தாய ம் என்ற அளவில் பங்ேகற் இ ந்தி ம்.
இலவச மதிய உண க் கு க்க க்கு அ மதி அளிப்பதற்க்கு எளிய
நைட ைறகள், அரசின் நிதி தவி ஆகியைவ உள் ர் மக்களின் ேமற்பார்ைவயில்
நைட ைறப த்தபட்டதால், மிக விைரவாக எல்லாப் பள்ளிகளி ம்
ெசயல்ப த்தக்கூ ய திட்டமாக இத்திட்டம் உ ப்ெபற்ற .
மதிய உண
விளக்கும்:

Year

1957-

திட்டத்தின் மகத்தான ெவற்றிைய கீழ்கண்ட பட் யல் ெதளிவாக

Total

School offered Mid-day

Total students

Schools

meal

benefited

22,220

8,270

2.20 lakhs

23,449

11,552

7.00 lakhs

24,580

23,136

7.75 lakhs

58
195859
195960
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1960-

25,149

24,586

8.86 lakhs

1961-

27,135

26,406

11.8 lakhs

1962-

28,005

27,256

11.65 lakhs

61

62

63

காமராஜின் ெதாைல ேநாக்கு பார்ைவ டன் கூ ய
திட்டமி ம் திற க்கு ஒ சான்
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காமராஜ் ஆட்சியில் தமிழ் நாட் ல் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட திட்ட ன்
வாிைசயான , நாட் ன் பிற மாநிலங்களில் இ ந் மா பட்ட .

ாிைம

பிற மாநிலங்கள்:
திட்ட ஒ க்கீைட ெபா த்தவைர - விவசாயம்/நீர்பாசனம் 41%, சம்தாய நலனிற்கு
27%, மின்சாரத்திற்கு 4% ஒ க்கப்பட்ட .
தமிழ்நா :
திட்ட ஒ கீ - மின் வளர்ச்சிக்கு 40%, விவ்சாயம்/நீர்பாசனம் 29%, ச தாய
நல க்கு 22%, ெதாழிற்சாைலக்கு 5%, ேபாக்குவரத்திற்கு 4%.
திய ைற விவசாயத்திற்க்கும், ெதாழில் வளர்ச்சிக்கும் மட் மின்றி, ச தாயதின்
பிற ேதைவக க்கும் மின்சாரம் இன்றியைமயாத ஒன்றாக இ ந்த . எனேவ,
மின்சார திட்ட ெசலவினங்க க்கு ன் னிைம அளிக்கப்பட்ட .
ச தாய நலப்பணிகளில் ெப ம்பாலான திட்டங்கைள மக்கள் பங்ேகற்ேபா
ெசய்ய திட்டமிட்டதால், பிற மாநிலங்கைள விட ச தாய பணிக க்கு குைறந்த
அளவிேலேய திட்ட ஒ க்கீ ெசய்யப்பட்ட .
மின் திட்ட ன் ாிைம காரணமாகத்தான், மின் வளர்ச்சியில் இந்தியாவிேலேய
த டத்ைத ம், ெதாழில் வளர்ச்சியில் இந்தியாவிேலேய இரண்டாவ
இடத்ைத ம் தமிழகம் எட் வதற்கு காரணமாக இ ந்த .
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இ
ம் ப க்காத தல்வர் காமராஜின் ெதாைல ேநாக்கு பார்ைவ டன் கூ ய
திட்டமி ம் திற க்கு ஒ சான் .

கூட் ற
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சங்கங்கள் இல்லாத கிராமேம இல்ைல

1958 பஞ்சாயத் சட்டம் லம் அதிகாரம் பரவலாக்கப் பட்டா ம், மக்களிடம்
தலீ ெசய்யக்க் கூ ய சக்தி என்ப குைறந்ேத இ ந்த . மாநில அரசிடம்
ேபாதிய நிதி வசதி இல்ைல என்ற சூழ்நிைலயில், அவர் அவர்க க்கு இ க்கும்
சக்திக்கு ஏற்ற அளவில் பங்ேகற் , கூட் ற
லம் உயர் காண்ப
தமிழகத்திற்கு ஏற்றதாக இ க்குெமன் உணர்ந்தி ந்தார் காமராஜ். எனேவ
காமராஜ் ஆட்சி ெபா ப்ைப ஏற்ற பின் , கூட் ற சங்கங்களின் வளர்ச்சிக்கு
அதிக ன் ாிைம அளிக்கப்பட்ட . கூட் ற ச் சங்கங்களில் அரசும் குறிப்பிட்ட
அள பங்குகைள ஏற் க்ெகாண் உ
ைணயாக இ ந்த . மாநிலத்தில்
கூட் ற சங்கங்கள் இல்லாத கிராமேம இல்ைல என்ற நிைலைய காமராஜ் ஆட்சி
உ வாக்கிய . மக்களில் 84 வி க்காட் னர் கிராமக் கூட் ற சங்கங்க்ளில்
பங்ேகற் இ ந்தனர்.
11,366 சிக்கன கடன் கூட் ற சங்கங்கள், 322 ேவளாண்ைம வங்கிகள், 22
கிராம ற வங்கிகள், 102 ெதாடக்க நிைல அடமான வங்கிகள், 15 மத்திய கூட் ற
வழங்குதல் மற் ம் விற்பைன சங்கங்கள், 288 விவசாய சங்கங்கள், 1396 பால்
உற்பத்தியாளர் சங்கங்கள், 275
கட் ம் சங்கஙகள், ஒ கூட் ற நகாியம்,
1401 ெதாடக்கநிைல ெபா ள் சங்கங்கள், 14 கூட் ற அச்சக சாைலகள், 7
சுகாதார கூட் ற சங்கங்கள், 5 கூட் ற லாண்டாிகள், 2
தி த் ம்
சங்கங்கள் ேபான்ற கூட் ற சங்கஙள் ஏற்ப த்தபட் ெசயல்பட் வந்தன.
கிராமப் ற வளர்ச்சிக்கு உ
ைணயாக இ க்ககூ ய வைகயில், கிராம
கூட் ற வங்கிகைள ஏற்ப த்த திட்டமிட் , அேத ஆண் ல் 15 வங்கிைள
காமராஜ் அரசு ஏற்ப த்திய . 1963-ம் ஆண் ெமாத்தம் 19,164 கூட் ற
சங்கஙக்ள் தமிழகத்தில் ெசயல்பட் வந்தன. இதன் வழியாக, மனிதனின் எல்லா
ெசயல்பாட் க்கும் சிந்தைனக்கும் ஏற்ப கூட் ற சங்கங்கள் த்மிழகத்தில்
இ ந்தன.

பஞ்சாயத்
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னியன்கள் உ வாக்கப்பட்டன

காமராஜ் ஆட்சியில் "தமிழ் நா பஞ்சாயத் சட்டம்" 1958-ல் ெகாண்
வரப்பட்ட . பஞ்சாயத் ஆட்சி ஆரம்பமாகும் விழாவாக காந்தி ெஜயந்தி
ெகாண்டாடப்பட்ட . 1960-ல் ெகாண்டாடபட்ட காந்தி ெஜயந்தியின் ேபா
தன் தலாக 75 பஞ்சாயத்
னியன்கள் ஆரம்பமாயின. அைத அ த் தமிழ்
த்தாண் தினத்தில் 129 பஞ்சாய
னியன்கள் உ வாயின. 1961 காந்தி
ெஜயந்தியன் 169 பஞ்சாயத்
னியன்கள் உ வாக்கப்பட்டன. தமிழ் நா
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வ ம் காம்ராஜ் ஆட்சியில் 373 பஞ்சாயத்
னியன்க ம், 12,000
பஞ்சாய்த் க ம் ெசயல்பட ஆரம்பித்தன.
இவ்வா
திய பஞ்சாயத்
ைற ஆட்சிைய ப ப யாக ன் கட்டங்களாக,
கு கிய காலத்தி உ வாக்கி, அைனத் அ ப்பைட வசதிக டன் நிைறேவற்றிய
சாதைன காமராஜ் ஆட்சியில்தான் நடந்த .
திய பஞ்சாயத் ஆட்சி, தமிழ் நாட் ல் ந்ன்கு ேவ ன்றி ெசயல்பட்ட . கிராம
நல ேவைளகைள பஞ்சாயத் கேள ஏற் நடத் ம் சந்தர்பம் ஏற்பட்ட .
விவசாயம், சாைல வசதி, ைகத்ெதாழில், மாதர் நலம், சுகாதாரம், கால்நைட
ம் த் வ மைனகள் கட் வ , ஆரம்ப ப்ள்ளிகள் ேபான்ற ெபா ப் கைள
பஞ்சாய்த் க ம், பஞ்சாயத்
னியன்க ேம ேமற்ெகாண் சிறபபாக
ெசயல்பட்டன. உள் ர் ேதைவக க்கு ஏற்ப திட்டங்கள்
ெசய்
ெசய்ல்ப த்திெகாள்ள திய அதிகார பரவல் ைற 1958-ம் ஆண் ப்ஞ்சாயத்
சட்டம் லமாக நைட ைறப் ப த்தபட்ட .
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தமிழகத்ைத ெதாழில் வளர்ச்சியில்

தன்ைம மாநிலமாக்க

இந்தியாவிேலேய தமிழகத்ைத ெதாழில் வளர்ச்சியில் தன்ைம மாநிலமாக்க
ேவண் ெமன்ற எண்ணம் ெகாண்
ந்த காமராஜ் ெதாழில் வளர்ச்சி விைரந்
நாைடெபற எளிய ெதளிவான நைட ைறகைள ேமற்ெகாண்டதற்க்கு "மண
சுத்திகாிப் " ஆைலேய ஒ நல்ல எ த் க்காட் .
ெதன்கிழக்கு ஆசியாவிேலேய மிகப் ெபாிய திட்டமாக மண சுத்திகாிப் ஆைல
திட்டமிடப்பட்
ந்த . ஆைலக்ெகன் மிகப்ெபாிய நிலம் ைகயப்ப த் தல்
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ய நிைல இ ந்த . என்ேவ நிலம் ைகயகப த் வதில்
ஏற்ப ம் ெபா வான கால விரயத்ைத தவிர்த்திட காமராஜ் வி ம்பினார்.
ஆைலக்கு ைகயப்ப த்த இ ந்த நிலப்பரப்பில் 600 ஏக்கர் நிலம் மண
ராமகி ஷ்ண த யா க்கு உாிைமயாக் இ ந்தத . எனேவ ராமகி ஷ்ண
த யாைர ேநர யாக வரவைழத் திட்டத்தி ைடய நன்ைமைய பற்றி ம்
அவர்கள் அளிக்க கூ ய நிலப்பகுதியி ைடய ேதைவ பற்றி ம் தல்வர்
காமராஜ் எ த் ைரத்தார். ராமகி ஷ்ண த யா ைடய கு ம்பத்ேதா
இைணந் விட்ட மண ஊாில் இ க்ககூ ய நிலங்கைள ம், ெசாத் க்கைள ம்
இழப்பதில் தங்க க்கு இ க்ககூ ய மனச்ச்ங்கடங்கைளெயல்லாம் தல்வர்
காமராஜிடம் ராமகி ஷ்ண த யார் எ த் ைரத்தார். மண நிலத்ைத தவிர
ேவ எந்த நிலத்ைத த வதற்க்கும் தாங்கள் தயாராக இ ப்பதாக ம்
தங்க ைடய மனேதா ஒன்றிவிட்ட மண நிலத்ைத மட் ம் த வதற்க்கு
தங்க க்கு இ க்கும் தயக்கத்ைத தயங்கி, தயங்கி காமராஜிடம் எ த் ைரத்தார்
ராமகி ஷ்ண த யார். ஆனால் காமராஜேரா, இந்த இடம்தான் சாியானா இடம்,
இந்த இடம் இல்ைலெயன்றால் சுத்திகாிப் ஆைல தமிழ்நாட் க்கு வரா , ேவ
மாநிலத்திற்க்கு ெசன் வி ம். இத்தைகய நிைலயில் ெசண் ெமன்ட் ஆக பார்ப
சாியாக வரா . தமிழ்நாட் ற்கு ெபாிய ஆைல வ ம் என்ப மட் மனதில்
ெதளிவாக ைவ ங்கள் என் ெதளிவாக கூறினா ம் அவ க்ேக உாிய பாணியில்
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பரவாயில்ைல பார்க்கலாம் என் கூறினார். உடேன சுத்திகாிப் ஆைல
அைமப்பதற்கான் தன் ைடய நிலங்கைள த வதற்க்கு ராமகி ஷ்ண த யார்
தன் ைடய சம்மதத்ைத தலைமச்சர் காமராஜிடம் ெதாிவித்தார்.

பாகல்ேம

32

மாநா ...

மக்களாட்சி வரலாற்றில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட தல் யற்சியாக 1957-ம் ஆண்
ேம மாதம் நைடெபற்ற பாகல்ேம மாநாட்ைட கூறலாம். ச தாய
வளர்ச்சித் ைறைய தன்னிடம் எ த் க்ெகாண்ட பின்னர், காமராஜிடம் எ ந்த
எண்ணம்தான் பாகல்ேம மாநா .
மக்க க்கும் அரசுக்கும் எல்லா மட்டத்தி ம் ெதாடர் இ க்க ேவண் ெமன
வி ப்பிய காமராஜ், மக்களின் பங்களிப் இல்லாமல் ச தாய ேமம்பா இ ந்திட
யா எனக் க தினார். அ ேபால, அரசு அதிகாாிகள் மக்கேளா
ஒன்றிைனந் , எல்லா வைகயி ம் மக்க க்கு உதவி ாிய இ ப்பைதக்
காட் க்ெகாள்ளவில்ைல என்றால், மக்களின் பங்களிப்ைப
ைமயாக
எதிர்பார்க்க
யா என்பைத ம் காம்ராஜ் உணர்ந்தி ந்தார். சிகப் நாடா
ைறகள் ஒழிக்கப்பட ேவண் ம் அதி ம் குறிப்பாக ச தாய ேமம்பா திட்ட
ெசயல்பா களில் விைரவான நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட காமராஜ்
வி ம்பினார்.
எனேவ, ஆட்சியாளர்க ம் மக்க ம் ஒேர இடத்தில் கூ , கலந் ைரயா ,
பிரச்சைனக க்கு அேத இடத்தில் தீர் காணப்பட்டால்தான் வி ப் கிற,
எதிர்பார்க்கிற வைகயில் ச தாய ேமம்பாட் ப் பணிகள் நடந்ேதற வாய்ப் ண்
என காமராஜ் க தினார். அந்த வைகயில் ஏற்பா ெசய்ய்பட்ட தான்
ெசங்கள்பட் மாவட்டம், ஊத் க்ேகாட்ைட பகுதி, பாகல்ேம பிர்கா மாநா .
பிர்கா என்ப கிராம பஞ்ச்சாயத்திற்கும் மாவாட்ட பஞ்சாயத்திற்கும் இைடபட்ட
ஐந்தா கிராமங்கைள உள்ளடக்கிய 1958ம் ஆண் பஞ்சாயத் சட்டத்திற்கு
ன் ெசயல்ப்ட் வந்த .
பாகல்ேம பிர்கா கிராமங்கைள ேசர்ந்த ெபா மக்கள் இந்த மாநாட் ற்க்கு
அைழக்கப்பட்
ந்தனர். தமிழக் தல்வர் காமராஜ் கலந் ெகாள் ம் இந்த
மாநாட் ல், ெபா மக்களால் ன் ைவக்கப ம் ச தாய ேமம்பாட் ப்
பிரச்சைனக க்கு உடன யாக அங்ேகேய தீர் காணப்ப ெமன ம்
அறிவிக்கபட்
ந்த .
தல்வர் காமராஜ், தைலைமச் ெசயளர், ச தாய ேமம்பாட் த் ைற இயக்குனர்,
மாவட்ட ஆட்சி தைலவர், கீழ்நிைல அதிகாாிகள் உடன் பாகல்ேம மற் ம் பிர்கா
கிராமங்கைள ேசர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான ெபா மக்கள் கலந் ெகாண்டனர்.
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மாநாட் ன் ெதாடக்கமாக, அரசின் பல்ேவ திட்டங்கைள விளக்கும்
கண்காட்சிையத் தமிழக தல்வர் காமராஜ் திறந் ைவத்தார்.
மாநாட் ன் அ ப்பைடைய தல்வர் காமராஜ் த ல் விளக்கினார்.
ேநாிைடயாக மக்கள் பிரச்சைனகைள அறிந் , இயன்றவைர உடன தீர் காண
தான் வந்தி ப்பதாக ம் கூறிய காமராஜ், அரசு மீதான மக்கள் நம்பிக்ைகைய
எற்ப த்த ம் தன் ைடய அரசு மக்க க்காக மக்களால் நடத்தப்ப ம் அரசு
என்பைத மக்கள் உணர்ந்திட ேவண் ெமன ம் கூறினார். சுற்
ற கிராமத்தில்
உள்ளவர்கள் ஒன் கூ ச தாய ேதைவகைளக் குறித் கலந் ைரயா வதன்
லமாக, ச தாய ேமம்பாட் த் திட்டங்கைள எல்ல கிராமங்க க்கும்
பகிர்ந்தளிக்க
ெமன் ம் காமராஜ் கூறினார்.
ேம ம், கு மியி ந்த அரசு அதிகாாிகைளப் பார்த் , மக்க ைடய
நம்பிக்ைகையப் ெப வ தான் அவர்க ைடய தன்ைமயான பணியாக
இ ந்திட ேவண் ம், அப்ப நம்பிக்ைகையப் ெப வதில் ெவற்றி அைடவதன்
லேம மிகப்ெபாிய ெசயல்கைள எளிைமயாக் அதிகாாிகளால் நிைறேவற்ற
இய ம் என்பைத ம் காமராஜ் எ த் ைரத்தார்.
அதன்பின்னர், பிரச்சனகைளப் பற்றி ேபச ெபா மக்கள் அைழக்கப்பட்டனர்.
தங்கள் கிராமத்தில் ஒ வர் கூட ப த்தவர் இல்ைலெயன் ம், தங்க க்கு ஒ
பள்ளிக்கூடம் ேவண் ெமன் ம் ஒ கிராமவாசி கூறி, தங்கள் கிராமத்ைத ேசர்ந்த
36 ேபர்க ைடய ெப விரல் ேரைக இட்ட ம ைவ காமராஜாிடம் அளித்தார்.
ைமயாக அரசு ெசலவிேலேய தங்கள் கிராமத் க்கு சாைல வசதி அைமத் தர
ேவண் ெமன் இன்ெனா கிராமவாசி கூறினார். ெந ந்ெதாைலவி ள்ள
ம த் வமைனக்கு ெசல் ம் வழியில், வயல் ெவளியில் தங்கள் கிராமத்ைத சார்ந்த
ெபண் குழந்ைத ெபற்றதாக ம் அதனால் தங்கள் கிராமத்திற்க்கு ம த் வ மைன
ேவ ெமன் மற்ெறா கிராமவாசி கூறினார். பக்கத் ஊர் பள்ளிக்கு ெசல் ம்
வழியில் ஆற்ைறக் கடக்க யன்ற சி வன் ெவள்ளத்தில் ழ்கிப் ேபாய்விட்டான்
எனக்கூறி, தங்கள் கிராமத்திேலேய பள்ளிக்கூடம் ேவண் ெமன் ஒ கிராமவாசி
கூறினார். கிராம ெதாழிகளில் தங்க க்கு பயிற்ச்சி அளிக்கப்பட ேவண் ெமன
ெபண்கள் ேகாாிக்ைக வி த்தனர். தங்க ைடய கு யி ப் களில் கு நீர்
கிண க ம் பள்ளிக ம் ேவண் ெமன் ம் தங்க க்கு ட் மைனகள்
வழங்கப்பட ேவண் ெமன் தாழ்த்தப்பட்ேடார் சார்பாக ேபசியவர் ேகாாிக்ைக
ைவத்தார்.
இப்ப இரண் ெபண்கள் உள்பட ஐம்ப கிராமவாசிகள் தங்கள் குைறகைள
தல்வர் காமரஜாிடம் ேநாிைடயாக எ த் ைரத்தனர். அதன்
வில், தைலைமச்
ெசயளர், மாவட்ட ஆட்சித்தைலவர் பிற அதிகாாிக டன் தல்வர் காமராஜ்
ஆேலாசைன ேமற்ெகாண்டார். ஏ கிராம சாைலகள் அைமக்க ம், ஐந்
கிண் கள் ேதாண்ட ம், ன் பள்ளிகள் திறக்க ம் அந்த இடத்திேலேய
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ெசய் அறிவிக்கப்பட்ட . ேம ம் நி ைவயில் உள்ள பல திட்டங்கள்
ெபற காலக்ெக வைரயைற ெசய்யப்பட்ட .

ைமப்

மக்களின் மனதில் நம்பிக்ைக தீபத்ைத ஏற்றி ைவத்த இந்த பாகல்ேம மாநா
ைறயில் மக்கள் குைறக க்கு தீர் கா ப் யற்சி தழிழ் நாட் ன் பல
பகுதிகளில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட . பாகல் ேம பாணி மக்களிைடேய பலத்த
வரேவற்ைப கண்ட திராவிட ன்ேனற்ற கழக தைலவர் அண்ணாத் ைர
இதற்காக காமராஜ் அரைச பாராட் யேதா மட் மின்றி, தன் ைடய
ெதாகுதியி ம் பாகல்ேம
யற்சிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ெமன் சட்ட
மன்றத்தில் வழி
த்தினார்.
எந்த ஜனநாயக நாட்
ம் ேமற்ெகாள்ளப்படாத திய யற்சியாக் பாகல்ேம
யற்சிைய காமராஜ் அறி கப் ப த்தினார். இப்ப , அரசுக்கும் மக்க் க்கும்
இைடெவளி இல்லாத நிைலைய காமராஜ் ேமற்ெகாண்டதால்தான், அவ ைடய
அரசு மக்கள் அரசாக விளங்கிய என்ப உ தி.
------------------------------

ேந
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ராஜபாைளய்த்திற்கு வந்தி ந்தார்

ன்னால் தல்வர் குமாரசாமிராசாவின் தி
வப்படத்ைத திறப்பதற்காக பாரத
பிரதமர் ேந ராஜபாைளய்த்திற்கு வந்தி ந்தார். தவர் காமராஜ ம் உடன்
வந்தி ந்தார். ேந
க்கு மிகப்ெபாிய அளவில் வரேவற்ப் தரபட்ட . யார் யார்
ேந
க்கு மாைல அணிவிப்ப என பட் யளிட் மாவாட்ட ஆட்சித்தைலவரால்
அதற்கான அ மதி ம் வழங்கப்பட்
ந்த .
வி தைல ேபாராட்ட ரர் ஏ.ேக.ெப மாள்ராஜா என்ற ேபச்சி ராஜா அவர்கள்
வழியாக ம் பிரதமர் ேந ேபாவதாக பயணத்தில் இ ந்த . எனேவ, தன்
ெத விற்க்கு வ கின்ற ேந
க்கு மாைல அணிவித் வரேவற் ெகா க்க தியாகி
ஏ.ேக.ெப மாள் ராஜா வி ம்பினார். ஆனால் அதற்கான ன் அ மதிைய அவர்
ெபற்றி க்கவில்ைல. எனேவ, தியாகியாக இ ந்தா ம் , பிரதம்ர் ேந
க்கு
மாைல அணிவிக்க
மா? என்ற சந்ேதகம் இ ந் ெகாண்
ந்த .
அவ டன் இ ந்தவர்க ம், "அ மதி இல்ைல, எனேவ மாைல அணிவித்
மாட் க்ெகாள்ள ேவண்டாம்" என அவைர எச்சாிக்ைக ெசய் ெகாண்
ந்தனர்.
வி தைலக்காக பா பட்ட அந்த தியாகி கட்டாயம் மாைல அணிவித்ேத
ஆகேவண் ெமன உ தி ெகாண்
ந்தார். அதற்க்கான் எச்சாிக்ைககைள ம்
அவர் ெபா ட்ப த்தவில்ைல.
பாரத பிரதமர் ேந , தல்வர் காமராசர் இ வ ம் ஊர்வலமாக் வந்
ெகாண்
ந்தனர். ெதாைலவி
ந்ேத தியாகி ெப மாள்ராஜா தன
ட் ல்
மாைல டன் காத்தி ப்பைத காமராஜ் பார்த் விட்டார். உடன யாக தாங்கள்
வந்த வாகனத்ைத தியாகி ெப மாள் ராஜா ட்ட ேக ெகாண் ெசல்ல
கட்டைளயிட்டார். ெப மாள்ராஜாைவ கூப்பிட் பிரதமர் ேந
க்கு அறி கம்
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ெசய் ைவத்தார். ெப மாள் ராஜா ம் மிகுந்த மகிழ்ச்சிேயா ேந விற்க்கு மாைல
அணிவித்தார். இதன் வழியாக நாட் ற்க்கு பா பட்ட ஒ தியாகிக்கு ேநர்ந்தி க்க
கூ ய கசப்பான உணர் கைள தவிர் விட்டார்.
இதற்க்கு அ ப்பைட காரணம், மாட மாளிைகயில் இ ந் ஆட்சி ெசய்யாமல்
மக்கேளா மக்களாக இ ந்த காரணத்தால் அவர்க ைடய உண்ர் கைள
ாிந் ெகாண் ெசயல்படக்கூ ய தன்ைமைய காமராஜ் ெபற்றி ந்தார்

அய்யா இதற்கு ேமல் கார் ெசல்லா
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1955ம் வ டம் சம்பர் மாதம் காமராஜ் தல்வராய் இ ந்த காலம் ெதன்
மாவட்டங்களில் திடீெரன்
ய ம் ேபய் மைழ ம் தாக்கின. வானம் பார்த்த
சீைம எனப்ப ம் ராமநாத ரம் மாவட்டத்தில் ெவள்ளப் ெப க்கால் பலர்
ழந்தனர். தங்கள் உடைமகைள எல்லாம் இழந் பல்லாயிரக்கணக்கான
மக்கள் ேதைவயில்
த்தனர். அப்ேபா
தல்வர் காமராஜ் பாதிக்கபட்ட
பகுதிகைள பார்ைவயிட ம், பாதிக்கபட்டவர்க க்கு ஆ தல் கூற ம் வந்தார்.
ஒ கிராமத்ைத ற்றி ம் நீர் சூழ்ந் ெகாண்ட , ெவளி ெதாடர்ேப
அற் ப்ேபான . உண க்கு கூட வழியில்லாமல் மக்கள் பட் னியால் தவித்தனர்.
அைதக் ேகள்விபட்ட காமராஜ், அவர்க க்கு நிவாரணம் வழங்க அதிகாாிகேளா
றப்பட்டார். ஆனால் ஊசா
க் ெகாண்
ந்த பால ம் உைடந் ேபான .
அதிகாாிகள் காமரஜிடம் "அய்யா இதற்கு ேமல் கார் ெசல்லா , அந்த மக்க க்கு
நிவாரணம் வழங்கும் பணிகைள நாங்கள் சில ேபர் கவனித் க் ெகாள்கிேறாம்.
நீங்கள் ேவ இடத் க்கு ெசல் ங்கள்" என்றார்கள். ஆனால் காமராஜ்
"அதிகாாிகேள எல்லாத்ைத ம் கவனிக்கச் ெசால் ேகாட்ைடயி
ந்ேத நான்
உத்தர ேபாடலாேம. மக்கள் கஷ்டத்ைத நான் ேநர யாப் பாக்க ம்.
ேதைவயானா நிவாரணத் க்கு உடேன ஏற்பா ெசய்ய ம். அவங்க க்கு
ஆ தல் ெசால்ல ம். அதனால்தான் நாேன வந்ேதன்" என் ெசா யப ேய
ேவட் ைய ம த் க் கட் ெகாண் தைலயில் ண்டாசு கட் க் ெகாண்
தண்ணீாில் இறங்கிவிட்டார். சாரக் கயிைர பி த் க் ெகாண் மார்பள நீாில்
கால்வாையக் கடந் ம கைரக்கு ெசன்றார். தல்வேர தணணீாில் இறங்கி
விட்டதால், அதிகாாிக ம் ேவ வழியின்றி அவைரப் பின் ெதாடர
ேவண் யதாயிற் . ம நா ம் காமராஜ் திட்டமிட்டப ேய ெசயல்பட் க்
ெகாண்
ந்தார்.
ெப ந்தைலவாின் இந்த ேசைவையப் பாராட் ேபரறிஞர் அண்ணா திராவிட நா
இதழில் ஒ க தம் எ தியி ந்தார்.
"ேசாிகள் பாட்டாளிகளின் கு ைசக்கள், உழவர் உழன் கிடக்கும் குச்சுகள்.
இைவ யா ம் நாசமாகிவிட்டன.
ல்ைல, வய ல்ைல, உள்ளத்தில்
திைகப்பின்றி ேவறில்ைல. ஆனால் தம்பி, நம
தலைமச்சர் காமராசர் அந்த
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மக்கள் மத்தியில் இ க்கிறார். ெப நாச க்கு ஆளான மக்களின் கண்ணீைரத்
ைடத்தி ம் காாியத்தில் தீவிரமாக் ஈ பட்
க்கிறார் என்பைத என் ம் ேபா
இேதா எமக்கு ஆ தல் அளிக்க எம
தலைமச்சர் வந் ள்ளார். எம கண்ணீைர
கா கிறார். தம கண்ணீைர சிந் கிறார். ஆ தைல அள்ளித் த கிறார்.
ேகாட்ைடயிேல அமர்ந் ெகாண் உத்தர கள் ேபா ம் தலைமச்சர் அல்ல
இவர். மக்கைள ேநாில் சந்திக்கும் தைலவர் என் மக்கள் வாழ்த் கின்றனர்.
தம்பி! ெசால் த்தாேன ஆக ேவண் ம் தலைமச்சர் காமராசாின்
ெபா ப் ணர்ச்சி கண் நாம் ெப ைமப்ப கிேறாம்."
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மக்க

க்காகத்தான் சட்டேம தவிர, சட்டத்திற்காக மக்களல்ல

ஒ கிராமப் பஞ்சாயத்தில் உள்ள ெபாிய குளத்தில், மீன்பி க்கும் உாிைமைய
யா க்கு ெகா ப்ப என்
ெசய்வதற்க்கு உாிய ேகாப் ஒன் , தல்வர்
காமராஜ் பார்ைவக்கு வந்த . சம்பந்தப்பட்ட ைற சார்ந்த ெசயலாிடம் இ
குறித் ேபசிய காமராஜ், "இந்த குளத்தில் மீன் பி க்கும் உாிைமைய தனிபட்ட
நப க்கு ெகா த்தால், அதில் வரக்கூ ய லாபம்
வ ம் அவ க்ேக ேபாய்ச்
ேச ம். அேதேபால் 10 ேப க்குச் ேசர்த் க் ெகா த்தால், லாபம்
வ ம் அந்த
10 ேப க்குத்தான் ேபாகும். ஒ கூட் ற சங்கத் க்கு அந்த உாிைமைய
வழங்கினால், அந்த லாபம் அைனத் ம் அந்த கூட் ற சங்க உ ப்பினர்க க்கு
மட் ேம ேபாய் ேச ம். இப்ப ெயல்லாம் ெசய்யாமல், அந்த கிராம பஞ்சாயத்
ஏற் நடத்தினால், அதில் வரக்கூ ய லாபம்
வ ம் அந்தக் கிராமத்தி ள்ள
அைனத் மக்க க்கும் ேபாய்ச் ேச ம். இதில் எ நல்ல " என் ேகட்டார்.
"தாங்கள் ெசான்னப , கிராம பஞ்சாயத் ஏற் நடத் வ தான் நல்ல . ஆனால்,
அதற்க்கு சட்டத்தில் இடமில்ைலேய" என் அந்த அதிகாாி கூறினார். உடேன
தல்வ க்கு ேகாபம் வந் விட்ட . "எ நல்ல என் நீங்கேள கூறினீர்கள்.
அைத நிைறேவற்றச் சட்டவிதிகள் இடம் தரவில்ைலெயனில், அைத உடேன
மாற்றி உத்தர ேபா ங்கள். மக்க க்காகத்தான் சட்டேம தவிர, சட்டத்திற்காக
மக்களல்ல" என் உ தி டன் ெதளிவாக கூறினார்.

36

"உனக்கு எவ்வள

நாளா என்ைனத் ெதாி ம்?"

அ ேரசன் காலம், ஒ சிற் ாில் ெபா க்கூட்டம் ஏற்பாடாகி இ ந்த . அந்த
ஊாில் உள்ள க்கியப் ள்ளி ஒ வர் ட் க்கு ெசன் விட் , அவர
உபசாிப்ைப காமராஜ் ஏற்றார். அதன் பிறகு, எட்டைர மணிக்கு கூட்டம்
ெதாடங்கிய . கூட்டத்தில் ெபட்ேராமாக்ஸ் விளக்குதான் எாிந்த ; ைமக் கூட
கிைடயா . நல்ல இ ட் , காமராஜ் ேபச ெதாடங்கிய ம், ஒ
ைலயில் இ ந்
ஒ குரல் எ ந்த . ெபாிய ள்ளியின் ட் உபசாிப்ைப காமராஜ் ஏற்றதற்கு
கண்டனக் குரல் அ . "க ப் சந்ைத ஒழிக" என் அந்த குரல் ஒழித்த . காமராஜ்
ேபச்ைச நி த்தினார். கூட்டத்தின் ைலயில் இ ந்த உ வத்ைதப் பார்த்
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"உனக்கு எவ்வள நாளா என்ைனத் ெதாி ம்?" என் ேகட்டார். " ப்ப
வ சமா" என் பதில் வந்த . " அப் றம் என்னாண்ேணன்? உட்கா " என்றார்.
காமராஜ் ெசான்னப அந்த உ வ ம் உட்கார்ந்த . பிறகு காமராஜ் ேபசினார்.
கூட்டம்
ந்த . கூட்டத்தில் குரெல ப்பிய நப க்கு காமராஜ் ஒ பதி ம்
ெசால்லவில்ைல.
ெசன்ைன ேநாக்கி காாில் தி ம்பிக் ெகாண்
ந்த ேபா , காமராைஜ ஒ வர்
ேகட்டார் " நீங்கள் வந் ...". "கூட்டத்தில் சத்தம் ேபாட்ட ஆ க்கு பதில்
ெசால்லேலேய என் ேகட்கிறீங்களா? ஆமாம், அந்த ஆள் சத்தம் ேபாட்ட
நியாயம்தாேன!" என்ற காமராஜ் விவ்ரமாக் ெசான்னார்.
"அந்த ஆள் ஒ தியாகி. சுதந்திரப் ேபாராட்டத்தில் சிைறக்கு ெசன்றவர். எனக்கு 30
வ ஷமாக ெதாி ம். நம்ைம இந்த ஊாில் வரேவற்ற ெபாிய ள்ளி, ெநல்ைல
ஒ ங்கா ேரஷ க்கு ெகா ப்பதில்ைல. அந்த ஆ க்கும் இந்த தியாகிக்கும்
ஆகா . இந்த தியாகிைய விைலக்கு வாங்க அந்தப் ள்ளியால்
யவில்ைல;
யா ! இந்த தியாகி ஏேதா கைட ைவத் க்ெகாண் இ க்கிறார்.'அப் றம் ஏன்
அந்தப் ெபாிய ள்ளியின் வரேவற்ைப நாம ஏற் க்ெகாள்ள ம் '
ேகட்கிறீங்களா? நாம இங்ேக வர்ேறாம்
இந்தத் தியாகிக்கு ெதாிஞ்சா, கடன்
வாங்கியாவ ெசல ெசய்வார். அப்ேபா அந்த ெபாிய ள்ளியிகிட்ட ேபாய்த்தான்
கடன் வாங்குவார். இந்த தியாகி கடன்பட் த் தவிக்கிறைத நான் வி ம்பேல! அேத
ேநரத்தில இவேராட ெதாண் க்கு நான் என்ைனக்கும் மதிப் தர்றவன்! அ
தியாகிக்ேக ெதாி ம். இன் ம்
நாள்ள, அங்ேக நம்ைம வந் பார்பார்,
பா ங்க" என் ெசால் ேபச்ைச
த்தார்.
காமராஜ் ெசான்னப ேய ன்றாவ நாள், காங்கிரஸ் கமிட் அ வலகத் க்கு
அந்தா தியாகி வந் விட்டார். காமராஜ், தியாகிகைள மதிக்கும் பண் நலம்
உள்ளவர்;
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. வயிற்றிேல ஈரமில்லாதவன் எப்ப ப் ப ப்பான்?

மதிய உண அளிப்பதால், பள்ளிகளில் மாணவர்களின் வ ைக அதிகாித்த
என்பைத உ தி ெசய்த டன், எைழக் குழந்ைதகள் கல்விக்கு அ ேவ வழி
ெசய்தி ம் என்பைத கமராஜ் பின்வ மா கூறினார்.
" அத்தைனேப ம் ப க்க ம். வயிற்றிேல ஈரமில்லாதவன் எப்ப ப் ப ப்பான்?
அவ ந்தாேன நம் இந்தியா க்குச் ெசாந்தக்காரன். ஏைழக்குழந்ைதக க்குப்
பள்ளிக்கூடத்திேலேய ேசா ேபாட் ப க்க ைவக்க ம். இைதத் தள்ளிப்ேபாட
மா என்ன? இ மிக க்கியம் என்பதால் உடன யாகத் ெதாடங்கி
விட ம். பணத்திற்க்கு எங்ேக ேபாவ ? இப்ப க் ேகட்பீர்கள். வழி இ க்கு ,
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ேதைவப்பட்டால், பகல் உணவிற்க்ெகன் , தனியாக வாி ேபாடத் தயங்க
மாட்ேடன். எப்ப
ம் எல்லா ஏைழக ம் ப க்க ம். அவர்க க்கும்தான் ேதசம்."

காமரஜின் ஒ
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ேமைடப் ேபச்சு - நவசக்தி 13.7.68

" ஏைழகள் மானம் மாியாைத டன் வாழ்வைதப் பணத் திமிங்கலங்கள்
வி ம்பவில்ைல. எைழகள் என் ம் அ ைமகளாகேவதான் இ க்க ேவண் ம்
என் அவர்கள் வி ம் க்றவர்கள். ஏைழ மக்கள் இந்தப் பணக்காரர்கைள பற்றிக்
கவைலப் படக்கூடா .
நம்ைமச் சாதிட்ச் சண்ைடயில் தி ப்பி வி கிறார்கள். என் ஜாதிக் காரர்க க்கு
மந்திாி பதவி ேவண் ம் என்க்றார்கள். யார் மந்திாியாக இ ப்ப பிரச்சைனயல்ல.
மக்க க்கு யார் நன்ைமகள் ெசய்கிறார்கள் என்ப தான் பிரச்சைன.
நான் கூடப் ப ஆண் களாகப் ெபாிய மந்திாியாக இ ந்ேதன். நான் மந்திாியாக
இ ந்ேதன் என்பதற்காக நாடார்கெளல்லாம் "நாடார் மந்திாியாக இ க்கிறார்;
நாங்கள் எல்லாம் உைழக்க மாட்ேடாம், உட்கார்ந் ெகாண்ேட சாப்பி ேவாம்'
என் ெசான்னால்
மா என்ன?
நான் மந்திாியாக் இ ந்ேதன், எனக்கு அரசாங்கத்தில்
ம் கா ம்
ெகா த்தார்கள். இதனால் மற்ற நாடார்க க்கு என்ன லாபம்? ஆைகயால்
ஜாதிைய ெசால் ஏமாற் கிறவர்களிடம் நீங்கள் ஜாக்கிரைதயாக இ க்க
ேவண் ம், ப யாகி விடக் கூடா .
நான் ேதர்த ல் ேதால்வி அைடந்தவன், ஏன் மீண் ம் மக்கைள சந்திக்கிேறன்?
யார் தய ம் எனக்குத் ேதைவயில்ைல. நான் மக்கள் வாழ ேவண் ம் என்
வி ம் கிேறன். இதனால்தான் பணக்காரர்கள் என்ைனத் ேதாற்க த்தார்கள்.
நான் இனித் ங்கப் ேபாவதில்ைல. மக்கள் இப்ேபா விழித் க் ெகாண்டார்கள்.
நான் எத்தைன தடைவ ேதர்த ல் ேதால்வி அைடந்தா ம் மக்கைள சந்திக்க தவற
மாட்ேடன். ெவற்றி, ேதால்விையக் கண் கவைலப்படாதவன்."
- நவசக்தி 13.7.68

ெநய்ேவ
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நிலக்காி சுரங்கம்

ெநய்ேவ நிலக்காி சுரங்கம் அைமப்பதற்க்குத் ேதைவயான கனரக எந்திரங்கள்
ேசாவியத் நாட்
ந் வரவி ந்தன. அந்த எந்திரங்கைள ெசன்ைன
ைற கத்தி
ந் ெநய்ேவ க்கு எப்ப எ த் ெசல்வ என்பதில் ெபாிய
சிக்கல் ஏற்பட்ட . ெசன்ைனயில் இ ந் சாைல வழியாக எப்ப எ த் ெசல்ல
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ம்? மிக ம் ப வான் எந்திரங்கள் அைவ. வழியில் உள்ள பாலங்கள்
அவற்ைற எ த் ச் ெசல்ல ஏற்றைவதானா? என்ப தான் சிக்கல். இந்தச் சிக்கல்
ஓராண் காலத் க்குேமல் தீர்க்க
யாததாகேவ இ ந் வந்த . அப்ேபா
மத்திய அரசில் வர்த்தக அைமச்சராக இ ந்த . .கி ஷ்னமாசசாாி ம், ெசன்ைன
மாநிலத்தில் ெதாழில் அைமச்சராக ஆர். ெவங்கட்ராம ம் இ ந்தனர்.
இந்த சிக்கைல ஒ
க்கு ெகாண் வர ெதாழில் அைமச்சர்
ஆர்.ெவங்கட்ராமன் கூட் ய ஆேலாசைனக் கூட்டத்தில் கலந் ெகாண்ட
ெபா ப்பணித் ைறயின ம் பிற ம், ெசன்ைனத் ைற கத்தி
ந்
எந்திரங்கைள ெநய்ேவ க்கு ெகாண் ெசல்வதில் ஏற்படக்கூ ய பிரச்சைனகள்
குறித் ப் ெப ம் ஐயப்பா கைள எ ப்பிய வண்ணம் இ ந்தனர். இைடயில்,
கட ர் ைற கத் க்கு அந்த இயந்திரங்கைள ெகாண் ெசன் , அங்கி ந்
ெநய்ேவ க்கு எ த் ெசல்ல
மா என் ம் ஆேலாசித்தனர். கட ர்
ைற கத்தில் கைரயி
ந் ெந ந்ெதாைலவில் கப்பைல நி த்திவிட் ,
எந்திரங்கைள இறக்கி வர இயலா என்
ெசய்யப்பட் அந்த யற்சி
ைகவிடப்பட்ட .
மத்திய வர்தக ைற அைமச்சேரா "இைத விைரவில்
ெசய் ங்கள்" என்
அ க்க வ
த்திக் ெகாண்
ந்தார். இ
தலைமச்சர் காமராஜ்
கவனத்திற்க்கு ெகாண் ெசல்லப்பட்ட . காமராஜ் கூட்டத் க்கு ஏற்பா ெசய்ய
ெசான்னார். . .ேக- ம் வந் கலந் ேபசுவதாக் ெதாிவித்தார். . .ேக
வ வதற்க்கு ன்பாகேவ இக்கூட்டத்திற்க்கு ஏற்பா ெசய்யப்பட்ட . "
ந்தால்
நாம் ெசய்ேவாம்,
யாவிட்டால், ேவ எந்த மாநில க்கு பயன்ப ேமா, அந்த
மாநிலத்திற்க்கு எந்திரங்கைள அ ப்ப ெசால் வி ேவாம்" என்ற
டந்தான்
தலைமச்சர் காமராஜ் கூட்டத்திற்க்கு வந்தார். கூட்டம் ெதாடங்கிய . " ஏன்
ேசாவியத் நாட் எந்திரங்கைள நம சாைல வழியாக எ த் ெசல்ல
யா
என்பைத எஞ்சினியர்கள் காமரஜிடம் விளக்க யன்றார்கள்.
நிதானமாக ேகட்
த்த காமராஜ், "அைவகைள எப்ப எ த் ெசல்ல
ம்
என்பதற்கான ேயாசைனகைள ெசால் ங்க ... நம்ம எஞ்சினியர்க க்கு இல்லாத
திறைம ேவ யாாிடம், எங்ேக இ க்கு? நாமதான், நம்ைமவிட மற்றவர்கைளக்
ெகட் க்காரர்கள் என் நிைனச்சு ஏமாந் கிட்
க்ேகாம். நம்ம எஞ்சினியர்கள்
நிைனத்தா எைத ம் சாதிப்பாங்க... இப்ப என்ன ெசஞ்சா, அந்த எந்திரங்கைள
ெநய்ேவ க்கு ெகாண் ெசல்ல
ம்
ெசால் ங்கக் " என்றார்.
ஒ வர் எ ந் ெநய்ேவ க்கு ெசல் ம் சாைலயில் அைமந் ள்ள பாலங்கைள
வ ப்ப த்த என்ெனன்ன ெசய்ய ேவண் ெமன் விளக்க ய்ன்றார்.
மற்ெறா வர், " நான்கு நாட்கள் டயம் ெகா ங்க, எல்லாவற்ைற ம் விவரமாகத்
த கிேறாம்" என்றார். தைலமச்சர் காமராஜ் " நான்கு நாள் என்ன? பதிைனந்
நாள் எ த் க்குங்க! இவ்வ்ள நாள் காத்தி க்க யா? நான் . .ேக-ைய
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இரண் வாரம் கழிச்ேச வரச்ெசால்ேறன். அதற்குள் தயார் பண்ணி ெகா ங்க்க"
என் ெசான்னார்.
காமராஜ் ெசான்ன மாதிாிேய திட்டம் தயாாிக்கப்பட் , ெநய்ேவ வைர
பாலங்கள் வ் ப்ப த்தப்பட் ச் சாைலகள் அகலப்ப த்தப்பட்டன. நம்மவர்
இைச ெகா த்த பிறகு, ேசாவியத் நாட்
ந் எந்திரங் கள் எ த் வரப்பட் ,
ெநய்ேவ க்கு ெகாண் ெசல்லப்பட்டன. ஓராண் காலமாக தீர் காண
யாமல் இ ந்தைத எளிைமயாக தீர்த் ைவத்தார் தலைமச்சர் காமராஜ்.

ேகாைவயில் ம த் வக் கல்
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ஒ நாள் காமராஜைரச் சந்திக்க வந்த ெசல்வந்தர் ஒ வர், ேகாைவயில் ம த் வக்
கல் ாி ஒன் அைமக்க .20 லட்சம் த வதாக கூறினார். அந்த திட்டத்திற்க்கு 1
ேகா ெசலவாகும் என் ம், மீதி 80 லட்சத்ைத அரசு தலீ ெசய்ய ேவண் ம்
என் ம் அந்தச் ெசல்வந்தர் ேகட் க்ெகாண்டார். அந்த ம த் வக்க் கல் ாி,
தனியார் நிர்வாகத்தில் இ குெமன் ம் கூறினார். இதற்குச் சம்பந்தப்பட்ட
சுகாதரத் ைற அைமச்சாின் ஆதர ம் ஆேமாதிப் ம் இ த்த .
சிறி காலத்திற்க்குப் பிறகு, இத்திட்டம் சம்பந்தமான ேகாப் அ மத்க்காகக்
காமராஜாின் பார்ைவக்கு வந்த . சம்பந்தபட்ட அைமச்சைரக் காமராஜர்
அைழத் , "80 லட்சம் பாைய ஒ தனியாாிடம் ெகா த் ம த் வக் கல் ாி
ெதாடங்குவைதவிட, இன் ம் 20 லட்சத்ைதப் ேபாட் அரசாங்கேம ம த் வக்
கல் ாிைய ெதாடங்களாேம? தனியாைர ம த் வக் கல் ாி ெதாடங்க
அ மதித்தால், அவர்கள் அைதத் ெதாழிலாக்கிவி வார்கள். லாபம்
சம்பாதிப்ப தான் அவர்கள் ேநாக்கமாக இ க்கும். ேசைவ மனப்பான்ைம
இ க்கா " என்றார். சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சர் பதில் ஏ ம் ெசால்ல
யாமல்
திக்கு க்கா ப் ேபானார்.
ேகாைவயில் தனியார் ம த் வக் கல் ாிையத் ெதாடங்க அ மதி ம த்த
காமராஜ், தஞ்சா ர் ேபார் , ரயில்ேவ ெசஸ் வாியாக வசூ த்த ெதாைகயில்
1.30 ேகா இ ப்பைத ேகள்விப்பட் , அைத ம த் வக் கல் ாி ெதாடங்க
ெசலவழிப்பதற்கு அ மதி அளித்தார். ேமற்ெகாண் பணம் ேதைவப்பட்டா ம்
அரசு ெகா க்கத் தயாராக இ ப்பதாக ம் கூறினார். இவ்வா தஞ்ைசயில் 1
ேகா க்குேமல் ெசல ெசய் அரசு ம த் வக் கல் ாி அைமந்திட ஆதர ம்,
ஊக்க ம் அளித்தார்.
இன் தஞ்ைசயில் சிறப்பாக ெசயல்பட் வ ம் ம த் வக்கல் ாி, காமராஜாின்
யற்சியினால் உ வான என்கிற உண்ைம பல க்குத் ெதாியாமல் ேபானதில்
வியப்பில்ைல.
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நகர் நாடார் உறவின்

ைற சங்கம்

காமராஜ் ஆட்சி ெபா ப்ைப ஏற்ற ேநரத்தில் வட ெசன்ைனயில் வி
நகர் நாடார்
உறவின் ைற சங்கம் ெசயல்பட் வந்த . அந்த சங்கத்தில் மகைம நிதியாக
ெகாஞ்சம் ெதாைக ம் இ ந்த . அந்த மகைம நிதியி
ந் ஏதாவ ஒ
உயர் க்கு வழிவைக ெசய்ய ேவண் ம் என அச் சங்கக்ம்
ெசய் , ஓர் உயர்
நிைல பள்ளி வங்க திட்டமிட் , அதற்கான் அ மதி ேவண் ெபா க்கல்வி
இயக்குன க்கு விண்ணப்பம் ெசய்தார்கள். உயர் நிைல பள்ளி வங்குவதற்கு
என் சில விதி ைறகள் இ ந்தன. ேதைவயான இடம், விைளயாட் ைமதானம்,
ஆய்வகம், லகம் இப்ப சில. இப்ப ப்பட்ட அ ப்பைட ேதைவகைள
நிைறேவற்றாமல் சங்க ம் உயர் நிைல பள்ளி ெதாடங்க அ மதி ேகட்ட .
ெபா கல்வி இயக்கக ம் அ மதி குறித்த எந்த பதிைல ம் அளிக்காமல்
இ ந்த .
இந்தச் சூழ்நிைலயில் தல்வர் காமராஜிடம் ெசன் சங்க ெபா ப்பாளர்கள்
ைறயிட்டனர். ெபா கல்வி இயக்குனேரா காமராஜ் ெதாடர் ெகாண் , இ
பற்றி ேபசுவதற்க்கு சம்பந்தபட்ட ைண இயக்குனைர அ ப் ைவக்குமா
ேகட் க் ெகாண்டார். தாேன வ வதாக இயக்குனர் ெதாிவிக்க, இந்த அ மதி
குறித் என்ன
எ த் ள்ளீகள் என் ெதாிந்ெதௗ ெகாள்ள மட் ேம
ேவண் ம், எனேவ இந்த சிறிய தகவ க்காக இயக்குனர் வர ேவண் யதில்ைல,
ைண இயக்குனைர அ ப்பி ைவத்தால் ேபா ம் என் காமராஜ் கூறிவிட்டார்.
குறிபிட்ட நாளில் ைண இயக்குனராக இ ந்த ெந. .சுந்தரவ ேவ தைலைம
ெசயலகம் ெசன் காமராஜைர சந்தித்தார். த ல் விதி ைறகைள பற்றி ேகட்
ெதாிந் ெகாண்ட காமராஜ், சங்கத்தினர் விதி ைறகளில் எவற்ைறெயல்லாம்
நிைறேவற்றி விட்டார்கள், எவற்ைறெயல்லாம் நிைறேவற்ற ேவண் ம் என்
ேகட்டார். தலைமச்சர் காமராஜர் வி ம் கிறப ஆைணயி வதாக இயக்குனர்
கூற ெசான்னதாக் ெந. .சுந்தர வ ேவ பதிலளித்தார்.
உடேன, "இத்தைகயவற்ைற நான் வி ம் கிேறனா இல்ைலயா என் பாராமல்,
விதி ைறகளின் அ ப்பைடயில்
ெசய்வேத நிர்வாகதிற்கு நல்ல .
உயர்நிைலப் பள்ளிக்கு, என் , ெபா த்தமான தனிக்கட் டம் இல்லாத நிைலயில்
சாதாரணமாகா என்ன அ மதி ெகா ப்பீர்கள்?" என் காமராஜ் ேகட்டார்.
பதி க்கு சுந்தர வ ேவ
ம் " திய கட்டடம் கட் வைத எதிர்பார்த்
தல்
ன் ப வங்கைள தற்கா கமாக அ மதிப்ேபாம், கட்டட ேவைல
ந்த பிறகு
ஒன்ப , பத் , பதிேனாறாவ வகுப் கைள அ பதிப்ேபாம்" என்றார்.
காமராஜ ம் அைத ஆேமாதிக்கும் விதமாக, "சாியான ேபாக்ேக, வாக்குறிதிைய
நம்பி மட் ம் எ த்த எ ப்பிேலேய, ேகட்டைத எல்லாம் ெகா த் விட்டால்,
அப் றம் ெசயற்கு உ ப்பினர்கள் அவரவர் ெசாந்த ெதாழிைல கவனிக்க
ேபாய்விடக்கூ ம். அ ேயா அ மதி ம த்தால், ஊரார் மகைமப் பணத்ைத
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ெசலவிட
யா . இ வைர பின்பற் ம் நைட ைற இனி ம் ெதாடரலாம்"
என் ஆைணயிட்டார். சுந்தரவ ேவ ேவா பணிவான குர ல்...
"தாங்கள் வி ப்பினால் அவரகள் ேகட் ள்ள தல் நான்கு ப வங்கைள ம்
ெகா ப்பதாக, இயக்குனர் என்னிடம் கூறி அ ப்பினார்" என்றார். ஆனால்
காமராஜ் உ திேயா , "இந்த பள்ளிகூடம் ெதாடங்க ேபாகிறவர்கள் எனக்கு
ேவண் ய்வரகள்தான். அவரகள், அரசின் விதி ைறக்கு கட் பட்டல்தான்
மற்றவர்கைள கட் ப த்த
ம், ன் ப வங்கள் ெகா த்தாேல ேபா
என் இயக்குனாிடம் ெசால் ங்கள்" என்பேதா
த் க் ெகாண்டார்.
விதி ைறகள் யா க்காக ம் தளர்த்தப்படக்கூடா , அப்ப நல்ல
ெசயல்க க்காக தளர்த்தப்பட்டா ம் கூட அ ெபா வாக அைனவ க்கும்
ெபா ந்தக் கூ ய வைகயிேல இ க்க ேவண் ம். உயர்ந்த இடத்தில்
இ ப்பவர்கள் தங்க க்கு கீேழ பணி ாியக் கூ யவர்கள் வைளந் ெகா க்க
வி பினா ம் ஏற் க் ெகாள்ளக் கூடா . அப்ப ஏற் க் ெகாண்டால்
ெபா வான தன்ைம இல்லாமல் ேபாய்வி ம் என்பைத ம்தான் காமராஜ ைடய
உ தியான மனப்ேபாக்கு ெவளிப்ப த் கிற .

ஏண்டா பள்ளிக்கூடம் பள்ளிக்கூடம் ேபாகவில்ைல
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காமராஜ் தலைமச்சராக ெபா ப்ேபற்ற ேநரத்தில், ஒ
றம் பஞ்சத்தின்
ெகா ைம, பசி பட் னி அவலங்கள், மற்ெறா
றம் கல்வியின்ைம ம்,
ேவைலயில்லா திண்டாட்ட ம் தாண்டவமா ய . எனேவ பசியற்ற நிைலைய
உ வாக்குவேத நம ேநாக்கம் என்றார்.
"நம் ைடய ேநாக்கம் என்ன? யா ம் இந்த நாட் ேல சாப்பாட் க்கு இல்ைலேய
என் இ க்க கூடா . இ நியாயம்தாேன. ஏன் உலகத்திேலேய சாப்பாட் க்கு
இல்ைலேய என் யா ம் இ க்க கூடா . நம் ைடய நா சாப்பாட் க்கு
கஷ்டப்பட் க் ெகாண்
க்கிற . இந்த நிைலைமைய மாற்ற ேவண்டாமா? இைத
மாற்ற ேவண் ய நம் ைடய அ ப்பைடயான ேதைவயல்லவா?"
சாதாரண ஏைழ எளிய மக்களின் வாழ்ைகத் தரத்ைத உயர்த் வ தான் தம் ைடய
ஆட்சியின் ெகாள்ைக என்பைத தனக்ேக உாிய ைறயில் காமராஜ்
கீழ்கண்டவா கூறினார்.
"நான் வ ம்ேபா கிராமத்தில் ஒ ைபயன் குச்சிைய ைவத் க் ெகாண் மா
ேமய்க்க ேபாய்க் ெகாண்
ந்தான். நான் ேகட்ேடன், ஏண்டா பள்ளிக்கூடம்
பள்ளிக்கூடம் ேபாகவில்ைலெயன் . கஞ்சித் தண்ணிக்ேக வழியில்ைல
என்கிறான். அவ க்கு சாப்பா இ ந்தால், அவன் பள்ளிக்கூடம் ேபாட
மாட்டானா என்ன? அவன் அப்பன், அம்மா க்கு தன் ைபயைன பள்ளிகூடத்திற்கு
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அ ப்பி ப க்க ைவக்க ேவண் ெமன்ற ஆைசயி க்காதா என்ன?. நான்
ேகட்ேடன், சம்பளம் நீ ெகா க்க ேவண் யதில்ைல, மதியானம் ேசா ேவ
ேபா கிேறாம், நீ ஏன் பள்ளிக்கூடத்திற்க்கு ேபாக கூடாெதன் ? அவன்
ெசால் கிறான், சட்ைட இல்ைல. சட்ைட வாங்க பணமில்ைல என்கிறான். சட்ைட
ேபாடாமல் ேபானால் அங்ேக சின்னப் ைபயன்கெளல்லாம் ேக ெசய்வார்களாம்.
ஒ சட்ைட வாங்க பணமில்ைல அவ க்குத்தான் பண்மில்ைலேய என்
அப்ப ேய விட் விடலாம் இல்ைலயா? அவ க்கு ஏதாவ வழி பண்ண
ேவண்டாமா? இல்ைலயா? இல்ைல அப்ப ேய விட் விடலாமா?
நீ மா ேமய்க்கத்தான் பிறந்தாய், உன் தைலெய த் அப்ப த்தான் இ க்கிற
என் ெசால் விட் விடலாமா? இ எப்ப நியாெமன் ேகட்கிேறன். அ
அப்ப த்தான் என்றால், அவன் ெபாியவன் ஆன ம் என்ன சம்பாதித் வி வான்?
காலெமல்லாம் மா ேமய்ப்பான் , காட் க்கு காவல் ேபாவான், ைகயிேல கம்
ைவத் க் ெகாண் உடம்பிேல ெகாஞ்சம் வ வி ந்தால் வம் ச் சண்ைடக்கு
ேபாவான்.
ேரா ேல ேபாகிறவன், வ கிறவன், மண்ைடெயல்லாம் உைடப்பான், இப்ப
மண்ைடைய உைடத் மிரட் ேய பணம் சம்பாதிப்பான். அப்ப ஆள்
இ க்காங்க சண் ட்தனம் பண்ணி மிரட் சம்பாதிக்கிற தான் அவர்கள் ேவைல.
நம்க்கும் இரண் ஆள் ேவண் யி க்கிறதில்ைல? அவைன ைவயவிட? இவைன
ைவயவிட? இப்ப ேய அவன் வளர்ந் வி கிறான். இ ஆபத் இல்ேல?
ஊாிேல சண் த்தனம் ெப த்திட்டா ெரா ேல ேபாக
மா என்ன? த க்கம்ைப
ைகயில் எ த் க்ெகாண் கலகம் பண் வான். இதனாேல ச தாயம்
ெகட் ப்ேபாகிற .
அ மாதிாி நிைலைமக்கு ேபாக விடாமல் நல்ல ைறயில் ப க்க ைவக்க
ேவண்டாமா? அவைன ெதாழில் பண்ண ெசால் , விவசாயம் பண்ணச் ெசால்
உத்திேயாகத்திற்குப் ேபாக ெசால் , வியாபாரம் பண்ணச் ெசால் ெசய்தால்
தான் நடக்கும். ' மகாத்மா காந்தி என்ன ெசான்னார். இந்த ஏைழ மக்க ைடய
வாழ்க்ைகத் தரத்ைத உயர்த்த ேவண் ெமன் ெசான்னார். இதற்கான் வழிகைளத்
தாேன நாங்கள் ெசய்கிேறாம்."
இந்த கூற்றி
ந்ேத காமராஜாின்
எளிதில் விளங்குகிற .

தமிழகத்தில் ஆ க
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ய எண்ணங்கள், ெசயல்பட் கள் நமக்கு

க்கு பஞ்சமில்ைல

தமிழகத்தில் ஆ க க்கு பஞ்சமில்ைல. ேசர நா ம், எ ைம நா ம் (கன்னட
நா ம்) தமிழ் நாடாக இ ந்த பழங்காலத்திேலேய காேவாி, ெதன்ெபண்ைண,
பாலா , ைவைக, ெபா ைண நதி என ஆ பல ஓ ய . ஆனால் காிகாலன் என்ற
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ேசாழமன்ணன் காவிாியின் கு க்ேக கட் ய கல்லைண. அதன் பின் 1932-ல்
ைபகரா, அ த் 1937-ல் ேமட் ர், 1946-ல் பாபநாசம் நீர்மின் திட்டங்கள்
ெசயற்ப த்தப்பட்டன.1952-ல் ராஜாஜி, சி.எஸ்,ேதஷ் க் யற்சியில் கனடா
நாட் உதவியால் நீலகிாி-குந்தா அைண ெபறப்பட்ட .
அதைன ெதாடர்ந் தமிழகத்தில் உள்ள அைனத் அைணக ம் கட்டப்பட்டைவ
காமராஜாின் ஆட்சிக்காலத்தில் தான். மறக்க( க்க)ப்பட்ட அந்த ெந ய்
பட் ட்யைல பா ங்கள். (இதில், கால்வாய் மற் ம் ஏாி திட்டங்கைள ம் ேசர்த்
தந் ள்ேளன்):
1. 5 ேகா யில் மலம் ழா அைண - 46,000 ஏக்கர் பாசன வசதி
2. தாமிரபரணி கு க்ேக மணி த்தா அைண - 20,000 கூ தல் பாசன வசதி
3. 3 ேகா யில் அமராவதி அைண - 47,000 ஏக்கர் பாசன வசதி
4. 2.5 ேகா யில் சாத்த ர் அைண - 20,000 ஏக்கர் பாசன வசதி
5. 2.5 ேகா யில் ைவைக அைண - 20,000 ஏக்கர் பாசன வசதி
6. 1 ேகா யில் வாைலயார் அைண - 6,500 ஏக்கர் பாசன வசதி
7. 50 லட்சத்தில் மங்கலம் அைண - 6,000 ஏக்கர் பாசன வசதி
8. 1 ேகா யில் ஆரணியா அைண - 1,100 ஏக்கர் பாசன வசதி
9. 2 ேகா யில் கி ஷ்ணகிாி அைண - 7,500 ஏக்கர் பாசன வசதி
10.
ர் அைண.
11. (*) பரம்பிக்குளம் - ஆழியா அைணகள்.
12. 2.5 ேகா யில் ேமட் ர் பாசன கால்வாய் - 45,000 ஏக்கர் பாசன வசதி
13. 30 லட்சத்தில்
பிக்கப்பட்ட காவிாி ெடல்டா கால்வாய்கள்
14. 10 ேகா யில் கீழ் பவானி திட்டம் - 2,00,000 ஏக்கர் பாசன வசதி
15. 1.5 ேகா யில் ேமல் கட்டைள கால்வாய் திட்டம் - 36,000 ஏக்கர் பாசன வசதி
16. 1.5 ேகா யில் ள்ளம்பா திட்டம் - 22,000 ஏக்கர் பாசன வசதி
17. 1.5 ேகா யில் மீனக்கைர ஏாித்திட்டம் - 4,000 ஏக்கர் பாசன வசதி
18. 75 லட்சத்தில் மணி க்தா நதித்திட்டம் - 4,000 ஏக்கர் பாசன வசதி
10. 75 லட்சத்தில் ேகா கி ஆற் த்திட்டம் - 8,000 ஏக்கர் பாசன வசதி
20. 75 லட்சத்தில் ேதாப்பியார் ஏாி - 2,500 ஏக்கர் பாசன வசதி
(*) அைனத்

அைணகளின் மணிமகுடம் பரம்பிக்குளம் - ஆழியா

நீங்க சி.எம்-கிட்ட ஒ
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அைண

வார்த்ைத ெசான்னீங்கனா

தைலவர் (காமராஜ்) வழக்கம் ேபால தன
ன்அைறயில் அமர்ந் வந்ேதாேரா
அளவளாவி ம், அ ப்பிக்ெகாண் ம் இ ந்தார். நாங்கள் நால்வ ம் (அ .சங்கர்,
த ஷ்ேகா , .எஸ். .ராஜா, .ஏ.எம்.ஏ.மாாி த் ) ன்ேனறி அைறயில் இடம்
பி த் விட்ேடாம்.அப்ேபா நாங்கள் சற் ம் எதிபாராத நிைலயில் பதிெனட்
வய இைளஞன் ஒ வன், மிக உாிைம டன் தைலவர் ன் வந்
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நின்றான்.அவன் ைகயில் ஒ அச்ச க்கப்பட்ட ெவள்ைளதாளி ந்த . "என்னடா
கனகேவல், என்னா விஷயம்?...என்ன காகிதம்" ேகட்டப ேய வாங்கி
ப த்தார்.இைளஞன் ேபச ஆரம்பித்தான், "தாத்தா, எம்.பி.பி.எஸ்-க்கு அப்ளிேகசன்
ேபாட்ேடன், இன்டர்வி நடந்தி ச்சு, நீங்க சி.எம்-கிட்ட ஒ வார்த்ைத
ெசான்னீங்கனா இடம் கிைடச்சு ம், ஸ்ட் ேபா ற க்குள்ள ெசால் ங்க
தாத்தா, எங்க கு ம்பத் ல நான் ஒ த்தனாவ ப ச்சி டாக்டராகி வி ேவன்" என
ெகஞ்சுகிறான்.தைலவாின் பக்கவாட் ல் மிக அ கில் நின்றி ந்த எனக்கு
தைலவாின் ைகயில் இ ந்த அந்த தாளின் சில வாசகங்கள் சில ெதளிவாக
ெதாிந்தன. அதில்...
C/O THIRU. K. KAMARAJ
ALL INDIA CONGRESS COMITTEE PRESIDENT
8,THIRUMALAI PILAI ST
MADRAS-17
என ஒ ேகள்விக்கு பதிலாக எ தி இ ந்த . தைலவாின் அ த்த ேகள்வி ம் அ
பற்றியதாகேவ இ ந்த ..."ஆமா, என் ேபைர எ க்கு எ திேன?""இல்ல தாத்தா,
என் ெமட்ராஸ் அட்ரஸ் ேகட்
ந்தாங்க, எனக்கு உங்கைள தவிர இங்ேக
ேவ யாைர ம் ெதாியாேத...இன்டர்வி வல ம் ேகட்டாங்க...தாத்தான்
ெசான்ேனன்". அந்த இைளஞன் யாெரன்ப இப்ேபா தான் எனக்கு ாிந்த .
காமராஜாின் ஒேர தங்ைக தி மதி. நாகம்மாளின் மகள் வழி ேபரன்."கனகேவ ,
இந்த டாக்டர் ப ப் , இன்ஞினியர் ப ப் க்ெகல்லாம் அரசாங்கம் ஒ கமிட்
ேபாட்
க்கும். அ ங்க ேதர்ந்ெத க்கிறவங்க க்குத் தான் இடம் கிைடக்கும்.
எல்லா க்கும் ெபா வா கமிட் ைய ேபாட் ட் , பிறகு இவ க்கு சீட் கு ,
அவனக்கு சீட் கு ன் சிபாாிசு பண்ற ன்னா பிறகு அ க்கு கமிட் ேய ேபாட
ேவண் யதில்ைலேய... நீ நல்லா பதில் ெசால் இ ந்தீன்னா உனக்கு
கிைடக்கும். கிைடக்கேலன்னா ேபசாம ேகாய த் ாில் பி.எஸ்.சி அக்ாிகல்சர்
ஒ பாடம் இ க்கு, அதிேல ேசர்ந் ப ... அந்த ப ப் க்கு நல்ல எதிர் காலம்
இ க்கும். என்னால் சிபாாிசு பண்ண
யா " என் ெசால் அவன் தந்த
தாைள ம் அவனிடம் தந் அ ப்பிவிட்டார். அவைன அைனவ ம்
அ தாபத்ேதா பார்த்தனர். அந்த வ டம் அவ க்கு ம த் வ ப ப் க்கு
அ மதி கிைடக்கவில்ைல.

பாரத் ெஹவி எலக்ட்ாிக்கல்ஸ்
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மிெடட் (BHEL)

கனரக ெகாதிகலன் ெதாழிற்சாைல என்ற மிகுமின் அ த்த சக்தி லம்
ெசயல்ப ம் ஒ மாெப ம் ெதாழிற்சாைலைய இந்தியாவில் நிர்மாணித் தர ஒ
ெசக் நாட் நி வனம் ன்வந்த . இைத தமிழகத்தில் ெதாடங்க, மத்திய அரசிடம்
ஒப் தல் வாங்கி வந்தார் காமராஜ். மத்திய அரசு ைற அதிகாாிக ம், ெசக்நாட்
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ெதாழில் ைனவர்க
வந்தனர்.

ம் இைணந்

தமிழகத்தில் ெபா த்தமான இடம் ேத

வலம்

பரந்த ெவளி, ய்ைமயான நீர், ேதைவயான மின்சக்தி, ேபாக்குவரத் க்கான
ெதாடர்வண் வசதி இத்தைன ம் கூ ய ஓர் இடத்ைதத் தமிழக அதிகாாிகளால்
காட்ட
யவில்ைல. அைலந் ேசார்ந் ேபான ெசக் நாட் ெதாழில்
ைனவர்கள் அத்ெதாழில்கூடமைமக்க தமிழகத்தில் தக்க இடமில்ைல என்ற
ெவ த் க் கிளம்பத் தயாரானார்கள். இைதக் ேகள்வி ற்ற காமராஜ்
அவர்கைள ம் உடன் ெசன்றாய்ந்த நம்மவர்கைள ம் அைழத்தார். அைமதியாக
விசாாித்தார். அதிகாாிகள் சுட் காட் ய இடங்கைள ம் உடன் விசாாித்தார்.
அதிகாாிகள் ெசன் காட் ய இடங்கைளப் பட் ய ட்டனர். அவர்கள் ேகட்க்கும்
வசதிகள் ஒ ேசர அைமந்த இடத்ைதக் காட்ட
யவில்ைல என்றனர்.
ஆனால் தமிழகத்தின் ஒவ்ெவா மாவட்டத்தின் ைல
க்குகைளெயல்லாம்
தம சுற் பயணங்கள் லம் நன்கறிந்தி ந்த காமராஜ் ஒ கணம் சிந்தித்
விட் க் "காவிாியாற்றங்கைரயில் தி ெவ ம் ர் என்ற ஊர் இ க்கிறேத, அந்த
இடத்ைதக் காட் னீர்களா?", அதிகாாிகள் இல்ைலெயன் தைலயாட் னார்கள்.
"ஏன்?... இவங்க ேகட் ற எல்லா வசதிக ம் அங்ேக இ க்ேக, ேபாய்
அந்த இடத்ைத காட் ட் எங்கிட்ட வாங்க" என்றார்.

தல்ல

என்ன ஆச்சர்யம்! அந்த இடத்ைதப் பார்ைவயிட்ட ெசக் நாட் வல் னர்க
அந்த இடம் எல்லா வைககளி ம் ெபா த்தமான இடமாக ெதான்றிய .

க்கு

அங்கு உ வாகி இன் உலக நா க க்கு தன் ெசய்ெபா ைள ஏற் மதி ெசய் ம்
"ெபல்" என்றைழக்கப்ப ம் பாரத் ெஹவி எலக்ட்ாிக்கல்ஸ் மிெடட் (BHEL) என்ற
ெப ைமவாய்ந்த நி வனேம அ .
காமராஜ் ஆட்சிப் ெபா ப்ேபற்ற சில ஆண் கள் வைர எதிர்கட்சி ேமைடகளில்
அவர் உயர்நிைலப் ப ப்ைபக் கூட
க்காதவர், இவ க்கு ஆ ம் ஆற்றல்
எப்ப யி க்கும் என் கிண்டல் வார்த்ைதகைள சிய ண் .
அப்ேபா காமராஜ் மிக அடக்கமாக கூறினார், " ேகாளம் என்ப நதிகள்,
மைலகள், பயிர் வைககள், மக்கள் வாழ்க்ைக என்பைதக் பற்றிக் கூ ம் கல்வி
என்றால் பலைரவிட நான் நன்கறிேவன். த்தகப் ப ப் தான் ேகாளம் என்றால்
அ எனக்குத் ெதாியா , அ எனக்குத் ேதைவ ம்மில்ைல".
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"அ

என்ைனயா சத்தம்?"

1954-ம் ஆண் தமிழ் த்தாண் நாளன்
தல்வர் ெபா ப்ைபேயற்கப்
றப்பட்டார் காமராஜ். தி மைலப் பிள்ைள தி திமிேலாகப்பட்ட .
அைனவாிடமி ந் ம் விைடப் ெபற் ெவளிேய வந் 2727 என்ற காாில் ஏறினார்.
திடீெரன ன்னா
ந்த காவலர் வண் யி
ந் "ைசரன்" என்ற மிகுெவா
எ ந்த . றப்பட்ட காைர நி த்தச் ெசான்னார். ன்னா
ந்த வண் யி
ந்த
காவல் ைற அதிகாாிைய அைழத்தார். "அ என்ைனயா சத்தம்?" காமராஜ்.
"ஐயா, இ
தலைமச்சர் ெசல் ம் ேபா ேபாகுவரத்ைத உஷார்ப த்த
எ ப்பப்ப ம் ஒ . ன்னால் தல்வர்கள் பிரகாசம் ஐயா, ஓமந்தாைரயா,
குமாரசாமிராஜா ஐயா, ராஜாஜி ஐயா எல்ேலார் காலத்தி மி ந் வ கிற
சம்பிரதாயம்" என்றார் காவல் ைற அதிகாாி. "இேதா பா ங்க... இ க்கு
ன்னால இந்த சம்பிரதாயெமல்லாம் இ ந்தி க்கலாம்... எனக்கு இெதல்லாம்
ேவண்டாம்ேனன். சத்தம் ேபாடாமப் ேபாங்க" என் கூறிவிட் ப் றப்பட்டார்.
அ த்த ேகாடம்பாக்கம் ெப
தி - ங்கம்பாக்கம் ெப
தி சந்திப்பில்
ேபாக்குவரத்ைதச் சீர் ெசய் ெகாண்
ந்த காவலர் இவர் ெசன்ற வண் ைய
நி த்தி பின் இவர வண் ெசல்ல அ மதியளித்தார். ஆனால் அவர் கா க்கு
ன் நின்ற காவல் ைற ேமலதிகாாிகளின் கத்தில் எள் ம் ெகாள் ம்
ெவ த்தன். ஆனால் காமராஜேரா அந்த ந த்ெத க் காவாலாின்
கடைமயாற்றைலக் கண் உள்ளம் ளகித்தார்.
காவலைரத் தாண் இவர கார் ெசல் ம் ேபா தான் காவல க்கு விஷயேம
ாிந்த . ந ந ங்கிப் ேபானார். தல்வர் காைரேய நி த்திவிட்ேடாெம என்
பத்றிப்ேபானார். காவல் ைற ேமலதிகாாிகளின் சினத் க்கு ஆளாகி விட்ேடாேம
என கலங்கினார்.
அன் மாைல காமராஜர்
தி ப்பியேபா கலவரத் டன் வாச ல் காத்
நின் மன்னிப் க் ேகட்ட காவலைர தட் க்ெகா த்த காமராஜ் அவர கடைம
உணர்ைவ பாரட் யேபா தான் காவலாின் உள்ளம் சாந்தி ற்ற .
காமராஜ் தலைமச்சராக இ ந்தவைர அவ க்கு பா காப்பாகச் ெசன்ற
காவல் ைற வண் கள் ஒ எ ப்பியேத இல்ைல. தன்ைன தைலவராக
எண்ணிக்ெகாள்ளாமல் மக்களில் ஒ வராகேவ தன்ைனப் பாவித் க் ெகாண்டார்.
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>>>>>> இலவச கல்வி: <<<<<<<<
த ல் தாழ்த்தப்பட்டவர்க க்கு அளிக்கப்பட் வந்த எல்லா இலவச கல்வி
ச ைக ம், பின் மிக ம் பின் தங்கிய மாணவர்க க்கும், அேதேபால்
தாழ்த்தப்பட்டவராக இ ந் கிறிஸ்தவ மதத்திற்கு மதம் மாறியவர்க க்கும்
அளித் 1957- 58-ல் காமராஜ் அரசு ஆைணயிடப்பட்ட . இதனால் ேம ம் பலர்
இலவச கல்வி உட்பட ஏைனய பல ச ைககள் ெபற்றனர். பின் ஆண்
வ மானப் .1200 க்கு உள் இ க்கக்க்கூ ய கு ம்ப மாணவர்க க்கு உயர்
கல்வி வைர இலவசக் கல்வி அளித் 1960-ல் காமராஜ் அரசு ஆைன பிறப்பித்த .
அ ேவ 1962-ல் அைனவ க்கும் உயர்நிைலப் பள்ளி வைர இலவசக் கல்வி
வழங்கப்பட்ட .

>>>>>> கட்டாயக் கல்வி: <<<<<<<<
1960-ல் மாநிலத்தின் 3-ல் 1-பகுதியில் 6- 11 வய வைர ள்ள குழந்ைதக க்கு
கட்டாய கல்வி அறி கப்ப த்தப்பட்ட . 1961-ல் நிலத்தின் இன்ேனா 3-ல் ஒ
பகுதியில் கட்டய கல்வி அறி கப்ப த்தப்பட்ட . இ தியாக 1962-ல் மீதமி ந்த
ஒ பகுதியி ம் கட்டாய் கல்வி அறி கப்ப த்தப்பட்ட .
>>>>>> <<<<<<<<
1960 தல் கல்வித் ைற லகாகேவ சீ ைட வழங்க ஏற்பா ெசய்தார். ெபா
மக்கள் நல் தவி டன் ெசயல்பட்ட சீ ைடத்திட்டம் 5 ஆண் களில்
ம்மடங்காகிய . இதன் லம் பள்ளிப் பிள்ைளகளிைடேய காணப்பட்ட ஏைழ
பணக்காரன் என்கிற ஏற்றத்தாழ்ைவ ஒழித் சமதர்ம ச தாயம் உ வாக வழி
வகுத்தார்.

>>>>>> கல்வி ேமம்பா : <<<<<<<<
காமராஜ் ஆட்சிப் ெபா ப்ேபற்ற 1954-ல் 6 வயதி
ந் 11 வய வைரயிலான
பள்ளி பிள்ைளகளிள் 45% மட் ேம பள்ளிக்கு ெசன்றனர். ஆனால் 1963-ல் அேத
வய பிாிைவ ேசர்ந்த 80% குழந்ைதகள் பள்ளிக்கு ெசன்றனர். இந்தியா வி தைல
ெபற்ற ேபா அப்ேபாைதய ஒ ங்கிைனந்த ெசன்ைன மாநிலத்தில் இ ந்த
ெதாடக்கப் பள்ளிகள் எண்ணிக்ைக 15,303. அ ேவ தனி மாநிலமாக அைமந்த
பின்னர் 1963-ல் ெமாத்தமாக 30,020 ெதாடக்கப்பள்ளிகளாக வள்ர்ச்சிப்ெபற்ற .
1954-ல் 18 லட்சம் சி வர் மட் ேம பள்ளிக்கு ெசன்றனர் என்ற நிைல மாறி 1963-ல்
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பள்ளிக்கு ெசன்ற சி வர்களின் எண்ணிக்ைக 47 லட்சமாக (47,44,091) உயர்ந்த .
இைடநிைல கல்விைய ெபா த்த வைர 1954-ல் 1006 பள்ளிகளில் ெமாத்தம்
4,89,115 மாணவர்கள் பயின்றனர். இ காமராஜின் ஆட்சியில் ஏறக்குைறய
இரண் மடங்காகிய . இரண் பல்கைலகழகங்க டன் 39 கைல, அறிவியல்
கல் ாிகைள 1954-ல் ெகாண்
ந்த தமிழ்நா 1963-ல் அேத இரண்
பல்கைலகழகங்க டன் ெமாத்தம் 63 கைல, அறிவியல் கல் ாிக டன் உயர்ந்
இ ந்த . 1954-ல் இ ந்த 141 ஆசிாியர் பயிற்ச்சிப் பள்ளிகள் காமரஜின் ஒன்ப
கால ஆண் ஆட்சியில் 209-ஆக உயர்ந்த .
கல்வித் ைறயில் காமராஜ் ெசய்த ரட்சி, தமிழ் நாட் மக்களிைடேய கல்வி
கற்பதில் விழிப் ணர்ைவ ஏற்ப த்திய . தமிழகத்தில் 'ஆரம்ப பள்ளிகள் இல்லாத
கிராமேம இல்ைல" என்கிற நிைல காமராஜ் காலத்தில் உ வாயிற் . ேதைவயான
அள உயர் நிைல ந ன வசதிக டன் கூ ய உயர்நிைலப் பள்ளிகள், ஐந்
ைமல் ரத்திற்கு ஒன்றாக அைமந்தன.

>>>>>> ஆசிாியர் நலன்: <<<<<<<<
மாணவர் நலன்களில் அக்கைர உணர் ப் ர்வமாக இ க்க ேவண் ெமனில்,
கற் த ம் ஆசிாியர்களின் மன நிைற
க்கியப். அதற்காக அவர்களின் நலன்
காத்திட பல்ேவ திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டன. க்கியமாக ஆசிாியர்க க்கான்
ன் நலன் திட்டம் - (i)நிரந்தர ைவப் நிதி, (ii)ஓய் கால ஊதியம் மற் ம்
(iii)ஆ ள் காப்பீ . ஆசியாக் கண்டத்திேலேய, காமராஜ் ஆட்சியில் தான் ஆசிாியர்
ச தாயத்திற்க்கு இத்திட்டங்கள் ெசயல்ப த்தப்பட்டன. ேம ம் சம்பள உயர்
மற் ம் ஓய் ெப ம் வய 55-ல் இ ந் 58-ஆக உயர்த்தப்பட்ட .

>>>>>> ெபா

லக இயக்கம்: <<<<<<<<

ஒ விழிப் ற்ற ச தாயத்தின் ன்ேனற்ற ேவகம் என்ப அந்த ச தாயத்தின்
ெவற்றிக்கு வழிேகாலாகும். இவற்ைறெயல்லாம் நன்கு உணர்ந்தி ந்த காமராஜ்
அரசு, ெதாடக்க கல்விக்கு அளித்த ன் ாிைமைய லக இயக்கத்திற்கும்
அளித்த . தங்கள் ஊர்களில் லகம் அைமத் ெசயல்பட, லகத்திற்க்கு இடம்,
கட் டம், ல்கல், ெபா ட்கள், ஆகியவற்ைற த வதற்க்கு ெபா மக்கள்
உற்சாகப்ப த்தப்பட்டனர். இதன் காரணமாக, லகங்கள் இல்லாமல் இ ந்த
தமிழ்நாட் ல் 638 ெபா
லகங்க ம், 12 மாவட்ட ைமய லகங்க ம்
திறக்கப்பட்டன. இ தவிர ல்கைள ேநர யாகத் த ம் ேநாக்கில் 644 ல்
நிைலயங்க ம் ெசயல்பட்டன.
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பள்ளி வளர்ச்சித் திட்ட மக்கள் இயக்கம்:
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>>>>>> பள்ளி வளர்ச்சித் திட்ட மக்கள் இயக்கம்: <<<<<<<<
பள்ளிக்கூடம் திறந்தால் ேபாதா , பள்ளிக்கூடத்திற்க்கு நிைலயான ெசாத் க்கள்
ஏற்ப த்தபட ேவண் ம், அ தான் பள்ளிக்கூடம் ெதாடர்ந் எவ்வித சிக்க ம்
இல்லாமல் ெசயல்பட வழிவகுக்கும் என்பைத காமராஜ் உணர்ந்தார். ஆனால்,
அரசிடம் ேபாதிய நிதி இல்ைல என்ற நிைல. ஆனால் கல்விகு நிதி ஒ ெபா ட்
அல்ல என்பைத நன்கு உணர்ந்தி ந்த காமராஜ், ச தாய பங்ேகற்ப்ைப
ஊக்குவிக்கும் மாநா கைள தமிழ் நாெடங்கும் நைட ெபற்றிட ஆைணயிட்டார்.
பள்ளிக்கூடங்களின் அ ப்பைடத் ேதைவகள் எைவெயன் பட் யலகள்
தாயாாிக்கப்பட்டன.
ெதாடக்கப் பள்ளிக க்கு ஒ பட் யல், உயர் ெதாடக்கப் பள்ளிக க்கு ஒ
பட் யல், உயர் நிைலப் பள்ளிக க்கு ஒ பட் யல் என்
ன் பட் யல்கள்
உ வாயின. ெதாடக்கப் பள்ளிக்கூடங்க க்கு, என்ெனன்ன வசதிகள் இல்ைல
என்ப கிராம மக்க க்கு ெதாிவிக்ககப்பட் , உத ம்மா ேகட் க்ெகாள்ளப்
பட்டனர். கிராம மக்கள் உற்சாகத் டன் உதவினர். இந்த அ பவத்தின்
அ ப்பைடயில் பள்ளிக்கூடங்களின் ேமம்பாட் ற்காக விாிவான் மக்கள்
இயக்கமாக ஆக்குவ என
ெசய்யப்பட்ட .
"பள்ளிகைள கட் வ , பகல் உண அளிப்ப , ஆசிாியர்கைள நியமிப்ப
என்பைவ எல்லாம் அரசாங்கத்தின் ேவைல" என்ப ேபால் இ ந்த மக்களிைடேய,
காமராஜ் ஒ
ரட்சி இயக்கத்ைத வக்கி ைவத்தார். ஒவ்ெவா மனித ம் "கல்வி
என் ெபா ப் ! கல்வி வளர்ச்சிக்கு நான் பா பட ேவண் ம் !" என எண்ணி
ெசயல்ப வதற்க்கு அந்த இயக்கம் காரணமாயிற் . 'பள்ளி வளர்ச்சித் திட்ட
மக்கள் இயக்கம்' என்பைத உ வாக்கி, மக்ககைள கல்வி வளர்ச்சிக்கு உதவ ன்
வரச் ெசய்தார்.
இத்திட்டம் 1958-ல் ெசங்கற்பட் மாவட்டம் கடம்பத் ாில் வங்கிய . இம் தல்
யற்சி ெவற்றிகரமாக ெசயல்பட்டதால், தமிழ் நாட் ல் ேம ம் 159 பள்ளிகளில்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட . இந்த இயக்கத்ைத ெதாடங்கிய 25 மாதங்களில்,
தமிழகெமங்கும் 133 மாநா கைள நடத்தி 4 ேகா
பாய் பணத்ைத ம், 2.47
ேகா ெப மான ள்ள ெபா ள்கள் நன்ெகாைடயாகப் ெபற்றார்.
07/1958-ல் திைசயன்விைள மாநாட் ல் தல் அைமச்சர் கலந் ேகாண்டார். இந்த
மாநாட் ல் 102 பள்ளிகள் பங்ேகற்றன. மாநாட் ல் ன் ைவக்கப்பட்ட
திட்டங்களின் மதிப்
பாய் 1,38,000 ஆகும். மாநாட் ன் லம் ெபறப்பட்ட
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நிதிகளின் ெமாத்த மதிப் 1,36,000 பாய். தல் அைமச்சர் காமராஜ் கலந்
ெகாண்ட இத்தைகய ஒ மாநா 11/1958-ல் ெசங்கற்பட் நகரத்தில்
நைடெபற்ற . இதில் இந்திய கல்வி அைமச்சர் சி.ேக.பந்த் கலந் ெகாண்டர். 826
பள்ளிகள் கலந் ெகாண்ட இந்த மாநாட் ல் பாய் 23 லட்சத்திற்க்கு திட்டம்
ைவக்கப்பட் , நிைறேவற்றப்பட்டன. அம்மாநாட் ல் தி .சி.ேக.பந்த்
உைரயாற் ம் ேபா , "பிற மாநிலங்களில் ைளக்காத, நல்ல ேமம்பாட்
திட்டங்கள், ெசன்ைன மாகாணத்தில் மட் ம் பயிராவ வியப்பான ." என்
கூறினார். கூறிய மட் மின்றி, ெடல் ெசன்ற டன், பிரதமர் ேந விடம்
இம்மாநா கைள பற்றி வியந் கூறி ள்ளார். அதன் பின் 01/1959-ல்
காைரகு யில் உள்ள ஆ.ெதக்கூாில் நடந்த பள்ளி சீரைமப் மாநாட் ல் பிரந்தமர்
ேந கலந் ெகாண்டார்.அ த்த நாள் தி ெநல்ேவ ல் உள்ள அைடக்கல்ப் ர
மாநாட்
ம் ேந கலந் ெகாண்டார். இதைன ெதாடர்ந் , கல்வி ேமம்பாட்
திட்டங்களில் தமிழகத்தின் வழியில் ெசயல்ப மா அைனத் மாநில தல்
அைமச்சர்க க்கும் ேந க தம் எ தினார். 1963-ம் ஆண் வைர நைடெபற்ற
மாநா கள் லம் ேகா க்கனக்கான பாய் ெப மான ல்ல நன்ெகாைடகள்
இந்த இயக்கத்தின் லம் குவிந்தன, பள்ளி மாணவர்க க்கான வசதிகைள
ேமம்ப த் வ சாத்தியமாயிற் . கல்வியில் தமிழகம் வழிகாட்ட ய . இந்த
ைம திட்டத்ைத அறி கப்ப த்தியவைர உலகேம பாரட் ய .
ேம ம் இேத ைறயில் எைழக் குழந்ைதக க்கு இலவசப் த்தகம், எ
ம்
பலைக ஆகியவற்ைற வழங்க ஏற்பா ெசய்தார். மதிய உண த் திட்டத்திற்கு
பயன்ப ம் வைகயில் ெபா ள்கைள ம் பணத்ைத ம் ெகா த்த உள் ர் மக்கள்,
பள்ளிக்கு கட் டம் கட்ட நிலத்ைத ம், கட் மானப் பணிக்கு உாிய ெபா ள்க ம்,
பள்ளிக்குத் ேதைவயான ெபா ள்க ம் ெகா த் உதவினர்.
இத்திட்டத்ைத ெதாடர்ச்சியாக ெசயல் ப த்தப்பட்டதால் ெமாத்தமாக 167 பள்ளி
சீரைமப் மாநா கள், 24,565 பள்ளிகள் தன்னிைற ெபற்றன. ெதாடக்க கல்வி
அளவில் சுமார் 763 ேகா
பாய் அள க்கு ெபா மக்கள் பள்ளிக க்கு
நன்ெகாைட வழங்கி பள்ளி ேமம்பாட் க்கு உதவினார்கள்.

பகல் உண த் திட்டம்:
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காமராஜ் சிந்தைனயிேல ேதான்றிய பகல் உண த் திட்டம் (இன்ைறய சத் ண ),
அைமச்சரைவயின் ஆய்விற்கு வந்த . தைலமச்சேரா, கல்வி அைமச்சேரா வாய்
திறப்பதற்க்கு ன்ேப, வ வாய் ைற ெசயலர் "அாிஜனப் பள்ளியில் ேபாட்ட
பகல் உணவால், கான்ட்ராக்டர்கலள் பிைழத்தர், ஆசிாியர்கள் பிைழத்தர், சி வர்
சி மியர்க்குக் கிைடத்த பலன் அளவில் மிகக் குைறேவ. ஒராயிரம் பள்ளிகளில்
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விரயமாவைதப் ேபால பதிைனந்தாயிரம் பள்ளிக க்கு விாி ப த்த
ேவண்டாெமன் ெசால்ல ேவண் ய என கடைம. இத்திட்டத்ைத ைகவிட்
வி வேத நல்ல " என் ெசால்
த்தார். ஒ ெநா யில் காமராஜ் மிக ம்
சாதாரணமாக சிாித்தப ேய அதற்குப் பதில் கூறினார், அ எல்லா க்கும்
இடப்பட்ட கட்டைளப் இ ந்த . "இயக்குனர் இைத குறித் க் ெகாள்ளட் ம்,
விாிவான ஆைண பிறப்பிக்ைகயில், மறந் விடாமல், இைத ம் ஆைணயில்
ேச ங்கள். 'பள்ளி பகல் உண த் திட்டத்ைதக் காண்ட்ராக்ட் ைறயில் நடத்தக்
கூடா .', ேவ எந்த ைறயில் நடத்தலாம் என ேயாசித் ெசால் ங்கள்" என்
கூறினார். தல் அைமச்சர் இவ்வா ஆைண பிறப்பித்த பிறகும் ெசயலர்
கு க்கிட் "மாணவர்க க்கு சைமக்கும் சாப்பாட்ைட ஆசிாியர்கள் சாப்பிட்
வி வார்கள், அவர்கள் ட் க்கும் அ ப்பிவி வார்கள். மாணவர்க க்கு அைர
வயிற் க்ேக கிைடக்கும்" என்றார். மீண் ம் தல் அைமச்சர் எவ்விதத் தயக்க ம்
இன்றி சிாித்த கத்ேதா "திட்டத்தில் உங்கள் ஞாபகமாக ஒ விதிைய ேசர்த்
வி ங்கள். 'பகல் உண த் திட்டத்ைதச் ெசயல்ப த் ம் ஆசிாியர்க ம்,
பிள்ைளகேளா ேசர்ந் சாப்பிடலாம்.' அந்த கூ தல் சாப்பாட் ச் ெசல ,
நியாயமான என் ஏற் க் ெகாள்ளப்ப ம்" என் பதில் கூறினார். அப் றம்
யா ம் கு க்கிடவில்ைல, பகல் உண த் திட்டம் ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட .
பகல் உண த் திட்டத்ைத அரசு திட்டமாக நிைறேவற் வதற்க்கு ன்ேப, பல
ஊர்களில் ெபா மக்கள் காமரஜின் ேவண் ேகாைள ஏற் தங்கள் ெசாந்த
ெபா ப்பில் நிைறேவற்றிட ைனந்தனர். பகல் உண த் திட்டத்ைத த ல்
பாரதியின் எட்டய ரத்தில் ெதாடங்கினர். பகல் உண த் திட்டத்ைத ெதாடங்கி
ைவத் ப் ேபசிய காமராஜ் ேபசினார், அதில் சில "...நாம் ெபறத் தவறிவிட்ட
ப ப்ைப, வ ம் தைல ைறயாவ ெபற் , வளர்ந் வாழட் ம். அன்னதானம்
நமக்கு திய அல்ல. இ வைர ட் க்கு வந்தவர்க க்குப் ேபாட்ேடாம்.
இப்ேபா , பள்ளிக் கூடத்ைத ேத ப்ேபாய் ேபாடச்ெசால்கிேறாம். அப்ப
ெசய்தால் உயிர் காத்த ண்ணியம், ப ப் ெகா க்கும் ண்ணியம் இரண் ம்
ேச ம்.......என் மனதில், எல்ேலார்க்கும் கல்விக் கண்ைணத் திறப்பைத விட
க்கியமான ேவைல இப்ெபாைதக்கு இல்ைல. நான் இைதேய எல்லாவற்றி ம்
க்கியமானதாகக் க
கிேறன். எனேவ மற்ற ேவைலகைள ம் ஒ க்கி ைவத்
விட் , ஊர் ஊராக வந் , பகல் உண த் திட்டத்திற்க்குப் பிச்ைசெய க்கச்
சித்தமாக இ க்கிேறன்" என் ேபசினார்.
மதிய உண திட்டத்ைத ஒ வாழ்க்ைக தத் வமாக க தி தம் சக
அைமச்சர்கேளா ம், அதிகாாிகேளா ம் இைணந்
ைனப்பான இைறப்
பணியாகச் ெசய்தார். தமிழ்நாட் ன் ெசல்வந்தர்க ம், வள்ளன்ைம குணம்
பைடத்ேதா ம் ெபா
தவி ெசய்தனர். காமராஜின் மதிய உண திட்டம்
பள்ளிக க்கு திய வர கைள உ வாக்கிய .
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குழந்ைதகளின் பசிையப் ேபாக்கி எ த்தறிவிக்கக் காமராஜ் ெசயல்ப த்திய மதிய
உண திட்டம், மக்களிைடேய அறிைவ மட் ம் வளர்க்கவில்ைல, பல்ேவ
இனத்ைத ேசர்ந்த பிள்ைளகைள ஒன்றாக அமர்ந் உண அ ந்த ெசய்த .
அதனால் அக்காலத்தில் நிலவி வந்த ஜாதிப்பாகுபா கள் ம ந்தன.

கல்வித்
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ைறயில் ஆற்றிய கடைமகள்:

தமிழினத்திற்க்கு, மக்களால் ெதர்ந்ெத க்கப்பட்ட காமராஜ், கல்வித்
ஆற்றிய கடைமகள்:

ைறயில்

(1) பள்ளிகள்: இந்தியா வி தைல ெபற்ற ேபா அப்ேபாைதய ஒ ங்கிைனந்த
ெசன்ைன மாநிலத்தில் இ ந்த ெதாடக்கப் பள்ளிகள் எண்ணிக்ைக 15,303. பின்
6000 பள்ளிகள் டப்பட்டன. அ ேவ தனி மாநிலமாக அைமந்த பின் , காமராஜ்
ஆட்சியின் இ தியில் 1963-ல் ெமாத்தமாக 30,020 ெதாடக்கப்பள்ளிகளாக
வள்ர்ச்சிப்ெபற்ற . இைடநிைல கல்விைய ெபா த்த வைர 1954-ல் 1006
பள்ளிகளில் ெமாத்தம் 4,89,115 மாணவர்கள் பயின்றனர். இ காமராஜின்
ஆட்சியில் ஏறக்குைறய இரண் மடங்காகிய .
(2) கல்வி ேமம்பா : காமராஜ் ஆட்சிப் ெபா ப்ேபற்ற 1954-ல் 6 வயதி
ந் 11
வய வைரயிலான பள்ளி பிள்ைளகளிள் 45% மட் ேம பள்ளிக்கு ெசன்றனர்.
ஆனால் 1963-ல் அேத வய பிாிைவ ேசர்ந்த 80% குழந்ைதகள் பள்ளிக்கு
ெசன்றனர். 1954-ல் 18 லட்சம் சி வர் மட் ேம பள்ளிக்கு ெசன்றனர் என்ற நிைல
மாறி 1963-ல் பள்ளிக்கு ெசன்ற சி வர்களின் எண்ணிக்ைக 47 லட்சமாக
(47,44,091) உயர்ந்த . கல்வித் ைறயில் காமராஜ் ெசய்த ரட்சி, தமிழ் நாட்
மக்களிைடேய கல்வி கற்பதில் விழிப் ணர்ைவ ஏற்ப த்திய . தமிழகத்தில்
'ஆரம்ப பள்ளிகள் இல்லாத கிராமேம இல்ைல" என்கிற நிைல காமராஜ் காலத்தில்
உ வாயிற் .
(3) மதிய உண த் திட்டம்: குழந்ைதகளின் பசிையப் ேபாக்கி எ த்தறிவிக்கக்
காமராஜ் ெசயல்ப த்திய மதிய உண திட்டம் (இன்ைறய சத் ண ).
(4) பள்ளி வளர்ச்சித் திட்ட மக்கள் இயக்கம்: 'பள்ளி வளர்ச்சித் திட்ட மக்கள்
இயக்கம்' என்பைத உ வாக்கி, மக்ககைள கல்வி வளர்ச்சிக்கு உதவ ன் வரச்
ெசய்தார். இந்த இயக்கத்ைத ெதாடங்கிய 25 மாதங்களில், தமிழகெமங்கும் 133
மாநா கைள நடத்தி 4 ேகா
பாய் பணத்ைத ம், 2.47 ேகா ெப மான ள்ள
ெபா ள்கள் நன்ெகாைடயாகப் ெபற்றார். ெமாத்தமாக 167 பள்ளி சீரைமப்
மாநா கள் நடத்தி 24,565 பள்ளிகள் தன்னிைற ப் ெபறச்ெசய்தார்.
(5) உயர்நிைலக் கல்வி: ேதைவயான அள ந ன வசதிக டன் கூ ய
உயர்நிைலப் பள்ளிகள், ஐந் ைமல் ரத்திற்கு ஒன்றாக அைமக்கப்பட்டன.
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உயர்நிைலப் பள்ளி அளவிேலேய, ஏட் க் கல்விேயா ெதாழி ைற சார்ந்த
கல்விைய கற்பிக்க "ெதாழில்சார் கல்வி ைற" அறி கப்ப த்தப்பட்ட . இந்த
திய கல்வித் திட்டத்தால் உயர்நிைலப் பள்ளி அளவிேலேய - எஞ்னியாிங்,
அக்ாிகல்ச்சர், ெசக்ரேடாியல் ேகார்ஸ், ெடக்ஸ்ைடல் ெடக்னாலஜி தலான
ெதாழில் சார் கல்வி கற்க வழி வகுத்தார்.
(6) கட்டாய / இலகசக் கல்வி: தமிழகம்
வ ம் 6- 11 வய வைர ள்ள
குழந்ைதக க்கு கட்டாய கல்வி, மற் ம் அைனவ க்கும் உயர்நிைலப் பள்ளி
வைர இலவசக் கல்வி வழங்கப்பட்ட . ேம ம் கல்வித் ைற லமாகேவ சீ ைட
வழங்க ஏற்பா ெசய்தார்.
(7) கல் ாிகள்: இரண் பல்கைலகழகங்க டன் 39 கைல, அறிவியல்
கல் ாிகைள 1954-ல் ெகாண்
ந்த தமிழ்நா 1963-ல் அேத இரண்
பல்கைலகழகங்க டன் ெமாத்தம் 63 கைல, அறிவியல் கல் ாிக டன் உயர்ந்
இ ந்த . 1954-ல் இ ந்த 141 ஆசிாியர் பயிற்ச்சிப் பள்ளிகள் காமரஜின் ஒன்ப
ஆண் கால ஆட்சியில் 209-ஆக உயர்ந்த .
(8) லகங்கள்: லகங்கள் இல்லாமல் இ ந்த தமிழ்நாட் ல் 638 ெபா
லகங்க ம், 12 மாவட்ட ைமய லகங்க ம் திறக்கப்பட்டன.

>>>>>> இனி சற்

விாிவாக ... <<<<<<<<

மனிதகுல ன்ேனற்றத்திற்க்கு க்கிய ெசாத்தாக இ க்கின்ற அறி க்கு
தமிழகத்தில் அ த்தளமிட் , தமிழனின் வாழ் க்கு அச்சாரம் இட்டவர் காமராஜ்.
கல்வியில் சிறந்த தமிழ் நா , அைத தமிழ க்குச் சிறந்த, உாிய ைறயில்
அளித்தவர் காமராஜ்.
காமராஜ் ெபா ப்ேபற்ற ஆண் ல், கல்வி கல்வி அைமச்சர் சட்ட சைப கூற் ப் ப
"குைறந்த பட்ச ெதாடக்க கல்விக்ேக 10- 12 ேகா
பாய் திய பள்ளிக க்கும், 6
ேகா
பாய் ஆசிாியர்க க்கும் ேதைவ. மாகானத்தின் தற்ேபாைதய நிதி
வசதிவைள ெகாண் இவ்வள ெபாிய நிதிச்சுைமைய சமாளிக்க
மா என
சைப ஆராய ேவண் ம்" என்பேத. ஆனால் அ மட் ம் பிரச்சைனயாக
இ க்கவில்ைல, பள்ளிக்கு குழந்ைதகள் வ ைக, வந்தா ம் குைறந்தபட்ச ஆரம்ப
கல்வி வைரயிலாவ நீ ப்ப , பள்ளி ெசல்ல குழந்ைதகள் ெசல்ல ேவண் ய
நீண்ட ரம், பள்ளி கூடங்களில் நிலவிய ஏற்றத் தாழ் கள் என இப்ப
ம்
பிரச்சைனகள். கல்வி ேமம்பா என்ப ஒ இரவில் நைடெபறக் கூ ய
ெசயலல்ல.
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1954-ல் ெதாடக்க கல்வின் நிைலயறிய அரசு ஒ கு ைவ டாக்டர்.அழகப்ப
ெசட் யார் தைலைமயில் நியமித்த . அக்கு வின் பாிந் ைரக்குபின் கல்வி
திட்டங்கள் தீட்டலாெமன் எண்ணாமல், காமராஜ் தலைமச்சராக
ெபா ப்ேபற்ற அேத கல்வி ஆண் ல் இயன்ற அள ெதாடக்க பள்ளிகள் திறந்திட
அைனத்
யற்சி க ம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. ராஜாஜி ெகாண் வந்த குலக்
கல்வித் திட்டத்ைத தற்ெகாைலத் திட்டமாகக் க தி கல்லைற கட் னார், ராஜாஜி
இ த்
ய 6000 ஆரம்பப் பள்ளிகைள மீண் ம் திறக்க உத்தர பிறப்பித்தார்.
பள்ளி ெதாடங்க நைட ைறகள் எளிைம ப த்தப்பட்டன(1954- 55). பள்ளிகள்
திறப்பதற்கு யா ம் விண்ணப்பம் அளிக்க ேவண் யதில்ைல. அதிகாாிகேள ஊர்
ஊராக ெசன்ரனர். எங்ெகல்லாம் 500 ேபர் வா ம் ஊர் உண்ேடா அங்ேக
ெசன்றனர். ஒ பள்ளிக்கூடத்தி
ந் ஒ ைமல் கல் ெதாைலவில் இன்ெனா
பள்ளி வ மா ம் பார்த் க் ெகாண்டணர். இந்த இரண் அ ப்பைட ெகாண் ,
500 ேபர் வா ம் சிற் ர் ேதா ம் பள்ளிகள் நி வப்பட்டன. 500, அதற்க்கு ேமல்
மக்கள்ெதாைக ெகாண்ட கிராமங்கள், சி நகரங்கள் கணக்ெக க்கப்பட் , 12,967
திய பள்ளிகள் நி வப்பட்டன. 500 ேப க்கும் குைறவான மக்கள் ெதாைக
ெகாண்ட சிற் ாி ம் பள்ளிகூடம் திறக்க ேவண் ம் என காமரஜிடம்
ேவண் ேகாள் ைவக்கப்பட்ட . அவர்களின் ேவண் ேகாள் நியாயமாக
இ ந்தைதக் க தி, 1962- 63-ல் காமராஜ் அரசு 300 மக்கள் ெதாைக ெகாண்ட
எல்லா சிற் ாி ம் பள்ளிகள் வங்கலாெமன காமராஜ் அறிவித்
ெசயல்ப த்தினார். இதனால் தமிழகத்தின் அைனத் சிற் ாி ம் பள்ளிக்கூடம்
வங்கப்பட்ட , பள்ளிகளின் எண்ணிக்ைக 30,000 தாண் ய . பதவி ஏற்ற சுமார்
8 ஆண் களில் பள்ளிக்கு ெசல் ம் குழந்ைதகளின் எண்ணிக்ைக காமராஜின்
கல்வித்திட்டத்தால் இ மடங்காகிய .
இந்திய அரசியலைமப்ப் ச் சட்டத்தில் கண் ள்ளவா , தம் ஆ ைகயின் கீழி ந்த
தமிழ் நா மாநிலத்தில் பதினான்கு வய ைடய பிள்ைளக க்குக் கட்டாய இலவச
கல்வித் திட்டத்ைதச் ெசயல்ப த்தினார். இந்திய அரசு, கிராமப் றம் சார்ந்த
பகுதிகளில் ஓராசிாியர் பள்ளிைய உ வாக்கி ெதாடக்கக் கல்விைய ேமம்ப த்தக்
ெகாண் வந்த திட்டத்ைதக் காமராஜ் அரசு எற் உடேன ெசயல்ப த்திய .
ெதாடக்கப் பள்ளிகேள இல்லாத பகுதிகளில் இத்திட்டத்ைத பயன்ப த்தி,
அதிகமான ஓராசிாியர் பள்ளிகைள காமராஜ் அரசு உ வாக்கிய .
இதனால் 1954- 55-ல் 19 லட்சமாக இ ந்த ெசல 1962-ல் இ மடங்காகி 38 லட்சம்
ஆன . இவ்வள திட்டங்கைள ெசயல்ப த்தி ம் கல்வியின் சிறப்ைப உணராத
மக்கள், இளம் பிள்ைளகைளக் கல்வி கற்க அ ப்பாதைதக் கண் காமராஜ்
வ த்த ற்றார். எனேவ கிராமந்ேதா ம் பிரச்சாரக் கமிட் கைள அைமத் க்
குழந்ைதகைளப் பள்ளியில் ேசரக்க வழி ெசய்தார்.
ெதாடக்க கல்வி பயின்ற பிள்ைளகளின் எண்ணிக்ைக ெப கியதால், உயர்நிைலப்
பள்ளிகளின் ேதைவ அவசியமான . ஆகேவ, காமராஜ் அரசு மாநிலம்
வ ம்

RangaRakes

tamilnavarasam.com

பரவலாக உயர்நிைலப் பள்ளிகளின் எண்ணிக்ைக அதிகாிக்க உாிய நடவ க்ைக
எ த்த . இதன் காரணமாக கிராம பகுதிகளில் பல உயர்நிைலப் பள்ளிகள்
ேதான்றிய .
உயர்நிைலப் பள்ளி அளவிேலேய, ஏட் க் கல்விேயா ெதாழி ைற சார்ந்த
கல்விைய கற்பிக்க "ெதாழில்சார் கல்வி ைற" அறி கப்ப த்தப்பட்ட . இந்த
திய கல்வித் திட்டத்தால் உயர்நிைலப் பள்ளி அளவிேலேய - எஞ்னியாிங்,
அக்ாிகல்ச்சர், ெசக்ரேடாியல் ேகார்ஸ், ெடக்ஸ்ைடல் ெடக்னாலஜி தலான
ெதாழில் சார் கல்வி கற்க வழி வகுத்தார். கல்விைய கற்பிக்கத் தரமான
ஆசிாியர்கள் ேதைவ என்பைத உணர்ந்த காமராஜ் அரசு, திறைம மிக்க ஆண்ெபண் ஆசிாியர்கைள உ வாக்க ஆசிாியர் பயிற்ச்சிப் பள்ளிகைள அதிகமாக
திறக்க ன் வந்த .

>>>>>> பகல் உண த் திட்டம்: <<<<<<<<
காமராஜ் சிந்தைனயிேல ேதான்றிய பகல் உண த் திட்டம் (இன்ைறய சத் ண ),
அைமச்சரைவயின் ஆய்விற்கு வந்த . தைலமச்சேரா, கல்வி அைமச்சேரா வாய்
திறப்பதற்க்கு ன்ேப, வ வாய் ைற ெசயலர் "அாிஜனப் பள்ளியில் ேபாட்ட
பகல் உணவால், கான்ட்ராக்டர்கலள் பிைழத்தர், ஆசிாியர்கள் பிைழத்தர், சி வர்
சி மியர்க்குக் கிைடத்த பலன் அளவில் மிகக் குைறேவ. ஒராயிரம் பள்ளிகளில்
விரயமாவைதப் ேபால பதிைனந்தாயிரம் பள்ளிக க்கு விாி ப த்த
ேவண்டாெமன் ெசால்ல ேவண் ய என கடைம. இத்திட்டத்ைத ைகவிட்
வி வேத நல்ல " என் ெசால்
த்தார். ஒ ெநா யில் காமராஜ் மிக ம்
சாதாரணமாக சிாித்தப ேய அதற்குப் பதில் கூறினார், அ எல்லா க்கும்
இடப்பட்ட கட்டைளப் இ ந்த . "இயக்குனர் இைத குறித் க் ெகாள்ளட் ம்,
விாிவான ஆைண பிறப்பிக்ைகயில், மறந் விடாமல், இைத ம் ஆைணயில்
ேச ங்கள். 'பள்ளி பகல் உண த் திட்டத்ைதக் காண்ட்ராக்ட் ைறயில் நடத்தக்
கூடா .', ேவ எந்த ைறயில் நடத்தலாம் என ேயாசித் ெசால் ங்கள்" என்
கூறினார். தல் அைமச்சர் இவ்வா ஆைண பிறப்பித்த பிறகும் ெசயலர்
கு க்கிட் "மாணவர்க க்கு சைமக்கும் சாப்பாட்ைட ஆசிாியர்கள் சாப்பிட்
வி வார்கள், அவர்கள் ட் க்கும் அ ப்பிவி வார்கள். மாணவர்க க்கு அைர
வயிற் க்ேக கிைடக்கும்" என்றார். மீண் ம் தல் அைமச்சர் எவ்விதத் தயக்க ம்
இன்றி சிாித்த கத்ேதா "திட்டத்தில் உங்கள் ஞாபகமாக ஒ விதிைய ேசர்த்
வி ங்கள். 'பகல் உண த் திட்டத்ைதச் ெசயல்ப த் ம் ஆசிாியர்க ம்,
பிள்ைளகேளா ேசர்ந் சாப்பிடலாம்.' அந்த கூ தல் சாப்பாட் ச் ெசல ,
நியாயமான என் ஏற் க் ெகாள்ளப்ப ம்" என் பதில் கூறினார். அப் றம்
யா ம் கு க்கிடவில்ைல, பகல் உண த் திட்டம் ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட .
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பகல் உண த் திட்டத்ைத அரசு திட்டமாக நிைறேவற் வதற்க்கு ன்ேப, பல
ஊர்களில் ெபா மக்கள் காமரஜின் ேவண் ேகாைள ஏற் தங்கள் ெசாந்த
ெபா ப்பில் நிைறேவற்றிட ைனந்தனர். பகல் உண த் திட்டத்ைத த ல்
பாரதியின் எட்டய ரத்தில் ெதாடங்கினர். பகல் உண த் திட்டத்ைத ெதாடங்கி
ைவத் ப் ேபசிய காமராஜ் ேபசினார், அதில் சில "...நாம் ெபறத் தவறிவிட்ட
ப ப்ைப, வ ம் தைல ைறயாவ ெபற் , வளர்ந் வாழட் ம். அன்னதானம்
நமக்கு திய அல்ல. இ வைர ட் க்கு வந்தவர்க க்குப் ேபாட்ேடாம்.
இப்ேபா , பள்ளிக் கூடத்ைத ேத ப்ேபாய் ேபாடச்ெசால்கிேறாம். அப்ப
ெசய்தால் உயிர் காத்த ண்ணியம், ப ப் ெகா க்கும் ண்ணியம் இரண் ம்
ேச ம்.......என் மனதில், எல்ேலார்க்கும் கல்விக் கண்ைணத் திறப்பைத விட
க்கியமான ேவைல இப்ெபாைதக்கு இல்ைல. நான் இைதேய எல்லாவற்றி ம்
க்கியமானதாகக் க
கிேறன். எனேவ மற்ற ேவைலகைள ம் ஒ க்கி ைவத்
விட் , ஊர் ஊராக வந் , பகல் உண த் திட்டத்திற்க்குப் பிச்ைசெய க்கச்
சித்தமாக இ க்கிேறன்" என் ேபசினார்.
மதிய உண திட்டத்ைத ஒ வாழ்க்ைக தத் வமாக க தி தம் சக
அைமச்சர்கேளா ம், அதிகாாிகேளா ம் இைணந்
ைனப்பான இைறப்
பணியாகச் ெசய்தார். தமிழ்நாட் ன் ெசல்வந்தர்க ம், வள்ளன்ைம குணம்
பைடத்ேதா ம் ெபா
தவி ெசய்தனர். காமராஜின் மதிய உண திட்டம்
பள்ளிக க்கு திய வர கைள உ வாக்கிய .
குழந்ைதகளின் பசிையப் ேபாக்கி எ த்தறிவிக்கக் காமராஜ் ெசயல்ப த்திய மதிய
உண திட்டம், மக்களிைடேய அறிைவ மட் ம் வளர்க்கவில்ைல, பல்ேவ
இனத்ைத ேசர்ந்த பிள்ைளகைள ஒன்றாக அமர்ந் உண அ ந்த ெசய்த .
அதனால் அக்காலத்தில் நிலவி வந்த ஜாதிப்பாகுபா கள் ம ந்தன.

>>>>>> பள்ளி வளர்ச்சித் திட்ட மக்கள் இயக்கம்: <<<<<<<<
பள்ளிக்கூடம் திறந்தால் ேபாதா , பள்ளிக்கூடத்திற்க்கு நிைலயான ெசாத் க்கள்
ஏற்ப த்தபட ேவண் ம், அ தான் பள்ளிக்கூடம் ெதாடர்ந் எவ்வித சிக்க ம்
இல்லாமல் ெசயல்பட வழிவகுக்கும் என்பைத காமராஜ் உணர்ந்தார். ஆனால்,
அரசிடம் ேபாதிய நிதி இல்ைல என்ற நிைல. ஆனால் கல்விகு நிதி ஒ ெபா ட்
அல்ல என்பைத நன்கு உணர்ந்தி ந்த காமராஜ், ச தாய பங்ேகற்ப்ைப
ஊக்குவிக்கும் மாநா கைள தமிழ் நாெடங்கும் நைட ெபற்றிட ஆைணயிட்டார்.
பள்ளிக்கூடங்களின் அ ப்பைடத் ேதைவகள் எைவெயன் பட் யலகள்
தாயாாிக்கப்பட்டன.
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ெதாடக்கப் பள்ளிக க்கு ஒ பட் யல், உயர் ெதாடக்கப் பள்ளிக க்கு ஒ
பட் யல், உயர் நிைலப் பள்ளிக க்கு ஒ பட் யல் என்
ன் பட் யல்கள்
உ வாயின. ெதாடக்கப் பள்ளிக்கூடங்க க்கு, என்ெனன்ன வசதிகள் இல்ைல
என்ப கிராம மக்க க்கு ெதாிவிக்ககப்பட் , உத ம்மா ேகட் க்ெகாள்ளப்
பட்டனர். கிராம மக்கள் உற்சாகத் டன் உதவினர். இந்த அ பவத்தின்
அ ப்பைடயில் பள்ளிக்கூடங்களின் ேமம்பாட் ற்காக விாிவான் மக்கள்
இயக்கமாக ஆக்குவ என
ெசய்யப்பட்ட .
"பள்ளிகைள கட் வ , பகல் உண அளிப்ப , ஆசிாியர்கைள நியமிப்ப
என்பைவ எல்லாம் அரசாங்கத்தின் ேவைல" என்ப ேபால் இ ந்த மக்களிைடேய,
காமராஜ் ஒ
ரட்சி இயக்கத்ைத வக்கி ைவத்தார். ஒவ்ெவா மனித ம் "கல்வி
என் ெபா ப் ! கல்வி வளர்ச்சிக்கு நான் பா பட ேவண் ம் !" என எண்ணி
ெசயல்ப வதற்க்கு அந்த இயக்கம் காரணமாயிற் . 'பள்ளி வளர்ச்சித் திட்ட
மக்கள் இயக்கம்' என்பைத உ வாக்கி, மக்ககைள கல்வி வளர்ச்சிக்கு உதவ ன்
வரச் ெசய்தார்.
இத்திட்டம் 1958-ல் ெசங்கற்பட் மாவட்டம் கடம்பத் ாில் வங்கிய . இம் தல்
யற்சி ெவற்றிகரமாக ெசயல்பட்டதால், தமிழ் நாட் ல் ேம ம் 159 பள்ளிகளில்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட . இந்த இயக்கத்ைத ெதாடங்கிய 25 மாதங்களில்,
தமிழகெமங்கும் 133 மாநா கைள நடத்தி 4 ேகா
பாய் பணத்ைத ம், 2.47
ேகா ெப மான ள்ள ெபா ள்கள் நன்ெகாைடயாகப் ெபற்றார்.
07/1958-ல் திைசயன்விைள மாநாட் ல் தல் அைமச்சர் கலந் ேகாண்டார். இந்த
மாநாட் ல் 102 பள்ளிகள் பங்ேகற்றன. மாநாட் ல் ன் ைவக்கப்பட்ட
திட்டங்களின் மதிப்
பாய் 1,38,000 ஆகும். மாநாட் ன் லம் ெபறப்பட்ட
நிதிகளின் ெமாத்த மதிப் 1,36,000 பாய். தல் அைமச்சர் காமராஜ் கலந்
ெகாண்ட இத்தைகய ஒ மாநா 11/1958-ல் ெசங்கற்பட் நகரத்தில்
நைடெபற்ற . இதில் இந்திய கல்வி அைமச்சர் சி.ேக.பந்த் கலந் ெகாண்டர். 826
பள்ளிகள் கலந் ெகாண்ட இந்த மாநாட் ல் பாய் 23 லட்சத்திற்க்கு திட்டம்
ைவக்கப்பட் , நிைறேவற்றப்பட்டன. அம்மாநாட் ல் தி .சி.ேக.பந்த்
உைரயாற் ம் ேபா , "பிற மாநிலங்களில் ைளக்காத, நல்ல ேமம்பாட்
திட்டங்கள், ெசன்ைன மாகாணத்தில் மட் ம் பயிராவ வியப்பான ." என்
கூறினார். கூறிய மட் மின்றி, ெடல் ெசன்ற டன், பிரதமர் ேந விடம்
இம்மாநா கைள பற்றி வியந் கூறி ள்ளார். அதன் பின் 01/1959-ல்
காைரகு யில் உள்ள ஆ.ெதக்கூாில் நடந்த பள்ளி சீரைமப் மாநாட் ல் பிரந்தமர்
ேந கலந் ெகாண்டார்.அ த்த நாள் தி ெநல்ேவ ல் உள்ள அைடக்கல்ப் ர
மாநாட்
ம் ேந கலந் ெகாண்டார். இதைன ெதாடர்ந் , கல்வி ேமம்பாட்
திட்டங்களில் தமிழகத்தின் வழியில் ெசயல்ப மா அைனத் மாநில தல்
அைமச்சர்க க்கும் ேந க தம் எ தினார். 1963-ம் ஆண் வைர நைடெபற்ற
மாநா கள் லம் ேகா க்கனக்கான பாய் ெப மான ல்ல நன்ெகாைடகள்
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இந்த இயக்கத்தின் லம் குவிந்தன, பள்ளி மாணவர்க க்கான வசதிகைள
ேமம்ப த் வ சாத்தியமாயிற் . கல்வியில் தமிழகம் வழிகாட்ட ய . இந்த
ைம திட்டத்ைத அறி கப்ப த்தியவைர உலகேம பாரட் ய .
ேம ம் இேத ைறயில் எைழக் குழந்ைதக க்கு இலவசப் த்தகம், எ
ம்
பலைக ஆகியவற்ைற வழங்க ஏற்பா ெசய்தார். மதிய உண த் திட்டத்திற்கு
பயன்ப ம் வைகயில் ெபா ள்கைள ம் பணத்ைத ம் ெகா த்த உள் ர் மக்கள்,
பள்ளிக்கு கட் டம் கட்ட நிலத்ைத ம், கட் மானப் பணிக்கு உாிய ெபா ள்க ம்,
பள்ளிக்குத் ேதைவயான ெபா ள்க ம் ெகா த் உதவினர்.
இத்திட்டத்ைத ெதாடர்ச்சியாக ெசயல் ப த்தப்பட்டதால் ெமாத்தமாக 167 பள்ளி
சீரைமப் மாநா கள், 24,565 பள்ளிகள் தன்னிைற ெபற்றன. ெதாடக்க கல்வி
அளவில் சுமார் 763 ேகா
பாய் அள க்கு ெபா மக்கள் பள்ளிக க்கு
நன்ெகாைட வழங்கி பள்ளி ேமம்பாட் க்கு உதவினார்கள்.

>>>>>> இலவச கல்வி: <<<<<<<<
த ல் தாழ்த்தப்பட்டவர்க க்கு அளிக்கப்பட் வந்த எல்லா இலவச கல்வி
ச ைக ம், பின் மிக ம் பின் தங்கிய மாணவர்க க்கும், அேதேபால்
தாழ்த்தப்பட்டவராக இ ந் கிறிஸ்தவ மதத்திற்கு மதம் மாறியவர்க க்கும்
அளித் 1957- 58-ல் காமராஜ் அரசு ஆைணயிடப்பட்ட . இதனால் ேம ம் பலர்
இலவச கல்வி உட்பட ஏைனய பல ச ைககள் ெபற்றனர். பின் ஆண்
வ மானப் .1200 க்கு உள் இ க்கக்க்கூ ய கு ம்ப மாணவர்க க்கு உயர்
கல்வி வைர இலவசக் கல்வி அளித் 1960-ல் காமராஜ் அரசு ஆைன பிறப்பித்த .
அ ேவ 1962-ல் அைனவ க்கும் உயர்நிைலப் பள்ளி வைர இலவசக் கல்வி
வழங்கப்பட்ட .

>>>>>> கட்டாயக் கல்வி: <<<<<<<<
1960-ல் மாநிலத்தின் 3-ல் 1-பகுதியில் 6- 11 வய வைர ள்ள குழந்ைதக க்கு
கட்டாய கல்வி அறி கப்ப த்தப்பட்ட . 1961-ல் நிலத்தின் இன்ேனா 3-ல் ஒ
பகுதியில் கட்டய கல்வி அறி கப்ப த்தப்பட்ட . இ தியாக 1962-ல் மீதமி ந்த
ஒ பகுதியி ம் கட்டாய் கல்வி அறி கப்ப த்தப்பட்ட .
>>>>>> <<<<<<<<
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1960 தல் கல்வித் ைற லகாகேவ சீ ைட வழங்க ஏற்பா ெசய்தார். ெபா
மக்கள் நல் தவி டன் ெசயல்பட்ட சீ ைடத்திட்டம் 5 ஆண் களில்
ம்மடங்காகிய . இதன் லம் பள்ளிப் பிள்ைளகளிைடேய காணப்பட்ட ஏைழ
பணக்காரன் என்கிற ஏற்றத்தாழ்ைவ ஒழித் சமதர்ம ச தாயம் உ வாக வழி
வகுத்தார்.
>>>>>> கல்வி ேமம்பா : <<<<<<<<
காமராஜ் ஆட்சிப் ெபா ப்ேபற்ற 1954-ல் 6 வயதி
ந் 11 வய வைரயிலான
பள்ளி பிள்ைளகளிள் 45% மட் ேம பள்ளிக்கு ெசன்றனர். ஆனால் 1963-ல் அேத
வய பிாிைவ ேசர்ந்த 80% குழந்ைதகள் பள்ளிக்கு ெசன்றனர். இந்தியா வி தைல
ெபற்ற ேபா அப்ேபாைதய ஒ ங்கிைனந்த ெசன்ைன மாநிலத்தில் இ ந்த
ெதாடக்கப் பள்ளிகள் எண்ணிக்ைக 15,303. அ ேவ தனி மாநிலமாக அைமந்த
பின்னர் 1963-ல் ெமாத்தமாக 30,020 ெதாடக்கப்பள்ளிகளாக வள்ர்ச்சிப்ெபற்ற .
1954-ல் 18 லட்சம் சி வர் மட் ேம பள்ளிக்கு ெசன்றனர் என்ற நிைல மாறி 1963-ல்
பள்ளிக்கு ெசன்ற சி வர்களின் எண்ணிக்ைக 47 லட்சமாக (47,44,091) உயர்ந்த .
இைடநிைல கல்விைய ெபா த்த வைர 1954-ல் 1006 பள்ளிகளில் ெமாத்தம்
4,89,115 மாணவர்கள் பயின்றனர். இ காமராஜின் ஆட்சியில் ஏறக்குைறய
இரண் மடங்காகிய . இரண் பல்கைலகழகங்க டன் 39 கைல, அறிவியல்
கல் ாிகைள 1954-ல் ெகாண்
ந்த தமிழ்நா 1963-ல் அேத இரண்
பல்கைலகழகங்க டன் ெமாத்தம் 63 கைல, அறிவியல் கல் ாிக டன் உயர்ந்
இ ந்த . 1954-ல் இ ந்த 141 ஆசிாியர் பயிற்ச்சிப் பள்ளிகள் காமரஜின் ஒன்ப
கால ஆண் ஆட்சியில் 209-ஆக உயர்ந்த .
கல்வித் ைறயில் காமராஜ் ெசய்த ரட்சி, தமிழ் நாட் மக்களிைடேய கல்வி
கற்பதில் விழிப் ணர்ைவ ஏற்ப த்திய . தமிழகத்தில் 'ஆரம்ப பள்ளிகள் இல்லாத
கிராமேம இல்ைல" என்கிற நிைல காமராஜ் காலத்தில் உ வாயிற் . ேதைவயான
அள உயர் நிைல ந ன வசதிக டன் கூ ய உயர்நிைலப் பள்ளிகள், ஐந்
ைமல் ரத்திற்கு ஒன்றாக அைமந்தன.
>>>>>> ஆசிாியர் நலன்: <<<<<<<<
மாணவர் நலன்களில் அக்கைர உணர் ப் ர்வமாக இ க்க ேவண் ெமனில்,
கற் த ம் ஆசிாியர்களின் மன நிைற
க்கியப். அதற்காக அவர்களின் நலன்
காத்திட பல்ேவ திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டன. க்கியமாக ஆசிாியர்க க்கான்
ன் நலன் திட்டம் - (i)நிரந்தர ைவப் நிதி, (ii)ஓய் கால ஊதியம் மற் ம்
(iii)ஆ ள் காப்பீ . ஆசியாக் கண்டத்திேலேய, காமராஜ் ஆட்சியில் தான் ஆசிாியர்
ச தாயத்திற்க்கு இத்திட்டங்கள் ெசயல்ப த்தப்பட்டன. ேம ம் சம்பள உயர்
மற் ம் ஓய் ெப ம் வய 55-ல் இ ந் 58-ஆக உயர்த்தப்பட்ட .
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>>>>>> ெபா

லக இயக்கம்: <<<<<<<<

ஒ விழிப் ற்ற ச தாயத்தின் ன்ேனற்ற ேவகம் என்ப அந்த ச தாயத்தின்
ெவற்றிக்கு வழிேகாலாகும். இவற்ைறெயல்லாம் நன்கு உணர்ந்தி ந்த காமராஜ்
அரசு, ெதாடக்க கல்விக்கு அளித்த ன் ாிைமைய லக இயக்கத்திற்கும்
அளித்த . தங்கள் ஊர்களில் லகம் அைமத் ெசயல்பட, லகத்திற்க்கு இடம்,
கட் டம், ல்கல், ெபா ட்கள், ஆகியவற்ைற த வதற்க்கு ெபா மக்கள்
உற்சாகப்ப த்தப்பட்டனர். இதன் காரணமாக, லகங்கள் இல்லாமல் இ ந்த
தமிழ்நாட் ல் 638 ெபா
லகங்க ம், 12 மாவட்ட ைமய லகங்க ம்
திறக்கப்பட்டன. இ தவிர ல்கைள ேநர யாகத் த ம் ேநாக்கில் 644 ல்
நிைலயங்க ம் ெசயல்பட்டன.

எல்ேலாைர ம் ெவளிேயத்திட்
குளிக்க மான்ேனன்
59

நான் மட் ம்

1954ம் ஆண் சூாிய ெவப்பத்தின் க ைமைய தீர்க்க குற்றாலம் ெசன்றான்..
திடீெரனக் குளிக்கும் கூட்டத்தில் சலசலப் , தலைமச்சர் காமராஜ்
வந்தி க்கிறாராம் குளிக்க என
ப் .
அதற்கு ந்தின ஆண் ல் ஏற்பட்ட ஒ கசப்பான அ பவம் அவ க்கு ெநஞ்சில்
ஊசழா ய . இரண்டணாக்கள் ெகா த் சிற்ற வியில் குளித் க்
ெகாண்
ந்தவன்
கில் ஏேதா ஒன் குத்த தி ம்பிப் பார்த்தேபா அ
ப்பாக்கியின் 'பயனட்' கத்தி ைன என ெதாிய, என்ன என் அந்த ப்பாக்கி
ஏந்திய காவலைர ேகட்க, இந் அற நிைலயத் ைற அைமச்சர் தி .ெவங்கிடசாமி
வந்தி க்கிறார். அவர் குளித் ெசல் ம் வைர அைனவ ம் ெவளிேயர ேவண் ம்
என அவர் கூற, " நான் காசு ெகா த் குளிக்கிேறன்...என்ைன ெவளிேய ேபாகச்
ெசால்ல உனக்கு உாிைமயில்ைல" என் அவன் வாதிட, காவலேரா வன் ைற
பிரேயாகித் அைனவைர ம் ெவளிேயற்ற, "மக்கள் கா ல் வி ந் வாக்கு
ேகட் ெவற்றிப்ெப ம் சட்டமன்ற உ ப்பினர்கள், அைமச்சர்களான டேன
குட் மன்னர்கள் ேபால நடந் ேகாள்கிறார்கேள. இைத தட் க் ேகட்க
மக்க க்ேகன் ரமில்ைல" என் கூறிக்ெகாண்ேட
ெவளிேய கிறான்.அைமச்சேரா, ஒ நண்ப டன் ேபசிக் ெகாண்ேட உள்ேள
ைழந் அ வி ராைவ ம் அைரமணி ேநரம் ஆக்கிரமித் க்ெகாண்
குளித்தார்.
அந்த கைததான் இன் ம் நடக்கவி க்கிற . ெபான வ டம் தன் உாிைமைய
தட் பறித்தவர் ஒ சாதாரண அைமச்சர், ஆனால் இன் வ வேதா நாட் ன்
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தலைமச்சர். நிச்சயமாக ெவளிேயற்றப்ப ேவாம் என் உ தி ெசய்
ெகாண்டாண். அவன் நிைனத்த ெபாலேவ காவலர்கள் வந்தார்கள். ப்பக்கி
கத்திைய காட் மிரட் னர். எல்ேலா ம் ெவளிேயாினர். இ ப்பில் ண் கட் ,
கூட ஒ வ டன் ப க்கட்
ந் இறங்கி வ ம் காமராஜைர கண்ட
வண்ணமி ந்தனர்.
அ கில் வந்த காமராஜர் ேகாபத் டன் அந்த காவலைர ேநாக்கி ேபசத்
ெதாடங்கினார். "ஏய்! நான் ேம
ந் பார்த் க்கிட் த்தான் இ ந்ேதன்ெனன். நீ
இந்த ேவைல ெசய்யத்தான் ன்னாேலேய வந்தியான்ேனன். இவங்க
எல்ேலாைர ம் ெவளிேயத்திட் நான் மட் ம் குளிக்க மான்ேனன், ேபா
ேமேல...இங்க இ க்காேதன்ேனன்" என் உத்தரவிட் விட் ஒ ங்கி நின்ற
எங்கைளெயல்லாம் பார்த் 'வாங்க..வாங்க... எல்ெலா ம் வாங்க. ஒண்ணாக்
குளிக்ேபாம்" என்றார்.
அந்த இைளஞ

க்கு இக்காட்சிைய நம்பேவ

யவில்ைல.

"எைழப் பங்காளர் என்றார்கேள அ எவ்வள ெபா த்தம்? தைலவெரன்றால்
இவரல்லவா தைலவர். அய்ேயா! ெசாற்சிலம்பர் ேபச்ைசக் ேகட் 'இந்த பண்பின்
இமயத்தின் மீ எவ்வள தவறான எண்ணம் ெகாண்
ந்ேதாம். இந்தத்
தைலவன் காைலத்ெதாட் வணங்க ேவண் ேம" என் எண்ணிக் ெகாண்ேட
அவர் குளிக்கும் இடம் அ ேக நின்றான். கீேழ குனிந் கால்கைளத் ேதய்ப்ப
ேபால் அவர் பாதங்கைள ெதாட் க் கண்களில் ஒற்றிக் ெகாண்டான்.
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