காாஜர்

முன்னுர :-

மக்களின் இதயத்தில் ன்றும் நிலலத்திருப்பவர்

கர்மவீரர் காமராஜர். காமராஜர் பபாதுப்பணி பெய்வதற்காகவவ
தன் வாழ்விலை அர்பணித்தார். காமராஜரின் ளிலமயாை
வாழ்க்லக முலறயிலையும் அவர் பெய்த பதாண்டிலையும்
ெற்று விரிவாக இக்கட்டுலரயில் காண்வபாம்.
காாஜரின் பிமப்பு :காமராஜர் 1903 ஆம் ஆண்டு ஜூலல மாதம்

15 - ஆம் நாள் விருதுப்பட்டியில்(விருதுநகர்) பிறந்தார்.

காமராஜரின் பபற்வறார் குமாரொமி, சிவகாமி அம்மாள் ஆவர்.
காமராஜரின் இயற்பபயர் காமாட்சி. காமராஜரின் தாய் அவலர
பெல்லமாக “ராஜா” ன்று அலழப்பார். நாளலைவில்
காமாட்சிராஜா ன்ற பபயர் காமராஜர் ை மாறியது.
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காாஜரின் பள்ளிக்கல்வி :காமராஜர் தைது 5 வயதில் திண்லைப்
பள்ளியில் படித்தார். காமராஜர் ைாதி நாயைார் வித்யாலாயா
ஆரம்பப் பள்ளியில் பதாைக்கக் கல்வியும், ெத்திரிய

வித்யாலாயா நடுநிலலப் பள்ளியில் நடுநிலலக் கல்வியும்
கற்றார். காமராஜருக்கு 6 வயது இருக்கும் வபாவத அவரின்
தந்லத குமாரொமி காலமாைார். தந்லதலய இழந்த காமராஜர்
தைது 12 -

வயதில் படிப்லப நிறுத்த வவண்டிய நிலல

ற்பட்ைது. இக்கட்ைாயச் சுழலில் காமராஜர் வவலலக்கு
பென்றார்.
காாஜரின் தேசப்பற்று :-

காமராஜர் தைது இளலமப்

பருவத்திவலவய அரசியல் பிரச்ொரங்களில் கலந்து பகாண்ைார்.
வதெப்பற்றுமிக்க காமராஜர் பெய்தித்தாள்கலளத் திைமும்
படிப்பார். மகாத்மாகாந்தி வபான்ற பல வதெத் தலலவர்கள்

நாட்டு விடுதலலக்காக வபாராடி பகாண்டிருந்தைர். அச்சுழலில்
காமராஜர் 1920 - ஆம் ஆண்டு இந்திய வதசிய காங்கிரசில்
உறுப்பிைராகச் வெர்ந்தார். அக்கட்சி நைத்திய ஒத்துலழயாலம
இயக்கம், ெட்ை மறுப்பு இயக்கத்தில் முழுவீச்சுைன் பங்வகற்றார்.
எளிரான வாழ்க்ரக :காமராஜர் பதவி கர்வமின்றி ளிய
வாழ்க்லக வாழ்ந்தார். காமராஜர் முதலலமச்ெராக இருந்த
வபாதும், தைது வீட்டில் மின்விளக்குகள் இருந்தும்,
வவப்பமரத்தடியில் படுக்க விரும்பிைார். லழ மக்களிைம்
பநருங்கி பழகுவலத விரும்பிைார். இன்றும் கர்மவீரர்

காமராஜரின் பொத்தாகக் கருதப்படுவது வங்கிக்கைக்கில் 125
ரூபாய், 4 வவட்டி, 4 கதர் ெட்லை, 4 துண்டு, 1 வபைா, 1
கண்ைாடி, பெருப்பு 1 வஜாடி. இவ்வாறு காமராஜர் ளிய
வாழ்க்லக வாழ்ந்துள்ளலத அறியலாம்.
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தூய்ரான அசில் :காமராஜர் தைது அரசியல் வாழ்வில் புதுலம
பலைத்தார். காமராஜர் 1954 ஆம் ஆண்டில் தமிழக

முதலலமச்ெர் பதவி ற்றார். காமராஜர் வீண்விளம்பரங்கலள
பவறுத்தார். கிராம மக்கள் நலனில் பபரிதும் அக்கலர
காட்டிைார். கிராம மக்கள் கல்வி பபறுவதற்காக
கல்விக்கூைங்கள் அலமத்து தந்தார். அத்துைன் மதிய உைவுத்
திட்ைத்லத பகாண்டு வந்தார். காமராஜர் லழ பைக்காரர்
ன்ற வவற்றுலம ஒழியப் பள்ளி மாைவர்களுக்கு சீருலை
வழங்கிைார். பதவி ஆலெ அற்றவர்கவள பதவியில் இருக்க
வவண்டும் ன்பதற்காக “பதவி விலகும் திட்ைம்” பகாண்டு
வந்தார். ொதாரமாை மனிதனும் மாநில முதலலமச்ெர்

ஆகலாம் ை நிருபித்து காட்டிய முதல் மனிதர் காமராஜர்
ஆவார்.
காாஜரின் வாழ்க்ரக நிகழ்வுகள் :1903 - பிறந்த நாள்.

1919 - காங்கிரசின் முழுவநர ஊழியர் ஆைார்.
1920 - காங்கிரசின் உறுப்பிைர் ஆைார்.
1925 - தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி உறுப்பிைர் ஆைார்.
1940 - தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலலவர் ஆைார்.
1941 - விருதுநகர் நகராட்சி தலலவர் ஆைார்.
1952 - நாைாளு மன்ற உறுப்பிைர் ஆைார்.
1954 - பென்லை மாநிலத்தின் முதலலமச்ெர் ஆைார்.
1956 - மதிய உைவுத் திட்ைம் பகாண்டு வந்தார்.
1957 - இரண்ைாவது முலற முதலலமச்ெர் ஆைார்.
1962 - மூன்றாவது முலற முதலலமச்ெர் ஆைார்.

1963 - இலவெக் கல்வித் திட்ைம் பகாண்டு வந்தார்.
1964 - அலைத்திந்திய காங்கிரஸ் தலலவராைார்.
1971 - நாகர் வகாவில் நாைாளுமன்ற உறுப்பிைர் ஆைார்.
1972 - தாமிரபத்திர விருது பபற்றார்.

1975 - அக்வைாபர் 2 - ல் இயற்லக ய்திைார்.
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காாஜரின் புரனப்பபர்கள் :கர்மவீரர், கருப்புக்காந்தி, ராஜதந்திரி,

படிக்காத வமலத, பாரத ரத்ைா, கிங் வமக்கர், லழ பங்காளன்
ன்று மக்களால் பபருமிதத்துைன் வபாற்றப்படுபவர் காமராஜர்.
காாஜரின் அறிவுரகள் :-

பபாறுலமலய பின்பற்ற வவண்டும், உலழத்து

வாழ வவண்டும், ளிலமவயாடு இருக்க வவண்டும், வகாபத்லத
விட்டு விை வவண்டும், வநர்வழியில் வபாராை வவண்டும்,
ெட்ைத்லத மதிக்க வவண்டும், நாட்டுப்பற்றுைன் திகழ வவண்டும்,
ஒற்றுலமயுைன் வாழ வவண்டும், தீயபொற்கலள வபெக் கூைாது.
காலம் தவறாமல் கைலமலய பெய்ய வவண்டும் வபான்ற பல
நற்கருத்துக்கலள காமராஜர் பமாழிந்துள்ளார்.
முடிவுர :இவ்வாறு கர்மவீரர் காமராஜரின் பிறப்பிலையும்,

அவரின் வாழ்க்லக முலறயிலையும், நாட்டுப்பற்றிலையும்,
தூய்லமயாை அரசியல் வாழ்க்லகலயப் பற்றியும், அன்ைாரின்
புலைப்பபயரிலையும், அறிவுலரயிலையும், இக்கட்டுலரயின்
வாயிலாக அறிந்து பகாள்ள முடிந்தது.
“இந்திாரவக் காப்தபாம்
ஜனநாகத்ரேக் காப்தபாம்.”
இதுவவ காமராஜரின் வவத வாக்கு ஆகும்.
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