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தனியார் மயமாகும் ப�ாதுத்துறை...

அரசியலும் மதமும்...?
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ஆளுங்கட்சி என்னும் அதி்காரம், அள்ளிக் 
க்காட்டிய பணம் எல்ாவற்றையும் 
தாண்டி, எதிரக்்கட்சியான திமு்க, 
உள்்ாட்சித் ததரதலில கூடுதல 
இடங்க்்ப் கபறறு கவறறி மு்கம் 
்காட்டியுள்்து. 

விக்கிரவாண்டி, நாஙகுதனரி, 
இ்டத்ததரதல்களில கபறறை 
கவறறி்யக் ்கணக்கில க்காண்டு, 
தமிழ்க உள்்ாட்சித் ததரதலிலும் 
நாம்தான் கவறறி கபறுதவாம் என்றை 
மம்தயில இருநதது ஆளுங்கட்சியான 
அதிமு்க.

ஆனால, மக்்கள் முடி்வ மாறறிச் 
க�ாலலியுள்்னர. இன்னும் சி் 
இடங்களுக்கு மட்டுதம முடிவு 
வரதவண்டி இருக்கும் சூழலில, 04-01-
2020 ்கா்் நி்வரப்படி மாவட்டக் 
்கவுன்சில, ஒன்றியக் ்கவுன்சில என 
இரு நி்்்களிலும், திமு்க கூடுதல 
இடங்க்்ப் கபறறு முன்னணியில 
உள்்து.

ததரதல முடிவு்களின்படி,

்கடநத ப் ஆண்டு்க்ா்க, உள்்ாட்சித் 
ததரதல்களில ஆளுங்கட்சிதான் கவறறி 
கபறறுள்்து. இப்தபாது அநத வர்ாறு 
திருத்தி எழுதப்பட்டுள்்து.

கபாதுவா்க உள்்ாட்சித் ததரதல்களில 
பிறை ்கட்சி்களும், சுதயட்்�்களும் சி் 
இடங்களில கவறறி கபறுவதுண்டு.

 ஆனால இம்மு்றை அநத நி்்யிலும் 
ஒரு மாறறைம் கதரிகிறைது. மி்க மி்கப் 
கபரும்பான்்மயான இடங்க்் திமு்க, 
அதிமு்க ஆகிய இரு ்கட்சி்கள் மட்டுதம 
பஙகு தபாட்டுக் க்காண்டுள்்ன.

இநத முடிவு்களும் கூட முழு்மயான்வ 
என்று க�ால் முடியாது. ப் இடங்களில 
அதிமு்க ப் திலலுமுலலு்க்் 
அரஙத்கறறியுள்்து.

்கடு்மயான தபாராட்டங்களுக்குப் 
பின்தப திமு்க கவறறி கபறறை கதாகுதி்களில 
முடிவு்கள் அறிவிக்்கப்பட்டுள்்ன. 

அஞ�ல வாக்கு்க்் யார முன்னி்்யில 
எண்ணிணீர்கள் என்று தருமபுரி 
நாடாளுமன்றை உறுப்பினர மருத்துவர 
க�நதில, ததரதல அதி்காரி்யப் 
பாரத்துக் த்கட்்க, அவர வி்ட 
க�ால் இய்ாமல தவிக்கும் ்காட்சி 
்காகணாளியா்க நாகடஙகும் பரவிக் 
க்காண்டுள்்து.

இது, ஒரு பா்னச் த�ாறறுக்கு ஒரு 
த�ாறு! இப்படித்தான் ப் இடங்களில 
நடநதுள்்து.

 எனினும் இ்வ எல்ாவற்றையும் 
தாண்டி இத்ததரதலில திமு்க கூட்டணி 
கபறறுள்் கவறறி ஒரு மாகபரும் 
கவறறியாகும்! 

திமுக அதிமுக
மாவட்டக் ்கவுன்சில் 272 240
ஒன்றியக் ்கவுன்சில் 2,356 2,136
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மூவண்ணக் க்காடி்ய ஒதர வண்ணக் 
க்காடியா்க, ்காவிக்க்காடியா்க மாறறை 
முயறசி க�யவ்தப் தபா்தவ ஆரஎஸ்எஸ்-
பாஜ்கவினர முப்ப்ட்க்்யும் ்காவிப் 
ப்டயா்க மாறறை முயறசி்க்் எடுத்து 
வருகின்றைனர.

இராணுவத் த்்வரா்கப் பதவியில 
இருக்கும் தபாதத, கஜனரல பிபின் ராவத், 
குடியுரி்மத் திருத்தச் �ட்டத்திறகு எதிரா்க 
நடநது வரும் தபாராட்டங்கள் பறறியும், 
எதிரக்்கட்சித் த்்வர்க்்ச் சீண்டும் 
வ்்கயிலும் அரசியல தபசி இருக்கிறைார. 
இவர இராணுவக் ்கட்டுப்பாட்்ட மீறி 
அரசியல தபசியிருப்பது இது முதல மு்றை 
அன்று. இதுவ்ர ப்மு்றை �ரச்்�க்குரிய 
வ்்கயில அரசியல ்கருத்து்க்்த் 
கதரிவித்திருக்கிறைார. அ்வ அ்னத்தும் ்காவிக் 
க்காள்்்கதயாடு ஒத்துப் தபா்கக்கூடியன. 
மறறை நாடு்களிக்ல்ாம் இராணுவத் 
த்்வர இராணுவக் ்கட்டுப்பாட்்ட 
மீறி அரசியல தபசினால அவர மீது 
அரசு நடவடிக்்்க எடுக்கும் அல்து 
கு்றைநதபட்�ம் எச்�ரிக்்்க விடுக்கும். 
ஆனால இஙகு அவருக்கு ஆதரவா்க 
மத்திய இ்ண அ்மச்�ர வி.த்க.சிங 
தபசியிருக்கிறைார. இது ்கண்டிக்்கத்தக்்கது. 
அவருக்கு மி்க உயரநத பதவியான, 
அதி்காரங்கள் த்காபுரம் தபால குவிநது 
கிடக்கும் முப்ப்ட்களுக்கும் த்்வர 
பதவி்யப் பாஜ்க அரசு அவருக்்கா்கதவ 
உருவாக்கி வழஙகியிருக்கிறைது. இது தபான்றை 
நியமனங்களில எநதகவாரு விதி்யயும் 
பா.ஜ.்க பின்பறறுவதில்்.

்காவிச் சிநத்ன உ்டயவர்க்்க் 
்காவலுக்கு ் வப்பது என்பது நமக்கு நாதம 
ததடிக்க்காள்ளும் தபராபத்தாகும். ஒரு 
இராணுவத் த்்வரா்க இருக்கும்தபாதத 
எல்்்யத் தாண்டி தபசும் இவர, 
முப்ப்ட்களுக்கும் த்்வரா்க இருக்கும்தபாது 
எல்் தாண்டிச் க�யலபடமாட்டார 
என்பது என்ன நிச்�யம்? ்கட்ம 
தவறைாமல நடப்பவர்களுக்குப் பதவி 
உயரவு வழங்கப்படுவது உண்டு. ஆனால 
்கட்ம தவறை தவண்டும் ்க்வரம் ஏறபடுத்த 
தவண்டும் என்பதற்கா்கதவ ஒருவ்ரத் 
ததடிப்பிடித்து மி்கப் கபரிய பதவி்ய 
பாஜ்க அரசு வழஙகியிருக்கிறைது.

அ�ாமில தபசும்தபாது “Lebensraum” என்னும் 
வாரத்்த்யப் பயன்படுத்தினார. தமிழில 
க�ால் தவண்டுமானால, நாட்டின் வாழ்நி்த் 
தத்வ, தன் இயலபான வ்ரச்சிக்குத் 
தத்வப்படுகிறைகதன ஒரு நாடு ்கருதும் 
நி்ப்பரப்பு. அதாவது ஹிட்்ரின் நாசிப் 
ப்டயின் முதன்்மயான கவளியுறைவுக் 
க்காள்்்க தான் இநத “Lebensraum”. அதி்க 
நி்ப்பரப்பு, மக்்கள் கதா்்க, உணவு 
உறபத்தி மறறும் மூ்ப்கபாருட்்களுக்்கா்க 
ஹிட்்ர கிழக்கு ஐதராப்பா்வக் ் ்கப்பறறி 
அ்கண்ட கஜரமானிய இராஜ்ஜியத்்த 
உருவாக்்க நி்னத்தார. இது தான் “Leb-
ensraum” என்னும் க்காள்்்க. இநத 
வாரத்்த்யத் தான் அ�ாமில பிபின் 
இராவத் பயன்படுத்தினார. ஹிட்்ரின் 
நாசிப் ப்டக்கும் இநதுத்துவாவின் 
்காவிப் ப்டக்கும் கபரிய அ்வில 
தவறுபாடு்கள் இல்். 

இராணுவம் என்பது மக்்க்ால ஜனநாய்க 
மு்றைப்படி ததரநகதடுக்்கப்படும் அரசிறகுக் 
்கட்டுப்பட்டு நடக்்க தவண்டும். இப்படி 
எல்் மீறிப் தபசுபவர்க்் ஊக்குவித்து 
முப்ப்ட்களுக்கும் த்்வர கபாறுப்்பயும் 
க்காடுப்பது என்பது எதிர்கா்த்தில ஆட்சி 
மாறறைம் ஏறபட்டாலும், இராணுவத்திறகும் 
அரசுக்கும் இ்டதயயான அதி்கார 
தமாதல்க்் உருவாக்கும். தறதபாது 
பாஜ்க, ஆளுநர்கள் மறறும் து்ணநி்் 
ஆளுநர்க்் ்வத்து மக்்க்ால 
ததரநகதடுக்்கப்பட்டிருக்கும் அர்� மதிக் 
்காமல அதி்காரத்்தத் தவறைா்கப் பயன்படுத்தி 
வருவது தபா்தவ, இராணுவத்திறகும் 
அரசிறகும் இ்டயி்ான தமாதல்கள் 
கவடித்துக் க்காண்தட இருக்கும். ஒரு 
்கட்டத்தில மி்கப்கபரிய �ரவாதி்கார 
ஆட்சி்ய தநாக்கித் திரும்பும் ஆபத்தும் 
இதில இருக்கிறைது. இப்படிப்பட்ட 

தபராபத்்த பாஜ்க அரசு ஏறபடுத்தி 
இருக்கிறைது. 

்காவிச் சிநத்ன உ்டயவர்க்் 
எல்ாத் து்றை்களிலும் உள்நு்ழப்பது 
தபா்தவ தறதபாது பாது்காப்புத் 
து்றையிலும் நு்ழத்திருக்கிறைது பா.ஜ.்க. 
நாடு முழுதும் இராணுவத்்தயும் 
து்ண இராணுவத்்தயும் குவிக்்கவும் 
இவர்கள் திட்டம் ் வத்திருக்கின்றைனர. 
ஆரஎஸ்எஸ்ஸின் இநதுத்துவக் க்காள்்்க்் 
ந்டமு்றைப்படுத்தத் கதாடஙகியிருக்கிறைார்கள். 
இன்னும் NPR-NCR தபான்றை திட்டங்கள் 
எல்ாம் ந்டமு்றைக்கு வர இருக்கின்றைன. 
அப்தபாது எழும் தபாராட்டங்க்் 
ஒடுக்குவதறகு இது முன்தனறபாடா்கதவ 
கதரிகிறைது. வடகிழக்கு மாநி்ங்களுக்கு 
ஏறபட்டிருக்கும் நி்் மறறை மாநி்ங்களுக்கும் 
ஏறபடும் ஆபத்தான நி்்்ய தநாக்கி 
நாடு ந்கரநது க்காண்டு இருக்கிறைது. 

முப்ப்ட்களுக்கும் த்்வரா்கப் 
கபாறுப்தபறறிருக்கும் பிபின் ராவத் 
பாது்காப்புத்து்றை்ய, பாரப்பனர்க்்ப் 
பாது்காக்கும் து்றையா்கதவ க�யலபட 
்வப்பார என்ப்த நாம் உணர தவண்டும். 
முப்ப்டயின் சீரு்ட்களும் கூட ்காவி 
உ்டயா்க மாறறைப்பட்ாம். அண்்ட 
நாடு்கள் அ்மதியா்க இருநதாலும் வழக்்கம் 
தபால ஏதாவது தபசி உள்நாட்டுப் 
பிரச்�்ன்க்்த் தி்� திருப்பும் பணி 
சிறைப்பா்க ந்டகபறும்.

இன்கனாரு நாசிப் ப்ட்ய இஙகு 
நாம் அனுமதிக்்கக் கூடாது.

பாதுகாப்புப் படைடைக்  
டகப்பற்றும் காவிப்படை

மா.உதயகுமார்
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குஜராத் மாநிலம் வத�ா�ராவில் நடைபெற்ற ஒரு 
விழாவில், தெசிய ொஜக பெயல்�டலவர் தஜ.பி. நடைா 
ெர்்சடெக்குரிய வி�த்தில் தெசியிருக்கி்றார்.

அரசியலும், ம�மும் இடைந்து பெயல்ெை தவண்டும் 
என்கி்றார் அவர்.  ப�ாைர்ந்து கருத்து ப�ரிவித்� அவர், 
அரசியலுக்கு ம�ம் த�டவ, ொஜக தநர்டமயாக்ச 
பெயல்ெடடு எது நல்லத�ா அட�தய நாடடுக்கு்ச 
பெய்கி்றது என்றும் கருத்து ப�ரிவித்திருக்கி்றார்.

அரசியல் தவறு, ம�ம் தவறு என்ெட� அவர் 
ம்றந்துவிடைார். 

இந்திய அரசியல் ொெனம் ம�்சொர்ெற்ற நாைாக 
இந்தியாடவக் கருதுகி்றது. 

கைந்� காங்கிரஸ் கடசியின் ஆடசி காலத்தில் 
அரசியலில் ம�ம் கலக்கவில்டல என்்றாலும், காங்கிரஸ் 
ம�த்ட� விடடு விலகவில்டல. ம�த்ட� அது வலிந்து 
திணிக்கவும் இல்டல.

ெல்தவறு பமாழிகள், ெல்தவறு கலாொரங்கள், 
ெண்ொடுகள் இருந்� நிடலயிலும் முழு இந்தியாவும் 
ம�த்�ால் பிளவுெைவில்டல.

ஆனால், ொஜக மத்தியில் ஆடசிக்கு வர ம�த்ட� 
டகயில் எடுத்�து. ம�க்கலவரங்கடளத் தூண்டியது.  
ம�மா்செரியங்கடள மக்கள் மத்தியில் விட�த்�து. விடளவு 
அடமதியற்ற நாைாக இன்று இந்தியா இருக்கி்றது. 
காரைம் ம�ம், குறிபொக இந்து ம�ம். 

அண்டமயில் மத்திய அரொல் நிட்றதவற்றபெடை 
இந்தியக் குடியுரிடமத் திருத்�்ச ெடைத்�ால் இன்று 
நாதை தொராடைங்கடள்ச ெந்தித்துக் பகாண்டிருக்கி்றது.

எட�ப ெறறியும் கவடலபெைா� ொஜக அரசு, 
‘த�சியக் குடிமக்கள் ெதிதவடு’ என்்ற  திடைத்ட� அடுத்�   
நைவடிக்டகயாக டகயில் எடுத்துள்ளது. 

இடவ இரண்டும் இந்திய மக்கடள, குறிபொக 
ொர்பெனர் அல்லா� ம�ம் ொரா� அல்லது ம�ம் 
ொர்ந்� அடனத்து மக்கடளயும் இரண்ைாம் �ரக் குடி 
மக்களாக ஆக்குகி்றது.

இந்தியாவின் அடனத்து மக்களிடைதய, �ாங்கள் 
அகதிகளாக்கபெடுதவாம் என்்ற அ்செம் தமதலாங்கத் 
ப�ாைங்கியிருக்கி்றது. 

அண்டமயில் மத்திய அரசு பவளியிடடுள்ள 
குறிபதெடடில் விழாக்கள் என்்ற �டலபபில் ஆங்கிலப 
புத்�ாண்டு ப�ாைங்கி, தீொவளி, பொங்கல், குடியரசு 
நாள், சு�ந்திர நாள், காந்தி பி்றந்� நாள், இந்து 
ெண்டிடககள், ெமை, ெவுத்�, சீக்கிய, கிறித்துவ ம� 
விழாக்கள் இைம் பெறறிருந்�ன. 

ஆனால், இந்�ப ெடடியலில் இசுலாமியர்களின் எந்� 
ஒரு விழாவும் �வறியும் இைம்பெ்றவில்டல. இன்று 
இசுலாமியர்கள், நாடள ஏடனய ெமயங்களுக்கும் இது 
விரிவுெைாது என்ெ�றகு என்ன நி்செயம்? 

அரசியலில் ம�ம் கலந்�ால், அல்லது இடைந்�ால் 
நாடு என்னவாகும் என்ெ�றகு இந்�்ச ொன்றுகள் 
தொதும். மக்கள் ொஜக அரசிைம்  எ்செரிக்டகயாக 
இருக்க தவண்டும்.   

அரசியலும் மதமும்...?

சென்னைப் புத்தகக் கணககாட்சியில்
கருஞெட்்டைப் பதிப்பகம்

202-ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மகராஷ்டிரம், பீமா நதிக் கரரயில், 
ககாகரகான் என்்ற இடத்தில் பார்பபனிய கபஸ்ாக்கரை்ப கபாரிட்டு 
வ்ற்றியரடந்து, உயிரநீத்்த கபாராளிகளுக்கு வீர்ணக்கம் வெலுத்்த, 
1.1.2020 அன்று காரை திண்டுக்கல் வபரியார சிரை முன்பு, 
புரட்சியாைர அம்கபத்கர படத்திற்கு மாரை அணிவிக்க்பபட்டது. 

3-1-2020- வென்ரை அண்ணா அறி்ாையத்தில் 10 மாற்றுத்தி்றைாளிகளுக்கு 
மிதி்ண்டிகரைத் ்தரை்ர ்தைபதி ஸடாலின் ் ழங்கிைார. உடன் 
டி.ஆர. பாலு, ஆர.எஸ.பாரதி, சுப.வீரபாண்டியன் உள்ளிட்கடார. 

இடம்: சேன்்னை நநதனைம், ஒய்.எம்.சி.ஏ,
09-01-2020 முதல் 21-01-2020 வ்ர 

சநரம்: மா்் 3 முதல் இரவு 8.30 வ்ர, 
விடுமு்ை நாள்கள: ்கா்் 11 முதல் இரவு 9 வ்ர

்கருஞேட்ட பதிபப்கம் அரங்கங்கள : 137,138

திண்டுக்கல்லில் பீமா ச்காசர்கான் வீரவணக்கம் 

சேன்்னை அண்ணா அறிவா்ம்
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ஆயிஷா என்கிறை  அ்ரமணிதநரக் 
்க்தயின்  மூ்ம் பள்ளிக்கூடம் பலிகூடமா்க 
ஆகி விடக்கூடாது என்கிறை ஆழமான 
்கருத்்த வி்தத்தவர இரா. நடரா�ன். 
தன் கபய்ரதய ஆயிஷா இரா. நடரா�ன் 
என மாறறிக்க்காண்டு, குழந்த்கள் முதல 
கபரியவர்கள் வ்ர படிக்கும் விதத்தில 
எளியந்டயில அறிவியல ்க்த்க்் 
ஏரா்மா்க எழுதிவருபவர.  ஆயிஷா  
இரா.நடரா�ன் எழுதி, �மீபத்தில 
கவளியான நூத் 1729 என்றை புத்த்கம்.

்கணிததம்த்கள் “ராமானுஜம்-ஹாரடி  
எண்” என அறியப்பட்ட 1729 என்னும் 
எண், புத்த்கத் த்்ப்பா்கவும், இக்்க்தயில 
ஏரா்மான புதிர்கத்ாடு நமக்குப் 
புது்மயான புரிதலுக்கும் வழி்காட்டுகிறைது. 
்காரல மாரக்சின் கபாதுவு்ட்மக் 
்கருத்திய்் உ்்கறியக் க்காண்டுத�ரக்்க 
எங்கலஸ் எப்படித் து்ண நின்றைாதரா, 
அப்படித்தான் ராமானுஜத்தின் ்கணித 
அறி்வ உ்்கறியச் க�யதவர ஹாரடி. 
ஆயிஷா ்க்தயில ஒரு சிறுமி்ய மட்டும் 
உ்வவிட்ட இக்்க்தயாசிரியர, 1729 
நாவலில 27 குழந்த்க்்  முக்கியப் பாத்திரங்க்ா்க 
உ்வவிட்டு இருக்கிறைார.

இநத நாவலில வரும் 27 குழந்த்களுதம புறறுதநாயால 
பாதிக்்கப்பட்டு இவர்களு்டய கபறதறைார்களின் கபாரு்ாதாரச் 
சூழலில இக்குழந்த்க்்ப் பராமரிக்்க முடியாததால 
பராமரிப்பு ் மயத்தில இருக்கிறைார்கள். ஒவகவாரு குழந்தயும்  
மரணத்்த தநாக்கி நடப்பவர்கள்.  ஒவகவாரு வ்்கயான 
மரணத்ததாடு தபாராடிக்க்காண்டு இருப்பவர்கள். குழந்த 
பராமரிக்கும் உதவியா்ரான மிஸ்டர எக்ஸ் மூ்ம் இக்்க்த 
க�ால்ப்பட்டுள்்து.

இநத நாவலின்  நாய்கன் �ரண் (இக்்க்த கதாடஙகும் 
முன்தப இறைநதுவிடுகிறைான்) என்கிறை ் பயன். எண்்கத்ாடு 
வி்்யாடுபவன். இநத வி்்யாட்்ட மீதி உள்் 26 
தபருக்கும் ்கறறுத் தருகிறைான். எண்்கள் வி்்யாட்டின் 
மூ்ம் தங்கள் தநா்யயும், தநாயினால ஏறபடும் வலி்யயும் 
மறைநது அ்னத்்தயும் எண்்களின் வழிதய புரிநது வாழப் 
பழகிக்க்காள்கிறைார்கள் அநதக் குழந்த்கள். 

�ரண், தனக்குப் கபறதறைார்க்ால க்காடுக்்கப்பட்ட 
மடிக்்கணிணி உதவியுடன் 1729.்காம் என்கிறை வ்்த்த்த்்த 
உருவாக்குகிறைான். வி்ரவில அது உ்்கப்பு்கழ்கபறறை 
வ்்த்த்மாகிறைது ஆனால அ்த யார நடத்துகிறைார்கள் 
என்பது அநத 27 தப்ரத் தவிர தவறு யாருக்குதம கதரியாது.

பராமரிப்பு இல்த்தில வாரம் ஒருநாள் நம்பிக்்்க வட்டம் 
என்கிறை கூட்டம் நடக்கும். அதில அ்னத்துக் குழந்த்களும் 
்க்நது க்காள்வார்கள். அவர்களின் எண்ணிக்்்க கு்றையாமல 
இருநத்மக்கு நன்றி கூறுவார்கள்.

இநதப் பராமரிப்பு இல்த்திறகுப் கபயர ் வக்்க்ாம் என 
ஒரு தீரமானம் அஙத்க க்காண்டுவநததபாது, அ்னவரும் 
ஒருமித்த குரலில 1729.com எனப் கபயர ் வக்்க்ாம் எனச் 
க�ாலலிய தபாதுதான், மிஸ்டர எக்ஸ் ஆச்�ரியத்திலும் 
அதிரச்சியிலும் ஆழ்நதுதபானார. மிஸ்டர எக்ஸ் பராமரிப்புப் 

இக்ைாஸ் உசேன்
பணிக்கு வநது ஆறுமாத ்கா்ம் 
ஆனாலும், இன்றுதான் 1729 என்கிறை 
உ்்கப் பு்கழ்கபறறை ்கணிதப் புதிர 
வ்்த்த்த்்த நடத்துபவர்கள் நம் 
பிள்்்்கள் என அறிநதுக்காள்கிறைார.

இநதியாவில ஆண்டு ஒன்றிறகு 70 ஆயிரம் 
புதிய புறறுதநாயக் குழந்த்கள் அ்டயா்ம் 
்காணப்படுகின்றைன. தினநததாறும் 300 
குழந்த்கள் புறறுதநாய பாதிப்பால 
இறைக்கிறைார்கள். இப்படி அதி்க்வு இறைப்புக்கு 
நம்நாட்டில மருத்துவ வ�தி மி்கவும் 
கு்றைவா்க உள்்தத முக்கியக்்காரணம்.

புறறுதநாய வருவதறகு நாம் பு்்கபிடிக்்க 
தவண்டிய அவசியமில்் நம் அருகில 
ஒருவர பு்்கத்தாத் தபாதும், அது 
தந்தயா்கக் கூட இருக்்க்ாம் என ஒரு 
குழந் த க�ாலவதும், இநதக் குழந் த்க ப்் 
பராமரித்துப் பாது்காக்்க நிதியுதவி திரட்ட 
என, தன் வாழ்க்்்க்ய  இநத ் மயத்திற்கா்க 
அரப்பணித்த மருத்துவர மிஸ்டர ஒய, 
அவரு்டய ்கடநத ்கா்த் துயரங்கள் 
எனப் ப் இடங்களில  ்கண்்களில நீர 
தி்ரயிட வாசிக்்க தநரகிறைது. நாவலில 

க�ால்ப்பட்ட இநதப் பச்சி்ம் குழந்த்களின் தநாயும் 
வறு்மயும் க்காண்ட வாழ்க்்்க்ய, நாம் அ்டயாறு 
புறறுதநாய மருத்துவம்னவில பாரக்்க்ாம்.

மருத்துவர மிஸ்டர இ�ட்-இன் முயறசியால ஒரு தனியார 
அ்மப்பு,  புறறுதநாயால பாதிக்்கப்பட்ட குழந்த்களின் 
்கணித ஆறறை்்க் ்கண்டு ஒவகவாரு குழந்தக்கும் 30ஆயிரம் 
ரூபாய தருவதா்கவும், அநதப் பணத்தில  அக்குழந்த்களுக்கு 
விருப்பப்பட்ட்த வாஙகிக்க்காள்்்ாம் எனவும் அறிவித்ததபாது 
அநத 26 குழந்த்களும் இ்ணநது ஒரு முடிகவடுத்தார்கள்.

தங்களுக்குக் க்காடுத்த பணத்்த கமாத்தமாக்கி கடலடா 
மாவட்டத்தில புயல தாக்கி முறறிலும் சிதி்ம்டநத ஒரு 
பள்ளி்யப் புனர்மக்்க அநத நிதி்யக் க்காடுப்பார்கள். 
இநதக் குழந்த்களின் அறிவும் வலியும் தியா்கமும் நாவல 
முழுக்்க நம்்மச் சிலிரக்்க்வக்கும். இறுதியா்க, குழந்த்களின் 
நிதியால ்கட்டப்பட்ட பள்ளி்யத் திறைநது்வக்்க 26 
குழந்த்களும் வரதவண்டும்  என ஒரு தவண்டுத்காள் 
வரும்.

அதறகு மருத்துவர்கள் ஒப்புக்க்காள்் மாட்டார்கள். 
தவண்டுகமன்றைால மூன்று நான்கு தபர க�ல்்ாம் என 
மருத்துவர க�ாலலும்தபாது அக்குழந்த்கள் க�ன்றைால 
கமாத்தமா்கத்தான் க�லதவாம், இல்்கயன்றைால நாங்கள் 
க�ல்மாட்தடாம் என முடிகவடுக்்க, இநதக் குழந்த்கள் 
க்காடுத்த நிதியால ்கட்டப்பட்ட பள்ளி்ய இக்குழந்த்கத் 
திறைநது்வத்தார்க்ா..?  

இப்பள்ளி்யத் திறைநது்வக்்கக் குழந்த்கள்  வரும்தபாது  
ஓர இன்ப அதிரச்சி தர்ாம் என எண்ணியிருக்கும் மாவட்ட 
ஆட்சியரின் ்கனவு நி்றைதவறியதா..? என நாவல முழுக்்கத் 
தன் எழுத்தாளு்மயால குழந்த்கத்ாடு பயணிக்்க 
்வத்துள்் ஆயிஷா இரா. நடரா�ன் அவர்களுக்கு நம் 
நன்றி்கள் ப். வாசிக்்க மட்டுமல்ாது, வாழ்க்்்கக்கும் 
சிறைநத வழி்காட்டியா்க இநநாவல அ்மநதிருக்கிறைது.

1729 நூல்  
அறிமுகம்


