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''90 வயﬦதான்... சா菂�க்க ேவண்羂�ய ﷲஇன்
ம்
நிைறயதான்!''  ெநऀழ் ऀறார் டாக்டர் சாந் தா
#CelebrateWomen #VikatanExclusive

ற் ȿேநாய்
மȺத்ﷲவத்
ﷲைறக் ऀத்
தன்
வாழ் ந ாைள
அர்ப்பணித்தவர்,
அைடயார்
ற் ȿேநாய்
மȺத்ﷲவமைனϻன் தைலவர் டாக் டர் சாந் தா. 'மகேசேச' ֢Ⱥﷲ, 'பத்ம 'ݐ, 'பத்ம
ஷண்', 'பத்ம ֢ ஷண்' என
இந் 菂�யா֢ன் உயரிய பல ֢Ⱥﷲக͜க் ऀச் ெசாந் தக் க ாரர். உலக ﬦகாதார நிȿவனத்菂�ன் ஆேலாசைனக் ऀӶ
உȿப் னர். நம் சம காலத்菂�ன் சாதைனப் ெபண்மணிகளில் Ϲக் ऀயமான Ϲன்ேனா羂�.
"90 வயﬦதான் ஆऀﷲ... சா菂�க் க
அ‴ऀϹைறȸட ம் , ன்னைகȸட

ேவண்羂�யﷲ
ம் ேபச ஆரம்

இன் ம் நிைறயதான்
த்தார் டாக் டர் சாந் தா.

இȺக் ऀ"

என்ȿ

எளிைமயான

'' றந்  ﷲவளர்ந் தெதல் லாம் ெசன்ைனϻலதான். ஓைலக் ۿைரயால் ேவயப்பட்ட, அ羂�ப்பைட வச菂�கள் ۿட
இல் லாத, மϻலாப் ர், ேதﬤய ெபண்கள் ேமல் நிைலப் பள் ளிϻல ப羂�ச்ேசன். அப்ேபா எல் ேலாைரȸம் ேபால,
எனக் ऀம் ﬦதந் 菂�ர உணர் ׅநிைறயேவ இȺந் ﷲச்ﬦ. எங் க பள் ளிϻன் Ϲதல் வர் ெசல் லம் . அவங் கऀட்டதான்
நிைறய நல் ஒӶக் க ங் கைளக் கத்ﷲக் ऀட்ேடன். அந் தக் காலகட்டத்ﷲல ெபண்க͜க் ऀ கல் ֢ ऀைடக் ऀறﷲ
ெராம் பக் கஷ்டம் . கல் ֢ கற் ற ெபண்கள் பலȺம் அைத பயன்ப�த்菂�க் க ாம, கல் யாணம் , ऀ�ம் பம் ,
ऀழந் ை தகள்
இȺந் ﷲட்டாங் க. அதனால ெபண்கள் ப羂�ச்ச ப羂�ப் க் ऀ அர்த்தம் இல் லாமப் ேபாϻ�ச்ேசன் ,
அப்ேபா நான் பல நாட்க ள் ேவதைனப்பட்டﷲண்�. அப்ேபாதான் т�ர்க் க மான ஒȺ Ϲ羂�ெவ�த்ேதன்" என
மȺத்ﷲவராக ஆவதற் ऀத் தன்ைன தயார்ப�த்菂�க்ெகாண்ட தȺணத்ை த நிைனۿׅர்ऀறார்.
"நாம ப羂�ச் ﬦமக் க ͜க் ऀ ேசைவ ெசய் ய‴ம் , இந் தப்
ற֢ϻல் ஆக் க ப் ர்வமான ﬤல காரியங் கைளச்
ெசய் ய‴ம் என்ற உȿ菂� வந் தﷲ. டாக் டராக‴ம்
Ϲ羂�ெவ�த்ேதன். ெசன்ைன மȺத்ﷲவக் கல் ͚ரிϻல ப羂�ச்ﬦ,
1949ல் டாக் டர் பட்டம் வாங் ऀேனன். அ�த்ﷲ, ெசன்ைன எӶம் ர், ெபண்கள் , ऀழந் ை தகள் நல மȺத்ﷲவக்
கல் ͚ரிϻல
.ׇ.ஓ மற் ȿம் எம் .羂�
ெரண்� Ϲﷲநிைலப் பட்டங் கள் வாங் ऀேனன். பப்ளிக் சர்ֺஸ் க ஷன்
Ϻலமாக ேதர்ׅெசய் யப்பட்�, அேத மȺத்ﷲவமைனϻல் ﬤல காலம் மȺத்ﷲவராகப் பணி ரிந் ேதன்.
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டாக் டர் Ϲத்ﷲலட்ﬦ
ெரட்羂� அம் மா பல கஷ்டமான ﬧழ் ந ிைலகைளக் கடந் ֢' ﷲமன்'ஸ்
இந் 菂�யன்
அேசாٚேயஷன் ேகன்சர் ரி͘ஃப் பண்ட்' வாϻலாக நி菂� 菂�ரட்羂�, அைடயாȿ ேகன்சர் இன்ஸ்羂�ட்ȹட்ைட
ஆரம் ச்சாங் க. அப்ேபா அெமரிக் க ாׅல இȺந் த அவர ﷲமகன் டாக் டர் ऀȺஷ்ணϺர்த்菂�ைய வரவைழச்ﬦ
ேகன்சர் இன்ஸ்羂�ட்ȹட்羂�ன் தைலைமப் ெபாȿப்ைப கவனிக் க ெவச்சேதா�, 菂�தாக மȺத்ﷲவர்கள் ேவ‴ம்
ெசால் ɁϻȺந் தாங் க. அந் த 1955ம் ஆண்�தான் இந் த நிȿவனத்ﷲல நா ம் ஒȺ அங் கமாகச் ேசர்ந் ேதன். அப்ேபா
டாக் டர் ऀȺஷ்ணϺர்த்菂�, நான், ெரண்� ெச֢Ɂயர்கள் , ஒȺ ெடக் ன؞
ீ
யன் உள் ளிட்ட 10 ேபர்தான் ேவைல
ெசஞ் ேசாம் . ேநாயாளிக͜க் ऀ Ϲத்ﷲலட் ﬦஅம் மா ֺட்�ல இȺந் ﷲதான் சாப்பா� வȺம் .
அந் தக்
காலகட்டத்ﷲல,
ேகன்சைரக்
ऀணப்ப�த்தேவ
Ϲ羂�யாﷲ,
இந் ேநாய்
வந் தவங் க
இறந் ﷲ
ேபாϻ�வாங் கங் ऀற மா菂�ரியான அச்சம் மக் க ள் ऀட்ட இȺந் ﷲச்ﬦ. அைதெயல் லாம் ேபாக் ऀ, இந் ேநாையக்
ऀணப்ப�த்菂�, ேகன்சர் ேநாயாளிகள் வாழ் க் ை கைய மऀழ் சﬤ
் ேயா� கϾக் க Ϲ羂�ȸம்
நிȻ த்ﷲக்
காட்羂�ேனாம் . அﷲக் க ாக அப்ேபா நாங் க எ�த்ﷲக் ऀட்ட Ϲயற்  ﬤக͜ம் , கஷ்டங் க͜ம் ெராம் பேவ அ菂�கம் .
இப்ேபா மȺத்ﷲவமைன, ஆராய் சﬤ
் யகம் , கல் ͚ரி என அைடயாȿ ேகன்சர் இன்ஸ்羂�ட்ȹட் ֢Ⱥட்சமா
வளர்ந் 菂�Ⱥக் ऀ. ஏைழக͜க் ऀ இலவச மȺத்ﷲவம் என்ற எங் க மȺத்ﷲவமைனϻன் ேநாக் க த்ேதாட, அைர
ற் றாண்�க் ऀம் ேமலாக
ற் ȿேநாயாளிகைள ऀணப்ப�த்菂�ட்� வர்ேறாம் '' எ ம் டாக் டர் சாந் தா, 62
வȺடங் களாக இம் மȺத்ﷲவமைனϻல் தன்ைன அர்ப்பணித் ﷲவȺऀறார்.

"1984ல் எனக் ऀ ऀைடச்ச அைடயாȿ ேகன்சர் இன்ஸ்羂�ட்ȹட்羂�ன் தைலைமப் ெபாȿப்ைப, அைனத்ﷲ
ஊϾயர்களின் ஒத்ﷲைழப்ேபாட இன்ைனக் ऀ வைரக் ऀம் கண்‴ம் கȺத்ﷲமா கவ ச்ﬦட்� வர்ேறன். என்ேனாட
62 வȺடப் பங் களிப் என்பﬤ ﷲȽயﷲதான். நிȿவனம் ஆரம் க் க ப்பட்ட நாள் ல இȺந்  ﷲஇப்ேபா வைரக் ऀம் இங் க
ேவைல ெசய் த, ேவைல ெசய் ﷲட்� இȺக் ऀற அைனவரின் ۿட்� Ϲயற்  ﬤதான் ஒட்�ெமாத்த வளர்ச் ﬤக் ऀம்
காரணம் . அதனால, இந் த சாதைனக் ऀ என்ைனக் காரணமா யார் ெசான்னா͙ம் ஏத்ﷲக் க ேவ மாட்ேடன். தனி
ஒȺவர் இவ் வள ׅெபரிய ெவற் Ƚக் ऀக் காரணமா இȺக் ऀற ﷲஎன்பﷲ, எனக் ऀத் ெதரிஞ்  ﬦசாத்菂�ய ல் ைல.
நா ம் ஒȺ ஊϾயர்தான். என்ைனப் ேபால இங் க
ற் ȿக் க ணக் க ான ஊϾயர்கள் தன்னலம் பார்க் க ாம,
மȺத்ﷲவம் ங் ऀற வார்த்ை தக் ऀ உண்ைமயான ெபாȺள் ப�ம் ப羂�யாக ேசைவ ெசய் றாங் க. அந் த ேசைவக் ऀதான்
மக் க ள் இந் த நிȿவனத்ை த ம菂�க் ऀறாங் க'' என்றவர்....
''நாங் க நிȿவனம் ெதாடங் ऀனப்ேபா ற் ȿேநாய் மரணங் கைளத் த�க் ऀற ﷲசவாலாத்தான் இȺந் தﷲ. இப்ேபா
ற் ȿேநாய் பா菂�ப் ள் ள 65 சத֢ऀதக் ऀழந் ை தகள் உள் ளிட்ட ெபரியவர்கள் ெபȺம் பாலாேனார் ϹӶைமயா
ऀணமைடஞ்  ﬦேபாறாங் க. ேம͙ம் , இப்ேபா ற் ȿேநாையȸம் மற் ȿெமாȺ ேநாயா அச்ச ன்Ƚ எ菂�ர்ெகாண்�,
லட்சக் க ணக் க ாேனார் Ϲைறயான ऀﬤச்ை சையப் ெபற் ȿ, வாழ் க் ை கைய இனிேத கϾக் ऀறைதப் பார்த்ﷲ
மऀழ் சﬤ
் யைடஞ் ﬦட்� இȺக் ேகன்.
அேத சமயம் , ேவைலப்ப͜வால் உடல் நிைலையக் கவனிச்ﬦக் க ாம, இயற் ை க உணׅகைளத் த֢ர்த்ﷲ, ﷲரித
உணׅகள் பக் க ம் 菂�Ⱥம்
பலȺம் இன்ைனக் ऀ
ற் ȿேநாய் க் ऀ ஆட்ப�வைத நிைனச்ﬦம் , ऀ�ம் பத்ை தக்
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கவனிச்ﬦட்� ெபண்கள் பலȺம் தங் கேளாட உடல் நிைலக் ऀப் ேபா菂�ய Ϲக் ऀயத்ﷲவம் ெகா�க் க ாம
உடல் நிைலப் பா菂�ப் க͜க் ऀ உள் ளாऀறைத நிைனச்ﬦம் 菂�னம் 菂�னம் வȺத்தப்ப�ேறன். அதனால எல் ேலாȺம்
தங் கேளாட உணׅ, உடல் நிைல ேமல ேபா菂�ய அக் க ைற ெச͙த்த‴ம் . ற் ȿேநாய் உள் ளிட்ட எந் த ேநாையȸம்
வர֢டாம͙ம் , வந் தால் ஆரம் பக் கட்டத்ﷲலேய அைத ऀணப்ப�த்菂�ȸம் மऀழ் சﬤ
் யா வாழ‴ம் என்பேத
என்ேனாட ஆைச" என்பவர், வேயா菂�கத்菂�͙ம் இளைமத் ﷲ羂�ப் டன் ேவைல ெசய் ȸம் ரகﬤயத்ை தக் ேகட்டﷲம்
ன்னைகக் ऀறார்.
"நாம நிைனச்சﷲல எவ் வளேவா ֢ஷயங் கைளச் ெசய் ய Ϲ羂�யைலேய, இன் ம் ெசய் யேவண்羂�ய ֢ஷயங் கள்
நிைறய இȺக் ேகன் தான் நிைனச்ﬦட்� இȺக் ேகன். எல் லாம் கடׅள் அȺள் . என்ைன எவ் ேளா நாள் இந் த
ϻல் மக் க ͜க் ऀச் ேசைவ ெசய் ய‴ம்
கடׅள் பணிக் ऀறாேரா, அﷲவைரக் ऀம் என்ேனாட மȺத்ﷲவச்
ேசைவ தைடϻன்Ƚ ெதாடȺம் . எனக் ऀப்
றऀம் , இந் த இன்ஸ்羂�ட்ȹட்ைட இன்ெனாȺத்தர் தைலைம ஏற் ȿ
ﬤறப்பா ெசய் யத்தான் ேபாறாங் க. அதனால இந் த நிȿவனத்菂�ன் ேநாக் க ப்ப羂�, இனி வȺம் எல் லாக்
காலங் கள் லȸம் எங் கள் பணி ெதாடȺம் !"
அவர் Ϲகத்菂�ல் இȺக் ऀம் Ϲﷲைமக் ேகா�கள் ஒவ் ெவான்ȿம் ,
அத்菂�யாயங் கள் !

ற் ȿேநாய் மȺத்ﷲவ வரலாற் Ƚன் Ϲக் ऀய

இைதப் ப羂�க் க ைலனா ப羂�ச் ﬤȺங் க ப்ளஸ
ீ ்

‘சேமாசா... ேவண்டேவ ேவண்டாம் !’ மȺத்ﷲவம் ெசால் ͙ம் காரணங் கள்
உலகெமங் ऀம்
ரபலான உணׅப்ெபாȺளாऀ֢ட்டﷲ, சேமாசா. ஒவ் ேவார் இடத்菂�͙ம் ஒȺ ﬦைவ. ﬦைவத்ﷲ
மऀழலாம் தான். அதற் ऀ Ϲன்னர், இ ﷲஆேராக் ऀயமானﷲதானா எனத் ெதரிந் ﷲெகாள் ேவாம் ! What are the advantages
and disadvantages of eating a samosa by doctor Says
 ऀ.ஆனந் தராஜ்
View Comments Post Comment

இ ﷲெதாடர்பா ேவற என்னலாம் நடந் 菂�Ⱥக்ऀ

ெதரிஞ் ﬦக்கலாமா?
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நாள் ϹӶவﷲம் ֺ羂�ேயா ெபண்கள்
ைலவ் ...
ெபண்கைள ﬦகாதாரம் !
content)
ெகாண்டா�ம்
ஃேபஸ் க் ..!
#SheMeansBusiness #womensday

வாய் வϾச் அன் ன்
ﷲளிகள்
(sponsored தȺֺர்களா
அவள்
தாகத்ﷲக் ऀம்
菂�யாகத்ﷲக் ऀம் ?!
#CelebrateWomen

ேவ͙
நாச் ﬤயார்
வா͜க் ऀம்
சேராׇனி
நாȸ�֢ன்
நாற் க ாɁக் ऀம்
என்ன
ெதாடர் ? #CelebrateWomen
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