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''90  வயםதான்...  சா菂�க்க  ேவண்羂�யهللا  இன் ம்
நிைறயதான்!''    ெநऀழ்ऀறார்  டாக்டர்  சாந்தா
#CelebrateWomen #VikatanExclusive

 ற்ȿேநாய்  மȺத்هللاவத்   ைறக்ऀத்هللا தன்  வாழ்நாைள  அரப்்பணித்தவர,்  அைடயார ்  ற்ȿேநாய்
மȺத்هللاவமைனϻன் தைலவர ்டாக்டர ்சாந்தா.  'மகேசேச' ֢Ⱥهللا,  'பத்மݐ',  'பத்ம  ஷண்',  'பத்ம ֢ ஷண்' என
இந்菂�யா֢ன் உயரிய  பல ֢Ⱥهللاக͜க்ऀச ் ெசாந்தக்காரர.் உலக םகாதார  நிȿவனத்菂�ன் ஆேலாசைனக் ऀӶ
உȿப் னர.் நம் சம காலத்菂�ன் சாதைனப் ெபண்மணிகளில் Ϲக்ऀயமான Ϲன்ேனா羂�.  

"90  வயםதான்  ஆऀهللا...  சா菂�க்க  ேவண்羂�யهللا  இன் ம்  நிைறயதான்  இȺக்ऀ"  என்ȿ  எளிைமயான
அ‴ऀϹைறȸட ம்,  ன்னைகȸட ம் ேபச ஆரம் த்தார ்டாக்டர ்சாந்தா.

'' றந்هللا  வளரந்்தெதல்லாம்  ெசன்ைனϻலதான்.  ஓைலக்   ைரயால்ۿ ேவயப்படட்,  அ羂�ப்பைட  வச菂�கள்ۿட
இல்லாத,  மϻலாப் ர,்  ேதכய  ெபண்கள்  ேமல்நிைலப்  பள்ளிϻல  ப羂�சே்சன்.  அப்ேபா  எல்ேலாைரȸம்ேபால,
எனக்ऀம்   தந்菂�ரם உணர்ׅ   நிைறயேவ  இȺந்هللاச்ם.  எங்க  பள்ளிϻன்  Ϲதல்வர ் ெசல்லம்.  அவங்கऀடட்தான்
நிைறய  நல்  ஒӶக்கங்கைளக்  கத்هللاக்ऀடே்டன்.  அந்தக்  காலகடட்த்هللاல  ெபண்க͜க்ऀ  கல்֢  ऀைடக்ऀறهللا
ெராம்பக்  கஷ்டம்.  கல்֢  கற்ற  ெபண்கள்  பலȺம்  அைத  பயன்ப��த்菂�க்காம,  கல்யாணம்,  ऀ��ம்பம்,
ऀழந்ைதகள்  இȺந்هللاடட்ாங்க. அதனால ெபண்கள்  ப羂�சச்  ப羂�ப் க்ऀ அரத்்தம் இல்லாமப்  ேபாϻ��சே்சன் ,
அப்ேபா  நான்  பல  நாடக்ள்  ேவதைனப்படட்هللاண்��.  அப்ேபாதான்  т�ரக்்கமான  ஒȺ  Ϲ羂�ெவ��த்ேதன்"  என
மȺத்هللاவராக ஆவதற்ऀத் தன்ைன தயாரப்��த்菂�க்ெகாண்ட தȺணத்ைத நிைனׅۿர்ऀ றார.் 

"நாம  ப羂�ச்ם  மக்க͜க்ऀ  ேசைவ  ெசய்ய‴ம்,  இந்தப்   ற֢ϻல்  ஆக்கப் ரவ்மான   லכ காரியங்கைளச்
ெசய்ய‴ம் என்ற உȿ菂� வந்தهللا. டாக்டராக‴ம்  Ϲ羂�ெவ��த்ேதன். ெசன்ைன மȺத்هللاவக் கல்͚ரிϻல ப羂�ச்ם,
1949ல்  டாக்டர ் படட்ம்  வாங்ऀேனன்.  அ��த்هللا,  ெசன்ைன  எӶம் ர,்  ெபண்கள்,  ऀழந்ைதகள்  நல    மȺத்هللاவக்
கல்͚ரிϻல  .ׇ.ஓ  மற்ȿம்  எம்.羂�   ெரண்�� Ϲهللاநிைலப்  படட்ங்கள் வாங்ऀேனன்.  பப்ளிக்  சர்ֺ ஸ்  க ஷன்
Ϻலமாக ேதர்ׅ ெசய்யப்பட�்�, அேத மȺத்هللاவமைனϻல் כல காலம் மȺத்هللاவராகப் பணி ரிந்ேதன். 
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டாக்டர ் Ϲத்هللاலட்ם   ெரட羂்�  அம்மா  பல  கஷ்டமான   ழ்நிைலகைளக்ר கடந்هللا  '֢மன்'ஸ்  இந்菂�யன்
அேசாٚேயஷன்  ேகன்சர ் ரி͘ஃப்  பண்ட'்  வாϻலாக  நி菂�  菂�ரட羂்�,  அைடயாȿ  ேகன்சர ் இன்ஸ்羂�டȹ்டை்ட
ஆரம் சச்ாங்க.  அப்ேபா  அெமரிக்காׅல  இȺந்த  அவரهللا  மகன்  டாக்டர ் ऀȺஷ்ணϺரத்்菂�ைய  வரவைழச்ם
ேகன்சர ்இன்ஸ்羂�டȹ்ட羂்�ன் தைலைமப் ெபாȿப்ைப கவனிக்க ெவசச்ேதா��,  菂�தாக மȺத்هللاவரக்ள் ேவ‴ம் 
ெசால்ɁϻȺந்தாங்க. அந்த 1955ம் ஆண்��தான் இந்த நிȿவனத்هللاல நா ம் ஒȺ அங்கமாகச ்ேசரந்்ேதன். அப்ேபா
டாக்டர ் ऀȺஷ்ணϺரத்்菂�,  நான்,  ெரண்��  ெச֢Ɂயரக்ள்,  ஒȺ  ெடக்னீ؞யன்  உள்ளிடட்  10  ேபரத்ான்  ேவைல
ெசஞ்ேசாம். ேநாயாளிக͜க்ऀ Ϲத்هللاலட்ם  அம்மா ֺட�்�ல இȺந்هللاதான் சாப்பா�� வȺம். 

அந்தக்  காலகடட்த்هللاல,  ேகன்சைரக்  ऀணப்ப��த்தேவ  Ϲ羂�யாهللا,  இந்ேநாய்  வந்தவங்க  இறந்هللا
ேபாϻ��வாங்கங்ऀற  மா菂�ரியான  அசச்ம்  மக்கள்ऀடட்  இȺந்هللاச்ם.  அைதெயல்லாம்  ேபாக்ऀ,  இந்ேநாையக்
ऀணப்ப��த்菂�,  ேகன்சர ் ேநாயாளிகள்  வாழ்க்ைகைய  மऀழ்ச்כேயா��  கϾக்க  Ϲ羂�ȸம்   நிȻ த்هللاக்
காட羂்�ேனாம்.  அهللاக்காக  அப்ேபா  நாங்க  எ��த்هللاக்ऀடட்  Ϲயற்כக͜ம்,  கஷ்டங்க͜ம்  ெராம்பேவ  அ菂�கம்.
இப்ேபா  மȺத்هللاவமைன,  ஆராய்ச்כயகம்,  கல்͚ரி  என  அைடயாȿ  ேகன்சர ் இன்ஸ்羂�டȹ்ட ் ֢Ⱥடச்மா
வளரந்்菂�Ⱥக்ऀ.  ஏைழக͜க்ऀ  இலவச  மȺத்هللاவம்  என்ற  எங்க  மȺத்هللاவமைனϻன்  ேநாக்கத்ேதாட,  அைர
 ற்றாண்��க்ऀம்  ேமலாக     ற்ȿேநாயாளிகைள  ऀணப்ப��த்菂�ட�்�  வரே்றாம்''  எ ம்  டாக்டர ் சாந்தா,  62
வȺடங்களாக இம்மȺத்هللاவமைனϻல் தன்ைன அரப்்பணித்هللا வȺऀறார.் 

"1984ல்  எனக்ऀ  ऀைடசச்  அைடயாȿ  ேகன்சர ் இன்ஸ்羂�டȹ்ட羂்�ன்  தைலைமப்  ெபாȿப்ைப,  அைனத்هللا
ஊϾயரக்ளின் ஒத்هللاைழப்ேபாட இன்ைனக்ऀ வைரக்ऀம் கண்‴ம் கȺத்هللاமா கவ ச்םட�்� வரே்றன். என்ேனாட
62 வȺடப் பங்களிப்  என்பכ هللاȽயهللاதான். நிȿவனம் ஆரம் க்கப்படட் நாள்ல இȺந்هللا இப்ேபா வைரக்ऀம் இங்க
ேவைல  ெசய்த,  ேவைல  ெசய்هللاட�்�  இȺக்ऀற  அைனவரின்   �ட�்ۿ Ϲயற்כதான்  ஒட�்�ெமாத்த  வளரச்்כக்ऀம்
காரணம். அதனால, இந்த சாதைனக்ऀ என்ைனக் காரணமா யார ்ெசான்னா͙ம் ஏத்هللاக்கேவ மாடே்டன். தனி
ஒȺவர ் இவ்வளׅ  ெபரிய  ெவற்Ƚக்ऀக்  காரணமா  இȺக்ऀறهللا  என்பهللا,  எனக்ऀத்  ெதரிஞ்ם  சாத்菂�ய ல்ைல.
நா ம்  ஒȺ  ஊϾயரத்ான்.  என்ைனப்  ேபால  இங்க   ற்ȿக்கணக்கான  ஊϾயரக்ள்  தன்னலம்  பாரக்்காம,
மȺத்هللاவம்ங்ऀற வாரத்்ைதக்ऀ உண்ைமயான ெபாȺள்ப��ம் ப羂�யாக ேசைவ ெசய்றாங்க. அந்த ேசைவக்ऀதான்
மக்கள் இந்த நிȿவனத்ைத ம菂�க்ऀறாங்க'' என்றவர.்...
 
''நாங்க நிȿவனம் ெதாடங்ऀனப்ேபா  ற்ȿேநாய் மரணங்கைளத் த��க்ऀறهللا சவாலாத்தான் இȺந்தهللا. இப்ேபா
 ற்ȿேநாய்  பா菂�ப் ள்ள  65  சத֢ऀதக்  ऀழந்ைதகள்  உள்ளிடட்  ெபரியவரக்ள்  ெபȺம்பாலாேனார ் ϹӶைமயா
ऀணமைடஞ்ם ேபாறாங்க. ேம͙ம், இப்ேபா  ற்ȿேநாையȸம் மற்ȿெமாȺ ேநாயா அசச் ன்Ƚ எ菂�ரெ்காண்��,
லடச்க்கணக்காேனார ் Ϲைறயான   சை்சையப்ऀכ ெபற்ȿ,  வாழ்க்ைகைய  இனிேத  கϾக்ऀறைதப்  பாரத்்هللا
மऀழ்ச்כயைடஞ்םட�்� இȺக்ேகன். 

அேத  சமயம்,  ேவைலப்ப͜வால் உடல்  நிைலையக்  கவனிச்םக்காம, இயற்ைக உணׅகைளத்  த֢ரத்்هللا ,هللاரித
உணׅகள்  பக்கம்  菂�Ⱥம்   பலȺம்  இன்ைனக்ऀ   ற்ȿேநாய்க்ऀ  ஆடப்��வைத  நிைனச்םம்,  ऀ��ம்பத்ைதக்
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கவனிச்םட�்�  ெபண்கள்  பலȺம்  தங்கேளாட  உடல்நிைலக்ऀப்  ேபா菂�ய  Ϲக்ऀயத்هللاவம்  ெகா��க்காம
உடல்நிைலப் பா菂�ப் க͜க்ऀ உள்ளாऀறைத நிைனச்םம் 菂�னம் 菂�னம் வȺத்தப்ப��ேறன். அதனால எல்ேலாȺம்
தங்கேளாட உணׅ, உடல்நிைல ேமல ேபா菂�ய அக்கைற ெச͙த்த‴ம்.  ற்ȿேநாய் உள்ளிடட் எந்த ேநாையȸம்
வர֢டாம͙ம்,  வந்தால்  ஆரம்பக்  கடட்த்هللاலேய  அைத  ऀணப்ப��த்菂�ȸம்  மऀழ்ச்כயா  வாழ‴ம்  என்பேத
என்ேனாட ஆைச" என்பவர,் வேயா菂�கத்菂�͙ம் இளைமத் هللا羂�ப் டன் ேவைல ெசய்ȸம் ரகכயத்ைதக் ேகடட்هللاம்
 ன்னைகக்ऀறார.்

"நாம நிைனசச்هللاல எவ்வளேவா ֢ஷயங்கைளச ்ெசய்ய Ϲ羂�யைலேய, இன் ம் ெசய்யேவண்羂�ய ֢ஷயங்கள்
நிைறய  இȺக்ேகன் தான்  நிைனச்םட�்�  இȺக்ேகன்.  எல்லாம்  கடׅள்  அȺள்.  என்ைன  எவ்ேளா  நாள்  இந்த
  ϻல்  மக்க͜க்ऀச ் ேசைவ  ெசய்ய‴ம்   கடׅள்  பணிக்ऀறாேரா,  அهللاவைரக்ऀம்  என்ேனாட  மȺத்هللاவச்
ேசைவ  தைடϻன்Ƚ  ெதாடȺம்.  எனக்ऀப்   றऀம்,  இந்த  இன்ஸ்羂�டȹ்டை்ட  இன்ெனாȺத்தர ் தைலைம  ஏற்ȿ
 றப்பாכ ெசய்யத்தான்  ேபாறாங்க.  அதனால  இந்த  நிȿவனத்菂�ன்  ேநாக்கப்ப羂�,  இனி  வȺம்  எல்லாக்
காலங்கள்லȸம் எங்கள் பணி ெதாடȺம்!" 

அவர ் Ϲகத்菂�ல்  இȺக்ऀம்  Ϲهللاைமக்  ேகா��கள்  ஒவ்ெவான்ȿம்,   ற்ȿேநாய்  மȺத்هللاவ  வரலாற்Ƚன்  Ϲக்ऀய
அத்菂�யாயங்கள்! 
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