
 

சாதாரணக் காய்ச்சலாக இருந்தால் கூட டாக்டரிடம் ஏழை எளிய மக்கள் மட்டுமல்ல, 
படித்தவர்கள் கூட ‘ஒரு ஊசி பபாடுங்க, டாக்டர்’ என்று பகட்கிற அளவுக்கு, ஊசிமீது ஒரு 
மூட நம்பிக்ழகபய வளர்ந்திருக்கிறது. 

அந்த ஊசிழயப் பயன்படுத்தி இந்திய மக்கழள பலிகடாக்களாக்கக் கூடிய ஆபத்தான சில 
பவழலகள் நடக்க ஆரம்பித்துள்ளன. 

டடல்லியில் உள்ளவரான வசுந்தரா என்பவர் முதல் குைந்ழத பிறந்ததும் அடுத்த 2 
வருடங்களுக்குள் மீண்டும் கர்ப்பமழடய விரும்பவில்ழல. டடல்லியின் பிரபலமான அரசு 
மருத்துவமழனயான ஆல் இந்தியா இன்ஸ்ட்டிட்யூட் ஆஃப் டமடிகல் சயன்சஸ் 
மருத்துவமழனயில் நவீன கருத்தழட மருந்து இருப்பதாகக் பகள்விப்பட்டார். 
‘பநாபரதிஸ்டடபரான் இனன் பதட்’ என்ற இந்த மருந்ழத ஊசி பபாட்டுக் டகாண்டால் மூன்று 
மாதங்களுக்கு கருத்தரிப்பு இராது என்று டாக்டர்கள் டசான்னார்கள். 

வசுந்தரா அந்த ஊசிழயப் பபாட்டுக் டகாண்டார். புதிய மருந்து என்று டசான்னார்கபள ஒழிய 
முதன்முழறயாக அழத வசுந்தராவிடம்தான் பசாதித்துப் பார்ப்பழத டாக்டர்கள் டதரிவிக்கபவ 
இல்ழல. அந்த மருந்தால் ஏற்படக்கூடிய 'ழசட் எபக்ட்ஸ்’ (பின் விழளவுகள்) பற்றியும் 
கூறவில்ழல. 

முதல் ஊசி பபாட்டதுபம வசுந்தராவின் மாதவிலக்கு பாதிக்கப்பட்டது. கடுழமயான வலி 
ஏற்பட்டது. 6 மாதம் ஆனதும் இந்த ஊசி இனிபமல் பவண்டாம் என்று வசுந்தரா டசான்ன 
பபாதும் டாக்டர்கள் விடவில்ழல. பரிபசாதழன நடந்தாக பவண்டுபம! வீட்டுக்கு நர்ழை 
அனுப்பி ஊசி பபாட்டார்கள். ஒரு வருட காலத்துக்கு வசுந்தராவுக்கு மாதவிலக்பக ஏற்படாமல் 
பபாய்விட்டது. அதன் பிறகு ஊசிழய நிறுத்தியதும் ஏற்பட்ட மாதவிலக்கு வசுந்தராழவ 
வலியில் துடிக்கழவத்தது. 

மருந்ழத நிறுத்திய பிறகும் மீண்டும் மாதவிலக்கு ஏற்பட்ட பிறகும் வசுந்தராவால் 
கர்ப்பமழடயமுடியாத நிழல ஏற்பட்டது. 



ஐந்து வருடம் கழித்து இப்பபாது கர்ப்பமுற்றுள்ள வசுந்தராவுக்கு குைந்ழத 
பாதிக்கப்பட்டதாகப் பிறக்கக்கூடிய ஆபத்து இருக்கிறது. அவரிடம் மருந்ழத முதன்முதலாக 
பசாதித்துப் பார்த்த டபரிய டாக்டர்கள் மருத்துமழனயில் இப்பபாது இல்ழல. பமல்நிழல 
ஆராய்ச்சிக்கு பவடறங்பகா பபாய்விட்டார்கள். 

இது பபால், டபாதுமக்களிடம் டதரிவிக்காமல் அவர்கள் மீது புது மருந்துகழள பசாதழன 
டசய்து பார்க்கும் டகாடுழம இந்தியாவில் சகஜமாக நடக்கிறது. வசுந்தரா நிகழ்ச்சி அதில் 
ஒன்று. 

இப்படிப்பட்ட ஆபத்தான நிழலயில், ராஜீவ் காந்தியின் அரசாங்கம் அடமரிக்க அரசுடன் 
ஊசிமருந்து பசாதழன பற்றி நான்கு மாதங்களுக்கு முன்பு ஒரு ஒப்பந்தம் பபாட்டிருப்பது 
பமலும் நிழலழமழய ஆபத்தாக்கியிருக்கிறது. 

இந்த ஒப்பந்தப்படி அடமரிக்க விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிக்கும் புதிய ஊசி மருந்துகழளப் 
பற்றிய ஆராய்ச்சியில் இந்திய விஞ்ஞானிகளும் கலந்து டகாள்ள 9 பகாடி 36 லட்சம் 
ரூபாய்கழள அடமரிக்கா இந்தியாவுக்குத் தருகிறது. சட்டடன்று பகட்டால், நமக்கு லாபம் 
மாதிரி டதரியலாம். ஆனால் அசலான நிழல இதுதான். அடமரிக்க விஞ்ஞானிகள் 
கண்டுபிடிக்கும் ஊசி மருந்ழத இந்தியாவில் பசாதித்துப் பார்க்கும் பணியில் இந்திய 
விஞ்ஞானிகள் ஈடுபடுவார்கள். இந்த பசாதழனயில் டதரியவரும் தகவல்கழள இரு தரப்பும் 
பகிர்ந்து டகாள்வார்கள். 

இதில் இரண்டு ஆபத்துக்கள் இருக்கின்றன. முதல் ஆபத்து வசுந்தராவுக்கு ஏற்பட்ட நிழலழம 
பபான்றது. டபாதுமக்களுக்களுக்குத் டதரியாமல் அவர்கள் மீது புது ஊசி மருந்துகழள 
பசாதிப்பது அபயாக்கியத்தனம். இரண்டாவது ஆபத்து மிகப் டபரிய ஆபத்து. ஊசி 
மருந்துகழள இந்தியாவின் பல்பவறு பகுதி மக்கள் மீது பசாதித்துப் பார்த்த பிறகு டதரியவரும் 
தகவல்களில் முக்கியமானழவ உண்டு. இந்தியர்களின் ரத்த வழக, பநாய் எதிர்ப்பு சக்தி, 
எந்டதந்த கிருமிகழள எதிர்க்கும் பலம் உள்ளது. எந்டதந்த கிருமிகழள எதிர்க்கும் பலம் 
இல்ழல. என்ற அடிப்பழட தகவல்கபள இழவ. ஒன்பது பகாடி ரூபாய் டசலவில் நடத்தும் 
பசாதழனகளில் கிழடக்கும் இந்த மாதிரி தகவல்களிலிருந்து, இந்தியாவின் நிலப்பகுதிகளில் 
எங்டகங்பக எப்படிப்பட்ட உடற்கூறு நிழல உள்ளது என்பபத டதரிந்துவிடமுடியும். 

இந்தத் துல்லியமான தகவல்கழளக் டகாண்டு மக்களுக்கு மருந்தும் தயாரிக்கலாம், விஷமும் 
வினிபயாகிக்கலாம் என்பதுதான் ஆபத்தான நிழல. ஏடனன்றால் உலகத்தில் ஒரு நாடு 
இன்டனாரு நாடு மீது பபார் நடத்தும்பபாது வைக்கமான கத்தி, துப்பாக்கி, குண்டு, டாங்கி 
சண்ழட மட்டும் நடத்துவதில்ழல. ஒரு பகுதி முழுவதும் விஷக்கிருமிகழளப் பரப்பி 
(கண்ணுக்பக டதரியாத ஆயுதம் இது) மக்கழளக் டகால்லலாம். பபாபால் விஷ வாயுவில் 
ஆயிரக் கணக்காபனார் பாதிக்கப்பட்டது பபான்ற நிழலழய இன்னும் பல மடங்கு 
டகாடூரமானதாகபவ டசய்யலாம். உலகில் பல இடங்களில் அடமரிக்கா இத்தழகய 
விஷக்கிருமிப் பபாழர (பாக்டிரியலாஜிகல் வார்) பலமுழற கடந்த காலத்தில் 
நடத்தியிருக்கிறது. 



பி.எல்.480 என்ற பகாதுழம உதவி தரும் திட்டத்தின் கீழ் அடமரிக்கா நமக்கு பகாதுழம 
டகாடுத்த பபாது இங்கு அதபனாடு பசர்ந்து பார்த்தீனியம் என்ற விஷச்டசடி விழதயும் 
இந்தியாவுக்கு வந்து பசர்ந்தது என்று விஞ்ஞானிகள் கருதுகின்றனர். 

இப்படிப்பட்ட சூழ்நிழலயில் அடமரிக்காவுடன் ராஜீவ்காந்தி அரசு பபாட்ட ஊசிமருந்து 
ஒப்பந்தத்தின் ஆபத்ழத பி.டி.ஐ, டசய்தி நிறுவன விஞ்ஞான நிருபர் டஜயராமன் 
அம்பலப்படுத்தியிருக்கிறார். உடபன ராஜீவ் அரசாங்கம் மறுப்பறிக்ழக டவளியிட்டது. இந்தத் 
திட்டத்தால் எந்த ஆபத்தும் வராமல் தடுக்க ஒரு விதி பபாடப்பட்டிருப்பதாகவும் 
கூறியிருக்கிறது. அதாவது எந்த ஊசி மருந்ழதயும் பசாதித்துப் பார்க்க முதலில் இந்திய 
அரசின் மருந்து (டிரக்) கண்ட்பராலர் அனுமதியும் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக்கைக 
(ஐ.சி.எம்.ஆர் ) அனுமதியும் டபற்றாக பவண்டும் என்று விதி பபாட்டுவிட்டார்களாம். 

இப்பபாது இந்தியாவில் டிரக் கண்ட்பராலர் தழட டசய்த பல மருந்துகபள சாதாரண 
கழடகளில்கூட கிழடக்கின்றன. அந்த லட்சணத்தில் இருக்கிறது டிரக் கண்ட்பராலரின் 
ஆட்சித்திறழம. 

அதுமட்டுமல்ல, அண்ழமயில் பல டபண்கள் அழமப்புக்களும் மருத்துவர்களும் ஆட்பசபித்த 
ஒரு கருத்தழட மாத்திழரயான டசண்ட்பரா - க்பராமன் என்ற மாத்திழரழய நாடு முழுவதும் 
பசாதழனக்கு பயன்படுத்த டிரக் கண்ட்பராலர் அனுமதி வைங்கும்பபாது இந்திய மருத்துவ 
ஆராய்ச்சிக் கைகத்தின் அனுமதிழயபயா அங்கீகாரத்ழதபயா பகட்கபவ இல்ழல. சமூக 
அக்கழறயுள்ள சிலர் கூப்பாடு பபாட்ட பிறகுதான் இதற்கு நடவடிக்ழக எடுப்பது பற்றி 
பயாசழனபய வந்தது. 

இந்த நிழல பற்றிடயல்லாம் எந்தக் கவழலயும் ராஜீவ் காந்தியின் அரசுக்கு இல்ழல. 
ஒப்பந்தம் பபாடுவது என்றாபல தயாராகப் பபனாழவத் திறந்து ழவத்துக் டகாண்டிருக்கிற 
பிரதமர் அல்லவா! அரசியல் ஒப்பந்தம் மாதிரி விஞ்ஞான ஒப்பந்தமும் பபாட்டுவிட்டார்கள்! 

                                                                                                      
ஞாநி     
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