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டாக்டர் ஹேரின் சுசரித 

டாக்டர். மட். தக் கீர்ட் ஹேர் மந 17,1935 அன்று ஜெர்நினின் 

ஜநட்மநில் ிந்தளர். அயர் தது குமந்ததப்பேயத்தத தது தந்ததயமழ 

தளத்தள ளட்டிகளுடன் கழமக்கு ஃிரிசழனளயில் கமழத்தளர். 1953ஆம் ஆண்டில், 

அயர் டூிங்கன் ல்கதக்கமகத்தழல் நபேத்துயம், இதனினல் நற்றும் 

இனற்ினல் ஆகழனயற்தப் டிக்கத் ஜதளடங்கழளர். தது 22 யனதழல், 

இதனினழல் பதுகதப் ட்டம் படித்தளர், ின்ர், ளன்கு 
ஆண்டுகளுக்குப் ிகு, தயத்தழனம் புரிபம் நபேத்துயபளக தது 

ஜதளமழல்பத உரிநத்ததப் ஜற்ளர். அடுத்த ஆண்டுகில் அயர் ஜெர்நினில் உள் ல்மயறு 
ல்கதக்கமக சழகழச்தசனகங்கில் நபேத்துயப் ணி புரிந்தளர். 

1972ஆம் ஆண்டில், டளக்டர்.மலநர் உள்நபேத்துயத்தழல் தது ழபுணத்துயத்தத படித்து 

டூிங்கில் உள் ல்கதக்கமக சழகழச்தசனகத்தழமமன புற்றுமளனளிகளுக்குப் ஜளறுப்மற்று 
கயிக்கும் பே இன்டர்ிஸ்டளகப் ணினளற்த் ஜதளடங்கழளர். டூிங்கில் டிக்கும் மளது 
சந்தழத்து, தழபேநணம் ஜசய்து ஜகளண்ட தன் நதயி டளக்டர். சழக்ரிட் மலநபேடன் மசர்ந்து தன் 
தினளர் சழகழச்தசனகத்தழலும் நபேத்துயம் புரிந்தளர். டளக்டர்.மலநர்  நபேத்துய சளதங்கத 

கண்டுிடிப்தழல் அளப தழதந ஜற்ழபேந்தளர். நற்யர்களுடன் மசர்ந்து, டளக்டர் மலநர் Hamer 
Scalpel எப்டும் பு அதழர்ச்சழப்புண் ஏற்டுத்தளத அறுதயக்கத்தழ (non traumatic scalpel) 
(சயபக்கத்தழ மளல் இபேது நடங்கு கூர்தநனள), ட்டுறுப்பு அறுதய சழகழச்தசக்கு 
னன்டுத்தப்டும் சழப்பு எலும்பு அறுக்கும் இபம்ம், உடழன் அதநப்ிற்கு ஏற் தளம 
நளழக்ஜகளள்ளும் நசளஜ் மநதெ  ஆகழனயற்த கண்டுிடித்து  களப்புரிநம் ஜற்ழபேந்தளர். 

டளக்டர் மலநரின் கண்டுிடிப்புகள் அயபேக்கும் அயபது குடும்த்தழபேக்கும் இத்தளழக்குச் 
ஜசல்யதற்கள ழதழ யமழயதககத யமங்கழ. அங்கு மபளநளபுரினின் மசரிகில் உள் 
மளனளிகளுக்கு இயசநளக நபேத்துய சழகழச்தசனிக்க தழட்டநழட்டளர். மலநர் குடும்ம் 

மபளநழல் இபேந்தமளது, ஆகஸ்ட் 18,1978 அன்று,  தங்கள் நகன் டிர்க்தக (Dirk) சமயளனின் 

இத்தளழன இயபசர் யிக்டர் இநளனுமயல் தற்ஜசனளக சுட்டுக் ஜகளன்ளர் என் 

அதழர்ச்சழபெட்டும் ஜசய்தழதன அழந்தர். டிசம்ர் 7,1978 அன்று,களனங்களுக்கு இதபனளகழ டிர்க் தன் 
தந்ததனின் நடினிமமன உனிர் துந்தளர். டிர்க்கழன் உடல் மபளநழலுள் ிபநழட்டில்  உள் கப 
சுயரின் கவழ் புததக்கப்ட்டது. 
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டிர்க் இந்த சழ களத்தழற்குள்ம, டளக்டர் மலநபேக்கு யிந்தகப் 

புற்றுமளய் (testicular cancer) இபேப்து கண்டழனப்ட்டது. அதுயதப எவ்யித 
தீயிப மளய்களலும் டீிக்கப்ட்டிபளத டளக்டர் மலநபேக்கு தது 
புற்றுமளனின் மதளற்த்தழற்கள களபணம் தது நகின் எதழர்ளபளத 
இமப்புடன் மபடினளக ஜதளடர்புதடனதளக இபேக்கும் என்று அயர் 
அடிக்மகளிளர். ின்ளில், டளக்டர் மலநர் இந்த எதழர்ளபளத 

அதழர்ச்சழதன (conflict shock) டிர்க்கழன் ழதயளக, "டி.எச்.எஸ் அல்து டிர்க் 

மலநர் றழன்ட்மபளம்”(Dirk Hamer Syndrome) என்று குழப்ிடளளர். 

டிர்க்கழன் நபணம் நற்றும் புற்றுமளனளல் ஏற்ட்ட ஜசளந்த அனுயம் ஆகழனதய டளக்டர் 
மலநதப பே அசளதளபண அழயினல் னணத்தழற்கு யமழடத்தழனது. 

அச்சநனம் டளக்டர் மலநர் நழபெிக் ல்கதக்கமகத்தழல் உள் புற்றுமளய் சழகழச்தசனகத்தழன்  
தததந னிற்சழனளபளக இபேந்ததளல், அயபளல் தது புற்றுமளனளிகின் யளழ்க்தக 
ழகழ்ச்சழகின் ஜதளடர் மகளதயதன அசழ ஆபளன படிந்தது. இச்மசளததனின் அயர் 
கண்டழந்தது னளஜதில் அயதபப் மளமய, அந்த புற்றுமளனளிகள் வ்ஜயளபேயபேம் பே 
யதகனள எதழர்ளபளத அதழர்ச்சழதன (புற்றுமளய் கண்டழயதற்கு பன்) அனுயித்தழபேந்தளர்கள். 
இக்கண்டுிடிப்த இன்னும் ஜதிவுட அழன எண்ணி தது ஆபளய்ச்சழதன மநலும் 
ஜதளடர்ந்தளர். உடழன் அதத்து  ஜசனல்பதகளும் பதனில் இபேந்து 
கட்டுப்டுத்தப்டுகழன் என் கபேதுமகளதப் ின்ஜதளடர்ந்து, அயர் தது மளனளிகின் 
பத ஸ்மகன்கத கூர்ந்து ஆய்ந்து அதத அயர்கின் நபேத்துய தழவுகள் நற்றும் திப்ட்ட 
யளழ்க்தக ழகழ்ச்சழகளுடன் ப்ிட்டு ஆபளனளளர். குழப்ிட்ட யதக "ிணக்கு அதழர்ச்சழக்கு" 

(conflict shock) இதடமன பே தீர்க்கநள ஜதளடர்பு இபேப்ததபம், அந்த அதழர்ச்சழகள் உடல் 
உறுப்புகில் குழப்ிட்ட அழகுழகளக எவ்யளறு ஜயிப்டுகழன் என்ததபம், இதய 
அதத்தும் பதபடன் எவ்யளறு இதணக்கப்ட்டுள் என்ததபம் கண்டு அயர் 

ஜபேயினப்தடந்தளர்.  நதழற்கும் (Psyche) மளபற் உறுப்புக்கும் (diseased organ) இதடனில் 

பத (Brain) டுயபளக (mediator) ங்கு யகழப்து அதுயதப எந்த ஆய்யிலும் 

கண்டழனயில்த என்து குழப்ிடத்தக்கது. 

வ்ஜயளபே மளபம், பற்ழலும் எதழர்ளபளத யதகனில் பே திநிததப் ற்ழக்ஜகளள்ளும் 

பே ந அதழர்ச்சழ அல்து ிணக்கு அதழர்ச்சழனளமமன (conflict shock) உபேயளகழது என்தத 
டளக்டர் மலநர் ழறுயிளர். இந்த எதழர்ளபளத ிணக்கு அதழர்ச்சழ ஏற்டும் தபேணம், இந்த 
அதழர்ச்சழ பதனில் பே குழப்ிட்ட, பன்ம (இனற்தகனளல்) தீர்நளிக்கப்ட்ட பே குதழதன 



3 

 

தளக்கழ, தவுப்புண்தண ஏற்டுத்தழனது என்து பத ஸ்மகில்  பே குழப்ிட்ட குதழனில் 
ஜதன்ட்ட கூர்தநனள ஜளது தநன யதனங்கள் பம் உறுதழப்டுத்தப்ட்டது. (ின்ளில் 

இப்புண் மலநர் ஃமளகஸ் (Hamer Focus) அல்து எச்.எச் - மலநர்ஜரர் ஜலர்ட் (HH - 
Hamerscher Herd) என்று அதமக்கப்ட்டது) இந்த யதன யடிய தவுப்புண்கத (lesions) 
டளக்டர் மலநர் பத ஸ்மகன் பம் கண்டுிடிப்தற்கு பன், கதழரினக்கயினளர்கள் 
அயற்த இனந்தழபத்தழல் உள் தடுநளற்த்தளல் உபேயளக்கப்ட்ட ஜசனல்பதக் குறுடி 
என்று கபேதழர். ஆளல் கணிி மடளமநளகழபளஃி கபேயிகின் உற்த்தழனளபள சவஜநன்ஸ் 

(Siemens), இந்த தவுப்புண்கள் ஜசனல்பதக் குறுடி அல் எ சளன்ித்தது. ஏஜில் 

நீண்டும் நீண்டும் ஜயவ்மயறு மகளணங்கில் மடளமநளகழபளஃி எடுக்கப்ட்டளலும், அந்த யதன 
உபேயங்கள் எப்மளதும் மப இடத்தழல் மதளன்ழ, நளமய இல்த! 

ிணக்க அதழர்ச்சழதனப் (conflict shock / DHS) ஜற்றுக்ஜகளள்ளும் பத ஜசல்கள் அந்த 

அதழர்ச்சழதன பே உனிர்மயதழனினல் சநழக்தைகள் பம் சம்ந்தப்ட்ட உடல் உனிபடக்களுக்கு 
அனுப்ியிடுகழன். இதன் யிதயளக, பதனின் எந்த குதழ ளதழக்கப்ட்டது என்ததப் 
ஜளறுத்து  அது கட்டி யர்ச்சழனளகமயள, தழசு கதபப்ளகமயள, அல்து ஜசனல்ளட்டு 
இமப்ளகமயள உடல் உனிபடக்கில் ஜயிப்டுகழது.நித உனிரித்தழன் யர்ச்சழனின் மளது, 
உனிபேக்கு ஆத்தத யிதயிக்கும் அச்சுறுத்தள சூழ்ழதகள் ஏற்டும் மளது பதனின் 
வ்ஜயளபே குதழபம் உடடினளக அதற்கு தழிக்குநளறு இனற்தகனளகமய யடியதநக்கப்ட்ட 
களபணத்தழளமமன குழப்ிட்ட ிணக்கு அதழர்ச்சழ குழப்ிட்ட பதப் குதழதனமன 
நறுக்கபடினளத டி சரிதட்நளகத் தளக்குகழது என்தத ளம் உணப படிபம். உதளபணநளக, 
பதனின் பதலும் மதநனள குதழனள பதத்தண்டளது ஆதழிணக்கங்கள "இப்பு - 

தழகழல் ிணக்கு" (death fright conflict) சுயளசம் ஜதளடர்ள உறுப்புகளுடனும், "இப்ஜபேக்க 

ிணக்கு" (procreation conflict) இப்ஜபேக்கம் ஜதளடர்ள உறுப்புகளுடனும், " கயப் ிணக்கு" 

(morsel conflict) ஜசரிநள உறுப்புகளுடனும் ிதணக்கப்ட்டு யடியதநக்கப்ட்டுள். இமத 

மளன்று, பதனின் இதன குதழனள ஜபேபதனளது நழகவும் மநம்ட்ட யிரனங்கின் 

ிணக்குகள " ிரிவு ிணக்கு" (separation conflict) "ஆட்சழ எல்த ிணக்கு" (territorial conflict) 
ஆகழனயற்றுடன் ிதணக்கப்ட்டு யடியதநக்கப்ட்டுள். வ்ஜயளபே மளபம் இபண்டு 
கட்டங்களக ஜயிப்டுகழது என்ததபம் டளக்டர். மலநர் கண்டுிடித்தளர். அதய னளஜதில் - 

பதல் கட்டம்: ிணக்கு உனிர்ப்புடன் இபேக்கும் கட்டம் (CONFLICT ACTIVE PHASE) இது 

உணர்ச்சழ யனப்ட்ட ந உதச்சளக (emotional distress), சழனின்தநனளக, தூக்கநழன்தநனளக 
ஜயிப்டுகழது. இதன் ின்ர், ிணக்கு ரீ்க்கப்தட்டால் ட்டுஹ, குணநளக்கல் கட்டம் 

ழகளம். இபண்டளம் கட்டம்: குணநளக்கல் கட்டம் (HEALING PHASE). நம், பத நற்றும் 

ளதழக்கப்ட்ட உறுப்பு ஆகழனதய குணநளக்கல் கட்டத்தழற்கு பன்மறும் மளது  சநனங்கில் 
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மசளர்வு, ததயழ, அமற்சழ (inflammation) யகீ்கம், “மளய்த்ஜதளற்றுகள்” நற்றும் யழனளக 
ஜயிப்டுயதளல் கடுதநனளதளக இபேக்கும். 

கபேயினழல் உறுதழனளக ங்கூபநழடப்ட்டும், ரிணளந தர்க்கத்தழற்கு பற்ழலும் த்தழபேந்த தன் 
கண்டுிடிப்புகத டளக்டர் மலநர் "புதழன நபேத்துயத்தழன் ஐந்து உனிரினல் சட்டங்கள்" என்று 

அதமக்களளர்.  ஆண்டுகள் அபேம்ளடுட்டு, 40,000க்கும் மநற்ட்ட மளனளிகின் 

ழகமளய்வுகள் பம் தது கண்டுிடிப்புகத உறுதழ ஜசய்தளர். 

டளக்டர் மலநரின் ஆபளய்ச்சழ படிவுகள் யமக்கத்தழல் இபேந்த நபேத்துயத்தழன்  அடிப்தட 
மகளட்ளடுகத பற்ழலும் ழதகுதனச் ஜசய்தது. நம்,பத நற்றும் ஜதளடர்புதடன 
உறுப்பு ஆகழனயற்ழன் அர்த்தபள் இனற்தகனள இபே தழதசப் னன் யிதமய மளய் என் 
டளக்டர் மலநரின் யிக்கநளது மளய் தற்ஜசனளகமயள அல்து இனற்தகனின் ிதமனளமள 
ஏற்டுகழது என் ளர்தயதன நறுத்து யளதழட்டது.   

சழந்த அழயினல் அவுமகளல்களுக்கு உட்ட்ட ஜெர்நன் ழபெ ஜநடிசழன் (German New Medicine - 
GNM) ஆது  புற்றுமளய் ஜசல்கள் மகடு யிதயிப்தய; தண்டனிரிகளல் தீங்கு யிதபம் 

மளய் ஜதளற்றும் என் தமன கட்டுக்கததகத தகர்த்ஜதழந்தது. இதுநட்டுநல்ளது  “ஜதளற்று 
மளய்கள்”நற்றும் (ஜதளன்றுஜதளட்டு அயசப சழகழச்தச அிக்கப்ட மயண்டின மளனளக 
கபேதப்ட்ட) புற்றுமளய் கட்டிகள் உனிரித்ததக் களக்க யடியதநக்கப்ட்டதயகம தயிப ( 
நக்கு இன்று யதப கற்ிக்கப்ட்டளற்மள)அமழக்க யந்த அல் என்தத ெ.ீஎன்.எம் 
இங்களட்டுகழது. இதளல் புற்றுமளய் மளன் ஜகளடின மளய்கள் அயற்ழன் னபறுத்தும் 
பூதளகப யடியத்தத இமந்து, வ்ஜயளபே நிதனும் ிக்கும் மளமத தன்னுள் இனற்தகனளகமய 
ஜற் அர்த்தபள் உனிரினல் உனிர்யளழ்தய களப்ளற் யந்த ழகழ்வுகளக கண்டுணபப்ட்ட. 

அக்மடளர் 1981 இல், டளக்டர் மலநர் தது ஆபளய்ச்சழ படிவுகத  பதயர் ட்டத்தழற்கு 
ிந்ததன ஆய்யழக்தகனளக டூதிங்கன் தல்கதனக்ககத்ில் சநர்ப்ித்தளர். டளக்டர் மலநரின் 
கண்டுிடிப்புகத ழகமளய்யில் ரிமசளதழத்து நபேத்துயம் னிலும் நளணயர்களுக்கு இந்த புதழன 
நபேத்துயம் கற்ிக்கப்ட மயண்டும் என் எண்ணத்துடனும் இந்த புதழன நபேத்துயத்தளல் 
மளனளிகள் னன்ஜ மயண்டுஜநன்றும் எண்ணி ஆய்யழக்தகதன சநர்ப்ித்தளர்.  ஆளல் 
அயரின் ஜபேயினப்ிற்கு இடநளக, ல்கதக்கமக குள அயரின் கண்டுிடிப்புகத 
ழபளகரித்ததுடன் அயபது ஆய்யழக்தகதன நதழப்ளய்வு ஜசய்னவும் நறுத்துயிட்டது. இது 
ல்கதக்கமக சரித்தழபத்தழமமன இதுயதப ழகழ்ந்தழபளத அதழசனம் என்ம கூளம்! 
இதுநட்டுநழன்ழ இன்ஜளபே ஆச்சரினபம் இபேந்தது. தது ஆய்யழக்தக சநர்ப்ித்த சழ 
ளட்களுக்குள்மமன டளக்டர் மலநர் தளம தது கண்டுிடிப்புகள் தயளதய எ 
த்துக்ஜகளள்ளுநளறு இறுதழ எச்சரிக்தக யிடப்ட்டது தளன் அது. இதத அயர் ஜசய்ன நறுத்தளல் 
அயபது ணி ப்ந்தம் புதுப்ிக்கப்டநளட்டளது எவும் எச்சரிக்கப்ட்டது.  ன்கு 
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ழபைிக்கப்ட்ட தன் அழயினல் பூர்ய கண்டுிடிப்புகத கூழனதற்களக ஏன் தன்த தன் 
சழகழச்தசனகத்தழழபேந்து யிக்கழளர்கள் என்து டளக்டர் மலநபேக்கு புரினளத புதழபளகமய 
இபேந்தது! ஆளலும் டளக்டர் மலநர் தன் ஜகளள்தகப்ிடிப்ில் உறுதழனளக இபேந்தளர். தயி 
ீக்கம் ஜசய்னப்ட்ட அயர் தது திப்ட்ட சழகழச்தசனகத்தழல் தன்த டுக்கழக் ஜகளண்டு தன் 
ஆய்வுகத ஜதளடபளளர். பே திப்ட்ட கழிிக் துயக்க அயர்  பத பனன்றும் 
ரின் ஜதளடர்ந்த பேங்கழதணந்த எதழர்ப்ளல் துயக்க படினளநல் மளய்யிட்டது. டளக்டர் 
மலநரின் மளனளிகள் சுகளதளப அதழகளரிகளுக்கு எளதழன கடிதங்கள் தழிக்கப்டளநலும் 
“ஜளபேத்தநற்து!” என் பத்தழதபபடனும் தழபேப்ி அனுப்ப்ட்ட. இன்வும் இந்த 
அதழகளரிகின் உறுதழனள ழதப்ளடு நளமய இல்த என்து தளன் அயம்! 

1985 ஆம் ஆண்டில், 29 யபேட தழபேநண யளழ்யிற்குப் ிகு, ளன்கு குமந்ததகத ஜசம்தநனளக 

யர்த்த தளனள டளக்டர் சழக்ரிட் மலநர் இந்தளர். தது நகின் இப்ின் மசளகத்தழழபேந்தும் 
நற்றும் சமயளய் குடும்த்தழரின் இதடயிடளத அச்சுறுத்தழல் இபேந்தும் நீளநமமன உனிர் 
துந்தளர். 

டளக்டர் மலநரின் துன்புறுத்தழன் உச்சகட்டநளக, 1989- இல் ீதழநன்ம்  அயதப நபேத்துயம் 
புரினக்கூடளது எக்கூழ தண்டித்தது! (ன் கண்டுதிடிப்புகள் நாணத மதாய்ாணத 
என்று மாலும் இன்நபவும் ிமெதிக்கப்தடா ிதனிலும்) புற்றுஹாின் ஹாற்நம் 
குநித் ணது கண்டுதிடிப்புகதப தகிடா காத்ிற்காகவும், க்கத்ில் உள்ப 

மத்து முதநின் மகாள்தககதப ஏற்றுக் மகாள்பாற்கும் டாக்டர் ஹேர் ணது 51-
ஆம் ில், ணது மத்து உரித்த இந்ார். தது நபேத்துய உரிநம் ழக்கப்ட்ட 
ழதனில் டளக்டர் மலநர் இப்மளது பத ஸ்மகன்கதப் ஜவும் மளனளிகின் 
தழமயடுகதப் ஜவும் நற் நபேத்துயர்கத ளடினிபேக்க மயண்டின ழத உபேயளது. இந்த 

ழதனிலும் அயர் தது ணிதன உறுதழனளகத் ஜதளடர்ந்தளர். 1987யளக்கழல் டளக்டர் மலநர் 

ஏக்குதன 10,000க்கும் மநற்ட்ட ழகமளய்வுகத ஆய்ந்து, தளன் கண்டுிடித்த  ஐந்து 

உனிரினல் சட்டங்கதபம் நபேத்துயத்தழல் அன்றுயதப  அழனப்ட்ட அதத்து மளய்களுக்கும் 
யிரியளக்கழ யிக்க யல்யபளளர். இதற்கழதடனில், த்தழரிதககளும் நபேத்துய ழறுயங்களும் 
அயதபபம் அயபது கண்டுிடிப்புகதபம் தளக்க என்ஜயல்ளம் ஜசய்ன படிபமநள 
அயற்தஜனல்ளம் ஜசய்த. மடப்ளய்ட் த்தழரிக்தகனளர்கள் நற்றும் நபேத்துய 
“யல்லுர்கள்” மசர்ந்து டளக்டர் மலநதப பே மளழ நபேத்துயபளக, சுன-ிபகடம் ஜசய்பம் 
அதழசன குணப்டுத்துயபளக, பே யமழளட்டுத் ததயபளக, குத்தழயற்யபளக 
புற்றுமளனளிகளுக்கு யமக்கநள “உனிர் களக்கும்(!)” சழகழச்தசகத நறுக்கும் பே 
தத்தழனக்களப குற்யளினளக மகழனளக சழத்தரித்தளர்கள். 
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மாடர்ந் மங்கிதந் எிர்ப்புகபின் ிதபாக டாக்டர் ஹேரின் மத்து 
கண்டுதிடிப்புகள் டாக்டர்களுக்கும் மதமாரிாண க்களுக்கும் ஜ.ீஎன்.எம் மூனம் தன்மதந 

முடிா சூழ்ிதன உமாக்கப்தட்டது. இன்று 30 ஆண்டுகளுக்கு ஹனாகிமம் 
னட்சக்கக்காண ஹாாபிகளுக்கு இந் ணிாதிாணிக்க, துதபிட்டு புண்ாக்கா 
மஜர்ன் ிம மடிசின் ( ஜ.ீஎன்.எம்) மூனம் சிகிச்தச அபிக்க றுக்கப்தட்டது 
மகாடுதிலும் மகாடுத! 

1997 ஆம் ஆண்டில், பதனள நபேத்துய உரிநம் இல்ளநல் பன்று மபேக்கு இயச 

நபேத்துய தகயல்கத யமங்கழனதற்களக டளக்டர் மலநர் தகது ஜசய்னப்ட்டு 19 நளத 

சழதத்தண்டத யிதழக்கப்ட்டளர். இதற்கு பபணளக, 1991ஆம் ஆண்டில், தழன்பன்று 

யனமதனள டிர்க்தக ஜகளன் சமயளனின் யிக்டர் இநளனுமயலுக்கு ஆபதத்தத சட்டயிமபளதநளக 

தயத்தழபேந்ததற்களக ஜயறும் 6 நளத தகுதழகளண் தண்டத நட்டுமந யமங்கப்ட்டது. டளக்டர் 

மலநர் தகது ஜசய்னப்ட்டிபேந்த மளது,  களயல்துதனிர் மலநரின் மளனளிகின் 
மகளப்புகதத் மதடிர். அன் திநகு டாக்டர் ஹேரிடம் தத்ிம் (ஜ.ீஎன்.எம் மூனம்) 

மதற்ந 6500 (இநக்கும் மாில் புற்றுஹாய் முற்நி ிதனில் உள்ப) ஹாாபிகபில் 

6000 ஹதர் ஐந்து ஆண்டுகள் கித்தும் உிமடன் இமக்கும் உண்த ிசாதின் ஹதாது 
அசு ப்பு க்கநிஞர் ாினாகஹ அநிப்தட்டது. இணால் டாக்டர் ஹேத 
எிர்த்ர்கள் ாினாகஹ  மஜர்ன் ிம மடிசிணின் துள்பிாண மற்நி 

ிழுக்காட்டின் புள்பிிங்கள் மட்டமபிச்சாணதுான் ஹடிக்தகாண உண்த.1986 
நற்றும் 1994ஆம் ஆண்டுகில் ீதழநன் உத்தபவுகள் ிப்ிக்கப்ட்ட ழதனிலும், இன்றுயதப, 

டூிங்கன் ல்கதக்கமகம் டளக்டர் மலநரின் அழயினல் பூர்ய கண்டுிடிப்புகத மசளதழக்க 
நறுக்கழது யிந்ததனளது. இமதமளல், நபேத்துயர்களலும் மபளசழரினச் சங்கங்களலும் 
மசளதழக்கப்ட்டு ழபைிக்கப்ட்ட ழதனிலும் நபேத்துயபத ெழ.என்.எதந ஏற்றுக்ஜகளள் 
நறுக்கழன். 

ஜசப்டம்ர் 9, 2004 அன்று, டளக்டர் மலநர் நறுடிபம் ஸ்ஜனிில் உள் அயபது யடீ்டில் 

தகது ஜசய்னப்ட்டளர். புகழடம் ஜற் குற்யளிதனத் தழபேம்வும் சம்ந்தப்ட்ட 
அனல்ளட்டிடம் ப்தடக்க பே ஐமபளப்ின ப்தடப்பு உத்தபயின் ஜனரில் டளக்டர் மலநர் 
ிபளன்ஸ் ளட்டிடம் ப்தடக்கப்ட்டளர். அங்கு அயர் ிஜபஞ்சு சழத ஃப்ளூரி-ஜநமபளகழறழல் 
அதடக்கப்ட்டளர். இங்கு அயபேக்கு தகுதழகளண் தண்டத இல்ளநல் மபடினளக பன்று 
ஆண்டுகள் சழதத்தண்டத யிதழக்கப்ட்டது. இயர் நீதள குற்ச்சளட்டுகள்: "சட்டயிமபளத 
நபேத்துய பதனில் உடந்தத  நற்றும் மநளசடி!". இதுநட்டுநழன்ழ அயரின் ஜயினடீுகள் 
ிஜபஞ்சு ஜநளமழனில் கழதடத்ததன் களபணநளக  ிஜபஞ்சு குடிநக்கள் உனிரிமந்ததளகவும் அயர் 
நீது குற்ம் சளட்டப்ட்டளர். ஆளல் உண்தந னளஜதில் டளக்டர் மலநர் இந்த எந்தஜயளபே 
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தபபம் அழந்ததும் இல்த அயர்கிடம் மரில் மசழனதும் இல்த என்து 

குழப்ிடத்தக்கது. ிப்பயரி 2006 இல் மர்தநனற் குற்ச்சளட்டுகின் ஜனரில் சழதனில் 

தள்ப்ட்ட அயர் யிடுயிக்கப்ட்டளர். 

நளர்ச் 2007 இல், டளக்டர் மலநர் தது ஸ்ளிஷ் ளடுகடத்தத யிட்டு ஜயிமன மயண்டின 

கட்டளனத்தழற்கு தள்ப்ட்டளர். அதளல் அயர் ளர்மய ஜசன்ளர். அங்கு அயர் தது 
யளழ்க்தகனின் ட்சழனப்ணிகத எவ்யித ஜதளல்தபம் இன்ழ ளதுகளப்ளகத் ஜதளடர்ந்தளர். 

அயபேக்கு க்கயளதம் ஏற்ட்டு, ின் ெூத 2, 2017 அன்று, தது 82-ஆம் யனதழல், 

சளண்ஜடஃப்மெளர்டில் உள் தது இல்த்தழல் களநளளர். தது அன்பு நதயி டளக்டர் 
சழக்ரிட்தட டளக்டர் மலநர் நணந்த இடநள  ஜெர்நினின் எர்ளங்கில் அயபேதடன உடல் 
அடக்கம் ஜசய்னப்ட்டது. 

சாம்: www.learninggnm.com 

 

 

 

 


