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உறுப்பு தானம்

உறுப்பு தானம் என்பது உறுப்பு மாற்று 
அறுவைச் சிகிச்வச ததவைப்்படும் 
ஒருைருக்கு ஓர் உறுப்வ்ப அன்பளிப்்பாகத் 
தருதல். உறுப்பு மாற்று அறுவைச் 
சிகிச்வசகளால் ஒவ்ைாரு ஆண்டும் 
்பிரிட்டனில் ஆயிரக்கணக்காதனாரின உயிர் 
காப்்பாற்்றப்்படுகி்றது அல்்லது ைாழக்வக 
தமம்்படுகி்றது. ஆனால் ஒவ்ைாரு நாளும் 
்பிரிட்டனில் யாராைது ஒருைர் உறுப்பு மாற்று 
அறுவைச் சிகிச்வசக்காகக் காத்திருந்து 
மரணமவ்டகி்றார்கள்.

மரணமவ்டந்தைர்களால் தானம் 
அளிக்கப்்ப்டக்கூடிய உறுப்புகளில் இதயம், 
நுவரயீரல்கள், சிறுநீரகஙகள், கல்லீரல், 
கவணயம், சிறுகு்டல் ஆகியவையும் 
அ்டஙகும். சருமம், எலும்பு, இதய ைால்வுகள், 
கருைிழிப்்ப்ட்லஙகள் த்பான்ற திசுவையும் 
மற்்றைர்களுக்கு உதைப் ்பயன்படுத்த முடியும். 
ைாழும்த்பாதத ஒற்வ்றச் சிறுநீரகத்வத 
அல்்லது கல்லீரலில் ஒரு ்பகுதிவய 
தானமளிப்்பதும் சாத்தியம்தான. 

உறுப்புகை்ை தானமைிப்்து 

்ற்்றிச் சறிந்ததிப்்து ஏன் 

முககைதியமானது?

மருத்துைத் துவ்றயில் ஏற்்படடுள்ள 
முனதனற்்றஙகளால், சிறுநீரக, கல்லீரல் 
மற்றும் இதயச் ்சயலிழப்பு த்பான்ற 
்ப்லைவகயான மரணம் தநாக்கிய 
நிவ்லகவளக் ்காண்்டைர்களின 
உயிர்ப்்பிவழப்பு ைாயப்வ்ப அதிகரிக்க, 
மாற்று அறுவைச் சிகிச்வச மூ்லம் 
அளிக்கப்்படும் உறுப்புகவளயும் 
திசுக்கவளயும் ்பயன்படுத்துைது இப்த்பாது 
சாத்தியமாகும். முனவ்பைி்ட 
அதிகமானைர்கள் இப்த்பாது இந்த 

நிவ்லகளால் அைதிப்்படுகி்றார்கள். சி்ல 
இனக் குழுக்கள் மற்்றைற்வ்றைி்ட அதிகமாக 
்பாதிக்கப்்படடிருப்்பது த்பால் ்தரிகி்றது.

ஒரு உறுப்பு ததவைப்்படும் ஒருைர் இனறு 
உஙகளுக்குத் ்தரியாதைராக இருக்க்லாம், 
ஆனால் நாவள அைர் நீஙகள் அ்றிந்த மற்றும் 
தநசிக்கும் மனிதராக ஆகக்கூடும். எனதை, 
நீஙகள் உறுப்புக் ்காவ்டயாளராக இருக்க 
ைிரும்புகி்றீர்களா என்பது ்பற்்றி முடிவு்சயய 
தயவு்சயது தநரம் எடுத்துக்்காள்ளுஙகள், 
அந்த முடிவை NHS உறுப்புக் ்காவ்டயாளர் 
்பதிதைடடில் (NHS Organ Donor Register) ்பதிவு 
்சயயுஙகள், ்பினபு உஙகள் 
குடும்்பத்தினரி்டம் ்சால்லுஙகள்.

குடும்்தததின்ை ஈடு்டுததுதல்

ைிருப்்பப் ்பஙதகற்பு, ைிருப்்ப ைி்லகல் எனறு 
எது ்சயலில் இருந்தாலும், ்பிரிட்டனில் 
எல்்லா இ்டஙகளிலும் உறுப்பு தானத்தில் 
குடும்்பஙகளுக்கு ஒரு முக்கியமான ்பஙகு 
இருக்கி்றது. 

நீஙகள் உறுப்புக் ்காவ்டயாளராக 
இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழநிவ்லயில் 
மரணமவ்டந்தால், நீஙகள் உஙகள் முடிவைப் 
்பதிவு ்சயதிருக்கி்றீர்களா எனறு ஒரு சி்றப்பு 
உறுப்பு தானத் தாதி NHS உறுப்புக் 
்காவ்டயாளர் ்பதிதைடடில் ்பார்ப்்பார். நீஙகள் 
்காவ்டயாளராக இருக்க ைிரும்்பினீர்களா 
என்பது ்பற்்றி உஙகள் ்நருஙகிய 
உ்றைினர்களு்டன த்பசுைார். எனன ந்டக்கும் 
என்பதில் உஙகள் குடும்்பத்தினரின குரல் 
மிக முக்கியமானது. எனதை, உஙகள் முடிவு 
எதுைாக இருந்தாலும் நீஙகள் எனன 
ைிரும்புகி்றீர்கள் என்பவத அைர்கள் 
அ்றிந்திருப்்பது முக்கியமாகும். அைர்கள் 
உஙகள் முடிவை ்கௌரைித்து 
நிவ்றதைற்றுைவத இது இனனும் 
எளிதாக்கும்.



உறுப்பு தானம் எப்்்ாது 

நதிகைழலாம்?

மருத்துைர்களும் ்பி்ற ந்லம்த்பணல் 

ஊழியர்களும் ஒரு தநாயாளியின உயிவரக் 

காப்்பாற்்ற சாத்தியமான எல்்லாைற்வ்றயும் 

்சயைதில் ்பற்றுறுதி ்காண்்டைர்கள். 

உயிவரக் காப்்பாற்்ற எல்்லா முயற்சிகளும் 

ததால்ைியவ்டந்த ்பினபும், உறுப்பு மாற்று 

அறுவைச் சிகிச்வசக் குழுவைச் சாராத 

மருத்துைர்களால் மரணம் 

உறுதிப்்படுத்தப்்பட்ட ்பினபும்தான உறுப்பு 

தானத்வதப் ்பற்்றிப் ்பரிசீலிக்கப்்படுகி்றது.

்பிரிட்டனில் ்்பரும்்பா்லான 

தானமளிக்கப்்படும் உறுப்புகள், கடுவமயான 

மூவளக் காயத்தால் இ்றப்்பைர்களி்டமிருந்தும் 

தீைிர சிகிச்வசப் ்பிரிைில் சுைாச இயந்திரம் 

்்பாருத்தப்்பட்டைர்களி்டமிருந்தும் 

ைருகின்றன. அந்த மூவளக் காயம், 

உயிர்ைாழ இன்றியவமயாத மூவளத் 

தண்டில் உள்ள முக்கிய வமயஙகவளச் 

தசதப்்படுத்தியிருக்கும். மருத்துைர்கள் 

நரம்்பியல் ததர்ைளவைகவளப் ்பயன்படுத்தி 

இவைாறு மரணத்வத 

உறுதிப்்படுத்துகி்றார்கள். இது ‘மூவளத் 

தண்டு மரணம்’ எனறும் அ்றியப்்படுகி்றது. 

இது தகாமாைில் அல்்லது ‘மூவளச் 

்சயலிழப்பு நிவ்ல’யில் இருப்்பது 

த்பான்றதல்்ல. உறுப்பு மாற்று அறுவைச் 

சிகிச்வசக் குழுைினவரச் சாராத இரு மூத்த 

மருத்துைர்கள் இருதைறு தருணஙகளில் 

க்றாரான ததசிய ைழிகாட்டவ்லப் ்பின்பற்்றிப் 

்பரிதசாதவனகவளச் ்சயைார்கள்.

நரம்்பியல் ததர்ைளவைகவளப் ்பயன்படுத்தி 

மரணம் உறுதிப்்படுத்தப்்படும்த்பாதும் 

தநாயாளிக்கு ஒரு சுைாச இயந்திரம் 

(நுவரயீரல்களுக்குள் காற்வ்றப் புகுத்தி உ்டல் 

முழுைதும் ரத்த ஓட்டம் இயஙகச் ்சயயும் ஒரு 

இயந்திரம்) ்்பாருத்தப்்படடு இருப்்பார். 

உறுப்புகளுக்கு ஆக்சிஜன ்ச்றிந்த ரத்தம் 

கிவ்டக்காமல் த்பாைவத இது தடுக்கி்றது. 

உறுப்பு மாற்று அறுவைச் சிகிச்வசக்கு 

ஆதராக்கியமான ைிவளவு ஏற்்ப்ட இது 

அைசியமானது.

உயிரு்டன வைத்திருக்கும் தீைிர கைனிப்புச் 

சிகிச்வசயானது குடும்்பத்தினரின 

சம்மதத்து்டன ைி்லக்கப் 

்்பறு்பைர்களி்டமிருந்தும் உறுப்பு தானம் 

கிவ்டக்க்லாம். இதயம் நினறு அதன ்பினபு 

ைிவரைில் ரத்த ஓட்டமும் நினறுைிட்டால், 

மரணம் உறுதிப்்படுத்தப்்படும், தானம் 

நிகழ்லாம். இது ‘ரத்த ஓட்ட மரணத்திற்குப் 

்பிந்வதய தானம்’ எனறு அ்றியப்்படுகி்றது.

கைவனிப்பு மற்றும் மைியா்த

உறுப்புகவளயும் திசுக்கவளயும் நீக்குைது 

மிகுந்த அக்கவ்றதயாடும் மரியாவததயாடும் 

்சயயப்்படுகி்றது. உ்டவ்லக் குடும்்பத்தினர் 

்பினபு ்பார்க்க்லாம். அைர்கள் ைிரும்்பினால் 

ஊழியர்கள் ஒரு ்பாதிரியாவர அல்்லது 

உள்ளூர் மதத் தவ்லைவரத் ்தா்டர்பு 

்காள்ள முடியும்.



்ைத கைககைட் தமது இைண்டு சறிறுநீைகைஙகை்ையும், கைருவபிழிப்்டலஙகைள், ்பி் 

ததிசுககைள் ஆகைதியவற்்்யும் தமது ததிடீர் மைணதததிற்குப் ்பின்பு தானமைிததார்.

அவைது ம்னவபியும் இரு மகைன்கைளும் உறுப்பு தானதததிற்கு 

ஒப்புக்கைாண்டார்கைள். ஏ்னன்்ால் மற்்வர்கைளுககு உதவுவது ்ைதததின் 

இயல்பு என்றும் இந்து என்் மு்்யபில் அவைது நம்்பிக்கைகைளுககு - கு்றிப்்ாகை 

்சவா என்் மைபுடன் - அது ஒததுப்்்ானது என்றும் அவர்கைள் நதி்னததார்கைள்.



இந்துப் புனித நூல்கைைில் உறுப்பு தானம் 

என்் கைருததாககைதததிற்கு ஆதைவு 

அைிககும் ்குததிகைள் ்ல இருககைதின்்ன. 

‘தான்’ என்்து தானதததிற்கைான வட்மாழி 

மூலச் ்சால்லாகும். இது தன்னலமின்்றி 

அைிததல் என்று ்்ாருள்்டுகைதி்து. ்தது 

நதியமஙகைைின் (நற்்சயல்கைள்) ்ட்டியலில் 

தானம் மூன்்ாம் இடதததில் இருககைதி்து.

“உயபிர் என்னும் அன்்ைிப்்்த தருதல் – 

அல்லது மற்்வர்கைள் உயபிர்வாழ உதவுதல் – 

இந்து மததததில் ஒரு வபிதமான தானமாகைப் 

்ார்ககைப்்டுகைதி்து. வபிததி என்்ால் உஙகைள் 

உடல்நலம் குன்்றினால் சறிகைதிச்்ச்ய நாடக 

கூடாது என்று ்்ாருள் அல்ல. எந்த வபிதமான 

உறுப்பு தானத்தயும் ்்றுவது தவ்ல்ல.”

சாது தயாக்ைிதைக்தாஸ், தவ்லவமத் து்றைி, 
BAPS ஸ்ரீ ஸ்ைாமிநாராயண் தகாைில், 
்லண்்டன

“தானமைிப்்தற்குச் சாதததியமான எல்லா 

வபிஷயஙகைைிலும், உஙகைள் உட்ல 

தானமைிப்்்த மிகைச் சறி்ந்தது.”

மனுஸ்மிருதி

இ்றந்த ்பினபும் உயிர் இருப்்பதாகவும் 
்தா்டர்ந்து நிகழும் மறு்பி்றப்்பில் அது 
ஒரு ்பகுதி எனறும் இந்துக்கள் 
உறுதியாக நம்புகி்றார்கள். எந்த ஆத்மா 
அடுத்த ்பி்றைிக்குச் ்சல்லும் என்பவத 
ஊழைிவன முடிவு ்சயகி்றது. 
மரணமுள்ள உ்டவ்லயும் மரணமற்்ற 
ஆத்மாவையும் ஆவ்ட மற்றும் உ்டலுக்கு 
உள்ள உ்றவு த்பா்ல எளிவமயாக 
ைிைரிக்கி்றது ்பகைத்கீவத:

“ஒருவர் ்்ழய ஆ்டகை்ை எ்றிந்துவபிட்டுப் 

புததிய ஆ்டகை்ை அணிவது ்்ால, 

நதிைந்தைமான ஆதமாவானது 

மைணம்டயும்்்ாது ்்ழய உட்ல 

எ்றிந்துவபிட்டுப் புததிய உடலில் மீண்டும் 

்பி்ககைதி்து.”

்பகைத்கீவத, அத்தியாயம் 2:22

இந்து மதமும் உறுப்பு 

தானமும்



அ்றிைியல் மற்றும் மருத்துைம் சார்ந்த 

நூல்கள் (சரக மற்றும் சுஷ்ருத 

சம்்ிவத) தைதஙகளின ஒரு 

முக்கியமான ்பகுதியாகும். சரக முனிைர் 

அக மருத்துைத்வதப் ்பற்்றி எழுதுகி்றார், 

சுஷ்ருத முனிைர் உறுப்பு மற்றும் பு்ற 

உறுப்பு (வககள், கால்கள்) மாற்று 

அறுவைச் சிகிச்வசகவளப் ்பற்்றி 

எழுதுகி்றார்:

“இந்து மதத்தப் ்்ாறுதத வ்ை, ஈ்கை 

(்சவா) என்் ்சால் ஆழந்த ்்ாருள் 

்கைாண்டது. அதன்்டி இன்்னாருவைின் 

உயபி்ைக கைாப்்ாற்் உஙகைள் உடலின் ஒரு 

்குததி்ய தானமைிப்்து, வாழவபின்்்ாதும் 

வாழவுககுப் ்பின்பும் நீஙகைள் ்சயயககூடிய மிகை 

உயர்ந்த வடிவபிலான ஈ்கை (்சவா) ஆகும். 

இம்மததததில் எதுவும் அதற்கு அப்்ாற்்ட்டதல்ல. 

ஈ்கை (்சவா) என்் ்சால்லானது கைீ்த, 

்வதஙகைள், உ்நதிடதஙகைள் ஆகைதியவற்்றில் 

வபிைிவாகை வபிைககைப்்ட்டுள்ைது.”

மதகந்திர்பாய ்பாண்டயா, ்்லஸ்்டரில் உள்ள 

ஜ்லராம் தகாைிலின தவ்லவமப் பூசாரி, 

இந்துப் பூசாரிகள் சஙகத்தின (Association of 

Hindu Priests) முனனாள் தவ்லைர்

“இந்துககைள் தன்னலமற்் ்சயல்கை்ைச் 

்சயது நல்ல ஊழவபி்ன்யச் 

்சகைைிககைதி்ார்கைள். உடல் உறுப்புகை்ை, 

கு்றிப்்ாகை நாம் இ்ந்து நம் உறுப்புகைைால் 

நமககு எந்தப் ்யனும் இல்லாத்்ாது 

தானமைிப்்்தவபிட ்மலான ஊழவபி்னப் 

்ைிசு எது? இது மற்்வர்கைள் சறி்ப்்ாகை வாழ 

உதவலாம் - இது நமது புனித நூல்கைைில் 

்்ாததிந்ததிருககும் ஓர் இந்து மை்ாகும். அ்த 

்்ாலப் ்ண்்டய இந்ததியாவபில் சுஷ்ருத 

முனிவர் தானமைிககைப்்ட்ட பு் 

உறுப்புகை்ையும் உள்ளுறுப்புகை்ையும் ்வதது 

‘உறுப்பு மாற்று அறு்வச் சறிகைதிச்்ச’ ்சயதார்.”

அனில் ்பதனாத் OBE, ்பிரிட்டன இந்து 

சவ்பயின (Hindu Council UK) நிறுைனர்-

உறுப்்பினர் மற்றும் இயக்குநர்

“உறுப்பு தானம்தான் எந்த மனிதைாலும் 

அைிககைப்்டககூடிய சறி்ந்த தானம் என்று நான் 

உறுததியாகை நம்புகைதி்்ன்.”

திருமதி திருப்தி ்பத்டல், ்பிரிட்டன இந்து 

மன்றம் (Hindu Forum of Britain)

இந்து மதத்வதப் ்பற்்றிய தகைல்கவள 

இஙகு காண்லாம்:  

www.bbc.co.uk/religion

சமண மற்றும் இந்து உறுப்பு தான 

ைழிந்டத்தும் குழு (Jain and Hindu Organ 
Donation Steering Group - JHOD), உறுப்பு 

தானத்வதப் ்பற்்றி இந்து மற்றும் சமண 

ைகுப்புகளில் இருப்்பைர்களுக்குக் 

கல்ைியளிக்கப் ்பாடு்படுகி்றது. இந்தக் 

குழு இந்த ைகுப்்பினருக்காக 

ைளஙகவள உருைாக்கியுள்ளது. உறுப்பு 

தானத்திற்கு ஊக்கமளிப்்பதற்கான 

தனது முயற்சிகளில் ததசிய அளைில் 

ைகுப்புக் குழுக்கவள இது ஆதரிக்கி்றது.  

Twitter @JHOD_UK 
www.facebook.com/jhoduk

JHOD ்பற்்றிய தம்லதிகத் தகைல்களுக்கு 

தயவு்சயது அதன தவ்லைரான கிரித் 

தமாதிவய kiritmodi1@hotmail.com என்ற 

மினனஞசல் முகைரியில் ்தா்டர்பு 

்காள்ளுஙகள்



்தர்வு ்சயதல்

நான் எப்்டிக ்கைா்டயாைர் ஆவது?

நீஙகள் உஙகள் உறுப்புகளில் அல்்லது திசுைில் சி்லைற்வ்ற அல்்லது அவனத்வதயும் 

தானமளிக்க ைிரும்்பினால், உஙகள் ைிருப்்பம் எனன எனறு உஙகள் குடும்்பத்தினர் 

அ்றிந்து நிவ்றதைற்றுைவத உறுதிப்்படுத்தச் சி்றந்த ைழி, NHS உறுப்புக் ்காவ்டயாளர் 

்பதிதைடடில் ஒரு ்காவ்டயாளராகப் ்பதிவு ்சயது்காண்டு நீஙகள் எனன முடிவு 

்சயதீர்கள் எனறு உஙகள் குடும்்பத்தினரி்டம் ்சால்ைதுதான. உஙகள் மத நம்்பிக்வக 

முக்கியமானதா என்பவதயும் தானம் கு்றித்த க்லந்துவரயா்டலில் அதுவும் ஒரு ்பகுதியாகக் 

கருதப்்ப்ட தைண்டுமா என்பவதயும்கூ்ட நீஙகள் ்பதிதைடடில் ்பதிவு ்சயய்லாம்.

நான் தானமைிககை வபிரும்்வபில்்ல என்்ால்?

நீஙகள் தானமளிக்க ைிரும்்பைில்வ்ல என்றால், இந்த முடிவை NHS உறுப்புக் ்காவ்டயாளர் 

்பதிதைடடில் ்பதிவு்சயது உஙகள் குடும்்பத்தினரி்டம் ்சால்ைது முக்கியமாகும்.

நீஙகள் சி்ல உறுப்புகவள அல்்லது திசுவை தானமளிக்க ைிரும்புகி்றீர்கள், ஆனால் ்பி்ற 

உறுப்புகவள அல்்லது திசுவை தானமளிக்க ைிரும்்பைில்வ்ல என்றால் 

தானமளிப்்பதிலிருந்து ‘ைிருப்்ப ைி்லகல்’ ்சயயாதீர்கள். அதற்கு ்பதி்லாக, உறுப்புக் 

்காவ்டயாளராகப் ்பதிவு ்சயது்காண்டு நீஙகள் தானமளிக்க ைிரும்பும் உறுப்புகவள 

அல்்லது திசுவைத் ததர்ந்்தடுஙகள்.

தானமைிப்்து ்ற்்றி முடிவு்சயய நான் ்வ்்ாருவ்ை 

நதியமனம் ்சயய வபிரும்்பினால்?

organdonation.nhs.uk என்ற முகைரியில் ஒரு ்படிைத்வதத் தரைி்றக்க்லாம். இந்தப் ்படிைம் 

தானமளிக்கும் முடிவை உஙகள் சார்்பாக தமற்்காள்ள தை்்றாருைவர நீஙகள் நியமனம் 

்சயய உதவுகி்றது. நீஙகள் ்படிைத்வத நிவ்றவு்சயது திருப்்பி அனுப்்ப தைண்டியிருக்கும். 

உஙகளுக்காக முடிவு்சயய நீஙகள் சட்ட ரீதியாக ஒரு ்பிரதிநிதிவய நியமனம் ்சயய 

முடியுமா முடியாதா என்பது நீஙகள் ்பிரிட்டனில் எஙகு ைாழகி்றீர்கள் என்பவதப் ்்பாறுத்தது 

என்பவத தயவு்சயது கருத்தில் ்காள்ளுஙகள்.

தமலும் அ்றியவும் உஙகள் முடிவைப் ்பதிவு ்சயயவும் organdonation.nhs.uk என்ற 

இவணயத்தளத்திற்கு ைருவக தாருஙகள் அல்்லது 0300 123 23 23 என்ற ்தாவ்லத்பசி 

எண்வண அவழயுஙகள். 



தம 2020-இல் இற்வ்றப்்படுத்தப்்பட்டது

உறுப்பு மற்றும் திசு தானத்வதப் ்பற்்றி

தமலும் அ்றிய ைருவக தாருஙகள்:

organdonation.nhs.uk
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