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பெறுெவர் : இருதய மருத்துவ நிபுணர் திருமிகு. வவரமுத்து 

மன ோனமோகன்  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
இருதய மருத்துவ நிபுணர் திரு மன ோனமோகன் அவர்கள் 

அவுஸ்தினரலியோ வோழ் தமிழ் மக்களிவைனய த து தன் லமற்ற 

னேவவகளி ோல் பெரிதும் அறிமுகமோ வர். இலங்வகயில் 

மருத்துவரோக ெணியோற்றிய கோலத்திலிருந்னத அவரது பதோழில்ேோர் 

கைவமகளுக்கு னமலோக ேமூகப் ெணிகளில் ஈடுெட்ைோர். ெின் ர் 

னமற்ெடிப்புக்கோக இலண்ை ில் ேிலகோலம் வேித்தனெோதும், ெின் ர் 

குடும்ெத்னதோடு புறூவண நோட்டிற்கு பதோழில்நிமித்தம் புலம்பெயர்ந்து 

அங்கு வோழ்ந்தனெோதும், ெல்னவறு வழிகளில் அங்கு வேித்த தமிழ் 

மக்களுக்கும், ஈழத்தில் அல்லலுற்ற மக்களுக்கும், வறிய ஆதரவற்ற 

மோணவர்களுக்கும் பெோருளுதவி பேய்தது எ  அவர் ஆற்றிய 

னேவவகள் ஏரோளம். 
 

1993 ஆம் ஆண்ைளவில் அவுஸ்தினரலியோவுக்கு குடிபெயர்ந்த 

திரு.மன ோனமோகன் அவர்கள், இங்கும் த து னேவவகவள னமலும் 

இருதயத்து வவத்தியரோய் ஏற்றமுைன் உலபகங்கும் 
மருத்துவத்தில் புகழ்பெற்ற மோண்ெோ  பெரு ம ிதன் 

வருத்தமுைன் நம் இ த்தில் வோடுகின்ற மோந்தர்க்கோய் 
 திருத்தமுறப் னெருதவி பேய்யும் பெரும் பகோவைனயோன்  
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முவ ப்புைன் ஆற்றி வருகின்றோர். 2000 ஆண்ைளவில் தமிழ் மருத்துவ 

நிதியம் என்ற பதோண்டு நிறுவ த்திவ  ஆரம்ெிப்ெதில் 

முன்ன ோடியோக இருந்து பேயற்ெட்டு, அவ்வவமப்பு மூலம், இங்குள்ள 

மருத்துவர்கவளத் திரட்டி ெல தைவவகள் ஈழத்திற்குச் பேன்று அங்கு 

னெோரி ோல் அல்லலுற்ற மக்களுக்கு னேவவ பேய்த பெருவமக்குரியவர் 

இவர். கைந்த 11 ஆண்டுகளில் இந்த அவமப்பு 2.8 மில்லியன் 

பைோலர்களுக்கு னமலோ  பதோவகயிவ த் திரட்டி தோயக மக்களுக்கு 

அளப்ெரிய னேவவயோற்றி வருகின்றது. இந்த அவமப்ெில் திரு. 

மன ோனமோகன் அவர்களின் ெங்கு அளப்ெரியது.  
 

அகதிகளோக புலம்பெயர்ந்து வருகின்ற ெல தமிழ் மக்களுக்கு, குறிப்ெோக 

இவளஞர்களுக்கு அவர்களின் கல்விவயத் பதோைர்வதற்கும், பதோழில் 

வோய்ப்புக்கவளப் பெறுவதற்கும் ெல்னவறு வழிகளில் ெின் ிருந்து 

உதவிவருெவர் திரு மன ோனமோகன் அவர்கள். ேமய, ேமூக, 

ம ிதோெிமோ ப் ெணிகளிலும் நீண்ை கோலம் அர்ப்ெணிப்புைன் 

ஈடுெட்டுவருகின்றோர். 

  

ஈழத்தில் தமது கல்விவயத் பதோைர்வதில் அல்லலுறும் 

ெல்கவலக்கழகத் தமிழ் மோணவர்களுக்கும், அங்குள்ள கிரோமங்களில் 

னெோதுமோ  வவத்திய, சுகோதோர வேதிகள் கிவைக்கோவமயி ோல் 

அவதியுறும் னநோயோளருக்கும் தன் ோல் முடிந்த அளவுக்குத் 

பதோண்ைோற்றி வரும் மருத்துவ நிபுணர் மன ோனமோகன் அவர்கள், 

அவுஸ்தினரலிய மருத்துவ நிதியம், ேிட் ி தமிழ் அறிவகம், வேவ 

மன்றம் னெோன்ற ேமூக நிறுவ ங்களில் தவலவரோகவும், 

உறுப்ெி ரோகவும்; இருந்து தமிழ் அவுஸ்தினரலியர்கள் பெருவமப்ெடும் 

அளவிற்கு த ித்துவமோ , ேமூகப் ெங்களிப்வெ வழங்கி வருகின்றோர். 

என்ெதில் மோற்றுக் கருத்திற்கு இைமில்வல. 

  

கவலகவளயும், கவலஞர்கவளயும் மதித்துப் னெோற்றுதல், 

எல்னலோவரயும் ேமமோக மதித்தல், அணுகுனவோவர இன்முகத்துைன் 

உெேரித்தல் னெோன்ற நற்குணங்களின் இருப்ெிைமோ  மருத்துவ நிபுணர் 

மன ோனமோகன் அவர்களுக்கு, அவுஸ்திரேலியக் கம்பன் கழகம், லக்ஷ்மி 
பிருதிவிோஜ் நிறுவியுள்ள அமேர் கம்பகலாநிதி ரபோசிரியர் இோ. 

இோதாகிருஷ்ணன் ஞாபகார்த்த அறக்கட்டளள - உயர்விருதான மாருதி 
விருதிளன 2012ஆம் ஆண்டு சிறப்புற அேங்ரகறிய கம்பன் விழாவில் 

வழங்கிக் ககௌேவித்திருந்தது  .


