ல்கௌரைததுைன ைாழை்தயும் அதன பபிறகு
அவத ல்கௌரைததுைன மரணம் எயை்தயும்
பறறிய ஓர் உண்ம ்க்த

நாம் எப்படி இறக்கவபா்கிவறாம் எனற
ைபிஷயம் நமககு முக்கியமா?

நமது ைாழக்்கயபின ்க்ைசி சி் மாதங்கள நாட்கள
நிமிைங்கள நமககு முக்கியமா?

எனது லபயர் ்மகவ்கல் லுைபிஸ. நான வநாயுறவறாருக்கான ப்கல்வநரக
்கைனிப்பு இல்்ததில் மருததுை உதைபியாளரா்க இருக்கிவறன.
வநாயததணபிப்புப் வபணல் ைாயபி்ா்க வநாயாளி்களுககு உைல்ரீதியா்கவும்
மனரீதியா்கவும் ைலுப்படுததுைதன மறறும் ஆதரைளிப்பதன மூ்ம்,
அைர்்களின லபரும்பா்ான பபிசிவயாலதரபபி அமர்வு்களில் உதவுைவத எனது
்க்ை்மயாகும்.
நான இநத ்கைனிப்பு இல்்ததில் 2011 -ல் தனனார்ை்ரா்கச்
வச்ையாறறத துைங்கிவனன. நான 2015-ல் அலுை்ரா்கப் பணபியபில்
வசர்நவதன. இநத வநரததில் நான ைாழக்்கயபில் ஓர் அங்கமா்க இருககும்
மரணத்த அரு்கி்ிருநது பார்ததுளவளன.
தங்களின ைாழக்்கயபில் மரணம் தைபிர்க்கமுடியாத ஒனறு என
உறுதியா்க நி்னககும் மக்கள நம்்ம வபானற ்கைனிப்பு இல்்ததிறகு
ைரு்கினறனர். உயபிர்ைாழ அதி்க்கா்ம் இல்்ாத வநாயாளி்களிைததில்
நாங்கள லச்ைழிக்கிற வநரததிறகும் அக்க்றககும் மதிப்பு இருக்கிறதா
என எனனிைம் வ்கட்கபடடுளளது.

வநாயளி்கள தங்கள ைாழக்்கயபிலுளள ஒவலைாரு லநாடியும்
முக்கியமானது எனப்த அைர்்கள உணர்நதுல்காளளவைணடும்.
வநாயததணபிப்புப் வபணல் மூ்மா்க அைர்்களால் தங்கள
ைாழ;க்்க்ய ்க்ைசி நிமிைம் ை்ர முழு்மயா்க ைாழ நான
உறுதி லசயதுல்காளள ைபிரும்பு்கிவறன.

எனது பதில் எப்வபாதும் ஒனவற மாதிரியானதாகும்: உ்்கிலுளள தங்கம்

ஏன எனப்த நீங்கள வமலும் புரிநதுல்காளள நான உங்களுககு

அ்னத்தயும் ைபிை அது மி்கவும் மதிப்புமிக்கது

ஒரு உண்மக ்க்த்ய லசால்்வபா்கிவறன.

அது வநறறு நைநததுவபா் எனது நி்னைபில் இருக்கிறது.
2015 ஆணடில் ஜுன மாதததில் ஒரு நாளனறு பபிறப்க்ில் திரு.லீ

எங்களிைம் ல்காணடு ைரப்படைார். திரு. லீ, மூ்ளப் புறறுவநாயபின இறுதிக
்கடைததில் இருநதார்.

அைர் மி்க உயரமான, அழ்கிய வதாறறமுளள ஆணா்க இருநதார். அததுைன,
மி்கவும் லைறறி்கரமான ஒரு நிறுைனததின முனனாள த்்்ம நிதி

அதி்காரியா்க இருநதார். ஆனால் வநாயால் அைரது வதாறறததில் மாறறம்
ஏறபடைது.

அைரது உயரமான வதாறறம், அப்வபாது எலும்பும் வதாலுமா்கக

்காணப்படைது. ஒரு ்கா்ததில் புததிசா்ிததனமா்க இருநத அைரது மனம்,
இப்வபாது நுண தூணடுதல்்களுககு ஏறப அ்ைநதுைபிடைது.

திரு. லீ அைரது ைபிசுைாசமுளள ம்னைபியபின து்ணயுைன ைநதிருநதார்.
அததுைன அைரது இரணடு ம்கள்களும் மறறும் அைர்்களது

்கணைனமார்்களும் அைருைன ைநதிருநதார்்கள. அைர்்களது ்கண்களில்

எனனால் அைர்்கள படும் துயர் ்காண முடிநதது. அைர் ்கணடிப்பானைரா்க
இருநதாலும் அவதசமயம் வநசமிக்க ்கணைரா்கவும் தந்தயா்கவும்

இருப்ப்த எனனால் யூ்கிக்க முடிநதது ஒரு ்கா்ததில் சகதிைாயநத

குடும்பதத்்ைரா்க இருநதைர் இப்வபாது தனது முந்தய நி்்யபின
நிழ்ா்க மடடுவம இருநதார்.

அடுதது சி் நாட்களில் லீ

திருமதி லீ தினமும் ்கா்்யபிலும்

குடும்பத்தப் பறறி வமலும்

மா்்யபிலும் அைரது ்கணைரின

அறிநதுகல்காணவைன.

அரு்கில் அமர்நது துைணடு்கிைநத
அைரது ்்க்யப்பபிடிததுகல்காணடுஇ
நாறபது ஆணடு்களுககும் வம்ா்க தனது
ைாழ்ைப்ப்கிர்நதுல்காணை அநத மனிதரின
மு்கததில் உணர்ச்சியபின அ்ையாளம் எதுவும்
லதரி்கிறதா எனத வதடிகல்காணவை இருநதார்.

பபிள்ள்கள வை்் முடிநத பபினனர் லபரும்பா்ான மா்்
வநரங்களில் அை்ரக ்காண ைருைார்்கள. அப்வபாது அைர்்கள
தங்களின தாயாரிைம் சி் ைபிஷயங்க்ள பறறி வ்கடபார்்கள.
அைர் நனகு தூங்கினாரா? அைர் எ்தயாைது சாப்பபிடைாரா?
அைர் உங்க்ள அ்ையாளம் ்கணடுல்காணைாரா?
இ்ை அ்னததிறகும் இ்ையபில், திரு லீயபின ்கண்கள
அ்மதியா்கவை இருநதது. அைரது ைாய, ஒரு ைபிைாப்பபிடியான
மு்கச்சுளிப்புைன ்காணப்படைது.

அைர் லைறுமவன

உயபிவராடுளள ஓடு வபால் இருநதாரா?
அைர் ஏற்கனவை நம்்ம ைபிடடுச் பபிரிநது லசனறுைபிடைது
வபால் இருநதது.

நான திரு. லீககு பபிசிவயாலதரபபி அளிககும்
வபாது திருமதி. லீயபிைம் சாதாரணமா்கப்
நான வபசுவைன.

அதில் நான லதரிநதுல்காணைது எனனலைனறால்

நிறுைன நி்கழச்சி்களில் அைர் ல்காணைாடைததின

திரு. லீ பபிங பாங ைபி்ளயாடுைதில் மி்கவும்

நடசததிரமா்க ்காணப்படைார். அைரது லநருங்கிய நணபர்்கள

ஆர்ைமுளளைரா்க இருநதார். சர்க்க்ர லைணலணய

அை்ர அவரபபியாைபின ்ாரனஸ என அ்ழப்பார்்கள. அைர்

ைாடை்ை அைருககு மி்கவும் பபிரியமான ஒனறா்க

ஒனறுககும் வமறபடை நி்கழச்சி்களில் ைர்ாறறுப்பூர்ை

இருநதது.

்கதாபாததிரத்தப் வபா் உ்ையணபிநது ல்காணடிருநதார்.

“திரு. லீ, உங்கள நிறுைனக
ல்காணைாடைங்கள பறறி எனனிைம்
ப்கிர்நது ல்காளளுங்கவ்ன”
“திரு. லீ, நீங்கள திரும்பவும்
பபிங பாங ைபி்ளயாை

“திரு. லீ, நாம் சர்க்க்ர

ைபிரும்பு்கிறீர்்களா?”

லைணலணய ைாடை்ை நாம்
இருைரும் சாப்பபிை்ாமா?”

திரு லீயுைன என உற்ை ைலுப்படுதத
எனககு ஏவதா வத்ைபடைது. நான எனது
வை்்்யச் லசயதுல்காணடிருநத வபாது
அைருைன வபசத துைங்கிவனன.

அது ஒருைர் மடடுவம வபசும்
உ்ரயாை்ா்க இருநதது.

ஆனால் அநத ைாரததின ஒரு நாளில் எவதா ஒனறு எனனுள
வதானறியது.
நான திரு. லீயபின அ்றககுச் லசனறு, அைரது லைறு்மயான
்கண்க்ள வநரடியா்கப் பார்ததைாறு லசானவனன,

”ைணக்கம், அவரபபியாைபின ்ாரனஸ!”

எனது இதயம் வை்கமா்க அடிததுல்காணடிருப்ப்த
ஏலனனில் திரு. லீயபின ்கண்களில் உயபிவராடு பபிர்காசிக்க
லதாைங்கின. பபிறகு அைரு்ைய ்கண்கள லபா்ிவுைனும்
லபரிதா்கவும் ைபிரியத துைங்கிய்தக ்கணவைன. அைரது
உதடு்கள சறவற புனன்்கததது. அைர் என்ன லநருங்கி
ைர ைபிரும்பபியதா்கத வதானறியது நானும் அவைாறு
லசயவதன அப்வபாது அைர் எனது சீரு்ையபில் இருநது
எனது லபய்ர படிக்க முயனறார். நான அைரிைம் என்ன
அறிமு்கப்படுததிக ல்காணவைன. அைர் அதறகு சறவற
உறசா்கமாய த்்ய்சததார்.

அன்றய தினததிறகுப் பபிறகு, திரு. லீயபிைம்
ஏவதா மாறறம் ஏறபடடிருப்பதா்கத வதானறியது.
நான அைரது அ்றககுச் லசல்லும்வபாது அல்்து
அைர்்களது பபிள்ள்கள அஙகு ைரும்வபாது, அைர்
த்்்யத திருப்புைார். நான பபிசிவயாலதரபபி
அமர்வு்களுக்கா்க அை்ரத தூக்க முயறசிககும்வபாது
அைர் எனது ்்க்க்ளப் பறறிகல்காணைார். ஒரு புதிய
ைாழக்்க துைஙகுைதா்க அைரது ்்க்கள மூ்ம்
வதானறியது. அைர் இப்வபாது
புனன்்கயுைன அைரது
ம்னைபியபின வ்களைபி்களுககு
பதில்லசய்ாறறினார்.
திருமதி லீயபின ்கனனங்களில்
்கணண ீர் ைழிநவதாடியது.

திரு. லீ திரும்ப ைநதுைபிடைார்.

நான அடிக்கடி திரு. லீ்ய நி்னததுக ல்காளவைன.
மூ்ளப் புறறுவநாய அைரது உை்்யும் மன்தயும்
எடுததுச்லசனறு ைபிடைது, ஆனால் அைரது ல்கௌரைத்த
எடுததுச்லசல்் முடியைபில்்்.
அைர் ைபிடடுைபி்குைதறகு முன ைாழநதுைபிடைார்.

அதன பபிறகு சிறிது ்கா்ததில் திரு. லீ எங்க்ள ைபிடடுச் லசனறுைபிடைார். மூ்ளப் புறறுவநாய மி்கவும் ்கடு்மயான எதிரி.
ஆனால், அைரது ம்னைபியும் பபிள்ள்களும் அைரது பபிணபி லதாைர்பாய அதி்கம் நி்னைபில் ்ைததிருப்பது அைரது ை்ிவயா,
தூங்காத இரவு்கவளா அல்்.
திரு. லீதான மறுபடியும் ல்காஞசம் வபசிய சிரிதத பார்தத அநத ைாரத்த தான அைர்்கள நி்னைபில் ்ைததிருக்கினறனர்.
தங்களின அன்ப வநசமிக்க ்கணைரும் தந்தயுமா்க அைர் அ்ையாளமறிநது

உறைாடிய தருணங்க்ளஇ மி்கச்சிறியவத

எனறாலும்இ அைர்்கள நி்னைபில் ்ைததிருக்கினறனர்.
அதுவை, வநாயததணபிப்புப் வபண்ின முக்கியத்த நான முதல் தருணமா்க உணர்நது ல்காணவைன. அன்றய நாள எவைளவு
்கடினமா்க இருநதாலும் அடுதத நாள எப்வபாதுவம புதிய நாள எனப்த அது எனககு ்கறறுகல்காடுததது.

ந�ோய்த்தணிப்புப் நேணல் எ்தற்கு?

வநாயாளி்கள, தங்களின லதாைர்நதிருக்கிற ைாழக்்கயபின

்மகவ்கல் வபானற லதரபபிஸடு்களுககும்

தரததில் ்கைனம் லசலுததுைதற்கா்க வநாயததணபிப்புப்

அப்பால், மருததுைர்்கள, லசைபி்ியர்,
சமூ்கப் பணபியாளர்்கள, ஆவ்ாச்கர்்கள,
பயபிறசிலபறற தனனார்ை்ர்்கள
ஆ்கிவயா்ரக ல்காணை பனமு்கக குழுைால்
வநாயததணபிப்புப் வபணல் ைழங்கப்படு்கிறது.
உைல்ரீதியா்க, மனரீதியா்க, உளைபியல்
ரீதியா்க, சமூ்க ரீதியா்க மறறும்
ஆனமீ ்க ரீதியா்க ்கைனிததுகல்காளைதன
மூ்ம் வநாயாளி்களுககும் அைர்தம்
குடும்பததினருககும் அைர்்கள
லசௌ்கரியத்தயும் ஆதர்ையும்
ைழஙகு்கினறனர்.

துவங்குவ்தற்்ோன 3 செயற்ேடி்ள் இந்தோ:

வபண்்த வதர்நலதடுக்கினறனர். இது ைாழக்்க்ய
ைபிடடுகல்காடுப்பதற்கானது அல்். வநாயததணபிப்புப்
வபணல் வச்ை்களானது இல்்ப் பராமரிப்பு, ப்கல்வநரப்
பராமரிப்பு, உளவநாயாளிப் பராமரிப்பு, ஆவ்ாச்கச் வச்ை்கள
எனப்ையா்கக ்கி்ைக்கினறன.
நாம் நமது ைாழக்்க்ய ல்கௌரைததுைன சாததியமிக்க

நேசுவர்ீ

்திட்டமிடுவர்ீ

செயல்ேடுவர்ீ

ஆயுளின இறுதி ்கா்ததிற்கான

எனன வநாயததணபிப்புப் வபணல்

உங்களுக்கான ைாயப்பு்கள பறறி

பராமரிப்பு குறிதது உங்கள
வநசமிக்கவருைன வபசத
துைஙகுங்கள

மி்கககு்றநத ை்ியுைனும் நமது இறுதி அன்றய

ைாயப்பு்களும் திடைமிைல் ்கருைபி்களும்
்கி்ைக்கினறன மறறும் உங்களுககுப்
லபாருததமாயுளளன எனப்த www.
singaporehospice.org.sg -ல் ்காணுங்கள.

உங்கள லநருக்கமானைர்்களிைம்
லசால்்ி, இனவற திடைங்க்ள
ைகுததிடுங்கள.

நாளமுதல் ்கழிக்க வைணடியபிருநதால் நாம் ஆவராக்கியமான
உை்்யும் மன்தயும் ல்காணடிருககும்வபாவத
முனகூடடிவய திடைமிடடுஇ நமது தீர்மானங்க்ளத லதரியச்
லசயய வைணடும்.

நமல்தி்்த ்த்வலுக்கு:
சிங்கப்பூர் ஹாஸ்பஸ ்கவுனசில்

1 Lor 2 Toa Payoh, #07-00 Braddell House
Singapore 319 637

ைழஙகுபைர்்கள:

லதா்்வபசி: 6538 2231

மினனஞசல்: secretariat@singaporehospice.org.sg
இ்ணயதளம்: www.singaporehospice.org.sg
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