
கண்ணியமாக வாழ்ந்து, உலககவணிட்டு வணிலகும் ஓர் உணகம 
ககைகய கமயப்படுதைதியது.





வ்ககம், என் ப்பயர் ஸாக. எனககு 
வயது 20. இப்்பாது இகை நீஙகள் 
்படிததுகபகாணடிருந்ைால், அ்நகமாக 
புற்று்நாயணிககு எைதிரான ்்பாராட்்டதைதில் நான் 
்ைால்வணி அக்டந்துவணிட்்்டன் என்்பைாகும்.

்ைால்வணி அக்டந்துவணிட்்்டன். மககள் ஏன் 
்ைால்வணி அக்டந்துவணிட்்்டன் என ப�ால்கதிறார்கள் 
என்்பது பைரியாது. என் புற்று்நாய் ்பய்தகை 
வணிளகக, அந்ை ப�ால்கல நான் ்பயன்்படுதை 
மாட்்்டன். ஏபனனில், கக்ட�தி �தில மாைஙகள் 
ப்பான்னானது. நான் இழந்ைகைவணி்ட, ்பல 
நன்கமககள அனு்பவணித்ைன்.

வாழ கற்றுகபகாண்்டன்.



என் வாழ்ககக ககை துயரமானது என ்பலர் 
ப�ால்ல ்கட்டிருககதி்றன்.ஆனால், நான் 
அவவாறு நதிகனககவணில்கல.

எனககு மூன்று வயது இருககும்்்பாது, நான் 
ஒரு துரைதிர்்ஷ்ட�ாலதி என்று ்�ா�தியககாரர் 
ஒருவர் என் ப்பற்்றாரி்டம் ப�ான்னார்.

அது்வ அவர்ககள "அம்மா", "அப்பா" என்று 
அனுமைதியு்டன் அகழககும் கக்ட�தி ைரு்மாக 
இருந்ைது.



இந்ை �ர்்சக�களுககு அப்பால், 
ஒரு நதிகறவான வாழ்ககககய 
நீடித்ைன். ்�ம்ஸ் என்று 
அகழககப்படும் என் மாமா 
எனககு இருப்பணி்டம் பகாடுதது, 
உ்வும் வழஙகதி, வளர்தைார். 
எவவாறு ப்பணகளி்டம் நற்புறகவ 
வளர்ததுகபகாள்வது என்்பகையும் 
ப�ால்லதித ைந்ைார்.

எப்்பாது்ம �ரியான உதைதிககள 
்பகதிர்ந்துபகாண்டார் என 
ப�ால்லமாட்்்டன் ஆனால் �தில இனிய 
காைல் அனு்பவஙககள ப்பற்்றன். 
அ்ை ்பய்தைதில், ்பல நண்பர்ககளயும் 
�ந்ைதிதது ஒரு குடும்்பம் ்்பால் 
்பழகதி்னாம்.

உணகமயணில் மூ்சசு ைதி்றல் 
அனு்பவணிககும் வகரயணில், 
என் வாழ்கககயணில் எல்லாம் 
நன்றாகதைான் இருந்ைது.



எனககு புற்று்நாய் உள்ளது என்று 
அறதிய வந்ை அந்நாகள நான்  
மறகக இயலாது.

அைற்கு அடுதைைாக, என் மூககதில் 
குழாய்கள் ப்பாருதைப்பட்டிருந்ைன. 
அப்்பாதுைான் எனககு நான்காம் 
கட்்ட நுகரயரீல் புற்று்நாய் 
இருப்பது பைரிய வந்ைது.

எல்லா 20 வயைதிற்கும் ்மற்்பட்்ட �திஙகபபூர் ஆண 
மகன்ககள ்்பால, நாட்டிற்கு ்�கவயாற்றும் ்நரம் 
எனககு வந்ைது. அது குறதிதது உற்�ாகம் அக்டந்்ைன். 
புைதிய நண்பர்ககள �ந்ைதிதது அவர்களு்டன் மலரும் 
நதிகனவுககள ஏற்்படுதை ஆவலு்டன் இருந்்ைன். 
அஙகதிருந்ை ்ை�திய ்�கவயாளர்களில் முைலாவைாக 
கணவணிழதிதது, எல்லா ந்டவடிககககளுககும் ைகுந்ை 
உக்ட அ்ணிந்து, ையாராக இருப்்பன். ஆனால் ஒரு 
காகல ்வகளயணில், மார்்பக ்பகுைதியணில் வலதிகய 
அனு்பவணிதைவாறு எழுந்்ைன். அது மதிகுந்ை வலதி 
ைரவணில்கல ஆனால் வணிட்டுவணிட்டு வந்ைது. அைகன 
நான் ப்பரிதும் ப்பாருட்்படுதைவணில்கல.



இகை நான் எைதிர்்பார்ககவணில்கல.

்�ம்ஸ் மாமா என் அகறகய உலகதின் �திறந்ை 
வ�திப்பணி்டமாக மாற்றதினார். எனககு ்ைகவயான 
அகனததும் உள்ளது என்்பகை அவர் உறுைதிப�ய்ைார். 
புைதிய வணிகளயாட்டுகளு்டன் கூடிய '்பணி்ள ஸ்்ைஷன் 
4' வணிகளயாட்டு �ாைனதகை எனககு வாஙகதித ைந்ைார். 
வலதிை்ணிபபுக கவனிபபு்ச ்�கவககள எனககு 
அறதிமுகம் ப�ய்ைார்.

வலதிை்ணிபபுக கவனிபபு்ச ்�கவகள் வாழ்வைற்கு 
வழதிவகுககும் என்று ்�ம்ஸ் மாமா என்னி்டம் 
பைரிவணிதைார். ஆனால், அ்ச�மயம் அது இறப்பைற்கு 
வழதிவகுககும் என்்ற நதிகனதைதிருந்்ைன்.



அப்்பாதுைான் நான் ்டாக்டர் ்�ன் 
என்்பவகர �ந்ைதித்ைன்.

அவருககு ஏறககுகறய என் 
வயதுைான். ்பணிரகா�மான கணகளு்டன் 
எகையும் மதிகுந்ை ஆர்வதது்டன் 
ப�ய்யும் இயல்பு பகாண்டவர். 
உலகதைதி்ல்ய ஆக இனிகமயான 
ந்பர் இவர்ைான். அவர் வலதிை்ணிபபுக 
கவனிபபு்ச ்�கவ மருததுவராக 
எனககு ்�கவயாற்றதினார். நான் 
்நர்மகறயான �திந்ைகனயு்டன் 
இருப்பகை அவர் உறுைதி ப�ய்ைார். 
அது அவருககு சுல்பான காரியம் 
ஏபனனில் அவர் முகதைதில் 
எப்்பாது்ம புன்னகக இருககும்.



என் மீது அவருககு ஒருவணிை ்பணிரியம் இருந்ைது 
என நதிகனககதி்றன். அைற்கு அவகர குகற கூற 
முடியாது ஏபனனில் நான் ்பணிறகர கவரககூடிய 
ைன்கம பகாண்டவன். என் வாழ்ககக ககைகய 
அவரி்டம் ்பகதிர்ந்துபகாண்ட்்பாது, கண கலஙகாமல் 
இருகக முயற்�தி ப�ய்ைார் என்்பகை உ்ர்ந்்ைன். 
அவர் இகை ப�ான்னைதில்கல ஆனால் என் மீது 
அவர் அைதிக அகககற பகாணடுள்ளார் என்்பது 
எனககு பைரியும். அவர் எனககு ்பகக்பலமாக 
இருந்ைார். எதைககய �திரமஙககள ஒரு நாளில் 
அனு்பவணிதைாலும், மறுநாள் ஒரு புைதிய பைா்டககமாக 
கருதுமாறு ்டாக்டர் ்�னும் அவரது மருததுவ 
குழுவணினரும் எனககு எப்்பாதும் நதிகனவு்படுததுவர்.

எனககு �திகதி்சக� அளிகக மட்டும் அவர்கள் இல்கல. 
எனககு ஆைரவாக அவர்கள் இருந்ைனர். ஒரு 
நதி்ச�யமற்ற சூழலதில் நான் இருந்்ைன் ஆனால் 
்டாக்டர் ்�னும் அவரது மருததுவ குழுவணினரும் 
என்கன வலுவான நதிகலயணில் கவதைதிருந்ைனர். 
முைலதில் எனககு வலதிை்ணிபபுக கவனிபபு்ச ்�கவகள் 
குறதிதது �ந்்ைகம் இருந்ைது ஆனால் உ்டல், மன, 
ஆன்மதிக, உ்ர்வுபூர்வ ரீைதியாக அது இவவளவும் 
உைவும் என்்பகை உ்ரவணில்கல.



்பணிறகுைான் புற்று்நாயணின் ைாககம் பவளிப்ப்டத 
பைா்டஙகதியது. உ்டல் எக்ட அைதிக அளவணில் குகறந்ைது; 
உ்வணின் ரு�தி அறதியமுடியாமல் ்்பானது. ஒரு புற்று 
்நாய் நதிபு்ர், இந்ைப ்பணிர்ச�திகனககுத ைீர்வாக ஒரு 
வகக மருந்து ்பற்றதி கூறதினாலும், அது கடுகமயான 
்பககவணிகளவுககள ஏற்்படுதைககூடும் என்்பகையும் 
வணிளககதினார்.

இைகன ்டாக்டர் ்�னி்டம் பைரிவணித்ைன். 
அம்மருந்கை எடுகக வணிருப்பம் உள்ளைா என்று 
என்னி்டம் ்கட்்டார். ையககமதின்றதி "ஆமாம்" என்று 
்பைதிலளித்ைன். அடுதை �தில வாரஙகள் சுல்பமாக 
அகமயவணில்கல ஆனால் ்டாக்டர் ்�ன் அைகன 
க்டகக உைவணினார். வலதிை்ணிபபுக கவனிபபு்ச ்�கவ 
்பரமாரிபபு குழுவணினர் வலதி நீஙகதி்ட உைவணினர். 
அவர்களின் அன்பும் ஊககமும் இல்லாமல் என்னால் 
�மாளிதைதிருகக முடியாது என்று நதிகனககதி்றன்.



புைதிய மருந்கை எடுகக பைா்டஙகதி இரு வாரஙகள் 
ஆகதிவணிட்்ட நதிகலயணில், மூ்சசு ைதி்றகல 
அனு்பவணித்ைன். புற்று்நாய் நதிபு்ரு்டனான 
�ந்ைதிப்பணில், ்டாக்டர் ்�ன் என் ்பககதைதில் அமர்ந்து 
ஒரு நல்ல மற்றும் �ஙக்டம் ைரும் ப�ய்ைதிகய 
்பகதிரப ்்பாவைாக்ச ப�ான்னார்.

புற்று்நாய் கட்டிகள் மகறந்துவணிட்்டன என்்பது  
அந்ை நற்ப�ய்ைதி. ஆனால், மருந்ைதின் 
்பணின்வணிகளவுகளால் ்பாைதிககப்படும் ஒரு 
வணிழுககாட்டினரில், நானும் ஒருவன். 
என் நுகரயரீல் பமதுவாக ப�யலதிழகக 
பைா்டஙகதிவணிட்்டது. 

என் மனைதில் அதைரு்ம் ்ைான்றதிய முைல் 
வணிஷயம்,"ஆஹா, ஃப்பனல் ஃப்பன்்ட�தி 
வணிகளயாட்டில் நான் இதுவகர ப்பற்ற அைதிக 
அளவணிலான பவற்றதிப புள்ளிககள எவவாறு 
நதிகலநாட்்டப ்்பாகதி்றன்?''



மனகை உறுைதிகபகாண்்ட இருககும் வருதைஙககள 
்டாக்டர் ்�னு்டன் ்பகதிர்ந்துபகாண்்டன். நான் 
வணிரும்பும் ந்பகர '்்டடிங' அகழதது்ச ப�ல்ல 
முடியாைது, உலக சுற்றுப்பய்ம் ்மற்பகாள்ள 
முடியாைது, நல்ல மகனாக ப்பற்்றாகர ்பார்ததுக 
பகாள்ள முடியாைது இவற்றதில் அ்டஙகும்.

இைற்பகல்லாம் ஒரு புன்னகககய மட்டும் 
பவளிககாட்டிய ்டாக்டர் ்�ன், நாகள ைதிரும்்பவும் 
என்கன �ந்ைதிப்பைாகக கூறதினார்.



மறுநாள் அைதிகாகலயணி்ல்ய அவர் எனது வடீ்டிற்கு 
வந்ைார். அவர் ஒரு ்்பனா, காகதிைம் மற்றும் ஓர் கடிை 
உகறகய பகாணடு வந்ைதிருந்ைார். எனது ப்பற்்றாருககு 
கடிைம் அனுப்ப எனககு உைவுவைாகக கூறதினார்.

முைலதில் அது ஒரு நல்ல ்யா�கனயாக இருககாது 
என்று நதிகனத்ைன் ஆனால் இந்நதிகலயணில் இழப்பைற்கு 
ஒன்றும் இல்கல என்்பகை உ்ர்ந்்ைன். ்டாக்டர் 
்�ன் ்பாவம், ்பககம் ்பககஙகளாக அவர் அைதிகம் எழுை 
்வணடியைாயணிற்று. ப�ால்வைற்கு நதிகறய இருந்ைது 
ஆனால் அைற்கான ைகுந்ை வார்தகைககள அக்டயாளம் 
கா் �திரமப்பட்்்டன். ப�ால்லதி முடிதைதும், அவர் எழுைதிய 
்பககஙககள கடிை உகறயணில் கவதது ப்பற்்றாரி்டம் 
அனுப்பப ்்பாவைாகக கூறதினார்.



�தில நாட்கள் கழதிதது, என்கன ்பார்கக 
வணிருந்ைதினர் வந்ைதிருப்பைாக ்�ம்ஸ் மாமா 
பைரிவணிதைார். ்பார்கக என்கன ்்பால் இருககும் 
இருவர் அகறககுள் நுகழந்ைனர். அவர்கள் யார் 
என்று மனைளவணில் எனககு பைரியும். அவர்கள் 
என் அருகதில் அமர்ந்ைனர். "மன்னிககவும் ைதிரு, 
ைதிருமைதி லீ, என்னால் ஒரு நல்ல மகனாக 
இருகக முடியவணில்கல," என்று அவர்களி்டம் 
ப�ான்்னன்.

அவர்கள் கலஙக பைா்டஙகதினர். "மக்ன என்கன 
மன்னிததுவணிடு. அப்பாவும் அம்மாவும் மதிகவும் 
வருந்துகதி்றாம்," என்றனர்.

ந்டந்ைகை என்னால் நம்்ப 
முடியவணில்கல. சுமார் 20 ஆணடுகள் 
கழதிதது, என் ப்பற்்றாகர 
�ந்ைதிககதி்றன். அவர்ககள மீணடும் 
அப்பா, அம்மா என்று அகழகக 
முடிந்ைது. ்டாக்டர் ்�ன் எனககு 
ப�ய்ை இந்ை உைவணிகய வர்்ணிகக 
வார்தகைக்ள இல்கல.





வ்ககம், நான் ்டாக்டர் ்�ன். 

இந்ை புதைகதகை முடிககுமாறு ஸாக என்கன ்கட்டுகபகாண்டார். 
துரைதி்ஷ்டவ�மாக, ஸாக �ூன் 5ஆம் ்ைைதி, அைதிகாகல 3 ம்ணிககு 
இறந்துவணிட்்டார். ்நாய் கண்டறதியப்பட்டு, ஆறு மாைஙகளுககுப ்பணிறகு இவரின் 
இறபபு நதிகழ்ந்துள்ளது.
 
நான் ஸாககக மறககமாட்்்டன். இறுைதிவகர, எஙகள் அகனவகரயும் 
புன்னகககக கவதைவா்ற அவர் உலககவணிட்டு வணிலகதினார். அவர் எப்்பாதும் 
்பணிறருககு முன்னுரிகம பகாடுப்பார். அவரின் ்நர்மகறயான வாழ்ககக 
கண்்ாட்்டம் ்பணிறகரயும் பைாற்றதிகபகாள்ளும் ைன்கம வாய்ந்ைது.

்�ம்ஸ் மாமா, குடும்்பதைதினர், நண்பர்கள் மற்றும் அந்ைதிமகால ்பராமரிபபு 
பைாணடூழதியர்களுககு அவர் ப�ால்ல வணிரும்்பணியது இதுைான்: "மகதிழ்்ச�தியாக 
இருகக முயற்�தி ப�ய்க. ்மகமூட்்ட நாட்கள் இருககும் ஆனால் சூரியன் 
கணடிப்பாக பவளிவரும். அைற்கு உஙகளு்டன் கழதிதை ப்பான்னான நாட்கள் 
ஓர் உைார்ம். எனது இறுைதி மூ்சசு வகர, என் வாழ்கககயணில் வண்ம் 
்�ர்தை உஙகளுககு நன்றதி. நான் இழந்ைகைவணி்ட, ்பல நன்கமககள 
அனு்பவணித்ைன்."



வலிதணிப்புக் கவனிப்புச் சேவவகள் எதற்கு?
்டாக்டர் ்�ன் மற்றும் அவரது மருததுவ 
குழுவணினர் ்்பால, மருததுவர்கள், ைாைதியர்கள், 
�மூக ஊழதியர்கள், ஆ்லா�கர்கள், 
்பயணிற்�திப்பற்ற பைாணடூழதியர்கள் அ்டஙகதிய 
்பன்முகக குழுவால் வலதிை்ணிபபுக கவனிபபு்ச 
்�கவகள் வழஙகப்படுகதிறது. உ்டலதியகக, மன, 
�மூக, ஆன்மதிக ரீைதியாக ்நாயாளிகளுககும் 
அவர்களது குடும்்பதைதினருககும் ஆறுைலும் 
ஆைரவும் இககுழுவணினர் வழஙகுகதின்றனர்.

வாழ்கககயணின் இறுைதி காலககட்்டதைதில், 
வாழ்ககக ைரதைதில் கவனம் ப�லுதை 
்நாயாளிகள் வலதிை்ணிபபுக கவனிபபு்ச 
்�கவககள பைரிவு ப�ய்கதின்றனர். இது 
வாழ்ககககய வணிட்டுகபகாடுப்பைற்காக அல்ல. 
இல்ல ்பராமரிபபு, நாள் ்பராமரிபபு நதிகலயம், 

உள்்நாயாளி ்பராமரிபபு மற்றும் ஆ்லா�கன 
்�கவகள் ்்பான்றவற்றதில் வலதிை்ணிபபுக 
கவனிபபு்ச ்�கவகள் வழஙகப்படுகதின்றன.

வாழ்கககயணின் இறுைதி காலககட்்டதகை 
கண்ணியமான முகறயணில் அைதிக வலதி 
இல்லாமல் நீடிப்பைற்கு, முன்கூட்டி்ய 
ைதிட்்டமதிட்டு, அைற்கான முடிவுககள ்பணிறரி்டம் 
ைாமைமதின்றதி பைரிவணிதைல் முககதியம். 
ஆ்ராககதியமாகவும் �ீரான மன நதிகலயணில் 
இருககும்்்பா்ை முடிபவடுப்பது உகந்ைது.
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