
கண் ணியமாக வாழ்ந்து, உலககவ ணிட்டு வ ணிலகும்  
ஓர் உணகம ககைகய கமயப்படுதை தியது.





ப்பரக்குழந்கைகள் ைஙகளுகைய 
அற்புைமான கு்ஙகளில் 99 சைவைீம் 
்பாட்டிகளிைம் இருந்து ப்பறுகதிறார்கள் 
என்பது உணகமைான.

எனனுகைய ்பாட்டியும் மதிக 
அற்புைமானவர். அவருகைய ப்பயர் 
கை கீ. அது அவருக்கு ப்பாருதைமான 
ப்பயபர ஏபனனில் எஙகளகனவகரயும் 
வணிை, மனைளவணில் அவர் மதிகவும் 
வலதிகமயானவர்.

மருததுவர் அவருக்கு ப்பருஙகுைல் 
புற்றுப�ாய் இருப்பது குறதிதை ைகவகல 
பைரிவணிதைபப்பாது, என ்பாட்டி பசானன 
முைல் வார்தகைகள், “�ான இனிபமல் 
எது பவணடுமானாலும், எபப்பாது 
பவணடுமானாலும் சாப்பணிைலாம்,” 
என்பதுைான. 

அப்படிதைான அவர் அந்ை பசய்ைதிகய 
ஏற்றுக் பகாணைார்.



எனனுகைய ்பாட்டிைான எனகன வளர்தைார். 
�ான மனைளவணில் ்பாைதிப்பகைந்ைால் எனகன 
ைதிைப்படுதைதினார். ஒருமுகற, �ான அம்மாவணின 
்பணிரியமான பூ ஜாடிகய உகைதைப்பாது, அைகன 
்பக்கதது வடீ்டுப பூகனைான உகைதைது எனறு 
எனபனாடு கூட்டுச் பசர்ந்து அம்மாவணிைம் 
பசால்லதி எனகன ்பாதுகாதைவர். அவர்ைான 
எனனுகைய மதிக ப�ருஙகதிய சதிப�கதிைதி.

அைனால் அவர் ைனனுகைய மீைமுள்ள 
�ாட்ககள கண்ணியததுைன கழதிக்க 
பவணடும் எனறு பசானனப்பாது, அவர் 
அந்�ாட்ககள �திகறவாக கழதிக்க �ான உைவ 
பவணடும் என்பகைப புரிந்து பகாணபைன. 
ஆனால் குடும்்பதைதில் ககைக்குட்டியாகவும் 
மதிகச்பசல்லமாகவும் வளர்ந்ை எனக்கு, 
்பராமரிப்பாளர் ஆவது ்பற்றதி ஒனறுபம பைரியாது.
எஙகதிருந்து ஆரம்்பணிப்பது அல்லது யாரிைம் உைவணி 
பகட்்பது எனறு பைரியவணில்கல.



்பாட்டியணின புற்றுப�ாய் மருததுவர் ஓர் இல்ல 
அந்ைதிமகாலப ்பராமரிபபு பசகவகய ்பரிந்துகரதைார்.  
சதில �ாட்கள் கழதிதது, அந்ை ்பராமரிபபுக் குழுவணினர் எஙகள் 
வடீ்டுக்கு வருகக ைந்ைனர்.

அஙகதிருந்து ைாக்ைர் பைானுைான எனனுகைய �ற்புறவு 
பைாைஙகதியது. �ான அறதிந்து பகாள்ள பவணடிய 
அகனதகையும் அவர் கற்றுத ைந்ைார். ்பாட்டியணின 
புணகளுக்கு கட்டுபப்பாடுவது, ்படுக்ககயணிலதிருந்து 
்பாதுகாபபுைன மாற்றுவது, சூழ்�திகல கடினமாகும்ப்பாது 
எவவாறு அவகர உற்சாகததுைன கவதைதிருப்பது 
ப்பானறவற்கற ைாக்ைர் கற்றுக்பகாடுதைார். எனனுகைய 
்பாட்டி ைம் வாழ்க்ககயணின இறுைதி �ாட்ககள 
கண்ணியததுைன வாழ எஙககளத ையார்ப்படுதைதிய 
்பராமரிபபுக்  குழுவணினருக்கு �னறதி பசால்லக் 
கைகமப்பட்டிருக்கதிபறன.



�ான ஒருமுகற ்பராமரிபபு பசகவப ்பயணிற்சதி 
முடிந்து வடீு ைதிரும்்பணியப்பாது, �ான எனன 
கற்றுக்பகாணபைன என்பகைத பைரிந்துபகாள்ள 
்பாட்டி ஆர்வமாக இருந்ைார். �ான பசால்லதி 
முடிதைதும் அவர் உரக்கச் சதிரிததுக்பகாணபை, 
”அப்படியானால் �ீ என மலதகை அகற்ற 
பவணடும் பமலதிைா!!” எனறார்.

வணிசதிதைதிரமானவர்ைான, ஆனால் அவர்ைான என 
்பாட்டி.



அடுதது வந்ை சதில மாைஙகள் 
எளிகமயானகவயாக இருக்கவணில்கல. 
்பராமரிபபுக் குழுவணினர் வாரதைதிற்கு 
ஒருமுகற ்பாட்டிகய ்பரிபசாைதிக்க 
வந்ைார்கள். அவர்களுக்கு ்பாட்டியணின 
பமல் ்பணிரியம் வளரத பைாைஙகதியது. அபை 
்பணிரியததுைன ்பாட்டி எபப்பாதும் ைாக்ைர் 
பைானின வருககக்காகக் காதைதிருக்க 
ஆரம்்பணிதைார்.

�திகலகம பமாசமகைந்ைப்பாது, ைாக்ைர் 
பைானும் ்பராமரிபபு குழுவணினரும் உைல், மன 
ரீைதியாக மதிகுந்ை உைவணி புரிந்ைனர். அவர்கள் 
இல்லாவணிட்ைால், �ான எனன பசய்ைதிருபப்பன 
எனறு பைரியாது.



ஒரு மைதிய ப�ரம், ்பாட்டி மதிகுந்ை வலதியால் முனகதிக் 
பகாணடிருந்ைது எனக்குத பைளிவாக �திகனவணிருக்கதிறது. 
்பாட்டிகயப ப்பானற மபனாைதிைம் உள்ள ப்பணம்ணிகய கூை 
வலதி ்பலவனீப்படுதை மனம் உகைந்து ப்பாபனன.  அதைரு்ம் 
வலதி ப்பாறுக்கமுடியாமல் ைவணிதைார் எனறு பசால்ல முடியும். 
ஏபனனில், ்பாட்டி  ைனனுகைய ்பலவனீமானத பைாற்றதகை 
்பணிறருக்குக் காட்டியைதில்கல.

�ான எனன பசய்வது எனறறதியாமல், ்பயதைால் ககளததுபப்பாய் 
இருந்பைன. அந்ைக் ககயாலாகாை �திகலயணில் ைாக்ைர் பைானின 
உைவணிகய �ாை முடிபவடுதபைன. அவர் எனகன சாந்ைப்படுதைதி,  
சரியான அளவு மருந்கைக் பகாடுதது, வலதிகயப ப்பாக்க 
பசால்லதிக் பகாடுதைார். 

மறு�ாள் ைாக்ைர் பைானும் ்பராமரிபபு குழுவணினரும் ்பாட்டியணின 
மருந்கை மாற்றதி, அவரின ஆபராக்கதியதகை உறுைதி பசய்ைனர். 
அவர்கள் ைஙகளது பசகவகய மனமார புரிந்ைனர்.



பவகலக்கு பசல்லும்ப்பாபைல்லாம் ்பாட்டிகய 
அந்ைதிமகால �ாள் ்பராமரிபபு �திகலயதைதில் 
வணிட்டுச் பசல்பவன. அவருக்கு அஙகு பசல்ல 
்பணிடிக்கும் ஏபனனில் அவருக்பகன ஒரு 
�ண்பர் வட்ைம் அஙகு உள்ளது.

�ாள் ்பராமரிபபு �திகலயதைதில் அவர் ஒரு 
�ட்சதைதிரமாகவும் அைன உயணிர்துடிப்பாகவும் 
இருந்ைார். அவர் எல்பலாரிைமும் ககைகள் 
பசால்வார், இகளய ஊழதியர்களுக்கு 
காைல் அறதிவுகரககள ைருவார் மற்றும் 
வடீ்டுக்குப ப்பாக பவணடிய ப�ரம் வரும் 
வகர இைதகைபய கலகலபவனறு கவதது 
இருப்பார். அஙபக அவர் அவராகபவ 
இருந்ைார். ைாைதியர்களும் பைாணடூழதியர்களும் 
கைகமகளுக்கு அப்பால் ்பாட்டியணின 
பசளகரியதகையும் மகதிழ்ச்சதிகயயும் உறுைதி 
பசய்ைனர். 

அவர் அஙபக ஒரு புற்றுப�ாய் ப�ாயாளி 
ப்பால அல்லாது ஒரு 'ராக்்ஸைார்' ப்பால 
இருந்ைார்.

�திகலகம பமாசமகைந்ைப்பாைதிலும் ப�ாயணின ைாக்கம் அவகர 
உகைதைைாக இல்கல. �ான கவகலயகையும்ப்பாபைல்லாம் 
மனகை ைதிைப்படுதைதிக்பகாணடு கைரியமாக இருக்கும்்படி 
கூறுவார்.

�ான ப�ாடிந்துப்பானகை ைாக்ைர் பைானிைமும் ்பராமரிபபு 
குழுவணினரிைமும் பகலதி பசய்யும் வணிைமாக ்பகதிர்ந்துபகாணைார். 
இது ்பணிறருக்கு இரக்கமற்ற பசயலாக பைானறலாம் ஆனால் 
என ்பாட்டி இவவாறு பவளிப்பகையாக இருப்பதுைான என 
வணிருப்பம்.



்பாட்டியணின இறுைதி �ாட்கள் ப�ருஙக, அவரின 
ஞா்பக சக்ைதி குகறய ஆரம்்பணிதைது. எஙகளிைம் 
ஆயணிரம் முகற கூறதிய ககைககளக் 
கூை மறந்துவணிடுவார். அவரது குழந்கைப 
்பருவம் முைல் ஒரு ்பாட்டு அவரின 
வணிருப்பதைதிற்குரியைாக இருந்ைது. ஆனால் அைன 
சதில வரிகபள அவரது �திகனவணில் இருந்ைன - 
அைன ைகலபபு அவருக்கு மறந்துவணிட்ைது.

அது ்பல �ாட்களாக அவகர மதிகவும் 
வருதைதியது.அகைப ்பற்றதி  ைாக்ைர் பைானிைம் 
்பலமுகற அவர் ்பகதிர்ந்துபகாள்வார். எல்லா 
உகரயாைல்களிலும் அைகன ைவறாமல் 
கூறதிவணிடுவார்.

்பாட்டி பசானனகைபய ைதிரும்்ப ைதிரும்்ப 
பசானனாலும், ைாக்ைர் பைானும் ்பராமரிபபு 
குழுவணினரும் அவகர �ககச்சுகவ 
்படுததுவைதிபலபய மும்முரம் காட்டினர். 
அடுதைமுகற ்பாட்டிகய சந்ைதிக்க வரும்ப்பாது, 
ஒரு இன்ப அைதிர்ச்சதி காதைதிருப்பைாக அவர்கள் 
பைரிவணிதைனர்.



அடுதை வருககபய அவர்களின ககைசதி வருககயாகதிப 
ப்பானது. ைாக்ைர் பைானும் ்பராமரிபபு குழுவணினரும் 
யூகபலபல இகச கருவணியுைன வடீ்டுக்கு வந்ைனர். 
�ான மதிகவும் குழம்்பணி வணிட்பைன. அவர்கள் ்பாட்டியணிைம் 
கணககள மூடிக்பகாள்ளுமாறு பகட்ைனர். அபப்பாது 
அவர் மதிக ்பலவனீமாக இருந்ைார், அவர்களின 
இகசகய உட்கார்ந்து ரசதிக்க முடியாை �திகலயணில் 
இருந்ைார்.

அவர்கள் ்பாட்டியணின அருகதில் ைஙகளின இகச 
சாைனஙககளப ப்பாருதைதி, ஒரு ்பாைகல ்பாைத 
பைாைஙகதினர். அவர் கணகளில், மகதிழ்ச்சதி பவள்ளதைதில் 
ைதிகளதைதிருக்கதிறார் என்பது பைரிந்ைது. ”அபை ்பாட்டு, 
அபை ்பாட்டு” எனறு முணுமுணுதைவர், கூைபவ 
ைானும் ்பாைத பைாைஙகதினார்.

ைாக்ைர் பைானும் அந்ைதிமகால ்பராமரிபபு குழுவணினரும் 
ைீவணிர பைைலதில் ்பாட்டியணின குழந்கைப ்பருவ 
வணிருப்பப்பாைகல கணைறதிந்ைனர். அவரது ககைசதி 
ஆகசகய அவர்கள் �திகறபவற்றதினர். �ீணை 
�ாட்களுக்குப ்பணிறகு ்பாட்டி, ைனது வலதிகய மறந்து, 
மதிகவும் மகதிழ்ச்சதியகைந்ைதிருப்பகை ்பார்தைதும், 
எனனால் ஒரு குழந்கைகயப ப்பால் பைம்்பணியழாமல் 
இருக்க முடியவணில்கல.



முகதைதில் புனனககபயாடு 
்பாட்டி ஒருசதில �ாட்களுக்குப 
்பணிறகு காலமானார். ்பணிரியாவணிகை 
பகாடுப்பைற்கு மதிகவும் கஷைமாக 
இருந்ைது, இருபவறு மன�திகலயணில் 
�ான இருந்பைன. ஏபனனறால், ைம் 
இறுைதி �ாட்களில் மகதிழ்ச்சதியான, 
கண்ணியமான ஒரு �திகறவான 
வாழ்க்கககய அவர் �ீடிதைார்.



வலிதணிப்புக் கவனிப்புச் சேவவகள் எதற்கு?

மருததுவர்கள், ைாைதியர்கள், சமூக ஊழதியர்கள், ஆபலாசகர்கள், 
்பயணிற்சதிப்பற்ற பைாணடூழதியர்கள் அைஙகதிய ்பனமுகக் குழுவால் 
வலதிை்ணிபபுக் கவனிபபுச் பசகவகள் வழஙகப்படுகதிறது. உைலதியக்க, 
மன, சமூக, ஆனமதிக ரீைதியாக ப�ாயாளிகளுக்கும் அவர்களது 
குடும்்பதைதினருக்கும் ஆறுைலும் ஆைரவும் இக்குழுவணினர் 
வழஙகுகதினறனர் - ைாக்ைர் பைானும் அவரது குழுவணினரும் 
பமலதிைாவுக்கும் அவரது ்பாட்டிக்கும் வழஙகதிய பசகவ ப்பாலபவ.

வாழ்க்ககயணின இறுைதி காலக்கட்ைதைதில், வாழ்க்கக ைரதைதில் கவனம் 
பசலுதை ப�ாயாளிகள் வலதிை்ணிபபுக் கவனிபபுச் பசகவககள பைரிவு 
பசய்கதினறனர். இது வாழ்க்கககய வணிட்டுக்பகாடுப்பைற்காக அல்ல.இல்ல 
்பராமரிபபு, �ாள் ்பராமரிபபு �திகலயம், உள்ப�ாயாளி ்பராமரிபபு மற்றும் 
ஆபலாசகன பசகவகள் ப்பானறவற்றதில் வலதிை்ணிபபுக் கவனிபபுச்
பசகவகள் வழஙகப்படுகதினறன.

வாழ்க்ககயணின இறுைதி காலக்கட்ைதகை கண்ணியமான முகறயணில் 
அைதிக வலதி இல்லாமல் �ீடிப்பைற்கு, முனகூட்டிபய ைதிட்ைமதிட்டு, 
அைற்கான முடிவுககள ்பணிறரிைம் ைாமைமதினறதி பைரிவணிதைல் முக்கதியம். 
ஆபராக்கதியமாகவும் சீரான மன �திகலயணில் இருக்கும்ப்பாபை 
முடிபவடுப்பது உகந்ைது.

வாழக வளமுடன். விவட பெறுக நலமுடன்

வழஙகு்பவர்கள்:

சேல் விவரஙகளுக்கு:
சதிஙகபபூர் அந்ைதிமகாலப ்பராமரிபபு மனறம்
535 Kallang Bahru, #03-09 GB Point
சதிஙகபபூர் 339351
பைாகலப்பசதி: 6538 2231
மதினனஞசல்: info@singaporehospice.org.sg
இக்யைளம்: www.singaporehospice.org.sg

ேிஙகப்பூர் அநதிேகாலப் ெராேரிப்பு ேன்்ற ெின்னணி

கைந்ை 1995 ஆம் ஆணடில் அகமக்கப்பட்ை சதிஙகபபூர் அந்ைதிமகாலப ்பராமரிபபு 
மனறம், ்பைதிவுபசய்யப்பட்ை அற�திறுவனமாகவும் ப்பாது ்பணபுக் கழகமாகவும் 
வணிளஙகுகதிறது. அந்ைதிமகாலப ்பராமரிபபு, வலதிை்ணிபபுக் கவனிபபுச் பசகவககள 
சதிஙகபபூரில் வழஙகும் அகமபபுகளுக்கு ்பணிரைதி�திைதியாக �ாம் வணிளஙகுகதிபறாம்.

கடுகமயான ப�ாய்களால் ்பாைதிக்கப்படு்பவர்களின வாழ்க்கககய 
பமம்்படுததுவைதிலும் அவர்களின ப�ருஙகதியவர்களுக்கு ஆைரவு வழஙகுவைதிலும் 
சதிஙகபபூர் அந்ைதிமகாலப ்பராமரிபபு மனறம் கைப்பாடு பகாணடுள்ளது.

இந்ை மதின புதைகதகை library.singaporehospice.org.sg
எனற இக்யப ்பக்கதைதிலதிருந்து ்பைதிவணிறக்கம் பசய்து பகாள்ளலாம்.
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