
கண்ணியமாக வாழ்ந்து, உலககவணிட்டு  
வணிலகும் ஓர் உணகம ககை



நாம் எப்படி இறகக ப்பாகிபறாம் 
என்பது முககியமா?

நம் வாழ்கககயணின இறுைி கட்்டதகை பநாககிச் செல்லும் 
மாைஙகள், நாட்கள், நிமி்டஙகள் முககியமா? 



என ச்பயர் கமகபகல் லுவணிஸ். நான அந்ைிமகால நாள் ்பராமரிபபு 

நிகலயதைில் ஒரு மருததுவ உைவணியாளராக ்ப்ணியாற்றுகிபறன.

பநாயாளிகளின இயனமுகற ெிகிச்கெயணினப்பாது (்பணிெிபயாசைர்பணி), 

வலிை்ணிபபுக கவனிபபுச் பெகவகளின வழி, அவர்களுககு உ்டலியகக, 

மன ரீைியாக ஆைரவு வழஙகுவது என ச்பாறுபபு.

அந்ைிமகால நாள் ்பராமரிபபு நிகலயதைில் ஒரு சைாணடூழியராக 2011ஆம் 

ஆணடில் சைா்டஙகிபனன.அஙகு முழு பநர ஊழியராக 2015ஆம் ஆணடில் 

பெர்ந்பைன. இந்பநரதைில் வாழ்கககயணின இறுைி கட்்டதகை பநாககிய 

மர்தகை அருகாகமயணிலிருந்து ்பார்ததுள்பளன.

ைஙகளின இறபபு ைவணிர்ககககூடியைல்ல என்பகை உ்ர்்பவர்கள், எஙகளின 

அந்ைிமகால ்பராமரிபபு நிகலயஙகள் ப்பானறவற்றுககு வருகிறார்கள். 

இந்ை பநாயாளிகள் அைிக காலம் உயணிர் வாழப ப்பாவைில்கல எனறு 

சைரிந்தும், அவர்களு்டன அைிக பநரம் செலவளிதது, ப்ப்ணி காப்பது 

பைகவைானா என எனனி்டம் பகள்வணி பகட்கப்பட்டுள்ளது.

அைற்கு ஒபர ்பைில்ைான கவதைிருககிபறன. உலகில் கிக்டககும் 

அகனதது ைஙகதகையும்வணி்ட, இவர்களு்டன செலவளிககும் பநரம் அைிக 

மைிபபுமிககது.

ைஙகளின வாழ்கககயணின ஒவசவாரு சநாடியும் முககியம் 

என்பகை பநாயாளிகள் உ்ர பவணடும். வலிை்ணிபபுக 

கவனிபபுச் பெகவகளின வழி, அவர்களின கக்டெி மூச்சு 

வகர, முழுகமயான வாழ்ககககய அவர்கள் நீடிகக நான 

க்டப்பாடு சகாணடுள்பளன.

எைற்கு இவவாறு கூறுகிபறன என்பகை உ்ர்தை ஓர் உணகம 

ககைகய உஙகளி்டம் ்பகிர்ந்துசகாள்கிபறன.



அது பநற்று ந்டந்ைதுப்பால என நிகனவணில் இருககிறது.

க்டந்ை 2015ஆம் ஆணடு ஜூன மாைதைில் ஒரு நாளானறு, ்பணிற்்பகல் 
பவகளயணில், ைிரு லீ எஙகள் நிகலயதைிற்கு சகாணடு வரப்பட்்டார். 
அவருககு இறுைி கட்்ட மூகள புற்றுபநாய் இருககும் ைகவல் எஙகளி்டம் 
சைரிவணிககப்பட்்டது.

அவர் மிக உயரமான, அழகான பைாற்றமுள்ள ஆண. இைற்கு முன, 
ஒரு ைகலெிறந்ை நிறுவனதைில் ைகலகம நிைி அைிகாரி எனும் ்பைவணில் 
இருந்ைவர். பநாயணின ைாககம் அவகர வணிட்்டைாக இல்கல.

உயர பைாற்றம் சகாண்டவர் எலும்பும் பைாலுமாக காட்ெியளிதைார்.  
மிகுந்ை அறிவுகூர்கமயு்டன செயல்்பட்்டவர் இனறு உற்ொகமினறி  
மு்டஙகிக கி்டந்ைார்.

ைிரு லீ ைம் அனபுககுரிய மகனவணியு்டன நிகலயதைிற்கு வந்ைிருந்ைார்.  
ைிரு லீயணின இரு மகள்களும் அவர்களது க்வர்களும் அஙகு 

வந்ைிருந்ைனர். அவர்களின கணகளின வாயணிலாக அவர்கள் அனு்பவணிககும் 

பவைகனகய உ்ர முடிந்ைது. அவர் கணடிப்பானவராக இருந்ைப்பாதும், 
ஓர் அனபுமிகக க்வராகவும் ைந்கையாகவும் இருந்ைிருப்பார் எனறு மனம் 
சொனனது. வலிகமமிகக குடும்்ப ைகலவராக இருந்ைவர் இனபறா ைம் 
முந்கைய நிகலயணின நிழலாகபவ மட்டும் உள்ளார்.



அடுதை ெில நாட்களில், ைிரு 

லீ குடும்்பதைினகரப ்பற்றி 

பமலும் அறிந்துசகாணப்டன.

ஒவசவாரு நாளும் காகலயணிலும் மாகலயணிலும் 

ைிருமைி லீ க்வரின ககககள ்பணிடிதைவாறு, 

அவர் முகதைில் ஏைாவது உ்ர்ச்ெிகள் 

இருககிறைா என்பகை ஏககதது்டன ்பார்ப்பார். 

கிட்ட்தைட்்ட 40 ஆணடுகளுககு பமலாக ைம் 

வாழ்ககககய ைிரு லீயு்டன ்பஙகுப்பாட்டுக 

சகாண்டவர் ைிருமைி லீ.

பவகல முடிந்ைதும், மாகல பவகளயணில் ்பணிள்களகள் ைிரு 

லீகய கா் வருவார்கள். அவர் நனகு உறஙகினாறா? , 

அவர் எைாவது ொப்பணிட்்டாரா? அவர் உஙககள அக்டயாளம் 

கண்டாரா? என ைாயாரி்டம் அடிககடி பகட்்பர். இைற்கிக்டயணில், 

ைம்கம சுற்றி எனன ந்டககிறது என்பகை கணடுசகாள்ளாமல் 

ைிரு லீ இருப்பார். அைிருபைிகய சவளிகாட்டும் உ்ர்ச்ெி 

அவர் முகதைில் சைரியும். உயணிர் இருந்தும் உ்ர்ச்ெிபய 

இல்லாை ஓடு ப்பால அவர் ஆகிவணிட்்டாரா?

அதைரு்ம் அவர் ஏற்சகனபவ எஙககளவணிட்டு வணிலகிவணிட்்டார் 

எனற உ்ர்வு வந்ைது.



்பணிெிபயாசைர்பணி ந்டவடிகககயணில் ைிரு 

லீயு்டன ஈடு்பட்டுக சகாணடிருககும்ப்பாது, 

வழககமாக ைிருமைி லீபயாடு 

உகரயாடுபவன.

பமலும், நிறுவன நிகழ்ச்ெிகளில் இவர் ்பணிரைான ந்பராக 

வணிளஙகினார். அவரின சநருஙகிய நண்பர்கள் அவகர 

அபர்பணியாவணின லாரனஸ் என அகழப்பர். ெில நிகழ்ச்ெிகளில், 

அந்ை வரலாற்று கைாப்பாதைிரதகை ெிதைரிககும் வககயணில் 

அவர் உக்டய்ணிந்ைிருககிறார்.

அந்ை உகரயா்டல்களில், ைிரு லீ ஒரு ைீவணிர '்பணிங-்பாங' 

வணிகளயாட்்டாளர் எனறும் அவருககு ெர்கககர, '்பட்்டர்' 

கலந்ை 'சராட்டி ப்டாஸ்ட்' ்பணிடிககும் என்பகையும் 

கற்றுகசகாணப்டன.



''ைிரு லீ, மீணடும் 

்பணிங ்பாங வணிகளயா்ட 

வணிரும்புகிறரீ்களா?"

அது ஒருவழி உகரயா்டலாக 

இருந்ைது.

"ைிரு லீ, உஙகள் நிறுவன 

சகாண்டாட்்டஙககளப ்பற்றி 

எனனி்டம் ்பகிர்ந்துசகாள்ளுஙகள்."

"ைிரு லீ, ெர்கககர, '்பட்்டர்' கலந்ை 

'சராட்டி ப்டாஸ்ட்' ொப்பணி்டலாமா?"

ைிரு லீயு்டன நட்புறகவ உருவாகக 

பவணடும் எனற எண்ம் எனககுள் 

பைானறியது. பவகலயணில் ஈடு்பட்்டவாறு 

அவரு்டன உகரயா்ட சைா்டஙகிபனன.



ஆனால் அவவாரதைிலுள்ள ஒரு நாளில், ஏபைா ஓர் எண்ம் 

எனககுள் பைானறியது.

ைிரு லீயணின அகறககுள் செனறு, அவரது கணககளப ்பார்தது, 

இவவாறு கூறிபனன.

”வ்ககம், அபர்பணியாவணின லாரனஸ்!”

ைிரு லீயணின கணகளில் உற்ொகம் ்பணிறகக, என இையம் 

்ப்ட்ப்ட எனறு துடிதைது. வணிழிதைவாறு அவரின முகதைில் 

புனனகக மலர்ந்ைது. எனகன சநருஙகச் செய்ைார். நானும் 

அவரது அருகில் சநருஙக, என ெீருக்டயணில் ச்பாருதைப்பட்்ட 

என ச்பயகர சொல்ல ெிரமப்பட்்டார். நாபன எனகன 

அவரி்டம் அறிமுகம் செய்துசகாணப்டன. அைகன பகட்்ட 

்பணிறகு அவர் ைகலயகெதைார்.



அந்நாளுககுப ்பணிறகு, ைிரு லீயணி்டம் 

மாற்றம் சைரிந்ைது. அவரின அகறககுள் 

நுகழயும்ப்பாசைல்லாம் அல்லது அவரின 

்பணிள்களகள் அவகர ெந்ைிகக வரும்ப்பாது, ைகலகய 

ைிருபபுவார். ்பணிெிபயாசைர்பணி ந்டவடிககககளில் 

அவகர தூகக முயலும்ப்பாது, என ககககள 

அவர் ்பணிடிகக, புததுயணிர் ச்பற்றதுப்பானற உ்ர்கவ 

அவரினுள் உ்ர முடிந்ைது. இபப்பாது அவரால் 
ைிரு. லீ ைிரும்்ப வந்துவணிட்்டார்.

மகனவணியணின பகள்வணிகளுககு 

புனனககயு்டன ்பைிலளிகக 

முடிகிறது.ைிருமைி லீயணின 

கனனஙகளில் ஆனந்ை 

கண்ரீ் வழிந்பைாடியது.



நான அவவபப்பாது ைிரு லீகயப ்பற்றி நிகனப்பதுணடு.

மூகள புற்றுபநாய் அவரது மனகையும் உ்டகலயும் 

எடுததுச் செனறுவணிட்்டது. ஆனால் அவர் நீடிதை 

கண்ணியமான வாழ்கககககு அைனால் ்பாைிபபு இல்கல.

அவர் உலககவணிட்டு செல்வைற்கு முன, நனகு 

வாழ்ந்துவணிட்்டார்.

அைற்கு ்பணிந்ைிய குறுகிய காலககட்்டதைில், ைிரு லீ உலகதகைவணிட்டு வணிலகிவணிட்்டார். மூகள புற்றுபநாய் என்பது அைிக 

்பாைிபக்ப உண்டாககககூடிய ஓர் எைிரி. இருப்பணினும், ைிரு லீயணின மகனவணியும் ்பணிள்களகளும் ைிரு லீயணின பநாகயப ்பற்றி 

அைிகம் நிகனவணில் கவதைிருப்பது அனு்பவணிதை வலிபயா அல்லது உறஙகாை இரவுகபளா இல்கல.

அவர் மீணடும் ்பகழய்படி இருகக முயனற அந்ை வாரதகை அவர்கள் நிகனவுகூர்ந்ைனர். அது குறுகிய காலமாக இருந்ைாலும், 

க்வரும் ைந்கையுமாக ைிரு லீ அனக்ப சவளிகாட்டிய அந்ை ச்பானனான ைரு்ஙகள் அவர்களின நிகனவணில் உள்ளது.

வலிை்ணிபபுக கவனிபபுச் பெகவகளின மகததுவதகை முைனமுைலாக அனறு நான உ்ர்ந்பைன. அனகறய நாள் எவவளவு 

கடினமாக வணிளஙகினாலும், மறுநாள் ஒரு புதைம் புைிய நாளாக ்பணிறககும் என்பகை கற்றுகசகாணப்டன.



வாழ்கககயணின இறுைி காலககட்்டதைில், வாழ்ககக ைரதைில் 

கவனம் செலுதை பநாயாளிகள் வலிை்ணிபபுக கவனிபபுச் 

பெகவககள சைரிவு செய்கினறனர். இது வாழ்ககககய 

வணிட்டுகசகாடுப்பைற்காக அல்ல. இல்ல ்பராமரிபபு, நாள் 

்பராமரிபபு நிகலயம், உள்பநாயாளி ்பராமரிபபு மற்றும் 

ஆபலாெகன பெகவகள் ப்பானறவற்றில் வலிை்ணிபபுக 

கவனிபபுச் பெகவகள் வழஙகப்படுகினறன.

வாழ்கககயணின இறுைி காலககட்்டதகை கண்ணியமான 

முகறயணில் அைிக வலி இல்லாமல் நீடிப்பைற்கு, முனகூட்டிபய 

ைிட்்டமிட்டு, அைற்கான முடிவுககள ்பணிறரி்டம் ைாமைமினறி 

சைரிவணிதைல் முககியம். ஆபராககியமாகவும் ெீரான மன 

நிகலயணில் இருககும்ப்பாபை முடிசவடுப்பது உகந்ைது.

வலிதணிப்புக் கவனிப்புச் சேவவகள் எதற்கு?

கமகபகல் ப்பானற மருததுவ உைவணியாளர்களுககு 

அப்பால், மருததுவர்கள், ைாைியர்கள், ெமூக 

ஊழியர்கள், ஆபலாெகர்கள், ்பயணிற்ெிச்பற்ற 

சைாணடூழியர்கள் அ்டஙகிய ்பனமுகக 

குழுவால் வலிை்ணிபபுக கவனிபபுச் பெகவகள் 

வழஙகப்படுகிறது. உ்டலியகக, மன, ெமூக, 

ஆனமிக ரீைியாக பநாயாளிகளுககும் அவர்களது 

குடும்்பதைினருககும் ஆறுைலும் ஆைரவும் 

இககுழுவணினர் வழஙகுகினறனர்.

வழஙகு்பவர்கள்:

வாழக வளமுடன். விவட பெறுக நலமுடன்

வழஙகு்பவர்கள்:

வாழக வளமுடன். விவட பெறுக நலமுடன்

சேல் விவரஙகளுக்கு:
ெிஙகபபூர் அந்ைிமகாலப ்பராமரிபபு மனறம்
535 Kallang Bahru, #03-09 GB Point
ெிஙகபபூர் 339351

சைாகலப்பெி: 6538 2231
மினனஞெல்: info@singaporehospice.org.sg
இக்யைளம்: www.singaporehospice.org.sg

ேிஙகப்பூர் அநதிேகாலப் ெராேரிப்பு ேன்்ற ெின்னணி

க்டந்ை 1995 ஆம் ஆணடில் அகமககப்பட்்ட ெிஙகபபூர் அந்ைிமகாலப ்பராமரிபபு 
மனறம், ்பைிவுசெய்யப்பட்்ட அறநிறுவனமாகவும் ச்பாது ்பணபுக கழகமாகவும் 
வணிளஙகுகிறது. அந்ைிமகாலப ்பராமரிபபு, வலிை்ணிபபுக கவனிபபுச் பெகவககள 
ெிஙகபபூரில் வழஙகும் அகமபபுகளுககு ்பணிரைிநிைியாக நாம் வணிளஙகுகிபறாம்.

கடுகமயான பநாய்களால் ்பாைிககப்படு்பவர்களின வாழ்ககககய 
பமம்்படுததுவைிலும் அவர்களின சநருஙகியவர்களுககு ஆைரவு வழஙகுவைிலும் 
ெிஙகபபூர் அந்ைிமகாலப ்பராமரிபபு மனறம் க்டப்பாடு சகாணடுள்ளது.

இந்ை மின புதைகதகை library.singaporehospice.org.sg
எனற இக்யப ்பககதைிலிருந்து ்பைிவணிறககம் செய்து சகாள்ளலாம்.
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