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மரணத்தைப் பற்றி பபசுவது எளிைன்று. நம் உற்றார் உறவினாின் அந்ைிம காலத்தைப் பற்றி 

நிதனக்கபவ பயப்படுகிபறாம். நம் ச ாந்ை வாழ்க்தகயின் முடிவு பற்றி நிதனக்கும்பபாது இந்ை 

பயம் அைிகாிக்கலாம். பல  ிங்கப்பூரர்கள் ைங்கள் அந்ைிம காலத் ைிட்டங்கதள முன்கூட்டிபய 

ைீட்டாமல் இருப்பைற்கு இது ஒரு முக்கியக் காரணம். 

 

குடும்பம், வீடு, பவதல,  உடல் நலம், ஓய்வு பபான்றதவ பற்றிக் கவனமாகத் ைிட்டமிடுகிபறாம். 

ஆனால், அந்ைிம காலத்ைிற்கு ஏன் ைிட்டமிடுவைில்தல? வாழ்க்தகயின் அந்ைிம காலத்ைிற்குத் 

ைிட்டமிடுவது நமக்கு நாபம சகாடுத்துக் சகாள்ளும் சுைந்ைரம், உாிதம. 

 

மருத்துவ முன்பனற்றங்களும் சைாழிநுட்ப வளர்ச் ிகளும் ஒருவாின் வாழ்நாதள நீட்டிக்க முடியும். 

அபை பபான்று, இறப்தபக்கூடத் ைள்ளிப் பபாடலாம். கருவிகளும் குழாய்களும் உடதலத் தூக்கிப் 

பிடிக்க, சுய விழிப்புணர்ச் ியும் கண்ணியமும் இல்லாை நிதலயில் நாம் பலதரப் பார்க்கிபறாம். 

ைள்ளிப்பபாடும் மரணம் ஒருவாின் அந்ைிம நாட்கதள அவலப் படுத்ை வாய்ப்பு உண்டு.  

 

ஒருைாின் வாழ்க்தகயின் இறுைி ஆண்டு வழக்கமாக அதனத்து ஆண்டுகளிலும் மிகவும் மதிப்பு 

மிக்கதாக இருக்கும் என்று ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. இறக்கும் நபாின் அன்புக்குாியவர்களுக்கும் 

இது மிகவும் கவதலயளிக்கிறது. வாழ்க்தகயின் முடிவிற்கு முன்கூட்டிபய ைிட்டமிடுவைன் மூலம்  

மனத் துன்பத்தையும் பணப் பிரச் தனகதளயும் எைிர்சகாள்ளத் ையாராக இருக்கலாம்.  

 

 ிங்கப்பூாில் அந்ைிமக் காலத்ைிற்குத் ைிட்டமிட பல வழிகள் உள்ளன. 

 

முைலாவைாக, நீங்கள் ஒரு பமம்பட்ட பராமாிப்புத் ைிட்டத்தை உருவாக்கலாம். ‘பமம்பட்ட 

பராமாிப்புத் ைிட்டமிடல்’ எனப்படும் ‘ஏசிபி (Advanced Care Planning)’ என்பது உங்கள் வருங்கால 

உடல் நலத்ைிற்கும், ச ாந்ை பராமாிப்புக்குமான ச யல் ைிட்டம். பமலும், இது உங்கள் ைனிப்பட்ட 

விருப்பங்கதளயும் நம்பிக்தககதளயும் குறிப்பிடுவைற்கு உைவும் ஆவணம். இது ஒரு  ட்ட 

ஆவணம் அன்று. எப்பபாது பவண்டுமானாலும், இந்ை  ஆவணத்ைில் மாற்றங்கதளச் ச ய்யலாம். 

‘ஏசிபி’ பற்றிய பமல்விவரங்களுக்கு https://www.livingmatters.sg/ என்ற இதணயத்ைளத்தத 

நாடலாம். 

https://www.livingmatters.sg/


 

இரண்டாவைாக, ‘ஏஎம்டி’ என்பபடும் முன் மருத்துவ உத்ைரதவப் (Advance Medical Directive) 

பற்றி அறிந்து சகாள்ைது நல்லது. ‘ஏஎம்டி’ என்பது  ட்டப்பூர்வமான ஆவணம்.  அைில் நீங்கள் 

முழுமயக்க (Coma) நிதலயில் அல்லது இறக்கும் தருவாயில் இருந்ைால், உயிர் நீட்டிக்கும் மருத்துவ 

முயற் ி கதள  விரும்பவில்தல என்று குறிப்பிட்டு தவக்கலாம். சுகாைார அதமச் ின் 

இதணயத்ைளத்ைில் ‘ஏஎம்டி’ பற்றிய ைகவல்கதளப் பைிவிறக்கம் ச ய்யலாம். 

 

மூன்றாவைாக, நீண்டகால அதிகாரப் பத்திரத்ைிற்கு (Lasting Power of Attorney) 

விண்ணப்பிக்கலாம்.  இதுவும் ஒரு  ட்டபூர்வமான ஆவணம். குதறந்ைபட் ம் 21 வயைாக இருக்கும் 

ஒருவர் ைான் விரும்பும் ஒரு நபதர நியமனம் ச ய்து  ைாம் சுய அறிதவ இழந்துவிட்டால் ைமது 

 ார்பாகச் ச யல்படுவைற்கு அனுமைிக்க இந்ை ஆவணம் உைவுகிறது. ச ாந்ை பராமாிப்பு, ச ாத்து 

ஆகியதவ பற்றிய முடிவுகதள நியமிக்கப்பட்ட நபரால் எடுக்க முடியும். பமல்விவரங்கள்  

https://www.publicguardian.gov.sg என்னும் இதணயத்ைளத்ைில் உள்ளன.   

 

நான்காவைாக, உங்கள் உயிதல எழுதுங்கள். இறப்பிற்குப்பின் உங்கள் ச ாத்துக்கள் எவ்வாறு 

பிாிக்கப்பட பவண்டும் என்பதையும் உங்கள் விருப்பங்கதள நிதறபவற்ற யாதர நியமிக்க 

விரும்புகிறீர்கள் என்பதையும் உங்கள் உயிலில் குறிப்பிட முடியும்.   

 

இவற்தறசயல்லாம் ச ய்வது கடினசமனத் பைான்றலாம். ஆனால் அவ்வாறு ச ய்வைன்வழி 

வாழ்க்தகயின் அந்ைிமக்காலத்ைில் உங்கள் மனச்சுதமதயயும் உற்றார் உறவினாின் 

துன்பத்தையும் நீங்கள் சவகுவாகக் குதறக்கலாம். அந்ைிமக் காலத்தைச்  ற்று அதமைியாகக் 

கடக்க இந்தத் தீர்வுகள் உதைிகரமாக அதமயலாம். 

 

யிபவான் அறிவழகன் ககாள்தக ஆய்வு கழகத்தில் ஆராய்ச்சியாளராகப் பணியாற்றுகிறார். 

 

https://www.moh.gov.sg/content/moh_web/home/policies-and-issues/advance_medical_directiveamd.html
https://www.moh.gov.sg/content/moh_web/home/policies-and-issues/advance_medical_directiveamd.html
https://www.publicguardian.gov.sg/
https://lkyspp.nus.edu.sg/our-people/faculty/arivalagan-yvonne

