
4.09 వైద్యు డి సహకారంతో ఆత్మ హత్ు  

 
ప్రతి సంధర్బం లో యూ.కె లోని రాజకీయ వేత్తలు బాదభరించలేనరు డే చంరమని రోగి అడిగినపుడు 

(ఏనాస్తతషియా Enasthishiya) చంరడానికి అనుమతినివ్వ లేమని అింటూ ఉింటారు. ఇరు డు కింత్మందికి 

మేము వైద్యు డి సహకార్బతో ఆత్మ హత్ు ను (పి.ఎ.యస్) రరగణలోకి తీసుకింటునాా ము. కింత్మంది 

వైద్యు లు ఇది వాసతవానికి బాధకరమైనదని చెప్తత రు.  

 

రోగి త్నకనా బాధలను కనిా  సంధరాం లలో త్టుుకోగలరు కనిా  త్టుుకోలేరు అటువంటి సంధరాం లలో వారకి 

చాలా భారమౌతింది. త్న సింత్ కటుింబానికి విప్రింతిని కలిగిించడానికి వీరు బాధను భరించలేరు, అనేక 

సంధరాం లలో రోగి బాధరడుతారు. కటుింభ సభ్యు లు కూడా బాధరడతారు. కింత్ మంది కనిా  నెలలుగా, 

సంవ్త్స రాలుగా మంచం మీద ఉిండడం కటుింబానికి, సా్న హితలక సహాయం చేయలేక ఇబ్బం ది రడుతూ, 

బాధరడుతూ ఉింటారు. ఈ భయం వారు మరణించాలనే త్లంపును ఇసుతింది. కాబటిు చంరమని డాక ురుా  

కోరుకింటూ ఉింటారు. మొదటిగా ఈ ని ర ణయాలు తీసుకనా పుడు జాలికలుగుతింది. కోింత్మంది వార బాధను 

చూడలేక సహకరస్తత రు. కాని మానవుని జీవితానిా  బటిు చూస్నత త్నను ఆత్మ హత్ు క అనుమతిించడం సరయైన 

రనికాద్య. పురుషులను, స్త్రతలను దేవుడు త్న సవ రూపంలో చేరడని విశ్వ స్త స్తత రు కావున వార జీవితానికి చాలా 

విలువ్నివావ లి. నరహత్ు  చేయడం దేవుడు నిరోదిించాడు. కనిా  సందరాం లలో ఈ నిరా యం మారవ్చ్చు , 

ఎింద్యకంటే యుదద సమయా లోో త్న ప్ప్తణం తీసుకో వ్చు ని బైబిలు తెలియ జేసుతింది. యూద్యల, 

ఇసో్తయిముల ఆచారము ఇించ్చ మించ్చ ఒకే రకంగా ఉింటుింది. ఆత్మ  హత్ు క అనుమతిించడం నైతిక 

విలువ్లపై ఆధారరడి ఉింటుింది. ప్రపంచంలో రలు రలు రకాల వారు రకరకాలుగా నిరా యాలను 

తెలియజేస్తత రు, చికిత్స  కనస్తగిించవ్చాు  లేదా, ఆత్మ  హత్ు  చేసుకోవ్చాు  అని రలు రకాలుగా చెబుతారు. వైధు  

మరయు నాు యరరమైన వృతతలు గలవారెరు డూ తేడాను గుర తస్తత రు.  

 

దయకొరకు పిలుచుట 

బాధరడుతనా  వారని చూడలేక అనేక మంది దయచూపుతూ ఉింటారు. ఇది పి.ఎ.యస్ ను 

అవ్లంబిించడానికి ఒక పెదద కారణం. ఏది ఏమైనా దయ అనేది త్రు గా అర్బద  చేసుకనాా రు. దయ అింటే 

వారు కింత్కాలం జీవిించడానికి సహాయరడడం. ఇరప టి రోజులలో అనేక మంది రోగుల విషయంలో భాదైనా, 

భరించలేక పోయినా చికిత్స  ఇసుతనాా రు. అనుభవం ప్రకార్బ ప్రజల నిర ణయాలు మారుతూ ఉింటాయి. అలా 

ఉిండడం వ్లన ఆత్మ  హత్ు  చేసుకిందమనిపిసుతింది. ఒక వ్ు కి తని బాగా గౌరవిించడం అనేది త్ను మంచి 

ఆరోగ్యు గా ఉిండాలని కోరుకోవ్డం చేత్నైనంత్ వ్రక వారకి సహాయ రడడం. వారని చావునక అరప గిించే 

కంటే ఆరోగ్యు గా ఉిండడానికి సహాయ రడడం గొరప  రని. మరణం వ్చిు నపుడు మరణించడమే నాు యం 

స్తదారణమైన రని.  

రెండు నిరవ చనాలు 

స్త.యం.ఎఫ్ ప్రకార్బ మనిషి ప్బత్కలేక నిరవ రామంగా రడి ఉనా  వ్ు కి తని మరణానికి అరప గిించడం 

ఏనాస్తషిియా (Enasthishiya) అింటారు.  

 

ఈ రదము ప్ీక భాష నుిండి వ్చిు ింది ఎత్-నెస్తయా అనగా మంచి మరణము లేదా సులభమైన మరణము. 

దీనినే కనిా  స్తరోు దయా మరణము అని అింటారు. ఇదివైధు  భాషలో మంద్య ఎకక వ్ మొత్తత లో ఇవ్వ డం 

అని అింటారు. డాక ుర్ సహకార్బతో ఆత్మ హత్ు  అనగా డాక ుర్ గారే మంద్య ఇవ్వ డం లేదా రోగికి మంద్య ఇచిు  

తీసుకోమనడం.  

 

 

   

సవ యంప్రతిరతిిని అడగడం  

కింత్ మంది పి.ఎ.యస్ ((ఏనాస్తషిియా Enasthishiya) కరక చట్ుబదదత్ కలిగిించాలని ప్రభ్యతావ నిా  కోరారు. 

కాని దీనిని కోరడం స్తమాను మైన రని కాద్య. ఈ రోజులలో ఏ విధంగా మంద్యలను వాడాలో ఏ విధమైన 

రరణామాలు ఉింటాయో డాక ుర్ లూకా క సప  ంు గా తెలుసు. ప్రతి వ్ు కి తకి ఈ సమాజంలో గౌరవం ఉింటుింది. కానీ 

త్నను కోలోప యి నపుడు త్న కటుింభమంతా బాధలో ఉింటారు. అని మాప్త్మేకాక స్తధారణంగా మరణస్నత 

ఉిండే బాధకంటే ఆత్మ హత్ు  చేసుకనా పుడు ఉిండే బాధే ఎకక వ్గా ఉింటుింది. ఈ హకక ను ఇవ్వ డానికి 



నిరాకరించారు. సవ యంప్త్త్తవ  గురించి అవ్గాహన త్గుుతింది. సవ యంప్రతిరతిత అనేది మంచిదే 

ఎింద్యకంటే ప్రతీ ఒకక రూ దేవుని పోలిక చొరు న రూపిించారు. కాబ టిు ప్రతి ఒకక రూ దేవునికి లెకక  

అరప చెరప వ్లెను. మనం లెకక  అరప చెప్తప లి కాబటిు చేయవ్లస్తన రనులను చేస్తత  చెయు కూడని రనులను 

చెయు కిండా ఉిండాలి. సవ యంప్రతిరతిత అింటే మనం చేస్న రనులనిా  మంచి రనులను చేయడం. ఇింకా 

ముింద్యకెలితే నిరాశ్, గ్యదరగోళం, బౌతిక లక్షణాలు, కటుింభం, సా్న హితలు అనిా టిలో సరగా 

మసలుకోవ్డం నిజమైన సవ యంప్రతిరతిత. ఇవ్నీా  కారణాలు ఏనాస్తషిియా (Enasthishiya)ను కోరడానికి 

కారణాలు. ఒక వ్ు కి త చనిపోవాలని అడిగాడంటే దానర్బద  ఊరకనే ఆ మాట్ చెరప లేద్యగాని త్ను అనుభవిసుతనా  

బాధను భరించలేక చెబుతనాా డని అర్బద చేసుకోవాలి. ఆ మాప్త్మే కాక ఆత్మ హత్ు గాని, ఏనాస్తషిియా 

(Enasthishiya) గాని డాక ుర్ గార ఆధవ ర్బు లో లేక /సమక్షంలో జరగాలి గాని త్నంత్ట్ తానే సవ యంగా చేసుకో 

కూడద్య.  

 

భారం కాకూడదని: 

మరణస్తత నని అడగడానికి నిజమైన, భయంకరమైన కారణమేింటంటే కటుింభ సభ్యు లక భార్బగా 

ఉనాా నేమో అని అనుకోవ్డం. ఆ భార్బ సమయం కావ్చ్చు , డబుం  కావ్చ్చు , లేదా ఇత్ర కారణాలు కావ్చ్చు . 

ఏనాస్తషిియా (Enasthishiya) అడగడంలో కారణం వార కటుింభ సభ్యు లను బాధపెట్ుడం/నొపిప ించడం 

ఇంు  లేకపోవ్డం కావ్చ్చు . మరొక కారణమేమటంటే వారకి ఖరుు  పెటేు ధనం, సమయం ఇింకకరకి పెడితే 

ఫలిత్ముింటుింది అని అనుకోవ్డం. ఒక వేళ ఏనాస్తషిియా (Enasthishiya)ని అనుమతిస్నత రదే రదే అడిగే 

అవ్కాశం ఉింది. దీని ప్రభావం కటుింభంమీద రడొచ్చు . దీనిగురించి వైధ్యు లక మాప్త్మే అవ్గాహన 

ఉింటుింది, మరయు కటుింబ సభ్యు ల నిర ణయం కూడా అవ్సర్బ అవుతింది. అనేక మంది ఈ విధంగా 

ప్తటిించకిండా ఉిండడానికి వైధ్యు లు మంచి నిర ణయాలు తీసుకోవాలి లేదా కటుింబ సభ్యు లక/వ్ు కతలక 

అిందరకి అవ్గాహన ఉిండాలి.  

 

నమ్మ కం మ్రియు సేవ: 

డాక ురకో రోగులతో మంచి సంబ్బదం ఉింటుింది. వారకి హాని కలిగిించకిండా చూసుకనే బాధు త్ వారది. ఈ 

సంబ్బదానిా  ఈ రోజులలో కూడా ప్తటిసుతనాా రు. రోగుల మీద, వార మరణాల మీద డాక ురోు బాధు త్ కలిగి ఉిండే 

విధంగా అధీకార్బ ఇవావ లి. ఇది డాక ురమోీద ప్రభావం చూపింద్యక అవ్కాశం ఉింది. ఏనాస్తషిియా 

(Enasthishiya)ను అనుమతిించిన వ్ు కి త కేసు రరశీలిించేట్పుడు చాలా కంు గా ఉింటుింది. ఎింద్యకంటే వ్ు కి త 

మరణించి ఉింటాడు కాబటిు. అదేవిధంగా సమాజంలో కూడా అవ్సర్బలో ఉనా  వ్ు కి తకి సహాయం చేయాలి అనే 

బాధు త్ను మరు పోతారు. అవ్సర్బలో ఉనా వారకి చేత్నైనంత్ వైదు  చికిత్స  అిందిించే విదంగా ఉిండాలే గాని 

వార జీవితానిా  త్గి ుించే విదంగా ఉిండకూడద్య. ఏనాస్తషిియా (Enasthishiya)ని అవ్లంబిస్నత సమాజం యొకక  

భాదు త్ మరచిపోతారు. ఖరీదైన వైదంు  చేయిించ్చకోలేనివారని త్కక వ్ త్రగతివారగా చూస్తత రు. ప్రతి  కిషోుమైన 

సమసు క ఒక మార్బు  ఉింటుిందని మరచిపోతాిం.  

 

నాు య శాస్త్రి-ఆత్ు హత్ు  

1961 వ్ యాకు ప్రకార్బ పెదద త్రు  ఉింది ఏింటంటే ఎవ్రైనా త్న ప్ప్తణానిా  తాను తీసుకోవ్చ్చు . నిజానికి చట్ు 

ప్రకార్బ ఆత్మ హత్ు  సమమ త్మైనా, ఆత్మ హత్ు  ప్రయత్తా  చేసుకోబోయే వారని మాప్త్త కాప్తడుతింది. 

స్తదారణంగా ఆత్ు హత్ు  చేసుకోవాలనే ఆలోచన ఉింటే వారు ఒకరకమైన వాు దితో ఉనాా రని తెలుసుకోవాలి. 

ఆత్మ హత్ు లను త్గి ుించాలనే నినాదంతో యూ.కె ప్రభ్యత్తవ  రనిచేసుతింది. కాని వారకి ఏనాస్తషిియా 

(Enasthishiya) ఒక ఆటంకంగా మారింది.  



జరిగిన కథ 

ఎవ్రకైనా మానస్తక ఒతితడి భారాలు ఉనా పుడు నిరా యాలు మార వ్చ్చు : 

 

65 సం.ల యోహాను అనే వ్ు కి తకి ఊపిర తితతలలో కాు నస ర్ వాు ది వ్చిు ింది దాని దావ రా త్నక దగుుకూడా 

సోకిింది. ఆ కాు నస రు ముదిరనంద్యన నయం చేయడం చాలా కషుమైింది.  

 

కనా  వారాల త్రువాత్ యోహాను బలహీనరడిపోయాడు, నడిచేట్రు డు చాతి నొపిప  వ్స్తత  ఉిండేది. ప్కమేపి 

త్నకనా  అనారోగాు నిా  బటిు చాలా బాదరడుతూ ఉిండేవాడు ప్కమంగా త్న బారు కనా  బలహీనత్ను 

బటిుకూడా భయరడేవాడు.  

 

ఈ బాదను త్టుుకోలేక అనేక రరాు యాలు మరణించడానికి అనుమతినిమమ ని అడిగాడు. కావున అత్నికి 

కనిా  జబుం  త్గి ుించే మాప్త్లు, యాింటిబయోటిక్ మాప్త్లు కాు నస ర్ రోగులను చూడడంలో అనుభవం ఉనా  

నరుస ను కలవ్మని చెప్తప డు. వారు రడే బాధను చూడలేక బలమైన మంద్యలను ఇచేు వారు. ఒకక స్తర 

వార ప్ప్తణం పోయినంత్ రని అయేు ది. త్న భరు క కింత్ విప్రింతినివ్వ డానికి వారానికి ఒక స్తర వ్చిు  

చూయిించ్చకనమని త్నక చెపప ది. 

 

యోహాను అకక డికి వ్చేు  ఇత్ర రోగులతో మాటోాడుతూ ర్బగులు వేస్తత  ఉిండే వాడు. త్న ఆరోగ్యు  రోజు రోజుకి 

దిగజారుతనా రప టికి ఆత్మ హత్ు చేసుకింటానని చెరప లేద్య.  

 

త్ను మూడు నెలల త్రువాత్ మరణించాడు, అత్ను మరణించక ముింద్య నరుస తో ఇలా చెప్తప డు:నేను 

మరణించనంద్యక ఎింతో సంతోంగా ఉనాా నని నరుస తో చెపప వాడు. ఇలా మర కనిా  రోజులు 

ప్బత్కడానికి సహాయరడినంద్యక కృత్ఙ్ఞత్లు చెప్తప డు.  

 

 

 

అనుభవం: 

కనిా  దేరలు ఏనాస్తషిియా (Enasthishiya)ని అనుమతిసుతనాా యి. నెదరోాిండులో చ టంు  

అనుమతిించకపోయిన అవ్సరానిా  బ టిు కారణాలను బటిు చెయు వ్చ్చు . దీనిని బటిు చూస్నత రోగి త్ను సవ త్హాగా 

ఆ యొకక  నిరా యానిా  తీసుకోవ్చ్చు . ఇది రోగి రరస్తతతిని బటిు కాద్య గాని త్న జీవిత్త చివ్రక వ్చిు ింది కాబటిు. 

ప్రభ్యవు ఇింటి వారు నెదరోాిండు వెలి ోరరస్తతతిని తెలుసుకిందామని వెలేత, అకక డ రరస్తతతి ఏమ బాగా లేద్య. 

3000 మంది ఏనాస్తషిియా (Enasthishiya) వ్లన మరణస్నత 1000 మంది ఏ కారణం చేత్ ఏనాస్తషిియా 

(Enasthishiya) వ్లన మరణించారో తెలియద్య. ఏనాస్తషిియా (Enasthishiya)ను అర్బద చేసుకోవ్డానికి ఈ 

అదు యనం సహాయరడుతింది. యూ.యస్.ఎ లో ఏ రకమైన కరుణ మరణాలను అనుమతిించరు. ఒక వ్ు కి తకి 

కనిా  కేసులు అరప గిించిన త్రువాత్ వాటిని అదు నం చేయగా 130 మంది కరుణ మరణం వ్లన మరణించారు. 

కాని వార బాధను తీస్తవేయడానికి అవ్కాశం ఉనాా  కూడా వారని చంపరరు. ఏది ఏమైనా కూడా మరణానికి 

సమాదానం చెప్తప లి. ప్రభ్యవు ఇింటి వార నైతిక విలువ్ల ప్రకార్బ చావు ప్బతకలలో ఉనా  వారకి సహాయం 

చేయాలి అని చెపిప  ఏనాస్తషిియా (Enasthishiya)ను ఆప్తరు. ప్రతిఒకక రు మంచిగా మరణించాలని 

కోరుకింటారు.  

 


