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முதல் அமர்வின் சுருக்கம்: மன அழுத்தமும் ஆரராக்கியமும் 

 

நாம் பின்வரும் விஷயங்கறளப் ரபசிரனாம்: 

 

• மறதி 

• நடத்ததகளும் உணரவ்ுகளும் 

• பராமரிப்பினால் ஏற்படும் மன அழுத்தத்தத சமாளிப்பது 

• சமூக ஆதரவு 

• மன அழுத்தத்தத குதறக்கும் பயிற்சி 1 : தி சிக்னல் பிரரத் 

 

 

 நடத்றதக் குறிப்ரபட்றட நிரப்ப முடிந்ததா? 

 

 

 

• உங்களால் குறிப்பபட்தட நிரப்ப 

முடிந்ததா? அது எப்படி இருந்தது? 

 

• அதில் எந்த பகுதி உங்களால் 

நன்றாக ரசய்யமுடிந்தது ? 

 

• நீங்கள் அதத நிரப்பும் பபாது  

நடத்ததகளில் அல்லது நடத்தத 

ஏற்படும் காலங்களில் ஏபதனும் 

வதகமாதிரி கண்டீரக்ளா? 

 

• இதத நிரப்ப என்ன இதடயூராக 

இருந்தது? 

• எதிரக்ாலத்தில் என்ன 

ரசய்தால்,இதத நிரப்ப 

சுலபமாக இருக்கும்? 
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           வித்தியாெமான நடத்றதகள் ஏன் ஏற்படுகின்றன? 
 

• மறதிபநாயாளரக்ளுக்கு வித்தியாசமான நடத்ததகள் ஏற்படுவதற்குப் பல 

காரணங்கள் உண்டு. அது ஏன் நதடரபறுகிறது என்பததப் புரிந்துரகாண்டால், 

அத்ததகய நடத்ததகதளக் குதறப்பதற்கு வழிகதள காணமுடியும்.. 

 

• மறதிபநாயாளரக்ளுக்கு தங்கள் உணரவ்ுகதளப் புரிந்துரகாள்வதிபலா அல்லது 

தங்கள் உணரவ்ுகதள ரவளிப்படுத்துவதிபலா பிரசச்தன இருக்கலாம். 

 

• உங்கள் உறவினர ் நீங்கள் எப்பபாது வீட்டுக்கு வருவீரக்ள் என்று ரதாடரந்்து 

பகட்டுக்ரகாண்பட இருக்கலாம். அவரக்ள் தனிதம,சலிப்பு மற்றும் தனிதமயாக 

இருக்கும் பபாது ஏற்படும் கவதலயினாலும் இவ்வாறு மீண்டும் மீண்டும் 

பகட்டுக்ரகாண்பட இருக்கலாம். 

முக்கிய கருத்து: எல்லா நடத்ததகளுக்கும் காரணங்கள் இருக்கும். அதவ  

பவண்டுரமன்பற ரசய்யப்படுவதில்தல. 

 

 

• நடத்தத மாற்றங்களுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம். இத்ததகய 

நடத்ததகள் ஏற்படுவதற்கான காரணத்ததப் புரிந்துரகாண்டால், என்ன 

ரசய்யபவண்டும்  என்பதும் புரியும். ஒருசில ரபாதுவான காரணங்கள் இதவ: 

- ரதாடரச்ச்ியாக மறந்துபபாதல் 

- எது ஏற்கத்தக்கது என்பது ரதரியாமல் பபாய்விடுதல் 

-  எரிசச்ல்/விரக்தி 

-  அலுப்பு-- ரசய்யபவண்டியவற்தறப் பற்றி பயாசிக்கபவா, திட்டமிடபவா முடியாமல் 

இருத்தல் 

-  தங்களுக்கு ஏற்படும் வருத்தத்தத ரவளிப்படுத்தத் ரதரியாமல் இருப்பது 

 

 



 அமரவ்ு 2 6 

 

 

நடத்றதகளின் காரணத்றதப் புரிந்துசகாள்ளல்  

 

 

 

முக்கிய கருத்து: என்ன நடக்கிறது என்பதத விரிவாக விவரிக்கும்பபாது, அந்த 

நடத்ததகதளப் புரிந்துரகாள்ள முடிவபதாடு, அததக் குதறப்பதற்கான 

வழிமுதறகதளயும் கண்டறிய முடியும். 

 

 

ரபசுசபாருள்: 

இப்பபாது மீண்டும் நடத்ததப் பதிபவடத்டப் பாரத்்து, பின்வரும் பகள்விகளுக்கு விதட 

காண முயற்சி ரசய்பவாம். எந்த நடத்தததய  நீங்கள் இப்பபாது விரிவாக காண 

விரும்புகிறீரக்ள்? 

Q ஒவ்ரவாரு நாளும் இந்தக் குறிப்பிட்ட நடத்தத இபத பநரத்தில் தான் நதடரபறுகிறதா? 

Q உங்கள் உறவினர ்என்ன ரதரிவிக்க விரும்புகிறார?் 

Q உங்கள் உறவினர ்எரிசச்ல் அதடந்துள்ளாரா, பயப்படுகிறாரா அல்லது 

பகாபப்படுகிறாரா? 

Q உங்கள் உறவினர ்நிதானமில்லாமல், எததயாவது ரசய்யபவண்டும் என்று முயற்சி 

ரசய்கிறாரா? 

Q நீங்கள் ரசய்யச ்ரசான்ன ஒன்தறச ்ரசய்யாமல் இருப்பதற்கு உங்கள் உறவினர ்முயற்சி 

ரசய்கிறாரா? 
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உடல்நலப் பிரெெ்றனகள் 

 

• உடல்நலப் பிரசச்தனகளால் மற்றும் மாற்றங்களால் உங்கள் உறவினரின் 

நடவடிக்தககள் மாறலாம் ஆனால், அவற்தற உங்களிடம் ரசால்லமுடியாமல் 

இருக்கலாம். அல்லது என்ன குதற என்றும் உணரத் ரதரியாமல் இருக்கலாம். அதவ: 

 

1. மருத்துவப் பிரெெ்றனகள்: (எடு).சிறுநீரப்் பாததயில் பநாய்கள் (சிறுநீர ்

கழிக்கும்பபாது எரிசச்ல், அடிக்கடி சிறுநீர ்கழித்தல், வித்தியாசமான நாற்றம் 

ரகாண்ட சிறுநீர)், மலசச்ிக்கல், வலி, காய்சச்ல். 

 
 

 

2. மருத்துவத்தின் பக்கவிறளவுகள், புதிய மருந்துகள் ஏபதனும் சமீபத்தில் எடுத்து 

ரகாண்டாரக்ளா  

 

 

3. ரவறு பிரெெ்றனகள்: எடு.காது பகளாதம, 

பாரத்வக் குதறபாடு 

 

 

 

 

முக்கிய கருத்து: இந்தப் பிரசச்தனகதளக் கண்டுபிடித்து சரிரசய்ய பவண்டியது 

அவசியம். அதனால், உங்கள் உறவினரிடம திடீரரன குதறபாடு ரதரிந்தால், 

அவரது மருத்துவதர உடபன அணுகவும். 
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 ‘தூண்டல் - நடத்றத - எதிர்விறன’சுழற்சி 

 

ஒருவரது நடத்ததயின் காரணத்தத அறிந்துரகாள்ள, அந்த நடத்ததக்கு முன்பும் பின்பும் 

என்ன பநரக்ிறது என்பததக் கவனிக்க பவண்டும். 

 

 

தூண்டல்கள்: இதவ நடத்ததக்கு முன்பு நடப்பதவ, அதவ: 

 

• ஒரு நிகழ்வு அல்லது ரசய்தகதயக் பகாருதல். உதாரணமாக  சத்தம் அல்லது ஒரு 

பகாரிக்தக (எடு. குளிக்கச ்ரசால்லுதல்) 

 

• நீண்டகாலமாக பாதிக்கும் ரபாதுவான விஷயங்கள் (எடு. ஒரு நாளில் ஒரு 

குறிப்பிட்ட பநரம், பருவம், உடல்நலக் குதறபாடு). 

• ஒருவதர சுற்றி இருக்கும் இடத்தில் அவரின் நிதனவுகதளத் தூண்டும் குறியீடுகள்:  

ஒரு வண்டியின் படம் /சாவி, அவர ்இப்பபாது வண்டி ஓட்டபவண்டும் என்ற 

எண்ணத்தத உண்டு ரசய்யலாம். 

 

 

நடத்றத: நீங்கபளா, உங்கள் உறவினபரா ரசய்வது. 

 

 

 

எதிர்விறனகள்:  நடத்ததக்கு பின்னர ்உடனடியாக 

நடப்பது. 

 

இதில், நீங்கள் என்ன ரசய்தீரக்ள், எப்படி 

உணரக்ிறீரக்ள், நீங்கள் பராமரிப்பவர ்என்ன 

ரசய்கிறார ்என்பதவ அடங்கும்.அதாவது, குறிப்பிட்ட 

நடத்றதக்கு ப் பின்னர ்நடப்பதவ இதவ. 

 

 

 

முக்கிய கருத்து:  நாம் எதிரவ்ிதனயாக ரசயல்படும் விதத்தத மாற்றும்பபாது, 

நடத்ததகபள மாறுவதற்கு உதவும்.

தூண்டல்

எதிரவ்ிதன

நடத்தத
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இததன, தூண்டல் – நடத்றத – எதிர்விறன சுழற்சி என்று பயாசித்துப் பாரக்்கலாம்.: 

 

 

தூண்டல்கதளயும் எதிரவ்ிதனகதளயும் தான் நம்மால் கட்டுப்படுத்த இயலும். ஒருசில 

சமயங்களில், தூண்டல்கதளக் கூட மாற்ற முடியாது. இதுபபான்ற சந்தரப்்பங்களில், 

குறிப்பிட்ட நடத்ததக்கு நாம் ஆற்றும் எதிரவ்ிதனதய மாற்றுவதன் மூலபம, 

சூழ்நிதலதய பமம்படுத்த முடியும். 

 

 

 

நடத்தத

எதிரவ்ிதன

தூண்டல்

எடுத்துக்காட்டு 

 

நடராஜன் தமது மகன் ராமனுடன் மருத்துவமதனக்கு பபானால், அங்பக ஒபர 

சத்தமாகவும் பரபரப்பாகவும் இருக்கிறது. நடராஜன் அவரக்ளுக்கு அது ஒபர 

குழப்பத்ததயும் பகாபத்ததயும் தருவபதாடு, உடபன வீட்டுக்குப் பபாகபவண்டும் 

என்ற எண்ணத்ததயும் உண்டாக்கும். ராமனால் இந்தச ்சூழ்நிதலதய மாற்ற 

முடியாது என்றாலும், நடராஜன் அவரக்ளுக்கு நம்பிக்தக வாரத்்ததகள் ரசான்னால் 

அவர,் அதமதியாக இருப்பார.் அதனால், ராமனுக்கு மன அழுத்தம் குதறவபதாடு, 

நடராஜன் அவரக்ளும் அதமதியாக மருத்துவ ஆபலாசதன ரபருவார.். 

முக்கிய கருத்து: மறதிபநாயாளரக்ள் தங்கள் நடத்ததகதள 

மாற்றிக்ரகாள்ளச ்சிரமப்படுவாரக்ள். ஏரனனில், புதிய தகவல்கதளக் 

கற்றுக்ரகாள்வதும் சூழ்நிதலயில் நடப்பதத சீரத்ூக்கிப் பாரப்்பதும் 

சிரமமாக இருக்கும். 
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தூண்டல் – நடத்றத- எதிர்விறன சுழற்சிறயப் பதிவுசெய்தல் 

 

பின்வரும் உதாரணத்ததப் பாரத்்துவிட்டு, விரிவாக பயாசிப்பபாம்: 

 

 

 

பததி / 

நாள் 

பநரம் அங்கு 

உள்ள 

நபரக்ள் 

தூண்டல் நடத்தத எதிரவ்ிதன 

தினமும் 

காதல 

8 மணி சுந்தர ்

ராஜா 

ராஜா ஆணியில் 

மாட்டப்பட்ட 

ஸ்கூட்டர ்

சாவிதயப்  

பாரத்்தல் 

 

 

ராஜா அவரக்ளுக்கு 

ஓட்டுநர ்உரிமம் 

இல்தல என்றும், 

அவர ்வண்டி ஓட்ட 

அனுமதி இல்தல 

என்றும் நிதனவு 

படுத்துகிறார ்சுந்தர ்

ராஜா சாவிதய 

எடுத்துக் 

ரகாண்டு  

கிளம்புவதாக 

ரதரிவித்தல். 

 

 

ராஜா 

எரிசச்லுடன் 

கத்திவிட்டு 

ஸ்கூட்டர ்

அருபக 

ரசல்கிறார ்

அதிரச்ச்ி அதடந்த 

சுந்தர,் அவர ்

ஸ்கூட்டர ்ஓட்டக் 

கூடாது என்று 

நிதனவு 

படுத்துகிறார ்

, 

 

சுந்தர, ராஜாதவ 

ரவளிபய 

ஸ்கூட்டரில் 

அதழத்துச ்

ரசல்கிறார ்

 

எடுத்துக்காட்டு 

 

ஒவ்ரவாரு நாளும் காதல 8 மணிக்கு, ராஜா தன் ஸ்கூட்டர ்சாவிகதய 

எடுத்துக்ரகாண்டு,தன் மகன் சுந்தரிடம், “நான் வண்டிபயாட்டிவிட்டு 

வருகிபறன்.” என்று ரசால்வார.் 

அவரிடம் வண்டிபயாட்டுவதற்கான உரிமம் இல்தல என்பததயும், அவர ்

வண்டிபயாட்டக் கூடாது என்பததயும் சுந்தர ்ஞாபகப்படுத்துவார.் 

“நீ என்ன ரசால்கிறாய் என்பபத புரியவில்தல” என்று ரசால்லும் ராஜா, 

ஸ்கூட்டர ்அருபக நடந்து ரசல்வார.் சுந்தர,் “சரி, வண்டிபயாட்டலாம், 

உங்களுக்குப் பதிலாக நான் ஓட்டுகிபறன்” என்பார.். சுந்தர ்வண்டிபயாட்ட ராஜா 

அனுமதிக்கிறார.். சுந்தர ்தன்தனபய ரநாந்துரகாள்வார.்” 
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பயிற்சி: நீங்கள் முன்பப கண்டுபிடித்த நடத்ததகதளக் ரகாண்டு (பக்கம் 6 பாரக்்க) இந்த நடத்ததப் பதிபவட்தட பூரத்்தி 

ரசய்பவாம். அடுத்த பக்கத்தில் ரகாடுக்கப்பட்டுள்ள பகள்விகள் உங்களுக்கு உதவும். 

 

 

நாள் காறல / மதியம்/ 

இரவு 

யார் 

யாரெல்லாம் 

இருந்தனர்? 

தூண்டல் நடத்றத எதிர்விறன என்ன  

உத்திகறளப் 

பின்பற்றினீரக்ள்? 

என்ன ஆயிற்று? 
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   கூடுதல் நடத்றதக் குறிப்ரபடு 

 

நாள் காறல / 

 மதியம்/ இரவு 

யார் 

யாரெல்லாம் 

இருந்தனர்? 

தூண்டல் நடத்றத எதிர்விறன என்ன  

உத்திகறளப் 

பின்பற்றினீரக்ள்? 

என்ன ஆயிற்று? 
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நடத்ததக் குறிப்பபட்தட பூரத்்தி ரசய்யும்பபாது, பின்வரும் பகள்விகதள 

ஞாபகம் தவத்துக்ரகாள்ளுங்கள். 

தூண்டல்கள் பற்றி: 

 
1. அது என்ன பநரம்? 

2. அப்பபாது சூழ்நிதல அதமதியாக இருந்ததா அல்லது சத்தமாகவா? 

3. அப்பபாது ரவளிசச்மாக இருந்ததா? இருட்டா? 

4. உங்கள் உறவினர ்தனியாக இருந்தாரா? இல்தலரயனில், அவபராடு யார ்

இருந்தாரக்ள்? 

5. என்ன நடந்துரகாண்டிருந்தது? எடு. குளித்தல், மருந்து ரகாடுத்தல், அல்லது 

மதிய உணவு அருந்துதல்? 

6. உங்கள் உறவினருக்கு ஏதாவது பததவபட்டதாக 

பதான்றியதா?(உணவு,குடிநீர,்யாராவது அவருடன் இருக்கபவண்டும் என்ற 

எதிரப்ாரப்்பு பபான்றதவ) 

7. அவர ்வருத்தம் அதடந்திருப்பது பபால் பதான்றியதா? 

 

 
எதிரவ்ிதனகள் பற்றி: 

 
8. அப்பபாது ரசய்துரகாண்டு இருப்பதத நிறுத்தினீரக்ளா? (எடு. 

குளித்தல், மருந்து ரகாடுத்தல், மதிய உணவு ரகாடுத்தல்)? 

 

9. உங்கள் உறவினர ்பகட்டது கிதடத்ததா? (எடு. உணவு அல்லது குடிநீர)் 

 
10. உங்களுதடய மன அழுத்த அளவு உயரந்்ததா, குதறந்ததா? 



அமரவ்ு 2 14 

 

 

நடத்றதகறள மாற்றுதல் 

 

நடத்ததகதள எப்படி மாற்றலாம் என்பது பற்றி பபசுபவாம்: 

 

தூண்டல்கறள மாற்றுவது 

 

எதிர்விறனகறள மாற்றுவது 

 

தூண்டல்கறளயும் நமது எதிர்விறனறயயும் மாற்றுவது 

 

ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் சதாடங்குரவாம்: 

 

 

 

 

தூண்டல் நடத்றத எதிர்விறன 

சாந்தி அதிகாதல 3 

மணிக்கு 

எழுந்துரகாள்கிறார.் 

ரஜயா தூங்கிக் 

ரகாண்டிருக்கிறார.் 

சாந்தி மீண்டும் 

படுக்தகக்குச ்ரசல்ல 

விரும்பவில்தல. 

அவருக்குத் தூக்கம் 

வரவில்தல. 

அதிகாதல 3 மணிக்கு 

சாந்தி 

நடந்துரகாண்டிருக்கிறார.் 

ரஜயா கண்விழித்துக் 

ரகாள்கிறார ்

தனது தாயாதரத ்தூங்கச ்

ரசால்கிறார ்ரஜயா. 

ரஜயா பகாபப்பட்டு 

கத்துகிறார ்

சாந்தி அழுகிறார,் 

எடுத்துக்காட்டு 

 

அது விடிகாதல 3 மணி. சாந்தி விழித்துக்ரகாண்டு, வீட்தடச ்சுற்றி நடக்கிறார.் அவரது மகளான 

ரஜயா, தூங்கிக்ரகாண்டு இருக்கிறார.் வீடு முழுவதும்  

நடக்கும் சாந்தி  ரஜயாதவயும் எழுப்பிவிடுகிறார.் ரஜயாவிற்கு எரிசச்ல். அவருக்கு நாள் முழுக்க 

பவதல இருக்கிறது. “அம்மா நீங்கள் மீண்டும் படுக்கச ்ரசல்லுங்கள், 3 மணி தான் ஆகிறது.” என்றார ் 

ரஜயா. “எனக்குத் தூக்கம் வரவில்தலபய” என்கிறார ்சாந்தி “இந்த இம்தசதய என்னால் இனி 

தாங்கபவ முடியாது.” என்று கத்தினார ்ரஜயா. சாந்தி அழத் ரதாடங்கிவிட்டார.் 
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ரபசுசபாருள் 
 

அதிகாறல 3 மணிக்குத் தமது தாயார் எழுந்து நடமாடுவறத, செயா தடுக்க ரவண்டும் 

என்றால், அவர் என்ன செய்யலாம்? 

 

1. தூண்டறல மாற்றலாம்:  

 

* அதிகாதலயில் எழுந்து நடப்பது புதிய விஷயமாக இருந்தால், உடனடியாக சாந்தியின் 

மருத்துவரிடம் அதழத்துப் பபாய், அவருக்குத் தூக்கம் வராமல் இருப்பதற்கு ஏபதனும் 

உடல்நலப் பிரசச்தன காரணமா என்று கண்டறியலாம் (எடு. சிறுநீர ்பாததத் 

ரதாற்றுபநாய், வலி) 

மருத்துவ ரீதியான பிரெெ்றன இல்றலசயனில்: 

 

* சாந்திதய பகலில் தூங்கவிடாமல் தவக்கும் ஏபதனும் பயிற்சிகளில் ஈடுபட 

தவக்கலாம். அதனால், அவர ்பசாரவ்ு அதடந்து இரவில் தூங்குவார.் 

* நதடப்பயிற்சி பபான்ற உடற்பயிற்சிகதள பகலில் ரசய்ய ஊக்கப்படுத்துதல். 

 

* தினசரி ஒபர பநரத்துக்குப் படுக்தகச ்ரசல்லும் பழக்கத்தத ஏற்படுத்துதல். 

 

* மதியத்திற்கு பிறகு  சாந்திக்கு காப்பி/பதனீர ்பபான்ற பானங்கதளத் தரபவண்டாம்  

 

 

2. எதிர்விறனறய மாற்றவும்: 

 

* ரவளிபய இன்னும் இருட்டாக இருக்கிறது, இது தூங்கும் பநரம் என்பதத சாந்திக்கு 

இதமாக எடுத்துச ்ரசால்லி, அவதர மீண்டும் படுக்தகக்கு அதழத்துச ்ரசன்று, 

இனிதமயான இதசதயபயா பவறு ஏபதனுபமா ரசய்து, அவதர ஓய்வு எடுக்க 

தவக்கலாம். 

* ரஜயா எல்லாவற்தறயும் அதமதியாக தகயாள்வது என்ற முடிபவாடு, 

சாந்திதயமீண்டும் தூங்க தவப்பதில் கவனம் ரசலுத்தலாம்.இப்படி நடந்துரகாண்டால், 

உணரச்ச்ிவசப்பட்டு எதிரவ்ிதன ஆற்றுவதத விட, பிரசச்தனதய பநரம்ுதறயில் 

தகயாளலாம் 
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சிவாவின் உதாரணத்ததப் பயன்படுத்தி, நடத்தத மாற்றம் பற்றி பாரக்லாம்:  

 

 

 

முதலில், அதடயாளம் காணவும்:  

தூண்டுதல்       →     நடத்றத     →   எதிர்விறன 

 

சிவாவின் நடத்ததயின் பநாக்கம் என்ன? (அலுப்பு, அதிக ஆரவ்ம், பதட்டம்) 
 

புஷ்பா பகள்விதயக் குதறக்க விரும்பினால்,சிவா நடத்தத 

தூண்டப்படுவததத் தடுக்க அவள் என்ன உத்திகதளப் பயன்படுத்தலாம்? 

 

புஷ்பா எவ்வாறு வித்தியாசமாக ரசயல்படக்கூடும்? (prompts-

எரிசச்லதடயாமல், பகாபமில்லாமல் விவரிப்பது) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

எடுத்துக்காட்டு 

நடத்றத :மீண்டும் மீண்டும் ரகள்வி ரகட்டல் 

 

காதல உணவுக்குப் பிறகு சிவா தனது மதனவி புஷ்பாவிடம் “நீ என்ன ரசய்கிறாய்?” 

என்று பகட்கிறார.் புஷ்பா கூறுகிறார,் "நான் சுத்தம் ரசய்கிபறன்." ஐந்து நிமிடங்கள் 

கழித்து, புஷ்பாவிடம், " நீ என்ன ரசய்கிறாய்?" புஷ்பா கூறுகிறார,் "பாத்திரங்கதள 

கழுவுகிபரன்." ஐந்து நிமிடங்கள் கழித்து, சிவா புஷ்பாவிடம், " நீ என்ன ரசய்கிறாய்?" 

புஷ்பா  பகாபப்படத் ரதாடங்கி, “நான் இப்பபாது  தாபன உங்களிடம் ரசான்பனன், நான் 

பாத்திரங்கதள கழுவுகிபறன் என்று. இபத பகள்விதய என்னிடம் பகட்பதத நிறுத்துங்கள். 

” என்று கூறுகிறார.் 

ஐந்து நிமிடங்கள் கழித்து சிவா பகட்கிறார,் " நீ என்ன ரசய்கிறாய்?" புஷ்பா  

உதவியற்றவராக விரக்தியதடகிறார.் 
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மன அழுத்தத்றத றகயாளுதல் 2 : 

சுவாெத்தின் மீது கவனம் செலுத்தும் பயிற்சி  

( ஃரபாகஸ்ட் பிரதீிங் ) 

 

சுவாசத்தின் மீது கவனம் ரசலுத்தும் பயிற்சி என்பது ஒரு பயனுள்ள மன 

அழுத்தத்தத குதறக்கும் ஒரு முதற : 

                                         

➢ இது மறதி பநாய் உள்ளவரக்தள 

கவனித்துக் ரகாள்வதால் ஏற்படும் மன 

அழுத்தம் மற்றும் இறுக்கம் ஆகியவற்தறக் 

குதறக்கும். 

 

➢ இந்த பயிற்சி நீங்கள் உங்கள் மீது கவனம் 

ரசலுத்த உதவும். 

 

 

➢ ஒரு கடினமான நாளுக்குப் பின் நீங்கள் உறங்க உதவும். 

 

➢ இது உங்கள் உறவினர ்படுப்பதற்கு முன் மனம் அதமதியதடய ஒரு 

வழியாகவும் இருக்கும் . 

 

 

➢ இது நீங்கள் அவரக்தள நன்றாக கவனித்துக் ரகாள்வததத் ரதாடரவும் 

உதவும். 

 

பயிற்சிக்கு முன் மனஅழுத்தத்தின் அளவு    

 

இந்தப் பயிற்சிக்கு முன் உங்கள் மன அழுத்தத்தின் அளதவக் குறிக்கவும்  

 

5= மிகஅதிகமான அழுத்தம் 

4 = அதிகமான அழுத்தம்  

3 = மிதமான அழுத்தம் 

2 = குறறவான அழுத்தம்  

1 = அழுத்தரம இல்றல 

 

உங்களின் மன அழுத்ததின் அளதவ 1 முதல் 5 உள்ள ஒரு அளவுபகாலில் எவ்வாறு 

அளவிடுவீரக்ள் ?  …………… 
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சுவாெத்தின் மீது கவனம் செலுத்தும் பயிற்சி ( ஃரபாகஸ்ட் பிரதீிங் ) : 

நீங்கள் இந்தப் பயிற்சி ஆரம்பிக்கும் முன், உங்களது நாற்காலியில்  ஒரு வசதியான 

நிதலயில் உட்காரந்்துக் ரகாள்ளவும்.உங்களின் உடதல முழுவதும் நாற்காலி தாங்க 

பவண்டும். நாற்காலியில் நீங்கள் மூழ்கும் மாதிரி உணருங்கள், உங்களின் எல்லா 

சததகதளயும் தளரவ்ாக விடுங்கள் . 

இப்பபாது, ஒரு ஆழமான மூசச்ு உள்ளிழுத்து உங்களின் நுதரயீரல்கதளக் காற்றால் 

நிரப்புங்கள். உங்களின் ரநஞ்சில் ஒரு சிறிய இறுக்கம் உருவாகும் வதர மூசச்ுப் 

பிடித்துக் ரகாள்ளுங்கள்  அடுத்து ரமதுவாக மூசச்ு ரவளிவிட்டு உங்கள் ததசகதள 

தளரந்்துக்ரகாள்ளவும். கண்கதள மூடி இன்ரனாரு முதற மூசச்ு உள்ளிழுத்து, ஒரு 

சிறிய அழுத்தம் உணரும்வதர மூசச்ுப் பிடித்துக் ரகாள்ளவும் மறுபடியும் மூசத்ச 

ரவளிவிட்டு அதன்பின் ததசகதள தளரந்்துக் ரகாள்ளவும். இப்பபாது உங்கள் 

சுவாசத்தத சாதாரண நிதலக்குக் ரகாண்டுவரவும்.  

உங்கள் மனது உங்கள் மூசச்ின் பமல் கவனம் ரகாள்ள ஆரம்பிக்கட்டும். உங்கள் 

மூசச்ின் பமல் முழு கவனம் தவயுங்கள். உங்களின் ஒவ்ரவாரு சுவாசத்ததயும் 

மிகவும்  கூரந்்துக் கவனியுங்கள். கவனியுங்கள் … உணருங்கள்… எப்படி எளிதமயாக  

இயற்தகயாக உங்களின் உடல் தானாகபவ சுவாசிக்கிறது என்பதத உணருங்கள், 

அவ்வாபற  எளிதமயாக, இயற்தகயாக மூசத்ச உள்ளிழுங்கள் … ரவளிவிடுங்கள் … 

 

எல்லா பநரங்களிலும் உங்களின் உடலானது தானாகபவ சுவாசிக்கிறது. நீங்கள் 

அதத பயாசிக்கவில்தல என்றாலும் உங்கள் உடல் தானாகபவ சுவாசம்  

ரகாள்கிறது. எல்லா பநரங்களிலும், நீங்கள் ஆழ்ந்து தூங்கினாலும், ரநடுபநரம் 

விழித்திருந்தாலும், மூசச்ு விடுவதத உணரந்்திருந்தாலும் அல்லது 

உணரவில்தலரயன்றாலும்… நீங்கள் உயிர ்வாழும் வதரயிலும், நீங்கள் 

ரதாடரச்ச்ியாக சுவாசிப்பீரக்ள் …மற்றும் நீங்கள் இப்பபாது ரசய்யபவண்டியது இந்த 

ரசயதல உணர பவண்டும், உங்கள் உடல் தானாகபவ சுவாசிக்கிறது… அது எவ்வளவு 

சீராக இருக்கிறது என்பதத கவனியுங்கள்..… காற்று உள்பள வருகிறது… மறுபடியும் 

ரவளிபய பபாகிறது … ( இதட நிறுத்தம் ) 

 

உங்களின் மூசச்ு தன்னிசத்சயாக ரசயல்படட்டும். நீங்கள் அதத கட்டுப்படுத்த 

பவண்டாம். … ஒரு பவதள உங்கள் சுவாசம் ரமதுவாக இருந்தால், அது ரமதுவாகபவ 

இருக்கட்டும்,  ஒரு பவதள உங்கள் சுவாசம் ஆழமாக இருந்தால், ஆழமாகபவ 

இருக்கட்டும், ஒரு பவதள ஆழமற்றதாக இருந்தால், ஆழமற்றதாக இருக்கட்டும். 

உங்கள் உடல் தானாகபவ சுவாசிப்பதத மட்டும் கவனியுங்கள்.  

உங்கள் மூக்கின்  வழியாக குளிரந்்த காற்று உள்பளறுவததக் கவனியுங்கள்...  

அடுத்து, உங்கள் மூக்கின் வழியாக சூடான காற்று ரவளிபயறுவததக் 

கவனியுங்கள்.  

 

மூசச்ு உள்ளிழுத்தல் ரவளிபயற்றல் இதடபய உள்ள ஒரு சிறிய இதடபவதளதயக் 

கவனியுங்கள். ஒவ்ரவாரு சுவாசத்திற்கும் உங்கள் மாரப்ு தானாகபவ சிறிது பமல்  

உயரந்்து, கீழ் இறங்குகிறது… அதாவது காற்று உள்ரசல்லும்பபாது நுதரயீரல் 

விரிவதடகிறது மற்றும் காற்று ரவளிபயறும்பபாது  உங்கள் நுதரயீரல் 

சுருங்குகிறது… 
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ஒவ்ரவாரு முதறயும் நீங்கள் சுவாசிக்கும்பபாதும் உங்கள் வயிறு பமல் ஏறுவததயும், 

இறங்குவததயும் கூட கவனிக்கவும்… … இயற்தகயாக  உங்கள்  சுவாசத்தில் உள்ள 

அதலகதளக் கவனியுங்கள், அதாவது காற்று உள்ரசல்கிறது மற்றும் திரும்ப 

ரவளிபயறுகிறது .  

 

ஒரு பவதள உங்கள் மனது அதலபாய்ந்தால் அல்லது பவறு எங்காவது உங்கள் 

கவனம் திரும்பினால், பரவாயில்தல , உங்கதள  நீங்கபள மறுபடியும் சுவாசத்தின் 

பமல் கவனம் ரகாள்ளும்படி ரசய்யுங்கள். திரும்ப திரும்பக் கவனியுங்கள். 

உங்களால் முடிந்தளவு முழு கவனத்ததயும் சுவாசத்தின் பமல் ரகாள்ளுங்கள்… 

மாறுவதற்கு ஏதுமில்தல, பிடித்துக் ரகாள்ள ஏதுமில்தல, ரசய்வதற்கு ஏதுமில்தல, 

ரவறுமபன கவனியுங்கள் … கண்காணியுங்கள் … மற்றும் உங்கள் உடல் எளிதமயாக 

இயற்தகயாக தானாக சுவாசிக்கட்டும். ( நீண்ட இதடநிறுத்தம் )  

 

இப்பபாது , நீங்கள் தானாகபவ சுவாசித்ததலக் கவனிப்பததத் ரதாடருங்கள் , 

இதனுடன்  நீங்கள் ஒரு எளிய மனரீதியான பயிற்சிதயயும் பசருங்கள், இந்த 

பயிற்சியானது நீங்கள் இன்னும் ஓய்ரவடுக்க    வசதியாக உணர உங்களுக்கு 

உதவும் வதகயில் இருக்கும் … 

 

இப்பபாது, நீங்கள் சுவாசிப்பததக் கவனிக்கும் பபாது, ஒவ்ரவாரு முதறயும் நீங்கள் 

மூசச்ு ரவளிபயறும்பபாதும் , உங்களின் பததவயற்ற மன அழுத்தங்கள் , ஒவ்வாத 

எண்ணங்கள் கவதலகள், அரசளகரியங்கள் அதனத்ததயும் ரவளிபயற்றி 

விடுங்கள். 

 

உங்கள் மூசச்ு உள்ளிழுக்கும்பபாது புதிய  , ஆபராக்கியமான எண்ணங்கள் மற்றும் 

உணரச்ச்ிகதள உள்பளற்றுங்கள். நல்லதத உள்பளற்றுங்கள் … ரகட்டதத 

ரவளிபயற்றுங்கள்…  எனபவ , ஒவ்ரவாரு முழுதமயான சுவாசித்திலும் நீங்கள் 

உங்கள் உடல் மற்றும் மனம் ஆகிய இரண்டும் இன்னும் ரசளகரியமாக … இன்னும் 

தளரவ்ாக … இன்னும் அதமதியாக இருக்கட்டும் …..இதத  உணருங்கள் … 

 

இயற்தகயாக உங்கள் சுவாசத்தின் மூலம் உங்கள் உடல் மற்றும் மனம் 

சுத்தப்படுவதத  அனுபவியுங்கள், அது உங்கதள பமலும் பமலும் ஆழ்ந்த தளரவ்ு 

மற்றும் அதமதியான நிதலக்குக் ரகாண்டுரசல்லட்டும் … ஒரு நிமிடம் 

எடுத்துக்ரகாண்டு மன சாந்தத்ததயும் அதமதிதயயும் அனுபவியுங்கள்.                       

( நீண்ட இதடநிறுத்தம் )  

 

இன்னும் சற்று பநரத்தில்,  நீங்கள் உங்கள் கண்கதளத் திறந்து, இயல்பான, 

விழிப்புள்ள நிதலக்குத் திரும்பப்பபாகிறீரக்ள் … ( இதடநிறுத்தம் ) சரி , இப்பபாது 

நீங்கள் ஒரு இனிதமயான, ஆழ்ந்த, புத்துணரவ்ு நிதறந்த , ஆற்றலுள்ள மூசச்ு 

எடுங்கள். உங்கள் கண்கதளத் திறங்கள், இந்தப் பயிற்சி இத்துடன் முடிகிறது. 
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பயிற்சிக்கு பின் மனஅழுத்தத்தின் அளவு    

 

இந்தப் பயிற்சிக்கு பின் உங்கள் மன அழுத்தத்தின் அளதவக் குறிக்கவும்  

 

5= மிகஅதிகமான அழுத்தம் 

4 = அதிகமான அழுத்தம்  

3 = மிதமான அழுத்தம் 

2 = குறறவான அழுத்தம்  

1 = அழுத்தரம இல்றல 

 

உங்களின் மன அழுத்ததின் அளதவ 1 முதல் 5 உள்ள ஒரு அளவுபகாலில் எவ்வாறு 

அளவிடுவீரக்ள் ?  …………… 

 

 

 

 

 

இன்றறய அமர்வின் சுருக்கம் 

 

இன்று நாம் பபசியதவ :  

 

✓ நடத்ததயின் பநாக்கம் 

✓ உடற் பிரசச்தனகதள க் கண்டறிதல்   

✓ தூண்டுதல் – நடத்தத - எதிரவ்ிதன சுழற்சி 

✓ மன அழுத்தத்ததக்  குதறக்கும்  முதற: சுவாசத்தின் மீது கவனம் ரசலுத்தும் 

பயிற்சி



அமரவ்ு 2 21 

 

 

அடுத்த வாரத்திற்கு பயிற்சி செய்ய ரவண்டியறவ: 

 

முக்கிய கருத்து: உங்கள் உறவினருக்கான தூண்டுதல்-நடத்றத-எதிர்விறன 

முறறகளின் பதிறவ நீங்கள் முயற்சிப்பது முக்கியம்.இறத தவறாமல் பதிவு 
செய்வதன் மூலம் என்ன சிரமம் எற்படுகின்றது என்று புரிந்துசகாண்டு, 
அவற்றற தடுக்க மாற்றங்கள் செய்ய உதவும் 

 

 

 

           சுவாெத்தின் மீது கவனம் செலுத்தும் பயிற்சி: 

ஒவ்ரவாரு இரவும் படுக்தகக்கு முன் இந்தப் பயிற்சி ரசய்ய முயற்சிக்கவும். இது 

உதவுகிறதா என்று பாருங்கள்.  உங்கள் உறவினருடன் முடிந்தால் பயிற்சி 

ரசய்யலாம். 

 

 

           நடத்றத பதிவு: 

 

நீங்கள் மாற்ற விரும்பும் உறவினரின் மூன்று தனித்தனி நடத்ததகதள பக்கம் 21 

இல் உள்ள நடத்தத பதிவில் பதிவு ரசய்ய முயற்சிக்கவும். 

 

 

 

ஸ்டார்ட் நடத்றத குறிப்ரபடு 

• நடத்றத குறிப்ரபட்றட நிரப்ப வாய்ப்பு கிறடத்ததா? 

• ரமரல கூறப்பட்ட பயிற்சி மற்றும் குறிப்ரபட்றட பயன்படுத்த 

தறடகள் ஏரதனும் ஏற்படலாம் என்று நிறனக்கிறீரக்ளா ? 

• இவற்றற பின்பற்ற மற்றும் தறடகறள குறறக்க என்ன 

உதவலாம்? 



 

 

 நடத்றதக் குறிப்ரபடு 

 

நாள் காறல / 

மதியம்/ இரவு 

யார் 

யாரெல்லாம் 

இருந்தனர்? 

தூண்டல் நடத்றத எதிர்விறன என்ன 

உத்திகறளப் 

பின்பற்றினீரக்ள்? 

என்ன ஆயிற்று? 

        

 

 

 



 

 

கூடுதல் நடத்றதக் குறிப்ரபடு 

 

நாள் காறல / மதியம்/ 

இரவு 

யார் 

யாரெல்லாம் 

இருந்தனர்? 

தூண்டல் நடத்றத எதிர்விறன என்ன 

 உத்திகறளப் 

பின்பற்றினீரக்ள்? 

என்ன ஆயிற்று? 
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குறிப்புகள் :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


