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அமரவ்ு 6 
 

         இன்றறய திட்டம்

உறரயாடல்- சென்ற அமர்வின் சுருக்கம் 
 

p.4 

 

எதிரக்ாலத்திற்குத் திட்டமிடுதல் -  அறிமுகம் 

 

p.5 

 

மறதிந ாய்  உள்ளவரக்ள் பராமரிப்பில் உதவும் பல்நவறு 

நெறவகள் 

 

 

p.7 

 

மறதிந ாய் உள்நளாரின் உடல் லறனக் 

கவனித்துக்சகாள்வது 

 

 

p.11 

 

மறதிந ாய்  ெம்ப ்தபட்ட ெட்ட தகவல்கள் 

 

 

p.14 

திட்டமிடுதல்                          p.15 

   

மன அழுத்தத்தறதத்  றகயாளுதல்  6:   

வழி டத்தப்படும் கற்பறன காட்சி:  ிம்மதி தரும் 

கடற்கறர  

 

p.18 

இன்றறய அமர்வின் சுருக்கம் p.21 
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அமரவ்ு 6 

 

அமர்வு 5 சுருக்கம்: உறரயாடல் 
 

பின்வரும் விஷயங்கறளப் பபசிபனாம்: 
 

• உங்கள் கருத்றதச ்சிறப்பாக வவளிப்படுத்துவது எப்படி? 

• உறுதித்தன்றமறய பயிற்சி வசய்தல் 

• மரதிப ாய் உள்ளவரக்ளுடன் உறரயாடுவது 

• மன அழுத்தத்றதக் றகயாளுதல் 5 : தியானம்  

 

 Q ! உங்களால் உறரயாடல் குறிப்பபட்றட  ிரப்ப முடி ்ததா? 

 

 

• உங்களால் குறிப்பபட்றட  ிரப்ப 

முடி ்ததா? அது எப்படி இரு ்தது? 

 

• அதில் எ ்த பகுதி உங்களால்  ன்றாக 

வசய்யமுடி ்தது? 

 

•  ீங்கள் அறத  ிரப்பும் பபாது ஏபதனும் 

குறிப்பிட்ட வறகயான உறரயாடபலா 

அல்லது உரையாடல் ஏற்படும் 

காலங்கபளா கண்டீரக்ளா? 

 

• இறத  ிரப்ப என்ன இறடயூராக 

இரு ்தது? 

 

• எதிரக்ாலத்தில் என்ன 

வசய்தால்,இறத  ிரப்ப 

சுலபமாக இருக்கும்? 
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அமரவ்ு 6 

அறிமுகம் : எதிரக்ாலத்திற்குத் திட்டமிடுதல் 

 

• இ ்த அமரவ்ில் உங்கள் உறவினருக்காக திட்டமிடுவறத பற்றி விவாதிப்பபாம். 

இறதப் பற்றிப் பபசுவது கடினமாக இருக்கலாம், ஆனால் எதிரக்ாலத்திற்குத் 

திட்டமிடுவது அவசியமாகும். 

• வ ருக்கடியான ப ரங்களில் தான் குடும்பங்கள் வபரும்பாலும் முக்கியமான 

முடிவுகறள எடுப்பறதக் காணலாம். இறதப் பற்றி முன்னதாகபவ திட்டமிட்டு 

றவத்தால், சிரமம் குறறவாக இருக்கும். 

• வ ருக்கடி ஏற்படுவதற்கு முன்பு திட்டமிடுவது  உங்கறள அ ்த சூழ் ிறலக்கு 

தயாரப்டுத்தும். கவறல பவண்டாம், சூழ் ிறல மாறுபட்டு அறம ்தால், இ ்தத் 

திட்டங்கறள  ீங்கள் மாற்றிக்வகாள்ளலாம். 

•  ாம் இப்பபாது மிகவும் வபாதுவான பிரசச்றனகறளப் பற்றி பபசுபவாம். அதில்: 

 

மறதிந ாய் உள்ளவரக்ள் பராமரிப்பில் உதவும் பல்நவறு 

நெறவகள் 

 

 

மறதிந ாய் உள்நளாரின் உடல் லறனக் 

கவனித்துக்சகாள்வது 

 

மறதிந ாய்  ெம்ப ்தபட்ட ெட்ட தகவல்கள் 

 

 

 

முக்கிய கருத்து: 

பராமரிப்பின் பபாது, முழுறமயான தகவல்கபளாடு துணிசச்லாக கடினமான 

முடிவுகறள  ீங்கள் எடுக்க உதவுவபத இ ்த அமரவ்ின் ப ாக்கம். 
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அமரவ்ு 6 

நபசுசபாருள்: 

எதிரக்ாலத்றதப் பற்றி உங்களுக்கு இருக்கும் கவறலகறளப் பற்றிப் பபசுபவாம்: 

 

•  ீங்கள் பராமரிக்கும் உறவினரின் எதிரக்ாலம் பற்றி உங்களுக்கு உள்ள கவறலகள் 

என்ன? 

 

 

 

• இ ்தக் பிரசச்றனகள் பற்றி பபசியிருக்கீரக்ளா, அவற்றற றகயாள என்ன திட்டம் 

றவத்துள்ளீரக்ள்? 

 

 

 

• ஆமாம் என்றால், என்ன முடிவுகறள எடுத்துள்ளீரக்ள்? 

 

 

 

• இல்றல என்றால், இறதப்  பற்றி பபசும்பபாது யாறர அறழக்கபவண்டும் என்று 

விரும்புகிறீரக்ள்?  
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அமரவ்ு 6 

 

 

மறதிந ாய் உள்ளவரக்ள் பராமரிப்பில் உதவும் பல்நவறு நெறவகள் 

 

 

நபசுசபாருள்: 

உங்களுறடய தற்பபாறதய  ிறலறய மனதில் வகாள்பவாம், அது எப்படி உள்ளது 

என்றும் பாரப்்பபாம்: 

 

 

 

• உங்கள் மறதிப ாய் உள்ள உறவினர,் குடும்பத்தினரிடமிரு ்பதா,  ண்பரக்ளிடம் 

இரு ்பதா, அல்லது அவர ்இருக்கும் சமூகத்திடமிரு ்து என்ன உதவிறயப் 

வபறுகிறார?் 

 

 

 

 

 

 

• மருத்துவ பசறவகள்  மற்றும் தன்னாரவ்ச ்பசறவகளிடம் இரு ்து என்ன விதமான 

உதவிகறளப் வபறுகிறார?் 
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அமரவ்ு 6 

 

 

கவனிப்பு நெறவகள் ொதகங்கள் பாதகங்கள் 

உறவினரக்ளும் 

 ண்பரக்ளும் 
  

உடல் லம் பராமரிப்பு ெ ்

நெறவகள் 
  

வீட்டில் 

கவனித்துக்சகாள்ளும் 

செவிலியர்/பராமரிப்பாளர ்

நெறவகள் 

  

சதாறலபராமரிப்பு / 

உதவும் 

சதாழில்நுட்ப ெ ் நெறவகள் 

  

பகல்ந ர றமயங்கள்(Day 

center), கிளப்புகள் 
  

பராமரிப்பதில் இரு ்து 

பராமரிப்பாளருக்கு ஓய்வு 

தரும் நெறவகள் 

  

கூடுதல் கவனிப்புடனான 

றமயம் / 

உதவிநயாடு 

வாழ்தல்(Assisted 

living/Retirement homes) 

  

முதிநயார் இல்லம்   

 

 



9 

அமரவ்ு 6 

 

 

 

பராமரிப்பு நெறவகளின் சதாகுப்பு 

உடல் லம் பராமரிப்பு ெ ்நெறவகள் 

சிறப்பு மறதிந ாய் நெறவகள் 

• மன ல மருத்துவரக்ள்,  ரம்பியல்  ிபுணரக்ள், முதுறமயியல்  ிபுணரக்ள்  டத்தும் 

வமமரி கிளினிக்ஸ் என்று அறழக்கப்படும் மறதிப ாய் உள்ளவரக்ளுக்கான சிறப்பு 

மருத்துவ பசறவ றமயங்கள். 

• இதுபபான்ற சிறப்பு றமயங்களில் உங்கள் உறவினர ்கவனிக்கப்பட்டு, வீட்டுக்கு 

அனுப்பப்பட்டிருக்கலாம். பமலும், சில பதறவகள் இருக்குமானால், மீண்டும் 

இம்றமயங்களும் வசல்லலாம். 

• இதர உடல் லப் பிரசச்றனகளுக்கு உங்கள் உறவினர ்வழக்கமான மருத்துவ 

உதவிகறளப் வபறுவார.் 

 

ெமூகப் பராமரிப்புெ ்நெறவகள் 

வீட்டுப் பராமரிப்புெ ்நெறவகள் 

•  ிறனவூட்டுவது முதல் உறவினறர குளிக்கறவத்தல், உறட உடுத்துதல், சறமத்தல், 

சாப்பிட றவத்தல்,மரு ்து உட்வகாள்ள றவத்தல் வறர இதில் பல்பவறுவிதமான 

பசறவகள் உண்டு. 

• மறதிப ாயாளரின் மரியாறதக்கு குறறவில்லாமல், அபதசமயம், அவருக்குத் 

பதறவயான பராமரிப்புகறள மிகச ்சிறப்பாக வழங்குவதில் வீட்டுச ்

பசறவயாளரக்ள் பயிற்சிவபற்றவரக்ள். 

 

 

சதாறலபராமரிப்பில் உதவும் சதாழில்நுட்பெ ் நெறவகள் 

இறவ மின்னணு கண்காணிப்பு மற்றும் ஆதரவு பசறவகள். வீட்டில் தன்னிசற்சயாக 

இருப்பவரக்ளுக்கு இறவ ஆதரவாக இருக்கும்  

அடுப்பு மற்றும் தண்ணீர ்குழாறய அறணக்க மறப்பவராக இரு ்தாபலா அல்லது 

அவரக்ள் வீட்றட விட்டு தனியாக வவளிபய வசல்வது உங்களுக்கு கவறல 

அளித்தாபலா அல்லது அவரக்ள் மரு ்து மாத்திறர உண்ண மற ்து விடுபவராக 

இரு ்தாபலா இ ்த பசறவ அவரக்ளுக்கு உதவும் றகயிபலபய தூக்கிச ்வசல்ல 

எளிதான, அலாரங்கள் கூடிய  ஏராளமான கருவிகளும் உணரவ்ிகளும் தற்பபாது 

கிறடத்துவருகின்றன 
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அமரவ்ு 6 

 

 

பகல்ந ர றமயங்கள், கிளப்புகள்(Day center/Clubs) 

• இதில் ஒருசில முதியவரக்ளுக்கும் பவறுசில மறதிப ாயாளரக்ளுக்கும் ஆனறவ. 

• சமூகரீதியாகவும், உடல்ரீதியாகவும், மனரீதியாகவும் ஆபராக்கியமாக சுறுசுறுப்பாக 

வாழ்வதற்கு இ ்த றமயங்கள் உதவும். அங்பக உடற்பயிற்சி, அறிவாற்றறல 

தூண்டும் பயிற்சி அல்லது இறச பயிற்சி ஆகியறவ வழங்கப்படும். 

• சில சமயங்களில் அ ்த றமயங்கள்  ாம் அங்கு வசன்று வர  பபாக்குவரத்தில் உதவி 

அளிப்பாரக்ள். 

• இ ்த றமயங்களினால் உங்களுக்குச ்சற்று ஓய்வும் பராமரிப்பு பணியிலிரு ்து 

இறடபவறளயும் கிறடக்கும். 

 

பராமரிப்பதில் இரு ்து பராமரிப்பாளருக்கு ஓய்வு தரும் நெறவகள் (Respite Care) 

• இதன் மூலம் பராமரிப்பாளரக்ளுக்கு வகாஞ்சம் ஓய்வு கிறடக்கும். 

• உங்கள் உறவினர ்ஒரு பராமரிப்பு இல்லத்தில் அல்லது மருத்துவமறனயில் 

தங்கியிருக்கும்பபாது உங்களுக்கு கிறடப்பது குடியிருப்பு ஓய்வு எனக் 

கூறப்படும் 

• பராமரிப்பாளருக்கு வீட்டில் ஓய்வு என்பது, உங்கள் வீட்டில் உறவினரக்பளா 

அல்லது பணியாளரக்பளா மறதிப ாய் உள்ளவரக்றள சிறிது ப ரம் 

பாரத்்துக்வகாள்வபதா அல்லது,  ீங்கள் ஓய்வு எடுக்கும்பபாது, அவரக்ள், 

மறதிப ாய் உள்ளவரக்றள வவளிபய அறழத்துச ்வசல்வறதபயா 

குறிப்பதாகும். 

 

குடியிருப்பு  பராமரிப்பு நெறவகள் 

கூடுதல் கவனிப்புடனான றமயம் 

• வசா ்தக் குடியிருப்பிபலபய இருப்பாரக்ள். ஆனால், கூடுதல் உதவியும், 

உதவியாளரக்ள் அருகில் உள்ளாரக்ள் என்ற  ம்பிக்றகயும் இருக்கும். 

24 மணிந ர பராமரிப்பு 

• முதிபயார ்குடியிருப்பு இல்லங்களில் 24 மணிப ர உதவியும் தனிப்பட்ட 

கவனிப்றபயும் வழங்க முடியும். 

•  ரச்ிங் ப ாம்களில் பதறவயான மருத்துவ உதவியும் அளிக்க முடியும். 

 

 

 

 

 

 

முக்கிய கருத்து: 

பராமரிப்பு பற்றிய முடிவு எடுப்பது தனிப்படட் மற்றும் சிக்கலானதாக 

 இருக்கலாம். இ ்த அமரவ்ின் இறுதியில் ஒருசில கூடுதல் தகவல்கறள 

வழங்கியிருக்கிபறாம். பல்பவறுமுடிவுகறள எடுதத் குடும்ப உறுப்பினரக்ளின் கருத்துகள் 

அறவ. 
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உங்கள் உறவினரின் உடல் லறன றகயாளுதல் 

 

 

• வயதாகும் பபாது, பலருக்கும் பல்பவறு உடல் லப் பிரசச்றனகள் பதான்றும்.  

மறதிப ாய் உள்ளவரக்ளுக்பகா அவரக்ளுறடய உடல் லறனப் பாரத்்துக்வகாள்ள 

கூடுதல் உதவி பதறவ. அ ்த உதவியானது: 

 

o மருத்துவ பரிபசாதறனகள், மருத்துவறர ச ்திப்பது ஆகியறவ 

வதாடரப்ாக  ிறனவூட்டல். 

o இத்தறகய ச ்திப்புகளின் பபாது உடன் இருத்தல். 

o மருத்துவ உதவிகள் வதாடரப்ாக அவரக்ள் முடிவுகள் எடுக்க உதவுதல் 

o அவரக்ளுக்கு ஆபலாசறனபயா, கருத்பதா வசால்வது மற்றும் அவரக்ள் 

சாரப்ாக முடிவுகள் எடுப்பது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

முக்கிய கருத்துகள்: 

 

• மறதிப ாய் உள்ளவரக்ள் தங்கள் உடல் லன் குறித்து வசா ்தமாக முடிவுகறள 

எடுக்க அல்லது அதில் பங்களிக்க வபரும்பாலும் முடியும் 

•  ீங்கள் இ ்தப் பிரசச்றனகறளப் பற்றி முடிவுகள் எடுப்பதற்கு,  ண்பரக்ளிடமும், 

குடும்ப உறுப்பினரக்ளிடமும் மருத்துவப் பணியாளரக்ளிடம் உதவி பகட்கலாம். 

• மறதிப ாய் உள்ள குடும்ப உறுப்பினரிடபம இதுவதாடரப்ான பிரசச்றனகளுக்கு, 

மறதிப ாயின் ஆரம்ப கட்டத்திபலபய விசாரித்து அவரக்ள் என்ன விரும்புகிறாரக்ள் 

என்பறதத் வதரி ்துவகாள்வது  ல்லது. 
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வலியின் நபாது பராமரிப்பு 

• தங்களுக்கு வலிக்கிறது என்று 

மறதிப ாய் உள்ளவரக்ளால் 

வசால்ல முடியாது. 

• அவரக்ளுறடய  டத்றதயில் 

மாற்றம் வதரியும். எரிசச்ல் 

அறடவாரக்ள், பசாகமாக 

இருப்பாரக்ள்அல்லதுஅவரக்ள் 

தங்கறள பபாலபவ இருக்க 

மாட்டாரக்ள் சரியான 

வலி ிவாரணிகளால், வலிறயப் வபாதுவாக குறறக்க முடியும். அல்லது தளரவ்ான 

மசாஜ் மற்றும்  ல்ல வசவிலியர ்

 பராமரிப்பு மூலம் வழிறய குறறக்கலாம் 

• வலி ிவாரணிகளால் ஏற்படும் பக்கவிறளவுகறள  ீங்களும் உங்கள் உறவினரும் 

உணர ்்துவகாள்ள பவண்டும். ஒருசில வலி ிவாரணிகளால் தூக்கம் ஏற்படும்; 

ஒருசிலர ்வலி குறற ்தால் பபாதும் தூக்கத்றத பற்றி கவறல பட மாட்டாரக்ள் 

ஆனால் சிலருக்கு அவ்வாறில்றல  

நபசுசபாருள்: 

உங்கள் உறவினர ்வலியில் இருக்கிறார ்என்பறத அறிய மூன்று அறிகுறிகறள 

பயாசித்து குறிப்பிடுங்கள். 

1. 

 

2.  

 

3. 

  

 

 

 

 

 

முக்கிய கருத்து: 

உங்கள் உறவினருக்கு வலி இருக்குபமா என்று  ீங்கள் பயாசித்தால், அறத 

மருத்துவருக்குத் வதரிவிக்க தயங்க பவண்டாம். உங்களுக்குத்தான் உங்கள் 

உறவினறரப் பற்றி  ன்றாக  வதரியும். 
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எனக்கு ஏதாவது ஆகிவிட்டால்? 

• எதிரப்ாராத அசம்பாவிதங்கள் ஏற்பட்டுவிட்டால், உங்கள் உறவினறரப் 

பராமரிப்பதற்கு என்ன வசய்யபவண்டும் என்பறத உங்கள் குடும்பத்தாபராடு 

கல ்து பபசி முடிவவடுக்கலாம். 

 

• ஒருசிலர ்முதலிபலபய திட்டமிட்டு றவத்துவிடுவாரக்ள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

அமரவ்ு 6 

எதிரக்ாலத்திற்கான  முடிவுகள் 

• மறதிப ாய் உள்ளவரக்ள் அவரக்ளின் கவனிப்பு 

பற்றி வசா ்த முடிவுகறள எடுக்க முடியாமல் 

எப்பபாது பபாகும் என்பறத திட்டமிடுவது மிகவும் 

கடினம். 

  

 

 

 

உதாரணம் 

83 வயது துளசிக்கு பல ஆண்டுகளாக மறதிப ாய். அவருக்கு மஞ்சு, மல்லிகா என்று 

இரண்டு மகள்கள். துளசியின் மறதி பமன்பமலும் பமாசமாகக் கூடும் என்று 

அவருறடய மருத்துவர,் மஞ்சுவிற்குச ்வசால்லிவிட்டார.் அதனால், தமது தாயாரின் 

எதிரக்ாலத்றதப் பற்றி முடிவவடுக்க, தனது சபகாதரி மல்லிகாவுடன் பபசுகிறார ்

மஞ்சு.. 

மஞ்சு: வசன்ற வாரம்  ான் அம்மாவின் மருத்துவறரப் பாரத்்பதன். அம்மாவுறடய 

 ிறல பமலும் பமாசமாகும் என்று அவர ்வசான்னார.் 

மல்லிகா: டாக்டர ்வசால்வது எல்லாம் எப்பபாதும் சரியாக இருப்பதில்றல. இறதப் 

பற்றி  ீ அதிகம் கவறலப்படக்கூடாது. 

மஞ்சு: ஆனால், ஒருசில முடிவுகறள  ாம் சீக்கிரம் எடுத்தாக பவண்டும் என்று 

டாக்டர ்வசான்னார.் அதனால், அறதப் பற்றி  ாம் பபசி முடிவவடுப்பது  ல்லது 

என்று  ிறனக்கிபறன். 

மல்லிகா:இறதப் பற்றிப் பபசுவதற்கு என்ன இருக்கிறது? பிரசச்றன வரும்பபாது 

சமாளித்துக்வகாள்ளலாம். 

மஞ்சு : ஆனால், அறதப் பற்றி இப்பபாபத பபசுவது  ல்லது என்று  ிறனக்கிபறன். 

கறடசிப ரம் வறர தள்ளிப் பபாடுவது  ல்லதல்ல. இதுபபான்று பபசுவது வகாஞ்சம் 

கஷ்டமாகத்தான் இருக்கும். ஆனால் அறதப் புறக்கணிப்பதால், அது இல்றல என்று 

ஆகிவிடாது. 

 

நபசுசபாருள்: 

• இதுபபான்ற விஷயங்கறள பயாசித்திருக்கிறீரக்ளா? பபசியிருக்கிறீரக்ளா? 

• பபசியிரு ்தால், அது எப்படி  றடவபற்றது? உபபயாகமாக இரு ்ததா? 

•  ீங்கள் மல்லிகாறவப் பபால் உணர ்்தீரக்ளா? மஞ்சுறவப் பபான்றா? 
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மறதிந ாய் ெம்ப ்தபட்ட ெட்ட தகவல்கள்  

• மனத் திறன் என்றால் என்ன?  மனத் திறன் என்பது தகவல்கறளப் முழுவதும் 

புரி ்து வகாண்டு, ஆராய் ்து, , பகுத்தறிவுடன் முடிவுகறள எடுத்தல் ஆகும். அப்படி 

அவரக்ளால் முடிவு எடுக்க முடியவில்றல என்றால் 

அவரக்ளுக்கு மன திறன் இல்றல என்று கூறப்படுகிறது 

சட்டப்படி, ஒருவர ்முடிவுகறள எடுக்க அவருக்குப் மனத் 

திறன் இருத்தல் பவண்டும்.  

• மறதிப ாயால் எதிரக்ாலத்தில் முக்கியமான முடிவுகறள 

எடுக்க முடியாமல் பபாகும்பட்சத்தில், அப்படிப்பட்ட 

முடிவுகறள எடுப்பதற்குத் மற்வறாருவறர  ியமித்தல் 

அவசியமாகிறது.இதற்காக,சபாது அதிகார பத்திரம் 

(Power of Attorney) வழங்கப்படலாம். ஒருவர ்

மற்வறாருவருக்காகச ்வசயல்பட உரிறம வழங்கும் 

சட்டப்படியான பத்திரம் தான் இது.  

 

 

அதிகார பத்திரம் 

• சட்ட ஆவணங்கறள றகயாளத் திறன் பறடத்த ஒருவர,் தன் சாரப்ாக,  

• வசயற்படுவதற்கு அதிகாரத்றத வழங்கலாம். (இவருக்குத் தான் அட்டரன்ி என்று 

வபயர)். 

• மறதிப ாய் உள்ளவரக்ள், தங்கள் குடும்ப உறுப்பினறரபயா, வ ருங்கிய 

 ண்பறரபயா தங்களுறடய அட்டரன்ியாக  ியமிப்பாரக்ள். 

• இரண்டுவிதமான பவர ்ஆப் அட்டரன்ி[Power of Attorney ] உண்டு: 

o வபாது அதிகார பத்திரம் -இதன் மூலம் முகவர ்தன் அட்டரன்ிக்கு நிதி 

அல்லது ச ாத்து ப ான்ற குறி ்பிட்ட சில விஷயங்களுக்கு அதிகாைம் 

சகாடுக்க இயலும். 

o சிற ்பு அதிகார பத்திரம்- இதன் மூலம் ஒரு குறிப்பிட்ட வசயல் அல்லது 

 ைிவைத்்தரன ச ய்ய அதிகாைம் சகாடுக்க இயலும். 

ச ாதுவாக ஒரு ந ை ்மனைீதியாக இயலாமல் ப ாகும்ப ாது  பவர ்ஆப் அட்டரன்ி  

முடிவரடகிறது. ஆனால் மறதிப ாய் உள்ளவரக்ளுக்கு எதிைக்ாலத்தில் இயலாரம 

ஏற் ட்டால் பவர ்ஆப் அட்டரன்ி   நரடமுரறயில் இருக்க பவண்டும் என்று அதிகார 

பத்திரம் ச ான்னால், அது நீடித்த பவர ்ஆப் அட்டரன்ி    ஆக மாறுகிறது. 

 

(இவற்ரற ்  ற்றிய கூடுதல் தகவல்கரை  ்ப கைிக்கும்  ணியில் நாங்கை் இருக்கிபறாம். 

முடிந்ததும்  அந்த விவைங்கை் உங்களுடன்  கிை ் டும்.) 
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முன் கூட்டிய முடிவு ஆவணம்(அட்வான்ஸ் றடசரக்டிவ்ஸ்) 

• ஒரு பவறள எதிரக்ாலத்தில் மிகவும் உடல்  லக்குறறவு ஏற்பட்டால் அவரக்ள் எப்படி  

எங்கு கவனிக்கப்பட பவண்டும் என்பறதப் பற்றி பலர ்பயாசிக்கிறாரக்ள். 

எடுத்துக்காட்டு,  
• வீட்டிபலபய இருக்க விரும்புகிறாரா, அல்லது மருத்துவமறனயில் இருக்க 

விரும்புகிறாரா, எ ்த சிகிசற்ச முறறறய விரும்புவார ்எறத விரும்பமாட்டார ்

ஆகியறவ 

• குடும்பத்துடன் அல்லது  ண்பரக்ளுடன் இறதப்பற்றி கல ்துறரயாடுவது 

கடினமானதாக இருக்கும். மறதி ப ாயுள்ள  பரக்ள்  மற்றும் அவரக்ளின் குடும்ப 

 பரக்ள் இறதப் பற்றி கல ்துறரயாடுவறத உதவிகரமாகக் கண்டனர,் சிலர ்இறத 

விரும்பமாட்டாரக்ள் 

• மன லத் திறன் சட்டமானது ,   பரக்றள முன் கூட்டிபய அட்வான்ஸ் றடசரக்டிவ் 
றவ தயார் செய்ய ,குறிப்பாக அவரக்ள் எதிரக்ாலத்தில் மன லத் திறன் குறறவு 

ஏற்படும்பபாது குறிப்பிட்ட சிகிசற்சகள் விரும்பாமல் இருப்பறதக் குறிப்பிட 

அவரக்றள அனுமதிக்கிறது.  

• ஒருபவறள அவரக்ளுக்கு மனத் திறன் இல்லாமல் ,  ீங்கள் அவரின் அட்டரன்ியாக 

இரு ்தால்,  ீங்கள் அவருக்காக முன் கூட்டிபயத் திட்டமிடலாம்.   சிகிசற்ச 

பதறவப்படும்பபாது முடிவவடுக்கத் திறன் இல்றலவயனில் மட்டுபம இ ்த முன் 

கூட்டிய முடிவானறத பயன்படுத்த முடியும். 

 

 

எதிர்காலத்திற்குத் திட்டமிட வழிகள் 

• உங்களால் முடி ்தளவு முன் கூட்டிபய, உங்களுக்குத் பதறவயான தகவல்கறள 

ஒன்று பசரக்்கவும். முடி ்தால்,  ீங்கள் கவனித்துக்வகாள்ளும்  பருடன் 

கல ்துறரயாடுங்கள்(அல்லது அவர ்எறத விருன்புவார ்என்று கருதுங்கள்) 

o ஒரு பவறள அவரக்ளுக்கு மிகவும் உடல்  லக்குறறவானால் அல்லது 
கறடசி காலத்தில், எப்படி சிகிசற்ச அளிக்கப் பட பவண்டும் என்று 

விரும்புகிறாரக்ள் ? 

o அவரக்ள் விரும்பும் அல்லது மறுக்கும் சிகிசற்சகள் உள்ளதா ? 

o ஓருபவறள அவரால் முடிவவடுக்க முடியவில்றலவயனில், அவரக்ள் என்ன 

 ட ்துவிடும் எனப் பயபடுக்கிறாரக்ள். 

• அவரக்ளுக்கு மருத்துவ சிகிசற்சகறள ப் பற்றி ஏபதனும் குறிப்பிட்ட கவறலகள் 

அல்லது அசச்ங்கள் இருக்கிறதா? 

• நபெவும்:உங்கள் குடும்பத்தினர ்,  ண்பரக்ள் மற்றும் மருத்துவரிடம்  உங்களுக்கு 

மற்றும் உங்கள் உறவினருக்கான முக்கிய முடிவுகள் பற்றிப்பபசவும் 

• தயார் செய்யவும்: லாஸ்டிங் பவர ்ஆப் அட்டரன்ி மற்றும் அட்வான்ஸ் றடவரக்டிவ்ஸ் 

ஆகியவற்றற முடிவுகறள வதளிவாக வவளிப்படுத்தும் வறகயில் தயார ்வசய்து 

றகவயழுத்திடவும் 

• சதரிவிக்கவும்:  முடிவுகறளப் பற்றி மருத்துவரிடம் வதரிவிக்கவும் மற்றும் 

உங்களின் முன் கூட்டிய முடிவுகள் பற்றிய  கல்கறளப் பகிரவும் 
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திட்டமிடுதல் 

• வரும் சில மாதங்களில் 

ஏற்படக்கூடிய மன அழுத்தம் 

தரும் அல்லது கடினமான முடிவு 

எடுக்கும்  ிகழ்வு ஒன்றற 

பயாசித்து குறிப்பிடவும் 

 

• இ ்த அமரவ்ில் பபசப்பட்ட 

தகவல்களில் ஏவதனும் 

இ ் ிகழ்விற்கு பயன் அளிக்குமா? 

 

முக்கிய கருத்து :  

ஒருபவறள உங்கள் உறவினரால் இறதப் பற்றிப் பபச முடியவில்றல என்றால், 

அவரக்ள் கட ்த காலத்தில் என்ன வசான்னாரக்ள் என்பறத பயாசியுங்கள் மற்றும் 

அவரக்ளின்  ம்பிக்றககள் மற்றும் அவரக்ளுக்கு என்ன முக்கியமாக இரு ்தது 

என்பறத பயாசியுங்கள்.  



18 

அமரவ்ு 6 

• பமலும் என்ன தகவல் இரு ்தால் 

உதவியாக இருக்கும்? 
 

 

மன அழுத்தத்றதக் றகயாளுதல் 6 

வழி டத்தப்படும் கற்பகறன காட்சி – 

 ிம்மதி தரும் கடற்கறர 
 

 

 

 

 

 

 

 

பயிற்சிக்கு முன் மனஅழுத்தத்தின் அளவு    

 

இ ்தப் பயிற்சிக்கு முன் உங்கள் மன அழுத்தத்தின் அளறவக் குறிக்கவும்  

 

5= மிகஅதிகமான அழுத்தம் 

4 = அதிகமான அழுத்தம்  
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3 = மிதமான அழுத்தம் 

2 = குறறவான அழுத்தம்  

1 = அழுத்தநம இல்றல   

 

உங்களின் மன அழுத்ததின் அளறவ 1 முதல் 5 உள்ள ஒரு அளவுபகாலில் எவ்வாறு 

அளவிடுவீரக்ள் ?  …………… 

 

வழி டத்தப்படும் கற்பறன காட்சி –  ிம்மதி தரும் கடற்கறர 

 ான் உங்களுக்காக ஒரு  ிம்மதி தரும் காட்சிறய விவரிக்க பபாகிபறன். 

அதற்கு முன்  ீங்கள் உங்களின்  ாற்காலியில் ஒரு வசௌகரியமான  ிறலயில் 

உடக்ார ்்து, உங்கள் றககறளப் பக்கவாட்டில் றவத்துக் வகாள்ளவும்.  

கண்கறள மூடி , ஒரு ஆழ் ்த signal breath in tamil எடுக்கவும், அறத சில வ ாடிகள் 

பிடித்துக் வகாள்ளவும் பிறகு வவளிவிடவும், அப்படிபய (ரிலாக்ஸாக) தளரவ்ாக 

இருங்கள். 

இப்பபாது  ான் உங்களுடன் பபசிக்வகாண்டிருக்றகயில்,  ீங்கள் உங்களின் 

உடல் மற்றும் மனதில் ஒரு அறமதியான தளரவ்ான உணரற்வ அனுமதியுங்கள், 

உங்கள் பதாள்களில், றககளில் உள்ள பதறவயற்ற இறுக்கதற்தப் பபாக 

விடுங்கள். உங்கள் பதாள்கள் மற்றும் றககள் பக்கவாட்டில் தளரவ்ாகத் 

வதாங்கும் பபாது, உங்களின் அறனத்து அழுத்தங்களும் விரல்களின் நுனிகள் 

வழியாக வவளிபயறட்டும். 

தளரவ்ான உணரவ்ு  உங்கள் பதாள்பட்றடகளில் இரு ்து உங்கள் கழுத்தின் 

பின்புறத்தில் பரவுவறத உணருங்கள். உங்கள் இறுக்கம் கறர ்து  உருகிச ்

வசல்லட்டும். உங்கள் கழுத்து  தறலறயத் தளர விடுங்கள்… உங்கள் முகமும் 

கூட அதாவது உங்கள் வாய்,  ாக்கு மற்றும் தாறட ஆகியவற்றற 

தளரவிடுங்கள். 

தளரவ்ான உணரவ்ு  உங்கள் உடல்… உங்கள் வ ஞ்சகம்… வயிற்றுப்பகுதி… 

மற்றும் பின்புறம் இறங்குவறத உணருங்கள். 

உங்கள் உடலின் அறனத்து தறசகளும் தளரச்ச்ியறடவறதயும், ஓய்வு 

வபறுவறதயும் உணருங்கள். இ ்தத் தளரவ்ு உணரவ்ானது உங்கள் கால்கள், 

முட்டிகள் மற்றும் பாதங்களில் இறங்குவறத உணருங்கள். உங்கள் முழு உடலும் 

தளரவ்ாக அனுமதியுங்கள். இப்பபாது… உங்கறள ஒரு கடலின் அருகில் இருப்பது 

பபால்  ிறனத்துக் வகாள்ளுங்கள். 

உங்கறள  ீங்கள் ஒரு ஓய்வவடுக்கும் இடத்தில் அதாவது ஒரு கடற்கறரயில் 

இருப்பது பபால்  ிறனத்துக் வகாள்ளுங்கள். 
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… அது  ீங்கள் இரு ்த இடம் அல்லது  ீங்கள் வசல்ல விரும்பும் இடமாக 

இருக்கலாம்.  ீங்கள் பதர ்்வதடுப்பது எ ்த இடவமன்றாலும் பரவாயில்றல … 

சுற்றிப்பாருங்கள்…  ீங்கள் என்னப் பாரக்்கிறீரக்ள் ?  உங்கள் மனதில் 

உங்களால் வதளிவாகப் பாரக்்க முடிகிறதா?... கடலின் அகன்ற பரப்றபப் 

பாரக்்கிறீரக்ளா … உங்களால் பாரக்்க முடி ்தளவு பாருங்கள்… ஒருபவறள 

 ீங்கள்  ீ ்துகின்ற ஒரு டால்ஃபின் அல்லது மீன்கறளப் பாரக்்கலாம்… இப்பபாது 

ஆழமாக உள்மூசச்ு வாங்கவும், புத்துணரவ்ான கடற்காற்றற முகருங்கள்… 

சூரியனின் வவப்பதற்த உணருங்கள்… குளிர ்்த வதன்றல் காற்று... எவ்வளவு 

அறமதியாக மற்றும் ஓய்வாகவும் இருக்கிறது…  

மற்றும் இப்பபாது இன்னும் நுணுக்கமாகச ்சத்தங்கறளக் கவனியுங்கள்… 

அதிலும் கடலின் அறலகள் சதத்ம். கடல் அறலகளின் சத்ததத்ிற்கு இன்னும் 

கவனம் வசலுத்துங்கள் மற்றும் அது எவ்வளவு இனிறமயாகவும் மற்றும் 

ஓய்வாகவும் உள்ளது… கடலறலகளானது உள்பளயும் மற்றும் வவளிபயயும் 

உருண்டு வகாண்டு இருக்கிறது… அறலகளின் சத்தமானது சீராக உள்ளது… 

ஒவ்வவாரு முறறயும் அறலகள் வரும்பபாதும்,  உங்கறள  ீங்கபள இன்னும் 

ஆழமாகத் தளரவ்ாக… ஆழமாக… பமலும் ஆழமாக… உங்கள் தறசகள் 

தளரவ்ாக… உங்கறளச ்சுற்றியுள்ள இடத்தின் அறமதிறய உணருங்கள். 

மற்றும் உங்களுக்குப் பிடித்தறத இ ்தச ்சில  ிமிடங்கள் வசய்யுங்கள்.  ீங்கள் 

கடலின் மணலின் மீது படுக்கலாம் மற்றும் சூரியனின் வவப்பத்றத உணரலாம். 

கடற்கறரயில்  டக்கலாம்… அல்லது குளிர ்்த  ீரில்  ீ ்தலாம்… அல்லது மீன் 

பிடிக்கலாம்… கடற்பயணம் வசய்யலாம்…  ீங்கள் கடலில் வசய்ய விரும்பும் 

எறதபவண்டுமானாலும் வசய்யலாம்…  ீங்கள் என்ன வசய்கிறீர ்என்பது 

முக்கியமில்றல… ஆனால் ரிலாக்ஸாக இருக்கவும்… 

[பங்பகற்பாளரக்றள ஒரு சில வினாடிகள் இறத அனுபவிக்கவிடவும்] இப்பபாது, 

 ான் உங்கறள இ ்த  ிறலயில் இரு ்து வமதுவாக வவளிக்வகாண்டுவரப் 

பபாகிபறன்… 3… 2… 1…  

இப்பபாது ,  ான் 3 லிரு ்து 1 வறர எண்ணப்பபாகிபறன்.  ீங்கள் உங்களின் 

கண்கறளத்திற ்து விழிப்புடனும்  உங்கள் சுற்றுப்புறத்றத உணருங்கள்.  அ ்த 

ப ரத்தில்  ான் 1 எனும்பபாது  ீங்கள் உங்கள் கண்கறள முழுறமயாகத் திற ்து, 

புத்துணரவ்ுடன் , விழிப்புடன் , தளரவ்ாகுங்கள்.  

மூன்று… இரண்டு…ஒன்று … உங்கள் கண்கள் திற ்திருக்கிறது,  ீங்கள் விழிப்புடனும் , 

புத்துணரவ்ுடனும், தளரவ்ாகவும் உள்ளீரக்ள். 

 

 

பயிற்சிக்கு பின் மனஅழுத்தத்தின் அளவு    

 

இ ்தப் பயிற்சிக்கு பின் உங்கள் மன அழுத்தத்தின் அளறவக் குறிக்கவும்  
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5= மிகஅதிகமான அழுத்தம் 

4 = அதிகமான அழுத்தம்  

3 = மிதமான அழுத்தம் 

2 = குறறவான அழுத்தம்  

1 = அழுத்தநம இல்றல 

 

உங்களின் மன அழுத்ததின் அளறவ 1 முதல் 5 உள்ள ஒரு அளவுபகாலில் எவ்வாறு 

அளவிடுவீரக்ள் ? ………..  

 

இன்றறய அமர்வின் சுருக்கம்  

இன்று ,  ாம் நபசியறவ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•   

•   

•   

  

•   

•   

 

1. எதிரக்ாலத்திற்குத் திட்டமிடுதல் 

 

2. மறதிப ாய் உள்ளவரக்ள் பராமரிப்பில் 

உதவும் பல்பவறு பசறவகள் 

 

 

3. உங்கள் உறவினரின் உடல் லறன 

 ிரவ்கித்தல் 

 

4. மறதிப ாய்  சம்ப ்தபட்ட சட்ட தகவல்கள் 

 

 

5. மன அழுத்த குறறப்பு பயிற்சி:  

வழி டதத்ப்படும் கற்பறன காட்சி –  ிம்மதி 

தரும் கடற்கறர 
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அடுத்த வாரத்திற்கு: பயிற்சி செய்ய நவண்டியறவ 

 

மன அழுத்தத்றதக் குறறத்தல் – வழி டத்தப்படும்                          

கற்பறன காட்சி –  ிம்மதி தரும் கடற்கறர 

• ஒரு  ாறளக்கு குறற ்தது ஒரு முறறயாவது இறத முயற்சியுங்கள் 

மற்றும் எப்படி உணரக்ிறீரக்ள் என்பறத குறித்துக்வகாள்ளுங்கள்  

 

எதிரக்ாலத்திற்காகத் திட்டமிடுதல் 

• 17ஆம் பக்கம் உள்ள பகள்விகறள பற்றி ச ்பதகங்கள் ஏதும் உள்ளனவா 

என்று சி ்தியுங்கள்.அதறன அடுதத் அமரவ்ில் பபசலாம். 

உங்களுக்கு ஒரு பயிற்சிக்கு மட்டுமம மேரம் இருே்தால்,  இே்த அமர்வின் 

தகவல்களைப் படித்து, CHOICE தகவல் தாை்களைப் பாருங்கை் 

விருப்பப்பட்டப் பயிற்சிகள் 

•  மு ்றதய வாரங்களில்  டத்றத  மற்றும் எண்ணக் குறிப்பபடுகள் 

பயனுள்ளதாகக் கண்டால், இவற்றறப்  பயன்படுத்துவறதத் 

வதாடருங்கள்.  

 

 

 ஸ்டார்ட் 

• குறிப்நபடுகறள  ிரப்ப வாய்ப்பு 

கிறடத்ததா? 

• நமநல கூறப்பட்ட பயிற்சி மற்றும் குறிப்நபட்றட 

பயன்படுத்த தறடகள் ஏநதனும் ஏற்படலாம் என்று 

 ிறனக்கிறீரக்ளா ? 

• இவற்றற பின்பற்ற மற்றும் தறடகறள குறறக்க என்ன 

உதவலாம்? 
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எண்ணக் குறிப்நபடு :        

என்ன 

 ட ்து 

சகாண்டு 

இரு ்தது ? 

 ீங்கள் என்ன 

 ிறனத்து சகாண்டு 

இரு ்தீரக்ள்? 

 ீங்கள் எப்படி 

உணர் ்தீரக்ள் ? 

நவறுவிதமான 

செயல்பாடு 

இப்நபாது 

எப்படி 

உணர்கிறீரக்ள் ? 
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கூடுதல் எண்ணக் குறிப்நபடு : 

என்ன 

 ட ்து 

சகாண்டு 

இரு ்தது ? 

 ீங்கள் என்ன 

 ிறனத்து சகாண்டு 

இரு ்தீரக்ள்? 

 ீங்கள் எப்படி 

உணர் ்தீரக்ள் ? 

நவறுவிதமான 

செயல்பாடு 

இப்நபாது 

எப்படி 

உணர்கிறீரக்ள் ? 
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 டத்றதக் குறிப்நபடு  

 

இ ்தப் பக்கங்கறளப் பயன்படுத்தி, உங்கள் உறவினரின்  டத்றதகள் மற்றும்  ீங்கள் முயற்சித்த யுக்திகறள 

எழுதுங்கள். 

 

 

 ாள் 

 

காறல/ 

மாறல/ 

இரவு 

 

யார் 

யாசரல்லாம் 

இரு ்தாரக்ள்? 

 

தூண்டுதல் 

 

 டத்றத 

 

விறளவு 

 ீங்கள் 

என்ன 

யுக்தி 

முயற்சித் 

தீரக்ள் ? 

 

என்ன 

 ட ்தது ? 
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 கூடுதல்  டத்றதக் குறிப்நபடு : 

 

 

 ாள் 

 

காறல/ 

மாறல/ 

இரவு 

 

யார் 

யாசரல்லாம் 

இரு ்தாரக்ள்? 

 

தூண்டுதல் 

 

 டத்றத 

 

விறளவு 

 ீங்கள் 

என்ன 

யுக்தி 

முயற்சித் 

தீரக்ள் ? 

 

என்ன 

 ட ்தது ? 
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குறிப்புகள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


