
கவைல� ேகாளா�
ேநா� ப�ற�

அைன�ைத�� அற�க

 



 
பத�ற� ���ைல� அ�ல� கவைல� ேகாளா� எ�ப� ஒ�வ�த
மனேநா�.இ�ேநாயான� பய�, பத�ற�, ெபா�வான கவைல,
அ�ச�
ெதா�தர� ,ச�ல ெபா��க� அ�ல� மனித�களி� ��
காரணமி�ற�
அள��� �ற�ய அ�ச�,ச�க� கவைல ேகாளா�, ஒ� ெசயைல
க�டாய� ப��த�� ெச�ய� ���� அ��தம�ற எ�ண�க�
ம���
கவைலக�, வ�ப�த�� ப�� ஏ�ப�� மன உைள�ச� ��ேக�
ேபா�ற
பலவ�த உண��ச�க�ட� ேதா���.



இ�ேநாய�� அற��ற�யான� மன அ��த�. மன அ��த�த�னா�
ம�ற
ெசய�களி� கவன� ெச��த ��யாம� ேபா�த�,மன
அ��த�த��
இ��� ெவளிவற ��யாம� இ��த�, ஓ�வ��ைம ஆக�யைவ
மன
அ��த� காரணமாக ஏ�ப�� பாத���க� ஆ��.
ம��� உ�ெகா��த�, ம���வ ஆேலாசைனக�,
மன�ேசா�ைவ
த���� ம���கைள� பய�ப���த� ஆக�யைவ ேநா��கான
ச�க��ைசக� ஆ��



கவைல� ேகாளா� ேநாயா� பாத��க�ப�ேடா� -
எத��ெகா���
அற��ற�க�.

பாத��க�ப�டவ�களி� �ணநல�க�: அத�க
வ�ழி��ண��ட� அ�ல�

கவன��ட� ெசய�ப�த�, எளித�� ேகாப�
ெகா��� ப��, கவைல

ெகா�� ஓ�� இ�ற� இ��த� (ஓ�வ��ைம).
பாத��க�ப�டவ�களிட� ேதா��� மா�ப�ட

எ�ண�க�:
கவன��ைறபா�, ந�ைலய�ற ச��தைனக�,

அ�ச�த�� காரணமாக�
ேதா��� ேதைவய�ற ச��தைனக�.



மய�க�,அத�க வ�ய�ைவ �ர�த�,
பத�ற�,மி��த கவைல, பய�,
��கமி�ைம, எத��கால�த��
வரவ����� ப�ர�சைன எ�ணி

த�ேபா�வ���த�,
��கமி�ைம, �ம�ட� , படபட��,

ந��க� ஆக�யைவ
பாத��க�ப�டவ�களிட� ஏ�ப��

அற��ற�க�.



கவைல� ேகாளா� ஏ�ப�வத�கான ெபா�வான
காரண�க�:

1)மரப� �ைறபா� (GENETIC PREDISPOSITION)
2)உட� ம��� மனதளவ�� பாத��ைப ஏ�ப����

ச�பவ�கைள
எத��ெகா��த�.

3) ���ப� ப��னணி (FAMILY BACKGROUND)
4)வா��ைக �ைற காரணிக� (LIFESTYLE FACTORS)

5)ச�க� கவைல (SOCIAL INFLUENCE)



ேதைவயான �யபராமரி��க�(Self care): ம� அ���த� ம���
ேபாைத
ெபா��க� பய�ப���வைத� தவ���த�,நா�ேதா��
உட�பய��ச�
ெச�த�,ம���வ� ஆேலாசைன�ட� ம���
உ�ெகா��த�,ஓ��
எ��த�,அ��த� ேமலா�ைம ��ப�கைள�
க���ெகா��த�,ஆேரா�க�யமான உண� பழ�க�ைத
நா�ேதா��
ேம�ெகா��த�



�ன�வா�� ச�க��ைச கவைல ேகாளா� ேநா�கான
ச�க��ைசயா��

கவைல ேகாளா� ேநாயா� பாத��க�ப�ட ேநாயாளிக� ,
அ�ேநாயா�

ஏ�ப�� அ��த�கைள�
சமாளி�க� க�ன�ப�டா� அவ�க� �ன�வா�� ச�க��ைச

ந��ண�கைள
அ�க� ஆேலாசைன ெப�வ� ந�ைம��ரியதா��
அற�வா�ற� நட�ைத ச�க��ைச(CBT) : இ�ச�க��ைசய��

ேநா�க�
ஒ�வரி� மன ஆேரா�க�ய�ைத ேம�ப���வதா��.

இ�ச�க�ைசய��
�ற��ேகாளான�: மன ஆேரா�க�ய�த���� ேக�

வ�ைளவ����
ேதைவய�ற, தவறான எ�ண�க� ேதா��வைத



மா��த�,பாத��கப�டவ�களிட
� ஏ�ப�� ேவ�ப�ட

ப��கைள
மா��த�,உ���ச�

வ�த��ைறகைள ேம�ப���த�
,ந�க�கால�த��

ஏ�ப�� சவா�கைள�
தனி�ப�ட�ைறய��

எத��ெகா��� உ�த�கைள
உ�வா��த�.



உளவ�ய� ச�க��ைச(Psychotherapy):
உளவ�ய� ச�க��ைச எ�ப� மனநல
ப�ர�சைனகைள� �ண�ப����
ச�க��ைசயா��. உளவ�யலாள� அ�ல�
மனநல ம���வ�
இ�ச�க�ைசைய அளி�பா�.
இ�ச�க��ைசய�� �ல� கவைல
ேகாளா�
ேநாயா� பாத��க�ப�டவ�க�
அவ�கள� ந�ைல, மனந�ைல, உண��,
ேயாசைன, ெசய�க� ஆக�யைவ ப�ற��
ெதரி��ெகா�ளலா�
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