
�ரியா: Good Morning Sir... எ�ப� இ��கீ�க? 
 
ஆ�ைட: I am fine Doctor... 
 
�ரியா: ெபா�வா தி�ந�ைகக��னா யா�? அவ�க�ைடய அைடயாள� எ�ன? அ�ப��� நிைறய         
�ழ�ப�க� இ��� சா�. அைத ப�தி ெகா�ச� �த�ல ெசா���கேள�? 
 
ஆ�ைட: நாம பிற��� ேபா� நம�� பா����க� இ���. இ�த பா���� சா��� தா� ந��ைடய            
பாலின� நி�ணயி�க�ப�ட� ஆனா� சில��� தா�க� ஒ�வைகயான பா����ட� பிற�தி��தா��,        
அவ�க��� எதி�பாலின உண��க� இ��பதாக உண�கிறா�க�. இவ�க தா� தி�ந�ைகக� அ�ப���         
நாம ெசா�ற�. இ� ஆ�க� ெப�க� இர�� ேப���ேம ெபா����. 
 
�ரியா: நீ�க� ஒ� மனநல ம���வ�. ந�ம ஹா�பிட� தி�ந�ைக நல �ளினி�கி� கட�த 7 வ�ஷமா             
இ��கீ�க. உ�க� அ�பவ�தில தி�ந�ைககேளாட மனநல பிர�சிைனக� �னா எ�ென��        
ெசா��வீ�க? 
 
ஆ�ைட: ஸீ... தி�ந�ைகக� உளவிய� சி�க�க� ம��� அவ�க� எதி�ெகா��� அ��த�க�         
ெர�� விதமா பா��கலா�... அவ�கேளாட தி�ந�ைக எ�ற அைடயாள�க� சா��த பிர�சிைனக�... பிற          
பிர�சிைனக�... தி�ந�ைக எ�கிற அைடயாள�ைத உணர ���� ��னா� அவ�க��� அவ�கேளாட         
உண��கைள ப�தி பல �ழ�ப�க� இ����. அதனா� ச�தாய�தி� அவ�க எதி�ெகா���         
அ��த�க� காரணமாக மன அ��த� நிைறய ேப��� வ��. த�ெகாைல எ�ண�க�, �ய�சி          
இெத�லா� �ட இ��கலா�. மன�பத�ட�, ���பழ�க� இ��கலா�. அவ�க வீ��� அவ�கேளாட         
தி�ந�ைக அைடயாள�ைத மைற�க ெசா�லி ெகா��க�ப�ற அ��த� தா�காம� வீ�ைட வி��         
ெவளிேய�பவ�க� பல ேப�. ஏறினா�� அவ�க��� ேவைலவா��� ஆதர� இெத�லா� வ�� எளிதி�          
கிைட�கிற� இ�ைல அதனாேலேய பல சமய� பல� அவ�க�ைடய அைடயாள�ைத மைற��வி��         
ஒ�நா�� க�ட�ேதாட கழி�கிறா�க� சில� அவ�க� அைடயாள�ைத நிைல நி��தி��, இ�தைன         
பிர�சிைனகைள சமாளி�� அவ�க ப���� ேபா�� ேவைலகளி� ஈ�ப�� ேபா�� அவ�க���         
இ��கிற மிக ெபரிய அ��த� - பாலின மா�� சிகி�ைச. 
 
�ரியா: அ�ல எ�ன அ��த� சா�? 
 
ஆ�ைட: SRS அ�ப��� ெசா�ற பாலின மா�� சிகி�ைச எ�லா இட��ல�� ப�ண�ப�றதி�ைல...          
அ�ப�ேய ப�ணா�� ெரா�ப ெரா�ப கா��லி... இ�ேக ந�ம மஹா�மா கா�தி ெம��க� காேலஜில ப�ற            
ச�ஜரிதா� ெரா�பேவ க�மி கா��... இ�த ஆ�ேரஷ��� பண� ேச��க அவ�க��� எ���� கால�           
மனெத�லா� அேத கவைலேயாட இ��பா�க... ஒ� வழியா பண� ேச��� ச�ஜரி ெச��ற ேபா�தா�           
அவ�கேளாட அ��த� �ைற��...  
 
�ரியா: பிற பிர�சிைனக� அ�ப��� ெசா�னீ�க... அ�ப��னா எ�ன� சா�? 
 
ஆ�ைட: தி�ந�ைகக���� இ��கிற மிக ��கிய பிர�சைன தனிைம. ந� எ�லா���ேம         
உண��ரீதியாக ஒ� ெந��கமான உற� ேவ��. ஆனா� தி�ந�ைகக��� அ�ேபால ஒ� உற�          
வா��கிற� ெரா�பேவ க�டமான விஷயமா இ���. அவ�க��� கிைட�கிற உற�க� எ�லாேம பல          
சமய�களி� ேமேலா�டமா இ��கிற�. அதனாேலேய அவ�க��� ப�ேவ� சி�க�க� வ��. அ�த உற�          
நீ���மா எ�ற �ழ�ப�, அ� நீ��தா�� அவ�க எதி�பா��கிற மாதிரி அவ�கள நாம          



தி��தி�ப��திேனாமா எ�கிற கவைல, அவ�க எ�க ந�மள ஒ��கி�வா�கேளா அ�ப��கற பய�, இ�          
மாதிரி பல விஷய�கைள அவ�க� எதி�ெகா�ள ேவ��யதி���. இதி�லாம ச�தாய� எ�னதா�         
பாலின மா�� சிகி�ைச ெச�சா�� அவ�க ேமல ெச���ற வ��ைற, கி�டலா, ேகலியா          
��தி�கா��� விதமாக வர���ய ேப���க�, எ�லாேம அவ�க��� தின�ப� க�டமா இ���.         
அ��� ஒ� மிக ��கியமான விஷய� ஒ� நிைலயான ச�பள� த�ற ேவைல. பல சமய�களி�            
அவ�க��� அவ�க ப��த �ைறயி� ேவைல கிைட�கிற� ெபரிய க�டமா இ���. இ� சா��� வ�கிற            
பண� ம��� மன�க�ட�க�. இதனால அவ�க��� வர���ய மன அ��த� மன பத�ட� ெரா�பேவ           
ஜா�தி.  
 
�ரியா: அ�ப��னா இ�த பிர�சிைனக��காக உ�கள ேத� வ�ற தி�ந�ைகக� நிைறய ேப� இ��பா�க           
இ�ல  சா�? 
 
ஆ�ைட: அ� தா� மிக� ெகா�ைமயான விஷய�. மனநல �ைறைய அவ�க� பய�ப���வ� மிகமிக           
�ைறவாக உ�ள�. அவ�க��� பாலிய� மா�� சிகி�ைச ��னா� ெபறேவ��ய மனநல ம���வ�          
ச��பிேக� வா�க ம��� தா� அவ�க நிைறய சமய� மனநல �ைற�� வ�றா�க 
 
 �ரியா: ஏ�  அ�ப� சா�? 
 
ஆ�ைட: பல காரண�க� ெசா�லலா� ��கியமான காரண� மனநல பிர�சைனக� ப�றி இ��கிற ஒ�           
அ�ைய. அவ�க��� ஏ�கனேவ தி�ந�ைக எ�ற அைடயாள�ைத சா��� மிக�ெபரிய அ��த�ைத         
ச�தி�கிறா�க�. இதி� மனநல� பிர�சைன அ�ப��� வ�தா அ��� ஒ� க�டமாக ேபா�வி��          
அ�ப��� பய�ப�றா�க இர�டாவ� மனநல பிர�சைனக� ப�தின விழி��ண�� மிக மிக க�மியா          
இ���. மன நல பிர�சைனக��� ெகா��க���ய ம���க� மா�திைரக� சிகி�ைச �ைறக�         
ப�றிய பய�க� ஜா�தியா இ���. இ� எ�லா� ேச���தா� அவ�க� மன நல �ைறைய           
தவி��கிறா�க�. 
 
இ�த� ேபா�� மாற நாம எ�ன ெச�ய�� சா�? 
 
தி�ந�ைகக� ந�ம�ைடய ம���வ� �ைறக� பய�ப��தி� ெகா�வத�� எளிதாக மா�ற��.        
அத�� ���தாரணமாக இ��கிற�தா� ந�ம�ைடய தி�ந�ைகக� நல கிளினி� ந�ம�ைடய        
மகா�மா கா�தி ம���வ� க��ரி ம���வமைனயி� ேதா� ம��� பாலின ேநா�க� சிகி�ைச பிரிவி�           
�த�கிழைம ேதா�� நட���. அ�க வ�ற தி�ந�ைகக� மனநல� ச�ம�தமான உதவி ேதைவ�ப�டா�          
தாராளமா ேக�கலா�. இதி�லாம ந�ம�ைடய மன நல� பிரி� எ�த ேநர�� தி�ந�ைகக� எளிதி�           
அ�கிற விதமாக ெசய�ப�கிற�. அ�த ேசைவகைள�� பய�ப��தி�ெகா�ளலா�. மனநல�       
பிர�சிைனகைள ப�றிய விழி��ண�� அதிக� அவ�க� கி�ட நாம ஏ�ப��த��. ஒ� ச�தாயமா நாம           
தி�ந�ைககைள ஒ��கிறைத மா�த��. ந�ம காேல� மாதிரி எ�லாைர�� ஒ�� ெகா�கிற ஈஸி          
ெர���ெம�� பாலிசி இ��க��. மாநில�கைளவிட ந�ம தமி�நா� பா���ேசரியி�       
தி�ந�ைகக��� நிைறய வா���க� இ���. ஆனா� இ� ப�தா�. இ��� மா�ற�க� நிைறயா          
ேவ��. 
 
�ரியா: கைடசியா இைத ேக�கறவ�க��� எ�ன ெசா�ல வி���றீ�க டா�ட�? 
 
ஆ�ைட: ஒ� �தி��சி அைட�த ச�தாய�ேதா� அைடயாள� அத�ைடய அைன��        
உ��பின�க���� சம வா���� சம நீதி�� வழ��ற�தா�. இ�த ச�தாய� அ�த வைகயி� நிைறய           



பயணி�க ேவ��ய� இ��� பல அவமான�கைள�� நிராகரி��கைள�� ச�தி�ச��க��ற�       
தி�ந�ைகக��� நாம வழ��கிற ேசைவகைள பய�ப��தி� ெகா�வதி�ைல பல சி�க�க� இ����         
அைத தா���� அவ�க��� உத�வ� ந��ைடய கடைம.  
 
பல விஷய�கைள விள�கி ெசா�ன��� ெரா�ப ந�றி சா�. 
 
இ�த வா��பளி�த SBV Podcast committee�� எ� மனமா��த ந�றிக�. 


