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��ைமயாக / ப�தியாக மயககமமந் ெச�தததப்ப ேநாயாள�க�ககாா தகவலகக 

உ�தியாக ப�னபபற ேவண்ய வழிகாட்கக: 

 எங்க ஊழியர்க, �ழந்ை உண� உணணணா இ�ப்ா ்ற்ி உங்க�� அ்ி�்ர வழங�வணர்க.  

்ண்ல உண� உணணலணா என் அவர்க அ�மைிதைணா, ைய�ெசயா ெவ்ா ெரணட், ்ணா அாலா ்மேலண 

ெ்ண��்�ா. அைன ்�்� ைணணணர ெ்ண��்லணா. ஆனணா அ்ி�்தைிய ேநரதைிற�க �்தா� ெ்ணக் 

ேவண�ா. 

 மய�்ம�நா ெ்ண�தை ்�ன், இ்�்ா ை்ரநை ஒ� நி்லய�ா, உண் உணேவண அாலா ைிரவேமண 

வய�ற்ிா இ�நா வண்ய ேநண�்ி ேமேல வநா �்ரய�ர���க இ��்ப்்லணா. இா உய���� ஆ்தைண் 

�்�ா. எனேவ மய�்ம�நா  ெ்ண�ப்ைற� �ன், உணணணைி�ப்ா  ்ட்ணயமண�ா. உல்ா ��ாா 

இநை�்் ைணன ந்்�்்ப ்�தைப்�்ி்ா. 

இநை வழி்ணட�ைா்்் நணங்க ்�ன்ற்ணவ�ட்ணா, உங்க �ழந்ைய�ன நலா ்�ைி, இநை ம�தாவவ 

ெசயா்ணே் ைக்ளப ே்ண்ப்்லணா அாலா ரதா ெசயயப்்�ா ��ா. 

 இநை ம�தாவவ ெசயா்ண� ்ணலைணமைமணனணா, ைிட்மி்ப்ட் ேநரத்ை வ�்� ��ைலண் உங்க 

�ழந்ை உணணணைி��் ேந��ா. இதை்்ய �ழா நி்ழணமா �்நை அ்� நணங்க ை��் �யன்ண�ா, 

�ற்ி�ா ைவ�ரதா வ�் �்யணா என்்ை நணங்க ்�நாெ்ணக் ேவண�ா என் எைிர்ணர�்ிே்ணா. 

◊ ��ைமயாக மயககமமந் ெச�த்தல (ஜி. ஏ) 

��்மயண் மய�்ம�நா ெ்ண�தைா, இரண� �்்ய�ா ெசயா்�தைப்�்ி்ா.1]உங்க 

�ழந்ைய�ன நரா்�ா  ெ்ண�தைப்ட் ்�்ணஸ்� �ழா வழியண் ம�நைி்னவ ெச�தாைா.  2] �வ்��ழா 

அாலா ஒ� �்�் வழியண் மய�்ா ை�ா வண�வ�்னவ ெச�தாைா. இவவண் ெசயவைணனா அ்்வவ 

சி்ிவ்ச�ா அா ெைண்ர்ணன ம�தாவவ ெசயா்ண�்கா நி்�ா ்ணலா வ்ர, உங்க �ழந்ை்யத ��்தைிா 

்வதைி���ா. ஒ�ேவ்் �ழந்ை அைி்மண் அவசா அ்்நைணேலண அாலா ்ல�்ா உற்ணேலண 

�னேனற்ண்ண் சில வ்் ம�நா்கா ெ்ண��்ப்�ா. அ்்வவ சி்ிவ்ச்ய நால்்யண்வ ெசயா 

�்ப்ைற� வலி்ய� �்்��ா மணதைி்ர்கா ம�நா்கா ெ்ண��்ப்�ா. 

��ைமயாக மயககமமந் ெச�த்வதில ஆபத் ஏேத�ப உண்ா? 

மய�்ம�நா ெச�தாவைணனா இ்ா �ழந்ையண் இ�நைண�ா�் மி்�ா ்ணா்ணப்ணனா; இைிா ஏற்�ா  

ஆ்தா என்ா, �ழந்ைய�ன ம�தாவ �ைியணன உ்ா நி்ல்ய�ா, அ்்வவ சி்ிவ்சய�ன வ்்்ய�ா 

ெ்ண்தைா. சில ேநரங்்ளா ்�் வ�்்�்க ைவ�ர�் இயலணா; ஆனணா ெ்ணாவண் அ்வ 

ைற்ணலி்மணன்வைணன. 

தபகாாிகமாா மப�ப ெபா்வாா  

பகக வ�ைள�கக 
 

*  ை்லவலி, ை்லவ ்ற்ா 

*  �மட்ா, வணநைி 

*  ஊசி ே்ணட் இ்ங்்ளா  வலிேயண     

   ்ணயேமண ஏற்�ைா 
*  ெைணண்்ப ்ண 

*  மய�்ா மற்ா �்்ிய   

   ்ணலதைிற� நி்ன� இழதைா 

*  உ்ா ந��்ா (அ) ்ா ந��்ா 

*  மய�்தைிலி�நா ம�கா ே்ணா  

   ்�ைற்ா, அ்மைியற் நி்ல; 

   ்ட�ப ்ண்ன்ி ேவ்மண் அங�ா 

   இங�ா அ்சைா; ேைற்  

   �்யணைவண் ்தைி அ�வா 

*  ேைணா நண்ண ்ணரணமண்த ேைணா  

   சிவதைா அாலா வ��்க   

   ஏற்�ைா 
 
 

அ�தாக வழககததிப� மாறாக ஏபப்ப சிககலகக 
 
* வ�ழிதேை இ�தைா 

*  ்ா, உை�, நண�� ஆ்ியவற்ிா 

   ேசைா 

*  �ரா வ்தைிா ேசைா 

*  ஒவவண்ம 

*  நரா்்்ளா ேசைா அாலா  

   அ�தைா; ்�ைி்்ளா ேசைா  

   அாலா ்ண  

 ( �றிதபாக இதய அ�ைவச சிகிசைச 

நிக�பேபா் அலா் அதிக ேநரப எ்க�ப மபற 

அ�ைவச சிகிசைசய�ன ேபா்) 
 
மிக�ப அ�தாா நிகழ�ப ஆபததாா சிககலக�ப 
 
*  மி்�ா ைணவ�ரமணன ஒவவண்ம (அ) 

   �்்நை ரதை அ�தைா.    

*   ம�ெவப்ப ்ற் 

*   வய�ற்ிா இ���ா ெ்ண�ட்க   

    �்ரய�ர���க ெசன்  

    நிேமணனளயண ஏற்்லணா 
 

 

*��ைமயாக மயககமமந் ெகா்தபதால நரப் வளரசசிய�ல ஏபப்ப ந�ண் காாத பகக வ�ைள�கக 

�றித் இ்வைர அறியதப்வ�லைா. 
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◊ ஊ்�வ�க கணகாா�ததல 

 உங்க �ழந்ை மி்�ா ஆ்தைணன நி்லய�ா ேநணய வணயப்ட்ணேலண அாலா ெ்�ய அ்்வவ 

சி்ிவ்ச�� உட்் ேந�ா ே்ணேைண ஊ�்வ�த ை்வா்்்த ைி்ரய�ா ்ணட�ா ்�வ� ்யன்�தைப்�ா. 

ரதத அ�ததப 

 உங்க �ழந்ைய�ன ரதை அ�தை அ்்வ மி்த ாாலியமண்� ்ண்்ிவைற� ரதை �ழணய��க ஒ� 

ெமாலிய வ்�ழ்லப ெ்ண�தை ேவண்யா வ�ா. இைன �லா, ேை்வப்ட்ணா ேசணை்ன ெசயய ரதைா 

எ�தா� ெ்ணக்�ா ்�ா. இவ ெசயா்்ணா ரதை நண்ங்்ளேலண அாலா ்ற்ி�க் ்�ைி்்ளேலண ்ணய�ா ரதை 

உ்்�ா �் ஏற்்லணா. 

ெப�ய ரததநாளஙகள�ல ெபாமதததப்ப வ்�ழாய 

 உங்க �ழந்ைய�ன ்�தா, மணர் (அ) இ�ப் வழியண், ஒ� ெ்�ய ாவணர�க் வ்�ழா, ெ்�ய 

நரா் ஒன்ிா ெ்ண�தைப்�ா. அா இையா வ்ரவ ெசா�ா. இைன வழியண் உங்க �ழந்ைய�ன 

இையதைி�க் ரதைதைின அ்்வ�ா, இையதைின இய�்த்ை�ா நன்ண் அ்ிய�்�ா; ேம�ா ேை்வப்�ா 

ே்ணா ம�நா்்்�ா ைிரவங்்்�ா ெச�தைி� ெ்ணக்லணா; இைனணா சி�்லணன சில வ�்்�்கா 
ஏற்்லணா அ்வ ்வன� �்்வ�னணா ரதை��ழணய அாலா �்ரய�ரா ா்்; இரண�, ரதை உ்்�; 
(அ)இையதா்ப் ேவ்்�ைா. 

 இவற்்வ�் மி்�ா அ�ைணன சி�்ா்கா ஏற்் வணயப்���்ி்ா; அ்வ, நரா்வேசைா, மணர்�லி�நா 

்சி�நணர ெ்ணண� ெசா�ா நணணதைிா ேசைா, நரா்�ா ெ்ண�தைப்ட் வ்�ழா இ்ா ெ்யரநா  வ��ைா. 

இதை்்ய சி�்ா்க ஏற்�ாே்ணா மி்�ாஅ�ைண் மரணா ஏற்்�ா வணயப்ண�. 

 

◊ ப�தி மயககமமந் ெச�த்தல 

வைககக: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

◊ ்றநரப் மரதபதப� மமந் ெச�தததபட் ேநாயாள�ககாா அறி�ைரகக: 

்�ைி மய�்ம�நா என்ணா, அ்்வவ சி்ிவ்ச ந்��ா உ்ா ்�ைிய�லி�நா வலி உணர்வ எ�தாவ 

ெசா�ா நரா்்்்வ ்ற்ி வட்ணர  மய�்ம�நா ஊசி்யப ே்ண�வைண�ா; இா அ்்வவ சி்ிவ்ச ந்��ா 

ே்ணாா, அைற�ப ்�்�ா ஏற்�ா வலிய�லி�நா நிவணரணா ெ்்ப ்யன்�ா. அ்்வவ சி்ிவ்ச ந்��ா 

இ்த்ைப ெ்ண்தாப ்�ைி மய�்ம�நா ெ்ண��்ப்�ா இ்ா ேைரநெை��்ப்�ா; அைற�த ை�நைவண் 

சி�்ா்கா, அ்ி�்தைா்கா உங்ே்ண� ்லநா்ரயண்ப்�ா. ்�ைி மய�்ம�ந்ை, �ழந்ைய�ன வயா 

மற்ா ம�நாவ சி�்��� ஏற், �� மய�்தைிேலேயண அாலா வ�ழிதைி���ா ே்ணேைண ெ்ண��்ப்�ா. 

ப�தி மயககமமந் ெகா்ததாின ெபா்வாா வைககக 

அ.்்நரா் மரப் ஊசி     :(எ.�) ஆண�்ி நரா், ெைண்் நரா் �ைலியன                         

ஆ.நரா்தைண� மரப் ஊசி          : (எ.�) ைண�வ் ேம�்், வணா்�ைி  (அ) �ாெ்�ா் உணரவ�ன்ம 

ைண�வ் ேம�்் உணரவ�ன்ம  எனப்�ா ே்ணா, இைறெ்னே் சி்ப்ண் அ்மநை  ஓர ஊசி்யத 

ைண� வ்தைிற�ா �ா� எ�ா்�ற�ா இ்்ப்ட் ்�ைிய�ா ெ்ண�தாவர; இைன வழியண் சி்ிய வ்�ழா, 

ைண�வ் ேம�்்ய�ா ெ்ண�தைப்�ா. வட்ணர மய�்ம�நா மற்ா வலி நிவணரண  ம�நா ஆ்ியவற்் 

வ்�ழா வழியண்வ ெச�தைினணா வலிய�ா இ�நா ெைண்ர நிவணரணா ெ்்�்யா. அ்்வவ சி்ிவ்ச �்நை 

்�்�ா இநை வ்�ழ்ல அேை இ்தைிா சில நணட்க ெைண்ர வலி நிவணரணதைிற்ண் வ�ட� ்வதைி��்லணா.     

வணா்�ைி உணரவ�ன்ம என்ா �ழந்ைய�ன �ாெ்�ா்�ன அ்ப்�ைிய�ா மய�்ம�நா ெச�தாைா 

ஆ�ா; ெ்ணாவண் ஒேர ஊசிய�ா இா ெச�தைப்�ா. சில ேநரங்்ளா  அ்்வவ சி்ிவ்ச �்நை�்ன அேை 

ஊசி ம�ண�ா  ே்ண்ப்்�ா ��ா. ைண�வ் ேம�்்��வ சி்ிவ்ச அ்ள��ாே்ணா ெசயைா ே்ணலேவ ஒ� 

இ்தைிா வ்�ழ்ல  வ�ட� ்வ�்�ா ெசயயலணா. 
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இவபறில ஏதாவ் ஆபத் நிக�மா?      

 ்�ைி மய�் ம�நைின வ�்்�்க அ்ேவ நணங�வைற்ப ்ல மண� ேநரா ஆ்லணா. எனேவ மய�் 

ம�நா ெச�தைப்ட் உ்ா ்�ைி உணரவற் இ���ா நி்லய�ா, அநை இ்தைிா எைிர்ணரணமா ்ணயா 

ஏற்்ணமா இ�ப்ைற� மி்�ா ்வனமண்வ ெசயா்் ேவண�ா. நரா்த ைண� மரப் ஊசி வ்்வ சி்ிவ்ச 

எ�தா� ெ்ணககாே்ணா, உணரவசி இன்ம நணங�ா வ்ர�ா, ்ணலிா ச�ைித   ைி�ா்  வ�ா வ்ர�ா 

ந்�்��்ணா; மி்�ா அ�ைண் நரா் மரதைா  ��்மயணன ்யன இாலணமேலண அாலா அ்ர�்்யண்ேவண 

மரதாப ே்ண் வணயப்ண�.                 

ெபா்வாா பகக வ�ைள�கக (வழககமாயத 

தபகாாிகமாக) 
 

*  ்ணா்்ளா உணரவசி இன்ம    

   அாலா �வச உணர� 

*  உணரவசியற் ்�ைிய�ா 

   ை்சத ை்ரவசி 

*  ந��்ா 

*  அ�ப் 

*  �ா�வலி; ஊசி ே்ணட் இ்தைிா 

   சிரணயப்� ்ணயா 

*  �தைிரா ெ்யய �்யண்ம 

*  ை்லவ்ற்ா, ை்லவலி 

*  �்்நை ரதை அ�தைா(இா  

   �ழந்ை்க�� ஏற்�வா 

   அ�ா) 

ஆபததாா ஆாால அ�தாக நிக�ப பகக 

வ�ைள�கக 
 

*  மய�் ஊசி ே்ணட் இ்த்ைவ 

   ்ற்ிவ ேசைா ஏற்�ைா 

*  நரா்வ ேசைா 

*  ரதைா உ்்ைா 

*  வலிப் வ�ைா 

*  �வ்த ைிண்ா 

*  ெைணற்ேநணய, சீழ�்ட்  

   உ�வண�ைா 

*  மணர்்ப் 
 

 

◊ அ�ைவச சிகிசைசக�த ப�ன் ேமபெகாகள ேவண்ய சிறத்க கவாப: த�வ�ரச சிகிசைசத 

ப��� (ஐ.சி.�): ��வ்ப சாரநதிமக�ப ப��� (ெஹச.்) 

   * ைணவ�ர� ்ண்ணண�ப்ா, �வ் வ��வைற�ா இையத ா்ப்�ற�ா  

        ்்�்�வ�்்ளன ா்ண�ா,  ்ட்ணயா ேை்வப்�ா ்டசதைிா 

        அ்்வவ சி்ிவ்ச��ப ்�்�, ைணவ�ரவ சி்ிவ்சப ்��� அவசியமண�ா. 

      * அ்்வவ சி்ிவ்ச��ப ்�்�, மி் ெந��்மணன ்ண்ணண�ப்த 

        ேை்வப்�ா �ழந்ை்க��, ��வாா சணரநைி���ா ்��� 

        ேை்வப்�ா (ெஹவ.்) 

◊ மிக�ப ஆபததாா நிைாய��கள ேநாயாள�கக: மிக�ப த�வ�ரமாா ேநாய; மிக மிக 

இளைமயாா �ழநைதகக: 

மி்�ா ைணவ�ரமணன ேநண�்்ய ஒ� �ழந்ை அ்்வவ சி்ிவ்ச ேமறே்ணகவைற� �னே் மி்�ா 

ஆ்தைணன சி�்ா்க�� உக்ணவாா, இ்நா ே்ணவாமணன நி்ழ�்க ெ்�ாா அைி்மண்ி� ெ்ணண்��்ின்ன. 

இநநி்லய�ா மய�் ம�நா ெ்ண�ப்ைணா ஏற்�ா நன்ம்க / ஆ்தா்க ஆ்ிய இரண்்�ா சீர��்ிப 

்ணரதா �்� எ�ப்ா நாலா. 

 எனேவ, உங்க �ழந்ை�்ணன மய�்ம�நா ம�தாவர அ்்வவ சி்ிவ்ச ேமறெ்ணகவைற� �ன் 

ெசயய ேவண்ய ்வனமணன ெசயா்ண�்்்ப ்ற்ி, உங்ே்ண�ா அ்்வவ சி்ிவ்ச ேமறெ்ணக் இ��்ி் 

ம�தாவர ��வ�னேரண�ா ்லநா்ரயண் அ்ி�்ர வழங�வணர. 

 

◊ேவ� பா ஆபத்ககக:------------------------------------------------------------------------------- 


