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ஒருவரின் மறைவுக்குப் பிைகு உங்கறை
பராமரித்துக் க்காள்ளுதல்

துயரம் இழப்புக்்கான நமது இயல்பான பதில்விறனயாகும். இைப்பு 
எதிரபாரக்்கப்பட்டிருநதாலும் கூட, அது ஏறபடும் பபாது பல்பவறு 

நிறை்கைிைான துயரங்கறை நாம் அனுபவிக்்கத்தான் கெய்கிபைாம். 
பிராரத்தறன, இறுதிசெடஙகு, த்கனம் பபான்ை கெயய பவண்டிய எல்ைாச 
ெடஙகு்களும் பழக்்கவழக்்கங்களும் முடிநத பிைகு, இயல்பு வாழக்ற்கக்கு 

நாம் திரும்ப பவண்டிய தருணத்தில் தான், நாம் இன்னும் துயரத்தில் 
இருக்்கிபைாம் என்று உணர்கிபைாம்.

  ப�ொதுவொன துயர �திலவவினனகள்

 உணர்வுகள்

 • அதிரசெி

 • அவநம்பிக்ற்க

 • மறுப்பு

 • குறைவுணரவு

 • கவறுறம

 • ்கவறை

 • நிம்மதி

 • பவதறன

 • பொ்கம்

 • ப்காபம்

 • பயம்

 • தவிப்பு

 • எரிசெல்

 • அறமதி
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 உடலரீதியொன

 நடதனத

 சிநதனனகள்

 ஆன்ிக ரீதியொக

 • குழப்பம்

 • தன்றனத் தாபன குறைபட்டுக் க்காள்ளுதல்

 • அநீதி ஏறபட்டிருப்பதா்க ெிநதறன்கள்

 • ்கவனம் கெலுத்துவதில் ெிரமம்

 •  இைப்றபச சுறைியுள்ை ெிை நி்கழவு்கறை எப்பபாதும் நிறனத்துக் 

க்காண்டிருத்தல் 

 • ்கடவுள் அல்ைது உயரெக்தியிடத்தில் ப்காபம்

 • உங்கைது நம்பிக்ற்க மறறும் வாழக்ற்கயின் அரத்தம் குைித்த 

ெநபத்கங்கள் 

 • மறுப்பு

 • இருப்புக்காள்ைாறம

 • பெியின்றம

 • தூஙகுவதில் ெிரமம்

 • மி்க அதி்கமா்கத் தூஙகுவது

 • பொரவு/்கறைப்பு எப்கபாழுதும்

 • அழுதல்

 • சுத்தம்,  உணவு ஆ்கியவறைில் அக்்கறை கெலுத்தாமல் இருத்தல்

 • தினெரி  பவறை்கறை கெயவதில் ெிரமம்

 • நண்பர்கள் அல்ைது  குடும்பத்தாரிடமிருநது விைகுதல்

 • நீங்கள் முன்பு ம்கிழசெியா்கச கெயத  கெயல்்கைில் ஆரவம் இன்றம 

 • அன்பிறகுரியவரின் கபாருட்்கறை பறைிபய ெிநதித்துக் 

க்காண்டிருத்தல் 

 • தறைவைி

 • மாரபு இறுக்்கம்

 • தறெ அழுத்தங்கள்

 • இருதய படபடப்பு்கள்

 • வயிறு அகெௌ்கரியம்
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  துயரம் என�து தனிததனன்யொனது

துயர அனுபவங்கைில் "ெரி" அல்ைது "தவறு" என்று ஏதுமில்றை. ெிை 
நாட்்கள் நன்ைா்க அறமயும், ெிை பமாெமா்க அறமயும். ்கண்ணரீ மல்்க 
்காணப்படும் நபறர விட ஞானி பபாை ்காணப்படுபவர குறைவான 
பொ்கத்றத அனுபவிக்்கிைார என்று அரத்தமில்றை. பின்வருபறவ 
உட்பட, ஒருவரது துயர அனுபவம் பல்பவறு ்காரணங்கைால் 
பாதிக்்கப்படு்கிைது:

இைப்றப ஏறபடுத்திய நி்கழவு்கள் 

அநத நபருடனான உங்கைது உணரவுபூரவமான இறணப்பு மறறும் 

உைவுமுறை இவறறை நீங்கள் இழநதிருக்்கிைரீ்கள்

உங்கைது குடும்ப, ெமூ்க மறறும் மதரீதியான ஆதரவாைர்கள்

உங்கைது ஆளுறம

இழப்பு மறறும் துயரம் கதாடரபான உங்கைின் முநறதய அனுபவம் 

அழுத்தம் ஏறபடுத்தும் இதர நி்கழவு்கள் அல்ைது சூழல்்கள் துயர 

்காைத்தில் இருத்தல்

  துயரததுக்கு கொலவனரயனை ஏதும் இலனல 

துயரம் க்காள்ை பபாதுமான பநரம் எடுத்துக் க்காள்ளுங்கள். ெிைரால் 
புதிய வாழக்ற்க முறைக்கு விறரவா்க மாைிக்க்காள்ை முடியும், 
மறைவர்களுக்கு அப்படிச கெயய அதி்க பநரமும் முயறெியும் 
பதறவப்படும். இழப்புக்கு பை வருடங்களுக்கு பிைகும் இன்னமும் 
பொ்கத்றத அனுபவிப்பது பரவைா்க நடப்பது தான்.
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  இைப்பு ஓர் உயவிரின முடினவக் குைிக்கும், 
உைவவின முடினவ அலல

இைப்பு என்பது உடல்ரீதியா்க உங்கைது அன்புக்குரியவறர 
உங்கைிடமிருநது பிரித்திருக்்கைாம், ஆனால் கபாக்்கிஷம் பபான்ை 
நிறனவு்கள் உங்களுடபனபய இருக்கும். உங்கைது அன்புக்குரியவறர 
இழநத நிறையில் உங்கைது உள்ைாரநத வைிறமயுடனும் 
மறைவர்கைின் ஆதரவுடனும் வாழக்ற்கறய கதாடரும் பபாது, உங்கைது 
அன்புக்குரியவறரப் பறைிய பநெமான நிறனவு்கறை அவவப்பபாது 
கவைிப்பறடயா்கப் ப்கிரநது க்காள்ளுங்கள் அல்ைது நிறனத்துப் 
பாருங்கள். 

  துயரததில ஆழநதிருக்னகயவில உஙகளுக்கு 
நீஙகளே எப்�டி உதவவிக் பகொள்ே முடியும்

துயரத்றத எதிரக்காள்ை உதவ நீங்கள் எடுக்்கக்கூடிய நடவடிக்ற்க்கள் ெிை 
இஙகு உள்ைன:
 

"இது மட்டும் இருநதிருநதால்"... அல்ைது "ஏன்..." பபான்ை 
ப்கள்வி்கறை உங்களுக்கு நீங்கபை ப்கட்டுக் க்காள்ைக்கூடும். 
இது பபான்று, நான் மட்டும் மருத்துவறர ெறறு முன்பப 
அறழத்திருநதால். நான் மட்டும் அவருடன் இன்னும் ெிைிது 
பநரம் கெைவழித்திருநதால். அவள் ஏன் இைநது பபானாள் 
நான் ஏன் இன்னும் அதி்கம் கெயயவில்றை? ்கடநத 
்காைத்றத எப்பபாதும் நிறனத்திருப்பது துன்பமானது. உங்கைது 
குறைஉணரறவயும் வருத்தங்கறையும் எண்ணிப் பாரக்்கைாம், 
ஆனால் நி்கழ்காைத்தில் வாழவும் க்காஞெம் முயறெி கெயயுங்கள்.
 
வாழக்ற்கயில் மீண்டும் ்காலுன்ைிக் க்காள்ை பதறவயான 
பநரம் எடுத்துக் க்காள்ளுங்கள். மறைவர்கைின் துயரங்களுடன் 
உங்களுறடயறத ஒப்பிடாதீர்கள், ஏகனனில் ஒவகவாருவரின் 
பயணமும் தனித்தன்றம வாயநதது.
 
சுய-அன்பபாடு நடநது க்காள்ளுங்கள். ஒரு குைிப்பிட்ட 
்காைத்துக்குள் இறதக் "்கடநது கெல்ை பவண்டும்" என்று 
உங்களுக்கு நீங்கபை அழுத்தம் க்காடுக்்காதீர்கள். 
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நீங்கள் புதிய திைன்்கறை வைரத்துக் க்காள்ைபவா அல்ைது புதிய 
பஙகு ஏற்கபவா பவண்டியிருக்்கைாம், உதாரணமா்க, இைநது 
பபான உங்கைின் தநறத ஏறை கபாறுப்பான, வயதான உங்கைது 
தாயாறரப் பராமரிக்கும் கபாறுப்றப, இப்பபாது நீங்கள் ஏற்க 
பவண்டியிருக்்கைாம். எைிறமயான வழக்்கமா்க கதாடங்கி 
்காைப்பபாக்்கில் அறத கெௌ்கரியமான பவ்கத்தில் அறமத்துக் 
க்காள்ைைாம்.

 
உங்கைது புதிய வழக்்கத்தில் இறைப்பாை க்காஞெம் "உங்களுக்்கான 
பநரத்றத" ஒதுக்்கிக் க்காள்ைைாம் அல்ைது உங்கைது 
அன்புக்குரியவறர நிறனத்துப் பாரக்்கவும் பநரம் ஒதுக்்கைாம் 
- விருப்பமான பாடறைக் ப்கட்டல், ்கடிதம் எழுதுதல், நீங்கள் 
இருவரும் பெரநது கெயது ம்கிழநதறதச கெயதல். 

நன்ைா்க ஓயகவடுங்கள், ஆபராக்்கியமா்கச ொப்பிடுங்கள், 
எைிறமயான உடறபயிறெி்கள் அல்ைது நடவடிக்ற்க்கைில் 
ஈடுபடுங்கள். உங்கறையும் உங்கைின் நைத்றதயும் பராமரித்துக் 
க்காள்ளுங்கள்.
 
கநருங்கிய குடும்பத்தார அல்ைது நண்பர்களுடன் பநரம் 
கெைவிடுங்கள். உங்கைின் நம்பிக்ற்கக்கு பாத்திரமான 
மறறும் நீங்கள் கெௌ்கரியமா்க உணரும் நபர்களுடன் உங்கள் 
துயரத்றதப் ப்கிரநது க்காண்டால், அறத நிரவ்கிப்பது இன்னும் 
எைிதா்க இருக்்கைாம். உங்களுக்கு என்ன வற்கயான ஆதரவு 
பதறவப்படு்கிைது என்பறத அவர்களுக்குத் கதரியப்படுத்தத் 
தயங்காதீர்கள்.

பிைநதநாள், திருமண நாள், இைநத நாள், விழாக்்கள் அல்ைது இதர 
முக்்கியமான நி்கழவு்கைின் பபாது, பொ்கம் மறறும் இழப்பு பபான்ை 
உணரவு்கள் மிகுதியா்கைாம். அத்தற்கய நி்கழவு்களுக்கு முன்பா்கபவ 
உங்கறைத் தயார கெயது க்காள்வது உதவியா்க இருக்கும். அன்றைய 
தினத்றத நிறனவு கூை நீங்கள் உங்கள் பாணியிபைபய திட்டமிடைாம். 
அநத நி்கழவில் ்கைநது க்காள்ை விரும்பாவிட்டால், முன்னதா்கபவ 
குடும்பத்தார அல்ைது நண்பர்கைிடம் கதரிவியுங்கள். 
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    துயரம் கவனலக்கிட்ொகும் ள�ொது

துயரத்றத எதிரக்காள்ை பபாதுமான பநரம் எடுத்துக் க்காள்ளும்படி 
ஊக்குவித்தாலும், ஒவகவாருவரின் துயரப் பயணமும் 
தனித்தன்றமயானது என்பறத வைியுறுத்தும் அபத பநரத்தில், ெிைருக்கு 
அவர்கைின் துயரத்றத எதிரக்காள்ை பமலும் ஆதரவு பதறவப்படைாம். 
பின்வரும் அைிகுைி்கள் எறதயாவது நீங்கள் அனுபவித்தாபைா, அல்ைது 
நீங்கள் இப்படி இருப்பதா்க உங்கறை நன்கு அைிநதவர்கள் கூைினாபைா, 
ஒரு கதாழில்முறையாைரின் உதவிறய கபறுவது நல்ைது.

தினெரி வாழக்ற்க கெயல்பாடு்கைில் ெிரமம்

எப்கபாழுதும் இைப்றபப் பறைிபய ெிநதித்து க்காண்டிருப்பதால் 
மறை விஷயங்கைில் ்கவனம் கெலுத்த முடியாறம

அைவுக்்கதி்கமான பொ்கம், ப்காபம், வருத்தம் அல்ைது 
குறைவுணரவு

சுய பராமரிப்பு, சுத்தம் மறறும் ெீரபடுத்திக் க்காள்வறத 
புைக்்கணித்தல்

பபாறத கபாருட்்கைின் தவைான பயன்பாடு – மதுபானம், பபாறத 
கபாருட்்கள் மறறும் இதர தீங்கான வழி்கைில் ஈடுபடுதல்

உண்றமயில் இல்ைாத குரல்்கறைக் ப்கட்பது அல்ைது பாரப்பது

ஒன்றுக்கும் உதவாதவரா்க இருப்பதா்கவும், நம்பிக்ற்க 
அறைவரா்கவும் எப்பபாதும் இருக்கும் ெிநதறன்கள் மறறும் 
உணரவு்கள்

ம்கிழசெி, பநரமறையான உணரவு்கள் அல்ைது வாழக்ற்கக்்கான 
அரத்தம் பபான்ைவறறை உணர முடியாமல் இருத்தல்

ெமூ்க நி்கழவு்கைில் பஙப்கறபதில்றை, உதாரணமா்க, 
நண்பர்களுடன் உணவருநதுதல், நிறுவன நி்கழவு்களுக்குச 
கெல்லுதல் 

தறக்காறை அல்ைது தன்றனத்தாபன அழித்துக் க்காள்வதான 
ெிநதறன்கள்
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கதாழில்முறையான உதவிறய நாடுதல் உங்கைின் துயரத்துக்கு கூடுதல் 
ஆதரவு அைிக்கும். பின்வரும் மு்கறம்கள் துயர ஆதரவு வழஙகு்கின்ைன:

  Children's Cancer Foundation
  புறறுபநாயால் பாதிக்்கப்பட்ட பிள்றை்களுக்கும் அவர்கைது 
   குடும்பத்தினருக்கும்

  www.ccf.org.sg  |  கதாறைபபெி எண்: 6229 3701

  Hua Mei Counselling and Coaching
  துயரத்தால் பாதிக்்கப்பட்ட ஐம்பது வயதிறக்கு பமறபட்டவர்களுக்கு

  www.tsaofoundation.org
  கதாறைபபெி எண்: 6593 9549 / 9048 4987

  Grief Matters
  தங்களுக்கு மி்க முக்்கியமானவறர இழநதவர்களுக்கு

  மின்னஞெல்: griefmatters@montfortcare.org.sg  
  கதாறைபபெி எண்: 8181 0448

  Counselling and Care Centre
  இைப்பு பறைிய ஆபைாெறன பதறவப்படுபவர்களுக்கு

  www.counsel.org.sg  |  கதாறைபபெி எண்: 6536 6366

  Life Point (by Society of Sheng Hong Welfare Services)
  வயதான குடும்ப உறுப்பினறர இழநதவர்களுக்கு

  www.shenghong.org.sg/life-point/ 
  கதாறைபபெி எண்: 6538 9877
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  SAGE Counselling Centre
  துயரத்தால் பாதிக்்கப்பட்ட ஐம்பது வயதிறகு பமறபட்ட
   முதியவர்களுக்கும்  மறறும் அவர்கைது குடும்பத்தினருக்கும்/ 
   பராமைிப்பாைர்களுக்கும்

  www.sagecc.org.sg  |  கதாறைபபெி எண்: 1800-555 5555/6354 1191

  Viriya Community Services
  இழப்பினால் பாதிக்்கப்பட்ட நபர்களுக்கும் அவர்கைது 
  குடும்பத்தினருக்கும்

  www.viriya.org.sg
  மின்னஞெல்: vtc@viriya.org.sg 
  கதாறைபபெி எண்: 6256 1311

  Samaritans of Singapore (SOS)
  மனநை கநருக்்கடியால் பாதிக்்கப்பட்ட நபர்கள்,
  தறக்காறை பறைிய எண்ணங்கள் மறறும்/அல்ைது
  தறக்காறையால் பாதிக்்கப்பட்டவர்கள்

  www.sos.org.sg
  24 - மணிபநர அவெர கதாறைபபெி எண்: 1-767
  24 - மணிபநர குறுஞகெயதி எண் (CareText): 9151 1767 (WhatsApp)
  மின்னஞெல் (CareMail): pat@sos.org.sg

  Wicare Support Group
  ்கணவறர இழநத கபண்்களுக்கும் அவர்கைது பிள்றை்களுக்கும்

  www.wicare.org.sg  |  கதாறைபபெி எண்: 6354 1941/ 9616 5091

  O’Joy Care Services
     துக்்கம் பறைிய ஆபைாெறன்கள் பதறவப்படும் பதிகனட்டு 
     வயதிறக்கு பமறபட்டவர்களுக்கு

  www.ojoy.org  |  கதாறைபபெி எண்: 6749 0190
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இநத மின் புத்த்கத்றத library.singaporehospice.org.sg
என்ை இறணயப் பக்்கத்திைிருநது பதிவிைக்்கம் 
கெயது க்காள்ைைாம்.

பதிப்புரிமம் © 2020 ெிங்கப்பூர நல்வாழவு ்கவுன்ெில்.

முதல் பிரசுரம் ஜூன் 2020 இல்:

சிஙகப்பூர் நலவொழவு கவுனசில
535 Kallang Bahru, #03-09
GB Point, Singapore 339351
மின்னஞெல்:        info@singaporehospice.org.sg
வறைதைம்:           www.singaporehospice.org.sg
கதாறைபபெி எண்:     6538 2231

ஜூன் 2022 இல் புதுப்பிக்்கப்பட்டது

மறுப்பு கெயபவர: இநத ெிறபைடு வழி்காட்டுதலுக்கு மட்டுபம. இது 
கதாழில்முறை மருத்துவ ஆபைாெறனக்்கான மாறறு அல்ை. மி்கவும் 
ெமீபத்திய புதுப்பிக்்கப்பட்ட த்கவல்்களுக்கு தயவுகெயது எங்களுறடய 
இறணயதைத்றதப் பாரக்்கவும். 



வழஙகுபவர்கள்:

வாழ்க வைமுடன். விறட கபறு்க நைமுடன்


