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‘ஸ்கிட்செஃப்ரீனியா’ 
எனப்்படும் முரண்-மூளை 
ந�ாய் (Schizophrenia)
மருந்துகள், உளவியல் ரீதியான ஆதரவுதவி மற்றும் 
வாழ்க்க மு்ைத் ததரிவுகள் ஆகியவற்ைறின் உதவியயாடு 
‘ஸகிடதசெஃப்ரீனியா’ எனப்்படும் முரண்-மூ்ள ய�ாய் 
குணப்்படுத்த்க கூடியதாகும். 

ஒருவர் சறிந்தி்ககும் விதத்தி்னயும், அவரது அன்ைாட 
வாழ்க்கயி்ன அவர் சமாளி்ககும் விதத்தி்னயும் இந்த 
முரண்-மூ்ள ய�ாய் ்பாதி்ககிைது. ‘ஸகிடதசெஃப்ரீனியா’ 
எனப்்படும் முரண்-மூ்ள ய�ாய் உள்ள ஒருவர் ்பிர்மகளு்ககும், 
மாயத்யதாற்ைஙகளு்ககும், ஒழுஙகுமு்ையற்ை சறிந்த்னப் 
ய்பா்ககுகளு்ககும் ஆட்பட்ககூடும். தமது அன்ைாட அலுவல்க்ள 
யமற்தகாள்வதற்கான ஆர்வ உந்துதல் இவர்களு்ககு இல்்ாமல் 
இரு்கக்ககூடும். 

்பிர்மகள் மற்றும் மாயத்யதாற்ைஙகளு்ககான அைறிகுைறிக்ள 
சமய �ம்்பி்க்க அனு்பவஙகயளாடு சம்்பந்தப்்படுத்தி்க 
குழப்்பி்கதகாள்ள்க கூடாது. சமய �ம்்பி்க்ககயளாடு 
ததாடர்பு்டய உணர்வுகள் முரண்-மூ்ள ய�ாய் அல்். 
உதாரணமாக, யதார்த்தம் அல்்ாத, அல்்து ஒருவர் தன்ககு 
அல்்து மற்ைவர்களு்ககுத் தீஙகு வி்ளவி்ககவல்் 
்பிர்மகளும், மாயத்யதாற்ைஙகளும் சமய �ம்்பி்க்கயயாடு 
சம்்பந்தப்்படட த்பாதுவான அனு்பவஙகள் அல்். 

‘ஸகிடதசெஃப்ரீனியா’ எனப்்படும் இந்த முரண்-மூ்ள ய�ா்ய்க 
கடடுப்்படுத்த்ாம். உஙகளு்கயகா, உஙகளு்ககு த�ரு்ககமான 
ஒருவரு்கயகா இந்த ய�ாயைறிகுைறிகள் இருந்தால், தயவு தசய்து 
மருத்துவர் ஒருவ்ரப் ்பாருஙகள், அல்்து கீயழ தரப்்படடுள்ள 
மூ்வளஙகளில் சறி்வற்ைறின் வழியாக உதவி �ாடுஙகள். 

‘ஸகிடதசெஃப்ரீனியா’ எனப்்படும் முரண்-மூ்ள ய�ா்யப் ்பற்ைறிய 
த்பரும் சமூக இழு்ககும், த்பாதுவான கடடு்கக்தகள் ்ப்வும் 
உள்ளன. முரண்-மூ்ள ய�ாய் உள்ளவர்கள் ஆ்பத்தானவர்கள் 
என்்பது ஒரு த்பாதுவான கடடு்கக்த. இது உண்்மயல்். 
முரண்-மூ்ள ய�ாயுள்ளவர்கள், குைறிப்்பாக அவர்களு்ககுத் த்கக 
சறிகிச்சயும், ஆதரவுதவியும் அளி்ககப்்படும்ய்பாது, அவர்கள் 
ஆ்பத்தானவர்களாக இருப்்பது அரிது.  

முரண்-மூ்ள ய�ாய் என்்பது ‘்பிளவுற்ை-மயனா்பாவம்’ 
(‘split personality’) அல்். முரண்-மூ்ள ய�ாய் உள்ளவர்கள் 
மாயத்யதாற்ைஙக்ள்க காண்ாம், மற்றும் யதார்த்தமான 
சுழ்்ப் ்பற்ைறிய உரு்ககு்்ந்த புரித்்்க தகாண்டிரு்கக்ாம், 
ஆனால் இவர்கள் ‘்பன்முக மயனா்பாவஙகள்’ (multiple 
personalities) அல்்து ்பிளவுற்ை மயனா்பாவஙக (split personalities)
்ள்க தகாண்டவர்கள் அல்். 

முரண்-மூ்ள ய�ாய் உள்ளவர்களு்ககு சாதாரணமான 
அைறிவுத்திைன் இரு்ககும். இந்த ய�ாயின் ்பாதிப்்பிற்கு ஆளாகும் 
ஒரு சமயத்தில் இந்த ய�ாயின் அைறிகுைறிகள் அவர்களது 
சறிந்தி்ககும் ஆற்ைலில் இ்டயூறு ஏற்்படுத்த்ககூடும் என்ைாலும், 
அவர்களு்ககு அைறிவுத்திைன் இய்ா்ம இரு்ககாது. 

முரண்-மூ்ள ய�ாய் உள்ள சறி்ரு்ககு அவர்களது வாழ �ாளில் 
இந்த ய�ாய் ஒரு மு்ையயா அல்்து குறுகிய �ிகழவுகளாக சறி் 
மு்ைகயளா ஏற்்படும். மற்ைவர்களு்ககு இது மீண்டும்-மீண்டும் 
ஏற்்பட்க கூடியதாகயவா, வாழ�ாள் த�டுக நீடி்ககும் ஒரு சுகாதார 
ய�ாய்-�ி்்யாகயவா இரு்கக்ககூடும். 
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்ாரணங்ள்
முரண்-மூ்ள ய�ாய்்ககான காரணஙகள் சறி்ககல் மி்கக்வ: 
மரபு, ஆரம்்ப கா் வளர்சசறி, ய்பா்தவஸதுத் துஷப்்பிரயயாகம், 
மனஅழுத்தம் தரும் சமூக சூழல்கள் மற்றும் அதிர்வூடடும் 
�ிகழவுகள் (குைறிப்்பாக்க குழந்்தப் ்பருவத்தில்) ஆகியன 
ஒருவர் முரண்-மூ்ள ய�ாய்்ககு ஆளாவதற்கான ஆ்பத்தி்ன 
அதிகரி்கக்ககூடும். 

இதற்ான அளையாைங்ள் 
மறறும் ந�ாயறிகுறி்ள்
முரண்-மூ்ள ய�ாயின் துவ்ககமானது ்ப் வாரஙகளில் வளர்ந்து 
வரும் ய�ாயைறிகுைறிகயளாடு, வி்ரவானதாக இரு்கக்ாம், 
அல்்து மாத்க கண்ககில் அல்்து வருட்க கண்ககில் 
தமதுவாகவும் வளர்சசறிய்டய்ாம். 

மனப்-்பிணி (psychosis)

முரண்-மூ்ள ய�ாயின் ்பிரதான அைறிகுைறிகளில் மனப்-
்பிணி ஒன்ைாகும். மனப்-்பிணி உள்ள ஒருவரு்ககு 
உண்்மயான்தயும், உண்்மயற்ை்தயும் 
வித்தியாசப்்படுத்திப் ்பார்்கக இய்ாது. மனப் ்பிணியானது 
த்பரும்்பாலும் குறுகிய கா்த்திற்கு தீவிர அைறிகுைறிகளுடன் 
ஏற்்படும். மனப்-்பிணியின் மு்ககிய அைறிகுைறிகளாவன:

• மாயத்யதாற்ைஙகள் – அதாவது, ஆதாரஙகள் இருப்்பினும், 
மாற்ை இய்ாத தவைான �ம்்பி்க்ககள்

• ்பிர்மகள் – குரல்க்ள்க யகடடல் அல்்து உண்்மயில் 
இல்்ாத விடயஙகள் இருப்்ப்தப் ய்பான்ை உணர்வு அல்்து 
அப்்படிப்்படட விடயஙக்ள்க காணல்

• சீர்கு்்ந்த சறிந்த்னப்ய்பா்ககு – குழம்்பிய, சீர்கு்்ந்த 
சறிந்த்னகள் மற்றும் ய்பசசு

• சீர்கு்்வுற்ை �டத்்த – அசாதாராணமான, தகாத அல்்து 
தீவிரச தசயல்கள்.

ஒருவரு்ககு வலுவான சமய �ம்்பி்க்ககள் இருந்து, முந்்தய 
சமய அனு்பவஙகள் அவரு்ககு இருந்திரு்ககுமாயின், இந்த 
ய�ாயைறிகுைறிக்ள அ்டயாளம் காண்்பது குழப்்பமூடடுவதாக 
இரு்கக்ாம். இ்தப் ்பற்ைறி நீஙகள் கவ்்யுற்ைறிருந்தால், 
மருத்துவர் ஒருவரது உதவி்ய �ாடுவது மு்ககியம். 

மனப்-்பிணி சாராத ந�ாயறிகுறி்ள்

ஒருவரது சறிந்த்ன, உணர்சசறிகள் மற்றும் �டத்்தயில் ஏற்்படும் 
த்பாதுவான மற்றும் உறுதியாய் அ்டயாளம் காண இய்ாத 
மாற்ைஙகளில் இருந்து ஸகிடதசெஃப்ரீனியா’ எனும் முரண்-மூ்ள 
ய�ாய் த்பரும்்பாலும் துவஙகுகிைது. இந்த ய�ாயைறிகுைறிகள் 
வருவதும் ய்பாவதுமாக இரு்ககும், ஆனால் இவற்ைறிற்குச 
சறிகிச்சயளி்ககாமல் விடடுவிடடால் இ்வ �ாள்டவில் 
தீவிரம்டய்ககூடும். 

எயதா ஒன்று சரியில்்் என்்ப்த்க காண்்பி்ககும் அதி 
வலுவான ‘மனப்-்பிணி சாரா’ ய�ாயைறிகுைறிகள்  ்பின் 
வருவனவாகும்: 

• ஒரு விடயத்தில் ததாடர்ந்த ஈடு்பாடு தகாண்டிருத்தல் 

• அதி வி்ரவான, குழம்்பிய, அர்த்தமற்ை அல்்து 
விளஙகி்கதகாள்ள இய்ாத ய்பசசு அல்்து எழுத்து
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• அதி கு்ைவாகப் ய்பசுதல்

• கவன்ககுவிவு, ஞா்பகத்திைன் மற்றும்/அல்்து கவனம் 
ஆகியவற்ைறில் இழப்பு 

• உைவுகளிடமிருந்து அல்்து த்பாழுதுய்பா்ககு 
�டவடி்க்ககளில் இருந்து வி்கியிருத்தல்

• அதிகரித்துவிடட முரடடுத்தனம் அல்்து சந்யதகம்

• சுறுசுறுப்்பின்்ம மற்றும்/அல்்து அதியவக சுறுசுறுப்பு

• கண்மூடித்தனமாக, வியனாதமாக அல்்து ஒருவரது 
குணாதிசயத்திற்கு முரணாக �டந்துதகாள்ளல்

• தசாந்த சுகாதாரப் ்பழ்ககஙகளில் கவனமின்்ம

• மகிழசசறி்ய உணர அல்்து தவளிப்்படுத்த இய்ா்ம

ய�ாயைறிகுைறிகள் மாறு்பட்ாம், மற்றும் ‘ஸகிடதசெஃப்ரீனியா’ 
முரண்-மூ்ள ய�ாய் உள்ளவர்களு்ககு இந்த ய�ாயைறிகுைறிகள் 
அ்னத்தும் இரு்ககும் என்ை அர்த்தமல்்.  இந்த 
அைறிகுைறிகளு்ககு ஒருவர் ஆளாகும் கா் நீடசறியும், அைறிகுைறிகளின் 
தீவிரமும்  யவறு்பட்ாம். ‘ஸகிடதசெஃப்ரீனியா’ முரண்-
மூ்ள ய�ாயைறிகுைறிகள் உஙகளு்ககிருந்தால், அல்்து 
உஙகளு்ககிரு்ககும் உணர்வுகள் அல்்து சறிந்த்னகள் எ்தப் 
்பற்ைறியும் நீஙகள் கவ்்ப்்படடு்கதகாண்டிருந்தால் நீஙகள் 
உஙகளு்டய மருத்துவரிடமிருந்து உதவி �ாட யவண்டும். 

ந�ாயறிவு (Diagnosis)
‘ஸகிடதசெஃப்ரீனியா’ முரண்-மூ்ள ய�ாய் இருப்்ப்த்க 
கண்டைறிவதற்கு்க கா்ம் எடு்ககும். ஆரம்்ப கடட ய�ாயைறிவு 
ஒன்்ை நீஙகள் வி்ரவில் யமற்தகாள்ள்ாம், ஆனால், நீஙகள் 
ஒரு மாத கா்த்திற்கு மனப்-்பிணி ய�ாயைறிகுைறிகளு்ககு 
ஆட்படடிரு்ககும் வ்ர இ்த உறுதிப்்படுத்த இய்ாது. 
இருப்்பது ‘ஸகிடதசெஃப்ரீனியா’ முரண்-மூ்ள ய�ாய்தான் என்று 
உறுதிப்்படுத்த ய�ாயைறிகுைறிகள் கு்ைந்த்படசமாக ஆறு மாத 
கா்த்திற்கு நீடித்திரு்கக யவண்டும், மற்றும் உஙகளு்டய 
யவ்், ்படிப்பு அல்்து சமூக வாழ்க்கயில் ்பிரசசறி்னக்ள 
ஏற்்படுத்தும் அளவிற்குத் தீவிரமான்வயாக இரு்ககயவண்டும். 
சறி் யவ்ளகளில் ய�ாயைறிவு முடிவுகள் கா்ப் ய்பா்ககில் 
மாை்ககூடும், இது த்பாதுவானயத. 

ஆரம்்ப கடட மதிப்பீடு ஒன்்ை உஙகளு்டய மருத்துவர் 
யமற்தகாள்ள்ாம், அதற்கடுத்து சறிைப்பு மருத்துவர் ஒருவரிடம், 
த்பாதுவாக மன-ய�ாய் மருத்துவர் ஒருவரிடம், முழு ய�ாயைறிவுச 
யசாத்ன ஒன்ைறிற்காகவும், சறிகிச்ச்ககாகவும் உஙக்ளப் 
்பரிந்து்ர்கக்ாம். மற்ை உடல் �்ப் ்பிரசசறி்னகள் 
ஏதும் உஙகளு்ககில்்் என்்ப்த உறுதிப்்படுத்த 
இரத்த யசாத்னக்ளயும், மூ்ள ஆய்வு ‘ஸயகன்’ ்பட 
யசாத்னக்ளயும் நீஙகள் யமற்தகாள்ள்ககூடும். 

சி்கிசளச மறறும் குணமளைவு
உஙகளு்டய உடல் �்ம், வீடடுவசதி, யவ்் அல்்து ்படிப்பு 
ஆகியவற்ைறில் உஙகளு்ககு உதவுவதற்காக மனப்-்பிணி எதிர்ப்பு 
மருந்துகள், வியசட மனவியல் ரீதி சறிகிச்சகள் மற்றும் சமூக 
ஆதரவுதவித் திடடஙகள் ஆகியன இதற்கான சறிகிச்சகளில் 
உள்ளடஙகும். 

மருந்துக்ள உடதகாள்வதன் காரணமாகப் ்ப்கக வி்ளவுகள் 
ஏற்்பட்ககூடும். சறிகிச்சகள், மருந்துகள் மற்றும் ்ப்கக 
வி்ளவுக்ளப் ்பற்ைறிய யகள்விக்ளயும், உஙகளு்டய 
உணர்வுகள் எப்்படி இரு்ககும் என்று நீஙகள் எதிர்்பார்்கக்ாம் 
என்்ப்தயும் நீஙகள் உஙகளு்டய மருத்துவரிடம் யகடக்ாம். 

‘ஸகிடதசெஃப்ரீனியா’ முரண்-மூ்ள ய�ாய்்ககான சறிகிச்சயானது 
2 முதல் 5 வருடம் வ்ர நீடி்கக்ாம், இ்த விட அதிக கா்மும் 
எடு்கக்ாம். ்ப்ரும் தமது வாழ �ாள் த�டுக சறிகிச்ச்யயும், 
அவர்களு்டய ய�ா்ய்க கடடுப்்படுத்துவதற்கான 
ஆதரவுதவி்யயும் த்பற்றுவருகின்ைனர். சறிகிச்சகளின் 
வ்க்ய மாற்ைவும் அல்்து அவற்ைறின் தீவிரத்்த்க 
கு்ை்ககவும், ்ப்ன்க்ள யமம்்படுத்தவும், ்ப்கக வி்ளவுக்ள்க 
கு்ை்ககவும் கா்ப் ய்பா்ககில் உஙகளு்டய சறிகிச்சகள் 
மாை்ககூடும். 

மன�் உதவி்ய �ாடும்ய்பாது உஙகளு்டய 
மருத்துவரிடமிருந்து ஆரம்்பிப்்பது �ல்்து. ததாழில்ரீதியான 
உதவிக்ள �ாடுவ்தப் ்பற்ைறிய யம்திகத் தகவல்க்ள 
‘Getting Professional Mental Health Help’ (‘த�ொழில்ரீ�ி மன நல 
உ�வி தெறல்’) எனும் வரி்சத்ததாடரில் உள்ள தகவல் ஏடு 
தகாண்டுள்ளது.  

உஙகளு்டய மன�ி்்்யப் ்பற்ைறி உஙகளு்டய 
மருத்துவருடன் ய்பசுவது உஙகளு்ககு சஙகடமாக இருந்தால், 
உஙகளு்ககு வசதியான இன்தனாரு மருத்துவர் இரு்ககிைாரா 
என நீஙகள் ்பார்்கக்ாம். உஙகளு்கயகற்ை சரியான மருத்துவர் 
ஒருவ்ர்க கண்டைறிய சறிைறிது கா்ம் எடு்கக்ககூடும். 

உங்ளுக்கு இப்ந்பாது உதவி 
நதளவப்்படைால்

எவயரனும் ஒருவர் தன்கயகா, மற்ைவர்களு்கயகா தீஙகு 
இ்ழ்கக்ககூடும் என்று நீஙகள் �ி்னத்தால், அவசர உதவி்ய 

�ாடுஙகள்.

அவசர்ால நசளவ்ளை அளையுங்ள்

‘மூன்று பூஜயம்’ (000) என்ை இ்்ககத்தி்ன அ்ழயுஙகள்

‘உயிர்ாப்பு இளணப்’(Lifeline)்பிளன அளையுங்ள்

13 11 14 – ஐ அ்ழயுஙகள்

இநதத் த்வல்-ஏடடிளனப் ்பறறி 
இந்தத் தகவல்கள் மருத்துவ அைறிவு்ர அல்். இ்வ த்பாதுவான்வ, 
மற்றும் உஙகளு்டய தனிப்்படட சூழல்கள், உடல்ரீதிப் த்பாது �்ம், 
மன�ி்் அல்்து மன�்த் யத்வகள் ஆகியவற்்ை இ்வ 
கருத்தில் தகாள்ளவில்்். உஙகளு்கயகா, மற்ை ஒருவரு்கயகா 
இரு்ககும் ய�ாய் �ி்்்ய்க கண்டைறிய அல்்து அதற்குச 
சறி்கசசறியளிப்்பதற்காக இந்தத் தகவல்க்ளப் ்பயன்்படுத்தாதீர், 
மற்றும் இந்தத் தகவல்களில் உள்ள ஏதாவததான்ைறின் காரணமாக 
மருத்துவ அைறிவு்ரக்ள ஒருய்பாதும் புை்ககணி்ககாதீர், அல்்து 
மருத்துவ அைறிவு்ர �ாடுவ்தத் தாமதப்்படுத்தாதீர். மருத்துவ 
சம்்பந்தப்்படட யகள்விகள் எத்னயும் தகுதி த்பற்ை சுகாதாரப் 
்பராமரிப்புத் ததாழில்வல்லுனர் ஒருவரிடம் யகடக யவண்டும். சந்யதகம் 
இருந்தால், தயவு தசய்து மருத்துவ அைறிவு்ர்ய �ாடுஙகள். 

sane.org - இனால் தவளியிடப்்படட தகவல்க்ள இந்தத் தகவல்-ஏடு 
தழுவியுள்ளது. மூ்த் தகவல்க்ள இஙயக காண்ாம்:  

https://www.sane.org/information-stories/facts-and-guides/
schizophrenia

மற்ை மூ்வளஙகளில் உள்ளடஙகுவன:  

https://mentalhealth-uk.org/help-and-information/conditions/
schizophrenia/diagnosis/

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia
Embrace Multicultural Mental Health’s CALD Mental Health Consumer 
மற்றும் ‘்பராமரிப்்பாளர் குழு’ அகியவற்ைறின் அஙகத்தவர்களிடமிருந்து 
த்பைப்்படட கருத்து்ககள்/தகவல்க்ள இந்தத் தகவல் ஏடு 
உள்ளட்ககியுள்ளது. 

தகவல் ஏடடின் ஆ்ககம்: 

Embrace Multicultural Mental Health 
Mental Health Australia
9-11 Napier Close
Deakin, ACT 2600
T +61 2 6285 3100 
E multicultural@mhaustralia.org
embracementalhealth.org.au

2021 ஆம் ஆண்்டய தவளியீடு


