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கனவுகளுக்கும் யதார்தத்ததுக்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாடு இ்ளம் பிளட்ளககளுக்கு எபவபாதும் ததரிேதிலடலை. சிலை பிளட்ளகளுக்குக் 
காணும் கனவுகள மிகவும் “யதார்ததமானடே” வபாலைவும் பயஙகரமானடேயாகவும் இருபபதால பய்ததில அேரகள எழும்புகின்றனர. 
இது தபறவ்றாடரக் குழபபலைாம் அ்ததுைன எலவலைாரினதும் நி்ததிடரயும் குழம்புேதறகுக் காரணமாகலைாம், எலவலைாரும் நனகு நி்ததிடர 
தகாளேதறகாக, உஙகளுடைய பிளட்ளயின பயஙகரக்கனவுகள குட்றேதறகு உதே, ஒரு தபறவ்றார என்ற ேடகயில நீஙகள தசயயக்கூடிய 
ேிையஙகள இருக்கின்றன.

பயஙகரக்கனவு என்றால எனன? 
பயஙகரக்கனவு எனபது மிகவும் பயஙகரமான ஒரு கனவு ஆகும். 
உஙகளுடைய பிளட்ள பயநதபடியும் அழுதபடியும் எழும்புேதறகு 
அது காரணமாகலைாம் அலலைது அேர படுக்டகடய நடனபபதறகுக் 
காரணமாகலைாம். 

பயஙகரக்கனவுகளுக்கு எடே 
காரணமாகின்றன? 
•	  வபார மறறும் புதியததாரு நாட்டிறகு இைம்தபயரல வபான்ற 

பயமுறு்ததும் அனுபேஙகள. பிளட்ளகள (குழநடதகளும்கூை) 
தஙகளுைன நிடனவுகட்ள டே்ததிருக்கி்றாரகள. மணஙகள, 
ஒலைிகள மறறும் காட்சிகட்ள அேரகள நிடனேில 
டே்ததிருக்கலைாம், அடே பயஙகரக்கனவுகட்ள உருோக்கலைாம்.

•	  இ்ளம் பிளட்ளக்ளால ேி்ளஙகிக்தகாள்ள முடியாத, கடதக்க 
முடியாத அலலைது உதேிவகட்ை முடியாத உணரவுகள. 

•	  அேரகளுடைய ோழேில ஏறபடும் மாற்றஙகள அலலைது 
அேரகளுடைய தபறவ்றாரின மன அழு்ததம், கேடலை மறறும் 
பயம் பற்றிப பாதுகாபபினடமடய உணரல. 

•	  அநதப பிளட்ளடயப பயபபடு்ததும் TV நிகழ்சசிகட்ள மறறும் 
தசயதிகட்ளப பார்ததல அலலைது வகட்ைல. 

உஙகளுடைய பிளட்ளயின 
பயஙகரக்கனவுகள ததாைரபாக 
உதேிதசயதல ஏன 
முக்கியமானது? 
•	  அதிக்ளேிலைான பயஙகரக்கனவுகள பகல வநர்ததிலும் 

பிளட்ள ஒருேடரக் கேடலைபபை டேக்கலைாம். பிளட்ளகள 
பாதுகாபடபயும் ப்ததிர்தடதயும் உணரும்வபாவத நனகு 
தசயறபடுகி்றாரகள. 

•	  நலலை ஆவராக்கிய்ததுக்கும், கற்றலுக்கும் மன அழு்தத்ததிலைிருநது 
மீட்சி தப்றவும் நலலை நி்ததிடர மிகவும் முக்கியமாகும். 
நி்ததிடரயில குறுக்கிைலகள நி்ததிடரயின தர்தடதயும் மறறும் 
அ்ளடேயும் குட்றக்கின்றது. 

•	  பிளட்ளகளுக்குப பயஙகரமான கனவுகள ேரும்வபாது, 
தபறவ்றாரும் நி்ததிடரடய இழக்கின்றனர. மிகக் குட்றநத்ளவு 
நி்ததிடர எனபதன கரு்தது, தபறவ்றாரும் பிளட்ளகளும் 
எரி்சசலைடைபேரக்ளாக மா்றலைாம் எனபதாகும். 

•	  பயஙகரக்கனவுகள காணும் பிளட்ளகள நி்ததிடரக்குப வபாகப 
பயபபைலைாம், படுக்டக வநர்ததில சிரமம் தரலைாம்.

உஙகளுடைய பிளட்ள பயஙகரக்கனவுகள 
காணும்வபாது
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பயஙகரக்கனவுகள அதிகமின்றி 
உஙகளுடைய பிளட்ள 
தச்ளகரியமாக நி்ததிடர தசயய 
நீஙகள எபபடி உதவுேலைாம்? 
•	   பிளட்ளகளுக்கு கட்ளபபு ேரவும் அேரகள நனகு நி்ததிடர 

தசயயவும் அேரகளுக்கு நிட்றய உைறபயிறசிகள வதடே. 
தே்ளிபபு்ற்ததில ேிட்ளயாடுேதும் பு்ததுணரவு தரும் காறறும் 
உைலுக்கு நலலைது அ்ததுைன மூட்ள ஆசுோசபபைவும் உதவும். 

•	 Caffeine இருக்கும் உணவு மறறும் பானஙககட்ள்த தேிருஙகள. 
அடே நி்ததிடரயாேடதக் கடினமாக்கலைாம். தசாக்கவலைட், 
வதநீர, வகாபபி வபான்ற அவனகமான தமன பானஙக்ளில caffeine 

உள்ளது. 
•	  இட்ற்சசி, சீஸ், முட்டைகள அலலைது tofu வபான்ற புரத்சச்தது 

நிட்றநத படுக்டகவநர்ச சிறறுண்டிகட்ள உஙகளுடைய 
பிளட்ளக்குக் தகாடுஙகள. பசியுள்ள பிளட்ளகளும் இரேில 
எழும்புோரகள. 

•	  ஒவர வநர்ததில ததாைஙகும் படுக்டகவநர்தடத ஒவதோரு 
இரவும் டே்ததிருஙகள. இது 30 நிமிை வநரமாக இருக்க வேண்டும் 
அ்ததுைன அடமதியான தசயறபாடுகள, மஙகலைான ேி்ளக்குகள, 
இ்ளம்சூைான கு்ளியல, நிட்றய்த தழுேலகள மறறும் கடதகள/
பாைலகள/பிரார்ததடனகட்ள இது உள்ளைக்கலைாம். 

•	  உஙகளுடைய பிளட்ள 11 முதல 12 மணி வநரம் நி்ததிடர 
தசயேடத உறுதி தசயயுஙகள. இ்ளம் பிளட்ளகளுக்கு பகலைில 
பகல நி்ததிடரயும் வதடேபபைலைாம். 

•	  உஙகளுடைய பிளட்ளக்கு்ச வசாரோக இருக்கும் வபாது, அேர 
பகல நி்ததிடர தசயய வேண்டும் அலலைது படுக்டகயில தூஙக 
வேண்டும். தேவவேறு வநரஙக்ளில தேவவேறு இைஙக்ளில 
பிளட்ளகள தூஙகும்வபாது, கு்றிபபாக ரிேிக்கு முனனால 
தூஙகும்வபாது இரேில நி்ததிடரயாேதும் ததாைரநது நி்ததிடர 
தசயேதும் சிரமமானதாக இருக்கும்.

•	  உஙகளுடைய பிளட்ளக்கு, சி்றிய இரவு ேி்ளக்கு்த 
வதடேபபைலைாம், இருநதாலும் முற்றான இருட்டு 
ஆவராக்கியமானது. 

•	  கு்ளிரான ஒரு அட்றயில இ்ளம்சூைான வபாரடே ஒனறு 
நலலைததாரு தூக்க்தடத்த தூண்டுகி்றது. 

உஙகளுடைய பிளட்ள 
பயஙகரக்கனவு ஒனறு கண்டு 
எழும்பினால நீஙகள எனன 
தசயய வேண்டும்? 
•	  உஙகளுடைய பிளட்ளடய ஆறுதலபடு்ததுஙகள. 

அடமதியாகவும், இரக்கமாகவும் இருஙகள. 

•	  உஙகளுடைய பிளட்ள படுக்டகடய ஈரபபடு்ததியிருநதால, 
ேிடரோக்ச சு்ததமாக்குஙகள, உஙகளுடைய பிளட்ள 
வேண்டுதமனறு தசயயேிலடலை எனபடத்த ததரிநது 
தகாளளுஙகள. 

•	  உஙகள பிளட்ள வபாதுமான்ளவு ே்ளரநதேராக இருநதால, 
அேருடைய கனவு எனனதேனறு அேரிைம் வகளுஙகள. 

•	  உஙகளுடைய பிளட்ள மீண்டும் தூஙகும்ேடரக்கும் பாடுஙகள, 
அேடர்த தாலைாட்டுஙகள அ்ததுைன தழுவுஙகள. 

•	  அடு்தத நாள, அநதப பயஙகரக் கனடே ேடரயும்படி 
உஙகளுடைய பிளட்ளயிைம் வகளுஙகள; பினனர ேடரநத 
அநத்த துண்டுகட்ள கிழி்தது எ்றிநது ேிடுஙகள. 

•	  அநதக் கனவு பயஙகரமான ஒரு நிடனவு பற்றியதாக இருநதால, 
அடதப பற்றி உஙகளுடைய பிளட்ளயுைன வபசுஙகள. அது 
நீண்ை காலை்ததின முன வேறு எஙவகா உள்ள ஒரு இை்ததில 
நைநதது எனபடதயும் இபவபாது அேர பாதுகாபபாக உள்ளார 
எனபடதயும் உஙகளுடைய பிளட்ள ேி்ளஙகிக்தகாளேதறகு 
உதேிதசயயுஙகள. 

•	  நலலை நிடனவுகட்ளக் தகாண்ை, பாதுகாபடபயும் மகிழ்சசிடயயும் 
உணரும் இைம் ஒன்றிடன ேடரயும்படி (அலலைது அேருக்காக 
ேடரயுஙகள) உஙகளுடைய பிளட்ளயிைம் வகளுஙகள. அது 
உண்டமயானதாக அலலைது பாசாஙகு தசயேதாக இருக்கலைாம். 
அேர தூஙகப வபாகும்வபாது அேர பாரபபதறகாக அேரின 
படுக்டகயில அருகில அநத்ச சி்ததிர்தடத டேயுஙகள. சிரி்தத 
முக்ததுைன இருக்கும் உஙக்ளின பைம் ஒனட்றயும் நீஙகள 
அஙவக டேக்கலைாம். 

இரவுவநரப பயமுறு்ததலகள 
மறறும் பயஙகரக்கனவுகள 
இலலைாமல வபாகாேிடில 
எனன தசயயலைாம்:
•	  இரவுவநரப பயமுறு்ததலகள எனபது மிகவும் பாரதூரமான 

பயஙகரக்கனவுகள ஆகும். உஙகளுடைய பிளட்ள 
கூ்சசலைிைக்கூடும், அேரால எழுநதிருக்கவோ அலலைது 
உஙகட்ள அடையா்ளம் காணவோ முடியாமலைிருக்கலைாம். 

•	  எபவபாதாேது ேரும் இரவு வநரப பயமுறு்ததலகள 
கரிசடனக்குரியடே அலலை. இரவு வநரப பயமுறு்ததலகள 
தபறவ்றாருக்குக் கேடலைடயக் தகாடுபபதுைன முழுக் 
குடும்ப்ததின நி்ததிடரக்கு இடைஞசலைாக இருநதாலும்கூை, 
அநதப பிளட்ளக்கு அடே தபாதுோக ஞாபக்ததில 
இருக்கமாட்ைாது. 

•	  பயஙகரக்கனவுகள அலலைது இரவு வநரப பயமுறு்ததலகள 
அடிக்கடி ேருகின்றன, மறறும்/அலலைது வமல கூ்றபபட்ை 
உ்ததிகள அடன்தடதயும் நீஙகள தசயதபினபும் அடே 
இலலைாமல வபாகேிலடலை எனில உஙகளுடைய மரு்ததுேரிைம் 
உதேி வகளுஙகள. 

உஙகளுடைய பிளட்ள பயஙகரக்கனவுகள 
காணும்வபாது
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