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மனநலத்தையும் ப�ொதுவொன உடலநலத்தையும் 

விளங்கிகப்ொளவதைற்ொன வழி்ள �லவுளளன. 

ப�ொதுவொ், மனநலம் மறறும் உடலநலம் என�ன  �ற்றிப் 

ப�சும்ப�ொது, ஒருவர் சறிநதைகிககும் விதைம், உணரும் விதைம், 

மற்வர்்ளுடன பதைொடர்�ொடல ப்ொளளும் விதைம், 

வொழக்்யில இனபுறறு ஈடு�ொடுப்ொளளும் விதைம் 

ஆ்கியவற்்ப் �ற்றிபய  நொம் ப�சுவதுண்டு.  

வொழக்்யின ஊடொ் நீங்ள �யணிககும் ்ொலததைகில, 

ஏற்த தைொழவு்்ள நீங்ள சநதைகிப்பீர்்ள, மறறும் 

பவவபவ்ொன சவொல்்ள எதைகிர்ப்ொளவீர்்ள. பசொ்ம், 

சறினம், ்வ்ல, மறறும் சறில சமயங்ளில சமொளிக் 

இயலொ்ம ஆ்கிய உணர்்சசறி்ள இதைகில உளளடஙகும். 

இருநதைப�ொதைகிலும், சறில பவ்ள்ளில சறிரமமொன 

சறிநதை்ன்ளும் உணர்்சசறி்ளும் நீண்ட ்ொலததைகிறகு 

நீடிககும். உங்ளு்டய அன்ொட வொழக்்்ய அ்வ 

�ொதைகிக்வும் துவங்லொம், மறறும் நீங்ள வழ்மயொ்்ச 

பசய்யும் விடயங்்ள நீங்ள பசய்ய இயலொதை அளவிறகு 

சூழநகி்ல்்ள உங்ளுககு்ச சறிரமமொனதைொ் ஆக்லொம். 

நீங்ள சறிநதைகிககும் விதைம், உணரும் விதைம், பமலும் 

ம்வர்்ளுடன �ழகும் விதைம் என�வற்றில 

மொற்ங்்ளயும், உங்ளு்டய நகிததைகி்ர மறறும் 

உணவுப் �ழக்ங்ள ப�ொன் உடலரீதைகி மொற் அ்றிகு்றி்ள 

ஏற�டுவ்தையும் நீங்ள அவதைொனிக்ககூடும். 

நீங்ள சறிறு வயதைகிலிருநது வளர்நதை ்ொலம், இடம், 

உங்ளு்டய ்டநதை்ொல அனு�வங்ள ஆ்கியன 

உங்ளு்டய மனநலம் மறறும் ப�ொதுவொன உடலநலத்தைப் 

�ற்றி நீங்ள நகி்னககும் விதைத்தையும், மன அழுததைததைகிறகு 

ஆட�டடிருககும்ப�ொது அலலது சு்மிலலொமல 

இருககும்ப�ொது நீங்ள எனன பசய்்கிறீர்்ள என�்தையும் 

வடிவ்மககும். இப்�டிப்�டட பநரததைகில நீங்ள உதைவி 

நொடு்கிறீர்்ளொ இல்லயொ என�்தையும் இது உளளடககும்.  
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மனநலமும் ப�ொதுவொன உடலநலமும்

“மனநலமின்றி உடலநலமில்ல” – World Health Organisation

சு்வீனமொ் இருப்�்தைப் ப�ொன் உணர்வு 

உங்ளுககு இருநதைொல, உதைவி நொடுவதைறகுக 

கூ்சசப்�ட பவண்டியதைகில்ல.  உண்்மயில, 

்தைரியமொனவர்்ளொலதைொன உதைவி நொட இயலும், பமலும் 

உங்ளு்டய வொழக்்யிலும், உங்்ள்ச சுற்றியுளள 

மற்வர்்ளு்டய வொழக்்யிலும் இது ஒரு ப�ரிய 

மொற்ததைகி்ன ஏற�டுததைககூடும். 

உங்ளது குடும்�ததைகினு்டய அலலது உங்ளது 

சமூ்ததைகினரு்டய மனநலததைகி்னயும் 

ப�ொதுநலததைகி்னயும் பமம்�டுததை நீங்ள விரும்�ினொல, 

நீங்ள ்றறுகப்ொண்டு பசய்யககூடிய விடயங்ள 

�லவுளளன. 

நீங்ள எதைகிர்ப்ொண்டுவரககூடிய மனநலம் அலலது 

ப�ொதுவொன உடலநலம் சொர்நதை சவொல்ளுககுத தீர்வு ்ொண 

உதைவுவதைற்ொன ஆதைரவுதைவியும்  பதை்வயுளள எவருககும் 

்கி்டககும். 

உதவி நொடல
உங்ளு்டய, அலலது உங்ளது அன�ிறகுரிய ஒருவரது 

மனநலம் அலலது ப�ொதுநலததைகிற்ொன உதைவி உங்ளுககுத 

பதை்வப்�டடல, கீழக ்ொணும் விருப்�தபதைரிவு்ள 

உதைவி்ரமொ் இருக்லொம். 

நகி்னவில ப்ொளளுங்ள, பநருக்டி நகி்ல ஒன்றில 

நீங்ள இருநதைொல, தையவு பசய்து 000. 

உங்களுடடய அநதரங்கததனடம முக்ககியமொனது.
ஆஸதைகிபரலியொவில உளள சு்ொதைொர அலலது மன நல பச்வ்ய நீங்ள �யன�டுததும்ப�ொபதைலலொம் உங்ளு்டய 

அநதைரஙததைன்ம்யப் �ொது்ொப்�தைற்ொன சடடங்ள உளளன. 

உங்ளு்டய மருததுவர், அ்றிவு்ரயொபலொச்ர், பமொழிப�யர்தது்ரப்�ொளர் அலலது மற் உடலநலத பதைொழில 

வலலுனருககு நீங்ள பசொலலும் விடயங்ள இர்சறியமொ் ்வக்ப்�டும், மறறும் உங்ளு்டய சம்மதைம் இலலொமல 

பவறு யொருடனும் இ்வ �்கிர்நதுப்ொளளப்�டமொடடொது  என�து இதைன அர்ததைம்.  

எவபரனும் ஒருவர் தீஙகுககு உட�டக கூடிய அலலது மற்வர்்ளுககு  தீங்கி்ழக்ககூடிய அரிதைொனதும் 

�ொரதூரமொனதுமொன சூழநகி்லயில, அ்னவ்ரயும் �ொது்ொப்�ொ் ்வததுப்ொளவதைற்ொ் மடடுபம, 

அநதைரங்ததைன்மககு விதைகிவிலககு இருககும். 

https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/mental-health
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தை்வல ஏடடின ஆக்ம்:   
Embrace Multicultural Mental Health 
Mental Health Australia

 � உங்ளு்டய மருததுவர் அலலது மற் உடலநலத 

பதைொழில வலலுனர்்்ளப் �ொர்ததைல

 § உங்ளதும், மறறும் உங்ள குடும்�ததைகினரதும் 

ஆபரொக்கியத்தைக ்வனிததுகப்ொளள 

மருததுவர்்ள இருக்கி்ொர்்ள, பமலும், உங்ளு்டய 

மனநலமும், ப�ொதுவொன உடலநலமும் இதைகில 

உளளடஙகும் 

 § நீங்பளொ அலலது உங்ளு்டய அன�ிறகுரிய 

ஒருவபரொ உங்ளு்டய மனநலம் அலலது 

ப�ொதுவொன உடலநலததைகி்னப் �ற்றிய 

�ிர்சசறி்ன்்ள எதைகிர்ப்ொண்டுவநதைொல, இதைற்ொன 

நடவடிக்்்யத துவஙகுவதைறகு ஏற் இடம் உங்ள 

மருததுவரொவர்.

 § உங்ளுககு எனன நடநதுப்ொண்டிருக்கி்து, மறறும் 

எது உதைவககூடும் என�்தைப் �ற்றி உங்ளு்டய 

மருததுவரொல விரிவொ்ப் ப�ச இயலும். நீங்ள 

பசய்ய விரும்புவ்தைப் �ற்றி அலலது பசய்ய 

விரும்�ொதை்தைப் �ற்றிய விருப்�தபதைரிவு்ள 

உங்ளுககு இருநதைொல, அலலது எ்தைப் �ற்றியும் 

உங்ளுககு உறுதைகியொ்த பதைரியொமல இருநது 

பமலதைகி்த தை்வல்ள உங்ளுககு பவண்டுமொனொல, 

உங்ளு்டய மருததுவருககு நீங்ள அ்தைத 

பதைரிவிக்லொம். குடும்� அங்ததைவர் ப�ொன் 

யொரொவபதைொருவ்ர உதைவிக்ொ் நீங்ள உடன 

அ்ழததும் வரலொம். 

 § மனபநொய் மருததுவர், உளவியலொளர், சமூ் பசவ்ர், 

குழுத தைகிடடம் அலலது மற் ஆட்ள ப�ொன் 

இனபனொரு உடலநலத பதைொழில வலலுனருடன 

அடுததை ்டட உதைவிக்ொ் உங்ளு்டய மருததுவர் 

உங்்ளத பதைொடர்பு�டுததைககூடும். உங்ளது 

பமொழி்யப் ப�சும் ஒருவ்ர, அலலது ஆண் அலலது 

ப�ண் ஊழியர் ஒருவ்ர நீங்ள பதைரிவு பசய்ய 

விரும்�ினொல அ்தை உங்ளு்டய மருததுவருககுத 

பதைரியப்�டுததுங்ள. உங்ளுககுத பதை்வப்�டடொல, 

சநதைகிப்புபவ்ள்்ள முன�தைகிவு பசய்ய, அலலது 

�டிவங்்ள நகிரப்� உதைவி பவண்டுபமனவும் நீங்ள 

ப்ட்லொம்.  

 § உங்ளு்டய மருததுவர் அலலது இனபனொரு 

உடலநலத பதைொழிலருடனொன சநதைகிப்புபவ்ள 

ஒன்் நீங்ள ஏற�டுததும்ப�ொது, உங்ளுககுத 

பதை்வப்�டடொல, பமொழிப�யர்தது்ரப்�ொளர் 

ஒருவர் பவண்டுபமனக ப்ட் ம்க்ொதீர்்ள – 

ஒருவ்ரபயொருவர் விளங்கிகப்ொளவ்தையும், 

அடுததைதைொ் எனன பசய்யபவண்டும் என�்தைத 

தீர்மொனிப்�்தையும் இது உங்ள இருவருககும் 

எளிதைொககும்  

 � வீடடிலும் சமூ்ததைகிலும்

 § உங்ளு்டய மனநலம் மறறும் ப�ொதுவொன 

உடலநலத்தை பமம்�டுததைகிகப்ொளளவும், நீங்ள 

எதைகிர்ப்ொண்டுவரும் எவபவொரு சவொல்ளுககு 

அலலது �ிர்சசறி்ன்ளுககுத தீர்வு ்ொண 

முயறசறிக்வும் உங்ளு்டய வீடடிலும், சமூ்ததைகிலும் 

நீங்ள பசய்யககூடிய விடயங்ளும் �லவுளளன. 

 § பநருங்கிய குடும்� அங்ததைவர் அலலது 

நண்�ர், ஆசறிரியர் அலலது சமய அலலது சமூ்ப் 

�ிரமு்ர் ப�ொன் ஒருவருடன உங்ளுககு எனன 

நடநதுப்ொண்டிருக்கி்து என�்தைப் �ற்றிப்  

ப�சுவதைன மூலம், நடநதுப்ொண்டிருப்�து எனன 

என�்தையும் அ்தைப் �ற்றிய உங்ளு்டய 

உணர்வு எனன என�்தையும் நீங்ள இனனும் 

நன்ொ் விளங்கிகப்ொளள உங்ளுககு உதைவக 

கூடியதைொயிருககும். உங்ளு்டய மன அழுததைத்தைக 

கு்்க்வும், உங்ளுககு நம்�ிக்்யூடடி 

இனபனொரு பநொக்கி்ன அளிக்வும் இது 

உதைவககூடும். 

 § நீங்ள சு்மொ் இருககும் ்ொலம் மறறும் 

சறிரமப்�டடுகப்ொண்டிருக்க கூடிய ்ொலம் ஆ்கிய 

இரண்டிலும் உங்ளுககு ம்கிழ்சசறி்யயும், 

அர்ததைத்தையும் ப்ொணரும் விடயங்்ள்ச பசய்வது 

முக்கியம். பவவபவறு ஆட்ளுககு பவவபவறு 

விடயங்ள �யனுளள்வயொ் இருககும் – இ்ச, 

ச்மயல, வி்ளயொடடு, ்்ல, நண்�ர்்ள, சமய 

நம்�ிக்், சமூ் நடவடிக்்்ள என�ன சறிலருககுப் 

�ிடிததைமொன்வயொ் இருககும்... உங்ளுககு மி் 

இன்றிய்மயொதைது எது, மறறும் உங்ளுககு எ்தை்ச 

பசய்வதைகில ம்கிழ்சசறி என�பதை முக்கியம்

 § நமது உடலும் மனமும் ஒனப்ொபடொனறு 

பதைொடர்புளள்வ. உங்ளு்டய மனநலததுடன 

உங்ளு்டய உடலநலத்தையும் �ரொமரிததுவருவது 

உங்ளு்டய ஒடடுபமொததைப் ப�ொதுநல்ன 

பமம்�டுததைகிகப்ொளள உதைவும். ஆபரொக்கியமொன 

உணவு, நகிததைகி்ர மறறும் உடற�யிறசறிப் 

�ழக்ங்்ள உருவொக்கிகப்ொளவதைகில நீங்ள 

துவஙகுவது நலலது 

 § மனநலம் மறறும் ப�ொதுவொன உடல நலம் 

ஆ்கியவற்்ப் �ற்றி பமலும் பதைரிநதுப்ொளவது 

்ொலப் ப�ொக்கில உங்ளு்டய மனநலத்தையும், 

ப�ொது நலத்தையும் பமம்�டுததைகிகப்ொளள 

உதைவககூடும் – கீழக ்ொணும் மூலவளங்்ளப் 

�யன�டுததைகி பமலதைகி்மொ்த பதைரிநதுப்ொளளுங்ள

 § வீடடிலும், சமூ்ததைகிலும் விடயங்்ள்ச பசய்து 

முயறசறிததுப் �ொர்ததை �ினனரும் நீங்ள மன 

அழுததைதபதைொடும், நலமின்றியும் இருநதைொல, 

உங்ளு்டய மருததுவர் ப�ொன் ஒருவரிடமிருநது 

உதைவி நொடுவதைற்ொன பநரமொ் இது இருக்ககூடும் 

2020-இல பவளியிடப்�டடது


