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1. சுறுசுறுப்பாக இருககவும்
உடற்பயிற்சி உங்கள் மனதுக்கும், உடலுக்கும் நல்லது. 
நீங்கள் வெளியிடங்களில உடற்பயிற்சி வ்யெதற்ககா்க 
வீட்டெிடடு வெளியய வ்ல்ல்லகாம். ஆனகால 
மற்றெர்களிடமிருந்து 1.5 மீடடர ெி்ல்கியிருக்்க யெண்டுவமன்ப்த 
நி்னெில இருததிக் வ்ககாள்ளவும். தெ்றகாமல உடற்பயிற்சி வ்யயவும். 
அததுடன நீங்கள் ம்கிழ்ந்து அனு்பெிக்்கக்கூடிய வ்யல்பகாடு்க்ளத 
யதரந்வதடுக்்கவும். அ்ெ ந்டப்பயிற்சி, டகாய-ச்சி, வமது ஓடடம், 
யயகா்ககா அல்லது உள்ளரஙகுப ்பயிற்சி ய்பகான்ற்ெ்களகா்க இருக்்க்லகாம்.

2. ஆர�பாகககிய உணவை 
உணணவும்
ஆயரகாக்்கிய உண்ெ உடவ்ககாள்ெது நமது மனம் மறறும் 
உடல ஆயரகாக்்கியததுக்கு நல்லது. ்ப்ல ெ்்கயகான ்பழங்க்ளயும், 
்ககாய்க்றசி்க்ளயும் மறறும் ்பழுபபு அரி்சி, ஓடஸ், முழுத தகானிய 
வரகாடடி்கள், ்பருபபு ெ்்க்கள் மறறும் ்பயறு ெ்்க்கள் ய்பகான்ற 
நகாரச்தது அதி்கம் உள்ள ்பி்ற உணவு்க்ளயும் நி்்றய உண்ணவும். 

்ரக்்க்ர, ஆயரகாக்்கியமற்ற வ்ககாழுபபு்கள் மறறும் உபபு அதி்கமுள்ள, 
மறறும் ்பகானங்கள் எடுததுக்வ்ககாள்ெ்தக் ்கடடுப்படுததவும். 
ஆயரகாக்்கியமற்ற தின்பண்டங்கள் உங்கள் மனநி்்ல, ஆற்றல 
அளவு்கள், வ்ரிமகானம் மறறும் தூக்்கத்த யமம்்படச வ்யயத 
யத்ெயகான ஆயரகாக்்கிய உணவு்களுக்குக் கு்்றெகான இடத்தயய 
ஆயரகாக்்கியமற்ற தின்பண்டங்கள் அளிக்்கின்றன.

3. த�பாடர்ந்து இவணப்பில் 
இருககவும் 
நமது மன ஆயரகாக்்கியததுக்குச ்மூ்கத வதகாடரபு அெ்சியமகாகும்.  
வதகா்்லய்ப்சியிய்லகா அல்லது இ்ணயம் மூ்லமகா்கயெகா 
குடும்்பததினருடனும், நண்்பர்களுடனும் வதகாடர்பில இருக்்கவும். உங்கள் 
உணரவு்க்ள உங்கள் ்மூ்கத்தச ய்ரந்த அன்பகானெர்களுடனும், 
நம்்ப்கமகானெர்களுடனும் ்ப்கிரந்து வ்ககாள்ளவும். அயதய்பகால 
உங்களுடன ்ப்கிரந்து வ்ககாள்ள அெர்களுக்கு அ்ழபபு ெிடுக்்கவும். 
உங்கள் குடும்்பததினர மறறும் நண்்பர்க்ளப ்பகாரக்்கச வ்லெ்தக் 
்கடடுப்படுததவும். அப்படி நீங்கள் வ்லெதகாயிருந்தகால, உடலரீதியகான 
இ்டவெளி்யக் ்க்டப்பிடிதது 1.5 மீடடர ெி்ல்கியிருக்்கவும். 
அததுடன நல்ல தனிப்படட சு்ககாதகாரத்தப ்பரகாமரிக்்கவும்.  
நீங்கள் உடலந்லமின்றசி இருந்தகால ்பகாரக்்கச வ்ல்ல யெண்டகாம்.

4. தெய�கி மற்றும் ெமூக 
ஊடகஙகளிடமிருந்து 
ைபிலககியபிருககவும்
வதகாடரந்து இ்ணப்பில இருக்்க ்மூ்க ஊட்கங்கள் உங்களுக்கு 
உதெக்கூடும். ஆனகால மி்க அதி்கமகான யநரம் நமக்கு மன 
அழுததத்த ஏற்படுததக்கூடும். த்கெல்க்ள அ்றசிந்திருப்பது 
நல்லதுதகான. ஆனகால அர்காங்கத்தப ய்பகான்ற நம்்ப்கமகான 
த்கெல ஆதகாரங்க்ளத வதரிவு வ்யயவும். 

5. ஒரு நவடமுவை  
ஒழுஙவகக  
கவடப்பிடிககவும்
ெழக்்கமகா்கப ்படுக்்்கக்குச வ்லலும் யநரம் மறறும் உணவு 
அருந்தும் யநரம் எனறு நிரணயிததுக் வ்ககாள்ளவும். வீடடு யெ்்ல்கள், 
மற்றெர்களுடன இ்ணந்திருததல, நீங்கள் ம்கிழ்ந்திருக்கும் 
வ்யல்பகாடு்கள், மறறும் ஓயவு யநரம் ய்பகான்ற்ெ்களுக்கு 
யநரத்த ஒதுக்குெதற்ககா்க உங்கள் நகா்ளத திடடமிடவும்.

6. உஙகள் மன 
ஆர�பாகககியதவ�யும், 
நல்ைபாழவையும் 
கணகபாணிககவும்
உங்கள் மன ஆயரகாக்்கியத்தயும், நலெகாழ்்ெயும் ்கண்்ககாணிததுக் 
வ்ககாண்டிருப்பது மி்கவும் அெ்சியமகாகும். அததுடன ்கெ்்லயுடனும், 
மன அழுததததுடனும் இருக்கும் குடும்்பததினர, நண்்பர்கள் 
மறறும் அண்்டவீடடகா்ரப ்பற்றசியும் அ்றசிந்திருப்பதும் 
நல்லது. மன்த ஒருமு்கப்படுததுெதில ்சிரமம், தூக்்கமின்ம, 
மறறும் யெத்னயகான அல்லது வ்பகாங்கிடும் உணரவு்கள் 
ய்பகான்ற்ெ ்கெனிக்்கப்பட யெண்டிய ெிஷயங்களில அடஙகும். 
்ரிப்படுததுெதற்ககான யநரம் இதுதகான என்பதறகு இ்ெ்கயள 
அ்றசிகு்றசி்களகாகும்.

7. ஆ��வை நபாடவும்
உங்களுக்கு மன அழுததயமகா, ்பதற்றயமகா ஏற்படடகால 
யகாருடனகாெது ய்பசுெதறகுப ்பயப்பட யெண்டகாம். 
நீங்கள் எப்படி உணர்கிறீர்கள் என்ப்தப ்பற்றசி நண்்பர்கள் மறறும் 
குடும்்பததினரிடம் ய்ப்வும். நீங்கள் ஒரு சு்ம என்பது ்கி்டயகாது.

உங்களுக்குப வ்பகாங்கிடும் உணரவு்கள் ஏற்படடகால, நீங்கள் 
வ்ககாயரகானகா ்ெரஸ் மன ஆயரகாக்்கிய உதெி இ்ணப்்ப  
1800 512 348 என்ற எண்ணில அ்ழதது எந்த நகாளும்,  
எந்த யநரததிலும் ்பயிற்சி வ்பற்ற ஆய்லகா்்கருடன ய்ப்்லகாம்.  
இ்லெ் வதகா்்லய்ப்சி வமகாழிவ்பயரதது்ரப்பகாளருக்கு 131 450 
என்ற எண்ணில அ்ழதது உங்களுக்குத யத்ெயகான  
வமகாழி்யக் கூ்றவும். அதன்பின வமகாழிவ்பயரதது்ரப்பகாளரிடம் 
வ்ககாயரகானகா ்ெரஸ் மன ஆயரகாக்்கிய ஆதரவு ய்்ெயுடன 
உங்களுக்கு இ்ணபபு ெழஙகுமகாறு நீங்கள் ய்கட்க்லகாம். 

நீங்கள் ந்டமு்்றயில அனு்பெிப்பது உங்கள் அன்றகாட 
ெகாழ்க்்்க்யத வதகாடரெதறகுக் ்கடினமகா்க இருந்தகால,  
உங்கள் உள்ளூர வ்பகாது மருததுெ்ரத (GP) வதகாடரபு வ்ககாள்ளவும். 

‘உங்கள் மன ஆர�ோக்ககியத்தைக ்கவனிததுக க்கோள்ளுதைல்  
– ஆஸதைகிர�லியோ’ ்வத தைழுவி எழுதைப்பட்டது.
மன ஆர�ோக்ககியம் – ஆஸதைகிர�லியோ, மோர்ச் 2020
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ஆர�பாகககியதவ�க கைனிததுக தகபாள்ளவும்


