
1 | Depression - Tamil

மனச்சோர்வு
‘மனச்சோர்வு’ என்ற சசோல்லிற்கு செவ்ெறு 

கலோசோரஙகளில் செவ்ெறு அர்்த்தஙகள் இருக்கும். 

மனச்சோர்ெவிற்கோன அ்றிகு்றிகள் மற்றும் இ்தற்கோக 

அளிக்கப்படும் சிகிச்சகள் எல்லோம் ஒ்ர மோ்திரியோன்ெ 

அல்ல. ்சோக உணர்வு, ச்பரும்்போன்மயோன ்ேர்த்திற்கு 

துயறுற்்ற ேி்லயவில் இரு்த்தல், எ்திலும் ஆர்ெ்மோ 

மகிழசசி்யோ அற்்றிரு்த்தல், குற்்ற உணர்வு அல்லது 

கு்்றெோன சுய ம்திபபு, ேி்த்தி்ர அல்லது உணெவின 

மீ்தோன ்த்ை்படும் ேோடைம், கு்்ற ெலி்ம, மற்றும் ்்போ்தோ்த 

கெனக்குெவிவு ஆகியெற்்்ற ேமக்கு்த ்்தோற்றுெவிக்கும் ஒரு 

மனேலப ்பவிரசசி்னயோக ‘மனச்சோர்வு’ என்ப்தற்கு இந்த 

ஆெண்த்தில் ச்போருள் கூ்றப்படுகி்றது. 

மனச்சோர்ெவில் கு்றிப்பவிடை ஒரு ெ்க்யோ, 

மனச்சோர்ெவிற்கோன  கு்றிப்பவிடை ஒரு கோரணி்யோ 

கி்ையோது. ஒவசெோருெரு்ைய சூழேி்லகளும், 

ெரலோறும், கலோசோரமும் செவ்ெ்றோன்தோக இருக்கும். 

மனச்சோர்ெவிற்கோன கோரணிகளும், அது நீடிக்கும் 

கோலமும் அ்தன அ்றிகு்றிகளும், அ்தற்கோன சிகிச்சயும் 

ஒவசெோருெருக்கும் செவ்ெ்றோக இருக்கும்.  

2030-ஆம் ஆண்டு ெோக்கில், ெளர்ந்த மற்றும் ெளரும் ேோடுகள் 

ஆகிய இரண்டிலு்ம மனச்சோர்வு மு்தலோெது உைல்ேலப 

்பவிரசசி்னயோக இருக்கும் எனறு ‘உலக சுகோ்தோர அ்மபபு’ 

(World Health Organisation) ம்திபபீடு சசய்துள்ளது1. 

அறிகுறிகள்: 
மனச்சோர்ெவிற்கோன அ்ையோளஙகளும், அ்றிகு்றிகளும் 

ஆளுக்கு ஆள் மோறு்பைலோம், ஆனோல், ்சோகமோன அல்லது 

ேம்்பவிக்்கயவில்லோ ஒரு உணர்்ெ இது ச்போதுெோக 

உள்ளைக்கியவிருக்கும். இந்த அ்ையோளஙகளும், 

அ்றிகு்றிகளும் ஒவசெோருெருக்கும் மோறு்படை்தோக இருக்கும், 

மற்றும் ்பல்தரப்படை ேை்த்்தப்போஙகுகள், உணர்சசிகள், 

சிந்த்னகள் மற்றும் உைல்ரீ்தியோன உணர்வுகள் ஆகியன 

இெற்்றில் உள்ளைஙகும்.  

நடத்தைப்ோங்கு

• முன்்பப ்்போல் அல்லோமல் செளி்ய சசல்லோமல் 

இரு்த்தல்

• ்ெ்ல்த்தல்த்தில்/்போைசோ்லயவில் அலுெல்க்ளப 

பூர்்த்தி சசய்யோமல் இரு்த்தல் 

• சேருஙகிய குடும்்ப்த்தினர் மற்றும் ேண்்பர்களிைமிருநது 

ெவிலகிப்்போ்தல்

• மது மற்றும் அ்ம்தியூடடு மருநதுக்ளச சோர்ந்திரு்த்தல்

• ெழ்மயோகச சசய்து மகிழவுறும் ேைெடிக்்கக்ளச 

சசய்யோமலிரு்த்தல்

• கென்த்்தக் குெவிப்ப்தில் சிரமம்

9-11 Napier Close
Deakin, ACT 2600

T +61 2 6285 3100 
E multicultural@mhaustralia.org
embracementalhealth.org.au

சிநதை்னகள்

• ‘ேோன ்்தோல்ெவியுற்்ற ஒரு ஆள்’

• ‘்தெறு எனனு்ையது’

• ‘ேல்லது எதுவும் எனக்கு ேைக்கப்்போெ்தில்்ல.’

• ‘ேோன ஒரு செகும்தியற்்ற ஆள்.’

• ‘ெோழக்்க ெோழ்த ்தகு்தியற்்றது.’

• ‘ேோன இல்லோெவிடைோல் மற்்றெர்களுக்கு இனனும் ேல்லது.’

உணர்சசிகள்

• சமோளிக்க இயலோ்ம

• குற்்ற உணர்வு

• சிடுசிடுபபு

• ெவிரக்்தியுற்்ற ேி்ல

• ேம்்பவிக்்கயவின்ம

• மகிழசசியவின்ம

• முடிசெடுக்க இயலோ்ம

• ஏமோற்்றம்

• துயருற்்ற ேி்ல

• ்சோகம்

உடல் உணர்சசிகள்

• எப்்போதும் க்ளபபு

• ெலுெவின்ம

• ்ேோயுற்்ற ச்தோய்ந்த ேி்ல

• ்த்லெலிகள் மற்றும் ்த்ச ்ேோவுகள் 

• குைல் புரடைல்

• ேி்த்தி்ரப ்பவிரசசி்னகள்

• உணெவின மீ்தோன ஆர்ெ இழபபு அல்லது மோற்்றம்

• கணிசமோன எ்ைக் கு்்றவு அல்லது எ்ைக் கூைல்

ேம் அ்னெருக்கும் இந்த அ்றிகு்றிகள் அவெப்்போது 

ஏற்்படும், மற்றும் மனச்சோர்ெவிற்கு ஆளோகும் 

ஒவசெோருெருக்கும் இந்த அ்றிகு்றிகள் அ்ன்ததும் 

இருக்கோது. மி்தமோன ேி்ல மு்தல் தீெவிரமோன மனச்சோர்வு 

ெ்ர மனச்சோர்ெவிற்கோன அ்றிகு்றிகள் மோறு்பைலோம். 

ஒரு ேோளில் ச்பரும்்போன்மயோன ்ேர்த்திற்கு – 

ஒவசெோரு ேோளும் – இரண்டு ெோரஙகளுக்கு ்மலோக 

மன்சோர்வு அ்றிகு்றிகளுக்கு நீஙகள் ஆட்படைோல், அல்லது 

உஙகளுக்கிருக்கும் உணர்சசிகளில் எ்்தப ்பற்்றியோெது 

நீஙகள் கெ்லப்படைோல், உஙகளு்ைய மரு்ததுெரிைமிருநது 

நீஙகள் உ்தெவி ேோடுெது ேல்லது. 



2 | Depression - Tamil

1 World Health Organisation. (2008). The global burden of disease: 2004 update.

கோரணிகள்: 
மனச்சோர்வு என்பது சிக்கல் மிக்கச்தோரு 

ேி்லயோகும், ்மலும் இ்தன கோரணிகள் முற்்றிலுமோக 

ெவிளஙகிக்சகோள்ளப்பைோ்த்ெயோக இருக்கின்றன. 

இருப்பவினும், ்பல்்ெறு்படை ்பஙகளிபபுக் கூறுகள் 

மனச்சோர்ெவிற்கு ெழிெகுக்கக்கூடும். இெற்்றில் உயவிரியல் 

கூறுகள் (உ்தோரணமோக: மர்பவியல் கூறுகள் அல்லது 

உைல்ரீ்தியோன சுகவீனம் அல்லது கோய்த்திற்கு ஆளோன 

அனு்பெம்), மற்றும் உளெவியல் அல்லது சமூகக் கூறுகள் 

(முந்திய கோல்த்தில் குழந்்தப ்பருெ்த்தில் ஏற்்படை 

அனு்பெஙகள், ்ெ்லயவின்ம, மற்்றெர்களது உயவிரிழபபு, 

அல்லது கர்ப்பம், புலபச்பயர்வுகள், குடும்்ப இைபச்பயர்சசி, 

மற்றும் ்தனி்ம ்்போன்ற ெோழக்்க்ய மோற்்றிய்மக்கும் 

ேிகழவுகள்) உள்ளைஙகக்கூடும். நீண்ை ேோடகளோக 

இருநதுெரும் அல்லது இரு்தய ்ேோய் ்்போன்ற உயவிருக்கு 

ஆ்ப்தது ெவி்ளெவிக்கும் ்ேோய்கள், முதுகு ெலி, புற்று்ேோய் 

்்போன்ற ்ேோய்கள் இருப்பது மனச்சோர்வு ஏற்்படுெ்தற்கோன 

அ்திகரி்த்த ஆ்ப்ததுைன சம்்பந்தப்படை்ெயோக இருநதுள்ளது.  

உதைவி ப்றல்: 
ஒவசெோருெரும் ெவி்த்தியோசமோனெர்கள், மற்றும் 

மனச்சோர்ெவிற்குச சிகிச்சயளிப்ப்தற்சகசன 

ேிரூ்பணமோன ெழி எனறு ஏதும் இல்்ல. உஙகளு்ைய 

ேி்ல, சூழல்கள், ்்த்ெகள் மற்றும் ெவிருப்பஙகள் 

ஆகியெற்்றிற்்கற்்ப சிகிச்ச்ய ெடிெ்மக்க்ெண்டிய 

்்த்ெ இருக்கி்றது. ்ப்தற்்றம் அல்லது மனச்சோர்வு உள்ள 

ச்பரும்்போன்மயோ்னோர் ்பவினெரும் ஒனறு அல்லது அ்தற்கு 

்மற்்படை கல்ெயவின மூலம் ்பயனுறுகின்றனர்:     

• ெோழக்்கப்போணி மோற்்றஙகள் மற்றும் சமூக ஆ்தரவு்தெவி

• உளெவியல் ரீ்தியோன அல்லது ‘கலநது்ரயோைல்’ மூலமோன 

சிகிச்சகள்’ (‘talking’ therapies)

• மருநதுகள் மூலமோன சிகிச்சகள்

கலநது்ரயோைல் மூலமோன சிகிச்சகளும், மருநதுகள் 

மூலமோன சிகிச்சகளும் மனச்சோர்ெவிற்கோன ச்போது 

சிகிச்ச அணுகுமு்்றகளில் உள்ளைஙகும். 

கலநது்ரயோடல் மூலமோன  
சிகிச்சகள் (Talking therapies)

கெ்லக்ள ஏற்்படு்த்தெல்லப ்பவிரசசி்னகள் அல்லது 

சிக்கல்க்ளப ்பற்்றி ்பயவிற்சி ச்பற்்ற ச்தோழில்ரீ்தி 

ெல்லுனர் ஒருெருைன ேம்்பவிக்்க்யோடு மனம் ெவிடடுப 

்்பசுெது ‘கலநது்ரயோைல் சிகிச்சக’ளில் உள்ளைஙகும். 

அ்றிவு்ரயோ்லோச்ண, உளெவியல் சிகிச்ச ஆகியன 

கலநது்ரயோைல் சிகிச்சகளில் உள்ளைஙகும் 

ெ்ககளோகும், மற்றும் உஙகளுக்குப ்பயனளிப்ப்தோக 

உஙகளுக்கு்த ்்தோன்றக்கூடிய அணுகுமு்்ற எது என்ப்்தப 

்பற்்றி உஙகளு்ைய மரு்ததுெரோல் உஙகளுக்கு அ்றிவு்ரக்க 

இயலும். 

மருநதுகள் 

‘மனச்சோர்வுப ்்போக்கி’ (antidepressant) மருநதுக்ள 

உடசகோள்ெது மன்சோர்ெவிற்கோன இனசனோரு சிகிச்ச்த 

ச்தரிெோகும். இந்த மருநதுக்ள மடடும் ்தனி்ய 

உடசகோள்ளலோம், அல்லது ‘கலநது்ரயோைல் சிகிச்ச’்யோடு 

்சர்்தது இெற்்்ற உடசகோள்ளலோம். 

்பலெவி்தமோன மனச்சோர்வுப ்்போக்கிகள் உள்ளன, ஆக்ெ 

உஙகளுக்கு மிகவும் ஏற்்ற மருநது எது என்ப்்தப ்பற்்றி 

நீஙகள் உஙகளு்ைய மரு்ததுெருைன ்்பசலோம். ஒரு 

மருநது சசயல்்பைோெவிடைோல், உஙகளுக்கு இனசனோரு 

மருநது ்பரிநது்ரக்கப்பைலோம். உஙகளு்ைய மருநதுெரோல் 

்பரிநது்ரக்கப்படும் கோலம் முடியும் ெ்ர நீஙகள் மருந்்த 

உடசகோள்ள ்ெண்டியது முக்கியம். 

மனச்சோர்வு ்்போக்கிக்ள உடசகோள்ெ்தனோல் ்பக்க 

ெவி்ளவுகள் ஏற்்பைக்கூடும். உ்தெவி ேோடும் சமய்த்தில், 

சிகிச்சக்ளப ்பற்்றியும், ்பக்க ெவி்ளவுக்ளப ்பற்்றியும், 

எப்்போது உஙகளு்ைய ேி்லயவில் முன்னற்்றம் ஏற்்பை்த 

துெஙகும் என்ப்்தப ்பற்்றியும் நீஙகள் ெவினோெலோம். 

உஙகளுக்கு மனச்சோர்வு இருக்கி்றது எனறு நீஙகள் 

ேி்ன்த்தோல், உஙகளுக்கு மிகவும் ஏற்்ற சிகிச்ச எது 

என்ப்்தப ்பற்்றிக் கலநது்ரயோை உஙகளு்ைய மரு்ததுெர் 

அல்லது ்பரோமரிபபு ெழஙகுேருைன நீஙகள் ்்பச்ெண்டியது 

முக்கியம்.  

உங்களுக்கு இப்்ோது உதைவி 
்தை்வப்டடோல்

எெ்ரனும் ஒருெர் ்தனக்்கோ, மற்்றெர்களுக்்கோ தீஙகு 

இ்ழக்கக்கூடும் எனறு நீஙகள் ேி்ன்த்தோல், அெசர 

உ்தெவி்ய ேோடுஙகள்.

அவசரகோல ்ச்வக்ை அ்ையுங்கள்

‘மூனறு பூஜயம்’ (000) என்ற இலக்க்த்தி்ன அ்ழயுஙகள்

‘உயிர்கோபபு இ்ணப’(Lifeline)்ி்ன அ்ையுங்கள்

13 11 14 – ஐ அ்ழயுஙகள்

இநதைத தைகவல் ஏடடி்னப ்றறி:

இந்த்த ்தகெல் ஏைோனது ‘health UK’ -யவின ெ்ல்த்தல்த்தில் 

செளியவிைப்படடுள்ள இ்்தப ்்போன்ற ஒரு ஆெண்த்திலிருநது  

்தழுெப்படைது. இ்தன மூல்த்தி்ன 

https://www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/d/depression 
எனும் ெ்ல்த்தலப ்பக்க்த்தில் கோணலோம். 

மற்்ற மூலஙகளில் உள்ளைஙகுெது:   

https://www.beyondblue.org.au/get-support/who-can-assist

Embrace Multicultural Mental Health’s CALD Mental Health 

Consumer மற்றும் ‘்பரோமரிப்போளர் குழு’ அகியெற்்றின 

அஙக்த்தெர்களிைமிருநது ச்ப்றப்படை கரு்ததுக்கள்/

்தகெல்க்ள இந்த்த ்தகெல் ஏடு உள்ளைக்கியுள்ளது. 

்தகெல் ஏடடின ஆக்கம்: 

Embrace Multicultural Mental Health 

Mental Health Australia

2020-இல் செளியவிைப்படைது


