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அடிமையாதலும் நலவாழ்வும் 

அடிமையாதல் 

அடிமையாதல் என்பது, மூமைமயப் அடிமையாதலுக்கு உட்பட்டு பபாராடும்பபாது பாதிக்கக் 
கூடிய, ஒரு சிக்கலான ப ாய். ஒரு ைனிதன் ைனவலிமை குமைந்து அதிக அைவு ைன 
பாதிப்புக்கு உள்ைாகும் பபாது ைன அழுத்தத்திற்கு உள்ைாகிைான். அப்பபாழுது, உடனடியாக 
ைன அழுத்தத்திலிருந்து விடுபட சில பபாருள்கமைபயா அல்லது சில தவைான 
வழிமுமைகமைபயா  ாடுகிைான். சான்ைாக, ைதுபானங்கள், சில ைருந்துப் பபாருள்கமைத் 
தவைாகவும், முமையற்ை வமகயில் பயன்படுத்துதல்,  டத்மதயில் ைாற்ைத்மத 
விமைவிக்கக் கூடிய சூதாட்டம், வடீிபயா விமையாட்டுகள் விமையாடுதல், அைவுக்கு 
அதிகைான பவமல, உணவு உண்ணுதல் ைற்றும் பாலுணர்வு  ாட்டம் பபான்ை 
பசயல்பாடுகள் ஒருவரது சிந்திக்கும் திைன் அல்லது மூமையின் பசயல்திைமனப் 
பாதிக்கிைது. பதாடர்ச்சியான, ைீைமுடியாத அைவிற்கு இப்பபாருள்கமை  ீண்ட காலத்திற்குத் 
பதாடர்ந்து பயன்படுத்தும்பபாது அடிமையாதல் என்னும்  ிமல ஏற்படுகிைது. 

    குைிப்பிட்ட ஒரு பசயமல ைீண்டும், ைீண்டும் பசய்யத் தூண்டும் இவ்வமக  ிகழ்வுக்கு 
அடிமையாதல் என்று பபயர். இந்த அடிமையாதல் பண்பு ஒருவமன ஆட்பகாண்டால் 
அவனுமடய சுகவாழ்வுக்கும், உடல்  லத்திற்கும், ைன லத்திற்கும், சமுதாய வாழ்விற்கும், 
பகடு விமைவிக்கும். 

     ைருத்துவரின் தகுந்த ஆபலாசமன இல்லாைல் அதிக அைவு ஆல்கஹால் ைற்றும் 
ைருந்துப் பபாருள்கமைப் பயன்படுத்தும் பபாழுது பபரும்பாலும் ைனிதனுக்கு அடிமையாதல் 
ஏற்படுகிைது. இதனால், ஒருவனது ைத்திய  ரம்பு ைண்டலம், கல்லீரல், ைண்ணரீல், சிறு ீரகம் 
ைற்றும் இதயம் உள்ைிட்ட முக்கிய உறுப்புகள் பாதிக்கப்படுவபதாடு இறுதியில் 
அடிமையாகித் ைீைாத் துன்பத்திற்கு உள்ைாகிைான். 

    அடிமையாதல் என்பது  ீண்டகால ப ாயாக இருப்பதால், அதிலிருந்து விடுப்பட்டாலும் 
குைிப்பிட்ட காலத்திற்குப் பிைகு ைீண்டும் அவன் அடிமையாதலுக்கு வாய்ப்பு உள்ைது. 
அடிமையாதல் மூமையின் தூண்டுதல், துலங்கல் பணிகமைப் பாதிக்கிைது. ைனிதன் 
இவ்வமக அடிமையாதலுக்கு உட்பட்டு பபாராடும்பபாது அவனது பசயல்கமைக்கட்டுப்படுத்த 
இயலாைலும்,  டத்மதக் குைித்து சரியான முடிவுகமை எடுக்க இயலாைலும் தடுைாற்ைம் 
ஏற்படுகிைது. இதனால் அந் பர் எதிர்ைமையான முடிவுகமைபயா அல்லது ஆபத்தான 
முடிவுகமைபயா சந்திக்க ப ரிடுகிைது. அடிமையாதலுக்குப் பல தனி பர் காரணங்களும், 
சமுதாயக் காரணங்களும் உள்ைன. சிலர் ைன அதிர்ச்சி, உணர்வுகைின் பாதிப்புகைால் 
அடிமையாகின்ைனர். சிலர் ஒத்த வயதுமடயவர்கைின் கட்டாயப்படுத்தலாலும், முமையற்ை 
பழக்க வழக்கங்கைாலும் அடிமையாதலுக்கு உட்படுகின்ைனர். அடிமையாதல் என்பது 
கீழ்க்காண் இரு வழிகமைச் சார்ந்தது. 

பபாருள் சார்ந்த அடிமையாதல்: இந்த வமகயான அடிமையாதல் பின்வரும் பபாருள்கைில் 
ஏபதனும் ஒன்மை உள்ைடக்கியதாக இருக்கும். 
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 புமகயிமல 
 ஆல்கஹால் 
 பபாமத ைருந்துகள் (ைருந்துவரின் ஆபலாசமனயின்ைி  ாபை பயன்படுத்துதல். சட்ட 

விபராதைான ைருந்துப் பபாருள்கள். எ.கா: LSD, ஆம்ஃபடீ்டாமைன்கள்) 
 பரிந்துமரக்கப்பட்ட ைருந்துகள் (ைருந்துகைின் முமையற்ை பயன்பாடு. எ.கா: தூக்க 

ைாத்திமர ைற்றும் வலி  ிவாரணிகள்) 

நடத்மதச் சார்ந்த அடிமையாதல்: 

   இவ்வமகயான அடிமையாதல் கீழ்க்காணும் பசயல்கைில் அைவுக் கதிகைாக 
ஈடுபாடுமடயவர்கமை உள்ைடக்கியது. 

 சூதாட்டம் 
 உண்ணுதல் 
 இனணயதைம் 
 வடீிபயா விமையாட்டுகள் 
 கடின பவமல 
 பாலுணர்வு 

2.1.1 ைது அருந்துதல் 

ைதுவுக்கு அடிமயனவர் ஆல்கஹாமலச் சார்ந்துள்ைார். ைதுவிற்கு அடிமையானவர் ைது 
அருந்துதலில் அைவுக்கதிகைான ஆர்வம் உமடயவராக அதாவது அவரது உடல் 
ஏற்றுக்பகாள்ளும் அைமவ ைீைி குடிப்பவராக இருப்பார். இது, ைதுவின்ைி அவரால் இயங்க 
இயலாத  ிமல ஏற்படுத்தும். பபரும்பாலனவர்கைில் ைது அருந்துதல் ஒத்த 
வயதுமடயவர்கைின்  ட்பில் துவங்கி இறுதியில் அைவுக்கதிகைான ைதுப்பழக்கத்திற்கு 
உள்ைாகி பின்னர் தீவிர உடல் லப் பாதிப்பிற்கும், ைன லப் பாதிப்பிற்கும் வழிவகுக்கிைது. 

பரீ், ஒயின் பபான்ை ைதுபானங்கைில் காணப்படும் பபாமததரும்,  ச்சுத்தன்மை வாய்ந்த 
பபாருள் எத்தில் ஆல்கஹால் (C2H5OH எத்தனால்) ஆகும். ஈஸ்ட் என்ை நுண்ணியிரியினால் 
(ஒரு பசல் பூஞ்மச) சர்க்கமர ைற்றும் ஸ்டார்ச்சு பபாருள்கள் ப ாதிக்கப்படுவதினால்) 
ஆல்கஹால் தயாரிக்கப்படுகிைது. இது, ைத்திய  ரம்பு ைண்டலத்மதப் பாதித்து, பசார்மவ 
ஏற்படுத்துகிைது. 

அடிமையாதல் சுழற்சி 
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ைதுவுக்கு அடிமையானவர்களின் சில அறிகுறிகள்:  

     தனியாக ைது அருந்துதல், இரகசியைாக ைது அருந்துதல், ப ரம் காலம் அைியாைல் 
சுய ிமனவின்ைி இருத்தல், குடிக்க இயலாத  ிமல ஏற்படும் பபாது கூச்சலிடுதல், 
விரும்பத்தகாத  ிகழ்வுகைில் ஈடுபடுதல், ஆல்கஹாமல ைமைத்து மவத்தல், பவகைாக 
ஆல்கஹால் முழுவதும் அருந்துதல், ைது அருந்திய உணர்மவ அனுபவிக்க அதிக அைவில் 
ைது அருந்துதல், ைது அருந்தாத பபாது அபசௌகர்யைாக உணர்தல், குைட்டல், வியர்த்தல் 
அல்லது உடலில்  டுக்கம் ஏற்படுதல். ைதுவுக்கு அடிமையானவர்கைின் பிரச்சமனகள் 
அவரது பவைித் பதாற்ைத்பதாடு ைட்டுைல்லாைல் உடல் ரீதியாகவும், ைனரீதியாகவும், 
சமூகரீதியாகவும் பாதிப்பிற்குள்ைாகின்ைார். 

ைனரீதியாக இது ைனச்பசார்வு, ைன அழுத்தம் ைற்றும் தற்பகாமல எண்ணங்கள் பதான்ைக் 
காரணைாகிைது. இதன் விமைவாக பழக்கவழக்க ைாற்ைம், சமூக ைாற்ைம் பபான்ைமவ 
ஏற்படுகிைது. இதனால் பவமலயில் தவறு இமழத்தல், சிைார்கைிடம் தவைாக  டத்தல், 
குடும்ப உறுப்பினர்கமை அடித்தல், அண்மட அயலாருடன் சண்மட, உடல் பலவனீைானதன் 
காரணைாக விபத்துகள் ஏற்படுதல் பபான்ை விமைவுகள் ப ர்கிைது. 

    பசார்வு, ைைதி, கண்தமசகள் பலவனீைாதல், வயிறு சம்பந்ைான ப ாய்கள், கமணயம் 
சிமதவமடதல், உயர் இரத்த அழுத்தம், இதயம் பசயலிழத்தல், பக்கவாதம், சர்க்கமர 
வியாதி, புற்று ப ாய், கல்லீரல் அழற்சி பபான்ைமவ ைது அருந்துவதினால் ஏற்படும் உடல் 
ரீதயான பாதிப்புகைாகும். 

கல்லீரல் அழற்சி 

    கல்லீரல் அழற்சி ஏற்படுவதற்கான ஒரு முக்கியக் காரணம் ைது அருந்துதல் ஆகும். 
கல்லீரம் வகீ்கம் அமடதல் இதன் முதல் அைிகுைியாகும். இந் ிமல அதிகரிக்க, அதிகரிக்க 
கல்லீரல் திசுக்கள் பாதிப்பமடந்து இறுதியாகக் கல்லீரல் அழற்சி ஏற்படுகிைது. 
ஆபராக்கியைான கல்லீரல்தான் இழந்த பசயல்கமை ைீண்டும் உற்பத்தி பசய்யும் திைன் 
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பபற்ைது. ஆனால், கல்லீரல் அழற்சியினால் பாதிக்கப்பட்ட கல்லீரலால் இழந்த பசல்கமைப் 
புதுப்பிக்க முடிவதில்மல. 

உலகம் முழுவதிலும் ஆண்டு ஒன்றுக்கு கல்லீரல் அழற்சியினால் ஏறக்குமறய 27,000 
இறப்புகள் நிகழ்கின்றன. பல வருடங்களாகத் ததாடர்ந்து ைது அருந்துவது கல்லீரமலக் 
கடுமையாக பாதிக்கும். ைற்றக் காரணங்களால் உண்டாகும் கல்லீரல் அழற்சிமய விட 
ைது அருந்துவதால் ஏற்படும் கல்லீரல் அழற்சியினால் அதிக இறப்புகள் நிகழ்கின்றது. 

ைது அடிமையாதமலத் தடுத்தல், சிகிச்மச அளித்தல் 

ைது அடிமையாதமலத் பதாடக்க  ிமலயிபலபய தடுக்க  டவடிக்மக எடுத்தல். 

 ைதுவினால் ஏற்படும் ையக்கம், கல்லீரல் பாதிப்பு ைற்றும் ைரணம் ஏற்படுதல் பபான்ை 
தீயவிமைவுகள் குைித்த விழிப்புணர்மவ ைக்களுக்கு ஏற்படுத்துதல். 

 பசாம்பலினாலும், பவமலயால் ஏற்படும் அழுத்தத்தினாலும் ைதுப்பழக்கம் 
உண்டானால், பசாம்பமலயும், பவமலயின் தன்மைமயயும் ைாற்ைிக் பகாள்ை 
பவண்டும். 

 பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தங்கள் வாழ்க்மக முமைமய ைாற்ைிக்பகாள்ை உைவியல் 
ைருத்துவம் (Psychotherapy) உதவுகிைது. 

 ைது அடிமையாதலில் இருந்து விடுபடும் வழிமுமைகள் பற்ைி பபற்பைார், 
ஆசிரியர்களுக்கு தகுந்த பயிற்சி அைித்து, அவர்கள் மூலைாக ப ாயாைிகமை ைீட்டல். 

 ைருந்து மூலைாக ப ாயாைிகளுக்குச் சிகிச்மச அைிக்கலாம். பபன்பசாமட 
பயாஸ்மபன், மவட்டைின் B. ைனச்பசார்வு  ீக்கும் ைருந்தான பிபனாதபயாசின் 
ஆகியமவ ைதுப்பழக்ககத்திலிருந்து விடுபட பயன்படுத்தப்படும் சில ைருந்துகைாகும். 

 ைதுவினால் பாதிக்கப்பட்ட சமுதாய ைக்கமைத் தன்னார்வத் பதாண்டு  ிறுவனங்கள் 
பபாறுபபடுத்து இப்பழக்கத்திலிருந்து ைீட்க முயற்சி பசய்யலாம். 

பீடி, சிகதரட் புமகத்தல் 

   புமகயிமலயில் காணப்படும் ைிக முக்கியைான அடிமையாக்கும் பபாருள்  ிக்பகாட்டின். 
இது இந்தியாவின் தீராத சில ப ாய்களுக்கும், இயலாத தன்மைக்கும், இைப்புக்கும் 
காரணைாகிைது. புமகப்பதும், புமகயிமல பைல்லுவதும் பபரும்பான்மையான  ாடுகைில் 
சட்டத்திற்குப் புைம்பானது. 

நுமரயீரலில் ஏற்படும் விமளவுகள் 

புமகபிடித்தல்  ைது சுவாசப் பாமதயின், மூச்சுக் குழலின் (Trachea) பைற்பகுதியில் 
காணப்படும் சிலியா என்ை பைல்லிய இமழகமை அழிக்கின்ைன. இந்தச் சிலியாக்கள் 
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காற்ைின் மூலைாக நுமரயீரலுக்குள் வரும் ப ாய்க் கிருைிகள், தூசிகள், புமககள் உடலுக்குக் 
பகடு விமைவிக்கும் பவதிப்பபாருள்கள் உட்பசல்வமதத் தடுத்து அதன்மூலம் 
ப ாய்க்கிருைிகள் பதாற்றுதல், இருைல், நுமரயீரல் புற்றுப ாய்கள் ஆகிய பாதிப்புகைிலிருந்து 
உடமலப் பாதுகாக்கும். புமகபிடிப்பதால் நுமரயீரலில் உள்ை காற்றுச் சிற்ைமைகள் (alveoli) 
 ிரந்தரைாக அழிந்து, சுவாசித்தல் கடினைாகிைது.  

தசரிைான ைண்டலத்தில் ஏற்படும் விமளவுகள் 

    புமகப்பிடித்தல் இமரப்மபயில் எரிச்சமல உண்டாக்குகின்ைது. இமரப்மபயில் புண் 
குணைாவமதத் தாைதப்படுத்துகிைது. குபரானின் ப ாயின் விமைவுகமை அதிகப்படுத்துகிைது. 
பித்தப்மபயில் பித்தக்கற்கமை உண்டாக்குகின்ைது. கல்லீரல் பாதிப்பு, இமரப்மபப் புற்றுப ாய் 
உண்டாவதற்கும் காரணைாகிைது. 

புமகப்பிடிப்பதினால் ஏற்படும் ைற்ற விமளவுகள் கால்கள் 

புமகப்பிடித்தல் கால்களுக்குச் பசல்லும் இரத்தக்குழாய்கமைப் பாதித்துக் கால்கைில் 
 ிரந்தரைாக  ீங்காத வலிமய ஏற்படுத்துகிைது. 

கண்கள் 

    கண்களுக்குச் பசல்லும் ைிக நுண்ணிய தந்துகிக் குழாய்கள் புமகத்தலினால் 
பாதிக்கப்படுகிைது. 

    இது கண்ணில் பசந் ிைத்மதயும்  மைச்சமலயும் ஏற்படுத்துகிைது. அதிகைாகப் 
புமகபிடித்தலால் கண் சீர்பகடும், கண் பார்மவ இழப்பும் ஏற்படும். 

ததால் 

    புமகப்பவர்கைின் பதால் பவண்டிய அைவு ஆக்ஸிஜமனப் பபைாததினால் தன் 
வைத்தன்மைமய இழந்து விடுகின்ைது. ஒபர வயதுமடய புமகக்காதவர்கமைவிட 
புமகப்பவர்கள் ஐந்து ஆண்டு அதிக முதுமைத் பதாற்ைத்பதாடு காணப்படுகிைார்கள். பதால் 
தனது ஒைிரும் தன்மைமய இழந்து ைஞ்சள் கலந்த சாம்பல்  ிைத்தில் பதாற்ைைைிக்கும். 
ைீள்சக்தி பகாண்ட பதால் பவகுவிமரயில் சுருக்கங்கமைத் பதாற்றுவிக்கும் 

எலும்புகள் 

புமகப்பிடித்தல், எலும்புகள் பைன்மையாவமத (Osteroporosis) விமரவுபடுத்துகிைது. 

புற்றுதநாய் 
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   புமகப்பிடிப்பதினால் நுமரயீரலிலும், குரல்வமையிலும், வாய்க்குழியிலும், 
பதாண்மடயிலும், உணவுக்குழலிலும் சிறு ீர்ப்மபயிலும் புற்றுப ாய் பதான்றுகிைது. 
புற்றுப ாய்களுக்குக் காரணைான 60க்கும் பைற்பட்ட பவதிப்பபாருள்கள் புமகயிமலயில் 
காணப்படுகின்ைன. நுமரயீரல் புற்றுப ாயில் ஏற்படும் இைப்பிற்குப் புமகத்தல் தான் 
காரணைாகிைது. 

இனப்தபருக்க ைண்டலத்தில் ஏற்படும் விமளவுகள்  

புமகத்தல் ஆண்கள், பபண்கைிடத்தில் ைலட்டுத் தன்மைமய ஏற்படுத்துகிைது. 

புமகப்பிடிப்பதால் இதயத்திற்கு ஏற்படும் விமளவுகள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தபண்களுக்கு 

புமகயினால் ைாரமடப்பு, உயர் இரத்த அழுத்தம், இதய – இரத்தக்குழாய் 
சம்பந்தப்பட்ட ப ாய்களும் அதமனத் பதாடரந்து ைரணமும் ஏற்படுகிைது 
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புமக, பபண்கைின் இனப்பபருக்க ஹார்பைானான ஈஸ்ட்பராஜிமன  ிமலகுமலய 
மவக்கிைது. எனபவ, இனப்பபருக்க உறுப்புக்குச் பசல்லும் இரத்தத்தின் அைமவக் 
குமைக்கிைது. அண்ட ாைம் (பபபலாபியன்) குழல்கைில் ப ாய்த் பதாற்று ஏற்பட்டு அண்ட 
உற்பத்தி பாதிக்கப்படுகிைது. புமகபிடித்தல் கருச்சிமதவுக்குக் காரணைாகிைது. புமகபிடித்தல் 
கருச்சிமதவுக்குக்காரணைாகிைது. புமகபிடித்தல் பபண்கள் முதுமை அமடவமத 
விமரவுபடுத்தி, இைம்வயதிபலபய ைாதவிலக்மக (Menopause)  ிரந்தரைாக  ிறுத்தி விடுகிைது. 
கருவுற்ை தாய் புமகக்கும்பபாது கருவிலுள்ை குழந்மதயின் வைர்ச்சி தமடபடுகிைது. 
இதனால், குழந்மதயின் மூமை வைர்ச்சி தமடபட்டு அவர்கைின் அைிவுத்திைன் குமைகிைது. 
தாய் புமகக்காைல் புமகப்பவர்களுக்கு அருகில் இருந்தால்கூட பைற்கூைிய  ிகழ்வுகள் 
 ிகழ்கின்ைன. பைலும், கருசிமதவு, முழுமையான வைர்ச்சியற்ை குழந்மதப் பிைப்பு ஏற்பட 
வாய்ப்பு உண்டாகிைது. 

ஆண்களில் 

புமகத்தலினால் ஆண் இனப்பபருக்க உறுப்பு ைண்டலத்மதப் பல வழிகைில் பாதிக்கிைது. 
பைலும் ஆண்கைில் அதிகைவு ஆண்மைக் குமைவாடு ஏற்பட வாய்ப்புண்டு. 

ைருத்மதத் தவறாகப் பயன்படுத்துதல்  

ஒருவரின் ைன ிமல அல்லது ஒரு பவதிப்பபாருள் ைருத்துவரின் பரிந்துமரயின்ைி 
விற்கப்படுைானால் அமவ பபாமத ைருந்துகள் அல்லது பபாமதப் பபாருள்கள் எனப்படும். 
பதாடர்ந்து அைவுக்கு அதிகைாகக் குைிப்பிட்ட ைருந்மதப் பயன்படுத்துதல்  ம்முமடய 
 டு ரம்பு ைண்டலத்தில் சீர்பகட்மட விமைவிக்கிைது. 

எ.கா: ஹரீாயின், பகாமகன், ஒப்பியம்  

ைருந்மதத் தவறாகப் பயன்படுத்துவதினால் ஏற்படும் தீய விமளவுகள்: 

உடல்  லக் குமைபாடு, பள்ைி, கல்லூரிகளுக்குச் பசல்லாதிருத்தல், கைவு, கற்பழிப்பு, 
பகாமலகைில் சம்பந்தப்படல். 

ைருந்மதத் தவறாகப் பயன்படுத்துவதினால் ஏற்படும் அறிகுறிகள் 

 ைன  ிமல,  டத்மதயில் திடீர்ைாற்ைம் 
 பதாடர்ந்த தூக்கம் அல்லது தூக்கைின்மை ைாைி ைாைி ஏற்படுதல். 
 உடல் வலி, வாந்தி உணர்வு, பசார்வு 
 பவமல, படிப்பில்  ாட்டைின்மை 
 பபாய் கூறுதல், பணம் திருடுதல் 
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தபாமதப்தபாருள் தடுப்புச் சட்டத்தின் படி கீழ்க்காண் தசயல்பாடுகள் தண்டமனக்குரிய 
குற்றங்கள் ஆகும் 

 சிைிதைபவனும் பபாமதப்பபாருமை மவத்திருத்தல். 
 அங்கீகாரம் இல்லாைல் பபாமதச் பசடிகமை வைர்த்தல் 
 பபாமதப்பபாருள்கமை  ம் இடங்கைில் பதுக்கி மவத்தல், விற்ைல் ைற்றும் 

பயன்படுத்தல். 
 பபாமதப்பபாருள்கமை ைமைமுகைாக உற்பத்தி பசய்தல் ைற்றும் கடத்துதல் 
 பபாமதப்பபாருள்கமைக் கடத்துதல் ஒரு விடுவிக்க முடியாத குற்ைம். அதற்கு 20 

ஆண்டுகள் சிமைத் தண்டமனயும், ரூபாய் 2 இலட்சம் வமர அபராதமும் 
விதிக்கப்படலாம். 

 பைற்கூைிய குற்ைங்கைில் ஈடுபட்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் ைரண தண்டமன கூட 
வழங்கப்படலாம். 
 
 

 

 

 

 

 

அடிமையாதலுக்கான சிகிச்மச முமறகள் 

ைது அருந்துதமலயும், ைருந்மதத் தவைாகப் பயன்படுத்துவமதயும் தடுக்க 
 டவடிக்மககமைக் மகயாை பவண்டும். பபாமதப்பழக்கத்திற்கு அடிமையற்ை  ிமல என்பது 
முழுமையாகப் பபாமதப்பழக்கத்திற்கு ஆைாகாத அல்லது பபாமதப்பழக்கத்திலிருந்து 
முற்ைிலும் விடுபடும்  ிமலயாகும். ைது அருந்துதமலயும், ைருந்மதத் தவைாகப் 
பயன்படுத்துவமதயும் தமட பசய்வது பற்ைி இங்குக் .கூைப்படுகிைது.  ைது  ாட்டில் சில 
அரசு சார்ந்த  ிறுவனங்களும், அரசு சாராத  ிறுவனங்களும் ைறுவாழ்வு மையங்கைாகச் 
பசயல்படுகின்ைன. 

நலவாழ்வு 
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 லவாழ்வு என்பது உடலுக்கு  ன்மை தரக்கூடிய உணமவ உண்பதும், உடலுறுப்புகமைச் 
சீராக இயக்குவதும், ைதுபானைற்ை, புமகயற்ை, ைன அழுத்தம் இல்லாத வாழ்வு 
வாழ்வதுைாகும். உலகிபலபய  ைது இந்தியா,  ீரிழிவு, இதய ப ாய் அதிகம் உள்ை 
 ாடுகைில் முதல் இடத்தில் உள்ைது. 

உடல் பருைன் 

உடல் பருைன் என்பது அதிக சத்துள்ை உணவு உண்ணுதலுக்கு அடிமையாதல் ஆகும். உங்ர 
பருைன் என்பது அதிகைாகக் பகாழுப்பு உடலில் தங்கி உடல் பருத்துக் காணப்படும் ஒரு 
 ிமல. இது உடல்  லத்மதப் பாதிக்கக்கூடியது. உடல் பருைனாக் கூடியவர்கள் அவர்கள் 
தங்கள் இைமைப்பருவத்திலிருந்பத வயது ஒத்தவர்கமைவிட உயரத்திற்கு ஏற்ை எமடமய 
விட அதிகம் எமட. பகாண்டவராகக் காணப்படுகின்ைனர். பசாம்பபைித்தனமும், அன்ைாட 
வாழ்க்மக  ிகழ்வுகமைக்கூடத் திைம்படச் பசயலாற்ை முடியாைல் பபாவதும் 
உடல்பருைனின் பைாசைான ஒரு விமைவுகைாகும். சைச்சீரற்ை உணவு, முமையும், 
உடலுமழப்பு இல்லாவாழ்வும், ைரபியல், பதாடர்பான காரணங்களும்,  ாைைில்லாச் 
சுரப்பிகைின் சீரற்ை சுரப்புத்தன்மையும் ைற்றும் உடலுக்கு ஒவ்வாத ைருந்துகமை உண்பதும் 
உடல் பருைனுக்கான காரணங்கள். 

உடல் பருைமனத் தவிர்க்கும் முமறகள்:  

பின்வரும் முமைகைில்  ம் உணவுப் பழக்கம் வாழ்வு முமை ைாற்ைம் மூலமும் உடல் 
பருைமனத் தவிர்க்கலாம். 

  ார்ச்சத்து அதிகம் அடிங்கிய கனிகமையும், காய்கமையும் கீமரகமையும் உணவில் 
பசர்த்துக் பகாள்ளுதல்.  ீராவியில் பவகமவத்த பகாழுப்புகைற்ை இட்லி, இடியாப்பம், 
புட்டு பபான்ை உணவுகமை உண்ணபவண்டும். 

 பகாட்மட வமககள், முமைத்த தானியங்கள், அந்தந்தப் பருவக் காலங்கைில் 
கிமடக்கக்கூடிய கனிகமை உண்ண பவண்டும். 

 ைீனின் உடலில் இரத்தம் உமைதமலத் தமட பசய்யும் ஒபைகா–3–பகாழுப்பு அைிலம் 
இருப்பதினால் வாரம் இரு முமை ைீமன உணவில் பசர்த்துக் பகாள்ை பவண்டும். 

 இரத்தத்தில் பகாலஸ்ட்ராலின் அைமவ அதிகரிக்கக்கூடிய ைாட்டிமைச்சி, 
ஆட்டிமைச்சி, பபாரித்த பபாருள்கமை உணவில் குமைத்துக் பகாள்ை பவண்டும். 

 கால்சியம்  ிமைந்த பால், பால் பபாருள்கள் (ப ய், பவண்மண, பாபலடு) அதிகஅைவு 
எடுத்துக் பகாள்வது உடல் பருைமன ஏற்படுத்தும். 

 அதிக கபலாரிகமை உள்ைடக்கிய விமரவு உணவு (Fast Food) உண்பமதத் தவிர்க்க 
பவண்டும். 
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 அதிக இனிப்பு அடங்கிய சாக்பலட்மடயும், அதிக உப்பு அடங்கிய ஊறுகாய், 
அப்பைங்கள் பபான்ைவற்மை உணவில் பசர்ப்பமதக் குமைத்துக் பகாள்ை பவண்டும். 

 புமதத்தமலயும், ைது அருந்துதமலயும் முற்ைிலும் தவிர்க்கபவண்டும். 

முதலாம்  ிமல பபாமதக்கு அடிமையானவர்கமை இனம் காணுதல் 
இரண்டாம்  ிமல அவர்கமை அடிமையாக்கிய பபாருள்கமைப் பகுத்தாய்வு பசய்தல். 
மூன்ைாம்  ிமல பபாமதமய அவர்கள் சார்ந்து இருப்பதற்குக் காரணம் உடல் 

சம்பந்தப்பட்டதா என்பமதத் தீர்ைானித்தல். 
 ான்காம்  ிமல அவர்கள் உண்ட  ஞ்மச பவதி ைருந்து சிகிச்மச மூலம்  ச்சு  ீக்கம் 

பசய்தல். 
ஐந்தாம்  ிமல சிகிச்மச பல  ாள்களுக்குத் பதாடருதல் 
ஆைாம்  ிமல சிகிச்மசக்குபின் அவருமடய உடல்  லம், ைன  லம், சமுதாய  லம், 

பவமல பசய்யும் இடங்கைில் அவருமடய பசயல்பாடுகமைத் 
பதாடர்ந்து கண்காணித்தல். 

 

உடற்பயிற்சி 

 பதாமலக்காட்சி பார்ப்பமதயும், கணினி பயன்படுத்துவமதயும், கணினி 
விமையாட்டுகளுக்குச் பசலவிடும் ப ரத்மதக் குமைத்துக் பகாள்ை பவண்டும். 

  மடப்பயிற்சி பசய்தல், விமையாடுதல், ஓடுதல், ைிதிவண்டி ஒட்டுதல்,  ீந்துதல் 
பபான்ை உடற்பயிற்சிகமைச் பசய்து உடலின் அதிகப்படியான கபலாரிமயக் 
குமைத்துச் சீரான இரத்த ஒட்டத்மத உடலில்  ிமல ிறுத்திக் பகாள்ைபவண்டும். 

 சரியான எமடமயப் பராைரிக்க முமையான உணவுப் பழக்கத்மதயும் பபாதுைான 
உடற்பயிற்சிமயயும் பைற்பகாள்ை பவண்டும். 

ைன அழுத்தம் நீக்கும் பயிற்சிகள் 

பின்வரும் ைன அழுத்தத்மத  ீக்கும் பயிற்சிகள்  ம்மை ைன அழுத்தத்திலிருந்து விடுபட 
உதவுகின்ைன. 

 உணர்வுகமைக் குடும்பத்தார்களுடபனா அல்லது  ண்பர்களுடபனா பகிர்ந்து 
பகாள்ளுதல். 

 பபாதிய அைவு தூக்கம், காலத்மதத் திட்டைிடுதல் 
 இயற்மகபயாடு இமயந்த பபாழுது பபாக்கு. 
 இமசமய ரசித்தல், பதாட்டைிடுதல், வண்ணைிடுதல், வடீ்டு வைர்ப்பு விலங்குகபைாடு 

விமையாடி ைகிழ்தல். 
 குடும்பத்தினபராடு இன்ப உலாச் பசன்று வருதல். 


