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வைரஸ்கவைத் ததரிந்து 

தகொை்வைொமொ ? 

 

டொக்டொ் சுதொ வேஷய்யன் 

துவைவைந்தொ், 

     தமிழ்நொடு டொக்டொ் எம்.ஜி.ஆொ். மருத்துை பல்கவலக்கழகம் 
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வைரஸ்கவைத் ததரிந்து தகொை்வைொமொ? 

1. தகொதரொனொ என்கிறொரக்ை், தகொதரொனொ வைரஸ் என்கிறொரக்ை், 

இைற்றில் எது ேரி?  

முதலில் வைரஸ் (virus) என்றால் என்ன என்று புரிந்து க ாள்வைாம். வைரஸ் 

என்பது ஒருைவ  ் கிருமி (germ).  

கிருமி ளில் பல ைவ  ள் உள்ளன. பா ்டீரியா (Bacteria), பூஞ்வை (fungus), 

வைரஸ் வபான்றவை மனிதர ்ளிலும் பிற உயிர ்ளிலும் வநாய் வளயும் 

வ ாளாறு வளயும் உண்டா ்குகின்றன என்பதால், கிருமி ள் 

என்றவை ் ப்படுகின்றன.  

அறிவியல்ரீதியா , இைற்வறகயல்லாம், நுண்ணுயிரி ள் (micro oraganisms) 

என்று ைைங்குகிவறாம்.  ைாதாரணமான நிவலயில் நம்முவடய 

பாரவ்ை ்குப் புலனா ாமல், நுண்வணா ்கி வள ் (microscopes) க ாண்டு 

மடட்ுவம இைற்வற ்  ாணமுடியும் என்பதால் இப்கபயர.்  

வைரஸ் ளில் பலைவ  ள் உள்ளன. இைற்றில் ஒருைவ , க ாகரானா 

வைரஸ் என்பதாகும்.  

2. பொக்டீரியொக்களும் வைரஸ்களும் ஒன்வறயொ?  

இல்வல. கைை்வைறு; பா ்டீரியாவு ்கும் வைரஸு ்கும் மி  மு ்கியமான 

வைறுபாடு ஒன்றுள்ளது. பா ்டீரியா என்பது உயிர ்ைாை்ைது (living being); 

அதாைது ஓரிடத்தில் தாவன ைாை ்கூடியது. ஆனால், வைரஸ் என்பது 

உயிர ்ைாை்ைது என்று விைரி ் முடியாது(not a living being).  

இவத இன்னமும் விள ் மா ப் புரிந்து க ாள்வைாம்: வைரஸ் என்பவத 

ஒரு து ள் (particle) என்று ைரண்ி ் லாம். இந்தத் து ளானது, உயிரில்லாத 

இடத்திவலா கபாருளிவலா இருந்தால், சிறிது சிறிதா ை ்சிவதந்து வபாகும். 

உயிரற்ற கபாருளில் இரு ்கும்வபாது, இந்தத் து ளால் கபரு முடியாது.  

ஆனால், இவத து ளானது, ஏவதனும் உயிரி ்குள் (organism; உயிர ்ைாழும் 

தன்வமக ாண்டது) அல்லது உயிரணு ்குள் நுவைந்துவிட்டால், கைகு 

வை மா த் தன்வனப் கபரு ்கி ்க ாள்ளும்.   

உயிரற்றைற்றில் உயிரற்றதா  இருந்துவிடட்ு, உயிருள்ளனைற்றுள் 

புகுந்தால், தன்வன உயிருள்ளதா  மாற்றி ் க ாள்கிற தன்வம, 

வைரஸு ்கு உண்டு. இந்த ைவ யில், வைரஸ் என்பவத உயிரி என்வறா 

நுண்ணுயிரி என்வறா அவைப்பது முழுவமயா ை ் ைரியில்வல. அவத 

ைமயம், உயிரற்றது என்று வைரவஸ ஒது ்கிவிடவும் முடியாது.  
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3. அப்படியொனொல், வைரஸ் என்பதவன எை்ைொறு குறிப்பிடலொம்?  

வைரஸ் என்பதவன நுண்வணா ்குத் கதாற்றுத்து ள் (microscopic infectious 

particle) எனலாம்.  

4. வைரஸ்கை் மனிதரக்வை மட்டும்தொன் தொக்குமொ?  

இல்வல. மனிதர ்ள், விலங்கு ள், தாைரங் ள், ஏன், 

பா ்டீரியா ் வள ்கூட வைரஸ் ள் தா ்குகின்றன.  

5. வைரஸ்கவைப் பற்றி மனிதரக்ை் எப்படி ததரிந்து தகொை்டொரக்ை்? 

வைரஸ் பற்றிய ைரலாற்வற இங்குை ் ைற்வற எண்ணிப் பார ்் லாம். 

டிமிட்ரி ஐைனாை்ஸ்கி (Dmitri Ivanovsky) என்னும் ருஷ்யத் தாைரவியலாளர,் 

கையிண்ட ் பீட்டரஸ்்பர ்் பல் வல ் ை த்தில் (University of St. Petersburg) 

பணியாற்றிைந்தார.் 1887 ைா ்கில், உ ்வரன் (Ukraine) ைட்டாரத்தில் 

புவ யிவலை ் கைடி வளத் தா ்கிப் பயிவர அழித்த வநாய் குறித்து ் 

 ண்டறிைதற் ா  இைர ்அனுப்பப்படட்ார.் மூன்றாண்டு ளு ்குப் பிறகு, 

 ்ரிமியா (Crimea) ைட்டாரத்தில் இவத வபான்று புவ யிவலை ் கைடி ள் 

பாதி ் ப்பட, அவத ்  ண்டறியவும் ஐைனாை்ஸ்கி மீண்டும் 

அனுப்பப்பட்டார.்  

இரண்டு ைட்டாரங் ளிலும், ஒவர ைவ யான கிருமிதான் வநாய் ்கு ் 

 ாரணம் என்பவத ஐைனாை்ஸ்கி  ண்டார.் இந்த ் கிருமியானது மி  மி  

நுண்ணியது (மிகுதியும் நுணுகினும் நுணுகிய கதாற்றுப் கபாருள்) 

என்பதவன, 1892-ல் கைளியிடட் தம்முவடய ஆய்வு ் டட்ுவரயில் 

குறிப்பிட்டார.்  

கதாடரந்்து, 1898-ல், மாரட்ினஸ் கபய்கெரின் ் (Martinus Beijerinck) என்னும் 

டைச்ுத் தாைரவியலாளர,் புவ யிவலை ்கைடி ளின் வநாய் குறித்து வமலும் 

பல வைாதவன வள வமற்க ாண்டார.் இைவ்ைாதவன ளின் முடிவில், 

புவ யிவலை ் கைடி வளத் தா ்குைது பா ்டீரியா ் வள ்  ாட்டிலும் 

நுண்ணியதான ஏகதாகைாரு கபாருள் (something smaller than bacteria) என்று 

அறிவித்தார.்  பா ்டீரியாவிலிருந்து வைறுபட்டது என்று  ாடட்ுைதற் ா , 

இப்கபாருளு ்கு வைரஸ் (virus) என்று கபயர ் சூட்டினார.் லத்தீன் 

கமாழியில், இைக்ைால்லு ்கு ‘நேச்ு’ (விஷம்) என்று கபாருள். 1935 முதல் 1941 

ைவர பல்வைறு அறிஞர ்ள் நி ை்த்திய வைாதவன ளின் விவளைா , இந்த 

வைரஸு ்குப் புவ யிவல பல்து ள் வைரஸ் (Tobacco mosaic virus) என்று 

கபயரிடப்பட்டது. வைரஸ் என்பது திரைம் அல்ல, து ள் என்பதும் 

 ண்டறியப்பட்டது.  

டிமிட்ரி ஐைனாை்ஸ்கி மற்றும் மாரட்ினஸ் கபய்கெரின் ் ஆகிய இருைரும் 

வைராலஜி (virology) என்னும் புதிய துவறயின் நிறுைனர ்ளா ப் 
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பாராட்டப்படுகின்றனர.் வைரஸ் என்னும் கபாருளின் இருப்வப 

முதன்முதலா  ்  ண்டுபிடித்தைர ்ளா வும் சிறப்பி ் ப்படுகிறார ்ள்.  

ஆ , முதன்முதலா  வைரவஸப் பற்றி மனிதர ்ள், புரிந்து க ாண்டவத 

வைரஸால் ஏற்படும் தாைர வநாய் ஒன்றிலிருந்துதான் எனலாம். வைராலஜி 

என்னும் புதிய துவறயும் வதான்றியது. இது, வைரஸ் வளப் பற்றிப் 

பயில்கிற – ஆய்வு கைய்கிற துவறயாகும்.  

6. மனிதரக்வைத் தொக்கும் வைரஸ், தொைரங்கவைத் தொக்கும் வைரஸ் – 

அப்படியொனொல், தமொத்தம் எத்தவன வைரஸ்கை் இருக்கின்றன?  

கதரியாது. ஆனால், வ ாடி ் ண ் ான, அல்லது குவறந்தபடை்ம், 

லடை் ் ண ் ான என்று கைால்லலாம். முதன்முதலா  ் 

 ண்டுபிடி ் ப்படட் புவ யிவலப் பல்து ள் வைரவஸத ் கதாடரந்்து, 

இப்வபாது ைவர, ஏறத்தாை 5000 வைரஸ் ைவ  ள் விைரி ் ப்படட்ு 

அவடயாளமிடப்படட்ிரு ்கின்றன. ஆயினும், இன்னும் ஏராளமான 

வைரஸ் ள் இரு ்கும் என்று ஆய்ைாளர ்ள்  ருதுகின்றனர.்  

7. கை்டுபிடிக்கப்பட்டவை மட்டுவம 5000 ைவககைொ? 

இைற்றுக்தகல்லொம் தபயரக்ை் உை்டொ?  

வைரஸ் ள்   குறித்து ஆய்வு ள் பல நவடகபற்றுள்ளன. வைரஸின் 

தன்வம, அவமப்பு, கைளியுவற, வீரியம் ஆகியைற்வற ் க ாண்டு, 

இைற்று ்குப் பலைாறா ப் கபயர ்ள் சூட்டப்படட்ுள்ளன.  

8. வைரஸின் அவமப்பு என்ன?  

வைரஸ் ளின் கபாதுைான அவமப்பு முவறவய முதலில் 

கதரிந்துக ாள்வைாம்.  

ஆர.்என்.ஏ., டி.என்.ஏ. என்பைற்வறப் பற்றிப் பலரும் 

வ ள்விப்பட்டிருப்பார ்ள். மரபியல் கபாருள் ைடங் ள் (genetic material 

strands) இவை. ஆர.் என். ஏ. (வரவபா ந்யூ ்ளி ் அமிலம்; RNA – Ribo nucleic acid) 

என்பது ஒருைவ யான ைடம். டி.என்.ஏ. (டிஆ ்ஸி வரவபா ந்யூ ்ளி ் 

அமிலம்; DNA – Deoxy ribo nucleic acid)) என்பது மற்கறாரு ைவ யான ைடம்.  

இந்த ைடங் ளில் ஏவதனும் ஒன்று. அவதை ்சுற்றிகயாரு புரத உவற. இந்தப் 

புரத உவற ்கு ் வ ப்ஸிட ்(Capsid) என்று கபயர.் இதுதான், கபரும்பாலான 

வைரஸ் ளின் அவமப்பு. உள்ளிரு ்கும் மரபியல் கபாருளு ்கு ் 

வ ப்ஸிடட்ானது, பாது ாப்வபத் தருகிறது.  

ஒருசில வைரஸ் ளில், வ ப்ஸிடட்ு ்கும் கைளியில், மற்றுகமாரு உவற 

இரு ்  ்கூடும். க ாழுப்புப் கபாருள் மிகுந்த இந்த உவறயானது (lipid 

envelope), உள்ளிரு ்கும் மரபியல் கபாருளு ்கு ் கூடுதல் பாது ாப்வபத் 



 

Page 5 of 16 
 

P
ag

e5
 

தரும். இதனால், இத்தவ ய வைரஸ் து ள், உயிரற்ற இடத்தில்கூட, நீண்ட 

வநரத்திற்குை ்சிவதவுறாமல், வீரியத்வதாடு இரு ்கும்.  

வமற்கூறிய அவமப்பு – மரபியல் கபாருள், வ ப்ஸிட ்உவற – இைற்வறாடு 

க ாழுப்புப் கபாதி (lipid envelope) இரு ் லாம், இல்லாமலும் இரு ் லாம் – 

இந்த அவமப்பு க ாண்டதுதான் ஒரு வைரஸ் து ள். இதவன வைரஸ் 

து ள் (virus particle) என்வறா விரியான் து ள் (virion particle) என்வறா 

அவை ்கிவறாம்.  

9. ஆர.்என்.ஏ., டி.என்.ஏ. ஆகிய இரை்டும் ஒவர வைரஸ் துகைில் 

இருக்குமொ?  

இல்வல, அை்ைாறு இருப்பதில்வல. இதுைவர  ண்டறியப்படட்ு 

விைரி ் ப்படட்ுள்ள வைரஸ் ளில், ஆர.்என்.ஏ. அல்லது டி.என்.ஏ. என்று 

ஏகதாகைாரு மரபியல் கபாருள்தான்  ாணப்படுகிறது. ஒரு சில ஆர.்என்.ஏ. 

வைரஸ் ளில், டி.என்.ஏ-வின் இவடப்கபாருட ்ள்  ாணப்படலாம். 

அத்தவ ய வைரஸ் ள், ரீட்வரா வைரஸ் ள் என்று 

ைவ ப்படுத்தப்படுகின்றன.  

10. ஆர.்என்.ஏ. வைரஸ்கை் பற்றிக் கூறமுடியுமொ?  

ஆர.்என்.ஏ மரபியல் கபாருவள ் க ாண்ட வைரஸ் ள், ஆர.்என்.ஏ. 

வைரஸ் ள் (RNA viruses) என்றவை ் ப்படுகின்றன. இந்த மரபியல் 

கபாருளானது ஒற்வற ைடமா வைா (single strand), இரடவ்ட ைடமா வைா 

(double strand) இரு ் லாம். ஒற்வறைட ஆர.்என்.ஏ. வைரஸ் வள எஸ்.எஸ். 

ஆர.்என்.ஏ. வைரஸ் ள் (ss RNA viruses) என்றும், இரடவ்ட ைட ஆர.்என்.ஏ. 

வைரஸ் வள டி.எஸ். ஆர.்என்.ஏ. வைரஸ் ள் (ds RNA viruses) என்றும் 

மருத்துை உல ம் அவடயாளப்படுத்துகிறது. 

கபரும்பாலான ஆர.்என்.ஏ. வைரஸ் ள், ஒற்வற ைட வைரஸ் வளயாகும்.  

11. எத்தவன ஆர்.என்.ஏ. வைரஸ்கை் உை்ைன?  

ஏராளம். இைற்று ்குள்வளவய பலைவ யான உள் ைவ ப்பாடு ளும் 

உள்ளன. ஆர.்என்.ஏ. வைரஸ் வள ைவ ப்படுத்துைது மி வும்  டினம். 

 ாரணம், இைற்றின் மரபியல் கபாருள் விவரைா வும் அதி மா வும் 

மாற்றம் அவடந்துக ாண்வடயிரு ்கும். அடி ் டி மாறுைதால், 

ைவ ப்படுத்துைது மி  ்  டினமானது.  

12. ஆர.்என்.ஏ. வைரஸ்கை், மனிதரக்வை பொதிக்கின்றனைொ?  

ஆமாம். பாதி ்கின்றன. மனிதர ்ளு ்கு வநாயுண்டா ்கும் நிவறய 

வைரஸ் ள், ஆர.்என்.ஏ. ைவ வயை ்வைரந்்தவை.  
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 ெலவதாஷம் உண்டா ்குகிற வரவனா வைரஸ் (rhino virus),  

  ல்லீரல் அைற்சிவயயும் மஞ்ைள்  ாமாவலவயயும் வதாற்றுவி ்கும் 

கெபவடடட்ிஸ் ஏ, சி, டி, ஈ வைரஸ் ள் (hepatitis A, C, D and E viruses),  

 இளம்பிள்வள ைாதத்வத உண்டா ்குகிற வபாலிவயா வைரஸ் (polio 

virus),  

 கெரம்ானியத் தட்டம்வமவயத் (ருகபல்லா; Rubella or German measles) 

வதாற்றுவி ்கும் ருகபல்லா / ரூபி வைரஸ் (Rubi virus),  

 கடங்கி ்  ாய்ைை்வலத் வதாற்றுவி ்கும் கடங்கி (dengue) வைரஸ் 

(ஃப்வளவிவைரஸ் – வடா ா வைரஸ் குழு; Flavi virus – Toga virus group), 

 மஞ்ைள்  ாய்ைை்ல் என்னும் வநாவயத் வதாற்றுவி ்கும் கயல்வலா ஃபீைர ்

வைரஸ் (Yellow fever virus; இதுவும் ஃப்வளவி வைரஸ் குழு),  

 ஸி ா வநாய் என்பவத உண்டா ்கும் ஸி ா வைரஸ் (Zika virus; இதுவும் 

ஃப்வளவி வைரஸ் குழு),  

 சி ்குன்குனியா வநாவயத் வதாற்றுவி ்கும் சி ்குன்குனியா வைரஸ் 

(chikungunya virus; ஆல்ஃபா வைரஸ் – வடா ா வைரஸ் குழு; Alpha virus – Toga 

virus group),  

 எவபாலா குருதி ் சிவு ்  ாய்ைை்வலத் (Ebola haemorrhagic fever) 

வதாற்றுவி ்கும் வஸயிர ் எவபாலா (Zaire ebola), பண்டிபு ்வயா 

Bundybugyo), ஸுடான் (Sudan) மற்றும் டாய் ைன (Tai forest) வைரஸ் ள் 

(அவனத்தும் எவபாலா குழு; Ebola group),  

 தட்டம்வம (measles) என்னும் மணல்ைாரி அம்வமவய உண்டா ்கும் 

மீஸில்ஸ் வமாரப்ில்லி வைரஸ் (measles morbilli virus; பாராமி ்வஸா 

வைரஸ் குடும்பம் – paramyxo virus family),  

 கபான்னு ்கு வீங்கி (mumps) என்னும் புட்டாலம்வமவய உண்டா ்கும் 

மம்ப்ஸ் வைரஸ் (mumps virus; ஆரத்்வதா ருபுலா – பாரா மி ்வஸா 

குடும்பம் – ortho rubula – para myxo family),  

 நிபா வநாவயத் வதாற்றுவி ்கும் நிபா வைரஸ் (Nipah virus; கெனிப்பா 

வைரஸ் குழு- Henipa virus group),  

 லாஸா குருதி ் சிவு ்  ாய்ைை்வலத் (Laasa haemorrhagic fever) 

வதாற்றுவி ்கும் லாஸா வைரஸ் (Laasa virus; அரினா வைரஸ் குடும்பம் – 

Arena virus family),  

 குைந்வத ளில் ைளி, இருமல் ஆகியைற்வறாடு பலைவ யான 

மூைச்ுத்தட ் வ ாளாறு வளயும் வநாய் வளயும் உண்டா ்குகிற 

சுைாைை ் வைரப்்பு வைரஸ் (கரஸ்பிவரட்டரி சின்சிஷிவயா வைரஸ் – 

Respiratory syncytio virus; மனித ஆரத்்வதா ந்யூவமா வைரஸ்- Human ortho 

pneumo virus என்றும் அவை ் ப்படுகிறது),  

 கைறிநாய் ் டி வநாய் ்கு ்  ாரணமான வரபிஸ் வைரஸ் (rabies virus; 

ராப்வடா வைரஸ் குடும்பம்= rhabdo virus family),  



 

Page 7 of 16 
 

P
ag

e7
 

 பலைவ யான ையிற்றுப்வபா ்கு வளயும், இவரப்வப-குடல் 

அைற்சி வளயும் உண்டா ்குகிற வநாவரா வைரஸ் ள் (noro viruses) 

எனப்படும் நாரை்ா ் (Norwalk) வைரஸ் ள்,  

 --- இைற்வறாடு இன்ஃப்ளுயன்ைா  ாய்ைை்வல உண்டா ்கும் 

பலைவ யான இன்ஃப்ளுயன்ைா வைரஸ் ளும் (influenza viruses) ,  

 --- 2019 ஆண்டின் இறுதியிலிருந்து கதாடங்கி 2020-ல் உலவ வய 

ஆடட்ுவித்து ் க ாண்டிரு ்கும் க ாகரானா வைரஸும் (Corona virus)  

ஒற்வறைட ஆர.்என்.ஏ. வைரஸ் ளாகும்.  

குைந்வத ளிலும் கபரியைர ்ளிலும் ையிற்றுப்வபா ்வ த் 

வதாற்றுவி ்கும் வராட்டா வைரஸ் (rota virus; ரிவயா வைரஸ் குடும்பம் – Reo 

virus family) மற்றும் பிவ ாபிரன்ா வைரஸ் (picobirna virus) ஆகியவை இரடவ்ட 

ைட ஆர.்என்.ஏ. வைரஸ் ளாகும்.  

ஆர.்என்.ஏ. வைரஸ் ள் பலவும், விலங்கு ள், தாைரங் ள்,  ாளான் ள் 

வபான்ற பலைற்றிலும் வநாயுண்டா ்குகின்றன. பா ்டீரியா ் வள  

பாதி ்கிற பா ்டீரியாஃபாெ் (Bacteriophage) வைரஸ் ள் சிலவும், ஆர.்என்.ஏ. 

வைரஸ் ளாகும்.  

13. இவதப் பொரத்்தொல், ஆர்.என்.ஏ. வைரஸ்கை் மட்டும்தொன் 

வநொயுை்டொக்கி வைரஸ்கை் வபொலிருக்கிறது, உை்வமதொனொ?  

இல்வல. டி.என்.ஏ. வைரஸ் ளும் மனிதர ்ளு ்கும் பிற உயிரி ளு ்கும் 

வநாயுண்டா ்  ் கூடியவைவய! டி.என்.ஏ. வைரஸ் ளிலும் ஒற்வறைட டி. 

என்.ஏ. வைரஸ் ள், இரடவ்ட ைட டி.என்.ஏ. வைரஸ் ள் என்னும் 

ைவ ப்பாடு உண்டு.  

ஒற்வறைட டி.என்.ஏ. வைரஸ் ள் (ss DNA viruses) குறித்து ் 

 ண்டறியப்பட்டிரு ்கும் விைரங் ள் மி ை ்கைாற்பம். ைமீப  ாலம் ைவர 

டி.என்.ஏ. வைரஸ் என்பது இரடவ்ட ைடமா  மடட்ுவம இரு ்கும் என்று 

ஆய்வுல ம் நம்பியது. ஆயின்,  டல் நீர,் நன்னீர,் பாவறப் படிவு ள், நதிப் 

படிவு ள், மண் ஆைம் வபான்றைற்றில் ஒற்வறைட டி.என்.ஏ. வைரஸ் ள் 

இருப்பது  ண்டறியப்படட்ுள்ளது.  

இைற்று ்கும் ஏற்க னவை ஆய்வுல ம் நன்கு கதரிந்து வைத்திரு ்கும் 

வைரஸ் ள் பலைற்று ்கும் இவடயில், தூரத்து உறவுகூட இருப்பதா த் 

கதரியவில்வல.  

இைற்றில் சில, விலங்கு ளு ்கும் தாைரங் ளு ்கும், இன்னும் சில 

பா ்டீரியா ் ளு ்கும், வமலும் சில எலும்பற்ற விலங்கின உயிரி ளு ்கும் 

வநாயுண்டா ் லாம் என்று  ருதப்படுகிறது. மனித மல ் ழிவு ளில் 

ஒற்வறைட டி.என்.ஏ. வைரஸ் ஒன்று  ண்டறியப்பட்டது. இதற்கு புஃபா 
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வைரஸ் (Bufa virus) அல்லது ப்வராட்வடா பாரவ்ைா வைரஸ் (Proto parvo virus) 

என்று கபயர.்  இத்தவ ய ஒற்வறைட டி.என்.ஏ. வைரஸ் ள், பல்வைறு 

ைவ யான சூைல் ளிலும் சுற்றுப்புறங் ளிலும்  ாணப்படுைதால், 

இைற்வறை ் கைல்லமா  ‘சுற்றுப்புற வைரஸ் ள்’ (environmental viruses) 

என்றவை ்கிறார ்ள்.  

இரடவ்டைட டி.என்.ஏ. வைரஸ் ள் பலவும், பலைவ யான உயிரி ளில் 

பலைவ யான வநாய் வள உண்டா ்குகின்றன. ைாதாரண ெலவதாஷம் 

கதாடங்கி, கதாண்வடயைற்சி (pharyngitis),  ண்படல அைற்சி(conjunctivitis), 

மூைச்ுத்தட அைற்சி என்று கதாடரந்்து,  நிவமானியா, சிறுநீரத்்தடத் கதாற்று 

ைவர உண்டா ்கும் அடிவனா வைரஸ் ள் (adeno viruses),  

உடலின் பல பகுதி ளில், குறிப்பா , ைாய்ப்பகுதி, இனப்கபரு ்  

உறுப்பு ள், ஆைனைாய் வபான்ற இடங் ளில், வதால் அல்லது சிவலடட்ுமப் 

படலத்தில் (mucous membrane) மரு ் வளத் (warts) வதாற்றுவி ்கும் மனிதப் 

பாப்பிவலாமா வைரஸ் ள் (Human papilloma viruses),  

கபரியம்வமவயத் வதாற்றுவி ்  ்கூடிய வைரிவயாலா வைரஸ் (variola virus; 

பா ்ஸ் வைரஸ் குடும்பம் – pox virus family), நீர ் மரு (water wart) என்னும் 

வநாவயத் வதாற்றுவி ்கும் கமாலஸ்கி பா ்ஸ் வைரஸ் (molluscipox virus; 

கமாலஸ் ம்  ண்வடஜிவயாஸம் வைரஸ் – பா ்ஸ் வைரஸ் குடும்பம் – 

molluscum contagiosum virus – pox virus family),  

அதர ைாய் அ ்கி (orolabial herpes) மற்றும் இனவுறுப்பு அ ்கி (genital herpes) 

ஆகியைற்வறத் வதாற்றுவி ்கும் சிற்ற ்கி 1 & 2 வைரஸ் ள் (Herpes simplex 1 

& 2 viruses), சின்னம்வம (chicken pox) மற்றும் அ ்கி அம்வமவயத் (herpes 

zoster) வதாற்றுவி ்கும் வைரிகைல்லா வஸாஸ்டர ்வைரஸ் (varicella zoster virus),  

 ணு ்  ாய்ைை்வலயும் (glandular fever) சில ைவ  புற்றுவநாய் வளயும் 

உண்டா ்  ்கூடிய எப்ஸ்டீன் – பார ்வைரஸ் (Epstein Barr virus), நிவமானியா 

உள்ளிடட் வநாய் வளத் வதாற்றுவி ்கும் வைட்வடா கம வலா வைரஸ் (Cyto 

megalo virus) ஆகிய யாைற்வறயும் உள்ளட ்கிய கெரப்ிஸ் குடும்ப 

வைரஸ் ள்(Herpes family) ,  

 வபாஸி ைார ்்வ ாமா (Kaposi sarcoma) உள்ளிடட் சில ைவ யான புற்று 

வநாய் வளத் வதாற்றுவி ்  ்கூடிய  வபாசி ைார ்்வ ாமா கதாடரப்ு அ ்கி 

வைரஸ் (Kaposi sarcoma associated herpes virus; இதுவும் கெரப்ிஸ் குடும்ப 

வைரவஸயாகும்) --- ஆகியவை இரடவ்ட ைட டி.என்.ஏ. வைரஸ் ளாகும்.  

இரடவ்டைட டி.என்.ஏ. வைரஸ் ளில் சில, பிற வைரஸ் வள 

பாதி ்  ்கூடியவை. இைற்வற வைவராஃபாெ் ள் (virophages) 

என்றவை ்கிறார ்ள்.  
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14. அம்மொடிவயொ, இை்ைைவுதொனொ? இன்னும் வைரஸ்கை் உை்டொ?  

உண்டு உண்டு; ஆர.்என்.ஏ. வைரஸ் ள் சிலைற்றில் டி.என்.ஏ. 

இவடப்கபாருட ்ள்  ாணப்படுகின்றன என்று முன்னவர  ண்வடாம், 

இல்வலயா? ( ாண் : வினா 9) 

வைராலஜி ைல்லுநர ்ள், இைற்வற, ஆர.்என்.ஏ. வைரஸ் கூட்டத்தில் 

வைரப்்பதில்வல. ரீட்வரா வைரஸ் ள் (Retro viruses) என்னும் தனிப் பிரிவு 

ஆ ்குகிறார ்ள். ஏவதா ஒரு உயிரிவயத் தா ்கி, அதன் அணுவு ்குள் 

ரீட்வரா வைரஸ் புகுந்துவிட்டது என்று வைத்து ்க ாள்வைாம். உள்வள 

என்ன கைய்கிறது, கதரியுமா? தன்னிடமுள்ள ரிைரஸ்் ட்ரான்ஸ் ்ரிப்வடஸ் 

(reverse transcriptase) என்னும் கநாதிமத்வத ் க ாண்டு, தன் ஆர.்என்.ஏ. 

மரபுப் கபாருவள டி.என்.ஏ.-ஆ  மாற்றிவிடுகிறது.  

இந்த நிவலயில், வைரஸின் டி.என்.ஏ.-வு ்கு ப்வரா வைரஸ் (pro virus; முன் 

வைரஸ்) என்று கபயர.் இன்கனாரு கநாதிமத்தின் உதவிவயாடு, வைரஸ் 

டி.என்.ஏ.-ைானது,  உயிரியின் (அதாைது, எந்த அணுவில் இந்த மாற்றங் ள் 

நி ை்ந்தனவைா, அந்த அணுவின்) டி.என்.ஏ. மரபுப் கபாருளு ்குள்   

புகுத்தப்படுகிறது.  பாதி ் ப்பட்ட உயிரியின் மரபியற்கபாருவள இை்ைாறு 

மாறிவிடுகிறது.  அணுப் கபரு ் ம் நி ழும்வபாகதல்லாம், உயிரியின் 

மரபியற்கபாருவளாடு, வைரஸ் மரபுப் கபாருளும் கபரு ் ப்படுகிறது. 

இந்த நிவல ்குப் பிறகு, அந்த உயிரி ்குள்வள வைரஸ் நிரந்தரமா த் 

தங்கிவிடுகிறது. அதாைது, கதாற்றானது நிரந்தரமாகி விடுகிறது.  

ரிைரஸ்் ட்ரான்ஸ் ்ரிப்வடஸ் என்பவத ் க ாண்டுதான், ரி.ட்ரா. (re Tra) 

என்று முதலில் கபயர ்வைத்தார ்ள். இதுவை, ரீட்வரா என்றானது. டி.என்.ஏ.-

விலிருந்து ஆர.்என்.ஏ. உருைாைது என்பதுதான், ைாதாரண உயிரியல் 

நவடமுவற. இங்கு இம்முவற மாறுகிறது. ரீட்வரா என்றால் பின்வனா ்கு 

என்று கபாருள். ைை ் த்திலிருந்து பின்வனா ் மான மாறுபாடு 

என்பவத ் குறி ் வும் ரீட்வரா என்னும் கபயர ்கபாருந்துகிறது.  

ரீட்வரா வைரஸ் குடும்பத்வதை ் வைரந்்தவைதாம், எய்டஸ்் வநாவயத் 

வதாற்றுவி ்கும் மனித ஏம ்குவறவு வைரஸான கெை.்ஐ.வி (Human 

immunodeficiency virus; HIV) என்பதாகும். வ ாழி ளில் புற்றுவநாவய 

உண்டா ்கும் ரூஸ் ைார ்்வ ாமா வைரஸும் (Rous sarcoma virus), எலி ளில் 

புற்றுவநாவயத் வதாற்றுவி ்கும் கமௌஸ் மாமரி வைரஸும் (Mouse 

mammary virus),  ரீட்வரா வைரஸு ் ான ஏவனய எடுத்து ் ாடட்ு ளாகும் 

    வைரஸ்கை் குறித்து இன்னும் இன்னும் எை்ைைவைொ உை்ைன. 

ஆனொல், தபொதுைொகத் ததரிந்து தகொை்ைதற்கு இை்ைைவு வபொதும்.  
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 28-03-2020 

தனிவம, வேய்வம - மனிதொக்வை 

ஒதுக்க அல்ல! 
 

 

 டந்த பதிவனந்து நாள் ளா ப் பலரும் உைை்ரி ்கும் ஒரு கைாற்கறாடா ்

‘வைாஷியல் டிஸ்டன்சிங்’; அதாைது, ைமூ ை ் வைய்வமப்படுத்தல் (‘வைாஷியல் 

டிஸ்டன்ஸிங்’).  வரானா வநாய்த்கதாற்று பாதிப்பிலிருந்து விலகியிருப்பதற்கு, 

அவனைரும் ’வைாஷியல் டிஸ்டன்சிங்’ வ  ்க ாள்ள வைண்டும் என்று 

ைல்லுநா ்ளும் அரசு ளும் ைலியுறுத்தி ைருகின்றன. 

‘வைாஷியல் டிஸ்டன்சிங்’ என்பது என்ன? மிகுதியான கதாற்றுத்தன்வம க ாண்ட 

ஒரு வநாய், வை மா ப் பரவுைவத ் குவறப்பதற்கும் தடுப்பதற்கும், 

மருதத்ுைா ்ளும் சு ாதாரப் பணியாளா ்ளும் சில ைழிமுவற வளை ்

கையல்படுத்துைாா ்ள். இத்தவ ய ைழிமுவற ளு ்கு ் க ாடு ் ப்படட்ுள்ள 

கபாதுப் கபயாத்ான் ‘ைமூ ை ்வைய்வம’ என்பதாகும். 

மனிதா ்ள் ஓரிடத்தில் அதி மா  ் கூடும்வபாவதா குவியும்வபாவதா, கதாற்று ் 

கிருமி ளு ்கு ஏ  ் க ாண்டாடட்ம். ஒவர இடத்தில் எல்வலாரும் இருந்தால், ஒவர 

வநரத்தில் எல்வலாவரயும் பிடித்துவிடலாம் என்று நாம் சில ைமயங் ளில் 

ைந்வதாஷப்படட்ு ்க ாள்ைவதப்வபால், கிருமி ளும் மகிை்ைச்ி க ாள்ளும். ஒவர 

வநரத்தில் பலவரயும் பீடித்து ் க ாள்ளும். இந்த பீடிப்வபயும் பாதிப்வபயும் 

தடு ் த்தான் ‘ைமூ ை ் வைய்வம’! கதாற்று இரு ்கிற ஒருைரிடமிருந்து, கதாற்று 

இல்லாத ஒருைரு ்கு அது பரவிவிட ்கூடாது என்பதற் ா  எடு ் ப்படுகிற 

நடைடி ்வ வய இது. 

க ாள்வள வநாய் ஒன்று, கைகு வை மா ப் பரவி, பலரு ்கும் பாதிப்பு வள 

ஏற்படுத்தும்வபாது, ைமூ ை ்வைய்வம நடைடி ்வ  வள வமற்க ாள்ைது ைை ் ம். 



 

Page 11 of 16 
 

P
ag

e1
1

 

மருதத்ுைா ்ளும் சு ாதார ைல்லுநா ்ளும் இப்படிப்பட்ட நடைடி ்வ  வளப் பல 

ைமயங் ளில் வமற்க ாண்டுள்ளனா.் 

1916-ஆம் ஆண்டு, அகமரி ்  நாடவ்டப் வபாலிவயா வநாய் (இளம்பிள்வள ைாதம்) 

தா ்கியது. அகமரி ் ா முழுைதும் ஏறத்தாை 6,000 குைந்வத ளும், நியூயாா ் 

ந ரில் மடட்ும் ஏறத்தாை 2,000 குைந்வத ளும் மரணத்வதத் தழுவினா.் 

ஏராளமான குைந்வத ள், வ   ால் ளின் கையவல இைந்தனா.் வநாய்ப் 

பரைவல ் குவறப்பதற் ா த் திவர அரங்கு ள் மூடப்படட்ன. பூங் ா ் ளு ்கும், 

நீைை்ல் குளங் ளு ்கும்,  டற் வர ளு ்கும் கைல்ல வைண்டாகமன்று 

குைந்வத ள் அறிவுறுத்தப்பட்டனா.் 

1918-1919-இல், பறவை மரபணு ் வள ் க ாண்ட வைரஸால் 

வதாற்றுவி ் ப்படட் இன்ஃப்ளுயன்ைா, உல ம் முழுைதும் க ாள்வள வநாயா ப் 

பரவியது. 1917-ன் இறுதியில் பிரிட்டனிலும், 1918-ன் கதாட ் த்தில் 

அகமரி ் ாவிலும் முதன்முதலா  ்  ாணப்பட்ட இந்வநாய், 1920 ைவர உலவ  

ஆட்டிப் பவடத்தது. 

முதல் உல ப் வபாா ்  ால டட்மாதலால், உலகின் பல நாடு ளிலும் ராணுை ் 

குழு ் ளின் வபா ்குைரவு அதி மா  இருந்தது. இதனால், வநாய் பரவுைதும் 

வை மா  நி ை்ந்தது. வபாா ்் ால தணி ்வ  ளின்  ாரணமா , அகமரி ் ா, 

பிரிட்டன், கொம்னி, ஃபிரான்ஸ் ஆகிய நாடு ளில் ஏற்படட் பாதிப்பு ள் 

கதாட ் த்தில் அை்ைளைா  கைளிைரவில்வல. ஸ்கபயின் நாடு நடுநிவல 

ைகித்தது. இந்நாட்டில் ஏற்பட்ட வநாய்த் தா ் த்வதப் பத்திரிவ  ளில் கைளியிட 

எந்தத் தணி ்வ யும் இல்வல என்பதாலும், ஸ்கபயின் அரைா ் பதின்மூன்றாம் 

அல்ஃவபான்வைா வநாயினால் மி  ்  டுவமயா ப் பாதி ் ப்படட்ாா ்என்பதாலும் 

இதற்கு ‘ஸ்பானிஷ் ஃப்ளு’ என்வற கபயா ்ஏற்படட்ுவிட்டது. 

1918-19 இன்ஃப்ளுயன்ைா தா ் த்தின்வபாது, அகமரி ் ாவின் இரண்டு 

ந ரங் ளில் நி ை்ந்தைற்வற எண்ணிப் பாாத்்தால், ைமூ ை ் வைய்வமயின் 

மு ்கியத்துைம் புரியும். இந்த ைமயத்தில், ஃபிலகடல்ஃபியா ந ரில் வபரணி 

ஒன்றும் அவதத் கதாடாந்்து கபாது ் கூட்டம் ஒன்றும் நவடகபற்றது. அடுத்த 

மூன்வற நாள் ளில், அந்ந ரின் அவனத்து மருதத்ுைமவன ளும் 

இன்ஃப்ளுயன்ைா  ாய்ைை்ல் வநாயாளி ளால் நிரம்பி ைழிந்தன. ஒவர ைாரத்தில் 

வநாயின் தீவிரம் அதி மாகி, 4000 ்கும் வமற்பட்வடாா ்உயிரிைந்தனா.் 
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இவத  ால டட்த்தில், மிஸிஸிப்பி நதி ் வரயிலுள்ள கையிண்ட ் லூயி 

ந ரத்திலும் இன்ஃப்ளுயன்ைா பாதிப்பு கதாடங்கியது. விழிதத்ு ் க ாண்ட ந ர 

நிாை்ா ம்,  டுவமயான ைமூ ை ் வைய்வம முவற வளை ் கையல்படுத்தியது. 

பள்ளி ளு ்கு விடுமுவற அறிவி ் ப்பட்டது. திவரயரங்கு ளும் 

கபாழுதுவபா ்குை ்ைாவல ளும் மூடப்பட்டன. ம ் ள் கூடுகிற ைாய்ப்பு இருந்த 

அவனத்துை ் கையல்பாடு ளும் நிறுத்தப்பட்டன. இறுதி ஊாை்லங் ள் 

நடத்துைதற்கும் தவட விதி ் ப்பட்டது. விவளவு..? ஃபிலகடல்ஃபியாவின் 

துயரங் ள் மீண்டும் நி ைாமல், கையிண்ட ்லூயி நிம்மதிப் கபருமூைச்ு விட்டது. 

ைமூ ை ் வைய்வம நடைடி ்வ  ள் பல ாலமா  எடு ் ப்படட்ு 

ைருகின்றனகைன்றாலும், இைற்றின் மு ்கியத்துைத்வத உல ம் முழுவமயா  

உணாந்்தது, 1957-58 ஆண்டு ளின் ஆசிய ஃப்ளு (‘ஏஷியன் ஃப்ளு’) க ாள்வள 

வநாயின்வபாதுதான் எனலாம். 1957 ஃபிப்ரைரியில், கதன்கிை ்கு ஆசியாவில், 

புதிய ைவ  இன்ஃப்ளுயன்ைா வைரஸ் வநாய் கதாடங்கியது. முதன்முதலா ை ்

சிங் ப்பூரில்  ாணப்படட் இந்வநாய், இரண்டு மாதத்தில் ொங் ாங்கு ்கும், 

ஆசிய ந ரங் ள் பலைற்று ்கும் பரவி, அடுத்த சில மாதங் ளில் அகமரி ் ாவின் 

 டவலார ந ரங் ள் அவனத்வதயும் பீடித்து, உல ம் முழுைதிலும் பத்து 

லடை்த்து ்கும் வமற்பட்வடாா ்இறந்துவபா  ்  ாரணமானது. இந்த வநாய் பரவிய 

விதத்வத ைல்லுநா ்ள் கூாந்்து  ைனித்தனா.் மாநாடு ள், திருவிைா ் ள், 

பண்டிவ  ள் என்று எங்க ல்லாம், எப்வபாகதல்லாம் ம ் ள் கூடட்ம் 

அதி ப்படட்வதா, அங்க ல்லாம், அப்வபாகதல்லாம் வநாய் பரைலும் 

அதிவை மானது. பள்ளி ்கூடங் ளில் ஒன்றா  ் கூடி, அரு ருவ  இருந்த 

குைந்வத ள் மிகுதியும் பாதி ் ப்படட்னா.் 

இப்படிப்பட்ட முன் அனுபைங் ள் இருப்பதால்தான், க ாள்வள 

வநாய் ் ாலங் ளில், ைமூ ை ் வைய்வம என்பவத ைல்லுநா ்ள் 

ைலியுறுத்துகிறாா ்ள் 

 

க ாள்வள வநாய் ஒன்று பரைத் கதாடங்கிவிட்டது என்றால், மருந்து வள வீைம் 

வீைமா ப் பயன்படுத்திவயா, கிருமி நாசினி வள லிட்டா ் லிடட்ரா  ் 

க ாட்டிவயா, மருதத்ுைமவன வளப் புதிது புதிதா  ்  டட்ிவயா அவதத் 

தடுத்துவிடமுடியாது. க ாள்வள வநாய்த் தடுப்பில், மூன்று மு ்கிய 

கையல்பாடு ள் உண்டு. ைமூ ை ் வைய்வம (‘வைாஷியல் டிஸ்டன்சிங்’), 
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தனிவமப்படுத்தல் அல்லது தனித்திருப்பு (‘ஐவஸாவலஷன்’), தடுப்கபாது ் ம் 

(‘குைாரன்வடன்’) ஆகியவைவய இவை. 

மாணைா ்ள் பலா ் கூடுைவதத் தடு ்கும் ைவ யில் பள்ளி,  ல்லூரி வள 

மூடுதல், அதி  நபா ்ள் கதாடாப்ு க ாள்ைவதத் தடு ்கும் ைவ யில் 

நூல ங் வள மூடுதல் அல்லது நூல ங் ளில் அமாந்்து ைாசி ் ாமல் நூல் வள 

எடுத்து ்க ாண்டு உடனடியா  அ ன்று விடுதல், அங் ாடி ளிலும் 

ைந்வத ளிலும் கூட்டம் கூடாத ைவ யில் கநறிப்படுத்துதல் அல்லது 

இவணயைழி ைைங் ல், நிறுைனங் ளும் அலுைல ங் ளும் கூட்டங் ள் 

நடத்தாமல் கதாவலவபசி அல்லது  ாகணாலி ைாயிலா த் கதாடாப்ு 

ஏற்படுத்துதல், திருவிைா-பண்டிவ  ் கூடட்ங் வளத் தவிாத்்தல் ஆகிய யாவும் 

ைமூ ை ்வைய்வமயின் பல்வைறு நவடமுவற ளாகும். 

குைந்வத ள்  ாப்ப ங் ள், உணவு விடுதி ள், தங்குமிடங் ள் ஆகியவை 

மூடப்படுதலும் இைற்றில் அடங்கும். நிவறய வபா ் பயணி ்கும் வபா ்குைரத்து 

முவற வள நிறுத்துதலும், பலா ் கூடுகிற ைாய்ப்பு க ாண்ட விவளயாடட்ு 

நி ை்வு ள், ஊாை்லங் ள், க ாண்டாடட்ங் ள் ஆகியைற்வறத் தடுத்தலும்கூட 

ைமூ ை ்வைய்வமயின் அடிப்பவடயிலானது. 

உற்று வநா ்கினால், மீதமுள்ள முவற ளான தனித்திருப்பு மற்றும் 

தடுப்கபாது ் ம் ஆகியைற்றின் அடிப்பவடயும் ைமூ ை ் வைய்வமவயயாகும் 

என்பவத உணரலாம். தனித்திருப்பு அல்லது தனிவமப்படுத்துதல் 

(‘ஐவைாவலஷன்’) என்பது ஒருைா ் கதாற்றால் பாதி ் ப்படட்ு 

வநாய்ைாய்ப்படும்வபாது கைய்யப்படுகிறது. வநாய்ைாய்ப்படட்ைவரத் த ்  

ைவ யில், மருதத்ுைமவனயிவலா, மருந்த  வமயங் ளிவலா, வீடட்ிவலா 

தனிவமப்படுத்தலாம். 

தடுப்கபாது ் ம் (‘குைாரன்வடன்’) என்பது ஒருைா ் கதாற்று ்கு கைளிப்படட்ு 

(‘எ ்ஸ்வபாஸ்டு டூ இன்ஃகபக்ஷன்’ / ‘இன்ஃகப ்டட’்), ஆனால், வநாய்ைாய்ப்படாத 

நிவலயில் கைய்யப்படுகிறது. ஏற்க னவை இைா ் கதாற்று ்கு 

கைளிப்பட்டிருப்பதால், இைரு ்கும் வநாய் வதான்ற ்கூடும். அல்லது, 

வநாய்ைாய்ப்படவில்வலயாயினும், வநாய் ் கிருமி ள் இைரு ்குள்ளிருந்து 

பிறரு ்குை ்கைல்ல ்கூடும். எனவை, பிறரு ்கு பாத ம் ஏற்படாத ைவ யில், இைா ்

ஒது ் ம் கைய்யப்படுகிறாா.் 



 

Page 14 of 16 
 

P
ag

e1
4

 

எந்த நவடமுவறயா  இருந்தாலும், ஒருைரு ்க ாருைா ்அணு ் ம் க ாள்ளாமல், 

எட்டி இருப்பதுதான் இைற்றின் அடிப்பவட என்பவத உணரலாம். இை்ைாறு எட்டி 

இருப்பவதத்தான் ைமூ ை ்வைய்வம என்றவை ்கிவறாம். 

இப்வபாவதய ‘க ாவிட-்19’ வநாவயப் கபாருத்தைவர, வைரஸ் கதாற்று ்கு 

உள்ளாகி, ஆனால், வநாய்ைாய்ப்படாமல், வநாயின் அறிகுறி எவதயும் 

கைளி ் ாடட்ாமல் இருப்பைரிடமிருந்தும், வைரஸ் கிருமி ள் உதிாக்ின்றன 

(‘வைரஸ் கஷட்டிங்’). இப்படிப்பட்டைரின் இருமல்-தும்மல் துளி ள், உமிை்நீா,் ைளி 

வபான்றைற்றில் கிருமி ள்  ாணப்படுகின்றன. இவதத்தான், ‘இைா ் வைரஸ் 

து ள் வள உதிா ்்கிறாா’் (‘ஹி கஷடஸ்் தி வைரல் பாாட்்டி ்கிள்ஸ்’) என்று 

மருதத்ுை உல ம் குறிப்பிடுகிறது. 

வநாய்ைாய்ப்பட்டைரும் வைரவஸ உதிா ்்கிறாா.் வநாய் அறிகுறியில்லாமல், 

ஆனால், வைரஸ் கதாற்று ்கு உள்ளானைரும் வைரவஸ உதிா ்்கிறாா.் 

கைால்லப்வபானால், வநாய்ைாய்ப்படாமல் வைரவஸ உதிாப்்பைரால்தான் 

அபாயம் அதி ம். இதனாவலவய, இப்படிப்பட்டைா ்வள, மிகுபரப்பாளா ்ள் 

(‘சூப்பா ்ஸ்பிரடாஸ்்’) என்றவை ்கிவறாம். 

 ல்வி நிவலயங் வளயும் அலுைல ங் வளயும் மூடி, வதாவ்ு வளத் தள்ளிப் 

வபாடட்ு, நிதி நிவலவம மற்றும் ைருைாய் ைழிமுவற ள் சாக்ுவலந்தாலும் 

பரைாயில்வல என்று ஊரடங்கு உத்தரவிட்டிருப்பகதல்லாம், ைமூ ை ்

வைய்வம ் ா வை! வீட்டில் யாரு ் ாைது அம்வம வபாடட்ுவிடட்ால், வைப்பிவல ் 

க ாத்வத ைாைலில் கைருகிவைத்து, பிறவர ைரவிடாமல் வைய்வமப்படுத்தி, 

தங் வளத் தாங் வள தனிவமப்படுத்தி ் க ாண்டைா ்ள் நம்முவடய 

முன்வனாா.் 

ைமூ ை ்வைய்வம என்பது யாவரவயா எதற்வ ா ஒது ்குைதல்ல. ‘21 நாள் ள் எப்படி 

வீட்டிவலவய முடங்குைது?’ என்னும் கூ ்குரல் ளும், ‘இப்படிகயல்லாம் 

வைாம்வபறியா  இருந்துத ்தூங்கி என ்குப் பை ் மில்வல’ என்னும் ஒப்பாரி ளும் 

நம்வம நாவம ஏமாற்றி ் க ாள்கிவறாம் என்பதற் ான அறிகுறி ள். அைசியமான 

கபாருட ்வளத்தாவன ைாங் ப் வபாகிவறாம் என்று அம்மாவும் அப்பாவும் 

பிள்வளயுமா ை ் கைன்று, அங் ாடியில் முண்டியடித்து அரிசிவயா, பருப்வபா, 

த ் ாளிவயா ைாங்குைகதல்லாம்  வரானாவு ்கு நாம்  டட்ும் ைரவைற்புத் 

வதாரணங் ள். 



 

Page 15 of 16 
 

P
ag

e1
5

 

வீட்டிற்குள் தங்குைது என்பது வைாம்வபறித்தனவமா தூங்குமூஞ்சித்தனவமா 

இல்வல. கைய்ைதற்கு எை்ைளவைா உண்டு;  ண் வளயும் மனத்வதயும் திறந்து 

வைத்து ்க ாண்டால் அவைகயல்லாம் புலப்படும். 

‘ஐவயா, புத்த ம் படி ் வைண்டுகமன்று ஆவைதான்; ஆனால், வநரவம இல்வல’ 

என்று இது ாறும் கைான்னைா ்ளு ் ா ப் புத்த ங் ள்  ாத்திரு ்கின்றன. 

‘இவதகயல்லாம் கைய்யவைண்டும்; ஆனால் கபாழுதில்வல’ என்று இது ாறும் 

புலம்பியைா ்ளு ் ா  அந்த வைவல ள் விழிதத்ிரு ்கின்றன. நூல் ள், கைடி ள், 

வதாட்டம், கைல்லப் பிராணி, வீடட்ுத் தூய்வம, இவை, பூவெ, ஸ்வலா ங் ள், அன்பு 

உவரயாடல் என்று இப்படி எத்தவன எத்தவனவயா  ாத்திரு ்கின்றன. 

இைற்வறகயல்லாம் நிவறவைற்றி ்க ாள்ைதற் ா  ்  டவுள் நம ்கு ் 

க ாடுத்துள்ள அை ாைம்தான் இந்தை ்ைமூ ை ்வைய்வம. 

ஊரடங்கு கையல்படுத்தப்பட்டிரு ்கும்  ால ட்டத்தில் அத்தியாைசியப் கபாருள் 

ைாங்குைதற் ா  ் குடும்ப உறுப்பினா ்கைளிவய கைல்ல வநரிடலாம். இத்தவ ய 

நிவலயில், சில கநறிமுவற வள நாவம வ யாளலாம். எல்வலாரும் கைளிவய 

கைல்லாமல், ஒவரகயாருைா ் மடட்ும் கைல்லலாம். எப்வபாதும் அைா ் ஒருைவர 

கைல்ைது நலம். ஒை்கைாரு கபாருவள ைாங்குைதற் ா வும் பலமுவற 

கைல்லாமல், எல்லாைற்வறயும் பட்டியல் வபாடட்ு வைத்து ் க ாண்டு ஒவரகயாரு 

முவற கைல்லலாம். 

எப்வபாது எடுத்துை ் கைல்ைதும் ஒவர வபயா  இருந்தால் நல்லது.  ாசு 

வைத்திரு ்கும் வபவயா பாவ்ஸாகூட ஒன்வறயா  இரு ் டட்ும். அதில் வை ்கும் 

ரூபாய்த் தாவளவயா, நாணயத்வதவயா அதில் மடட்ுவம வைத்திரு ் லாம். 

வீட்டில் உள்ள அல்லது இன்கனாரு குடும்ப நபரிடம் உள்ள தாவளாவடா 

நாணயத்வதாவடா  லந்துவிடவைண்டாம். எப்வபாது கைளிவய கைன்றாலும் ஒவர 

உவடவய அணிதல் நலம். முடிந்தைவர உடவல நன்கு மூடிய உவடயா  அது 

இரு ் டட்ும். கைளிவய கைன்றுவிடட்ு ைந்தவுடன், அந்த உவடவய, மணிபாவ்ஸ, 

வபவய வீட்டில் எங் ாைது தனியா , பிற கபாருள் வளாடு வைராத ைவ யில் 

வைத்து விடவைண்டும். உடனடியா  சுத்தம் கைய்தால் இன்னமும் நல்லது. 

இை்ைாறு கைல்லும்வபாது, கைல்லிடப்வபசிவய எடுத்துை ்கைல்லவைண்டாம். 

முடிந்தைவர ைா னத்தில் கைல்லாமல், நவடயா வை கைல்லவைண்டும். நீண்ட 

கதாவலவு கைல்ைவத இது தடு ்கும். கைளியிலிருந்து ைந்தவுடன், வ  வளயும் 

 ால் வளயும் சுத்தம் கைய்து க ாள்ளவைண்டும். முடிந்தால் ஒருமுவற நன்றா  ் 
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குளித்துவிடலாம்.  வட ளிலும் பிற இடங் ளிலும் முடிந்தைவர எந்தப் 

கபாருவளயும் பரப்வபயும் கதாடாமல் இரு ் லாம். 

 வடயில் கூட்டமா  இருந்தால், உள்வள கைல்ைவதத் தவிாத்்துவிடலாம்.  தவைத் 

திறப்பது, குமிவைப் பிடிப்பது,  ம்பிவயப் பிடிப்பது வபான்ற கையல் வள, 

ஒடுங்கு  ரத்தால் (‘நான் டாமினன்ட ் வெண்ட’்); ைலது வ  

பை ் முள்ளைா ்ளு ்கு இடது வ , ஒடுங்கு  ரமாகும்; இட ்வ  

பை ் முள்ளைா ்ளு ்கு ைலது வ , ஒடுங்கு  ரமாகும்) கைய்யலாம். ஓங்கு 

 ரத்வதத்தான் (‘டாமினன்ட ்வெண்ட’்) இயல்பா  மு த்திற்கும்,  ண்ணிற்கும், 

மூ ்கிற்கும் க ாண்டு கைல்வைாம். ஒடுங்கு  ரத்வத ் க ாண்டு 

கைல்லமாட்வடாம். 

 ண்டிப்பா  அடி ் டி கைளியில் கைல்ல வைண்டியிருப்பைா ்ள் (அலுைல  

அல்லது வைறு அைசியப் பணி  ாரணமா ), வீட்டிலும், ஏவனய குடும்ப 

உறுப்பினா ்ளிடமிருந்து ைற்று ஒதுங்கிவய இரு ் லாம். கைளியில் எங்கு 

வபானாலும், அடுத்த நபரிடமிருந்து குவறந்த படை்ம் நான்வ ந்து அடி தள்ளிவய 

இரு ் லாம். பயணங் ள்  ண்டிப்பா  இப்வபாது வைண்டாம். 

‘தனித்திரு’ என்றாா ் ைள்ளல் கபருமான். தீவம வளத் தவிாத்்து ஆன்ம 

வமம்பாட்டிற்குத் தனிவம உதவுைவதப் வபாலவை, வநாய்த் தீவமவயத் தவிாத்்து, 

ஆவரா ்கிய வமம்பாடட்ு ்கும் தனிவம உதவும். தனிவமப்படுத்துதல் என்பதும் 

வைய்வமப்படுத்துதல் என்பதும் மனிதா ்வள ஒது ்குைதற் ா  அல்ல;  வரானா 

வநாய்த்கதாற்வற ஒது ்கித் கதாவலப்பதற் ா ! வைய்வமப்படட்ிருப்பது என்பது 

சுவமவயா அழுத்தவமா அல்ல; கபாறுப்பும் கபாறுவமயும் ஆகும்! 

By Dr Sudha S, 
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