
க ோலிட்டின்கபோது நல்லோழ்வல போரிக்  ஒருங் ிவைந்த நயலோழ்வுச் 

கேவலின் (Integral Health) பரிந்துவ ள் 

இந்த சுபேக்கநள ஆயணம் சளர்ஸ்-ககளயிட்-2 (SARS-CoV-2 /COVID-19)-ஆல் யபேகழன் 
ஆத்தத வ்யளறு ழபேயகழக்களம் ன்தற்கள யிதநள யிபேப்ங்கதத் 

ததரியிக்கழன்ண.  

இதத தசனற்குளயின் நளஸ் புல்ட்டின்கின் எபே ிற்கசர்க்தகனளகப் ளர்க்ககயண்டும். 

இந்த ஆயணத்தழன் படியில் ககளயிட்-19 குழத்ண அடிக்கடி ககட்கப்டும் ககள்யிகின் 
ட்டினலும் உள்ண.  

 

நது கநோயதிர்ப்பு ண்டயத்வத எந்த  ோைி ரோல் குவமக்  படிபம்? 

- பணதந: நக்கு யனதளகும்களண, நண உள் உறுப்புகின் தசனல்தழன் குதனக்கூடும்; 
ததநஸ் அல்ண லும்பு நஜ்தை களன் களதனதழர்ப்பு ததளடர்ள உறுப்புகள் 
ததளற்றுகளய்கத தழர்த்ணப் களபளடுயதற்குத் கததயனள களதனதழர்ப்பு 
உனிபணுக்கத குதயளக உபேயளக்குகழன். யனதளண சழ கபங்கில் 
ணண்ணூட்டச்சத்ண குதளடுகளுடன் ததளடர்புதடனண, இண குதந்ண யபேம் களதனதழர்ப்பு 
தசனல்ளட்தட கநளசநளக்கும். 

- சுற்றுச்சூமல் ச்சுகள் (புதக நற்றும் களற்று நளசுளட்டிற்கு ங்கிக்கும் ி ணகள்கள், 
அதழகப்டினள ஆல்கலளல்): இந்தப் தளபேட்கள் களதனதழர்ப்பு உனிபணுக்கின் 
இனல்ள தசனல்ளட்தட ளதழக்களம் அல்ண அடக்களம். 

- அதழக தட: உடல் பேநன் குதந்த தப ளட்ட்ட அமற்சழபடன் ததளடர்புதடனண. 
தகளளப்பு தழசு அமற்சழ தசனல்பதகத ஊக்குயிக்கக்கூடின 
அடிகளதசட்கடளதகன்கத உபேயளக்குகழண. - [1] இண பந்ததன ஆபளய்ச்சழ ஆகும்,  
ஆளல் உடல் பேநன் இன்ஃப்ளூனன்றள (குிர்களய்ச்சல்) தயபறழற்கள எபே 
சுனளதீநள ஆத்ண களபணினளக அதடனளம் களணப்ட்டுள்ண, இண எபே யதக 
தயள்த இபத்த அணுயள  டி-தசல்கின் யீநள தசனல்ளடு களபணநளக 
இபேக்களம். [2] 

- கநளசநள உணவு: ஊட்டச்சத்ண குதளடு அல்ண என்று அல்ண அதற்கு கநற்ட்ட 
ஊட்டச்சத்ணக்கள் இல்ளத உணவு களய் தழர்ப்பு தசல்கள் நற்றும் ஆன்டிளடிகின் 
(களய் ற்டும்களண உடல் உற்த்தழ தசய்பம் தளபேள்) உற்த்தழ நற்றும் தசனல்ளட்தட 
ளதழக்கும். 

- கர்ப்ம்: கபே தசல்கள் யர்யதத அனுநதழக்கும் தளபேட்டு அயர்கின் களதனதழர்ப்பு 
அதநப்பு எடுக்கப்டுயதளல் கர்ப்ிணிப் தண்கள் களதனதழர்ப்பு தசனல்ளட்தட 
நளற்ழனதநத்தழபேப்ண உங்களுக்குத் ததரிபநள? ககளயிட்டளல் கர்ப்ிணிப் தண்கள் 
வ்யளறு ளதழக்கப்டுகழளர்கள் ன்ண ற்ழன உகளயின புரிதல் கபடினளககயள 
நதபகநளககயள அதழகரித்ண யபேகழண. குமந்தத இந்ண ித்தல் நற்றும் 
குதப்ிபசயம் ஆகழனயற்ழன் ண்ணிக்தக அதழகரித்ண யபேகழண. இப்களகத 
நபேத்ணயநதனில் அனுநதழப்ததத் தயிர்ப்ண சழந்தண, கநலும் கர்ப்ப் பளநரிப்பு, 
ிபசயம் நற்றும் தளய்ப்ளல் தகளடுக்கும் உதயிக்கு யடீ்டு பளநரிப்பு த கயண்டும். 

- ளள்ட்ட களய்கள்: தன்ததழர்ப்பு நற்றும் களதனதழர்ப்பு குதளடுகளல் ளதழப்பு 
ற்டளம் நற்றும் களதனதழர்ப்பு தசல்கத படக்கக்கூடும். 



 

- ளள்ட்ட ந அளத்தம்: ந அளத்தம் களர்டிகசளல் களன் லளர்கநளன்கத 
தயினிடுகழண:  https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/stress-and-health/  

அண யகீ்கத்ததபம் (களதனதழர்ப்பு உனிபணுக்கத தசனல்டுத்த யகீ்கம் ஆபம்த்தழல் 
கததயப்டுகழண) நற்றும் தயள்த இபத்த அணுக்கின் தசனதபம் அடக்குகழண. 

 - ணக்கம் நற்றும் ஏய்வு இல்ளதந: ணக்கம் ன்ண உடத நீட்தடடுக்கும் கபம், 
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/sleep/ இதன்களண ததளற்றுகளதன 
தழர்த்ணப் களபளடும் எபே யதக தசட்கடளதகன் தயினிடப்டுகழண; நழகக் குதந்த 
ணக்கம் இந்த தசட்கடளதகன்கள் நற்றும் ி களதனதழர்ப்பு உனிபணுக்கின் அதயக் 
குதக்கழண. 
எனகல க ோலிட்வடக் குவமப்பதற் ோன யபோதுலோன அமிவுவ என்னயலன்மோல்: இந்த 
பன்யனச்ேரிக்வ  நடலடிக்வ  வரப் பின்பற்றுலது ஆகும்: ப க் லேம் அைிவும், 
ேப  இவடயலரிவப் போரிக் வும், கூட்டத்வதத் தலிர்க் வும், 
கநோய்லோய்ப்பட்டிருந்தோல் லடீ்டிகயக இருக் வும், புவ ிவய அல்யது ற்மப் 
யபோருட் வரப் புவ ப்பவதத் தலிர்க் வும், து அருந்துலவத குவமக் வும் அல்யது 
நிறுத்தவும், எவடவக் குவமக் வும், தினபம் உடற்பிற்ேி யேய்வும், உங் ள் 
உைலில்  லனம் யேலுத்துவும், உங் ளுக்கு கபோதுோன தூக் ம் இருப்பவத 
உறுதியேய்து ய ோள்ரவும், அமிப்பட்ட கநோயதிர்ப்பு உர்த்தி ள் (பூஸ்டர் ள்) 
எடுத்துக்ய ோள்லது குமித்து  ீகற ய ோடுக் ப்பட்டுள்ர ஆகயோேவனவ  லனிக் வும்.  

 

உதலக்கூடி ேத்துைவு லவ  ள் (supplements) 

பிஎம்கே நிபட்ரிளன், பிரியலன்ளன் & யெல்த்  (BMJ Nutrition, Prevention & Health) 
சநீத்தழல் எபே ஆய்யழக்தகதன தயினிட்டண. அதன்டி, இங்கழளந்தழல் 3,72,720 
ங்ககற்ளர்கள் இந்த ஆய்யில் கந்ணதகளண்டர் (அயர்கில் 1,75,652 கர் சத்ணணவு 
யதககதப் னன்டுத்ணயர்கள் நற்றும் 1,97,068 கர் சத்ணணவு யதககதப்  
னன்டுத்தளதயர்கள்), இந்த ஆய்யின்டி, ின்யபேம் சத்ணணவு யதககள், சளர்ஸ்-ககளயிட்2 
(SARS-CoV-2) களய்த்ததளற்று ற்டுயதற்கள அளனத்ததக் குதக்கழன் ன்று 
கண்டழனப்ட்டண.  

- புகபளனளடிக்குகள் - 14% 

- எகநகள-3 தகளளப்பு அநழங்கள் - 12% 

- நல்டிதயட்டநழன்கள் - 13% 

- தயட்டநழன்-டி - 9% 

 

இந்த தவயப்பில் ஏற் னகல என்ன யதரிபம்? 

□ களதனதழர்ப்பு தசனல்ளட்தட ஆதரிப்தழல் சத்ணணவு யதக கள் பக்கழனப் ங்கு 
யகழப்தளகக் களட்டப்ட்டுள்ண, ஆளல் சளர்ஸ்-ககளயிட்-2 (SARS-CoV-2) 
களய்த்ததளற்ழன் அளனத்ணடன் குழப்ிட்ட சத்ணணவு யதகக ள் ந்த அயிற்கு 
ததளடர்புதடனண ன்ண ததரினயில்த. 

 

இந்த ஆய்லில் கற்ய ோண்டு என்ன யதரிலிக் ப்படு ிமது 

https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/stress-and-health/
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/sleep/


நல்டிதயட்டநழன்கள், எகநகள-3 தகளளப்பு அநழங்கள், புகபளனளடிக்குகள் அல்ண 
தயட்டநழன்-டி ஆகழனயற்த டுத்ணக்தகளள்ளும், 3 தரின சுனளதீ கூட்டு ஆப்கதப் 
னன்டுத்ணம் ர்களுக்கு சளர்ஸ்-ககளயிட்-2 களய்த்ததளற்று ரிகசளததனில் போேிடிவ் 
லருலது குவமலோ  இருந்தது.   

நழகப் தரின (பகக) குளயிற்குள் அதத்ண யனண தண் னர்களுக்கும் உடல் ழத 
குழனடீ்டு யதககளுக்கும், தயட்டநழன்-டி, எகநகள-3 தகளளப்பு அநழங்கள், 
புகபளனளடிக்குகள், நல்டிதயட்டநழன்கள் ஆகழனயற்றுக்கும் எபே குழப்ிடத்தக்க ளணகளப்பு 
ததளடர்பு இபேந்தண; ஆனினும், இந்த குழுலிற்குள் ஆண் பனர் ளுக்கு எந்தத் 
யதோடர்பும் இல்வய. 

வலட்டின் ேி, துத்தநோ ம், பூண்டு ேத்துைவு லவ  ள்  சளர்ஸ்-ககளயிட்-2 ஆத்ணடன் 
எந்த யதோடர்பும் இல்வய (அதளயண ந்த ன்தநபம் களட்டயில்த) 

□ கதர்ந்ததடுக்கப்ட்ட கூடுதல் தளபேட்கின் சவபற் கட்டுப்ளட்டு கசளததகள் 

(randomised controlled trials) கததய.  

 

சுருக் ம்: 

உைவு, உடற்பிற்ேி, னநயம், தூக் ம் ஆ ிலற்றுடன் இந்த ன அழுத்த 
 ோயங் ரில் நல்லோழ்வல போரிக்  லோழ்க்வ  பவமக் ோன பரிந்துவ ள். 

உைவு ற்றும் உடற்பிற்ேி - நசளளப் தளபேட்களுடன் பேப்பு யதககள் அல்ண 
தளினங்கள் நற்றும் களய்கழகளுடன் புதழதளக தனளரிக்கப்ட்ட உணவுகத சளப்ிடவும் 
(.கள: இஞ்சழ, நஞ்சள், கபேப்பு நழகு, சவபகம், தகளத்தநல்ழ, இயங்கப்ட்தட, ணசழ, 
பூண்டு களன்தய). களத உணவுக்கு புதழன மம். தழபம் சதநக்களத சளட் 
களய்கழகள். 

□ கத்தத உண்டளக்கும் ளல் தளபேட்கள்,  சர்க்கதப/இிப்பு  சுதயபதடன உணவுகதத் 

தயிர்க்கவும். தசரிநளம் கடிநளக இபேப்தளக உணர்ந்தளல், உணவுக்குப் ிகு இஞ்சழ-
நஞ்சள்-கபேப்பு நழகு தளடிகத டுத்ணக் தகளள்வும். 

□ இஞ்சழ நற்றும் லுநழச்தச கந்ண தகளதழக்க தயத்த  ீர், அல்ண  பழதகத் கதீர்  

அல்ண  கழரீன் டீ குடிக்கவும். (குழப்ளக ணசழ - சுயளசக் குமளனில் அதழசனம் தசய்கழண). 

□ சழனயன்ிபஷ்- எபே ளதக்கு 1 கதக்கபண்டி சளப்ிடவும்.  

□ இனற்தக யியசளனம் தசய்பம் “ண்தணகின்” இனற்தகபதனில் யிதயித்த 

மங்கள் அல்ண களய்கழகள் சழபெட்டுயதளகவும், ப்ளகவும் இல்ளநல் 

இபேக்களம், ஆளல் அதய தயட்டநழன்கள் நற்றும் தளணக்கள் ழதந்ததய. அயற்ழன் 

யிததகள் “தளய் யிததகள்” (நட்டுத்தன்தந தகளண்ட கப்ிம் அல்ண நளறுட்ட 

கசர்க்தக யிததகள் களல் அல்ளநல் ீங்கள் அயற்த ட்டளல் அண மங்கள் அல்ண 

களய்கழகத உற்த்தழ தசய்பம்).                        

□ யினர்தய யபேம் அவுக்கு எபே ளதக்கு குதந்தண 15 ழநழடநளயண தடப்னணம், 

உடற்னிற்சழ  தசய்னவும். 

□ உங்கள் புன்கத தர்யின்ழ தயத்தழபேக்க: களணநள அவு தண்ணரீ் குடிக்கவும்;  

எவ்தயளபே ளசழனிலும் களதனிலும், இபயிலும் அனு ததம் (ஆபர்கயத பழதக 

ண்தணய்)  அல்ண ல்தண்தணய் 2 தசளட்டு களடவும்; உங்களல் உடல் பளயணம் 

நசளஜ் தசய்ன படினளயிட்டளல், ல்தண்தணனளல் ளதங்கதபம் உள்ங்-



தககதபம் நசளஜ் தசய்னவும்.  

□ உப்பு நற்றும் எபே சழட்டிதக நஞ்சள் கசர்த்ண தயணதயணப்ள ீரில் யளய் 

தகளப்ிக்கவும். 

□ தழபம் எபே பத அல்ண இபண்டு பத 1-2 ழநழடங்கள் ீபளயிதன உள்ிளக்கவும். 

பக்கு யமழனளக உள்ிளத்ண யளய் யமழனளக தயியிடவும், யளய் யமழனளக உள்ிளத்ண,  

பக்கு யமழனளக தயியிடவும். யிபேம்ிளல் அஜ்தயன் அல்ண பெகழப்டதறச் 

கசர்க்கவும். 

□ உங்கள் புன்கதபம் நததபம் ஊக்கப்டுத்ணம் உற்சளகநள தசய்தழகள், எழகள் 

(இதசகள்), டங்கள், ததளடர்புகள்  பம் நகழழ்ச்சழதனபம் கர்நததனபம் யர்த்ணக் 

தகளள்வும். 

□ ீபள்ி, ணசழ தகளண்டு புதகபெட்டி சுற்றுச்சூமதத் ணய்தந தசய்னவும். 

□ குழப்ளக உணதயத் தனளரிப்தற்கும், சளப்ிடுயதற்கு பன்பும், கமழப்ததனப் 

னன்டுத்ணயதற்கு பன்பும்/ின்பும் உங்கண தககதத் தயளநல் களய கயண்டும். 

□ நீதபள், ளள்ட்ட அல்ண ைங் ஃபுட் உணவுகத சளப்ிட கயண்டளம் அல்ண 

அசுத்தநள இடத்தழல் சளப்ிட கயண்டளம். 

□ ஊணத்தழ ற்வும், ீகழரித் தத இதகள், ணசழ, கபளஸ்கநரி, ீபள்ி, சந்தம் 

களன்யற்தக் தகளண்டு றுநணப் புதகப் களடவும்.  

 

எடுக்  கலண்டி நடலடிக்வ : இந்தி அசு (ஆபஷ்) ஒப்புதல் அரித்த ேத்துைவு 
லவ  ள், ஆபர்கலத தோரிப்பு ள் ற்றும் வலட்டின்-டிக்கு சூரிக் குரில், 

அக்குபிளர் ற்றும் கநர்வம ஆற்மல் ற்றும் எண்ைங் ரில்  லனம் யேலுத்துதல். 

□ ேத்துைவு லவ  ள் 

புகபளனளடிக்குகள் - எபே ளதக்கு 1 - 2 பத, எகநகள-3 தகளளப்பு அநழங்கள் எபே ளதக்கு 

1 பத, தயட்டநழன்-டி - 60000iu யளபத்தழற்கு எபே பத 3 யளபங்களுக்கு, நற்றும் ல்யதக 
தயட்டநழன்கள் எபே ளதக்கு 2 பத. 

□ சூரிக்குரில் 

தினளக இபேக்கும் இடத்தழல் தயனிழல் டுத்ண அதத்ண ஆதடகதபம் அகற்வும். சூடளக 

இபேக்கும் யதப உங்கள் பணகுப் புநளக  டுத்ணக் தகளள்ளுங்கள், ின்ர் யண பும், யனிறு 

நற்றும் இடண க்கநளக உபேண்டு டுக்கவும். இண உங்கள் தயட்டநழன்-டி அதய அதழகரிக்கும். 

 

ஆபர்கலத ருந்து ள் (இவைக் ப்பட்டுள்ர இவைப்பு வரத் திமக் வும்). 

- ஆபர்கயதத்தழன் ல் ஆகபளக்கழனத்தழற்கள தற்களப்பு டயடிக்தககள், பக்கழன அம்சங்கத 
நீண்டும் ததரியித்தல்: 
https://drive.google.com/file/d/1DgDOq_C2evqCOujoJTc80p79DZ0CFrg6/view  

- ஆபர்கயதத்ணடன் களதனதழர்ப்பு அதநப்த வ்யளறு கநம்டுத்ணயண - (தநழமழல்):  

 https://auroville.org.in/article/84672     

 

கநோய் எதிர்ப்புச் ேக்தி அதி ரிக்கும் - ஒற்வம ருந்து ள்: 

https://drive.google.com/file/d/1DgDOq_C2evqCOujoJTc80p79DZ0CFrg6/view
https://auroville.org.in/article/84672


 

குடுச்ேி (ேநீ்தில்) (டிகளஸ்களபள களர்டிகளழனள (Thunb.Miers): குடுச்சழனின் (சவந்தழல்) 500 
பதல் 1000 நழ.கழ. அக்யஸ் சளறு அல்ண 1 கதக்கபண்டி ணத தழபம் இபண்டு பத 
உட்தகளள்வும்.  

அம்யோ (இந்தழன தல்ழக்களய் - ம்ிழகள அஃிசழளழஸ் ல்/ஃதளந்தஸ் ம்ப்ிகள 
ல்): புதழன தல்ழக்களய் அல்ண உர்ந்த தல்ழக்களதன உட்தகளள்வும் 
அழவுறுத்தப்டுகழண 

ெரித்ோ-ஞ்ேள் (குர்குநள ளங்கள ல்): தயணதயணப்ள ீரில் நஞ்சள் ணள் நற்றும் எபே 
சழட்டிதக உப்பு அல்ண நஞ்சள் (குர்குநள ளங்கள ல்) ணதச் கசர்த்ண தகளப்ிக்கவும். 

துரேி (ஏசழநம் கசங்டம்) ணசழபடன் தப்டுத்தப்ட்ட தண்ணதீப அடிக்கடி பேகவும்.  

அஷ்ல ந்தோ (அபக்கழபள கழமங்கு) கயர் வுடபேடன் 3-5 கழபளம் எபே ளதக்கு இபண்டு 
பத சூடள ளல் அல்ண தண்ணரீ்/500நழ.கழ அஷ்யகந்தள (அபக்கழபள கழமங்கு) சளற்த 
எபே ளதக்கு இபண்டு பத தயணதயணப்ள ீரில் கந்ண பேகவும். 

 

கநோய் எதிர்ப்புச் ேக்திவ கம்படுத்துலதற் ோன தோரிப்பு ள்: 

ேிலன்ப்ோஷ் அலகயெோ - 6-10-12 கழபளம்/ 1 கதக்கபண்டி 

டிோக்ஷோலகயெோ - 10-12 கழபளம் /1 கதக்கபண்டி 

இந்து ோந்தம்  ிருதம் - சழபடன் இபேக்கும்களண உணவுக்கு பன் தழபம் இபண்டு பத 
10-12 கழபளம். 

அலிந்தோேலோ - 15-20 நழல்ழ உணவுக்குப் ிகு சநநள தயணதயணப்ள ீபேடன் 
போயச்ேதுர்பத்ோ சூைம் - கதனுடன் 1-2 கழபளம் 

ெரித்ோ  ோந்தோ - கதன்/தயணதயணப்ள ீரில் 3-5 கழபளம் இதடதயி யிட்டு சளப்ிடவும். 

 

கெோிகோபதி வலத்திம் - ககளயிட்-19 களய்த்தடுக்கும் நபேந்ண  

"ஆர்சிகம் ஆல்ம்" ன் கலளநழகனளதழ தீர்தய 
ககளயிட்-19 களய்த்தடுக்கும் நபேந்தளக இந்தழன அபசு ஆபஷ் 
அதநச்சகம் ரிந்ணதபத்ணள்ண. இதற்கள 
தழபதனின்டி, எபே கடளஸ்/கயத நபேந்தவு 
(தளணயளக 3 குகளில்ஸ்/உபேண்தடகள்) எபே ளதக்கு 
எபேபத ன்டி ததளடர்ச்சழனளக பன்று ளட்களுக்கு 
டுக்ககயண்டும்.  

ததளடர்ச்சழனள ஆதபவுக்கு, இந்த தழபதனின்டி 
பன்று யளப இதடதயிக்குப் ிகு நீண்டும் 
டுத்ணக்தகளள்ளம். 

புகழ்தற் கலளநழகனளதழ டளக்டர் இபளைன் சங்கபன், 
"கம்களபள" தீர்வு ககளயிட்-19 களய்த்தடுப்பு நபேந்தளக 
னனுள்தளக இபேக்கும் ன்று கபேணகழளர். அயபண 
தழபத இபண்டு கடளஸ் தீர்வு (1ம் தசழவு) எபே ளதக்கு இபண்டு பத ன்டி 
ததளடர்ச்சழனளக இபண்டு ளட்களுக்கு டுக்ககயண்டும்.  



ீண்டகள களய்த்தடுப்புக்கு ஆதபயிக்க இந்த தழபத ந்த இதடதயினில் நீண்டும் 
தசய்னப்ட கயண்டும் ன்ண ததியளக இல்த. 

 

சுருக் ம் 

3 குகளில்ஸ்/உபேண்தடகள் ஆர்சிகம் ஆல்ம் 30சழ (எபே ளளுக்கு எபே பத ன்டி,  
ததளடர்ச்சழனளக 3 ளட்களுக்கு) அல்ண 

3 குகளில்ஸ்/உபேண்தடகள் களம்களபள 1ம் (எபே ளளுக்கு இபண்டு பத ன்டி,  
ததளடர்ச்சழனளக 2 ளட்களுக்கு).  

இண்டு வலத்திங் வரபம் எந்த நிவயிலும் ஒக கநத்தில் எடுக்  கலண்டோம். 

ந்ததயளபே கலளநழகனளதழ நபேந்ததபம் டுத்ணக்தகளள்யதற்கு பன்னும் ின்னும் 
குதந்தண 15 ழநழடங்களுக்கு யளய் யமழனளக தண்ணதீபத் தயிப கயறு ணவும் டுத்ணக் 
தகளள்க்கூடளண.  

 

ேி (Chi) ஆற்மயின் ஓட்டத்வதத் 
தூண்டுலதற் ோன அக்குபிளர்: 

கட்தடயிபளல் உடழன் சழ புள்ிகில் 
அளத்தத்ததப் னன்டுத்ணயண களய் தழர்ப்புச் 
சக்தழதன யமங்கும் ன்றும், சுயளச பனற்சழதன 
கநம்டுத்ணம் ன்றும் அழனப்டுகழண. 

அக்குபிளர் புள்ரி ள் IG-4, IG-11, Rt-6, Tr-5, Vc-
17, E-36 (பியஞ்சு சுருக் ங் ள்) ீது 
தனிநபர் ள் இவடலிட்ட அழுத்தத்வதப் 
பன்படுத்த  ற்றுக்ய ோள்ரயோம். 

 

கநோய் எதிர்ப்வப கம்படுத்துலதற் ோன அக்குபிளர் புள்ரி ரின் பட்டிலுக் ோன 
இவைப்வப இங்க   ோைவும் 

https://drive.google.com/file/d/18bJqTyBlc9YH77pId1tUD4gALWk7Lf-i/view 
 

-  ிழ்ச்ேி, னநிவய ற்றும் ன ஆகோக் ிம் 

ஆகபளக்கழனநளக இபேக்க நகழழ்ச்சழ ழச்சனநளக பக்கழனநள என்ளகும். 

ககளயிட் களங்கில், திதநப்டுத்தலுக்கள அயசழனத்தழன் களபணநளக, அல்ண 
திதநப்டுத்தப்டுயதற்கள அபசளங்க யிதழபதகள் நற்றும் தயபஸ் பயளநல் இபேக்க 
எபேயபேக்தகளபேயர் யிகழச் தசல் கயண்டின அயசழனம் களபணநளக நக்கள் 
திதநப்டுத்தழளல் ந அளத்தத்தத அனுயிக்களம். திதநப்டுத்ணதல் திதநதனபம் 
நட்டுநல், கததயனற் நழத நற்றும் உணர்ச்சழகளுக்கும் யமழயகுக்கும், அதய ணக்கநழன்தந 
அல்ண சழனின்தந களன் உடல் ததளடர்ள க்க யிதவுகத உபேயளக்கக்கூடும், சழ 
சநனங்கில் நச்கசளர்வு நற்றும் ககளத்தழற்கும் யமழயகுக்கும். 

சூழ்ழதகதப் தளபேட்டுத்தளநல், குழப்ளக திதநப்டுத்தப்ட்ட களங்கில், நதத 
வ்யளறு தயத்தழபேப்ண நற்றும் நகழழ்ச்சழபடன் ழதந்தழபேப்ண ன்தற்கள சழ சளத்தழனங்கள் 

https://drive.google.com/file/d/18bJqTyBlc9YH77pId1tUD4gALWk7Lf-i/view


இங்கக யபேநளறு. 

1. உள்கர என்ன நடக் ிமது என்பவதப் பற்மி அமிவும் புரிந்துய ோள்ளுதலும்: 

- நழத நளற்ங்கின் இனல்புழத: நழதனின் ற் இக்கங்கள் இனல்ளதய, 
அயற்தக் கபேத்தழல்தகளண்டு ற்றுக்தகளள் கயண்டும். யளழ்க்தக ன்ண அனுயங்கத கடந்ண 
தசல்கழண, இண நகழழ்ச்சழ அல்ண கசளகத்தழற்கு யமழயகுக்கும். 

எபேயரின் குழக்ககளள் எபே சவபள நழததன அதடயதளக இபேக்க கயண்டும் ன்ளலும், அதத 
அதடயணம் அதழல் ழதத்தழபேப்ணம் ப்களணம் ிதல். உக்கு ீ அன்ளயளய் இபே! 

- நழத நளற்ங்கில் நழகப் தரின இதடதயிகள் குழத்ண ச்சரிக்தகனளக இபேக்கவும்: 
உனர்யள நழதனிழபேந்ண தளழ்ந்த நழதக்கு நளறுதல், சூடள தயட் ழதனிலுள் 
உடல் குிர்ந்த தயப்ழதக்கு நளறுயண களன்ண. வ்யளளனினும், சழ சநனங்கில், அண 
நழகப் தரினதளகழ, சழக்கல்களுக்கு யமழயகுக்கும். 

 

2. தட்பங் ள், ேநிவயப்படுத்த  ருலி யபட்டி: 

- கயித்தல்: கயிப்தன் உடடி யிதவு ன்தயன்ளல், ீங்கள் ‘தசய்யர்-
அணுகுபதனிழபேந்ண’ யிகழ, உங்கள் கயத்தத நளற்ழ, உடடி ழயளபணத்ததக் தகளண்டு 
யபேயரீ்கள். 

- நறுசவபதநத்தல்: சழக்கத அதன் கதளற்த்தத யிட உனர்ந்த நட்டத்தழல் டத்ணயகத நழகவும் 
அணுகக்கூடின கபேயி. நறுசவபதநப்ின் களக்கம் சழக்கத தரினதளக ீர்த்ணப்களகச் தசய்யகதளடு, 
அததக் கதபக்க உதவுகழண. 

- தளளணகளக்கு: சுயளபஸ்னநள நற்றும் பற்ழலும் நளறுட்ட என்தச் தசய்யண கயம் 
தசலுத்ணயததக் தகளண்டுயபேகழண, அவ்யளறு தசய்பம்களண, கயத தற்களழகநளக எணக்கழ 
தயக்கப்டுகழண, ஆளல் இந்த யிரனம் உண்தநனில் கதளன்ழன அவுக்கு தரினதளக இல்த 
ன்று கபேணயதற்கு இந்த கபம் களணநளண. 

- ண்ர்களுடன் மகுதல்: உதபனளடல்கள் திதநனளக இபேப்ததக் குதப்தற்கு 
அனுநதழக்கழன், கநலும் இனல்ளககய திப்ட்ட கயதகத நறுசவபதநக்கழன், அதய 
ிதழல் கூட்டளக ீர்த்ணப்களகளம். உயிர்கள் நற்றும் தபேங்கழன ண்ர்களுடன் அடிக்கடி 
அயளயவும். இண திதநதனத் தடுத்ண, அதத ற்றுக்தகளள் அனுநதழக்கும்.  

- “கள”தசய்யண (Doing “as if”): இதற்கள சழந்த கபேயி: 

1. யிரனங்கத யித்தழனளசநளக அனுயித்தல் 
2. உடடி ழயளபணம் தகளண்டு யபேதல் 
3. அடுத்த பத யிரனங்கத ிதளக்குதல் 
 

3. கதவலப்படும் கபோயதல்யோம் உதலி க ட்  தங்  கலண்டோம் 

ஆகபளயில்ழல் உள்  கட்டதநப்புகள் ீங்கள் கூறுயதத ஆழ்ந்ண ககட்தற்கு உதயிதன 
யமங்குகழன். னளபளயண கச யிபேம்ிளல் ீங்கள் ங்கத அணுகளம்.  ர்கள் உதயவும் 
ககட்கவும் தனளபளக உள்ர். 

- நளற்ம் - 9487746051, 0413 - 2623551 அல்ண mattram@auroville.org.in 
- சளந்கத கழிிக் - 0413 - 2622803 அல்ண sante@auroville.org.in 
- டீப் அடளப்கடரன் 
 



'நதழற்குள் அதநதழனளக இபேங்கள், யழதநதனபம் ஆகபளக்கழனத்ததபம் தறுயதழல் நட்டுகந 
கயம் தசலுத்ணங்கள், ளங்கள் ப்களணம் உங்களுடன் இபேக்கழகளம் ன் ம்ிக்தகபடன் 

இபேங்கள்,  ீங்கள் யிதபயில் சரினளகழயிடுயரீ்கள்.' 

 

 
அடிக் டி க ட் ப்படும் க ள்லி ள் 
 

1. க ோலிட்-19 எவ்லோறு பவு ிமது, யதோற்றுகநோய் கநரும் அபோத்வத எவ்லோறு நிர்ல ிப்பது? 

ககளயிட்-19 பக்கழனநளக எபேயபேக்தகளபேயர் தபேக்கநளக இபேப்தன் பம் பவுகழண 
ன்று கபேதப்டுகழண, எபேயபேக்தகளபேயர் உடல் ரீதழனளக இபேப்யர்களுக்கு இதடனில் 
(சுநளர் 6 அடிக்குள்). களய்த்ததளற்றுதடன ஆளல் அழகுழகதக் களட்டளத ர்கள் இந்த 
தயபதற நற்யர்களுக்கும் பப்ளம். ககளயிட்-19 ததளற்று ற்ககய யந்தயர்களுக்கு 
நீண்டும் யந்ணள்தளக தழயளகழபள், ஆளல் அதய அரிதளதய: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/reinfection.html#/ 

களதனத் தடுப்தற்கள சழந்த யமழ இந்த தயபறளல் ளதழக்கப்டுயததத் தயிர்க்க 
கயண்டும். பயத தநணயளக்க ீங்கள் டயடிக்தக டுக்களம். 

உங்கதபம் நற்யர்கதபம் ளணகளக்க உதவும் யதகனில் உங்கள் பக்கு நற்றும் 
யளதன நதக்கும் பகக்கயசத்தத அணிபங்கள்: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/prevent-getting-sick/how-to-wear-cloth-face-coverings.html 

உங்களுடன் யசழக்களத நற்யர்கிடநழபேந்ண 6 அடி ணபத்தழல் இபேங்கள்: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html 

கூட்டங்கதபம், களற்களட்டகந இல்ளத உட்பு இடங்கதபம் தயிர்க்கவும். 

கசளப்பு நற்றும் தண்ணரீில் உங்கள் தககத அடிக்கடி களய கயண்டும்: 
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html 

 கசளப்பு நற்றும் தண்ணரீ் கழதடக்கயில்த ன்ளல் தக சளிட்தடசதபப் 
னன்டுத்தவும். 

களய்யளய்ப்ட்டகளண யடீ்டிககன இபேக்கவும், நற்யர்கிடநழபேந்ண 
திதநப்டுத்தவும்: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-

when-sick.html 

அடிக்கடி ததளட்ட கநற்பப்புகத யமக்கநளக சுத்தநளகவும், கழபேநழ ீக்கம் தசய்னவும் 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-

home.html 

நற்றும் யடீ்டில் பவுயதத ழறுத்த ி டயடிக்தககத டுக்கவும்: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/protect-your-home.html 

 

2. ேப ப் பலல் என்மோல் என்ன? 

உறுதழப்டுத்தப்ட்ட ததளற்றுகளய் உள்யர்கத பயல் சங்கழழகள் பம் ம்நளல் 
ததளடர்புப்டுத்த படினளதகளண அண சபக பயல் ஆகும். அந்த சந்தர்ப்த்தழல், பேக்கு தயபஸ் 
இபேப்தளல், அண ங்கழபேந்ண யந்தண ன் பத்தத அதடனளம் களண படினளண. அதன் 
தளபேள் ன்தயில், களய்யளய்ப்ட்ட ர், ககளயிட்-19 களனளல் ளதழக்கப்ட்டுள்யர் ன்று 
அயபேக்குத் ததரிந்த எபேயரிடநழபேந்கதள தயபதறப் தயில்த, அல்ண கயறு கதனும் எபே 
இடத்தழகள அல்ண கயறு ளட்டிழபேந்ண னணம் தசய்யதளகள அயர் களய்த்ததளற்தப் 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/reinfection.html#/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wear-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wear-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/protect-your-home.html


தயில்த. அயர் அழனப்டளத பத்தழழபேந்ண உள்ளுரில் இபேந்ண அததப் தற்ளர்.  

பன்தளக ததளற்றுகளய்கில், ளதழக்கப்ட்டயர்கள் னளபேடன் ததளடர்பு தகளண்டிபேந்தளர்ககள, 
அந்த ர்கள் திதநப்டுத்தப்டுயளர்கள் ன்று ததளடர்புத் தடநழதல் (contact tracing) நக்குக் 
கூழனண. ஆளல் அடுத்த கட்டத்தழல் - உள்ளூர் பயல் - எபே ர் னளர் அல்ண ங்கு 
ததளற்றுகளனளல் ளதழக்கப்ட்டளர் ன்தத அழன இனளண. அண எபே க்கத்ண யடீ்டுக்களபர், எபே 
சக ஊமழனர், எபே தழபேநணத்தழல், இறுதழச் சடங்கழல் அல்ண ளண்டினில் உள் எபே கதடனில் 
னளபளயண இபேக்களம். 

ககளயிட்-19 உள் பேடன் உடல் ரீதழனளக (6 அடிக்குள்) அல்ண அந்த பேடன் கபடி ததளடர்பு 
தகளண்ட ர்கள் ததளற்றுகளய்க்கள நழகப்தரின ஆத்தழல் உள்யர்கள் ஆயர். 

ககளயிட்-19 உள் ர்கள் இபேபம்களண, ணம்பம்களண, ளடும்களண, கசும்களண அல்ண 
சுயளசழக்கும்களண அயர்கள் சுலோேத் துரி வர உபேயளக்குகழளர்கள். இந்த ீர்த்ணிகள் தரின 
ீர்த்ணிகள் (அயற்ழல் சழ கண்ணுக்குத் ததரிபம்) பதல் சழழன ீர்த்ணிகள் யதப இபேக்கும். 
சழழன ீர்த்ணிகள் களற்றுயமழனில் நழக யிதபயளக உபேம்களண ணகள்கதபம் உபேயளக்களம்.  

ிபதளநளக களற்றுயமழ கபளகசளல்கள் பம் ககளயிட் பயல் ற்டுகழண ன்று இப்களண 
தளணயளக கபேதப்டுகழண. ககளயிட் ணகள்கள்  நணி கபம் களற்ழல் தங்கழ 10 நீட்டபேக்கு கநல் 
னணிக்கக் கூடினதய. கய, ககளயிட் உள் எபே பேடன், களற்களட்டம் இல்ளத அதனில் 
ீண்டகபம் உட்களர்ந்தழபேந்தளல், நற்யர்களுக்கு ததளற்று ற்ட யளய்ப்புள்ண. 

 

அ) கூட்டு எதிர்ப்புச் ேக்தி/ ந்வத கநோய் எதிர்ப்புச் ேக்தி என்மோல் என்ன? 

எபே சபகத்தழன் தபேம்குதழ (நந்தத) எபே களனிழபேந்ண களய் தழர்ப்புச் சக்தழனளக நளறும்களண 
கூட்டு தழர்ப்புச் சக்தழ/ நந்தத களய் தழர்ப்புச் சக்தழ ற்டுகழண, இதளல் ர் எபேயபேக்கு களய் 
பவுயண சளத்தழனநழல்த. இதன் யிதயளக, களய் தழர்ப்புச் சக்தழ தகளண்டயர்கள் நட்டுநழன்ழ, 
எட்டுதநளத்த சபகபம் ளணகளக்கப்டுகழண.  

தபேம்ளலும், அண பவுயதற்கு நக்கள்ததளதகனில் எபேகுழப்ிட்ட சதயிகழதம் எபே களய் 
பயதப் தக்கூடினதளக இபேக்ககயண்டும். இண எபே யளனில் யிகழதம் ன்று அதமக்கப்டுகழண. 
களனிழபேந்ண களய் தழர்ப்புச் சக்தழ தகளண்ட நக்கின் யிகழதம் இந்த யளனித யிட அதழகநளக 
இபேந்தளல், களனின் பயல் குதபம். இண நந்தத களய் தழர்ப்புச் சக்தழ யளனில் ன்று 
அதமக்கப்டுகழண. 

நந்தத களய் தழர்ப்புச் சக்தழதன அதடன எபே சபகத்தழன் த்தத சதயதீம் களய் தழர்ப்பு சக்தழ 
இபேக்க கயண்டும்? இண எவ்தயளபே களய்க்கும் நளறுடும். எபே களய் ததளற்றுகளனளக வ்யவு 
இபேக்கழகதள, அந்த களனின் பயதத் தடுக்க களதனதழர்ப்புத் தழன் தகளண்ட நக்கள்ததளதகனின் 
யிகழதம் அதழகநளக இபேக்ககயண்டும். உதளபணநளக, அம்தந களய் நழகப் தரின ததளற்றுகளய் 
ஆகும். பயல் சங்கழழதன உதடக்க 94% நக்கள் களய் தழர்ப்புச் சக்தழபடன் இபேக்க கயண்டும் 
ன்று நதழப்ிடப்ட்டுள்ண. 

குழப்ிட்ட ததளற்று களனின் பயல் சங்கழழதன ககளட்ளட்டயில் குதக்கக்கூடின 
நக்கள்ததளதக நட்டத்தழல் எபே யளனில் களய் தழர்ப்புச் சக்தழதன அதடயதன் பம் நந்தத 
களய் தழர்ப்புச் சக்தழ தசனல்டுகழண, இண இனற்தக ததளற்று அல்ண தடுப்பூசழ பம் 
தப்டளம். ஆதகனளல், தடுப்பூசழகிழபேந்ண இனற்தகனள நந்தத களய் தழர்ப்புச் சக்தழ 
அல்ண களய் தழர்ப்புச் சக்தழதன எபே சரினள தீர்யளகப் ளர்க்களநல் இபேப்ண 
புத்தழசளழத்தநளக இபேக்கும், நளளக ககளயிட்-19- அகற்றுயதற்களக அதநக்கப்ட்டுள் 
ளததனில் (ி கட்டுப்ளட்டு டயடிக்தககளுக்கு கூடுதளக) தசல்கயண்டும். ஆககய, ல்ள 



பனற்சழகதபம் யங்கதபம் எகப குதழனில் ளம் கயம் தசலுத்தக் கூடளண. களதனதழர்ப்பு 
அதழகரித்தல், சபக இதடதயி, பகக்கயசம் அணிதல், அடிக்கடி தக களவுதல் ஆகழனதய 
தயபறழன் பயதக் கட்டுப்டுத்த ளம் ததளடபக்கூடின பக்கழனநள ததளற்று தடுப்பு 
டயடிக்தககள் ஆகும். 

 

ஆ) க ோலிளீல்ட் தடுப்பூேி கநோய் எதிர்ப்புச் ேக்திக்கு எவ்லோறு பயனரிக் ிமது? 

எபே பேக்கு தடுப்பூசழ தசலுத்தப்டும்களண, ஆன்டிளடிகத (ி தளபேததழரிகள்) உபேயளக்கத் 
ததளடங்கும்டி அண களதனதழர்ப்பு நண்டத்தழடம் கூறுகழண, கநலும் கதனும் தகளகபளள 
தயபஸ் ததளற்று ற்ட்டளல் உடதப் ளணகளக்க அந்த ஆன்டிளடிகள் இபேக்கும். 
சழம்ன்சழகிடநழபேந்ண யபேம் தளணயள சி தயபறழன் யீநள தழப்ிழபேந்ண தடுப்பூசழ 
தனளரிக்கப்டுகழண. இண தகளகபளள தயபதறப் களன் கதளன்றுயதற்கு 
நளற்ழனதநக்கப்ட்டுள்ண - இண களதன ற்டுத்தளண ன்ளலும். தடுப்பூசழ 4 பதல் 12 
யளபங்களுக்கு இதடனில் தகளடுக்கப்ட்ட இபண்டு அவுகில் ழர்யகழக்கப்டுகழண. 

தடுப்பூசழ இபண்டு அவுகதப் தற் ின்ர் 14 ளட்களுக்கு கநல் ழகளம் அழகுழ ககளயிட்-19- 
தடுப்தழல் தடுப்பூசழ 70.4 சதயதீம் னனுள்தளக இபேக்கும் ன்று ழபைிக்கப்ட்டுள்ண. 

 

இ) எனக்கு க ோலிட்-19 இருந்திருந்தோல் அல்யது இண்டு தடுப்பூேி ளும் கபோட்டு 
இருந்திருந்தோல் நோன் பன்யனச்ேரிக்வ  நடலடிக்வ  வர பன்படுத்துலவத நிறுத்த 
படிபோ? 

உங்களுக்கு தடுப்பூசழ களடப்ட்ட ின்பேம் அல்ண ககளயிட்-19 இபேந்தகளணம், பகக்கயசம் 
அணிதல், நற்யர்கிடநழபேந்ண இதடதயிதனப் பளநரித்தல் களன் அதத்ண 
பன்தச்சரிக்தக டயடிக்தககதபம் ீங்கள் ின்ற் கயண்டும். 

 

உ) க ோலிட் வலஸ் கநோய்த்யதோற்மின் நீண்ட ோய லிவரவு ள் என்ன? 

ீண்டகள ககளயிட் ன்ண ககளயிட்-19- ற்டுத்ணம் தயபஸ் ததளற்றுக்கு ின்ர் யளபங்கள் 
அல்ண நளதங்கள் ீடிக்கும் அல்ண களய்த்ததளற்றுக்கு சழ யளபங்களுக்குப் ிகு கதளன்க்கூடின 
அழகுழகின் யபம்ளகும். களய் கசளதளக இபேந்தளலும், அல்ண அயர்களுக்கு அழகுழகள் 
இல்ளயிட்டளலும், ககளயிட்-19-க் தகளண்ட யபேக்கும் ீண்டகள ககளயிட் ற்டளம். 
ீண்டகள ககளயிட் உள்யர்கள் ின்யபேம் அழகுழகின் தயவ்கயறு கசர்க்தககத 
அனுயிப்தளக ததரியிக்கழன்ர்: 

 கதப்பு அல்ண கசளர்வு 

 சழந்தத அல்ண கயம் தசலுத்ணயதழல் சழபநம் (சழ கபங்கில் “பத படுி”/ 
சழந்தழக்கும் தழன் ளதழப்பு ன்று குழப்ிடப்டுகழண) 

 ததயழ 

 யளசத அல்ண சுதய இமப்பு 

 ழற்கும்களண ததச்சுற்ல் 

 கயகநளக ணடிக்கும் அல்ண ணடிக்கும் இதனம் (இதனப் டடப்பு ன்றும் அதமக்கப்டுகழண) 

 தஞ்சு யழ 

 சுயளசழப்தழல் சழபநம் அல்ண பச்சுத் தழணல் 



 இபேநல் 

 பட்டு அல்ண ததச யழ 

 நச்கசளர்வு அல்ண தட்டம் 

 களய்ச்சல் 

 உடல் அல்ண ந டயடிக்தககளுக்குப் ிகு கநளசநதடபம் அழகுழகள் 
 

- அன்புடன், ேோந்கத ஒருங் ிவைந்த நயலோழ்வுக்குழு 
 

இந்த ஆயணத்ததத் தனளரிப்தற்கு எத்ணதமப்பு ல்கழன சளந்கத நபேத்ணயர்கள் யபேநளறு: 
https://sante.auroville.org.in/) 

- டளக்டர் ிதபனன், அகளதழ நற்றும் ஆகபளக்கழனநள யளழ்க்தக பத 

- டளக்டர் ,ீ ஆபர்கயதம் 

- ஆந்த்கப, அக்குஞ்சர் நற்றும் சவ நபேத்ணயம் 

- தநக்ககல், கலளநழகனளதழ 

- டளன், ன்ல்ி நற்றும் லழப்ளறழஸ் 

 

தநழமளக்கம்: ஆ. தழல்தகணதழ, ள.சழத்பள, ஆகபள-டிபடுக்ஷன்ஸ் 
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