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ெகாேரானா: வ
�ன் காப்ேபாம்  

�ண்��ரிகள் (Microorganisms)  

�ண்��ரிகைள பாக்ரியா (Bacteria), �ஞ்ைச (Fungi) மற்�ம் 

ைவரஸ் (Virus) என �ன்� வைகயாகப் �ரிக்கலாம். 

�ண்��ரிகைள கண்களால் பாரக்்க இயலா�. அவற்ைற �ட்பமான 

�ண்ேணாக்#கள் (Laboratory Microscope) �லேம பாரக்்க இய$ம். 

இவற்%ல் பாக்ரியா மற்�ம் �ஞ்ைசகைள சாதாரண �ண்ேணாக்# 

�லம் பாரக்்க இய$ம் (400X magnification). ஆனால், ைவரஸ் *க*க 

+%ய �ண்��ரி என்பதால் அவற்ைற ஆராய்ச+் நி�வனங்களில் 

உள்ள எலக்ட்ரான் �ண்ேணாக்# (Electron Microscope) �லம் மட்/ேம 

பாரக்்க இய$ம் (10,000X magnification). 

ெபா�வாக, இந்த �ண்��ரக்ள்  அைனத�் மனிதரக்1க்2 

ேநாய்த ் ெதாற்�கைள ஏற்ப/த�்#ன்றன.  ஆனால், பாக்ரியா 

மற்�ம் �ஞ்ைச ேபான்ற �ண்��ரிகள் மனிதரக்1க்2 +ல 

நன்ைமகைள4ம் ெசய்#ன்றன. உதாரணம் லாக்ேடாேப+ல்லஸ் 

(Bacteria) மற்�ம் ெபனி56யம் (Fungi) ேபான்றைவ. ஆனால், ைவரஸ்  

மனிதரக்1க்2 ேநாய்த ்ெதாற்�க்கைள மட்/ேம ஏற்ப/த்�ம்.    

பாக்ரியா மற்�ம் �ஞ்ைசகள் தன்னந்தனிேய இனப்ெப7க்கம் 

ெசய்ய 894ம். பாக்ரியா மற்�ம் �ஞ்ைசகள் உட$க்2ள் ெசன்� 

அைவ என்ேடாடாக்+ன் மற்�ம் எக்ேஸாடாக்+ன் ேபான்ற நச:்ப் 

ெபா7ட்கைள ெவளிேயற்% தன்ைன பா�காத்�க் ெகாண்/ 

இனப்ெப7க்கம் (Reproduction) ெசய்� ேநாய்தெ்தாற்ைற ஏற்ப/த�்ம். 

இத்தைகய நச:்ப் ெபா7ட்கைள அ;க்கக்<9ய எ=ர ்

ேவ=ப்ெபா7ைள கண்/�9த்�>ட்டால் இவற்றால் ஏற்ப/ம் 

ேநாையக் கட்/க்2ள் ெகாண்/ வர 894ம் . 

ைவரஸ்கள் மனிதரக்ள் மற்�ம் >லங்2களின் உட6ல் 

உட்?2ந்தால் மட்/ேம பல்#ப் ெப7க 894ம். ெவளிேய ெசயலற்ற 
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நிைல�ல் �கள்களாக (Particle) இ7க்2ம் ைவரஸ்  மனிதன் மற்�ம் 

>லங்2களின் உட$க்2ள் ெசன்ற@டன் உ�ர ் நிைல (Living state) 

ெபற்� பல்#ப் ெப7க ஆரம்�க்2ம். 

ைவரஸ் உ�7ள்ள உட$க்2ள் ெசன்ற@டன் அந்த  உ�ரி�ன் 

�லக்<� ஆதாரத்ைத தன் கட்/ப்பாட்/க்2ள் ெகாண்/வந்� 

தனக்2ரிய உ�ர ் ேவ=�யல் �லக்<�கள் மற்�ம் ?ரத 

�லக்<�கைள உற்பத்= ெசய்� தன் எண்ணிக்ைகைய ெப7க்#க் 

(Multiplication) ெகாள்#ன்ற�.  �ண்��ரிகளில் *க ேமாசமான 

>ைளைவ ஏற்ப/த�்ம் ைவரஸ்கள் இவ்வா� *க எளிதாக பல்#ப் 

ெப7# ேநாய்த ்ெதாற்�கைள ஏற்ப/த�்#ன்ற�.  

ைவரஸ்களில்  9என்ஏ அல்ல� ஆரஎ்ன்ஏ  என்� ஏதாவ� ஒ7 

மர�யல் வடம் காணப்ப/ம். அவற்ைறச ் :ற்% ஒ7 ?ரத உைற4ம் 

மர�யல் வடங்க1க்2 பா�காப்ைபத ் த7#ற�. +ல ைவரஸ்களில் 

இந்த உைறைய அ/த்� மற்�ெமா7 ெகாBப்? ெபா7ளால் ஆன உைற 

காணப்ப/ம். இந்த ெகாBப்? ெபா7ளால் ஆன உைற, 9என்ஏ மற்�ம் 

ஆரஎ்ன்ஏ >ற்2 </தல் பா�காப்ைப அளிக்#ன்ற�. 

இக்காரணத்=னால் இத்தைகய ைவரஸ்கள் உ�ரற்ற இடத்=ல்<ட 

நீண்ட ேநரத்=ற்2 அ;யாமல் Dரியத்�டன் இ7க்2ம் (12 மணி ேநரம்).   

ஆரஎ்ன்ஏ மர�யல் ெபா7ட்கைள ெகாண்/ள்ள ைவரஸ் ஆரஎ்ன்ஏ 

ைவரஸ் என்� அைழக்கப்ப/#ன்ற�.  இந்த  ஆரஎ்ன்ஏ ைவரஸ், ஒற்ைற 

வட ஆரஎ்ன்ஏ ைவரஸ் (Single strand - RNA ss) மற்�ம் இரட்ைட வட 

ஆரஎ்ன்ஏ ைவரஸ்  (Double strand - RNA ds) என்� இரண்டாக 

காணப்ப/#ன்ற�. ெப7ம்பாலான ைவரஸ்கள் ஒற்ைற வட 

ைவரஸ்கள் ஆ2ம்.  

9சம்பர ்2019 ல் 5னா>$ள்ள �ஹான் மாகாணத்=ல் ெதாடங்# 

இன்�வைர உலைகேய அச:்�த்=க் ெகாண்97க்2ம்  ெகாேரானா 

ைவரஸ் ஒற்ைற வட ஆரஎ்ன்ஏ ைவரஸ் ஆ2ம். 
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�த்த ம
த்�வத்�ல் ெகாேரானா ைவரஸ்  

ைவரஸ் ேநாய்க்2 <றப்பட்/ள்ள 2%2ணங்க1ம் +த்த 

ம7த�்வத்=ல்  <றப்பட்/ள்ள 8க்2ற்ற :ரத்=ற்கான 2% 

2ணங்க1ம் ெப7ம்பா$ம் ஒேர 2% 2ணங்களாக காணப்ப/#ன்ற�. 

 �த்த ம
த்�வத்�ல் �க்�ற்ற  ரத்�ன் �!�ணங்கள்  

>யரை்வ, இ7மல், நாவறட்+, *2ந்த நீரே்வட்ைக, தைல:ற்றல், 

�ட்/களில் வ6, ேசாம்பல், ேகாைழ அ=கமாதல், �ச:் >ட +ரமம், 

ைககால் +ல்6ட்/ ேமல் �ச:் எGம் 2ணங்க1டன் உ�ைரக் 

ெகால்$ம் என்� <றப்பட்/ள்ள� (2ப்?சா* 8த6யார,் 1936) . 

ெகாேரானா ைவரஸ் ேநாய்த் ெதாற்%க்கான �!�ணங்கள்  

 =:க்களில் Dக்கம், ெதாண்ைட வறட்+, Dக்கம், 

அள>ற்க=கமான சளி உற்பத்=, வாந்=, தைச மற்�ம் எ$ம்?களில் 

வ6,  ேசாம்பல், �ச:்த ்=ணறல் 2ணங்க1டன், �ைரLரல் பா=ப்பால் 

நிேமானியா :ரத்ைத ெதாடரந்்� �ைரLரல் ெசய6ழந்� மரணத்ைத 

ஏற்ப/த்�ம் என்� <றப்பட்/ள்ள�.   

 �த்த ம
ந்�கள் 

                        கேரானா ைவரஸ் ேநாையப் ெபா7த்தவைர காய்சச்ல், 

சளிைய அ9ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�. இதற்2 இன்Gம் ம7ந்�கள் 

அ=காரப்�ரவ்மாக அ%>க்கப்பட>ல்ைல என்றா$ம், தப்ேபாைதய 

Mழ்நிைல�ல் நிலேவம்?க் 29நீர,் ஆடாேதாைட மணப்பா2 

ஆ#யவற்ைற அ7ந்த மத்=ய அர+ன் ஆ4ஷ் பரிந்�ைர ெசய்�ள்ள�. 

ெபா�வாக ைவரஸ் காய்சச்6ல் இ7ந்� நம்ைம தற்காத்�க் 

ெகாள்வதற்2 நிலேவம்?க் 29நீர,் ஆடாேதாைடக்29நீர,் 

கப:ரக்29நீர,் நச:்:ரக்29நீர ்ேபான்றவற்ைற சாப்�டலாம்.  

நிலேவம்&க்�'நீர ்

                 நிலேவம்? 29நீரில் நிலேவம்?, பற்படாகம், ேகாைரக்#ழங்2, 
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:க்2,  >லா*சை்சேவர,் ெவட்9ேவர,் *ள2, சந்தனம், ேபய்ப்?டல் 

ஆ#ய ஒன்ப�  வைகயான �6ைககள் அடங்#4ள்ளதால், எந்த 

ைவரஸ் காய்சச்லாக இ7ந்தா$ம் கட்/ப்ப/த�்ம். உடல் ெவப்பத்ைதக் 

2ைறக்2ம் தன்ைம நிலேவம்?க் 29நீ7க்2 உள்ள�. இைத, 

பா=க்கப்பட்டவரக்ள் நாள்ேதா�ம் காைல, இர@ இ7 ேவைள 

ப7கலாம். இ�ேபால, ெதாடரந்்� 10 நாட்க1க்2க் 29க்கலாம். 

பா=ப்? இல்லாதவரக்ள் 8ன்ெனசச்ரிக்ைகயாக வாரத=்ல் இ7 

நாட்கள் ப7# வந்தால் நல்ல�. ஆனால், கசாயம் தயாரித்� 3 

மணிேநரத்�க்2ள் 29த்�>ட ேவண்/ம்.  ைவரஸ் காய்சச்667ந்� 

நம்ைம தற்காத்�க் ெகாள்வதற்2 நிலேவம்?க் 29நீர ்8க்#யப் பங்2 

வ#க்#ற�. ெடங்2 காய்சச்$க்2 நிலேவம்?க் 29நீர ் *க 

8க்#யமான Pரவ்ாக கண்ட%யப்பட்ட� (Christian et al., 2015; Rubeena 

et al., 2018; Jain et al., 2018).  

ஆடாேதாைடக் �'நீர ்

                  இேதேபால, :வாச �ரசை்னயால் ஏற்ப/ம் 

�ச:்த்=ணற$க்2 ெபா�வாக ஆடாேதாைட பரிந்�ைர 

ெசய்யப்ப/#ற�. ெப7ம்பா$ம், 29�7ப்?ப் ப2=களில் 

வளரக்<9ய தாவரம்தான் ஆடாேதாைட. இைத கசாயமாக ைவத்�க் 

29க்கலாம். இத்�டன் Q�வைள, இஞ்+, பற்படாகம், �ள+, �ம்ைப, 

மல்6 ேபான்றவற்ைற4ம் ேசரத்்�க் ெகாள்ளலாம்.  ஆடாேதாைடக் 

29நீர ் ேகாைழயகற்% (Expectorant), :ரம் அகற்% (Anti pyretic)  

ேபான்ற ெசய்ைககைள (Therapeutic activities) உைடய�. ெபா�வாக 

ைவரஸ் �ைரLர6ல்  ப94ம்ேபா� சளி உ7வா2ம். இைத 

ஆடாேதாைட கசாயம் ெவளிேய ெகாண்/ வந்� 2ணப்ப/த�்ம் 

தன்ைம4ைடய�. ைவரஸ் ெதாற்� அ%2% உள்ளவரக்ள் நாள்ேதா�ம் 

இ7 ேவைள 29க்கலாம். பா=ப்? இல்லாதவரக்ள் வாரத்=ல் இ7 

நாட்கள் ப7கலாம் (Kalaiarasi et al., 2013; 87ேகச 8த6யார,் 2002). 

நச ்  ரக் �'நீர ்
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                 :க்2, க/க்காய், நிலேவம்?, ஆடாேதாைட, 5ந்=ற்ெகா9, 

ேபய்ப்?டல் ஆ#ய �6ைக ம7ந்�களில் ஒவ்ெவான்ைற4ம் 5 #ராம் 

எ/த்� ந�க்# 3 6ட்டர ் தண்ணீரில் ேபாட்/ நான்#ல் ஒ7 பங்காக 

வற்றக் காய்ச+், �ன்னர ் வ9த�் ப7கலாம். இைத நாள்ேதா�ம் இ7 

ேவைள 30 - 60 *.6. சாப்�ட்டால் நச:்க் காய்சச்ல்கள் எல்லாம் 

அகன்�>/ம் (Anonymous, 1996).  

கப ரக்�'நீர ்

                 ைவரஸ் காய்சச்ல்க1க்2 +த்த ம7த்�வ 8ைற�ல் கப:ரக் 

29நீர ்  *க@ம் பலன் தரக்<9ய�. இந்தக் கப:ரக் 29நீர ் ைவரஸ் 

காய்சச்ல் வராமல் த/க்க@ம் உத@ம். கப:ரக் 29நீரில் 15 வைகயான 

�6ைககள்அடங்#4ள்ள�. 

கப ரக் �'நீர ்ெசயல்ப,ம் -தம்  

+த்த ம7த்�வத்=ல் <றப்பட்/ள்ள கப:ரக் 29நீர ் அ%>யல் 

ஆய்@களின் அ9ப்பைட�ல் (Saravanan et al., 2018; Anitha John et al., 

2015). இக் 29நீைர ெகாேரானா ைவரஸ்  ேநாய்த ் ெதாற்�க்2 

வழங்கலாம்.  இந்த அ%>யல் ஆய்>ல் கப:ரக் 29நீ7க்2, :ரம் நீக்# 

(Anti pyretic activity), Dக்கம் அகற்% (Anti inflammatory activity) 

மற்�ம்  பாக்ரியா �ண்��ரி எ=ரப்்? ெசய்ைக (Antibacterial 

activity) ேபான்ற ெசய்ைககள் (Therapeutic activities) உள்ளதால் 

ெகாேரானா ைவரசால் ஏற்ப/ம் :ரம், =:க்களில் ஏற்ப/ம் வ6, Dக்கம் 

ேபான்றவற்ைற 2ைறக்2ம். ேம$ம் ேநாய் எ=ரப்்? சக்=ைய 

உண்டாக்# ைவரஸ் ேநாய்தெ்தாற்ைற வர>டாமல் த/க்2ம். 

கப ரக் �'நீர ்

Ingredients     .லப்ெபா
டக்ள்  

Zingiber officinale    :க்2 

Piper longum    =ப்�6 

Syzygium aromaticum   இலவங்கம் 

Tragiain volucrate    +�காஞ்ெசா%ேவர ்
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Anacyclus pyrethrum   அக்#ரகாரம்ேவர ்

Hygrophilla auriculata   நீர8்ள்ளிேவர ்

Terminalia chebula   க/க்காய்Qள் 

Adathoda vasica    ஆடாேதாைடஇைல 

Coleus amboinicus    கற்�ரவல்6இைல 

Saussurea lappa    ேகாஷ்டம் 

Tinospora cordifolia   5ந்=ல்தண்/ 

Clerodendron serratum   +� ேதக்2 

Andrographis paniculata   நிலேவம்? ச�லம் 

Cissampelos pareira   வட்டத்=7ப்� ேவர ்

Cyperus rotundus    ேகாைரக்#ழங்2 

 

அள�  

200 *ல்6 தண்ணீரில் 5-10 #ராம் Mரணம் ேசரத்்�, *தமான 

Mட்9ல் ெகா=க்கைவத�் 50 *ல்6யாகக்  2ைறத்� அ7ந்த@ம். 

ஒவ்ெவா7 8ைற4ம் 29நீைர ?=தாகத்  தயாரித்� அ7ந்த@ம். 

ைவரஸ் ெதாற்�க்களில் இ7ந்� நம்ைம  

பா�காத்�க்ெகாள்ள@ம், நம் உட6ல் ேநாய் எ=ரப்்? சக்=ைய 

அ=கரிக்க@ம் இந்த கப:ரக் 29நீர ்*க@ம் பயGள்ளதாக இ7க்2ம். 

�த்த ம
த்�வத்�ல் ைக க0�ம் நீர ்(Siddha Sanitizer)  

   ப9காரக் கல்ைல நன்2 ெபா9த்�க் ெகாள்ள ேவண்/ம்.                   5 

#ராம் ப9காரத்=ற்2 2 6ட்டர ் நீர ் >ட்/ நன்2 காய்சச் ேவண்/ம்.  

ஆ%ய �ன்? வ9கட்9 பாட்9ல்களில் ஊற்%  ைவத்�க்ெகாண்/ ைக, 

கால்கைள :த்தம் ெசய்ய பயன்ப/த்தலாம் (=யாகராஜன், 1952). 

 ஒ7 6ட்டர ் நீரில் 5 #ராம் உப்? மற்�ம் பத்� கற்�ரவல்6 

இைலகைள ேசரத்�் நன்2 ெகா=க்கைவத�்  #7* நா+னியாகப் 

பயன்ப/தத்லாம். 
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 ேவப்�ைல, மஞ்சள் இரண்ைட4ம் நீர ் >ட்/ நன்2 அைரத்� 

�ன்? ெகா=க்க ைவத்� வ9கட்9 #7*நா+னியாகப் 

பயன்ப/தத்லாம் (87ேகச 8த6யார,் 2002).  

க/க்காய், ெநல்6க்காய், தான்%க்காய் இவற்ைற வைகக்2 5 

#ராம் எ/த்�க்ெகாண்/ ஒ7 6ட்டர ் நீரில் நன்2 ெகா=க்க ைவத�் 

ஆ%ய �ன்? #7* நா+னியாகப் பயன்ப/தத்லாம் (87ேகச 

8த6யார,் 2002).  

சான்றாதாரங்கள் 

2ப்?சா* 8த6யார,் க. ந., 1936. �த்த ம
த்�வம், இந்=ய ம7த�்வம் 

மற்�ம் ஓ*ேயாப= �ைற, ெசன்ைன. 

=யாகராஜன், இரா.,1952. �ணபாடம் - தா� 3வ வ�ப்&, 8தல் ப=ப்?, 

இந்=ய ம7த்�வம் மற்�ம் ஓ*ேயாப= �ைற,  ெசன்ைன.  

87ேகச 8த6யார,் க. ச., 2002. �ணபாடம் - .4ைக வ�ப்&, 

இரண்டாம் ப=ப்?, இந்=ய ம7த�்வம் மற்�ம் ஓ*ேயாப= 

�ைற. ெசன்ைன. 
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