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க ொர ொனொ: வருமுன்  ொப்ரபொம்  

கப. பொ தர ொதி 

இணைப் ரப ொசி ிய ் & துணைத்தணைவ ் 

சித்தமருத்துவத் துணை 

தமிழ்ப் பை் ணை ழ ம் 

 

நுை்ணுயி ி ள் (Microorganisms)  

நுண்ணுயிரிகளை பாக்டீரியா (Bacteria), பூஞ்ளை (Fungi) 

மற்றும் ளைரஸ் (Virus) என மூன்று ைளகயாகப் பிரிக்கலாம். 

நுண்ணுயிரிகளை கண்கைால் பாரக்்க இயலாது. அைற்ளற நுட்பமான 

நுண்ணணாக்கிகை் (Laboratory Microscope) மூலணம பாரக்்க இயலும். 

இைற்றில் பாக்டீரியா மற்றும் பூஞ்ளைகளைை ் ைாதாரண 

நுண்ணணாக்கி மூலம் பாரக்்க இயலும் (400X magnification). ஆனால், 

ளைரஸ் மிகமிக சிறிய நுண்ணுயிரி என்பதால் அைற்ளற ஆராய்ைச்ி 

நிறுைனங்கைில் உை்ை எலக்ட்ரான் நுண்ணணாக்கி (Electron 

Microscope) மூலம் மட்டுணம பாரக்்க இயலும் (10,000X magnification). 

பபாதுைாக, இந்த நுண்ணுயிரக்ை்  அளனத்து மனிதரக்ளுக்கும் 

ணநாய்த ் பதாற்றுகளை ஏற்படுத்துகின்றன.  ஆனால், பாக்டீரியா 

மற்றும் பூஞ்ளை ணபான்ற நுண்ணுயிரிகை் மனிதரக்ளுக்குை ் சில 

நன்ளமகளையும் பைய்கின்றன. உதாரணம் லாக்ணடா ணபசில்லஸ் 

(Bacteria) மற்றும் பபனிசிலின் (Fungi) ணபான்றளை. ஆனால், ளைரஸ்  

மனிதரக்ளுக்கு ணநாய்த் பதாற்றுக்களை மட்டுணம ஏற்படுத்தும்.    

பாக்டீரியா மற்றும் பூஞ்ளைகை் தன்னந்தனிணய இனப்பபருக்கம் 

பைய்ய முடியும். பாக்டீரியா மற்றும் பூஞ்ளைகை் உடலுக்குை் பைன்று 

அளை என்ணடாடாக்சின் மற்றும் எக்ணஸாடாக்சின் ணபான்ற நைச்ுப் 

பபாருடக்ளை பைைிணயற்றி தன்ளனப் பாதுகாத்துக் பகாண்டு 

இனப்பபருக்கம் (Reproduction) பைய்து ணநாய்தப்தாற்ளற ஏற்படுத்தும். 

இத்தளகய நைச்ுப் பபாருடக்ளை அழிக்கக்கூடிய எதிர ்
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ணைதிப்பபாருளைக் கண்டுபிடித்துவிட்டால் இைற்றால் ஏற்படும் 

ணநாளயக் கட்டுக்குை் பகாண்டு ைர முடியும் . 

ளைரஸ்கை் மனிதரக்ை் மற்றும் விலங்குகைின் உடலில் 

உட்புகுந்தால் மட்டுணம பல்கிப் பபருக முடியும். பைைிணய பையலற்ற 

நிளலயில் துகை்கைாக (Particle) இருக்கும் ளைரஸ்  மனிதன் மற்றும் 

விலங்குகைின் உடலுக்குை் பைன்றவுடன் உயிர ் நிளல (Living state) 

பபற்று பல்கிப் பபருக ஆரம்பிக்கும். 

ளைரஸ் உயிருை்ை உடலுக்குை் பைன்றவுடன் அந்த  உயிரியின் 

மூலக்கூறு ஆதாரத்ளத தன் கட்டுப்பாட்டுக்குை் பகாண்டுைந்து 

தனக்குரிய உயிர ் ணைதியியல் மூலக்கூறுகை் மற்றும் புரத 

மூலக்கூறுகளை உற்பத்தி பைய்து தன் எண்ணிக்ளகளய 

அதிகப்படுத்திக் (Multiplication) பகாை்கின்றது.  நுண்ணுயிரிகைில் மிக 

ணமாைமான விளைளை ஏற்படுத்தும் ளைரஸ்கை் இை்ைாறு மிக எைிதாக 

பல்கிப் பபருகி ணநாய்த் பதாற்றுகளை ஏற்படுத்துகின்றது.  

ளைரஸ்கைில்  டிஎன்ஏ அல்லது ஆரஎ்ன்ஏ  என்று ஏதாைது ஒரு 

மரபியல் ைடம் காணப்படும். அைற்ளறை ் சுற்றி ஒரு புரத உளரயும் 

மரபியல் ைடங்களுக்குப் பாதுகாப்ளபத் தருகிறது. சில ளைரஸ்கைில் 

இந்த உளறளய அடுத்து மற்றுபமாரு பகாழுப்பு பபாருைால் ஆன 

உளற காணப்படும். இந்த பகாழுப்பு பபாருைால் ஆன உளற, டிஎன்ஏ 

மற்றும் ஆரஎ்ன்ஏ விற்கு கூடுதல் பாதுகாப்ளப அைிக்கின்றது. 

இக்காரணத்தினால் இத்தளகய ளைரஸ்கை் உயிரற்ற இடத்தில்கூட 

நீண்ட ணநரத்திற்கு அழியாமல் வீரியத்துடன் இருக்கும் (12 மணி ணநரம்).   

ஆரஎ்ன்ஏ மரபியல் பபாருடக்ளை பகாண்டுை்ை ளைரஸ் 

ஆரஎ்ன்ஏ ளைரஸ் என்று அளைக்கப்படுகின்றது.  இந்த  ஆரஎ்ன்ஏ 

ளைரஸ், ஒற்ளற ைட ஆரஎ்ன்ஏ ளைரஸ் (Single strand - RNA ss) மற்றும் 

இரட்ளட ைட ஆரஎ்ன்ஏ ளைரஸ்  (Double strand - RNA ds) என்று 

இரண்டாக காணப்படுகின்றது. பபரும்பாலான ளைரஸ்கை் ஒற்ளற 

ைட ளைரஸ்கை் ஆகும்.  
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டிைம்பர ்2019 ல் சீனாவிலுை்ை வுஹொன் மாகாணதத்ில் பதாடங்கி 

இன்றுைளர உலளகணய அைச்ுறுத்திக் பகாண்டிருக்கும்  பகாணரானா 

ளைரஸ் ஒற்ளற ைட ஆரஎ்ன்ஏ ளைரஸ் ஆகும். 

 

 

சித்த மருத்துவத்திை் க ொர ொனொ ணவ ஸ்  

ளைரஸ் ணநாய்க்கு கூறப்பட்டுை்ை குறி குணங்களும் சிதத் 

மருத்துைத்தில்  கூறப்பட்டுை்ை முக்குற்ற சுரத்திற்கான குறி 

குணங்களும் பபரும்பாலும் ஒணர குறி குணங்கைாக 

காணப்படுகின்றது. 

 சித்த மருத்துவத்திை் மு ்குை்ை சு த்தின் குறிகுைங் ள்  

வியரள்ை, இருமல், நாைறடச்ி, மிகுந்த நீரண்ைட்ளக, தளலசுற்றல், 

மூடட்ுகைில் ைலி, ணைாம்பல், ணகாளை அதிகமாதல், மூைச்ு விட சிரமம், 

ளககால் சில்லிட்டு ணமல் மூைச்ு எனும் குணங்களுடன் உயிளரக் 

பகால்லும் என்று கூறப்பட்டுை்ைது (குப்புைாமி முதலியார,் 1936) . 

க ொர ொனொ ணவ ஸ் ர ொய்த் கதொை்று ் ொன குறிகுைங் ள்  

 திசுக்கைில் வீக்கம், பதாண்ளட ைறட்சி, வீக்கம், 

அைவிற்கதிகமான ைைி உற்பத்தி, ைாந்தி, தளை மற்றும் எலும்புகைில் 

ைலி,  ணைாம்பல், மூைச்ுத் திணறல் குணங்களுடன், நுளரயீரல் 

பாதிப்பால் நிணமானியா சுரத்ளத பதாடரந்்து நுளரயீரல் பையலிைந்து 

மரணத்ளத ஏற்படுத்தும் என்று கூறப்பட்டுை்ைது.   

 சித்த மரு ்து ள் 

                        கணரானா ளைரஸ் ணநாளயப் பபாருத்தைளர காய்ைை்ல், 

ைைிளய அடிப்பளடயாகக் பகாண்டது. இதற்கு இன்னும் மருந்துகை் 

அதிகாரப்பூரை்மாக அறிவிக்கப்படவில்ளல என்றாலும், தப்ணபாளதய 

சூை்நிளலயில் நிலணைம்புக் குடிநீர,் ஆடாணதாளட மணப்பாகு 



4 
 

ஆகியைற்ளற அருந்த மதத்ிய அரசின் ஆயுஷ் பரிந்துளர பைய்துை்ைது. 

பபாதுைாக ளைரஸ் காய்ைை்லில் இருந்து நம்ளம தற்காத்துக் 

பகாை்ைதற்கு நிலணைம்புக் குடிநீர,் ஆடாணதாளடக்குடிநீர,் 

கபசுரக்குடிநீர,் நைச்ுசுரக்குடிநீர ்ணபான்றைற்ளற ைாப்பிடலாம்.  

 ிைரவம்பு ்குடி ீ  ்

                 நிலணைம்பு குடிநீரில் நிலணைம்பு, பற்படாகம், ணகாளரக்கிைங்கு, 

சுக்கு, விைாமிைள்ைணைர,் பைட்டிணைர,் மிைகு, ைந்தனம், ணபய்ப்புடல் 

ஆகிய ஒன்பது  ைளகயான மூலிளககை் அடங்கியுை்ைதால், எந்த 

ளைரஸ் காய்ைை்லாக இருந்தாலும் கட்டுப்படுத்தும். உடல் 

பைப்பதள்தக் குளறக்கும் தன்ளம நிலணைம்புக் குடிநீருக்கு உை்ைது. 

இளத, பாதிக்கப்பட்டைரக்ை் நாை்ணதாறும் காளல, இரவு இரு ணைளை 

பருகலாம். இதுணபால, பதாடரந்்து 10 நாட்களுக்குக் குடிக்கலாம். 

பாதிப்பு இல்லாதைரக்ை் முன்பனைை்ரிக்ளகயாக ைாரதத்ில் இரு 

நாட்கை் பருகி ைந்தால் நல்லது. ஆனால், கைாயம் தயாரித்து 3 

மணிணநரத்துக்குை் குடித்துவிட ணைண்டும்.  ளைரஸ் காய்ைை்லிலிருந்து 

நம்ளம தற்காத்துக் பகாை்ைதற்கு நிலணைம்புக் குடிநீர ்முக்கியப் பங்கு 

ைகிக்கிறது. படங்கு காய்ைை்லுக்கு நிலணைம்புக் குடிநீர ் மிக 

முக்கியமான தீரை்ாக கண்டறியப்பட்டது (Christian et al., 2015; 

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

ஆடொரதொணட ் குடி ீ  ்

                  இணதணபால, சுைாை பிரைள்னயால் ஏற்படும் 

மூைச்ுத்திணறலுக்கு பபாதுைாக ஆடாபதாளட பரிந்துளர 

பைய்யப்படுகிறது. பபரும்பாலும், குடியிருப்புப் பகுதிகைில் 

ைைரக்கூடிய தாைரம்தான் ஆடாணதாளட. இளத கைாயமாக ளைத்துக் 

குடிக்கலாம். இத்துடன் தூதுைளை, இஞ்சி, பற்படாகம், துைசி, தும்ளப, 

மல்லி ணபான்றைற்ளறயும் ணைரத்்துக் பகாை்ைலாம்.  ஆடாணதாளடக் 

குடிநீர ் ணகாளையகற்றி (Expectorant), சுரம் அகற்றி (Anti pyretic)  

ணபான்ற பைய்ளககளை (Therapeutic activities) உளடயது. பபாதுைாக 

ளைரஸ் நுளரயீரலில்  படியும்ணபாது ைைி உருைாகும். இளத 

ஆடாணதாளட கைாயம் பைைிணய பகாண்டு ைந்து குணப்படுத்தும் 
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தன்ளமயுளடயது. ளைரஸ் பதாற்று அறிகுறி உை்ைைரக்ை் 

நாை்ணதாறும் இரு ணைளை குடிக்கலாம். பாதிப்பு இல்லாதைரக்ை் 

ைாரத்தில் இரு நாட்கை் பருகலாம் (Kalaiarasi et al., 2013; முருணகை 

முதலியார,் 2002). 

 சச்ு சு  ் குடி ீ  ்

                 சுக்கு, கடுக்காய், நிலணைம்பு, ஆடாணதாளட, சீந்திற்பகாடி, 

ணபய்ப்புடல் ஆகிய மூலிளக மருந்துகைில் ஒை்பைான்ளறயும் 5 கிராம் 

எடுத்து நறுக்கி 3 லிட்டர ் தண்ணீரில் ணபாட்டு நான்கில் ஒரு பங்காக 

ைற்றக் காய்ைச்ி, பின்னர ் ைடித்து பருகலாம். இளத நாை்ணதாறும் இரு 

ணைளை 30 - 60 மி.லி. ைாப்பிட்டால் நைச்ுக் காய்ைை்ல்கை் எல்லாம் 

அகன்றுவிடும் (Anonymous, 1996).  

 பசு  ்குடி ீ  ்

                 ளைரஸ் காய்ைை்ல்களுக்குை ் சித்த மருத்துை முளறயில் 

கபசுரக் குடிநீர ்  மிகவும் பலன் தரக்கூடியது. இந்தக் கபசுரக் குடிநீர ்

ளைரஸ் காய்ைை்ல் ைராமல் தடுக்கவும் உதவும். கபசுரக் குடிநீரில் 15 

ைளகயான மூலிளககை்அடங்கியுை்ைது. 

 பசு  ் குடி ீ  ்கசயை்படும் விதம்  

சித்த மருத்துைத்தில் கூறப்பட்டுை்ை கபசுரக் குடிநீர ் அறிவியல் 

ஆய்வுகைின் அடிப்பளடயில் (Saravanan et al., 2018; Anitha John et al., 

2015) இக் குடிநீளர பகாணரானா ளைரஸ்  ணநாய்த் பதாற்றுக்கு 

ைைங்கலாம்.  இந்த அறிவியல் ஆய்வில் கபசுரக் குடிநீருக்கு, சுரம் நீக்கி 

(Anti pyretic activity) வீக்கம் அகற்றி (Anti inflammatory activity) 

மற்றும்  பாக்டீரியா நுண்ணுயிரி எதிரப்்பு பைய்ளக (Antibacterial 

activity) ணபான்ற பைய்ளககை் (Therapeutic activities) உை்ைதால் 

பகாணரானா ளைரைால் ஏற்படும் சுரம், திசுக்கைில் ஏற்படும் ைலி வீக்கம் 

ணபான்றைற்ளற குளறக்கும். ணமலும் ணநாய் எதிரப்்பு ைக்திளய 

உண்டாக்கி ளைரஸ் ணநாய்தப்தாற்ளற ைரவிடாமல் தடுக்கும். 

 பசு  ் குடி ீ  ்
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Ingredients     மூைப்கபொருட் ள்  

Zingiber officinale    சுக்கு 

Piper longum    திப்பிலி 

Syzygium aromaticum   இலைங்கம் 

Tragiain volucrate    சிறுகாஞ்பைாறிணைர ்

Anacyclus pyrethrum   அக்கிரகாரம்ணைர ்

Hygrophilla auriculata   நீரம்ுை்ைிணைர ்

Terminalia chebula   கடுக்காய்தூை் 

Adathoda vasica    ஆடாணதாளடஇளல 

Coleus amboinicus    கற்பூரைல்லிஇளல 

Saussurea lappa    ணகாஷ்டம் 

Tinospora cordifolia   சீந்தில்தண்டு 

Clerodendron serratum   சிறு ணதக்கு 

Andrographis paniculata   நிலணைம்பு ைமூலம் 

Cissampelos pareira   ைட்டத்திருப்பி ணைர ்

Cyperus rotundus    ணகாளரக்கிைங்கு 

 

அளவு  

200 மில்லி தண்ணீரில் 5-10 கிராம் சூரணம் ணைரத்்து, மிதமான 

சூட்டில் பகாதிக்களைத்து 50 மில்லியாகக்  குளறத்து அருந்தவும். 

ஒை்பைாரு முளறயும் குடிநீளர புதிதாகத ் தயாரித்து அருந்தவும். 

ளைரஸ் பதாற்றுக்கைில் இருந்து நம்ளம  

பாதுகாத்துக்பகாை்ைவும், நம் உடலில் ணநாய் எதிரப்்பு ைக்திளய 

அதிகரிக்கவும் இந்த கபசுரக் குடிநீர ்மிகவும் பயனுை்ைதாக இருக்கும். 

சித்த மருத்துவத்திை் ண   ழுவும்  ீ ் (Siddha Sanitizer)  

   படிகாரக் கல்ளல நன்கு பபாடித்துக் பகாை்ை ணைண்டும்.                   

5 கிராம் படிகாரத்திற்கு 2 லிட்டர ் நீர ் விட்டு நன்கு காய்ைை் ணைண்டும்.  
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ஆறிய பின்பு ைடிகட்டி பாட்டில்கைில் ஊற்றி  ளைத்துக்பகாண்டு ளக, 

கால்களை சுத்தம் பைய்ய பயன்படுத்தலாம் (தியாகராஜன், 1952). 

 ஒரு லிட்டர ் நீரில் 5 கிராம் உப்பு மற்றும் பத்து கற்பூரைல்லி 

இளலகளை ணைரத்்து நன்கு பகாதிக்களைத்து  கிருமி நாசினியாகப் 

பயன்படுதத்லாம். 

 ணைப்பிளல, மஞ்ைை் இரண்ளடயும் நீர ் விட்டு நன்கு அளரத்து 

பின்பு பகாதிக்க ளைத்து ைடிகட்டி கிருமிநாசினியாகப் 

பயன்படுதத்லாம் (முருணகை முதலியார,் 2002).  

கடுக்காய், பநல்லிக்காய், தான்றிக்காய் இைற்ளற ைளகக்கு 5 

கிராம் எடுத்துக்பகாண்டு ஒரு லிட்டர ் நீரில் நன்கு பகாதிக்க ளைத்து 

ஆறிய பின்பு கிருமி நாசினியாகப் பயன்படுதத்லாம் (முருணகை 

முதலியார,் 2002).  
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