
தெளிவு : இதுதெல்லாம் த ார ானாெினால் சாத்ெியமா ியுள்ளது - சமூ  

ஊட ம் - 15 பிப் ெரி 2020 முெல் 15 மார்ச் 2020, 15 மார்ச் 2020 முெல் 15 ஏப் ல் 2020 

ெர  என * டந்ெ சில 30 நாட் ளின்* ெ வு மற்றும் பெிரெடு ளின் 

அடிப்பரடயில் (சுடு ாடு, சிதமட்ரி &  ிரிமரடாரியம்) நடத்ெிய ஒரு 

 ணக்த டுப்பின்படியான ஆ ாய்ச்சி: இந்ெியாெில் மனிெ இறப்பில் 40% 

குரறந்து இருப்பரெக்  ாட்டும் ஆ ாய்ச்சி அறிக்ர . 

 

 

1) இயற்ர  ம ணம் 35% குரறக் ப்பட்டது (எப்படி?) 

 

2) ெிபத்து ம ணம் 97% குரறக் ப்பட்டது (எப்படி?) 

 

3) ெற்த ாரல ம ணம் 99.9% குரறக் ப்பட்டது (எப்படி?) 

 

 

எப்படி என்று பார்ப்ரபாம்: 

 

 

1) இயற்ர  ம ணம்: மா ரடப்பு,  த்ெ அழுத்ெம் அல்லது இது ரபான்ற 

அெச  ால ரநாய் ள் எதுவும் இல்ரல.  ா ணம் என்னதென்றால்: 

 

அ) *த ார ானா பயத்ெின் உணர்ச்சி* மற்ற அரனத்து ரநாய் ரளயும் 

மறக் டித்து குணப்படுத்ெியது. இரெ ஆங் ிலத்ெில் * வுண்டர் எஃதபக்ட்* 

(counter effect) என்பர். 

 

ஆ) மக் ள் *குடும்ப உறுப்பினர் ளுடன்* ெடீ்டில் ெசிக் ிறார் ள், எனரெ, மன 

அழுத்ெரமா அல்லது ரநாய் ரளப் பற்றி சிந்ெிக்  ரந ரமா இல்ரல. 

 

 இ) முன்தபல்லாம் ரநாயாளி ளுக்கு *பயம் உண்டாக்குெென்* மூலம் 

மருத்துெர் ள் எளிய ரநாய் ரளயும் ஆபத்ொன ரநாய் ளா  ஆக் ியுள்ளனர். 

 



ஈ) மதுபானம் இல்ரல, பீடி சி  ட் இல்ரல, புர யிரல இல்ரல மற்றும் 

ரெரெயற்ற உணவுக்கு சாத்ெியமில்ரல, ர ாட்டல் இல்ரல, மற்றும் 

குப்ரப ெீெனம் (junk food) இல்ரல, ஆ ரெ *ஆர ாக் ியம் அெி றித்துள்ளது.* 

 

 உ) *மாசு 90% ெர  குரறக் ப்பட்டு* இருக் ிறது, நாம் ொனத்ெில் 

நட்சத்ெி ங் ரளக்  ாண முடி ிறது. தூய  ாற்ரற சுொசிக் ிரறாம். 

 

2) ெிபத்து ம ணம்: சாரலயில் ெிபத்ரெ எெிர்த ாள்ள *ரபாக்குெ த்து* 

இல்ரல, ரெரல தசய்யும் இடத்ெில் ெிபத்ரெ எெிர்த ாள்ள 

தொழிற்சாரல ள் இல்ரல. 

 

 

3) ெற்த ாரல ம ணம்: ெற்த ாரலக்கு ெனிரம இல்ரல., மன அழுத்ெத்ெிற்கு 

எந்ெ  ா ணமும் இல்ரல, முடிவு ளுக்கு அெச மில்லாமல் நீண்ட ரந ம் 

எடுத்துக்த ாள்ெென் மூலம் நல்ல முடிவு எடுக்  பல ெழி ள் உள்ளன. ெடீ்டில் 

உள்ள அரனத்து குடும்ப உறுப்பினர் ளுடனும் ொழும்ரபாது ஒரு ெற்த ாரல 

ெிட்டமிடுெது சாத்ெியமில்ரல., குடும்ப உறுப்பினர் ளுடன் ொழ்க்ர  

ஒருெருக்த ாருெர் மன அழுத்ெத்ரெ குரறக் ிறது. சிறுெர் ளுக்கு லவ் 

ரொல்ெி இல்ரல, ெனிரம இல்ரல. இந்ெ லாக்டவுன்/ெடீ்டில் அரடபடுெல் 

நம் ஒவ்தொருெர யும் நமக்ர  தெரியாமல் நம்ரம ஒரு ம ிழ்ச்சியான 

ரந ரல ஆர ாக் ிய ொழ்க்ர க்கு ெழிநடத்ெி உள்ளது. இரெ நிரனத்துப் 

பாருங் ள்., LOCKDOWN ஆல், எங் ள் அ சாங் ம் எங் ளுக்கு ஒரு சிறந்ெ 

ொழ்க்ர ரய ெழங் ியது, நாங் ள் இந்ெ ொழ்க்ர க்கு  டுரமயா  

ெிட்டமிட்டு தசயல்படுத்துெல் சாத்ெியமும் இல்ரல இனி இது மீண்டும் 

ெ வும் ெ ாது. அடுத்ெ 100 ஆண்டு ள் ெர  த ட்ட பழக் ங் ளிலிருந்து 

ெிடுெித்துக்த ாள்ள, உறவு ள், குடும்ப பிரணப்பு ள், பழக் ெழக் ங் ள் 

மற்றும் எல்லாெற்ரறயும் புண ரமக்  இயற்ர  மனிெருக்கு த ாடுத்ெ 

இறுெி ொய்ப்பு., *இது நம் ொழ்நாளில்  ிரடத்ெ இறுெி ொய்ப்பு. எனது  ருத்து 

அல்லது ரெண்டுர ாள் என்னதென்றால் ொழ்ெில் அரனத்து ெ ப்பினரும் 

எரெரயா ரெடி ரெடி ஓடிய ஓட்டம் நம்ரம ம ணத்ெில் த ாண்டுரபாய் 

ெிட்டரொ ெெி  ரெரு பயனளிக் ெில்ரல என்பரெ நிெர்சனம். ரப ாரச 

தபரும் நஷ்டம், ரபாதும் என்ற மனரம தபான் தசய்யும் மருந்து. இன்று நாம் 

ொழும் ொழ்க்ர  ரபால என்றும் எளிய ொழ்வு ொழப்பழ ினால் 

ஆர ாக் ியமிகு நீண்ட ஆயுள் உறுெி.  

WhatsApp மூலம் ப ிர்ந்ெெர் அருள்பணி  ப்புச்சின் நித்ெிய ச ாயம் ெிருச்சி 
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