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“க ோவிட் எனப்படும் க ோய் உண்மையிகேகய இருக் ிறதோ? ” 

க ோவிட்-19 பபருந்பதோற்று பற்றிய சமூ   ளங் ங் ளும்  
அப்படிபயோன்கற இல்மே  என்ற ைறுப்பும்! 

தைிழ் ோட்டில் கைற்ப ோள்ளப்பட்ட  ி ழ்வோய்வு 

S.  ிருதி1,  ல்பனோ  ருணோ ரன்2, J. பெயேிடியோ3, R. போர்த்தசோரதி4, T. சுந்தரரோைன்5 

க ோவிட் த ோற்றுவது  ளங் ம் (stigma) என்றும், அப்படித ோரு 
க ோக   ிடை ோது என்று மறுப்பதும் (denial)  மி ப்பரந்  அளவுக்கு 
சமூ த் ின் பல்கவறு மட்ைங் ளிலும் இருக் ிறது. இதுபற்றி  
ஆய்வு மி க் குடறவோன அளவுக்க  கமற்த ோள்ளப்பட்டுள்ளது. 
இ டன அரசின் த ோள்ட  ளும் தச ல்  ிட்ைங் ளும் எ ிர்த ோள்ள 
கவண்டி ிருந் து. தபருந்த ோற்றின் இரண்டு அடை ளுக்கு 
இடை ில்  மிழ் ோட்டில் இது பற்றி  ள ஆய்வு 
கமற்த ோள்ளப்பட்ைது. அந்  ஆய்வு ளின் அடிப்படை ில் க ோவிட் 
பற்றி   ளங் ங் டளயும், அ டன மறுப்பட ப் பற்றியும், அ ன் 
விடளவோ   ல்வோழ்க்ட ட  எட்டுவ ில் ஏற்பட்ை பிரச்சடன ள் 
பற்றியும், சு ோ ோர கசடவ  ிடைப்ப ில் ஏற்பட்ை விடளவு டளப்  
பற்றியும் இந்   ோளில் போர்க் ப் கபோ ிகறோம். போ ிக் ப்பட்ை மக் ள் 
கமலும் துன்புறுவட த்  டுப்ப ற் ோ  மட்டுமல்ைோமல், 
தபருந்த ோற்றின்கபோது பைன்  ரக் கூடி  சரி ி ரோன தபோது சு ோ ோர 
 டை டீு டள உருவோக் வும் இது மிகுந்  முக் ி த்துவம் 
உடை  ோகும்.  

 இந் ி ோவில் ஏப்ரல் 30, 2021 அன்று 4 ைட்சம் க ோவிட் த ோற்று ள் 
ப ிவு தசய் ப்பட்ைன என்று அ ி ோரப்பூர்வ புள்ளிவிவரம் 
த ரிவிக் ிறது. தபருந்த ோற்று போ ிப்பு துவங் ி  பின்னர், 
 மிழ் ோட்டில் மட்டும் ஏப்ரல் 30, 2021 வடர ில் ஒரு ைட்சம் 
கபருக்குத் த ோற்று ஏற்பட்ைது, 13 ஆ ிரத்து 933 கபர் இறந்து 
கபோனோர் ள். அப்படி ிருந் கபோதும், டிசம்பர் 2020ல் க ோவிட் 
த ோைர்போன  ள ஆய்வு கமற்த ோள்ளப்பட்ைகபோது ‘உண்டம ிகைக  
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க ோவிட் என்தறோரு க ோய் உள்ள ோ?’ என்ற க ள்விட  
எ ிர்த ோள்ள கவண்டி ிருந் து. ஒருகவடள அப்படித ோன்று 
உை த் ில் எங்க க ோ இருக் ிறது என்றோல் கூை, அது 
உண்டம ிகைக   ம்டமப் போ ித்  ோ? அல்ைது எல்ைோகம 
மிட ப்படுத் ப்பட்ை கூற்று ள் ோனோ? அல்ைது  ட்ைடமக் ப்பட்ை 
ஒரு ச ி ோ?  என்தறல்ைோம் கூை க ள்வி டள எ ிர்த ோள்ள 
கவண்டிவந் து. தசன்டன மோ  ரத் ில் தபருந்த ோற்கற இல்டை 
என்று மறுப்பது தவளிப்படை ோன ஒன்றோ  
இல்ைோ ிருந் ிருக் ைோம். ஆனோல்,    ர்புர மக் ள் மத் ி ில் ‘ச ி’ 
என்ற விவோ ம் சோ ோரணமோ  இைம்தபறுவதும்  ைந் து. 
 மிழ் ோட்டில்  டைதபற்ற  ள ஆய்வின் மூைம் தவளிப்பட்ை, 
பரவைோன க ோவிட் மறுப்பு பற்றியும், அ ற்கு இடண ோன அளவில் 
பரவி  ிற் ின்ற சமூ   ளங் த்துக்கும், க ோவிட் மறுப்புக்கும் 
இடை ில் உள்ள உறவு பற்றியும் இந்   ோள் ஆய்வு தசய் ிறது. 

த ோற்று க ோய் ளுக்கும் க ோய்  ளங் த் ிற்கும்  இடை ிைோன 
உறவு மி   ீண்ைது. த ோழுக ோய், எய்ட்ஸ்,  ோசக ோய் 
கபோன்றவற்டறக் குறிப்பிட்டுச் தசோல்ை கவண்டும். இதுகபோன்ற 
 ளங் ம்  ோரணமோ , க ோய் த ோற்று ஏற்பட்ைவர் ளுக் ோன போ ிப்பு 
அ ி மோ ிறது. க ோட க்  ட்டுப்படுத்துவதும், தபோது சு ோ ோர 
மு ற்சி ளும் குடறவோன பைன்  ருவ ோ  மோறிப்கபோ ின்றன.  
(Chandrashekhar, 2020; Gilbert, 2016).  

த ோற்று க ோய் ளுைன் த ோைர்புபடுத் ி  ளங் ம் உருவோக்குவது 
தவகு  ோைமோ   ைக்கும் ஒன்றோ  இருக் ிறது. அவற்றுள் மி வும் 
குறிப்பிைத் க் து த ோழுக ோ ோகும். எச்ஐவியும்  ோசக ோயும் கூை 
அப்படித் ோன்.  த ோற்று ஏற்பட்ைவர் ள்,  ளங் த் ின்  ோரணமோ  
கூடு ல் போ ிப்புக்கு ஆளோ  கவண்டி ிருக் ிறது. கமலும், க ோட க் 
 ட்டுப்படுத்துவதும் தபோது சு ோ ோர மு ற்சி ளும் குடறவோன பைன் 
 ருபடவ ோ ிப்கபோ ின்றன.   (Chandrashekhar, 2020; Gilbert, 2016).  

சு வனீத்ட க்  ட்டுப்படுத்  முடியும்,  டுத்துவிை முடியும், சிை 
‘ஒழுக் க் க ைோன’  ைத்ட  ள் ோன் க ோட  ஏற்படுத்து ின்றன 
என்று  ருதுவது ோன் உைல் ஆகரோக் ி ம் த ோைர்போன  ளங் ம் 
என்று வடர றுத்துச் தசோல் ிறோர் ள். கமலும், ‘பிறர்’ ோன் (அல்ைது 
 ம்மவர் ள் அல்ைோ வர் ள் ோன்) ‘க ோட ப் பரப்பு ிறோர் ள்’ என்று 
 வறோ   ோட்சிப் படுத் ப்படு ிறோர் ள்.  (Deacon 2006).  
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இ ில் முக் ி மோன அம்சம் என்னதவன்றோல், த ோற்று 
ஏற்பட்ைவர் ள் ோன் த ோற்று ஏற்பட்ை ற்குக்  ோரணம் என்று பழி 
சுமத் ப்படு ின்றனர். சிை குறிப்பிட்ை பிரிவு மக் ள்  இந் ப் 
பழிச்தசோல்லுக்குக்  ோரணம் ஆ ின்றனர். இ ற்கு உ ோரணமோ  
எச்ஐவி எய்ட்ஸ் பரவகைோடு கசர்ந்து பரவி   ளங் த்ட  வட  
மோ ிரி ோன உ ோரணமோ ச் தசோல்ைைோம். த ோற்று பரவுவ ற்கு 
கூடு ல் வோய்ப்போ  இருந்  ஆண் போல் உறவு த ோள்பவர் ள் (Gay 
Men), பைகரோடும் உறவு த ோள்பவர் ள் (promiscuous), போைி ல் 
த ோழிைில் ஈடுபட்டுள்ளவர் ள் கபோன்ற, போ ிப்புக்கு ஆளோ  கூடு ல் 
வோய்புள்ளவரோ   ரு ப்படும் பிரிவினர் மீது பழிகபோடுவதும், 
அவமோனப்படுத்துவதும், ‘ ம்மவரல்ைோ வர்’ என்றோக் ப்படுவதும் 
 ைந் து. (Deacon 2006).  

தபருந்த ோற்று துவங் ி   மு ற்சிை மோ ங் ளில், த ோைர் 
பணி ோற்றி  மருத்துவர் ள்,  ோ ி ள், விமோனப் பணி ோளர் ள், 
 ோவல்துடற ினர் மற்றும் பை பிற வட   முன்னணி 
ஊழி ர் ளின் மீது சமூ   ளங் ம் சுமத் ப்பட்ைட யும் போரபட்சம் 
 ோட்ைப்படுவட யும்  ோட்டின் பல்கவறு பகு ி ளிைிருந்து வந்  
தசய் ி அறிக்ட  ள்  ோட்டின. (The Straits Times 2020; The News Minute 
2020).  

இந் ி ோவிலும், உை ின் பிற பகு ி ளிலும் மருத்துவப் 
பணி ோளர் ளுக்கும், க ோவிட் த ோற்றிைிருந்து மீண்ைவர் ளுக்கும் 
வோைட  வடீு மறுக் ப்பட்ைது. வடீ்டைக்  ோைி தசய்யும்படி 
 ிர்ப்பந் ிக் ப்பட்ைனர். தபோதுப் கபோக்குவரத்தும், பிற அத் ி ோவசி  
கசடவ ளும் மறுக் ப்பட்ைன. உைல் ரீ ி ோன  ோக்கு லுக்கு 
ஆளோனோர் ள்; பின்த ோைர்ந்துகபோய் துன்புறுத் ல் தசய்வ ற்கு 
ஆளோனோர் ள். சமூ  ஊை ங் ளில் கூை அவதூறுக்கு ஆளோனோர் ள்.   
(Bagcchi 2020).  

 

 ற்கபோட   தபருந்த ோற்டறக் ட  ோளுவ ற்கு அக் ம்பக் மோ கவ 
ட  ோளப்பை கவண்டி  அவசரப் பிரச்சடன ோ   ளங் ம் பற்றி  
பிரச்சடனயும் முன்னுக்குத்  ள்ளப்பட்டுள்ளது. (WHO 2020), க ோவிட் 
பற்றி  சமூ   ளங் ம் எப்படி தவளிப்படு ிறது என்பது அல்ைது 
க ோவிட் க ோ ோளி ளும், அவர் ளின் (த ோற்று ஏற்பட்ை/ ஏற்பைோ ) 
குடும்ப உறுப்பினர் ளும் அ டன எப்படி புரிந்துத ோள் ிறோர் ள் 
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என்பது இன்னமும் குடறவோ  அறி ப்பட்ை ஒன்றோ  இருக் ிறது.  
சிக் ைோன வோழ்க்ட  த ருக் டி ின் கபோது  (உண்டம  ிைவரத்ட ) 
ஏற்  மறுப்பது (Denial),  னி  பர் ள் அ டனச் சமோளிப்ப ற் ோன 
முடற ோ  இருந்து வரு ிறது. புற்றுக ோய் மற்றும் பிற  ீவிரமோன 
க ோய் ளோல் போ ிக் ப்பட்ைவர் ள் மத் ி ில் தசய் ப்பட்ை ஆய்வு ள் 
இ டனத் த ளிவோ க்  ோட்டு ின்றன.  இது  வடைட க் குடறக்  
உ வைோம். அக சம ம், அது சி ிச்டசக்கு ஊறு விடளவிப்ப ோ  
இருக் ிறது.  னி பர் உறவு டளப் போ ிக் ிறது. கமலும்,  ோக்குப் 
பிடிக்கும் க ோத  ிர்ப்பு சக் ிட க் குடறப்ப ோ வும் இருக் ைோம்.  
 ீண்ை  ோைப் கபோக் ில் ஈடுத ோடுத்து  ிற்ப ில் போ ிப்டப 
ஏற்படுத்து ிறது.  (Kreitler 1999).  

 

க ோவிட் சூழைில் ‘மறுப்பது’ என்ற  ருத் ோக் ம் எப்படி 
தவளிப்படு ிறது என்பது பற்றியும், ‘அவமோனம்’ என்ற 
 ப்தபண்ண’த் ின்   ன்டம என்ன என்பது பற்றியும் சமூ  
 ளங் த் ோல் ஏற்படு ின்ற சமூ  து ர் பற்றியும் ஆய்வு தசய்வது 
இந்   ோளின் க ோக் மோகும். சமூ க்  ளங் த் ோலும், ‘மறுப்போல்’ 
போ ிக் ப்படும் ஆகரோக் ி த் க ைலும் எப்படி அடமயும் என்பட யும் 
புரிந்துத ோள்ள இந்  ஆய்வு மு ற்சித டுக் ிறது.  ைவோழ்வு 
இ க் த் ின் தச ல் வரீர் ள்  மிழ் ோட்டில் கமற்த ோண்ை  ள 
ஆய்விைிருந்து தபற்ற த ளிவோன அறிவுைன் இந்  
இடைதவளி டளக்  டள  இந்   ோள் மு ற்சித டுக் ிறது.   

 

 மிழ் ோடு அறிவி ல் இ க் மும் புதுச்கசரி அறிவி ல் இ க் மும் 
கசர்ந்து இந்  ஆய்டவ கமற்த ோண்ைன. மக் ள் அடமப்பு ளின் 
வடைப்பின்னல் அடமப்போ  தச ல்படும் அரசு சோரோ மு டம ள் 
இடவ. இ டனத்  மிழில் மக் ள்  ைவோழ்வு இ க் ம் என்றும் 
ஆங் ிைத் ில்  People’s Health Movement என்றும் குறிப்பிடு ின்கறோம். 
 வம்பர் 2020க்கும், பிப்ரவரி 2021க்கும் இடை ில்  மிழ் ோடு 
மோ ிைத் ின் தசன்டன,  ைலூர், புதுக்க ோட்டை மோவட்ைங் ளில் 
இந்   ள ஆய்வு  டைதபற்றது.   னி பர் ள், சமூ த் ின் க ோவிட் 
19 ப ணம் எப்படி ிருந் து என்பட யும், தபருந்த ோற்று அனுபவம் 
எப்படி ிருந் து என்பட யும், அ ன் விடளவோ  அவர் ளின் 
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வோழ்க்ட யும் வோழ்வோ ோரங் ளுக்கும் ஏற்பட்ை போ ிப்பு ள் என்ன 
என்பட யும் இந்  ஆய்வு ஆவணப்படுத் ியுள்ளது.  

 

பல்கவறு வி மோன போ ிப்பு அளவு ள் உள்ள மக் ள் த ோட  
பிரிவினடர உள்ளைக்குவ ற் ோ , ஒவ்தவோரு மோவட்ைத் ிலும் 
 ிரோமப் பஞ்சோ த்து ளிலும், ஒரு   ர்புர கசரி அல்ைது முடறசோரோ 
குடி ிருப்புப் பகு ி ிலும்,   ர்புர ( ீழ் மற்றும் கமல்)  டுத் ர வர்க்  
குடி ிருப்புப் பகு ி ஒன்றிலும் ஆய்வு கமற்த ோள்ளப்பட்ைது. i 
க ோவிட் க ோய்த் த ோற்று உள்ள ோ  உறு ி தசய் ப்பட்டு, அந்  
க ோய்க் ோ  மருத்துவம் தபற்றவரின் குடும்பத்துைன் 
 ட்ைடமக் ப்பட்ை க ள்வித் ோளுைன் க ர்  ோணல் தசய்வது 
ஆய்வின் ஓர் அம்சமோகும். அத்துைன், அந்   ிரோமத் ின் அல்ைது 
சம்பந் ப்பட்ை   ர்புர குடி ிருப்பு பகு ி மக் ளுைன் போ ி ளவு 
 ட்ைடமப்பு த ோண்ை க ள்வித் ோளுைன் முடிவிடன க ோக் ிச் 
தசல்ைோ  குழு விவோ ங் ளும்  ைத் ப்பட்ைன. இந்  ஆய்வுக் ோன 
 ரவு கச ரிப்பில்  ங் ளின் உடழப்டபயும் க ரத்ட யும் 
தசைவழிக்  உள்ளூர்  ன்னோர்வைர் ள், தச ல்வரீர் ளின் 
ஒத்துடழப்புைன் ஆய்வு கமற்த ோள்ளப்பட்ைது.   கவர்க் ோல் மட்ை 
த ோைர்பு டளப் ப ன்படுத் ி, க ோவிட்டுக் ோன சி ிச்டச தபற்ற, 
அக சம ம்,  ங் ள் அனுபவங் டள ஆய்வுக் குழுவுைன் 
ப ிர்ந்துத ோள்ள முன்வரும் குடும்பங் டள இனம்  ோணவும் 
இத் ன்னோர்வைர் ள் பணி ோற்றினர்.  

 

வோழ்விலும் சோவிலும்  ளங் ம் 

க ோவிட் தபருந்த ோற்று  ோைத் ில் ஏற்பட்ை  ளங் ம், ஒரு 
 படரயும் அவரின் வோழ்வு தவளிட ட யும் விைோப்பிடி ோ  
ஒட்டிக்த ோண்ை உடும்பு கபோை பிடித் ிருப்ப ோ த் க ோன்றி து. 
தபருந்த ோற்றுக்  ோைத் ில்  ட்ைவிழ்த்து விைப்பட்ை 
அச்சத் ினோலும், த ோற்று எவ்வளவு  ோள் இருக்கும், அ ன்  ன்டம 
என்ன என்ற விவரங் ள் த ரி ோ  ோலும், அந்  உடும்புப் பிடி 
 ீடித் து. துவக் த் ில், க ோவிட் த ோற்று ஏற்பட்ைவர் ளின் 
வடீு டள டம ப்படுத் ி அவர் டளத்  னிடமப்படுத்தும் அரசின் 
 ைவடிக்ட  ளோல், இது வலுப்படுத் ப்பட்ைது. அகன மோ , 
வடீு டளக் டம ப்படுத் ி  னிடமப்படுத்தும் கவடைட க் 
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 ோவல்துடற ினர் தசய் னர். ஸ்டிக் ர் ள், குடி ிருப்போளர் ள் 
தவளிக  தசல்ைோ ிருப்பட  உறு ி தசய்வ ற் ோ   ட்ைப்பட்ை 
 டுப்பு   ிறு ள், இரும்பு  ம்பி டள டவத்து க ோவிட் த ோற்று 
ஏற்பட்டிருப்பட க்  ண்டுத ோள்வ ன் மூைம் ோன்,  ோங் ள் ஆய்வு 
தசய்  பகு ி தளல்ைோம் சமூ   ளங் ம் கவ மோ  
பரவி ிருந் ிருக் ிறது. உ ோரணமோ , த ன் தசன்டன ின்  ீழ் 
 டுத் ர குடி ிருப்புப் பகு ி ில் வோழும் அமல்,[i]  என்ற IT ஊழி ரின் 
 ோய் பின்வருமோறு தசோன்னோர், “இந் ப் பகு ி ில் த ோற்று 
ஏற்பட்ை ோ  அறிவிக் ப்பட்ை மு ல் குடும்பம் எங் ள் குடும்பம் ோன். 
எங் ள் வடீ்டின் வோசல்   வின் மீது "த ோற்று ஏற்பட்ை வடீு" என்று 
ஸ்டிக் ர் ஒன்டற ஒட்டிவிட்ைோர் ள்.   வுக்கு முன்பு இரும்பிக் 
 ம்பி டள  ிறுத் ிவிட்ைோர் ள்". வடீு ளுக்கு முன்பு  ிறுவப்பட்ை 
அந்  அடை ோளங் ள் ‘ ீட்டு’ அல்ைது  ‘மோசு’பட்ை இைம் கபோல் 
அச்சத்ட யும், அசூட யும் ஏற்படுத்துவ ோ  ஆ ிப்கபோனது. 
போ ிக் ப்பட்ைவர் ள் க ோ ிைிருந்து மீண்ை பின்னரும் கூை அது 
 ீங் வில்டை. அதுகபோன்ற வடீு டள ‘த ோகரோனோ வடீு ’ 
என்றடழப்பது வழக் மோ ிப் கபோனது. அண்டை  அ ைோர் ளின் 
பழிப்பு டளத் (Stigma)  ோங்  முடி ோமல் குடி ிருந் வர் வடீ்டை 
 ோைி தசய்து தவளிக றினோலும் கூை, அந்  வடீ்டுக்கு பு ி  ஆள் 
குடிவர பை மோ ங் ள் ஆனது.  

டவரஸ் ஒருவர் உைலுக்குள் நுடழந்  ோல் ஏற்பட்ை போ ிப்டபக் 
 ோட்டிலும்  டுடம ோன போ ிப்டப, கைசோன அறிகுறி ள் த ோண்ை 
க ோ ோளி ள் எ ிர்த ோண்ைனர். அந்  போ ிப்பு சமூ   ளங் த் ோல் 
ஏற்பட்ை போ ிப்போகும். த ன் தசன்டன ில் உள்ள  டுத் ர வர்க்  
குடி ிருப்புத் த ோகுப்பு ஒன்றில், ஓரளவு  ல்ை தபோருளோ ோர  
 ிடை ில் உள்ள குடும்பத் ில் இரண்டு கபருக்கு க ோவிட் த ோற்று 
இருப்பது  ண்டுபிடிக் ப்பட்ைது. தபோறி ி ல் மோணவரோன 
ரகமசுக்குத் த ோற்று இருப்பது மு ைில்  ண்டுபிடிக் ப்பட்ைது. 
பின்னர், சிை  ோட் ள்  ழித்து அவரின்  ோ ிற்கும் த ோற்று இருப்பது 
 ண்டுபிடிக் ப்பட்ைது. அவர் டள வடீ்டிகைக  
 னிடமப்படுத் ிக்த ோள்ளுங் ள் என்று 
மருத்துவர் ள் அறிவுறுத் ி கபோது, அவர் ள் தபரி  அளவு 
 ிம்ம ி டைந் னர். ஆனோல், அவர் ளின்  ிம்ம ி  ிடைக் வில்டை. 
பரிகசோ டன முடிந்து த ருவில் இறக் ிவிைப்ப்பட்டு  ங் ள் வடீ்டை 
க ோக் ி அவர் ள்  ைந்  போட  வழக் மோன ஒன்றோ  இல்ைோமல், 
அவமோன ரமோன ஒன்றோ  மோறிவிட்டிருந் து. அவர் டள 
எ ிர்த ோண்ைவர் ள் அச்சத் ில் உடறந்துகபோனவர் ளோ  
இவர் டளப் போர்த்துக்த ோண்டிருந் னர். 

பை குடி ிருப்பு டளக் த ோண்ை அடுக்குமோடி வடீு ளில் 
க ோவிட்டைக்  ட்டுப்படுத்துவ ற் ோ  கமற்த ோள்ளப்பட்ை 
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 ைவடிக்ட  ள்   எப்படிப்பட்ை விடளவு டள ஏற்படுத் ி ிருந் ன 
என்பட  ரகமசின் அனுபவம்  ோட்டு ிறது. அவர் ளின் முன் 
வோசைில் க ோவிட் த ோற்று பற்றி  சந்க  த்ட க் குறிப்பிடு ின்ற 
பழுப்பு  ிற ஸ்டிக் ர் ஒட்ைப்பட்ை பின்னர், அந்  அடுக்குமோடி ில் 
இருந்   ோன்கு குடும்பங் ள்  ங் ளின் தசோந்  ஊருக்குப் 
புறப்பட்டுப்கபோய்விட்ைனர். க ோவிட் இருப்பது உறு ி என்றகபோது 
பச்டச  ிற ஸ்டிக் ர் அவர் ளின் வடீ்டுக்   வில் ஒட்ைப்பட்ைது. 
அரு ோடம வடீு ளில், (க ோவிட் ஆபத்து அரு ில் இருக் ிறது என்று 
குறிப்பிடும் வட  ில்) தவள்டள  ிற ஸ்டிக் ர் ள் ஒட்ைப்பட்ைன. 
இடவத ல்ைோம் கசர்ந்து அச்சம்  ிடறந்  சூழடை உருவோக் ின.   

ஏஆர் (AR) என்பவர் ஓர் அரிசி வி ோபோரி. ஓர் அரசி ல்  ட்சி ின் 
ஊழி ரும் கூை. அவர் புதுக்க ோட்டை மோவட்ைத் ில் உள்ள ஒரு 
 ிரோமத் ில்  ன் குடும்பத்துைன் வசித்து வந் ோர். அவரும் 
குடும்பத் ில் மூன்று கபரும் அரசு மருத்துவமடன ில் 
அனும ிக் ப்பட்ைனர். அங்கு உணவும், மருத்துவ வச ி ளும் மி ச் 
சிறப்போ  இருந் ன என்று ஏஆர் குறிப்பிட்ைைோர். அடனத்து 
மருத்துவ சி ிச்டச தசைவு டளயும் அரகச ஏற்றுக்த ோண்ைது. 
மருத்துவமடன ிைிருந்து  ிரும்பி  பின்னர் ோன் அந் க் 
குடும்பத் ினருக்குத் து ரம் துவங் ி து.  

ஏ ஆர் தசோன்னோர், “எங் ள் த ருடவ சீல் டவத்து மூடிவிட்ைனர். 
 ோரும் எங் டளப் போர்க்  வரவில்டை. விசோரிக் வுமில்டை. 
எங் டள அ  ி ள் மோ ிரி  ைத்து ிறோர் ள் என்று எனக்குத் 
க ோன்றி து. எனக்கு மிகுந்  வருத் ம் ஏற்பட்ைது.” 
 ீண்ை  ோை சமூ  உறவு ளில் ஏற்படும் சிட டவ, ஒருவருக்கு 
ஒருவர் உ வி ோ  இருக் ின்ற, ஒத்துடழப்போ  இருக் ின்ற  உறவு 
முடற என்ப ற்கு மரண அடி  ிடைத் து. ஒன்றோ  கசர்ந்து வோழ்ந்து 
பழக் ப்பட்ைவர் ளோ  இருந் வர் ளோல் ஜரீணிக்  முடி ோ  ஒன்றோ  
அது இருந் து.  

 ைலூர் மோவட்ைத் ின் பண்ருட்டி வட்ைத் ில் உள்ள ஒரு  ிரோமம் 
ஒன்றில் சிறு மருந்து  டைத ோன்டற  டை  ைத் ி வந் ோர். 
அவருடை   ணவருக்கு மூச்சித்  ிணறல் ஏற்பட்ைது.  ோரும், 
 டை ின் சக ோ ரர் கூை, அவடர மருத்துவமடனக்கு வண்டி ில் 
அடழத்துப்கபோ  ஒப்புக்த ோள்ளவில்டை.  
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த ன் தசன்டன ில் உள்ள குடிடசப்பகு ி ில் வோழ்ந்து வரும் 
மல்ைி ோ வடீ்டு கவடை தசய்யும் த ோழிைோளர் ஆவோர். ஒரு மோ ம் 
முழுவதும் அவர் மருத்துவமடன ில்  னிடமப்படுத் ப்பை கவண்டி 
வந் து. அவர் வடீ்டுக்குத்  ிரும்பி  பின்னர் அவருடை  
உறவினர் ளும், அண்டை அ ைோர் ளும்  வோர்த்ட  அளவுக்குக் 
கூை பரிவிரக் ம்  ோட்ைவில்டை.  ட்பு ரீ ி ோன அணுகுமுடற 
இல்ைோது கபோய்விட்ைது. 

குடும்பத் ில் ஒருவர் க ோவிட் க ோ ோல் ஏற்பட்ை மரணத்துக்கு 
ஆளோனோல் சமூ க்  ளங் ம் இன்னும் கமோசமோ ிவிடு ிறது. 
புதுக்க ோட்டை மோவட்ைத் ின்  ிரோமம் ஒன்டறச் கசர்ந்  ஒருவர் 
ரமணி. அவர் ஆளும்  ட்சி ின் வட்ைோர அளவிைோன 
 டைவர் ளில் ஒருவர். அவர் க ோவிட்  ோரணமோ  
மருத்துவமடன ில் இறந்துகபோனோர். அ ன் பின்பு குடும்பத் ிற்கு 
ஆறு ல் தசோல்வ ற் ோ  மோ ிை அடமச்சர் ஒருவர் வருட   ந் ோர். 
இருந் ோலும், உள்ளூர்  ட்சி ஆட் ள்  ோரும் அக்குடும்பத் ினடரப் 
போர்க்  வரவில்டை. அவர் ளின் அண்டை அ ைோர் ள் அந்  
குடும்பம் இருந்  த ரு பக் ம் கூை வரவில்டை என்று குடும்ப 
உறுப்பினர் ள் தசோல் ின்றனர்.  

(முன்கப குறிப்பிைப்பட்ை)  டை ின்  ணவர் க ோவிட்ைோல் 
இறந்துகபோனோர்.  டைக்கும் க ோவிட் த ோற்று இருப்பது 
பரிகசோ டன ில் த ரி வந் து.  டைட  மருத்துவமடன ில் 
 னிடமப்படுத் ினர்.  னது  ணவரின் இறு ி சைங்குக்குப் 
கபோ முடி வில்டை என்ற து ரத் ில் இருந்   டை ின் கவ டன, 
 டைட க்  ண்டுத ோள்ளோ ிருந்  ச  க ோவிட் க ோ ோளி ளின் 
போரோமு த் ோல் அ ி மோனது. இத் டனக்கும்  டைக்கு க ோவிட் 
இருந் க   விர அ ற் ோன அறிகுறி எதுவும் தவளிப்படை ோ த் 
த ரி வில்டை.  
 
இந்  இரண்டு  ி ழ்வு ளிலும் சமூ  ஆ ரவும், பரிவுணர்ச்சியும் 
 ோணோது கபோய்விட்ைன. ஆனோல், மரணம் ஏற்பட்டுவிட்ைோல் 
இறந் வரின் குடும்பத் ினரிைம் துக் ம் விசோரிப்பது  போரம்பரி மோன 
முக் ி த்துவம் உடை  ோகும்.  ிருமண  ி ழ்வுக்குப் 
கபோ ோவிட்ைோல் கூை பரவோ ில்டை, சோவு வடீ்டுக்குப் 
கபோ ோ ிருப்பது  ன்தனறி ில்டை- சமூ  ஒழுங் ில்டை என்பது 
 மிழ்  ைோச்சோர மோண்போகும்.   
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இங்க   ோம் அவ ோனித்  அடனத்து  ி ழ்வு ளிலும், த ோற்று 
ஏற்பட்ைவருக்கு எ ிரோ  சமூ க்  ளங் ம் இருந் து என்ப ற்கு 
அப்போல், அவருடை  குடும்ப உறுப்பினர் ளுக்கு எ ிரோ வும், 
அ ிலும் த ோற்று ஏற்பைோ  உறுப்பினர் ள் த ோற்று 
ஏற்பட்ைவர் ளுைன் சம்பந் ப்பட்ைவர் ள் என்ப ோல், அவர் ளுக்கு 
எ ிரோ வும் சமூ   ளங் ம் தச ல்பட்டிருக் ிறது. (Bos et al, 2011)  
 
இந்  குடும்பங் ள்  ‘கவறு ஆட் ள்’ அல்ைது ‘மோற்றோன்’  என்று 
போர்க் ப்படும் அனுபவத் ிற்கு ஆளோ ி ிருக் ிறோர் ள். அது 
சட்தைன்று ஏற்பட்ை ஒன்றோ வும், எ ிர்போரோ  ஒன்றோ வும் 
இருந்  ோல், போ ிக் ப்பட்ைவர் ளுக்கு விளக்  முடி ோ  ோ , 
த ோடூரமோன ஒன்றோ  இருந் து.  ஒரு ‘தவளி ோள்’ கபோை (ஒரு  
‘அ  ி’ கபோை என்று  ிரு ஏஆர் குறிப்பிட்ைோர்) ஒருவர் எ ிரி ோ வும், 
சந்க  த் ிற்குரி   பரோ வும்  ைத் ப்படுவோர் என்றோல், சோ ிச் 
சமூ த் ில் அ ற்த ன்று ஒரு  னி தபோருள் உள்ளது.   
(சோ ி அடிப்படை ில்  ிறுவப்பட்ை) சமூ க்  ட்ைடமப்பு என்ற 
பிரபஞ்சம், சட்தைன்று  டை ீழோ ப் புரண்டுவிட்ைோல் ஒருவருக்கு 
ஏற்படும்  ிடை மோற்றம் கபோை மு மிழப்பும்,  ிடை இழப்பும் 
 மக்கு ஏற்பட்ைத ன்று,  சமூ ப் புறக் ணிப்பின் த ருக் டி ோல் 
 னிடமப்படுத் ப்பட்ைவர் ளில், எமக்குப் கபட்டி ளித் வர் ள் 
தசோன்னோர் ள். அவர் ளுக்கு மி வும் பழக் மோன சோ ி க்  ண்ணோடி 
மூைம்,  ோங் ள் அனுபவித்   னிடமப்படுத் ல்  ி ழ்விடன  
அவர் ள்   போர்த் ிருக் ிறோர் ள்  என்பட  அவர் ள் தசோன்ன 
தசய் ி ள்  ோட்டு ின்றன. இது த ன் தசன்டன ின் IT ஊழி ர் 
தசோன்னட  ஒத்து இருக் ிறது. அருண் தசோன்னோர்: “எங் ளின் 
பக் த்து வடீ்ைோர் எங் டளப் போர்த்துவிட்ைோல்   டவ அடித்து 
மூடுவோர் ள். அவர் ள் எங் டளத்  ீண்ைத்  ோ வர் ள் என்பதுகபோை 
போர்த் னர்”.    
 
 
[i] எங் ளுக்கு கபட்டி ளித் வர் ளில், அட்ைவடண சோ ி ினர், பிற 
பிற்படுத் ப்பட்ை சோ ி ினர், மி வும் பிற்படுத் ப்பட்ை சோ ி ினர், 
தபோதுப் பிரிவினர் உள்ளிட்ை பல்வட  சமூ த் ினரும் சமூ க் 
 ளங் த் ோல் ஏற்பட்ை அனுபவங் டள குறிப்பிட்ைனர். 'சுத் ம்', 
'அசுத் ம்', ' ீட்டு' என்ற சமூ  ரீ ி ோனப் பைர்ந்து பரவியுள்ள சோ ி  
வி ி ள் த ோற்று ஏற்பட்ைவர் ள் மற்றும் அவர் ளின் 
குடும்பத் ினடர 'க ோயுற்றவர் ள்', ‘ ீட்ைோனவர்’ ள் என்று 
அ வ ப்படுத் ப்படு ின்றன.  
ஒருவர் சமூ த் ின் மி  உ ர்ந்  இைத் ில் இருப்பவர் என்றோல்கூை, 
அவருக்குப் பரிகசோ டன தசய் ப்பட்டு க ோவிட் அறிகுறி 
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 ண்டுபிடிக் ப்பட்ைோல், சமூ  மரி ோட  பறிகபோய்,  ீழ் 
படி ிடை ில் உள்ளவர் ளுக்குச் சோ ி சமூ ம்  அளிக்கும் 'தவளி 
ஆள்' என்ற அடை ோளம் ஒட்டிக்த ோள் ிறது.   
 
இந்  அனுபவம் எமக்கு கபட்டி ளித் வர் ளின் சிைருக்கு  டும் மன 
அ ிர்ச்சிட  ஏற்படுத்துவ ோ  இருந் து. அவர் ள், சு மடைந்து பை 
வோரங் ளுக்கு அல்ைது மோ ங் ளுக்குக் கூை வடீ்டிற்குள்களக  
இருந் னர். இது  னக்குத்  ோகன  ளங் த்ட  ஏற்படுத் ிக்த ோண்டு 
சு  ம ிப்பு இழப்பு அல்ைது அவமோனத்ட , சு  ம ிப்பு சுருங் ிப் 
கபோவ ோ  அ வ ப்படுத் ிக்த ோண்ைட யும் அ கனோடு த ோைர்புள்ள 
மகனோவி ல் து ரத்ட யும்  ோட்டு ிறது.   (Bos et al, 2011). 
 
ஒருவர்  ன்டனத் ோகன பழித்துக்த ோள்வட யும், சமூ ம் கபோடும் 
பழிட  ஏற்றுக்த ோள்வட யும்  ணிப்ப ற்கு அரசின்  பிரச்சோர 
தசய் ி ள் எதுவும் உ வவில்டை. த ோற்றுக்கு ஆளோனவர்  வறோன 
ஒன்டற தசய்துவிட்ைோர், அ ன் மூைம் க ோட த்  னக்கு   
வரவடழத்துக்த ோண்ைோர். அ ன் மூைம்  சமூ த் ிற்கு அபோ த்ட  
ஏற்படுத் ினோர் என்ற போர்டவக  சமூ க்  ளங் த்ட யும் போரபட்சம் 
 ோட்டுவட யும்  ீத னப் பரப்பு ிறது. (Weiss, Ramakrishna & Somma 
2006). 
 
 
தபோது மக் ளின் தபோறுப்பற்ற கபோக்கும், அசட்டை ோன 
மகனோபோவமும் ோன் க ோய் பரவுவ ற் ோன பிர ோன  ோரணம் என்ற 
மனப்போங்ட , பைப்பிரக ோ ம் தசய்து ைோக் ைவுடன 
 ோடுமுழுவதும் அமைோக் ம் தசய்  கபோலீசின்  ைவடிக்ட  
மறுவுறு ி தசய் து.  னி பர் ள்  ங் டள ஒழுங் ோ  
டவத்துக்த ோள்ள கவண்டும்,  னி பர்  ைத்ட  ள் முடற ோ  
இருக்  கவண்டும் என்று அரசு விைோப்பிடி ோ  
எச்சரித்துக்த ோண்கை ிருந் தும், ‘க ோட ப் பரப்புபவர் ளுக்கு’ 
எ ிரோ  FIR ள் ப ிவு தசய் ப்பட்ைதும், ஊரைங்கு உத் ரவு டள 
மீறி வர் டள தபோதுமக் ள் மத் ி ில் கபோலீஸ் 
அவமோனப்படுத் ி தும் கமற்படி  ருத் ோக் த்ட  கமலும் 
வலுப்படுத்  உ வின. 
 
2020ல், மோர்ச் 20 முதுல் ஜூன் 10 வடர ிைோன  ோை ட்ைத் ில் 
 மிழ் ோட்டில் 6.11 ைட்சம் கபர் ஊரைங்கு உத் ரவு டள 
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மீறி  ற் ோ  ட து தசய் ப்பட்ைனர். ( ி இந்து ஜூன் 10, 2020). 
க ோவிட் த ோற்றுள்ளவர் ள் என்று உறு ி தசய்  
பிறகு  சி ிச்டசக் ோ  அவர் டள அடழத்துச் 
தசல்ை  கபோலீஸ் ோரர் ள்  வருவத ன்பது வழக் மோ ி து. 
 ங் ளின் பகு ி ில் க ோவிட் த ோற்று உள்ளவர் டள வடளத்துப் 
பிடிப்ப ற் ோ  வந்  கபோலீஸ்படை பற்றி தசன்டன ில் க ர் 
 ோணல் அளித்  ஒருவர் இப்படி தசோன்னோர்: “அ ி ோரி ளும், 
 ன்னோர்வைர் ளும் கூட்ைமோ  வந் னர். கபோலீஸ் ட  ில் 
 டியுைன் வந் து. ஒரு குற்றவோளிட ப் பிடிக்  வந் வர் ள் கபோை 
அவர் ள் இருந் னர்!.”   
 
 ப்ைிக் ஜமோத் (Tablighi Jamaat) கூட்ைத் ில்  ைந்துத ோண்ைவர் ள் 
பட்டி ல் எடுக் ப்பட்டு, அ டனத் த ோைர்ந்து அ ில்  ைந்துத ோண்ை 
தவளி ோட்ைவர் ள் ட து தசய் ப்பட்ைனர். இவர் டள 
‘தவளி ோட் ள்’ என்று முத் ிடர குத் முடியும். அ ன் மூைம் 
உள்ளூரில் க ோவிட் த ோற்று ஏற்படுவ ற் ோன  ோரணங் ளிைிருந்து 
வச ி ோ   வனத்ட த்  ிடச  ிருப்ப முடியும்.  னி பர் மீது 
பழிகபோடுவது, க ோய் பரவலுக்கு  ோர்  ோரணம் என்று 
உள்க ோக் த்துைன் பழிகபோடுவது என்ற தபோதுமக் ள் 
 ருத் ோக் த்ட  வடிவடமப்ப ோ  இந்  பழிகபோடும், 
அவமோனப்படுத்தும் தச ைின் விடளவு அடம  வோய்ப்பிருக் ிறது.   
 
ைறுத்தல் குறித்த பசோல்ேோடல் : ‘இது க ோவிட் அல்ே’ 
 
க ோவிட் க ோய்  ஒரு குற்றத் ன்டம  வோய்ந் து என்ற 
 ருத் ோக் மும்,   சமூ   ளங் மோ  ஆக் ப்பட்ை சூழலும்  கவ மோ  
பரவி து. இ னோல், சிைர் அ டன மடறக்  விரும்புவதும், 
மற்றவர் ள் மறுத் ைில் ஈடுபடுவதும் ஆச்சரி மோன ஒன்றல்ை. 
 னிப்பட்ை  பர் என்று எடுத்துக்த ோண்ைோல்  னது 
குடும்பத் ினரிைமிருந்து க ோய் அறிகுறி டள மடறப்பது, அல்ைது 
 னக்குத் ோகன மடறத்துக்த ோள்வது, பரிகசோ டனக்குச் தசல்வ ற்கு 
மறுப்பது ஆ ி டவ  ி ழ்ந் ன. மருத்துவமடன ளில் சுவோசத்துக்கு 
உ வும் சோ னத்துைன் பிடணக் ப்பட்டு  னி ோ ச் தசத்துப்கபோகும் 
 பர் ளின் புட ப்பைங் டள எங் ளோல் கபட்டி  ோணப்பட்ைவர் ள் 
போர்த் ிருக் ின்றனர். தசன்டனட ச் கசர்ந்  வடீ்டுகவடை தசய்யும் 
த ோழிைோளரோன மல்ைி ோ மி  எளிடம ோ  இப்படி தசோன்னோர்: 
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“எனக்கு பரிகசோ டன தசய்துத ோள்வ ில்   க் ம் இருந் து. 
எதனன்றோல் எனக்கு க ோவிட் இருக் ிறது என்று  ோன் 
த ரிந்துத ோள்ள விரும்பவில்டை”. 
 
ஒருவருக்கு உைல்  ைம் சரி ில்டை என்றோனகபோது, போ ிப்புக்கு 
ஆளோகும்  ிடை ில் இருக்கும்கபோது, உைல் மற்ற  ிடை ில் 
 ன்டன குடும்பத் ிைமிருந்து பிரித்து அடழத்துச் தசல்வட  
சிைரோல்  ோங் ிக்த ோள்ள முடி வில்டை. குடறவோன 
வருமோனமுள்ளவர் ள் வோழும் பகு ி ளில் மக் ள் கூட்ைமோ  
வோழ்ந்து பழ ி ிருக் ின்றனர். அவர் ள் மத் ி ில்  னிடம ில் 
இருப்பது என்ற  ருத் ோக் கம ஏற்றுக்த ோள்ள முடி ோ  ஒன்றோ  
இருக் ிறது. எங் ளுக்குப் கபட்டி ளித் வர் ளில் தபண் ள் இந்  
அச்சத்ட  இன்னும்  தவளிப்படை ோ த் த ரிவித் னர். மல்ைி ோ 
ஒகர அடற உள்ள ஓர் குடிடச ில் வோழ் ிறோர். அவருடை  
ம னும் அக  குடிடச ில் ோன் வோழ் ிறோர். அவருக்கு க ோவிட் 
த ோற்று ஏற்பட்ை பின்னர், க ோவிட்  னிடமப்படுத்து லுக் ோ   
மோற்றி டமக் ப்பட்ை,  வடீ்டு வச ி வோரி த் ின் ஒற்டற அடற 
உள்ள குடி ிருப்பில்  மல்ைி ோ  ங்  டவக் ப்பட்ைோர். மல்ைி ோ 
தசோன்னோர்: “அது என்னுடை   ஷ்ை  ோைம். இ ற்கு முன்பு என் 
வோழ்க்ட  ில்  ோன்  னி ோ   ங் ி ிருந் க  இல்டை. எனக்கு 
இருட்டைக்  ண்ைோல் ப ம்.  ோன் அடற ின் விளக்ட  கபோட்டு 
டவத் ிருப்கபோன். இரதவல்ைோம் தூங் மோட்கைன். ப ைில் 
தூங் ிக்த ோள்கவன்".  
 
க ோய் த ோற்றுள்ளவர்  ங் ளின்   க் த் ிைிருந்து தவளி வந்து 
பரிகசோ டன தசய்துத ோள்ள முடிவு தசய்யும்கபோது குடும்ப 
உறுப்பினர் ள் குறுக் ிடுவோர் ள். பரிகசோ டனக்குச் தசல்லும் 
முடிடவ மோற்றிக்த ோள்ள டவக்  மு ற்சி தசய்வோர் ள். “இது 
சோ ோரண  ோய்ச்சல் ோன்" என்று அமடை அவரின்  ோய் 
ஏற்றுக்த ோள்ள டவக்  மு ற்சி தசய் ோர். வடீ்டில்   ோர் தசய்  
 ஷோ த்ட க் த ோடுத் ோர். ‘பரிகசோ டனக்கு மட்டும் கபோய்விைோக ’, 
என்று த ஞ்சினோர்.  
 
 ைலூர் மோவட்ைத்ட ச் கசர்ந்  குத் ட  விவசோ ி ோன அருள் 
என்பவருக்கு க ோவிட் த ோற்று  ண்டுபிடிக் ப்பட்ை பின்பு, அவடர 
அடழத்துவர அனுப்பப்பட்ை ஆம்புைன்ஸ் ஒன்று அவரின் 
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 ிரோமத் ிைிருந்து 2  ிமீ த ோடைவிகைக   ிறுத் ப்பட்ைது. 
ஏதனன்றோல், ஆம்புைன்ஸ்  ிரோமத் ிற்குள் நுடழவது ‘சமூ த் ோல் 
 டை’ தசய் ப்பட்ை ஒன்றோகும். ஆம்புைன்ஸ்  ிற்கும் இைம் வடர 
வந்  அருளின் உறவினர் ள் அவடர வடீ்டுக்குத்  ிருப்பிக்த ோண்டு 
கபோ  மு ற்சிதசய் னர். ஆனோல், அது பைிக் வில்டை. அருளின் 
உறு ி  ோரணமோ வும், சு ோ ோரப் பணி ோளர் ளின்  ளரோ 
மு ற்சி ின்  ோரணமோ வும் அருளின் குடும்பத் ினர்   க் த்துைன் 
க ோவிட் டம த் ிற்கு வந்து கசர்ந் னர்.  ந்ட ட க்  ண்ைவுைன் 
அருளின் ம ள் அவரின் சட்டைட ப் பிடித்துக்த ோண்ைோர்... 
“உன்னோல் ோன்  ோங் தளல்ைோம் இங்க  வரும்படி ஆனது" என்று 
 த் ினோர். மற்ற  ிரோமங் ளிலும் கூை ஆம்புைன்ஸ் ஊருக்கு 
தவளிக   ின்று க ோ ோளி டள ஏற்றிக்த ோள்ளும் பழக் ம் 
இருந் து.  
 
 னக்கு அல்ைது  ன குடும்பத் ோருக்கு க ோவிட் த ோற்றிருக் ிறது 
என்னும் தசய் ிட  பைர் ஏற்றுக்த ோள்ள மறுத் னர்.  டை ின் 
 ணவர் க ோவிட்ைோல் இறக் வில்டை, மஞ்சள்  ோமோடை ோல்  ோன் 
இறந் ோர் என்று பரவும் தசய் ிட   டை ின்  ிரோமத் வர் ள் 
பைரும் விரும்பு ிறோர் ள்; ஏற்றுக்த ோள் ிறோர் ள். இப்படி தசோல்வது 
 டைக்கும் வச ி ோன ோ  இருக் ிறது. இதுகபோன்ற 
முடற ில் ோன், க ோவிட்டிைிருந்து குணம்தபற்றகபோது  ோன் 
 ம்பிக்ட யும் வைிடமயும் தபற்ற ோ   டை தசோல் ிறோர். “ ோன் 
மி வும்  வடை ோ  இருந்க ன். அ ன் பின் எனக்கு  ோகன 
தசோல்ைிக்த ோண்கைன். ‘இது க ோவிட் இல்டை. ைோக்ைர் ள்  வறோ ப் 
புரிந்துத ோண்டுள்ளோர் ள்" என்று  டை தசோன்னோர். 
 
புதுக்க ோட்டைட ச் கசர்ந்  ரமணி  னி ோர் மருத்துவக்  ல்லூரி 
மருத்துவமடன ில் இறந்துகபோனோர். அந்  மருத்துவமடன 
 ிர்ண ம் தசய் ப்பட்ை சி ிச்டச முடற டள மீறி து. அ ன் 
 ோரணமோ ,  ன் மடனவி க ோவிட்ைோல் சோ வில்டை என்ற 
ரமணி ின்  ணவரின் சந்க  ம் வலுப்தபற்றது. ரமணிக்குச் சி ிச்டச 
அளித்  மருத்துவர் ள் தவறுமகன மு க் வசம் மட்டுகம 
அணிந் ிருந் னர். வி ி ின்படி உைல் முழுவட யும் மூடும் 
போது ோப்பு  வசத்ட  அணி வில்டை. கமலும், க ோவிட்  ீவிர 
சி ிச்டசப் பிரிவிைிருந்  ரமணிட ப் போர்த்துக்த ோள்வ ற்கு 
ரமணி ின் மரும ள் அனும ிக் ப்பட்ைோர்.  னது மடனவிக்கு 
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க ோவிட் இருந் ிருக் ோது என்று ரமணி ின்  ணவர் 
 ிடனத் ட   வலுவூட்டும்படி, அவரது ஊரோர் க ோவிட் க ோட  
அவமனச் சின்னமோ  போர்த் தும் அடமந் து.   
 
மக் டள ஏற்றுக்த ோள்ள டவப்ப ில், அரசோங் ம் பரப்பி  தபோது 
சு ோ ோரம் பற்றி  பிரச்சோரங் ள்   வறிவிட்ைன என்பட , 
க ர் ோணல் தசய் வர் ளுைன்  ைந்  எங் ளின் விவோ ங் ள் 
 ோட்டு ின்றன. மி வும் த ருங் ி  த ோைர்பில் இருந்  குடும்ப 
உறுப்பினர் டள பரிகசோ ிப்ப ற்கு ஏன் 5 அல்ைது 6  ோட் ள் ஆனது? 
க ோ ோளிக ோடு அவர் டளயும் கசர்த்து பரிகசோ ிப்பட  ஏன் 
தசய் ிருக் க் கூைோது?  கபோன்ற க ள்வி டள அவர் ள் 
எழுப்பு ின்றனர். இப்படித ல்ைோம் க ள்வித ழுவது, க ோட க் 
 ட்டுப்படுத்துவ ற் ோன பல்கவறு வட ப்பட்ை முடற ள் குறித்தும் 
அவற்றுக் ோன  ோரண  ோரி ங் ள் குறித்தும் தபோதுமக் ள் மத் ி ில் 
கபோதுமோன  ல்வி அளிக் ப்பைவில்டை என்பட த் ோன் 
 ோட்டு ிறது. அக  சம ம், விளக்கு ஏற்றுவது,  ட்டு டளத் 
 ட்டுவது கபோன்ற த ட்ை ஆவி டள விரட்டுவ ற் ோன போரம்பரி  
மு ற்சி ள், க ோட ப் பற்றி  அறிடவ ஏற்படுத்துவ ற்கு சற்று 
கூை உ வவில்டை. 
 
க ோயுக்கு எந்  மருந்தும் இல்டை என்று தபோதுதவளி ில் பரவி  
  வடையும், ட  மருத்துவத்ட ப் பின்பற்றிகனோம், போரம்பரி  
மருந்து டளப் ப ன்படுத் ிகனோம் என்ற க ர் ோணல் 
 ோணப்பட்ைவர் ளின் கூற்று டளயும் சம்பந் ப்படுத் ிப் போர்க்  
கவண்டும். எனகவ,  ஷோ ம் கபோன்ற போரோம்பரி  மருந்து ளும், 
க ோய்த்  டுப்போற்றடை ஊக்குவிக்கும் குணம் த ோண்ைது என்று 
தசோல்ைப்படும்  பசுர குடி ீரும் க ோய்த் த ோற்றுக்கு எ ிரோன 
கபோதுமோன போது ோப்பு என்று  ரு ிக்த ோள்ளப்பட்ைன.  
 
க ோட ப் பற்றி குடறவோ  ம ிப்பிடுவது, அல்ைது அ ன் பரவடைக் 
குடறவோ  அறிக்ட  தசய்வது ii  என்ற வடிவங் ளில் சமூ  
மட்ைத் ில் க ோவிட் மறுப்பு  ி ழ்ந் து.  ைலூர் மோவட்ைத் ில் 
 ல்வோழ்வு தச ல்போட்ைோளர் ள் கூை மறுப்பு  ருத் ோக் த்ட  
ஆ ரித்துப் கபசினர்.  ங் ள்  ிரோமத் ில் ஒன்று அல்ைது இரண்டு 
கபருக்கு மட்டுகம க ோவிட் போசிட்டிவ் இருக் ிறது என்று 
தசோன்னோர் ள். ஆனோல், ஐந்துக்கும் கமற்பட்ைவர் ள் (மூன்று 
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குடும்பங் ள்) போ ிப்புக்கு ஆளோ ி ிருக் ிறோர் ள் என்பட  
ஆய்வுக்குழு  ண்ைது. கமலும் பைரும் க ோவிட் போ ிப்புக்கு 
ஆளோ ி ிருக் ின்றனர் என்ப ற் ோன அறிகுறி ளும் த ன்பட்ைன. 
“ ிரோமத் ிற்குள் க ோவிட் பரவிவிைவில்டை, க ோவிட் பரி கசோ டன 
தசய்  ோல் சிைருக்கு க ோவிட் போசிட்டீவ் என்று வந் ிருக் ிறது”, 
என்பது ோன்  ிரோமத் ினரின் தபோதுவோன புரி ைோகும். விடளவு 
பற்றி  வடைப்பைோமல், தபோறுப்பற்றத் னமோ  தசய் ப்படும் 
 ைவடிக்ட  ோன் க ோவிட் பரிகசோ டன என்றும், அது 
பிரச்சடன டளக் த ோண்டுவரு ிறது, க டவ ற்றபடி 
மற்றவர் ளின்  வனத்ட க்  வர் ிறது என்றும் அவர் ள் 
 ருது ின்றனர். அறிகுறி ள் தவளிப்படுவது ோன் பிரச்சடனக  
 விர, அறிகுறி டள மடறப்பது பிரச்சடன ில்டை என்பக  
 ிரோமத் ினரின்  ருத் ோக் ம் ஆகும். தபருந்த ோற்று பரவி  
 ோைத் ின் ஆரம்ப மோ ங் ளில் ஒன்றி  அரசும், மோ ிை அரசு ளும் 
‘சமூ ப் பரவல்’  ைக் கவ ில்டை என்று விைோப்பிடி ோ  சோ ித்து 
வந் ட  இங்க   ிடனவுக்குக்த ோண்டுவர விரும்பு ிகறோம். 
தசன்டன ில் க ோவிட் பரவடைக்  ண் ோணிக்  பணி ோற்றி  
ஆசிரி ர் ள் தசோன்ன   வடை ப ிர் ிகறோம். பு ி ோ  க ோவிட் 
த ோற்று ஏற்பட்ை க ோ ோளி ள், முன்னகமக  த ோற்று ஏற்பட்ை 
க ோ ோளி ளுைன் த ோைர்பு த ோண்டிருந் னர் என்று ப ிவிட்டு 
அ ன்  மூைம் 'சமூ ப் பரவல்' இல்டை என்று  ோட்டுவ ற்கு 
சு ோ ோர அ ி ோரி ள் மு ற்சித் ோர் ள், என்று அவர் ள் 
தசோன்னோர் ள்.   
 
சமூ க்  ளங் ம்- ைறுப்பு - சு ோதோர கசமவ  ிட்டுவது 
 
க ோ ிருப்பட  மறுப்பதும், சமூ க்  ளங் மும் கசர்ந்து உரி  
க ரத் ில் மருத்துவ கசடவ  ிடைப்பட க் த டுக் ின்றன. எனினும், 
வருமோனம், வர்க் ம், கவடை வோய்ப்பு  ிடைடம ள் கபோன்ற 
வித் ி ோசங் ள் இந்  அனுபவத்ட  கவறுபடுத் ி து என்பட  
 ோங் ள்  ண்கைோம்.  
 
ஓய்வு தபற்ற  ோவல்துடற அ ி ோரியும், அவரின் மடனவியும் 
 னித ோரு வடீ்டில் த ன் தசன்டன ில் வசித்து வந் னர். அவர் ள் 
க ோவிட் த ோற்றுக்கு ஆளோ ி மருத்துவமடன ில் கசர்க் ப்பட்டு 
சி ிச்டச தபற்று வந் னர். அவர் ளுக்கு க ோவிட் த ோற்று 
ஏற்பட்டிருப்பது கவறு  ோருக்கும் த ரி ோது. எனகவ 
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சுற்றுப்புறத் ினரோல் அவர் ள் 
புறந் ள்ளப்பைவில்டை.  ‘போது ோப்புத் ோன் மு ன்டம ோனது’ என்று 
 ங் ள்  ருத்ட   அவர் ள்  த ரிவித் னர். இ ிைிருந்து மி வும் 
மோறுபட்ை  ி ழ்வு த ன் தசன்டன ின் ரகமசுக்கு ஏற்பட்ைது. 
அவருக்கும் அவரின் அம்மோவுக்கும் க ோய்த் த ோற்று உறு ி 
தசய் ப்பட்ைது. (இவடரப் பற்றி ஏற் னகவ கபசி ிருக் ிகறோம்). 
ரகமசின் அப்போர்ட்தமண்ட் பிளோக் முழுவதும்  டை தசய் ப்பட்ை 
பகு ி ோ ிவிட்ைது. அந் க் குடும்பத் ிற்கு ஏற்பட்ை சமூ  
அவமோனத் ின்  ோரணமோ , அந்  வோரத் ின் இறு ி ில் இரகமசின் 
அப்போவுக்கும் சக ோ ரிக்கும்  டும்  ோய்ச்சல் ஏற்பட்ைகபோதும், அரசு 
கசோ டன  த் ின் க ோ றி பரிகசோ டனக்குப் கபோ கவ ில்டை.  
 
 ோர் என்ன கவடை தசய் ிறோர் ள், அ ன்  ன்டம என்னதவன்பது 
சு ோ ோர கசடவட  அணுகுவ ில்  ோக் த்ட  ஏற்படுத்து ிறது. 
த ய்கவைி   ரி த் ின் கூட்டுறவு  ைன் சங்  ஊழி ர் ஒருவர் 
க ோவிட் அறிகுறி ளுைன் இறந்துகபோனோர். அ டனத் த ோைர்ந்து 
கூட்டுறவு  ைன் சங் த் ில் பணி ோற்றி  25 கபருக்கும் மருத்துவப் 
பரிகசோ டன  டைதபற்றது. அவர் ளில் ஆறு கபருக்கு க ோவிட் 
த ோற்று உறு ி தசய் ப்பட்ைது. அவர் ள் உைனடி ோ  க ோவிட் 
கசடவ சி ிச்டச டம த் ில் கசர்க் ப்பட்ைனர். பணி ிைத் ில் 
க ோவிட் பரவல்  ைப்பது  டுக் ப்பட்ைது. இ ில் முக் ி மோனது 
என்னதவன்றோல், க ோவிட் கசோ டன தசய்வ ோ இல்டை ோ 
அல்ைது த ோைர்  ைவடிக்ட  கமற்த ோள்வ ோ இல்டை ோ என்ற 
முடிவு ள்  ஊழி ரிைகமோ அல்ைது அவர் ளின் குடும்பத் ிைகமோ 
விைப்பைவில்டை. 
 சமூ க்  ளங் ம் இருந்  அக சம த் ில், உள்ளூர் 
த ோழிற்சங் த் ின் ஒத்துடழப்புைன்  க ோவிட் கசோ டன தசய்வது 
பணி ிைத் ிகைக   ைந் து. அடனத்து ஊழி ர் ளுக்கும் மருத்துவ 
கசடவ  ிடைப்பது உறு ி தசய் ப்பட்ைது. கவடைக்கு வரோ  
 ோைத் ிற்கு ஊழி ர் ளுக்குச் முழுச்சம்பளம் அளிக் ப்பட்ைது. இ ன் 
 ோரணமோ  க ோய் ஏற்படுத்தும் தசைவு டளச் சமோளிப்பது 
அவர் ளுக்கு எளி ோன ோ  ஆனது.  
 
 ோங் ள் கபட்டித டுத் வர் ளில் இருந்  அன்றோை கூைித் 
த ோழிைோளர் ள், சு மோ  சிறு கவடை ள் தசய்பவர் ள், சிறு பண்ை 
உற்பத் ி ோளர் ளிைமிருந்து த ய்கவைி ஊழி ர் ளின்  ிடைடம 
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முற்றிலும் மோறுபட்ை ோ  இருந் து. தசன்டன ில் வடீ்டுகவடை 
தசய்யும் மல்ைி ோ குணம் அடைந் வுைன் அவடர கவடைக்கு 
அமர்த் ிக்த ோள்ள  ோரும்   ோரோ  இல்டை.   அவரது அம்மோவுக்கு 
க ோவிட் இருக் ிறது என்ற கசோ டன முடிவு த ரிந் வுைன் 
மல்ைி ோவின் ம னுக்கு கவடை  ர  ோரும்   ோரோ  இல்டை. 
அவர் டிடரவரோ  கவடை தசய்துத ோண்டிருந் ோர். அவரின் கவடை 
கபோய்விட்ைது. அடுத்  ஆறு மோ த்துக்கு அவருக்கு கவடை 
 ிடைக் வில்டை. புதுக்க ோட்டை ில் ஆய்வு தசய் ப்பட்ை 
 ிரோமங் ளில் ஒன்றில் குடும்பம் ஒன்று மோடு வளர்ப்பில் 
ஈடுபட்டிருந் து. க ோவிட்  ோரணமோ  வடீ்டில் ஒரு மரணம் 
க ர்ந் வுைன் அவர் ளின் குடும்ப தபோருளோ ோரம் அழிடவச் 
சந் ித் து. அந்  வடீ்டில் போல் வோங்   ோரும் வரவில்டை.  
 
மல்ைி ோ வோழ் ின்ற த ன்தசன்டன குடிடசப்பகு ி ில் உள்ளவர் ள்  
சி ிச்டசக் ோ  அரசு மருத்துவமடனக்குப் கபோவட த் 
 விர்த்துவிட்ைனர். க ோவிட் க ோய்த் த ோற்று அறிகுறி ள் 
த ரிந் ோல் போரோம்பரி  மருந்து டளக  எடுத்துக்த ோண்ை ோ  
அவர் ள் எங் ளிைம் தசோன்னோர் ள். அவர் ளில் சிைர் 
அரு ோடம ில் இருந்   னி ோர் மருத்துவமடன ளுக்குச் 
தசன்றுள்ளனர். அந்  மருத்துவமடன ள் ஒரு வோரத்துக்கு கமல் 
 ீடிக்கும்  ோய்ச்சடைக்கூை, க ோவிட் கசோ டனக்குப் 
பரிந்துடரக் ோமல் சி ிச்டச அளித்துள்ளனர். அப்பகு ி அருக  உள்ள, 
இன்னமும் கமோசமோன  ிடை ில் வோழும் குடிடச வோழ் மக் ள் 
 ங் ளுக்கு க ோய்த் த ோற்று ஏற்படுவட   ற்படன கூை தசய்து 
போர்க்  முடி ோது என்றும், கவடைக்குப் கபோ ோமல் ஒரு ோள் கூை 
இருக்  முடி ோது என்றும் தசோன்னோர் ள்.  
 
முடற சோரோ துடற ளில் கவடைதசய்யும் த ோழிைோளர் ளுக்கு, 
‘சமூ  விை ல்’  ைவடிக்ட  டள அனுஷ்டிப்பது என்பத ல்ைோம் 
சோத் ி மற்ற ஒன்று.  இந்  ட  று  ிடைட ச் சமோளிப்ப ற் ோன 
ஒரு வழிமுடற ோ  க ோவிட் க ோட  மறுப்பது இருந் து.  
இதுகபோன்ற சூழைில் க ோவிட்  ளங் த் ோல் ஏற்படும் போ ிப்பு  
‘ டைட க்  ோட்ை முடி வில்டை’, ‘த ௌரவம் கபோய்விட்ைது’ 
என்பட க்  ோட்டிலும் கூடு ைோ  இருக் ிறது. பிடழத் ிருக்  
கவண்டி   ட்ைோ த் ின்  ோரணமோ வும், கவடைட யும் 
வோழ்வோ ோரத்ட யும் இழந்துவிடுகவோம் என்ற அச்சத்  ின் 
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 ோரணமோ வும், அரசு மருத்துவமடன ளில் இைவசமோ  சி ிச்டச 
அளித்  கபோ ிலும், இந்  மக் ளுக்கு, அந்  சி ிச்டச த ருங்  
முடி ோ  அளவுக்கு மோறிவிட்டிருந் து.  
 
 
ைருத்துவ கசமவ  ோடும்  டவடிக்ம  ள்  
 
சி ிச்டசட  எங்க   தபறுவது?  னி ோர் மருத்துவமடன ளிைோ? 
அரசு  ிறுவனங் ளிைோ?  
தசன்டன,  ைலூர், புதுக்க ோட்டை மோவட்ைங் ளில் உள்ள பல்கவறு 
வர்க் , சமூ  பிரிவு டளச் கசர்ந் வர் டள  ோங் ள் ஆய்வுக் ோ  
அணு ி ிருந்க ோம் என்பட  முன்னகமக  தசோன்கனோம். அவர் ள் 
 னி ோர் மருத்துவ கசடவ ளுைன் அரசு மருத்துவ கசடவ டள 
ஒப்பிட்டுத்  ங் ள்  ருத்துக் டள எங் ளிைம் த ரிவித் னர்.  
 ைலூர் மோவட்ைத்ட ச் கசர்ந்  அருள்  ற்கபோது மக் ள் மத் ி ில் 
இருக்கும்  ருத் ோக் ம் என்ன என்பது பற்றி பின்வருமோறு 
தசோன்னோர்: “ ோய்ச்சல் என்று  னி ோர் மருத்துவமடனக்குப் 
கபோனோல், உங் ளுக்கு மோத் ிடர த ோடுத்து வடீ்டுக்கு 
அனுப்புவோர் ள். அரசு மருத்துவமடனக்குச் தசன்றோல், உங் டளப் 
பிடித்து த ோகரோனோ க ோ ோளி என்று அடைத்து டவத்து 
விடுவோர் ள்" இந்  உடர ோைல்  ைந் கபோது அரு ோடம ில் 
இருந் வர் ள் பைரும் அருளின்  ருத்ட  ஆ ரித் னர்.  
 
பண்ருட்டி ில் உள்ள ஒரு   ர்புர குடிடசப் பகு ிட ச் கசர்ந்  ஒரு 
இளம்  ர்ப்பினிப் தபண்டன கசோ ித் கபோது  க ோவிட்  த ோற்று 
இருப்பது உறு ி ோனது.  அரசு  ைத் ி  க ோவிட் மருத்துவ கசடவ 
டம த் ின் கசடவ சிறப்போனது என்று அப்தபண்ணின் குடும்பம் 
முழுதும்  ிருப் ி த ரிவித் து. ஆனோல், அவர் ள் மி வும் 
உறு ி ோ  ஒரு  ருத்ட   ம்பினர். ‘க ோவிட் க ோ ோளி ள் என்று 
அறி ப்படுபவர் டள அரசு க ோவிட் டம ங் ளில் ைோக்ைர் ள் அ ி  
அளவு கசர்ப்பது, அ டன கமை ி ோரி ளிைம்  ோட்டி பணம் 
சம்போ ிப்ப ற் ோ த்  ோன், என்று அவர் ள் தசோன்னோர் ள். 
தசன்டன ிலும் கூை, ஒவ்தவோரு க ோவிட் க ோ ோளி கசர்க் ப்படும் 
கபோதும் ‘ ட்’, ’ மிஷன்’ தபறப்படு ிறது என்றும், மோ ிை 
 ிர்வோ த் ில் மிகுந்  உ ர் மட்ைத் ில் உள்ளவர் ள் 
இப்படித ல்ைோம் சம்போ ிக் ிறோர் ள் என்றும்  ிடற   ட  ள் 
பல் ிப் தபரு ின.  
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இதுகபோன்ற  ட  ள் ‘இது க ோவிட் இல்டை’ என்ற மறு ைிப்பின் 
மீது  ம்பிக்ட ட  ஏற்படுத் ப் ப ன்படு ின்றன. (“போருங் .. இது 
க ோவிட்  ிடை ோது. ஒரு ‘க டச’ பிடிப்ப ற் ோ த் ோன் பரிகசோ டன 
தசய் ிறோர் ள்”). மறுப்பது அ ன் பங்குங்கு க ோவிட் என்ற 
தூரிட ட க் த ோண்டு க ோவிட் போ ிப்பு ஏற்பட்ை குடும்பத் ின் மீது  
வடர ப்பட்ை  ளங் த்ட , அவமோனத்ட , சமூ த் து ரத்ட த் 
 ணிக் வும் தசய் து.  
 
 ோங் ள் போர்த்  சிை  ி ழ்வு டளச் தசோல்ை கவண்டும். புரிந்து 
த ோள்ள முடி ோ  வட  ில் குடும்ப உறுப்பினர் ஒருவர் 
க ோவிைோல் இறந்து கபோகும் கபோது, மற்தறோருவர் எந்  அறிகுறியும் 
த ரி ோமல் த ோற்றுைன் இருந் ோர். இந்  சூழைில், இழப்டபயும் 
து ரத்ட யும்  ைந்து தசல்வ ற்கு (க ோவிட் இல்டை என்று) 
மறுப்பது து ர் துடைப்ப ோ  அடமந் து.  சமூ  அளவில் 
போர்த் ோல், சிை க ோவிட்  ி ழ்வு ள் ஏற்பட்ை உைகனக   ிரோமம் 
ஒன்றின் த ௌரவம் போ ிப்புக்கு ஆளோன ோ  போர்க் ப்பட்ைது. 
க ோவிட் என்பக  இல்டை என்று மறுப்பது அந்   ிரோமத் ின் 
இழந்துகபோன சு மரி ோட ட க் மீட்தைடுக்  உ வி ோ  
அடமந் து. அரசு மருத்துவமடன ள் அளித்  க ோவிட் சி ிச்டச 
போரோட்டு தபற்றோலும், ‘இவர் தளல்ைோம் பணம் சம்போ ித் ோர் ள்’ 
என்னும்  ட  ள்  ீடித்  ற்கு  இதுகபோன்ற  மறுப்பும் ஒரு  ோரணம் 
என்று வோ ிைைோம். 
 
க ோவிட்ைோல் ஆட்டுவிக் ப்பட்ை சு ோ ோரத் துடற ில்  னி ோர் 
மருத்துவத் ின் போத் ிரம் சற்று பரவோ ில்டை  என்று தபோதுவோ க் 
 ரு ப்பட்ைோலும், எங் ளோல் க ர் ோணல் தசய் ப்பட்ைவர் ளின் 
க ரடி அனுபவம் ஒரு கமோசமோன உண்டமட த்  ோன்  ோட்டி து. 
புதுக்க ோட்டைட ச் கசர்ந்  ரமணி  னி ோர் மருத்துவ மடன 
ஒன்றில் க ோவிட்  ோரணமோ  இறந்துகபோனோர்.  அவரிைம் 
மு ைடமச்சரின்  ோப்படீு  ிட்ை அட்டை இருந் து. ஆனோல், 
மருத்துவமடன அந்  அட்டைட  ஏற்றுக்த ோள்ள மறுத்துவிட்ைது. 
ஏறக்குடற  4 ைட்சம் ரூபோட  குடும்பத் ினரிைமிருந்து 
தபற்றுக்த ோண்ைனர். மு ைடமச்சர் மருத்துவக்  ோப்படீு அட்டை 
இருந் ோல் எந் ப் பணமும் தபற்றுக்த ோள்ளோமல், அட்டை ோரருக்கு 
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முற்றிலும் இைவசமோன சி ிச்டச அளிக்  கவண்டும்.  ரூபோய் 5 
ைட்சம் வடர ிைோன சி ிச்டச தசைவு இைவசம்.  
 
ரகமசின்  ந்ட யும் சக ோ ரியும் தசன்டன ின்  னி ோர் 
மருத்துவமடனத ோன்றில் கசோ டன தசய்துத ோண்ைகபோது, 
க ோவிட் இருப்பது த ரிந் து. அங்க  இருந்  மருத்துவர் 50 ஆ ிரம் 
ரூபோய் விடையுள்ள ஒரு ஊசி மருந்ட  எடுத்துக்த ோள்ளும்படி 
அறிவுறுத் ி ிருக் ிறோர். அந்  மருந்ட  எடுத்துக்த ோண்ைோல் 
க ோவிட் மீண்டும் வரோது  டுக் ப்பட்டுவிடும் என்றும் 
தசோல்ைி ிருந் ிருக் ிறோர். சமூ ப் புறக் ணிப்பினோல் துன்புற்றிருந்  
இரகமசின் தபற்கறோர் ளும் சக ோ ரியும்  டைக்கு 50 ஆ ிரம் 
என்று மூன்று கபருக்கு 1 ைட்சத்து 50 ஆ ிரம்  த ோடுத்து ஊசி 
கபோட்டுக்த ோண்ைனர். க ோவிட் க ோ ின் தப ரில் பணத்ட ப் 
பிடுங்கு ிறோர் ள் என்று பரவும்  ட  ள் பை க ட்டிருந் கபோதும், 
போ ிக் ப்பட்ைவர் ளிைமிருந்து க ரடி ோ க் க ட்ைறிந்  சம்பவம் 
 னி ோர் மருத்துவமடன ில்  ோன்  ைந் ிருந் து;  அரசு 
மருத்துவமடன ில் அல்ை.  
 
க ோய் அறிகுறி டள உைகன த ரிவிப்ப ன் முக் ி த்துவம், 
கசோ டன தசய்துத ோள்ள கவண்டி  ின் அவசி ம் பற்றி 
தசோல்வ ற் ோ  தசன்டன மோ  ரத் ின் 15 மண்ைைங் ளிலும் 
வடீ்டுக்கு வடீு தசன்று  ோய்ச்சல்  ணக்த டுப்பு தசய்யும் 
 ன்னோர்வைர் டள தசன்டன மோ  ரோட்சி  ி மனம் தசய் து. 
அவர் ளில் ஒரு  ன்னோர்வைடர இந்  ஆய்வின்  ிமித் ம் 
த ோைர்புத ோண்கைோம். அந் த்  ன்னோர்வைரின் (தபண்) வழி ோ  
மருத்துவ கசடவட யும் கரஷன் தபோருட் ள் கபோன்ற 
அத் ி ோவசி  கசடவ டளயும் தபற்ற, குடறந்  வருவோய் உள்ள 
பிரிவினரில் சிைடரயும் ஆய்விற் ோ  த ோைர்புத ோண்கைோம்.  
 
பிற  ன்னோர்வைர் ள் எ ிர்த ோண்ைதுகபோைகவ  ோம் சந் ித்  
 ன்னோர்வைரும் துவக் த் ில் சந்க  த்ட யும், 
அவ ம்பிக்ட ட யும், த ோற்று ஏற்படுத்  வந் வர் என்ற 
குற்றச்சோட்டையும் எ ிர்த ோண்டிருந் ிருக் ின்றோர். இருந் கபோதும், 
அந் ப் தபண் த ோைர்ந்து மக் டளச் சந் ித் ிருக் ிறோர், க டவயுள்ள 
வடீு ளுக்கு உ வி தசய் ிருக் ிறோர். இப்படி ோ  அவர் ளின் 
 ன்னம்பிக்ட ட ச் சம்போ ித் ிருக் ிறோர். தபோது கசடவ ள் மீதுள்ள 
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அவ ம்பிக்ட ட   ீக்குவது, க ோக  இல்டை என்ற மறுப்டபயும் 
சமூ   ளங் த்ட யும்  சமூ  சு  ோரப் பணி ோளர் வழி ோ  
 ீக்குவ ற் ோன வழி டள அளிக்கும்  ல்லு ோரணமோ  இது 
அடமந்துள்ளது.  
 
விவோதம் 
 
சமூ க்  ளங் ம் தசோல்ை முடி ோ  வைிட யும் துன்பத்ட யும் 
ஏற்படுத்து ின்றது என்பட   கபட்டி  ோணப்பட்ைவர் ளின் 
கூற்று ளிைிருந்து ஆய்வு  ண்டுணர்ந் து. க ோ ினோல் ஏற்பட்ை 
து டர விைவும்,  ளங் த் ோல் ஏற்பட்ை து ரம் அ ி ம் என்று 
பைரும் தசோன்னோர் ள்.  ஊை ங் ள், மருத்துவமுடற ள் அரசு 
மற்றும் பிறவற்றின் மீது ‘தச ற்ட  ோன அச்சத்ட ’ 
உருவோக் ி  ோ  பழி கபோடும் கபோக்கு மற்றும் மறுப்பின் அளவு, 
 ைந்   ோைத் ில் இல்ைோ டவ ோகும். வரைோற்று ரீ ி ில் 
போர்த் ோல்,  ஒரு  துஷ்ை க வட  அல்ைது இ ற்ட க்கு 
அப்போற்பட்ை ஒரு சக் ி ின் மீது, தபருந்த ோற்றுக் ோன  
பழிகபோடுவது ோன் வழக் மோன ோ  இருந் ிருக் ிறது. 
 ி ழ்வோய்வு ளில்   ோங் ள்  ோட்டியுள்ளபடி  ிைவி  சமூ  மறுப்பு 
என்பது சமீபத் ி   ி ழ்வோகும். கமற்கு ஆப்பிரிக்   ோைோன சித ர்ரோ 
ைிக ோனிலும் (Sierra Leone) சமீபத் ில் எகபோைோ (Ebola) க ோய் பரவல் 
துவங் ி கபோது இதுகபோன்ற கபோக்கு  ோணப்பட்ைது. இங்க  
 ோணப்பட்ைதுகபோை, சி ோகரோ ைிக ோனிலும் க ோய் ஒன்று 
இருப்பட க  துடிப்புைன் சமூ ம் மறுப்பது  ோணப்பட்ைது. அல்ைது 
க ோ ினோல் ஆபத்து ஏற்படும் என்பட  மறுத் ோர் ள். இது 
மனி ர் ள் உருவோக் ி  க ோய் என்றும், பணத்ட க் 
த ோள்டள டிக்கும் அரசி ல் அடமப்பின் கவடை ோன் இது என்றும் 
தசோன்னோர் ள். அச்சம்,  ிச்ச மற்ற  ிடை, சமூ த் ின் மீது 
 ம்பிக்ட  ின்டம, க ோய் பற்றி   வறோன அல்ைது 
குழப்பகமற்படுத்தும்   வல் ள்  ோரணமோ  இதுகபோன்ற கபோக்கு 
ஏற்படு ிறது என்று ஆய்வு ள்  ோட்டு ின்றன (Gray, Stringer, Bark et al, 
2018; Yamanis, Nolan and Shepler, 2016). 
 
சமூ க்  ளங் ம் அத்துைன் க ோவிட் (க ோய்) மறுப்பு என்ற 
ஒன்றுைன் ஒன்று த ோைர்புள்ள  ி ழ்வுப்கபோக் ின்  ோரணமோ , 
 னி பர் ளுக்கும், தபோது சு ோ ோரம் என்ற 
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 ிடைப்போட்டிைிருந்தும்   ீவிரமோன எ ிர்மடற விடளவு ள் 
ஏற்பட்ைன. க ோட க்  ட்டுப்படுத்துவ ற்கு க ோயுற்றவர் ளின் 
த ோைர்பு டளக்  ண்டுபிடிப்பது, க ோய் ஏற்பட்டிருப்பட  தவகு 
முன்ன ோ க்  ண்டுபிடிப்பது என்ற இரண்டுக்கும்  டை 
ஏற்படுத்துவ ோ  அடவ அடமந் ன. தசன்டன ில்  ோய்ச்சல் 
 ணக்த ோடுப்பு  ன்னோர்வைர் ள் தசோன்ன தசய் ிட  இங்க  ப ிர 
கவண்டும். ஒருவரின்  ம்பிக்ட ட ப் தபற்றுவிட்ைோல் கூை, 
த ோைர்பில் இருந் வர் ள் விவரத்ட  தசோல்வ ற்கு 
மறுத்துவிடுவோர் ள் என்று அந்   ன்னோர்வைர் ள் குறிப்பிட்ைனர். 
எனகவ,  டைமுடறட ப் தபோறுத் வடர த ோைர்பு டளக் 
 ண்டுபிடிப்பத ன்பது  ள அளவில் ட விைப்பட்ைது.  ோங் ள் கபட்டி 
 ண்ைவர் ளில்,  சிை உ ர்  டுத் ர குடும்பங் டளத்  விர 
மற்றவர் ள்  ோங் கள முன்வந்து பரிகசோ டன 
தசய்துத ோள்ளவில்டை. மருத்துவமடன ளில் ஏற்பட்ை 
மரணங் டளப் தபோறுத் வடர, அவர் ள், தபரும்போலும், அறிகுறி ள் 
மி வும்  டுடம ோகும்வடர மருத்துமடனக்கு வருவட த் 
 ள்ளிப்கபோட்ைவர் ள்  ோன்.  ோங் ள் கபட்டி  ண்ைவர் ளில்  ீழ் 
 டுத் ர வட  ினத் ில் மி ப் பைரும் இந்  வட  ில் ோன் 
அைங்குவோர் ள். இந்  சூழைில், மி வும் அ ி மோ  
போ ிக் ப்பட்ைவர் ள் மூத்  குடிமக் ள். இந்  வ துப் பிரிவினர் 
மத் ி ில் இறப்பு வி ி ம் அ ி ம் என்ப ோல் இவர் ள் மத் ி ிைோன 
க ோவிட் இறப்பு ள்  ணக் ில் வரோமல் கபோ ிருந் ிருக் ைோம்.  
 
அறிவிக் ப்பட்ை க ோவிட் டம ங் ள் மீதும், தபோது 
மருத்துவமடன ள் மீதும் இருந்  சமூ   ளங் த் ின்  ோரணமோ  
அவற்டறப் புறக் ணித்துவிட்டு  னி ோர் மருத்துவ கசடவட  
அணுகுவதும்  ைந் து. க ோவிட்டுக்கு முன்கப மருத்துவ 
கசடவ டளத்  னி ோரிைம் தபறுவது என்ற கபோக்கு சிை சமூ ப் 
பிரிவினர் மத் ி ில் மறுபடியும் வலுவோவ ற்கு இது 
 ோரணமோ ிற்று.  இருந் கபோதும், கூடு ைோ  ஓரங் ட்ைப்பட்ை 
பிரிவினர் மத் ி ில்  னி ோர் கசடவட  க ோக் ி   ர்வ ற் ோன  
ஒரு பு ி   ிர்ப்பந் மோ  இது அடமந் து.  
 
“அரசு மருத்துவமடன ள் க ோவிட்டுக்க  முக் ி த்துவம் 
 ரு ின்றன, க ோவிட் அல்ைோ  க ோய் டளக்  வனிக்  மோட்ைோர் ள், 
எனகவ எனக்கு வந் ிருக்கும் (க ோவிை அல்ைோ ) க ோட  
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குணப்படுத் மோட்ைோர் ள்”, என்னும்  ருத் ோக் த் ின்  ோரணமோ வும் 
க ோவிட்  ோைத் ில்  னி ோர் மருத்துவத்ட  க ோக் ி 
  ர்வதும்   ைந் து.  இ ன்  ோரணமோ ,  னி ோர் 
மருத்துவமடன ளில் அளிக் ப்பட்ை தபோருத் மற்ற சி ிச்டச ள் 
 ோரணமோ  கூடு ல் தசைவினம் ஏற்பட்ைது. க ோ ோளி ின்  ிடை 
மி வும் கமோசமோ ிவிடும் சூழைில், அவர் டள அரசு 
மருத்துவமடன ளுக்கு    ள்ளிவிடுவதும்  ைந் து.  
 
க ோய்  ண் ோணிப்டப  டை தசய்வ ன் மூைம், சமூ க்  ளங் ம் 
மற்றும் க ோய் மறுப்பு அடுத் டுத்  தபருந்த ோற்று அடை ளுக்கு 
வழிவகுத் ிருக் ைோம்.  வம்பர் - டிசம்பர் 2020ன் கபோது இந்  
ஆய்வுக் ோன  ளப்பணி ள்  ைந்துத ோண்டிருந் கபோது, பு ி  
க ோவிட் க ோ ோளி ளின் எண்ணிக்ட  மி வும் சரிந்துவிட்டிருந் து. 
இந்   ோைத் ில் க ோய்த் த ோற்று ஏற்படுவது 
குடறவோ  ிருந் ோலும்,   உள்ளூர் அளவில் த ோைர்ந்துத ோண்டு 
 ோன் இருந் து. க ோய் பரவல் குடறவோ  இருக்கும் சூழைில், 
ஒவ்தவோரு க ோ ோளிட யும், உள்ளூர் அளவிைோன க ோய் 
பரவடையும், துடிப்போ  தச ல்படு ின்ற க ோய்  ண் ோணிப்பு 
 ட்ைடமப்போல் எ ிர்த ோண்டிருக் ைோம். பரிகசோ டன தசய்வ ற்கும், 
த ோைர்புள்ளவடர இனம்  ோட்ை விருப்பத்துைன் முன்வரும் 
மக் ளும் இருந் ிருந் ோல், கபரழிவு ஏற்படுத் க் கூடி  இரண்ைோவது 
அடை தபருந்த ோற்டற  ோம் முன் கூட்டிக   டுத் ிருக்  
முடிந் ிருக்கும். எனகவ, எ ிர் ோைத் ில் வரக் கூடி  தபருந்த ோற்று 
அடை டள எ ிர்த ோள்வது பற்றி  ிட்ைமிடும்கபோது, க ோய் 
 ண் ோணிப்புக்  ட்ைடமப்பில்,  சமூ க்  ளங் ம், க ோய் மறுப்பு 
என்ற இரண்டு  ோரணி டளயும்  ணக் ில் எடுத்துக்த ோள்வது 
க டவ ோன ோ  இருக் ிறது.  
 
முடிவு ளும் எதிர் ோேப் போமதயும் 
 
இதுவடர ிைோன தபருந்த ோற்று அனுபவத் ில் முக் ி மோன 
படிப்பிடன டள இந்  ஆய்வு தவளிக்த ோண்டு வந்துள்ளது. அடவ 
சமூ த் ின் சிறப்போன ஈடுபோட்டைக் த ோண்டுவரும் 
வட  ில்  அரசின் தச ல்போடு டள எவ்வோறு  ட்ைடமப்பது 
என்ப ில்  ோக் ம் ஏற்படுத் க் கூடி டவ. அவற்றில் சிை போைங் ள் 
 ைவோழ்டவத்  ீர்மோனிக்கும் சமூ   ோரணி டளப் பற்றி டவ. 
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மற்றவற்டற தபருந்த ோற்று கமைோண்டம ில் 
ப ன்படுத் ிக்த ோள்ளைோம்.   
 
 ல்வோழ்வு த ோைர்போன   வல்த ோைர்பு தச ல்முடற டள மறு 
பரிசீைடன தசய்  கவண்டி  க டவயுள்ளது. கமகைோட்ைமோன 
கபோ ிற கபோக் ில் தசோல் ின்ற தசய் ி ளோ  அல்ைோமல், அ டனப் 
தபற்றுக்த ோள்ளும் ஒவ்தவோரு சமூ ப் பிரிவிலுள்ளவர் ளுக்கும் 
தபோருத் முள்ள வட  ில், ஒவ்தவோன்றுக்கும் ஆ ோரம் அளிப்ப ோ  
 ோம் அளிக்கும் தசய் ி ள் இருக்  கவண்டும் என்பது மி  
முக் ி மோன போைங் ளில் ஒன்று. பின்வரும் அம்சங் டளக் 
த ோண்ை மறு சிந் டன டம மோன ஒன்றோகும்.  
 

a.  னி பர் ளின்  ைத்ட  மோற்றம் த ோற்று அபோ த்ட க் 
குடறக்கும் என்றோலும், அபோ த்ட  முற்றிலுமோ  
 ீக் ிவிைோது.  
 

b. க ோய்த் த ோற்டற மி ப்தபருமளவு ஏற்படுத்  அ ி  
வோய்ப்புள்ள கூடுமிைங் ள்/  ைவடிக்ட  ளின் கபோது 
 ைத்ட  ளில் மோற்றம் தசய் ப்பை கவண்டும். அ ற்கு 
மோறோ , மக் ள் ஊைோடும் அடனத்து வட  ளிலும் தபோத் ோம் 
தபோதுவோ   ிணிக்  மு ற்சிக் க் கூைோது.  மு க்  வசம் 
அணிவது, உைல் ரீ ி ோன விை ல்கபோன்ற ‘தபோருத் மோன 
 ைத்ட ட ’ ட க்த ோள்ள டவக் ிகறோம் என்ற தப ரில் 
மக் டளக் குற்றவோளி டளப்கபோை  ைத்துவது  ோம் 
விரும்போ  பைன் டளத்  ரும். ைோக்ைவுடன சட்ை ஒழுங்கு 
பிரச்சடன என்ற தப ரில் அ ி ோரத்துவமோ  
அமல்படுத்துவ ற்கு  மோறோ , உைல்  ைன் த ோைர்போன 
  வல் டள மக் ளிைம் எடுத்துச்தசல்ை  னி ோன ஒரு 
தச ல் ிட்ைம் க டவ ோன ோ  இருக் ிறது. குறிப்போ  
ஓரங் ட்ைப்பட்ை, விளிம்பு ிடை மக் டள அணுகும்கபோது, 
அவர் ளின் வோழ் ிடை மற்றும் அவர் ள் தசய்யும் 
கவடைக்குப்  தபோருத் மோன   வல் டள அளிப்ப ோ    வல் 
அளிப்பு முடற மோற கவண்டும்.  
 

மக் ளின்  ண்ணி த்ட யும், அடிப்படை உரிடம டளயும் மீறுவது 
என்பது அ னளவில் ஒரு பிரச்சடன  ோன்.  அட யும்  ோண்டி, 
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அப்படி தசய்வத ன்பது எவ்வோறு சமூ க்  ளங் த்ட யும், (க ோட ) 
மறுக்கும் மன ிடைட யும்  ஏற்படுத்தும் என்பட  இந்  ஆய்வு 
 ோட்டியுள்ளது.  கமலும், தபருந்த ோற்டற 
எ ிர்த ோள்ளும்  முடற ளில்  எப்படிப்பட்ை கமோசமோன 
விடளவு டள உருவோக்கும் என்பட யும் எங் ளின் ஆய்வு 
 ோட்டியுள்ளது. க ோவிட் இல்டை என்று மறுப்பது  னித ோரு  பரின் 
பிரச்சடன அல்ை; அது சமூ க்  ோரணி ளோல்  ிர்ண ிக் ப்படு ிறது.   
 
ைட்ச  ணக் ில் இருக்கும்  ிரந் ரமற்ற த ோழிைோளர் ள், ஒப்பந் த் 
த ோழிைோளர் ள்  ிச்சம ற்ற  ிடை ில் வோழ்க்ட ட  
 ைத்து ின்றனர். அவர் ளின் கவடை மற்றும் வோழ்வோ ோரச் சூழல் 
சமூ   ளங் த் ோல் கமலும் சீர்த ட்டுப்கபோ ிறது. 
த ோழிைோளர் ளுக்கு கவடைக் ோன உத் ரவோ மும், 
ஊ ி த்துைனோன விடுப்பும்   இருக்  கவண்டும். இல்டைத னில், 
கவடை ிைத் ிைிருந்து அவர் ள் வடீ்டுக்கும், சமூ த் ிற்கும் க ோய் 
பரவுவட த்  டுப்பது மி வும் சிரமமோ ிவிடும். ஒரு  ி ழ்வோய்வில் 
போர்த் து கபோை, துடிப்போன ஒரு த ோழிற்சங் ம் இருப்பது மி  
முக் ி மோன போத் ிரம் வ ிக்கும். மு ைோளிக ோடு கபசுவது, 
அரசுைன் கபசுவது, போ ிக் ப்பட்ை த ோழிைோளர் ளுக்கு ஒருடமப்போடு 
த ரிவித்துச் தச ல்படுவது என்று முக் ி மோன கவடை டள 
த ோழிற்சங் ம் தசய்  கவண்டி ிருப்பட  அந்   ி ழ்வோய்வு 
 ோட்டு ிறது.  
 
அரகச க ோட   மறுக்கும் வட  ள் பற்றியும், அரசு தசய்யும் 
கவடை கள சமூ க்  ளங் ம் பற்றி   ருத்து ள் உருவோவட யும் 
 ிடைப்பட யும் உறு ி தசய் ின்றன  என்பது  பற்றியும் அரசு மறு 
சிந் டன தசய்  கவண்டும். க ோவிட்  க ோட  எ ிர்த ோள்வ ில் 
மி  அ ி  அளவுக்கு சமனற்ற  ிடை இருப்பட யும், அ ி ோரமும் 
அரசி லும் எப்படி தபோதுக்த ோள்ட ட யும், அ டனப் பற்றி  
தசோல்ைோைடையும் போ ிக் ின்றன என்பட யும் ஆய்வு  ோட்டு ிறது.  
 ப்ைிக் ி ஜமோத் வழக் ில் அவுரங் ோபோத் உ ர் ீ ிமன்றம் 
பின்வருமோறு  ருத்துத் த ரிவித் து: “அரசி ல் (தசய்யும்) 
அரசோங் ம் தபருந்த ோற்றின் கபோக ோ, இ ற்ட  சீற்றத் ின் கபோக ோ 
பைி ோடு ஒன்டறத் க டும்கபோது, இந் ச் சூழைில் தவளி ோட்டினர் 
பைி ோடு ள் ஆவ ற் ோ கவ  க ர்வு தசய் ப்பட்ைோர் 
என்ப ற்கு  எல்ைோ வோய்ப்பு ளும் உள்ளன” (The Hindu Aug 22, 2020).  
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ஏற்பட்ை மரணங் டளயும், க ோய் த ோற்றின் எண்ணிக்ட ட யும் 
குடறத்துக் ோட்டி அ னோல், தபருந்க ோற்றின் மு ல் அடை ின் 
கபோது இந் ி ோ ோன் க ோட  தவன்ற ில் மி ப்தபரி   சோ டன 
தசய் து என்று  ட  ோடுவ ற்கு சமூ க்  ளங் மும், க ோய் 
மறுப்பும் வச ி ோ   அடமந்துவிடு ின்றன. த ோள்ட  
மட்ைத் ிைோன ‘க ோ ின் மீது தவற்றி’ என்ற அரசின் 
 ட  ோைைினோல் ஏற்பட்ை க ோய் மறுப்புக்கும்,  சமூ  மட்ைத் ிைோன 
க ோய் மறுப்புக்கும் இடைக  உள்ள இடணப்பு குறித்து கமலும் 
ஆய்வு தசய் ப்பை கவண்டும். எப்படி ிருப்பினும், சமூ க் 
 ளங் மும், க ோய் மறுப்பும் தபரி  அளவுக்கு பிரச்சடன ோ  
இருக் ின்றன என்பது மட்டும்  ிச்ச ம். இ ன் ஆழத்ட  அரசு 
கபோ ி  அளவிற்கு உணரவில்டை என்பதும் த ரி ிறது.  எனகவ, 
தபருந்த ோற்றின்  இந்  முக் ி மோன க ோணத்ட   எ ிர்த ோள்வ ில் 
அரசின் மு ற்சி ள்  பற்றோக்குடறயுைன்  ோணப்படு ின்றன.  
 
 
 ன்றியுடர 
 மிழ் ோடு அறிவி ல் இ க் த்ட யும் புதுச்கசரி அறிவி ல் 
இ க் த்ட யும், மக் ள்  ைவோழ்வு இ க் த்ட யும் கசர்ந்  
 ைவோழ்வு தச ல்வரீர் ளின் உ விக்கு  ட்டுடர ோளர் ள் மிகுந்  
 ன்றிட த் த ரிவித்துக்த ோள் ின்றனர். குறிப்போ , R. ரகமஷ், 
பூங்க ோட , பரகமஷ்வரி, S.கமோ னோ, T. சோந் ி ஆ ிக ோர்  ள 
ஆய் ில் தபரும்பங் ோற்றினர். இந்  ஆய்விடனப் படித்து 
உ வி ரோன  ருத்துடர டள வழங் ி  (தப ர் குறிப்பிைோ ) 
ம ிப்படீ்ைோளருக்கும் எமது  ன்றி.   
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i   கடலூர், புதுக்ககோட்டட மோவட்டங்களில் உள்ள 2 கிரோம பஞ்சோயத்துகளில் ஆய்வு 

கமற்ககோள்ளப்பட்டது. அடைத்து மூன்று மோவட்டங்களிலும் நகர்புர குடியிருப்பு பகுதிகளில், 

நடுத்தர வர்க்கத்துக் குடியிருப்புகளிலும் குடிடசப் பகுதிகளிலும் ஆய்வு கமற்ககோள்ளப்பட்டது. 

அந்த கிரோமங்களின் கபயர், அல்லது குடியிருப்புப் பகுதியில் கபயர் ஆய்வுத் தோளில் 

குறிப்பிடப்படவில்டல.  

 
ii  பல்கவறு சோதி குழுக்கடள இலக்கோகக்ககோண்டு பல்கவறு குடியிருப்பு பகுதிகளில் 

விவோதங்கள் நடடகபற்றை. கிரோமப்புர தமிழ்நோட்டில் குடியிருப்புக்கள் கபோதுவோக, சோதி 

வோோியோகத்தோன் அடமந்துள்ளை. 
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