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இந்  ஆைணம் ஆன்மீ  அைிைிைல் ஆ ொய்ச்சி அைக் ட்டவளைொல்  ைொரிக் ப்பட்டுள்ளது.  மன அழுத் ம் இல்லொ  
ைொழ்க்வ க்கும்   மற்றும் ைிவ ைொன ஆன்மீ  ைளர்ச்சிக்கு ஒரு அடித் ளத்வ  உருைொக்குை ற்கும் ப ொத்ப  குரு டொக்டர் 
ஆடைரல அைர் ளொல் முன்ரனொடிைொ  ைடிைவமக் ப்பட்ட ஆளுவம குவை வள  வளயும் கசைல்முவைவை (பி.டி.ஆர்) 
அடிப்பவடைொ க் க ொண்டது. 

 
அன்புள்ள ைொச ர் ரள, 
க ொர ொனொ வை ஸொல் ஏற்பட்டுள்ள க ொற்று ர ொய் ப ைலின் மத் ிைில் உலக ங் ிலும் உள்ள மக் ளுக்கு மன 
அழுத் த்வ  ஏற்படுத்தும் சில கபொதுைொன சூழ் ிவல ளுக்கு  சில சுை ஆரலொசவன வள   ொங் ள் ைடிைவமத்துள்ரளொம். 
சில சூழ் ிவல ளுக்கு  ொங் ள் மொற்று சுை ஆரலொசவன வளயும்  ைழங் ியுள்ரளொம் -  ைவுகசய்து உங் ளுக்கு மி வும் 
உ வும் ஒன்வைத் ர ர்ந்க டுக் வும். 

 

1. சம்பவம்: க ொர ொனொ வவ ஸொல் நொன் பொதிக் ப்படுரவனொ என ர ொசித்துப் 
ப ப்படு ிரேன். 

சுை ஆரலொசவன : எப்ரபொக ல்லொம் க ொர ொனொ வை ஸொல்  ொன் 
பொ ிக் ப்படுரைனொ என ரைொசித்து  ைவலப்படு ின்ரைரனொ, அப்கபொழுக ல்லொம் 
 ொன் ர வைைொன அவனத்து முன்கனச்சரிக்வ   டைடிக்வ  வளயும் ஆன்மீ  
 டைடிக்வ  வளயும்(1) எடுத்து ைரு ிரைன் என்று அச்சம்  ீக் ி,  மிகு ிவை 
 டவுளின் வ  ளில் ைிட்டுைிடுரைன். 

மற்றுகமொரு சுை ஆரலொசவன : எப்ரபொக ல்லொம் க ொர ொனொ வை ஸொல் 
பொ ிக் ப்படுரைரனொ என  ொன்  ைவலப்படும்ரபொது, ர வைைொன அவனத்து 
முன்கனச்சரிக்வ  வளயும்  ொன் எடுத்துக்க ொள் ிரைன் என்பவ  எனக்கு  ொரன 
 ிவனவூட்டி க ொண்டு,  ி ழ் ொலத் ின் மீது என்  ிவனவு இருக்  ரைண்டும் என 
பி ொர்த் வன கசய்து க ொண்டு,  டவுளின்  ொமஜபத் ின் மீது  ைனம் கசலுத்துரைன், 

ஏகனன்ைொல் அதுரை எனக்கு ஆன்மீ  பொது ொப்வப  ரும். 

குைிப்பு 1 : ஒருைர்  டவுளின்  ொமஜபம், உப்பு  ீர் ஆன்மீ   ிைொ ணம், மற்றும்   ினசரி 
எஸ்.எஸ்.ஆர்.எஃப் ஊதுபத் ி வள ஏற்றுைது ரபொன்ை க ொர ொனொ வை ஸ் 
க ொற்றுக்கு எ ி ொன ஆன்மீ  பொது ொப்பு  டைடிக்வ  வள ரமற்க ொள்ள 
எஸ்.எஸ்.ஆர்.எஃப் பரிந்துவ க் ிைது. 

 
 

2. சம்பவம்: நொன் க ொர ொனொ வவ ஸ் கதொற்ேொல் பொதிக் ப்பட்டுள்ளதொல்  இேந்துவிடுரவன் 
என்று ப ப்படு ிரேன். 

சுை ஆரலொசவன : எப்ரபொக ல்லொம்  ொன் க ொர ொனொ வை ஸ் க ொற்ைொல் 
பொ ிக் ப்பட்டுள்ள ொல் இைந்துைிடுரைன் என்று  ிவனக் ின்ரைரனொ, அப்கபொழுது 
எனது  ட்டுப்பொட்டில் இருப்பவ  எல்லொம் - மருத்துை உ ைி மற்றும் சு ொ ொ  
 டைடிக்வ  ள் ரபொன்ைைற்வை எனது  ிைனுக்கு ஏற்ைைொறு  ொன் எடுத்த்து 
க ொண்டுள்ரளன். மற்ைவை என் ைி ிப்படி  டக்கும் என்பவ   ொன் உணர்ரைன். 
ஆன்மீ  பைிற்சி என்பது கூடு ல் பொது ொப்பு. எனரை,  ொன் ர ர்மவைைொ  இருந்து 
என் ஆர ொக் ிைத்வ   ைனித்துக்க ொள்ை ற் ொன முைற்சி வளத் க ொடர்ரைன். 

 

[க ொர ொனொ வை ஸொல் பொ ிக் ப்பட்டுள்ள 81% ரபருக்கு COVID-19 ரலசொன பொ ிப்பு 
உள்ளது என்று சீன ர ொய்  ட்டுப்பொடு மற்றும்  டுப்பு வமைம், 18ம் ர  ி பிப் ைரி 
2020 அன்று கைளிைிட்ட ஆய்ைின்படி க ரிைிக் ப்பட்டுள்ளது. சுமொர் 13.8% ரபருக்கு 
 டுவமைொன ர ொய்  க ொற்று உள்ளது என அைிைப்பட்டுள்ளது. அ ொைது 
அைர் ளுக்கு மூச்சுத்  ிணைல் அல்லது கூடு ல் ஆக்ஸிஜன் ர வைப்படு ிைது. 
ரமலும் சுமொர் 4.7% ரபர் மி   ீைி மொன பொ ிப்புக்கு உள்ளொ ிைொர் ள். அ ொைது 
சுைொசக் ர ொளொறு, பல உறுப்பு ள் கசைலிழப்பு அல்லது கசப்டிக் அ ிர்ச்சிவை 
எ ிர்க ொள் ின்ைனர்.] 

மற்றுகமொரு சுை ஆரலொசவன : எப்ரபொக ல்லொம்  ொன் க ொர ொனொ வை ஸ் 
க ொற்ைொல் பொ ிக் ப்பட்டுள்ள ொல் இைந்துைிடுரைன் என்று  ிவனத்து 
பைப்படு ிரைரனொ, அப்கபொழுது எனது  ட்டுப்பொட்டில் இருக்கும் மருத்துை உ ைி 
மற்றும் ஆன்மீ  பைிற்சி ரபொன்ைைற்வை கசய்து க ொண்டிருக் ிரைன் என்பவ  
 ிவனைில் க ொள்ரைன்.  ொன்  டவுளிடம் இந்  ர ொவை எ ிர்க ொள்ள எனக்கு 
ைலிவம அளிக்குமொறு பி ொர்த் வன கசய்து க ொண்டு  அைர் எனக்குச் சிைந் வ ச் 
கசய்ைொர் என்ை  ிட  ம்பிக்வ யுடன் ர ர்மவைைொ  இருப்ரபன்  
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Copyright © Spiritual Science Research Foundation. All rights reserved. | www.ssrf.org 

 

 

 
 

 

3. சம்பவம்: க ொர ொனொ வவ ஸ் மி வும் ப வி இருப்பதொல், நொன் வொங்  விரும்பும் உணவு 
மற்றும் பிே கபொருட் ள் சூப்பர் மொர்க்க ட்டில்  ிவைக் ொமல் ரபொ லொம் என்று நொன் 
 வவலப்படு ிரேன். 

சுை ஆரலொசவன : எப்ரபொக ல்லொம் க ொர ொனொ வை ஸ் மி வும் ப ைி இருப்ப ொல் 
 ொன் ைொங்  ைிரும்பும் உணவு மற்றும் பிை கபொருட் ள் சூப்பர் மொர்க்க ட்டில் 
 ிவடக் ொமல் ரபொ லொம் என்று  ொன்  ைவலப்படு ிரைரனொ, அப்கபொழுது பல 
ைொ ங் ளுக்கு உணவு மற்றும் மருத்துை கபொருட் வள ரசமித்து வைப்பர  
புத் ிசொலித் னம்  என்பவ   ொன் உணர்ரைன்.  எனரை, உடனடிைொ  ர வை வள 
பட்டிைலிட்டு  கபொருட் வள ைொங் ச் கசல்ரைன். 

மற்றுகமொரு சுை ஆரலொசவன : எப்ரபொக ல்லொம் க ொர ொனொ வை ஸ் மி வும் ப ைி 
இருப்ப ொல்  ொன் ைொங்  ைிரும்பும் உணவு மற்றும் பிை கபொருட் ள் சூப்பர் 
மொர்க்க ட்டில்  ிவடக் ொமல் ரபொ லொம் என்று  ொன்  ைவலப்படு ிரைரனொ, 

அப்கபொழுது  இப்பி ச்சிவனவை மி  எளி ொ , முன்கூட்டிரை  ிட்டமிட்டு 
ர வைைொன உணவு கபொருட் வள  வட ளிரலொ அல்லது இவணை ளத் ின் 
மூலரமொ  ருைித்து ரசமித்து க ொள்ை ன் மூலம் எ ிர் க ொள்ள முடியும் என்பவ  
உணர்ரைன். எனரை,  ொன் உடனடிைொ  ஒரு பட்டிைலிட்டு அைற்வை ைொங்  ஏற்பொடு 
கசய்ரைன். 

 

4. சம்பவம்: க ொர ொனொ வவ ஸ் கதொற்று ரநொய் ப வலினொல் ஏற்பட்ை பங்குச் சந்வத 
வழீ்ச்சி ில்  நொன் முதலீடு கசய்த எல்லொ பணத்வதயும் இழந்து க ொண்டிருக் ிரேன் 
என்பவத நிவனத்து  நொன்  வவலப்படு ிரேன். 

சுை ஆரலொசவன : எப்ரபொக ல்லொம் க ொர ொனொ வை ஸ் க ொற்று ர ொய் 
ப ைலினொல் ஏற்பட்டுள்ள பங்குச் சந்வ  ைழீ்ச்சிைில்  ொன் மு லீடு கசய்  
பணத்வ  இழக் த் துைங்கு ின்ரைரனொ, அப்கபொழுது  எல்ரலொரும்  ற்ரபொது இர  
 ிவலவமவை எ ிர்க ொள் ிைொர் ள் என்பவ    ொன் உணர்ரைன். இந்ர ொய்க் ொன 
மருந்து  ிச்சைமொ   ண்டுபிடிக் ப்படும், இந்  பி ச்சிவனயும்  டந்து ரபொகும். 
எனரை,  ொன்கபொறுவமைொ வும் அவம ிைொ வும் இருப்ரபன். 

 

மற்றுகமொரு சுை ஆரலொசவன : எப்ரபொக ல்லொம் க ொர ொனொ வை ஸ் க ொற்று ர ொய் 
ப ைலினொல் ஏற்பட்டுள்ள பங்குச் சந்வ  ைழீ்ச்சிைில்  ொன் மு லீடு கசய்  பணத்வ  
இழக் த் துைங்கு ின்ரைரனொ, அப்கபொழுது   ொன் மீண்டும் பணம் சம்பொ ிக்  முடியும், 

ரமலும்  ொன் உைிருடன்  லமொ  இருப்பது மி வும் முக் ிைம் என்பவ  உணர்ந்து 
 டவுள் எனக்குக் க ொடுத்துள்ளைற்ைில் என்  ைனத்வ  கசலுத்துரைன். 

 
 

5. சம்பவம்: க ொர ொனொ வவ ஸ் பொதிப்பொல் என் குடும்பத்தவ ொல் ப ணிக்  முடி ொததொல், 

நொன் அவர் வள பொர்க்  முடி வில்வல என நிவனத்து  வவலப்படு ிரேன். 

சுை ஆரலொசவன : எப்ரபொக ல்லொம் என் குடும்பத் ைர் பைணிக்  முடிைொ  ொல் 
 ொன் அைர் வள பொர்க்  முடிைைில்வல என்று  ைவலப்படு ிரைரனொ, அப்கபொழுது 
க ொற்றுர ொய் கபரி ளைில் ப ைியுள்ள இந்   ொலத் ில் பைணத்வ  
 ட்டுப்படுத்துைர  அவனைரின் பொது ொப்பிற்கும் சிைந் து என்று உணர்ரைன். இது 
ஒரு  ற் ொலி மொன  ட்டம். எனரை,  ொன் ர ர்மவைைொ  இருந்து, என்வனயும் என் 
குடும்பத்வ யும் க ொர ொனொ வை ஸிலிருந்து பொது ொக்கும்  டைடிக்வ  ளில் 
 ைனம் கசலுத்துரைன். 

http://www.ssrf.org/

