A.Madhushika
க ொர ொனொவும் குடும்ப வொழ்க்க யும்
கடந்த ஓராண்டாக அகராதியில் புதிதாக சேர்ந்த சோல்தான் சகாசரானா.
அதன் ஆட்டிப்படடப்பு இன்னமும் முடிவுக்கு வரவில்டை.
முடிவடடவது சபான்றும் சதரியவில்டை.
“கெவ்வொய் கி

த்தில் வசிப்பதற்கு

வழிரதடும் விஞ்ஞொனத்தொல்
க ொர ொனொவுக்கு
இறுதிக்கிரிக

ள் கெய்யமுடியவில்கை”.

குச ானிங்கில்
மனிதடன
உருவாக்கும்
அ வுக்கு
வ ர்ந்த
விஞ்ஞானத்தால் ஒரு டவரடை அழிக்க மருந்திடன கண்டுபிடிக்க
முடியவில்டை.
தடுப்பூசிகள்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள் ன
என
கூறப்பட்டாலும் அதன் மீதான நம்பிக்டக என்பது உைகம் முழுவதும்
இன்னமும் ஏற்படவில்டை. அது பக்க விட வுகட ஏற்படுத்துமா?
என்ற
சகள்வியுடசனசய
தடுப்பூசிகள்
மீதான
பார்டவ
அடமந்திருக்கின்றது.
சகாசரானா டவரைானது எட்டுத்திக்கும் சுழன்றடித்து
வருவதுடன் அடனத்துைக நாடுகளிலும் அதன் தடம் பதித்து வருகின்றது
எனைாம். சகாசரானா டவரைானது 2019ஆம் ஆண்டு சீனாவில் உள்
வுஹான் பிராந்தியத்தில் சதாற்றம் சபற்றாலும் முதன் முதலில் ஜனவரி
25ஆம் திகதி 2020ஆம் ஆண்சட சகாசரானா என்று கண்டறியப்பட்டு
இன்று இத்தாலி, ஈரான், சதன்சகாரியா, பிரான்ஸ், ஸ்சபயின் என
நூற்றிபத்திற்கும் சமற்பட்ட நாடுகளுக்கு பரவியுள் து. சகாசரானா
டவரஸ் தாக்கமானது அடனவடரயும் கதிகைங்க டவக்கும் சகாடூர
எமனாக காணப்பட்டாலும் அதனால் சிை நன்டமகளும் நிகழ்ந்தன
என்சற கூற சவண்டும். இந்த வடகயில் சகாசரானாவும் குடும்ப
வாழ்க்டகயும் என்ற எண்ணக்கரு பற்றி எடுத்துக் கூறுவசத எனது
இக்கட்டுடரயின் சநாக்கமாகும்.
சகாசரானாவானது
பை
கட்டுப்பாடுகட
மக்களுக்கு
விதித்துள் து. அதாவது திருமண சகாண்டாட்டங்களிலும் ஏன் மரண
இறுதிச் ேடங்குகளிலும் கூட கைந்துசகாள் முடியாத நிடை இன்று ேமூக
மக்களுக்கு
ஏற்பட்டுள் து.
முக்கியமாக
சகாசரானாவானது

ேமூகங்களின் டமயத்டத தாக்கி மக்களின் வாழ்வாதாரத்டத பாதித்து
சபாரு ாதாரத்திடன சீர்குடழய டவத்துள் து என்சற கூற சவண்டும்.
சகாசரானா
டவரஸின்
தாக்கமானது அதிகமாக குடும்ப வன்முடறடய ஏற்படுத்தி உள் து.
அதன்படி ஊரடங்கு ேட்டத்தினால் முடங்கிக் கிடக்க சவண்டிய
நிடைடமயினால்
பைதரப்பட்ட
குடும்ப
வன்முடறகள்
உருப்சபற்றுள் ன என்சற கூற சவண்டும். வீட்டிசை அடனவரும்
இருப்பதனால்
ஒவ்சவாருவரது
மனநிடையும்
சவறுபட்டதாக
காணப்படும்.
அதாவது
சவடையின்டம,
பணப்பற்றாக்குடற,
சகாசரானாவினால் ஏற்படும் மரணம், கல்வி, உடல்நைக் குடறவு என
பைவடகயான காரணங்களினால் மன அழுத்தத்திற்கு உள் ாக்கப்பட்டு
குடும்ப வன்முடற ஆரம்பமாகிறது. கணவன் மடனவிடய தாக்குவதும்
அதடன குழந்டதகள் பார்த்து மனதாக்கத்திற்கு உள் ாவதும் இன்டறய
சூழ்நிடையில் இயல்பாக காணக்கூடியதாக உள் து. "ஒரு குழந்கத தன்
தொய் தொக் ப்படுவகதக்
ொண்பது அந்த குழந்கதரய
தொக் ப்படுவதற்கு ெமம்" என்று மருத்துவர் ப்ராட்ஷா குறிப்பிடுகின்றார்.
ஊரடங்கினால் குடும்ப வன்முடறகள் அதிகரித்து வருவது
உண்டமதான். அதாவது சபாதுமான இடடசவளி இல்ைாத குறுகிய
வீடுக ாக இருப்பது, உணர்ச்சிகள் அதிகமாகவது, வருமானப்
பற்றாக்குடற, சகாசரானாவால் பயத்டத சகாடுக்கக் கூடிய நிடைடம
இடவசயல்ைாம்தான் தற்சபாது குடும்ப வன்முடறகள் ஆரம்பமாக
அடிப்படடயாக உள் ன. உைக நாடுகள் பைவற்றிலும் Domestic
Violence என்கின்ற குடும்ப வன்முடற அதிகரித்திருக்கிறது.
இடணயத்த ங்களில் "குழந்கத பொலியல்
ொட்சி ள் ரதடல்"
அதிகரித்துள் து என இன்டர்ரபொல் அறிக்டக அளித்துள் து. ஊரடங்கு
காரணமாக மக்கள் சவளிசய சேல்ை முடியாததால் 24 மணி சநரமும்
வீடுகளிசைசய முடங்கி கிடக்கின்றனர். இது பல்சவறு வழிகளில்
குடும்ப வன்முடறகட அதிகரிக்கச் சேய்துள் து. கணவன்-மடனவி,
திருமணம் சேய்யாமல் வாழ்சவார் தினமும் ேண்டட பிடிக்கும் நிடைக்கு
தள் ப்பட்டுள் னர், இதுசபான்ற நிடையினால் கமக்சிர ொவில் கடந்த
சபப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல் ஆகிய மூன்று மாதங்களில் மட்டும் 988
குடும்பத்தகைவி ள் இளம் கபண் ள் படுக ொகை சேய்யப்பட்டுள் னர்.
சதாழில் இன்டம, நிடனத்தவுடன் சவளியில் சேல்ை முடியாடம
என்பன காரணமாக தாங்கள் மன அழுத்தத்தில் உள் தாக ஆண்களும்
உணர்கின்றார்கள். அதடன ேரிசேய்ய அவர்கள் சபாடதடய நாடுவதாக
சிை ஆண்கள் கூறுகின்றனர். இடவ ஆராயப்பட சவண்டிய விடயங்கச .
சகாசரானா கட்டுப்பாட்டு காைத்தில் தற்சபாது மதுபான ோடைகள்

முழுவதும் மூடப்பட்டுள் ன. ஆனால் சிை இடங்களில் இரகசியமாக
மதுபானம், கசிப்பு, மற்றும் கஞ்ோ சபான்ற சபாடதப் சபாருட்கள்
தாரா மாக விற்படன ஆகின்றது. இதடன உரிய தரப்பினருக்கு
சபாதுமக்கள் சதரியப்படுத்தினால் யார் சதரியபடுத்தியது என்ற தகவல்
சபாடதப்சபாருள்
வியாபாரிகளுக்கு
கிடடத்து
விடுகின்றது.
குற்றச்கெயகை தடுப்பதற் ொ த வல் க ொடுப்பவர் ரபொகதப்கபொருள்
டத்துபவர் ள், விற்பகன கெய்பவர் ளொல் குறி கவக் ப்படுகின்றனர்.
இதனால் அச்ேம் காரணமாக இந்த ேட்டவிசராத சேயற்பாடுகட
சபாதுமக்கள் கண்டும் காணாமல் விட்டு விடுகின்ற நிடை இன்று
ஏற்பட்டுள் து.
குடிசபாடதக்கு அடிடமயாக உள் கணவர் ஊரடங்கினால்
இப்சபாழுது குடிக்க முடியவில்டை. அதனால் குடிக்க முடியாத
சகாபத்தில் ஏதாவது பிரச்ேடனடய உருவாக்கி என்டன தினமும்
அடிக்கிறார். இருக்கின்ற பணத்டத டவத்து ஏதாவது ேடமத்தால்
அதடனயும் குடற கூறி இசதல்ைாம் ஒரு ோப்பாடா? குழம்பா
எனக்சகட்டு அடிப்பார். சவறித்ததனமாக என்னிடம் கத்துவார். டகயில்
கிடடப்படத தூக்கிப்சபாட்டு அடிப்பார் என இன்டறய திருமணமான
பாதி சபண்கள் புைம்புகின்றனர். சபாரு ாதார ரீதியாக பின்தங்கியுள்
சபண்கள்
ஊரடங்குப் பிறகான வாழ்வாதாரம் குறித்த கவடை
சகாள்வதாக இன்டறய சூழ்நிடை அடமந்துள் து.
சகாசரானாவானது தனது சகாரப்பிடியில் மாணவர்கட க்
கூட சிக்க டவத்துள் து என்சற கூற சவண்டும். மாணவர்கள் எனும்
சபாது எந்த மாணவர்கள் என்பது ஒரு வினா தான். பள்ளி கெல்லும்
பச்சிளம் குழந்கத ள் கதொடக் ம் பல் கைக் ழ மொணவர் ள் வக
அகனவ து ல்வி நிகை ளிலும் க ொர ொனொவின் பொதிப்பு கெல்வொக்குச்
கெலுத்தியுள்ளது. என்றால் மிடகயாகாது. மாணவர்களின் கல்விடய
நிடைநிறுத்துவதில் சபற்சறார்கள் ஒருபுறம் அரோங்கம் ஒருபுறம் என
எத்தடனசயா நடவடிக்டககள் சேயற்திட்டங்கட முன்சனடுத்தாலும்
மாணவர்களின் நிடை திண்டாட்டத்திசைசய காணப்படுகிறது.
சகாசரானா ஆரம்பித்து தனது முதைாவது பிறந்த தினத்டத
சவற்றிகரமாக பூர்த்தி சேய்தாலும் அடுத்த அகடவயிலும் காைடி பதித்து
விட்டது. ஒரு வருட காைப்பகுதியில் எத்தடன நாட்கள் பாடோடை
மூடப்பட்டிருக்கும். 2020ஆம் ஆண்டில்
இைங்க யில் பொடெொகை
மூடப்பட்ட நொட் ள் பொடெொகை நகடகபற்ற நொட் ளில் பொர்க்கிலும்
மூன்று மடங் ொகும். தனியார் கல்வி நிறுவனங்களும் ேமூகப் பரவல்
காரணமாக மூடப்பட்டுவிட்டன. சீனா, ஜப்பான் மற்றும் சதன்
சகாரியாவில் உள் 253 மில்லியனுக்கும் அதிகமான குழந்டதகள் பள்ளி
விடுமுடறயால் வீட்டில் முடங்கி உள் னர் என்று யுசனஸ்சகாவின்

ேமீபத்திய தகவல்கள் கூறுகின்றன. மாணவர்கள் அடனவரும் வீட்டில்
இருந்தவாசற தமது கல்வி நடவடிக்டககட
சமற்சகாள்ளுமாறு
அரோங்கமும் அறிவித்துவிட்ட நிடையில் இது இைங்டகயில் எத்தடன
மக்களுக்கு எத்தடன நாளுக்கு ோத்தியமாகும்.
இன்று அசனகமாக 100 வீதத்திற்கும் 60 வீதத்திற்குமான
இடடயிைான மாணவர்களின் கல்வி இடணயவழி கற்டக சநறிக்கு
மாற்றப்பட்டு விட்டது. ஆனால் இந்த Zoom இனூடாக கற்டக எத்தடன
மாணவர்களுக்கு ோத்தியம் எத்தடன நாட்களுக்கு ோத்தியம் என்பது ஒரு
ஆய்வுக்குரிய விடயம் ஆகும். சவளிநாடுகளில் இடணயவழிக் கல்வி
என்பது பழக்கப்பட்ட ஒன்றாகும். ஆனால் இைங்டகயில் இடணய வழி
கற்டக என்பது சகாசரானாவுக்கு பிற்பட்ட காைப்பகுதியில்
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு ஒன்றாகும். எனசவ இன்னமும் மாணவர்கள்
அதற்கு முழுடமயாக பழக்கப்படவில்டை என்பது உண்டமயாகும்.
எனசவ ஏடனய நாடுகளுடன் ஒப்பிடும்சபாது இந்த சகாசரானா
காைப்பகுதியில் இைங்டகயிலுள் மாணவர்களின் கல்வி நிடைடம
சிக்கைானதாகசவ காணப்படுகின்றது.
இன்று
சபரும்பாைான
பல்கடைக்கழகங்களில்
கல்வி
நடவடிக்டககள் Zoom இனூடாக நடடசபறுகின்றது. பல்கடைகழக
மாணவர்களும் ஏடனய மாணவர்களுடன் ஒப்பிடும்சபாது சதாடைசபசி
கணணிப் பாவடனயில் கூடிய சதாழில்நுட்ப உடடடமயினால்
படிப்படியாக அதற்குப் பழக்கப்பட்டு வருகின்றனர். ஆனால் அவர் ளொல்
எவ்வளவு தூ ம் இக் ற்க கநறியில் ஈடுபொடு ொட்டக் கூடியதொ
இருக்கிறது என்பது ெந்ரத ரம. இந்த நிடையில் பாடோடை
மாணவர்களில் பைர் சதாடைசபசி பாவடனயில் சபாதிய அறிவு
இல்ைாது இருப்பதுடன் பின்தங்கிய நிடையிலுள்
எத்தடனசயா
மாணவர்கள் சதாடைசபசி வேதி இன்றிசய காணப்படுகின்றனர்.
முக்கியமாக இந்த Zoom இனூடான கற்டக என்பது பை
பின்தங்கிய
கிராமப்புற
மாணவர்கட யும்
ஏடழ
குடும்பம்
மாணவர்கட யும் இன்னல்களுக்கு உட்படுத்தி அவர்கட
மன
உகளச்ெலுக்குள்ளும் தள்ளுகின்றது. ோதாரணமாக ஒரு ஏடழ
மாணவர்களின் மனநிடையிலிருந்து சிந்திக்கும் சபாழுது வீட்டுச்சூழல்
என்பது எல்ைா மாணவர்களுக்கும் சபாருத்தமான கல்விச் சூழடை
ஏற்படுத்தி தருவதில்டை. அசதசபாை அவர்கள் Smart phone இற்கு
பழக்கப்பட்டவர்க ாகவும் இருக்க மாட்டார்கள் என்படத விட பை
ஏடழ மாணவர்களின் வீட்டில் Smart phone பயன்படுத்தப்படுவதும்

இல்டை. இந்நிடையில் Zoom சேயலியினூடான கற்டக சநறியில்
எவ்வாறு அவர்கள் ஏடனய மாணவர்கட ப் சபாை ஈடுபட முடியும்.
மாணவர்களின்
கருத்துக்கட யும்
ஆசிரியர்களின்
கருத்துக்கட யும் சகட்டறிந்து அவர்க து சதடவகள் இன்னல்கட
முடறயாக ஆராய்ந்து சிறந்த முடிவு ஒன்டற எடுக்கும்சபாது சிறந்த
முடறயான கல்வி ேமத்துவத்டத இைங்டகயில் உள் மாணவர்கள்
அடனவரும் சபற்றுக் சகாள் முடியும். எனினும் மாணவர்களுடடய
கல்வி நிடையில் சபற்சறார்களும் ஆசிரியர்களும் தங்க ால் முடிந்த
வடர தங்கள் கல்வியில் அக்கடற சேலுத்த சவண்டியது அவர்க து
கடடமயாகும். கல்வி என்பது சவறுமசன பரீட்டேக்காக மட்டுமன்றி
ஒருவரது அறிவுக்கும் ஆற்றலுக்கும் அவசியமான ஒன்று என்பதால் தமது
சநரத்டத பயனுள்
விதத்தில் புத்தகங்கட
வாசிப்பதன் மூைம்
சேைவிட முடியும். சிறந்த மாணவர்க ால் சிறந்த ஒரு எதிர்காைத்டத
தம்முடடய முயற்சி மூைம் உருவாக்க முடியும்.
சகாசரானா சதாற்றால் பாதிப்பு அடடந்சதார் எண்ணிக்டகயில்
அசமரிக்கா முதலிடத்தில் உள் து. அசமரிக்காடவ சதாடர்ந்து இந்தியா
இரண்டாம் இடத்திலும், பிசரசில் 3-ம் இடத்திலும் உள் து.உைக
அ வில் சகாசரானா பாதிப்பு அதிகமுள் பட்டியலில் துருக்கி தற்சபாது
7-வது இடத்தில் உள் து. இந்நிடையில், துருக்கி நாட்டில் கடந்த 24 மணி
சநரத்தில் 16,809 சபருக்கு சதாற்று உறுதி சேய்யப்பட்டு உள் து.
இடதயடுத்து அங்கு சகாசரானா டவரைால் பாதிப்பு அடடந்சதார்
எண்ணிக்டக 56 ைட்ேத்டதக் கடந்துள் து (27 ஆம் திகதி ஜீடை மாதம்
2020 ஆம் ஆண்டு வடர).
இறுதியாக சதாகுத்து சநாக்கும்சபாழுது உைக சுகாதார
நிறுவனசம “நொம் க ொர ொனொவுடன் வொழப் பழ ரவண்டும்” என்று
சோல்லுகின்றது. ஆனால் எனக்கு என்னசவா சகாசரானா எங்களுடன்
வாழ பழகி விட்டடதப் சபால் தான் இருக்கின்றது. சகாசரானா டவரஸ்
உருமாகின்றது என்று விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றனர். தடுப்பூசி ள்
ண்டுபிடிக் ப்பட்டொலும் பை வடிவங் ளில் மனிதர் ளுடன் கதொடர்ந்து
வொழரவ அது பிரியப்படுகிற ரபொலும். சகாசரானாவுடன் நாம்
வாழவில்டை. எங்களுடன் தான் சகாசரானா வாழ்கின்றது. கும்கி
படத்டத பார்த்து இருப்பீர்கள். அதில் ஒரு காட்சியில் தம்பி ராடமயா
சஜாசியக்காரன் ஒருவரிடம் எதிர்காைத்டதப் பற்றி சகட்பார். அவன்
தம்பி ராடமயாடவ ஏற இறங்க பார்த்துவிட்டு 52 வயசு வடரக்கும்
அவமானப்பட்டு,
அசிங்கப்பட்டு,
துன்பப்பட்டு,
துயரப்பட்டு,
கஷ்டப்பட்டு ஒரு பிச்டேக்காரடனப் சபாை படாத பாடு படுவீங்க என்று
சோல்ை தம்பி ராடமயாவும் அதுக்குப்பிறகு என்று ஆவசைாடு சகட்பார்.
அதற்கு சஜாசியக்காரன் அதுசவ பழகிடும் என்று சோல்லுவார். அசத

சபாைத்தான் நாங்களும். இனி க ொர ொனொ பழக் ப்பட்ட ஒன்றொகிவிடும்.
இருந்தும் வறுடம நிடை உள்
குடும்பங்கள் சகாசரானவுடன்
இன்றுவடர சபாராடிக் சகாண்டிருக்க சவண்டியதாக உள் டம மிக
வருந்துவதற்கு உரியதாகும். இருப்பினும் பணம் படடத்சதார் மனம்
வந்து உதவினால் அந்த சபாராட்டத்திற்கு சிறிசதனும் முடிவு எட்டும்
என்பதில் எந்தவித ஐயமும் இல்டை.

