
 
 

ராப�� அ�ல	 ராப�� 
��ய�� 

 

1. எ	 உ�ைம?  எ	 ெபா�? இைத ந��க� க���பாக ெத��	 ெகா�ள ேவ�#$?  

ஒ& ெத�யாத வ�ஷய(தி*+ மன-த. பய�	 ெகா�கிறா.. அறியாைமயா0$ ேநா� +றி(த உ�ைமயான தகவ� இ�லாத 

காரண(தினா0$, 2டந$ப�4ைகயா0$, அறி54+ ெபா&�தாத பயமாக அ	 பதி�	 வ�6ட	. அத. காரணமாக ப�ேவ7 

அவல மரண�க� ஏ*ப6# வ�6டன. ம4கள-ைடேய ராப�� +றி(த சில உ�ைம தகவ�கைள:$, வ�ழி�<ண=5 உ�டா4+$ 

>ய*சிைய ெச�கிறா=க� இ�த அைம�ப�ன=. 

 

2. ராப�� எ.றா� எ.ன? இ	 ஒ& ைவர� ேநா�. உட$ப�� எ�த ப+திைய பாதி4கிற	?  

இ�த ைவர� உட$ப�� உ�ள ைமய நர$< ம�டல(ைத தா4+கிற	. ேம0$ 2ைளைய  பாதி(	 மரண(ைத 

உ�டா4+கிற	. 

 

3. எ�ப� ராப�� ேநா� பர5கிற	? 

ேநா� கி&மி பாதி4க�ப6ட வ�ல�+ ம*ற வ�ல�+ அ�ல	 மன-தைன க�(தாேலா அ�ல	 பாதி4க�ப6ட வ�ல�கி. எ?சி� 

ம*ற வ�ல�கி.  காய�க� ம@	 ந4கினா0$ சிைத5*ற அ�த <� வழியாக எள-தாக பரவ� வ�#கிற	. இ	 கா*றி. வழியாக 

பரவ4A�ய ேநா� இ�ைல. ஆனா�, நா�கC$ மன-த=கC$ ேநா� பர5வத*4+ >4கிய காரணமாக உ�ளன=. 

 

4. ராப�� ேநா� வராம0$ பரவாம0$ எDவா7 த#4கலா$? 

ேநாய�. அறி+றி வ�த ப�.ன= ேநா�4+ ம&�	 இ�ைல எ.ப	 வ&த(தி4+�ய	. ஆனா�, நாேயா Eைனேயா க�(த உட. 

24 மண�4+� (24 Hours) ம&(	வ�. அறி5ைர�ப� த#�ேபாசி ேபா6# ெகா�ள ேவ�#$. 

 

5. இத. அறி+றிக�தா.  எ.ன? எ.ற ேக�வ� மனதி� ஏ*படலா$?  

>தலி� ெதள-வ*ற, +றி�ப�டாத அறி+றிக� எ.ெனெவ.றா� கா�?ச�, வா�தி அ�ல	 வலி ஏ*ப#$. ராப�� இர�# 

வைகக� உ�#. 1. ஆ4ேராச ராப�� (Ferocious ராப��) 2. ஊைம ராப�� (Dumb ராப��) 

 

i. ஆ�ேராச ராப�	 (Ferocious Rabies) அைமதிய�.ைம, இய�ப*ற  நட(ைத, தள=?சி, >ட4+ ேநா� (பாரலிசி�) ஆகியைவ 

ஏ*படலா$.நா�கைள�ேபா� உண=?சி வசப#வா=க�. எைத க�டா0$ க�4+$ +ண$ ஏ*ப#$.  

 

ii.  ஊைம ராப�� ( Dumb  Rabies) 

 இ&6�� ெச.7 ஒள-�	 ெகா�வா=க�. +ர� மா*ற$, வ�G�க >�யாத	 ேபா.ற அறி+றிக� இ7தி க6டமாக >ட4+ 

ேநா� (Paralysis). காரணமாக Hவாச +ழா� ெசயல*7 மய4க நிைலைய அைட�	 இற�	 ேபாவா=க�. 

 

6. ேமேல +றி�ப�ட�ப6ட அறி+றிகைள கா6#$ எ�ல நா�கC4+$ ராப�� உ�டா? 

அவசியமி�ைல. ஆனா� அறி+றிக� கா6�னா0$ உ7தியாக ராப�� வ&வத*+ வா��< உ�#.எ�ப� ஆனா0$ நர$< 

சா=�த ேநா�க� அ�ல	 +ைறபா#க� இ&�தா� அறி+றிக� கா6ட வா��<க� உ�#. எ?சி Hர(த� ஏ*ப#வத*+ காரண$ 

எ.னெவ.றா� வாய�� <� அ�ல	 நIH ெபா&6க� சா�ப�6டா� ஏ*ப#$. ெபா	வாகேவ 	�#தலினா� நா�க� 

+ைர�ப	 இய�<. ஆனா�, ம4க� அைத ெவறி ப��(த நட(ைத எ.7 தவறாக நிைன4கிறா=க�. 

 

7. எ�ப� ராப�� ேநாைய க�டறியலா$? 

ம&(	வ$ அ�ல	 ப�ேசாதைன Aட$ 2லமாக அறியலா$. ம&(	வ= ேநா� இ&4கி.றதா எ.பைத அறிய நாைய 

தன-ைமப#(தி ைவ�பா=. இத*+$ ேமலாக நா� இற�த ப�. அதJைடய 2ைள திH ப�ேசாதைன Aட(தி� ெச�ய�ப#$. 

ர(த ப�ேசாதைன 2லமாக ேநாைய க�டறிய >�யா	. 

Humane Animal Society 
No.35 Co-operative Colony, Perks Arch Road 
Uppilipalayam, Coimbatore 641 015 
Phone: 93661 27215, 93671 44147  Help Line: 97915 32266 

Email: has.cbe@gmail.com Website: www.hasindia.org 
Like our Page: www.facebook.com/has.cbe 
Join our Group: www.facebook.com/groups/has.cbe 



8. இ	 உ�ைமயா ெவறி ப��(த நா�க�த�ண�ைய பா=(தா� ஆ4ேராசமாக நட�	 ெகா�கிறா=க�. 

கிைடயா	. அதிக ச�த=ப�கள-� தைச ந#4க(தினா� த�ண�= ப&க >�யாம�, >ட4+ ேநா� தைசய�னா� வ�G�க 

>�யா	. எ?சி� Hர4+$ ேபா	 நா�கள-னா� எ?சி� வ�G�க >�யா	. 

 

9. எ�லா ெத& நா�கC4+$ ராப�� உ�டா? 

இ�ைல. நா�கC4+ ேநா�த#�Eசி ேபாடாத ப6ச(தி�, நா� க� ப6டப�. பாதி4க�பட வா��<  உ�#. 

 

10. வ �6�� வள=4+$ நா�கC4+ ராப�� வரலாமா? நா�கC4+ ேநா� த#�Eசி அவசியமா? 

ஆ$! மிக5$ அவசிய$. வ �6�� வள=4+$ நா�க� வ �திய�� உலா வ&$ ெபாG	 ெத&வ�� உ�ள ம*ற ராப��  ேநாய�னா� 

பாதி4க�ப6ட (Rabid animal) வ�ல�கிடமி&�	     க� ப6# ேநா� பர5கிற	 ப�.ன=, அ�த ெச�ல ப�ராண� அ�த வ �6# நபைர 

க�4+$ ெபாG	 அ�த நப&4+ பர5கிற	. 

 

11. Eைனைய ெச�ல ப�ராண�யாக வள=�பவ=க� எ.ன ெச�ய ேவ�#$? 

நாயனா0$ ச�? Eைன ஆனா0$ ச�? ேநா� த#�Eசி மிக மிக அவசிய$. ஆ�#4+ ஒ& >ைற த#�Eசி ேபா6டா� ேபா	$. 

 

12. ஏேதJ$ வ�ல�+ எ.ைன க�(	 வ�6டா� அ�ல	 ந4கி வ�6டா� அ�த வ�ல�+4+ ராப�� இ&4+மா? எ.ற ச�ேதக$ 

ஏ*ப6டா� நா. எ.ன ெச�வ	? 

வ �6�� வள=4+$ நா�, ெத& நா� இவ*றி� எைவ க�(தா0$, உடன�யாக க�ப6ட இட(திைன  சலைவ ேசா�< ெகா�# க� 

ப6ட இட(திைன ந.றாக கGவ ேவ�#$. ெதாட=�	 உடன�யாக அ&கி� உ�ள ம&(	வைர அ�கி, ெவறிேநா�4கான 

உ�ய த#�Eசி ேபா6# ெகா�வத. 2ல$ ராப�� எJ$ ெவறிேநாய�லி&�	  ந$ைம >*றி0$ கா(	 ெகா�ளலா$. 

ெபா	வாக நா� க�ப6ட நாள-லி&�	 0,3,7,14,28 நா6கள-� த#�Eசி ேபாட�ப#கிற	. 

 

14. ப�ற4+$ +6�4+ தா� வழியாக ராப�� ேநா� பர5மா? அ�ல	 +6� +�4+$ தா�பா� வழியாக ராப�� பர5மா? 

நா� +6�4+ ப�ற�ப�னா� ராப�� இ&4க வா��<  இ�ைல. ஆனா�, பாதி4க�ப6ட தா� இடமி&�	 பாைல ப&+$ ெபாG	 

ெவறிேநா� கி&மிக� +6�4+ பரவலா$. தா� +6�ைய ந4கினாேலா அ�ல	 க�(தாேலா அ	 ப�ற�த +6�4+ மிக ெப�ய 

இைடK7 ஏ*படலா$. 

 

15. ெவறி ப��(த வ�ல�+ எ.ைன க�(	 வ�6டா� என4+ க���பாக ராப�� வர வா��< உ�டா? 

கிைடயா	. மன-த=4+ ராப�� ேநா� வ&வத*4+ வா��< மிக மிக +ைற5. ம4கC4+ சிகி?ைச எ#(த ப�ற+ ராப�� ேநா� 

அவ=கைள தா4கவ��ைல எ.பைத  <�ள- வ�பர$ 2ல$ அறியலா$. எ.னவாக இ&�தா0$ அைனவ&$ க�(த ப�ற+ 

த#�Eசி ேபா#வ	 மிக மிக அவசிய$. யா&$ அல6சியமாக இ&4க ேவ�டா$. 

 

16.  இ�தியாவ�� ராப�� ேநா� தா4க�ப6# இற�தவ=கள-. எ�ண�4ைக   எ(தைன? 

வ&ட(தி4+ Hமா= 25,000 >த� 30,000 வைர இற�	�ளன=. வ&$ >. கா�ேபா$,ேநா� த#�< >ைற, ஆகியைவ ெசய� 

>ைற ப#(தி வ�ழி�<ண=5 ஏ*ப#(திய ப�.ன= 2001� ராப��ஆ� ஏ*ப#$ மரண$ +ைற�	�ள	. 

 

17. நா. ெவறி ப��(த ெத& நாைய பா=(தா� எ.ன ெச�ய ேவ�#$? 

உடன�யாக அ&கி� உ�ள மி&க நல அைம�<4+ ெத�வ�4க ேவ�#$. அ�த நாைய எ#(	 ெச.7 ப�ேசாதைன ெச�ய 

ெசா�0�க� .தய5 ெச�	 ெகா�லேவா  ெதாடேவா ெச�யாத�=க�. 

 

ந.றி 
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