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m¿Kf«

 xU FHªij ãwªjâš ïUªnj,  eh« M© FHªijfisí« bg© 

FHªijfisí« bt›ntwhd kâ¥ÕLfnshL« ghÈd tiuaiwfnshL«jh‹  

ts®¡»nwh«. áWtaâš ïUªnj eh« M©fis mâfhu« brY¤Jgt®fshfî« 

bg©fis ml§»¥ ngh»wt®fshfî« ts®¡»nwh«.  ï¥goahd ghÈd¥ ghFghLfŸ, 

ã‰fhy¤âš tsÇs« gUt¤âš M©fŸ, bg©fŸ  ïUt® ÛJ« jh¡f¤ij 

V‰gL¤J»‹wd.  âUkz«, f®¥g«, ghÈaš cwîfŸ ngh‹w Éõa§fËš 

KobtL¡F« âwd‰wt®fshfnt bg©fŸ ts®¡f¥gL»wh®fŸ. ïij¤jh‹ r_f«,  

fyh¢rhu« v‹w bgaÇš r_f Éâahf V‰gL¤â cŸsJ. ïnjnghš âUkz«, ghÈaš 

cz®îfŸ, FL«g« ïit bjhl®ghf bg©Ql‹  ïizªJ KobtL¡f nt©L« 

v‹w òÇjš ïšyhkš M©fS« j§fsJ fU¤J¡fisna âÂ¡f¥ gh®¡»wh®fŸ.  

r_f¥ ghÈd«, ghÈd« rh®ªj t‹Kiw, âUkz«, FL«g¥ bghW¥òfŸ ngh‹wit 

g‰¿ M©fnshL« bg©fnshL« jÅ¤jÅna ngRtij¤jÉu x‹whf ngRtJ 

mt®fS¡FŸ X® Mnuh¡»akhd ciuahliy el¤j  cjî« v‹gJ gšntW 

MuhŒ¢áfË‹ _y« bjÇatªJŸsJ. ï§F jÅ¥g£l MQ« bg©Q« mt®fŸ 

rh®ªj r_f¤â‹ ÉâKiwfŸ mo¥gilÆš ïa§F«go ts®¡f¥g£oU¡»wh®fŸ. 

ïªj ÃiyÆš, mt®fËilna X® ciuahliy bjhl§Ftj‹ _ykhf¤jh‹ 

m‹ò, kÇahij, bghW¥òz®¢á  mid¤J« ïizªjJjh‹ Mnuh¡»akhd 

cwÉ‹, thœÉ‹  milahs« v‹gij mt®fS¡F cz®¤j Koí«. ïªj¡ 

fU¤jh¡f¤â‹ mo¥gilÆnyna ïªj¥ gÆ‰á¡ ifnaL M©, bg© ïUtU¡F« 

ïizªJ el¤J«goahf cUth¡f¥g£LŸsJ.

 tsÇs« gUt¤âdÇ‹ j‹DÇik nk«gh£L¡fhf íÅbr~¥, ãnu¡ ¤U 

M»a mik¥òfŸ M§»y¤âš cUth¡»a ïªj¡ fU¤J¥ ò¤jf¤J¡F khÃy 

fUñy ika« jÄœ tot« bfhL¤JŸsJ. ïªj Ka‰á¡F¤ Jiz Ã‰F« jÄHf 

muá‹ r_f ey¤ Jiw, íÅbr~¥ mik¥ò M»ait jU« x¤JiH¥igí« 

e‹¿íl‹ Ãidî T®»nwh«.

 ekJ neh¡f« FHªij¤ âUkz¤ij Koî¡F¡ bfh©L tUjš. mid¤J¤ 

ju¥ãdU« ïizªJ brašg£lhšjh‹ FHªij¤ âUkz¤ij Koî¡F¡ bfh©L 

tu Koí«. ïªj Ka‰áÆš midtU« x‹¿iznth«!
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ghÈd¤â‰»ilna  ciuahlš  : V‹  tsÇs« gUt¤âš cŸs M©fSlD« 

bg©fSlD« ïizªJ ntiy brŒa nt©L«?

	 உலகெங்கும்	 கெறபெட்ட	 அனுெவ	 சான்றுெளின்	 அடிபெட்டயில்,	 ஆண்,	

கெண்	இரு	தரபபினடரயும்	ஒன்றாெ	 சசர்த்து	அணுகும்	முடறயினால்,	அவர்ெளுட்டய	

ொலின	 வடரயடறெள்	 ெற்றிய	 நம்பிகடெெளிலும்	 ந்டவடிகடெெளிலும்	 மாற்றம்	

ஏற்ெடடுள்்ளது	கதரியவருகிறது.	குறிபொெ	ஆரம்ெ	நிடலயிசலசய	இநதத்	தடலயீடட்ட	

சவண்டுகமன்சற	ஏற்ெடுத்தினால்,	இநத	மாற்றம்	ஏற்ெடுகின்றது.

	 ஆண்,	 கெண்	 இருவடரயும்	 ஒசர	 இ்டத்தில்	 இடைத்து	 ந்டத்தபெடும்	 மாதிரி	

நடிபபு,	கசயல்ொடுெளில்	இடைநது	ஈடுெடுவது,	சநரடியாெப	செசிககொள்வது	சொன்ற	

நிெழ்ச்சிெள்	மூலம்	இரு	ொலினத்தவரும்,	ொலின	வடரயடறெ்ளால்	வரககூடிய	சவால்ெள்	

ெற்றியும்,	ொகுொடுெள்	ெற்றியும்	விவாதிகெ	வாய்பபுக	கிட்டககிறது.

	 இநத	 அணுகுமுடறடய	 சமற்கொள்ளும்கொழுது,	 எல்லா	 நிெழ்ச்சி	 ெளிலும்	

கசயல்ொடுெளிலும்	 ஆண்,	 கெண்	 இரு	 ொலினத்தடவடரயும்	 சசர்த்து	 டவத்து		

ந்டத்தசவண்டும்	 என்ெதில்டல.	 முககியமான	 ெருத்துகெட்ளப	 ெகிர்நதுககொள்வதற்கு	

மடடும்	 இரு	 ொலினத்தவரும்	 ஒன்றாெ	 இருபெது	 மிெவும்	 ெயனுள்்ளதாெ	 இருபெதாெ	

நிெழ்ச்சி	 ஆதாரங்ெள்	 கதரிவிககின்றன.	 தன்சுத்தம்,	 சுொதாரம்	 சொன்ற	 கசய்திெட்ளக	

கூறும்கொழுது	ஆண்,	கெண்ெட்ளத்	தனித்தனியாெ	டவத்து	ெயிற்சிெள்	ந்டத்தலாம்.	இரு	

ொலினத்தவரும்	கவளிபெட்டயாெப	செசுவதற்கும்,	சிகெலான	செள்விெட்ளக	செடடுக	

ெலநதுடரயாடித்	கதளிவு	கெறுவதற்கும்	இது	ஏதுவாெ	இருககும்.	

	 ஆண்,	கெண்	இரு	ொலினத்தவடரயும்	இடைத்துடவத்து	ந்டத்தபெடும்	ெயிற்சித்	

திட்டங்ெள்	கவற்றிெரமாெ	அடமய	சவண்டுமானால்,	 ெயிற்றுநர்	ொதுொபொன	சூழல்,		

சமாதல்ெளுககு	இ்டமளிகொத	வடெயில்,	சநர்மடறயான	விவாதங்ெளுககு	இ்டமளித்துப	

ெயிற்சிடய	ந்டத்த	உறுதி	எடுத்துக	கொள்்ள	சவண்டும்.

	 தற்கொழுதுள்்ள	 விதிமுடறெட்ள	 ெற்றி	 ஆண்ெள்	 எதிசர	 கெண்ெள்	 செள்வி	

எழுபபும்கொழுது,	அது	சில	விட்ளவுெட்ள	ஏற்ெடுத்தலாம்.	சில	தருைங்ெளில்,	அல்லது	

சில	ெடினமான	தடலபபுெள்	ெற்றி	ஒசர	ொலினத்தவர்	உள்்ள	குழுகெளில்	விவாதிபெது	

சிறநத	 ெலடனத்	 தரலாம்.	 பின்னர்	 இருவரும்	 ெலநது	 கொள்ளும்	 அமர்வில்	 இடவ	

ெற்றி	 செசலாம்.	 சூழடலயும்,	இட்டயீடடு	 ந்டவடிகடெடயயும்	 (intervention)	 கொறுத்து	

எபகொழுது	 ஆண்,	 கெண்	 இருவசராடும்	 சசர்நது	 நிெழ்ச்சிடயத்	 திட்டமி்டசவண்டும்,	

எபகொழுது	 தனிககுழுவாெ	 திட்டமி்டசவண்டும்	 என்ெது	 ெற்றிய	 கசயல்	 உத்திசயாடு	

நிெழ்ச்சிெள்	திட்டமி்டபெ்டசவண்டும்.		
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tsÇs« gUt M©fŸ bg©fS¡fhd¥ gÆ‰á¡ ifnaL V‹ 

cUth¡f¥g£LŸsJ?

	 குறிபபிட்ட	 ொலத்திற்கு,	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவ	ஆண்ெள்	 	 குழுகெளு்டனும்	 கெண்ெள்	

குழுகெளு்டனும்	தனித்தனியாெ	சவடல	கசய்தபின்,	அவர்ெட்ள	தன்னுரிடம	சமம்ொடு	

அட்டயச்	 கசய்ய	 இநத	 ெயிற்சிக	 டெசயடு	 உருவாகெபெடடுள்்ளது.	 ஒன்றாெ	 சவடல	

கசய்யும்சொது,	 அவர்ெளுட்டய	 உரிடமடய	 நிடலபெடுத்த	 சிறபபு	 ெவனம்	 எடுத்துக	

கொள்்ளபெ்டசவண்டும்.	இதற்கு	அவர்ெளுட்டய	ொபொ்ளர்ெளி்டம்	உங்ெள்	நிெழ்ச்சியின்	

சநாகெம்,	ொரைத்டதப	ெற்றி	வி்ளககிக	கூறி	அனுமதி	கெற	சவண்டியது	அவசியம்.

	 சமுதாயத்தின்	 ஒரு	 அங்ெமாெ	 வி்ளங்கும்	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவ	 ஆண்ெளுககும்	

கெண்ெளுககும்	 அவர்ெள்	 வாழ்வில்	 தாகெத்டத	 ஏற்ெடுத்தககூடிய	 சில	 குறிபபிட்ட	

விதிமுடறெட்ள,	ந்டத்டதெட்ள		பின்ெற்றக	கூடிய	ெழகெம்	இருகெககூடும்.		

	 ொலினப	 ொகுொடு,	 குழநடதத்	 திருமைம்,	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவத்தில்	 ெர்பெம்,	

ொலியல்	 வன்முடற,	 குடும்ெ	 வன்முடற	 ஆகியவற்டற	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவப	 கெண்ெள்,	

இ்ளவயதிசலசய	 எதிர்கொள்கின்றனர்.	 இ்ளம்	 கெண்	 குழநடதெ்ளாய்,	 இ்ள	

வயதில்	 திருமைம்	 கசய்துகொண்்டவர்ெ்ளாய்,	 இ்ளம்	 தாய்மார்ெ்ளாய்	 குறிபபிட்ட	

விதிமுடறெட்ளப	பின்ெற்ற	சவண்டும்,	குறிபபிட்ட	முடறயில்	ந்டநதுகொள்்ள		சவண்டும்	

என	எதிர்ொர்கெபெடுகின்றனர்.	

	 இநதப	ெயிற்சிக	டெசய்டானது	13	வயது	முதல்	18	வயது	வடர	உள்்ள,	ஆெத்டத	

எதிர்கொள்ளும்	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவபகெண்	 குழநடதெள்,	 மூன்று	 வழிெளில்	 தங்ெள்	

திறன்ெட்ள	சமம்ெடுத்திக	கொள்வதற்ொெ	உருவாகெபெடடுள்்ளது.	

	 முதலாவதாெ,	 ெல்வி	 சமம்ொடடிற்ொன	 வசதிெள்	 கிட்டகொமல்	 சொவது,	

வாழ்வாதாரத்திற்ொன	வாய்பபுெள்	மறுகெபெடுவது	சொன்ற	அடிபெட்ட	உரிடமெள்	

இல்லாதது	 குறித்தும்,	 குழநடதத்	 திருமைத்தில்	 தள்்ளபெடுதல்,	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவ	

ெர்பெம்,	 குடும்ெ	 வன்முடற	 சொன்ற	 ஆெத்துெள்	 இருபெது	 ெற்றியும்	 	 அவர்ெள்	

புரிநதுகொள்்ளவும்,	ஒபபுக	கொள்்ளவும்	உதவும்.

	 இரண்்டாவதாெ,	 வாழ்கடெத்	 துடைடய	 சதர்நகதடுத்தல்,	 வரதடசடை	

பிரச்சிடனெட்ளக	 டெயாளுதல்,	 மைபகெண்ைாய்	 எதிர்கொள்ளும்	

எதிர்ொர்பபுெட்ள	 சமாளித்தல்,	 குடும்ெ	 வன்முடறடய	 எதிர்த்தல்,	 குழநடத	

கெற்றுககொள்்ள	 உண்்டாகெபெடும்	 அழுத்தம்	 –	 இடவகயல்லாம்	 ெற்றி	 முடிவு	

எடுகெவும்,	உ்டன்ொடடுகொெ	செச்சுவார்த்டத	ந்டத்தும்	திறடன	வ்ளர்கெவும்	இநத	

ெயிற்சிக	டெசயடு	உதவுகின்றது.	
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	 மூன்றாவதாெ,	 அவர்ெளுககுள்	 நன்மதிபபு,	 மரியாடத,	 நம்பிகடெ	 ஆகியவற்டற	

ஊககுவிககும்ெடியாெ	உள்்ள	ெலநதுடரயா்டல்ெளும்,	சார்புநிடலயற்ற	அமர்வுெளும்,	

புதியவற்டறக	 ெண்்டறிவதற்ொன	 ஒசர	 த்ளமும்	 அடமய	 உதவிெரமாெ	 இருககும்.	

வ்ளரி்ளம்	 ெருவப	 கெண்ெளின்	 சமம்ெடுத்தபெட்ட	 திறன்ெள்,	 அவர்ெள்	

ஒருவருககொருவர்	ஆதரவாெ	இருகெ	உதவுகின்றது.	இது	ொதுொபொன,	ஆதரவான	

த்ளத்டத	உருவாகெ	வழிசொலுகின்றது.

	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவ	 ஆண்ெள்	 சில	 சமூெ	 விதிமுடறெட்ளப	 பின்ெற்ற	

உடெடுத்தபெடடுள்்ளனர்.	இது	அவர்ெள்	வாழ்விடனயும்	வ்ளரி்ளம்	ெருவப	கெண்ெளின்	

வாழ்விடனயும்	 ொதிககின்றது.	 இநத	 விதிமுடறெள்,	 ொலியல்	 வன்முடற,	 குழநடதத்	

திருமைம்,	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவ	 ெர்பெம்,	 குடும்ெ	 வன்முடற,	 ொலினப	 	 ொகுொடு 

ஆகியவற்டற	ஏற்ெடுத்துகின்றது.	இதனால்	வ்ளரி்ளம்	ெருவ	ஆண்ெளும்,	கெண்ெட்ளப	

சொலசவ	 எதிர்மடறயாெ	 ொதிகெபெடுகின்றனர்.	 ஆனால்,	 அடவ	 அடனத்தும்	

இநத	 சமூெத்தினால்	 ெரபெபெட்ட	 ‘ஆண்டம’	 குறித்த	 ெருத்துகெள்தான்	 என்ெது	 பிற	

விதிமுடறெள்		என்ற	சொர்டவயினால்	ெவனிகெபெ்டாமலும்,	மடறகெபெடடும்	உள்்ளன.	

	 சவடலகொெ	 சவறி்டத்துககு	 புலம்கெயரும்	 ெட்டாயத்துககு	 ஆ்ளான	 இ்ளம்	

மென்ெள்,	 இ்ள	 வயதிசலசய	 திருமைம்	 கசய்து	 கொண்்ட	 ெைவர்ெள்,	 	 இ்ளவயது	

தநடதெள்	 என்ற	 நிடலயில்	 உள்்ள	 தங்ெளின்	 வாழ்கடெச்	 சூழடல	 எதிர்கொள்வதற்கு		

தயார்ெடுத்தபெ்டவில்டல	 என்ெடத	 உைர்நது	 கொண்்டாலும்	 குறிபபிட்ட	 சில	

விதிமுடறெளுககும்,	 ந்டத்டதெளுககும்	 ெடடுபெடடு	 ந்டகெ	 சவண்டிய	 நிடலககு	

அவர்ெள்	ஆ்ளாகின்றனர்.

	 14	 –	 20	 வயதுகளில்	உள்ள	வ்ளரி்ளம்	 பருவ	ஆணகள,	 ஐந்து	அம்்சஙகளில்	 தஙகள	

திறனகள்ள	மேம்படுதத	இந்த	பயிற்சிக்	ளகமயடு	உருவாக்கபபட்டுள்ளது.

	 உ்டற்கூறு	 ொலினம்	 மற்றும்	 சமூெப	 ொலினம்	 (ஆண்-கெண்	 ொலின	

வடரயடறெளுககுள்	உள்்ள	சவறுொடு)	ெற்றி	புரிநதுகொள்்ளவும்,

	 ொலினப	 ொகுொடடிற்கு	 எதிராெப	 சொரா்ட,	 உ்டற்கூறு	 ொலினம்	 மற்றும்	

சமூெபொலினம்	ெற்றி	ஆசராககியமான,	சரியான	ெண்சைாட்டத்டத	ெட்டடமத்துக	

கொள்்ளவும்,

	 கெண்ெளுககெதிரான	ெல்சவறு	வன்முடறெள்,	அவற்றின்	தாகெம்,	மற்றும்	மீறபெட்ட	

உரிடமெட்ளப	ெற்றி	இனங்ெண்டுகொள்்ளவும்,

	 குழநடதத்	 திருமைம்	 ெற்றி	விழிபபுைர்ச்சிடய	 உருவாககி,	 குழநடதத்	 திருமைம்	

மூலம்	மீறபெடும்	உரிடமெள்,	அதன்	விட்ளவுெள்	ெற்றி	கதரிநதுகொள்்ளவும்,	
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	 திருமை	 ெநதத்தில்	 ஆண்,	 கெண்	 இருவருககும்	 உள்்ள	 சமமான	 ெங்கு	 மற்றும்,	

கொறுபபுெள்	ெற்றி	மறுவடரயடற	கசய்யவும்,

	 வன்முடறடய	எநத	வடிவில்	கசயல்ெடுத்தினாலும்	–	ொலியல்	ரீதியில்,	உ்டல்ளவில்,	

மனத்ளவில்	கசய்ெவராெசவா,	 சவடிகடெ	ொர்பெவராெசவா	எபெடி	இருநதாலும்,	

அது	ஏற்றுககொள்்ளபெ்ட	மாட்டாது	என்ெது	ெற்றி	உைரவும்,

	 சமூெத்தின்	 மிெ	 முககியமான	 உறுபபினர்ெ்ளாெப	 கெண்ெட்ள	 மதிகெவும்,	

ெருவிசலசய	ொகுொடடு்டன்	ொலினத்டத	கதரிவு	கசய்வதற்கு	எதிராெ	சொரா்டவும்,	

இந்த	பயிற்சிக்	ளகமயடு	உதவுகினறது.	

	 இநதப	 ெயிற்சிக	 டெசய்டானது,	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவத்தினரின்	 தன்னுரிடம	

சமம்ொடடுகொன	 டெசயடுெளின்	 கதாகுதியில்	 	 ஒரு	 ெகுதியாகும்.	 வாழ்கடெத்திறன்	

ெயிற்சிெள்,					வ்ளரி்ளம்	ெருவ	ஆண்ெள்/கெண்ெளுகொன		ெயிற்சிக		டெசயடுெள்,		தன்னார்வத்	

கதாண்டு	 நிறுவன	 	 ெயிற்சியா்ளர்ெள்	 மற்றும்	 முன்னணிக	 ெ்ளபெணியா்ளர்ெளுகொன	

ெயிற்சிக	டெசயடுெள்,	சமலும்	மதத்	தடலவர்ெள்,	ெஞசாயத்து	உறுபபினர்ெள்,	குழநடதத்	

திருமைத்	தடுபபு	அதிொரிெள்,	ொவல்	துடறயினர்,	கெற்சறார்ெள்	சொன்ற	ெங்ொ்ளர்ெள்	

ெ்ளத்தில்	 உள்்ள	 சவால்ெட்ள	 எதிர்கொள்வதற்ொன	 உத்திெட்ளக	 கூறும்	 டெசயடுெள்	

உள்ளிட்ட	 	 ெல்சவறு	 டெசயடுெள்	 இநத	 "இ்ளந்்தனறல்	 	 கருததுப	 ்பட்்டகததில்" 

அ்டங்கியுள்்ளன.	

tsÇs« gUt M©fŸ, bg©fS¡F¥ gÆ‰á¡ ifna£oid 

cUth¡F«bghGJ vªj¡ fhuÂfŸ fU¤âš bfhŸs¥g£ld?

	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவப	 கெண்ெள்	 மற்றும்	 ஆண்ெளின்	 பிரச்சிடனெட்ளயும்,	

திறன்	 சமம்ொடடுத்	 சதடவெட்ளயும்	 ெண்்டறிய,	 பிசரக	 த்ரு	 (Break	 through)	 மற்றும்	 

யுனிகசஃப	 (UNICEF)	 நிறுவனங்ெ்ளால்	 ெல	 ஆய்வுெளுககு	 நிதியுதவி	 அளிகெபெட்டது.	

இநத	 ஆய்வறிகடெெளின்	 சாராம்சங்ெள்	 யுனிகசஃப	 மற்றும்	 பிசரக	 த்ரு	 

வல்லுனர்ெளு்டன்	விரிவாெ	விவாதிகெபெடடு	உறுதிபெடுத்தபெடடுள்்ளன.

	 வ்ளரி்ளம்	 பருவப	 ்பணகள	 ேற்றும்	 ஆணகள	 ்சம்பந்தபபட்்ட,	 கீழக்காணும்	

முக்கியோன	 பிரச்சிளனகளும்	 திறன	 வ்ளர்பபுத	 மதளவகளும்,	 பயிற்சிக்	 கட்்டகஙகள்ள	

உருவாக்கும்மபாது	கருததில்	்காள்ளபபட்்டன.

bg© FHªijfŸ

	 13	–	18	வயதிற்குடெட்ட,	கிராமபபுறங்ெளிலும்	சிறு	நெரங்ெளிலும்		உள்்ள	வ்ளரி்ளம்	

ெருவப	 கெண்ெள்தான்	 இ்ளவயதுத்	 திருமைம்,	 குடும்ெ	 வன்முடற,	 உைர்வு	

ரீதியாெவும்	 ொலியல்	 ரீதியாெவும்	 சமாசமாெ	 ந்டத்தபெடுதல்,	 ஆசராககியம்	

சம்ெநதபெட்ட	 பிரச்சிடனெள்,	 சமாசமான	 கொரு்ளாதார	 சிகெல்	 ஆகியவற்டற	

அதிெமாெ	எதிர்கொள்கின்றனர்.
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	 குடறநத	 அ்ளவு	 ெல்வி	 வாய்பபுெளும்,	 வாழ்வாதார	 வாய்பபுெளும்	 உள்்ள	

இ்டங்ெளில்தான்	இவர்ெள்	வசிககின்றனர்.

	 ெல்வி,	 வாழ்வாதாரம்,	 வாழ்கடெத்	 துடைடயத்	 சதர்நகதடுத்தல்,	 குழநடதெள்	

கெற்றுககொள்ளுதல்,	 குடும்ெச்	 கசலவுெட்ள	 நிர்வகித்தல்	 முதலியடவ	 ெற்றி	

முடிகவடுகெ	குடறநத	அ்ளசவ	திறனும்	அதிொரமும்		உள்்ளவர்ெ்ளாெ	இருககின்றனர்.

	 ெடழய	 ெழகெவழகெங்ெ்ளான	 குழநடதத்	 திருமைம்,	 வரதடசடை,	 ொலினப	

ொகுொடு	ஆகியவற்றிற்கு	உடெடுத்தபெடுகின்றனர்.

	 மெள்,	மைபகெண்,	மடனவி	மற்றும்	தாய்	என்ற	ொத்திர	வடரயடறெளில்	சமூெம்	

விரும்புகிறெடி	ந்டநதுகொள்்ள	எதிர்ொர்கெபெடுகிறார்ெள்.

	 இநதப	கெண்ெளி்டம்	சுயமதிபபு,	சுயமரியாடத,	தன்னம்பிகடெ	ஆகியடவ	மிெவும்	

குடறவாெசவ	இருககின்றன.

	 உ்டன்ொடு	ொண்ெதற்ொெ	வாதாடும்	செச்சுவார்த்டதத்	திறன்	இநதப	கெண்ெளி்டம்	

மிெவும்	குடறவாெசவ	உள்்ளது.

M© FHªijfŸ

	 14-20	வயதிற்குடெட்ட	வ்ளரி்ளம்	ெருவ	ஆண்ெள்,	தங்ெட்ள	ஆண்	என்று	நிரூபிககும்	

அழுத்தத்திற்கு	 உடெடுத்தபெடுகின்றனர்.	 இநத	 அழுத்தத்தினால்,	 கெண்ெள்,	 வ்ளரி்ளம்	

ெருவ	 கெண்ெள்	 மற்றும்	 சமுதாய	 அடுககில்	 ெலவீனமாெ	 உள்்ள	 மகெளுககு	 எதிராெ	

வன்முடறயு்டன்	மூர்கெத்தனமாெ	ந்டநதுகொள்கின்றார்ெள்.

	 குடும்ெ	 வன்முடற,	 ொலியல்	 வன்முடற	 மற்றும்	 துன்புறுத்தல்	 உள்்ள	 சூழலில் 

வ்ளர்நத	 	 ஆண்	 குழநடதெள்	 இத்தடெய	 பிரச்சிடனெளுககுப	 ெழகெபெடடு	

இருபெதால்	 இடவ	 ெற்றி	 அகெடறயில்லாத	 மசனாெவத்தில்	 இருககிறார்ெள்.	

இத்தடெய	வ்ளரி்ளம்	ெருவ	ஆண்ெள்	மீது	இத்திட்டம்	ெவனம்	கொள்கிறது.

	 இவர்ெள்	 கிராமபபுறங்ெள்,	 சிறு	 நெரங்ெளில்	 கெரும்ொன்டமயாெவும்	 மற்ற	

இ்டங்ெளில்	சிறிய	அ்ளவிலும்	இருககின்றனர்.

	 கெண்	குழநடதத்ெளுககு	ெல்வி	வாய்பபுெளும்	வாழ்வாதார	வாய்பபுெளும்	குடறவாெ	

உள்்ள	ெகுதிெளிசலசய	இவர்ெளும்	வசிககின்றனர்.

	 ொலினம்	 மற்றும்	 ஆண்	 கெண்	 ொலின	 வடரயடறெள்	 ெற்றிய	 இவர்ெ்ளது	

எண்ைமானது,	ஒரு	சார்ொெசவ,	கெண்	குழநடதெள்	மற்றும்	கெண்ெளுககு	எதிரான	

ொலினப	ொகுொடு	நிடறநததாெசவ	இருககின்றது.
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	 இதனால்	 இவர்ெளும்	 ெடழய	 ெழகெவழகெங்ெ்ளான	 குழநடதத்	 திருமைம்,	

வரதடசடை,	 ெருவிசலசய	 ொகுொடடு்டன்	 ொலினத்	 கதரிவு	 ஆகியவற்றிற்கு	

உடெடுத்தபெடுகின்றனர்.	 மென்,	 மைமென்,	 ெைவன்,	 அபொ	 சொன்ற	 

ொத்திரங்ெளில்	 சமூெ	 எதிர்ொர்பபுெளுககு	 உடெடடு	 ந்டகெ	 சவண்டியவர்ெ்ளாெ	

இருககிறார்ெள்.

ïªj¥ gÆ‰á¡ ifna£il cUth¡f tsÇs« gUt M©fŸ, bg©fS¡F 

vªjÉj âw‹ ts®¥ò¤ njitfŸ K¡»a« vd¡ f©l¿a¥g£ld?

	 ெ்ள	அ்ளவில்	அமலாகெபெட்ட	திட்டங்ெள்	தநத	அனுெவத்தின்	அடிபெட்டயிலும்,	

ெல்சவறு	 ஆராய்ச்சிெளின்	 அடிபெட்டயிலும்,	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவ	 ஆண்ெளுககும்	

கெண்ெளுககும்	எநத	விதமான	திறன்	சமம்ொடுெள்	சதடவ	என்ெது	ெண்்டறியபெட்டன.	

ொலினப	ொகுொடு	மற்றும்	வன்முடறககு	எதிராெ	சொரா்ட,	வ்ளரி்ளம்	ெருவ	ஆண்ெள்	

கெண்ெளுககு	 சதடவயான	 முககியமான	 திறன்	 சமம்ொடுெள்	 	 கீழ்ொண்ெனவாறு	

வடெபெடுத்தபெடடுள்்ளன.

• ொலின	வன்முடற	மற்றும்	ொலினப	ொகுொடு	ெற்றி	புரிநதுகொள்ளுதல்.

• ொலியல்	ரீதியாெ	சமாசமாெ	ந்டத்தபெடுவடதத்	தடுத்தல்.

• திருமைத்தின்	அர்த்தத்டதப	ெற்றி	புரிநதுகொள்ளுதல்.

• கெண்	குழநடதெளுககு	நன்கு	மதிபெளித்தல்.

• முடிகவடுககும்	திறன்	மற்றும்	உ்டன்ொடடுகொன	செச்சுவார்த்டதத்	திறன்	

ெற்றி	ெண்்டறிதல்.

bg© FHªijfŸ :

• ொலினம்	மற்றும்	ொலினப	ொகுொடு	ெற்றி	அலசுதல்.

• கெண்ெளுககெதிரான	 ெலவடெயான	 வன்முடறெள்,	 அவற்றின்	 தாகெம்	

மற்றும்	உரிடம	மீறல்ெட்ளக	ெண்்டறிதல்.

• குழநடதத்	திருமைம்	ஒரு	மனித	உரிடம	மீறல்	என்ெடத	இனங்ொணுதல்.

• ஆசராககியமான	 மைவாழ்வில்	 ஆண்,	 கெண்	 இருவரின்	 கொறுபபும்,	

ொத்திரமும்	என்ன	என்ெடத	மறுவடரயடற	கசய்தல்.

• ொலினம்	சார்நத	வன்முடறடய	ஒழித்தல்.

• கெண்	குழநடதெளுககு	நன்கு	மதிபெளித்தல்.

M© FHªijfŸ :
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	 அமர்வுெள்,	 	வ்ளரி்ளம்	ெருவ	ஆண்ெள்	மற்றும்	கெண்ெளின்	வாழ்டவ	ஆராய்நது	
எதிர்ொலத்தில்	 அவர்ெள்	 எதிர்கொள்்ளககூடிய	 பிரச்சிடனெட்ளயும்	 முன்னசர	
கதரிவிககின்றன.	 கூடடுமுயற்சி	 மற்றும்	 தன்னம்பிகடெயு்டன்	 இநத	 சவால்ெட்ள	 
வ்ளரி்ளம்	ெருவப	கெண்ெள்	எபெடி	எதிர்கொள்வது	என்ற	வழிெட்ளயும்	ெண்்டறிகின்றன.

tsÇs« gUt¥ bg©fŸ k‰W« M©fS¡F tH§f¥gL« gÆ‰áÆ‹ fhy 

msî«, gÆ‰á mË¡F« Kiwí« v‹d?

	 ெத்து	 அமர்வுெளில்,	 10	 மணி	 சநரத்தில்,	 திறன்	 வ்ளர்பபுத்	 சதடவெட்ள	
வழங்கும்ெடியாெ	இநதக	டெசயடு	தயாரிகெபெடடுள்்ளது.		20	–	25	எண்ணிகடெயிலான	
கெண்ெள்,	ஆண்ெள்	 கொண்்ட	 சிறு	குழுகெளுககு	 ஏற்றவாறு,	முடறசாரா	 வகுபபுெளில்	
ெயிற்றுநர்ெ்ளால்	 ந்டத்தபெடும்	 வடெயில்	 இநத	 அமர்வுெள்	 அடமநதுள்்ளன.	 இநத	
அமர்வுெள்	 ஆண்ெளும்	 கெண்ெளும்	 ெங்செற்பு	 முடறயில்	 ெயிற்சி	 கெறும்	 வடெயில்	
அடமகெபெடடுள்்ளன.	 மாதிரி	 சம்ெவங்ெட்ள	விவாதித்தல்,	 குழு	 ெலநதுடரயா்டல்ெள்,	
சிநதடனத்	 தூண்்டல்,	 குழுகெ்ளாெ	 ெகிர்தல்,	 ெங்செற்று	 நடித்தல்	 சொன்ற	 முடறெள்	
ெயன்ெடுத்தபெடடுள்்ளன.	

	 ொலினம்	 சார்நத	 வன்முடறெள்	 மற்றும்	 குழநடதத்	 திருமைம்	 கதா்டர்ொன	
இட்டயீடடு	 ந்டவடிகடெெளில்	 (intervention)	 ஊகெமாெ	 கசயல்ெட்ட,	 கவவசவறு	
ெகுதிெளில்	 உள்்ள	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவத்தினரின்	 பிரச்சிடனெட்ள	 நன்ெறிநத,	 உள்ளூர்	
தன்னார்வத்	 கதாண்டு	 நிறுவனங்ெட்ளச்	 சார்நத	 ெயிற்சியா்ளர்ெள்	 இநத	 அமர்வுெளில்	
ெயிற்றுநர்ெ்ளாெ	கசயல்ெடுவார்ெள்	என்று	எதிர்ொர்கெபெடுகிறது.

வ்ளரி்ளம்	ெருவப	கெண்ெள்	ஆண்ெளுகொன	ெயிற்சிக	டெசயடடின்	கீழ்	இநத	அமர்வுெள்	
எவவாறு	ந்டத்தபெடும்?

tsÇs« gUt¥ bg©fŸ M©fS¡fhd gÆ‰á mk®îfŸ v›thW 

el¤j¥gl Koí«.

• திட்டமி்டபெடடுள்்ள	 அமர்வுெளின்	 அடிபெட்டயில்	 ந்டத்தசவண்டிய	 அமர்டவத்	
சதர்நகதடுத்துக	கொள்்ள	சவண்டும்.

• அமர்வுத்	 திட்டத்டத	 ெவனமாெப	 ெடித்து,	 சதடவயான	 கொருடெட்ளக	
குறித்துகொண்டு,	 அமர்வுெட்ள	 ந்டத்த	 எவவாறு	 தயார்	 கசய்துகொள்்ள	 சவண்டும்	 
என்று	 குறித்துக	 கொள்்ள	 சவண்டும்.	 இடைபபில்	 கொடுகெபெடடுள்்ள	
ெயிற்சியா்ளருகொன	டெபபிரதிெட்ள	நெகலடுபெது,	ெயிற்றுநருகொன	குறிபபுெட்ள	
புரிநதுகொள்வது,	உள்ளூர்	தெவல்ெள்	ெற்றி	அறிநதிருபெது,	குழு	கசயல்ொடுெளுகொன	
சவறு	 ெருத்துகெட்ளச்	 சசெரிபெது	 சொன்ற	 தயாரிபபுெட்ள	 முன்கூடடிசய	 கசய்ய	
சவண்டும்.
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• அடுத்து,	 ெற்றலின்	சநாகெம்,	கசயல்ெடுத்தும்	விதம்,	முககியமான	ெலநதுடரயா்டல்	
குறிபபுெள்,	 ெயிற்றுநர்ெளுகொன	 குறிபபுெள்,	 அடனத்டதயும்	 நன்றாெப	 ெடித்து,	
நன்றாெப	புரிநதுகொண்்டடத	உறுதிபெடுத்திககொள்்ள	சவண்டும்.	இநதக	டெசயடு	
ஒரு	 வழிொடடிசய.	 கிட்டககும்	 சநரத்திற்செற்ெ,	 ெற்றுககொள்ெவரின்	 தன்டமககு	
ஏற்ெ,	மாறும்	ெயிற்சி	சூழலுகசெற்ெ	டெசயடடிடன	மாற்றிககொள்்ளலாம்	என்ெடத	
நிடனவில்	டவத்துககொள்்ள	சவண்டும்.

• ெயிற்சியின்	 வழிமுடறெட்ளப	 ெற்றி	 சிறு	 குறிபபு	 ஒன்டற	 டவத்துககொள்்ள	 
சவண்டும்.	 இது	 அமர்வுெட்ள	 ந்டத்தும்சொது,	 ெலநதுடரயா்டல்	 கசய்வதற்ொன	
குறிபபுெட்ளத்	தர	உதவும்.

• வ்ளரி்ளம்	ெருவப	கெண்ெளுககு	அமர்வு	 ந்டத்தும்சொது	ெடிபசொர்	டெபபிரதிெள்,	
குழு	 கசயல்ொடடுப	 கொருடெள்,	 சிறிய	 ெயிற்சிக	 குறிபபு	 ஆகியவற்டறக	 டெயில்	
டவத்திருகெ	சவண்டும்.
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f£lf« - 1

r_f¥ ghÈd« k‰W« 

ghÈd¥ ghFghLfŸ 

g‰¿ òÇªJ bfhŸSjš
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mk®î - 1
xnu khâÇahd ghÈd¥ gh¤âu tiuaiwfŸ

(Gender Stereotyping)

f‰wÈ‹ neh¡f«  :

• இநத	அமர்வின்	இறுதியில்	நம்	சமூெத்தில்	ஆண்	கெண்ெளின்	ொத்திர	வடரயடறெளும்,	
கொறுபபுெளும்	 என்னவாெ	 இருகெ	 சவண்டும்	 என்று	 சமூெம்	 எதிர்ொர்ககிறது	
என்ெடத	ெங்செற்ொ்ளர்ெள்	புரிநதுகொள்வார்ெள்.

• சமூெத்தின்	 ‘விதிெளும்’	 ,	 ‘எதிர்ொர்பபுெளும்’	 ஒசர	 மாதிரியான	 ொலினப	 ொத்திர	
வடரயடறெட்ள	 எவவாறு	 தீர்மானிககின்றன	 என்ெடத	 ெங்செற்ொ்ளர்ெள்	
அட்டயா்ளம்	ெண்டுகொள்வார்ெள்.

neu«  :		40	நிமி்டங்ெள்	

njitahd bghU£fŸ : சார்ட	தாள்ெள்,	மார்கெர்	செனாகெள்

brašgL¤J« Éj« : 

• ெயிற்றுநர்,	ெங்செற்ொ்ளர்ெட்ள	ஒரு	கெரிய	வட்டத்தில்	நிற்ெச்	கசால்லசவண்டும்.

• ெயிற்றுநர்,	 ஒரு	 அடட்டபகெடடியில்	 ெங்செற்ொ்ளர்ெளின்	 எண்ணிகடெககு	 ஏற்ெ	
துண்டுச்	சீடடுெட்ளச்	சுருடடி	சொடடிருகெ	சவண்டும்.	(அநதத்	துண்டுச்	சீடடுெளில்,	
நாய்,	பூடன,	குயில்,	மயில்,	ஆடு,	மாடு,	சசவல்,	சிங்ெம்,		ொகொ	சொன்ற	விலங்குெள்,	
ெறடவெளின்	 சபதங்ெட்ளப	 ெங்செற்ொ்ளர்ெள்	 புரிநதுகொள்ளும்	வடெயில்	 சமசல		
உள்்ளடவெளின்	கெயர்ெட்ள	இரண்டு	இரண்டு	சீடடுெளில்	எழுதிச்	சுருடடி	அடட்டப	
கெடடியில்	சொடடிருகெ	சவண்டும்).

• ெங்செற்ொ்ளர்ெள்	அடனவரும்	ஆளுககொரு	சீடட்ட	எடுககும்ெடி	கூற	சவண்டும்.	

• ெங்செற்ொ்ளர்ெள்	ஒருவருககொருவர்	செசிககொள்்ளாமல்	துண்டுச்	சீடடில்	கூறியுள்்ள	
கொருள்,	 விலங்கு,	 ெறடவெளின்	 சபதங்ெட்ள	 ஒலி	 எழுபபிககொண்ச்ட,	 அசத	
சபதங்ெட்ள	 எழுபபிககொண்டிருககும்	 ெங்செற்ொ்ளசராடு	 ச�ாடி	 சசர	 சவண்டும்.	
ஒலிடய	டவத்துதான்	ச�ாடிடயக	ெண்டுபிடிகெ	சவண்டும்	என்று	கூற	சவண்டும்.

• ச�ாடி	 சசர்நத	 ெங்செற்ொ்ளர்ெட்ள	 ஒருவருககொருவர்	 அறிமுெம்	 கசய்துகொள்்ளச்	
கசால்லலாம்.	

• ெங்செற்ொ்ளர்ெளுட்டய	 கெயர்,	 பிடித்த	 உைவு,	 தங்ெள்	 குடும்ெத்தில்	 உள்்ள	
ஆண்ெளி்டம்	 (குழநடதெள்,	 கெரியவர்ெள்)	 தனககுப	 பிடித்த	 குைங்ெள்	 எது	
என்றும்,	 	 தங்ெள்	 குடும்ெத்தில்	 உள்்ள	 கெண்ெளி்டம்	 (குழநடதெள்,	 கெரியவர்ெள்)	
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தனககுப	 பிடித்த	 குைங்ெள்	 ஆகியவற்டறபெற்றி	 அறிமுெத்தில்	 ஒருவருககொருவர்	
செசிககொள்ளும்ெடி	கூறசவண்டும்.

• பின்னர்	 ெங்செற்ொ்ளர்ெள்	 ஒவகவாருவராெ	 தங்ெள்	 ச�ாடிடய	 கொது	 அமர்வில்	
அறிமுெம்	கசய்துடவகெச்	கசால்லசவண்டும்.

அவவாறு	 ெங்செற்ொ்ளர்ெள்	 ஆண்,	 கெண்	 குைநலன்ெட்ளப	 ெற்றிக	 கூறும்சொது	
ெயிற்றுநர்,	ெரும்ெலடெயில்	கீழ்கொண்ெனவாறு	எழுதிககொண்ச்ட	சொெ	சவண்டும்.

ஆண்	குழநடதெள்	மற்றும்	ஆண்ெளி்டம்	

விரும்ெபெடும்	குைநலன்ெள்

	(உதாரைம்)

கெண்	குழநடதெள்	மற்றும்	கெண்ெளி்டம்	

விரும்ெபெடும்	குை	நலன்ெள்	

(உதாரைம்)

ெடின	உடழபபு அகெடற	எடுத்து	ெவனித்துக	கொள்ளுதல்

டதரியம் நன்றாெச்	சடமத்தல்

• அடனவரும்	 ெகிர்நத	 பிறகு,	பயிற்சித	 தாள	 -	 1	இல்	 	 உள்்ள	 செள்விெட்ளக	 செடடு	
ெங்செற்ொ்ளர்ெளி்டம்	 கொது	 அமர்வில்	 ெலநதுடரயா்ட	 சவண்டும்.	 அவர்ெளி்டம்	
கெறபெட்ட	ெதில்ெச்ளாடு	ெருத்துத்தாளில்	உள்்ள	ெருத்துகெட்ளயும்	கதாகுத்துககூறி	
அமர்டவ	முடிகெ	சவண்டும்.

• இநதப	 ெகிர்வில்	இருநது	 	 உங்ெ்ளால்	 	ஆண்,கெண்	குைநலன்	 ெற்றி	 	 ஏதாவது	
உைர	முடிகிறதா?

• ஆண்	 குழநடதெளும்,	 கெண்	 குழநடதெளும்	 இநதக	 குறிபபிட்ட	 தனி	
குைநலன்ெட்ளக	கொண்டிருககின்றனர்	என்று	ஏன்	நாம்	நிடனககிசறாம்?

• சமற்கூறிய	குைநலன்ெள்	அடனத்தும்	ஆண்,	கெண்	இருவரி்டமும்	இருகெககூடும்	
என்று	நிடனககிறீர்ெ்ளா?

• இநத	 ஒசர	 மாதிரியான	 ொலின	 வடரயடறெ்ளால்	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவ	ஆண்ெளும்	
மற்ற	ஆண்ெளும்	சநதிகெககூடிய	அழுத்தம்	என்ன?

• இநத	ஒசர	மாதிரியான	ொலின	வடரயடறெ்ளால்	வ்ளரி்ளம்	ெருவப	கெண்ெளும்	
மற்ற	கெண்ெளும்	சநதிகெககூடிய	அழுத்தம்	என்ன?

• இநத	ஒசர	மாதிரியான	ொலின	வடரயடறெள்	வ்ளரி்ளம்	ெருவ	ஆண்ெள்	மற்றும்	
பிற	ஆண்ெள்	 மீதும்	வ்ளரி்ளம்	 ெருவப	 கெண்ெள்	 மற்றும்	பிற	 கெண்ெள்	 மீதும்	
ஏற்ெடுத்தும்	தாகெம்	என்னவாெ	இருககும்?

gÆ‰á¤ jhŸ - 1      
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fU¤J¤ jhŸ

xnu khâÇahd ghÈd¥ gh¤âu tiuaiwfŸ    

	 சிறுவயதில்	இருநசத	நம்	குடும்ெத்திலிருநதும்,	 	 நாம்	வாழும்	சமூெத்திலிருநதும்	
சில	நம்பிகடெெட்ள	நாம்	கெறுகிசறாம்.	ச்டங்குெள்,	ெழகெவழகெங்ெள்	மடடுமன்றி	இநத	
நம்பிகடெெள்	சார்நது,	மனிதர்ெளின்	குைங்ெள்	ெற்றியும்	சில	மதிபபீடுெட்ள	குடும்ெமும்	
சமூெமும்	 நமககுள்	விடதககின்றன.	இபெடி	மனிதர்ெள்	ஒருவிதமான	வடரயடறககுள்	
உடெடுத்தபெடுவடதத்தான்	('Stereotyping')	என்ற	வார்த்டதயால்	குறிபபிடுகிசறாம்	.	

	 குழநடத	 பிறநததிலிருநது	 ஆண்,	 கெண்	 என்று	 ொலினப	 ொகுொடடு	
வடரயடறெளு்டசனசய	 நாம்	 வ்ளர்கெபெடுகிசறாம்.	 இடவ	 நமககுள்	 நம்டம	
அறியாமசலசய	விடதகெபெடுகிறது.	

xnu khâÇahd ghÈd tiuaiw v¥go  ÃWt¥gL»wJ?  

இது	நான்கு	வழிெளில்	ந்டககிறது		-	குடும்ெம்,		ஊ்டெங்ெள்,	ெல்வி,	ஒத்த	குழுகெள்.

	 கொதுவாெ	இநத	ஒசரமாதிரியான	வடரயடறெளுகொன	விதிமுடறெள்	முதலில்	
குடும்ெத்தில்தான்		கதா்டங்குகிறது.	குடும்ெம்,	தான்	சார்நத	உள்ளூர்	ெலாச்சாரம்	மற்றும்	
ெழகெவழகெங்ெட்ளத்	 தனகொன	 சமூெ	 விதியாெ	 எடுத்துககொள்கிறது.	 குடும்ெம்	
தான்சார்நத	சமூெத்தில்	அங்கீெரிகெபெ்ட	சவண்டும்	என்ெதற்ொெ	சமூெம்	எதிர்ொர்ககின்ற	
ஒசர	 மாதிரியான	 ொலின	 வடரயடறெட்ள	 வ்ளரும்	 குழநடதயின்	 சமல்	 சுமத்துகிறது.	
உட்ட,	 அவர்ெள்	 விட்ளயாடும்	 கொம்டமெள்,	 அவர்ெள்	 கவளிபெடுத்த	 சவண்டிய	
உைர்ச்சி,	யாரி்டம்	எபெடி	ந்டநது	கொள்்ள	சவண்டும்	என்று	அடிகெடி	வடரயடறெட்ள	
நிடனவூடடி	மறுஉறுதி	கசய்து	கொண்ச்ட	இருககிறது.			

	 சிறுவயதில்	 இருநசத,	 	 ஆண்	 குழநடதெட்ளயும்	 	 கெண்	 குழநடதெட்ளயும்	
கவவசவறுவிதமாெ	 வ்ளர்ககிசறாம்.	 	 கெண்	 ொதுொகெபெ்ட	 சவண்டியவள்	 என்று	
நிடனககிசறாம்:	 ஆண்ெள்	 என்றால்	 வீரம்,	 டதரியம்,	 எடதயும்	 சமாளிபெவர்ெ்ளாெ	
இருகெ	 சவண்டும்	 என்று	 நிடனககிசறாம்.	 கெண்ெள்	 என்றால்	 அடமதியானவர்ெள்,	
மற்றவர்ெள்	சமல்	அன்ொெ	அகெடறயாெ	இருபொர்ெள்	என்று	கசால்வது	முழுடமயாெ	
சரியா?	ஆண்ெளில்	ெரிவு	ொசத்சதாடு	இருபெவர்ெள்	இல்டலயா?		கெண்ெளில்	எடதயும்	
சமாளிககும்	ஆற்றல்	உள்்ளவர்ெள்	இல்டலயா?

	 ஆசிரியர்ெள்	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவப	 கெண்ெட்ளயும்	 ஆண்ெட்ளயும்	 ொராடடுவதிலும்	
ஒழுங்குெடுத்துவதிலும்	 கவவசவறுவிதமான	 அணுகுமுடறெட்ளசய	 டெயாளுகிறார்ெள்,		
ஆண்ெளி்டம்,	 ெடிச்சு	 கெரிய	 ஆ்ளாெ	 வரசவண்டும்	 	 என்று	 கூறும்	 அசத	 ஆசிரியர்	 
கெண்ெளி்டம்	நல்ல	மதிபகெண்ெள்	எடுத்ததற்கு	ொராடடுகிறார்ெள்	ஆனால்;	கெண்ெளின்	
இலககுெட்ள	 தூண்டுவதில்டல.	 திடடினால்	 அழுவார்ெள்	 என்று	 கெண்ெட்ள	 அதிெம்	
ஆசிரியர்ெள்	சொவபெடுதில்டல.		ஆனால்	தங்ெட்ள	அடிபெதாெ	ெள்ளிச்	சிறுவர்ெள்	புொர்	
கசய்கிறார்ெள்.
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	 பிறகு	 அவர்ெளுட்டய	 நண்ெர்	 குழுகெள்	 இவற்டற	 	 மறுஉறுதி	 கசய்கின்றனர்.  
"நீ	 ஆம்ப்ள்டா	 எபபடி	 மவணடுோனாலும்	 இருக்கலாம்"	 என்றும்,	 "நீ	 ்பாணணு	
அ்டக்க்வாடுக்கோக	இரு"	என்றும்	நிடனவுறுத்திககொண்ச்ட	இருககிறார்ெள்.			

	 	 நம்முட்டய	 கதாடலகொடசி,	 சினிமாவில்,	 ெத்திரிடெெளில்,	 ஆண்ெட்ள	
வலிடமயானவர்ெ்ளாெ,	 அதிொரம்	 கசலுத்துெவர்ெ்ளாெ,	 உறுதியானவர்ெ்ளாெ	 இருகெ	
சவண்டும்	 என்றும்	 சித்தரிககிறது.	 கெண்ெக்ளன்றால்	 அடமதியாெ	 	 மற்றவர்ெட்ளப	
ெராமரிபெவர்ெ்ளாெவும்	 எதற்கும்	 மறுசெச்சு	 செசாதவர்ெ்ளாெவும்	 இருகெசவண்டும்	
என்று	சித்தரிககின்றன	.	

M© v‹whš ï¥go¤jh‹ ïU¡f nt©L« bg© v‹whš ï¥go¤jh‹ 

ïU¡f nt©L« v‹w xnu khâÇahd gh¤âu tiuaiwfËdhš tu¡Toa 

Mg¤JfŸ v‹d?

	 இபெடியான	ஒசர	மாதிரியான	வடரயடறெட்ள	நம்பும்சொது	நமககுள்	ெல	விஷயங்ெள்	

ெற்றிய	முன்தீர்மானங்ெள்	சதான்றிவிடுகின்றன.	

	 சிறுவயதில்	 இருநசத	 இநத	 வடரயடறெட்ள	 ஆணும்	 கெண்ணும்	 நம்ெ	 ஆரம்பித்து	

விடுகிறார்ெள்,	 இது	 தன்டனப	 ெற்றிய	 சுயமதிபபீடடிலும்	 உறவுெட்ளக	 ெட்டடமபெதிலும்		

ெடிபபு,	 சவடல,	 குடும்ெம்	 	 ெற்றிய	 ெனவுெட்ள	 வ்ளர்த்துக	 கொள்வதிலும்	 தாகெத்டத	

ஏற்ெடுத்துகிறது.	

	 சின்னஞசிறு	 வயதிலிருநசத	 ொலின	 வடரயடறெச்ளாடு	 குழநடதெட்ள	

வ்ளர்ககும்சொது,	ஆண்ெளுககு	ெரிடவக	ெற்றுக	கொடுபெதில்டல,	கெண்ெளுககு	டதரியத்டதக		

ெற்றுககொடுபெதில்டல	 இநத	 மாதிரியான	 வடரயடறெ்ளால்	 கெண்ெள்	 கவளியுலெத்தில்	

ந்டமாடும்சொது	 ஏதாவது	 	 பிரச்சிடன	வநதாலும்	அடத	 எதிர்கொள்வதற்கு	 தயங்குகிறார்ெள்,		

ெயநது	 ஒதுங்கி	 சொகிறார்ெச்ள	 தவிர	 எதிர்த்து	 நிற்ெதில்டல.	 	 இசதசொல்	 ஆண்ெளும்	 எது	

சவண்டுமானாலும்	கசய்யலாம்	என்ற	வடரயடறபெடி	வ்ளர்நதிருபெதால்,			சாடலயில்	சொகும்	

கெண்டைக	 கிண்்டல்	 கசய்யும்சொது	 அது	 ெற்றி	 அவர்ெளுககுள்,	 கவடெசமா	 அவமான	

உைர்சவா	வருவதில்டல.		இவவாறு	ஆண்ெட்ளயும்	கெண்ெட்ளயும்	இபெடி	ஒசர	மாதிரியாெ	

ொலின	 	 வடரயடறபெடுத்துவது	 இரண்டு	 செருட்டய	 ஒடடுகமாத்தமான	 வ்ளர்ச்சிடயயும்	 

திறன்	சமம்ொடட்டயும்,		அவர்ெளுககுள்ச்ள	இருகெ	சவண்டிய	ஆசராககியமான	உறவுெட்ளயும்	

ொதிககிறது.

	 இநத		ஒசர	மாதிரியான	ொலின	வடரயடறெள்தான்	இன்று	வ்ளரி்ளம்	ெருவப	கெண்ெள்	

எதிர்கொள்்ளக	கூடிய	ெல	பிரச்சிடனெளுககும்	ொரைமாகிறது.	

	 இநதப	 ெயிற்சிக	 டெசய்டானது	 குழநடதத்	 திருமைம்,	 குடும்ெ	 வன்முடற,	 ொலியல்	

வன்முடற	சொன்ற	ெல	கதா்டர்புட்டய	பிரச்சிடனெள்	ெற்றிப	செசுவதற்குப		ெயிற்சி	அளிககிறது.

	 இவற்டறத்	 கதரிநது	 கொள்வது	 என்ெது	 ஒரு	 ஆரம்ெசம.	 மனிதர்ெ்ளாகிய	 நம்மி்டம்	

இநத	குைநலன்ெள்	இருககும்	என்ெடதயும்,	சதடவபெட்டால்	அது	கவளிபெடும்	என்ெடதப	

ெற்றியும்	விழிபபுைர்சவாடு	இருகெசவண்டும்.
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mk®î - 2
e«Kila thœÉš ghÈd« k‰W« r_f¥ ghÈd¤jhš 

V‰gL« jh¡f¤ij¡ f©l¿jš

f‰wÈ‹ neh¡f« :

• இநத	 அமர்வின்	 இறுதியில்	 ெங்செற்ொ்ளர்ெள்	 உ்டற்கூறு	 ொலினம்	 மற்றும்	 சமூெப	
ொலினத்திற்கும்	இட்டசய	உள்்ள	சவறுொடட்டப	புரிநது	கொள்வார்ெள்.

• சமுதாயம்	ஆண்ெளுககும்	கெண்ெளுககும்	ெட்டடமத்துள்்ள	ொத்திர	வடரயடறெட்ள	
ஆராய்நது,	 இத்தடெய	 ொத்திர	 வடரயடறெளும்,	 கொறுபபுெளும்	 அவர்ெளின்	
முடிகவடுககும்	திறடனக	குடறபெசதாடு	வ்ளர்ச்சிகொன	குடறநத	ஆதாரங்ெட்ளசய	
தருகிறது	என்ெடத		ெங்செற்ொ்ளர்ெள்	அறிநது	கொள்வார்ெள்.

neu« : 40	நிமி்டங்ெள்

njitahd bghU£fŸ :  சார்ட	தாள்ெள்,	மார்கெர்	செனாகெள்	

brašgL¤J« Éj« : 

• அேர்வு	 -	 1இல்	 நாம்	 ெலநதுடரயாடிய	 	 ெருத்துகெட்ள	 நிடனவில்	 கொள்்ளச்	
கசால்லசவண்டும்.

• ஒசர	 மாதிரியான	 ொலின	 வடரயடறெட்ள	 ஒடடி,	 ொலினம்	 மற்றும்	 சமூெப	
ொலினத்டதப	புரிநது	கொள்வதுதான்	இநத	அமர்வின்	சநாகெம்	என்று	கூறி	அமர்டவ	
ெயிற்றுநர்	கதா்டங்ெ	சவண்டும்.

• ெயிற்றுநர்,	 பயிற்சிததாள	 -	 1இல்	 உள்்ள	 அட்டவடைடய	 வடரநது	 
ெங்செற்ொ்ளர்ெளுககு	 உ்டற்கூறு	 ொலினம்	 மற்றும்	 சமூெப	 ொலினம்	 என்றால்	 
என்ன		என்று	வி்ளககிக	கூறசவண்டும்.

• பின்னர்	பயிற்சிததாள	 -	 2இல்	உள்்ள	வாககியங்ெட்ள	ஒவகவான்றாெ	வாசித்து	அது	
உ்டற்கூறு	ொலினம்	சார்நததா?	சமூெப	ொலினம்	சார்நததா?	என்று	செடெ	சவண்டும்.

• ெயிற்றுநர்	 வாககியத்டத	 மடடும்	 கூறசவண்டும்	 (அட்டபபுக	 குறிககுள்	 உள்்ளடதக	
கூறககூ்டாது.	அடவ	ெயிற்றுநரின்	புரிதலுகொெக		கொடுகெபெட்டடவ).

• ெங்செற்ொ்ளர்ெள்,	 தாங்ெள்	 கூறும்	 ெதில்ெளுககு	 ொரைங்ெள்	 கூறி	 அது	 உ்டற்கூறு	
ொலினமா	அல்லது	சமூெப	ொலினமா	என்று	குறிபபி்ட	சவண்டும்.

பின்னர்	 ெயிற்றுநர்,	 பயிற்சிததாள	 -	 3இல்	உள்்ள	செள்விெட்ளக	 செடடு	 ெலநதுடரயா்ட	
சவண்டும்.	 ெலநதுடரயா்டலின்சொது	 ெருத்துத்தாளில்	 உள்்ள	 ெருத்துகெட்ளயும் 
	வி்ளககிக	கூறசவண்டும்.
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gÆ‰á¤ jhŸ - 1      

உ்டற்கூறு	பாலினம்	(Sex) ்சமூகப	பாலினம்	(Gender)

உ்டற்கூறு	சார்நதது சமூெம்	ெட்டடமத்தது

நீங்ெள்	இதனு்டன்	பிறககிறீர்ெள் இது	ெற்ெபெட்டது

அறுடவ	சிகிச்டசயின்றி,	பிறவிதமாெ	

மாற்றமுடியாது

ெல்சவறு	சமூெங்ெளில்,	நாடுெளில்,	

ெலாச்சாரங்ெளில்	கவவசவறு	

வரலாற்றுக	ொலக	ெட்டங்ெட்ள	ஒடடி	

இது	மாறுகிறது

• கெண்ெள்	குழநடதெட்ளப	கெற்கறடுககின்றனர்.	ஆண்ெள்	கெற்கறடுபெதில்டல.	
(உ்டற்கூறு	ொலினம்)

• கெண்	 குழநடதெள்	 கமன்டமயானவர்ெள்.	 ஆண்	 குழநடதெள்	முர்டானவர்ெள்.	
(சமூெப	ொலினம்)

• இநதிய	 விவசாயத்	 கதாழிலா்ளர்ெளுககிட்டசய	 ஒசர	 மாதிரியான	 சவடலககு,	
ஆண்ெளின்	 சம்ெ்ளத்தில்	 40	 –	 60	 சதவீதசம	 கெண்ெளுககுச்	 சம்ெ்ளமாெ	
அளிகெபெடுகிறது.	(சமூெப	ொலினம்)

• கெண்ெ்ளால்	 குழநடதெளுககு	 தாய்ப	 ொல்	 அளிகெமுடியும்.	 ஆண்ெ்ளால்	
குழநடதெளுககு	 புடடிப	 ொல்	 அளிகெமுடியும்.	 (உ்டற்கூறு	 ொலினம்,	 சமூெப	
ொலினம்)

• ஒரு	 கெண்	 சவடலககுச்	 கசல்ெவராெ	 இருநதாலும்,	 அவள்தான்	 வீடட்டயும்	
ெவனித்துககொள்்ள	சவண்டும்.	(சமூெப	ொலினம்)

• குடும்ெத்திற்ொன	 கொரு்ளாதாரத்	 சதடவெட்ள	 சமாளிபெது	 ஆண்ெளுட்டய	
ெ்டடம.	(சமூெப	ொலினம்)

• வணிெம்	கசய்ெவர்ெளில்	முகொல்வாசிப	செர்	ஆண்ெள்.	(சமூெபொலினம்)

• வ்ளரி்ளம்ெருவ	 ொலத்தில்	 ஆண்ெளுககுக	 குரல்	 உட்டயும்,	 கெண்ெளுககு	
உட்டயாது.	(உ்டற்கூறு	ொலினம்)

• அொயெரமான	ெணிெ்ளான	சுரங்ெங்ெளில்	சவடல	கசய்வதற்கு	கெண்ெள்	தட்ட	
கசய்யபெடடுள்்ளனர்.	(சமூெப	ொலினம்)

• ஐககிய	நாடுெள்	சடெயின்	ஆய்வறிகடெயிெடி	உலெத்தின்	67	சதவீத	சவடலடயப	
கெண்ெள்	 கசய்கின்றனர்.	 ஆனால்	 அவர்ெளுட்டய	 வருமானம்	 உலெத்தின்	
வருமானத்தில்	10	சதவீதசம	இருககின்றது.	(சமூெப	ொலினம்)

gÆ‰á¤jhŸ - 2     
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• உ்டற்கூறு	 சாராத	 குைங்ெள்	 இரு	 ொலினத்தவருககும்	 கொதுவானதாெ	
இருககும்சொது	ஏன்	இநதப	ொகுொடு	ஏற்ெடுகின்றது?

• நமது	 உரிடமெட்ள	 அனுெவிபெதற்கு	 நமது	 ொலினம்	 எநத	 வழியில்	 தட்டயாெ	
உள்்ளது?		ொலினத்தால்,	ஒருவர்	உரிடம	மீறலுககு	எளிதில்	ஆ்ளாகும்	வாய்பபுள்்ளதா?	

• ஆண்ெளுககும்	 கெண்ெளுககுமிட்டசய	 உள்்ள	 ொத்திர	 சவறுொடட்டயும்,	
ந்டமாட்டத்தில்,	 ெல்வி	 வாய்பபுெளில்,	 அரசியல்	 உரிடமெளில்	 ஏற்ெடும்	
ெடடுபொடுெளும்	 மற்றும்	 குடும்ெ	 உறுபபினர்ெட்ளப	 ெற்றி	 அகெடற	
எடுத்துககொண்டு	ெவனிககும்	 	கொறுபபுெளில்	ஏற்ெடும்	ெடடுபொடுெட்ளயும்		
ெற்றி	ெயிற்றுநர்ெள்	செச	சவண்டும்.

gÆ‰á¤ jhŸ - 3     
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fU¤J¤ jhŸ

e«Kila thœÉš ghÈd« k‰W« r_f¥ ghÈd¤jhš V‰gL« jh¡f¤ij¡ 

f©l¿jš :

• இயற்டெயும்,	உயிரியலும்		நீங்ெள்	ஆைாெப	பிறநதிருககிறீர்ெ்ளா	அல்லது	கெண்ைாெப	
பிறநதிருககிறீர்ெ்ளா	என்ெடத	மடடுசம	தீர்மானிககிறது.	

• ஆனால்	 சமூெத்தால்	 நிர்ையிகெபெடுகின்ற	 ொலின	 வடரயடறெள்	 ஆணுககும்	
கெண்ணுககும்	 கவவசவறு	 விதமான	 ொத்திரங்ெட்ளயும்	 கொறுபபுெட்ளயும்	
தருகிறது.		

• ெலாச்சாரம்	 	 மற்றும்	 சமூெ	 விதிமுடறெள்,	 	 ஆண்ெட்ள	 வலுவானவர்ெ்ளாெ,	
ஆகசராஷமாெ	 இருபெவர்ெ்ளாெ,	 மற்றவர்ெட்ளக	 ெடடுபெடுத்துெவர்ெ்ளாெ,	
உைர்ச்சிெட்ள	கவளிசய	ொண்பித்துக	கொள்்ளாதவர்ெ்ளாெ	உருவாககுகிறது.

• இசதசொல்	 கெண்ெள்	 என்றால்	 அ்டங்கிப	 சொகிறவர்ெ்ளாெ,	 ெலமற்றவர்ெ்ளாெ,	
எதற்கும்	கொறுத்துப	சொகிறவர்ெ்ளாெ,	ஆண்ெட்ளச்	சார்நது	இருபெவர்ெ்ளாெ	இருகெ	
சவண்டும்	என்றும்	வடரயறுககிறது.	

• இபெடி	 ஆண்ெட்ளயும்	 கெண்ெட்ளயும்	 கவவசவறு	 விதமாெ	 சமூெமயமாககுவது	
இருவருககிட்டசயயும்	அதிொரத்தில்,	சகதியில்	ஏற்றத்	தாழ்வுெட்ள	உருவாககுகிறது.		
சிறுவயதில்	இருநசத	சுற்றிலுமுள்்ள	கெரிய	ஆண்ெள்,		கெண்ெட்ளப		ொர்த்து	வ்ளரும்	
கெண்	 குழநடதெள்	 அ்டங்கிப	 சொகிறவராெவும்,	 ஆண்	 குழநடதெள்	 அதிொரம்	
கசலுத்துெவர்ெ்ளாெவும்	வ்ளர்கிறார்ெள்,	வ்ளர்கெபெடுகிறார்ெள்.	

• இதன்	 ொரைமாெ	ஆண்ெளின்	 மசனாொவம்,	 கெண்ெட்ள	 மரியாடதக	 குடறவாெப	
ொர்பெதாெசவ	 இருககிறது.	 தனககு	 அதிொரம்	 சொய்விடுசமா	 அல்லது	
குடறநதுவிடுசமா	 என்று	 நிடனத்து	 எபசொதும்	 அதிொரத்டத	 கெண்ெள்	 சமல்		
கசலுத்த	முற்ெடுகிறார்ெள்	.	

• உங்ெள்	 ொலினம்	 சார்நது	 குறிபபிட்ட	 சில	 ொத்திர	 வடரயடறெள்	 அல்லது	 சில	
எதிர்ொர்பபுெட்ள	உங்ெள்	சமல்	டவபெது,	உங்ெள்	உரிடமெட்ள	அனுெவிபெதற்குத்		
தட்டயாெ	இருககும்.	உதாரைத்திற்கு	ஒரு	குடும்ெத்தில்	ஆண்ெளின்	முடிவுெட்ளபெற்றி	
கெண்ெள்	 செள்வி	 செடொமல்	 இருகெசவண்டும்	 என்ற	 எதிர்ொர்பபுட்டய	
ஒரு	 ெலாச்சாரத்தில்,	 வன்முடற	 ஏற்ெட்டாலும்	 கெண்ெள்	 அடமதியாெ	
இருகெ	 நிர்ெநதிகெபெடுகின்றனர்.	 இதனால்	 அவர்ெளுட்டய	 வன்முடறயற்ற	 
வாழ்கடெககுரிய	உரிடமயானது,		ஆெத்திற்கு	உள்்ளாகிறது.

• உ்டற்கூறு	 ொலினத்திற்கும்	 சமூெப	 ொலினத்திற்கும்	 இட்டசய	 உள்்ள	
சவறுொடடிடன	 எபசொதும்	 மனதில்	 இருத்திககொள்்ள	 சவண்டும்.	 நம்முட்டய	
வீடுெளிலும்	 சமூெங்ெளிலும்,	 சமுதாயத்திலும்	 நுடெமான	 ொகுொடும்	 அதிொரமும்	
கசயல்ெடுவடதப	ெற்றி	விழிபபுைர்சவாடு	இருபெது	மிெவும்	உதவியாெ	இருககும்.
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• ஆண்	 –	 கெண்	 ொத்திர	 வடரயடறெளும்,	 கொறுபபுெளும்,	 சமூெ	 விதிெள்,	 
மத	 ஒபபுதல்ெள்,	 குடும்ெக	 	 ெலாச்சாரம்	 மற்றும்	 சட்டரீதியான	 உரிடமெள்	
ஆகியவற்டறக	 கொண்டு	 ெல	 ொலமாெ	 ெட்டடமகெபெடடுள்்ளன.	 உண்டமயில்	
எல்லா	 சவடலெட்ளயும்	ஆண்ெள்	 கெண்ெள்	இருவராலும்	 கசய்யமுடியும்.	 அதற்கு	
ஆண்ெள்	 கெண்ெள்	 இருவருககும்	 சரிசமமான	 ஆதார	 வ்ளங்ெள்,	 முடிகவடுககும்	
அதிொரங்ெள்,	 முழுடமயான	 ந்டமாட்டம்	 அளிகெபெ்ட	 சவண்டும்.	 ஆனால்	
இநதச்	 சமுதாயம்	 கசயற்டெயான	 தட்டெட்ள	 நம்டமச்	 சுற்றி	 உருவாககியுள்்ளது.	
ஒரு	 கெண்	 திருமைமான	 பின்,	 குடும்ெத்டத	 விடடுச்	 கசன்றுவிடுவாள்,	 அதனால்	
குடும்ெ	 வருமானத்திற்கு	 அவ்ளால்	 எநதப	 ெங்ெளிபபும்	 இருகொது	 என்சற	 
ொர்கெபெடுகின்றாள்.	 ஒரு	 ஆணின்	 ெடிபபு,	 குடும்ெத்தின்	 எதிர்ொலத் 
	சதடவெளுகொன	முதலீ்டாெசவ	ொர்கெபெடுகின்றது.
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mk®î - 3
t‹Kiw k‰W« cÇikfŸ

f‰wÈ‹ neh¡f« :

• இநத	அமர்வின்	இறுதியில்,	வன்முடறயின்	கவவசவறு	வடிவங்ெட்ளயும்,	அதனால்	

ொதிகெபெடுெவர்ெள்	யார்	என்ெடதயும்	ெங்செற்ொ்ளர்ெள்	உைர்நது	கொள்வார்ெள்.

• கெண்ெள்	மீது	நட்டகெறும்	வன்முடறெளினால்	ஏற்ெடும்	தாகெங்ெட்ளயும்,	அதனால்	

மீறபெடும்	உரிடமெட்ளயும்	ெங்செற்ொ்ளர்ெள்	புரிநதுகொள்வார்ெள்.

neu«  : 90	நிமி்டங்ெள்

njitahd bghU£fŸ :	கவள்ட்ளப	ெலடெ	/ெரும்ெலடெ	,	மார்கெர்	செனாகெள்.

brašgL¤J« Éj« :

• ெங்செற்ொ்ளர்ெட்ள	நான்கு	குழுகெ்ளாெப	பிரிகெ	சவண்டும்.

• ஒவகவாரு	குழுவுககும்	பயிற்சிததாள	 -	 1இல்	 	 கொடுகெபெடடுள்்ள	 தடலபபுெட்ள		

ெயிற்றுநர்	கொடுத்து	அநதநத	ொலக	ெட்டங்ெளில்	கெண்	குழநடதெச்ளா,	கெண்ெச்ளா	

என்ன	மாதிரியான	வன்முடறடய	எதிர்கொண்்டார்ெள்	என்று	ெலநதுடரயா்டச்	கசால்ல	

சவண்டும்.	ெங்செற்ொ்ளர்ெள்	குழுவில்	ெலநதுடரயாடும்	கொழுது,

• உ்டல்	ரீதியான	வன்முடற,	

• ொலியல்	ரீதியான	வன்முடற,	

• மன	ரீதியான	வன்முடற	மற்றும்	

• ொலியல்	ரீதியான	அச்சுறுத்தல்ெள்

என	வன்முடறயின்	நான்கு	அம்சங்ெட்ளயும்	சசர்த்துச்	சிநதிகெச்	கசால்ல	சவண்டும்.

• நான்கு	வன்முடறெளில்	ஏசதனும்	ஒரு	நிெழ்டவ	குழுவில்	சிநதித்து	அதடன	கொது	

அமர்வில்	 நடித்துகொட்டச்	 கசால்ல	 சவண்டும்.	 நடிககும்	 கொழுது	 செசக	 கூ்டாது.	

கமௌனமாெ,	 கசய்டெயின்	 மூலசம	 நடித்துக	 ொட்ட	 சவண்டும்.	 கசால்லவரும்	

வன்முடறடய	அடசயா	பிம்ெமாெ	ஒரு	சிடல	சொல	ொடசிபெடுத்த	சவண்டும்	என்று	

ெயிற்றுநர்	வி்ளகெ	சவண்டும்.

• ஒவகவாரு	குழுவாெப	கொது	அமர்வில்	நடித்துக	ொடசிபெடுத்தும்	கொழுது,	மற்ற	

குழுவினர்	ெவனமாெப	ொர்த்து	என்ன	வடெ	வன்முடறடயக	ொடசிபெடுத்துகின்றனர்	

என்ெடதத்	கதரிநது	கொள்ளும்ெடி	என	கசால்ல		சவண்டும்.
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• பினனர்	பயிற்றுநர்,		கீழக்காணும்	அட்்டவளைளய	கரும்பலளகயில்	எழுதி	ஒவ்வாரு	

குழுவும்	 காட்சிபபடுததியதன	 அடிபபள்டயில்	 ்பாது	 அேர்வில்	 கலந்துளரயாடி,	

கட்்டதளத	நிரபப	மவணடும்.

குழு வன்முடற	
நிெழ்வுெள்	
என்ன

யார்	அநத	
வன்முடறடய	
எதிர்கொண்்டது?

	யார்	அநத	
வன்முடறடய	
நிெழ்த்தியது?

வன்முடறடய	
எதிர்கொண்்ட	
நெருககு	அதனால்	
ஏற்ெட்ட	தாகெம்	
என்ன?

இநத	நெரின்	
எநத	உரிடமெள்	
மீறபெட்டன?

1
2
3
4

• ெயிற்றுநர்,	இநத	அட்டவடைடய	நிரபபுவதற்கு	ெங்செற்ொ்ளர்ெள்	தாங்ெள்	ொர்த்த	
ொடசிெட்ளயும்,	பிம்ெங்ெட்ளயும்	மனதில்	கொண்டு	ெதில்	அளித்து	ஒவகவான்றாெ	
நிரபெ	சவண்டும்.

• கீசழ	கொடுகெபெடடுள்்ள	 பயிற்றுநர்	குறிபபு	 -	 1	இல்	 	 மாதிரி,	ெதில்	ெருத்துெட்ளப 
சொல்	வருவடத	ெயிற்றுநர்	உறுதி	கசய்து	கொள்்ள	சவண்டும்.

• பின்னர்,	 ெயிற்றுநர்	 பயிற்சிததாள	 -	 2	 இல்	 உள்்ள	 செள்விெட்ளக	 செடடுக 
ெலநதுடரயாடி	 ெருத்துத்தாளில்	 உள்்ள	 ெருத்துகெட்ளயும்	 வி்ளககிககூறி	 அமர்டவ	
முடிகெ	சவண்டும்.

ோதிரிப	பதில்கள

வனமுளற	நிகழவுகள		-	உதாரைம்	:

1.	 செருநதில்,	 ெட்ட	 வீதியில்	 ொலியல்	 கதால்டல,	 வீடடில்	 வன்முடற,	
மருத்துவமடனயில்	 ெருவிசலசய	 ொகுொடடு்டன்	 ொலினத்	 கதரிவு,	
ெல்விகெறுவதில்	ொலினப	ொகுொடு	முதலியன.

2.	 உ்டல்	ரீதியான,	மன	ரீதியான,	உ்ளவியல்	ரீதியான,	கொரு்ளாதார	ரீதியான,	ொலியல்	
ரீதியான	வடிவங்ெளில்	வன்முடற.

3.	 கெண்ெள்,	குழநடதெள்,	அநதப	கெண்ெளுட்டய	கெற்சறார்	முதலிசயார்.

4.	 இநதக	செள்விககுப	ெல்சவறு	ெதில்ெள்	இருகெககூடும்.	உதாரைத்திற்கு	மாமனார்,	
மாமியார்,	ெைவர்,	அண்ட்ட	வீட்டார்,	கெற்சறார்,	கதரியாதவர்ெள்	முதலிசயார்.

5.	 கெண்ெளின்	 ந்டமாடும்	 சுதநதிரம்	 குடறதல்,	 ொதுொபபு,	 மிெக	 குடறநத	
சுயமரியாடத	சொன்ற	தாகெத்டத	ஏற்ெடுத்தும்.

6.	 இநதப	ெத்தியில்	ெலவடெ	உரிடம	மீறல்ெள்	குறிபபி்டபெ்டலாம்.	உதாரைத்திற்கு	
சுதநதிரத்துகொன	உரிடம	மீறல்,	சம	உரிடம	மீறல்	சொன்றடவ.	சதடவபெட்டால்			
விடுெட்ட	உரிடம	மீறல்ெள்	ெற்றி	ெங்செற்ொ்ளர்ெட்ள	செசும்ெடி	தூண்்டலாம்.

gÆ‰We® F¿¥ò - 1 
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• குழு	1	-		ெருவிலிருநது		ெத்து	வயது	வடர.

• குழு	2	-	வ்ளரி்ளம்	ெருவம்

• குழு	3		-	திருமைமாகி	இனபகெருகெ	ொலகெட்டம்.

• குழு	4		-	வயதான	கெண்	

gÆ‰á¤ jhŸ - 1     

• இநத	அட்டவடை	நமககு	என்ன	கூறுகிறது?

• எல்லா	நிெழ்வுெளிலும்	எநத	நெர்	ொதிகெபெடடுள்்ளார்?

• எல்லா	 நிெழ்வுெளிலும்	 யார்	 வன்முடறடய	 நிெழ்த்தியது?	 ொதிகெபெட்ட	
நெருககுத்	கதரிநதவர்ெ்ளா?

• இது	ொதிகெபெட்ட	நெருககு	எவவித	தாகெத்டத	ஏற்ெடுத்துகின்றது?

• எல்லா	சம்ெவங்ெளிலும்	கொதுவான	ொரணிெள்	என்ன?

gÆ‰á¤ jhŸ - 2     
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fU¤J¤ jhŸ

t‹Kiw k‰W« cÇikfŸ

	 வன்முடற,	ொதிகெபெட்டவர்	சமல்	உ்டனடியாெ	தாகெத்டத	ஏற்ெடுத்துவசதாடு	

அவர்ெளுட்டய	 ொலியல்,	 உ்டல்,	 மனம்	 சம்ெநதமான	 வாழ்விலும்	 நீண்்டொல	 

தாகெங்ெட்ள	ஏற்ெடுத்துகிறது.

	 வன்முடற	 நிெழ்வுெளில்,	 ொதிகெபெட்டவர்	 கெண்ைாெசவா,	 கெண்	

குழநடதயாெசவா,	 அவளுட்டய	 குடும்ெ	 உறுபபினர்ெ்ளாெசவா,	 அவளுட்டய	

குழநடதெ்ளாெசவாதான்	இருககிறார்ெள்.	

	 வன்முடறயால்	சதடவயில்லாத	ெர்பெம்,	ொதுொபெற்ற	ெருகெடலபொல்	வரும்	

சிகெல்ெள்,	 எச்ஐவி	 உடெ்ட	 ொலியல்	 கதாற்றுெள்,	 அடி	 உடதயால்	 வரும்	 ொயங்ெள்		

சொன்ற	உ்டல்	நலப	பிரச்சிடனெள்	வரலாம்.		

	 மனச்சசார்வு,	ெதற்றம்,	சமாசமான	நிெழ்வுெ்ளால்	அதிர்ச்சிெரமான	மன	அழுத்தம்,	

தற்கொடல	 கசய்ய	 நிடனத்தல்,	 மரைம்	 சொன்ற	 மனநலப	 பிரச்சிடனெள்	 வரலாம்.		

வன்முடற	 குழநடதெளின்	 உயிர்	 வாழ்தடலயும்,	 வ்ளர்ச்சிடயயும்,	 ெடிபடெயும்			

ொதிககிறது.		வீடடின்	கொரு்ளாதார		சதடவெளுககு	ஆண்ெட்ள	சார்நதிருககும்	சூழலில்	

கெண்ெள்	சமலும்		ஒடுகெபெடுகிறார்ெள்.		

	 அவர்ெளின்	 இரண்்டாம்ெடச	 சமூெ	 நிடலயினால்,	 ெலவீனமானவர்ெ்ளாய்	

ொர்கெபெடடு,	 வன்முடறடய	 எதிர்கொள்கின்றனர்.	 சமலும்	 இநத	 நிெழ்வுெளில்	

வன்முடறடய	 ஏற்ெடுத்துசவார்	 அநதப	 கெண்ணுககு	 கதரிநதவராெசவா	 அல்லது	

உறவினராெசவா	 இருககின்றனர்.	 அவளுட்டய	 வீச்டா	 அல்லது	 இருபபி்டசமா	

அவளுககு	ொதுொபெற்றதாெ	ஆகிவிடுகிறது.	இது	அவளுககு	கவளிசய	ொதுொபடெத்	

சதடும்	 வாய்படெக	 குடறத்துவிடுகிறது.	 இதனால்	 அவளுட்டய	 ொதுொபெற்ற	

நிடலடய	 அதிெரிககிறது.	 சுயமரியாடதயு்டன்,	 ொதுொபபு்டன்,	 வன்முடறயிலிருநது	

விடுதடலயட்டநது	 வாழ	 கிட்டகெககூடிய	 வசதிெளும்,	 ெராமரிபபு	 கெறககூடிய	
வாய்பபுெளும்	குடறகின்றன.



24

mk®î - 4
cwîfËš r_f¥ ghÈd« k‰W« mâfhu¤â‰F ïilna cŸs bjhl®ò

f‰wÈ‹ neh¡f« :

• இநத	 அமர்வின்	 இறுதியில்,	 உறவுமுடறெளில்	 யாருககு	 அதிொரம்	 உள்்ளது	

என்ெடதயும்,	அதனால்	அவர்ெளுககு	முடிவு	எடுககும்	உரிடம	இருககிறது	என்ெடதயும்	

ெங்செற்ொ்ளர்ெள்	புரிநது	கொள்வார்ெள்.

• உறவுமுடறெளில்	 அதிொரம்	 உள்்ளவர்ெள்	 தங்ெள்	 அதிொரத்டத	 சநர்மடறயாெ	

ெயன்ெடுத்துவதன்	 அவசியத்டதயும்	 தவறாெப	 ெயன்ெடுத்துவதனால்	 ஏற்ெடும்	

தீடமெட்ளப	ெற்றியும்	அலசி,	ஆராய்நது	ெங்செற்ொ்ளர்ெள்	புரிநதுகொள்வார்ெள்.

neu« :	45	நிமி்டங்ெள்

njitahd bghU£fŸ -	சார்ட	தாள்ெள்,	மார்கெர்	செனாகெள்

brašgL¤J« Éj«:

• ெயிற்றுநர்	சார்ட	செபெரிசலா,	ெரும்ெலடெயிசலா	“அதிொரம்”	என்ற	வார்த்டதடய	

எழுதி	 ெங்செற்ொ்ளர்ெள்	 இநத	 வார்த்டதடய	 ொர்த்தவு்டன்	அல்லது	 வாசித்தவு்டன்	

என்ன	நிடனககிறார்ெள்	என்று	ஒரு	வரியில்	வி்ளகெச்	கசால்லசவண்டும்.

• பின்னர்,	 பயிற்சிததாள	 -	 1	 இல்	 கொடுகெபெடடுள்்ள	 அட்டவடைடய	 மூன்று	

ெட்டங்ெ்ளாெப	பிரித்து	சார்ட	செபெரில்	வடரநது	கொள்்ளசவண்டும்.

• அட்டவடையில்	கொடுகெபெடடுள்்ள	உறவு	முடறெளில்	யார்	அதிொரமிகெவர்ெள்,	

யார்	 உதவி	 கசய்ெவர்ெள்,	 யார்	 மற்றவருககுத்	 தீங்கு	 ஏற்ெடுத்தியவர்ெள்	 என்ெது	

சொன்ற	செள்விெட்ளக	செடடு	அட்டவடைடய	நிரபெ	சவண்டும்.

• சமலும்	ஒவகவாரு	உறவு	முடறயிலும்	உள்்ள	ஆசைா	அல்லது	கெண்சைா	எங்கிருநது	

அநத	 அதிொரத்டதப	 கெற்றனர்?	 எது	 அவர்ெட்ள	 அதிொரம்	 கசய்ய	 டவககிறது	

சொன்றவற்டற	ெலநதுடரயாடி	அட்டவடைடய	நிரபெ	சவண்டும்.

• பின்னர்	 பயிற்சிததாள	 -	 2	 இல்	 உள்்ள	 செள்விெட்ள	 கொது	 அமர்வில்	 செடடுக	 

ெலநதுடரயாடி,	 ெருத்துத்தாளில்	 கூறியிருககும்	 ெருத்துகெட்ளயும்	 கூறி	 வி்ளகெ	

சவண்டும்.



25

gÆ‰á¤jhŸ - 1    

உறவுமுளற யார்	அதிகாரம்	
மிக்கவர்?

எனன	காரைம்?

தநடதயும்	மெளும் தநடத வயதில்	மூத்தவர்,	ெைம்		சம்ொதிபெவர்,	
உ்டல்	வலிடம	மிகெவர்

தநடதயும்	தாயும்

ஆசிரியர்	மற்றும்	மாைவர்

வகுபபுத்	தடலவர்	மற்றும்	
மாைவர்

அண்ைன்/தம்பி	மற்றும்	
அகொ/தங்டெ

தநடதயின்	தாய்	மற்றும்	
கசாநதத்	தாய்

• உறவுெளுககுள்	அதிொரம்	என்ெது	ஒரு	எதிர்மடறப	ெண்ொ	அல்லது	ஓர்	அம்சமா?

• உறவுெளில்	சமாசமாெ	ந்டத்தபெடுவது	ஏன்	ந்டககிறது?

• நாம்	ஏன்	வ்ளரி்ளம்	ெருவப	கெண்ெட்ளயும்	மற்ற	கெண்ெட்ளயும்	வி்ட,	வ்ளரி்ளம்	
ெருவ	ஆண்ெட்ளயும்	மற்ற	ஆண்ெட்ளயும்	மிகுநத	அதிொரம்	உட்டயவர்ெ்ளாெக	
ெருதுகிசறாம்?

• ஒரு	 உறவில்	 மற்றவடர	 சமாசமாெ	 ந்டத்தும்	 அதிொரமிகெ	 நெடரயும்,	
ொதிகெபெட்டவடரயும்	சரிசமமாெக	குடற	கசால்லலாமா?

• உறவுெளிலும்	 முடிவுெள்	 எடுககும்சொதும்	 தங்ெள்	 அதிொரத்டத	
சமம்ெடுத்திககொள்்ள		வ்ளரி்ளம்	ெருவப	கெண்ெளும்	மற்ற	கெண்ெளும்	என்ன	
முயற்சிெட்ள	எடுகெலாம்?

gÆ‰á¤ jhŸ - 2     
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cwîfËš r_f¥ ghÈd¤J¡F« mâfhu¤J¡F« ïilna cŸs bjhl®ò

 அதிகாரம் என்பது அதுவாகவவ வேர்மறையாகவவா எதிர்மறையாகவவா 

இருப்பதிலறலை. சரியாகவவா  தவைாகவவா அநத அதிகாரதறதப ்பயன்படுததும் 

வ்பாதுதான ேனற்மவயா தீற்மவயா ஏற்படுகினைது. அநத அதிகாரம் எதிர்மறையாக 

்பயன்படுததப்பட்ால, ்பாதிககப்பட்வரது உரிற்மகள் மீைப்படடு, அவரகளிற்வய 

உள்்ள உைறவ எதிர்மறையாகப ்பாதிககும்.

 ப்பண் குழநறதகள் எனை முறையில, சமூகப ்பாலினம் சாரநத பிரச்சிறனகள் ்பறறி 

விழிபபுணரவவாடு இருப்பது ேலலைதுதான.  ஆனால அது ்மடடுவ்ம வ்பாதாது.  முதலில 

தனனி்மிருநது துவங்கி, அநதச் சூழறலை ்மாறை முயறசி எடுப்பதும் முககியம்.  அதாவது, 

அதிகாரதறதப ்பயன்படுததி முடிபவடுககும் திைறன வ்மம்்படுததிகபகாள்வது ்பறறியும், 

குடும்்பததிலும், சமூகததிலும் அவரகளுற்ய ்பாததிரங்கற்ளயும் ப்பாறுபபுகற்ளயும் 

எப்படி வ்மம்்படுததிக பகாள்வது என்பது ்பறறியும் வயாசிகக வவண்டும்.

 உைவுகற்ள வறரயறுப்பதிலும், முடிவுகள் எடுப்பதிலும் ப்பாதுவாக ோனகு 

வறகயான அதிகாரங்கள் பசயல்படுகினைன. இது வ்ளரி்ளம் ்பருவப ப்பண்களுககும் 

ப்பரிதும் ப்பாருநதும்.

k¡fŸ ÛJ mâfhu«  :

 ேம்ற்மச் சுறறியுள்வ்ளார மீது ோம் அதிகாரம் பசலுததுகினவைாம். ஏபனனில, 

அவரகளுககு கிற்ககாத ஆதார வ்ளங்களும் அவறறைக  கடடுப்படுததும் 

வாய்பபுகளும், ே்மககுக கிற்ககினைன. உதாரணத்திற்கு, ஒருவரின தநறத  

அதிகாரம்  உற்யவராக இருககினைார. ஏபனனில, அவரது வருவாய் மூலைம் 

வ்ளங்கற்ள அளிப்பவராக இருககிைார.

k¡fŸ xU mik¥ã‹ Ñœ mâfhu« : 

 ோம் ஒருவறர எலலைா அதிகாரமும் உற்யவராக அங்கீகரிககும்வ்பாது, அவரது 

சாரபில  வவபைாருவர அதிகாரம் பசலுததலைாம். உதாரணத்திற்கு, ஒரு தாய்ககுப 

பிரிய்மான ்மகன, தன சவகாதரிறய வ்மாச்மாக வம்புககு இழுககலைாம். சமூகததில 

ஏறறுக பகாள்்ளப்பட் விதிகள் ்மறறும் அற்மபபுகள் மூலைமும் ோம் அதிகாரதறதப 

ப்பைலைாம். உதாரணத்திற்கு, புகுநத வீடடினர, ப்பரியவரகள், ்மதத தறலைவரகள் 

ஆகிவயாருககு ்மரியாறத பசலுதத வவண்டியுள்்ளது.
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rk mâfhu« :

 இநத அதிகாரம், எலலைா உறுபபினரக்ளாலும் எவ்விதப ்பாகு்பாடும் இலலைா்மல 

ஒருவருகபகாருவர இற்வயயான புரிதல மூலைம் ப்பைப்படுகினைது.  உதாரணத்திற்கு, 

கூடடுைவு சங்கங்கள், தனனாரவத பதாண்டு நிறுவனங்கள், உ்ன ்பணிபுரிவவார, சிலை 

ச்மயங்களில முறவ்பாககான குடும்்பங்களிலிருநதும் இநத அதிகாரம் கிற்ககலைாம்.

Ra mâfhu«  :

 இது சுய்மாகப ப்பைப்பட்து. இது ப்பாதுவாக, விதிகற்ளயும், ்பரம்்பறர ்பழகக 

வழககங்கற்ளயும் உற்தபதறிநது ்மாறைததிறகாக பசயல்படும் வ்ளரி்ளம் ்பருவ 

ஆண்களி்மும், ப்பண்களி்மும் காணப்படுகினைது. தங்கள் ்மகள்களின உயர 

கலவிககு ஆதரவளிககும் ப்பறவைாரகளி்மும் இது காணப்படுகினைது. 

 இநத அதிகாரங்களின அடிப்பற்யில ேம்முற்ய உைவுகற்ள ்மறு சீரற்மககவும், 

விரும்பித வதரநபதடுககவும் ே்மககு அதிகாரம் இருககினைது. 

 ேம்முற்ய ்பாலின அற்யா்ளம், ே்மககு சமுதாயததினுள் எவ்வ்ளவு அதிகாரம் 

இருககிைது என்பறத வி்ளககுகினைது. அது கலவி, ஆவராககியம், பதாழிலநுட்பம் 

ஆகியவறறைப ப்பறுவதறகுரிய உரிற்மறயயும், வாய்பபுகற்ளயும் ்பாதிககினைது. 

ப்பாதுவாக சமூகததினால ஆண்களுககு ஏற்படுததப்பட் ்பாலின அற்யா்ளங்க்ளால, 

அவரகள் அதிக அ்ளவில ஆதார வ்ளங்கற்ள அற்ய முடிகிைது. அதனால, அவரகளுககு 

அதிக அதிகாரம் கிற்ககினைது. ச்ம்மான கலவி, வவறலைவாய்பபுகற்ள ஊககுவிததால 

ப்பண்களும் அதிக அதிகாரதறத அற்ய முடியும்.
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f£lf« - 2

âUkz« k‰W« cwîfË‹ 

m®¤j« g‰¿ òÇªJ bfhŸSjš
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mk®î - 5
FHªij¤ âUkz« - xU kÅj cÇik Ûwš

f‰wÈ‹ neh¡f« :

• இநத அ்மரவின இறுதியில, ்மனித உரிற்மகள், குழநறதகளின உரிற்மகள், 

்பாகு்பாடடிறபகதிராகப ப்பண்களின உரிற்மகள்  வ்பானைவறறை ்பங்வகற்பா்ளரகள் 

பதரிநது பகாள்வாரகள்.

• குழநறதத திரு்மணததின மூலைம் குழநறதகளின உரிற்மகள் மீைப்படுவது 

்பறறியும், குழநறதத திரு்மணச் சட்ம் - 2006இல உள்்ள விதிகற்ளப ்பறறியும் 

பதரிநதுபகாள்வாரகள்.

neu« : 90 நிமி்ங்கள்

njitahd bghU£fŸ : சாரட தாள்கள், ்மாரககர வ்பனாககள், சட்ங்கள் ்மறறும் 

திட்ங்கள் பதா்ர்பான  தகவல புததகப பிரதிகள், ்மாதிரி சம்்பவங்களின பிரதிகள்,  

இறணபபு – 1 : சரவவதச ்மனித உரிற்மகள் பிரக்னததின பிரதிகள்.

brašgL¤J« Éj«:

braš 1

kÅj cÇikfŸ

• ்மனித உரிற்மகற்ளப ்பறறி வி்ளககுவதறகாக, ்பயிறறுேர இணணப்பு - 1இல் 

உள்்ள சரவவதச ்மனித உரிற்மகள் பிரக்னதறத ேகல எடுதது ்பங்வகற்பா்ளரகள் 

ஒவ்பவாருவருககும் பகாடுகக வவண்டும்.

• ்பங்வகற்பா்ளரகள் அறத ்படிககும்ப்பாழுது ஏற்படும் சநவதகங்களுககு ்பயிறறுேர 

வி்ளககம் கூை வவண்டும். 

• வ்மலும் கருத்துத்தாள் - 1இல் உள்்ள கருததுகற்ள வி்ளககிக கூைவவண்டும்.
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braš 2

FHªij¤ âUkz¤âdhš Ûw¥gL« kÅj cÇikfŸ

•  ்பங்வகற்பா்ளரகற்ள ஆறு குழுகக்ளாகப  பிரிகக வவண்டும்.

• ஆண் ்பங்வகற்பா்ளரகளில ஒரு ்பகுதியினறர இரண்டு குழுகக்ளாக உருவாகக 
வவண்டும். மீதமுள்்ள ோனகு குழுககளில ஆண்களும், ப்பண்களும் கலைநது 
இருககு்மாறு பிரிகக வவண்டும்.

• ஆண் ்பங்வகற்பா்ளரகள் உள்்ள இரண்டு குழுககளுககும் பயிற்சித்தாள் - 1இல் உள்்ள  
மாதிரி கணத 1 -யும், மாதிரி கணத 2 யும் ஒவ்பவாரு குழுவுககு ஒனறு வீதம் பகாடுகக 
வவண்டும்.

• ்மறை ோனகு குழுககளுககும் பயிற்சித்தாள் - 1இல் மீதமுள்்ள ்மாதிரிக கறதகற்ள 
குழுவிறகு ஒனைாகக பகாடுதது கலைநதுறரயா்ச் பசாலலை வவண்டும்.

• ஒவ்பவாரு குழுவிலும், ்மாதிரிக கறதகளின கீழ் ககாடுககப்பட்டுள்்ள வகள்விகற்ளக 
வகடடு கலைநதுறரயா்ச் பசாலலை வவண்டும். 

• பிைகு முதலிரண்டு சம்்பவங்கள் பகாடுககப்பட் ஆண்கள் குழுககள்  தங்களுககுக 
பகாடுககப்பட் ்மாதிரி சம்்பவதறதப ப்பாது அ்மரவில வாசிதது, குழுவில 
கருததுககற்ளப ்பகிர வவண்டும்.

• முதலிரண்டு குழுககளும் கருததுககற்ளப ்பகிரும் ப்பாழுது, பயிற்சித்தாள் - 2இல்  
உள்்ளது வ்பால அட்வறணறய கரும்்பலைறகயில வறரநது ஒவ்பவாரு வரிறசயிலும், 
்பததியிலும் உள்்ளறவகற்ளப ்பறறி ்பங்வகற்பா்ளர்பா்ளரி்மிருநது ்பதிறலைப ப்பை 
வவண்டும். வரிறசகள் ்பலவவறு ்மனித உரிற்மகற்ளக குறிபபிடுகினைன. ்பததிகள் 
குழநறதத திரு்மணததால இநத உரிற்மகளில ஏற்படும் தாககதறதக குறிககினைன.

• ்பங்வகற்பா்ளரகளி்மிருநது, சிலை எதிர்பாரககப்பட் ்பதிலகள் பயிற்சித்தாள் - 
2இல்  பகாடுககப்படடுள்்ளன. இதில விடடுப வ்பான கருததுககளும் வரும்்படியாக 
்பங்வகற்பா்ளரகளி்ம் வதறவயான வகள்விகள் வகடடு அறனதது கருததுககளும் 
வருவறத ்பயிறறுேர உறுதி பசய்ய வவண்டும் .

• பின்னர்	 மீதமுள்்ள	 நான்கு	 குழுகெளும்	 ஒவகவாரு	 குழுவாெ	 	 தங்ெளுககுக	
கொடுகெபெட்ட	 மாதிரி	 சம்ெவத்டதப	 கொது	 அமர்வில்	 வாசித்து,	 குழுவில்	
ெருத்துகெட்ளப	ெகிர	சவண்டும்.	அவர்ெளுட்டய	ெருத்துெட்ள	பயிற்சிததாள	 -	 3இல்				
உள்்ளெடி	அட்டவடையில்	கதாகுத்து	எழுத	சவண்டும்	.

• ஆறு	குழுகெளும்		தங்ெள்	ெருத்துகெட்ள	ெகிர்நத		பின்னர்,	ெயிற்றுநர்	ெருத்துத்	தாளில்	
உள்்ள	ெருத்துகெட்ளயும்	இடைத்துககூறி	குழநடதத்	திருமைத்தால்	வ்ளரி்ளம்	ெருவ 
ஆண்ெள்	 மற்றும்	 கெண்ெளின்	 வாழ்கடெ	 எபெடி	 எல்லா	 அம்சங்ெளிலும்	
ொதிகெபெடுகிறது		என்ெடத	வி்ளகெ	சவண்டும்.	
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gÆ‰á¤ jhŸ - 1

M©fŸ FGî¡fhdJ

khâÇ¢ r«gt« - 1

	 வீடடின்	 வறுடம	 ொரைமாெ	 ெடிபடெ	 ொதியில்	 விடடு	 விடடு	 ெதிசனழு	
வயதிசலசய	 கவளியூருககு	 சவடலககு	 சொய்விட்டான்	 குமார்.	 ஊருககு	
வரும்சொகதல்லாம்	 தன்னு்டன்	 ெடித்தவர்ெள்	 விட்ளயாடுவடதயும்	 ஒன்றாெ		
சினிமாவிற்கு	சொவது	கதருசவாரத்தில்	 	அரடட்ட	அடிபெடதயும்	ொர்கெ	 	அவனுககு	
ஏகெமாெ	இருககும்.	ஓரிரண்டு	முடற	அவர்ெச்ளாடு	சொய்	செச	முயன்றான்.	 	ஆனால்,	
ொதல்	,	ொசலஜ்,		ெட	அடித்து	விடடு	சினிமாவிற்கு	சொவது,	ஊரில்	உள்்ள	கெண்ெள்	ெற்றி	
செசுவது,	சமசல	ெடிபெது,	நல்ல	சவடலககுப	சொவது		சொன்று	அவர்ெள்	செசுகின்ற		
விஷயங்ெளில்	எல்லாம்	அவனால்	கெரிதாெப	 ெங்செற்ெ	முடியவில்டல.	 	இநத	முடற	
ொடடிககு		உ்டல்நிடல	சரியில்டலகயன்று	ஊருககு	வநத	கொழுது,	சாவதற்குள்	அவன்		
ெல்யாைத்டத	 கசய்யசவண்டும்	 என்று	 ொடடி	 பிடிவாதமாெ	 நின்றாள்.	 முகூர்த்த	 நாள்	
அடுத்த	 வாரத்திசலசய	 இருககிறது	 என்று	 திருமைத்டதயும்	 முடித்து	 விட்டார்ெள்.
முதலில்	ஒரு	கெண்ணு்டன்	இருபெது	ெற்றி	மகிழ்ச்சியாெ	இருநதாலும்	சவடல	ொர்ககும்	
ஊரில்	மடனவியு்டன்	ஒரு	குடும்ெச்	கசலவு,		அம்மாவிற்கு	வீடடுச்	கசலவுககு		என	ெைம்	
கொடுகெ	குமார்	திைறுகிறான்.	

உஙகள	குழுவில்	கீழகாணபனவற்ளற	கலந்துளரயா்ட	மவணடும்.	

1.	 இநதக	ெடதயில்	எநத	உரிடமெள்	மீறபெட்டன?	எவவாறு?

2.	 இநத	உரிடம	மீறலினால்	அநத	வ்ளரி்ளம்	ெருவ	ஆணுககு	ஏற்ெட்ட	தாகெம்	என்ன?
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	 இருெத்து	 இரண்டு	 	 வயது	 கசல்வம்	 தன்	 நண்ெர்ெளின்	 தூண்டுதலால்	 அவன்	
கதருவில்	 உள்்ள	 ெள்ளியில்	 ெடிககும்	 ெவிதா	 என்ற	 கெண்ணி்டம்	 தன்டன	 திருமைம்	
கசய்து	 கொள்்ள	 வற்புறுத்துகிறான்.	 ெவிதாவிற்கு	 அவடன	 பிடிககும்	 என்றாலும்	 +	 2		
முடித்து	விடடு			திருமைம்		கசய்யலாம்	என்கிறாள்.	கசல்வம்	ஒபபுக	கொள்்ளாதசதாடு,	
திருமைத்திற்கு	 ஒத்துக	 கொள்்ளவில்டல	 என்றால்,	 சவறு	 கெண்டைத்	 திருமைம்	
கசய்சவன்	 என்று	 ெயமுறுத்துகிறான்.	 அவடன	இழநது	விடுசவாசமா	 என்ற	 ெயத்தில்		
ெவிதா	 திருமைத்திற்கு	 சம்மதிககிறாள்.	 	 ஒரு	 வரு்டத்திசலசய	 குழநடத	 பிறககிறது.	
ஆனால்	சில	நாடெளிசலசய	இறநதுவிடுகிறது.	

	 கசல்வம்	 	 அடிகெடி	 சநாய்வாய்பெடுகிறான்,	 சநாய்ககுக	 ொரைம்	 எச்ஐவி	 எனத்	
கதரியவருகிறது,	 இரண்டு	 வரு்டத்திற்கு	 முன்,	 முன்பின்	 கதரியாத	 ஒரு	 கெரிய	 	 வயது	
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கெண்ணு்டன்	உறவு	கொண்்டது	 தான்	 ொரைம்	என்று	புரிகிறது.	 மடனவியின்	பிரசவச்	
கசலவு,	குழநடதயின்	மரைம்,	சவடலககு	அடிகெடி	லீவ	சொட்டதால்	சவடல	இழபபு,	
வீடடு	கசலவுககுப		ெைம்	கொடுகெ	முடியாதது		என	அடனத்டதயும்	சுமகெ	முடியாமல்	
திைறுகிறான்	கசல்வம்.		மன	உட்ளச்சலுககுள்்ளாகி	குடிபெழகெத்திற்கு	ஆ்ளாகிறான்.	

உஙகள	குழுவில்	கீழகாணபனவற்ளற	கலந்துளரயா்ட	மவணடும்

1.	 இநதக	ெடதயில்	இருவருசம		எநத	உரிடமெட்ள	இழநதனர்?	எவவாறு?

2.	 இதனால்	 அநத	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவப	 கெண்ணுககும்,	 ஆணுககும்	 	 ஏற்ெட்ட	 தாகெம்	
என்ன?

M©, bg© FGî¡fhdJ
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	 15	 வயதுட்டய	 மீனா	 ஒரு	 கிராமத்தில்	 வாழ்கிறாள்.	 அவள்	 ஒன்ெதாம்	 வகுபபில்	
ெடிககிறாள்.	 ஒரு	 நாள்	 அவளுட்டய	 அண்ட்ட	 வீட்டார்,	 மீனாடவ	 தங்ெளுட்டய	
அகொ	 டெயனுககு	 திருமைம்	 கசய்வதற்ொெ,	 மீனாவின்	 அபொடவ	 அணுகினர்.	
அவர்ெள்	அகொ	டெயன்,	 ஒரு	 கசங்ெல்	சூட்ளயில்	 சவடல	கிட்டககும்சொது	 சவடல	
கசய்துகொண்டிருநதான்.	மீனாவிற்கு	திருமைத்தில்	விருபெசமஇல்டல.	ஆனால்	அவள்	
தநடதசயா,	 கெற்ற	 ெ்டடமடய	முடிகெ	இது	ஒரு	 நல்ல	 சநதர்பெம்	 என்று	நிடனத்தார்.	
இறுதியில்	ஒசர	மாதத்தில்	அவளுட்டய	திருமைத்டத	முடித்துவிட்டார்.

	 ஒரு	வரு்டத்திற்குப	பின்,	அவளுககு	 16	வயது	இருககும்சொது	மீனா	ஒரு	கெண்	
குழநடதடயப	 கெற்கறடுத்தாள்.	 ெர்பெக	 ொலத்தில்	 அவளுககு	 சத்தான	 உைசவா	
உ்டல்நல	ெராமரிபசொ			கிட்டகெவில்டல.	முகொல்வாசி	சநரம்,	அவளுட்டய	ெைவன்	 
சவடலகொெ	 கவளியூர்	 கசல்வான்.	 அவன்	 வீடடிற்கு	 அடிகெடி	 வநது	 சொய்க	
கொண்டிருநதாலும்,	 அவளுககு	 ஒழுங்ொெப	 ெைம்	 தருவதில்டல.	 அவளுககுப	
பிரசவம்	 மிெவும்	 ெடினமாெ	 இருநதது.	 மிெவும்	 ெலவீனமாெவும்	 அடிகெடி	 உ்டல்நலம்	
சரியில்லாமலும்	 இருநதாள்.	 ஆயினும்	 எட்ட	 குடறவாெவும்,	 ஊட்டச்சத்து	 
குடறொடு்டனும்	குழநடத	பிறநதது.

	 சில	 மாதங்ெளுககுள்்ளாெசவ	 மீனாவிற்கு	 அடிகெடி	 ொய்ச்சல்	 வநதது.	 உ்டலில்	
தடிபபுெளும்,	 அடிகெடி	 சசார்வும்	 ஏற்ெட்டன.	 ெழுத்டதச்	 சுற்றி	 வீகெமும்	 ஏற்ெட்டது.	
ஒரு	மருத்துவடர	அணுகியசொது	அவர்	ரத்தப	ெரிசசாதடனககுப	ெரிநதுடரத்தார்.	அநத	
ெரிசசாதடனயில்	அவளுககு	எச்.ஐ.வி.	கதாற்று	இருபெது	ெண்டுபிடிகெபெட்டது.
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	 அவளுட்டய	 புகுநத	 வீட்டாருககு	 இது	 கதரிநத	 பின்	 அவளுட்டய	 ந்டத்டதசய	
ொரைம்	 என்று	 குற்றம்	 சாடடி	 குழநடதயு்டன்	 அவட்ள	 விரடடிவிட்டனர்.	 அநதக	
குழநடதயும்	அடிகெடி	உ்டல்	நலமின்றி	இருநதது.	அவள்	அவளுட்டய	கெற்சறார்ெளி்டம்	
கசன்றசொது	அவர்ெளும்	அவட்ளத்	திருபபி	அனுபபிவிட்டனர்.

உஙகள	குழுவில்	கீழக்காணபனவற்ளற	கலந்துளரயா்ட	மவணடும்

1.	 இநதக	ெடதயில்	எநத	உரிடமெள்	மீறபெட்டன?	எவவாறு?	

2.	 இநத	 உரிடம	 மீறலினால்	 அநத	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவப	 கெண்ணுககு	 ஏற்ெட்ட	 தாகெம்	
என்ன?
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 ரமா	ஒரு	நெரத்தின்	அருகில்	உள்்ள	ஒரு	கிராமத்தில்	வசித்து	வநதாள்.	ஒவகவாரு	
வரு்டமும்	அவள்	ெள்ளியில்	நன்றாெசவ	ெடித்து	வநதாள்.	அவள்	ஒன்ெதாம்	வகுபபிற்குச்	
கசன்றபின்	அவளுட்டய	தநடத	அவளுட்டய	தாயின்	விருபெத்திற்கு	மாறாெ	ரமாவிற்கு	
ஒரு	 கசல்சொடன	 வாங்கிக	 கொடுத்தார்.	 ரமா	 கசல்சொடன	 ெயன்ெடுத்தி	 ஆங்கிலப	
ெயிற்சி	வகுபபில்	உள்்ள	தன்	நண்ெர்ெளு்டன்	அரடட்ட	அடிகெத்	கதா்டங்கினாள்.	அவள்	
தன்	 நண்ெர்ெளு்டன்	 சுதநதிரமாெ	 இருபெது	 அவள்	 தநடதககுப	 பிடிகொமல்	 சொெ	
ஆரம்பித்தது.	

	 ஒரு	 நாள்,	 அவள்	 தன்	 கெற்சறார்	 அவளுகொெ	 வரன்	 சதடுவடத	 அறிநதாள்.	
அவள்,	 அவளுட்டய	 கெற்சறாரி்டம்	 திருமைம்	 கசய்து	 கொள்வதற்குப	 ெதிலாெ	
ெடிபடெத்	 கதா்டர	 விரும்புவதாெக	 கூறினாள்.	 ஆனால்	 அவளுட்டய	 தநடத,	 அவள்	
தங்ெள்	 �ாதியில்லாத	 டெயனு்டன்	 கதா்டர்பில்	 இருபெதாெ	 நிடனத்தார்.	 அதனால்,	
அவர்	 சதர்நகதடுத்த	டெயடன	 ரமா	 திருமைம்	கசய்துகொள்்ள	 சவண்டுகமன,	அவள்	 
“நலத்டத	விரும்பும்	தநடதயாெ”	நிர்ெநதித்தார்.	

	 அடுத்த	 நாள்,	 ெள்ளிககுச்	 கசல்லும்	 வழியில்	 அவளுட்டய	 நண்ெனான	 ரவிடய	
சநதித்து	வீடடில்	ந்டநது	கொண்டிருபெடதப	ெற்றிக	கூறினாள்.	ரமாவும்,	ரவியும்	அன்று	
ெள்ளிககுச்	 கசல்லாமல்	 அருகிலுள்்ள	 பூங்ொவிற்கு	 ஒன்றாெச்	 கசன்று	 அவளுட்டய	
பிரச்சிடனெளுககுரிய	தீர்டவப	ெற்றி	செசினர்.	திரும்பும்	வழியில்	ரமாவின்	தநடதடய	
சநதித்தனர்.	ரமாடவ	ரவியு்டன்	ொர்த்தவு்டன்	அவர்	மிெவும்	சொெபெட்டார்.

	 ரமா	அன்று	வீடு	திரும்ெவில்டல.	 ரமாவின்	தநடத	தவறான	குற்றச்சாடடு	என்று	
கதரிநதும்	உள்ளூர்	ொவல்	நிடலயத்தில்		தன்	கெண்	ெ்டத்தபெட்டாள்	என்று	புொர்	கசய்தார்.	
பின்னர்	ரமா	அவளுட்டய	சதாழன்	ரவிடயத்	திருமைம்	கசய்துகொண்டு	அவனுட்டய	
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கெற்சறாரின்	 ஒபபுதலு்டன்	 அவர்ெளுட்டய	 வீடடில்	 வாழ்வதாெக	 செள்விபெட்டார்.	
சொெத்தில்	அவர்,	அவருட்டய	ஊரிலுள்்ள	சில	அதிொரம்	ெட்டத்த	நெர்ெளு்டன்	ரமாடவச்	
சநதித்தார்.	ரவிடயயும்	அடித்துவிட்டார்.	ரமாவின்	தநடத	ரமாடவத்	தன்சனாடு	வீடடிற்கு	
வரும்ெடி	 வற்புறுத்தினார்.	 ஆனால்	 அவள்	 செடெவில்டல.	 அதற்குப	 ெதிலாெ	 ொவல்	
நிடலயத்திற்செ	கசன்று	தான்	ெ்டத்தபெ்டவில்டல	என்றும்,	தாசன	ரவிடயத்	திருமைம்	
கசய்து	கொள்்ள	விரும்பித்	சதர்வு	கசய்ததாெவும்	கூறினாள்.	

கீழக்காணபனவற்ளற	குறிதது	உஙகள	குழுவில்	கலந்துளர	மவணடும்.

1.	 இநத	சம்ெவத்தில்	மீறபெட்ட	உரிடமெள்	எடவ?	எவவாறு?

2.	 இநத	உரிடம	மீறல்ெளினால்,	அநதப	கெண்ணுககு	ஏற்ெட்ட	தாகெம்	என்ன?

fšÉ, ntiythŒ¥ò k‰W« FHªij¤ âUkz«.
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	 ஷசரயா	 ஒரு	 வறுடமயான	 குடும்ெத்திலிருநது	வநதவள்.	 மிகுநத	 புத்திசாலியாெ	
இருநதாள்.	 ெள்ளியிலும்	 நல்ல	 மதிபகெண்ெள்	 கெற்றாள்.	 அவளுககு	 இரண்டு	 
சசொதரர்ெள்	இருநதனர்.	அவர்ெள்	ெள்ளிககுச்	கசன்றனர்.	 சிறபபு	 ெயிற்சி	வகுபபுககும்	
கசன்றனர்.	

	 அவள்	ஒன்ெதாம்	வகுபபிற்கு	வநதபின்,	15	வயதிசலசய,	அவளுட்டய	கெற்சறார்	
ஒரு	 டதயல்ொரரு்டன்	 அவளுககு	 திருமைத்டத	 ந்டத்தி	 டவத்தனர்.	 திருமைத்திற்குப	
பின்	 அவள்	 ெடிபடெத்	 கதா்டர	 ஆடசபெட்டாள்.	 ஆனால்	 அனுமதிகெபெ்டவில்டல.	
அடுத்த	மூன்று	வரு்டங்ெளில்	 2	குழநடதெளுககுத்	தாயானாள்.	கமதுவாெ	அவளுட்டய	
ெைவனின்	 வியாொரமும்	 நலிவட்டயத்	 கதா்டங்கியது.	 குழநடதெளுககு	 உைவளிகெ	
ஏதாவது	 ஒரு	 வழியில்	 சம்ொதிககும்ெடி	 அவளுட்டய	 ெைவனால்	 கதா்டர்ச்சியாெச்	
சித்திரவடத	கசய்யபெட்டாள்.

	 அவளுட்டய	 பிரச்சிடனெட்ளத்	 தீர்பெதற்ொெ	 அருகிலுள்்ள	 அங்ென்வாடியில்	
ொலியாெ	இருநத	 ஒரு	 சவடலககு	விண்ைபபித்தாள்.	ஆனால்,	 குடறநதெடசக	 ெல்வித்	
தகுதியாெ	ெத்தாம்	வகுபபு	சதர்ச்சி	கெற்றிருகெ	சவண்டும்	என்ற	நிெநதடன	இருநததால்	
அவளுககு	அநத	சவடல	கிட்டகெவில்டல.	

உஙகள	குழுவில்	கீழக்காணபனவற்ளறப	பற்றி	கலந்துளரயா்ட	மவணடும்.

1.	 எநத	உரிடமெள்	மீறபெடடுள்்ளன?	எவவாறு?

2.	 இநத	உரிடம	மீறல்ெளினால்	அநதப	கெண்ணின்	சமல்	ஏற்ெட்ட	தாகெம்	என்ன?

3.	 ஷசரயா	 10	 -	 வது	 வகுபபு	 வடர	 ெடிபடெ	 முடித்திருநதால்	 அது	 அவளுட்டய	
வாழ்கடெயில்	என்ன	மாறுதல்ெட்ள	ஏற்ெடுத்தியிருககும்?
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	 கிராமத்தில்	 வசிககும்	 15	 வயதுப	 கெண்	 ராதா.	 தன்	 உயிர்சதாழி	 மினி,	 சிறபபு	
ெயிற்சி	 வகுபபிலிருநது	 வீடடிற்கு	 திரும்பி	 வரும்	 வழியில்	 ொலியல்	 ெலாத்ொரம்	
கசய்யபெட்டாள்	 என்ெடதக	 செடடு	 ராதா	 மிெவும்	 வருத்தம்	 அட்டநதாள்.	 இத்தடெய	
நிெழ்வு	 தன்	 கெண்ணிற்கும்	 ஏற்ெ்டககூ்டாகதன	 ராதாவின்	 தநடத	 உ்டனடியாெ	
அவளுககு,	 அவட்ளவி்ட	 14	 வயது	மூத்தவரு்டன்	திருமைம்	 கசய்து	டவத்து	விட்டார்.	
ராதா	 சமற்கொண்டு	 ெடித்து	 ெணினி	 இயககுெவராெ	 சவடலககு	 கசல்லசவண்டும்	
என்று	 விருபெபெட்டாலும்,	 விருபெமின்றி	 திருமைத்திற்கு	 ஒத்துககொண்்டாள்.	
மினிடயப	 சொன்று	அவளுககும்	 ந்டநதால்,	 சமுதாயத்டத	 எதிர்கொள்வது	 செவலமாெ	
இருககுகமன்றும்,	 தாங்ெள்	 தற்கொடல	 கசய்துகொள்சவாம்	 என்றும்	 அவளுட்டய	
கெற்சறார்		மிரடடி	அவட்ளப	ெணிய	டவத்தனர்.

	 திருமைமான	முதல்நாச்ள,	 அவளுட்டய	 மாமனார்,	 மாமியார்,	 அவள்	 ெறுபொெ	
இருபெதற்கு	 நஷ்டஈ்டாெ	 30,000	 ரூொய்	 	 கொண்டுவரும்ெடி	கூறினர்.	அத்து்டன்	அவள்	
ொடலயிலிருநது	 இரவு	 வடர	 எல்லா	 வீடடு	 சவடலெட்ளயும்	 கசய்தாள்.	 எல்சலாரும்	
தூங்கியபின்	தான்,	அவள்	தூங்ெ	அனுமதிகெபெட்டாள்.	வரதடசடை	ெற்றி	அவள்	புகுநத	
வீட்டார்	செட்ட	சமயங்ெளில்	ராதா	கொண்டுவர	முடியாததால்	ெடடினி	சொ்டபெட்டாள்.	
அவள்	 ெைவன்	அவட்ளவி்ட	வயதில்	மூத்தவனாெ	இருநததால்,	அவ்ளால்,	அவனி்டம்	
செசமுடியவில்டல.	அவள்	கதா்டர்நது	 ெைவனி்டம்	ெைம்	செட்டசொதும்,	அவனால் 
அது	 மறுகெபெட்டது.	 அகெடறயில்லாத	 ெைவன்,	 ஆனால்	 அவன்	 
விரும்பும்சொகதல்லாம்	உ்டலுறவு	கொள்வகதன்ெது	அவளுககு	சங்ெ்டமாெ	இருநதது.

	 ராதாவின்	 ெைவன்	 அவன்	 சவடல	 கசய்யும்	 ெணியி்டத்தில்	 சவகறாரு	
கெண்ணு்டன்	கதா்டர்பிலிருபெது	கதரியவரும்	வடர,	ராதா	தன்	சொராட்டத்டதப	ெற்றி,	
கெற்சறார்ெளி்டம்	கதரிவிகெவில்டல.	

கீழக்காணபனவற்ளற	குறிதது	உஙகள	குழுவில்	கலந்துளரயா்ட	மவணடும்.

1.	 எநத	உரிடமெள்	மீறபெடடுள்்ளன?	எவவாறு?

2.	 இநத	உரிடம	மீறல்ெளினால்	அநதப	கெண்ணிற்கு	ஏற்ெடும்	தாகெம்	என்ன?
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மனித	உரிடமெள்
குழநடதத்	திருமைம்	மூலம்	மீறபெட்ட	ஆண்	குழநடதெளின்	
உரிடமெள்

உயிர்	வாழ்வதற்கும்,	
சுதநதிரத்துககும்,	
தனிபெட்ட	
ொதுொபபுககுமான	
உரிடமெள்

• குடும்ெப	கொறுபபுெள்	அதிெமானதால்	விட்ளயாடும்	
சநரமும்	ஓய்வு	சநரமும்	குடறகிறது.

• 	வாழ்கடெ	முழுவதும்	உள்்ள	ஒரு	உறவிடன	மிெவும்	
சீககிரமாெசவ	ஏற்றுககொள்ளுதல்.

நியாயமான	
விசாரடை

• விழிபபுைர்வின்டம	மற்றும்	தவறான	சமூெக	சொடொடு,

• இடவ	எளிதில்	வயபெடும்	தன்டமககு	வழிசொலுவதால்,	
கெண்ெள்	சம்ெநதபெட்ட	ெல்சவறு	ொதுொபபு	
சட்டங்ெளின்கீழ்	தண்்டடன	கெற	ஆண்ெளுககு	
வாய்பபிருககின்றது	

செச்சுரிடம
• சமூெ	வ்ளர்பொல்	/	ெடடுபொட்டால்	இ்ள	வயதில்	

திருமைம்	அல்லது	கெற்சறார்	ஆவது	ெற்றி	வாடயத்	
திறநது	செச	முடியாத	நிடல.

உ்டல்	ஆசராககியம்,	
ெல்வி	மற்றும்	
சொதுமான	
வாழ்கடெத்தரம்

• விருபெமின்றி	ெருவிசலசய	ொகுொடடு்டன்	ொலினத்டத	
கதரிவு	கசய்வதில்	ெங்செற்பு,	

• சுொதாரமற்ற	ொலியல்	ெழகெங்ெ்ளால்	வீடட்ட	விடடு	
புலம்	கெயர்நத	கதாழிலாளிெள்	எச்.ஐ.வி.	/	எய்ட்ால்	
ொதிகெபெடுவது.	

• இ்ளவயது	ெர்பெக	ொலத்தில்	தனககும்,	குடும்ெ	
உறுபபினர்ெளுககும்	சொதுமான	சத்துைவும்	மருத்துவ	
வசதிெளும்	கிட்டகொத	நிடல.	

• சிசு	மரைம்,	குழநடதெளுககு	சத்துைவுக	குடறொடு	
ஆகியடவ,	குழநடதத்	திருமைத்தினால்	உருவாகும்		
வறுடம	சுழற்சியால்	ஏற்ெடுகின்றன.	

M©fŸ bjÇªâU¡f nt©oa , FHªij¤ âUkz¤Jl‹ bjhl®òila  ãw r£l§fŸ

• இநதிய	 தண்்டடனச்	 சட்டம்,	 சட்டபபிரிவு	 376	 –இல்	 	 ொலியல்	 ெலாத்ொரத்திற்ொன	
தண்்டடனடய	விரிவாெ	கூறுகிறது.

• இ்ளஞசிறார்	நீதிச்	சட்டம்	-	2000.	இது	2006இல்		திருத்தபெட்டது.

• ொலியல்	 குற்றங்ெளுககு	 எதிராெ	 குழநடதெட்ளப	 ொதுொககும்	 சட்டம் 
சொகசசா	-	2012.
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• இநதிய	 தண்்டடனச்	 சட்டத்தின்,	 498A	 பிரிவின்	 கீழ்	 குடும்ெ	 வன்முடறககு	 எதிராெ	
கிரிமினல்	புொர்	தாகெல்	கசய்யலாம்.

• ெரு	 வ்ளருமுன்	 மற்றும்	 ெருவில்	 ொலினத்டதக	 ெண்்டறியும்	 ெரிசசாதடனெட்ள		
தட்டகசய்யும்	சட்டம்	-	1994.
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மீறபபடும்	உரிளேகள

• ெல்வி	
கெறுவதற்ொன	
உரிடம

• சவடல	
வாய்பபிற்ொன 
உரிடம

• துடைடயத்	
சதர்நகதடுபெதற்ொன			
உரிடம

• ொலியல்	சுொதாரம்	 
மற்றும்	இனப 
கெருகெம்	ெற்றி	சதர்வு	 
கசய்வதற்குரிய	உரிடம

• சத்துைவு	மற்றும்	
ெராமரிபபிற்ொன 
உரிடம

• உ்டல்நலம்,	சிகிச்டச	
மற்றும்	ெராமரிபபு	
கெறுவதற்ொன	உரிடம

• கொரு்ளாதாரப	
ொதுொபபிற்ொன	
உரிடம

• வீடட்டவிடடு	
கவளிசய	
கசன்று	சவடல	
கசய்தல்	மற்றும்	
சம்ொதிபெதற்ொன	
உரிடம

• மெளுககு	 
ொதுொபபு	
அளிபெதற்ொன	
கெற்சறாரின் 
உரிடம

• ொலியல்	
சுொதாரம்	
மற்றும்	
இனபகெருகெம்	 
ெற்றி	சதர்வு	
கசய்வதற்ொன	
உரிடம

• வரதடசடை	
செடெடத	
எதிர்பெதற்ொன	 
உரிடம

• குழநடதெளுககு	
அவர்ெள்	ெற்ற	
ெல்விடய	
ெயன்ெடுத்துவது	
எபெடி	என்று	
ெற்றுத்	தரும்		
மதிபபீடுெளுகொன 
உரிடம

• கதரியாத	ஒருவடர	
திருமைம்	கசய்து	
கொள்்ள		கெண்	
வற்புறுத்தப	
ெட்டால்	அது	
ெற்றி		முடிகவடுப	
ெதற்ொன	உரிடம
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தாக்கஙகள

• ெடிபடெ	 
இட்டயில் 
விடடு	விடுதல்

• சமாசமான	
கொரு்ளாதார 
சூழல்	

• குழநடதெட்ளயும்	
குடும்ெத்டதயும்	
ெவனித்துக	கொள்்ள	
ஏற்ெடும்	ெஷ்டங்ெள்

• கெண்ணிற்கும்	
அவள்	
குழநடதெளுககும்	
ஊட்டச்சத்துக	
குடறொடு

• கெண்	குழநடதயால்		
எதிர்கொள்்ளபெடும்	
வன்முடற

• தாய்	எதிர்கொள்ளும்	
வன்முடறயினால்	
குழநடதெளுககு	
ஏற்ெடும்	ொதிபபு

• முழுடமயட்டயாத	
ெல்வியினால்	மிெக	
குடறநத	சவடல	
வாய்பபு

• இயலாடம	
அதிெரிபபு

• ெைவனால்	
எச்.ஐ.வி.	
கதாற்று	
ஏற்ெட்டாலும்	
கெண்ணின்	
மீது	குற்றம்	
சாட்டபெடுதல்

• சமாசமான	
சுொதார	
நிடலடம

• கெண்ணின்	
டெயில்	ஒரு	
கொரு்ளாதார	
வ்ளமும்இல்டல

• மாமனார்,	
மாமியாரால்	
வீடட்ட	விடடு	
துரத்தபெட்ட	
பின்	பிறநத	
வீடடிலும்	
புெலி்டம்	
கிட்டகொத	
நிடலயில்	
புெலி்டம்	
இல்லாதிருத்தல்

• உ்டல்ளவில்,	
மற்றும்	மனத்ளவில்	
அ்ளவில்	
செரதிர்ச்சியும்	
சவதடனயும்	
ஏற்ெடுதல்			

• ொலியல்	சுரண்்டல்	/	
துன்புறுத்தல்

• 	திருமைமான	
தம்ெதிெளிட்டசய	
ஒபபுதல்இல்லாமல்	
ெட்டாயபெடுத்தி	
ொலியல்	உறவு	
கொள்வது	
(அதுவும்	ொலியல்	
ெலாத்ொரமாெசவ	
ெருதபெடுகிறது)

• ெடிபடெ	
இட்டயில்	
விடடுவிடுதல்

• எநதத்	திறனும்	
ெற்ெபெ்டவில்டல

• கொரு்ளாதார	
வ்ளங்ெட்ளப	கெற	
குடறநத	அ்ளசவ	
வாய்பபு

• வன்முடறககு	
ஆ்ளாெக	கூடிய	
ெலவீனமான	
நிடல

• தன்	உ்டம்பின்	
மீதும்,	
இனபகெருகெ	
சுொதாரத்தின்	
மீதும்	தனககு	
ெடடுபொடில்லாத	
நிடல

• ொலின	
வடரயடறெ்ளால்	
வறுடம	
சுழற்சியில்	
மாடடிக 
கொள்ளுதல்
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• இ்ளநகதன்றல்	 ெருத்துப	 கெட்டெத்தில்	 உள்்ள	 குழநடதெள்	 மற்றும்	 வ்ளரி்ளம்	
கெண்ெளுகொன	 சட்டங்ெள்	 -	 திட்டங்ெள்	 என்ற	 தெவல்	 புத்தெத்தின்	 பிரதிெட்ள	
ெங்செற்ொ்ளர்ெளுககு	கொடுகெ	சவண்டும்.	

• இநதத்	 தெவல்	 புத்தெத்திடன	 குழுவாெ	 அமர்நது	 புத்தெத்திடன	 ஒவகவாரு	 சட்டம்	
மற்றும்	திட்டங்ெ்ளாெ	வாசித்து	குழுவில்	ெலநதுடரயாடி	புரிநது	கொள்்ளச்	கசால்ல	
சவண்டும்.

• பின்னர்	ெயிற்றுநர்,	பயிற்சிததாள	-	4இல்	உள்்ள	செள்விெட்ளக	செடடு	ெலநதுடரயா்ட	
சவண்டும்.

• குழநடதத்	திருமை	தட்டச்	சட்டம்	-	2006	ெற்றி	வி்ளககிக	கூறி	அது	எவவாறு	குழநடதத்	
திருமைத்டத	 தடுககிறது	 என்றும்,	 அடத	 மீறுெவர்ெளுககு	 ெடுடமயான	 தண்்டடன	
உண்டு	என்ெது	ெற்றியும்	வி்ளகெமாெ	எடுத்துக	கூற	சவண்டும்.	

• குழநடதத்	 திருமைத்	 தட்டச்	 சட்டத்தின்	 கீழ்	 உள்்ள	 சட்ட	 விதிெளின்ெடி	 எவர்	
தண்டிகெபெ்டலாம்?

• குழநடதத்	 திருமைத்	 தட்டச்	 சட்டத்தின்	 கீழ்	 வலுகெட்டாயமான	 /	 இ்ளவயது	 /	
குழநடதத்	திருமைங்ெள்	எவவாறு	ரத்து	கசய்யபெ்டலாம்?

• குழநடதத்	 திருமைத்டதத்	 தடுகெ	 யாகரல்லாம்	 உதவலாம்?	 யாடரகயல்லாம்	
கதா்டர்பு	கொள்்ளலாம்?	அல்லது	யாரி்டகமல்லாம்	புொர்	அளிகெலாம்?

• குழநடதத்	திருமைத்டதத்	தடுகெ	உதவும்,	அரசாங்ெத்தின்	ெல்சவறு	திட்டங்ெள்	
எடவ?

gÆ‰á¤ jhŸ - 4      
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்்சயல்	-	1	க்கு	பிறகு	்்சால்ல	மவணடிய	கருததுக்கள	

	 1948,	 டிசம்ெர்	 -	 10இல்	 ந்டநத	 ஐ.நா.	 கொதுச்	 சடெக	 கூட்டத்தில்	 சர்வசதச	
மனித	 உரிடமப	 	 பிரெ்டனத்திற்கு	 ஆதரவாெ	 இநதியா	 	 வாகெளித்துள்்ளது.	 இதனால்	
இநதியர்ெ்ளாகிய	 நமககு	 சர்வசதச	 மனித	 உரிடமப	 	 பிரெ்டனம்	 உறுதிபெடுத்தியுள்்ள	
உரிடமெள்	அடனத்தும்	உரித்தானடவ	ஆகும்.

	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவ	 குழநடதெளுககு,	 அவர்ெளுககுரிய	 	 எல்லா	 உரிடமெட்ளப	
ெற்றியும்	அறிதலும்	புரிதலும்	இருநதால்,	அது	அவர்ெளின்	தன்னுரிடம	சமம்ொடடிற்கு	
வழிவகுககும்.	 அவர்ெளுககு	 ெண்ணியமான,	 அர்த்தமுள்்ள	 வாழ்வு	 கிட்டபெடத	
உறுதிபெடுத்தும்.	

கீமே	 குறிபபாக	 குறிபபி்டபபட்டுள்ள	 ேனித	 உரிளேகளின	 அர்தததளதப	 பற்றி	 நேக்கு	
்தரிந்திருக்க	மவணடும்	.

• உயிர்	வாழ்வதற்ொன,	சுதநதிரத்துகொன,	தனிமனித	ொதுொபபுகொன	உரிடமெள்

• சித்திரவடதயிலிருநது	விடுதடல

• நியாயமான	விசாரடை

• செச்சுரிடம

• மத	சுதநதிரம்

• ஆசராககியம்,	ெல்வி	மற்றும்	சொதுமான	வாழ்கடெத்	தரம்

்்சயல்	-2,	3	ற்கு		பிறகு	பயனபடுதத	மவணடிய	கருததுத	தாள	

குேந்ளதத	 திருேைம்	 வ்ளரி்ளம்	 பருவ	 ஆணகள	 ேற்றும்	 ்பணகள	 மேல்	 ஏற்படுததும்	
தாக்கம்	:

	 குழநடதத்	 திருமைத்தில்,	 சம்ெநதபெட்ட	 ஆண்ெள்,	 இககுற்றத்தில்	 தானாெசவ	
ஈடுெட்டவராெசவா	அல்லது	ஈடுெடுத்தபெட்டவராெசவா	இருகெலாம்.	(திருமைத்திற்கு	
ெட்டாயபெடுத்தபெடடு	இருகெலாம்	அல்லது	விருபெமின்றி	ஒத்துககொண்டிருகெலாம்)	
குழநடதத்	 திருமைத்து்டன்	 சம்ெநதபெட்ட	 முடறசெடுெ்ளான	 -	 ொலியல்	 ரீதியாெ	
சமாசமாெ	 ந்டத்தபெடுதல்,	 குடும்ெ	 வன்முடற,	 வரதடசடை,	 ெருவிசலசய 
ொகுொடடு்டன்	 குழநடதயின்	 ொலினத்டத	 கதரிவு	 கசய்வது	 சொன்றவற்றின்	
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விட்ளவுெ்ளால்	அநத	ஆண்ெளும்	ொதிகெபெடுகின்றனர்	.	

	 சமாசமான	 சமூெ	 வ்ளர்பபு,	 	 சட்டங்ெள்	 ெற்றிய	 அறியாடமயால்	 வரககூடிய	
சட்டரீதியான	பிரச்சிடனெள்,	ெடிபடெ	இட்டயிசலசய	விடடுவிடுதல்,	ஒரு	குடும்ெத்டதக	
ொபொற்றசவண்டி	 இ்ளம்	 வயதிசலசய	 வாழ்வாதாரத்டதத்	 சத்டசவண்டிய	 சூழல்,	
சொதுமான	வாழ்கடெத்தரம்இல்லாடம	சொன்ற	சமாசமான	பின்விட்ளவுெ்ளால்	அநத	
ஆண்ெளும்	துன்ெபெ்ட	சவண்டியுள்்ளது.	

	 மாதிரி	 சம்ெவங்ெள்	 ெற்றிய	 குழு	 ெலநதுடரயா்டல்ெளுககுப	 பிறகு,	 ெல்சவறு	
பிரச்சிடனெளும்	 விவாதங்ெளும்	 கவளிவரலாம்.	 கெற்சறார்,	 கெண்	 குழநடதெளுககு	
உதவும்	 வடெயில்	 ொதுொபபும்	 ஆதரவும்	 அளிகொமல்,	 அவர்ெட்ள	 துன்ெபெ்ட	
டவபெவர்ெ்ளாெ	இருககும்	ெடதெட்ளக	செடெ	சநரி்டலாம்.	கசல்சொன்	ெயன்ொடட்ட	
கெற்சறார்ெள்	தட்ட	கசய்வது	ெற்றி	குழுவில்	ெங்செற்ொ்ளர்ெள்	முடறயி்டலாம்.	ஆனால்	
வ்ளரி்ளம்	 ெருவத்தினர்	 அவர்ெள்	 வாழ்கடெடய	 சமாசமாெ	 ொதிகெககூடிய	விவரமற்ற	
முடிவுெட்ள	 எடுபெதற்கு	 இடவெள்	 எல்லாம்	 ஒரு	 ொரைமாெ	 இருபெதுசொல்	
சதான்றினாலும்	 உண்டம	 அதுவல்ல.	 இடவெட்ள	 நமககுக	 முடறயாெக	 டெயா்ளத்	
கதரியாததுதான்	என்று	ெயிற்றுநர்	எடுத்துக	கூற	சவண்டும்.	

	 திருமை	 வாழ்கடெயில்	 ஏற்ெடும்	 ொலியல்	 ெலாத்ொரம்	 ெற்றி	 கதளிவான	
சட்டம்இல்டல.	 ஆனால்	 குழநடதத்	 திருமைம்	 கதா்டர்ொெச்	 சட்டம்	 இருககின்றது.	
ஆயினும்	 திருமைம்	 என்ெது	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவப	 கெண்ெளுககுப	 ொதுொபடெ	
அளிகெவில்டல.	 சமூெத்தின்	 ெங்கும்,	 கெண்ெட்ளப	 ெற்றி	 உருவாகெபெடடுள்்ள	
மதிபபீடும்	அதற்கு	உதவுெடவயாெஇல்டல.

	 கீழக்காணும்	 சில	 பிரச்சிளனகள	 அல்லது	 அளனதது	 பிரச்சிளனகள	 பற்றியும்	
கலந்துளரயா்டமவணடும்	எனபளத	நிளனவில்	ளவததுக்்காள்ள	மவணடும்.

• குழநடதத்	திருமைம்	என்ெது	ஒருவரின்	மனித	உரிடமடயப	ெறிககும்	கசயலாகும்.

• குழநடதத்	திருமைம்,		வ்ளரி்ளம்	ெருவ	கெண்ணிற்குரிய	ெல்வி	ெற்கும்	உரிடமடயத்	
தடுககிறது.	ெல்விப	கெறுவதற்ொன	உரிடம	மிெவும்	இன்றியடமயாத	மனித	உரிடம.	
இது	சர்வசதச	மனித	உரிடம	பிரெ்டனத்தின்	(UDHR)	26-வது	விதியில்		கூறபெடடுள்்ளது.	

• குழநடதத்	 திருமைம்	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவப	 கெண்ெளின்	 ஆசராககியத்திற்ொன	
உரிடமடயத்	 தடுககிறது.	 இது	 ஒரு	 அடிபெட்ட	 உரிடமயாகும்.	 சர்வசதச	 மனித	
உரிடமெள்	பிரெ்டனத்தில்	(UDHR)	விதி	25-இல்	இது	குறிபபி்டபெடடுள்்ளது.		

• விதி	23	 -	சவடலகொன	உரிடம,	விதி	22	 -	 சமூெப	ொதுொபபிற்ொன	உரிடம,	இடவ	
இரண்டும்	குழநடதத்	திருமைத்தால்	தட்டெடுகின்றன.
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• வயது	 குடறநத	 ஆண்	 /	 கெண்	 இருவருககும்	 மன	 முதிர்ச்சிஇல்லாத	 ொரைத்தால்,	
திருமைத்தின்	 கொறுபபுெட்ளயும்,	 விட்ளவுெட்ளயும்	 ெற்றித்	 கதரிவதில்டல.	
அதனால்	 சர்வசதச	 மனித	 உரிடமெள்	 பிரெ்டனத்தில்	 வரும்	 16-வது	 விதியில்	
குறிபபிடடுள்்ளெடி	 சுதநதிரமாெ,	 முழு	 சம்மதத்து்டன்,	 திருமைம்	 கசய்வதற்குரிய	
உரிடம	தட்டெடுகின்றது.

• மனித	 உரிடமெள்	 ஒன்சறாக்டான்று	 கதா்டர்புட்டயடவ.	 குழநடதத்	 திருமைம்,	
சமற்ெண்்ட	உரிடமெட்ள	மீறுவது	மடடுமன்றி,	மற்ற		எல்லா	மனித	உரிடமெட்ளயும்	
மீறுகின்றது.	

• குழநடதத்	 திருமைத்	 தட்டச்	 சட்டத்தின்	 கீழ்,	 ஆண்ெளுககு	 21	 வயதுககு	 
குடறவாெவும்,	 கெண்ெளுககு	 18	 வயதுககு	 குடறவாெவும்	 இருநதால்	 அநதத்	 
திருமைம்	குழநடதத்	திருமைமாெக	ெருதபெடும்.
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்சட்்டததின	முக்கியோன	அம்்சஙகள	:	

• இநதச்	 	 சட்டத்தின்	கீழ்,	ஆண்ெளுககு	 21	வயதுககு	குடறவாெவும்,	கெண்ெளுககு	 18	
வயதுககு	 குடறவாெவும்	 இருநதால்	 அநதத்	 திருமைம்	 குழநடதத்	 திருமைமாெக	
ெருதபெடும்.	

• அடனத்துச்	சட்ட	மீறலும்	பிடையில்	வரமுடியாத	குற்றமாகும்.

• சட்டத்டத	 மீறுெவர்ெளுககு	 இரண்டு	 வரு்டங்ெள்	 ெடுங்ொவல்	 தண்்டடன	 அல்லது	  
1,00,000	 -	 ரூொய்	 வடர	 அெராதம்	 விதிகெபெடும்.	 மைமென்	 மற்றும்	 மைமென்	
குடும்ெத்தாருககு	அல்லது	திருமைத்டத	ஏற்ொடு	கசய்ய	உதவிய	நெருககுத்	தண்்டடன	
அளிகெபெடும்.

• குழநடதத்	 திருமைத்	 தடுபபு	 அலுவலர்ெளுககு	 இநத	 மாதிரியான	 திருமைத்டதத்	
தட்ட	கசய்யவும்,	சட்ட	ரீதியான	ந்டவடிகடெ	எடுகெவும்	உரிடம	உள்்ளது.	

• “கெண்ெளுககு	 எதிரான	 எல்லா	 வடெயான	 ொகுொடுெட்ளயும்	 நீககும்	
உ்டன்ெடிகடெ”யும்	 (CEDAW)	 முககியமானது.	 அதில்	 கீழ்கொணும்	 அம்சங்ெள்	
அ்டங்கியுள்்ளன.

• சட்டத்தில்,	ஆண்ெளுககும்	கெண்ெளுககும்	சம	உரிடம	என்ற	சொடொடு.

• ொகுொடு	 ொடடும்	 எல்லாவிதமான	 சட்டங்ெட்ளயும்	 ஒழித்து	 கெண்ெளுககு	
எதிராெ	ொகுொடடிடனத்	தட்ட	கசய்யும்	கொருத்தமான	சட்டங்ெட்ள	இயற்றுதல்.
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• கெண்ெளின்	 ொகுொடடிற்கெதிராெ,	 தீர்பொயங்ெட்ளயும்	 கொது	
நிறுவனங்ெட்ளயும்	நிறுவி	அவர்ெளுககுச்	சிறநத	ொதுொபெளித்தல்.		

• கெண்ெளுககு	எதிராெ	தனி	நெர்ெள்,	அடமபபுெள்	அல்லது	நிறுவனங்ெள்		ொடடும்	
ொகுொடட்ட	நீககுதல்.

	 ்பணகளுக்கும்,	 ்பண	 குேந்ளதகளுக்கும்	 உள்ள	 உரிளேகள்ளப	 பற்றியும்,	
அவர்களுக்கு	எதிரான	பாகுபாட்ள்ட	முடிவு	கட்்ட	அரசுகள	எனன	் ்சயய	மவணடும்	எனபது	
பற்றியும்	வி்ளக்கிக்	கூறும்	30	விதிகள	CEDAW-வில்	இருக்கினறன.	எல்லா	விதிகளும்	தவிர்க்க	
முடியாதளவயாக	இருபபினும்,	விளரவான	புரிதலுக்காக,	முக்கியோன	சில	விதிகள	கீமே	
்காடுக்கபபட்டுள்ளன.	

விதி	 1	 –	 கெண்	 குழநடதெளுககும்	 கெண்ெளுககும்	 எதிரான	 ொகுொடு	 என்ன	
என்ெது	ெற்றி	வி்ளககுதல்

விதி	 3	 –	 அடிபெட்ட	மனித	உரிடமெள்	மற்றும்	சுதநதிரங்ெளுககு	உத்தரவாதம்	
அளித்தல்

விதி	 5	 –		 ஒசர	மாதிரியான	ொலின	ொத்திர	வடரயடறெள்

விதி	 	6	 –		 ெ்டத்தல்	மற்றும்	ொலியல்	கதாழிலில்	ஈடுெடுத்துதல்

விதி		 10	 –		 ெல்வி

விதி	 11	 –	 சவடலவாய்பபு

விதி	 12	 –	 சுொதாரம்

விதி	 16	 –		 திருமைம்	மற்றும்	குடும்ெ	வாழ்கடெ

	 இசத	சொல்,	குழநடதெள்	உரிடமெளுகொன	பிரெ்டனமானது	(CRC),	குடியுரிடம,	
அரசியல்,	 கொரு்ளாதாரம்,	 சமூெம்,	 சுொதாரம்,	 மற்றும்	 ெலாச்சார	 உரிடமெட்ள	 
குழநடதெளுககு	உறுதிபெடுத்துகிறது.	பிரக்டனததில்	உள்ள	உரிளேகள்ள	மூனறு	்பரும்	
பகுதிக்ளாகப	பிரிக்கலாம்.

உரிளே	:	குறிபபிட்ட	விஷயங்ெட்ள	அல்லது	சசடவெட்ள	டவத்திருபெதற்கு,	கெறுவதற்கு	
அல்லது	 எளிதாய்	 அணுகுவதற்குரிய	 உரிடம	 (உதாரைத்திற்கு	 –	 கெயர்,	 நாடடுரிடம,	
சுொதாரப	 ெராமரிபபு,	 ெல்வி,	 	 ஓய்வு,	 விட்ளயாடடு,	 ஆதரவற்றவர்ெளுககும்	 மாற்றுத்	
திறனாளிெளுககும்	ெவனிபபு)

பாதுகாபபு			:		தீங்கு	விட்ளவிகெககூடிய	கசயல்ொடுெளிலில்	இருநதும்,	நட்டமுடறெளிலில்	
இருநதும்	 ொதுொத்துககொள்வதற்ொன	 உரிடம	 (உதாரைம்	 –	 கெற்சறாரி்டமிருநது	
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பிரிகெபெடுதல்,	 சொரில்	 ஈடுெடுத்தபெடுதல்,	 கொரு்ளாதார	 ரீதியாெவும்	 ொலியல்	
ரீதியாெவும்	சுரண்்டபெடுதல்,	உ்டல்ளவிலும்	மனத்ளவிலும்	சமாசமாெ	ந்டத்தபெடுதல்)

பஙமகற்பு	 :	 தன்	 வாழ்டவப	 ொதிககும்	 முடிவுெட்ளப	 ெற்றி	 குழநடதெள்	 ெருத்து	
கசால்வதற்குரிய	 உரிடம.	 குழநடதெளின்	 திறன்ெள்	 சமம்ெடும்சொது,	 கெரியவர்ெள்	
ஆவதற்கு	தயாராகும்சொது,		சமூெத்தில்	உள்்ள	கசயல்ொடுெளில்	ஈடுெ்ட	அதிெ	வாய்பபுெள்	
கிட்டகெசவண்டும்.	(உதாரைம்:	செச்சு,	ெருத்து,	ெலாச்சார,	மத,	கமாழி	சுதநதிரத்துகொன	
உரிடமெள்)

	 குழநடதெள்	 உரிடமெளுகொன	 பிரெ்டனத்தில்	 (CRC)	 54	 விதிெள்	 இருககின்றன.	
இது	 குழநடதெள்	 நாள்சதாறும்	 எல்லா	 நாடுெளிலும்	 எதிர்கொள்ளும்	 புறகெணிபபு,	
சமாசமாெ	ந்டத்தபெடுதலுககு	எதிராெ	சில	கொள்டெெட்ள	நிறுவியுள்்ளது.	முககியமாெ	
ெவனத்தில்	கொள்்ளசவண்டியது	குழநடததெளின்	நலசன	பிரதானமானது	என்ெதுதான்.	
அடனத்து	விதிெளும்	தவிர்கெ	முடியாதடவயாெ	இருபபினும்,	எளிதாகப	புரிந்து்காள்ள	
முக்கியோன	சில	விதிகள	கீமே	்காடுக்கபபட்டுள்ளன.	

விதி	 1	 –	 குழநடத	 என்ெதற்குரிய	 வி்ளகெம்.	 18	 வயதிற்கு	 கீழ்	 இருககும்	
அடனவரும்.	 18	 வயது	 முடியும்	 வடர	 குழநடதெளுகொன	 எல்லா	
சட்டங்ெளும்	கொருநதும்

விதி	 	2	 –	 ொகுொடின்டம

விதி	 5	 –	 கெற்சறார்,	குடும்ெம்,	சமூெத்துககுரிய	உரிடமெள்	மற்றும்	கொறுபபுெள்

விதி	 6	 –	 வாழ்வு,	உயிர்	பிடழத்திருத்தல்	மற்றும்	வ்ளர்ச்சி

விதி	 19	 –	 சமாசமாெ	 ந்டத்தபெடுதல்,	 புறகெணிகெபெடுதல்	 (குடும்ெத்திலும்,	
மற்ற	ெவனிபபிலும்)

விதி	 24	 –	 உ்டல்நலப	ெராமரிபபு

விதி	 26	 –	 சமூெப	ொதுொபபு

விதி	 28	 –	 ெல்வி

விதி	 32	 –	 கொரு்ளாதாரச்	சுரண்்டல்

விதி	 34	 –	 ொலியல்	சுரண்்டல்

விதி	 3		 –	 ெ்டத்தல்,	விற்றல்,	ெ்டத்தபெடடு	விற்ெபெடுதல்

விதி	 40	 –		 இ்ளஞசிறார்	நீதி
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	 ெலவிதமான	உரிடமெட்ளப	ெற்றி	வ்ளரி்ளம்	ெருவத்தினர்	அறிநது,	புரிநதிருநதால்,	
அது	அவர்ெளின்	தன்னுரிடம	சமம்ொடடிற்கும்,	மதிபபுமிகெ	அர்த்தமுள்்ள	வாழ்கடெடய	
உறுதிபெடுத்துவதற்கும்	வழி	வகுககும்.	நாம்	அடனவரும்,	வ்ளரி்ளம்	ெருவப	கெண்ெள்,	
கெண்ெள்	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவ	 ஆண்ெள்,	 ஆண்ெள்	 என்ற	 முடறயிலும்	 வாழ்கடெயில்	
கொரு்ளாதார	 வ்ளங்ெட்ளப	 கெற	 சவண்டிய	 சதடவயுள்்ளது.	 இது	 ஒரு	 முழுடமயான	
வாழ்கடெ	 வாழ	 வழி	 வகுககும்.	 இன்டறய	 சமூெத்தில்,	 இநத	 ஆதார	 வ்ளங்ெள்,	
கொதுவாெ,	கெண்	குழநடதெட்ளயும்,	கெண்ெட்ளயும்	வி்ட	ஆண்	குழநடதெளுககும்		பிற	
ஆண்ெளுககுசம	 அதிெம்	 கிட்டககின்றன.	 இது	 மாற்றபெ்டசவண்டும்.	 அபசொதுதான்	
ஒரு	நல்ல	வாழ்கடெ	வாழ,	கெண்	குழநடதெளும்,	கெண்ெளும்	சமமான	வாய்பபுெட்ளப	
கெறமுடியும்.
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mk®î - 6
Mnuh¡»akhd kz thœÉš thœ¡if¤ JizfË‹ g§»idí«, 

bghW¥òfisí« bjÇªJ bfhŸSjš

f‰wÈ‹ neh¡f« :

• இநத	அமர்வின்	இறுதியில்	திருமைம்	 ,	 குடும்ெம்	 ெற்றி	 தற்சொது	 நட்டமுடறயில்	

உள்்ள	பிரச்சிடனெள்	ெற்றியும்	ெங்செற்ொ்ளர்ெள்		கதரிநது	கொள்வார்ெள்

• ஆசராககியமான	 மைவாழ்வில்	 வாழ்கடெத்	 துடைெளின்	 	 உரிடமெட்ளயும்	

கொறுபபுெட்ளயும்	ெற்றி	ெங்செற்ொ்ளர்ெள்	கதரிநது	கொள்வார்ெள்	.

neu« :	45	நிமி்டங்ெள்

njitahd bghU£fŸ :	சார்ட	தாள்ெள்,	மார்கெர்	செனாகெள்

brašgL¤J« Éj«:
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• ெங்செற்ொ்ளர்ெளி்டம்,	 திருமைம்	 என்ற	 வார்த்டதடய	 செட்டவு்டன்	 மனதிற்குள்	

என்ன	சதான்றுகிறது	என்று	செடெ	சவண்டும்.

• ஆண்	 ெங்செற்ொ்ளர்ெள்	 மற்றும்	 கெண்	 ெங்செற்ொ்ளர்ெட்ள	 தனித்தனிசய	

செடெசவண்டும்.	 எநத	 வித	 உைர்வாெவும்	 இருகெலாம்.	 மகிழ்ச்சி,	 ெவடல,	 ெயம்,	

சொன்று	எதுவாெ	இருநதாலும்	கூறவும்	என்று	ெயிற்றுநர்	கூற	சவண்டும்.

• பின்னர்	 ெரும்ெலடெயில்	 /	 கவள்ட்ளப	 ெலடெயில்	 ,	 "நம்முள்டய	 ்சமூகததில்	

ஆணகளுக்கு	திருேைம்	எனபதன	அர்ததம்",	 	"நம்முள்டய	்சமூகததில்	்பணகளுக்கு	

திருேைம்	 எனபதன	அர்ததம்"	 என்று	இரு	 ெகுதியாெப	 பிரித்துககொண்டு	ஆண்ெள்	

கூறும்	 ெருத்டத	 ஆண்ெள்	 ெகுதியிலும்	 கெண்ெள்	 கூறும்	 ெருத்டதப	 கெண்ெள்	

ெகுதியிலும்	ெயிற்றுநர்	எழுதசவண்டும்.	 (மாதிரி	அட்டவடை	ெயிற்சித்தாள்	–	1இல்	

கொடுகெபெடடிருககிறது)	

• ெங்செற்ொ்ளர்ெள்	 கூறும்	 ெருத்துகெட்ள	 எழுதி	 முடித்தவு்டன்,	 அதில்	 சநர்மடற	

எண்ைங்ெள்	கொண்்டது	எது,	எதிர்மடற	எண்ைங்ெள்	கொண்்டது	எது	என்று	பிரித்து	

எழுத	சவண்டும்.
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• பின்னர்	திருமைத்தினால்	யாருககு	சநர்மடற	ெருத்துகெள்	அதிெம்	உள்்ளது?	யாருககு	

எதிர்மடற	ெருத்துகெள்	உள்்ளது?	ஆணுகொ?	கெண்ணுகொ?	என்று	ெயிற்றுநர்	செடடு	

ெலநதுடரயா்ட	சவண்டும்.

• ெண்டிபொெ	 எதிர்மடற	 ெருத்துகெள்	 கெண்ெளுககுதான்	 அதிெம்	 இருககும்.	 அடத	

டவத்து	ெலநதுடரயா்டடல	ந்டத்த	சவண்டும்.

• கருததுததாளில்	் காடுக்கபபட்டுள்ள	கருததுக்கள	பயிற்றுநருக்கு	கலந்துளரயாடுவதற்கு	

எளிதாக	இருக்கும்.

braš - 2

• குடும்ெம்	என்றால்	என்ன	என்ெடத	புரிநது	கொள்்ள	ஒரு	நாளின்	ெல்சவறு	சநரங்ெளில்,	

கெண்ெள்,	ஆண்ெள்	இருவராலும்	கசய்யபெடும்	முககியமான	சவடலெட்ளப	ெற்றி	

புரிநது	கொள்வது	அவசியம்	என்று	கூறி,	அடத		விரிவாெ	வி்ளங்கிக	கொள்வதற்ொன	

ெயிற்சி	இது	என்று	கசயல்ொடட்ட	கதா்டங்குவதற்கு	முன்	கசால்ல	சவண்டும்	.

• ெங்செற்ொ்ளர்ெட்ள,	ஆண்ெள்			மற்றும்	கெண்ெள்			ெலநத	இரு	குழுகெ்ளாெப	ெயிற்றுநர்	

பிரிகெசவண்டும்.

• ஒரு	 குழுவி்டம்,	 குடும்ெத்தில்	 1	 நாள்	 முழுடமககும்	 (24	 மணி	 சநரம்)	 ஆண்ெள்	

என்கனன்ன	 ெணிெள்	 கசய்கிறார்ெள்	 என்றும்,	 இன்கனாரு	 குழுவி்டம்	 கெண்ெள்	

என்கனன்ன	ெணிெள்	கசய்கிறார்ெள்	என்றும்	எழுதச்	கசால்ல	சவண்டும்.

• ொடல	4.00	மணி	முதல்	அடுத்த	நாள்	ொடல	4.00	மணி	வடர	கசய்யும்	ெணிெள்	என்று	

ெயிற்றுநர்	 கூறசவண்டும்.	 இரண்டு	 குழுகெளும்	 விடியற்ொடல,	 ொடல,	 மதியம்,	

மாடல,	 இரவு	 என்று	 பிரித்து	 நன்றாெக	 ெலநதுடரயாடி	 எழுதசவண்டும்	 என்று	

ெயிற்றுநர்	கூற	சவண்டும்.

• பின்னர்	கொது	அமர்வில்	ெகிரச்	 கசால்லசவண்டும்.	 	 ெரும்ெலடெயில்	ஆண்ெ்ளால்	

கசய்யபெடும்	 சவடலெள்,	 கெண்ெ்ளால்	 கசய்யபெடும்	 சவடலெள்	 என்று	

பயிற்சிததாள	2	-	இல்	உள்்ளது	சொல்	ெயிற்றுநர்	எழுதி,	ெலநதுடரயா்ட	சவண்டும்.

• பயிற்சிததாள	 3	 -	 இல்	 கொடுகெபெடடுள்்ள	 செள்விெட்ளக	 செடடு	 ெலநதுடரயா்ட	

சவண்டும்.	சமலும்	கருததுததாள	2	 -	இல்	கொடுகெபெடடுள்்ள	ெருத்துகெட்ளக	கூறி	

ெயிற்றுநர்	இநத	அமர்டவ	முடிகெ	சவண்டும்.
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gÆ‰á¤jhŸ - 1

v©z§fŸ

ekJ r_f¤âš 

M©fis¥ 

bghW¤jtiu 

âUkz« v‹gj‹ 

m®¤j«

ekJ r_f¤âš bg©fis¥ bghW¤jtiu 

âUkz« v‹gj‹ m®¤j«

ne®kiw 

v©z§fŸ

• ஒரு	குடும்ெம்

• திருமைச்	ச்டங்குெள்

• விருநதுெள்	

• துணிெள்

• ஒரு	குடும்ெம்	

• திருமை	ச்டங்குெள்

• விருநதுெள்,	துணிெள்

vâ®kiw

v©z§fŸ

• வரதடசடை

• கூடுதலான	குடும்ெப	
கொறுபபுெள்	
மற்றும்	அவற்டற	
எதிர்கொள்வதற்குரிய	
சிரமம்

• ெல்விடயப	ொதியில்	
விடடு	விடுதல்

• சநசித்தவர்ெட்ளயும்	இ்ளம்	வயது	
நண்ெர்ெட்ளயும்	விடடு	கதரியாத	
இ்டத்திற்குச்	கசல்வது	

• ெல்விடயப	ொதியில்	டெவிடுதல்

• வறுடமயான	கொரு்ளாதார	சூழல்	மற்றும்	
வாழ்வாதாரம்	இன்டம	ஆகியடவ	
ஏற்ெ்டலாம்

• குழநடதெட்ளயும்	குடும்ெத்டதயும்	
ெவனித்துக	கொள்வதில்	சிரமம்	

• கெண்ணுககும்	அவள்	குழநடதெளுககும்	
உள்்ள	சத்துைவுக	குடறொடு

• வரதடசடை	உடெ்ட	வ்ளரி்ளம்	ெருவப	
கெண்ெள்		எதிர்	கொள்ளும்	வன்முடறெள்

• ெைவரி்டமிருநது	எச்.ஐ.வி.	கதாற்று	
சநாடயப	கெற்று,	அதற்ொெப	ெழி	
சுமத்தபெடும்	நிடல

• சமாசமான	ஆசராககிய	நிடல	–	மிெ	
இ்ளவயது	ெர்பெம்	அல்லது	அடிகெடி	
ெர்பெம்,	மாமனார்,	மாமியார்,புகுநத	
வீடடிலிருநது	கவளிசயற்றபெட்டால்,	
பிறநத	வீடடிலும்	புெலி்டம்	கிட்டகொத	
நிடல.

• ொலியல்	சுரண்்டல்/	துன்புறுத்தல்	
அல்லது	எளிதில்	வன்முடறககு	ஆ்ளாகும்	
ெலவீனமான	நிடல.	தனது	உ்டல்	மற்றும்	
மெபசெறு	சுொதாரத்தின்	மீது	ெடடுபொடு	
இல்லாத	நிடல.
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neu«
M©fshš brŒa¥gL« 

ntiyfŸ
bg©fshš brŒa¥gL« ntiyfŸ

Éoa‰ fhiy

• உறகெம்,	
• கசய்தித்தாள்	வாசித்தல்,
• சதநீர்	அருநதுதல்,
• சவடலககுச்	கசல்ல	
ஆயத்தமாதல்

• சடமத்தல்,	

• ெைவடரயும்	குழநடதெட்ளயும்	
சவடலககும்,	ெள்ளிககும்	கசல்ல	
தயார்	கசய்தல்

fhiy

• சவடலகசொ	
வாழ்வாதாரத்திற்சொ	 
கசல்லுதல்

• டெககுழநடதெட்ள,	குழநடதெட்ள,	
குடும்ெத்திலுள்்ள	வயதானவர்ெட்ள	
ொர்த்துக	கொள்ளுதல்,	வீடட்டச்	
சுத்தபெடுத்துதல்,	சவடலககுச்	
கசல்லுதல்

kâa«
• உறங்குதல்	அல்லது	
சவடலயில்	இருத்தல்

• சவடலயில்	இருத்தல்
• துணிெள்	துடவத்தல்	அல்லது	
வீடட்டச்	சுத்தபெடுத்துதல்

khiy/ïuî

• நண்ெர்ெளு்டசனா,	
அண்ட்ட	வீட்டாரு்டசனா	
உடரயாடுதல்,

• சதநீர்	அல்லது	
மது	அருநதுதல்,	
கதாடலகொடசி	
ொர்த்தல்

• குழநடதெளுககுப	ொ்டம்	கசால்லிக	
கொடுத்தல்,

• சடமத்தல்,	ெடுகடெ	விரித்தல்	
அல்லது	மறுநாட்ளககு	தயார்	கசய்தல்

• கெண்ெள்,	 ஆண்ெள்	 இருவரும்	 நாள்சதாறும்	 கசய்யும்	 சவடலெளில்	 ஏதாவது	
சவறுொடுெள்	இருககின்றதா?	அவவாறு	இருபபின்	முககியமான		சவறுொடுெள்	
என்ன?

• எல்லா	 தினசரி	 சவடலெட்ளயும்,	 ெைவன்,	 மடனவி	 இருவராலும்	 கசய்ய	
முடியுமா?

• ஒரு	 திருமை	 வாழ்கடெயில்	 இருவரின்	 சமமான	 ெங்ெளிபபினால்	 ஏற்ெடும்	
நன்டமெள்	என்ன?

• நீங்ெள்	 ஏற்ெனசவ	 இருககும்	 விதிமுடறெட்ள	 உட்டத்து,	 உங்ெள்	 வாழ்கடெத்	
துடைககு	 வீடடு	 சவடலெளில்	 உதவி	 கசய்ய	 முடியுமா?	 நீங்ெள்	 இநத	
சவடலெட்ளயும்,	 கொறுபபுெட்ளயும்	 ஏற்றுககொள்்ளத்	 தயாராெ	 இருபெதாெ	
நிடனககிறீர்ெ்ளா?	

• திருமை	 வாழ்கடெயில்	 ஆணும்,	 கெண்ணும்	 ஏற்றுககொள்ளும்	 ொத்திர	
வடரயடறெள்	மாறசவண்டும்	என்று	நிடனககிறீர்ெ்ளா?	ஏன்?	எவவாறு?

gÆ‰á¤ jhŸ - 3      
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fU¤J¤ jhŸ - 1

Mnuh¡»akhd kz thœÉš thœ¡if¤  JizfË‹ g§»idí«, 

bghW¥òfisí« bjÇªJ bfhŸSjš :

	 ெங்செற்ொ்ளர்ெளி்டம்	திருமைத்டதப	ெற்றி	ெயத்டத	ஏற்ெடுத்துவது	நமது	சநாகெம்	
அல்ல		என்றும்,	மாறாெ	திருமைத்திற்கு	அவர்ெட்ளத்	தயார்ெடுத்துவசத	சநாகெம்	என்றும்	
கதளிவுெடுத்த	சவண்டும்.	திருமைத்தினால்	 ஏற்ெ்டககூடிய	 விட்ளவுெட்ளப	 ெற்றியும்	
அவர்ெள்	 நன்கு	 கதரிநது	 கொண்்டால்தான்,	 தெவல்ெள்	 கிட்டகெபகெற்று	 	 கதளிவான	
முடிவுெள்	எடுகெ	முடியும்.	

	 இநத	 ெயிற்சியானது	 அவர்ெளுககு	 ொரை	 ொரியங்ெட்ள	 வி்ளககும்	 திறடன		
அளிககும்.	சமலும்,	கெற்சறார்,	அவர்ெட்ள	இ்ளம்	வயதில்	திருமைம்	கசய்து	கொள்்ள	
நிர்ெநதிககும்சொது	 அவர்ெளு்டனும்	 பிற	 குடும்ெ	 உறுபபினர்ெளு்டனும்	 தன்	 தரபபு	
நியாயங்ெட்ள	 எடுத்துச்	 கசால்லி	 உ்டன்ொடு	 ொண்ெதற்குத்	 சதடவயான	 	 செச்சுத்	
திறடனயும்	அளிககும்	எனக	கூற	சவண்டும்.		 	

	 நம்	சமூெத்தில்	ஒரு	கெண்	ெருவகமய்தியவு்டன்	அவள்	திருமைத்திற்கு	தயாராகி	
விட்டாள்	 என்று	 நிடனககிறார்ெள்.	 இசதசொல்	 ஓர்	 ஆண்	 சவடல	 ொர்கெ	 ஆரம்பித்து	
விட்டால்	அவன்	திருமைத்திற்குத்	 தயார்	 என்று	 	 நிடனககிறார்ெள்.	 திருமைம்	என்ெது			
இருவர்	இடைநது	 	ஒசர	கூடரயின்கீழ்	வாழ்வது.	இது	 	விட்ளயாட்டான	விஷயமல்ல.		
சிறு	 வயதில்	இருவரும்	 	 கவவசவறு	 வீடுெளில்	 வ்ளர்கெபெட்டதால்	 	 அவர்ெளுட்டய	
ரசடனெளும்	அன்றா்டப	 ெழகெ	 	 வழகெங்ெளும்	 சவறு	 சவறாெ	 இருகெலாம்	 .	 	 இதில்		
யாருககு		அதிொரம்	அதிெம்	இருககிறசதாஅவர்ெள்		தங்ெளுட்டய	ெழகெம்தான்	சரி	என்று	
இன்கனாருவர்		மீது	திணிகெப	ொர்கெலாம்.

	 நம்	 சமூெ	 அடமபபில்	 கெண்ெள்	 கெரும்ொலும்	 திருமைம்	 முடித்து	 ெைவன்		
வீடடிற்கு	கசல்கிறார்ெள்.	ெைவன்	குடும்ெத்தாரு்டன்	வசித்தாலும்,	தனியாெ	இருநதாலும்	
இநதிய	 சமூெ	அடமபபு	ஆண்	டமய	 சமூெ	 	 அடமபொெசவ	 	 கெரும்ொலும்	உள்்ளது.		
இருவரும்	 சசர்நது	 அவர்ெளுகொன	 ஒரு	 குடும்ெத்டத	 வடிவடமகெககூடிய	 ெல்சவறு	
விஷயங்ெளில்	அவர்ெள்		ஒத்துபசொனால்தான்	அநதக	குடும்ெமும்	அவர்ெள்		வ்ளர்ககும்		
குழநடதெளும்	நல்ல	மதிபபீடுெச்ளாடு	வ்ளரமுடியும்.	திருமைம்	என்றால்	ஆண்	கெண்	
இருவரும்	சசர்நது	ஒரு	குடும்ெத்டத	ெட்டடமபெது	ஆகும்.	

	 	ஒரு	நூறு	வரு்டங்ெளுககு	முன்னர்	இருநத	குடும்ெ	அடமபபில்	ஆணுககு	என்று	
சில	 கொறுபபுெளும்	 கெண்ணுககு	 என்று	 சில	 கொறுபபுெளும்	 இருநதன.	 	 ஆனால்	
இன்டறககு	குழநடத		கெறுவது,	தாய்பொல்	தருவது	தவிர,	ஆண்	கசய்யககூடிய	எல்லா	
சவடலெட்ளயும்	கெண்ைால்	 	கசய்ய	முடியும்,	கசய்யலாம்	என்று	ெல	விஷயங்ெளின்	
மூலம்	 நிரூபிகெபெடடு	 விட்டது.	 வீடடில்	 மடடுசம	 உழன்று	 	 கொண்டிருநத	 கெண்		
கவளிசவடலககுப	 	 சொய்	 கவளியுலெத்டத	 சநதிகெ	 தயாராகிவிட்டாள்	 என்றால்	
கவளியுலெத்தில்	 புழங்கிக	 கொண்டிருநத	 ஆண்	 வீடு	 சார்நத	 விஷயங்ெளில்	 தன்டன	
தயார்ெடுத்திக	கொள்்ள	சவண்டும்	அல்லவா?	அபெடி	தயார்ெடுத்திககொள்்ளாத	சொது,	
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இதனால்	குடும்ெத்தில்	நிடறய	சச்சரவுெள்	வரும்	.

	 ஆண்	 கெண்	 இருவரும்	 சமம்	 என்ெது	 கவறும்	 	 சட்டத்தால்	 	 கசால்லபெடுவது		
மடடுமல்ல.	 குடும்ெங்ெளில்	 உண்டமயாெசவ	ஆணுககும்	 	 கெண்ணுககும்	 சரிசமமாெ	
ஒருவர்	 சமல்	 மற்றவருககு	 	 மரியாடத,	 ெரஸெர	 நம்பிகடெ	 அன்பும்	 இருநதால்தான்	
திருமைம்		நிடலககும்.	

âUkzkhd ïUtU¡F« gšntW Éõa§fËš ïUtU« rk« v‹w 

cz®î ïU¡f nt©L« 

• குடும்ெத்தின்	கொரு்ளாதார	விஷயங்ெள்	ெற்றி	சசர்நது	செசுவது	

• உ்டல்நலப	ெராமரிபபு	மற்றும்	சத்துைவுகொன	சம	வாய்பபு

• ெர்பெத்தட்ட	 வழிெட்ளப	 பின்ெற்றுவது,	 குழநடதெள்	 கெற்றுககொள்வது,	 வீடடுச்	
கசலவுெள்	சொன்றவற்டறப	ெற்றி	சமமாெ	முடிகவடுபெது.

• குடும்ெ	வன்முடற,	ொலியல்	ரீதியாெ	சமாசமாெ	ந்டத்துதல்	என	அடனத்து	வடெயான	
வன்முடறெளிலிருநதும்	சமமான	ொதுொபபு

• வீடடு	சவடலெளிலும்,	கொறுபபுெளிலும்	சம	ெங்கு

• திறன்ெட்ள	வ்ளர்த்துக	கொள்வதில்	சம	வாய்பபு	

• வீடடு	சவடலெள்	உடெட்ட	அடனத்து	சவடலெட்ளயும்	ெகிர்வது	
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fU¤J ¤jhŸ - 2  

	 கெண்	என்றால்	இபெடி	இருகெ	சவண்டும்	என்கிற	சமூெப	ொலின	வடரயடறபெடி	
ஆண்ெளும்	கெண்ெளும்	வ்ளர்கெபெடடிருபெதால்	வீடடு	சவடல	என்ெது	ஆண்ெளுககு	
இன்னும்	ஒரு	ெடினமான	விஷயமாெசவ	ெடுகிறது.		

	 திருமைத்திற்குப	பின்	ஆணும்,	கெண்ணும்	குறிபபிட்ட	சில	ொத்திரங்ெட்ளயும்,	
கொறுபபுெட்ளயும்	 	 ஏற்றுககொள்்ள	 சவண்டும்	 என்று	 சமூெம்	 எதிர்ொர்ககின்றது.	
நாமும்	கதா்டர்நது	அடதத்தான்	கசய்கின்சறாம்.	ெவனமாெ	ஆராய்நதால்	குடும்ெத்தின்	/		
வீடடின்	எல்லா	சவடலெட்ளயும்	ஆண்,	கெண்	இருவராலும்	கசய்ய	முடியும்.(குழநடதத்	
கெற்றுககொள்வடதத்	தவிர	–	அது	கெண்ெ்ளால்தான்	கசய்ய	முடியும்.)

bghJthf bg©fŸ _‹W tifahd ntiyfis¢ brŒ»‹wd® :

• ேறு	 உற்பததி	 (குடும்ெத்டத,	 குழநடதெட்ளப	 ெராமரித்தல்,	 குடும்ெத்துககுள்	
ஆசராககியத்டதப	ெராமரித்தல்)

• உற்பததி	(வீடடின்	கவளிசய	சம்ொதித்தல்,	அல்லது	குடும்ெ	வியாொரம்	/	கதாழிலில்		
சவடலொர்த்தல்)

• ஓயவு	 ேற்றும்	 ்சமூகம்	 (விருநதாளிெட்ளக	 ெவனித்தல்,	 கொண்்டாட்டங்ெள்/	
ெஞசாயத்துக	கூட்டங்ெள்)

	 ஆனால்,	 ஆண்ெள்	 இரண்டு	 வடெயான	 சவடலெட்ளத்தான்	 கசய்கின்றனர்.	
்சம்பாதிததல்	ேற்றும்	வீட்ள்டவிட்டு	்வளிமய	்சமூகதது்டன	உளரயாடுதல்.

ஆடெயால்	கெண்ெளுககு	மூன்று	ம்டங்கு	சவடல	உள்்ளது.

	 கெண்ெள்	 தற்சொது	 கொரு்ளாதாரப	 கொறுபடெ	 	 ஏற்றுக	 கொண்்ட	 சொதிலும்		
ஆண்ெள்	 வீடடு	 சவடலயில்	 இன்னும்	 ெங்செற்ெவில்டல.	 ஆண்ெளும்	 குழநடதெட்ள	
வ்ளர்பெதில்	 	 ெங்செற்ெ	 சவண்டும்	 (டெககுழநடதெட்ளப	 ொர்த்துககொள்ளுதல்,	
துணிெட்ள	 மாற்றுதல்,	 ெள்ளிச்	 சீருட்டெட்ள	 மாற்றுதல்,	 வீடடுபொ்டம்	 ெற்பித்தல்,	
உ்டல்நிடல	 சரியில்லாத	 குழநடதெட்ளக	 ெவனித்துக	 கொள்ளுதல்).	 அவர்ெள்	
உைர்வுெட்ள	 வழிந்டத்துெவர்ெ்ளாெ	 இருத்தல்,	 அவர்ெளுட்டய	 கொழுதுசொககுச்	
கசயல்ொடுெள்,	ஈடுொடுெள்	ெற்றி	செசுதல்	முதலியன.

	 சவடலெட்ளப	ெகிர்வது	ெைவன்	மடனவிககிட்டசய	கநருகெத்டத	ஏற்ெடுத்தும்.	
அதுசவ	உண்டமயான	ெநதம்.	கெற்சறார்	இருவரும்	குழநடத	வ்ளர்பபுப	கொறுபபுெட்ள	
சமமாெ	 ஏற்கும்	 குடும்ெத்திலிருநது	 வரும்	 பிள்ட்ளெள்	 மிெவும்	 தன்னம்பிகடெயு்டன்,		
அடனவரி்டமும்	 ெலநதுடரயாடி	 ெலதரபெட்ட	 இ்டர்ெட்ளக	 டெயாளும்	 திறடம	
உட்டயவர்ெ்ளாெ	இருககிறார்ெள்	என	ெல்சவறு	ஆய்வுெள்	கதரிவிககின்றன.	



53

எனசவ,	உங்ெளுட்டய	முநடதய	தடலமுடற	திருமைத்டதப	ெற்றி	டவத்திருகெககூடிய	
வடரயடறெட்ளப	 ெற்றி	 சிநதிகெ	 ஆரம்பியுங்ெள்.	 ஆணும்	 கெண்ணும்	 	 சமம்	 	 என்ற	
நிடலபொடடில்	இருநது	கசயல்ெ்ட	ஆரம்பியுங்ெள்	.
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f£lf« - 3

ghÈd« rh®ªj 

t‹Kiwia mf‰Wjš 
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mk®î - 7
bghJ ïl¤âš bg© FHªijfŸ k‰W« bg©fS¡F vâuhd ghÈaš 

J‹òW¤jšfS¡F Koî f£Ljš

f‰wÈ‹ neh¡f« :

• இநத	 அமர்வின்	இறுதியில்	 கொது	இ்டத்தில்	 ொலியல்	 துன்புறுத்தலுககு	ஆ்ளாவது	
மனித	உரிடம	மீறல்	என்று	ெங்செற்ொ்ளர்ெள்	புரிநதுகொள்வார்ெள்.

• வ்ளரி்ளம்	ெருவ	ஆண்ெ்ளால்	ஏற்ெடும்	ொலியல்	துன்புறுத்தலுககு	என்ன	ொரைங்ெள்	
என்ெடதப	ெங்செற்ொ்ளர்ெள்	அறிநது	கொள்வார்ெள்	.

• கொது	இ்டங்ெளில்	ொலியல்	துன்புறுத்தலுககு	எதிராெ	உள்்ள	சட்டதிட்டங்ெள்	ெற்றி	
ெங்செற்ொ்ளர்ெள்	அறிநது	கொள்வார்ெள்.

neu« : 	45	நிமி்டங்ெள்

njitahd bghU£fŸ : 	சார்ட	தாள்ெள்,	மார்கெர்	செனாகெள்,	

ொலியல்	துன்புறுத்தல்ெள்	ெற்றிய	பிரதிெள்,	மாதிரிச்	சம்ெவங்ெளின்	நெல்ெள்.

brašgL¤J« Éj« : 

• இளைபபு	2	–	இல்	உள்்ள	கொது	இ்டத்தில்	ஏற்ெடும்	ொலியல்	துன்புறுத்தல்	என்றால்	
என்ன?	என்ற	கசய்திடயப	ெயிற்றுநர்	நெல்	எடுத்து,	ெங்செற்ொ்ளர்ெளுககுக	கொடுத்துப	
ெடிகெச்	கசால்லசவண்டும்.

• ெங்செற்ொ்ளர்ெள்	 ெடித்து	 முடித்தபின்னர்	 மூன்று	 குழுகெ்ளாெப	 பிரிகெசவண்டும்.	
ஒவகவாரு	குழுவுககும்,	பயிற்சிததாள	1	–	இல்	உள்்ள	ஒவகவாரு	மாதிரி	சம்ெவத்டதயும்	
கொடுத்து,	அதில்	உள்்ள	செள்விெட்ளக	குழுவில்	ெலநதுடரயா்டச்	கசால்ல	சவண்டும்.

• ஒவகவாரு	 குழுவும்	 தங்ெளுககுக	 கொடுகெபெட்ட	 மாதிரி	 சம்ெவத்டத	 கொது	
அமர்வில்	 வாசித்தபின்	 தாங்ெள்	 ெலநதுடரயாடிய	 ெருத்துகெட்ளப	 ெகிருமாறு	 கூற	
சவண்டும்.

• மூன்று	குழுகெளும்	 ெகிர்நத	 பின்	 ெயிற்றுநர்	குறிபபு	 1	 –	 இல்	 உள்்ள	 செள்விெட்ளக	 
செடடு	ெங்செற்ொ்ளர்ெட்ளக	ெலநதுடரயா்ட	ஊகெபெடுத்த	சவண்டும்.

• இறுதியில்	ெருத்துத்	தாளில்	உள்்ளக	ெருத்துகெட்ளக	கூறி	ெயிற்றுநர்	அமர்டவ	முடிகெ	
சவண்டும்.
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	 ெண்மணி	 16	 வயதுட்டயவள்.	 அவள்	 அவளுட்டய	 கெற்சறாரு்டனும்,	 மூன்று	
சசொதரிெளு்டனும்	 கிராமத்தில்	 வசிககிறாள்.	 சமீெ	 ொலமாெ,	 அநதப	 ெகெத்தில்	 உள்்ள	
வ்ளரி்ளம்	ெருவ	ஆண்ெள்	அவட்ள	துன்புறுத்தல்	கசய்வதால்	அவளுககு	வீடட்ட	விடடு	
கவளிசய	 கசல்வது	 என்ெது	 ெடினமாெ	 உள்்ளது.	 அநத	 	 ஆண்ெள்	 அவட்ள	 ‘ெண்மணி’	
‘ெண்மணி’	என்று	கூபபிடடு	விசில்	அடிககின்றனர்.	அவளுட்டய	கசல்சொனில்	சநரம்	
கெட்ட	சநரத்தில்	கூபபிடுகின்றனர்.	ெறககும்	முத்தம்	கொடுபெது	மாதிரியான	ஆொசமான	
கசய்டெெட்ளக	ொண்பிககின்றனர்.	அவள்	ெள்ளிககுச்	கசல்ல	செருநதில்	ஏறும்சொதும்	
வீடடுககுத்	 திரும்பும்சொதும்	 பின்	 கதா்டர்நது	 வழி	 மறிககின்றனர்.	 ஆொசப	 புத்தெ	
அடட்டெட்ளத்	கதாடலவிலிருநது	ொண்பிககின்றனர்.

	 ஒரு	 நாள்	 ெண்மணியின்	 தநடத	 அநத	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவ	 ஆண்ெள்	 ஆொசமாெ	
டசடெ	 கசய்வடத	 ொர்த்துவிடுகிறார்.	 உ்டனடியாெ	 ெண்மணிககு	 ஒரு	 ொதுொபொன	
இ்டத்தில்	திருமைம்	கசய்துடவகெ	முடிவு	கசய்கிறார்.	அவசர	அவசரமாெ	ெண்மணிககு	
அவட்ளவி்ட	அதிெ	வயதுள்்ளவரு்டன்	திருமைம்	ந்டககிறது.	அவள்	ெள்ளிப	ெடிபடெ	
நிறுத்தசவண்டியதாயிற்று.	இரண்டு	வரு்டத்திற்கு	பிறகு	ெல	த்டடவ	ெரு	ெடலநத	பிறகு	
தாயாகிறாள்.	 அவள்	 உ்டல்ளவில்	 மிகுநத	 ெலவீனம்	 அட்டநதுவிட்டாள்.	 அடிகெடி	
உ்டல்நிடல	 சரியில்லாமல்	 சொவதற்கும்,	 ெைம்	 சம்ொதிகெ	முடியாமல்	 சொனதற்கும்	
ெைவனால்	அடிகெபெடடு	துன்புறுத்தபெடுகிறாள்.

FG¡ fyªJiuahlY¡fhd nfŸÉfŸ :

1.	 ெண்மணியின்	தற்சொடதய	நிடலககுக	ொரைம்	யார்?	ஏன்?

2.	 ஏன்	 அகெம்	 ெகெத்தில்	 உள்்ள	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவ	 ஆண்ெள்,	 ெண்மணிடய	 இபெடி	
துன்புறுத்தினார்ெள்?	அது	அவளுட்டய	தவறா?	

3.	 ெடதயில்	ெண்மணியின்	எநகதநத	மனித	உரிடமெள்	மீறபெட்டன?

4.	 உங்ெளுட்டய	 சசொதரிெள்,	 அத்டதெள்	 சொன்ற	 கநருங்கிய	குடும்ெ	 உறுபபினர்ெள்	
கொது	இ்டத்தில்	ஆண்ெளினால்	இத்தடெய	துன்புறுத்தடல	எதிர்கொண்டுள்்ளனரா?

khâÇ¢ r«gt« - 2

	கீதா	ஒரு	சின்ன	ொக்டரியில்		சவடல	ொர்த்து	வநதாள்.	 	 	அநதத்	கதாழிற்செடட்டயில்	
ெம்கெனிெளுககென்று	தனித்தனியாெ	ொத்ரூம்	கிட்டயாது	கொஞசம்	தள்ளிதான்	ொத்ரூம்	
இருநதது.	 	 ஒவகவாரு	 முடற	 கவளிசய	 சொகும்சொதும்	 மாசன�ரி்டம்	 கசால்லி	
விடடுதான்		சொெசவண்டும்.	
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	 முன்கெல்லாம்	ஒருநாட்ளககு	இரண்டு	த்டடவ	ொத்ரூம்	சொய்விடடு	வருவாள். 
ஒரு	 நாள்	 ொக்டரிடய	 	 விடடு	 வீடடிற்குக	 கி்ளம்பும்சொது	 கீதா	 ெட்டசியாெ	 கி்ளம்ெ	
சநர்நதது.		அவளி்டத்தில்	இருநத	கொருடெட்ள		ஒழுங்ொெ	அடுககி	விடடு	நிமிர்நதசொது,	
பின்னால்	இருநத	 	சமசன�ர்	இறுகெமாெக	ெடடி	அடைத்தார்.	 	விடுங்ெ	சார்,	 	விடுங்ெ	
சார்	 என்று	 ெத்தியெடி	 அடைபபிலிருநது	 விடுவித்துககொண்டு	 ஓடிவநதுவிட்டாள்.		
இபசொகதல்லாம்	 ொத்ரூம்	 சொெ	 அனுமதி	 செட்டால்	 மாசன�ர்	 அனுமதி	 கொடுகெ	
மறுககிறார்.	

FG¡ fyªJiuahlY¡fhd nfŸÉfŸ :

1.	 கீதா	இநதச்	சம்ெவத்டதப	ெற்றி	யாரி்டம்	சொய்	செச	சவண்டும்?

2.	 ெணியி்டங்ெளில்	 நிெழ்கின்ற	 ொலியல்	 வன்முடறககு	 எதிராெ	 ஏதும்	 சட்டங்ெள்	
உள்்ளனவா?	

3.	 கீதா	ொத்ரூம்		சொொமல்	இருபெது	சரியா	தவறா	?	

4.	 பிரச்சிடனெளுககு	எபெடித்	தீர்வு	ொைலாம்	?	

5.	 கீதா	சவடலடய	விடடுவி்ட	சவண்டுமா	?
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	 15	வயது	ராணி	எபசொதும்	மிெவும்	மகிழ்ச்சியாெ	இருபொள்.	ெடிபெது	அவளுககு	
மிெவும்	பிடிககும்.	தன்	வகுபபில்	ெடிபபிலும்	விட்ளயாடடிலும்	அவள்தான்	முதலி்டம்.	
ஆனால்	ெ்டநத	ஒரு	மாதமாெ		யாரி்டமும்	செசாமல்		மிெவும்	சசாெமாெ	இருககிறாள்	ராணி.	
ெரீடடசயிலும்	மிெ	குடறநத	மதிபகெண்ெள்		வாங்கினாள்.	

	 கொஞச	 நாடெளுககு	முன்,	 திடீகரன்று	 ஒருநாள்	 ெள்ளி	முடிநது	 வரும்	 வழியில்	
ஒரு	 ஆள்	 டசககிளில்	 	 பின்புறமாெ	 வநது	 அவள்	 சமல்	 சவண்டுகமன்சற	 இடித்தான்.	
அவள்	நிடல	தடுமாறி		கீசழ		விழுநதவு்டன்,	அவனும்	தடுமாறி	விழுவது	சொல்		அவள்	
சமல்	 விழுநதான்.	 விழும்சொது	 அவளி்டம்	 சமாசமாெ	 ந்டநது	 கொண்்டான்.	 ஒசர	
வாரத்தில்	 இரண்டு	 முடற	 இபெடி	 கசய்கிறான்.	 	 அன்றிலிருநது	 கவளியி்டத்துககுச்	
கசன்றுவருவதற்செ	 ராணி	 மிெவும்	 ெயமாெ	 உைர்கிறாள்.	 ெள்ளியில்	 எல்சலாரு்டனும்	
சசர்நது	வரமுடியாதெடி	சநர்கின்ற	ஒவகவாரு	நாளும்	அவளுககு	மிெ	ெயமாெ	இருககிறது.	
இடதபெற்றி	 யாரி்டம்	 கசால்வது	 என்று	 கதரியவில்டல.அபொவி்டம்	 கசான்னால்	
ெடிபடெசய	நிறுத்தி	விடுவார்.	ஏற்ெனசவ	ெ்டநத	ஆறு	மாதத்தில்	அத்டத	தன்னுட்டய	26	
வயது	மெனுககு	நாலு	முடற	கெண்	செடடு	வநது	விட்டாள்.
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FG¡ fyªJiuahlY¡fhd nfŸÉfŸ :

1.	 ராணி	இதுெற்றி	யாரி்டம்	செசலாம்?

2.	 அநத	ஆணின்		இத்தடெய	கசய்டெ,	ராணியின்	மனடத	எபெடி	ொதிககும்?

3.	 ராணியின்	பிரச்சிடனககு	தீர்வுதான்	என்ன?

• கொது	இ்டத்தில்		கெண்ெளுககு	ஏற்ெடும்	ொலியல்	துன்புறுத்தல்	என்றால்	என்ன?	
உங்ெ்ளால்	உதாரைம்	கொடுகெ	முடியுமா?

• அது	வ்ளரி்ளம்	ெருவப	கெண்ெள்	மீதும்	பிற	கெண்ெள்	மீதும்	எவவாறு	தாகெத்டத	
ஏற்ெடுத்துகிறது?

• ஏன்		கெண்ெளுககு	எதிராெ		ஆண்ெள்	ொலியல்	துன்புறுத்தல்ெள்	கசய்கின்றனர்?

• ொலியல்	 துன்புறுத்தல்	 தரும்	 	 ஆண்ெளுககு	 எதிர்மடற	 தாகெம்	 ஏதாவது	
ஏற்ெடுகிறதா?

• வ்ளரி்ளம்	 ெருவ	 ஆண்ெள்	 கெண்ெளுககிட்டசய	 செச்சு	 ெரிமாற்றத்திற்ொன	 ஓர்		
ஆசராககியமான	த்ளம்	இருபெது	இநதத்	கதாநதரடவ	தடுகெ	உதவுமா?

• ொலியல்	கதாநதரவிற்கெதிராெ	நம்	நாடடில்	உள்்ள	சட்ட	திட்டங்ெள்	யாடவ?	

• கொது	 இ்டத்தில்	 	 கெண்ெளுககு	 எதிராெ	 ொலியல்	 துன்புறுத்தல்	 ஏற்ெட்டால்	
நீங்ெள்	என்ன	ந்டவடிகடெ	எடுபபீர்ெள்?

gÆ‰We® F¿¥ò - 1



59

fU¤J¤ jhŸ

ghÈd« rh®ªj t‹Kiwia mf‰Wjš :

	 ொலியல்	 துன்புறுத்தல்	 என்ெது,	 கொது	 இ்டத்தில்	 கெண்ெளி்டம்	 ஆண்ெள்	
விரும்ெத்தொத	ொலியல்	கதானியு்டன்	செசுவடதசயா	அல்லது	கநருங்ெ	முற்ெடுவடதசயா	
குறிககிறது.	 இது	 மிெப	 கெரிய	 பிரச்சிடனயாகும்.	 சாடலயில்	 அல்லது	 செருநது,	 ரயில்	
சொன்ற	 கொதுப	 சொககுவரத்தில்	 துன்புறுத்தல்	 ஏற்ெடும்சொது	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவப	
கெண்ெளுககும்	 மற்ற	 கெண்ெளுககும்	 இது	 ஒரு	 கெரிய	 அவமான	 உைர்டவயும்,	
மனத்ளவில்	கெரும்	சித்திரவடதடயயும்		ஏற்ெடுத்தும்.	

	 ொலியல்	 துன்புறுத்தல்,	 தனி	 மனிதரால்	 அல்லது	 குழுவால்,	 ஒரு	 கெண்	 மீசதா	
அல்லது	 ெல	 கெண்ெள்	 மீசதா	 ந்டத்தபெ்டலாம்.	 சமுதாயத்தில்	 ஒத்துககொள்்ளபெ்டாத	
வார்த்டதெ்ளாெசவா	 அல்லது	 ொலியல்	 அர்த்தமுள்்ள	 வாககியமாெசவா	 அடவ	
இருகெலாம்.	சமலும்	அவர்ெட்ளத்	கதா்டலாம்.	அல்லது	இடித்துககொண்டு	கசல்லலாம்.	
பின்	கதா்டரலாம்.	அல்லது	விரும்ெத்தொத	வார்த்டதெட்ளக	கூறி	அகசௌெரியபெடுத்தலாம்.	

bghJ ïl¤âš ÃfG« ãw ghÈaš J‹òW¤jšfŸ :

• ொலியல்	சார்நத	வார்த்டதெள்

• உ்டடலத்	கதாடுதல்,	கநருங்ெ	முற்ெடுதல்

• ஆொசப	ெ்டங்ெட்ளக	ொண்பித்தல்

• ொலியல்	விருபெத்துககுச்	சம்மதிகெ	வற்புறுத்தல்,		கெஞசல்

• சவறு	ஏதாவது	விரும்ெத்தொத,	ொலியல்	சம்ெநதபெட்ட		வார்த்டதெட்ளப	செசுதல்	
அல்லது	வார்த்டதெள்	அற்ற	உ்டல்ரீதியான	ந்டத்டதெளில்	ஈடுெடுதல்

• ொலியல்	 துன்புறுத்தல்	 என்ெது	 ஒரு	 கெண்	 ெண்ணியத்து்டன்	 வாழ்வதற்ொன	
உரிடமடய	 	 சநரடியாெ	 அத்துமீறுவதாகும்.	 அது	 வாழ்வதற்ொன	 ஒரு	 கெண்ணின்	
அடிபெட்ட	உரிடமககு	எதிரானது.	குறிபபாகக்	கீழக்காணும்	உரிளேகள்ள	மீறுகிறது.

• ஒரு	கெண்ணின்	வாழ்கடெ,	சுதநதிரம்,	சுய	ொதுொபபிற்குரிய	உரிடம

• சித்தரவடதயிலிருநது	மீ்ள	உரிடம

• செச்சு	சுதநதிரத்துகொன	உரிடம

• உ்டல்நலம்,	ெல்வி,	சதடவயான	வாழ்கடெத்	தரம்	கெறுவதற்ொன	உரிடம.		
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	 இநதியாவில்,	 மனிதாபிமானமற்ற	 இநத	 கசயல்ெளுககும்	 கெண்ெள்	

ெண்ணியத்து்டன்	 வாழ்வதற்குரிய	 உரிடம	 மீறபெடுவதற்கும்	 முககிய	 ொரைம்	

சமுதாயத்தில்	கெண்ெட்ள	வி்ட	ஆண்ெச்ள	உயர்நதவர்ெள்	என்ற	ஆைாதிகெ	எண்ைசம.	

ஆண்ெளின்	ெங்கும்	கெண்ெளின்	ெங்கும்	சமுதாயத்தில்,	அ்டககுதல்,	அ்டங்கிபசொதல்	என்ற	

சொைத்திசலசய	ொர்கெபெடுகிறது.	கெண்ெள்	அ்டங்கிப	சொெசவண்டும்,	ஆண்ெளின்	

ெடடுபொடடிசலசய,	ெண்ொணிபபிசலசய	இருகெசவண்டும்	என்று	நம்ெபெடுகின்றது.	

இடதத்	 தவிர	 சில	 ஆண்ெள்,	 கெண்ெள்	 சமல்	 அதிொரம்	 கசலுத்தி,	 சுரண்டி,	 எதிர்	

ொலினத்தவர்ெளின்சமல்	 தங்ெளுககுள்்ள	 ெலத்டத	 நிரூபித்துககொள்கின்றனர்.	 சமலும்	

இத்தடெய	 குற்றங்ெளுககு	 	 கொதுவாெ,	 ஒரு	 கெண்	 தன்டன	 ஏற்ெ	 மறுத்துவிட்டதால்	

ஏற்ெடும்	 	 ெழிவாங்கும்	 உைர்ச்சி,	 கவறுபபு,	 	 ஆத்திரம்	 அல்லது	 அதிொரத்தினால்	

தூண்்டபெடும்	கவறும்	மகிழ்ச்சி	முதலியடவயும்	சவறு	ொரைங்ெ்ளாகும்.

	 சமலும்	 நம்முட்டய	 சமுதாயம்	 	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவ	 ஆண்ெளும்,	 கெண்ெளும்	

ஆசராககியமாெப	 ெழகுவடத	 அனுமதிபெதில்டல.	 இதனால்,	 ஊ்டெமும்,	 சினிமாவும்	

எதிர்ொலினத்தவடரப	 ெற்றி	 கவளிபெடுத்தும்	 தவறான	 ெருத்துகெட்ளசய	 வ்ளரி்ளம்	

ெருவ	ஆண்ெள்	வ்ளர்த்துக	கொள்கின்றனர்.	விரும்ெத்தொத	முடறயில்		உ்டல்	ரீதியாெவும்,	 

ொலியல்	 ரீதியாெவும்	 	 ெவனத்டத	 ஈர்பெடதசய	 	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவப	 கெண்ெள்	

விரும்புகின்றனர்	 	 என்று	 	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவ	 ஆண்ெள்	 அவர்ெ்ளாெசவ	 நிடனத்துக	

கொள்கின்றனர்.	 சமலும்	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவப	 கெண்ெளின்,	 மற்ற	 கெண்ெளின்	

ெண்ணியத்டதப	 ொதிககும்	 வடெயில்,	 அவர்ெட்ளக	 குழுகெ்ளாெ	 கூடி	 செலி	 கசய்து	

விட்ளயாடுவதற்கும்	 	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவ	 ஆண்ெள்	 அனுமதிகெபெடுகின்றனர்.	 ஆனால்	

அது	வ்ளரி்ளம்	 ெருவப	 கெண்ெளின்,	 பிற	 கெண்ெளின்	 ெண்ணியத்டதப	 ொதிககின்றது.	

சிறு	வயதிலிருநசத	ஆசராககியமான	செச்சும்,	கசயல்ொடுெளும்		ஊககுவிகெபெட்டால்	

தவறான	ெருத்துகெள்	நீகெபெடடு,	வ்ளரி்ளம்	ெருவ	ஆண்ெளும்	கெண்ெளும்	உண்டமயான	

பிரச்சிடனெட்ளயும்,	தங்ெள்	நண்ெர்ெளின்	ந்டத்டதெட்ளயும்	புரிநதுகொள்வார்ெள்.	

	 சமூெத்தில்	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவப	 கெண்ெளுககும்	 மற்ற	 கெண்ெளுககும்	 எதிரான	

ொலியல்	 துன்புறுத்தல்ெட்ள	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவ	 ஆண்ெளும்,	 பிற	 ஆண்ெளும்	 	 எதிர்த்து	

நிற்ெலாம்.

• அடமதியாெ	இருகெ	சவண்்டாம்.	சமாசமாெ	ந்டத்துவடத	எதிர்த்துப	செச	சவண்டும்.

• உங்ெ்ளது	 கசாநத	 ந்டத்டதடய	 சுயெரிசசாதடன	 கசய்து	 கொள்்ள	 சவண்டும்.	

உங்ெளுட்டய	மசனாொவமும்,	கசயல்ொடுெளும்	ொலியல்	ரீதியான	எண்ைத்டதயும்	

துன்புறுத்தல்ெட்ளயும்	 எவவாறு	 கவளிபெடுத்துகின்றன	 என்ெடதப	 புரிநதுகொள்்ள	

முயலுங்ெள்.	அடத	மாற்றுவதற்கு	சவடல	கசய்ய	ஆரம்பியுங்ெள்.
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• ஒரு	முன்	உதாரைமாெத்	திெழ்நது	கெண்ெட்ள	மரியாடதயு்டன்	ந்டத்துவதன்	மூலம்	

சமாசமாெ	ந்டத்துவடத	தடுகெ	சவண்டும்.

• ஊ்டெத்தில்	வரும்	ஆொசப	ெ்டங்ெட்ள,	ொலியல்	துன்புறுத்தல்	ெ்டங்ெட்ள	எதிர்கெ	

சவண்டும்.	

• கெண்ெட்ள	சமாசமாெ	ந்டத்துவடதத்	தடுபெது	ெற்றி	மற்ற	ஆண்ெளு்டன்	உடரயா்ட	

சவண்டும்.

• கொது	 இ்டத்தில்	 ொலியல்	 துன்புறுத்தலுககு	 எதிராெப	 சொராடும்	 கெண்ெளுககு	

ஆதரவு	 கொடுகெ	 சவண்டும்.	 தங்ெ்ளது	 ொதுொபபு	 குறித்த	 கெண்	 நண்ெர்ெளின்	

அச்சங்ெள்,	 ெவடலெள்	ஆகியவற்டற	 ெவனமாெ	 செடடு	அவர்ெளுககு	ஆதரவளிகெ	

சவண்டும்.

• ொலியல்	 துன்புறுத்தடல	 முடிவிற்கு	 கொண்டுவர	 ஆண்ெள்	 கொறுபசெற்ெடத	

ஊககுவிககும்	சட்டங்ெட்ள	ஆதரிகெ	சவண்டும்.

	 இநதிய	தண்்டடனச்	சட்டத்தின்	(IPC)	 509,	 294,	 354,	 292	 	ஆகிய	விதிெள்	 	ொலியல்	

குற்றங்ெட்ளக	 டெயாள்வதற்கு	 உரியடவ.	 ொதிகெபெடச்டார்	 கீழக்காணும்	 பிரிவுகளில்	

பலன	அள்டயலாம்.

இந்திய	தண்டளனச்	்சட்்டம்	–		விதி	294	:

ஒரு	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவப	 	 கெண்ணுககு	 அல்லது	 சவறு	 ஒரு	 கெண்ணுககு	 எதிராெ	

ஒரு	 ஆண்	 ஆொசமாெ	 கசய்டெெள்	 ொண்பித்தாசலா,	 வார்த்டதெள்	 செசினாசலா,	

ொடினாசலா	மூன்று	மாதம்	சிடற	தண்்டடன	விதிகெபெடும்.

இந்திய	தண்டளனச்	்சட்்டம்	–	விதி	292	:	

ஆொசப	 ெ்டங்ெள்,	 புத்தெங்ெள்	 அல்லது	 ெத்திரிடெெட்ள	 ஒரு	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவ	

கெண்ணுகசொ,	 சவறு	 	 கெண்ணுகசொ	 ொண்பித்தால்	 முதல்	 த்டடவ	 குற்றம்	

கசய்ெவருககு	2	ஆண்டுெள்	சிடற	தண்்டடனயு்டன்	ரூ.	2,000	/-	அெராதம்	விதிகெபெடும்.	

அடிகெடி	இநதக	குற்றத்டதச்	கசய்தால்	5	ஆண்டுெள்	சிடற	தண்்டடனயும்	ரூ.5,000	/-	

அெராதமும்	விதிகெபெடும்.
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இந்திய	தண்டளனச்	்சட்்டம்	-	விதி	509	:	

ஒரு	 கெண்ணின்	 தனி	 மனித	 சுதநதிரம்	 ொதிககும்ெடி	 அருவருபொன	 உ்டல்	

டசடெெள்,	 எதிர்மடற	 செச்சுெள்,	 ஏதாவது	 ஒரு	 ஆொசமான	 கொருட்ளக	

ொண்பித்தல்	என	வ்ளரி்ளம்	ெருவப	 	 கெண்ெளுககு	அல்லது	சவறு	கெண்ெளுககு	

எதிராெ	ந்டபெவருககு	ஒரு	வரு்டம்	சிடறத்	தண்்டடனசயா,	அெராதசமா	அல்லது	

இரண்டுசமா	விதிகெபெ்டலாம்.

குற்றவியல்	்சட்்டத		திருததச்	்சட்்டம்	-	2013	:

இநதிய	தண்்டடனச்	சட்டத்தில்	சில	சட்டத்	திருத்தங்ெட்ளக	கொண்டு	வநதுள்்ளது.	

அதன்ெடி,	 ொலியல்	 துன்புறுத்தல்	 கசய்வது	 354A	 விதியின்ெடி	 குற்றமாெக	

ெருதபெடடு,	 3	 வரு்ட	 சிடறத்	 தண்்டடனயும்	 சில	 சமயங்ெளில்	 அெராதமும்	

விதிகெபெ்டலாம்.	 அநதத்	 	 திருத்தச்	 சட்டம்	 சமலும்	 சில	 புதிய	 விதிெட்ளக	

கொண்டுவநதுள்்ளது.	கெண்ணின்	ஆட்டெட்ள	அவள்	விருபெமின்றி	ெட்ளதல்,	பின்	

கதா்டருதல்,	அதிொரத்தில்	உள்்ளவர்	கசய்யும்	ொலியல்	ந்டவடிகடெெள்	சொன்றடவ		

அடனத்தும்	குற்றசம	என	இநத	விதிெள்	குறிபபிடுகின்றன.

	 ெணியி்டத்தில்	 கெண்ெளுககு	 எதிரான	 ொலியல்	 துன்புறுத்தல்ெட்ள	 	 (தடுத்தல்,	
தட்ட	கசய்தல்,	 தீர்வு	 ொணுதல்)	 தடுககும்	 சட்டம்	 –2013,	 சவடல	கசய்யும்	இ்டங்ெளில்	

கெண்ெளுககு		ொதுொபபு	அளிககிறது.
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mk®î - 8
ghJfh¥ghd ïl§fŸ ghJfh¥g‰w ïl§fŸ :

f‰wÈ‹ neh¡f« :

• இநத	அமர்வின்	இறுதியில்வ்ளரி்ளம்	ெருவப	கெண்ெளும்,	ஆண்ெளும்,	ொதுொபொன,	
ொதுொபெற்ற	இ்டங்ெட்ளப	ெற்றி	அறிநதுகொள்வார்ெள்.

• சமலும்	 இவர்ெள்	 ொதுொபெற்ற	 இ்டத்டத	 ொதுொபொன	 இ்டமாெ	 மாற்ற	
ெங்செற்ொ்ளர்ெட்ள	கூட்டாெ	சவடல	கசய்வதற்ொன	ஊகெத்டதப	கெற்றிருபொர்ெள்.

neu«  :		45	நிமி்டங்ெள்

njitahd bghU£fŸ : சார்ட	தாள்ெள்,	மார்கெர்	செனாகெள்,	கவள்ட்ளத்	தாள்ெள்.

brašgL¤J« Éj« : 

• கசன்ற	 அமர்வில்	 விவாதித்த	 ொலியல்	 துன்புறுத்தல்ெட்ளயும்,	 சமாசமாெ	
ந்டநதுகொள்வடதயும்	 தடுககும்	 வழிெட்ளப	 ெற்றியும்	 ெயிற்றுநர்,	 நிடனவுெடுத்தி	
இநத	அமர்டவத்	கதா்டங்ெ	சவண்டும்.

• ெயிற்றுநர்	பயிற்சிததாள	1-இல்	உள்்ள		அட்டவடைடய		ெரும்	ெலடெயிசலா	அல்லது	
ஒயிப	ெலடெயிசலா	எழுத	சவண்டும்.	ெயிற்றுநர்	ஒவகவாரு	இ்டமாெ	வாசித்து	இது	
உங்ெளுககும்	ொதுொபொனதா,	ொதுொபெற்றதா	என்று	ெங்செற்ொ்ளர்ெட்ளக	செடெ	
சவண்டும்.	அவர்ெள்	கூறும்	ெதில்ெட்ள	இரண்்டாவது	ெட்டத்தில்	எழுத	சவண்டும்.

• ெங்செற்ொ்ளர்ெளின்	 ெதில்ெட்ளப	 கொறுத்து	 சமலும்	 சில	 இ்டங்ெட்ள	 நீங்ெச்ள	
சசர்த்துக	கொள்்ளலாம்.

• ெங்செற்ொ்ளர்ெள்	கூறும்	கவவசவறு	இ்டங்ெட்ளயும்	சசர்த்துக	கொள்்ளலாம்..	

• பின்னர்	ெங்செற்ொ்ளர்ெட்ள	 	 நான்கு	குழுகெ்ளாெப	பிரித்து	ஒவகவாரு	குழுவிற்கும்	
இரண்டு,	மூன்று	இ்டங்ெட்ளக	கொடுகெ	சவண்டும்.

• ஒவகவாரு	 குழுவுககும்	 ஒதுகெபெட்ட	 இ்டங்ெட்ள	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவப	 கெண்ெள்	
வாழ்வதற்கும்,	 ெயைம்	 கசய்வதற்கும்,	 ெடிபெதற்கும்	 சவடல	 கசய்வதற்கும்	 ஏற்ற	
ொதுொபொன	 இ்டங்ெ்ளாெ	 மாற்றுவதற்கு	 என்கனன்ன	 வழிெள்	 உள்்ளன	 எனக	
ெண்்டறிநது	கூற	சவண்டும்	என்று	ெயிற்றுநர்	கசால்ல	சவண்டும்.	சமலும்	இரண்்டாம்	
ெட்டத்தில்	 எநகதநத	 இ்டங்ெள்	 ொதுொபெற்றடவ	 என்று	 ெங்செற்ொ்ளர்ெள்	
கூறினார்ெச்ளா	 அநதநத	 இ்டங்ெட்ள	 எவவாறு	 ொதுொபொனதாெ	 மாற்ற	 முடியும்	
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என்று	ெலநதுடரயா்ட	சவண்டும்.

• அடனத்துக	 குழுகெளும்	 தங்ெள்	 ெலநதுடரயா்டல்	 ெருத்துகெட்ள	 கொது	 அமர்வில்	
கதரிவிகெ	 சவண்டும்.	 ெங்செற்ொ்ளர்ெள்	 கூறும்	 ெருத்துகெட்ள	 அட்டவடையின்	
மூன்றாம்	ெத்தியில்	எழுத	சவண்டும்.

• பின்னர்	 ெயிற்றுநருகொன	 குறிபபுகள	 1-இல்	 கொடுகெபெடடுள்்ள	 செள்விெட்ளக	
செடடு	ெலநதுடரயா்ட	சவண்டும்.	

• ெயிற்றுநர்	 ெருத்துத்	 தாளில்	 கொடுகெபெடடுள்்ள	 ெருத்துெட்ளயும்	
ெங்செற்ொ்ளர்ெளுககு	வி்ளககிக	கூறி	அமர்டவ	முடிகெசவண்டும்.

gÆ‰á¤jhŸ - 1   

khâÇ m£ltiz

இ்டங்ெள்
உங்ெளுககு	
ொதுொபொனதா?	
ொதுொபெற்றதா?

ொதுொபொெ	மாற்றுவதற்ொன	
வழிெள்

வீடு
ொதுொபொனது	/	
ொதுொபொனதாெ	
இருகெககூடும்

ெதவுெளு்டன்	பூட்டககூடிய	
ெழிபெடறடய	வீடடினுள்	ெட்ட	
சவண்டும்

ெள்ளிககுச்	கசன்று	
திரும்பி	வருதல்

ொதுொபெற்றது

ஒன்றுசசர்நது	கசல்ல	சவண்டும்,	
அடனவரும்	சசர்நது	கெற்சறாரி்டம்	
சொககுவரத்துககு	ஏற்ொடு	
கசய்யும்ெடி	செச	சவண்டும்,	
அரசாங்ெத்	திட்டமான	
கெண்ெளுககு	இலவச	டசககிள்	
திட்டத்டத	உெசயாகிகெ	சவண்டும்.

ெள்ளி ொதுொபெற்றது

தடலடம	ஆசிரியரி்டம்,	குறிபபிட்ட	
ஆசிரியர்	தங்ெட்ள	முடறத்துப	
ொர்பெது	ெற்றி	தெவல்	கதரிவிகெ	
சவண்டும்.	மாைவர்ெளுககு	
முன்ொெ	மாைவிெள்	
வகுபெடறடய	விடடு	கவளிசய		
கசல்வதற்கு	அனுமதிககுமாறு	
வகுபபு	ஆசிரியரி்டம்	செடெ	
சவண்டும்
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மார்கெட	/	ெட்டெள் ொதுொபெற்றது

ெஞசாயத்துத்	தடலவரி்டம்,	
ஆண்	பிள்ட்ளெள்,	கவற்றிடல	
ொககு	ெட்டயில்	நின்று	கொண்டு	
முடறத்து	ொர்த்துககொண்டு	செலி	
கசய்கின்றனர்	என்று	கதரிவிகெ	
சவண்டும்

அண்ட்ட	வீடடு	இ்டம் ொதுொபெற்றது

ெஞசாயத்துத்	தடலவரி்டம்	
கதருகெளில்	சூரிய	ஒளி	
வி்ளககுெட்ள	கொருத்துவது	ெற்றி	
செச	சவண்டும்

விட்ளயாடும்	இ்டம்

திருவிழாகெள்/	
கொண்்டாட்டங்ெள்

மருத்துவரி்டம்	கசல்வது

• ஆண்ெச்ளாடு	ஒபபிடும்சொது,	வ்ளரி்ளம்	ெருவப	கெண்ெளும்	பிற	கெண்ெளும்	
சம	 உரிடமெட்ளயும்,	 வாய்பபுெட்ளயும்	 கெறுவதற்கு,	 ொதுொபெற்ற	இ்டங்ெள்	
எவவாறு	தட்டயாெ	இருககின்றன?	

• கெண்ெளுககுப	 ொதுொபொன	 இ்டங்ெட்ள	 உருவாககுவது	 சட்டம்,	 ஒழுங்கு	
பிரச்சிடனயா?

• வ்ளரி்ளம்	ெருவப	 	 கெண்ெளுககு	ொதுொபொன	இ்டங்ெட்ள	உருவாககுவதற்கு	
சவறு	என்ன	கசய்யலாம்?

• கொது	 இ்டங்ெட்ளயும்	 தனியார்	 இ்டங்ெட்ளயும்	 	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவப		
கெண்ெளுககும்,	 மற்ற	 கெண்ெளுககும்	 ொதுொபொன	 இ்டங்ெ்ளாெ	 மாற்ற	
வ்ளரி்ளம்	ெருவ	ஆண்ெள்	எவவாறு		கசயலூகெத்து்டன்	ெங்ெளிகெலாம்?

gÆ‰We® F¿¥ò - 1
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fU¤J¤ jhŸ

ghJfh¥ghd ïl§fŸ ghJfh¥g‰w ïl§fŸ :

	 உலகெங்கிலும்,	 கிராமங்ெளிலும்	 நெரங்ெளிலும்,	 நாள்சதாறும்	 கொது	
இ்டங்ெளில்	ொலியல்	துன்புறுத்தல்ெளும்,	சவறு	வடெயான	ொலியல்	வன்முடறெளும்	
ந்டநதுகொண்டிருககின்றன.	

	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவப	 கெண்ெளும்	 பிற	 கெண்ெளும்	 ெலவிதமான	 ொலியல்	
வன்முடறெட்ள,	துன்புறுத்தல்ெட்ள,	ொலியல்	ெலாத்ொரங்ெட்ள,	ஏன்	கொடலெட்ளசய	
கூ்ட	கொது	இ்டங்ெளில்	எதிர்கொள்கின்றனர்.	இதனால்	கொது	இ்டங்ெளில்	ந்டமா்டககூ்ட	
ெயம்	கொள்கின்றனர்.	

	 கதருகெளில்,	கொதுப	சொககுவரத்துெளில்,	பூங்ொகெளில்,	ெள்ளிெளிலும்	அடதச்	
சுற்றிலும்,	ெணியி்டங்ெளில்,	கொதுக	ெழிபெடறெளில்,	நீர்,	உைவு	விநிசயாெ	இ்டங்ெளில்	
அல்லது	அவர்ெளுககு	அருகில்	உள்்ள	இ்டங்ெளில்	எங்கு	 சவண்டுமானாலும்	ொலியல்	
துன்புறுத்தல்ெள்	ந்டகெலாம்.

	 இம்மாதிரியான	 நிெழ்வுெள்	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவப	 கெண்ெளும்,	 மற்ற	 கெண்ெளும்	
சுதநதிரமாெ	 ந்டமாடுவடதக	 குடறத்துவிடுகிறது.	 ெள்ளியிலும்,	 ெணியி்டத்திலும்,	
கொது	 வாழ்விலும்	 நட்டகெறும்	 கசயல்ொடுெளில்	 கெண்ெள்	 ெங்செற்கும்	 திறடன	
குடறத்துவிடுகிறது.	அத்தியாவசியமான	சசடவெட்ள	அட்டயும்	வாய்படெக	குடறத்து,	
ெலாச்சார,	 கொழுதுசொககு	 அம்சங்ெளில்	 ஈடுெடடு	 அனுெவிககும்	 சநதர்பெங்ெட்ளக	
குடறககிறது.	இது	அவர்ெ்ளது	ஆசராககியத்திலும்,	வ்ளமான	வாழ்விலும்	எதிர்மடறயான	
தாகெத்டத	ஏற்ெடுத்துகிறது.

	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவப	 கெண்ெளுககும்,	 மற்ற	 கெண்ெளுககும்	 எதிரான	 வன்முடற,	
குறிபொெ	 கொது	 இ்டங்ெளில்	 நிெழும்	 ொலியல்	 வன்முடற	 கெரும்ொலும்	
தடுகெககூடியதாெ	 இருநதாலும்,	 இன்னும்	 புறகெணிகெபெடும்	 பிரச்சிடனயாெசவ	
இருககின்றது.	 இநதப	 பிரச்சிடனடயத்	 தடுபெதற்கும்	 தீர்வு	 ொண்ெதற்கும்,	 ஒரு	 	 சில	
சட்டங்ெளும்,	கொள்டெெளும்	மடடுசம	உள்்ளன.

	 கெண்ெள்	 ொதுொபபு	 என்ெது,	 சட்டம்	 ஒழுங்கு	 பிரச்சிடன	 மடடுமல்ல.	 ொவல்	
துடறயினர்,	 உைர்திரம்	 மிகெவர்ெ்ளாெவும்	 விசவெமாெவும்,	 துரிதமாெவும்	 ொலியல்	
துன்புறுத்தல்ெட்ளக	 டெயா்ளசவண்டும்.	 கெண்ெள்	 எதிர்கொள்ளும்	 பிரச்சிடனெட்ள		
உைர்நதவர்ெ்ளாெ	இருகெ	சவண்டும்.	மகெளின்	மசனாொவமும்	மாறசவண்டும்.	

	 நாள்சதாறும்	 கொதுஇ்டங்ெளில்	 கெண்ெளுககெதிராெ	 நிெழ்த்தபெடும்	
துன்புறுத்தல்ெட்ள	யாரும்	எதிர்த்து	நிற்ெதில்டல.	வ்ளரி்ளம்	ெருவப	கெண்ெள்	தன்னுரிடம	
சமம்ொடு	 அட்டய	 சவண்டுகமனில்,	 நாம்	 கெண்ெளுககு	 வழிமுடறெட்ளயும்	
வாய்பபுெட்ளயும்	 உருவாககி,	 அவர்ெளுககு	 இட்டநிடலக	 ெல்வி	 கிட்டகெச்	
கசய்யசவண்டும்.
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f‰wÈ‹ neh¡f« :

• இநத	அமர்வின்	இறுதியில்	சமுதாயம்	ஏன்	மென்ெட்ளயும்,	மெள்ெட்ளயும்	கவவசவறு	
விதமாெப	ொர்ககின்றது	என்ெடத	ெங்செற்ொ்ளர்ெள்	கதரிநது	கொள்வார்ெள்.	

• சமலும்	 சமுதாயத்தில்	 கெண்ெளுகொன	 மதிபடெக	 கூடடுவதற்குரிய	 வழிெட்ளயும்	
ெண்்டறிநது	கொள்வார்ெள்.

neu«  : 60	நிமி்டங்ெள்	

njitahd bghU£fŸ : சார்ட	தாள்ெள்,	மார்கெர்	செனாகெள்,	மாதிரிச்	 சம்ெவங்ெளின்	
பிரதிெள்.		

brašgL¤J« Éj« :

braš - 1

• அடறயின்	 இரு	 கவவசவறு	 மூடலெளிலும்	 சார்ட	 செபெடர	 டவத்து	 “மெனின்	
மதிபபு”	மற்றும்	“மெளின்	மதிபபு”	என்று	எழுத	சவண்டும்.	

• எல்லா	 ெங்செற்ொ்ளர்ெட்ளயும்	 அநதநத	 சார்ட	 செபெரில்,	 ஏன்	 குடும்ெங்ெள்	
மென்ெட்ளயும்,	 மெள்ெட்ளயும்	 கவவசவறாெ	 மதிபபிடுகிறார்ெள்	 என்று	 ஒரு	
ொரைத்டதயாவது	எழுதச்	கசால்ல	சவண்டும்.

• எல்லா	 ெங்செற்ொ்ளர்ெளுககும்	 சார்ட	 செபெரில்	 எழுதுவதற்கு	 10	 –	 12	 நிமி்டங்ெள்		
கொடுகெ	 சவண்டும்.	 பிறகு	 எழுதபெடடுள்்ள	 ெதில்ெட்ள	 ெங்செற்ொ்ளர்ெளுககு	
வாசித்துக	ொட்ட	சவண்டும்.

• ெயிற்றுநர்,	 ெயிற்றுநருகொன	 குறிபபு	 –	 1	 இல்	 உள்்ள	 செள்விெட்ளக	 செடடு	
ெங்செற்ொ்ளர்ெச்ளாடு	ெலநதுடரயா்ட	சவண்டும்.	

• பின்னர்,	்்சயல்-2	ககுப	சொெ	சவண்டும்.
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• வ்ளரி்ளம்	ெருவ	ஆண்ெள்	மற்றும்	 	கெண்ெளின்	தகுதிக	குடறவுககு	கொதுவான	
ொரைங்ெள்	என்ன?

• எடதப	ெற்றி	எளிதாெ	எழுத	முடிநதது?	மெனா?	மெ்ளா?

• நிடலடமடய	மாற்ற,	 சமுதாயத்தில்	வ்ளரி்ளம்	 ெருவப	 கெண்ெளின்	மதிபடெக	
கூட்ட	ஆண்ெள்	என்ன	கசய்யலாம்?	அது	வளிரி்ளம்	ெருவ	ஆண்ெள்	மற்ற	ஆண்ெள்	
உடெ்ட	அடனவருககும்	எவவாறு	ெயனுள்்ளதாெ	இருககும்?

• எல்லா	 சமூெத்திலும்	 இநத	 நிடலடம	 ஒசர	 மாதிரியாெ	 எல்லா	 சமயத்திலும்	
இருநதிருககிறதா?	எபசொது	சவறுெடடிருககின்றது?	ஏன்?

• இநத	 ொகுொடடினால்,	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவ	 ஆண்ெள்,	 கெண்ெள்	 சமல்	 ஏற்ெடும்	
தாகெம்	என்ன?

• இநத	 நிடலடமடய	 மாற்றி	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவ	 ஆண்ெளும்	 கெண்ெளும்	 சமமாெ	
ந்டத்தபெடுவடத	எவவாறு	உறுதிபெடுத்தலாம்?

gÆ‰We® F¿¥ò - 1

braš - 2

• ெங்செற்ொ்ளர்ெட்ள	மூன்று	குழுகெ்ளாெப	பிரிகெ	சவண்டும்.

• ஒவகவாரு	 குழுவுககும்	 பயிற்சிததாள	 1-இல்	 கொடுகெபெடடுள்்ள	 மாதிரிச்	
சம்ெவங்ெட்ள	ஒரு	குழுவுககு	ஒன்று	வீதம்	நெல்	எடுத்துக	கொடுகெ	சவண்டும்.

• குழுவில்	அநத	சம்ெவத்டத	வாசித்து	அதன்	கீழ்	கொடுகெபெடடுள்்ள	செள்விெட்ளக	
செடடு		ெலநதுடரயா்ட	சவண்டும்.

• ெலநதுடரயாடிய	 ெருத்துகெட்ள	 கொது	 அமர்வில்	 ெகிர	 சவண்டும்.	 ெயிற்றுநர்	
ெருத்துத்தாளில்	உள்்ள	ெருத்துகெட்ள	எடுத்துக	கூறி	அமர்டவ	முடிகெ	சவண்டும்.
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 சமரிசொம்,	 மணிபபூர்	 மாநிலத்தில்	உள்்ள	 ெங்ொசதய்	 கிராமத்தில்	வறுடமயான	
ெழங்குடியின	 குடும்ெத்தில்	 பிறநதார்.	 ெள்ளிககுச்	 கசல்வதற்கிட்டயில்,	 அவளுட்டய	
தம்பி,	 தங்டெெட்ள	 ெவனித்துக	 கொண்டு,	 ஹாககி,	 ொல்ெநது	 என	 எல்லாவிதமான	
விட்ளயாடடுெட்ளயும்	 (குத்துச்சண்ட்ட	 தவிர)	 விட்ளயாடி	 வநதார்.	 அதனு்டன்	
விவசாயிெ்ளான	தன்	கெற்சறாருககு	உதவியாெ	வயலிலும்	சவடல	கசய்தார்.	மணிபபூரின்	
குத்துச்	சண்ட்ட	வீரர்		டிங்சொசிங்,	199	ஆசிய	விட்ளயாடடுெளில்	தங்ெம்	கெற்றது	அவருககு	
ஊகெம்	 அளிபெதாெ	 இருநதது.	 சமரிசொம்,	 மணிபபூரின்	 தடலநெரான	 இம்ொலிற்குச்	
கசன்று	 மற்ற	 விட்ளயாடடுெளில்	 ெயிற்சி	 எடுத்துககொண்்டார்.	 கிழிநத,	 சமாசமான	
ஆட்டெளு்டன்,	 அநத	 வ்ளரி்ளம்	 கெண்ைான	 சமரிசொம்,	 இநதிய	 விட்ளயாடடுத்	
துடறயின்	ெயிற்சியா்ளரான	செ.சொசானா	சமய்திடய	அணுகி	ஒரு	வாய்பெளிககுமாறு	
செட்டாள்.	மற்றவர்ெள்	ெடுகெச்	கசன்ற	பின்னும்,	இரவில்	அவள்	கசய்த	குத்துச்	சநடதப	
ெயிற்சி,	 ெயிற்சியா்ளருககு	 நிடனவில்	வநதது.	 சமரிசொமின்	இலககு	மிெவும்	 சிறியது.	
தன்	குடும்ெத்டத	வறுடமயிலிருநது	மீடக்டடுத்து	அவளுட்டய	கெயடர	 	நிடலநாடடி	
வாழசவண்டும்	என்ெதுதான்.

	 சமரிசொம்	 ஐநது	 த்டடவ	 உலெ	 குத்துச்சண்ட்ட	 ெட்டத்டத	 கவன்றுள்்ளார்.	
அவர்	ஒருவர்	தான்,	 	உலெ	குத்துச்	சண்ட்ட	சாம்பியன்	ெட்ட	சொடடிெளில்	ஒவகவாரு	
த்டடவயும்	 ஒரு	 ெதகெம்	 என	 ஆறு	 த்டடவ	 ெதகெம்	 	 கெற்றவர்.	 2012-ஆம்	 ஆண்டு	
சொட்டொல	ஒலிம்பிக	சொடடிெளில்	ெங்செற்ற	ஒசர	கெண்	சொடடியா்ளர்	அவர்தான்.	
அதில்,	நம்	நாடடிற்ொெ	ஒரு	கவண்ெலப	ெதகெத்டதயும்	கெற்றார்.	அவர்	உலெ	கெண்ெள்	
குத்துச்சண்ட்ட	பிட்ள	கவயிட	(Fly Weight	Category)	பிரிவு	வீராங்ெடனெள்	தர	வரிடசயில்	 
4	வது	இ்டத்டதப	கெற்றுள்்ளார்.	திருமைமாகி	இரடட்டயர்ெ்ளான	ஆண்	குழநடதெளுககுத்	
தாயான	 30	வயது	சமரி	சொம்,	எல்லாவற்றிற்கும்	ஈடுகொடுத்தசதாடு	மடடுமன்றி,	 2007	
முதல்	வசதியற்றவர்ெளுககு	இலவசமாெக	குத்துச்சண்ட்டயும்	ெற்றுத்தருகிறார்.

Ñœ¡fh©git g‰¿ c§fŸ FGÉš fyªJiuahl nt©L« : 

1.	 இநதக	 ெடதயில்	இநதப	கெண்ைால்	எதிர்கொள்்ளபெட்ட	 சவால்ெள்	என்கனன்ன?		
வாழ்வில்	கவற்றி	கெற்றதற்கு	முன்னர்	சமுதாயம்	அவடர	மதித்ததா?

2.	 சவால்ெட்ள	 எதிர்கொண்டு,	 சமுதாயத்தில்	 அவருட்டய	 நிடலடய	
சமம்ெடுத்திககொள்்ள,	எத்தடெய	குைங்ெள்	அவருககு	உதவின?



71

khâÇ¢ r«gt« - 2

	 மாலாவின்	 ெைவர்	 இ்ளம்	 வயதிசலசய	 இறநதுவிட்டார்.	 அவளுககு	 இரண்டு	
மெள்ெட்ளயும்,	ஒரு	மெடனயும்	வ்ளர்கெசவண்டிய	கொறுபபிருநதது.	மாலா	ெல	வீடுெளில்	
சடமககும்	 சவடலடய	 சமற்கொண்்டாள்.	 ஆனால்	 அநத	 வருமானம்	 சொதுமானதாெ	
இல்டல.

	 நல்ல	 வருமானம்	 ஈட்ட	 சவறு	 ஏதாவது	 வழிெள்	 உண்்டா	 என்று	 ஆராயத்	
கதா்டங்கினாள்.	அவளுககு	 ஓடடுநர்	 கதாழிலில்	ஆர்வம்	 ஏற்ெட்டது.	 சில	 மாதங்ெளில்	
உள்ளூரிலுள்்ள	ஒரு	தன்னார்வத்	கதாண்டு	நிறுவனத்தில்	இலவசமாெ	ஓடடுநர்	ெயிற்சியில்	
சசர்நது,	ொர்	ஓடடுவதற்குக	ெற்றுககொண்்டாள்.	இரண்டு	ம்டங்ொய்	உடழத்து,	சடமயல்	
சவடல	 கசய்துகொண்ச்ட	 ொர்	 ஓடடுநர்	 ெயிற்சியும்	 சமற்கொண்்டாள்.	 ஓடடுநர்	
ெயிற்சியு்டன்	 தற்ொபபுக	 ெடலப	 ெயிற்சியும்,	 இநதியும்	 ஆங்கிலமும்	 செசுவதற்கும்,	
செச்சுத்திறன்,	கெண்	உரிடம	மற்றும்	ொலியல்	சுொதாரம்	ெற்றியும்	ெற்றுககொண்்டாள்.

	 இன்று	 மாலாவி்டம்	 நிரநதர	 ஓடடுநர்	 	 உரிமமும்,	 அருகிலுள்்ள	 ெள்ளியில்	 நல்ல	
ஊதியத்து்டன்	கூடிய	சவடலயும்	இருககிறது.	அவள்,	அவளுட்டய	சவடலடயப	ெற்றி	
கெருமிதம்	கொண்டு,	அவளுட்டய	ொடரயும்	தன்	குடும்ெத்தின்	ஒரு	உறுபபினராெசவ	
ெருதுகிறாள்.	 அவளுட்டய	 கமாத்த	 சமூெமும்	 அவட்ள	 உயர்வாெப	 ொர்ககின்றது.	
இபசொது	அவ்ளால்,	அவள்	குழநடதெளுககுப	ொதுொபொன	எதிர்ொலத்டத	உருவாகெ	
முடியும்.

Ñœ¡fh©git g‰¿ c§fŸ FGÉš fyªJiuahl nt©L« : 

1.	 இநத	 ெடதயில்	வரும்	 கெண்	 எதிர்கொண்்ட	 சவால்ெள்	 என்கனன்ன?	இநத	 சமூெம்	
அவளுட்டய	கவற்றிககு	முன்	அவளுககு	மதிபெளித்ததா?

2.	 சவால்ெட்ளத்	 தாண்டி,	 அவளுட்டய	 நிடலடய	 சமுதாயத்தில்	 உயர்த்திககொள்்ள,	
இநதப	கெண்ணிற்கு	எநத	குைங்ெள்	உதவின?

khâÇ¢ r«gt« - 3

	 ராச�ஸவரி,	 	 குடும்ெத்தின்	 கொரு்ளாதார	 சூழ்நிடல	 ொரைமாெ	 ஐநதாவது	
வகுபபு்டன்	ெடிபடெ	நிறுத்தி	விட்டார்.	 	இரண்டு	ஆண்டுெள்	தீபகெடடி	ெடடு	ஒடடும்	
சவடல	 கசய்தசொது	 	 குழநடதத்	 கதாழிலா்ளர்ெளுகொன	 சிறபபுப	 ெள்ளி	 ெற்றி	
செள்விபெட்டார்.		ெடிபெவர்ெளுககு	ெெலில்	சாபொடு,	அது	தவிர	குடும்ெங்ெளுககு		மாத	
ஊகெத்	 கதாடெ.	 	 அங்கு	 ெடிபபு்டன்	கூட்ட	 தயாரித்தல்,	 எம்பிராய்்டரி,	 புக	டெண்டிங்,	
க்டய்லரிங்	சொன்றவற்டற		ெற்றுக	கொண்்டார்.	

	 பிறகு	 ெள்ளியில்	 6-ஆம்	 வகுபபில்	 சசர்நது	 ெடித்து	 ெத்தாம்	 வகுபபில்	 
393	 மதிபகெண்ெள்	 கெற்றார்.	 பி்ளஸ	 ஒன்	 வகுபபில்	 கதாழிற்ெயிற்சிப	 ொ்டபபிரிடவ	
எடுத்து	ெடிககும்	கொழுசத,	விடுமுடறயில்	 	சவடல	ொர்த்தார்.	 	 சில	சநரம்	ெள்ளிககு	
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சொொமல்	 கூ்ட	 சவடல	 ொர்கெ	 சவண்டியதிருநதது.	 பி்ளஸ	 டூ	 சதர்வில்	 1,014	
மதிபகெண்ெளு்டன்	சதர்ச்சி	கெற்றார்.

	 அபொ	மடறநது	வி்ட	,	அம்மா	ெடுடமயாெ	உடழத்து	,	ராச�ஸவரிடய	ஆசிரியர்	
ெயிற்சி	டிப்ளசமாவில்	ெடிகெ	டவத்தார்	.	

	 டீச்சர்	 டிகரயினிங்	 முடித்ததும்,	 ராச�ஸவரி	 	 குழநடதத்	 கதாழிலா்ளர்	 சிறபபுப	
ெள்ளியில்	சவடல	ொர்த்தார்.		பிறகு	உள்ளூர்ப	ெள்ளி	ஒன்றில்	ஆறு	மாதங்ெள்	ஆசிரியராெ	
சவடல	ொர்த்தார்.	இவருககு		ஊராடசி	ஒன்றிய	கதா்டகெப	ெள்ளியில்	ஆசிரியர்	சவடல	
கிட்டத்தது.	தற்கொழுது		அநதப	ெள்ளியின்	தடலடம	ஆசிரியராகி	விட்டார்	.	

	 	2006-இல்	குழநடதத்	கதாழிலா்ளர்	எதிர்பபு	நாட்ளகயாடடி,	அன்டறய	கதாழிலா்ளர்	
நலத்துடற	அடமச்சரி்டமிருநதும்	விருது	கெற்றிருககிறார்.

	 "எனது	 ெள்ளியில்	 எநதக	 குழநடதயும்	 ெடிபடெ	 இட்டயில்	 விடடுவி்டாமல்	
ொர்த்துக	 கொள்சவன்"	 என்று	 கூறும்	 ராச�ஸவரி,	 குழநடதத்	 கதாழிலா்ளராெ	 இருநது	
ஆசிரியராகி	இருபெது	மற்றவர்ெளுககு	முன்மாதிரி	என்ெதில்	கெருடம	கொள்கிறார்.

ெத்திரிகடெச்	கசய்தி	-	10	மார்ச்	2014

Ñœ¡fh©git g‰¿ c§fŸ FGÉš fyªJiuahl nt©L« : 

1.	 இநதக	ெடதயில்	வரும்	கெண்	எதிர்கொண்்ட	சவால்ெள்	என்கனன்ன?	இநதச்	சமூெம்	
அவளுட்டய	கவற்றிககு	முன்	அவளுககு	மதிபெளித்ததா?	

2.	 சவால்ெட்ளத்	 தாண்டி,	 அவளுட்டய	 நிடலடய	 சமுதாயத்தில்	 உயர்த்திககொள்்ள,	
இநதப	கெண்ணிற்கு	எநத	குைங்ெள்	உதவின?
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fU¤J¤ jhŸ

rKjha¤â‹ cW¥ãd®fshf bg©fË‹  g§fË¥ò

 சமுதாயம்,	மென்ெள்	(ஆண்ெள்)	மற்றும்	மெள்ெள்	(கெண்ெள்)	கசய்யும்	சவடலடயப	
கொறுத்து	 அவர்ெட்ள	 மதிபபிடுகிறது.	 ஆண்ெச்ளாடு	 ஒபபிடும்சொது	 கெண்ெட்ளப	
ெற்றிய	/வ்ளரி்ளம்	ெருவப	கெண்ெட்ளப	ெற்றிய	மதிபபீடு	குடறவாெ	இருநதாலும்,	இநத	
நிடலடய	மாற்ற	முயற்சிெள்	சமற்கொள்்ள	சவண்டும்.	

	 இநத	 முயற்சிடய	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவப	 கெண்ெளி்டமிருநதும்	 பிற	
கெண்ெளி்டமிருநதும்	ஆரம்பிகெலாம்.	அவர்ெள்	டதரியத்து்டனும்,	 மன	உறுதியு்டனும்,	
அவர்ெளுககு	 	 ொதுொபொெ	 இருபெதற்கு	 உதவியாெ	 இருககும்	 வட்டத்டத	 விடடு	
கவளிசயறி,	சவால்ெட்ள	எதிர்கொண்டு	தங்ெட்ளச்	சுற்றியுள்்ள	சமுதாயத்டத	சமம்ெ்டச்	
கசய்ய	சவண்டும்	.

	 	ஆண்ெளும்,	வ்ளரி்ளம்	ெருவ	ஆண்ெளும்	எநத	நிெநதடனயும்	இன்றி	கெண்ெட்ள		
ஆதரித்து	 சூழடல	 மாற்றலாம்.	 கெண்ெளின்	 அநதஸடத	 உயர்த்துவது	 	 என்ெது	
கொரு்ளாதார	 ரீதியாெ	 இருகெலாம்.	 எண்ைங்ெ்ளாலும்,	 கசயல்ொடுெ்ளாலும்	 சமுதாய	
சீர்திருத்தங்ெளுகொெ	சவடல	கசய்வதாெவும்	இருகெ	சவண்டும்.	

	 ஆதரவு	 தரும்	 குழுகெட்ளயும்	அடமகெலாம்.	 வரதடசடை	 என்னும்	 சமாசமான	
ெழகெத்திற்கு	 எதிராெ	 சொராடுவது,	 கெண்ெள்	 தங்ெள்	 கெற்சறாரி்டமிருநது	 கெறாமல்	
சொன		கசாத்டத,		இருககும்	சட்டம்	மற்றும்	சமூெ	ஆதரவு்டன்	மீடடுத்	தருவது	சொன்ற	
வடெெளில்	கெண்ெளின்		மதிபடெ	உயர்த்தப	ொடுெ்ட	சவண்டும்.

	 இத்தடெய	 கசயல்ொடுெள்,	 முதலில்	 ஒருவரால்	 துவங்ெபெடடு	 பின்னர்	 குடும்ெ	
உறுபபினர்ெள்	 மற்றும்	 சமுதாயத்தினர்	 மத்தியில்	 மிகுநத	 ஆதரடவ	 ஏற்ெடுத்திக	
கொடுககும்.	 இது	 ஒரு	 கெண்ணின்	ஆசராககியம்,	 சத்துைவு,	 ெல்வி,	 கெண்ெள்	 ெற்றிய	
அபிபபிராயம்	–	இவற்றின்		மீது	ஒரு	சநர்மடற	தாகெத்டத	ஏற்ெடுத்த	உதவும்.	
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 mk®î - 10
bg©fË‹ v©Â¡if FiwªJ tUjš k‰W« mjdhš FHªij¤ 

âUkz§fË‹ ÛJ V‰gL« jh¡f«

f‰wÈ‹ neh¡f« :

• இநத	அமர்வின்	இறுதியில்	ெருவிசலசய	ொகுொடடு்டன்	குழநடதயின்	ொலினத்டத	
கதரிவு	 கசய்யும்	 ெழகெங்ெளினால்	 ஏற்ெடும்	 ொதிபடெப	 ெங்செற்ொ்ளர்ெள்		
ெண்்டறிநது	கொள்வார்ெள்.	

• ெங்செற்ொ்ளர்ெள்	ெருவிசலசய	ொலினத்டதத்	சதர்நகதடுபெதற்ொன	தடுபபுச்	சட்டம்	

1994	டய	ெற்றித்	கதரிநதுகொள்வார்ெள்.

neu«  : 	60	நிமி்டங்ெள்	

njitahd bghU£fŸ : சார்ட	 தாள்ெள்,	 மார்கெர்	 செனாகெள்,	 மாதிரி	 சம்ெவங்ெளின்	
பிரதிெள்	,		ெங்செற்ொ்ளர்ெ்ளால்	ஏற்ெபெடும்	உறுதிகமாழியின்	நெல்.

brašgL¤J« Éj« :

• ெங்செற்ொ்ளர்ெள்	 இரண்டு	 	 குழுகெ்ளாெப	 பிரிநது	 பயிற்சிததாள	 1-இல்	 
கொடுகெபெடடுள்்ள	 மாதிரி	 சம்ெவங்ெட்ள,	 ஒவகவாரு	 குழுவுககும்	 ஒன்று	 வீதம்	
கொடுத்து	ெலநதுடரயா்டல்	கசய்ய	சவண்டும்.

• இரண்டு		குழுகெளும்	முடித்த	பின்னர்	கொது	அமர்வில்	ெகிரச்	கசால்லசவண்டும்.

• கொது	அமர்வில்	ெகிர்நத	பின்பு	ெயிற்றுநருகொன	குறிபபுெளில்	கொடுகெபெடடுள்்ள	
செள்விெளுககுப	 ெங்செற்ொ்ளர்ெளு்டன்	 ெலநதுடரயாடி	 பிறகு	 ெயிற்றுநர்	 
ெருத்துத்	தாளில்	உள்்ள	ெருத்துகெட்ளயும்,		வி்ளககிக	கூறசவண்டும்.		

• இறுதியில்	 ெயிற்றுநர்,	 அடனத்துப	 ெங்செற்ொ்ளர்ெட்ளயும்	 ஒன்றிடைத்து	
உறுதிகமாழி	எடுகெ	சவண்டும்.
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	 19	வயது	சு�ாதா	திருமைமாகி,	அன்ொன	ெைவரு்டன்	மாமனார்,	மாமியாரு்டன்	
வாழ்கிறாள்.	 அவளுட்டய	 ெைவன்	 அருகிலுள்்ள	 ெட்டயில்	 சவடல	 கசய்கிறான்.	
சு�ாதா	 வீடடு	 சவடலெள்	அடனத்டதயும்	 கசய்து	வயதான	 மாமனார்,	 மாமியாடரயும்	
ொர்த்துககொள்கிறாள்.	 ெைவன்,	 அவன்	 கெற்சறாரு்டன்	 சசர்நது	 சு�ாதாடவ	 சீககிரம்	
குழநடத	கெற்றுககொள்்ள	சவண்டும்	என்று	வற்புறுத்தி	வநதான்.	

	 சிறிது	 ொலத்தில்	 சு�ாதா	 ெர்பெம்	 அட்டநதாள்.	 இபசொது	 அவள்	 மூன்று	 மாத	
ெர்பெமாெ	இருககிறாள்.	அவளுட்டய	மாமனார்,	மாமியார்	அல்டரா	சவுண்ட	ெரிசசாதடன	
கசய்து	 ெருவிலிருககும்	 குழநடத	 ஆைா,	 கெண்ைா	 என்ெடத	 கதரிநதுகொள்வதில்	
தீவிரமாெ	இருககின்றனர்.	குழநடத	கெண்ைாெ	இருநதால்	என்னவாகும்?	சு�ாதாவிற்கு	
மிெவும்	ெவடலயாெ	இருககிறது.	அவளுட்டய	ெவடலடய	யாரி்டம்	ெகிர்நதுகொள்வாள்?	
ெைவனி்டமா?	தன்னுட்டய	கெற்சறாரி்டமா?	

உஙகள	 குழுவில்	 இந்த	 மகளவிகளுக்கான	 விள்டகள்ள	 கலந்துளரயா்டல்	 ்்சயது	 கூற	
மவணடும்.

1.	 மாமனார்	 மாமியார்	 ஏன்	 சு�ாதா	 ெரிசசாதடன	 கசய்துகொள்்ள	 சவண்டுகமன்று	
நிடனககின்றனர்?

2.	 சு�ாதா	 என்ன	 கசய்யசவண்டும்	 என்று	 நீங்ெள்	 நிடனககிறீர்ெள்?	 ெரிசசாதடன	
சமற்கொள்வதற்கு	அவள்	ஒபபுககொள்்ள	சவண்டுமா?

3.	 ெருவிலிருககும்	சிசு	கெண்ைாெ	இருநதால்,	அதனால்	சு�ாதாவிற்கு	ஆசராககியத்திலும்,	
சமூெத்திலும்	ஏற்ெ்டககூடிய	விட்ளவுெள்	என்னவாெ	இருககும்	என்று	நிடனககிறீர்ெள்?

4.	 இநத	 நிடலயில்	 சு�ாதாவின்	 ெைவன்	 என்ன	 மாதிரியான	 நிடலபொடட்ட	 எடுகெ	
சவண்டும்?

khâÇ¢ r«gt« - 2 
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	 நநதினிககு	 	 ெத்து	 வயதிருககும்	 சொது	 அவள்	 அம்மா	 இறநதுவிட்டார்.	
நநதினிடயயும்	அவள்	அகொடவயும்	அபெடிசய	விடடுவிடடுப	 சொய்	அவள்	அபொ	
மறுமைம்	கசய்துகொண்்டார்.	
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	 நநதினியின்	 	 கெரியம்மா,	 நநதினிடயயும்	 அவ்ளது	 சசொதரிடயயும்	 	 தன்	
கிராமத்திற்கு	 கூடடிக	 கொண்டு	 	 வநதுவிட்டாள்.	 	 நநதினியின்	 சசொதரிககு	 ெதிசனழு	
வயதாெ	இருககும்சொசத	அவள்	 கெரியம்மா	அவளுககுத்	 திருமைம்	 கசய்துவிட்டார்.		
அசதசொல்	நநதினிககு	ெதினாலு		வயதிசலசய	திருமைம்	கசய்ய	நிடனத்தார்.		

நநதினி	:	

என்சனா்ட	புத்தெங்ெட்ளப	புரடடிககிடடு	 	இருநதபெ	ஒரு	துண்்டறிகடெ	டெயில்	
கிட்டத்தது	 .	 ெள்ளியில்	ந்டநத	விழிபபுைர்வு	நிெழ்ச்சியில்	 	குழநடதத்	திருமைம்	
கதா்டர்ொன		பிரச்சிடனெளுககு	அதில்	கொடுகெபெடடுள்்ள	1098	என்ற	எண்ணுககு	
சொன்	கசய்யலாம்	என்று	கசான்னது	நிடனவுககு	வநதது.	என்னுட்டய	கெரியம்மா	
சொடன	டவத்து	விடடு	சொயிருநத	சமயத்தில்	அநத	எண்ணுககு	சொன்	கசய்சதன்	.

குேந்ளதத	திருேை	தடுபபு	அதிகாரி	திருவணைாேளல	:	

அநத	சொன்ொல்	 	 சமூெநலத்	துடறககு	இடைகெபெட்டது,	 	 நநதினியின்	செச்சில்	
ெதற்றம்	இருநதாலும்	உறுதியும்	இருநதது	,திருமைத்தில்	அவளுககு	உ்டன்ொடில்டல	
என்ெடத	உைர	முடிநதது.

	 உ்டனடியாெ	 தாசில்தார்,	 	 மாவட்ட	 வருவாய்த்துடற	 அதிொரி,	 சொலீஸ	
அடனவருககும்	 	 தெவல்	 கசால்லி	 நாங்ெள்	 அநத	 கிராமத்திற்குள்	 நுடழநதசொது	
இரவு	 ஒன்ெதுமணி.	 நநதினி	 அட்டயா்ளம்	 கசால்லியிருநத	 சொயிடல	 ெண்டுபிடிகெ	
முடியவில்டல.	யாடரகசெட்டாலும்	சொயில்	எங்கிருககிறது	என்று	கசால்ல		மறுத்தார்ெள்.	
கிராம	மகெள்	ஒத்துடழகொவிட்டால்	அரசு	கிராமத்திற்கு	கசய்யும்	உதவிெள்	அடனத்தும்	
நிறுத்தபெடும்	என்று	மிரடடிசனாம்.	

	 ஒரு	 	 வயதானவர்	 மூலம்	 சொவில்	 இருநத	 இ்டத்டத	 	 கதரிநது	 கொண்ச்டாம்.	
சொயிலுககு	அருகில்	வநதவு்டன்		மைமெடனயும்	அவன்	தாடயயும்	பிடித்துவிடச்டாம்.		
அநதம்மா	திடீகரன்று	மாரட்டபபு	வநதது	சொல்	நடித்தார்.	

	 இபெடி	 சொலீஸ	 சதடுவடத	 நநதினியின்	 கெரியம்மாவி்டம்	 யாசரா	 சொய்	
கசால்லிவிட்டார்ெள்.	 திருமை	 வீடடுகொரர்ெள்	 டலடட்டகயல்லாம்	 அடைத்து	
விட்டார்ெள்.	ஒரு	திருமைம்	ந்டபெதற்ொன	அறிகுறிெள்	அங்கு	இல்லாதிருநதது,	

நநதினி	:	

	 	 	 “என்டன	 நடெெட்ளக	 ெழற்றித்	 தரச்	 கசான்னார்,	 	 என்னுட்டய	 கெரியம்மா,	
திருமைத்டதப	 ெற்றி	 அதிொரிெளி்டம்	 கசால்லககூ்டாது	 என்றார்.	 	 ஆனால்	 நான்	
மறுத்துவிடச்டன்.	
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	 சமலும்	 மிரட்டல்ெள்	 அதிெமாவதற்குள்,	 	 இரவு	 ெத்தடர	 மணிககு	 அதிொரிெள்	
நநதினிடய	 மீடடு	 விட்டனர்	 .	 பிறகு	 	 நநதினி	 	 திருவண்ைாமடல	 குழநடதெள்	 நலக	
குழுவி்டம்	ஒபெட்டகெபெட்டார்.		.

	 குழநடதத்	 திருமைத்	 தடுபபுச்	 சட்டத்தின்	 கீழ்	 நநதினியின்	கெரியம்மா,	 மைமெனின்	
குடும்ெம்	இவர்ெள்	சமல்	வழககுப	ெதிவுகசய்யபெட்டது	

	 2018-ஆம்	 ஆண்டு,	 சதசிய	 கெண்	 குழநடதெள்	 தினத்தன்று,	 கெண்	 குழநடத	
தன்னுரிடம		சமம்ொடடிற்ொெ,	நநதினி	மாநில				அரசி்டம்	இருநது	விருதிடனப	கெற்றார்.	

ïªj¡ nfŸÉfis¡ FGÉš fyªJiuahlš brŒJ gâšfis¥ bgw nt©L« :

1.	 ஏன்	15	வயதிசலசய	திருமைம்	கசய்ய	நிடனககின்றனர்?

2.	 நநதினியின்	துணிச்சலுககு	எடவகயல்லாம்	உதவின?

3.	 ஏன்	 	 ஆண்ெளுககும்,	 கெண்ெளுககும்	இவவ்ளவு	 வயது	வித்தியாசத்தில்	 திருமைம்	
ந்டத்தபெடுகிறது?

4.	 குழநடதத்	 திருமைத்டதத்	 தடுகெ	 சம்ெநதபெட்ட	 ெங்குதாரர்ெ்ளால்	 என்ன	
ந்டவடிகடெெள்	எடுகெபெட்டன?
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• இம்மாதிரியான	 ெடத	 உங்ெள்	 அண்ட்ட	 வீடடுப	 ெகுதிெளில்	 அல்லது	 உங்ெள்	
கசாநதக	குடும்ெத்தில்	இருககிறதா?

• ெருவிசலசய	ொகுொடடு்டன்	குழநடதயின்	ொலினத்டதத்	சதர்நகதடுபெசதாடு	
கதா்டர்புட்டய	ஏதாவது	சட்டம்	ெற்றி	உங்ெளுககுத்	கதரியுமா?

• இத்தடெயச்	சூழடல	எதிர்கொள்ளும்	கெண்ெளுககு	உதவும்	ஏதாவது	நிறுவனம்	
ெற்றி	உங்ெளுககுத்	கதரியுமா?	அவர்ெள்	எநத	வடெயான	உதவிடய	அளிபெதாெ	
நீங்ெள்	நிடனககிறீர்ெள்?

• கெண்	குழநடதெள்	ொதுொபபுச்	சட்டத்டதப	ெற்றி	அடனவருககும்	கதரிநதிருகெ	
சவண்டும்	என்று	நீங்ெள்	நிடனககின்றீர்ெ்ளா?

• ொலபசொககில்	 கெண்ெளின்	 எண்ணிகடெ	 கதா்டர்நது	 குடறநதால்	 என்ன	
ந்டககும்?	அது	சமுதாயத்தில்	எவவிதத்	தாகெத்டத	ஏற்ெடுத்தும்?

• சில	 குறிபபிட்ட	 இ்டங்ெளில்,	 மைப	 கெண்ெளின்	 எண்ணிகடெ	 குடறவாெ	
இருபெதால்	நிெழும்	குழநடதத்	திருமைங்ெட்ளத்	தடுகெ	என்ன	கசய்யலாம்?

• இரண்டு	 ெடதெட்ளப	 ெற்றி	 குழுகெள்	 ெலநதுடரயா்டல்	 கசய்த	 குறிபபுெட்ளக	
கொண்டு,	 ெருவிசலசய	 ொகுொடடு்டன்	 குழநடதயின்	 ொலினத்டத	 சதர்வு	
கசய்யும்	 முடறசெடுெளுககும்	 அதிெரிககும்	 குழநடதத்	 திருமைத்திற்கும்	
இட்டசய	உள்்ள	கதா்டர்டெப	ெற்றி	கதாகுத்து	வழங்ெ	சவண்டும்.	

• இரண்்டாவது	 ெடதயில்,	 எவவாறு	 	 நிெழ	இருநத	 குழநடதத்	 திருமைம்	 தடுத்து	
நிறுத்தபெட்டது	என்றும்,	அதற்கு	யார்	யார்	இடைநது	எவவாறு	ெணியாற்றினார்ெள்	
என்ெடதயும்	வி்ளககிக	கூற	சவண்டும்.	

• இறுதியில்	எல்லா	ெங்செற்ொ்ளர்ெளுககும்		ெயிற்சியில்	எல்லா	ெட்டெங்ெளிலும்	
கதா்டர்நது	 ஆர்வத்து்டன்	 ஈடுெட்டதற்கு	 நன்றி	 கூறி	 ”இடைபபு	 –	 6	 இல்	
ெங்செற்ொ்ளர்ெள்	ஏற்கும்	உறுதிகமாழி”யின்	பிரதிெட்ள	விநிசயாகிகெவும்.

• இறுதியில்	 “ொலியல்	 துன்புறுத்தல்,	 குழநடதத்	 திருமைம்,	 ெருவிசலசய	
ொகுொடடு்டன்	 குழநடதயின்	 ொலினத்	 சதர்வு,	 வரதடசடை,	 மற்றும்			
வ்ளரி்ளம்	 ெருவப	 கெண்ெளுககும்	 பிற	 கெண்ெளுககும்	 எதிரான	 வன்முடற		
மற்றும்	 அவர்ெட்ள	 சமாசமாெ	 ந்டத்துதல்”	 முதலியவற்டற	 நீககுவதற்ொன	
உறுதிகமாழியிடன	நீங்ெள்	வாசிகெ	உங்ெட்ளத்	கதா்டர்நது	அவர்ெட்ள	வாசிகெச்	
கசால்ல	சவண்டும்.

gÆ‰We® F¿¥ò - 1
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fU¤J¤ jhŸ

bg©fË‹ v©Â¡if FiwªJ tUjš k‰W« mjdhš FHªij¤ âUkz§fË‹ 

ÛJ V‰gL« jh¡f«

	 இநதியாவில்	 ொலினம்	 ெற்றி	 கதரிநதுகொள்ளும்	 ெரிசசாதடனெள்	 ெரவலாெ	
ந்டபெதற்கு,	 எல்லாவற்றிலும்	 மென்ெளுகசெ	 முன்னுரிடம	 அளிககும்	 நிடலடமசய	
சவர்க	 ொரைம்	 ஆகும்.	 இதற்கு	 மதம்,	 ொரம்ெரிய	 ெழகெ	 வழகெங்ெள்,	 ெலாச்சாரம்	
முதலியடவ	 கெரும்ளவுககு	 ஒபபுதல்	 அளிககின்றன.	 கெண்	 குழநடதெள்	 சுொதாரம்,	
சத்துைவு,	ெல்வி	கெறுவதில்	உள்்ள	ொகுொடு	இநதியாவில்	ொலம்	ொலமாெ	இருககிறது.	
தற்சொது,	 முன்சனற்றமட்டநத	 கதாழில்நுடெத்தினால்	 ொலினத்	 கதரிவுககு	 நவீன	
வழிெள்	இருககின்றன.	பிறகெபசொவதற்கு	முன்செ	கெண்	குழநடத	அழிகெபெடுவதால்,	
ஆண்	 –	 கெண்	 குழநடதெள்	 விகிதாச்சாரம்	 மிகுநத	 வீழ்ச்சி	 அட்டநதுள்்ளது.	 இநதப		
ெரிசசாதடன	வசதிெள்	உள்்ள	மருத்துவமடனெளும்,	மருத்துவர்ெளும்	20	ஆண்டுெளுககு	
முன்பு	கீழ்கொணும்	தடலபபில்	வி்ளம்ெரபெடுத்தி	இருககிறார்ெள்.	“500/-	ரூொய்	மடடும்	
இபசொது	கசலவு	கசய்யுங்ெள்,	பின்னர்	500,000/-	ரூொய்	(வரதடசடையில்)	சசமியுங்ெள்.

	 இநதியாவின்	 மகெள்	 கதாடெ	 ெைககெடுபபுபெடி	 (2011),	 குழநடதெள்	 ொலின	
விகிதாசாரம்	914	கெண்ெளுககு	1000	ஆண்ெள்	என	இருநதது.	இது	ெ்டநத	2001ல்,	927	ஆெ	
இருநததிலிருநது	 	914	 	ஆெ	குடறநதிருககிறது.	இத்தடெய	ெவடலககுறிய	சூழ்நிடலெள்	
சிலவற்டற	ஊ்டெங்ெள்	 கவளிச்சம்	 சொடடுக	 ொடடியுள்்ளன.	 உதாரைததிற்கு	கு�ராத்,	
ரா�ஸதான்	மாநிலங்ெளின்	எல்டலயில்	உள்்ள	தாங்கு	மாவட்டத்தில்	ஒசர	குடும்ெத்தில்	
உள்்ள	8	சசொதரர்ெளும்,	மைமெள்	கிட்டபெதற்கு	சிரமமாெ	இருநததால்,	ஒசர	கெண்டை	
மைநதுகொண்்டனர்.	 (இநதியா	 டுச்ட,	 கசப்டம்ெர்	 2001).	 	 க�ய்சால்மர்	 மாவட்டத்தில்	
உள்்ள	சதவரா	கிராமத்தில்	 110	வரு்டங்ெளுககுப	பிறகு	 1997-இல்தான்	மைமெள்	வரும்	
ெல்லககு	(ொராத்)	ஊர்வலம்	வரசவற்ெபெட்டது.	(ெயனீர்,	அகச்டாெர்	28,	2001).

	 ெர்பெ	 ொலத்தில்,	 ெர்பெத்தில்	 உள்்ள	 சிசுவின்	 ொலினத்டதப	 ெற்றி	 ெண்்டறியும்	
கதாழில்நுடெமான	 ொலினத்	 கதரிவு	 கசய்வடத	 தட்ட	 கசய்யும்	 சட்டம்-1994,	 ொலின	
சதர்டவ,	ெர்பெம்	தரிபெதற்கு	முன்னும்	பின்னும்	சட்டம்	முடறபெடுத்துகின்றது.	அல்டரா	
சவுண்ட	 என்னும்	 கதாழில்நுடெத்டத	 தவறாெப	 ெயன்ெடுத்தி	 சிசுவின்	 ொலினத்டதக	
ெண்டுபிடிபெடத	தடுபெசத	இநதச்	சட்டத்தின்	சநாகெமாகும்.

 கர்பப	 காலததில்	 குேந்ளதயின	 பாலினதளத	 கண்டறியும்	 ்தாழில்நுட்பதளதப	
பற்றிய	்சட்்டம்		எனன	்்சால்லுகிறது?	(PC	&	PNDT	ACT)

• ொலினத்	 கதரிவு	 மற்றும்	 ொலினத்டதப	 ெற்றி	 கதரிநதுகொள்ளும்	 வழிெள்	 தட்ட	
கசய்யபெடடுள்்ளன.

• ெர்பெ	ொலத்தில்	எடுகெபெடும்	ெரிசசாதடனெளில்	அடத	கசய்ெவர்,	ெர்பபிணியி்டசமா	
அவரது	 உறவினரி்டசமா,	 ெருவில்	 வ்ளரும்	 சிசுவின்	 ொலினத்டதப	 ெற்றி	
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வார்த்டதெ்ளாசலா,	 கசய்டெெள்	 மூலமாெசவா	 அல்லது	 சவறு	 எநத	 விதமாெசவா	
கதரிவிகெககூ்டாது.

• அல்டராசவுண்ட	 ெரிசசாதடனெள்	 கசய்யும்	 எல்லா	 கிளினிககுெளும்	 ெதிவு	
கசய்யபெடடிருகெசவண்டும்.	 இநதச்	 சட்டத்தின்ெடி	 தகுதிகெற்ற	 மருத்துவர்ெள்	
மடடுசம	அல்டராசவுண்ட	ெரிசசாதடன	சமற்கொள்்ளசவண்டும்.

• எல்லா	 	 மருத்துவெங்ளிலும்	 (கிளினிக)	 ‘ெருவின்	 ொலினத்டதப	 ெற்றி	 கதரிவிபெது	
சட்டபெடி	 தட்ட	 கசய்யபெடடுள்்ளது’	 என்ற	 அறிவிபபு	 ஆங்கிலத்திலும்,	 அநதநத	
மாநில	கமாழியிலும்	எழுதி	டவகெபெ்டசவண்டும்.

• மருத்துவர்ெச்ளா,	மருத்துவெங்ளிச்ளா	(கிளினிக)	ொலினத்டதப	ெற்றி	ெரிசசாதடனயில்	
ெண்்டறிநது	 கதரிவிபெதாெ	 எநத	 வடெயிலும்	 வி்ளம்ெரபெடுத்தியிருநதால்	 அது	
தண்்டடனககுரியதாகும்.
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kÅj cÇikfŸ v‹whš v‹d?

	 மனித	 உரிடமெள்	 என்ெது	அடிபெட்ட	 உரிடமெள்.	 அது	இல்லாமல்	 மனிதர்ெள்	
ெண்ணியத்து்டன்	 வாழ	 முடியாது.	 ஒருவர்	 மீதான	 மனித	 உரிடம	 மீறல்	 என்ெது	 அநத	
மனிதடர	ஒரு	மனிதப	பிறவிசய	அல்ல	என்ெது	சொல	ந்டத்துவது.	

	 ொலினப	 	 ொகுொடு	 என்ெது	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவப	 கெண்ெளும்	 ஆண்ெளும்,	
மனித	 உரிடமெட்ள	 முழுடமயாெ	 அட்டவதற்கும்	 அனுெவிபெதற்கும்	 அனுமதி	
மறுகெபெடும்சொது	 ஏற்ெடுகின்றது.	 உதாரைத்திற்கு,	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவப	 கெண்ெட்ள	
சிறு	வயதிசலசய	வீடட்ட	ெராமரிபெதற்ொெவும்,	திருமைம்	கசய்து	டவபெதற்ொெவும்,	
ெள்ளிககுச்	கசல்லாமல்	இட்டயிசலசய	நிறுத்திவிட்டால்	அது	அவர்ெள்	மீதான	உரிடம	
மீறலாகும்.	 அசத	 குடும்ெம்,	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவ	 ஆண்,	 எதிர்ொலத்தில்	 குடும்ெத்திற்ொெ	
சம்ொதிபொன்	என்று	ெருதி	அவடனப	ெடிகெ	டவகெலாம்.	இத்தடெய		சமூெமயமாகெல்,	
ஆண்ெள்,	 கெண்ெள்	 இருவரும்	 தங்ெள்	 உரிடமெட்ளப	 கெறுவதன்	 மீது	 கசல்வாககு	
கசலுத்துகின்றது.	

	 மனித	 உரிடமெள்	 ெற்றி	 ெற்றுககொள்ளும்சொது	 நாம்	 மரியாடத,	 சநர்டம,	
நீதி	 மற்றும்	 சம	 உரிடம	 ெற்றிய	 ெருத்துகெட்ள	 ெற்றுககொள்கிசறாம்.	 நாம்	 நமது	
உரிடமெளுகொெ	 சொராடுவசதாடு,	 மற்றவர்ெளின்	 உரிடமெட்ள	 மதிபெதற்கு	 நமககு	
இருகெசவண்டிய	கொறுபபிடனயும்	ெற்றுககொள்கிசறாம்.

	 மனித	 உரிடமெள்	 ெற்றி	 30	 விதிெள்	 இருககின்றன.	 சர்வசதச	 மனித	 உரிடமெள்		
பிரெ்டனத்தில்	 உலெம்	 முழுவதும்	 உள்்ள	 நாடுெள்	 டெகயழுத்திடடுள்்ளன.	 மிெவும்	
முககியமான,	வ்ளரி்ளம்	பருவப	்பணகளுக்கு	்பாருந்தக்கூடிய	உரிளேகள	:	

• வாழ்வதற்கும்,	சுதநதிரத்திற்கும்,	சுயொதுொபபிற்குமான	உரிடம

• சித்திரவடதயிலிருநது	விடுதடல

• நியாயமான	விசாரடை

• செச்சு	சுதநதிரம்

• மத	சுதநதிரம்	

• சுொதாரம்,	ெல்வி	மற்றும்	சொதுமான	வாழ்கடெத்தரம்	
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	 மகெள்	தங்ெள்	உரிடமெட்ள	அனுெவிபெடத	உறுதிகசய்வதற்கு,	அரசாங்ெத்திற்கு	
குறிபபிட்ட	 கொறுபபிருககிறது.	 அரசாங்ெங்ெள்	 சட்டங்ெட்ள	 உருவாககி	 அவற்டற	
நிடலநாட்ட	 சவண்டும்.	 அபசொதுதான்	 அநத	 நாடடின்	 குடிமகெள்	 அவர்ெளுட்டய	
உரிடமெட்ளப	செணும்	வாழ்கடெடய	அனுெவிகெ	முடியும்.

	 இதர	 மகெளுகொெவும்,	 சமுதாயத்திற்ொெவும்	 கூ்ட	 நாம்	 ஆற்ற	 சவண்டிய		
கொறுபபுெளும்	 ெ்டடமெளும்	 இருககின்றன.	 தனிமனிதர்ெள்,	 மற்றவர்ெளின்	
உரிடமெட்ளயும்	ெருத்தில்	கொண்டு	தங்ெள்	உரிடமெட்ள	நிடல	நாட்ட	சவண்டும்	என்று	
எதிர்ொர்கெபெடுகின்றார்ெள்.	 உதாரைத்திற்கு	 தங்ெள்	 செச்சுரிடமடய	 நிடலநாடடும்	
சொது,	மற்றவருட்டய	ொதுொபபிற்குரிய	உரிடமடய	மீறும்	வண்ைம்,	கவறுபபூடடும்	
வடெயிசலா	அல்லது	சமாசமான	வார்த்டதெளிசலா	செசககூ்டாது.

	 குடும்ெம்,	 சமூெம்,	 ெல்வி	 நிறுவனங்ெள்,	 ெணியி்டங்ெள்,	 அரசியல்,	 கவளிநாடடு	
உறவுெள்	 என	 சமுதாயத்தில்	 எல்லா	 நிடலயிலும்	 மகெள்	 மற்றவர்ெளு்டன்	 எவவாறு	
உடரயாடுகின்றனர்	 என்ெது	 மனித	 உரிடமெளின்	 ஒரு	 முககியமான	 ெகுதியாகும்.	
ஆடெயால்,	 மனித	 உரிடமெள்	 என்றால்	 என்ன	 என்ெடத	 புரிநதுகொள்்ள	 சவண்டும்.	
அபசொதுதான்	 நீதி,	 சம	உரிடம,	 சமுதாயத்தின்	வ்ளவாழ்வு	ஆகியவற்டற	நிடலநாட்ட	
முடியும்.	
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	 கொது	இ்டத்தில்	 ஒரு	ஆண்	 ஒரு	 கெண்டை	 சநாககி	 	விரும்ெத்தொத	 ொலியல்	
கசாற்ெட்ளப	 செசுதல்,	 அல்லது	 ொலியல்	 இச்டசடய	 கவளிபெடுத்தும்	 கசய்டெெள்	
கசய்தல்	ஆகும்.	இது	மிெவும்	ெடுடமயான	பிரச்சிடன.	சாடலயிலும்	செருநதிலும்	இநதத்	
துன்புறுத்தல்	ஏற்ெடும்சொது	வ்ளரி்ளம்	ெருவப	கெண்ெள்,	மனத்ளவில்	சித்திரவடதககு	
ஆ்ளாகிறார்ெள்,	 இழிவு	 ெடுத்தபெடுகிறார்ெள்.	 இது	 கெண்ெள்	 மதிபபு்டன்	 வாழும்	
உரிடமககுத்	 தட்டயாெ	 இருபெசதாடு,	 வாழ்வதற்ொன	 கெண்ெளின்	 அடிபெட்ட	
உரிடமககும்	 எதிராெ	 உள்்ளது.	 இது	 தனிமனிதனாசலா,	 குழுவாெசவா,	 தனிகயாரு	
கெண்ணின்	 மீசதா	 அல்லது	 ெல	 கெண்ெள்	 மீசதா	 நிெழ்த்தபெ்டலாம்.	 சமுதாயத்தில்	
ஏற்றுககொள்்ளபெ்டாத	வார்த்டதயாெசவா,	ொலியல்	கதா்டர்புட்டய	வாககியமாெசவா	
இருகெலாம்.	கதாடுவது	அல்லது	இடித்துககொண்டு	கசல்வது,	அவட்ளப	பின்	கதா்டர்வது,	
விரும்ெத்தொத	வார்த்டதெட்ளக	கூறி	அவட்ள	அகசௌெரியபெடுத்துவது	என	நீ்ளலாம்.

்பாது	இ்டததில்	பாலியல்	துனபுறுததல்	எனபது

• ொலியல்	கதானியில்	உள்்ள	கசாற்ெள்

• உ்டல்ளவில்	கதாடுதல்,	அல்லது	ொலியல்	இச்டசடய	கவளிபெடுத்தும்	கசய்டெெள்

• ஆொசப	ெ்டங்ெட்ளக	ொண்பித்தல்

• ொலியல்	சதடவடய	முன்டவத்தல்,	கெஞசுதல்

• ொலியல்	 கதா்டர்புட்டய	 விரும்ெத்தொத	 செச்சுெள்	 செசுதல்	 அல்லது	 ந்டநது	
கொள்ளுதல்

bghJ ïl¤âš ghÈaš J‹òW¤jÈš ïUªJ bg©fis¥ ghJfh¡F« r£l« v‹d?

ொலியல்	 துன்புறுத்தல்	 கதா்டர்புட்டய	 குற்றங்ெள்	 இநதிய	 தண்்டடனச்	 சட்டத்தின்	
509,	 294,	 292	மற்றும்	 354-வது	விதிெளின்	கீழ்	டெயா்ளபெடுகின்றன.	ொதிகெபெடச்டார்	 
கீழக்கண்ட	்சட்்ட	விதிகள	மூலம்	நிவாரைம்	்பறலாம்.	

இந்திய	தண்டளனச்	்சட்்ட	விதி	-294

வ்ளரி்ளம்	ெருவப	கெண்டை	அல்லது	சவறு	கெண்டை	ஆொச	கசய்டெெ்ளால்,	
வார்த்டதெ்ளால்,	ொ்டல்ெ்ளால்	துன்புறுத்தும்	ஆணுககு,	குற்றம்	நிரூபிகெபெட்டால்	
மூன்று	மாதம்	வடர	சிடறத்	தண்்டடன.	
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இந்திய	தண்டளனச்	்சட்்ட	விதி	-292

முதல்	 த்டடவ	 ஆொசப	 ெ்டங்ெட்ள,	 புத்தெங்ெட்ள,	 தாள்ெட்ள	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவ	
கெண்ெளுகசொ,	சவறு	கெண்ெளுகசொ	ொண்பிபெவருககு	2,000/-	ரூொய்	அெராதமும்	
2	வரு்ட	சிடற	தண்்டடனயும்	விதிகெபெடும்.	அடிகெடி	இநத	குற்றத்டத	கசய்தால்	
5,000	/-	ரூொய்	அெராதமும்	5	ஆண்டுெள்	சிடறத்	தண்்டடனயும்	விதிகெபெடும்.	

இந்திய	தண்டளனச்	்சட்்ட	விதி	-509	

ஆொச	 கசய்டெெள்,	 அநாெரிெமான	 உ்டல்கமாழி,	 செலிபசெச்சு,	 கெண்ணின்	
தனிமனித	சுதநதிரத்திற்கு	எதிரான	சநாகெத்து்டன்	கசயல்ெடுவது	-	இவற்றுககு	ஒரு	
வரு்டம்	சிடறத்	தண்்டடனயும்,	அெராதமும்	விதிகெபெடும்.

குற்றவியல்	்சட்்டத	திருதத	்சட்்டம்	-2013

இநதிய	தண்்டடன	சட்டத்தில்	சில	மாற்றங்ெட்ளக	கொண்டு	வநதுள்்ளது.	அதன்ெடி	
345	 A	 விதியின்ெடி	 ொலியல்	 துன்புறுத்தலில்	 ஈடுெட்டால்	 3	 வரு்டங்ெள்	 சிடறத்	
தண்்டடனயும்,	 அெராதமும்	 விதிகெபெ்டலாம்.	 இநத	 மாற்றம்,	 இன்னும்	 ெல	
புதிய	 விதிெட்ள	 ஏற்ெடுத்தியுள்்ளது.	 இதன்ெடி,	 அனுமதியின்றி	 ஒரு	 கெண்ணின்	
ஆட்டெட்ளக	 ெட்ளதல்,	 பின்	 கதா்டருதல்,	 அதிொரத்தில்	 இருபெவர்ெ்ளால்	
நிெழ்த்தபெடும்	ொலியல்	கசயல்ொடுெள்	முதலியடவ	குற்றமாெக	ெருதபெடும்.

• ெணியி்டத்தில்	 கெண்ெளுகசெற்ெடும்	 ொலியல்	 துன்புறுத்தல்ெள்ெட்ள	 (தடுபபு,	
தட்ட	 மற்றும்	 தீர்வுகொன)	 தடுககும்	 சட்டம்	 -	 2013,	 	 சவடல	 கசய்யும்	இ்டங்ெளில்	
கெண்ெளுககு	ொதுொபபு	அளிககிறது.
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இந்திய	குடிேகனாக	நான	உறுதி்ோழி	எடுததுக்்காளகிமறன	:

• நான்,	சட்டபெடியான	வயது	வநதவு்டன்தான்	திருமைம்	கசய்துகொள்சவன்.	அதாவது	
ஆண்ெளுககு	21	வயது	முடிநத	பிறகு,	கெண்ெளுககு	18	வயது	முடிநத	பிறகு.	

• நான்	 சட்டபெடி	வயது	குடறநதவரின்	திருமை	நிெழ்ச்சியில்	 ெங்செற்ெ	 மாடச்டன்.	
நான்	என்	கெற்சறாருககு,	உறவினருககு,	சமூெத்தினருககு	கதரிவித்து	அவர்ெட்ளயும்	
அதில்	ெங்செற்ெ	வி்டமாடச்டன்.	

• நான்,	 என்	 குடும்ெத்தில்	 உள்்ள	 கெண்ெளின்	 உரிடமடய	 உயர்த்திப	 பிடித்து,	
அவர்ெளுககு	சிறநத	ெல்வி	கிட்டகெ	ஆதரவு	தநது,	அவர்ெளுட்டய	சத்துைவு	மற்றும்	
ொதுொபபிடன	உறுதிபெடுத்தி,	சட்டபெடி	அவர்ெளுககு	ொரம்ெரியச்	கசாத்தில்	ெங்கு	
கிட்டகெ	உறுதிபெடுத்துசவன்.

• நான்	 என்	 மடனவிடயசயா,	 அல்லது	 கெண்	 உறவினடரசயா	 ெருவிசலசய	
ொகுொடடு்டன்	 குழநடதயின்	 ொலினத்டத	 சதர்வு	 கசய்வதன்	 அடிபெட்டயில்	
ெருச்சிடதவு	கசய்துகொள்ளுமாறு	கூற	மாடச்டன்.	அதற்கு	எநத	விதத்திலும்	ஆதரவு	
அளிகெ	மாடச்டன்.

• நான்,	வரதடசடை	வாங்ெவும்	மாடச்டன்.	கொடுகெவும்	மாடச்டன்.

• நான்	எபசொதும்	வ்ளரி்ளம்	ெருவப		கெண்ெளுககும்	பிற	கெண்ெளுககும்	மரியாடத	
கொடுபசென்.

• வீடடிசலா,	கதருவிசலா,	ெணியி்டத்திசலா	அல்லது	சவகறங்ொவசதா,	அவர்ெளி்டம்	
தவறான	 முடறயில்	 ந்டநதுகொள்்ள	 மாடச்டன்.	 உண்டமயான	 ஆண்மெனுககு	
அர்த்தம்	என்னகவன்றால்	அது	வ்ளரி்ளம்	ெருவப	கெண்ெளுககும்,	பிற	கெண்ெளுககும்	
மரியாடதயும்	மதிபபும்	கொடுபெசத	என்ெது	எனககுத்	கதரியும்.

• நான்,	 என்னு்டன்	 இருபெவர்ெளுககு,	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவப	 கெண்ெளுககும்	 பிற	
கெண்ெளுககும்	 மரியாடத	 கொடுககுமாறும்,	 அவர்ெளி்டம்	 ஒருசொதும்	 தவறான	
முடறயில்	ந்டநதுகொள்்ளக	கூ்டாது	என்றும்	ெற்றுக	கொடுபசென்.	மரியாடதயு்டனும்,	
ொதுொபபு்டனும்	 கூடிய	 ஒரு	 சூழடல	 வ்ளரி்ளம்	 ெருவப	 கெண்ெளுககும்,	 பிற	
கெண்ெளுககும்	 உருவாககித்	 தருவசத	 ஒரு	 உண்டமயான	 ஆண்மெனாெ	 இருபெது	
என்ெது	எனககுத்	கதரியும்.
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• நான்,	 என்	 அதிொரத்திற்குடெடடு,	 எல்லா	 குழநடதெட்ளயும்,	 வன்முடறயில்	
இருநதும்,	 சமாசமாெ	 ந்டத்துவதில்	 இருநதும்,	 உ்டல்ளவிலும்	 மனத்ளவிலும்	 சவறு	
எநத	வடெயிலும்	புறகெணிபெதில்	இருநதும்	ொதுொபசென்.
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குறிபபுெள்
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குறிபபுெள்
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