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்ொகிறெர்க�ாகவும்	ெ�ர்க்கி்றாம்.	இப்ெடிைான	ொலினப்ொகுொடுகள்,	பிறகாலத்தில்	

ெ�ரி�ம்	ெருெப்	பெண்களின்	ொழ்வில்	மட்டுமின்றி	ஆண்களின்	ொழ்விலும்	ெல்்ெறு	
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பெண்	சமத்துெத்துக்கு	எதிைாக	உருொக்கப்ெட்ட	சமூக	மதிப்பீடுகளின்	அடிப்ெ்டயில்	
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ென்மு்றக�ால்	 ெைக்கூடிை	 சிக்கல்கள்,	 அதிலிருநது	 தைறகாத்துக்	 பகாள்ெதைறகான	

திறன்கள்	குறித்து	ெ�ரி�ம்	ெருெ	ஆண்கள்	சரிெைப்	புரிநது	பகாண்டு,	பிைச்சி்னக்�க்	

்கைாள்ெறகான		திறன்க்�	பெறுெதைறகு	ஏறற	ெ்கயில்	ெ�ரி�ம்	ெருெ	ஆண்களுக்காக	

இநதைப்	ெயிறசிக்	்க்ைடு	உருொக்கப்ெட்டுள்�து.

	 ஆண்	 பெண்	 ொலின	 ்ெதைமறற	 சமத்துெமான	 சமூகத்்தைக்	 கட்ட்மப்ெ்தையும்	

பெண்க்�	சமமாக	மதித்து	நடத்தை	்ெண்டிைதைன்	அெசிைத்்தையும்	முக்கிைக்	கருொகக்	

பகாண்டுள்�து	இநதைப்	ெயிறசிக்	்க்ைடு.

	 ெ�ரி�ம்	ெருெத்தினரின்	 தைன்னுரி்ம	்மம்ொட்டுக்காக	யுனிசெஃப், பிரேக் த்ரு 

ஆகிை	அ்மப்புகள்	ஆஙகிலத்தில்	 உருொக்கிை	 இநதைக்	 கருத்துப்	 புத்தைகத்துக்கு	 மாநில	

கருவூல	் மைம்	தைமிழ்	ெடிெம்	பகாடுத்துள்�து.	இநதை	முைறசிக்குத்	து்ணநிறகும்	தமிழக 

அேசின் ெமூக நலத்துறை, யுனிசெஃப்	 அ்மப்பு	 ஆகிை்ெ	 தைரும்	 ஒத்து்ழப்்ெயும்	

நன்றியுடன்	நி்னவு	கூர்கி்றாம்.

	 நமது	் நாக்கம்	குழந்தைத்	திருமணத்்தை	முடிவுக்குக்	பகாண்டு	ெருதைல்.	அ்னத்துத்	

தைைப்பினரும்	 இ்ணநது	 பசைல்ெட்டால்தைான்	 குழந்தைத்	 திருமணத்்தை	 முடிவுக்குக்	

பகாண்டுெை	முடியும்.	இநதை	முைறசியில்	அ்னெரும்	ஒன்றி்ண்ொம்!
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tsÇs« gUt M©fS¡fhd  gÆ‰á¡ ifnaL V‹ cUth¡f¥g£LŸsJ?

• நம் நாட்டில் பெரும்ொலான ெகுதிகளில், வளரிளம் ெருவ ஆணகளுக்கு  அவரகள் 

வாழ்வில் தாக்கத்த ஏறெடுததக்கூடிய சில குறிப்பிட்்ட விதிமு்ைக்ள, 

ந்டத்தக்ள  பினெறைக் கூடிய சமூக நிரெநதம்  இருக்கக்கூடும்.  இது அவரகள் 

வாழ்்வயும் வளரிளம் ெருவப் பெணகள் வாழ்்வயும் ொதிக்கிைது. 

• இசசமூக விதிகள், ொலியல் வனமு்ை, குழந்தத திருமணம், வளரிளம் ெருவததில் 

கரப்ெம், குடும்ெ வனமு்ை பொனை ொலினப் ொகுொடு ந்டத்தகளுக்கு 

காரணமாகிைது. 

• இதனால் வளரிளம் ெருவ ஆணகளும், பெணக்ளப் பொலபவ எதிரம்ையாக 

ொதிக்கப்ெடுகினைனர. ஆனால், அ்வ அ்னததும், இநத சமூகததினால் ெரப்ெப்ெட்்ட 

‘ஆண்ம’ குறிதத கருததுக்கள் சமூக விதிமு்ைகள் எனை பொர்வயினால் 

கவனிக்கப்ெ்டாமலும், ம்ைக்கப்ெட்டும் உள்ளன. 

• பவ்லக்காக பவறி்டததுக்கு புலம்பெயரும் கட்்டாயததுக்கு ஆளான இளம் மகனகள், 

இள வயதிபலபய திருமணம் பசய்து பகாண்ட கணவரகள்,  இளவயது தந்தகள் 

எனை நி்லயில் உள்ளவரகள் தாஙகள் வாழ்க்்கச சூழ்ல எதிரபகாள்வதறகு  

தயாரெடுததப்ெ்டவில்்ல எனெ்த உணரகினைனர. அதனால் குறிப்பிட்்ட சில 

ெழ்மவாத விதிமு்ைகளுக்கும், ந்டத்தகளுக்கும் கட்டுப்ெட்டு ந்டக்க பவணடிய 

நி்லக்கு அவரகள் ஆளாகினைனர.

• வளரிளம் ெருவ ஆணகளுக்கான திைன பமம்ொட்டு  ெயிறசிக் ்கபயட்டி்ன 

உருவாக்கும் பொழுது அவரகளின எநத பத்வகள் கருததில் பகாள்ளப்ெட்்டன?

• 14 – 20 வயதுகளில் உள்ள வளரிளம் ெருவ ஆணகள், ஆறு அம்சஙகளில் தஙகள் 

திைனக்ள பமம்ெடுதத இந்த பயிற்சிக் கையேடு உருவாக்ைபபட்டுள்ளது.

• ொலினம் மறறும் சமூகப் ொலினம் (ஆண-பெண ொலின வ்ரய்ைகளுக்குள் உள்ள 

பவறுொடு) ெறறி புரிநதுபகாள்ளவும்,

• ொலினப் ொகுொட்டிறகு எதிராகப் பொரா்ட, ொலினம் மறறும் சமூகப்ொலினம் ெறறி 

ஆபராக்கியமான,சரியான கணபணாட்்டத்த கட்்ட்மததுக் பகாள்ளவும்,

• பெணகளுக்பகதிரான ெல்பவறு வனமு்ைகள், அவறறின தாக்கம், மறறும் மீைப்ெட்்ட 

உரி்மக்ளப் ெறறி இனஙகணடுபகாள்ளவும்,

• குழந்தத திருமணம் ெறறி விழிப்புணரசசி்ய உருவாக்கி, குழந்தத திருமணம் 

மூலம் மீைப்ெடும் உரி்மகள், அதன வி்ளவுகள் ெறறி பதரிநதுபகாள்ளவும், 
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• திருமண ெநதததில் ஆண, பெண இருவருக்கும் உள்ள சமமான ெஙகு மறறும், 

பொறுப்புகள் ெறறி மறுவ்ரய்ை பசய்யவும்,

• வனமு்ை்ய எநத வடிவில் பசயல்ெடுததினாலும் – ொலியல் ரீதியில், உ்டலளவில், 

மனதளவில் பசய்ெவராகபவா, பவடிக்்க ொரப்ெவராகபவா எப்ெடி இருநதாலும், 

அது ஏறறுக்பகாள்ளப்ெ்ட மாட்்டாது எனெது ெறறி உணரவும்,

 சமூகததின மிக முக்கியமான உறுப்பினரகளாக பெணக்ள மதிக்கவும், 
கருவிபலபய ொகுொட்டு்டன ொலினத்த பதரிவு பசய்வதறகு எதிராக பொரா்டவும், 
இநத ெயிறசிக் ்கபயடு உதவுகினைது. 

 இநதப் ெயிறசிக் ்கபய்டானது, வளரிளம் ெருவததினரின தனனுரி்ம 
பமம்ொட்டுக்கான ்கபயடுகளின பதாகுதியில்,  ொலினம் சாரநத வனமு்ை  ெறறி 
்கயாணடுள்ள ஒரு ெகுதியாகும். 

tsÇs« gUt M©fS¡F¥ gÆ‰á¡ ifna£oid cUth¡f vªj¡ 

fhuÂfŸ fU¤âš bfhŸs¥g£ld?

 வளரிளம் ெருவப் பெணகள், ஆணகளின பிரசசி்னக்ளயும், திைன பமம்ொட்டுத 
பத்வக்ளயும் கண்டறிய, பிபரக் தரு (Break Through) மறறும் யுனிபசஃப் (UNICEF) 
நிறுவனஙகளால் ெல ஆய்வுகளுக்கு நிதியுதவி அளிக்கப்ெட்்டது. இநத ஆய்வறிக்்ககளின 
சாராம்சஙகள் யுனிபசஃப் மறறும் பிபரக் தரு வல்லுனரகளு்டன விரிவாக  
விவாதிக்கப்ெட்டு உறுதிப்ெடுததி வலுப்ெடுததப்ெட்டுள்ளன.

 வளரிளம் ெருவ ஆணகள் சம்ெநதப்ெட்்ட, கீழக்ைாணும் முக்கிேமான பிரச்சிகனைளும் 
திறன் வ்ளர்பபுத் ய்தகவைளும், ெயிறசிக் கட்்டகஙக்ள உருவாக்கும்பொது கருததில் 
பகாள்ளப்ெட்்டன.

• 14 - 20 வயதிறகுட்ெட்்ட வளரிளம் ெருவ ஆணகள், தஙக்ள ஆண எனறு நிரூபிக்கும்  

அழுததததிறகு உட்ெடுததப்ெடுகினைனர. இநத அழுததததினால், பெணகள், வளரிளம் 

ெருவப் பெணகள் மறறும் சமுதாய அடுக்கில் ெலவீனமாக உள்ள மக்களுக்கு எதிராக 

வனமு்ையு்டன மூரக்கததனமாக ந்டநது பகாள்கினைாரகள்.

• குடும்ெ வனமு்ை, ொலியல் வனமு்ை மறறும் துனபுறுததல் உள்ள சூழலில் வளரநத 

ஆண குழந்தகள் இதத்கய பிரசசி்னகளுக்குப் ெழக்கப்ெட்டு இருப்ெதால் இ்வ 

ெறறி அக்க்ையில்லாத மபனாொவததில் இருக்கிைாரகள். இதத்கய வளரிளம் ெருவ 

ஆணகள் மீது இததிட்்டம் கவனம் பகாள்கிைது.

• இவரகள் கிராமப்புைஙகள், சிறு நகரஙகளில் பெரும்ொன்மயாகவும் மறை 

இ்டஙகளில் சிறிய அளவிலும் இருக்கினைனர.
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• பெண குழந்தகளுக்கு கல்வி வாய்ப்புகளும் வாழ்வாதார வாய்ப்புகளும் கு்ைவாக 

உள்ள ெகுதிகளிபலபய இவரகளும் வசிக்கினைனர.

• ொலினம் மறறும் ஆண, பெண ொலின வ்ரய்ைகள் ெறறிய இவரகளது 

எணணமானது, ஒரு சாரொகபவ, பெண குழந்தகள் மறறும் பெணகளுக்கு எதிரான 

ொலினப் ொகுொடு நி்ைநததாகபவ இருக்கினைது.

• இதனால் இவரகளும் ெ்ழய ெழக்கவழக்கஙகளான குழந்தத திருமணம், 

வரதட்ச்ண, கருவிபலபய ொகுொட்டு்டன ொலினத பதரிவு ஆகியவறறிறகு 

உட்ெடுததப்ெடுகினைனர. 

• மகன, மணமகன, கணவன, அப்ொ பொனை ொததிரஙகளில் சமூக எதிரொரப்புகளுக்கு 

உட்ெட்டு ந்டக்க பவணடியவரகளாக இருக்கிைாரகள்.

tsÇs« gUt M©fS¡fhd gÆ‰á¡ ifna£il cUth¡f, vªj âw‹ 

ts®¥ò¤ njitfŸ K¡»a« vd¡ f©l¿a¥g£ld?

 இநத ெயிறசிக் ்கபயட்டில், அதிக ஆெததுள்ள வளரிளம் ெருவ ஆணகளுக்கு 
எநத விதமான திைன பமம்ொடுகள் பத்வ எனெது கீழ்க்காணெனவாறு 
வ்ரயறுக்கப்ெட்டுள்ளது.

• ொலினம் மறறும் ொலினப் ொகுொடு ெறறி அலசுதல்

• பெணகளுக்பகதிரான ெலவ்கயான வனமு்ைகள், அவறறின தாக்கம் மறறும் 

உரி்ம மீைல்க்ளக் கண்டறிதல்

• குழந்தத திருமணம் ஒரு மனித உரி்ம மீைல் எனெ்த இனஙகாணுதல்

• ஆபராக்கியமான மணவாழ்வில் ஆண, பெண இருவரின பொறுப்பும், ொததிரமும் 

எனன எனெ்த மறுவ்ரய்ை பசய்தல்

• ொலினம் சாரநத வனமு்ை்ய ஒழிததல்

• பெண குழந்தகளுக்கு நனகு மதிப்ெளிததல்

tsÇs« gUt M©fS¡F tH§f¥gL« gÆ‰áÆ‹ fhy msî«, gÆ‰á 

mË¡F« Kiwí« v‹d?

 ெதது அமரவுகளில், 10 மணி பநரததில், திைன வளரப்புத பத்வக்ள 
வழஙகும்ெடியாக இநதக் ்கபயடு தயாரிக்கப்ெட்டுள்ளது.  20 – 25 எணணிக்்கயிலான 
ஆணகள் பகாண்ட சிறு குழுக்களுக்கு ஏறைவாறு, மு்ைசாரா வகுப்புகளில்  
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ெயிறறுநரகளால் ந்டததப்ெடும் வ்கயில் இநத அமரவுகள் அ்மநதுள்ளன. இநத 
அமரவுகள் ெஙபகறபு மு்ையில் ெயிறசி பெறும் வ்கயில் அ்மக்கப்ெட்டுள்ளன. 
மாதிரி சம்ெவஙக்ள விவாதிததல், குழுக் கலநது்ரயா்டல்கள், சிநத்னத தூண்டல், 
குழுக்களாக ெகிரதல், ெஙபகறறு நடிததல் பொனை மு்ைகள் ெயனெடுததப்ெட்டுள்ளன. 

 ொலினம் சாரநத வனமு்ைகள் மறறும் குழந்தத திருமணம் பதா்டரொன 
இ்்டயீட்டு ந்டவடிக்்ககளில் (intervention) ஊக்கமாக பசயல்ெட்்ட, பவவபவறு 
ெகுதிகளில் உள்ள வளரிளம் ெருவததினரின பிரசசி்னக்ள நனகறிநத, உள்ளூர 
தனனாரவத பதாணடு நிறுவனஙக்ளச சாரநத ெயிறசியாளரகள் இநத அமரவுகளில் 
ெயிறறுநரகளாக பசயல்ெடுவாரகள் எனறு எதிரொரக்கப்ெடுகிைது.

tsÇs« gUt M©fS¡fhd gÆ‰á¡ ifna£o‹ Ñœ mk®îfŸ v›thW 

el¤j¥gL«?

 இநதப் ெயிறசிக் ்கபயட்டின அமரவுக்ள கீழ்காணும் சுலெமான 
வழிமு்ைக்ளப் பினெறறி ந்டததமுடியும்.

• திட்்டமி்டப்ெட்டுள்ள அமரவுகளின ெட்டிய்லப் ொரதது, ந்டததபவணடிய 

அமர்வத பதரநபதடுததுக் பகாள்ள பவணடும்.

• அமரவுத திட்்டத்த கவனமாகப் ெடிதது, பத்வயான பொருட்க்ளக் 

குறிததுபகாணடு, அமரவுக்ள ந்டதத எவவாறு தயார பசய்துபகாள்ள பவணடும் எனறு 

குறிததுக் பகாள்ள பவணடும். இ்ணப்பில் பகாடுக்கப்ெட்டுள்ள ெயிறசியாளருக்கான 

்கப்பிரதிக்ள நகபலடுப்ெது, ெயிறறுநருக்கான குறிப்புக்ள புரிநதுபகாள்வது, 

உள்ளூர தகவல்கள் ெறறி அறிநதிருப்ெது, குழு பசயல்ொடுகளுக்கான பவறு 

விஷயஙக்ள பசகரிப்ெது பொனை தயாரிப்புக்ள முனகூட்டிபய பசய்ய பவணடும்.

• அடுதது, கறைலின பநாக்கம், பசயல்ெடுததும் விதம், முக்கியமான கலநது்ரயா்டல் 

குறிப்புகள், ெயிறறுநரகளுக்கான குறிப்புகள், அ்னத்தயும் நனைாகப் ெடிதது, 

நனைாகப் புரிநதுபகாண்ட்த உறுதிப்ெடுததிக் பகாள்ள பவணடும். இநதக் ்கபயடு 

ஒரு வழிகாட்டிபய. கி்்டக்கும் பநரததிறபகறெ, கறறுக்பகாள்ெவரின தன்மக்கு 

ஏறெ, மாறும் ெயிறசி சூழலுக்பகறெ ்கபயட்டி்ன மாறறிக்பகாள்ளலாம் எனெ்த 

நி்னவில் ்வததுக் பகாள்ள பவணடும்.

• ெயிறசியின வழிமு்ைக்ளப் ெறறி சிறு குறிப்பு ஒன்ை ்வததுக் பகாள்ள  

பவணடும். இது அமரவுக்ள ந்டததும்பொது, கலநது்ரயா்டல் பசய்வதறகான 

குறிப்புக்ளயும் தர உதவும்.

• வளரிளம் ெருவ ஆணகளுக்கு அமரவு ந்டததும்பொது ெடிப்பொர ்கப்பிரதிகள், 

குழு பசயல்ொட்டுப் பொருட்கள், சிறிய ெயிறசிக் குறிப்பு ஆகியவற்ைக் ்கயில் 

்வததிருக்க பவணடும்.
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f£lf« - 1 

r_f¥ ghÈd« k‰W« 

ghÈd¥ ghFghLfis¥ 

g‰¿ òÇªJ bfhŸSjš
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f‰wÈ‹ neh¡f« :

• இநத அமரவின இறுதியில் நம் சமூகததில் ஆண பெணகளின ொததிர 

வ்ரய்ைகளும், பொறுப்புகளும் எனனவாக இருக்க பவணடும் எனறு சமூகம் 

எதிரொரக்கிைது எனெ்த ெஙபகறொளரகள் புரிநதுபகாள்வாரகள்.

• சமூகததின ‘விதிகளும்’ எதிரொரப்புகளும் ஒபர மாதிரியான ொலினப் ொததிர 

வ்ரய்ைக்ள எவவாறு தீரமானிக்கினைன எனெ்த ெஙபகறொளரகள் 

அ்்டயாளம் கணடுபகாள்வாரகள்.

neu« : 40 நிமி்டஙகள் 

njitahd bghU£fŸ : சாரட் தாள்கள், மாரக்கர பெனாக்கள்

brašgL¤J« Éj« : 

ெயிறறுநர, ெஙபகறொளரக்ள ஒரு பெரிய வட்்டததில் நிறகச பசால்லபவணடும்.

• ெயிறறுநர, ஒரு அட்்்டப்பெட்டியில் ெஙபகறொளரகளின எணணிக்்கக்கு ஏறெ 

துணடுச சீட்டுக்ளச சுருட்டி பொட்டிருக்க பவணடும். (அநதத துணடுச சீட்டுகளில், 

நாய், பூ்ன, குயில், மயில், ஆடு, மாடு, பசவல், சிஙகம், காக்கா, ் சரன சப்தஙக்ளயும், 

கடிகாரம் பொனை பொருட்களின சப்தஙக்ளயும், விலஙகுகள், ெை்வகளின 

சப்தஙக்ளயும் ெஙபகறொளரகள் புரிநதுபகாள்ளும் வ்கயில் (இரணடு இரணடு 

சீட்டுகளில் எழுதிச சுருட்டி அட்்்டப் பெட்டியில் பொட்டிருக்க பவணடும்.)

• ெஙபகறொளரகள் அ்னவரும் ஆளுக்பகாரு சீட்்்ட எடுக்கும்ெடி கூை பவணடும்.

• ெஙபகறொளரகள் ஒருவருக்பகாருவர பெசிக்பகாள்ளாமல் துணடுச சீட்டில் கூறியுள்ள 

பொருள், விலஙகு, ெை்வகளின சப்தஙக்ள ஒலி எழுப்பிக்பகாணப்ட, அபத 

சப்தஙக்ள எழுப்பிக்பகாணடிருக்கும் ெஙபகறொளபராடு ப�ாடி பசர பவணடும். 

ஒலி்ய ்வததுதான ப�ாடி்யக் கணடுபிடிக்க பவணடும் எனறு கூை பவணடும்.

• ப�ாடி பசரநத ெஙபகறொளரக்ள ஒருவருக்பகாருவர அறிமுகம் பசய்துபகாள்ளச 

பசால்லலாம். 

mk®î

1 xnu khâÇahd ghÈd¥ gh¤âu  

tiuaiwfŸ (Gender Stereotyping)
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• ெஙபகறொளரகளு்்டய பெயர, பிடிதத உணவு, தஙகள் குடும்ெததில் உள்ள, 

ஆணகளி்டம் (குழந்தகள், பெரியவரகள்) தனக்குப் பிடிதத குணஙகள் தஙகள் 

குடும்ெததில் உள்ள பெணகளி்டம் (குழந்தகள், பெரியவரகள்) தனக்குப் பிடிதத 

குணஙகள் ஆகியவற்ைப்ெறறி  ஒருவருக்பகாருவர பெசிக்பகாள்ளும்ெடி  

கூைபவணடும்.

• பினனர ெஙபகறொளரகள் ஒவபவாருவராக தஙகள் ப�ாடி்ய பொது அமரவில் 

அறிமுகம் பசய்து்வக்கச பசால்ல பவணடும்.

 அவவாறு ெஙபகறொளரகள் ஆண , பெண குணநலனக்ளப் ெறறிக் கூறும்பொது 

ெயிறறுநர, கரும்ெல்கயில் கீழ்க்காணெனவாறு எழுதிக்பகாணப்ட பொக பவணடும்.

ஆண் குழநக்தைள மற்றும் ஆண்ைளிடம் 

விரும்பபபடும் குணநலன்ைள (உ்தாரணம்)

பபண் குழநக்தைள மற்றும் பபண்ைளிடம் 

விரும்பபபடும் குண நலன்ைள (உ்தாரணம்)

• கடின உ்ழப்பு

• ்தரியம்

• அக்க்ை எடுதது கவனிததுக் 

பகாள்ளுதல்

• நனைாகச ச்மததல்

• அ்னவரும் ெகிரநத பிைகு, பொது அமரவாக ெஙபகறொளரகளி்டம்  

பயிற்சித்்தாள - 1 இல்  உள்ள பகள்விக்ளக் பகட்டு பொது அமரவில் கலநது்ரயா்ட 

பவணடும். அவரகளி்டம் பெைப்ெட்்ட ெதில்கபளாடு கருததுததாளில் உள்ள 

கருததுக்ளயும் பதாகுததுக்கூறி அமர்வ முடிக்க பவணடும். 

gÆ‰á¤ jhŸ - 1    

• இநதப் ெகிரவில் இருநது  உஙகளால்  ஆண,பெண குணநலன ெறறி  ஏதாவது உணர 
முடிகிைதா?

• ஆண குழந்தகளும், பெண குழந்தகளும் இநதக் குறிப்பிட்்ட தனி 
குணநலனக்ளக் பகாணடிருக்கினைனர எனறு ஏன நாம் நி்னக்கிபைாம்?

• பமறகூறிய குணநலனகள் அ்னததும் ஆண, பெண இருவரி்டமும் இருக்கக்கூடும் 
எனறு நி்னக்கிறீரகளா?

• இநத ஒபர மாதிரியான ொலின வ்ரய்ைகளால் வளரிளம் ெருவ ஆணகளும் மறை 
ஆணகளும் சநதிக்கக்கூடிய அழுததம் எனன?

• இநத ஒபர மாதிரியான ொலின வ்ரய்ைகளால் வளரிளம் ெருவப் பெணகளும், 
மறை பெணகளும் சநதிக்கக்கூடிய அழுததம் எனன?

• இநத ஒபர மாதிரியான ொலின வ்ரய்ைகள் வளரிளம் ெருவ ஆணகள் மறறும்  
பிை ஆணகள் மீதும் வளரிளம் ெருவப் பெணகள் மறறும்  பிை பெணகள் மீதும் 
ஏறெடுததும் தாக்கம் எனனவாக இருக்கும்?
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fU¤J¤ jhŸ

xnu khâÇahd ghÈd¥ gh¤âu tiuaiwfŸ

 சிறுவயதில் இருநபத நம் குடும்ெததிலிருநதும்,  நாம் வாழும் சமூகததிலிருநதும் 
சில நம்பிக்்கக்ள நாம் பெறுகிபைாம். ச்டஙகுகள் ெழக்கவழக்கஙகள் மட்டுமனறி இநத 
நம்பிக்்ககள் சாரநது, மனிதரகளின குணஙகள் ெறறியும் சில மதிப்பீடுக்ள குடும்ெமும் 
சமூகமும் நமக்குள் வி்தக்கினைன. இப்ெடி மனிதரகள் ஒருவிதமான வ்ரய்ைக்குள் 
உட்ெடுததப்ெடுவ்தததான ‘Stereotyping’ எனை வாரத்தயால் குறிப்பிடுகிபைாம். 

 குழந்த பிைநததிலிருநது ஆண பெண எனறு ொலினப் ொகுொட்டு 
வ்ரய்ைகளு்டபனபய நாம் வளரக்கப்ெடுகிபைாம். இ்வ நமக்குள் நம்்ம 
அறியாமபலபய வி்தக்கப்ெடுகிைது. 

ஒயர மாதிரிோன பாலின வகரேகற எபபடி  நிறுவபபடுகிறது?  

 இது  குடும்ெம்,  ஊ்டகஙகள், கல்வி, ஒதத குழுக்கள் எனறு நானகு வழிகளில் 
ந்டக்கிைது. பொதுவாக இநத ஒபரமாதிரியான வ்ரய்ைகளுக்கான விதிமு்ைகள் 
முதலில் குடும்ெததில்தான  பதா்டஙகுகிைது. குடும்ெம், தான சாரநத உள்ளூர கலாசசாரம் 
மறறும் ெழக்கவழக்கஙக்ளத தனக்கான சமூக விதியாக எடுததுக்பகாள்கிைது. குடும்ெம், 
தான சாரநத சமூகததில் தான அஙகீகரிக்கப்ெ்ட பவணடும் எனெதறகாக சமூகம் 
எதிரொரக்கினை ஒபர மாதிரியான ொலின வ்ரய்ைக்ள அநதக் குடும்ெததில் வளரநது 
வரும் குழந்தயின பமல் அக்குடும்ெபம சுமததுகிைது. உ்்ட, அவரகள் வி்ளயாடும் 
பொம்்மகள், அவரகள் பவளிப்ெடுதத பவணடிய உணரசசி, யாரி்டம் எப்ெடி ந்டநது 
பகாள்ள பவணடும் எனறு ஓயாமல் வ்ரய்ைக்ள நி்னவூட்டி மறுஉறுதி பசய்து 
பகாணப்ட இருக்கிைது.   

 சிறுவயதில் இருநபத, ஆண குழந்தக்ளயும் பெண குழந்தக்ளயும் 
பவவபவறுவிதமாக வளரக்கிபைாம். பெண ொதுகாக்கப்ெ்ட பவணடியவள் எனறு 
நி்னக்கிபைாம். ஆண எனைால் வீரம், ்தரியம், எ்தயும் சமாளிப்ெவராக இருக்க 
பவணடும்  எனறு நி்னக்கிபைாம்.  பெணகள் எனைால் அ்மதியானவரகள், மறைவரகள் 
பமல் அனொக அக்க்ையாக இருப்ொரகள் எனறு பசால்வது முழு்மயாக சரியா? 
ஆணகளில் ெரிவு ொசதபதாடு இருப்ெவரகள் இல்்லயா? பெணகளில் எ்தயும் 
சமாளிக்கும் ஆறைல் உள்ளவரகள் இல்்லயா?

 ஆசிரியரகள் வளரிளம் ெருவப் பெணக்ளயும் ஆணக்ளயும் ொராட்டுவதிலும் 
ஒழுஙகுெடுததுவதிலும் பவவபவறுவிதமான அணுகுமு்ைக்ளபய 
்கயாளுகிைாரகள்.   ஆணகளி்டம், ெடிதது பெரிய ஆளாக வரபவணடும் எனறு கூறும் 
அபத ஆசிரியர பெணகளி்டம் நல்ல மதிப்பெணகள் எடுதததறகு ொராட்டுவபதாடு 
மட்டும் நினறுவிடுகிைாரகள், பெணகளின இலக்குக்ள தூணடுவதில்்ல. திட்டினால் 
அழுவாரகள் எனறு பெணக்ள அதிகம் பகாபிப்ெதில்்ல. ஆனால் தஙக்ள 
அடிக்கிைாரகள் எனறு ெள்ளி சிறுவரகள் புகார பசய்கிைாரகள்.
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 பிைகு அவரகளு்்டய நணெர குழுக்கள் இவற்ை மறுஉறுதி பசய்கினைன. 
“நீ ஆம்ெள்டா எப்ெடி பவணடுமானாலும் இருக்கலாம்” எனறும், “நீ பொணணு 
அ்டக்கபவாடுக்கமாக இரு”  எனறும் நி்னவுறுததிக்பகாணப்ட இருக்கிைாரகள்.   

  நம்மு்்டய பதா்லக்காட்சி, சினிமா, ெததிரி்ககளில், ஆணக்ள  
வலி்மயானவரகளாக, அதிகாரம் பசலுததுெவரகளாக, உறுதியானவரகளாக இருக்க 
பவணடும் எனறும் பெணபணனைால்,  அ்மதியாக  மறைவரக்ளப் ெராமரிப்ெவரகளாக, 
எதறகும் மறுபெசசு பெசாதவரகளாக இருக்கபவணடும் எனறும் சிததரிக்கினைன. 

ஆண் என்றால் இபபடித்்தான் இருக்ை யவண்டும் பபண் என்றால் இபபடித்்தான் இருக்ை 
யவண்டும் என்ற ஒயர மாதிரிோன பாத்திர வகரேகறைளினால் வரக்கூடிே ஆபத்துைள 
என்ன?

 இப்ெடியான ஒபர மாதிரியான வ்ரய்ைக்ள நம்பும்பொது,  நமக்குள் ெல 
விஷயஙகள் ெறறி முனதீரமானஙகள் பதானறிவிடுகினைன. 

 சிறுவயதில் இருநபத இநத வ்ரய்ைக்ள ஆணும் பெணணும் நம்ெ ஆரம்பிதது 
விடுகிைாரகள்.  இது தன்னப் ெறறிய சுயமதிப்பீட்டிலும் உைவுக்ளக் கட்்ட்மப்ெதிலும்  
ெடிப்பு, பவ்ல, குடும்ெம்  ெறறிய கனவுக்ள வளரததுக் பகாள்வதிலும் தாக்கத்த 
ஏறெடுததுகிைது. 

 சினனஞ்சிறு வயதிலிருநபத ொலின வ்ரய்ைகபளாடு குழந்தக்ள 
வளரக்கும்பொது, ஆணகளுக்கு ெரி்வக் கறறுக் பகாடுப்ெதில்்ல, பெணகளுக்கு 
்தரியத்தக்  கறறுக்பகாடுப்ெதில்்ல.

 இநத மாதிரியான வ்ரய்ைகளால் பெணகள் பவளியுலகததில் ந்டமாடும்பொது 
ஏதாவது பிரசசி்ன வநதாலும் அ்த எதிரபகாள்வதறகு தயஙகுகிைாரகள், ெயநது 
ஒதுஙகி பொகிைாரகபள தவிர எதிரதது நிறெதில்்ல.  இபதபொல் ஆணகளும் அவரகள் 
எது பவணடுமானாலும் பசய்யலாம் எனை வ்ரய்ைப்ெடி வளரநதிருப்ெதால், ஒரு 
சா்லயில் பொகும் பெண்ணக் கிண்டல் பசய்யும்பொது அது ெறறி அவரகளுக்குள் 
பவட்கபமா அவமான உணரபவா வருவதில்்ல, ஆணக்ளயும் பெணக்ளயும்  
இப்ெடி ஒபரமாதிரி ொலின வ்ரய்ைப்ெடுததுவது இரணடு பெரு்்டய 
ஒட்டுபமாததமான வளரசசி்யயும் திைன பமம்ொட்்்டயும், அவரகளுக்குள்பள இருக்க 
பவணடிய ஆபராக்கியமான  உைவுக்ளயும் ொதிக்கிைது.

 இநத  ஒபர மாதிரியான ொலின வ்ரய்ைகள்தான  வளரிளம் ெருவப் பெணகள் 
எதிரபகாள்ளக் கூடிய ெல பிரசசி்னகளுக்கும் காரணமாகிைது. 

 இநதப் ெயிறசிக் ்கபய்டானது குழந்தத திருமணம், குடும்ெ வனமு்ை, 
ொலியல் வனமு்ை பொனை ெல பதா்டரபு்்டய பிரசசி்னகள் ெறறிப் பெசுவதறகுப்  
ெயிறசி அளிக்கிைது.

 இவற்ைத பதரிநது பகாள்வது எனெது ஒரு ஆரம்ெபம.  மனிதரகளாகிய நம்மி்டம் 
இநத குணநலனகள் இருக்கும் எனெ்தயும், பத்வப்ெட்்டால் அது பவளிப்ெடும் 
எனெ்தப் ெறறியும் விழிப்புணரபவாடு இருக்கபவணடும்.
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mk®î

2 e« thœÉš cl‰TW ghÈd« k‰W«  

r_f¥ ghÈd¤â‹ jh¡f¤ij ïd§fhQjš

f‰wÈ‹ neh¡f« :

• இநத அமரவின இறுதியில் உ்டறகூறு ொலினம் மறறும் சமூகப்ொலினததிறகும் 

இ்்டபய உள்ள பவறுொட்்்டப் ெஙபகறொளரகள் புரிநதுபகாள்வாரகள்.

• சமுதாயம் ஆணகளுக்கும் பெணகளுக்கும் கட்்ட்மததுள்ள ொததிர வ்ரய்ைக்ள 

ஆராய்நது, இதத்கய ொததிர வ்ரய்ைகளும், பொறுப்புகளும் அவரகளின 

முடிபவடுக்கும் திை்னக் கு்ைப்ெபதாடு வளரசசிக்கான கு்ைநத ஆதாரஙக்ளபய 

தருகிைது எனெ்த ெஙபகறொளரகள் அறிநது பகாள்வாரகள்.

neu« : 45 நிமி்டஙகள் 

njitahd bghU£fŸ : சாரட் தாள்கள், மாரக்கர பெனாக்கள்

brašgL¤J« Éj« : 

• அமர்வு - 1 இல் நாம் கலநது்ரயாடிய கருததுக்க்ள நி்னவில் பகாள்ளச 

பசால்லபவணடும்.

• ஒபர மாதிரியான ொலின வ்ரய்ைக்ள ஒட்டி, ொலினம் மறறும் சமூகப் 

ொலினத்தப் புரிநது பகாள்வதுதான இநத அமரவின பநாக்கம் எனறு கூறி அமர்வ 

ெயிறறுநர பதா்டஙக பவணடும்.

• ெயிறறுநர, பயிற்சித்்தாள - 1 இல் உள்ள அட்்டவ்ண்ய வ்ரநது ெஙபகறொளரகளுக்கு 

உ்டறகூறு ொலினம் மறறும் சமூகப் ொலினம் எனைால் எனன எனறு விளக்கிக் 

கூைபவணடும்.

• பினனர பயிற்சித்்தாள - 2 இல் உள்ள வாக்கியஙக்ள ஒவபவானைாக வாசிதது அது  

உ்டறகூறு ொலினம் சாரநததா? சமூகப் ொலினம் சாரநததா? எனறு ெயிறறுநர பகட்க 

பவணடும்.

• ெயிறறுநர வாக்கியத்த மட்டும் கூைபவணடும். (அ்்டப்புக் குறிக்குள் உள்ள்தக் 

கூைக்கூ்டாது. அது ெயிறறுநரின புரிதலுக்காகக்  பகாடுக்கப்ெட்்ட்வ)
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• ெஙபகறொளரகள், தாஙகள் கூறும் ெதில்களுக்கு காரணஙகள் கூறி அது உ்டறகூறு 

ொலினமா அல்லது சமூகப் ொலினமா எனறு குறிப்பி்ட பவணடும்.

• பினனர பயிற்சித்்தாள - 3 இல் உள்ள பகள்விக்ளக் பகட்டு ெயிறறுநர  கலநது்ரயா்ட 

பவணடும். கலநது்ரயா்டலினபொது கருததுததாளில் உள்ள கருததுக்ளயும் 

விளக்கிக் கூைபவணடும்.

gÆ‰á¤jhŸ - 1 

உடற்கூறு பாலினம் (Sex) சமூைப பாலினம் (Gender)

இது உ்டறகூறு அடிப்ெ்்டயில் அ்மவது. 
கணகூ்டாகத  பதரிகிை உறுப்புகளின 
அடிப்ெ்்டயிலும் அவறறின 
பசயல்ொடுகள் (குழந்த பெறுதல், 
தாய்ப்ொலூட்டுதல்) அடிப்ெ்்டயிலும் 
அ்மவது,

இது, சமூக கலாசசார வ்ரய்ை. 
ஆண்ம பெண்ம எனை 
ெணபுக்ள, ந்டத்தக்ள, 
பொறுப்புக்ளச சாரநது அ்மவது.

இது இயற்கயாக உருவானது. மனிதன உருவாக்கிய  
சமூக - கலாசசார பிரிவி்ன.

இ்த மாறை முடியாது. (தறபொழுது 
ஆப்ெபரஷன பசய்து மாறறுவது 
அபூரவமாக ந்டக்கிைது)

இது மாைக் கூடியது. காலததிறகுக் 
காலம், கலாசசாரததிறகுக் 
கலாசசாரம், ஏன குடும்ெததிலிருநது 
குடும்ெததிறகு பவறுெடுவது, இது 
மாறைக் கூடியது.
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gÆ‰á¤ jhŸ - 2   

• பெணகள் குழந்தக்ளப் பெறபைடுக்கினைனர. ஆணகள் பெறபைடுப்ெதில்்ல. 
(உடற்கூறு பாலினம்)

•  பெண குழந்தகள் பமன்மயானவரகள். ஆண குழந்தகள் முர்டானவரகள். 
(சமூைப பாலினம்)

• இநதிய விவசாயத பதாழிலாளரகளுக்கி்்டபய ஒபர மாதிரியான பவ்லக்கு, 
ஆணகளின சம்ெளததில் 40 – 60 சதவீதபம பெணகளுக்குச சம்ெளமாக 
அளிக்கப்ெடுகிைது. (சமூைப பாலினம்)

• பெணகளால் குழந்தகளுக்கு தாய்ப் ொல் அளிக்கமுடியும். ஆணகளால் 
குழந்தகளுக்கு புட்டிப் ொல் அளிக்க முடியும். (உடற்கூறு பாலினம், சமூைப 
பாலினம்)

• ஒரு பெண பவ்லக்குச பசல்ெவராக இருநதாலும், அவள்தான வீட்்்டயும் 
கவனிததுக்பகாள்ள பவணடும். (சமூகப் ொலினம்)

• குடும்ெததிறகான பொருளாதாரத பத்வக்ள சமாளிப்ெது ஆணகளு்்டய 
க்ட்ம. (சமூைப பாலினம் )

• வணிகம் பசய்ெவரகளில் முக்கால்வாசிப் பெர ஆணகள். (சமூைபபாலினம்)

• வளரிளம்ெருவ காலததில் ஆணகளுக்குக் குரல் உ்்டயும், பெணகளுக்கு 
உ்்டயாது. (உடற்கூறு பாலினம்)

• அொயகரமான ெணிகளான சுரஙகஙகளில் பவ்ல பசய்வதறகு பெணகள் த்்ட 
பசய்யப்ெட்டுள்ளனர. (சமூைப பாலினம்)

• ஐக்கிய நாடுகள் ச்ெயின ஆய்வறிக்்கயினெடி உலகததின 67 சதவீத 
பவ்ல்யப் பெணகள் பசய்கினைனர. ஆனால் அவரகளு்்டய வருமானம் 
உலகததின வருமானததில் 10 சதவீதபம இருக்கினைது. (சமூைப பாலினம்)

gÆ‰á¤ jhŸ - 3   

• உ்டறகூறுசாராத குணஙகள் இரு ொலினததவருக்கும் பொதுவானதாக 
இருக்கும்பொது ஏன இநதப் ொகுொடு ஏறெடுகினைது?

• நமது உரி்மக்ள அனுெவிப்ெதறகு நமது ொலினம் எநத வழியில் 
த்்டயாக உள்ளது?ொலினததால், ஒருவர உரி்மமீைலுக்கு எளிதில் ஆளாகும்  
வாய்ப்புள்ளதா? 

• ஆணகளுக்கும் பெணகளுக்குமி்்டபய உள்ள ொததிர பவறுொட்்்டயும், 
ந்டமாட்்டததில், கல்வி வாய்ப்புகளில், அரசியல் உரி்மகளில் மறறும் குடும்ெ 
உறுப்பினரக்ளப் ெறறி அக்க்ை எடுததுக் பகாணடு கவனிக்கும் பொறுப்புகளில் 
ஏறெடும் கட்டுப்ொடுக்ளயும் ெறறி ெயிறறுநரகள் பெச பவணடும்.
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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

 இயற்கயும், உயிரியலும்  நீஙகள் ஆணாகப் பிைநதிருக்கிறீரகளா அல்லது 

பெணணாகப் பிைநதிருக்கிறீரகளா எனெ்த மட்டுபம தீரமானிக்கிைது. ஆனால் 

சமூகததால் நிரணயிக்கப்ெடுகினை ொலின வ்ரய்ைகள் ஆணுக்கும் பெணணுக்கும் 

பவவபவறு விதமான ொததிரஙக்ளயும் பொறுப்புக்ளயும் தருகினைன.  

 கலாசசாரம் மறறும் சமூக விதிகள் ஆணக்ள வலுவானவரகளாக, ஆக்பராஷமாக 

இருப்ெவரகளாக, மறைவரக்ள கட்டுப்ெடுததுெவரகளாக, உணரசசிக்ள பவளிபய 

காணபிததுக் பகாள்ளாதவரகளாக உருவாக்குகிைது. 

 இபதபொல் பெணகள் எனைால்  அ்டஙகிப் பொகிைவரகளாக, ெலமறைவரகளாக, 

எதறகும் பொறுததுப் பொகிைவரகளாக, ஆணக்ளச சாரநது இருப்ெவரகளாக இருக்க 

பவணடும் எனறும் வ்ரயறுக்கிைது. 

 இப்ெடி ஆணக்ளயும் பெணக்ளயும் பவவபவறு விதமாக சமூகமயமாக்குவது 

இருவருக்கி்்டபயயும் அதிகாரததில், சக்தியில் ஏறைத தாழ்வுக்ள உருவாக்குகிைது.  

சிறுவயதில் இருநபத சுறறிலுமுள்ள பெரிய ஆணகள், பெணக்ளப்  ொரதது வளரும் 

பெண குழந்தகள் அ்டஙகிப் பொகிைவரகளாகவும், ஆண குழந்தகள் அதிகாரம் 

பசலுததுெவரகளாகவும் வளரகிைாரகள், வளரக்கப்ெடுகிைாரகள். 

 இதன காரணமாக ஆணகளின மபனாொவம் பெணக்ள மரியா்தக் கு்ைவாகப் 

ொரப்ெதாகபவ இருக்கிைது. தனக்கு அதிகாரம் பொய்விடுபமா அல்லது கு்ைநதுவிடுபமா 

எனறு நி்னதது எப்பொதும் அதிகாரத்தச பசலுதத முறெடுகிைாரகள். 

 உஙகள் ொலினம் சாரநது குறிப்பிட்்ட சில ொததிர வ்ரய்ைகள் அல்லது சில 

எதிரொரப்புக்ள உஙகள் பமல் ்வப்ெது, உஙகள் உரி்மக்ள அனுெவிப்ெதறகு 

த்்டயாக இருக்கும். உதாரணததிறகு ஒரு குடும்ெததில் ஆணகளின முடிவுக்ளப்ெறறி 

பெணகள் பகள்வி பகட்காமல் இருக்கபவணடும் எனை எதிரொரப்பு்்டய 

ஒரு கலாசசாரததில், வனமு்ை ஏறெட்்டாலும் பெணகள் அ்மதியாக இருக்க 
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நிரெநதிக்கப்ெடுகினைனர. இதனால் அவரகளு்்டய வனமு்ையறை வாழ்க்்கக்குரிய 

உரி்ம ஆெததுக்குட்ெடுததப்ெடுகிைது.

 ொலினததிறகும் சமூகப் ொலினததிறகும் இ்்டபய உள்ள பவறுொட்டி்ன 

எப்பொதும் மனதில் இருததிக் பகாள்ள பவணடும். நம்மு்்டய வீடுகளிலும் 

சமூகஙகளிலும், சமுதாயததிலும் நுட்ெமான ொகுொடும் அதிகாரமும் பசயல்ெடுவ்தப் 

ெறறி விழிப்புணரபவாடு இருப்ெது மிகவும் உதவியாக இருக்கும்.

 ஆண – பெண ொததிர வ்ரய்ைகளும், பொறுப்புகளும், சமூக விதிகள், மத 

ஒப்புதல்கள், குடும்ெக்  கலாசசாரம் மறறும் சட்்டரீதியான உரி்மகள் ஆகியவற்ைக் 

பகாணடு ெல காலமாக கட்்ட்மக்கப்ெட்டுள்ளன. உண்மயில் எல்லா பவ்லக்ளயும் 

ஆணகள் பெணகள் இருவராலும் பசய்யமுடியும். அதறகு ஆணகள் பெணகள் 

இருவருக்கும் சரிசமமான ஆதார வளஙகள், முடிபவடுக்கும் அதிகாரஙகள், முழு்மயான 

ந்டமாட்்டததிறகான சுதநதிரம் அளிக்கப்ெ்ட பவணடும். ஆனால் இநதச சமுதாயம் 

பசயற்கயான த்்டக்ள நம்்மச சுறறி உருவாக்கியுள்ளது.

 ஒரு பெண திருமணமான பின, குடும்ெத்த விட்டுச பசனறுவிடுவாள், 

அதனால் குடும்ெ வருமானததிறகு அவளால் எநதப் ெஙகளிப்பும் இருக்காது எனபை 

ொரக்கப்ெடுகினைாள். ஒரு ் ெயனின ெடிப்பு, குடும்ெததின எதிரகாலத பத்வகளுக்கான 

முதலீ்டாகபவ ொரக்கப்ெடுகினைது.
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3 t‹Kiw k‰W« cÇikfŸ

f‰wÈ‹ neh¡f« :

• இநத அமரவின இறுதியில், வனமு்ையின பவவபவறு வடிவஙக்ளயும், அதனால் 

ொதிக்கப்ெடுெவரகள் யார எனெ்தயும் ெஙபகறொளரகள் உணரநது பகாள்வாரகள்.

• பெணகள் மீது ந்்டபெறும் வனமு்ைகளினால் ஏறெடும் தாக்கஙக்ளயும், அதனால் 

மீைப்ெடும் உரி்மக்ளயும் ெஙபகறொளரகள் புரிநதுபகாள்வாரகள்.

neu«  : 90 நிமி்டஙகள்

njitahd bghU£fŸ :  பவள்்ளப் ெல்க, மாரக்கர பெனாக்கள்.

brašgL¤J« Éj« : 

• ெஙபகறொளரக்ள நானகு குழுக்களாகப் பிரிக்க பவணடும். 

• ஒவபவாரு குழுவுக்கும் பயிற்சித்்தாள - 1 இல்  பகாடுக்கப்ெட்டுள்ள த்லப்புக்ளக் 

பகாடுதது அநதநத காலக் கட்்டஙகளில் பெண குழந்தகபளா, பெணகபளா எனன 

மாதிரியான வனமு்ை்ய எதிரபகாண்டாரகள் எனறு கலநது்ரயா்டச பசால்ல 

பவணடும்.

• ெயிறறுநர, ெஙபகறொளரகள் குழுவில் கலநது்ரயாடும் பொழுது,

உடல் ரீதிோன வன்முகற, 

பாலிேல் ரீதிோன வன்முகற, 

மன ரீதிோன வன்முகற, 

பாலிேல் ரீதிோன அச்சுறுத்்தல்ைள,

என வனமு்ையின நான்கு அம்சஙைக்ளயும் யசர்த்துச் சிநதிக்ைச் பசால்ல யவண்டும்.
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• நானகு வனமு்ைகளில் ஏபதனும் ஒரு நிகழ்்வ குழுவில் சிநதிதது அத்ன பொது 
அமரவில் நடிததுக்காட்்டச பசால்ல பவணடும். நடிக்கும் பொழுது பெசக் கூ்டாது. 
பமௌனமாக, பசய்்கயின மூலபம நடிததுக் காட்்ட பவணடும். பசால்லவரும் 
வனமு்ை்ய அ்சயா பிம்ெமாக ஒரு சி்ல பொல காட்சிப்ெடுதத பவணடும் எனறு 
ெயிறறுநர விளக்க பவணடும்.

• ஒவபவாரு குழுவாகப் பொது அமரவில் நடிததுக் காட்சிப்ெடுததும் பொழுது, மறை 
குழுவினர கவனமாகப் ொரதது எனன வ்க வனமு்ை்யக் காட்சிப்ெடுததுகினைனர 
எனெ்தத பதரிநது பகாள்ளளும்ெடி கூைபவணடும்.

• பினனர ெயிறறுநர,  கீழக்ைாணும் அட்டவகணகே பவள்்ளப் ெல்கயில் எழுதி 
ஒவபவாரு குழுவும் காட்சிப்ெடுததியதன அடிப்ெ்்டயில் பொது அமரவில் 
கலநது்ரயாடி, கட்்டத்த நிரப்ெ பவணடும்.

• ெயிறறுநர குறிப்பில் பகாடுக்கப்ெட்டுள்ள மாதிரி ெதில்க்ள பொல ெதில்  
கருததுக்கள் ெஙபகறொளரகளி்டமிருநது வருவ்த ெயிறறுநர உறுதி பசய்து பகாணடு 
அவறறி்ன கட்்டததில் நிரப்ெ பவணடும்.

• பினனர, ெயிறறுநர பயிற்சித்்தாள - 2 இல் உள்ள பகள்விக்ளக் பகட்டுக் கலநது்ரயாடி 
கருததுததாளில் உள்ள கருததுக்க்ளயும் விளக்கிக்கூறி அமர்வ முடிக்க பவணடும்.
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 gÆ‰We® F¿¥ò 

மாதிரிப பதில்ைள

1. வனமு்ை நிகழ்வுகள்,  

 உ்தாரணம் : பெருநதில், க்்ட வீதியில் ொலியல் பதால்்ல, வீட்டில் 
வனமு்ை, மருததுவம்னயில் கருவிபலபய ொகுொட்டு்டன ொலினத பதரிவு, 
கல்விபெறுவதில் ொலினப் ொகுொடு முதலியன.

2. உ்டல் ரீதியான, மன ரீதியான, உளவியல் ரீதியான, பொருளாதார ரீதியான, ொலியல் 
ரீதியான வடிவஙகளில் வனமு்ை.

3. பெணகள், குழந்தகள், அநதப் பெணகளு்்டய பெறபைார முதலிபயார.

4. இநதக் பகள்விக்குப் ெல்பவறு ெதில்கள் இருக்கக்கூடும். உதாரணததிறகு மாமனார, 
மாமியார, கணவர, அண்்ட வீட்்டார, பெறபைார, பதரியாதவரகள் முதலிபயார.

5. கு்ைவான ந்டமாட்்டம், ொதுகாப்பு, மிகக் கு்ைநத சுயமரியா்த பொனை 
தாக்கத்த ஏறெடுததும்.

6. இநத ெததியில் ெலவ்க உரி்ம மீைல்கள் குறிப்பி்டப்ெ்டலாம். உதாரணததிறகு 
சுதநதிரததுக்கான உரி்ம மீைல், சம உரி்ம மீைல் பொனை்வ. பத்வப்ெட்்டால் 
ெயிறறுநர விடுெட்்ட உரி்ம மீைல்கள் ெறறி பெசத தூண்டலாம்.

gÆ‰á¤ jhŸ - 1  

• குழு 1 - ைருவிலிருநது  பத்து வேது வகர

• குழு 2 - வ்ளரி்ளம் பருவம்

• குழு 3 - திருமணமாகி இனபபபருக்ை ைாலக்ைட்டம்

• குழு 4 - வே்தான பபண் 

gÆ‰á¤ jhŸ - 2  

• இந்த அட்டவகண நமக்கு என்ன கூறுகிறது?

• எல்லா நிைழவுைளிலும் எந்த நபர் பாதிக்ைபபட்டுள்ளார்?

• எல்லா நிைழவுைளிலும் ோர் வன்முகறகே நிைழத்திேது? பாதிக்ைபபட்ட நபருக்குத் 
ப்தரிந்தவர்ை்ளா?

• இது பாதிக்ைபபட்ட நபருக்கு எவ்வி்த ்தாக்ைத்க்த ஏற்படுத்துகின்றது?

• எல்லா சம்பவஙைளிலும் பபாதுவான ைாரணிைள என்ன?
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fU¤J¤ jhŸ

t‹Kiw k‰W« cÇikfŸ

 வனமு்ை, ொதிக்கப்ெட்்டவர பமல் உ்டனடியாக தாக்கத்த ஏறெடுததுவபதாடு 

அவரகளு்்டய ொலியல், உ்டல், மனம் சம்ெநதமான வாழ்விலும் நீண்டகாலத 

தாக்கஙக்ள ஏறெடுததுகிைது.

 பெரும்ொலான வனமு்ை நிகழ்வுகளில், ொதிக்கப்ெட்்டவர பெணணாகபவா,  

பெண குழந்தயாகபவா, அவளு்்டய குடும்ெ உறுப்பினரகளாகபவா, அவளு்்டய 

குழந்தகளாகபவாதான இருக்கிைாரகள். 

 வனமு்ையால் பத்வயில்லாத கரப்ெம், ொதுகாப்ெறை கருக்க்லப்ொல் வரும் 

சிக்கல்கள், எசஐவி உட்ெ்ட ொலியல் பதாறறுகள், அடி உ்தயால் வரும் காயஙகள்  

பொனை உ்டல் நலப் பிரசசி்னகள் வரலாம் .  

 மனசபசாரவு, ெதறைம், பமாசமான நிகழ்வுகளால் அதிரசசிகரமான மன அழுததம், 

தறபகா்ல பசய்ய நி்னததல், பொனை மனநலப் பிரசசி்னகள் வரலாம். மரணம் கூ்ட 

நிகழலாம். வனமு்ை குழந்தகளின உயிர வாழ்த்லயும், வளரசசி்யயும், ெடிப்்ெயும்   

ொதிக்கிைது. வீட்டின பொருளாதார  பத்வகளுக்கு ஆணக்ள சாரநதிருக்கும் சூழலில் 

பெணகள் பமலும்  ஒடுக்கப்ெடுகிைாரகள்.  

 அவரகளின இரண்டாம்ெட்ச சமூக நி்லயினால், ெலவீனமானவரகளாய் 

ொரக்கப்ெட்டு, வனமு்ை்ய எதிரபகாள்கினைனர. பமலும் பெரும்ொலான  நிகழ்வுகளில் 

இநத வனமு்ை்ய ஏறெடுததுபவார அநதப் பெணணுக்கு பதரிநதவராகபவா அல்லது 

உைவினராகபவா இருக்கினைனர. அவளு்்டய வீப்டா அல்லது இருப்பி்டபமா, 

அவளுக்கு ொதுகாப்ெறைதாக ஆகிவிடுகிைது. இது அவளுக்கு பவளிபய ொதுகாப்்ெத 

பதடும் வாய்ப்்ெக் கு்ைததுவிடுகிைது. இதனால் அவளு்்டய ொதுகாப்ெறை 

நி்ல அதிகரிக்கிைது. சுயமரியா்தயு்டன, ொதுகாப்பு்டன, வனமு்ையிலிருநது 

விடுத்லய்்டநது வாழ கி்்டக்கக்கூடிய வசதிகளும், ெராமரிப்பு பெைக்கூடிய 

வாய்ப்புகளும் கு்ைகினைன.
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4
f‰wÈ‹ neh¡f« :

இநத அமரவின இறுதியில், 

• மனித உரி்மகள், குழந்தகளின உரி்மகள், ொகுொட்டிறபகதிராகப் பெணகளின 

உரி்மகள்  பொனைவற்ை ெஙபகறொளரகள் பதரிநது பகாள்வாரகள்.

• குழந்தத திருமணததின மூலம் குழந்தகளின உரி்மகள் மீைப்ெடுவது 

ெறறியும், குழந்தத திருமணச சட்்டம் - 2006 இல் உள்ள விதிக்ளப் ெறறியும் 

பதரிநதுபகாள்வாரகள்.

neu« : 90 நிமி்டஙகள்

njitahd bghU£fŸ : சாரட் தாள்கள், மாரக்கர பெனாக்கள், சட்்டஙகள் மறறும் 

திட்்டஙகள் பதா்டரொன  தகவல் புததகப் பிரதிகள், மாதிரி சம்ெவஙகளில் பிரதிகள்,  

இ்ணப்பு – 1 : சரவபதச மனித உரி்மகள் பிரக்டனததின பிரதிகள்.

brašgL¤J« Éj« : 
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• மனித உரி்மக்ள விளக்குவதறகு முன, இகணபபு - 1 இல் உள்ள சரவபதச மனித 

உரி்மகள் பிரக்டனத்த நகல் எடுதது ெஙபகறொளரகள் ஒவபவாருவருக்கும் 

ெயிறறுநர பகாடுக்க பவணடும்.

• ெஙபகறொளரகள், ெடிக்கும்பொழுது ஏறெடும் சநபதகஙகளுக்கு ெயிறறுநர விளக்கம் 

கூைபவணடும். பமலும் ைருத்துத்்தாள - 1 இல் உள்ள கருததுக்க்ள விளக்கிக் 

கூைபவணடும்.

braš - 2
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• ெயிறறுநர, ெஙபகறொளரக்ள ஆறு குழுக்களாகப்  பிரிக்கபவணடும்.

• பயிற்சித்்தாள - 1 இல் உள்ள மாதிரிக் க்தக்ள குழுவிறகு ஒனைாகக் பகாடுதது 

கலநது்ரயா்டச பசால்ல பவணடும்.

FHªij¤ âUkz« - xU kÅj cÇik Ûwš
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• ஒவபவாரு குழுவிலும், மாதிரி க்தகளின கீழ பைாடுக்ைபபட்டுள்ள யைளவிைக்ளக் 

யைட்டு ைலநதுகரோடச் பசால்ல யவண்டும். 

• பிைகு முதலிரணடு சம்ெவஙகள் பகாடுக்கப்ெட்்ட  குழுக்கள்  தஙகளுக்குக் 

பகாடுக்கப்ெட்்ட மாதிரி சம்ெவத்தப் பொது அமரவில் வாசிதது, குழுவில் 

கருததுக்க்ள ெகிர பவணடும்.

• முதலிரணடு குழுக்களும் கருததுக்க்ள ெகிரும் பொழுது, பயிற்சித்்தாள - 2 இல்  

உள்ளது பொல் அட்்டவ்ண்ய வ்ரநது ஒவபவாரு வரி்சயிலும், ெததியிலும் 

உள்ள்வ ெறறி வளரிளம் ெருவ ஆணகளி்டமிருநது ெதி்லப் பெை பவணடும். 

வரி்சகள் ெல்பவறு மனித உரி்மக்ளக் குறிப்பிடுகினைன. ெததிகள் குழந்தத 

திருமணததால் இநத உரி்மகளில் ஏறெடும் தாக்கத்தக் குறிக்கினைன.

• ெஙபகறொளரகளி்டமிருநது சில எதிரொரக்கப்ெட்்ட ெதில்கள் பயிற்சித்்தாள - 2 இல் 

பகாடுக்கப்ெட்டுள்ளன. இதில் விட்டுப் பொன கருததுக்கள் வரும்ெடியாக 

ெஙபகறொளரகளி்டம் பத்வயான பகள்விகள் பகட்டு அ்னதது கருததுக்களும் 

வருவ்த ெயிறறுநர உறுதி பசய்ய பவணடும். 

• பினனர மீதமுள்ள நானகு குழுக்களும் ஒவபவாரு குழுவாக  தஙகளுக்குக் பகாடுக்கப்ெட்்ட 

மாதிரி சம்ெவத்தப் பொது அமரவில் வாசிதது, குழுவில் கருததுக்க்ளப் ெகிர பவணடும். 

அவரகளு்்டய கருததுக்க்ள பயிற்சித்்தாள - 3 இல் உள்ளெடி அட்்டவ்ணயில் பதாகுதது 

எழுத பவணடும்.

• ஆறு குழுக்களும் ெகிரநத பினனர, ெயிறறுநர ைருத்துத்்தாளில்  உள்ள கருததுக்க்ளயும் 

இ்ணததுக்கூறி குழந்தத திருமணததால் வளரிளம் ஆணகள் மறறும் பெணகளின 

வாழ்க்்க எப்ெடி எல்லா அம்சஙகளிலும் ொதிக்கப்ெடுகிைது எனெ்த விளக்க 

பவணடும். 
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• குழந்தகள் மறறும் வளரிளம் பெணகளுக்கான சட்்டஙகள் மறறும் திட்்டஙகள் எனை 

தகவல் புததகததின பிரதிக்ள ெஙபகறொளரகளுக்கு பகாடுக்க பவணடும்.

• குழுவில் அப்புததகததில் உள்ள கருததுக்க்ள வாசிதது புரிநது பகாள்ள பவணடும் எனறு 

ெயிறறுநர கூை பவணடும்.

• பினனர பயிற்சித்்தாள - 4 இல் உள்ள பகள்விக்ளக் பகட்டு கலநது்ரயா்ட பவணடும். 

குழந்தத திருமணத த்்டச சட்்டம் 2006 ெறறி விளக்கிக் கூறி அது எவவாறு குழந்தத 

திருமணத்த தடுக்கிைது எனறும், அ்த மீறுெவரகளுக்கு கடு்மயான தண்ட்ன உணடு 

எனெது ெறறியும் ெஙபகறொளரகளுக்கு விளக்க பவணடும்.
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 வீட்டின வறு்ம காரணமாக ெடிப்்ெ ொதியில் விட்டு விட்டு ெதிபனழு 

வயதிபலபய பவளியூருக்கு பவ்லக்கு பொய்விட்்டான குமார. ஊருக்கு 

வரும்பொபதல்லாம் தனனு்டன ெடிததவரகள் வி்ளயாடுவது,  ஒனைாக  சினிமாவிறகு 

பொவது, பதருபவாரததில் அரட்்்ட அடிப்ெ்தப் ொரக்க அவனுக்கு ஏக்கமாக 

இருக்கும். ஓரிரணடு மு்ை அவரகபளாடு பொய் பெச முயனைான.  ஆனால், காதல், 

காபலஜ், கட் அடிதது விட்டு சினிமாவிறகு பொவது, ஊரில் உள்ள பெணகள் ெறறி 

பெசுவது, பமபல ெடிப்ெது, நல்ல பவ்லக்குப் பொவது  பொனறு அவரகள் பெசுகினை  

விஷயஙகளில் எல்லாம் அவனால் பெரிதாகப் ெஙபகறக முடியவில்்ல.  இநத மு்ை 

ொட்டிக்கு  உ்டல்நி்ல சரியில்்லபயனறு ஊருக்கு வநத பொழுது, சாவதறகுள் அவன  

கல்யாணத்த பசய்யபவணடும் எனறு ொட்டி பிடிவாதமாக நினைாள். முகூரதத நாள் 

அடுதத வாரததிபலபய இருக்கிைது எனறு திருமணத்தயும் முடிதது விட்்டாரகள்.  

முதலில் ஒரு பெணணு்டன இருப்ெது ெறறி மகிழ்சசியாக இருநதாலும் பவ்ல ொரக்கும் 

ஊரில் ம்னவியு்டன ஒரு குடும்ெச பசலவு, அம்மாவிறக்கு வீட்டுச பசலவுக்கு  என ெணம் 

பகாடுக்க குமார திணறுகிைான. 

உஙைள குழுவில் கீழக்ைாண்பனவற்கற ைலநதுகரோட யவண்டும் : 

1. இநதக் க்தயில் எநத உரி்மகள் மீைப்ெட்்டன? எவவாறு?

2. இநத உரி்ம மீைலினால் அநத வளரிளம் ெருவ ஆணுக்கு ஏறெட்்ட தாக்கம் எனன?
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 இருெதது இரணடு  வயது பசல்வம் தன நணெரகளின தூணடுதலால் அவன 

பதருவில் உள்ள  ெள்ளியில் ெடிக்கும் கவிதா எனை பெணணி்டம் தன்ன திருமணம் 

பசய்து பகாள்ள வறபுறுததுகிைான. கவிதாவிறகு அவ்ன பிடிக்கும் எனைாலும் + 2  

முடிதது விட்டு   திருமணம்  பசய்யலாம் எனகிைாள். பசல்வம் ஒப்புக் பகாள்ளாதபதாடு, 

திருமணததிறகு ஒததுக் பகாள்ளவில்்ல எனைால், பவறு பெண்ணத திருமணம் 

பசய்பவன எனறு ெயமுறுததுகிைான. அவ்ன இழநது விடுபவாபமா எனை ெயததில் 

கவிதா திருமணததிறகு சம்மதிக்கிைாள்.  ஒரு வரு்டததிபலபய குழந்த பிைக்கிைது . ஆனால் 

சில நாட்களிபலபய இைநதுவிடுகிைது.  பசல்வம்  அடிக்கடி பநாய்வாய்ப்ெடுகிைான, 

பநாய்க்குக் காரணம் எசஐவி எனத பதரியவருகிைது , இரணடு வரு்டததிறகு முன, முனபின 
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பதரியாத ஒரு பெரிய வயது பெணணு்டன உைவு பகாண்டது தான காரணம் எனறு 

புரிகிைது. ம்னவியின பிரசவச பசலவு, குழந்தயின மரணம், பவ்லக்கு அடிக்கடி 

லீவ பொட்்டதால் பவ்ல இழப்பு, வீட்டு பசலவுக்குப்  ெணம் பகாடுக்க முடியாதது  என 

அ்னத்தயும் சுமக்க முடியாமல் திணறுகிைான பசல்வம்.  மன உ்ளசசலுக்குள்ளாகி 

குடிப்ெழக்கததிறகு ஆளாகிைான. 

உஙைள குழுவில் கீழைாண்பனவற்கற ைலநதுகரோட யவண்டும் :

1. இநதக் க்தயில் இருவருபம  எநத உரி்மக்ள இழநதனர? எவவாறு?

2. இதனால் அநத வளரிளம் ெருவப் பெணணுக்கும், ஆணுக்கும் ஏறெட்்ட தாக்கம் எனன?
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 15 வயது்்டய மீனா ஒரு கிராமததில் வாழ்கிைாள். அவள் ஒனெதாம் வகுப்பில் 

ெடிக்கிைாள். ஒரு நாள் அவளு்்டய அண்்ட வீட்்டார, மீனா்வ தஙகளு்்டய 

அக்கா ்ெயனுக்கு திருமணம் பசய்வதறகாக, மீனாவின அப்ொ்வ அணுகினர. 

அவரகள் அக்கா ்ெயன, ஒரு பசஙகல் சூ்ளயில் பவ்ல கி்்டக்கும்பொது பவ்ல 

பசய்துபகாணடிருநதான. மீனாவிறகு திருமணததில் விருப்ெபம இல்்ல. ஆனால் அவள் 

தந்தபயா, பெறை க்ட்ம்ய முடிக்க இது ஒரு நல்ல சநதரப்ெம் எனறு நி்னததார. 

இறுதியில் ஒபர மாதததில் அவளு்்டய திருமணத்த முடிததுவிட்்டார.

 ஒரு வரு்டததிறகுப் பின, அவளுக்கு 16 வயது இருக்கும்பொது மீனா ஒரு 

பெண குழந்த்யப் பெறபைடுததாள். கரப்ெக் காலததில் அவளுக்கு சததான 

உணபவா உ்டல்நலப் ெராமரிப்பொ கி்்டக்கவில்்ல. முக்கால்வாசி பநரம், 

அவளு்்டய கணவன பவ்லக்காக பவளியூர பசல்வான. அவன வீட்டிறகு அடிக்கடி 

வநது பொய்க் பகாணடிருநதாலும், அவளுக்கு ஒழுஙகாகப் ெணம் தருவதில்்ல. 

அவளுக்குப் பிரசவம் மிகவும் கடினமாக இருநதது. மிகவும் ெலவீனமாகவும் அடிக்கடி 

உ்டல்நலம் சரியில்லாமலும் இருநதாள்.  ஆயினும் எ்்ட கு்ைவாகவும், ஊட்்டசசதது  

கு்ைொடு்டனும் குழந்த பிைநதது.

 சில மாதஙகளுக்குள்ளாகபவ மீனாவிறகு அடிக்கடி காய்சசல் வநதது. உ்டலில் 

தடிப்புகளும், அடிக்கடி பசாரவும் ஏறெட்்டன. கழுத்தச சுறறி வீக்கமும் ஏறெட்்டது. 

ஒரு மருததுவ்ர அணுகியபொது அவர ரததப் ெரிபசாத்னக்குப் ெரிநது்ரததார. அநத 

ெரிபசாத்னயில் அவளுக்கு எச்.ஐ.வி.  பதாறறு இருப்ெது கணடுபிடிக்கப்ெட்்டது.

 அவளு்்டய புகுநத வீட்்டாருக்கு இது பதரிநத பின அவளு்்டய ந்டத்தபய 

காரணம் எனறு குறைம் சாட்டி குழந்தயு்டன அவ்ள விரட்டிவிட்்டனர. அநதக் 
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குழந்தயும் அடிக்கடி உ்டல் நலமினறி இருநதது.  அவள் அவளு்்டய பெறபைாரகளி்டம் 

பசனைபொது அவரகளும் அவ்ளத திருப்பி அனுப்பிவிட்்டனர.

உஙைள குழுவில் கீழைாண்பனவற்கற ைலநதுகரோட யவண்டும் :

1. இநதக் க்தயில் எநத உரி்மகள் மீைப்ெட்்டன? எவவாறு? 

2. இநத உரி்ம மீைலினால் அநத வளரிளம் ெருவ பெணணுக்கு ஏறெட்்ட தாக்கம் எனன?

khâÇ¢ r«gt« - 4

ÉU¥g¤ bjÇî brŒjš, KobtL¥gj‰FÇa  

cÇik k‰W« FHªij¤ âUkz«

 ரமா ஒரு நகரததின அருகில் உள்ள ஒரு கிராமததில் வசிதது வநதாள். ஒவபவாரு 

வரு்டமும் அவள் ெள்ளியில் நனைாகபவ ெடிதது வநதாள். அவள் ஒனெதாம் வகுப்பிறகுச 

பசனைபின அவளு்்டய தந்த அவளு்்டய தாயின விருப்ெததிறகு மாைாக ரமாவிறகு 

ஒரு பசல்பொ்ன வாஙகிக் பகாடுததார. ரமா பசல்பொ்ன ெயனெடுததி ஆஙகிலப் 

ெயிறசி வகுப்பில் உள்ள தன நணெரகளு்டன அரட்்்ட அடிக்கத பதா்டஙகினாள். அவள் 

தன நணெரகளு்டன சுதநதிரமாக இருப்ெது அவள் தந்தக்குப் பிடிக்காமல் பொக 

ஆரம்பிததது. 

 ஒரு நாள், அவள் தன பெறபைார அவளுக்காக வரன பதடுவ்த அறிநதாள்.

அவளு்்டய பெறபைாரி்டம் திருமணம் பசய்து பகாள்வதறகுப் ெதிலாக ெடிப்்ெத 

பதா்டர விரும்புவதாகக் கூறினாள். ஆனால் அவளு்்டய தந்த, அவள் தஙகள் சாதி்யச 

பசராத ்ெயனு்டன பதா்டரபில் இருப்ெதாக நி்னததார. அதனால், அவர பதரநபதடுதத 

்ெய்ன ரமா திருமணம் பசய்து பகாள்ள பவணடுபமன, அவள் “நலத்த விரும்பும் 

தந்தயாக” நிரெநதிததார. 

 அடுதத நாள், ெள்ளிக்குச பசல்லும் வழியில் அவளு்்டய நணெனான ரவி்ய 

சநதிதது வீட்டில் ந்டநது பகாணடிருப்ெ்தப் ெறறிக் கூறினாள். ரமாவும், ரவியும் அனறு 

ெள்ளிக்குச பசல்லாமல் அருகிலுள்ள பூஙகாவிறகு ஒனைாகச பசனறு அவளு்்டய 

பிரசசி்னகளுக்குரிய தீர்வப் ெறறி பெசினர. திரும்பும் வழியில் ரமாவின தந்த்ய 

சநதிததனர. ரமா்வ ரவியு்டன ொரததவு்டன அவர மிகவும் பகாெப்ெட்்டார.

 ரமா அனறு வீடு திரும்ெவில்்ல. ரமாவின தந்த உள்ளூர காவல் நி்லயததில் 

தவைான குறைசசாட்டு எனறு பதரிநதும் தன பெண க்டததப்ெட்்டாள் எனறு புகார பசய்தார. 

பினனர ரமா அவளு்்டய பதாழன ரவி்யத திருமணம் பசய்துபகாணடு அவனு்்டய 

பெறபைாரின ஒப்புதலு்டன அவரகளு்்டய வீட்டில் வாழ்வதாகக் பகள்விப்ெட்்டார. 
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பகாெததில் அவர,  அவரு்்டய ஊரிலுள்ள சில அதிகாரம் ெ்்டதத நெரகளு்டன ரமா்வச 

சநதிததார. ரவி்யயும் அடிததுவிட்்டார. ரமாவின தந்த ரமா்வத தனபனாடு வீட்டிறகு 

வரும்ெடி வறபுறுததினார. ஆனால் அவள் பகட்கவில்்ல. அதறகுப் ெதிலாக காவல் 

நி்லயததிறபக பசனறு தான க்டததப்ெ்டவில்்ல எனறும், தாபன ரவி்யத திருமணம் 

பசய்து பகாள்ள விரும்பித பதரிவு பசய்ததாகவும் கூறினாள். 

கீழக்ைாண்பனவற்கற குறித்து உஙைள குழுவில் ைலநதுகரோட யவண்டும் :

1. இநத சம்ெவததில் மீைப்ெட்்ட உரி்மகள் எ்வ? எவவாறு?

2. இநத உரி்ம மீைல்களினால், அநதப் பெணணுக்கு ஏறெட்்ட தாக்கம் எனன?

khâÇ¢ r«gt« - 5

fšÉ, ntiythŒ¥ò k‰W« FHªij¤ âUkz«

 ஷபரயா ஒரு வறு்மயான குடும்ெததிலிருநது வநதவள். மிகுநத புததிசாலியாக 

இருநதாள்.  ெள்ளியிலும் நல்ல மதிப்பெணகள் பெறைாள். அவளுக்கு இரணடு  

சபகாதரரகள் இருநதனர. அவரகள் ெள்ளிக்குச பசனைனர. சிைப்பு ெயிறசி வகுப்புக்கும் 

பசனைனர. 

 அவள் ஒனெதாம் வகுப்பிறகு வநதபின, 15 வயதிபலபய, அவளு்்டய பெறபைார 

ஒரு ்தயல்காரரு்டன அவளுக்கு திருமணத்த ந்டததி ்வததனர. திருமணததிறகுப் 

பின அவள் ெடிப்்ெத பதா்டர ஆ்சப்ெட்்டாள். ஆனால் அனுமதிக்கப்ெ்டவில்்ல. 

அடுதத மூனறு வரு்டஙகளில் 2 குழந்தகளுக்குத தாயானாள். பமதுவாக அவளு்்டய 

கணவனின வியாொரமும் நலிவ்்டயத பதா்டஙகியது. குழந்தகளுக்கு உணவளிக்க 

ஏதாவது ஒரு வழியில் சம்ொதிக்கும்ெடி அவளு்்டய கணவனால் பதா்டரசசியாகச 

சிததிரவ்த பசய்யப்ெட்்டாள்.

 அவளு்்டய பிரசசி்னக்ளத தீரப்ெதறகாக அருகிலுள்ள அஙகனவாடியில் 

காலியாக இருநத ஒரு பவ்லக்கு விணணப்பிததாள். ஆனால், கு்ைநதெட்சக் கல்வித 

தகுதியாக ெததாம் வகுப்பு பதரசசி பெறறிருக்க பவணடும் எனை நிெநத்ன இருநததால் 

அவளுக்கு அநத பவ்ல கி்்டக்கவில்்ல. 

உஙைள குழுவில் கீழைாண்பனவற்கற ைலநதுகரோட யவண்டும் :

1. எநத உரி்மகள் மீைப்ெட்டுள்ளன? எவவாறு?

2. இநத உரி்ம மீைல்களினால் அநதப் பெணணின பமல் ஏறெட்்ட தாக்கம் எனன?

3. ஷபரயா 10 - வது வகுப்பு வ்ர ெடிப்்ெ முடிததிருநதால் அது அவளு்்டய 

வாழ்க்்கயில் எனன மாறுதல்க்ள ஏறெடுததியிருக்கும்?
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khâÇ¢ r«gt« - 6

t‹Kiw k‰W« FHªij¤ âUkz«

 கிராமததில் வசிக்கும் 15 வயதுப் பெண ராதா. தன உயிரபதாழி மினி, சிைப்பு 

ெயிறசி வகுப்பிலிருநது வீட்டிறகு திரும்பி வரும் வழியில் ொலியல் ெலாதகாரம் 

பசய்யப்ெட்்டாள் எனெ்தக் பகட்டு ராதா மிகவும் வருததம் அ்்டநதாள். இதத்கய 

நிகழ்வு தன பெணணிறகும் ஏறெ்டக்கூ்டாபதன ராதாவின தந்த உ்டனடியாக 

அவளுக்கு, அவ்ளவி்ட 14 வயது மூததவரு்டன திருமணம் பசய்து ்வதது விட்்டார. 

ராதா பமறபகாணடு ெடிதது கணினி இயக்குெவராக பவ்லக்கு பசல்லபவணடும் 

எனறு விருப்ெப்ெட்்டாலும், விருப்ெமினறி திருமணததிறகு ஒததுக்பகாண்டாள். 

மினி்யப் பொனறு அவளுக்கும் ந்டநதால், சமுதாயத்த எதிரபகாள்வது பகவலமாக 

இருக்குபமனறும், தாஙகள் தறபகா்ல பசய்துபகாள்பவாம் எனறும் அவளு்்டய 

பெறபைார  மிரட்டி அவ்ளப் ெணிய ்வததனர.

 திருமணமான முதல்நாபள, அவளு்்டய மாமனார, மாமியார, அவள் கறுப்ொக 

இருப்ெதறகு நஷ்டஈ்டாக 30,000/- ரூொய்  பகாணடுவரும்ெடி கூறினர. அதது்டன அவள் 

கா்லயிலிருநது இரவு வ்ர எல்லா வீட்டு பவ்லக்ளயும் பசய்தாள். எல்பலாரும் 

தூஙகியபின தான, அவள் தூஙக அனுமதிக்கப்ெட்்டாள். வரதட்ச்ண ெறறி அவள் புகுநத 

வீட்்டார பகட்்ட சமயஙகளில் ராதா பகாணடுவர முடியாததால் ெட்டினி பொ்டப்ெட்்டாள். 

அவள் கணவன அவ்ளவி்ட வயதில் மூததவனாக இருநததால், அவளால், அவனி்டம் 

பெசமுடியவில்்ல. அவள் பதா்டரநது கணவனி்டம் ெணம் பகட்்டபொதும், அவனால் அது 

மறுக்கப்ெட்்டது. அக்க்ையில்லாத கணவன, ஆனால் அவன விரும்பும்பொபதல்லாம் 

உ்டலுைவு பகாள்வபதனெது அவளுக்கு சஙக்டமாக இருநதது.

ராதாவின கணவன அவன பவ்ல பசய்யும் ெணியி்டததில் பவபைாரு பெணணு்டன 

பதா்டரபிலிருப்ெது பதரியவரும் வ்ர, ராதா தன பொராட்்டத்தப் ெறறி, 

பெறபைாரகளி்டம் பதரிவிக்கவில்்ல. 

கீழக்ைாண்பகவ குறித்து உஙைள குழுவில் ைலநதுகரோட யவண்டும்.

1. எநத உரி்மகள் மீைப்ெட்டுள்ளன? எவவாறு?

2. இநத உரி்ம மீைல்களினால் அநத பெணணிறகு ஏறெடும் தாக்கம் எனன? 
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மனித உரி்மகள்
குழந்தத திருமணம் மூலம் மீைப்ெட்்ட ஆண 

குழந்தகளின உரி்மகள்

உயிர வாழ்வதறகும், 

சுதநதிரததுக்கும், தனிப்ெட்்ட 

ொதுகாப்புக்குமான 

உரி்மகள்

• குடும்ெப் பொறுப்புகள் அதிகமானதால் வி்ளயாடும் 

பநரமும் ஓய்வு பநரமும் கு்ைகிைது. 

• வாழ்க்்க முழுவதும் உள்ள ஒரு உைவி்ன மிகவும் 

சீக்கிரமாகபவ ஏறறுக்பகாள்ளுதல்.

நியாயமான விசார்ண • விழிப்புணரவின்ம மறறும் தவைான சமூகக் 

பகாட்ொடு,

• இ்வ எளிதில் வயப்ெடும் தன்மக்கு 

வழிபகாலுவதால், பெணகள் சம்ெநதப்ெட்்ட ெல்பவறு 

ொதுகாப்பு சட்்டஙகளினகீழ் தண்ட்ன பெை 

வாய்ப்பிருக்கினைது.
பெசசுரி்ம • சமூக வளரப்ொல் / கட்டுப்ொட்்டால் இள வயதில் 

திருமணம் அல்லது பெறபைார ஆவது ெறறி வா்யத 

திைநது பெச முடியாத நி்ல.

மத சுதநதிரம் மஙகளகரமான நாட்களில் திருமணம் பசய்ய 

பவணடும் எனை மதப் ெழக்கததுக்குக் 

கட்்டாயப்ெடுததப்ெடுகிைாரகள். புபராகிதருக்காகப்  

ெணம் பசலவழிக்கப்ெடுகிைது.

உ்டல் ஆபராக்கியம், 

கல்வி மறறும் பொதுமான 

வாழ்க்்கததரம்

விருப்ெமினறி கருவிபலபய ொகுொட்டு்டன 

ொலினத்த பதரிவு பசய்வதில் ெஙபகறபு, சுகாதாரமறை 

ொலியல் ெழக்கஙகளால் வீட்்்ட விட்டு புலம் 

பெயரநத பதாழிலாளிகள் எச.ஐ.வி. / எய்ட்்ால் 

ொதிக்கப்ெடுவது, இளவயது கரப்ெக் காலததில் 

தனக்கும், குடும்ெ உறுப்பினரகளுக்கும் பொதுமான 

சததுணவும் மருததுவ வசதிகளும் கி்்டக்காத நி்ல, 

சிசு மரணம், குழந்தகளுக்கு சததுணவுக் கு்ைொடு 

ஆகிய்வ, குழந்தத திருமணததினால் உருவாகும்  

வறு்ம சுழறசியால் ஏறெடுகினைன. 
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ைல்வி மற்றும் குழநக்தத் 
திருமணம்

சுைா்தாரம் மற்றும் குழநக்தத் 
திருமணம்

வன்முகற மற்றும் 
குழநக்தத் திருமணம்

ப்தரிவு பசயவ்தற்குரிே 
உரிகம மற்றும் 

குழநக்தத் திருமணம்

மீறபபடும்  
உரிகமைள

கல்வி  
பெறுவதறகான  
உரி்ம

பவ்ல வாய்ப்பிறகான 
உரி்ம

ொலியல் சுகாதாரம் 
மறறும் இனப்பெருக்கம் 
ெறறி பதரிவு 
பசய்வதறகான உரி்ம

• து்ண்யத 
பதரநபதடுப்ெதறகான 
உரி்ம

• இனப்பெருக்கம் ெறறி 
பதரிவு பசய்வதறகுரிய 
உரி்ம

• சததுணவு மறறும்  
ெராமரிப்பிறகான  உரி்ம

• உ்டல்நலம், சிகிச்ச 
மறறும் ெராமரிப்பு 
பெறுவதறகான  
உரி்ம

• பொருளாதாரப்  
ொதுகாப்பிறகான  உரி்ம

• வீட்்்டவிட்டு 
பவளிபய பசனறு 
பவ்ல பசய்வதறகும்  
சம்ொதிப்ெதறகுமான  
உரி்ம

• மகளுக்கு ொதுகாப்பு 
அளிப்ெதறகான 
பெறபைாரின உரி்ம 

• ொலியல் 
சுகாதாரம் மறறும் 
இனப்பெருக்கம் 
ெறறி பதரிவு  
பசய்வதறகுரிய 
உரி்ம,

• வரதட்ச்ண 
பகட்ெ்த எதிரக்கும் 
 உரி்ம

• குழந்தகளுக்கு 
அவரகள் கறை 
கல்வி்ய 
ெயனெடுததுவது 
எப்ெடி எனறு 
கறறுத தரும்  
மதிப்பீடுகளுக்கான 
உரி்ம

• பதரியாத ஒருவ்ர 
திருமணம் பசய்து 
பகாள்ளும்ெடி 
பெண கட்்டாயப் 
-ெடுததப்ெடுவதால் 
முடிபவடுப்ெதறகான 
உரி்ம
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்தாக்ைம்

• ெடிப்்ெ இ்்டயில் 
விட்டு விடுதல்

• பமாசமான 
பொருளாதார சூழல் 

• குழந்தக்ளயும் 
குடும்ெத்தயும் 
கவனிததுக் பகாள்ள 
ஏறெடும் கஷ்டஙகள்

• பெணணிறகும் அவள் 
குழந்தகளுக்கும் 
ஊட்்டசசதது 
கு்ைொடு

• பெண குழந்தயால்  
எதிரபகாள்ளப்ெடும் 
வனமு்ை

• தாய் எதிரபகாள்ளும் 
வனமு்ையினால் 
குழந்தகளுக்கு 
ஏறெடும் ொதிப்பு

• முழு்மய்்டயாத 
கல்வியினால் மிகக் 
கு்ைநத பவ்ல 
வாய்ப்பு

• இயலா்ம அதிகரிப்பு

• கணவனால் பதாறறு 
ஏறெட்்டாலும் எச.ஐ.வி. 
பதாறறுக்கு குறைம் 
சாட்்டப்ெடுதல்

• பமாசமான சுகாதார 
நி்ல்ம

• பெணணின ்கயில் ஒரு 
வள ஆதாரமும் இல்்ல

• மாமனார, மாமியாரால் 
வீட்்்ட விட்டு 
துரததப்ெட்்ட பின பிைநத 
வீட்டிலும் புகலி்டம் 
கி்்டக்காத நி்லயில் 
புகலி்டம் இல்லாதிருததல்

• உ்டலளவில், ஆனமீக 
அளவில் மறறும் 
உளவியல் அளவில் 
பெரதிரசசியும் 
பவத்னயும் 
ஏறெடுதல் 

• ொலியல் சுரண்டல் 
/ துனபுறுததல். 
திருமணமான 
தம்ெதிகளி்்டபய 
ஒப்புதல் இல்லாமல் 
கட்்டாயப்ெடுததி 
ொலியல் உைவு 
பகாண்டால் 
அதுவும் ொலியல் 
ெலாதகாரமாகபவ 
கருதப்ெடுகிைது

• ெடிப்்ெ இ்்டயில் 
விட்டுவிடுதல்

• எநத திைனும் 
பெைப்ெ்டவில்்ல

• வள ஆதாரஙக்ளப் 
பெை கு்ைநத 
அளபவ வாய்ப்பு

• வனமு்ைக்கு 
ஆளாகக் கூடிய 
ெலவீனமான நி்ல

• தன உ்டம்பின மீதும், 
இனப்பெருக்க 
சுகாதாரததின 
மீதும் தனக்கு 
கட்டுப்ொடில்லாத 
நி்ல

• ொலின 
வ்ரய்ைகளால் 
வறு்ம சுழறசியில் 
மாட்டிக்பகாள்ளுதல்
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• குழநக்தத் திருமணத் ்தகடச் சட்டத்தின் கீழ உள்ள சட்ட விதிைளின்படி எவர் 
்தண்டிக்ைபபடலாம்?

• குழநக்தத் திருமணத் ்தகடச் சட்டத்தின் கீழ வலுக்ைட்டாேமான / இ்ளவேது / 
குழநக்தத் திருமணஙைள எவ்வாறு ரத்து பசயேபபடலாம்?

• குழநக்தத் திருமணத்க்தத் ்தடுக்ை ோரிடபமல்லாம்  உ்தவலாம்? ோகரபேல்லாம் 
ப்தாடர்பு பைாள்ளலாம்? அல்லது ோரிடம் எல்லாம் புைார் அளிக்ைலாம்?

• குழநக்தத் திருமணத்க்தத் ்தடுக்ை உ்தவும், அரசாஙைத்தின் பல்யவறு திட்டஙைள எகவ?

 fU¤J¤ jhŸ

FHªij¤ âUkz« - xU kÅj cÇik Ûwš

braš-1 ¡F¥ ãwF ga‹gL¤jnt©oa fU¤J¤ jhŸ 

 1948, டிசம்ெர 10 - இல் ந்டநத ஐ.நா. பொதுச ச்ெ கூட்்டததில் சரவபதச 
மனித உரி்மப்  பிரக்டனததிறகு ஆதரவாக இநதியா  வாக்களிததுள்ளது. இதனால் 
இநதியரகளாகிய நமக்கு சரவபதச மனித உரி்மப்  பிரக்டனம் உறுதிப்ெடுததியுள்ள 
உரி்மகள் அ்னததும் உரிததான்வ ஆகும்.

 வளரிளம் ெருவக்  குழந்தகளுக்கு, அவரகளுக்குரிய  எல்லா உரி்மக்ளப் 
ெறறியும் அறிதலும் புரிதலும் இருநதால், அது அவரகளின தனனுரி்ம பமம்ொட்டிறகு 
வழிவகுக்கும் எனறும் அவரகளுக்கு கணணியமான, அரததமுள்ள வாழ்வு கி்்டப்ெ்த 
உறுதிப்ெடுததும். 

 குறிபபாை, கீழக்ைாணும் மனி்த உரிகமைளின் அர்த்்தத்க்தப பற்றி  நமக்கு 
ப்தரிநதிருக்ை யவண்டும்.

• உயிர வாழ்வதறகான, சுதநதிரததுக்கான, தனிமனித ொதுகாப்புக்கான உரி்மகள்

• சிததிரவ்தயிலிருநது விடுத்ல

• நியாயமான விசார்ண

• பெசசுரி்ம

• மத சுதநதிரம்

• ஆபராக்கியம், கல்வி மறறும் பொதுமான வாழ்க்்கத தரம்

braš - 2, 3 ¡F¥ ãwF ga‹gL¤jnt©oa fU¤J¤ jhŸ 

குழநக்தத் திருமணம் வ்ளரி்ளம் பருவ ஆண்ைள மற்றும் பபண்ைள யமல் ஏற்படுத்தும் 
்தாக்ைம் :
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குழந்தத திருமணததில், சம்ெநதப்ெட்்ட ஆணகள், இக்குறைததில் தானாகபவ 
ஈடுெட்்டவராகபவா அல்லது ஈடுெடுததப்ெட்்டவராகபவா இருக்கலாம். (திருமணததிறகு 
கட்்டாயப்ெடுததப்ெட்டு இருக்கலாம் அல்லது விருப்ெமினறி ஒததுக்பகாணடிருக்கலாம்) 
குழந்தத திருமணதது்டன சம்ெநதப்ெட்்ட மு்ைபகடுகளான - ொலியல் ரீதியாக 
பமாசமாக ந்டததப்ெடுதல், குடும்ெ வனமு்ை, வரதட்ச்ண, கருவிபலபய 
ொகுொட்டு்டன குழந்தயின ொலினத்த பதரிவு பசய்வது பொனைவறறின 
வி்ளவுகளால் அநத ஆணகளும் ொதிக்கப்ெடுகினைனர. 

 பமாசமான சமூக வளரப்பு, சட்்டஙகள் ெறறிய அறியா்மயால் வரக்கூடிய 
சட்்டரீதியான பிரசசி்னகள், ெடிப்்ெ இ்்டயிபலபய விட்டுவிடுதல், ஒரு குடும்ெத்தக் 
காப்ொறைபவணடி இளம் வயதிபலபய வாழ்வாதாரத்தத பத்டபவணடிய சூழல், 
பொதுமான வாழ்க்்கததரம் இல்லா்ம பொனை பமாசமான பினவி்ளவுகளால் அநத 
ஆணகளும் துனெப்ெ்ட பவணடியுள்ளது. 

 மாதிரி சம்ெவஙகள் ெறறிய குழு கலநது்ரயா்டல்களுக்குப் பிைகு, ெல்பவறு 
பிரசசி்னகளும் விவாதஙகளும் பவளிவரலாம். பெறபைார, பெண குழந்தகளுக்கு 
உதவும் வ்கயில் ொதுகாப்பும் ஆதரவும் அளிக்காமல், அவரக்ள துனெப்ெ்ட 
்வப்ெவரகளாக இருக்கும் க்தக்ளக் பகட்க பநரி்டலாம். பசல்பொன ெயனொட்்்ட 
பெறபைாரகள் த்்ட பசய்வது ெறறி இ்ளயவரகள் மு்ையி்டலாம். ஆனால், வளரிளம் 
ெருவததினர அவரகள் வாழ்க்்க்ய பமாசமாக ொதிக்கக்கூடிய விவரமறை முடிவுக்ள 
எடுப்ெதில் இ்வ ஒரு காரணமாக இருப்ெது எமக்குக் ்கயாளத பதரியாததுதான எனறு 
கூறுஙகள். 

 திருமண வாழ்க்்கயில் ஏறெடும் ொலியல் ெலாதகாரம் ெறறி பதளிவான சட்்டம் 
இல்்ல. ஆனால் குழந்தத திருமணம் பதா்டரொகச சட்்டம் இருக்கினைது. ஆயினும் 
திருமணம் எனெது வளரிளம் ெருவப் பெணகளுக்குப் ொதுகாப்்ெ அளிக்கவில்்ல. 
சமூகததின ெஙகும், பெணக்ளப் ெறறி உருவாக்கப்ெட்டுள்ள மதிப்பீடும்தான இஙகு 
அதறகு உதவுெ்வயாக இல்்ல? பிரசசி்னயாக உள்ளன.

 கீழக்ைாணும் சில பிரச்சிகனைள அல்லது அகனத்து பிரச்சிகனைள பற்றியும் 
ைலநதுகரோடயவண்டும் என்பக்த நிகனவில் கவத்துக்பைாள்ள யவண்டும்.

• குழந்தத திருமணம் எனெது ஒருவரின மனித உரி்ம்யப் ெறிக்கும் பசயலாகும்.

• குழந்தத திருமணம்,  வளரிளம் ெருவப் பெணணிறகுரிய கல்வி கறகும் உரி்ம்யத 
தடுக்கிைது. கல்வி பெறுவதறகான  உரி்ம மிகவும் இனறிய்மயாத மனித உரி்ம. 
இது சரவபதச மனித உரி்ம பிரக்டனததின (UDHR) 26 - வது விதியில்  கூைப்ெட்டுள்ளது. 

• குழந்தத திருமணம் வளரிளம் ெருவப் பெணகளின ஆபராக்கியததிறகுரிய 
உரி்ம்யத தடுக்கிைது. இது ஒரு அடிப்ெ்்ட உரி்மயாகும். சரவபதச மனித 
உரி்மகள் பிரக்டனததில் (UDHR) விதி 25 - இல் இது குறிப்பி்டப்ெட்டுள்ளது.  
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• விதி 23 - பவ்லக்கான உரி்ம, விதி 22 - சமூகப் ொதுகாப்பிறகான உரி்ம, இ்வ 
இரணடும் குழந்தத திருமணததால் த்்டெடுகினைன.

• வயது கு்ைநத ஆண / பெண இருவருக்கும் மன முதிரசசி இல்லாத காரணததால், 
திருமணததின பொறுப்புக்ளயும், வி்ளவுக்ளயும்  ெறறி பதரிவதில்்ல. அதனால் 
சரவபதச மனித உரி்மகள் பிரக்டனததில் வரும் 16 - வது விதியில் குறிப்பிட்டுள்ளெடி 
சுதநதிரமாக, முழு சம்மததது்டன, திருமணம் பசய்வதறகுரிய உரி்ம த்்டெடுகினைது.

• மனித உரி்மகள் ஒனபைாப்டானறு பதா்டரபு்்டய்வ. குழந்தத திருமணம், 
பமறகண்ட உரி்மக்ள மீறுவது மட்டுமனறி, மறை  எல்லா மனித உரி்மக்ளயும் 
மீறுகினைது. 

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

r£l§fŸ 

• இநதிய தண்ட்னச சட்்டம், சட்்டப்பிரிவு 376 ொலியல் ெலாதகாரததிறகான 
தண்ட்ன்ய விரிவாக கூறுகிைது.

• இளஞ்சிைார நீதிச சட்்டம் - 2000. இது 2006 – இல்  திருததப்ெட்்டது.

• ொலியல் குறைஙகளுக்கு எதிராக குழந்தக்ளப் ொதுகாக்கும் சட்்டம், (பொக்பசா) 
2012.

• இநதிய தண்ட்னச சட்்டததின, 498A பிரிவின கீழ் குடும்ெ வனமு்ைக்கு எதிராக 
கிரிமினல் புகார தாக்கல் பசய்யலாம்.

• கரு வளருமுன மறறும் கருவில் ொலினத்தக் கண்டறியும் ெரிபசாத்னக்ள  
த்்டபசய்யும் சட்்டம், 1994.

FHªij¤ âUkz jil¢ r£l« - 2006 :

r£l¤â‹ K¡»akhd m«r§fŸ : 

• இநதச  சட்்டததின கீழ், ஆணகளுக்கு 21 - வயதுக்கு கு்ைவாகவும், பெணகளுக்கு 18 
வயதுக்கு கு்ைவாகவும் இருநதால் அநதத திருமணம் குழந்தத திருமணமாகக் 
கருதப்ெடும். 

• அ்னததுச சட்்ட மீைலும் பி்ணயில் வரமுடியாத குறைமாகும்.

• சட்்டத்த மீறுெவரகளுக்கு இரணடு வரு்டஙகள் கடுஙகாவல் தண்ட்ன அல்லது 
1,00,000/- ரூொய் வ்ர அெராதம் விதிக்கப்ெடும். மணமகன மறறும் மணமகன 
குடும்ெததாருக்கு அல்லது திருமணத்த ஏறொடு பசய்ய உதவிய நெருக்குத  
தண்ட்ன அளிக்கப்ெடும்.

• குழந்தத திருமணத தடுப்பு அலுவலரகளுக்கு இநத மாதிரியான திருமணத்தத 
த்்ட பசய்யவும், சட்்ட ரீதியான ந்டவடிக்்க எடுக்கவும் உரி்ம உள்ளது. 
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• “பெணகளுக்கு எதிரான எல்லா வ்கயான ொகுொடுக்ளயும் நீக்கும் 
உ்டனெடிக்்க”யும் (CEDAW) முக்கியமானது. அதில் கீழக்ைாணும் அம்சஙைள 
அடஙகியுள்ளன.

• சட்்டததில், ஆணகளுக்கும் பெணகளுக்கும் சம உரி்ம எனை பகாட்ொடு.

• ொகுொடு காட்டும் எல்லாவிதமான சட்்டஙக்ளயும் ஒழிதது பெணகளுக்கு 
எதிராக ொகுொட்டி்ன த்்ட பசய்யும் பொருததமான சட்்டஙக்ள இயறறுதல்.

• பெணகளின ொகுொட்டிறபகதிராக, தீரப்ொயஙக்ளயும் பொது 

நிறுவனஙக்ளயும் நிறுவி அவரகளுக்குச சிைநத ொதுகாப்ெளிததல்.  

• பெணகளுக்கு எதிராக தனி நெரகள், அ்மப்புகள் அல்லது நிறுவனஙகள்  காட்டும் 

ொகுொட்்்ட நீக்குதல்.

 பெணகளுக்கும், பெண குழந்தகளுக்கும் உள்ள உரி்மக்ளப் ெறறியும், 

அவரகளுக்கு எதிரான ொகுொட்்்ட முடிவு கட்்ட அரசுகள் எனன பசய்ய பவணடும் 

எனெது ெறறியும் விளக்கிக் கூறும் 30 விதிகள் CEDAW - வில் இருக்கினைன. எல்லா  

விதிகளும் தவிரக்க முடியாத்வயாக இருப்பினும், வி்ரவான புரிதலுக்காக,  

முக்கிேமான சில விதிைள கீயழ பைாடுக்ைபபட்டுள்ளன. 

விதி 1 – பெண குழந்தகளுக்கும் பிை பெணகளுக்கும் எதிரான ொகுொடு எனன 

எனெது ெறறி விளக்குதல்

விதி 3 – அடிப்ெ்்ட மனித உரி்மகள் மறறும் சுதநதிரஙகளுக்கு உததரவாதம் 

அளிததல்

விதி 5 – ஒபர மாதிரியான ொலின ொததிர வ்ரய்ைகள்

விதி 6 – க்டததல் மறறும் ொலியல் பதாழிலில் ஈடுெடுததுதல்

விதி 10 – கல்வி

விதி 11 – பவ்லவாய்ப்பு

விதி 12 – சுகாதாரம்

விதி 16 – திருமணம் மறறும் குடும்ெ வாழ்க்்க

 இபத பொல், குழந்தகள் உரி்மகளுக்கான பிரக்டனமானது (CRC), குடியுரி்ம, 

அரசியல், பொருளாதாரம், சமூகம், சுகாதாரம் மறறும் கலாசசார, உரி்மக்ள 

குழந்தகளுக்கு உறுதிப்ெடுததுகிைது. பிரைடனத்தில் உள்ள உரிகமைக்ள மூன்று பபரும் 

பகுதிை்ளாைப பிரிக்ைலாம்.
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உரிகம : குறிப்பிட்்ட விஷயஙக்ள அல்லது பச்வக்ள ் வததிருப்ெதறகு, பெறுவதறகு 

அல்லது எளிதாய் அணுகுவதறகுரிய உரி்ம (உதாரணததிறகு – பெயர, நாட்டுரி்ம, 

சுகாதார ெராமரிப்பு, கல்வி,  ஓய்வு, வி்ளயாட்டு, ஆதரவறைவரகளுக்கும் மாறறுத 

திைனாளிகளுக்கும் கவனிப்பு).

பாதுைாபபு : தீஙகு வி்ளவிக்கக்கூடிய பசயல்ொடுகளிலில் இருநதும், ந்்டமு்ைகளில் 

இருநதும் ொதுகாததுக்பகாள்வதறகான உரி்ம (உதாரணம் – பெறபைாரி்டமிருநது 

பிரிக்கப்ெடுதல், பொரில் ஈடுெடுததப்ெடுதல், பொருளாதார ரீதியாகவும் ொலியல் 

ரீதியாகவும் சுரண்டப்ெடுதல், உ்டலளவிலும் மனதளவிலும் பமாசமாக ந்டததப்ெடுதல்).

பஙயைற்பு : தன வாழ்்வப் ொதிக்கும் முடிவுக்ளப் ெறறி குழந்தகள் கருதது 

பசால்வதறகுரிய உரி்ம. குழந்தகளின திைனகள் பமம்ெடும்பொது, பெரியவரகள் 

ஆவதறகு தயாராகும்பொது,  சமூகததில் உள்ள பசயல்ொடுகளில் ஈடுெ்ட அதிக வாய்ப்புகள் 

கி்்டக்கபவணடும். (உதாரணம் : பெசசு, கருதது, கலாசசார, மத, பமாழி சுதநதிரததுக்கான 

உரி்மகள்).

 குழந்தகள் உரி்மகளுக்கான பிரக்டனததில் (CRC) 54 விதிகள் இருக்கினைன. 

இது குழந்தகள் நாள்பதாறும் எல்லா நாடுகளிலும் எதிரபகாள்ளும் புைக்கணிப்பு, 

பமாசமாக ந்டததப்ெடுதலுக்கு எதிராக சில பகாள்்கக்ள நிறுவியுள்ளது. முக்கியமாக 

கவனததில் பகாள்ளபவணடியது குழந்ததகளின நலபன பிரதானமானது எனெதுதான. 

அ்னதது விதிகளும் தவிரக்க முடியாத்வயாக இருப்பினும், எளி்தாைப புரிநதுபைாள்ள 

முக்கிேமான சில விதிைள கீயழ பைாடுக்ைபபட்டுள்ளன. 

விதி 1 – குழந்த எனெதறகுரிய விளக்கம். 18 - வயதிறகு கீழ் இருக்கும் அ்னவரும். 

18 வயது முடியும் வ்ர குழந்தகளுக்கான எல்லா சட்்டஙகளும் 

பொருநதும்

விதி 2 – ொகுொடின்ம

விதி 5 – பெறபைார, குடும்ெம், சமூகததுக்குரிய உரி்மகள் மறறும் பொறுப்புகள்

விதி 6 – வாழ்வு, உயிர பி்ழததிருததல் மறறும் வளரசசி

விதி 19 – பமாசமாக ந்டததப்ெடுதல், புைக்கணிக்கப்ெடுதல் (குடும்ெததிலும், மறை 

கவனிப்பிலும்)

விதி 24 – உ்டல்நலப் ெராமரிப்பு

விதி 26 – சமூகப் ொதுகாப்பு

விதி 28 – கல்வி
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விதி 32 – பொருளாதாரச சுரண்டல்

விதி 34 – ொலியல் சுரண்டல்

விதி 35 – க்டததல், விறைல், க்டததப்ெட்டு விறகப்ெடுதல்

விதி 40 – இளஞ்சிைார நீதி

 ெலவிதமான உரி்மக்ளப் ெறறி வளரிளம் ெருவததினர அறிநது, புரிநதிருநதால், 

அது அவரகளின தனனுரி்ம பமம்ொட்டிறகும், மதிப்புமிக்க அரததமுள்ள வாழ்க்்க்ய 

உறுதிப்ெடுததுவதறகும் வழி வகுக்கும். நாம் அ்னவரும், வளரிளம் ெருவப் பெணகள், 

வளரிளம் ெருவ ஆணகள் எனை மு்ையிலும் மறறும் பிை பெணகள், பிை ஆணகள் எனை 

மு்ையிலும், வாழ்க்்கயில் ஆதார வளஙக்ளப் பெை பவணடிய பத்வயுள்ளது. 

இது ஒரு முழு்மயான வாழ்க்்க வாழ வழி வகுக்கும். இன்ைய சமூகததில், இநத 

ஆதார வளஙகள், பொதுவாக, பெண குழந்தக்ளயும் பிை பெணக்ளயும்  வி்ட ஆண 

குழந்தகளுக்கும் ை ஆணகளுக்குபம அதிகம் கி்்டக்கினைன. இது மாறைப்ெ்டபவணடும். 

அப்பொதுதான ஒரு நல்ல வாழ்க்்க வாழ, பெண குழந்தகளும், பிை பெணகளும் 

சமமான வாய்ப்புக்ளப் பெைமுடியும்.



37

mk®î

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

bjÇªJ bfhŸSjš

f‰wÈ‹ neh¡f« :

• இநத அமரவின இறுதியில் திருமணம், குடும்ெம் ெறறி தறபொது ந்்டமு்ையில் 

உள்ள பிரசசி்னகள் ெறறி ெஙபகறொளரகள் பதரிநது பகாள்வாரகள்.

• ெஙபகறொளரகள், ஆபராக்கியமான மணவாழ்வில் வாழ்க்்கத து்ணகளின  

உரி்மக்ளயும் பொறுப்புக்ளயும் ெறறி பதரிநது பகாள்வாரகள்.

neu« : 45 நிமி்டஙகள்

njitahd bghU£fŸ : – சாரட் தாள்கள், மாரக்கர பெனாக்கள்

brašgL¤J« Éj« : 

braš - 1 

• ெஙபகறொளரகளி்டம், திருமணம் எனை வாரத்த்ய பகட்்டவு்டன மனதிறகுள் 

எனன பதானறுகிைது எனறு பகட்க பவணடும்.

• எநத வித உணரவாகவும் இருக்கலாம். மகிழ்சசி, கவ்ல, ெயம், பொனறு எதுவாக 

இருநதாலும் கூைவும் எனறு ெயிறறுநர கூை பவணடும்.

• ஆணகளுக்கு இது எநத உணர்வ அளிக்கிைது எனறு கூறுவபதாடு, அவரகள் வீட்டு 

அக்கா, அத்த, சிததி பொனை பெணகளுக்கு எனன உணர்வததரும் எனறு அவரகள் 

சாரொகவும்  பயாசிதது ெதில் பசால்ல பவணடும் எனறு பசால்லுஙகள்.

• பினனர கரும்ெல்கயில் / பவள்்ளப் ெல்கயில், “நம்மு்்டய சமூகததில் 

ஆணகளுக்கு திருமணம் எனெதன அரததம்,  நம்மு்்டய சமூகததில் பெணகளுக்கு 

திருமணம் எனெதன அரததம்” எனறு இரு ெகுதியாகப் பிரிததுக்பகாணடு 

ெயிறறுநர எழுதபவணடும். (மாதிரி அட்்டவ்ண பயிற்சித்்தாள - 1 இல்  

பகாடுக்கப்ெட்டிருக்கிைது) 
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• ெஙபகறொளரகள் கூறும் கருததுக்க்ள எழுதி முடிததவு்டன, அதில் பநரம்ை 

எணணஙகள் பகாண்டது எது, எதிரம்ை எணணஙகள் பகாண்டது எது எனறு பிரிதது 

எழுத பவணடும்.

• பினனர, திருமணததினால் யாருக்கு பநரம்ை கருததுக்கள் அதிகம் உள்ளன? யாருக்கு 

எதிரம்ை கருததுக்கள் உள்ளன. ஆணுக்கா? பெணணுக்கா? எனறு ெயிறறுநர பகட்டு 

கலநது்ரயா்ட பவணடும்.

• கணடிப்ொக எதிரம்ை கருததுக்கள் பெணகளுக்குதான அதிகம் இருக்கும். அ்த 

்வதது கலநது்ரயா்ட்ல ந்டதத பவணடும்.

• கருததுததாளில் பகாடுக்கப்ெட்டுள்ள கருததுக்கள் ெயிறறுநருக்கு 

கலநது்ரயாடுவதறகு எளிதாக இருக்கும்.

brašgL¤J« Éj« : 

braš - 2 

• குடும்ெம் எனைால் எனன எனெ்த புரிநது பகாள்ள ஒரு நாளின ெல்பவறு பநரஙகளில், 

பெணகள், ஆணகள் இருவராலும் பசய்யப்ெடும் முக்கியமான பவ்லக்ளப் ெறறி 

புரிநது பகாள்வது அவசியம் எனறு கூறி,அ்த  விரிவாக விளஙகிக் பகாள்வதறகான 

ெயிறசி இது எனறு பசயல்ொட்்்ட பதா்டஙகுவதறகு முன பசால்ல பவணடும்.

• ெஙபகறொளரக்ள இரு குழுக்களாகப் ெயிறறுநர பிரிக்கபவணடும்.

• ஒரு குழுவி்டம், குடும்ெததில் 1 நாள் முழு்மக்கும் (24 மணி பநரம்) ஆணகள் 

எனபனனன ெணிகள் பசய்கிைாரகள் எனறும், இனபனாரு குழுவிறகு பெணகள் 

எனபனனன ெணிகள் பசய்கிைாரகள் எனறும் எழுதச பசால்ல பவணடும்.

• கா்ல 4.00 மணி முதல் அடுதத நாள் கா்ல 4.00 மணி வ்ர பசய்யும் ெணிகள் எனறு 

ெயிறறுநர கூைபவணடும். இரணடு குழுக்களும் விடியறகா்ல, கா்ல, மதியம், 

மா்ல, இரவு எனறு பிரிதது நனைாகக் கலநது்ரயாடி எழுதபவணடும் எனறு 

ெயிறறுநர கூை பவணடும்.

• பினனர பொது அமரவில் ெகிரச பசால்லபவணடும்.  கரும்ெல்கயில் ஆணகளால் 

பசய்யப்ெடும் பவ்லகள், பெணகளால் பசய்யப்ெடும் பவ்லகள் எனறு  

அட்டவகண - 2 இல் உள்ளது பொல் ெயிறறுநர எழுதி, கலநது்ரயா்ட பவணடும்.

• பயிற்சித்்தாள – 3 இல் பகாடுக்கப்ெட்டுள்ள பகள்விக்ளக் பகட்டு கலநது்ரயா்ட 

பவணடும். பமலும் ைருத்துத்்தாள - 2 இல் பகாடுக்கப்ெட்டுள்ள கருததுக்க்ளக் கூறி 

ெயிறறுநர இநத அமர்வ முடிக்க பவணடும்.
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gÆ‰á¤ jhŸ - 1

எண்ணஙைள

நம்முகடே சமூைத்தில் 

ஆண்ைக்ளப 

பபாறுத்்தவகர

என்ப்தன் அர்த்்தம்

நம்முகடே சமூைத்தில் பபண்ைக்ளப 

பபாறுத்்தவகர என்ப்தன் அர்த்்தம்

பநரம்ை 

எணணஙகள்

ஒரு குடும்ெம், திருமண 

ச்டஙகுகள், விருநதுகள்,  

துணிகள்

ஒரு குடும்ெம், திருமண ச்டஙகுகள், 

விருநதுகள், துணிகள்

எதிரம்ை

எணணஙகள்

• வரதட்ச்ண

• கூடுதலான குடும்ெப் 

பொறுப்புகள் 

மறறும் அவற்ை 

எதிரபகாள்வதில்  

சிரமம்

• கல்வி்யப் ொதியில் 

விட்டு விடுதல்

• பநசிததவரக்ளயும் இளம் வயது 

நணெரக்ளயும் விட்டு பதரியாத 

இ்டததிறகுச பசல்வது. 

• கல்வி்ய ொதியில் ்கவிடுதல்

• வறு்மயான பொருளாதார சூழல் 

மறறும் வாழ்வாதாரம் இன்ம 

ஆகிய்வ ஏறெ்டலாம்.

• குழந்தக்ளயும் குடும்ெத்தயும் 

கவனிததுக் பகாள்வதில் சிரமம் 

• பெணணுக்கும் அவள் 

குழந்தகளுக்கும் உள்ள சததுணவுக் 

கு்ைொடு.

• வரதட்ச்ண உட்ெ்ட வளரிளம் 

ெருவப் பெணகள்  எதிர பகாள்ளும் 

வனமு்ைகள்.

• கணவரி்டமிருநது எச.ஐ.வி. பதாறறு 

பநா்யப் பெறறு, அதறகாகப் ெழி 

சுமததப்ெடும் நி்ல.

• பமாசமான ஆபராக்கிய நி்ல – மிக 

இளவயது கரப்ெம் அல்லது அடிக்கடி 

கரப்ெம், புகுநத வீட்டிலிருநது 

பவளிபயறைப்ெட்்டால், பிைநத 

வீட்டில் புகலி்டம் கி்்டக்காத நி்ல.

• ொலியல் சுரண்டல் / துனபுறுததல் 

அல்லது எளிதில் வனமு்ைக்கு 

ஆளாகும் ெலவீனமான நி்ல. தனது 

உ்டல் மறறும் மகப்பெறு சுகாதாரததின 

மீது கட்டுப்ொடு இல்லாத நி்ல.
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பநரம்
ஆணகளால் பசய்யப்ெடும் 

பவ்லகள்

பெணகளால் பசய்யப்ெடும் 

பவ்லகள்

விடியற கா்ல

உைக்கம், பசய்திததாள் 

வாசிததல், பதநீர அருநதுதல், 

பவ்லக்குச பசல்ல 

ஆயததமாதல்

ச்மததல், கணவ்ரயும் 

குழந்தக்ளயும் பவ்லக்கும், 

ெள்ளிக்கும் பசல்ல தயார பசய்தல்

கா்ல

பவ்லக்பகா 

வாழ்வாதாரததிறபகா 

பசல்லுதல்

்கக்குழந்தக்ள, குழந்தக்ள, 

குடும்ெததிலுள்ள வயதானவரக்ள 

ொரததுக் பகாள்ளுதல், வீட்்்டச 

சுததப்ெடுததுதல், பவ்லக்குச 

பசல்லுதல்

மதியம்
உைஙகுதல் அல்லது 

பவ்லயில் இருததல்

பவ்லயில் இருததல், 

குழந்தகளுக்குப் ொ்டம் 

பசால்லிக் பகாடுததல், துணிகள் 

து்வததல் அல்லது வீட்்்டச 

சுததப்ெடுததுதல்

மா்ல / இரவு

நணெரகளு்டபனா, 

அண்்ட வீட்்டாரு்டபனா 

உ்ரயாடுதல், பதநீர 

அல்லது மது அருநதுதல், 

பதா்லக்காட்சி ொரததல்

ச்மததல், ெடுக்்க விரிததல் 

அல்லது மறுநா்ளக்கு தயார 

பசய்தல்
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• பபண்ைள, ஆண்ைள இருவரும் நாளய்தாறும் பசயயும் யவகலைளில் ஏ்தாவது 
யவறுபாடுைள இருக்கின்ற்தா? அவ்வாறு இருபபின்,  முக்கிேமான  யவறுபாடுைள 
என்ன?

• எல்லா தினசரி யவகலைக்ளயும், ைணவன், மகனவி இருவராலும் பசயே முடியுமா?

• ஒரு திருமண வாழக்கையில் இருவரின் சமமான பஙைளிபபினால் ஏற்படும் நன்கமைள 
என்ன?

• நீஙைள ஏற்ைனயவ இருக்கும் விதிமுகறைக்ள உகடத்து, உஙைள வாழக்கைத் 
துகணக்கு வீட்டு யவகலைளில் உ்தவி பசயே முடியுமா? நீஙைள இந்த யவகலைக்ளயும், 
பபாறுபபுைக்ளயும் ஏற்றுக்பைாள்ளத் ்தோராை இருபப்தாை நிகனக்கிறீர்ை்ளா? 

• திருமண வாழக்கையில் ஆணும், பபண்ணும் ஏற்றுக்பைாளளும் பாத்திர வகரேகறைள 
மாறயவண்டும் என்று நிகனக்கிறீர்ை்ளா? ஏன்? எவ்வாறு?
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Mnuh¡»akhd kz thœÉš thœ¡if¤ JizfË‹ g§»idí«,  

bghW¥òfisí« bjÇªJ bfhŸSjš

 ெஙபகறொளரகளி்டம், திருமணத்தப் ெறறி ெயத்த ஏறெடுததுவது நமது 

பநாக்கம் அல்ல  எனறும், மாைாக திருமணததிறகு அவரக்ளத தயாரெடுததுவபத 

பநாக்கம் எனறும் பதளிவுெடுதத பவணடும்.

 திருமணததினால் ஏறெ்டக்கூடிய வி்ளவுக்ளப் ெறறி அவரகள் நனகு பதரிநது 

பகாண்டால்தான, தகவல்கள் கி்்டக்கப்பெறறு பதளிவான முடிவுகள் எடுக்க முடியும். 

 இநதப் ெயிறசியானது அவரகளுக்கு காரண காரியஙக்ள விளக்கும் திை்ன  

அளிக்கும். பமலும், பெறபைார, அவரக்ள  இளம் வயதில் திருமணம் பசய்து பகாள்ள 

நிரெநதிக்கும் பொது அவரகளு்டனும் பிை குடும்ெ உறுப்பினரகளு்டனும் தன தரப்பு 

நியாயஙக்ள எடுததுச பசால்லி உ்டனொடு காணெதறகு பத்வயான  பெசசுத 

திை்னயும் அளிக்கும்   எனக் கூை பவணடும்.   

 நம் சமூகததில் ஒரு பெண ெருவபமய்தியவு்டன அவள்  திருமணததிறகு தயாராகி 

விட்்டாள் எனறு நி்னக்கிைாரகள். இபதபொல் ஓர ஆண பவ்ல ொரக்க ஆரம்பிதது 

விட்்டால் அவன திருமணததிறகுத தயார எனறு நி்னக்கிைாரகள். திருமணம் எனெது   

இருவர இ்ணநது  ஒபர கூ்ரயினகீழ்  வாழ்வது. இது வி்ளயாட்்டான விஷயமல்ல.   

சிறு வயதில் இருவரும்  பவவபவறு வீடுகளில் வளரக்கப்ெட்்டதால்  அவரகளு்்டய 

ரச்னகளும் அனைா்டப் ெழக்க  வழக்கஙகளும் பவறு பவைாக  இருக்கலாம்.  இதில்  

யாருக்கு அதிகாரம் அதிகம்  இருக்கிைபதா அவரகள் தஙகளு்்டய ெழக்கம்தான  சரி  

எனறு இனபனாருவர  மீது திணிக்கப் ொரக்கலாம்.

 நம் சமூக  அ்மப்பில் பெணகள் பெரும்ொலும் திருமணம்  முடிதது கணவன  

விட்டிறகு பசல்கிைாரகள். கணவன  குடும்ெததாரு்டன வசிததாலும் , தனியாக இருநதாலும்  

இநதிய சமூக  அ்மப்பு ஆண ்மய சமூக அ்மப்ொகபவ பெரும்ொலும் உள்ளது.

இருவரும் அவரகளுக்கான ஒரு குடும்ெத்த வடிவ்மக்கக்கூடிய விஷயஙகளில் 

ெல்பவறு விஷயஙகளில் 

 ஒததுப்பொனால்தான அநதக் குடும்ெமும் அவரகள் வளரக்கும் குழந்தகளும் 

நல்ல மதிப்பீடுகபளாடு வளரமுடியும். திருமணம் எனைால் ஆண பெண இருவரும் 

பசரநது ஒரு குடும்ெத்த கட்்ட்மப்ெது. 
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 ஒரு நூறு வரு்டஙகளுக்கு முனனர இருநத குடும்ெ அ்மப்பில் ஆணுக்கு எனறு 

சில பொறுப்புகளும் பெணணுக்கு எனறு சில பொறுப்புகளும் இருநதன.  ஆனால் 

இன்ைக்கு குழந்த  பெறுவது, தாய்ப்ொல் தருவது தவிர ஆண பசய்யக்கூடிய எல்லா 

பவ்லக்ளயும் பெண பசய்ய முடியும் , பசய்யலாம் எனை  விஷயஙகள் நிரூபிக்கப்ெட்டு 

விட்்டது . வீட்டில் மட்டுபம உழனறு   பகாணடிருநத பெண, பவளிபவ்லக்குப்  பொய் 

பவளியுலகத்த  சநதிக்க தயாராகிவிட்்டாள் எனைால் பவளியுலகததில் புழஙகிக்  

பகாணடிருநத ஆண வீடு சாரநத விஷயஙகளில் தன்ன  தயாரெடுததிக் பகாள்ள 

பவணடும் அல்லவா? அப்ெடி தயார ெடுததிக் பகாள்ளாத பொது  இதனால் குடும்ெததில்  

நி்ைய சசசரவுகள் வரும்.

 ஆண பெண இருவரும் சமம் எனெது பவறும்  சட்்டததால்  பசால்லப்ெடுவது  

மட்டுமல்ல. குடும்ெஙகளில் உண்மயாகபவ  ஆணுக்கும்  பெணணுக்கும் சரிசமமாக 

ஒருவர பமல் மறைவருக்கு மரியா்த, ெரஸெர நம்பிக்்க, அனபும் இருநதால்தான 

திருமண உைவு நி்லக்கும்.  

 திருமணமான இருவருக்கும் ெல்பவறு விஷயஙகளில் இருவரும் சமம் எனை 

உணரவு இருக்க பவணடும். 

• குடும்ெததின பொருளாதார விஷயஙகள் ெறறி பசரநது பெசுவது.

• உ்டல்நலப் ெராமரிப்பு மறறும் சததுணவுக்கான சம வாய்ப்பு.

• கரப்ெதத்்ட வழிக்ளப் பினெறறுவது, குழந்தகள் பெறறுக்பகாள்வது, வீட்டுச 

பசலவுகள் பொனைவற்ைப் ெறறி சமமாக முடிபவடுப்ெது.

• குடும்ெ வனமு்ை, ொலியல் ரீதியாக பமாசமாக ந்டததுதல் என அ்னதது வ்கயான 

வனமு்ைகளிலிருநதும் சமமான ொதுகாப்பு.

• வீட்டு பவ்லகளிலும், பொறுப்புகளிலும் சம ெஙகு.

• திைனக்ள வளரததுக் பகாள்வதில் சம வாய்ப்பு.

• வீட்டு பவ்லகள் உட்ெட்்ட அ்னதது பவ்லக்ளயும் ெகிரவது. 

fU¤J¤ jhŸ - 2

 பெண எனைால் இப்ெடி இருக்க பவணடும் எனகிை சமூகப் ொலின வ்ரய்ைப்ெடி 

ஆணகளும் பெணகளும் வளரக்கப்ெட்டிருப்ெதால் வீட்டு பவ்ல எனெது ஆணகளுக்கு 

இனனும் ஒரு கடினமான விஷயமாகபவ ெடுகிைது.  
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 திருமணததிறகுப் பின ஆணும், பெணணும் குறிப்பிட்்ட சில ொததிரஙக்ளயும், 

பொறுப்புக்ளயும்  ஏறறுக்பகாள்ள பவணடும் எனறு சமூகம் எதிரொரக்கினைது. 

நாமும் பதா்டரநது அ்தததான பசய்கினபைாம். கவனமாக ஆராய்நதால் குடும்ெததின /  

வீட்டின எல்லா பவ்லக்ளயும் ஆண, பெண இருவராலும் பசய்ய முடியும்.(குழந்தத 

பெறறுக்பகாள்வ்தத தவிர – அது பெணகளால்தான பசய்ய முடியும்).

பபாதுவாை பபண்ைள மூன்று வகைோன யவகலைக்ளச் பசயகின்றனர் :

மறு உற்பத்தி - (குடும்ெத்த, குழந்தக்ளப் ெராமரிததல், குடும்ெததுக்குள் 

ஆபராக்கியத்தப் ெராமரிததல்)

உற்பத்தி  - (வீட்டின பவளிபய சம்ொதிததல், அல்லது குடும்ெ வியாொரம் / பதாழிலில்  

பவ்லொரததல்)

ஓயவு மற்றும் சமூைம் - (விருநதாளிக்ளக் கவனிததல், பகாண்டாட்்டஙகள் / இப்பொது 

ெஞ்சாயததுகளில்)

 ஆணகள் இரணடு வ்கயான பவ்லக்ளததான பசய்கினைனர. (சம்ொதிததல்) 

மறறும் சமூகம் (வீட்்்டவிட்டு பவளிபய சமூகதது்டன உ்ரயாடுதல்). ஆனால், 

பெணகளுக்கு மூனறு ம்டஙகு பவ்ல உள்ளது.

 பெணகள் தறபொது பொருளாதாரப் பொறுப்்ெ  ஏறறுக் பகாண்ட பொதிலும்  

ஆணகள் வீட்டு பவ்லயில் இனனும் ெஙபகறகவில்்ல. ஆணகளும் குழந்தக்ள 

வளரப்ெதில்  ெஙபகறக பவணடும். (்கக்குழந்தக்ளப் ொரததுக்பகாள்ளுதல், 

துணிக்ள மாறறுதல், ெள்ளிச சீரு்்டக்ள மாறறுதல், வீட்டுப்ொ்டம் கறபிததல், 

உ்டல்நி்ல சரியில்லாத குழந்தக்ளக் கவனிததுக் பகாள்ளுதல், அவரகள்  

உணரவுக்ள வழிந்டததுெவரகளாக இருததல், அவரகளு்்டய பொழுதுபொக்குச 

பசயல்ொடுகள், ஈடுொடுகள் ெறறி பெசுதல் முதலியன).

 பவ்லக்ளப் ெகிரவது கணவன ம்னவிக்கி்்டபய பநருக்கத்த ஏறெடுததும். 

அதுபவ உண்மயான ெநதம். பெறபைார இருவரும் குழந்த வளரப்புப் பொறுப்புக்ள 

சமமாக ஏறகும் குடும்ெததிலிருநது வரும் பிள்்ளகள் மிகவும் தனனம்பிக்்கயு்டன,  

அ்னவரி்டமும் கலநது்ரயாடி ெலதரப்ெட்்ட இ்டரக்ள ்கயாளும் திை்ம 

உ்்டயவரகளாக இருக்கிைாரகள் என ெல்பவறு ஆய்வுகள் பதரிவிக்கினைன. 

 எனபவ, உஙகளு்்டய முந்தய த்லமு்ை திருமணத்தப் ெறறி 

்வததிருக்கக்கூடிய  வ்ரய்ைக்ளப் ெறறி சிநதிக்க ஆரம்பியுஙகள். ஆணும் 

பெணணும்  சமம்  எனை நி்லப்ொட்டில் இருநது பசயல்ெ்ட ஆரம்பியுஙகள் .
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f‰wÈ‹ neh¡f« :

• இநத அமரவின இறுதியில் வளரிளம் ெருவ ஆணகள், குடும்ெததில் ந்்டபெறும் 

வனமு்ைச சூழல்க்ள எதிரக்கும் துணி்வப் பெறறிருப்ொரகள். பமலும் ொலினம், 

அதிகாரம், மறறும் வனமு்ைக்கும் இ்்டபய உள்ள பதா்டர்ெ இனம்கணடு 

பகாள்வாரகள்.

• குடும்ெ வனமு்ை தடுப்புச சட்்டம் – 2005ன முக்கியமான அமசஙக்ளயும் 

அ்்டயாளம் கணடுபகாள்வாரகள்.

neu« : 45 நிமி்டஙகள்

njitahd bghU£fŸ : வணண அட்்்ட, மாரக்கர பெனா, மாதிரிச சம்ெவ பிரதிகள் 

brašgL¤J« Éj« : 

• பயிற்றுநர், பயிற்சித்்தாள - 1 இல் உள்ள குழந்தத திருமணததில் வனமு்ை்யக் 

்கயாளுதல் எனை த்லப்பில் உள்ள மாதிரி சம்ெவத்த பிரதிகள் எடுததுப் 

ெஙபகறொளரகளுக்கு ெடிக்கக் பகாடுக்க பவணடும்.

• அ்னததுப் ெஙபகறொளரகளும் ெடிததபின பயிற்சித்்தாள - 1 இல் பகாடுக்கப்ெட்டுள்ள 

க்த்ய ெயிறறுநர, நிறுததி நிதானமாக ெஙபகறொளரகளுக்குப் புரியுமாறு பொது 

அமரவில் வாசிக்க பவணடும்.

• ெஙபகறொளரகள் அ்னவரி்டமும் வாசிதத க்த புரிநததா எனறு பகட்டு 

ெயிறறுநர, க்தயின கீழ் உள்ள பகள்விக்ளக் பகட்டு கலநது்ரயா்ட பவணடும். 

ெஙபகறொளரகளுக்கு தனிப்ெட்்ட கருததுக்கள் ஏபதனும் இருநதால் அவற்ையும் 

கூைச பசால்லி கலநது்ரயா்ட பவணடும்.

• பினனர பயிற்றுநருக்ைான குறிபபு - 1 இல் பகட்கப்ெட்டுள்ள பகள்விக்ளக் பகட்டு 

கலநது்ரயா்ட பவணடும்.

• ெயிறறுநர கலநது்ரயா்டலுக்குத பத்வயான கருததுக்க்ள  கருததுத தாளில் இருநது 

ெடிதது பதரிநதுபகாணடு விளக்கிக்கூறி கலநது்ரயா்ட பவணடும்.

mk®î
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 25 வயதான நீனா தனது கணவர மறறும் மாமியாரு்டன  வசிதது வருகிைார. ஐநது 

ஆணடுகளுக்கு முனபுதான அவருக்கு  திருமணம்  ந்டநதது.திருமணததிறகுப் பினனர 

முழு வீட்டு பவ்லக்ளயும்  தான மட்டுபம தனியாளாக  கவனிதது வருகிைார. அவரது 

கணவர பிரசாத தனது தந்தயு்டன ஒரு க்்ட ந்டததி வருகிைார.நீனாவின மாமியார 

வீட்டிபலபயதான இருப்ொர. பிரசாத ஆரம்ெததில் இருநபத நீனா்வ மதிக்கபவா 

அக்க்ை காட்்டபவா இல்்ல.

 சமீெததில், பிரசாத தனது நிதானத்த அடிக்கடி இழநது, சினனச சினன 

விஷயஙகளுக்பகல்லாம் பகாெமாகி விடுகிைார.  உதாரணமாக நீனா ெரிமாறும் உணவு 

பொதுமான அளவு சூ்டாக இல்லாவிட்்டால் அல்லது  அவள் துணிக்ளச சரியாகச 

சல்வ பசய்யாவிட்்டால் அல்லது  ெக்கதது வீட்்டாபராடு பெசுவ்தப் ொரததால், 

இதுபொனை அறெ காரணஙகளுக்காக   நீனா்வ அடிக்க ஆரம்பிதது விடுகிைார. நீனா 

அவரு்டன உ்டனெ்டவில்்ல எனைாபலா அல்லது  சில விஷயஙக்ள  நியாயப்ெடுதத 

முயனைாபலா, அவர இனனும் அதிகமான வனமு்ையில் ஈடுெடுவார.

 நீனா மீதான பிரசாததின வனமு்ை அணுகுமு்ை, அவரகளின மூனறு வயது 

மகனான ராகவ மீதும் எதிரம்ையான தாக்கத்த உருவாக்குகிைது. இப்பொபதல்லாம் 

அவன அ்மதியாகவும், தனக்குள்பளபய ஒடுஙகிப்பொய், மிகவும் கூசச சுொவதது்டனும் 

இருக்க ஆரம்பிதது விட்்டான. அவனுக்கும் சிலபகட்்ட கனவுகள் வருகினைன.அதனால், 

மறை குழந்தகள் மறறும் குடும்ெ உறுப்பினரகளி்டமும் பகாெதது்டன  ஆக்பராஷமாக 

இருக்கிைான.

 பிரசாததின வனமு்ைச பசயல்கள் அடிக்கடி நிகழ்கினைன. நீனாவுக்கு தன்னயும் 

தன குழந்த்யயும் எவவாறு ொதுகாததுக் பகாள்வது எனறு பதரியவில்்ல. 

வனமு்ை்யப் ெறறி தனது மாமியார அறிநதிருப்ெதாக அவள் உணரகிைாள், ஆனாலும் 

அவரகள்  தஙகள் மக்ன கணமூடிததனமாக ஆதரிக்கினைனர.  இநத பிரசசி்னக்ள 

பெறபைாரு்டனும் ெகிரநது பகாள்ள நீனா தயஙகுகிைாள். நீனா தன பொறுப்புக்ள 

முடிதததும், அவள் கஷ்டஙக்ள அறியாமல், அவரகள் நிம்மதியாக வாழ்கிைாரகள். சில 

பநரஙகளில், நீனா தனது வருததத்த தனனு்டன ெரிவாக உள்ள தன ெக்கதது வீட்டு 

சீமாவு்டன ெகிரநது பகாள்வதில் ஆறுதல் காணகிைாள்.
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bghJ mk®Éš Éthâ¡f¥gl nt©oa nfŸÉfŸ :

1. தனது நி்ல்ம்ய பமம்ெடுதத நீனா எனன பசய்ய முடியும்? ஏன?

2. நீனா,  தனது கணவர மறறும் மாமியார மீது கடு்மயான ந்டவடிக்்க எடுப்ெ்த எது 

தடுக்கிைது?

3. நீனாவின நி்ல்மக்கு யார பொறுப்பு?

4. நீனா மீதான பிரசாததின வனமு்ை அணுகுமு்ை, அவரகளின சிறிய மகனான ராகவ 

மீது ஏன எதிரம்ையான தாக்கத்த ஏறெடுததியது?

5. நீனாவுக்கு எதிரான வனமு்ை்ய நியாயமானது எனறு நி்னக்கிறீரகளா? குடும்ெ 

வனமு்ை்ய நியாயப்ெடுததும் எநத சூழ்நி்லயும் இருக்க முடியுமா? காரணஙக்ளக் 

கூறுஙகள்.

6. நீனாவின மாமியாரும் தஙகள் வீட்டில் ந்டக்கும் வனமு்ைக்ள ம்ைமுகமாக 

ஆதரிக்கிைாரகளா? உஙகள் அருகிலுள்ள அல்லது உஙகள் பசாநத குடும்ெததில் இபத 

பொனை நிகழ்வுக்ளப் ெறறி உஙகளுக்குத பதரியுமா?

7. நீனாவுக்கும் அவரது பெறபைாருக்கும் எனன ஆபலாச்ன வழஙக விரும்புகிறீரகள்?

gÆ‰WeU¡fhd F¿¥ò - 1

• பிரசாத ஏன வீட்டில் வனமு்ை்யக் ்கயாண்டான? நீனாவுக்கு எதிராக அவன 

வனமு்ை்யப் ெயனெடுதத எததகு சூழல் அனுமதிததது?

• வீட்டில் நிகழ்நத குடும்ெ வனமு்ை்ய பநரில் ொரதத ஏழு வயது மகன ராகவ - யி்டம் 

ஏறெட்்ட ொதிப்பு எனன?

• குடும்ெ வனமு்ை்ய நியாயப்ெடுததும் வாதஙகள் எ்வ? நீனாவி்டம் பிரசாத 

நிகழ்ததிய அநத முரட்டுததனமான அணுகுமு்ை்ய நியாயப்ெடுதத இயலுமா?

• தனிநெரகள், குறிப்ொக ஆணகள், வனமு்ை்யக் கு்ைக்க எனன பசய்யலாம்?

• பெணகளுக்கு எதிரான குடும்ெ வனமு்ை்யக் ்கயாள உதவும் சட்்டஙகள் எ்வ?
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குடும்ப  வன்முகற என்றால் என்ன?

 ொலியல் வனமு்ையின எநதபவாரு பசயலும், பெணகளுக்கு உ்டல், ொலியல், 

அல்லது உளவியல் ரீதியான தீஙகு வி்ளவிக்கும் அல்லது ொதிப்்ெ ஏறெடுததக்கூடும்.  

பொது  அல்லது தனிப்ெட்்ட வாழ்க்்கயில் இதுபொனை பசயல்களின அசசுறுததல்கள், 

வறபுறுததல் அல்லது சுதநதிரத்த தனனிச்சயாக ெறிததல் நிகழ்நதாலும் அதுவும்  

குடும்ெ வனமு்ையின கீழ் அ்டஙகும்.

 குடும்ெ வனமு்ை எனெது உ்டல் ரீதியாக, ொலியல் ரீதியாக, உளவியல் ரீதியாக 

(அ) பொருளாதார ரீதியாக குடும்ெததிறகுள்பள (அ) பநருக்கமான உைவுகளுக்குள் 

நிகழ்ததப்ெடும் அதது மீைல் ஆகும். அது கீழக்ைாண்பனவற்கற உள்ளடக்கியுள்ளது.

• உணரவு ரீதியாக காயப்ெடுததுல் (எ.கா) அவமானப்ெடுததுதல், பகலிபசய்தல், 

வாரத்தகளால் காயப்ெடுததுதல், தனி்மப்ெடுததுதல் (அ) ஒருவரது சுதநதிரமான 

நகருத்லக் கட்டுப்ெடுததுதல் (வீட்டிறகுள்பளபய அ்்டதது ்வததல், 

பவளியுலபகாடு பதா்டரபு பகாள்ள வி்டாமல் தடுததல்).

• உ்டல் ரீதியான வனமு்ை.

• பகவலமான ொலியல் ந்டத்த.

• பொருளாதார இழப்பு,பசலவுகளுக்கு ெணம் வழஙக மறுப்ெது. 

• வரதட்ச்ண பதா்டரொன துனபுறுததல் அ்னத்தயும்  உள்ள்டக்கியது. 

• திருமண ெநதததில் ொலியல் ெலாதகாரம். 

 பகாடு்மப்ெடுததுெவரகள் அ்னதது சமூகத தட்டுகளிலும் இருநது வருகிைாரகள். 

அவரகள் ஆணகளாகவும் இருக்கலாம், பெணகளாகவும் இருக்கலாம். ஆனால் 

பெரும்ொலும் ஆணகள்தான பெணகள் பமல் வனமு்ை நிகழ்ததுகிைாரகள். குடும்ெ 

வனமு்ை்ய எவவ்கயிலும் நியாயப்ெடுதத முடியாது.

 குடும்ெ வனமு்ைக்கான காரணஙகளாக  மன உ்ளசசல், மனநலம் குனறியிருததல், 

மது (அ) பொ்த மருநது ஆகிய்வ தான எனப்  ெரவலாக நம்ெப்ெடுவது அெததமானது. 
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இ்வ காரணிகளாக இருநதாலும், குடும்ெவனமு்ைக்கான காரணம் ஆணகள்  பதரிநபத 

பசய்யும் வனமு்ைதான. வனமு்ைக்கு ஆளாக்கப்ெடும் அப்ொவிப் பெண எநத 

வ்கயிலும் இதறகுக் காரணம் எனறு ஏறறுக்பகாள்ள இயலாது. ொதிக்கப்ெடும் பெண 

அதறகுப் பொறுப்பெறக இயலாது. தனது இ்ண்ய  வனமு்ைக்கு உட்ெடுததுெவரகள் 

அவரகள் மீது ெழி்யப் பொட்டு தமது ந்டவடிக்்க்ய நியாயப்ெடுததுகினைனர. இது  

ஒரு பமாசமான விஷயமாகும்.

 தம் மீது நிகழ்ததப்ெடும் வனமு்ைக்குத தாபம காரணம் எனப் பெணகபள 

நி்னக்கினைனர. ஆனால் அநத உணரவு தவைானது. அவரகள் மீது நிகழ்ததப்ெடும் 

வனமு்ைக்கு அவரகள் எநதத தவறும் பசய்யவில்்ல, அவரகள் அொண்டமாகப் ெழி 

சுமக்கிைாரகள் எனப் புரிய ்வக்க பவணடும்.

 தனிமனித அளவில், ஒரு ஆண  தனது இள்மப் ெருவததில் வனமு்ை்யப் 

ொரததிருக்கலாம் அல்லது வனமு்ைக்கு இலக்காகியிருக்கலாம் (அ) தமது 

குடும்ெததுக்குள்பளபய குடும்ெ வனமு்ை்யப் ொரததிருக்கலாம். இததகு சமூகச  

சூழல் ஒருவரது சுய பிம்ெத்த ொதிக்கிைது. தம்்மச சுறறி வனமு்ை நிகழ்வுக்ள 

அடிக்கடி ொரப்ெதால் அவரகள் வனமு்ைபயாடு இயஙக ,  சமூகம்   அஙகிகரிக்கிைது என 

அவரகள் நி்னக்கலாம். 

 வீட்டிபல தினமும் வனமு்ை்யப் ொரதபத வளரும் குழந்தகள் உணரவு 

மறறும் ந்டத்த பிைழ்சசி்ய பவளிக்காட்்டலாம். இது அதீத தனி்ம, கு்ைவான 

சுயமரியா்த, பகட்்ட கனவுகள், சக வயதினபராடு முரட்டுததனமாக ந்டநது பகாள்ளுதல் 

மறறும் குடும்ெததினரி்டம் மரியா்தக் கு்ைவாக ந்டநது பகாள்ளுதல் பொனை 

ந்டவடிக்்ககளில் பவளிப்ெடும்.

 தமது பெறபைார குடும்ெ வனமு்ையில் ஈடுெடுவ்தப் ொரதபத வளரும் 

குழந்தகள், ம்னவி்ய மனுசியாக மதிதத தகப்ெனாரகளது ந்டத்த்யப் ொரதது 

வளரநதவரக்ளக் காட்டிலும் அதிக அளவில் தஙகளது ம்னவியி்டம் வனமு்ையாக 

ந்டநது பகாள்ளும் சாததியக்கூறுகள் அதிகம். வனமு்ைபயாடு வாழ்க்்க்ய நகரததும் 

பெறபைாரகளின குழந்தகள் பினனாளில் ம்னவி்ய அடிப்ெவரகளாக வளரவதறகு 

வாய்ப்புகள் அதிகம்.  வளரிளம் ெருவததில் யாபரல்லாம் வீட்டில் வனமு்ை்யப் ொரதது 

வளரநதாரகபளா அவரகள் ஆழ்மனதில் ஏறெடும் ொதிப்ொல், அவரகளால் பநரம்ையன 

வழிகளில் சமூகதபதாடு பதா்டரபு பகாள்ள இயலாது.

 ஆனால், சமூகம் தவறுக்ளத தட்டிக்பகட்கும் உரி்ம்ய ஆணகளுக்குத 

தாராளமாகத தருவதால், தம்்மச சுறறி ந்்டபெறும் வனமு்ைக்கு எதிராக வி்ரவான 

மறறும் உறுதியான ந்டவடிக்்க்ய  அவரகளால் எடுக்க முடியும்.
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 குடும்ெ வனமு்ை்ய முடிவுக்குக் பகாணடு வர ஆணக்ளயும் சிறுவரக்ளயும் 

முக்கியமான பிரதிநிதிகளாக ஏன ெயனெடுதத பவணடும் எனெதறகான காரணஙகள் கீபழ 

தரப்ெட்டுள்ளன.

ஆண்ைள அக்ைகற உள்ளவர்ைள :  ஆணகளுள் ,பெரும்ொலாபனார மரியா்தயானவரகள். 

அவரகள் சமூகததில் உள்ள சிறுமியர மறறும் பெணகளது வாழ்க்்க ெறறிய அக்க்ை 

உள்ளவரகள், பெணகளுக்கு ொதுகாப்ொன இ்டஙக்ள உறுதி பசய்வதில் அவரகளது 

ெஙகு மகததானது.

ஆண்ை்ளால் வன்முகறகே நிறுத்்த முடியும் : குடும்ெ வனமு்ைக்கு முடிவு 

வரபவணடுபமனைால், வனமு்ையில் ஈடுெடும் ஆணகளுக்கு பவறு விதமான பதரிவுகள்  

பசய்ய ெயிறசி அளிக்கப்ெ்ட பவணடும். எப்பொழுபதல்லாம் வனமு்ைக்கு எதிரான 

பெணணின குரலுக்கு ஓர ஆணின குரல் வலுச பசரக்கிைபதா அப்பொது உலகபம நமக்கு 

ஓர ொதுகாப்ொன இ்டமாக மாறுகிைது.

ஆண்ைள, ஆண்ைள யபச்சுக்குக் ைட்டுபபடுகிறார்ைள : ஆணகள், ஆணகள் பெசுவ்தபய 

காது பகாடுதது பகட்ொரகள். எனபவ நி� வாழ்க்்கயில் ஆளு்மயான ஆணகள் 

பெணக்ள மதிப்ொரகள்  எனெது  ஆணகளுக்கு கறபிக்கப்ெ்ட பவணடும்.

குடும்ப வன்முகற என்பது பபண்ைள ஏற்படுத்திே   பிரச்சகன அல்ல : குடும்ெ வனமு்ை 

ஒவபவாருவ்ரயும் ொதிக்கிைது. ொலின அனுகுமு்ை மறறும் ந்டத்தகளால் அது 

உருவாகிைது. வனமு்ை்ய நிறுதத கலாசசார விதிக்ள ஆணும் பெணணும் இ்ணநது 

புரட்டிப் பொ்ட பவணடும். குடும்ெ வனமு்ைக்குக் காரணமானவரக்ள  பொறுப்பெறகச 

பசய்ய பவணடும்.

வன்முகறக்கு இலக்ைாகி பிகழத்்தவர்ைக்ள ஆண்ைய்ள அறிவார்ைள :

 வனமு்ைக்கு இலக்காகி துயரக் க்டலில் மூழ்கியிருக்கும் பெணகளின நணெரகள், 

அண்்ட வீட்்டார, உைவினர மறறும் குடும்ெததவர வனமு்ை்ய நனைாகப் 

புரிநதிருப்ொரகள். பெரும்ொலான ஆணகளின வாழ்க்்கயில்  ஏபதா ஒரு தருணததில், 

அவரகளுக்கு பநருக்கமானவரகள் அவரி்டம் உதவி பகாரலாம். அதத்கய  தருணஙகளில் 

ஆணகள் கரு்ணபயாடும், புரிதபலாடும், அக்க்ைபயாடும் அவரகளுக்கு உதவ 

பவணடும்.

வன்முகறக்குத் ்தபபிப பிகழத்்தவர்ைய்ளாடு ஆண்ைள பணிபுரிகிறார்ைள :

 வனமு்ை்யக் ்கயாளும் குடும்ெததுக்கு ஆதரவாகத தம்்மச ஈடுெடுததிக் 

பகாள்ெவரகள் இருக்கும் சமூகததின ஒரு  அஙகமாகததான  ஆணகள்  இருக்கிைாரகள். 
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அவரகள் சமூகததில் நீதிெதி, காவல் து்ை அலுவலர, மருததுவர பொனை ெதவிகளில் 

இருநது  வனமு்ையால் அவதிப்ெடும் குடும்ெதது்டன  பவ்ல பசய்கிைாரகள்.

கீழக்ைாணும் நடவடிக்கைைளில் ஈடுபடுவ்தன்  மூலம் ஆண்ைள குடும்ப வன்முகறகே 

ஒழிக்ைலாம் :

• கணணுக்பகதிபர வனமு்ை நிகழ்நதால் அ்மதியாக ொரததுக்பகாணடிருக்காதீரகள். 

அதறபகதிராகப் பெசுஙகள்.

• உஙகளது ந்டத்த்ய முதலில் அகப் ெரிபசாத்னக்குட்ெடுததுஙகள். உஙகளு்்டய 

அனுகுமு்ையும், ந்டவடிக்்ககளும் ொலின ொரெட்சத்த ெரப்புவதறகும்  

வனமு்ை்ய நியாயப்ெடுததுவதறகும் எவவாறு உதவியுள்ளன என ஆராயுஙகள். 

நீஙகள் பெண மீது வனமு்ை்யக் கட்்டவிழ்தது விடுெவராக இருநதால் உளவியல் 

ஆபலாசக்ர  நாடித பத்வயான  ஆபலாச்ன பெறறு அ்த நிறுததுஙகள்.

• பெணகள் மீதான வனமு்ை்ய நிறுததி அவரக்ள மரியா்தயாக கணணியதது்டன  

ந்டததும் முன ஒரு முனனுதாரணமாக மாறுஙகள்.

• குழந்தகளு்டன பெசி அவரகளுக்கு ொலினம் சார ொகுொடுகள் பதா்டரொன  

புரித்ல ஏறெடுததுஙகள்.

• ொலினச சமததுவத்த சிறுவயதிலிருநபத கறபிதது வருவது  வளரிளம் ெருவததிலும்,  

ஆயுட்காலம் வ்ரயிலும் பெணக்ள  மதிக்க உதவும்.

• ஊ்டகஙகளில் பெணக்ளத தாக்குவது பொல் காட்்டப்ெடும் ெ்டஙக்ள (அ) பகலிச 

சிததிரஙக்ள எதிரதது நில்லுஙகள்.

• வனமு்ை்யத தடுப்ெது ெறறி மறை ஆணகபளாடு கலநது பெசுஙகள்.

• குடும்ெ வனமு்ையிலிருநது பவளிபய வர முயறசிக்கும் பெணகளுக்கு ஆதரவு 

காட்டுஙகள்.

• பெண நணெரகளது கவ்லகள், ெயஙகள் மறறும் ொதுகாப்பு குறிதத பெச்ச 

காதுபகாடுததுக் பகளுஙகள். தாம் வனமு்ைக்கு உள்ளாக்கப்ெடுவ்த உஙகளி்டம்  

கூறினால் அவருக்கு ஆதரவு தாருஙகள்.

• வனமு்ையறை பநரம்ையான அணுகுமு்ை்ய மக்களி்்டபய வளரக்க முயறசி 

பசய்யுஙகள்.

• குடும்ெ வனமு்ைக்கு எதிராகப் புகார பசய்யத தனி நெரகளுக்கு ஊக்கமளியுஙகள்.
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• பதரதலில் அரசியல் ெதவிகளுக்குப் பொட்டியிடுெவரகளுள், யார சமூகப்  

பொருளாதார, அரசியல் சமததுவத்தப் பெணகளுக்கு உறுதி பசய்கிைாபரா 

அவரகளுக்கு ஆதரவளியுஙகள்.

• வனமு்ை்ய முடிவுக்குக் பகாணடுவர ஆணகளுக்கு ஊக்கமளிக்கும் சட்்டஙக்ள 

ஆதரியுஙகள்.

• பெணகளுக்கு ஏறெடும் குடும்ெ வனமு்ைக்கு எதிராக ொதுகாப்ெளிக்கும் சட்்டம் 

2005 - ஐத பதரிநது பகாணடு அ்தப்ெறறி அ்னவருக்கும் பதரியப்ெடுததுஙகள். 

இசசட்்டம் குடும்ெ வனமு்ையில் இருநது பெணக்ளப் ொதுகாக்கிைது. இது ஓர 

பொதுச சட்்டம்,  இதன கீழ் யாரும் ்கது பசய்யப்ெ்ட  மாட்்டாரகள். தாய், மகள்கள், 

சபகாதரிகள், ம்னவி, பசரநது வாழும் குழந்தகள் என அ்னவரும் இச சட்்டத்தப் 

ெயனெடுததி ொதுகாப்புப் பெைலாம். குடும்ெ நிகழ்வு புகா்ர (Domestic  Incident  Report) 

கீழக்ைாணும் உறுபபினர் ோயரனும் ஒருவரிடம் அளிக்ைலாம்.

• மாவட்்ட அளவில் நியமிக்கப்ெட்டுள்ள ொதுகாப்பு அலுவலர.

• உஙகளது ெகுதியில் ெணிபுரியும் அரசு சாரா பொதுச பச்வ நிறுவனம்.

• நீதிெதி.

• வழக்கறிஞரகள்.

• காவல்து்ை அதிகாரிகள். 

• புகார அளிதத மூனறு நாட்களுக்குள் விசார்ண  பமறபகாள்ளப்ெ்ட பவணடும்.

• புகார ெதிவு பசய்யப்ெட்்ட 60 முதல் 90 நாட்களுக்குள் விசார்ண ந்டக்காவிட்்டால் 

ொதுகாப்பு அலுவலர அெராதம்  கட்்ட பநரிடும்.

• பெணகளுக்பகதிரான குடும்ெ வனமு்ை ொதுகாப்புச சட்்டம் (2005)ொதிக்கப்ெட்்ட 

பெணகளுக்கு இலவச மருததுவ சிகிச்ச, ொதுகாப்ொன தஙகுமி்டம், வனமு்ை 

நிகழ்ததும் கணவன (அ) து்ணவனி்டமிருநது ொதுகாப்பு, குழந்தக்ள  

ொதுகாப்ொக ்வததிருததல், பொருளாதார இழப்பீடு, ெராமரிப்பு மறறும் இலவச 

சட்்ட உதவி வழஙகச சாதகமான ஷரததுக்க்ள உள்ள்டக்கி உள்ளது.

• இது தவிர நீஙகள், ைட்டணமில்லா ய்தசிே உ்தவி எண் 1091 - ஐ அ்ழதது (அ) ெதிவு 

பசய்யப்ெட்்ட அரசு சாரா பொதுச பச்வ நிறுவனததி்டம் இம்மாதிரியான  புகாரக்ள 

வழஙகலாம். அல்லது இதுபொனை நிகழ்வுக்ளக் ்கயாளும் உஙகள் ெகுதியில் 

ெதிவுபசய்யப்ெட்்ட தனனாரவத பதாணடு நிறுவனததிறகு பதரிவிக்கலாம்.

(பினகுறிப்பு : குடும்ெ வனமு்ை வழக்குகளில் குறைவியல் புகாருக்கு ஐபிசியின  

பிரிவு 498 ஏ வழஙகுகிைது).
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• இநத அமரவின இறுதியில் வளரிளம் ெருவ ஆணகளும் பெணகளும், பொது இ்டததில் 

ொலியல் துனபுறுததலுக்கு ஆளாவது மனித உரி்ம மீைல் எனறு புரிநதுபகாள்வாரகள்

• வளரிளம் ெருவ ஆணகளால் ஏறெடும் ொலியல் துனபுறுததலுக்கு எனன காரணஙகள் 

எனெ்தப் ெஙபகறொளரகள் அறிநது பகாள்வாரகள்.

• பொது இ்டஙகளில் ொலியல் துனபுறுததலுக்கு எதிராக உள்ள சட்்டதிட்்டஙகள் ெறறி 
ெஙபகறொளரகள் அறிநது பகாள்வாரகள்.

neu« : 45 நிமி்டஙகள்

njitahd bghU£fŸ : சாரட் தாள்கள், மாரக்கர பெனாக்கள், ொலியல்  
துனபுறுததல்கள்  ெறறிய பிரதிகள், மாதிரிச சம்ெவஙகளின நகல்கள் 

brašgL¤J« Éj« : 

• இகணபபு – 2 இல் உள்ள பொது இ்டததில் ஏறெடும் ொலியல் துனபுறுததல் எனைால் 
எனன? எனை பசய்திக்ளப் ெயிறறுநர நகல் எடுதது, ெஙபகறொளரகளுக்குக் 
பகாடுததுப் ெடிக்கச பசால்லபவணடும்.

• ெஙபகறொளரகள் ெடிதது முடிததபினனர மூனறு குழுக்களாகப் பிரிக்கபவணடும். 
ஒவபவாரு குழுவுக்கும், பயிற்சித்்தாள – 1 இல் உள்ள ஒவபவாரு மாதிரி சம்ெவத்தயும் 
பகாடுதது, அதில் உள்ள பகள்விக்ளக் குழுவில் கலநது்ரயா்டச பசால்ல பவணடும்.

• ஒவபவாரு குழுவும் தஙகளுக்குக் பகாடுக்கப்ெட்்ட மாதிரி சம்ெவத்த பொது 
அமரவில் வாசிததபின தாஙகள் கலநது்ரயாடிய கருததுக்க்ளப் ெகிருமாறு கூை 
பவணடும்.

• மூனறு குழுக்களும் ெகிரநத பின பயிற்றுநர் குறிபபு - 1 இல் உள்ள பகள்விக்ளக் 
பகட்டு ெஙபகறொளரக்ளக் கலநது்ரயா்ட ஊக்கப்ெடுதத பவணடும்.

• இறுதியில் கருததுத தாளில் உள்ளக் கருததுக்க்ளக்  கூறி ெயிறறுநர அமர்வ முடிக்க 
பவணடும்.
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• பொது இ்டததில்  பெணகளுக்கு ஏறெடும் ொலியல் துனபுறுததல் எனைால் எனன? 

உஙகளால் உதாரணம் பகாடுக்க முடியுமா?

• அது வளரிளம் ெருவப் பெணகள் மீதும்  பிை பெணகள் மீதும் எவவாறு தாக்கத்த 

ஏறெடுததுகிைது?

• ஏன  பெணகளுக்கு எதிராக  ஆணகள் ொலியல் துனபுறுததல்கள் பசய்கினைனர?

• ொலியல் துனபுறுததல் தரும்  ஆணகளுக்கு எதிரம்ை தாக்கம் ஏதாவது 

ஏறெடுகிைதா?

• வளரிளம் ெருவ ஆணகள் பெணகளுக்கி்்டபய பெசசு ெரிமாறைததிறகான ஓர  

ஆபராக்கியமான தளம் இருப்ெது இநதத பதாநதர்வ தடுக்க உதவுமா?

• ொலியல் பதாநதரவிறபகதிராக நம் நாட்டில் உள்ள சட்்ட திட்்டஙகள் எனன? 

• பொது இ்டததில்  பெணகளுக்கு எதிராக ொலியல் துனபுறுததல் ஏறெட்்டால் நீஙகள் 

எனன ந்டவடிக்்க எடுப்பீரகள்?
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 கணமணி 16 வயது்்டயவள். அவள் அவளு்்டய பெறபைாரு்டனும், மூனறு 

சபகாதரிகளு்டனும் கிராமததில் வசிக்கிைாள். சமீெ காலமாக, அநதப் ெக்கததில் உள்ள 

வளரிளம் ெருவ ஆணகள் அவ்ள துனபுறுததல் பசய்வதால் அவளுக்கு வீட்்்ட விட்டு 

பவளிபய பசல்வது எனெது கடினமாக உள்ளது. அநத  ஆணகள் அவ்ள ‘கணமணி’ 

‘கணமணி’ எனறு கூப்பிட்டு விசில் அடிக்கினைனர. அவளு்்டய பசல்பொனில் பநரம் 

பகட்்ட பநரததில் கூப்பிடுகினைனர.  ெைக்கும் முததம் பகாடுப்ெது மாதிரியான ஆொசமான 

பசய்்கக்ளக் காணபிக்கினைனர. அவள் ெள்ளிக்குச பசல்ல பெருநதில் ஏறும்பொதும் 

வீட்டுக்குத திரும்பும்பொதும் பின பதா்டரநது வழி மறிக்கினைனர. ஆொசப் புததக 

அட்்்டக்ளத பதா்லவிலிருநது காணபிக்கினைனர.

 ஒரு நாள் கணமணியின தந்த அநத வளரிளம் ெருவ ஆணகள் ஆொசமாக 

்ச்க பசய்வ்த ொரததுவிடுகிைார. உ்டனடியாக கணமணிக்கு ஒரு ொதுகாப்ொன 

இ்டததில் திருமணம் பசய்து்வக்க முடிவு பசய்கிைார. அவசர அவசரமாக கணமணிக்கு 

அவ்ளவி்ட அதிக வயதுள்ளவரு்டன திருமணம் ந்டக்கிைது.  அவள் ெள்ளிப் ெடிப்்ெ 

நிறுததபவணடியதாயிறறு. இரணடு வரு்டததிறகு பிைகு ெல த்ட்வ கரு க்லநத பிைகு 

தாயாகிைாள். அவள் உ்டலளவில் மிகுநத ெலவீனம் அ்்டநதுவிட்்டாள். அடிக்கடி 

உ்டல்நி்ல சரியில்லாமல் பொவதறகும், ெணம் சம்ொதிக்க முடியாமல் பொனதறகும் 

கணவனால் அடிக்கப்ெட்டு துனபுறுததப்ெடுகிைாள்.

குழுக் ைலநதுகரோடலுக்ைான யைளவிைள :

1. கணமணியின தறபொ்தய நி்லக்குக் காரணம் யார? ஏன?

2. ஏன அக்கம் ெக்கததில் உள்ள வளரிளம் ெருவ ஆணகள், கணமணி்ய இப்ெடி 

துனபுறுததினாரகள்? அது அவளு்்டய தவைா? 

3. க்தயில் கணமணியின எநபதநத மனித உரி்மகள் மீைப்ெட்்டன?

4. உஙகளு்்டய சபகாதரிகள், அத்தகள் பொனை பநருஙகிய குடும்ெ உறுப்பினரகள் 

பொது இ்டததில் ஆணகளினால் இதத்கய துனபுறுதத்ல எதிரபகாணடுள்ளனரா?
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 கீதா ஒரு சினன ஃபெக்்டரியில் பவ்ல ொரதது வநதாள். அநதத  

பதாழிறபெட்்்டயில் கம்பெனிகளுக்பகனறு தனிததனியாக ொதரூம் கி்்டயாது, 

பகாஞ்சம் தள்ளிதான ொதரூம் இருநதது. ஒவபவாரு மு்ை  பவளிபய பொகும்பொதும் 

மாபன�ரி்டம் பசால்லி விட்டுததான  பொகபவணடும். 

 முனபெல்லாம் ஒருநா்ளக்கு இரணடு த்ட்வ ொதரூம் பொய்விட்டு வருவாள். 

ஒரு நாள் ஃபெக்்டரி்ய விட்டு வீட்டிறகுக் கிளம்பும்பொது கீதா க்்டசியாக கிளம்ெ 

பநரநதது.  அவளி்டததில் இருநத பொருட்க்ள  ஒழுஙகாக அடுக்கி விட்டு நிமிரநதபொது, 

பினனால் இருநத  பமபன�ர இறுக்கமாகக் கட்டி அ்ணததார.  விடுஙக சார,  விடுஙக 

சார எனறு கததியெடி அ்ணப்பிலிருநது விடுவிததுக்பகாணடு ஓடிவநதுவிட்்டாள்.  

இப்பொபதல்லாம் ொதரூம் பொக அனுமதி பகட்்டால் மாபன�ர அனுமதி பகாடுக்க 

மறுக்கிைார. 

குழுக் ைலநதுகரோடலுக்ைான யைளவிைள :

1. கீதா இநதச சம்ெவத்தப் ெறறி யாரி்டம் பொய் பெச பவணடும்?

2. ெணியி்டஙகளில் நிகழ்கினை ொலியல் வனமு்ைக்கு எதிராக ஏதும் சட்்டஙகள் 

உள்ளனவா? 

3. கீதா ொதரூம் பொகாமல் இருப்ெது சரியா ? தவைா ? 

4. பிரசசி்னகளுக்கு எப்ெடித தீரவு காணலாம் ? 

5. கீதா பவ்ல்ய விட்டுவி்ட பவணடுமா ?

khâÇ¢ r«gt« - 3

 15 வயது ராணி எப்பொதும் மிகவும் மகிழ்சசியாக இருப்ொள். ெடிப்ெது அவளுக்கு 

மிகவும் பிடிக்கும். தன வகுப்பில் ெடிப்பிலும் வி்ளயாட்டிலும் அவள்தான முதலி்டம். 

ஆனால் க்டநத ஒரு மாதமாக  யாரி்டமும் பெசாமல்  மிகவும் பசாகமாக இருக்கிைாள் ராணி. 

ெரீட்்சயிலும் மிக கு்ைநத மதிப்பெணகள்  வாஙகினாள். 
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 பகாஞ்ச நாட்களுக்கு முன, திடீபரனறு ஒருநாள் ெள்ளி முடிநது வரும் வழியில் 

ஒரு ஆள் ்சக்கிளில்  பினபுைமாக வநது அவள் பமல் பவணடுபமனபை இடிததான. 

அவள் நி்ல தடுமாறி  கீபழ  விழுநதவு்டன அவனும் தடுமாறி விழுவது பொல்  அவள் 

பமல் விழுநதான. விழும்பொது அவளி்டம் பமாசமாக ந்டநது பகாண்டான. ஒபர 

வாரததில் இரணடு மு்ை இப்ெடி பசய்கிைான.  அனறிலிருநது பவளியி்டததுக்குச 

பசனறுவருவதறபக ராணி மிகவும் ெயமாக உணரகிைாள். ெள்ளியில் எல்பலாரு்டனும் 

பசரநது வரமுடியாதெடி பநரகினை ஒவபவாரு நாளும் அவளுக்கு மிக ெயமாக இருக்கிைது. 

இ்தப்ெறறி யாரி்டம் பசால்வது எனறு பதரியவில்்ல. அப்ொவி்டம் பசானனால் 

ெடிப்்ெபய நிறுததி விடுவார. ஏறகனபவ க்டநத ஆறு மாதததில் அத்த தனனு்்டய 26 

வயது மகனுக்கு நாலு மு்ை பெண பகட்டு வநது விட்்டாள்.

குழுக் ைலநதுகரோடலுக்ைான யைளவிைள :

1. ராணி இதுெறறி யாரி்டம் பெசலாம்?

2. அநத ஆணின  இதத்கய பசய்்க, ராணியின மன்த எப்ெடி ொதிக்கும்?

3. ராணியின பிரசசி்னக்கு தீரவுதான எனன?



58

fU¤J¤ jhŸ

ghÈd« rh®ªj t‹Kiwia mf‰Wjš

 ொலியல் துனபுறுததல் எனெது, பொது இ்டததில் பெணகளி்டம் ஆணகள் 

விரும்ெததகாத ொலியல் பதானியு்டன பெசுவ்தபயா அல்லது பநருஙக  

முறெடுவ்தபயா குறிக்கிைது.  இது மிகப் பெரிய பிரசசி்னயாகும். சா்லயில் அல்லது 

பெருநது, ரயில் பொனை பொதுப் பொக்குவரததில் துனபுறுததல் ஏறெடும்பொது வளரிளம் 

ெருவப்  பெணகளுக்கும் பிை பெணகளுக்கும் இது ஒரு பெரிய அவமான உணர்வயும், 

மனதளவில் பெரும் சிததிரவ்த்யயும்  ஏறெடுததும். 

 ொலியல் துனபுறுததல், தனி மனிதரால் அல்லது குழுவால், ஒரு பெண மீபதா 

அல்லது ெல பெணகள் மீபதா ந்டததப்ெ்டலாம்.  சமுதாயததில் ஒததுக்பகாள்ளப்ெ்டாத 

வாரத்தகளாகபவா அல்லது ொலியல் அரததமுள்ள வாக்கியமாகபவா அ்வ 

இருக்கலாம். பமலும் அவரக்ளத பதா்டலாம். அல்லது இடிததுக்பகாணடு பசல்லலாம். 

பின பதா்டரலாம். அல்லது விரும்ெததகாத வாரத்தக்ளக் கூறி அபசௌகரியப்ெடுததலாம். 

பபாது இடத்தில் நிைழும் பிற பாலிேல் துன்புறுத்்தல்ைள :

• ொலியல் சாரநத வாரத்தகள்.

• உ்ட்ல பதாடுதல், பநருஙக முறெடுதல்.

• ஆொசப் ெ்டஙக்ளக் காணபிததல்.

• ொலியல் விருப்ெததுக்குச சம்மதிக்க வறபுறுததல்,  பகஞ்சல்.

• பவறு ஏதாவது விரும்ெததகாத, ொலியல் சம்ெநதப்ெட்்ட  வாரத்தக்ளப் பெசுதல் 

அல்லது வாரத்தகள் அறை உ்டல்ரீதியான ந்டத்தகளில் ஈடுெடுதல்.

• ொலியல் துனபுறுததல் எனெது ஒரு பெண கணணியதது்டன வாழ்வதறகான 

உரி்ம்ய  பநரடியாக அததுமீறுவதாகும். அது வாழ்வதறகான ஒரு பெணணின 

அடிப்ெ்்ட உரி்மக்கு எதிரானது.

குறிபபாை கீழக்ைாணும் உரிகமைக்ள மீறுகிறது :

• ஒரு பெணணின வாழ்க்்க, சுதநதிரம், சுய ொதுகாப்பிறகுரிய உரி்ம.
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• சிததிரவ்தயிலிருநது மீள உரி்ம.

• பெசசு சுதநதிரததுக்கான உரி்ம.

• உ்டல்நலம், கல்வி, பத்வயான வாழ்க்்கத தரம். 

 ஏபனனில், அவளு்்டய ந்டமாட்்டம் கட்டுப்ெடுததப்ெடுகிைது. அல்லது இளம் 

வயதிபலபய திருமணம் பசய்துபகாள்ள கட்்டாயப்ெடுததப்ெடுகிைாள்.

 இநதியாவில், மனிதாபிமானமறை இநத பசயல்களுக்கும் பெணகள் 

கணணியதது்டன வாழ்வதறகுரிய உரி்ம மீைப்ெடுவதறகும் முக்கிய காரணம் 

சமுதாயததில் பெணக்ள வி்ட ஆணகபள உயரநதவரகள் எனை ஆணாதிக்க எணணபம. 

ஆணகளின ெஙகும் பெணகளின ெஙகும் சமுதாயததில், அ்டக்குதல், அ்டஙகிப்பொதல் எனை 

பகாணததிபலபய ொரக்கப்ெடுகிைது. பெணகள் அ்டஙகிப் பொகபவணடும், ஆணகளின 

கட்டுப்ொட்டிபலபய, கணகாணிப்பிபலபய இருக்கபவணடும் எனறு நம்ெப்ெடுகினைது. 

இ்தத தவிர சில ஆணகள், பெணகள் பமல் அதிகாரம் பசலுததி, சுரணடி, எதிர 

ொலினததவரகளின பமல் தஙகளுக்குள்ள ெலத்த நிரூபிததுக்பகாள்கினைனர. பமலும் 

இதத்கய குறைஙகளுக்கு  பொதுவாக, ஒரு பெண தன்ன ஏறக மறுததுவிட்்டதால் 

ஏறெடும்  ெழிவாஙகும் உணரசசி, பவறுப்பு,  ஆததிரம் அல்லது அதிகாரததினால் 

தூண்டப்ெடும் பவறும் மகிழ்சசி முதலிய்வயும் பவறு காரணஙகளாகும்.

 பமலும் நம்மு்்டய சமுதாயம்  வளரிளம் ெருவ ஆணகளும், பெணகளும் 

ஆபராக்கியமாகப் ெழகுவ்த அனுமதிப்ெதில்்ல. இதனால், ஊ்டகமும், சினிமாவும் 

எதிரொலினததவ்ரப் ெறறி பவளிப்ெடுததும் தவைான கருததுக்க்ளபய வளரிளம் 

ெருவ ஆணகள் வளரததுக்பகாள்கினைனர. விரும்ெததகாத மு்ையில்  உ்டல் ரீதியாகவும்,  

ொலியல் ரீதியாகவும் கவனத்த ஈரப்ெ்தபய  வளரிளம் ெருவப் பெணகள் 

விரும்புகினைனர எனறு வளரிளம் ெருவ ஆணகள் அவரகளாகபவ நி்னததுக் 

பகாள்கினைனர. பமலும் வளரிளம் ெருவப் பெணகளின மறறும் பிை பெணகளின 

கணணியத்தப் ொதிக்கும் வ்கயில், அவரக்ளக் குழுக்களாகக் கூடி பகலி பசய்து 

வி்ளயாடுவதறகும்  வளரிளம் ெருவ ஆணகள் அனுமதிக்கப்ெடுகினைனர. ஆனால் 

அது வளரிளம் ெருவப் பெணகளின, பிை பெணகளின கணணியத்தப் ொதிக்கினைது. 

சிறு வயதிலிருநபத ஆபராக்கியமான பெசசும், பசயல்ொடுகளும்  ஊக்குவிக்கப்ெட்்டால் 

தவைான கருததுக்கள் நீக்கப்ெட்டு, வளரிளம் ெருவ ஆணகளும் பெணகளும் உண்மயான 

பிரசசி்னக்ளயும், தஙகள் நணெரகளின ந்டத்தக்ளயும் புரிநதுபகாள்வாரகள். 
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• அ்மதியாக இருக்க பவண்டாம். பமாசமாக ந்டததுவ்த எதிரததுப் பெச பவணடும்.

• உஙகளது பசாநத ந்டத்த்ய சுயெரிபசாத்ன பசய்து பகாள்ள பவணடும். 

உஙகளு்்டய மபனாொவமும், பசயல்ொடுகளும் ொலியல் ரீதியான எணணத்தயும் 

துனபுறுததல்க்ளயும் எவவாறு பவளிப்ெடுததுகினைன எனெ்தப் புரிநதுபகாள்ள 

முயலுஙகள். அ்த மாறறுவதறகு பவ்ல பசய்ய ஆரம்பியுஙகள்.

• ஒரு முன உதாரணமாகத திகழ்நது பெணக்ள மரியா்தயு்டன ந்டததுவதன மூலம் 

பமாசமாக ந்டததுவ்த தடுக்க பவணடும்.

• ஊ்டகததில் வரும் ஆொசப் ெ்டஙக்ள, ொலியல் துனபுறுததல் ெ்டஙக்ள எதிரக்க 

பவணடும். 

• பெணக்ள பமாசமாக ந்டததுவ்தத தடுப்ெது ெறறி மறை ஆணகளு்டன  உ்ரயா்ட 

பவணடும்.

• பொது இ்டததில் ொலியல் துனபுறுததலுக்கு எதிராகப் பொராடும் பெணகளுக்கு 

ஆதரவு பகாடுக்க பவணடும். தஙகளது ொதுகாப்பு குறிதத பெண நணெரகளின 

அசசஙகள், கவ்லகள் ஆகியவற்ை கவனமாகக் பகட்டு அவரகளுக்கு ஆதரவளிக்க 

பவணடும்.

• ொலியல் துனபுறுதத்ல முடிவிறகு பகாணடுவர ஆணகள் பொறுப்பெறெ்த 

ஊக்குவிக்கும் சட்்டஙக்ள ஆதரிக்க பவணடும்.

இநதிய தண்ட்னச சட்்டததின (IPC) 509, 294, 292, 354 ஆகிய விதிகள்  ொலியல் 

குறைஙக்ளக் ்கயாள்வதறகு உரிய்வ. ொதிக்கப்ெட்ப்டார கீழக்ைாணும் பிரிவுைளில் 

பலன் அகடேலாம்.

இநதிே ்தண்டகனச் சட்டம் – விதி 294 : ஒரு வளரிளம் ெருவப்  பெணணுக்கு அல்லது 

பவறு ஒரு பெணணுக்கு எதிராக ஒரு ஆண ஆொசமாக பசய்்ககள் காணபிததாபலா, 

வாரத்தகள் பெசினாபலா, ொடினாபலா மூனறு மாதம் சி்ை தண்ட்ன விதிக்கப்ெடும்.

இநதிே ்தண்டகனச் சட்டம் – விதி 292 : ஆொசப் ெ்டஙகள், புததகஙகள் அல்லது  

ெததிரி்கக்ள ஒரு வளரிளம் ெருவப் பெணணுக்பகா, பவறு  பெணணுக்பகா 

காணபிததால் முதல் த்ட்வ குறைம் பசய்ெவருக்கு 2 ஆணடுகள் சி்ைத தண்ட்னயு்டன 
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ரூ. 2,000/- அெராதம் விதிக்கப்ெடும். அடிக்கடி இநதக் குறைத்தச பசய்தால் 5 ஆணடுகள் 

சி்ைத தண்ட்னயும் ரூ. 5,000/- அெராதமும் விதிக்கப்ெடும்.

இநதிே ்தண்டகனச் சட்டம் - விதி 509 : ஒரு பெணணின தனி மனித சுதநதிரம் ொதிக்கும்ெடி 

அருவருப்ொன உ்டல் ்ச்ககள், எதிரம்ைப் பெசசுகள், ஏதாவது ஒரு ஆொசமான 

பொரு்ளக் காணபிததல் என வளரிளம் ெருவப்  பெணகளுக்கு அல்லது பவறு 

பெணகளுக்கு எதிராக ந்டப்ெவருக்கு ஒரு வரு்டம் சி்ைத தண்ட்னபயா, அெராதபமா 

அல்லது இரணடுபமா விதிக்கப்ெ்டலாம்.

குற்றவிேல் சட்டத்  திருத்்தச் சட்டம், 2013 - இநதிய தண்ட்னச சட்்டததில் சில சட்்டத 

திருததஙக்ளக் பகாணடு வநதுள்ளது. அதனெடி, ொலியல் துனபுறுததல் பசய்வது  354A 

விதியினெடி குறைமாகக் கருதப்ெட்டு, 3 வரு்ட சி்ைத தண்ட்னயும் சில சமயஙகளில் 

அெராதமும் விதிக்கப்ெ்டலாம். அநதத  திருததச சட்்டம் பமலும் சில புதிய விதிக்ளக் 

பகாணடுவநதுள்ளது. பெணணின ஆ்்டக்ள அவள் விருப்ெமினறி க்ளதல், பின 

பதா்டருதல், அதிகாரததில் உள்ளவர பசய்யும் ொலியல் ந்டவடிக்்ககள் பொனை்வ  

அ்னததும் குறைபம என இநத விதிகள் குறிப்பிடுகினைன.

 ெணியி்டததில் பெணகளுக்கு எதிரான ொலியல் துனபுறுததல்க்ளத  (தடுததல், 

த்்ட பசய்தல், தீரவு காணுதல்) தடுக்கும் சட்்டம் – 2013, பவ்ல பசய்யும் இ்டஙகளில் 

பெணகளுக்கு  ொதுகாப்பு அளிக்கிைது.
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ghÈaš t‹KiwÆÈUªJ  
j‰fh¤J¡ bfhŸSjš 

mk®î

8
f‰wÈ‹ neh¡f« :

• இநத அமரவின இறுதியில் ெஙபகறொளரகள் அவரகளுக்கு எதிராக நிகழ்ததப்ெடும்  
ொலியல் வனமு்ை நிகழ்வுக்ள இனம் கணடு பகாள்வாரகள்.

• வளரிளம் ெருவ ஆணகள், ொலியல் சீண்டல்களிலிருநதும், ொலியல் 
வனமு்ைகளிலிருநதும் தஙக்ள எவவாறு ொதுகாததுக்பகாள்வது எனறும், 
அவவாறு ொலியல் ரீதியாக துனபுறுததும் உைவுகள் மறறும் நணெரக்ள எப்ெடி 
எதிரக்க பவணடும் எனெது ெறறியும் கறறுக்பகாள்வாரகள்.

njitahd bghU£fŸ :  A4 தாள்கள், இளம் குழந்தக்ள ொலியல் துனபுறுததல் 

பசய்தல் - ்கப் பிரதி, பமாகன க்தயின பிரதிகள் 

neu« : 45 நிமி்டஙகள்

brašgL¤J« Éj« : 

braš - 1

ghÈaš t‹Kiwfis milahs« fhQjš 

• கறைலின பநாக்கதபதாடு இ்ணதது அமரவின த்லப்்ெப் ெறறியும் 
ெஙபகறொளரகளுக்கு பதரியப்ெடுதத பவணடும்.

• ெயிறறுநர, அமரவின த்லப்்ெக் கூறியவு்டன ெஙபகறொளரகளுக்கு இ்்டயில் 
சலசலப்புத பதானறும். இது முக்கியமான அமரவு எனறும், ெஙபகறொளரகளின 
மனதிறகுள் சஙக்டமாக இருக்கும் சில விஷயஙக்ள பவளிப்ெ்்டயாகப் பெச 
பவணடும் எனறும் பசால்ல பவணடும்.

• இப்ெடி  பெசுவது,  அவரகளுக்பகா, அவரகள் குடும்ெததில் உள்ள மறை 
குழந்தகளுக்பகா இநத ொதிப்புகளில் இருநது விடுெடுவதறகு உதவியாக இருக்கும் 
எனறு ெயிறறுநர கூறி, ெஙபகறொளரக்ள பவளிப்ெ்்டயாகப் பெச ஊக்கப்ெடுதத 
பவணடும்.
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• ஒவபவாரு ெஙபகறொளரி்டமும் ஓர பவள்்ளத தா்ளக் பகாடுதது தமது உ்டலின 
பவளிப்புை அ்மப்்ெப் ெ்டமாக பமபல காட்டியுள்ளவாறு வ்ரய பசால்லுஙகள். 

• பிைகு அவரகளது உ்டலின புைப்ெகுதி்ய காட்டும் ெ்டததில் எநத அநதரஙகப் ொகத்த  
ொரததாபலா பதாட்்டாபலா அவரகளுக்கு அபசௌகரியமாகவும் பமாசமாகவும் 
பதானறுபமா  அநத உ்டல் ெகுதி்ய ‘X’ எனை குறியீட்்டால் சுட்டிக் காட்்டச பசால்ல 
பவணடும். குறியீடு இ்டப்ெ்டாமல் உள்ள உ்டல் ொகஙகள்  மறைவரகளுக்கு 
பவளிப்ெ்்டயாகத பதரியக் கூடிய்வ. 

பிறகு பின்வரும் பசேல்ைளினால் அவர்ைள என்ன உணர்வார்ைள எனக் யைட்ை யவண்டும் :

• தாய் அ்ணததல்.

• சபகாதரி / சபகாதரன கனனததில் முததமிடுதல்.

• தாததாவின காலில் விழுநது வணஙகும்பொது அவர த்ல்யத த்டவுதல்.

• மருததுவர, அவரகளது பதா்்டயில் (அ) புட்்டததில் குடும்ெ உறுப்பினர 
முனனி்லயில் ஊசி பொடுதல்.

பின்வரும் சம்பவஙைக்ளப யபால உள்ள சம்பவஙைக்ள பஙயைற்பா்ளர்ைள சநதித்திருந்தால் 
அபபபாழுது அவர்ைள எவ்வாறு உணர்ந்தார்ைள என்று யைட்ை யவண்டும் :

• உ்்ட மாறறும் பொது அல்லது குளிக்கும் பொது யாராவது உஙக்ளப் ொரதத்த 
நீஙகள் ொரதது விட்்டால்.

• உஙகளுக்குத பதரிநதவரகள் உஙகள் பதா்்ட, கால்களுக்கு இ்்டபய உள்ள ெகுதி்ய 
அல்லது புட்்டத்த பதாடும்பொது.

இப்பொது ஒவபவாரு  ெஙபகறொளருக்கும் பவறறுப் பெப்ெர ஒன்ைக் பகாடுதது 
கீழ்க் காணெனவாறு வ்ரய பசால்ல பவணடும்.

நான அதிகமாக நம்பும் 

மக்கள்

ொலியல் வனமு்ைக்கான 

அறிகுறிகள் 

(‘பாதுைாபபான’ பதாடுதல் 

மறறும் ‘அபாேமான’ 

பதாடுதல்)

ொலியல் வனமு்ை்ய 

எதிரததல்

• “ொதுகாப்ொன” பதாடுதல் மறறும் அொயகரமான பதாடுதல் ெறறி கருததுததாளில் 
உள்ள கருததுக்க்ளக் பகாணடு விளக்குஙகள்.  இரண்டாவது மறறும்  மூனைாவது 
கட்்டஙகளில்  ொலியல் வனமு்ைக்ள  அ்்டயாளம் காணுதல் எனை  த்லப்பில் 
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விவாதிததுப் பெறை கருததுக்க்ள எழுதிக் பகாள்ளச  பசால்லுஙகள்.  ஓர சிைப்புப்  
ெயிறசியாளர து்ணபயாடு ொதுகாப்ொன  பதாடுதல், அொயகரமான பதாடுதல், 
இரணடுக்குமி்்டபய உள்ள பவறுொடுக்ளத பதளிவாக குறிப்பிடுஙகள்.

• அடுதத பசயலுக்கு பொவதறகு முன ெஙபகறொளரக்ள  அவரகள்  இரகசியஙகளுள்  
ஏபதனும்  ஒன்ைப்  ெறறி  பயாசிக்கச  பசால்லுஙகள்.  இநத  ரகசியஙக்ள  எநத 
நெரு்டன / மக்களு்டன ெகிரநது பகாள்வதில்  அசசபமா, ஐயபமா இல்லாமல் 
பசௌகரயமாக உணரவாரகபளா அவரகள் பெய்ர எழுதச   பசால்லுஙகள்.  அவர 
அவரது குடும்ெததுக்குள்பளபய இருக்கும் அம்மா (அ) அப்ொ, ஓர ஆசிரியர, அண்்ட 
வீட்டுக்காரர (அ) நணெர  என யாராக பவணடுமானாலும் இருக்கலாம்.

braš - 2

• “இ்ளம் குழநக்தைக்ள பாலிேல் துன்புறுத்்தல் பசய்தல்” எனை  இகணபபு - 3 இன 
பிரதிக்ள விநிபயாகிதது ெடிக்க பசால்ல பவணடும்.  ெடிதத பின ெஙகபகறொளரகள் 
தமது குடும்ெததினபராடும் அ்த ெகிரநது  பகாள்ள பவணடும் என அழுததமாகக் 
கூறுஙகள்.

• உள்ளூர அரசுசாரா நிறுவனஙக்ள இனம் கணடு ெட்டியலிட்டு அநநிறுவனஙகளில் 
குழந்த ொலியல் வனமு்ை நிகழ்வுகளில்  குழந்தக்கு ஆதரவாகச பசயல்ெடுபவார 
பெயரக்ளயும், பதா்டரபு எணக்ளயும் ்கப்பிரதியாக வழஙகுஙகள்.

braš - 3

ெயிறறுநர, பயிற்சித்்தாள - 1 இல் உள்ள பமாகனின க்த்ய பொது அமரவில் 
ெஙபகறொளர ஒருவ்ர அ்ழதது, நிறுததி நிதானமாக வாசிக்கச பசால்ல பவணடும்.

வாசிதத பினனர கீழக்ைாணும் யைளவிைளுக்ைான பதில்ைக்ள ைலநதுகரோடச் பசால்ல 
யவண்டும்.

1. பமாகன தனது பெறபைாரி்டம் தன மாமாவின, ொலியல் துஷபிரபயாகம் ெறறி ெகிரநது 
பகாள்வ்த எது தடுததது?

2. ொலியல் துஷபிரபயாகம் பமாகனுக்கு எனன தாக்கத்த ஏறெடுததியது?

3. துஷபிரபயாகம் ெறறி அறிநத பிைகு பமாகனின பெறபைார எனன ந்டவடிக்்க 
எடுததிருக்க பவணடும்?

4. பமாகன மீது ொதுகாப்ெறை பதாடுதல் நிகழ்ததப்ெட்்டது, அவனது குறைமா?

5. இதத்கய ொலியல் தாக்குதல்கள் அடிக்கடி நிகழ்ததப்ெடுவ்தத தடுக்க பமாகன  
எனன பசய்திருக்கலாம்? தமது பெறபைாரகளி்டம் அ்தப்ெறறிச பசால்ல பமாகன 
ஏன ெயநதான?

6. அடிக்கடி ொலியல் தாக்குதலுக்கு இலக்கான பமாக்ன அவனது பெறபைார எனன 
பசய்திருநதால் அதன ொதிப்பிலிருநது மீட்டு  எடுக்க உதவியிருக்க முடியும்?
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7. ‘ஆண எனை பொலி பகௌரவம்’ பமாகன தனக்கு நிகழ்நத ொலியல் துனெத்தச 
பசால்லத த்்ட பசய்ததா?

8. பமாக்னப் பொலபவ சிக்கலில் சிக்கித தவிக்கும் ஒருவருக்கு உதவ நீஙகள்  எனன 
பசய்யலாம்?

 அொயகரமான பதாடுதல் ெறறிய முக்கியமான உண்மக்ள கருததுத தாளில் 
உள்ள கருததுக்களின உதவியு்டன  ெயிறறுநர எடுததுக்கூை பவணடும்.

gÆ‰á¤ jhŸ - 1

nkhfÅ‹ fij

 ொலியல் துஷபிரபயாகததிறகான பொராட்்டம் பதா்டஙகியபொது பமாகனுக்கு 

ஐநது வயது.  வனமு்ையிலிருநது குழந்தக்ளப் ொதுகாப்ெதறகான ொதுகாப்ொன 

இ்டம் “வீடு” எனறு பெரும்ொலான மக்கள் நம்புகிைாரகள், ஆனால், பமாக்னப் 

பொறுததவ்ர, வனமு்ையின பமாசமான வடிவம் அவனது பசாநத வீட்டில் ந்டநதது. 

 அவனுக்கு கணிதம் மறறும் பிை ொ்டஙக்ளக் கறபிதத பமாகனின மாமா,  அவன 

ெதினம வய்த அ்்டயும் வ்ர ெல ஆணடுகளாக ொலியல் ரீதியாக துஷபிரபயாகம் 

பசய்தார.  இநத துஷபிரபயாகம் குறிப்ொக வீட்டில் யாரும் இல்லாத நாட்களில் 

ந்டநதது.  துஷபிரபயாகம் குறிதது பமாகன தனது பெறபைாரு்டன எ்தயும் ெகிரநது 

பகாள்ள முடியவில்்ல,  ஏபனனில் அவன தன பெறபைாரு்டன, மிகவும் பநருக்கமாக 

உணரவில்்ல.

 வீட்டிறகுள் அல்லது பவளிபய தஙகள் “ரகசியத்த” எப்பொதாவது ெகிரநது 

பகாண்டால் தன்ன அடிப்பென எனறு மிரட்டிய மாமா்வப் ெறறியும் அவன ெயநதான. 

பமலும், அவன எப்பொதுபம “வலி்மயானவன” எனறும், குழந்தப் ெருவததிலிருநபத 

அவன ெலவீனமானவன இல்்ல எனறும் எது குறிததும்  “புகார பசய்யக்கூ்டாது” எனறும் 

நிெநத்ன விதிக்கப்ெட்ப்ட வளரநது விட்்டான, ஏபனனில் அவன ஒரு “ஆண” குழந்த.

 ஒரு நாள் பவ்லயில் இருநது பமாகனின தந்த சீக்கிரபம திரும்பி வநததும்  

பமாகன  கணணீரு்டன இருநத்தக் காணும் வ்ர இநத துஷபிரபயாகம் பதா்டரநதது. 

பமாகனின மாமா்வ (குறைவாளி) உ்டனடியாக வீட்்்ட விட்டு  பவளிபயறும்ெடி பகட்டுக் 

பகாண்டது்டன இனிமீணடும் ஒருபொதும் வீட்டிறகு வர  பவண்டாம் எனறும் கடு்மயாக 

எசசரிக்கப்ெட்்டார. அதனபிைகு, வழக்கம் பொல் பமாகனின வீட்டில் வாழ்க்்க பதா்டரநதது. 

ஆனால் இனறுவ்ர,பமாகன கடு்மயான மனசபசாரவு, ெதட்்டம் மறறும் அவவப்பொது 

அநத நிகழ்சசியின தாக்கம் ஆகியவறைால் ொதிக்கப்ெடுகிைான. அவன ெடிப்பில் ஆரவத்த 

இழநது ெள்ளிக்கு பசல்வ்தத தவிரக்கிைான.
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 துஷபிரபயாகம் தனக்கு எனனவிதமான தாக்கத்த ஏறெடுததியுள்ளது எனறு 

பமாகனுக்குத பதரியவில்்ல, அவரு்்டய குடும்ெததினர ஏன இநத விஷயத்த 

காவல்து்ையி்டம் பதரிவிக்கவில்்ல எனறு அவன அடிக்கடி ஆசசரியப்ெடுவதுணடு. 

துஷபிரபயாகம் பசய்தவர ஏன சும்மா பசல்ல அனுமதிக்கப்ெட்்டார? மகனுக்கு எனன 

பநரநதது எனெ்த எதிரபகாள்வ்த வி்ட குடும்ெ மரியா்த மறறும் தவைான ஆண 

பெரு்ம முக்கியமானதா? இநத பகள்விக்ள அவன இதுவ்ர தனது பெறபைாரி்டம் 

பகட்கவும் இல்்ல, அவனுக்கு அதறகான ெதில்கள் இனனும் பதரியாது!

fU¤J¤ jhŸ

ghÈaš t‹KiwÆÈUªJ j‰fh¤J¡ bfhŸSjš

braš - 1 ¡F¥ ãwF ga‹gL¤j nt©oa fU¤J¤ jhŸ

‘பாதுைாபபான ப்தாடு்தல்’ மறறும் ‘பாதுைாபபற்ற ப்தாடு்தல்’ சம்ெநதமான முக்கிய 

குறிப்புகள் :

• யாரும் நம் அனுமதி இனறி நம்்மத பதா்டக் கூ்டாது, நம் உ்டல்பமல் நமக்குதான 

உரி்ம உணடு, அனுமதியில்லாத சிறு பதாடுதல் கூ்ட குறைம்தான. 

• குறிப்ொக நாம் உள்ளா்்ட அணிநது  ம்ைததுள்ள ெகுதிகளான நம் கால்களுக்கு 

இ்்டயில், புட்்டம் மறறும் மார்ெ  யாரும் பதா்டக்கூ்டாது.  நாம் ெலவீனமாக 

இருக்கும்பொபதா பநாயுறறு இருக்கும் பொபதா மருததுவர அல்லது பெறபைார 

நம்்ம சுததம் பசய்யபவா, ெரிபசாதிக்கபவா பசய்யலாம்.

• நம் விருபபம் இல்லாமல் பாதுைாபபற்ற ப்தாடு்தகல ஒருவர் பசய்தால் நாம் பசயே 

யவண்டிே மூன்று ைாரிேஙைள :

• “என்னத பதா்டாபத” எனறு கூைபவணடும்.

• அநத நெ்ர விட்டு ஓடிப் பொக பவணடும்.

• நீஙகள் யார மீது அதிக நம்பிக்்க ்வததிருக்கிறீரகபளா (இநத ெயிறசியின 

ஆரம்ெததில்  அவரகள் இனஙகண்டவரகள்) அவரகளி்டம் ொலியல் பதால்்ல 

ெறறிச பசால்லுஙகள்.
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• ொலியல் ரீதியாக பமாசமாக ந்டததுத்லக் ்கயாளும் பொழுது ெஙபகறொளரகள்  

பசய்ய பவணடிய மூன்று பசேல்ைக்ள, சததமாக கூைச பசால்ல பவணடும்.

• குழநக்தக்ைான உ்தவி எண் 1098 ஐ  ெறறிச பசால்லுஙகள். சில சமயஙகளில் குழந்தகள் 

ொலியல் ரீதியாக பமாசமாக ந்டததப்ெடும் பொழுது ொதுகாப்ெவரகபள  அவற்ை 

ஒரு பொருட்்டாக  நி்னக்காமல்   உதவ மறுப்ொரகள். அநத சமயததில் இநத பதா்ல 

பெசி எணணுக்கு பதா்டரபு பகாள்ளலாம் எனறு கூைபவணடும்.

பாதுைாபபான ப்தாடு்தல் அபாேமான ப்தாடு்தல்

• மகிழ்சசியான உணரவு்ளத தருகிைது. 

இநத மகிழ்சசி்ய எல்பலாரி்டமும் 

ெகிரநது  பகாள்ளலாம் 

(சிறியவரகளுக்கு இது பொருநதாது).

• இது பவளிப்ெ்்டயானது, ெரஸ 

ெரமானது, ஒரு பொதும் அனுமதி 

யில்லாமல் நிகழ்நதது இல்்ல. சிறு 

குழந்தயாக இருக்கும் ெட்சததில் 

அனுமதி பெறைத பதாடுவது கூ்டக் 

குறைம் எனக் கருதப்ெடுகிைது.

• குழந்தகளின  கால்களுக்கு 

இ்்டபய, புட்்டஙகள், மாரபுகள் 

பொனை இ்டஙகளில் யாரும் 

பதா்ட அனுமதியில்்ல (மருததுவ  

காரணஙகளுக்காக அனுமதிபயாடு 

பதா்டலாம்). 

• குழந்தகளின அநதரஙக 

உறுப்புக்ளத பதா்ட பிைர பவணடிக் 

பகட்டுக் பகாள்ளக் கூ்டாது.

• மனதில் பமாசமான உணரவுக்ள 

ஏறெடுததுவதால் பிைபராடு அவற்ை 

எளிதில் ெகிரநது பகாள்ள முடியாது.

• பெரும்ொலும் ம்ைமுகமானது, 

பதா்டப்ெடுெவர அசபசய்ல 

பிைருக்குத பதரிவிக்காமல் ம்ைதது 

்வக்க அசசுறுததப்ெடுகிைார.

• கால்களுக்கி்்டபய, புட்்டஙகளில் 

மறறும் மாரெகததில் பெரும்ொலும் 

அனுமதியினறி ந்்ட பெைலாம்.

• அநநியரகள் மறறும் குடும்ெ 

உறுப்பினரகள் இசபசய்லச 

பசய்யலாம்.

• உஙகள் எதிபர பவறு யாராவது தனது 

ஆ்்ட்யக் க்ளநது தனனு்்டய 

அநதரஙக ெகுதிக்ள, உதடுக்ள  

பதா்டச  பசால்லலாம்.

• உஙகள் எதிபர பவறு யாராவது தனது 

ஆ்்ட்யக் க்ளநது தனனு்்டய 

அநதரஙக ெகுதிக்ளத பதாட்்டாலும் 

இபத உணரவு உஙகளுக்கு  

ஏறெ்டலாம்,

• காமிராவிறகு  முனனால் ஆ்்ட்யக் 

க்ளயச பசால்லுதல் (அ) விரும்ெத 

தகாத பசயல்க்ளச பசய்யச 

பசால்வதும் இதில் அ்டஙகும்.



68

braš - 2,3 ¡F¥ ãwF ga‹gL¤j nt©oa fU¤J¤ jhŸ

 ெஙபகறொளரகளி்டம் யாபரனும் ஒருவர அொயமான மு்ையில் அவரக்ள 

பதாட்்டாபலா (அ) ொலியல் சீண்டல் பசய்தாபலா அது அவரகளது தவறு அல்ல 

எனை உண்ம்ய உணரதத பவணடியது அவசியம். ொதிக்கப்ெட்்ட குழந்தகள் 

அக்குறைச பசயலுக்குததாபம பொறுப்பு என உணரக் கூ்டாது. நிகழ்வுக்கு பெரியவரகள்  

யார காரணபமா அவபர தான பொறுப்ொவார. இருப்பினும் அசசிறுவர, ொலியல் 

சீண்டலிலிருநது தம்்மக் காததுக் பகாள்ள கீழக்ைாணும் மூன்று வழிைக்ளப பின்பற்றச் 

பசால்லலாம்.

1. பவண்டாம் எனறு உரதத குரலில் பசால்லுதல். 

2. ொலியல் துனபுறுததல் பசய்யும் நெரி்டமிருநது விலகிச பசல்லுதல். 

3. தம்்ம நம்பும் மக்களி்டம் ந்டநத நிகழ்்வத பதரிவிததல்.

 ொதிக்கப்ெட்்டவர, நம்பிக்்கயானவரி்டம் ந்டநத்தக் கூறியும் அவராக   ொதுகாக்க 

எநத ந்டவடிக்்கயும் எடுக்காவிட்்டால், (பகாடு்மப்ெடுததுெவரி்டமிருநது ொதுகாப்பு 

இல்்ல, அவர பதா்டரநது நீஙகள் இருக்கும் ெக்கம் வருகிைார, காவல் நி்லயததில் 

மு்ையி்டவில்்ல) இப்ெடிப்ெட்்ட சூழ்நி்லயில் நீஙகள்  பவறு ஒருவரி்டம் கூை 

பவணடும். யாராவது உஙக்ள  நம்பி ஏதாவது ந்டவடிக்்க எடுக்கும் வ்ர கூறிக் 

பகாண்ட இருக்க பவணடும். 

 பமலும், குழநக்த உ்தவி எண்ணான 1098 எனை பதா்லப் பெசி எணணுக்கு 

பதா்டரபு பகாணடு புகார பசய்யலாம். இநதத பதா்ல பெசி குழந்தகளுக்காக மட்டுபம 

உள்ள உதவி பதா்டரபு எண. அநதத பதா்லபெசியில் ெதில் அளிப்ெவரகள் குழந்த 

கூறுவ்தக் பகட்டு அடுதது எனன பசய்ய முடியும் எனறு ஆபலாச்ன தருவார. ஆனாலும் 

இது அவசரகால உதவி எண, அதனால் ொதிக்கப்ெட்்டவரின முதல் ந்டவடிக்்கயாக 

இது இருக்கக் கூ்டாது எனெ்த நி்னவில் ்வக்க பவணடும். ‘பமாசமான’  அல்லது 

‘ொதுகாப்ெறை’ பதாடுதல் ஆகியவறறில் சாதாரணமாகத த்ல்ய, முது்க வருடி 

விடுதலும் பசரும். ம்ைக்கப்ெட்்ட இ்டஙக்ளதபதாடுதல் மட்டும் அல்ல. 

 இநதச பசயலால்  ொதிக்கப்ெட்்டவர முன கூறிய மூனறு ந்டவடிக்்கக்ள எடுக்க 

பவணடும். இல்்ல எனச பசால்லுதல், அவ்ரவிட்டு ஓடுதல், நம்பிக்்கயானவரி்டம் 

கூறுதல். 
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குற்றஙைளின் சுருக்ைம்

குற்றம்
குற்றவாளிைள 

வகை
நிைழவுைளின் வி்தஙைள ்தண்டகன

அநதரஙகப் 

ெகுதிக்குள் 

பசாருகுதல்

யாபரனும்

குழந்த்ய நிரெநதிதது 

வனபுணரசசி  பசய்தல்/ 

பசய்ய்வததல்

7 ஆணடுகள் 

சி்ைத தண்ட்ன 

மறறும் அெராதம்

தீவிரமான 

ெலாதகார 

வனமு்ை 

(வனபுணரவு)

• காவல் 

து்ையினர

• இராணுவத 

து்ையினர

• சமய 

நிறுவனஙகள், 

அலுவலரகள்

• குழந்தகளுக்கு  

பச்வ பசய்யும் 

எநத நிறுவனமும்

• குழுவாக ெலாதகாரம் 

பசய்தல்

• எசஐவி பதாறறு 

ஏறெடுததுதல்

• கரப்ெம் ஆக காரணமாதல்  

• உ்டல்/மனவளரசசி 

குனறியிருப்ெ்தத 

தமக்கு சாதகமாக்குதல்

10 ஆணடுகால 

சி்ைத தண்ட்ன 

மறறும் அெராதம்

ொலியல் 

துனபுறுததல்/ 

தாக்குதல்

யாபரனும்

ொலியல் குறைம் பசய்யும் 

பநாக்கதபதாடு அநதரஙகப் 

ெகுதிக்குள் பசாருகாமல் 

பிைச பசயல்க்ள  பசய்தல்

மூனறு  முதல் ஐநது 

வரு்டச சி்ைத 

தண்ட்ன
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ொலியல் சீண்டல் யாபரனும்

• ொலியல் சீண்டல் 

ொலியல் வனமு்ை 

பநாக்கபதாடு 

பசய்யப்ெடுகிைது.

• ொலியல் உணர்வத 

தூணடுவதாக அ்மயும்

• ஓர குழந்த்யத தனது 

அநதரஙகப் ெகுதி்ய 

பவளிக்காட்்டச  

பசய்வது 

• ொலியல் 

தி்ரப்ெ்டஙக்ள 

குழந்தக்குக் 

காட்டுதல்

• ஒபர மாதிரியாகத 

திரும்ெத திரும்ெ 

துனபுறுததுதல்

மூனறு ஆணடு 

வ்ர சி்ைத 

தண்ட்ன மறறும் 

அெராதம்

குழந்த்ய 

ொலியல் 

தி்ரப்ெ்டம் 

எடுக்கப் 

ெயனெடுததுதல்

யாபரனும்

• குழந்தயின ொலியல் 

உறுப்புக்ளக் 

காட்டுதல்

• உண்மயான (அ) 

உருவகப்ெடுததப்ெட்்ட 

ொலியல் பசயல்கள் 

பசய்வது (அநதரஙகப் 

ெகுதிக்குள் 

பசாருகிபயா/

பசாருகாமபலா)

• அநாகரீகமாக 

(அ) குழந்த்ய 

அசிஙகமாக 

பிரதிநிததுவம் பசய்தல்

• முதல் த்ட்வக் 

குறைததுக்கு - 5 

ஆணடுவ்ர 

சி்ை மறறும் 

அெராதம்

• இரண்டாவது  

த்ட்வக் 

குறைததுக்கும் 

(அ) பதா்டரநது 

மீணடும் 

மீணடும் 

குறைஙக்ளச 

பசய்தால் 7 

ஆணடு வ்ர 

சி்ை மறறும் 

அெராதம்
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குழந்த ொலியல் 

ெ்டம் எடுப்ெதில் 

பநரடிப் ெஙபகறபு

யாபரனும்

• ொலியல் தாக்குதல்

• அநதரஙக உறுப்புக்குள்  

திணிததல்

• ொலியல் சீண்டல்

• தீவிரப்ெடுததப்ெட்்ட 

குறைஙகள்

வாழ்நாள் 

சி்ைவாசம் 

(நிகழ்ததப்ெட்்ட 

ொலியல் 

குறைத்தப் 

பொருதது) (அ) 

அெராதம்

குழந்த ொலியல் 

தி்ரப்ெ்டஙக்ள 

பசமிதது ்வததல் 

யாபரனும்

வியாொர 

பநாக்கஙகளுக்காக பசரதது 

்வததல்

மூனைாணடு 

வ்ர சி்ைவாசம் 

மறறும் அெராதம்

தவ்ைப் 

பொறுததுக் 

பகாள்ளுதல் (அ) 

ஊக்குவிததல்

யாபரனும்

• குறைம் புரிய யாராவது 

ஒரு வ்ரத தூணடுதல்

• குறைம் பசய்வதறகு 

ஒனறு (அ) அதறகு 

பமறெட்ப்டாருக்கு  

குறைம் புரிய சதித 

திட்்டம் தீட்டுவதில் 

பதரிநபத ெஙகளிப்புச 

பசய்தல்

குறைத்த 

ஊக்குவிததவருக்கு 

அதறகுரிய 

தண்ட்ன 

கி்்டததல்

குறைம் புரிய 

முயறசி பசய்தல்
யாபரனும்

• இசசட்்டததின கீழ் 

ஏபதனும் ஓர குறைம் 

புரிய முயறசி பசய்தல்

• குறைம் புரியத 

தூணடுதல்

• இக்குறைம் நிகழ 

ஏபதனும் ஒரு 

பசய்லச பசய்தல்

ொலியல் சார 

குறைஙகளுக்கு 

விதிக்கப்ெடும் 

அதிகெட்ச 

தண்ட்னயில் 

ொதி (அ) அெராதம் 

(அ) இரணடும்
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புகார பசய்யபவா 

(அ) பசய்யப்ெட்்ட 

புகா்ரப் ெதிவு 

பசய்ய மறுததபலா

யாபரனும்

• ொதிக்கப்ெட்்டவரி்டம் 

இருநது புகா்ரப் பெை 

தாமதிததல்

• பவவபவறு 

இ்டஙகளுக்கு அ்லய 

விடுதல்

ஆறு மாதம் வ்ர 

சி்ை மறறும் 

அெராதம்

புகார பசய்யத 

தவறினாபலா (அ) 

பசய்யப்ெட்்ட 

புகா்ரப் ெதிவு 

பசய்ய மறுததாபலா

நிறுவனப் 

பொறுப்பில் 

இருப்ெவர

• ொதிக்கப்ெட்்டவரி்டம் 

இருநது புகா்ரப் பெை 

தாமதிததல்

• பவவபவறு 

இ்டஙகளுக்கு அ்லய 

விடுதல்

ஓராணடுச சி்ை 

(அ) அெராதம்

ஊ்டக அதது மீைல்

யாபரனும்

குழந்த யார என 

அ்்டயாளம் கணடு 

பகாள்ளும் வணணம் 

பசய்தி்ய பவளியிடுதல்

ஆறு மாதம் முதல் 

ஒரு  ஆணடு வ்ர 

சி்ை மறறும் 

அெராதம்

பொய்யான தகவல் 

தருதல் (அ) பொய் 

புகார தருதல்

18 வயதுக்கு பமல் 

யாபரனும்

ஒருவ்ரக் 

பகவலப்ெடுததபவா (அ) 

புகழுக்குக் களஙகம் 

கறபிக்கும் பநாக்கதபதாடு 

பொய்யான தகவல் தருவது 

(அ) பொய்யான  புகாபரா 

பசய்தல் (அ) மிரட்டிப் 

ெணம் ெறிததல்

ஓராணடு வ்ர 

சி்ை மறறும் 

அெராதம் 

(குறைம் புரிநதது 

குழந்தயாக 

இருநதால் 

தண்ட்ன 

இல்்ல)
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ோருக்கு என்ன பபாறுபபு

ஊ்டகம்

இசசட்்டததின கீழ் நிகழ்ததப்ெட்்ட 

குறைததிறகான ஏபதனும் ஆதாரம் 

இருநதால் அ்த பவளியிடுதல்.

பொது நிறுவனம்

இசசட்்டததின கீழ் நிகழ்ததப்ெட்்ட 

ஓர குறைததிறகான ஏபதனும் ஆதாரம் 

இருநதால் அ்த பவளியிடுதல்.

பச்வ வழஙகுெவரகள்

இசசட்்டததின கீழ் நிகழ்ததப்ெட்்ட 

ஓர குறைததிறகான ஏபதனும் ஆதாரம் 

இருநதால் அ்த பவளியிடுதல்.

நிறுவனஙகள்

இசசட்்டததின கீழ் நிகழ்ததப்ெட்்ட 

ஓர குறைததிறகான ஏபதனும் ஆதாரம் 

இருநதால் அ்த பவளியிடுதல்.

 தனிநெரகள், நிறுவனஙகள் (ஊ்டகம், பொது நிறுவனஙகள் மறறும் பச்வ 
வழஙகிடுபவார) இசசட்்டததின கீழ் ஏபதனும் குறைம் நிகழ்நதால் அதறகான ஆதாரத்த 
காவல் து்ையினரி்டம் புகாராக சமரப்பிக்க  பவணடும்.

tÊKiw

• சிைப்பு இளம் குறைவாளி காவல் து்ைப் பிரிவு (அ) உள்ளூர காவல் து்ை அதிகாரியி்டம் 
புகார பசய்ய பவணடும்.

• காவல் து்ை, பெைப்ெடும் புகா்ர எணணிட்டுப் ெதிவு பசய்ய பவணடும்.

• ொதிக்கப்ெட்்ட குழந்த்ய  குழந்த நலக் குழு முன நிறுதத பவணடும்.

• பத்வப்ெட்்டால் குழந்த பெசும் பமாழி்யச சரியாகப் புரிநது பகாள்ள பமாழி 
பெயரப்ொளர ஒருவ்ர நியமிததுக் பகாள்ளலாம்.

• குழந்தக்கு ொதுகாப்பொ கவனிப்பொ பத்வப்ெட்்டால்  அரசினர இல்லததிபலா 
(அ) சுகாதார நி்லயததிபலா 24 மணி பநரததுக்குள் பசரக்க பவணடும்.

• த்டயவியல் பசாத்னக்காக பசகரிக்கப்ெட்்ட மாதிரிக்ள எவவளவு சீக்கிரம்  

முடியுபமா அவவளவு சீக்கிரம்  ெரிபசாத்னக் கூ்டததுக்கு  அனுப்பி ் வக்க பவணடும்.
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• குழந்தக்குத பத்வப்ெடும் அவசர மருததுவ சிகிச்ச அவரது அநதரஙகத்த 

ொதிக்காமல் வழஙகப்ெ்ட பவணடும். குழந்தயின நம்பிக்்க்யப் பெறை 

பெறபைார, ொதுகாவலர (அ) பவறு யாராவது ஒரு நெர இருக்கும் பொது தான 

சிகிச்சயளிக்க பவணடும்.

• எநத ஒரு மருததுவரும், மருததுவம்னயும் (அ) சிகிச்ச ்மயமும்  ஓர குழந்தக்கு 

சிகிச்ச அளிக்க சட்்டப்ெடி (அ) நீதிமனைம் மூலம் பகாரிக்்க (அ) சானறிதபழா 

பகட்கக் கூ்டாது.

• சிைப்பு நீதிமனைததில் 24 மணி பநரததுக்குள் புகாரளிக்கப்ெ்ட பவணடும்.

• புகாரளிப்ெவரி்டம் சிைப்பு இளஙகுறைவாளி காவல் து்ைப் பிரிவு (அ) உள்ளூர காவல் 

து்ை கீழக்ைாணும் ்தைவல்ைக்ளப  பகிர யவண்டும்.

• அவர பெயர, ெதவி, விலாசம் மறறும் பதா்லபெசி எண , தகவ்ல / புகா்ரப் பெறும் 

அதிகாரியின பெயர, ெதவி, பதா்டரபு விெரஙகள்.

áw¥ò trâfŸ / bfhŸiffŸ

1. ொதிக்கப்ெட்்ட பெண்ன மருததுவ ஆய்வு பசய்ய பவணடும் எனைால் பெண 

மருததுவபர அ்தச பசய்ய பவணடும்.

2. அ்னதது மருததுவப் ெரிபசாத்னகளும் உ்டனடியாக மறறும் குழந்தயின 

வக்கீல் (அ) அவரது தரப்பில் குழந்தயால்  பதரநபதடுக்கப்ெட்்டவர அல்லது 

நியமிக்கப்ெட்்டவர  முனனி்லபய பசய்யப்ெ்ட பவணடும்.

3. குழந்தக்கான வக்கீல் முனனி்லயிபலபய வாக்குமூலம் பெைப்ெ்ட 

பவணடும். (குழந்த பதரநபதடுததவராகபவா (அ) அவன / அவள் சாரொக 

நியமிக்கப்ெட்்டவராகவும் இருக்கலாம்).

4. சீரு்்டயில் இல்லாத காவல் து்ை அதிகாரி மட்டுபம வாக்குமூலம் பெை பவணடும்.

5. சம்ெநதப்ெட்்ட குழந்தயின குடும்ெம் (அ) ொதுகாவலருக்கு சட்்ட ஆபலாச்ன 

பத்வப்ெட்்டால் அவரகள் விரும்பும் சட்்ட வல்லுநர மூலமாக சட்்ட பச்வ 

அதிகாரியின வழிகாட்டுதலில் தரப்ெ்ட பவணடும்.

6. குடும்ெததுக்கு (அ) ொதுகாவலருக்கு, இநத சட்்ட உதவிகள் மறறும் நிவாரணஙகள் 

ெறறி ஆபலாச்ன வழஙகி அ்வ உரிய அதிகாரிகள் மூலம் கி்்டக்க வழிபசய்ய 

பவணடும்.
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7. பொருததமான சில வழக்குகளில், சிைப்பு நீதிமனைம் தாமாகபவ முனவநது குழந்த 

சாரொக ெதியப்ெட்்ட வழக்கின மீது தறகாலிக   இழப்பீடு வழஙக ஆ்ணயி்டலாம். 

இநநிகழ்வு, முதல் தகவல் அறிக்்க ெதிவு பசய்த பிைகு குழந்தக்கு நிவாரணம் 

அளிக்கபவா (அ) மறுவாழ்வு அளிக்கபவா ந்டக்கலாம். தறகாலிக இழப்பீடு,  இறுதி 

இழப்பீடு ஆ்ணயில் பசால்லப்ெடும் பதா்கயிலிருநது கழிததுக் பகாள்ளப்ெடும்.

8. குறைம் சாட்்டப்ெட்்டவர, குறைவாளி என உறுதி பசய்யப்ெட்்டாலும் குறைமறைவர 

என விடுத்ல பசய்யப்ெட்்டாலும் ொலியல் தாக்கததிறகுள்ளான குழந்த காயம் 

அ்்டநதார (அ) அவருக்கு இழப்பு ஏறெட்டுள்ளது என சிைப்பு நீதி மனைம் முடிவு 

பசய்தால், தாமாகபவா (அ) ொதிக்கப்ெட்்ட குழந்தயின சாரொக ெதிவு பசய்யப்ெட்்ட 

புகாரின அடிப்ெ்்டயிபலா இழப்பீட்டுத பதா்க்யப் ெரிநது்ர பசய்யலாம்.

9. குழந்தகளின உரி்மக்ள ொதுகாப்ெதறகாக பதசிய குழந்த ொதுகாப்பு 

உரி்மக்குழுச சட்்டம் பசயல்ெடுததப்ெடுவ்த பமறொர்வ பசய்யும். 

FHªij ghÈaš m¤J Ûwšfis¡ ifahS« Clf¤â‰F njáa kÅj 

cÇikfŸ Miza« tH§»íŸs tÊfh£L be¿KiwfŸ

• ஊ்டகஙகள், குழந்த ொலியல் வனமு்ைப் பிரசசி்ன்ய பொதுபவளி 

விவாதததிறகும் பொதுமக்கள் கவனததிறகும் பகாணடுவர பவணடும். அதது 

மீைல்க்ளக் பகாணடு பசல்ல பவணடும். குழந்த ொலியல் அததுமீைல் பிரசச்ன 

எனெது அது குழந்த மீது ந்டததப்ெடும் குறைம் மட்டுமல்ல, அது தீவிரமான உரி்ம 

மீைல் எனெ்த ஊ்டகததில் விவரிததுச பசால்வது மிகவும் அவசியம். 

• இததகு நிகழ்வுகள் பமல் அைசசீறைத்த  மக்களி்்டபய ஏறெடுததும் வணணம் 

குழந்த ொலியல் அததுமீை்ல ஓர அரததமுள்ள பமன்மயான பமாழியில் மக்கள் 

புரிநது பகாள்ளும் வணணம் சிததரிக்க பவணடும். குறைப் பினனணி, சூழல் மறறும்  

உண்மக்ள சரியாக வழஙக ஊ்டகஙகள் கவனதது்டன பசயல்ெ்ட பவணடும்.  

குறைச பசய்ல பநரில் கண்டதாகக் கூறும் ஒருவரின பமம்பொக்கான பெட்டி்ய  

ஆதாரமாக  ஊ்டகஙகளில் ெதிவு பசய்யக் கூ்டாது.

• குழந்த ொலியல் வனமு்ை ெறறிய பசய்தி்ய, ெரெரப்பு ஏறெடுததபவா அளவுக்கு 

அதிகமாக பெரிதாக்கி விளம்ெரம் பத்டலாம் எனை செலததினாபலா ஊ்டகஙகள் 

பவளியி்டாமல் நல்லது.

• ஊ்டகம் ொலியல் வனமு்ை பசய்தி்ய மட்டும் பவளியி்டாமல் அதன மீது 

சம்ெநதப்ெட்்ட அதிகாரிகளால் எடுக்கப்ெட்்ட ந்டவடிக்்க்யயும் பவளியி்ட 

பவணடும். குறைம் சாட்்டப்ெட்்டவர  தண்ட்ன பெறும் வ்ர பதா்டரநது பவளியி்ட 

பவணடும்.
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• ஊ்டகம், ொலியல் அததுமீைல் பசய்தி்ய பிரெலப்ெடுததி குறைம் பசய்தவருக்கு 

அதிகம் புகழ் பவளிசசம் தநது வி்டக்கூ்டாது எனெதில் கவனமாக இருக்க பவணடும்.

• ொதிக்கப்ெட்்டவர தான அனுெவிதத நரக பவத்ன்ய மீணடும் மீணடும் 

அனுெவிக்குமாறு பசய்திகபளா விசார்ணபயா அ்மயக் கூ்டாது.

• எததகு சூழலிலும் ொதிக்கப்ெட்்டவரின  அ்்டயாளத்த ஊ்டகம் பவளி உலகிறகுத 

பதரியச  பசய்யக்கூ்டாது. ொதிப்புக்குள்ளானவர பெட்டி தர பவணடி வநதால் 

அவரது முகத்த ம்ைக்கும் பதாழில்நுட்ெ உததி்யக் க்்டப்பிடிதது காபணாலிக்  

காட்சி்ய பவளியி்டலாம். ொதிக்கப்ெட்்டவர மறறும் அவரது உைவினரகளி்டம் 

இரகசியம் காக்கப்ெடும் எனை உறுதியளிதத பின தான பெட்டி எடுக்க பவணடும்.

• குழந்தயின ொலியல் சாரநத உருவத்தபயா அல்லது குறிப்்ெபயா ெதிவு பசய்து 

ஊ்டகம் மட்்டமான எணணஙக்ள மக்கள் மததியில் ஏறெடுததக் கூ்டாது.

• குழந்த்ய பெசா ம்டந்தயாக ந்டததக் கூ்டாது.

• குழந்த ொலியல் அததுமீைல் பசய்திக்ள பவளியிடும் ஊ்டகஙகள், ொலியல் அதது 

மீைல்கள் ந்டப்ெ்தத தடுக்க எனன பசய்யலாம் எனவும் மக்களுக்குத பதரியப்ெடுதத 

பவணடும். பமலும் இததகு நிகழ்வுகள் ந்டநத பின எனன பசய்ய பவணடும் எனெ்த 

அதாவது, சட்்ட ந்டவடிக்்க மறறும் தீரவுகள் குறிததும் ஊ்டகஙகள் பதரியப்ெடுதத 

பவணடும்.

• குழந்த உரி்மகள் ெறறிய முழு்மயான தகவல்க்ளயும், துரதிரஷ்டவசமாக 

ஓர குழந்த ொலியல் வனமு்ைக்கு உள்ளானால் சட்்ட ரீதியான தீரவுகள் எ்வ 

எனெ்தயும் ஊ்டகஙகள் பதளிவாகக் கூை பவணடும்.

• ஊ்டகஙகள் ஒலி / ஒளி ெரப்பும் நிகழ்சசிகளின தரத்த மக்கள் மதிப்பி்டவும், அவரகளது  

விமரசனத்த உ்டபன பெறும் வழிமு்ை்யயும் உருவாக்கிக் பகாள்ள பவணடும்.

• குழந்த ொலியல் வனமு்ை்ய பவறறிகரமாக தடுதத நிகழ்வுகள், த்லசிைநத 

ந்டவடிக்்ககள் பொனைவற்ை ஊ்டகஙகள் ெதிவு பசய்து பிரெலப்ெடுதத பவணடும். 

பமலும், ொலியல் வனமு்ை பசய்த குறைவாளிகளுக்கு எதிராக எடுக்கப்ெட்்ட 

ந்டவடிக்்ககள், ொலியல் வனமு்ைத தடுப்புப் ெணிகளில் சிைநது விளஙகும் அரசு 

சாரா நிறுவனஙகள் பொனைவற்ைப் ெறறியும் அ்வ சிைப்புச பசய்திகள் பவளியி்ட 

பவணடும்.

• எல்லா விதமான பசய்திகள் பவளியிடும்பொதும் ஊ்டகஙகள் குழந்தயின 

நன்ம்ய ்மயப்ெடுததிபய பசயல்ெ்ட பவணடும்.
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f‰wÈ‹ neh¡f« :

• இநத அமரவின இறுதியில் சமுதாயம் ஏன மகனக்ளயும், மகள்க்ளயும் பவவபவறு 
விதமாகப் ொரக்கினைது எனெ்த ெஙபகறொளரகள் பதரிநது பகாள்வாரகள். 

• பமலும் சமுதாயததில் பெணகளுக்கான மதிப்்ெக் கூட்டுவதறகுரிய வழிக்ளயும் 
கண்டறிநது பகாள்வாரகள்.

neu« : 60 நிமி்டஙகள் 

njitahd bghU£fŸ : சாரட் தாள்கள், மாரக்கர பெனாக்கள், உண்மச சம்ெவஙகளின 

பிரதிகள் இ்ணப்பு - 4 சமுதாயததில் பெணகளின ெஙகு.

brašgL¤J« Éj« :

braš - 1

• அ்ையின இரு பவவபவறு மூ்லகளிலும் சாரட் தாள்க்ள ்வதது “மகனின 
மதிப்பு” மறறும் “மகளின மதிப்பு” எனறு எழுத பவணடும். 

• எல்லா ெஙபகறொளரக்ளயும் அநதநத சாரட் பெப்ெரில், ஏன குடும்ெஙகள் 
மகனக்ளயும், மகள்க்ளயும் பவவபவைாக மதிப்பிடுகிைாரகள் எனறு ஒரு 
காரணத்தயாவது எழுதச பசால்ல பவணடும்.

• எல்லா ெஙபகறொளரகளுக்கும் இநத பவ்ல்யச பசய்ய 10 – 12 நிமி்டஙகள்  பகாடுக்க 
பவணடும். பிைகு எழுதப்ெட்்ட ெதில்க்ள ெஙபகறொளரகளுக்கு வாசிததுக் காட்்ட 
பவணடும்.

• ெயிறறுநர, பயிற்றுநருக்ைான குறிபபு – 1 இல் உள்ள பகள்விக்ளக் பகட்டு 
ெஙபகறொளரகபளாடு கலநது்ரயா்ட பவணடும். 

• பினனர பசயல் - 2 க்குப் பொக பவணடும்.

பயிற்றுநருக்ைான குறிபபுைள:  1 

rKjha¤â‹ cW¥ãd®fshf¥ bg©fŸ k‰W« 
tsÇs« gUt¥ bg©fË‹ g§fË¥ò

mk®î
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ைலநதுகரோடலுக்ைான யைளவிைள :

• வளரிளம் ெருவ ஆணகள் மறறும்  பெணகளின தகுதிக் கு்ைவுக்கு பொதுவான 
காரணஙகள் எனன?

• எ்தப் ெறறி எளிதாக எழுத முடிநதது? மகனா? மகளா?

• நி்ல்ம்ய மாறை, சமுதாயததில் வளரிளம் ெருவப் பெணகளின மதிப்்ெக் கூட்்ட 
ஆணகள் எனன பசய்யலாம்? அது வளரிளம் ெருவ ஆணகள் மறறும் பிை ஆணகள் 
உட்ெ்ட அ்னவருக்கும் எவவாறு ெயனுள்ளதாக இருக்கும்?

• எல்லா சமூகததிலும் இநத நி்ல்ம ஒபர மாதிரியாக எல்லா சமயததிலும் 
இருநதிருக்கிைதா? எப்பொது பவறுெட்டிருக்கினைது? ஏன?

• இநத ொகுொட்டினால், வளரிளம் ெருவ ஆணகள், பெணகள் பமல் ஏறெடும் தாக்கம் 
எனன?

• இநத நி்ல்ம்ய மாறறி வளரிளம் ெருவ ஆணகளும் பெணகளும் சமமாக 
ந்டததப்ெடுவ்த எவவாறு உறுதிப்ெடுததலாம்?    

braš - 2

• ெஙபகறொளரக்ள மூனறு குழுக்களாகப் பிரிக்க பவணடும்.

• ஒவபவாரு குழுவுக்கும் ெயிறசிததாளில் பகாடுக்கப்ெட்டுள்ள உண்மச 
சம்ெவஙக்ள ஒரு குழுவுக்கு ஒனறு வீதம் நகல் எடுததுக் பகாடுக்க பவணடும்.

• குழுவில் அநதச சம்ெவத்த வாசிதது அதன கீழ் பகாடுக்கப்ெட்டுள்ள பகள்விக்ளக் 
பகட்டு கலநது்ரயா்ட பவணடும்.

• கலநது்ரயாடிய கருததுக்க்ளப் பொது அமரவில் ெகிர பவணடும். ெயிறறுநர 

கருததுததாளில் உள்ள கருததுக்க்ள எடுததுக் கூறி அமர்வ முடிக்க பவணடும்.
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gÆ‰á¤ jhŸ - 1

rKjha¤â‰F bg©fË‹ g§fË¥ò 

r«gt« - 1

 பமரிபகாம், மணிப்பூர மாநிலததில் உள்ள கஙகாபதய் கிராமததில் வறு்மயான 

ெழஙகுடியின குடும்ெததில் பிைநதார. ெள்ளிக்குச பசல்வதறகி்்டயில், அவளு்்டய 

தம்பி, தங்கக்ள கவனிததுக் பகாணடு, ஹாக்கி, கால்ெநது என எல்லாவிதமான 

வி்ளயாட்டுக்ளயும் (குததுசசண்்ட தவிர) வி்ளயாடி வநதார. அதனு்டன 

விவசாயிகளான தன பெறபைாருக்கு உதவியாக வயலிலும் பவ்ல பசய்தார. மணிப்பூரின 

குததுச சண்்ட வீரர டிஙபகாசிங 1992 ஆசிய வி்ளயாட்டுகளில் தஙகம் பெறைது 

அவருக்கு ஊக்கம் அளிப்ெதாக இருநதது.  பமரிபகாம் மணிப்பூரின த்லநகரான 

இம்ொலிறகு பசனறு மறை வி்ளயாட்டுகளில் ெயிறசி எடுததுக்பகாண்டார. கிழிநத, 

பமாசமான ஆ்்டகளு்டன, அநத வளரிளம் பெணணான பமரிபகாம், இநதிய 

வி்ளயாட்டுத து்ையின ெயிறசியாளரான பக.பகாசானா பமய்தி்ய அணுகி ஒரு 

வாய்ப்ெளிக்குமாறு பகட்்டாள். மறைவரகள் ெடுக்கச பசனை பினனும், இரவில் அவள் 

ெயிறசி பசய்த குததுகள் ெயிறசியாளருக்கு நி்னவில் வநதது. பமரிபகாமின இலக்கு 

மிகவும் சிறியது. தன குடும்ெத்த வறு்மயிலிருநது மீட்ப்டடுதது அவளு்்டய பெய்ர  

நி்லநாட்டி வாழபவணடும் எனெதுதான.

 பமரிபகாம் ஐநது த்ட்வ உலக குததுசசண்்ட ெட்்டத்த பவனறுள்ளார.  அவர 

ஒருவர தான,  உலக குததுச சண்்ட சாம்பியன ெட்்டப் பொட்டிகளில் ஒவபவாரு 

த்ட்வயும் ஒரு ெதக்கம் என ஆறு த்ட்வ ெதக்கம்  பெறைவர. 2012ஆம் ஆணடு 

பகா்்டகால ஒலிம்பிக் பொட்டிகளில் ெஙபகறை ஒபர பெண பொட்டியாளர அவரதான. 

அதில் நம் நாட்டிறகாக ஒரு பவணகல ெதக்கத்தயும் பெறைார. அவர உலகப் பெணகள் 

குததுசசண்்ட ஃபி்ள பவயிட் (Fly Weight Category) பிரிவு வீராஙக்னகள் தர வரி்சயில் 

 4 வது இ்டத்தப் பெறறுள்ளார.  திருமணமாகி இரட்்்டயரகளான ஆண குழந்தகளுக்குத 

தாயான 30 வயது பமரி பகாம், எல்லாவறறிறகும் ஈடுபகாடுததபதாடு மட்டுமனறி, 2007 

முதல் வசதியறைவரகளுக்கு இலவசமாகக் குததுசசண்்டயும் கறறுத தருகிைார.

கீழைாண்பகவ பற்றி உஙைள குழுவில் ைலநதுகரோட யவண்டும் : 

1. இநதக் க்தயில் இநதப் பெணணால் எதிரபகாள்ளப்ெட்்ட சவால்கள் எனன? 

சமுதாயம் அவரு்்டய பவறறிக்கு முனொக  அவருக்கு மதிப்ெளிதததா?
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2. சவால்க்ள எதிரபகாணடு, சமுதாயததில் அவரு்்டய நி்ல்ய 

பமம்ெடுததிக்பகாள்ள, எதத்கய குணஙகள் அவருக்கு உதவின?

r«gt« - 2

 மாலாவின கணவர இளம் வயதிபலபய இைநதுவிட்்டார.  அவளுக்கு இரணடு 

மகள்க்ளயும், ஒரு மக்னயும் வளரக்கபவணடிய பொறுப்பிருநதது. மாலா ெல  

வீடுகளில் ச்மக்கும் பவ்ல்ய பமறபகாண்டாள். ஆனால் அநத வருமானம் 

பொதுமானதாக இல்்ல.

 நல்ல வருமானம் ஈட்்ட பவறு ஏதாவது வழிகள் உண்டா எனறு ஆராயத 

பதா்டஙகினாள். அவளுக்கு ஓட்டுநர பதாழிலில் ஆரவம் ஏறெட்்டது. சில மாதஙகளில் 

உள்ளூரிலுள்ள ஒரு தனனாரவத பதாணடு நிறுவனததில் இலவசமாக ஓட்டுநர ெயிறசியில் 

பசரநது, கார ஓட்டுவதறகுக் கறறுக்பகாண்டாள். இரணடு ம்டஙகாய் உ்ழதது, ச்மயல் 

பவ்ல பசய்துபகாணப்ட கார ஓட்டுநர ெயிறசியும் பமறபகாண்டாள். ஓட்டுநர 

ெயிறசியு்டன தறகாப்பு க்லப் ெயிறசியும், இநதியும் ஆஙகிலமும் பெசுவதறகும், 

பெசசுதிைன, பெண உரி்ம மறறும் ொலியல் சுகாதாரம் ெறறியும் கறறுக்பகாண்டாள்.

 இனறு மாலாவி்டம் நிரநதர ஓட்டுநர  உரிமமும், அருகிலுள்ள ெள்ளியில் நல்ல 

ஊதியதது்டன கூடிய பவ்லயும் இருக்கிைது. அவள், அவளு்்டய பவ்ல்யப் ெறறி 

பெருமிதம் பகாணடு, அவளு்்டய கா்ரயும் தன குடும்ெததின ஒரு உறுப்பினராகபவ 

கருதுகிைாள்.  அவளு்்டய பமாதத சமூகமும் அவ்ள உயரவாகப் ொரக்கினைது. 

இப்பொது அவளால், அவள் குழந்தகளுக்குப் ொதுகாப்ொன எதிரகாலத்த உருவாக்க 

முடியும்.

கீழைாண்பகவ பற்றி உஙைள குழுவில் ைலநதுகரோட யவண்டும் : 

1. இநதக் க்தயில் வரும் பெண எதிரபகாண்ட சவால்கள் எனன? இநதச சமூகம் 

அவளு்்டய பவறறிக்கு முன அவளுக்கு மதிப்ெளிதததா?

2. சவால்க்ளத தாணடி, அவளு்்டய நி்ல்ய சமுதாயததில் உயரததிக்பகாள்ள, 

இநதப் பெணணிறகு எநத குணஙகள் உதவின?

r«gt« - 3

 ராப�ஸவரி  குடும்ெததின பொருளாதார சூழ்நி்ல காரணமாக ஐநதாவது 

வகுப்பு்டன ெடிப்்ெ நிறுததி விட்்டார.  இரணடு ஆணடுகள் தீப்பெட்டி கட்டு ஒட்டும் 

பவ்ல பசய்தபொது குழந்தத பதாழிலாளரகளுக்கான சிைப்புப் ெள்ளி ெறறி 

பகள்விப்ெட்்டார.  ெடிப்ெவரகளுக்கு ெகலில் சாப்ொடு, அது தவிர குடும்ெஙகளுக்கு மாத 
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ஊக்கத பதா்க.  அஙகு ெடிப்பு்டன கூ்்ட தயாரிததல், எம்பிராய்்டரி, புக் ்ெணடிங, 

ப்டய்லரிங பொனைவற்ை  கறறுக் பகாண்டார. 

 பிைகு, ெள்ளியில் 6 - ஆம் வகுப்பில் பசரநது ெடிதது, பதா்டரநது ெடிதது ெததாம் 

வகுப்பில் 393 மதிப் பெணகள் பெறைார. பிளஸ ஒன வகுப்பில் பதாழிறெயிறசிப் 

ொ்டப்பிரி்வ எடுதது ெடிக்கும் பொழுபத, விடுமு்ையில்  பவ்ல ொரததார.  சில பநரம் 

ெள்ளிக்கு பொகாமல் கூ்ட பவ்ல ொரக்க பவணடியதிருநதது.  பிளஸ டூ பதரவில் 1,014 

மதிப்பெணகளு்டன பதரசசி பெறைார.

 அப்ொ ம்ைநது வி்ட, அம்மா கடு்மயாக உ்ழதது, ராப�ஸவரி்ய ஆசிரியர 

ெயிறசி டிப்ளபமாவில் ெடிக்க ்வததார. 

 டீசசர டிபரயினிங முடிதததும், ராப�ஸவரி குழந்தத பதாழிலாளர சிைப்புப் 

ெள்ளியில் பவ்ல ொரததார.  பிைகு உள்ளூரப் ெள்ளி ஒனறில் ஆறு மாதஙகள் ஆசிரியராக 

பவ்ல ொரததார. இவருக்கு  ஊராட்சி ஒனறிய பதா்டக்கப் ெள்ளியில் ஆசிரியர பவ்ல 

கி்்டததது. தறபொழுது  அநதப் ெள்ளியின த்ல்ம ஆசிரியராகி விட்்டார . 

 2006 - இல் குழந்தத பதாழிலாளர எதிரப்பு நா்ளபயாட்டி, அன்ைய 

பதாழிலாளர நலதது்ை அ்மசசரி்டமிருநதும் விருது பெறறிருக்கிைார.

 “எனது ெள்ளியில் எநதக் குழந்தயும் ெடிப்்ெ இ்்டயில் விட்டுவி்டாமல் 

ொரததுக் பகாள்பவன” எனறு கூறும் ராப�ஸவரி, குழந்தத பதாழிலாளராக இருநது 

ஆசிரியராகி இருப்ெது மறைவரகளுக்கு முனமாதிரி எனெதில் பெரு்ம பகாள்கிைார.

ெததிரி்கச பசய்தி 10 மாரச 2014

கீழைாண்பகவ பற்றி உஙைள குழுவில் ைலநதுகரோட யவண்டும் : 

1. இநதக் க்தயில் வரும் பெண எதிரபகாண்ட சவால்கள் எனன? இநதச சமூகம் 

அவளு்்டய பவறறிக்கு முன அவளுக்கு மதிப்ெளிதததா? 

2. சவால்க்ளத தாணடி, அவளு்்டய நி்ல்ய சமுதாயததில் உயரததிக்பகாள்ள, இநத 

பெணணிறகு எநத குணஙகள் உதவின?
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 சமுதாயம், மகனகள் (ஆணகள்) மறறும் மகள்கள் (பெணகள்) பசய்யும் பவ்ல்யப் 

பொறுதது அவரக்ள மதிப்பிடுகிைது.  ஆணகபளாடு ஒப்பிடும்பொது பெணக்ளப் 

ெறறிய, வளரிளம் ெருவப் பெணக்ளப் ெறறிய மதிப்பீடு கு்ைவாக இருநதாலும், இநத 

நி்ல்ய மாறை முயறசிகள் பமறபகாள்ள பவணடும். 

 இநத முயறசி்ய வளரிளம் ெருவப் பெணகளி்டமிருநதும் பிை பெணகளி்டமிருநதும் 

ஆரம்பிக்கலாம்.  அவரகள் ்தரியதது்டனும், மன உறுதியு்டனும் , அவரகளுக்கு வசதியாக  

இருக்கும் வட்்டத்த விட்டு பவளிபயறி, சவால்க்ள எதிரபகாணடு தஙக்ளச 

சுறறியுள்ள சமுதாயத்த பமம்ெ்டசபசய்யலாம்.

 ஆணகளும், வளரிளம் ெருவ ஆணகளும் எநத நிெநத்னயும் இனறி பெணக்ள  

ஆதரிதது சூழ்ல மாறைலாம். பெணகளின அநதஸ்த உயரததுவது எனெது 

பொருளாதார ரீதியாக இருக்கலாம். எணணஙகளாலும், பசயல்ொடுகளாலும் சமுதாய 

சீரதிருததஙகளுக்காக பவ்ல பசய்வதாகவும் இருக்கலாம். 

ஆதரவு தரும் குழுக்க்ளயும் அ்மக்கலாம். வரதட்ச்ண எனனும் பமாசமான 

ெழக்கததிறகு எதிராக பொராடுவது, பெணகள் தஙகள் பெறபைாரி்டமிருநது பெைாமல் 

பொன பசாத்த,  இருக்கும் சட்்டம் மறறும் சமூக ஆதரவு்டன மீட்டுத தருவது பொனை 

வ்ககளில் பெணகளின  மதிப்்ெ உயரதத ொடுெ்டலாம்.

இதத்கய பசயல்ொடுகள், முதலில் ஒருவரால் துவஙகப்ெட்டு பினனர குடும்ெ 

உறுப்பினரகள் மறறும் சமுதாயததினர மததியில் மிகுநத ஆதர்வ ஏறெடுததிக் 

பகாடுக்கும். இது ஒரு பெணணின ஆபராக்கியம், சததுணவு, கல்வி, பெணகள் ெறறிய 

அபிப்பிராயம் – இவறறின மீது ஒரு பநரம்ை தாக்கத்த ஏறெடுதத உதவும்.
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f‰wÈ‹ neh¡f« :

• இநத அமரவின இறுதியில் கருவிபலபய ொகுொட்டு்டன குழந்தயின ொலினத்த 
பதரிவு பசய்யும் ெழக்கஙகளினால் ஏறெடும் ொதிப்்ெ ெஙபகறொளரகள்  கண்டறிநது 
பகாள்வாரகள். 

• ெஙபகறொளரகள், கருவிபலபய ொலினத்தத பதரநபதடுப்ெதறகான தடுப்புச சட்்டம் 
1994 ஐ ெறறித பதரிநதுபகாள்வாரகள்.

neu« : 60 நிமி்டஙகள் 

njitahd bghU£fŸ : சாரட் தாள்கள், மாரக்கர பெனாக்கள், மாதிரிச சம்ெவஙகளின 

பிரதிகள் ,  ெஙபகறொளரகளால் ஏறகப்ெடும் உறுதிபமாழியின நகல்.

brašgL¤J« Éj« :

• ெஙபகறொளரகள் இரணடு குழுக்களாகப் பிரிநது பயிற்சித்்தாள - 1 இல்  
பகாடுக்கப்ெட்டுள்ள மாதிரிச சம்ெவஙக்ள, ஒவபவாரு குழுவுக்கும் ஒனறு வீதம் 
பகாடுதது கலநது்ரயா்டல் பசய்ய பவணடும்.

• இரணடு குழுக்களும் முடிதத பினனர பொது அமரவில் ெகிரச பசால்லபவணடும்.

• பொது அமரவில் ெகிரநத பினபு ெயிறறுநருக்கான குறிப்புகளில் பகாடுக்கப்ெட்டுள்ள 
பகள்விக்ளப் ெஙபகறொளரகளு்டன கலநது்ரயாடி பிைகு ெயிறறுநர கருததுத 
தாளில் உள்ள கருததுக்க்ளயும் விளக்கிக் கூைபவணடும்.  

• பினனர ெயிறறுநர அ்னததுப் ெஙபகறொளரக்ளயும் ஒனறி்ணதது உறுதிபமாழி 
எடுக்க பவணடும்.
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• இம்மாதிரியான க்த உஙகள் அண்்டப் ெகுதிகளில் அல்லது உஙகள் பசாநதக் 

குடும்ெததில் இருக்கிைதா?

•  கருவிபலபய ொகுொட்டு்டன குழந்தயின ொலினத்தத பதரநபதடுப்ெபதாடு 

பதா்டரபு்்டய ஏதாவது சட்்டம் ெறறி உஙகளுக்குத பதரியுமா?

• இதத்கயச சூழ்ல எதிரபகாள்ளும் பெணகளுக்கு உதவும் ஏதாவது நிறுவனம் 

ெறறி உஙகளுக்குத பதரியுமா? அவரகள் எநத வ்கயான உதவி்ய அளிப்ெதாக 

நீஙகள் நி்னக்கிறீரகள்?

• பெண குழந்தகள் ொதுகாப்புச சட்்டத்தப் ெறறி அ்னவருக்கும் பதரிநதிருக்க 

பவணடும் எனறு நீஙகள் நி்னக்கினறீரகளா?

• காலப்பொக்கில் பெணகளின எணணிக்்க பதா்டரநது கு்ைநதால் எனன 

ந்டக்கும்? அது சமுதாயததில் எவவிதத தாக்கத்த ஏறெடுததும்?

• சில குறிப்பிட்்ட இ்டஙகளில், மணப் பெணகளின எணணிக்்க கு்ைவாக 

இருப்ெதால் நிகழும் குழந்தத திருமணஙக்ள தடுக்க எனன பசய்யலாம்?

• இரணடு க்தக்ளப் ெறறி குழுக்கள் கலநது்ரயா்டல் பசய்த குறிப்புக்ளக் 

பகாணடு, கருவிபலபய ொகுொட்டு்டன குழந்தயின ொலினத்த பதரிவு  

பசய்யும் மு்ைபகடுகளுக்கும் அதிகரிக்கும் குழந்தத திருமணததிறகும் இ்்டபய 

உள்ள பதா்டர்ெப் ெறறி பதாகுதது வழஙக பவணடும். 

• இரண்டாவது க்தயில், எவவாறு  நிகழ இருநத குழந்தத திருமணம் தடுதது 

நிறுததப்ெட்்டது   எனறும் , அதறகு யார யார இ்ணநது எவவாறு ெணியாறறினாரகள் 

எனெ்தயும் விளக்கிக் கூை பவணடும். 

• இறுதியில், ெயிறசியின எல்லா அமரவுகளிலும் பதா்டரநது ஆரவதது்டன 

ஈடுெட்்டதறகு ெஙபகறொளரகளி்டம் நனறி கூறி “இ்ணப்பு – 3 இல் 

ெஙபகறொளரகள் ஏறகும் உறுதிபமாழி”யின பிரதிக்ள விநிபயாகிக்க பவணடும்.

• “ொலியல் துனபுறுததல், குழந்தத திருமணம், கருவிபலபய ொகுொட்டு்டன 

குழந்தயின ொலினத பதரிவு, வரதட்ச்ண மறறும் வளரிளம் ெருவப்  

பெணகளுக்கும் பிை பெணகளுக்கும் எதிரான வனமு்ை மறறும் அவரக்ள 

பமாசமாக ந்டததுதல்” முதலியவற்ை நீக்குவதறகான உறுதிபமாழியி்ன நீஙகள் 

வாசிக்க உஙக்ளத பதா்டரநது அவரக்ள வாசிக்கச பசால்ல பவணடும்.
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 19 வயது சு�ாதா திருமணமாகி, அனொன கணவரு்டன மாமனார, மாமியாரு்டன 

வாழ்கிைாள். அவளு்்டய கணவன அருகிலுள்ள க்்டயில் பவ்ல பசய்கிைான. 

சு�ாதா வீட்டு பவ்லகள் அ்னத்தயும் பசய்து, வயதான மாமனார, மாமியா்ரயும் 

ொரததுக்பகாள்கிைாள். கணவன அவன பெறபைாரு்டன பசரநது சு�ாதா்வ சீக்கிரம் 

குழந்த பெறறுக்பகாள்ள பவணடும் எனறு வறபுறுததி வநதான. 

 சிறிது காலததில் சு�ாதா கரப்ெம் அ்்டநதாள். இப்பொது அவள் மூனறு மாத 

கரப்ெமாக இருக்கிைாள். அவளு்்டய மாமனார, மாமியார அல்ட்ரா சவுணட் ெரிபசாத்ன 

பசய்து கருவிலிருக்கும் குழந்த ஆணா, பெணணா எனெ்த பதரிநதுபகாள்வதில் 

தீவிரமாக இருக்கினைனர.  குழந்த பெணணாக இருநதால் எனனவாகும்? சு�ாதாவிறகு 

மிகவும் கவ்லயாக இருக்கிைது. அவளு்்டய கவ்ல்ய யாரி்டம் ெகிரநதுபகாள்வாள்? 

கணவனி்டமா? தனனு்்டய பெறபைாரி்டமா? 

உஙைள குழுவில் இந்த யைளவிைளுக்ைான விகடைக்ள ைலநதுகரோடல் பசயது கூற 

யவண்டும்.

1. மாமனார, மாமியார ஏன சு�ாதா ெரிபசாத்ன பசய்துபகாள்ள பவணடுபமனறு 

நி்னக்கினைனர?

2. சு�ாதா எனன பசய்யபவணடும் எனறு நீஙகள் நி்னக்கிறீரகள்? ெரிபசாத்ன 

பமறபகாள்வதறகு அவள் ஒப்புக்பகாள்ள பவணடுமா?

3. கருவிலிருக்கும் சிசு பெணணாக இருநதால், அதனால் சு�ாதாவிறகு ஆபராக்கியததிலும், 

சமூகததிலும் ஏறெ்டக்கூடிய வி்ளவுகள் எனனவாக இருக்கும் எனறு நி்னக்கிறீரகள் ?

4. இநத நி்லயில் சு�ாதாவின கணவன எனன மாதிரியான நி்லப்ொட்்்ட எடுக்க 

பவணடும்?
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 நநதினிக்கு ெதது வயதிருக்கும் பொது அவள் அம்மா இைநதுவிட்்டார. 

நநதினி்யயும் அவள் அக்கா்வயும் அப்ெடிபய விட்டுவிட்டுப் பொய் அவள் அப்ொ 

மறுமணம் பசய்துபகாண்டார. 

 நநதினியின பெரியம்மா, நநதினி்யயும் அவளது சபகாதரி்யயும்  தன 

கிராமததிறகு கூட்டிக் பகாணடு வநதுவிட்்டாள்.  நநதினியின சபகாதரிக்கு ெதிபனழு 

வயதாக இருக்கும்பொபத அவள் பெரியம்மா அவளுக்குத திருமணம் பசய்துவிட்்டார.  

அபதபொல் நநதினிக்கு ெதினாலு  வயதிபலபய திருமணம் பசய்ய நி்னததார.  

நநதினி : எனபனா்ட புததகஙக்ளப் புரட்டிக்கிட்டு இருநதப்ெ ஒரு துண்டறிக்்க 

்கயில் கி்்டததது.  ெள்ளியில் ந்டநத விழிப்புணரவு நிகழ்சசியில் குழந்தத திருமணம் 

பதா்டரொன பிரசசி்னகளுக்கு அதில் பகாடுக்கப்ெட்டுள்ள எணணுக்கு பொன 

பசய்யலாம் எனறு பசானனது நி்னவுக்கு வநதது.  எனனு்்டய பெரியம்மா பொ்ன 

்வதது விட்டு பொயிருநத சமயததில் அநத எணணுக்கு பொன பசய்பதன .

குழநக்தத்  திருமண ்தடுபபு அதிைாரி திருவண்ணாமகல : அநதப் பொனகால் சமூகநலத 

து்ைக்கு இ்ணக்கப்ெட்்டது, நநதினியின பெசசில் ெதறைம் இருநதாலும் உறுதியும் 

இருநதது ,திருமணததில் அவளுக்கு உ்டனொடில்்ல எனெ்த உணர முடிநதது.

 உ்டனடியாக தாசில்தார, மாவட்்ட வருவாய்தது்ை அதிகாரி, பொலீஸ 

அ்னவருக்கும்  தகவல் பசால்லி நாஙகள் அநத கிராமததிறகுள் நு்ழநதபொது 

இரவு ஒனெதுமணி. நநதினி அ்்டயாளம் பசால்லியிருநத பகாயி்ல கணடுபிடிக்க 

முடியவில்்ல,  யா்ரக்பகட்்டாலும் பகாயில் எஙகிருக்கிைது எனறு பசால்ல மறுததாரகள். 

கிராம மக்கள் ஒதது்ழக்காவிட்்டால் அரசு கிராமததிறகு பசய்யும் உதவிகள் அ்னததும் 

நிறுததப்ெடும் எனறு மிரட்டிபனாம். 

 ஒரு  வயதானவர மூலம் பகாவிலிருநத  இ்டத்த பதரிநது பகாணப்டாம். 

பகாயிலுக்கு அருகில் வநதவு்டன மணமக்னயும் அவன தா்யயும் பிடிததுவிட்ப்டாம்.  

அநதம்மா திடீபரனறு மார்்டப்பு வநதது பொல் நடிததார. 

 இப்ெடி பொலீஸ பதடுவ்த நநதினியின பெரியம்மாவி்டம் யாபரா பொய் 

பசால்லிவிட்்டாரகள். திருமண வீட்டுக்காரரகள் ்லட்்்டபயல்லாம் அ்ணதது 

விட்்டாரகள். ஒரு திருமணம் ந்டப்ெதறகான அறிகுறிகள் அஙகு இல்லாதிருநதது, 
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நநதினி : “என்ன ந்கக்ளக் கழறறித தரச பசானனாரகள்,  எனனு்்டய பெரியம்மா, 

திருமணத்தப் ெறறி அதிகாரிகளி்டம் பசால்லக்கூ்டாது எனைார.  ஆனால் நான 

மறுததுவிட்ப்டன. 

 பமலும் மிரட்்டல்கள் அதிகமாவதறகுள், இரவு ெதத்ர மணிக்கு அதிகாரிகள் 

நநதினி்ய மீட்டு விட்்டனர. பிைகு நநதினி  திருவணணாம்ல குழந்தகள் நலக் 

குழுவி்டம் ஒப்ெ்்டக்கப்ெட்்டார.

 குழந்தத திருமண தடுப்புச சட்்டததின கீழ் நநதினியின பெரியம்மா, மணமகனின 

குடும்ெம் இவரகள் பமல் வழக்குப் ெதிவு பசய்யப்ெட்்டது. 

 2018ஆம் ஆணடு, பதசிய பெண குழந்தகள் தினததனறு, பெண குழந்த 

தனனுரி்ம  பமம்ொட்டிறகாக , நநதினி மாநில  அரசி்டம் இருநது விருதி்னப் பெறைார. 

இந்த யைளவிைக்ளக் குழுவில் ைலநதுகரோடல் பசயது பதில்ைக்ளப பபற யவண்டும் :

1. ஏன 15 வயதிபலபய நநதினிக்கு திருமணம் பசய்ய நி்னக்கினைனர?

2. நநதினியின துணிசசலுக்கு எ்வபயல்லாம் உதவின?

3. ஏன  ஆணகளுக்கும், பெணகளுக்கும் இவவளவு வயது விததியாசததில் திருமணம் 

ந்டததப்ெடுகிைது?

4. குழந்தத திருமணத்தத தடுக்க சம்ெநதப்ெட்்ட ெஙகாளரகளால் (Stake Holders) எனன 

ந்டவடிக்்ககள் எடுக்கப்ெட்்டன?
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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 ெறறி பதரிநதுபகாள்ளும் ெரிபசாத்னகள் ெரவலாக 

ந்டப்ெதறகு, எல்லாவறறிலும் மகனகளுக்பக முனனுரி்ம அளிக்கும் நி்ல்மபய 

பவரக் காரணம் ஆகும்.  இதறகு மதம், ொரம்ெரிய ெழக்க வழக்கஙகள், கலாசசாரம் 

முதலிய்வ பெருமளவுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கினைன. பெண குழந்தகள் சுகாதாரம், 

சததுணவு, கல்வி பெறுவதில் உள்ள ொகுொடு இநதியாவில் காலம் காலமாக இருக்கிைது. 

தறபொது முனபனறைம்்டநத பதாழில்நுட்ெததினால் ொலினத பதரிவுக்கு நவீன 

வழிகள் இருக்கினைன. பிைக்கப்பொவதறகு முனபெ பெண குழந்த அழிக்கப்ெடுவதால், 

ஆண – பெண குழந்தகள் விகிதாசசாரம் மிகுநத வீழ்சசி அ்்டநதுள்ளது.  இநதப்  

ெரிபசாத்ன வசதிகள் உள்ள மருததுவம்னகளும், மருததுவரகளும் 20 ஆணடுகளுக்கு 

முனபு கீழ்க்காணும் த்லப்பில் விளம்ெரப்ெடுததி இருக்கிைாரகள். “500/- ரூொய் மட்டும் 

இப்பொது பசலவு பசய்யுஙகள், பினனர 500,000/- ரூொய் (வரதட்ச்ணயில்) பசமியுஙகள்.

 இநதியாவின மக்கள் பதா்க கணக்பகடுப்புப்ெடி (2011), குழந்தகள் ொலின 

விகிதாசசாரம் 914 பெணகளுக்கு 1000 ஆணகள் என இருநதது. க்டநத 2001இல், 927 

ஆக இருநததிலிருநது 914 ஆக கு்ைநதிருக்கிைது. இது கவ்லக்குரிய நி்ல்ய 

ஏறெடுததியுள்ளது. இவறறில் சில புள்ளிவிவரஙகள் , ஊ்டகததாலும் பவளிசசம் பொட்டு 

காட்்டப்ெட்டுள்ளது. உதாரணததிறகு கு�ராத, ரா�ஸதான மாநிலஙகளின எல்்லயில் 

உள்ள தாஙகு மாவட்்டததில் ஒபர குடும்ெததில் உள்ள 8 சபகாதரரகளும், மணமகள் 

கி்்டப்ெதறகு சிரமமாக இருநததால், ஒபர பெண்ண மணநதுபகாண்டனர. (இநதியா 

டுப்ட, பசப்்டம்ெர 2001).  ப�ய்சால்மர மாவட்்டததில் உள்ள பதவரா கிராமததில் 110 

வரு்டஙகளுக்குப் பிைகு 1997 - இல்தான மணமகள் வரும் ெல்லக்கு (ொராத) ஊரவலம் 

வரபவறகப்ெட்்டது. (ெயனீர, அக்ப்டாெர 28, 2001).

 கரப்ெ காலததில், கரப்ெததில் உள்ள சிசுவின ொலினத்தப் ெறறி கண்டறியும் 

பதாழில்நுட்ெம் ெறறிய (ொலினத்த பதரிவு பசய்வ்த த்்ட பசய்யும்) சட்்டம் 1994, 

ொலின பதரி்வ, கரப்ெம் தரிப்ெதறகு முனனும் பினனும் மு்ைெடுததுகினைது. அல்ட்ரா 

சவுணட் எனனும் பதாழில்நுட்ெத்த தவைாகப் ெயனெடுததி சிசுவின ொலினத்தக் 

கணடுபிடிப்ெ்த தடுப்ெபத இநத சட்்டததின பநாக்கமாகும்.

 கரப்ெ காலததில் சிசுவின ொலினம் ெறறி கண்டறியும் பதாழில்நுட்ெத்தப் ெறறிய 

சட்்டம்  எனன பசால்லுகிைது? (PC & PNDT ACT)
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• ொலினத பதரிவு  மறறும் ொலினத்தப் ெறறி பதரிநதுபகாள்ளும் வழிகள் த்்ட 
பசய்யப்ெட்டுள்ளன.

• கரப்ெ காலததில் எடுக்கப்ெடும் ெரிபசாத்னகளில் அ்த பசய்ெவர, 
 கரப்பிணியி்டபமா அவரது உைவினரி்டபமா, கருவில் வளரும் சிசுவின ொலினத்தப் 
ெறறி வாரத்தகளாபலா, பசய்்ககள் மூலமாகபவா அல்லது பவறு எநத விதமாகபவா 
பதரிவிக்கக்கூ்டாது.

• அல்ட்ராசவுணட் ெரிபசாத்னகள் பசய்யும் எல்லா கிளினிக்குகளும் ெதிவு 
பசய்யப்ெட்டிருக்க பவணடும். இநதச சட்்டததினெடி தகுதிபெறை மருததுவரகள் 
மட்டுபம அல்ட்ராசவுணட் ெரிபசாத்ன பமறபகாள்ள பவணடும்.

• எல்லா மருததுவகம் (கிளினிக்) ‘கருவின ொலினத்தப் ெறறி பதரிவிப்ெது சட்்டப்ெடி 
த்்ட பசய்யப்ெட்டுள்ளது’ எனை அறிவிப்பு ஆஙகிலததிலும், அநதநத மாநில 
பமாழியிலும் எழுதி ்வக்கப்ெ்டபவணடும்.

• மருததுவரகபளா, மருததுவகம் (கிளினிக்) ொலினத்தப் ெறறி ெரிபசாத்னயில் 
கண்டறிநது பதரிவிப்ெதாக எநத வ்கயிலும் விளம்ெரப்ெடுததியிருநதால் அது 
தண்ட்னக்குரியதாகும்.



91
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ïiz¥ò - 1 

kÅj cÇikfŸ v‹whš v‹d?

 மனித உரி்மகள் எனெது அடிப்ெ்்ட உரி்மகள்.  அது இல்லாமல் மனிதரகள் 

கணணியதது்டன வாழ முடியாது. ஒருவர மீதான மனித உரி்ம மீைல் எனெது அநத 

மனித்ர ஒரு மனிதப் பிைவிபய அல்ல எனெது பொல ந்டததுவது. 

 ொலினப் ொகுொடு எனெது வளரிளம் ெருவப் பெணகளும் ஆணகளும், 

மனித உரி்மக்ள முழு்மயாக அ்்டவதறகும் அனுெவிப்ெதறகும் அனுமதி 

மறுக்கப்ெடும்பொது ஏறெடுகினைது. உதாரணததிறகு, வளரிளம் ெருவப் பெணக்ள 

சிறு வயதிபலபய வீட்்்ட ெராமரிப்ெதறகாகவும், திருமணம் பசய்து ்வப்ெதறகாகவும், 

ெள்ளிக்குச பசல்லாமல் இ்்டயிபலபய நிறுததிவிட்்டால் அது அவரகள் மீதான 

உரி்ம மீைலாகும். அபத குடும்ெம், வளரிளம் ெருவ ஆண, எதிரகாலததில் 

குடும்ெததிறகாக சம்ொதிப்ொன எனறு கருதி அவ்னப் ெடிக்க ்வக்கலாம். இதத்கய 

சமூகமயமாக்கலானது, ஆணகள், பெணகள் இருவரும் தஙகள் உரி்மக்ளப் பெறுவதன 

மீது பசல்வாக்கு பசலுததுகினைது. 

 மனித உரி்மகள் ெறறி கறறுக்பகாள்ளும்பொது நாம் மரியா்த, பநர்ம, 

நீதி மறறும் சம உரி்ம ெறறிய கருததுக்க்ள கறறுக்பகாள்கிபைாம்.  நாம் நமது 

உரி்மகளுக்காக பொராடுவபதாடு, மறைவரகளின உரி்மக்ள மதிப்ெதறகு நமக்கு 

இருக்கபவணடிய பொறுப்பி்னயும் கறறுக்பகாள்கிபைாம்.

 மனித உரி்மகள் ெறறி 30 விதிகள் இருக்கினைன. சரவபதச மனித உரி்மகள்  

பிரக்டனததில் உலகம் முழுவதும் உள்ள நாடுகள் ்கபயழுததிட்டுள்ளன. மிகவும் 

முக்கியமான, வ்ளரி்ளம் பருவப பபண்ைளுக்கு பபாருந்தக்கூடிே உரிகமைள : 

• வாழ்வதறகும், சுதநதிரததிறகும், சுயொதுகாப்பிறகுமான உரி்ம.

• சிததிரவ்தயிலிருநது விடுத்ல.

• நியாயமான விசார்ண.

• பெசசு சுதநதிரம்.

• மத சுதநதிரம். 

• சுகாதாரம், கல்வி மறறும் பொதுமான வாழ்க்்கததரம்.



93

 மக்கள் தஙகள் உரி்மக்ள அனுெவிப்ெ்த உறுதிபசய்வதறகு, அரசாஙகததிறகு 

குறிப்பிட்்ட பொறுப்பிருக்கிைது.  அரசாஙகஙகள் சட்்டஙக்ள உருவாக்கி அவற்ை 

நி்லநாட்்ட பவணடும்.  அப்பொதுதான அநத நாட்டின குடிமக்கள் அவரகளு்்டய 

உரி்மக்ளப் பெணும் வாழ்க்்க்ய அனுெவிக்க முடியும்.

 இதர மக்களுக்காகவும், சமுதாயததிறகாகவும் நமக்கு பொறுப்புகளும் க்ட்மகளும் 

இருக்கினைன. தனிமனிதரகள், மறைவரகளின உரி்மக்ளயும் கருததில் பகாணடு 

தஙகள் உரி்மக்ள நி்ல நாட்்ட பவணடும் எனறு எதிரொரக்கப்ெடுகினைாரகள். 

உதாரணததிறகு, தஙகள் பெசசுரி்ம்ய நி்லநாட்டும் பொது, மறைவரு்்டய 

ொதுகாப்பிறகான  உரி்ம்ய மீறும் வணணம்,  பவறுப்பூட்டும் வ்கயிபலா அல்லது 

பமாசமான வாரத்தகளிபலா பெசக்கூ்டாது.

 குடும்ெம், சமூகம், கல்வி நிறுவனஙகள், ெணியி்டஙகள், அரசியல், பவளிநாட்டு 

உைவுகள் என சமுதாயததில் எல்லா நி்லயிலும் மக்கள் மறைவரகளு்டன எவவாறு 

உ்ரயாடுகினைனர எனெது மனித உரி்மகளின ஒரு முக்கியமான ெகுதியாகும். 

ஆ்கயால் மனித உரி்மகள் எனைால் எனன எனெ்த புரிநதுபகாள்ள பவணடும். 

அப்பொதுதான நீதி, சம உரி்ம, சமுதாயததின வளவாழ்வு ஆகியவற்ை நி்லநாட்்ட 

முடியும். 
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குழநக்தைளுக்கு எதிரான பாலிேல் துன்புறுத்்தல்ைள பற்றிே ைட்டுக்ைக்தைள :

 (சிறுவரி்டம் ொலியல்  துனபுறுததல்கள் குறிதத ஆய்வின அடிப்ெ்்டயில், இநதியா 

2007; பெணகள் மறறும் குழந்தகள் பமம்ொட்டு அ்மசசகம், இநதிய அரசு).

ைட்டுக்ைக்த 1: குழந்தகள் ொலியல் ரீதியாக துனபுறுததெடுவதறகு  அநநியரகபள 

பொறுப்பு. 

உண்கம : பெரும்ொலான சநதரப்ெஙகளில், ொலியல்  துனபுறுததல்கள் 

பசய்தவரகள் குழந்தக்கு பதரிநதவரகபள; அநநியரகள் மூலம் 

எனெது மிகக்கு்ைபவ.

ைட்டுக்ைக்த 2: ொலியல் துனபுறுததல்கள் தறபசயலாகவும், அநநியரகளாலும் 

ந்டக்கிைது.

உண்கம : ொலியல் துனபுறுததல்கள் எனெது பெரும்ொலும் 

திட்்டமி்டப்ெட்்ட்வ,  ஒரு உைவில் ஆெததான துஷபிரபயாகமாகும். 

ைட்டுக்ைக்த 3: தனியாக உள்ள குடும்ெஙகளில் ொலியல் துனபுறுததல்கள் நிகழ 

வாய்ப்புள்ளது, கூட்டு குடும்ெஙகளில்  அல்ல. 

 உண்கம : கூட்டுக்குடும்ெம்,   தனிக்குடும்ெம் இரணடிலும்  ொலியல் 

துனபுறுததல்கள் ந்டக்கினைன.

ைட்டுக்ைக்த  4: குழந்தகள் ஒருபொதும் எநத விஷயஙக்ளயும் தமக்குள்பளபய 

்வததுக் பகாள்ள முடியாது; துனபுறுததப்ெட்்டால், அவரகள் 

சம்ெவத்தப் ெகிரநது பகாள்வாரகள்.

 உண்கம : பெரும்ொலான குழந்தகள் இநத விஷயத்த யாரி்டமும் 

பதரிவிப்ெதில்்ல.

ைட்டுக்ைக்த 5: ொலியல் துனபுறுததலில்  உணரசசி துனபுறுததல்கள் அரிது.

உண்கம : உணரசசி துனபுறுததல்கள் ொலியல்  துனபுறுததபலாடு ்கபகாரததுச 

பசல்கிைது.  இது மிக அதிகமாக நிகழ்கிைது.

ைட்டுக்ைக்த 6: சிறுமிகளுக்கு மட்டுபம  ொலியல் துனபுறுததல்கள் ந்டக்கிைது.  



95

உண்கம : 12 வயது வ்ர, சிறுவர சிறுமிகள் சமமாக ொதிக்கப்ெடுகிைாரகள். 

இளம் ெருவததிறகுப் பிைகு, சிறுவரக்ள வி்ட பெணகள் அதிகம் 

ொதிக்கப்ெடுகிைாரகள்.

சிறுவர்ைக்ள பாலிேல் துஷ்பிரயோைத்திலிருநது பாதுைாக்கும் இநதிே சட்டஙைள ோகவ?

• ஒரு ்ெயனு்டன வலுக்கட்்டாயமாக பசய்யப்ெடும் ொலியல் வனமு்ைக்கு 

(பிரிவு 377) - ஐபிசி - யின  கீழ் தண்ட்ன அளிக்கப்ெடும்.

 ொலியல் குறைஙகளிலிருநது குழந்தக்ளப் ொதுகாததல் சட்்டம் (பொக்ப்ா), 

2012 - ொலியல் துஷபிரபயாகததின வடிவஙக்ளயும் வரம்்ெயும் விரிவாக்கும் 

விரிவான சட்்டம். இது குழந்த பநய காவல்து்ை மறறும் நீதிமனைஙகளுக்கான 

வழிகாட்டுதல்க்ளயும் வ்ரயறுக்கிைது.

 ஒரு சிறு குழந்தக்கு எதிரான ொலியல் துனபுறுததல் சம்ெவத்த / வழக்்க  

எதிர்பைாளளும்பபாழுது நீஙைள என்ன பசயேயவண்டும்?

உ்டல் ொதுகாப்பு  :  மீணடும் ஒருமு்ை ொலியல் துனபுறுததல்கள் பசய்தவர 

இருக்குமி்டததிபலபய குழந்த இருக்கக்கூ்டாது  

எனெ்த உறுதிப்ெடுதத பவணடும்.

உணரசசிபூரவமான ஆதரவு :    ந்டநத பசயல், அவரது தவறு அல்ல எனெ்த நீஙகள் 

குழந்தக்குச பசால்ல பவணடும்,  மறறும் பத்வயான 

உளவியல் ஆபலாச்னக்ள வழஙக பவணடும். 

குழந்த ொதுகாப்ொக உணரும் சூழ்ல உறுதி 

பசய்யுஙகள்.

இது ்தவிர நீஙைள, 

• குழநக்தக்ைான உ்தவி அகழபபு எண் 1098 இல் புகாரளிக்கலாம். இதத்கய 

வழக்குக்ளத பதரிவிக்கவும் ்கயாளவும் இஙகு ஆபலாசகரகள் உள்ளனர.

• காவல்து்ையி்டம் பதா்லபெசியில் அ்ழதது விஷயத்தப் புகார அளிக்கலாம்.

• உஙகள் ெகுதியில் உள்ள சிறுவர ொலியல் துஷபிரபயாக வழக்குக்ளக் ்கயாளும் 

ஒரு தனனாரவத பதாணடு நிறுவனத்த அணுக பவணடும்.
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 (ொலியல் துனபுறுததல், குழந்தத திருமணம், கருவிபலபய ொகுொட்டு்டன 
குழந்தயின ொலினத பதரிவு, வரதட்ச்ண, வளரிளம் ெருவப் பெணகள் 
பெணகளுக்பகதிராக ந்டக்கும் பமாசமான விஷயஙகள்/வனமு்ை ஆகியவறறிறகு 
எதிராக)

இநதிே குடிமைனாை நான் உறுதிபமாழி எடுத்துக்பைாளகியறன் :

• நான, சட்்டப்ெடியான வயது வநதவு்டனதான திருமணம் பசய்துபகாள்பவன. அதாவது 
ஆணகளுக்கு 21 வயது முடிநத பிைகு, பெணகளுக்கு 18 வயது முடிநத பிைகு. 

• நான ச்ட்டப்ெடியான வய்த எட்்டாதவரின திருமண நிகழ்சசியில் ெஙபகறக 
மாட்ப்டன. நான என பெறபைாருக்கு, உைவினருக்கு, சமூகததினருக்கு பதரிவிதது 
அவரக்ளயும் அதில் ெஙபகறக வி்டமாட்ப்டன. 

• நான, என குடும்ெததில் உள்ள பெணகளின உரி்ம்ய உயரததிப் பிடிதது, 
அவரகளுக்கு சிைநத கல்வி கி்்டக்க ஆதரவு தநது, அவரகளு்்டய சததுணவு மறறும் 
ொதுகாப்பி்ன உறுதிப்ெடுததி, சட்்டப்ெடி அவரகளுக்கு ொரம்ெரியச பசாததில் ெஙகு 
கி்்டக்க உறுதிப்ெடுததுபவன.

• நான என ம்னவி்யபயா அல்லது பெண உைவின்ரபயா கருவிபலபய 
ொகுொட்டு்டன குழந்தயின ொலினத்த பதரிவு  பசய்வதன அடிப்ெ்்டயில் 
கருசசி்தவு பசய்துபகாள்ளுமாறு கூை மாட்ப்டன. அதறகு எநத விதததிலும் ஆதரவு 
அளிக்க மாட்ப்டன.

• நான, வரதட்ச்ண வாஙகவும் மாட்ப்டன. பகாடுக்கவும் மாட்ப்டன.

• நான எப்பொதும் வளரிளம் ெருவப் பெணகளுக்கும் பிை பெணகளுக்கும் மரியா்த 
பகாடுப்பென.

• வீட்டிபலா, பதருவிபலா, ெணியி்டததிபலா அல்லது பவபைஙகாவபதா, அவரகளி்டம் 
தவைான மு்ையில் ந்டநதுபகாள்ள மாட்ப்டன. உண்மயான ஆணமகனுக்கு 
அரததம் எனனபவனைால் அது வளரிளம் ெருவப் பெணகளுக்கும், பிை பெணகளுக்கும் 
மரியா்தயும் மதிப்பும் பகாடுப்ெபத எனெது எனக்குத பதரியும்.

• நான, எனனு்டன இருப்ெவரகளுக்கும் வளரிளம் ெருவப் பெணகளுக்கும் பிை 
பெணகளுக்கும் மரியா்த பகாடுக்குமாறும், அவரகளி்டம் ஒருபொதும் தவைான 
மு்ையில் ந்டநதுபகாள்ளக் கூ்டாது எனறும் கறறுக் பகாடுப்பென. மரியா்தயு்டனும், 
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ொதுகாப்பு்டனும் கூடிய ஒரு சூழ்ல வளரிளம் ெருவப் பெணகளுக்கும், பிை 
பெணகளுக்கும் உருவாக்கித தருவபத ஒரு உண்மயான ஆணமகனாக இருப்ெது 
எனெது எனக்குத பதரியும்.

• நான, என அதிகாரததிறகுட்ெட்டு, எல்லா குழந்தக்ளயும், வனமு்ையில் 
இருநதும், பமாசமாக ந்டததுவதில் இருநதும், உ்டலளவிலும் மனதளவிலும் பவறு 
எநத வ்கயிலும் புைக்கணிப்ெதில் இருநதும் ொதுகாப்பென.

• எனனு்்டய வகுப்பு பதாழரகள் ெள்ளிப் ெடிப்்ெ  முடிப்ெ்த ஊக்குவிப்பென.
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குறிபபுைள
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