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அறிமுகம்

	 குழந்தைத்	 திருமண	 மு்ை்ை	 முற்றிலுமாக	 முடிவுக்குக்	 ககாண்டு	 வநதை	
சமூகமாக,	 நமது	 சமூகம்	 மாை	 வவண்டும்.	 குழந்தைத்	 திருமணத்	 தைடுப்பு	 என்பது	
நிகழவிருக்கும்	திருமணத்்தைத்	தைடுப்்பதைற்கான	கசைல்பாடு	மட்டுமல்ல.	வளரிளம்	
்பருவத்தினருக்கு	உடலந்லம்,	கலவி,	திைன	வமம்்பாடு,	சுகாதைாரம்	வ்பானை	்பலவவறு	
அம்சஙகளும்	கி்டத்தைால	மட்டுவம	அவரகள்	முழு்மைான	வளரச்சி	க்பை	முடியும்.	
இவரகவள,	எதிரகா்லத்தில	நமது	சமூகத்்தை	வமம்்பட்ட	சமூகமாக	மாற்றுவதைற்கான	
முக்கிைக்	காரணிைாகத்	திகழவாரகள்.	

	 குழந்தைத்	 திருமணம்	 மற்றும்	 வனமு்ைக்ள	 அ்டைாளம்	 காணவும்	
களத்தில	 அவற்்ை	 நிறுத்துவதைற்கான	 கசைல்பாடுகளில	 சரிவர	 இைஙகவும்	
வவண்டுகமனைால,	 ்பாலினம்	 சாரநது	 இநதை	 வனமு்ைக்ளப்	 புரிநது	 ககாள்ள	
வவண்டும்.	

	 களத்தில	 வவ்்ல்பாரக்கும்	 சமுதைாைப்	 ்பணிைாளரகள்	 ்ப்ல	 சமைஙகளில	
சமூக	விதிக்ளயும்	்பாலின	வ்ரை்ைக்ளயும்	சரிைானதைாகக்	கருதும்	்பலவவறு	

்பஙகாளரக்ள	  (Stakeholders)	 எதிரககாள்ள	 வவண்டியிருக்கிைது.	 களத்தில	
சமுதைாைப்	 ்பணிைாளரகள்	 எதிரககாள்ளும்	 வகள்விக்ள	 எப்்படி	 எதிரககாள்வது	
என்பதைற்கான	குறிப்புக்ள	இக்்கவைடு	விவரிக்கிைது.

	 குழந்தைத்	திருமணத்்தை	்பாலினம்	சாரநதை	வனமு்ைைாகப்	புரிநது	ககாள்ள	
வவண்டிைது	அவசிைம்.	குழந்தைத்	திருமணத்்தை	முற்றிலும்	தைடுத்து	நிறுத்துவதைற்காக,	
சமுதைாை	்பணிைாளரகள்	இப்பிரச்சி்ன	குறித்து	தைாமும்	உணரநது,	மற்ைவரகளுக்கும்	
உணரத்தும்	முைற்சிைாக	இநதைக்	கருத்துப்	புத்தைகம்	வடிவ்மக்கப்்பட்டுள்ளது

	 வளரிளம்	்பருவத்தினர,	அரசு	அதிகாரிகள்,	காவலது்ையினர,		ஊராட்சி	மனை	
உறுப்பினரகள்,	 சமைத்	 தை்்லவரகள்,	ஆசிரிைரகள்,	முனனணி	களப்்பணிைாளரகள்	
உள்ளிட்ட	 அ்னவவராடும்	 ்பாலினம்	 சாரநதை	 	 வனமு்ை	 	 ்பற்றி	 உ்ரைாடவும்,	
இதுகுறித்து	 மற்ைவரகவளாடு	 இவரகள்	 விவாதிப்்பதைற்கும்	 உரிை	 கருத்துகள்,	
குறிப்புகளாக	இநதைப்	புத்தைகத்தில	கதைாகுக்கப்்பட்டுள்ளன.

	 வளரிளம்	 ்பருவத்தினரின	 தைனனுரி்ம	 வமம்்பாட்டுக்காக	 யுனிசெஃப்,								

பிரேக்த்்ரு ஆகிை	 அ்மப்புகள்	 ஆஙகி்லத்தில	 உருவாக்கிை	 இநதைக்	 கருத்துப்	
புத்தைகத்துக்கு	 மாநில கருவூல மமயம், செனமனை	 தைமிழ	 வடிவம்	 ககாடுத்துள்ளது.	
இநதை	முைற்சிக்குத்	து்ண	நிற்கும்	யுனிசெஃப்	அ்மப்பு,	தமிழக அேசின ெமூக நலத் 
துமை ஆகிை்வ	தைரும்	ஒத்து்ழப்்்பயும்	நனறியுடன	நி்னவு	கூரகிவைாம்.

	 நமது	 வநாக்கம்	 குழந்தைத்	 திருமணத்்தை	 முடிவுக்குக்	 ககாண்டு	
வருதைல.	 அ்னத்துத்	 தைரப்பினரும்	 இ்ணநது	 கசைல்பட்டாலதைான	 குழந்தைத்	
திருமணத்்தை	முடிவுக்குக்	ககாண்டு	வர	முடியும்.	இநதை	முைற்சியில	அ்னவரும்								
ஒனறி்ணவவாம்!
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1rKjha¥   gÂahs®fŸ / x‹¿iz¥ghs®fŸ 

(Mobilisers) ga‹gL¤Jtj‰fhd fU¤J¥ ò¤jf«

“ïªj¡ fU¤J¥ ò¤jf«, rKjha¥ gÂahs®fS¡F« 

x‹¿iz¥ghs®fS¡F« V‹ cUth¡f¥g£LŸsJ?”

	 ்பாலினம்	சாரநதை	வனமு்ை்ைக்	க்ளை	வவண்டிைதைன	அவசிைத்்தை	சமூகத்தின	

்பலவவறு	்பஙகாளரகளுக்கும்	(Stake	holders)	வலியுறுத்தைத்	வதை்வைான	வ்பசும்	குறிப்புக்ள	

சமுதைாைப்	 ்பணிைாளரகளுக்கு	 வழஙகுவ்தை	 வநாக்கமாகக்	 ககாண்டது	இநதைக்	 கருத்துப்	

புத்தைகம்.	 ்பாலினம்	 சாரநதை	வனமு்ை்ைக்	 க்ளவதைற்கு,	 ஒவர	 மாதிரி	 எண்ணஙக்ளக்	

ககாண்ட	 ்பஙகாளரகளுடன	 இ்ணநது	 ்பணிபுரியும்	 சமுதைாைப்	 ்பணிைாளரகளுக்கு	

ஆதைரவளிக்கும்	வநாக்கிலும்,	இநதை	கருத்துப்	புத்தைகம்	வடிவ்மக்கப்்பட்டுள்ளது.	வமலும்,	

சமூக	அஙகத்தினரகளான,	குறிப்்பாக	க்பற்வைார,	முனனணிக்	களப்்பணிைாளரகள்,	வச்வ	

வழஙகுவவார,	 வதைரதைல	 மூ்லம்	 வதைரநகதைடுக்கப்்பட்ட	 மக்கள்	 பிரதிநிதிகள்,	 சாதி,	 சமை	

மற்றும்	சமூகத்	தை்்லவரகள்,	வளரிளம்	்பருவத்தினர,	இ்ளஞரகள்,	குழந்தைத்	திருமணத்	

தைடுப்பு	அலுவ்லரகள்,	்பஞசாைத்து	உறுப்பினரகள்,	காவ்லரகள்	ஆகிவைாருக்கு	்பாலினம்	

சாரநதை	 வனமு்ையின	 பினனணி்ையும்,	 அதைன	 தைாக்கத்்தையும்	 புரிநது	 ககாள்ளும்	

வ்கயில	களப்்பணிைாளரகள்	எடுத்து்ரக்க	இப்புத்தைகம்	உதைவிைாக	இருக்கும்.	

	 இப்பிரச்சி்னக்கு	சட்டபூரவமாக	தீரவு	காண்்பதைற்காக	இநதைக்	கருத்துப்	புத்தைகத்்தை,	

“வளரிளம்	்பருவத்தினரின	தைனனுரி்ம	வமம்்பாட்டிற்கான	சட்டம்	மற்றும்	ககாள்்ககள்	

மற்றும்	்பாலினம்	சாரநதை	வனமு்ைக்குத்	தீரவு”	எனை	ஆவணத்துடன	இ்ணத்துப்	்படிக்க	

வவண்டும்.	இநதை	ஆவணம்	வளரிளம்	்பருவத்தினரின	தைனனுரி்ம	வமம்்பாட்டு	கருத்துப்	

க்பட்டகத்தின	 ஒரு	 ்பகுதிைாக	 உள்ளது.	 தைவைாகப்	 புரிநது	 ககாள்ளப்்படுதைல	 அல்லது	

அநதைரஙக	விஷைஙகளில	தை்்லயிடுவதைாக	எண்ணி	வாயவாரத்்தைகளால	திட்டப்்படுதைல	

வ்பானறு	சமுதைாைப்	்பணிைாளரகள்	சநதிக்கும்	க்பாதுவான	இடரப்்பாடுக்ளக்	கு்ைக்க	

இக்கருத்துப்	புத்தைகத்தில	வழஙகப்்பட்டுள்ள	கருத்துக்கள்	உதைவுகினைன.

	 ்பாலினம்	சாரநதை	வனமு்ைக்ள	முடிவுக்கு	ககாண்டு	வருவதைற்கு,	குழந்தைகள்,	

முதிைவரகள்,	ஆண்கள்,	க்பண்கள்,	தை்்லவரகள்	வ்பானறு	சமூகத்தில	உள்ள	அ்னவரும்	

தைமது	 ்பஙகளிப்்்பத்	 தைர	 வவண்டும்.	 நாம்	 அவரக்ளச்	 சநதித்து	 ்பாலினம்	 சாரநதை	

gFâ
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வனமு்ையின	 எதிரம்ைைான	 தைாக்கத்்தை	 எடுத்து்ரத்து,	 அவரக்ள	 உணரச்	 கசயது,	

இநதை	 தைவைான	 ்பழக்க	 வழக்கத்்தை	 எதிரப்்பதைற்கு	 தைைார்படுத்தைவும்,	 ஊக்கப்்படுத்தைவும்	

வவண்டும்.		ஒவகவாரு	்பஙகாளர	குழுவும்,	தைமது	கருத்துக்க்ளயும்,எதிரப்்்பயும்	தைமது	

குழுவுக்வக	 உரித்தைான	 வ்கயில	 கதைரிவிப்்பாரகள்.	 மாற்ைத்்தை	 உருவாக்க	 நி்னக்கும்	

சமுதைாைக்	கருத்தைாளரகள்,	தைஙகளுக்குள்ள	சாதைகமான	நி்்ல்ைப்	்பைன்படுத்தி	சமூகத்தின	

அ்னத்து	நி்்லகளிலும்	உள்ளவரகளிடம்		க்பண்கள்	மற்றும்	குழந்தைகளுக்கு	ஆதைரவாக	

உள்ள	சட்டஙகள்	மற்றும்	உரி்மக்ளப்	்பற்றி	எடுத்துக்	கூை	வவண்டும்.

	 இக்கருத்துப்	 புத்தைகம்,	 வளரிளம்	 ்பருவத்தினருக்கு	 வலுச்வசரக்கும்	 விவரஙகள்	

அடஙகிை	விரிவான	 கருத்துப்	 க்பட்டகத்தின	 ஒரு	 ்பகுதிைாகும்.	 வாழக்்கத்	 திைனகள்,	

சமூகப்	 ்பாலினம்,	 வளரிளம்	 ்பருவத்தினரின	 உரி்மகள்	 வ்பானை	 ்பயிற்சிக்கான	

கட்டகஙக்ளக்	ககாண்டுள்ள	இநதைக்	கருத்துப்	புத்தைகம்	கதைாண்டு		நிறுவனஙகள்	மற்றும்	

முனனணிக்	களப்்பணிைாளரகளுக்கு	்பயிற்சி	அளிக்க	உதைவும்.	

“ï¡fU¤J¥ ò¤jf« v›thW fU¤jh¡f« brŒa¥g£LŸsJ 

k‰W« ïâš cŸs fU¤JfŸ vªbjªj¥ g§fhs®fS¡fhdJ?”

	 ்பலவவறு	 ்பஙகாளர	 குழுக்களுடன	 ந்டக்பற்ை	 க்லநதைாவ்லாச்னக்ள	

ஆதைாரமாகக்	ககாண்டு	இக்கருத்துப்	புத்தைகம்	வடிவ்மக்கப்்பட்டுள்ளது.		இக்குழுக்களில		

வளரிளம்	்பருவச்	சிறுவரகள்,	சிறுமிகள்,	ஆண்கள்,	க்பண்கள்,	ஆசிரிைரகள்,	உள்ளாட்சிப்	

பிரதிநிதிகள்,	 சம்்பநதைப்்பட்ட	அரசு	அலுவ்லரகள்,	 சமை	மற்றும்	 சமுதைாைத்	தை்்லவரகள்,	

வதைரநகதைடுக்கப்்பட்ட	பிரதிநிதிகள்,	கதைாண்டு	நிறுவனப்	பிரதிநிதிகள்	வ்பானவைார	இடம்	

க்பற்றிருநதைனர.

	 ்பாலினம்	சாரநதை	வனமு்ை்ை	நிறுத்தை	்பலவவறு	்பஙகாளரகவளாடு	விவாதைத்்தைத்	

கதைாடஙகுவதைற்கும்,	 கதைாடரச்சிைான	 உ்ரைாடலகளுக்கும்	 வதை்வைான	 கருத்துக்க்ள		

இக்கருத்துப்	புத்தைகம்	வழஙகுகிைது.	வமலும்,	்பாலினம்	சாரநதை	வனமு்ை்ை	முடிவுக்கு	

ககாண்டு	 வருவதைற்கு	 நாம்	 ்பணிைாற்ை	 வவண்டிை,	 மிக	 முக்கிைமான	 ஆறு	 ்பஙகாளர	

குழுக்களின	சநவதைகஙகளுக்கும்	வகள்விகளுக்கும்	்பதில	அளிப்்பதைற்கான	்பரிநது்ரக்ள	

இக்கருத்துப்	புத்தைகம்	வழஙகுகிைது:

•	 வளரிளம்	்பருவச்	சிறுவர	மற்றும்	சிறுமிைர

•	 க்பற்வைா்ர	உள்ளடக்கிை	சமுதைாை	உறுப்பினரகள்

•	 குழந்தைத்	 திருமணத்	 தைடுப்பு	 அலுவ்லரகள்/்பாதுகாப்பு	 அலுவ்லரகள்,	 காவல	

து்ையினர
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•	 சமைத்	தை்்லவரகள்

•	 ஆசிரிைரகள்	மற்றும்	முனனணி	களப்்பணிைாளரகள்

•	 வதைரநகதைடுக்கப்்பட்ட	உள்ளாட்சி	பிரதிநிதிகள்	மற்றும்	உறுப்பினரகள்

“rKjha¥ gÂahs®fŸ, Raeykhd bghUshjhu¡              

fhuz§fS¡fhfnt ïilp£L¥  (Intervention)  gÂfËš <LgLtjhf  

rKjha¤âd® vG¥ò«  rªnjf§fis v›thW vâ®bfhŸtJ ?”

	 சமுதைாைப்	்பணிைாளரகள்	அல்லது	கதைாண்டு	நிறுவன	ஊழிைரகள்,	்ப்ல	சிக்க்லான	

வகள்விக்ளயும்,	 விமரசனஙக்ளயும்	 சநதிக்க	 வநரிட்லாம்.	 உதைாரணமாக,	 க்பண்கள்	

மற்றும்	குழந்தைகளின	உரி்மகள்,	்பாலினம்	சாரநதை	வனமு்ை்ை	எதிரத்தைல,	குடும்்ப	

வனமு்ை்ை	 எதிரத்தைல,	 இ்டநி்்லக்	 கலவியில	 மாணவர	 வசரக்்க,	 குழந்தைத்	

திருமணம்,	 ்பார்பட்சமான	 ்பாலிைல	 கதைரிவு,	 ்பாலிைல	 வனமு்ை,	 துனபுறுத்தைல	

வ்பானை்வ	குறித்து	மக்களுக்கு	எடுத்து்ரப்்பதில	அவரகள்	காட்டும்	“ஆரவம்”	குறித்து	

வகள்வி	 எழுப்்பப்்பட்லாம்.	 “இதை்ன	 ்பணத்திற்காகத்தைானஅவரகள்	 கசயகிைாரகளா”	

எனறு	 அடிக்கடி	 வகள்விகள்	 வகட்கப்்படுகினைன.	 இது	 தைனிப்்பட்ட	 மு்ையில	

எதிரககாள்ளப்்படும்	 சவால	 ஆகும்.	 எனினும்,	 இ்தை	 தைனிப்்பட்ட	 மு்ையில	 தைனக்கு	

எதிராக	கசாலலிைதைாக	எடுத்துக்	ககாண்டு	்பதி்லளிக்கக்	கூடாது.

	 க்பண்களின	 உரி்மப்	 பிரச்சி்னக்கு	 ஆதைரவு,	 குழந்தைகள்	 ்பாதுகாப்பு	 மற்றும்	

வமம்்பாடு,	 க்பண்கள்	 மற்றும்	 குழந்தைகளின	 வாழக்்கக்கும்	 வளரச்சிக்கும்	 எதிரான	

்பழக்க	 வழக்கஙக்ள	 தைடுத்து	 நிறுத்துதைல	 வ்பானை	 சரிைான	 கசைலக்ளவை	 கசயது	

வருகிவைாம்	 என்ப்தை	 சமுதைாைப்	 ்பணிைாளரகள்	 புரிநது	 ககாள்ள	 வவண்டும்.	 இநதை	

பிரச்சி்னகளுக்காக	 தைனனாரவ	 மு்னப்புடன	 கசயைப்்படும்	 பிரச்சார	 முைற்சிகள்	

வரவவற்கத்தைக்கது.	 ்பாலினம்	 சாரநதை	 வனமு்ைக்கு	 எதிராக	 விழிப்புணர்வ	

ஏற்்படுத்துவதைற்காக	கி்டக்கும்	ஊதிைத்்தைப்	க்பறுவது	குறித்து	கவட்கப்்படவவா,	குற்ை	

உணரவு	ககாள்ளவவா	வதை்வயில்்ல.	இதுவ்பானை	குற்ைச்சாட்டுக்ள	எதிரககாள்வது	

எப்்படிகைனைால,	 ஒருவ்பாதும்	 உஙக்ளப்	 ்பாதுகாத்துக்	 ககாள்வதைற்காக	 விளக்கம்	

அளித்துக்	ககாண்டிருக்க	வவண்டிைதில்்ல.	மாைாக	்பாலினம்	சாரநதை	வனமு்ை	மற்றும்	

சுரண்ட்்ல	முடிவுக்குக்	 ககாண்டு	 வரும்	 உைர	 வநாக்கத்்தை	 அ்டவதைற்காக	 மட்டுவம	

கதைாடரநது	கசைல்பட்டுக்	ககாண்டிருக்க	வவண்டும்,	



4

	 மாற்ைம்	 கடினமானது.	 மாற்ைத்்தை	 ஒவர	 இரவில,	 ஒவர	 ஒரு	 இ்டயீட்டு	

நடவடிக்்கயின	 மூ்லம்	 ககாண்டுவர	 இை்லாது	 எனை	 உண்்ம்ை	 நாம்	 நி்னவில	

ககாள்ள	 வவண்டும்.	 மனிதை	 உரி்மகள்	 மற்றும்	 குழந்தை	 உரி்மகள்	 அடிப்்ப்டயில	

ஆண்	 குழந்தைக்ளயும்	 க்பண்	 குழந்தைக்ளயும்	 சமமாக	 நடத்தை	 வவண்டுகமனில,	

இநதை	சமூகம்	ஆணாதிக்க	சிநதை்ன	அணுகுமு்ையிலிருநது	விடு்பட	வவண்டும்.	இதைற்கு	

உதைவக்கூடிை		இ்டயீடுகளும்	முழு்மைான	திட்டஙகளும்	அவசிைம்.	

	 சாதி	 மற்றும்	 சமூகத்தில	 ஆழமாக	 வவர	 ககாண்டுள்ள	 வழக்கமான	 ்பாரம்்பரிை	

ந்டமு்ைகளிலிருநது	வி்லகிச்	கசல்லவும்,	எதிரத்துக்	வகள்வி	எழுப்்பவும்,	சவாலக்ள	

எதிரககாள்ளவும்	அவரக்ள	வலியுறுத்தை	 வவண்டும்.	 இது	 எளிதைான	 காரிைம்	இல்்ல.	

குடும்்ப	வனமு்ை,	குழந்தைத்	திருமணம்,	குழந்தை	க்பற்றுக்	ககாள்வதில	்பார்பட்சமான	

்பாலிைல	 கதைரிவு	 கசயதைல,	 ்பாலிைல	 வனமு்ை,	 ்பாலிைல	 துனபுறுத்தைலகள்	 வ்பானை	

்பாலினம்	சாரநதை	வனமு்ைகள்	குறித்தை	எநதை	ஒரு	விவாதைமும்	எதிரப்பு	மற்றும்	்பழி்ைச்	

சநதிக்க	 வநரிடும்.	 எவவாறு	 நி்ைை	 கருத்துக்கள்	 உள்ளனவவா	 அவவாவை	 நி்ைை	

வகள்விகளும்	இருக்கும்.

“rKjha¤âš t‹Kiw¡F« FHªij¤ âUkz¤J¡F« vâuhf 

Éthj§fŸ k‰W« braš â£l§fis tÊel¤JtJ v¥go ?”

	 உணரச்சிமைமான	 பிரச்சி்னைான	 ்பாலினம்	 சாரநதை	 வனமு்ை	 ்பற்றிை	

உ்ரைாட்்ல	சமுதைாைத்வதைாடு	வநரடிைாகத்	கதைாடஙக	இை்லாது.	எனவவ,	அச்சமுதைாைம்	

மற்றும்	கிராமத்தின	முழு்மைான	வளரச்சி	குறித்து	முதைலில	வ்பச	வவண்டும்.	

	 தைஙகளது	 கிராமத்்தை	 வமம்்படுத்துவற்கான	 ்பார்வகள்,	 கனவுகள்,	 கவ்்லகள்	

மற்றும்	 முனனுள்ள	 சவாலகள்,	 தை்டக்ளத்	 தைாண்டி	 கனவுக்ள	 நனவாக்குவதைற்கான	

முனமுைற்சிகள்	 குறித்தை	 விவாதைஙகளில	 சமுதைாை	 உறுப்பினரக்ள	 ஈடு்படுத்தை	 சமுதைாை	

ஒனறி்ணப்்பாளரகள்	முைற்சிக்க	வவண்டும்.

	 சமுதைாைத்தினர	தைமது	விவாதைத்தில,	எளிதில	காணக்கி்டக்கும்	பிரச்சி்னகளான	

சா்்லப்	்பராமரிப்பு,	குடிநீர	விநிவைாகம்,	மருத்துவம்ன	வசதிகள்	வ்பானை	கண்ணுக்குத்	

கதைரியும்	முக்கிை	விஷைஙகள்	குறித்து	சுட்டிக்காட்டுவாரகள்.	இதுதைான	சரிைான	தைருணம்.	

்பாலினப்	்பாகு்பாட்டால	ஏற்்படும்		சத்துணவுக்	கு்ை்பாடு	மற்றும்	சிறுமிைரகளி்டவை	

்பள்ளி	 இ்டநிற்ைல	 மற்றும்	 ்பாலிைல	 சாரநதை	 வனமு்ை	 வ்பானைவற்்ைப்	 ்பற்றி	

அவரகளது	 கவனத்்தை	 ஈரத்து	 விவாதிப்்பதைற்கான	 சமைமாக	 இ்தைப்	 ்பைன்படுத்திக்	

ககாள்ள	வவண்டும்.	
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	 ஒவகவாரு	 சமுதைாைத்திலும்	 உஙகவளாடு	 இ்ணநது	 ஒத்து்ழக்கும்	 ஒருவ்ர	

அ்டைாளம்	காண	வவண்டும்.	ஊராட்சி	மனை	உறுப்பினராகவவா,	்பள்ளி	ஆசிரிைராகவவா,	

முனனணிக்	களப்்பணிைாளராகவவா	மற்றும்	இ்ளஞராகவவா	இருக்க்லாம்.	்பஙகாளரின	

ஆயவின	அடிப்்ப்டயில,	அவரகளுடன	இ்ணநது	்பணி	புரியும்வ்பாது	ஏற்்படும்	சாதைக	

்பாதைகஙக்ளக்	 கருத்தில	 ககாண்டு,	 தைஙகளுடன	 இ்ணநது	 கசைல்படக்கூடிைவ்ரக்	

கண்டறிை	 வவண்டும்.	 எடுத்துக்காட்டாக,	 க்பண்கள்,	 கிராமத்	 தை்்லவரகள்,	 கிராம		

சுகாதைார	 	 கசவிலிைர,	 கிராம	 உடலந்லம்	 மற்றும்	 சுகாதைார	 வமம்்பாட்டுக்	 குழுக்களில	 உள்ள	 

மூத்தைவரகள்,	 அஙகனவாடிப்	 ்பணிைாளரகள்,	 எளிதில	 கதைாடரபு	 ககாள்ளும்	 வாயப்பு	

உள்ளவரகள்.	

	 ரத்தை	வசா்க,	இளம்	வைதில	கரப்பிணிைாகும்	க்பண்களுக்கு	உள்ள	பிரச்சி்னகள்,	

அதைற்கான	காரணஙகள்	வ்பானைவற்்ை	விவாதிக்கும்	வநரத்்தை	்பைன்படுத்திக்	ககாண்டு	

குழந்தைத்	 திருமணத்தினால	 க்பண்களின	 உடல	 ந்லம்	 ்பாதிக்கப்்படுவது	 குறித்தும்,	

அதைனால	தைாய	வசய	மரணம்	ஏற்்படுவதைற்கான	வாயப்புகள்	குறித்தும்,	குடும்்ப	வனமு்ை	

குறித்தும்	அவரகளிடம்	அஙகனவாடிப்	்பணிைாளரகள்	உ்ரைாட	வவண்டும்.

 ெமூக கருத்தாளரகளுக்கானை சில செயல்ாடுகள் இங்கு ்ரிந்துமேக்கப்்ட்டுள்ளனை. 
்ாலினைம் ொரந்த வனமுமைக்கு எதிோக உள்ளுர சூழலுக்கு ஏறைவாறு தனித்துவமானை 
செயல்ாடுகமள உருவாக்க ரவண்டும்.

• ்பாலினம்	 சாரநதை	 வனமு்ை,	 ்பள்ளிகளிலிருநது	 இ்டநிற்ைல,	 குடும்்ப	 வனமு்ை,	
குழந்தைத்	திருமணம்,	குழந்தை	க்பறுவதில	்பார்பட்சமான	்பாலிைல	கதைரிவு,	்பாலிைல	
வனமு்ை	மற்றும்	்பாலிைல	துனபுறுத்தைல	வ்பானைவற்றுக்கு	எதிரான	விழிப்புணர்வ	
சமுதைாைத்தில	 ஏற்்படுத்தை	 கி்டக்கும்	 ஒவகவாரு	 வாயப்்்பயும்	 ்பைன்படுத்தை	
வவண்டும்.

• ்பாலிைல	 வனமு்ை்ை	 மனிதை	 உரி்ம	 மீை்லாக	 கிராம	 ச்்பயிலும்,	 சுை	 உதைவிக்	
குழுக்	கூட்டஙகளிலும்,	்பள்ளி	வம்லாண்்மக்குழுக்	கூட்டஙகளிலும்,	சுதைநதிர	தினம்,	
குடிைரசு	தினம்,	திருவிழாக்கள்	வ்பானை	சநதைரப்்பஙகளிலும்	விவாதிக்க	வவண்டும்.

• குடும்்ப	 வனமு்ை்ைத்	 தைடுத்தைல,	 குழந்தைத்	 திருமணஙகள்	 ந்டக்பறுவ்தைத்	
தைடுத்தைல,	 ்பாலினம்	 சாரநதை	 ்பாகு்பாடுக்ளக்	 க்ளதைல	 வ்பானைவற்்ைப்	 ்பற்றி	
குடும்்பஙகளுக்கும்,	 தைனி	 ந்பரகளுக்கும்	 வழிகாட்டும்	 ஆவ்லாச்னக்ள	 வழஙக	
வவண்டும்.

• சமுதைாைத்தில	ஆண்கள்	மற்றும்	க்பண்கள்	குழுக்கள்,	கிராமத்தின	க்பரிவைாரகள்	மற்றும்	
தை்்லவரகள்	குழுக்கள்,	க்பற்வைார,	இ்ளஞரகள்,	வளரிளம்	க்பண்கள்,	குழந்தைகள்	
குழுக்கள்,	ஆசிரிைரகள்	மற்றும்	்பணிைாளரகள்	குழுக்கள்	வ்பானை	்பலவவறு	்பஙகாளர	
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குழுக்களும்	இ்ணநது	கசைல்படுவதைற்கான	உத்திக்ள	உருவாக்க	வவண்டும்.

• கிராமத்தில	 உள்ள	 குழந்தை	 ்பாதுகாப்புக்	 குழு,	 ்பள்ளி	 வம்லாண்்மக்குழு,	 சமூக	

நீதிக்குழு	வ்பானை	அ்மப்புகளில	உறுப்பினரகளாக	இ்ணநது	ககாள்ளுஙகள்.

• இமளஞர மறறும் வளரிளம் ்ருவப் ச்ண்கள் குழுக்கமள உருவாக்கி, அவறமை 

வலுப்்டுத்தி ்ாலினைம் ொரந்த வனமுமையின ்ாதிப்பு மறறும் அது சதாடர்ானை 

ெட்டங்கமளப் ்றறியும் அவரகளுக்குக் கறபிக்க ரவண்டும்.

• கிராமச்்பக்	 கூட்டஙகள்,	 சுதைநதிர	 தினம்,	 குடிைரசு	 தினம்	 வ்பானை	 சமைஙகளில	

சுகாதைார,	 கலவி,	 சமூக	 ந்லம்	 வ்பானை	 	 ்பலவவறு	அரசுத்	 து்ைகளின	அதிகாரிக்ள	

அ்ழத்து	்பாலினம்	சாரநதை	வனமு்ை	குறித்தும்	அதைன	்பாதிப்புகள்	குறித்தும்	வ்பசச்	

கசயை	வவண்டும்.	

• ்பாலினம்	சாரநதை	வனமு்ை்ைத்	தைடுத்து	நிறுத்துவதைால	நன்ம	கி்டக்கும்	என்ப்தை	

உணரநதைால		மக்கள்	்பாலினம்	சாரநதை	வனமு்ை்ை	எதிரப்்பாரகள்.

• திருமணத்்தைத்	 தைள்ளிப்வ்பாடுவதைற்கு	 அரசு	 வழஙகும்	 ்பலவவறு	 ந்லத்திட்டஙகள்	

குறித்தும்,	 க்பண்	குழந்தைகளுக்கு	 கலவி	மற்றும்	இ்டநி்்லக்	 கலவி	வழஙகுவது	

்பற்றியும்,	 வாழவாதைாரஙக்ள	 வமம்்படுத்துவதைற்கான	 வாயப்புகள்	 வ்பானை்வ	

குறித்தும்	தைகவலக்ளப்	்பகிரநது	ககாள்ள	வவண்டும்.		

• ்பலவவறு	 அரசு	 ந்லத்	 திட்டஙகளின	 மூ்லம்	 குடும்்பஙகளுக்குப்	 ்ப்லனக்ளக்	

கி்டக்கச்	கசயை	சம்்பநதைப்்பட்ட		து்ைக்ள	ஒருஙகி்ணக்க	உதைவ	வவண்டும்.	அதைன	

மூ்லம்	 ்பாலிைல	 சாரநதை	 வனமு்ை்ையும்	 சுரண்ட்்லயும்	 தைடுப்்பதைற்கு	 அவரக்ள	

ஊக்குவிக்க்லாம்.	

• ஆரம்்பக்	கலவி	மற்றும்	இ்டநி்்லக்	கலவியின	முக்கிைத்துவத்்தைப்	்பற்றியும்	நல்ல	

எதிரகா்லத்துக்கான	 வாழவாதைார	 வாயப்புகள்	 ்பற்றியும்	 வ்பச	 வவண்டும்.	 	 ்பள்ளிப்	

்படிப்்்ப	இ்டயிவ்லவை	விட்டு	விட்டு	 	திருமணம்	கசயவ்தை	க்பண்	குழந்தைகள்		

தைவிரக்க	வவண்டும்	என்ப்தை			மீண்டும்	மீண்டும்	வலியுறுத்தை	வவண்டும்.

• ்பாலினம்	 	 சாரநதை	 வனமு்ை	 குறித்தை	 சட்டஙக்ளயும்	 அவற்்ை	 மீறுவதைால	

எதிரககாள்ள	 வவண்டிை	 சட்ட	 நடவடிக்்ககள்	 குறித்தும்	விழிப்புணரவு	 ஏற்்படுத்தை		

வவண்டும்.

• சமூகத்தில	 குழந்தைத்	 திருமணஙகள்,	 குடும்்ப	 வனமு்ை,	 குழந்தை	 க்பறுவதில	

்பார்பட்சமான	்பாலிைல	கதைரிவு,	 ்பாலிைல	துனபுறுத்தைல	வ்பானைவற்றுக்கு	எதிராகத்	
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தீரமானம்	நி்ைவவற்றுவதில	ஈடு்படுத்தை	சாதி,	 	 சமைத்	தை்்லவரக்ள	ஊக்கப்்படுத்தை	

வவண்டும்.

• தைஙகளது		்பஞசாைத்துகளில	குழந்தைத்	திருமணத்்தைத்	தைடுப்்பதைற்கு	கிராமம்,	வட்டம்	

மற்றும்	 மாவட்ட	 பிரதிநிதிகள்	 மற்றும்	 உள்ளாட்சி	 பிரதிநிதிகள்	 தீரமானஙக்ள	

நி்ைவவற்ை	வவண்டும்.

“ï¡fU¤J¥ ò¤jf¤ij rKjha¥ gÂahs®fŸ,  

x‹¿iz¥ghs®fŸ v›thW ga‹gL¤JtJ ?”

• திட்டஙக்ளச்	கசைல்படுத்துவது	குறித்து	உைர	அதிகாரிகளுடன	வ்பசுவதைற்கும்,	திைன	

வமம்்பாட்டுப்	்பயிற்சிகளிலும்,	குழு	விவாதைஙகளிலும்,	வீதி	நாடகம்	வ்பானறு	மக்க்ள	

ஒனறி்ணக்கும்	 கசைல்பாடுகளிலும்	 சமுதைாைப்	 ்பணிைாளரகளுக்கு	 இநதை	 கருத்துப்	

புத்தைகம்	உதைவிைாக	இருக்கும்.	

• சமுதைாை	 ஒனறி்ணப்்பாளரகள்	 ்பலவவறு	 ்பஙகாளரகளிடம்	 தை்டயினறி	

்பணிபுரிவதைற்குத்	 வதை்வைான	 தைகவலகள்,	 வாதைப்	 க்பாருள்கள்,	 எதிர	 விவாதைக்	

கருத்துக்கள்	இநதைக்	கருத்துப்	புத்தைகத்தில	உள்ளன.	

	 ்பாலினம்	 சாரநதை	 வனமு்ை்ை	 முடிவுக்குக்	 ககாண்டு	 வரும்	 வநாக்கில		

இப்புத்தைகத்தின	 ஒவகவாரு	 ்பகுதியும்	 முக்கிைப்	 ்பஙகாளரக்ள	 ்மைப்்படுத்தி	

உள்ளது.	 ்பாலின	 வனமு்ை்ைக்	 க்ளை	 அவரகள்	 எவவாறு	 ்பஙகாற்ை	 வவண்டும்	

எனறும்,	 களப்்பணியினவ்பாது	 அவரகள்	 எதிரககாள்ள	 வவண்டிை	 சவாலக்ளப்	

்பற்றியும்	 விளக்குகிைது.	 	 முக்கிைப்	 ்பஙகாளரகள்	 என்பது	 வளரிளம்்பருவச்	 சிறுவர,	

சிறுமிைர,	 க்பற்வைார,	 ்பாதுகாவ்லர,	 ்பாதுகாப்பு	 அலுவ்லரகள்,	 குழந்தைத்	 திருமணத்	

தைடுப்பு	 அலுவ்லரகள்,	 சமைத்	 தை்்லவரகள்	 மற்றும்	 ்பஞசாைத்து	 உறுப்பினரக்ளயும்	

உள்ளடக்கிைது	.
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“ghÈd¥ ghFghL, FHªij¤ âUkz« k‰W« t‹Kiwia¡ 

fistâš rKjha¤â‹ g§F”

	 க்பாதுக்	கருத்்தை	உருவாக்கும்	தை்்லவரகளாகவும்,	ஆசிரிைரகளாகவும்,	முனனணிக்	

களப்	்பணிைாளரகளாகவும்	சமுதைாை	உறுப்பினரகள்	்பலவவறு	்பஙகுக்ள	வகிக்கிைாரகள்.	

குடும்்ப	 வனமு்ை,	 குழந்தைத்	 திருமணம்,	 ்பள்ளியிலிருநது	 இ்டநிற்ைல,	 குழந்தை்	

க்பறுவதில	 ்பார்பட்சமான	 ்பாலிைல	 கதைரிவு,	 ்பாலின	 வனமு்ை	 மற்றும்	 அச்சுறுத்தைல	

வ்பானை	 ்பாலினம்	 சாரநதை	வனமு்ைக்ளத்	 தைடுக்க	விரும்பும்	 க்பற்வைாரும்	வளரிளம்	

்பருவத்தினரும்	 அவரவர	 க்பாறுப்புகளுக்கு	 ஏற்்ப	 ஆதைர்வத்	 தைர	 முடியும்.	 ்பாலினப்	

்பாகு்பாடு	 மற்றும்	 ்பாலினம்	 சாரநதை	 வனமு்ை	 வ்பானை்வ	 வளரிளம்	 ்பருவத்தினர,	

க்பண்கள்,	குழந்தைகளுக்கு	மட்டுமல்லாமல,	முழு	சமுதைாைத்திற்கும்	ஊறு	வி்ளவிக்கும்	

என்ப்தை	மற்ை	சமூக	உறுப்பினரக்ள	உணரச்	கசயவதைற்குத்	வதை்வைான	தைகவலக்ளயும்	

விவாதைப்	 க்பாரு்ளயும்	 வழஙகுவதைற்கு	 அவரகள்	 தைஙக்ள	 தைைார்படுத்திக்ககாள்ள	

வவண்டும்.	

	 ்பாலினம்	 சாரநதை	 வனமு்ைக்ள	 எதிரககாள்ளும்	 வ்கயில	 சமுதைாைப்	

்பணிைாளரகளும்	 சமுதைாை	 ஒனறி்ணப்்பாளரகளும்	 க்பருவாரிைான	 சமுதைாைத்துடன	

இ்ணநது	கீழக்காணும் நடவடிக்மககமள ரமறசகாள்ள ரவண்டும் :

• ஒருஙகி்ணநதை	குழந்தை	வளரச்சித்	திட்டப்	்பணிைாளரகள்,	அஙகனவாடி	்பணிைாளரகள்,	

வதைரநகதைடுக்கப்்பட்ட	 ஊராட்சிமனை	 உறுப்பினரகள்,	 சமைத்	 தை்்லவரகள்,	 காவல	

து்ையினர,	 ்பள்ளி	ஆசிரிைரகள்	 உள்ளிட்ட	 சமுதைாை	 உறுப்பினரக்ளக்	 ககாண்ட	 ஒரு	

குழு்வ	அ்மக்க	வவண்டும்.	இக்குழுக்கள்	குடும்்பஙகளுடன	இ்ணநது	்பணிைாற்றி	

விழிப்புணர்வ	ஏற்்படுத்தி	்பாலினம்	 சாரநதை	வனமு்ைகள்	நிகழும்வ்பாது	 சட்டப்்படி	

நடவடிக்்க	எடுக்க	வவண்டும்.

FHªij¤ âUkz«, ghÈd¥ ghFghL k‰W« 

t‹Kiw¡F Ô®î fhz rKjha¤njhL ïizªJ 

brašgLjš

2
gFâ
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• குடும்்ப	 வனமு்ை,	 குழந்தைத்	 திருமணம்,	 குழந்தை	 க்பறுவதில	 ்பார்பட்சமான	

்பாலிைல	கதைரிவு,	்பள்ளியில	இ்டநிற்ைல,	்பாலிைல	வனமு்ை,	்பாலிைல	துனபுறுத்தைல	

வ்பானை	்பாலினம்	சாரநதை	வனமு்ையின	தீஙகுக்ள		விளக்கும்	மாதிரி	சம்்பவஙக்ளத்	

கதைரிவித்து	குடும்்பஙகளுடன	விவாதிக்க	வவண்டும்.

• சமத்துவம்,	 நீதி,	 மனிதை	 உரி்மகள்,	 குழந்தைகள்	 உரி்மகள்	 வ்பானைவற்்ை	

பின்பற்றும்	சமூகத்தின	கவற்றிக்க்தைக்ள	முனனி்்லப்்படுத்தை	வவண்டும்.

• சமுதைாைத்திலும்,	 கிராமத்திலும்	 ்பாலின	 வனமு்ைப்	 பிரச்சி்னக்ள	

முனனி்்லப்்படுத்தும்	 கிராமிைக்	 க்்ல	 மற்றும்	 வீதி	 நாடகஙகளுக்கு	 ஊக்கமளிக்க	

வவண்டும்.

• ்பாலினம்	 சாரநதை	வனமு்ை்ைக்	 க்ளநகதைறிை	கவற்றிக்	 க்தைக்ளப்	்படமாக்கிக்	

காட்ட்லாம்.	வீடிவைா	கசயதிகளாகவும்	வழஙக்லாம்.

• ்பாலினம்	சாரநதை	வனமு்ைகளினால	க்பண்கள்	தைஙகளின	கலவிக்	கற்கும்	சுதைநதிரத்்தை	

எவவாறு	இழக்கிைாரகள்	எனறும்,	க்பாதுகவளிகளில	நடமாடுவது	எவவாகைல்லாம்	

கட்டுப்்படுத்தைப்்படுகிைது	 எனறும்	 வளரிளம்	 ்பருவத்தினர	 ்பாடலகள்	 இைற்றி	

்பாடி	 அதை்னப்	 ்பள்ளிகளிலும்	 கிராமத்திலும்	 க்பாதுமக்கள்	 கூடும்	 இடஙகளிலும்	

வ்பாட்டு	விழிப்புணர்வ	 ஏற்்படுத்தை்லாம்.	 	 உள்ளூர	 வகபிள்	 வசனலகளிலும்	இநதைப்	

்பாடலக்ள	பிர்ப்லப்்படுத்தை்லாம்.	இளம்வைது	ஆண்கள்/க்பண்கள்	்பாலினம்	சாரநதை	

வனமு்ைகளுக்கு	எதிராகக்	குரல	ககாடுப்வ்பாம்	 எனறு	வ்பசுவ்தையும்	இவதைவ்பால	

பிர்ப்லப்்படுத்தை்லாம்.

• ்பாலினம்சாரநதை	 வனமு்ை்ைக்	 கட்டுப்்படுத்துவதைற்கு	 உள்ள	 சட்டஙக்ளப்	

்பற்றியும்	அவற்்ை	மீறுவதைால	கி்டக்கும்	தைண்ட்ன	்பற்றியும்	மகளிர	சுை	உதைவிக்	

குழுக்களுக்கு	்பயிற்சி	அளிக்க	வவண்டும்.	

• ்பாலினம்	 சாரநதை	 வனமு்ை்ை	முடிவுக்குக்	 ககாண்டு	வருவதைற்கு,	அரசு	வழஙகும்	

திட்டஙகள்	குறித்தை	தைகவலக்ள	வழஙக	வவண்டும்.

 ்ள்ளிக் கட்டமமப்புடன (்ள்ளி ரமலாண்மமக் குழு மறறும் கிோமக் கலவிக் குழு) 

சநருக்கமாக ஒத்துமழத்து செயய ரவண்டிய சில நடவடிக்மககள் :

• ்பள்ளிப்்படிப்்்ப	 இ்டயிவ்லவை	 விட்டுவிடுவ்தை	 தைவிரப்்பதைற்கு	 மாணவரகளின	

வரு்கப்	்பதி்வக்	கண்காணிக்க	வவண்டும்.
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• விதிமு்ைக்ளத்	 தைகரத்து	 க்பண்குழந்தைக்ள	 மதிக்கும்	 வ்கயில	 இளவைதுத்	
திருமணத்்தைத்	 தைவிரப்்பதைற்குத்	 வதை்வைான	 வாழக்்கத்	 திைனக்ள	 வளரிளம்	
்பருவத்தினரி்டவை	வமம்்படுத்தை	முடியும்.	

• அவரவர	வைதுக்குத்	தைகுநதை	தைகவலக்ள	அளிக்க	வவண்டும்.	குழந்தைத்	திருமணம்,	
்பாலிைல	 துனபுறுத்தைல,	 ்பள்ளி	 இ்டநிற்ைல,	 வ்பா்தைப்க்பாருள்	 ்பைன்படுத்துதைல	
வ்பானைவற்்ைத்	தைடுக்கும்	வ்கயில	கசைல்பாடுகளுக்குத்	திட்டமிட	வவண்டும்.

• ்பாலினம்	 சாரநதை	 வனமு்ைக்ளத்	 தைடுத்து	 நிறுத்துவதைற்கு,	 இ்ளஞர	 குழுக்கள்	
உள்ளிட்ட	இ்ளஞர	பிரி்வ	உருவாக்க	வவண்டும்.

• ஆசிரிைரகளுக்கு	விழிப்புணரச்சி	மற்றும்	்பயிற்சித்	திட்டஙக்ள	நடத்தை	வவண்டும்.

• ்பாலினம்	சாரநதை	வனமு்ை	மற்றும்	்பாலிைல	சாரநதை	பிரச்சி்னகளின	இரு	்பக்கஙகள்	
குறித்து	மாணவரகளிடம்	்பஙவகற்பு	மு்ையில	விவாதிக்க	வவண்டும்.	

• அரசுத்	 திட்டஙகள்	 குறித்து	 புத்தைம்	 புதிை	 விவரஙகளுடன	 தைகவலக்ள	 வழஙக	
வவண்டும்.

• அநதைப்	்பகுதிகளில	உள்ள	மற்ை	்பள்ளிக்ளயும்	இ்ணத்துச்	கசைல்படும்	வ்கயில	

ஆசிரிைரகளின	இ்ணப்புக்	குழு்வ	உருவாக்க	வவண்டும்.

“ghÈd¥ ghFghL k‰W« t‹Kiw bjhl®ghf rKjha¥ 

gÂahs®fŸ rªâ¡F« rthšfS« Éthj§fS«”

	 ்பாலினம்	 சாரநதை	 வனமு்ைக்குப்	 க்பரும்்பாலும்	 சமூக	 ஆணாதிக்கக்	 க்லாச்சார	

வகாட்்பாடுகளும்	 ்பழக்க	 வழக்கஙகளும்	 காரணமாக	 அ்மகினைன.	 உதைாரணமாக,	

க்பண்	 குழந்தைகளும்,	 க்பண்களும்	 தைனனுரி்ம	 வமம்்பாடு	 அ்டவதைற்கான	

உரி்மக்ள	 மறுத்தைல,	 குடும்்பத்திலும்,	 சமுதைாைத்திலும்	 தைாழநதை	 நி்்லயில	

இருக்கும்்படி	 வற்புறுத்தைப்்படுதைல	 என	 ்பலவவறு	 வழிகளில	 இநதை	 ்பழக்க	 வழக்கஙகள்	 

கவளிப்்படுகினைன.	எடுத்துக்காட்டாக,	கவளி	இடஙகளுக்குச்	கசனறு	வருவது	குறித்து	

முடிகவடுத்தைல,	கலவி,	வாழவாதைாரத்	வதைடல,	திருமணம்,	குழந்தை	க்பற்றுக்	ககாள்வதில	

தைஙகளது	விருப்்பம்,	 தைஙகளுக்கு	 நிகழநதை	வனமு்ைக்கு	 எதிராக	 புகார	 தைருதைல	 வ்பானை	

நடவடிக்்ககளில	 க்பண்களும்	 சிறுமிகளும்	 ஈடு்படுவ்தை	 இநதை	 ந்டமு்ைகள்	

தைடுக்கினைன.	 ஆண்	 குழந்தைகளுக்கு	 முனனுரி்ம,	 வரதைட்ச்ண	 ககாடுக்க	

வவண்டியிருக்கும்	எனை	கட்டாைத்தினால	மதிப்பிழக்கும்	க்பண்	குழந்தைகள்,	்பாலிைல	

வனமு்ை,	க்பண்கள்	வவகைாரு	வீட்டில	வாழ	வவண்டிைவள்	எனை	மரபு	சாரநதை	சிநதை்ன,	

க்பண்ணுக்கும்	கசாத்தில	்பஙகு	ககாடுப்்பது	்பற்றிை	தைரம	சஙகடம்	வ்பானை	விஷைஙகள்	

இவவழக்கஙக்ள	வமலும்	தீவிரப்்படுத்துகினைன.
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• முக்கிைமான	 ்பஙகாளரகள்	 எனை	 மு்ையில,	 சமுதைாை	 உறுப்பினரகவளாடு	 வ்பசி	

இத்தை்கை	 ்பழக்க	 வழக்கஙகளுக்கு	 முற்றுப்புள்ளி	 ்வக்க	 வவண்டும்	 என்ப்தை	

அவரகள்	 உணரநது	 ஏற்குமாறு	 கசயை	 வவண்டும்.	இதைற்காக,	 ்பாலின	 சமத்துவத்்தை	

உஙகளது	கசாநதை	வாழக்்கயில	உறுதிைான	அரப்்பணிப்பு	உணரவுடன	க்டப்பிடிக்க	

வவண்டிைது	 அவசிைம்.	 	 இநதைப்	 பிரச்சி்ன	 ்பற்றி	 சமுதைாைத்தினவராடும்,	

சகவைதினவராடும்	 	 உ்ரைாடுவதைற்கு	 	 ஏற்ை	கமாழியும்	்பகுப்்பாயவுச்	சித்தை்னயும்	

உஙகளுக்கு		வவண்டும்.

• க்பருவாரிைான	 சமுதைாைத்துடன	 ்பணி	 கசயயும்வ்பாது	 சமுதைாைப்	 ்பணிைாளரகளும்,	

ஒனறி்ணப்்பாளரகளும்	 எதிரப்புக்ளயும்	 எதிர	 விவாதைஙக்ளயும்	 சநதிக்க	

வநரிட்லாம்.	 சமுதைாைத்தினவரா	 அல்லது	 மற்ை	 ்பஙகாளரகவளா	 முன்வக்கும்	

வாதைஙக்ள	 எதிரககாள்வதைற்குத்	 தைகுநதை	 சி்ல	 விளக்கஙக்ள	 இநதைப்	 ்பகுதி	

வழஙகுகிைது.	

்பாலினப்்பாகு்பாடு,	வனமு்ை	மற்றும்	குழந்தைத்	திருமணத்்தை	க்ளவதில	க்பற்வைார	

மற்றும்	சமுதைாைத்தினர	மத்தியில	நி்லவும்	மூட	நம்பிக்்ககளுக்கும்,	எதிரப்புக்கும்	தீரவு	

காண்்பதைற்கான	வ்பசும்	குறிப்புகள்		

“ghÈd« rh®ªj t‹Kiw jtW v‹gij eh§fŸ 

cz®ªâU¡»nwh«.  Mdhš rKjha¤âš midtU« mij¢ 

brŒí«nghJ eh§fŸ v¥go mªj tH¡f¤ij cil¥gJ?”

	 ்பாரம்்பரிைமும்	க்லாச்சாரமும்	கா்லத்திற்வகற்்ப	மாறும்.	 	இனறு	ஆண்கள்	மற்றும்	
க்பண்களது	 ்பஙகும்	 மாறி	 வருகிைது.	 ஆண்	 க்பண்	 இரு்பா்லரும்	 ஒவர	 மாதிரிைான	
்பாலின	 வ்ரை்ைக்ளயும்	 ்பணி	 அ்டைாளஙக்ளயும்	 உ்டத்து	 வருகிைாரகள்.	
அவரகள்	வீட்டுக்கு	கவளிவை	வவ்்ல	கசயகிைாரகள்.	க்பாருளாதைார	ரீதிைாக	சுதைநதிரமாக	
இருக்கிைாரகள்.	 வாழக்்க	 மற்றும்	 கதைாழிலசார	 அழுத்தைஙகள்	 இரு்பா்லருக்கும்	 ஒவர	
மாதிரிைாக	 உள்ளன.	 	 கதைாழிலநுட்்பமும்,	 ஊடகமும்	 ்பலவவறு	 விஷைஙகள்	 குறித்தை	
அறி்வயும்	 தைகவ்்லயும்	 எளிதைாகக்	 கற்றுக்ககாள்ள	 ஏதுவாக	 உள்ளன	 என்பவதை	
உ்லகளாவிை	 ஓர	 சமுதைாைமாக	 மாறிவருகிைது	 என்ப்தைக்	 குறிக்கிைது.	 நகரப்புைஙகள்	
விைத்தைகு	மாற்ைஙக்ளச்	சநதித்து	வருகினைன.		இஙவக	நமது	சமுதைாைத்திலும்	நி்லவரம்	
கமதுவாக	மாறிக்	ககாண்டிருக்கிைது.	இம்மாற்ைத்்தை	நிகழத்திக்காட்ட	நீஙகள்	முனனி்்ல	
வகிக்க்லாம்.

்பாலின	வனமு்ை	 சாரநதை	விவாதைத்்தைத்	 துவக்கும்	வ்கயில	 ்பாலின	வனமு்ை	

மிகவும்	 வமாசமானது	 என்ப்தை	 நீஙகள்	 ஏற்றுக்	 ககாண்டதைற்கு	 நனறி,	 மகிழச்சி	 எனறு	

கசாலலி	்பாராட்டிவிட்டு	கீழக்காண்்பனவாறு	கசாலலுஙகள்:	
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• சமூக	 அழுத்தைம்	 என்பது	 ்ப்ல	 வநரஙகளில	 பிைர	 உஙக்ளப்	 ்பற்றியும்	 உஙகள்	
குடும்்பத்்தைப்	 ்பற்றியும்	 எனன	கசாலகிைாரகள்	 என	 நீஙகள்	 சிநதிப்்பதைால	 ஏற்்படும்	
வி்ளவுதைான.	 திருமணம்	 தைள்ளிப்	 வ்பானதைற்காக	 சமூகத்தைால	 ஒருவர	 ஒதுக்கி	
்வக்கப்்பட்டதைாகச்	 சரித்திரம்	 எதுவும்	 இல்்ல	 அல்லது	 க்பண்க்ளயும்,	 க்பண்	
குழந்தைக்ளயும்	 மதித்து	 கண்ணிைமாக	 நடத்துவதைால	 நடத்து்பவ்ர	 சமூகத்்தை	
விட்டு	ஒதுக்கி	்வத்தைதைாகவும்	இதுவ்ர	வகள்விப்்பட்டவதையில்்ல.	 	இ்தைப்	்பற்றி	
அவரகள்	எனன	உணரகிைாரகள்?		ைார	அவரகள்	வமல	அழுத்தைத்்தைக்	ககாடுக்கிைாரகள்?	
என	விவாதைத்்தை	கதைாடஙக	வவண்டும்.

• இதைற்கான	 ்பதில	 க்பாதுவாக	 மிகவும்	 கதைளிவாக	 இருக்காது.	 ஆனால	 இளவைது	
திருமணத்்தை	 தைள்ளிப்வ்பாடவும்,	 ்பாலினம்	 சாரநதை	 குழந்தைத்	 கதைரி்வத்	
தைவிரக்கவும்,	ஆணாதிக்கத்	தைன்ம்ைப்	்பற்றிை	தைவைான	நம்பிக்்கக்ளத்	தைகரத்து	
குடும்்ப	 வனமு்ை்ையும்,	 ்பாலிைல	 வனமு்ை்ையும்	 தைடுப்்பது	 குறித்தும்	 சமூக	
உறுப்பினரகளுக்கு	விழிப்புணரவூட்டுவதைற்கு	இது	உஙகளுக்கு	வாயப்்பாக	இருக்கும்.

• இப்வ்பாது	சமூகத்தில	சிறிதைளவு	மாற்ைம்	ஏற்்பட்டுள்ளது.		வமலும்	மாற்ைஙகள்	ஏற்்பட	
இனனும்	சிறிது	கா்லம்	வதை்வப்்படும்.	்பாலினம்	சாரநதை	வனமு்ை	கா்லப்வ்பாக்கில		
அகனறுவிடும்	 எனறு	 சமுதைாைம்	 உணரநதைால,	 ்பாலினம்	 சாரநதை	 வனமு்ை்ைத்	
தூண்டும்	 ஆண்	 ஆதிக்க	 நடவடிக்்கக்ளத்	 தைவிரக்கும்	 ந்டமு்ைக்ள	
வி்ரவுப்்படுத்துமாறு	அவரக்ள	ஊக்கப்்படுத்தை	வவண்டும்.		ஆண்	குழந்தைக்ளயும்,	
க்பண்	 குழந்தைக்ளயும்	 அவரகளின	 ்பாலினம்	 சாரநது	 ்பாகு்படுத்துவதைாலதைான	
க்பண்	குழந்தைக்ள,	ஆண்	குழந்தைகள்,	மதிக்காதை	நி்்லயும்	முடிவுகள்	எடுப்்பதில	
தைமது	்பஙகு	எதுவும்	இல்்ல	என	க்பண்கள்	கருதும்	நி்்லயும்	ஏற்்படுகிைது.	இதைன	
வி்ளவாக	்பாலின	வனமு்ை	ந்டக்பறுகிைது.	 	இநதை	வனமு்ை	சுழற்சி்ை	நாம்	
நிறுத்திவை	ஆக	வவண்டும்.

• எலவ்லாரும்	இ்தைத்தைாவன	கசயகிைாரகள்,	எஙகளால	எப்்படி	சமூகப்	்பழக்கத்திற்குப்	
புைம்்பாகச்	கசைல்பட	முடியும்?	எனறு	வகட்்பவரகளிடம்,	இப்்பழக்கத்்தை	நிறுத்திட	
ஓர	 உதைாரணமாகத்	 திகழவதைற்கு	 நீஙகள்	 முதைல	 மனிதைராக	 இருஙகள்	 எனறு	 கூறி	
ஊக்கப்்படுத்தை	 வவண்டும்.	 	 ஒரு	 சுவ்ர	 உ்டக்க	 முதைல	 கசஙகல்்லத்	 தைகரக்க	
வவண்டிைது	முக்கிைமானது.		அது	தைகரநதுவிட்டால,	எஞசிை	சுவர	முழுவதும்	தைகரநது	
விடும்.	 	 ்பாலின	வனமு்ை்ைத்	 தைகரக்க	 ைாவரனும்	முதைல	 நடவடிக்்க	 எடுத்தைால,	

மற்ைவரகள்	பின்பற்றிச்	கசல்ல	ஏதுவாக	இருக்கும்.

“bg©fns bg©fS¡F Äf nkhrkhd vâÇ.  bg©fS¡F vâuhd 

t‹Kiwia¥ bgU«ghY« bg©fns f£lÉœ¤J ÉL»wh®fŸ.”  

• உ்லகத்தில	நடநவதைறியுள்ள	்ப்ல	வ்பாரகள்	ஆண்களாவ்லவை	வழி	நடத்தைப்்பட்டுள்ளன.		
வனமு்ைைாக	நடநது	ககாள்ளும்	ஆண்களாவ்லவை	சி்ைச்சா்்லகள்	நிரம்பியுள்ளன.	
எனினும்,	 ஆண்கவள	 ஆண்களுக்கு	 மிக	 வமாசமான	 	 எதிரிகள்	 எனவைா,	 ஆண்கவள	
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க்பண்களுக்கு	 எதிரிகள்	 எனவைா	 ஒருவரும்	 கசால்லமாட்டாரகள்.	 	 இதுவவ	 நாம்	
ஆணாதிக்க	 சமுதைாைத்தில	 வாழவ்தை	 பிரதி்பலிக்கிைது.	 க்பண்கள்	 கவ்்லைாக	
இருக்கும்	வ்பாதும்,	பிரச்சி்னக்ள	சநதிக்கும்	வ்பாதும்,	தைாய,	சவகாதைரி,	க்பண்	வதைாழி	
வ்பானவைா்ரத்	தைான	எப்வ்பாதும்	நாடுவாரகள்.	எனவவ,	 	க்பண்களுக்கு	க்பண்கவள	
தை்்லசிைநதை	 நண்்பரகளாக	 இருக்கிைாரகள்	 எனை	 உண்்ம்ை	 முனனி்்லப்்படுத்தை	
வவண்டிைது	அவசிைம்.	

• ஆணாதிக்க	சமுதைாை	அ்மப்பில	க்பண்களும்	ஒரு	்பகுதிதைான	என்ப்தை	நாம்	புரிநது	
ககாள்ளவவண்டும்.	 	 ஆணாதிக்க	 மதிப்பீடுகளும்,	 சித்தைாநதைஙகளும்	 க்பண்களின	
மனதில	ஊறிப்வ்பாயுள்ளன.		அவரகளின	குழந்தைப்	்பருவத்தில	இருநவதை	க்பண்களின	
சிநதை்ன,	 ந்டயு்ட,	 கசைல்பாடு	 எல்லாவம	 இப்்படித்தைான	 இருக்க	 வவண்டும்;	
ஆண்களுக்கு	 தைான	 அ்னத்து	 அதிகாரமும்	 இருக்கிைது	 என்ப்தை	 ஏற்றுக்	 ககாண்டு	
கசைல்படும்	 வ்கயில	 இருக்க	 வவண்டும்	 என	 வ்பாதிக்கப்்படுகிைது.	 	 ஆண்கள்	
தைஙகளிடம்	 முரட்டுத்தைனமாக	 நடநது	 ககாள்ளும்வ்பாதும்,	 அதிகாரம்	 கசலுத்தும்	
வ்பாதும்	அதில	தை்்லயிடத்	தைஙகளுக்கு	சக்தி	இல்்ல	எனறு	க்பண்கள்	நம்புகிைாரகள்.	
அவற்்ை	ஏற்றுக்ககாண்டு	அ்மதிைாக	இருநதுவிடுகிைாரகள்.

• ஆண்களுக்கு	வருவாய	இருக்கிைது.	வளஙகள்	அவரகளது	்கயில	உள்ளன.	அவரகள்	
எஙகும்	 கசனறு	 வர்லாம்.	 முடிவு	 எடுக்கும்	 சுதைநதிரம்	 உள்ளது.	 கசாத்துரி்ம	
உள்ளது.	 ஆனால,	 க்பண்கவளா	 ஒவகவானறுக்கும்	 ஆண்க்ளவை	 சாரநது	
இருக்க	 வவண்டியுள்ளது.	 அதிகாரம்	 ஆண்கள்	 ்கயில;	 அடிப்்ப்ட	 வளஙக்ளப்	
க்பறுவதைற்கும்	ஆண்களின	அனுமதி	வகாருவதைற்கும்	க்பண்கள்	கதைாடரநது	வ்பாட்டி	
வ்பாட	வவண்டியுள்ளது.

• இநநி்்ல்ை	 ஆண்கள்	 தைமக்குச்	 சாதைகமாகப்	 ்பைன்படுத்தி	 சி்ல	 மா்ைக்ள	
உண்்மைாக்க	முைற்சிக்கினைனர.			உதைாரணமாக	மாமிைார	வரதைட்ச்ண	வகட்க்லாம்.		
ஆனால	 வரதைட்ச்ணைாகப்	 க்பைப்்பட்ட	 க்பாருட்க்ள	 ்பைன்படுத்தைவும்,	
கட்டுப்்படுத்தைவும்	வீட்டில	உள்ள	ஆண்கவள	அனுமதிக்கப்்படுகிைாரகள்.

• வீட்டில	 உள்ள	 ஆண்களிடம்	 வ்பசும்வ்பாது,	 குடும்்பத்	 தை்்லவர	 எனை	 மு்ையில	
அவரகள்தைான	வீட்டின	முக்கிை	முடிவுக்ள	எடுக்கிைாரகள்	 என்ப்தையும்,	அதைாவது	
எஙகு	வீட்டும்ன	அல்லது	அடுக்குமாடி	வீடு	வாஙகுவது,	எநதைக்	குடும்்பத்தில	க்பண்	
ககாடுப்்பது,	அல்லது	க்பண்	எடுப்்பது	 வ்பானை	முக்கிை	முடிவுக்ள	ஆண்கள்தைான	
எடுக்கிைாரகள்	என்ப்தையும்	குறிப்பிட்டு	கசால்லத்	தைவைாதீரகள்.	எனவவ,	குழந்தைத்	
திருமணம்,	 குடும்்ப	 வனமு்ை	 மற்றும்	 குழந்தைப்	 க்பறுவதில	 ்பார்பட்சமான	
்பாலிைல	 கதைரிவு	 வ்பானை்வ	 கூடாது	 எனறு	 அவரகள்	 மறுக்கும்்படி	 வலியுறுத்தை	
வவண்டும்.	்பாலினம்	சாரநதை	வனமு்ைக்கு	எதிராக	குடும்்பத்தில	உள்ள	மூத்தைவரகள்	

முதைல	அடி்ை	முனவனாக்கி	எடுத்து	்வத்தைால,	அதைன	பிைகு	வனமு்ைப்	்பழக்கம்	

அஙவகவை	நினறு	விடும்,	கதைாடராது.
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“kf‹fŸ k£Lnk FL«g¤â‹ bgaiu¡ fh¥gh‰Wth®fŸ. 

mt®fŸ jh‹    bg‰nwhiu tajhd fhy¤âš fh¥gh‰Wth®fŸ. 

vdnt M‹kh K¡â miltj‰F kf‹fŸ njit¥gL»wh®fŸ.”

• அதிக	 அளவில	 க்பண்கள்,	 தைஙகளது	 க்பற்வைா்ர	 அவரகளின	 வைதைான	 கா்லத்தில	

கனிவுடனும்,	அக்க்ையுடனும்	கவனித்துக்	ககாள்வது	உஙகளுக்குத்	கதைரியும்.	அத்துடன,	

நமது	குழந்தைகள்	க்பரிைவரகளானதும்,	தைஙகளது	வவ்்லகளுக்காக	கதைா்்லவில	உள்ள	

இடஙகளுக்குச்	 கசனறு	 ்பணிபுரிை	 வவண்டி	 உள்ளது.	 ஒவகவாரு	 நாளும்	 வாழக்்கச்	

கச்லவுகள்	 மிகவும்	 உைரநது	 வருகினைன.	 எனவவ	 தைம்்மச்	 சாரநதுள்ள	 வைதைான	

க்பற்வைா்ரக்	 காப்்பாற்றுவது	 குழந்தைகளுக்கு	 கடினமாகி	 வருகிைது.	 எனவவ	 நாம்	

இள்மைாக	 இருக்கும்வ்பாவதை	 வைதைான	 கா்லத்துக்குத்	 திட்டமிட்டு,	 முடிநதை	 வ்ர	

அவரகளுக்கு	சு்மைாக	மாைாமல	இருப்்பதைற்கு	முை்ல	வவண்டும்.	

• வமலும்,	 நாம்	 நமது	 கசாத்தின	 ஒரு	 ்பகுதி்ைக்	 குழந்தைகளுக்குத்	 தைரும்்பட்சத்தில	

மகவனா,	மகவளா	ைாராக	இருநதைாலும்	வைதைான	க்பற்வைா்ர	கவனித்துக்	ககாள்வது	

அவரகளது	கட்மைாகிைது.

• க்பண்களுக்கு	சுதைநதிரமும்,	உரி்மகளும்,	முடிவு	எடுக்கும்	திைனும்	தைநதைால	அவரகள்	

தைற்சாரபு்டைவரகளாகி	தைஙக்ளயும்	தைமது	க்பற்வைாரக்ளயும்	நனைாக	கவனித்துக்	

ககாள்வாரகள்.	 உஙகளது	 சமூகத்திலிருநது	 இதைற்கான	 நல்ல	 எடுத்துக்காட்டுக்ள	

வமற்வகாள்	காட்டுஙகள்.

• இப்வ்பாது	 நி்்ல்மகள்	 மாறி	 வருகினைன.	 மக்கள்கதைா்க	 கணக்ககடுப்பிலும்,	

்பள்ளி	மாணவர	வசரக்்க	விண்ணப்்பத்திலும்	தைாயமாரகளின	க்பை்ரயும்	வசரத்துக்	

வகட்கிைாரகள்.	 	 க்பண்களது	 ்பஙகளிப்்்ப	 குடும்்பத்திலும்,	 சமூகத்திலும்,	 நிறுவன	

அ்மப்புகளிலும்	அஙகீகரிக்க	வவண்டும்.

• ்பயிற்சியில	்பஙவகற்வ்பாரிடம்	தைமது	ககாள்ளுதைாத்தைா,	ககாள்ளுப்்பாட்டி,	பூட்டன,	பூட்டி	

க்பைர	கதைரியுமா	எனக்	வகளுஙகள்.	க்பரும்்பாலும்	ைாருக்கும்	கதைரிை	வாயப்பில்்ல.	

அதிக்பட்சம்	 மூனறு	 தை்்லமு்ை	 தைாண்டி	 அவரகளால	 ைார	 க்பை்ரயும்	 கசால்ல	

இை்லாது.	 	அவவாறு	இருக்கும்வ்பாது	எநதை	குடும்்பப்	க்பைர,	்பாரம்்பரிைப்	க்பை்ர	

காப்்பாற்றுவது	்பற்றி	நாம்	வ்பசிக்	ககாண்டிருக்கிவைாம்.

• நீஙகள்	 உண்்மயிவ்லவை	 மக்களால	 நி்னத்துப்	 வ்பாற்ைப்்பட	 வவண்டும்	 என	

விரும்பினால,	 ்பைனுள்ள	 ஏவதைனும்	 ஒன்ைச்	 கசயது	 நாட்டிலும்,	 சமூகத்திலும்	

உஙக்ள	நி்னக்கும்்படி	நி்்லநிறுத்திக்	ககாள்ள்லாம்.
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• இப்வ்பாது	திதி	மற்றும்	இறுதிச்	சடஙகுக்ளப்	க்பண்களும்	கசயைத்	கதைாடஙகியுள்ளனர.		

காசி	 மாநகரத்தில	 பிரதைான	 சுடுகாட்்ட	 ஒரு	 க்பண்ணும்	அவரது	 குடும்்பத்தைாருவம	

நிரவகித்து	வருகினைனர.		நாட்டின	்ப்ல	்பகுதிகளில,	்ப்ல	குடும்்பஙகளில	க்பண்கவள	

தைமது	 க்பற்வைாரின	 ஈமக்கிரி்ைக்ளச்	 கசயதை	 சம்்பவஙகள்	 நிகழநதுள்ளன.	

எனினும்,	சமூகப்	்பாலினம்	குறித்தை	ஒவர	மாதிரிைான	கருத்துக்களும்,	சமூகமைமாக்கல	

நிகழவுகளும்,	இது	கதைாடர்பான	மா்ைக்ள	கதைாடரநது	நி்்லத்திருக்கச்	கசயகினைன.

• ஒரு	முழு்மைான/சமநி்்லைான	குடும்்பம்	என்பது	்பற்றிை	 கருத்்தை	 நாம்	மாற்றிக்	

ககாள்ள	வவண்டும்.	ஒரு	முழு்மைான	குடும்்பம்	என்பது	இரண்டு	க்பண்குழந்தைகள்,	

இரண்டு	 ஆண்	 குழந்தைக்ளக்	 ககாண்டதைாக	 அல்லது	 ஒரு	 க்பண்	 குழந்தை,	 ஒரு	

ஆண்	குழந்தை்ைக்	ககாண்டதைாக	அல்லது	குழந்தைகவள	இல்லாதை	ஒனைாக	அல்லது	

ஒரு	தைம்்பதி	விரும்பும்	அளவுக்கு	குழந்தைக்ளப்	க்பற்றுக்	ககாள்ளும்	குடும்்பமாக	
இருக்க்லாம்.	 ஆனால	 குழந்தைகள்	 ஒரு	 குறிப்பிட்ட	 ்பாலினமாகத்தைான	 இருக்க	
வவண்டும்	எனை	கட்டாைம்	இல்லாதை	குடும்்பமாக	இருக்க	வவண்டும்.

“bg© FHªijfË‹ ghJfh¥ò ftiy¡FÇajhf ïU¥gjhš, 

mt®fis thœehŸ KGtJ« ghJfh¥gij Él mt®fis 

bg‰W¡ bfhŸshkš ïU¥gnj ešyJ”

• உடலரீதிைான	்பாதுகாப்பின்ம,	வனமு்ை	வ்பானை	காரணஙகளால	க்பற்வைாரகள்	

க்பண்	 குழந்தைகவள	 வவண்டாம்	 எனை	 முடிவுக்கு	 வருகினைனர.	 	 க்பண்களுக்கு	

எதிரான	 வனமு்ைக்ள	 ைார	 கசயகிைாரகள்?	 	 உண்்மயிவ்லவை	 க்பரும்்பாலும்	

க்பண்கள்	 மற்றும்	 வளரிளம்	 ்பருவப்	 க்பண்களுக்கு	 எதிரான	 வனமு்ைக்ள	

(வரதைட்ச்ணக்	ககாடு்ம,		குடும்்ப	வனமு்ை,	குழந்தை	க்பறுவதில	்பார்பட்சமான	

்பாலிைல	 கதைரிவு,	 குடும்்பத்துக்குள்	 மு்ைதைவறிை	 ்பாலுைவு,	 ்பாலிைல	 ்ப்லாத்காரம்	

வ்பானை்வ)	குடும்்பத்தினவரா		அல்லது		நம்்பகமானவரகவளாதைான	கசயகிைாரகள்.	

• வளரிளப்	்பருவ	க்பண்களுக்கும்	மற்ை	க்பண்களுக்கும்	மரிைா்தை	ககாடுக்க	வவண்டும்	
என்பதுடன	 அவரகளது	 ்பாதுகாப்்பான	 சூழநி்்லக்கும்	 அவரகள்	 க்பாறுப்வ்பற்க	
வவண்டும்	என்ப்தை	க்பற்வைாரகளும்,	ஆசிரிைரகளும்	வளரிளப்	்பருவ	ஆண்களுக்கும்		
பிை	ஆண்களுக்கும்	உணரத்தை	வவண்டும்.	க்பண்	குழந்தைக்ளப்	்பாரத்து	அசிஙகமான	
வாரத்்தைக்ளப்	 வ்பசக்கூடாது	 எனறும்	்பாலிைல	துனபுறுத்தைலகள்	கசயைக்	கூடாது	
எனறும்	ஆண்	குழந்தைகளிடம்	எடுத்துச்	கசாலலி	விழிப்புணரவு	ஏற்்படுத்தை	வவண்டும்.	
க்பண்க்ளவைா,	க்பண்	குழந்தைக்ளவைா	எநதை	வ்கயிலும்	அவமதிப்்ப்தை	ஏற்றுக்	
ககாள்ளவவா	க்பாறுத்துக்	ககாள்ளவவா	முடிைாது	எனக்	கூறும்	குடும்்பஙகவள	நமக்குத்	
வதை்வ.	
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• க்பண்	குழந்தைகளின	எண்ணிக்்க	மிகவும்	கு்ைநதுவிட்டால,	அவரகளின	மதிப்பு	

கூடும்	என்பது	மா்ை.	க்பண்	குழந்தைகளின	எண்ணிக்்க	கு்ைைக்	கு்ைை	்பாலின	

துனபுறுத்தைல,	 க்பண்	 கடத்தைல,	 ்பாலிைல	 வனமு்ை	 வ்பானை	 க்பண்களுக்ககதிரான	

வனமு்ை	அதிகரிக்கவவ	கசயயும்.

• க்பண்	 அல்லது	 க்பண்	 குழந்தை	 வனமு்ை்ைச்	 சநதிக்க	 வநரநதைால	 அநதைக்	

குடும்்பத்்தை	அல்லது	அநதை	சமூகத்்தை	வசரநதைவர	எனை	மு்ையில	அதைற்காக	நீஙகள்	

கவட்கப்்படவவா	 சஙகடப்்படவவா	 அதைற்காக	 அவரகளது	 சுதைநதிரத்்தை	 அடக்கி	

்வக்கவவா	வவண்டிைதில்்ல.	வனமு்ை	குறித்து	நடவடிக்்க	எடுக்க	வவண்டும்.

• ்பாலிைல	விஷைஙக்ள	கதைரிநது	ககாள்ள	வவண்டும்	எனை	ஆரவம்,	்பாலிைல	குறித்து	

சரிைான	 	 தைகவலகள்	 கி்டக்காமல	 ஏற்்படும்	 ஏமாற்ைம்	 முதைலிைவற்்ைத்	 தைவிரக்க	

்பாலிைல	 கலவி	 ்பற்றிை	 அடிப்்ப்டத்	 தைகவலக்ள	 நாம்	 வழஙக	 வவண்டும்.	 இது	

இல்லாதை	வ்பாதுதைான	்பாலிைல	வனமு்ைகள்	ந்டக்பறுகினைன.

• க்பற்வைாரகளாக	நீஙகள்	உஙகள்	மகன	மற்றும்	மகளிடம்	சம	அளவில	அனபு	கசலுத்தி,	

அவரகள்	 கலவி	 கற்்பதைற்கும்	 தைஙகளின	 உரி்மக்ளப்	 ்பைன்படுத்தைவும்,	 சமமான	

வாயப்புக்ள	அளிக்க	வவண்டும்.

• க்பண்களின	க்பாருளாதைாரப்	்பாதுகாப்்்ப	உறுதி	கசயை	க்பண்களுக்கு	கசாத்துரி்ம	

தைருவ்தை	 உறுதி	 கசயை	 வவண்டும்.	 அது	 அவரகளுக்கு	 தைனனம்பிக்்க்ையும்	

வனமு்ை்ை	எதிரக்கத்	வதை்வைான	வலி்ம்ையும்	தைரும்.

“ghÈaš gyh¤fhu§fŸ m¿Kf« ïšyhjt®fshšjh‹ 

el¤j¥gL»‹wd. ghÈaš jh¡FjšfS¡fhd ö©LjšfS¡F 

bg©fŸjh‹ bghW¥ò. ghÈaš jh¡Fjš F¿¤J jh¡fš 

brŒa¥g£l bgU«ghyhd brŒâfŸ bghŒahdit.”

்பாலிைல	்ப்லாத்காரம்	என்பதைற்கு	சட்டப்்படிைான	வாரத்்தை	்பாலிைல	தைாக்குதைல.	அது,	
கட்டாை	 ்பாலிைல	 ்ப்லாத்காரத்்தைத்	 தைாண்டிை	 ்பலவவறு	அத்துமீைல	 நடத்்தைக்ளயும்	
உள்ளடக்கிைது.	 ்பாலிைல	 தைாக்குதைல	 என்பது	 எநதை	 விதைமான	 விரும்்பத்தைகாதை	 ்பாலிைல	
கதைாடர்்பயும்	குறிக்கும்.	அச்சுறுத்தியும்,	கட்டாைப்்படுத்தியும்	சூழநி்்ல்ை	தைஙகளுக்குச்	
சாதைகமாக	்பைன்படுத்தியும்,	வ்பா்தை	தைரும்	்பானஙக்ள	வலுக்கட்டாைமாகத்	தைநது	மைக்க	
நி்்லயில	அவரகளது	சம்மதைம்	இல்லாமலும்	நடத்தைப்்பட்லாம்.	விரும்்பத்தைகாதை	மு்ையில	
தைனிப்்பட்ட	அநதைரஙக	உறுப்புக்க்ள	கதைாடுதைல,	பி்சதைல,	அமுக்குதைல	வ்பானை்வயும்	
்பாலிைல	தைாக்குதைலில	அடஙகும்.		
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• ்பாலிைல	 தைாக்குதைல	 ைார	 மீது	 வவண்டுமானாலும்	 நிகழத்தைப்்பட்லாம்.	 	 ஆறுமாதைக்	
குழந்தை	முதைல	80	வைது	மூதைாட்டி	வ்ர	்பாலிைல	தைாக்குதைலுக்கு	இ்லக்காகி	உள்ளனர.

• ்பாலிைல	தைாக்குதைலுக்கு	ஆளாகும்	எநதை	ந்பரும்	தைமக்கு	நிகழநதை	அநதைக்	ககாடு்மக்கு	
தைாஙகவள	 காரணமாக	 மாட்டாரகள்.	 	 (எனன	 ஆ்ட	 அணிநதிருநதைாரகள்,	 எனன	
கசயது	ககாண்டிருநதைாரகள்,	எனன	கதைாழில	கசயகிைாரகள்,	அது	்பகல	வநரமா?	இரவு	
வநரமா?	 எனை	 எதுவும்	அநதை	 ்பாலிைல	 தைாக்குதை்்ல	 நிைாைப்்படுத்திவிட	முடிைாது).		
இநதைக்	ககாடு்ம்ை	நிகழத்து்பவவர	இதைற்குப்	க்பாறுப்பு.	்பாதிக்கப்்படும்	ந்ப்ரக்	
காரணமாகக்	கூறுவ்தை		எப்வ்பாதும்	ஏற்றுக்	ககாள்ள	இை்லாது.	75	சதைவீதைத்	தைாக்குதைலகள்	
முனனதைாகவவ	திட்டமிட்ட்வ.	மூனறு	வ்பர	அல்லது	அதைற்கு	வமற்்பட்வடார	அதில	
ஈடு்பட்டால,	அது	90	சதைவீதைம்	திட்டமிடப்்பட்ட்வ.	இரண்டு	வ்பர	ஈடு்பட்டால	அது	
83	சதைவீதைம்.	ஒருவர	மட்டுவம	ஈடு்பட்டால	58	சதைவீதைம்	திட்டமிடப்்பட்ட்வ.

• ்பாலிைல	தைாக்குதைல	குற்ைவாளிகள்	்ப்லரும்,	்பாதிக்கப்்பட்டவரகள்	எப்்படி	இருநதைாரகள்	
எனவைா,	 எநதை	 ஆ்ட	 அணிநதிருநதைாரகள்	 எனவைா	 நி்னவில	 ்வத்துக்ககாள்ள	
முடிைாதைவரகளாகவவ	உள்ளனர.

• மணவாழக்்கயில	்பாலிைல	்ப்லாத்காரம்	என்பது	ைதைாரத்தைம்.	அது	க்பாதுவாக	புகாராக	
கவளிவருவதில்்ல.	க்பண்களின	விருப்்பஙகள்	முழு்மைாகப்	புைக்கணிக்கப்்பட்டு,	
்பாலிைல	 உைவுக்குக்	 கட்டாைப்்படுத்துவது	 சாதைாரணமாக	 ந்டக்பறுகிைது.	
கணவனுடன	 ்பாலிைல	 உைவு	 ்வத்துக்ககாள்வது	 ம்னவியின	 கட்ம	 என்பது	
க்பாதுவான	நம்பிக்்கைாக	இருக்கிைது.	அதைற்கு	அவள்	மறுத்தைால,	வவறு	ஒருவரிடம்	
கணவ்ர	 அவள்	 இழநதுவிட	 வநரிட்லாம்.	 இதுகுறித்து	 க்பரும்்பா்லான	 க்பண்கள்	
ைாரிடமும்	்பகிரநது	ககாள்ள	முடிைாதை	சூழநி்்லயில	ஆண்டுக்கணக்கில	கமௌனமாக	
துைரத்்தை	அனு்பவிக்கிைாரகள்.	 	ஒட்டு	கமாத்தைமாக,	இநதிைாவில	திருமணமான	 	 40	
சதைவீதைப்		க்பண்களில		35	சதைவீதைப்	க்பண்கள்	உடல	ரீதிைாகவும்	்பாலிைல	ரீதிைாகவும்	
வனமு்ைக்கு	ஆளானவரகள்.		2005-ஆம்	ஆண்டு	குடும்்ப	வனமு்ைச்	சட்டத்தின	கீழ,	
திருமணமான	க்பண்ணிடம்	அவளின	கணவன	அவளுக்கு	விருப்்பமில்லாதை	வநரத்தில	
கட்டாை	்பாலிைல	உைவு	ககாள்வது	என்பது	்பாலிைல	தைாக்குதைலுக்கு	நிகரானது.	சட்ட	
ரீதிைாக	அது	தைாம்்பத்திைத்தில	்பாலிைல	்ப்லாத்காரமாக	கருதைப்்படுகிைது.

• 80-85	 சதைவீதைம்	 வ்பர,	 தைாஙகள்	 	 ்பாலிைல	 ்ப்லாத்காரம்	 கசயயும்	 ந்பரகளுக்குத்	
கதைரிநதைவரகளாகவவ	 இருக்கிைாரகள்.	 க்பரும்்பாலும்	 நண்்பரகளாவ்லா,	
கதைரிநதைவரகளாவ்லா,	 	 அண்்ட	 வீட்டில	 இருப்்பவரகளாவ்லா	 இளம்	 க்பண்கள்	
அல்லது	 தைனிைாக	 இருக்கும்	 க்பண்கள்	 ்பாலிைல	 ்ப்லாத்காரத்திற்கு	 ஆளாகினைனர.	
க்பண்களின	 வீட்டிலும்,	 வீட்்டச்	 சுற்றியுள்ள	 ்பகுதிகளிலுவம	 50	 சதைவீதை	 ்பாலிைல	
தைாக்குதைலகள்	நடக்கினைன	எனறும்		50	சதைவீதைம்	்பகலில	ந்டக்பறுவதைாகவும்	புள்ளி	
விவரஙகள்	கூறுகினைன.
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• ்பாலிைல	 ்ப்லாத்காரம்	 என்பது	 அவமானத்துடன	 சம்்பநதைப்்பட்டதைாக	 இருக்கிைது.	

்பாதிக்கப்்பட்ட	க்பண்வண	்பழிக்கு	ஆளாகிைாள்.	்பாதிக்கப்்பட்டவர	கவளிப்்ப்டைாக	

கசாலவவதைா	 அல்லது	 நீதிமனைத்தில	 வழக்குத்	 கதைாடருவவதைா	 மிகவும்	 சிரமமான	

காரிைமாக	 உள்ளது.	 நீதி	 கி்டப்்பதைற்கு	 ஆகும்	 கா்லதைாமதைம்,	 க்பண்கள்	 தைஙகளுக்கு	

வநரநதை	அநீதிக்கு	எதிராக	வழக்குத்	கதைாடருவ்தைத்	தைடுக்கிைது.	்பாலிைல	்ப்லாத்காரம்	

குறித்தை	புகாரகள்	அ்னத்தும்	க்பாதுவாக	உண்்மைாக	இருநதைாலும்கூட,	இ்தைப்்பற்றி	

புகார	கசயவது	என்பது	மிகவும்	கு்ைவு.	

“kfŸfS¡F Ó¡»unk kz« Ko¥gjhš bryití« Fiw¡fyh«, 

gz¤ijí« nrÄ¡fyh«.”

இது	தைவைான	கண்வணாட்டமாகும்.	இ்தை	விளக்கிச்	கசால்ல்லாம்:

• மகளுக்கு	 இளம்வைதிவ்லவை	 மணமுடித்து	 ்வத்தைால,	 திருமணத்திற்குப்பின	

்பண்டி்ககள்	 வ்பானை	 விழாக்களுக்கு	 வி்ரவிவ்லவை	 நீஙகள்	 ்பணம்	 கச்லவிட	

வவண்டிைது	 வரும்.	 மாைாக,	 உஙகள்	 மகள்	 உடல	 ரீதிைாகவும்,	 மன	 ரீதிைாகவும்	

வளரநதை	பிைகு,	திருமணத்துக்காகப்	க்பாருளாதைார	ரீதிைாகத்	தைைாரான	பிைகு	திருமணம்	

கசயது்வத்தைால	அது	வ்பானை	சநதைரப்்பஙகளில	அவவள	சமரசமாகப்	வ்பசுவதைற்கும்	

முடிகவடுப்்பதைற்கும்	முடியும்.

• உஙகளது	மகள்	இளம்வைதிவ்லவை	கரப்்பம்	அ்டநதைால,	அவளது	உடல	முழு்மைாக	

வளரச்சிை்டைாதை	 நி்்லயில,	 கரப்்பம்	 கதைாடர்பான	 பிரச்சி்னகள்	 வருவதைற்கு	

உறுதிைான	 வாயப்புகள்	 உள்ளன.	 அவளுக்குப்	 பிைக்கும்	 குழந்தையும்	 நல்ல	 உடல	

ந்லத்துடன	 இருக்காது.	 அவரகளுக்கு	 அதிகளவில	 மருத்துவ	 ஆவ்லாச்ணகளும்,	

உதைவிகளும்	வதை்வப்்பட்லாம்.		இது	உஙகளது	மகளுக்கும்,		அவளது	குழந்தைக்குமான	

மருத்துவச்	கச்ல்வ	அதிகரிக்கும்.	உஙகள்	மகளின	திருமணத்்தை	தைாமதைப்்படுத்தி	18	

வைதுக்கு	வமல	திருமணம்	நடத்தினால,	அவளது	திருமணத்்தை	நடத்துவதைற்கு	அரசின	

்பலவவறு	திட்டஙகளில	இருநது	்ப்லன	க்பை	முடியும்.	உஙகள்	மகளுக்கு	சிறுவைதில	

மணம்	முடிக்காமல,	அவ்ள	கதைாடரநது	வமவ்ல	்படிக்க்வத்தைால,	அவள்	வளரநது	

க்பாருள்	ஈட்டுவாள்.	உஙக்ள	கவனித்துக்	ககாள்வதுடன	அவளது	திருமணத்திற்கும்	

அவளது	வருவாயிலிருநவதை		கச்லவழிக்க்லாம்.	
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“bg©fŸ ghÈaš t‹Kiw¡F Mshf¡ TLnkh, fhjš 

ta¥g£L å£ilÉ£L br‹WÉLthnsh, mšyJ ãw jtwhd 

elto¡iffËš <Lg£L ÉLthnsh v‹W eh§fŸ mŠR»nwh«. 

mjdhš, mtS¡F Ó¡»ukhf âUkz« Ko¤J ÉLtJ ešyJ.”

• குடும்்ப	ககௌரவம்	எனை	க்பைரில,	ஆணாதிக்க	மனப்்பான்மயின	அடிப்்ப்டயில,	

மகளின	்பாலிைல	புனிதைத்்தை	்பாதுகாக்க	வவண்டும்	எனை	எண்ணத்்தை	சாரநவதை	இநதை	

்பை	உணரவு	உள்ளது.	இந்த சிந்தமனைமய மாறறுவதறகு நீங்கள் செயய ரவண்டியது:  

• க்பற்வைார	 எனை	 மு்ையில	 உஙகளது	 க்பண்	 மீது	 நீஙகள்	 நம்பிக்்க	 ்வக்க	

வவண்டும்.	 நீஙகள்	வளரத்தை	மு்ையில	 நம்பிக்்க	்வக்க	 வவண்டும்.	 நீஙகள்	 நல்ல	

கநறிமு்ைக்ள	அவளுக்குக்	 கற்றுத்	 தைநதிருநதைால,	 அவள்	 உஙக்ளத்	 தை்்லகுனிை	

்வக்க	மாட்டாள்.

• கிராமத்தில	கடநதை	ஆண்டில	எத்தை்ன	க்பண்கள்	ஓடிப்	வ்பாய	இருக்கிைாரகள்	எனறு	

விவாதிக்கவும்.	க்பாதுவாக	காது	வழிவை	வரும்	கசயதிகள்தைான	இநதைப்	்பைத்திற்குக்	

காரணம்.	கிராமத்தில	க்பண்கள்	ஓடிப்வ்பானதைாக	வரும்	சம்்பவஙகள்	அபூரவம்.

• அநதைக்	 கிராமத்தில	 எத்தை்ன	 கரப்்பஙகள்,	 குழந்தைப்	 பிைப்புகள்	 பிரச்சி்னக்கு	

உரிைனவாக	 இருநதைன	 எனறு	 சமூக	 உறுப்பினரகளிடம்	 வகளுஙகள்.	 மகள்	 அல்லது	

மருமகளின	 கரப்்ப	 கா்லத்தில,	 குழந்தை	 பிைப்பினவ்பாது	 மரணஙகள்	 நிகழவது					

எப்வ்பாவதைா	நடக்கும்	ஒரு	கசைல.	எனவவ,	வதை்வயில்லாதை	்பைம்	காரணமாக	தைஙகளது	

குழந்தையின	வாழக்்க்ை	அ்பாைத்திற்குள்ளாக்குவதில	எநதை	அரத்தைமும்	இல்்ல.	

• வனமு்ையும்	 விவராதைமான	 நடத்்தைகளும்	 கணவன	 வீட்டில	 கூட	 நடக்க்லாம்.	

வைது	 வநதை	 க்பண்களாக	 இருநதைால	 சிக்க்லான	 நி்்ல்மக்ளச்	 சிைப்்பாகக்	
்கைாளுவதைற்கும்,	 தைஙக்ளப்	 ்பாதுகாத்துக்	 ககாள்வதைற்கும்	 வீட்டில	 தைஙகளது	
நி்்ல்ம	குறித்து	வ்பச்சுவாரத்்தை	நடத்துவதைற்கும்	தைைாரானவரகளாக	இருப்்பாரகள்.	

“xU bg© ó¥bgŒJÉ£lhny, mtŸ âUkz¤â‰F¤ jahuh» 

É£lhŸ. xU áWt‹ tsÇs« gUt taij milªJ É£lhny 

mt‹ ntiy¡F¤ jahuh» É£lh‹.”

	 கிராமப்புைஙகளில	 வளரிளம்	 ்பருவத்தினர	 குறித்து	 சரிைான	 புரிதைல	 கி்டைாது.	

ஆவணா,	க்பண்வணா	வைதுக்கு	வநது	விட்டால,	வாழவாதைாரத்துக்காக	க்பாருள்	ஈட்டுதைல	

அல்லது	திருமணம்	கசயது	ககாள்ளுதைல	வ்பானறு	வைது	வநவதைாருக்கான	்பாத்திரத்்தை	ஏற்க	

அவரகள்	தைைாராகிவிட்டதைாக	சமூகம்	கருதுகிைது.	 18	வைதுக்குக்	கு்ைவான	ஆண்களும்	
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க்பண்களும்	குழந்தைகள்தைான	எனறு	அவரகளுக்குத்	கதைளிவு்படுத்தை	வவண்டும்.	அவரகள்	

க்பரிைவரக்ளச்	 சாரநவதை	இருக்கிைாரகள்	என்பதைால	ஊட்டச்சத்து,	உடல	 ந்லம்,	 கலவி,	

க்பாழுதுவ்பாக்கு,	வளரச்சி	வ்பானை	விஷைஙகளில	அவரகளுக்கு	சமவாயப்பு	கி்டக்கச்	

கசயவதைற்கு	 உத்திரவாதைம்	 அளிக்க	 வவண்டிை	 க்பாறுப்பு	 க்பற்வைாரகளுக்கும்	 மற்ை	

்பஙகாளரகளுக்கும்	உள்ளது.

ஆணும்	 க்பண்ணும்	 18	 வைதுக்கு	 வமல	 இருநதைால,	 அவரகளால	 முடிகவடுக்க	

முடியும்	என்ப்தையும்	திருமணம்	மற்றும்	வாழவாதைாரம்	வ்பானைவற்றில	இனனும்	அதிக	

க்பாறுப்புடன	இருப்்பாரகள்	என்ப்தையும்	இது	உறுதிப்்படுத்துகிைது.	

இளம்	வைதிவ்ல	 குழந்தைக்ளக்	 கட்டாைப்்படுத்தி	 திருமணம்	 கசயது	்வத்தைால	

அல்லது	 வவ்்லக்கு	அனுப்பினால	அது	 சட்டப்்படி	 தைவைானது.	அது	 தைண்ட்னக்குரிை	

குற்ைம்.

திருமணம்,	 குழந்தை	 க்பற்றுக்	 ககாள்ளுதைல,	 இளம்	 வைதிவ்ல	 வவ்்ல	

வ்பானைவற்றிற்கு		அவரக்ளக்	கட்டாைப்்படுத்துவது	நீண்ட	கா்ல	வநாக்கில	அவரகளுக்கு	

்பாதிப்்்ப	 ஏற்்படுத்தும்.	 வறு்ம,	 உடல	 ந்லமின்ம	 வ்பானை	 சுழலில	 அவரக்ளத்	

தைள்ளிவிடும்.

“bg©Q¡F rÇahd kzkf‹ »il¤jJnk âUkz« Ko¤J 

Él nt©L«. ïšiyba‹whš vâ®fhy¤âš ešy kzkf‹ 

mikahknyna nghŒ Élyh«.”

	 இது	க்பாதுவான	்பைம்.	ஒரு	க்பண்ணுக்கு	திருமணம்	தைாமதைம்	ஆவதைால,	அவருக்கு	
திருமணவம	ஆகாது	எனை	நி்்ல	ஏற்்படுவது	அபூரவமானது.	நீஙகள்	க்பற்வைாரகளிடம்	
கூை்லாம்:

• ்ப்ல	 குடும்்பஙகள்	 தைஙகளது	 மகனகளுக்கு	 மணமுதிரச்சியுள்ள	 ்படித்தை	 க்பண்்ண	
மணமுடிக்க	 விரும்புகிைாரகள்.	 உஙகள்	 மக்ள	 ்படிக்க	 ்வத்து	 திை்மைாகவும்	
தைற்சாரபுடனும்	 இருப்்பதைற்கு	 கற்றுக்	 ககாடுஙகள்.	 தைற்வ்பாது	 நீஙகள்	 ்பாரத்தை	
மணமக்னவிட	 சிைநதை	 மணமக்னப்	 க்பறுவதைற்கு	 அ்னத்து	 சாத்திைஙகளும்	
உள்ளன.	

• குழந்தைகள்	இளம்	வைதிவ்லவை	திருமணம்	கசயது	 ககாண்டால,	அவரகள்	 எப்்படி	

வளரவாரகள்	 என்பது	 குறித்து	 எப்வ்பாதும்	 ்பைம்	 இருக்கும்.	 மணமகன	 	 ்படிப்்்ப	

முடிப்்பாரா?	 நல்ல	 வாழக்்க்ை	 வாழவதைற்கு	 ஏற்ை்படி	 சம்்பாதிக்க	 முடியுமா?.	

அவரால	நல்ல	கணவனாக	இருக்க	முடியுமா	என்பகதைல்லாம்	உஙகளுக்குத்	கதைரிைாது.	

அல்லது	அவர	்படிக்காமல,	வவ்்ல	இல்லாமல,	ஏவதைனும்	வவண்டாதை	்பழக்கத்துக்கு	
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ஆளாகி	 தைவைாக	 நடநது	 ககாள்வாரா?	 என்பது	 குறித்தும்	 உஙகளுக்குத்	 கதைரிைாது.	 

நீஙகள்	உஙகளது	மக்ள,	அவ்ளவிட	அதிக	வைதுள்ள	மணமகனுக்கு	மணமுடித்துக்	

ககாடுத்தைாலும்	 அவளால	 அவவராடு	 இ்ணநது	 சரிவர	 குடும்்ப	 வாழவில	 ஈடு்பட	

முடிைாது.	 ஆனால	 க்பண்ணுக்கு	 ்பதிகனட்டு	 வைது	 முடிநதை	 பிைகும்	 ஆணுக்கு	 21	

வைது	 முடிநதை	 பிைகும்	 மணமுடித்து	 ்வத்தைால	 தைஙகளது	 வாழக்்க்ை	 நடத்தைப்	

க்பாறுப்புள்ளவரகளாக	இருப்்பாரகள்	என்ப்தை	நீஙகள்	்பாரக்க	முடியும்.	

• மணமகனும்	 மணமகளும்	 வைதுக்கு	 வநதைவரகளாக	 இருநதைால	 உணரவுப்பூரவமாக	

முதிரச்சி	 அ்டநதைவரகளாகவும்	 திருமணப்	 க்பாறுப்புக்ளயும்	 கட்மக்ளயும்	

்கைாளத்	 கதைரிநதைவரகளாகவும்	 இருப்்பாரகள்.	 குடும்்ப	 வாழக்்கயில	

அவரகள்	 க்பாருத்தைமாகவும்	 இணக்கமாகவும்	 பிரச்சி்னக்ளச்	 சுமுகமாகத்	

தீரக்ககூடிைவரகளாகவும்	இருக்க	இது	உத்தைரவாதைம்	அளிக்கும்.

j‰rka« âUkz¤â‰F¢ bryî brŒahkš jŸË¥ngh£lhš 

ã‰fhy¤âš v›thW mâf¥goahd bryîfis¢ rkhË¥gJ?

r_f cW¥ãd®fS¡F¤ bjÇÉ¡f nt©oait :

• க்பண்	 குழந்தைகளுக்கு	 க்பாருளாதைார	 உதைவிகள்	 அளிக்கக்கூடிை	 ்பலவவறு	 அரசுத்	
திட்டஙகள்	 உள்ளன.	 சட்டப்்படிைான	 திருமண	 வைதுக்குப்	 பிைகு	 நடத்தைப்்படும்	
திருமணஙகளுக்கு	 ஆதைரவு	 அளிப்்பதைற்காக	 மூவலூர	 இராமாமிரதைம்	 அம்்மைார	
நி்னவுத்	 திருமண	 நிதியுதைவித்	 திட்டம்	 வ்பானை	 5	 வ்கைான	 திருமண	 நிதி	
உதைவித்	 திட்டஙகள்	 அரசு	 மூ்லம்	 கசைல்படுத்தைப்்படுகினைன.	 இநதைத்	 திட்டத்தின	
கீழ	 க்பாருளாதைார	 உதைவிகள்	 க்பறுவதைற்கான	 விதிமு்ைக்ள	 சமூக	 ந்லத்து்ை	
அலுவ்ல்ரவைா	 	வட்டார	சமூகந்ல	விரிவாக்க	அலுவ்ல்ரவைா	கதைாடரபு	ககாண்டு	
இதுகுறித்தை	தைகவலக்ளப்	க்பை்லாம்.

• உஙகளது	மக்ள	இப்வ்பாது	 ்படிக்க	்வத்தைால,	அவளால	கசாநதைமாகச்	 சம்்பாதிக்க	
முடியும்.	க்பண்	குழந்தைகளின	கலவிக்காக	மாநி்ல	அரசுகள்	்பலவவறு	திட்டஙக்ளச்	
கசைல்படுத்தி	வருகினைன.	இதுகுறித்தை	தைகவலக்ளப்	க்பற்றுப்	்பைன	க்பை்லாம்.

 அத்துடன, ஒரு ெமுதாய ஊழியர முறர்ாக்கானை அணுகுமுமைமய மகயாள 
ரவண்டும் . அதறகானை சில ்ரிந்துமேகள் :

• ்பாரம்்பரிைமான,	 வழக்கமான	 சடஙகுகள்	 திருமணஙகளுக்குத்	 வதை்வயில்்ல.	
்பதிவாளர	அலுவ்லகத்தில	அல்லது	நீதிமனைஙகளில	்ககைழுத்திட்டு	திருமணத்்தை	
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நடத்தை்லாம்.	 இதைன	 மூ்லம்	 ஏராளமான	 கச்ல்வத்	 தைவிரக்க	 முடியும்.	 அத்துடன	
திருமணத்்தைச்	சட்ட	ரீதிைாக	உறுதி	கசயை	முடியும்.	

• திருமணஙகளில	்ப்ல	வீண்	கச்லவுகள்	கசயைப்்படுகினைன.	விருநது,	்பரிசுப்க்பாருள்,	
மண்ட்ப	 அ்லஙகாரம்	 வ்பானைவற்றுக்கான	 கச்லவுக்ளக்	 கு்ைத்து	 எளி்மைாகத்	

திருமணத்்தை	நடத்துவதைற்கான	விதிமு்ைக்ள	சமூகத்தினர	வகுக்க	வவண்டும்.	

“kfS¡F V‹ fšÉ f‰ã¡f nt©L«? å£L ntiyiaí« 

FL«g¤ijí« mtŸ jhnd ftÅ¡f nt©L«!”

• வாழவாதைாரத்துக்கு	மட்டுமல்ல,	 தைனிந்பரகளின	ஒட்டு	கமாத்தை	வளரச்சிக்கும்	 கலவி	
முக்கிைமானது.	புதிை	கருத்துகள்,	அறிவு,	தைகவலகள்	வ்பானைவற்்ை	கதைரிைப்்படுத்தி	
குழந்தைகளின	 மன்தை	 விசா்லப்்படுத்துகிைது.	 வாழக்்கயில	 தைனிந்பரகளின	
முனவனற்ைத்துக்கும்	அது	உதைவும்.

• ஒரு	ந்பர,	வாழக்்கயின	சவாலக்ள	எதிரககாள்வதைற்கு	கலவி	அவ்ர	தைைார்படுத்தும்.	
்படித்தை	க்பண்ணால	தைன்னயும்	தைனது	குடும்்பத்்தையும்	சிைப்்பாக	கவனித்துக்	ககாள்ள	
முடியும்.	சமூகத்திலும்	குடும்்பத்திலும்	அவள்	மரிைா்தையுடன	மதிக்கப்்படுவாள்.

• எதிர்பாராதை	 சூழநி்்லகள்	 காரணமாக	 குடும்்பத்தின	 ஆதைர்வ	 இழநதை	 ஒரு	 க்பண்,	
்படித்தைவராகவும்	திைனுள்ளவராகவும்		இருநதைால,		தைன்னயும்	தைனது	குழந்தைக்ளயும்	
அவளால	 கவனித்துக்	ககாள்ள	முடியும்.	அவள்	 சுதைநதிரமாக	இருப்்பாள்.	அவளுக்கு	
உஙகளது	்பண	உதைவி	வதை்வப்்படாது.

• குடும்்ப	 வனமு்ைக்கும்,	 	 மகளிர	 	 கலவிக்கும்	 உள்ள	 கதைாடரபு	 கணிசமானது.	
்படிக்காதை		க்பண்களில	44	சதைவீதைம்	தைஙகளது	்பதி்னநது	வைதிலிருநவதை	வனமு்ைக்கு	
ஆளானவரகள்.	 க்பண்கள்	 கலவி	 க்பறும்வ்பாது	 இநதை	 விகிதைம்	 ்படிப்்படிைாகக்	
கு்ைகிைது.	 12	 ஆண்டுகள்	 ்படிக்காதை	 க்பண்களில	 வனமு்ைக்கு	 ஆளாவவார	
44	 சதைவீதைம்	 வ்பர.	 அதைற்கு	 வமல	 ்படித்தை	 க்பண்களில	 வனமு்ைக்கு	 ஆளாவவார	
6	 சதைவீதைம்தைான.	 ்படித்து	 வவ்்லக்குச்	 கசலலும்	 க்பண்களுக்குப்	 க்பாருளாதைார	
மாற்று	வழிகள்	உள்ளன.	 தைஙக்ள	 வமாசமாக	 நடத்தும்	 கணவரிடமிருநது	வி்லகி,	
வனமு்ையிலிருநது	விடு்பட்டு	வாழக்்க்ை	நடத்தை	முடியும்.

“v§fŸ gh£ofS« jhŒkh®fS« ïs« taânyna âUkz« 

brŒJ bfhŸsÉšiyah? mt®fŸ bg‰w  gy FHªijfŸ 

j‰nghJ« e‹whf ïU¡»wh®fŸ. vdnt, ts®¢á k‰W« 

nk«ghL jilgL« v‹gâš c©ikÆšiy.”
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• 	முந்தைை	 தை்்லமு்ையில	 க்பண்கள்	 இளம்	 வைதிவ்லவை	 திருமணம்	 கசயது	

ககாண்டு	்ப்ல	குழந்தைக்ள	க்பற்றிருநதைாலும்	அவற்றில	்ப்ல	குழந்தைகள்	உயிர	

வாழநதைது	இல்்ல.	 குழந்தைப்	 பிைப்பினவ்பாது	 ்ப்ல	 க்பண்கள்	 தைஙகளது	 உயி்ர	

இழநதிருக்கிைாரகள்.	சிசு	மரணத்துக்கும்,	பிரசவத்தின	வ்பாது	தைாய	மரணத்துக்கும்	

குழந்தைத்	திருமணம்	முக்கிை	காரணமாக	இருநதுள்ளது.	இநதை	நி்்ல்ம	ஏன	கதைாடர	

வவண்டும்?	ஆவராக்கிைமான	குடும்்பஙக்ள	உருவாக்கவும்,	க்பண்	குழந்தைகளும்	

ஆண்	 குழந்தைகளும்	 தைனனுரி்ம	 க்பற்ைவரகளாகவும்	 ஆவராக்கிைமாகவும்	

இருப்்ப்தை	வநாக்கி	நாம்	நகர	வவண்டும்.	க்பண்	குழந்தைகள்	கலவி	க்பறுவதைற்கும்	

குழந்தைத்	திருமணம்	ஒரு	தை்டைாக	உள்ளது.

“Fiwªj tUkhd« bfh©l FL«g¤âY«, Fo¥gH¡f« 

bfh©l FL«g¤âY« k£Lnk FL«g t‹Kiw Ãfœ»wJ. mJ 

FHªijfis¥ ghâ¥gâšiy.”

• குடும்்ப	வனமு்ை	நடப்்பதைற்கு	குடும்்பப்	பினனணி	ஒரு	க்பாருட்டாக	இருப்்பதில்்ல.	

ஏ்ழ,	்பணக்காரர	எனறு	இல்லாமல,	நகரம்,	சிறுநகரம்,	கிராமத்தில	உள்ள	குடும்்பஙகள்	

எனறு	 இல்லாமல,	 ்படித்தைவரகள்,	 ்படிக்காதைவரகள்	 எனறு	 இல்லாமல,	 உ்லகிலும்	

நாட்டிலும்	 ஒவகவாரு	 இனத்திலும்	 மதைக்	 குழுவிலும்	 எஙகும்	 குடும்்ப	 வனமு்ை	

நிகழகிைது.	

• இநதிைாவில	உள்ள	 எல்லா	 சமூக	 க்பாருளாதைார	 மற்றும்	 க்லாச்சார	 மக்கள்	 து்ணக்	

குழுக்களில	குடும்்ப	வனமு்ை	நிகழவது	குறித்து	வதைசிைக்	குடும்்ப	ந்லக்	கணக்ககடுப்பு	

சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.	15	வைதிலிருநது	49	வைது	வ்ர	உள்ள	க்பண்கள்,	கணவரகளின	

வனமு்ைக்கு	 ஆளாவது	 சாதைாரணமாக	 இருக்கிைது	 என்பது	 ்பதிவாகியுள்ளது.	 15	

வைதிலிருநவதை	 உடல	 ரீதிைான	 வனமு்ைக்கு	 ஆளாகும்	 க்பண்களில	 நகரப்புைப்	

க்பண்க்ளவிட	கிராமப்புைப்	க்பண்கள்	அதிகம்	உள்ளனர		என்பது	கதைரிைவநதுள்ளது.

• குடும்்ப	வனமு்ை	என்பது	 சமூகத்தில	கற்றுக்	ககாண்ட	 	 நடத்்தை.	அது	மன	வநாய	

அல்லது	 வ்பா்தைப்்பழக்கத்தின	வி்ளவாகத்தைான	இருக்க	 வவண்டும்	என்பதில்்ல.	

குடிகாரக்	கணவரகள்	ம்னவி்ை	அடிப்்பதைற்காக	அளவுக்கு	மீறி	குடித்திருப்்ப்தை	ஒரு	

சாக்காக	்பைன்படுத்துகிைாரகள்.	ம்னவி்ை	அடித்தைதைற்கு	குடி	வ்பா்தை்ைக்	காரணம்	

காட்டி	தைஙகளது	க்பாறுப்்்பத்	தைட்டிக்	கழிக்க	முைற்சிக்கிைாரகள்.	

• ம்னவி்ை	 அடிக்கும்	 கணவனகள்	 வீட்டுக்கு	 கவளிவை	 சண்்ட	

வ்பாடுவதில்்ல.	 அதிகாரம்	 மற்றும்	 ஆதிக்கம்	 கசலுத்துவ்தை	 விரும்பும்	 ஆண்கள்	

்ப்லவீனமானரகளிடமும்,	 அடஙகிப்வ்பாகிைவரகளிடமும்தைான	 வமாசமாக	 நடநது	
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ககாள்கிைாரகள்.	 அவதை	 ஆண்கள்	 காவல	 து்ையினரிடவமா	 அல்லது	 முக்கிைப்	

பிரமுகரிடவமா	 வ்பா்தையில	 சண்்ட	வ்பாடுவ்தை	 நீஙகள்	எப்வ்பாதும்	்பாரத்திருக்க	

முடிைாது.

• வனமு்ையின	வி்ளவு,	தைனிந்பரின	அடிப்்ப்ட	மனிதை	உரி்மக்ள	மீறுவதைாகும்.		

அதைாவது	சரவவதைச	மனிதை	உரி்மப்	பிரகடனத்தில	கூைப்்பட்டுள்ள்படி,	வனமு்ைக்கு	

ஆளாகாதை	 வாழக்்க	 வாழவதைற்கான	 உரி்ம்ை	 மீறுவது.	 நீண்ட	 கா்ல	 வநாக்கில,	

வனமு்ை	 க்பண்க்ள	 மட்டுமல்ல,	 அவரகளது	 குடும்்பத்்தையும்	 ்பாதிக்கிைது.	 ஒரு	

க்பண்்ண	கனனத்தில	அ்ைதைல	என்பது	உடலரீதியில	மாைாதை	வடு்வ		ஏற்்படுத்தைாதை	

வ்பாதிலும்	அது	உளவிைல	ரீதிைாக	ஆழமான	்பாதிப்்்ப	ஏற்்படுத்துகிைது.	அவரகளது	

சுைமரிைா்தை்ைக்	 கு்ைக்கிைது.	 மன	 ந்லத்்தை	 ்பாதிக்கிைது.	 வனமு்ையின	 ்ப்ல	

வடிவஙகள்	க்பண்களிடம்	்பைம்,	 ்பதைற்ைம்,	 கருச்சி்தைவு,	 தைற்ககா்்ல,	 நிரநதைர	உடல	

ஊனம்	வ்பானைவற்்ை	ஏற்்படுத்தி	விடுகினைன.	

• தைஙகளது	 தைாய	 மீது	 நிகழத்தைப்்படும்	 வனமு்ை்ை	 க்பரும்்பா்லான	 குழந்தைகள்	

அறிநதிருக்கிைாரகள்	 என்ப்தை	 ஆயவுகள்	 காட்டுகினைன.	 ஆண்கள்	 தைஙகளது	

ம்னவிக்ள	 திட்டும்வ்பாது	 தைஙகளது	 குழந்தைக்ளயும்	 வசரத்துத்	

திட்டுகிைாரகள்,	அடிக்கிைாரகள்.	வனமு்ைைான	சூழலில	வளரும்	குழந்தைகளிடம்	

அதைனால	 ்பாதிப்பு	 ஏற்்படுகிைது.	 அவரகள்	 ்பைத்்தை	 கவளிக்காட்டுகிைாரகள்.	

முரட்டுத்தைனமானவரகளாகவும்	 தைனனம்பிக்்க	 இழநதைவரகளாகவும்	 ஆகிைாரகள்.	

குடும்்ப	 வனமு்ைக்ளப்	 ்பாரத்து	 வளரநதை	 ஆண்	 குழந்தைகளில	 30	 சதைவீதைம்	 வ்பர	

க்பரிைவரகளான	பிைகு	தைவைான	கசைலகளில	ஈடு்படும்		ந்பரகளாக		ஆகி		விடுகிைாரகள்	

என்ப்தை	ஆயவுகள்	கண்டறிநதுள்ளன.	குழந்தைப்	்பருவத்தில	வனமு்ை்ைப்	்பாரத்து	

வளரும்	குழந்தைகள்	க்பரிைவரகளான	பிைகு	தைஙகளது	ம்னவியிடம்	வனமு்ையில	

ஈடு்படுகிைாரகள்	எனறு	உ்லகளாவிை	ஆயவுகள்	கூறியுள்ளன.	
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FHªij¤ âUkz«, ghÈd¥ ghFghL k‰W« t‹Kiw M»at‰iw 

rKjha¤âš ïUªJ mf‰Wtâš rka¤ jiyt®fË‹ g§F : 

மக்கள்	 ்பலவவறு	 சமைஙக்ளப்	 பின்பற்றுகிைாரகள்.	 சமைம்	 மக்களுக்கு	 ஒரு	 தைனி	

அ்டைாளத்்தைத்	 தைருகிைது.	 இச்சமைஙகள்	 மக்களுக்கு	 மிகவும்	 முக்கிைமான்வ.	

திருமணம்,	தைத்கதைடுத்தைல,	்பராமரிப்பு,	காப்்பாளராக	இருத்தைல,	விவாகரத்து	வ்பானைவற்றில	

மக்களின	 கசைல்பாடுக்ள	 மதை	 ந்டமு்ைகள்	 தீரமானிக்கினைன.	 குடும்்பத்துக்கும்	

சமூகத்துக்கும்	இ்டவை	உள்ள	உைவுகளிலும்	மனிதை	மாண்புகளிலும்	நம்பிக்்ககளிலும்	

தைாக்கத்்தை	 ஏற்்படுத்தி,	 ககாண்டாட்டஙகள்,	 திருவிழாக்கள்,	 மதைம்	 சாரநதை	 நிகழவுகள்	

எப்்படி	நடத்தைப்்பட	வவண்டும்	என்ப்தைத்	தீரமானிக்கினைன.

அனபு,	 அ்மதி,	 கரு்ண,	 க்பருநதைன்ம,	 அகிம்்ச,	 தைரமம்,	 சமூகப்	 ்பழக்க	

வழக்கஙகள்	 வ்பானை	 அடிப்்ப்ட	 மனிதை	 கநறிக்ள	 அ்னத்து	 மதைஙகளும்	

நம்புகினைன.	 அவற்்ை	 வமம்்படுத்தைவும்	 விரும்புகினைன.	 இநதை	 முக்கிைப்	 ்பண்புகள்	

உ்லகளாவிைது.	 க்பரும்்பா்லான	 மதைத்	 தை்்லவரகள்,	 சாதுக்கள்	 வ்பானவைார	 இநதைச்	

கசயதிக்ளப்	 ்பரப்புகிைாரகள்.	 ்பலவவறு	 சரவவதைச,	 வதைசிை	 உடன்படிக்்ககளிலும்	

மனிதை	 உரி்மகளுக்கான	 ககாள்்ககளிலும்	 சட்டஙகளிலும்	 இடம்	 க்பற்றுள்ள	 இநதை	

கநறிமு்ைகள்,	 ஒரு	 மனிதைரின	 வளரச்சிக்கும்	 வமம்்பாட்டுக்குமான	 உரி்ம்ை	

மதிக்கினைன.		

சமூகத்தில	 ்பாலினம்	 சாரநதை	 வனமு்ைகளுக்கு	 முற்றுப்புள்ளி	 ்வக்கவும்,	

குழந்தைகளுக்கும்	 க்பண்களுக்கும்	 தீ்ம	 வி்ளவிக்கக்கூடிை	 சமூகப்்பழக்க	

வழக்கஙகள்,	 நம்பிக்்ககள்,	 வ்பாக்குக்ள	 மாற்றுவதைற்கும்	 ்பாடு்பட	 வவண்டும்	 என	

மதைத்	 தை்்லவரகளிடம்	 ஆரவத்்தை	 ஏற்்படுத்தி	 ஊக்கப்்படுத்தை	 வவண்டும்.	 	 சமுதைாைப்	

்பணிைாளரகள்	/	ஒனறி்ணப்்பாளரகள்	எனை	வ்கயில,	மதை	தை்்லவரகளுடன	இ்ணநது		

்பாலினம்	 சாரநதை	 வனமு்ை்ை	 எதிரககாள்ள	 கீழக்காணும்	 நடவடிக்்கக்ள	

வமற்ககாள்ள்லாம்.

rka¤ jiyt®fSl‹  

ïizªJ gÂòÇjš

3
gFâ
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• நமது	குடும்்பஙகளிலும்,	 சமூகத்திலும்,	 நிறுவனஙகளிலும்	நி்லவும்	 ்பாலினம்	 சாரநதை	
வனமு்ைக்கு	எதிராகப்	வ்பாராட	அ்னத்து	சமைத்	தை்்லவரக்ளயும்	ஒவர	வம்டயில	
குழுமச்	கசயை	வவண்டும்.

• சமைத்	 தை்்லவரகளுடன	 ஆதைரவுப்	 பிரச்சாரம்:	 வரதைட்ச்ண	 இல்லாமலும்,	 ்பண	
விரைம்	 கசயைாமலும்,	 எளி்மைாகத்	 திருமணஙக்ள	 நடத்தும்்படி	 சமைத்	
தை்்லவரகள்	மக்க்ளக்	வகட்டுக்	ககாள்ள	வவண்டும்.	சமைத்	தை்்லவரகள்	ஏவதைனும்	
ஒரு	திருமணத்திற்கு	அ்ழக்கப்்பட்டால	அல்லது	திருமணத்்தை	நடத்தி	்வக்கும்்படி	
வகட்டுக்	ககாள்ளப்்பட்டால,	சம்்பநதைப்்பட்ட	குடும்்பஙக்ளச்	சநதித்து	மணப்க்பண்	
மற்றும்	 மணமகனின	 வை்தைத்	 கதைரிநது	 ககாள்ள	 வவண்டும்.	 அநதை	 இருவரில	
ைாவரனும்	 ஒருவருக்கு	 சட்டப்்படி	 நிரணயிக்கப்்பட்டுள்ள	 வை்தைவிட	 கு்ைநதை	
வைதைாக	இருநதைால,	 சமூக	 உறுப்பினரகள்,	 கிராமத்	 தை்்லவரகள்,	 க்பற்வைார	 மற்றும்	
காப்்பாளரகளிடம்	இப்பிரச்சி்ன	குறித்து	விவாதிக்க்லாம்.	 	அவரகளிடம்	குழந்தைத்	
திருமணஙகளால	ஏற்்படும்	பிரச்சி்னகள்	்பற்றியும்	கு்ை்பாடுக்ளப்	்பற்றியும்	சமைத்	
தை்்லவரகள்	எடுத்துக்கூை	வவண்டும்.

• பிைநதை	 குழந்தைக்கான	 ஜாதைகம்	 கணிக்கவும்,	 குழந்தை	 பிைப்்்ப	 ககாண்டாடவும்		
அ்ழக்கப்்பட்டால,	 	 குழந்தைக்ள	 நனைாகக்	 கவனித்துக்	 ககாள்ளுமாறும்,	
அவரகளுக்கு	அ்னத்து	அடிப்்ப்ட	உரி்மக்ள	வழஙகுமாறும்,	அவரக்ள	ஆண்	
-க்பண்	்பாகு்பாடில்லாமல	நடத்தைவும்	க்பற்வைாரகளுக்கு	சமைத்	தை்்லவரகள்	அறிவு்ர	
வழஙக்லாம்.	

• க்பாது	 வம்டப்	 வ்பச்சுகளிலும்,	 சமைச்	 கசாற்க்பாழிவுகளிலும்,	 சமை	
உ்ரைாடலகளின	 வ்பாதும்	 மரிைா்தை,	 சமத்துவம்	 மற்றும்	 அ்மதி	 வ்பானை	
மாண்புக்ள	ஊக்கப்்படுத்தை்லாம்.

• சமைத்	 தை்்லவரகளுடன	 வநரடிைாக	 உ்ரைாட்லாம்.	 இத்தைகு	 க்லநது்ரைாடலுக்கு	
அவரக்ள	அ்ழத்து	வருவதைற்கு	சுை	உதைவிக்	குழுக்க்ள	ஈடு்படுத்தை்லாம்,

• கலவி	 மற்றும்	 உடலந்லம்	 கதைாடர்பான	 பிரச்சி்னகள்	 ஒனவைாகடானறு	
கதைாடரபு்டை்வ	 என்பதைால	 இவற்றிற்காகப்	 ்பணிபுரியும்	 அ்மப்புகள்	 சமைத்	
தை்்லவரக்ள	ஒனறி்ணப்்பதில	உதைவ்லாம்.	

 rka¤ jiyt®fnshL gÂah‰Wtâš r_f¥ gÂahs®fŸ rªâ¡F« 

ãu¢áidfŸ k‰W« Éthj§fŸ :

 ெமூகப் ்ணியாளரகளும் ஒனறிமைப்்ாளரகளும் ெமயத் தமலவரகளுடன 
்ணிபுரியும்ர்ாது சில பிேச்சிமனைகமளயும் விவாதங்கமளயும் எதிரசகாள்ள 
ரவண்டியிருக்கலாம். அந்தப் பிேச்சிமனைகமளக் மகயாளுவதறகுத் தகுந்த சில நமட 

முமைகமள இந்தப் பிரிவு வழங்குகிைது.
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“rka üšfŸ âUkz¤ij¥ g‰¿ v‹d brhš»‹wd?  vªj 

taâš âUkz« brŒJ bfhŸs nt©L« v‹W bjËthd 

MnyhridfŸ mâš cŸsdth?”

க்பரும்்பா்லான	 	 மதைஙகளிலும்	 அதைன	 உட்பிரிவுகளிலும்	 திருமண	 வை்தை	

நிரணயிக்கும்	எவவிதை	ஆதைாரமும்	இல்்ல.	

எனினும்,	 திருமணத்தில	 சம்மதைத்தின	 முக்கிைத்துவம்,	 திருமணச்	 சடஙகுகள்,	

திருமணத்்தை	 நடத்துவதில	 க்பற்வைார	 அல்லது	 காப்்பாளரின	 கட்மகள்,	 திருமண	

வாழக்்க்ை	 நடத்துவதைற்கு	 ஏற்ை	 வ்கயில	 தைம்்பதிகளுக்கு	 மன	 முதிரச்சி,	 உடல	

வளரச்சித்	தைரம்	குறித்தை	குறிப்புகள்	உள்ளன.	

சமை	 நூலகளில	 கூைப்்பட்டுள்ள	 விஷைஙக்ளயும்,	 சமைத்	 தை்்லவரகளின	

வாழ்வயும்	உ்பவதைசஙக்ளயும்	விளக்கிக்கூறும்	சமூக	அறிஞரகள்தைான	திருமண	வை்தை	

க்பரும்்பாலும்	 முடிவு	 கசயதைனர.	 அநதைக்	 கா்லகட்டத்தில	 உள்ள	 சமை	 நி்்ல்மகள்	

மற்றும்	நம்பிக்்ககளின	அடிப்்ப்டயில	இ்வ	அ்மநதிருநதைன.	நமது	கா்லத்திற்வகற்்ப	

நமது	குழந்தைகளின	ந்ல்னயும்	்பாதுகாப்்்பயும்	கருத்தில	ககாண்டு	திருமணத்துக்கான	

சட்டப்்படி	நிரணயிக்கப்்பட்ட	வைதிவ்லா	,அதைற்கு	பிைவகா	திருமணத்்தை	நடத்தை	வவண்டும்.

“gy ü‰wh©Lfshf ã‹g‰w¥g£l tH¡f§fS¡F vâuhf V‹/

v›thW e« ãu¢rhu« brŒa nt©L«?”

• வரதைட்ச்ணக்	ககாடு்ம,	சிசுக்ககா்்ல,	குழந்தைத்	திருமணம்,	உடனகட்்ட	ஏறுதைல	
வ்பானை்வ	 சட்டத்துக்கு	எதிராக	இருப்்பதைால,	 தைஙகளது	 சமூகத்்தைச்	 வசரநதைவரகள்	
சட்டத்்தை	 மீைக்கூடாது	 என்பதைற்கான	 முைற்சிக்ள	 சமைத்	 தை்்லவரகளும்	
வமற்ககாள்ள	வவண்டும்.

• நாட்டின ெட்டத்மத நிமலநிறுத்த ரவண்டும்:	 மதைச்	 சுதைநதிரம்	 உள்்பட	 அடிப்்ப்ட	
உரி்மகளுக்கு	 இநதிை	 அரசிை்ல்மப்புச்	 சட்டம்	 உத்தைரவாதைம்	 அளித்துள்ளது.	
அத்துடன,	 அ்னத்துக்	 குடிமக்களுக்குமான	 அடிப்்ப்டக்	 கட்மக்ளயும்	
வ்ரைறுத்துள்ளது.	 சமூகத்	 தை்்லவரகள்,	 மற்றும்	 சமைத்	 தை்்லவரகள்	 எனை	
வ்கயில	 சட்டத்்தை	 நி்்லநிறுத்தை	 வவண்டிைது	 உஙகளின	 க்பாறுப்பும்	 கட்மயும்	
ஆகும்.	 நாட்டின	 குடிமக்கள்	 எனை	 மு்ையில	 தைஙகள்	 மதைத்்தை	 பின்பற்றுவவார	
சட்டத்்தை	மீைாமல	தைடுக்க	வவண்டிைதும்	குழந்தைத்	திருமணஙக்ள	தைவிரக்கும்்படி	
ஊக்குவிப்்பதும்	உஙகளின	கட்ம.
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• மனித உரிமமகமளயும் குழந்மத உரிமமகமளயும் நிமல நிறுத்துதல:	 மனிதைன	 எனை	
மு்ையில	 ஒவகவாரு	 குழந்தையும்	 உரி்மகளுடன	 பிைக்கிைது.	 அ்னத்து	 மதை	
மரபுகளும்	 இதை்ன	 அஙகீகரித்துள்ளன.	 குழந்தை	 வளரச்சி	 உள்்பட	 வாழக்்கயின	
மகத்துவத்்தை	்பாதுகாப்்பதிலும்	வமம்்படுத்துவதிலும்	அவரகளுக்குள்ள	க்பாறுப்்்ப	
அ்னத்து	மதைஙகளும்	அஙகீரித்துள்ளன.	

• அமனைத்து மதங்களின முக்கிய சநறிகளானை அனபு, ்ரிவு, அமமதி ர்ானை 
ரகாட்்ாடுகமள நிமல நிறுத்துதல:	 மற்ைவரக்ள	 நாம்	 வவண்டுகமனவை	
காைப்்படுத்தைக்கூடாது	 என்ப்தை	 அ்னத்து	 மதைஙகளும்	 வ்பாதிக்கினைன.	 ஆனால	
ந்டமு்ையில,	குழந்தைகளுக்குத்	தீஙகு	வி்ளவிக்கக்கூடிைவற்்ைச்	கசயைக்கூடாது	
எனறு	முக்கிை	சமைஙகள்	வ்ரைறுத்துள்ள	அடிப்்ப்ட	கநறிமு்ைகளுக்கு	முரணாக	
உள்ளது	குழந்தைத்	திருமணம்.

• சிந்தமனைமயத் தூண்டுதல, உமேயாடமல ஊக்குவித்தல, முனனுரிமமகமள 

ஏற்டுத்துதல:	 தைனிந்பரகள்,	 குடும்்பஙகள்,	 சமூகஙகளில	 சமைத்	 தை்்லவரகள்	

மிகப்	 க்பரிை	 நம்பிக்்க	 க்பற்ைவரகளாகத்	 திகழகிைாரகள்.	 அநதைத்	 தை்்லவரின	

கசலவாக்கு	்பரநது	விரிநது	்பரவி,	அவ்ரப்	பின்பற்று்பவரகளிடம்	நீடித்தை	தைாக்கத்்தை	

ஏற்்படுத்துகிைது.

“eh§fŸ á¿a kj¥ãÇîfË‹ / r_f§fË‹ jiyt®fŸ. 

v§fsJ fU¤J¡fŸ v‹d bgÇa kh‰w¤ij¤ jªJÉl¥ 

ngh»wJ?”

	 ஒவகவாரு	 சமை	 உட்பிரிவும்	 /	 அல்லது	 	 சமூகமும்	 அவற்றுக்குரிை	 தைனி	

அ்டைாளஙக்ளயும்	 அடிப்்ப்ட	 கநறிக்ளயும்	 முதைன்ம	 மதைத்தில	 இருநதுதைான	

க்பறுகினைன.	 எனவவ,	 சமைத்	 தை்்லவரகளின	 கருத்துக்கள்	 சமூகத்தைனரி்டவை	

மாற்ைத்்தையும்	 ்பாரம்்பரிை,	 ்பழக்க	 வழக்கஙகளில	 வநரம்ைைான	 தைாக்கத்்தையும்	

உருவாக்கும்.

வமலும்,	மாற்ைம்	என்பது	எப்வ்பாதும்	சிறிை	அளவிலதைான	கதைாடஙகும்.	ஒரு	்ப்ழை	

சுவ்ரத்	 தைகரப்்பதைற்கு	 முதைலில	 ஒரு	 கசஙகல்்ல	 உ்டத்கதைடுக்க	 வவண்டும்,	 முதைல	

கசஙகல்்லத்	 தைகரப்்பதுதைான	 கடினம்.	 	 ஆனால	 முதைல	 கசஙகல்்ல	 கவற்றிகரமாகத்	

தைகரத்துவிட்டால	 ்படிப்்படிைாக	 கமாத்தைச்	 சுவரும்	 சரிநதுவிடும்.	 அதுவ்பா்லவவ,	 நமது	

சமூகத்தில	உள்ள	்பாகு்பாடான	ந்டமு்ைக்ள	முடிவுக்குக்	ககாண்டு	வருவதைற்கு	ஒரு	

குழு	அல்லது	ஒரு	தை்்லவர	முதைலில	முைற்சி்ைத்	கதைாடஙகி்வக்க	வவண்டும்.	அதைன	

பிைகு,	மற்ைவரகள்	அதை்னப்	பின்பற்றுவாரகள்.	
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“ghÈd« rh®ªj t‹Kiw k‰W« ghFghL F¿¤j rKjha¤â‹ 

el¤ijfËš kh‰w¤ij¡ bfh©L tu eh§fŸ v‹d  brŒa 

Koí« ?”

	 மாற்ைத்்தைக்	 ககாண்டு	 வர	 ்ப்ல	 வழிகள்	 இருக்கினைன.	 ்பாலினம்	 சாரநதை	

வனமு்ை்ை	முடிவுக்குக்	ககாண்டு	வருவதைற்கான	எநதைவிதைமான	நடவடிக்்கயும்	சமூக	

உறுப்பினரகளின	ஆதைரவுடன	தைான	முனகனடுக்கப்்பட	வவண்டும்.	

ÉÊ¥òz®it V‰gL¤J§fŸ : 

குழந்தைத்	திருமணம்,	வரதைட்ச்ண,	குழந்தை	க்பறுவதில	்பார்பட்சமான	்பாலினத்	

கதைரிவு,	சிசுக்	ககா்்ல	வ்பானை	சட்டவிவராதை	ந்டமு்ைகள்	குறித்தும்,	குழந்தைகளின	

்பராமரிப்புக்கும்,	 ்பாதுகாப்புக்குமான	 கட்ட்மப்்்ப	 உருவாக்கியுள்ள	 நம்	 நாட்டின	

சட்டஙகள்	மற்றும்	சரவவதைச	சட்டஙகள்	்பற்றியும்	விழிப்புணரவு	ஏற்்படுத்துஙகள்.	

• வளரிளம்	 ்பருவத்தினரின	 ்பாதுகாப்்்பயும்	 வளரச்சி்ையும்	 ்பாதிக்கும்	 வ்கயில	

குழந்தைத்	 திருமணமும்	 ்பாலின	 ்பாகு்பாடும்	 எதிரம்ை	 தைாக்கத்்தை	 ஏற்்படுத்தும்	

என்பது	்பற்றி	விழிப்புணர்வ	ஏற்்படுத்துஙகள்.

• கண்ணிைம்,	 மரிைா்தை,	 சமத்துவம்,	 அ்மதி	 வ்பானைவற்்ை	 நி்்லநிறுத்தும்	

க்பாருத்தைமான	 நடத்்தைக்ளயும்,	 மதைஙகள்	 கூறும்	 நனகனறிக்ளயும்	 சரிைாக	

விளக்கிக்	கூறி	விழிப்புணரவு	ஏற்்படுத்துஙகள்.	

ïjid ï›thW brŒayh« : 

	 வழி்பாட்டுக்	கூட்டஙகள்,	திருவிழா	நிகழச்சிகள்,	சிைப்பு	நிகழவுகள்	வ்பானை்வ	

முடிநதை	 உடவனவை	இநதைப்	பிரச்சி்னகள்	குறித்து	 சமூகத்தினருடன	 வ்பச	 சிறிது	 வநரம்	

ஒதுக்க்லாம்.

• சிைப்பு	மதை	நிகழவுகள்,	வழி்பாடுகள்,	மதைக்	கலவி	சம்்பநதைமான	நிகழவுகளின	வ்பாது	

குழந்தைகளின	்பாதுகாப்்்ப	வலியுறுத்தும்	மதைப்புத்தைகஙகளில	உள்ள	அறிவு்ரக்ளக்	

கற்பிக்க	வவண்டும்.	

• மக்களுக்கு	விழிப்புணரவூட்டுவதைற்கான	பிரச்சாரத்்தைத்	கதைாடஙகுஙகள்.

• க்பண்கள்	 மற்றும்	 குழந்தைகளுக்கு	 எதிரான	 வனமு்ைக்ளத்	 தைடுக்கவும்	

விழிப்புணரவு	 ஏற்்படுத்தைவும்	 அரசு	 வமற்ககாள்ளும்	 முைற்சிகளுக்கு	 ஆதைரவு	

ககாடுஙகள்.
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• குழந்தைத்	 திருமணத்்தைவைா,	 வரதைட்ச்ண	 ககாடுக்கும்	 /	 வாஙகும்	 

திருமணஙக்ளவைா	நடத்தி	் வக்காதீரகள்:		சட்டப்்படி	உரிை	வை்தை	எட்டாதைவரகளின	

திருமணத்்தை	 நீஙகள்	 நடத்தி	 ்வக்காதீரகள்.	 	 ஒவர	 வம்டயில	 ்ப்லரது	 திருமணம்	

நடக்கும்வ்பாது,	மணமக்களின	வை்தை	உறுதி	கசயயும்	சானறிதைழக்ளச்	சரி	்பாருஙகள்.	

அவரகளில,	 சட்டப்்படிைான	 வைதுக்குக்	 கு்ைவாக	 மணமக்கள்	 இருநதைால	 அநதைத்	

திருமணத்்தை	நடத்தை	அனுமதிக்காதீரகள்.	எளி்மைாகத்	திருமணத்்தை	நடத்துஙகள்.	

ஆடம்்பரச்	கச்லவு	வவண்டாம்	எனறு	அவரகளுக்கு	அறிவு்ர	கூறுஙகள்.	குழந்தைத்	

திருமணத்்தையும்	வரதைட்ச்ண்ையும்	தைஙகளது	மதைம்	ஆதைரிக்காது	எனை	கசயதி	சமூக	

உறுப்பினரகளுக்குத்	கதைரிவதைற்கு	இது	வாயப்்பாக	இருக்கும்.

• உரி்மகளும்	 கண்ணிைமும்	 உ்டைவரகளாக	 வளரிளம்	 ்பருவத்தின்ர	 வளரக்க	

வவண்டும்.	குழந்தைகளுக்கு	எதிரான	்பார்பட்சமான	ந்டமு்ைக்ள	நிறுத்தும்்படி	

எடுத்து்ரக்க	 க்பரிைவரகளிடம்	 மதைப்	 புத்தைகஙகளிலிருநது	 எடுத்துக்காட்டுக்ளப்	

்பைன்படுத்தை	 வவண்டும்.	 தைனிந்பர,	 குடும்்பஙகள்	மற்றும்	 சமூகத்தினரி்டவை	உள்ள	

ந்டமு்ைக்ளயும்	அணுகுமு்ைக்ளயும்	மாற்றுவதில	அக்க்ைகாட்டுவதுடன,	

சட்டப்்படிைான	வைதுக்குப்	பிைகு	திருமணம்	நடத்துவ்தை	ஊக்கப்்படுத்தை	வவண்டும்.

• ந்டமு்ைகளில	 மாற்ைஙக்ள	 ககாண்டுவர	 நாட்டின	 சட்ட	 திட்டஙகளுக்கு	

உட்்பட்டு	 புதிை	 விதிமு்ைக்ள	 உருவாக்குஙகள்:	 ஒவகவாருவரும்	 தைஙகளது	

முழுத்திை்ன	 கவளிப்்படுத்தை	 ஏதுவான	 ஆவராக்கிைமான	 நல்ல	 குடும்்பத்திற்கு		

வதை்வைான	விதிமு்ைக்ள	 சமுதைாைத்	 தை்்லவர	வ்ரைறுக்க	முடியும்.	 சமூகத்தில	

ஒரு	பிரிவினருக்கு	எதிரான	்பழக்க	வழக்கஙக்ளயும்	அணுகுமு்ைக்ளயும்	மாற்ை	

்ப்ல	சமூகத்	தை்்லவரகள்	இநதை	உத்திக்ளப்	பின்பற்றுகிைாரகள்.

•	 குழந்தைகளுக்கு	 ஆதைரவு	 அளிக்கவும்	 கற்பிக்கவும்	 தைகுநதை	 அ்மப்புக்ள	

ஏற்்படுத்துஙகள்.	 குழந்தைகளின	 உரி்மக்ள	 ்பாதுகாத்து	 வமம்்படுத்துவதில	

அக்க்ை	 ககாண்டவரகளுடனும்	 குழந்தைகளுடனும்	இ்ணநது	 கசைல்படுவதைற்கு	

சமைத்	 தை்்லவரகளும்	 அ்மப்புகளும்	 ்பலவவறு	 முனமுைற்சிக்ள	 முனகனடுக்க	

வவண்டும்.

•	 குழந்தைகளுக்கு	அவரகளது	 உரி்மகள்	 குறித்தும்	 நீதி	 ்பற்றிை	 வகாட்்பாடுக்ளயும்	

விளக்குஙகள்.	
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•	 மனிதை	 உரி்ம	 கட்ட்மப்புக்கும்	 சமைஙகள்	 உ்ரக்கும்	 நற்்பண்புகளுக்கும்	

இணக்கமாக	 உள்ள	 நனனடத்்தைகள்	 மற்றும்	 நல்ல	 சமூக	 வழக்கஙக்ளயும்	

வளரத்கதைடுக்கும்	விவாதைஙக்ள	சமூக	உறுப்பினரகளி்டவை	ஊக்குவிக்க	வவண்டும்.

• குழந்தைத்	 திருமணத்துக்கு	 எதிராக	 இருக்கும்	 குழந்தைகளுக்கு	 சமூகம்	 ஆதைரவு	

ககாடுப்்பதைற்கு	 ஏற்ை	 வ்கயில	 கட்ட்மப்புக்ளயும்	 வளஙக்ளயும்	 உருவாக்க	

வவண்டும்.

• குழந்தைத்	 திருமணம்	 நடத்துதைல,	 மனிதை	 உரி்மகள்	 மீைல	 வ்பானைவற்்ைக்	

கண்காணிக்க	சமூக	கண்காணிப்பு	அ்மப்்்ப	ஏற்்படுத்தை	வவண்டும்.

• குழந்தைத்	 திருமண	 மு்ை்ை	 முடிவுக்குக்	 ககாண்டு	 வருவதைற்கு	 அரசு	 மற்றும்	

கதைாண்டு	நிறுவனஙகளின	ஒத்து்ழப்புடன	்பலவவறு	்பஙகாளரகவளாடு	இ்ணநது	

்பணிைாற்றுஙகள்,	அவரகளுக்கு	ஆதைரவு	வழஙகுஙகள்,	அவரகளு்டை	முைற்சிக்ள	

ஊக்குவியுஙகள்.
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nj®ªbjL¡f¥g£l cŸsh£á¥ ãuâÃâfnshL 

 ïizªJ gÂah‰Wjš

ghÈd¥ ghFghL, FHªij¤ âUkz« k‰W« t‹Kiwfis¡ fistâš 

gŠrha¤J ãuâÃâfË‹ g§F :

	 ்பாலினம்	 சாரநதை	 வனமு்ை்ைத்	 தைடுப்்பதில	 வதைரநகதைடுக்கப்்பட்ட	 ்பஞசாைத்து	
அ்மப்புகளின	 	 	 பிரதிநிதிகளது	 	 ்பஙகு	 மிகவும்	 முக்கிைமானது.	 அரசிை்ல்மப்புச்	
சட்டத்தின	 வகாட்்பாடுக்ளயும்	 கநறிமு்ைக்ளயும்	 நி்்ல	 நிறுத்துவதுடன,	
சட்டஙக்ளயும்,	திட்டஙக்ளயும்	கசைல்படுத்தும்	க்பாறுப்பும்	அவரகளுக்கு	உள்ளது.	
அவரகள்	்பகுதிக்கு	உட்்பட்ட		அ்னத்து	மக்க்ளயும்	கதைாடரபு	ககாள்ள	முடியும்.	தைஙகளது	
்பதைவி	மற்றும்	அதிகாரத்்தைப்	்பைன்படுத்தி,	புதிை	விதிமு்ைக்ளக்	க்டப்பிடிக்கும்்படி	
சமூகத்்தை	 ஊக்குவித்து	 ஏற்கச்	 கசயை	 முடியும்.	 எனினும்	 சமுதைாைத்தில	 அவரகளும்	
உறுப்பினர	 எனை	 வ்கயில	 சமூகத்தினர	 ககாண்டிருக்கும்	 அவதை	 மதிப்பீடுகள்	 மற்றும்	
நம்பிக்்கக்ளத்தைான	 அவரகளும்	 ககாண்டிருப்்பாரகள்.	 மக்கள்	 பிரதிநிதிகள்	 எனை	
மு்ையில	தைஙகளு்டை	கட்ம்ையும்	க்பாறுப்்்பயும்	அவரகள்	நி்னவில	ககாள்ள	
வவண்டிைது	அவசிைம்.

“gŠrha¤J ãuâÃâfŸ bjhl®ghf r_f¥ gÂahs®fŸ vâ®bfhŸS« 

á¡fšfS« Éthj§fS«”

	 சமூகப்	்பணிைாளரகளும்	ஒனறி்ணப்்பாளரகளும்	வதைரநகதைடுக்கப்்பட்ட	்பஞசாைத்து	
பிரதிநிதிகளுடன	 வசரநது	 ்பணி	 கசயவதில	 சி்ல	 சிக்கலக்ளயும்	 விவாதைஙக்ளயும்	
எதிரககாள்ள	 வவண்டியிருக்க்லாம்.	 அத்தை்கை	 சிக்கலக்ளயும்	 விவாதைஙக்ளயும்	
எதிரககாள்வதைற்கு	ஏற்ை		சி்ல	விளக்கஙகள்	இநதைப்	பிரிவில	வழஙகப்்பட்டுள்ளன.

“eh§fŸ gŠrha¤J ãuâÃâfshf ïUªjhY«, rKjha¤âY« 

cW¥ãd®fshf ïU¥gjhš, rKjha ÉâKiwfis eh§fS« 

ã‹g‰w nt©oÆU¡»wJ.  mj‰F vâuhf eh§fŸ v›thW 

nghf Koí«? v§fŸ k¡fnshL nr®ªJ jh‹ eh§fS« thH  

nt©oíŸsJ.” 

	 ்பஞசாைத்துப்	 பிரதிநிதிகளிடம்	 வரும்	 க்பாதுவான	 உடனடி	 ்பதில	
இதுதைான.	 உஙகளுக்கு	கி்டத்திருக்கும்	வாயப்்்ப	்பைன்படுத்தி	நாட்டில	உள்ள	வளரிளம்	
்பருவத்தினருக்கும்	 க்பண்களுக்கும்	 உதைவி	 கசயதைால	 இநதை	 சமுதைாைம்	 முனவனறுவதைற்கு		

4
gFâ



33

உதைவிைாக	 இருக்கும்	 எனறு	 கூறி	 அவரக்ள	 ஊக்கப்்படுத்தை	 வவண்டும்.	 அவரகளது	
க்பாறுப்புக்ள	அவரகளுக்கு	நி்னவு்படுத்தை்லாம்:	

• ெட்டத்மத நிமலநிறுத்துங்கள் :	இநதிை	அரசிை்ல்மப்பு	சட்டம்	தைமது	குடிமக்களின	

அடிப்்ப்ட	 உரி்மகளுக்கு	 உத்தைரவாதைம்	 அளித்துள்ளது.	 குடிமக்களுக்கு	 சி்ல	

அடிப்்ப்டக்	கட்மக்ளயும்	அது	வ்ரைறுத்துள்ளது.	எனவவ,	தை்்லவரகள்	ஆகிை	

நீஙகள்	குழந்தைத்	திருமணத்துக்கு	எதிராகச்	கசைல்பட்டு	 சட்டத்திற்குட்்பட்ட	புதிை	

ந்டமு்ைக்ள	க்டப்பிடித்தைால	நாட்டின	குடிமக்கள்	எனை	மு்ையில	உஙகளது	

கட்ம்ை	கசயதைவர	ஆவீரகள்.

• மனித மறறும் குழந்மத உரிமமகமள நிமலநாட்டுங்கள் :	 ஒவகவாரு	 குழந்தையும்	

மனிதைன	 எனை	 மு்ையில	 உரி்மகளுடன	 பிைக்கினைன.	 இநதை	 உரி்மகள்	

்பாதுகாக்கப்்பட	 வவண்டும்.	 உஙகளது	 கட்மக்ளச்	 கசயவதைன	 மூ்லம்,	 நீஙகள்	

குழந்தைகளின	 உரி்மக்ளப்	 ்பாதுகாக்கிறீரகள்.	 குழந்தை	 உரி்மகளுக்கு	

மரிைா்தை	ககாடுக்கும்	க்லாச்சாரத்்தை	உருவாக்கவும்	அ்னத்துக்	குழந்தைக்ளயும்	

்பாதுகாக்கவும்	அவரக்ள	அக்க்ையுடன	கவனிக்கும்	சூழ்்ல	உருவாக்கவும்	நீஙகள்	

்பஙகளிப்பு	கசயை	முடியும்.		

‘‘eh‹ nj®jš _y« nj®ªbjL¡f¥g£l xU ãuâÃâ. FHªij¤ 

âUkz«, ghÈaš J‹òW¤jš, FL«g t‹Kiw k‰W« 

ghÈaš rh®ªj t‹Kiw ngh‹w ãu¢áidfËš jiyÆlnth 

jL¡fnth vd¡F vªjbthU jÅ mâfhuK« ïšiy’’

• மாநி்ல	 ்பஞசாைத்துச்	 சட்டத்தின்படி	 வதைரநகதைடுக்கப்்பட்ட	 ்பஞசாைத்து	
உறுப்பினரகளுக்கு	 அரசிை்ல்மப்புச்	 சட்டத்தினகீழ	 சி்ல	 கட்மகள்	
வ்ரைறுக்கப்்பட்டுள்ளன.	 “க்பாருளாதைார	 வமம்்பாடு	 மற்றும்	 சமூக	 நீதிக்கான”	
திட்டஙக்ளத்	தைைாரிக்க	வவண்டிை	அரசிை்ல்மப்புச்	சட்ட	க்பாறுப்பு	(்பகுதி	243	ஜி	
(ஏ))	்பஞசாைத்துகளுக்கு	உள்ளது.

• நமது	 அரசிை்ல்மப்புச்	 சட்டத்தின	 ்பதிவனாைாவது	 பிரிவில	 எநகதைநதை	
து்ைகளில	்பஞசாைத்துப்	 	 பிரதிநிதிகளுக்கு	 	 	 	 	 	 அதிகாரஙகள்	 	 	 	 உள்ளன	 	 என்பது	
்பட்டிைலிடப்்பட்டுள்ளது.	குடும்்பந்லம்,	மகளிர	மற்றும்	குழந்தை	வளரச்சி,	சிைப்புத்	
வதை்வகளு்டை	மக்களின	ந்லம்	உள்ளிட்ட	சமூக	ந்லம்	மற்றும்	தைாழத்தைப்்பட்வடார,	
்பழஙகுடியினர	 ந்லம்	 உள்ளிட்ட	 நலிநதை	 பிரிவினர	 ந்லம்	 வ்பானை	 து்ைகள்	 இதில	
அடஙகும்.	கிராமம்,	வட்டம்,	மாவட்டம்	வ்பானை	அ்னத்து	நி்்லகளிலும்	்பஞசாைத்துப்	
பிரதிநிகளுக்கு	 குறிப்பிட்ட	 கட்மகளும்	 க்பாறுப்புகளும்	 வழஙகப்்பட்டுள்ளன.	
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இ்தைப்	்பைன்படுத்தி,	குழந்தைத்	திருமணத்்தைக்	கட்டுப்்படுத்துவதைன	மூ்லம்	மகளிர	
மற்றும்	 குழந்தை	 வமம்்பாட்டுக்காக	 தைகுநதை	 திட்டஙக்ள	 உருவாக்க	 வவண்டிைதும்	
அவரகளது	க்பாறுப்பு.

“ghÈd« rh®ªj ghFghL k‰W« t‹Kiwia jL¡f gŠrha¤J¥ 

ãuâÃâahf eh‹ v‹d brŒa Koí«?”

ghÈd« rh®ªj ghFghL k‰W« t‹Kiwia jL¥gj‰F gŠrha¤J ãuâÃâahf 

vL¡f¡ Toa xUáy elto¡iffŸ : 

• கசாநதை	நடவடிக்்ககளின	மூ்லம்	ஒரு	முனனுதைாரணமாகத்	திகழவதைன	வாயி்லாக,	ஒரு	
தை்்லவரின	உண்்மைான	அரத்தைத்திற்கு	ஏற்ைவாறு	விளஙக	வவண்டும்.

• உஙகளது	குடும்்பத்தில	சட்டப்்படி	சரிைான	வைதில	மட்டுவம	திருமணம்	நடப்்ப்தையும்,	
வரதைட்ச்ண	 ககாடுக்கல	 /	 வாஙகல	 இல்லாதை	 திருமணஙகள்	 நடப்்ப்தையும்	 உறுதி	
கசயதைல.	

• கிராமத்தில	 ந்டக்பறும்	 குழந்தைத்	 திருமணஙகளில	 ்பஙவகற்காமலும்,	 அவவாறு	
திருமணஙகள்	ந்டக்பைாமல	இருப்்பதைற்கான	முனகனச்சரிக்்க	நடவடிக்்கக்ள	
வமற்ககாள்வதுவம	உஙகளின	தை்்லைாைப்	்பணிைாகும்.

• கிராமத்தில	்பாலிைல		துனபுறுத்தைல	மற்றும்	குடும்்ப	வனமு்ைக்கு	எதிராக	கடு்மைான	
நடவடிக்்க	எடுத்தைல.

• உஙகள்	 கிராமத்தில	 குழந்தை	 பிைப்்்ப	 மு்ைைாகப்	 ்பதிவு	 கசயவ்தை	 உறுதி	
கசயவதுடன,	 குழந்தைகளின	 ்பாலின	 விகிதைாச்சாரம்	 குறித்துத்	 கதைாடரநது	
கண்காணிப்்பதுடன,	க்பாதுக்	கூட்டஙகளில	இநதைத்	தைகவலக்ளப்	்பகிரநது	ககாள்ள	
வவண்டும்.

• உஙகள்	கிராமத்தில	உள்ள	அ்னத்துக்	குழந்தைகளுக்கும்	ஆரம்்பக்	கலவி	முதைல	இ்ட	
நி்்லக்	 கலவி	 வ்ர	 ்படிப்்பதைற்கான	 வாயப்புகள்	 கி்டப்்ப்தையும்,	 அவரகளுக்கு	
மருத்துவ	 வச்வ,	 க்பாழுதுவ்பாக்கு,	 வளரச்சிக்கான	 வாயப்புகள்	 கி்டப்்ப்தையும்		
உறுதி	கசயதைல.

• கிராமப்	்பஞசாைத்து,	கிராமச்்பக்	கூட்டஙகளில	்பாலினம்	சாரநதை	வனமு்ை	குறித்தும்	
அதைன	வி்ளவுகள்	 குறித்தும்	விவாதிக்க	 வவண்டும்.	 கிராமப்	 ்பஞசாைத்து	 அளவில	
எநதைவிதைமான	வனமு்ைகளும்	கூடாது	என	தை்ட	விதித்துத்	தீரமானம்	நி்ைவவற்ை	
வவண்டும்.	 கிராமப்	 ்பஞசாைத்து	 மற்றும்	 கிராம	 ச்்ப	 உறுப்பினரகள்	 தைஙகளின	
குடும்்பத்திலும்	சமூகத்தினரி்டயிலும்	்பாலிைல	சாரநதை	வனமு்ையில	ஈடு்பட்டால,	
சட்டப்்படி	தைண்ட்ன	கி்டக்கச்	கசயவ்தை	்பஞசாைத்து	உறுதி	கசயை	வவண்டும்.	

• ்பாலினம்	சாரநதை	வனமு்ைக்ககதிராக	கிராமத்தைா்ர	சூளு்ர	ஏற்கச்	கசயதைல.
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• ்பாலின	அடிப்்ப்டயில	குழந்தைப்	பிைப்்்பத்	கதைரிவு	கசயதைல,	குழந்தைகள்	கடத்தைல,	
குழந்தைத்	திருமணம்,	்பாலிைல	துனபுறுத்தைல,	குடும்்ப	வனமு்ை	வ்பானை	்பலவவறு	
பிரச்சி்னகள்	 கதைாடர்பான	 சட்டஙகள்	 மற்றும்	 சட்டரீதிைான	 வி்ளவுகள்	 குறித்து	

சமூகத்தில	உள்ளவரகளுக்கு	விளக்குவதைற்காக	விழிப்புணரவு	அமரவுகளுக்கு	ஏற்்பாடு 

கசயை	வவண்டும்.

• ்பாலினம்	 சாரநதை	அத்துமீைலகள்	 நிகழநதைால	 சட்டப்்படி	 நடவடிக்்க	 எடுக்கப்்படும்	
என்ப்தை	சமூகத்துக்கு	நீஙகள்	கதைரிவிக்க	வவண்டும்.

• குழந்தை	 ்பாதுகாப்புக்	 குழு,	 கிராமக்	 கலவிக்	 குழு	 வ்பானை	 தைனனுரி்ம	 க்பற்ை	
கிராமக்	குழுக்களில	சமூகத்தின	்பலவவறு	தைரப்பு	மக்க்ளயும்	ஈடு்படுத்தை	வவண்டும்.	
கிராமத்தில	்பாலினம்	சாரநதை	வனமு்ைகள்	ந்டக்பைாமல	தைடுக்கும்	கண்காணிப்பு	
அ்மப்்பாக	அது	கசைல்பட	வவண்டும்.

• ்பாலினச்	 சமநி்்ல	 வமம்்பாட்டுக்காக	 ்பாடு்பட்டுவரும்	 தைனிந்பரகள்	 மற்றும்	
குடும்்பஙக்ள,	கிராம	 ச்்பக்	கூட்டஙகள்,	திருவிழாக்	ககாண்டாட்டஙகள்,	கிராமத்	
திருவிழாக்கள்,	பிை	முக்கிை	நாள்களில	ந்டக்பறும்	முக்கிை	நிகழவுகளில,	அவரகளது	
்பணிக்ள	அஙகீகரிக்கும்	வ்கயில	்பாராட்ட	வவண்டும்.

• ்பாலினம்	சாரநதை	வனமு்ைகளினால	ஏற்்படும்	வி்ளவுகள்	குறித்து	மக்களுக்கு	விளக்கி	
விழிப்புணரவூட்டும்	முைற்சிகளில,	அரசு	அலுவ்லரகளின	நடவடிக்்ககளுக்கு	உதைவ	
வவண்டும்.

• சட்டத்்தை	 அமல்படுத்தும்	 நி்்லயில	 உள்ள	 காவல	 து்ையினருக்கும்	 குழந்தை	
்பாதுகாப்பு	அலுவ்லரகளுக்கும்	வதை்வைான	தைகவலக்ள	வழஙகுவதுடன	ஆதைரவும்	
அளிக்க	வவண்டும்.

• சி்ல	 சநதைரப்்பஙகளில	 உஙகளது	 அறிவு்ரக்ளயும்	 மீறி	 ந்டக்பறும்	 குழந்தைத்	
திருமணம்	 அல்லது	 குடும்்ப	 வனமு்ை	 குறித்து	 சிைார	 நீதிச்	 சட்டத்தின	 கீழ	
அ்மக்கப்்பட்டுள்ள	 குழந்தை	 ந்லக்	 குழுவிடவமா	 அல்லது	 குழந்தைத்	 திருமணத்	
தைடுப்பு	அதிகாரியிடவமா	அல்லது	குழந்தை	வளரச்சி	திட்ட	அதிகாரியிடவமா	அல்லது	
வ்பாலீசாரிடவமா	 புகார	 கதைரிவிக்க	 வவண்டும்.	 நடுவர	 நீதிமனை	 நிரவாக	 நடுவர	 
(Executive	 Magistrate),	 நீதித்து்ை	 நடுவர	 (Judicial	 Magistrate),	 முதைல	 வகுப்பு/மாவட்ட,	
நீதிமனை	நடுவர	 (First	 Class	 /	 District	 Magistrate))	ஆகிவைாரிடமும்	புகார	கசயை்லாம்.	
நடவடிக்்க	 எடுப்்பதைற்கு	 வதை்வைான	 அதிகாரஙகள்	 இநதை	 அதிகாரிகளுக்கு	
உள்ளன.	அரசுத்	 திட்டத்தின	 கீழ	குழந்தைகளுக்கு	அவசர	 கா்லத்தில	உதைவுவதைற்காக	
அ்மக்கப்்பட்டுள்ள	கதைா்்லவ்பசி	எண்ணுடன	(1098)	கதைாடரபு	ககாண்டும்	தைகவல	
கதைரிவிக்க்லாம்.
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“eh§fŸ v¤jidnah ÉÊ¥òz®î mk®îfS¡F V‰ghL 

brŒâU¡»nwh«. Mdhš, v§fsJ fU¤J¡fS¡F r_f 

cW¥ãd®fŸ brÉrhŒ¡fhkš ïUªjhš eh§fŸ v‹d brŒtJ?”

	 அவரகளது	முைற்சிக்ளப்	்பாராட்டுஙகள்.	சமுதைாைத்தில	ஆழமாக	வவரூனறியுள்ள	
்பாரம்்பரிை	வழக்கஙகளிலிருநது	சமூகத்்தை	மீட்்பது	அவவளவு	எளிதைான	கசைல	அல்ல.	
்ப்ல	நூற்ைாண்டுகளாக	்பழக்கத்தில	இருநதை	சமூகத்	தீ்மகளான	சதி	(விதை்வப்	க்பண்்ண	
இைநது	 வ்பான	 கணவவராடு	 வசரத்து	 எரிக்கும்	 உடனகட்்ட	 ஏைச்கசயயும்	 வழக்கம்)	
வ்பானை்வ	 தைற்வ்பாது	 ்பழக்கத்தில	 இல்்ல.	 அவற்்ைத்	 தைடுத்து	 நிறுத்தை	 எவவளவு	
கா்லமும்	முைற்சிகளும்	வதை்வப்்பட்டன	என்ப்தை	அவரகளுக்கு	நி்னவு்படுத்துஙகள்.	
நாம்	அ்னவரும்	ஒருஙகி்ணநது	கசைல்பட்டால,	்பாலினம்	சாரநதை	வனமு்ைக்ளயும்	
கடநதைகா்ல	நிகழவாக்கிவிட	முடியும்	எனறு	கூறி	நம்பிக்்க	ஊட்டுஙகள்.

	 கிராமத்தில	்பாலினம்	சாரநதை	வனமு்ைகளுக்கு	எதிராக,	்பஞசாைத்து	உறுப்பினர	
எனை	 மு்ையில	 கடு்மைான	 நி்்லப்்பாட்்ட	 எடுக்க	 வவண்டும்.	 ்பாலினம்	 சாரநதை	
்பாகு்பாடு	 மற்றும்	 வனமு்ை	 நடப்்பது	 குறித்து	 வகள்விப்்பட்டால,	 கீழக்காணும்	
நடவடிக்்கக்ள	வமற்ககாள்ள	வவண்டும்	:

• குடும்்பத்தைா்ர	 உடனடிைாகத்	 கதைாடரபு	 ககாண்டு	 அநதை	 நிகழ்வத்	 தைவிரக்கச்	
கசயவதைற்கான	முைற்சிக்ள	வமற்ககாள்ள	வவண்டும்.	

• சமூக	அளவில	ஒதுக்கி	்வப்்பது	வ்பானை	கடும்	நடவடிக்்கக்ள	எடுக்க	வவண்டும்.	
அத்துடன	இநதைச்	கசைல்பாட்்ட	சமூகத்தினர	கண்டிக்கச்	கசயை	வவண்டும்.	

• இநதை	 நடவடிக்்ககள்	 கவற்றிக்பைவில்்ல	 எனைால,	 ்பாதிக்கப்்பட்டவரகளின	
ந்லன	 கருதி	 வ்பாலீஸ்,	 குழந்தைத்	 திருமணத்	 தைடுப்பு	 அதிகாரி	 (CMPO),	 குழந்தை	
வளரச்சித்	திட்ட	அதிகாரி	(CDPO)	வ்பானை	அதிகாரிகளிடம்	புகார	கசயயுஙகள்	அல்லது																	
்சலடு்்லன	அ்மப்பின	1098	எனை	கதைா்்லவ்பசி	எண்ணுடன	கதைாடரபு	ககாண்டு	
புகார	கசயை்லாம்.	

	 ்பாலினம்	 சாரநதை	 வனமு்ை,	 ்பாலினப்	 ்பாகு்பாட்டுடன	 குழந்தைப்	 பிைப்்்ப	
கதைரிவு	கசயதைல,	குழந்தை	கடத்தைல,	குழந்தைத்	திருமணம்,	குடும்்ப	வனமு்ை,	்பாலிைல	
துனபுறுத்தைலகள்	வ்பானை்வக்கு	எதிராக	நீஙகள்	எடுக்கும்	வநர்மைான	முைற்சிகளுக்குப்	
பிைகும்	 அ்வ	 நிகழநதைால	 நீஙகள்	 வதைாற்றுப்	 வ்பாயவிட்டதைாகக்	 கருதை	 வவண்டாம்.	
அதிகாரிகளிடம்	புகார	கசயது	விட்டால,	அதுகுறித்தை	நடவடிக்்ககள்	அவற்றுக்வக	உரிை	
வழிகளில	 கதைாடரநது	 நிகழும்.	 ்பாலின	 வனமு்ைக்கு	 எதிரான	 உஙகளது	 ்பைணத்தில	

வமலும்	்ப்லரும்	விழிப்புணரவு	க்பற்று,	உஙகளது	முைற்சிக்கு	ஆதைரவு	தைரக்கூடும்	எனை	

எண்ணம்	உஙகளுக்கு	வமலும்	வலுவசரக்க	வவண்டும்.
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muR mâfhÇfŸ, fhtšJiw mâfhÇfSl‹ 

ïizªJ gÂah‰Wjš

ghÈd¥ ghFghL, FHªij¤ âUkz« k‰W« ghÈd t‹Kiwfis¡ 

fistâš muR mâfhÇfŸ k‰W« fhtšJiwÆdÇ‹ g§F : 

 க்பண்கள்	 மற்றும்	 குழந்தைகள்	 வமம்்பாட்டு	 அ்மச்சகத்தின	 கீழ	 ்பணிபுரியும்	

அலுவ்லரகளான	 	 	மாவட்ட	சமூக	அலுவ்லரகள்,	குழந்தை	அல்லது	மகளிருக்கு	எதிராக	

வனமு்ை	 நடநதைால	 அதைற்ககதிரான	 நடவடிக்்க	 எடுப்்பதைற்கு	 க்பாறுப்்பானவரகள்.	

உள்ளூர	 காவலது்ையினருடன	 அவரகள்	 இ்ணநது	 எடுத்தை	 நடவடிக்்ககளால	

சமூகத்தில	நீடித்தை	மாற்ைஙகள்		ஏற்்பட்டுள்ளன.	

• ்பாலின	வனமு்ை	என்பது	 சட்டத்திற்குப்	புைம்்பானது	மட்டுமல்ல,	அது	ஓர	 மனிதை	

உரி்ம	மீை்லாகும்.	குழந்தைகள்,	குறிப்்பாக	க்பண்	குழந்தைகளின	வளரச்சி	மற்றும்	

வமம்்பாட்டுக்கு	்பாதைகமாக	உள்ளது.

muR mYty®fSlD«, fhtšJiw mâfhÇfSlD« ïizªJ gÂ 

brŒí«nghJ rKjha¥ gÂahs®fŸ vâ®bfhŸS« á¡fšfŸ«  k‰W« 

Éthj§fŸ :

நாஙகள்	 மற்றும்	 காவலது்ை	அலுவ்லரகவளாடு	இ்ணநது	 ்பணிைாற்றும்	 வ்பாது	

சமூகப்	 ்பணிைாளரகள்	 மற்றும்	 ஒனறி்ணப்்பாளரகள்	 சி்ல	 சவாலக்ளச்	 சநதிக்க	

வநரிட்லாம்.	 இத்தை்கை	 சவாலகள்	 மற்றும்	 விவாதைஙக்ளச்	 சமாளிக்க	 உஙகளுக்குத்	

வதை்வைான	கருத்துக்ள	இநதைப்	்பகுதி	வழஙகுகிைது.

``eh§fŸ kht£l r_f ey¥ gÂahs®fshfnth mšyJ fhtšJiw  

gÂahs®fshfnth ïU¡fyh«. Mdhš, r_f¤â‹ cW¥ãd®fŸ 

v‹gjhš mj‹ eil Kiwfis eh§fS« ã‹g‰w nt©oíŸsJ. 

mt®fS¡F vâuhf eh§fŸ v¥go¢ brhšy Koí«? v§fŸ 

k¡fSl‹jh‹ eh§fŸ thH nt©oíŸsJ.”

5
gFâ
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அரசு	 அதிகாரிகளாக	 இநதிை	 அரசிை்ல்மப்புச்	 சட்டத்தின	 வகாட்்பாடுக்ளயும்	

கநறிமு்ைக்ளயும்	 நி்்லநாட்ட	 வவண்டிைதும்	 நம்	 நாட்டுக்குரிை	 சட்டஙக்ள	

கசைல்படுத்தை	வவண்டிைதும்		உஙகளது	கட்மைாகும்.	

c§fS¡F ïªj¥ bghW¥òfŸ cŸsd :

• நாட்டின  ெட்டங்கமள நிமலநிறுத்துதல :	 இநதிை	 அரசிை்ல்மப்புச்	 சட்டம்	

அ்னவருக்கும்	அடிப்்ப்ட	உரி்மக்ள	உத்தைரவாதைம்	கசயதுள்ளதுடன	அவரகளது	

கட்மக்ளயும்	வ்ரை்ை	கசயதுள்ளது.	எனவவ,	குழந்தைத்	திருமணத்்தைத்	தைடுத்து	

நிறுத்துவதைற்காக	மக்க்ள	ஊக்குவிப்்பதுடன,				சட்டப்்படி	உள்ள	திருமணத்துக்கான		

புதிை	விதிமு்ைக்ள	க்டப்பிடிப்்பதைன	மூ்லம்		நீஙகள்	உஙகளது	கட்மக்ளத்தைான	

கசயகிறீரகள்.	

• மனித உரிமமகளின கட்டமமப்ம் நிமலநிறுத்துதல :	 	 ஒவகவாரு	 குழந்தைக்கும்	

மனிதைர	 எனை	 மு்ையில	 அடிப்்ப்ட	 உரி்மகள்	 உள்ளன.	 அநதை	 உரி்மகள்	

்பாதுகாக்கப்்பட	 வவண்டும்.	 நீஙகள்	 உஙகளது	 கட்மக்ளச்	 தைளரா	 முைற்சியுடன	

கசயதைால,	 குழந்தைகளின	 உரி்ம்ை	 ்பாதுகாக்க	 முடியும்.	 அதைன	 மூ்லம்	 குழந்தை	

உரி்மக்ளப்	்பாதுகாப்்பதைற்கான	க்லாச்சாரத்்தையும்	அ்னத்துக்	குழந்தைகளுக்கும்	

்பாதுகாப்்பான	சூழநி்்ல்ையும்	உருவாக்க	நீஙகள்	்பஙகளிக்க	முடியும்.	.	

kht£l r_f ey mYtyuhf (DSWO) ghÈd« rh®ªj 

t‹Kiwia eh‹ v›thW jL¡f Koí«?

ghÈd« rh®ªj t‹Kiwia¤ jL¡f Ú§fŸ vL¡f nt©oa áy 

elto¡iffŸ : 

• ்பாலினப்	்பாகு்பாடு,	சட்டப்்படிைான	வை்தை	எட்டும்	முனவ்ப	நடக்கும்	இளவைதுத்	

திருமணம்,	 வரதைட்ச்ணப்	 ்பழக்கம்	 வ்பானை்வ	 உஙகள்	 குடும்்பத்தில	 நிகழாமல	

தைடுத்து	நீஙகள்	முனமாதிரிைாகச்	கசைல்படுஙகள்.	

• ்பாலினம்	 சாரநதை	 வனமு்ைக்கு	 எதிராக	 எடுக்கப்்படும்	 சட்ட	 நடவடிக்்கக்ளப்	

்பற்றிை	 விழிப்புணரவு	 அமரவுக்ள	 ஏற்்பாடு	 கசயது	 மக்களிடம்	 விழிப்புணர்வ		

ஏற்்படுத்துஙகள்.

• சட்டத்தி்ன	 மீறினால	 சட்டப்்படி	 நீஙகள்	 நடவடிக்்க	 எடுப்பீரகள்	 என்ப்தைச்	

சமூகத்தில	உள்ளவரகளுக்குத்	கதைரிைப்்படுத்துஙகள்.
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• உள்ளூர	 அலுவ்லரகள்,	 நகராட்சி,	 ்பஞசாைத்துத்	 தை்்லவரகள்	 வ்பானைவரக்ள	
ஒருஙகி்ணத்து,	 ்பாலினம்	 சாரநதை	 வனமு்ைக்கு	 எதிராகவும்	 ்பாலினம்	 சாரநதை	
வனமு்ையின	 ்பாதிப்புகள்	 குறித்தும்	 விழிப்புணர்வ	 ஏற்்படுத்தை	 வவண்டும்.	
ந்டக்பறுவதைற்கு	 சாத்திைமான	 வனமு்ை	 நிகழவுகள்	 குறித்து	 தைகவல	 அளித்து		
கண்காணிக்கும்	அ்மப்்பாக	இது	கசைல்பட	முடியும்.	

• க்பண்களுக்கும்,	 குழந்தைகளுக்கும்	 எதிராக	 வனமு்ையில	 ஈடு்படக்கூடாது	
என்ப்தையும்,	 அதைற்கு	 ஆதைரவு	 அளிக்கக்கூடாது	 என்ப்தையும்	 தைனிந்பரகளுக்கு	
அறிவுறுத்தை	வவண்டும்.

``eh§fŸ gšntW ÉÊ¥òz®î mk®îfS¡F V‰ghL 

brŒâU¡»nwh«. Mdhš eh« TWtij rKjha cW¥ãd®fŸ 

nf£fkh£lh®fŸ”

உறுதிைாக	இருக்க	வவண்டும்.	கதைாடரநது	விடா	முைற்சியுடன	இருக்க	வவண்டும்.	
்பாரம்்பரிைமான	 ந்டமு்ைகளிலிருநது	 சமூகத்்தை	 மாற்றுவது	 என்பது	 கடினமான	
காரிைம்.	அரசு	அதிகாரி	எனை	மு்ையில,	உஙகளது	அதிகாரத்துக்கு	உட்்பட்டு	்பாலினம்	
சாரநதை	வனமு்ை்ைத்	தைடுத்து	நிறுத்தை	முடியும்.	சமூகத்தில	விழிப்புணர்வ	ஏற்்படுத்தி	
உணரவூட்டும்	முைற்சிகள்			எடு்படவில்்ல	எனைால,	்பாலினம்	சாரநதை	வனமு்ைக்ளத்	
தைடுத்து	 நிறுத்தை	 சட்டப்்படிைான	 நடவடிக்்கக்ள	 எடுக்க	 வவண்டும்.	 வனமு்ை்ைத்	
தைடுத்து	நிறுத்துவதைற்கு	் கது	கசயயும்	அதிகாரம்	்ப்டத்தை	உள்ளூர	காவலது்ையினருடன	
ஒருஙகி்ணநது	கசைல்பட	வவண்டும்.	அதிகாரிகள்	எடுக்கும்	உறுதிைான	நடவடிக்்ககள்	
மக்களிடம்	நீண்டகா்லத்	தைாக்கத்்தை	ஏற்்படுத்தும்	என்ப்தை	அனு்பவஙகள்	காட்டுகினைன.	
்பாலினம்	சாரநதை	வனமு்ை	பிரச்சி்ன்ை	திை்மைாக	எதிரககாள்வதைற்கு	இது	உதைவும்.

``v§fS¡F gšntW bghW¥òfŸ cŸsd.  ïJ v§fS¡F X® 

TLjš bghW¥ghF«. eh§fŸ mâf¥ bghW¥òfis RkªJ 

bfh©oU¡»nwh«. jL¥ò elto¡iffis nk‰bfhŸs v§fS¡F 

Ãâ xJ¡ÑL VJ« ïšiy.

இருக்கும்	 சூழலில	 சிைப்்பாக	 முைற்சி	 கசயவதுதைான	 சவால.	 	 மகளிர	 மற்றும்	

குழந்தைகள்	ந்லம்	கதைாடர்பான	சட்டஙகள்	மற்றும்	திட்டஙகளின	கீழ	உள்ள	்பலவவறு	

கட்ட்மப்புகள்	மூ்லம்	உஙகள்	கட்மக்ள	நீஙகள்	நி்ைவவற்றிக்	ககாள்ள்லாம்.

ஒருஙகி்ணநதை	குழந்தை	்பாதுகாப்புத்	திட்டத்தினகீழ	(ICPS)	மாநி்ல	அளவிலிருநது	

கிராம	 அளவு	 வ்ர	 உள்ள	 கட்ட்மப்புக்ளப்	 ்பைன்படுத்தி	 ்பாலினம்	 சாரநதை	

வனமு்ை்ைத்	தைடுத்து	நிறுத்தை	முடியும்.	குழந்தை	ந்லக்குழு	(CWC),	சிைார	நீதி	வாரிைம்	

(JJB),	சிைார	சிைப்பு	காவல	்பகுதி	(SJPU),	மாவட்டக்	குழந்தை	்பாதுகாப்புப்	்பகுதி	(DCPU),	
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வ்பானை	்பலவவறு	்பாதுகாப்பு	அ்மப்புகள்	மாநி்லத்தில	உள்ளன.	அநதை	அ்மப்புகளுடன	

கதைாடரபு	 ககாண்டு,	 ஒருஙகி்ணநது	 கசைல்படுவதைற்கான	 சாத்திைஙக்ளக்	 கண்டறிை	

வவண்டும்.	 மாவட்டம்	 முழுவதும்	 ்பரவியிருக்கும்	 அநதை	 மிகப்	 க்பரிை	 மனிதை	 வளத்	

கதைாடர்்பப்	்பைன்படுத்திக்	ககாள்ள	வவண்டும்.

	 கலவித்து்ை,	 சுகாதைாரத்	 து்ை,	 வி்ளைாட்டு	 மற்றும்	 இ்ளஞர	 ந்லத்து்ை,	

்பஞசாைத்து	 ராஜ்	 அ்மப்புகள்,	 ஊரக	 வளரச்சித்து்ை,	 உள்து்ை,	 தைகவல	 மற்றும்	

ஒலி்பரப்புத்	து்ை	வ்பானை	்பலவவறு	அரசு	அ்மப்புகளுடன	இ்ணநது	்பணிைாற்ை்லாம்.	

இநதை	 து்ைகள்	 அ்னத்தும்	 மனிதைவளத்்தையும்	 நிதி	 ஆதைாரஙக்ளயும்	 வழஙகி	 உதைவ	

முடியும்.	 	 ஒருஙகி்ணநது	 கசைல்பட்டால,	 ஒர	 வலுவான	 மனிதைவள	 இ்ணப்்்ப	

உருவாக்கி,	இ்டயீடு,	்பரப்பு்ர	மற்றும்	திட்டஙகளினால	ஏற்்படும்	தைாக்கத்்தை	அதிகரிக்க	

முடியும்.	

``FL«g t‹Kiw mšyJ FHªij¤ âUkz« ngh‹w 

ghÈd« rh®ªj t‹KiwfËš <LgLgt®fŸ ÛJ elto¡if 

vL¥gj‰F« ifJ brŒtj‰F« r£l¤âš v§fS¡F mâfhu« 

bfhL¡f¥glÉšiy.”

குழந்தைத்	திருமணம்	மற்றும்	குடும்்ப	வனமு்ை்ைத்	தைடுக்க	அ்னத்து	வநரஙகளிலும்	
்கது	 வதை்வப்்படாது.	 க்பரும்்பா்லான	 சநதைரப்்பஙகளில,	 முதைலில	 கசயை	 வவண்டிை	
வவ்்லைான	பு்லன	விசார்ண்ை	முடுக்கி	விட்டாவ்ல	பிரச்சி்ன	தீரநது	விடும்.

	 	 பு்லன	 விசார்ணயினால	 எநதைவிதைப்	 ்ப்லனும்	 கி்டக்கவில்்ல	 எனைால,	
அ்மப்புகளின	ஆதைர்வக்	வகட்டு	க்பை	வவண்டும்.		உள்ளுர	காவலது்ை	அதிகாரிகளிடம்	
நல்ல	கதைாடர்்ப	ஏற்்படுத்திக்	ககாள்ளுஙகள்.	் கது	கசயை	வவண்டிை	வதை்வ	ஏற்்பட்டால	
அவரகள்	 உடனவரவவண்டியிருக்கும்	 என்ப்தை	 அவரகளிடம்	 கதைரிவிக்கவவண்டும்.	
ஆ்ண	க்பறுவற்காக	 மாவட்ட	 நடுவர	 நீதிமனை	 நடுவ்ர	 (District	 Magistrate),	 அல்லது	
நடுவர	 நீதிமனை	 நிரவாக	 நடுவ்ர	 (Executive	 Magistrate)	 அணுக	 வவண்டும்.	 மாவட்ட	
நீதி்பதிகள்	தைாஙகவள	முனவநது	(Suo	moto)	நடவடிக்்க	எடுக்கும்	அதிகாரம்	க்பற்ைவரகள்.	

	 குழந்தைத்	 திருமணத்	 தை்டச்	 சட்டத்்தையும்,	 க்பண்களுக்கு	 எதிரான	 குடும்்ப	
வனமு்ைத்	தைடுப்புச்	சட்டத்்தையும்	அமல்படுத்துவதில	உள்ள	ந்டமு்ை	சவாலக்ள	
வம்லதிகாரிகளுக்வகா,	 து்ை	 இைக்குநருக்வகா,	 கசை்லருக்வகா	 கதைரிவியுஙகள்.			
ஆவ்லாச்னக்	கூட்டம்	நடக்கும்வ்பாது	இப்பிரச்சி்ன்ை	எதிரககாள்ளத்	வதை்வைான	
வழிமு்ைக்ளயும்	 ்பரிநது்ர	 கசயயுஙகள்.	 இதைனால	 உைர	 அதிகாரிகள்	 தைகுநதை	

நடவடிக்்க்ை	 வமற்ககாள்ளவும்	 சட்டத்்தை	 திைம்்பட	 அமல்படுத்தைவும்	 உதைவிைாக	

இருக்கும்.
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FHªijfŸ, tsÇs« gUt¤âd® k‰W« 

ïstaâdUl‹ gÂah‰Wjš

ghÈd¥ ghFghL, FHªij¤ âUkz« k‰W« t‹Kiwia¡ fistâš 

FHªijfŸ, tsÇs« gUt¤âd® k‰W« ïstaâdÇ‹ g§F :

குழந்தைகள்,	 வளரிளம்	 ்பருவத்தினர	 மற்றும்	 இள	 வைதினர	 ்பாதுகாக்கப்்பட	

வவண்டும்.	 எனினும்	்பாலினம்	 சாரநதை	வனமு்ை்ை	முடிவுக்குக்	ககாண்டு	வருவதில	

அவரகளும்	முக்கிைப்	்பஙகாளரகள்.	க்பரும்்பாலும்	முக்கிை	முடிவுக்ள	க்பரிைவரகவள	

எடுப்்பதைால	 	 இப்பிரிவினர	 கு்ைநதை	 அதிகாரம்	 ்ப்டத்தைவரகளாக	 உள்ளனர.	 தைஙகளது	

வளரச்சி	குறித்து	முடிகவடுக்கும்	அதிகாரம்	அவரகளுக்கு	மறுக்கப்்படுகிைது.	இது	வதைசிை,	

சரவவதைச	சட்டஙகளுக்கும்	ககாள்்ககளுக்கும்	எதிரானது.

வளரிளம்	்பருவத்தினருக்கு	அவரகளது	உரி்மக்ளக்	கற்பித்து,	அவவுரி்மக்ள	

அனு்பவிக்கத்	 து்ணபுரிவ்தை	 வநாக்கிவை	 நமது	 முைற்சிகள்	 இருக்க	 வவண்டும்.		

குழந்தைகள்,	 வளரிளம்	 ்பருவத்தினர	 மற்றும்	 இள	 வைதினவராடு	 இ்ணநது	

்பணிைாற்றினால	 சமூக	 மாற்ைத்துக்கு	 உதைவும்	 என்ப்தை	 முந்தைை	 அனு்பவஙகள்		

காட்டுகினைன.			இப்்பஙகாளர	குழுவுடன	்பணி	புரிநதைால,	மாற்ைத்திற்கான	மிகப்க்பரிை	

வாயப்பு	இருப்்பது	கதைரிை	வரும்.	எனினும்,	சூழநி்்லயின	காரணமாக	இக்குழுவினர	்ப்ல	

பிரச்சி்னக்ளச்	சநதிக்க	வவண்டியுள்ளது.

FHªijfŸ, tsÇs« gUt¤âd® k‰W« ïstaâd® ãu¢áidfËš r_

f¥ gÂahs®fŸ vâ®bfhŸS« Éthj« k‰W« rthšfŸ :

குழந்தைகள்,	 வளரிளம்	 ்பருவத்தினர	 மற்றும்	 இ்ளஞரகவளாடு	 சமுதைாைப்	

்பணிைாளரகள்/ஒனறி்ணப்்பாளரகள்	 ்பணிபுரியும்	 வ்பாது	 சி்ல	 சவாலக்ளயும்,	

விவாதைஙக்ளயும்	 சநதிக்க	 வநரிட்லாம்.	 இநதைப்	 ்பகுதி	 அத்தைகு	 சவாலகள்	 மற்றும்	

விவாதைஙக்ள	எதிரககாள்வதைற்கு	உதைவும்	கருத்துக்ள	வழஙகுகிைது.

6
gFâ
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“eh§fŸ m‹whl thœÉš tuj£riz, ghÈd¥ ghFgh£Ll‹ 

FHªij ãw¥ig bjÇî brŒjš, FHªij¤ âUkz«, ghÈaš 

J‹òW¤jšfŸ ngh‹wt‰iw v§fŸ FL«g§fŸ, e©g®fŸ 

k‰W« r_f« vd v§fis¢ R‰¿Y« fh©»nwh«.  mâš 

v‹d jtW ïU¡»wJ?”

• வளரிளம்	 ்பருவத்தினர	 தைம்்மச்	 சுற்றி	 நடப்்பவற்்ைப்	 ்பாரத்து	 அதைன	 தைாக்கத்தைால	

அதுவவ	சமூகத்தின	விதிமு்ை		என	நம்்ப	ஆரம்பித்து	விடுகினைனர.		எனவவ,		்பாலினம்	

சாரநதை	 வனமு்ை	 மற்றும்	 அதைன	 எதிர	 வி்ளவுக்ள	 வளரிளம்	 ்பருவத்தினருக்கு	

புரியும்்படி	கற்பிக்க	வவண்டும்.

tsÇs« gUt¤âdU¡F bjÇÉ¡f nt©oa áy K¡»a fU¤J¡fŸ ÑnH 

bfhL¡f¥g£LŸsd :

• இது	சட்டப்்படி	குற்ைம்.		்பாலினம்	சாரநதை	வனமு்ைகளி்ல	ஈடு்படு்பவரகள்	சி்ைக்கு	

அனுப்்பப்்படுவாரகள்.	 	 இதை்ன	 உஙகள்	 வீட்டில	 உள்ள	 க்பரிைவரகளுக்கு	விளக்கி	

அவரக்ளச்	சட்டத்்தை	மீைாமல	தைடுத்து,	சி்ைக்குச்	கசல்லாமல	்பாதுகாக்க	வவண்டும்.

• ்பாலினம்	 சாரநதை	 வனமு்ை,	 இளம்	 வைதினரின,	 குறிப்்பாக	 க்பண்	 குழந்தைகளின	

உடலந்லம்,	 கலவி,	 வளரச்சி	 வ்பானைவற்்ை	 ்பாதிப்்பதைால	 அவரகளது	 வாழவாதைார	

வாயப்புக்ளயும்	 ்பாதிக்கிைது.	 இளவைதில	 திருமணம்	 நடநதைால,	 இரு	 ்பா்லரும்	

்படிப்்்ப	 இ்டயிவ்லவை	 விட்டு	 விடும்	 நி்்ல	 உருவாகிைது.	 குடும்்பத்்தைக்	

கவனிக்க	அவரகள்	 வவ்்லக்குச்	 கசல்ல	 வவண்டிை	 கட்டாைம்	 ஏற்்படுகிைது.	 க்பண்	

குழந்தைக்ளப்	 க்பாருத்தைவ்ர	 கரப்்பம்டதைல,	 குழந்தை	 பிைப்பு,	 வீட்டு	 வவ்்ல	

வ்பானைவற்்ை	 இளம்	 வைதிவ்லவை	 அவரகள்	 மீது	 திணிக்கிைது.	 அவரகளது	 உடல	

ந்லத்்தையும்	்பாதிக்கிைது.	 	இனனும்	சி்ல	ஆண்டுகள்	கதைாடரநது	கலவி	கற்றிருநதைால	

அவரகளது	வாழக்்கச்	கச்லவுக்குப்	க்பாருள்	ஈட்டும்	திைன	கணிசமாக	உைரநதிருக்கும்.	

அவரகளின	வமம்்பட்ட	வளரச்சிக்கான	வாயப்பும்		கி்டத்திருக்கும்.
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“gŸË bršY« tÊÆY«, Û©L« å£L¡F¤ âU«ò« tÊÆY« 

vdJ njhÊ ghÈaš J‹òW¤jY¡F Msh»whŸ.  eh‹ v‹d 

brŒtJ?”

ï¢NHiy¡ ifahs tsÇs« gUt¤âdU¡F Ñœ¡fhQ« Mnyhridfis 

tH§fyh« :

• ்பாலிைல	 துனபுறுத்தைலில	 ஈடு்படு்பவரிடம்	 அவவாறு	 கசயைாவதை	 எனறு	 	 உஙகளது	

வதைாழி்ை	வநரடிைாகக்	கூறும்்படி	ஊக்கப்்படுத்துஙகள்.	

• தைனது	 க்பற்வைாரிடம்	 இது	 குறித்து	 ்தைரிைமாகச்	 வ்பசச்	 கசாலலுஙகள்.	 	 ்பாலிைல	

துனபுறுத்தைல	 ஓர	 குற்ைச்கசைல	 என்ப்தை	 அவளுக்கு	 விளக்கி	 அ்தை	 சட்டம்	 தை்ட	

கசயதுள்ளது	 என்பது	 குறித்தை	விவரஙக்ள	 கதைரிவிக்கவவண்டும்.	 நனகு	விவரஙகள்	

கதைரிநதிருநதைால	 க்பற்வைாரிடம்	 வ்பசுவதைற்கு	 உதைவிைாக	 இருக்கும்.	 க்பற்வைாரிடம்	

வ்பசுவதைற்கு	 உஙகளது	 வதைாழி	 தைைஙகினால	 அவள்	 மீது	 அக்க்ை	 காட்டும்	 வீட்டுப்	

க்பரிைவரகளிடம்	அல்லது	வதைாழிைரிடம்	உதைவி	வகட்க்லாம்

• ்பள்ளிக்குத்	 தைனிைாகச்	 கசலலும்	 வதைாழிக்குத்	 து்ணைாக	 வவறு	 சி்ல	 வதைாழிகளும்	

குழுவாக	உடன	கசனைால	அவளுக்குத்	துணிவு	பிைக்கும்.

• க்பற்வைார	 ஆதைரவளிக்காதை	 நி்்லயில	 ்பள்ளி	 ஆசிரிைர,	 ்பஞசாைத்து	 உறுப்பினர,	

உள்ளூர	 குழந்தை	 ்பாதுகாப்புக்	 குழுவின	 கவனத்திற்கு	 அ்தைக்	 ககாண்டு	 கசனறு	

்பாலிைல	வனமு்ை்ை	தைடுத்து	நிறுத்தை்லாம்.

• இறுதிைாக,	 ்பாலிைல	துனபுறுத்தைல	 நடவடிக்்கக்ள	நிறுத்திக்	ககாள்ளாவிட்டால,	

சட்டப்்படி	 நடவடிக்்க	 எடுப்்பதைற்காக	 புகார	 கசயைப்	 வ்பாவதைாக	

துனபுறுத்துவவாரிடவம	கூை	வவண்டும்.

“c§fŸ njhÊ gŸË¡F tUtij ÃW¤âÉ£lhŸ. å£L 

ntiyfis¥ gH»¡ bfhŸs mtŸ å£onyna ïU¡f 

it¡f¥g£oU¡»whŸ. mtŸ bgÇatsh»É£lhŸ v‹W« 

ÉiuÉš mtS¡F¤ âUkz« brŒa¥ nghtjhfî« mtsJ 

bg‰nwh®fŸ TW»‹wd®. Ú§fŸ v‹d brŒå®fŸ ?”

• ஒனறு	வசரநதைால	உண்டு	்ப்லம்	என்ப்தை	நிரூபிக்கும்	வ்கயில,	அ்னத்து	வகுப்பு	
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மாணவ	 மாணவிைரும்	 ஒட்டுகமாத்தைமாக	 சம்்பநதைப்்பட்ட	 மாணவியின	 வீட்டிற்குச்	

கசனறு	 18	 வைது	 நி்ைவு	 க்பறும்	வ்ர	 கதைாடரநது	 ்படிக்க	அனுமதிக்க	 வவண்டும்	

எனவும்,	 அதைற்குப்	 பிைகு	 திருமணம்	 கசயது	 ்வக்க்லாம்	 எனவும்	 அவரக்ள	

சமாதைானப்்படுத்தை்லாம்.

• அறி்வயும்,	 தைகவலக்ளயும்	 க்பை	 கலவி	 முக்கிைம்.	 வமலும்,	 அது	 க்பண்	

குழந்தைகளுக்கு	 வாழக்்கயில	 கவற்றி	 க்பை	 ்ப்ல	 வாயப்புக்ளத்	 தைரும்	 எனறு	

க்பற்வைாரகளுக்குத்	கதைரிவிக்க்லாம்.

• க்பண்	வீட்டு	வவ்்லக்ளப்	்பாரத்துக்	ககாண்டால	வ்பாதும்,	வாழவாதைாரத்துக்காக	

வவ்்லக்குச்	 கசல்ல	 வவண்டாம்	 என	 க்பற்வைார	 கூறினால,	 கலவி	 வவ்்ல	 வதைட	

மட்டுமல்ல,	 சுகாதைாரம்,	 ்பணம்,	 சமூக	 ந்லத்	 திட்டஙகள்	 கதைாடர்பான	 விஷைஙகள்	

குறித்தை	தைகவலக்ளப்	புரிநது	ககாண்டு	தைன்னயும்	தைனது	குடும்்பத்்தையும்	நனைாக	

கவனித்துக்	 ககாள்ளவவ	 கலவி	 என்ப்தை	 குடும்்பத்தைார	 புரியும்்படி	 எடுத்துக்	 கூை	

வவண்டும்.	

• கலவியிருநதைால	உஙகள்	வதைாழி	தைன்னத்	தைாவன	கவனித்துக்	ககாண்டு	பிை்ரச்	சாரநது	

இருக்காமல	வாழ	முடியும்.

• குழந்தைத்	 திருமணம்	 அவரகளது	 மகளின	 வளரச்சி்ையும்	 முனவனற்ைத்்தையும்	

எவவாறு	வமாசமாக	்பாதிக்கும்	என்ப்தைப்		க்பற்வைாருக்குத்	கதைரிவியுஙகள்.

“eh§fŸ v§fsJ fU¤Jfis¡ TW«nghJ v¥nghJ« 

bksdkh¡f¥gL»nwh«. v§fis¥ g‰¿ KobtL¡F«nghJ 

bgÇat®fŸ v§fËl« v¥nghJ« fU¤J¡ nf£lâšiy.”

மனிதை/குழந்தை	 உரி்மக்ளப்	 ்பற்றி	 க்பரிைவரகள்	 அறிநது	 ககாள்ள	 வவண்டும்.	

அத்துடன,	 வளரிளம்	 ்பருவத்தின்ர	 நடத்தும்	 விதைத்்தை	 மாற்றிக்	 ககாள்ள	 வவண்டும்.	

சட்டம்	 உஙகளுக்கு	 	 ஆதைரவாக	 இருப்்பதைால	 ்பைப்்படத்	 வதை்வயில்்ல.	 நீஙகள்	 ஒரு	

குழு்வ	உருவாக்கி	க்பரிைவரகளிடம்	வ்பச்லாம்.	

m¤Jl‹, FHªijfŸ ïijí« brŒayh« :

• ஆசிரிைரகள்,	 கிராமக்	 கலவிக்	 குழு,	 ்பள்ளி	 வம்லாண்்மக்	 குழு,	 குழந்தை																							

்பாதுகாப்புக்	 குழு,	 அஙகனவாடி	 ்பணிைாளரகள்	 குழு	 வ்பானைவற்றின	 ஆதைரவுடன	

கிராமத்தில	 குழந்தைகள்	 குழு,	 வளரிளம்	 ்பருவப்	 க்பண்கள்	 குழு,	 இ்ளஞர	 குழு	

ஆகிைவற்்ை	 உருவாக்க	 வவண்டும்.	 	 சமூகத்தில	 ்பாலினம்	 சாரநதை	 வனமு்ைக்ள	

ஒழிப்்பதைற்கான	விஷைஙகள்	குறித்து	விவாதித்துத்	தீரவு	காண்்பதைற்கான	வம்டைாக	



45

இநதைக்	 குழு	 திகழ	 முடியும்.	 க்பற்வைாரகள்,	 ்பஞசாைத்து	 உறுப்பினரகள்	 மத்தியில	

வீதி	 நாடகம்,	 விவாதைஙகள்,	 விழிப்புணரவு	 கூட்டஙகள்	 வ்பானைவற்்ை	 நடத்தி	

விவாதைத்்தையும்	விழிப்புணர்வயும்	ஏற்்படுத்தை	முடியும்.

• கிராம	 ச்்பக்	கூட்டஙகள்,	 குடிைரசு	 தின	விழா,	 சுதைநதிர	 தின	விழா	 வம்டகளில	

இக்குழு	 உள்ளாட்சி	 உறுப்பினரகளின	 அனுமதிவைாடு	 பிரச்சி்னக்ள	

விவாதிக்க்லாம்.	கருத்துக்ளப்	்பகிரநது	ககாள்ள்லாம்.	

“bgÇat®fS¡F vâuhf v§fshš v›thW brašgl Koí«?  

mt®fsJ áªjidÆš v›thW kh‰w§fisí« jh¡f¤ijí« 

V‰gL¤j Koí«?”

	 வைதில	 க்பரிைவரக்ள	 மதித்து,	 அவரகள்	 கசால்படி	 கீழ்படிநது	 நடக்குமாறு	

குழந்தைகள்,	 வளரிளம்	 ்பருவத்தினர	 மற்றும்	 இளம்	 வைதினர	 கதைாடரநது	

அறிவுறுத்தைப்்படுகிைாரகள்.	 க்பரிைவரகளின	 கசால,	 கசைல	 எல்லாம்	 சரிகைன	

குழந்தைகளுக்கு	கற்பிக்கப்்படுகிைது.	அதைற்கு	எதிராக	நீஙகள்	கசல்ல	முடிைாது.	 	ஆனால	

எல்லா	வநரஙகளிலும்	இது	உண்்மயில்்ல.		தைம்்மச்	சுற்றிை	உ்லகத்்தை	குழந்தைகளும்	

புரிநது	 ககாள்கிைாரகள்.	 அவரகளுக்குத்	 தைனித்துவமான	 கருத்துகள்	 உள்ளன.	 இநதைக்	

கருத்துக்ள	க்பரிைவரகளுக்குச்	கசால்ல	வவண்டும்.

	 இன்ைை	குழந்தைகள்,	வளரிளம்	்பருவத்தினர	மற்றும்	இளம்	வைதினர	உரி்மகள்	

மற்றும்	சட்டஙக்ளப்	்பற்றி	அறிநதுள்ளனர.	இதுகுறித்து	 	க்பரிைவரகளுக்கும்	விளக்கி,	

அவரகளது	சிநதை்னப்	வ்பாக்்க	மாற்ை	முடியும்.	

• க்பரிைவரகளின	கருத்வதைாடு	வளரிளம்	்பருவத்தினரின	கருத்து	ஒத்துப்வ்பாகவில்்ல	

எனைால	வளரிளம்	்பருவத்தினரும்	இ்ளவைாரும்	தைமது	க்பற்வைார/காப்்பாளரகளிடம்	

அ்தைப்	 ்பற்றி	 விவாதிக்க்லாம்.	 குழந்தைகள்	 தைமது	 கருத்்தைப்	 ்பணிவுடன,	

அச்சுறுத்தைாமல	்பதிவு	கசயை	வவண்டும்	என்ப்தை	நி்னவில	ககாள்ள	வவண்டும்.

• உஙகள்	 நண்்பரகள்,	 உஙகள்	 மீது	 மதிப்பும்	 அனபும்	 ்வத்திருக்கும்	 க்பரிைவரகள்,	

ஆசிரிைரகள்,	 அஙகனவாடிப்	 ்பணிைாளரகள்	 ஆகிவைாருடன	 இ்ணநது	 இ்தைச்	

கசயை்லாம்.	 உஙகளது	 சமுதைாைத்தில	 ்பாலினம்சாரநதை	 வனமு்ைைால	 ஏற்்பட்ட	

எதிர	 வி்ளவுகள்	 ்பற்றி	 உஙகளிடம்	 உள்ள	 ஊடகச்	 கசயதிக்ள	 சமுதைாைத்தில	

உள்ளவரகளிடம்	 ்பகிரநது	 ககாண்டு	 அதுகுறித்து	 க்பரிைவரகளிடமும்	

க்பற்வைாரகளிடமும்	 விழிப்புணர்வ	 ஏற்்படுத்தை	 வவண்டும்.	 	 மனிதை	 உரி்மகள்	

குறித்தும்	குழந்தைகளின	உரி்மகள்	குறித்தும்	அவரகளுக்கு	விழிப்புணரவு	வவண்டும்.
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MáÇa®fŸ k‰W« K‹dÂ¡ fs¥gÂahs®fSl‹ 

gÂòÇjš (Mõh gÂahs®, m§f‹tho¥ 

gÂahs® k‰W« »uhk Rfhjhu brÉÈa®)

FHªij¤ âUkz¤ij Koî¡F¡ bfh©L tUtâš MáÇa®fŸ k‰W« 

K‹dÂ¡ fs¥gÂahs®fË‹ g§F :

சமூக,		சுகாதைார	கசைல்பாட்டாளரகளாக	அஙகீகாரம்	க்பற்ை	சமூகந்லப்	்பணிைாளரகள்	

(ஆஷா),	அஙகனவாடிப்	்பணிைாளரகள்,	மற்றும்	கிராம	சுகாதைார	கசவிலிைரகள்	வ்பானை	

முனனணிக்	 களப்்பணிைாளரகளும்,	 ஆசிரிைரகளும்	 சமூகத்தில	 கசலவாக்்கயும்	 தைனிச்	

சிைப்்்பயும்	க்பற்றுள்ளனர.	

அறிவு,	 கற்ைல,	 உடலந்லம்	 வ்பணுதைல	 வ்பானைவற்றின	 சினனஙகளாக	 அவரகள்	

கருதைப்்படுகினைனர.	 தைஙகளுக்குக்	 கி்டத்துள்ள	 சமூக	 கசலவாக்்க	 மனிதை	 உரி்ம	

பிரச்சி்னக்ளத்	தீரக்க	அவரகள்	்பைன்படுத்திக்	ககாள்ள்லாம்.

்பாலினம்	 சாரநதை	 வனமு்ை	 எஙகு	 நிகழநதைாலும்	 அது	 குறித்தை	 முதைல	 தைகவல	

ஆசிரிைரகளுக்கும்,	 முனனணிக்	 களப்்பணிைாளரகளுக்கும்	 கதைரிைவரும்.	 முனனதைாகக்	

கி்டக்கும்	தைகவ்்ல	முனநடவடிக்்கைாக	மாற்ை	முடியும்.	சம்்பநதைப்்பட்ட	குடும்்பத்்தை	

வநவர	 சநதித்து,	 ்பாலினம்	 சாரநதை	 வனமு்ையின	 தைாக்கம்	 குறித்தும்	 தீ்மகள்	குறித்தும்	

அவரகளுக்குப்	புரிை	்வக்க	வவண்டும்.	சமூகத்தில	மரிைா்தைக்குரிை	இநதை	முனனணிக்	

களப்்பணிைாளரகள்	 கசானனால	 க்பற்வைாரகள்	ஆரவத்துடன	 வகட்்பதைற்கு	 வாயப்புகள்	

அதிகம்.	 அவரகள்	 சமூக	 உறுப்பினரகளுக்கும்,	 	 அரசாஙகத்திற்கும்	 ஓர	 இ்ணப்புப்	

்பா்லமாகச்	 கசைல்படுகினைனர.	 க்பண்கள்	 மற்றும்	 குழந்தைகளின	 சுகாதைாரம்,	 கலவி,	

வமம்்பாடு	 வ்பானைவற்றில	 அவரக்ளத்	 தைனனுரி்ம	 	 க்பற்ைவரகளாக	 வமம்்படுத்தும்	

அரசின	ககாள்்ககளுக்குத்		து்ண	புரிகினைனர.

மாணவ,	மாணவிைருக்குக்	 கற்பித்து	அவரகளது	விழிப்புணர்வ	வமம்்படுத்துவது	

இரண்டாவது	வழிைாகும்.	 	 ஆசிரிைரகளும்	முனனணிக்	 களப்	 ்பணிைாளரகளும்	 சமூகப்	

்பாலினம்	மற்றும்	வாழக்்கத்திைனகள்	்பற்றிை	தைகவலக்ளயும்	அறி்வயும்	ககாடுக்க	

வவண்டும்.	இப்பிரச்சி்னக்ளப்	புரிநது	ககாள்ளும்	வ்கயில	இரு	்பா்லருக்கும்	ஆதைரவாக	

இருக்க	 வவண்டும்.	 ஆவராக்கிைமான	 உைவுகள்	 குறித்து	 விழிப்புணர்வ	 ்பரவ்லாக்க	

7
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வவண்டும்.	எநதைவிதைமான	வனமு்ையும்	சகித்துக்	ககாள்ளப்்படமாட்டாது	என்ப்தையும்,	

வனமு்ைக்கு	 எதிராகப்	 வ்பசுவதைற்கு	 அ்னவருக்கும்	 உரி்ம	 உண்டு	 என்ப்தையும்	

மாணவரகளுக்கு	 உணரத்தை	 வவண்டும்.	 தைஙகளது	 கனவுக்ளயும்,	 ்லட்சிைஙக்ளயும்	

எட்டுவதைற்குத்	வதை்வைான	தைனனம்பிக்்க்ை	வளரக்க	வவண்டும்.	 	இதுவவ	அவரகள்	

குழந்தைத்	திருமணத்்தை	எதிரக்கத்	வதை்வைான	அறி்வயும்,	திைனக்ளயும்	தைரும்.

மனிதை	 உரி்மக்ள	 மதிக்கும்	 நிறுவனஙகளாக	 கலவி	 நிறுவனஙக்ள	

உருவாக்குவதில	ஆசிரிைரகளுக்கு	முக்கிைப்	்பஙகு	இருக்கிைது.	தைஙகவளாடு	்பணிபுரியும்	

சக	ஆசிரிைரகளுக்கு	மனிதை	உரி்மகள்	 ்பற்றிை	விழிப்புணர்வ	 ஏற்்படுத்தை	 வவண்டும்.	

அ்னவரது	 மனிதை	 உரி்மக்ளயும்	 மதித்து	 நடக்கும்	 கற்பித்தைல	 மு்ைக்ளக்	

்கைாண்டு	மனிதை	உரி்மகளுக்கு	முக்கிைத்துவம்	அளிக்கும்	நிறுவனஙகளாக	உருவாக்க	

ஆசிரிைரகள்	 உதைவ	 முடியும்.	 ்பாலின	 ்பார்பட்சஙகளுக்கும்,	 வனமு்ைக்கும்	 எதிராக	

விவாதிக்கவும்,	 கலவி்ைத்	 கதைாடரவும்,	 வவ்்லவாயப்புக்ளப்	 க்பைவும்	 கலவி	

மூ்லம்	க்பண்	குழந்தைகளுக்குத்	தைனனம்பிக்்க்ை	ஏற்்படுத்தி	்பாலின	ஏற்ைத்தைாழ்வ	

வ்பாக்குவதைற்கும்	அவரகள்	தீவிரமாகச்	கசைல்பட	முடியும்.	

MáÇa®fS« K‹dÂ¡ fs¥gÂahs®fS« vâ®bfhŸS« rthšfis¢ 

rkhË¡f r_f¥ gÂahs®fS¡fhd ngRbghUŸ :

ஆசிரிைரகள்	 மற்றும்	 முனனணிக்	 களப்்பணிைாளரகவளாடு	 ்பணிபுரியும்	 வ்பாது	

சமுதைாைப்	 ்பணிைாளரகளும்	 ஒனறி்ணப்்பாளரகளும்	வாதைஙக்ளயும்	 சவாலக்ளயும்	

சநதிக்க	 வவண்டியிருக்க்லாம்.	 அச்சவாலக்ள	 சமாளிக்க	 சமூகப்	 ்பணிைாளரகளுக்குத்	

வதை்வைான	வ்பசுக்பாருள்	இநதைப்	்பகுதியில	தைரப்்பட்டுள்ளது.

“eh§fŸ rKjha¤âš xU kâ¥òŸs gjÉÆš ïUªjhY«, 

r_f cW¥ãd®fshf r_f¤âš Ãyî« gH¡f tH¡f§fis 

eh§fS« ã‹g‰w nt©oíŸsJ. k¡fnshL k¡fshf eh§fŸ 

thH nt©oÆU¥gjhš mt®fS¡F vâuhf eh§fŸ v›thW 

brašgl Koí«?”

	 மத்திை	 க்பண்கள்	 மற்றும்	 குழந்தைகள்	 ந்ல	 வமம்்பாட்டு	 அ்மச்சகத்தின	 கீழ	

கசைல்படும்	 ஒருஙகி்ணநதை	 குழந்தைகள்	 வளரச்சித்	 திட்டத்தின	 (ICDS)	 பிரதிநிதிைாக	

நீஙகள்	்பணிபுரிை்லாம்	அல்லது	கலவி	கற்பிப்்பவராக	இருக்க்லாம்.	ைாராக	இருநதைாலும்,	

இநதிை	 அரசிை்ல்மப்புச்	 சட்டம்	 கூறியுள்ள	 வகாட்்பாடுக்ளயும்	 மாண்புக்ளயும்	

சட்டஙக்ளயும்	நி்்ல	நிறுத்தை	வவண்டிைது	உஙகளது	க்பாறுப்்பாகும்.		
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c§fË‹ bghW¥òfŸ :

நாட்டின ெட்டங்கமள நிமலநிறுத்துதல:	 இநதிை	 அரசிை்ல்மப்புச்	 சட்டம்	

அ்னத்துக்	 குடிமக்களின	 அடிப்்ப்ட	 உரி்மகளுக்கும்	 உத்திரவாதைம்	 அளித்துள்ளது.	

சி்ல	 அடிப்்ப்டக்	 கட்மக்ளயும்	 சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.	 குழந்தைத்	 திருமணத்்தை	

நிறுத்தைவும்,	இநதிை	அரசு	நிரணைம்	கசயதுள்ள	சட்ட	விதிமு்ைகளின்படி	உரிை	வைதில	

திருமணஙக்ள	 நடத்துவதைற்கும்	 மக்க்ள	 ஊக்குவிப்்பதைன	 மூ்லம்	 நீஙகள்	 உஙகள்	

கட்ம்ைச்	கசயகிறீரகள்.

மனித உரிமமகள் கட்டமமப்ம் நிமலநிறுத்துதல:	 ஒவகவாரு	 குழந்தையும்	

பிைக்கும்	வ்பாவதை	மனிதை	உரி்மகளுடன	பிைக்கிைது.	இநதை	உரி்மகள்	்பாதுகாக்கப்்பட	

வவண்டும்.	 	 உஙகளது	 கட்ம்ை	 சிைப்்பாகச்	 கசயவதைன	 மூ்லம்	 நீஙகள்	 மனிதை	

உரி்மக்ளப்	்பாதுகாக்கிறீரகள்.	வளரிளம்	்பருவத்தினரின	மீது	கவனிப்பும்	்பாதுகாப்பும்	

உள்ள	 சூழநி்்ல்ை	 உருவாக்குவதிலும்	 குழந்தை	 உரி்மகளுக்கு	 மதிப்பு	 அளிக்கும்	

க்லாச்சாரத்்தை	உருவாக்குவதிலும்	உஙகளால	்பஙகளிக்க	முடியும்.	

“ghÈd« rh®ªj t‹Kiwia¤ jL¡fî«, tsÇs« gUt¤âd® 

j‹DÇik nk«ghL miltj‰F« K‹dÂ¡ fs¥gÂahsuhf 

eh‹ v‹d brŒa Koí« ?”

ghÈd« rh®ªj t‹Kiwia¤ jL¡f Ñœ¡fhQ« elto¡iffis 

vL¡fyh« :

• ்பாலினச்	 சமத்துவத்்தை	 பின்பற்றுவதுடன,	 எநதை	 உருவத்திலும்	 வனமு்ை்ை	

சகித்துக்	ககாள்ள	இை்லாது	என்பதைற்கு	உஙகள்	கசாநதைச்	கசைல்பாடுகள்	மூ்லம்	நீஙகள்	

முனனுதைாரணமாக	வாழநது	காட்டுஙகள்.

• க்பண்	 குழந்தைக்ள	 அனபுடன	 நடத்தும்்படி	 க்பற்வைாரகளிடமும்	

குடும்்பத்தினரிடமும்	 எடுத்துக்கூை	 வவண்டும்.	 கலவி,	 ஊட்டச்சத்து,	 சுதைநதிரமாக	

கவளிவை	 கசனறு	 வருதைல,	 வவ்்லவாயப்பு,	 கசாத்துரி்ம	 வ்பானைவற்றில	

க்பண்	 குழந்தைகளுக்கும்	 சமவாயப்பு	 அளிக்கும்்படி	 அவரகளிடம்	 வகட்டுக்	

ககாள்ள	 வவண்டும்.	 அவரகள்	 தைற்சாரபு்டைவரகளாகவும்	 சுதைநதிரமாக	

முடிகவடுப்்பவரகளாகவும்	 இருப்்ப்தை	 ஊக்குவித்தைாலதைான,	 அவரகளால	 தைஙகளது	

க்பற்வைாரக்ளயும்	 குடும்்பத்தின்ரயும்	 கவனித்துக்	 ககாள்ளவும்	 சமூகத்துக்குப்	

்பஙகளிக்கவும்	முடியும்.

• வளரிளம்	்பருவத்தின்ரயும்,	க்பண்க்ளயும்	்பாலினம்சாரநதை	வனமு்ைக்கு	எதிராகப்	
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புகார	அளிக்க	ஊக்கப்்படுத்துஙகள்.

• கலவி,	உடலந்லம்	மற்றும்	வனமு்ையில்லா	வாழக்்க்ை	வாழவதைற்கான	உரி்ம	

ஆகிைவற்றினமீது	வனமு்ை	ஏற்்படுத்தும்	எதிரம்ைத்	தைாக்கத்்தைக்	குறித்தும்	அ்தைப்	

்பற்றிை	சட்டஙகள்	மற்றும்	சட்ட	ரீதிைான	வி்ளவுகள்	குறித்தும்	சமூகத்தினரி்டவை,	

குறிப்்பாக	 இளம்	 மாணவ,	 மாணவிகளி்டவை	 விழிப்புணரவு	 ஏற்்படுத்தும்	

அமரவுக்ள	நடத்துஙகள்.

• ்பாலினம்	 சாரநதை	 வனமு்ையின	 தைாக்கத்்தைப்	 ்பற்றிை	 விழிப்புணர்வ	 ஏற்்படுத்தி	

சரிைான	 வழிமு்ைக்ளக்	 கற்பிக்க	 உள்ளுர	 அலுவ்லரகள்,	 கிராமப்	 ்பஞசாைத்து,	

நகராட்சித்	 தை்்லவரகள்	 வ்பானைவரக்ளக்	 ககாண்ட	 ஒருஙகி்ணப்புக்	 குழு்வ	

ஏற்்படுத்தை	 வவண்டும்.	 குழந்தைத்	 திருமணஙகள்	 ந்டக்பறுவதைற்கான	 வாயப்புகள்	

குறித்து	 கண்டறிநது	 தைகவல	 அளிக்கும்	 கண்காணிப்பு	 அ்மப்பு	 வ்பா்லவும்	 இது	

திகழும்.

• ்பாலினம்	சாரநதை	வனமு்ை	அல்லது	்பாலினப்	்பாகு்பாட்டின	எவவிதை	வடிவத்்தையும்	

நிகழத்துவ்தைவைா,	 அனுமதிப்்ப்தைவைா	 அதைற்கு	 து்ண	 வ்பாவ்தைவைா	 தைவிரக்க	

வவண்டும்	எனறு	மக்களுக்கு	எடுத்து்ரக்க	வவண்டும்.

• ்பாலினம்	சாரநதை	வனமு்ை	ந்டக்பற்ைால,	சட்டப்்படி	நடவடிக்்க	எடுப்்பதைற்காக	

சம்்பநதைப்்பட்ட	 அதிகாரிகளிடம்	 தைகவல	 கதைரிவிக்கப்்படும்	 எனறு	 சமுதைாைத்தின்ர	

எச்சரிக்கவவண்டும்.

“gšntW ÉÊ¥òz®î mk®îfS¡F V‰ghL brŒj ãwF« eh« 

brhštij r_f cW¥ãd®fŸ nf£fÉšiy v‹whš eh«  v‹d 

brŒa nt©L«?”

 நீஙகள்	உறுதிைாகவும்,	விடாமுைற்சியுடனும்	கதைாடரநது	முைற்சி	கசயை	வவண்டும்.		

சமூகத்்தை	்பழ்மைான	்பழக்கஙகளிலிருநது	விடுவிப்்பது	கடினம்தைான.		ஓர	ஆசிரிைராக/

முனனணிக்	 களப்	 ்பணிைாளராக	 உஙகளுக்கு	 சமூகத்தில	 நி்லவும்	 மரிைா்தை்ைச்	

சாதைகமாகப்	 ்பைன்படுத்திக்	 ககாண்டு	 குழந்தைத்	 திருமணஙக்ளத்	 தைடுத்து	 நிறுத்தை	

வவண்டும்.	 அவரகளது	 முைற்சிக்ளப்	 ்பாராட்ட	 வவண்டும்.	 சதி	 (கணவரது	 சி்தையில	

உயிருள்ள	ம்னவி்ை	வசரத்து	எரிக்கும்	உடன	கட்்ட	ஏைச்	கசயயும்	வழக்கம்)	வ்பானை	

ககாடு்மைான	 சமூக	 வழக்கம்	 தைற்வ்பாது	 ந்டக்பறுவதில்்ல.	 அவற்்ை	 நிறுத்தை	

முைற்சிகளும்	 கா்லமும்	 வதை்வப்்பட்டது.	 அ்தைப்	 வ்பா்லவவ,	 அ்னவரும்	இ்ணநது	
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கதைாடரநது	 முைற்சித்தைால	 குழந்தைத்	 திருமணத்்தையும்	 கடநதை	 கா்லத்தில	 மட்டுவம	

இருநதை	ந்டமு்ைைாக்கி	விட	முடியும்.	

	 கிராமஙகளில	 நடக்கும்	 ்பாலினம்	 சாரநதை	 வனமு்ைக்கு	 எதிராக	 உறுதிைான	

நி்்லப்்பாட்்ட	 எடுக்க	 வவண்டும்.	 நீஙகள்	 கீழக்காணும்	 கசைல்பாடுக்ள	

வமற்ககாள்ள்லாம்:	

1.	 சம்்பநதைப்்பட்ட	 குடும்்பத்தின்ர	 உடனடிைாகச்	 சநதித்து	 ்பாலின	 அடிப்்ப்டயில	

்பார்பட்சமான	நடத்்தை்ைத்	தைடுக்க	முைற்சி	வமற்ககாள்ளுஙகள்.

2.	 இநதை	வனமு்ை	நிகழ்வ	சமுதைாைத்தினர	கண்டிக்கச்	கசயை	வவண்டும்.

3.	 இநதை	நடவடிக்்ககள்	சரிைான	்ப்ல்னத்	தைராவிட்டால,	குழந்தை	மற்றும்	க்பண்களின	

ந்லன	கருதி	கசைலில	இைஙகும்	வ்கயில	காவலது்ை,	குழந்தைத்	திருமண	தைடுப்பு	

அலுவ்லர	 (CMPO)	 	மற்றும்	குழந்தைகள்	ந்ல	வளரச்சித்	திட்ட	அலுவ்லரிடம்	 (CDPO)	

புகார	கசயை	வவண்டும்.	குழந்தை	உதைவித்	கதைா்்லவ்பசி	எண்ணில	 (்சலடு	்்லன	

-1098)	கதைாடரபு	ககாண்டு	புகார	கசயை	வவண்டும்.	

	 உஙகளது	வநர்மைான	முைற்சிகளுக்குப்	பிைகும்	்பாலினம்	சாரநதை	வனமு்ைகள்	

கதைாடரநதைால,	ஏமாற்ைம்	அ்டநது	விடாதீரகள்.	புகார	அளித்து	விட்டால,	சட்டம்	தைனது	

கட்ம்ைச்	கசயயும்.	இநதைச்	கசைல்பாடுகள்	மூ்லம்	மற்ைவரகள்	்ப்லரும்	விழிப்புணரவு	

க்பற்று,	 ்பாலினம்	 சாரநதை	 வனமு்ைக்கு	 எதிரான	 உஙகளது	 ்பைணத்தில	 அவரகளும்	

தைஙக்ள	இ்ணத்துக்	ககாள்வாரகள்.

“xU MáÇauhf ghÈd« rh®ªj ghFgh£ilí«, t‹Kiwiaí«, 

gŸË ïilÃ‰wiyí« jL¤J, tsÇs« gUt¤âd® j‹DÇik 

nk«ghL miltj‰F eh‹ v‹d brŒa Koí«?”

்பள்ளிகளில	்பாலின	்பாகு்பாட்்டத்	தைடுத்து,	்பாலின	சமத்துவத்்தையும்	நீதி்ையும்	

நி்்லநாட்டுவதைற்கான	வி்தைக்ள	வி்தைப்்பதிலும்	ஆசிரிைரகள்	முக்கிைப்	்பஙகு	வகிக்க	

முடியும்.	ஆசிரிைரகவள	மாணவரகளுக்கு	நல்ல	முனனுதைாரணமாக	இருக்க	முடியும்.	

்பாலினம்	 சாரநதை	 பிரச்சி்னகளுக்குத்	 தீரவு	 காண்்பதில	 மாணவரக்ள	

ஆசிரிைரகள்	 ஊக்குவிக்க	 முடியும்.	 ்பள்ளிக்கு	 உள்வளயும்	 மாணவரகளது	 தைனிப்்பட்ட	

வாழக்்கயிலும்	 அச்சுறுத்தும்	 ்பாலினப்்பாகு்பாடுகளும்,	 ்பாலினப்	 பிரச்சி்னகளும்	

்பள்ளி	இ்டநிற்ைலுக்குக்	காரணமாக	அ்மகினைன.	மாணவ	 /	 மாணவிைர	 தைஙக்ள	

நி்்ல	நிறுத்திக்	ககாள்ளவும்,	தைஙக்ள	எதுவும்	்பணிை	்வக்கவவா	அடக்கி	்வக்கவவா	
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முடிைாதை்படி	 தைகவ்மத்துக்	 ககாள்ளவும்	 ஊக்கமளித்தைால,	 மாணவரகளின	 வாழக்்க	

மாற்ைம்டயும்.

• அனைாட	 கற்பித்தைலின	வ்பாது,	 சமூகப்	்பாலினம்,	வாழக்்கத்	திைனகள்,	 உரி்மசார	

பிரச்சி்னகள்	வ்பானை	கருத்துக்ள	ககாண்டு	கசல்ல	வவண்டும்.	

• ்பாலினச்	சமநி்்ல்ை	வகுப்்ப்ைகளில	உறுதி	கசயை	நி்னக்கும்	வ்பாது,	அதை்னப்	

்பற்றிை	 உ்ரைாட்்லத்	 கதைாடஙகுவதைற்கான	 ்பலவவறு	 சிறிை	 	 உத்திகள்	 இஙவக	

ககாடுக்கப்்பட்டுள்ளன.	 	 நம்மு்டை	 வகுப்்ப்ைகள்	 ஆண்/க்பண்	 இருவருக்கும்	

சமமான	மற்றும்	அ்னவருக்குமானதைாக	இருக்க	வவண்டும்	என்ப்தை	உறுதி	கசயது	

ககாள்ள	வவண்டும்.

ghÈd rkÃiy bkhÊia¥ ga‹gL¤J§fŸ :

	 வகுப்்ப்ையில	்பாலினப்	்பாகு்பாடு	கதைானிக்கும்	கமாழி்ைப்	்பைன்படுத்துவ்தை	

ஊக்குவிக்கக்கூடாது.	 எடுத்துக்காட்டுகள்	 கூறும்வ்பாது	 மாணவரகள்	 இரு்பா்லருக்கும்	

சம	 மரிைா்தை	 தைநது	 வ்பசுவ்தை	 உறுதி	 கசயயுஙகள்.	 தைவறு	 கசயதைால	 மாணவரக்ளக்	

கடிநது	 ககாள்ளாமல	 நமது	 கமாழி	 நம்்மயும்	 அறிைாவண்ணம்	 எவவாறு	 ்பாலினம்	

சாரநது	்பைன்படுத்தைப்்படுகிைது	என்ப்தையும்	்பாலின	்பார்பட்சமானது		எப்்படிப்்பட்டது	

என்ப்தையும்	 	 விளக்குஙகள்.	 அ்தைப்வ்பா்லவவ	 நீஙகள்	 வகுப்்ப்ையில	 ்பைன்படுத்தும்	

எடுத்துக்காட்டுகள்	இரு	்பாலினத்தைவ்ரயும்	குறிப்பிடுவ்தை	உறுதி	கசயயுஙகள்.	

xU§»iz¥ig nk«gL¤j nt©L« :

எநதை	 வை்தைச்	 வசரநதைவரகளுக்குக்	 கற்பித்தைாலும்கூட,	 குழுக்களில	 இரு்பா்லரும்	

க்லநது	இருக்கும்்படி	கசயை	வவண்டும்.	்பாலினம்	சாரநது	அவரக்ள	எப்வ்பாதும்	பிரித்துப்	

்பாரக்கக்கூடாது.	சி்ல	வநரஙகளில,	குறிப்்பாக,	குறிப்பிட்ட	சி்ல	வை்தைச்	வசரநதை	மாணவரகள்	

தைாஙகளாகவவ	 ்பாலின	 அடிப்்ப்டயில	 தைனிக்	 குழுக்களாகப்	 பிரிநது	 ககாள்வாரகள்.	

அதுவ்பானை	 வநரஙகளில,	 ஆசிரிைரகள்	 தை்்லயிட்டு,	 குழுக்களில	 இரு்பா்லரும்	 க்லநது	

இருக்கும்்படி	 கசயை	 வவண்டும்.	 அவதைவ்பா்ல,	 வகுப்்ப்ையில	 மாணவரகள்	விரும்பிை	

இடஙகளில	 அமருவதைற்கு	 அனுமதித்தைால,	 தைஙகள்	 ்பாலினத்தைவவராடு	 மட்டுவம	

அமரவதைற்கு	அனுமதிக்கக்கூடாது.	

ghÈd mo¥gilÆyhd ntiyfis tH§Ftij¤ jÉ®¡f nt©L« :

• மாணவரகளுக்கு	வவ்்லக்ளப்	பிரித்து	வழஙகும்	உரி்ம	ஒவகவாரு	ஆசிரிைருக்கும்	

உள்ளது.	 ்பாலினம்	 சாரநது	 ்பாகு்பாடு	 எதுவும்	 இல்லாமல	 ்பாரத்துக்	 ககாள்ள	
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வவண்டும்.	 தூய்மப்்படுத்தும்	 ்பணி்ைப்	 மாணவிகளுக்கு	 மட்டுவம	 தைரக்கூடாது.	

அவதைவ்பா்ல,	 க்பாருள்க்ளத்	 தூக்கும்	 ்பணி்ை	 மாணவரகளுக்கு	 மட்டுவம	

தைரக்கூடாது.	 புத்தைகம்	 ககாண்ட	 ஒரு	 க்பட்டி்ை	 ஒரு	 அ்ையிலிருநது	 மற்கைாரு	

அ்ைக்குத்	தூக்க	வவண்டியிருநதைால,	மாணவரக்ளயும்	மாணவிக்ளயும்	வசரத்வதை	

அ்ழக்க	வவண்டும்.	ச்மைல,	வதைாட்டக்க்்லப்	வ்பானை	்பணிகளில	மாணவரக்ள	

தைனனாரவ்லரகளாக	ஈடு்படுத்துவ்தை	உறுதி	கசயயுஙகள்.	

• இ்டநி்்லக்	கலவியில	மாணவ	மாணவிைர	வசரக்்க்ை	வமம்்படுத்தை	வவண்டும்.

• இ்டநி்்லக்	கலவி	முடிப்்பதைற்கு	மாணவ	மாணவிைரக்ள	ஊக்குவிக்க	வவண்டும்.	

• தைகுநதை	நி்்லப்்பாட்்ட	எடுஙகள்:	்பாலிைல	துனபுறுத்தைலக்ளவைா	அல்லது	வகலிப்	

க்பைர	்வத்துக்	கூப்பிடுவ்தைவைா	அனுமதிக்கக்கூடாது.	

• ெம எதிர்ாரப்புகமள உருவாக்குதல:	ஆண்கவள	அதிகம்	வசரும்	்பாடப்்பகுதிகள்	எனறு	

கருதைப்்படும்	 கணிதைம்,	 அறிவிைல	 வ்பானை	 ்பாடஙகளில	 மாணவரக்ளப்	 வ்பா்ல,	

மாணவிகளும்	 சமமாகப்	 ்பஙவகற்்ப்தை	 உறுதி	 கசயை	 வவண்டும்.	 இரு்பா்லரிடமும்	

உைரநதை,	தைரமான	கற்ை்்ல	சமமாக	எதிர்பாருஙகள்.	நீஙகள்	உடற்கலவி	கற்பிக்கும்வ்பாது,	

கடினமான	 வி்ளைாட்டுகளில	 மாணவிக்ளத்	 தைவிரத்துவிட்டு,	 மாணவரக்ள	

மட்டும்	அனுமதிப்்ப்தைத்	தைவிரக்க	வவண்டும்.	க்பண்க்ள	எக்காரணம்	ககாண்டும்	

அநதை	வி்ளைாட்டுப்	வ்பாட்டிகளில	ஒதுக்கி	் வக்கக்	கூடாது.	வகுப்்ப்ையில	உஙகளது	

எதிர்பாரப்புக்ள		விவாதியுஙகள்.	்பாலினம்	என்பது	அவரகளு்டை	வி்ளைாட்டுடன	

எவவிதைத்திலும்	சம்்பநதைப்்படாது	என்ப்தையும்	கதைளிவுப்்படுத்துஙகள்.

“FHªij¤ âUkz«, gŸË ïilÃ‰wš, ghÈd¥ ghFghL, 

ghÈd« rh®ªj t‹Kiw ngh‹wt‰iw¥ ngh¡Ftj‰F¥ 

bg‰nwhUl‹ ïizªJ gÂah‰Wjš”

	 கலவி,	 சுதைநதிரமாக	 கவளிவை	 கசனறு	 வருதைல	 முதைலிை	 வளரிளம்	 ்பருவக்	

குழந்தைகளது	 வாழக்்கயில	 தைாக்கத்்தை	 ஏற்்படுத்தும்	 ்பலவவறு	 முடிவுக்ள	

க்பற்வைாரகள்	 எடுக்கும்	 நி்்லயில	இருப்்பதைால,	 அவரகள்.	 க்பற்வைாவராடு	இ்ணநது	

கசைல்படுவதைற்கான	உத்திகள்:	
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• வீடுகளுக்குச் செலலுங்கள்:	 குழந்தைத்	 திருமணம்,	 ்பாலினம்	 சாரநதை	 வனமு்ை,	

்பாலினப்	்பாகு்பாடு,	கவளிவை	கசனறு	வருவதைற்குக்	கட்டுப்்பாடு,	கலவி	கற்க	வாயப்பு	

இல்லா்ம	 வ்பானை	 அ்பாைஙக்ளச்	 சநதிக்கவிருக்கும்	 வளரிளம்	 ்பருவத்தினரின	

வீடுகளுக்குச்	கசனறு	குடும்்பத்தின்ர	சநதித்துப்	வ்பச	வவண்டும்.

• கூட்டங்கள்: சமூக	அளவில	கூட்டஙக்ள	அடிக்கடி	நடத்துஙகள்.	இதில	க்பற்வைாரகள்,	

சமைத்	தை்்லவரகள்,	்பஞசாைத்து	தை்்லவரகள்,	கிராமக்	கலவிக்	குழு	உறுப்பினரகள்,	

குழந்தை	்பாதுகாப்புக்	குழு	உறுப்பினரகள்	வ்பானை	சமூக	உறுப்பினரக்ள	ஈடு்படுத்தை	

வவண்டும்.	 இக்கூட்டஙகளில,	 குறிப்்பாக	 வளரிளம்	 ்பருவத்தினர	 தைனனுரி்ம	

வமம்்பாட்டினமீது	 தைாக்கத்்தை	 ஏற்்படுத்தும்	 முக்கிை	 அம்சஙகள்	 குறித்து	 விவாதிக்க	

வவண்டும்.இது	 கதைாடர்பான	 பிரச்சி்னக்ளப்்பற்றி	 அடிக்கடி	 விவாதியுஙகள்,	

வகள்விகைழுப்புஙகள்.

• திைனரமம்்ாடு:	 ்பயிற்சித்	 திட்டஙகள்	 மூ்லம்	 வளரிளம்	 ்பருவத்தினருடன	

விவாதிப்்பதைற்கு	 க்பற்வைாரக்ள	 ஊக்குவிக்க	 வவண்டும்.	 வீட்டில	 வளரிளம்	

்பருவத்தினருடன	எநதை	மாதிரி	நடநது	ககாள்வது	என்பது		குறித்து	க்பற்வைாரகளுக்கான	

கசைல்பாடுக்ள	 வழஙகுவதுடன	 தைகவல	 கதைாடரபு	 ககாள்வது	 குறித்தும்	 இநதைப்	

்பயிற்சியில	கவனம்	கசலுத்தை	வவண்டும்.	

• ச்றரைார கலவித் திட்டம்:	குழந்தைத்	திருமணம்,	்பாலினம்	சாரநதை	வனமு்ை	மற்றும்	
்பாலினப்	 ்பாகு்பாடுக்ள	 உள்ளடக்கிைதைாக	 இநதைப்	 ்பயிற்சி	 இருக்கும்.	 இத்தை்கை	
வழக்கஙகளினால	 ஏற்்படும்	 ்பாதிப்புக்ளயும்	 சட்டரீதிைான	 வி்ளவுக்ளயும்	
விளக்குவதைாக	 இக்கலவித்	 திட்டம்	 அ்மை	 வவண்டும்.	 கலவியின	 மூ்லம்	 க்பண்	
குழந்தைக்ளத்	தைனனுரி்ம	வமம்்பாடு	உ்டைவரகளாக்க	்பலவவறு	ந்லத்	திட்டஙகள்	
உள்ளன.	 இதுகுறித்து	 க்பற்வைாருக்கு	 கற்பிப்்பதைன	 மூ்லம்	 குழந்தைத்	 திருமணம்,	
்பாலினப்	்பாகு்பாடு	மற்றும்	்பாலினம்சாரநதை	வனமு்ை்ைக்	கு்ைக்க	முடியும்.	

• ச்றரைார, வளரிளம் ் ருவத்தினைமே ஈடு்டுத்தும் திட்டம் :	வளரிளம்	்பருவத்தின்ரயும்,	
க்பற்வைா்ரயும்	 ஒவர	 வம்டயில	 ்பஙவகற்க	 ்வத்து	 அவரகளுக்கி்டவை	 உள்ள	
இ்டகவளி்ைக்	கு்ைக்க	வவண்டும்.	்பாடல	வ்பாட்டி,	வாசகம்	எழுதும்	வ்பாட்டி,	
சுவர	 ஓவிைப்	 வ்பாட்டி	 வ்பானைவற்்ை	 கசைல்படுத்துவதைன	 மூ்லம்	 இ்தைச்	 கசயை	
முடியும்.	இரு்பா்லர	மற்றும்	இரு	தை்்லமு்ையினருக்கு	இ்டவை	உ்ரைாடலக்ள	

முனகனடுக்க	இது	வாயப்்பாக	இருக்கும்.
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ÃidÉš bfhŸs nt©oait :

• வளரிளம்	 ்பருவத்தினர	 மற்றும்	 அவரகளது	 க்பற்வைாருடன	 சுமுகமான	 உை்வ	

ஏற்்படுத்திக்	ககாள்வது	மிகவும்	முக்கிைமானது.

• வீடுகள்,	கூட்டஙகள்	மற்றும்	சமூக	நிகழசசிகளுக்குச்	கசலலும்வ்பாது	தைகவல	கதைாடரபு	

சாதைனஙக்ளயும்	்கவைாடு	எடுத்துச்	கசலலுஙகள்.

• க்பற்வைாரகளின	 அனைாட	 வவ்்லகள்	 ்பாதிக்காதை	 வ்கயில,	 கசைல்பாடுகளில	

க்பற்வைாரக்ளப்	்பஙவகற்கச்	கசயை	வவண்டும்.

• வளரிளம்	்பருவத்தின்ர	குடும்்ப	அளவிலும்,	சமுதைாை	அளவிலும்	ஊக்கப்்படுத்துவதைற்கு	

க்பற்வைார	கூட்ட்மப்்்ப	உருவாக்க	வவண்டும்.

“xU bg‰nwhuhf v‹ tsÇs« gUt kfŸ / kfË‹ j‹DÇikia 

nk«gL¤j eh‹ v‹d brŒa Koí«?”

• வளரிளம்	்பருவத்தினரிடம்	தைனனம்பிக்்க்ை	வளரக்க	வவண்டும்.	 	அவரகள்	தைமது	
வீட்டு	வவ்்லக்ளத்	தைாவம	கசயைவும்,	 சந்தைக்குச்	கசனறு	க்பாருள்க்ள	வாஙகி	
வரும்்படியும்	வகட்டுக்	ககாள்ள்லாம்.	.

• ஒரு	மாதைத்துக்கு	அவரகளது	்கச்கச்லவுக்குத்	வதை்வைான	்பணம்	தைர்லாம்.

• அவரகளது	உட்மக்ள	அவரகவள	்பாரத்துக்	ககாள்ள	ஊக்குவிக்க	வவண்டும்.	

• அக்கம்்பக்கத்தில	 உள்ள	 வீட்டு	 வவ்்லக்காரரகள்,	 கதைாழி்லாளி	 வ்பானவைாரின	
மாதைாநதிர	வரவு	கச்ல்வ	எவவாறு	திட்டமிட்டு	சமாளிக்கிைாரகள்	எனறு	வகட்டறிைச்	
கசயை்லாம்.

• விளிம்பு	 நி்்லயில	 	 	 உளள	 	 ஏ்ழ	 	 மக்களுக்கு	 	 ்பணவமா	 	 	 துணிகவளா,	 இதைரப்	
க்பாருள்கவளா	 வசகரிப்்பதைற்கான	 பிரச்சாரத்தில	 வளரிளம்	 ்பருவத்தின்ர	
ஈடு்படுத்தை்லாம்	 அல்லது	 அவரகளது	 நிதி	 இ்லக்குக்ள	 எட்டுவது	 எப்்படி	 என்பது	
குறித்து	அவரகளுக்குக்	கற்பிக்க்லாம்.

• நல்ல	 கதைாடுதைல,	 வமாசமான	 கதைாடுதைல	 ்பற்றிை	 புரிதை்்லயும்	 வனமு்ைகளின	
வ்கக்ளயும்,	பிரச்சி்ன	எழுநதைால	ைா்ர,	எவவாறு	கதைாடரபு	ககாள்ள	வவண்டும்	
என்ப்தையும்	கசாலலித்	தைர	வவண்டும்.
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• அவரகளுக்குத்	 வதை்வைான	 சத்துணவு,	 ஓயவு,	 வி்ளைாட்டு	 மற்றும்	 ஆவராக்கிை	
வாழ்வ	வமற்ககாள்ள	ஊக்குவிக்க	வவண்டும்.

• ்பலவவறு	 பினபு்லஙகளில	 இருநது	 வரும்,	 தைஙக்ளச்	 சுற்றியுள்ளவரக்ள	 மதிக்கக்	
கற்றுக்	ககாடுஙகள்.

• சமூகத்தில	தைனனாரவத்துடன	வச்வ	புரிை	ஊக்கப்்படுத்துஙகள்.

• வளரிளம்	 ்பருவத்தினருடன	 வ்பாதிை	 வநரம்	 ஒதுக்கி,	 அன்ைை	 நிகழவுகள்	 குறித்து	
அவரக்ளப்	 வ்பசச்	 கசாலலிக்	 வகட்க	 வவண்டும்:	 உஙகளின	அன்ைை	 க்பாழுதில	
நடநதைவற்்ையும்	்பகிரநது	ககாள்ள	வவண்டும்.

• வைதுக்கு	உகநதை	குடும்்ப	முடிவுகளில	அவரக்ளயும்	்பஙவகற்கச்	கசயயுஙகள்.

ÃidÉš bfhŸs nt©oait :

• வளரிளம்	்பருவத்தினவராடு	வ்பாதிை	வநரத்்தைச்	கச்லவிடுஙகள்.

• மரிைா்தைைான	நடத்்தை்ை	ஊக்குவியுஙகள்.

• வைதுக்கு	உகநதை	குடும்்ப	முடிவுகளில	அவரக்ளயும்	்பஙவகற்கச்	கசயயுஙகள்.

• நிதி	 வம்லாண்்ம,	 களப்்பைணம்,	 கூட்டாக	 தைனனாரவத்	 கதைாண்டுபுரிதைல,		
வ்பானை	 அனு்பவஙகளின	 வாயி்லாக	 அவரக்ள	 தைனனுரி்மயு்டைவரகளாக	
வமம்்படுத்துஙகள்.	
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குறிப்புகள்
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குறிப்புகள்
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குறிப்புகள்
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குறிப்புகள்
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குறிப்புகள்
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