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m¿Kf«

	 சமூகத்திற்கு	மிக	நெருககமானவரகளாகவும்	சமூக	மாற்்றத்திற்கான	விஷயஙகளில்	

தலையிடும்	 முதல்	 ெபரகளாகவும்	 இருபபவரகள்	 முனனணிக	 களபபணியாளரகள்.	

கிராமபபு்றஙகளில்	சமூகப	பழககவழககஙகள்,		பாலினம்	சார்நத	வனமுல்றகள்,		குழ்நலதத்	

திருமணம்	 பபான்றலவ	 குறித்த	 உள்ளூர	 நசயற்பாடுகலள	 உடனடியாக	 அறியக	

கூடியவரகள்	இவரகள்தான.	 குழ்நலதத்	 திருமணப	பிரச்சிலன	குறித்து	உலரயாடுவதில்	

இவரகளுககு	 முககியப	 பஙகு	 உள்ளது.	 ஆசிரியரகள்,	 மாணவரகளுடன	 நெருககமாக	

இருபபதால்	 வளரிளம்	 பருவத்தினரின	 வாழகலகயில்	 கணிசமான	 தாககம்	 ஏற்படுத்தக	

கூடியவரகளாகவும்	இவரகள்	இருககி்றாரகள்.

	 சடடஙகளாலும்	திடடஙகளாலும்	மடடுமினறி	மனிதரகளிலடபய	மனமாற்்றத்லத	

ஏற்படுத்துவதன	மூைம்தான	பாலியல்	சார்நத	வனமுல்ற,		குழ்நலதத்	திருமணம்	பபான்ற	

மனித	உரிலம	மீ்றல்கலள	முடிவுககு	நகாண்டுவர	முடியும்.	எனபவ,	குழ்நலதத்	திருமணம்	

ஏன	ெடககி்றது	எபபடித்	தடுகக	பவண்டும்	என்ற	நசயல்	உத்திகலள	மனதில்	நகாண்டு	

முனனணிக	களபபணியாளரகளுககாக	உருவாககபபடடுள்ளது	இ்நதப	பயிற்சிக	லகபயடு.	

	 இதனமூைம்,	வளரிளம்	பருவ	ஆண்கள்,	நபண்கள்,		பள்ளி	ஆசிரியரகள்,		நபற்ப்றார	

பபான்ற	அலனத்துத்	தரபபினருடனும்	நதாடரபில்	உள்ள	முனனணிக	களபபணியாளரகள்	

குழ்நலதத்	திருமணம்	நதாடரபான	விழிபபுணரலவப	நபறுவதுடன	இபபிரச்சிலனலய	

லகயாள்வது	குறித்த	தி்றனகலளப	நபறுவாரகள்.		அத்துடன,	இதுகுறித்து	மற்்றவரகளுககு	

எடுத்துச்	நசல்லும்	முல்றகலளயும்	நதரி்நது	நகாள்வாரகள்.

	 மதத்தலைவரகள்,	 பஞசாயத்து	 உறுபபினரகள்,	 குழ்நலதத்	 திருமணத்	 தடுபபு	

அதிகாரிகள்,	 காவல்	 துல்றயினர,	 நபற்ப்றாரகள்	 பபான்ற	 பஙகாளரகள்	 குழ்நலதத்	

திருமணத்லத	முடிவுககுக	நகாண்டு	வரும்	பணியில்	ஈடுபடுவதற்கு	உதவியாகவும்	இ்நதப	

பயிற்சிக	லகபயடு	இருககும்.

	 வளரிளம்	 பருவத்தினரின	 தனனுரிலம	 பமம்பாடடுககாக	யுனிசெஃப், பிரேக் த்ரு 

ஆகிய	 அலமபபுகள்	ஆஙகிைத்தில்	 உருவாககிய	 இ்நதக	 கருத்துப	 புத்தகத்துககு	 மாநிை	

கருவூை	லமயம்	தமிழ	வடிவம்	நகாடுத்துள்ளது.	இ்நத	முயற்சிககுத்	துலணநிற்கும்	தமிழக 

அேசின் ெமூக நலத்துறை, யுனிசெஃப்	 அலமபபு	 ஆகியலவ	 தரும்	 ஒத்துலழபலபயும்	

ெனறியுடன	நிலனவு	கூரகிப்றாம்.

	 அலனத்துத்	தரபபினரும்	இலண்நது	நசயல்படடால்தான	குழ்நலதத்	திருமணத்லத	

முடிவுககு	கநகாண்டுவர	முடியும்.	இதற்கான	கூடடுப	பயணத்லதத்	நதாடஙகுபவாம்.
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முன்்னணிக் களப் பணியாளரகளுக்காக இப்பயிற்சிக்றகரயடு ஏன் 
உருவாக்கப்பட்டது?

	 முனனணிக	களபபணியாளரகள்	தான	சமூகத்திற்கு	மிக	நெருககமானவரகளாகவும்	

சமூக	மாற்்றத்திற்கான	விஷயஙகளில்	தலையிடும்	முதல்	ெபரகளாகவும்	முகவரகளாகவும்	

இருககி்றாரகள்.	 நபாதுவாக	 முனனணிக	 களபபணியாளரகள்,	 அபத	 சமுதாயத்லதச்		

பசர்நத	 உறுபபினரகளாகவும்	 அபத	 பகுதியில்	 பணிபுரிபவரகளாகவும்	 இருககி்றாரகள்.	

அபத	சமயத்தில்	ஆசிரியரகள்,	மாணவரகளுடன	மிக	நெருககமாக	இருபபதால்	வளரிளம்	

பருவத்தினரின	 வாழகலகயில்	 கணிசமான	 தாககம்	 ஏற்படுத்தக	 கூடியவரகளாகவும்	

இருககி்றாரகள்.	இ்நத	பஙகாளரகள்,	தஙகள்	சமுதாயத்தின	அணுகுமுல்ற	/	மனபபானலம	

மற்றும்	 பழககவழககஙகள்	 பற்றி	 ெனகு	 அறி்நதவரகளாக	 இருபபதால்,	 பாரபடசமான	

விதிமுல்றகலள,	 குறிபபாக	 குழ்நலத	 உரிலமகள்	 நதாடரபான	 விஷயஙகளில்	

மாற்்றஙகலள	இவரகளால்	உருவாகக	முடியும்.	குழ்நலதத்	திருமணப	பிரச்சிலன	குறித்து	

உலரயாடுவதில்	 இவரகளுககு	 முககியப	 பஙகு	 உள்ளது.	 எனபவ,	 குழ்நலதத்	

திருமணத்தினால்	விலளயககூடிய	தீஙகுகள்	குறித்த	தகவல்கலள	இவரகளுககு	அளித்து	

அவரகலளயும்	 இபபணியில்	 ஈடுபடச்நசயவது	 மிக	 முககியமாகக	 கருதபபடுகி்றது.	

பமலும்,	 இ்நதச்	 சிககைான	 விஷயம்	 குறித்து	 அவரகளின	 தி்றலன	 பமம்படுத்துவதால்,	

குழ்நலதத்	 திருமணப	 பிரச்சிலனககு	 ஒரு	 நிலையான,	 நீடித்த	 தனலமயுள்ள	 தீரலவ	

உருவாகக	 முடியும்.	 முனனணிக	 களபபணியாளரகளுககாக	 உருவாககபபடடுள்ள	

இநதக்றகரயடடின் குறிக்ரகாள்:

 � மனித	 உரிலமகள்	 குறித்து	 ஆழமான	 புரிதலையும்,	 	 அது	 எவவாறு	 குழ்நலதத்	

திருமணப	 பிரச்சிலனகபளாடு	 நதாடரபுலடயதாக	 உள்ளது	 எனபலதயும்	

நதளிவுபடுத்துதல்.	 பாலின	 வலரயல்ற	 நசயல்பாடுகள்	 நபண்களின	 உரிலம	

மீ்றல்களுககு	 இடடுச்	 நசல்வதுடன,	 ஆண்	 நபண்	 இருபாலினத்தவரகளும்	

தஙகளுலடய	 முழுத்தி்றலன	 அலடவதற்கும்	 தலடககல்ைாக	 இருககி்றது	

எனபலதயும்	புரி்நது	நகாள்ள	முடியும்.

 � குழ்நலதத்	 திருமணம்	 அதிகமாக	 ெலடநபறுவற்கான	 காரணஙகள்	 குறித்து	

விழிபபுணரலவ	 உருவாகக	 பவண்டும்.	 நபண்களின	 பணிகளாக	 இச்சமூகம்	

வலரயறுத்திருககும்	 விஷயஙகளுககும்	 ெமது	 குடும்பஙகள்	 சிறுவயதிபைபய	

குழ்நலதகளுககு	திருமணம்	நசயய	முயல்வதற்கும்	உள்ள	நெருஙகிய	நதாடரலப	

பஙபகற்பாளரகள்	 அைசி	 ஆராய	 இயலும்.	 இ்நதபபுரிதபைாடு,	 சமுதாய	 மககளின	

மனநிலைலய	 மாற்றுவதற்கு	 ஏற்ப	 குழ்நலதத்	 திருமணப	 பிரச்சிலனககுத்	 தீரவு	

காண்பதற்கான	கருத்துகலளப	பஙபகற்பாளரகள்	தயார	நசயது	நகாள்ள	இயலும்.	



3

 � பஙபகற்பாளரகள்,	 தஙகள்	 சமூகத்தில்	 நிைவும்	 குழ்நலததத்	 திருமணப	 பிரச்சிலன	

நதாடரபாக	 காவல்	 துல்ற	 பஞசாயத்து	 உறுபபினரகள்,	 மதத்தலைவரகள்	

பபான்றவரகலள	எவவாறு	அணுகைாம்	இ்நதத்	தீய	ெலடமுல்றககு	எதிராக	எவவாறு	

குரல்	 நகாடுககைாம்	 –	 எனபது	 பபான்ற	 நசயல்பாடுகலள	 பமற்நகாள்ள,	 தகு்நத	

நசயல்	திடடம்	ஒனறிலனத்	தயாரிகக	அவரகலள	ஊககுவிகக	பவண்டும்.

 � வளரிளம்	பருவ	சிறுவர	சிறுமியருககுப	பயிற்சி	அளிபபதற்கான	லகபயடுகளின	ஒரு	

பகுதியாக	இ்நதக	லகபயடு,	உள்ளது.	மதத்தலைவரகள்,	பஞசாயத்து	உறுபபினரகள்,	

குழ்நலதத்	திருமணத்	தடுபபு	அதிகாரிகள்,	காவல்	துல்றயினர,	நபற்ப்றாரகள்	பபான்ற	

பஙகாளரகளுககு	 குழ்நலதத்	 திருமணத்லத	 கடடுபபடுத்துவதற்கான	 ஒரு	

பகுதியாகவும்	இபபயிற்சிகலகபயடு	உள்ளது.	

முன்்னணிக் களப் பணியாளரகளுக்கா்ன பயிற்சிக் றகரயடு தயாரிக்கும் ரபாது, 
என்ச்னன்்ன காேணிகள் கருத்தில் சகாள்ளப்பட்ட்ன? 

	 முனனணிக	 களப	 பணியாளரகளின	 பிரச்சிலனகள்	 மற்றும்	 அதலனக	 லகயாள	

அவரகளுககுத்	 பதலவயான	 தி்றனகலள	 பமம்படுத்துவதன	 மூைம்,	 அவரகள்	 சமுதாய	

மககபளாடு	இலண்நது,	குழ்நலதத்	திருமணப	பிரச்சிலனககு	தீரவு	காண்பதில்	தி்றம்பட	

பணியாற்றிட	 முடியும்	 எனறு	 யுனிசெஃப், பிரேக் த்ரு	 அலமபபுகளின	 சாரபில்	 ஆயவு	

பமற்நகாள்ளபபடடது.	இ்நத	ஆயவு	அறிகலகயின	கருத்துகள்	மீது	யுனி செஃப், பிரேக் த்ரு 

அலமபபுகளின	வல்லுெரகளிடமும்	விவாதிககபபடடது.	

	 இ்நதக	 லகபயடு	 தயாரிககும்	 பபாது,	 கீழககாணும்	 முககியமான	 பிரச்சிலனகள்	

குறித்தும்	 அதலனக	 லகயாள,	 முனனணிக	 களப	 பணியாளாரகளுககுத்	 பதலவபபடும்	

தி்றன	 பமம்பாடு	 குறித்தும்	 கருத்தில்	 நகாள்ளபபடடன.	 அபத	 பபால்	 கடடாயத்	

திருமணத்திற்கு	தள்ளபபட	இளவயது	ஆண்	நபண்	ஆகிய	இருபாைரும்	ச்நதிககககூடிய	

பிரச்சலனகளும்	கணககில்	எடுத்துக	நகாள்ளபபடடன:	

வளரிளம் சபணகள்: -

 � 13	 -	 18	 வயதிற்குடபடட	 வளரிளம்	 நபண்கள்,	 இளம்வயதிபைபய	 திருமணம்,		

அலதத்நதாடர்நது,	 	 குடும்ப	 வனமுல்ற	 மற்றும்	 பாலியல்	 வனமுல்றலயககு	

அதிகமாக	ஆளாகும்	அபாயத்தில்	உள்ளனர.	

 � அவரகள்,	 நபரும்பாலும்	 கிராமபபு்றம்	 அல்ைது	 சிறுெகரஙகலளச்	 பசர்நதவரகள்	

என்றாலும்	அ்நத	வலரயல்றககுள்	இது	நினறு	விடுவதில்லை.	.

 � குல்றவான	 கல்வி	 வசதிகள்	 மற்றும்	 வாழகலக	 ெடத்துவதற்கான	 வாயபபுகள்	

குல்றவான	பகுதிகளில்	அவரகள்	வசிககி்றாரகள்.
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 � கல்வி	 மற்றும்	 வாழவாதாரம்,	 தனககான	 வாழகலகத்	 துலணலய	 பதரவு	 நசயதல்,		

குழ்நலதபபபறு,	 குடும்ப	 வரவு	 நசைவு	 கணககுகலளக	 லகயாளுதல்	 பபான்ற	

விஷயஙகளில்	வலரயல்றககு	உடபடபட	முடிநவடுககும்	தி்றன	உள்ளவரகளாகவும்	

அதிகார	மற்்றவரகளாகவும்	இருககி்றாரகள்.					

 � காைம்	காைமாக	நதாடர்நது	ெலடமுல்றயில்	இரு்நது	வரும்	பழககவழககஙகளான,	

குழ்நலதத்	 திருமணம்,	 வரதடசிலண	 மற்றும்	 பாலின	 பாரபடசம்	 ஆகியவற்றிற்கு	

ஆளாகி்றாரகள்.	

 � மகள்	 /	 மணமகள்	 /	 மலனவி	 /	 தாய	 –	 ஆகிய	 நிலைகளில்,	 பழலமயான	 சமுதாய	

எதிரபாரபபுகளுககுப	நபண்கள்	இணஙக	பவண்டிய	நிலைபய	இனனும்	உள்ளது.

 � அவரகளிடம்,	 சுயமதிபபு,	 சுயமரியாலத,	 	 தனனம்பிகலக	 ஆகியலவ	

மிகககுல்றவாகபவ	உள்ளது.			

 � சம	 மனிதரகளுடன	 கை்நது,	 பபச்சு	 வாரத்லத	 ெடத்தும்	 தி்றன	 மிகககுல்றவாகபவ	

உள்ளது.

வளரிளம் ஆணகள் :

 � 14	 -	 20	வயதுப	லபயனகளும்,	இளம்	நபண்	குழ்நலதகலளப	பபாைபவ	இளவயது	

திருமணத்துககு	ஆளாகும்	அபாயத்துககு	உள்ளாகி்றாரகள்.	

 � அவரகள்	 வளரககபபடும்	 சூழநிலையில்	 குடும்ப	 வனமுல்ற,	 பாலியல்									

துஷ்பிரபயாகம்	பபான்றலவ	அஙகு	சாதாரணமாக	உள்ளன.	இதனால்	இது	பபான்ற	

பிரச்சிலனகலளச்	சகித்துக	நகாள்ளும்	மனபபபாககு	உருவாகி்றது.	

 � அவரகள்,	நபரும்பாலும்	கிராமபபு்றம்	அல்ைது	சிறுெகரஙகலளச்	பசர்நதவரகளாகபவ	

இரு்நதாலும்,	அலதயும்	தாண்டி	உள்ளனர.	

 � அவரகள்,	 அதிலும்	 குறிபபாக	 நபண்கள்,	 	 கல்வி	 வசதிகள்	 மற்றும்	 வாழவாதார	

வாயபபுகள்	குல்றவான	பகுதிகளில்	வசிககி்றாரகள்.

 � அவரகளின,	 சமூகப	 பாலினம்	மற்றும்	உடற்கூறு	பாலினம்	குறித்து	 பாரபடசமான	

பாரலவ	இருபபதால்,	நபண்கள்	மற்றும்	நபண்	குழ்நலதகள்	மீது	மல்றமுகமாகபவா,	

நவளிபபலடயாகபவா	பாலினப	பாகுபாடு	காடடபபடுகி்றது.

 � பழலமயான	பழகக	வழககஙகளான	குழ்நலதத்	திருமணம்,	வரதடசிலண	மற்றும்	

கருவிபைபய	 குழ்நலதயின	 பாலினத்லதத்	 பதரவு	 நசயதல்	 பபான்றலவகளுககு	

அவரகள்	ஆளாகி்றாரகள்.	



5

 � மகன	 /	மணமகன	 /	 கணவன	 /	 த்நலத	 –	ஆகிய	நிலைகளில்,	பழலமயான	 சமுதாய	

எதிரபாரபபுகளுகபகற்ப	அவரகள்	இணஙகபவண்டிய	நிலை	உள்ளது.

 � இத்திடடத்தில்	பஙகாளரகளாக		உள்ள	முனனணி	களபபணியாளரகளுககு,		குழ்நலதத்	

திருமணம்	மற்றும்	அதன	தாககம்	பற்றிய	விழிபபுணரவு	இரு்நதாலும்	கூட,	சிககைான	

இவவிஷயத்லதப	 பற்றி	 சமுதாய	 மககளிலடபய	 பபச,	 அவரகளுககு	 கல்வி	உதவி	

சாதனஙகளும்,	 பபசு	 கருத்துககளும்	 	 பதலவபபடுகின்றன.	 பமலும்,	 அவரகளுககு	

ஆணாதிககம்,	குழ்நலதத்	திருமணம்,	குடும்ப	வனமுல்ற	மற்றும்	உரிலம	மீ்றல்கள்	

ஆகிய	 அலனத்தும்	 ஒனறுகநகானறு	 நதாடரபுலடயதாக	 இருககும்	 நிலை	 குறித்த	

முழுலமயான	புரிதலும்	பதலவபபடுகி்றது.

 � நபண்கள்,		இலளஞரகள்,	வளரிளம்	பருவப	நபண்கள்	மற்றும்	ஆண்கள்,	ஆசிரியரகள்,	

சமுதாய	 மற்றும்	 சமயத்	 தலைவரகள்,	 பதர்நநதடுககபபடட	 பிரதிநிதிகள்,	 பசலவ	

வழஙகுபவரகள்,	உரிய	அரசு	அலுவைரகள்	மற்றும்	சமுதாய	பசலவ	அலமபபுகளின	

பிரதிநிதிகள்	பபான்ற	பை	தரபபடட	பஙகாளர	குழுககளுடன	இலண்நது	பணிபுரிய	

பவண்டிய	 நிலையில்	 முனனணிக	 களபபணியாளரகள்	 உள்ளனர.	 குழ்நலதத்	

திருமணம்,	 ஒரு	 சிககைான	 பிரச்சிலன	 எனபபதாடு,	 பல்பவறு	 காரணிகபளாடும்	

சார்நது	 இருபபதால்	 பைதரபபடட	 பஙகாளரகளின	 பிரதிநிதித்துவம்	 மிக									

முககியமாகக	கருதபபடுகி்றது.

முன்்னணிக் களப் பணியாளரகளுக்கா்ன பயிற்சிக் றகரயடு தயாரிக்கும் ரபாது, 
அவரகளின் திைன் ரேம்பாடடிற்கு மிக முக்கியோகத் ரதறவப்படும் திைன்கள் 
என்று எறவசயல்லாம் அற்டயாளம் காணப்பட்ட்ன?

	 ஆராயச்சி	 முடிவுகள்	 மற்றும்	 திடடஙகலளச்	 நசயல்படுத்தும்	 பபாது	

கிலடககபநபற்்ற	 அனுபவஙகளின	 அடிபபலடயில்,	 குழ்நலதத்	 திருமணப	 பிரச்சிலன	

குறித்து	 பணி	 நசயயும்	 பெரத்தில்	 முனனணிக	 களபபணியாளரகளுககுத்	 பதலவயான	

கீழக்காணும் திைன் ரேம்பாடுகள் கண்டறியப்படடுள்ள்ன:

1.	 பாலினம்	மற்றும்	பாலினப	பாகுபாடுகள்	பற்றி	புரி்நது	நகாள்ளுதல்.

2.	 குழ்நலதத்	திருமணம்	மூைம்	மீ்றபபடும்	மனித	உரிலமகள்.

3.	 நபண்	குழ்நலதககு	மதிபபளித்தல்.

4.	 குழ்நலதத்	 திருமண	 முல்றலய	 முடிவுககுக	 நகாண்டு	 வருவதற்காக	 பல்பவறு	

பஙகாளரகளுடன	இலண்நது	பணிபுரிதல்.
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முன்்னணிக் களப் பணியாளரகளின் பயிற்சிக்கா்ன கால அளவு ேற்றும் பயிற்சி 
வழங்கும் முறை எப்படி உள்ளது?

 முனனணிக	 களப	 பணியாளரகளுககான	 பயிற்சிக	 லகபயடு,	 நமாத்தம்	 12	

அமரவுகலளக	 நகாண்டு	 12	 மணிபெர	 காை	 அளவில்	 வழஙகபபடும்	 வலகயில்	

தயாரிககபபடடுள்ளது.	 	 வழககமான	 வகுபபல்ற	 பயிற்சியாக	 இல்ைாமல்,	 முல்ற	 சாரா	

பயிற்சியாக	இது	வடிவலமககபபடடுள்ளது.	எளிலமயான	வழிகபளாடு	கூடிய	பஙபகற்பு	

முல்றயில்	20	முதல்	25	பஙபகற்பாளாரகலள	சிறுகுழுககளாக	அலமத்து	பயிற்றுெர	பயிற்சி	

அளிபபார.	 பஙபகற்பு	 முல்ற	 பயிற்சிகபகற்ப	 பயிற்சித்	 திடடமும்	

வடிவலமககபபடடுள்ளது.	இதற்நகன,	உண்லம	நிகழவுகள்,	குழு	விவாதம்	மற்றும்	குழு	

அறிகலககளின	பகிரவு,	குழு	உறுபபினரகளின	சி்நதலனத்	தூண்டல்,	பஙபகற்று	ெடித்தல்	

ஆகிய	 பயிற்சி	 முல்றகள்	 பயனபடுத்தபபடும்.	 ஒலி,	 ஒளிசாதனப	 பயனபாடு	

பஙபகற்பாளரகளின	ஆரவத்லத	அதிகரித்து,	முழு	ஈடுபாடடுடன	பயிற்சிலயக	கவனிகக	

சி்ற்நத	தூண்டு	பகாைாக	இருககும்.	ஒரு	சிை	சமயஙகளில்,	மினசாதனஙகலளப	பயனபடுத்த	

இயைாத	 நிலை	 ஏற்படுமாயின,	 மாற்று	 ஏற்பாடாக	 படடியலிடபபடட	 சிை	

விலளயாடடுககள்,	நசயல்பாடுகள்	ெடத்தபபட	பவண்டும்	.

	 உள்ளூர	 பஙபகற்பாளாரகளான,	 தனனாரவத்	 நதாண்டு	 நிறுவனஙகலளச்	 பசர்நத	

பயிற்றுெரகள்,	தஙகள்	பகுதியின,	சமூக,	அரசியல்,	மற்றும்	நபாருளாதார	நிலை	அவற்றின	

களபபிரச்சிலனகள்	ஆகியலவ	குறித்து	ெனகு	அறி்நதிருபபபதாடு	அதில்	தலையிடடு	இதர	

பிரச்சிலனகளான,	 குழ்நலதத்	 திருமணம்	 மற்றும்	 பாலின	 ரீதியான	 வனமுல்றகளுககுத்	

தீரவு	காணககூடிய	இலடயீடடு	ெடவடிகலககளில்	இயல்பாகபவ	ஈடுபடுவர.

முன்்னணிக் களப் பணியாளரகளுக்கா்ன பயிற்சி அேரவுகள் எப்படி ந்டத்தப்ப்ட 
ரவணடும்?

	 கீழககாணும்	எளிலமயான	படி	நிலைகளின	படி,	பயிற்சிக	லகபயடடின	அமரவுகள்	

ெடத்தபபட	பவண்டும்.

 � பயிற்சித்	 திடடத்தின	 படி,	 ெடத்தபபட	 பவண்டிய	 அமரவிலனத்	 தீரமானிகக	

பவண்டும்.	ஒரு	சிை	அமரவுகள்,	முனனணி	பவலைநசயயும்	களபபணியாளரகளுககும்	

ஆசிரியரகளுககும்	 மிக	 அருலமயாக	 ெடத்திட	 முடியும்	 (ஏநனனில்,	 குழ்நலதத்	

திருமணம்	 காரணமாக,	 பள்ளியிலிரு்நது	 படிபலப	 இலடயிபைபய	 விடடுவிடும்	

மாணவியரின	 விவரத்லத	 முதலில்	 தருபவரகள்	 அவரகள்தான).	 எனினும்,	 இதர	

பஙகாளரகளுககாக	 எளிய	 மாற்்றஙகளுடன	 இ்நத	 அமரவுகலளச்	 சி்றபபாக	 ெடத்த	

முடியும்.
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 � பயிற்சித்	திடடத்தின	பொககஙகலளக	 கவனமாக	முனகூடடிபய	படித்துபபாரத்துக	

நகாள்ளபவண்டும்.	பயிற்சிலய	ெடத்துவதற்குத்	பதலவயான	கல்வி	உபகரணஙகலள	

முனனதாகபவ	தயாராக	லவத்துக	நகாள்ள	பவண்டும்.	 பயிற்றுெரின	பயிற்சித்தாள்	

மற்றும்	கருத்துத்தாள்	(இலணபபில்	நகாடுககபபடடுள்ளபடி)	அகியவற்ல்ற	பிரதிகள்	

எடுத்து	 லவத்துக	 நகாள்வது,	 பயிற்றுெருககான	 குறிபபுகலள	 புரி்நது	 நகாள்ளுதல்	

அல்ைது	அது	குறித்த	உள்ளூர	தகவல்கலளயும்	பசகரித்து	அவவபபபாது	அவற்ல்ற	

புதுபபித்துக	நகாள்ள	பவண்டும்.	இது	தவிர,	பயிற்சியின	குழு	நசயல்பாடுகளுககுத்	

பதலவபபடும்	நபாருடகலளயும்	பசகரித்துத்	தயாராக	லவத்துக	நகாள்ள	பவண்டும்.	

 � அடுத்ததாக,	 	 பயிற்சியின	 பொககம்,	 பயிற்சி	 ெடத்தபபட	 பவண்டிய	 முல்ற	 /	

படிநிலைகள்,	 முககிய	 விவாதப	 நபாருள்,	 பயிற்றுெருககான	 குறிபபுகள்,	 இலவ	

அலனத்லதயும்	படித்து	ெனகு	புரி்நது	நகாண்டு	தனலன	தயாரபடுத்திக	நகாள்வது	

மிக	மிக	அவசியம்.	இபபயிற்சிகலகபயடு	ஒரு	வழிககாடடுதல்	மடடுபம.	எனபலத	

நிலனவில்	 நகாள்ளபவண்டும்,	 பயிற்சிககான	 காை	 அளவு,	 பஙபகற்பாளரகளின	

புரி்நது	 நகாள்ளும்	 நிலை	 மற்றும்	 பயிற்சியின	 பாடத்தலைபபு	 ஆகியவற்ல்றப	

நபாறுத்து	ஒரு	சிை	மாற்்றஙகலளயும்	நசயது	நகாள்ளைாம்.	

 � பயிற்சி	முல்ற,	படி	நிலைகள்,	விவாதக	குறிபபுகள்	பபான்றவற்ல்ற	பயிற்றுெர	ஒரு	

சிறு	குறிபபபடடில்	முனனதாகபவ	எழுதி	தயார	நிலையில்	லவத்துக	நகாள்ளுதல்	

மிக	அவசியம்	எனறு	மீண்டும்	வலியுறுத்தபபடுகி்றது.

 � பயிற்சி	 நபறும்	 பஙபகற்பாளரகளுககான	 பிரதிகள்,	 குழு	 நசயல்பாடடிற்குத்	

பதலவபபடும்	 நபாருள்கள்,	 பயிற்சிககான	 சிறு	 குறிபபுக	 லகபயடு	 ஆகிய	

அலனத்லதயும்,	ஆசிரியரகள்,	 தனனாரவத்	நதாண்டு	நிறுவன	பிரதிநிதிகள்	மற்றும்	

முனனணிக	 களபபணியாளரகளுககு	 ெடத்தபபடும்	 பயிற்சிகளுககு,	 	 பயிற்றுெர	

எடுத்துச்	நசல்ை	பவண்டும்.	

குழநறதத் திருேணம் குறித்து சொல்லப்படும் பலவிதோ்ன சொற்சைா்டரகள் 
என்ச்னன்்ன?

	 சாதாரணமாக	 மூனறு	 விதமான	 நசாற்ந்றாடரகள்	 குழ்நலதத்	 திருமணத்லதக	

குறிககும்	வலகயில்	நசால்ைபபடுகின்றன.		-		கடடாயத்	திருமணம்,	இளவயதுத்	திருமணம்	

மற்றும்	குழ்நலதத்	திருமணம்.

	 குழ்நலத	உரிலமகள்	குறித்த	சாசனத்தின	படி	(Convention	on	the	Rights	of	the	Child),		“18	

வயதிற்குடபடட	 எ்நத	 ஒரு	 ெபரும்	 சடடபூரவமாகக	 குழ்நலதகளாக”கருதபபடுவர.	

இ்நதியாலவப	 நபாறுத்தவலர,	 18	 வயதிற்கு	 முனனதாக	 ெலடநபறும்	 திருமணஙகள்	

அலனத்துபம	குழ்நலதத்	திருமணம்	(Child	Marriage)		எனப்ற	கருதபபடுகி்றது.	
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 கட்டாயத் திருேணம் (Forced	Marriage):	ஐககிய	ொடுகளின	மனித	உரிலமகள்	குறித்த	

16	 (2)	 வதுபிரிவுடன	 நதாடரபுலடயது.	 அதாவது,	 “திருமணம்	 எனபது	 மணம்	 புரியும்	

இருவரின	 சுத்நதிரமானமன	 நமாத்த	 சம்மதத்தின	 அடிபபலடயில்தான	

நிகழபவண்டும்”எனறு	அ்நதப	பிரிவில்	கூ்றபபடடுள்ளது.	எனபவ	கடடாயத்	திருமணம்	

எனபது,	யாபரனும்	ஒருவர	அல்ைது	இருவரின	மனநமாத்த	சம்மதம்	இல்ைாமல்	திருமணம்	

நிகழவது.	

 இளவயதுத் திருேணம் (Early	 Marriage):	 எனபது-	 திருமண	 வயது	 குறித்து	

மடடுமல்ைாது,	 தான	 தயாராக	 இல்லை	 என்ற	 நிலையிலும்	 பி்ற	 காரணஙகளுககாக	

ஒருவருககு	ெடத்தபபடும்	திருமணமாகும்.	ஒரு	ெபரின	உடல்	ரீதியான,	உணரவு	ரீதியான,	

பாலின	 ரீதியான	மற்றும்	உள்ளம்	மற்றும்	 சமூக	 ரீதியான	வளரச்சி,	 கல்வி	 பபான்றலவ	

குறித்துக	 கருத்தில்	 நகாள்ளாமலும்	 தனிபபடட	 விருபபஙகலளக	 பகடடறியாமலும்	

நசயயபபடுவலத	உள்ளடககியது	இது.

	 ``குழ்நலதத்	திருமணம்,	இளவயதுத்	திருமணம்,	கடடாயத்	திருமணம்	ஆகியவற்ல்ற	

முடிவுககுக	நகாண்டு	வரும்	வலகயில்	2013	ஆம்	ஆண்டு	நசபடம்பர	25ஆம்	பததி	ஐககிய	

ொடுகளின	மனித	உரிலமக	கவுனசில்	முககியத்	தீரமானத்லத	நில்றபவற்றியது,		அதனபடி,	

இ்நத	மூனறு	பிரச்சிலனகலளயும்	மனித	உரிலமமீ்றல்	மடடுமல்ைாது	வனமுல்றககான	

பிரச்சாரமாகவும்	 அலடயாளபபடுத்தியுள்ளது.	 அதுபபாைபவ,	 குழ்நலதத்	 திருமணம்,	

இளவயதுத்	 திருமணம்,	 கடடாயத்	 திருமணம்	 ஆகிய	 மூனல்றயும்,	 தடுத்து	 நிறுத்திட	

பமற்நகாள்ளபபடும்	ெடவடிகலககளும்	ஒத்த	தனலமயுள்ளலத	ொம்	புரி்நது	நகாள்ளைாம்.

	 இத்திடடத்தினகீழ	 கவனம்	 நசலுத்தபபடட	 பவண்டிய	 குழுவினராக	 வளரிளம்	

பருவத்தினர	 	 (14	 முதல்	 18	 வயதுவலர)	 உள்ளதால்,	 குழ்நலதத்	 திருமணம்	 என்ற	

நசாற்ந்றாடபர	 அலனத்து	 பதிவுகளிலும்	 லகபயடுகளிலும்	 (Tool	 Kit)	 ஆகியவற்றிலும்	

நதாடர்நது	பயனபடுத்தபபடுகி்றது.



9

mk®î - 1

m¿Kf«, 

m¿Kf Éisah£L,

mo¥gil Éâ KiwfŸ



10

கற்ைலின் ரநாக்கம்:

 இ்நத	அமரவின	இறுதியில்,	பஙபகற்பாளரகள்,	இயல்பாகவும்	ஒருவலரநயாருவர	

ெனகு	அறி்நதவரகளாகவும்,	இபபயிற்சிககுத்	பதலவயான	அடிபபலட	விதி	முல்றகலள	

உருவாககக	கூடியவரகளாகவும்	இருபபாரகள்.

ரநேம் : 20	நிமிடஙகள்

ரதறவயா்ன சபாருடகள் : படவிளககக	லகபயடு	(ஃபிலிப	சாரட),	மாரககர	

பபனாககள்

செயல்படுத்தும் விதம் :

 � பயிற்றுெர,	பஙபகற்பாளரகள்	அலனவலரயும்	வரபவற்று	அமர	லவகக	பவண்டும்.

 � உஙகள்	நபயர,	 உஙகள்	குண	ெைனகளில்	உஙகளுககுப	பிடித்த	இரண்டிலனக	கூ்ற	

பவண்டும்.	 இபபயிற்சியின	 வாயிைாக	 எனன	 	 கருத்துககலள	 எதிரபாரககிறீரகள்	

எனறு	 பயிற்றுெர,	 பஙபகற்பாளரகளின	 “பயிற்சியின	 எதிரபாரபபுகலள”	 பகடக	

பவண்டும்.

 � பஙபகற்பாளரகள்	ஒவநவாருவரும்	இ்நதப	பயிற்சியில்	எனன	எதிரபாரககி்றாரகள்	

எனறு	கூறுவாரகள்.

 � பயிற்றுெர,எதிரபாரபபுகபளாடு,	பயிற்சியின	பொககத்லதயும்	கூறி	பின	பயிற்சிககான	

அடிபபலட	விதிமுல்றகலள	வகுத்துக	நகாள்ளைாம்	எனறு	கூறி	பஙபகற்பாளரகள்	

கூறும்	கருத்துககலள	கரும்பைலகயில்	எழுத	பவண்டும்.

 � பினனர,	 கருத்துத்	 தாளில்	 கூறியுள்ள	 	 “பரி்நதுலரககபபடும்	 அடிபபலட	 விதிகள்”	

வரும்	வலகயில்	பஙபகற்பாளரகளுடன	வகுகக	பவண்டும்.

m¿Kf«, m¿Kf Éisah£L,

mo¥gil Éâ KiwfŸ
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கருத்துத் தாள் 

பரிநதுறேக்கப்படும்அடிப்பற்டவிதிகள் :

ேரியாறத:

	 பபசுபவரகளின	 பபச்சில்	 முழுகவனம்	 நசலுத்த	 பவண்டும்.	 லகபபசியின	

பயனபாடடிலனத்	 தவிரத்தல்	 மற்றும்	 அககம்	 பககத்தினபராடு	 பபச்சுக	 நகாடுககாமல்	

இருத்தல்.

ேகசியத்தன்றே:

	 குழுவில்	பகிர்நது	நகாள்ளபபடும்	விஷயஙகள்	இ்நதக	குழுவுககுள்பளபய	இருகக	

பவண்டும்.

சவளிப்பற்டத்தன்றே :

	 குழுவில்	 நவளிபபலடயாகவும்	 பெரலமயாகவும்	 இருககும்	 அபத	 பெரத்தில்,	

பி்றலரப	 பற்றிய	 நசா்நத	 விஷயஙகலள	 நவளியிடுதல்	 அது	 குறித்து	 விவாதித்தல்	

(குடும்பத்தினர,	 அண்லட	 வீடடார	 மற்றும்	 ெண்பரகள்)	 மற்றும்	 அவரகளின	 குடும்ப	

பிரச்சிலனகலளப	பற்றி	பபசுதல்	ஆகியவற்ல்றத்	தவிரகக	பவண்டும்.	சூழநிலைகலளப	

பற்றி	விவாதிககும்	 பபாது,	 நபாதுவாகப	 பபசபபட	 பவண்டுபம	 	 தவிர,	 	 	 தனிபபடட	

ெபரின	 நபயலரபயா	 அல்ைது	 மற்்ற	 அலடயாளஙகலளபயா	 குறிபபிடககூடாது.	

எடுத்துககாடடாக,	“என	ெண்பரகள்...”	எனறு	ஆரம்பித்துப	பபசுதல்	கூடாது.

முன் தீரோ்னம் இல்லாத அணுகுமுறை (Non Judgemental approach) :

	 குழுவில்	ஒரு	ெபர	கூறும்	கருத்துககள்	ஏற்புலடயதாக	இல்லை	என்றால்	அவலரப	

பற்றிய	 முன	 தீரமானத்துடன,	 அவலர	 மடடம்	 தடடிப	 பபசாமல்	 கருத்துககள்	 பற்றி	

மடடுபம	பபச	பவண்டும்	.

பன்முகத் தன்றே உணரவு :

	 குழுவில்	இருககும்	 ஒவநவாரு	 ெபருககும்	 ஒரு	 தனித்தனலம	 மற்றும்	 கைாச்சார	

பினனணி	இருபபலத	அலனவரும்	நிலனவில்		நகாள்ள	பவண்டும்.	எனபவ,	நபாறுபபற்்ற	

முல்றயிபைா	உணரலவக	காயபபடுத்தும்	விதத்திபைா	பபசுவலதத்	தவிரகக	பவண்டும்.

தவிரக்கும் உரிறே (Right to Pass) :

	 அமரவில்	 கருத்லதபபகிர்நது	 நகாள்ள	விரும்பாவிடடால்,	 அலதச்	 நசால்ைாமல்	

தவிரத்து	விடைாம்.	
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தன் சபயறே சவளிப்படுத்திக் சகாள்ளாறே (Anonymity):

	 தனலன	யார	எனறு	நவளிபபடுத்திக	நகாள்ளாமல்	தனது	பகள்விகலள	(பரி்நதுலர	

அல்ைது	விமரசனப	நபடடியில்	பபாடைாம்.)	பகடகைாம்.	அலனத்துக	பகள்விகளுககும்	

ஒருஙகிலணபபாளர	விளககமளிபபார.	

ஏற்றுக் சகாள்ளுதல் (Acceptance):

	 ஒரு	உணரச்சிப	பூரவமான	விஷயம்	குறித்பதா,	நசா்நத	விஷயஙகலளப	பற்றிபயா	

பபச்சு	 வரும்	 பபாது	 வயதில்	 நபரியவர	 சிறியவர	 எனறு	 இல்ைாமல்	 ஒருவருககு	 அது	

அநசௌகரியமாக	இருககைாம்.	அலத	ொம்	ஏற்றுக	நகாள்ள	பவண்டும்.

நல்ல சபாழுதாக்குதல் (Have a Good Time) :

	 அலனவரும்	ஒருவருகநகாருவர	குழுவாக	இலண்நது	மகிழச்சியுடன	நசயல்பட	

இபபயிற்சி	ஒரு	ெல்ை	வாயபபாக	இருககும்.



13

mk®î - 2

kÅj cÇikfis¥ g‰¿ 

òÇªJ bfhŸSjš



14

கற்ைலின் ரநாக்கம்:

 இ்நத	 அமரவின	 இறுதியில்,	 பஙபகற்பாளரகள்,	 அடிபபலட	 மனித	 உரிலமகள்	

குறித்தும்	நகாள்லககள்	குறித்தும்	குழ்நலதத்	திருமணத்திற்கும்	மனித	உரிலமகளுககும்	

இலடபய	உள்ள	நதாடரபு	பற்றியும்	அறி்நது	நகாள்வாரகள்.

ரநேம் : 90	நிமிடஙகள்

ரதறவயா்ன சபாருடகள் : நவள்லளபபைலக,	மாரககர	பபனாககள்,

செயல்படுத்தும் விதம் :

 � பஙபகற்பாளரகலள	ொனகு	குழுககளாக	பிரிகக	பவண்டும்.ஒவநவாரு	குழுவுககும்	

சாரட	தாலளயும்,	மாரககர	பபனாககலளயும்	நகாடுககபவண்டும்.

 � ொம்	ெமது	வாழகலகலய,	குறிபபாக	வளரிளம்	பருவப	நபண்	/	ஆணாக,	கண்ணியமாக	

வாழ்நதிட,	ெமககுத்	பதலவயான	மனித	உரிலமகள்	எனநனனன	எனறு	ஒவநவாரு	

குழுவிலும்	கை்நதுலரயாடி	படடியல்	இடச்	நசால்ைபவண்டும்.

 � அவவாறு	மனித	உரிலமகலளப	படடியல்	இடும்	பபாது,	அவற்றிற்கு	எதிபர	அ்நத	

உரிலமகலள	அலட்நதிட	பதலவபபடும்	வாயபபுகள்	 /	வசதிகள்	ஆகியவற்ல்றயும்	

பசரத்பத	படடியல்	இடச்	நசால்ை	பவண்டும்.

 � படடியலிடபபடட	 மனித	 உரிலமகலள	 அலடவலத	 உறுதிபபடுத்திட	 யார	

நபாறுபபானவர	எனறும்	அவலர	எவவாறு	அணுகமுடியும்	எனபலதயும்	குறிபபிடச்	

நசால்ை	பவண்டும்.

 � இறுதியில்	 ஒவநவாரு	 குழுவாக	 நபாது	 அமரவில்	 பகிரச்	 நசால்ை	 பவண்டும்.	

பயிற்றுெர,	 பயிற்றுெர	 குறிபபில்	 நகாடுககபபடடுள்ள	 பகள்விகலளக	 பகடடு	

கை்நதுலரயாட	பவண்டும்.

 � பயிற்றுெர	 கருத்துத்	 தாளில்	 கூறியுள்ள	 நசயதிகலளயும்	 இலணபபு																																																																																							

1-ல்	நகாடுககபபடட	 நசயதிகலளயும்	 பஙபகற்பாளரகளுககு	 கூறி	 விளககியபின	

இ்நத	அமரலவ	முடிகக	பவண்டும்.

kÅj cÇikfis¥ g‰¿ 
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பயிற்றுநர குறிப்பு

 � அலனத்துக	 குழுககளின	 பதில்களில்	 எது	 நபாதுவாக	 உள்ளது?	 அலனத்து	

குழுககளிலும்	நபாதுவாக	காணபபடும்	உரிலம	எது?	இ்நத	நபாதுத்	தனலம	ெமது	

சமூகத்லதப	பற்றி	ெமககு	ஏதும்	நதரிவிககி்றதா?

 � இ்நத	 மனித	 உரிலமகள்	 எவவாறு	 ஒனறுகநகானறு	 நதாடரபு	 உலடயதாக	

இருககின்றன?

 � இ்நத	 மனித	 உரிலமகளில்	 எலவநயல்ைாம்,	 குறிபபாக	 நபண்களுககும்	 நபண்	

குழ்நலதகளுககும்	 முககியமானலவயாக	 உள்ளன?	 ெமது	 சமுதாயத்தில்	 உள்ள	

நபண்களும்	நபண்	குழ்நலதகளும்	இவற்ல்ற	அலடய	முடி்நததா?

 � இளம்வயதில்,	ஒரு	நபண்	குழ்நலதபயா	அல்ைது	ஒரு	ஆண்	குழ்நலதபயா,		திருமணம்	

நசயது	 நகாள்ள	 கடடாயபபடுத்தபபடும்	 பபாது,	 	 எ்நநத்நத	 மனித	 உரிலமகள்	

மீ்றபபடுகின்றன?

 � இத்தலகய	 மனித	 உரிலம	 மீ்றல்கள்	 ெலடநபறும்	 பபாது,	 அதற்கு	 யாநரல்ைாம்	

நபாறுபபானவரகள்	ஆகி்றாரகள்?

 � இளம்வயதில்,	 ஒரு	 நபண்	 குழ்நலதககு	 திருமணம்	 நசயது	 லவபபலத,	 தடுத்து	

நிறுத்தி	அவரகலள	பாதுகாககும்	நபாறுபபு	யாருகநகல்ைாம்	உள்ளது?
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கருத்துத் தாள்

 உைக	அளவிைானலவ,	பிரிகக	முடியாதலவ,	ஒனறுகநகானறு	நதாடரபுலடயலவ	

இலவபய	மனித	உரிலமகளின	மிக	முககியமான	மூனறு	அடிபபலடக	பகாடடுபாடுகளாக	

உள்ளன.

	 அலனத்து	மனித	உரிலமகளும்	உைக	அளவில்	அலனத்து	மககளுககும்	உரியலவ	

ஆகும்.	இலவ,	ஜாதி,	இனம்,	வகுபபு,	பாலினம்,	உடல்	ஊனம்,	பாலியல்	பொககு	பபான்ற	

பாகுபாடு	 இனறி	 அலனத்து	 மனிதரகளுககும்	 நபாதுவானதாகும்.	 இபபடிபபடட	

உைகளாவிய	 மனித	 உரிலமகலள	 ெம்	 சமுதாயத்திலும்	 நகாண்டு	 வருவதில்	 ொம்	

அலனவரும்	முலனபபாக	 நசயல்பட	 பவண்டியது	மிக	அவசியம்.	இதன	மூைம்	 தான,	

அரசாஙகம்	சமுதாயம்	மற்றும்	ொமும்	பதில்	நசால்ைககூடிய	நிலையில்	இருகக	முடியும்.

	 மனித	 உரிலமகள்	 பிரிகக	 முடியாதலவ.	 அரசியல்	 பஙபகற்பு,	 பபச்சு	 சுத்நதிரம்	

மற்றும்	 	 மதரீதியான	 	 நவளிபபாடுகள்	 பபான்றலவ	 எவவளவு	 முககியமாக		

கருதபபடுகி்றபதா	அலதபபபாைபவ,	பபாதுமான	உணவு,	இருபபிடம்	மற்றும்	பவலை	

வாயபபு	 ஆகியலவயும்	 முககியம்.	 மனித	 உரிலமகளில்	 எது	 முனனுரிலமயானது	

எலவநயல்ைாம்	 அதற்கு	 அடுத்த	 நிலை	 எனறு	 பிரித்துப	 பாரகக	 முடியாது.	 பிரித்துப	

பாரககவும்	கூடாது.

	 மனித	 உரிலமகள்,	 பனமுகத்	 	 தனலமலயயும்	 ஒனறுகநகானறு	 நதாடரபு		

நிலைகளில்	இருபபலதயும்	பிரதிபலிகக	பவண்டும்.	

	 மனித	 உரிலம	 குறித்த	 அனுபவஙகளில்	 உள்ள	 ஒற்றுலமகலளயும்	

பவற்றுலமகலளயும்	புரி்நது	நகாள்ள	பவண்டும்	என்றால்,	பாலினம்,	இனம்,	பாலியல்,	

வரககம்,	புவியியல்	ரீதியான	அலமவிடம்,	மதம்	பபான்ற	அம்சஙகபளாடு	இலணத்துப	

பாரககும்	பபாது	ெமககுரிய	அலடயாளஙகள்	நதளிவுபடும்.

	 மனித	 	 உரிலமகள்	 ஒனறுக	 நகானறு	 நதாடரபு	 நிலைகளில்	 இருபபலத	 புரி்நது	

நகாள்ள,	ஒரு	ெபருககு,	அதிகாரமும்	உரிலமகளும்	கிலடககும்	அபத	பெரத்தில்	அவருககு	

மனித	உரிலம	மீ்றல்களும்	ெடககைாம்.	எடுத்துககாடடாக,	பாலினம்	சார்நத	அதிகாரமும்	

உரிலமகளும்	இரு்நத	பபாதிலும்	ஏழலமயான	தாழத்தபபடட	இனத்லதச்	பசர்நத	மனிதர,	

அவரது	 ஜாதி	 மற்றும்	 நபாருளாதார	 நிலை	 காரணமாக	 உரிலம	 மீ்றலுககு	ஆளாகி்றார.	

தனது	நபாருளாதார	நிலை	காரணமாக	ஒரு	நபண்	அதிகாரமிககவராக	இரு்நதாலும்கூட,	

பாலினம்	 காரணமாக	 அ்நதப	 நபண்	 வனமுல்றககு	 ஆளாகி்றாள்.	 மனித	 உரிலமக																		

கைாச்சாரத்லத	 உருவாககுவதற்கான	 பஙபகற்பாளராக	 உருவாவதற்கு	 ெமது	 உரிலமகள்	

குறித்தும்	அதிகாரம்	குறித்தும்	ொம்	நபாறுபபு	எடுத்துக	நகாள்ள	பவண்டும்.	

	 மனித	 உரிலமகள்	 எனகி்ற	 ஒரு	 முககியமான	 பகாடபாடு	 ெமது	 வாழகலகயில்	

நெருககமாக	இலண்நதுள்ளது.	இலவ	நவறும்	தத்துவாரத்த	கடடலமபபாக	மடடுமனறி	
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ஒவநவாரு	மனித	வாழகலகயிலும்	பயனபடத்தகக	வலகயில்	உள்ளது.	ெமது	பயிற்சியில்	

இடம்	 நபறும்	 அலனத்து	 உரிலமகளும்	 அதற்கான	 சாடசியஙகபள.	 ஆபராககியமான	

ெைவாழவிற்கான	உரிலம,		கல்வி	உரிலம,	கடடாயபபடுத்தபபடுதல்	மற்றும்	வனமுல்ற	

ஆகியவற்றிலிரு்நது	விைகிநிற்கும்	உரிலம	பபான்ற	பல்பவறு	உரிலமகலள	உள்ளடககிய	

ஒரு	அலமபபாக	மனித	உரிலமகள்	உள்ளன.

	 மனித	 உரிலமகள்,	 ஒனறுகநகானறு	 நதாடரபுலடயனவாகவும்	 ஒனல்ற	 ஒனறு	

சார்நதலவயாகவும்	 இருககின்றன.	 இ்நத	 சாரபுலடய	 தனலமயால்	 ஒரு	 மனித	 உரிலம	

மீ்றபபடும்	பபாது	பைவிதமான	மனித	உரிலம	மீ்றல்கள்	ெடககும்	சூழலும்	உருவாகைாம்.	

எடுத்துககாடடாக,		நபண்களுககும்,	சிறுமியருககும்	பாலியல்	மற்றும்	இனபநபருககெைம்	

குறித்த	தகவல்கள்	கிலடககப	நப்றாலமயால்	அவரகளுககு	குடும்பக	கடடுபபாடு	பற்றிய	

தகவல்களும்	 கிலடபபதில்லை.	 இ்நத	 நிலையில்	 அவரகளால்	 திருமணம்	 மற்றும்	

மகபபபறு	நதாடரபான	முடிவுகலள	எபபடித்	தானாகபவ	எடுககமுடியும்?	ஒரு	வளரிளம்	

நபண்ணுககு	இளம்	வயதிபைபய	திருமணம்	நசயது	லவத்தால்	அவளுககு	அ்நத	இளம்	

வயதிபைபய	 மகபபபறு	 நதாடரபான	 உடல்	 ெை	 சிககல்களும்	 வரககூடிய	 நிலை	

உண்டாகும்.

	 மனித	 	 உரிலமகளுககாகப	 நபாறுபபானவரகள்	 பைர,	 அதில்	 ொம்	 அலனவரும்	

உண்டு.	மனித	உரிலமகலளச்	நசயல்படுத்தவதில்	ொம்	அலனவரும்	பஙபகற்பாளரகள்.	

குடும்ப	 உறுபபினரகள்,	 பள்ளி	 மற்றும்	 சுகாதார	 லமயஙகள்	 உள்ளிடட	 அலமபபுகள்,	

அரசாஙகம்	பபான்றலவகள்	இ்நதப	நபாறுபபுககுரியவரகள்	படடியலில்	அடஙகும்.

	 இளவயது	மற்றும்	குழ்நலதத்	திருமணம்	எனபது	பல்பவறு	மனித	உரிலம	மீ்றல்	

நசயைாகும்.	 பமபை	 கூ்றபபடடுள்ளவாறு,	 ஒரு	 நபண்ணுககு	 இளம்வயதிபைபய	

திருமணம்	நசயது	லவககபபடடால்,	பை	விதமான	மனித	உரிலமகள்	அவளிடமிரு்நது	

பறிககபபடடு	விடுகின்றன.	 உதாரணமாக,	 அவள்	 கல்விலயத்	 நதாடர	முடியாத	 நிலை	

ஏற்படுகி்றது.	 மிக	 இளம்	 வயதிபைபய	 கரபபம்	 தரிககும்	 நிலையும்	 உடல்நிலை	

பாதிககபபடும்	 நிலைலமயும்	 ஏற்படுகி்றது.	 அதன	 காரணமாக	 கரபப	 காைத்திலும்	

பிரசவபெரத்திலும்	மரணம்	ஏற்படுவதற்கு	அதிகவாயபபுகள்	ஏற்படுகின்றன.	

	 ஆபராககியமான	 உ்றவுகள்	 குறித்து	 முழுலமயாக	 விழிபபுணரச்சி	 நப்றாமல்	

இருபபதால்,	 குடும்ப	 வனமுல்றலய	 எதிரநகாள்ள	 பவண்டிய	 நிலைலம	 ஏற்படுகி்றது.	

இறுதியாக,	 அவளுலடய	 ஒபபுதல்	 இல்ைாமல்	 திருமணம்	 ெடத்தபபடும்	 பபாது,	

கடடாயத்துககு	 ஆளாவதிலிரு்நதும்	 வனமுல்றயிலிரு்நதும்	 விடுபடககூடிய	 முடிலவ	

எடுககும்	உரிலம	மீ்றபபடுகி்றது.	
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கற்ைலின் ரநாக்கம் :

 	 	 இ்நத	 அமரவின	 இறுதியில்,	 பஙபகற்பாளரகள்,	 சமூகப	 பாலினம்	

மற்றும்	உடற்கூறு	பாலினம்	ஆகியவற்றிற்கு	இலடபய	உள்ள	பவறுபாடலடயும்,	ஆண்கள்	

நபண்களுககான	 பஙகு	 எவவாறு	 உருவாககபபடடுள்ளது	 எனபலதயும்	 அதனால்	 அது	

குறித்து	 ொம்	 பகள்வி	 எழுபபைாம்	 எனபலதயும்,	 பாலினப	 பஙகு,	 அதிகாரம்	 மற்றும்	

உரிலமகளுககு	இலடபய	உள்ள	நதாடரபு	பற்றியும்	புரி்நது	நகாள்வாரகள்.

ரநேம் : 60	நிமிடஙகள்

ரதறவயா்ன சபாருடகள் : நவள்லளப	பைலக,	மாரககர	பபனாககள்

செயல்படுத்தும் விதம் :

 � பயிற்றுெர	பயிற்சித்	தாளில்	நகாடுககபபடடுள்ள	பண்புகள்	/	குணஙகலள	சிறு	சிறு	

காகிதஙகளில்	எழுதி,	சுருடடி	ஒரு	அடலடப	நபடடியில்	பபாட	பவண்டும்.

 � பயிற்றுெர	நவள்லளபபைலகயில்	பகாடுபபாடடு	இரு	பாதியாக	பிரித்துக	நகாண்டு	

அதில்	“ஆணுககானதா,	நபண்ணுககானதா”	எனறு	எழுத	பவண்டும்.

 � பினனர,	பஙபகற்பாளரகலள	அலழத்து	அடலடப	நபடடியில்	உள்ள	துண்டுச்	சீடடு	

ஒனறிலன	எடுத்து	அதில்	எழுதியுள்ள	பண்புகள்	ஆணுககானதா,	நபண்ணுககானதா	

எனறு	 கூ்றச்	 நசால்ை	 பவண்டும்.	 பஙபகற்பாளரகளும்	 கூறுவலத	 பயிற்றுெர	

நவள்லளபைலகயில்	அதற்பகற்்ற	இடத்தில்	எழுத	பவண்டும்.

 � எல்ைாப	பஙபகற்பாளரகளும்	எல்ைாச்	சீடலடயும்	எடுத்துக	கூறிய	பின,	பயிற்றுெர,	

பயிற்றுெர	 குறிபபில்	 நகாடுககபபடடுள்ள	 பகள்விகலளக	 பகடடு	

கை்நதுலரயாடலைத்	துவகக	பவண்டும்.	

 � ஒவநவாரு	பகள்விககும்	பினனர	கருத்துத்	தாளில்	கூறியுள்ள	கருத்துககள்	அலனத்தும்	

கை்நதுலரயாடலில்	 பஙபகற்பாளரகளுககு	 விளககபபடடதா	 எனபலத	 பயிற்றுெர	

உறுதி	நசயது	நகாள்ள	பவண்டும்.
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பயிற்றுநர குறிப்பு :

 � நகாடுககபபடடுள்ள	 பண்புகள்	 /	 குணஙகள்	 ஆண்	 /	 நபண்	 இருபாைருககும்	

நபாதுவாக	 உள்ளதா?	 அல்ைது	 ஒரு	 சிை	 பண்புகள்	 முழுலமயாக	 தனிபபடட	

ஒருபாைருககு	மடடுபம	நபாருத்தமானதாக	இரு்நததா?

 � அவவாறு	ஏபதனும்	இரு்நதால்	அலவ	யாலவ?

 � உடற்கூறு	ரீதியாக	இல்ைாமல்	நபாதுவான	பண்புகளாக	இருபாைருககும்	இருககும்	

பண்புகலள	ஏன	ஆணுககானது,	நபண்ணுககானது	எனறு	கூறிபனாம்.	எது	ெம்லம	

அவவாறு	கூ்றலவத்தது?	(உதாரணம்	:	வீரம்,	தாயலம,	ொணம்,	நவடகம்)

 � ஆண்கள்	 என்றால்	 இவவாறு	 இருகக	 பவண்டும்,	 நபண்கள்	 இவவாறு	 இருகக	

பவண்டும்	என்ற	சி்நதலனப	பபாகலக	சமுதாயம்,	குடும்பம்,	ஊடகம்,	பள்ளி,	மதம்	

ஆகியலவ	ெமககுள்	எபபடி	உருவாகக	முடி்நதது?

பயிற்சித்தாள் : 

g©òfŸ / Fz§fŸ

åu«

mGif

jhŒik

m¢r«, nfhg«

eif¢Rit

f®t«

ehz« / bt£f«

ãothj«

tÈik

vÇ¢rš

r»¥ò¤ j‹ik

cz®¢átr¥gLjš

nrhf«

ntf«

ijÇa«

m‹ò

rªnjf¥gLjš

jhŒ¥ghš C£Ljš

bghWik

r»¥ò¤j‹ik

âahf«

f®¥gkhjš

gS ö¡Fjš
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கருத்துத் தாள்

	 ஒவநவாரு	 கைாச்சாரமும்	 ஆண்குழ்நலதலயயும்,	 நபண்	 குழ்நலதலயயும்	

நவவபவ்றாக	மதிபபிடுகி்றது.	நவவபவறு	நபாறுபபுகலள,	குணஙகலள	நிரணயிககி்றது.	

ஆண்,	நபண்	மீதான	இ்நத	சமூக	வலரயல்றகள்	காைத்திற்குக	காைம்,	இடத்திற்கு	இடம்,	

கைாச்சாரத்திற்கு	கைாச்சாரமும்	மாறுபடுகி்றது.	அ்நதச்	சமூகத்தில்	உள்ள	அதிகாரம்	வாய்நத	

குழுவால்	இது	உருவாககபபடுகி்றது.	‘SEX’	பற்றியும்,	‘GENDER’	பற்றியும்	தனித்	தனியாகப	

பிரித்துப	பாரககத்	நதரிய	பவண்டும்.	எது	இயற்லகயாக	வ்நதது	/	எது	சமூகம்	திணித்தது	

எனபலத	புரி்நதுக	நகாள்ள	உடற்கூறு	பாலினம்	/	சமூகப	பாலினம்	எனபது	பற்றி	பிரித்துப	

பாரகக	பழக	பவண்டும்.

உ்டற்கூறு பாலி்னம் (Sex) ெமூகப் பாலி்னம் (Gender)

இது	உடற்கூறு	அடிபபலடயில்	அலமவது.	

கண்கூடாகத்		நதரிகி்ற	உறுபபுகளின	

அடிபபலடயிலும்	அவற்றின	நசயல்பாடுகள்	

(குழ்நலத	நபறுதல்,	தாயபபாலூடடுதல்)	

அடிபபலடயிலும்	அலமவது

இது,	சமூக	கைாச்சார	வலரயல்ற.	

ஆண்லம	நபண்லம	என்ற	

பண்புகலள,	ெடத்லதகலள,	

நபாறுபபுகலளச்	சார்நது	அலமவது.

இது	இயற்லகயாக	உருவானது மனிதன	உருவாககிய	சமூக	-	

கைாச்சாரபபிரிவிலன

இலத	மாற்்ற	முடியாது.	(தற்நபாழுது	

ஆபபரஷன	நசயது	மாற்றுவது	அபூரவமாக	

ெடககி்றது)

இது,	மா்றக	கூடியது.	காைத்திற்குக	

காைம்,	கைாச்சாரத்திற்குக	

கைாச்சாரம்	ஏன	குடும்பத்திலிரு்நது	

குடும்பத்திற்கு	பவறுபடுவது	இது.	

மாற்்றக	கூடியது.

	 சமுதாயத்தின	அலனத்துப		படிநிலைகளிலும்,	பாகுபாடு	எனபது,	மல்றமுகமாகபவா	

அல்ைது	 நவளிபபலடயாகபவா	 ெட்நது	வருகி்றது.	 சமூகப	 பாலினம்	 மற்றும்	 பாலியல்	

எனபதில்	மககளுககு	உள்ள	குழபபம்	தான,	பாலினப	பாகுபாடு	ஏற்படுவதற்கு	முககிய	

காரணமாக	இருககி்றது.	பாலியல்	எனபது,	உடற்கூறு	ரீதியானது	 (ஆண்,	நபண்)	ஆனால்	

பாலினம்	 எனபது	 சமூகத்தால்	 வலரயறுககபபடடது.	 சமுதாயத்தில்	 ஆண்கள்	 எபபடி	

இருகக	 பவண்டும்	 நபண்கள்	 எபபடி	 இருகக	 பவண்டும்	 என்ற	 பண்புககூறுகலள,	

சமுதாயம்	 தான	 நிரணயிககி்றது.	 பாலினப	 பாகுபாடுகள்	 வருவதற்கு	முககிய	 காரணம்,		

சமுதாயம்	 நபண்களிடமிரு்நது	 ஒரு	 குறிபபிடட	 விதமான	 ெடத்லதலய	 எதிரபாரபபது	

தான.		அதாவது,	நபண்கள்	தஙகள்	குரலை	உயரத்தி	பபசக	கூடாது,	குறிபபிடட	வயதிற்குள்	

திருமணம்	 முடித்திருகக	 பவண்டும்.	 அவரகளின	 கணவன,	 மாமனார,	 மாமியார	

ஆகிபயாலரக	 கவனித்துக	 நகாள்ள	 பவண்டும்	 பபான்ற	 பை	 நியதிகலள	 சமுதாயம்	

விதிககி்றது.	 அபத	 பபால்,	 ஆண்களுககு	 உரத்த	 குரலும்	 வலுவான	 உடலும்	 இருகக	
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பவண்டும்.	 தஙகள்	 குடும்பத்லத	 அவரகள்	 தான	 பாதுகாகக	 பவண்டும்.	 அவரகள்	

கண்டிபபாக	 பவலைககுப	 பபாய	 சம்பாதிகக	 பவண்டும்	 பபான்ற	 நியதிகலளயும்	

சமுதாயம்	 ஆண்களுககு	 விதிககி்றது.	 	 சமுதாயம்	 வகுத்துள்ள	 விதிகலள	 ஆண்களும்	

நபண்களும்	 ெலடமுல்றபபடுத்தாவிடடால்,	 அவரகள்	 நதால்லைகலளயும்	

வனமுல்றகலளயும்	 ச்நதிகக	 பெரிடுகி்றது.	 பாலினப	 பாகுபாடு	 இபபடித்	 தான	 நிகழ	

ஆரம்பிககி்றது.	ஆண்களுககும்	நபண்களுககுமான	பண்புககூறுகலள	இயற்லக	நிரணயம்	

நசயயவில்லை.	 ஆணாகப	 பி்றபபபதா	 நபண்ணாகப	 பி்றபபபதா	 எனபது	 மடடுபம,	

பி்றபபின	மூைமாக	இயற்லக	நிகழத்துகி்றது.

	 ஆண்,	 நபண்	 இருபாைருககுபம,	 சமுதாயம்	 விதித்துள்ள	 விதிமுல்றகளுககு	

இணஙகியும்	 அடஙகியும்	 தஙகளுலடய	 கடலம	 மற்றும்	 நபாறுபபுகள்	 குறித்து,ெடகக	

பவண்டிய	மிகபநபரிய	கடடாயம்	உள்ளது.	நபண்கலளப	நபாறுத்தவலர,	மகளாகவும்	

மலனவியாகவும்	 தாயாகவும்	 மடடுபம	 பாரககபபடுகி்றாரகள்.	 அவரகலள	

பணிபுரிபவராகபவா	 அல்ைது	 வாழவாதாரத்துககாக	 சம்பாதித்துக	 நகாடுககக	

கூடியநிலையில்	 லவத்துப	 பாரபபது	 எனபது	 மிக	 அரிதாகபவ	 உள்ளது.	 ஆண்கலளப	

நபாறுத்தவலர,	 குடும்பத்திற்காக	 சம்பாதித்து	 நகாடுபபதும்	 வயதான	 காைத்தில்	 தன	

நபற்ப்றாலர	 பராமரிபபதும்	 தான	 அவரகளது	 கடலமயாகப	 பாரககபபடுகி்றது.		

வரதடசிலண	 நகாடுகக	 பவண்டி	 இருபபதால்,	 நபண்	 குழ்நலதகலள	 நபாருளாதார	

ரீதியில்	 ஒரு	 சுலமயாகபவ	 கருதுகின்றனர.	 பமலும்	 அவரகள்,	 தஙகள்	 குடும்பத்தின	

நகௌரவத்லத	 சுமபபவரகளாகபவ	 பாரககபபடுகி்றாரகள்.	 இலவ	 பபான்ற	 பை	

காரணஙகளால்,	 நபண்	 குழ்நலதகலள	 இளம்	 வயதிபைபய,	 அவரகளின	 ஒபபுதல்	

இல்ைாமபைபய,	 திருமணம்	 முடித்து	 அனுபபுவதிபைபய	 கவனமாக	 இருககின்றனர.	

இதுபவ	ஒரு	மனித	உரிலம	மீறும்	நசயைாக	மாறி	விடுகி்றது.

	 பாலியல்	எனபது,	உடற்கூறு	ரீதியானது	(ஆண்,	நபண்)	ஆனால்	பாலினம்	எனபது	

சமூக	 ரீதியானது	 என்ற	 முககியமான	 வித்தியாசத்லத	 எபபபாதும்	 மனதில்	 நகாள்ள	

பவண்டும்.	 மிக	 நுடபமான	 பாலினப	 பாகுபாடுகள்	 மடடுமனறி	 அதன	 மூைம்	

குடும்பத்திலும்,	சமூகஙகளிலும்	சமுதாயத்திலும்	நிகழககூடிய	அதிகாரப	பபாககு	குறித்த	

விழிபபுணரவுடன	இருபபது	மிகவும்	பயனுள்ளதாக	இருககும்.

பாலினம்	 காரணமாக,	 ெமககு	 விதிககபபடும்	 பஙகுகளும்	 எதிரபாரபபுகளும்	 ெம்	

உரிலமகலள	 அனுபவிபபதில்	 பாதிபபு	 ஏற்படுத்தும்.	 உதாரணமாக,	 குடும்பத்தில்,	

ஆண்கள்	எடுககும்	முடிவுகளின	மீது	பகள்விகள்	ஏதும்	பகடகககூடாது	என்ற	கைாச்சாரத்தில்	

உள்ள	குடும்பத்துப	நபண்கள்,	வனமுல்ற	ெடககும்	பபாது	அலமதியாக	இருகக	பவண்டிய	

நிலைககு	 தள்ளபபடுகி்றாரகள்.	 இதன	 காரணமாக,	 வனமுல்றயில்ைாத	 வாழகலகலய	

வாழும்	உரிலமலய	இழ்நதுவிடுகி்றாரகள்.
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கற்ைலின் ரநாக்கம் :

	 இ்நத	 அமரவின	 இறுதியில்,	 நபண்கள்	 தஙகளது	 விருபபத்லதத்	 நதரிவு	

நசயவதற்கான	 விவாதத்லத	 ஏற்படுத்த	 ஊடகத்லதப	 பயனபடுத்த	 

பஙபகற்பாளரகள்	நதரி்நது	நகாள்வாரகள்.

ரநேம் : 45	நிமிடஙகள்

ரதறவயா்ன சபாருடகள் : நவள்லளப	பைலக,	மாரககர	பபனாககள்

செயல்படுத்தும் விதம் :

 � பஙபகற்பாளரகலள	ொனகு	குழுககளாகப	பிரிகக	பவண்டும்.	ஒவநவாரு	குழுவுககும்	

பயிற்சித்	தாளில்	நகாடுககபபடடுள்ள	ஒரு	சூழலைக	நகாடுகக	பவண்டும்.

 � அ்நதச்	 	 சூழலை	 லவத்து	 அ்நதக	 குழுவில்	 கை்நதுலரயாடி	 ஒரு	 ொடகத்லத	

வடிவலமத்து	ெடித்துக	காடட	பவண்டும்	எனறு	பயிற்றுெர	விளகக	பவண்டும்.

 � 15	நிமிடஙகளுககுப	பி்றகு	பஙபகற்பாளரகள்	ெடித்துக	காடடும்	ொடகத்லத	லவத்பத	

பயிற்றுெர	 கை்நதுலரயாடலைத்	 துவகக	 பவண்டும்.	 பமலும்	 பயிற்றுெர	 குறிபபில்	

நகாடுககபபடடுள்ள	 பகள்விகலளயும்	 பகடடு	 கை்நதுலரயாட	 பவண்டும்.	

பஙபகற்பாளரகளின	கருத்துககளுககு	முககியத்துவம்நகாடுத்து	பஙபகற்பு	முல்றயில்	

பயிற்றுெர	பயிற்சிலய	ெடத்த	பவண்டும்.

 � பயிற்றுெர,	கருத்துத்தாளில்	கூறியுள்ள	கருத்துககலள	பயிற்சிககு	முனபனபர	படித்துப	

புரி்நது	நகாண்டு,	அககருத்துககள்	அலனத்தும்	கை்நதுலரயாடலில்	வரும்	வலகயில்	

பாரத்துக	நகாள்ள	பவண்டும்.

 r_f¥ ghÈd« k‰W« 

 bjÇî brŒjš
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பயிற்றுநர குறிப்பு :

 � இ்நதிய	 கைாச்சார	 சூழநிலைகளில்	 நபண்களால்	 தஙகளுலடய	 உரிலமகலள	

பயனபடுத்த	முடிகி்றதா?

 � இ்நதியாவில்	 மத	 ரீதியாகவும்	 சமூக	 நபாருளாதார	 ரீதியாகவும்	 உள்ள	 அலனத்து	

பிரிவினருககும்	இ்நத	உரிலமகலள	அலடய	முடிகி்றதா?

 � நபண்களுககும்	சிறுமியருககும்	தஙகள்	விருபபபபடி	முடிவுகள்	எடுககமுடிகி்றதா	

அல்ைது	நபற்ப்றார/கணவர/	கணவரின	வீடடார	–	ஆகிபயார	எடுககும்	முடிவுகளுகபக	

கடடுபபட	பவண்டிய	நிலைலம	உள்ளதா?

 � அவரகளது	விதிமுல்றகலள	நபண்	குழ்நலதகள்	ஏற்று	ெடககாவிடடால்	அவரகளுககு	

எனன	ெடககும்?

 � அபபடியானால்	 அவரகள்	 “நகடட	 நபண்கள்”எனறு	 கருதபபடுவாரகளா	 அல்ைது	

தனியாகபவ	இருகக	பவண்டிய	நிலை	வருமா?

 � அவரகள்	 பவலைககுச்	 நசல்ை	விரும்பினாபைா	 அல்ைது	 திருமணபம	 பவண்டாம்	

எனறு	 விரும்பினாபைா,	 அவரகள்	 பமாசமான	 தாய	 /	 மகள்/	 மலனவி	 எனப்ற	

கருதபபடுவாரகளா?

 � குடும்பத்தில்	நபண்கள்,	குழ்நலதப	பபறு	மற்றும்	திருமண	உ்றவில்	தஙகளுலடய	

விருபபத்லதத்	 பதரவு	 நசயது	 ெடகக	 உரிலம	 இல்ைாத	 நிலையில்	 அவரகளுககு	

நிகழும்	வனமுல்றயிலன	எதிரநகாள்ளும்	தி்றனில்	எனன	தாககத்லத	ஏற்படுத்தும்?

 � தஙகளுலடய	வாழகலகயில்	விருபபத்லத	பதரவு	நசயது	நசயல்பட	நபண்கள்	எனன	

நசயயைாம்?
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பயிற்சித்தாள்  :

நா்டகத்திற்கா்ன சூழல்கள்

சூழல் -1 :   

	 மகளுககு	17	வயது	பககத்து	ஊரில்	இரு்நது	முபபது	வயது	ஆணுககு	நபண்	பகடடு	
வருகி்றாரகள்,	 நபண்	 பமபை	 படிகக	 பவண்டும்	 எனறு	 கூறுகி்றார.	 படித்து	 எனன	
ஆகபபபாகி்றது	எனகி்றாள்	அம்மா.

சூழல் -2 :  

	 இரண்டு	இளம்	நபண்கள்	பபசிக	நகாண்டு	இருககி்றாரகள்	பிளஸ்டு	முடி்நதவுடன	
கல்யாணம்னு	வீடை	 நசால்்றாஙக,	 எனககு	 படிககணும்,	 பவலை	 பாககணும்னு	ஆலச,	
இரண்டாவது	நபண்	நசால்கி்றாள்	ொன	கண்டிபபாக	பமபை	படிகக	பபாப்றன.

சூழல் -3 :  

	 கல்யாணத்திற்குப	 பி்றகு	 பவலை	 பாரககக	 கூடாதுனனு	 நசானனா	 எபபடிபபா	
எனகி்றாள்	 மகள்,	 அபபா	 சமாதானம்	 நசயய	 முற்படுகி்றார,	 மகள்	 அவள்	 பவலை	
பாரபபலத	ஒத்துக	நகாள்ளுபவலரத்	தான	திருமணம்	நசயபவன	எனகி்றாள்.

சூழல் -4 : 

	 ெல்ைபவலள	கிலடத்ததால்	குமார	மறுத்தும்	பகடகாமல்	24	வயதிபைபய	திருமணம்	
நசயது	 விடுகின்றனர	 நபற்ப்றார.	 திருமணமாகி	 ஐ்நது	 வருடஙகளிபைபய	 இரண்டு	
குழ்நலத	 கலளப	 நபற்று	 விடட	 நிலையில்	 தன	 வருமானத்தில்	 குடும்பத்லத	 ெடத்த	
மிகவும்	 சிரமபபடுகி்றான	 குமார.	 மலனவிககு	 குடும்பச்	 நசைவுககு	 பணம்	 நகாடுகக	

எறி்நது	விழுகி்றான.
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கருத்துத் தாள்

	 இளலமயில்	 ொம்	வளரகின்ற	 காைத்திலிரு்நபத	 ெமககு,	ஆண்களும்	நபண்களும்	

எபபடி	ெட்நது	நகாள்ள	பவண்டும்	எனபது	குறித்து	நதாடர்நது	நதரிவிககபபடடு	வரும்	

நசயதிகபள	 ெம்	 மனதில்	 இவவலகயான	 பாகுபாடுகலள	 நிலைநிறுத்தி	 விடுகின்றன.	

குறிபபாக,	 நபண்கள்	 சுத்நதிரமாகத்	 தஙகளுலடய	 விருபபஙகலளத்	 பதரவு	 நசயது	

அதனபடி	 ெடபபதற்கு	 அதிகாரம்	 இல்லை	 என்ற	 நசயதிலய	இச்சமுதாயம்	 நதாடர்நது	

பரபபி	வருவதால்	நபண்களுககு	இத்தலகய	கடடுபபாடான	சூழநிலையிலிரு்நது	மீண்டு	

வருவது	 எனபது	 மிகககடினமாகபவ	 உள்ளது.	 	 எபபபாது	 நபண்கள்	 இதலன	

எதிரககி்றாரகபளா	 அபபபாது	 அதிகமான	 கடடுபபாடுகலளயும்	 வனமுல்றகலளயும்	

எதிரநகாள்ள	 பவண்டிய	 நிலைலமயும்	 ஏற்படுகி்றது.	 இது	 அலனத்து	 வரககப	

நபண்களுககும்	நபாதுவாகபவ	நிகழகி்றது.	இதில்,		பணககார	நபண்கலள	விட	ஏலழப	

நபண்கள்	தான	அதிகமாக	பாதிககபபடுகி்றாரகள்	எனறு	நிலனபபபத	ஒரு	மாலயதான.	

	 பணககாரப	நபண்கள்,	ஏலழப	நபண்கள்	என்ற	வித்தியாசமினறி	அலனத்து	வலகப	

நபண்களுககும்	தஙகளது	திருமண	விஷயத்தில்	சரி	அல்ைது	சரியில்லை	எனறு	நசால்ைபவ	

வாயபபு	கிலடபபதில்லை.	அதிலும்	குறிபபாக	நபற்ப்றார	இது	“சரியான	நபாருத்தமாக	

உள்ளது”எனறு	நிலனபபதால்,	மணமகன	விஷயத்தில்	நபண்களால்	மறுத்துப	பபசபவ	

முடிவதில்லை.	ெமது	கைாச்சாரம்,	பாரம்பரியம்	 ,சமுதாய	வழககம்	ஆகிய	அலனத்துபம	

நபண்களுககு,	 ஒரு	 குறிபபிடட	 வயதிற்குள்	 திருமணம்	 நசயபத	 தீரபவண்டும்	 எனப்ற	

வலியுறுத்தி	 வருகின்றன.	 திருமணம்	முடி்நததும்,	 கணவனின	 வீடலடத்தான	 அவரகள்	

“நசா்நதவீடாக”கருத	பவண்டும்.	நபண்கள்	தஙகளின	கனவு,	விருபபம்	 ,	படிபபு,	பணி,	

அலனத்லதயும்	 தியாகம்	 நசயதாவது	 திருமணம்	 என்ற	 ப்நதத்லத	 ஏற்றுகநகாள்ள	

பவண்டும்	எனறு	தான	எதிரபாரககபபடுகி்றாரகள்.	நபண்கள்	தான	தஙகள்	“குடும்பத்தின	

நகௌரவம்”எனறு	பாரககி்றாரகள்.	 எனபவ	 தான	நபண்களுககு	குறிபபிடட	வயதிற்குள்	

திருமணம்	ெலடநப்றாவிடடால்	அ்நத	குடும்ப	நகௌரவம்	மஙக	ஆரம்பித்து	விடும்	எனறு	

சமுதாயத்தில்	 நிலனககி்றாரகள்.	 குடும்ப	 நகௌரவத்லத	 பாதுகாபபதற்கு	 நபண்களின	

திருமணம்	தான	ஒபரவழி	என	நிலனபபது	தான	குழ்நலதத்	திருமணத்திற்கு	மிக	முககிய	

காரணமாகி்றது.

	 ஆண்களுககும்	இத்தலகய	சமுதாய	அழுத்தத்தின	காரணமாக	சமுதாயம்	வகுத்துள்ள	

பாலின	விதிமுல்றகலளக	 கலடபபிடிகக	 பவண்டிய	 கடடாய	 சூழநிலை	 உருவாகி்றது.	

நபாதுவாகபவ	 ஆண்களுககு	 தஙகளது	 உணரவுகலள	 நவளிபபடுத்துவது	 பழககத்தில்	

இல்ைாத	காரணத்தினால்,	அவரகள்	தஙகளுலடய	நபற்ப்றார	மற்றும்	வயதில்	மூத்தவரகள்	

கூறும்	 கருத்துகளுககு	 எதிராகத்	 தஙகளுலடய	 கருத்துகள்	 மற்றும்	 உணரவு	 பூரவமான	

பதலவகலளத்	நதரிவிககத்	தயஙகுகி்றாரகள்.	தஙகளது	இளம்	வயதில்	திருமணம்	மற்றும்	
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அலதச்	 சார்நத	 நபாறுபபுகலள	 ஏற்றுகநகாள்ள	 அவரகள்	 இனனும்	 தயாராகவில்லை	

எனறு	நசால்ைககூட	அவரகளால்	முடிவதில்லை	.	அவவாறு	அவரகள்	நசானனால்	அது	

கூட	 அவரகளது	 குடும்ப	 நகௌரவத்லத	 பாதித்துவிடுபமா	 என்ற	 பயம்	 தான	 அதற்குக	

காரணமாக	அலமகி்றது.

	 பதரவுகள்	 நசயவது	 எளிதான	 காரியமல்ை,	 பல்பவறு	 விஷயஙகள்	 அதில்	

பசர்நதிருபபதால்,	பதரவு	நசயவது	கடினமாகபவ	இருககி்றது.	உதாரணமாக,	ஒரு	நபண்	

தனனுடய	 இரண்டு	 குழ்நலதகலளயும்	 பராமரிகக	 பபாதுமான	 ஊதியம்	 இல்ைாத	

நிலையில்,	 காதைன/	 துலணவர/	 கணவன	 	 யாராவது	 ஒருவர	 குடும்பச்நசைவு,	

குழ்நலதகளின	 படிபபு	 பபான்றவற்றிற்கு	 பண	 உதவி	 நசயய	 முனவரும்பபாது	

முல்றபகடான	தனலன	இழிவாக	ெடத்தும்	உ்றவில்	நீடிகக	பவண்டிய	நிலை	ஏற்படுகி்றது.	

அபதபபால்,	 இளவயது	 ஆண்,	 நபண்	 ஆகிய	 இருபாைருககும்	 குடும்ப	 உ்றவினர	

மூைமாகபவ	 பாலியல்	 நதா்நதரவுகள்	 நிகழும்பபாது	 அது	 குறித்த	 புகாலர	 ஏற்றுக	

நகாள்ளாத	அல்ைது	நிராகரித்து	விடும்	நபற்ப்றாரிடம்	கூட	நதரிவிகக	இயைாத	 நிலை	

ஏற்படககூடும்.	பாலியல்	ரீதியாக	பாதிககபபடட	நபண்ணுககு	அவளது	கனனித்தனலம	

குறித்த	அவமானமும்	பாலியல்	நகாடுலம	குறித்து	எ்நத	விதப	புகாரும்	நதரிவிககககூடாது	

எனறும்	 அலத	 முழுலமயாக	 ம்ற்நதுவிட	 பவண்டும்	 எனறும்	 அவளுககும்	 அவளது	

நபற்ப்றாருககும்	 அச்சுறுத்தல்கள்	 வரும்.	 இது	 அபநபண்ணுககு	 நிகழ்நத	 பாலியல்	

நகாடுலமலயவிட	மிகபநபரிய	நகாடுலமயாக	இருககும்.
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கற்ைலின் ரநாக்கம் :

	 இ்நத	அமரவின	இறுதியில்,	பஙபகற்பாளரகள்,	 	குடும்பத்திலும்	சமுதாயத்திலும்,	

மகனகளுககும்	மகள்களுககும்	எனன	விதமான	மதிபபுகள்	அளிககபபடுகி்றது	எனபலத	

பரிசீைலன	நசயயககூடிய	தி்றலனபபற்றி	நதளிவாகபுரி்நது	நகாள்வாரகள்.

ரநேம் : 45	நிமிடஙகள்

ரதறவயா்ன சபாருடகள் : நவள்லளப	பைலக,	மாரககர	பபனாககள்

செயல்படுத்தும் விதம் :

 � பஙபகற்பாளரகள்	 அலனவலரயும்,	 குடும்பம்	 எனநனனன	 காரணஙகளுககாக	

மகனுககு	 மதிபபு	 அளிககி்றது,	 எனநனனன	 காரணஙகளுககாக	 மகளுககு	 மதிபபு	

அளிககி்றது	எனபலத	குறிபபடட	சாரட	தாளில்	எழுத	பவண்டும்	எனறு	கூறுஙகள்.

 � ஒவநவாரு	பஙபகற்பாளரும்	கண்டிபபாக	ஒரு	காரணத்லத	எழுத	பவண்டும்	எனறு	

கூ்ற	பவண்டும்.

 � அலனவரும்	 எழுதிய	 	 பினனர	 அலனத்துக	 கருத்துககலளயும்	 சத்தமாக	 வாசிகக	

பவண்டும்.	 பினனர	 கடடத்தில்	 நகாடுககபபடடுள்ள	 சூழல்கலள	 ஒவநவான்றாக	

வாசித்து	அலதப	பற்றி	5	நிமிடம்	சி்நதிககச்	நசால்லுஙகள்.

 � பஙபகற்பாளரகள்	 ஒவநவாரு	 சூழலையும்	 சி்நதித்துக	 கை்நதுலரயாடும்	 நபாழுது,	

பயிற்றுெரும்	 கை்நதுலரயாடலில்	 கை்நது	 நகாண்டு	இது	 பபான்ற	சூழல்கலள	 ெம்	

அன்றாட	 வாழவில்	 தினமும்	 எதிரநகாள்கிப்றாமா	 எனறு	 பகடடு,	 இவவாறு	

சிறுவயதில்	இரு்நபத	ஆண்	குழ்நலதகலளயும்,	நபண்	குழ்நலதகலளயும்	நவவபவறு	

குணாம்சஙகபளாடும்,	 பாத்திர	 வலரயல்றகபளாடும்	 வளரககபபடுவலதத்தான	

‘ெமூகப் பாலி்னேயோக்கல்’	(Socialisation)	எனகிப்றாம்	எனறு	கூ்ற	பவண்டும்.

 � பினனர	 பயிற்றுெர	 குறிபபில்	 நகாடுககபபடடுள்ள	 பகள்விகலளயும்	 பகடடுக	

கை்நதுலரயாட	பவண்டும்.

 � பயிற்றுெர	 கருத்துத்தாளில்	 உள்ள	 கருத்துககலளயும்	 படித்து	 புரி்நது	 நகாண்டு,	

கை்நதுலரயாடலினபபாது	பஙபகற்பாளரகளுககு	விளககிக	கூ்ற	பவண்டும்.
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பயிற்றுநர குறிப்பு :

மகன,	மகலள	விரும்புவதற்கு	கூ்றபபடும்	நபாதுவான	காரணஙகள்	எலவ?

 � எழுதுவதற்கு	எது	சுைபமாக	இரு்நதது?	மகனா	அல்ைது	மகளா?

 � மகன	 அல்ைது	 மகள்	 இருவரில்	 யாருககு	 அதிகமான	 மதிபபு	 அளிககபபடடது	

அதற்கான	காரணம்	எனன?

 � அலனத்து	 சமுதாயஙகளிலும்	 ஒபர	 மாதிரியான	 நிலைதான	 உள்ளதா?	 ஏபதனும்	

வித்தியாசம்	இரு்நதால்	அதற்கான	காரணம்	எனன?

 � பாகுபாடுகள்	 காரணமாக	 மகளுககும்	 மகனுககும்	 எ்நத	 விதமான	 தாககம்	

ஏற்படடுள்ளது?	

 � மகளுககும்	 மகனுககும்	 சமமான	வாயபபுகள்	 கிலடககக	 கூடிய	சூழலை	 ெம்மால்	

எபபடி	மாற்றியலமகக	முடியும்?	

பயிற்சித்தாள் :

சூழல் -1 : 

	 தடதடநவனறு	ஓடிவ்நத	ைலிதாலவப	பாரத்து,	 நபாம்பளபபுள்ளயா	ைடசணமா	

ெட்நது	வா	என்றாள்	அம்மா	!

	 ஏன	நபண்கள்	ஓடககூடாதா?

சூழல் - 2 : 

	 நசல்வி	தன	பதாழியின	ஆண்	குழ்நலதயின	முதல்	பி்ற்நத	ொளுககு	கார	நபாம்லம	

ஒனறு	 வாஙகினார.	 அடுத்தமாதம்	 வரவிருககி்ற	 தஙகச்சி	 மகளின	 பி்ற்நத	 ொளுககு	

நசாபபுசாமான	வாஙகினார.	எனனவாகும்?	சற்று	சி்நதியுஙகள்

சூழல் - 3 : 

	 கலடககாரர	நீைநி்ற	டபபா	மிடடாயககுப	பதில்	பிஙக	கைர	டபபா	மிடடாலயக	

நகாடுத்தநபாழுது,	ஆறு	வயது	சரவணனுககு	பகாபம்	வ்நதது.	 ொன	எனன	நபாண்ணா	

எனறு	கலடககாரலரப	பாரத்து	பகாபமாகக	பகடடான.

	 ஆறுவயது	 சரவணணுககு	 ஆணுககானது	 இது,	 நபண்ணுககானது	 இது	 எனறு	

உணரலவத்தது	எது?	சற்று	சி்நதியுஙகள்.
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சூழல் -4: 

	 பள்ளி	 ஆசிரியர	 ஆண்டுவிழா	 பவலைகலளப	 பகிர்நது	 நசானனார,	 ஆண்கலள	
ஸ்டூல்	 பபாடச்	 நசானனார,	ஆண்கலள	ஸ்டூல்	 பமபைறி	 பதாரணம்	 கடடச்	 நசானனார.	
ஆண்டு	 விழா	 வரபவற்புக	 குழுவில்	 நிற்க	 ஆலசபபடட	 குமாருககு	 டீச்சர	 ‘பொ’	
நசால்லிவிடடார.	குமாருககு	கண்களில்	கண்ணீர	முடடிக	நகாண்டு	வ்நெதது,	நபாம்பளப	
புள்ள	மாதிரி	அழுவு்ற,	ஆம்பிலளயா	ைடசணமா	லதரியமா	இரு	எனறு	நசானனார	டீச்சர.

	 ஏண்	 நபண்களால்	 ஸ்டூல்	 பமபைறி	 பதாரணம்	 கடட	 முடியாதா?	 வரபவற்பில்	

ஆண்கள்	நிற்கக	கூடாதா?	ஆண்	அழுகக	கூடாதா?	சற்று	சி்நதியுஙகள்.
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கருத்துத் தாள்

	 	சமூகப	பாலினமும்		பாலியலும்	என்ற	தலைபபில்	விவாதிககபபடட	விஷயஙகளில்	

அளிககபபடட	கருத்துகபள	மீண்டும்	இ்நத	விவாதத்திற்கும்	வ்நதுள்ளலத	ெம்மால்	பாரகக	

முடிகி்றது.	 	 மகனகளும்	 மகள்களும்	 எலதநயல்ைாம்	 நசயய	 முடியும்	 எனபதுதான,	

குடும்பம்,	மகனகலளயும்	மகள்கலளயும்	ஏன	விரும்புகின்றனர	எனபதற்கான	பெரடியான	

காரணமாக	இருககி்றது.	இளலமயில்	ொம்	வளரககின்ற	காைத்திலிரு்நபத,	ஆண்களுககும்	

நபண்களுககும்	 சமுதாயத்திலும்	 குடும்பத்திலும்	 எனநனனன	 பஙகுகள்	 மற்றும்	

எபபடிநயல்ைாம்	 ெட்நது	 நகாள்ள	 பவண்டும்	 எனபது	 குறித்தும்	 நதாடர்நது	

நதரிவிககபபடடு	வரும்	நசயதிகபள	ெம்	மனதில்	இவவலகயான	பாகுபாடுகலள	நிலை	

நிறுத்தி	 விடுகின்றன.	 மகன	 அல்ைது	 மகலள	 விரும்புவதற்கும்	 இதுபவ	 பினனணிக	

காரணமாக	அலம்நது	விடுகி்றது.

ேகற்ன விரும்புவதற்கா்ன காேணங்களாக : 

 நபற்ப்றாரின	 முதுலமக	 காைத்தில்	 மகன	 தான	 துலணயாக	 இரு்நது	 கவனித்துக	

நகாள்வான	எனறு	காைம்	காைமாக	ெம்பபபடுகி்றது.

 � மகன	தான	சம்பாதித்து	குடும்பத்லதக	காபபாற்றுவான.

 � மகனுககுத்	தான	குடும்ப	நசாத்தில்	பஙகுண்டு.

 � மகன	தான	குடும்பத்தின	நபயலர	முனனுககுக	நகாண்டு	நசல்வான,	காபபாற்றுவான.

அரத ரபால் ேகறள விரும்புவதற்கா்ன காேணங்களாக : 

 � குழ்நலதகலளப	நபற்ந்றடுத்து	அடுத்த	தலைமுல்றககு	வழிவகுபபவர்.

 � நபண்தான	தஙகள்	“குடும்ப	நகௌரவத்தின	சினனம்”எனறு	பாரககபபடுகி்றார.

 � மகள்,	தஙகள்	நபற்ப்றாரகளுககு	உணரவு	பூரவமான	உறுதுலணயாக	இருபபார்.

	 நபரும்பாைான	 குடும்பஙகளில்,	 மகலளவிட	 மகனுககுத்தான	 முனனுரிலம	

அளித்து	அவலன	அககுடும்பம்	விரும்புகி்றது.	இம்மாதிரியான,	மகனுககு	முனனுரிலம	

அளித்து	அவலன	விரும்புதலும்	மகலளத்	தவிரத்தலுககுமான	மனபபாஙகு	நதற்காசியப	

பகுதிகளில்	 நபாதுவாகக	 காணபபடுகி்றது.	இ்நத	அமரவிலும்	 	 3வது	அமரவிலும்	இது	

தான	 முதனலமக	 காரணமாக	 நதரிவிககபபடடது.	 குடும்பஙகளில்	 தஙகள்	 மகள்கலள	

நபாருளாதார	சுத்நதிரத்துடன	குடும்பத்லதப	பராமரிபபவராக	பாரபபதில்லை.	பமலும்	

தஙகளது	முதுலமககாைத்தில்	மகள்கள்	தஙகலளப	பாதுகாத்து	பராமரிபபலத	கற்பலன	

நசயது	 பாரககககூட	 விரும்புவதில்லை.	 குடும்பஙகள்,	 தஙகள்	 மகலளக	 கூட	 அடுத்த	

வீடடிற்கான	நசாத்து	எனறு	தான	இனனமும்	நசால்கி்றாரகள்.	வரதடசிலண	அளிககும்	
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பழககம்	 இனறும்	 பரவைாக	 இருபபதால்	 நபண்	 குழ்நலதகலள	 ஒரு	 சுலமயாகபவ	

குடும்பத்தில்	 நிலனககின்றனர.	 இது	 பபான்ற	 மனபபாஙகு	 அதிகமாக	 இருககும்	

காரணத்தினால்,	நபண்களுககான	பாகுபாடுகள்	அதிகமாகவும்	மகனகளுககான	சலுலககள்	

அதிகமாகவும்	குடும்பஙகளில்	காணபபடுகின்றன.	

	 இம்மாதிரியான	 மகலன	 விரும்பும்	 மனபபாஙகு	 சிை	 எதிரமல்றயான	

தாககஙகலளயும்	 ஏற்படுத்துகி்றது.	 அபதபபாை,	 குல்ற்நது	 நகாண்பட	 வரும்	 பாலின	

விகிதாச்சாரமும்	 (பஞசாப	மற்றும்	அரியானாவில்	மிக	அதிகமாக	உள்ளது)	இதற்கு	ஒரு	

உதாரணமாகும்.	இ்நதியாவில்,	கருவிலிருககும்	குழ்நலத	ஆணா	நபண்ணா	எனறு	ஸ்பகன	

நசயது	 பாரபபது	 குற்்றம்	 எனறு	 தலடச்சடடம்	 இரு்நதாலும்	 இனனும்	 சிை	

மருத்துவமலனகளில்	அல்டரா	சவுண்ட	பரிபசாதலனகளில்	இலதத்	நதரிவிககும்	வழககம்	

இரு்நது	நகாண்பட	தான	இருககி்றது.	இதன	காரணமாக	கருவிலிருபபது	நபண்குழ்நலத	

எனறு	நதரி்நதவுடன	அதலனக	கருககலைபபு	நசயவதும்	ெலடநபற்று	வருகி்றது.	நபண்	

குழ்நலதகலள	 சம்பாரிபபவராக	 பாரககின்ற	 ெலடமுல்ற	 இல்ைாத	 காரணத்தினால்	

அவரகளின	 ஆரம்பக	 கல்விப	 படிபபும்	 ெடுநிலைப	 பள்ளிபபடிபபும்	

நிறுத்தபபடடுவிடுகின்றன.

	 மகலன	 விரும்பும்பபாககு,	 குழ்நலதத்	 திருமணத்திலும்	 தாககம்	 நசலுத்துகி்றது.	

குடும்பஙகளில்	 வரதடசிலணப	 பழககம்	 நதாடர்நது	 இரு்நது	 வருவதால்	 மிக	 இளம்	

வயதிபைபய	குறிபபாக	18	வயதிற்கு	முனபாகபவ	நபண்	குழ்நலதகளின	திருமணத்லத	

ெடத்தி	முடித்து	விடுகின்றனர.	மிக	இளம்	வயதிபைபய	திருமணத்லத	ெடத்தி	விடுவதால்	

மிகக	 குல்ற்நத	 வரதடசிலணலயக	 நகாடுத்து	 தஙகள்	 நபாறுபபுகளிலிரு்நது	 தபபித்து	

விடுவதாக	 நபற்ப்றார	 ெம்புகின்றனர.	 ெமது	முதனலமப	 பணியாக,	 பாலின	 சமத்துவம்	

உள்ள	ஒரு	சமுதாயத்லத	ொம்	உருவாகக	பவண்டும்	எனபதால்,	சமுதாயத்தில்	இபபபாது	

நிைவிவரும்,	மகலன	மடடுபம	விரும்பும்	மனபபாஙகிலன	மாற்றுவதற்கு	முழுமுயற்சி	

எடுகக	பவண்டும்.	ஆண்களும்	நபண்களும்	எனனநவல்ைாம்	நசயய	முடியும்	எனபலதப	

பற்றி,	மககள்	மனதில்	ஒரு	மாற்்றத்லத	நகாண்டு	வரபவண்டும்.	ெம்முலடய	பாரலவலய	

விரிவுபடுத்தி	சமூகப	பாலினம்	நதாடரபாக	சமூகத்தில்	நிைவும்	சமூக	விதிகலளத்	தாண்டி	

அவரகலள	பயாசிகக	லவகக	பவண்டும்.
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கற்ைலின் ரநாக்கம் :

	 இ்நத	அமரவின	இறுதியில்,	பஙபகற்பாளரகள்,		மனித	உரிலமகள்	கண்பணாடடத்தில்	

குழ்நலதத்	திருமணம்	பற்றி	அைசி	ஆராயவும்,	அதலன	அனுமதிபபதன	மூைம்	எ்நநத்நத	

மனித	உரிலமகள்	மீ்றபபடுகின்றன	 எனபலதப	 பற்றி	 நதளிவாக	அறி்நது	 நகாள்ளவும்,	

குழ்நலதத்	 திருமணத்தால்	 ஒரு	 நபண்	 குழ்நலதயின	 வாழகலகயில்	 எனநனனன	

பாதிபபுகள்	ஏற்படுகின்றன	எனபலத	ஆராயவும்	பபாதிய	தி்றனகலளப	நபற்றிருபபாரகள்,	

தயாராக	இருபபாரகள்.

ரநேம் : 90	நிமிடஙகள்

ரதறவயா்ன சபாருடகள் : நவள்லளப	பைலக,	மாரககர	பபனாககள்

செயல்படுத்தும் விதம் :

 � பஙபகற்பாளரகலள	ொனகு	சிறு	குழுககளாகப	பிரிகக	பவண்டும்.

 � பயிற்சித்	 தாளில்	 நகாடுககபபடடுள்ள	 மாதிரிச்	 சம்பவஙகலள	 ஒவநவாரு	

குழுவிற்கும்	ஒன்றாகக	நகாடுகக	பவண்டும்.

 � சம்பவஙகளின	 கீழ	 நகாடுககபபடடுள்ள	 பகள்விகலள	 குழுவில்	 அலனவரும்	

கை்நதுலரயாடி,	பதில்	தயார	பண்ண	பவண்டும்.	30	நிமிடஙகள்	விவாதித்த	பினனர	

ஒவநவாரு	 குழுவும்	 நபாது	 அமரவில்	 பகிர	 பவண்டும்.	 குழு	 பகிரும்	 நபாழுது	

ஒவநவாரு	தலைபபின	கீழும்	எனநனனன	உரிலமகள்	மீ்றபபடடுள்ளன?	அதனால்	

ஏற்படட	 தாககஙகள்	எனன?	 எனறு	குழுலவப	பகிரச்	 நசால்ை	பவண்டும்.பமலும்	

பயிற்றுெர	 குறிபபில்	 நகாடுககபபடடுள்ள	 பகள்விகலளயும்	 பயிற்றுெர	 பகடடு	

கை்நதுலரயாட	பவண்டும்.

 � கருத்துத்தாளில்	 நகாடுககபபடடுள்ள	 கருத்துககலளயும்	 பஙபகற்பாளரகளுககு	

விளகக	பவண்டும்.
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பயிற்சித்தாள் :

ோதிரிச் ெம்பவம் - 1:

குழநறதத் திருேணம் ேற்றும் நலவாழவு :

	 கிராமத்தில்	வசித்து	வரும்	மீனா	ஒரு	15	வயதுச்	சிறுமி.	அவள்	9ஆம்	வகுபபு	படித்து	

வ்நதாள்.	ஒரு	ொள்	அவள்	வீடடிற்கு	அருகில்	வசிககும்	ஒருவர,	தனது	மருமகன	முல்றயில்	

உள்ள	 ஒரு	 லபயனுககு	 மீனாலவ	 திருமணம்	 நசயது	 லவகக	 மீனாவின	 த்நலதலயப	

பாரத்துப	பபச	வ்நதார.	அவர	கூறும்	அ்நதப	லபயன	நவளியூரில்	ஒரு	நசஙகல்	சூலளயில்	

பவலை	பாரத்து	வருவதாகவும்,	அடிககடி	நவளி	மாநிைஙகளுககுச்	நசல்வான	எனறும்	

நதரிவித்தார.	 மீனாவிற்கு	 இது	 மிகவும்	 தயககத்லதக	 நகாடுத்தது.	 ஆனாலும்	 அவளது	

த்நலத	 இது	 மிக	 ெல்ைவாயபபு	 எனறு	 கருதி	 ஒரு	 மாதத்திற்குள்	 இ்நதத்	 திருமணத்லத	

முடித்து	 லவத்தார.	 ஓராண்டு	 நசன்ற	 பினனர,	 தனது	 16வது	 வயதில்	 மீனா	 ஒரு	 நபண்	

குழ்நலதலயப	நபற்்றாள்.	அவளது	கரபபகாைத்தில்	அவளுககு	முல்றயான	மருத்துவப	

பரிபசாதலனகபளா	 ஊடடச்சத்துள்ள	 உணபவா	 கிலடககவில்லை.	 நபரும்பாைான	

ொடகளில்	 அவளது	 கணவன	 நவளியூரகளுககுச்	 நசனறு	 விடுவான.	 அவவபபபாது	

வீடடிற்குத்	திரும்பி	வ்நதாலும்	அவளின	நசைவுகளுககு	பணம்	தருவது	கிலடயாது.	அ்நத	

கரபபகாைம்	 முழுவதும்	 அவளுககு	 சிரமமாக	 இரு்நது.	 அத்துடன,	 அடிககடி	 பொய	

வாயபபடடாள்.	 இதன	 காரணமாக	 பி்ற்நத	 குழ்நலதயும்	 மிகவும்	 எலட	 குல்றவாகவும்	

ஊடடச்சத்து	பற்்றாககுல்றயுடனும்	இரு்நதது.

	 அடுத்த	 சிை	 மாதஙகளில்,	 அடிககடி	 காயச்சல்,	 பதாலில்	 தடிபபுகள்,	 அத்துடன,	

கழுத்லதச்	 சுற்றி	 வீககமும்	இரு்நததால்	மிகவும்	 பசாரவாகபவ	இரு்நதாள்.	 டாகடரிடம்	

நசனறு	 அவள்	 பரிபசாதலன	 நசயதபபாது	 தான	 அவளுககு	 எச்.ஐ.வி	 பாதிபபு	 எனறு	

நதரியவ்நதது.

	 இ்நத	 விஷயம்	 நதரி்நததும்,	 அவளது	 கணவன	 வீடடார	 அவளது	 ெடத்லதயில்	

குற்்றம்சாடடி	அவலளக	லகககுழ்நலதயுடன	வீடலட	விடடு	துரத்தி	விடடாரகள்.	இ்நத	

நிலையில்	குழ்நலதயும்	அடிககடி	பொயவாயபபடடுக	நகாண்பட	இரு்நதது.	அவள்	தன	

பி்ற்நத	வீடடிற்கு	நசன்ற	பபாது	அவரகளும்	அவலளத்	திருபபி	அனுபபிவிடடனர.

ரேற்கூறிய நிகழறவ உங்கள் குழுவில் விவாதிக்கரவணடும் :

 � எனநனனன	உரிலமகள்	மீ்றபபடடுள்ளன?	எபபடி?

 � இத்தலகய	 உரிலம	 மீ்றல்களால்	 அ்நதப	 நபண்ணுககு	 எ்நதவிதமான	 பாதிபபுகள்	

ஏற்படடன?	

ோதிரிச் ெம்பவம் - 2:

குழநறதத் திருேணம் ேற்றும் விருப்பத் சதரிவு செய்யும் உரிறேகள் :

	 ஓரு	ெகரத்திற்கு	அருகில்	உள்ள	ஒரு	கிராமத்தில்	ரமா	வசித்து	வ்நதாள்.	ஒவநவாரு	

வருடமும்	பள்ளியில்	அவள்	மிக	ென்றாகப	படித்து	வ்நதாள்.	அவள்	9ஆம்	வகுபபு	பாஸ்	
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நசயததும்,	அவளின	அம்மா	மறுத்தும்கூட,	ரமாவின	த்நலத	அவளுககு	ஒரு	லகபபசிலய	

(நமாலபல்	பபான)	பரிசாக	அளித்தார.

	 ரமா	ஒரு	சிை	ெண்பரகளுடன		ஒரு	ஆஙகிைப	பயிற்சி	வகுபபிற்கு	நசனறு	வ்நதாள்.	

புதிய	பபான	கிலடத்த	பி்றகு,	ெண்பரகளுடன	அடிககடி	உலரயாடி	வ்நதாள்.	ெண்பரகளுடன	

“சுத்நதிரமாகப”	பபசும்	பபாககிலன	அவள்	த்நலத	விரும்பவில்லை.

	 அவளது	 நபற்ப்றார	 அவளுககு	 மாபபிலள	 பாரகக	ஆரம்பித்துள்ளலத	 ஒரு	 ொள்	

அவள்	நதரி்நது	நகாண்டாள்.	அவள்	உடபன	தன	நபற்ப்றாரிடம்,	தான	நதாடர்நது	படிகக	

விரும்புவதாகவும்	திருமணம்	பவண்டாம்	எனறும்	கூறினாள்.	அவளுககு	பவறு	யாருடபனா	

நதாடரபு	இருபபதாக	அவளது	த்நலதககுச்	 ச்நபதகம்	வ்நது	விடடதால்,	தான	பாரககும்	

மாபபிலளலயபய	அவள்	திருமணம்	நசயது	நகாள்ள	பவண்டும்	எனறு	வற்புறுத்தினார.

	 மறுொள்	 பள்ளிககு	 நசல்லும்	 வழியில்	 தன	 ெண்பன	 பிரதீபபிடம்	 தன	 வீடடில்		

ெட்நத	நிகழச்சிகலளக	கூறினாள்.	அவரகள்	இருவரும்	அனறு	பள்ளிககுச்	நசல்ைாமல்	ஒரு	

பூஙகாவில்	அமர்நது	இ்நத	பிரச்சிலனககுத்	தீரவு	காண்பது	குறித்துப	பபசினாரகள்.	அனறு	

அவள்	பிரதீபபுடன	வீடு	திரும்பும்	பபாது	அவளது	த்நலத	அவரகலளப	பாரத்துவிடடார.	

ரமாலவ	உடனடியாக	வீடடிற்கு	பபாகும்படி	கடுலமயாகத்	திடடினார.	

	 அனறு	ரமா	வீடு	திரும்பவில்லை.	

	 யாரும்	தனது	மகலளக	கடத்திச்	நசனறு	இருகக	முடியாது	என்றாலும்	கூட,	தனது	

மகலளக	கடத்திச்	நசனறு	விடடாரகள்	எனறு	ரமாவின	த்நலத	காவல்	நிலையத்தில்	புகார	

நதரிவித்தார.

	 அவளது	ெண்பன	பிரதீபலப	ரமா	திருமணம்	நசயது	நகாண்டு	அவனது	சபகாதரி	

வீடடில்	 இருபபதாக	 மறுொள்	 அவருககுத்	 நதரியவ்நதது.	 ஊரில்	 நசல்வாககுள்ள	

மனிதரகலள	அலழத்துக	 நகாண்டு	பிரதீப	வீடடிற்குச்	 நசன்ற	அவர,	அவலன	அடித்து	

விடடார.	இதன	பி்றகாவது,	வீடடிற்கு	ரமா	திரும்பி	விடுவாள்	எனறு	அவர	நிலனத்தார.	

ஆனால்	ரமா	அபபடி	வரவில்லை	மா்றாக,	தான	கடத்தபபடவில்லை	எனறும்	பிரதீபலப	

விரும்பிபய	திருமணம்	நசயது	நகாண்படன	எனறும்	பபாலீசாரிடம்	கூறிவிடடாள்.

ரேற்கூறிய நிகழறவ உங்கள் குழுவில் விவாதிக்கரவணடும் :

 � எனநனனன	உரிலமகள்	எபபடிநயல்ைாம்	மீ்றபபடடுள்ளன?	

 � இத்தலகய	 உரிலம	 மீ்றல்களால்	 அபநபண்ணுககு	 எனன	 விதமான	 பாதிபபுகள்	

ஏற்படடன?	
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கல்வி,ரவறல ேற்றும் குழநறதத் திருேணம் :

	 ஸ்பரயா	ஒரு	ஏலழ	குடும்பத்து	நபண்.	குழ்நலத	பருவத்திலிரு்நபத	ென்றாக	படிககக	

கூடியவள்.	 அவளுககு	இரு	 சபகாதரரகள்.	 இருவரும்	 பள்ளிககு	 நசல்வதுடன,	 டியூஷன	

வகுபபுகளுககும்	நசல்வாரகள்.

	 ஸ்பரயா	 ஒனபதாம்	 வகுபபு	 படித்த	 பபாது,	 அவளுலடய	 15வது	 வயதில்	 ஒரு	

லதயல்காரலர	திருமணம்	நசயது	லவகக	அவளுலடய	நபற்ப்றார	நிச்சயம்	நசயதாரகள்.

	 திருமணத்திற்கு	 பி்றகு,	 தன	 படிபலபத்	 நதாடர	 விரும்பினாள்	ஸ்பரயா.	 ஆனால்	

அனுமதி	 இல்லை.	 அடுத்த	 3	 வருடஙகளுககுள்	 இரு	 குழ்நலதகளுககுத்	 தாயாகி்றாள்.	

படிபபடியாக	 அவளுலடய	 கணவனின	 நதாழில்	 ெலிவலட்நதது.	 கணவனால்	 அவள்	

நகாடுலமபபடுத்தபபடுகி்றாள்.	 அவபள	 சம்பாதித்து	 குழ்நலதகலளக	 காபபாற்்ற	

பவண்டும்	எனறு	அவளது	கணவன	நதாடர்நது	நசால்லிக	நகாண்டிரு்நதான.

	 இ்நதச்	 சூழநிலையிலிரு்நது	 தபபிகக	 அவள்	 விரும்பினாள்.	 அஙகன	 வாடிப	

பணியாளர	 பவலை	 காலியாயிருபபலத	 நதரி்நது	 அதற்கு	 விண்ணபபித்தாள்.	 ஆனால்	

அவளுககு	அ்நத	பவலை	கிலடககவில்லை.	அ்நத	பவலைககான	தகுதி	10	ஆம்	வகுபபு	

படித்து	முடித்திருகக	பவண்டும்	எனறு	அறி்நதாள்.

ரேற்கூறிய நிகழறவ உங்கள் குழுவில் விவாதிக்கரவணடும் :

 � அவளுலடய	எ்நநத்நத	உரிலமகள்	எவவாறு	மீ்றபபடடிருககி்றது?	

 � அவளுககு	அதனால்	எனன	பாதிபபுகள்	ஏற்படடுள்ளன?

 � ஸ்பரயா	10ஆம்	வகுபபுப	படித்து	முடித்திரு்நதால்	அவளுலடய	வாழகலக	எவவாறு	

பமம்படடிருககும்?
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வன்முறை ேற்றும் குழநறதத் திருேணம் :

	 டிசம்பர	 மாத	 காலையில்	 டயூஷன	 வகுபபிலிரு்நது	 திரும்பிக	 நகாண்டிருககும்	
நபாழுது,	 	 தனனுலடய	 நெருஙகிய	 பதாழியான	 மினி	 மு்நலதய	 ொளில்	 பாலியல்	
பைாத்காரத்துககு	 ஆளாகிவிடடாள்	 எனறு	 ராதா	 பகள்விபபடடாள்,	 இது	 ெட்நது	 ஒரு	
வாரத்திற்குள்	அவளுலடய	த்நலத	அவளுககு	மாபபிள்லள	பாரககத்	நதாடஙகினார.	அ்நத	
மாபபிலள	இவலள	விட	14	வயது	மூத்தவர.	அபபபாது	15	வயதில்	இரு்நதும்	ராதா,	பமபை	
நதாடர்நது	 படித்து	விடடு	 பவலை	பாரத்து	 சுயமாக	வாழ	ஆலசபபடடாள்.	அபபபாது	
அவள்	அடிபபலட	 கணினிப	 படிபலபப	 படித்துக	 நகாண்டிரு்நதாள்.	 இலதச்	 நசால்லி	
த்நலதயிடம்	 நதாடர்நது	 படிகக	 அனுமதி	 பகடடாள்.	 ஆனால்,	 மினிலயப	 பபால்	
அவளுககும்	 ஏதாவது	 ஆகிவிடடால்	 அவலள	 யாரும்	 திருமணம்	 நசயய	 மாடடாரகள்	
எனறும்	அவருலடய	மரியாலதயும்	 பாதிககபபடடுவிடும்	எனறு	நசால்லியும்	அவளது	
த்நலத	மறுத்து	விடுகி்றார.
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	 எனபவ,	 ராதா	 படிபலப	 இலடயிபைபய	 விடடு	 விடடுவிடடாள்.	 அவளுககுத்	

திருமணம்	 நசயவிககபபடுகி்றது.	 	 திருமணமான	 முதல்ொபள,	 அவள்	 கருபபாக	

இருபபதாகச்	நசால்லி	பமலும்	30	ஆயிரம்	ரூபாய	வரதடசலண	நபற்ப்றாரிடம்	பகடடு	

வாஙகி	வரும்படி	அவளுலடய	கணவன	வீடடார	நசானனாரகள்.

	 அலனத்து	வீடடு	பவலைகலளயும்	அவபள	நசயய	பவண்டியதிரு்நதது.	காலையில்	

அலனவரும்	எழுவதற்கு	முனபப	படுகலகயிலிரு்நது	எழு்நது	விட	பவண்டும்.	அலனவரும்	

உ்றஙக	நசன்ற	பி்றபக,	அவள்	உ்றஙகச்	நசல்ை	பவண்டும்.	அவளுககுப	பபாதிய	உணவும்	

நகாடுககபபடுவதில்லை.	 கூடுதல்	 வரதடசலணலய	 வாஙகி	 வராததற்கு	 இது	 தான	

தண்டலன	எனறு	கணவன	வீடடார	கூறினாரகள்.	அதிக	வயது	வித்தியாசம்	காரணமாக	

அவளால்	தன	கணவரிடம்	பபசககூட	முடியவில்லை.	முனபப	நசைவுககு	பணம்	பகடடு	

அவள்	 கணவர	 தர	 மறுத்திரு்நததால்	 வீடடில்	 தன	 சூழநிலைலயப	 பற்றி	 கணவனிடம்	

அவளால்	நசால்ை	முடியவில்லை.	அவள்	கணவன	நிலனத்த	பெரநமல்ைாம்	அவளுடன	

உடல்உ்றவு	 லவத்துக	 நகாள்வது	 அவளுககு	 சஙகடமாயிருககி்றது.	 அவள்	 எனன	

நிலனககி்றாள்	 அல்ைது	 எனன	 விரும்புகி்றாள்	 எனபலதப	 பற்றி	 அவளது	 கணவன	

கவலைபபடடதாகபவ	நதரியவில்லை.

	 படிபலப	அவள்	நதாடர	பவண்டும்	எனறு	விரும்பினாலும்,	அது	அவசியமானது	

எனறு	யாரும்	நிலனககவில்லை.	பவலை	நசயயும்	இடத்தில்	தனனுடன	பவலை	பாரககும்	

ஒரு	நபண்ணுடன	தனது	கணவர	நதாடரபு	லவத்திருககி்றார	எனபது	சிை	மாதஙகளில்	

ராதாவுககுத்	 நதரியவ்நதது.	 அவலள	 அடிபபதில்லை	 என்றாலும்கூட,	 தனலன	 ஒரு	

மனுஷியாக	கூட	நிலனககவில்லைபய	எனறு	அவள்	உணரகி்றாள்.	

ரேற்கூறிய நிகழறவ உங்கள் குழுவில் விவாதிக்கரவணடும் :

 � அவளுலடய	எ்நநத்நத	உரிலமகள்	எவவாறு	மீ்றபபடடுள்ளன?

 � அதனால்	அவளுககு	எனன	பாதிபபுகள்	ஏற்படடுள்ளன?

பயிற்றுநர குறிப்பு

 � ஒவநவாரு	மாதிரிச்	சம்பவத்திலும்,	எ்நத	விதமான	உரிலமகள்	மீ்றபபடடுள்ளன?

 � இ்நத	மாதிரிச்	சம்பவஙகள்	எபபடி	ஒனறுகநகானறு	நதாடரபுலடயனவாக	உள்ளன?

 � உரிலம	மீ்றல்கள்	எபபடி	ஒனறுகநகானறு	நதாடரபுலடயனவாக	உள்ளன?

 � ஆண்	குழ்நலதகள்	மற்றும்	நபண்	குழ்நலதகளின	வாழகலகத்	 தரம்	குறித்து	இ்நத	

மாதிரிச்	சம்பவஙகள்	ெமககு	நதரிவிககும்	நசயதி	எனன?	அவரகளது	குடும்பத்தினரின	

வாழகலகலய	இது	எவவாறு	பாதிககி்றது?
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கருத்துத் தாள்

	 குழ்நலதத்	திருமணம்	குறிபபிடட	மனித	உரிலம	மீது	எ்நத	விதமான	தாககத்லத	

ஏற்படுத்தி	 உள்ளன	 எனபலத	 ஒவநவாரு	 மாதிரிச்	 சம்பவத்தின	 துலணயுடன	

விவாதிககபவண்டும்.	 	இதற்கு	ெைவாழவு,	பவலைவாயபபு,	குடும்ப	வனமுல்ற,	கல்வி,	

விருபபத்	நதரிவு	நசயயும்	உரிலம	எனறு	ஒவநவாரு	மனித	உரிலம	குறித்தும்	மிக	ஆழமாக	

புரி்நது	 நகாள்ள	 பவண்டியது	 மிக	 அவசியம்.	 படடியலிடபபடடுள்ள	 பிரச்சிலனகள்,	

விவாதத்தினபபாது	நவளிவரககூடும்.	இதிலுள்ள	அலனத்து	விவரஙகளும்	முழுலமயாக	

விவாதிககபபட	பவண்டியது	மிக	அவசியம்.	கூடுதைாக,	ொம்	ஏற்நகனபவ	அமரவு	2	இல்	

மனித	 உரிலமகலளப	 புரி்நது	 நகாள்ளுதல்	 என்ற	 தலைபபில்	 நசயதது	 பபாை	

உரிலமகளுககிலடபய	 உள்ள	 நதாடரபு	 நிலைகலளயும்	 அறி்நது	 நகாள்ளுதல்	 மிக	

அவசியம்.	உதாரணமாக,	ஒரு	நபண்	தனது	கல்விலய	பாதியிபைபய	விடடுவிட	பெர்நதால்,	

ஒரு	 நபாருத்தமான	 ெல்ை	 பவலைலயப	 நபறும்	 தகுதிலயயும்	 இழ்நது	 விடுகி்றாள்.	

அபநபண்ணுககு	 பவலைவாயபபு	 கிலடககவில்லை	 என்றால்,	 அவள்	 நபாருளாதார	

ரீதியாக	அவளது	கணவலனபய	சார்நது	இருகக	பவண்டிய	நிலைககு	ஆளாகிவிடுகி்றாள்.	

இதனால்	குடும்ப	வனமுல்றலய	அவள்	எதிரநகாள்ள	பெரிடும்	பபாது,	இபநபாருளாதார	

சாரபுநிலை,	அவளுககு	வனமுல்ற	நில்ற்நத	அவளது	வீடலட	விடடு	நவளிபய	நசல்ை	

ஒரு	 மிகப	 நபரிய	 தலடயாக	 இருககும்.	 அபதபபால்,	 அவளுககு	 குடும்பக	

கடடுபபாடடிற்கான	 வழிமுல்றகள்	 பற்றி	 எ்நத	 விவரமும்	 நதரிவிககபபடவில்லை	

என்றால்,	 எபபபாது	 குழ்நலத	 நபற்றுக	 நகாள்ளைாம்	 எனறு	 அவளால்	 திடடமிடடு	

நசயல்படுத்த	முடியாமல்	பபாயவிடும்.	அதன	விலளவாக	அவளுககு	இள	வயதிபைபய	

கரபபம்	 தரிககும்	 நிலையும்	 அதனால்	 அவளது	 ஆபராககியம்	 மடடுமல்ைாது	

வாழகலகபயகூட	ஆபத்து	நில்ற்நததாக	ஆகிவிடும்.
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மீைப்படும் உரிறேகள்

• கல்வி	

நபறுவதற்கான	

உரிலம

• பவலை	

வாயபபிற்கான 

உரிய	உரிலம

• துலணலயத்	 
பதர்நநதடுபபதற்கான			
உரிலம

• பாலியல்	சுகாதாரம்	 
மற்றும்	இனப 
நபருககம்	பற்றி	பதரவு	 
நசயவதற்குரிய	உரிலம

• சத்துணவு	மற்றும்	
பராமரிபபிற்கான 
உரிலம

• உடல்ெைம்,	சிகிச்லச	
மற்றும்	பராமரிபபு	
நபறுவதற்கான	உரிலம

• நபாருளாதாரப	
பாதுகாபபிற்்கான	
உரிலம

• வீடலடவிடடு	
நவளிபய	நசனறு	
பவலை	நசயயவும்	
சம்பாதிபபதற்கான	
உரிலம

• மகளுககு	 

பாதுகாபபு	

அளிபபதற்கான	

நபற்ப்றாரின 

உரிலம

• பாலியல்	

சுகாதாரம்	மற்றும்	

இனபநபருககம்	 

பற்றி	பதரவு	

நசயவதற்கான	

உரிலம

• வரதடசலண	

பகடபலத	

எதிரபபதற்கான	 

உரிலம

• குழ்நலதகளுககு	

அவரகள்	கற்்ற	

கல்விலயப	

பயனபடுத்துவது	

எபபடி	எனறு	

கற்றுத்	தரும்		

மதிபபீடுகளுககான 

உரிலம

• நதரியாத	ஒருவலர	

திருமணம்	

நசயதுநகாள்ள	நபண்	

வற்புறுத்தபபடடால்	

அலவ	பற்றி		

முடிநவடுபபதற்கான	

உரிலம



43

தாக்கங்கள்
• படிபலப	 
இலடயில் 
விடடு	விடுதல்

• பமாசமான	
நபாருளாதார 
சூழல்	

• குழ்நலதகலளயும்	
குடும்பத்லதயும்	
கவனித்துக	நகாள்ள	
ஏற்படும்	கஷ்டஙகள்

• நபண்ணிற்கும்	
அவள்	
குழ்நலதகளுககும்	
ஊடடச்சத்துக	
குல்றபாடு

• நபண்	குழ்நலதயால்		
எதிரநகாள்ளபபடும்	
வனமுல்ற

• தாய	எதிரநகாள்ளும்	
வனமுல்றயினால்	
குழ்நலதகளுககு	
ஏற்படும்	பாதிபபு

• முழுலமயலடயாத	
கல்வியினால்	மிகக	
குல்ற்நத	பவலை	
வாயபபு

• இயைாலம	
அதிகரிபபு

• கணவனால்	
எச்.ஐ.வி.	நதாற்று	
ஏற்படடாலும்	
நபண்ணின	
மீது	குற்்றம்	
சாடடபபடுதல்

• பமாசமான	
சுகாதார	
நிலைலம

• நபண்ணின	
லகயில்	ஒரு	
நபாருளாதார	
வளமும்	இல்லை

• மாமனார,	
மாமியாரால்	
வீடலட	விடடு	
துரத்தபபடட	
பின	பி்ற்நத	
வீடடிலும்	
புகலிடம்	
கிலடககாத	
நிலையில்	
புகலிடம்	
இல்ைாதிருத்தல்

• உடைளவில்,	
மற்றும்	
மனதளவில்	
பபரதிரச்சியும்	
பவதலனயும்	
ஏற்படுதல்			

• பாலியல்	சுரண்டல்	
/	துனபுறுத்தல்.

• 	திருமணமான	
தம்பதிகளிலடபய	
ஒபபுதல்	
இல்ைாமல்	
கடடாயபபடுத்தி	
பாலியல்	உ்றவு	
நகாள்வது	
(அதுவும்	பாலியல்	
பைாத்காரமாகபவ	
கருதபபடுகி்றது)

• படிபலப	
இலடயில்	
விடடுவிடுதல்

• எ்நத	தி்றனும்	
கற்கபபடவில்லை

• நபாருளாதார	
வளஙகலளப	நப்ற	
குல்ற்நத	அளபவ	
வாயபபு

• வனமுல்றககு	
ஆளாகக	கூடிய	
பைவீனமான	நிலை

• தன	உடம்பின	
மீதும்,	
இனபநபருகக	
சுகாதாரத்தின	
மீதும்	தனககு	
கடடுபபாடில்ைாத	
நிலை

• பாலின	
வலரயல்றகளால்	
வறுலம	சுழற்சியில்	
மாடடிக 
நகாள்ளுதல்

பாலி்னம் ொரநத வறுறேச் சுழற்சியில் அற்டபடடுள்ள நிறல

	 இ்நதக	 கை்நதுலரயாடல்	 பல்பவறு	 பிரச்சிலனகள்	 மற்றும்	 விவாதஙகலளயும்	

நகாண்டுவரும்.	உதாரணமாக,	திருமணத்துககுள்	பாலியல்	பைாத்காரம்	என்ற	நசால்லின	

மீது	 பைதரபபடட	 விமரசனஙகளும்,	 பபாதிய	 வளஙகள்	 இல்ைாத	 நிலை	 குறித்து	 பை	

கருத்துககளும்	முனலவககபபடைாம்.	நபற்ப்றாரகள்,	தஙகள்	நபண்	குழ்நலதகளுககு	ஒரு	
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பாதுகாபபு	 அரணாக	 இல்ைாமல்	 அவரகள்	 கஷ்டபபடும்	 சூழநிலைககு	 எதிரபபு	

நதரிவிககாமல்	 இரு்நது	 வரும்	 பைவிதமான	 	 சம்பவஙகளும்	 விவாதிககபபடைாம்.	

நமாலபல்	பபான	எபபடிநயல்ைாம்	தஙகள்	மகள்களின	சீரழிவிற்கு	காரணமாக	உள்ளது	

எனறும்	அவரகள்	வீடலட	விடடு	ஓடத்	தூண்டுகி்றது	எனறும்	பழிபபாடும்	கலதகலளக	

ொம்	 பகடக	 பெரிடைாம்.	 இலவ	 அலனத்லதயும்	 பகடகும்	 பபாநதல்ைாம்	 ொம்	 இது	

லமயப	 புள்ளியான	 நபண்	 குழ்நலதகளின	 வாழவு	 எனபலத	 அடிககடி	 வலியுறுத்திச்	

சுடடிககாடடிக	 நகாண்பட	 இருகக	 பவண்டும்.	 நதாழில்நுடப	 வசதிகலளக	 குல்ற	

கூறுவதில்	 பயனில்லை.	அதற்குப	 பதிைாக	அவரகளுககு	அலதப	 பற்றிய	 தகவலையும்	

விழிபபுணரலவயும்	அளித்து	அவரகள்	ஆபராககியமான	முடிவுகள்	எடுகக	உதவி	நசயய	

பவண்டும்.	அபத	பெரத்தில்	நபண்	குழ்நலதகலளக	குடும்பத்தில்	ஒரு	சுலமயாகக	கருதும்	

மனபபாஙகிலனயும்	 மாற்றிக	 நகாள்வதன	 அவசியத்லதயும்	 எடுத்துக	 கூ்றபவண்டும்.	

நபண்	குழ்நலதகள்	ெல்ை	உடல்	ெைத்துடன	ெல்ை	கல்வியும்	நபறும்	பபாது	எலதயும்	எதிர	

நகாள்ளும்	தி்றனுடன	விளஙகுவாரகள்.	நபற்ப்றாலரயும்	கவனித்துக	நகாள்ள	முடியும்.	

மரியாலதயும்,	 சமத்துவமும்	 உள்ள	 உ்றவுகள்	 கிலடககும்.	 	 குடும்ப	 வனமுல்றககு	 ஒரு	

நியாயமான	தீரவு	அவரகளுககு	கிலடத்திட	ொம்	வழிவலக	நசயது	தர	பவண்டும்.

	 குழ்நலதத்	திருமணத்திற்கு	ஒரு	மல்றமுகமான	ஆதரவு	இருபபலத	ொம்	விவாதப	

நபாருளாகக	 நகாண்டு	 வர	 பவண்டும்.	 பாலியல்	 பைாத்காரம்	 மற்றும்	 நபண்கலள	

பாலியல்	 ரீதியாக	 தவ்றாக	 பயனபடுத்துதல்	 ஆகியவற்றிற்கு	 ஒபர	 தீரவு	 இளவயது	

திருமணம்	 	 தான	 	 என்ற	 தவ்றான	 கருத்லத	 எதிரத்து	 ொம்	விவாதம்	 நசயய	 பவண்டும்.	

திருமணத்துககுள்	 பாலியல்	 பைாத்காரம்	 	 பற்றிய	 நதளிவான	 சடடஙகள்	 இல்ைாத	

நிலையில்	அது	எல்ைா	திருமணஙகளிலும்	ெட்நது	நகாண்டுதான	இருககி்றது.	குழ்நலதத்	

திருமணஙகளில்	 இனனும்	 அதிகமாக	 நிகழகி்றது.	 மிகமுககியமாக,	 நபண்கள்	 தஙகள்	

பாலினம்	காரணமாக,	 (நபண்	எனபதால்)	எ்நத	விதமான	வனமுல்றலயயும்	ச்நதிககின்ற	

நிலை	 இல்ைாத	 ஒரு	 சமுதாயச்	 சூழலை	 உருவாககிட	 அலனவரும்	 ஒனறு	 பசர்நது	

இபபணியில்	ஈடுபாடடுடன	நசயல்பட	பவண்டும்.

	 பமற்கண்ட	 விவாதஙகளும்	 கை்நதுலரயாடலும்	 முககியமானலவ	 மற்றும்																											

சுவாரஸ்யமாக	 	 இரு்நதாலும்,	 ொம்	 கீழக்காணும் விஷயங்கறளயும் ரெரத்துப்       

ரபெரவணடும்:

குழ்நலதத்	 திருமணம்	 ஒருவரின	 மனித	 உரிலமகலள	 கடிவாளமிடடு	 கடடுபபடுத்தும்	

நசயைாகும்.

 � மனித	உரிலமகளுககான	சரவபதச	பிரகடனத்தின	(Universal	Declaration	of	Human	Rights	

-	UDHR),மிக	முககியமான	உரிலம,	கல்விககான	உரிலம	எனறு	நதரிவிககபபடடுள்ளது.	

ஆனால்,	 குழ்நலதத்	 திருமணம்,	 இளம்	 நபண்களின	 கல்விலய	 முற்றிலுமாகத்	

தலடநசயகி்றது.	
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 � உல்றவிடப	பள்ளி	வசதிகள்,	சுத்தமான	பாதுகாபபான	கழிபபல்ற	வசதிகள்,	பள்ளி	

நசனறு	 வர	 பபாககுவரத்து	 வசதிகள்	 ஆகியவற்றின	 துலணபயாடு	 இலட	 நிலைக	

பள்ளிக	 கல்வி	 வலரயிைான	 கல்வி,	 விளிம்பு	 நிலை	 பிரிவுகலளச்	 பசர்நத	 நபண்	

குழ்நலதகளுககு	 கிலடபபலத	 உறுதி	 நசயவது	 அவரகளுலடய	 கல்விககு	

உத்தரவாதம்	 அளிபபதற்கும்	 குழ்நலத	 திருமணத்லத	 தடுபபதற்கும்	 நபருமளவு	

வழிவகுககும்.	

 � மனித	 உரிலமகளுககான	 சரவபதசப	 பிரகடனத்தின	 (UDHR)	 25-வது	 பிரிவில்	 மிக	

முககியமான	 அடிபபலட	 	 உரிலமயாக	 ெைவாழவு	 குறிபபிடபபடடிரு்நதாலும்,	

அதுவும்	குழ்நலதத்	திருமணத்தினால்	அதிக	பாதிபபிற்கு	உள்ளாகி	உள்ளது.

 � அ்நதப	பிரகடனத்தின		23-வது	பிரிவில்	பவலை	வாயபபுககான	உரிலம	மற்றும்	22-

வது	பிரிவில்	சமூக	பாதுகாபபிற்கான	உரிலம	ஆகியலவ	குறிபபிடபபடடிரு்நதாலும்,	

அலவயும்	குழ்நலதத்	திருமணத்தினால்	அதிக	பாதிபபிற்கு	உள்ளாகி	உள்ளன.

 � இளவயது	ஆண்	குழ்நலதகளுககும்,	 நபண்	குழ்நலதகளுககும்,	 குடும்ப	 நிரவாகம்	

மற்றும்	 நபாறுபபுகள்	 பற்றி	 அறி்நது	 நகாள்ளககூடிய	 பககுவம்	 இல்ைாத	

காரணத்தினால்,	 அ்நதபபிரகடனத்தின	 	 16-வது	 பிரிவில்	 கூ்றபபடடுள்ள,	 முழு	

சுத்நதிரத்துடனும்	 முழு	 சம்மதத்துடனும்.	 திருமணம்	 நசயது	 நகாள்ளும்	 உரிலம,	

குழ்நலதத்	திருமணத்தால்	தலடநசயயபபடுகி்றது.

 � மனித	உரிலமகள்	நபாதுவாகபவ	ஒனறுககு	ஒனறு	நதாடரபுலடயதாக	இருபபதால்,	

குழ்நலதத்	திருமணத்தினால்	பமபை	குறிபபிடபபடடுள்ள	உரிலம	மீ்றல்கள்	தவிர,	

இனனும்	அபெக	மனித	உரிலமகளும்	மீ்றபபடுவதற்கு		அதிக	வாயபபு	உள்ளது.

	 மனித	உரிலமகளுககான	சரவபதசப	பிரகடனத்துககு	ஆதரவாக,	1948	ஆம்	ஆண்டு	

டிசம்பர	 10ஆம்	 பததி	 ஐ.ொ.சலபயில்	 இ்நதியா	 ஆதரவளித்து	 வாககளித்துள்ளதால்,		

இ்நதியரகளாகிய	ெம்	அலனவருககும்	அ்நதப	பிரகடனத்தில்	கூ்றபபடடுள்ள	அலனத்து	

மனித	உரிலமகலளயும்	அனுபவிகக	முழு	உரிலம	உள்ளது.
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கற்ைலின் ரநாக்கம் :

 	 இ்நத	அமரவின	இறுதியில்,	பஙபகற்பாளரகள்,		குழ்நலதத்		திருமணத்திற்கான		
காரணஙகள்	 எனநனனன	 எனறு	 சமுதாயத்தால்	 நசால்ைபபடுகி்றது	 எனறும்,	 அதனால்	
ஏற்படும்	பாதிபபுகள்	பற்றியும்	நதள்ளத்	நதளிவாகப	புரி்நதுக	நகாள்வாரகள்.	

ரநேம் : 60	நிமிடஙகள்

ரதறவயா்ன சபாருடகள் : படவிளககக	 லகபயடு	 (ஃபிலிப	 சாரட),	 மாரககர																							
பபனாககள்

செயல்படுத்தும் விதம் :

 � பஙபகற்பாளரகலள	ொனகு	குழுககளாக	பிரிகக	பவண்டும்.

 � ஒவநவாரு	 குழுவுககும்	 பயிற்சித்தாளில்	 நகாடுககபபடடுள்ள	 ொடகச்	 சூழலை	
நகாடுகக	பவண்டும்.	அச்சூழலை	லவத்து	ஒவநவாரு	குழுவும்	ஒரு	சிறு	ொடகத்லத	
தயாரபடுத்தச்	நசயய	பவண்டும்.

 � அவவாறு	 ொடகம்	 தயாரிபபதற்கு	 பயிற்றுெர	 பதிலன்நது	 நிமிடஙகள்	 நகாடுகக	
பவண்டும்.	குழுவில்	அலனவரும்	பஙநகடுகக	ஊககபபடுத்த	பவண்டும்.

 � பி்றகு	ஒவநவாரு	குழுவாக	நபாது	அமரவில்	ொடகத்லத	ெடித்துக	காடடச்	நசால்ை	
பவண்டும்.	 கீழககாணும்	 ொனகு	 குழுககளும்	 ெடித்து	 முடி்நத	 பி்றகு	 கீழககாணும்	
பகள்விகலளக	பகடடு	கை்நதுலரயாடலை	பயிற்றுெர	நதாடஙக	பவண்டும்.

 � இஙகு	ெடித்து	காடடபபடட	காடசிகள்	பற்றி	எனன	உணரகிறீரகள்?

 � இ்நத	ொடகஙகளில்	காடடபபடட	கதாபாத்திரஙகள்,	திருமணத்திற்கு	தயார	நிலையில்	
உள்ளவரா?	அல்ைது	இல்லைநயன்றால்	ஏன?

 � இ்நத	ொடகஙகள்	மூைம்	இளம்	நபண்களுககு	எனன	நசயதி	நசால்ைபபடுகி்றது?

 � பயிற்றுெர,	 பயிற்றுெர	 குறிபபில்	 உள்ள	 பகள்விகலளயும்	 பகடடு	 கை்நதுலரயாடி	
கருத்துத்தாளில்	உள்ள	கருத்துககலளயும்	பஙபகற்பாளரகளுககு	கூறி	இ்நத	அமரலவ	

முடிகக	பவண்டும்.
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பயிற்சித்தாள்  :

சூழல் -1 : 

நசா்நத	 ஊரில்	 பவலை	 கிலடககாததால்	 கமைாவின	 நபற்ப்றார	 நவளியூர	 நசனறு	

பவலைபாரககத்	 தீரமானிககின்றனர.	 17	 வயது	 கமைாவிற்கு	 திருமணம்	 நசயதுவிடடு	

ஊருககுச்	நசல்ை	நிலனககின்றனர.	 கமைாவின	பள்ளி	ஆசிரியர	திருமணம்	பவண்டாம்	

எனறு	நசால்கி்றார.	தாஙகள்	ஏன	திருமணம்	நசயய	நிலனககிப்றாம்	என்ற	காரணஙகலள	

பள்ளி	ஆசிரியரிடம்	கூறுகின்றனர	கமைாவின	நபற்ப்றார.

சூழல் -2 : 

பாடடி	அபபாவிடம்	பபசிக	நகாண்டு	இருககி்றார.	16	வயதான	இராணிலய	36	வயதுள்ள	

ஆணுககு	நசா்நதககாரர	நபண்	பகடடு	வருகி்றார.	முதலில்	மறுககும்	அபபாவிற்கு	பாடடி	

எனன	காரணஙகள்	நசால்லி	சம்மதிகக	லவககி்றார.

சூழல் -3 : 

ைடசுமி	 +2	 முடித்தபி்றகு	 பமபை	 படிகக	 ஆலசபபடுகி்றாள்.	 வீடடில்	 	 ஒத்துக	

நகாள்ளவில்லை.	 அதிகம்	 படித்தால்	 மாபபிள்லள	 கிலடபபது	 கஷ்டம்,	 வரதடசலண	

அதிகம்	நகாடுகக	பவண்டியிருககும்	எனகின்றனர	நபற்ப்றார.

சூழல் -4: 

அம்மாவுககும்	மகளுககும்	நதாலைககாடசியில்	வரும்	காதல்	காடசிகள்,	வீடலட	விடடு	

ஓடிப	பபாதல்	பபான்ற	படஙகலளப	பற்றிய	வாககுவாதம்	ெடககி்றது.

பயிற்றுநர குறிப்பு  :

 � குழ்நலதத்	திருமணம்	ஏன	ெடத்தபபடுகி்றது?

 � தஙகள்	நபண்	குழ்நலதகலள	இளம்	வயதிபைபய	திருமணம்	நசயது	நகாடுபபதற்காக	
நபற்ப்றாரும்	சமுதாயமும்	கூறும்	காரணஙகள்	எனநனனன?

 � திருமணம்	எபபபாது	நசயயபபட	பவண்டும்	எனபலத	யார	முடிவு	நசயகி்றார?

 � திருமணத்திற்கான	அடிபபலட	விதிகள்	யாலவ?

 � குழ்நலதத்	 திருமணத்தால்	 இளம்	 வயதினரின	 ஆண்	 குழ்நலதகள்	 மற்றும்	 நபண்	
குழ்நலதகளின	வாழகலகயில்	எனநனனன	பாதிபபுகள்	ஏற்படுகின்றன?

 � குழ்நலதத்	திருமணத்தால்	எ்நநத்நத	உரிலமகள்	பாதிககபபடுகின்றன?
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கருத்துத் தாள்

	 இ்நதிய	 சமுதாயத்தில்	 குடும்பம்	 எனபதுதான	 அடிபபலடக	 கடடலமபபாக	

உள்ளது.	 	 திருமணம்	 எனபது	 ஓர	 ஆணுககும்	 நபண்ணுககுமான	 வாழகலக	 எனறு	

பாரககபபடுவலதவிட	 குடும்பம்	 என்ற	 கடடலமபபு	 நதாடரபபட	 பவண்டியதாகபவ	

பாரககபபடுகி்றது.	 	 நபண்	 குழ்நலத	 பி்ற்நததிலிரு்நபத,	 	 வளரத்து	 ஒருத்தன	 லகயில்	

நகாடுககணும்,	 	 இனநனாருத்தர	 வீடடுககுப	 பபாக	 பவண்டிய	 நபாண்ணு	 எனறுதான	

பாரககி்றாரகள்.	நபண்கள்	தான	குடும்ப	நகௌரவத்தின	சினனம்	எனறு	பாரககபபடுவதால்	

குழ்நலதத்	திருமணம்	தான	அ்நத	நகௌரவத்லதக	காபபாற்்ற	ஒபரவழி	எனறு	நிலனபபதும்	

ஒரு	முககிய	காரணமாக	உள்ளது.		குடும்ப	நகௌரவம்	குறித்த	இ்நத	கருத்து	மிக	முககியமாக	

ஏற்றுக	 நகாள்ளபபடடுள்ளதால்	 இதற்குத்	 தான	 அதிக	 முனனுரிலம	 அளிககபபடடு	

வருகி்றது.	

	 ஆணுககுக	கல்வியும்	பவலைவாயபபும்	முககியமானதாகக	கருதபபடுவது	பபால்	

நபண்ணுககுக	 கருதபபடுவதில்லை.	 	 நபண்களுககு	 கவவியினால்	 எ்நதப	 பயனும்	

இல்லை	என்ற	ெம்பிகலக	மககளின	மனதில்	ஆழமாகப	பதி்நதுள்ளது.	கிராமபபு்றத்தில்	

மடடுமல்ை	ெகரபபு்றத்திலும்	அதிலும்	குறிபபாக	ஏலழப	நபண்கள்	அதிகமாக	வசிககும்	

பகுதியிலும்	இது	தான	உண்லம	நிலையாக	உள்ளது.

	 நபண்களுககு	வயது	நகாஞசம்	அதிகமாகிவிடடால்	அதிக	வரதடசலண	நகாடுகக	

பவண்டியிருககும்.	 	 ஏநனனில்	 நபாதுவாக	 மாபபிள்லள	 விடடார	 இளவயதுப	

நபண்கலளபய	திருமணம்	நசயய	நிலனககி்றாரகள்.		ெல்ை	லபயன	கிலடத்தால்	பபாதும்.	

லபயனுககு	அதிக	வயதாகி	இரு்நதாலும்,	நபண்ணுககு	குல்ற்நத	வயதாக	இரு்நதாலும்	

திருமணம்	நசயதுவிடைாம்.

	 அதுவும்	 இல்ைாமல்,	 நபண்கள்	 நகாஞசம்	 நபரியவரகளாகி	 விவரம்	 நதரி்நது	

நவளியில்	 ெடமாடவும்	 ஆரம்பித்துவிடடால்	 காதல்,	 பாலியல்	 உ்றவு	 பபான்ற	

பிரச்சிலனகளில்	சிககிக	நகாள்ளககூடும்.	யாலரயாவது	காதலித்து	ெம்	குடும்ப		மானத்லதக	

நகடுத்துவிடுவாள்	எனறு	நபற்ப்றாரகளுககு	ஒரு	பயமும்	உள்ளது.	இதுவும்	குழ்நலதத்	

திருமணத்திற்கு	 ஒரு	 காரணமாகி	 	 	 விடுகி்றது.	 இ்நத	 பயத்தினால்	 அவள்	 பருவம்	

அலட்நததும்	அவளின	படிபலபயும்	பாதியிபைபய	நிறுத்தி	விடுகி்றாரகள்.	

	 நபரும்பாைான	 குடும்பஙகளில்,	 தஙகளின	 நபண்	 குழ்நலதகலள	 இளம்	

வயதிபைபய	திருமணம்	நசயது	நகாடுபபதன	மூைம்	அவரகளுககு	ெல்ை	வாழகலகயும்	

பி்ற	ஆண்களிடமிரு்நது	எ்நதத்நதால்லையும்	வராது	எனறு	தான	ெம்புகி்றாரகள்.
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	 ஆனால்,	இபபடியான	இளவயது	திருமணஙகளால்,	வளரிளம்	 பருவத்தில்	உள்ள	

ஆண்,	 நபண்	 இருவருபம	 பாதிககபபடுகின்றனர.	 நபரும்பாலும்	 இத்தலகய	

திருமணஙகலள	நபற்ப்றாரகபள	முடிநவடுககி்றாரகள்.		

	 தான	எ்நத	மாதிரியான	 ெபபராடு	 தன	வாழகலகலய	வாழொள்	முழுவதும்	வாழ		

பவண்டும்	எனபது	பற்றி	பயாசித்து	திடடவடடமான	முடிவுகலள	எடுபபதற்கு		முனபப	

நபரும்பாைான	ஆண்களுககும்	நபண்களுககும்	திருமணஙகள்	ெட்நது	முடி்நது	விடுகி்றது.	

ஒரு	 நபண்	 பருவமலட்நதுவிடடாபை	 அவள்	 திருமணத்திற்கு	 தயாராகி	 விடடாள்	

எனறுதான	 இனனமும்	 நபரும்பாைானவரகள்	 நிலனககி்றாரகள்	 இபதபபால்	 ஆண்	

சம்பாதிகக	ஆரம்பித்துவிடடால்	அடுத்து	அவனுககுத்	திருமணம்	நசயது	விடைாம்	எனறு	

எண்ணுகி்றாரகள்	.	

	 ஆண்,	நபண்	இருவரும்	ஒரு	இலணயுடன	ஒபர	வீடடில்	வாழவதற்கான	புரிதலைப	

நபற்்றவுடன	 திருமணம்	 ெட்நதால்	 அவரகளால்	 அத்திருமணத்லத	 முதிரச்சிபயாடு	

லகயாளமுடியும்,	இல்லைநயன்றால்	இருவருககும்	அன்றாட	வாழகலகயில்	வரககூடிய	

பிரச்சிலனகலள	 சமாளிககத்	 நதரியாமல்	 ஒருவபராடு	 ஒருவர	 சண்லடயிட	 பெரிடும்.	

இதனால்	 ஆண்	 	 நபாருளாதார	 ரீதியாக	 நபண்லண	 ஒடுககுவது	 மாதிரியான	

ெடவடிகலககளில்	 ஈடுபடைாம்,	 நபண்கள்	 எ்நதவிதமான	 அதிகாரமும்	 அற்்றவரகளாக	

யாரிடம்	 பபாய	 எலத	 நசால்வது	 எனறு	 நதரியாமல்	 பயத்துடபன	 காைத்லதக	 கழிகக	

பெரிடுகி்றது.	

	 நபாதுவாக,		இளவயது		திருமணத்தால்	ஆன	,	நபண்	இருவரும்	பாதிககபபடடாலும்		

நபண்கள்	 கல்விககான	 உரிலம,	 பவலை	 நபறுவதற்கான	 உரிலம,	 துலணவலரத்	

பதர்நநதடுபபதற்கான	 உரிலம,	 இனபநபருகக	 உரிலம,	 	 சுரண்டல்களுககு	 எதிரான	

உரிலம,	 உடல்ெைம்	 மற்றும்	 சிகிச்லசககான	 உரிலம,	 நபாருளாதார	 பாதுகாபபிற்கான	

உரிலம,	என	தஙகளுககான	பல்பவறு	அடிபபலட	உரிலமகலள		இழககி்றாரகள்.	
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கற்ைலின் ரநாக்கம் :

	 இ்நத	 அமரவின	 இறுதியில்,	 வளரிளம்	 பருவ	 ஆண்களுககும்,	 நபண்களுககும்	

திருமணம்	குடும்பம்	பற்றி	சமூகமும்	குடும்பஙகளும்	எபபடி	நவவபவறு	மதிபபீடுகலள	

கற்றுத்	 தருகி்றது	 எனபலத	 பஙபகற்பாளரகள்	 புரி்நதுக	 நகாள்வாரகள்.	 பாலின	

சமநிலையற்்ற	 உ்றவுககும்	 வனமுல்றககும்	 அது	 எபபடி	 அடித்தளமாக	 உள்ளது	

எனபலதயும்	அலடயாளம்	கண்டு	நகாள்வாரகள்.

ரநேம் : 60	நிமிடஙகள்

ரதறவயா்ன சபாருடகள் : படவிளககக	 லகபயடு	 (ஃபிலிப	 சாரட),	 மாரககர																							

பபனா	ககள்

செயல்படுத்தும் விதம் :

 � பயிற்றுர,	பஙபகற்பாளரகலள	ொனகு	குழுககளாகப	பிரிகக	பவண்டும்.

 � ஒவநவாரு	 குழுவிற்கும்	 ஒவநவாரு	 மாதிரிச்		 சமபபவத்லத	

நகாடுத்து	காை்நதுலரயாடச்	நசால்ைபவண்டும்.	அதன	கீபழக	நகாடுககபபடடுள்ள	

பகள்விகளுககும்	 கை்நதுலரயாடி	 பதில்	 தயார	 நசயய		 பவண்டும்	 எனறு	 கூ்ற	

பவண்டும்.

 � 20	 நிமிடஙகள்	 கழித்து	 ஒவநவாரு	 குழுவும்	 நபாது	 அமரவில்	 தஙகளுககான	

சம்பவத்லதப	பற்றியும்	அலதச்	சார்நத	பகள்விகளுககான	பதில்கலளயும்	நதரிவிகக	

பவண்டும்.

 � ஒவநவாரு	குழுவும்	பகிர்நத	பினனர	பயிற்றுனர	நபாது	அமரவில்,	குழுககள்	பகிர்நத	

கருத்துககளின	அடிபபலடயில்	கை்நதுலரயாடி	கருத்துத்தாளில்	நகாடுககபபடடுள்ள	

கருத்துககலளயும்	எடுத்துக	கூறி,	விளகக	பவண்டும்.
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பயிற்சித்தாள்  :

ோதிரிச் ெம்பவம் -1 :

	 ராதாவும்,	 	 பாஸ்கரும்	 ‘பிளஸ்	டூ’	 படிககும்	மாணவரகள்.	இருவரும்	ஒருவலர	ஒருவர	

விரும்புகி்றாரகள்,		ராதாவின	பி்ற்நதொளுககு	பரிசு	நகாடுககும்	நபாழுது	ராதாவிற்கு	ஒரு	

முத்தத்லத	நகாடுத்துவிடடு	ஓடிவிடுகி்றான		பாஸ்கர	.	இதுபற்றி	இருவரும்	தனித்தனிபய	

அவரகள்	ெண்பரகளிடம்	பபசுகி்றாரகள்.		பாஸ்கரனின	ெண்பரகள்	முத்தம்	நகாடுத்தபபாது	

அவள்	 சும்மா	 இரு்நததால்	 அவளுககு	 பிடித்தது	 எனறுதாபன	 அரத்தம்,	 நீ	

கடடிபபிடித்திரு்நதிருகக	பவண்டும்	எனகின்றனர.		ராதாவின	பதாழிகளில்	ஒருத்தி,	முத்தம்	

நகாடுத்தபபாது	நீ	மவுனமாக	இரு்நததால்	உனககுப	பிடித்திருககி்றது		எனறு		நிலனத்து	

அடுத்தமுல்ற	 இனனும்	 நெருககமாக	 வருவான,	 	 கவனமாக	 இரு	 எனறு	 நசால்கி்றாள்.	

இனநனாருத்தி	 நீ	 எதற்கும்	 சம்மதிபபாய	 என்ற	 முடிவுககு	 வருவான	 	 நகாஞசம்	 பிகு	

பண்ணு	 எனகி்றாள்,	 	 மூன்றாவது	 பதாழி	 நராம்ப	 நெருககமாகப	 பபாய	 ஏதாவது	

பிரச்சிலனயில்	பபாய	மாடடிக	நகாள்ளப	பபாகி்றாய,	கவனமாக	இரு	எனகி்றாள்.	

ரகள்விகள்  :

1.	 காதல்	 பற்றியும்,	 பாலின	 உணரவுகள்,	 	 நவளிபபாடுகள்	 பற்றியும்	 	 ஆணுககும்	

நபண்ணுககும்	உள்ள	மதிபபீடுகள்	ஒபர	மாதிரியாக	உள்ளனவா	?	ஏபதனும்	மாற்்றஙகள்	

உள்ளனவா?	

2.	 காதல்	 உ்றவுகளில்	 பாலியல்	 ரீதியான	விலழவுபற்றி	 கவனமாக	 இருககபவண்டியது	

ஆணா	நபண்ணா?		எ்நத	வயதில்	காதலிககைாம்?	எ்நத	வயதில்	கல்யாணம்	நசயயைாம்?

ோதிரிச் ெம்பவம் -2 :

காபைஜ்	 படிபலப	 பாதியிபைபய	 நிறுத்திவிடடு	 திருமணம்	 நசயவதில்	 ஷீைாவிற்கு	

இஷ்டபம	இல்லை,	மணமகனின	வயது	பவறு	அதிகம்	.		ஆனால்	அபபாவும்	அம்மாவும்,		

சாதுவான	மாபபிள்லள,		வரதடசலண	கூட	வாஙகவில்லை	,	எல்ைாம்	உன	ெல்ைதுககுத்தான	

எனகி்றாரகள்.	 	முதலிரவில்	அவன	 	முரடடுத்தனமாக	ெட்நது	நகாள்கி்றான.	ஷீைாவுககு	

பயமாகவும்	அழுலகயாகவும்	இருககி்றது.		மறுொள்	அம்மாவிடம்	நசால்லி	அழுகி்றாள்.		

இதுககு	பபாய	யாராவது	அழுவாஙகளா,	பபாகபபபாகப	பழகிவிடும்	எனகி்றாள்	அம்மா.

ரகள்விகள்  :

1.	 திருமணத்திற்கு	முன	ஆணுககும்	நபண்ணுககும்	பாலியல்	உணரவுகள்,	நதாடுதல்கள்	

பற்றி		அறிவு	பதலவயா?	இல்லையா?	

2.	 திருமண	உ்றவில்	வரும்	பாலியல்	வனமுல்றலய	ொம்		அஙகீகரிபபதற்கான	காரணஙகள்	

எனன?	
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ோதிரிச் ெம்பவம் -3:

	 குமாரும்	 பதவகியும்	 காதலித்து	 திருமணம்	 நசயதவரகள்	 இருவருககுபம	 வயது	

இருபத்து	 இரண்டுககுள்தான.	 	 குடும்பஙகள்	 ஒபபுகநகாள்ளாததால்	 ஓடிபபபாய			

திருமணம்	நசயதுநகாண்டாரகள்.	இரண்டு	வீடடிலும்	அவரகலள	ஒதுககி	விடடாரகள்.	

முதல்	 ஆறு	 மாதம்	 எல்ைாம்	 ென்றாகத்தான	 இரு்நதது,	 	 ஆனால்	 காதலித்த	 காைத்தில்	

வாஙகித்	 த்நதது	 பபால்	 பரிசு	 நபாருடகள்,	 இபநபாழுது	 	 வாஙகித்	 தரவில்லை	 எனறு	

பதவகி	 சண்லட	பபாடடபபாது,	 	 காதலித்த	பபாது	அலமதியாக	இரு்நதவள்,	 தற்பபாது			

நபரிய	 சண்லடககாரி	 ஆகிவிடடாள்	 எனறு	 	 திரும்ப	 குமார	 சண்லட	 பபாடுகி்றான.		

குழ்நலத	பி்ற்நதவுடன	 	வீடடின	நபாருளாதாரத்லத	 சமாளிகக	மிகவும்	தடுமாறுகி்றான	

குமார.	

ரகள்விகள்  :

1.	 காதலித்த	 காைத்திற்கும்	 திருமணம்	 நசயது	 ஒன்றாக	 வாழும்	 காைத்திற்கும்	 எனன	

வித்தியாசஙகள்	வருகின்றன?

2.	 திருமணம்		நசயவதற்கு	முன	ஆணுககும்	நபண்ணுககும்,	திருமண	வாழவு,		குடும்பம்,		

குழ்நலத	நபறுவது		இலவ	பற்றி	எல்ைாம்	எனன	நதரிய	பவண்டும்	?

ோதிரிச் ெம்பவம் -4 :

இருபது	வயதிற்குள்ளாகபவ	மாைதி	இரண்டு	குழ்நலதகலளப	நபற்ந்றடுத்து	விடடாள்.	

மருத்துவர	இரண்டாவது	 குழ்நலதககுப	 பி்றகு	 கரபபத்தலட	அறுலவ	 சிகிச்லச	 நசயய	

பவண்டும்	 எனறு	 நசால்லியும்	 அவள்	 கணவன	 வீடடார	 பகடகவில்லை,	 ஆண்	 வாரிசு	

பவண்டும்	எனறு	வற்புறுத்தினாரகள்.		மாைதி		மூன்றாவது	பிரசவத்தின	நபாழுது	மிகவும்	

பைவீனமலட்நதிரு்நததால்	நடலிவரியில்	குழ்நலதலய	மடடுபம	காபபாற்்ற	முடி்நதது.	

மூன்றாவது	குழ்நலதயின	கரபபம்	அவள்	உடல்	ெைத்லத	பாதித்து	விடடது	எனறு	டாகடர	

மிகவும்	வருத்தபபடடார.	

ரகள்விகள்  :

1.	 அடுத்தடுத்து	குழ்நலத	நபறுவது	சரியா	?

2.	 ஏன	அலனவரும்	ஆண்	குழ்நலதபய	விரும்புகி்றாரகள்?

3.	 	பிரசவத்தில்	மாைதி		இ்ற்நதுபபாவதற்கான	காரணஙகள்	எனன?
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கருத்துத் தாள்:

	 பாலியல்	குறித்து	லபயனகளுககும்	சிறுமியருககும்	அளிககபபடும்	நசயதிகளில்	

மிகபநபரிய	 வித்தியாசஙகள்	 உள்ளன.	 சிறுமியருககு	 அளிககபபடும்	 நசயதிகளில்,	

நபரும்பாலும்	 தாம்பத்திய	 உ்றவுகளில்	 எபபபாதும்	 பணி்நது	 பபாகபவண்டும்,	 முதல்	

அலசவு	 அவளிடமிரு்நது	 வரககூடாது,	 தாம்பத்திய	 உ்றவுகளில்	 எபபபாதும்	 அதிக	

விருபபத்லத	 நவளிககாடடககூடாது	 பபான்ற	 அறிவுலரகள்	 தான	 வழஙகபபடும்.	

தாம்பத்திய	உ்றவுகளில்	எபபபாதும்	அதிக	விருபபத்லத	நவளிககாடடககூடாது	பபான்ற	

அறிவுலரகள்	 தான	 நபண்களின	 விருபபத்லதக	 கடடுபபாடடில்	 லவகக	 சமுதாயம்	

எடுககும்	 முதல்	 ெடவடிகலக.	 இதற்கு	 பெரமா்றாக,	 லபயனகள்,	 அதிகாரத்லதயும்	

ஆளுலமலயயும்	நவளிககாடட	 பவண்டும்	எனறும்.	அவரகள்	 தான	 பாலியல்	 ரீதியான	

நசயலககலள	முதலில்	நசயய	ஆரம்பிகக	பவண்டும்	எனறும்,	பாலியல்	பற்றிய	அலனத்து	

தகவல்கலளயும்	நதரி்நது	லவத்திருகக	பவண்டும்	எனறும்	 (விரிவான	தகவல்	கிலடகக	

எ்நத	வாயபபும்	இல்ைாத	 பபாதும்)	இலதப	 பற்றிய	 பபச்சு	வரும்பபாது	நவடகபபடக	

கூடாது	எனறும்	சமுதாயம்	எதிரபாரககும்.

	 தற்பபாது	 ெடித்துக	 காடடபபடட	 ொடகப	 பகுதியில்	 கூட,	 பாலியல்	 பற்றிய	

விஷயஙகலள	 இலை	 மல்றவு	 காயமல்றவாக	 நதரிவிககும்பபாது	 கூட	 பாலியல்	

நசயலககள்	 அலனத்துபம	 குழ்நலதப	 பபறுககாகத்	 தான	 எனபது	 பபான்ற	

அறிவுலரகலளத்தான	 நசால்லுவாரகள்.	 தாம்பத்திய	 உ்றவு	 எனபது	 ச்நபதாஷம்		

அனுபவிகக	எனறு	ஒரு	பபாதும்	நசால்ைமாடடாரகள்.	அபதபபால்	முதல்	முல்ற	உ்றவு	

நகாள்ளும்	 பபாது	 அது	 எவவளவு	 கஷ்டத்லதயும்	 வலிலயலயயும்	 தரும்	 எனறு		

ெமககுககூட	யாரும்	நசால்லித்தரவில்லை.	நபரும்பானலமயானவரகளுககு,	திருமணம்	

ெடககும்	 வலர	 தாம்பத்திய	 உ்றவு	 பற்றி	 எதுவுபம	 நதரிவதில்லை.	 அவரகள்	 அதற்குத்	

தயாராகவும்	இருபபதில்லை.	பாலியல்	பற்றிய	நசயதிகலளப	பற்றி	பபசுவது	கூட	ஒரு	

தவ்றான	 ெடத்லதயாகபவ	 இனறு	 வலர	 பாரககபபடடு	 வருகி்றது.	 அதனால்	 தான	 ெம்	

வீடடு	நபரியவரகள்	கூட	மல்றமுகமாக	ஒரு	சிை	வாரத்லதகளில்	மடடுபம	அலதப	பற்றி	

நதரிவிபபாரகள்.	 ஒளித்து	 மல்றத்து,	 பழஙகள்	 விைஙகுகள்	 பபான்றவற்ல்ற	 உதாரணம்	

காடடி	பபசுவலத	விடுத்து	அறிவியல்	பூரவமாக,	நதளிவாக	பாலியல்,	மனித	உடற்கூறு		

இயல்	குறித்த	விவரஙகலள	திருமணத்திற்கு	முனபப	வளரிளம்	பருவத்தினருககு	விளகக	

பவண்டியது	நபரியவரகளின	கடலமயாகும்.

	 இபதபபாை,	தாம்பத்திய	உ்றவில்	கூட	வனமுல்ற	இருககககூடும்	எனறும்	அதனால்	

விருபபமில்ைாத	பெரத்தில்	பவண்டாம்,	முடியாது	பபான்ற	வாரத்லதகலள	லதரியமாக	

நசால்ை	பவண்டும்	எனபலதயும்	நசால்லித்தர	பவண்டும்.	குறிபபாக	இளம்நபண்களுககு,	

தாம்பத்திய	 உ்றவில்	 எதாவது	அநசௌகரியம்	 ஏற்படும்	 பபாது	 கணவரிடம்	 பவண்டாம்,	

நிறுத்திக	 நகாள்ளுஙகள்	 எனறு	 நசால்ை	 உரிலம	 இருககி்றது	 என்ற	 விஷயத்லத	

அவரகளுககு	 நதரியபபடுத்த	 பவண்டும்.	 அபத	 சமயத்தில்	 தனககு	 உடனபாடு	 உள்ளது	
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எனபலதயும்	 கணவரிடம்	நசால்வதற்கு	எ்நத	 தயககமும்	பதலவயில்லை.	அது	 தவறும்	

இல்லை	 எனபலதயும்	 அபநபண்களுககு	 லதரியம்	 அளிககும்	 வலகயில்	 நசால்லித்தர	

பவண்டும்.

	 ஆண்களுககும்	 நபண்களுககும்,	 திருமணத்திற்குப	 பினனர	 குடும்பத்தாரிடம்	

எபபடி	 ெட்நது	 நகாள்ள	 பவண்டும்	 எனறு	 பைதரபபடட	அறிவுலரகள்	வழஙகபபடும்.	

நபண்கள்,	தஙகள்	மாமனார,	மாமியார,	ொத்தனாரிடம்	பணிவாகவும்	மரியாலதயுடனும்	

ெட்நது	 நகாள்ள	 பவண்டும்,	 கணவன	 நசால்லும்	 எதற்கும்	 எதிரத்துப	 பபசாமல்	 அலத	

அபபடிபய	ஏற்றுகநகாள்ள	பவண்டும்	எனறும்	எதிரபாரபபாரகள்.	ஏபதனும்	வனமுல்ற	

அல்ைது	தவ்றாக	மற்்றவரகள்	ெட்நது	நகாண்டாலும்	கூட	அவள்	அலத	நபாறுலமயாக	

சகித்துகநகாள்ள	 பவண்டும்.	 ஏநனனில்,	 திருமணமான	 பின,	 கணவனின	 வீடுதான	

அவளுககு	நசா்நதம்,	அஙகுதான	அவள்	சாகும்	வலர	வாழ	பவண்டும்.	ஆண்கள்,	தஙகள்	

மலனவிலய	 அடககி	ஆளபவண்டும்	 எனறும்	 அ்நத	 வீடடிற்கு	 அவன	 தான	 தலைவன	

எனபலத	ஆரம்பத்திலிரு்நபத	 நிலைொடட	 பவண்டும்	 எனறும்	 எதிரபாரககபபடுவான.	

மா்றாக,	 மலனவி	 நசால்லுககு	 கடடுபபடடு	 ெடககும்	 கணவலன	 உைகம்	 பரிகசித்துப	

பபசும்.	இதுபபான்ற	பாலினபபாகுபாடு	இருககும்	நிலையில்,	கணவன	பபச்சுககு	மறுபபு	

நசானனால்	 குடும்ப	 வனமுல்றலய	 எதிரநகாள்ள	 பவண்டிவரும்	 எனறு	 தனனுலடய	

விருபபஙகலள	ஒதுககிவிட	பவண்டிய	நிலை	நபண்களுககுபெரிடுகி்றது.	பைபெரஙகளில்,	

தனது	தாய	வீடடிற்கு	நசல்வலதககூட	அவளால்	சி்நதித்து	பாரகக	முடிவதில்லை.

	 பாரம்பரியமாக	 பாடபபடடு	 வரும்	 ொடடுபபு்றபாடல்களில்	 கூட	 குழ்நலத	

திருமணம்	கூடாது	என்ற	எ்நத	கருத்துகளும்	இடம்	நப்றவில்லை.		ஆனாலும்	தாம்பத்திய	

உ்றவு	 மற்றும்	 முதல்	 இரவில்	 பமற்நகாள்ள	 பவண்டிய	 சிைவிஷயஙகலள	 பமாசமான	

விவாதஙகளாக	 எழுபபும்	 அபதபெரத்தில்,	 தவ்றான	 சிை	 நசயல்கள்	 மற்றும்	 உ்றவு	

முல்றகலள	 இது	 நசயயபபடைாம்	 அல்ைது	 அனுமதிககபபடைாம்	 என்ற	 விதத்தில்	

குறிபபிடடு	 கூ்றபபடுகின்றன	 -	 உதாரணமாக,	 புதுமணமகளுடன	 அவள்	 கணவனின	

சபகாதரரகள்	 உ்றவு	 நகாள்ளுதல்,	 இளம்	 கணவனுககு	அவர	 மலனவியின	 சபகாதரிகள்	

திருமண	உ்றவு	குறித்துப	பாடம்	ெடத்தைாம்	பபான்றலவ.	இலதத்தவிர	பாலியல்	குறித்த	

தகவல்கள்	 எதுவும்	 தரபபடுவதில்லை	 திருமணம்	 எனபது	 எலதயும்	 நசயவதற்கு	

அளிககபபடும்	உரிலம	எனபது	மடடுபம	பிரதானமாக	உள்ளது.

	 குழ்நலதகள்	 மற்றும்	வளரிளம்	 நபண்களுககான	 சடடஙகள்	 மற்றும்	 திடடஙகள்	

என்ற	தகவல்	லகபயடடின	பிரதிகலள	பஙபகற்பாளரகளுககு	வழஙகபவண்டும்.
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கற்ைலின் ரநாக்கம் :

	 	 இ்நத	அமரவின	இறுதியில்,	பஙபகற்பாளரகள்	இளம்	ஆண்	மற்றும்	இளம்	

நபண்கள்	 திருமணத்திற்கு	 பின	 எ்நத	 விதமான	 பாத்திரஙகள்	 மற்றும்	 நபாறுபபுகலள	

ஏற்றுக	 நகாள்ள	 பவண்டும்	 எனபலத	 படடியலிடுவாரகள்.	 பமலும்	 அவரகள்			

வாழகலகயில்	 இ்நத	 பாத்திரஙகளும்,	 நபாறுபபுகளும்	 ஏற்படுத்தும்	 தாககஙகலளயும்	

விவாதித்துப	புரி்நது	நகாள்வாரகள்.

ரநேம் : 45	நிமிடஙகள்

ரதறவயா்ன சபாருடகள் : நவள்லளப	பைலக,	மாரககர	பபனாககள்,

செயல்படுத்தும் விதம் :

 � பஙபகற்பாளரகலள	ொனகு	குழுககளாகப	பிரிகக	பவண்டும்.	ஒவநவாரு	குழுவிற்கும்	

ஒரு	தலைபபு	வீதம்	நகாடுத்து	கை்நதுலரயாடச்	நசால்ை	பவண்டும்.

 � குழு	 -1	 சமூக	 ரீதியாக	 ஒரு	 ஆணுககும்	 நபண்ணுககும்	 திருமணத்திற்கு	 முனபும்,	

திருமணத்திற்கு	 பினபும்	 உள்ள	 பஙலகயும்	 நபாறுபபுகலளயும்	 படடியலிடச்	

நசால்ைபவண்டும்.	அது	பபால்	குழு	-2ககு	நபாருளாதார	ரீதியாக,	குழு	-3ககு	பாலியல்	

ரீதியாக,	குழு	-4ககு		தனிபபடட	ரீதியாக.

 � ொனகு	குழுககளுககும்	30	நிமிடஙகள்	நகாடுத்து	கை்நதுலரயாடி	சாரட	அடலடயில்	

எழுதச்	நசால்ைபவண்டும்.

 � அலனத்துக	குழுககளும்	எழுதிய	கருத்துககலள	நபாது	அமரவில்	பகிர	பவண்டும்.

 � பயிற்றுெர,	ொனகு	குழுககளும்	பகிர்நத	பினபு	கடடத்தில்	உள்ள	பயிற்றுெர	குறிபபில்	

உள்ள	பகள்விகலளக	பகடடு	கை்நதுலரயாடி,	கருத்துத்			தாளில்	உள்ள	கருத்துககலளயும்	

விளககிக	கூறி	அமரலவ	முடிகக	பவண்டும்.
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பயிற்றுநர குறிப்பு :

 � 	ொனகு	குழுககளும்	பகிர்நத	படடியலில்	ஒபர	மாதிரியான	கருத்துககள்	இரு்நதனவா?

 � குறிபபிடட	பாத்திரஙகள்/நபாறுபபுககளில்	யாருககு	அதிகமான	நபாறுபபு	உள்ளது?

 � படடியலிடபபடட	கடலமகலளயும்,	நபாறுபபுககலளயும்	சி்றபபாக	நில்றபவற்றிட	

இளம்	ஆண்கள்	மற்றும்	இளம்	நபண்களுககு	எனன	பதலவபபடுகி்றது?

 � இளம்	 ஆண்கள்	 மற்றும்	 இளம்	 நபண்களுககு	 இ்நத	 நபறுபபுகள்,	 கடலமகலள	

ஏற்றுக	நகாள்வதற்கு	எனன	பதலவபபடுகி்றது?

 � இளம்	 வயதிபைபய	 திருமணம்	 நசயது	 நகாள்ளும்	 வளரிளம்	 பருவத்தினருககு,	

அவரகலள	 ஏற்றுக	 நகாள்ளும்	 வளரிளம்	 பருவத்தினருககு,	 அவரகளிடம்	

ஒடடிகநகாள்ளும்	 கடலமகளும்	 நபாறுபபுகளும்	 எ்நத	 விதமான	 தாககஙகலள	

ஏற்படுத்தும்?
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கருத்துத் தாள்

பாலி்ன ொரபு பாத்திேங்கள் ேற்றும் சபாறுப்புக்கள் :

	 திருமணம்	எனபது	நபாறுபபுகள்	நில்ற்நத	ஒன்றாக	சமூகத்தில்	பாரககபபடுகி்றது.	

திருமணம்	முடி்நத	பி்றகு	ஆண்களுககும்	நபண்களுககும்	அளவிற்கும்	அதிகமான	சமூக	

உ்றவுகலள	 ச்நதிககும்	 நிலைலம	 ஏற்படுவதால்,	 குறிபபாக,	 ெல்ை	 மலனவியாகவும்	

மருமகளாகவும்	 நபாறுபபுடன	 நசயல்பட,	 அதிகமான	 அழுத்தத்திற்கு	 ஆளாகும்	

சூழநிலையும்	ஏற்படுகி்றது.		இ்நதிய	கைாச்சாரபபடி,	மணமகனின	நசா்நதககாரரகள்	கூட	

புது		மணமகளின	ஒவநவாரு	ெடவடிகலகயும்	கூர்நது	கவனித்து	தஙகளது	எதிரபாரபபுகளின	

அடிபபலடயில்	நசா்நதககருத்துகலள	நசால்லிகநகாண்பட	இருபபாரகள்.	புது	மணமகள்,	

கணவனின	 குடும்ப	 உ்றவுகலளப	 புரி்நது	 நகாண்டு	 ெடபபதற்கு	 நகாஞச	 காைம்	

சிரமபபடுவாள்.	 இதற்கும்	 கூடுதைாக,	 சமூகமும்	 அககம்	 பககத்தினரும்	 கூட	 புதுப	

நபண்லணக	 கண்காணித்து,	 தஙகளது	 கருத்துகலள	 அவளிடமும்	 அவளது	 கணவன	

வீடடாரிடமும்	நதரிவித்துக	நகாண்பட	இருபபதும்	அவளுககு	அதீதமன	அழுத்தத்லத	

நகாடுத்துக	 நகாண்பட	 இருககும்.	 இ்நதிய	 கைாச்சாரபபடி,	 புதுமணமகள்	 எபபபாதும்	

அடககமாகவும்	 குரலை	 உயரத்தி	 பபசாமலும்	 தஙகலள	 நியாயபபடுத்தி	 பபசாமலும்	

இருகக	 பவண்டும்	 எனப்ற	 எதிரபாரககபபடுகி்றாரகள்.	 வரதடசிலண	 எதிரபாரபபும்	

அவளது	திருமண	வாழகலகயில்	வனமுல்றலயயும்	புகுத்திவிடுகி்றது.

	 இளம்	தம்பதிகளுககு,	மிக	இளம்	வயதிபைபய,		சம்பாதித்து	குடும்பத்லத	பராமரிகக	

பவண்டிய	 நபாறுபபு	 வ்நது	 விடுவதால்	 நபாருளாதார	 ரீதியில்	 அதிகமான	 அழுத்தம்	

ஏற்படுகி்றது.	 வாழவாதாரத்திற்குத்	 பதலவயான	 தி்றபனா	 முனதயாரிபபபா	 இல்ைாத	

நிலையில்	இருககின்ற	நபாருளாதார	நிலைலமயில்	கூடுதைாக	நபாறுபபுச்	சுலமலயயும்	

குடும்பம்	ஏற்க	பவண்டிய	கடடாய	நிலைலம	ஏற்படடு	விடுகி்றது.	இதபனாடு,	குழ்நலதத்	

திருமணம்	 காரணமாக	 இளம்	 நபண்கள்	 தஙகளது	 படிபலபயும்	 பாதியிபைபய	

நிறுத்திவிடுவதால்	 பவலைககு	 நசல்வதற்குத்	 பதலவயான	 தி்றனும்	இல்ைாமல்	 பபாய	

விடுகி்றது.	 நபரும்பானலமயான	 நபண்களுககு,	 தஙகள்	 கணவன	 பவலை	 பாரககும்	

ெகரபபு்றப	 பகுதியில்	 தஙகளது	 திருமண	 வாழகலகலயத்	 துவஙக	 பவண்டிய	 கடடாய	

சூழலும்	ஏற்படுகி்றது.	 தான	பி்ற்நது	வளர்நத	சூழநிலைலய	விடடு	பவறு	ஓர	 ெகரபபு்ற	

சூழநிலைககு	தஙகலள	தயாரபடுத்துவதிலும்	நபண்களுககு	சிரமம்	ஏற்படுகி்றது.	

	 ஆண்,	நபண்	இருபாைருககும்,	தாம்பத்திய	உ்றவு	குறித்து	நதளிவான	விவரஙகள்	

நதரியாத	 நிலையில்,	 பை	விதமான	 மன	அழுத்தத்திற்கு	ஆளாகி்றாரகள்.	 நதரியாத	 ஒரு	

விஷயத்தில்	–	அதாவது	தாம்பத்திய	உ்றவில்	ஈடுபட	ஆழமான	பயஉணரபவ	பிரதானமாக	

இருககி்றது.	 இலதப	 பற்றிப	 பபசுவபத	 தவறு	 எனறு	 நிலனககும்	 கைாச்சாரத்தில்	

வளர்நதவரகளுககு,	இச்நசயல்	பயத்லதயும்	வலிலயயும்	தான	அளிககும்.	அதனால்	தான,	
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இ்நத	 உ்றவின	 மூைம்	 எனன	 ச்நபதாஷம்	 கிலடககும்	 எனறு	 புரியாமல்	 இருபபாரகள்.	

குறிபபாக	நபண்களுககு	இது	பற்றிய	ஒரு	விவரமும்	நதரியாத	நிலையில்,	உ்றவின	பபாது,	

பாலியல்	 ரீதியான	வனமுல்ற	நிகழ்நதால்	எனன	நசயவது	எனறு	நதரியாமல்	தவித்துப	

பபாய	 விடுவாரகள்.	 நபற்ப்றார	 மூைம்	 நிச்சயம்	 நசயயபபடட	 திருமணத்தில்	 கூட	

மணமகனும்	 மணமகளும்	 ஒருவலர	 ஒருவர	 புரி்நது	 நகாள்ள	 அவகாசம்	

அளிககபபடுவதில்லை.	நபரும்பாைான	திருமணஙகளில்,	திருமணம்	முடி்நத	அ்நத	முதல்	

இரவிபைபய	 முதல்	 தாம்பத்திய	 உ்றவும்	 நிகழ்நது	 விட	 பவண்டும்	 எனப்ற	

எதிரபாரககபபடுகி்றது.	 அதனாபைபய	 அபெகப	 நபண்களுககு	 பாலியலில்	 ஈடுபடுவது	

ஒருவித	பயத்லதபய	ஏற்படுத்துகி்றது.

	 பமபை	கூ்றபபடடுள்ள	அலனத்து	அழுத்தஙகளும்,	ஒவநவாரு	தனிபபடட	ெபரின	

வாழகலகயிலும்	 ஓர	 எதிரமல்றயான	 தாககத்லதபய	 ஏற்படுத்துகின்றன.	 கூடுதைாக,	

திருமணம்	 நசயயப	 பபாகும்	இளம்	 பருவத்தினருககு	 அது	 குறித்த	 ஒரு	 தகவலை	 கூட	

யாருபமபபசவில்லை	 எனபதால்	 மணமககளுககு	 திருமண	 நிகழவு	 ஒரு	 நபரிய	

நகாண்டாடடமாக	 இரு்நதாலும்	 உள்ளூர	 எ்நத	 வழியும்	 இல்ைாமல்	 தாஙகள்	 மாடடிக	

நகாண்டது	பபாைபவ	உணரவாரகள்.		இ்நதப	புது	உ்றவு	குறித்து	யாரிடமும்	கை்நது	பபச	

மிகவும்	 தயஙகுவாரகள்.	 கணவன,	 ொத்தனார,	 உ்றவினர,	 சமுதாய	 மககள்	 பபான்ற	

ஒருவரிடமும்	பபசமுடியாமல்	மிகு்நத	பதற்்றமும்	மனககைககமும்	அலடவாரகள்.	 சிை	

இளம்	 வயதினர	 குடும்பத்லதக	 கவனித்துகநகாள்ள	 பபாதிய	 நபாருளாதார	 நிலை	

இல்ைாலமயாலும்	அவதிபபடுவாரகள்.

	 முககியமாக	அவரகளின	உடல்	 ெைத்லதப	பற்றிய	விழிபபுணரவும்	அககல்றயும்	

அவரகளுககுத்	பதலவ.	குறிபபாக,	 18	வயதிற்கு	கீழுள்ள	நபண்கள்,	கரபபம்	தரிபபதில்	

அதிக	ஆபத்து	உள்ளது.	அவரகள்	வளர்நது	வரும்	பெரத்தில்	அவரகளின	உடலில்	ஏற்படும்	

மாற்்றஙகள்	 குறிபபாக	 இனபநபருகக	 உறுபபுகளின	 வளரச்சி	 மற்றும்	 அவற்றின	

நசயல்பாடுகள்	 குறித்த	 எ்நத	 தகவலும்	 அளிககபபடாத	 நிலையில்,	 திருமணத்தினால்	

வரககூடிய	 இளவயது	 தாயலம	 நிலை	 பற்றிபயா	 அல்ைது	 அதலனத்	 தடுகககூடிய	

வழிமுல்றகபளா	அல்ைது	இனபநபருகக	உறுபபுககளில்	ஏற்படககூடிய	நதாற்று	பற்றிபயா	

எதுவுபம	 அவரகளுககுத்	 நதரிவதில்லை.	 தம்பதிகள்	 இது	 குறித்து	 ஒருவருகநகாருவர	

மனம்	விடடுபபசி,	 உ்றவின	 பபாது	 எபபடி	இருவரும்	 ச்நபதாஷமாக	இருகக	முடியும்,	

எபபபாது	 குழ்நலத	 நபற்றுகநகாள்ளைாம்,	 நெச்.ஐ.வி	 என்றால்	 எனன	 பபான்ற	

விஷயஙகலளப	பற்றிப	பபசித்	நதரி்நது	நகாள்ளபவண்டும்.

	 இது	பபான்ற	பை	அம்சஙகலள	திருமணம்	தனனுள்பள	நகாண்டுள்ளது	எனபலதயும்	

அதிகமான	நபாறுபபுகலளயும்	கடலமகலளயும்	நில்றபவற்்ற	பவண்டிவரும்	எனபதால்	

இது	ஒரு	சுைபமான	உ்றவு	இல்லை	எனபலதயும்	புரி்நது	நகாள்ளபவண்டும்.	இளவயதுத்	

திருமணம்	 மிகபநபரிய	 சுலமகலள	 இளம்தம்பதிககு	 அளிககும்	 எனபபத	 அதன	
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மிகபநபரிய	 தாககமாகும்.	 குறிபபாக,	 இளம்	 நபண்கள்	 தஙகளின	இளம்	வயதிபைபய,	

திடீநரன	 பைவிதமான	 கடலமகள்,	 நபாறுபபுகள்,	 புதிய	 உ்றவுகளுடன	 வாழதல்	 என	

இனம்	புரியாத	கைககத்தில்	இருபபபத	அவரகளின	வாழகலகயின	மீது	பற்று	இல்ைாத	

நிலைலய	புகுத்திவிடும்.

	 இறுதியாக,	 இனபமான	 திருமண	 வாழகலக	 ஆண்,	 நபண்	 இருவருககும்	 உரிய	

வயதில்,	இருவரும்	திருமண	வாழகலகககு	தாஙகள்	தயார	எனறு	மனபபூரவமாக	உணரும்	

பபாது	 ெலடநபறுதபை	 சி்ற்நததாகும்.	 ஒருவலர	 ஒருவர	 விரும்பி,	 ஒருவருகநகாருவர	

ஆதரவாக,	 தஙகளின	 இனப	 	 துனபஙகலள	 இருவருமாக	 பசர்நது	 அனுபவிபபபத	

நில்றவான	 வாழகலகயாகும்.	 அதிலும்,	 இருவரும்	 ஒருவலரநயாருவர	 பரஸ்பர	

மதிபபுடன	விடடுகநகாடுத்து	அடுத்தவர	கருத்லதயும்	பகடடு	முடிவுகள்	எடுத்து	வாழதல்	

மிகச்சி்றபபு.	இம்மாதிரியான	வாழவில்	வனமுல்ற	என்ற	பபச்சுகபக	இடமிருககாது.	
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கற்ைலின் ரநாக்கம் :

	 இ்நத	அமரவின	இறுதியில்,	குழ்நலதத்	திருமணப	பிரச்சிலனககுத்	தீரவு	காண்பதில்	

முனனணிக	களபபணியாளரகளின,	குறிபபாக	அஙகனவாடிப	பணியாளரகளின	பஙலகப	

பஙபகற்பாளரகள்	 புரி்நது	 நகாள்வாரகள்.	 இபபிரச்சிலனலய	 அணுகுவதற்காகப	

பயனபடுத்தககூடிய	எளிலமயான	யுகதிகலள	விவாதிபபாரகள்.	

ரநேம் : 45	நிமிடஙகள்

ரதறவயா்ன சபாருடகள் : படவிளககக	 லகபயடு	 (ஃபிலிப	 சாரட),	 மாரககர																						

பபனாககள்

செயல்படுத்தும் விதம் :

 � பஙபகற்பாளரகலள	 மூனறு	 குழுககளாகப	 பிரிகக	 பவண்டும்.	 கடடத்தில்	

நகாடுககபபடடுள்ள	 மூனறு	 நிகழவுகலளயும்	 ஒவநவாரு	 குழுவிற்கு	 ஒன்றாகக	

நகாடுகக	பவண்டும்.

 � குழுவில்	 கை்நதுலரயாடி	 ெடிபபதற்கு	 தயாராகுவதற்கு	 20	 நிமிடஙகள்	

நகாடுககபவண்டும்.

 � ஒவநவாரு	குழுவாக	நபாது	அமரவில்	ெடித்துக	காடடச்	நசால்ைபவண்டும்.

 � ெடித்துக	காடடபபடட	சம்பவம்	குறித்தும்	இலத	பவறு	வழிகளில்	நசயதிருககைாமா	

எனபது	குறித்தும்	விவாதிககபவண்டும்.
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பயிற்றுநர குறிப்பு :

 � முனனணிக	 களப	 பணியாளரகள்,	 குறிபபாக	 குழ்நலதத்	 திருமணத்துககு	 தீரவு	

காண்பதில்	அஙகனவாடிப	பணியாளரகளின	பஙகு	எனன?	

 � குழ்நலதத்	 திருமணப	 பிரச்சிலனககுத்	 தீரவு	 காண்பதில்	 அஙகனவாடிப	

பணியாளரகளுககுச்	சாதகமாக	உள்ள	தனித்துவமான	அம்சம்	எது?

 � குழ்நலதத்	திருமணம்	நதாடரபான	மனித	உரிலம	மீ்றல்கள்	குறித்து	அஙகனவாடி	

லமயஙகளிலும்	 பி்ற	 அலமபபுகளிலும்	 அஙகனவாடிப	 பணியாளரகள்	 எபபடி	

கற்பிபபாரகள்?

 � ெமது	 சமுதாயத்தில்	 மனித	 உரிலமக	 கைாச்சாரத்லத	 நகாண்டு	 வருவதில்	

அஙகனவாடிப	பணியாளரகளின	பஙகு	எனன?

பயிற்சித்தாள் :

பங்ரகற்று நடித்தல் - ரஷஸியா :

	 பஷஸியா	 ஒரு	 15	 வயது	 உற்சாகமான	 நபண்.	 பிரமாதமாகப	 படிககும்	 நபண்	

இல்லை	அவள்.	ஆனால்	மிகவும்	அறிவுக	கூரலமயும்	புத்திசாலித்	தனமும்	உலடயவள்.	

பள்ளியில்	 ெடககும்	 அலனத்து	 பபாடடிகளிலும்,	 நிகழச்சிகளிலும்	 பஙபகற்பாள்.	

அலனவரும்	 அவளுடன	 இருபபலத	 விரும்புவாரகள்.	 ஒரு	 ொள்	 வகுபபல்ற	 மிகவும்	

அலமதியாக	இரு்நதது.	ஆசிரியர	பகடட	பி்றகும்,	யாரும்	எதுவும்	நசால்ைவில்லை.	சிறிது	

பெரத்திற்கு	 பி்றகு,	 வகுபபல்றயில்	 பஷஸியா	 இல்ைாதலத	 ஆசிரியர	 கவனித்தார.	

பவடிகலகயாக,	 ”எஙபக	அ்நத	 கிராம	 பபான?	அவள்	இல்ைாததால்	 தான	அலனவரும்	

நமௌனமாக	இருககிறீரகளா”எனறு	பகடடார.	.

	 அலனவர	முகத்திலும்	வருத்தம்.	ஒரு	மாணவி	எழு்நது	பஷஸியாவிற்கு	திருமணம்	

ெடககப	 பபாகி்றது.	 இனி	 பமல்	 அவள்	 பள்ளிககு	 வரமாடடாள்	 எனறு	 அவள்	 த்நலத	

கூறினார	என்றாள்.

	 -	 இதிலிரு்நது	 நதாடர்நது	 பஙபகற்று	 ெடிகக	 பவண்டும்.	 ஒரு	 முனனணிக	

களபபணியாளர	 இதற்கு	 எனன	 நசயய	 பவண்டும்?	 நீ	 எனன	 நிலனககி்றாய	 எனபலத	

ெடித்துக	காடடபவண்டும்.

பங்ரகற்று நடித்தல் - ஆ்னநத் :

	 ஆன்நத்	 19	 வயது	 லபயன.	 ஒரு	 ொள்	 புதிய	 லபககில்	 சமுதாயககூடத்திற்கு											

வருகி்றான.	 அலனவரும்	 அவனுலடய	 பளபளபபான	 புது	 லபகலகச்	 சுற்றி	 நினறு	
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பாராடடி	 அலதத்	 நதாடடுப	 பாரகக	 ஆலசபபடுகி்றாரகள்	 ஆன்நத்	 தான	 முககியமான	

ஆளாக	 உணரகி்றான.	ஆணாக	இருபபது	 எவவளவு	ைாபம்	 எனறு	 சிரித்துக	 நகாண்பட	

கூறுகி்றான.	அவலனச்	சுற்றி	கிண்டலும்	பகலியுமாக	இருககி்றது.	ஏநனன்றால்	நீஙகளும்	

அ்நத	 லபகலக	 பராடடி	 ஏதாவது	 கூறிவிடடு	 இலத	 எபபடி	 வாஙகினாய?	 எனறு	

பகடகபவண்டும்.	 இ்நத	 லபகலக	 வாஙகும்	 அளவுககு	 வசதி	 இல்ைாதது	 ஆன்நதின	

குடும்பம்.”ஆஷா	அககா,	இது	ஆரம்பம்	தான.	எனககு	திருமணம்	நிச்சயிககபபடடுள்ளது.	

எனது	திருமணத்தனறு	எனன	ெடககி்றது	எனறு	பாருஙகள்”	என்றான	ஆன்நத்.	

	 இதிலிரு்நது	 நதாடர்நது	 பஙபகற்று	 ெடிகக	 பவண்டும்.	 ஒரு	 முனனணிக	

களபபணியாளர	 இதற்கு	 எனன	 நசயய	 பவண்டும்?	 நீ	 எனன	 நிலனககி்றாய	 எனபலத	

ெடித்துக	காடடபவண்டும்.

பங்ரகற்று நடித்தல் - சுற்ன்னா :

	 சுலனனாவின	 நபற்ப்றார	 மிகவும்	அனபானவரகள்.	 தஙகள்	 நபண்லண	மிகவும்	

பெசித்தாரகள்.	 வளரிளம்	 பருவத்தினர	 ச்நதிபபு	 நிகழவுகளிலும்	 மற்்ற	 நிகழச்சிகளிலும்	

அவள்	பஙபகற்கவும்	ஊககபபடுத்தினாரகள்.	வளரிளம்	பருவத்தினர	ச்நதிபபு	நிகழவுகலள	

ெடத்திவரும்,	முனனணிக	களபபணியாளர	ஆஷாலவ	ச்நதிகக	சுலனனாவின	நபற்ப்றார	

நசன்றனர.	அவரகள்	ஆஷாவிடம்	மிகவும்	கவலையாகத்	நதனபடடனர.	.

	 சுலனனா	உயரமாக	வளர்நது	நபரிய	நபண்பபாை	இருககி்றாள்	எனறும்	அவளுககுத்	

திருமணம்	 நசயது	 லவத்து	 மாபபிள்லள	 வீடடுககு	 அனுபபி	 லவககும்படி	 கிராம		

மககளும்,	 நசா்நதஙகளும்	 எஙகலளக	 கடடாயபபடுத்துகி்றாரகள்.	 சுலனனா	 மிகவும்	

சுத்நதிரமாக	 இருபபதால்	 அவலளத்	 தவ்றான	 முனனுதாரணமாகக	 நகாண்டு,	 மற்்ற	

நபண்களும்	 அவலளப	 பபாை	 மாறிவிடுவாரகள்	 எனறு	 ஊரமககள்	 எஙகள்	 காதுபடக	

கூறுகி்றாரகள்.	 நீஙகள்	 தான	 எஙகளுககு	 ஏதாவது	 உதவி	 நசயய	 பவண்டும்	 எனறு	

சுலனனாவின	நபற்ப்றார	கூறினர.

	 இதிலிரு்நது	 நதாடர்நது	 பஙபகற்று	 ெடிகக	 பவண்டும்.	 ஒரு	 முனனணிக	

களபபணியாளர	 இதற்கு	 எனன	 நசயய	 பவண்டும்	 எனறு	 நீ	 நிலனககி்றாய	 எனபலத	

ெடித்துக	காடடபவண்டும்.
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கருத்துத் தாள்

	 முனனணிக	 களப	 பணியாளரகளுககு,	 சமுதாயத்தில்	 சி்றபபான	 நிலையும்	

மரியாலதயும்	அளிககபபடடு	வருகி்றது.	அவரகள்	வலிலமயான	சமூகப	பணியாளரகளாக	

பாரககபபடுவதால்,	குழ்நலதத்	திருமணம்	உள்பட	இதர	மனித	உரிலம	பிரச்சிலனகளுககும்	

தஙகளது	சமூக	நிலைலய/அ்நதஸ்லத	பயனபடுத்தித்	தீரவு	காண	முடியும்.

	 முனனணிக	களப	பணியாளரகளும்	அபத	இடத்தில்	இருபபதால்,		அஙகு	ெடககும்	

குழ்நலதத்	 திருமணம்	 குறித்து	 முதலில்	 அறி்நது	 நகாள்பவரகள்	 அவரகளாகத்	 தான	

இருபபாரகள்.	 முனனதாகபவ	 கிலடககும்	 இத்தகவல்களின	 அடிபபலடயில்,	

சம்ப்நதபபடட	 குடும்பத்தினரிடம்	 குழ்நலத	 திருமணத்தின	 தீய	 விலளவுகள்	 குறித்து	

அவரகள்	விளககிக	கூ்றமுடியும்.	சமுதாயத்தில்	அவரகள்	ஒரு	மரியாலதககுரியவரகளாக	

இருபபதால்	நபண்	குழ்நலதகளின		நபற்ப்றாரகலள	அவரகளது	பபச்லச	விருபபத்துடன	

பகடக	லவககமுடியும்.

	 இரண்டாவது	 வழிமுல்றயாக,	 வளரிளம்	 பருவத்தினர	 தஙகளுககுத்	 தாஙகபள	

கற்றுகநகாள்வதன	 மூைம்	 பை	 பிரச்சிலனகள்	 குறித்து	 விழிபபுணரலவ	 அதிகபபடுத்த	

முடியும்.	

	 முனனணிக	 களபபணியாளரகளால்,	 உயரநிலைப	 பள்ளி	 மாணவர	 பசரகலக,	

வளரிளம்	பருவ	வளரச்சி	மாற்்றஙகள்	குறித்து	சிறுமியருககும்	லபயனகளுககும்	ஏற்படும்	

ச்நபதகஙகலளத்	தீரத்து	லவத்தல்,	ஆபராககியமான	உ்றவுநிலைகள்	குறித்த	விழிபபுணரவு	

தகவல்கலள	 அளித்தல்,	 எ்நதவித	 வனமுல்றயும்	 நபாறுத்துக	 நகாள்ள	 பவண்டிய	

விஷயமில்லை	 எனபலதயும்	 வனமுல்றககு	 எதிராக	 பபசும்	 உரிலம	 ஒவநவாருககும்	

உண்டு	 எனபலதயும்	 உணரத்துதல்,	 சிறுமியருககும்	 லபயனகளுககும்	 	 உள்ள	

தயககஙகலளப	 பபாககி	 தனனம்பிகலகயுடன	 தஙகள்	 எதிரகாை	 கனவுகலளயும்	

ைடசியஙகலளயும்	 அலட்நதிட	 ஊககுவித்தல்	 பபான்றவற்ல்ற	 நசயய	 முடியும்.	 இதன	

மூைம்,	 நபண்	 குழ்நலதகளும்,	 ஆண்	 குழ்நலதகளும்,	 குழ்நலதத்	 திருமண	 முல்றலய	

எதிரத்துப	பபாராடத்	பதலவயான	தகவல்கலளயும்	தி்றனகலளயும்	நபறுவாரகள்.	

	 இறுதியாக,	 மனித	 உரிலமக	 பகாடபாடுகலளக	 நகாண்ட	 அலமபபுகலள	

உருவாககுவதில்	முனனணிக	களப	பணியாளரகள்	முககியப	பஙகாற்்ற	முடியும்.	மனித	

உரிலமகள்	 குறித்து	 தஙகளது	 சகாககளுககு	 விழிபபுணரச்சியூடடுவதன	 மூைமும்,	

கற்பிககும்	 முல்றகலளப	 பினபற்றுவதன	 மூைமும்	 அலனவருககுமான	 மனித	

உரிலமகளுககாக	அலனவலரயும்	ஒனறு	திரடடுவதன	மூைமும்	மனித	உரிலமகளுககான	

அலமபபுகலள	கடடலமபபதில்	முனனணிக	களப	பணியாளரகள்	உதவ	முடியும்.
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கற்ைலின் ரநாக்கம் :

	 இ்நத	அமரவின	இறுதியில்,	சமூகத்தில்	குழ்நலதத்	திருமணப	பிரச்சிலனககுத்	தீரவு	

காண்பதில்	உள்ள	சவால்கலளயும்,	குழ்நலதத்	திருமணப	பிரச்சிலனககுத்	தீரவு	காண்பதில்	

பணியாற்்றக	கூடிய	பஙகாளாரகலளயும்,	பஙபகற்பாளரகள்	அலடயாளம்	காண்பாரகள்.

ரநேம் : 60	நிமிடஙகள்

ரதறவயா்ன சபாருடகள் : நவள்லளப	பைலக,	மாரககர	பபனாககள்

செயல்படுத்தும் விதம் :

 � பயிற்றுெர,	பயிற்சித்	தாள்	-	1ல்	நகாடுககபபடடுள்ள	உண்லமச்	சம்பவத்லத	நபாது	

அமரவில்	வாசிகக	பவண்டும்.

 � இ்நத	உண்லமச்	சம்பவத்தில்	குழ்நலதத்	திருமணப	பிரச்சிலனககுத்	தீரவு	காண்பதற்கு	

உதவிய	பஙகாளர	யார?	எனறு	பகடடு	கை்நதுலரயாடலைத்	நதாடஙக	பவண்டும்.	

அதற்கு	பஙபகற்பாளரகள்	மாவடட	ஆடசித்	தலைவர	எனறு	கூறுவாரகள்.

 � பஙபகற்பாளரகலள	இரண்டு	அல்ைது	மூனறு	குழுககளாகப	பிரிகக	பவண்டும்.

 � பயிற்றுெர	அதுபபாை,	குழ்நலதத்	திருமணத்லத	தடுகக	உதவும்	மற்்ற	பஙகாளரகள்	

யார,	யார		எனறு	படடியலிடடுச்	சி்நதித்து	எழுதச்	நசால்ை	பவண்டும்.

 � ஒவநவாரு	குழுலவயும்	 பயிற்சித்தாள்	-2ல்	 நகாடுககபபடடுள்ள	அடடவலணலய	

நிரபபச்	 நசால்ைபவண்டும்.	 பயிற்சித்தாளில்	 உதாரணத்திற்கு	 நகாடுககபபடடுள்ள	

பஙகாளரகள்பபால்	 மற்்ற	 பஙகாளரகலளயும்	 படடியலிடடு	

எழுதச்	நசால்ை	பவண்டும்.

 � எளிலமயான,	நசயல்படுத்தககூடிய	சாத்தியமான	மற்றும்	குறிபபான	கருத்துககலள	

எழுத	பவண்டும்	எனறு	பயிற்றுெர	கூ்ற	பவண்டும்.
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 � குழுககளில்	 அடடவலணலய	 நிரபபிய	 உடன	 பயிற்றுனர	 குறிபபில்,	

நகாடுககபபடடுள்ள	பகள்விகலளக	பகடடு	கை்நதுலரயாட	பவண்டும்.

 � பினனர,	 கருத்துத்	 தாளில்	 கூறியுள்ள	 கருத்துககலளயும்	 கூறி	 பயிற்றுெர	 விளகக	

பவண்டும்.

பயிற்சித்தாள் 1 :

ெ்நதினியின	கலத		:	

	 ெ்நதினிககு	 	பத்து	வயதிருககும்	பபாது	அவள்	அம்மா	இ்ற்நதுவிடடார.	 ெ்நதினிலயயும்	அவள்	

அககாலவயும்	அபபடிபய	விடடுவிடடு	அவள்	அபபா	மறுமணம்	நசயதுநகாண்டார.	

	 ெ்நதினியின		நபரியம்மா,	ெ்நதினிலயயும்	அவளது	சபகாதரிலயயும்		தன	கிராமத்திற்குக	கூடடிக	

நகாண்டு	 	 வ்நதுவிடடாள்.	 	 ெ்நதினியின	 சபகாதரிககு	 பதிபனழு	 வயதாக	 இருககும்பபாபத	 அவள்	

நபரியம்மா	அவளுககுத்	திருமணம்	நசயதுவிடடார.	 	அபதபபால்	ெ்நதினிககு	பதினாலு	 	வயதிபைபய	

திருமணம்	நசயய	நிலனத்தார.		

 ெ்நதினி	 :	 எனபனாட	 புத்தகஙகலளப	 புரடடிககிடடு	 	 இரு்நதபப	 ஒரு	 துண்டறிகலக	 லகயில்	

கிலடத்தது.	 பள்ளியில்	 ெட்நத	 விழிபபுணரவு	 நிகழச்சியில்	 	 குழ்நலதத்	 திருமணம்	 நதாடரபான		

பிரச்சிலனகளுககு	 அதில்	 நகாடுககபபடடுள்ள	 எண்ணுககு	 பபான	 நசயயைாம்	 எனறு	 நசானனது	

நிலனவுககு	வ்நதது.	 எனனுலடய	நபரியம்மா	 பபாலன	லவத்து	விடடு	 பபாயிரு்நத	 சமயத்தில்	அ்நத	

எண்ணுககு	பபான	நசயபதன	.

	 குழ்நலதத்	திருமணத்	தடுபபு	அதிகாரி	திருவண்ணாமை	:-	அ்நதப	பபானகால்		சமூகெைத்	துல்றககு	

இலணககபபடடது,	 	 ெ்நதினியின	 பபச்சில்	 பதற்்றம்	இரு்நதாலும்	 உறுதியும்	இரு்நதது,	 திருமணத்தில்	

அவளுககு	உடனபாடில்லை	எனபலத	உணர	முடி்நதது.

	 உடனடியாக	தாசில்தார,		மாவடட	வருவாயத்துல்ற	அதிகாரி,	பபாலீஸ்	அலனவருககும்		தகவல்	

நசால்லி	 ொஙகள்	 அ்நத	 கிராமத்திற்குள்	 நுலழ்நதபபாது	 இரவு	 ஒனபதுமணி.	 ெ்நதினி	 அலடயாளம்	

நசால்லியிரு்நத	பகாயிலைக	கண்டுபிடிகக	முடியவில்லை,	யாலரக	பகடடாலும்	பகாயில்	எஙகிருககி்றது	

எனறு	நசால்ை	மறுத்தாரகள்.	கிராம	மககள்	ஒத்துலழககாவிடடால்	அரசு	கிராமத்திற்கு	நசயயும்	உதவிகள்	

அலனத்தும்	நிறுத்தபபடும்	எனறு	மிரடடிபனாம்.	

	 ஒரு		வயதானவர	மூைம்	பகாவில்	இரு்நத	இடத்லத	நதரி்நது	நகாண்படாம்.	பகாயிலுககு	அருகில்	

வ்நதவுடன	மணமகலனயும்	அவன	தாலயயும்	பிடித்துவிடபடாம்.	 	அ்நதம்மா	திடீநரனறு	மாரலடபபு	

வ்நதது	பபால்	ெடித்தார.	

	 இபபடி	பபாலீஸ்	பதடுவலத	ெ்நதினியின	நபரியம்மாவிடம்	யாபரா	பபாய	நசால்லிவிடடாரகள்.	

திருமண	வீடடுககாரரகள்	லைடலடநயல்ைாம்	அலணத்து	விடடாரகள்,	ஒரு	திருமணம்	ெடபபதற்கான	

அறிகுறிகள்	அஙகு	இல்ைாதிரு்நதது.	

	 ெ்நதினி:	 	 “எனலன	 ெலககலளக	 கழற்றித்	 தரச்	 நசானனாரகள்,	 	 எனனுலடய	 நபரியம்மா,	
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திருமணத்லதப	 பற்றி	 அதிகாரிகளிடம்	 நசால்ைககூடாது	 என்றார.	 	 ஆனால்	 ொன	 மறுத்துவிடபடன.	

பமலும்	 மிரடடல்கள்	 அதிகமாவதற்குள்,	 	 இரவு	 பத்தலர	 மணிககு	 அதிகாரிகள்	 ெ்நதினிலய	 மீடடு	

விடடனர.	 பி்றகு	 	 ெ்நதினி	 திருவண்ணாமலை	 குழ்நலதகள்	 ெைக	 குழுவிடம்	 ஒபபலடககபபடடார.		

குழ்நலதத்	திருமண	தடுபபுச்	சடடத்தின	கீழ	ெ்நதினியின	நபரியம்மா,	மணமகனின	குடும்பம்	இவரகள்	

பமல்	வழககுப	பதிவுநசயயபபடடது.	

	 2018ஆம்	 ஆண்டு,	 பதசிய	 நபண்	 குழ்நலதகள்	 தினத்தனறு	 நபண்	 குழ்நலத	 தனனுரிலம		

பமம்பாடடிற்காக	ெ்நதினி	மாநிை	அரசிடம்	இரு்நது	விருதிலனப	நபற்்றார	.	

	 இ்நத	பகள்விகலளக	குழுவில்	கை்நதுலரயாடல்	நசயது	பதில்கலளப	நப்றபவண்டும்:

1.	 ஏன	15	வயதிபைபய	திருமணம்	நசயய	நிலனககின்றனர	?

2.	 ெ்நதினியின	துணிச்சலுககு	எலவநயல்ைாம்	உதவின?

3.	 ஏன		ஆண்களுககும்	நபண்களுககும்	இவவளவு	வயது	வித்தியாசத்தில்	திருமணம்	ெடத்தபபடுகி்றது	

?

4.	 குழ்நலதத்	 திருமணத்லதத்	 தடுகக	 சம்ப்நதபபடட	 பஙகாளரகளால்	 எனன	 ெடவடிகலககள்	
எடுககபபடடன?

பயிற்சித்தாள் 2 :

பஙகாளர பஙகாளலர	

அணுகுவது	

எபபடி?

குழ்நலதத்	திருமணப	பிரச்சிலனககுத்	

தீரவு	காண்பதற்கு	எதிராக	

பஙகாளரகளிடமிரு்நது	வரககூடிய	

நபாதுவான	வாதஙகள்	எலவ?

பஞசாயத்து	உறுபபினரகள்

சமயத்	தலைவரகள்

பள்ளி	ஆசிரியரகள்
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கருத்துத் தாள்

	 குழ்நலதத்	 திருமணமானது,	 சிககைான	 பை	 பிரச்சிலனகலளக	 நகாண்டதால்,	

சிககைான	 பை	 அடுககு	 நிலைத்	 தீரவுகளும்	 பதலவபபடுகின்றன.	 எனபவ,	 குழ்நலதத்	

திருமணப	 பிரச்சிலனலய	 முடிவுககுக	 நகாண்டுவர	 அலனத்து	 பஙகாளரகளும்	 ஏற்றுக	

நகாள்ளும்	வலகயில்	அணுக	பவண்டியது	முககியம்.	

	 இறுதியில்	 நபண்களுககு	 எபபடித்	 தான	 திருமணம்	 ெடத்திட	முடியும்?	அல்ைது	

பாலியல்	 வனமுல்றயிலிரு்நது	 நபண்கலளப	 பாதுகாபபதற்குக	 குழ்நலதத்	 திருமணம்	

தான	 ெம்பகமான	 தீரவு	 எனபது	 பபான்ற	 நபாதுவான	 தவ்றான	 வாதஙகலளப	 பற்று	

அலனத்துப	பஙகாளரகளிடமிரு்நதும்	பகடகைாம்.	இ்நதக	 பகள்விகளுககுப	பதில்கலள	

அளிகக	 ொம்	 தயாராக	 இருகக	 பவண்டும்.	 இது	 பபான்ற	 திருமணஙகளில்	 பாலியல்	

வனமுல்ற	அதிகமாக	உள்ளது	எனபதற்கான	ஆதாரஙகலளயும்	லவத்திருகக	பவண்டும்.

	 ெமது	சமுதாயத்தில்	நபண்	குழ்நலதகள்	மதிபபுமிககவரகள்	எனபலதயும்		தாண்டி	

சாதலனயாளரகள்	என்ற	இடத்திலும்	இருககி்றாரகள்	எனபலதச்	சுடடிககாடடபவண்டும்.	

அவரகள்	 தாயகளாகவும்	 மகள்களாகவும்	 உருவாகி்றாரகள்.	 ெமது	 பகுதியில்	 சி்ற்நது	

விளஙகும்	 நபண்	 	 சாதலனயாளரகலளக	 குறிபபிடடு,	 அவரகள்	 ெமது	 சமுதாயத்திற்கு	

எவவளவு	நபருலம	பசரத்திருககி்றாரகள்	எனபலதயும்	எடுத்துக	கூ்றபவண்டும்.

	 சடடம்	 மற்றும்	 திடடஙகள்	 பற்றிய	 தகவல்கள்	 பஞசாயத்துத்	 தலைவரகளுககு	

உதவியாக	இருககும்.	 சடடப	பிரதிகளிலிரு்நது	பஞசாயத்துத்	 தலைவரகள்	 தகவல்கலள	

அறி்நது	நகாள்வாரகள்.	பமலும்	எளிதாகப	புரி்நது	நகாள்ளும்	வலகயில்	உள்ள	2006	ஆம்	

ஆண்டு	இ்நதியக	குழ்நலதத்	திருமண	தடுபபுச்	சடடம்	அவரகளுககு		தஙகள்	வாதஙகலள	

எடுத்துலரகக	உபபயாகமாக	இருககும்.	அ்நதத்	தலைவரகளுககு	தஙகளது	மதிபலபயும்	

சமூகத்தில்	அவரகளுககு	உள்ள	சி்றபபு	அ்நதஸ்லதயும்	புரியலவகக	பவண்டியது	முககியம்.

	 ஆசிரியரகலளப	 பபாைபவ,	 	 பஞசாயத்து	 தலைவரகளும்	 சமுதாயத்தில்	 மிகு்நத	

மரியாலத	 உள்ளவரகள்.	 குழ்நலதத்	 திருமணத்லதத்	 தடுபபதில்	 சம்ப்நதபபடட	

குடும்பத்தினரிடம்	எளிதாக	தஙகளின	நசல்வாகலகச்	நசலுத்த	முடியும்.

	 சமயத்	தலைவரகளுககும்	அவரகளது	சமுதாயத்தில்	மிகு்நத	மரியாலத	இருககி்றது.	

மற்்ற	 பஙகாளரகளும்	 சமய	 நூல்களிலிரு்நது	 பமற்பகாள்காடடி,	 	 குழ்நலதத்	

திருமணத்துககான	 காரணஙகலளயும்	 சுடடிககாடடி	 வாதாடைாம்.	 இலத	

எதிரநகாள்வதற்கு,	 ெமது	 சமூகத்தில்	நபண்களின	நிலை	பற்றியும்	திருமணம்	பற்றியும்	

சமய	நூல்களில்	கூ்றபபடடுள்ள	விஷயஙகள்	குறித்துத்	நதரி்நது	லவத்திருகக	பவண்டும்.
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கற்ைலின் ரநாக்கம் :

 	 குழ்நலதத்	திருமணம்	மற்றும்	அதன	தாககஙகலளத்	தடுத்திட	எனநனனன	
ெடவடிகலககள்	 எபபடிநயல்ைாம்	 எடுககைாம்	 எனறு	 படடியலிடடு	அதற்கு	 எ்நநத்நத	
பஙகாளாரகளுடன	 இலண்நது	 பணியாற்்றைாம்	 எனறு	 இ்நத	 அமரவின	 இறுதியில்	
பஙபகற்பாளரகளால்	 திடடமிட	முடியும்.	 சமுதாயத்தில்,	 குழ்நலதத்	 திருமணமுல்றலய	
முற்றிலுமாக	 முடிவிற்கு	 நகாண்டுவருபவாம்,	 உயரநிலைபபள்ளி	 இலடநிற்்றலைத்	
தடுபபபாம்,	 பாலினத்லத	 அடிபபலடயாக	 நகாண்டு	 பதரவு	 நசயதலைத்	 தடுபபபாம்,	
வரதடசிலண	 முல்றலயத்	 தடுபபபாம்,	 நபண்கள்	 மற்றும்	 வளரிளம்	 நபண்களுககு	
எதிரான	 வனமுல்றலயத்	 தடுபபபாம்	 எனறும்	 அவரகள்	 உறுதிநமாழி	 ஏற்றுக	
நகாள்வாரகள்..

ரநேம் : 60	நிமிடஙகள்

ரதறவயா்ன சபாருடகள் : படவிளககக	 லகபயடு	 (ஃபிலிப	 சாரட),	 மாரககர																							
பபனாககள்	

செயல்படுத்தும் விதம் :

 � பஙபகற்பாளரகலள	 சிறு	 குழுககளாகப	 பிரிகக	 பவண்டும்.	 அமரவு	 -11ககுப	
பயனபடுத்திய	 பஙகாளர	 படடியலைபய	 பயனபடுத்திக	 நகாள்ளைாம்	 எனறு	
பயிற்றுெர	கூ்ற	பவண்டும்.

 � பஙகாளரின	அடடவலணலயப	பயனபடுத்தி	குழ்நலதத்	திருமணத்லத	முடிவுககுக	
நகாண்டு	வருவதில்	பஙகாளரிடம்	தாககத்லத	ஏற்படுத்தும்	உத்திகலள	உருவாககச்	
நசால்லுஙகள்.

 � எளிலமயாகச்	நசயயககூடிய	வலகயில்	இ்நதச்	நசயல்பாடு	இருகக	பவண்டும்	எனறு	
கூ்ற	 பவண்டும்.	 ஒவநவாரு	 குழுவாகப	 பினனர	 பயிற்றுெர	 குறிபபில்	 உள்ள	
பகள்விகலளக	பகடடு	கை்நதுலரயாட	பவண்டும்.

 � இறுதியாக	கருத்துத்தாளில்	நகாடுககபபடடுள்ள	கருத்துககலள	எடுத்துக	கூறி	விளகக	
பவண்டும்.
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brŒa Koí«?
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பயிற்றுநர குறிப்பு :

 � எ்நநத்நத	யுகதிகளுககு	நவற்றிகரமாக	பயனளிகக	வாயபபுள்ளது?	ஏன?

 � அலனத்துப	பஙகாளரகளுககும்	நபாதுவான	யுகதிகள்	எலவ?

 � ெமது	 யுகதிகலள	 பயனுள்ள	 வலகயில்	 உருவாககுவதற்கு	 ெமககு	 எனன	 ஆதரவு	
பதலவபபடுகி்றது?
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கருத்துத் தாள்

	 இது,	 பயிற்சியின	 கலடசி	 அமரவாக	 இருபபதால்,	 	 ெலடமுல்றபபடுத்தக	
கூடியதாகவும்	 மிகவும்	 பயனளிககக	 கூடியதாகவும்	 உள்ள	 ஒரு	 நசயல்	 திடடத்லத	
வகுபபதில்	 மிகு்நத	 கவனம்	 நசலுத்தபபட	 பவண்டும்.	 பஙகுதாரரகளுடன	 இலண்நது	
பயனுள்ள	வலகயில்	பணியாற்றிட	சிை	படிநிலைகலள	ஆபைாசலனகளாக	கீழககாணும்	
அடடவலண	 அளிககி்றது.	 இவற்றில்	 நபரும்பானலமயான	 கருத்துகள்,	 குழு	
அறிகலககளில்	 இடம்	 நபற்்றலவயாக	 இருபபதால்	 அலனத்து	 குறிபபுகளும்	
முழுலமயாகச்	நசயல்படுத்தபபட	பவண்டும்.

பங்காளர செயல்திட்டம்

பஞசாயத்து

• “குழ்நலதத்	 திருமணத்லத	 எதிரத்து	 பபாராடுவதற்கான	 சடடம்	

மற்றும்	 நகாள்லக	 ஆதரவு”	 –	 தகவல்	 லகபயடடின	 பிரதிகலள,	

பஞசாயத்து	உறுபபினரகளுககு	அளித்து	விளகக	பவண்டும்.	

• கிராம	 சலபக	கூடடத்தில்	பஞசாயத்து	உறுபபினரகள்	இது	குறித்த	

தகவல்கலள	எடுத்துலரகக	பவண்டும்.	

பபாலீஸ்

• காவல்	துல்றயினலரச்	ச்நதிகக	பவண்டும்.	

• குழ்நலதத்	 திருமணத்தின	 அம்சஙகள்,	 அதன	 மூைம்	 வரககூடிய	

பிரச்சிலனகள்,	அதன	விலளவுகள்	மற்றும்	அதன	தாககஙகள்	குறித்து	

காவல்துல்ற	அதிகாரிகளுடன	கை்நது	விவாதிககவும்.	

• ஒரு	 குழ்நலதத்	 திருமணத்லத	 தடுத்து	 நிறுத்துவதன	 மூைம்	 மற்்ற	

குழ்நலதகளிடமும்	 குடும்பஙகளிலும்	 இது	 குறித்த	 தாககத்லத	

ஏற்படுத்த	 முடியும்.	 அத்துடன,	 குழ்நலதத்	 திருமணம்	 இளம்	

வயதினலரயும்	குடும்பத்தினலரயும்	எபபடிப	பாதிககும்	எனறு	கூறி	

குழ்நலதத்	 திருமணத்லதத்	 தடுபபதற்காக	 பபாலீசுககுத்	 தகவல்	

நதரிவிகக	பவண்டும்.		

• குழ்நலதத்	 திருமணம்	 ெட்நதால்	 அதற்கான	 சடடபபடியான	

தண்டலன,	 அபராதம்	 ஆகியவற்ல்ற	 நபாதுக	 கூடடஙகள்,	

விளம்பரஙகள்	மூைம்	காவல்	துல்ற	அதிகாரிகள்	நபாது	மககளுககு	

எடுத்துலரகக	ெடவடிகலக	எடுககபவண்டும்.
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குடும்பம்

• சிவில்	 சமூக	 அலமபபு	 உறுபபினர,	 அஙகனவாடி	 பணியாளர,		

பஞசாயத்து	உறுபபினர,	சாதி	பஞசாயத்து	உறுபபினர,	காவல்துல்ற,	

பள்ளி	 ஆசிரியர,	 இதர	 பஙகாளா	 குழுலிரு்நது	 சிைர	 ஆகிபயார	

அடஙகிய	 குழுலவ	 உருவாகக	 பவண்டும்.	 	 குழ்நலதத்	 திருமணம்	

ெலடநபறுவதாகத்	 தகவல்	 கிலடத்ததும்,	 சம்ப்நதபபடட	

குடும்பஙகளுடன	 பபசி	 விழிபபுணரச்சி	 ஏற்படுத்துவதிலும்	 சடட	

ரீதியாக	 ெடவடிகலக	 எடுபபதிலும்	 இககுழுவினர	

நசயல்படபவண்டும்.		

• குழ்நலதத்	திருமணம்	நசயத	ஒரு	நபண்,	திருமண	வயது	வ்நத	பி்றகு	

திருமணம்	 நசயத	 நபண்	 குறித்த	 மாதிரி	 சம்பவஙகலளக	

கூ்றபவண்டும்.	

• வீதி	ொடகஙகலளப	பாரககச்	நசால்ைபவண்டும்.

• குழ்நலதத்	திருமண	பிரச்சிலன	குறித்த	வாசகஙகளுடன	கூடிய	சுவரச்	

சித்திரஙகலளக	காடடவும்

• சுய	 உதவிககுழு	 உறுபபினரகளுககுப	 பயிற்சி:	 குழ்நலதத்	

திருமணத்தின	 விலளவுகள்	 குறித்தும்	 இது	 குறித்த	 சடடஙகள்	

குறித்தும்	தகவல்கலளத்	நதரிவிகக	பவண்டும்.		

• குழ்நலதத்	 திருமணத்லத	 எதிரத்து	 பபாராடுவதற்கான	 சடடம்	

மற்றும்	 நகாள்லக	 ஆதரவு	 –	 தகவல்	 லகபயடடின	 பிரதிகலள	

அளித்தும்	 அரசின	 நபண்	 குழ்நலதப	 பாதுகாபபுத்	 திடடத்தின	

பயனகள்	குறித்தும்	விளககிக	கூ்றைாம்.

• அலனத்துக	குழ்நலதகளும்	தஙகளது	பள்ளிப	படிபலப	முடிபபலத	

உறுதிநசயதல்.

ெேயத் 
தறலவரகள்

• அலனத்து	 சமயத்	 தலைவரகலளயும்	 ஒரு	 கூடடத்தில்	 கை்நது	

நகாள்ளச்	நசயயபவண்டும்.

• அ்நத	 சமயத்	 தலைவரகள்	 தலைலமயில்	 ஏபதனும்	 திருமணம்	

ெலடநபற்்றால்	முதலில்	மணமகன	மற்றும்	மணமகளின	திருமண	

வயலத	 உறுதி	 நசயது	 நகாள்ளச்	 நசால்ை	 பவண்டும்.	 அவரகளில்	

யாபரனும்	ஒருவருககு	திருமண	வயது	குல்றவாக	இரு்நதால்	உடபன	

கிராமப	 பஞசாயத்துத்	 தலைவர	 அல்ைது	 உறுபபினர,	 நபற்ப்றார/

பாதுகாபபாளர	 ஆகிபயாருடன	 கை்நது	 பபசி	 குழ்நலதத்	

திருமணத்தால்	ஏற்படும்	பாதிபபுகள்	குறித்து	அவரகளிடம்	விளககிச்	

நசால்ை	பவண்டும்.	
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ெேயத் 
தறலவரகள்

• சமயத்	 தலைவரகலள	 பெரடியாக	 ஈடுபடுத்த	 பவண்டும்.	 இ்நத	

விவாதத்தில்	சமயத்	தலைவரகலள	அலழத்து	வருவதில்	சுய	உதவிக	

குழுககலள	ஈடுபடுத்த	பவண்டும்.		

• கல்வி,	 சுகாதாரம்	 பபான்ற	பணிகளில்	 ஈடுபடடுள்ள	அலமபபுகள்,	

சமயத்	தலைவரகலள	அலழத்து	வருவதற்கு	உதவைாம்.

ெமுதாயம்

• அலனத்துத்	 தரபபினலரயும்	 நகாண்ட	 ஒரு	 குழுலவ	 அலமத்து,	

குழ்நலதத்	 திருமணம்	 குறித்த	 சடடம்	 குறித்தும்	 குழ்நலதத்	

திருமணத்தால்	 மணமகனுககும்	 மணமகளுககும்	 ஏற்படும்	

பாதிபபுகள்	 குறித்தும்,	 குழ்நலதத்	 திருமணத்தால்	 பி்றககும்	

குழ்நலதகளின	நிலைலம	குறித்தும்	விளகக	பவண்டும்.	

• குழ்நலதப	 பருவம்	 என்றால்	 எனன	 எனபலத	 மககளுககு	விளகக	

பவண்டும்.	 குழ்நலதகளுககு	 கல்வியும்	 விலளயாடுவதற்கான	

பெரமும்	 கிலடககச்	 நசயவலத	 உறுதிபபடுத்துவதற்கு	 சமூகத்லத	

ஊககுவிகக	பவண்டும்.	வீடடு	பவலைகலளச்	நசயயச்	நசால்லுதல்,	

குழ்நலதகலளப	 பாரத்துக	 நகாள்ளச்	 நசால்லுதல்	 பபான்ற	

சுலமகலள	நபண்குழ்நலதகள்	மீது	ஏற்்றககூடாது.	

• அருகில்	 உள்ள	 கிராமஙகளில்	 ெட்நத	 சம்பவஙகலள	 பஙகாளரகள்	

மூைம்	 கூ்றச்	 நசால்ைைாம்.	 பெரமல்றயான	 சம்பவஙகலளயும்	

எதிரமல்றயான	 சம்பவஙகலளயும்	 கூ்றைாம்.	 ொடகஙகள்,	

கூடடஙகள்,	ஊரவைம்	பபான்ற	நிகழச்சிகள்	மூைம்	விழிபபுணரலவ	

ஏற்படுத்தைாம்.

பள்ளி / கல்வி 
நிறலயங்கள்

• பள்ளியில்	 குழ்நலதகளின	 வருலகப	 பதிவு,	 இலடநிற்்றல்	 குறித்து	

சரிபாரகக	பவண்டும்.

• குழ்நலதத்	திருமணத்துககு	எதிரபபுத்	நதரிவிபபலத	உறுதிபபடுத்தும்	

வலகயில்	குழ்நலதகளின	தி்றலன	பமம்படுத்த	பவண்டும்.

• சடடபபடியான	திருமண	வயது	குறித்த	விவரஙகலள	அவரகளுககு	

அளிகக	 பவண்டும்.	 பள்ளி	 இலடநிற்்றல்	 மற்றும்	 குழ்நலதத்	

திருமணம்	 ஆகியவற்ல்றத்	 தடுபபதற்கான	 ெடவடிகலகககான		

திடடஙகலள	பகிர்நது	நகாள்ள	பவண்டும்.	
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பள்ளி / கல்வி 
நிறலயங்கள்

• நபண்	 குழ்நலதகளின	 மதிபபு	 பற்றி	 வகுபபல்றகளில்	 தனி	
அமரவுகளில்	 விவாதிககைாம்.	 குழ்நலதத்	 திருமணத்தால்	 ஆண்	
குழ்நலதகள்,	 நபண்	 குழ்நலதகள்	 இருபாைருககும்	 ஏற்படும்	
பாதிபபுகள்	குறித்	த		அமரவுகலளயும்	விவாதஙகலளயும்	ெடத்தைாம்.

• முடிநவடுத்தல்,	 கூடிக	 கை்நது	 பபசுதல்	 சமரச	 பபச்சுவாரத்லதத்		
தி்றன	குறித்த	உலரயாடலை	ஊககுவிககைாம்.

• “முடியாது”	 என்ற	 வாரத்லதலயச்	 நசால்ைத்	 தயஙகககூடாது	
எனபலத	இலளயதலைமுல்றயினருககுக	கற்றுத்	தரபவண்டும்.

• குழ்நலதத்	திருமணத்லத		தடுத்து		நிறுத்துவதற்கு	இளம்	வயதினலரக	
நகாண்ட	அலமபலப	உருவாகக	பவண்டும்.

• ஆசிரியரகளுடன	பசர்நது	விழிபபுணரச்சிலய		உருவாககுதல்	மற்றும்	
பயிற்சித்	திடடஙகலள	ெடத்தைாம்.

• குழ்நலதத்	திருமணம்	மற்றும்	வீடலட	விடடு	ஓடிபபபாதல்	பபான்ற	
பிரச்சிலனகளின	 இருபகக	 விலளவுகள்	 குறித்து	 மாணவரகளின	
பஙபகற்புடன	விவாதிககைாம்.

• உயர	 கல்விலய,	 பமம்படுத்துவதற்கு	 குறிபபாகப	 நபண்	

குழ்நலதகளுககு	 சமீபத்திய	 தகவல்கலளயும்	 திடடஙகள்	 குறித்த	

விவரஙகலளயும்	வழஙக	பவண்டும்.

• ஆசிரியரகள்,	நதரி்நபதா	நதரியாமபைா	பாலின	சாரபுடன	பபசுவபதா	

பாரபடசமாக	ெடத்துவபதா	கூடாது.	

• ஆபராககியத்லதப	 பாதுகாககும்	 வலகயிலும்	 மாணவிகளின	

இலடநிற்்றலைத்	தடுககும்	வலகயிலும்	வளரிளம்	பருவத்தினருககு	

பெசமான	கழிபபல்ற	வசதி	கிலடபபலத	உறுதிபபடுத்த	பவண்டும்.	

மாதவிடாய	 பெரத்தில்	 பாதுகாபபான	 கழிபபல்ற	 வசதி	 இல்ைாத	

காரணத்தினால்	 பை	நபண்	குழ்நலதகள்	படிபலப	இலடயிபைபய	

விடடு	விடுகி்றாரகள்.

	 இறுதியாக,	 இ்நத	 அமரவு	 முழுவதும்	 பஙபகற்பாளரகளின	 தீவிரமான	
ஈடுபாடடுககாக	 அலனவருககும்	 ெனறி	 நதரிவிகக	 பவண்டும்.	 பினனிலணபபு	 2இல்	
குறிபபிடடுள்ளபடி,	 “குழ்நலதத்	 திருமணத்லத	முடிவிற்கு	 நகாண்டு	 வருபவாம்”என்ற	
உறுதி	 நமாழியின	 ெகல்கலள	 வழஙக	 பவண்டும்.	 இறுதியாக,	 குழ்நலதத்	 திருமணம்,	
பள்ளி	 இலடநிற்்றல்,	 கருவிபைபய	 பாகுபாடடுடன	 பாலினத்லத	 நதரிவு	 நசயதல்,	
வரதடசலண	 முல்ற,	 நபண்களுககு	 எதிரான	 வனமுல்ற	 ஆகியவற்ல்ற	 முடிவுககுக	
நகாண்டு	 வருபவாம்	 எனறு	 உறுதிநமாழிலய	 அமரலவ	 ெடத்துெர	 நசால்ைச்நசால்ை,	
பஙபகற்பாளரகள்	 தஙகளிடம்	 உள்ள	 பிரதிலயப	 பாரத்து	 உறுதி	 நமாழிலய	 வாசிகக	
பவண்டும்.
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	 மனித	 உரிலமகள்	 எனபது	 மிக	 அடிபபலடயானது.	 அலவ	 இல்ைாமல்	 மககள்	

கண்ணியத்துடன	 வாழ	 இயைாது.	 ஒருவரின	 மனித	 உரிலமகள்	 மீ்றபபடும்	 நிலையில்	

அவன	அல்ைது	அவள்	ஒரு	மனிதப	பி்றவியாகபவ	கருதபபடமாடடாரகள்.	சிறுமியருககும்	

லபயனகளுககும்	பாலின	அடிபபலடயில்	பாகுபாடு	காடடபபடும்பபாது	அவரகளால்,	

தஙகளின	மனித	உரிலமகலள	முழுலமயாக	அனுபவித்து	மகிழ	இயைாது.	

	 உதாரணமாக,	 	 வீடடு	 பவலைககாகபவா	 அல்ைது	 திருமணத்துககாகபவா	 இளம்	

நபண்	குழ்நலதகளின	பள்ளிப	படிபலபப	 பாதியிபைபய	நிறுத்தி	விடுகி்றாரகள்.	அபத	

சமயத்தில்,	 குடும்பத்லதக	 காபபாற்றுவதற்கு	 வருவாய	 ஈடட	 பவண்டும்	 எனபதற்காக	

அ்நத	வீடடுப	லபயனகலளத்	நதாடர்நது	படிகக	லவககி்றாரகள்.	சமூகமயமாககல்,	ஆண்	

நபண்	இருவருககும்	 தஙகளது	 உரிலமகலளப	 நபறுவதில்	 நபரும்	 தாககத்லத	 உண்டு	

நசயகி்றது.

	 மனித	உரிலமகலளப	பற்றி	அறி்நது	நகாள்வதன	மூைம்,	மரியாலத,	நியாயம்,	நீதி	

மற்றும்	 சமத்துவம்	 பற்றி	 ொமும்	 கற்றுக	 நகாள்பவாம்.	 இதன	 பயனாக,	 ொம்	 ெமது	

உரிலமகலளப	 நபறுவதற்காக	 எழும்	 பபாது,	 மற்்றவரகளின	 உரிலமகளுககு	 மதிபபு	

நகாடுகக	பவண்டிய	நபாறுபபும்	உருவாகி்றது.

	 ஐககிய	 ொடுகள்	 சலபயின	 சரவபதச	 மனித	 உரிலமப	 பிரகடனத்தின	 (UDHR)	

ஏ்றத்தாழ	30	விதிமுல்றகலளயும்	ஏற்றுகநகாள்வதாக,	அலனத்து	ொடுகளும்	லகநயாபபம்	

இடடுள்ளன.	வளரிளம்	நபண்களுககான	முககிய	உரிலமகள்	விவரம்	:

 � வாழும்	உரிலம,	சுத்நதிரம்,	தனிபபடட	பாதுகாபபு

 � சித்தரவலதயிலிரு்நது	விடுதலை

 � நியாயமான	விசாரலண

 � பபச்சு	உரிலம

 � மத	ரீதியான	சுத்நதிரம்

 � ெைவாழவு,	கல்வி	மற்றும்	பபாதிய	அளவிைான	தரமான	வாழகலக	நிலை

	 மககள்	 தஙகளது	 உரிலமகலள	 அனுபவிகக	 உறுதிநசயய	 பவண்டியது	

அரசாஙகஙகளின	 நபாறுபபாகும்.	 மககளுககான	 சடடஙகலளயும்	 பசலவகலளயும்	

உருவாககி	 அதலன	 ெலடமுல்றபடுத்துவதன	 மூைம்	 மககள்	 தஙகளது	 உரிலமகலள	
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அனுபவிகக	 முடியும்.	 இதர	 மனிதரகளுககும்	 சமுதாயத்திற்கும்	 ஆற்்ற	 பவண்டிய	

கடலமகளும்	நபாறுபபுகளும்	ெமககு	உள்ளன.	ெமது	மனித	உரிலமகலளப	நபறுவலத	

உறுதிபபடுத்த	பவண்டிய	நபாறுபபு	உள்ள	அபத	பெரத்தில்	மற்்றவரகளின	உரிலமகளுககும்	

உரிய	 மதிபபு	அளிகக	 பவண்டும்.	 உதாரணமாக,	 ஒருவர	 தனககுரிய	 பபச்சு	 உரிலமலய	

பயனபடுத்தும்	பபாது,	மற்்றவலரத்	தரம்	தாழத்தி,	அவரகளிடம்	நவறுககத்தகக	பமாசமான	

வாரத்லதகலளப	பயனபடுத்தாமல்	அவரகளது	பாதுகாபபு	உரிலமலய	மீ்றாத	வலகயில்	

இருகக	பவண்டும்.	மனித	உரிலம	எனபது,	மககள்	சமூகத்தின	அலனத்து	நிலைகளிலும்	-	

குடும்பம்,	சமுதாயம்,	கல்வி	நிலையஙகள்,	பணி	புரியும்	இடம்,	அரசியல்	மற்றும்	சரவபதச	

உ்றவுகள்	பபான்றவற்றில்	எபபடி	மற்்றவரகளுடன	நதாடரபு	நகாள்கி்றாரகள்	எனபதில்	

முககிய	பஙகு	வகிககி்றது.	நீதி,	சமத்துவம்,	சமூக	ெைன	ஆகியவற்ல்ற	உறுதிபபடுத்துவற்கு	

மனித	உரிலமகள்	அவசியம்	 எனபலத	அலனத்து	இடஙகளில்	உள்ள	மககளும்	 புரி்நது	

நகாள்ள	 பவண்டியது	 முககியம்.	 ஆனாலும்,	 மககளின	 மனித	 உரிலமகள்	 பை	

ச்நதரபபஙகளில்	அடிககடி	மீ்றபபடடு	வருகின்றன.	வாழகலக,	கல்வி,	பவலை	வாயபபு	

பபான்றவற்றுககான	 உரிலமகலள	 சிறுமியரும்	 நபண்களும்	 அடிககடி	 இழ்நது	

விடுகி்றாரகள்.	 	 எவருலடய	 உரிலமகளும்	 எபபபாது	 பவண்டுமாலும்	 மீ்றபபடைாம்.	

குடும்ப	 வனமுல்ற,	 பாலியல்	 சித்தரவலத	 பபான்ற	 வனமுல்றகலள	 தனிெபரகள்	

வாழகலகயில்	எதிரநகாள்வது	நபாதுவாக	ெடககும்	விதி	மீ்றைாகும்.	

குழுப	பயிற்சி:

கீழககாணும்	அடடவலணலய	குழுவில்	விவாதித்து	நிரபபபவண்டும்.	மாதிரிககாக	ஒனறு	

நிரபபபபடடுள்ளது.

எனது	உரிலமகள் அது	எலதக	
குறிககி்றது

பதலவயான	
நபாருள்கள்

நபாறுபபானவரகள்,	
நபாறுபபுககு	
உரியவரகள்

வாழகலக,	சுத்நதிரம்,	
தனிபபடட	
பாதுகாபபு

கழிபபல்றலய	
பயனபடுத்தும்பபாது	
பாதுகாபபு

பாதுகாபபான	
கழிபபல்றகள்	
–	பள்ளிகளிலும்	
வீடடிலும்

நபற்ப்றாகள் 
ஆசிரியரகள்

சித்திரவலதயிலிரு்நது	
விடுதலை

பெரலமயான	
விசாரலண

பபச்சுரிலம

மதச்	சுத்நதிரம்

ெை	வாழவு,	கல்வி,	
பபாதிய	வாழகலகத்	
தரம்
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உறுதிசோழி :

 குழ்நலதத்	 திருமணத்லத	 முடிவிற்கு	 நகாண்டு	 வருதல்,	 கருவிலிருககும்	

குழ்நலதயின	 பாலினத்லதக	 கண்டறிதல்,	 பள்ளி	 இலடநிற்்றல்,	 வரதடசலண	 முல்ற,	

நபண்களுககு	 எதிரான	 வனமுல்ற	 ஆகிய	 அலனத்லதயும்	 தடுபபபாம்	 எனறும்	 உறுதி	

நமாழி	ஏற்பு	நிகழச்சிலய	நிகழத்தைாம்.

இ்நதிய	குடிமகனான,	குடிமகளான	ொன	ஏற்கும்	உறுதிநமாழி	:

	 சடடப	படியிைான	திருமண	வயதான,	 21	வயதிற்கு	கீழ	உள்ள	ஓர	ஆணுககும்	18	

வயதிற்கு	 கீழ	உள்ள	 ஒரு	 நபண்ணுககும்	 ெலடநபறும்	 எ்நதத்	 திருமண	நிகழச்சியிலும்	

ொன	பஙபகற்க	மாடபடன.	என	உ்றவினரகளுககும்	சமுதாய	மககளுககும்	இலதப	பபாை	

திருமணம்	நசயயககூடாது	எனறு	நதாடர்நது	வலியுறுத்துபவன.

	 எனனுலடய	சமுதாயத்தில்,	நபண்களின	உயரகல்வி,	ஊடடச்சத்து,	நபண்களுககான	

பாதுகாபபு,	சடடபபடியான	நசாத்துரிலம	அல்ைது	பரம்பலரச்	நசாத்து	நபறுதல்	பபான்ற	

விஷயஙகளில்	 நபண்களுககான	 உரிலமகலள	 நிலைொடடுவதற்கான	 அலனத்து	

ெடவடிகலககளுககும்	துலண	நிற்பபன.	

	 எனனுலடய	 சமுதாயத்தில்,	 கருவிலிருககும்	 குழ்நலதயின	 பாலினத்லத	 ஸ்பகன	

மூைம்	கண்டறி்நது	கருககலைபபு	நசயவலத	முழுமனபதாடு	தடுகக	முயற்சி	நசயபவன.	

அபத	 பபால்	 வரதடசலண	 வாஙகும்	 பழககத்லதயும்	 முழுலமயாக	 அகற்றிட	

முழுமனபதாடு	முயற்சி	நசயபவன	.

	 வீடடில்,	 நதருவில்,	 பணிபுரியும்	 இடஙகளில்	 அல்ைது	 எஙகும்	 சமூகத்தில்	

நபண்கலளப	 பற்றியும்	 நபண்	 குழ்நலதகலளப	 பற்றியும்	 ஆண்களிடத்தில்	 நிைவும்	

தவ்றான	 மபனாபாவஙகளுககு	 ஊககமளிககாமல்	 நபண்களுககும்	 நபண்	

குழ்நலதகளுககும்	 உரிய	 மதிபபுக	 நகாடுககும்	 பழககத்லத	 சமுதாயத்தில்	 உருவாககப	

பாடுபடுபவன.

	 அலனத்துக	 குழ்நலதகலளயும்	 வளரிளம்	 பருவத்தினலரயும்	 பாதுகாகக	 எனது	

சகதிககுஉடபடடலதச்	 நசயபவன	 எனறும்	 அவரகள்	 உடல்	 ரீதியாகயும்,	 உணரவு	

ரீதியாகயும்	 அல்ைது	 பவறு	 எ்நத	 வலகயிலும்	 பு்றககணிககபபடுவதற்கு	 எதிராகவும்	

நசயல்படுபவன	எனறு	உறுதி	கூறுகிப்றன.
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