
bg© FHªij ãwªjhny, ï‹bdhU 

å£L¡F¤ âUkzkh»¥ nghf¥ ngh»wtŸ 

v‹w x‰iwf fU¤jh¡f mo¥gilÆnyna 

bg©fŸ ts®¡f¥gLtjhš, MQ¡F 

mË¡f¥gLtJnghy fšÉ,  clšey¥ 

guhkÇ¥ò, âw‹ nk«ghL ngh‹wit 

bg©fS¡F mË¡f¥gLtâšiy. vdnt, 

FHªij¤ âUkz«, ïstaJ jhŒik, 

FL«g t‹Kiw ngh‹w á¡fšfis¥ 

bg©fŸ vâ®bfhŸs neÇL»wJ. ïªj 

ÃiyÆš, ghÈd¥ ghFghLfŸ, ghÈd 

t‹Kiw ngh‹wt‰iw  milahs« 

fhzî« âUkz¤â‹ KGikahd 

m®¤j¤ij¥ òÇªJ bfh©L, 

âUkz¤â‹ _y« tu¡Toa rthšfis 

vâ®bfhŸtj‰fhd âw‹fis¥ bgwî«, 

j‹ thœ¡if nk«gl cjî« Éõa§fŸ 

F¿¤J m¿ªJ KobtL¡fî«, cwîfis¡ 

ifahsî«, rkur¥ ng¢R¤ âw‹fis 

ts®¤J¡ bfhŸsî«, bg©fS¡F cjî« 

tifÆš tsÇs« bg©fS¡fhf ïªj¥ 

gÆ‰á¡ ifnaL totik¡f¥g£LŸsJ. 

FHªij¤ âUkz¤ij 

Koî¡F¡ bfh©L tUnth«!

tsÇs«gUt 

bg©fS¡fhd 

âw‹ ts®¥ò¥ 

gÆ‰á¡ ifnaL



tsÇs« gUt¤âdÇ‹ 

j‹DÇik nk«ghL k‰W« FHªij¤ âUkz¤ij 

Koî¡F¡ bfh©L tU« â£l¤J¡fhd fU¤J¥ bg£lf«

tsÇs« gUt¥ 

bg©fS¡fhd

âw‹ ts®¥ò¥ 

gÆ‰á¡ ifnaL 

FHªij¤ âUkz« k‰W« 

t‹Kiwia vâ®bfhŸs

tsÇs« gUt¤âdÇ‹ j‹DÇik nk«ghL 



ii

tsÇs« gUt¥ bg©fS¡fhd âw‹ ts®¥ò¥ gÆ‰á¡ ifnaL 

FHªij¤ âUkz« k‰W« t‹Kiwia vâ®bfhŸs tsÇs« gUt¤âdÇ‹ 

j‹DÇik nk«ghL 

Capacity Building Module for Adolescent Girls 

On Adolescent Empowerment to Address Child Marriage and Violence

 

Kjš gâ¥ò: kh®¢, 2020 

First Edition: March, 2020

btËpL :

khÃy fUñy ika«, br‹id - 600 020.

State Resource Centre, Chennai - 600 020.
Email: sbtamilnadusrc@gmail.com
044-24914147

totik¥ò:

THY Designers & Computers

Triplicane, Chennai - 600 005

044-42113807

e‹¿: 

tsÇs« gUt¤âdÇ‹ j‹DÇik nk«gh£L¡fhf íÅbr~¥ (UNICEF) mik¥ò« 

ãnu¡ ¤U (Break Through, New Delhi ) ÃWtdK« ïizªJ M§»y¤âš cUth¡»a 

fU¤J¥ ò¤jf¤â‹ jÄœ tot«. 

jÄœ tot«: khÃy fUñy ika«

bjhl®ò¡F: sbtamilnadusrc@gmail.com

   



iii

m¿Kf«

 ekJ eh£oš bgU«ghyhd FL«g§fËš xU FHªij ãwªjâš ïUªnj,  eh« 

M© FHªijiaí« bg© FHªijiaí« bt›ntwhd r_f kâ¥ÕLfnshL« ghÈd 

tiuaiwfnshL« ts®¡»nwh«. xU FHªij áRthf cUthtâš ïUªnj ghÈd¥ 

ghFghL bjhl§» ÉL»wJ.  czî¥ g§Ñ£oš, fšÉ f‰gâš, ntiythŒ¥ãš, Koîfis 

vL¥gâš vd thœÉ‹ mid¤J m«r§fËY« ghÈd¥ ghFghL« mjdhš tu¡Toa 

ghâ¥òfS« bjhl®ªJ bfh©nl ïU¡»‹wd. bg© FHªij ãwªjhny, ï‹bdhU 

å£L¡F¤ âUkzkh»¥ nghf¥ ngh»wtŸ v‹w x‰iw¡ fU¤jh¡f mo¥gilÆnyna 

bg©fŸ ts®¡f¥gLtjhš, MQ¡F mË¡f¥gLtJnghy fšÉ,  clšey¥ guhkÇ¥ò, 

âw‹ nk«ghL ngh‹wit bg©fS¡F mË¡f¥gLtâšiy. vdnt, FHªij¤ 

âUkz«, ïstaJ jhŒik, FL«g t‹Kiw ngh‹w á¡fšfis¥ bg©fŸ vâ®bfhŸs 

neÇL»wJ. ïâÈUªJ j§fis¤ j‰fh¤J¡ bfhŸtj‰fhd âw‹fS« bjÇªJ cz®ªJ 

KobtL¥gj‰fhd jftšfS« »il¡f¥ bgwhknyna bg©fŸ ts®¡f¥gL»wh®fŸ. 

ï¤jifa ts®¥ò Kiwfshš tu¡Toa á¡fšfis, ïªj  ghâ¥ò¡FŸsh»w bg©fŸjh‹ 

KjÈš czu nt©L«. mªj neh¡»nyna tsÇs« bg©fS¡fhd ïªj¥ gÆ‰á¡ 

ifnaL cUth¡f¥g£LŸsJ.

 ïªj ÃiyÆš, ghÈd¥ ghFghLfŸ, ghÈd t‹Kiw ngh‹wt‰iw  milahs« 

fhzî« âUkz¤â‹ KGikahd m®¤j¤ij¥ òÇªJ bfh©L, âUkz¤â‹ _y« 

tu¡Toa rthšfis vâ®bfhŸtj‰fhd âw‹fis¥ bgwî«, j‹ thœ¡if nk«gl 

cjî« Éõa§fŸ F¿¤J m¿ªJ KobtL¡fî«, cwîfis¡ ifahsî«, rkur¥ 

ng¢R¤ âw‹fis ts®¤J¡ bfhŸsî«, bg©fS¡F cjî« tifÆš tsÇs« 

bg©fS¡fhf ïªj¥ gÆ‰á¡ ifnaL totik¡f¥g£LŸsJ. 

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

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

jÄœ tot« bfhL¤JŸsJ. ïªj Ka‰á¡F¤ Jiz Ã‰F« jÄHf muá‹ r_f 

ey¤ Jiw, íÅbr~¥ mik¥ò M»ait jU« x¤JiH¥igí« e‹¿íl‹ Ãidî 

T®»nwh«.

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

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

Koí«. ïªj Ka‰áÆš midtU« x‹¿iznth«!
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வளரிளம் பருவப் பபண்களுக்ககான இந்தப் பயிற்சிக க்கயேடு ஏன் 

உருவகாக்கப்பட்டுளளது?

	 பாலினப்	 பாகுபாடு,	 குழந்தைத்	 திருமணம்,	 வளரிளம்	 பருவத்தில்	 கரப்பம்,	

பாலியல்	 வன்மு்ை,	 குடும்ப	 வன்மு்ை	 ஆகியவற்ை	 வளரிளம்	 பருவப்	 பபணகள்,	

இளவயதிலேலய	 எதிரபகாள்கின்ைனர.	 இளம்	 பபண	 குழந்தைகளாய்,	 இள	 வயதில்	

திருமணம்	 பெய்துபகாண்டவரகளாய்,	 இளம்	 தைாய்மாரகளாய்	 அவரகள்	 குறிப்பிட்ட	

விதிமு்ைக்ள	பின்பறை	லவணடும்,	குறிப்பிட்ட	மு்ையில்	ந்டநதுபகாள்ள	லவணடும்	

என	எதிரபார்ககப்படுகின்ைனர.	

	 இநதைப்	பயிறசி்க	்கலய்டானது	13	வயது	முதைல்	18	வயது	வ்ை	உள்ள,	ஆபத்்தை	

எதிரபகாள்ளும்,	 வளரிளம்	 பருவப்	 பபண	 குழந்தைகள்,	 மூன்று	 வழிகளில்	 தைஙகள்	

திைன்க்ள	லமம்படுத்தி்கபகாள்ளும்	வ்கயில்		உருவா்ககப்படடுள்ளது.	

 � மு்தலகாவ்தகா்க,	 கல்வி	 லமம்பாடடிறகான	 வெதிகள்	 கி்்ட்ககாமல்	 லபாவது,	

வாழவாதைாைத்திறகான	வாய்ப்புகள்	மறு்ககப்படுவது	லபான்ை	அடிப்ப்்ட	உரி்மகள்	

இல்ோதைது	 குறித்தும்,	 குழந்தைத்	 திருமணத்தில்	 தைள்ளப்படுதைல்,	 வளரிளம்	 பருவ	

கரப்பம்,	 குடும்ப	 வன்மு்ை	 லபான்ை	 ஆபத்துகள்	 இருப்பது	 பறறியும்	 	 அவரகள்	

புரிநதுபகாள்ளவும்,	ஒப்பு்க	பகாள்ளவும்	உதைவும்.

 � இரண்காவ்தகா்க,	 கல்வி	 மறறும்	 வாழவாதைாைம்,	 வாழ்க்கத்	 து்ண்ய	

லதைரநபதைடுத்தைல்,	வைதைடெ்ணப்	பிைச்சி்னக்ள்க	்கயாளுதைல்,	மணப்பபணணாய்	

எதிரபகாள்ளும்	 எதிரபாரப்புக்ள	 ெமாளித்தைல்,	 குடும்ப	 வன்மு்ை்ய	 எதிரத்தைல்,	

குழந்தை	 பபறறு்கபகாள்ள	 உண்டா்ககப்படும்	 அழுத்தைம்	 –	 இ்வபயல்ோம்	 பறறி	

முடிவு	எடு்ககவும்,	உ்டன்பாடடு்ககாக	லபச்சுவாரத்்தை	ந்டத்தும்	திை்ன	வளர்ககவும்	

இநதை	பயிறசி்க	்கலயடு	உதைவுகின்ைது.	

 � மூன்்காவ்தகா்க,	 அவரகளு்ககுள்	 நன்மதிப்பு,	 மரியா்தை,	 நம்பி்க்க	 ஆகியவற்ை	

ஊ்ககுவி்ககும்படியாக	உள்ள	கேநது்ையா்டல்களும்,	ொரபுநி்ேயறை	அமரவுகளும்,	

புதியவற்ை்க	 கண்டறியும்படியான	 ஒலை	 தைளமும்	 அ்மய	 உதைவிகைமாக	

இரு்ககும்.	 வளரிளம்	 பருவப்	 பபணகளின்	 லமம்படுத்தைப்பட்ட	 திைன்கள்,	 அவரகள்	

ஒருவரு்கபகாருவர	ஆதைைவாக	இரு்கக	உதைவுகின்ைது.	இது	பாதுகாப்பான,	ஆதைைவான	

தைளத்்தை	உருவா்கக	வழிலகாலுகின்ைது.

	 இநதைப்	 பயிறசி்க	 ்கலய்டானது,	 வளரிளம்	 பருவத்தினரின்	 தைன்னுரி்ம	

லமம்பாடடு்ககான	 ்கலயடுகளின்	 பதைாகுதியில்	 	 ஒரு	 பகுதியாகும்.	 வாழ்க்கத்திைன்	

பயிறசிகள்,	வளரிளம்	பருவ	ஆணகள்/பபணகளு்ககான்	பயிறசி்க	் கலயடுகள்,		தைன்னாரவத்	

பதைாணடு	 நிறுவன	 	 பயிறசியாளரகள்	 மறறும்	 முன்னணி்க	 களப்பணியாளரகளு்ககான	

பயிறசி்க	்கலயடுகள்,	லமலும்	மதைத்	தை்ேவரகள்,	பஞொயத்து	உறுப்பினரகள்,	குழந்தைத்	
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திருமணத்	தைடுப்பு	அதிகாரிகள்,	காவல்	து்ையினர,	பபறலைாரகள்	லபான்ை	பஙகாளரகள்	

களச்	 ெவால்க்ள	 எதிரபகாள்வதைறகான	 உத்திக்ள்க	 கூறும்	 ்கலயடுகள்	 உள்ளிட்ட	

பல்லவறு	புத்தைகஙகள்	அநதை	விரிவான	்கலயடுகளின்	பதைாகுதியில்	அ்டஙகியுள்ளன.

வளரிளம் பருவப் பபண்களுக்ககான பயிற்சிக க்கயேட்டிகன உருவகாக்க எந்தக 

்ககாரணி்கள ்கருத்தில் ப்ககாளளப்பட்்ன?

	 வளரிளம்	பருவப்	பபணகள்,	ஆணகளின்	பிைச்சி்னக்ளயும்,	திைன்	லமம்பாடடுத்	

லதை்வக்ளயும்	கண்டறிய,	 ‘பிலை்க	 த்ரு’	 (Break	 Through)	 மறறும்	 ‘யுனிஃபெப்’	 (UNICEF)	

நிறுவனஙகளால்	பே	ஆய்வுகளு்ககு	நிதியுதைவி	அளி்ககப்பட்டது.	இநதை	ஆய்வறி்க்ககளின்	

ொைாம்ெஙகள்	யுனிஃபெப்	மறறும்	பிலை்க				த்ரு	வல்லுனரகளு்டன்	விரிவாக	விவாதி்ககப்படடு	

உறுதிப்படுத்தி	வலுப்படுத்தைப்படடுள்ளன.

	 வளரிளம்	பருவ	ஆணகள்,	பபணகள்	 ெம்பநதைப்பட்ட,	 கீழ்ககாணும்	மு்ககியமான	

பிைச்சி்னகளும்	 திைன்	 லமம்பாடடுத்	 லதை்வகளும்,	 பயிறசி	 கட்டகஙக்ள	

உருவா்ககும்லபாது	கருத்தில்	பகாள்ளப்பட்டன.

பபண குழநக்த்கள

 � 13	 –	 18	வயதிறகுடபட்ட,	கிைாமப்புைஙகளிலும்	சிறு	நகைஙகளிலும்	உள்ள	வளரிளம்	

பருவப்	 பபணகள்தைான்	 இள	 வயதுத்	 திருமணம்,	 குடும்ப	 வன்மு்ை,	 உணரவு	

ரீதியாகவும்	 பாலியல்	 ரீதியாகவும்	 லமாெமாக	 ந்டத்தைப்படுதைல்,	 ஆலைா்ககியம்	

ெம்பநதைப்பட்ட	 பிைச்சி்னகள்,	 லமாெமான	 பபாருளாதைாை	 சி்ககல்	 ஆகியவற்ை	

அதிகமாக	எதிரபகாள்கின்ைனர.

 � கு்ைநதை	 அளவு	 கல்வி	 வாய்ப்புகளும்,	 வாழவாதைாை	 வாய்ப்புகளும்	 உள்ள	

இ்டஙகளில்தைான்	இவரகள்	வசி்ககின்ைனர.

 � கல்வி,	 வாழவாதைாைம்,	 வாழ்க்கத்	 து்ண்யத்	 லதைரநபதைடுத்தைல்,	 குழந்தைகள்	

பபறறு்கபகாள்ளுதைல்,	 குடும்பச்	 பெேவுக்ள	 நிரவகித்தைல்	 முதைலிய்வ	 பறறி	

முடிபவடு்கக	கு்ைநதை	அளலவ	திைனும்	அதிகாைமும்	உள்ளவரகளாக	இரு்ககின்ைனர.

 � ப்ழய	 பழ்ககவழ்ககஙகளான	 குழந்தைத்	 திருமணம்,	 வைதைடெ்ண,	 பாலினப்	

பாகுபாடு	ஆகியவறறிறகு	உடபடுத்தைப்படுகின்ைனர.

 � மகள்,	மணப்பபண,	ம்னவி	மறறும்	தைாய்	என்ை	பாத்திை	வ்ைய்ைகளில்	ெமூகம்	

விரும்புகிைபடி	ந்டநதுபகாள்ள	எதிரபார்ககப்படுகிைாரகள்.

 � இநதைப்	பபணகளி்டம்	சுயமதிப்பு,	சுயமரியா்தை,	தைன்னம்பி்க்க	ஆகிய்வ	மிகவும்	

கு்ைவாகலவ	இரு்ககின்ைன.
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 � உ்டன்பாடு	காணபதைறகாக	வாதைாடும்	லபச்சுவாரத்்தைத்	திைன்	இநதைப்	பபணகளி்டம்	

மிகவும்	கு்ைவாகலவ	உள்ளது.

இந்தப் பயிற்சிக க்கயேட்க் உருவகாக்க வளரிளம் பருவப்  பபண்களுககு, 

எந்தவி்த தி்ன் யேம்பகாடு்கள முககிேேகா்கத் ய்தகவ எனக ்கண்றிேப்பட்்ன?

	 கள	அளவில்	அமோ்ககப்பட்ட	திட்டஙகள்	தைநதை	அனுபவத்தின்	அடிப்ப்்டயிலும்,	

பல்லவறு	 ஆைாய்ச்சிகளின்	 அடிப்ப்்டயிலும்,	 வளரிளம்	 பருவ	 ஆணகளு்ககும்	

பபணகளு்ககும்	எநதை	விதைமான	திைன்	லமம்பாடுகள்	லதை்வ	என்பது	கண்டறியப்பட்டன.	

பாலினப்	பாகுபாடு	மறறும்	வன்மு்ை்ககு	எதிைாக	லபாைா்ட,	வளரிளம்	பருவ	ஆணகள்	

பபணகளு்ககு	 லதை்வயான	 மு்ககியமான	 திைன்	 லமம்பாடுகள்,	 கீழ்ககாணபனவாறு	

வ்கப்படுத்தைப்படடுள்ளன.

பபண குழநக்த்கள: 

 � பாலின	வன்மு்ை	மறறும்	பாலினப்பாகுபாடு	பறறி	புரிநதுபகாள்ளுதைல்

 � பாலியல்	ரீதியாக	லமாெமாக	ந்டத்தைப்படுவ்தைத்	தைடுத்தைல்

 � திருமணத்தின்	அரத்தைத்்தைப்	பறறி	புரிநதுபகாள்ளுதைல்

 � பபண	குழந்தை்ய	மதித்தைல்

 � முடிபவடு்ககும்	 திைன்	 மறறும்	 உ்டன்பாடடு்ககான	 லபச்சுவாரத்்தைத்	 திைன்	

பறறி	கண்டறிதைல்

	 அமரவுகள்,	 	வளரிளம்	பருவப்	பபணகளின்	வாழ்வ	ஆைாய்நது	எதிரகாேத்தில்	

அவரகள்	எதிரபகாள்ள்ககூடிய	பிைச்சி்னக்ளயும்	முன்னலை	பதைரிவி்ககின்ைன.	வளரிளம்	

பருவப்	 	 பபணகள்,	 இநதைச்	 ெவால்க்ள,	 கூடடுமுயறசி	 மறறும்	 தைன்னம்பி்க்கயு்டன்	

எப்படி	எதிரபகாள்வது	என்ை	வழிக்ளயும்	கண்டறிகின்ைன.

வளரிளம் பருவப் பபண்களுககு வழங்கப்படும் பயிற்சியின் ்ககால அளவும், 

பயிற்சி அளிககும் முக்யும் என்ன?

	 பதி்னநது	 	அமரவுகளில்,	12	மணி	லநைத்தில்,	திைன்	லமம்பாடடுத்	லதை்வக்ள	

வழஙகும்படியாக	இநதை்க	்கலயடு	தையாரி்ககப்படடுள்ளது.		20	–	25	எணணி்க்கயிோன	

பபணகள்,	ஆணகள்	 பகாண்ட	 சிறு	குழு்ககளு்ககு	 ஏறைவாறு,	மு்ைொைா	 வகுப்புகளில்	

பயிறறுநரகளால்	 ந்டத்தைப்படும்	 வ்கயில்	 இநதை	 அமரவுகள்	 அ்மநதுள்ளன.	 இநதை	

அமரவுகள்	 ஆணகளும்	 பபணகளும்	 பஙலகறபு	 மு்ையில்	 பயிறசி	 பபறும்	 வ்கயில்	

அ்ம்ககப்படடுள்ளன.	மாதிரிச்	ெம்பவஙக்ள	விவாதித்தைல்,	குழு்க	கேநது்ையா்டல்கள்,	
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சிநதை்னத்	 தூண்டல்,	 குழு்ககளாகப்	 பகிரதைல்,	 பஙலகறறு	 நடித்தைல்	 லபான்ை	 மு்ைகள்	

பயன்படுத்தைப்படடுள்ளன.	

பாலினம்	 ொரநதை	 வன்மு்ைகள்	 மறறும்	 குழந்தைத்	 திருமணம்	 பதைா்டரபான	

இ்்டயீடடு	 ந்டவடி்க்ககளில்	 ஊ்ககமாக	 பெயல்பட்ட,	 பவவலவறு	 பகுதிகளில்	

உள்ள	 வளரிளம்	 பருவத்தினரின்	 பிைச்சி்னக்ள	 நன்கறிநதை,	 உள்ளூர	 தைன்னாரவத்	

பதைாணடு	நிறுவனஙக்ளச்	ொரநதை	பயிறசியாளரகள்	இநதை	அமரவுகளில்	பயிறறுநரகளாக	

பெயல்படுவாரகள்	என்று	எதிரபார்ககப்படுகிைது.

வளரிளம் பருவப் பபண்களுக்ககான பயிற்சிக க்கயேட்டின் கீழ் இந்த அேர்வு்கள 

எவவகாறு ந்த்்தப்படும்?

	 இநதைப்	 பயிறசி்க	 ்கலயடடின்	 கீழுள்ள	 அமரவுக்ள	 கீழ்ககாணும்	 சுேபமான	

வழிமு்ைக்ளப்	பின்பறறி	ந்டத்தைமுடியும்.

 � திட்டமி்டப்படடுள்ள	 அமரவுகளின்	 படடிய்ேப்	 பாரத்து,	 ந்டத்தைலவணடிய	

அமர்வத்	லதைரநபதைடுத்து்கபகாள்ளலவணடும்.

 � அமரவுத்	திட்டத்்தை	கவனமாகப்	படித்து,	லதை்வயான	பபாருடக்ள்க	 	பகாணடு,	

அமரவுக்ள	 ந்டத்தை	 எவவாறு	 தையார	 பெய்துபகாள்ள	 லவணடும்	 என்று	 குறித்து்க	

பகாள்ளலவணடும்.	 இ்ணப்பில்	 பகாடு்ககப்படடுள்ள	 பயிறசியாளரு்ககான	

்கப்பிைதிக்ள	 நகபேடுப்பது,	 பயிறறுநரு்ககான	 குறிப்புக்ள	 புரிநதுபகாள்வது,	

உள்ளூர	 தைகவல்கள்	 பறறி	 அறிநதிருப்பது,	 குழு	 பெயல்பாடுகளு்ககான	 லவறு	

விஷயஙக்ள	லெகரிப்பது	லபான்ை	தையாரிப்புக்ள	முன்கூடடிலய	பெய்யலவணடும்.

 � அடுத்து,	கறைலின்	லநா்ககம்,	பெயல்படுத்தும்	விதைம்,	மு்ககியமான	கேநது்ையா்டல்	

குறிப்புகள்,	 பயிறறுநரகளு்ககான	 குறிப்புகள்,	 அ்னத்்தையும்	 நன்ைாகப்	 படித்து,	

நன்ைாகப்	புரிநதுபகாண்ட்தை	உறுதிப்படுத்தி்கபகாள்ளலவணடும்.	இநதை்க	்கலயடு	

ஒரு	 வழிகாடடிலய.	 கி்்ட்ககும்	 லநைத்திறலகறப,	 கறறு்கபகாள்பவரின்	 தைன்்ம்ககு	

ஏறப,	மாறும்	பயிறசி	சூழலு்கலகறப	்கலயடடி்ன	மாறறி்கபகாள்ளோம்	என்ப்தை	

நி்னவில்	்வத்து்கபகாள்ளலவணடும்.

 � பயிறசியின்	வழிமு்ைக்ளப்	பறறி	சிறு	குறிப்பு	ஒன்்ை	் வத்து்கபகாள்ளலவணடும்.	

இது	அமரவுக்ள	ந்டத்தும்லபாது,	கேநது்ையா்டல்	பெய்வதைறகான	குறிப்புக்ளயும்	

தைை	உதைவும்.

 � வளரிளம்	பருவப்	பபணகளு்ககு	அமரவு	ந்டத்தும்லபாது	படிப்லபார	்கப்பிைதிகள்,	

குழு	பெயல்பாடடுப்	பபாருடகள்,	 சிறிய	 பயிறசி்க	குறிப்பு	ஆகியவற்ை்க	்கயில்	

்வத்திரு்ககலவணடும்.
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ஒயர ேகாதிரிேகான பகாலினப் பகாத்திர வகரேக்்கள                                             
(Gender Stereotyping)

யநரம் : 20	நிமி்டஙகள்	

ய்தகவேகான பபகாருட்்கள :	ொரட	தைாள்கள்,	மார்ககர	லபனா்ககள்

்கற்்லின் யநகாக்கம் :

 � இநதை	 	 அமரவின்	 இறுதியில்,	 நம்	 ெமூகத்தில்	 ஆண	 பபணகளின்	 பாத்திை	

வ்ைய்ைகளும்,	 பபாறுப்புகளும்	 என்னவாக	 இரு்கக	 லவணடும்	 என்று	 ெமூகம்	

எதிரபார்ககிைது	என்ப்தை	பஙலகறபாளரகள்	புரிநதுபகாள்வாரகள்.

 � ெமூகத்தின்	 	 ‘விதிகளும்’	 எதிரபாரப்புகளும்	 ஒலை	 மாதிரியான	 பாலினப்	 பாத்திை	

வ்ைய்ைக்ள	 எவவாறு	 தீரமான்ககின்ைன	 என்ப்தை	 பஙலகறபாளரகள்	

அ்்டயாளம்	கணடுபகாள்வாரகள்.

பெேல்படுத்தும் வி்தம் : 

 � பயிறறுநர,	பஙலகறபாளரக்ள	ஒரு	பபரிய	வட்டத்தில்	நிறகச்	பொல்ேலவணடும்.

 � பயிறறுநர,	 ஒரு	 அட்்டப்பபடடியில்	 பஙலகறபாளரகளின்	 எணணி்க்க்ககு	

ஏறப	 துணடுச்	 சீடடுக்ளச்	 சுருடடி	 லபாடடிரு்கக	 லவணடும்.	 (அநதைத்	 துணடுச்	

சீடடுகளில்,	நாய்,	பூ்ன,	குயில்,	மயில்,	ஆடு,	மாடு,	லெவல்,	சிஙகம்,	கா்ககா	லபான்ை	

விேஙகுகள்,	 பை்வகளின்	 ெப்தைஙக்ளயும்	 ்ெைன்	 ெப்தைம்,	 கடிகாைம்	 லபான்ை	

பபாருடகளின்	 ெப்தைஙக்ளயும்	 பஙலகறபாளரகள்	 புரிநதுபகாள்ளும்	 வ்கயில்	

லமலே	உள்ள்வகளின்	பபயரக்ள	இைணடு	இைணடு	சீடடுகளில்	எழுதிச்	சுருடடி	

அட்்டப்	பபடடியில்	லபாடடிரு்கக	லவணடும்).

 � பஙலகறபாளரகள்	அ்னவரும்	ஆளு்கபகாரு	சீட்்ட	எடு்ககும்படி	கூை	லவணடும்.

 � பஙலகறபாளரகள்	ஒருவரு்கபகாருவர	லபசி்கபகாள்ளாமல்	துணடுச்	சீடடில்	கூறியுள்ள	

பபாருள்,	 விேஙகு,	 பை்வகளின்	 ெப்தைஙக்ள	 ஒலி	 எழுப்பி்கபகாணல்ட,	 அலதை	

ெப்தைஙக்ள	 எழுப்பி்கபகாணடிரு்ககும்	 பஙலகறபாளலைாடு	 ல�ாடி	 லெை	 லவணடும்.	

ஒலி்ய	்வத்துதைான்	ல�ாடி்ய்க	கணடுபிடி்கக	லவணடும்	என்று	கூை	லவணடும்.

 � ல�ாடி	 லெரநதை	 பஙலகறபாளரக்ள	ஒருவரு்கபகாருவர	அறிமுகம்	பெய்துபகாள்ளச்	

பொல்ேோம்.	
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 � பஙலகறபாளரகளு்்டய	 பபயர,	 பிடித்தை	 உணவு,	 தைஙகள்	 குடும்பத்தில்	 உள்ள	

ஆணகளி்டம்	 (குழந்தைகள்,	 பபரியவரகள்)	 தைன்ககுப்	 பிடித்தை	 குணஙகள்	 எ்வ,		

தைஙகள்	 குடும்பத்தில்	 உள்ள	 பபணகளி்டம்	 (குழந்தைகள்,	 பபரியவரகள்)	 தைன்ககுப்	

பிடித்தை	 குணஙகள்	 எ்வ	 லபான்ைவற்ை	 ஒருவரு்கபகாருவர	 லபசி	 அறிமுகம்	

பெய்துபகாள்ளும்படி	கூைலவணடும்.

 � பின்னர,	 பஙலகறபாளரகள்	 ஒவபவாருவைாக	 தைஙகளு்டன்	 ல�ாடி	 லெரநதை	 ெக	

பஙலகறபாள்ை		பபாது	அமரவில்	அறிமுகம்	பெய்து்வ்ககச்	பொல்ேலவணடும்.

 � அவவாறு	 பஙலகறபாளரகள்	 ஆண,	 பபண	 குணநேன்க்ளப்	 பறறி்க	 கூறும்லபாது	

பயிறறுநர,	லபாரடில்	கீழ்ககாணபனவாறு	எழுதி்கபகாணல்ட	லபாக	லவணடும்.

ஆண குழநக்த்கள ேற்றும் ஆண்களி்ம் 

விரும்பப்படும் குணநலன்்கள (உ்தகாரணம்)

பபண குழநக்த்கள ேற்றும் பபண்களி்ம் 

விரும்பப்படும் குண நலன்்கள (உ்தகாரணம்)

 � கடின	உ்ழப்பு

 � ்தைரியம்

 � அ்கக்ை	 எடுத்து	 கவனத்து்க	

பகாள்ளுதைல்

 � நன்ைாகச்	ெ்மத்தைல்

 � அ்னவரும்	 பகிரநதை	 பிைகு,	 	 பயிறசித்தைாள்-1	 இல்	 	 உள்ள	 லகள்விக்ள	

பஙலகறபாளரகளி்டம்	 லகடடு	 பபாது	 அமரவில்	 கேநது்ையா்ட	 லவணடும்.	

அவரகளி்டம்	 பபைப்பட்ட	 பதில்கலளாடு	 கருத்துத்தைாளில்	 உள்ள	 கருத்து்கக்ளயும்	

பதைாகுத்து்ககூறி	அமர்வ	முடி்கக	லவணடும்	

பயிற்சித்்தகாள - 1  

 � இநதைப்	பகிரவில்	இருநது		உஙகளால்	ஆண,	பபண	குணநேன்	பறறி		ஏதைாவது	உணை	

முடிகிைதைா?

 � ஆண	குழந்தைகளும்,	பபண	குழந்தைகளும்	இநதை்க	குறிப்பிட்ட	தைன	குணநேன்க்ள்க	

பகாணடிரு்ககின்ைனர	என்று	ஏன்	நாம்	நி்ன்ககிலைாம்?

 � லமறகூறிய	குணநேன்கள்	அ்னத்தும்	ஆண,	பபண	இருவரி்டமும்	இரு்கக்ககூடும்	

என்று	நி்ன்ககிறீரகளா?

 � இநதை	ஒலை	மாதிரியான	பாலின	வ்ைய்ைகளால்	வளரிளம்	பருவ	ஆணகளும்	மறை	

ஆணகளும்	ெநதி்கக்ககூடிய	அழுத்தைம்	என்ன?

 � இநதை	 ஒலை	 மாதிரியான	 பாலின	வ்ைய்ைகளால்	வளரிளம்	 பருவப்	 	 பபணகளும்	

மறை	பபணகளும்	ெநதி்கக்ககூடிய	அழுத்தைம்	என்ன?

 � இநதை	ஒலை	மாதிரியான	பாலின	வ்ைய்ைகள்,	வளரிளம்	பருவ	ஆணகள்	மறறும்	பிை	

ஆணகள்	மீதும்	வளரிளம்	பருவப்	பபணகள்	மறறும்	பிை	பபணகள்	மீதும்	ஏறபடுத்தும்	

தைா்ககம்	என்னவாக	இரு்ககும்?
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்கருத்துத் ்தகாள

	 சிறுவயதில்	இருநலதை	நம்	குடும்பத்திலிருநதும்,	 	 நாம்	வாழும்	ெமூகத்திலிருநதும்	
சிே	நம்பி்க்கக்ள	நாம்	பபறுகிலைாம்.	ெ்டஙகுகள்	பழ்ககவழ்ககஙகள்	மடடுமன்றி	இநதை	
நம்பி்க்ககள்	ொரநது,	மனதைரகளின்	குணஙகள்	பறறியும்	சிே	மதிப்பீடுக்ள	குடும்பமும்	
ெமூகமும்	 நம்ககுள்	வி்தை்ககின்ைன.	இப்படி	மனதைரகள்	ஒருவிதைமான	வ்ைய்ை்ககுள்	
உடபடுத்தைப்படுவ்தைதைான்	‘Stereotyping’	என்ை	வாரத்்தையால்	குறிப்பிடுகிலைாம்	.	

	 குழந்தை	 பிைநதைதிலிருநது	 ஆண	 பபண	 என்ை	 பாலினப்	 பாகுபாடடு	
வ்ைய்ைகளு்டலனலய	 நாம்	 வளர்ககப்படுகிலைாம்.	 இ்வ	 நம்ககுள்	 நம்்ம	
அறியாமலேலய	வி்தை்ககப்படுகிைது.	

ஒயர ேகாதிரிேகான பகாலின வகரேக் எப்படி  நிறுவப்படுகி்து?  

	 இது	நான்கு	வழிகளில்	ந்ட்ககிைது	-	குடும்பம்,		ஊ்டகஙகள்,	கல்வி,	ஒத்தை	குழு்ககள்.	
பபாதுவாக,	 இநதை	 ஒலைமாதிரியான	 வ்ைய்ைகளு்ககான	 விதிமு்ைகள்	 முதைலில்	
குடும்பத்தில்தைான்		பதைா்டஙகுகிைது.	குடும்பம்,	தைான்	ொரநதை	உள்ளூர	கோச்ொைம்	மறறும்	
பழ்ககவழ்ககஙக்ளத்	 தைன்ககான	 ெமூக	விதியாக	எடுத்து்கபகாள்கிைது.	குடும்பம்,	 தைான்	
ொரநதை	ெமூகத்தில்	அஙகீகரி்ககப்ப்ட	லவணடும்	என்பதைறகாக	ெமூகம்	எதிரபார்ககின்ை	ஒலை	
மாதிரியான	பாலின	வ்ைய்ைக்ள	வளரும்	குழந்தையின்	லமல்	சுமத்துகிைது.	உ்்ட,	
அவரகள்	 வி்ளயாடும்	 பபாம்்மகள்,	 அவரகள்	 பவளிப்படுத்தை	 லவணடிய	 உணரச்சி,	
யாரி்டம்	எப்படி	ந்டநது	பகாள்ள	லவணடும்	என்று	ஓயாமல்	வ்ைய்ைக்ள	நி்னவூடடி	
மறுஉறுதி	பெய்து	பகாணல்ட	இரு்ககிைது.			

	 சிறுவயதில்	 இருநலதை,	 	 ஆண	 குழந்தைக்ளயும்	 	 பபண	 குழந்தைக்ளயும்	
பவவலவறுவிதைமாக	 வளர்ககிலைாம்.	 	 பபண	 பாதுகா்ககப்ப்ட	 லவணடியவள்	 என்று	
நி்ன்ககிலைாம்.	 ஆண	 என்ைால்	 வீைம்,	 ்தைரியம்,	 எ்தையும்	 ெமாளிப்பவைாக	 இரு்கக	
லவணடும்		என்று	நி்ன்ககிலைாம்.		பபணகள்	என்ைால்	அ்மதியானவரகள்,	மறைவரகள்	
லமல்	 அன்பாக	 அ்கக்ையாக	 இருப்பாரகள்	 என்று	 பொல்வது	 முழு்மயாக	 ெரியா?	
ஆணகளில்	 பரிவு	 பாெத்லதைாடு	 இருப்பவரகள்	 இல்்ேயா?	 	 பபணகளில்	 எ்தையும்	
ெமாளி்ககும்	ஆறைல்	உள்ளவரகள்	இல்்ேயா	?

	 ஆசிரியரகள்,	வளரிளம்	பருவப்	பபணக்ளயும்	ஆணக்ளயும்	பாைாடடுவதிலும்	
ஒழுஙகுபடுத்துவதிலும்	பவவலவறுவிதைமான	அணுகுமு்ைக்ளலய	் கயாளுகிைாரகள்.	
ஆணகளி்டம்,	“படிச்சு	பபரிய	ஆளாக	வைலவணடும்”	எனும்	அலதை	டீச்ெர,	பபணகளி்டம்	
நல்ே	மதிப்பபணகள்	எடுத்தைதைறகு	பாைாடடுகிைாரகள்.	ஆனால்	பபணகளின்	இே்ககுக்ள	
தூணடுவதில்்ே.	 “பபணகள்	 திடடினால்	 அழுவாரகள்	 என்று	 அவரக்ள	 அதிகம்	
லகாபிப்பதில்்ே,	 ஆனால்	 எஙக்ள	 அடி்ககிைாரகள்”	 என்று	 பள்ளி	 சிறுவரகள்	 புகார	
பெய்கிைாரகள்.

	 பிைகு	 அவரகளு்்டய	 நணபர	 குழு்ககள்	 இவற்ை	 	 மறுஉறுதி	 பெய்கின்ைனர.		
“நீ	 ஆம்பள்டா,	 எப்படி	 லவணடுமானாலும்	 இரு்ககோம்”	 என்றும்,	 “நீ	 பபாணணு,	
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அ்ட்ககபவாடு்ககமாக	இரு”	என்றும்	நி்னவுறுத்தி்கபகாணல்ட	இரு்ககிைாரகள்.			

	 நம்மு்்டய	 பதைா்ே்ககாடசி,	 சினமா	 மறறும்	 பத்திரி்ககள்,	 ஆணக்ள	
வலி்மயானவரகளாக,	 அதிகாைம்	 பெலுத்துபவரகளாக,	 உறுதியானவரகளாக	 இரு்கக	
லவணடும்	 என்று	 சித்தைரி்ககிைது.	 பபணகபளன்ைால்	 	 அ்மதியாக,	 	 மறைவரக்ளப்	
பைாமரிப்பவரகளாக,	 எதைறகும்	 மறுலபச்சு	 லபொதைவரகளாக	 இரு்ககலவணடும்	 என்று	
சித்தைரி்ககிைது	.	

ஆண என்்கால் இப்படித்்தகான் இருக்க யவணடும்; பபண என்்கால் இப்படித்்தகான் 
இருக்க யவணடும் என்் ஒயர ேகாதிரிேகான பகாத்திர வகரேக்்களினகால் 
வரககூடிே ஆபத்து்கள என்ன?

	 இப்படியான	 ஒலை	 மாதிரியான	 வ்ைய்ைக்ள	 நம்பும்லபாது	 நம்ககுள்	 பே	
விஷயஙகள்	பறறி	முன்தீரமானஙகள்	லதைான்றிவிடுகின்ைன.	

	 சிறுவயதில்	இருநலதை	இநதை	வ்ைய்ைக்ள	ஆணும்	பபணணும்	நம்ப	ஆைம்பித்து	
விடுகிைாரகள்,	இது	தைன்்னப்	பறறிய	சுயமதிப்பீடடிலும்	உைவுக்ள்க	கட்ட்மப்பதிலும்		
படிப்பு,	 லவ்ே,	 குடும்பம்	 	 பறறிய	 கனவுக்ள	 வளரத்து்க	 பகாள்வதிலும்	 தைா்ககத்்தை	
ஏறபடுத்துகிைது.	

	 இப்படியாக,	 சின்னஞசிறு	 வயதிலிருநலதை	 பாலின	 வ்ைய்ைகலளாடு	
குழந்தைக்ள	 வளரப்பதைால்	 ஆணகளு்ககான	 பரி்வலயா	 பபணகளு்ககான	
்தைரியத்்தைலயா	 கறறு்கபகாடுப்பதில்்ே.	 இநதை	 மாதிரியான	 வ்ைய்ைகளால்,	
பபணகள்	 பவளியுேகத்தில்	 ந்டமாடும்லபாது	 ஏதைாவது	 	 பிைச்சி்ன	 வநதைாலும்	 அ்தை	
எதிரபகாள்வதைறகு	 தையஙகுகிைாரகள்,	 	 பயநது	 ஒதுஙகிப்	 லபாகிைாரகலள	 தைவிை	 எதிரத்து	
நிறபதில்்ே.	 	 இலதைலபால்	ஆணகளும்,	அவரகள்	 எது	 லவணடுமானாலும்	பெய்யோம்	
என்ை	 வ்ைய்ைப்படி	 வளரநதிருப்பதைால்,	 ஒரு	 ொ்ேயில்	 லபாகும்	 பபண்ண்க	
கிண்டல்	 பெய்யும்லபாது	 அது	 	 பறறி	 	 அவரகளு்ககுள்	 	 பவடகலமா	 	 அவமான			
உணரலவா	 	வருவதில்்ே.	ஆணக்ளயும்	பபணக்ளயும்	இப்படி	ஒலைமாதிரி	பாலின		
வ்ைய்ைப்படுத்துவது	 இைணடு	 லபரு்்டய	 ஒடடுபமாத்தைமான	 வளரச்சி்யயும்	
திைன்	 லமம்பாட்்டயும்,	 அவரகளு்ககுள்லள	 இரு்கக	 லவணடிய	 ஆலைா்ககியமான		
உைவுக்ளயும்	பாதி்ககிைது.

	 இநதை	 	 ஒலை	 மாதிரியான	 பாலின	 வ்ைய்ைகள்தைான்,	 இன்று	 வளரிளம்	 பருவப்	
பபணகள்	எதிரபகாள்ள்க	கூடிய	பே	பிைச்சி்னகளு்ககும்	காைணமாகிைது.	

	 இநதைப்	 பயிறசி்க	 ்கலய்டானது	 குழந்தைத்	 திருமணம்,	 குடும்ப	 வன்மு்ை,	
பாலியல்	வன்மு்ை	லபான்ை	பே	பதைா்டரபு்்டய	பிைச்சி்னகள்	பறறிப்	லபசுவதைறகுப்		
பயிறசி	அளி்ககிைது.

	 இவற்ைத்	 பதைரிநது	 பகாள்வது	 என்பது	 ஒரு	 ஆைம்பலம.	 இருப்பினும்,	
மனதைரகளாகிய	நம்மி்டம்	இநதை	குணநேன்கள்	இரு்ககும்	என்ப்தையும்,	லதை்வப்பட்டால்	

அது	பவளிப்படும்	என்ப்தைப்	பறறியும்	விழிப்புணரலவாடு	இரு்ககலவணடும்.
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வளரிளம் பருவத்தினரின் (ஆண/பபண) வகாழ்கக்கச் 
சுழற்சியேகாடு ப்தகா்ர்புக்ே  ெமூ்க விதிமுக்்ககள புரிநது 

ப்ககாளளு்தல்

யநரம் : 20	நிமி்டஙகள்	

ய்தகவேகான பபகாருட்்கள : ஒரு	பபரிய	அ்ை	அல்ேது	திைநதை	பவளி	

்கற்்லின் யநகாக்கம் :

 � இநதை	அமரவின்	இறுதியில்	பஙலகறபாளரகள்	பாலினப்	பாகுபாட்்ட	கண்டறிநது்க	

பகாள்வாரகள்.

 � ெமூக	விதிமு்ைக்ள	அ்மதியாக	ஏறறு்கபகாள்வதைறகு	பதில்,	அவற்ை்க	லகள்வி	

லகடக	பஙலகறபாளரகள்	தைஙக்ளத்	தையாரபடுத்தி்க	பகாள்வாரகள்.

பெேல்படுத்தும் வி்தம் :

 � பயிறறுநர,	அமரவின்	தை்ேப்்பயும்	கறைலின்	லநா்ககத்்தையும்		பதைரிவி்கக	லவணடும்.	

 � அ்ையின்	ஒரு	 	 ப்கக	மூ்ேயில்	 ‘ஆண	குழந்தை	 /	வளரிளம்	பருவ	ஆண’	 என்றும்	

மறபைாரு	 ப்கக	 மூ்ேயில்	 ‘பபண	 குழந்தை	 /	 வளரிளம்	பருவப்	பபண’	 என்றும்	

குறி்கக	லவணடும்.

 � பிைகு,	 10	 பஙலகறபாளரக்ள	 அ்ழத்து	 அவரக்ள்க	 குழுவாக	 நிறகச்	 பொல்ே	

லவணடும்.

 � நம்	வாழவில்	ந்ட்ககும்	சூழநி்ேகள்	மறறும்	நிகழச்சிகள்	லபால்	12	வா்ககியஙக்ள	

வாசி்ககப்	 லபாகிலைன்	 என்று	 அறிவி்கக	 லவணடும்.	 10	 பஙலகறபாளரகளும்,	

வாசி்ககப்படும்	12	வா்ககியஙகளு்கலகறப		பதில்	அளி்கக	லவணடும்.	(பயிற்சித்்தகாள -1)

 � வாசி்ககப்படும்	 வா்ககியஙகளில்	 குறிப்பி்டப்படடுள்ள	 வாழ்க்கச்	 சூழல்	

யாரு்ககு	 அதிக	 ஆதைைவாக	 இரு்ககிைது	 (சிறுவன்/சிறுமி)	 என்று	 நி்ன்ககிைாரகலளா	

அதைறலகறைவாறு	 இ்டத்்தைத்	 பதைரிவு	 பெய்து	 10	 பஙலகறபாளரகளும்	 அநதைநதைப்	

பகுதி்ககு	பென்று	நிறக	லவணடும்.

 � ஒவபவாரு	 சூழநி்ே்ககும்	 எத்தை்ன	 நபரகள்	 எஙகு	 நிறகிைாரகள்	 என்ப்தை	

ஒரு	 அட்டவ்ணயில்	 எழுதை	 லவணடும்	 (உதைாைணமாக:	 சூழநி்ே	 1்ககு	 8	 லபர	



12

ஆணகுழந்தை	/	வளரிளம்	பருவ	ஆண	என்ை	மூ்ேயில்	நின்ைாரகள்,	 2	 லபர	பபண	
குழந்தை	/	வளரிளம்	பருவப்	பபண	என்ை	மூ்ேயில்	நின்ைாரகள்).

 � பின்வரும்	 சூழநி்ேக்ள	 ஒவபவான்ைாக	 படித்து	 எத்தை்ன	 பஙலகறபாளரகள்	
ஆணகுழந்தை	/	 வளரிளம்	பருவ	ஆண	 என்ை	 மூ்ேயில்	 நின்ைாரகள்	 என்ப்தை்க	
கவன்கக	 லவணடும்.	 லமலும்	 அவரகள்	 ஏன்	 அஙகு	 நின்ைாரகள்	 என்ப்தையும்	
விள்ககும்படி	 கூைலவணடும்.	 (பபரும்பாோலனார	 “ஆணகுழந்தை	/	
வளரிளம்	பருவ	ஆண”	 ப்ககம்	 என்ை	 மூ்ேயில்	 அதிகமான	 சூழநி்ேகளு்ககு		
நின்றிருப்பாரகள்).

 � க்்டசியாக,	 மதிப்பபணக்ள்க	 கூடடி	 ஆணகுழந்தை	/	 வளரிளம்	பருவ	ஆண	
மூ்ே்ககு	 அதிக	 மதிப்பபணகள்	 கி்்டத்தைதைா	 	 அல்ேது	 பபண	 குழந்தை	 /	
வளரிளம்	பருவப்	பபண		மூ்ே்ககு	கி்்டத்தைதைா	என	அறிவி்கக	லவணடும்.

 � பஙபகடுத்தைவரக்ள	அமைச்	பொல்லி	நன்றி	பொல்ேலவணடும்.

பயிற்சித்்தகாள - 1 

சூழ்நிகல வகாககிேங்கள:

 � குழநக்தயின் பி்ப்கபக ப்ககாண்காடு்தல்:	 பபாதுவாக	 ஆண	 குழந்தையின்	 பிைப்பு	
பகாண்டா்டப்படுகிைது.

 � குழநக்தககுப் பபேர் சூட்டு்தகல ப்ககாண்காடு்தல்:	பபாதுவாக,	ஆண	குழந்தை்ககுப்	
பபயர	சூடடுதைல்	ஆ்டம்பைமாக	இரு்ககும்;	பபண	குழந்தை்ககு	அல்ே.

 � குழநக்த பி்ப்பில் குடும்ப அங்கத்தினர்்களின் ஈடுபகாடு:	பபரியவரகள்,	ஆண	குழந்தை	
பபறபைடுத்தை	தைா்யத்தைான்	அதிகமாக	வாழத்துவாரகள்.	பபண	குழந்தை	பிைநதைால்	
தைா்யப்	பழி	கூறுவாரகள்.

 � ்தகாய்ககும், பி்ந்த குழநக்தககும் கிக்ககும் ்கவனிப்பும்  ஊட்்ச்ெத்தும்: பபாதுவாக,	
பபண	 குழந்தை்யப்	 பபறை	 தைா்யவி்ட	 ஆண	 குழந்தை்யப்	 பபறை	 தைாய்்ககு	
அன்பும்	ஆதைைவும்	ஒரு	உயரநதை	அநதைஸ்தும்	பகாடு்ககப்படும்.	இதில்	பிைெவத்திறகுப்	
பின்	பகாடு்ககப்படும்	கவனப்பும்,	ஊட்டச்ெத்தும்	கூ்ட	ஆண	குழந்தை்யப்	பபறை	
தைாய்்ககும்,	அநதை	ஆண	குழந்தை்ககும்	தைான்	அதிகமாக்க	கி்்ட்ககும்.

 � குழநக்தக்ககான சு்ககா்தகார யெகவ்கள:	 பபாதுவாக,	 குடும்பத்தைார	 ஆண	 குழந்தை்ய	
மருத்துவம்ன்ககு்க	பகாணடு	பென்று	காணபிப்பாரகள்.	ஆனால்	பபண	குழந்தை்ககு	
வீடடு	 ்வத்தியம்	 பெய்வாரகள்	 அல்ேது	 கிைாம	 ்வத்தியரி்டம்	 காணபிப்பாரகள்.	
லமலும்,	 பபண	 குழந்தை்யவி்ட	 ஆண	 குழந்தை்ககு	 ஆரவமாக	 தைாய்ப்பால்	
தைருவாரகள்.

 � பபண குழநக்த பி்ப்பக்தத் ்தடுத்்தல்: கருவிலுள்ள	 சிசுவின்	 பாலினத்்தை்க	
கண்டறியும்	பழ்ககம்	அதிகமாக	பைவியுள்ளது.	இதைனால்	பபண	கரு்கபகா்ேகளும்	
பபண	குழந்தை	விகிதைாச்ொை்க	கு்ைவும்	ஏறபடடிரு்ககிைது.



13

 � குழநக்தககு ்கல்வி ப்ககாடுப்பது:	 எழுத்தைறிவு	 ெதைவீதைம்,	 பபணக்ள	வி்ட	ஆணகலள	
அதிகம்	படித்தைவரகளாக	இரு்ககிைாரகள்	என்று	பதைரிவி்ககிைது.

 � விகளேகாட்டு யநரம்:	 பபாதுவாக,	 பபண	 குழந்தைக்ளவி்ட	 ஆண	 குழந்தைகள்	
வி்ளயா்ட	பவளிலய	அனுப்பப்படுகிைாரகள்.

 � வீட்டு யவகலயில் உ்தவு்தல்:	 ்பயன்க்ள	 வி்ட	 பபண	 குழந்தைகள்	 வீடடு	
லவ்ேகளில்	உதைவ	லவணடும்	என	எதிரபார்ககப்படுகிைாரகள்.

 � பருவேக்்தலும் பபண குழநக்த்கள ந்ேகாட்்மும்:	 பபண	 குழந்தைகள்	
பருவம்்டநதைவு்டன்	 பவளிலய	 சுதைநதிைமாக	 லபாய்	 வருவ்தை	 குடும்பத்தைார	
ஊ்ககப்படுத்துவது	இல்்ே.	சிறுவரகளு்ககு	இத்தை்கய	தை்்டகள்	இல்்ே.

 � திருேணம்: தைஙகள்	மகன்க்ளவி்ட	மகள்களு்ககு	மிக	 சீ்ககிைமாகலவ	மணமக்னத்	
லதைடுதைல்,	வைதைடெ்ண	பறறி	கவ்ேப்படுதைல்	லபான்ைவறறில்	பபறலைார	ஈடுப்டத்	
பதைா்டஙகுகிைாரகள்.

 � தீர்ேகானம் பெய்யும் அதி்ககாரம்:	 ்பயன்க்ளப்	 லபாே	 அல்ோமல்	 பபணகளு்ககு	
தைஙகள்	உ்்ட	பறறி	அல்ேது	பதைரியாதைவரகளி்டம்	லபசுதைல்	லபான்ை	பெயல்களு்ககு	
எநதை	உரி்மயும்	இல்்ே.

பயிற்றுநர் குறிப்பு - 1

்கலநதுகரேகா்லுக்ககான ய்களவி்கள :

 � ‘பபண	 குழந்தை	 /	 வளரிளம்	பருவப்	பபண’	 என்று	 குறி்ககப்பட்ட	 மூ்ே்யவி்ட	
‘ஆணகுழந்தை	/	வளரிளம்	பருவ	ஆண’	என்க	குறி்ககப்பட்ட	மூ்ேயில்	பேர	நின்ை	
லபாது	நம்	உணரவு	எவவாறு	இருநதைது?

 � பபண	குழந்தை்ககும்	ஆண	குழந்தை்ககும்	ஊட்டச்ெத்து	 மறறும்	 நே	 லெ்வகளில்	
பிைப்பிலிருநது	 பபரியவைாகும்	 வ்ை	 பவவலவறு	 விதைஙகளில்	 கவனம்	 இரு்கக	
லவணடுமா?	இநதை	நி்ே்ய	மாறை	யார	யாரு்ககுப்	பபாறுப்பு	உள்ளது?

 � ஏன்	 பபண	 குழந்தைகள்	 பருவம்்டநதை	 பிைகு	 வி்ளயா்டப்	 லபாகாமல்	 வீடடு	
லவ்ேகள்	பெய்ய	லவணடும்?	இநதை	நி்ே்ய	மாறை	என்ன	பெய்ய	முடியும்?

 � ஏன்	பபண	குழந்தைகள்	சீ்ககிைமாகத்	திருமணம்	பெய்து		பகாள்ள	லவணடும்	என்று	எதிர	
பார்ககப்படுகிைது?	 வைதைடெ்ண	 லபெப்படுவது	 எதைனால்?	 பபண	 குழந்தைகளு்ககு	
கல்வி	 பகாடுப்பதும்	 லவ்ேவாய்ப்்ப	 ஏறபடுத்தி்க	 பகாடுப்பதும்	 இநநி்ே்ய	
மாறறுமா?

 � குடும்பத்தில்,	 ஏன்	 ஒரு	 பபணணிறகு	 தைன்	 வாழ்வ்க	 குறித்து	 முடிவு	 எடு்ககும்	
அதிகாைம்	இரு்கக்க	கூ்டாது?	இநதை	நி்ே்ய	எவவாறு	மாறறுவது?

 � பஙலகறபாளரகலளாடு	விவாதி்ககப்பட்ட	கருத்து்கக்ளத்	பதைாகுத்து,	கருத்துத்தைாளில்	

உள்ள	கருத்து்ககலளாடு	இ்ணத்து	கூறி	அமர்வ	முடி்கக	லவணடும்.	
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்கருத்துத் ்தகாள

 � குடும்பத்தில்	 குழந்தை	 பிைநதைவு்டலனலய	 ஆண,	 பபண	 பாலினப்	 பாகுபாடு	

பதைா்டஙகுகிைது.	பபண	குழந்தை	பிைநதை்தை்க	பகாண்டா்டாமல்	இருப்பதிலிருநதும்,	

பபண	 குழந்தை	 பபறை	 தைா்ய	 லவறு	 விதைமாக	 ந்டத்துவதிலிருநதும்											

குடும்பத்தைாரு்்டய	 மனப்பான்்ம	 பதைளிவாகத்	 பதைரிகிைது.	 சிறுமிகள்	 மறறும்	

பபணகளின்	முழு	வாழ்க்கயிலும்	இநதைப்	 பாகுபாட்்டப்	 பார்ககவும்	 உணைவும்	

முடிகிைது.	லவ்ேயிலோ,	கல்வியிலோ,	திருமணத்திலோ,	லவ்ே	வாய்ப்புகளிலோ	

மறறும்	 அவரகள்	 எதிரபகாள்ளும்	 வன்மு்ைகளிலோ,	 அவரகளு்ககுள்ள	

முடிபவடு்ககும்	 அதிகாைத்திலோ	 –	 எல்ோ	 லநைஙகளிலும்	 இநதை	 பாகுபாடடி்ன்க	

காண	முடிகிைது.

 � பபாதுவாக,	 வீடடு	 லவ்ேகள்	 அ்னத்தும்	 பபணகள்	 மறறும்	 சிறுமிகளின்	

பபாறுப்பாகலவ	கருதைப்படுகிைது.	இதைனால்	கல்வியிலும்	லவ்ேயிலும்	அவரகளு்ககு	

கு்ைநதை	 அளவிலேலய	 வாய்ப்புகள்	 கி்்ட்ககின்ைன.	 ஆனால்	 	 ஆணகள்,	 கல்வி,	

வி்ளயாடடு,	 பபாழுதுலபா்ககு	 லபான்ைவறறின்	 	 பயன்பாடுக்ள	 மகிழச்சியாக	

அனுபவி்ககிைாரகள்.	பபணகள்	அதிகமாக	வீடடு	லவ்ேகளில்	ஈடுபட்டாலும்	அது	

அஙகீகரி்ககப்படுவதில்்ே	மறறும்	அவரகளு்ககு	அதைறகான	ஊதியலமா	ெம்பளலமா	

கி்்டப்பதில்்ே.	 இது	 நியாயமானது	 இல்்ே.	 ஏபனன்ைால்	 அவரகளு்ககு	

பபாருளாதைாைச்	சுதைநதிைம்	இல்்ே.	இது	அவரகளின்	முடிவு	எடு்ககும்	அதிகாைத்்தை்க	

கு்ை்ககிைது.

 � பபரும்பாலும்	வீடடு	லவ்ேகள்	முழுவதும்	பபணகள்	மடடுலம	பெய்கிைாரகள்.

 � பபணகள்	 பவளியில்	 பென்று	 லவ்ே	 பெய்தைாலும்	 அதைன்	 கூ்டலவ	 வீடடு	

லவ்ேக்ளயும்	பெய்ய	லவணடிய	பபாறுப்பு	உள்ளது.

 � வீடடு	 லவ்ேகளிலிருநது	 பபணகளு்ககு	 இ்்டபவளிலயா,	 விடுப்லபா,	 ஓய்லவா	

கி்்டயாது.

 � எப்லபாழுதும்	 வீடடு	 லவ்ேகளிலேலய	 ஈடுபடடுள்ளதைால்	 பபணகளு்ககும்	

சிறுமிகளு்ககும்	தைஙகள்		கல்வித்	தைகுதி்ய	வளரத்து்கபகாள்ளவும்,	திைன்களில்	பயிறசி	

பபைவும்,	 அறி்வ	 வளரத்து்கபகாள்ளவும்	 லநைம்	 கி்்டப்பதில்்ே.	 ஓய்வு்ககும்	

பபாழுது	லபா்ககிறகும்	கூ்ட	லநைம்	கி்்டப்பதில்்ே.		

 � பபணகள்	 பெய்யும்	 லவ்ேக்ள,	 குடும்பத்தைார	 மதிப்பதில்்ே.	 வீடடிலுள்ள	

மறைவரகள்	 இநதை	 வீடடு	 லவ்ேக்ளச்	 பெய்வது	 அவரகளின்	 தைன்மானத்திறகு	

இழு்ககாக	 கருதுகிைாரகள்.	 பபரும்பாலும்	 வீடடு	 லவ்ேகள்,	 எல்ோரு்்டய	

லவ்ேகளாக	 கருதைப்படுவது	 இல்்ே.	 இது	 பபணகளு்கலக	 உரித்தைான	 லவ்ே,	

அவரகளால்தைான்	இ்தை	சிைப்பாக	பெய்ய	முடியும்	என்று	கருதைப்படுகிைது.	
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 � அலதை	 லநைத்தில்	 இலதை	 லவ்ேக்ள	 ஆணகள்	 பவளிலய	 ஊதியத்திறகாகச்	

பெய்கிைாரகள்.	அது	மதிப்பான	லவ்ேயாகவும்	கருதைப்படுகிைது.	இநதை	ெமுதைாயத்தில்	

ஆணகள்	இநதைப்	பணிக்ள	எல்ோம்	வீடடில்	பெய்ய்ககூ்டாது	என்று	நம்பப்படுகிைது.	

இதைறகு	சிே	உதைாைணஙகள்	:

 � உணவு	விடுதிகள்	மறறும்	உணவகஙகளில்	ெ்மத்தைல்

 � ெே்வ	்மயத்தில்	துணி	து்வத்தைல்

 � ்தையல்	க்்டயில்	துணி	்தைத்தைல்

 � பள்ளி,	கல்லுரி	மறறும்	பல்க்ே்ககழகஙகளில்	கறறுத்	தைருதைல்

 � லபாதுமான	கல்வி	அறிவின்்ம,	வாழவாதைாை	திைன்கள்	இல்ோ்ம,	பருவம்்டநதை	

பிைகும்	 தைாயான	 பிைகும்	 	 சுதைநதிைமான	 ந்டமாட்டத்திறகான	 தை்்ட	 ஆகிய்வ	

பபணகளு்ககு	 முடிவு	 எடு்ககும்	 திைனும்,	 அதிகாைமும்	 லபாதுமான	 அளவில்	

இல்ோமல்	லபாவதைறகான	காைணஙகள்	ஆகின்ைன.	சிறு	வயதிலிருநலதை	லபாதுமான	

உ்டல்நேப்	பைாமரிப்பின்்ம,	கு்ைநதை	 சுய	மதிப்பு	ஆகிய்வயும்	சூழநி்ேக்ள	

லமலும்	சி்ககோகுகின்ைன.	
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வன்முக்ேற்றும் உரிகே்கள

யநரம் :	90	நிமி்டஙகள்

ய்தகவேகான பபகாருட்்கள : பவள்்ள	பே்க,	மார்ககர	லபனா்ககள்.

்கற்்லின் யநகாக்கம் :

 � இநதை	அமரவின்	இறுதியில்,	வன்மு்ையின்	பவவலவறு	வடிவஙக்ளயும்,	அதைனால்	

பாதி்ககப்படுபவரகள்	யார	என்ப்தையும்	பஙலகறபாளரகள்	உணரநது	பகாள்வாரகள்.

 � பபணகள்	மீது	ந்்டபபறும்	வன்மு்ைகளினால்	ஏறபடும்	தைா்ககஙக்ளயும்,	அதைனால்	

மீைப்படும்	உரி்மக்ளயும்	பஙலகறபாளரகள்	புரிநதுபகாள்வாரகள்.

பெேல்படுத்தும் வி்தம் :

 � பஙலகறபாளரக்ள	நான்கு	குழு்ககளாகப்	பிரி்கக	லவணடும்.	

 � ஒவபவாரு	குழுவு்ககும்	பயிற்சித்்தகாள -1 இல்		பகாடு்ககப்படடுள்ள	தை்ேப்புக்ள்க	

பகாடுத்து	அநதைநதை	காே்க	கட்டஙகளில்	பபண	குழந்தைகலளா,	பபணகலளா	என்ன	

மாதிரியான	 வன்மு்ை்ய	 எதிரபகாண்டாரகள்	 என்று	 கேநது்ையாடும்படி	

கூைலவணடும்.

 � பயிறறுநர,	பஙலகறபாளரகள்	குழுவில்	கேநது்ையாடும்	பபாழுது	,

 � உ்டல்	ரீதியான	வன்மு்ை,	

 � பாலியல்	ரீதியான	வன்மு்ை,	

 � மன	ரீதியான	வன்மு்ை	மறறும்	

 � பாலியல்	ரீதியான	அச்சுறுத்தைல்கள்

	 என	வன்மு்ையின்	நான்கு	அம்ெஙக்ளயும்	லெரத்துச்	சிநதி்ககச்	பொல்ே	லவணடும்.

 � நான்கு	வன்மு்ைகளில்	ஏலதைனும்	ஒரு	நிகழ்வ	குழுவில்	சிநதித்து	அதை்ன	பபாது	

அமரவில்	 நடித்து்ககாட்டச்	 பொல்ே	 லவணடும்.	 நடி்ககும்	 பபாழுது	 லபெ்க	 கூ்டாது.	
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பமௌனமாக,	 பெய்்கயின்	 மூேலம	 நடித்து்க	 காட்ட	 லவணடும்.	 பொல்ே	 வரும்	

வன்மு்ை்ய	 அ்ெயா	 பிம்பமாக	 ஒரு	 சி்ே	 லபாே	 காடசிப்படுத்தை	 லவணடும்	

என்று	பயிறறுநர	விள்கக	லவணடும்.

 � ஒவபவாரு	குழுவாகப்	பபாது	அமரவில்	நடித்து்க	காடசிப்படுத்தும்	பபாழுது,	மறை	

குழுவினர	கவனமாகப்	பாரத்து	என்ன	வ்க	வன்மு்ை்ய்க	காடசிப்படுத்துகின்ைனர	

என்ப்தைத்	பதைரிநதுபகாள்ளும்படி	கூை	லவணடும்.

 � பின்னர	 பயிறறுநர,	 	 கீழ்ககாணும்	 அட்டவ்ண்ய	 பவள்்ள	 பே்கயில்	 எழுதி	

ஒவபவாரு	 குழுவும்	 காடசிப்படுத்தியதைன்	 அடிப்ப்்டயில்	 பபாது	 அமரவில்	

கேநது்ையாடி,	கட்டத்்தை	நிைப்ப	லவணடும்.
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 � பயிறறுநர	இநதை	அட்டவ்ண்ய	நிைப்புவதைறகு,	பஙலகறபாளரகள்	தைாஙகள்	பாரத்தை	

காடசிக்ளயும்,	பிம்பஙக்ளயும்	மனதில்	பகாணடு	பதில்	அளித்து	ஒவபவான்ைாக	

நிைப்ப	லவணடும்.

 � பயிறறுநர,		பயிற்றுநர் குறிப்பு -1 இல்	பகாடு்ககப்படடுள்ள	மாதிரி		பதில்	கருத்து்ககள்	

வருவ்தை	உறுதி	பெய்து	பகாள்ள	லவணடும்.	

 � லதை்வப்பட்டால்,	பயிறறுநர	விடுபட்ட	உரி்ம	மீைல்கள்	பறறி	பஙலகறபாளரக்ளப்	

லபெத்	தூண்டோம்.

 � பின்னர,	பயிறறுநர	பயிற்சித்்தகாள  -2 இல்	உள்ள	லகள்விக்ள்க	லகடடு்க	கேநது்ையாடி	

கருத்துத்தைாளில்	உள்ள	கருத்து்கக்ளயும்	விள்ககி்ககூறி	அமர்வ	முடி்கக	லவணடும்.
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பயிற்றுநர் குறிப்பு -1  ேகாதிரி பதில்்கள

1.	 வன்மு்ை	நிகழவுகள்,	(உதைாைணம்:	லபருநதில்,	க்்ட	வீதியில்	பாலியல்	பதைால்்ே,	

வீடடில்	 வன்மு்ை,	 மருத்துவம்னயில்	 கருவிலேலய	 பாகுபாடடு்டன்	 பாலினத்	

பதைரிவு,	கல்வி	பபறுவதில்	பாலினப்	பாகுபாடு	முதைலியன).

2.	 உ்டல்	ரீதியான,	மன	ரீதியான,	உளவியல்	ரீதியான,	பபாருளாதைாை	ரீதியான,	பாலியல்	

ரீதியான	வடிவஙகளில்	வன்மு்ை.

3.	 பபணகள்,	குழந்தைகள்,	அநதைப்	பபணகளு்்டய	பபறலைார	முதைலிலயார.

4.	 இநதை்க	லகள்வி்ககுப்	பல்லவறு	பதில்கள்	இரு்கக்ககூடும்.	உதைாைணத்திறகு,	மாமனார,	

மாமியார,	கணவர,	அண்்ட	வீட்டார,	பபறலைார,	பதைரியாதைவரகள்	முதைலிலயார.

5.	 கு்ைவான	ந்டமாட்டம்,	பாதுகாப்பு,	மிக்க	கு்ைநதை	சுயமரியா்தை	லபான்ை	தைா்ககத்்தை	

ஏறபடுத்தும்.

6.	 இநதை	 பத்தியில்	 பேவ்க	 உரி்ம	 மீைல்கள்	 குறிப்பி்டப்ப்டோம்.	 உதைாைணத்திறகு,	

சுதைநதிைத்து்ககான	உரி்ம	மீைல்,	ெம	உரி்ம	மீைல்	லபான்ை்வ.	

பயிற்சித்்தகாள -1  

 � குழு	1:	கருவிலிருநது		பத்து	வயது	வ்ை	

 � குழு	2	:வளரிளம்	பருவம்

 � குழு	3	:	திருமணமாகி	இனப்பபரு்கக	காே்ககட்டம்.

 � குழு	4	:	வயதைான	பபண	

பயிற்சித்்தகாள -2 

 � லமலே	குறிப்பி்டப்படடுள்ள	இநதை	அட்டவ்ண	நம்ககு	என்ன	கூறுகிைது?

 � எல்ோ	நிகழவுகளிலும்	எநதை	நபர	பாதி்ககப்படடுள்ளார?

 � எல்ோ	நிகழவுகளிலும்	யார	வன்மு்ை்ய	நிகழத்தியது?	பாதி்ககப்பட்ட	நபரு்ககுத்	

பதைரிநதைவரகளா?

 � இது	பாதி்ககப்பட்ட	நபரு்ககு	எவவிதை	தைா்ககத்்தை	ஏறபடுத்துகின்ைது?

 � எல்ோ	ெம்பவஙகளிலும்	பபாதுவான	காைணிகள்	என்ன?
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்கருத்துத் ்தகாள

	 வன்மு்ை,	பாதி்ககப்பட்டவர	லமல்	உ்டனடியாக	தைா்ககத்்தை	ஏறபடுத்துவலதைாடு	

அவரகளு்்டய	 பாலியல்,	 உ்டல்,	 மனம்	 ெம்பநதைமான	 வாழவிலும்	 நீண்டகாேத்	

தைா்ககஙக்ள	ஏறபடுத்துகிைது.

	 பபரும்பாோன	 வன்மு்ை	 நிகழவுகளில்,	 பாதி்ககப்பட்டவர	 பபணணாகலவா,		

பபண	 குழந்தையாகலவா,	 அவளு்்டய	 குடும்ப	 உறுப்பினரகளாகலவா,	 அவளு்்டய	

குழந்தைகளாகலவாதைான்	இரு்ககிைாரகள்.	

	 வன்மு்ையால்	லதை்வயில்ோதை	கரப்பம்,	பாதுகாப்பறை	கரு்கக்ேப்பால்	வரும்	

சி்ககல்கள்,	 	 எச்ஐவி	 உடப்ட	 பாலியல்	 பதைாறறுகள்,	 அடி	 உ்தையால்	 வரும்	 காயஙகள்		

லபான்ை	உ்டல்	நேப்	பிைச்சி்னகள்	வைோம்	.		

	 மனச்லொரவு,	பதைறைம்,	லமாெமான	நிகழவுகளால்	அதிரச்சிகைமான	மன	அழுத்தைம்,	

தைறபகா்ே	 பெய்ய	 நி்னத்தைல்,	 மைணம்	 லபான்ை	 மனநேப்	 பிைச்சி்னகள்	 வைோம்.		

வன்மு்ை,	 குழந்தைகளின்	 உயிர	 வாழதை்ேயும்	 வளரச்சி்யயும்,	 படிப்்பயும்			

பாதி்ககிைது.		வீடடின்	பபாருளாதைாை		லதை்வகளு்ககு	ஆணக்ள	ொரநதிரு்ககும்	சூழலில்	

பபணகள்	லமலும்		ஒடு்ககப்படுகிைாரகள்.		

	 சிறுவயதில்	 இருநலதை	 சுறறிலுமுள்ள	 பபரிய	 ஆணகள்,	 பபணக்ளப்	 	 பாரத்து	

வளரும்	 பபண	 குழந்தைகள்	 அ்டஙகிப்	 லபாகிைவரகளாகவும்,	 	 ஆண	 குழந்தைகள்	

அதிகாைம்	பெலுத்துபவரகளாகவும்	வளர்ககிைாரகள்;	வளர்ககப்படுகிைாரகள்.	

	 அவரகளின்	 இைண்டாம்படெ	 ெமூக	 நி்ேயினால்,	 பேவீனமானவரகளாய்	

பார்ககப்படடு,	வன்மு்ை்ய	எதிரபகாள்கின்ைனர.	லமலும்	பபரும்பாோன		நிகழவுகளில்	

இநதை	 வன்மு்ை்ய	 ஏறபடுத்துலவார	 பாதி்ககப்பட்டவரகளு்ககு	 	 பதைரிநதைவைாகலவா	

அல்ேது	உைவினைாகலவா	இரு்ககின்ைனர.	அவரு்்டய	வீல்டா	அல்ேது	இருப்பி்டலமா,	

அவரு்ககு	 பாதுகாப்பறைதைாக	 ஆகிவிடுகிைது;	 பவளிலய	 பாதுகாப்்பத்	 லதைடும்	

வாய்ப்்ப்க	கு்ைத்துவிடுகிைது;	அவரு்்டய	 பாதுகாப்பறை	 நி்ே்ய	அதிகரி்ககிைது.	

சுயமரியா்தையு்டன்,	 பாதுகாப்பு்டன்,	 வன்மு்ையிலிருநது	 விடுதை்ேய்்டநது	 வாழ	

கி்்ட்கக்ககூடிய	வெதிகளும்,	பைாமரிப்பு	பபை்ககூடிய	வாய்ப்புகளும்	கு்ைகின்ைன.
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நம்முக்ே வகாழ்வில் பகாலினம் ேற்றும் ெமூ்கப் பகாலினத்்தகால் 
ஏற்படும் ்தகாக்கத்க்தக ்கண்றி்தல்

யநரம் : 30	நிமி்டஙகள்

ய்தகவேகான பபகாருட்்கள :	ொரட	தைாள்கள்,	மார்ககர	லபனா்ககள்	

்கற்்லின் யநகாக்கம் : 

 � இநதை	அமரவின்	இறுதியில்	பஙலகறபாளரகள்	பாலினம்	மறறும்	ெமூகப்பாலினத்திறகு	

இ்்டலய	உள்ள	லவறுபாட்்டப்	புரிநதுபகாள்வாரகள்.

 � ெமுதைாயம்	ஆணகளு்ககும்	பபணகளு்ககும்	கட்ட்மத்துள்ள	பாத்திை	வ்ைய்ைக்ள	

ஆைாய்நது,	 இத்தை்கய	 	 பாத்திை	 வ்ைய்ைகளும்,	 பபாறுப்புகளும்	 அவரகளின்	

முடிபவடு்ககும்	திை்ன்க	கு்ைப்பலதைாடு	வளரச்சி்ககான	கு்ைநதை	ஆதைாைஙக்ளலய	

தைருகிைது	என்ப்தை	பஙலகறபாளரகள்	கணடுபகாள்வாரகள்.

பெேல்படுத்தும் வி்தம் : 

 � அேர்வு -1 இல்	 நாம்	 கேநது்ையாடிய	 	 கருத்து்கக்ள	 நி்னவில்	 பகாள்ளச்	

பொல்ேலவணடும்.

 � ஒலை	 மாதிரியான	 பாலின	 வ்ைய்ைக்ள	 ஒடடி,	 பாலினம்	 மறறும்	 ெமூகப்	

பாலினத்்தைப்	புரிநது	பகாள்வதுதைான்	இநதை	அமரவின்	லநா்ககம்	என்று	கூறி	அமர்வ	

பயிறறுநர	பதைா்டஙக	லவணடும்.

 � பயிறறுநர,	 பயிற்சித்்தகாள -1	 இல்	 உள்ள	 அட்டவ்ண்ய	 வ்ைநது	 பஙலகற	

பாளரகளு்ககு	பாலினம்	மறறும்	ெமூகப்	பாலினம்	என்ைால்	என்ன	 	என்று	விள்ககி்க	

கூைலவணடும்.

 � பின்னர	பயிற்சித்்தகாள -2இல்	உள்ள	வா்ககியஙக்ள	 ஒவபவான்ைாக	வாசித்து	அது		

பாலினம்	ொரநதைதைா?	ெமூகப்	பாலினம்	ொரநதைதைா?	என்று	பயிறறுநர	லகடக	லவணடும்.

 � பயிறறுநர	வா்ககியத்்தை	மடடும்	கூைலவணடும்	 (அ்்டப்பு்க	குறி்ககுள்	உள்ள்தை்க	

கூை்ககூ்டாது.	அது	பயிறறுநரின்	புரிதைலு்ககாக்க		பகாடு்ககப்பட்ட்வ).



21

 � பஙலகறபாளரகள்,	தைாஙகள்	கூறும்	பதில்களு்ககு	காைணஙகள்	பொல்லி	அது	பாலினமா	

அல்ேது	ெமூகப்	பாலினமா	என்று	குறிப்பி்ட	லவணடும்.

 � பின்னர	பயிறறுநர,	பயிற்சித்்தகாள -3 இல்	உள்ள	லகள்விக்ள்க	லகடடு	கேநது்ையா்ட	

லவணடும்.	 கேநது்ையா்டலின்லபாது	 கருத்துத்தைாளில்	 உள்ள	 கருத்து்கக்ளயும்	

விள்ககி்க	கூைலவணடும்.

பயிற்சித்்தகாள -1

பகாலினம் (Sex) ெமூ்கப் பகாலினம் (Gender)

உ்டறகூறு	ொரநதைது ெமூகம்	கட்ட்மத்தைது

நீஙகள்	இதைனு்டன்	பிை்ககிறீரகள் இது	கறகப்பட்டது

அறு்வ	 சிகிச்்ெயின்றி,	 பிைவிதைமாக	

மாறைமுடியாது

பல்லவறு	 ெமூகஙகளில்,	 நாடுகளில்,	

கோச்ொைஙகளில்	 பவவலவறு	வைோறறு்க	

காே்க	கட்டஙக்ள	ஒடடி	இது	மாறுகிைது

பயிற்சித்்தகாள -2

 � பபணகள்	 குழந்தைக்ளப்	 பபறபைடு்ககின்ைனர.	 ஆணகள்	 பபறபைடுப்பதில்்ே.	

(உ்ற்கூறு பகாலினம்)

 � சிறு	பபண	குழந்தைகள்	பமன்்மயானவரகள்.	ஆண	குழந்தைகள்	முை்டானவரகள்.	

(ெமூ்கப் பகாலினம்)

 � இநதிய	 விவொயத்	 பதைாழிோளரகளு்ககி்்டலய	 ஒலை	 மாதிரியான	 லவ்ே்ககு,	

ஆணகளின்	 ெம்பளத்தில்	 40	 –	 60	 ெதைவீதைலம	 பபணகளு்ககுச்	 ெம்பளமாக	

அளி்ககப்படுகிைது. (ெமூ்கப் பகாலினம்)

 � பபணகளால்	 குழந்தைகளு்ககு	 தைாய்ப்	 பால்	 அளி்ககமுடியும்.	 ஆணகளால்	

குழந்தைகளு்ககு	புடடிப்	பால்	அளி்ககமுடியும். (உ்ற்கூறு பகாலினம், ெமூ்கப் பகாலினம்)

 � ஒரு	 பபண	 லவ்ே்ககுச்	 பெல்பவைாக	 இருநதைாலும்,	 அவள்தைான்	 வீட்்டயும்	

கவனத்து்கபகாள்ள	லவணடும்.	(ெமூ்கப் பகாலினம்)

 � குடும்பத்திறகான	பபாருளாதைாைத்	லதை்வக்ள	ெமாளிப்பது	ஆணகளு்்டய	க்ட்ம.	

(ெமூ்கப் பகாலினம்)

 � வணிகம்	பெய்பவரகளில்	மு்ககால்வாசிப்	லபர	ஆணகள். (ெமூ்கப்பகாலினம்)

 � வளரிளம்	பருவ	காேத்தில்	ஆணகளு்ககு்க	குைல்	உ்்டயும்,	பபணகளு்ககு	உ்்டயாது.	

(உ்ற்கூறு பகாலினம்)
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 � அபாயகைமான	 பணிகளான	 சுைஙகஙகளில்	 லவ்ே	 பெய்வதைறகு	 பபணகள்	 தை்்ட	

பெய்யப்படடுள்ளனர.	(ெமூ்கப் பகாலினம்)

 � ஐ்ககிய	நாடுகள்	ெ்பயின்	ஆய்வறி்க்கயின்படி	உேகத்தின்	67	ெதைவீதை	லவ்ே்யப்	

பபணகள்	 பெய்கின்ைனர.	 ஆனால்	 அவரகளு்்டய	 வருமானம்	 உேகத்தின்	

வருமானத்தில்	10	ெதைவீதைலம	இரு்ககின்ைது.	(ெமூ்கப் பகாலினம்)

பயிற்சித்்தகாள -3

 � உ்டறகூறு	ொைாதை	குணஙகள்	இரு	பாலினத்தைவரு்ககும்	பபாதுவானதைாக	இரு்ககும்லபாது	

ஏன்	இநதைப்	பாகுபாடு	ஏறபடுகின்ைது?

 � நமது	 உரி்மக்ள	 அனுபவிப்பதைறகு	 நமது	 பாலினம்	 எநதை	 வழியில்	 தை்்டயாக	

உள்ளது?	பாலினத்தைால்,	ஒருவர	உரி்ம	மீைலு்ககு	எளிதில்	ஆளாகும்	வாய்ப்புள்ளதைா?	

 � ஆணகளு்ககும்	 பபணகளு்ககுமி்்டலய	 உள்ள	 பாத்திை	 லவறுபாட்்டயும்,	

ந்டமாட்டத்தில்,	 கல்வி	 வாய்ப்புகளில்,	 அைசியல்	 உரி்மகளில்	 மறறும்	 குடும்ப	

உறுப்பினரக்ளப்	 பறறி	 அ்கக்ை	 எடுத்து்கபகாணடு	 கவன்ககும்	 பபாறுப்புகளில்	

ஏறபடும்	கடடுப்பாடுக்ளயும்	பறறி	பயிறறுநரகள்	லபெ	லவணடும்.



23

்கருத்துத் ்தகாள

	 இயற்கயும்,	 உயிரியலும்	 	 நீஙகள்	 ஆணாகப்	 பிைநதிரு்ககிறீரகளா	 அல்ேது	

பபணணாகப்	 பிைநதிரு்ககிறீரகளா	 என்ப்தை	 மடடுலம	 தீரமான்ககிைது.	 ஆனால்	

ெமூகத்தைால்	 நிரணயி்ககப்படுகின்ை	 பாலின	 வ்ைய்ைகள்	 ஆணு்ககும்	 பபணணு்ககும்	

பவவலவறு	விதைமான	பாத்திைஙக்ளயும்	பபாறுப்புக்ளயும்	தைருகிைது.		

	 கோச்ொைம்	மறறும்	ெமூக	விதிகள்	ஆணக்ள	வலுவானவரகளாக,	ஆ்கலைாஷமாக	

இருப்பவரகளாக,	 மறைவரக்ள	 கடடுப்படுத்துபவரகளாக,	 உணரச்சிக்ள	 பவளிலய	

காணபித்து்க	பகாள்ளாதைவரகளாக	உருவா்ககுகிைது.	

	 இலதைலபால்	பபணகள்	என்ைால்	 	அ்டஙகிப்	லபாகிைவரகளாக,	பேமறைவரகளாக,	

எதைறகும்	 பபாறுத்துப்	 லபாகிைவரகளாக,	 ஆணக்ளச்	 ொரநது	 இருப்பவரகளாக	 வாழ		

லவணடும்	என்றும்	வ்ையறு்ககிைது.	

	 இப்படி	ஆணக்ளயும்	பபணக்ளயும்	பவவலவறு	விதைமாக	ெமூகமயமா்ககுவது	

இருவரு்ககி்்டலயயும்	 அதிகாைத்தில்,	 ெ்கதியில்	 ஏறைத்	 தைாழவுக்ள	 உருவா்ககுகிைது.		

சிறுவயதில்	இருநலதை	 சுறறிலுமுள்ள	 பபரிய	ஆணகள்,	 பபணக்ளப்	 	 பாரத்து	 வளரும்	

பபண	 குழந்தைகள்	 அ்டஙகிப்	 லபாகிைவரகளாவும்,	 	 ஆண	 குழந்தைகள்	 அதிகாைம்	

பெலுத்துபவரகளாகவும்	வளரகிைாரகள்,	வளர்ககப்படுகிைாரகள்.	

	 இதைன்	காைணமாக	ஆணகளின்	மலனாபாவம்,	பபணக்ள	மரியா்தை்க	கு்ைவாகப்	

பாரப்பதைாகலவ	இரு்ககிைது.	தைன்ககு	அதிகாைம்	லபாய்விடுலமா	அல்ேது	கு்ைநதுவிடுலமா	

என்று	நி்னத்து	எப்லபாதும்	அதிகாைத்்தைச்	பெலுத்தை	முறபடுகிைாரகள்	.	

	 உஙகள்	 பாலினம்	 ொரநது	 குறிப்பிட்ட	 சிே	 பாத்திை	 வ்ைய்ைகள்	 அல்ேது	 சிே	

எதிரபாரப்புக்ள	 உஙகள்	 லமல்	 ்வப்பது,	 உஙகள்	 உரி்மக்ள	 அனுபவிப்பதைறகு	

தை்்டயாக	இரு்ககும்.	உதைாைணத்திறகு,	ஒரு	குடும்பத்தில்	ஆணகளின்	முடிவுக்ளப்பறறி	

பபணகள்	 லகள்வி	 லகடகாமல்	 இரு்ககலவணடும்	 என்ை	 எதிரபாரப்பு்்டய	

ஒரு	 கோச்ொைத்தில்,	 வன்மு்ை	 ஏறபட்டாலும்	 பபணகள்	 அ்மதியாக	 இரு்கக	

நிரபநதி்ககப்படுகின்ைனர.	 இதைனால்	 அவரகளு்்டய	 வன்மு்ையறை	 வாழ்க்க்ககுரிய	

உரி்ம	ஆபத்து்ககு	உடபடுத்தைப்படுகிைது.

	 பாலினத்திறகும்	 ெமூகப்	 பாலினத்திறகும்	 இ்்டலய	 உள்ள	 லவறுபாடடி்ன	

எப்லபாதும்	 மனதில்	 இருத்தி்கபகாள்ள	 லவணடும்.	 நம்மு்்டய	 வீடுகளிலும்,	 ெமூக்க	

குழு்ககளிலும்,	 ெமுதைாயத்திலும்	நுடபமான	பாகுபாடும்	அதிகாைமும்	பெயல்படுவ்தைப்	

பறறி	விழிப்புணரலவாடு	இருப்பது	மிகவும்	உதைவியாக	இரு்ககும்.

	 ஆண	 –	 பபண	 பாத்திை	 வ்ைய்ைகளும்,	 பபாறுப்புகளும்,	 ெமூக	 விதிகள்,	 மதை	

ஒப்புதைல்கள்,	 குடும்ப்க	 	 கோச்ொைம்	 மறறும்	 ெட்டரீதியான	 உரி்மகள்	 ஆகியவற்ை்க	
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பகாணடு	பே	காேமாக	கட்ட்ம்ககப்படடுள்ளன.	உண்மயில்	எல்ோ	லவ்ேக்ளயும்	

ஆணகள்	 பபணகள்	 இருவைாலும்	 பெய்யமுடியும்.	 அதைறகு	 ஆணகள்	 பபணகள்	

இருவரு்ககும்	ெரிெமமான	ஆதைாை	வளஙகள்,	முடிபவடு்ககும்	அதிகாைஙகள்,	முழு்மயான	

ந்டமாட்டத்திறகான	 சுதைநதிைம்	 அளி்ககப்ப்ட	 லவணடும்.	 ஆனால்	 இநதைச்	 ெமுதைாயம்	

பெயற்கயான	தை்்டக்ள	நம்்மச்	சுறறி	உருவா்ககியுள்ளது.

	 ஒரு	 பபண	 திருமணமான	 பின்,	 குடும்பத்்தை	 விடடுச்	 பென்றுவிடுவாள்,	

அதைனால்	 குடும்ப	 வருமானத்து்ககு	 அவளால்	 எநதைப்	 பஙகளிப்பும்	 இரு்ககாது	 என்லை	

பார்ககப்படுகின்ைாள்.	ஒரு	் பயனன்	படிப்பு,	குடும்பத்தின்	எதிரகாேத்	லதை்வகளு்ககான	

முதைலீ்டாகலவ	பார்ககப்படுகின்ைது.
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 உ்வு்களில் ெமூ்கப் பகாலினத்துககும் அதி்ககாரத்துககும் 
இக்யே உளள ப்தகா்ர்பு

யநரம் : 45	நிமி்டஙகள்

ய்தகவேகான பபகாருட்்கள :	ொரட	தைாள்கள்,	மார்ககர	லபனா்ககள்

்கற்்லின் யநகாக்கம் : 

 � இநதை	 அமரவின்	 இறுதியில்,	 உைவுமு்ைகளில்	 யாரு்ககு	 அதிகாைம்	 உள்ளது	

என்ப்தையும்	 அதைனால்	 அவரகளு்ககு	 முடிவு	 எடு்ககும்	 உரி்ம	 இரு்ககிைது	

என்ப்தையும்	பஙலகறபாளரகள்	புரிநது	பகாள்வாரகள்.

 � உைவுமு்ைகளில்	 அதிகாைம்	 உள்ளவரகள்	 தைஙகள்	 அதிகாைத்்தை	 லநரம்ையாக	

பயன்படுத்துவதைன்	 அவசியத்்தையும்	 தைவைாகப்	 பயன்படுத்துவதைால்	 ஏறபடும்	

தீ்மக்ளப்	பறறியும்	அேசி,	ஆைாய்நது	பஙலகறபாளரகள்	புரிநதுபகாள்வாரகள்.

பெேல்படுத்தும் வி்தம் :

 � பயிறறுநர	ொரட	லபப்பரிலோ,	கரும்பே்கயிலோ	“அதிகாைம்”	என்ை	வாரத்்தை்ய	

எழுதி,	பஙலகறபாளரகள்	இநதை	வாரத்்தை்ய	பாரத்தைவு்டன்	அல்ேது	வாசித்தைவு்டன்	

என்ன	நி்ன்ககிைாரகள்	என்று	ஒரு	வரியில்	விள்ககச்	பொல்ேலவணடும்.

 � பின்னர,	 பயிறறுநர	 ொரட	 லபப்பரில்	 பயிற்சித்்தகாள -1இல்	 பகாடு்ககப்படடுள்ள	

அட்டவ்ண்ய	மூன்று	கட்டஙகளாகப்	பிரித்து	வ்ைநது	பகாள்ளலவணடும்.

 � அட்டவ்ணயில்	பகாடு்ககப்படடுள்ள	உைவு	மு்ைகளில்	யார	அதிகாைமி்ககவரகள்,	

யார	 உதைவி	 பெய்பவரகள்,	 யார	 மறைவரு்ககுத்	 தீஙகு	 ஏறபடுத்தியவரகள்	 என்பது	

லபான்ை	லகள்விக்ள்க	லகடடு	அட்டவ்ண்ய	நிைப்ப	லவணடும்.

 � லமலும்	 ஒவபவாரு	 உைவுமு்ையிலும்	 உள்ள	 ஆலணா	 அல்ேது	 பபணலணா	

எஙகிருநது	 அநதை	 அதிகாைத்்தைப்	 பபறைனர?	 எது	 அவரக்ள	 அதிகாைம்	 பெய்ய	

்வ்ககிைது	லபான்ைவற்ை	கேநது்ையாடி	அட்டவ்ண்ய	நிைப்ப	லவணடும்.
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 � பின்னர	 பயிற்சித்்தகாள -2 இல்	 உள்ள	 லகள்விக்ள	 பபாது	 அமரவில்	 லகடடு்க	

கேநது்ையாடி,	 கருத்துத்தைாளில்	 கூறியிரு்ககும்	 கருத்து்கக்ளயும்	 கூறி	 விள்கக	

லவணடும்.

பயிற்சித்்தகாள -1 

உ்வுமுக் ேகார் அதி்ககாரம் மிக்கவர்? என்ன ்ககாரணம் 

தைந்தையும்	மகளும் தைந்தை வயதில்	 மூத்தைவர,	 பணம்		

ெம்பாதிப்பவர,	 உ்டல்	

வலி்ம	மி்ககவர

தைந்தையும்	தைாயும்

ஆசிரியர	மறறும்	மாணவர

வகுப்புத்	 தை்ேவர	 மறறும்	

மாணவர

அணணன்/தைம்பி	 மறறும்	

அ்ககா/தைங்க

தைந்தையின்	 தைாய்	 மறறும்	

பொநதைத்		தைாய்

பயிற்சித்்தகாள -2

 � உைவுகளு்ககுள்	அதிகாைம்	என்பது	எதிரம்ைப்	பணபா	அல்ேது	ஓரஅம்ெமா?

 � ஏன்	உைவுகளில்	லமாெமாக	ந்டத்தைப்படுவது	ந்ட்ககிைது?

 � நாம்	 ஏன்	 வளரிளம்	 பருவப்	 பபணக்ளயும்	 பிை	 பபணக்ளயும்	 வி்ட,	 வளரிளம்	

பருவ	 ஆணக்ளயும்	 பிை	 ஆணக்ளயும்	 மிகுநதை	 அதிகாைம்	 உ்்டயவரகளாக்க	

கருதுகிலைாம்?

 � ஒரு	 உைவில்,	 பிை்ை	 லமாெமாக	 ந்டத்தும்	 அதிகாைமி்கக	 நப்ையும்,	

பாதி்ககப்பட்டவ்ையும்	ெரிெமமாக்க	கு்ை	பொல்ேோமா?

 � உைவுகளிலும்,	 முடிவுகள்	 எடு்ககும்லபாதும்	 தைஙகள்	 அதிகாைத்்தை	

லமம்படுத்தி்கபகாள்ள	 	 வளரிளம்	 பருவப்	 பபணகளும்	 மறை	 பபணகளும்	 என்ன	

முயறசிக்ள	எடு்ககோம்?
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்கருத்துத் ்தகாள

	 அதிகாைம்	 என்பது	 	 அதுவாகலவ	 லநரம்ையாகலவா,	 எதிரம்ையாகலவா	

இருப்பதில்்ே.	 ெரியாகலவா	 	 தைவைாகலவா	 	 அநதை	 	 அதிகாைத்்தைப்பயன்படுத்தும்	

லபாதுதைான்	 நன்்மலயா,	 தீ்மலயா	 ஏறபடுகின்ைது.	 அநதை	 அதிகாைம்	 எதிரம்ையாக	

பயன்படுத்தைப்பட்டால்,	 பாதி்ககப்பட்டவைது	 உரி்மகள்	 மீைப்படடு,	 அவரகளி்்டலய	

உள்ள	உை்வ	எதிரம்ையாகப்	பாதி்ககும்.

	 பபண	 குழந்தைகள்	 என்ை	 மு்ையில்,	 ெமூகப்	 பாலினம்	 ொரநதை	 பிைச்சி்னகள்	

பறறி	 விழிப்புணரலவாடு	 இருப்பது	 நல்ேதுதைான்.	 	 ஆனால்	 அது	 மடடுலம	 லபாதைாது.		

முதைலில்	தைன்ன்டமிருநது	துவஙகி,	அநதைச்	சூழ்ே	மாறை	முயறசி	எடுப்பதும்	மு்ககியம்.			

அதைாவது,	 அதிகாைத்்தைப்	 பயன்படுத்தி	 முடிபவடு்ககும்	 திை்ன	 லமம்படுத்தைவும்,	

குடும்பத்திலும்,	 ெமூகத்திலும்	 அவரகளு்்டய	 பாத்திைஙக்ளயும்	 பபாறுப்புக்ளயும்	

எப்படி	லமம்படுத்தி்க	பகாள்வது	என்பது	பறறியும்	லயாசி்கக	லவணடும்.

	 பபாதுவாக,	 மூன்று	 வ்கயான	 அதிகாைஙகள்	 உைவுக்ள	 வ்ையறுப்பதிலும்,	

முடிவுகள்	 எடுப்பதிலும்	 பெயல்படுகின்ைன.	 இது	 வளரிளம்	 பருவப்	 பபணகளு்ககும்	

பபரிதும்	பபாருநதும்.

 � ேக்கள மீது அதி்ககாரம்	 	 -	 நம்்மச்	 சுறறியுள்லளார	 மீது	 நாம்	 அதிகாைம்	

பெலுத்துகின்லைாம்.	 ஏபனனல்,	 அவரகளு்ககு	 கி்்ட்ககாதை	 ஆதைாை	 வளஙகளும்	

அவற்ை்க	 	 கடடுப்படுத்தும்	 வாய்ப்புகளும்	 நம்ககு்க	 கி்்ட்ககின்ைன.	

உதைாைணத்திறகு,	 ஒருவரின்	 தைந்தை	 அதிகாைம்	 	 உ்்டயவைாக	 இரு்ககின்ைார.	

ஏபனனல்,	அவைது	வருவாய்	மூேம்	வளஙக்ள	அளிப்பவைாக	இரு்ககிைார.

 � ேக்கள அல்லது அகேப்பின் கீழ் அதி்ககாரம்	 -	நாம்	ஒருவ்ை	எல்ோ	அதிகாைமும்	

உ்்டயவைாக	 அஙகீகரி்ககும்லபாது,	 அவைது	 ொரபில்	 	 லவபைாருவர	 அதிகாைம்	

பெலுத்தைோம்.	உதைாைணத்திறகு,	ஒரு	தைாய்்ககுப்	பிரியமான	மகன்,	தைன்	ெலகாதைரி்ய	

லமாெமாக	வம்பு்ககு	இழு்ககோம்.	 ெமூகத்தில்	 ஏறறு்க	பகாள்ளப்பட்ட	விதிகள்	

மறறும்	அ்மப்புகள்	மூேமும்	நாம்	அதிகாைத்்தை	உணரகிலைாம்.	உதைாைணத்திறகு,	

புகுநதை	 வீடடினர,	 பபரியவரகள்,	 மதைத்	 தை்ேவரகள்	 ஆகிலயாரு்ககு	 மரியா்தை	

பெலுத்தை	லவணடியுள்ளது.

 � ெே அதி்ககாரம் -	இநதை	அதிகாைம்,	எல்ோ	உறுப்பினரகளாலும்	எவவிதைப்	பாகுபாடும்	

இல்ோமல்	ஒருவரு்கபகாருவர	இ்்டலயயான	புரிதைல்	மூேம்	பபைப்படுகின்ைது.	

உதைாைணத்திறகு,	 கூடடுைவு	 ெஙகஙகள்,	 தைன்னாரவத்	 பதைாணடு	 நிறுவனஙகள்,	

உ்டன்	பணிபுரிலவார,	சிே	 ெமயஙகளில்	முறலபா்ககான	குடும்பஙகளிலிருநதும்	

இநதை	அதிகாைம்	கி்்ட்ககோம்.
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 � சுே அதி்ககாரம்	 -	இது	சுயமாகப்	பபைப்பட்டது.	இது	பபாதுவாக,	விதிக்ளயும்,	

பைம்ப்ை	பழ்கக	வழ்ககஙக்ளயும்	உ்்டத்பதைறிநது	மாறைத்திறகாக	பெயல்படும்	

வளரிளம்	 பருவ	 ஆணகளி்டமும்,	 பபணகளி்டமும்	 காணப்படுகின்ைது.	

தைஙகள்	 மகள்களின்	 உயர	 கல்வி்ககு	 ஆதைைவளி்ககும்	 பபறலைாரகளி்டமும்	 இது	

காணப்படுகின்ைது.	

	 இநதை	அதிகாைஙகளின்	அடிப்ப்்டயில்	நம்மு்்டய	உைவுக்ள	மறு	சீை்ம்ககவும்,	

விரும்பித்	லதைரநபதைடு்ககவும்	நம்ககு	அதிகாைம்	இரு்ககின்ைது.	

	 நம்மு்்டய	பாலின	அ்்டயாளம்,	 நம்ககு	 ெமுதைாயத்தினுள்	எவவளவு	அதிகாைம்	

இரு்ககிைது	 என்ப்தை	 விள்ககுகின்ைது.	 அது	 கல்வி,	 ஆலைா்ககியம்,	 பதைாழில்நுடபம்	

ஆகியவற்ைப்	 பபறுவதைறகுரிய	 உரி்ம்யயும்,	 வாய்ப்புக்ளயும்	 பாதி்ககின்ைது.	

பபாதுவாக,	 ெமூகத்தினால்	ஆணகளு்ககு	ஏறபடுத்தைப்பட்ட	பாலின	அ்்டயாளஙகளால்	

அவரகள்	அதிக	அளவில்	ஆதைாை	வளஙக்ள	அ்்டய	முடிகிைது.	அதைனால்	அவரகளு்ககு	

அதிக	அதிகாைம்	கி்்ட்ககின்ைது.	 ெமமான	கல்வி,	லவ்ேவாய்ப்புக்ள	ஊ்ககுவித்தைால்	

பபணகளும்	அதிக	அதிகாைத்்தை	அ்்டய	முடியும்.
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வளரிளம் பபண்களின் உரிகே்கள

யநரம் :		60	நிமி்டஙகள்

ய்தகவேகான பபகாருட்்கள :	ொரட	தைாள்கள்,		மார்ககர	லபனா்ககள்,		இ்ணப்பு	-1	மனதை	

உரி்மகள்	என்ைால்	என்ன?

்கற்்லின் யநகாக்கம் : 

 � இநதை	அமரவின்	இறுதியில்,	பபணகளு்ககும்	ெமமான	உரி்மகள்	உள்ளது	என்ப்தை	

பஙலகறபாளரகள்	உணரநது	பகாள்வாரகள்.

 � லமலும்	 மனதை	உரி்ம்க	பகாள்க்கக்ளப்	 பறறியும்	அறிநது	பகாணடு	அ்தை	

அவரகள்	 வாழ்க்க்ககு	 எவவளவு	 மு்ககியமானது	 என்ப்தை்க		கணணுணரநது	

பகாள்வாரகள்.	

 � உரி்மகள்	 பறறிப்	 புரிநதுபகாள்ளுதைலின்	 பதைா்டரச்சியாக	 பாகுபாடடிறகு	

எதிைான	 குழந்தைகள்	 உரி்ம	 மறறும்	 பபணகளு்ககான	 	 உரி்மகளின்	

மு்ககியத்துவத்்தையும்	கண்டறிநது	பகாள்வாரகள்.

பெேல்படுத்தும் வி்தம் :

 � இநதை	அமரவின்	தை்ேப்்பயும்	லநா்ககஙக்ளயும்	பஙலகறபாளரகளு்ககுத்	பதைரிவி்கக	

லவணடும்.

 � கீலழ	 தைைப்படடுள்ள	 அட்டவ்ண்ய	 ொரட	 தைாளில்	 வ்ைநது	 பஙலகறபாளரகள்	

எல்லோரும்	பார்ககும்படி	்வ்கக	லவணடும்.	

 � பஙலகறபாளரகளி்டம்,	 அவரகளின்	 குடும்பத்தில்	 உள்ள	 அ்னத்து	 நபரகளின்	

பபய்ை்க	லகடடு	அநதை	அட்டவ்ணயின்	முதைல்	கட்டத்தில்		பூரத்தி		பெய்யச்	பொல்ே	

லவணடும்.	குடும்ப	நபரின்	பபயரக்ள	பத்தியில்	பூரத்தி	பெய்தை	பிைகு	எதிலை	உள்ள	

கட்டத்தில்	குடும்பச்	சூழநி்ே்ககுத்	தைகுநதைாறலபாே	உதைாைணஙகள்	எழுதைலவணடும்.			

 � பின்னர	பஙலகறபாளர	ஒருவ்ை	அ்ழத்து	குடும்ப	உறுப்பினரகளின்	பெயல்க்ளப்	

படித்து	ஒவபவாரு	கட்டமாக	நிைப்பச்	பொல்ே	லவணடும்.
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 � ஒவபவாரு	 லகள்வி்ககும்		 ‘ஆம்’	 மறறும்	 ‘இல்்ே’	 என்ை	 பதில்க்ள	 பவவலவறு	

நிைஙகளில்	எழுதை	லவணடும்.	இதில்	சிே	லபா்ககுகள்	ஒலை	மாதிரியாக	வருவ்தை	நாம்	

உணைோம்.	 சிறுமிகள்	 /பபணகளின்	பதில்கள்	பபரும்பாலும்	 ‘இல்்ே’	 	 என்பதைாக	

இரு்ககும்.	ஏபனன்ைால்	அவரகளு்ககு	ெலு்ககளும்	உரி்மகளும்	மறு்ககப்படுகிைது.
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 � பிைகு	 	 இ்ணப்பு	 -1இல்	 உள்ள	 மனதை	 உரி்மகள்	 என்ைால்	 என்ன?	 என்ை	 தைா்ள	

அவரகளு்ககு	பகாடு்ககலவணடும்.

 � பஙலகறபாளரக்ள	5	 -	 6	உறுப்பினரகள்	பகாண்ட	குழு்ககளாகப்	பிரி்ககலவணடும்.	

அநதைத்	தைாளில்	கூறிய்வக்ள	குழுவில்	படித்து	புரிநது		பகாள்ளும்படி	கூைலவணடும்.	

அத்து்டன்	 அவரகளு்ககுத்	 தைைப்படும்	 அட்டவ்ண்ய	 (இ்ணப்பு	 -1)	 அவரகள்	

கேநது்ையா்டலு்ககுப்	பின்	பூரத்தி	பெய்ய	லவணடும்.	பூரத்தி	பெய்ய		15	நிமி்டஙகள்	

தைைலவணடும்.

 � பஙலகறபாளரகள்	என்ன	பெய்ய	லவணடும்	என்று	புரிநது	பெய்கிைாரகளா?	என்ப்தை	

கணகாணித்து	லதை்வபயனல்		உதைவிகள்	பெய்ய	லவணடும்.	

 � பிைகு,	 ஒவபவாரு	குழு்வயும்	அவரகளின்	அறி்க்க்ய	 பபாது	அமரவில்	 பகிைச்	

பொல்ே	லவணடும்.	

 � அவரகளு்்டய	 பதில்க்ள	 தைன	 ொரட	 தைாளில்	 குறித்து	 ்வ்ககலவணடும்.	 எல்ோ	

குழு்ககளும்	 தைஙகளின்	 	 அறி்க்க்ய	 வாசித்தை	 பின்பு	 அவற்ைத்	 பதைாகுத்து்க	

கூைலவணடும்.	பபணகளு்ககு	உள்ள	ஆறு	விதைமான	உரி்மகள்	பறறியும்	அதைனால்	
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வரும்	நன்்மக்ளயும்	அவற்ைப்	பபைத்	லதை்வயான	வளஙகள்	மறறும்	இநதை	முழு	

பெயல்பாடடிறகும்	யார	மு்ககிய	பபாறுப்பாளரகள்	என்றும்	லகடடு	கேநது்ையாடி	

விள்கக	லவணடும்.	இதைறகான	மாதிரி,	பயிற்றுநர்  குறிப்பு -1 இல்	பகாடு்ககப்படடுள்ளது	

 � பயிறறுநர,	 கருத்துத்தைாளின்	 உதைவியு்டன்	 மனதை	 உரி்மகளின்	 பதைா்டரச்சியாக		

பாகுபாடுகளு்ககு	 எதிைாக	 	 குழந்தை	 உரி்மகள்	 மறறும்	 பபணகள்	 உரி்மகள்	

எவவளவு	மு்ககியம்	என்ப்தைப்	பறறி	லபெ	லவணடும்	.		வளரிளம்	பருவப்	பபணகள்	

தைன்னுரி்ம	அ்்டநது		மதிப்பான		அரத்தைமுள்ள	வாழ்க்க	வாழவதைறகு	அவரகளின்	

எல்ோவிதை	உரி்மக்ளப்	பறறி	அறிவதும்	புரிவதும்	எவவளவு	மு்ககியம்	என்ப்தை	

கருத்துத்தைாளின்	உதைவியு்டன்	விள்கக	லவணடும்.

பயிற்றுநர் குறிப்பு -1

	 மனதை	 உரி்மகள்	 பறறி	 பஙலகறபாளரகளி்டம்	 விள்ககுவதைறகு	 கீலழ	 தைைப்பட்ட	

மாதிரி	 அட்டவ்ண்யப்	 பயன்படுத்தைலவணடும்.	 இலதை	 அட்டவ்ண	 அவரகளின்	

குழு	 பெயல்பாடடில்	 பூரத்தி	 பெய்வதைறகு	 ்கப்பிைதியாகத்	 தைைப்படடுள்ளது.	 இ்தைப்		

பஙலகறபாளரகளு்ககு	 ஏறைவாறு	 லமலும்	 மாறறுவதைறகுத்	 லதை்வயான	 	 தைகவல்க்ளச்	

லெர்ககலவணடும்.

என் உரிகே்கள அ்தன் பபகாருள

வாழவு,	 சுதைநதிைம்,	 தைன	 	 நபர	

பாதுகாப்பு

வி்ளயாடடும்	பபாழுதுலபா்ககும்;	ஆண	பபண	ெமம்;	

வாழ்க்கத்	து்ணவ்ைத்	லதைரநது	எடுத்தைல்;	பாலினத்		

பதைரி்வத்	 தைடுத்தைல்;	 திருமணத்திறகான	 உரி்ம;	

பொத்துரி்ம,	எல்ோ	சிறுமிகளு்ககும்	பபணகளு்ககும்	

பபாருளாதைாைப்	 பாதுகாப்பு;	 இனப்பபரு்கக	 உரி்ம	

(எப்லபாது	 குழந்தை	 பபறுவது,	 கரப்பம்)	 மறறும்	

பாதுகாப்பாக	இருத்தைல்.

பகாடு்மகளில்	 இருநது	

விடுதை்ே

பாலியல்	பகாடு்மகள்	மறறும்	குடும்ப	வன்மு்ை்ககு	

எதிைான	பாதுகாப்பு.

நியாயமான	விொை்ண முதைல்	தைகவல்	அறி்க்க	மூேம்	தைைப்பட்ட	மனுவிறகு	

ெட்டத்	 	 தீரவு	 அ்மப்பு,	 வழ்ககறிஞரகளின்	 உதைவி,	

நீதிமன்ை	விொை்ண	லபான்ை்வ.

லபச்சுரி்ம ெமூகத்தில்	பபணகள்	எதிர	பகாள்ளும்	பிைச்சி்னகள்	

பறறி	 படித்தைல்	 மறறும்	 கேநது	 லபசுதைல்,	 வளரிளம்	

பபணகளின்	 குழு்கக்ள	 அ்மத்து	 ெமூகத்தில்	

விழிப்புணரவு	ஏறபடுத்துதைல்.	
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மதை	சுதைநதிைம் க்டவு்ளத்	 பதைாழுவதைறகுப்	 பாதுகாப்பான	 இ்டம்.	

பதைாழுபவரகள்	குழு்ககள்	அ்மத்தைல்.	எஙகு	பதைாழுவது	

என்ப்தை	 லதைரநது	 எடுத்தைல்.	 லதை்வயானால்	 உ்டல்	

நி்ேயி்ன	 கருத்தில்	 பகாணடு	 உபவாெம்	 /	 விைதைம்	

இரு்ககாமல்	இருத்தைல்	லபான்ை்வ.

சுகாதைாைம்,	நேம்,	கல்வி	மறறும்	

தைைமான	வாழவிறகு	வழி

தைகவல்	 பபை	 உரி்ம	 மறறும்	 கல்வி,	 தைடுப்பூசிகள்,		

நேச்	லெ்வ	மறறும்	ஊட்டச்ெத்து;	உணவு;	குடும்ப்க	

கடடுப்பாடு	 திட்டம்,	 மு்ைகள்	 என	 பபணகள்	

லதைரநபதைடுப்பதைறகான	வழிகள்.
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்கருத்துத் ்தகாள

பெேல் -1ககு பி்கு பெகால்ல யவணடிே ்கருத்துக்கள 

	 1948,	 டிெம்பர	 10-இல்	 ந்டநதை	 ஐ.நா.	 பபாதுச்	 ெ்ப	 கூட்டத்தில்	 ெரவலதைெ	

மனதை	 உரி்மப்	 	 பிைக்டனத்திறகு	 ஆதைைவாக	 இநதியா	 	 வா்ககளித்துள்ளது.	 இதைனால்	

இநதியரகளாகிய	 நம்ககு	 ெரவலதைெ	 மனதை	 உரி்மப்	 	 பிைக்டனம்	 உறுதிப்படுத்தியுள்ள	

உரி்மகள்	அ்னத்தும்	உரித்தைான்வ	ஆகும்.

	 வளரிளம்	 பருவ்க	 குழந்தைகளு்ககு,	 அவரகளு்ககுரிய	 	 எல்ோ	 உரி்மக்ளப்	

பறறியும்	அறிதைலும்	புரிதைலும்	இருநதைால்,	அது	அவரகளின்	தைன்னுரி்ம	லமம்பாடடிறகு	

வழிவகு்ககும்;	 அவரகளு்ககு	 கணணியமான,	 அரத்தைமுள்ள	 வாழவு	 கி்்டப்ப்தை	

உறுதிப்படுத்தும்.	 குறிப்பாக,	 கீழ்ககாணும்	 மனதை	 உரி்மகளின்	 அரத்தைத்்தைப்	 பறறி		

நம்ககு	பதைரிநதிரு்கக	லவணடும்	.

 � உயிர	வாழவதைறகான,	சுதைநதிைத்து்ககான,	தைனமனதை	பாதுகாப்பு்ககான	உரி்மகள்

 � சித்திைவ்தையிலிருநது	விடுதை்ே

 � நியாயமான	விொை்ண

 � லபச்சுரி்ம

 � மதை	சுதைநதிைம்

 � ஆலைா்ககியம்,	கல்வி	மறறும்	லபாதுமான	வாழ்க்கத்	தைைம்

	 பபணகளு்ககும்,	 பபண	 குழந்தைகளு்ககும்	 உள்ள	 உரி்மக்ளப்	 பறறியும்,	

அவரகளு்ககு	 எதிைான	 பாகுபாட்்ட	 முடிவு	 கட்ட	 அைசுகள்	 என்ன	 பெய்ய	 லவணடும்	

என்பது	பறறியும்	விள்ககி்க	கூறும்	30	விதிகள்	CEDAW-வில்	இரு்ககின்ைன.	எல்ோ	விதிகளும்	

தைவிர்கக	 முடியாதை்வயாக	 இருப்பினும்,	 வி்ைவான	 புரிதைலு்ககாக,	 மு்ககியமான	 சிே	

விதிகள்	கீலழ	பகாடு்ககப்படடுள்ளன.	

 � விதி	 1	 –	 பபண	குழந்தைகளு்ககும்	 பிை	 பபணகளு்ககும்	 எதிைான	 பாகுபாடு	 என்ன	

என்பது	பறறி	விள்ககுதைல்

 � விதி	3	–	அடிப்ப்்ட	மனதை	உரி்மகள்	மறறும்	சுதைநதிைத்து்ககு	உத்தைைவாதைம்	அளித்தைல்

 � விதி	5	–	ஒலை	மாதிரியான	பாலின	பாத்திை	வ்ைய்ைகள்

 � விதி	6	–	க்டத்தைல்	மறறும்	பாலியல்	பதைாழிலில்	ஈடுபடுத்துதைல்

 � விதி	10	–	கல்வி
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 � விதி	11	–	லவ்ேவாய்ப்பு

 � விதி		12	–	சுகாதைாைம்

 � விதி	16	–	திருமணம்	மறறும்	குடும்ப	வாழ்க்க

	 இலதை	லபால்,	குழந்தைகள்	உரி்மகளு்ககான	பிைக்டனமானது	(CRC),	குடியுரி்ம,	

அைசியல்,	 பபாருளாதைாைம்,	 ெமூகம்,	 சுகாதைாைம்	 மறறும்	 கோச்ொை	 உரி்மக்ள	

குழந்தைகளு்ககு	உறுதிபடுத்துகிைது.	பிைக்டனத்தில்	உள்ள	உரி்மக்ள	மூன்று	பபரும்	

பகுதிகளாகப்	பிரி்ககோம்.

 � உரிேகவ:	 குறிப்பிட்ட	 விஷயஙக்ள	 அல்ேது	 லெ்வக்ள	 ்வத்திருப்பதைறகு,	

பபறுவதைறகு	 அல்ேது	 எளிதைாய்	 அணுகுவதைறகுரிய	 உரி்ம	 (உதைாைணத்திறகு	

–	 பபயர,	 நாடடுரி்ம,	 சுகாதைாைப்	 பைாமரிப்பு,	 கல்வி,	 	 ஓய்வு,	 வி்ளயாடடு,	

ஆதைைவறைவரகளு்ககும்	மாறறுத்	திைனாளிகளு்ககும்	கவனப்பு)

 � பகாது்ககாப்பு	:	தீஙகு	வி்ளவி்கக்ககூடிய	பெயல்பாடுகளில்	இருநதும்,	ந்்டமு்ைகளில்	

இருநதும்	 பாதுகாத்து்கபகாள்வதைறகான	 உரி்ம	 (உதைாைணம்	 –	 பபறலைாரி்டமிருநது	

பிரி்ககப்படுதைல்,	 லபாரில்	 ஈடுபடுத்தைப்படுதைல்,	 பபாருளாதைாை	 ரீதியாகவும்	

பாலியல்	 ரீதியாகவும்	 சுைண்டப்படுதைல்,	 உ்டேளவிலும்	 மனதைளவிலும்	 லமாெமாக	

ந்டத்தைப்படுதைல்)

 � பஙய்கற்பு:	 தைன்	 வாழ்வப்	 பாதி்ககும்	 முடிவுக்ளப்	 பறறி	 குழந்தைகள்	 கருத்து	

பொல்வதைறகுரிய	உரி்ம.	குழந்தைகளின்	திைன்கள்	லமம்படும்லபாது,	பபரியவரகள்	

ஆவதைறகு	 தையாைாகும்லபாது,	 	 ெமூகத்தில்	 உள்ள	 பெயல்பாடுகளில்	 ஈடுப்ட	 அதிக	

வாய்ப்புகள்	கி்்ட்ககலவணடும்.	(உதைாைணம்:	லபச்சு,	கருத்து,	கோச்ொை,	மதை,	பமாழி	

சுதைநதிைத்து்ககான	உரி்மகள்)

	 குழந்தைகள்	 உரி்மகளு்ககான	 பிைக்டனத்தில்	 (CRC)	 54	 விதிகள்	 இரு்ககின்ைன.	

இது	 குழந்தைகள்	 நாள்லதைாறும்	 எல்ோ	 நாடுகளிலும்	 எதிரபகாள்ளும்	 புை்ககணிப்பு,	

லமாெமாக	ந்டத்தைப்படுதைலு்ககு	எதிைாக	சிே	பகாள்்கக்ள	நிறுவியுள்ளது.	மு்ககியமாக	

கவனத்தில்	பகாள்ளலவணடியது	குழந்தைதைகளின்	நேலன	பிைதைானமானது	என்பதுதைான்.	

அ்னத்து	விதிகளும்	தைவிர்கக	முடியாதை்வயாக	இருப்பினும்,	எளிதைாகப்	புரிநதுபகாள்ள	

மு்ககியமான	சிே	விதிகள்	கீலழ	பகாடு்ககப்படடுள்ளன.	

 � விதி	1	–	குழந்தை	என்பதைறகுரிய	விள்ககம்	-	18	வயதிறகு	கீழ	இரு்ககும்	அ்னவரும்.	

18	வயது	முடியும்	வ்ை	குழந்தைகளு்ககான	எல்ோ	ெட்டஙகளும்	பபாருநதும்.

 � விதி	2	–	பாகுபாடின்்ம

 � விதி	5	–	பபறலைார,	குடும்பம்,	ெமூகத்து்ககுரிய	உரி்மகள்	மறறும்	பபாறுப்புகள்
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 � விதி	6	–	வாழவு,	உயிர	பி்ழத்திருத்தைல்	மறறும்	வளரச்சி

 � விதி	 19	 –	 லமாெமாக	 ந்டத்தைப்படுதைல்,	 புை்ககணி்ககப்படுதைல்	 (குடும்பத்திலும்,	 மறை	

கவனப்பிலும்)

 � விதி	24	–	உ்டல்நே	பைாமரிப்பு

 � விதி	26	–	ெமூகப்	பாதுகாப்பு

 � விதி	28	–	கல்வி

 � விதி	32	–	பபாருளாதைாைச்	சுைண்டல்

 � விதி	34	–	பாலியல்	சுைண்டல்

 � விதி	35	–	க்டத்தைல்,	விறைல்,	க்டத்தைப்படடு	விறகப்படுதைல்

 � விதி	40	–		இளஞசிைார	நீதி

	 பேவிதைமான	உரி்மக்ளப்	பறறி	வளரிளம்	பருவத்தினர	அறிநது,	புரிநதிருநதைால்,	

அது	அவரகளின்	தைன்னுரி்ம	லமம்பாடடிறகும்,	மதிப்புமி்கக	அரத்தைமுள்ள	வாழ்க்க்ய	

உறுதிப்படுத்துவதைறகும்	வழி	வகு்ககும்.	நாம்	அ்னவரும்,	வளரிளம்	பருவப்	பபணகள்	,	

வளரிளம்	பருவ	ஆணகள்	என்ை	மு்ையிலும்	மறறும்	பிை	பபணகள்,	பிை	ஆணகள்	என்ை	

மு்ையிலும்,	 வாழ்க்கயில்	 ஆதைாை	 வளஙக்ளப்	 பபை	 லவணடிய	 லதை்வயுள்ளது.	

இது	 ஒரு	 முழு்மயான	 வாழ்க்க	 வாழ	 வழி	 வகு்ககும்.	 இன்்ைய	 ெமூகத்தில்,	

இநதை	 ஆதைாை	 வளஙகள்,	 பபாதுவாக,	 பபண	 குழந்தைக்ளயும்	 பிை	 பபணக்ளயும்		

வி்ட	 ஆண	 குழந்தைகளு்ககும்	 	 பிை	 ஆணகளு்ககுலம	 அதிகம்	 கி்்ட்ககின்ைன.	 இது	

மாறைப்ப்டலவணடும்.	அப்லபாதுதைான்	ஒரு	நல்ே	வாழ்க்க	வாழ,	பபண	குழந்தைகளும்,	

பிை	பபணகளும்	ெமமான	வாய்ப்புக்ளப்	பபைமுடியும்.

	 பபணகளு்ககுள்ள	 உரி்மகள்	 அதிகமாக	 கி்்டப்பதைறகும்	 அவரகள்	 மீதைான			

கடடுப்பாடுக்ள்க	 கு்ைப்பதைறகும்	 நாம்	 எல்லோரும்	 லவ்ே	 பெய்ய	 லவணடும்.	

ஆணகளும்	 பபணகளும்	 	 லவறு	 மாதிரியானவரகள்.	 ஆனால்	 ெமமறைவரகள்	 அல்ே.	

ஆணகளு்ககும்	 பபணகளு்ககும்	 உரி்மகள்	 	 கி்்டப்பதும்	 கடடுப்பாடுகளும்	

பவவலவறு	 விதைஙகளாக	 உள்ளன.	 பபணகளு்ககுள்ள	 தை்்டகள்	 அவரகளின்	 வளரச்சி	

மறறும்	லமம்பாடடிறகு	முடடு்ககட்்டப்	லபாடுகிைது.	ஆணகளு்ககு	கி்்ட்ககும்	அலதை	

ெநதைரப்பஙகளும்	 உரி்மகளும்	 பபணகளு்ககும்	 கி்்ட்கக	 லவணடும்.	 அது	அவரகளின்	

முழு	வளரச்சி்ககு	உதைவும்.	அதைனால்	அவரகள்	தைஙகள்	குடும்பஙகளு்ககும்	ெமூதைாயத்திறகும்	

பஙகளி்கக	முடியும்.
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பகாலிேல் வன்முக்யிலிருநது ்தற்்ககாத்துக ப்ககாளளு்தல் 
யநரம் : நிமி்டஙகள்	

ய்தகவேகான பபகாருள்கள :	A4	தைாள்கள்,	இளம்	குழந்தைக்ள	பாலியல்	துன்புறுத்தைல்	
பெய்தைல்	-	்கப்	பிைதி,	லமாகன்	க்தையின்	பிைதிகள்	

்கற்்லின் யநகாக்கம் :

இநதை	அமரவின்	இறுதியில்	,

 � பஙலகறபாளரகள்	 அவரகளு்ககு	 எதிைாக	 நிகழத்தைப்படும்	 	 பாலியல்	 வன்மு்ை	
நிகழவுக்ள	இனம்	கணடு	பகாள்வாரகள்.

 � வளரிளம்	 பருவ	 ஆணகள்,	 	 பாலியல்	 சீண்டல்களிலிருநதும்	 பாலியல்	
வன்மு்ைகளிலிருநதும்	 தைஙக்ள	 எவவாறு	 பாதுகாத்து்கபகாள்வது	 என்ப்தையும்,	
அவவாறு	 பாலியல்	 ரீதியாக	 துன்புறுத்தும்	 உைவுகள்	 மறறும்	 நணபரக்ள	 எப்படி	
எதிர்கக	லவணடும்	என்பது	பறறியும்	கறறு்கபகாள்வாரகள்.

பெேல் -1 பகாலிேல் வன்முக்்ககள அக்ேகாளம் ்ககாணு்தல் :  

 � கறைலின்	 லநா்ககத்லதைாடு	 இ்ணத்து	 அமரவின்	 தை்ேப்்பப்	 பறறியும்	
பஙலகறபாளரகளு்ககு	பதைரியப்படுத்தை	லவணடும்.

 � பயிறறுநர,	 அமரவின்	 தை்ேப்்ப்க	 கூறியவு்டன்	 பஙலகறபாளரகளு்ககு	 இ்்டயில்	
ெேெேப்புத்	 லதைான்றும்.	 இது	 மு்ககியமான	 அமரவு	 என்றும்,	 பஙலகறபாளரகளின்	
மனதிறகுள்	 ெஙக்டமாக	 இரு்ககும்	 	 சிே	 விஷயஙக்ள	 பவளிப்ப்்டயாகப்	
லபெலவணடும்	என்ப்தைச்	பொல்ே	லவணடும்	.

 � இப்படி	 	 லபசுவது,	 அவரகளு்கலகா,	 அவரகள்	 குடும்பத்தில்	 உள்ள	 மறை	
குழந்தைகளு்கலகா	இநதை	பாதிப்புகளில்	இருநது	விடுபடுவதைறகு	உதைவியாக	இரு்ககும்	
என்று	பயிறறுநர	கூறி,	பஙலகறபாளரக்ள	பவளிப்ப்்டயாகப்	லபெ	ஊ்ககப்படுத்தை	
லவணடும்.

 � ஒவபவாரு	பஙலகறபாளரு்ககும்	ஓரு	பவள்்ளத்	தைா்ள்க	பகாடுத்து	தைமது	உ்டலின்	
பவளிப்புை	அ்மப்்ப	அருகில்	காடடியுள்ளவாறு	ப்டமாக	வ்ையச்	பொல்லுஙகள்.	



38

 � பிைகு	 அவரகளது	 உ்டலின்	 புைப்பகுதிப்	 ப்டத்தில்	 எநதை	
அநதைைஙகப்	 பகுதி்யப்	 பாரத்தைாலோ	 பதைாட்டாலோ	
அவரகளு்ககு	 அபெௌகரியமாகவும்	 லமாெமாகவும்	
லதைான்றுலமா	அநதை	உ்டல்	பகுதி்ய	‘x’		என்ை	குறியீட்டால்	
சுடடி்க	காட்டச்	பொல்ேலவணடும்.	குறியீடு	இ்டப்ப்டாமல்	
உள்ள	உ்டல்	பாகஙகள்	மறைவரகளு்ககு	பவளிப்ப்்டயாக	
பதைரிய்க	கூடிய்வ.	

 � பிைகு	 பின்வரும்	 பெயல்களினால்	 அவரகள்	 என்ன	
உணரவாரகள்	என்க	லகடகலவணடும்.

 � தைாய்	அ்ணத்தைல்

 � ெலகாதைரி	/	ெலகாதைைன்	கன்னத்தில்	முத்தைமிடுதைல்.

 � தைாத்தைாவின்	 காலில்	விழுநது	வணஙகும்லபாது	அவர	
தை்ே்யத்	தை்டவுதைல்.

 � மருத்துவர	 மாரபில்	 ஸ்்டதைஸ்லகாப்்ப	 ்வத்து	
பார்ககும்	பபாழுது	அல்ேது	அவரகளது		பதைா்்டயில்	
(அ)	புட்டத்தில்	குடும்ப	உறுப்பினர	முன்ன்ேயில்	ஊசி	லபாடுதைல்.

 � பின்வரும்	 ெம்பவஙக்ளப்	 லபாே	 உள்ள	 ெம்பவஙக்ளப்	 பஙலகறபாளரகள்	
ெநதித்திருநதைால்	 அப்பபாழுது	 அவரகள்	 எவவாறு	 உணரநதைாரகள்	 என்பனதை்க	
லகடகலவணடும்.

 � லபருநதில்	பயணம்	பெய்யும்	லபாது	பதைரியாதைவர	ஒருவர	்க்யத்	தை்டவுதைல்	

 � ெக	மாணவரகள்	மு்ைத்துப்	பார்ககும்லபாது

 � நீஙகள்	உ்்ட	மாறறும்	லபாது	அல்ேது	குளி்ககும்	லபாது	யாைாவது	உஙக்ளப்	
பாரத்தை்தை	நீஙகள்	பாரத்து	விட்டால்		

 � இப்லபாது	ஒவபவாரு	பஙலகறபாளரு்ககும்	பவறறுப்	லபப்பர	ஒன்்ை்க	பகாடுத்து		
கீழ்ககாணபனவாறு	வ்ையும்படி	கூைலவணடும்.

நகான் அதி்கேகா்க நம்பும் 
ேக்கள

பகாலிேல் வன்முக்க்ககான 
அறிகுறி்கள (பகாது்ககாப்பகான 

ப்தகாடு்தல் ேற்றும் அபகாேேகான 
ப்தகாடு்தல்)

பகாலிேல் வன்முக்கே 
எதிர்த்்தல்

 � “பாதுகாப்பான”	பதைாடுதைல்	மறறும்	“அபாயகைமான”	பதைாடுதைல்	பறறி		கருத்துத்		தைாளில்	
உள்ள	கருத்து்கக்ள்க	பகாணடு	விள்ககுஙகள்.	 	இைண்டாவது		மறறும்		மூன்ைாவது		
கட்டஙகளில்			பாலியல்	வன்மு்ைக்ள	அ்்டயாளம்	காணுதைல்		என்ை		தை்ேப்பில்		
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விவாதித்துப்		பபறை		கருத்து்கக்ள	எழுதி்க	பகாள்ளும்படி	கூைலவணடும்.

 � ஒரு		சிைப்புப்		பயிறசியாளர		து்ணலயாடு		பாதுகாப்பான		பதைாடுதைல்,		அபாயகைமான	
பதைாடுதைல்	 மறறும்	 	இைணடு்ககுமி்்டலய	 	 உள்ள	 	 லவறுபாடுக்ளத்	 	 பதைளிவாக்க			
குறிப்பி்டலவணடும்.

 � அடுத்தை	பெயலு்ககு	லபாவதைறகு	முன்	பஙலகறபாளரக்ள		அவரகள்		இைகசியஙகளுள்		
ஏலதைனும்	 	 ஒன்்ைப்	 	 பறறி	 	 லயாசி்ககச்	 பொல்லுஙகள்.	 இநதை	 ைகசியஙக்ள	 எநதை	
நபரு்டன்	 /ம்ககளு்டன்	 	 பகிரநது	 	 பகாள்வதில்	 	 அச்ெலமா,	 ஐயலமா	 	 இல்ோமல்		
பெௌகரயமாக		உணரவாரகலளா	அவரகள்	பபய்ை	எழுதைச்	பொல்லுஙகள்.	 	 	அவைது		
குடும்பத்து்ககுள்லளலய	 	இரு்ககும்		அம்மா	 	 (அ)	 	அப்பா,	 	ஓரு	ஆசிரியர,	 	அண்்ட	
வீடடு்ககாைர		(அ)	நணபர	என	யாைாக	லவணடுமானாலும்	இரு்ககோம்	.

பெேல் -2 

 � “இளம்	குழந்தைக்ள	 பாலியல்	துன்புறுத்தைல்	 பெய்தைல்”	 என்ை	இ்ணப்பு	 -3	இன்	
பிைதிக்ள	விநிலயாகித்து	படி்ககும்படி	கூைலவணடும்.	படித்தை	பின்	பஙலகறபாளரகள்	
தைமது	குடும்பத்தினலைாடும்	அ்தை	பகிரநது	 	பகாள்ள	லவணடும்	என	அழுத்தைமாக்க	
கூறுஙகள்.

 � உள்ளூர	அைசுொைா	நிறுவனஙக்ள	இனம்	கணடு	படடியலிடடு	அநநிறுவனஙகளில்	
குழந்தை	பாலியல்	வன்மு்ை	நிகழவுகளில்	குழந்தை்ககு	ஆதைைவாகச்	பெயல்படுலவார	
பபயரக்ளயும்,	பதைா்டரபு	எணக்ளயும்	்கப்பிைதியாக	வழஙகுஙகள்.

பெேல் -3

 � பயிறறுநர,	 பயிறறுநர	 குறிப்பு	 -1இல்	 உள்ள	 	 ைமாவின்	 க்தை்ய	 பஙலகறபாளர	
ஒருவரி்டம்	 பகாடுத்து	 பபாது	 அமரவில்	 அ்தை	 நிதைானமாக	 வாசி்ககச்	 பொல்ே	
லவணடும்.

 � வாசித்து	விடடு	அதைறகு	 கீழ	உள்ள	 லகள்விகளு்ககான	பதில்க்ள	 கேநது்ையா்டச்	
பொல்ேலவணடும்.

 � அபாயகைமான	பதைாடுதைல்	பறறிய	மு்ககியமான	உண்மக்ள	கருத்துத்தைாளில்	உள்ள	
கருத்து்ககளின்	உதைவியு்டன்		பயிறறுநர	எடுத்து்ககூை	லவணடும்.

பயிற்சித்்தகாள -1 :  

இளம் பபண்கள ேற்றும் குழநக்த்களின் பகாலிேல் ப்ககாடுகே

 ரேகாவின் ்கக்த

	 ைமாவு்ககு	25	வயது.	அவளு்ககு	தைன்	குழந்தை	பருவத்்தைப்	பறறிய	நல்ே	நி்னவுகள்	
இல்்ே.	அவளு்ககு	 ஏழுவயது	இரு்ககும்லபாது	 ஒரு	 கிைாமத்தின்	 பபரிய	 குடும்பத்தில்	
வாழநதைாள்.	 உ்டன்	பிைநதைவரகள்	மறறும்	 பே	உைவினரகள்	அலதை	வீடடில்	வாழநதைனர.	
அவள்	தைாய்்ககு	எல்ோ	லநைத்திலும்	இத்தை்ன	பபரிய	குடும்பத்்தை	நிரவகி்ககும்	லவ்ே	
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இருநதுபகாணல்ட	இருநதைது.	 அவள்	 தைகப்பனு்ககும்	 பபரிய	 குடும்பத்்தை	 பைாமரி்ககும்	
லவ்ே.	அநதைப்	பபரிய	குடும்பத்தில்	இருநதைது	ைமாவு்ககு	பாதுகாப்பு	உணர்வ	தைநதைது.	
ஆனால்,	 இது	 அவ்ள	 எளிதில்	 மறைவரகளு்ககு	 பாலியல்	 பகாடு்ம்ககு	 இ்ையா்கக	
காைணமாகவும்	அ்மநதைது.	வீடடிறகு	பே	உைவினரகள்	வநது	லபாய்	பகாணடிருநதைனர.	
வீடடில்	 மிக	 இ்ளயவளான	 ைமாவி்டம்	 எல்லோரும்	 அன்பு	 காடடினர.	 இநதை	 அன்பு	
காடடும்	நிகழவு	அவள்	தைனயாக	இரு்ககும்	லபாது	மடடும்	தைான்	நிகழும்.	வீடு	எப்லபாதும்	
ம்ககள்	 நி்ைநதிருநதைாலும்,	 	 அவள்	 தைனயாகவும்	 பயன்படுத்தைப்பட்ட	 உணரவு்டனும்	
இருநதைாள்.

	 அவளு்ககு	 10	 	 வயது	 	 இரு்ககும்	 பபாழுது	 பே	 ஆணடுகளாக	 ந்்டபபறை	
துன்புறுத்தைல்	பதைா்டரநதை		லபாது	அவளால்	அ்மதியாக	இரு்கக	முடியவில்்ே,	உடகாரநது	
அேைத்	பதைா்டஙகினாள்.	அவ்ள்க	பகாடு்மப்படுத்தியவரு்ககு	அதிரச்சியும்	குழப்பமும்	
வநதைது.	“புதிதைாக	என்ன	ந்டநது	விட்டது?	ஏன்	பிகு	பெய்கிைாய்?”	என்ைார.		அவளு்்டய	
அ்ககா	அநதை	ஆ்ள	அவள்	ஓயும்	வ்ை	அடித்தைாள்.	அவளு்்டய	பபறலைார	அநதை	ஆ்ள	
வீட்்ட	விடடு	உ்டலன	பவளிலய	பெல்லும்படி	கூறினாரகள்.

	 அதைன்	பின்,	எதுவும்	ந்ட்ககாதைது	லபாே	ைமாவின்	குடும்பம்	வாழநதைனர.	இன்றும்	
இநதை	ெம்பவத்தைால்	அவளு்ககு	என்ன	பாதிப்பு	லநரநதைது	என்று	ைமாவிறலக	பதைரியவில்்ே.	
அவள்	 பபறலைாரகள்	 ஏன்	 இ்தை	 காவல்	 து்ை்ககு	 மு்ையி்டவில்்ே	 என	 பே	
மு்ை	 சிநதித்தைாள்.	 அவனால்	 எப்படி	 எநதைப்	 	 பிைச்சி்னயும்	 இல்ோமல்	 சுதைநதிைமாக	
லபாக	 முடிநதைது?	 அவளு்ககு	 என்ன	 ந்டநதைது	 என்ப்தை	 வி்ட	 வீடடு	 பகௌைவம்	 தைான்	
மு்ககியமாகிவிட்டது.	ெம்பவம்	ந்டநது	பே	ஆணடுகள்	ஆகியும்	ைமா	இ்தைப்பறறி	அவள்	
பபறலைாரி்டம்	எதுவும்	லகடகவில்்ே.	அவளு்ககும்	எநதை	பதிலும்		பதைரியவில்்ே.

்கலநதுகரேகா்லுக்ககான ய்களவி்கள:

1.	 ைமாவிறகு	ஏறபட்ட	“பாதுகாப்பறை	பதைாடுதைலு்ககு”	அவள்	காைணமா?

2.	 மீணடும்	மீணடும்	 தைன்ககு	ஏறபட்ட	பாலியல்	துன்புறுத்துதைலில்	இருநது	 தைன்்னப்	
பாதுகா்கக	 ைமா	என்ன	பெய்திரு்கக்க	கூடும்?	தைன்	பபறலைாரி்டம்	இ்தைப்	பறறி	கூை	
ஏன்	அவளு்ககுப்	பயம்?

3.	 ைமா	தைன்	பபறலைாரி்டம்	தைன்ககு	அடி்ககடி	லநரநதை	பாலியல்	துன்புறுத்தைல்	பறறி	கூறிய	
பின்பு	அவரகள்	அவள்	அதிலிருநது	மீள	என்ன	பெய்திரு்கக்க	கூடும்?

4.	 இத்தை்கய	சூழநி்ேயில்	ைமா்வப்	லபான்ை	பபணகளு்ககு	நீஙகள்	எவவாறு	உதைவ	
முடியும்?

5.	 பாலியல்	பகாடு்ம	ைமா்வ	எப்படி	பாதித்தைது?

6.	 இநதை	 நிகழச்சி	 ஏறபட்டது	 பதைரிநதைதும்	 ைமாவின்	 பபறலைாரகள்	 என்ன	 பெய்திரு்கக	

லவணடும்	?
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்கருத்துத் ்தகாள

பெேல் -1 க்ககான ்கருத்துத்்தகாள

 ‘பகாது்ககாப்பகான ப்தகாடு்தல்’ ேற்றும் ‘பகாது்ககாப்பற்் ப்தகாடு்தல்’ ெம்பந்தேகான முககிே 

குறிப்பு்கள :

 � யாரும்	நம்	அனுமதி	இன்றி	நம்்மத்	பதைா்ட்க	கூ்டாது.	நம்	உ்டல்லமல்	நம்ககு	தைான்	

உரி்ம	உணடு	(அனுமதியில்ோதை	சிறு	பதைாடுதைல்	கூ்ட	குறைம்தைான்).

 � குறிப்பாக,	 நாம்	 உள்ளா்்ட	அணிநது	 	 ம்ைத்துள்ள	 பகுதிகளான	 நம்	 கால்களு்ககு	

இ்்டயில்,	 புட்டம்	 மறறும்	 மார்ப	 யாரும்	 பதைா்ட்ககூ்டாது.	 	 நாம்	 பேவீனமாக	

இரு்ககும்லபாலதைா	 லநாயுறறு	 இரு்ககும்	 லபாலதைா	 மருத்துவர	 அல்ேது	 பபறலைார	

நம்்ம	சுத்தைம்	பெய்யலவா,	பரிலொதி்ககலவா	பெய்யோம்.

 � நம்	விருப்பம்	இல்ோமல்	பாதுகாப்பறை	பதைாடுதை்ே	ஒருவர	பெய்தைால்	நாம்	பெய்ய	

லவணடிய	மூன்று	காரியஙகள்

 � “என்்னத்	பதைா்டாலதை”	என்று	கூைலவணடும்.

 � அநதை	நப்ை	விடடு	ஓடிப்	லபாக	லவணடும்.

 � நீஙகள்	 யார	 மீது	 அதிக	 நம்பி்க்க	 ்வத்திரு்ககிறீரகலளா	 (இநதை	 பயிறசியின்	

ஆைம்பத்தில்	 	அவரகள்	இனஙகண்டவரகள்)	அவரகளி்டம்	பாலியல்	பதைால்்ே	

பறறிச்	பொல்லுஙகள்.

 � பாலியல்	ரீதியாக	லமாெமாக	ந்டத்துதை்ே்க	்கயாளும்	பபாழுது	பஙலகறபாளரகள்	

பெய்ய	லவணடிய	மூன்று	பெயல்க்ள,		ெத்தைமாக	கூைச்	பொல்ேலவணடும்.

 � குழந்தை்ககான	 உதைவி	 எண	 1098	 ஐப்	 பறறிச்	 பொல்லுஙகள்.	 சிே	 ெமயஙகளில்		

குழந்தைகள்	பாலியல்	ரீதியாக	லமாெமாக	ந்டத்தைப்படும்பபாழுது	பாதுகாப்பவரகலள	

அவற்ை	ஒரு	பபாருட்டாக	 	 நி்ன்ககாமல்	 	உதைவ	மறுப்பாரகள்.	அநதை	 ெமயத்தில்	

இநதைத்	பதைா்ேலபசி	எணணு்ககு	பதைா்டரபு	பகாள்ளோம்	என்று	கூறுஙகள்.		
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பகாது்ககாப்பகான ப்தகாடு்தல்   vs     அபகாேேகான ப்தகாடு்தல்

பகாது்ககாப்பகான ப்தகாடு்தல் அபகாேேகான ப்தகாடு்தல்

 � மகிழச்சியான	 உணரவுக்ளத்	

தைருகிைது.	 இநதை	 மகிழச்சி்ய	

எல்லோரி்டமும்	 பகிரநது		

பகாள்ளோம்	 (சிறியவரகளு்ககு		

இது	பபாருநதைாது).

 � இது	 பவளிப்ப்்டயானது,	

பைஸ்பைமானது,	 ஒரு	 லபாதும்	

அனுமதியில்ோமல்	 நிகழநதைது	

இல்்ே.	 சிறு	 குழந்தையாக	

இரு்ககும்	 படெத்தில்	 அனுமதி	

பபறறுத்	 பதைாடுவது	 கூ்ட்க	

குறைம்	என்க	கருதைப்படுகிைது.

 � குழந்தைகளின்	 கால்களு்ககு	

இ்்டலய,	புட்டஙகள்,	மாரபுகள்	

லபான்ை	 இ்டஙகளில்	 யாரும்	

பதைா்ட	 அனுமதியில்்ே	

(மருத்துவ	 காைணஙகளு்ககாக	

அனுமதிலயாடு	பதைா்டோம்)	

 � குழந்தைகளின்	 அநதைைஙக	

உறுப்புக்ளத்	 பதைா்ட	 பிைர	

லவணடி்க	 லகடடு்க	 பகாள்ள்க	

கூ்டாது.

 � மனதில்	 லமாெமான	 	 உணரவுக்ள	

ஏறபடுத்துவதைால்	 பிைலைாடு	 அவற்ை	

எளிதில்	பகிரநது	பகாள்ள	முடியாது.

 � பபரும்பாலும்	 ம்ைமுகமானது,	

பதைா்டப்படுபவர	 அச்பெய்ே	 பிைரு்ககுத்	

பதைரிவி்ககாமல்	 ம்ைத்து	 ்வ்கக	

அச்சுறுத்தைப்படுகிைார.

 � அநநியரகள்	மறறும்	குடும்ப	உறுப்பினரகள்	

இச்பெய்ேச்	பெய்யோம்.

 � உஙகள்	 எதிலை	 லவறு	 யாைாவது	 தைனது	

ஆ்்ட்ய்க	 க்ளநது	 தைன்னு்்டய	

அநதைைஙக	பகுதிக்ள,	உதைடுக்ள	 	பதைா்டச்		

பொல்ேோம்	.

 � உஙகள்	 எதிலை	 லவறு	 யாைாவது	 தைனது	

ஆ்்ட்ய்க	 க்ளநது	 தைன்னு்்டய	

அநதைைஙக	பகுதிக்ளத்	பதைாட்டாலும்	இலதை	

உணரவு	உஙகளு்ககு	ஏறப்டோம்.

 � காமிைாவிறகு	 	 முன்னால்	 ஆ்்ட்ய்க	

க்ளயச்	 பொல்லுதைல்	 (அ)	 விரும்பத்தைகாதை	

பெயல்க்ளச்	 பெய்யச்	 பொல்வதும்	 இதில்	

அ்டஙகும்.
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பெேல் -2,3 க்ககான ்கருத்துத்்தகாள

 � பஙலகறபாளரகளி்டம்	 	 யாலைனும்	 ஒருவர	 அபாயமான	 மு்ையில்	 அவரக்ள	

பதைாட்டாலோ	(அ)	பாலியல்	சீண்டல்	பெய்தைாலோ	அது	அவரகளது	தைவறு	அல்ே	என்ை	

உண்ம்ய	உணரத்தை	லவணடியது	அவசியம்.	பாதி்ககப்பட்ட	குழந்தைகள்	அ்ககுறைச்	

பெயலு்ககுத்	தைாலம	பபாறுப்பு	என	உணை்க	கூ்டாது.	நிகழவு்ககு	பபரியவரகள்	 	யார	

காைணலமா	 அவலை	 தைான்	 பபாறுப்பாவார.	 இருப்பினும்	 அச்	 சிறுவர,	 பாலியல்	

சீண்டலிலிருநது	தைம்்ம்க	காத்து்கபகாள்ள	கீழ்ககாணும்	மூன்று	வழிக்ளப்	பின்பறை		

பொல்ேோம்.

 � லவண்டாம்	என்று	உைத்தை	குைலில்	பொல்லுதைல்	

 � பாலியல்	துன்புறுத்தைல்	பெய்யும்	நபரி்டமிருநது	விேகிச்	பெல்லுதைல்	

 � தைம்்ம	நம்பும்	ம்ககளி்டம்	ந்டநதை	நிகழ்வத்	பதைரிவித்தைல்	

	 பாதி்ககப்பட்டவர,	நம்பி்க்கயானவரி்டம்	ந்டநதை்தை்க	கூறியும்	அவைாக		பாதுகா்கக	

எநதை	 ந்டவடி்க்கயும்	எடு்ககாவிட்டால்	 (பகாடு்மப்படுத்துபவரி்டமிருநது	பாதுகாப்பு	

இல்்ே,	 அவர	 பதைா்டரநது	 நீஙகள்	 இரு்ககும்	 ப்ககம்	 வருகிைார,	 காவல்	 நி்ேயத்தில்	

மு்ையி்டவில்்ே)	நீஙகள்		லவறு	ஒருவரி்டம்	கூை	லவணடும்.	யாைாவது	உஙக்ள		நம்பி	

ஏதைாவது	ந்டவடி்க்க	எடு்ககும்	வ்ை	கூறி்க	பகாண்ட	இரு்கக	லவணடும்.	

	 லமலும்,	குழந்தை	உதைவி	எணணான	1098	என்ை	பதைா்ேலபசிஎண்ணத்	பதைா்டரபு	

பகாணடு	 புகார	 பெய்யோம்.	 இநதைத்	 பதைா்ேலபசி	 என்	 குழந்தைகளு்ககாக	 மடடுலம	

உள்ள	 உதைவி	 பதைா்டரபு	 எண.	 அநதை	 பதைா்ேலபசியில்	 பதில்	 அளிப்பவரகள்	 குழந்தை	

கூறுவ்தை்க	லகடடு	அடுத்து	என்ன	பெய்ய	முடியும்	என்று	ஆலோெ்ன	தைருவார.	ஆனாலும்	

இது	 அவெைகாே	 உதைவி	 எண,	 அதைனால்	 பாதி்ககப்பட்டவரின்	 முதைல்	 ந்டவடி்க்கயாக	

இது	 இரு்கக்க	 கூ்டாது	 என்ப்தை	 நி்னவில்	 ்வ்கக	 லவணடும்.	 ‘லமாெமான’	 அல்ேது	

‘பாதுகாப்பறை’	 பதைாடுதைல்	 ஆகியவறறில்	 ொதைாைணமாகத்	 தை்ே்ய,	 முது்க	 வருடி	

விடுதைலும்	லெரும்.	ம்ை்ககப்பட்ட	இ்டஙக்ளத்பதைாடுதைல்	மடடும்	அல்ே.	

	 பெயோல்	இநதை		பாதி்ககப்பட்டவர	முன்	கூறிய	மூன்று	ந்டவடி்க்கக்ள	எடு்கக	

லவணடும்.	 இல்்ே	 என	 பொல்லுதைல்,	 அவ்ைவிடடு	 ஓடுதைல்,	 நம்பி்க்கயானவரி்டம்	

கூறுதைல்.	
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பகாலிேல் குற்்ங்களிலிருநது குழநக்த்ககளப் பகாது்ககாககும் 
ெட்்ம் 2012 

18 வேதிற்குள உளள எவரும் குழநக்த்கள என இந்த ெட்்ம் கூறுகி்து.

குற்்ங்களின் சுருக்கம்

குற்்ம் குற்்வகாளி்கள 

வக்க

நி்கழ்வு்களின் 

வி்தங்கள

்தண்கன

அநதைைஙகப்	

பகுதி்ககுள்	

பொருகுதைல்

யாலைனும் குழந்தை்ய	

நிரப்பநதித்து	

வன்புணரச்சி		

பெய்தைல்/	

பெய்ய்வத்தைல்

7	ஆணடுகள்	சி்ைத்	

தைண்ட்ன	மறறும்	

அபைாதைம்

தீவிைமான	

போத்காை	

வன்மு்ை	

(வன்புணரவு)

 � காவல்	து்ையினர

 � இைாணுவத்	

து்ையினர

 � ெமய	நிறுவனஙகள்,	

அலுவேரகள்

 � குழந்தைகள்ககுச்	

லெ்வ	பெய்யும்	

எநதை	நிறுவனமும்

 � குழுவாக	

போத்காைம்	

பெய்தைல்

 � எச்ஐவி	பதைாறறு	

ஏறபடுத்துதைல்

 � கரப்பம்	ஆக	

காைணமாகுதைல்	

 � உ்டல்/மனவளரச்சி	

குன்றியிருப்ப்தைத்	

தைம்ககு	

ொதைகமா்ககுதைல்

10	ஆணடுகாே	

சி்ைத்	தைண்ட்ன	

மறறும்	அபைாதைம்

பாலியல்	

துன்புறுத்தைல்/	

தைா்ககுதைல்

யாலைனும் பாலியல்	

குறைம்	பெய்யும்	

லநா்ககத்லதைாடு	

அநதைைஙகப்	

பகுதி்ககுள்	

பொருகாமல்	பிை	

பெயல்க்ளச்			

பெய்தைல்

மூன்று	முதைல்	

ஐநது	வரு்ட	

சி்ைத்தைண்ட்ன
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பாலியல்	சீண்டல் யாலைனும்  � பாலியல்	
சீண்டல்	பாலியல்	
வன்மு்ை	
லநா்ககலதைாடு	
பெய்யப்படுகிைது

 � பாலியல்	
உணர்வத்	
தூணடுவதைாக	
அ்மயும்

 � ஓர	குழந்தை்யத்	
தைனது	அநதைைஙகப்	
பகுதி்ய	
பவளி்ககாட்ட்டச்	
பெய்வது	

 � பாலியல்	
தி்ைப்ப்டஙக்ள	
குழந்தை்ககு	
காடடுதைல்

 � ஒலை	மாதிரியாகத்	
திரும்பத்	திரும்ப	
துன்புறுத்தைல்

மூன்று	ஆணடு	வ்ை	
சி்ைத்	 தைண்ட்ன	
மறறும்	அபைாதைம்

குழந்தை்ய	
பாலியல்	
தி்ைப்ப்டம்	
எடு்ககப்	
பயன்படுத்துதைல்

யாலைனும்  � குழந்தையின்	
பாலியல்	
உறுப்புக்ள்க	
காடடுதைல்

 � உண்மயான	
(அ)	உருவகப்	
படுத்தைப்பட்ட	
பாலியல்	
பெயல்கள்	
பெய்வது	
(அநதைைஙகப்	
பகுதி்ககுள்	
பொருகிலயா	/
பொருகாமலோ)

 � அநாகரீகமாக	
(அ)	குழந்தை்ய	
அசிஙகமாக	
பிைதிநித்துவம்	
பெய்தைல்

 � முதைல்	
குறைத்து்ககு	5	
ஆணடுவ்ை	
சி்ை	மறறும்	
அபைாதைம்

 � இைண்டாவது	
குறைத்து்ககு	
(அ)	பதைா்டரநது	
வரும்	
குறைஙக்ளச்	
பெய்தைால்	7	
ஆணடு	வ்ை	
சி்ை	மறறும்	
அபைாதைம்
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குழந்தை	பாலியல்	
ப்டம்	எடுப்பதில்	
லநைடிப்	பஙலகறபு

யாலைனும்  � பாலியல்	தைா்ககுதைல்

 � அநதைைஙக	
உறுப்பு்ககுள்	
திணித்தைல்

 � பாலியல்	சீண்டல்

 � தீவிைப்	
படுத்தைப்பட்ட	
குறைஙகள்

வாழநாள்	
சி்ைவாெம்	
(நிகழத்தைப்பட்ட	
பாலியல்	
குறைத்்தைப்	
பபாருத்து)	(அ)	
அபைாதைம்.

குழந்தை	பாலியல்	
தி்ைப்ப்டஙக்ளச்	
லெமித்து	்வத்தைல்

யாலைனும் வியாபாை	
லநா்ககஙகளு்ககாக	
லெரத்து	்வத்தைல்

மூன்ைாணடு	வ்ை	
சி்ைவாெம்	மறறும்	
அபைாதைம்

தைவ்ைப்	
பபாறுத்து்க	
பகாள்ளுதைல்	(அ)	
ஊ்ககுவித்தைல்

யாலைனும்  � குறைம்	புரிய	
யாைாவது	
ஒருவ்ைத்	
தூணடுதைல்

 � குறைம்	
பெய்வதைறகு	
ஒன்று	(அ)	அதைறகு	
லமறபடல்டாரு்ககு	
குறைம்	புரிய	
ெதித்	திட்டம்	
தீடடுவதில்	
பதைரிநலதை	
பஙகளிப்புச்	
பெய்தைல்.

குறைத்்தை	
ஊ்ககுவித்தைவரு்ககு	
அதைறகுரிய	
தைண்ட்ன	
கி்்டத்தைல்

குறைம்	புரிய	

முயறசி	பெய்தைல்

யாலைனும்  � இச்ெட்டத்தின்	

கீழ	ஏலதைனும்	

ஓர	குறைம்	புரிய	

முயறசி	பெய்தைல்

 � குறைம்	புரியத்	
தூணடுதைல்

 � இ்ககுறைம்	

நிகழ	ஏலதைனும்	

ஒரு	பெய்ேச்	

பெய்தைல்

பாலியல்	ொர	

குறைஙகளு்ககு	

விதி்ககப்படும்	

அதிகபடெ	

தைண்ட்னயில்	பாதி	

(அ)	அபைாதைம்	(அ)	

இைணடும்
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புகார	பெய்யலவா	

(அ)	பெய்யப்பட்ட	

புகா்ைப்	பதிவு	

பெய்யலவா	

மறுத்தைல்

யாலைனும் பாதி்ககப்	

பட்டவரி்டம்	

இருநது	புகா்ைப்	

பபை	தைாமதித்தைல்	

பவவலவறு	

இ்டஙகளு்ககு	

அ்ேயவிடுதைல்

ஆறு	மாதைம்	வ்ை	

சி்ை	மறறும்	

அபைாதைம்

புகார	பெய்யத்	

தைவறினாலோ	(அ)	

பெய்யப்பட்ட	

புகா்ைப்	பதிவு	

பெய்யலவா		

மறுத்தைல்

நிறுவனப்	பபாறுப்பில்	

இருப்பவர

பாதி்ககப்	

பட்டவரி்டம்	

இருநது	புகா்ைப்	

பபை	தைாமதித்தைல்	

பவவலவறு	

இ்டஙகளு்ககு	

அ்ேயவிடுதைல்

ஓைாணடுச்	சி்ை	(அ)	

அபைாதைம்

ஊ்டக	அத்து	மீைல் யாலைனும் குழந்தை	யார	

என	அ்்டயாளம்	

கணடு	பகாள்ளும்	

வணணம்	பெய்தி்ய	

பவளியிடுதைல்

ஆறு	மாதைம்	முதைல்	

ஒரு		ஆணடு	வ்ை	

சி்ை	மறறும்	

அபைாதைம்

பபாய்யான	தைகவல்	

தைருதைல்	(அ)	பபாய்	

புகார	தைருதைல்

18	 வயது்ககு	 லமல்	

யாலைனும்

ஒருவ்ை்க	லகவேப்	

படுத்தைலவா	(அ)	

புகழு்ககு்க	

களஙகம்	கறபி்ககும்	

லநா்ககத்லதைாடு	

பபாய்யான	

தைகவல்	தைருவது	

(அ)	பபாய்யான		

புகாலைா	பெய்தைல்	

(அ)	மிைடடிப்	பணம்	

பறித்தைல்

ஓைாணடு	வ்ை	

சி்ை	மறறும்	

அபைாதைம்	

(குறைம்	புரிநதைது	

குழந்தையாக	

இருநதைால்	

தைண்ட்ன	இல்்ே)
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்தனிநபர் ேற்றும் நிறுவனங்களின் பபகாறுப்பு

ேகாருககு என்ன பபகாறுப்பு

ஊ்டகம் இச்ெட்டத்தின்	கீழ	நிகழத்தைப்பட்ட	குறைத்திறகான	

ஏலதைனும்	ஆதைாைம்	இருநதைால்	அ்தை	பவளியிடுதைல்

பபாது	நிறுவனம் இச்ெட்டத்தின்	கீழ	நிகழத்தைப்பட்ட	ஓர	குறைத்திறகான	

ஏலதைனும்	ஆதைாைம்	இருநதைால்	அ்தை	பவளியிடுதைல்

லெ்வ	வழஙகுபவரகள் இச்ெட்டத்தின்	கீழ	நிகழத்தைப்பட்ட	ஓர	குறைத்திறகான	

ஏலதைனும்	ஆதைாைம்	இருநதைால்	அ்தை	பவளியிடுதைல்

நிறுவனஙகள் இச்ெட்டத்தின்	கீழ	நிகழத்தைப்பட்ட	ஓர	குறைத்திறகான	

ஏலதைனும்	ஆதைாைம்	இருநதைால்	அ்தை	பவளியிடுதைல்

	 தைனநபரகள்,	 நிறுவனஙகள்	 (ஊ்டகம்,	 பபாது	 நிறுவனஙகள்	 மறறும்	 லெ்வ	

வழஙகிடுலவார)	இச்ெட்டத்தின்	கீழ	ஏலதைனும்	குறைம்	நிகழநதைால்	அதைறகான	ஆதைாைத்்தை	

காவல்	து்ையினரி்டம்	புகாைாக	ெமரப்பி்கக	லவணடும்.

வழிமுக்

 � சிைப்பு	 இளம்	 குறைவாளி	 காவல்	 து்ைப்	 பிரிவு	 (அ)	 உள்ளூர	 காவல்	 து்ை	

அதிகாரியி்டம்	புகார	பெய்ய	லவணடும்.

 � காவல்	து்ை,	பபைப்படும்	புகா்ை	எணணிடடுப்	பதிவு	பெய்ய	லவணடும்.

 � பாதி்ககப்பட்ட	குழந்தை,	குழந்தை	நே்க	குழுவின்	முன்	நிறுத்தைப்ப்ட	லவணடும்.

 � லதை்வப்பட்டால்	குழந்தை	 லபசும்	பமாழி்யச்	 ெரியாகப்	 புரிநது	பகாள்ள	பமாழி	

பபயரப்பாளர	ஒருவ்ை	நியமித்து்க	பகாள்ளோம்.

 � குழந்தை்ககு	பாதுகாப்லபா	(அ)	கவனப்லபா	லதை்வப்பட்டால்	அவன்	(அ)	அவ்ள	

அைசினர	இல்ேத்திலோ	(அ)	சுகாதைாை	நி்ேயத்திலோ	24	மணி	லநைத்து்ககுள்	லெர்கக	

லவணடும்.

 � தை்டவியல்	லொதை்ன்ககாக	லெகரி்ககப்பட்ட	மாதிரிக்ள	எவவளவு	சீ்ககிைம்	முடியுலமா	

அவவளவு	சீ்ககிைம்	தை்டயவியல்	கூ்டத்து்ககு		அனுப்பி	்வ்கக	லவணடும்.

 � குழந்தை்ககுத்	 லதை்வப்படும்	 அவெை	 மருத்துவ	 சிகிச்்ெ,	 அவைது	 அநதைைஙகத்்தை	

பாதி்ககாமல்	 வழஙகப்ப்ட	 லவணடும்.	 குழந்தையின்	 நம்பி்க்க்யப்	 பபறை	

பபறலைார,	 பாதுகாவேர	 (அ)	 லவறு	 யாைாவது	 ஒரு	 நபர	 இரு்ககும்	 லபாது	 தைான்	

சிகிச்்ெயளி்கக	லவணடும்.
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 � எநதை	ஒரு	மருத்துவரும்,	மருத்துவம்னயும்	(அ)	சிகிச்்ெ	் மயமும்	ஓரு		குழந்தை்ககு	

சிகிச்்ெ	 அளி்கக	 ெட்டப்படி	 (அ)	 நீதிமன்ைம்	 மூேம்	 லகாரி்க்க	 (அ)	 ொன்றிதைலழா	

லகடக்க	கூ்டாது.

 � சிைப்பு	நீதிமன்ைத்தில்	24	மணி	லநைத்து்ககுள்	புகாைளி்ககப்ப்ட	லவணடும்.

 � புகாைளிப்பவரி்டம்	சிைப்பு	இளஙகுறைவாளி	காவல்	து்ைப்	பிரிவு	(அ)	உள்ளூர	காவல்	

து்ை	கீழ்ககாணும்	தைகவல்க்ளப்		பகிை	லவணடும்.

 � அவர	பபயர	மறறும்	பதைவி

 � விோெம்	மறறும்	பதைா்ேலபசி	எண,	தைகவ்ே/புகா்ைப்	பபறும்	அதிகாரியின்	

பபயர,	பதைவி,	பதைா்டரபு	விபைஙகள்.

சி்ப்பு வெதி்கள/ ப்ககாளக்க்கள

1.	 பாதி்ககப்பட்ட	 பபண்ன	 மருத்துவ	 ஆய்வு	 பெய்ய	 லவணடும்	 என்ைால்	 	 பபண	

மருத்துவலை	அ்தைச்	பெய்ய	லவணடும்.

2.	 அ்னத்து	 மருத்துவப்	 பரிலொதை்னகளும்	 உ்டனடியாக	 குழந்தையின்	 வ்ககீல்	 (அ)	

அவைது	தைைப்பில்	குழந்தையால்	பதைரநலதைடு்ககப்பட்டவர	அல்ேது	நியமி்ககப்பட்டவர		

முன்ன்ேயிலேலய	பெய்யப்ப்ட	லவணடும்.

3.	 குழந்தை்ககான	 வ்ககீல்	 முன்ன்ேயிலேலய	 வா்ககுமூேம்	 பபைப்ப்ட	

லவணடும்.	 (குழந்தை	 லதைரநபதைடுத்தைவைாகலவா	 (அ)	 அவன்	 /	 அவள்	 ொரபாக	

நியமி்ககப்பட்டவைாகவும்	இரு்ககோம்).

4.	 சீரு்்டயில்	இல்ோதை	காவல்	து்ை	அதிகாரி	மடடுலம	வா்ககுமூேம்	பபை	லவணடும்.

5.	 ெம்பநதைப்பட்ட	 குழந்தையின்	 குடும்பம்	 (அ)	 பாதுகாவேரு்ககான	 ெட்ட	

ஆலோெ்ன்ய	 அவரகள்	 விரும்பும்	 ெட்ட	 வல்லுநர	 மூேமாக	 ெட்ட	 லெ்வ	

அதிகாரியின்	வழிகாடடுதைலில்	தைைப்ப்ட	லவணடும்.

6.	 குடும்பத்து்ககு	 (அ)	 பாதுகாவேரு்ககு,	இநதை	 ெட்ட	உதைவிகள்	மறறும்	நிவாைணஙகள்	

பறறி	ஆலோெ்ன	வழஙகி	அ்வ	உரிய	அதிகாரிகள்	மூேம்	கி்்ட்கக	வழிபெய்ய	

லவணடும்.

7.	 பபாருத்தைமான	சிே	வழ்ககுகளில்,	சிைப்பு	நீதிமன்ைம்	தைாமாகலவ	முன்வநது	குழந்தை	

ொரபாக	பதியப்பட்ட	வழ்ககின்	மீது	தைறகாலிக	இழப்பீடு	வழஙக	ஆ்ணயி்டோம்.	

இநநிகழவு,	 முதைல்	 தைகவல்	 அறி்க்க	 பதிவு	 பெய்தை	 பிைகு	 குழந்தை்ககு	 நிவாைணம்	

அளி்ககலவா	 (அ)	மறுவாழவு	அளி்ககலவா	ந்ட்ககோம்.	 தைறகாலிக	இழப்பீடு,	இறுதி	

இழப்பீடு	ஆ்ணயில்	பொல்ேப்படும்	பதைா்கயிலிருநது	கழித்து்க	பகாள்ளப்படும்.
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8.	 குறைம்	 ொட்டப்பட்டவர,	குறைவாளி	என	உறுதி	பெய்யப்பட்டாலும்	குறைமறைவர	

என	விடுதை்ே	 பெய்யப்பட்டாலும்	 பாலியல்	 தைா்ககத்திறகுள்ளான	குழந்தை	 காயம்	

அ்்டநதைார	 (அ)	 அவரு்ககு	இழப்பு	 ஏறபடடுள்ளது	 என	 சிைப்பு	 நீதிமன்ைம்	முடிவு	

பெய்தைால்	தைாமாகலவா	(அ)	பாதி்ககப்பட்ட	குழந்தையின்	ொரபாக	பதிவு	பெய்யப்பட்ட	

புகாரின்	அடிப்ப்்டயிலோ	இழப்பீடடுத்	பதைா்க்யப்	பரிநது்ை	பெய்யோம்.
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பகாது்ககாப்பகான இ்ங்கள பகாது்ககாப்பற்் இ்ங்கள

யநரம் :		45	நிமி்டஙகள்

ய்தகவேகான பபகாருட்்கள : 	ொரட	தைாள்கள்,	மார்ககர	லபனா்ககள்,	பவள்்ளத்	தைாள்கள்

்கற்்லின் யநகாக்கம் : 

இநதை	அமரவின்	இறுதியில்,

 � வளரிளம்	 பருவப்	 பபணகள்	 பாதுகாப்பான,	 பாதுகாப்பறை	 இ்டஙக்ளப்	 பறறி	

அறிநதுபகாள்வாரகள்.

 � லமலும்,	இவரகள்	 பாதுகாப்பறை	இ்டத்்தை	 பாதுகாப்பான	இ்டமாக	 மாறறுவதைறகு		

கூட்டாக	லவ்ே	பெய்வதைறகான	ஊ்ககத்்தைப்	பபறறிருப்பாரகள்.

பெேல்படுத்தும் வி்தம் :

 � பென்ை	 அமரவில்	 விவாதித்தை	 பாலியல்	 துன்புறுத்தைல்க்ளயும்,	 லமாெமாக	

ந்டநதுபகாள்வ்தையும்	 தைடு்ககும்	 வழிக்ளப்	 பறறியும்	 பயிறறுநர	 நி்னவுபடுத்தி	

இநதை	அமர்வத்	பதைா்டஙக	லவணடும்.

 � பயிறறுநர,	பயிற்சித்்தகாள -1இல்	உள்ள		அட்டவ்ண்ய		கரும்	பே்கயிலோ	அல்ேது	

பவள்்ள	பே்கயிலோ	எழுதை	லவணடும்.	பயிறறுநர	ஒவபவாரு	இ்டமாக	வாசித்து	

இது	உஙகளு்ககும்	பாதுகாப்பானதைா,	 பாதுகாப்பறைதைா	 என்று	பஙலகறபாளரக்ள்க	

லகடக	 லவணடும்.	 அவரகள்	 கூறும்	 பதில்க்ள	 இைண்டாவது	 கட்டத்தில்	 எழுதை	

லவணடும்

 � பஙலகறபாளரகளின்	 பதில்க்ளப்	 பபாறுத்து	 லமலும்	 சிே	 இ்டஙக்ள	 நீஙகலள	

லெரத்து்க	பகாள்ளோம்.

 � பஙலகறபாளரகள்	கூறும்	பவவலவறு	இ்டஙக்ளயும்	லெரத்து்க	பகாள்ளோம்.	

 � பின்னர,	பஙலகறபாளரக்ள		நான்கு	குழு்ககளாகப்	பிரித்து	ஒவபவாரு	குழுவிறகும்	

இைணடு,	மூன்று	இ்டஙக்ள்க	பகாடு்கக	லவணடும்.
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 � ஒவபவாரு	 குழுவு்ககும்	 ஒது்ககப்பட்ட	 இ்டஙக்ள	 வளரிளம்	 பருவப்	 பபணகள்,	

வாழவதைறகும்,	பயணம்	பெய்வதைறகும்,	படிப்பதைறகும்,	லவ்ே	பெய்வதைறகும்	ஏறை	

பாதுகாப்பான	 இ்டஙகளாக	 மாறறுவதைறகு	 என்பனன்ன	 வழிகள்	 உள்ளன	 என்க	

கண்டறிநது	கூை	லவணடும்	என்று	பயிறறுநர	பொல்ே	லவணடும்.	லமலும்	இைண்டாம்	

கட்டத்தில்	 எநபதைநதை	 இ்டஙகள்	 பாதுகாப்பறை்வ	 என்று	 பஙலகறபாளரகள்	

கூறினாரகலளா	 அநதைநதை	 இ்டஙக்ள	 எவவாறு	 பாதுகாப்பானதைாக	 மாறை	 முடியும்	

என்று	கேநது்ையா்ட	லவணடும்.

 � அ்னத்து்க	 குழு்ககளும்	 தைஙகள்	 கேநது்ையா்டல்	 கருத்து்கக்ள	 பபாது	அமரவில்	

பதைரிவி்கக	 லவணடும்.	 பஙலகறபாளரகள்	 கூறும்	 கருத்து்கக்ள	 அட்டவ்ணயின்	

மூன்ைாம்	பத்தியில்	எழுதை	லவணடும்.

 � பின்னர	 பயிறறுநரு்ககான	 குறிப்புகள்	 -1	 இல்	 பகாடு்ககப்படடுள்ள	 லகள்விக்ள்க	

லகடடு	கேநது்ையா்ட	லவணடும்.	பயிறறுநர,	கருத்துத்தைாளில்	பகாடு்ககப்படடுள்ள	

கருத்து்கக்ளயும்	பஙலகறபாளரகளு்ககு	விள்ககி்க	கூறி	அமர்வ	முடி்ககலவணடும்.

பயிற்சித்்தகாள  – 1

இ்ங்கள உங்களுககு 

பகாது்ககாப்பகான்தகா? 

பகாது்ககாப்பற்்்தகா?

பகாது்ககாப்பகா்க 

ேகாற்றுவ்தற்்ககான வழி்கள

வீடு பாதுகாப்பானது	/	

பாதுகாப்பானதைாக	

இரு்கக்ககூடும்

பூட்ட்ககூடிய	கதைவுகளு்டன்	

கழிப்ப்ை்ய	வீடடினுள்	

கட்டலவணடும்.

பள்ளி்ககுச்	பென்று	திரும்பி	

வருதைல்

பாதுகாப்பறைது ஒன்றுலெரநது	பள்ளி்ககு	

பெல்ேலவணடும்,	

அ்னவரும்	லெரநது	

பபறலைாரி்டம்	

லபா்ககுவைத்து்ககு	

ஏறபாடு	பெய்யும்படி	

லபெலவணடும்,	

அைொஙகத்	திட்டமான	

பபணகளு்ககு	இேவெ	

்ெ்ககிள்	திட்டத்்தை	

உபலயாகி்ககலவணடும்.
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பள்ளி பாதுகாப்பறைது தை்ே்ம	ஆசிரியரி்டம்,	

குறிப்பிட்ட	ஆசிரியர	

தைஙக்ள	மு்ைத்து	

பாரப்பது	பறறி	தைகவல்	

பதைரிவி்ககலவணடும்.	

மாணவரகளு்ககு	

முன்பாக	மாணவிகள்	

வகுப்ப்ை்ய	விடடு	

பவளிலய		பெல்வதைறகு	

அனுமதி்ககுமாறு	

வகுப்பு	ஆசிரியரி்டம்	

லகடகலவணடும்.

மார்கபகட	/	க்்டகள் பாதுகாப்பறைது பஞொயத்து	தை்ேவரி்டம்,	

ஆண	பிள்்ளகள்,	

பவறறி்ே	பா்ககு	

க்்டயில்	(பபப்டி்க	

க்்டயில்)	நின்று	

பகாணடு	மு்ைத்து	

பாரத்து்கபகாணடு	லகலி	

பெய்கின்ைனர	என்று	

பதைரிவி்ககலவணடும்.

வீட்்டச்	சுறறி	உள்ள	

இ்டஙகள்	(அண்்ட	

இ்டஙகள்	)

பாதுகாப்பறைது பஞொயத்து	தை்ேவரி்டம்	

பதைரு்ககளில்	சூரிய	

ஒளி	விள்ககுக்ள	

பபாருத்துவது	பறறி	

லபெலவணடும்.

வி்ளயாடும்	இ்டம்

திருவிழா்ககள்/	

பகாண்டாட்டஙகள்

மருத்துவரி்டம்	பெல்வது
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பயிற்றுநர் குறிப்பு -1  

1.	 ஆணகலளாடு	ஒப்பிடும்லபாது,	வளரிளம்	பருவப்	பபணகளும்	பிை	பபணகளும்	ெம	

உரி்மக்ளயும்,	வாய்ப்புக்ளயும்	பபறுவதைறகு,	பாதுகாப்பறை	இ்டஙகள்	எவவாறு	

தை்்டயாக	இரு்ககின்ைன?	

2.	 பபணகளு்ககுப்	பாதுகாப்பான	இ்டஙக்ள	உருவா்ககுவது	என்பது	ெட்டம்	ஒழுஙகு	

பிைச்சி்னயா?

3.	 வளரிளம்	பருவப்		பபணகளு்ககு	பாதுகாப்பான	இ்டஙக்ள	உருவா்ககுவதைறகு	லவறு	

என்ன	பெய்யோம்?

4.	 பபாது	இ்டஙக்ளயும்	தைனயார	இ்டஙக்ளயும்		வளரிளம்	பருவப்		பபணகளு்ககும்,	

மறை	பபணகளு்ககும்	பாதுகாப்பான	இ்டஙகளாக	மாறை	வளரிளம்	பருவ	ஆணகள்	

எவவாறு		பெயலூ்ககத்து்டன்	பஙகளி்ககோம்?
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்கருத்துத் ்தகாள

	 உேபகஙகிலும்,	 கிைாமஙகளிலும்	 நகைஙகளிலும்,	 நாள்லதைாறும்	 பபாது	

இ்டஙகளில்	பாலியல்	துன்புறுத்தைல்களும்,	லவறு	வ்கயான	பாலியல்	வன்மு்ைகளும்	

ந்டநதுபகாணடிரு்ககின்ைன.	

	 வளரிளம்	 பருவப்	 பபணகளும்	 பிை	 பபணகளும்	 பேவிதைமான	 பாலியல்	

வன்மு்ைக்ள,	துன்புறுத்தைல்க்ள,	பாலியல்	போத்காைஙக்ள,	ஏன்	பகா்ேக்ளலய	

கூ்ட	பபாது	இ்டஙகளில்	எதிரபகாள்கின்ைனர.	இதைனால்	பபாது	இ்டஙகளில்	ந்டமா்ட்ககூ்ட	

பயம்	பகாள்கின்ைனர.	

	 பதைரு்ககளில்,	 பபாது	 லபா்ககுவைத்துகளில்,	 பூஙகா்ககளில்,	 பள்ளிகளிலும்	அ்தைச்	

சுறறிலும்,	பணியி்டஙகளில்,	பபாது்க	கழிப்ப்ைகளில்,	நீர,	உணவு	விநிலயாக	இ்டஙகளில்	

அல்ேது	அவரகளு்ககு	அருகில்	உள்ள	இ்டஙகளில்	எஙகு	 லவணடுமானாலும்	பாலியல்	

துன்புறுத்தைல்கள்	ந்ட்ககோம்.

	 இம்மாதிரியான	 நிகழவுகள்	 வளரிளம்	 பருவப்	 பபணகளும்,	 பிை	 பபணகளும்	

சுதைநதிைமாக	 ந்டமாடுவ்தை்க	 கு்ைத்துவிடுகிைது.	 பள்ளியிலும்,	 பணியி்டத்திலும்,	

பபாது	 வாழவிலும்	 ந்்டபபறும்	 பெயல்பாடுகளில்	 பபணகள்	 பஙலகறகும்	 திை்ன	

கு்ைத்துவிடுகிைது.	அத்தியாவசியமான	லெ்வக்ள	அ்்டயும்	வாய்ப்்ப்க	கு்ைத்து,	

கோச்ொை,	 பபாழுதுலபா்ககு	 அம்ெஙகளில்	 ஈடுபடடு	 அனுபவி்ககும்	 ெநதைரப்பஙக்ள்க	

கு்ை்ககிைது.	 இது	 அவரகளது	 ஆலைா்ககியத்திலும்,	 வளவாழவிலும்	 எதிரம்ையான	

தைா்ககத்்தை	ஏறபடுத்துகிைது.

	 வளரிளம்	 பருவப்	 பபணகளு்ககும்,	 பிை	 பபணகளு்ககும்	 எதிைான	 வன்மு்ை,	

குறிப்பாக	 பபாது	 இ்டஙகளில்	 நிகழும்	 பாலியல்	 வன்மு்ை	 பபரும்பாலும்	

தைடு்கக்ககூடியதைாக	 இருநதைாலும்,	 	 இன்னும்	 புை்ககணி்ககப்படும்	 பிைச்சி்னயாகலவ	

இரு்ககின்ைது.	 இநதைப்	 பிைச்சி்ன்யத்	 தைடுப்பதைறகும்	 தீரவு	 காணபதைறகும்,	 ஒரு	 	 சிே	

ெட்டஙகளும்,	பகாள்்ககளும்	மடடுலம	உள்ளன.

	 பபணகள்	 பாதுகாப்பு	 என்பது,	 ெட்டம்	 ஒழுஙகு	 பிைச்சி்ன	 மடடுமல்ே.	 காவல்	

து்ையினர,	இன்னும்	உணரதிைன்	மி்ககவரகளாக	விலவகமாகவும்,	துரிதைமாகவும்	பாலியல்	

துன்புறுத்தைல்க்ள்க	 ்கயாளலவணடும்.	 பபணகள்	 எதிரபகாள்ளும்	 பிைச்சி்னக்ள	

உணரநதைவரகளாக	இரு்கக	லவணடும்.	ம்ககளின்	மலனாபாவமும்	மாைலவணடும்.	

	 நாள்லதைாறும்	 பபாதுஇ்டஙகளில்	 பபணகளு்கபகதிைாக	 நிகழத்தைப்படும்	

துன்புறுத்தைல்க்ள	யாரும்	எதிரத்து	நிறபதில்்ே.	வளரிளம்	பருவப்	பபணகள்	தைன்னுரி்ம	

லமம்பாடு	 அ்்டய	 லவணடுபமனல்,	 நாம்	 பபணகளு்ககு	 வழிமு்ைக்ளயும்	

வாய்ப்புக்ளயும்	 உருவா்ககி,	 அவரகளு்ககு	 இ்்டநி்ே்க	 கல்வி	 கி்்ட்ககச்	

பெய்யலவணடும்.
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திருேணேகான பபண்களின் உரிகே்கள ேற்றும் , பபகாறுப்பு்கள 

யநரம் : 45	நிமி்டஙகள்

ய்தகவேகான பபகாருட்்கள :	ொரட	தைாள்கள்,	மார்ககர	லபனா்ககள்

்கற்்லின் யநகாக்கங்கள :

 � இநதை	 அமரவின்	 இறுதியில்		 திருமணம்	 பறறி	 நடுநி்ேயான,	 பாைபடெமறை		

நியாயமான		வ்ைய்ை்யப்	புரிநது	வளரிளம்	பபணகள்	புரிநதுபகாள்வாரகள்.

 � திருமணத்தின்	மூேம்	முடிபவடு்ககும்	திைன்க்ள	வளரிளப்	பபணகள்	லமம்படுத்தி்க	

பகாள்வாரகள்.

பெேல்படுத்தும் வி்தம் : 

பெேல் -1

 � அமரவின்	 தை்ேப்பு	 மறறும்	 லநா்ககஙக்ளப்	 பறறி	 	 பஙலகறபாளரகளு்ககுத்	

பதைரிவி்ககலவணடும்.

 � ொரட	தைாளிே	“திருமணம்”	என்ை	வாரத்்தை்ய	எழுதி	ெத்தைமாக	படி்கக	லவணடும்.	

“திருமணம்”	 என்ை	 வாரத்்தை்ய	 வாசி்ககும்	 பபாழுதும்,	 லகடகும்	 பபாழுதும்	

வளரிளம்	பபணகளின்	மனதில்	வரும்	எணணத்்தை	கூறும்படி	 	பொல்ேலவணடும்.	

மகிழச்சி,	கவ்ே	அல்ேது	பயம்	என்று	எநதை	உணரவுகலளாடும்	பதைா்டரபு்்டயதைாக	

இரு்ககோம்.

 � ொரடடில்	அவரகள்	கூறும்	பதில்க்ள	அட்டவ்ணயில்	காடடியுள்ளபடி	லநரம்ை	

எணணஙகள்	பகாண்டது	எது,	எதிரம்ை	எணணஙகள்	பகாண்டது	எது	என்று	பிரித்து	

எழுதை	லவணடும்.		சிே	எதிரபாரத்தை	பதில்கள்	கீலழ	பகாடு்ககப்படடுள்ளன.
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பயிற்சித்்தகாள-1

திருேணத்தில் எதிர்பகார்ககும் 

யநர்ேக்ேகான ேற்றும் ேகிழ்ச்சி்தரககூடிே 

விஷேங்கள

திருேணத்தில் வரககூடிே எதிர்ேக்ேகான 

விஷேங்கள

ஒரு	குடும்பம் அன்பானவரகள்	 மறறும்	 சிறுவயது	

நணபரக்ள	விடடு	பதைரியாதை	இ்டத்திறகு	

பெல்வது

நம்பி்க்கயான	 எதிரகாேம்	 -	 வீடு,	

குழந்தைகள்,	லபான்ை்வ

படிப்்ப	பாதியில்	விடடுச்	பெல்லுதைல்

புதிய	 மனதைரக்ள	 ெநதிப்பது	 மறறும்	

புதிய	உைவுகள்	ஏறபடுவது

பபாருளாதைாை	 பிைச்சி்ன	 மறறும்	

வாழவாதைாைம்	 இல்ோ்ம	

லபான்ைவறறி்ககு	வாய்ப்பு

குடும்பத்்தையும்	 குழந்தைக்ளயும்	

கவனப்பதில்	பிைச்சி்ன

பபணணு்ககும்	 அவளு்்டய	

குழந்தைகளு்ககும்	 ெத்து்க	 கு்ைபாடு	

ஏறபடுதைல்

பபணகள்	எதிர	பகாள்ள்ககூடிய	வன்மு்ை,	

இதில்	வைதைடெ்ணயும்	லெரும்

எச்.ஐ.வி.	 பதைாற்ை	 கணவரி்டம்	 இருநது	

பபறறு்க	 பகாணடு	 அதைறகு	 தைான்	 தைான்	

காைணம்	என	குறைம்	ொட்டப்படுதைல்

உ்டல்	 நே்ககு்ைவு,	 இளவயது	 கரப்பம்	

மறறும்	அடி்ககடி	கருவுறுதைல்

புகுநதை	 வீடடில்	 துைத்தைப்படுதைல்,	

தைாய்வீடடில்	 இ்டம்	 மறு்ககப்படுவதைால்	

தைஙகுவதைறகு	வீடு	இல்ோ்ம

பாலியல்	 சுைண்டல்/துன்புறுத்தைல்	 மறறும்	

வன்மு்ை்ககு	ஆளாக்க	கூடிய	தைன்்ம

தைன்	உ்டல்	மீதும்	இனப்பபரு்கக	 நேத்தின்	

மீதும்		உரி்ம	இல்ோ	நி்ே்ம
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 � இநதை	அமரவின்	 லநா்ககம்	 திருமணம்	 குறித்து	 பஙலகறபாளரக்ள	 பயமுறுத்துவது	

அல்ே,	 திருமணத்திறகு	 அவரக்ளத்	 தையார	 பெய்வதுதைான்.	 கவனமாக	 வாழ்க்கத்	

து்ணவ்ை	 லதைரநபதைடு்கக	 மறறும்	 ெரியான	 லநைத்தில்	 திருமணம்	 பெய்ய,	

திருமணத்தில்	வை்க	கூடிய	சி்ககல்க்ள	அறிநது	பகாள்வது	நல்ேது.	இநதைப்	பயிறசியின்	

மூேம்	அவரகள்		அறியும்	தைகவல்கள்,	பபறலைாரகளும்	குடும்பத்தைாரும்	அவரக்ளத்	

திருமணத்திறகு	வறபுறுத்தும்	பபாழுது	 ெமைெமாகப்	லபசுவறகு	ஏதுவாக	இரு்ககும்.	

திருமணம்	என்ைால்	என்ன	என்பதைறகான	வ்ைய்ை்ய்க		கூைலவணடும்.	

 � கருத்துத்தைாளில்	 பகாடு்ககப்படடுள்ள	 கருத்து்ககள்	 பயிறறுநரு்ககு	

கேநது்ையாடுவதைறகு	எளிதைாக	இரு்ககும்.

பெேல் -2

 � குடும்பம்	என்ைால்	என்ன	என்ப்தை	புரிநது	பகாள்ள	ஒரு	நாளின்	பல்லவறு	லநைஙகளில்,	

பபணகள்,	ஆணகள்	இருவைாலும்	பெய்யப்படும்	மு்ககியமான	லவ்ேக்ளப்	பறறி	

புரிநதுபகாள்வது	அவசியம்	என்று	கூறி,	அ்தை		விரிவாக	விளஙகி்க	பகாள்வதைறகான	

பயிறசி	இது	என்று	பெயல்பாட்்ட	பதைா்டஙகுவதைறகு	முன்	பொல்ேலவணடும்	.

 � பஙலகறபாளரக்ள	இரு	குழு்ககளாகப்	பயிறறுநர	பிரி்ககலவணடும்.

 � ஒரு	 குழுவி்டம்,	 குடும்பத்தில்	 1	 நாள்	 முழு்ம்ககும்	 (24	 மணி	 லநைம்)	 ஆணகள்	

என்பனன்ன	 பணிகள்	 பெய்கிைாரகள்	 என்றும்,	 இன்பனாரு	 குழுவி்டம்	 பபணகள்	

என்பனன்ன	பணிகள்	பெய்கிைாரகள்	என்றும்	எழுதைச்	பொல்ேலவணடும்.

 � கா்ே	4.00	மணி	முதைல்	அடுத்தை	நாள்	கா்ே	4.00	மணி	வ்ை	பெய்யும்	பணிகள்	என்று	

பயிறறுநர	 கூைலவணடும்.	 இைணடு	 குழு்ககளும்	 விடியறகா்ே,	 கா்ே,	 மதியம்,	

மா்ே,	இைவு	என்று	பிரித்து	நன்ைாக	கேநது்ையாடி	எழுதைலவணடும்	என்று	பயிறறுநர	

கூை	லவணடும்.

 � பின்னர,	பபாது	அமரவில்	பகிைச்	பொல்ேலவணடும்.	 	கரும்பே்கயில்	ஆணகளால்	

பெய்யப்படும்	 லவ்ேகள்,	 பபணகளால்	 பெய்யப்படும்	 லவ்ேகள்	 என்று	

அட்்வகண -2 இல்	உள்ளது	லபால்	பயிறறுநர	எழுதி,	கேநது்ையா்ட	லவணடும்.

 � பயிற்சித்்தகாள –3 இல்	 பகாடு்ககப்படடுள்ள	 லகள்விக்ள்க	 லகடடு	 கேநது்ையா்ட	

லவணடும்.	லமலும்	கருத்துத்தைாள்	-2	இல்	பகாடு்ககப்படடுள்ள	கருத்து்கக்ள்க	கூறி	

பயிறறுநர	இநதை	அமர்வ	முடி்கக	லவணடும்.
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பயிற்சித்்தகாள-2

யநரம் ஆண்களகால் பெய்ேப்படும் 
யவகல்கள

பபண்களகால் பெய்ேப்படும் யவகல்கள

விடியறகா்ே உை்ககம்,	பெய்தித்தைாள்	
வாசித்தைல்,	லதைநீர	
அருநதுதைல்,	லவ்ே்ககுச்	
பெல்ே	ஆயத்தைமாதைல்

ெ்மத்தைல்,	கணவ்ையும்	
குழந்தைக்ளயும்	லவ்ே்ககும்,	
பள்ளி்ககும்	பெல்ே	தையார	பெய்தைல்

கா்ே லவ்ே்கலகா	
வாழவாதைாைத்திறலகா	
பெல்லுதைல்

்க்ககுழந்தைக்ள,	குழந்தைக்ள,	
குடும்பத்திலுள்ள	வயதைானவரக்ள	
பாரத்து்க	பகாள்ளுதைல்,	வீட்்டச்	
சுத்தைப்படுத்துதைல்,	லவ்ே்ககுச்	
பெல்லுதைல்

மதியம் உைஙகுதைல்	அல்ேது	
லவ்ேயில்	இருத்தைல்

லவ்ேயில்	இருத்தைல்,	துணிகள்	
து்வத்தைல்	அல்ேது	வீட்்டச்	
சுத்தைப்படுத்துதைல்

மா்ே/இைவு நணபரகளு்டலனா,	
அண்்ட	வீட்டாரு்டலனா	
உ்ையாடுதைல்,	லதைநீர	
அல்ேது	மது	அருநதுதைல்,	
பதைா்ே்ககாடசி	பாரத்தைல்

குழந்தைகளு்ககுப்	பா்டம்	பொல்லி்க	
பகாடுத்தைல்,	ெ்மத்தைல்,	படு்க்க	
விரித்தைல்	அல்ேது	மறுநா்ள்ககு	தையார	
பெய்தைல்

பயிற்சித்்தகாள – 3 

 � பபணகள்,	 ஆணகள்	 இருவரும்	 நாள்லதைாறும்	 பெய்யும்	 லவ்ேகளில்	 ஏதைாவது	

லவறுபாடுகள்	 இரு்ககின்ைதைா?	 அவவாறு	 இருப்பின்	 மு்ககியமான	 	 லவறுபாடுகள்	

என்ன?

 � எல்ோ	தினெரி	லவ்ேக்ளயும்,	கணவன்,	ம்னவி	இருவைாலும்	பெய்ய	முடியுமா?

 � ஒரு	திருமண	வாழ்க்கயில்	இருவரின்	ெமமான	பஙகளிப்பினால்	ஏறபடும்	நன்்மகள்	

என்ன?

 � நீஙகள்	 	 ஏறகனலவ	 	 இரு்ககும்	 விதிமு்ைக்ள	 உ்்டத்து,	 உஙகள்	 வாழ்க்கத்	

து்ண்ககு	வீடடு	லவ்ேகளில்	உதைவி	பெய்ய	முடியுமா?	நீஙகள்	இநதை	லவ்ேக்ளயும்,	

பபாறுப்புக்ளயும்	ஏறறு்கபகாள்ளத்	தையாைாக	இருப்பதைாக	நி்ன்ககிறீரகளா?	

 � திருமண	 வாழ்க்கயில்	 ஆணும்,	 பபணணும்	 ஏறறு்கபகாள்ளும்	 பாத்திை			

வ்ைய்ைகள்	மாைலவணடும்	என்று	நி்ன்ககிறீரகளா?	ஏன்?	எவவாறு?
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	 பஙலகறபாளரகளி்டம்,	 திருமணத்்தைப்	 பறறி	 பயத்்தை	 ஏறபடுத்துவது	 நமது	

லநா்ககம்	 அல்ே	 என்றும்,	 மாைாக	 திருமணத்திறகு	 அவரக்ளத்	 தையார	 படுத்துவலதை	

லநா்ககம்	என்றும்	பதைளிவுபடுத்தைலவணடும.

	 திருமணத்தினால்	 ஏறப்ட்ககூடிய	 வி்ளவுக்ளப்	 பறறி	 அவரகள்	 நன்கு	

பதைரிநதுபகாண்டால்	தைான்,	தைகவல்கள்	கி்்ட்ககப்பபறறு	 	பதைளிவான	முடிவுகள்	எடு்கக	

முடியும்.	

	 இநதைப்	 பயிறசியானது	 அவரகளு்ககு	 காைண	 காரியஙக்ள	 	 விள்ககும்	 திை்ன		

அளி்ககும்.	 லமலும்,	 பபறலைார	அவரக்ள	 	இளம்	வயதில்	திருமணம்	பெய்துபகாள்ள	

நிரப்பநதி்ககும்	லபாது	 	அவரகளு்டனும்	பிை	குடும்ப	உறுப்பினரகளு்டனும்	 	தைன்	தைைப்பு	

நியாயஙக்ள	 	 எடுத்துச்	 பொல்லி	 உ்டன்பாடு	 	 காணபதைறகு	 லதை்வயான	 	 லபச்சுத்	

திை்னயும்	அளி்ககும்	என்க	கூைலவணடும.	 	

	 நம்	ெமூகத்தில்	ஒரு	பபண	பருவபமய்தியவு்டன்	அவள்		திருமணத்திறகு	தையாைாகி	

விட்டாள்	 என்று	 நி்ன்ககிைாரகள்	 .	 இலதைலபால்	 ஓர	ஆண	 லவ்ே	 பார்கக	ஆைம்பித்து	

விட்டால்	 அவன்	 திருமணத்திறகுத்	 தையார	 என்று	 நி்ன்ககிைாரகள்.	 திருமணம்	 என்பது			

இருவர	 இ்ணநது	 ஒலை	 கூ்ையின்கீழ	 வாழவது.	 இது	 வி்ளயாட்டான	 விஷயமல்ே.	

சிறு	 வயதில்	 இருவரும்	 பவவலவறு	 வீடுகளில்	 	 வளர்ககப்பட்டதைால்	 அவரகளு்்டய	

ைெ்னகளும்	 அன்ைா்டப்	 பழ்கக	 வழ்ககஙகளும்	 லவறு	 லவைாக	 இரு்ககோம்.	 இதில்	

யாரு்ககு	அதிகாைம்	அதிகம்	இரு்ககிைலதைா	அவரகள்		தைஙகளு்்டய	பழ்ககம்தைான்	ெரி	என்று	

இன்பனாருவர	மீது	திணி்ககப்	பார்ககோம்.

	 நம்	 ெமூக	 அ்மப்பில்	 பபணகள்	 பபரும்பாலும்	 திருமணம்	 முடித்து	 கணவன்	

விடடிறகு	பெல்கிைாரகள்.	கணவன்		குடும்பத்தைாரு்டன்	வசித்தைாலும்,	தைனயாக	இருநதைாலும்		

இநதிய	ெமூக	அ்மப்பு	ஆண	்மய	ெமூக		அ்மப்பாகலவ	பபரும்பாலும்	உள்ளதை.		

	 	 இருவர	 லெரநது	 அவரகளு்ககான	 ஒரு	 குடும்பத்்தை	 வடிவ்ம்கக்ககூடிய	 பல்லவறு	

விஷயஙகளில்	அவரகள்	ஒத்துப்லபானால்தைான்	அநதை்க	குடும்பமும்	அவரகள்			வளர்ககும்	

குழந்தைகளும்	நல்ே	மதிப்பீடுகலளாடு	வளைமுடியும்.	திருமணம்	என்ைால்	ஆண	பபண	

இருவரும்	லெரநது	ஒரு	குடும்பத்்தை	கட்ட்மப்பது.	

	 ஒரு	நூறு	வரு்டஙகளு்ககு	முன்னர	இருநதை	குடும்ப	அ்மப்பில்	ஆணு்ககு	என்று	சிே	

பபாறுப்புகளும்	பபணணு்ககு	என்று	சிே	பபாறுப்புகளும்	இருநதைன.	ஆனால்	இன்்ை்ககு	

குழந்தை	பபறுவது,	தைாய்ப்பால்	தைருவது	தைவிை	ஆண	பெய்ய்ககூடிய	எல்ோ	லவ்ேக்ளயும்	

பபண	பெய்யமுடியும்,	பெய்யோம்	என்ை	விஷயஙகள்	நிரூபி்ககப்படடுவிட்டது.	வீடடில்	

மடடுலம	 உழன்று	 பகாணடிருநதை	 பபண	 	 பவளிலவ்ே்ககுப்	 லபாய்	 பவளியுேகத்்தை	
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ெநதி்ககத்	 தையாைாகிவிட்டாள்	 என்ைால்	 பவளியுேகத்தில்	 புழஙகி்க	 	 பகாணடிருநதை	ஆண	

வீடு	ொரநதை	விஷயஙகளில்	தைன்்ன		தையாரபடுத்தி்க	பகாள்ளலவணடும்	அல்ேவா?	அப்படி	

தையாரபடுத்தி்க	பகாள்ளாதைலபாது		இதைனால்	குடும்பத்தில்	நி்ைய	ெச்ெைவுகள்	வரும்	.

	 ஆண,	 பபண	 இருவரும்	 ெமம்	 என்பது	 பவறும்	 	 ெட்டத்தைால்	 பொல்ேப்படுவது	

மடடுமல்ே.	 குடும்பஙகளில்	 உண்மயாகலவ	 	 ஆணு்ககும்	 பபணணு்ககும்	 ெரிெமமாக	

ஒருவர	 லமல்	 மறைவரு்ககு	 மரியா்தை,	 பைஸ்பை	 நம்பி்க்க,	 அன்பும்	 இருநதைால்தைான்	

திருமணம்	நி்ே்ககும்	.		

		 திருமணமான	 இருவரு்ககும்	 பல்லவறு	 விஷயஙகளில்	 இருவரும்	 ெமம்	 என்ை	

உணரவு	இரு்ககலவணடும்	.	

 � குடும்பத்தின்	பபாருளாதைாை	விஷயஙகள்	பறறி	லெரநது	லபசுவது	

 � உ்டல்நேப்	பைாமரிப்பு	மறறும்	ெத்துணவு்ககான	ெம	வாய்ப்பு

 � கரப்பத்தை்்ட	 வழிக்ளப்	 பின்பறறுவது,	 குழந்தைகள்	 பபறறு்கபகாள்வது,	 வீடடுச்	

பெேவுகள்	லபான்ைவற்ைப்	பறறி	ெமமாக	முடிபவடுப்பது.

 � குடும்ப	வன்மு்ை,	பாலியல்	ரீதியாக	லமாெமாக	ந்டத்துதைல்	என	அ்னத்து	வ்கயான	

வன்மு்ைகளிலிருநதும்	ெமமான	பாதுகாப்பு

 � வீடடு	லவ்ேகளிலும்,	பபாறுப்புகளிலும்	ெம	பஙகு

 � திைன்க்ள	வளரத்து்க	பகாள்வதில்	ெம	வாய்ப்பு	

 � வீடடு	லவ்ேகள்	உடபட்ட	அ்னத்து	லவ்ேக்ளயும்	பகிரவது	
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	 பபண	என்ைால்	இப்படி	இரு்கக	லவணடும்	என்கிை	ெமூகப்	பாலின	வ்ைய்ைப்படி	

ஆணகளும்	பபணகளும்	வளர்ககப்படடிருப்பதைால்	வீடடு	லவ்ே	என்பது	ஆணகளு்ககு	

இன்னும்	ஒரு	கடினமான	விஷயமாகலவ	படுகிைது.		

	 திருமணத்திறகுப்	பின்	ஆணும்,	பபணணும்	குறிப்பிட்ட	சிே	பாத்திைஙக்ளயும்,	

பபாறுப்புக்ளயும்	 	 ஏறறு்கபகாள்ள	 லவணடும்	 என்று	 ெமூகம்	 எதிரபார்ககின்ைது.	

நாமும்	பதைா்டரநது	அ்தைத்தைான்	பெய்கின்லைாம்.	கவனமாக	ஆைாய்நதைால்	குடும்பத்தின்	/		

வீடடின்	எல்ோ	லவ்ேக்ளயும்	ஆண,	பபண	இருவைாலும்	பெய்ய	முடியும்	(குழந்தைத்	

பபறறு்கபகாள்வ்தைத்	தைவிை	–	அது	பபணகளால்தைான்	பெய்ய	முடியும்).

	 பபாதுவாக	பபணகள்	மூன்று	வ்கயான	லவ்ேக்ளச்	பெய்கின்ைனர.

 � ேறு உற்பத்தி :	 (குடும்பத்்தை,	 குழந்தைக்ளப்	 பைாமரித்தைல்,	 குடும்பத்து்ககுள்	

ஆலைா்ககியத்்தைப்	பைாமரித்தைல்)

 � உற்பத்தி :	(வீடடின்	பவளிலய	ெம்பாதித்தைல்,	அல்ேது	குடும்ப	வியாபாைம்	/	பதைாழிலில்		

லவ்ேபாரத்தைல்)

 � ஓய்வு ேற்றும் ெமூ்கம் :	 (விருநதைாளிக்ள்க	 கவனத்தைல்,	 பகாண்டாட்டஙகள்/மகளிர	

சுயஉதைவி்க	கூட்டஙகள்)

	 ஆனால்,	ஆணகள்	இைணடு	வ்கயான	லவ்ேக்ளத்தைான்	பெய்கின்ைனர.	உறபத்தி	

(ெம்பாதித்தைல்)	மறறும்	ெமூகம்	(வீட்்டவிடடு	பவளிலய	ெமூகத்து்டன்	உ்ையாடுதைல்).

	 ஆ்கயால்	பபணகளு்ககு	மூன்று	ம்டஙகு	லவ்ே	உள்ளது.

	 பபணகள்	 தைறலபாது	 பபாருளாதைாைப்	 பபாறுப்்ப	 	 ஏறறு்க	 பகாண்டலபாதிலும்		

ஆணகள்	 வீடடு	 லவ்ேயில்	 இன்னும்	 பஙலகறகவில்்ே.	 ஆணகளும்	 குழந்தைக்ள	

வளரப்பதில்	 	 பஙலகறக	 லவணடும்.	 (்க்ககுழந்தைக்ளப்	 பாரத்து்கபகாள்ளுதைல்,	

துணிக்ள	 மாறறுதைல்,	 பள்ளிச்	 சீரு்்டக்ள	 மாறறுதைல்,	 வீடடுப்பா்டம்	 கறபித்தைல்,	

உ்டல்நி்ே	ெரியில்ோதை	குழந்தைக்ள்க	கவனத்து்க	பகாள்ளுதைல்,	அவரகள்	உணரவுக்ள	

வழிந்டத்துபவரகளாக	 இருத்தைல்,	 அவரகளு்்டய	 பபாழுதுலபா்ககுச்	 பெயல்பாடுகள்,	

ஈடுபாடுகள்	பறறி	லபசுதைல்	முதைலியன.)

	 லவ்ேக்ளப்	பகிரவது	கணவன்	ம்னவி்ககி்்டலய	பநரு்ககத்்தை	ஏறபடுத்தும்.	

அதுலவ	உண்மயான	பநதைம்.	பபறலைார	இருவரும்	குழந்தை	வளரப்புப்	பபாறுப்புக்ள	

ெமமாக	 ஏறகும்	 குடும்பத்திலிருநது	 வரும்	 பிள்்ளகள்	 மிகவும்	 தைன்னம்பி்க்கயு்டன்,		
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அ்னவரி்டமும்	 கேநது்ையாடி	 பேதைைப்பட்ட	 இ்டரக்ள்க	 ்கயாளும்	 திை்ம	

உ்்டயவரகளாக	இரு்ககிைாரகள்	எனப்	பல்லவறு	ஆய்வுகள்	பதைரிவி்ககின்ைன.	

	 எனலவ,	 உஙகளு்்டய	 முந்தைய	 தை்ேமு்ை	 திருமணத்்தைப்பறறி	

்வத்திரு்கக்ககூடிய	வ்ைய்ைக்ளப்	பறறி	சிநதி்கக	ஆைம்பியுஙகள்.	ஆணும்	பபணணும்	

ெமம்	என்ை	நி்ேப்பாடடில்	இருநது	பெயல்ப்ட	ஆைம்பியுஙகள்	.
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mk®î  

10

குழநக்தத் திருேணம் - ஒரு ேனி்த உரிகே மீ்ல்

யநரம் :	90	நிமி்டஙகள்

ய்தகவேகான பபகாருட்்கள :	 ொரட	தைாள்கள்,	மார்ககர	லபனா்ககள்,	ெட்டஙகள்	மறறும்	
திட்டஙகள்	 பதைா்டரபான	 	 தைகவல்	 புத்தைகப்	 பிைதிகள்,	 மாதிரிச்	 ெம்பவஙகளின்	 பிைதிகள்,		
இ்ணப்பு	–	1:	ெரவலதைெ	மனதை	உரி்மகள்	பிைக்டனத்தின்	பிைதிகள்.

்கற்்லின் யநகாக்கம் : 

 � இநதை	 அமரவின்	 இறுதியில்,	 மனதை	 உரி்மகள்,	 குழந்தைகளின்	 உரி்மகள்,	
பாகுபாடடிறபகதிைாகப்	பபணகளின்	உரி்மகள்		லபான்ைவற்ை	பஙலகறபாளரகள்	
பதைரிநது	பகாள்வாரகள்.

 � குழந்தைத்	 திருமணத்தின்	 மூேம்	 குழந்தைகளின்	 உரி்மகள்	 மீைப்படுவது	
பறறியும்,	 குழந்தைத்	 திருமணச்	 ெட்டம்	 -	 2006இல்	 உள்ள	 விதிக்ளப்	 பறறியும்	
பதைரிநதுபகாள்வாரகள்.

பெேல்படுத்தும் வி்தம் :

பெேல் -1

 � அமரவு	6இல்	(வளரிளம்	பருவப்	பபணகளின்	உரி்மகள்)	கறறு்க	பகாண்ட்வக்ள	
நி்னவுப்படுத்தை	லவணடும்.	வளரிளம்	பருவப்		பபணகளு்ககான	உரி்மகள்		என்ை	
தை்ேப்பின்	மு்ககிய	 கருத்து்கக்ள	 நி்னவு	கூை	 லவணடும்.	 இ்ணப்பு	 -1:	 மனதை	
உரி்மகள்	என்ை	ஆவணத்தில்	உள்ள	தைகவல்க்ளப்	பறறி	விவாதித்தை்தை	பகிரும்படி	
பொல்ேலவணடும்	.

 � இநதை	 அமரவின்	 லநா்ககஙக்ள	 விள்ககி	 எப்படி	 குழந்தைத்	 திருமணத்தில்	 மனதை	
உரி்மகள்	மீைப்படுகின்ைன	என்ப்தை	விள்ககலவணடும்.

பெேல் -2  - குழநக்தத் திருேணத்தினகால் மீ்ப்படும் ேனி்த உரிகே்கள

 � பயிறறுநர,	பஙலகறபாளரக்ள	நான்கு	குழு்ககளாக		பிரி்ககலவணடும்.

 � நான்கு	குழு்ககளு்ககும்	 பயிற்சித்்தகாள -1இல்	உள்ள	 மாதிரி்க	 க்தைக்ள	குழுவிறகு	
ஒன்ைாக்க	பகாடுத்து	கேநது்ையா்டச்	பொல்ே	லவணடும்.
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 � ஒவபவாரு	குழுவிலும்,	மாதிரி்க	க்தைகளின்	கீழ	பகாடு்ககப்படடுள்ள	லகள்விக்ள்க	
லகடடு	கேநது்ையா்டச்	பொல்ே	லவணடும்.	

 � அவரகளு்்டய	 கருத்து்கக்ள	 பயிற்சித்்தகாள - 2	 இல்	 உள்ளபடி	 அட்டவ்ணயில்	
பதைாகுத்து	எழுதை	லவணடும்.

 � நான்கு	 குழு்ககளும்	 முடிநதை	 பின்னர,	 பயிறறுநர	 கருத்துத்தைாளில்	 உள்ள	
கருத்து்கக்ளயும்	இ்ணத்து்க	 கூறி	 குழந்தைத்	 திருமணத்தைால்	 வளரிளம்	ஆணகள்	
மறறும்	பபணகளின்	வாழ்க்க	 எப்படி	எல்ோ	அம்ெஙகளிலும்	பாதி்ககப்படுகிைது	
என்ப்தையும்	விள்ககலவணடும்.	

	 ெட்டஙகள்,	திட்டஙகள்	மூேம்	 	என்ன	தீரவுகள்	இரு்ககின்ைன	என்ை	கருத்்தையும்	
இ்ணத்துச்	பொல்ேலவணடும்.	

பெேல் -3  - ெட்்ங்கள, திட்்ங்ககள அறி்தல் 

 � பிைகு	குழந்தைகள்	மறறும்	வளரிளம்	பபணகளு்ககான	ெட்டஙகள்	மறறும்	திட்டஙகள்		
்கலயடு	என்ை	தைகவல்	புத்தைகத்தின்	பிைதிக்ள	பஙலகறபாளரகளு்ககு	விநிலயாகி்கக	
லவணடும்.	 (வளரிளம்	 பருவத்தினரின்	 தைன்னுரி்ம	 லமம்பாடடிறகான	 	 ெட்டஙகள்	
மறறும்	திட்டஙகள்	 -	வளரிளம்	பருவத்தினரின்	தைன்னுரி்ம	லமம்பாட்்டப்	பறறி	
லபசுதைல்)

 � பயிற்சித்்தகாள - 4	 இல்	 உள்ள	 லகள்விக்ள்க	 லகடடு	 கேநது்ையா்டலவணடும்..	
குழந்தைத்	திருமண	தை்்டச்	 ெட்டம்	 -	 2006	 பறறி	விள்ககி	அது	எவவாறு	குழந்தைத்	
திருமணத்்தை	தைடு்ககிைது	என்றும்,	அ்தை	மீறுபவரகளு்ககு	கடு்மயான	தைண்ட்ன	
உணடு	என்பது	பறறியும்	விள்ககலவணடும்..	

பயிற்சித்்தகாள - 1  - “குழநக்தத் திருேணத்தில் மீ்ப்படும் ேனி்த உரிகே்கள”  

ேகாதிரிச் ெம்பவம் – 1 

ஆயரகாககிேம் ேற்றும் குழநக்தத் திருேணம் 

	 15	 வயது்்டய	 மீனா	 ஒரு	 கிைாமத்தில்	 வாழகிைாள்.	 அவள்	 ஒன்பதைாம்	 வகுப்பில்	
படி்ககிைாள்.	 ஒரு	 நாள்	 அவளு்்டய	 அண்்ட	 வீட்டார,	 மீனா்வ	 தைஙகளு்்டய	
அ்ககா	 ்பயனு்ககு	 திருமணம்	 பெய்வதைறகாக,	 மீனாவின்	 அப்பா்வ	 அணுகினர.	
அவரகள்	அ்ககா	்பயன்,	 ஒரு	 பெஙகல்	சூ்ளயில்	 லவ்ே	கி்்ட்ககும்லபாது	 லவ்ே	
பெய்துபகாணடிருநதைான்.	மீனாவிறகு	திருமணத்தில்	விருப்பலம	இல்்ே.	ஆனால்	அவள்	
தைந்தைலயா,	 பபறை	 க்ட்ம்ய	முடி்கக	இது	ஒரு	 நல்ே	 ெநதைரப்பம்	 என்று	நி்னத்தைார.	
இறுதியில்	ஒலை	மாதைத்தில்	அவளு்்டய	திருமணத்்தை	முடித்துவிட்டார.

	 ஒரு	வரு்டத்திறகுப்	பின்,	அவளு்ககு	 16	வயது	இரு்ககும்லபாது	மீனா	ஒரு	பபண	
குழந்தை்யப்	பபறபைடுத்தைாள்.	கரப்ப்க	காேத்தில்	அவளு்ககு	ெத்தைான	உணலவா			உ்டல்நே	
பைாமரிப்லபா						கி்்ட்ககவில்்ே.	மு்ககால்வாசி	லநைம்,	அவளு்்டய	கணவன்	லவ்ே்ககாக	
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பவளியூர	 பெல்வான்.	 அவன்	 வீடடிறகு	 அடி்ககடி	 வநது	 லபாய்்க	 பகாணடிருநதைாலும்,	
அவளு்ககு	ஒழுஙகாகப்	பணம்	தைருவதில்்ே.	அவளு்ககுப்	பிைெவம்	மிகவும்	 கடினமாக	
இருநதைது.	 மிகவும்	 பேவீனமாகவும்	 அடி்ககடி	 உ்டல்நேம்	 ெரியில்ோமலும்	 இருநதைாள்.	
ஆயினும்	எ்்ட	கு்ைவாகவும்,	ஊட்டச்ெத்து	கு்ைபாடு்டனும்	குழந்தை	பிைநதைது.

	 சிே	 மாதைஙகளு்ககுள்ளாகலவ	 மீனாவிறகு	 அடி்ககடி	 காய்ச்ெல்	 வநதைது.	 உ்டலில்	
தைடிப்புகளும்,	 அடி்ககடி	 லொரவும்	 ஏறபட்டன.	 கழுத்்தைச்	 சுறறி	 வீ்ககமும்	 ஏறபட்டது.	
ஒரு	மருத்துவ்ை	அணுகியலபாது	அவர	ைத்தைப்	பரிலொதை்ன்ககுப்	பரிநது்ைத்தைார.	அநதை	
பரிலொதை்னயில்	அவளு்ககு	எச்.ஐ.வி.	பதைாறறு	இருப்பது	கணடுபிடி்ககப்பட்டது.

	 அவளு்்டய	 புகுநதை	 வீட்டாரு்ககு	 இது	 பதைரிநதை	 பின்	 அவளு்்டய	 ந்டத்்தைலய	
காைணம்	 என்று	 குறைம்ொடடி	 குழந்தையு்டன்	 அவ்ள	 விைடடிவிட்டனர.	 அநதை்க	
குழந்தையும்	அடி்ககடி	உ்டல்	நேமின்றி	இருநதைது.	அவள்	அவளு்்டய	பபறலைாரகளி்டம்	
பென்ைலபாது	அவரகளும்	அவ்ளத்	திருப்பி	அனுப்பிவிட்டனர.

உங்கள குழுவில் கீழ்க்ககாணபனவற்க் ்கலநதுகரேகா் யவணடும் : 

1.	 இநதை்க	க்தையில்	எநதை	உரி்மகள்	மீைப்பட்டன?	எவவாறு?	

2.	 இநதை	 உரி்ம	 மீைலினால்	அநதை	வளரிளம்	 பருவப்	 பபணணு்ககு	 ஏறபட்ட	 தைா்ககம்	
என்ன?

ேகாதிரி ெம்பவம்  - 2 

விருப்பத் ப்தரிவு பெய்வ்தற்கும்,  முடிபவடுப்ப்தற்கும் உரிே உரிகேயும் 
குழநக்தத் திருேணமும்.

	 ைமா	ஒரு	நகைத்தின்	அருகில்	உள்ள	ஒரு	கிைாமத்தில்	வசித்து	வநதைாள்.	ஒவபவாரு	
வரு்டமும்	அவள்	பள்ளியில்	நன்ைாகலவ	படித்து	வநதைாள்.	அவள்	ஒன்பதைாம்	வகுப்பிறகுச்	
பென்ைபின்	அவளு்்டய	தைந்தை	அவளு்்டய	தைாயின்	விருப்பத்திறகு	மாைாக	ைமாவிறகு	
ஒரு	 பெல்லபா்ன	 வாஙகி்க	 பகாடுத்தைார.	 ைமா	 பெல்லபா்ன	 பயன்படுத்தி	 ஆஙகிேப்	
பயிறசி	வகுப்பில்	உள்ள	தைன்	நணபரகளு்டன்	அைட்்ட	அடி்ககத்	பதைா்டஙகினாள்.	அவள்	
தைன்	 நணபரகளு்டன்	 சுதைநதிைமாக	 இருப்பது	 அவள்	 தைந்தை்ககுப்	 பிடி்ககாமல்	 லபாக	
ஆைம்பித்தைது.	

	 ஒரு	 நாள்,	 அவள்	 தைன்	 பபறலைார	 அவளு்ககாக	 வைன்	 லதைடுவ்தை	 அறிநதைாள்.	
அவள்,	 அவளு்்டய	 பபறலைாரி்டம்	 திருமணம்	 பெய்துபகாள்வதைறகுப்	 பதிோக	
படிப்்பத்	 பதைா்டை	 விரும்புவதைாக்க	 கூறினாள்.	 ஆனால்	 அவளு்்டய	 தைந்தை,	 அவள்	
தைஙகள்	�ாதியில்ோதை	்பயனு்டன்	பதைா்டரபில்	இருப்பதைாக	நி்னத்தைார.	அதைனால்,	அவர	
லதைரநபதைடுத்தை	் பய்ன	ைமா	திருமணம்	பெய்துபகாள்ளலவணடுபமன,	அவள்	“நேத்்தை	
விரும்பும்	தைந்தையாக”	நிரப்பநதித்தைார.	
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	 அடுத்தை	 நாள்,	 பள்ளி்ககுச்	 பெல்லும்	 வழியில்	 அவளு்்டய	 நணபனான	 ைவி்ய	
ெநதித்து	வீடடில்	ந்டநது	பகாணடிருப்ப்தைப்	பறறி்க	கூறினாள்.	ைமாவும்,	ைவியும்	அன்று	
பள்ளி்ககுச்	 பெல்ோமல்	 அருகிலுள்ள	 பூஙகாவிறகு	 ஒன்ைாகச்	 பென்று	 அவளு்்டய	
பிைச்சி்னகளு்ககுரிய	தீர்வப்	பறறி	லபசினர.	திரும்பும்	வழியில்	ைமாவின்	தைந்தை்ய	
ெநதித்தைனர.	ைமா்வ	ைவியு்டன்	பாரத்தைவு்டன்	அவர	மிகவும்	லகாபப்பட்டார.

	 ைமா	அன்று	வீடு	திரும்பவில்்ே.	ைமாவின்	தைந்தை	உள்ளூர	காவல்	நி்ேயத்தில்	
தைவைான	குறைச்ொடடு	என்று	பதைரிநதும்	தைன்	பபண	க்டத்தைப்பட்டாள்	என்று	புகார	பெய்தைார.	
பின்னர	ைமா	அவளு்்டய	லதைாழன்	ைவி்யத்	திருமணம்	பெய்துபகாணடு	அவனு்்டய	
பபறலைாரின்	 ஒப்புதைலு்டன்	 அவரகளு்்டய	 வீடடில்	 வாழவதைாக்க	 லகள்விப்பட்டார.	
லகாபத்தில்	அவர,	அவரு்்டய	ஊரிலுள்ள	சிே	அதிகாைம்	ப்்டத்தை	நபரகளு்டன்	ைமா்வச்	
ெநதித்தைார.	ைவி்யயும்	அடித்துவிட்டார.	ைமாவின்	தைந்தை	ைமா்வத்	தைன்லனாடு	வீடடிறகு	
வரும்படி	 வறபுறுத்தினார.	 ஆனால்	 அவள்	 லகடகவில்்ே.	 அதைறகுப்	 பதிோக	 காவல்	
நி்ேயத்திறலக	பென்று	தைான்	க்டத்தைப்ப்டவில்்ே	என்றும்,	தைாலன	ைவி்யத்	திருமணம்	
பெய்து	பகாள்ள	விரும்பித்	லதைரவு	பெய்தைதைாகவும்	கூறினாள்.	

கீழ்க்ககாணபகவ குறித்து உங்கள குழுவில் ்கலநதுகரேகா்யவணடும் : 

1.	 இநதை	ெம்பவத்தில்	மீைப்பட்ட	உரி்மகள்	எ்வ?	எவவாறு?

2.	 இநதை	உரி்ம	மீைல்களினால்,	அநதைப்	பபணணு்ககு	ஏறபட்ட	தைா்ககம்	என்ன?

ேகாதிரி ெம்பவம்  - 3 

்கல்வி, யவகலவகாய்ப்பு ேற்றும் குழநக்தத் திருேணம்.

	 ஷலையா	 ஒரு	 வறு்மயான	 குடும்பத்திலிருநது	வநதைவள்.	 மிகுநதை	 புத்திொலியாக	
இருநதைாள்.	பள்ளியிலும்	நல்ே	மதிப்பபணகள்	பபறைாள்.	அவளு்ககு	இைணடு	ெலகாதைைரகள்	
இருநதைனர.	அவரகள்	பள்ளி்ககுச்	பென்ைனர.	சிைப்பு	பயிறசி	வகுப்பு்ககும்	பென்ைனர.	

	 அவள்	ஒன்பதைாம்	வகுப்பிறகு	வநதைபின்,	15	வயதிலேலய,	அவளு்்டய	பபறலைார	
ஒரு	 ்தையல்காைரு்டன்	 அவளு்ககு	 திருமணத்்தை	 ந்டத்தி	 ்வத்தைனர.	 திருமணத்திறகுப்	
பின்	 அவள்	 படிப்்பத்	 பதைா்டை	 ஆ்ெப்பட்டாள்.	 ஆனால்	 அனுமதி்ககப்ப்டவில்்ே.	
அடுத்தை	மூன்று	வரு்டஙகளில்	 2	குழந்தைகளு்ககுத்	தைாயானாள்.	பமதுவாக	அவளு்்டய	
கணவனன்	 வியாபாைமும்	 நலிவ்்டயத்	 பதைா்டஙகியது.	 குழந்தைகளு்ககு	 உணவளி்கக	
ஏதைாவது	 ஒரு	 வழியில்	 ெம்பாதி்ககும்படி	 அவளு்்டய	 கணவனால்	 பதைா்டரச்சியாகச்	
சித்திைவ்தை	பெய்யப்பட்டாள்.

	 அவளு்்டய	 பிைச்சி்னக்ளத்	 தீரப்பதைறகாக	 அருகிலுள்ள	 அஙகன்வாடியில்	
காலியாக	இருநதை	 ஒரு	 லவ்ே்ககு	விணணப்பித்தைாள்.	ஆனால்,	 கு்ைநதைபடெ்க	 கல்வித்	
தைகுதியாக	பத்தைாம்	வகுப்பு	லதைரச்சி	பபறறிரு்கக	லவணடும்	என்ை	நிபநதை்ன	இருநதைதைால்	
அவளு்ககு	அநதை	லவ்ே	கி்்ட்ககவில்்ே.	
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உங்கள குழுவில் கீழ்க்ககாணபகவ பற்றி ்கலநதுகரேகா்யவணடும் : 

1.	 எநதை	உரி்மகள்	மீைப்படடுள்ளன?	எவவாறு?

2.	 இநதை	உரி்ம	மீைல்களினால்	அநதை	பபணணின்	லமல்	ஏறபட்ட	தைா்ககம்	என்ன?

3.	 ஷலையா	 10-வது	 வகுப்பு	 வ்ை	 படிப்்ப	 முடித்திருநதைால்	 அது	 அவளு்்டய	
வாழ்க்கயில்	என்ன	மாறுதைல்க்ள	ஏறபடுத்தியிரு்ககும்.?

ேகாதிரி ெம்பவம்  - 4 

வன்முக்யும் குழநக்தத் திருேணமும்.

	 கிைாமத்தில்	வசி்ககும்	15	வயதுப்	பபண	ைாதைா.	தைன்	உயிரலதைாழி	மின,	சிைப்பு	பயிறசி	
வகுப்பிலிருநது	வீடடிறகு	திரும்பி	வரும்	வழியில்	பாலியல்	போத்காைம்	பெய்யப்பட்டாள்	
என்ப்தை்க	 லகடடு	 ைாதைா	 மிகவும்	 வருத்தைம்	 அ்்டநதைாள்.	 இத்தை்கய	 நிகழவு	 தைன்	
பபணணிறகும்	ஏறப்ட்ககூ்டாபதைன	ைாதைாவின்	தைந்தை	உ்டனடியாக	அவளு்ககு,	அவ்ளவி்ட	
14	வயது	மூத்தைவரு்டன்	திருமணம்	பெய்து்வத்து	விட்டார.	ைாதைா	லமறபகாணடு	படித்து	
கணின	 இய்ககுபவைாக	 லவ்ே்ககு	 பெல்ேலவணடும்	 என்று	 விருப்பப்பட்டாலும்,	
விருப்பமின்றி	 திருமணத்திறகு	 ஒத்து்கபகாண்டாள்.	 மின்யப்	 லபான்று	 அவளு்ககும்	
ந்டநதைால்,	 ெமுதைாயத்்தை	 எதிரபகாள்வது	 லகவேமாக	 இரு்ககுபமன்றும்,	 தைாஙகள்	
தைறபகா்ே	 பெய்துபகாள்லவாம்	 என்றும்	அவளு்்டய	 பபறலைார	 	 மிைடடி	அவ்ளப்	
பணிய	்வத்தைனர.

	 திருமணமான	முதைல்	நாலள,	அவளு்்டய	மாமனார,	மாமியார,	அவள்	கறுப்பாக	
இருப்பதைறகு	நஷ்டஈ்டாக	30,000/-	ரூபாய்	 	பகாணடுவரும்படி	கூறினர.	அத்து்டன்	அவள்	
கா்ேயிலிருநது	 இைவு	 வ்ை	 எல்ோ	 வீடடு	 லவ்ேக்ளயும்	 பெய்தைாள்.	 எல்லோரும்	
தூஙகியபின்	தைான்,	அவள்	தூஙக	அனுமதி்ககப்பட்டாள்.	வைதைடெ்ண	பறறி	அவள்	புகுநதை	
வீட்டார	லகட்ட	ெமயஙகளில்	ைாதைா	பகாணடுவை	முடியாதைதைால்	படடின	லபா்டப்பட்டாள்.	
அவள்	 கணவன்	அவ்ளவி்ட	வயதில்	மூத்தைவனாக	இருநதைதைால்,	 அவளால்	அவன்டம்	

லபெமுடியவில்்ே.	அவள்	பதைா்டரநது	கணவன்டம்	பணம்	லகட்டலபாதும்,	அவனால்	அது	

மறு்ககப்பட்டது.	 அ்கக்ையில்ோதை	 கணவன்,	 ஆனால்	 அவன்	விரும்பும்லபாபதைல்ோம்	

உ்டலுைவு	பகாள்வபதைன்பது	அவளு்ககு	ெஙக்டமாக	இருநதைது.

	 ைாதைாவின்	 கணவன்	 அவன்	 லவ்ே	 பெய்யும்	 பணியி்டத்தில்	 லவபைாரு	

பபணணு்டன்	பதைா்டரபிலிருப்பது	பதைரியவரும்வ்ை,	ைாதைா	தைன்	லபாைாட்டத்்தைப்	பறறி	

பபறலைாரகளி்டம்	பதைரிவி்ககவில்்ே.	

கீழ்க்கண்கவ குறித்து உங்கள குழுவில் ்கலநதுகரேகா்வும்.

1.	 எநதை	உரி்மகள்	மீைப்படடுள்ளன?	எவவாறு?
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2.	 இநதை	உரி்ம	மீைல்களினால்	அநதை	பபணணிறகு	ஏறபடும்	தைா்ககம்	என்ன?

பயிற்சித்்தகாள - 2

்கல்வி ேற்றும் 

குழநக்தத் திருேணம்

சு்ககா்தகாரம் ேற்றும் 

குழநக்தத் திருேணம்

வன்முக் 

ேற்றும் குழநக்தத் 

திருேணம்

ப்தரிவு 

பெய்வ்தற்குரிே 

உரிகே ேற்றும் 

குழநக்தத் 

திருேணம்

மீ்ப்படும் உரிகே்கள

• கல்வி	

பபறுவதைறகான		

உரி்ம

• லவ்ே	

வாய்ப்பிறகான	

உரி்ம

• பாலியல்	

சுகாதைாைம்	மறறும்	

இனப்பபரு்ககம்	

பறறி	லதைரவு	

பெய்வதைறகான	

உரி்ம

• கல்வி	பபறுவதைறகான	

உரி்ம

• து்ண்ய	

லதைரநபதைடுப்பதைறகான	

உரி்ம

• இனப்பபரு்ககம்	 பறறி	

லதைரவு	 பெய்வதைறகான	

உரி்ம

 � ெத்துணவு	மறறும்	

பைாமரிப்பிறகான	

உரி்ம

 �உ்டல்நேம்,	சிகிச்்ெ	

மறறும்	பைாமரிப்பு	

பபறுவதைறகான	

உரி்ம

 �பபாருளாதைாைப்	
பாதுகாப்பிறகான	

உரி்ம

 �வீட்்டவிடடு	

பவளிலய	பென்று	

லவ்ே	பெய்யவும்	

ெம்பாதி்ககவும்	உரி்ம

• கல்வி	

பபறுவதைறகான	

உரி்ம

• மகளு்ககு	

பாதுகாப்பு	

அளிப்பதைறகான		

பபறலைாரின்		

உரி்ம

• கல்வி	

பபறுவதைறகான	

உரி்ம

• குழந்தைகளு்ககு	

அவரகள்	கறை	

கல்வி்ய	

பயன்படுத்துவது	

எப்படி	

என்று	கறறுத்	

தைரும்		மதிப்	

பீடுகளு்ககான	

உரி்ம
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்தகாக்கம்

• படிப்்ப	இ்்டயில்	

விடடு	விடுதைல்

• லமாெமான	

பபாருளாதைாை	சூழல்	

• குழந்தைக்ளயும்	

குடும்பத்்தையும்	

கவனத்து்க	

பகாள்வதில்		

ஏறபடும்	கஷ்டஙகள்

• பபணணிறகும்	

அவள்	

குழந்தைகளு்ககும்	

ஊட்டச்ெத்து	

கு்ைபாடு

• பபண	

• குழந்தையால்		

• எதிர	பகாள்ளப்படும்	

வன்மு்ை

• தைாய்	எதிரபகாள்ளும்	

வன்மு்ையினால்	

குழந்தைகளு்ககு	

ஏறபடும்	பாதிப்பு

• முழு்மய்்டயாதை	

கல்வியினால்	மிக்க	

கு்ைநதை	லவ்ே	

வாய்ப்பு

• இயோ்ம	

அதிகரிப்பு

• கணவனால்	பதைாறறு	

ஏறபட்டாலும்	

எச்.ஐ.வி.	பதைாறறு்ககு	

குறைம்	ொட்டப்படுதைல்

• லமாெமான	சுகாதைாை	

நி்ே்ம

• பபணணின்	்கயில்	

ஒரு	ஆதைாை	வளமும்	

இல்்ே	

• மாமனார,	மாமியாைால்	

வீட்்ட	விடடு	

துைத்தைப்பட்ட	பின்	

பிைநதை	வீடடிலும்	

புகலி்டம்	கி்்ட்ககாதை	

நி்ேயில்	புகலி்டம்	

இல்ோதிருத்தைல்

• உ்டேளவில்,	

ஆன்மீக	

அளவில்	மறறும்	

உளவியல்	

அளவில்	

லபைதிரச்சியும்	

லவதை்னயும்		

எறபடுதைல்

• பாலியல்	

சுைண்டல்	/	

துன்புறுத்தைல்.	

திருமணமான	

தைம்பதி	

களி்்டலய	

ஒப்புதைல்	

இல்ோமல்	

கட்டாயப்	

படுத்தி	

பாலியல்	உைவு	

பகாண்டால்	

அதுவும்	

பாலியல்	போத்	

காைமாகலவ	

கருதைப்படுகிைது

• படிப்்ப	

இ்்டயில்	

விடடுவிடுதைல்

• எநதை	திைனும்	

பபைப்	

ப்டவில்்ே

• ஆதைாை	

வளஙக்ளப்	

பபை	கு்ைநதை	

அளலவ	வாய்ப்பு

• வன்மு்ை்ககு	

ஆளாக்க	கூடிய	

பேவீனமான	

நி்ே

• தைன்	உ்டம்பின்	

மீதும்,	

இனப்பபரு்கக	

சுகாதைாைத்தின்	

மீதும்	தைன்ககு	

கடடுப்	

பாடில்ோதை	நி்ே

• பாலின	

வ்ைய்ைகளால்	

வறு்ம	

சுழறசியில்	

மாடடி்க	

பகாள்ளுதைல்
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பயிற்சித்்தகாள - 3 

 � குழந்தைத்	 திருமணத்	 தை்்டச்	 ெட்டத்தின்	 கீழ	 உள்ள	 ெட்ட	 விதிகளின்படி	 எவர	

தைணடி்ககப்ப்டோம்?

 � குழந்தைத்	 திருமண	 தை்்டச்	 ெட்டத்தின்	 கீழ	 வலு்ககட்டாயமான	 /	 இளவயது	 /	

குழந்தைத்	திருமணஙகள்	எவவாறு	ைத்து	பெய்யப்ப்டோம்?

 � குழந்தைத்	 திருமணத்்தைத்	 தைடு்கக	 யாபைல்ோம்	 உதைவோம்?	 யா்ைபயல்ோம்	

பதைா்டரபு	பகாள்ளோம்?	அல்ேது	யாரி்டம்	எல்ோம்	புகார	அளி்ககோம்?

 � குழந்தைத்	 திருமணத்்தைத்	 தைடு்கக	 உதைவும்	 அைொஙகத்தின்	 பல்லவறு	 திட்டஙகள்	

எ்வ?
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்கருத்துத் ்தகாள

குழநக்தத் திருேணம் வளரிளம் பருவப் பபண்கள யேல் ஏற்படுத்தும் ்தகாக்கம் 

	 மாதிரி	 ெம்பவஙகள்	 பறறிய	 குழு்க	 கேநது்ையா்டல்களு்ககுப்	 பிைகு,	 பல்லவறு	

பிைச்சி்னகளும்	 விவாதைஙகளும்	 பவளிவைோம்.	 பபறலைார,	 பபண	 குழந்தைகளு்ககு	

உதைவும்படி	பாதுகாப்பும்	ஆதைைவும்	அளி்ககாமல்,	அவரக்ள	துன்பப்ப்ட	் வப்பவரகளாக	

இரு்ககும்	 க்தைக்ள்க	 லகடக	 லநரி்டோம்.	 பெல்லபான்	 பயன்பாட்்ட	 பபறலைாரகள்	

தை்்ட	 பெய்வது	 பறறி	இ்ளயவரகள்	மு்ையி்டோம்.	 ஆனால்	 வளரிளம்	 பருவத்தினர	

அவரகள்	வாழ்க்க்ய	லமாெமாக	பாதி்கக்ககூடிய	விவைமறை	முடிவுக்ள	எடுப்பதில்	

இ்வ	ஒரு	காைணமாக	இருப்பது	எம்ககு்க	்கயாளத்பதைரியாதைதுதைான்	என்று	கூறுஙகள்.	

		 திருமண	வாழ்க்கயில்	ஏறபடும்	பாலியல்	போத்காைம்	பறறி	பதைளிவான	ெட்டம்	

இல்்ே.	ஆனால்	குழந்தைத்	திருமணம்	பதைா்டரபாகச்	 ெட்டம்	இரு்ககின்ைது.	ஆயினும்	

திருமணம்	 என்பது	 வளரிளம்	 பருவப்	 பபணகளு்ககுப்	 பாதுகாப்்ப	 அளி்ககவில்்ே.	

ெமூகத்தின்	 பஙகும்,	 பபணக்ளப்	 பறறி	 உருவா்ககப்படடுள்ள	 மதிப்பீடும்தைான்	 இஙகு	

பிைச்சி்னயாக	உள்ளன.

குழநக்தத் திருேண ்தக்ச் ெட்்ம் -2006 :  

ெட்்த்தின் முககிேேகான அம்ெங்கள: 

 � இநதைச்	 	 ெட்டத்தின்	 கீழ,	 ஆணகளு்ககு	 21வயது்ககு	 கு்ைவாகவும்,	

பபணகளு்ககு	 18	 வயது்ககு	 கு்ைவாகவும்	 இருநதைால்	 அநதைத்	 திருமணம்	

குழந்தைத்	திருமணமாக்க	கருதைப்படும்.	

 � அ்னத்துச்	ெட்ட	மீைலும்	பி்ணயில்	வைமுடியாதை	குறைமாகும்.

 � ெட்டத்்தை	 மீறுபவரகளு்ககு	இைணடு	வரு்டஙகள்	 கடுஙகாவல்	 தைண்ட்ன	

அல்ேது	1,00,000/-	ரூபாய்	வ்ை	அபைாதைம்	விதி்ககப்படும்.	மணமகன்	மறறும்	

மணமகன்	குடும்பத்தைாரு்ககு	அல்ேது	திருமணத்்தை	ஏறபாடு	பெய்ய	உதைவிய	

நபரு்ககுத்	தைண்ட்ன	அளி்ககப்படும்.

 � குழந்தைத்	 திருமணத்	 தைடுப்பு	 அலுவேரகளு்ககு	 இநதை	 மாதிரியான	

திருமணத்்தைத்	 தை்்ட	பெய்யவும்,	 ெட்ட	 ரீதியான	 ந்டவடி்க்க	 எடு்ககவும்	

உரி்ம	உள்ளது.	
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கீழ்க்ககாணும் சில பிரச்சிகன்கள அல்லது அகனத்து பிரச்சிகன்கள பற்றியும் 

்கலநதுகரேகா்யவணடும் என்பக்த நிகனவில் கவத்துகப்ககாளளயவணடும் :

 � குழந்தைத்	திருமணம்	என்பது	ஒருவரின்	மனதை	உரி்ம்யப்	பறி்ககும்	பெயோகும்.

 � குழந்தைத்	திருமணம்,		வளரிளம்	பருவப்	பபணணிறகுரிய	கல்வி	கறகும்	உரி்ம்யத்	

தைடு்ககிைது.	 கல்வி்ககுரிய	 உரி்ம	 மிகவும்	 இன்றிய்மயாதை	 மனதை	 உரி்ம.	 இது	

ெரவலதைெ	மனதை	உரி்ம	பிைக்டனத்தின்	(UDHR)	26-வது	விதியில்		கூைப்படடுள்ளது.	

 � குழந்தைத்	 திருமணம்	 வளரிளம்	 பருவப்	 பபணகளின்	 ஆலைா்ககியத்திறகுரிய	

உரி்ம்யத்	 தைடு்ககிைது.	 இது	 ஒரு	 அடிப்ப்்ட	 உரி்மயாகும்.	 ெரவலதைெ	 மனதை	

உரி்மகள்	பிைக்டனத்தில்	(UDHR)	விதி	25-ல்	இது	குறிப்பி்டபடடுள்ளது.		

 � விதி	23	-	லவ்ே்ககுரிய	உரி்ம,	விதி	22	-	ெமூகப்	பாதுகாப்பிறகுரிய	உரி்ம,	இ்வ	

இைணடும்	குழந்தைத்	திருமணத்தைால்	தை்்டப்படுகின்ைன.

 � வயது	கு்ைநதை	ஆண	 /	 பபண	இருவரு்ககும்	மன	முதிரச்சி	இல்ோதை	 காைணத்தைால்,	

திருமணத்தின்	 பபாறுப்புக்ளயும்,	 வி்ளவுக்ளயும்	 	 பறறி	 பதைரிவதில்்ே.	

அதைனால்	 ெரவலதைெ	 மனதை	 உரி்மகள்	 பிைக்டனத்தில்	 வரும்	 16-வது	 விதியில்	

குறிப்பிடடுள்ளபடி	 சுதைநதிைமாக,	 முழு	 ெம்மதைத்து்டன்,	 திருமணம்	 பெய்வதைறகுரிய	

உரி்ம	தை்்டபடுகின்ைது.

 � மனதை	 உரி்மகள்	 ஒன்லைாப்டான்று	 பதைா்டரபு்்டய்வ.	 குழந்தைத்	 திருமணம்,	

லமறகண்ட	உரி்மக்ள	மீறுவது	மடடுமன்றி,	மறை		எல்ோ	மனதை	உரி்மக்ளயும்	

மீறுகின்ைது.	

 � உேகளாவிய	மனதை	உரி்மகள்	பிைக்டனத்திறகு	ஆதைைவாக	பபாதுச்ெ்பயில்	இநதியா,	

டிெம்பர	 10,1984	அன்று	வா்ககளித்துள்ளது.	ஆகலவ	இநதியரகளாகிய	 நம்ககு	மனதை	

உரி்மகள்	பிைக்டனத்தில்	உள்ள	அ்னத்து	உரி்மக்ளயும்	பபை	தைகுதி	உள்ளது.
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குழநக்தத் திருேணத்தில்  குடும்ப வன்முக்கேக க்கேகாளு்தல் 

யநரம் : நிமி்டஙகள்	

ய்தகவேகான பபகாருள்கள :	வணண	அட்்ட,	மார்ககர	லபனா,	மாதிரி	ெம்பவஙகளின்	

பிைதிகள்	

்கற்்லின் யநகாக்கம் :

இநதை	அமரவின்	இறுதியில்,	

 � வளரிளம்	 பருவப்	 பபணகள்,	 குடும்பத்தில்	 ந்்டபபறும்	 வன்மு்ைச்	 சூழல்க்ள	

எதிர்ககும்	 துணி்வப்	 பபறறிருப்பாரகள்.	 லமலும்	 பாலினம்,	 அதிகாைம்	 மறறும்	

வன்மு்ை்ககு	இ்்டலய	உள்ள	பதைா்டர்ப	இனம்கணடு	பகாள்வாரகள்.

 � குடும்ப	 வன்மு்ை	 தைடுப்புச்	 ெட்டம்	 –	 2005ன்	 மு்ககியமான	 அம்ெஙக்ளயும்	

அ்்டயாளம்	கணடுபகாள்வாரகள்.

பெேல்படுத்தும் வி்தம் :

 � பயிறறுநர,	 பயிற்சித்்தகாள –1இல்	 உள்ள	 ‘குழந்தைத்	 திருமணத்தில்	 வன்மு்ை்ய்க	

்கயாளுதைல்’	 என்ை	 தை்ேப்பில்	 உள்ள	 மாதிரிச்	 ெம்பவத்்தை	 பிைதிகள்	 எடுத்து	

பஙலகறபாளரகளு்ககு	படி்கக்க	பகாடு்கக	லவணடும்.

 � அ்னத்துப்	 பஙலகறபாளரகளும்	 படித்தை	 பின்	 	 பயிற்சித்்தகாள–1இல்	 	 	 	 பகாடு்ககப்	

படடுள்ள	க்தை்ய	பயிறறுநர,	நிறுத்தி	நிதைானமாக	அ்னவரு்ககும்	புரியுமாறு	பபாது	

அமரவில்	வாசி்கக	லவணடும்.

 � பஙலகறபாளரகள்	 அ்னவரி்டமும்	 வாசித்தை	 க்தை	 புரிநதைதைா	 என்று	 லகடடு	

பயிறறுநர,	 க்தையின்	கீழ	உள்ள	லகள்விக்ள்க	லகடடு	கேநது்ையா்ட	லவணடும்.	

பஙலகறபாளரகளு்ககு	 தைனப்பட்ட	 கருத்து்ககள்	 ஏலதைனும்	 இருநதைால்	 அவற்ையும்	

கூைச்	பொல்லி	கேநது்ையா்ட	லவணடும்.

 � பின்னர	 பயிறறுநரு்ககான	 குறிப்பு-1இல்	 லகடகப்படடுள்ள	 லகள்விக்ள்க	 லகடடு	

கேநது்ையா்ட	லவணடும்.
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 � பயிறறுநர,	 கேநது்ையா்டலு்ககுத்	 லதை்வயான	 கருத்து்கக்ள	 கருத்துத்	 தைாளில்	

இருநது	படித்து	பதைரிநதுபகாணடு	விள்ககி்ககூறி	கேநது்ையா்ட	லவணடும்.

பயிற்சித்்தகாள - 1 

ேகாதிரிச் ெம்பவம் 

	 25	வயதைான	நீனா	தைனது	கணவர	மறறும்	மாமியாரு்டன்	வசித்து	வருகிைார.	ஐநது	

ஆணடுகளு்ககு	முன்புதைான்	அவரு்ககு	 	 திருமணம்	 	 ந்டநதைது.	 திருமணத்திறகுப்	பின்னர	

முழு	வீடடு	லவ்ேக்ளயும்		தைான்	மடடுலம	தைனயாளாக்க	கவனத்து	வருகிைார.	அவைது	

கணவர	பிைொத்	 தைனது	 தைந்தையு்டன்	ஒரு	 க்்ட	 ந்டத்தி	வருகிைார.	 நீனாவின்	 	 மாமியார	

வீடடிலேலயதைான்	 இருப்பார.	 பிைொத்	 ஆைம்பத்தில்	 இருநலதை	 நீனா்வ	 மதி்ககலவா	

அ்கக்ை	காட்டலவா	இல்்ே.

	 ெமீபத்தில்,	 பிைொத்	 தைனது	 நிதைானத்்தை	 அடி்ககடி	 இழநது,	 சின்ன	 சின்ன	

விஷயஙகளு்கபகல்ோம்	 லகாபமாகி	விடுகிைார.	 உதைாைணமாக,	 நீனா	 பரிமாறும்	 உணவு	

லபாதுமான	அளவு	சூ்டாக	இல்ோவிட்டால்	அல்ேது	அவள்	துணிக்ளச்	ெரியாகச்	ெே்வ	

பெய்யாவிட்டால்	அல்ேது	 	ப்ககத்து	வீட்டாலைாடு	லபசுவ்தைப்	பாரத்தைால்,	இதுலபான்ை	

அறப	 காைணஙகளு்ககாக	 நீனா்வ	 அடி்கக	 ஆைம்பித்து	 விடுகிைார.	 நீனா	 அவரு்டன்	

உ்டன்ப்டவில்்ே	என்ைாலோ	அல்ேது		சிே	விஷயஙக்ள		நியாயப்படுத்தை	முயன்ைாலோ,	

அவர	இன்னும்	அதிகமான	வன்மு்ையில்	ஈடுபடுவார.

	 நீனா	 மீதைான	 பிைொத்தின்	 வன்மு்ை	 அணுகுமு்ை	 அவரகளின்	 மூன்று	 வயது	

மகனான	 ைாகவ	மீதும்	 எதிரம்ையான	 தைா்ககத்்தை	உருவா்ககுகிைது.	இப்லபாபதைல்ோம்	

அவன்	அ்மதியாகவும்,	தைன்ககுள்லளலய	ஒடுஙகிப்லபாய்	மிகவும்	கூச்ெ	சுபாவத்து்டனும்	

இரு்கக	ஆைம்பித்துவிட்டான்.	 அவனு்ககு	 சிே	 பகட்ட	 கனவுகள்	வருகின்ைன.	 அதைனால்	

மறை	 குழந்தைகள்	 மறறும்	 குடும்ப	 உறுப்பினரகளி்டம்	 லகாபத்து்டன்	 	 ஆ்கலைாஷமாக	

இரு்ககிைான்.

	 பிைொத்தின்	வன்மு்ைச்	பெயல்கள்	அடி்ககடி	நிகழகின்ைன.	நீனாவு்ககு	தைன்்னயும்	

தைன்	 குழந்தை்யயும்	 எவவாறு	 பாதுகாத்து்க	 பகாள்வது	 என்று	 பதைரியவில்்ே.	

வன்மு்ை்யப்	பறறி	தைனது	மாமியார	அறிநதிருப்பதைாக	அவள்	உணரகிைாள்,	ஆனாலும்	

அவரகள்	 தைஙகள்	 மக்ன	 கணமூடித்தைனமாக	ஆதைரி்ககின்ைனர.	 இநதைப்	 பிைச்சி்னக்ள	

பபறலைாரு்டனும்	 பகிரநது	 பகாள்ள	 நீனா	 தையஙகுகிைாள்.	 நீனா	 தைன்	 	 பபாறுப்புக்ள	

முடித்தைதும்,	அவள்	கஷ்டஙக்ள	அறியாமல்,	அவரகள்	நிம்மதியாக	வாழகிைாரகள்.	சிே	

லநைஙகளில்,	 நீனா	 தைனது	 வருத்தைத்்தை	 தைன்னு்டன்	 பரிவாக	 உள்ள	 தைன்	 ப்ககத்து	 வீடடு	

சீமாவு்டன்	பகிரநது	பகாள்வதில்	ஆறுதைல்	காணகிைாள்.
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பபகாது அேர்வில் விவகாதிக்கப்ப் யவணடிே ய்களவி்கள :

1.	 தைனது	நி்ே்ம்ய	லமம்படுத்தை	நீனா	என்ன	பெய்ய	முடியும்?	ஏன்?

2.	 நீனா,		தைனது	கணவர	மறறும்	மாமியார	மீது	கடு்மயான	ந்டவடி்க்க	எடுப்ப்தை	எது	

தைடு்ககிைது?

3.	 நீனாவின்	நி்ே்ம்ககு	யார	பபாறுப்பு?

4.	 நீனா	மீதைான	பிைொத்தின்	வன்மு்ை	அணுகுமு்ை,	அவரகளின்	சிறிய	மகனான	ைாகவ	

மீது	ஏன்	எதிரம்ையான	தைா்ககத்்தை	ஏறபடுத்தியது?

5.	 நீனாவு்ககு	 எதிைான	 வன்மு்ை்ய	 நியாயமானது	 என்று	 நி்ன்ககிறீரகளா?	

குடும்ப	 வன்மு்ை்ய	 நியாயப்படுத்தும்	 எநதை	 சூழநி்ேயும்	 இரு்கக	 முடியுமா?	

காைணஙக்ள்க	கூறுஙகள்.

6.	 நீனாவின்	 மாமியாரும்	 தைஙகள்	 வீடடில்	 ந்ட்ககும்	 வன்மு்ைக்ள	 ம்ைமுகமாக	

ஆதைரி்ககிைாைா?	உஙகள்	அருகிலுள்ள	அல்ேது	உஙகள்	பொநதை	குடும்பத்தில்	இ்தைப்	

லபான்ை	நிகழவுகள்	ந்டநதுள்ளனவா?

7.	 நீனாவு்ககும்	அவைது	பபறலைாரு்ககும்	என்ன	ஆலோெ்ன	வழஙக	விரும்புகிறீரகள்?

பயிற்றுநருக்ககான குறிப்பு - 1

 � பிைொத்	 ஏன்	 வீடடில்	 வன்மு்ை்ய்க	 ்கயாண்டான்?	 நீனாவு்ககு	 எதிைாக	 அவன்	

வன்மு்ை்யப்	பயன்படுத்தை	எத்தைகு	சூழல்	அனுமதித்தைது?

 � வீடடில்	நிகழநதை	குடும்ப	வன்மு்ை்ய	லநரில்	பாரத்தை	ஏழு	வயது	மகன்	ைாகவ	இ்டம்	

ஏறபட்ட	பாதிப்பு	என்ன?

 � குடும்ப	 வன்மு்ை்ய	 நியாயப்படுத்தும்	 வாதைஙகள்	 எ்வ?	 நீனாவி்டம்	 பிைொத்	

நிகழத்திய	அநதை	முைடடுத்தைனமான	அணுகுமு்ை்ய	நியாயப்படுத்தை	இயலுமா?

 � தைனநபரகள்,	குறிப்பாக	ஆணகள்,	வன்மு்ை்ய்க	கு்ை்கக	என்ன	பெய்யோம்?

 � பபணகளு்ககு	எதிைான	குடும்ப	வன்மு்ை்ய்க	்கயாள	உதைவும்	ெட்டஙகள்	எ்வ?
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்கருத்துத் ்தகாள

குடும்ப  வன்முக் என்்கால் என்ன?

	 பாலியல்	 வன்மு்ையின்	 எநதைபவாரு	 பெயலும்,	 பபணகளு்ககு	 உ்டல்,	 பாலியல்	

அல்ேது	உளவியல்	ரீதியான	தீஙகு	வி்ளவி்ககும்	அல்ேது	பாதிப்்ப	ஏறபடுத்தை்ககூடும்.	

பபாது	அல்ேது	 தைனப்பட்ட	வாழ்க்கயில்	இதுலபான்ை	பெயல்களின்	அச்சுறுத்தைல்கள்,	

வறபுறுத்தைல்	 அல்ேது	 சுதைநதிைத்்தை	 தைன்னச்்ெயாக	 பறித்தைல்	 நிகழநதைாலும்	 அதுவும்		

குடும்ப	வன்மு்ையின்	கீழ	அ்டஙகும்.

	 குடும்ப	வன்மு்ை	என்பது	உ்டல்	ரீதியாக,	பாலியல்	ரீதியாக,	உளவியல்	ரீதியாக	

(அ)	 பபாருளாதைாை	 ரீதியாக	 குடும்பத்திறகுள்லள	 (அ)	 பநரு்ககமான	 உைவுகளு்ககுள்	

நிகழத்தைப்படும்	அத்து	மீைல்	ஆகும்.	அது	கீழ்ககாணபனவற்ை	உள்ள்ட்ககியுள்ளது.

 � உணரவு	 ரீதியாக	 காயப்படுத்துதைல்	 (எ.கா)	 அவமானப்படுத்துதைல்,	 லகலிபெய்தைல்,	

வாரத்்தைகளால்	காயப்படுத்துதைல்,	 தைன்மப்படுத்துதைல்	 (அ)	ஒருவைது	சுதைநதிைமான	

நகரச்சி்ய்க	 கடடுப்படுத்துதைல்	 (வீடடிறகுள்லளலய	 அ்்டத்து	 ்வத்தைல்,	

பவளியுேலகாடு	பதைா்டரபு	பகாள்ள	வி்டாமல்	தைடுத்தைல்).

 � உ்டல்	ரீதியான	வன்மு்ை

 � லகவேமான	பாலியல்	ந்டத்்தை

 � பபாருளாதைாை	இழப்பு,	பெேவுகளு்ககு	பணம்	வழஙக	மறுப்பது	

 � வைதைடெ்ண	பதைா்டரபான	துன்புறுத்தைல்	அ்னத்்தையும்	உள்ள்ட்ககியது	.	

 � திருமண	பநதைத்தில்	பாலியல்	போத்காைம்	

	 பகாடு்மப்படுத்துபவரகள்	அ்னத்து	ெமூகத்	தைடடுகளிலும்	இருநது	வருகிைாரகள்.	

அவரகள்	 ஆணகளாகவும்	 இரு்ககோம்,	 பபணகளாகவும்	 இரு்ககோம்.	 ஆனால்	

பபரும்பாலும்	 ஆணகள்தைான்	 பபணகள்	 லமல்	 	 வன்மு்ை	 நிகழத்துகிைாரகள்.	 குடும்ப	

வன்மு்ை்ய				எவவ்கயிலும்	நியாயப்படுத்தை	முடியாது.

	 குடும்ப	 வன்மு்ை்ககான	 காைணம்	 மன	 உ்ளச்ெல்,	 மனநேம்	 குன்றியிருத்தைல்,	

மது	 (அ)	 லபா்தை	 மருநது	 எனப்	 பைவோக	 உள்ள	 நம்பி்க்க	 அபத்தைமானது.	 இ்வ	

காைணிகளாக	 இருநதைாலும்,	 குடும்ப	 வன்மு்ை்ககான	 காைணம்	 ஆணமகன்	 பதைரிநலதை	

பெய்யும்	 வன்மு்ைதைான்.	 வன்மு்ை்ககு	 ஆளா்ககப்படும்	 அப்பாவிப்	 பபண	 எநதை	

வ்கயிலும்	இதைறகு்க	காைணம்	என்று	ஏறறு்கபகாள்ள	இயோது.	பாதி்ககப்படும்	பபண	

அதைறகுப்	பபாறுப்லபறக	இயோது.	தைனது	இ்ண்ய		வன்மு்ை்ககு	உடபடுத்துபவரகள்	

அவரகள்	மீது	பழி்யப்	லபாடடு	தைமது	ந்டவடி்க்க்ய	நியாயப்படுத்துகின்ைனர.	இது		

ஒரு	லமாெமான	விஷயமாகும்	.



79

	 தைம்	 மீது	 நிகழத்தைப்படும்	 வன்மு்ை்ககுத்	 தைாலம	 காைணம்	 எனப்	 பபணகலள	

நி்ன்ககின்ைனர.	 ஆனால்	 அநதை	 உணரவு	 தைவைானது.	 அவரகள்	 மீது	 நிகழத்தைப்படும்	

வன்மு்ை்ககு	அவரகள்	எநதைத்	 தைவறும்	பெய்யவில்்ே,	அவரகள்	அபாண்டமாகப்	பழி	

சும்ககிைாரகள்	எனப்	புரிய	்வ்கக	லவணடும்.

	 தைனமனதை	 அளவில்,	 ஒரு	 ஆண	 தைனது	 இள்மப்	 பருவத்தில்	 வன்மு்ை்யப்	

பாரத்திரு்ககோம்	 அல்ேது	 வன்மு்ை்ககு	 இே்ககாகியிரு்ககோம்	 (அ)	 தைமது	

குடும்பத்து்ககுள்லளலய	குடும்ப	வன்மு்ை்யப்	பாரத்திரு்ககோம்.	இத்தைகு	ெமூகச்	சூழல்	

ஒருவைது	சுய	பிம்பத்்தை	பாதி்ககிைது.	தைம்்மச்	சுறறி	வன்மு்ை	நிகழவுக்ள	அடி்ககடி	

பாரப்பதைால்	 அவரகள்	 வன்மு்ைலயாடு	 இயஙகுவ்தை	 ெமூகம்	 	 அஙகீகரி்ககிைது	 என	

அவரகள்	நி்ன்ககோம்.	

	 வீடடிலே	 தினமும்	 வன்மு்ை்யப்	 பாரத்லதை	 வளரும்	 குழந்தைகள்	 உணரவு	

மறறும்	 ந்டத்்தை	 பிைழச்சி்ய	 பவளி்ககாட்டோம்.	 இது	 அதீதை	 தைன்ம,	 கு்ைவான	

சுயமரியா்தை,	பகட்ட	கனவுகள்,	ெக	வயதினலைாடு	முைடடுத்தைனமாக	ந்டநது	பகாள்ளுதைல்	

மறறும்	 குடும்பத்தினரி்டம்	 மரியா்தை்க	 கு்ைவாக	 ந்டநது	 பகாள்ளுதைல்	 லபான்ை	

ந்டவடி்க்ககளில்	பவளிப்படும்.

	 தைமது	 பபறலைார	 குடும்ப	 வன்மு்ையில்	 ஈடுபடுவ்தைப்	 பாரத்லதை	 வளரும்	

குழந்தைகள்,	 ம்னவி்ய	 மனுசியாக	 மதித்தை	 தைகப்பனாைது	 ந்டத்்தை்யப்	 பாரத்து	

வளரநதைவரக்ள்க	 காடடிலும்	அதிக	அளவில்	தைஙகளது	ம்னவியி்டம்	வன்மு்ையாக	

ந்டநதுபகாள்ளும்	 ொத்திய்ககூறுகள்	அதிகம்.	வன்மு்ைலயாடு	வாழ்க்க்ய	 நகரத்தும்	

பபறலைாரகளின்	குழந்தைகள்	பின்னாளில்	ம்னவி்ய	அடிப்பவரகளாக	வளரவதைறகு	

வாய்ப்புகள்	அதிகம்.	வளரிளம்	பருவத்தில்	யாபைல்ோம்	வீடடில்	வன்மு்ை்யப்	பாரத்து	

வளரநதைாரகலளா	அவரகள்	ஆழமனதில்	ஏறபடும்	பாதிப்பால்,	அவரகளால்	லநரம்ையன	

வழிகளில்	ெமூகத்லதைாடு	பதைா்டரபு	பகாள்ள	இயோது.

	 ஆனால்,	 ெமூகம்	 தைவறுக்ளத்	 தைடடி்கலகடகும்	 உரி்ம்ய	 ஆணகளு்ககுத்	

தைாைாளமாகத்	தைருவதைால்,	தைம்்மச்	சுறறி	ந்்டபபறும்	வன்மு்ை்ககு	எதிைாக	வி்ைவான	

மறறும்	உறுதியான	ந்டவடி்க்க்ய		அவரகளால்	எடு்கக	முடியும்.

	 குடும்ப	வன்மு்ை்ய	முடிவு்ககு்க	பகாணடு	வை	ஆணக்ளயும்	சிறுவரக்ளயும்	

மு்ககியமான	பிைதிநிதிகளாக	ஏன்	பயன்படுத்தை	லவணடும்	என்பதைறகான	காைணஙகள்	கீலழ	

தைைப்படடுள்ளன.

ஆண்கள அக்கக் உளளவர்்கள : 

	 ஆணகளுள்,	பபரும்பாோலனார	மரியா்தையானவரகள்.	அவரகள்	ெமூகத்தில்	உள்ள	

சிறுமியர	மறறும்	பபணகளது	வாழ்க்க	பறறிய	அ்கக்ை	உள்ளவரகள்,	 	பபணகளு்ககு	

பாதுகாப்பான	இ்டஙக்ள	உறுதி	பெய்வதில்	அவரகளது	பஙகு	மகத்தைானது.
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ஆண்களகால் வன்முக்கே நிறுத்்த முடியும் : 

	 குடும்ப	 வன்மு்ை்ககு	 முடிவு	 வைலவணடுபமன்ைால்,	 வன்மு்ையில்	 ஈடுபடும்	

ஆணகளு்ககு	 லவறுவிதைமான	 பதைரிவுகள்	 பெய்ய	 பயிறசி	 அளி்ககப்ப்ட	 லவணடும்.	

எப்பபாழுபதைல்ோம்	வன்மு்ை்ககு	எதிைான	பபணணின்	குைலு்ககு	ஓர	ஆணின்	குைல்	வலு	

லெர்ககிைலதைா	அப்லபாது	உேகலம	நம்ககு	ஓர	பாதுகாப்பான	இ்டமாக	மாறுகிைது.

ஆண்கள ஆண்கள யபச்சுககுக ்கட்டுப்படுகி்கார்்கள : 

	 ஆணகள்,	 ஆணகள்	 லபசுவ்தைலய	 காது	 பகாடுத்து	 லகடபாரகள்.	 எனலவ,	

ஆளு்மயான	ஆணகள்	பபணக்ள	மதிப்பாரகள்		என்பது		ஆணகளு்ககு	கறபி்ககப்ப்ட	

லவணடும்.

குடும்ப வன்முக் என்பது பபண்களகால் ஏற்படுத்்தப்பட்்  பிரச்சிகன அல்ல :

	 குடும்ப	 வன்மு்ை	 ஒவபவாருவ்ையும்	 பாதி்ககிைது.	 பாலின	 அணுகுமு்ை	

மறறும்	ந்டத்்தைகளால்	அது	உருவாகுகிைது.	வன்மு்ை்ய	நிறுத்தை	கோச்ொை	விதிக்ள	

ஆணும்	 பபணணும்	 இ்ணநது	 புைடடிப்	 லபா்டலவணடும்.	 குடும்ப	 வன்மு்ை்ககு்க	

காைணமானவரக்ள		பபாறுப்லபறகச்	பெய்ய	லவணடும்.

வன்முக்ககு இலக்ககாகி பிகழத்்தவர்்ககள ஆண்கயள அறிவகார்்கள :

	 வன்மு்ை்ககு	இே்ககாகி	துயை்க	க்டலில்	மூழகியிரு்ககும்	பபணகளின்	நணபரகள்,	

அண்்ட	 வீட்டார,	 உைவினர	 மறறும்	 குடும்பத்தைவர	 வன்மு்ை்ய	 நன்ைாகப்	

புரிநதிருப்பாரகள்.	 பபரும்பாோன	ஆணகளின்	 வாழ்க்கயில்	 ஏலதைா	 ஒரு	 தைருணத்தில்,	

அவரகளு்ககு	 	 பநரு்ககமானவரகள்	 அவரகளி்டம்	 உதைவி	 லகாைோம்.	 அத்தை்கய		

தைருணஙகளில்	ஆணகள்,	கரு்ணலயாடும்,	புரிதைலோடும்,	அ்கக்ைலயாடும்	அவரகளு்ககு	

உதைவ	லவணடும்.

வன்முக்ககுத் ்தப்பிப்பிகழத்்தவர்்கயளகாடு ஆண்கள பணிபுரிகி்கார்்கள :

	 வன்மு்ை்ய்க	 ்கயாளும்	 குடும்பத்து்ககு	 ஆதைைவாக	 தைம்்ம	 ஈடுபடுத்தி்க	

பகாள்பவரகளு்டனான	 ெமூகத்தின்	 ஒரு	 அஙகமாகத்தைான்	 ஆணகள்	 	 இரு்ககிைாரகள்.	

அவரகள்	 ெமூகத்தில்	 நீதிபதி,	 காவல்	து்ை	அலுவேர,	 மருத்துவர	 லபான்ை	 பதைவிகளில்	

இருநது		வன்மு்ையால்	அவதிப்படும்	குடும்பத்து்டன்		லவ்ே	பெய்கிைாரகள்.	

கீழ்க்ககாணும் ந்வடிகக்க்களில் ஈடுபடுவதின் மூலம் ஆண்கள குடும்ப 

வன்முக்கே ஒழிக்கலகாம்:

 � கணணு்கபகதிலை	வன்மு்ை	நிகழநதைால்	அ்மதியாக	பாரத்து்கபகாணடிரு்ககாதீரகள்.	

அதைறபகதிைாகப்	லபசுஙகள்.
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 � உஙகளது	ந்டத்்தை்ய	முதைலில்	அகப்பரிலொதை்ன்ககு	உடபடுத்துஙகள்.	உஙகளு்்டய	

அணுகுமு்ையும்,	 ந்டவடி்க்ககளும்	 பாலின	 பாைபடெத்்தை	 பைப்புவதைறகும்	

வன்மு்ை்ய	 நியாயப்படுத்துவதைறகும்	 எவவாறு	 உதைவியுள்ளன	 என	ஆைாயுஙகள்.	

நீஙகள்	பபண	மீது	வன்மு்ை்ய்க	கட்டவிழத்து	விடுபவைாக	இருநதைால்	உளவியல்	

ஆலோெக்ை	நாடித்	லதை்வயான	ஆலோெ்ன	பபறறு	அ்தை	நிறுத்துஙகள்.

 � பபணகள்	மீதைான	வன்மு்ை்ய	நிறுத்தி	அவரக்ள	மரியா்தையாக	கணணியத்து்டன்		

ந்டத்தும்	முன்	உதைாைணமாக	மாறுஙகள்.

 � குழந்தைகளு்டன்	 லபசி	 அவரகளு்ககு	 பாலினம்	 ொர	 பாகுபாடுகள்	 பதைா்டரபான		

புரிதை்ே	ஏறபடுத்துஙகள்.

 � பாலினச்	ெமத்துவத்்தை	சிறுவயதிலிருநலதை	கறபித்து	வநதைால்	வளரிளம்	பருவத்திலும்,		

ஆயுடகாேம்	வ்ையிலும்	பபணக்ள		மதி்கக	உதைவும்.

 � ஊ்டகஙகளில்	பபணக்ளத்	தைா்ககுவது	லபால்	காட்டப்படும்	ப்டஙக்ள	(அ)	லகலிச்	

சித்திைஙக்ள	எதிரத்து	நில்லுஙகள்.

 � வன்மு்ை்யத்	தைடுப்பது	பறறி	மறை	ஆணகலளாடு	கேநது	லபசுஙகள்.	

 � குடும்ப	 வன்மு்ையிலிருநது	 பவளிலய	 வை	 முயறசி்ககும்	 பபணகளு்ககு	 ஆதைைவு	

காடடுஙகள்.

 � பபண	நணபரகளது	கவ்ேகள்,	பயஙகள்	மறறும்	பாதுகாப்பு	குறித்தை	லபச்்ெ	காது	

பகாடுத்து்க	 லகளுஙகள்.	 தைாம்	 வன்மு்ை்ககு	 உள்ளா்ககப்படுவ்தை	 உஙகளி்டம்	

கூறினால்	அவரு்ககு	ஆதைைவு	தைாருஙகள்.

 � வன்மு்ையறை,	லநரம்ையான	அணுகுமு்ை்ய	ம்ககளி்்டலய	வளர்கக	முயறசி	

பெய்யுஙகள்.

 � குடும்ப	வன்மு்ை்ககு	எதிைாகப்	புகார	பெய்யத்	தைன	நபரகளு்ககு	ஊ்ககமளியுஙகள்.

 � லதைரதைலில்	 அைசியல்	 பதைவிகளு்ககுப்	 லபாடடியிடுபவரகளுள்,	 	 யார	 ெமூகப்	

பபாருளாதைாை,	 அைசியல்	 ெமத்துவத்்தைப்	 பபணகளு்ககு	 உறுதி	 பெய்கிைாலைா	

அவரகளு்ககு	ஆதைைவளியுஙகள்.

 � வன்மு்ை்ய	முடிவு்ககு்க	பகாணடு	வை	ஆணகளு்ககு	ஊ்ககமளி்ககும்	ெட்டஙக்ள	

ஆதைரியுஙகள்.

 � பபணகளு்ககு	 ஏறபடும்	 குடும்ப	 வன்மு்ை்ககு	 எதிைாக	 பாதுகாப்பளி்ககும்	 ெட்டம்	

2005	 ஐத்	 பதைரிநது	 பகாணடு	 அ்தைப்பறறி	 அ்னவரு்ககும்	 பதைரியப்படுத்துஙகள்.	

இச்ெட்டம்	 குடும்ப	 வன்மு்ையில்	இருநது	 பபணக்ளப்	 பாதுகா்ககிைது.	 இது	 ஓர	
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பபாதுச்	ெட்டம்,		இதைன்	கீழ	யாரும்	்கது	பெய்யப்ப்ட	மாட்டாரகள்.	தைாய்,	மகள்கள்,	

ெலகாதைரிகள்,	ம்னவி,	லெரநது	வாழும்	குழந்தைகள்	என	அ்னவரும்	இச்ெட்டத்்தைப்	

பயன்படுத்தி	பாதுகாப்புப்	பபைோம்.	குடும்ப	நிகழவு	புகா்ை	(Domestic		Incident		Report)	

கீழ்ககாணும்	உறுப்பினர	யாலைனும்	ஒருவரி்டம்	அளி்ககோம்.

 � மாவட்ட	அளவில்	நியமி்ககப்படடுள்ள	பாதுகாப்பு	அலுவேர.

 � உஙகளது	பகுதியில்	பணிபுரியும்	அைசு	ொைா	பபாதுச்	லெ்வ	நிறுவனம்

 � நீதிபதி

 � வழ்ககறிஞரகள்

 � காவல்து்ை	அதிகாரிகள்

 � புகார	அளித்தை	மூன்று	நாடகளு்ககுள்	விொை்ண	லமறபகாள்ளப்ப்ட	லவணடும்.

 � புகார	 பதிவு	 பெய்யப்பட்ட	 60	 முதைல்	 90	 நாடகளு்ககுள்	 க்்டசி	 விொை்ண	

ந்ட்ககாவிட்டால்	பாதுகாப்பு	அலுவேர	அபாைாதைம்	கட்ட	லநரிடும்.

 � பபணகளு்கபகதிைான	குடும்ப	வன்மு்ை	பாதுகாப்புச்	ெட்டம்	-2005,	பாதி்ககப்பட்ட	

பபணகளு்ககு	 இேவெ	 மருத்துவ	 சிகிச்்ெ,	 பாதுகாப்பான	 தைஙகுமி்டம்,	 வன்மு்ை	

நிகழத்தும்	 கணவன்	 (அ)	 து்ணவன்டமிருநது	 பாதுகாப்பு,	 குழந்தைக்ள	

பாதுகாப்பாக	்வத்திருத்தைல்,	பபாருளாதைாை	இழப்பீடு,	பைாமரிப்பு	மறறும்	இேவெச்	

ெட்ட	உதைவி	வழஙகச்	ொதைகமான	ஷைத்து்கக்ள	உள்ள்ட்ககி	உள்ளது.

 � இது	தைவிை	 நீஙகள்,	 கட்டணமில்ோ	 லதைசிய	உதைவி	எண	 1091ஐ	அ்ழத்து	 (அ)	 பதிவு	

பெய்யப்பட்ட	அைசு	ொைா	பபாதுச்	லெ்வ	நிறுவனத்தி்டம்	இம்மாதிரியான	புகாரக்ள	

வழஙகோம்	 அல்ேது	 உஙகள்	 பகுதியில்	 இதுலபான்ை	 நிகழவுக்ள்க	 ்கயாளும்	

பதிவுபெய்யப்பட்ட	தைன்னாரவத்	பதைாணடு	நிறுவனத்திறகு	பதைரிவி்ககோம்.

(குறிப்பு:	குடும்ப	வன்மு்ை	வழ்ககுகளில்	குறைவியல்	புகாரு்ககு	ஐபிசியின்	பிரிவு	498	ஏ		

தைண்ட்ன	வழஙகுகிைது.)
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ெமு்தகாேத்தின் உறுப்பினர்்களகா்க பபண்கள ேற்றும் வளரிளம் 
பருவப் பபண்களின்  பங்களிப்பு.

யநரம் : 60	நிமி்டஙகள்	

ய்தகவேகான பபகாருட்்கள :	 ொரட	 தைாள்கள்,	 மார்ககர	 லபனா்ககள்,	 உண்மச்	

ெம்பவஙகளின்	பிைதிகள்,	இ்ணப்பு	-	4	-	ெமுதைாயத்தில்	பபணகளின்	பஙகு.

்கற்்லின் யநகாக்கம் :

இநதை	அமரவின்	இறுதியில்,	

 � ெமுதைாயம்	ஏன்	மகன்க்ளயும்,	மகள்க்ளயும்	பவவலவறு	விதைமாகப்	பார்ககின்ைது	

என்ப்தை	பஙலகறபாளரகள்	பதைரிநது	பகாள்வாரகள்.	

 � லமலும்,	ெமுதைாயத்தில்	பபணகளு்ககான	மதிப்்ப்க	கூடடுவதைறகுரிய	வழிக்ளயும்	

கண்டறிநது	பகாள்வாரகள்.

பெேல் - 1 - பெேல்படுத்தும் வி்தம் :

 அ்ையின்	 இரு	 பவவலவறு	 மூ்ேகளிலும்	 ொரட	 தைா்ள	 ்வத்து	 “மகனன்	

மதிப்பு”	மறறும்	“மகளின்	மதிப்பு”	என்று	எழுதைலவணடும்.

 � எல்ோ	 பஙலகறபாளரக்ளயும்	 அநதைநதை	 ொரட	 தைாளில்,	 ஏன்	 குடும்பஙகள்	

மகன்க்ளயும்,	 மகள்க்ளயும்	 பவவலவைாக	 மதிப்பிடுகிைாரகள்	 என்று	 ஒரு	

காைணத்்தையாவது	எழுதைச்	பொல்ேலவணடும்.

 � எல்ோ	 பஙலகறபாளரகளு்ககும்	 இநதை	 லவ்ே்யச்	 பெய்ய	 10	 –	 12	 நிமி்டஙகள்	

பகாடு்ககலவணடும்.	பிைகு	எழுதைப்பட்ட	பதில்க்ள	பஙலகறபாளரகளு்ககு	வாசித்து்க	

காட்டலவணடும்.

 � பயிறறுநர,	 பயிறறுநரு்ககான	 குறிப்ப	 –1இல்	 உள்ள	 லகள்விக்ள்க	 லகடடு	

பஙலகறபாளரகலளாடு	கேநது்ையா்ட	லவணடும்.	

 � பின்னர	பெயல்	-2்ககுப்	லபாக	லவணடும்.
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பயிற்றுநருக்ககான குறிப்பு்கள 1- ்கலநதுகரேகா்லுக்ககான ய்களவி்கள :

 � வளரிளம்	 பருவ	 ஆணகள்	 மறறும்	 	 பபணகளின்	 தைகுதி்க	 கு்ைவு்ககு	 பபாதுவான	

காைணஙகள்	என்ன?

 � எ்தைப்	பறறி	எளிதைாக	எழுதை	முடிநதைது?	மகனா?	மகளா?

 � நி்ே்ம்ய	மாறை,	ெமுதைாயத்தில்	வளரிளம்	பருவப்	பபணகளின்	மதிப்்ப்க	கூட்ட	

ஆணகள்	என்ன	பெய்யோம்?	அது	வளரிளம்	பருவ	ஆணகள்	மறறும்	பிை	ஆணகள்	

உடப்ட	அ்னவரு்ககும்	எவவாறு	பயனுள்ளதைாக	இரு்ககும்?

 � எல்ோ	 ெமூகத்திலும்	 இநதை	 நி்ே்ம	 ஒலை	 மாதிரியாக	 எல்ோ	 ெமயத்திலும்	

இருநதிரு்ககிைதைா?	எப்லபாது	லவறுபடடிரு்ககின்ைது?	ஏன்?

 � இநதை	பாகுபாடடினால்,	வளரிளம்	பருவ	ஆணகள்,	பபணகள்	லமல்	ஏறபடும்	தைா்ககம்	

என்ன?

 � இநதை	 நி்ே்ம்ய	 மாறறி	 வளரிளம்	 பருவ	 ஆணகளும்	 பபணகளும்	 ெமமாக	

ந்டத்தைப்படுவ்தை	எவவாறு	உறுதிப்படுத்தைோம்?				

பெேல் -2 - பெேல்படுத்தும் வி்தம் :

 � பஙலகறபாளரக்ள	மூன்று	குழு்ககளாகப்	பிரி்கக	லவணடும்.

 � ஒவபவாரு	குழுவு்ககும்	பயிறசித்தைாளில்	பகாடு்ககப்படடுள்ள	மாதிரிச்	ெம்பவஙக்ள	

ஒரு	குழுவு்ககு	ஒன்று	வீதைம்	நகல்	எடுத்து்க	பகாடு்கக	லவணடும்.

 � குழுவில்	அநதை	ெம்பவத்்தை	வாசித்து	அதைன்	கீழ	பகாடு்ககப்படடுள்ள	லகள்விக்ள்க	

கேநது்ையா்ட	லவணடும்.

 � கேநது்ையாடிய	கருத்து்கக்ள	பபாது	அமரவில்	பகிை	லவணடும்.	

 � பயிறறுநர,	 கருத்துத்தைாளில்	 உள்ள	 கருத்து்கக்ள	 எடுத்து்க	 கூறி	 அமர்வ	 முடி்கக	

லவணடும்.
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பயிற்சித்்தகாள -1  ெமு்தகாேத்திற்கு பபண்களின் பங்களிப்பு :

ேகாதிரிச் ெம்பவம் -1   

	 லமரிலகாம்,	 மணிப்பூர	 மாநிேத்தில்	உள்ள	 கஙகாலதைய்	 கிைாமத்தில்	வறு்மயான	

பழஙகுடியின	 குடும்பத்தில்	 பிைநதைார.	 பள்ளி்ககுச்	 பெல்வதைறகி்்டயில்,	 அவளு்்டய	

தைம்பி,	 தைங்கக்ள	 கவனத்து்க	 பகாணடு,	 ஹா்ககி,	 கால்பநது	 என	 எல்ோவிதைமான	

வி்ளயாடடுக்ளயும்	 (குத்துச்ெண்்ட	 தைவிை)	 வி்ளயாடி	 வநதைார.	 அதைனு்டன்	

விவொயிகளான	தைன்	பபறலைாரு்ககு	உதைவியாக	வயலிலும்	லவ்ே	பெய்தைார.	மணிப்பூரின்	

குத்துச்	ெண்்ட	வீைர	டிஙலகாசிங	1992	ஆசிய	வி்ளயாடடுகளில்	தைஙகம்	பபறைது	அவரு்ககு	

ஊ்ககம்	 அளிப்பதைாக	 இருநதைது.	 லமரிலகாம்	 மணிப்பூரின்	 தை்ேநகைான	 இம்பாலிறகு	

பென்று	 மறை	 வி்ளயாடடுகளில்	 பயிறசி	 எடுத்து்கபகாண்டார.	 கிழிநதை,	 லமாெமான	

ஆ்்டகளு்டன்,	 அநதை	 வளரிளம்	 பபணணான	 லமரிலகாம்,	 இநதிய	 வி்ளயாடடுத்	

து்ையின்	பயிறசியாளைான	லக.லகாொனா	லமய்தி்ய	அணுகி	ஒரு	வாய்ப்பளி்ககுமாறு	

லகட்டாள்.	 மறைவரகள்	 படு்ககச்	 பென்ை	 பின்னும்,	 இைவில்	 அவள்	 பயிறசி	 பெய்தை	

குத்துகள்	பயிறசியாளரு்ககு	நி்னவில்	வநதைன.	லமரிலகாமின்	இே்ககு	மிகவும்	சிறியது.	

தைன்	குடும்பத்்தை	வறு்மயிலிருநது	மீடப்டடுத்து	அவளு்்டய	பபய்ை	 	நி்ேநாடடி	

வாழலவணடும்	என்பதுதைான்.

	 லமரிலகாம்	ஐநது	தை்ட்வ	உேக	குத்துச்ெண்்ட	பட்டத்்தை	பவன்றுள்ளார.	அவர	

ஒருவர	தைான்,		உேக	குத்துச்	ெண்்டொம்பியன்	பட்ட	லபாடடிகளில்	ஒவபவாரு	தை்ட்வயும்	

ஒரு	பதை்ககம்	என	ஆறு	தை்ட்வ	பதை்ககம்		பபறைவர.	2012ஆம்	ஆணடு	லகா்்டகாே	ஒலிம்பி்க	

லபாடடிகளில்	பஙலகறை	ஒலை	பபண	லபாடடியாளர	அவரதைான்.	அதில்	நம்	நாடடிறகாக	

ஒரு	பவணகேப்		பதை்ககத்்தையும்	பபறைார.	அவர	உேக	பபணகள்	குத்துச்ெண்்ட	பி்ள	

பவயிட	 (Fly	 Weight	 Category)	 பிரிவு	 வீைாஙக்னகள்	 தைை	 வரி்ெயில்	 4வது	 இ்டத்்தைப்	

பபறறுள்ளார.	 திருமணமாகி	 இைட்்டயரகளான	 ஆண	 குழந்தைகளு்ககுத்	 தைாயான	

30	 வயது	 லமரி	 லகாம்,	 எல்ோவறறிறகும்	 ஈடுபகாடுத்தைலதைாடு	 மடடுமன்றி,	 2007	 முதைல்	

வெதியறைவரகளு்ககு	இேவெமாக்க	குத்துச்ெண்்டயும்	கறறுத்தைருகிைார.

கீழ்்ககாணபன பற்றி உங்கள குழுவில் ்கலநதுகரேகா்யவணடும் :

 1.	 இநதை்க	 க்தையில்	 இநதைப்	 பபணணால்	 எதிரபகாள்ளப்பட்ட	 ெவால்கள்	 என்ன?	

ெமுதைாயம்	அவரு்்டய	பவறறி்ககு	முன்பாக		அவரு்ககு	மதிப்பளித்தைதைா?

2.	 ெவால்க்ள	 எதிரபகாணடு,	 ெமுதைாயத்தில்	 அவரு்்டய	 நி்ே்ய	

லமம்படுத்தி்கபகாள்ள,	எத்தை்கய	குணஙகள்	அவரு்ககு	உதைவின?
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ேகாதிரிச் ெம்பவம் -2 

	 மாோவின்	 கணவர	 இளம்	 வயதிலேலய	 இைநதுவிட்டார.	 அவளு்ககு	 இைணடு	

மகள்க்ளயும்,	ஒரு	மக்னயும்	வளர்ககலவணடிய	பபாறுப்பிருநதைது.	மாோ	பே	வீடுகளில்	

ெ்ம்ககும்	 லவ்ே்ய	 லமறபகாண்டாள்.	 ஆனால்	 அநதை	 வருமானம்	 லபாதுமானதைாக	

இல்்ே.

	 நல்ே	 வருமானம்	 ஈட்ட	 லவறு	 ஏதைாவது	 வழிகள்	 உண்டா	 என்று	 ஆைாயத்	

பதைா்டஙகினாள்.	அவளு்ககு	 ஓடடுநர	 பதைாழிலில்	ஆரவம்	 ஏறபட்டது.	 சிே	 மாதைஙகளில்	

உள்ளூரிலுள்ள	ஒரு	தைன்னாரவத்	பதைாணடு	நிறுவனத்தில்	இேவெமாக	ஓடடுநர	பயிறசியில்	

லெரநது,	கார	ஓடடுவதைறகு்க	கறறு்கபகாண்டாள்.	இைணடு	ம்டஙகாய்	உ்ழத்து,	ெ்மயல்	

லவ்ே	 பெய்துபகாணல்ட	 கார	 ஓடடுநர	 பயிறசியும்	 லமறபகாண்டாள்.	 ஓடடுநர	

பயிறசியு்டன்	 தைறகாப்பு	 க்ேப்	 பயிறசியும்,	 இநதியும்	 ஆஙகிேமும்	 லபசுவதைறகும்,	

லபச்சுத்திைன்,	பபண	உரி்ம	மறறும்	பாலியல்	சுகாதைாைம்	பறறியும்	கறறு்கபகாண்டாள்.

	 இன்று	 மாோவி்டம்	 நிைநதைை	 ஓடடுநர	 	 உரிமமும்,	 அருகிலுள்ள	 பள்ளியில்	 நல்ே	

ஊதியத்து்டன்	கூடிய	லவ்ேயும்	இரு்ககிைது.	அவள்,	அவளு்்டய	லவ்ே்யப்	பறறி	

பபருமிதைம்	பகாணடு,	அவளு்்டய	கா்ையும்	தைன்	குடும்பத்தின்	ஒரு	உறுப்பினைாகலவ	

கருதுகிைாள்.	 அவளு்்டய	 பமாத்தை	 ெமூகமும்	 அவ்ள	 உயரவாகப்	 பார்ககின்ைது.	

இப்லபாது	அவளால்,	அவள்	குழந்தைகளு்ககுப்	பாதுகாப்பான	எதிரகாேத்்தை	உருவா்கக	

முடியும்.

கீழ்க்ககாணபன பற்றி உங்கள குழுவில் ்கலநதுகரேகா்யவணடும் : 

1.	 இநதை்க	 க்தையில்	 வரும்	 பபண	 எதிரபகாண்ட	 ெவால்கள்	 என்ன?	 இநதை	 ெமூகம்	

அவளு்்டய	பவறறி்ககு	முன்	அவளு்ககு	மதிப்பளித்தைதைா?

2.	 ெவால்க்ளத்	 தைாணடி,	 அவளு்்டய	 நி்ே்ய	 ெமுதைாயத்தில்	 உயரத்தி்கபகாள்ள,	

இநதை	பபணணிறகு	எநதை	குணஙகள்	உதைவின?

ேகாதிரிச் ெம்பவம் -3 :  

	 ைால�ஸ்வரி	 குடும்பத்தின்	 பபாருளாதைாை	 சூழநி்ே	 காைணமாக	 ஐநதைாவது	

வகுப்பு்டன்	படிப்்ப	நிறுத்தி	விட்டார.	இைணடு	ஆணடுகள்	தீப்பபடடி	கடடு	ஒடடும்	

லவ்ே	 பெய்தைலபாது	 குழந்தைத்	 பதைாழிோளரகளு்ககான	 சிைப்புப்	 பள்ளி	 பறறி	

லகள்விப்பட்டார.	அஙகு	படிப்பவரகளு்ககு	பகலில்	ொப்பாடு,	அது	தைவிை	குடும்பஙகளு்ககு	

மாதை	ஊ்ககத்	பதைா்க	கி்்டப்பதைாக	அறிநது,	படிப்பு்டன்	கூ்்ட	தையாரித்தைல்,	எம்பிைாய்்டரி,	

பு்க	்பணடிங,	ப்டய்ேரிங	லபான்ைவற்ை		கறறு்க	பகாண்டார.	

	 பிைகு	 பள்ளியில்	 6ஆம்	 வகுப்பில்	 லெரநது	 படித்து	 பத்தைாம்	 வகுப்பில்	 393	 மதிப்	

பபணகள்	 பபறைார.	 ‘பிளஸ்	 ஒன்’	 வகுப்பில்	 பதைாழிறபயிறசிப்	 பா்டப்பிரி்வ	 எடுத்து	
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படி்ககும்பபாழுலதை,	விடுமு்ையில்		லவ்ே	பாரத்தைார.		சிே	லநைம்	பள்ளி்ககு	லபாகாமல்	

கூ்ட	லவ்ே	பார்கக	லவணடியதிருநதைது.	 ‘பிளஸ்	டூ’	லதைரவில்	1,014	மதிப்பபணகளு்டன்	

லதைரச்சி	பபறைார.

	 அப்பா	 ம்ைநது	வி்ட,	அம்மா	 கடு்மயாக	 உ்ழத்து,	 ைால�ஸ்வரி்ய	ஆசிரியர	

பயிறசி	டிப்ளலமாவில்	படி்கக	்வத்தைார	.	

	 டீச்ெர	 டிபையினங	 முடித்தைதும்	 ைால�ஸ்வரி	 	 குழந்தைத்	 பதைாழிோளர	 சிைப்புப்	

பள்ளியில்	லவ்ே	பாரத்தைார.	பிைகு	உள்ளூரப்	பள்ளி	ஒன்றில்	ஆறு	மாதைஙகள்	ஆசிரியைாக	

லவ்ே	பாரத்தைார.	இவரு்ககு		ஊைாடசி	ஒன்றியத்	பதைா்ட்ககப்	பள்ளியில்	ஆசிரியர	லவ்ே	

கி்்டத்தைது.	தைறபபாழுது		அநதைப்	பள்ளியின்	தை்ே்ம	ஆசிரியைாகி	விட்டார.	

	 2006	இல்	குழந்தைத்	பதைாழிோளர	எதிரப்பு	நா்ளபயாடடி,	அன்்ைய	பதைாழிோளர	

நேத்து்ை	அ்மச்ெரி்டமிருநதும்	விருது	பபறறிரு்ககிைார.

	 “எனது	 பள்ளியில்	 எநதை்க	 குழந்தையும்	 படிப்்ப	 இ்்டயில்	 விடடுவி்டாமல்	

பாரத்து்க	 பகாள்லவன்”	 என்று	கூறும்	 ைால�ஸ்வரி,	 குழந்தைத்	 பதைாழிோளைாக	 இருநது	

ஆசிரியைாகி	இருப்பது	மறைவரகளு்ககு	முன்மாதிரி	என்பதில்	பபரு்ம	பகாள்கிைார.

	 பத்திரி்கச்	பெய்தி	-	06	-10	மாரச்	2014

கீழ்க்ககாணபன பற்றி உங்கள குழுவில் ்கலநதுகரேகா்யவணடும் : 

1.	 இநதை்க	 க்தையில்	 வரும்	 பபண	 எதிரபகாண்ட	 ெவால்கள்	 என்ன?	 இநதைச்	 ெமூகம்	

அவளு்்டய	பவறறி்ககு	முன்	அவளு்ககு	மதிப்பளித்தைதைா?	

2.	 ெவால்க்ளத்	 தைாணடி,	 அவளு்்டய	 நி்ே்ய	 ெமுதைாயத்தில்	 உயரத்தி்கபகாள்ள,	

இநதை	பபணணிறகு	எநதை	குணஙகள்	உதைவின?
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்கருத்துத் ்தகாள

	 ெமுதைாயம்,	மகன்கள்	(ஆணகள்)	மறறும்	மகள்கள்	(பபணகள்)	பெய்யும்	லவ்ே்யப்	

பபாறுத்து	 அவரக்ள	 மதிப்பிடுகிைது.	 ஆணகலளாடு	 ஒப்பிடும்லபாது	 பபணக்ள	

மறறும்	வளரிளம்	பருவப்	பபணக்ளப்	பறறிய	மதிப்பீடு	கு்ைவாக	இருநதைாலும்,	இநதை	

நி்ே்ய	மாறை	முயறசிகள்	லமறபகாள்ள	லவணடும்.	

	 இநதை	முயறசி்ய	வளரிளம்	பருவப்	பபணகளி்டமிருநதும்	பிை	பபணகளி்டமிருநதும்	

ஆைம்பி்ககோம்.	 அவரகள்	 ்தைரியத்து்டனும்,	 மன	 உறுதியு்டனும்,	 பாதுகாப்பாகவும்	

இருப்பதைறகு	 வெதியாக	 இரு்ககும்	 வட்டத்்தை	 விடடு	 பவளிலயறி,	 ெவால்க்ள	

எதிரபகாணடு	தைஙக்ளச்	சுறறியுள்ள	ெமுதைாயத்்தை	லமம்ப்டச்	பெய்யோம்.

	 ஆணகளும்,	வளரிளம்	பருவ	ஆணகளும்	எநதை	நிபநதை்னயும்	இன்றி	பபணக்ள		

ஆதைரித்து	 சூழ்ே	 மாறைோம்.	 பபணகளின்	 அநதைஸ்்தை	 உயரத்துவது	 	 என்பது	

பபாருளாதைாை	 ரீதியாக	 இரு்ககோம்.	 எணணஙகளாலும்,	 பெயல்பாடுகளாலும்	 ெமுதைாய	

சீரதிருத்தைஙகளு்ககாக	லவ்ே	பெய்வதைாகவும்	இரு்ககோம்.	

	 ஆதைைவு	 தைரும்	 குழு்கக்ளயும்	அ்ம்ககோம்.	 வைதைடெ்ண	 என்னும்	 லமாெமான	

பழ்ககத்திறகு	 எதிைாக	 லபாைாடுவது,	 பபணகள்	 தைஙகள்	 பபறலைாரி்டமிருநது	 பபைாமல்	

லபான		பொத்்தை,		இரு்ககும்	ெட்டம்	மறறும்	ெமூக	ஆதைைவு்டன்	மீடடுத்	தைருவது	லபான்ை	

வ்ககளில்	பபணகளின்		மதிப்்ப	உயரத்தை	பாடுப்டோம்	.

இத்தை்கய	 பெயல்பாடுகள்,	 முதைலில்	 ஒருவைால்	 துவஙகப்படடு	 பின்னர	 குடும்ப	

உறுப்பினரகள்	 மறறும்	 ெமுதைாயத்தினர	 மத்தியில்	 மிகுநதை	 ஆதைை்வ	 ஏறபடுத்தி்க	

பகாடு்ககும்.	 இது	 ஒரு	 பபணணின்	ஆலைா்ககியம்,	 ெத்துணவு,	 கல்வி,	 பபணகள்	 பறறிய	

அபிப்பிைாயம்	–	இவறறின்		மீது	ஒரு	லநரம்ை	தைா்ககத்்தை	ஏறபடுத்தை	உதைவும்.
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பபண்களின் எணணிகக்க குக்நது வரு்தல் ேற்றும் அ்தனகால் 
குழநக்தத் திருேணங்களின் மீது ஏற்படும் ்தகாக்கம்

யநரம் : 60	நிமி்டஙகள்	

லதை்வயான	பபாருடகள்	:	ொரட	தைாள்கள்,	மார்ககர	லபனா்ககள்,	மாதிரிச்	ெம்பவஙகளின்	

பிைதிகள்,		பஙலகறபாளரகளால்	ஏறகப்படும்	உறுதிபமாழியின்	நகல்.

்கற்்லின் யநகாக்கம் :

இநதை	அமரவின்	இறுதியில்	,

 � கருவிலேலய	 பாகுபாடடு்டன்	 குழந்தையின்	 பாலினத்்தை	 பதைரிவு	 பெய்யும்	

பழ்ககஙகளினால்	ஏறபடும்	பாதிப்்ப	பஙலகறபாளரகள்		கண்டறிநது	பகாள்வாரகள்.	

 � பஙலகறபாளரகள்	 கருவிலேலய	 பாலினத்்தைத்	 லதைரநபதைடுப்பதைறகான	 தைடுப்புச்	

ெட்டம்	1994ஐ	பறறித்	பதைரிநதுபகாள்வாரகள்.

பெேல்படுத்தும் வி்தம் :

 � பஙலகறபாளரகள்	 இைணடு	 	 குழு்ககளாகப்	 பிரிநது	 பயிற்சித்்தகாள -1இல்	

பகாடு்ககப்படடுள்ள	மாதிரிச்	 ெம்பவஙக்ள,	 ஒவபவாரு	குழுவு்ககும்	ஒன்று	வீதைம்	

பகாடுத்து	கேநது்ையா்டல்	பெய்ய	லவணடும்.

 � இைணடு		குழு்ககளும்	முடித்தை	பின்னர	பபாது	அமரவில்	பகிைச்	பொல்ேலவணடும்.

 � பபாது	அமரவில்	பகிரநதை	பின்பு	பயிறறுநரு்ககான	குறிப்புகளில்	பகாடு்ககப்படடுள்ள	

லகள்விகளு்ககுப்	 பஙலகறபாளரகளு்டன்	 கேநது்ையாடி	 பிைகு	 பயிறறுநர	

கருத்துத்தைாளில்	உள்ள	கருத்து்கக்ளயும்,		விள்ககி்க	கூைலவணடும்.		

 � பின்னர	பயிறறுநர	அ்னத்துப்	பஙலகறபாளரக்ளயும்	ஒன்றி்ணத்து	உறுதிபமாழி	

எடு்கக	லவணடும்.
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பயிற்றுநருக்ககான குறிப்பு்கள -1 :

 � இம்மாதிரியான	 க்தை	 உஙகள்	 அண்்டப்	 பகுதிகளில்	 அல்ேது	 உஙகள்	 பொநதை்க	

குடும்பத்தில்	இரு்ககிைதைா?

 � கருவிலேலய	 பாகுபாடடு்டன்	 குழந்தையின்	 பாலினத்்தைத்	 லதைரநபதைடுப்பலதைாடு	

பதைா்டரபு்்டய	ஏதைாவது	ெட்டம்	பறறி	உஙகளு்ககுத்	பதைரியுமா?

 � இத்தை்கய	சூழ்ே	எதிரபகாள்ளும்	பபணகளு்ககு	உதைவும்	ஏதைாவது	நிறுவனம்	பறறி	

உஙகளு்ககுத்	 பதைரியுமா?	அவரகள்	 எநதை	 வ்கயான	 உதைவி்ய	அளிப்பதைாக	 நீஙகள்	

நி்ன்ககிறீரகள்?

 � பபண	 குழந்தைகள்	 பாதுகாப்புச்	 ெட்டத்்தைப்	 பறறி	 அ்னவரு்ககும்	 பதைரிநதிரு்கக	

லவணடும்	என்று	நீஙகள்	நி்ன்ககின்றீரகளா?

 � காேப்லபா்ககில்	பபணகளின்	எணணி்க்க	பதைா்டரநது	கு்ைநதைால்	என்ன	ந்ட்ககும்?	

அது	ெமுதைாயத்தில்	எவவிதைத்	தைா்ககத்்தை	ஏறபடுத்தும்?

 � சிே	 குறிப்பிட்ட	 இ்டஙகளில்,	 மணப்	 பபணகளின்	 எணணி்க்க	 கு்ைவாக	

இருப்பதைால்	நிகழும்	குழந்தைத்	திருமணஙக்ள	தைடு்கக	என்ன	பெய்யோம்?

 � இைணடு	 க்தைக்ளப்	 பறறி	 குழு்ககள்	 கேநது்ையா்டல்	 பெய்தை	 குறிப்புக்ள்க	

பகாணடு,	கருவிலேலய	பாகுபாடடு்டன்	குழந்தையின்	பாலினத்்தை	பதைரிவு	பெய்யும்	

மு்ைலகடுகளு்ககும்	 அதிகரி்ககும்	 குழந்தைத்	 திருமணத்திறகும்	 இ்்டலய	 உள்ள	

பதைா்டர்பப்	பறறி	பதைாகுத்து	வழஙகலவணடும்.	

 � இைண்டாவது	 க்தையில்	 எவவாறு	 	 நிகழ	 இருநதை	 குழந்தைத்	 திருமணம்	

தைடுத்து	 நிறுத்தைப்பட்டது	 என்ப்தையும்,	 அதைறகு	 யார	 யார	 இ்ணநது	 எவவாறு	

பணியாறறினாரகள்	என்ப்தையும்	விள்ககி்க	கூைலவணடும்.	

 � பயிறசியில்	 எல்ோ	 கட்டகஙகளிலும்	 பதைா்டரநது	 ஆரவத்து்டன்	 ஈடுபட்டதைறகு	

பஙலகறபாளரகளி்டம்	 நன்றி	கூறி	 	இ்ணப்பு	 –	 6	 இல்	 “பஙலகறபாளரகள்	 ஏறகும்	

உறுதிபமாழி”யின்			பிைதிக்ள	விநிலயாகி்ககலவணடும்.	

 � இறுதியில்,	 “பாலியல்	 துன்புறுத்தைல்,	 குழந்தைத்	 திருமணம்,	 கருவிலேலய	

பாகுபாடடு்டன்	குழந்தையின்	 பாலினத்	 பதைரிவு,	 வைதைடெ்ண	மறறும்	 	 	 வளரிளம்	

பருவப்	பபணகளு்ககும்	பிை	பபணகளு்ககும்	எதிைான	வன்மு்ை		மறறும்	அவரக்ள	

லமாெமாக	 ந்டத்துதைல்”	முதைலியவற்ை	 நீ்ககுவதைறகான	 உறுதிபமாழியி்ன	 நீஙகள்	

வாசி்கக	உஙக்ளத்	பதைா்டரநது	அவரக்ள	வாசி்ககச்	பொல்ேலவணடும்.
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பயிற்சித்்தகாள - 1 :

 ேகாதிரிச் ெம்பவம் - 1  சுஜகா்தகாவின் ்கக்த  :

	 19	வயது	சு�ாதைா	திருமணமாகி,	அன்பான	கணவரு்டன்	மாமனார,	மாமியாரு்டன்	
வாழகிைாள்.	 அவளு்்டய	 கணவன்	 அருகிலுள்ள	 க்்டயில்	 லவ்ே	 பெய்கிைான்.	
சு�ாதைா	 வீடடு	 லவ்ேகள்	அ்னத்்தையும்	 பெய்து	வயதைான	 மாமனார,	 மாமியா்ையும்	
பாரத்து்கபகாள்கிைாள்.	 கணவன்	 அவன்	 பபறலைாரு்டன்	 லெரநது	 சு�ாதைா்வ	 சீ்ககிைம்	
குழந்தை	பபறறு்கபகாள்ள	லவணடும்	என்று	வறபுறுத்தி	வநதைான்.	

	 சிறிது	 காேத்தில்	 சு�ாதைா	 கரப்பம்	 அ்்டநதைாள்.	 இப்லபாது	 அவள்	 மூன்று	 மாதை	
கரப்பமாக	இரு்ககிைாள்.	அவளு்்டய	மாமனார,	மாமியார	அல்டைா	ெவுணட	பரிலொதை்ன	
பெய்து	 கருவிலிரு்ககும்	 குழந்தை	 ஆணா,	 பபணணா	 என்ப்தை	 பதைரிநதுபகாள்வதில்	
தீவிைமாக	இரு்ககின்ைனர.	குழந்தை	பபணணாக	இருநதைால்	என்னவாகும்?	சு�ாதைாவிறகு	
மிகவும்	கவ்ேயாக	இரு்ககிைது.	அவளு்்டய	கவ்ே்ய	யாரி்டம்	பகிரநதுபகாள்வாள்?	
கணவன்டமா?	தைன்னு்்டய	பபறலைாரி்டமா?	

உஙகள்	 குழுவில்	 இநதை	 லகள்விகளு்ககான	 வி்்டக்ள	 கேநது்ையா்டல்	 பெய்யும்படி	
கூைலவணடும்.

1.	 மாமனார	 மாமியார	 ஏன்	 சு�ாதைா	 பரிலொதை்ன	 பெய்துபகாள்ள	 லவணடுபமன்று	
நி்ன்ககின்ைனர?

2.	 சு�ாதைா	 என்ன	 பெய்யலவணடும்	 என்று	 நீஙகள்	 நி்ன்ககிறீரகள்?	 பரிலொதை்ன	
லமறபகாள்வதைறகு	அவள்	ஒப்பு்கபகாள்ள	லவணடுமா?

3.	 கருவிலிரு்ககும்	 சிசு	 பபணணாக	 இருநதைால்,	 அதைனால்	 சு�ாதைாவிறகு	
ஆலைா்ககியத்திலும்,	ெமூகத்திலும்	ஏறப்ட்ககூடிய	வி்ளவுகள்	என்னவாக	இரு்ககும்	
என்று	நி்ன்ககிறீரகள்	?

4.	 இநதை	 நி்ேயில்	 சு�ாதைாவின்	 கணவன்	 என்ன	மாதிரியான	 நி்ேப்பாட்்ட	 எடு்கக	
லவணடும்?

ேகாதிரிச் ெம்பவம் 2 - நநதினியின் ்கக்த  : 

	 நநதின்ககு	 	 பத்து	 வயதிரு்ககும்	 லபாது	 அவள்	 அம்மா	 இைநதுவிட்டார.	
நநதின்யயும்	அவள்	அ்ககா்வயும்	அப்படிலய	விடடுவிடடு	அவள்	அப்பா	மறுமணம்	
பெய்துபகாண்டார.	

	 நநதினயின்	 	 பபரியம்மா,	 நநதின்யயும்	 அவளது	 ெலகாதைரி்யயும்	 	 தைன்	
கிைாமத்திறகு்க	கூடடி்க	பகாணடு	 	வநதுவிட்டாள்.	 	 நநதினயின்	ெலகாதைரி்ககு	பதிலனழு	
வயதைாக	இரு்ககும்லபாலதை	அவள்	 பபரியம்மா	அவளு்ககுத்	 திருமணம்	 பெய்துவிட்டார.		
அலதைலபால்	நநதின்ககு	பதினாலு		வயதிலேலய	திருமணம்	பெய்ய	நி்னத்தைார.		

 நநதினி :	என்லனா்ட	புத்தைகஙக்ளப்	புைடடி்ககிடடு		இருநதைப்ப	ஒரு	துண்டறி்க்க	
்கயில்	கி்்டத்தைது.	பள்ளியில்	ந்டநதை	விழிப்புணரவு	நிகழச்சியில்		குழந்தைத்	திருமணம்	
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பதைா்டரபான	 	 பிைச்சி்னகளு்ககு	 அதில்	 பகாடு்ககப்படடுள்ள	 எணணு்ககு	 லபான்	
பெய்யோம்	 என்று	 பொன்னது	 நி்னவு்ககு	வநதைது.	 என்னு்்டய	 பபரியம்மா	 லபா்ன	
்வத்து	விடடு	லபாயிருநதை	ெமயத்தில்	அநதை	எணணு்ககு	லபான்	பெய்லதைன்	.

 குழநக்தத் திருேணத் ்தடுப்பு அதி்ககாரி திருவணணகாேகல :- அநதைப்	 லபான்கால்		
ெமூகநேத்	 து்ை்ககு	 இ்ண்ககப்பட்டது,	 	 நநதினயின்	 லபச்சில்	 பதைறைம்	 இருநதைாலும்	
உறுதியும்	இருநதைது,	திருமணத்தில்	அவளு்ககு	உ்டன்பாடில்்ே	என்ப்தை	உணை	முடிநதைது.

	 உ்டனடியாக	 தைாசில்தைார,	 	 மாவட்ட	 வருவாய்த்து்ை	 அதிகாரி,	 லபாலீஸ்	
அ்னவரு்ககும்	 	 தைகவல்	 பொல்லி	 நாஙகள்	 அநதை	 கிைாமத்திறகுள்	 நு்ழநதைலபாது	
இைவு	 ஒன்பதுமணி.	 நநதின	 அ்்டயாளம்	 பொல்லியிருநதை	 லகாயி்ே்க	 கணடுபிடி்கக	
முடியவில்்ே,	யா்ை்க	லகட்டாலும்	லகாயில்	எஙகிரு்ககிைது	என்று	பொல்ே	மறுத்தைாரகள்.	
கிைாம	ம்ககள்	ஒத்து்ழ்ககாவிட்டால்	அைசு	கிைாமத்திறகு	பெய்யும்	உதைவிகள்	அ்னத்தும்	
நிறுத்தைப்படும்	என்று	மிைடடிலனாம்.	

	 ஒரு	 	 வயதைானவர	 மூேம்	 லகாவில்	 இருநதை	 இ்டத்்தை	 பதைரிநது	 பகாணல்டாம்.	
லகாயிலு்ககு	அருகில்	வநதைவு்டன்	மணமக்னயும்	அவன்	தைா்யயும்	பிடித்துவிடல்டாம்.		
அநதைம்மா	திடீபைன்று	மாை்்டப்பு	வநதைது	லபால்	நடித்தைார.	

	 இப்படி	 லபாலீஸ்	 லதைடுவ்தை	 நநதினயின்	 பபரியம்மாவி்டம்	 யாலைா	 லபாய்	
பொல்லிவிட்டாரகள்.	 திருமண	 வீடடு்ககாைரகள்	 ்ேட்்டபயல்ோம்	 அ்ணத்து	
விட்டாரகள்,	ஒரு	திருமணம்	ந்டப்பதைறகான	அறிகுறிகள்	அஙகு	இல்ோதிருநதைது.	

 நநதினி:	 	 “என்்ன	 ந்கக்ள்க	 கழறறித்	 தைைச்	 பொன்னாரகள்,	 	 என்னு்்டய	
பபரியம்மா,	திருமணத்்தைப்	பறறி	அதிகாரிகளி்டம்	பொல்ே்ககூ்டாது	என்ைார.	 	ஆனால்	
நான்	 மறுத்துவிடல்டன்.	 லமலும்	 மிைட்டல்கள்	 அதிகமாவதைறகுள்,	 	 இைவு	 பத்தை்ை	
மணி்ககு	அதிகாரிகள்	 நநதின்ய	மீடடு	விட்டனர.	 பிைகு	 	 நநதின	திருவணணாம்ே	
குழந்தைகள்	 நே்க	 குழுவி்டம்	 ஒப்ப்்ட்ககப்பட்டார.	 	 குழந்தைத்	 திருமண	 தைடுப்புச்	
ெட்டத்தின்	கீழ	நநதினயின்	பபரியம்மா,	மணமகனன்	குடும்பம்	இவரகள்	லமல்	வழ்ககுப்	
பதிவுபெய்யப்பட்டது.	

	 2018ஆம்	 ஆணடு,	 லதைசிய	 பபண	 குழந்தைகள்	 தினத்தைன்று	 பபண	 குழந்தை	
தைன்னுரி்ம		லமம்பாடடிறகாக	நநதின	மாநிே	அைசி்டம்	இருநது	விருதி்னப்	பபறைார	.	

	 இநதை	 லகள்விக்ள்க	 குழுவில்	 கேநது்ையா்டல்	 பெய்து	 பதில்க்ளப்	
பபைலவணடும்:

1.	 ஏன்	15	வயதிலேலய	திருமணம்	பெய்ய	நி்ன்ககின்ைனர	?

2.	 நநதினயின்	துணிச்ெலு்ககு	எ்வபயல்ோம்	உதைவின?

3.	 ஏன்	 	ஆணகளு்ககும்	 பபணகளு்ககும்	இவவளவு	வயது	வித்தியாெத்தில்	 திருமணம்	
ந்டத்தைப்படுகிைது	?

4.	 குழந்தைத்	 திருமணத்்தைத்	 தைடு்கக	 ெம்பநதைப்பட்ட	 பஙகாளரகளால்	 என்ன	

ந்டவடி்க்ககள்	எடு்ககப்பட்டன?
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்கருத்துத் ்தகாள

	 இநதியாவில்	 பாலினம்	 பறறி	 பதைரிநதுபகாள்ளும்	 பரிலொதை்னகள்	 பைவோக	

ந்டப்பதைறகு,	 எல்ோவறறிலும்	 மகன்களு்கலக	 முன்னுரி்ம	 அளி்ககும்	 நி்ே்மலய	

லவர்க	 காைணம்	 ஆகும்.	 இதைறகு	 மதைம்,	 பாைம்பரிய	 பழ்கக	 வழ்ககஙகள்,	 கோச்ொைம்	

முதைலிய்வ	 பபருமளவு்ககு	 ஒப்புதைல்	 அளி்ககின்ைன.	 பபண	 குழந்தைகள்	 சுகாதைாைம்,	

ெத்துணவு,	கல்வி	பபறுவதில்	உள்ள	பாகுபாடு	இநதியாவில்	காேம்	காேமாக	இரு்ககிைது.	

தைறலபாது	 முன்லனறைம்்டநதை	 பதைாழில்நுடபத்தினால்	 பாலினத்	 பதைரிவு்ககு	 நவீன	

வழிகள்	இரு்ககின்ைன.	பிை்ககப்லபாவதைறகு	முன்லப	பபண	குழந்தை	அழி்ககப்படுவதைால்,	

ஆண	 –	 பபண	 குழந்தைகள்	 விகிதைாச்ொைம்	 மிகுநதை	 வீழச்சி	 அ்்டநதுள்ளது.	 இநதைப்		

பரிலொதை்ன	வெதிகள்	உள்ள	மருத்துவம்னகளும்,	மருத்துவரகளும்	20	ஆணடுகளு்ககு	

முன்பு	கீழ்ககாணும்	தை்ேப்பில்	விளம்பைப்படுத்தி	இரு்ககிைாரகள்.	“500/-	ரூபாய்	மடடும்	

இப்லபாது	பெேவு	பெய்யுஙகள்,	பின்னர	500,000/-	ரூபாய்	(வைதைடெ்ணயில்)	லெமியுஙகள்.

	 இநதியாவின்	 ம்ககள்	 பதைா்க	 கண்கபகடுப்புப்படி	 (2011),	 குழந்தைகள்	 பாலின	

விகிதைாச்ொைம்	 914	 பபணகளு்ககு	 1000	 ஆணகள்	 என	 இருநதைது.	 க்டநதை	 2001ல்,	 927	

ஆக	 இருநதைதிலிருநது	 	 914	 	 ஆக	 கு்ைநதிரு்ககிைது.	 இது	 கவ்ே்ககுரிய	 நி்ே்ய	

ஏறபடுத்தியுள்ளது.	இவறறில்	சிே,	ஊ்டகத்தைாலும்	பவளிச்ெம்	லபாடடு	காட்டப்படடுள்ளது.	

உதைாைணத்திறகு	 கு�ைாத்,	 ைா�ஸ்தைான்	 மாநிேஙகளின்	 எல்்ேயில்	 உள்ள	 தைாஙகு	

மாவட்டத்தில்	 ஒலை	 குடும்பத்தில்	 உள்ள	 8	 ெலகாதைைரகளும்,	 மணமகள்	 கி்்டப்பதைறகு	

சிைமமாக	இருநதைதைால்,	ஒலை	பபண்ண	மணநதுபகாண்டனர		(இநதியா	டுல்ட,	பெப்்டம்பர	

2001).		ப�ய்ொல்மர	மாவட்டத்தில்	உள்ள	லதைவைா	கிைாமத்தில்	110	வரு்டஙகளு்ககுப்	பிைகு	

1997	இல்தைான்	மணமகள்	வரும்	பல்ே்ககு	(பாைாத்)	ஊரவேம்	வைலவறகப்பட்டது	(பயனீர,	

அ்கல்டாபர	28,	2001).

	 கரப்ப	 காேத்தில்,	 கரப்பத்தில்	 உள்ள	 சிசுவின்	 பாலினத்்தைப்	 பறறி	 கண்டறியும்	

பதைாழில்நுடப	(பாலினத்்தைத்	பதைரிவு	பெய்வ்தைத்	தை்்ட	பெய்யும்)	ெட்டம்	1994,	பாலினத்	

பதைரி்வ,	 கரப்பம்	 தைரிப்பதைறகு	 முன்னும்	 பின்னும்	 மு்ைப்படுத்துகின்ைது.	 அல்டைா	

ெவுணட	 என்னும்	 பதைாழில்நுடபத்்தை	 தைவைாகப்	 பயன்படுத்தி	 சிசுவின்	 பாலினத்்தை்க	

கணடுபிடிப்ப்தை	தைடுப்பலதை	இநதை	ெட்டத்தின்	லநா்ககமாகும்.

்கர்ப்ப ்ககாலத்தில் உளள ்கர்ப்பத்க்த பற்றி ்கண்றியும் ப்தகாழில்நுட்பத்க்தப் 

பற்றிே ெட்்ம் என்ன பெகால்லுகி்து? (PC & PNDT ACT)

 � பாலினத்	 பதைரிவு	 மறறும்	 பாலினத்்தைப்	 பறறி	 பதைரிநதுபகாள்ளும்	 வழிகள்	 தை்்ட	

பெய்யப்படடுள்ளன.
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 � கரப்ப	 காேத்தில்	 எடு்ககப்படும்	 பரிலொதை்னகளில்	 அ்தை	 பெய்பவர,	

கரப்பிணியி்டலமா	அவைது	உைவினரி்டலமா,	கருவில்	வளரும்	சிசுவின்	பாலினத்்தைப்	

பறறி	வாரத்்தைகளாலோ,	பெய்்ககள்	மூேமாகலவா	அல்ேது	லவறு	எநதை	விதைமாகலவா	

பதைரிவி்கக்ககூ்டாது.

 � அல்டைாெவுணட	 பரிலொதை்னகள்	 பெய்யும்	 எல்ோ	 கிளின்ககுகளும்	 பதிவு	

பெய்யப்படடிரு்ககலவணடும்.	 இநதைச்	 ெட்டத்தின்படி	 தைகுதிபபறை	 மருத்துவரகள்	

மடடுலம	அல்டைாெவுணட	பரிலொதை்ன	லமறபகாள்ள	லவணடும்.

 � எல்ோ	 கிளின்ககுகளிலும்	 ‘கருவின்	 பாலினத்்தைப்	 பறறி	 பதைரிவிப்பது	 ெட்டப்படி	

தை்்ட	 பெய்யப்படடுள்ளது’	 என்ை	 அறிவிப்பு	 ஆஙகிேத்திலும்,	 அநதைநதை	 மாநிே	

பமாழியிலும்	எழுதி	்வ்ககப்ப்டலவணடும்.

 � மருத்துவரகலளா,	 கிளின்ககுகலளா	 பாலினத்்தைப்	 பறறி	 பரிலொதை்னயில்	

கண்டறிநது	 பதைரிவிப்பதைாக	 எநதை	 வ்கயிலும்	 விளம்பைப்படுத்தியிருநதைால்	 அது	

தைண்ட்ன்ககுரியதைாகும்.



95

mk®î  

14

ெரிேகான ப்தரிவு்கள  பெய்து அக்த ்கக்பிடித்்தல்

யநரம் :		நிமி்டஙகள்	

ய்தகவேகான பபகாருட்்கள : ொரட	 தைாள்கள்,	 மார்ககர	 லபனா்ககள்,	 பபணகளின்	

உயரகல்வி	மறறும்	வாழ்வ		லமம்படுத்துவதைறகான	அைசின்	ெட்டஙகள்,	திட்டஙகள்	

்கற்்லின் யநகாக்கங்கள :

 � இநதை	 அமரவின்	இறுதியில்	 வளரிளம்	 பபணகள்	 தைாஙகலளா,	 தைஙகலளாடு	 உள்ள	

ஒத்தை	 வயதினலைா	 எதிரபகாள்ள்ககூடிய	 குழந்தைத்	 திருமணம்	 மறறும்	 வன்மு்ை	

பதைா்டரபான	பிைச்சி்னக்ள	ஆைாய்நது	புரிநது	பகாள்வாரகள்.

 � குழந்தைத்	திருமணம்	மறறும்	வன்மு்ைப்	பிைச்சி்னக்ள்க	் கயாளத்	லதை்வயான	

ஆதைைவு	அ்மப்புகள்	பறறித்	பதைரிநதுபகாணடு	முடிபவடுப்பதைறகு	பஙலகறபாளரகள்	

பதைரிநது்க	பகாள்வாரகள்..

 � குழந்தைத்	திருமணத்்தை	ஒழிப்பதைறகு	உதைவ்ககூடிய	பஙகாளரக்ள		கணடுபிடி்ககவும்		

அவரகலளாடு	பணிபுரிவதில்	உள்ள		ெவால்க்ள்க	கணடுணைவும்	பஙலகறபாளரகள்	

பதைரிநது்க		பகாள்வாரகள்	.

பெேல்படுத்தும் வி்தம் :

 � அமரவின்	தை்ேப்பு	மறறும்	லநா்ககஙக்ளத்	பதைரிவி்கக	லவணடும்.

 � பின்	பயிற்றுநர் குறிப்பு-1	இல்	 தைைப்படடுள்ள	அட்டவ்ண்ய	வ்ைய	 லவணடும்.	

பாதி்ககப்ப்ட்ககூடிய	 நி்ேயிலுள்ள	 வளரிளம்	 பபணகள்	 எதிரபகாள்ள்ககூடிய	

ெவால்க்ள	 பறறி	 பஙலகறபாளரகலளாடு	 விவாதித்து	 அ்தை	 பநடு	 வரி்ெயில்		

எழுதைலவணடும்.	அதைறகாக	உள்ள	வழிக்ள		படு்க்க	வரி்ெயில்		எழுதை	லவணடும்.	

லதை்வப்பட்டால்	 பத்திக்ள	 லமலும்	 லெரத்து்க	 பகாள்ளலவணடும்.	 விவாதைத்தில்	

வை்ககூடிய	 சிே	 மாதிரி	 பதில்களும்,	 	 தைகவல்களும்	 பயிற்றுநர் குறிப்பு -1இல்	

தைைப்படடுள்ளன.
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பயிற்றுநர் குறிப்பு - 1

வளரிளம் 
பபண்களுக்ககான 
்கடின சூழ்நிகல

இந்தச் ெவகாகல 
யேற்ப்ககாளள 

எனககுத் 
ய்தகவேகான தி்ன்

ஆ்தரவு ்தரககூடிே 
திட்்ம்/வழிமுக்்கள 

(Mechanism)

உ்தவககூடிே ேக்கள/
அகேப்பு

கல்வி	இ்்ட	நிறைல் • நன்ைாகத்	பதைா்டரபு	

பகாள்ள	முடிதைல்,	

• உறுதியாக	

இருத்தைல்,	

• பிைச்சி்னக்ள	

தீரத்தைல்,	

• நல்ே	தீரமானம்	

எடுத்தைல்,	

• பயமின்்ம,	

• பேம்,	்தைரியம்

• கல்வி்ககான	

உரி்மயின்	கீழ	

• அருகா்ம	பள்ளியில்	

இேவெ்க	கட்டாய்க	

கல்வி-	

• குழந்தை்ககு	உதைவி	

பதைா்டரபு	எண	1098

• அஙகன்வாடி	

்மயஙகள்		

• கஸ்தூரபா	காநதி	

பாலிகா	வித்யாேயா	

திட்டம்		(KGBV).

• பபணகள்	உதைவி	

எண1091,	

• குழந்தை	உதைவி	எண	

1098,	

• பபறலைார,	

குடும்பம்,	பள்ளி	

(ஆசிரியர,	பள்ளி	

லமோண்ம்க	

குழு,	கிைாம்க	

கல்வி்க	குழு),	

• பெலிலியர,	ஆஷா	

பணியாளரகள்,	

• பால்வாடி	மறறும்	

அஙகன்வாடிப்	

பணியாளர,	

• அஙகுள்ள	ஊைாடசி	

உறுப்பினர,	

• ெமத்தை்ேவரகள்,	

• நிறுவனஙகள்,	

• காவல்	து்ை,	

• குழந்தை	பாதுகாப்பு	

அலுவேர,	

• எம்.எல்.ஏ,	எம்.பி,	

• உள்ளூர	தைன்னாரவ	

நிறுவனஙகள்,	

• வட்டாை	வளரச்சி	

அலுவேக	நிரவாக	

அலுவேரகள்,	

• ஊ்டகஙகள்
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வாழவாதைாை	மின்்ம • பபாறு்ம,	

• உயரநதை	சுயமதிப்பு,	

• மனஅழுத்தைத்்தை	

ெமாளி்கக	முடிதைல்,	

• பதைா்டரபுத்	திைன்,	

• லவகமாக	கறகும்	

திைன்,	

• நல்ே	தீரமானஙகள்	

எடுத்தைல்,	

• லபச்சுவாரத்்தை	

திைன்,	

• ஒருஙகி்ணநது	

குழுவில்	

பெயல்படுதைல்,	

• தை்ே்மத்துவம்,	

• பயமின்்ம,	

• ்தைரியம்,	பேம்.

• தைன்னாரவ	

நிறுவனஙகளால்	

ந்டத்தைப்படும்	

லவ்ேகளு்ககான	

பயிறசி

குழந்தைத்		

திருமணம்

• உறுதியாக	

இருத்தைல்,	

• பபாறு்ம,	

• உயரநதை	சுயமதிப்பு,	

• மன	அழுத்தைத்்தை	

ெமாளி்ககும்	திைன்,	

• பெயல்படுபதைல்,	

• தை்ே்ம,	

• பயமின்்ம,	

• ்தைரியம்,	பேம்.

• குழந்தைத்		

திருமணத்	தைடுப்பு	

ெட்டம்	2006	(PCMA),

• ஆசிரியரகள்	

சுகாதைாைப்	

பணியாளர	

்ெல்ட்ேன்	1098
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வைதைடெ்ண	மறறும்	

குடும்ப	வன்மு்ை,	

பாலியல்	ரீதியான	

துன்புறுத்தைல்கள்

• நல்ே	தீரமானம்	

பெய்பவர,	

• லபச்சு	வாரத்்தை		

திைன்,	

• குழுவில்	

பெயல்படுபவர,	

• தை்ேவர,	

• பயமின்்ம,	

• ்தைரியம்,	பேம்.

• குடும்ப	

வன்மு்ை்ககு	

எதிைாக	பபணக்ளப்	

பாதுகா்ககும்	ெட்டம்-	

2005	(PWDVA)	

• இநதிய	குறைவியல்	

ந்்டமு்ைச்	ெட்டம்	

-	போத்காைத்்தை	

தைணடித்தைல்	(விதி	376)	

• சிைார	நீதி	ெட்டம்	

2000,		ெரிபெய்தை	

திருத்தைச்	ெட்டம்	

-2006	பாதி்ககப்	

பட்டவரகளு்ககான	

பாதுகாப்பு	

ஏறபாடுகள்	மறறும்	

நிவாைண	ஏறபாடுகள்	

உள்ளிட்ட்வ.	

• லமலும்	பாதி்ககப்	

பட்டவரகளின்	

பாதுகாப்பு,	பாலியல்	

குறைஙகளிலிருநது		

குழந்தைக்ள		

பாதுகா்ககும்	ெட்டம்	

POCSO		2012

• எல்ோவிதை	பாலியல்	

குறைஙக்ள	

உள்ள்ட்ககிய		

ெட்டம்,		குழந்தை	

லநய	காவல்	து்ை	

மறறும்	நீதிமன்ைம்	

அ்மத்தைல்	பறறிய	

வழிமு்ைகளும்	

உள்ளன.	
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• இநதிய	தைண்ட்னச்	

ெட்டம்		(IPC)	

பிரிவு	198A	குடும்ப	

வன்மு்ையின்	குறை	

மு்ையீடு	ஏறைல்,	

கருத்தை்்ட	மு்ைகள்.

கட்டாயப்படுத்தி	

குழந்தைகள்	

பாலியல்	பதைரிவு

• உறுதியாக	

இருத்தைல்,	

• உயரநதை	சுயமதிப்பு,	

• மன	அழுத்தைத்்தை		

ெமாளி்ககும்	திைன்,	

• பயமின்்ம,	

• ்தைரியம்,	

• பேம்

• கருவிலேலய	

மறறும்	குழந்தைப்	

பிைப்பிறகு	முன்		

பதைாழில்	நுடபம்த்		

பயன்படுத்தி	

(பாலினத்	பதைரிவு	

தை்்டபெய்யும்)

ெட்டம்	-	1994,	

• கரப்பத்தை்்ட	

ந்டவடி்க்ககள்

 � அட்டவ்ணயில்	 உள்ள	 மு்ககிய	 கருத்து்கக்ள	 பதைாகு்ககலவணடும்.	 அதில்	

தைனப்பட்ட	திைன்	மறறும்	இரு்கக்ககூடிய	பதைரிவுகள்	பறறிய	லபாதுமான	தைகவேறிவு,	

பதைரிநதுணரநது	 	 ெரியான	 தீரமானம்	 எடு்கக	 உதைவும்	 என்று	 	 பதைளிவாக	 அழுத்தி்க	

கூைலவணடும்.

 � பிைகு	 பஙலகறபாளரக்ள	 மூன்று	 குழு்ககளாகப்	 பிரி்ககலவணடும்.	 வளரிளம்	

பருவத்தினர	 	 எதிரபகாள்ளும்	 இைணடு	 கடினச்	 சூழநி்ேக்ள	 ஒவபவாரு																	

குழுவிறகும்	 	 இைணடு	 	 வீதைம்	 	 பகாடுத்து	 	குழுவில்		 கேநது்ையா்டச்	

பொல்ேலவணடும்.	 	 	பின்னர	ஒவபவாரு	குழுவும்	தைஙகளு்ககு	பகாடு்ககப்படடுள்ள	

கடினச்	சூழநி்ேக்ளப்	பறறி	ஏலதைனும்	ஒரு	பஙகாளரி்டம்	(பபறலைார,	ெமுதைாயம்,	

பள்ளி	 ஆசிரியரகள்,	 பள்ளி	 லமோண்ம்க	 குழு,	 உள்ளாடசி	 உறுப்பினரகள்,	

கிைாம்க	கல்வி்க	குழு	 )	 எப்படி	 விவரித்து	 தீரவு	 காணபாரகள்	 என்ப்தை	குழுவில்	

கேநது்ையாடி	விவாதி்கக	லவணடும்.

 � லயாெ்னகள்,	 எளி்மயாக	 எடுத்து்ககூறும்படியாக	 ந்்டமு்ைப்படுத்தை்க	

கூடியதைாக	 இரு்ககலவணடும்	 என்று	 பொல்லுஙகள்.	 கீழ்ககாணும்	 3	 லகள்விக்ள															

்மயப்படுத்திய	விவாதைமாக	இரு்ககலவணடும்	என்று	பொல்ே	லவணடும்.
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1.	 பஙகாளரக்ள	எப்படி	அணுகுவாரகள்?

2.	 பஙகாளரகளி்டமிருநது	பபாதுவாக	வை்ககூடிய	விவாதைம்	என	எதிரபார்ககப்படுப்வ		

எ்வ?.	

3.	 பஙலகறபாளரகள்	 தைஙகளு்ககு	 அளி்ககப்பட்ட	 தைகவல்களிலிருநது	 என்ன	 எதிர	

வாதைஙக்ள	முன்்வ்ககோம்?	

 � அடுத்து	 3	 குழு்கக்ளயும்,	 	 குழுவில்	கேநது்ையாடிய	 கருத்து்கக்ளப்		

பகிரநதுபகாள்ள	பொல்ே	லவணடும்..	

 � குழு்ககளு்ககு	 நன்றி	 பொல்லி	 மு்ககியமான	 கருத்து்கக்ள	 பதைாகுத்துச்		

பொல்ேலவணடும்.	 லமம்படுத்தைப்பட்ட	 லபச்சுவாரத்்தை	 திை்னப்	 பயன்படுத்தி	

பஙகாளரகலளாடு	 எப்படி	 லவ்ே	 பாரப்பது	 என்பதைறகான	 அடுத்தை	 அமரவின்		

அடித்தைளத்்தை	கட்ட்ம்கக	இநதை	அமரவு	உதைவியது	என்று	கூறி	முடி்ககலவணடும்.
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உரிகே்களுக்ககா்க  யபச்சுவகார்த்க்தகே ந்த்்த, குழுவகா்க, 
கூட்்கேப்பகா்க இகணவ்தகால் கிக்ககும் பலம்

யநரம் : 30	நிமி்டஙகள்		

லதை்வப்படும்	 பபாருடகள்	 : ொரட	 தைாள்கள்,	 மார்ககர	 லபனா்ககள்,	 உறுதிபமாழி		

பிைதிகள்

்கற்்லின் யநகாக்கங்கள:

 � இநதை	 அமரவின்	இறுதியில்	குழந்தைத்	 திருமணம்	 மறறும்	 வன்மு்ை	 பதைா்டரபான	

பிைச்சி்னக்ள		எதிரபகாள்ள	லநரும்பபாழுது	ெமாளி்ககும்	வ்கயில்	லபைம்	லபசும்	

திைனன்	மு்ககியத்்தை	வளரிளம்	பபணகள்	உணரநது்க	பகாள்வாரகள்.

 � குழு்ககள்	 மறறும்	 கூட்ட்மப்புக்ள	அ்மத்து	 ெமைெப்	 லபச்சுவாரத்்தை	 ந்டத்தும்	

திை்ன	சிைப்பாக	பெய்ய	பழகி்கபகாள்வாரகள்.	

 � குழந்தைத்	 திருமணத்்தை	 நீ்கக,	 பாலினம்	 ொரநதை	 பாலியல்	 பதைரி்வ	 ஒழி்கக,	

வைதைடெ்ண,	 சிறுமிகள்	 /	 பபணகளு்ககு	 எதிைான	 துன்புறுத்தைல்	 மறறும்	வன்மு்ை	

இ்வக்ள	நீ்கக	பஙலகறபாளரகள்	உறுதி	பமாழி	எடுத்து்க	பகாள்வாரகள்.

பெேல்படுத்தும் வி்தம் :

 � அமரவின்	தை்ேப்பு	மறறும்	குறி்கலகாள்க்ள	பதைரிவி்ககலவணடும்..	

 � க்டநதை	அமரவின்	க்்டசி	பயிறசியான	பஙகாளரகளு்டன்	இ்ணநது	பணிபுரிய்ககூடிய	

பெயல்க்ளப்	படடியலிடும்	லபாது	அவரகள்	உணரநதை	ெவால்க்ள	லகளுஙகள்.

 � அவரகளு்்டய	 பதில்க்ள	 ொரடடில்	 எழுதைலவணடும்.	 உஙகளு்்டய	

கருத்து்கக்ளயும்	லெர்ககலவணடும்.

 � பிைகு	க்டநதை	அமரவில்	கவனத்தை	சிே	கருத்து்கக்ள		பஙலகறபாளரகளு்டன்	பகிரநது	

பகாள்ளலவணடும்.	(அமரவு	14	)
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 � குழந்தைத்	திருமணம்	மறறும்	வைதைடெ்ண	உடப்ட		குடும்ப	வன்மு்ை	லபான்ை	

ஆழமாக	பதிநதை	ெமூகப்		பிைச்சி்னக்ள	ெமாளித்தைல்	கடினம்.

 � இதைறகான	தீரவுக்ள		சிறுமிகள்	/	பபணகளால்	மடடும்	அ்்டநது	வி்ட	முடியாது.		

பவவலவறு	பஙகாளரகள்,	 ெமுதைாயம்,	 	 நம்மு்்டய	அ்மப்பு	இ்வ	 	எல்ோம்	

லெரநது	ஒருஙகி்ணநது	பெயோறை		லவணடும்.

 � ெமுதைாயத்தைார,	 களப்	 பணியாளரகள்	 மறறும்	 பள்ளி்யச்	 ொரநதைவரகள்	 	 என	

எல்ோ	 பஙகாளரகளும்	 	 ெமூகப்	 பிைச்சி்னகளு்ககு	 எதிைாக	 பெயல்படுவதில்	

உள்ள	 சி்ககல்க்ளயும்	 	 அபாயஙக்ளயும்	 கூைோம்.	 	 தைனப்பட்ட	 விதைத்தில்	

பெயல்படுதைல்	 உதைவாது.	 அலதை	 ெமயத்தில்	 கருத்து்கக்ளயும்	 ெமைெப்	 லபச்சு	

வாரத்்தை்யயும்		பஙலகறபாளரகள்		குழுவாக	கூட்ட்மப்பாக		ஒருஙகி்ணநது	

அணுகும்லபாது		எளிதைாக	முடியும்.

 � பிைகு	குழு்ககளு்டன்	பெயல்படுவதில்	உள்ள	மு்ககிய	கருத்து்கக்ளப்	லபெலவணடும்.

இதைறகு	கீழுள்ள		லகள்விகள்	உதைவும்	:

 � குழந்தைத்	திருமணம்,	பாலின	அடிப்ப்்டயில்	பாலினத்	பதைரிவு,	வைதைடெ்ண	

மறறும்	 சிறுமிகள்,	 பபணகளு்ககு	 	 எதிைான	 பாலியல்	துன்புறுத்தைல்,	 பகாடு்ம	

லபான்ை	 பிைச்சி்னக்ளச்	 ெமாளி்கக	 சிறுமிகள்	 மறறும்	 பபணகள்	 குழுவாக	

கூட்ட்மப்பாக		பெயல்படுதைல்	நல்ேது	என்று	ஏன்	நி்ன்ககிறீரகள்?

 � குழு்ககளாக		பெயல்படுவதில்		உள்ள		நன்்மகள்	என்ன?		ஊைாடசி	உறுப்பினர,	

ஆசிரியரகள்,	 ெமயத்	 தை்ேவரகள்,	 காவல்து்ை	 லபான்ை	 பவவலவறு	

பஙகாளரகளு்டன்	 	 குழுவாக	 கூட்ட்மப்பாக	 	 பணிபுரியும்	 பபாழுது	

பபணகள்	 பவளிப்படுத்தும்	 லபைம்	 லபசும்	 திைன்	 எநதை	 விதைமான	 தைா்ககத்்தை																			

ஏறபடுத்துகிைது	?

 � உஙகள்	 பகுதியில்	 உள்ள	 ஏதைாவது	 பபணகள்	 சுயஉதைவி்க	 குழு்ககள்	 பறறி	

உஙகளு்ககுத்	பதைரியுமா?	அவரகள்	என்ன	விதைமான		பெயல்களில்		ஈடுபடுகிைாரகள்?

 � வளரிளம்	பருவப்	பபணகளாக	நீஙகள்	உஙகள்	பகுதியில்	எப்படி	குழு		அ்ம்கக	

முடியும்?

 � பள்ளி	இறுதி	படிப்பு	முடி்கக	ஊ்ககுவித்தைல்,	குழந்தைத்	திருமணத்்தை	ஒழித்தைல்,	

பாலினம்	ொரநதை	பாலினத்	பதைரிவு,	வைதைடெ்ண	மறறும்	சிறுமி	/	பபணகளு்ககு	

எதிைான	 பாலியல்	 துன்புறுத்தைல்	 மறறும்	 வன்மு்ை	 இ்வகளு்ககாக	 நீஙகள்		

எப்படி	பெயல்ப்ட	முடியும்	?

 � இநதைப்	பயிறசியில்	பெயல்	ஊ்ககத்து்டன்	கேநது	பகாண்டதைறகு	பஙலகறபாளரகளு்ககு		

நன்றி	கூறுஙகள்.	
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 � பின்,		இ்ணப்பில்	உள்ள	உறுதிபமாழித்	தைா்ள	பஙலகறபாளரகளு்ககு	தைைலவணடும்.

 � அநதை	 உறுதிபமாழி்ய	 ஏறக	 பஙலகறபாளரகளு்ககு	 உதைவுஙகள்.	 பள்ளியில்	

இ்்டநிறைல்,	குழந்தைத்	திருமணம்,	பாலினம்	ொரநதை	பாலினத்	பதைரிவு,	வைதைடெ்ண	

மறறும்	பபணகள்	/	சிறுமிகளு்ககு	எதிைான	துன்புறுத்தைல்	/	வன்மு்ை	இவறறிறகான	

உறுதிபமாழி்ய	ஏறகச்	பெய்ய		லவணடும்.

ஒன்்கா்கச்  பெேல்படுவ்தன் மூலம் குழு உறுப்பினர்்களுககு பின்வரும் பேன்்கள 

கிக்ககும் :  

 � பாதுகாப்பு:	உ்டல்	மறறும்	மனம்,	பபாருளாதைாை,	ெமூக	ரீதியான		பாதுகாப்பு	

 � அநதைஸ்து:	பவறறிகைமான	உறுப்பினரகள்	அரத்தைமுள்ள	பெயலில்		ஈடுபடுகிைாரகள்	

 � சுயமதிப்பு:	தைன்்னப்பறறிய	சுய	மதிப்பு	அதிகரித்தைல்	

 � பதைா்டரபு:	அஙகீகரி்ககப்பட்ட	குழுவில்	ஒரு	பகுதியாக	இருப்பதில்	மறைவரகளின்	

நன்மதிப்்ப	பபறுதைல்

 � ெ்கதி:	பபரும்பான்்மயினைால்	காது	பகாடுத்து	லகடகப்படுதைல்,	பஙகாளரகளால்		

உதைவி	பபறுதைல்	

 � குறி்கலகா்ள	 அ்்டதைல்:	 ஒலை	 குறி்கலகா்ள	 லநா்ககி	 பே	 ்ககளும்	 பே	

மூ்ளகளும்	சிநதித்து	பெயல்படுவது.

 � வளரிளம்	 பபணகளின்	 சுயஉதைவி்க	 குழு்கக்ளயும்	 அவரகள்	 ஒருஙகி்ணநது	

பெயல்படும்	முயறசி்யயும்	கு்ைவாக	எ்்ட	லபா்ட்க	கூ்டாது.	

 � பள்ளியில்	 லெரநது	 படித்தைலின்	 மு்ககியத்துவம்,	 குழந்தைத்	 திருமணத்	 தைடுப்பு	

பறறிய	தைகவல்க்ள	ெமுதைாயத்திறகுச்	பொல்லுதைல்	லபான்ை்வ	குறித்து	 	 	ஊைாடசி	

உறுப்பினரகள்	மறறும்	பள்ளி	லமோண்ம	்க	குழுவு்டன்	லெரநது	இவரகள்	பெயோறை	

முடியும்.	

 � உள்ளூர	 காவல்து்ை	 மறறும்	 குழந்தைத்	 திருமணத்	 தைடுப்பு	 அதிகாரி	 (CMPO)	

ஆகிலயாரி்டலய	 ஒரு	 இ்ணப்்ப	 	 ஏறபடுத்தி	 அவரகளு்டன்	 அநதைப்	 பகுதியின்	

குழந்தைத்	திருமணம்	மறறும்	வன்மு்ை	பறறி	கேநது	லபெ	முடியும்.	நிகழவிரு்ககிை		

குழந்தைத்	திருமணஙகள்	குறித்து	அதிகாரிகளு்ககு	பதைரிவி்கக	முடியும்.	

 � அநதைப்	 பகுதியின்	 அஙகன்வாடிப்	 	 பணியாளர,	 லதைரநபதைடு்ககப்பட்ட	 பஞொயத்து	

பிைதிநிதிகள்,	ொதி	வாரியான	உள்ளாடசிகள்,	காவல்து்ை,	பள்ளி	ஆசிரியரகள்	லபான்ை		

பஙகாளரகளு்டன்	இளம்	பபணகளும்	லெரநது	பெயல்ப்ட	முடியும்.	
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 � பபாதுவாக	இநதை்க	குழு்ககள்,	குடும்பஙகளு்டன்	விழிப்பணரவு	ஏறபடுத்தி	குழந்தைத்	

திருமணம்	 நிகழ்ககூடிய	 இ்டஙகளில்	 ெட்டப்படி	 பெயல்ப்டோம்.	 குழந்தைத்	

திருமணத்திறகு	 எதிைாக	 ெமுதைாயத்தில்	 விழிப்புணரச்சி	 ஏறபடுத்தும்	 வ்கயில்		

நா்டகஙகள்	ந்டத்தை	குழு்கக்ள	தையார	பெய்ய	முடியும்.

 � இநதை்க	 குழு்ககள்,	 பபண	 குழந்தைகளு்ககான	 கல்வி,	 நேச்லெ்வ	 மறறும்	

வாழவாதைாைத்திறகான	 திட்டஙகள்	 பறறி	 லபெோம்.	 மு்ககியமாக,	 பள்ளிகளில்	

மாணவரகளு்ககு	விழிப்புணரச்சி	ஏறபடுத்தும்	வ்கயில்	ஆசிரியரகளு்டன்	 	லெரநது	

பயிறசி	ந்டத்தை	இவரகளால்	முடியும்.	
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kÅj cÇikfŸ v‹whš v‹d?

மனதை	 உரி்மகள்	 என்பது	 மிக	 அடிப்ப்்டயானது.	 அ்வ	 இல்ோமல்	 ம்ககள்	

கணணியத்து்டன்	 வாழ	 இயோது.	 ஒருவரின்	 மனதை	 உரி்மகள்	 மீைப்படும்	 நி்ேயில்	

அவன்	அல்ேது	அவள்	ஒரு	மனதைப்	பிைவியாகலவ	கருதைப்ப்டமாட்டாரகள்.	சிறுமியரு்ககும்	

்பயன்களு்ககும்	பாலின	அடிப்ப்்டயில்	பாகுபாடு	காட்டப்படும்லபாது	அவரகளால்,	

தைஙகளின்	மனதை	உரி்மக்ள	முழு்மயாக	அனுபவித்து	மகிழ	இயோது.	

	 உதைாைணமாக,	 	 வீடடு	 லவ்ே்ககாகலவா	 அல்ேது	 திருமணத்து்ககாகலவா	 இளம்	

பபண	குழந்தைகளின்	பள்ளிப்	படிப்்பப்	 பாதியிலேலய	நிறுத்தி	விடுகிைாரகள்.	அலதை	

ெமயத்தில்,	 குடும்பத்்தை்க	 காப்பாறறுவதைறகு	 வருவாய்	 ஈட்ட	 லவணடும்	 என்பதைறகாக	

அநதை	வீடடுப்	்பயன்க்ளத்	பதைா்டரநது	படி்கக	்வ்ககிைாரகள்.	ெமூகமயமா்ககல்,	ஆண	

பபண	இருவரு்ககும்	 தைஙகளது	 உரி்மக்ளப்	 பபறுவதில்	 பபரும்	 தைா்ககத்்தை	 உணடு	

பெய்கிைது.

	 மனதை	உரி்மக்ளப்	பறறி	அறிநது	பகாள்வதைன்	மூேம்,	மரியா்தை,	நியாயம்,	நீதி	

மறறும்	 ெமத்துவம்	 பறறி	 நாமும்	 கறறு்க	 பகாள்லவாம்.	 இதைன்	 பயனாக,	 நாம்	 நமது	

உரி்மக்ளப்	 பபறுவதைறகாக	 எழும்	 லபாது,	 மறைவரகளின்	 உரி்மகளு்ககு	 மதிப்பு	

பகாடு்கக	லவணடிய	பபாறுப்பும்	உருவாகிைது.

	 ஐ்ககிய	 நாடுகள்	 ெ்பயின்	 ெரவலதைெ	 மனதை	 உரி்மப்	 பிைக்டனத்தின்	 (UDHR)	

ஏைத்தைாழ	30	விதிமு்ைக்ளயும்	ஏறறு்கபகாள்வதைாக,	அ்னத்து	நாடுகளும்	் கபயாப்பம்	

இடடுள்ளன.	வளரிளம்	பபணகளு்ககான	மு்ககிய	உரி்மகள்	விவைம்	:

 � வாழும்	உரி்ம,	சுதைநதிைம்,	தைனப்பட்ட	பாதுகாப்பு

 � சித்தைைவ்தையிலிருநது	விடுதை்ே

 � நியாயமான	விொை்ண
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 � லபச்சு	உரி்ம

 � மதை	ரீதியான	சுதைநதிைம்

 � நேவாழவு,	கல்வி	மறறும்	லபாதிய	அளவிோன	தைைமான	வாழ்க்க	நி்ே

	 ம்ககள்	 தைஙகளது	 உரி்மக்ள	 அனுபவி்கக	 உறுதிபெய்ய	 லவணடியது	

அைொஙகஙகளின்	 பபாறுப்பாகும்.	 ம்ககளு்ககான	 ெட்டஙக்ளயும்	 லெ்வக்ளயும்	

உருவா்ககி	 அதை்ன	 ந்்டமு்ைபடுத்துவதைன்	 மூேம்	 ம்ககள்	 தைஙகளது	 உரி்மக்ள	

அனுபவி்கக	 முடியும்.	 இதைை	 மனதைரகளு்ககும்	 ெமுதைாயத்திறகும்	 ஆறை	 லவணடிய	

க்ட்மகளும்	பபாறுப்புகளும்	நம்ககு	உள்ளன.	நமது	மனதை	உரி்மக்ளப்	பபறுவ்தை	

உறுதிப்படுத்தை	லவணடிய	பபாறுப்பு	உள்ள	அலதை	லநைத்தில்	மறைவரகளின்	உரி்மகளு்ககும்	

உரிய	 மதிப்பு	அளி்கக	 லவணடும்.	 உதைாைணமாக,	 ஒருவர	 தைன்ககுரிய	 லபச்சு	 உரி்ம்ய	

பயன்படுத்தும்	லபாது,	மறைவ்ைத்	தைைம்	தைாழத்தி,	அவரகளி்டம்	பவறு்ககத்தை்கக	லமாெமான	

வாரத்்தைக்ளப்	பயன்படுத்தைாமல்	அவரகளது	பாதுகாப்பு	உரி்ம்ய	மீைாதை	வ்கயில்	

இரு்கக	லவணடும்.	மனதை	உரி்ம	என்பது,	ம்ககள்	ெமூகத்தின்	அ்னத்து	நி்ேகளிலும்	-	

குடும்பம்,	ெமுதைாயம்,	கல்வி	நி்ேயஙகள்,	பணி	புரியும்	இ்டம்,	அைசியல்	மறறும்	ெரவலதைெ	

உைவுகள்	லபான்ைவறறில்	எப்படி	மறைவரகளு்டன்	பதைா்டரபு	பகாள்கிைாரகள்	என்பதில்	

மு்ககிய	பஙகு	வகி்ககிைது.	நீதி,	ெமத்துவம்,	ெமூக	நேன்	ஆகியவற்ை	உறுதிப்படுத்துவறகு	

மனதை	உரி்மகள்	அவசியம்	 என்ப்தை	அ்னத்து	இ்டஙகளில்	உள்ள	ம்ககளும்	 புரிநது	

பகாள்ள	 லவணடியது	 மு்ககியம்.	 ஆனாலும்,	 ம்ககளின்	 மனதை	 உரி்மகள்	 பே	

ெநதைரப்பஙகளில்	அடி்ககடி	மீைப்படடு	வருகின்ைன.	வாழ்க்க,	கல்வி,	லவ்ே	வாய்ப்பு	

லபான்ைவறறு்ககான	 உரி்மக்ள	 சிறுமியரும்	 பபணகளும்	 அடி்ககடி	 இழநது	

விடுகிைாரகள்.	 	 எவரு்்டய	 உரி்மகளும்	 எப்லபாது	 லவணடுமாலும்	 மீைப்ப்டோம்.	

குடும்ப	 வன்மு்ை,	 பாலியல்	 சித்தைைவ்தை	 லபான்ை	 வன்மு்ைக்ள	 தைனநபரகள்	

வாழ்க்கயில்	எதிரபகாள்வது	பபாதுவாக	ந்ட்ககும்	விதி	மீைோகும்.	
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குழுப் பயிற்சி:

கீழ்ககாணும்	அட்டவ்ண்ய	குழுவில்	விவாதித்து	நிைப்பலவணடும்.	மாதிரி்ககாக	ஒன்று	

நிைப்பப்படடுள்ளது.

எனது	உரி்மகள் அது	எ்தை்க	
குறி்ககிைது

லதை்வயான	
பபாருள்கள்

பபாறுப்பானவரகள்,	
பபாறுப்பு்ககு	
உரியவரகள்

வாழ்க்க,	சுதைநதிைம்,	
தைனப்பட்ட	
பாதுகாப்பு

கழிப்ப்ை்ய	
பயன்படுத்தும்லபாது	
பாதுகாப்பு

பாதுகாப்பான	
கழிப்ப்ைகள்	
–	பள்ளிகளிலும்	
வீடடிலும்

பபறலைாகள் 
ஆசிரியரகள்

சித்திைவ்தையிலிருநது	
விடுதை்ே

லநர்மயான	
விொை்ண

லபச்சுரி்ம

மதைச்	சுதைநதிைம்

நே	வாழவு,	கல்வி,	
லபாதிய	வாழ்க்கத்	
தைைம்
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	 பபாது	இ்டத்தில்	 ஒரு	ஆண	 ஒரு	 பபண்ண	 லநா்ககி	 	விரும்பத்தைகாதை	 பாலியல்	

பொறக்ளப்	 லபசுதைல்,	 அல்ேது	 பாலியல்	 இச்்ெ்ய	 பவளிப்படுத்தும்	 பெய்்ககள்	

பெய்தைல்	ஆகும்.	இது	மிகவும்	கடு்மயான	பிைச்சி்ன.	ொ்ேயிலும்	லபருநதிலும்	இநதைத்	

துன்புறுத்தைல்	ஏறபடும்லபாது	வளரிளம்	பருவப்	பபணகள்,	மனதைளவில்	சித்திைவ்தை்ககு	

ஆளாகிைாரகள்,	 இழிவு	 படுத்தைப்படுகிைாரகள்.	 இது	 பபணகள்	 மதிப்பு்டன்	 வாழும்	

உரி்ம்ககுத்	 தை்்டயாக	 இருப்பலதைாடு,	 வாழவதைறகான	 பபணகளின்	 அடிப்ப்்ட	

உரி்ம்ககும்	 எதிைாக	 உள்ளது.	 இது	 தைனமனதைனாலோ,	 குழுவாகலவா,	 தைனபயாரு	

பபணணின்	 மீலதைா	 அல்ேது	 பே	 பபணகள்	 மீலதைா	 நிகழத்தைப்ப்டோம்.	 ெமுதைாயத்தில்	

ஏறறு்கபகாள்ளப்ப்டாதை	வாரத்்தையாகலவா,	பாலியல்	பதைா்டரபு்்டய	வா்ககியமாகலவா	

இரு்ககோம்.	பதைாடுவது	அல்ேது	இடித்து்கபகாணடு	பெல்வது,	அவ்ளப்	பின்	பதைா்டரவது,	

விரும்பத்தைகாதை	வாரத்்தைக்ள்க	கூறி	அவ்ள	அபெௌகரியப்படுத்துவது	என	நீளோம்.

பபகாது இ்த்தில் பகாலிேல் துன்புறுத்்தல் என்பது

• பாலியல்	பதைானயில்	உள்ள	பொறகள்

• உ்டேளவில்	பதைாடுதைல்,	அல்ேது	பாலியல்	இச்்ெ்ய	பவளிப்படுத்தும்	பெய்்ககள்

• ஆபாெப்	ப்டஙக்ள்க	காணபித்தைல்

• பாலியல்	லதை்வ்ய	முன்்வத்தைல்,	பகஞசுதைல்

• பாலியல்	 பதைா்டரபு்்டய	 விரும்பத்தைகாதை	 லபச்சுகள்	 லபசுதைல்	 அல்ேது	 ந்டநது	

பகாள்ளுதைல்

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

பாலியல்	 துன்புறுத்தைல்	 பதைா்டரபு்்டய	 குறைஙகள்	 இநதிய	 தைண்ட்னச்	 ெட்டத்தின்	

509,	 294,	 292	மறறும்	 354-வது	விதிகளின்	கீழ	்கயாளப்படுகின்ைன.	பாதி்ககப்படல்டார	 

கீழ்க்கண் ெட்் விதி்கள மூலம் நிவகாரணம் பப்லகாம். 
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இநதிே ்தண்கனச் ெட்் விதி -294

வளரிளம்	பருவப்	பபண்ண	அல்ேது	லவறு	பபண்ண	ஆபாெ	பெய்்ககளால்,	

வாரத்்தைகளால்,	பா்டல்களால்	துன்புறுத்தும்	ஆணு்ககு,	குறைம்	நிரூபி்ககப்பட்டால்	

மூன்று	மாதைம்	வ்ை	சி்ைத்	தைண்ட்ன.	

இநதிே ்தண்கனச் ெட்் விதி -292

முதைல்	 தை்ட்வ	 ஆபாெப்	 ப்டஙக்ள,	 புத்தைகஙக்ள,	 தைாள்க்ள	 வளரிளம்	 பருவ	

பபணகளு்கலகா,	லவறு	பபணகளு்கலகா	காணபிப்பவரு்ககு	2,000/-	ரூபாய்	அபைாதைமும்	

2	வரு்ட	சி்ை	தைண்ட்னயும்	விதி்ககப்படும்.	அடி்ககடி	இநதை	குறைத்்தை	பெய்தைால்	

5,000	/-	ரூபாய்	அபைாதைமும்	5	ஆணடுகள்	சி்ைத்	தைண்ட்னயும்	விதி்ககப்படும்.	

இநதிே ்தண்கனச் ெட்் விதி -509 

ஆபாெ	 பெய்்ககள்,	 அநாகரிகமான	 உ்டல்பமாழி,	 லகலிப்லபச்சு,	 பபணணின்	

தைனமனதை	சுதைநதிைத்திறகு	எதிைான	லநா்ககத்து்டன்	பெயல்படுவது	-	இவறறு்ககு	ஒரு	

வரு்டம்	சி்ைத்	தைண்ட்னயும்,	அபைாதைமும்	விதி்ககப்படும்.

குற்்விேல் ெட்்த் திருத்்த ெட்்ம் -2013

இநதிய	தைண்ட்ன	ெட்டத்தில்	சிே	மாறைஙக்ள்க	பகாணடு	வநதுள்ளது.	அதைன்படி	

345 A	 விதியின்படி	 பாலியல்	 துன்புறுத்தைலில்	 ஈடுபட்டால்	 3	 வரு்டஙகள்	 சி்ைத்	

தைண்ட்னயும்,	 அபைாதைமும்	 விதி்ககப்ப்டோம்.	 இநதை	 மாறைம்,	 இன்னும்	 பே	

புதிய	 விதிக்ள	 ஏறபடுத்தியுள்ளது.	 இதைன்படி,	 அனுமதியின்றி	 ஒரு	 பபணணின்	

ஆ்்டக்ள்க	 க்ளதைல்,	 பின்	 பதைா்டருதைல்,	 அதிகாைத்தில்	 இருப்பவரகளால்	

நிகழத்தைப்படும்	பாலியல்	பெயல்பாடுகள்	முதைலிய்வ	குறைமாக்க	கருதைப்படும்.

• பணியி்டத்தில்	 பபணகளு்கலகறபடும்	 பாலியல்	 துன்புறுத்தைல்கள்க்ள	 (தைடுப்பு,	

தை்்ட	 மறறும்	 தீரவு்ககான)	 தைடு்ககும்	 ெட்டம்	 -	 2013,	 	 லவ்ே	 பெய்யும்	இ்டஙகளில்	

பபணகளு்ககு	பாதுகாப்பு	அளி்ககிைது.
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குறிப்பு்கள
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குறிப்பு்கள
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குறிப்பு்கள
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