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அறிமுகம்

 குழந்தைத் திருமணத் தைடுப்பு அதிகாரிகள், காவல் து்ையினர், குழந்தை  நலக் 
குழுவினர், முனனணிக் களப் பணியாளர்கள், பஞ்ாயத்து அ்மப்புக்ளச் ச்ர்நதைவர்கள், 
பள்ளி ஆசிரியர்கள், கல்வித் து்ை்யச் ச்ர்நதைவர்கள் உள்ளிட்ட பல்சவறு து்ையினர் 
குழந்தைத் திருமணத் தைடுப்புப் பணியில் சநரடியாகவும், ம்ைமுகமாகவும் ஈடுபடடு 
வருகிைார்கள். நாம் ததைா்டர்நது மிகவும் கடினமாகப் சபாராடியும்கூ்ட குழந்தைத் 
திருமணஙகள் ந்டப்ப்தை முற்றிலுமாக தைடுத்து நிறுத்திவி்ட  முடியவில்்ல. குழந்தைத் 
திருமணம் எனை தைவிர்க்கப்ப்ட சவண்டிய சமா்மான நிகழ்விற்கு பினனால் உள்ள ்மூக 
விதிகள் மற்றும் பாலின சவறுபாடுகள் ்ார்நதை நமது மதிப்பீடுகள்தைான இதைற்குக் காரணம். 

 குழந்தைத் திருமணத் தைடுப்பு த்யல்பாடுகளில் ஈடுபடடு உள்ள நமக்சககூ்ட 
பாலினம் ்ார்நதை வனமு்ைகள் பற்றியும்,  குழந்தைத் திருமணத்திற்கான ்மூக, 
கலாச்்ார காரணஙகள் குறித்தும் பல்சவறு விதைமான பார்்வகள் இருநது தகாண்டுதைான 
இருக்கினைன. எனசவ, குழந்தைத் திருமணத்்தைத் தைடுப்பதைற்கான ்ட்டஙகள் குறித்தும் 
குழந்தைத் திருமணத்்தை முடிவுக்குக் தகாண்டு வருவதைற்கு அரசு த்யல்படுத்தி வரும் 
திட்டஙகள் குறித்தும் ததைரிநது தகாள்வது்டன, குழந்தைத் திருமணம் எனபது  எப்படி 
பாலினம் ்ார்நதை வனமு்ையாக உள்ளது எனப்தையும் புரிநது தகாள்ள சவண்டும்.  

 பாலினம் ்ார்நதை வனமு்ை, குழந்தைத் திருமணத்திற்கான காரணஙகள்,  
குழந்தைத் திருமணத்தில்  உள்ள மனிதை உரி்ம மீைல்கள், நம் து்ை ்ார்நது நாம் த்யய 
சவண்டிய நிர்ணயிக்கப்பட்ட த்யல்பாடடு வழிமு்ைகள் ஆகியவற்்ை உள்ள்டக்கி  
இநதைப் பயிற்சிக் ்கசயடு உருவாக்கப்படடுள்ளது. ஒசர து்ை்யச் ்ார்நதை முதைன்மப் 
பயிற்றுநர்கள் தைஙகள் து்ை ்ார்நதைவர்கசளாடு உ்ரயாடுவதைற்கு,  இநதைப் பயிற்சிக் 
்கசயடு  உதைவும். 

 ஆ்ணப்சபால் தபண்ணுக்கும் இலக்குகள் உண்டு. ஒடடுதமாத்தை வளர்ச்சியில் 
இருவருக்கும் உரி்ம உண்டு. இ்தை ் மூகத்தின அ்னத்துப் பிரிவினரும் உணர சவண்டும். 
குழந்தைத் திருமண மு்ை்ய முற்றிலுமாக முடிவுக்குக் தகாண்டு வநதை ்மூகமாக, 
நமது ்மூகம் மாை சவண்டும். வளரிளம் பருவத்தினரின வாழ்வு சமம்ப்ட அவர்க்ளப் 
புரிநது தகாண்டு அவர்களுக்கு ஆதைரவாக இருநது  வழிகாட்ட இநதைப் பயிற்சிக் ்கசயடு 
உதைவியாக இருக்கும்.

 வளரிளம் பருவத்தினரின தைனனுரி்ம சமம்பாடடுக்காகவும் குழந்தைத் 
திருமணத்்தை முடிவுக்குக் தகாண்டு வரவும் மாநில கருவூல ்மயம் இநதைப் பயிற்சிக் 
்கசயட்்ட உருவாக்கியுள்ளது. இநதை முயற்சிக்குத் து்ண நிற்கும் தைமிழக அரசின ்மூக 
நலத் து்ை மற்றும் யுனித்ஃப் அ்மப்்ப நனறியு்டன நி்னவுகூர்கிசைாம். அ்னத்துத் 
தைரப்பினரும் இ்ணநது த்யல்பட்டால்தைான குழந்தைத் திருமணத்்தை முடிவுக்குக் 
தகாண்டு வர முடியும். இதைற்கான கூடடுப் பயணத்்தைத் ததைா்டஙகுசவாம்.
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f‰wÈ‹ neh¡f« : பங்கேறபபாளரகேளள ஒருவ்�பாடு ஒருவர அறிமுகேபபடுத்துதல்.  

பயில�ஙகின்பபாது கேளைபிடிககே ்வண்டிய அடிபபளை விதிகேளபான பயிறசியின 

நெறிமுளைகேள் பறறி பங்கேறபபாளரகேள் நதரிந்து நகேபாள்வபாரகேள். 

neu« : இருபது நிமிைஙகேள் 

njit¥gL« bghUŸfŸ :  பைவிளககே அடளை, நவள்ளளப  பலளகே, மபாரககேரகேள். 

brašgL¤J« Éj« 

braš – 1 

m¿Kf« 

 பங்கேறபபாளரகேளள அறிமுகேபபடுத்திகநகேபாள்ளச் ந�பால்ல ் வண்டும் , நபயர, ஊர, 

பணி விவ�ம் ்பபானை விவ�ஙகேளளப பகிரந்து நகேபாள்ளச் ந�பால்ல ்வண்டும்.

braš – 2

gÆ‰áÆ‹ be¿KiwfŸ  

 பள்ளியில், வகுபபளையில்,  �முதபாயத்தில் அல்லது விளளயபாடடுகநகேன 

விதிமுளைகேள் உள்ளது ்பபால் ெம் பயிறசிககேபான விதிமுளைகேளளயும் உருவபாககிக 

நகேபாள்ள்வண்டும் எனறு பங்கேறபபாளரகேளுககு எடுத்துககூை்வண்டும். 

 பயிறசிப படைளைகேள் மறறும் கூடைஙகேளில் எந்தவிதமபான  ெைத்ளதகேள், 

தளைகேளள ஏறபடுத்துகினைன எனறு பங்கேறபபாளரகேளிைம் ்கேடகே்வண்டும்.   

பங்கேறபபாளரகேள் கூறும் கேருத்துககேளள �பாரட அடளையி்லபா நவள்ளளப பலளகேயி்லபா 

எழுத ்வண்டும். 

 பினனர பங்கேறபபாளரகேளிைம்,  இவவபாறு பயிறசிககுத் தளையபாகே உள்ள 

விஷயஙகேளள ெம் பயிறசியில் ்மறநகேபாள்ளலபாமபா எனறு ்கேடடுக கேலந்துள�யபாை 

்வண்டும். பயிறறுெர குறிபபில் கூறிய கேருத்துககேளின அடிபபளையில் நெறிமுளைகேளள 

வகுத்துக நகேபாள்ளலபாம். 

mk®î  

1 

m¿Kf« k‰W« gÆ‰áÆ‹ 

be¿Kiwfis cUth¡Fjš 



2

gÆ‰We® F¿¥ò

கீழ்க்காணும் அடிப்படை விதி்டை சகார்ட் அட்டையில் எழுதி ்பயிற்சி அடையில் 

்காட்சிப்படுத்தவேண்டும்.

	பயிறசியின்பபாது ளகே்பசியில் ்ப�ககூைபாது.

	ஒருவர ்பசும்்பபாது மறைவரகேள் குறுக்கே ்ப�ககூைபாது.

	அமரவுகேளுககு குறிபபிடை ்ெ�த்திறகுள் வந்துவிை்வண்டும். ்பசுபவள�்யபா 

்பசுகினை விஷயத்ளத்யபா ்கேலி ந�யயககூைபாது.

	�கேசியத் தனளமளயக கேபாபபபாறை்வண்டும். 

	குழுவுககுள் பகிரந்துநகேபாண்ை விஷயஙகேள் குழுவுககுள்்ள்ய இருககே ்வண்டும் . 

	ஒருவள� ஒருவர ெம்ப ்வண்டும். 

 



3

mk®î  

2

ghÈd« rh®ªj t‹Kiwia¥  

òÇªJbfhŸSjš

f‰wÈ‹ neh¡f« :   பபாலினம் �பாரந்த வனமுளை எனைபால் எனன எனபது பறறியும்  அது  

நபண்கேளின வபாழகளகேயில் எத்தளகேய பபாதிபபுகேளள உருவபாககுகிைது எனபளத பறறியும் 

பங்கேறபபாளரகேள் புரிந்துநகேபாள்வபாரகேள் .

neu« : 90 நிமிைஙகேள்

njit¥gL« bghUŸfŸ : நவள்ளளப பலளகே, மபாரககேர ் பனபாககேள், மபாதிரி �ம்பவஙகேளின 

பி�திகேள். 

brašgL¤J« Éj« : 

braš – 1 

ghÈd« rh®ªj t‹KiwÆ‹ jh¡f§fŸ

 பயிறறுெர இந்த அமரளவ நதபாைஙகும் முனபு பயிறறுெர குறிபபில் (1) 
நகேபாடுககேபபடடுள்ள உைறகூறு பபாலினம் எனைபால் எனன, �மூகேப பபாலினம் எனைபால் 
எனன எனறு சிறு குறிபளப படித்து புரிந்துநகேபாண்டு பங்கேறபபாளரகேளுககு அளத 
விளககிககூறி அமரளவத் நதபாைஙகே ்வண்டும் . 

  ்மலும் உைறகூறு பபாலினத்திறகும் (SEX) �மூகேப பபாலினத்திறகும் (GENDER) உள்ள 
்வறுபபாடுகேள் குறித்துக  கேலந்துள�யபாடிய பின அமரளவ நதபாைஙகேலபாம்.

gÆ‰We® F¿¥ò – 1 

 ஒரு குழந்ளத பிைந்தவுைன அதன உைல் உறுபபுகேளின அடிபபளையில் 
ஆணபா,நபண்ணபா என தீரமபானிபபதுதபான உைற்கூறு ்பகாலினம் (SEX). �மூகேம் �பாரந்து 
ஆண் மறறும் நபண்ணின குணபாம்�ஙகேள் வள�யறுககேபபடுவதுதபான சமூ்ப்பகாலினம் 
(GENDER) எனகி்ைபாம். (உைறகூறு பபாலினத்திறகும் �மூகே பபாலினத்திறகும் உள்ள 
்வறுபபாடுகேள் குறித்து கேலந்துள�யபாடிய பின அமரளவ ெைத்த ்வண்டும்). இளத 
்மலும் எளிதபாகேப புரிந்துநகேபாள்ள ்வண்டுநமனைபால் ஒரு நபண்ணபால்தபான 
குழந்ளதளயப நபைவும், தபாயபபபால் நகேபாடுககேவும் முடியும். இந்த இ�ண்டு ந�யல்கேளள 
மடடும் ஆண்கேளபால் ந�யய முடியபாது, மறைபடி ஆண்கேள் ந�யயககூடிய அளனத்து 
ந�யல்பபாடுகேளள நபண்கேளும், நபண்கேள்  ந�யயககூடிய அளனத்து ந�யல்பபாடுகேளள 
ஆண்கேளும் ந�யயமுடியும்.  ஆனபால் அதறகு �மூகே விதிமுளைகேள்  அனுமதிபபதில்ளல. 
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 ஆண்கேளும் நபண்கேளும் அவரகேள் வபாழகினை �மூகேம் நிரணயித்துள்ள பபாலின 
வள�யளைகேளினபடியும், �மூகே விதிமுளைகேளினபடியும் ெைந்துநகேபாள்ள ்வண்டும் 
எனறு எதிரபபாரககேபபடுகிைபாரகேள். நபரும்பபாலும், ஆண்கேளும் நபண்கேளும் அவவபா்ை 
ெைந்தும் நகேபாள்கிைபாரகேள். ஆனபால் இந்த �முகே விதிமுளைகேளுககுள் ஆண்கேளுககும் 
நபண்கேளுககுமிளை்ய அதிகேபா�ம், வபாயபபுகேள், ்பபானைவறறில் ்வறுபபாடுகேள் 
இருபபதபால் பலவிதமபான வனமுளைகேள் நிகேழகினைன . 

 ஆண், நபண் எனை பபாலின வள�யளைகேளில் உள்ள பபாகுபபாடுகேள் கேபா�ணமபாகே 
ஒரு ெபரின விருபபத்துககு மபாைபாகே அவரகேளின ்மல் அதிகேபா�ம் ந�லுத்துவது, 
துனபுறுத்துவது ்பபானைளவ பபாலினம் �பாரந்த வனமுளை எனபபடுகிைது. பபாலின 
வள�யளைகேளபால் வ�ககூடிய பபாதிபபு ஆண், நபண் இருவள�யும் பபாதிககிைது 
எனைபாலும் அதிகேமபாகே பபாதிககேபபடுவது நபண்கேள்தபான எனறும், மனித உரிளம 
மீைல்கேளில் பபாலினம் �பாரந்த வள�யளைகேளபால் வ�ககூடிய வனமுளைகேளுககு நபரிய 
பஙகிருககிைது எனறு பங்கேறபபாளரகேளுககு எடுத்துக கூை்வண்டும். 

braš – 2  

பங்கேறபபாளரகேளள ெபானகு குழுககேளபாகேப பிரித்து ்பயிற்சித்தகாள்1-இல் 
நகேபாடுககேபபடடுள்ள �ம்பவஙகேளள குழுவுககு ஒனைபாகேப பிரித்துக நகேபாடுககே 
்வண்டும்.  

  ஒவநவபாரு குழுவிலும்  தஙகேளுககுக நகேபாடுககேபபடடுள்ள �ம்பவஙகேளின கீழுள்ள 
்கேள்விகேளுககுப பதில் கிளைககும் வளகேயில் குழுவில் கேலந்துள�யபாடி ஒரு �பாரட 
்பபபரில் எழுதிக நகேபாள்ளச் ந�பால்ல ்வண்டும். 

  பங்கேறபபாளரகேள் குழுவில் கேலந்துள�யபாடிய கேருத்துககேளள நபபாது அமரவில் பகி� 
்வண்டும். 

  பயிறறுெர, கீ்ழ நகேபாடுககேபபடடுள்ள அடைவளணபபடி நவள்ளளப பலளகேயில் 
ஐந்து பிரிவுகேளபாகேப பிரித்து எழுத ்வண்டும். பினனர ஒவநவபாரு குழுவபாகே 
்கேள்விகேளுககேபான பதில்கேளள பகி�ச் ந�பால்ல   ்வண்டும். 

  ஒவநவபாரு குழுவும் பகிரந்த பினபு அந்தச் �ம்பவத்தில் எனநனனன வனமுளைகேள் 
நிகேழந்துள்ளன,  ஒவநவபானறும் எந்த வனமுளையின கீழவரும் எனறு ்கேடடுக 
கேலந்துள�யபாடி நவள்ளளப பலளகேயில் குறிககே ்வண்டும். 

  அவவபாறு பயிறறுெர குறிககும்்பபா்த பங்கேறபபாளரகேள், எளவநயல்லபாம் எந்த  
வனமுளையின கீழ வருகிைது எனபளதப புரிந்துநகேபாள்வபாரகேள். 

பபாலியல் வனமுளை உைல் 
ரீதியபான 

வனமுளை

உணரவு 
ரீதியபான 

வனமுளை

நபபாருளபாதபா� 
ரீதியபான 

வனமுளை

கேலபாச்�பா� 
பழககேவழககேஙகேள் 

பபாலியல் பலபாத்கேபா�ம், 
பபாலியல் 
துனபுறுத்தல்கேள்,  
பபாலியல் 
தபாககுதல்கேள்.

அடித்தல் 
அளைதல்
உளதத்தல்

ம்னபாரீதியபாகே 
்மபா�மபாகே 
உண�ச் 
ந�யதல்

நிதி ஆதபா�ஙகேள் 
மறுககேபபடுதல், 
அளனத்து வளகே 
ஆதபா�ஙகேளின 
( Resources) 
மீது உரிளம 
மறுககேபபடுதல்.

குழந்ளதத் திருமணம், 
வலுககேடைபாயமபான 
திருமணம், நபண் 
கேருகநகேபாளல, சிசுக 
நகேபாளல, வ�தட�ளண 
்கேபாருதல்
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 அளனத்து குழுககேளும் பகிரந்த பிைகு  பங்கேறபபாளரகேள் கூறிய கேருத்துககேளள கீ்ழ 

உள்ளவபாறு  நதபாகுத்து வழஙகே ்வண்டும். 

ghÈd« rh®ªj t‹KiwÆ‹ jh¡f§fŸ :  

 இது பபாதிககேபபடைவரகேளின ்மல் உைனடியபாகே தபாககேத்ளத ஏறபடுத்துவ்தபாடு 

அவரகேளுளைய பபாலியல், உைல், மனம் �ம்பந்தமபான வபாழவிலும் நீண்ைகேபால 

தபாககேஙகேளள ஏறபடுத்துகிைது.

clš ey¥ ãu¢áidfŸ :

 ்தளவயில்லபாத கேரபபம், பபாதுகேபாபபறை கேருககேளலபபபால் வரும் சிககேல்கேள்,  

எச்ஐவி உடபை பபாலியல் நதபாறறுகேள் அடி உளதயபால் வரும் கேபாயஙகேள் ஆகியவறளைக 

கூைலபாம். 

kdßâahd, csÉaš / r_f ßâahd ghâ¥òfŸ : மனச்்�பாரவு, பதறைம், ்மபா�மபான 

நிகேழவுகேளபால் ஏறபடும் அதிரச்சிகே�மபான மன அழுத்தம், தறநகேபாளல ந�யய நிளனத்தல், 

ம�ணம்,  வனமுளை ் பபானைளவகேள் குழந்ளதகேளின உயிர வபாழதளலயும் வளரச்சிளயயும், 

படிபளபயும்   பபாதிககிைது. 

r_fßâahd ã‹ÉisîfŸ : குடும்பஙகேளுககும், அவரகேள் �பாரந்த �மூகேத்திறகும் இந்தப 

பபாதிபபு நீள்கிைது.  பபாலியல் பலபாத்கேபா�த்தபால் குழந்ளத பிைந்தபா்லபா, அல்லது பபாலியல் 

�பாரந்த வனமுளை நிகேழவுகேளில் பபாதிககேபபடைவ்�பாடு குடும்பம் ஆத�வபாகே உைன 

நினைபா்லபா, �மூகேம் அவரகேளள ஒதுககுகிைது. 

bghUshjhu t‹KiwÆ‹ ã‹ÉisîfŸ : நபபாருளபாதபா� வனமுளையின பின 

விளளவுகேளபால் பபாதிககேபபடைவர ஒடுககேபபடுகிைபார,  இவர �மூகே நிகேழவுகேளில் 

பஙநகேடுககேத் தயஙகேலபாம், நபபாருளபாதபா� ரீதியபான வபாழவில் மிகுந்த பி�ச்சிளனகேளள 

எதிரநகேபாள்ள ்ெரிைலபாம் . 

 ்பகாலினம் சகார்்ந்த ேன்முடையின் ்தகா்க்ங்டைப ்பற்றி  த்தகாகுதது கூறிய பிைகு 

த்பகாது அமர்ேகா் , ்பஙவ்ற்்பகாைர்்ளிைம் கீழ்க்காண்்பனேற்டைப ்பற்றியும் வயகாசிததுப 

்பதில் தசகால்்லச் தசகால்லுங்ள்.

	எல்லபாக கேளதகேளிலும் அதிகேபா�ம் ந�லுத்துபவரகேள் யபா�பாகே இருககிைபாரகேள்? 

	அதிகேபா�த்திறகு அைஙகிப ்பபாய வனமுளைளய எதிரநகேபாள்பவரகேள் யபார? 

	வனமுளைளய எதிரநகேபாள்பவரகேளுககும் வனமுளை ந�லுத்துபவரகேளுககும் 

இளை்ய உைவு இருககிைதபா? 
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	வனமுளை எனபது நதரிந்தவரகேளிைம் இருந்து மடடும்தபான வருகிைதபா, 

நதரியபாதவரகேளிைமிருந்தும் வருகிைதபா? 

	ெபாம் விவபாதித்தவறறில்  எளவநயல்லபாம் கேலபாச்�பா� பழககேவழககேஙகேள், அவறறிறகும் 

வனமுளைககும் உள்ள நதபாைரபுகேள் எளவ? 

	ஏன நபண்கேள், தஙகேள் மீது நிகேழத்தபபடும் வனமுளைளய நபபாறுத்துப ் பபாகிைபாரகேள் 

எனறு ்கேளுஙகேள். 

 ்்ல்நதுடையகாைலில் கீழ்க்காணும் ்ருதது்க்ள் ேரும் ேட்யில் ்பயிற்றுநர் விடு்பட்ை 
விஷயங்டைத த்தகாகுதது்க கூை வேண்டும். 

	வீடடு விஷயத்ளத நபபாதுவில் நகேபாண்டுவந்தபால் குடும்ப மபானம் ்பபாகும் எனபதபால் 
நபபாறுத்துப்பபாதல்.

	குடும்பப பபாஙகேபான நபண் எனைபால் இபபடித்தபான நமௌனமபாகே நபபாறுத்துப ்பபாகே 
்வண்டும் எனை பிம்பத்தில் சிககிக நகேபாள்ளுதல். 

	வனமுளைளய எதிரத்துக ்கேள்வி ்கேடைபால் குழந்ளதகேள் பபாதிககேபபடுவபாரகே்ளபா 
எனை பயம்.

	பபாதிககேபபடுபவரகேள், வனமுளைளய வனமுளையபாகே உண�பாமல் இருபபது.

	வனமுளைககு எதி�பாகே �டைபபடியபாகேத் தீரவு இருககிைது எனறு நதரிந்து 
நகேபாள்ளபாமல் இருபபது.

	கேணவன வீடளை விடடு நவளி்ய தள்ளினபால் எங்கே ்பபாவது எனை 
பபாதுகேபாபபினளம உணரவு.

	நபபாருளபாதபா� ரீதியபாகே கேணவளனச் �பாரந்திருபபது.

	குடும்ப உைவில் இல்லபாவிடைபால் �மூகே அந்தஸ்து எனன ஆகு்மபா எனை பயம்.

	கேணவன வீடைபார விலககி ளவத்து விடுவபாரகே்ளபா எனை பயம்.

braš – 3 

 இபபடிபபடை வனமுளைகேளுககேபான ்வர ெம்முளைய கேலபாச்�பா�ப பழககே 
வழககேஙகேளும் ெம்பிகளகேகேளும்தபான எனைபால் கேலபாச்�பா�த்்தபாடு வனமுளைளயத் 
நதபாைரபுபடுத்திப பபாரககே முடியுமபா எனறு பயிறறுெர, பங்கேறபபாளரகேளிைம் 
்கேளுஙகேள். 

 பயிறறுெர குறிபபில் நகேபாடுககேபபடடுள்ள வபாககியஙகேளள சரியகா ்தேைகா எனறு 

்கேடடு கேலந்துள�யபாை ்வண்டும், ்மலும் பயிறறுெர குறிபபில் கூறியுள்ள மறை 

கேருத்துககேளளயும் கூறி பங்கேறபபாளரகேளிைம் கூறி இந்த அமரளவயும் முடிககே ்வண்டும் 
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gÆ‰We® F¿¥ò : rÇah?, jtwh? 

1. குடும்பஙகேளில் ெைககும் வனமுளை எனபது அவ�வர குடும்பம் �பாரந்தது,  அதில் 

தளலயிை மறைவருககு உரிளம இல்ளல. 

2. மளனவிளயத் திருத்துவதறகேபாகே ஒரு கேணவன அவளள அடிபபதில் தவறில்ளல.

3. ்மபா�மபாகே உளையணியும் நபண்கேளிைம் ஆண்கேள் ்மபா�மபாகே ெைந்து நகேபாள்வதில் 

தவறில்ளல. 

4. ஆண்கேளபால் அவரகேள் பபாலியல் உணரச்சிகேளள கேடடுபபடுத்த முடியபாது.

5. நபண்கேள் இயல்பி்ல்ய நமனளமயபானவரகேள். 

6. ஆண்கேள் மு�டடுத்தனமபாகே ெைந்து நகேபாள்வதறகுக கேபா�ணம் அவரகேள் இயல்பு 

அதுதபான.  

7. மதுவும் ்பபாளதப நபபாருள் பயனபபாடும்  ஆண்கேள்  ்மபா�மபாகே ெைந்து 

நகேபாள்வதறகேபான கேபா�ணஙகேள். 

8. குடும்ப வனமுளை ஏளழ வீடுகேளில் மடடும்தபான ெைககிைது. 

9. குடும்ப மபானத்ளத அல்லது நகேௌ�வத்ளதக கேபாபபபாறை்வண்டும் எனைபால் நபண் 

தனககு வரும் பி�ச்சிளனகேளளப நபபாறுத்துப ்பபாகே ்வண்டும். 

 பங்கேறபபாளரகேள் பல்்வறு விதமபான கேருத்துககேளள விவபாதிககேககூடும். பபாலினம் 

�பாரந்த வனமுளை நிகேழவதறகேபான கேபா�ணஙகேள் எனநனனன எனபது குறித்த 

கேருத்துககேளளககூறி பயிறறுெர விளககே ்வண்டும்.

்பகாலினம் சகார்்ந்த ேன்முடை நி்ழே்தற்்கான ்காைணங்ள் என்தனன்ன?

	�மூகேத்தபால் நிரணயிககேபபடுகினை பபாலின வள�யளைகேள் ஆணுககும் நபண்ணுககும் 

நவவ்வறு விதமபான பபாத்தி�ஙகேளளயும் நபபாறுபபுகேளளயும் தருகிைது.  

	கேலபாச்�பா�ம் மறறும் �மூகே விதிகேள் ஆண்கேளள வலுவபானவரகேளபாகே, ஆக்�பாஷமபாகே 

இருபபவரகேளபாகே, மறைவரகேளளக கேடடுபபடுத்துபவரகேளபாகே, உணரச்சிகேளள 

நவளி்ய கேபாண்பித்துக நகேபாள்ளபாதவரகேளபாகே உருவபாககுகிைது . 

	இ்த்பபால், நபண் எனைபால்  அைஙகிப ்பபாகிைவரகேளபாகே, பலமறைவரகேளபாகே, 

எதறகும் நபபாறுத்துப ்பபாகிைவரகேளபாகே, ஆண்கேளளச் �பாரந்து இருபபவரகேளபாகே 

இருககே ்வண்டும் எனறும் வள�யறுககிைது. 



8

	இபபடி ஆண்கேளளயும் நபண்கேளளயும் நவவ்வறு விதமபாகே �மூகேமயமபாககுவது 
இருவருககிளை்யயும் அதிகேபா�த்தில், �கதியில் ஏறைத் தபாழவுகேளள உருவபாககுகிைது.  
சிறுவயதில் இருந்்த சுறறிலுமுள்ள நபரிய ஆண்கேள் மறறும் நபண்கேளளப பபாரத்து 
வளரும் நபண் குழந்ளதகேள் அைஙகிப ்பபாகிைவரகேளபாகேவும், ஆண் குழந்ளதகேள் 
அதிகேபா�ம் ந�லுத்துபவரகேளபாகேவும் வளரகிைபாரகேள். வளரககேபபடுகிைபாரகேள். 

	இதன கேபா�ணமபாகே, நபண்கேளள மரியபாளதக குளைவபாகே பபாரபபதபாகே்வ ஆண்கேளின 
ம்னபாபபாவம் இருககிைது. தனககு அதிகேபா�ம் ் பபாயவிடு்மபா அல்லது குளைந்துவிடு்மபா 
எனறு நிளனத்து எப்பபாதும் அதிகேபா�த்ளதச் ந�லுத்த முறபடுகிைபாரகேள் . 

 இந்தப பயில�ஙகின ்ெபாககேம் குழந்ளதத் திருமணத்ளத முடிவுககுக 

நகேபாண்டுவருவதறகு  ெபாம் அளனவரும் இளணந்து பணியபாறறுவது பறறியது. குழந்ளதத் 

திருமணம், பபாலினப பபாகுபபாடைபால் வருவது எனபளத விளககே்வ இந்த அமரவு. இனி 

அடுத்த அமரவில் குழந்ளதத் திருமணம் பறறி ்மலும் விரிவபாகேப பபாரப்பபாம் எனறு கூறி 

பயிறறுெர முடிககே ்வண்டும். 

gÆ‰á¤ jhŸ – 1 

r«gt« – 1 

 தீபபா, தனனுளைய மூத்த நபண் குழந்ளதயுைன பி��வத்திறகேபாகே அம்மபா வீடடிறகு 

வந்திருந்தபாள். இந்த தைளவயும் நபண் குழந்ளத பிைந்தபால் திரும்ப வ� ்வண்ைபாம் 

எனறு கேணவன வீடைபார ந�பால்லி அனுபபிவிடைபாரகேளபாம்.  அபபபாவும் அம்மபாவும் ஆண் 

பிள்ளள தபான பிைககே ்வண்டும் எனறு ்கேபாயில் ்கேபாயிலபாகேச் சுறறிக நகேபாண்டிருந்தபாரகேள். 

்பபான முளை கேரபபமபாகே இருந்த்பபாது வயிறறில் இருபபது நபண் குழந்ளத எனறு 

நதரிந்து �கேசியமபாகே ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் கேருச்சிளதவு ந�யதது ் பபால்,  ஏன இந்தத் தைளவ 

ந�யயவில்ளல எனறு தீபபாவிைம் அம்மபா அபபபா ்கேடைபாரகேள்.  

 தீபபாவிறகு ஆண் குழந்ளத பிைந்தது. குழந்ளதளயப பபாரககே அவள் கேணவன வீடைபார 

அளனவரும் வந்திருந்தனர. ்பபாகும்நபபாழுது யபாருககும் நதரியபாமல் அவள் கேணவன 

சீககி�ம் வந்துவிடு, நீ இல்லபாமல் தனியபாகே இருககே முடியவில்ளல எனைபான . 

 தீபபாவிறகு இந்த வபாரத்ளதகேள் மகிழச்சிளயத் தருவதறகுப பதிலபாகே பயத்ளதத் 

தந்தது.  ஆண் குழந்ளதககு பதிலபாகே நபண் குழந்ளத பிைந்திருந்தபால் அம்மபா வீடடி்ல்ய 

இருந்திருககே ்வண்டு்மபா எனறு நிளனத்தபாள். 

1. கேருவிலிருககும் குழந்ளதயின பபாலினத்ளத கேண்டுபிடிபபது �டைபபடி �ரியபா?, தவைபா? 

2. ஏன ெம் �மூகேத்தில் நபண் குழந்ளதகேளளவிை ஆண் குழந்ளதகேளள்ய 

விரும்புகிைபாரகேள்?



9

3. தீபபா ஏன தன திருமண வபாழகளகே பறறி நபற்ைபாரிைம் எதுவும் ்பசுவதில்ளல?

4. ஆண் குழந்ளத பிைந்திருந்தபாலும் கூை, ஏன தீபபாவிறகு அவள் கேணவன வீடடிறகு 

திரும்பிப ்பபாவது வருத்தமபாகே இருககிைது? 

r«gt« - 2 

 டியூஷன வகுபளப விடடு அளனவரும் கிளம்பிவிடைனர.  சீதபாளவ, திருத்திய 

்பபபரகேளின மதிபநபண்கேளளக கூடடிப ்பபாைச் ந�பானனபார  டியூஷன �பார. சீதபா 

மபாரகளகே ந�பால்லச் ந�பால்ல �பார ்ெபாடடில் குறித்துக நகேபாண்்ை வந்தபார. பபாதியில் 

கேபாதில் �ரியபாகே விழவில்ளல எனறு அவளுககு நவகுஅருகில் வந்து உடகேபாரந்தபார.  சீதபா 

அவள் உடகேபாரந்திருந்த இைத்தில்,  தனளன நவகுவபாகே குறுககிக நகேபாண்டு உடகேபாரந்தபாள். 

அவள் கிளம்பும்நபபாழுது இருடடிவிடடிருந்தது. ்வகேமபாகே ெைந்தபாள். ள�ககிளில்  யபா்�பா 

அவள்்மல் இடித்து விடடுப ்பபானபாரகேள். ஓடைமும் ெளையுமபாகே வீடடுககு வந்து 

்�ரந்தபாள்.  தனககு ்ெரந்தளத அம்மபாவிைம் ந�பால்ல ்வண்டும் எனறு நிளனத்தபாள். 

அம்மபாவும் அபபபாவும் ்கேபாபமபாகே �ண்ளை ்பபாடடுக நகேபாண்டிருந்தபாரகேள். நமௌனமபாகே 

அளையின ஒரு மூளலயில் ்பபாய உடகேபாரந்து படிககே ஆ�ம்பித்தபாள்.

 விளளயபாடிவிடடு உள்்ள வரும்்பபா்த, “அம்மபா, அம்மபா” எனறு கூபபிடடு 

நகேபாண்்ை வந்தபான அவள் அண்ணன கேபாரத்தி. அம்மபா சுருண்டு கிைந்தபாள்,  அபபபா 

நவளி்ய ்பபாயவிடடிருந்தபார . 

 “எனககு பசிககுது �பாபபபாடு நகேபாடு,” எனறு சீதபாளவப பபாரத்து ்கேடைபான கேபாரத்தி.  

இந்தக கேணகளகே முடித்துவிடடு வருகி்ைன எனறு சீதபா முடிபபதறகு முனபபாகே அவள் 

ளகேயிலிருந்த ்ெபாடளைப பிடுஙகி எறிந்தபான. �னிய்ன,  ்�பாறு ்பபாடு,  படிச்சு எனன  

கிழிககேப்பபாை எனைபான.  சீதபாவிறகு அவள் அபபபாளவப பபாரபபது ்பபாலிருந்தது. அவள் 

எழுந்து ்பபானபாள். 

1. இந்தக கேளதயில் சீதபா எந்தவிதமபான வனமுளைகேளள எதிரநகேபாள்கிைபாள்?

2. சீதபாவின அம்மபா எந்தவிதமபான வனமுளைகேளள எதிரநகேபாள்கிைபாள்?

3. இது ஆண் நபண் இருவருககும் ெைககேககூடிய வனமுளையபா அல்லது சீதபாவும் 

அவள் அம்மபாவும்  நபண் எனபதபால் அவரகேளுககுப பபாலினம் �பாரந்து வருகினை 

வனமுளையபா?

4. சீதபாவின அண்ணன அவளிைம் ஏன ்கேபாபமபாகேப ்பசுகிைபான? சீதபாவின மீதபான தன 

அதிகேபா�த்ளத எபபடி நவளிபபடுத்துகிைபான? 

5. சீதபாவின அபபபா, ஏன சீதபாவின அம்மபாளவ அடிககிைபார?  இது சீதபாவிறகும் கேபாரத்திககும் 

எந்தவிதமபான பபாைத்ளத கேறறுக நகேபாடுககிைது?



10

r«gt« - 3 

 கேல்யபாணம் ந�யது நகேபாடுத்த இந்த இ�ண்டு வருைஙகேளில் கேல்யபாணத்தின்பபாது 

நகேபாடுத்த வ�தட�ளண சீர ்பபாகே,  ஷீலபாவின கேணவன வீடைபார அவளள திரும்பத் 

திரும்பப பிைந்த வீடடுககு  அனுபபி,  புது டிவி, பிரிடஜ் என எளதயபாவது வபாஙகி வ�ச் 

ந�பானனபாரகேள்.  ஆனபால் இந்தத் தைளவ அவள் வந்த விஷயம் ்வறு.  ஷீலபாவின கேணவன 

வீடடில் தூ�த்து ந�பாந்தககேபா�ரகேள் அவரகேள் ளபயனுககு நபண் பபாரககிைபாரகேளபாம், 

அவரகேளுககு ஷீலபாவின தஙளகே ்�பாதிளய ந�பாம்ப பிடித்துவிடைதபாம்.

 ்�பாதிககு கேல்யபாணமபா, உன கேல்யபாணக கேை்ன முடியவில்ளல, அதுவுமில்லபாமல் 

்�பாதிககு பதி்னழு வயது தபா்ன ஆகிைது எனைபார அபபபா. 

 அபபபா நீஙகே இந்த கேல்யபாணத்துககு ஒத்துககேளலனனபா, எனனுளைய வபாழகளகே 

சிககேலபாகிவிடும் எனைபாள் ஷீலபா. 

 ஒரு விவ�மும் நதரியபாம எபபடிம்மபா எனறு இழுத்தபாள் அம்மபா. எனன விவ�ம் ெல்ல 

ந�பாத்துககேபா�ஙகே. ளபயனுககு வயசு இருபத்து எடடு. ந�பாந்த வீடு, கேபார எல்லபாம் இருககு  

எனைபாள் ஷீலபா.  ் �பாதி கேடுளமயபாகே எதிரத்தபாள். ் ம்ல படிககே ் வண்டும் எனைபாள். ஷீலபா 

பிடிவபாதம் பிடித்து கேல்யபாணத்ளத முடித்தபாள். முதலி�வில் மு�டடுத்தனமபாகே ெைந்து 

நகேபாண்ை கேணவளனப பபாரத்து ்�பாதிககு பயமபாகே இருந்தது . 

 அபபபாவும் அம்மபாவும் ஷீலபா மபாதிரி அடிககேடி பிைந்த வீடடிறகு வ�ககூைபாது 

எனறு ஆ�ம்பத்தி்ல்ய ந�பால்லிவிடைபாரகேள் . ஒரு வருைத்தில் ்�பாதியின கேணவன 

ஒரு கேபார விபத்தில் இைந்து விடைபான. ்�பாதி வந்த ்ெ�ம்தபான இபபடியபாயிறறு  எனறு 

அவள் புகுந்த வீடைபார அவளள பிைந்த வீடடிறகுத் து�த்தி விடைனர.  அபபபா அம்மபாளவ 

நதபால்ளலபபடுத்த ்வண்ைபாம் எனபதறகேபாகே ஒரு கேம்நபனியில் ்வளல ்கேடைதறகு  

பிளஸ் டூ ஆவது படித்து முடித்திருககே ்வண்டும் எனைபாரகேள்.

1. ஏன ஷீலபாவின வீடைபாரிைம் புகுந்த வீடைபார திரும்பத் திரும்ப வ�தட�ளண 

்கேடகிைபாரகேள்? 

2. ்�பாதியின திருமணத்திறகுக கேபா�ணம் யபார, யபார? 

3. ஏன ்�பாதியின நபற்ைபார  இந்தத் திருமணத்திறகு ஒத்துக நகேபாண்ைபாரகேள்?  இந்தத் 

திருமணத்திறகு அவரகேள் ஒத்துக நகேபாள்ளபாவிடைபால் எனன ெைந்திருககும்?

4. இந்தத் திருமணத்தபால் ்�பாதி எந்த விதமபான வனமுளைகேளள எதிரநகேபாள்ள 

்வண்டியிருந்தது? எந்தவிதமபான வபாயபபுகேளள இழககிைபாள்?
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 வழககேம்்பபால் குடித்துவிடடு வந்த கேணவளனப பபாரத்து கேபாமபாடசி 

நெபாந்து்பபானபாள்,  ளகேயில் ஒரு கேபாசும் இல்ளல. முனபபாவது கூலி ்வளலககுப ்பபாய 

ஏ்தபா அள� வயிறறுக கேஞ்சிககேபாவது �ம்பபாதிககே முடிந்தது. ஓயபாமல் ் வளலப பபாரத்ததில் 

தீ�பாத முதுகுவலி. அதனபால் ்வளலககும் ்பபாகே முடியவில்ளல.  கேணவனிைம் கேபாசு 

்கேடைபாள். எபபபபபாரு கேபாசு, கேபாசுனனு... �னிய்ன ந�த்துத் நதபாளல எனறு திடடினபான. 

 ்வறு வழி நதரியபாததபால் பதிளனந்து வயது முத்தம்மபாளவ படிபளப நிறுத்திவிடடு 

மில் ்வளலககு அனுபபினபாள். ஆனபால் ஏ்தபா அதிகேபாரிகேள் வந்தபாரகேளபாம். சினனப 

நபபாண்ணு ்வளலககு  வ�ககூைபாது எனறு ந�பால்லிவிடைபாரகேளபாம் . 

 எபபடியபாவது சுந்தர கேல்லூரிப படிபளப முடித்து விடைபால் கேஷைநமல்லபாம் 

தீரந்துவிடும் எனறு நிளனத்தபாள். கேல்லூரிக கேடைணம் கேடைக கூை வழியில்லபாத நிளலயில், 

சுந்தர படிபளப நிறுத்திவிடடு ஒரு கேளையில் ்வளலககு ்பபானபான. 

1. கேபாமபாடசி எந்த மபாதிரியபான வனமுளைகேளள எதிரநகேபாள்கிைபாள்?

2. முத்தம்மபாவபால் ஏன ்வளலளயத் நதபாை� முடியவில்ளல? இது குறித்த �டைஙகேள் 

பறறி உஙகேளுககு எனன நதரியும்?

3. சுந்தர மீதும் பபாலினம் �பாரந்த வனமுளை நிகேழகிைது எனறு நிளனககிறீரகேளபா?

4. ஏன கேபாமபாடசியின  கேணவனுககு  தன குடும்பத்ளதப  ப�பாமரிககேபாதது பறறி  

குறைவுணரச்சி இல்ளல?

5.  கேபாமபாடசியின உைல் �பாரந்த, மனம் �பாரந்த பி�ச்சிளனகேள் எனநனனன ? 
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f‰wÈ‹ neh¡f« : இந்த அமரவின முடிவில் பங்கேறபபாளரகேள் தஙகேள் �மூகேத்தில் 

குழந்ளதத் திருமணத்தின தற்பபாளதய நிளல எனன எனறு நதரிந்து நகேபாள்வபாரகேள். அளத 

நிறுத்த ்வண்டியதன அவசியத்ளதயும் புரிந்து நகேபாள்வபாரகேள். 

neu« : 60 நிமிைஙகேள்

njit¥gL« bghUŸfŸ :  குழந்ளதத் திருமணம் ஏன? எதறகு? எபபடி? எனை புத்தகேத்தின 

பி�திகேள் 

brašgL¤J« Éj« : 

  பங்கேறபபாளரகேளுககு குழுவுககு ஒனறு வீதம் குழந்ளதத் திருமணம் ஏன? எதறகு ? 
எபபடி? எனை புத்தகேத்ளதக நகேபாடுத்து குழுவில் வபாசிககேச் ந�பால்ல ்வண்டும் . 

  பினனர குழுவில் கேலந்துள�யபாடிய பின நபபாது அமரவில் பயிறறுெர விளககிக 
கூை ்வண்டும்.  குழந்ளதத் திருமணத்தின தற்பபாளதய நிளல பறறியும் அது 
தற்பபாது எவவபாறு ப�வலபாகே ெளைநபறுகிைது எனபது பறறியும் ்கேள்விகேள் ்கேடடு 
கேலந்துள�யபாை ்வண்டும் . 

  பங்கேறபபாளரகேளுககு நதரிந்த ஏ்தனும் �ம்பவஙகேள் இருந்தபால் அளதப பறறி 
கேலந்துள�யபாடி விளககே ்வண்டும். 

  தற்பபாதுள்ள �டைஙகேளுககு கேடடுபபடடு எனன ந�யய முடியும் எனபது பறறியும் 
பங்கேறபபாளரகேளுைன விவபாதிககே்வண்டும். குழந்ளதத் திருமணம் நதபாைரபபான 
�ம்பவஙகேளளப பறறி யபாரிைம் தகேவல் ந�பால்ல ் வண்டும் எனபது பறறி கேலந்துள�யபாை 
்வண்டும் . 

  ்மலும் குழந்ளதத் திருமணம் நதபாைரபபான �டைஙகேள் பறறியும் அது �ம்பந்தமபான 
ெைவடிகளகே எடுககும் நபபாறுபபுகேள் நகேபாடுககேபபடடுள்ள அதிகேபாரிகேள் பறறியும்  
கேலந்துள�யபாை ்வண்டும். 
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கீழ்க்காணும் வ்ள்வி்டை்க வ்ட்டு ்்ல்நதுடையகாைட்ல எடுததுச் தசல்்ல வேண்டும்: 

1. வளரிளம் பருவத்தில் உள்ள ஆண்கேளுககும், நபண்கேளுககும் நபற்ைபாரகேள் திருமணம் 

ந�யது ளவபபதறகேபான கேபா�ணஙகேள் எனன?

2. குழந்ளதத் திருமணம் எவவபாறு வளரிளம் பருவ ஆண்கேளளயும், நபண்கேளளயும் 

பபாதிககிைது?

3. குழந்ளதத் திருமணத்ளதத் தடுபபதும், நிறுத்துவதும் ஏன அவசியமபாகிைது?

4. குழந்ளதத் திருமணத்ளதத் தடுத்து நிறுத்த எனநனனன முயறசிகேள் 

்மறநகேபாள்ளபபடடுள்ளன?

 குழ்நட்தத திருமணம் குறித்த நம் சமூ் விதி்ள் ்பற்றியும் ்பஙவ்ற்்பகாைர்்வைகாடு 

கீழ்க்ண்்பனேகாறு ்்ல்நதுடையகாை வேண்டும்:  

	இந்திய �முதபாயத்தில் குடும்பம் எனபதுதபான அடிபபளைக கேடைளமபபபாகே 

உள்ளது.  திருமணம் எனபது ஓர ஆணுககும் நபண்ணுககுமபான வபாழகளகே எனறு 

பபாரககேபபடுவளதவிை குடும்பம் எனை கேடைளமபபு நதபாை�பபை ் வண்டியதபாகே்வ 

பபாரககேபபடுகிைது.  நபண் குழந்ளத பிைந்ததிலிருந்்த,  “வளரத்து ஒருத்தன ளகேயில் 

நகேபாடுககேணும், இனநனபாருத்தர வீடடுககுப ் பபாகே ் வண்டிய நபபாண்ணு,” எனறுதபான 

பபாரககிைபாரகேள். 

	ஆணுககுக கேல்வியும் ்வளலவபாயபபும் முககியமபானதபாகேக கேருதபபடுவது ்பபால் 

நபண்ணுககுக கேருதபபடுவதில்ளல. 

	நபண்கேளுககு வயது நகேபாஞ்�ம் அதிகேமபாகிவிடைபால் அதிகே வ�தட�ளண நகேபாடுககே 

்வண்டியிருககும்.  ஏநனனில் நபபாதுவபாகே மபாபபிள்ளள வீடைபார இளவயதுப 

நபண்கேளள்ய திருமணம் ந�யய நிளனககிைபாரகேள்.  ெல்ல ளபயன கிளைத்தபால் 

்பபாதும். ளபயனுககு அதிகே வயதபாகி இருந்தபாலும், நபண்ணுககு குளைந்த வயதபாகே 

இருந்தபாலும் திருமணம் ந�யதுவிைலபாம்.

	நபண்கேள் நகேபாஞ்�ம் நபரியவரகேளபாகி விவ�ம் நதரிந்து நவளியில் ெைமபாைவும் 

ஆ�ம்பித்துவிடைபால் கேபாதல், பபாலியல் உைவு ்பபானை பி�ச்சிளனகேளில் சிககிக 

நகேபாள்ளககூடும். என்வ, நபண் குழந்ளதகேளின கேனனித் தனளமளயக 

கேபாபபபாறறுவதறகேபாகே, விவ�ம் நதரிவதறகு முன்ப அவரகேளுககுத் திருமணம் 

ந�யதுவிைலபாம்.   
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	இது்பபானை ்வறு எனநனனன �மூகே விதிகேள் குழந்ளதத் திருமணத்ளத ஒடடி 

வருகிைது எனறு பங்கேறபபாளரகேளிைம் ்கேடடுக கேலந்துள�யபாை ்வண்டும். இந்த 

�மூகே விதிகேள் நபண் குழந்ளதகேளின  வபாழகளகேயில் எவவபாநைல்லபாம் மனித உரிளம 

மீைல்கேளபாகே இருககினைன எனபளத இனி வரும் அமரவுகேளில் பபாரககேலபாம் எனறு 

கூறி அமரளவ முடிககே ்வண்டும். 

 இந்த அமரளவத் நதபாைஙகுவதறகு முன்ப பயிறறுெர, குழந்ளதத் திருமணம் ஏன, 

எதறகு, எபபடி எனை புத்தகேத்தில் உள்ள கேருத்துகககேளளப படித்து புரிந்து நகேபாண்டு 

அமரவிளன ெைத்திச் ந�ல்ல ்வண்டும் .  
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mk®î  

4

FHªij¤ âUkz« - xU kÅj cÇik Ûwš

f‰wÈ‹ neh¡f« : இந்த அமரவின முடிவில்,

	மனித உரிளமகேள் மீைல் பபாரளவயிலிருந்து குழந்ளதத் திருமணம் எபபடி ஒரு மனித 

உரிளம மீைல் எனபளத இனனும் ெனைபாகேப புரிந்துநகேபாள்வபாரகேள். 

	வளரிளம் பருவ நபண்ணின வபாழவில் குழந்ளதத் திருமணத்தபால் வ�ககூடிய 

பபாதிபளபப பறறி அதிகேம் அறிந்து, அது பறறி ெனகு உணரந்தவரகேளபாகே ஆவபாரகேள்.

neu« : 90 நிமிைஙகேள்

njit¥gL« bghUŸfŸ : �பாரட ்பபபர, மபாரககேர ்பனபாககேள்

brašgL¤J« Éj« : பங்கேறபபாளரகேளள ெபானகு குழுககேளபாகேப பிரிககே ்வண்டும் . 

  ்பயிற்சித்தகாள் -1 இல் நகேபாடுககேபபடடுள்ள  �ம்பவஙகேளள ஒவநவபாரு  குழுவுககும் 

ஒனறு வீதம்  நகேபாடுககே ்வண்டும் .  

 குழுவில் உள்ள அளனவரும் கேலந்துள�யபாைலில் தஙகேள் கேருத்துககேளள 

பகி� ்வண்டும். �ம்பவஙகேளளப பறறி கேலந்துள�யபாடிய பிைகு அதன கீழ 

நகேபாடுககேபபடடுள்ள ்கேள்விகேளுககேபான பதில்கேளள தயபார ந�யய  ்வண்டும்.  

 குழுவில் 30 நிமிைஙகேளுககு கேலந்தபாயவு ந�யத பிைகு,  பதில்கேளள  ஒரு �பாரட 

்பபபரில் எழுதச் ந�பால்ல ்வண்டும் . 

 பிைகு நபபாது அமரவில் தஙகேளுககு நகேபாடுககேபபடை �ம்பவத்ளதககூறி அதில் 

்கேடகேபபடை  ்கேள்விகேளுககேபான பதில்கேளள மறைவரகேளுைன பகி�ச் ந�பால்ல 

்வண்டும்.

 பங்கேறபபாளரகேள் தஙகேள்  கேருத்துககேளள பகிரந்து நகேபாண்ை  பிைகு நபபாது அமரவில், 

்பயிற்சித்தகாள்-2ல் உள்ள  ஆறு ்கேள்விகேளளயும் ்கேடடு விவபாதிககே ்வண்டும். 
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 உைல்ெலம், ்வளல, குடும்ப வனமுளை, கேல்வி,  ்தரந்நதடுபபதறகேபான உரிளம 

்பபானைளவ விவபாதிககேபபடும் ்பபாது தனி ெபரின மனித உரிளம மீைல் பறறியும்  

கேவனத்தில் நகேபாள்ள ்வண்டும் எனறு பங்கேறபபாளரகேளிைம் கூை்வண்டும்.

  கீழ்க்்காணும் அட்ைேடணயில் உள்ை ்ருதது்க்ள் அடனததும் ேருேட்த 

்பயிற்றுநர் உறுதி தசய்து த்காள்ை  வேண்டும் .

கேல்வி மறறும் குழந்ளதத் திருமணமும்
உைல்ெலம் மறறும் குழந்ளதத் 

திருமணம்

மீைபபடும் உரிளமகேள் மீைபபடும் உரிளமகேள்

1. கேல்விககேபான உரிளம
2. ்வளல நபறுவதறகேபான உரிளம
3. இனபநபருககேம் மறறும் பபாலியல் 

உைல்ெலத்திறகேபான உரிளம
4. ்தரந்நதடுககும் உரிளம

1. கேல்விககேபான உரிளம
2. துளணவள�த் 

்தரந்நதடுபபதறகேபான உரிளம
3. இனபநபருககே உரிளம
4. சு�ண்ைல்கேளுககு எதி�பான உரிளம
5. உைல்ெலம் மறறும் சிகிச்ள�ககேபான 

உரிளம
6. நபபாருளபாதபா� பபாதுகேபாபபிறகேபான 

உரிளம
7. நவளியில் ்வளல பபாரத்து 

�ம்பபாதிபபதறகேபான உரிளம

தபாககேம் தபாககேம்

1. கேல்வியில் இளையூறு.்மபா�மபான 
நபபாருளபாதபா� நிளலளம 

2. குழந்ளதகேளள வளரபபதில் குடும்பத்ளத 
கேவனிபபதில் கேஷைஙகேள்

3. நபண்கேள் குடும்ப வனமுளைககு ஆளபாதல்
4. தபாய ்மல் நிகேழும் குடும்ப வனமுளை 

மகேள்கேளளயும் பபாதித்தல்
5. கேல்விளய முழுளமயபாகே முடிககேபாததபால், 

குளைவபான வபாயபபுகேள்
6. எல்லபா விதமபான உரிளமகேளளயும் இழந்து, 

எந்தவித உதவிகேளும் கிளைககேபாம்ல்ய 
நதபாைரந்து வபாழதல்.

1. இளவயது தபாயளமயும் அதளனத் 
நதபாைரந்து வரும் பபாதிபபுகேளும் 
தபாயககு உண்ைபாகினைன.

2. குளைவபான எளையுைன பிைககும் 
குழந்ளதகேளுககு உைல் ெல 
பபாதிபபுகேளும் ஏறபடுகினைன.

3. கேணவரிைமிருந்து வந்த எச்.ஐ.வி. 
நதபாறைபால் ்மபா�மபாகும் 
உைல்ெலம், இதறகேபாகே நபண் மீ்த 
குறைம்�பாடைபபடுதல்.

4. நபண்கேள் மறறும் இளவயது 
நபண்கேளுககு எந்த விதமபான 
நபபாருளபாதபா� ரீதியபான 
வளஙகேளும் கிளைபபதில்ளல.

5. புகுந்த வீடடிலிருந்து நவளி்ய 
தள்ளபபடுதல். பிைந்த வீடடிலும் 
ஏறறுக நகேபாள்ளபாத நபபாழுது, 
வீைறைவரகேள் ஆதல்.
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குடும்ப வனமுளை மறறும் குழந்ளதத் திருமணம் ்தரந்நதடுத்தல் மறறும் 
குழந்ளதத் திருமணமும்

மீைபபடும் உரிளமகேள் மீைபபடும் உரிளமகேள்

1. கேல்விககேபான உரிளம
2. மகேளுககுப பபாதுகேபாபபு அளிபபதறகேபான 

உரிளம
3. இனபநபருககேம் மறறும் பபாலியல் 

உைல்ெலத்திறகேபான உரிளம மீைல்
4. வ�தட�ளண ்கேடகேபபடுவதறகு எதி�பாகே 

ந�யல்படும் உரிளம

1. கேல்விககேபான உரிளம
2. குழந்ளதகேளுககு கேல்விககேபான 

உரிளம பறறி ந�பால்வதறகேபான 
உரிளம

3. முனபின 
அறிமுகேமில்லபாதவருககு 
இளவயது நபண்ளணத் 
திருமணம் 
ந�யயும்்பபாது அதுபறறி 
முடிநவடுபபதறகேபான உரிளம.

தபாககேம் தபாககேம்

1. உைல், மனம், ஆனம வளரச்சி மறுககேபபடுதல்
2. பபாலியல் ரீதியபாகே சு�ண்ைபபடுதல். பபாலுைவு 

ளவத்துக நகேபாள்வது பறறி தம்பதிகேளிைம் 
ஒருமித்த கேருத்து வ�பாத்பபாது, அளத 
‘திருமணத்திறகுள் ெைககும் பபாலியல் 
பலபாத்கேபா�ம்’ எனகி்ைபாம்.

1. படிபபில் இளையூறு
2. எந்த திைனகேளும் 

கிளைககேபநபைபாதிருத்தல்
3. வளஙகேளளப நபறுவதில் 

குளைந்த அள்வ வபாயபபு
4. ்மபா�மபாகே ெைத்தபபடுவது 

பறறிய அச்�ம்
5. தன உைல் மீ்த உரிளம 

இல்லபாமல் இருபபது. 
இனபநபருககேம் பறறியும் 
உரிளம இல்ளல.

6. பபாலின ்பதத்தபால் 
வ�ககூடிய வறுளம மறறும் 
�மத்துவமினளமயபால் 
எதிரநகேபாள்ளககூடிய சிககேல்கேள்

அட்ைேடணயில் எழு்தப்பட்ை ்ருதது்க்டை ஒன்வைகாதைகான்று த்தகாைர்பு்படுததி 

கீழ்க்காண்்பனேகாறு விை்க் வேண்டும் . 

	மனித உரிளமகேள் பறறி ெபாம் புரிந்துநகேபாள்ள முயறசி ந�ய்தபாம். உதபா�ணத்திறகு, 

வளரிளம் பருவப நபண்கேளளப படிககே அனுமதிககேபாவிடைபால் அல்லது படிபளப 

பபாதியில் நிறுத்தினபால் அவரகேளுககுத் தகுந்த ்வளலவபாயபபுகேள் கிளைககேபாது.

	நபண்கேளுககு ் வளல கிளைககே வபாயபபு இல்லபாத நிளலயில், அவரகேள் நபபாருளபாதபா� 

்தளவகேளுககேபாகேக கேணவள�ச் �பாரந்திருககே ்வண்டிய கேடைபாயம் ஏறபடுகிைது. 
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	அவரகேள் குடும்ப வனமுளையபால் பபாதிககேபபடும்்பபாது நபபாருளபாதபா�த் 

்தளவகேளுககேபாகே துளணவள� �பாரந்திருபபது,  வீடளைவிடடு நவளி்யை 

முடியபாமல், எது பறறியும் முடிநவடுககே முடியபாத சூழலுககுத் தள்ளும்...எனபது 

குறித்து விவபாதத்ளத ெைத்திச் ந�ல்ல்வண்டும்.

	இ்த்பபால் கேரபபத்தளை அல்லது குடும்பத்ளதத் திடைமிடுவது பறறிய 

தகேவல்கேள் �ரிவ� நதரியபாத நிளலயில், ்வண்ைபாத கேரபபத்ளத சுமககே ்ெரவ்தபாடு, 

இதுபறறிநயல்லபாம் நதரியபாத நிளலயில், இளம் வயதில் குழந்ளதளயப நபறநைடுககே 

்ெரிைலபாம். இது இளம் நபண்கேளின உைல் ெலத்ளதயும் வபாழகளகேளயயும் ் மபா�மபாகே 

பபாதிககிைது எனறு ந�பால்ல ்வண்டும். 

வமற்குறிபபிட்ை விஷயங்ள் ்பற்றி வ்பசுேது அர்த்தமுள்ை்தகா்வும், சுேகாைஸயமகான்தகா்வும் 

இரு்ந்தகாலும்கூை, நம் விேகா்தததில் கீழ்க்ண்ை விஷயங்டையும் ்ண்டிப்பகா் 

வசர்தது்கத்காள்ை வேண்டும்.

	குழந்ளத / சிறுவயது திருமணத்தபால், மனித உரிளமகேள் மீைபபடுகினைன.

	குழந்ளதத் திருமணத்தபால், நபண்கேளின கேல்வி பபாதிககேபபடுகிைது. நபண்கேளின கேல்வி 

தளைபபடுகிைது.

	இது ஒரு மபாநபரும் மனித உரிளம மீைலபாகும். மனித உரிளம பி�கேைனத்தின 26வது 

விதி இதுபறறி கூறுகிைது.

	இளவயது திருமணத்தபால் நபண்கேளின உைல் ெலம் பபாதிககேபபடுகிைது. இது மனித 

உரிளம பி�கேைனத்தின 25வது விதியில் அடிபபளை உரிளமயபாகேக கூைபபடடுள்ளது.

	்வளலவபாயபபிறகேபான உரிளம மறறும் மீைல் பறறி மனித உரிளம பி�கேைனத்தின 

23வது விதி கூறுகிைது.

	�மூகேப பபாதுகேபாபபு உரிளம மறறும் மீைல் பறறி மனித உரிளம பி�கேைனத்தின 22வது 

விதி விளககுகிைது.

	திருமணம் ந�யவதறகு முழுளமயபான �ம்மதம் மறறும் சுதந்தி�ம் பறறியும் அளத 

மீறுதல் பறறியும் மனித உரிளம பி�கேைனத்தின 16வது விதி ்பசுகிைது. ஏநனனைபால் 

வளரிளம் பருவ ஆண்கேளும் / நபண்கேளும் முதிரச்சி இல்லபாதவரகேளபாகே அவரகேளின 

முடிவுகேளின பின விளளவுகேள் பறறி அறியபாதவரகேளபாகே இருபபபாரகேள். 

	மனித உரிளமகேள் ஒன்ைபாநைபானறு நதபாைரபுளையளவ. இளவயது / குழந்ளதத் 

திருமணம் ்ம்ல குறிபபிைபபடடுள்ள விதிகேளள மீறுவ்தபாடு பிை மனித 

உரிளமகேளளயும் மீறுகிைது. 
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 �ரவ்த� மனித உரிளமப பி�கேைனத்ளத 1943ஆம் ஆண்டு டி�ம்பர 10ஆம் ்ததி 

இந்தியபா ஏறறுக நகேபாண்டுள்ளது. என்வ இந்திய குடிமககேளபாகே உலகேளபாவிய மனித 

உரிளமகேள் பி�கேைனத்தில் குறிபபிடடுள்ள அளனத்து உரிளமகேளும் ெமககும் உண்டு.

 வமற்குறிபபிட்ை ்ருதது்க்டைப ்பஙவ்ற்்பகாைர்்ளுைன் ்்ல்நதுடையகாடிய பிைகு 

்தற்வ்பகாட்தய நிட்ல மகாை வேண்டுதமன்ைகால் கீழ்க்காணும் விஷயங்ள் ்பற்றி நகாம் 

த்தகாைர்்நது வயகாசி்க் வேண்டுதமன்று கூறி அமர்டே முடி்க் வேண்டும்.   

	நபற்ைபாரகேள் நபண் குழந்ளதகேளள இ�ண்ைபாம் பட�மபாகே ெைத்துவதபால் நபண் 

குழந்ளதகேள் எபபடித் நதபாைரந்து துய�பபடுகிைபாரகேள் எனபளத விளககுஙகேள்.

	நமபாளபல் ்பபான நதபாழில்நுடபம் வளரிளம் நபண்கேளள எபபடி வீடளைவிடடு 

ஓடிப்பபாவது மபாதிரியபான ந�யல்கேளள ந�யயத் தூண்டுகிைது எனறு ்பசுவது �ரியபா 

எனறு ்கேடடு கேலந்துள�யபாை ்வண்டும். 

	நதபாழில்நுடபத்தில் பி�ச்சிளனகேள் ஏதும் இல்ளல. அளத எவவபாறு நபபாறுபபபாகேக 

ளகேயபாள்வது எனறு வளரிளம் பருவத்தினருககு நதரியபாதிருபபதுதபான ஒரு 

பி�ச்சிளனயபாகே உள்ளது எனறு கூறி கேலந்துள�யபாை ்வண்டும். 

	தஙகேள் குடும்பத்துப நபண்கேளள ஒரு பபா�மபாகே கேருதும் ம்னபாபபாவத்ளதயும், 

எண்ணத்ளதயும் மபாறறிக நகேபாள்ள ்வண்டியதன அவசியத்ளதப பறறியும்  

பங்கேறபபாளரகேளுைன கேலந்துள�யபாை ்வண்டும் . 

	நபண் குழந்ளதகேளள வளரககும்்பபாது, ஆ்�பாககியமபான, அறிவு நபறை, தனனுரிளம  

்மம்பபாடு அளைந்தவரகேளபாகே வளரத்தபால், அவரகேள் நபற்ைபாரகேளள ெனகு 

பபாரத்துகநகேபாள்வபாரகேள். அவரகேளபால் ஆ்�பாககியமபான உைவுகேளள கேடைளமககே 

முடியும். இதனபால் நபண்கேளபால் நகேௌ�வமபாகே வபாழ முடியும். குடும்ப வனமுளைளய 

எந்த விதத்திலும் ஏறறுகநகேபாள்ளபாத ம்னபாபபாவத்்தபாடு ெபாம் நியபாயமபாகேச் 

ந�யல்படும் நிளலயில் இருந்தபால் மடடு்ம இது நிகேழும் எனறு கூை ்வண்டும். 

	சிறு வயதில் நபண் குழந்ளதகேளுககுத் திருமணம் ந�யயும்்பபாது, அவளுளைய 

நமௌனம் �ம்மதத்திறகேபான விஷயமபாகே கேருதபபடுகிைது. இது பறறியும் ெபாம் ்ப� 

்வண்டும் எனறு கூறுஙகேள்.

	நபண்கேள் பபாலியல் பலபாத்கேபா�ம் மறறும் பபாலியல் சு�ண்ைல்கேளுககு ஆளபாகேபாமல் 

தடுபபதறகு திருமணம் ஒன்ை மபாறறு எனறு நிளனககி்ைபாம். இந்த ம்னபாபபாவத்ளத 

மபாறறிக நகேபாள்ள ்வண்டி இருககிைது. திருமணத்தில் பபாலியல் வனமுளை பறறி 

ெளைமுளையில் �டைம் எதுவும் இல்லபாவிடைபாலும் எல்லபா திருமணஙகேளிலும் 

பபாலியல் வனமுளை இருககிைது. அதிலும் இளவயதுத் திருமணம் அல்லது குழந்ளதத் 

திருமணத்தில் பபாலியல் வனமுளை அதிகேமபாகே உள்ளது.  
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	நபண்கேளபாகேப பிைந்ததபா்ல்ய பபாதிககேபபடுகிை மபாதிரி உள்ள சூழல் இல்லபாத ஒரு 

நிளலளய உருவபாககே அளனவரும் பபாடுபை ்வண்டும் எனறு கூறி கேலந்துள�யபாை 

்வண்டும். பங்கேறபபாளரகேள் அளனவரும் கேலந்துள�யபாைலில் கேலந்து நகேபாள்வளத 

ஊககுவிககே ்வண்டும் .

gÆ‰á¤jhŸ - 1 

r«gt« – 1

 15 வயதுளைய மீனபா ஒரு கி�பாமத்தில் வபாழகிைபாள். அவள் ஒனபதபாம் வகுபபில் 

படிககிைபாள். ஒரு ெபாள் அவளுளைய அண்ளை வீடைபார, மீனபாளவ தஙகேளுளைய அககேபா 

ளபயனுககு திருமணம் ந�யவதறகேபாகே, மீனபாவின அபபபாளவ அணுகினபாரகேள். அவரகேள் 

அககேபா ளபயன �த்தீஸ்கேரில், ஒரு ந�ஙகேல் சூளளயில் ்வளல ந�யதுநகேபாண்டிருந்தபான. 

மீனபாவிறகு திருமணத்தில் விருபப்ம இல்ளல. ஆனபால் அவள் தந்ளத்யபா, நபறை 

கேைளமளய முடிககே இது ஒரு ெல்ல �ந்தரபபம் எனறு நிளனத்தபார. இறுதியில் ஒ்� 

மபாதத்தில் அவளுளைய திருமணத்ளத ெைத்தி முடித்துவிடைபார.

 ஒரு வருைத்திறகு பின, அவளுககு 16 வயது இருககும்்பபாது மீனபா ஒரு நபண் 

குழந்ளதளயப நபறநைடுத்தபாள். கேரபபக கேபாலத்தில் அவளுககு �த்தபான உண்வபா 

உைல்ெல ப�பாமரிப்பபா கிளைககேவில்ளல. முககேபால்வபாசி ்ெ�ம், அவளுளைய 

கேணவன ்வளலககேபாகே நவளி்ய ந�னறிருந்தபான. கேணவன வீடடிறகு அடிககேடி 

வந்து்பபாயகநகேபாண்டிருந்தபாலும், அவளுககு ஒழுஙகேபாகேப பணம் அனுபபவில்ளல. 

அவளுககுப பி��வம் மிகேவும் கேடினமபாகே இருந்தது. மிகேவும் பலவீனமபாகேவும் அடிககேடி 

உைல்ெலம் �ரியில்லபாமலும் இருந்தபாள். ஆயினும் எளை குளைவபாகேவும், ஊடைச்�த்து 

குளைபபாடுைனும் குழந்ளத பிைந்தது.

 சில மபாதஙகேளுககுள்ளபாகே்வ மீனபாவிறகு அடிககேடி கேபாயச்�ல் வந்தது. உைலில் 

தடிபபுகேளும், அடிககேடி ்�பாரவும் ஏறபடைன. கேழுத்ளதச் சுறறி வீககேமும் ஏறபடைது. ஒரு 

மருத்துவள� அணுகிய்பபாது அவர இ�த்தபபரி்�பாதளனககுப பரிந்துள�த்தபார. அந்த 

பரி்�பாதளனயில் அவளுககு எச்.ஐ.வி நதபாறறு இருபபது கேண்டுபிடிககேபபடைது.

 அவளுளைய புகுந்த வீடைபாருககு இது நதரிந்த பின அவளுளைய ்ெபாயககு 

அவளுளைய ெைத்ளத்ய கேபா�ணம் எனறு குறைம்�பாடடி குழந்ளதயுைன அவளள 

வி�டடிவிடைனர. இபநபபாழுது அந்தக குழந்ளதயும் அடிககேடி உைல் ெலமினறி இருந்தது. 

அவள் அவளுளைய நபற்ைபாரகேளிைம் ந�னை்பபாது அவரகேளும் அவளளத் திருபபி 

அனுபபிவிடைனர.

உங்ள் குழுவில் கீழ்க்காண்்பனேற்டை ்்ல்ந்தகாய்வு தசய்ய வேண்டும். 

1. இந்தக கேளதயில் எனநனனன உரிளமகேள் மீைபபடைன? எவவபாறு?

2. இந்த உரிளம மீைலினபால் அந்த நபண் பிள்ளளககு ஏறபடை தபாககேம் எனன?
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 �மபா ஒரு ெகே�த்தின அருகில் உள்ள ஒரு கி�பாமத்தில் வசித்து வந்தபாள். ஒவநவபாரு 

வருைமும் அவள் பள்ளியில் ெனைபாகே்வ படித்தபாள். அவள் ஒனபதபாம் வகுபபிறகுச் 

ந�னைபின அவளுளைய தந்ளத அவளுளைய தபாயின விருபபத்திறகு மபாைபாகே �மபாவிறகு 

ஒரு அளல்பசிளய வபாஙகிக நகேபாடுத்தபார. �மபா அளல்பசிளய உப்யபாகித்து ஆஙகிலப 

பயிறசி வகுபபில் உள்ள தன ெண்பரகேளுைன அ�டளை அடிககேத் நதபாைஙகினபாள். அவள் 

தன ெண்பரகேளுைன சுதந்தி�மபாகே இருபபது அவளது  தந்ளதககுப பிடிககேபாமல் ்பபாகே 

ஆ�ம்பித்தது. 

 ஒரு ெபாள், அவள் தன நபற்ைபார அவளுககேபாகே வ�ன ்தடுவளத அறிந்தபாள்.

அவளுளைய நபற்ைபாரிைம் அவள் திருமணம் ந�யது நகேபாள்வதறகுப பதிலபாகே 

படிபளபத் நதபாை� விரும்புவதபாகேக கூறினபாள். ஆனபால் அவள் ்வறு �பாதிப  ளபயனுைன 

ெடபில் இருபபதபாகே அவளுளைய தந்ளத நிளனத்தபார. அதனபால், அவர ்தரந்நதடுத்த 

ளபயளனத்தபான �மபா திருமணம் ந�யதுநகேபாள்ள்வண்டுநமன, அவள் “ெலத்ளத 

விரும்பும் தந்ளதயபாகே” நிரபந்தித்தபார. 

 அடுத்த ெபாள், பள்ளிககுச் ந�ல்லும் வழியில் அவளுளைய ெண்பனபான குமபாள�ச் 

�ந்தித்து வீடடில் ெைந்து நகேபாண்டிருபபளதப பறறிக கூறினபாள். �மபாவும், குமபாரும் அனறு 

பள்ளிககுச் ந�ல்லபாமல் அருகிலுள்ள பூஙகேபாவிறகு ஒனைபாகேச் ந�னறு அவளுளைய 

பி�ச்சிளனகேளுககேபானத் தீரவு குறித்துப  ்பசினர. திரும்பும் வழியில் �மபாவின தந்ளத 

அவரகேளளப பபாரத்து விடைபார. �மபாளவ குமபாருைன பபாரத்தவுைன அவர மிகேவும் 

்கேபாபபபடைபார.

 �மபா அனறு வீடு திரும்பவில்ளல. �மபாவின தந்ளத உள்ளூர கேபாவல் நிளலயத்தில் 

தபபபான குறைச்�பாடடு எனறு நதரிந்தும் தன நபண் கேைத்தபபடைபாள் எனறு புகேபார ந�யதபார. 

பினனர �மபா அவளுளைய ்தபாழன குமபாள� திருமணம் ந�யதுநகேபாண்டு அவனுளைய 

நபற்ைபாரின ஒபபுதலுைன அவரகேளுளைய வீடடில் வபாழவதபாகேக ்கேள்விபபடைபார. 

்கேபாபத்தில் அவர, அவருளைய ஊரிலுள்ள சில அதிகேபா�ம் பளைத்த ெபரகேளுைன �மபாளவச் 

�ந்தித்தபார. குமபாள�யும் அடித்துவிடைபார. �மபாளவத் தன்னபாடு வீடடிறகு வரும்படி 

�மபாவின தந்ளத வறபுறுத்தினபார. ஆனபால் அவள் ் கேடகேவில்ளல. அதறகுப பதிலபாகே கேபாவல் 

நிளலயத்திற்கே ந�னறு தபான கேைத்தபபைவில்ளல எனறும், தபா்ன குமபாள� திருமணம் 

ந�யது நகேபாள்ளத் ்தரவு ந�யததபாகேவும் கூறினபாள். 

கீழ்க்காண்்பனேற்டை உங்ள் குழுவில் ்்ல்ந்தகாய்வு தசய்ய வேண்டும்.

1. இந்த �ம்பவத்தில் மீைபபடை விதிகேள் எளவ? எவவபாறு?

2. இந்த விதி மீைல்கேளினபால், அந்தப நபண் பிள்ளளககு ஏறபடை தபாககேம் எனன?
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்ல்வி, வேட்ல மற்றும் குழ்நட்தத திருமணம்

 ஷ்�யபா ஒரு வறுளமயபான குடும்பத்திலிருந்து வந்தவள். மிகுந்த புத்தி�பாலியபாகே 

இருந்தபாள். பள்ளியிலும் ெல்ல மதிபநபண்கேள் நபறைபாள். அவளுககு இ�ண்டு �்கேபாத�ரகேள் 

இருந்தனர. அவரகேள் பள்ளிககுச் ந�னைனர. சிைபபு பயிறசி வகுபபுககும் ந�னைனர. 

 அவள் ஒனபதபாம் வகுபபிறகு வந்தபின, 15 வயதி்ல்ய, அவளுளைய நபற்ைபார 

ஒரு ளதயல்கேபா�ருைன திருமணத்ளத ெைத்தி ளவத்தனர. திருமணத்திறகுப பின அவள் 

படிபளபத் நதபாை� ஆள�பபடைபாள். ஆனபால் அனுமதிககேபபைவில்ளல. அடுத்த மூனறு 

வருைஙகேளில் 2 குழந்ளதகேளுககு தபாயபானபாள். நமதுவபாகே அவளுளைய கேணவனின 

வியபாபபா�மும் ெலிவளையத் நதபாைஙகியது. குழந்ளதகேளுககு உணவூடை ஏதபாவது 

ஒரு வழியில் �ம்பபாதிககும்படி அவளுளைய கேணவனபால் நதபாைரச்சியபாகே சித்தி�வளத 

ந�யயபபடைபாள்.

 அவளுளைய பி�ச்சிளனகேளளத் தீரபபதறகேபாகே அருகிலுள்ள அஙகேனவபாடியிலுள்ள 

ஒரு கேபாலிப பணி இைத்திறகு விண்ணபபித்தபாள். ஆனபால், குளைந்தபட�க கேல்வித்தகுதி 

பத்தபாம் வகுபபு ்தரச்சி நபறறிருககே ்வண்டும் எனை நிபந்தளன இருந்ததபால் அவளுககு 

அந்த ்வளல கிளைககேவில்ளல. 

உங்ள் குழுவில் கீழ்க்காண்்பனேற்டை ்்ல்ந்தகாய்வு தசய்ய வேண்டும்.

1. எந்த உரிளமகேள் மீைபபடடுள்ளன? எவவபாறு?

2. இந்த உரிளம மீைல்கேளினபால் அந்த நபண்ணின மீது ஏறபடை தபாககேம் எனன?

3. ஷ்�யபா உயரநிளலப பள்ளிப படிபளப முடித்திருந்தபால் அது அவளுளைய 

வபாழகளகேயில் எனன மபாறுதல்கேளள ஏறபடுத்தியிருககும்.?

r«gt« - 4

ேன்முடையும் குழ்நட்தத திருமணமும்

 கி�பாமத்தில் வசிககும் 15 வயதபான �பாதபா, தன உயிர்தபாழி மினி சிைபபு பயிறசி 

வகுபபிலிருந்து வீடடிறகு திரும்பி வரும் வழியில் பபாலியல் பலபாத்கேபா�ம் ந�யயபபடைபாள் 

எனபளதக ்கேடடு மிகேவும் வருத்தம் அளைந்தபாள். இத்தளகேய நிகேழவு தன நபண்ணிறகும் 

ஏறபைககூைபாது எனறு நிளனத்து,  �பாதபாவின தந்ளத உைனடியபாகே அவளுககு, அவளளவிை 

14 வயது மூத்தவருைன திருமணம் ந�யதுவிடைபார. �பாதபா ்மறநகேபாண்டு படித்து 

கேணினி இயககுபவ�பாகே ்வளலககு ந�ல்ல்வண்டும் எனறு விருபபபபடைபாலும், 

தனது விருபபத்துககு மபாைபாகே அந்தத்  திருமணத்திறகு ஒத்துகநகேபாண்ைபாள். மினிககு 
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ெைந்தளதப ்பபால அவளுககும் ெைந்தபால், �முதபாயத்ளத எதிரநகேபாள்வது ்கேவலமபாகே 

இருககுநமனறும், தறநகேபாளல ந�யதுநகேபாள்வபாரகேள் எனறும் மி�டடி அவளுளைய 

நபற்ைபார அவளளத் திருமணத்துககுப பணிய ளவத்தனர.

 திருமணமபான முதல்ெபா்ள, அவளுளைய மபாமனபார, மபாமியபார, அவள் கேறுபபபாகே 

இருபபதறகு ெஷை ஈைபாகே 30 ஆயி�ம் ரூபபாய நகேபாண்டுவரும்படி கூறினர. அத்துைன அவள் 

கேபாளலயிலிருந்து இ�வு வள� எல்லபா வீடடு ்வளலகேளளயும் ந�யதபாள். எல்்லபாரும் 

தூஙகியபின தபான, அவள் தூஙகே அனுமதிககேபபடைபாள். வ�தட�ளண பறறி அவள் புகுந்த 

வீடைபார ் கேடை �மயஙகேளில் �பாதபா நகேபாண்டுவ� முடியபாததபால் படடினி ் பபாைபபடைபாள். 

அவள் கேணவர அவளளவிை அதிகே வயதில் மூத்தவனபாகே இருந்ததபால், அவளபால் அவனிைம் 

்ப�முடியவில்ளல. அவள் நதபாைரந்து கேணவனிைம் பணம் ் கேடை்பபாதும், அவனபால் அது 

மறுககேபபடைது. அககேளையில்லபாத கேணவன, ஆனபால் அவன விரும்பும்்பபாநதல்லபாம் 

உைலுைவு நகேபாள்வநதனபது அவளுககுச் �ஙகேைமபாகே இருந்தது.

 அவளுளைய கேணவன பணியிைத்தில் தனனுைன பணிபுரியும் ்வநைபாரு 

நபண்ணுைன நதபாைரபிலிருபபது நதரியவரும் வள�, �பாதபா தனககு ்ெரந்து வரும் 

கேஷைஙகேளளப பறறி நபற்ைபாரகேளிைம் நதரிவிககேவில்ளல. 

கீழ்க்காண்்பனேற்டை உங்ள் குழுவில் ்்ல்ந்தகாய்வு தசய்ய வேண்டும்.

1. எந்த உரிளமகேள் மீைபபடடுள்ளன? எவவபாறு?

2. இந்த உரிளம மீைல்கேளினபால் அந்த நபண்ணிறகு ஏறபடும் தபாககேம் எனன?

gÆ‰á¤ jhŸ – 2

1.   ஒவநவபாரு மபாதிரி �ம்பவஙகேளிலும் எந்த வளகேயபான உரிளமகேள் மீைபபடுகினைன?

2. இந்த மபாதிரி �ம்பவஙகேள் ஒன்ைபாநைபானறு எபபடி நதபாைரபுளையளவயபாகே 

இருககினைன?

3. மனித உரிளம மீைல்கேள் எபபடி ஒன்ைபாநைபானறு நதபாைரபுளையளவயபாகே 

இருககினைன?

4. இந்த மபாதிரி �ம்பவஙகேளில் இருந்து, வளரிளம் பருவத்தில் உள்ள ஆண்கேள் 

மறறும் நபண்கேளின வபாழகளகேத் த�ம் எபபடி இருககிைது எனறு ெம்மபால் உண� 

முடிகிைதபா?

5. இளவ குடும்பஙகேளின மீது எந்த மபாதிரியபான தபாககேத்ளத ஏறபடுத்துகினைன?

6. இளம் நபண்கேள் மீதபான இம்மபாதிரியபான உரிளம மீைல்கேளபால் அவரகேள் 

எவவளகேயபான பபாதிபபுககுள்ளபாகிைபாரகேள்?
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mk®î  

5

eh‹ v‹d brŒa Koí«?

f‰wÈ‹ neh¡f« :    இந்த அமரவின முடிவில் குழந்ளதத் திருமணத்ளத  ஒடடிய 

பி�ச்சிளனகேளுககுத் தீரவுகேளளக கேபாண தபாஙகேள் எனன ந�யய முடியும் எனபளத 

அளையபாளம் கேண்டு அளத ஒரு அடைவளணயபாகேத் தயபாரித்திருபபபாரகேள். 

neu« :  60 நிமிைஙகேள்

njit¥gL« bghUŸfŸ :  �பாரட ் பபபர மறறும் இளணபபு - 2 இல் குறிபபிைபபடடுள்ள 
நிரணயிககேபபடை ந�யல்பபாடடு வழிமுளைகேளின பி�திகேள்.

brašgL¤J« Éj« :

 பங்கேறபபாளரகேளள மூனறு குழுககேளபாகேப பிரித்து ஒரு தளலபளபக நகேபாடுத்து 

கேலந்துள�யபாடி எழுதி எடுத்து வ�ச் ந�பால்ல ்வண்டும்.

1. கி�பாம அளவில் கேளத்தில் முனனணி பணியபாளரகேளபாகே,  குழந்ளதத் திருமணத்ளத 

தடுபபதில் யபார யபாருைன இளணந்து பணியபாறைலபாம் ?

2. குழந்ளதத் திருமணம் ெைபபதறகு முன, ெைந்த பின  எனன ந�யய ்வண்டும்? 

3.  குழந்ளதத் திருமணத்ளதத் தடுககே வளரிளம் பருவத்தினர மறறும் அவரகேள் 

நபற்ைபாரகேளுககு எனன மபாதிரியபாகே விழிபபுணரவு த�லபாம்? 

 குழுவில் கேலந்துள�யபாடிய கேருத்துககேளள நபபாது அமரவில் பகிரந்து நகேபாள்ள 

்வண்டும். பினனர முனனணி கேளபபணியபாளரகேளுககேபான நிரணயிககேபபடை 

ந�யல்பபாடடு வழிமுளைகேள் எனை புத்தகேத்ளத அளனவருககும் நகேபாடுககே ்வண்டும். 

  அந்தப புத்தகேத்தில் இல்லபாத, ஆனபால்  நபபாருத்தமபான கேருத்துககேள் 

கேலந்துள�யபாைலில் வந்து இருந்தபால், அந்தப புத்தகேத்தின பினனபால் நகேபாடுககேபபடடுள்ள 

தபாளில் அளத எழுதச் ந�பால்ல்வண்டும்.  இறுதியபாகே பயிறறுெர பங்கேறபபாளரகேளள 

உறுதிநமபாழி எடுககேச் ந�யது ெனறி கூறி பயிறசிளய முடிககே ்வண்டும். 
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cWâ bkhÊ

என பள்ளியி்லபா, கி�பாமத்தி்லபா, உைவினர வீடுகேளி்லபா குழந்ளதத் திருமணம் 
ெைபபதபாகே நதரிந்தபா்லபா, ெைந்துநகேபாண்டிருந்தபா்லபா, ெைககேப ்பபாகிைது எனறு 
நதரிந்தபா்லபா அளதத் தடுத்து நிறுத்துவதறகேபான அளனத்து ந�யல்பபாடுகேளிலும் 
ஈடுபடு்வன எனறு உறுதிநமபாழி அளிககி்ைன.  குழந்ளதகேளின ெலளன்ய 
முதனளமயபானதபாகேக நகேபாண்டு ந�யல்படு்வன எனறும் உறுதிநமபாழி அளிககி்ைன.
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ïiz¥ò-1

r®tnjr kÅj cÇikfŸ ãufld«

ãÇî / Éâ

1. �மமபாகே வபாழவதறகேபான உரிளம.

2. பபாகுபபாடுகேளில் இருந்து சுதந்தி�ம்.

3. வபாழவு, சுதந்தி�ம், தனிபபடை பபாதுகேபாபபுககேபான உரிளம.

4. அடிளமத் தனத்திலிருந்து விடுதளல.

5. ்மபா�மபாகே ெைத்தபபடுதல், அவமபானபபடுத்தபபடுதலிலிருந்து விடுதளல.

6. �டைத்திறகு முன மனிதரகேளபாகே வபாழ உரிளம.

7. �டைத்திறகு முன �ம உரிளம.

8. மனித உரிளமகேளள ஏறறுக நகேபாண்ை நீதிமனைஙகேளபால் நியபாயமபாகே ெைத்தபபடுதல்.

9. தனனிச்ள�யபாகே நியபாயமறை முளையில் ளகேது ந�யதல் மறறும் ெபாடுகேைத்தலில் 

இருந்து விடுதளல.

10. ெடுநிளலளமயுைன கூடிய நபபாது வி�பா�ளணககேபான உரிளம.

11. குறைம் நிரூபிககேபபடும் வள� குறைமறைவரதபான  என அறியபபடும் உரிளம. 

12. அந்த�ஙகேத்துககேபான உரிளம , யபாரும் ெம் வீடடிறகுள் வருவது, ெமககு வ�ககூடிய 

நதபாைரபுத் தகேவல்கேளள ்�கேரிககே முயல்வது, ெம்ளமயும் ெம் குடும்பத்தபாள�யும் 

கேபா�ணமினறி சி�மபபடுத்துவதிலிருந்து உரிளம. 

13. ெபாடடிறகுள்்ள சுதந்தி�மபாகே ெைமபாடுவதறகேபான உரிளம.

14. ெம் ந�பாந்த ெபாடடில் ் மபா�மபாகே ெைத்தபபடும் நிளல வரும் நபபாழுது நவளிெபாடுகேளில் 

அளைககேலம் நபறுவதறகேபான உரிளம. 

15. ்த� அளையபாளத்துககேபான உரிளம.

16. திருமணம் மறறும் குடும்பத்திறகேபான உரிளம.

17. ெம் ந�பாந்த நபபாருடகேள் மீதபான உரிளம. 
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18. ெம்பிகளகேககும் மதத்ளத பினபறறுவதறகுமபான உரிளம. 

19.  கேருத்து மறறும் தகேவல் அறிவதறகேபான உரிளம.

20. அளமதியபாகேக கூைவும் அளமபபபாகேச் ்��வும் உரிளம.

21. �னெபாயகேத்துககேபான உரிளம.

22. �மூகேப பபாதுகேபாபபுககேபான உரிளம.

23. பணியில் ்��வும், நியபாயமபான ஊதியம் நபைவும், நதபாழிற�ஙகேஙகேளில் 

்�ரவதறகுமபான உரிளம.

24. ஓயநவடுககேவும் நபபாழுது்பபாககேவும் உரிளம.

25. ்பபாதுமபான வபாழகளகேத் த�த்துககேபான உரிளம.

26. கேல்விககேபான உரிளம.

27. �மூகேத்தின கேலபாச்�பா� வபாழகளகேயில் பஙநகேடுபபதறகேபான உரிளம.

28. சுதந்தி�மபான நியபாயமபான உலகேம்.

29. முழுளமயபான சுதந்தி�மபான வளரச்சிககேபான �மூகேக கேைளமகேள்.

30. ்மறகூறிய உரிளமகேளள யபாரும் பறிககேபாமல் இருபபதறகேபான சுதந்தி�ம்.  
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ïiz¥ò-2

K‹dÂ fs¥gÅahs®fS¡fhd (m§f‹tho gÂahs®fŸ, brÉÈa®fŸ, 

Rfhjhu¤Jiw, Mõh) Ã®zÆ¡f¥g£l brašgh£L tÊKiwfŸ : (Standard Operating 

Procedure - SOP)

 குழந்ளதத் திருமணத் தடுபபு �ம்பந்தமபான �டை ரீதியபான ெைவடிகளகேகேளள 

சிைபபபாகே அமல்படுத்தபபை, அளனத்து துளையினரும் இளணந்து பணியபாறை 

்வண்டியிருககிைது. �டைத்ளதயும், அமல்படுத்த ் வண்டிய உைனடி வழிமுளைகேளளயும் 

விளககும் வழி கேபாடடியபாகே இருபபளவதபான ‘SOP’ எனைளழககேபபடும் இந்த  

நிரணயிககேபபடை ந�யல்பபாடடு வழிமுளைகேள்.

 குழந்ளதத் திருமணஙகேளளத் தடுத்து, குழந்ளதகேளுககு அவரகேள் வபாழகளகேளய 

மீடடுத் தருவது  �மூகேத்தில் உள்ள அளனத்து நபரியவரகேளின கேைளம.  குழந்ளதத் 

திருமணஙகேளளப பறறி மறை எவள�யும் விை  உைனடியபாகே அறியககூடிய  முககியமபான 

ெபரகேள், கி�பாம சுகேபாதபா� ந�விலியர, அஙகேனவபாடிப பணியபாளரகேள் ்பபானை நவவ்வறு 

துளைகேளளச் �பாரந்த முனனணிக கேளபபணியபாளரகேள் ஆவர. கி�பாமம் மறறும் 

ெகேரபபுைஙகேளில் உள்ள மககேளின அனைபாை வபாழகளகேயில் இவரகே்ள மககேளுைன 

இளணந்து ந�யல்படுகினைனர. என்வ, அவரகேள் ்வளல ந�யயும் ஊரில் குழந்ளதத் 

திருமணம் பறறிய தகேவல் அறிந்தவுை்ன அல்லது �ந்்தகேம் ஏறபடை உை்ன அத்தளகேய 

திருமணஙகேளளத் தடுககே இவரகேளது துரித ெைவடிகளகே இனறியளமயபாதது. 

cldo brašghL :

 குழந்ளதத் திருமணத்ளதப பறறி அறிந்ததும் உைனடியபாகே முனனணி 

கேளபபணியபாளரகேள்  ந�யய ்வண்டியளவ:

	மிகே அருகேபாளமயில் உள்ள கேபாவல் நிளலயத்தில் அல்லது நீதித்துளை நீதிபதியிைம் 

தகேவல் அளிககே்வண்டும். கேபாவல் துளையினர முதல் தகேவல் அறிகளகேளயப பதிவு 

ந�யய ்வண்டும்.

	முதல் தகேவல் அறிகளகேளய (FIR) பதிவு ந�யய மறுத்தபால் அல்லது அருகேபாளமயில் 

கேபாவல் நிளலயஙகேள் இல்ளல எனைபால் நீதித்துளை நீதிபதியிைம் தகேவல் அளிககே 

்வண்டும். 

	தமிழ ெபாடடில் குழந்ளதத் திருமணை தடுபபு அதிகேபாரியபாகே (Child Marriage 

Prohibition Officer - CMPO)  மபாவடை �மூகே ெல அலுவலர (District Social Welfare Officer) 

நியமிககேபபடடுள்ளபார. குழந்ளதத் திருமணத்தபால் பபாதிககேபபடை குழந்ளதகேளுககு 

மருத்துவ மறறும் �டை ரீதியபான உதவி உள்பை எல்லபா விதமபான உதவி மறறும் ஆத�வு 
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அளிககேவும் குழந்ளதத் திருமணத் தடுபபு அதிகேபாரிககு அதிகேபா�ம் உண்டு (Prohibition of 

Child Marriage Act - 2006 Section 16 (3) (g)). ்மலும், மபாவடைத்தில் குழந்ளதத் திருமணம் 

ெளை நபைபாமல் தடுககேவும் அதறகுரிய அளமபபுகேளள இயககி குழந்ளதத் திருமணத் 

தடுபபுச் �டைத்ளத வலுபபடுத்துமபாறு மபாநில அ�சிைம் விண்ணபபிககேவும் 

குழந்ளதத் திருமண தடுபபு அதிகேபாரியபால் இயலும். அவருைன இளணந்து முனனணிக 

கேளபபணியபாளரகேள் குழந்ளதத் திருமணத் தடுபபு ந�யல்பபாடுகேளில் ஈடுபை 

்வண்டும். 

சூழலு்ககு ஏற்்ப கீழ்க்காண்்பேர்்டைத த்தகாைர்பு த்காள்ை்லகாம் :

	குழந்ளதகேளுககுககேபான உதவி எண்: 1098 (Child Help Line)

	வடைபா� அளவிலபான �மூகே ெலத் துளை அதிகேபாரிகேள்

	குழந்ளத ெலக குழு

	கேபாவல் துளை கேண்கேபாணிபபபாளர (Superintendent of Police)

	மபாவடை ஆடசியர

	பபாதிககேபபடை குழந்ளதளய அல்லது குழந்ளதகேளளக கேபாவல் நிளலயத்தில் தஙகே 

ளவககேக கூைபாது.

	பபாதிககேபபடை குழந்ளதளய உைனடியபாகே அல்லது 24 மணி்ெ�த்திறகுள் 2000 ஆம் 

ஆண்டு இளஞ்சிைபார நீதி (குழந்ளதகேள் பபாதுகேபாபபு மறறும் ப�பாமரிபபு) �டைத்தின கீழ 

குழந்ளத ெலக குழுவிைம் ஒபபளைககே ்வண்டும். அதுவள� குழந்ளதளய 2015 ஆம் 

ஆண்டு இளஞ்சிைபார நீதி (குழந்ளதகேள் பபாதுகேபாபபு மறறும் ப�பாமரிபபு)  �டைத்தின கீழ 

(Juvenile Justice Act) பதிவு ந�யயபபடை மபாநில அ�சு அஙகீகேபா�ம் நபறை கேபாபபகேத்தில் 

அந்தக குழந்ளதளயப பபாதுகேபாபபபாகே  இருககேச் ந�யய  ்வண்டும்.

	குழந்ளதத் திருமணம் ெைபபது குறித்துத் தகேவல் நதரிய வந்தபால் இரு �பா�பார 

வீடுகேளுககும் ்ெரில் ந�னறு, குழந்ளதத் திருமணஙகேள் �டைபபடி தண்ைளனககுரிய 

குறைம் எனபளத அவரகேளின நபற்ைபாருககுச் ந�பால்லி புரியளவககே ்வண்டும். இது 

்பபானை திருமணத்ளத ெைத்தககூைபாது எனறு அறிவுறுத்த ்வண்டும். இது்பபானை 

ந�யல்பபாடுகேள், குழந்ளதத் திருமணத் தடுபபு அலுவலரின பணிககு துளண 

ந�யவதபாகே அளமயும்.

	குழந்ளதகேளிைம் ்பசி அவரகேளுககு குழந்ளதத் திருமணத்ளதப பறறியும் அதன 

விளளவுகேளளயும் புரியளவத்து, அது குறித்த �டைஙகேளள எடுத்துச் ந�பால்ல 

்வண்டும். அத்திருமணத்ளத மறுககும் உரிளம அவரகேளுககு உண்டு எனபளத 

எடுத்துள�ககே ்வண்டும்.
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	பபாதிககேபபடை குழந்ளதககுத் ்தளவயபான மருத்துவ உதவி, மன ெல ஆ்லபா�ளன, 

மறுவபாழவு, ஆத�வு ்பபானை எல்லபா விதமபான உதவிகேளளயும் ஆத�ளவயும் அளிககே 

்வண்டும்.  ்தளவபபடை முதலுதவி ந�யதபின, பள்ளி, குழந்ளத ெலக குழு மறறும் 

அ�சு�பா�பா அளமபபுகேளின உதவிளய ெபாைலபாம்.

	பபாதிககேபபடை குழந்ளதளயத் ்தளவயறை அல்லது உைனடி ்தளவககு அதிகேமபான 

மருத்துவப பரி்�பாதளனகேள் அல்லது மகேளிர ெல மருத்துவப பரி்�பாதளனகேளுககு 

ஆளபாககேக கூைபாது.

	வபாககுமூலம் பதிவுந�யயபபடும்்பபாது அல்லது வி�பா�ளணயின்பபாது 

்தளவபபடைபால் அங்கே இருந்து அககுழந்ளதககு ஆத�வு அளிககே ்வண்டும்.

	அககுழந்ளதளய மீண்டும் மீண்டும் தன வபாககுமூலத்ளத நவவ்வறு அதிகேபாரிகேளிைம் 

கூைச்ந�யது ்மலும் அவரகேளது மன ெலத்ளத பபாதிககும்படி ந�யயககூைபாது எனபது 

மிகே முககியம். 

	முழுளமயபாகே அககுழந்ளதயின ்தளவகேளளயும் வீடடு சூழநிளலளயயும் 

மதிபபிடடு குழந்ளதத் திருமணத் தடுபபு அதிகேபாரிககு உதவ ்வண்டும். (Home Study 

and Needs Assessment). 

	இந்நிகேழவுககுபபின நபற்ைபார குழந்ளதளய ஏறறுகநகேபாள்ளபாத நிளல வரும் 

எனில், குழந்ளதயின நீண்ை  கேபால மறுவபாழவு மறறும் பபாதுகேபாபபு குறித்து திடைமிை 

குழந்ளதத் திருமணத் தடுபபு அதிகேபாரிககு உதவி ந�யய ்வண்டும். 

	குழந்ளதத் திருமணத்தபால் பபாதிககேபபடை குழந்ளதகேளுககு மருத்துவ உதவி மறறும் 

மன ெல ஆத�வு அளிககே ்வண்டும்.   

	உஙகேளுளைய ளமயத்தில் வளரிளம் பருவத்தினர வருளகே குளைந்தபால் அந்த 

இல்லஙகேளுககுச் ந�னறு உண்ளம நிளலளமளய அறிய முயறசி ந�யய 

்வண்டும். குழந்ளதத் திருமணம் நதபாைரபபான  �டைஙகேள், தீய விளளவுகேள் பறறி 

நபற்ைபாரகேளுககு எடுத்து ந�பால்ல ்வண்டும் . 

	நபண் குழந்ளதகேள் கேல்வி நதபாைரபபாகே,   அ��பாஙகேத்தபால் ஏறபடுத்தபபடடுள்ள  

நவவ்வறு ஊககுவிபபுத் திடைஙகேளள  நபற்ைபாரகேளுககு விளககி,  நபண்கேளின 

திருமணத்ளத உரிய வயதிறகுத் தள்ளிப ்பபாைச் ந�யய ்வண்டும். 

bjhl® brašghLfŸ :

	�முதபாயத்தில் குழந்ளதத் திருமண பழககேத்தின ்கேடுகேளளப பறறி எடுத்துக 

கூறுவதறகுக கிளைககும் எல்லபா �ந்தரபபஙகேளளயும் பயனபடுத்திக நகேபாள்ள 

்வண்டும் . 
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	கி�பாமக கூடைம், தனனபாரவலரகேள் கூடைம், �முதபாயக கூடைஙகேள், கி�பாம சுகேபாதபா�ம் 

மறறும் தூயளம வளரச்சி ெபாள், சுதந்தி� தினம், குடிய�சு தினம் மறறும்  பண்டிளகே 

ெபாடகேளின ் பபாது குழந்ளதத் திருமணத்தின  விளளவுகேளள  மனித உரிளம மீைல் எனை 

்கேபாணத்தில் எடுத்துச் ந�ல்ல ்வண்டும். இதனபால் உண்ைபாகும் தீய விளளவுகேளளப 

பறறி விரிவபான விவபாதஙகேளள ்மறநகேபாள்ள ்வண்டும். 

	குழந்ளதத் திருமணம் மறறும் வ�தட�ளண பறறிய உள�யபாைளல �முதபாயத்தில் 

்ெ�டியபாகே ஆ�ம்பிககே முடியபாது. கேளப பணியபாளர எனை முளையில்,கி�பாம சுகேபாதபா� 

தூயளமக குழு மூலம் கி�பாமத்துபநபண்கேள், முதியவரகேள், தளலவரகேளள எளிதபாகே 

அணுகே முடியும். அவரகேளிைம்  இளம் கேருவுறை நபண்கேளின சுகேபாதபா� ஆ்�பாககியப 

பி�ச்சிளனகேள், இ�த்த ்�பாளகே அல்லது இ�த்தக குளைவு ்பபானை பி�ச்சிளனகேளளப 

பறறி ்பசிக நகேபாண்்ை, குழந்ளதத்  திருமணப பி�ச்சிளனகேள் பறறிய உள�யபாைளல 

ஆ�ம்பிககேலபாம். 

	�மூகே உறுபபினரகேள், ஒருஙகிளணந்த குழந்ளதகேள் ்மம்பபாடடுத் திடை 

உறுபபினரகேள், அஙகேனவபாடிப பணியபாளரகேள், ்தரந்நதடுககேபபடை ஊ�பாடசி 

ஒனறிய உறுபபினரகேள், �மயத் தளலவரகேள், கேபாவல்துளையினர, பள்ளி ஆசிரியரகேள்   

முதலி்யபார அைஙகிய ஒரு குழுளவ அளமயுஙகேள். இந்தக குழுககேள் மூலம் 

குடும்பத்திறகுள் விழிபபுணரளவ ஏறபடுத்தலபாம். குழந்ளதத் திருமண ஏறபபாடு 

ெைந்தபால்  ெைவடிகளகேகேள் எடுககேவும் இந்தக குழு உதவலபாம். 

	சுகேபாதபா�த் துளைப பணியபாளரகேள், வளரிளம் பருவத்தினருககு பபாலினப பபாகுபபாடுகேள்  

மறறும் வபாழகளகேத் திைனகேளள எடுத்துககூறி அவரகேளுககிளையில் ஆ்�பாககியம் 

நதபாைரபபான விழிபபுணரளவப பறறி எடுத்துச் ந�பால்ல ்வண்டும். எந்தவித 

வனமுளைளயயும் �கித்துக நகேபாள்ளககூைபாது எனறும் வனமுளைககு எதி�பாகே ்பசும் 

உரிளமகேள் உண்டு எனறும் அவரகேளுககுள் துணிளவயும் ெம்பிகளகேளயயும் ஏறபடுத்த  

்வண்டும். 

	அவரகேள் தஙகேளுககுள் இருககும் கேனவுகேளள ெனவபாககி முன்னறுவதறகு ஏறை 

விருபபத் திைனகேளள உண்ைபாககே முடியும். வளரிளம் பருவத்தினர குழந்ளதத் 

திருமணத்திறகு எதி�பாகே ந�யல்படுவதறகு கேல்வி உதவும். 

	குழந்ளதப ப�பாமரிபபுக குழு, பள்ளி ்மலபாண்ளமக குழு, �மூகே நீதிக குழு ்பபானை 

மறை உள்ளூர குழுககேளில் உறுபபின�பாகேலபாம். 

	நதபாைரபுள்ள அ��பாஙகேத் துளைகேளின திடைஙகேளளயும், ெலபபணிகேளளயும் 

விளககே  ்வண்டும். முதல் அளமச்�ர நபண் குழந்ளதகேள் பபாதுகேபாபபுத் திடைம், 

வளரிளம் நபண்கேளுககேபான  தனனுரிளம ்மம்பபாடடுத் திடைம், �பானிடைரி ெபாபகின  

வழஙகும் திடைம், ்தசிய வளரிளம் பருவத்தினருககேபான சுகேபாதபா� ந�யல்  திடைஙகேள்  
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்பபானைவறளை மககேளள அணுகி விளககே்வண்டும். இவவபாறு ந�யதபால் 

குடும்பஙகேளுககு நவவ்வறு அ��பாஙகே ந�யல்முளைகேள் மறறும் திடைஙகேளின 

பயனகேளளப  நபை  உதவ முடியும். கி�பாம மககேளின மதிபளப நபறுவதன மூலம் 

குழந்ளதத் திருமணத் தடுபபு பறறி ்பசுவதறகேபான வபாயபளபப நபை முடியும்.

»uhk Rfhjhu« k‰W« C£lr¤J ehŸ Ãfœ¢áfŸ : 

(Village Health Sanitation and Nutrition Day - VHSND)

 இந்த ெபாளனறு (ஒவநவபாரு புதனும் நவள்ளியும்) ெளைநபறும் நிகேழச்சியில் துளண 

சுகேபாதபா� ளமயஙகேள்/ கி�பாம சுகேபாதபா� ந�விலியர (ANM), அஙகேனவபாடி ளமயஙகேளின  

அஙகேனவபாடிப பணியபாளரகேள் / ஆஷபா பணியபாளரகேள்,  வளரிளம் பருவச் சிறுவர 

சிறுமிகேளுககு ஆ்�பாககியம்  �ம்பந்தமபான அறிவுள�, திருமணத்திறகுத் தகுந்த வயது 

முதலியவறளை பறறி விளககிக கூை ்வண்டும்.  

njáa tsÇs« gUt¤âdU¡fhd Rfhjhu ika¤âš  Ãfœ¢áfŸ : 

 மபாநிலத்தின உயரமுன மபாதிரி மபாவடைஙகேளில் (HPD) ்தரந்நதடுககேபபடை 

ெகே�ஙகேளில், ்தரந்நதடுககேபபடை சுகேபாதபா� ளமயஙகேளில், கேல்லூரிகேளில், வளரிளம் 

பருவத்திறகேபான கிளினிககுகேள் நிறுவபபடடுள்ளன. இவறறின மூலமபாகே 10 வயது முதல் 

19 வயதுவள� உள்ள வளரிளம் பருவத்தினருககு இளவயதுத் திருமணம், குழந்ளதத் 

திருமணத் தளைச் �டைம் ்பபானைளவ பறறி நதளிவுபடுத்துவ்தபாடு, அவரகேள் 

பள்ளிகேளி்லபா, அககேம் பககேத்தி்லபா யபாருக்கேனும்  குழந்ளதத்  திருமணம் (நபண் 

எனைபால் 18 வயது முடிந்திருககே ்வண்டும். ஆண் எனைபால் 21 வயது முடிந்திருககே 

்வண்டும்) ெைத்தபபடுவதபாகேத் நதரிந்தபால் உை்ன தகேவல் நதரிவிககுமபாறு ்கேடடுக 

நகேபாள்ள ்வண்டும். 

 வளரிளம் பருவத்தினருககு, முனமபாதிரிக கேல்வியபாளரகேளளத் (Peer Educator) 

்தரந்நதடுத்து அவரகேள் மூலம் குழந்ளதத் திருமணம் நதபாைரபபான ந�யதிகேளளக 

நகேபாண்டு ந�ல்லலபாம்.  

e«ãifí«  brašghL« :

	குடும்பத்தில் குழந்ளதத் திருமணஙகேள் ெைககேபாது  எனறு ஊரில் உள்ளவரகேள் 

உறுதிநமபாழி எடுத்துக நகேபாள்ள ்வண்டும். 

	ஊரில் குழந்ளதத் திருமணம் ெைந்தபால், அளதத் தடுத்து நிறுத்த முயல்வ்தபாடு 

எககேபா�ணம் நகேபாண்டும் அத்திருமணத்திறகுச் ந�ல்லபாமல் இருககே ்வண்டும்.
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	குழந்ளதத் திருமணத் தடுபபுககேபாகே மபாவடைத்தில் எடுககேபபடும் முயறசிகேளுககு 

முழு ஒத்துளழபபு அளிககே ்வண்டும்.

ïiz¥ò :

குழந்ளதத் திருமணத்தபால் பபாதிககேபபடை குழந்ளதகேளுைன அஙகேனவபாடி/சுகேபாதபா�த் 

துளை பணியபாளர ந�யல் அடைவளண :

வ.எண் ்ததி முகேவரி வயது உள�யபாைல் விவ�ஙகேள்
(நபற்ைபார, பள்ளி நிரவபாகேக 

குழு, மறறும் மறை �மூகே 
பி�திநிதிகேளுைன உள�யபாைல் 

விவ�ஙகேள்)

எடுககேப படை 
ெைவடிகளகே

இப்பபாளதய 
நிளல

குழந்ளதத் திருமண தடுபபு குறித்து அஙகேனவபாடி/சுகேபாதபா�த்துளை பணியபாளரின �மூகே 

ந�யல் அடைவளண :

வ.எண் ்ததி ெைவடிகளகே 
விவ�ம்

சுகேபாதபா�/அஙகேனவபாடி 
ளமயஙகேளின பஙகு

பங்கேறை 
குழந்ளதகேளின 
எண்ணிகளகே

இத� 
குறிபபுகேள்
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குறிபபுகேள்
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குறிபபுகேள்
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குறிபபுகேள்
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