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�ழைம� 

கட�த ேத�ய ���ப �காதார ஆ��� நா�� ப���க��ப�, ஆ�க� ெப�கைள அ��பத��
ஒ� �யாயமான காரணமாவ� இ���ற� எ�� பா���� ேம�ப�ட ��மணமான ஆ�க��,
ெப�க�� ந���றா�க�; ஆ�கைள �ட ெப�கேள இதைன அ�க அள�� ெதாட���
ந���றா�க�. (NFHS 5, 2019 -21) இ�� ��� கண�ெக���� ப�ேக�றவ�க��, 79.8% ெப�க��,
53.8% ஆ�க�� இ�வா� ����ளன�. [3] ���ப வ��ைறயா� பா��க�ப�ட ெப�க��
உத� நாட� ெதாட�பான ேதட�கைளேய எ�க�ைடய ஆ�� ைமயமாக ெகா���ள�. 2019 -21�
கண�ெக��க�ப�ட ெப�க�� 81.1% சத��த��ன� யா�ட�� உத� ேக�கேவா, தா�க�
அ�ப���� வ��ைறைய ப�� ெசா�லேவா இ�ைல. ��ட�த�ட இேத காலக�ட��� தா�
எ�க�ைடய ஆ��� நைடெப�ற�. உத�ைய நா�யவ�க�� ெப��பாலாேனா� த�க�ைடய
�ற�த  ���ன�டேம உத�ைய நா�ன� (81.6%); ஏைனேயா� அ�ைட ��டா�ட� (15.7%);
ந�ப�க�ட� (10.9%) ம��� கணவ�� ���ப உற�ன�க�ட� (10.4%) நா�ன�. [4] 

இ�தைகய �ழைம��, ���ப வ��ைறயா� பா��க�ப�ேடா�- ��� வா�ேவா� ேம�ெகா�ட
உத��கான ேதட�கைள, அவ�க�� அ�பவ�க�� �ல� ���� ெகா�ள எ�க� ஆ�ைவ
வ�வைம�ேதா�. அ�த ப��க�� வ���� ம�க� ம��� ஆதர� ேசைவ ���� ெதா���ைற
��ண�களா� எ�க��� ��வான �ழைம� வைரய��க�ப�ட�.

2022 ஊடக ப��பா�� தர�க��ப�,
இ��யா�� �ற�த ெசய��ற� ெகா�ட
மா�லமாக த��நா�
தரவ�ைச�ப��த�ப���ள�. இ�����,
த��நா��� பா�ன வ��ைற
�����க� மா�ப�ட கைத�ைன
�வ����றன. [1]

2021ஆ� ஆ��� ம��� த��நா�ைட
சா��த  ெப�க� தா�க� த�க�ைடய
கணவ�களா��, உற�ன�களா��
ெகா�ைம�ப��த�ப�டதாக 875 �கா�கைள
ப�� ெச���ளன�. [2] 281 வரத�சைண
வழ��கைள��, 27 வரத�சைண மரண
வழ��கைள�� ப�� ெச���ளன�.
���ப வ��ைற����� ெப�கைள
பா�கா��� ச�ட� 2005� ��, ஒேர ஒ�
வழ�� ம��ேம ப�� ெச�ய�ப���ள�.
இ�ேவ இ�த ச�ட� ���த
����ண���ைம�� ����டா��.

ம�ச�  : அ�ப�   
�ல�    : �ர�  
ப�ைச : ெச� அ�ப�  
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எ�க� ஆ��� ேந�காண� ெச�ய�ப�ட ஒ�ெவா� ���ன��- ���ப வ��ைற�����
��� வா�பவ�க�, ச�க��� உ���ன�க�, ஆதர� ேசைவ ��ேவா��  (த�னா�வ ெதா��
அைம��க�, பா�கா�� அ�கா� ேபா�ற ஆதர� ேசைவ ���� அர� அ�வல�க�;
வழ�க�ஞ�க�; �காதார பா�கா�� வ��ந�க� ம��� காவ��ைற�ன�) ���ப வ��ைற
ப��ய வைரயைறகளான�, ச�ட����ள ��வான வைரயைற�ைன பர�த அள��
�ர�ப����றன. (���ப���� ெப�க��� எ�ராக �க�� வ��ைறக� - உட� ��யான,
பா�ய� ��யான, வா�ெமா� ��யான, உண��� ��யான அ�ல� ெபா�ளாதார ��யான
வ��ைறக�). அைன�� வைகயான வ��ைறக�� ேந�காண�க�� காண�ப�டா��,
வா�ெமா� ம��� ெபா�ளாதார வ��ைற �க�� ெபா�வானதாக அைன�� ேந�காண�க���
காண�ப�ட�. வ��ைற����� ��� வா�ேவா�, பா�ய� வ��ைற ���� ேபச �க��
தய��னா�க�. இ�����, அவ�க�� இ�வராவ�, தா�ப��ய ெந��க��� �ல�வைத,
வ��ைற�� வ�வமாக அைடயாள� க���ளன�. 

'ெமௗன�' �க�� ெபா�வான வ��ைறைய சமா���� வ��ைறயா��. வ��ைறைய
எ��பா���, அ�த இட�ைத ��� ெவ�ேய�வ� ம�ெறா� வைக. வ��ைறைய ��டாம�
இ��க �ய�வ� ��றா� வைக. ��ய எ���ைக�லான ெப�க�, ச�தமாக க��வ�,
���ப ச�ைட��வ� ப���� ேப���ளன�. �ல�, அவ�க�� �ழ�ைதக� தைல���
வ��ைறைய த����ளதாக�� ����ளன�. ெபா�வாக �ற�த ��� ���ப உற�க�ட�
இ��ப�, ������பவ��� �ழ�ைதக�ட� இ��ப� பா�கா�பான இட�களாக
�வ��க�ப���ள�.  

இ�த தர�, வ��ைற����� ��� வா�பவ����, ேசைவ வழ��ந�க� உ�பட அவ�கைள
�����ளவ�க���� இைடேயயான ��த���ள இைடெவ�ைய கா���ற�. ஆைகயா�
����� இ�லாமேலா, வ��ைற �ழ�� அ�ச��� வா�வத�கான அ��ைர அ�ேறா,
அவ�க��� உத� ���� வா��� �க�� அ��.

வன்�ைற மற்�ம் அதைன சமா�க்�ம் அ�பவம்





ஆதர� �ழலைமப்� 

ஆதர� �ழலைம�பான�,
பா��க�ப�ேடா�-��� வா�ேவா��
உத��� �ைறசாரா ம���
�ைறசா��த ஆதர� வழ��ந�கைள
ெகா���ள�. �ைறசாரா
வழ��ந�க�, �ைறயான ப���
ேம�ெகா�ளாத,
அ��க��க�படாதவ�க�.
இ����� அவ�க�
பா��க�ப�ேடா�� உத� நா��
பயண��� ப��யாக �க���றன�.
�ைறயான வழ��ந�க�, அர�
அ�ல� அர� சாராதவராக
இ��கலா�. ஆனா� அவ�க��
ெதா���ைற ப��� (அ)
ச�ட��வமான �ைல�பா�,
பா��க�ப�ேடா��� உத�
வழ��வத�கான அ��கார�ைத
அ���ற�.
�ைறசாரா ஆதர� �ழலைம�பான�,
���ப�, அ�ைட ��டா� ம���
ந�ப�க�; மத ச�க�ைத சா��த மத
ேபாதக�க�, ஜமா� தைலவ�க�; சா�
ப�சாய��க�; �ராம ப�சாய��;
ெப��பாலான எ�.�.ஒ�க�
ேபா�ேறாைர உ�ளட����ள�.
த��நா��� �ைறயான ஆதர�
�ழலைம�பான�, பா�கா��
அ�கா�, ஒ���ைண�த ேசைவ
ைமய�, மாவ�ட ச�க நல அ�வல�,
ஆ��ய� அ�வலக�, �த�வ��
�ற�� ெச� (�த�வ��
அ�வலக���கான ேந�ைட
ெதாட�� எ�) காவ��ைறம���
��ம�ற�க� ேபா�றவ�ைற
உ�ளட����ள�.



உத� ேதட��ள்ள தைடகள் 
 

உத� நா�வத�கான ��� எ��ப�, அத����� உத�ைய நா�வத�கான வ��ைறகைள அ�வ�,
இ��ர��� அவ�க��� ெப�� தைடக�. 

ேந�காண� ெச�ய�ப�ட  வ��ைற����� ��� வா�ேவா�� ெப��பாலாேனா�, த�க�� வ��ைற
அ�பவ�கைள ப���� ெகா�ள பல மாத�க� கா����தன�. வ��ைறைய சாதாரண �க�வாக
�ைன���ப� வள��க�ப��, த�க� �ழ��� ஏ�றவா� அ�ச��� வாழ பழ�க�ப��த�ப����ப�,
அவ�கைள யா�ட�� உடன�யாக ெசா�ல�டாம� த���ற�. அவ�க�� ���ப�ைத எ���� தன�கான
�ைணவைர ேத��ெத�����தா�, த�க� கணவரா� ேந�� வ��ைறைய ப�� ெவ��� ப����
ெகா�ள அவ�க� தய��னா�க�. �க�� இள� மண�ெப�க� த�க��� ேந�வ�, வ��ைற தா� எ��
���� ெகா�ள��ைல. ெப��பாலாேனா�, த�க� உட��ற�ேதா�� ��மண�, ெப�ேறா�� உட�நல�
ம��� ெபா�ளாதார �ைல ஆ�யவ�ைற க���� ெகா�� �ற�த ��டா�  �� ேம�� பார� �ம�த
தய��னா�க�.  ேம�� வ��ைறயா� பா��க�ப�டவராகேவா, ��மண ப�த� ����றவராகேவா
கள�க�ப��த�ப�ேவாேமா எ�ற தய�க� அவ�க�ட� காண�ப�ட�. 
இ�த ெப�க�, �����தைல தா�� ெகா��� வர�� வைர���, ேம���ய காரண�க��காக
ெமௗனாமாக இ��தா�க�. அ�தைகய வர��ைன, ேந�காண� ெச�ய�ப�ட  ஒ�ெவா�வ��
ேந�ைடயாகேவா, மைற�கமாகேவா �����டன�. �����த�ப�வைத ெபா��ப��தாம�, ெப�க�
த�க� ���ப��டேனேய வாழ ேவ��� எ�ற அவ�க�� அ�ச��� ெச��� த�ைமைய
அ��க��தன� ச�க உ���ன�க�� ���� இர�� ப���ன�. ேம��, ெப�க� அ�பமான
காரண�க��காக �கா�க� ��வதாக இவ�க� ெத���தன�.

வ��ைறைய தா�� ெகா��� வர�� எ�ப� ப�ேவ� கார�களா� ���க�ப���ள�.
வ��ைற����� ��� வா�� �ல���, வா�ெமா� ��யான வ��ைற����� உட� ��யான
வ��ைறயா� அ�க��பதா� அ� இ��த�. ேவ� �ல��ேகா, இ� ெகா�ரமான உட� ��யான
வ��ைறயாக�� இ��த�. ��மண���� �ற�பான ெதாட��களா� ஏ�ப�� ந���ைக �ேராக�
ம��ம�லா� இதனா� மைன�ைய ைக��வ��, ���ப�ைத ைக��வ��, பல ெப�க���
உைட��ைலயாக அ�ேவ அைம�த�. இ�த ���ப வ��ைறயா� �ழ�ைதக� பா��க�பட ெதாட���
ேபா�, ெப�க� உத�ைய நாட ெதாட��ன�.

உத� ேத�ம் பயணத்�ல் ஏற்ப�ம் தைடகள் 
 

த�ன���ைக, ����ண��, வ�வா� இ�லாதேத, ெப�க� வ��ைறயான ���ப �ழ�����
ெவ�ேயற தைடகளாக இ��தன. தா�க� வ��ைறைய அ�ப��பைத அவமானமாக ெப�கைள க�த
ைவ��ற� ஆணா��க கலா�சார�. இதனா� அவ�க� இதைன ப�� ேப�வத�ேகா, ப����
ெகா��வத�ேகா ��வ��ைல. �ற�த ���ப���� பாரமாக இ��பத�� தய�க� கா��வைத தா��,
அவ�க�� ஆதர� எ�வள� ���� எ�ப�� இ�ெப�க��� உ��யாக ெத�ய��ைல. �ல
ெப�க���, வ��ைற எ�ப� தன� ெப�ேறா�, உட��றேதா�ட���� வ�க�டாயமாக
த�ைம�ப��த�ப�வதா� அைம�ற�. ��தலாக, த�கைள��, த�க� �ழ�ைதகைள�� எ�வா�
கா�பா��வ�; �ழ�ைதக�� ப���, அவ�க�� வ��கால�; ��ம�ற நைட�ைறக��� ஆ�� ெசல�க�
எ�� அவ�க� பல�தமா� கவைல�ப�டா�க�. ��ம�ற�க�� வழ��கைள �க ெம�வாக��,
����லாத உ�தர�க� ம��� ேம��ைற��களா� ெசய�ப�வ�, �வாரண� ம��� ��ய வா��ைக�காக
கா������ ெப�க��� ��பகரமான �ைள�கைளேய இ� த���த�. ேகா�� 19, இ�ெப�க�
இய��வத�ேக சவா�கைள த���த�. அவ�க� த�க�� வ��ைறயாள�ட� ேச��� அைட�பட
ேந��த�; அதனா� அவ�க� த�க� ���ப�தா�டேமா, ஆதர� ேசைவ வழ��ந�க�டேமா
ெதாைல�ேப��� ெதாட�� ெகா�ள இயல��ைல.

��க்கான வ� 
ெப�க� த�கள� �ற�த ���ப��னைரேய �த�� அ��ன�. இதனா� இதர ���ப��ன�
ஈ�ப��த�ப�� சமரச ேப�� வா��ைத நைடெப�ற�. ேம�� பா��யா�, ஜமா�, நா�டா�ைம, ப�சாய��
அ�ல� அர�ய� தைலவ�க�� இதர ம��ய�த�களாக அ�ய�ப�டன�. �ர��ரமாக��, ����மாக��,
வ��ைறைய ெவ��கரமாக ����� ெகா�� வர இவ�களா� இயல��ைல.

கலைவயான �ைள�க�ட�, அ�கமான வ��ைறைய எ��ெகா�ட த�ண�க�� தா� ெப�க�
காவ��ைறைய அ���றா�க�. ேந�காண� ெச�ய�ப�ேடா�� ெப��பா�ைமேயா�, காவல�க� வழ��
ப�� ெச�ய தய�க� கா��வைதேய �����டன�. வ��ைறயாள�க� ேபாைத�� இ��பைத ஒ� சா�காக
ெகா�� அவ�கைள காவல�க� ����பதாக வ��ைற����� ��� வா�� ெப�க� பல� ��ன�.
காவல�க� கணவ� ��டா�ட� இைய��, இ�ெப�கைள சமரசமா� ெச�ல ஆேலாசைன வழ��வதாக��
�ற�ப�ட�. எ�வாறா���, உைடைமகைள ��� த�த�, �ழ�ைதகைள தா�ட� ெகா�� ேச��த�
ேபா�ற உத�கைள காவ��ைற�ன� ெச�தன� எ��� ப�ர�ப�ட�. 

அைன�� �ம�சன�கைள�� ெகா����தா��, ��ைய ெப�வத�� ெவ��பைடயான, அ�க���ய
இடமாக காவ��ைற உ�ள�. வ��ைற����� ��� வா�ேவா�, த�க��� �ைட�காத உ�ைமக�,
அவ�க��கான உ�ைமக� ப�� ெத�வாக ேப�னா��, ���ப வ��ைற�� எ�ரான ச�ட�க�, உத���
அ�க ��ய வ�கைள ப�� அ�கமாக அ�யாதவ�களாகேவ இ��தா�க�. ��ம�ற ெசல�க�, ஒ�ெவா�
வழ�� ேத�க��� ஊ�ய இழ�� எ�� பல தைடகைள ெப�க� ச���தன�.

வழ�க�ஞ�க� எ�ைமயான வழ��கைள ��கலா�க �ைனவதாக��, ச�ப�த�படாத உற�ன�கைள
��ற�ப���ைக�� ேச��பத�� ெப�கைள ஊ����பதாக��, ��ம�ற நடவ��ைககைள
இ��த��பதாக�� பா�கா�� அ�கா�, காவ��ைற�ன� ேபா�ற அர� ேசைவ வழ��ந�க� �����டன�.
பா�கா�� அ�கா�க�, ஆைணக� அமலா�க�படாதேதா, அ�� �ற�ப�வேதா த���க�பட��ைல எ��
வ��த�ப�டன�. ெப�க��� ��ய அள�லான �� �வாரணமாவ� எ��� �ைட�� ��� ஆனா� ��
அ�ல, எ�� ேந�காண�க�� க����க� ெத�����றன.



வ��ைற����� ��� வா�� ெப�க�� �ைற�த எ���ைக�லானவேர, த�கள�
கணவ�க� ������, சமரசமா� த�க�ட� இைண�� வாழ ����வதாக ����ளன�. த�க�
கணவ�க� அவ�க�� தகாத உற�ைன உத� ��� த�க�ட� ���� வர ேவ��� எ�றன�.
ெப��பாலான ெப�க� சமரச�ைதேய நா���றன� எ�� அர� ேசைவ வழ��ந�க�,
வழ�க�ஞ�க� ம��� ேபா�சா� ��யத�� ேந�மைறயாக இ� உ�ள�. ெப�க��� 
 ேதைவ�ப�� உத� �ைட�க ேவ��� எ�� நா�க� ேந�காண� ெச�த வ��ைற�����
��� வா�� ெப��பா�ைமேயா� ��ன�. அவ�க� த�க��� �� �ைட�க ேவ���,
வ��ைறயாள�க� த���க�பட ேவ��� எ�� ����ன�. ெப��பா�ைமேயா�,
த�கைள��, த�க� ���ப�ைத�� ஆத��� ெகா��வத�� �� �த��ரேம த�க���
ேதைவயான பல�களாக  ெத���தன�. கைட�யாக, அவ�க� ம����யாக��, பா�கா�பாக�� 
 இ��பேத அவ�க�� ���பமாக ���� ���� ெத���தன�.

வ�வான ஆணா��க கலா�சார�, ச�க ம��� அர� அைம��க�� ஊ���, க����க��
ஆழமா�  உ�ெபா����ள�. இதனா� உற�க�� வ��ைற �க�வ� இய�பானதாக எ���
ெகா�ள�ப��ற�. இ�த ேபா��, வ��ைற����� ��� வாழ ��ப�ேவா�, ��ைய ெபற
அ��ேவா�, த�க�� வா��ைகைய ம��ரைம�ேபா��� இைட��கைள ஏ�ப����ற�.

ப�ந்�ைரகள் 
 

�ற�த ச�ட�க� ம��ேம ேபாதா� எ�பைத இ�த ஆ�� வ��ப����ற�. வ��ைற�����
��ேடா�, ��ய, வ��ைறய�ற வா��ைகைய ேநா�� பய��க உதவ ேவ���. அத�காக, உற�க�,
இ�ல�க�, ெபா� இட�க�� காண�ப�� ஆணா��க வ��ைறைய த����, அ����� ���
ச�தாய�ைத உ�வா�க ேவ���. அ�ப������ ப�ச���, ச�ட�க� �க�� பய��ளதாக
இ����. ��� ப��க�� ��ேன�ற� ேதைவ.

1. பா�ன�  ���த ����ண��: இ� ேசைவ வழ��ந�க��� �க�� ேதைவ. த�ர, ெபா�வாக,
வ��ைறைய��, சம��வ��ைமைய�� இய�பா��� க���கைள��, ம���கைள��
மா��யைம�க இ� ேதைவ�ப��ற�.

2. ெந��க� கால ஆதர� ேசைவக�� ேம�பா�க�: ேசைவ வழ��ந�க�� எ���ைகைய
அ�க��ப� (உதாரண����, பா�கா�� அ�கா�); அவ�க� �ற�� ப���வத�கான வச�கைள
ேம�ப���த� ம��� ேசைவகைள ஒ���ைண�த� ஆ�யைவ இ�� அட���.

3. �� அ�காரம��த�: ச�க நல �ைற�னா� ��வ��க�ப�� ���ய கால  உத� ெதாைகைய
பா��க�ப�ட ெப���� வழ�கலா�; இைட�ைல உத�யாக அவ�க�ைடய வா�வாதார���கான
ப���, ��ட கால ேவைல �றைன வள��பத�கான ப���ைய�� அட��ய க���ைன
அவ�க��� அ��க ேவ���. 
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பய�ப��த�ப���ள�. இ�த ���க��� உ�ளட�க�க� ப��ேயா, �ராெஜ�� ப��ேயா ேம��
அ��� ெகா�ள (அ) எ�கைள ெதாட�� ெகா�ள, இ�த இைணய தள�ைத ����க�
www.survivingviolence.org 

வன்�ைற���ந்� 
�ண்� வா�தல்


