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அனகு – 1  

பதண்ிம் 

     பதண்ிம் ன்தது அனணத்து னைப் பதண்ைலக்கும் ச உரின 
ைறனடக்ை பதரரடுல்,ஆண், பதண் இபேதரனபேம் சத்து உரினைனப 
எபேங்ைறனந்து றனனரட்டுல்.,பதண்ைள் ரம் பற்பைரள்லம் 
அனணத்துனை ரழ்க்னை பனநைலக்கும்,திைலக்கும் 
உரினபனடர்ைபரை இபேத்ல்.,பதண்ைபின் உரினைனபப் தநறத்து 
அர்ைனபக் ைட்டுப்தடுத்துணற்னநபம் அர்ைபின் பன்பணற்நத்றற்கு 
பைடுினபிப்தணற்னநபம் ீக்குல். 

      பதண்ைலக்குப் பதரற ிறப்புர்ன ற்தடுத்ற, அர்ைனப 
எபேங்ைறனத்து, இக்ைரக்ைற உரினைலக்ைரைப் பதரரடச் 
பசய்ல்.பதண்ைலக்குப் பதரபேபரரச் சுந்றத்ன, அனண அநப 
ைனபல்.பதண்ைபின் ீரண அனணத்துனை எடுக்குபனநைனபபம் 
ஆரய்ந்து றனனரட்டுல். 

      ஆரறக்ைத்ன அனடரபம்ைண்டு அற்னநப் பதரக்குற்ைரண 
ீர்வுைள் ற்றும் ிடுனனப் பதறுற்ைரண றபனநைனபப் 
தின்தற்றுல்.பதண்ைபின் னனணப் பதரற்றுலும் அனண அனடலும் 
அனடந்ற்னநக் ைரத்லும் , பதண் குந்ன ன்பனநக்கு 
ஆபரைரல் தரதுைரக்ைப் தடபண்டும்.பதண் குந்னக்ைரண 
றபே பசனவு.,பதண்ைள் பன்பணநறிட்டரை பசரல்லுைறந 
ைரனத்றலும் பதண் குந்னக்ைரண ைபேனத் பர்ந்படுத்து 
பைரனன பசய்து பதரன்ந ைபேத்துக்ைள் தறவு பசய்ப்தடுைறன்நண. 
 



 

 

 

பதண்ிப் பதபலச்சற 

     உனக்கும் பதண்ைபின் உரினைலக்ைரைவும், ஆண், பதண் 
சத்துத்றற்ைரைவும் 1910, ரர்ச்-8 அன்று றபெரர்க் ை ீறைபில் 
ரக்குரின, 8 ிப பனன, கூனற உர்வு ஆைற பைரரிக்னைைபில் 
ஆர்த்பலந்து பதரரடி 201 ஆண்டுைள் ைடந்துிட்டண. அந்ரனப 
றனணவுகூர்னைில் இச்சபைத்றல் இன்று பதண்ைபின் றனன ன்ண 
ன்று ண்ிப் தரர்க்ைபண்டி அசறறபேக்ைறநது 

ங்ைனப பட்டரல் டுத் சறப்பைர பதண்ைபின் புது ிபெைம்! 
#ChipkoMovement 

     இந் உனைறன் தனி ரற்நங்ைள் பதண்ைபரல்ரன் 
றைழ்ந்துள்பது. பட்னடரடும் பனநினறபேந்து ிசர 
பனநக்கு ணிர்ைள் ரநறற்குப் பதண்ைபப திரண ைரம் 
ன்ைறநரர்ைள் ஆய்ரபர்ைள். றுசுற்சற னும் 
பதபேங்பைரனடனப் பதண்ைலக்குத்ரன் இற்னை அபித்துள்பது. 
இற்னைபரடு என்நறனந் ரழ்வு ன்தது, ஆண்ைனபிடப் 
பதண்ைலக்கு இல்தரணது. இந் அடிப்தனடின் பரடர்ச்சறப 
இற்னைனக் ைரக்ை, சறப்பைர இக்ைரைப் பதண்ைள் 
அிகுத்து.  

     `சறப்பைர' ன்நரல், `எட்டிக்பைரள்லல்' னும் பதரபேள். இந்ப் 
பதண்ைள், ங்ைனப எட்டிக்பைரண்டு அற்னநக் ைரத்து 
னரற்நறல் பதரன்பணலத்துைபரல் தறரணது. இந்ப் பதரரட்டம் 
அப்பதரன திரண இந்றர ைரந்ற ைணத்துக்குச் பசன்நது.    
தின்ணரபில் தத்றரினைரபபேம் சுற்றுச்சூல் ஆர்னபேரண 
சுந்ர்னரல் தகுகுர, இந்ப் பதண்ைபின் பதரரட்டக் குத்ன 
எபேங்ைறனத்ரர். இப, சறப்பைர இக்ைத்ன பன்ணின்று 
றடத்றணரர். இனனப் தகுறில் உள்ப ங்ைனபக் 



ைரப்தற்ைரைப் தன னல் தூம் னடதம் பற்பைரண்டரர். 
அந்ப் தகுற க்ைலக்கு ரழ்ரரத்துக்ைரண திற்சறைனப 
அபிப்தனபம் ம் ைடனரைக் பைரண்டிபேந்ரர். இற்ைரை, அர் 
தனிரண றர்ப்புைனப றர்பைரள்ப பண்டிிபேந்து. 
ஆணரலும், அபேக்கு உற்ந பரனரை றன்நர்ைள் பதண்ைபப. 
பணணில், இபேடன் இனந் ஆண்ைபில் எபே சறனர், தம் 
ற்றும் துவுக்கு ினனபதரிணர். ஆணரல், னட்சறத்துடன் 
பர்னரைப் தித்ர்ைள் பதண்ைபப. ங்ைலக்குள் எபே 
குலன அனத்து, இற்னைனக் ைரக்ை ீிரைப் 
திரற்நறணர். அந்க் குல, `பனடி டரர்ஜரன்' ன்று 
அனக்ைப்தட்டது.  

     பதண்ைபின் இந்ப் பதரரட்டம், பதரதுச்சபைத்ன ட்டுன்நற 
அனசபம் ஈர்த்து. ங்ைனப பட்டும் படின த்து 
பசய்னத்து. ந்பரபே பதரி பற்நறபம் பினரைத்ரன் 
பரடங்ைறிபேக்கும் ன்தற்கு சறப்பைர இக்ைப் பதண்ைள் சறநந் 
டுத்துக்ைரட்டு. இன்று, அர்ைபின் பதரரட்டத்றன் 45-து ஆண்டு 
றனணவுகூர் றணம். இன்றும் பதண்ைள் சந்றக்கும் பன்பணடுக்கும் 
பதரரட்டங்ைள் தன. அப உறுறபடன் பற்சறைள் பல்னட்டும்.  

பதண்ிப் புற தரர்ன 

     பதண்ித் றநணரய்ின்  பரக்ைங்ைபில் பக்ைறரைக் 
ைபேப்தடுண: “தரனறணடிப்தனடில் பதண் எப ிரைச் 
சறத்றரிக்ைப்தடுன ஆரய்து” ,”தரல் தரகுதரட்டினணக் 
ைண்டநறந்து பரக்குது”- ஆைறற்நறன் அடிப்தனடில் தந்றழ் 
இனக்ைறங்ைபில் க்குத் பனரண தரர்னனக் ைபேத்றல் 
பைரள்து. 

     பதண்பரடு ரழ்ப அநம் ன்று கூறும்ள்லம் 

      “பதண்ிற் பதபேந்க்ை ரவுப ைற்பதன்னும் 

      றண்ன உண்டரைப் பதநறன்” 



 

அறைரம் தற்நற பதரதுக்பைரள்னை 

     அசறல் அறைரத்றல் சபை ஜணரைத்றல், தரதுைரப்தில், 

சபைத்றன் உபில் ரற்நத்றல் பதண்ைபின் தங்கு ன்ண? இன்னந 
சூனறல் ஆரறக்ைம் உறுறதட்டிபேப்தனபம், பதண்ைள் ீரண 
ன்பனநைள் பன்பணப்பதரனக் ைரட்டிலும் பைரடூரண ித்றல் 
அறைரித்து பேன ப்தடி அடகுது? அனண டுப்தற்ைரண 
றபனநைள் ன்ண? ன்தனப் தற்நற ஆர பண்டிிபேக்ைறநது. 
இதுபதரல் பதண்ைபின் தரதுைரப்பு தற்நற உக்ைப்பதசும் இத்னை 
சூனறல் அறரித்துபேம் உனக்கும் பதண்ைபின் இன்னந 
பைரரிக்னைைள், உரினைள் ன்ண? ன்தனபம் 
தரர்க்ைபண்டிிபேக்ைறநது.  

அறைரம்-ஆம் 

     “தர ரட்டிலுள்ப ஆறக்ை ர்க்ைத்றணரின் பதரலதுபதரக்கு, 
ன ரழ்த்ப்தட்ட இணத்துப் பதண்ைனபக் பைரடுனக்கு 
இனக்ைரக்குது” ன்று எபே சபை சறந்னணரபர் பேத்த்துடன் 
குநறப்திடுைறநரர்.  அடக்ைற எடுக்ைப்தட்டு ரலம் னறத்துைபின் 
ரழ்க்னைத்ம் வ்ித்றலும் உர்ந்து ிடக் கூடரது ன்தறல் 
ைண்டம் ைபேத்துரை உள்ப ஆறக்ை பநறர்ைள் ங்ைபது 
அக்ைப்தசறக்கு இனரக்ைறக் பைரள்து னறத் பதண்ைனபப. 

 

பதண்டக்பைறரண  ன்பனநைள் 

     “இத்ம் சறந்துது ட்டுப ன்பனந ஆைரது. 
பனனல்னரத் றண்டரட்டம்,ணின் ிற்நறல் ணின் 
அடிப்தது,ணினண ணின் 
ரற்றுது,சுண்டுது,ைனப்தடம்,ததுக்ைல்,னஞ்சம்,ைள்பப்தம் 
பசர்ப்தது ல்னரப அப்தட்டரண ன்பனந ரன்” ன்தது 
ன்பனந தற்நற லத்ரபர் அைறனணின் ைபேத்ரகும். 
"ைரனங்ைரனரய் ஆண்ைலக்கும் பதண்ைலக்கும் இனடபரண 
சணில்னர பசல்ரக்ைறன் பபிப்தரபட பதண்ைலக்கு றரண 
ன்பனநரகும்"; 



     "ஆண்ைனப ிடத் ரழ்ந்றனனக்குப் பதண்ைனபத் ள்லம் 
இக்ைட்டரணச் சபரச் பசற்தரடுைலள் என்று பதண்ைலக்கு 
றரண ன்பனநரகும்."[4]   

 
 
பதண்ைபின் அறைர ரய்ப்புைள்  

      சபர ிறப்புர்ச்சறபம், ைல்ி ைற்று உர்ல் 
பண்டுபன்னும் இனட்சறப் திடிப்பும் பதண்ைபினடப பரன்நத் 
பரடங்ைறண. ைறரிறைரர்ப, பஜரற தரபுபன, சந்பரறதரபுபன, 
ைிக்குில் சபரஜறணி, இரஜரரம் பரைன்ரய், பனரைரன் 
தரனைங்ைர றனைர், ைரத்ரைரந்றஜற, பீசனறங்ைம் தந்துலு, 
துர்க்ைரதரய் பஷ்பக் பதரன்ந னனர்ைலம், சபை 
சலர்றபேத்ரறைலம் பதண்ைள் ைல்ி பைள்ிைபில் ஈடுதரடு பைரண்டு 
சறநந்து ிபங்ைறட அடிபைரனறத் ந்ரர்ைள். ைபிர்க்பைணப தள்பிைள் 
ைல்லூரிைள் பரடங்ைப் பதற்றுப் தன்த் பரடங்ைறண.. 
     ‘’ஆண் பதண் பதம் அைன்நறட சுந்ற இந்றர 
பதண்ைலக்குச் ச உரின, சகுற, சம், சரய்ப்பு ணச் 
சட்டம் இற்நறது 

ஆிம் ஆிம் சட்டங்ைள் இற்நப்தடனரம்.   
ண்ிக்னைினடங்ைர ரக்குறுறைள் ங்ைப்தடனரம். ஆணரல் 
னடபனந அனுதம் த்னைது ன்தன ண்ிப் தரர்க்கும் 
அசற றனனில் ரம் இபேக்ைறபநரம். 
அனகு-2 

பதண் ீரண ன்பனநக் பைரட்தரடுைள் 

      பதண் ீரண ன்பனந ன்தது பதண்ைலக்கு றரய் ஆடர் 
பசலுத்தும் அறைரரகும். பதண்ைனப அடித்ல், துன்புறுத்துல், 
இறச்பசரற்ைனபப் தன்தடுத்துல், தரனறல் ன்பனநச் பசல்ைபில் 
ஈடுதடுல், ைபேக்ைனனப்பு, பதண்சறசுக்பைரனன, பதண்ைனபக் ைடத்துல், 
ட்சனணப் திடிப்புைபரல் பதண்ன ரித்ல்,ற்பைரனனக்கு 
இனக்ைரக்குல், தத்னத் பரறலுக்கு உட்தடுத்துல் பதரன்நன 
பதண்ைள் ீரண ன்பனநைபரைத் பரடர்ைறன்நண. 
     

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81_%E0%AE%8E%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%A9_%E0%AE%B5%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%88#cite_note-4


      ம.பஜ. சூர்ர இக்ைத்றல் பபி ந் “ரனற” ன்னும் 
றழ்த்றனப்தடத்றல் ைர ரைன் ரன் ிபேம்தி பதண் ணக்கு 
ைறனடக்ைரல் ன் சபைரனண ந்துபைரண்டரன் ன்ைறந 
ரற்நத்றன் உந்துனரல் அப்பதண் ீது ன்பனநைனபப் 
தனரறு திபரைறக்ைறநரன். 
 
 
பதண்ப பதண்டக்கு றரிர?  

     ஆறைரனச் சபைம் பதண்ின் னனனில் ரன் இங்ைற 
பேைறநது ன்தது அப்தலக்ைற்ந உண்னரகும். 
றபேச் சடங்ைறல் பதண் தரர்க்கும் தடனத்றல் ரறரர் 
ட்சனண பைரரிப் பதபேம் ரய்ப்தினணப் பதற்றுத் றைழ்ைறநரள்.  
சலர்பசணத்றைனபப் தட்டினறட்டுக் ைரட்டுறல் தரபுண்ிம் 
தரர்ப்தறல்னன.  

 

பதண் சறசுனதுத் பரடர் ைன 

 

     பதண் சறசுக்பைரனன ன்தது ைபேில் இபேக்கும் அல்னது திநந் 
குந்ன பதண் குந்னரை இபேந்ரல் அனண ைபேில் 
இபேக்கும் ைரனத்றபனர அல்னது திநந் தின்பதர 
பைரன்பநரறப்தன பதரதுரைக் குநறக்கும். திநந்து பல் எபே 
து னபள்ப குந்ன சறசு ண அனக்ைப்தடுைறநது. ைபேில் 
இபேக்கும் பதண் குந்னனக் பைரல்து பதண் ைபேக்பைரனன 
ணவும், திநந் தின் பைரல்து சறசுக் பைரனன ணவும் 
ங்ைப்தடுைறநது. இந்றரில் ைறரம் ற்றும் ைம் ண 
பறுதரடின்நற இச்பசல் னடபதறுைறன்நது. ஆினும் 
ைறரப்புநங்ைபில் இச்பசல் அறைரை னடபதறுரைக் 
ைபேப்தடுைறநது. இச்பசனன உள்லர் ைறர பேத்துச்சற ண 
அனக்ைப்தடுபரர் அல்னது அக்குடும்த உறுப்திணர்ைலள் ந்ன 
அல்னது ந்ன ற ரத்ரரல் றைழ்த்ப்தடுைறநது. 
ைப்தகுறைபில் ைறரிக்ை றன்ணடக் ைபேிைள் பனம் ைபேில் 
இபேக்கும் சறசு ஆர அல்னது பதண்ர ண அநறந்து அனணக் 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%A3%E0%AF%8D_%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%B2%E0%AF%88


ைபேிபனப அறத்பரறக்கும் பசல் பேத்து னணைபில் 
ன்கு தடித் பேத்துரல் றைழ்த்ப்தடுைறநது. இந்றர 
பதண்குந்னைலக்கு தரதுைரப்தற்ந எபே ரடரைக் 
ைபேப்தடுைறநது.[1] இந்றரில் பதண் சறசுக்ைபில் இநப்பு ிைறம் 
ஆண் சறசுின் இநப்பு ித்ன ிட 75 ிலக்ைரடு அறைபள்பது. 
இது பதரன்ந பதண் சறசுக்பைரனனிணரல் உனபைங்கும் ஆண் 
பதண் ிைறத்றல் ற்நத்ரழ்ரண றனன றனவுைறநது. பபேம் 
ரடுைபில் இது றை அறைரைப ைரப்தடுைறநது. நத்ர 
சரை இபேக்ைபண்டி திநப்பு இநப்பு ிைறத்றல், 

அறைரித்துபேம் பதண்ைபேக்பைரனன, பதபேம் ரற்நத்ன 
ற்தடுத்தும் ணவும். பலும் குந்னைலம் பதண்ைலம் ன் 
புர்ச்சறக்கு உள்பரர். எபே பதண்னப் தனர் னணிரைப் 
தங்ைறட்டுக்பைரள்லம் றனனபம் ற்தடனரம் ன்றும் க்ைற 
ரடுைள் ச்சரித்துள்பண. இச்சூல் ற்தடின் அது சபரப் 
தண்தரட்டினண, றப்தினணப் தடிப்தடிரைக் குனநத்து பபேக்ைடி 
றனனன ற்தடுத்னரம். 

பதண் சறசுக்பைரனன குநறத் சறன உண்னைள் 

     சீதத்றல் க்ைற ரடுைபின் சபை ற்றும் 
பதரபேபரரத்துனந (United Nations Department of Economic and Social Affairs ( UN-DESA) 

பபிிட்ட எபே அநறக்னைில் ரற்தது பேடங்ைபரைப தற்று 
ம்தது ரடுைபில் இண்டு ரடுைனபத் ி பதண் குந்னைள் 
இநப்புிைறம் குனநரண அபிபனப உள்பது. பதண் சறசு இநப்பு 
ிைறம் அறைபள்ப ரடுைலள் இந்றரவும் சலணரவும் ற்ந 
ரடுைனப ிஞ்சற றற்ைறன்நண. உனைபில் 122 சறசு ங்ைபில் 100 

பதண் சறசுரை உள்பது. இனுடன் எப்திடுனைில் சலணரில் 100 சறசு 
ங்ைபில் 70 பதண் சறசுரை உள்பண.[3] அண்னக்ைரன 
பெணிபசஃப் அநறக்னைின்தடி இந்ற ரட்டில் 50 றல்னறன் 
சறறுறபேம், பதண்ைலம் பரடர்ந் பதண்தரல் பற்றுனபர்வு 
ைரரைக் பைரல்னப்தட்டுள்பணர். உனைறன் தன ரடுைபில் 
நத்ர 100 ஆண் குந்னைள் திநக்கும்பதரது 105 பதண் 
குந்னைள் திநக்ைறநரர்ைள். ஆணரல் இந்றரில் 100 ஆண்ைலக்கு 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%A3%E0%AF%8D_%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%B2%E0%AF%88#cite_note-Girl_infant-1
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%A3%E0%AF%8D_%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%B2%E0%AF%88#cite_note-girl_child-3


93க்கும் குனநரைப பதண்ைள் இபேக்ைறநரர்ைள். இந்றரில் 
எவ்பரபே ரலம் 2000 பதண் சறசுக்ைள் சட்டத்றற்குப் புநம்தரைக் 
ைபேிபனப ைனனக்ைப்தடுரை க்ைற ரடுைள் கூறுைறன்நண. 

ஆடி பேம் பனண பற்பதரம் 

      ‘பதண்ில்னரல் டீு டீரகுர? பதண்ரல் ரன் சறநந் 
குடும்தத்ன உபேரக்ை படிபம். ன்னண அறத்துக் பைரண்டு திநர் 
னம் பதம் தண்பு பதண்டக்கு ட்டுப உரிது.’ ன்பநல்னரம் 
ைரனம் ைரனரைப் புைழ் தரடி னம் பதற்று பேம் சபரம் பதண் 
குந்னன பதற்ந ரரபனப புநக்ைிக்ைப்தடுைறநது.  
னடபனநைபிலும் பசய்றத் ரள்ைபிலும் அநறனரகும் 
இத்னை பசய்றைள் சறந்னன பரட்டு பேந் னக்கும் 
பசய்றைபரகும். 
          ‘பதண்ப திநந்துிட்டரல்  

     ைண்ில் னத்துக் ைரப்பதன் ர 

     ஆப திநந்ரல்..... 
     ஆனபம் அப்தடி ர பற்றுனில்னன!’ 

ன்னும் தரபந்ர் தரறரசணின் கூற்னந றனணில் பைரண்டு 
ைரடு க்ைபேம் ைற்பூப் பதட்டைத்ன, ஆடி பேம் பனண, 
பதசும் பதரற்சறத்றத்ன, சறன்ணஞ்சறறுைறபின பற்பதரம்! 
ரழ்த்துபரம். 
பதண்ின் தபே றனனைலம் ணறனனபம் 

     பதண்ன்னும் பசரல் தன பதரபேள்ைபில் தன்தடுைறன்நது. 
தரல் தகுப்தில் பதண் தரல் ல்னர உிரிணங்ைபிணதும் பதண்" 

தரனரன து பறுதரடின்நறக் குநறக்ைப் தன்தடுைறன்நது. 
      திநந் பல் தபேம் அனடபம் ன அது 0 பல் 8 து ன 
சறறுறைள் ணப்தடுர் இந் றல் இர்ைலக்கு பதண்ைலக்கு உரி 
பர்ச்சற இபேக்கும்.ைன்ணி ணநரல் பதண்ைள் தபேம் அனடந்து 
றபேம் ஆகும் ன றனன ைன்ணி ன்று அனக்ைப்தடுர்ைள்.பதண் 
ணநரல் அள் றபேம் ஆைற குந்ன பதறு பதற்நர்ைள் பதண் 
ன்று அனக்ைப்தடுர்ைள்.  இன ி சறறுதுப் பதண்னப் 
பதரதுரைச் சறறுற ன்றும், றபேம் ஆைர பதண்ைனபக் ைன்ணி ன்றும் 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%A3%E0%AF%8D_(%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AF%8D)
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%89%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D


குநறப்தது உண்டு. பதரதுரைச் சறறுற றனனனத் ரண்டிர்ைள் 
பதண்ைள் ைபேதுதும் சபரத்றல் அனக்ைதட்டு பேைறநது. 

தபே ரற்நம் 

     குந்னப் தபேத்றற்கும், பர்ச்சற பற்றுப் பதற்ந தபேத்றற்கும் 
இனடப்தட்ட ைரனத்ன பரிபம் அல்னது தபே து ன்று 
கூறுைறபநரம், 9 து பல் து 16 னினரண ைரனம் ரன் பரிபம் 
தபே துக் ைரனம் ஆகும் .  ன்னுனட உடல் ற்றும் ண பர்ச்சறில் 
பக்ைற தங்கு ைறக்கும் தபேம் இது. இந் தபேத்றல் னடபம், 

உபம் றை பைரை அறைரிக்ைறன்நது. இந் தபேத்றல்ரன் 
பரய்ைபில் இபேந்து தரதுைரப்பு, ணம் ற்றும் சபர னன்ைபில் 
ற்தடும் சறக்ைல்ைள் குநறத்து எபே பதண் ன்னுனட ரழ்னை 
ஆபரக்ைறரண ரழ்ன பதந உவு, உனட, ன்சுத்ம், 

தரதுைரப்தரண சுற்றுப்புந சூழ்றனனில் ரழ்து தற்நற அறைரை அநறந்து 
இபேக்ை பண்டும். 

பதண்ைபின் உடல் ற்றும் அன் பசல்ைபின் ற்தடும் ரற்நம் 

     உடனரலும், ணரலும் றை பைரை ரறுல்ைனப 
சந்றக்கும் தபேம் இந் பரிபம் தபேம். இக்குீர்ைள் சுப்தில் 
ற்தடும் ரறுல்ைபரல் தரல் உறுப்புைபின் பர்ச்சறபம், உபே 
அனப்தில் ரறுல்ைலம் ற்தடுைறன்நண. 

அனகு-3 

உனக்கும் பதண்ைபின் உர்வு 

     றபேப்பூரின் அனடரபம் தின்ணனரனடத் பரறல். இந் 
அனடரபத்ன ற்தடுத் ஆண்ைள் ந் அபவு 
உனத்றபேக்ைறநரர்ைபபர அப அபவுக்குப் 
பதண்ைலம் உனத்றபேக்ைறநரர்ைள். இன்னநக்கும் 
உனத்துக்பைரண்பட இபேக்ைறநரர்ைள். 

     றபேப்பூரின் தின்ணனரனட உற்தத்றில் சரிதரறரை 
ஆண்ைபபரடு பதண்ைலம் தைறர்ந்துபைரள்லம் அபவுக்கு இந்த் 
துனந பதண்ைபின் அபற்ந உனப்னத ம்திப இபேக்ைறநது. 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B4%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%A4_%E0%AE%89%E0%AE%9F%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%82%E0%AE%B4%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%AF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%A8%E0%AF%80%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AF%8D_(%E0%AE%89%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D)


தின்ணனரனட றறுணங்ைபில் இவு தைனரை உனக்கும் 
பதண்ைலக்கு, தல்பறு றர்தரர்ப்புைள், பனைள், க்ைங்ைள் 
உள்பரைச் பசரல்ைறன்நணர் றபேப்பூர் பதண் பரறனரபர்ைள். 

புத்ரித்ரண்டுச் சரல்ைள்:  

     “இன்று குந்னைள், ணினும் இந் ரட்டினண ஆபப் திநந்ரீ்” 
ன்று இன்னந குந்னைபின் றர்ைரன பதரறுப்பு தற்நற 
இணிரய்ப் தரடிணரன் தரறப் புனன். பதண்ைள் ங்ைபது 
றநனுக்பைற்ந ைல்ி ரய்ப்தினணத் பர்ந்படுத்து பைரள்ன் 
ரினரைச் சபரத்துக்குப் தன் தட ரய்ப்பு 
ற்ப்தடும்.படிபடுக்கும் றநன், ஊக்ைத்றநன், ஆலன 
றநன்,தகுத்நறபம் றநன்,ன்ணம்திக்னை ிடரபற்சற அர 
உனப்தரர்ம் ணத் றநனைனப பதநவும் பர்க்ைவும் 
ரய்ப்புைள் கூடி பேம். 

பன்நரம் உனைறன் டப்பும் றர்தரர்ப்பும். 

     தரனறண உநவுைபின் அடிப்தனட, இற்னை இல்பு றனனைள் 
தற்நற பூர்ரங்ைரண ஆரய்னறன் தணரை பதண்ைள் ங்ைபது 
ரழ்வுச் சூழ்றனனில் சறன தன அறைர ம்புைனப ைண்டனட 
பண்டிபள்பது அசறரகும்.  சபைத்றல் 
உண்னிபனபபதண் ைறக்கும் குற றனன ந் அபிணரய் 
இபேக்ை பண்டும். அன ஆண்-பதண் இபேதரனரினடப ந் 
அபில் ரறுதட்டரய் இபேக்ை பண்டும் ன்தண பதரன்ந 
ங்ைள் ற்தடனரம். 

ைபிர் பம்தரடு: தங்கும் திைலம் 



     றைத்றல் பதண்ைபின் றனனில் ல்ன பன்பணற்நங்ைள் 
இபேந்ரலும், சபை, பதரபேபரர அசறல் ரீறில் தின்ங்ைற 
றனனிபனப இபேந்ணர்.  னத் றட்டங்ைள் தன இபேந்ரலும், 

றுன றனனன எறக்ை படிரல் இபேந்து. அசு னத் 
றட்டங்ைள் தற்நற ிறப்புர்வு, குனநரண றனனில் இபேந்து. 

     பதண்ைள் த்றில் ைல்ி, சுைரரம், தற்நற பதரற 
ிறப்புர்வு இல்னரல் இபேந்து. னப் திைனப க்ைபப 
பைட்டு பதற்றுக் பைரள்லம் (Demand creation) உர்வு குனநந் 
அபிபனப இபேந்து. 

      றைத்றலுள்ப அனணத்து ன ைபினபம், சபைரீறரைவும், 

பதரபேபரர ரீறரைவும், பம்தரடு அனட பசய்து, ரங்ைபரைப 
ங்ைள் ரழ்னை த்ன உர்த்றக் பைரள்ப பசய்து ” சு சரர்பு ” றனன 
அனட பசய்து.  

ைபிர் பம்தரடு பரனனறனனக் ைல்ிபம் பரறல்தட்தக் 
ைல்ிபம் 

        ‘அடுப்பூதும் பதண்ைலக்குப் தடபதற்கு’ ன்னும் ைபேத்துக்ைள் 
பதரய்த்துப் பதரய்க் பைரண்டிக்ைறன்ந ைரனைட்டறது. ல்னரபேம் 
சரய்ப்னதப் பதறுைறன்ந இனக்னை பரக்ைறப் தம் பசய்ைறன்ந 
சபைச் சூனறல் பதண்ைள் ல்னரத் பங்ைபிலும் ங்ைள் றநனைனப 
பபிக் பைரர்ந்து பைரண்டிபேக்ைறநரா்ைள். 
 

அனணத்துனை ைபிர் பரறல்தட்தில் னம்  

     அனணத்துனை ைபிர் பரறல்தட்தில் (tribune  centre) பம்தரட்டு 
னம் ( 777 உனை ரடுைள் (pluza) ரபினை றபெரர்க் அபரிக்ை 
க்ைற ரடு ) 1984ஆம் ஆண்டு பசப்படம்தர் றங்ைபில் றறுப்தட்டது. 
      ன ைறரம்ப்புந ைபிர் னடபனந சரத்றக் கூறுைனப 
அனுசரித்ப றலும் ஈடுதரடு பைரள்லம் ன்ன பைரண்டர்ைள் 
அன்நரட ணறனநின் அடிப்தனடிபனப அர்ைபது படிபடுக்கும் 
ன்ன அனந்றபேக்கும். புற பரறல்தட்த அடிப்தனடினரண 
திைள் அர்ைபது ரழ்க்னை பம்தரட்டுக்கு உவுைறநது ணக் 
ைபேறணரல் ட்டுப இம்பனநினணப் தின்தற்றுரர்ைள். ணப, 



அர்ைலக்கு பிறல் னைப் பதறுற்ைரண பரறல்தட்த 
றநன்ைனப பர்ப்தறபனப அக்ைனந ைரட்டி அர்ைள் அற்னநப் 
தின்தற்நறப் தன் தை றபைரனறட பண்டும். 
அனகு-4 

ிடுனனப் பதரரில் ீைபிர் 

       பசய் றரைம் தற்நற பசய்றைள் ‘டீுரன் உனைம்’ 
ன்நறபேந் பதண்ைபின் றனன இந்ற ிடுனனப்பதரரில் 
ீைபிா்ர் ிடுனனப் பதரரட்டத்ரல் ரநறக் ைரப்தடுைறன்நண. 
ைஸ்தூரிதரய், பபேிா்ன் ரரர் பசரபைதரி, பேக்ணி னட்சுறதற, 
றல்னனரடி ள்பிம்ன, அன்ணிபதசன்ட் அம்னரர், 
ீங்னை அஞ்சனனம்ரள் ஆைறபரரின் றரைம் தற்நற 
பசய்றைள் டுத்துனக்ைப்தடுைறன்நண 

 

      இந்ற ிடுனனப் பதரரட்டத்றல் பதண்ைலம் 
பதபேந்றபரைப் தங்பைற்நணர். அைறம்னசப் பதரரட்டம் 
ட்டுல்னரல் ஆபபந்ற பதரரட்டங்ைபிலும் பதண்ைள் தனர் 
தங்பைற்று உிர்த்றரைம் பசய்துள்பணர். பைரடுனரண 
ண்டனணைனபபம் பதற்றுள்பணர். அப்தடிப்தட்டர்ைபில் 
பக்ைறரண சறனர்: 
உர பத்ர 

      குஜரத்றல் திநந் இர் 1928-ல் னசன் ைறனண றர்த்து 
டந் பதரரட்டத்றல் தங்பைற்று „னசன் பபி பதர‟ ன்று 
பக்ைம் லப்தி பதரது, இபேனட து ட்டு. ைரந்ற 
றில் பதரரடி இர் „பள்னபபண பபிபறு‟ 

இக்ைத்றன்பதரது ண்தர்ைள் சறனபேடன் பசர்ந்து „ைரங்ைறஸ் 
படிபர‟ ன்ந ைசற ரபணரனற எனறதப்னதத் பரடங்ைறணரர். 
இற்ைரைச் சறனநக்குச் பசன்நர் 1946-ல் ிடுனனரணரர். 

துர்ைரற பி 



      1907-ல் ங்ைத்றல் திநந்து ிடுனனக்ைரை ஆபபந்றப் 
பதரரடிர். 1928-ல் திரிட்டிஷ் அறைரரி ஜரன் தி.சரண்டர்னமக் 
பைரன்நதின் தைத் சறங், ரஜகுபே ஆைறபரர் ைரல் துனநிடறபேந்து 
ப்திக்ை இர் உிணரர். அன் திநகு பயய்னற திபுனக் 
பைரல்ன பன்நற்ைரை பன்நரண்டு சறனநத் ண்டனண பதற்நரர். 

சுணிற பசபத்ரி 

      இபேம் சரந்ற பைரஷ் ன்தபேம் ங்ைத்றல் பைரறல்னர 
ரட்ட ரஜறஸ்றபட் சரர்னஸ் ஸ்டீன்னம 1931-ல் சுட்டுக் 
பைரன்நற்ைரைச் சறனநக்குச் பசன்நணர். அப்பதரது சுணிறக்கு து 
14, சரந்றக்கு 15. ஆங்ைறபன அசுடன் பதச்சுரர்த்ன டத்ற 1942-ல் 
இபேனபம் ிடுிக்ைச் பசய்ரர் ைரந்ற. 

தீணர ரஸ் 

     1911-ல் பைரல்ைத்ர ில் திநந்ர். 1932 திப்ரி 6 அன்று 
பைரல்ைத்ர தல்ைனனக் ைைத்றல் எபே ிரில் தங்பைற்ந 
ஆங்ைறபன அசறன் ங்ை ஆலர் ஸ்டரன்னற ஜரக்மனணச் சுட்டுக் 
பைரல்ன பன்நற்ைரைச் சறனநத் ண்டனண ைறனடத்து. 1939-ல் 
ிடுனனரண தின் ைரங்ைறஸ் ைட்சறில் பசர்ந்ரர். 
„பள்னபபண பபிபறு‟ இக்ைத்றல் தங்பைற்று 1942 பல் 45 

ன சறனநில் அனடக்ைப்தட்டரர். இபேனட அக்ைர ைல்ரி 
ரமளம் ிடுனனப் பதரரட்ட ீரங்ைனணப. 

ரி ைரிறன்ல்ப 

    ிப்பூரில் இபேந் „பயரைர‟ ன்ந  அனப்தில் 
பசர்ந்ரர். அந் அனப்பு ிப்பூர் உள்பிட்ட ரைர 
தகுறைபினறபேந்து ஆங்ைறபனர்ைனப ிட்டி அடிப்தற்ைரண 



அசறல் இக்ைரை உபேப்பதற்நது. ிடுனனப் பதரரட்டத்றல் 
றைத் ீிரைப் தங்பைற்ந ைரிறன்ல்ப, 1932-ல் ணது 16-து 
றல் ஆபள் ண்டனண பதற்நரர். 1947-ல் ரடு ிடுனன பதற்ந 
திநகு ிடுிக்ைப்தட்டரர். இபேக்கு „ரி‟ ன்ந தட்டத்ன பபே 
ங்ைறணரர். 

அக்ைம்ர பசரின் 

      றபேிரங்கூர் சஸ் ரணத்றல் திநந்ர். 1938-ல் ணது 
ஆசறரிப் தின ரஜறணரர பசய்துிட்டு ைரங்ைறஸ் ைட்சறில் 
இனந்து ிடுனனப் பதரரட்டத்றல் தங்பைற்நரர். ைட்சறக்குத் 
னட ிறக்ைப்தட்டன றர்த்து 20,000 பதர் பைரண்ட பதின 
றடத்றணரர். ஆங்ைறபனக் ைரனர்ைள் துப்தரக்ைறச் சூடு டத்த் 
ரரணபதரது, “ன்னண பனறல் சுடுங்ைள்” ன்று துிச்சனரை 
பன்ந்ரர். இனநறந் ைரந்ற, இன „றபேிரங்கூரின் 
ஜரன்சறரி‟ ன்று புைழ்ந்ரர். 

ைனரபி சட்படரதரத்ரர 

      ங்ைலபேில் திநந் இர் 1919-ல் 16 றல் ினரணரர். 
அன்னந சபரத்றன் ைடும் றர்ப்னத ீநற யரீந்றரத் ன்ந 
ைனனஞன ந்து அபேடன் னண்டணில் குடிபநறணரர். 
ைரந்றின் „எத்துன ரன இக்ை‟த்ரல் ஈர்க்ைப்தட்டுத் 
ரய்ரடு றபேம்தி, சபை பன்பணற் நத்துக்ைரை ைரந்ற பரடங்ைற 
„பசர ப‟த்றல் இனந்ரர். „உப்பு சத்றரைறை‟த்றல் 
தங்பைற்றுச் சறனநக்குச் பசன்நரர். 

அபேர ஆசஃப் அனற 



     1909-ல் யரிரர ில் திநந்ர். 1930-ல் உப்பு சத்றர 
ைறைத்றல் தங்பைற்றுச் சறனநக்குச் பசன்று இண்டு ஆண்டுைபில் 
ிடுிக்ைப்தட்டரர். 1942 ஆைஸ்ட் 8 அன்று தம்தரய் ரரட்டில் 
„பள்னபபண பபிபறு‟ ரீ்ரணம் றனநபற்நப்தட்டன 
அடுத்து ைரங்ைறஸ் பக்ைறத் னனர்ைள் அனணபேம் 
னைரிணர். றுரள் அப ரரட்டில் ைரங்ைறஸ் பைரடின 
ற்நறனத்து, „பள்னபபண பபிபறு‟ பதரரட்டத்னத் 
பரடங்ைறனத்ரர். „பள்னபபண பபிபறு இக்ைத்றன் 
ைரரைற‟ ன்று அனக்ைப்தடுைறநரர். 

ைணைனர தபைர 

     அசரறல் 1924-ல் திநந் ர். „பள்னப பண பபிபறு‟ 

இக்ைத்றன்பதரது, எபே ைரல் றனனத்றல் பசறக் பைரடின 
ற்றுற்ைரை டத்ப்தட்ட ஊர்னத்றல் பன்ரினசில் 
பசன்நரர். அப்பதரது ைரல்துனந டத்ற துப்தரக்ைறச் சூட்டில் 18 

றல் உிர் ீத்ரர். 

பதரபைஸ்ரி ஃபுக்ைரணணி 

            1885-ல் அசரறல் திநந் இர் ட்டுக் குந்னைலக்குத் 
ரரை இபேந்பதரதும் அைறம்னசற ிடுனனப் 
பதரரட்டங்ைபில் ீிரைப் தங்பைற்நரர். 1942-ல் பள்னபபண 
பபிபறு இக்ைத்றன்பதரது ைரல்துனந ரக்குல் டத்றது. 
அப்பதரது எபே ைரனர் பசறக் பைரடின அறத்ற்ைரைத் 
ன் னைினறபேந் பைரடிக்ைம்தரல் அனத் ரக்ைறணரர் 
பதரபைஸ்ரி. இனடுத்து, ைரனர்ைபரல் சுட்டுக் 
பைரல்னப்தட்டரர். 



அன்ணிபதசன்ட் அம்னரர் 

     "ங்னைரய் திநந்றட ல்ன ரம் பசய்றடல் பண்டும்" 
ன்ந தரறின் தரடலுக்கு இங்ை பதண் திநப்திற்கு பதபேன 
பசர்க்கும் ிரை 1 ஆம் பற அக்படரதர் ரம் 1847 இல் ரிஸ் 
ம்சரறில் திநந்ர் அன்ணிபதசண்ட் அம்னரர். 

சுந்ற  ைரற்னந சுரசறக்ை இனரல் ஆங்ைறபனரின் 
ஆறக்ைத்றணரல் அடின இபேபில் அறப்தட்ட இந்றர்ைனப 
ிடுிக்ைவும்,ஆங்ைறபனர்ைனப குனடைிழ்ந்து பைரல் 
சரய்ந்து;பைரடிபம் ழீ்ந்து;பைரட்னட பைரத்பங்ைனப ிட்டுத் 
ங்ைள் குடிப்தனடைபபரடு ரட்னட ிட்டு பபிபநச் பசய் 
பதரபிைபில் இபேம் எபேர். இர் து ரட்டின் 
ிடுனனக்கும்,இந்ற பதண்ைபின் டீ்டு ிடுனனக்கும் 
துனறன்ந ரசற அன்ணிபதசண்ட் அம்னரர். 

      அசறல் ற்றும் சபைத்றல் ஈடுதரடு றக்ைரய் றைழ்ந் 
இர், இந்ற ிடுனனக்ைரை ைரங்ைறஸ் பதரிக்ைத்றல் 
பசர்ந்ரர்.ைரங்ைறஸ் இக்ைத்றல் னனன ைறத் பல் பதண் 
அன்ணிபதசண்ட் அம்னரப! இர் ஏரண்டு ைரங்ைறஸ் 
இக்ைத்றல் னனிரை பதரறுப்பதற்நரர். இர் 
இற்னைிபனப புட்சற ணப்தரன்னபனடரனரல் 
ஆங்ைறபனரின் அடக்குபனந இன றைவும் தரறத்து. 

      ிடுனன பதரரட்டத்றற்ைரை 'ைரன் லீ்' ன்ந 
ரப்தத்றரிக்னைனபம் 'றபெ இந்றர' ன்ந றண 
தத்றரிக்னைனபம் ஆம்தித்ரர். இந்றரவுக்கு திரிட்டிஷ் 
ைரன்பல்த்துக்குள் சுரட்சற பண்டும் ன்று ைறபர்ச்சற 
டத்றணரர்.அற்ைரை 'பயரம் பைல் லீக்' ன்ந இக்ைத்ன 
பரடங்ைற ஆங்ைறபனபேக்கு றரை பதரரடிர்.1907 ல் சூத்றல் 
னடபதற்ந ைரங்ைறஸ் கூட்டத்றல், றரறைலக்கும் 
ீிரறைலக்கும் ற்தட்ட திபன, னக்பணரில் னடபதற்ந 
ரரட்டில் இபே திரிிணனபம்  இனத்து பற்நற பதற்நர் 



.இந்றரில் ட்டுல்னரல் திரிட்டனுக்கு. பசன்ந பதரதும் 
இந்ற ிடுனனக்ைரை பதசறர். சபைம், ஆன்ீைம், பச 
எற்றுனன னறபறுத்தும் ித்றல் தல்பறு பசன 
பசய்துள்பர். 
 

      பதண் குந்னைலக்கும் னணிக்கும் ைல்ி 
பதரறப்பதன்.பதண்ைலக்கு 21துக்குள் றபேம் பசய்து னக்ை 
ரட்படன்,ின றுத்ன ஆரிப்பதன் ன்ந றதந்னணன 
ிறத்ர். தடிப்தின் பக்ைறத்தும் உர்ந் அன்ணிபதசண்ட் 
அம்னரர் ன குந்னைபின் தடிப்திற்கும்,தசறக்கும் றபசய் 
பண்டும் ன்று ிபேம்திணரர். இர் ன குந்னைலக்கு 
தரடம் பசரல்னற பேது ட்டும் பதரரது ிற்றுக்கு பசரநறடல் 
பண்டும் ன்று னறபறுத்றணரர். ஆணரல் அர் இநந் சறன 
ஆண்டுக்கு திநகு ரன் ற உவு றட்டம் 
பைரண்டுப்தட்டது.இர் 1904 ல் பதண்ைள் தள்பின 
துங்ைறணரர்.ரழ்த்ப்தட்டர்ைலக்ைரை பசன்னண அனடரறு 
உட்தட ஊபங்கும் தள்பிைனப ஆம்தித்ரர். 

சங்ை ைரன ைபிர் றனன 

             சங்ை ைரனம் றழ் இனக்ைற னரற்நறன் பதரற்ைரனம். 
தந்றழ்ப் தண்தரட்டின் றனனக்ைபணரய் அனந்ன சங்ைைரன 
ைபிரின் அபேம்தண்புைள். ஆடம், பதண்டம் இனந்து 
டத்துைறன்ந இல்னந ரழ்ப பலனரண ரழ்வு ண 
பற்பைரள்பப்தட்டது.             ைபிபேக்குத் பரல்ைரப்திர் 
தின்பேம் தண்புைள் இன்நறனரண ண டுத்பரதுைறன்நரர். 
     “உிரினும் சறநந்ன்ந ரப ரினும் பசிர்ரீ் ைரட்சறக் 
ைற்புச் சறநந்ன்று” (பரல், ைபில் - 23) 

     “அச்சபம் ரடம் டனுபந் துநல் றச்சபம் பதண்தரற்கு 
உரி ன்த” (பரல், ைபில் - 8) 

      இன் ற ஆண்ைலக்குப் பதபேனபம் ீபம் 
பண்டப்தடுண பதரன பதண்ைலக்கு அச்சபம் ரபம் 
சறநந்து ன்று குநறப்திடுைறநரர். 



       சங்ைைரன ைபிர்றனன ன்தது பதண்தரற்புனர்ைள், 

பதண்ரந்ர்ைள் ன்ந இபே ன்னைபில் பபிப்தடுைறன்நது. சங்ை 
இனக்ைறத்றலுள்ப பதண்தரற்புனர்ைள் ண்ிக்னைில் உள்ப 
பண்ைள், பதண்தரற்புனர்ைபரை அனடரபப்தடுத்ப்தடுறல் 
உள்ப சறக்ைல்ைள் பனறண இந் தற்நரண்டிலும் ீடித்துக் 
பைரண்டுரன் பேைறன்நண. சங்ை ைரன ைபிர் றனன தற்நற 
அநறபம் பதரலதும் பதண்குந்னைள் பதரற்நற 
தரரட்டப்தட்டற்கும்,பறுக்ைப்தட்டற்கும் வ்ி சரன்றுைலம் 
இல்னன.  அசறனறல் பதண்ைபின் ஈடுதரடு, பதண்ைபின் சறநப்புப் 
தற்நறபம், அர்ைள் சங்ை ைரனத்றல் ிபேந்பரம்பும் ிம் 
தற்நறபம் அநறப்தடுைறநது 

. . 
பரறல்ைபில் சங்ை ைரனப் பதண்ைள் 

     றனத்றன் ன்னக்கு ற்நரர் பதரன பதண்ைபின் சறநப்பு 
றனரரிரைவும்,பரறல் ரீறரைவும், சங்ை ைரனப் பதண்ைள் 
வ்ரறு பன்னப் பதற்நணர் ன்ததும் உர்த்ப்தடுைறநது. 
சபரப் தரர்னில் பதண்ைள் 

    சபரத்றல் பதண்ைள் வ்ரறு றக்ைப்தடுைறன்நணர் னும் 
பசய்றபம், ஆிற்கும், பதண்ிற்கும் ன்ண பறுதரடு, அன்  
னறனரணன், பதண் பன்னரணள் னும் தரங்கு 
டுத்துனக்ைப்தடுைறநது. 
பம் பதண்டினத்ணபம் 

    ங்ைள் பதண்ைனப வ்ரபநல்னரம் அடினத்ணரை 
ண்ிது, அன டுத்துக் கூநற பசய்றைள் தற்நறபம்  
டுத்துனக்ைப்தடுைறநது.  பலும் பதண்ைள் தறினரை இபேந் 
பசலும் கூநப்தடுைறநது. 
அனகு-5 

உபில் அடிப்தனடினரண பதண்ண்டினத்ணம் 

     உபில் ரீறரை பதண்ைள் 
அடினத்ணத்னஅடிப்தடுத்ப்தட்டிம் டுத்துனக்ைப்தடுைறநது, 
சர் சபரம் பபண்டுபன்நரல் பதண்ைள் ன்னண 



னறன ரய்ந்ணரை ைபேபண்டும் தற்நற பசய்றைலம் 
டுத்துனக்ைப்தடுைறன்நண. 
பதண்ிப் தரர்னில் சறனம்பு 

     பதண்ைனப தற்நற சறனப்தறைரம் உர்ரைக்கூநப்தடும் 
பசய்றைள் பதசப்தடுைறன்நண ைண்ைறின் உர்வும், ரிின் 
குச்சறநப்பும், ிபைனனின் துநவும் சறநப்தரை 
டுத்துனக்ைப்தடுைறநது. 
பரல்ைரப்திரின்  தரட்டி 

     பரல்ைரப்தித்றல் தரட்டி னும் பசரல் தன்நற, ரய், ரி, 
ஆைறற்நறன் பதர்ைபரக்க்குநறக்ைப்தட்டன 
டுத்துனக்ைப்தடுைறநது. 
ைனப்தரடல்ைபில் பதண்ின் தனபம், ஆின், தனணீபம் 

     ரட்டுப்புநக் ைனப்தரடல்ைபில் பதண்ின் தனபம், ஆின், 
தனணீங்ைலம் டுத்துனக்ைப்தடுைறநது. பய்ங்ைபில் 
ரரிம்ன், ைரபிம்ன், தற்நற பசய்றைள், சறநப்தரை 
அநறப்தடுைறநது. 
றபேக்குரணில் பதண்ைபின் றபே உரினைள் 

     றபேக்குரன் குநறப்திடும் பதண்ைபின் பன்னைள் 
டுத்துனக்ைப்தடுைறண 

இட்னடக்ைரப்திங்ைபில் தனடப்தரபிின் உபிலும் 
பணினனரக்ைபம். 
     இட்னடக்ைரப்திங்ைபின் ஆசறரிர்ைள் பதண்ைனப உபில் 
ைபேத்துக்ைலடன் பதரபேத்ற ைரப்தித்ன தனடத்பேம் 
உப்தடுைறநது. தனட்தரசறரிர்ைபின் 
பணினனத்ன்னபதரற்நப்தடுைறநது. 
சறனம்தில் “தத்றணி” பசரல்னரட்சற. 
     ‘தத்றணி’ னும் பசரல்னரட்சற சறனம்தல் னைரபப்தட்டறநன். 
அன் சறநப்பு பலதும் டுத்துனக்ைப்தடுைறநது. 
பரல்ைரப்திரின் ைற்திற் பைரள்னைைள் 

     பரல்ைரப்திர் குநறப்திடும் பதண்ிற்குரி தண்புைள் 
தற்நறபம், ரடை இனக்ைறத்றல் பதண்ைபின் ணித்தும் தற்நறபம், 



பதண்ின் ஆற்நல், பதண்ின் அநறவு அறைரப்தைறர்வு தற்நற 
பசய்றைலம் இடம்பதற்றுள்பது 

                     தரர்ன தல்ைள் ; பதண்ிச் சுடுைள்  

                                    டரக்டர்.ரசுைற பஜத்ணம்                                                                       


