<ud wdrlaIdj ms<sn|
mdi,a udOH tall
iïnkaëlrK jevigyk
ud¾f.damfoaY ix.%yh

cd;sl <ud wdrlaIl wêldßh

mgqk
ye|skaùu

1

wruqKq

2

l%ufõoh

4

<ud wmfhdackh ms<sn| Tn oekqj;ao@

7

fuu wmfhdack lrkafka ljqo@

8

mKsjqv ;=< wka;¾.; l< yels f;dr;=re

9

i

ye|skaùu
orefjl=f.a hymeje;Au yd wkd.;h uq¿uy;a iudchla u;
r|d
mj;skakls'
<uhdf.a
fi!LHhg"
meje;aug"
ixj¾Okhg yd .re;ajhg ydks jk whqßka isÿ lrk
ls%hdjka i|yd <uqka fhdod .ekSu fyda ta i|yd fm<Uùu
wmfhdackhla jYfhka yeÈkaúh yelsh' tjeks wmfhdack
isÿùulska miqj <uhd uqyqK fok YdÍßl fyda udkisl
ixl+,;d <uhdg;a iudchg;a uq,q uy;a rgg;a n,mEï t,a,
lrkq ,nhs' tu ksid ish,q iudc lKavdhï fï ms<sn|
oekqj;a lsÍu" ta iïnkaOfhka ls%hd lsÍu i|yd n, .ekaùu
b;d jeo.;a fõ' ta wkqj fuu <ud wmfhdack je<elaùu yd
isÿjk wmfhdackhkaf.ka <uqka wdrlaId lr .ekSfï
ls%hdj,shg foudmsh" .=re hkdoS ish,q jeäysá md¾Yjhka
fukau <uhd o m%Odk md¾Yjlrejl= fjk neúka iuia;
<ud mrmqr talrdYS jk" Tyqf.a fyda wehf.a YdrSrsl yd
udkisl ixj¾Okhg odhl jk" m%Odk iudc wdh;kh f,i
mdi, fuu jHdmD;shg odhl lr .ekSu b;d fhda.H fõ'
mdif,ys ls%hd;aul jk ls%hdldÍ <ud lKavdhï yd ixúOdk
w;=ßka ffokslj l%shd;aul jk m%n, tallhla f,i udOH
tallh y÷kajd Èh yel' mdi,a udOH tall ffokslj
WoEik úldY ld,h ;=< m%pdrh lrk m%jD;a;s" úfkdaodiajdo
yd wfkl=;a jevigyka j,oS <ud wdrlaIdj fjkqfjka hï
bvla fjka lr.ekSu" tu mKsjqv <ud yd .=re hk
fomd¾Yjhgu ukdj ikaksfõokh lsÍug ,efnk uy.=
wjia:djla neúka fuu jevigyk mdi,a udOH tall yd
iïnka| ùfuka isÿ lsÍug lghq;= flf¾' fuysoS mdi,
jvd;a <ud ys;ldó lsÍug;a <ud wdrlaIdj i|yd mdi,a
m%cdjf.a odhl;ajh ilS%hj ,nd .ekSu i|yd;a fuu
jHdmD;sh Èh;a flfrk w;r fuu ud¾f.damfoaY ix.%yh
fuu lr;jHh id¾:l lr .ekSu i|yd ukd u. fmkaùula
jkq we;'
1

wruqKq
wOHdmk wud;HdxYfha iydh o we;sj cd;sl <ud wdrlaIl
wêldßfha uQ,sl;ajfhka Èh;a flrkq ,nk fuu
jHdmD;sfhys uQ,sl wruqK mdi,a <uqkaf.a wdrlaIdj ms<sn|
Tjqkag l< yelsfoa ms<sn|j Tjqkaf.a fukau .=reNj;=kaf.a
o fofk;a újr lsÍuhs' Tn fukau Tnf.a iyDo mdi,a YsIH
YsIHdjka iudcfhysoS uqyK
q fok .eg,q yd ixl+,;d ms<sn|
Tn ish,a,kau wjÈfhka ;eîu;a ta ms<sn| ls%hd l< hq;=
wkaou ms<sn| Tnf.au udOH tallfhka oekqj;a lrùu;a
u.ska Tnj id¾:l <ud wdrlaIl ls%hdj,shlg odhl lr
.ekSu isÿ fõ'
mdi, ;=< fujeks jHdmD;shla Èh;a lsÍu u.ska(
 mdif,ys .=re isiq wdoS ish,q md¾Yajhka fuu <ud
wdrlaIdj ms<sn| fufyjr i|yd odhl lr .ekSu'
 mdi, ;=< <ud wdrlaIdj ms<sn| ksrka;r l;sldjla
we;s lsÍu'
 úuis,sjka;" nqoaêu;a yd .eg,q j,g id¾:lj uqyK
q
fok Yla;su;a fm!reIhka ìyslsÍu yd bka id¾:l
mqrjeishka ìyslsÍug wod< uQ<sl wä;d,u ilia
lsÍu'
 úkh.rel mdi,a orejka yd Tjqkaf.a fm!reI
ixj¾Okh i|yd id¾:l wä;d,ula ilia lsÍug
iydh ùu'
 id¾:l <ud wdrlaIlhl= <uqka ;=<skau ìyslsÍu'
 orejka" foudmshka" .+rejreka w;r iïnkaO;dj
by< kexùu'
 bka iudc ixj¾Okhg odhl úh yels ls%hdldÍ
fm!reIhka f.dvke.Su'
2

 iuia; mdi,a moaO;sh <uqkag iqrlaIs; yd <ud
ys;ldó mßirhla njg m;a lsÍu'
m%Odk wruqKq w;ßka lsysmhls'
tfiau wmfhdackh hkq l=ulao@ th isÿjkafka flfiao@
fuh isÿlrkafka ljqreka úiskao@ tjeks wjia:djloS thg
uqyqK fokafka flfiao@ bka fíÍug l< hq;af;a l=ulao@
hkak ms<sn| ir,ju ikaksfõokh lsrSug ud¾f.damfoaY
iemhSu fuhska isÿ flf¾'

3

l%ufõoh
Tnf.a mdi,a udOH tallh .=re yd YsIH hk fomd¾Yajhu
iïnkaO lrñka meje;afjkakls' ta wkqj tu .=re ud;djka
yd .=re mshjrekaf.a wëlaIKh hgf;a wmf.a ud¾f.damfoaY
Tiafia fuu ls%hdj,sh bÈßhg f.k hd yelsh'
1. Tfí mdi,a .=jkaúÿ,sfha ffoksl jevigyka w;=ßka"
m%jD;a;s úldYfhys oS <ud wdrlaIdj ms<sn| m%jD;a;s yd
úfYaI ksfõok bÈßm;a l< yel' tfiau úIhdkqnoaO
iïuqL idlÉPd wdÈh .=re ujq mshjrekaf.a
iyNd.S;ajfhka bÈßm;a lsÍu u.ska <ud wdrlaIdj
ms<sn|j ukd oekqj;a lsÍula iuia; mdi,gu ,nd Èh
yel' tfiau fjk;a .=jkaúÿ,s jevigyka i|yd odhl
jk wjia:d j,oS <ud wdrlaIdj ms<sn| oekqj;a lsÍï isÿ
lsÍu o tfiau <ud wdrlaIdj yd <ud fm!reI ixj¾Okh
ms<sn| .S;" wd.ñl WmfoaYd;aul mo" Wmqgd .ekSï" flá
kdgH" i|eia" ksi|eia ks¾udK Tiafia <ud wdrlaIdj
ms<sn| wka;¾.;hka bÈßm;a l< yelsh' tfiau <ud
wdrlaIdj ms<sn| ixjdo yd jevuq¿ ms<sn| jevigyka o
wka;¾.; l< yel'
2. Tnf.a udOH tallfhka uqøs; m%ldYk Èkm;d fyda
i;sm;d fyda jd¾Islj ksl=;a flf¾ kï tu
m%ldYkhkays <ud wdrlaIdj ms<sn| wka;¾.;hka
we;=,;a l< yelsh' fï wkqj uqøKh flfrk
fmdaiag¾
iÕrd
fmd;a msxp

w;a m;s%ld
nqlaud¾la
iaál¾

4

hkdosfhys <ud wdrlaIdj ms<sn| WmfoaYd;aul jels " ldgQka
Ñ;%" iïuqL idlÉPd ms<sn| ir, ,ssms ^.=rejrfhl="
foudmsfhl= fyda isiqfjl= iïnkaO lr .ksñka&" i|eia"
ksi|eia lú ks¾udK" rejka jels" l¾;D jels hkdÈh wod<
mßÈ fhdod .; yelsh'
3. <ud wdrlaIdj ms<sn| mdif,a úfYaIs; ;rÕdj,Ska ixúOdkh
lsÍu o ;j;a tla l%ufõohls' fuysoS mdi,a YsIHYsIHdjka
;jÿrg;a <ud wdrlaIdj ms<sn| Wkkaÿ fjñka lreKq fidhd
n,k wdldrfha ;rÕ jevigyka Èh;a l< yelsh' my;
oelafjk udOHhkaf.ka fuu ;rÕdj,Ska ixúOdkh l<
yelsh'
.oH moH
nek¾
újdo
.S;
ldgQka
fmdaiag¾
flál;d
kdgH ks¾udK
ñka ch .kakd isiq isiqúhkag ;Hd. yd iy;slm;a úfYaIs;
ÈkhkaysoS ,nd Èh yels w;r tu ch.%dyS ks¾udK mdi,
;=<;a fmdÿ uyck;dj w;r;a fnod yeÍfï l%ufõohla Èh;a
l< yelsh' tkï fuu ;rÕdj,Ska ys ch.%dyS ks¾udK
ckudOH ;=< o m%pdrh lsÍug wjYH lghq;= ixúOdkh l<
yels w;r wjYH kï ta i|yd cd;sl <ud wdrlaIl
wêldßfha mQ¾K iyfhda.h ,nd Èh yel'
4. <ud wdrlaIdj ms<sn| úfYaIs; Èk fyda i;s m%ldYhg m;a
fldg tys jevigyka Èh;a lsÍu'
<ud wdrlaIdj ms<sn| ld, ks¾Khla m%ldYhg m;afldg
tysoS <uhskaf.a wdrlaIdj fjkqfjka ls%hdlr we;s YsIH
YsIHdjka yd .=rejreka we.hSug ,la lsÍu isÿl< yelsh'
tfiau <ud wdrlaIdj ms<sn| fldä i;shla m%ldYhg
5

m;afldg tys <ud wdrlaIl mKsjqvhka <uqka w;r
m%p,s; l< yelsh' udOH tallfha uQ,sl;ajfhka mdi,
;=< .=re isiq fomd¾Yjhu we;=,;a jk mßÈ úfYaIs;
we.hSï lKavdhula msyg
s qjd <ud wdrlaIdj fjkqfjka
ls%hd;aul <uqka yd .=rejreka udisl fyda jd¾Isl
jYfhka we.hSï isÿfldg ;Hd. ,ndÈh yelsh'
5. úfYaI Èk ieureïysoS <ud wdrlaIdj ms<sn| m%pdrh lsÍu
 f,dal <ud Èkh Tla' 01
 .eyeKq <uhdf.aa Èkh - Tla' 11
 <ud ysxikhg tfrys cd;sl oskh - ckjdß 04
 <ud Y%ñl;aj Èkh - cqks 12
 mdif,a ckudOH Èkh
 mdif,a mßir Èkh
 mdif,a wd.ñl Èkh
 fuu Èk ieureïysoS <ud wdrlaIdj ms<sn|
úfYaIs; foaYk
 <ud wdrlaIdj ms<sn| mj;ajk ,o ;rÕ i|yd
;Hd. fyda iy;sl m;a m%odkh
 tu ÈkhkaysoS <ud wdrlaIdj ms<sn| mKsúv
/.;a nek¾" fmdiag¾" ùäfhda ks¾udK" o¾Ykh
lsÍu yd w;a m;s%ld fnod yeÍu isÿl< yelsh'
Tng fuu m%ldYkhkays m< flfrk mKsjqvhkays
wka;¾.;h" ieleiau Bg iïnkaO ´kEu fohla m<sn|
Wmfoia wjYH jkafka kï cd;sl <ud wdrlaIl wêldßhg
wkqhqla; Èia;s%la yd m%dfoaYSh ks<OdÍka fyda wêldßfha udOH
yd f;dr;=re tallh weu;Sfuka ,nd .; yelsh'

6

<ud wmfhdackh ms<sn| Tn oekqj;ao@
<uhd hkq" jhi wjqreÿ 18g wvq ´kEu wfhl= fõ' <ud
wmfhdack hkq" <uhdf.a meje;au yd ixj¾Okhg ndOd jk
whqßka jeäysáfhl= úiska isÿ lrkq ,nk jerÈ l%shdjla fõ'
<ud wmfhdack j¾.
1.
2.
3.
4.

ldhsl wmfhdackh
,sx.sl wmfhdackh
udkisl wmfhdackh
fkdi,ld yeÍu

YdÍßl wmfhdackh hkq
hful= úiska <ufhl=f.a YÍrhg ydks lsÍu fyda ydks
úhyels l%shdjla isÿlsÍu'
,sx.sl wmfhdackh hkq
hï mqoa.,hl= úiska <ufhl= ,sx.sl l%shdldrlulg
iïnkaO lr .ekSuhs'
udkisl wmfhdack hkq
<uqkaf.a udkisluh ixj¾Okhg ydks f.kfok
l%shdldrlï fõ'
fkdi,ld yeÍu hkq
<uhdf.a foudmshka fyda Ndrlrejka úiska <uhdf.a uQ,sl
wjYH;d ms<sn|j fidhd fkdne,Suhss'

7

fuu wmfhdack isÿ lrkafka ljqo@
wmfhdaclhd Tn ,Õu flfkl= fyda
×;sfhl=
ùug
mq¨qjk'
tfia;a
fkdue;s
kï
ksn|ju
Tn
ms<sn|
wjOdkfhka
isák
;eke;af;l=
ùug
o
yelshdj
mj;S'
Tfí
úuis,su;a
nj
Tfí
wdrlaIdjg b;d jeo.;a
fõ'
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mKsjqv ;=< wka;¾ .; l< yels f;dr;=re
1. <uqkag ;u Ôú;fhaoS uqyK
q mEug isÿjk
“You were not
.eg¿ yd tajd úi|d .ekSug wjYH
born a winner,
l=i,;d ixj¾Okh jk wdldrfha
and you were
f;dr;=re we;=<;a l< yelsh' tfukau not born a loser.
You are what
wjodkï iy.; wjia:djka j,oS uqyqK
you make
yourself be.”
fok wdldrh yd .; hq;= ls%hd ud¾.
ms<sn| i|yka jk mKsjqv fiau
~ Lou Holtz ~
wNsfhda.hkag id¾:lj uqyqK fok
wdldrh ms<sn| mKsjqv wka;¾.; lsÍu fhda.H fõ'
Tn okakjdo@ Tng Tfí Ôú;fha oS uqyqK oSug isÿjk
ndOl ish,a,lg id¾:lj uqyqK Èug wjYH jk Ôjk
l=i,;d oyhla ms<sn|j f,dal fi!LH ixúOdkh úiska
fmkajd oS we;s nj'''''''
ir,j ta ms<sn| lreKq bÈßm;a lrkafka kï .eg¿jl
we;s jQ úg th fyd|ska oelSu;a jgyd .ekSu;a u.ska ta
i|yd we;s fyd|u úi÷u wjfndaO fldg .ekSu' bka
foudmshka" jeäysáhka iu. fyda mdif,aoS .=rejre iu.
ñ;=rka iu. .eg¿ we;s jQ úg th iduldój úi|d .ekSu
i|yd wjfndaOfhka lghq;= lsÍug yels fõ'
;u wdfõ. md,kh lr .ksñka" wfkl=;a wh
iu.;a id¾:lj ikaksfõokh lsÍu u.ska
b;d fyd|ska mqoa., iïnkaO;d f.dvk.d
.ekSug yels fõ' úNd. wdÈhg uqyqK oSfï oS
udkisl mSvkhg Tfrd;a;= foñka id¾:lj
úNd.hg uqyqK oSug yd tys ch mrdch hk
folu tl f,i ú|ord .ekSug yqreùu;a
b;d jákd ðjk l=i,;djls'
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tfiau bka fkdkej;S kej;;a Ôú;h w,q;ska oelSu
i|yd ks¾udKd;aul Ñka;kh j¾Okh lr .ekSu
u.ska ;uka f.a bÈß Ôjk .ufkys we;s ´kEu
.eg,qjlg myiqfjkau ms<s;=re Tngu ks¾udKh lr
.ekSug yels fõ' tfiau hï fohla foi úúO me;slv
Tiafia ne,Su u.ska wka u; bjiSug yqre ùu;a ta ms<sn|
ukdj f;areï .; yels jk nj;a fmkajd oS we;' tfiau
Ôú;fha ;SrK .ekSï j,oS fï ish¨q yelshdjka Tiafia
ksjerÈ ;SrK .ekSu;a tjd iDcqj ls%hd;aul lsÍug;a
Tng yelsfõ' fï ish,a, i,ld n,k l,ays Tng Tnj
ukdj wjfndaO lr .ekSug yels jk w;r" t u.ska
id¾:l mqoa.,fhl= Tn ;=<ska ìysùug wjYH wä;d,u
ksielju ilia fõ'
2' Tn isákafka fldfyao@ Tn isákafka ld iu.o@ Tn
lrkafka l=ulao@ hkdoS lreKq ms<sn| Tfí foudmshka
fyda jeäysáhka oekqj;alr ;nkak' Tnf.a in|;djka
yd mqoa., wdY%h ms<sn|j foudmshka oekqj;a lr
;enqjfyd;a
foudmshkago
tu
in|;dj mss<sn| úYajdihla
f.dv
kef.kq
we;s fiau Tfí wdrlaIdjg o th
uy.=
msájy,la fõ' tksid Tn" Tn
ms<sn| i;H ksjerÈ f;dr;=re
Tnf.a
foudmshka
fyda
úYajdijka; jeäysáfhl=g
mjikak'
fiau
Tfí
wdrlaIdj Tngu i,id
.ekSug isÿ jk wjia:d o
we;'
Tn
isákafka
yqfol,dnúka hq;= ia:dkhl
kï t;ekska bj;ajkak' tu ia:dk
wkdrlaIs; hhs yefÕa kï fyda ta ms<sn| hï .eg¿ldÍ
;;a;ajhla we;s hhs isf;a kï tu ia:dkhkag ;ksj
10

fkdf.dia úYajdijka; jeäysáfhl= iu. .uka
lrkak' ksr;=reju ;u wdrlaIdj ie,fiao hkak ms<sn|
wjOdkfhka isákak'









ljqreka fyda Tng wksis n,mEï t,a, lrhs kï Bg
Tfí wlue;a; ;Èkaa m%ldY lrkak'
y÷kk fyda kd÷kk mqoa.,hka úiska ,ndfok ;E.s
iïnkaOfhka foudmshka oekqj;a lrkak'
cx.u ÿrl:k Ndú;d lsÍfïoS kkakd÷kk weu;=ï
,nd .ekSfuka j<lskak'
YÍr wjhj fmkakqï lrk fkd.e,fmk we÷ï
Ndú;fhka wE;a jkak'
Tnf.a YÍrh mqoa.,slhs' th whs;s Tng muKla nj
u;l ;nd .kak'
fyd| yd krl
iam¾Yhka
.ek
wjfndaOhla
,nd
.kak'
fkdue;skï
1929
<ud
ÿrl:k
fiajhg fyda 119
fmd,sia
yÈis
weu;=ï
fiajhg
oekqï fokak'

3' ñ;=rka weiqf¾oS ;uka wmyiq;djg m;ajk foa i|yd
fhduq lrjk" ;uka yd fyd| in|;djla fkdmj;ajk
hy¿jkaf.ka bj;a jkak' tjeks hy¿jkaf.ka ;u
cSú;hg fyd|la fkdjk nj jgyd .kak'
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4' wka;¾cd,h Ndú; lrkafka kï tysoS
yuq jk
wuq;a;ka
ms<sn|j wjfndaOfhka
yd
wjOdkfhka
\
isákak' Tnf.a mqoa.,sl
f;dr;=re
wka;¾cd,fhys yuqjk
mqoa.,hska
iu.
yqjudrefõoS ie,ls,su;a jkak' jerÈ
f,i Ndú;d fõ hhs iel isf;a kï


Tnf.a fm!oa.,sl f;dr;=re wdrlaIdldÍj yd ryis.;j
;nd .kak' Tnf.a PdhdrEm fyda Tn .ek úia;r
flfkl=g ,nd fokafka kï Tyq fyda weh ms<sn| fyd|ska
oek y÷kd tu f;dr;=re ,nd fokak' Tnf.a ish,q B
.sKqï i|yd m%n, uqr mo ;nd.kak'

 fkdokakd mqoa.,hska iu.
wka;¾cd,fhys
peÜ
lsÍfuka j<lskak' Tjqka
Tnj fldf;la oek y÷kd
;snqK o wka;¾cd,fhysoS
´kEu
wfhl=g
hym;aa
flfkl=ka f,i ujd mE
yelsh' wkkH;dj ksis mßÈ
y÷kd .; fkdyels wd.ka;=l
mqoa.,hska iu. in|;d fkdmj;ajkak'
 Tng wkjYH Bfï,a mKsjqv lshùfuka" fyda újD;
lsÍfuka fyda tajdg ms<s;=re ,sùfuka j<lskak'
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 Tng flfkl= úiska wksis n,mEï isÿ lrñka Bfï,a
fyda fjk hï wdldrhl mKsjqv tjñka Tnj
wmyiq;djg m;a lrjk m%ldY isÿ lrkafka kï tysoS
yels
blaukska
Tnf.a
úYajdijka;
jeäysáfhl=g okajkak'


Tng jeo.;a hehs yefÕk Tng
.eg¿jla hehs yefÕk foa ms<sn|j
wjxlj Tnf.a foujqmshka iu.
idlÉPd lrkak' .=rejreka fyda
úYajdijka; ñ;=rka iu. idlÉPd
lrkak'
tÈfkod
mdif,aoS
u.f;dfÜoS isÿjk foa ms<sn|j
újD;j idlÉPd lrkak' Tn wmyiq;djg m;a jQ fyda Tn
wkdrlaIs; ;;a;ajhg m;a lrk ,o ´kEu fohla
ms<sn|j jydu oekqï fokak'

5' kj ;dlaIKsl WmlrK Ndú;d lrkafka kï ^geí" cx.u
ÿrl:k" fjí leurd& jvd;a ie,ls,su;a jkak' fï u.ska
fkdokakd flfkl= iu. w,a,dm i,a,dmfhys
fhfokafka kï b;d ie,ls,su;a
jkak' iudc fjí wvú Ndú;fhaoS
ksr;=re uqK .efik wd.ka;=lhska
yd ta;=< Tnf.a ls%hdldrlï
ms<sn|j ie,ls<su;a jkak' tfiau
wd.ka;=lhska iu. in|;d f.dv
k.d .ekSfuka j<lskafka kï
jvd;a hym;a fõ'
6' foudmshka hkq Tnf.a mjq, fõ' Tjqka iu. idlÉPdfõ
oS .egqïldÍ ;;a;ajhka we;s jkafka kï m%:ufhka tu
.egqu ks¾udKh jk wdldrfha l;dnyska bj;a ùu
13

fhda.H fõ' túg Tn l;d lrkq
,nk lreKg jeä bvlvla
,efnkq we;' Tfí l;d nyg
ffjrh" fl%daOh uqyq ù we;a kï"
id¾:l idldÉPdjlg bka bv
ie,fikafka ke;' tu ksid tu
ye.Sï md,kh lr .ekSu fhda.H
jk w;r" tu wjia:dfõoS .egqula
we;s ùu je<elaúh fkdyels kï
Tnf.a idldÉPdj isÿ l< yels
jvd;a fhda.H mßirhla ks¾udKh jk f;la ksy~
jkafka kï uekú' fï wdldrfhka foudmshka iu.
.egqï we;sùu wjfndaOfhka yd bjiSfuka md,kh lr
.; yels kï Tn jeks orefjl= ,nk foudmshka
ienúkau jdikdjka; mqoa.,hska nj Tjqkag yefÕkq
we;'
7' ia;S% mqreI iudcNdjh ms<sn|j oekqu hï muKlg Tng
mdi, yd wfkl=;a iudc wdh;khkaf.ka ,enqKo bka
Tíng oekqula wjYH nj Tng yefÕkq we;' fï ms<sn|j
lreKq fidhd n,kak' hy¿jka iu. idlÉPd lrkak'
lreKq iel yer oek .kak'
in|;djka
;=<oS
Tnf.a
iqrlaIs;dj
ms<sn|
j.n,d
.ekSug is;g .kak' tysoS ;jo
wfkHdkH jYfhka tlsfkldg
.re lsÍu;a ukdj f;areï
.ekSu;a isÿ úh hq;= fõ' tfia
fkdjqjfyd;a Tnf.a wOHdmkh"
iudc Ôú;h" iïmQ¾Kfhkau lvd jeàug bv ;sfnk
nj is;g .kak' fï ms<sn|j wOHdmkh ,eîfïoS tys
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we;s fyd| fkdfyd| ms<sn|j oek .ekSu b;d jeo.;a
fõ' ta wkqj ,efnk wjfndaOh m%fhdackhg .kak'
ia;%S mqreI iudcNdjhka ms<sn| idlÉPd lrk úg
w;S;fhys mgka ia;sS% yd mqreI jYfhka ta ta
md¾Yjhkag fjka jQ ld¾hhka" j.lSï fukau iudc
;;a;ajhka mejreKq nj Tn okakjd we;' tfiau fï
ms<sn| mj;sk
;;a;ajhka u; ta Tiafiau Tjqkag fjka jQ iudc
;;a;ajhkao ks¾udKh ù ;snq nj fmfkkakg ;sìKs'
fï fya;=fjkau w;S;fhysoS mjqf,a idudðlhska w;r
úúO m%YakldÍ ;;a;ajhka yd tlsfkld w;r .egqï
u;= jQ nj o fmfkkakg ;sìKs' tfy;a kj mrmqr
fuu .egqï yd wju lsÍu i|yd ls%hd l< hq;= fõ'
uq,q;ekaf.hgu isrù isák ldka;dj fj; ÿjd orejka
yg ;u iyfhda.h ,nd Èh yels kï fuu ;;a;ajh
fjkia l< yel' uj mshd hk fomd¾Yjhu .eyeKq
msßñ fNaofhka neyerj wfkHdakH jYfhka
iyfhda.fhka lghq;= isÿ lsÍu u.ska fukau
orejkaf.ka ,efnk Wojq Wmldr yuqfõ Yla;su;a
jk weh iuia; mjqf,ysu hy meje;au o ksielju
i,ikq we;'
tfiau ifydaor ifydaoßhka jYfhka ksjfia
ld¾hhka yd ksjiska mßndysr ld¾hhka j,oS ish
iudcNdjhka
ms<sn|
u;hkaf.ka
neyerj
iyfhda.fhka lghq;= lsÍu b;d wjYH fõ'
wfkHdakH jYfhka tlsfkldg .re lsÍug;a
bjiSfuka iyfhda.fhka lghq;= lsÍug;a yqremqreÿ
jkafka kï b;d jeo.;a fõ'
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mdif,a oS o .=reNj;=kag .re lrñka ifydaor isiq
isiqúhka iu. iudkd;au;dj yd talShNdjh iq/flk
mßÈ lghq;= lsÍuo ie,ls,a,g .; hq;= fõ'
fï whqßka .eyeKq yd msßñ md¾Yajhkaf.a uQ,sl
iajrEmh ms<sn|j Tn oekqj;a ùu jeo.;a fiau ia;S%
mqreI jYfhka Tjqkaf.a ls%hdldrlï" j.lSï fukau ta
u; Tjqkag ie,lsh hq;= wdldrh ms<sn|j o Tn
y÷kd.;
hq;=hs'
mqreI
uQ,sl
iudchla f,i fmr isg mej; tk
u;h oeka fjkia ù we;' ta wkqj
.eyeKq yd msßñ fomd¾Yajhgu
mejfrk j.lSu yd ld¾h Ndrh
fndfyda ÿrg iudk fjhs'
YdÍÍl fjkialï ;snqK o
udkqISh jYfhka iudk iudc
;;a;ajhka
fomd¾Yajhgu
ysñjk nj jgyd.kak' n,h
yd Yla;sh u; ia;S%md¾Yajhg
wv;af;aÜgï lsÍu fyda wvqfldg ie,lSu lsisfia;au
fkdl< hq;= nj o is;ays ;nd .; hq;= jk lreKls'
fuu ud¾f.damfoaY ix.%yfhys i|yka lreKq
ie,ls,a,g .ksñka Tfí udOH tallfhys Bg bvlvla
fjkafldg .kafka kï uekú' fï ms<sn| mdi,a YsIH
YsIHdjkaf.au woyia yd ks¾udK j,go wjia:dj
,enk w;r ish¨q ks¾udK Tnf.a wëlaIK
.reNj;=kaf.a wjOdkhg ,la fldg m%pdrh lsÍu l<
hq;=fõ'
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சிறுவர் பாதுகாப்பு த ாடர்பாக
பாடசாலை ஊடகப் பிரிவுகலை
ஒருங்கிலைக்கும்
நிகழ்ச்சித் ிட்டம்

வழிகாட்டல் ககாவவ

கேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அேிகாரசவப
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சிறுவர் துஷ்பிரகயோகம் பற்றி உங்களுக்குத்
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தெோியுமோ?
இவ்வோறோன துஷ்பிரகயோகங்கள் யோரோல்
கமற்தகோள்ளப்படுகின்றது?
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i

ii

அறிமுகம்
பிள்றளதயோன்றின் நல்வோழ்வு மற்றும் எெிர்கோலம் என்பறவ
ஒட்டுதமோத்ெ சமூகத்ெின் மீது ெங்கியிருக்கின்றது. பிள்றளயின்
சுகோெோரத்ெிற்கு,
தகௌரவத்ெிற்கு

இருப்பிற்கு,
குந்ெகம்

கமற்தகோள்ளப்படும்
பயன்படுத்ெிக்
விடயங்களுக்கு

விருப்பிற்கு

விறளவிக்கக்

கூடிய

தசயற்போடுகளுக்கோக

தகோள்ளுெல்

அறைக்கப்படுகின்றது.

வறகயில்

பிள்றளகறள

அல்லது

ஊக்கப்படுத்துெல்

மற்றும்

அவ்வோறோன

துஷ்பிரகயோகம்

இவ்வறகயோன

என

துஷ்பிரகயோகங்கள்

நிகழ்ந்ெ பின்னர் பிள்றள முகம்தகோடுக்கும் உடல் ோீெியோன
அல்லது உள ோீெியோன சிக்கல்கள் பிள்றளக்கும் சமூகத்ெிற்கும்
ஒட்டுதமோத்ெ

நோட்டிற்கும்

போோிய

ெோக்கத்றெ

விறளவிக்கின்றது. ஆககவ அறனத்து வறகயிலோன சமூக
குழுக்களும் இவ்விடயம் பற்றி விைிப்புணர்வறடவெற்கும் அது
சம்பந்ெமோக தசயற்படுவெற்கும் வலுவூட்டுெல் மிகவும் முக்கிய
மோனெோகும்.

இென்படி,

துஷ்பிரகயோகத்றெ

ெடுப்பெற்கும்

துஷ்பிரகயோகங்களிலிருந்து
தகோள்வெற்கும்
ஆசிோியர்களும்

இவ்வோறோன

ஏதுவோன

சிறுவர்

இவ்வோறோன

சிறுவர்கறள

போதுகோத்துக்

தசயற்போடுகளில்

தபற்கறோரும்,

வளர்ந்ெவர்களும்

ெரப்பினர்களோக

இருப்பதுடன் பிள்றளகளும் கூட ஒரு ெரப்போக இருக்கின்றனர்.
இந்நிறலயில் ஒட்டுதமோத்ெ சிறுவர் சந்ெெியும் ஒன்று கூடும்
சிறுவர்களின்

உடல்

மற்றும்

உள

ோீெியோன

விருத்ெிக்கு

பங்களிக்கின்ற பிரெோன சமூக நிறுவனமோகிய போடசோறலறய
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இவ்விடயத்ெிற்கு

அல்லது

கருத்ெிட்டத்ெிற்கு

இறணத்துக்

தகோள்ளுெல் மிகவும் தபோருத்ெமோனெோகும். போடசோறலகளில்
தசயற்படும்

தசயற்ெிறன்மிக்க

அறமப்புகள்

மத்ெியில்

வலுவோன

சிறுவர்

நோளோந்ெம்

குழுக்கள்

மற்றும்

தசயற்படும்

மிகவும்

பிோிவோக

அறடயோளப்படுத்ெலோம்.

ஊடகப்பிோிவிறன

போடசோறல

ஊடகப்பிோிவுகள்

நோளோந்ெம் கோறல ஒலிபரப்பு கநரத்ெில் ஒலிபரப்பு தசய்யும்
தசய்ெிகள் தபோழுதுகபோக்கு மற்றும் ஏறனய நிகழ்ச்சிகளின்
கபோது சிறுவர் போதுகோப்புக்கோக ஒரு சந்ெர்ப்பத்றெ ஒதுக்கி
தகோள்ளுெல்

அெனூடோக ஒலிபரப்பப்படும் தசய்ெியிறன

சிறுவர்களுக்கும் ஆசிோியர்களுக்கும் மிக சிறப்போன முறறயில்
எடுத்துச் தசல்வெற்கு மிகச் சிறந்ெ சந்ெர்ப்பமோக அறமகின்றது.
அெனடிப்பறடயில் இந்நிகழ்ச்சித்ெிட்டத்றெ போடசோறலகளில்
இயங்கும் ஊடகப் பிோிவுகளுடன் இறணந்து கமற்தகோள்வெற்கு
நடவடிக்றககள்

கமற்தகோள்ளப்படும்.

போடசோறலறய

மிகவும்

மோற்றுவெற்கும்

சிறுவர்

சமுெோயத்ெின்

சிறுவர்

இவ்விடயத்ெில்

கநயமிக்க

போதுகோப்புக்கோக

பங்களிப்றப

இடமோக
போடசோறல

தசயலூக்கத்துடன்

தபற்றுக்தகோள்வெற்கும்

இக்கருத்ெிட்டம்

தசயற்படுத்ெப்படுவதுடன் இவ்வைிகோட்டல்

தெோகுப்பு

இப்

பணிறய தவற்றிகரமோக ஈகடற்றுவெற்கு சிறந்ெ வைிகோட்டியோக
அறமயுதமன கருெப்படுகின்றது.
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குறிக்ககோள்கள்
கல்வி அறமச்சின் உெவியுடன் கெசிய சிறுவர் போதுகோப்பு
அெிகோரசறபயின் ெறலறமயில் அமுல்படுத்ெப்படுகின்ற இக்
கருத்ெிட்டத்ெின்
போடசோறல

அடிப்பறட
சிறுவர்களின்

குறிக்ககோள்
போதுகோப்பு

யோதெனில்
சம்பந்ெமோக

சிறுவர்களினதும் ஆசிோியர்களினதும் கவனத்றெ ஈர்ப்பெோகும்.
உங்கறளப் கபோலகவ உங்களுக்கு நட்புமிக்க போடசோறல
மோணவ மோணவியர்களும்

சமூகத்ெில் முகம்தகோடுக்கின்ற

பிரச்சிறனகள் மற்றும் சிக்கல்கள் பற்றி உங்கள் அறனவறரயும்
விைிப்புடன் றவப்பதும் அது சம்பந்ெமோக தசயலோற்றக்கூடிய
விெம்

சம்பந்ெமோக

உங்களின்

விைிப்புணர்வூட்டுவதும்

ஊடகப்பிோிவின்
ஊடோக

ஊடோக
உங்கறள

தவற்றிகரமோனதெோரு சிறுவர் போதுகோப்பு தசயன்முறறக்கு
ஈடுபடுத்ெிக்

தகோள்ளுெல்

இெனூடோக

எெிர்போர்க்கப்படுகின்றது.
போடசோறலக்குள் இவ்வோறோனதெோரு கருத்ெிட்டத்றெ
தசயற்படுத்துவென் மூலம் :
 போடசோறலயில் உள்ள ஆசிோியர்கள் சிறுவர்கள் கபோன்ற
அறனத்து ெரப்பினறரயும் சிறுவர் போதுகோப்பு சோர்ந்ெ
பணிக்கு ஈடுபடுத்ெிக் தகோள்ளுெல்.
 போடசோறலக்குள் சிறுவர் போதுகோப்பு பற்றி தெோடர்ச்சி
யோனதெோரு தசோல்லோடறல ஏற்படுத்துெல்.
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 விைிப்புடணும் புத்ெிசோதுோியமோகவும் பிரச்சிறனகளுக்கு
தவற்றிகரமோக

முகம்தகோடுக்கக்கூடிய

ஆற்றல்மிக்க

ஆளுறமகறள உருவோக்குவதும் அெனூடோக தவற்றிகர
மோன பிரறசகறள உருவோக்குவெற்கோன ஆரம்பகட்ட
அத்ெிவோரத்ெிறன உருவோக்குெல்.
 ஒழுக்கம்

மிக்க

போடசோறல

மோணவர்கறளயும்

அவர்களின் ஆளுறமறயயும் விருத்ெி தசய்வெற்கோன
தவற்றிகரமோன

தெோரு

அத்ெிவோரதமோன்றற

இடுவெற்கு ஒத்துறைப்பு நல்குெல்.
 தவற்றிகரமோன

சிறுவர்

போதுகோப்போளர்கறள

சிறுவர்கள் மத்ெியிலிருந்கெ உருவோக்குெல்.
 சிறுவர்கள் தபற்கறோர் மற்றும் ஆசிோியர்களுக்கிறடயில்
தெோடர்புகறள உயர்வறடயச் தசய்ெல்.
 இெனூடோக சமூக அபிவிருத்ெிக்கு பங்களிப்பு வைங்கக்
கூடிய

தசயற்ெிறறம

மிக்க

ஆளுறமககறளக்

கட்டிதயழுப் புெல்.
 ஒட்டுதமோத்ெ

போடசோறல

தெோகுெிறயயும்

சிறுவர்களுக்கு போதுகோப்போனதும் சிறுவர் கநயமிக்க
சூைலுமோக மோற்றுெல்
இவ்விடயத்ெின் சில பிரெோன குறிக்ககோள்களோகும்.
கமலும் துஷ்பிரகயோகம் என்றோல் என்ன? அது எவ்வோறு
இடம்தபறுகின்றது இது யோரோல் கமற்தகோள்ளப்படுகின்றது
அவ்வோறோன சந்ெர்ப்பங்களில் அவற்றிற்கு முகம்தகோடுப்பது
எப்படி? அெிலிருந்து ெப்பிக்தகோள்வது எப்படி என்பது பற்றி
4

மிகவும்

எளிறமயோக

தசய்ெியிறன

இெனூடோக கமற்தகோள்ளப்படுகின்றது.
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எடுத்துச்

தசல்வகெ

முறறயியல்
உங்கள்

போடசோறல

ஊடகப்பிோிவு

ஆசிோியர்கள்

மற்றும்

மோணவர்கள் ஆகிய இரு ெரப்பும் தெோடர்புதகோள்ளுகின்ற ஒரு
முறறயில்

இயங்குகின்றது.

ஆசிோிறயகளின்

இெற்ககற்ப

கமற்போர்றவயின்

வைிகோட்டல்களஞக்ககதுவோக

இவ்வோசிோிய

கீழ்

எங்கள்

இச்தசயற்போட்டிறன

முன்தனடுக்க முடியும் .
1. உங்கள் போடசோறல வோதனோலியில் அன்றோடம் ஒலிபரப்
பப்படும் நிகழ்ச்சிகளுக்கிறடயில் தசய்ெி ஒலிபரப்பின் கபோது
சிறுவர்

போதுகோப்பு

பற்றிய

தசய்ெிகறளயும்

விகசட

அறிவித்ெல்கறளயும் ஒலிபரப்ப முடியும். கமலும் இவ்விடயத்
துடன் தெோடர்புறடய கநர்கோணல்கறள ஆசிோியர்களுறடய
பங்ககற்புடன் நடோத்துவென் ஊடோக சிறுவர் போதுகோப்பு
பற்றி மிகச்சிறந்ெ வறகயில் ஒட்டுதமோத்ெ போடசோறலறயயும்
விைிப்புணர்வூட்டுவெற்கு நடவடிக்றக கமற்தகோள்ளுவெற்கு
வோய்ப்பு

கிட்டுகின்றது.

நிகழ்ச்சித்ெிட்டங்கறள

கமலும்

ஏறனய

நடோத்துகின்ற

வோதனோலி

சந்ெர்ப்பத்ெிலும்

விைிப்புணர்வூட்டுவெற்கும் சிறுவர் போதுகோப்பு மற்றும் சிறுவர்
ஆளுறம விருத்ெி சம்பந்ெமோக போடல்கறளயும், மெம் சோர்ந்ெ
அறதநறிகறளயும் வோசித்ெ சுறவத்ெ பயனுள்ள ெகவல்கறள
ஒலிபரப்புவெற்கும்
ஒலிப்கபச்சுகறளயும்

குறுநோடகங்கறளயும்
தபோருத்ெமோன

ஏறனய

இலக்கிய

அம்சங்கறளயும் பயன்படுத்ெி சிறுவர் போதுகோப்பு சோர்ந்ெ
விடயங்கறள

முன்றவக்க
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முடியும்.

கமலும்

சிறுவர்

போதுகோப்பு சம்பந்ெமோக கலந்துறரயோடல்கறளயும் கருத்
ெரங்குகள் சோர்ந்ெ நிகழ்ச்சித்ெிட்டங்கறளயும் உள்ளடக்க
முடியும்.

2. உங்கள் ஊடக பிோிவினோல் அச்சு வடிவிலோன தவளியீடுகள்
நோளோந்ெம்

அல்லது

வோரோந்ெம்

தவளியிடப்படுவெோயின்
போதுகோப்பு

பற்றிய

அவ்

அல்லது

வருடோந்ெம்

தவளியீடுகளில்

விடயங்கறள

உள்ளடக்க

சிறுவர்
முடியும்.

இவ்வோறோக அச்சிடப்படுகின்ற
சுவதரோட்டிகள்

றகநூல்கள்

சஞ்சிறககள்

றககயடுகள்

புத்ெகக்குறிகள்

ஸ்டிக்கர்

கபோன்றவற்றில்

சிறுவர்

ஆகலோசறனகளடங்கிய
சித்ெிரங்கறளயும்

போதுகோப்பு

சோர்ந்ெ

வசனங்கறளயும்

ககலிச்

கபட்டிகறளயும்

எளிறமயோன

கட்டுறரகறளயும் (ஆசிோியர்களினோல், தபற்கறோர்களினோல்
மோணவர்களினோல் எழுெப்படுகின்ற) மற்றும் கவிறெகள்,
கறெகள்

ஆசிோியர்

ெறலயங்கங்கள்

கபோன்றவற்றற

தபோருத்ெமோன முறறயில் பயன்படுத்ெிக் தகோள்ள முடியும்.

3. சிறுவர் போதுகோப்பு சம்பந்ெமோக போடசோறலயில் விகசட
கபோட்டிகறள ஒழுங்குதசய்ெல் மற்றுதமோரு முறறயோகும்.
இவ்விடயத்ெில் போடசோறல மோணவ மோணவிகறள கமலும்,
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சிறுவர்

போதுகோப்பு

சம்பந்ெமோக

ஊக்கத்துடன்

விடயங்கறள கெடும் வறகயில் கபோட்டி நிகழ்ச்சிகறள
அமுல்படுத்ெலோம்.

பின்வரும்

முறறகளில்

இப்கபோட்டிகறள ஏற்போடு தசய்ய முடியும்.
இயல் இறச

பெோறககள்

விவோெங்கள்

போடல்கள்

ககலிச்சித்ெிரம்

சுவதரோட்டிகள்

சிறுகறெ

நோடகங்கள்

இவற்றில்

தவற்றிதபறுகின்ற

மோணவ

மோணவியருக்கு

போிசில் கறளயும் சோன்றிெழ்கறளயும் விகசட ெினங்களின்
கபோது

வைங்க

முடியும்

கபோட்டிகளில்

தவற்றிதபற்ற

போடசோறலக்குள்ளும்
விநிகயோகித்ெல்
நடவடிக்றககறள

என்பதுடன்

ஆக்கங்கறள

தபோதுமக்க

மற்றும்

இவ்வோறோன

ளுக்குமிறடயில்

கோட்சிப்படுத்துெல்

கமற்தகோள்ள

முடியும்.

கபோன்ற
கமலும்

இப்கபோட்டிகளில் தவற்றிதபற்ற ஆக்கங்கறள தவகுசன
ஊடகங்கள் வோயிலோகவும் தவளியிடுவெற்கு கெறவயோன
நடவடிக்றககறள

கமற்தகோள்ள

முடியும்

என்பதுடன்

கெறவயோயின் இவ்விடயத்ெில் கெசிய சிறுவர் போதுகோப்பு
அெிகோரசறபயின் முழுறமயோன ஒத்துறைப்றப தபற்றுக்
தகோள்ள முடியும்.

4. சிறுவர் போதுகோப்பு சம்பந்ெப்பட்ட விகசட ெினங்கறள
அல்லது

வோரங்கறள

பிரகடனப்படுத்ெி

அெற்தகோத்ெ

வறகயில் நிகழ்ச்சித் ெிட்டங்கறள தசயற்படுத்துெல் சிறுவர்
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போதுகோப்பு

சம்பந்ெமோக

குறிப்பிட்டதெோரு

கோலத்றெ

பிரகடனப்படுத்ெி அக்கோலத்ெிற்குள் சிறுவர் போதுகோப்பு
சோர்ந்ெெோக
மற்றும்

பணியோற்றியுள்ள

ஆசிோியர்கறள

கமற்தகோள்ள
சம்பந்ெமோக

மோணவியர்கள்

போரோட்டுவெற்கு

முடியும்.
தகோடி

மோணவ

கமலும்

சிறுவர்

ெினதமோன்றற

நடவடிக்றக
போதுகோப்பு

பிரகடனப்படுத்ெி

சிறுவர் போதுகோப்பு தசய்ெிகறள பிள்றளகளுக்கு மத்ெியில்
பிரபல்யப்படுத்ெ முடியும். ஊடகப் பிோிவின் ெறலறமயில்
போடசோறலக்குள் ஆசிோியர்கள், மோணவர்கள் இருசோரோரும்
உள்ளடங்கும் வறகயில் விகசட போரோட்டுக்குழுதவோன்றற
ஸ்ெோபித்து

சிறுவர்

போதுகோப்பிற்கோக

பணியோற்றும்

சிறுவர்கள் மற்றும் ஆசிோியர்கறள மோெோந்ெம் அல்லது
வருடோந்ெ

அடிப்பறடயில்

போரோட்டுக்கு

உட்படுத்ெி

போிசில்கறள வைங்க முடியும்
5. விகசட

ெினக்தகோண்டோட்டங்களின்

கபோது

சிறுவர்

போதுகோப்பு பற்றி பிரச்சோரம் தசய்ெல்
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 இவ்வோறோன ெினக்தகோண்டோட்டங்களின் கபோது
சிறுவர்

போதுகோப்பு

பற்றிய

விகசட

தசோற்தபோைிவுகள்
 சிறுவர் போதுகோப்பு சம்பந்ெமோக நடோத்ெப்பட்ட
கபோட்டிகளுக்கோன போிசில்கள் அல்லது சோன்றிகழ்
கறள வைங்குெல்
 அத்ெினங்களில் சிறுவர் போதுகோப்பு சம்பந்ெப்பட்ட
தசய்ெிகறள

உள்ளடக்கிய

தரோட்டிகள்,

கோதணோலிகள்

பெோறககள்,

சுவ

கபோன்றவற்றற

கோட்சிப் படுத்துெல் மற்றும் துண்டுப்பிரசுரங்கறள
விநிகயோகித்ெல்.
உங்களுக்கு

இவ்வோறோன தவளியீடுகளில் பிரசுோிக்கப்

படுகின்ற தசய்ெிகளின் உள்ளடக்கம் அல்லது அறமப்பு
சம்பந்ெமோக ஏகெனும் விடயம் பற்றி ஆகலோசறனகள்
கெறவயோயின்

கெசிய

சிறுவர்

போதுகோப்பு

அெிகோர

சறபயுடன் இறணந்ெெோக பணியோற்றும் மோவட்ட மற்றும்
பிரோந்ெிய உத்ெிகயோகத்ெர்கள் அல்லது அெிகோர சறபயின்
ஊடகப் பிோிவுடன் தெோடர்பிறன ஏற்படுத்ெி உெவிகறள
தபற்றுக்தகோள்ள முடியும்.
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சிறுவர் துஷ்பிரகயோகம் பற்றி உங்களுக்குத் தெோியுமோ?
சிறுவர் என்பது 18 வயதுக்கு குறறந்ெ எந்ெ ஒருவறரயும்
குறிக்கின்றது. சிறுவர் துஷ்பிரகயோகம் என்பது சிறுவோின்
நல்வோழ்வு மற்றும் அபிவிருத்ெிக்கு இறடயூறு

தசய்யும்

வறகயில் வளர்ந்ெ ஒருவோினோல் கமற்தகோள்ளப்படுகின்ற
ெவறோன தசயல் என தபோருள்படுகின்றது.
சிறுவர் துஷ்பிரகயோகத்ெின் வறககள்
01. உடல் ோீெியோன துஷ்பிரகயோகம்
02. போலியல் துஷ்பிரகயோகம்
03. உள ோீெியோன துஷ்பிரகயோகம்
04. புறக்கணித்ெல்
உடல் ோீெியோன துஷ்பிரகயோகம் என்பது
எவகரனும் ஒருவோினோல் சிறுவோின் உடலுக்கு போெிப்பு
அல்லது குந்ெகம் ஏற்படுத்ெக்கூடிய தசயதலோன்றற
கமற்தகோள்வெோகும்.
போலியல் ோீெியோன துஷ்பிரகயோகம் என்பது
எவகரனும் ஒருவோினோல் சிறுவர் ஒருவறர போலியல் தசயற்
போதடோன்றுக்கு தெோடர்புபடுத்ெிக் தகோள்வெோகும்.
11

உள ோீெியோன துஷ்பிரகயோகம் என்பது
பிள்றளயின் உள ோீெியோன விருத்ெிக்கு குந்ெகம்
ஏற்படுத்தும் தசயற்போடுகள் ஆகும்.
புறக்கணித்ெல்
பிள்றளயின் தபற்கறோர் அல்லது போதுகோவலோினோல்
பிள்றள களின் அடிப்பறட கெறவகள் பற்றி கோிசறன
தசலுத்ெோறம ஆகும்.

12

இவ்வோறோன துஷ்பிரகயோகங்கள் யோரோல்
கமற்தகோள்ளப்படுகின்றது?
துஷ்பிரகயோகத்ெில் ஈடுபடுபவர் உங்களுக்கு மிகவும்
தநருங்கிய ஒருவரோக அல்லது உறவின
ரோகக் கூட இருக்கலோம்.
இல்லோவிடின் தெோடர்ச்சியோக
உங்கறளப்பற்றி கவனம்
தசலுத்துகின்ற ஒருவரோக
இருக்கக்கூடிய சந்ெர்ப்பமும்
இருக்கின்றது. நீங்கள்
விைிப்போக இருத்ெல் உங்கள்
போதுகோப்பிற்கு
முக்கியமோனெோகும்.
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தசய்ெிகளுக்குள் உள்ளடக்கக்கூடிய ெரவுகள்
1. பிள்றளகள் ெங்களுறடய வோழ்க்றகயில்
முகங்

தகோடுக்க

பற்றியும்

கநரும்

அவற்றற

சம்பந்ெமோக
விருத்ெி

பிரச்சிறனகள்

ெீர்த்துக்தகோள்ளுெல்

கெறவப்படும்
தசய்து

வறகயிலும்

ெிறன்கறள

தகோள்ளக்

ெகவல்கறள

கூடிய

உள்ளடக்க

முடியும்.
கமலும் ஆபத்து
கபோது முகங்
கமற்தகோள்ள

மிக்க சந்ெர்ப்பங்களின்

தகோடுக்க

கவண்டிய

குறிப்பிடப்படுகின்ற
தவற்றிகரமோக

கவண்டிய

“You were not
born a winner,
and you were not
born a loser. You
are what you
make yourself
be.”
~ Lou Holtz ~

விெத்றெப்

நடத்றெகள்

தசய்ெிகறளயும்

முகங்தகோடுக்

கக்கூடிய

பற்றியும்
பற்றியும்

சவோல்களுக்கு
விெம்

பற்றிய

தசய்ெிகறளயும் உள்ளடக்குவது தபோறுத்ெமோனெோகும்.

உங்களுக்குத்

தெோியுமோ?

உங்களுக்கு

உங்களுறடய

வோழ்க்றகயில் முகங்தகோடுக்க கநருகின்ற அறனத்து ெறட
கறளயும் தவற்றிகரமோக முகங்தகோடுப்பெற்கு கெறவயோன 10
வோழ்க்றகத் ெிறன்கறளப் பற்றி உலக சுகோெோர அறமப் பினோல்
சுட்டிக்கோட்டப்பட்டுள்ளது.

இவ்விடயங்கறள

பின்வருமோறு எடுத்துறரக்கலோம்.
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எளிறமயோக

பிரச்சிறன ஒன்று ஏற்படும் கபோது அெறன சோியோன முறற
யில் கோண்பெின் ஊடோகவும் புோிந்து தகோள்வென் ஊடோகவும்
அெற்குோிய

மிகச்சிறந்ெ

ெீர்விறன

புோிந்து

தகோள்ளுெல்.

அவற்றுள் தபற்கறோர் தபோியவர்கள் அல்லது போடசோறல
ஆசிோியர்கள் அல்லது நண்பர்களுடன் பிரச்சிறனகள் ஏற்படும்
கபோது அெறன சமோெோனமோன முறறயில்
ெீர்த்துக்

தகோள்வெற்கு

தசயற்படுவெற்கு

புோிெலுடன்

ஆற்றல்

கிட்டுகின்றது.

ெங்களுறடய மனதவழுச்சிறய கட்டுப்படுத்ெிக்
தகோண்டு

மற்றவர்களுடன்

தவற்றிகரமோக

தெோடர் போடல்கறள ஏற்படுத்துவென் ஊடோக
மிகச்

சிறப்போக

மற்றறய

வர்களுடனோன

ெனிநபர் தெோடர்புகறள கட்டிதயழுப்ப முடியும்.

போீட்றச கபோன்றவற்றற முகம்தகோடுக்கும்
கபோது

ஏற்படும்

தவற்றிகரமோக

உள

அழுத்ெத்ெிறன

சமோளித்து

போீட்றசக்கு

தவற்றிகரமோக முகம்தகோடுப்பெற்கும் அென் தவற்றி, கெோல்வி
ஆகிய இரண்றடயும் ஒகர மோெிோியோக சகித்து தகோள்வெற்கும்
பைகுெல் மிகவும் சிறந்ெ வோழ்க்றகத்ெிறனோகும்.
அத்துடன் நின்றுவிடோமல்

கமலும்,

மீண்டும் வோழ்க்றகறய புெிெோக

கோண்பெற்கு

ஆக்கபூர்வமோன

தகோள்வென்

ஊடோக

ெங்களது

சிந்ெறனறய
எெிர்கோல

வளர்த்துக்
வோழ்க்றகப்

பயணத்ெில் உள்ள எந்ெதவோரு பிரச்சிறனக்கும் நீங்களகோகவ
இலகுவோக

ெீர்விறன

கெடிக்தகோள்வெற்கு
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வோய்ப்பு

கிட்டுகின்றது. கமலும், எந்ெதவோரு விடயத்றெயும் பல்கவறு
கண்கணோட்டத்ெில்
கருத்ெிறன

கநோக்குவென்

சகித்துக்

ஊடோக

தகோள்வெற்கு

மற்றவர்களின்

பைகிக்

தகோள்ளக்

கூடியெோக இருப்பதுடன் அது சம்பந்ெமோக மிகச் சிறந்ெ
முறறயில் புோிந்துதகோள்வெற்கும் வோய்ப்பு கிட்டுகின்றதென
சுட்டிக்கோட்டுகின்றது. கமலும், வோழ்க்றகயில் ெீர்மோனங்கறள
கமற்தகோள்ளும்

கபோது

ஊடோகவும்

சோியோன

அவற்றற

கநரடியோக

ஆற்றல்

இவ்வறனத்து

ெீர்மோனங்கறள

ஆற்றல்களின்

கமற்தகோள்வெற்கும்

தசயற்படுத்துவெற்கும்

கிட்டுகின்றது.

இறவ

உங்களுக்கு

அறனத்றெயும்

கருத்ெிற்

தகோள்ளும் கபோது உங்கறள உங்களுக்கு சிறந்ெ முறறயில்
புோிந்து தகோள்வெற்கு ஆற்றல் கிட்டுவதுடன் அென் ஊடோக
தவற்றிகரமோனதெோரு
கெோற்றுக விப்பெற்கு

நபறர
அல்லது

உங்களிடம்
உங்கறள

இருந்து

தவற்றிகரமோன

நபரோக மோற்றுவெற்கு கெறவயோன அத்ெிவோரம் நிச்சயமோக
கெோன்றுகின்றது.

2. நீங்கள் எங்கு இருக்கின்றீர்கள், நீங்கள் யோகரோடு இருக்கின்
றீர்கள்

நீங்கள் என்ன தசய்கின்றீர்கள் என்பறெப் பற்றி

உங்கள்

தபற்கறோருக்கு

அல்லது

தபோியவர்களுக்கு

கூறி

றவயுங்கள். உங்கள் தெோடர்புகறளப் பற்றியும் ெனிநபருடோன
உறவுகள் பற்றியும் தபற்கறோருக்கு தெோியப்படுத்ெி றவப்பென்
ஊடோக

தபற்கறோருக்கும்

அத்தெோடர்புகள்

நம்பிக்றக ஏற்படுவதுடன்
தபருமளவு

உெவியோக

உங்கள்

போதுகோப்புக்கும்

இருக்கின்றது.
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சம்பந்ெமோக

ஆககவ,

அது

நீங்கள்

உங்கறளப்

பற்றிய

ெகவல்கறள

உண்றமயோன

சோியோன

உங்களுறடய

விெத்ெில்

தபற்கறோர்

அல்லது

உங்களுக்கு நம்பிக்றக றவக்கக்கூடிய
தபோியவர்களிடம் கூறுங்கள்.

இெனூடோக உங்களுறடய போதுகோப்றப
உங்களுக்கக ஏற்படுத்ெிக் தகோள்வெற்கும்
அெறன

உறுெிப்படுத்ெிக்தகோள்வெற்கும்

கிட்டுகின்றது.

நீங்கள்

இருப்பீர்களோயின்
அவ்விடங்கள்

ெனிறமயோன

அவ்விடத்றெ

விட்டு

போதுகோப்பற்ற

வோய்ப்பு

ஒரு

இடத்ெில்

தவளிகயறுங்கள்.

இடமோக

உங்களுக்கு

கெோன்றுமோயின் அல்லது அது சம்பந்ெமோக ஏகெனும் சிக்கல்
நிறல

இருக்குதமன

இடத்ெிற்கு

உங்களுக்கு

ெனியோக

தபோியவருடன்

கெோன்றுமோயின்

தசல்லோமல்

தசல்லுங்கள்.

அந்ெ

நம்பிக்றகக்குோிய

எப்கபோதும்

உங்களுக்கு

போதுகோப்பு கிறடக்கின்றெோ என்பறெப் பற்றி அவெோனமோக
இருங்கள்.


யோரோவது

உங்களுக்கு

தகோடுப்போரோயின்

ெகோெ

அழுத்ெம்

அெற்கு

உங்களின்

விருப்பமின்றமறய உறுெியோக தவளிப்படுத்துங்கள்.


உங்களுக்கு

நன்கு

தெோியோெவர்
போிசுப்தபோருட்கள்

தெோிந்ெவர்கள்

களினோல்
தெோடர்போக

தெோியப்படுத்துங்கள்
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அல்லது

வைங்கப்படும்
தபற்கறோருக்கு



தசல்லிடத் தெோறலகபசி பயன்படுத்தும் கபோது உங்க
ளுக்கு

தெோியோெவர்களினோல்

தெோறல

கபசி

ஏற்படுத்ெப்படும்

அறைப்புகளுடன்

தெோடர்பிறன

ஏற்படுத்துவறெ ெவிர்த்துக் தகோள்ளுங்கள்


உங்களுறடய

உடற்போகங்கள்

தவளிகய

தெோியும்

வறக யில் தபோறுத்ெமற்ற உறடகள் அணிவறெ
ெவிர்த்துக் தகோள்ளுங்கள்.


உங்களுறடய உடல் உங்களுக்கு மோத்ெிரம் தசோந்ெ
மோனது என்பறெ ஞோபகம் றவத்துக் தகோள்ளுங்கள்



சோியோன மற்றும் ெவறோன தெோடுறககள் (உங்கள்
உடறல ஸ்போிசம் தசய்ெல்) பற்றி புோிெறல தபற்றுக்
தகோள்ளுங்கள்.



அல்லோவிடில் 1929
சிறுவர்
தெோறலகபசி
கசறவக்கு அல்லது
119

தபோலிஸ்

அவசர

அறைப்பு

கசறவக்கு
அறிவியுங்கள்.
3. நண்பர்களுடன்
படுத்தும்

பைகும்

விடயங்களில்

கபோது

அதசௌகோியத்துக்கு

உங்கறள

ஈடுபடச்

உட்

தசய்கின்ற

உங்களுடன் நல்ல தெோடர்புகறள ஏற்படுத்ெோெ நண்பர்களிடம்
இருந்து விலகி இருங்கள். அவ்வோறோன நண்பர்களிடம் இருந்து
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உங்களுறடய வோழ்க்றகக்கு எந்ெதவோரு நல்ல விடயமும்
ஏற்படப்கபோவெில்றல என்பறெ புோிந்து தகோள்ளுங்கள்.

4. இறணயத்ெளத்றெ

பயன்படுத்துவீர்களோயின்

தெோடர்புபடக்கூடிய புெியவர்கறளப் பற்றி அவெோனமோகவும்
புோிெலுடனும்

இருங்கள்.

உங்களுறடய

ெனிப்பட்ட

ெகவல்கறள இறணயத்ெளத்ெின் வோயிலோக அறிமுகமோகின்ற
நபர்களுடன்

பகிர்ந்து

தகோள்ளும் கபோது மிகவும்
கவனமோக

இருங்கள்.

உங்களுறடய
ெவறோன

ெரவுகள்
முறறயில்

பயன்படுத்ெப்படுதமன
சந்கெகம்

எழுதமனில்

அவற்றற

பகிர்ந்து

தகோள்ளோெீர்கள்.



உங்களது

ெனிப்பட்ட

ெகவல்கறள

போதுகோப்போகவும்

இரகசியமோகவும் றவத்துக் தகோள்ளுங்கள். உங்களு றடய
புறகப்படத்றெ அல்லது உங்கறளப் பற்றிய விபரங்கறள
எவகரனும் ஒருவருக்கு தகோடுப்பெோயின் அவறரப் பற்றி
நன்றோக அறிந்ெ பின்னர் அந்ெ ெகவல்கறள வைங்குங்கள்.
உங்களுறடய அறனத்து மின்னஞ்சல்களுக்கும் இலகுவோக
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நுறைய

முடியோெ

வோறோன

கடவுச்தசோற்கறள

பயன்படுத்துங்கள்.


உங்களுக்கு

பைக்கமில்லோெ

ஆட்

இறணயத்ெளத்ெின்

வோயிலோக

கறெப்பறெ

ெவிர்த்துக்

(chat)

களுடன்

தகோள்ளுங்கள். அவர்கள் உங்கறள
எந்ெளவிற்கு

அறிந்ெிருந்ெோலும்

இறணயத்ெளத்தெோடர்புகள்

வைியோக

எந்ெதவோரு நபருக்கும் ெோன் மிகவும்
ஒழுக்க மோன நபர்கபோல போசோங்கு
தசய்து பைக முடியும். அறடயோளத்றெ உறுெிப்படுத்ெி
தகோள்ள முடியோெவர் களுடன் (அெோவது உங்களுக்கு
போிட்சயமில்லோெவர்

களுடன்)

தெோடர்புகறள

ஏற்படுத்ெோெீர்கள்.


உங்களுக்கு அனுப்பப்படும் அனோவசியமோன மின்னஞ்சல்
கறள ெிறப்பறெயும் அவற்றற வோசிப்பறெயும், அல்லது
அெற்கு பெில் எழுதுவறெயும் ெவிர்த்துக் தகோள்ளுங்கள்.



உங்களுக்கு
ெோக்கம்

எவகரனுதமோருவோினோல்

ஏற்படுத்தும்

வறகயில்

அனோவசியமோன

மின்னஞ்சல்

அல்லது

கவகறதும் வறகயிலோன தசய்ெிகறள அனுப்பி உங்கறள
அதசௌகோியத்துக்கு
தகோள்வோர்களோயின்

உள்ளோக்கும்

வறகயில்

அவ்வோறோன

நடந்து

சந்ெர்ப்பத்ெில்

உங்களுக்கு நம்பிக்றகயோனதெோரு தபோியவோிடம் இெறன
தெோியப்படுத்துங்கள் .
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நீங்கள்

முக்கியம்

என

கருதுகின்ற

பிரச்சிறனறய ஏற்படுத்தும்
பற்றி

கநர்றமயோக

என நிறனக்கின்றவற்றற

உங்கள்

கலந்துறரயோடுங்கள்.

தபற்கறோருடன்

ஆசிோியர்

நண்பர்களுடன்

உங்களுக்கு

அல்லது

கலந்துறரயோடுங்கள்.

அன்றோடம்

போடசோறலகளிலும்

போடசோறலக்கு
நடந்ெறவ

தசல்லும்

பற்றி

வைியிலும்

ெிறந்ெ

கலந்துறரயோடுங்கள்.

மனதுடன்

உங்கறள

அதசௌகோியத்துக்கு

உள்ளோக்கிய அல்லது உங்கறள போதுகோப்பற்ற நிறலக்கு
ெள்ளுகின்ற

எந்ெதவோரு

விடயம்

சம்பந்ெமோகவும்

உடனடியோக அறிவிக்க நடவடிக்றக கமற்தகோள்ளுங்கள்.
5. புெிய

தெோைில்நுட்ப

உபகரணங்கறள

பயன்படுத்து

வீர்களோயின் (tab, தசல்லிட த்தெோறலகபசிகள், web camera)
மிகவும் விைிப்போக இருங்கள், இெனூடோக போீட்சயம் இல்லோெ
ஒருவருடன் தெோடர்புகறள ஏற்படுத்ெிக் தகோள்வீர்களோயின்
மிகவும்

விைிப்புடன்

வறலத்ெளங்கறள
கபோது

இருப்பது
போவிக்கும்

அவ்வப்கபோது

சந்ெிக்கின்ற

நோம்
போிட்சயம்

இல்லோெவர்க கறளப்

பற்றியும்

அெற்குள் உங்களின் தசயற்போடுகள்
பற்றியும்
கவண்டும்.

விைிப்புடன்

இருத்ெல்

கமலும்

போிட்சயம்
21

முக்கியமோனது.

சமூக

இல்லோெவர்களுடன் தெோடர்புகறள ஏற்படுத்ெிக் தகோள்வறெ
ெவிர்த்துக் தகோள்வது மிகவும் சிறப்போனெோகும்.

6. தபற்கறோர் என்பது உங்களின் குடும்பமோகும். அவர்களுடன்
கலந்துறரயோடும்

கபோது

ஏற்படுமோயின்

மிகு

சூைதலோன்று

முெலோவெோக

அவ்வோறோன

கமோெல்கள்

ஏற்படக்கூடிய
கலந்துறர

கமோெல்

வறகயிலோன

யோடல்களில்

விலகிக்

இருந்து

தகோள்ளுெல்

தபோருத்ெமோனெோகும்.

அப்கபோது

நீங்கள்

கபசுகின்ற

விடயத்துக்கு

அெிக

வோய்ப்புகள்

கிறடக்கும்.

உங்களுறடய

கபச்சுடன்

றவரோக்கியம்

குகரோெம்

கபோன்றறவ

கலந்ெிருக்குமோயின்

தவற்றிகரமோனதெோரு கலந்துறரயோடலுக்கு இெனோல் வோய்ப்பு
கிறடப்பெில்றல.

ஆககவ

இவ்வோறோன

உணர்வு

கறள

கட்டுப்படுத்ெிக் தகோள்ளுெல் தபோருத்ெமோனெோக இருப்பதுடன்
அச்சந்ெர்ப்பத்ெில்
இயலோெோயின்

கமோெதலோன்று

ஏற்படுவறெத்

உங்களது

ெடுக்க

கலந்துறரயோடறல

கமற்தகோள்ளக்கூடிய மிகவும் தபோருத்ெமோன சூைதலோன்று
கெோன்றும் வறர அறமெியோக இருப்பகெ நல்லது. இவ்வோறு
தபற்கறோருடன்

கமோெதலோன்று

ஏற்படுவறெ

புோித்துணர்வுடனும், தபோறுறமயுடனும் நிர்வகித்துக் தகோள்ள
முடியுமோயின்

உங்கறளப்

கபோன்ற
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தெோரு

பிள்றளறயப்

தபறுவெற்கு உங்கள் தபற்கறோர் போக்கியம் தபற்றவர்களோக
இருக்கிறோர்கள் என்பறெ அவர்கள் விளங்கிக் தகோள்வோர்கள்.
7. ஆண், தபண் சமூகநிறலப்பற்றிய அறிவு (Gender) ஓரளவிற்கு
உங்களுறடய

போடசோறலயில்

இருந்தும் ஏறனய சமூகநிறுவனங்க
ளிலுருந்தும் கிறடப்பினும் அெற்கு
அப்போல் அறிதவோன்று கெறவதயன
நீங்கள் உணரலோம். இது சம்பந்ெமோன
விடயங்கறள ஆரோய்ந்து போருங்கள்.
நண்பர்களுடன் கலந்துறரயோடுங்கள்.
விடயங்கறள

சந்கெகமின்றி

அறிந்து

தகோள்ளுங்கள்.

உறவுகறள கட்டிதயழுப்பும் கபோது உங்களின் போதுகோப்பு
பற்றி வறகபோர்த்து தகோள்வெற்கு கவனம் தசலுத்துங்கள்.
இவ்விடயத்ெின்

கபோது

ஒருவருக்

தகோருவர்

பரஸ்பரம்

மோியோறெ தசலுத்துவெற்கும், புோிந்து தகோள்வெற்கும் வோய்ப்பு
ஏற்படுெல் கவண்டும். இல்றலதயனில், உங்களுறடய கல்வி,
சமூகவோழ்க்றக முழுறமயோக வீழ்ச்சியறடவெற்கு இடமுள்ளது
என்பறெ மனெில் தகோள்ளுங்கள். இது சம்பந்ெமோன கல்விறய
தபறும் கபோது இெில் அடங்கியுள்ள நன்றம ெீறமகறள பற்றி
அறிந்து தகோள்ளுெல் மிகவும் முக்கியமோனெோகும். ஆககவ
கிறடக்கின்ற புோிெறல பயன்படுத்ெிக் தகோள்ளுங்கள். ஆண்
தபண் சமூகநிறலப் பற்றி கலந்துறரயோடும் கபோது வரலோற்றில்
ஆரம்பகோலந்தெோட்டு

ஆண்களுக்கும்
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தபண்

களுக்கும்

ெனித்ெனியோக ஒதுக்கபட்டெோன பணிகள், தபோறுப்புகள் சமூக
நிறலகள் இருந்ெறெ நீங்கள் அறியக்கூடும். இது சம்பந்ெமோக
நிலவுகின்ற நிறலறமகளின் கீழ் அென்வைிகய அவர்களுக்கு
ஒதுக்கப்பட்ட சமூக நிறலகளும் உருவோகி
இருந்ெதென்பறெ

கோணக்கூடியெோக

இருக்கும். இென் கோரணமோக முன்னர்
குடும்ப

அங்கத்ெவர்களுக்கிறடயில்

பல்கவறு

சிக்கல்

ஒருவருக்தகோருவர்

மிக்க

நிறலறமயும்

இறடயில்

கமோெல்கள்
கெோன்றியதென்பறெயும்
கோணக்கூடிய ெோயிருந்ெது. ஆயினும்
புெிய

சந்ெெி

கமோெல்கறள

இவ்வோறோன
இயன்றளவு

குறறப்பெற்கு
கமற்தகோள்ள

நடவடிக்றக
கவண்டும்.

சமயலறறக்குள்

சிக்குண்டுள்ள

தபண்களுக்கும், பிள்றளகளுக்கும் ெங்களது ஒத்துறைப்றப
வைங்க முடியுமோயின் இந்நிறலறமறய மோற்ற முடியும். ெோய்,
ெந்றெ ஆகிய இருெரப்பும் ஆண், தபண் என்ற கபெமின்றி
பரஸ்பர

ஒத்துறைப்புடன்

பணியோற்றுவென்

மூலமும்

பிள்றளகளிடம் இருந்து கிறடக்கும் ஒத்ெோறசகள் மூலமும்
வலுவறடயும்

தபண்

ஒட்டுதமோத்ெ

குடும்பத்ெினதும்

நல்வோழ்வுக்கு சந்கெகமின்றி அடித்ெளமிடுவோள்.
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கமலும், சககோெர சககோெோிகள் என்ற வறகயில் வீட்டில் உள்ள
பணிகறளயும் வீட்டிற்கு தவளிகய உள்ள பணி கறளயும் ெனது
சமூகநலன் பற்றிய கருத்ெியல்களில் இருந்து புறம்போக சிந்ெிந்து
ஒத்துறைப்புடன்

பணியோற்றுெல்

அத்ெியோவசியமோனெோகும்.

மிகவும்

ஒருவருக்தகோருவர்

பரஸ்பரம்

மோியோறெ தசலுத்துவெற்கும் தபோறுறமயுடனும், ஒத்துறைப்பு
டனும் பணியோற்றுவெற்கும் பைகிக் தகோள்கவோமோயின், அது
முக்கியமோனெோகவும்

பயனுறடயெோகவும்

அறமந்துவிடுகின்றது.
போடசோறலயில்

ஆசிோியர்களுக்கு

மெிப்பளித்து

சககோெர

மோணவ மோணவியர்களுடன் ஒற்றுறமயுடனும் ஒகர ென்றம
றயயும் போதுகோத்துக் தகோள்ளக்கூடிய வறகயில் பணியோற்று
வதும் கவனத்ெிற் தகோள்ளப்படகவண்டிய விடயமோகும். இவ்
வறகயில்
சுபோவம்

ஆண்களினதும்
பற்றி

நீங்கள்

தபண்களினதும்

அறிவிறனப்

அடிப்பறட

தபற்றுக்தகோள்வது

முக்கியத்துவம் வோய்ந்ெெோக அறமவது கபோலகவ ஆண்கள்
தபண்கள்

என்ற

தபோறுப்புக்கள்

வறகயில்

அவர்களின்

தசயற்போடுகள்

மற்றும்

அவர்களின்

கருத்துக்கள்

கபோன்றவற்றறயும் அெனடிப்பறடயில் அவர்களுக்கு கோிசறன
தசலுத்ெகவண்டிய

முறற

பற்றியும்

உங்களுக்கு

அறிந்துதகோள்ள முடியும். ஆணோெிக்க சமூகமோக நீண்டகோலம்
தெோட்டு கபணிவரப்படும் கருத்ெியல்கள் ெற்கபோது மோற்றம்
அறடந்துள்ளன. இென் அடிப்பறடயில் ஆண்கள் தபண்கள்
ஆகிய இருெரப்பிற்கும் வைங்கப்படுகின்ற தபோறுப்புக்களும்
பணிகளும் தபருமளவு ஒன்றுக்தகோன்று சமனோனெோகும். உடல்
25

ோீெியோன மோற்றங்கள் இருப்பினும் மனிெம் என்ற வறகயில்
சமமோன சமூக நிறலகள் இருெரப்பிற்கும் உோித் ெோகின்றது
என்பறெ புோிந்து தகோள்ளுங்கள்.
அெிகோரம்
தகோண்டு

மற்றும்

உடல்

தபண்கறள

பலத்ெிறன

அடிப்பறடயோகக்

தெோந்ெரவுக்குள்ளோக்குவெற்கும்

அவர்கறள ெரக்குறறவோக நடத்துவெற்கும் எவ்விெத்ெிலும்
முறனயக்கூடோதென்பறெ மனெில் றவத்துக் தகோள்ளுங்கள்.
இந்ெ வைிகோட்டல் தெோகுப்பில் குறிப்பிடப்படும் விடயங் கறள
கவனத்ெிற்தகோண்டு

உங்களுறடய

ஊடகப்பிோிவில்

அெற்கோனதெோரு சந்ெர்ப்பத்றெ ஒதுக்கிக்தகோள்வீர்களோயின்
அது தபோருத்ெமோனதும் மிகவும் பயனுள்ளெோகவும் அர்த்ெ
புஷ்டியோனதுமோக அறமயும். இது சம்பந்ெமோக போடசோறல
மோணவ மோணவியர்களின் கருத்துக்களுக்கும் ஆக்கங் களுக்கும்
சந்ெர்ப்பம்

கிறடப்பதுடன்

ஆக்கங்கறளயும்

உங்களுறடய

உங்களுறடய

அறனத்து

ஆசிோியர்களின்

கமற்போர்றவக்கு உட்படுத்ெி பிரசுோித்ெல் மற்றும் ஒலிபரப்புெல்
தசய்வது அத்ெியோவசியமோக அறமகின்றது.
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