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கடந்த சில மாதங்கள் இந்தியாவில் பபரும் மாற்றங்களைக் கண்ட
காலகட்டம். பபாருைாதார மந்த நிளலயும் ககாவிட்-19
பநருக்கடியும் முக்கியக் குவிளமயங்கைாக இருந்த இந்தக்
காலகட்டத்தில் கவகமாகக் கடந்து பசல்லும் பசய்திகளுக்கிளடகய
பவைிப்பார்ளவக்குத் பதாடர்பற்றளவயாகத் கதான்றும் இரண்டு
பசய்திகள் பவைியாயின. பபண்கைின் சட்டபூர்வமான திருமண
வயளத 21ஆக உயர்த்துதல், கிழக்கு இந்தியாவில் பவள்ைம்
ஆகியளவகய அளவ. குழந்ளதத் திருமணச் சட்டம் (2006)
அமலாக்கப்பட்ட பத்து ஆண்டுகைில் குழந்ளதத் திருமணங்கள்
38.69இலிருந்து 16.1ஆகக் குளறந்துவிட்டது என்றாலும் கிழக்கு
இந்தியாவில் இந்தப் பழக்கம் இன்னமும் பதாடர்கிறது.
இந்தியாவின் ஒட்டுபமாத்த குழந்ளதத் திருமணங்கைில்
கிட்டத்தட்ட 30 விழுக்காடு இந்தப் பகுதியில் இருக்கும் நான்கு
மாநிலங்கைில் (பிகார், ஜார்க்கண்ட், ஒடிசா, கமற்கு வங்கம்)
நடக்கின்றன. திருமணத்திற்கான குளறந்தபட்ச வயது குறித்த
சட்டம் இந்தப் பகுதியில் குளறந்த வயதுளடகயார் திருமணம்
பசய்துபகாள்வளதப் பபரிதாகத் தடுத்துவிடவில்ளல. அதுகபாலகவ,
பவள்ைத்தால் பாதிக்கப்படக்கூடிய இடங்கள் பதாடர்ந்து
அதிகரித்துவருகின்றன. மளழயால் பவள்ைம் பபருக்பகடுக்கும்
நிகழ்வுகைின் எண்ணிக்ளகயும் தீவிரத்தன்ளமயும் வரும் ஆண்டுகைில் அதிகரிக்கக்கூடும்
என்று பதரிகிறது.
உரிய வயதுக்கு முன்கப திருமணம் பசய்துவிடும் பழக்கம் இந்தப் பகுதியில் பதாடர்வதற்குக்
காரணம் என்ன? அண்ளமயில் நாங்கள் கமற்பகாண்ட ஆய்வு ஒன்றில் உரிய வயதுக்கு முன்பு
நடக்கும் திருமணங்களுக்கும் இயற்ளகப் கபரிடர்களுக்கும் இளடகய உள்ை பதாடர்ளப
ஆராய்ந்திருக்கிகறாம். இயற்ளகப் கபரிடர்கைால் உருவாகும் பபாருைாதாரச் சீரழிவால் குழந்ளதத்
திருமணங்கள் அதிகரிக்ககூடும் என்று அதில் வாதிட்டிருக்கிகறாம். இரண்டுக்குமிளடயிலான
காரண – காரியத் பதாடர்ளப பவைிப்படுத்துவதற்காக 2008ஆம் ஆண்டு பிற்பகுதியில் பிகாரில்
ஏற்பட்ட பவள்ைப் பபருக்கின் மீது கவனம் பசலுத்தியிருக்கிகறாம். இந்த பவள்ைம் இப்பகுதியில்
பபரும் பபாருைாதார அதிர்ச்சிளய ஏற்படுத்தியது.
2008 ஆகஸ்ட் 18 அன்று கநபாைத்தில் உள்ை சுன்சாரி மாவட்டத்ளதச் கசர்ந்த குசாஹா என்னும்
கிராமத்தில் ககாசி ஆற்றின் தடுப்புச் சுவர் உளடந்தளதயடுத்து அந்த ஆறு 200 ஆண்டுகளுக்கு
முன் தான் ளகவிட்ட பாளதயில் பாய்ந்தது. தனது பாளதயிலிருந்து 100 கிகலாமீ ட்டர் தள்ைி இந்த
ஆறு பாய்ந்ததில் வடக்கு பிகாரில் பல பகுதிகள் நீரில் மூழ்கின. அராரியா, மாகதபுரா, சஹர்சா,
சுபால், புர்னியா ஆகிய இடங்கைில் உள்ை சுமார் ஆயிரம் கிராமங்கள் கடுளமயாக
பாதிக்கப்பட்டன. 10 லட்சம் கபர் தற்காலிகமாக கவறு இடங்களுக்குச் பசல்ல கவண்டி
இருந்தது. கமலும் 20 லட்சம் கநரடியாக பாதிக்கப்பட்டார்கள். அரசு விளரவாக நடவடிக்ளக
எடுத்தது என்றாலும், பல குடும்பங்கள் பவள்ைப் பகுதிகைிலிருந்து பவைிகயறுவதற்கான
ஏற்பாடுகளைத் தாங்ககை பசய்துபகாள்ை கவண்டியிருந்தது. 4 லட்சத்து 40 ஆயிரம் கபர் நிவாரண
முகாம்கைில் நான்கு மாதங்களுக்கு தங்கியிருந்தார்கள். 2008 டிசம்பர் மாதத்தில்தான் அவர்கள்
வடு
ீ திரும்ப முடிந்தது. உயிரிழப்பு குளறவாக இருந்தாலும் (577 கபர் - பிகார் மக்கள்பதாளகயில்
இது 0.005 விழுக்காடு) பவள்ைத்தால் பபருமைவில் பபாருைாதார இழப்பு ஏற்பட்டது. இழப்பு ரூ.
5935 மில்லியன் ($134.9) என மதிப்பிடப்பட்டது. இது அந்த ஆண்டு மாநிலத்தின் நிகர உற்பத்தியில்
0.5 விழுக்காடு. அப்கபாளதய பிரதம மன்கமாகன் இந்த பவள்ைப்பபருக்ளக “கதசியப் கபரிடர்” என
அறிவித்தார்.

திருமண வயதின் மீது ககாசி ஏற்படுத்திய காரண – காரிய விளைளவ அறிவதற்காக கதசிய
குடும்ப சுகாதார ஆய்வின் நான்காம் பகுதிளயப் பயன்படுத்திக்பகாண்கடாம். பவள்ைத்தால்
பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதிகைிலுள்ை இடம் சார்ந்த மாறுபாடுகளையும், திருமண வயதில் ஏற்பட்ட
தற்காலிக மாறுபாடுகளையும் பயன்படுத்திக்பகாண்கடாம். கவறுபாடுகைில் உள்ை கவறுபாடுகள்
என்னும் சட்டகத்திற்குள் இவற்ளறப் பபாருத்திப் பார்த்கதாம். பவள்ைத்தால் பாதிக்கப்பட்ட
பகுதிகைில் 2001 முதல் 2008 ஜூளல வளர (இரு விதமான மாவட்டங்களும் பவள்ைத்தால்
பாதிக்கப்படாத காலகட்டம்) நடந்த திருமணங்கைில் குழந்ளதத் திருமணங்கைின் விகிதத்ளதயும்
2008 பசப்டம்பர் முதல் 2015 வளர (பவள்ைத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்கள் பபாருைாதாரப்
கபரிழப்ளப எதிர்பகாண்ட காலகட்டம்) நடந்த திருமணங்கைில் குழந்ளதத் திருமணங்கைின்
விகிதத்ளதயும் ஒப்பிடுவதன் மூலம் திருமண வயதின் மீது பவள்ைம் ஏற்படுத்திய தாக்கத்ளதக்
கணக்கிடும் வழிமுளற இது. பவள்ைம் ஏற்படாதகபாது நடந்த திருமணங்கைில் நிகழ்ந்த
குழந்ளதத் திருமணங்கள், பவள்ைம் ஏற்பட்டகபாது நடந்த திருமணங்கைில் நிகழ்ந்த
குழந்ளதத் திருமணங்கள் ஆகியவற்றிளடகய இருந்த மாறுபாடுகைின் மூலம் திருமண வயதின்
மீது ககாசி பவள்ைம் ஏற்படுத்திய தாக்கத்ளத அறிந்துபகாள்ை முடியும்.
18,797 பபண்களும் 3030 ஆண்களும் இந்த ஆய்வில் பங்ககற்றனர். இவர்கள் அளனவரும் 20012016க்கு இளடயில் திருமணம் பசய்துபகாண்டவர்கள். பவள்ைத்திற்கு முந்ளதய ஏழு
ஆண்டுகளும் பிந்ளதய ஏழு ஆண்டுகளும் அடங்கிய காலகட்டம் இது. கதசிய கதசியக் குடும்ப
சுகாதார ஆய்வு இதில் 15 விழுக்காட்டு அைவிலான மக்களை மட்டுகம ஆய்வுக்கு உட்படுத்தியது.
அதுவும் சீரற்ற முளறயில் கதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட திருமணமான ஆண்களை ஆண்கைிளடகய
மட்டுகம அந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 1950கைில் ஆற்றின் இரு புறங்கைிலும் தடுப்புச் சுவர்
எழுபப்பட்டளதயடுத்துப் பல பத்தாண்டுகள் இந்தப் பகுதியில் பபரும் பவள்ைப் பபருக்கு
ஏற்பட்டது இல்ளல என்பது ககாசி பவள்ைத்திற்கும் திருமண வயதிற்கும் இளடயிலான காரணகாரியத் பதாடர்ளப நிரூபிகிறது. 2008இல் பிகாரில் பருவமளழயின் அைவு இயல்பாககவ
இருந்தது. பாதிக்கப்பட்ட ஐந்து மாவட்டங்கைின் மக்கள் பவள்ைம் வரும் என்று துைிக்கூட
எதிர்பார்க்கவில்ளல.
அனுபவத்தின் அடிப்பளடயிலான இந்த அணுகுமுளறளயப் பயன்படுத்தி ஆண், பபண்கைின்
திருமண வயது குளறந்திருப்பளத நாங்கள் காட்டியிருக்கிகறாம். உரிய வயதுக்கு முன் திருமணம்
பசய்துபகாண்ட ஆண்கைின் எண்ணிக்ளக 6.9 விழுக்காடும் பபண்கைின் எண்ணிக்ளக 3.6
விழுக்காடும் அதிகரித்திருக்கின்றன. கிளடத்துள்ை புள்ைிவிவரங்கைில் 3030 இளணயர் குறித்த
தகவல்களை மட்டும் கணக்கில் எடுத்துக்பகாண்டால் குழந்ளதத் திருமணங்கள் 7.1 விழுக்காடு
புள்ைிகள் (நிகழ்தகவு மதிப்பு 0.13) அதிகரித்திருப்பளத அறிய முடிகிறது. இது குளறந்த வயதில்
திருமணம் பசய்து பகாண்ட ஆண்கைின் விழுக்காடு எந்த அைவு அதிகரித்திருக்கிறகதா அதற்கு
இளணயாக உள்ைது. பவள்ைப் பபருக்கு ஏற்பட்ட இரண்டளர ஆண்டுகைில் நடந்த திருமணங்கள்
இந்த மாற்றத்ளத ஏற்படுத்தியிருப்பளதயும் கண்டறிந்கதாம். பசாத்து இழப்பு அதிகமாக இருந்த
மாவட்டங்கைில் பவள்ைத்தால் திருமண வயதில் ஏற்பட்ட விளைவு அதிகமாக உள்ைது.
ககாசி பவள்ைத்திற்கும் குழந்ளதத் திருமணங்களுக்கும் இளடகய உள்ை இந்தத் பதாடர்பு எளத
உணர்த்துகிறது? பபாருைாதார அதிர்ச்சியிலிருந்து மீ ள்வதற்காக இைம் ஆண்கள் உள்ை
குடும்பங்கள் வரதட்சளணளய மனதில் பகாண்டு அவர்களுக்கு விளரவிகலகய திருமணம் பசய்து
ளவத்துவிடக்கூடும். ஏற்கனகவ வறுளமயில் உள்ை குடும்பங்கள் இப்படிச் பசய்வதற்கான வாய்ப்பு
அதிகம். ஆண்கள் பபாதுவாகத் தங்களை காட்டிலும் காட்டிலும் வயதில் குளறந்த பபண்களை
மணம் புரிந்துபகாள்கிறார்கள் என்பதால் அந்தப் பபண்களுக்கும் மிக இைம் வயதிகலகய
திருமணம் நடந்துவிடுகிறது. திருமணம் ஆகும் வயது ஆண்களுக்கும் பபண்களுக்கும் முளறகய 10
மாதங்களும் நான்களர மாதங்களும் குளறகிறது. திருமணமாகும் வயது குளறவது என்பது
ஆண்களுக்கும் பபண்களுக்கும் இளடகய சமமாகத்தான் இருக்கும் என்பதில்ளல. திருமண வயது
குளறயும் அைவானது பபண்கள் விஷயத்தில் சற்றுக் குளறவாககவ இருப்பதால் திருமணம்
பசய்துபகாள்ளும் இளணயர் இளடகயயான வயது வித்தியாசம் குளறவாக இருக்கும் என்ற
முடிவுக்கு நாம் வரலாம். இது குளறயத்தான் பசய்கிறது என்றாலும் ஆண்களுக்கும்
பபண்களுக்குமான தகவல்களைக் பகாண்ட குளறந்த அைவிலான மாதிரியில் தான் நாம் இளத

கணக்கிட முடிகிறது என்பதால் இளதத் துல்லியமாகக் கணக்கிட முடியாது. பவள்ைத்தின்
பாதிப்புகள் ஆண்கைிளடகய அதிகம் இருப்பதால் மணமகன்களைக் பகாண்ட குடும்பங்கைின்
பசயல்பாகட இந்த கபாக்ளகத் தீர்மானிக்க வாய்ப்புள்ைது.
வரதட்சளண அதிகமாக இருக்கும் இந்துக் குடும்பங்கைிலும் பவள்ைத்தால் அதிகம்
பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நிலமற்ற குடும்பங்கள் மீதும் ககாசி பவள்ைத்தின் பாதிப்பு அதிகம்
இருப்பளத நாங்கள் கண்டறிந்கதாம். கமகல கூறப்பட்டுள்ை விைக்கத்திற்கு இது வலு
கசர்க்கிறது. பள்ைிக்கூடங்கைின் உள்கட்டளமப்ளபயும் மாணவர் கசர்க்ளகயிலும் பவள்ைத்தால்
ஏற்படும் பாதிப்பு மாறுபட்டதாக இல்ளல என்பளதயும் நாங்கள் காட்டியிருக்கிகறாம். பள்ைி
இளடநிற்றல் குழந்ளதத் திருமணங்கைின் அதிகரிப்புக்குக் காரணம் இல்ளல என்பளத இது
உறுதிப்படுத்துகிறது. ககாசி பவள்ைத்தால் ஆண், பபண் விகிதாச்சாரம் மாறியிருப்பதற்கான
தடயம் எதுவும் எங்களுக்குக் கிளடக்கவில்ளல. எனகவ இதுவும் குழந்ளதத் திருமணங்களுக்குக்
காரணமாக இராது என்னும் முடிவுக்கு வந்கதாம். திருமணத்தால் குடிபபயர்வது என்பது குளறந்த
பதாளலவிற்குள்ைாககவ, பபரும்பாலும் அகத மாவட்டத்திற்குள், நடந்திருந்தாலும் ககாசி
மாவட்டத்தில் உள்ை பபண்கள் பக்கத்தில் உள்ை மாவட்டங்கைில் உள்ை ஆண்களை
மணந்திருக்கவும் ககாசிக்கு அருகிலுள்ை மாவட்டங்கைில் உள்ை பபண்கள் ககாசி மாவட்டத்து
ஆண்களை மணந்திருக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது.
இயற்ளகப் கபரிடர்கைின் எதிர்விளனயாக, அதன் இழப்ளபச் சமாைிப்பதற்கான வழியாகக்
குழந்ளதத் திருமணங்கள் நடக்கக்கூடும் என்பளதகய இந்த முடிவுகள் காட்டுகின்றன.
முடிபவடுக்கும் இடத்தில் உள்ை பபற்கறார் தங்கள் முடிவின் நீண்ட கால கநாக்கிலான
விளைவுகளைப் பற்றிக் கவளலப்படாமல் பசயல்படுவதால் குழந்ளதத் திருமணங்கள் குடும்ப
நலன்களைப் பாதிக்கின்றன. உயர்நிளலக் கல்விளய முடிக்கும் திருமணமான ஆண்கள்,
பபண்கைின் எண்ணிக்ளகளயக் ககாசி பவள்ைம் குளறத்துவிட்டது. பபண்கள் கவளலக்குச்
பசல்வது குளறவாக இருப்பதுடன் அவர்கைிடம் பசாந்தப் பணம் இருப்பதற்கான வாய்ப்பு
குளறவாக இருக்கும் இடங்கைில் அவர்களுளடய பபாருைாதாரத்தில் பவள்ைம் ஏற்படுத்தும்
எதிர்மளற பாதிப்புகளையும் நாங்கள் ஆவணப்படுத்தியிருக்கிகறாம். பபண்கள் விளரவிகலகய
திருமணம் பசய்துபகாள்வதால் கல்வி, உடல்நலம், கவளலவாய்ப்பு, அவர்களுளடய
குழந்ளதகைின் திறன் வைர்ச்சி முதலான கூறுகைில் பாதிப்பு ஏற்படுவளதக்
காட்டும் ஆவணங்களுக்கு நாங்கள் கண்டறிந்த இந்தப் கபாக்குகள் வலு கசர்க்கின்றன. ஆககவ,
பபாருைாதார அதிர்ச்சிளய எதிர்பகாள்ைக் குழந்ளதத் திருமணங்கள் உதவுவதாகப்
பபற்கறாருக்குத் கதான்றினாலும் அளவ இைம் இளைஞர் வாழ்வில், குறிப்பாகப் பபண்கைின்
வாழ்வில், பதாளலகநாக்கிலான இழப்புகளை ஏற்படுத்திவிடுகின்றன.
இயற்ளகப் கபரிடர்கள் திருமணம் என்னும் நிறுவனத்தின் மூலமாகப் பபண்கள் மீது நீடித்து
நிளலக்கக்கூடிய தாக்கத்ளதச் பசலுத்தக்கூடும் என்பளத இந்த ஆய்வு காட்டுகிறது. கிழக்கு
இந்தியா முன்ளப விடவும் விட அதிகமாக பவள்ை பாதிப்புக்கு உள்ைாகும் நிளலயில் குழந்ளதத்
திருமணங்களுக்கும் இயற்ளகப் கபரிடர்களுக்கும் இளடகய உள்ை பதாடர்ளப அறுப்பதற்கான
பகாள்ளககளைப் பற்றிச் சிந்திக்க கவண்டியது இன்று மிகவும் அவசியமாகிறது. ககாவிட் -19
பபருந்பதாற்றின்கபாது வாழ்வாதாரத்திற்கு ஏற்பட்ட இழப்பும் பல இளைஞர்களை உரிய வயதுக்கு
முன்கப திருமணம் பசய்துபகாள்ைத் தூண்டக்கூடும். குறிப்பாக ஏற்பகனகவ வறுளமயில் உள்ை
குடும்பங்கைில் இது நடக்கலாம். கடந்த சில மாதங்கைில் குழந்ளதத் திருமணங்கள்
அதிகரித்திருப்பதாகச் பசய்திகள் கூறுகின்றன. அரசின் பகாள்ளக சார்ந்த கண்கணாட்டத்தில்
பார்க்கும்கபாது, கபரிடர் காப்பீடு அல்லது குளறந்த வட்டியில் கடன் எைிதில் கிளடக்கும்படி
பசய்தால், பாதிப்புக்குள்ைான குடும்பங்கள் பபாருைாதார அதிர்ச்சி அதிர்ச்சியிலிருந்து மீ ை
வரதட்சளணளயத் தவிர்த்த கவறு வழிகள் இருக்கும் என்பளத அரசு உணர கவண்டியது
முக்கியம். இதன் மூலம் இயற்ளகப் கபரிடர்களுக்கும் குழந்ளதத் திருமணங்களுக்கும்
இளடயிலான பதாடர்ளப வலுவிழக்கச் பசய்யலாம்.
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