
 

பெண்களின் உரிமைகளுை் இந்து தேசியவாே அரசியலுை்  

 

பெௌத ாமி ராய்சவுே்ரி 

 

பிரதமர ் நரரந்திர ரமோடி 2014, ரம மோதம் இந்திய 

நோடோளுமன்றத்தில் ஆற்றிய தன்னுடடய முதல் 

உடரயில் பெண்கடையும் சிறுமிகடையும் 

வன்முடறயிலிருந்து ெோதுகோக்க 

அரசியல்வோதிகை் ஒன்றிடணந்து பெயல்ெட 

ரவண்டும் என்று ரகோரினோர.் தனது முதல் சுதந்திர 

தின உடரயில் இந்தெ ்பெய்திடய அவர ்மீண்டும் 

வலியுறுத்தினோர,் பெற்ரறோரக்ை் தங்கை் 

மகன்கடை ஒழுங்குெடுத்தத் தவறிவிட்டதோக 

அவர ் விமரச்ித்தோர.் 2014முதல், ெோரதிய ஜனதோ 

கட்சி நடத்தும் மோநில அரசுகை் சிறெ்புக் கோவல் பிரிவுகை் மூலம் Street 

harassment எனெ்ெடும் பெோது இடங்கைில் பெண்கடைத் துன்புறுத்தும் 

பெயல்கடைக் குடறக்க நடவடிக்டக எடுத்துை்ைன. ஏன் இந்த 

நடவடிக்டக?  

 

பெண்களுக்கு எதிரோகெ் பெோது இடங்கைில் நடக்கும் துன்புறுத்தல்கைின் 

மீது கவனம் பெலுத்துவதன் மூலமோகவும், அதீதமோக 

அரசியல்மயமோக்கெ்ெட்ட கோவல்துடற மூலம் அடதக் 

கடட்ுெ்ெடுெடுத்துவதன் மூலமோகவும், ெோஜக ெல அரசியல் இலக்குகடைக்  

குறிடவக்கிறது. முதலோவதோக நடமோட்டம், பெோதுெ் ெோதுகோெ்பு 

பதோடரெ்ோன பெண்கைின் தீவிரமோன கவடலகடைெ் ரெோக்கும் 

முயற்சிகடை எடுெ்ெதன் மூலம் கட்சி பெண் வோக்கோைரக்டை ஈரக்்க 

முடனகிறது. இரண்டோவதோக, பெண்கை் தங்கை் வீடுகைிலும் 

ெணியிடங்கைிலும் பதரிந்த ஆண்கைிடமிருந்து எதிரப்கோை்ளும் 

வன்முடறடயக் கவனிெ்ெதற்குெ் ெதிலோகத் பதரியோத 

ஆண்கைிடமிருந்து எதிரப்கோை்ளும் வன்முடறயில் கவனம் 

பெலுத்துகிறது. இறுதியோக, கட்சியோல் எைிதில் கடட்ுெ்ெடுத்தக்கூடிய 

நிறுவனமோன கோவல்துடறடய இதில் ஈடுெடுத்துவதன் மூலம் ெோஜக 

அரசியல்வோதிகளும் அக்கட்சியுடன் பதோடரப்ுடடய அடமெ்புகளும் 

இத்தடகய துன்புறுத்தல் நிகழ்வுகடை அடடயோைம்கண்டு 

தண்டடனகடை ரமற்ெோரட்வயிட வடகபெய்கிறது.  

 

ொஜகவின் புதிரான அணுகுமுமை 

பெோது இடங்கைில் பெண்கை் மீதோன துன்புறுத்தலுக்கு எதிரோன 

ெோஜகவின் தடலடமயில் நடக்கும் முயற்சிகை் புதிரோக உை்ைன. இந்தெ் 

பிரெச்ிடனயில் கட்சியின் ஆரவ்ம் ெோலினெ் பிரெச்ிடனகை் பதோடரெ்ோன 
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அதன் முந்டதய அணுகுமுடறகை், அதன் பகோை்டக ெோரந்்த 

அடிெ்ெடடகை் ஆகியவற்றின் முக்கிய அம்ெங்களுடன் முரண்ெடுகிறது. 

ெோஜக ெோரம்ெரியமோக ஆண்களுக்கோன, ஆண்கைின் கட்சியோகரவ 

இருந்துவருகிறது. இது ஆண் வோக்கோைரக்ைிடம் பெல்வோக்குெ் 

பெற்றுை்ைது. அரசியல் ெதவிகைில் ஆண்கடைரய அதிகம் நியமிக்கிறது. 

இத்தடகய ஆணோதிக்க அரசியல் அடித்தைமும் தடலடமக் 

கட்டடமெ்பும் பகோண்ட இந்தக் கட்சி பெோது இடத்தில் பெண்கைின் 

ெோதுகோெ்பில் அக்கடற கோடட்ுவது ஏன் என்ெது பதைிவோகத ்

பதரியவில்டல. 

 

பெோது இடங்கைில் பெண்கைின் உரிடமகைில் கவனம் பெலுத்தும் ரமோடி 

அரசு, வீட்டில் பெண்கைின் உரிடமகடை குடறத்துவிட்டது. ரமோடி 

அரெோங்கம் ஆட்சிக்கு வந்ததிலிருந்து, குடும்ெ வன்முடறக்கு எதிரோகக் 

குற்றவியல் தண்டடனகடை வழங்கும் இந்திய தண்டடனெ ் ெட்டத்தின் 

498A பிரிடவத் பதோடரந்்து ெலவீனெ்ெடுத்திவருகிறது. இந்தெ் பிரிடவெ் 

பெண்கை் தவறோகெ் ெயன்ெடுத்துகிறோரக்ை் என்று வோதிடும் உை்துடற 

அடமெெ்கம், இந்தெ ் ெட்டத்டத நீதிமன்றத்திற்கு பவைிரய 

ரெெச்ுவோரத்்டதக்கு உட்ெடுத்தவும், "தவறோன" புகோரக்ளுக்கோன 

அெரோதத்டத அதிகரிக்கவும் முன்பமோழிந்துை்ைது. குடும்ெ வன்முடறக்கு 

எதிரோகத் தங்கை் உரிடமடயக் கோத்துக்பகோை்ளும் முயற்சியில் 

பெண்கை் குறிெ்பிடத்தக்க தடடகடை எதிரப்கோை்கிறோரக்ை். நிறுவன 

ரீதியோன ெல்ரவறு உதவிகை் மூலம்தோன் இவ்விஷயத்தில் அவரக்ைோல் 

எந்த விதமோன முன்ரனற்றத்டதயும் அடடய முடிகிறது. குடும்ெ 

வன்முடற ெற்றிய எனது முந்டதய ஆய்வும் பிரெல வழக்கறிஞரக்ை், ெட்ட 

வல்லுநரக்ை் ஆகிரயோரின் ஆய்வுகளும் இடதத் பதைிவுெடுத்துகின்றன. 

இந்தெ ் ெட்டத்தில் முன்பமோழியெ்ெட்ட திருத்தங்கை், பெண்கை் 

பெோய்யோன குற்றெெ்ோடட்ுக்கடை முன்டவக்கிறோரக்ை் என்னும் 

கற்ெடனயோன பெோல்லோடடல உறுதிெ்ெடுத்தி, நீதிமன்றத்திற்கு 

பவைிரய தீரவ்ு கோண ஊக்குவித்து, புகோரக்டைெ் ெதிவு பெய்வது 

பதோடரெ்ோன பெலவுகடை ரமலும் அதிகரிக்கெப்ெய்கின்றன. ஏற்பகனரவ 

ெயன்ெடுத்துவதற்குக் கடினமோன உை்ை இந்தெ ் ெட்டத்டத ரமலும் 

கடினமோனதோக இந்தத் திருத்தங்கை் ஆக்குகின்றன. 

 

ெோஜக அரசியல்வோதிகளும், ெோஜகவுடன் பதோடரப்ுபகோண்ட தன்னோரவ் 

அடமெ்புகளும் வகுெ்புவோதக் கலவரங்கைின்ரெோது முஸ்லிம் பெண்கை், 

சிறுமிகளுக்கு எதிரோன ெோலியல் வன்முடறயில் ஈடுெடட்ுை்ைனர.் 1992 

ெோெர ் மசூதி கலவரம், 2002இல் குஜரோத்தில் ரமோடி முதல்வரோக 

இருந்தரெோது நடந்த கலவரம், 2013இல் ஏறத்தோழ ஐம்ெது முஸ்லிம் 

பெண்கடை இந்து ஆண்கை் கூடட்ு வன்புணரவ்ு பெய்த முெோெரந்கர ்

கலவரம் ஆகியடவ இதில் அடங்கும். இந்த வன்முடறகைின் பெரும்ெகுதி 



 

பவட்ட பவைியில் நடந்தது. இந்த இடத்டதத்தோன் ெோஜக தோன் 

ஒழுங்குெடுத்துவதோகக் கோட்டிக்பகோை்ை முயல்கிறது. 

 

இந்தெ் பின்னணியில், ெோஜகவின் கடட்ுெ்ெோட்டில் உை்ை குஜரோத், 

ஹரியோனோ, உத்தரெ் பிரரதெம் (உ.பி.) ஆகிய மூன்று மோநிலங்களும் 

ெோலியல் துன்புறுத்தடலக் கடட்ுெ்ெடுத்தெ ் சிறெ்புக் கோவல் பிரிவுகடை 

அறிமுகெ்ெடுத்தியுை்ைன. துன்புறுத்தல் என்ெது பெோது இடெ் பிரெச்ிடன 

என வடரயறுக்கெ்ெடுகிறது. ரரோமிரயோ எதிரெ்்புெ் ெடடகளும் (உ.பி., 

குஜரோத்), ஆெரரஷன் துரக்ோ ெடடயும் (ஹரியோனோ) பூங்கோக்கைிலும் 

ரெோக்குவரத்து டமயங்கைிலும் ரரோந்துெ் ெணிகடை ரமற்பகோை்கின்றன. 

"பெண்கடைத் துன்புறுத்துெவர”்கடையும் "ரரோமிரயோ”க்கடையும் - 

பெண்கடைெ் பின்பதோடரந்்து பென்று, அவரக்ளுக்குத் பதோல்டல 

அைித்துெ் ெோலியல் ரீதியோகெ் ரெசி அவரக்டை இழிவுெடுத்தும் ஆண்கை்  

- டகது பெய்து அெரோதம் விதிக்கின்றன. இந்தெ் ெடடகை் 2013ஆம் 

ஆண்டு பிறெ்பிக்கெ்ெட்ட ெணியிடத்தில் பெண்களுக்கு எதிரோன ெோலியல் 

துன்புறுதத்ல் தடுெ்புெ ்ெட்டத்டதெ் (POSH) ெயன்ெடுத்துவதில்டல. 

 

உ.பி.யிலிருந்து கிடடக்கும் விவரங்கை் கைத்தில் எடுக்கெ்ெடும் 

நடவடிக்டககடைெ் ெற்றிய ெோரட்வடய வழங்குகின்றன. உ.பி. முதல்வர ்

ரயோகி ஆதித்யநோத் 2017ஆம் ஆண்டில் முதன்முதலில் 

ரரோமிரயோக்களுக்கு எதிரோன ெடடகடைெ் (Anti-Romeo squads) ெற்றிக் 

குறிெ்பிட்டரெோது, அவரது ரதரத்ல் பிரெெ்ோர அறிக்டக முஸ்லிம் ஆண்கை் 

இந்துெ் பெண்களுக்கு ஏற்ெடுத்தும் ஆெத்துகடைெ் ெற்றி அதிகம் 

ரெசியது. மோரெ் ் 2017முதல் டிெம்ெர ் 2020வடர, ரரோமிரயோ எதிரெ்்புெ் 

ெடடகை் 14,454 ரெடரக் டகது பெய்துை்ைன. இந்தெ் ெடடயினர ்

ெட்டத்திற்குெ் புறம்ெோன ெல்ரவறு நடவடிக்டககடை எடுத்துை்ைனர.் 

டகது பெய்யெ்ெட்டவரக்டைெ் ெணம் வோங்கிக்பகோண்டு விடுதடல 

பெய்திருக்கிறோரக்ை். பெோது இடங்கைில் ரதோெ்புக்கரணம் 

ரெோடெப்ெய்தல், தடலடய மழித்தல், முகத்தில் கரி பூசுதல் 

ரெோன்றவற்றுக்கு உட்ெடுத்தி அவமோனெ்ெடுத்தியிருக்கிறோரக்ை்.  

 

அதிகோரிகை் "ரரோமிரயோக்கடை" அவரக்ைின் உடடத் ரதரவ்ுகை் மூலம் 

அடடயோைம் கோண்கிறோரக்ை்: ஆண்கை் "கோலோ ெோஷ்மோ" (கறுெ்புக் 

குைிரக்் கண்ணோடி) அணிந்திருெ்ெோரக்ை், ெடட்டயின் "முதல் மூன்று 

பெோத்தோன்கடை அவிழ்த்துவிட்டிருெ்ெோரக்ை்." ரோஷ்டிரிய ஸ்வயம்ரெவக் 

ெங்கம் (ஆரஎ்ஸ்எஸ்) ரெோன்ற ெோஜகவுடன் பதோடரப்ுபகோண்ட 

அடமெ்புகைின் உறுெ்பினரக்ை் ெட்டத்திற்குெ் புறம்ெோன 

தண்டடனகடைெ ் பெயல்ெடுத்துவதில் கோவல் துடறயுடன் இடணந்து 

பெயல்ெடுவதோகக் கூறெ்ெடுகிறது. ெோஜகவின் அரசியல் எதிரிகளும் 

ஒடுக்கெ்ெட்ட ெமூகக் குழுக்களும் (முஸ்லிம்கை், பதோழிலோை 



 

வரக்்கதட்தெ ் ரெரந்்த ஆண்கை்) இந்த நடவடிக்டககைில் 

குறிடவக்கெ்ெடுவதோக விமரெ்கரக்ை் குற்றம்ெோடட்ுகிறோரக்ை். 

தன்ெோலின ஈரெ்்ெோைரக்ை், மண உறவுக்கு பவைிரய உறவு 

பகோை்ெவரக்ை், ெோதி, மத எல்டலகடை மீறி உறவு பகோை்ளும் ஆண், 

பெண்கை் ஆகிரயோருக்கு எதிரோக ஒழுக்கக் கோவலரக்ைோக இவரக்ை் 

பெயல்ெடுவதோகவும் குற்றம் ெோடட்ுகின்றனர.்  

 

துன்புறுே்ே ்களுக்கு எதிரான நடவடிக்மகயின் அரசிய ் 

பெோதுபவைிகைில் நடக்கும் துன்புறுத்தல்கடைக் கோவல் துடற மூலம் 

கடட்ுெ்ெடுத்தும் முயற்சியில் ெோஜக ஏன் ஈடுெடுகிறது என்னும் 

ரகை்விடய மீண்டும் எழுெ்பிக்பகோை்ை ரவண்டியிருக்கிறது. 

முதலோவதோக, பெோதுபவைிகைில் நடக்கும் துன்புறுத்தல் என்ெது இந்தியெ் 

பெண்கை் எதிரப்கோை்ளும் முக்கியமோன பிரெச்ிடன. அதற்கு எதிரோக 

நடவடிக்டக எடுெ்ெதன் மூலம் பெண்கைின் உரிடமகடைெ் ெோதுகோக்கும் 

கட்சியோக ெோஜக தன்டனக் கட்டடமத்துக்பகோை்கிறது. பெண்கை் 

பதருவில் ெோதுகோெ்பின்டமடய உணரக்ிறோரக்ை் என்ெடத இந்தியோவின் 

முக்கியமோன பெருநகரங்கைில் ரமற்பகோை்ைெ்ெட்ட ஆய்வுகை் 

கோடட்ுகின்றன. பகோல்கதத்ோவில் உை்ை பெண்கை் இரவில் பவைிரய 

பெல்வடதயும் கோலியோன பதருக்கைில் பெல்வடதயும் தவிரக்்கிறோரக்ை். 

மும்டெயில் 91 ெதவீதெ் பெண்கை் பதருவில் ெோதுகோெ்பின்டமடய 

உணரக்ிறோரக்ை். தில்லியில் 95 ெதவீதெ் பெண்கை் துன்புறுத்தல் ெற்றிய 

கவடலகைோல் தங்கை் நடமோட்டம் கடட்ுெ்ெடுத்தெ்ெடட்ுை்ைதோகக் 

கூறுகின்றனர.் பெண்களுக்கு ஏற்ெடும் அதிக அைவிலோன 

ெோதிெ்புகைிலிருந்ரத இத்தடகய கவடலகை் உருவோகின்றன. தில்லியில் 

ெதிலைித்தவரக்ைில் 40 ெதவீதம் ரெர ் உடல்ரீதியோக அல்லது 

வோய்பமோழியோகத் துன்புறுதத்ெ்ெட்டதோகக் கூறியுை்ைனர,் மும்டெயில் 80 

ெதவீதம் ரெருக்கு ரமல் அவ்வோறு கூறியிருக்கிறோரக்ை்.  

 

2012ஆம் ஆண்டு தில்லியில் ரஜோதி சிங் ெோண்ரட என்ெவர ் ஒரு ரவனில் 

கூடட்ு வன்புணரவ்ுக்கு உை்ைோகிக் பகோடல பெய்யெ்ெட்டதிலிருந்து ெமூக 

ஆரவ்லரக்ை் பெோது இடங்கடைெ் பெண்களுக்குெ் ெோதுகோெ்ெோனடவயோக 

ஆக்குவதற்கோக இரவு நடடெ்ெயணங்கை், பூங்கோக்கைில் தூங்குதல், வீதி 

உலோக்கை் ஆகியவற்டற ஏற்ெோடு பெய்துை்ைோரக்ை். பெண்ணிய 

நடவடிக்டகக் குழுக்கை் பெோது இடங்கைில் பெண்களுக்கோன ெோதுகோெ்பு 

குறித்து அரசியல்வோதிகை் தங்கை் பிரெெ்ோரங்கைில் ரெெ ரவண்டும் என்று 

ரகோரியிருக்கின்றன. பெண்கை் வோக்கைிெ்ெது அதிகரித்துவரும் 

தற்ரெோடதய சூழலில் இந்தக் கவடலகளுக்கு முகம் பகோடுெ்ெதன் மூலம்  

ெோஜக பெண் வோக்கோைரக்டை ஈரக்்க முடனகிறது. பகோை்டக ெோரந்்த 

இந்தக் கவனக் குவிெ்புக்குெ் ெலன் கிடடத்துை்ைதோகவும் பதரிகிறது. 

2022ஆம் ஆண்டில் நடடபெற்ற ெட்டமன்றத் ரதரத்ல்கைில் கட்சி பவற்றி 



 

பெற்ற நோன்கு மோநிலங்கைிலும் முதன்முடறயோக ஆண்கடைவிடெ் 

பெண்கை் அதிக எண்ணிக்டகயில் ெோஜகவுக்கு வோக்கைித்தனர.் ெட்டம் 

ஒழுங்கு பதோடரப்ில் ெோஜக எடுக்கும் கடுடமயோன நிடலெ்ெோட்டின் 

கோரணமோக அடத ஆதரிெ்ெதோகெ் பெண்கை் ெலர ்சுட்டிக்கோட்டினர.் 

 

பெோது பவைியில் துன்புறுதத்ல் என்ெது பெண்களுக்கு முக்கியமோன 

பிரெச்ிடனயோக இருந்தோலும், ெோஜக இவ்விஷயத்தில் பகோடுத்துவரும் 

கவனத்டத அதன் முக மதிெ்பில் எடுத்துக்பகோை்வது தவறோன 

முடிவுகளுக்கு நம்டம இடட்ுெப்ெல்லகூடும். இந்தியோவில் பெண்கை் 

எதிரப்கோை்ளும் ெோலின அடிெ்ெடடயிலோன வன்முடற என்ெது பெோது 

பவைியில் நடக்கும் துன்புறுதத்ல் மடட்ுமல்ல. 30 ெதவீதத்திற்கும் 

அதிகமோன இந்தியெ் பெண்களும் சிறுமிகளும் குடும்ெ வன்முடறக்கு 

ஆைோகிறோரக்ை். குடறந்த ஊதியம் பெறும் ெணிகைிலும் முடறெோரோத ்

துடறகைிலும் ெணிபுரியும் பெண்கை், குறிெ்ெோகத் பதோழிற்ெோடலகைில் 

ெணிபுரிரவோர,் வீடட்ுெ் ெணியோைரக்ை், கடட்ுமோனெ் ெணியோைரக்ை் 

ஆகிரயோர,் ெணியிடங்கைில் ெோலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆைோகிறோரக்ை். 

ெணியிடத்தில் அனுெவிக்கும் துன்புறுத்தடலெ் புறக்கணித்துக் குடும்ெ 

வன்முடறக்கு எதிரோன பெண்கைின் உரிடமகடைக் குடறக்கும் அரத 

ரவடையில், பெோது பவைியில் பெண்கை் எதிரப்கோை்ளும் துன்புறுதத்லின் 

மீது கவனத்டத ஈரெ்்ெதன் மூலம், ெோலினெ் ெோதிெ்பிற்குக் கோரணமோன 

முக்கியமோன நிறுவனங்கைின் தைங்கடை ெோஜக சுருக்கிவிடுகிறது. 

நிகழும் வன்முடறகைில் சில வடகயோன வன்முடறகளுக்கு மடட்ும் 

அதிக முக்கியத்துவம் தருவது ஏன் என்னும் ரகை்வி எழுகிறது. 

 

பெோது பவைியில் பெண்கை் எதிரப்கோை்ளும் துன்புறுதத்டலக் 

கடட்ுெ்ெடுத்துவதில் கட்சிக்கு உை்ை பதைிவோன நன்டம என்னபவன்றோல், 

ஒெ்பீட்டைவில் அணுக முடியோத ெணியிடங்கை், வீடுகை் ஆகியவற்டறக் 

கண்கோணிெ்ெதில் உை்ை சிரமத்டதத் தவிரக்்க இது உதவுகிறது. இந்த 

உத்தி ெணியிடங்கடையும் குடும்ெங்கடையும் கட்டடமக்கும் (முதலோைி – 

பதோழிலோைி, கணவன் -   மடனவி ஆகிரயோருக்கு இடடரயயோன) ெமூகெ் 

ெடிநிடலகை் மோறோமல் இருக்க உதவுகிறது. ரமலும், பெண்கை் 

பெரும்ெோலும் அவரக்ளுக்குத் பதரியோத ஆண்கைோலும், பதருவில் சுற்றித் 

திரியும் ஆண்கைோலும் ெோதிக்கெ்ெடுவதற்ரக அதிக வோய்ெ்புகை் உை்ைன 

என்ற கற்பிதத்டத இது ெோதுகோக்கிறது. இந்தியோடவெ் பெோறுத்தவடர 

அகமணமுடற என்ெது பநருங்கிய உறவினரக்ைோல் 

கட்டடமக்கெ்ெடுவது. "பதரு" என்ெது பெரும்ெோலும் தோழ்த்தெ்ெடட் 

பிரிவுகடையும் முஸ்லிம் ெமூகதட்தயும் ரெரந்்த வெதிக் குடறவோன 

ஆண்கைின் இடம். பெோது இடத்தில் பெண்களுக்கோன ஆெத்து என்னும் 

கருத்து வரக்்கம், ெோதி ஆகியவற்றுடன் குறிெ்பிடத்தக்க விதத்தில் 

இடணந்துை்ைது. குடும்ெங்கைிலும் ெணியிடங்கைிலும் பெண்களுக்கு 



 

எதிரோக நடக்கும் வன்முடறகை் குறித்து ெோஜக ெோரோமுகமோக இருெ்ெது, 

மதம் ெோரந்்த இதர ரதசியவோதக் கட்சிகைின் அணுகுமுடறரயோடு 

ஒத்துெ்ரெோகிறது. ெமூக இனெ்பெருக்கத்திற்கும் ஒழுக்கம் ெோரந்்த 

ெமூகமயமோக்கலுக்குமோன தைமோகெ் ெோரம்ெரியக் குடும்ெ உறவுகடை 

அடவ ெோரக்்கின்றன. அன்னிய ஆண்கைோல் பெண்கைின் ெோதுகோெ்புக்கு 

ஏற்ெடும் ஆெத்துகடையும் அடவ எடுத்துக்கோடட்ுகின்றன. 

 

பெோதுபவைியில் பெண்கை் எதிரப்கோை்ளும் துன்புறுத்தலுக்கு எதிரோன 

தன் பகோை்டககடை ஊழல் நிடறந்த, ஏற்பகனரவ அதிக ரவளுெ்ெளு 

பகோண்ட, அதிக அரசியல்மயமோக்கெ்ெட்ட கோவல் துடறடயெ் 

ெயன்ெடுத்துவதன் மூலம், அரசியல் அழுத்தத்திற்கு ஆட்ெடக்கூடியதும் 

எைிதில் கடட்ுெ்ெடுத்தக்கூடியதுமோன ஒரு நிறுவனத்டத ெோஜக 

உருவோக்குகிறது. கோவல் துடற நியமனங்கை், ெதவி உயரவ்ுகை் 

ஆகியடவ மோநில அரசுகைோலும், அவற்டற நடத்தும் அரசியல் 

கட்சிகைோலும் கடட்ுெ்ெடுத்தெ்ெடுகின்றன. ெோஜக அரசியல்வோதிகளும் 

ெோஜகவுடன் பநருங்கிய உறவு பகோண்ட அடமெ்புகளும் 

கோவல்துடறடயெ் ெயன்ெடுத்தி, எந்பதந்தெ ் பெயல்கை் 

துன்புறுதத்லோகும் என்ெடதயும் துன்புறுத்துதடல எெ்ெடிக் 

கடட்ுெ்ெடுதுவது என்ெடதயும் தீரம்ோனிக்கக்கூடும். 

 

முழுக்க முழுக்க ஆண்கடைக் பகோண்ட ரோணுவெ் ெோணியிலோன இந்து 

ரதசியவோத அடமெ்புகளுடன் இடணந்து உ.பி. கோவல் துடற இந்த 

நடவடிக்டகயில் இறங்கியிருெ்ெடதயும், ெட்டத்திற்குெ் புறம்ெோன 

தண்டடனகை் வழங்கெ்ெடுவது குறித்த ெரவலோன பெய்திகளும் இடதத் 

பதைிவோகெ ் சுட்டிக்கோடட்ுகின்றன. பெோது பவைியிலிருந்து தன்ெோலின 

ஈரெ்்ெோைரக்டை அெ்புறெ்ெடுத்துவது, பவவ்ரவறு ெமூகெ் பிரிவுகடைெ ்

ரெரந்்த ஆண் – பெண்களுக்கிடடயிலோன ெோலியல் உறவுகடைக் 

கடட்ுெ்ெடுத்துவது, முதலோன பெயல்கைில் ஈடுெடுவதன் மூலம் கோவல் 

துடறக் குழுக்கை் ஒழுக்கத்தின் கோவலரக்ைோகெ ் பெயல்ெடுகின்றன. 

குஜரோத்தில் "ரரோமிரயோக்கை்", "ஜூலியடக்ை்" என்று முத்திடர 

குத்தெ்ெடும் ஆண்கடையும் பெண்கடையும் குஜரோத்தின் ரரோமிரயோ 

எதிரெ்்புெ் ெடடகை் டகது பெய்வதோகத் பதரிகிறது. ரரோமிரயோவும் 

ஜூலியடட்ும் கடதயில் வரும் புடனவுக் கதோெோத்திரங்கை். ெரஸ்ெரம் 

ெண்டடயிடட்ுக்பகோை்ளும் இரண்டு குலங்கடைெ ் ரெரந்்தவரக்ை். 

ஒருவடர ஒருவர ்விரும்பி உறவு பகோண்டவரக்ை். இந்தெ் பெயரக்ளுக்கும் 

ெோலியல் துன்புறுத்தலுக்கும் எந்த பதோடரப்ும் இல்டல. ரரோமிரயோவும் 

ஜூலியடட்ும் ெமூக எல்டலகடைத் தோண்டிய ெோலியல் உறவுகளுக்கோக 

அறியெ்ெடுெவரக்ை். 

 



 

பெோதுபவைியில் பெண்களுக்கு எதிரோன துன்புறுத்தடலக் 

கண்கோணிெ்ெதன் மூலம், இணக்கமோன ெட்ட ரீதியோன அடமெ்பு என்னும் 

ரெோரட்வடயெ் ெயன்ெடுத்தி, எதிரெ்ோலின உறவு என்னும் அடமெ்பு, 

வரக்்க, ெோதி, மத அடிெ்ெடடயிலோன அதிகோரெ் ெடிநிடலகை் 

ஆகியவற்டற ெோஜகவோல் ரமலும் வலுெ்ெடுத்த முடியும். குடும்ெங்கைிலும் 

ெணியிடங்கைிலும் நடக்கும் வன்முடறகை் மீதோன கவனத்டத 

திடெதிருெ்பி,  குடும்ெ வோழ்க்டகயின் புனிதத்டத உறுதிெ்ெடுத்தி, வீடு, 

அலுவலகம் முதலோன இடங்கடை ஒழுங்குெடுத்துவதில் உை்ை 

பதோந்தரடவத் தவிரக்்கவும் இந்த அணுகுமுடற உதவும். இறுதியோக, 

பெோது இடங்கைில் பெண்கைின் ெோதுகோெ்பு என்னும் உண்டமயோன 

பிரெச்ிடனடயக் கவனிெ்ெதோகக் கோட்டிக்பகோண்டெடிரய தன்னுடடய 

பெயல்திட்டத்டத ெோஜகவோல் முன்பனடுத்துெ ் பெல்ல முடியும். 

பெோதுபவைியில் பெண்கை் மீதோன துன்புறுத்தல் என்னும் பிரெச்ிடன 

பெண்கைின் உரிடமகடைெ் ெோதுகோக்கும் கட்சியோகத் தன்டனக் 

கோட்டிக்பகோண்டெடிரய பிற்ரெோக்குத்தனமோன ெமூக உறவுகடைெ் 

ரெணிெ் ெோதுகோெ்ெதற்கோன வோய்ெ்டெ ெோஜகவுக்கு அைிக்கிறது. 
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