
கருத்துத்தாள் 

இைடயிலிங்கம்

இைடயிலிங்கம் என்றால் என்ன?

இைடயிலிங்கர் ஆண் மற்றும் ெபண் என்ற இருைம 

கருத்தியல்களுக்குள் அடங்கா பாலின 

கூறுகளுடன் ( பிறப்பு உறுப்புகள், இனப்ெபருக்க 

உட்சுரப்பிகள், நிறப்புரி வைககள் 

–குேராேமாேசாம் வைககள்) பிறக்கின்றனர். 

இைடயிலிங்கம் என்பது பல்ேவறு வைக 

இயற்ைகயான உடலியல் மாறுபாடுகைள குறிக்கும் 

ஒரு ெபாதுச்ெசால். இைடயிலிங்க கூறுகள் 

பிறப்பிலேய காணப்படலாம் இல்ைல பருவம் 

எய்திய பின்னர் கூட ெவளிப்படலாம். சில 

இனக்கீற்று/நிறப்புரி(குேராேமாேசாம்) சார்ந்த 

இைடயிலிங்க கூறுகள் உடலில் ெவளிப்படுவேத 

இல்ைல. 

ஆய்வாளர்களின் கருத்துப்படி ெமாத்த மக்கள் 

ெதாைகயில் 0.05 முதல் 1.7 சதவீதத்தினர் 

இைடயிலிங்க கூறுகளுடன் பிறக்கின்றனர். 

( ெசந்நிறமான தைலமுடியுடன் பிறப்பவர்கள் கூட 

உலகில் 1.7 சதவீதத்தினர் என்று 

கணிக்கப்பட்டுள்ளது).  

இைடயிலிங்கர் அைடயாளம் என்பது உடல் 

சார்ந்த கூறுகைள மட்டுேம குறிக்கும். ஒரு நபரின் 

பாலின அைடயாளத்ைதேயா பாலின ஈர்ப்பு  

அைடயாளத்ைதேயா குறிக்காது. ஒரு 

இைடயிலிங்க நபர் பிற ஆணிடேமா 

ெபண்ணிடேமா இல்ைல இருவரிடேமா அல்லது 

பாலீர்ப்பிலியாகேவா  (யாரிடமும் ஈர்ப்பு ஏற்ப்படாத 

நிைல ) அைடயாளப்படலாம். அேத ேநரத்தில் ஒரு 

இைடயிலிங்கதவர் தம்ைம  ஆணாகேவா/

ெபண்ணாகேவா/இரண்டுமாகேவா/இரண்டுமற்ற 

நிைலயாகேவா கருதி அைடயாளப்படுத்தலாம். 

ஆண் மற்றும் ெபண்ணிடமிருந்து ேவறுபட்ட 

பாலின உறுப்புகள் ெகாண்டுள்ளதால் 

பாகுபாட்டிக்கும் மனித உரிைம மீறல்களுக்கும் 

ஆளாக்கப்படுகின்றனர். மருத்துவ வசதிகள் 

மறுக்கப்படுகின்றது; தங்கள் ெசாந்த உடலியல் 

சார்ந்த இைறயாண்ைம பறிக்கப்படுகின்றது; 

சித்திரவைதயும் அன்பின்றி நடத்தப்படும் 

நிைலக்கும் உள்ளாக்கப்படுகின்றனர்; 

சமத்துவமாகவும் பாகுபாடின்றியும் 

நடத்தப்படுகின்றனர்.

  

உடலியல் இைறயாண்ைம

இைடயிலிங்க பச்சிளம் குழந்ைதகள் மாறுபட்ட 

பாலின உறுப்புகளுடன் பிறக்கின்றனர். அவர்களின் 

மாறுபட்ட உறுப்புகைள அறுைவசிகிச்ைச மூலம் 

அகற்றி அவர்களின் உடைல ஆண் ேபான்ேறா 

இல்ைல ெபண் ேபான்ேறா மாற்றுவதற்கான 

முயற்சிகள் சாதாரணமாக அரங்ேகறி வருகின்றது.

 

இத்தகுத் தவறானச் சிகிச்ைசகளால் ஏற்படும் 

பாதிப்புகள் என்ன? மாற்ற இயலா மலட்டுத்தன்ைம, 

சிறுநீர் அடங்காைம, தாங்க இயலா உடல் 

ேவதைன, பால் உணர்வு அற்றுப்ேபாதல் மற்றும் 

மனச்ேசார்வு ேபான்ற வாழ்நாள் முழுதும் நீடிக்கும் 

மன ேவதைன சார்ந்த பிரச்சைனகள். 

இைடயிலிங்கர் குழந்ைதயாக இருக்கும் ேபாேத 

அவர்கள் மீது இத்தகு அறுைவசிகிச்ைசகைள 

திணிக்கபடுவது என்பது அவர்களின். உடலியல் 

இைறயாண்ைமக்கு எதிரானதும், கண்ணியமாக 

அன்ேபாடு நடத்தப்பட ேவண்டிய உரிைமகளுக்கும், 

தவறான சிகிச்ைசகளிலிருந்து பாதுகாக்கப்பட 

ேவண்டிய உரிைமகளுக்கும் முற்றிலும் எதிரானது 

என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

கலாச்சாரம் சார்ந்த பாலினம் குறித்தத் தவறானக் 

கருத்துக்கள் அடிப்பைடயில் இைடயிலிங்கர் 

பாகுபடுத்தப்படுவதும் அவர்கள் சரியற்ற சிகிச்ைச 

முைறகளுக்கு உட்படுத்தப்படுவதும் 

நியாயப்படுத்தப்படுகிறது.

 

பாகுபாடு பாராட்டும் மனநிைலகள் மனித உரிைம 

மீறல்கைள நியாயப்படுத்தும் ேபாக்கானது 
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சரியற்றது. அரசானது இத்தகு பாகுபாடு பாராட்டும் 

மனநிைலகைள தடுக்க ேவண்டுேம ஒழிய அைத 

நியாயப்படுத்தக் கூடாது. சில ேநரங்களில் 

இத்தகுத் தவறான சிகிச்ைச முைறகள் சில 

மருத்துவ ரீதியான காரணங்கைளச் சுட்டிக்காட்டி  

நியாயப்படுத்தப்படுவதுண்டு. ஆனால் இவற்ைற 

நியாயப்படுத்த ேபாதுமான தகுந்த ஆதாரங்கள் 

இல்ைல என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ேமலும் 

இவர்கள் ஆேராக்கியமான, மனிதனின் உடலியல் 

இைறயாண்ைமக்கு தகுந்த  மாற்று 

வழிகைளப்பற்றி சிந்திப்பதுமில்ைல. 

இத்தகு தவறான கருத்தியல்கள் மருத்துவர்கள் 

மற்றும்  இைடயிலிங்கரின் ெபற்ேறாரிைடேய 

காணப்படுவதும், மனித உரிைமகைள மீறும் 

இத்தகு சிகிச்ைச முைறகைள இவர்கேள 

கட்டிக்காப்பதும், அவற்றிற்கு அனுமதி 

வழங்குவதும் வருந்துதற்குரியது. இத்தகு 

தவறான மருத்துவ முைறகளால் ஏற்படும் குறுகிய 

கால & நீண்ட கால பாதிப்புகள் குறித்து ேபாதிய 

விழிப்புணர்வின்ைமயும், பிற இைடயிலிங்கர் 

மற்றும் அவர்களின் குடும்பத்தினேராடு 

அனுபவப்பகிர்வின்ைமயும் , இத்தகு தவறான 

சிகிச்ைச முைறகளுக்கு இவர்கள் அனுமதி 

வழங்குவதிற்கு காரணமாக அைமகின்றது.

  

குழந்ைதப்பருவத்தில் இத்தகு 

அறுைவசிகிச்ைசக்கு உட்படுத்தபட்ட 

இைடயிலிங்கர் பலர் இதனால் ஏற்பட்ட ேவதைன 

தரும் வடுக்கள், உடல் மற்றும் மனம் சார்ந்த 

துன்பங்கள், இைடயிலிங்க அைடயாளங்கைள 

மைறப்பதால் எழும் அவமானம் மற்றும் 

களங்கங்கள் ஆகியவற்ைற ேவதைனேயாடு 

சுமக்கின்றனர். தங்களுக்குப் ெபாருந்தாத பாலின 

அைடயாளத்ைத இந்த அறுைவ சிகிச்ைச 

வழங்குவதாக பல இைடயிலிங்கர் கருதுகின்றனர்.

 

உடலின் இைறயாண்ைமயில் மாற்ற இயலா 

தழும்புகைள உருவாக்கும் இந்த ேதைவயற்ற&

விரும்பத்தகாத மருத்துவ சிகிச்ைச முைறகள் 

தைடெசய்யப்படேவண்டும். இைடயிலிங்கரும் 

அவர்கள் குடும்பங்களும் ேபாதுமான ஆேலாசைன 

மற்றும் உதவிக்கும், சக-ஆதரவுக்கும் 

உரியவராக்கப்பட ேவண்டும். 

பாகுபாடு 

இைடயிலிங்கர் தங்கள் சுய அைடயாளத்ைத 

மைறத்து வாழும் நிைல உள்ளது. அது ெவளிப்படும் 

சூழல்களில் சமூகத்தால் பாகுபாட்டிற்கும் தவறான 

முைறயில் பயன்படுத்துவதற்கும் 

ஆளாக்கப்படுகின்றனர். பாகுபாட்டிற்கு எதிரான 

சட்டங்கள் இைடயிலிங்கருக்கு எதிரான 

பாகுபாட்டிைன தைட ெசய்வதில்ைல.  இதனால் 

மருத்துவம், கல்வி, ெபாதுச்ேசைவகள், 

ேவைலவாய்ப்பு மற்றும் விைளயாட்டு முதலிய 

துைறகளில் இைடயிலிங்கர் பாகுபாட்டிற்கு 

உள்ளாவது ெதாடர்ந்து வருகின்றது. 

இைடயிலிங்கருக்கு தகுந்த மருத்துவ ேசைவ 

வழங்க ேவண்டிய மருத்துவ ேசைவ வழங்குநர்கேள 

இைடயிலிங்கர் குறித்த ேபாதுமான அறிேவா 

பயிற்சிேயா புரிதேலா இல்லாதிருப்பதால் உடலின் 

இைறயாண்ைம –ஆேராக்கியம் –சுதந்திரம் 

ஆகியவற்ைற கணக்கில் எடுத்துக்ெகாண்டு 

சிகிச்ைச வழங்கப்படுவது இல்ைல.  

பிறப்புச்சான்றிதழ்கள் & அரசு ஆவணங்களில் 

பாலின மாற்றம் ெசய்யும் முயற்சிகளில் ஈடுபடும் 

ேபாது பல இைடயிலிங்கர் தைடகளுக்கும் 

பாகுபாடுகளுக்கும் ஆளாக்கப்படுகின்றனர்.  

இைடயிலிங்க விைளயாட்டு வீரர்கள் பல்ேவறு 

தைடகளுக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றனர். 

இைடயிலிங்கர் என்ற காரணத்தால் பல 

விைளயாட்டு வீரர்கள் தகுதி இழப்புக்கு 

உள்ளாகின்றனர். உடலியல் காரணிகளான உயரம் 

மற்றும் தைச வளர்ச்சி ஆகியைவேய விைளயாட்டுச் 

ெசயல்திறைன ெபரிதும் பாதிக்கின்றது. ஒருவர் 

இைடயிலிங்கரா இல்ைலயா என்பதல்ல. ஆனால் 

உயரம் மற்றும் தைச வளர்ச்சி ஆகியைவ ெபரிதாக 

கண்டுெகாள்ளப்படுவதில்ைல. இைடயிலிங்க 

நிைலேய தைடக்கும் தகுதி இழப்புக்கும் 

காரணியாக எடுத்துக்ெகாள்ளக்கபடுகிறது.  

பாதுகாப்பு மற்றும் தீர்வு

 

இைடயிலிங்கர் உரிைம மீறல்களினின்று  

பாதுகாக்கப்படேவண்டும். உரிைமகள் மீறப்படும் 

ேபாது அைவ தகுந்த விசாரைணக்கு 

உள்ளாக்கப்பட்டு குற்றவாளிகள் 

தண்டிக்கப்படேவண்டும்.குைறநிவர்த்தி மற்றும் 

தக்க இழப்பீடிற்கு பாதிக்கப்பட்டவர்கள் 

அணுகுவதற்குரிய வசதிகள் ேவண்டும். 

தம்சார்ந்த சட்டங்கள் மற்றும் ெகாள்ைககள் 

வைரயறுக்கப்படும் ேபாது இைடயிலிங்கர் 

கலந்தாேலாசிக்கப்படேவண்டும்.

 

ஆக்கப்பூர்வமான முன்ேனற்றங்கள் 

2013-ல் ஆத்திேரலியா பால் பாகுபாடு 

சட்டத்திருத்தத்ைத (பாலின ஈர்ப்பு அைடயாளம், 

பாலின அைடயாளம் மற்றும் இைடயிலிங்கர் 

நிைல) அமல்படுத்தியது. முதல் முதலாக 

இைடயிலிங்கருக்கு எதிரான பாகுபாட்டிைன 

தைட ெசய்து எழுந்த சட்டம் இதுவாகும்.  ேமலும் 

ஆத்திேரலிய சட்டசைபயானது சுய-விருப்பமற்ற 

மற்றும் கட்டாய கருத்தைடக்கு உள்ளாக்கப்படும் 

இைடயிலிங்கர் குறித்த அதிகாரப்பூர்வமான  

விசாரைணக்கும் உத்தரவிட்டது. 

2015-ல் மால்ட்டாவானது பாலின அைடயாளம், 

பாலின ெவளிப்பாடு மற்றும் பால்-பண்புகள் 

சட்டத்ைத ஏற்றுெகாண்டது. தகுந்த விருப்பமின்றி 

இைடயிலிங்கச் சிறார் (ைமனர்) அறுைவ 

சிகிச்ைசக்கும்  மருத்துவ சிகிச்ைசக்கும் 

உள்ளாக்கப்படுவைத முதல் முதலாக தைட 

ெசய்யும் சட்டமும் இதுேவ. பால்-பண்புகள் 

அடிப்பைடயில் ஒருவைர பாகுபடுத்துவைதயும் 

இந்தச் சட்டம் தைட ெசய்கிறது.

22 ஏப்ரல் 2019-ல் ெசன்ைன உயர் நீதி 

மன்றமானது (மதுைர கிைள ) வரலாற்று 

மகத்துவமான தீர்ப்பாக இைடயிலிங்க 

குழந்ைதகளின் பாலினத்ைத அறுைவ சிகிச்ைச 

மூலம் மாற்றும் மருத்துவ முைறயிைன தைட 

ெசய்தது. இத்தீர்ப்பானது இைடயிலிங்கரின் 

உரிைமகளுக்காக உைழக்கும் ேகாபி ஷங்கர் 

மதுைரயின் அளப்பரிய முயற்சிகைள 

சுட்டிக்காட்டியது. ஆகஸ்டு13 2019-ல்  தமிழக 

அரசும் இத்தகு அறுைவ சிகிச்ைச முைறகைள 

ேமற்ெகாள்வைத தைட ெசய்து அரசாைண 

பிறப்பித்தது.

ெசயல்பாட்டுக்கான கூறுகள் 

அரசுகள்:

• இைடயிலிங்க குழந்ைதகள் மீது திணிக்கப்படும் 

ேதவயற்ற மருத்துவ அறுைவசிகிச்ைசகள் மற்றும் 

நைடமுைறகைள தைட ெசய்து அவர்களின் 

உடலின் இைறயாண்ைமையயும் சுதந்திரத்ைதயும் 

பாதுகாப்பது. 

 

• இைடயிலிங்கரும் அவர்களின் குடும்பங்களும் 

தகுந்த ஆேலாசைனயும் உதவியும் சக ஆதரவும் 

கிைடப்பைத உறுதி ெசய்தல். 

• இைடயிலிங்கருக்கு எதிரானப் பாகுபாட்டிைன 

கல்வி, மருத்துவம், ேவைலவாய்ப்பு, விைளயாட்டு 

மற்றும் ெபாதுச்ேசைவகள் ஆகியவற்றில் 

பாகுபாட்டிற்கு எதிரான முயற்சிகளால் தைட 

ெசய்தல். 

• இைடயிலிங்கருக்கு எதிரான மனித உரிைம 

மீறல்கள் விசாரைணக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு 

தவறிைழத்தவர்கள் தகுந்த தண்டைன 

ெபறச்ெசய்தல்.குைறநிவர்த்தி மற்றும் இழப்பீடிற்கு 

பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அணுகுவைத ஆவன 

ெசய்தல். 

• ேதசிய மனித உரிைம அைமப்புகள் 

இைடயிலிங்கரின் மனித உரிைம நிைல குறித்து 

ஆராய்ச்சியும் கண்காணிப்பும் ேமற்ெகாள்ளல். 

• பிறப்புச்சான்றிதழ்கள் மற்றும் அரசு 

ஆவணங்களில் பாலினக்குறிப்பான்கைள மாற்றம் 

ெசய்யும் முைறகள் எளிதாக்கப்படேவண்டும். 

• இைடயிலிங்க மக்கள் சார்ந்த தகுந்த 

ஆேராக்கிய ேதைவகள் மற்றும் மனித உரிைமகள் 

குறித்து மருத்துவ ேசைவ வழங்குநர்களுக்கு 

பயிற்சி வழங்குதல். இைடயிலிங்கரின் சுதந்திரம், 

இைறயாண்ைம மற்றும் பால்-குணங்கள் 

ஆகியவற்ைற மதிக்கும் விதமாக தகுந்த 

ஆேலாசைன மற்றும் பராமரிப்பிைன 

இைடயிலிங்கர் & அவர்தம் ெபற்ேறாருக்கு 

வழங்குதல்.   

• இைடயிலிங்கர் நீதித்துைற, குடிவரவு, சட்ட 

அமலாக்கம், சுகாதாரம், கல்வி மற்றும் பிற 

அைமப்புகள் சார்ந்த அதிகாரிகளால் தகுந்த 

மதிப்புடன் சரிசமமான நடத்தப்படுவைத உறுதி 

ெசய்தல். 

• தம்சார்ந்த ஆராய்ச்சிகள்/பரிேசாதைனகள், 

சட்டங்கள் மற்றும் ெகாள்ைககள் 

வைரயறுக்கப்படும் ேபாது இைடயிலிங்கர் மற்றும் 

இைடயிலிங்கர் சார்ந்த அைமப்புகள் 

கலந்தாேலாசிக்கப்படுவைதயும் 

பங்குெபறுவைதயும் உறுதி ெசய்தல்.

ஊடகங்கள்: 

• இைடயிலிங்கர் மற்றும் அவர்கள் குழுக்களின் 

குரைல ெசய்தித்தாள், ெதாைலக்காட்சி மற்றும் 

வாெனாலி நிகழ்ச்சிகளில் பதிவு ெசய்தல். 

• இைடயிலிங்கர் மற்றும் அவர்களின் மனித 

உரிைமகள் குறித்து சுயச்சார்பற்ற மற்றும் சமத்துவக் 

கண்ேணாட்டத்துடன் கூடிய உருவத்ைத அளித்தல். 

• இைடயிலிங்கரின் பாலின ஈர்ப்பு அைடயாளம் 

மற்றும் பாலின அைடயாளம் குறித்து ஊகங்கள் 

அடிப்பைடயில் கருத்துப்பதிவு ெசய்வைத முற்றிலும் 

தவிர்த்தல். 

நீங்கள், உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் பிறரும் கூட 

மாற்றங்கைள உருவாக்கலாம்: 

• இைடயிலிங்கருக்கு எதிராக வன்முைறேயா 

பாகுபாேடா எழும் ேபாது அதற்கு எதிராக உங்கள் 

குரெலழுப்பலாம். 

• இைடயிலிங்கர் பல்ேவறு வைகயான பாலின ஈர்ப்பு 

அைடயாளத்தேயா பாலின அைடயாளத்தேயா 

ெகாண்டிருப்பர் என்பைத நிைனவில் நிறுத்தல்.  



இைடயிலிங்கம் என்றால் என்ன?

இைடயிலிங்கர் ஆண் மற்றும் ெபண் என்ற இருைம 

கருத்தியல்களுக்குள் அடங்கா பாலின 

கூறுகளுடன் ( பிறப்பு உறுப்புகள், இனப்ெபருக்க 

உட்சுரப்பிகள், நிறப்புரி வைககள் 

–குேராேமாேசாம் வைககள்) பிறக்கின்றனர். 

இைடயிலிங்கம் என்பது பல்ேவறு வைக 

இயற்ைகயான உடலியல் மாறுபாடுகைள குறிக்கும் 

ஒரு ெபாதுச்ெசால். இைடயிலிங்க கூறுகள் 

பிறப்பிலேய காணப்படலாம் இல்ைல பருவம் 

எய்திய பின்னர் கூட ெவளிப்படலாம். சில 

இனக்கீற்று/நிறப்புரி(குேராேமாேசாம்) சார்ந்த 

இைடயிலிங்க கூறுகள் உடலில் ெவளிப்படுவேத 

இல்ைல. 

ஆய்வாளர்களின் கருத்துப்படி ெமாத்த மக்கள் 

ெதாைகயில் 0.05 முதல் 1.7 சதவீதத்தினர் 

இைடயிலிங்க கூறுகளுடன் பிறக்கின்றனர். 

( ெசந்நிறமான தைலமுடியுடன் பிறப்பவர்கள் கூட 

உலகில் 1.7 சதவீதத்தினர் என்று 

கணிக்கப்பட்டுள்ளது).  

இைடயிலிங்கர் அைடயாளம் என்பது உடல் 

சார்ந்த கூறுகைள மட்டுேம குறிக்கும். ஒரு நபரின் 

பாலின அைடயாளத்ைதேயா பாலின ஈர்ப்பு  

அைடயாளத்ைதேயா குறிக்காது. ஒரு 

இைடயிலிங்க நபர் பிற ஆணிடேமா 

ெபண்ணிடேமா இல்ைல இருவரிடேமா அல்லது 

பாலீர்ப்பிலியாகேவா  (யாரிடமும் ஈர்ப்பு ஏற்ப்படாத 

நிைல ) அைடயாளப்படலாம். அேத ேநரத்தில் ஒரு 

இைடயிலிங்கதவர் தம்ைம  ஆணாகேவா/

ெபண்ணாகேவா/இரண்டுமாகேவா/இரண்டுமற்ற 

நிைலயாகேவா கருதி அைடயாளப்படுத்தலாம். 

ஆண் மற்றும் ெபண்ணிடமிருந்து ேவறுபட்ட 

பாலின உறுப்புகள் ெகாண்டுள்ளதால் 

பாகுபாட்டிக்கும் மனித உரிைம மீறல்களுக்கும் 

ஆளாக்கப்படுகின்றனர். மருத்துவ வசதிகள் 

மறுக்கப்படுகின்றது; தங்கள் ெசாந்த உடலியல் 

சார்ந்த இைறயாண்ைம பறிக்கப்படுகின்றது; 

சித்திரவைதயும் அன்பின்றி நடத்தப்படும் 

நிைலக்கும் உள்ளாக்கப்படுகின்றனர்; 

சமத்துவமாகவும் பாகுபாடின்றியும் 

நடத்தப்படுகின்றனர்.

  

உடலியல் இைறயாண்ைம

இைடயிலிங்க பச்சிளம் குழந்ைதகள் மாறுபட்ட 

பாலின உறுப்புகளுடன் பிறக்கின்றனர். அவர்களின் 

மாறுபட்ட உறுப்புகைள அறுைவசிகிச்ைச மூலம் 

அகற்றி அவர்களின் உடைல ஆண் ேபான்ேறா 

இல்ைல ெபண் ேபான்ேறா மாற்றுவதற்கான 

முயற்சிகள் சாதாரணமாக அரங்ேகறி வருகின்றது.

 

இத்தகுத் தவறானச் சிகிச்ைசகளால் ஏற்படும் 

பாதிப்புகள் என்ன? மாற்ற இயலா மலட்டுத்தன்ைம, 

சிறுநீர் அடங்காைம, தாங்க இயலா உடல் 

ேவதைன, பால் உணர்வு அற்றுப்ேபாதல் மற்றும் 

மனச்ேசார்வு ேபான்ற வாழ்நாள் முழுதும் நீடிக்கும் 

மன ேவதைன சார்ந்த பிரச்சைனகள். 

இைடயிலிங்கர் குழந்ைதயாக இருக்கும் ேபாேத 

அவர்கள் மீது இத்தகு அறுைவசிகிச்ைசகைள 

திணிக்கபடுவது என்பது அவர்களின். உடலியல் 

இைறயாண்ைமக்கு எதிரானதும், கண்ணியமாக 

அன்ேபாடு நடத்தப்பட ேவண்டிய உரிைமகளுக்கும், 

தவறான சிகிச்ைசகளிலிருந்து பாதுகாக்கப்பட 

ேவண்டிய உரிைமகளுக்கும் முற்றிலும் எதிரானது 

என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

கலாச்சாரம் சார்ந்த பாலினம் குறித்தத் தவறானக் 

கருத்துக்கள் அடிப்பைடயில் இைடயிலிங்கர் 

பாகுபடுத்தப்படுவதும் அவர்கள் சரியற்ற சிகிச்ைச 

முைறகளுக்கு உட்படுத்தப்படுவதும் 

நியாயப்படுத்தப்படுகிறது.

 

பாகுபாடு பாராட்டும் மனநிைலகள் மனித உரிைம 

மீறல்கைள நியாயப்படுத்தும் ேபாக்கானது 

சரியற்றது. அரசானது இத்தகு பாகுபாடு பாராட்டும் 

மனநிைலகைள தடுக்க ேவண்டுேம ஒழிய அைத 

நியாயப்படுத்தக் கூடாது. சில ேநரங்களில் 

இத்தகுத் தவறான சிகிச்ைச முைறகள் சில 

மருத்துவ ரீதியான காரணங்கைளச் சுட்டிக்காட்டி  

நியாயப்படுத்தப்படுவதுண்டு. ஆனால் இவற்ைற 

நியாயப்படுத்த ேபாதுமான தகுந்த ஆதாரங்கள் 

இல்ைல என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ேமலும் 

இவர்கள் ஆேராக்கியமான, மனிதனின் உடலியல் 

இைறயாண்ைமக்கு தகுந்த  மாற்று 

வழிகைளப்பற்றி சிந்திப்பதுமில்ைல. 

இத்தகு தவறான கருத்தியல்கள் மருத்துவர்கள் 

மற்றும்  இைடயிலிங்கரின் ெபற்ேறாரிைடேய 

காணப்படுவதும், மனித உரிைமகைள மீறும் 

இத்தகு சிகிச்ைச முைறகைள இவர்கேள 

கட்டிக்காப்பதும், அவற்றிற்கு அனுமதி 

வழங்குவதும் வருந்துதற்குரியது. இத்தகு 

தவறான மருத்துவ முைறகளால் ஏற்படும் குறுகிய 

கால & நீண்ட கால பாதிப்புகள் குறித்து ேபாதிய 

விழிப்புணர்வின்ைமயும், பிற இைடயிலிங்கர் 

மற்றும் அவர்களின் குடும்பத்தினேராடு 

அனுபவப்பகிர்வின்ைமயும் , இத்தகு தவறான 

சிகிச்ைச முைறகளுக்கு இவர்கள் அனுமதி 

வழங்குவதிற்கு காரணமாக அைமகின்றது.

  

குழந்ைதப்பருவத்தில் இத்தகு 

அறுைவசிகிச்ைசக்கு உட்படுத்தபட்ட 

இைடயிலிங்கர் பலர் இதனால் ஏற்பட்ட ேவதைன 

தரும் வடுக்கள், உடல் மற்றும் மனம் சார்ந்த 

துன்பங்கள், இைடயிலிங்க அைடயாளங்கைள 

மைறப்பதால் எழும் அவமானம் மற்றும் 

களங்கங்கள் ஆகியவற்ைற ேவதைனேயாடு 

சுமக்கின்றனர். தங்களுக்குப் ெபாருந்தாத பாலின 

அைடயாளத்ைத இந்த அறுைவ சிகிச்ைச 

வழங்குவதாக பல இைடயிலிங்கர் கருதுகின்றனர்.

 

உடலின் இைறயாண்ைமயில் மாற்ற இயலா 

தழும்புகைள உருவாக்கும் இந்த ேதைவயற்ற&

விரும்பத்தகாத மருத்துவ சிகிச்ைச முைறகள் 

தைடெசய்யப்படேவண்டும். இைடயிலிங்கரும் 

அவர்கள் குடும்பங்களும் ேபாதுமான ஆேலாசைன 

மற்றும் உதவிக்கும், சக-ஆதரவுக்கும் 

உரியவராக்கப்பட ேவண்டும். 

பாகுபாடு 

இைடயிலிங்கர் தங்கள் சுய அைடயாளத்ைத 

மைறத்து வாழும் நிைல உள்ளது. அது ெவளிப்படும் 

சூழல்களில் சமூகத்தால் பாகுபாட்டிற்கும் தவறான 

முைறயில் பயன்படுத்துவதற்கும் 

ஆளாக்கப்படுகின்றனர். பாகுபாட்டிற்கு எதிரான 

சட்டங்கள் இைடயிலிங்கருக்கு எதிரான 

பாகுபாட்டிைன தைட ெசய்வதில்ைல.  இதனால் 

மருத்துவம், கல்வி, ெபாதுச்ேசைவகள், 

ேவைலவாய்ப்பு மற்றும் விைளயாட்டு முதலிய 

துைறகளில் இைடயிலிங்கர் பாகுபாட்டிற்கு 

உள்ளாவது ெதாடர்ந்து வருகின்றது. 

இைடயிலிங்கருக்கு தகுந்த மருத்துவ ேசைவ 

வழங்க ேவண்டிய மருத்துவ ேசைவ வழங்குநர்கேள 

இைடயிலிங்கர் குறித்த ேபாதுமான அறிேவா 

பயிற்சிேயா புரிதேலா இல்லாதிருப்பதால் உடலின் 

இைறயாண்ைம –ஆேராக்கியம் –சுதந்திரம் 

ஆகியவற்ைற கணக்கில் எடுத்துக்ெகாண்டு 

சிகிச்ைச வழங்கப்படுவது இல்ைல.  

பிறப்புச்சான்றிதழ்கள் & அரசு ஆவணங்களில் 

பாலின மாற்றம் ெசய்யும் முயற்சிகளில் ஈடுபடும் 

ேபாது பல இைடயிலிங்கர் தைடகளுக்கும் 

பாகுபாடுகளுக்கும் ஆளாக்கப்படுகின்றனர்.  

இைடயிலிங்க விைளயாட்டு வீரர்கள் பல்ேவறு 

தைடகளுக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றனர். 

இைடயிலிங்கர் என்ற காரணத்தால் பல 

விைளயாட்டு வீரர்கள் தகுதி இழப்புக்கு 

உள்ளாகின்றனர். உடலியல் காரணிகளான உயரம் 

மற்றும் தைச வளர்ச்சி ஆகியைவேய விைளயாட்டுச் 

ெசயல்திறைன ெபரிதும் பாதிக்கின்றது. ஒருவர் 

இைடயிலிங்கரா இல்ைலயா என்பதல்ல. ஆனால் 

உயரம் மற்றும் தைச வளர்ச்சி ஆகியைவ ெபரிதாக 

கண்டுெகாள்ளப்படுவதில்ைல. இைடயிலிங்க 

நிைலேய தைடக்கும் தகுதி இழப்புக்கும் 

காரணியாக எடுத்துக்ெகாள்ளக்கபடுகிறது.  
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பாதுகாப்பு மற்றும் தீர்வு

 

இைடயிலிங்கர் உரிைம மீறல்களினின்று  

பாதுகாக்கப்படேவண்டும். உரிைமகள் மீறப்படும் 

ேபாது அைவ தகுந்த விசாரைணக்கு 

உள்ளாக்கப்பட்டு குற்றவாளிகள் 

தண்டிக்கப்படேவண்டும்.குைறநிவர்த்தி மற்றும் 

தக்க இழப்பீடிற்கு பாதிக்கப்பட்டவர்கள் 

அணுகுவதற்குரிய வசதிகள் ேவண்டும். 

தம்சார்ந்த சட்டங்கள் மற்றும் ெகாள்ைககள் 

வைரயறுக்கப்படும் ேபாது இைடயிலிங்கர் 

கலந்தாேலாசிக்கப்படேவண்டும்.

 

ஆக்கப்பூர்வமான முன்ேனற்றங்கள் 

2013-ல் ஆத்திேரலியா பால் பாகுபாடு 

சட்டத்திருத்தத்ைத (பாலின ஈர்ப்பு அைடயாளம், 

பாலின அைடயாளம் மற்றும் இைடயிலிங்கர் 

நிைல) அமல்படுத்தியது. முதல் முதலாக 

இைடயிலிங்கருக்கு எதிரான பாகுபாட்டிைன 

தைட ெசய்து எழுந்த சட்டம் இதுவாகும்.  ேமலும் 

ஆத்திேரலிய சட்டசைபயானது சுய-விருப்பமற்ற 

மற்றும் கட்டாய கருத்தைடக்கு உள்ளாக்கப்படும் 

இைடயிலிங்கர் குறித்த அதிகாரப்பூர்வமான  

விசாரைணக்கும் உத்தரவிட்டது. 

2015-ல் மால்ட்டாவானது பாலின அைடயாளம், 

பாலின ெவளிப்பாடு மற்றும் பால்-பண்புகள் 

சட்டத்ைத ஏற்றுெகாண்டது. தகுந்த விருப்பமின்றி 

இைடயிலிங்கச் சிறார் (ைமனர்) அறுைவ 

சிகிச்ைசக்கும்  மருத்துவ சிகிச்ைசக்கும் 

உள்ளாக்கப்படுவைத முதல் முதலாக தைட 

ெசய்யும் சட்டமும் இதுேவ. பால்-பண்புகள் 

அடிப்பைடயில் ஒருவைர பாகுபடுத்துவைதயும் 

இந்தச் சட்டம் தைட ெசய்கிறது.

22 ஏப்ரல் 2019-ல் ெசன்ைன உயர் நீதி 

மன்றமானது (மதுைர கிைள ) வரலாற்று 

மகத்துவமான தீர்ப்பாக இைடயிலிங்க 

குழந்ைதகளின் பாலினத்ைத அறுைவ சிகிச்ைச 

மூலம் மாற்றும் மருத்துவ முைறயிைன தைட 

ெசய்தது. இத்தீர்ப்பானது இைடயிலிங்கரின் 

உரிைமகளுக்காக உைழக்கும் ேகாபி ஷங்கர் 

மதுைரயின் அளப்பரிய முயற்சிகைள 

சுட்டிக்காட்டியது. ஆகஸ்டு13 2019-ல்  தமிழக 

அரசும் இத்தகு அறுைவ சிகிச்ைச முைறகைள 

ேமற்ெகாள்வைத தைட ெசய்து அரசாைண 

பிறப்பித்தது.

ெசயல்பாட்டுக்கான கூறுகள் 

அரசுகள்:

• இைடயிலிங்க குழந்ைதகள் மீது திணிக்கப்படும் 

ேதவயற்ற மருத்துவ அறுைவசிகிச்ைசகள் மற்றும் 

நைடமுைறகைள தைட ெசய்து அவர்களின் 

உடலின் இைறயாண்ைமையயும் சுதந்திரத்ைதயும் 

பாதுகாப்பது. 

 

• இைடயிலிங்கரும் அவர்களின் குடும்பங்களும் 

தகுந்த ஆேலாசைனயும் உதவியும் சக ஆதரவும் 

கிைடப்பைத உறுதி ெசய்தல். 

• இைடயிலிங்கருக்கு எதிரானப் பாகுபாட்டிைன 

கல்வி, மருத்துவம், ேவைலவாய்ப்பு, விைளயாட்டு 

மற்றும் ெபாதுச்ேசைவகள் ஆகியவற்றில் 

பாகுபாட்டிற்கு எதிரான முயற்சிகளால் தைட 

ெசய்தல். 

• இைடயிலிங்கருக்கு எதிரான மனித உரிைம 

மீறல்கள் விசாரைணக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு 

தவறிைழத்தவர்கள் தகுந்த தண்டைன 

ெபறச்ெசய்தல்.குைறநிவர்த்தி மற்றும் இழப்பீடிற்கு 

பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அணுகுவைத ஆவன 

ெசய்தல். 

• ேதசிய மனித உரிைம அைமப்புகள் 

இைடயிலிங்கரின் மனித உரிைம நிைல குறித்து 

ஆராய்ச்சியும் கண்காணிப்பும் ேமற்ெகாள்ளல். 

• பிறப்புச்சான்றிதழ்கள் மற்றும் அரசு 

ஆவணங்களில் பாலினக்குறிப்பான்கைள மாற்றம் 

ெசய்யும் முைறகள் எளிதாக்கப்படேவண்டும். 

• இைடயிலிங்க மக்கள் சார்ந்த தகுந்த 

ஆேராக்கிய ேதைவகள் மற்றும் மனித உரிைமகள் 

குறித்து மருத்துவ ேசைவ வழங்குநர்களுக்கு 

பயிற்சி வழங்குதல். இைடயிலிங்கரின் சுதந்திரம், 

இைறயாண்ைம மற்றும் பால்-குணங்கள் 

ஆகியவற்ைற மதிக்கும் விதமாக தகுந்த 

ஆேலாசைன மற்றும் பராமரிப்பிைன 

இைடயிலிங்கர் & அவர்தம் ெபற்ேறாருக்கு 

வழங்குதல்.   

• இைடயிலிங்கர் நீதித்துைற, குடிவரவு, சட்ட 

அமலாக்கம், சுகாதாரம், கல்வி மற்றும் பிற 

அைமப்புகள் சார்ந்த அதிகாரிகளால் தகுந்த 

மதிப்புடன் சரிசமமான நடத்தப்படுவைத உறுதி 

ெசய்தல். 

• தம்சார்ந்த ஆராய்ச்சிகள்/பரிேசாதைனகள், 

சட்டங்கள் மற்றும் ெகாள்ைககள் 

வைரயறுக்கப்படும் ேபாது இைடயிலிங்கர் மற்றும் 

இைடயிலிங்கர் சார்ந்த அைமப்புகள் 

கலந்தாேலாசிக்கப்படுவைதயும் 

பங்குெபறுவைதயும் உறுதி ெசய்தல்.

ஊடகங்கள்: 

• இைடயிலிங்கர் மற்றும் அவர்கள் குழுக்களின் 

குரைல ெசய்தித்தாள், ெதாைலக்காட்சி மற்றும் 

வாெனாலி நிகழ்ச்சிகளில் பதிவு ெசய்தல். 

• இைடயிலிங்கர் மற்றும் அவர்களின் மனித 

உரிைமகள் குறித்து சுயச்சார்பற்ற மற்றும் சமத்துவக் 

கண்ேணாட்டத்துடன் கூடிய உருவத்ைத அளித்தல். 

• இைடயிலிங்கரின் பாலின ஈர்ப்பு அைடயாளம் 

மற்றும் பாலின அைடயாளம் குறித்து ஊகங்கள் 

அடிப்பைடயில் கருத்துப்பதிவு ெசய்வைத முற்றிலும் 

தவிர்த்தல். 

நீங்கள், உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் பிறரும் கூட 

மாற்றங்கைள உருவாக்கலாம்: 

• இைடயிலிங்கருக்கு எதிராக வன்முைறேயா 

பாகுபாேடா எழும் ேபாது அதற்கு எதிராக உங்கள் 

குரெலழுப்பலாம். 

• இைடயிலிங்கர் பல்ேவறு வைகயான பாலின ஈர்ப்பு 

அைடயாளத்தேயா பாலின அைடயாளத்தேயா 

ெகாண்டிருப்பர் என்பைத நிைனவில் நிறுத்தல்.  



இைடயிலிங்கம் என்றால் என்ன?

இைடயிலிங்கர் ஆண் மற்றும் ெபண் என்ற இருைம 

கருத்தியல்களுக்குள் அடங்கா பாலின 

கூறுகளுடன் ( பிறப்பு உறுப்புகள், இனப்ெபருக்க 

உட்சுரப்பிகள், நிறப்புரி வைககள் 

–குேராேமாேசாம் வைககள்) பிறக்கின்றனர். 

இைடயிலிங்கம் என்பது பல்ேவறு வைக 

இயற்ைகயான உடலியல் மாறுபாடுகைள குறிக்கும் 

ஒரு ெபாதுச்ெசால். இைடயிலிங்க கூறுகள் 

பிறப்பிலேய காணப்படலாம் இல்ைல பருவம் 

எய்திய பின்னர் கூட ெவளிப்படலாம். சில 

இனக்கீற்று/நிறப்புரி(குேராேமாேசாம்) சார்ந்த 

இைடயிலிங்க கூறுகள் உடலில் ெவளிப்படுவேத 

இல்ைல. 

ஆய்வாளர்களின் கருத்துப்படி ெமாத்த மக்கள் 

ெதாைகயில் 0.05 முதல் 1.7 சதவீதத்தினர் 

இைடயிலிங்க கூறுகளுடன் பிறக்கின்றனர். 

( ெசந்நிறமான தைலமுடியுடன் பிறப்பவர்கள் கூட 

உலகில் 1.7 சதவீதத்தினர் என்று 

கணிக்கப்பட்டுள்ளது).  

இைடயிலிங்கர் அைடயாளம் என்பது உடல் 

சார்ந்த கூறுகைள மட்டுேம குறிக்கும். ஒரு நபரின் 

பாலின அைடயாளத்ைதேயா பாலின ஈர்ப்பு  

அைடயாளத்ைதேயா குறிக்காது. ஒரு 

இைடயிலிங்க நபர் பிற ஆணிடேமா 

ெபண்ணிடேமா இல்ைல இருவரிடேமா அல்லது 

பாலீர்ப்பிலியாகேவா  (யாரிடமும் ஈர்ப்பு ஏற்ப்படாத 

நிைல ) அைடயாளப்படலாம். அேத ேநரத்தில் ஒரு 

இைடயிலிங்கதவர் தம்ைம  ஆணாகேவா/

ெபண்ணாகேவா/இரண்டுமாகேவா/இரண்டுமற்ற 

நிைலயாகேவா கருதி அைடயாளப்படுத்தலாம். 

ஆண் மற்றும் ெபண்ணிடமிருந்து ேவறுபட்ட 

பாலின உறுப்புகள் ெகாண்டுள்ளதால் 

பாகுபாட்டிக்கும் மனித உரிைம மீறல்களுக்கும் 

ஆளாக்கப்படுகின்றனர். மருத்துவ வசதிகள் 

மறுக்கப்படுகின்றது; தங்கள் ெசாந்த உடலியல் 

சார்ந்த இைறயாண்ைம பறிக்கப்படுகின்றது; 

சித்திரவைதயும் அன்பின்றி நடத்தப்படும் 

நிைலக்கும் உள்ளாக்கப்படுகின்றனர்; 

சமத்துவமாகவும் பாகுபாடின்றியும் 

நடத்தப்படுகின்றனர்.

  

உடலியல் இைறயாண்ைம

இைடயிலிங்க பச்சிளம் குழந்ைதகள் மாறுபட்ட 

பாலின உறுப்புகளுடன் பிறக்கின்றனர். அவர்களின் 

மாறுபட்ட உறுப்புகைள அறுைவசிகிச்ைச மூலம் 

அகற்றி அவர்களின் உடைல ஆண் ேபான்ேறா 

இல்ைல ெபண் ேபான்ேறா மாற்றுவதற்கான 

முயற்சிகள் சாதாரணமாக அரங்ேகறி வருகின்றது.

 

இத்தகுத் தவறானச் சிகிச்ைசகளால் ஏற்படும் 

பாதிப்புகள் என்ன? மாற்ற இயலா மலட்டுத்தன்ைம, 

சிறுநீர் அடங்காைம, தாங்க இயலா உடல் 

ேவதைன, பால் உணர்வு அற்றுப்ேபாதல் மற்றும் 

மனச்ேசார்வு ேபான்ற வாழ்நாள் முழுதும் நீடிக்கும் 

மன ேவதைன சார்ந்த பிரச்சைனகள். 

இைடயிலிங்கர் குழந்ைதயாக இருக்கும் ேபாேத 

அவர்கள் மீது இத்தகு அறுைவசிகிச்ைசகைள 

திணிக்கபடுவது என்பது அவர்களின். உடலியல் 

இைறயாண்ைமக்கு எதிரானதும், கண்ணியமாக 

அன்ேபாடு நடத்தப்பட ேவண்டிய உரிைமகளுக்கும், 

தவறான சிகிச்ைசகளிலிருந்து பாதுகாக்கப்பட 

ேவண்டிய உரிைமகளுக்கும் முற்றிலும் எதிரானது 

என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

கலாச்சாரம் சார்ந்த பாலினம் குறித்தத் தவறானக் 

கருத்துக்கள் அடிப்பைடயில் இைடயிலிங்கர் 

பாகுபடுத்தப்படுவதும் அவர்கள் சரியற்ற சிகிச்ைச 

முைறகளுக்கு உட்படுத்தப்படுவதும் 

நியாயப்படுத்தப்படுகிறது.

 

பாகுபாடு பாராட்டும் மனநிைலகள் மனித உரிைம 

மீறல்கைள நியாயப்படுத்தும் ேபாக்கானது 

சரியற்றது. அரசானது இத்தகு பாகுபாடு பாராட்டும் 

மனநிைலகைள தடுக்க ேவண்டுேம ஒழிய அைத 

நியாயப்படுத்தக் கூடாது. சில ேநரங்களில் 

இத்தகுத் தவறான சிகிச்ைச முைறகள் சில 

மருத்துவ ரீதியான காரணங்கைளச் சுட்டிக்காட்டி  

நியாயப்படுத்தப்படுவதுண்டு. ஆனால் இவற்ைற 

நியாயப்படுத்த ேபாதுமான தகுந்த ஆதாரங்கள் 

இல்ைல என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ேமலும் 

இவர்கள் ஆேராக்கியமான, மனிதனின் உடலியல் 

இைறயாண்ைமக்கு தகுந்த  மாற்று 

வழிகைளப்பற்றி சிந்திப்பதுமில்ைல. 

இத்தகு தவறான கருத்தியல்கள் மருத்துவர்கள் 

மற்றும்  இைடயிலிங்கரின் ெபற்ேறாரிைடேய 

காணப்படுவதும், மனித உரிைமகைள மீறும் 

இத்தகு சிகிச்ைச முைறகைள இவர்கேள 

கட்டிக்காப்பதும், அவற்றிற்கு அனுமதி 

வழங்குவதும் வருந்துதற்குரியது. இத்தகு 

தவறான மருத்துவ முைறகளால் ஏற்படும் குறுகிய 

கால & நீண்ட கால பாதிப்புகள் குறித்து ேபாதிய 

விழிப்புணர்வின்ைமயும், பிற இைடயிலிங்கர் 

மற்றும் அவர்களின் குடும்பத்தினேராடு 

அனுபவப்பகிர்வின்ைமயும் , இத்தகு தவறான 

சிகிச்ைச முைறகளுக்கு இவர்கள் அனுமதி 

வழங்குவதிற்கு காரணமாக அைமகின்றது.

  

குழந்ைதப்பருவத்தில் இத்தகு 

அறுைவசிகிச்ைசக்கு உட்படுத்தபட்ட 

இைடயிலிங்கர் பலர் இதனால் ஏற்பட்ட ேவதைன 

தரும் வடுக்கள், உடல் மற்றும் மனம் சார்ந்த 

துன்பங்கள், இைடயிலிங்க அைடயாளங்கைள 

மைறப்பதால் எழும் அவமானம் மற்றும் 

களங்கங்கள் ஆகியவற்ைற ேவதைனேயாடு 

சுமக்கின்றனர். தங்களுக்குப் ெபாருந்தாத பாலின 

அைடயாளத்ைத இந்த அறுைவ சிகிச்ைச 

வழங்குவதாக பல இைடயிலிங்கர் கருதுகின்றனர்.

 

உடலின் இைறயாண்ைமயில் மாற்ற இயலா 

தழும்புகைள உருவாக்கும் இந்த ேதைவயற்ற&

விரும்பத்தகாத மருத்துவ சிகிச்ைச முைறகள் 

தைடெசய்யப்படேவண்டும். இைடயிலிங்கரும் 

அவர்கள் குடும்பங்களும் ேபாதுமான ஆேலாசைன 

மற்றும் உதவிக்கும், சக-ஆதரவுக்கும் 

உரியவராக்கப்பட ேவண்டும். 

பாகுபாடு 

இைடயிலிங்கர் தங்கள் சுய அைடயாளத்ைத 

மைறத்து வாழும் நிைல உள்ளது. அது ெவளிப்படும் 

சூழல்களில் சமூகத்தால் பாகுபாட்டிற்கும் தவறான 

முைறயில் பயன்படுத்துவதற்கும் 

ஆளாக்கப்படுகின்றனர். பாகுபாட்டிற்கு எதிரான 

சட்டங்கள் இைடயிலிங்கருக்கு எதிரான 

பாகுபாட்டிைன தைட ெசய்வதில்ைல.  இதனால் 

மருத்துவம், கல்வி, ெபாதுச்ேசைவகள், 

ேவைலவாய்ப்பு மற்றும் விைளயாட்டு முதலிய 

துைறகளில் இைடயிலிங்கர் பாகுபாட்டிற்கு 

உள்ளாவது ெதாடர்ந்து வருகின்றது. 

இைடயிலிங்கருக்கு தகுந்த மருத்துவ ேசைவ 

வழங்க ேவண்டிய மருத்துவ ேசைவ வழங்குநர்கேள 

இைடயிலிங்கர் குறித்த ேபாதுமான அறிேவா 

பயிற்சிேயா புரிதேலா இல்லாதிருப்பதால் உடலின் 

இைறயாண்ைம –ஆேராக்கியம் –சுதந்திரம் 

ஆகியவற்ைற கணக்கில் எடுத்துக்ெகாண்டு 

சிகிச்ைச வழங்கப்படுவது இல்ைல.  

பிறப்புச்சான்றிதழ்கள் & அரசு ஆவணங்களில் 

பாலின மாற்றம் ெசய்யும் முயற்சிகளில் ஈடுபடும் 

ேபாது பல இைடயிலிங்கர் தைடகளுக்கும் 

பாகுபாடுகளுக்கும் ஆளாக்கப்படுகின்றனர்.  

இைடயிலிங்க விைளயாட்டு வீரர்கள் பல்ேவறு 

தைடகளுக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றனர். 

இைடயிலிங்கர் என்ற காரணத்தால் பல 

விைளயாட்டு வீரர்கள் தகுதி இழப்புக்கு 

உள்ளாகின்றனர். உடலியல் காரணிகளான உயரம் 

மற்றும் தைச வளர்ச்சி ஆகியைவேய விைளயாட்டுச் 

ெசயல்திறைன ெபரிதும் பாதிக்கின்றது. ஒருவர் 

இைடயிலிங்கரா இல்ைலயா என்பதல்ல. ஆனால் 

உயரம் மற்றும் தைச வளர்ச்சி ஆகியைவ ெபரிதாக 

கண்டுெகாள்ளப்படுவதில்ைல. இைடயிலிங்க 

நிைலேய தைடக்கும் தகுதி இழப்புக்கும் 

காரணியாக எடுத்துக்ெகாள்ளக்கபடுகிறது.  

பாதுகாப்பு மற்றும் தீர்வு

 

இைடயிலிங்கர் உரிைம மீறல்களினின்று  

பாதுகாக்கப்படேவண்டும். உரிைமகள் மீறப்படும் 

ேபாது அைவ தகுந்த விசாரைணக்கு 

உள்ளாக்கப்பட்டு குற்றவாளிகள் 

தண்டிக்கப்படேவண்டும்.குைறநிவர்த்தி மற்றும் 

தக்க இழப்பீடிற்கு பாதிக்கப்பட்டவர்கள் 

அணுகுவதற்குரிய வசதிகள் ேவண்டும். 

தம்சார்ந்த சட்டங்கள் மற்றும் ெகாள்ைககள் 

வைரயறுக்கப்படும் ேபாது இைடயிலிங்கர் 

கலந்தாேலாசிக்கப்படேவண்டும்.

 

ஆக்கப்பூர்வமான முன்ேனற்றங்கள் 

2013-ல் ஆத்திேரலியா பால் பாகுபாடு 

சட்டத்திருத்தத்ைத (பாலின ஈர்ப்பு அைடயாளம், 

பாலின அைடயாளம் மற்றும் இைடயிலிங்கர் 

நிைல) அமல்படுத்தியது. முதல் முதலாக 

இைடயிலிங்கருக்கு எதிரான பாகுபாட்டிைன 

தைட ெசய்து எழுந்த சட்டம் இதுவாகும்.  ேமலும் 

ஆத்திேரலிய சட்டசைபயானது சுய-விருப்பமற்ற 

மற்றும் கட்டாய கருத்தைடக்கு உள்ளாக்கப்படும் 

இைடயிலிங்கர் குறித்த அதிகாரப்பூர்வமான  

விசாரைணக்கும் உத்தரவிட்டது. 

2015-ல் மால்ட்டாவானது பாலின அைடயாளம், 

பாலின ெவளிப்பாடு மற்றும் பால்-பண்புகள் 

சட்டத்ைத ஏற்றுெகாண்டது. தகுந்த விருப்பமின்றி 

இைடயிலிங்கச் சிறார் (ைமனர்) அறுைவ 

சிகிச்ைசக்கும்  மருத்துவ சிகிச்ைசக்கும் 

உள்ளாக்கப்படுவைத முதல் முதலாக தைட 

ெசய்யும் சட்டமும் இதுேவ. பால்-பண்புகள் 

அடிப்பைடயில் ஒருவைர பாகுபடுத்துவைதயும் 

இந்தச் சட்டம் தைட ெசய்கிறது.

22 ஏப்ரல் 2019-ல் ெசன்ைன உயர் நீதி 

மன்றமானது (மதுைர கிைள ) வரலாற்று 

மகத்துவமான தீர்ப்பாக இைடயிலிங்க 

குழந்ைதகளின் பாலினத்ைத அறுைவ சிகிச்ைச 

மூலம் மாற்றும் மருத்துவ முைறயிைன தைட 

ெசய்தது. இத்தீர்ப்பானது இைடயிலிங்கரின் 

உரிைமகளுக்காக உைழக்கும் ேகாபி ஷங்கர் 

மதுைரயின் அளப்பரிய முயற்சிகைள 

சுட்டிக்காட்டியது. ஆகஸ்டு13 2019-ல்  தமிழக 

அரசும் இத்தகு அறுைவ சிகிச்ைச முைறகைள 

ேமற்ெகாள்வைத தைட ெசய்து அரசாைண 

பிறப்பித்தது.

ெசயல்பாட்டுக்கான கூறுகள் 

அரசுகள்:

• இைடயிலிங்க குழந்ைதகள் மீது திணிக்கப்படும் 

ேதவயற்ற மருத்துவ அறுைவசிகிச்ைசகள் மற்றும் 

நைடமுைறகைள தைட ெசய்து அவர்களின் 

உடலின் இைறயாண்ைமையயும் சுதந்திரத்ைதயும் 

பாதுகாப்பது. 

 

• இைடயிலிங்கரும் அவர்களின் குடும்பங்களும் 

தகுந்த ஆேலாசைனயும் உதவியும் சக ஆதரவும் 

கிைடப்பைத உறுதி ெசய்தல். 

• இைடயிலிங்கருக்கு எதிரானப் பாகுபாட்டிைன 

கல்வி, மருத்துவம், ேவைலவாய்ப்பு, விைளயாட்டு 

மற்றும் ெபாதுச்ேசைவகள் ஆகியவற்றில் 

பாகுபாட்டிற்கு எதிரான முயற்சிகளால் தைட 

ெசய்தல். 

• இைடயிலிங்கருக்கு எதிரான மனித உரிைம 

மீறல்கள் விசாரைணக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு 

தவறிைழத்தவர்கள் தகுந்த தண்டைன 

ெபறச்ெசய்தல்.குைறநிவர்த்தி மற்றும் இழப்பீடிற்கு 

பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அணுகுவைத ஆவன 

ெசய்தல். 

• ேதசிய மனித உரிைம அைமப்புகள் 

இைடயிலிங்கரின் மனித உரிைம நிைல குறித்து 

ஆராய்ச்சியும் கண்காணிப்பும் ேமற்ெகாள்ளல். 

• பிறப்புச்சான்றிதழ்கள் மற்றும் அரசு 

ஆவணங்களில் பாலினக்குறிப்பான்கைள மாற்றம் 

ெசய்யும் முைறகள் எளிதாக்கப்படேவண்டும். 
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• இைடயிலிங்க மக்கள் சார்ந்த தகுந்த 

ஆேராக்கிய ேதைவகள் மற்றும் மனித உரிைமகள் 

குறித்து மருத்துவ ேசைவ வழங்குநர்களுக்கு 

பயிற்சி வழங்குதல். இைடயிலிங்கரின் சுதந்திரம், 

இைறயாண்ைம மற்றும் பால்-குணங்கள் 

ஆகியவற்ைற மதிக்கும் விதமாக தகுந்த 

ஆேலாசைன மற்றும் பராமரிப்பிைன 

இைடயிலிங்கர் & அவர்தம் ெபற்ேறாருக்கு 

வழங்குதல்.   

• இைடயிலிங்கர் நீதித்துைற, குடிவரவு, சட்ட 

அமலாக்கம், சுகாதாரம், கல்வி மற்றும் பிற 

அைமப்புகள் சார்ந்த அதிகாரிகளால் தகுந்த 

மதிப்புடன் சரிசமமான நடத்தப்படுவைத உறுதி 

ெசய்தல். 

• தம்சார்ந்த ஆராய்ச்சிகள்/பரிேசாதைனகள், 

சட்டங்கள் மற்றும் ெகாள்ைககள் 

வைரயறுக்கப்படும் ேபாது இைடயிலிங்கர் மற்றும் 

இைடயிலிங்கர் சார்ந்த அைமப்புகள் 

கலந்தாேலாசிக்கப்படுவைதயும் 

பங்குெபறுவைதயும் உறுதி ெசய்தல்.

ஊடகங்கள்: 

• இைடயிலிங்கர் மற்றும் அவர்கள் குழுக்களின் 

குரைல ெசய்தித்தாள், ெதாைலக்காட்சி மற்றும் 

வாெனாலி நிகழ்ச்சிகளில் பதிவு ெசய்தல். 

• இைடயிலிங்கர் மற்றும் அவர்களின் மனித 

உரிைமகள் குறித்து சுயச்சார்பற்ற மற்றும் சமத்துவக் 

கண்ேணாட்டத்துடன் கூடிய உருவத்ைத அளித்தல். 

• இைடயிலிங்கரின் பாலின ஈர்ப்பு அைடயாளம் 

மற்றும் பாலின அைடயாளம் குறித்து ஊகங்கள் 

அடிப்பைடயில் கருத்துப்பதிவு ெசய்வைத முற்றிலும் 

தவிர்த்தல். 

நீங்கள், உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் பிறரும் கூட 

மாற்றங்கைள உருவாக்கலாம்: 

• இைடயிலிங்கருக்கு எதிராக வன்முைறேயா 

பாகுபாேடா எழும் ேபாது அதற்கு எதிராக உங்கள் 

குரெலழுப்பலாம். 

• இைடயிலிங்கர் பல்ேவறு வைகயான பாலின ஈர்ப்பு 

அைடயாளத்தேயா பாலின அைடயாளத்தேயா 

ெகாண்டிருப்பர் என்பைத நிைனவில் நிறுத்தல்.  



இைடயிலிங்கம் என்றால் என்ன?

இைடயிலிங்கர் ஆண் மற்றும் ெபண் என்ற இருைம 

கருத்தியல்களுக்குள் அடங்கா பாலின 

கூறுகளுடன் ( பிறப்பு உறுப்புகள், இனப்ெபருக்க 

உட்சுரப்பிகள், நிறப்புரி வைககள் 

–குேராேமாேசாம் வைககள்) பிறக்கின்றனர். 

இைடயிலிங்கம் என்பது பல்ேவறு வைக 

இயற்ைகயான உடலியல் மாறுபாடுகைள குறிக்கும் 

ஒரு ெபாதுச்ெசால். இைடயிலிங்க கூறுகள் 

பிறப்பிலேய காணப்படலாம் இல்ைல பருவம் 

எய்திய பின்னர் கூட ெவளிப்படலாம். சில 

இனக்கீற்று/நிறப்புரி(குேராேமாேசாம்) சார்ந்த 

இைடயிலிங்க கூறுகள் உடலில் ெவளிப்படுவேத 

இல்ைல. 

ஆய்வாளர்களின் கருத்துப்படி ெமாத்த மக்கள் 

ெதாைகயில் 0.05 முதல் 1.7 சதவீதத்தினர் 

இைடயிலிங்க கூறுகளுடன் பிறக்கின்றனர். 

( ெசந்நிறமான தைலமுடியுடன் பிறப்பவர்கள் கூட 

உலகில் 1.7 சதவீதத்தினர் என்று 

கணிக்கப்பட்டுள்ளது).  

இைடயிலிங்கர் அைடயாளம் என்பது உடல் 

சார்ந்த கூறுகைள மட்டுேம குறிக்கும். ஒரு நபரின் 

பாலின அைடயாளத்ைதேயா பாலின ஈர்ப்பு  

அைடயாளத்ைதேயா குறிக்காது. ஒரு 

இைடயிலிங்க நபர் பிற ஆணிடேமா 

ெபண்ணிடேமா இல்ைல இருவரிடேமா அல்லது 

பாலீர்ப்பிலியாகேவா  (யாரிடமும் ஈர்ப்பு ஏற்ப்படாத 

நிைல ) அைடயாளப்படலாம். அேத ேநரத்தில் ஒரு 

இைடயிலிங்கதவர் தம்ைம  ஆணாகேவா/

ெபண்ணாகேவா/இரண்டுமாகேவா/இரண்டுமற்ற 

நிைலயாகேவா கருதி அைடயாளப்படுத்தலாம். 

ஆண் மற்றும் ெபண்ணிடமிருந்து ேவறுபட்ட 

பாலின உறுப்புகள் ெகாண்டுள்ளதால் 

பாகுபாட்டிக்கும் மனித உரிைம மீறல்களுக்கும் 

ஆளாக்கப்படுகின்றனர். மருத்துவ வசதிகள் 

மறுக்கப்படுகின்றது; தங்கள் ெசாந்த உடலியல் 

சார்ந்த இைறயாண்ைம பறிக்கப்படுகின்றது; 

சித்திரவைதயும் அன்பின்றி நடத்தப்படும் 

நிைலக்கும் உள்ளாக்கப்படுகின்றனர்; 

சமத்துவமாகவும் பாகுபாடின்றியும் 

நடத்தப்படுகின்றனர்.

  

உடலியல் இைறயாண்ைம

இைடயிலிங்க பச்சிளம் குழந்ைதகள் மாறுபட்ட 

பாலின உறுப்புகளுடன் பிறக்கின்றனர். அவர்களின் 

மாறுபட்ட உறுப்புகைள அறுைவசிகிச்ைச மூலம் 

அகற்றி அவர்களின் உடைல ஆண் ேபான்ேறா 

இல்ைல ெபண் ேபான்ேறா மாற்றுவதற்கான 

முயற்சிகள் சாதாரணமாக அரங்ேகறி வருகின்றது.

 

இத்தகுத் தவறானச் சிகிச்ைசகளால் ஏற்படும் 

பாதிப்புகள் என்ன? மாற்ற இயலா மலட்டுத்தன்ைம, 

சிறுநீர் அடங்காைம, தாங்க இயலா உடல் 

ேவதைன, பால் உணர்வு அற்றுப்ேபாதல் மற்றும் 

மனச்ேசார்வு ேபான்ற வாழ்நாள் முழுதும் நீடிக்கும் 

மன ேவதைன சார்ந்த பிரச்சைனகள். 

இைடயிலிங்கர் குழந்ைதயாக இருக்கும் ேபாேத 

அவர்கள் மீது இத்தகு அறுைவசிகிச்ைசகைள 

திணிக்கபடுவது என்பது அவர்களின். உடலியல் 

இைறயாண்ைமக்கு எதிரானதும், கண்ணியமாக 

அன்ேபாடு நடத்தப்பட ேவண்டிய உரிைமகளுக்கும், 

தவறான சிகிச்ைசகளிலிருந்து பாதுகாக்கப்பட 

ேவண்டிய உரிைமகளுக்கும் முற்றிலும் எதிரானது 

என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

கலாச்சாரம் சார்ந்த பாலினம் குறித்தத் தவறானக் 

கருத்துக்கள் அடிப்பைடயில் இைடயிலிங்கர் 

பாகுபடுத்தப்படுவதும் அவர்கள் சரியற்ற சிகிச்ைச 

முைறகளுக்கு உட்படுத்தப்படுவதும் 

நியாயப்படுத்தப்படுகிறது.

 

பாகுபாடு பாராட்டும் மனநிைலகள் மனித உரிைம 

மீறல்கைள நியாயப்படுத்தும் ேபாக்கானது 

சரியற்றது. அரசானது இத்தகு பாகுபாடு பாராட்டும் 

மனநிைலகைள தடுக்க ேவண்டுேம ஒழிய அைத 

நியாயப்படுத்தக் கூடாது. சில ேநரங்களில் 

இத்தகுத் தவறான சிகிச்ைச முைறகள் சில 

மருத்துவ ரீதியான காரணங்கைளச் சுட்டிக்காட்டி  

நியாயப்படுத்தப்படுவதுண்டு. ஆனால் இவற்ைற 

நியாயப்படுத்த ேபாதுமான தகுந்த ஆதாரங்கள் 

இல்ைல என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ேமலும் 

இவர்கள் ஆேராக்கியமான, மனிதனின் உடலியல் 

இைறயாண்ைமக்கு தகுந்த  மாற்று 

வழிகைளப்பற்றி சிந்திப்பதுமில்ைல. 

இத்தகு தவறான கருத்தியல்கள் மருத்துவர்கள் 

மற்றும்  இைடயிலிங்கரின் ெபற்ேறாரிைடேய 

காணப்படுவதும், மனித உரிைமகைள மீறும் 

இத்தகு சிகிச்ைச முைறகைள இவர்கேள 

கட்டிக்காப்பதும், அவற்றிற்கு அனுமதி 

வழங்குவதும் வருந்துதற்குரியது. இத்தகு 

தவறான மருத்துவ முைறகளால் ஏற்படும் குறுகிய 

கால & நீண்ட கால பாதிப்புகள் குறித்து ேபாதிய 

விழிப்புணர்வின்ைமயும், பிற இைடயிலிங்கர் 

மற்றும் அவர்களின் குடும்பத்தினேராடு 

அனுபவப்பகிர்வின்ைமயும் , இத்தகு தவறான 

சிகிச்ைச முைறகளுக்கு இவர்கள் அனுமதி 

வழங்குவதிற்கு காரணமாக அைமகின்றது.

  

குழந்ைதப்பருவத்தில் இத்தகு 

அறுைவசிகிச்ைசக்கு உட்படுத்தபட்ட 

இைடயிலிங்கர் பலர் இதனால் ஏற்பட்ட ேவதைன 

தரும் வடுக்கள், உடல் மற்றும் மனம் சார்ந்த 

துன்பங்கள், இைடயிலிங்க அைடயாளங்கைள 

மைறப்பதால் எழும் அவமானம் மற்றும் 

களங்கங்கள் ஆகியவற்ைற ேவதைனேயாடு 

சுமக்கின்றனர். தங்களுக்குப் ெபாருந்தாத பாலின 

அைடயாளத்ைத இந்த அறுைவ சிகிச்ைச 

வழங்குவதாக பல இைடயிலிங்கர் கருதுகின்றனர்.

 

உடலின் இைறயாண்ைமயில் மாற்ற இயலா 

தழும்புகைள உருவாக்கும் இந்த ேதைவயற்ற&

விரும்பத்தகாத மருத்துவ சிகிச்ைச முைறகள் 

தைடெசய்யப்படேவண்டும். இைடயிலிங்கரும் 

அவர்கள் குடும்பங்களும் ேபாதுமான ஆேலாசைன 

மற்றும் உதவிக்கும், சக-ஆதரவுக்கும் 

உரியவராக்கப்பட ேவண்டும். 

பாகுபாடு 

இைடயிலிங்கர் தங்கள் சுய அைடயாளத்ைத 

மைறத்து வாழும் நிைல உள்ளது. அது ெவளிப்படும் 

சூழல்களில் சமூகத்தால் பாகுபாட்டிற்கும் தவறான 

முைறயில் பயன்படுத்துவதற்கும் 

ஆளாக்கப்படுகின்றனர். பாகுபாட்டிற்கு எதிரான 

சட்டங்கள் இைடயிலிங்கருக்கு எதிரான 

பாகுபாட்டிைன தைட ெசய்வதில்ைல.  இதனால் 

மருத்துவம், கல்வி, ெபாதுச்ேசைவகள், 

ேவைலவாய்ப்பு மற்றும் விைளயாட்டு முதலிய 

துைறகளில் இைடயிலிங்கர் பாகுபாட்டிற்கு 

உள்ளாவது ெதாடர்ந்து வருகின்றது. 

இைடயிலிங்கருக்கு தகுந்த மருத்துவ ேசைவ 

வழங்க ேவண்டிய மருத்துவ ேசைவ வழங்குநர்கேள 

இைடயிலிங்கர் குறித்த ேபாதுமான அறிேவா 

பயிற்சிேயா புரிதேலா இல்லாதிருப்பதால் உடலின் 

இைறயாண்ைம –ஆேராக்கியம் –சுதந்திரம் 

ஆகியவற்ைற கணக்கில் எடுத்துக்ெகாண்டு 

சிகிச்ைச வழங்கப்படுவது இல்ைல.  

பிறப்புச்சான்றிதழ்கள் & அரசு ஆவணங்களில் 

பாலின மாற்றம் ெசய்யும் முயற்சிகளில் ஈடுபடும் 

ேபாது பல இைடயிலிங்கர் தைடகளுக்கும் 

பாகுபாடுகளுக்கும் ஆளாக்கப்படுகின்றனர்.  

இைடயிலிங்க விைளயாட்டு வீரர்கள் பல்ேவறு 

தைடகளுக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றனர். 

இைடயிலிங்கர் என்ற காரணத்தால் பல 

விைளயாட்டு வீரர்கள் தகுதி இழப்புக்கு 

உள்ளாகின்றனர். உடலியல் காரணிகளான உயரம் 

மற்றும் தைச வளர்ச்சி ஆகியைவேய விைளயாட்டுச் 

ெசயல்திறைன ெபரிதும் பாதிக்கின்றது. ஒருவர் 

இைடயிலிங்கரா இல்ைலயா என்பதல்ல. ஆனால் 

உயரம் மற்றும் தைச வளர்ச்சி ஆகியைவ ெபரிதாக 

கண்டுெகாள்ளப்படுவதில்ைல. இைடயிலிங்க 

நிைலேய தைடக்கும் தகுதி இழப்புக்கும் 

காரணியாக எடுத்துக்ெகாள்ளக்கபடுகிறது.  

பாதுகாப்பு மற்றும் தீர்வு

 

இைடயிலிங்கர் உரிைம மீறல்களினின்று  

பாதுகாக்கப்படேவண்டும். உரிைமகள் மீறப்படும் 

ேபாது அைவ தகுந்த விசாரைணக்கு 

உள்ளாக்கப்பட்டு குற்றவாளிகள் 

தண்டிக்கப்படேவண்டும்.குைறநிவர்த்தி மற்றும் 

தக்க இழப்பீடிற்கு பாதிக்கப்பட்டவர்கள் 

அணுகுவதற்குரிய வசதிகள் ேவண்டும். 

தம்சார்ந்த சட்டங்கள் மற்றும் ெகாள்ைககள் 

வைரயறுக்கப்படும் ேபாது இைடயிலிங்கர் 

கலந்தாேலாசிக்கப்படேவண்டும்.

 

ஆக்கப்பூர்வமான முன்ேனற்றங்கள் 

2013-ல் ஆத்திேரலியா பால் பாகுபாடு 

சட்டத்திருத்தத்ைத (பாலின ஈர்ப்பு அைடயாளம், 

பாலின அைடயாளம் மற்றும் இைடயிலிங்கர் 

நிைல) அமல்படுத்தியது. முதல் முதலாக 

இைடயிலிங்கருக்கு எதிரான பாகுபாட்டிைன 

தைட ெசய்து எழுந்த சட்டம் இதுவாகும்.  ேமலும் 

ஆத்திேரலிய சட்டசைபயானது சுய-விருப்பமற்ற 

மற்றும் கட்டாய கருத்தைடக்கு உள்ளாக்கப்படும் 

இைடயிலிங்கர் குறித்த அதிகாரப்பூர்வமான  

விசாரைணக்கும் உத்தரவிட்டது. 

2015-ல் மால்ட்டாவானது பாலின அைடயாளம், 

பாலின ெவளிப்பாடு மற்றும் பால்-பண்புகள் 

சட்டத்ைத ஏற்றுெகாண்டது. தகுந்த விருப்பமின்றி 

இைடயிலிங்கச் சிறார் (ைமனர்) அறுைவ 

சிகிச்ைசக்கும்  மருத்துவ சிகிச்ைசக்கும் 

உள்ளாக்கப்படுவைத முதல் முதலாக தைட 

ெசய்யும் சட்டமும் இதுேவ. பால்-பண்புகள் 

அடிப்பைடயில் ஒருவைர பாகுபடுத்துவைதயும் 

இந்தச் சட்டம் தைட ெசய்கிறது.

22 ஏப்ரல் 2019-ல் ெசன்ைன உயர் நீதி 

மன்றமானது (மதுைர கிைள ) வரலாற்று 

மகத்துவமான தீர்ப்பாக இைடயிலிங்க 

குழந்ைதகளின் பாலினத்ைத அறுைவ சிகிச்ைச 

மூலம் மாற்றும் மருத்துவ முைறயிைன தைட 

ெசய்தது. இத்தீர்ப்பானது இைடயிலிங்கரின் 

உரிைமகளுக்காக உைழக்கும் ேகாபி ஷங்கர் 

மதுைரயின் அளப்பரிய முயற்சிகைள 

சுட்டிக்காட்டியது. ஆகஸ்டு13 2019-ல்  தமிழக 

அரசும் இத்தகு அறுைவ சிகிச்ைச முைறகைள 

ேமற்ெகாள்வைத தைட ெசய்து அரசாைண 

பிறப்பித்தது.

ெசயல்பாட்டுக்கான கூறுகள் 

அரசுகள்:

• இைடயிலிங்க குழந்ைதகள் மீது திணிக்கப்படும் 

ேதவயற்ற மருத்துவ அறுைவசிகிச்ைசகள் மற்றும் 

நைடமுைறகைள தைட ெசய்து அவர்களின் 

உடலின் இைறயாண்ைமையயும் சுதந்திரத்ைதயும் 

பாதுகாப்பது. 

 

• இைடயிலிங்கரும் அவர்களின் குடும்பங்களும் 

தகுந்த ஆேலாசைனயும் உதவியும் சக ஆதரவும் 

கிைடப்பைத உறுதி ெசய்தல். 

• இைடயிலிங்கருக்கு எதிரானப் பாகுபாட்டிைன 

கல்வி, மருத்துவம், ேவைலவாய்ப்பு, விைளயாட்டு 

மற்றும் ெபாதுச்ேசைவகள் ஆகியவற்றில் 

பாகுபாட்டிற்கு எதிரான முயற்சிகளால் தைட 

ெசய்தல். 

• இைடயிலிங்கருக்கு எதிரான மனித உரிைம 

மீறல்கள் விசாரைணக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு 

தவறிைழத்தவர்கள் தகுந்த தண்டைன 

ெபறச்ெசய்தல்.குைறநிவர்த்தி மற்றும் இழப்பீடிற்கு 

பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அணுகுவைத ஆவன 

ெசய்தல். 

• ேதசிய மனித உரிைம அைமப்புகள் 

இைடயிலிங்கரின் மனித உரிைம நிைல குறித்து 

ஆராய்ச்சியும் கண்காணிப்பும் ேமற்ெகாள்ளல். 

• பிறப்புச்சான்றிதழ்கள் மற்றும் அரசு 

ஆவணங்களில் பாலினக்குறிப்பான்கைள மாற்றம் 

ெசய்யும் முைறகள் எளிதாக்கப்படேவண்டும். 

ஐக்கிய நாடுகள் கருத்துத்தாள் ஒப்புைக (தமிழ் ெமாழியில்):

ஆசிய ெமாழிகளில் ஐக்கிய நாடுகள் கருத்துத்தாள் ெமாழிெபயர்ப்புத் திட்டமானது  இைடயிலிங்கர் ஆசியாவால் ெதாடங்கப்பட்டு ஆர்.எப்.எஸ்.எல்- 

ஆல் நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது. இைடயிலிங்கர் ஆசியா ேகாபி ஷங்கர் மதுைர மற்றும் ஜாண் மார்ஷல் ேஜ.எம் ஆகிேயாரின் உள்ளீடுகள், திருத்தங்கள் 

மற்றும் ெமாழிெபயர்ப்பு ஆதரவுக்கு நன்றி கூறுகின்றது.

ஐக்கிய நாடுகள் சுதந்திரமான&சரிசமமான பிரச்சாரம் மற்றும் ஒ.ஹச்.சீ.ஹச்.ஆர் –இன் அனுமதிக்கும் நன்றி. இது ஆங்கிலத்தில் உள்ள அசலான 

ஆவணத்தின் அதிகாரப்பூர்வமற்ற ெமாழிெபயர்ப்பு ஆகும். இது ேதசிய இைடயிலிங்க ஆர்வலர்களால் சரிபார்த்து உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஐக்கிய 

நாடுகள் இந்த அதிகாரப்பூர்வமற்ற ெமாழிெபயர்ப்பின் துல்லியத்தன்ைமக்கு ெபாறுப்ேபற்காது. 

• இைடயிலிங்க மக்கள் சார்ந்த தகுந்த 

ஆேராக்கிய ேதைவகள் மற்றும் மனித உரிைமகள் 

குறித்து மருத்துவ ேசைவ வழங்குநர்களுக்கு 

பயிற்சி வழங்குதல். இைடயிலிங்கரின் சுதந்திரம், 

இைறயாண்ைம மற்றும் பால்-குணங்கள் 

ஆகியவற்ைற மதிக்கும் விதமாக தகுந்த 

ஆேலாசைன மற்றும் பராமரிப்பிைன 

இைடயிலிங்கர் & அவர்தம் ெபற்ேறாருக்கு 

வழங்குதல்.   

• இைடயிலிங்கர் நீதித்துைற, குடிவரவு, சட்ட 

அமலாக்கம், சுகாதாரம், கல்வி மற்றும் பிற 

அைமப்புகள் சார்ந்த அதிகாரிகளால் தகுந்த 

மதிப்புடன் சரிசமமான நடத்தப்படுவைத உறுதி 

ெசய்தல். 

• தம்சார்ந்த ஆராய்ச்சிகள்/பரிேசாதைனகள், 

சட்டங்கள் மற்றும் ெகாள்ைககள் 

வைரயறுக்கப்படும் ேபாது இைடயிலிங்கர் மற்றும் 

இைடயிலிங்கர் சார்ந்த அைமப்புகள் 

கலந்தாேலாசிக்கப்படுவைதயும் 

பங்குெபறுவைதயும் உறுதி ெசய்தல்.

ஊடகங்கள்: 

• இைடயிலிங்கர் மற்றும் அவர்கள் குழுக்களின் 

குரைல ெசய்தித்தாள், ெதாைலக்காட்சி மற்றும் 

வாெனாலி நிகழ்ச்சிகளில் பதிவு ெசய்தல். 

• இைடயிலிங்கர் மற்றும் அவர்களின் மனித 

உரிைமகள் குறித்து சுயச்சார்பற்ற மற்றும் சமத்துவக் 

கண்ேணாட்டத்துடன் கூடிய உருவத்ைத அளித்தல். 

• இைடயிலிங்கரின் பாலின ஈர்ப்பு அைடயாளம் 

மற்றும் பாலின அைடயாளம் குறித்து ஊகங்கள் 

அடிப்பைடயில் கருத்துப்பதிவு ெசய்வைத முற்றிலும் 

தவிர்த்தல். 

நீங்கள், உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் பிறரும் கூட 

மாற்றங்கைள உருவாக்கலாம்: 

• இைடயிலிங்கருக்கு எதிராக வன்முைறேயா 

பாகுபாேடா எழும் ேபாது அதற்கு எதிராக உங்கள் 

குரெலழுப்பலாம். 

• இைடயிலிங்கர் பல்ேவறு வைகயான பாலின ஈர்ப்பு 

அைடயாளத்தேயா பாலின அைடயாளத்தேயா 

ெகாண்டிருப்பர் என்பைத நிைனவில் நிறுத்தல்.  
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