
�ழ�ைதக�

பா�ய� �����த� தா�க� 



           பா�ய� �����த� எ�ப�ஒ� �ழ�ைத ஒ� ெபரியவ� ��ைவ��� மைற�க ந�ப��ைகைய�ற�வ���� ெசய�. பா�ய�
ெந��க� ப�ற�ய அவ�களி�
க��� நா� அ�� ைவ�த�����ஒ�வரிட� பாச� கா���
வழிய����� மாற� பய�,
உதவ�ய�றத�ைமைய ம���
ச�த�ய�ற�த�ைம ஆக�யவ�ைறெவளி�ப���� ெசயலாக�வ���.

ெந��க� 

உட� �த�யான

 பல� ஒ� ச��கலான, வ�மி��த

ந�க�வ��� ப��ைதய மன
அ��த�ைத அ�பவ��க�றா�க�.

அதாவ� பாத��க�ப�டவ�க�

��ற��� பரவலான ம���
இ��கமான எத��மைற
ந�ப��ைகைய த�கைள� ப�ற�

ைவ�த����� ஒ� ந�ைல (WHO).

மன�ேசா���கான அற��ற�க�,

பட�பட�ப�னா� ஏ�ப�� ெந��

வ�, கவைல, த�ைன�தாேன

காய�ப��த��  ெகா�வ� ம���

த�ெகாைல ேபா��க� மிக��

ெபா�வானைவ.

ேபாைத�ெபா��

அ� உ�கைள வ�வைம�பைதஅ� உ�கைள வ�வைம�பைத
ஒ�ேபா�� ந���தா�ஒ�ேபா�� ந���தா�

“"அைன�� உண��ச�க��, அட�க�ப�ட ம���

ெவளி�ப��த�படாதைவ �ட ெபௗத�க வ�ைள�க� ெகா�டைவ.

ெவளி�ப��த�படாத உண��ச�க� உட�� த�க�ய����� ச�ற�ய

��க�� ெவ����க�" 
- அைவ அைடகா��� ேபா� ேநா�க�.

உளவ�ய�

எத��மைறயான அ�பவ�க�

���� ந�கழாம� த��க
ெப�க� ெப��பா��
உட�ப�ம� ம��� உண�

பழ�க� சா��த ேகாளா�கைள

உ�வா��க�றா�க�. அ�ப�
ெச�வத� வழியாக பா�ய�

ெதா�ைலக��� ஆளாக

மா�டா�க� எ�ற ந�ப��ைகய��. 

 ேபாைத�ெபா��க� த�கா�கமாக
வ�ைய உண��ச�ய�றைவயா�க�,
வ�மி��த ந�ைன�கைள சமாளி�க
அ�ல� த��க, த�ன�ப��ைக உண�ைவேம�ப��த ம��� பா�ய� வ��ைறயா�ஏ�ப�ட உளவ�ய� ச��க�கைள
சமாளி���.
அவ�க� ேபாைத�ெபா��
பய�ப���வைத ந���த �ய�ச�
ெச�தா�, அற��ற�க� ���� ேதா���ம��� பைழய ந�ைல�� த����வ�
அத�கரி���.

�ழ�ைத�ப�வ வ�க���� / ேவதைனக���� ெபரியவ�களான� ப�ற�
ஏ�ப�� உட� �த�யான ம��� மன�த�யான ப�ர�சைனக���� ம��க ��யாத
ெதாட�� உ�ள�. பா�ய� �����த�� இ��� த�ப�� ப�ைழ�தவ�க� அ�த
ந�க��கைள வழி�ப���வத��, பா�கா�பாக இ��பத�� ம��� உய��
வா�வத�� கவன� ெச��த �ய�ச��க��றன�. ச�க� அைத� ப�ற� ேக�க
வ���பவ��ைல. அதனா� உய�� ப�ைழ�தவ�க� வ�கைள சமாளி�க பழக�,
அைத எ�காவ� ��� ைவ�த���க�றா�க�. இ� அவ�களி� ஒ��ெமா�த
ந�வா�ைவ பாத��க�ற�. வ�ைள�க� பலவாக��, அத�க�ப�யாக��, வர�ப�ற
அள� மா�பா�டா� வைக�ப��த�ப�� இ��கலா�.
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ம��� உற�க� 

அ�ைமயாத�



ஆ�மிக� 

ஒ� �ழ�ைத க�ைமயான

வ�ம�சன�ைத அவைர

�����த�யவரிட� இ���

அ�பவ���� ேபா�, அவ�க�

த�கைள� தா�கேள க�ைமயாக

வ�ம�ச��பவராக

மாற�வ��க��றன�. ��ற�ண��,

த�ைன� தாேன ��ற�

ெசா���ெகா�வ� ம��� அ�த

�ழ�ைத வளர வளர அவமான�

க�ைமயானதாக மாற�, அவ�க�

த�கைளேய ஒ� 'ெக�ட' நபராக

உண�க�றா�க�.

 

ஒ�வ� ம�றவ�களா� ேநச��க�படவ��ைல எ�ேறா அ�ல�
பா�ய� ெபா�ளாக
பய�ப��த�ப�க�றா�க�
எ�ேறா, த���ப த���ப
ெசா���ேபா�, அைத அவ�க�ந�பாத �வ�க�, ப�� அைத
அவ�களி� அைடயாளமாக
எ��� ெகா�க�றா�க�.

�யமரியாைத

INFORMATION SOURCES
 https://www.theguardian.com/uk-news/2018/jun/28/it-never-stops-shaping-you-the-legacy-of-child-sexual-abuse-and-how-to-
survive-it) 
Burrowes, N, (2014). The Courage to be Me. A story of courage, self compassion and hope after sexual abuse. NB Research ltd. (London). 
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����கான பாைத ��டதாக இ��கலா�, க�னமாக இ��கலா�, ஆனா�
�ண�ப���வ� சா�த�யமா��. மனநல� கவைலைய ைவ�த���ப�
உ�கைள "பல�னமாக" அ�ல� "உைட�தவராக" மா�றா�. ம�க�
வ�கைள ப�ேவ� வழிகளி� சமாளி�க�றா�க�. �����க� இ�லாம�
உதவ��ெபற பா�கா�பான, தனி�ப�ட இட�ைத மனநல ச�க��ைச
வழ��க�ற�. உ�க� ப�ர�ச�ைனகைள ��க� தனியாக ைகயாள
ேவ��யத��ைல. 

https://www.theguardian.com/uk-news/2018/jun/28/it-never-stops-shaping-you-the-legacy-of-child-sexual-abuse-and-how-to-survive-it
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ெசா���ேபா� தா� �ண�ப���த� ெதாட��� - அ� பல வ�ட�களி�
வ� ம��� அைமத�ய�� �ைம தா�க�ய ப�� இ��தா��. ��க� தயாராக
இ����ேபா�, இவ��� ஏதாவ� ஒ� உதவ� ைமய�கைள அ�ல�
ந��வன�கைள அ�க��.

RAHI Foundation : தகாத

உட�றவ�� இ��� ���

ம��� �ண�ப���த�

 

TULIR : �ழ�ைதக� பா�ய�
�����த� த��� ம���
�ண�ப���� ைமய�

Arpan: �ழ�ைத பா�ய�
�����தல�ற

�த�த�ர�ைத ேநா�க�

The Rakshin Project

Enfold India:
பா�கா�பான இட�ைத
உ�வா�க� ெகா��ப� 

உ�க� எ�ண�கைள ெவளி�ெகா�� வா��க�: எ�ண�கைள
எ��வ� அவ�ைற உ�ளி��� ெவளிேய மா��க�ற�. இ�ேபா� ��க�
அவ�ைற ஆரா���, அைவ உதவ�கரமாக இ��க�றதா எ�� ச��த��கலா�.

���த�கைள� பா��க�: எ�ன, எ�ேபா�,   எ�ேக, யா� உ�க�
ஃப�ளா�ேப�ைக அ�ல� ந��கமான ச��தைனைய �வ�க� ைவ�க ����
எ�பைத உ�களா� க��ப���க ���மா? ஒ� ���த� பத�ேவ� எ�ப�
��க� ���த�-��ந�ைலகைள ந��வக��க அ�ல� தவ���க அ�ல�
அத��� தயாராக இ��க உத��.

“

உ�க��� எ� ��க�ய� எ�� ச��த���க� : வா��ைக�
பயண�ைத ெதாடர உத�� மத���மி�க ெபா��களி� ப��யைல
உ�வா�க��. எ.கா. உ�கைள வ����� ம�க�, ந�ல ந�ைன�க�,
அப�லாைஷக�.

�ண�ப���வ� சா�த�யேம�ண�ப���வ� சா�த�யேம

"என�� எ�ன நட�க�ற� எ�பத� �ல� எ�ைன மா�ற ����,

ஆனா� நா� அைத ம��க�ேற�." 
                 - மாயா ஏ�சேலா

The Safe Space Project

Anuja Amin



ABOUT CIRCLES OF SAFETY

ABOUT CIRCLES OF SAFETY
பா�கா�� வ�ட�க� (CoS) க�வ� �ல��ழ�ைத பா�ய� �����தைலத��ப� �ற��� ச�க�த���வ�ழி��ண�� ஏ�ப���க�ற�. பா�ய�ம��� ெதாட��ைடய தைல��கைள�ப�ற� வ�வாத����ேபா� ெபரியவ�க�இனி அெசௗகரியமாகேவா அ�ல�பயமாகேவா இ�லாத ஒ� கலா�சாரமா�ற�ைத வள��க �ய�க�ேறா�,மாறாக, ந� �ழ�ைதகளி� பா�கா��ேக�வ���ற�யாக இ����ேபா� எ�ததைல��� தைடெச�ய�ப�டதாகேவாஅ�ல� ச��கலானதாகேவா இ�ைலஎ�பைத ஒ���ெகா�க�ேறா�.

ஓ� தனி�ப�ட ஆேலாசைனைய அ���க�

ெபரியவ�க��� ஒ� பய��ச�ப�டைற
ஒ��க�ைண��க�.
1-12 வ��� மாணவ�க��� பா�கா��
வ�ட�த��ைடய (CoS) மாணவ�

பாட�த��ட�த�ைன ெசய�ப��த��.

�ழ�ைத பா�ய� �����தைல

த��பத�கான �த� ப�ைய எ��க��.

www.circlesofsafety.com


