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சந்திரவதனா (1959) ஈழத்தில் மமளைப்புமைாலியூர், 
ஆத்தியடி, ெருத்தித்துளைளயப் பிைப்பிடமாகக் 
பகாண்டவர். இவர் 1986 இலிருந்து தனது 
குடும்ெத்துடன் பெர்மனியில் வாழ்ந்து வருகிைார்.  
 
1975 இலிருந்து எழுதிக் பகாண்டிருக்கும் இவரது 
ென்முகப்ெட்ட ெளடப்புகள் வாபனாலிகள், 
ெத்திரிளககள், சஞ்சிளககள், இளைய இதழ்கள் எனப் 
ெை தைங்களிலும் பவளிவந்திருக்கின்ைன.  
 
இவரது முதல் பதாகுப்பு முப்ெது களதகளுடன் 2007 
இல் பவளியானது. இரண்டாவது பதாகுப்பு புைம்பெயர் 
மதசத்துக் களதகளின் பதாகுப்ொக 2019 ளவகாசியில் 
பவளியானது. இது இவரது மூன்ைாவது பதாகுப்பு. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நாளைய பெண்கள் சுயமாக வாழ  
இன்ளைய இைம் பெண்கமை வழி மகாலுங்கள்! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பெண்மை, 
பநருப்ொயும் மவண்டாம் 
பசருப்ொயும் மவண்டாம் 
உனது இருப்பு 
உனது விருப்மொடு 
உனதாய் இருக்கட்டும் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

சிை வார்த்ளதகள் 

ஆணுக்பகாரு நீதி, பெண்ணுக்பகாரு நீதி என்று உைகம் 
வகுத்து ளவத்த மகாட்ொடு என்ளன எப்மொதும் 
விசனப் ெடுத்திக் பகாண்மட இருந்தது. சின்ன வயதில் 
சிந்தளனகள் எனக்குள்மை விரிந்தாலும் பெண் என்ை 
ஒமர காரைத்தால் வாய் மூடி பமைனியாகமவ 
இருந்மதன். 
 
காைப்மொக்கில், பெண் என்ெவள் ஆண் என்ெவளன 
விட எதிலுமம குளைந்தவைல்ை என்ெளதப் புரிந்து 
பகாண்மடன். 
 
ெை பெண்கள் சிறுகயிற்றில் கட்டப்ெட்ட யாளன 
மொை தம் ெைம் உைராது  வாழ்வளதயும் அடுத்தடுத்த 
சந்ததிக்கு அடிளமத்தனத்ளதக் காவிச் பசல்வளதயும் 
கண்டு பவகுண்மடன். 
 
அதன் விளைவாக 1999 இலிருந்து 2005 வளரயான 
காைப்ெகுதியில் நான் எழுதியளவகளில் இருந்து  
சிைவற்ளைத் மதர்ந்பதடுத்து நூைாக்கியுள்மைன். 
 
இளவ ஆண்களுக்கு எதிரானளவ அல்ை. 
 
நட்புடன் 
சந்திரவதனா 

 
 
 

 



 
 

 

 
 
இளவ  
 
1999 - 2005 காைப்ெகுதியில் எழுதப் பெற்ைளவ. 

இன்ளைய காைகட்டத்தில் பெண்கள் வாழ்வியலில் 
ொரிய மாற்ைங்கள் ஏற்ெட்டு விட்டாலும் இன்னும் கூட 
சிை எழுதப்ெடாத சட்டங்கள் பெண்களுக்பகன இருந்து 
பகாண்டுதான் இருக்கின்ைன. 
 

பெண் இன்னும் அடக்கப் ெடுகிைாள்! ஒடுக்கப் 
ெடுகிைாள்! இந்த நிளை மாை மவண்டும். அவள் சுயம் 
மெைப்ெட மவண்டும். அவள் சுயமாக இயங்கச் 
சுதந்திரம் கிளடக்க மவண்டும். பெண் இப்ெடித்தான் 
வாழ மவண்டுபமன்று சமூகத்தின் அடி மனதில் எழுதி 
ளவக்கப்ெட்ட சிை எழுதப்ெடாத சட்டங்கள் 
அழித்பதாழிக்கப் ெடமவண்டும். 
 

அவள் அவைாக வாழ அவள் மனதில் ளதரியம் 
வரமவண்டும். இது ெற்றியதான சிந்தளன சமூகத்தின் 
ஒவ்பவாரு அங்கத்தவரிடமும் எழ மவண்டும். 

 
பெண் விடுதளை என்ெது  
ஒரு சமூகத்தின் விடுதளை. 

      மானுடத்தின் விடுதளை. 
 

நாளைய பெண்கள் சுயமாக வாழ - இன்ளைய 
நாங்கள்தான் ொளதயளமக்க மவண்டும். 
 

சந்திரவதனா 
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பமல்லியவள்  
என்று பசால்லி 
பமல்ைமவ பின்மன 
தள்ளியவர் முன்மன 
பசல்… பெண்மை! 
தளடயுளடத்துச் பசல் 
பவல்வாய்! 
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நாளைய பெண்கள் சுயமாக வாழ 
இன்ளைய இைம் பெண்களை வழி 
ளகாலுங்கள்! 

 
சார்ள்ஸ் டார்வின் நிறுவிய குரங்கிலிருந்துதான் 

மனிதன் பிைந்தான் என்ை கூர்ப்புக் பகாள்ளக நியளமா 
இல்ளைளயா குரங்கின் குணங்கள் மட்டும் இன்னும் 
மனிதளைத் பதாடர்வது நியமாக உள்ைது. 

       
  35 வருடங்கைாக பொைநறுளவக் காட்டில் 

ஆராய்ச்சி பசய்து பகாண்டிருக்கும் அபமரிக்கராை 
படாக்டர்.டிக்ரஸ் இன் கண்டுபிடிப்புகளின்ெடி குரங்கும் 
சீதைம் பகாடுக்கிைதாம். 

       
  என்ை ஆச்சரியமாக இருக்கிைதா? 
           
  கற்காைத்திலிருந்து மனிதன் கணினி யுகம்வளர 

வைர்ந்து விட்டான். ஆைால் இன்னும் அவன் ஏளைா 
சீதைத்ளத மைக்கவில்ளை. அளத ளொல் பெண்களை 
அடக்கும்தன்ளமளயயும் சிறுளமப்ெடுத்தும்தன்ளமளயயும் 
கூட மைக்கவில்ளை. இப்ெழக்கங்கள் கூட குரங்குகளிடம் 
உண்டாம். 

       
  எவ்வைளவா தூரம் வைர்ச்சியளடந்து விட்ட 

மனிதர்கள் ஏன் இன்னும் பெண்கள் விடயத்தில் பின் 
தங்கி உள்ைார்கள்? குறிப்ொக ஆசியநாட்டு ஆண்களும் 
இஸ்ைாமிய மதத்ளதச் ளசர்ந்த ஆண்களும் எப்ளொதும் 
பெண்கள் ஏளதா ஒரு விதத்தில் தமக்கு அடங்கிப் ளொக 
ளவண்டியவர்கள் என்றுதான் நிளைக்கிைார்கள்.  

 
அவர்கைது அந்த நிளைவுகளை அந்தக் காைம் 

பதாட்டு பெண்கள் மைதிலும் விளதத்து அல்ைது 
திணித்துவந்திருக்கிைார்கள். காைங்காைமாக நளடபெற்று 
வரும் இத் திணிப்பிைால் பெண்களும், தாம் அடங்கிப் 
ளொக ளவண்டியவர்கள்தான் என்ை நிளைப்பிளைளய 
வாழ்ந்து விட்டார்கள். 
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இரண்டு வரிக் குைளிளை காவியம் ெளடத்த திரு 
வள்ளுவரிலிருந்து இக் காைத் திளரயுைகக் கவிஞர்கள் 
வளர பெண்கள் விடயத்தில் ஓர வஞ்சகமாகளவ நடந்து 
பகாண்டிருக்கிைார்கள். 

   
உதாரணமாக... 

 
புருஷன் வீட்டில் வாழப் ளொகும் பெண்ளண  
சிை புத்திமதிகள் பசால்லுைன் ளகளு கண்ளண.. 
   
 என்ை ொடலில் புருஷன் வீட்டுக்குப் ளொகப் 

ளொகும் பெண்ணுக்கு எத்தளைளயா புத்திமதிகள் பசால் 
ைப் ெடுகின்ைை. 

   
 பெண்ணாைவள் தான் பிைந்து வைர்ந்து 

வாழ்ந்த வீடு, பெற்று வைர்த்த பெற்ளைார், கூடப்பிைந்த 
சளகாதரர்கள், இன்னும் எத்தளைளயா அவள் ஆளச 
ஆளசயாக வைர்த்த ஆட்டுக்குட்டி, பூளைக்குட்டி, நாய்க் 
குட்டி, மரம் பசடிகள்... என்று எல்ைாவற்ளையும் விட்டு 
புருஷன் என்பைாருவளை நம்பி அவன் வீட்டுக்குப் 
ளொகிைாள்.  

 
அவளின் ளவதளைகளைப் புரிந்து  
அவளை அநுசரித்து வாழ்.. என்று  
 
ஏன் கணவன்மாருக்கு ஒரு ொட்டு எழுதப் ெட 

வில்ளை. ஏன் இந்த வஞ்சளை? 
   
இளத ளொல்,  
ெழகத் பதரிய ளவண்டும் பெண்ளண…  
என்ை ொடலும் கூட ஒரு பெண்ணுக்குத்தான். 

ஏன் ஒரு ஆணுக்கு ெழகத் பதரியளவண்டிய அவசியம் 
இல்ளைளயா? 

         
 இன்னும் இப்ெடி எத்தளைளயா ொடல்கள், 

பெண்கள் இப்ெடி இப்ெடித்தான் வாழ ளவண்டுபமன்று 
பசால்கின்ைை. அப்ெடிபயன்ைால் ஆண்கள் எப்ெடியும்  
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வாழைாளமா? 
 
மாளை, ளதளை, கனிளய, கற்கண்ளட என்று 

பெண்களை வர்ணிக்கும் அளத கவியுள்ைங்கள்தான் 
பெண்களை அடங்கிப் ளொகும் ெடியும் கவி புளைந் 
துள்ைை. இந்த வஞ்சகங்கள் எதுவும் புரியாமளை பெண் 
கள் வாழ்ந்துவிட்டதுதான் மிகமிக வருத்தமாை விடயம்.  
 

ஆபணன்ை! பெண்பணன்ை!  
எல்ளைாரும் மனிதப் பிைவிகள்தான்.  
ஏன் இதில் ஏற்ைத் தாழ்வுகள்? 
 
முதைாம்உைகப்ளொர்வளர ஐளராப்பியப்பெண்கள் 

கூட வீட்டுக்குள் ஒடுங்கிக் கிடந்தார்கைாம். ளொரின் 
காரணமாக பதாழிைாைர்கள் ெற்ைாக்குளை ஏற்ெட்டு, 
அவர்கள் பதாழிற்சாளைகள், நிைக்கரிச் சுரங்கங்கள், 
வர்த்தக நிறுவைங்கள் ளொன்ைவற்றில் ளவளைக்கு 
அமர்த்தப்ெட்ட ளொதுதான் தமது வலிளமளய உணர்ந்து 
விழித்பதழுந்து ளகாசமிட்டார்கைாம்.  

 
ஏன் இன்று ஆசியப்பெண்கைாை நமது தமிழீழப் 

பெண்கள் கூட 
 

நாற்குணம் என்றும் 
       நற்ெண்பு என்றும் 
       ளவலிகள் ளொட்டுப் பெண்ளண 
       வீட்டுக்குள் அளடத்ளதார் நாண 
       ளொர்க் பகாடி ஏந்தி - அங்ளக 
       நாட்டிளைக் காக்கின்ைார்கள். 
       இருந்தும்... 
       சீதைம் என்னும் சிறுளம - இன்னும் 
       சீராக அழியவுமில்ளை! 
       ஆணாதிக்கமும் அடக்கு முளையும் 
       முற்ைாக ஒழியவுமில்ளை! 

 
புகுந்தவீடுதான் பெண்ணுக்குநிரந்தரமாம். பிைந்தவீட்ளட 
மைந்திட ளவண்டுமாம். இது என்ை நியாயம்?  
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ஆணுக்கு மட்டும் அம்மா, அப்ொ, சளகாதரர்கள் 
என்று ொசம் பொங்கி வழிய ளவண்டுமாம். பெண்ணுக் 
குப் ொசம் பெற்ைவரிடம் இருந்தாளை ொவமாம். இது 
எந்தச் சட்டப் புத்தகத்தில் உள்ைது? ஆண்கள் தமக் 
காகளவ எழுதி ளவத்த சட்டம். ளெளதப் பெண்கள் 
காைங்காைமாக இந்தப் பொய்யாை சட்டத்துக்குப் 
ெயந்து, பவந்துமாயும் மைளதக் கூட பவளியில் திைந்து 
காட்டத் துணிவில்ைாது, பொங்கி வரும் கண்ணீளர 
தமக்குள்ளை பூட்டி ளவத்து தமக்குள்ளைளய பொருமி, 
மடிந்து விட்டார்களை!  
 

இந்த நிளையில் இன்றும், இன்னும் எத்தளை 
பெண்கள்!   

 
ஆண்கள், பெண்களைத் தமக்கு அடிளமகைாக்கி 

ளவத்திருக்க, கைாச்சாரம், ெண்ொடு, மரபு... என்று சிை  
ஆயுதங்களை, பெண்களின் முதுகுத்தண்டில் பிடித்துக் 
பகாண்டு வாழ்வளதப்ெற்றி பகாஞ்சளமனும் சிந்திக்காமல் 
பெண்கள் வாழ்கிைார்களை!  
 

தமிழர்களின் கைாச்சாரம், ெண்ொடு எல்ைாம் 
பெண்களுக்குமட்டுந்தாைா? ஆண்களுக்பகன்று எதுவுளம 
இல்ளையா? ஏன் இன்னும் ெை பெண்கள் இளத 
உணராமல் வாழ்கிைார்கள்? 

          
ெட்டிமன்ைங்களும் ஒட்டு பவட்டுக்களும் கைாச் 

சாரம், ெண்ொடு என்றுவந்தால் தாலி, பொட்டு, ளசளை 
இளவகளைத்தான் விவாதத்துக்குரிய ொரிய விடயங் 
கைாக எடுத்துக் பகாள்கின்ைை. மீறிைால் பெண்களின் 
மறுமணம். ஆண்களின் மறுமணம் ளெசப்ெடக் கூடிய 
அதிசயமாை விடயளம இல்ளை. ஆைால் பெண்களின் 
மறுமணளமா நடக்களவ கூடாத மரபு மீறிய, கைாச்சாரம் 
பகட்ட, ெண்பில்ைாத பசயல் என்ெளத அவர்களின் 
கருத்தில் பதானிக்கிைது. 
       

 இந்தக் கைாச்சாரங்களை, ெண்ொடுகளை இது 
எமக்கு ளமல் திணிக்கப் ெட்ட வஞ்சளைகள் என்று 
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உணராமளை எமது பெண்கள் இன்னும் ளொற்றிப் ொது 
காத்துக் பகாண்டிருக்கிைார்களை!  

 
இனியாவது பெண்கள் சிந்திக்க ளவண்டும். தமது  

வலிளமளய உணர ளவண்டும். ெத்து மாதங்கள் ஒரு 
குழந்ளதளய வயிற்றில் சுமக்கத்பதரிந்த பெண், தாயாக, 
சளகாதரியாக, மளைவியாக, மகைாக என்று ஒவ்பவாரு 
நிளையிலும் குடும்ெத்ளத அன்பிைால் சுமக்கத் பதரிந்த 
பெண் அடங்கிப் ளொகளவண்டிய ளதளவ என்ை?  

 
அடங்குதல், ஒடுங்குதல், ஆக்கிப் ளொடுதல், 

அடித்தாலும் உளதத்தாலும்,  
 
கல்ைாைாலும் கணவன்  
புல்ைாைாலும் புருஷன் என்று பதாழுதல், புகுந்த 

வீட்டில் ெணிந்துநடந்து பிைந்தவீட்டுப் பெருளமகாத்தல், 
இளவ எல்ைாளம ஆண்கள் தமது சுயநைத்துக்காகத் 
தயாரித்து ளவத்த பெண்ணடிளம அட்டவளணகள். 

 
ஆண்களின் வக்கிரமாை கருத்துத் திணிப்புகளில் 

உதாரணத்துக்கு ஒன்று - ளவதநாயகம் பிள்ளையின் 
           
அடித்தாலும் ளவதாலும் 
அவளர துளணயல்ைால் 

       ஆர் துளணயடி மாளை 
       மடித்தாலும் அவருடன் 
       வாய் மிதமிஞ்சைாளமா? 
       வைத்தின் கீழிருந்து 
       மளழயிடிக்கஞ்சைாளமா? 

       
இப்ெடிளய நாம் இளவகளைக் ளகட்டுக்பகாண்டு 

ளெசாமல் இருந்ளதாபமன்ைால் ஆண்கள் எம்ளம விடளவ 
மாட்டார்கள். பதாடருவார்கள். 

 
 பெண்களை! நீங்கள் நிளைக்கைாம் ´இப்ளொது 

நாங்கள் விடுதளை பெற்றுவிட்ளடாம்´ என்று. ஆைால் 
இன்னும் முழுதாக இல்ளை. 
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ஆண் பெண் இருொைாரும் சமநிளைக்கு வர, 
இன்ளைய இைம் பெண்கள்தான் சரியாகச் பசயற்ெட 
ளவண்டும். நீங்கள் ெடிக்க ளவண்டும். உங்கள் காலில் 
நீங்கள் நிற்ெதற்கு பசாந்தமாகத் பதாழில்புரியளவண்டும். 
ளொலிச் சம்பிரதாயங்களையும் ஆடம்ெரத்திைாை அதீத 
ஈடுொட்ளடயும் தவிர்த்து, எது ளதளவ என்ெளத 
உணர்ந்து வாழ ளவண்டும். முக்கியமாக, உங்கள் 
குழந்ளதகளை ஆண் குழந்ளத, பெண் குழந்ளத என்று  
ளெதம் காட்டாது சமைாக வைர்க்க ளவண்டும்.  

       
"நீ பெண் குழந்ளத! நீதான் விட்டுக் பகாடுக்க 

ளவண்டும்" என்று உங்கள் ஆண்குழந்ளதக்கும் பெண் 
குழந்ளதக்குமாை தகராறின் ளொது நீங்கள் பசால்வீர் 
கைாைால், அங்கு நீங்கள் பெரிய தவறு பசய்கிறீர்கள். 
இப்ெடி நீங்கள் பசால்லும் ளொது ொதிக்கப் ெடுவது 
உங்கள் பெண் குழந்ளதயின் மைம் மட்டுமல்ை, உங்கள் 
ஆண் குழந்ளதயின் மைமும்தான். ஆண் குழந்ளதயின் 
மூளையில் அது அப்ளொளத, ´பெண்கள் எளதயும் 
விட்டுக் பகாடுக்க ளவண்டியவர்கள்தான்´ என்று ெதிந்து 
விடுகிைது. அதுளவ நாைளடவில் அக்கா, தங்ளக, 
மளைவி, மகள் எல்ளைாரும் தைக்கு விட்டுக் பகாடுத்து 
வாழளவண்டியவர்கள் எை அவளை எண்ண ளவத்து 
விடுகிைது. இப்ெடித்தான் ஒவ்பவாரு விடயத்திலும், 
பெண் பிள்ளைகளுக்கு "நீ பெண்ணல்ைளவா!" எைப் 
ளொதிக்கப்ெடும் விடயங்கள், கூடளவ வைரும் ஆண் 
பிள்ளையின் மூளையில் பெண்கள் இப்ெடித்தான் 
இருக்க ளவண்டும் எைப் ெதியப்ெட்டு விடுகிைது. 

 
ஆகளவ பெண்களை, உங்கள் பிள்ளைகளை 

ஆண், பெண் என்ை ளெதம்காட்டாது விட்டுக் பகாடுத் 
தலில் இருந்து சளமயல், வீட்டுளவளை, கல்வி, பதாழிற் 
கல்வி, பதாழில் மற்றும் இதர பிை ளவளைகளிலும் 
பசயற்ொடுகளிலும் சமத்துவத்ளதப் ளெணி வைருங்கள். 

 
         எந்தக் கட்டத்திலும் உங்கள் பெண் 
பிள்ளைளய "நீ பெண்!" என்று கூறி சளமயற்கட்டுக்கும்  
ஆண்பிள்ளைளய பவளிளவளைக்கும் அனுப்ொதீர்கள். 
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இன்ளைய பிள்ளைகைாவது நாளை ´இந்த 
ளவளை ஆணுக்கு, இந்த ளவளை பெண்ணுக்கு´ என்று 
நிளைக்காமல் இருக்க, ஆண்பிள்ளைகளையும் சளமயற் 
கட்டுக்கு அனுப்புங்கள். பெண்பிள்ளைகளையும் பவளி 
ளவளைக்கு அனுப்புங்கள். 

 
பெண்களுக்கு நடைமும் ொடலும்தான் எை 

முத்திளரகுத்தி ளவக்காமல் விளையாட்டுகள், தற்காப்புப் 
ெயிற்சிகள் (கராத்ளத ளொன்ைளவ) ளொன்ைவற்ளையும் 
அவர்கைது ஆர்வங்களுக்கு ஏற்ைவளகயில் ெழக அனுமதி 
பகாடுங்கள். 

 
உங்கள் வைர்ப்பில், ´பெண் அடங்க ளவண்டிய 

வள், ஆண் அடக்குெவன்´ என்ை நிளை முற்ைாக மாை 
ளவண்டும். 

 
இளத ஏன் நான் பெண்களுக்கு மட்டும் கூை 

ளவண்டும் எை நீங்கள் எண்ணைாம். நாங்கள் குனிந்து 
நின்று பகாண்டு ஆண்களைப் பிளழ பசால்வதில் 
ெயளைதும் இல்ளை. நாங்கள்தான் நிமிர ளவண்டும். 

 
நாளைய பெண்கள் சுயமாக வாழ  
நாங்கள்தான் ொளதயளமக்க ளவண்டும். 

 
 
- 2000 
 
சக்தி - ளநார்ளவ (2000) 
ஐபிசி தமிழ் வாபைாலி - அக்கினி (2000) 

         புைம்-12 (சித்திளர-ளவகாசி,  2000) 
ஈழமுரசு (ளவகாசி 11-17, 2000) 

         பவற்றிமணி (ெங்குனி, 2008) 
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கைாச்சாரமும் ெண்ொடும் 
பெண்களுக்கு மட்டுந்தாைா..? 

தமிழர்களின் கைாச்சாரம் ெண்ொடு என்று 
ொர்க்கும் ளொது எைக்கு ஒளர குழப்ெமாக இருக்கிைது. 
எப்ளொதும் கைாச்சாரம் ெண்ொடு என்று வரும் ளொது 
எம்நாட்டுப் பெண்களும் அவர்கைது பொட்டும் தாலியும் 
உளடகளும்தான் அைசப்ெடுகின்ைை. 

 
ஏன் எம் நாட்டு ஆண்களுக்பகன்று கைாச்சாரம் 

ெண்ொடு எதுவுளம இல்ளையா? 
 
கைாச்சாரம் ெண்ொடு என்று ொர்க்கும் ளொது 

அங்கு எத்தளைளயா விடயங்கள் அடங்குகின்ைை. 
ஆைால் எமது ெட்டிமன்ைங்களும் ஒட்டுபவட்டுக்களும் 
பெண்களின் பொட்டு, தாலி, உளட ளொன்ைளவதான் 
விவாதத்துக்காை கருக்கள் என்று பசால்லிக் களதத்துக் 
பகாண்டிருக்கின்ைை. அளதயும் தாண்டிப் ளொவதாைால் 
பெண்களின் மறுமணம் ெற்றிப் ளெசுகின்ைை. ஆைால் 
ஆண்களின் மறுமணம் ெற்றிப் ளெசுவதில்ளை. ஆண் 
மறுமணம் பசய்து பகாள்வது அதிசயமாை விடயளம 
இல்ளையாம். மளைவி இைந்தஉடளைளய மரண வீட்டுக் 
குள்ளைளய அவனுக்கு மறுமணம்ளெசி, அவைது மளைவி 
யின் தங்ளகளயளயா அல்ைது உைவுப் பெண்ளணளயா 
நிட்சயித்து விடுவார்கள். ஏபைன்ைால் அவன் ஒரு 
ஆணாம். அவனுக்குத் துளண ளதளவயாம். 

ஆைால் பெண்ணுக்கு மட்டும் கணவன் இைந்த 
வுடன் பொட்ளடஅழித்து, தாலிளயக்கழற்றி, பவள்ளைச் 
ளசளை உடுத்த ளவத்து 'இனி உைக்கு ஆசாொசம் 
எதுவுளம வரக்கூடாது' என்றுபசால்லி, மூளையில் தள்ளி 
விடுகிைார்கள். ஏபைன்ைால் அவள் ஒரு பெண்ணாம். 
அவளுக்குத் துளணளய ளதளவயில்ளையாம். ஆளசளய 
வரக் கூடாதாம். இனி அவள் இைக்கும் வளர தனிளமத் 
தீயில் பவந்து துடிக்க ளவண்டுமாம். இது என்ை 
நியாயம்? ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் என்று இப்ெடி 
பவவ்ளவறு கைாச்சாரத்ளதளயா ெண்ொட்ளடளயா உரு  
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வாக்கியது யார்? 

பெண் ஒன்று பிைந்து விட்டாளை பொன் ளவண் 
டும், பொருள் ளவண்டும், அவளை நல்ைவன் ளகயில் 
பகாடுத்திட ளவண்டும்… என்று சிந்திக்கத் பதாடங்கி 
விடுவார்கள் பெற்ளைார்கள். தமது ஆளசகளைக் குளை 
த்து, ளதளவகளைத் தவிர்த்து அந்தப் பெண்பிள்ளைக் 
காகச் ளசமிக்கத் பதாடங்கி விடுவார்கள். முக்கியமாக 
ஆசிய நாடுகளில், குறிப்ொக இந்தியாவிலும் இைங்ளக 
யிலும் பெண்ளணப் பெற்ைவர்கள் மிகவும் ெரிதாெத்துக் 
குரியவர்கைாகி விடுகிைார்கள். 

ஆளச ஆளசயாகப் பெண்ளணப் பெற்று விட்டு 
அவைது ஒவ்பவாருவைர்ச்சியிலும் களிக்க ளவண்டியவர் 
கள், பநருப்ளெ மடியில் கட்டிக் பகாண்டு வாழ்வது 
ளொைத் தவிப்புடன் வாழ்கிைார்கள். வாழ ளவக்கப் 
ெடுகிைார்கள். ஒளரபயாரு பெண்குழந்ளதளயப் பெற்ை 
வர்களுக்ளக இந்தக் கதி என்ைால், நான்ளகந்து பெண் 
களைப் பெற்ைவர்களின் நிளைளயச் பசால்ைளவ ளதளவ 
யில்ளை. 

ஏளதா, ஒரு பெண் பிைந்தளத `இன்பைாருவன் 
ளகயில் ெத்திரமாக ஒப்ெளடக்கப் ெட்டு, அவனிடம் 
அடங்கி, ஒடுங்கி, அவனுக்கு ஆக்கிப் ளொட்டு, அவன் 
அடித்தாலும், உளதத்தாலும் அக்கம்ெக்கம் பதரியவிடாது 
அவன் மாைத்ளதக் காத்து, அவளைத் தாய்ளமயுடனும் 
ளதாழளமயுடனும் கவனித்து, பிைந்த வீட்டின் பெருளம 
ளயக் காப்ெதற்ளக` என்ெது ளொல் இருக்கும் அவர்கைது 
பசயற்ொடு. 

இந்த நியதியில் எந்த மாற்ைமும் ஏற்ெடக்கூடாது. 
அப்ெடி மாற்ைம் ஏற்ெடுவளத ஒரு தப்ொை விடயம் என் 
ெது ளொைளவ காைம் காைமாக எல்ைாம் நளட பெற்றுக் 
பகாண்டும் வருகின்ைை.  

 
யாராவது ஒரு பெண் இந்தநிளை மாைளவண்டும் 

என்று குரல்பகாடுத்தாளை ளொதும். 'அவள் கைாச்சாரம், 
ெண்ொடு எல்ைாவற்ளையும் காலுக்குள் மிதிக்கிைாள்' 
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என்று கூச்சலிடுகிைது எமது சமுதாயம். 
 

எமது ெண்ொட்டின் ெடி 'ஒருவனுக்கு ஒருத்தி' 
என்ை வளரயளையாை ளகாட்ொடு, மிகவும் ளொற்ைப் 
ெட ளவண்டிய ஒன்றுதான். ஒருவனுக்கு ஒருத்தியாக 
வாழும் ளொது மைதுக்கும் மகிழ்ச்சி. நிளைவு. முக்கியமாக 
எய்ட்ஸ்பிரச்சளை இல்ளை. ளவறு ொலியல்சம்ெந்தமாை 
ளநாய்களுக்கும் சந்தர்ப்ெம் இல்ளை. 

 
ஆைால் ஆண்கள் மளைவி இருக்ளகயில் ளவறு 

பெண்ணுடன் பதாடர்பு பகாண்டால்  
ஆண்கள் ளசறு கண்ட இடத்தில் மிதித்து 
தண்ணீர் கண்ட இடத்தில் கழுவுவார்கள்...  

பெண்கள் கண்டு பகாள்ைக் கூடாது' என்கிைார்களை. 
இதுவும் தமிழர் ெண்ொடா? 

 
பெண்ணுக்கு மட்டும்  
பொம்பிளை சிரிச்சாப் ளொச்சு.  
புளகயிளை விரிச்சாப் ளொச்சு... என்கிைார்களை. 
 
எமது ெண்ொட்டில் ஏனிந்தப் ொகுொடு?  
 
எமது கைாச்சாரமும் ெண்ொடும் பெண்களுக்கு 

மட்டுந்தாைா? ஏனிந்தப் ொரெட்சம்? 
 
 
தாலி, பொட்டு 
 
அத்ளதாடு தாலி என்று இன்று விவாதிக்கப் ெடு 

கிைளத, இது ஆதிகாைத்தில் தாைம் ஆகிய ெளை ஓளை 
யிைால் பசய்யப்ெட்டு அணியப்ெட்டதாளைளய தாலி 
என்ை பெயளரப் பெற்ைது என்று கூைப்ெடுகிைது.  

 
பின்ைர் இந்தத் தாலிக்காய் பவறும் மஞ்சள் 

காயாகளவ இருந்தது. அதாவது நாம் சளமயலுக்குப் 
ெயன் ெடுத்தும் மஞ்சள். ஏன் பதரியுமா? மஞ்சள் ஒரு 
இயற்ளகயாை கிருமிநாசினி.  
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இருவர் திருமணெந்தத்தில் இளணயும் ளொது, 
ஒருவரில் இருக்கும் பதாற்றுக் கிருமிகளைா, ளநாய்களைா 
மற்ைவளர அணுகாமல் இருக்கவும் கிருமிகளைச் சாகடிக் 
கவுளம இந்த மஞ்சட்காய் ெயன்ெடுத்தப் ெட்டது. 

   
இளத காரணுத்துக்காகத்தான் மணமக்களின்  

உளடகளிலும் மஞ்சள்பூசப்ெட்டது. ஒரு கிராமத்திலிருந்து 
இன்பைாரு கிராமத்துக்கு அனுப்ெப்ெடும் திருமணஅளழப் 
பிதழுடன் ளநாய்க்கிருமிகள் பசன்று விடாதிருக்களவ, 
அளழப்பிதழ்கள் மஞ்சள் பூசி அனுப்ெப் ெட்டை. இதுளவ 
நாைளடவில் மஞ்சள் ெத்திரிளக என்ை பெயரில் வரத் 
பதாடங்கியது.  

 
மஞ்சட்காளய, மஞ்சள் தண்ணீரில் ளதாய்த்து 

எடுத்த நூலில் கட்டி, தாலியாக அணிந்த காரணளம 
ளவறு. ஆைால் அதுளவ நாைளடவில் தங்கத்துக்கு மாறி 
விட்டது. 

 
இப்ளொது இங்ளக பவளி நாடுகளில் அவரவர் 

வசதிக்ளகற்ெ 30ெவுணிலும் 40, 50, 60, 70 ெவுண்களிலும் 
கூடத் தாலிக்பகாடி பசய்து ளொட்டுத் திரிகிைார்கள். 
இதற்குப் ளொய் கைாச்சாரம் என்றும் ஒரு பெயர் ளவத் 
திருக்கிைார்கள். எமது கைாச்சாரம் என்ை 70 ெவுணில் 
தாலிக்பகாடி ளொடச் பசால்கிைதா?  

 
இளத ளநரத்தில் நவரத்திைங்கள், தங்கங்கள்... 

இளவகளுக்கு, சிைளநாய்கள் எம்ளமஅணுகாமல் தடுக்கும் 
தன்ளமகளும் சிை ளநாய்களைத் தீர்க்கும் தன்ளமகளும் 
உள்ைை. அத்ளதாடு காது குத்துதல், மூக்குக் குத்துதல் 
ளொன்ைளவ அக்கு ெஞ்சர் முளையிைளமந்த மருத்துவ 
ரீதியிைாை நன்ளமகளை எமக்குத் தருகின்ைை. 

 
இளத ளொைத்தான் பொட்டும்.  
 
மூலிளககள் பகாண்டு பசய்யப்ெடும் பொட்ளட, 

பநற்றிப்பொட்டில் ளவக்கும் ளொது அது மருத்துவ ரீதி 
யாக உடலுக்கு நல்ை குளிர்ச்சிளயயும் நன்ளமளயயும் 
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தருகிைது. 
 
இப்ெடியாை நல்ைகாரணங்களுக்காகக் பகாண்டு 

வரப்ெட்ட ெை விடயங்கள் இப்ளொ தடம்மாறி அவரவர் 
வசதிக்ளகற்ெ ெை அடாவடித்தைங்கள் புகுத்தப்ெட்டு, 
கைாச்சாரம், ெண்ொடு என்ெதற்கு என்ை அர்த்தங்கள் 
என்ளை பதரியாமளை புரியாமளை பெண்கள் ளமல் 
திணிக்கப் ெட்டுள்ைை.  

 
கைாச்சாரம், ெண்ொடு என்ை பெயரில் எமது 

பெண்கள் அடக்கப் ெடுகின்ைைர். அடிளமப் ெடுத்தப் 
ெடுகின்ைைர். 

 
முதலில் எமது கைாச்சாரத்தில், ெண்ொட்டில் 

புகுத்தப் ெட்ட அடாவடித்தைங்கள் களையப் ெட்டு, 
ளதளவயாை நல்ை புதிய விடயங்கள் புகுத்தப் ெட 
ளவண்டும்.  

 
பகாட்டும் ெனியில் ளசளை அணிவதுதான் எமது 

ெண்ொடு என்றுபசால்லிச் ளசளையுடன்பசல்ைமுடியுமா? 
அல்ைது ஆண்கைால் ளவட்டியுடன் பசல்ை முடியுமா? 

 
சிை விடயங்கள் காைத்துக்ளகற்ெ ளநரத்துக்ளகற்ெ 

இடத்துக்ளகற்ெ மாைத்தான்ளவண்டும். கைாச்சாரம் என்ை 
முளையில் கட்டிக்காக்க எம்மிடம் ளவறு எத்தளைளயா 
நல்ை விடயங்கள் உள்ைை. அளவகளைக் கட்டிக் 
காப்ளொம். 

 
-1999 
 
 
ஐபிசி தமிழ் வாபைாலி (8.3.2000) 
ஈழமுரசு - ொரிஸ் (சித்திளர 20-26, 2000) 
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ஆண்-பெண் நட்பு 

இன்று ஐளராப்பியாவில் இது பெற்ளைாருக்கும் 
பிள்ளைகளுக்கும் இளடயிைாை ஒரு ளொராட்டபமன்று 
பசால்ைைாம். முக்கியமாகப் பெண்பிள்ளைகள்.  

 
இவர்கள் கைாச்சாரம், ெண்ொடு என்ை இரு 

விடயங்கைால் பெற்ளைாருடனும் ஒட்ட முடியாமல், 
ஐளராப்பிய வாழ்க்ளகயுடனும் ஒட்டமுடியாமல் ஒருவித 
மைஉளைச்சலுடன் வாழ்கிைார்கள். 

 
இளத ளநரம், பிள்ளைகள் ொல்ளவற்றுளமயின்றி 

நட்புடன் ெழகுவளத, நட்பு என்ை கண் பகாண்டு 
ொர்க்காமல் ´எங்ளக பிள்ளைகள் தவறிவிடுவார்களைா.!´ 
என்று அச்சப்ெட்டு அச்சப்ெட்ளட, பெற்ளைார்களும் 
தமக்குத் தாளம மைஉளைச்சளை ஏற்ெடுத்திக் பகாண்டு 
வாழ்கிைார்கள். 

 
இது தப்பு என்ெதுதான் எைது கருத்து. 
 
நான்குசுவர்களுக்குள் வைர்க்கப்ெடும் பிள்ளைகள் 

காதல் வளையில் விழவில்ளையா? தவறுகள் அங்கு 
நடக்கவில்ளையா? என்ெளதப் பெற்ளைார் நன்ைாகச் 
சிந்தித்துப் ொர்க்களவண்டும். வீட்டுக்குள் வைர்க்கப்ெடும் 
பெண்பிள்ளைகள், பவளி உைகத்ளத நன்கு பதரியாமல் 
வைர்கின்ை ளொதுதான் தவறுகள் கூடுதைாக அரங்ளகறு 
கின்ைை என்ெளத, ஏளைா பெற்ளைார்கள் சிந்திக்க 
மைந்து விடுகிைார்கள். 

 
உதாரணமாக, வீடு மட்டுளம உைகமாக்கப்ெட்டு 

வைரும் பெண்பிள்ளைகள் வீட்டுக்கு வந்து ளொகும் 
அண்ணனின் நண்ெளைளயா அல்ைது ெக்கத்து வீட்டு 
யன்ைலில் பதரியும் வாலிெளைளயா காதலிக்கத் 
பதாடங்கி விடுகிைார்கள். 

 
இதிலிருந்தாவது, பிள்ளைகளைக் கட்டி ளவப்ெ 

தால் அவர்கள் மைளதளயா,  உணர்வுகளைளயா கட்டி  
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ளவக்க முடியாது என்ெளதப் பெற்ளைார்கள் உணர்ந்து 
பகாள்ை ளவண்டும்.  
 

அத்ளதாடு இப்ெடி வைர்க்கப்ெடும் பெண் 
பிள்ளைகள் உைகத்ளதக் காணத் தவறி விடுகிைார்கள். 
மனிதர்களின் நியமாை குணங்களைப் புரிந்துபகாள்ை 
முடியாமற் ளொய்விடுகிைார்கள். தமது வட்டத்துக்குள் 
தாம் சந்திக்கும் யாராவது ஒரு ஆண் மகளை (அவன் 
அண்ணனின் நண்ெளைா அல்ைது ெக்கத்து வீட்டு 
யன்ைலில் பதரிெவைாகளவா இருக்கைாம்) அவன் 
நல்ைவைா, பகட்டவைா, தைக்குப் பொருத்தமாைவைா 
என்று பதரியாமளை கண்மூடித்தைமாய் காதலிக்கத் 
பதாடங்கி விடுகிைார்கள். எந்தவித முன்ளயாசளையும் 
இன்றி கல்யாணத்துக்குத் தயாராகியும் விடுகிைார்கள்.  
 

ஆைால் பவளியில் ளொய் ஆண், பெண் என்ை 
ளெதமின்றி எல்ளவாருடனும் நட்புடன்ெழகும் ஒரு பெண், 
யாராவது ஒருவளைக் கண்டவுடன் காதலிக்கமாட்டாள். 
நட்புடன்தான் ெழகுவாள்.  

 
இப்ெடிப் ெைருடன் நட்புடன் ெழகும் ளொது 

யாராவது ஒருவரின் குணஇயல்புகள், ெழக்கவழக்கங்கள் 
அவளுக்குப் பிடிக்கும் ளொது, அங்கு அது காதைாகவும் 
மைரைாம். இந்தக் காதல் தப்பு என்று கருத ளவண்டிய 
அவசியமில்ளை. இந்தக் காதல் ஒரு வளகயில் நல்ைதும் 
கூட. ஒருவளரபயாருவர் ஓரைவு முதளை பதரிந்து 
பகாண்ட இவர்களின் மணவாழ்வு பெரும்ொலும் புரிந் 
துணர்வும் ஒற்றுளமயும் மிகுந்ததாகளவ இருக்கும். 

 
"எங்களட பெடியள் சரியில்ளை"  
 
இது பெண்ளணப் பெற்ைவர்கள் ெைரின் வாய்ப் 

ொடமும் மைக்கருத்தும். இது மிகமிகத் தப்ொைபதாரு 
கருத்து. ஆண்கள் பகட்டவர்கள், பெண்கள் நல்ைவர்கள் 
என்றில்ளை.  

 
நல்ைவர்களும் பகட்டவர்களும் இரு ெகுதிகளிலும்  
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உள்ைார்கள். அந்தக் பகட்டவர்கள் ஏன் உருவாைார்கள் 
என்ெளதத்தான் நாம் ஆராய்ந்து ொர்க்க ளவண்டும். 

 
இங்கு நாம் எடுத்துக் பகாண்ட விடயத்துடன் 

ொர்த்தால், ஆண் பெண் என்ை ொகுொடின்றி வைரும் 
ளொது, பெண் பிள்ளைகளுடன் களதப்ெளத ஒரு 
சாதளையாக, ஆண்பிள்ளைகள் கருதளவ மாட்டார்கள். 
களதப்ெதற்பகன்ளை அளையவும் மாட்டார்கள்.  
 

எமது வாழ்க்ளக முளையின் தவறிைால்தான் 
இந்தத் தப்புகள் எல்ைாம். 
 
சின்ைவயதிலிருந்ளத ொல்ொகுொடின்றி ஒன்ைாக 

நட்புடன் வைரும் பிள்ளைகளின் மத்தியில் ஏற்ெடும் 
தவறுகளை விட "நீ ஆண், நீ பெண்" என்று பிரித்து, 
தனிளமப் ெடுத்தப்ெட்டு வைர்க்கப்ெடும் பிள்ளைகளின் 
மத்தியில்தான் தவறுகள் அதிகமாக ஏற்ெடுகின்ைை. 

 
12, 13 வயதுகளின் பின், ஒரு பெண்பிள்ளைக்கு 

பெண் நண்பிகளைத் தவிர ளவறு ஆண் நண்ெர்களை 
இல்ைாத ளொது, யாராவது ஒரு ஆணுடன் ெழகும் 
வாய்ப்பு ஏற்ெட்டால் ளொதும். உடளைளய அவளுக்கு 
அவனில் காதல் வந்து விடுகிைது.  

 
இப்ெடியாை காதலின் ளொது, இவனுடைாை 

என் வாழ்வு இனிளமயாக அளமயுமா? இவன் ளொக்கும் 
என் ளொக்கும் பொருந்திப் ளொகுமா..? என்ெது ளொன்ை 
தாை ெை விடயங்களைச் சிந்தித்துப் ொர்க்கும் மைப் 
ெக்குவம் அந்தப் பெண்பிள்ளைக்கு இல்ைாது ளொய் 
விடுகிைது. இளத ளொைத்தான் ஆண் பிள்ளைகளின் 
நிளையும். 

 
ஆைால் ஆண், பெண் என்ை ொகுொடின்றி 

நட்புடன் ெழகும் பிள்ளைகளிடம், இவன் அல்ைது இவள் 
எைக்குப் பொருத்தமாைவைா? இவன் அல்ைது இவளு 
டன் காைம் பூராக வாழ முடியுமா..? என்ெது ளொன்ை 
ெைவிடயங்களைச் சிந்தித்துப்ொர்க்கும் மைப் ெக்குவம்  
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தாராைமாக இருப்ெளதக் கண்கூடாகக் காண முடிகிைது. 
 
ஆதைால் ஆண்-பெண் ொல்ொகுொடின்றிய நட்பு 

அவசியம். பெண்பிள்ளைகளும் உைகத்ளதப் ொர்க்க 
பெற்ளைார்கள் அனுமதிக்க ளவண்டும். தவறுகள் நடவா 
திருக்க உரிய வயதிளைளய உடல் ரீதியாை, உணர்வுகள் 
சம்ெந்தமாை சிை முக்கியவிடயங்களை பிள்ளைகளுக்குச் 
பசால்லிக்பகாடுத்து அவர்கள்மைதில் விழிப்புணர்ச்சிளய 
ஏற்ெடுத்த ளவண்டும். 

 
அளதவிடுத்து பெண்பிள்ளைகளை ஆண்களுடன் 

ெழகவிடாது வீட்டுக்குள் ளவத்து வைர்ப்ெதுதான் சரி 
பயை நிளைத்து பிள்ளைகளையும் மை ரீதியாக 
வளதத்து, பெற்ளைார்கள் தம்ளமயும் தாளம வளதத்துக் 
பகாண்டு "பநருப்ளெக் கட்டிக்பகாண்டு வாழ்கின்ளைாம்“ 
என்று பசால்வது அநாவசியச் பசயளை. 

 
 
-1999 
 
 
ஐபிசி தமிழ் - வாலிெவட்டம்  (11.07.1999) 
ஈழமுரசு - ொரிஸ் (ஆடி 13-19, 2000) 
பசம்ெருத்தி - மளைசியா, இதழ்-7 (ஆவணி, 2002) 
வடலி - ைண்டன் (ெங்குனி, 2003) 
பவற்றிமணி (ளத, 2007) 
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புைம்பெயர் வாழ்வில்  
திருமணமாகாத தமிழ்ப்பெண்கள் 
எதிர்ளநாக்கும் உைவியற் பிரச்சளைகள் 

உைவியல் பிரச்சளையில் பெண்கள் ொதிக்கப் 
ெட்டிருப்ெது இன்ளைய புைம்பெயர் வாழ்வில் அதிகமாகி 
விட்டது. ஏன், எதற்கு என்று குறிப்பிட்ட ஒரு சிை 
காரணங்கள் மட்டுமில்ைாமல், எந்த வயதில் என்றும் 
குறிப்பிட்டுச் பசால்ை முடியாமல் பெண்களின் ெல்ளவறு 
வைர்ச்சிப்ெருவங்களிலும் ெல்ளவறு வைர்ச்சிப்ெடிகளிலும் 
இந்த உைவியற்பிரச்சளை பதாடர்ந்து வந்துபகாண்ளட 
இருக்கிைது. 

 
இங்கு நான் இன்னும் பெற்ளைாருடன் வாழ் 

கின்ை திருமணமாகாத எங்கள் பெண்பிள்ளைகள் உை 
வியற் பிரச்சளையில் மாய்வதற்காை காரணங்களை 
ஓரைவுக்ளகா அல்ைது ளமளைாட்டமாகளவா ொர்க்க 
முயற்சிக்கிளைன். 

 
எங்கைது ஆண் குழந்ளதகளும் பெண் குழந்ளத 

களும் பிைந்ததிலிருந்து ஒளர மாதிரி உண்டு, உைங்கி 
வைர்கிைார்கள். ஆைால் ஒரு குறிப்பிட்டவயது வந்ததும் 
அதாவது பெண்குழந்ளதக்குப் ெத்துவயது வந்ததும் எமது 
வைர்ப்பில் வித்தியாசம் ஏற்ெடத் பதாடங்குகிைது. அப் 
ளொளத ஒரு பெண்குழந்ளதயின் மைதிலும் விசைங்கள் 
ஏற்ெடத் பதாடங்கி விடுகின்ைை. ஏன் என்ை ளகள்வி 
மைளசக் குளடயத் பதாடங்கி விடுகிைது. 
 

ஆண்பிள்ளை பவளியில்ளொய் விளையாடைாம். 
நிளைத்த ளநரம் பவளியில் ளொய் நிளைத்த ளநரம் 
வீட்டுக்குத்திரும்ெைாம். ஆைால் ஒரு பெண்பிள்ளையின் 
நிளை அப்ெடியல்ை. ஏதாவபதாரு காரணத்துக்காக ெத்து 
நிமிடங்கள் பிந்திைாளை ஏன்..? ஏதற்கு..? என்ை ளகள்வி 
கைால் அவள் குளடந்பதடுக்கப் ெடுவாள். 

 
பெண்பிள்ளைகளைக் கவைமாக வைர்க்கிளைாம் 

என்ை பெயரில் எத்தளைளயா அநாவசியத் தளடகள் 
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ளொடப்ெடுகின்ைை. இந்தத் தளடகளும் அைவுக்கு மீறிய 
கண்டிப்பும் பெண்பிள்ளைகளைச் பசப்ெனிட்டு வைர்த்து 
விடப் ளொதுமாைளவ என்றுதான் அளைகமாை பெற் 
ளைார்கள் நிளைக்கிைார்கள். இதுதான் பெண்பிள்ளை 
களை வைர்க்கும் முளை என்ைபதாரு ஆழ்ந்த கருத்ளத 
அவர்கள் தமக்குள் ெதிந்தும் ளவத்திருக்கிைார்கள். 

 
பெற்ளைார்கைது இந்தச் பசயற்ொட்டுக்காை 

முக்கிய காரணங்களில் ஒன்று, அவர்கள் தம் பிள்ளை 
களின் ளமல் ளவத்திருக்கும் அைவுக்கதிகமாை ொசம். 
இரண்டாவது, இந்தச் சமூகத்தின் ளமலுள்ை அதீத ெயம். 

 
இரண்ளடயும் முடிச்சுப் ளொட்டுப் ொர்த்தீர்கள் 

என்ைால், இந்தச்சமூகம் தமது பெண்பிள்ளைளய அடக்க 
மில்ைாதவள் என்ளைா ஆட்டக்காரிபயன்ளைா பசால்லி 
விடும் என்றும் அதைால் தமது மகளுக்கு திருமணம் 
நடக்காது ளொய்விடும் என்றும் பெண்ளணப் பெற்ை 
வர்கள் ெயப்ெடுகிைார்கள். இது ளொன்ை இன்னும் சிை 
காரணங்களும் அதைால் ஏற்ெடும் ெயங்களும்தான் 
பெற்ளைார்களை இப்ெடியாை முடிவுகளை எடுக்க ளவக் 
கின்ைை. அவர்களின் இந்த முடிவிைால் பெண் பிள்ளை 
களின் முன் அவர்கள் கட்டிபயழுப்பும் தளடகள் அதிக 
மாகின்ைை. 

 
தளடகள் அதிகமாக அதிகமாகத்தான் அளத 

உளடத்பதறியும் வீம்பும் வீைாப்பும் ஏற்ெடும் என்ெளத 
எந்தப் பெற்ளைாரும் சிந்தித்துப் ொர்ப்ெதில்ளை. 
 

அளத ளநரம் இந்த உளடத்பதறியும் துணிவு 
எத்தளை ளெருக்கு வரும்? உளடத்பதறியும் துணிவு வந் 
தாலும் அளதச் பசயற்ெடுத்தும் ளதரியம் எத்தளை 
ளெருக்கு வரும்? இந்தத் துணிவு, ளதரியம் எதுவும் வரா 
தவர்கள்தான் எல்ைாவற்ளையும் மைதுக்குள்ளை ளவத்து 
வருந்தி வருந்தி உைவியற்பிரச்சளைக்கு ஆைாகிைார்கள். 

 
வீட்டிளை அம்மாவும் அப்ொவும் எல்ைாவற்ளையும்  

ஐளராப்பியஸ்ளரலில்பசய்வார்கள். ஆைால் அவர்களின்  
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பெண்பிள்ளை வகுப்பு மாணவியின் அல்ைது நண்பியின் 
பிைந்தநாள் விழாவுக்குப் ளொகளவண்டும் என்று ளகட் 
டால் மட்டும் எமது கைாச்சாரத்ளதச் பசால்லித் தடுத்து 
விடுவார்கள். 

 
பெண்பிள்ளை ொடசாளையிலிருந்து வீட்டுக்கு 

வந்ததும் வராததுமாய் வீட்டுக்கு வரப்ளொகும் விருந் 
திைளர வரளவற்க அவளைக் பகாண்டும் ளவளைகள் 
பசய்விப்ொர்கள். விருந்திைர் வந்தவுடன் ளொத்தலும் 
கிைாசுமாக இருந்து, அப்ொ நண்ெர்களுடன் அரட்ளட 
அடிப்ொர். அம்மா, அப்ொவின் நண்ெர்கைது மளைவி 
யருடன் சளமயைளையில் சளமயலும் அரட்ளடயுமாக 
நிற்ொர். அண்ணன், தம்பி எல்ளைாரும் நண்ெர்களிடளமா 
அல்ைது விளையாடளவா பவளியில் ளொய் விடுவார் 
கள். அந்தப் பெண்பிள்ளை என்ை பசய்யும்? 

 
அப்ொவும் அப்ொவின் நண்ெர்களும் பதாளைக் 

காட்சியில் என்ை ொர்க்கிைார்களைா, அளதளய ொர்த்து, 
அம்மாவும் அப்ொவின் நண்ெர்களின் மளைவியரும் 
என்ை அரட்ளட அடிக்கிைார்களைா, அளதளய ளகட்டு... 
இதுதான் ெத்துவயது தாண்டிய ஒரு பெண்பிள்ளையின் 
அறிளவ வைர்க்கும் விடயங்கைா அல்ைது அந்த வயதில் 
அவளின் மைதில் சிைகடிக்கும் இனிய கைவுகளுக்கும் 
நிளைவுகளுக்கும் ளொடும் தீனியா? 

 
வீட்டு ளவளைகளைப் பிள்ளைகள் ெழகத்தான் 

ளவண்டும். ஆைால் அதுதான் அவர்கைது வாழ்க்ளக 
என்றில்ளை. அது ளொக, பெண்பிள்ளைகள் மட்டும்தான் 
வீட்டு ளவளைகளைப் ெழக ளவண்டும் என்றும் இல்ளை.  

 
பெண்பிள்ளைகள் பவளி உைகத்ளதயும் ொர்க்க 

ளவண்டும். இந்த வயதில் அவர்களிடம் ெை ஆளசகள் 
இருக்கும். ஆைால் அளைகமாை பெற்ளைார்கள் நிளைக் 
கிைார்கள் ´இந்த வயதில் பிள்ளைகளிடம் காதல் ஒன்று 
மட்டும்தான் இருக்கும்` என்று. அந்த நிளைவுகள் அவர் 
களைப் ெயமுறுத்த ´தவறுகள் ஏற்ெட்டு விடக் கூடாளத` 
என்ை ஒளர எண்ணத்ளதக் கருத்தில் பகாண்டு பெண் 
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பிள்ளைகளைக் கட்டிப்ளொட்டு விடுகிைார்கள்.  
 
இங்கு கூட பெண்பிள்ளைகளை மட்டுந்தான் 

கட்டிப் ளொடுகிைார்கள். ஆண்பிள்ளைகள் தவறிைால், 
அது தவறு இல்ளை, இயல்பு என்ெது எமது சமூகத்தின் 
கணிப்பீடு. பெற்ளைார்களிைதும் சமூகத்திைதும் இந்தத் 
தவைாை கணிப்பீடு, பெண்பிள்ளைகளின் மைதில் ஒரு 
வித விரக்திளயயும் ளவதளைளயயும் ஏற்ெடுத்தி அதுளவ 
நாைளடவில் உைவியல் தாக்கமாகி விடுகிைது. 

 
இதைால் அந்தப் பெண்பிள்ளைகளின் மைம் 

மட்டுமல்ைாமல், உடல்கூடப் ொதிக்கப்ெடுவது ஆராய்ச்சி 
ரீதியாகக் கண்டு பிடிக்கப் ெட்டுள்ைது. ஐளராப்பிய 
மருத்துவர்களும் அபமரிக்க மருத்துவர்களும் ஐளராப்பிய, 
அபமரிக்கப் பெண்களை விடப் புைம் பெயர்ந்திருக்கும் 
ஆசியத் தமிழ்ப்பெண்கள் ளதாள்மூட்டு வலியாலும் மிக் 
ளரளை எைப்ெடும் கொைஇடியாலும் அதிகமாக அவஷ் 
ளதப் ெடுவளதக் கண்டுபிடித்துள்ைார்கள். இளவகளுக்கு 
ளவறு ெை காரணங்கள் இருந்தாலும் மை அழுத்தளம 
முக்கிய காரணமாகக் கருதப்ெடுகிைது. 

 
இப்ெடி மைஅழுத்தத்துக்கு ஆைாகும் பெண்க 

ளுக்கு உடல்ரீதியாை அவஸ்ளதகள் மட்டுமல்ை, அளத 
யும் மீறி எல்ளைார் மீதும் ளகாெமும், எரிச்சலும் ஏற் 
ெட்டு அளத பவளியில் பகாட்ட முடியாது உள்ளுக் 
குள்ளைளய அடக்கி, அடக்கி அது மூளையின் சிை நரம்பு 
களுக்கு அழுத்தத்ளதக் பகாடுக்க, இரண்டு காதுகளின் 
பின்புை நரம்புகளும் புளடத்து, அவர்களுக்ளக, இது ஏன் 
என்று பதரியாமல் அவர்கள் உைவியல் ளநாயாளி 
கைாகிக் பகாண்டிருக்கிைார்கள். 

 
இந்த விடயங்களை அளைகமாை பெற்ளைார்கள் 

இன்னும் அறிந்து பகாள்ைாமலிருப்ெது சற்று கவளைக் 
குரிய விடயளம.  

 
பெற்ளைார்கள் ஒரு விடயத்ளத நன்கு உணர்ந்து 

பகாள்ை ளவண்டும். பெண் பிள்ளைகளை அைவுக்கு 
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அதிகமாக அடக்கி வைர்ப்ெது ஒன்றுதான், அவர்களைச் 
சிைந்த முளையில் வைர்ப்ெதற்காை வழி இல்ளை.  

 
 பெண்பிள்ளைகளுக்கு ஓரைவுக்காவது சுதந்திரம் 

பகாடுக்க ளவண்டும். அவர்களைப் ளெச விட ளவண்டும். 
அவர்களை மற்ைவர்களுடன் ெழகவிடளவண்டும். வாழும் 
முளை ெற்றி அவர்களுக்குப் ெக்குவமாய்ச் பசால்லிக் 
பகாடுக்க ளவண்டும். 
 

அளத விடுத்து 
 

 "நீ பெண், அதைால் இப்ெடித்தான் 
இருக்க ளவண்டும்" என்ளைா       

 
 "நீ பெண், அதைால் இப்ெடித்தான் ளெச 
ளவண்டும்" என்ளைா அல்ைது 

 
 "நீ பெண், அதைால் இன்ைஇன்ைதுதான் 
பசய்யைாம்" என்ளைா  

 
வளரயளைகள் ளொடுவது மிகவும் தப்ொைது. 
 

ஒரு பெண்குழந்ளதயின் திைளமகள் இப்ெடியாை 
பசயற்ொடுகைால் கட்டிப் ளொடப் ெடுகின்ைை. அந்த 
நிளையில், தன் திைளமளய பவளிப்ெடுத்த முடியாத 
ளகாெத்தில், அதுெற்றிப் ளெசக்கூட முடியாத விரக்தியில் 
அந்தக் குழந்ளத உைவியல் ளநாயாளியாகிைது. 

 
ஆதைால் பெற்ளைார்கள் சற்று அல்ை, நிளையளவ 

சிந்திக்க ளவண்டும். தமது பிள்ளைகளைத் தாளம உை 
வியல் ளநாயாளியாக்கும் அவைளவளைளயச் பசய்யா 
மல் அன்புடன், நட்புடன் சுதந்திரத்ளதயும் பகாடுத்து, 
ஒழுக்கத்ளதயும் சரியாை முளையில் ளொதித்து அவர் 
களை வைர்க்க ளவண்டும். 
 

பிள்ளையின் நடத்ளதயில் தவறு கண்டால், நீ  
பெண்பிள்ளை என்ளைா, எமது கைாச்சாரம் என்ளைா 
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அவளைப் ெயமுறுத்தாமல், அவளை அன்ளொடு அணுகி, 
ஆதரளவாடு ளெசி, நானிருக்கிளைன் உைக்கு என்ை 
நம்பிக்ளகளய அவைது மைதில் விளதக்க ளவண்டும். 

 
அப்ளொதுதான் அவள் நட்ளொடு உங்களைப் 

ொர்ப்ொள். ெயம் பதளிந்து, உங்களுடன் ளெசி நல்ை 
ொளதக்குத் திரும்புவாள்.  

 
வீட்டுக்குள்ளைளய ளவத்து அடக்கம் என்ை 

பெயரில் அடக்கி வைர்க்கப்ெடும் பிள்ளைகளை விட, 
உங்கள்பிள்ளை நல்ைது, பகட்டளதப் ெகிர்ந்து உணரும் 
தன்ளம அதிகம் பகாண்டவைாக இருப்ொள். 

 
மிக மிக முக்கியமாை விடயம், பெற்ளைார்கள் 

தங்கைது நண்ெர்களுடன் அரட்ளட அடிப்ெதற்காகச் 
பசைவுபசய்யும் ளநரத்ளத விடக் கூடிய ளநரத்ளத தமது 
பிள்ளைகளுடன் அரட்ளட அடிப்ெதற்குச் பசைவுபசய்ய 
ளவண்டும்.  

 
அது பிள்ளைகளின் மைதில் ஒருவித சந்ளதாஷத் 

ளதயும் பெற்ளைாரிடம் எளதயும் மைம் திைந்து ளெசி 
ஆளைாசளை ளகட்கும் தன்ளமளயயும் ஏற்ெடுத்தும். 

 
அளத விடுத்து கைாச்சாரம், ெண்ொடு என்ை 

பெயரில் பெண்பிள்ளைகளை அடக்கநிளைத்தால், இந்த 
உைவியல் பிரச்சளை எமது பெண்பிள்ளைகளின் 
மத்தியில் பதாடர்ந்து பகாண்ளடயிருக்கும். 

 
 
     -2000 
 

ஐபிசி தமிழ் வாபைாலி - அக்கினி (2001) 
ஈழமுரசு - ொரிஸ் (27.12.2001-02.01.2002)  
வடலி - இைண்டன் (புரட்டாதி, 2004) 
பவற்றிமணி (ஆடி, 2007) 
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புைம் பெயர் வாழ்வில்  
தமிழ்ப் பெண்களின் எதிர்காைம் 

புைம்பெயர் வாழ்வில் தமிழ்ப்பெண்களின் எதிர் 
காைம் என்று ொர்க்கும் ளொது, எல்ைாப் பெண்களின் 
எதிர்காைமுளம ஒளர மாதிரி இருக்கும் என்று பசால்லி 
விட முடியாது. புைம்பெயர் மண்ணில் வாழ்ந்தாலும் 
அளைகமாக ஒவ்பவாரு தமிழ்ப்பெண்ணின் ொளதயும் 
அவளை அண்டியுள்ை அவைது உைவுகைாளைளய தீர் 
மானிக்கப் ெடுகிைது.  

 
அதாவது திருமணமாைவைாயின் அவைது கணவ 

ைாலும், திருமணமாகதவைாயின் அவைது பெற்ளைா 
ராலுளம தீர்மானிக்கப் ெடுகிைது. ஒரு பெண்ணிடம் 
முன்ளைற்ைப்ொளதளய ளநாக்கிய சிந்தளை இருக்கிைதா 
இல்ளையா என்ெதற்கு முன்ைர் அவைது பெற்ளைாளரா 
அல்ைது அவைது கணவளைா அவளை அவைது 
எண்ணத்துக்கு ஏற்ெ இயங்க விடுகின்ைைரா என்ெளதத் 
தான் நாம் ொர்க்க ளவண்டும். அதுதான் கூடுதைாை 
சந்தர்ப்ெங்களில் ஒரு பெண்ணின் எதிர் காைத்ளதத் 
தீர்மானிக்கிைது. 

 
திருமணமாைபின், என்ைதான் ஒரு பெண்ணிடம் 

திைளமயும் முன்ளைற்ைப் ொளதளய ளநாக்கிய நல்ை 
சிந்தளையும் இருந்தாலும், கணவன் என்ெவன் அங்கு 
தளடக்கல்ைாக, அவள் எண்ணங்களுக்கு முட்டுக்கட்ளட 
யாக நின்று "பெண்ணுக்கு சளமயலும் சாப்ொடும் ெணி 
விளடயுந்தான் முக்கியம்" என்று பசால்வாளையாைால் 
அந்தப் பெண்ணின் எதிர்காைம் புைம்பெயர் மண்ணிலும் 
புதுளமகள் எளதயும் காணாது சளமயைளை பநருப்பில் 
தீய்ந்து, ெடுக்ளகயளை விரிப்பில் மாய்ந்து ளொகும். 

 
"என்ை புதுளம ளவண்டிக்கிடக்கு? பொம்பிளை 

பயண்டால் புருஷளைக் கவனிக்கிைளத விட்டிட்டு, 
ளவளைபயன்ை அவவுக்குத் ளதளவ..?" என்று பசால்லும் 
ஆண்கள் இன்றும் புைத்தில்இருக்கிைார்கள். இப்ெடியாை 
எண்ணம் பகாண்ட ஆண்களுக்கு வாழ்க்ளகப் ெட்ட 
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பெண்களின் எதிர்காைம் ெற்றிப் ொர்ப்ளொளமயாைால் 
அதில் கூட ெை விதங்கள் இருக்கின்ைை. 

 
அதில் முதைாவது ரகப் பெண்களின் நிளைளயப் 

ொர்த்தால், சளமப்ெது, சாப்பிடுவது, ெணிவிளட 
பசய்வது, பதாளைக்காட்சியில் பவறுமளை மகிழ்வூட்டும் 
சினிமாளொன்ை நிகழ்ச்சிகளைப் ொர்ப்ெது என்றிருக்கும்.  
 

இந்தப் பெண்களின் எதிர்காைம் பவளியுைகம் 
பதரியாமல் பொதுஅறிவுகளில் அக்களையில்ைாமல், 
எதற்கும் யாரிைாவது தங்கிவாழும் தன்ளமயுள்ைதாகவும்  
இதுதான் வாழ்க்ளக என்ைஎண்ணத்தில் அளமதியாகவும் 
அளதளநரம் ஒருவித அர்த்தமற்ை வாழ்க்ளகத் தன்ளம 
யுள்ைதாகவும் அளமந்திருக்கும். 

 
இரண்டாவது ரகப் பெண்களின் நிளைளயப் 

ொர்த்தால், இவர்கள் முதைாவது ரகப் பெண்கள் பசய்வ 
ளதளய பசய்து பகாண்டு, ஆைால் அந்த வாழ்க்ளகளய 
துளி கூட ஏற்றுக் பகாள்ை முடியாதபதாரு மைப் 
புழுக்கத்தில் பவந்து, மைதுக்குள் பமைைப்ளொர் நடத்தி 
மாய்ந்து பகாண்டிருப்ொர்கள். இவர்கள் உைரீதியாகப் 
ொதிக்கப்ெட்டுக் பகாண்டிருப்ெதால் இவர்களின் எதிர் 
காைம் ஆளராக்கியமற்ைதாகளவ இருக்கும். 

 
மூன்ைாவது ரகப் பெண்களின் நிளைளயப் ொர்த் 

தால், இவர்கள் புழுக்கம் தாங்காது பொங்கி பயழுந்து, 
ளொராடி, தமக்குப் பிடித்தமாை ொளதளய ளநாக்கி 
நடக்கத் பதாடங்குவார்கள்.  

 
இங்குதான் பிரச்சளைளய ஆரம்பிக்கிைது. ஏபை 

னில் இவர்கள் கணவனுடன் ளொராடிளய இப் ொளத 
ளயத் ளதர்ந்பதடுப்ெதால் வீட்டிளை ஒரு ஆதரவாை 
தன்ளம இல்ைாமல், கணவன் என்ெவனின் அழுத்தம், 
குத்திக்காட்டல், வீட்டிளை ஏற்ெடும் சின்ைச் சின்ைத் 
தவறுகளுக்கும் "நீ ளவளைக்குப் ளொவதுதான் காரணம், 
என்ெதாை பிரளமளய ஏற்ெடுத்தி மளைவிளய குற்ை 
உணர்வில் குறுகளவக்கும் தன்ளம... இத்தளைளயயும் 
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தாண்டித்தான் இவர்கைால் பவளியிளை நடமாட முடி 
யும். இது இவர்களின் மைதில் நிளையளவ ொதிப்ளெ 
ஏற்ெடுத்தும். இதைால் இவர்கள் மைஅழுத்தம் நிளைந்த 
பதாரு அளமதியற்ை வாழ்க்ளகத் தன்ளமளயக் பகாண் 
டிருப்ொர்கள். இந்த நிளையில் இப்பெண்களின் எதிர் 
காைமும் நிட்சயம் ஆளராக்கியமற்ைதாகளவ இருக்கும்.  

 
இளதவிட, சிை கணவன்மார் சுதந்திரம் பகாடுப் 

ெது ளொல் பகாடுத்து, நான் ஆண் என்ை ஆங்காரத் 
திலிருந்து சிறிளதனும் இைங்கி வராமல் வீட்டில் பெண் 
களை ஆட்டிப்ெளடக்கிைார்கள். இவர்களுடைாை பெண் 
களின் எதிர்காைமும் சந்ளதகத்துக்கு இடமின்றி ஆளராக் 
கியமற்ைதாகளவ இருக்கும். 

 
இங்கு நான் ளமளைாட்டமாை பெரிய பிரச்சளை 

களை மட்டுளம ொர்த்ளதன். இளவகளை விட இன்னும் 
சின்ைச் சின்ைதாை எத்தளைளயா அழுத்தங்கள் 
ஆண்கைால் பெண்களுக்குக் பகாடுக்கப்ெட்டு, பெண்கள் 
ெை விதமாை ொதிப்புகளுக்கும் பிரச்சளைகளுக்கும் முகம் 
பகாடுக்களவண்டிய கட்டாயத்துக்குத் தள்ைப் ெடுகிைார் 
கள். இப்பெண்களின் எதிர்காைமும் மிகுந்த ஆளராக்கிய 
மற்ைதாகளவ இருக்கும்.  

 
இளத ளநரம் சிை கணவன்மார் நல்ை ஆளராக்கிய 

மாை சிந்தளையுடன் வீட்டுளவளைகளையும் மளைவி 
யுடன் ெகிர்ந்து பகாண்டு, பிள்ளைகளை வைர்ப்ெதிலும் 
முமுளமயாை ெங்களிப்ளெ மளைவியுடன் ளசர்ந்து 
பசய்து பகாண்டு, மளைவிளய பவளி உைகத்திலும் 
சுயமாக நடமாட விடுகிைார்கள். இப்ெடியாை கணவன் 
மார்களுக்கு மளைவியராக வாய்த்தபெண்கள் உண்ளம 
யிளைளய பகாடுத்து ளவத்தவர்கள். இந்தப் பெண்களின் 
எதிர்காைம் நிட்சயம் பிரகாசமாைதாகவும் ஆளராக்கிய 
மாைதாகவுளம அளமயும். 

 
அடுத்து, பெற்ளைாருடன் வாழும் திருமணமாகாத 

பெண்பிள்ளைகளைப் ொர்ப்ளொளமயாைால் அவர்களும் 
எத்தளைளயா பிரச்சளைகளை எதிர் ளநாக்குகிைார்கள். 
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அவர்களுக்கும் எத்தளைளயா தளடக்கற்கள், முட்டுக் 
கட்ளடகள். இளவகளைத் தாண்டுவதற்கிளடயில் அவர் 
கள் ெடுகின்ை கஸ்டங்கள், துன்ெங்கள். அளவ ெற்றி 
இன்பைாரு சந்தர்ப்ெத்தில் ொர்ப்ளொம். 

 

-1999 
 

ஐபிசி தமிழ் வாபைாலி - அக்கினி (23.5.2001) 
ஈழமுரசு - ொரிஸ் (ளத 10-16, 2002) 
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புைம் பெயர் வாழ்வில்  
திருமணமாகாத பெண்களின் எதிர்காைம் 

புைம்பெயர் வாழ்வில் திருமணமாை பெண்களின் 
எதிர்காைம் எப்ெடி அளமயுபமன்ெளத ளமளைாட்டமாகப் 
ொர்த்திருந்ளதாம். இனி திருமணமாகாத பெண் பிள்ளை 
களின் எதிர்காைம் எப்ெடி அளமயப் ளொகின்ைது 
என்ெளதப் ொர்ப்ளொம். 

 
திருமணமாகாத பெண்பிள்ளைகளின் எதிர்காைம் 

கூட ெல்ளவறு விதமாகளவதான் அளமயப் ளொகிைது. 
பெற்ளைார்களின் தன்ளமளயப் பொறுத்ளத பிள்ளை 
களின் நிகழ்காைம் நிர்ணயிக்கப் ெடுகிைது. 

 
அளைகமாை பெற்ளைார் கட்டுப்ெடுத்திவைர்ப்ெது 

ஒன்றுதான் பிள்ளைகளை நன்பைறிப்ெடுத்தும் என்று 
எண்ணி, பிள்ளைகளின் முற்ளொக்காை தன்ளமக்கு 
முட்டுக்கட்ளடயாக நிற்கிைார்கள். இதைால் பிள்ளைகள் 
மிகவும் மைஅழுத்தத்திற்கு ஆைாகிைார்கள். இப்ெடியாை 
பெற்ளைார்களிைது பிள்ளைகளின் எதிர்காைம், எதிர் 
காைம் என்று பசால்வளத விட நிகழ்காைம் மிகவும் 
கடிைமாைதாகளவ இருக்கும். இவர்களின் திைளமகள் 
மழுங்கடிக்கப் ெட்டு, எதிர்காைம் கூட இவர்களுக்குள் 
ெயத்ளத ஏற்ெடுத்தி, இயல்ொகளவ இவர்களிடம் உள்ை 
தன்ைம்பிக்ளக குறுகடிக்கப் ெட்டுவிடும். 

 
ஆைாலும் இன்ளைய திருமணமாகாத பெண் 

பிள்ளைகளின் எதிர்காைம், சிை ளமாசமாை கணவன் 
மாரிடம் அகப்ெட்டுக்பகாண்ட  இன்ளைய திருமணமாை 
பெண்களின் எதிர்காைம் ளொை ளமாசமாைதாக அளம 
யாது என்று நம்பிக்ளக பகாள்ைைாம். 

 . 
ஏபைனில் தற்ளொளதய பெரும்ொைாை பெண் 

பிள்ளைகள் மிகவும் விழிப்புணர்ச்சியுடனும் எளதயும் 
ஏன், எதற்கு என்று ஆராய்ந்துொர்க்கும் தன்ளமயுடனும் 
மிகுந்த தன்ைம்பிக்ளகயுடனும் இருக்கிைார்கள். முந்ளதய 
பெண்களைப்ளொல் கைாச்சாரம், ெண்ொடு, சம்பிரதாயம் 



38 
 

என்ை பெயரில் நடக்கும் ளொலிச் பசயற்ொடுகளை 
ஏன், எதற்கு என்ை ஆராய்ச்சியில்ைாமல் ஏற்றுக் பகாள் 
ளும் அறிவீலித்தைம்  பெரும்ொைாை இன்ளைய பெண் 
பிள்ளைகளிடம் இல்ளை. சம்பிரதாயப் ளொர்ளவக்குள் 
தம்ளம ஒழித்துக் பகாள்ை இவர்கள் தயாராக இல்ளை. 
இருந்தும், பெரும்ொைாை பெரியவர்கள் 'இது தப்பு' 
என்றுதான் கருதுகிைார்கள். இதைால் பெரியவர்களுக் 
கும் பிள்ளைகளுக்கும் இளடளய ெல்ளவறு கருத்து ளவறு 
ொடுகள் ஏற்ெடுகின்ைை. 

 
இளத ளநரம் ெை பெற்ளைார் பிள்ளைகளின் 

உணர்வுகளுக்கு மதிப்ெளித்து அவர்களுடன் நட்ொகப் 
ெழகி அவர்கள் ளொக்கிளைளய பசன்று அவர்களை நன் 
பநறிப் ெடுத்துகிைார்கள். இப்ெடி வைர்க்கப் ெட்ட 
பிள்ளைகள் எதிர்காைத்ளதப் ெற்றிய ஒரு நம்பிக்ளகயும் 
மைத்பதளிவும் பகாண்டுள்ைார்கள். இவர்களின் எதிர் 
காைம் நிட்சயம் பிரகாசமாைதாய் அளமயும் என்று 
நம்பிக்ளக பகாள்ைைாம். 

 
அைவுக்கதிகமாை கட்டுப்ொட்டுக்குள் வைரும் 

பிள்ளைகளைவிட அன்ொக வைர்க்கப்ெடும் பிள்ளைகள் 
மிகவும் பதளிவாை மைநிளையுடனும் வாழ்க்ளக மீது 
ெற்றும் நம்பிக்ளகயும் பகாண்டவர்கைாகவும் உள்ைார் 
கள். இளதப் பெற்ளைார்கள் புரிந்து பகாண்டால் ெை 
பிரச்சளைகள் தீர்ந்து விடும். அத்ளதாடு இன்ளைய 
ஆண்பிள்ளைகள் அதாவது இங்கு வைர்ெவர்கள், 
முந்ளதய ஆண்கள்ளொை நான் ஆண் என்ை திமிர்த்தைம் 
இல்ைாமல் பெண்களுடன் ெழகத் பதாடங்கியுள்ைார்கள். 
இதுகூட புைம்பெயர்வாழ்வில் பெண்களின் எதிர்காைம் 
அடிளமத்தைத்துக்குள் அடங்கிப்ளொகாதிருக்க அத்திவார 
மாகிைது. 

 
நான் நம்புகிளைன், புைம்பெயர் மண்ணில் இன்று 

வைர்ந்து பகாண்டிருக்கும் பெண்கள்சமூகத்தின் எதிர் 
காைம் ஓரைவுக்ளகனும் ஆளராக்கியமாைதாகவும், அழகிய 
தாகவும், வாழ்ளவ வாழ்வாக அனுெவிக்கும் தன்ளம 
பகாண்டதாகவும்  அளமயும் என்று. -12.06.2001 
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புைம் பெயர் வாழ்வில்  
ளவளையும் பெண்களும் 

புைம்பெயர்வாழ்வில் ளவளைக்குப் ளொகும் பெண் 
களையும், ளவளைக்குப் ளொகாதிருக்கும் பெண்களையும் 
ொர்ப்ளொளமயாைால் இரு ெகுதியிைரது வாழ்வும் ஏளதா 
ஒரு வளகயில் கடிைமாைதாகளவ இருக்கிைது. 

 
இன்ளைய பெண்களுக்கு இந்த வாழ்க்ளக ஒரு 

சவாைாகளவஅளமந்துள்ைது. குடும்ெம் என்ை புனிதமாை 
ளகாவிலில் குழப்ெங்கள் ஏற்ெட்டு விடாமல், கணவன், 
மளைவி என்ை உைவில் எந்த விரிசல்களும் ஏற்ெட்டு 
விடாமல், விடுதளைப் ொளதளய ளநாக்கி பவற்றிநளட 
ளொடளவண்டிய ஒருகட்டாயம் இன்ளைய பெண்களுக்கு 
ஏற்ெட்டுள்ைது. இந்தக் கட்டாயத்ளத பெரும்ொைாை 
பெண்கள் தாமாகளவதான் விரும்பி தமக்காக எடுத்துக் 
பகாண்டுள்ைார்கள்.  

 
இங்ளக முக்கியமாகக் கவனிக்கப்ெட ளவண்டியது 

என்ைபவன்ைால், ஆண்களைப் பொறுத்தமட்டில் பெண் 
களின் இந்த விழிப்புணர்ச்சி, அல்ைது மாற்ைம் அவர்க 
ளிடம் சற்று அச்சத்ளதளய ஏற்ெடுத்தியுள்ைது. அச்சப் 
ெட்டவர்களை அப்ெடிளய விட்டு விட்டு தம்ொட்டில் 
ளொய் விடாது, தம்ளமாடு அவர்களையும் இழுத்துச் 
பசல்ை ளவண்டிய கட்டாயமும் இன்ளைய பெண்களுக்கு 
ஏற்ெட்டுள்ைது.  

 
பெண்களுக்குள்ளும் ஆண்களைப்ளொைளவ ஆளச 

ொசம், ளகாெம், ளநசம்.. ளொன்ை எல்ைா உணர்வுகளும் 
இருக்கின்ைபதன்ெளத ஆண்களுக்குப் புரிய ளவத்து, 
பெண்கள் அடிளமத்தைத்ளதளயா, அடக்குமுளைளயளயா 
விரும்ெவில்ளை, தாம் தாமாகளவ வாழ விரும்புகிைார்கள் 
என்ெளத உணரளவத்து, குடும்ெத்ளதக் குளைய விடாது 
காக்களவண்டியொரியபொறுப்பும் விடுதளைப் ொளதளய 
ளநாக்கி நடக்கின்ை இன்ளைய பெண்களுக்கு உள்ைது.  

 
பெண்விடுதளையின் சரியாை ெரிமாணத்ளத  
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உணர்ந்த பெண்கள், இளதபயல்ைாம் கவைத்தில் 
பகாண்டு, ஒரு முன்ளைற்ொடுடளைளய விடுதளைளய 
ளநாக்கி நடக்கத் பதாடங்கியுள்ைார்கள்.  

 
இந்த விடுதளைப் ொளதயின் முதற் ெடியில் 

இருப்ெது, பெண்கள் தாம் தமது காலில் நிற்ெதற்கு 
ஏதுவாை சுய சம்ொத்தியம். அதாவது பெண்கள் தாம் 
தமக்பகைச் சம்ொதிக்களவண்டும். இன்ளையபெண்களில் 
அளைகமாளைார் இந்தச் சூட்சுமத்ளதப் புரிந்து ளவளைக் 
குப் ளொகத் பதாடங்கி விட்டார்கள். ஆைாலும் அத் 
ளதாடு அவர்கைது கஷ்டங்களும் பிரச்சளைகளும் தீர்ந்து 
விடவில்ளை. 

 
ளவளைக்குப்ளொகும் பெண்கள் நிளையளவ கஸ் 

டப் ெடுகிைார்கள். காரணம் ஆண்கள் சமூகம் இன்னும் 
பெண்களின் விடுதளைப் ொளதளய ளநாக்கிய இந்தப் 
ெயணத்ளதச் சரியாை முளையில் ஏற்றுக் பகாள்ை 
வில்ளை.  
 

ஆண்கள் எந்த ளநரம் ளவளைக்குப் ளொய் எந்த 
ளநரம் வீடு திரும்பிைாலும், அவர்கள் களைத்து வந்திருக் 
கிைார்கள் என்ை அனுசரளணளயாடு பெண்கைால் 
கவனிக்கப் ெடுவார்கள். இதுளவ பெண் ளவளைக்குப் 
ளொகும்ளொது அவள் எந்தளநரத்தில் ளவளைக்குப் ளொய் 
எந்த ளநரத்தில் வீடு திரும்ெ ளவண்டும் என்ெது 
ஆண்கைால்தான் தீர்மானிக்கப் ெடுகிைது. தப்பித்தவறி 
ஒரு பெண் வீடு திரும்பும்ளநரம் சற்றுத் தாமதமாைாலும் 
ளொதும்... ஏன் தாமதம் என்ெதற்காை காரணம், ஒரு 
ஆணால் அது கணவைாக இருந்தாலும் சரி, தந்ளதயாக 
இருந்தாலும் சரி, சளகாதரைாக இருந்தாலும் சரி 
சந்ளதகக் கண்களுடளைளய ொர்க்கப் ெடுகிைது.  

 
'யாளராளட ளொட்டு வாைாய்?  
எங்ளக இவ்வைவு ளநரமும் ளொைனி?´  
 
என்ெது மாதிரியாை மைளச விைாசும் ளகள்வி 

கைாளைளய அவள் வீட்டுக்குள் வரளவற்கப் ெடுகிைாள்.  
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அவள் கூடிய ளநர ளவளையால் களைத்துப் 
ளொயிருப்ொளை என்ை அனுசரளண காட்டப்ெடா 
விட்டாலும் ெரவாயில்ளை. ளவளை பசய்துவிட்டுத்தான் 
வருகிைாள் என்ை நம்பிக்ளக கூட அளைகமாை பொழுது 
களில் அவர்களிடம் இருப்ெதில்ளை. 

 
பெண்கள் ளவளைக்குப் ளொகத் பதாடங்கியதால் 

ஆண்களின் வாழ்க்ளக சற்றுச் சுைெமாகியுள்ைது. 
 
 ஆண்கள் தனியாகச் சுமந்த குடும்ெத்தின் ெணத் 

ளதளவளய இப்ளொது ளவளைக்குப் ளொகும் பெண்களும் 
ெங்கு ளொட்டுச் சுமக்கிைார்கள். அளத ளநரம் வீட்டில் 
உள்ை மற்ளையளவளைகளையும் பெண்களை தனியாகச் 
சுமக்கிைார்கள். பெரும்ொன்ளமயாை ஆண்கள் அளதப் 
ெங்குளொடத் தவறி விடுகிைார்கள்.  

 
ஆணும், பெண்ணும் ளவளைக்குப் ளொய் வருளக 

யில், ஆண் வந்து கதிளரக்குள் இருந்து பதாளைக்காட்சி 
ொர்ப்ெதும் பெண் வந்து கால்வலிக்க, ளகவலிக்க வீட்டு 
ளவளைகளைத் பதாடர்வதும், அளைகமாை ஒவ்பவாரு 
வீட்டிலும் இன்னும் நடந்து பகாண்டுதானிருக்கிைது. 

 
ஆதிகாைத்தில் ளவட்ளடக்குப் ளொை ஆண்கள் 

வீட்டுக்கு வந்ததும் பநருப்ளெக் பகாழுத்தி விட்டு அதன் 
முன் இருந்து குளிர் காய்வார்கள். அந்த ளநரத்தில் 
அவர்கள் யாருடனும் பெரியைவாகப் ளெச மாட்டார்கள். 
பமைைமாக இருந்து தம்ளம ஆசுவாசப்ெடுத்திக் பகாள் 
வார்கள். அதன் தாக்கம்தான் இன்றும் பதாடர்வதாக 
ஆராய்சியாைர்கள் பசால்கிைார்கள். 

  
சிை ஆண்கள் வீட்டுளவளைகளில் ஏதாவது ஒன் 

ளைச் பசய்வார்கள். அதாவது ஒரு ஆணால் சளமக்க 
முடியும். இன்பைாருவரால் அயர்ண் ெண்ண முடியும். 
இன்பைாருவரால் வீட்ளடத் துப்ெரவாக்க முடியும். 
ஆைால் பெரும்ொைாை ஆண்கைால் வீட்டின் முழு 
ளவளைகளையும் ஒரு பெண்ளணப்ளொை பொறுப்ளெற் 
றுச் பசய்யத் பதரிவதில்ளை. அல்ைது முடிவதில்ளை.  
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இதைால் ளவளைக்குப்ளொகும் பெண் நிளையளவ 
கஸ்டப்ெடுகிைாள். சிைசமயங்களில் ளநரமின்ளம காரண 
மாக பிள்ளைகளைச் சரிவரக் கவனிக்கமுடியாமல் கூடத் 
திண்டாடுகிைாள். கவளைப் ெடுகிைாள். 

 
இந்த நிளையிலும் கூட பிள்ளை ஒரு தவறு 

பசய்யும் ளொது, "என்ை வைர்ப்பு வைர்த்திருக்கிைாய்? நீ 
பிள்ளைளயச் சரியாக் கவனிக்கிளைல்ளை" என்று கணவ 
னிடம் திட்டும் வாங்குகிைாள்.  

 
ஒரு கணவனும் தந்ளதயாகநின்று, பிள்ளைளயக் 

கவனிக்கைாம்தாளை. அப்ெடி நடப்ெது மிகமிகக் குளைவு. 
ஏபைனில் இபதல்ைாம் பெண்களின் ளவளையாகளவ 
கருதப் ெடுகின்ைை. அது இன்று, பெண் பவளியில் 
ளவளைக்குப் ளொகும் ளொதும் மாறி விடவில்ளை. 

 
ளவளைக்குப் ளொகும் பெண்களின் நிளை 

இப்ெடியாக இரட்ளடச் சுளமளயத் தளையில் தூக்கி 
ளவத்ததற்குச் சமைாயிருக்கும் ளொது, ளவளைக்குப் 
ளொகாத பெண்களின்நிளை ளவறுவிதமாை ெரிதாெத்ளத 
உணர்த்துகிைது. அவர்களின் வீட்டு ளவளைகள் ஒரு 
ளவளையாகக் கணிக்கப்ெடுவளத இல்ளை.  

 
அளைகமாை சமயங்களில் "உன்ளர மளைவி 

என்ை பசய்கிைாள்?" என்று கணவளை யாராவது ளகட் 
டால்.. "அவ சும்மாதான் இருக்கிைா" என்ெளத ளவளைக் 
குப் ளொகாத பெண்களின் கணவன்மார்களின் ெதிைாக 
இருக்கிைது. 

 
இந்த அைவில்தான் பெண்களின் வீட்டு ளவளை 

கள் கணிக்கப் ெடுகின்ைை. அவர்கள் சிறிதைவு ெணத் 
ளதளவக்கும் கணவளை எதிர் ொர்ப்ெவர்கைாகளவ 
இருக்கிைார்கள்.  

 
அளைகமாை சந்தர்ப்ெங்களில் "உைக்பகன்ை 

பதரியும். நீ சும்மாதாளை வீட்டிளை இருக்கிைாய். நான் 
எவ்வைவு கஸ்டப்ெட்டு முறிஞ்சு, ளவளை பசய்திட்டு 
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வாைன்" என்று பசால்லிக் கணவன்மாரால் உதாசீைப் 
ெடுத்தப் ெடுகிைார்கள்.  

 
வீட்டிலுள்ை சகை ளவளைகளையும் பசய்வது 

மட்டுமல்ைாது "எதுவுளம பசய்வதில்ளை" என்ை குற்ைச் 
சாட்ளடயும் கணவனிடமிருந்து அடிக்கடி பெற்றுக் 
பகாள்கிைார்கள்.  

 
இதைால் ளவளைக்குச் பசல்ைாது வீட்டிலிருந்து 

வீட்டுளவளைகளுடன் மாயும் பெரும்ொன்ளமயாை புைம் 
பெயர் பெண்கள் ொரிய உைவியல் தாக்கத்துக்கும் 
உள்ைாகிைார்கள். 

 
அவர்கைது வாழ்க்ளக சளமயல், வீட்டுளவளை, 

கணவனுக்குப் ெணிவிளட.. என்ளை ளொய் விடுகிைது.  
 
அளைகமாை இப்ெடியாை குடும்ெங்களில் 

கணவன்மார் "நான் உளழக்கிளைன். எைது ெணம்" என்ை 
ஒரு திமிருடன்தான் இருக்கிைார்கள்.  

 
தமது மளைவிளயச் சற்றுத் தாழ்ந்தவைாகளவ 

கருதி, மளைவியின் மைத்திலும் "நீ தாழ்ந்தவள். எைது 
ெணத்தில்தாளை நீ வாழ்கிைாய். நான் எவ்வைவு ளவளை 
பசய்து விட்டு வருகிளைன். நீ சும்மா வீட்டில் இருந்து 
எைதுெணத்தில்தாளை சாப்பிடுகிைாய்" என்ெது ளொன்ை 
தாை கருத்துக்களை விளதக்கிைார்கள்.  

 
மிகச் சிறுொன்ளமயாை ஆண்கள் மட்டுளம 

மளைவியளர மளைவியராக, உணர்வுள்ை பென்மங்க 
ைாக மதித்து, வீட்டு ளவளைகளை ளவளையாகக் 
கணித்து உதவுகிைார்கள்.  

 
பமாத்தத்தில் ளவளைக்குப் ளொகும் பெண்களும் 

சரி, வீட்டில் இருக்கும் பெண்களும் சரி ஏளதா ஒரு 
வளகயில் கஸ்டங்களைளய சுமக்கிைார்கள்.  

 
ஆைாலும் பவளிளவளை, வீட்டுளவளை இரண்டி  
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ைாலுமாை அதீத சுளமகளின் மத்தியிலும், ளவளைக்குப் 
ளொகும் பெண்கள் பவளிஉைகத்துடைாை பதாடர்பு, 
நானும் உளழக்கிளைன் என்ை மைநிளைவு.. ளொன்ைதாை 
விடயங்கைால் நான், எைது ெணம் என்று கர்வம் 
பகாள்ளும் கணவர்களிடம் இருந்து விடுதளை பெற்ை 
உணர்ளவப் பெற்று, ஒரு வித தன்ைம்பிக்ளகயுடளைளய 
வாழ்கிைார்கள்.  
 

ளவளைக்குப் ளொகாத பெண்களைா தாழ்வு மைப் 
ொன்ளம நிளைந்த உைவியல் தாக்கத்திைால் தன்ைம் 
பிக்ளக இழந்து ஒருவித தனிளமச் சிளையில் வாழ் 
கிைார்கள். 

  
 

-6.09.2004 
 
ஈழமுரசு - ொரிஸ் (2004) 
வடலி-இைண்டன் (மார்கழி - 2004) 
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இந்த 21ம் நூற்ைாண்டிலும்  
புைத்தில் தமிழ்ப்பெண்கள்  

 
இந்த 21ம் நூற்ைாண்டிலும், தமக்குள்ளை ஊறிப் 

ளொயிருக்கும் ெளழளமகளைக் களைந்பதறியத் ளதரிய 
மின்றி, தமக்கு முன்ளை கட்டிபயழுப்பியிருக்கும் கைாச் 
சார ளவலிகளைத் தாண்டும் துணிவின்றி, மரபுத் தூண் 
களுக்குள் மளைந்து நின்று, வழளம என்ை ளகாட்ொட் 
டால் தமக்குத்தாளம விைங்கிட்டு எம்மில் சிைபெண்கள் 
வாழ்ந்து பகாண்டிருக்கிைார்கள். 

 
பெண்களுக்கு விடுதளை கிளடத்து விட்டது 

என்றும் பெண்கள் சுதந்திரமாகத்தாளை வாழ்கிைார்கள் 
என்றும் பெண்ணியம் ளெசுவது தற்ளொளதய நாகரீகம் 
என்றும் பிதற்றும் ஆண் சமூகத்துக்கு, அந்த ஆண்சமூகம் 
தம்ளமத் தான் மிதிக்கிைது என்று பதரியாமல், புரியாமல் 
குளடபிடித்துப் ெைம் ளசர்த்துக் பகாண்டிருக்கிைார்கள் 
இன்னும் சிை பெண்கள். 

 
இவர்களின் இந்த அறியாளம நிளைந்த பசயற் 

ொடுகளிைால் பெண்விடுதளை என்ெது இன்னும் எட் 
டாத உயரத்திளைளயதான் இருக்கிைது. 

 
ஆங்காங்கு ஒரு சிை பெண்களுக்கு சந்திரமண்ட 

ைத்தில் காைடி ளவக்கவும் பரயின் ஓட்டவும் விமாைம் 
ஓட்டவும்,  ஏன் இன்னும், பெண்கைால்முடியாது என்று 
பசால்லி ளவத்த ளவளைகளிபைல்ைாம் தடம் ெதிக்கவும் 
அனுமதிகிளடத்தாலும் அளவ சாதளைகைாகளவ அளமந் 
தாலும், மிகுதி ஒட்டுபமாத்தப் பெண்களுக்கும் இளவ 
களைளய சுட்டிக்காட்டி பவறுமளை கண்துளடப்புத்தான் 
பசய்யப்ெட்டுக் பகாண்டிருக்கிைது.  

 
உைகின் மூளை முடுக்குகளிபைல்ைாம் இன்னும் 

எத்தளைளயா பெண்கள் அடக்கப் ெட்டுக் பகாண்டும் 
ஒடுக்கப்ெட்டுக் பகாண்டும் இருக்கிைார்கள். பெண்கள் 
மீதாை அநீதியும் அடக்கு  முளையும்  உைபகைாம்  ெரந்  
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திருக்கும் அளத ளவளையில், ஆங்காங்கு ெை பெண்கள்  
தம்ெைம் உணர்ந்து, தாழ்வு மைப்ொன்ளம துைந்து வாழ் 
கிைார்கள் என்ெளத மறுப்ெதற்கில்ளை. 
 

பின் வைவுக்குப் ளொகளவ துளண ளதடிய எமது 
தாயகப் பெண்கள் இன்று எம் மண்ணிளை நிமிர்ந்து 
நிற்கிைார்கள். ஆணுக்கு நிகராக ஆயுதந்தூக்கி வீரியத் 
துடன் ளொராடுகிைார்கள். தாளம ளொர்க்கப்ெல்களைத் 
தயாரித்து எந்த ஆண் துளணயும் இன்றி தாளம அளதக் 
கடலில்இைக்கி, தனித்து நின்று ளதரியமாக, ளொரியலில் 
காவியம்ெளடக்கிைார்கள். சமூகத்தின் ளொலிக்கைாச்சார 
அடக்குமுளைகளைத் தூக்கிபயறிந்து, அநீதி என்று கண் 
டளத பவட்டிச் சாய்த்து தாய்மண்ணுக்காய் உயிளர 
விடுவதும் ளொராட்டக் கைங்களிலும் ஆங்காங்கு ளவறு 
கல்வி, களை சார்ந்த இடங்களில் சாதளை புரிவதும் 
என்று பெண்இைத்துக்ளக பெருளம ளசர்த்துக் பகாண்டி 
ருக்கிைார்கள். 
 

ஆைாலும் எமது தமிழ்ப்பெண்களின் விகிதாசாரத் 
தில் அவர்கள் மிகவும் பசாற்ெமாைவர்களை. அவர்கள் 
தவிர்ந்த எஞ்சியுள்ை பெண்கள் மீதாை அடக்கு முளை 
களும் வன்முளைகளும் இன்னும் பதாடர்ந்து பகாண்டு 
தான் இருக்கின்ைை. 

 
எல்ைாப் பொருட்களையும் ெணம் பெறுவதற்காக 

விற்ொர்கள். கல்யாணச்சந்ளதயில் மட்டும் பெண் என்ை 
உயிர்ப்பொருள் ெணம் பகாடுத்து இன்பைாருவனுக்குச் 
சுகம் பகாடுப்ெதற்காக விற்கப்ெடும். இந்த ளவடிக்ளக 
யாை விற்ெளைச்சந்ளதயில் திருமணெந்தத்தில் இளணந் 
தால்தான் சமூகத்தில் ஒரு அங்கீகாரம் கிளடக்கும் என்ை 
நிளையில், தாய் தந்ளதயரின் திருப்திக்காகளவனும் திரு 
மணத்துக்கு முகம் பகாடுப்ெதற்காக, முகம் பதரியாத 
பொறுப்ெற்ை கணவன்மார்களிடம் வாழ்ளவத்பதாளைத்து 
ெடமாகிப் ளொை எமது தமிழ்ப்பெண்கள் எத்தளைளயா 
ளெர். இவர்கள் புைத்தில் மட்டுமல்ை. ளொரியலில் புதுச் 
சரித்திரம் எழுதிக் பகாண்டிருக்கும் எமது தாய்நிைத்திலும் 
இன்னும் வாழ்ந்து பகாண்டுதான் இருக்கிைார்கள்.  
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ஆைாலும் புைத்தில் இவர்களின் எண்ணிக்ளக 
மிகவும் அதிகமாகளவ இருக்கிைது. 

 
பிரச்சளை என்று வரும் ளொது, தாய்நிைத்தில் 

உைவுகள், பசாந்தங்கள், ெந்தங்கள் என்ை ெக்கத்துளண 
களும் அவர்கைது உதவிகளும் ஓரைவுக்காவது ஒவ் 
பவாரு பெண்ணுக்கும் கிளடக்கிைது. ஆைால் இங்ளக 
புைம்பெயர்ளதசத்தில் கணவன் என்ை ஒருவளை மட்டும் 
நம்பி, கைவுகளைச் சுமந்து வந்த தமிழ்ப்பெண்களின் 
நிளை மிகவும் ெரிதாெத்துக்குரியதாகவும் அவைத்துக்குரிய 
தாகவும் அளமந்து விடுகிைது. 

 
எளதச் பசய்யநிளைத்தாலும் கருவிளைளய ஆரம் 

பிக்கப்ெட்ட, "நீ பெண்! அதைால்..." என்ை திணிப்புக்கள் 
ெதியப்ெட்ட மூளையிடமிருந்து மீைமுடியாதபதாரு குற்ை 
உணர்விைாலும் கணவன், சமூகம் இளணந்த ஒரு 
கும்ெலின் ெல்ளவறு விதமாை அழுத்தங்களை எதிர் 
பகாள்ை முடியாத ஆைால் கண்டிப்ொக ஏற்றுக் 
பகாள்ை ளவண்டிய நிளையிைாலும் துளராகங்களிைால் 
ஏற்ெடும் ஏமாற்ைங்களிைாலும் துவண்டு நட்டாற்றில் 
விடப்ெட்ட வள்ைங்கள் ளொை இவர்கள் தள்ைாடிப் 
ளொகிைார்கள்.  

 
தம்ளம வாழ்க்ளகயில் ளதாற்றுப்ளொைவர்கைாக 

தாளம கருதி விரக்தியளடந்து உைவியற் தாக்கங்களுக்கு 
ஆைாகி விடுகிைார்கள். இந்த உைவியற் தாக்கங்களுக்கு 
எந்த விதமாை சிகிச்ளசகளும் கிளடக்காத ஒரு காை 
கட்டத்தில் என்ை பசய்வபதன்று பதரியாத நிளையில் 
பமதுபமதுவாக மைளநாயாளிகைாகி, தற்பகாளைக்குத் 
தயாராகியும் விடுகிைார்கள். 

 
இதைால் இன்று புைத்தில் கைாச்சாரம் என்ை 

ளொலி ளவலிக்கு நடுளவ தற்பகாளை என்ை சமாச்சாரம் 
ஆழளவரூன்றி விட்டிருக்கிைது. ஏனிது தமிழ்ச்சமூகத்தில் 
அடிக்கடி ஏற்ெடுகிைது எை ஐளராப்பியர்கள் ஆராய்ச்சி 
பசய்யுமைவுக்கு துன்பியல்நிளைந்த இந்தத் தற்பகாளைச் 
சமாச்சாரம் புைத்தில் பிரெல்யமாைபதான்ைாகி விட்டது  
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சிை மாதங்களுக்கு முன்ைர் ளயர்மனியில் நடந்த 
ஒரு சம்ெவம் 

 
19 வயது மட்டுளம நிரம்பிய அந்தப் பெண், 

தாய்க்கு ஒரு மகைாம். ளயர்மனிய மாப்பிள்ளையிடம் 
என்று பசால்லி சகை சீதை சம்பிரதாயங்களுடன் கைவு 
களையும் சுமந்து பகாண்டு இங்கு ளயர்மனிக்கு வந்து 
ளசர்ந்திருக்கிைாள். வந்த பின்தான் கணவனுக்கு ளவற்று 
நாட்ளடச் ளசர்ந்த இன்பைாரு பெண்ணுடன் பதாடர்பு 
இருப்ெது பதரிய வந்தது. எந்தப் பெண்ணால்தான் 
அளதத் தாங்க முடியும். 

 
இவள் இங்கு வந்த பின்ைாவது அவன் அந்தப் 

பெண்ளண விட்டு வந்து இவளுடன் ஒழுங்காகக் குடும் 
ெம் நடத்தியிருக்காைம். அவன் அளதச் பசய்யவில்ளை. 
தான் ஆண் என்ை திமிர்த்தைத்துடன் இருவருடனும் 
குடித்தைம் நடத்தியிருக்கிைான். அது மட்டுமல்ைாமல் 
அடி, உளதகைால் அவள் வாளயக் கட்ட முளைந்திருக் 
கிைான். இந்தக் பகாடுளமயிைால் மைம் துடித்த அந்தப் 
பெண் அக்கம் ெக்கம் உள்ை தமிழ்க் குடும்ெங்களிடம் 
சாளடமாளடயாக தைது மைக்குமுைளைக் பகாட்டி 
யிருக்கிைாள். 

 
ஒரு ஆண் என்ை பசய்தாலும் பிரச்சளை 

யில்ளை. பெண் சரியாக நடக்க ளவண்டும் என்ை 
கருத்துக் பகாண்டவர்கள்தாளை எம்மவர்கள். அவர்கள் 
அவளை அனுசரிச்சுப் ளொகும்ெடியும் சமாளிக்கும் ெடியும் 
புத்தி பசால்லியுள்ைார்கள். 

 
அவள், இந்த நாட்டு பமாழிளயப் ெடிக்களவா 

அல்ைது ஏதாவது ளவளைக்குப் ளொகளவா, அந்தக் கண 
வன் அவளுக்கு அநுமதி பகாடுக்கவில்ளை. அதைால் 
அவளுக்கு ளயர்மனியரிடம் தைது பிரச்சளைளயச் 
பசால்லி உதவி ளகட்குமைவுக்குப் ொளசபதரியவில்ளை. 
யாருடனும் ெரிட்சயமும் இருக்கவில்ளை. இந்த நிளை 
யில் கணவன் என்ெவன் இன்பைாருத்தியிடம் ளொய் 
விட்டான் என்ெது பதரிந்த பொழுதுகளில் தனியாக 
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வீட்டில் இருந்து அளைளமாதும் பகாடியநிளைவுகளைாடு 
ளொராடிக் பகாண்டு எத்தளை காைத்துக்குத்தான் ஒரு 
பெண்ணால் தனியாக வாழ முடியும்..? 

 
முழுளமயாக இரண்டு வருடங்கள் கூட அவள் 

வாழ்வு இங்ளக நீைவில்ளை. தனியாை ஒரு பொழுதில் 
கழுத்துக்குக் கட்டும் ஷால் எைப்ெடும் சால்ளவ ளொன்ை 
நீண்ட துண்ளட தான் வாழும் இரண்டாவது மாடியின் 
யன்ைலில் பகாழுவி அளதத் தன் கழுத்தில் ளொட்டுத் 
பதாங்கி தன்ளை மாய்த்துக் பகாண்டு விட்டாள். 
 

இவள் இைப்புக்கு யார் காரணம்?  
 
கணவன் என்ை கயவன் முதற்காரணமாக இருந் 

தாலும், அவன் மட்டுமல்ை அந்தப் பெண்ணின் இைப்புக் 
குக் காரணம். ொராமுகமாய் இருந்த எமது தமிழ்ச் 
சமூகமும்தான். 

 
அந்தப் பெண்ணுக்கு அவர்கள் ஆறுதல் கூறி 

யிருக்கைாம். நிளைளம ளமாசமாகும் கட்டத்தில் அவள் 
தற்பகாளைவளர ளொகாதெடிக்கு அவளை பெண்களுக் 
காை ொதுகாப்பு நிளையபமான்றில் ளசர்த்து விட்டிருக் 
கைாம். ஆைால் யாருளம அளதச் பசய்ய முன்வர 
வில்ளை. அசிரத்ளதயாக இருந்து விட்டார்கள். மளை 
முகமாக ஒரு பகாளைக்குத் துளண ளொயிருக்கிைார்கள். 

 
இளவகள் மட்டுமல்ை. புைம்பெயர் ளதசங்களில் 

இப்ளொபதல்ைாம் ெை புதுப்புதுக் கைாச்சாரங்கள் முளை 
விடவும், கிளைவிடவும் பதாடங்கியிருக்கின்ைை. 

 
அவற்றில் ஒன்று, மளைவிளய வீட்டில் ளவத்து 

விட்டு கணவன் என்ெவன் ளவறு பெண்களைத் ளதடிச் 
பசன்று அரட்ளடஅடித்து வருவது, ளவறு பெண்களுடன் 
பதாடர்பு ளவத்திருப்ெது ளொன்ை பசயற்ொடுகள். இது 
ெற்றி மளைவி அறிந்து ளகட்டால் அவளை அடியால், 
உளதயால், வார்த்ளதயால் அடக்கி விடுவது. இதைால் 
மளைவி என்ெவள் சளமப்ெவள், ெடுக்ளக விரிப்ெவள்... 
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என்ை வளரயளைக்குள் இருந்து பகாண்டு அதிலிருந்து 
விைக முடியாமலும், அடி, உளத, நச்சரிப்பு ளொன்ை 
வளதகளிலிருந்து மீை முடியாமலும் ஒரு ளவளைக்காரி 
ளொன்ைதாை பிரளமளயத் தைக்குள் தாளை வைர்த்துத் 
தனித்து வாழ்கிைாள். 

 
பவளியில் பசான்ைால் மாைம் ளொய்விடும். 

என்ை நிளைப்ொர்கள்? என்ைதாை ளொலிக் பகைரவத் 
துக்குள் தன்ளைப் புளதத்து விடுகிைாள்.  

 
கணவளை விட்டுப் ளொைால் ´கைாச்சார ளவலி 

தாண்டி விட்டாள்` எை ஒட்டுபமாத்தச் சமூகமும் பசால் 
லும் எைப் ெயந்து உள்ளுக்குள்ளைளய தன்ளை ஒடுக்கி 
உளடந்து ளொகிைாள். 

 
இப்ெடியாக, எமது பெண்கள் உற்ை உைவுகள் 

கூட யாரும் இல்ைாத இந்தப் புைம்பெயர் ளதசத்தில், 
இப்ெடியாை பிரச்சளைகளை யாருடனும் ளெச வழி 
பதரியாது தற்பகாளை வளர ளொவதற்கும் எமது 
சமூகளம முக்கியமாை காரணமாகிைது.  

 
ொதிக்கப் ெட்டவளுக்கு உதவுவளத விட, அவள் 

ஆற்ைாளம தாங்காது தன் வீட்டுப் பிரச்சளைளய 
பசால்லி உதவி ளகட்கும்ளொளதா அல்ைது மை ஆறுதல் 
ளதடும்ளொளதா அளதக் ளகலிக்குரிய விடயமாக எடுத்து 
மற்ைவருடன் ளசர்ந்து ொதிக்கப் ெட்ட பெண்ளணளய 
ெரிகசிக்கத் பதாடங்கி விடுகின்ை எமது சமூகம் இது 
விடயத்தில் ொரிய குற்ைவாளியாக தன் ளமல் முத்திளர 
குத்திக் பகாள்கிைது. 

 
தற்பகாளை ஒன்று நளடபெறும் ளொது அதிர்ச்சி 

யில் வாய் பிழந்துவிட்டு, அடுத்தநிமிடளம அந்தப் பெண் 
ளமல் இல்ைாத பொல்ைாத களதகளைபயல்ைாம் கட்டி 
விட்டு நின்று ளவடிக்ளக ொர்க்கிைது.  

 
இதுளவ கணவன் என்ை பெயரில் பெண்களை 

வதம் பசய்யும் ஆடவர்க்கு நல்ை சாதகமாகி விடுகிைது. 
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   இைந்தவள் மைளநாயாளி. அவள் இங்ளக 
வந்ததிலிருந்து இப்ெடித்தான். எல்ைாத்துக்கும் சந்ளதகம் 
தான்... என்ெது ளொன்ைதாை கணவனின் பொய்ப் 
பிரச்சாரத்துக்கு உறுதுளணயாகி விடுகிைது. இந்த நிளை 
மாைளவண்டும். எமது சமூகம் திருந்தளவண்டும்.  

   
பிரச்சளைகளில் வீழ்ந்து ளொை பெண்களைக் 

காக்க சமூகம் ஆளராக்கியமாை பிரளயாசைமாை உதவி 
களைச் பசய்ய முன் வர ளவண்டும். ஒரு பெண்ணுக்கு 
பிரச்சளை என்று வரும்ளொது அளதத் தமக்கு வந்ததாக 
எண்ணி உடைடியாக அளதத் தடுப்ெதற்காை வழிகளில் 
தம்ளம ஈடு ெடுத்த ளவண்டும். வலிந்து உதவ ளவண்டும். 
 

ஊபரன்ை பசால்லும்?  
உைகபமன்ை பசால்லும்?  
சமூகபமன்ை பசால்லும்? என்று தாளம தமது 

ஒவ்பவாரு பசயற்ொட்டுக்கும் விைங்கிடும் ளெளதத்தைம் 
பெண்களிடமிருந்து முற்ைாக ஒளிய ளவண்டும்.  

 
அதற்காை ளதரியத்ளத, சுற்றியுள்ை சமூகத்தின் 

உறுப்பிைர்கள் ஒவ்பவாருவரும் வலுளவாடு பகாடுத்து 
உறுதுளணயாக நிற்க ளவண்டும். 

 
தமது பிரச்சளைகளை மற்ைவர்களுடன் ளெசும் 

துணிவும் ளதரியமும் ஒவ்பவாரு பெண்ணுக்கும் வர 
ளவண்டும். தமது பிரச்சளைகளை மட்டுமின்றி தம்ளமச் 
சுற்றியுள்ை மற்ளைய பெண்களின் பிரச்சளைகளையும் 
கூட எதுவித தயக்கமுமின்றி பவளிச்சத்துக்குக் பகாண்டு 
வருவதற்கு இவர்கள் தயாராக இருக்க ளவண்டும். 

 
நாம் என்ை பசய்கிளைாம்? என்ெளதத்தான் நாம் 

ொர்க்க ளவண்டும் என்ெளதயும் உண்ளம, ளநர்ளம, 
கடளம, கண்ணியம், சரிபயைப் ெட்டளதச் பசய்யும் 
துணிவு, நிளைத்தளதச் பசயற்ெடுத்தும் ளதரியம், அறி 
வார்ந்த பசயற்ொடு... இப்ெடியாை விடயங்கள்தான் 
எமது வாழ்வுக்குத் ளதளவ என்ெளதயும் எப்ளொதும் 
யாருக்காவது ெயந்து ெயந்ளத வாழ்ந்து பகாண்டிருந் 
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ளதாளமயாைால் எமக்காை வாழ்வு இல்ைாமல் ளொய் 
விடும் என்ெளதயும் மைஉளைச்சலிைால் ொதிக்கப்ெட்ட 
பெண்களுக்கு உணர்த்த ளவண்டும். தன்ைம்பிக்ளகளய 
முடிந்த வளர அவர்களுக்கு ஊட்ட ளவண்டும்.  

 
இப்ெடியாை பசயற்ொடுகைால்தான் இந்தத் தற் 

பகாளைக் கைாசாரத்தில் இருந்து நாம் எம்ளம மீட்டுக் 
பகாள்ை முடியும். 

 
எமது சமூகத்தில் உள்ை இன்பைாரு பெரிய 

பிளழயும் பிரச்சளையும், அளைகமாை ஆண்கள் தமது 
கூடிய பொழுளத பவளியிளைளய கழிக்கிைார்கள். ஒரு 
சாராருக்கு நாள் முழுக்க ளவளைபயன்ைால் இன்பைாரு 
சாரார் ளவளைமுடிய பவளியில் நண்ெர்களிடம் பசன்று 
விடுகிைார்கள். இன்னும் சிைளரா நண்ெர்களைளய வீட் 
டுக்கு அளழத்து வந்து வரளவற்ெளையிளைா, சாப்ொட்டு 
ளமளசயிளைா இருந்து அரட்ளடஅடிக்களவா, குடிக்களவா 
பதாடங்கி விடுகிைார்கள். 

 
இந்த பவளிஉைகமும் பொழுதுளொக்கலும் ஆண் 

களுக்கு மட்டுளம என்ெதாை பிரளம எமது சமூகத்தில் 
ஏற்ெடுத்தப் ெட்டுவிட்டது. இந்தப்பிரளமயின் ொதிப்ளெ 
ெை ஆண்கள் உணர்ந்து பகாள்வதும் இல்ளை. இதைால் 
அவர்கைது மளைவியர் தனிளமப் ெடுத்தப் ெடுவளதப் 
புரிந்து பகாள்வதும் இல்ளை.  

 
மளைவி என்ெவள் சளமயல், சாப்ொடு, உளட 

கள், துப்ெரவாக்கல்... ளநரம் கிளடத்தால் பதாளைக் 
காட்சி அல்ைது வாபைாலி ளொன்ைளவகளுடளைளய 
வாழ்கிைாள். கணவன் வீட்டில் நிற்கும் ளநரத்தில் கூட 
தனிளமதான் அவளுக்குத் துளணயாகிைது. 

 
கணவனும் அவைது நண்ெர்களும் வீட்டில் நிற்ெ 

தால் ஒரு மளைவி மைநிளைவாக இருக்கிைாள் என்றும் 
கைகைப்ொக இருக்கிைாள் என்றும் கருதிக் பகாள்ை 
முடியாது. கணவன் என்ெவன் தன்ளைாடு கூட இருந்து 
மைம்விட்டுப் ளெசி வீட்டின் ஒவ்பவாரு ளவளையிலும்  
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ெங்குபகாள்ளும் ளொதுதான் ஒரு மளைவி தைக்பகை 
ஒருவன் இருப்ெளத உணர்கிைாள். 
 

ஆைால் எம்மவர்களில் எத்தளைளெர் மளைவி 
யின் ஒவ்பவாரு ளவளையிலும் ெங்பகடுக்கிைார்கள்? 
 

எத்தளைளெர் ஒவ்பவாரு நாளும் ஒரு பகாஞ்ச 
ளநரத்ளதயாவது மளைவிக்காக ஒதுக்கி, அவளைாடு 
பவளியில் ளொய் ஒரு ரம்மியமாை இடத்தில் இருந்து 
களதத்து விட்டு வருகிைார்கள்? 

 
எத்தளைளெர் குடும்ெம் என்ை கூட்டுக்கு முக்கியத் 

துவம் பகாடுக்கிைார்கள்? 
 
ஓட்டுபமாத்த ஆண்களும் அப்ெடி ஏளைாதாளைா 

என்று நடந்து பகாள்கிைார்கள் எை நான் பசால்ை 
வில்ளை. புரிந்துணர்வுள்ைவர்களும் இருக்கிைார்கள்.  

 
ஆைால் பெரும்ொன்ளமயாைவர்கள் "இஞ்சரும், 

நான் பகாஞ்சம் பவளியிளை ளொட்டு வாைன்" என்று 
பசால்லி தாம் மட்டுமாய் பவளியில் ளொய் விட்டு 
வருகிைார்கள். `என்ைால் இந்தச் பசாற்ெ ளநரம் கூட 
வீட்டில் இருக்க முடியவில்ளை. எைது மளைவி நாள் 
முழுக்க வீட்டில் இருக்கிைாளை! அவளுக்கு ஒரு மாற்ைம் 
ளவண்டுளம` என்று அளைகமாைவர்கள்சிந்திப்ெதில்ளை. 

 
உளழப்பு, ெணம்... இளவகள் மட்டுந்தான் குடும் 

ெம் என்ை ளகாயிலின்தனித்துவங்கள் என்றும் இதைால் 
ஒரு பெண் திருப்திப் ெட்டு விடுவாள் என்றும் ஆண்கள் 
நிளைத்துக்பகாண்டு பசயற்ெட எத்தளைளயா ஆயிரம் 
புைம்பெயர் ளதசத்துப் பெண்கள் வீட்டுக்குள்ளைளய 
முடங்கி மைம் பொசுங்கிக் கிடக்கிைார்கள். இவர்கள் 
கூட நாைளடவில் உைவியற் தாக்கங்களுக்கு ஆைாவது 
தவிர்க்க முடியாதபதான்ைாகி விடுகிைது. 

 
அடுத்து, நாம் இங்ளக எதிர்ளநாக்கும் பிரச்சளை 

களில், இப்ெடியாை தனிளமப்ெடுத்தப்ெட்ட பெண்களின் 
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தனிளமளய, தமக்குச் சாதகமாக்கி தமது நண்ெனின் 
மளைவிக்ளக வளைவிரிக்கும்ஆண்கள், ரீன்ஏஜ்ெருவத்தில் 
பெண்குழந்ளகளிடம் ஏற்ெடும் மாற்ைங்களைத் பதரிந்து 
ளவத்துக்பகாண்டு வீட்டுக்குள் புகுந்து ரீன்ஏஜ் குழந்ளத 
களுக்ளக வளைவிரிக்கும் அப்ொவின் நண்ெர்கள்…  

 
இப்ெடியாகவும் இன்னும் ெைவாகவும் புைத்தில் 

ஒரு பெரிய சீரழிவு தளைவிரித்து ஆடுகிைது.  
 
இளவகளில் இருந்து எமது பெண் பிள்ளைகளும் 

இைம் பெண்களும் காப்ொற்ைப்ெட குழந்ளதப் ெருவத்தில் 
இருந்ளத விழிப்புணர்வு ஊட்டப் ெட ளவண்டும். அந்தத் 
தளையாய கடளம பெற்ளைாளரளய சார்ந்தது. 

 
 
-26.2.2003 
 
ஈழமுரசு - ொரிஸ் (2003) 
ஈழமுரசு - அவுஸ்திளரலியா (2003) 
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பெண் அடங்க ளவண்டுமா? 

அடங்குதல் என்ெது அன்பு, ொசம், நட்பு, 
மரியாளத இளவகளுக்குள் அடங்கும் ஒரு விடயம். 
அளத ஆண் - பெண் என்ை இரு ொல்களுக்கிளடயில் 
அடக்க நிளைப்ெது அெத்தம். 

 
அன்பின் முன்ளைா ொசத்தின் முன்ளைா அடங்கு 

என்ளைா அல்ைது வளைந்து பகாடு என்ளைா யாருளம 
யாருக்கும் பசால்ைத் ளதளவயில்ளை. அன்பின் பநகிழ்ச் 
சியில் ொசத்தின் இறுக்கத்தில் அது தாளை வரும். அளத 
ளொைத்தான் நட்பு என்ை தூய்ளமயாை உைவின் 
ளொதும் மைங்கள் நட்புக்காய் அடங்கும். அல்ைது 
வளைந்து பகாடுக்கும். 

 
அளத விடுத்து ஆண் என்ை அதிகாரத்துக்கு முன் 

அடங்குதல் என்ை ளதளவ ஒரு பெண்ணுக்கு நிட்சயமாக 
இல்ளை. ஏன் ஒரு பெண் அடங்க ளவண்டும்? என்ை 
காரணத்துக்காக அடங்க ளவண்டும்? 

 
ஆணின் அடக்குதலும் பெண்ணின் அடங்குதலும் 

அல்ை வாழ்க்ளக. ஆளணா  பெண்ளணா மைசு ஒருமித்து 
அன்பிளை ஒருவருக்பகாருவர் அடங்கி, வளைந்து இன் 
புற்று வாழ்தளை வாழ்க்ளக. இங்ளக பெண் மட்டும் 
அடங்க ளவண்டும் என்ை எதிர்ொர்ப்பு ஏன்? அதுவும் 
ஆண் என்ை அதிகாரத்துக்கு முன் அடங்க ளவண்டும் 
என்று ஏன் எல்ளைாரும் எதிர்ொர்க்க ளவண்டும்.  

 
பெண்கள் அடங்கிைால்தான் குடும்ெம் சந்ளதாஷ 

மாக இருக்கும் என்ெதுதான் இன்று ெைரது கருத்தாக 
இருக்கிைது. உண்ளமயில் இப்ெடி நிளைப்ெளத தப்ொ 
ைது. ஒரு ஆண் தன் மளைவிளய அடக்கும் ளொது 
அவள் அடங்கி ஒடுங்கி இருந்து விட்டால் அதற்கு 
அர்த்தம் அவள் சந்ளதாஷமாக இருக்கிைாள் என்ெதா? 
நிட்சயமாக இல்ளை. அவள் தன் இயைாளமயில் தைக் 
குள்ளை அழுது புைம்பி, எண்ணுவளத எடுத்தியம்ெ முடி 
யாமல் மைசுக்குள்குமுறி, ஒரு அழுத்தமாை அளமதியற்ை 
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மைதுடன்தான் வாழ்கிைாள். அளத ஆண்கள் அவள் 
சந்ளதாஷமாக வாழ்கிைாள் என்ளைா அவர்கள் குடும்ெம் 
சந்ளதாஷமாக இருக்கிைது என்ளைா பசால்ை முடியாது. 

 
ஆண் பசான்ைால் பெண் ளகட்க ளவண்டும். 

ஆணின் அதிகாரத்தில் பெண் அடங்கித்தான் ளொக 
ளவண்டும். அதுதான் பெண்ணுக்கு அழகு. அதில்தான் 
பெண்ணுக்கு சந்ளதாஷம் என்று எப்ெடி ஒரு ஆளண 
தீர்மானிக்க முடியும். அவளுக்கு எது சந்ளதாஷம், எது 
துன்ெம் என்ெளத அவள்தான் தீர்மானிக்க ளவண்டும். 
அளத விடுத்து ஆண்கள் தமது சந்ளதாசம் ஒன்ளைளய 
கருத்தில் பகாண்டு அவளுக்கு இதுதான் சந்ளதாசம் 
என்று தாங்களை தீர்மானிப்ெது பகாடுளமயாைது. 

 
அச்சம், மடம், நாணம், ெயிர்ப்பு இளவபயல்ைாம் 

காைங்காைமாய் பெண்களுக்ளக உரியபதன்று வகுக்கப் 
ெட்டிருக்கும் ளொது இன்ளைய புைம்பெயர் பெண்கள் 
அந்த வளரயளைகளிலிருந்து வழுவிக் பகாண்டிருக்கிைார் 
கள் என்ெது சிை ஆண்கைது ஆதங்கம். 

 
ஏட்டில் எழுதிய நாம் இன்று கணினியில் 
எழுதுகிளைாம். புைாளவத் தூதுவிட்ட நாம் 
மின்ைஞ்சலில் அசத்துகிளைாம்.  
 
இன்னும் எத்தளைளயா விடயங்கள் காைத்துக் 

ளகற்ெ மாறும்ளொது இப்ெடியாை பெண்களை அடக்கும் 
விடயங்களை மட்டும் ஆண்கள் இழுத்துப் பிடித்து ளவத் 
திருப்ெதன் முழுளநாக்கமும்தான் என்ை?  

 
ஒன்று சுயநைம். தமது பசாகுசாை வாழ்க்ளக 

இதைால் ெறிக்கப்ெட்டுவிடுளம என்ை சுயநை எண்ணம்.  
அடுத்தது ெயம். பெண்களின் வலிளமயில் ெயம். பெண் 
களின் புத்திசாலித்தைத்தில் ெயம். எங்ளக பெண்கள் 
தங்களை விஞ்சி விடுவார்களைா என்ை ெயம். 

  
பெண்கள் பமன்ளமயாைவர்கள், பூப்ளொன்ைவர் 

கள், வலிளமயில்ைாதவர்கள், புத்தியில்ைாதவர்கள் என் 
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றும் அவர்கள் அடங்கிப் ளொக ளவண்டியவர்கள்தான் 
என்றும் இன்னும் எத்தளை காைத்துக்குத்தான் ஆண்க 
ைால் பசால்லிக் பகாண்டிருக்க முடியும்! அளதக் ளகட் 
டுக் பகாண்டு இன்னும் எத்தளை காைத்துக்குத்தான் 
பெண்கைால் மைதுக்குள் குமுறிக் பகாண்டு பவளியில் 
ெதுளம ளொல் நடிக்க முடியும்? 

 
ஓரு பெண் எளதச் பசய்யைாம், எளதச் பசய் 

யக் கூடாது, எது அவைால் முடியும், எது அவைால் முடி 
யாது என்ெதாை அவள் சம்ெந்தப்ெட்ட எல்ைா விடயங் 
களுளம முதலில் சமூகத்தால்தான் தீர்மானிக்கப்ெடுகிைது. 
அடுத்து அவைது தந்ளதயால், சளகாதரைால், கணவ 
ைால், மகைால்... என்று இப்ெடித்தான் இதுவளர காை 
மும் தீர்மானிக்கப் ெட்டு வந்தை. இன்னும் அந்த நிளை 
பதாடர ளவண்டுபமன்று நிளைப்ெவர்களை, அடக்கம் 
ஒடுக்கம் ெற்றி பெண்களுடன் சம்ெந்தப்ெடுத்தி இன்னும் 
ளெசிக் பகாண்டிருக்கிைார்கள். 

 
ெத்து வயதாைதும் ெடளை தாண்ட விடாமல் 

பெண்களை அளடத்த காைமும் உண்டு. அது சற்று 
மாறி ொடசாளை வீடு என்று ஆை காைமும் உண்டு. 
அங்கும் எத்தளை கட்டுப்ொடுகள். பெண்பிள்ளைகளுக் 
பகன்ளை சிை விளையாட்டுக்கள். அளவ வீட்டுக்குள் 
இருந்து கயிைடித்தல், பகாக்கான் பவட்டுதல், கல்லுச் 
சுண்டுதல்... இப்ெடித்தான் இருந்தை. இல்ைாவிட்டால் 
ொடசாளையில் கூளடப்ெந்து, ஓட்டம் ளொன்ை பமன் 
ளமயாை விளையாட்டுக்கள். கால்ெந்ளதா தற்காப்புக்கு 
ஏற்ை கராத்ளத யூளடா ளொன்ை விளையாட்டுக்களைா 
பெண்களுக்குத் ளதளவயில்ளைபயன்று விட்டு விட்டார் 
கள். ஏபைனில் பெண்கள் பமன்ளமயாைவர்கைாம். 

 
இவர்கைது இந்தச் பசயற்ொட்ளடப் ொர்க்கும் 

ளொது பெண்களை வலிளமயற்ைவர்கைாக ஆக்க ளவண் 
டுபமன்று திட்டமிட்ளட அவர்கள் இளதச்பசய்தார்களைா 
என்று எண்ணத் ளதான்றுகிைது. 

 
காைங்காைமாக வந்த இந்தச் சதிச் பசயலின்  
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கள்ைத்தைம் புரியாமளை எமது முந்ளதய பெண்கள் 
தமது வாழ்ளவ, தம்ளமாடு ளசர்த்துப் பிளணக்கப் ெட்ட 
பெண்அடிளமச் சங்கிலிகளுக்குள் பநரிெட்ட ெடிளய 
கழித்துக் களைத்து வாழ்க்ளகயின் அர்த்தம் புரியாமளை 
மடிந்தும் விட்டார்கள். 

 
இன்றும் இன்னும் எத்தளைளயா பெண்கள் 

சமூகத்துக்காக வாழ்கிைார்கள். அல்ைது ஆண்கள் சமூகம் 
கைாச்சாரம், ெண்ொடு என்ை ளொலி ஆயதங்களை 
ளவத்து பெண்களை மிரட்டி ஒடுக்கி அடக்கி ளவத்திருக் 
கிைார்கள். 

 
இன்னுபமாரு கவளைக்குரிய விடயம் என்ை 

பவன்ைால் பெண்களை பெண்களுக்கு எதிரிகைாய் 
அளமவது. இது கூட ஒரு இயைாளமயின் பவளிப்ொடு 
தான். சிளையில் இருந்து பவளிவர முடியாத ஒருவருக்கு 
பவளியில் திரிெவளரப் ொர்க்கும் ளொது ஏற்ெடுகின்ை 
சின்ைத்தைமாை பொைாளமதான் அது. 

 
எல்ளைாரும் நிளைப்ெது ளொல் பெண்கள் 

வலிளமயிளைா, புத்தியிளைா, வீரத்திளைா குளைந்தவர்க 
ைல்ை.  இன்னும் பசால்ைப் ளொைால் ஆண்களை விட 
பெண்களுக்குத்தான் மைவலிளம அதிகம். பெண்களை 
மைரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் வலிளமயற்ைவர்கள் 
என்று கூறி அடக்க நிளைப்ெது ஆண்களிைது சுயநை 
சிந்ளதயுடைாை சாதுர்யம். 

 
அடங்குதல் என்ெது பெண்களுக்கு மட்டுமாைது 

எை முத்திளர குத்தக்கூடிய ொல் சம்ெந்தப்ெட்ட ஒரு 
விடயளம அல்ை. அது அன்பு, ொசம், நட்பு என்ெவற்றுள் 
அடங்கும் ஒரு விடயம். 

 
-15.07.1999 
 
ஐபிசி தமிழ் வாபைாலி - அக்னி (19.08.1999) 
ஊடறு (ளவகாசி, 2002) 
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இன்ளைய காைகட்டத்தில்  
சாமத்தியச்சடங்கு அவசியந்தாைா..? 
 

பெற்ளைாளர சிந்தியுங்கள்!  
இன்ளைய காை கட்டத்தில்  
சாமத்தியச்சடங்கு அவசியந்தாைா..? 
 
புைம்பெயர் வாழ்வில் பெண்கள் முகம்பகாடுக்கும் 

உைவியல் பிரச்சளைகளின் காரணிகளில் இந்தச் சாமத் 
தியச் சடங்கும் ஒன்ைாக இருக்கிைது. 

 
ஒரு பெண் உை ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் 

மிகவும் ொதிக்கப்ெடும் ெருவம் அவள் பூப்பெய்தும் ெரு 
வம்தான். இது ெற்றிய சரியாை புரிந்துணர்வு புைத்தில் 
ெை பெற்ளைார்களிடம் இல்ளை. இந்த நிளையில் நாம் 
இது ெற்றிப் ளெச ளவண்டியபதாரு கட்டாயத்தில் 
இருக்கிளைாம். 
 

இந்த 21ம் நூற்ைாண்டில், இத்தளை தூரம் நாம் 
ெல்ளவறு துளைகளிலும் வைர்ந்து விட்ட நிளையில் 
சாமத்தியச் சடங்குகள் அவசியந்தாைா? சாமத்தியச் 
சடங்கு எமது கைாசாரத்தில் ஏன் இடம் பிடித்துக் 
பகாண்டது? என்ெது ளொன்ைதாை ளகள்விகளுக்கு 
மிகத்பதளிவாைகருத்துக்களைா அல்ைது விைக்கங்களைா 
இதுவளர சரியாைமுளையில் கிளடக்கவில்ளை. 

 
ெை பெரியவர்களுடன் சாமத்தியச்சடங்கு ெற்றிப் 

ளெசிப் ொர்த்தளொது ஒவ்பவாருவரும் பசான்ை அதற் 
காை காரணங்கள், ஒவ்பவாரு விதமாகளவ இருந்தை. 

 
 ஆண் பெண் ொகுொடின்றி விளையாடித் 
திரிந்தவளை ஆண்களில் இருந்து பிரித்து 
ளவப்ெதற்காக.. 

 எைது வீட்டில் ஒரு குமர் இருக்கிைாள்.  
மணமகன்மார் பெண் ளகட்டு வரைாம்  
என்ெளதத் பதரியப் ெடுத்துவதற்காக.. 

 ருதுவாைால்தான் அவள் முழுளமயாை  
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           பெண்பணன்ை உடல்ரீதியாை அங்கீகாரம்       
           சமூகத்திடம் இருந்து கிளடக்கும் என்ெதற் 
           காக... 

 
என்று காரணங்கள் நீண்டை. 
 
இப்ெடியாை கருத்துக்களின் மத்தியில் 
  

 இவள் இனி உங்கள் பிள்ளை நீங்கள் 
தான் அவளைக் காக்களவண்டும் என்று 
பசால்லி ஊர்மக்களிடம் பிள்ளைளய 
ஒப்ெளடப்ெதற்காக... 

 
என்றும் ஒரு புைம் பெயர்ந்த பெரியவர் பசான்ைார். 
 

இப்ெடியாைபதாரு கருத்ளதக் ளகட்கும் ளொது, 
சிரிப்ொக இல்ளை..! கற்ைவர் ஆழ்ந்து ஆராய்ந்து ஆக்க 
பூர்வமாைபதாரு கருத்ளத ஆணித்தரமாகத் தருவார் 
என்றுதான் எதிர்ொர்த்ளதன். கருத்துக்கள் தருவது அவர 
வர் சுதந்திரம். ஆைால் எம்மத்தியில் உள்ை கற்ைவர்கள் 
இப்ெடியாை உப்புச் சப்ெற்ை கருத்துக்களைத் தருவது 
எமதுசமூகத்ளத, எமதுகைாசாரத்ளத, எமது ெண்ொட்ளட 
நாளம அவமாைப் ெடுத்துவதற்குச் சமாைமாகிைது. 

 
குளைபிடிக்கவும் குற்ைம்பிடிக்கவும் ெருவம்ொர்த்து 

தருணம் ளதடி பெண்ளணச் சீரழிக்கவுளம சமூகத்துள் 
ஒரு கழுகுக்கூட்டம் காத்திருக்கும். ஊரவர்தான் அப்ெடி 
பயன்ைால் உள்ளுக்குள் அளத விடக் ளகவைம். அளைக 
மாை ொலியல் வன்முளைகளும் ொலியல் துர்ப்பிரளயா 
கங்களும் வீட்டுக்குள்தான் நடக்கின்ைை. மாமாவால், 
சித்தப்ொவால், அக்காவின் கணவைால், அப்ொவின் 
பநருங்கிய நண்ெைால்... என்று பெரும் ொன்ளமயாை 
ொலியல்வன்முளைகளும் ொலியல் துர்ப்பிரளயாகங்களும் 
உள்ளிருப்ெவர்கைால்தான் அரங்ளகறியுள்ைை. இன்னும்  
இன்னும் அரங்ளகறிக் பகாண்டுமிருக்கின்ைை. 
 

பவளிநாட்டவர் மத்தியில் ஓரைவுக்காவது இளவ  
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பவளிச்சத்துக்கு வருகின்ைை. ஆைால் எம்மவரிளடளய 
இளவ குமுைல்கைாகவும் ளகாெங்கைாகவும் ஆற்ைாளம 
யாகவும் பெண்களுக்குள் அடங்கிக் கிடக்கின்ைை. இளவ 
களை பவளியில்பசால்லி கைாச்சாரம், ெண்ொடு என்று 
வாயைவில் உச்சரித்து மைதுள் ளொலியாக வாழும் 
மனிதமல்ைாதவர்களின் முகத்திளரகளைக் கிழித்பதறிய 
எம் பெண்களிடம் ளதரியம் இல்ளை. பவளியில் பதரிந் 
தால் சமூகமும் அதன் கைாச்சாரமும் அதன் ெண்ொடும் 
ொதிக்கப் ெட்ட பெண்களைளய ொழுங்கிணற்றில் தள்ளி 
விடும் என்ை ெயம். 

 
இந்த நிளையில் நன்கு ளயாசித்துப் ொருங்கள். 

ஒரு பெண் தன்ளைக் காத்துக் பகாள்ை எமது கைாச் 
சாரமும் ெண்ொடும் உதவுகிைதா? அல்ைது விழிப்புணர் 
வும் ளதரியமும் உதவுகிைதா? என்று. 

 
எமது கைாசாரத்ளதயும், ெண்ொட்ளடயும் காத்து, 

எமது முகங்களை அழிய விடாது காப்ெது ஆண், பெண் 
இருொைாரதும் கடளம. அதற்காகப் ளொலிகளை, கைாச் 
சாரம், ெண்ொடு என்று பொய்யாகப் பெயர் சூட்டி 
பெண்களில் திணித்து அவர்களை அடக்க நிளைப்ெது 
மடளம. இந்தப் பொய்களின் ளவசம் புரியாது, ளொலிக் 
கைாச்சாரங்களில் தம்ளமப் புளதத்துக் பகாள்வது எம் 
பெண்களின் அறியாளம. 

 
முதலில் எமது பெண்பிள்ளைகளுக்கு, எந்தப் 

பிரச்சளைளயயும் பெற்ளைாருடன் ளெசி, தம்ளம பநருங் 
கும் துட்டர்களிடமிருந்து தம்ளமக் காத்துக் பகாள்ளும் 
ளதரியம் வர ளவண்டும். பெற்ளைார்களுடன் அவர்கள் 
இப்ெடியாை விடயங்களை இயல்ொகப் ளெசும் துணிவு 
ஏற்ெடும்ெடியாக பெற்ளைார் நடந்துபகாள்ை ளவண்டும். 

 
எமது முன்ளைார்கள் வளரயறுத்த அளைகமாை  

ளகாட்ொடுகள் அர்த்தமுள்ை, அவசியமாை விடயங்களுக் 
காகளவ இருந்தை. அளவகள் ஒவ்பவான்றுக்குமாை கரு 
ஆளராக்கியமாைதாகவும் அழகியதாகவும் இருந்தது. 
ஆைால் நீண்ட காை ஓட்டத்தில், காரணங்கள் திரிபு ெட் 
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டது மட்டுமல்ைாது காரியங்களும் ஆணாதிக்க ளமளைாங் 
கலில் மிகுந்தபதாரு சுயநை ளநாக்குடன் கட்டாயமாகத் 
திரிக்கப் ெட்டு, இன்ளைய காை கட்டத்தில் ஏன், எதற்கு 
என்ை சிந்தளைகள் எதுவுமின்றி, உண்ளமயாை, ளதளவ 
யாை விடயங்கள் புைக்கணிக்கப் ெட்டு, கைாச்சாரம், 
ெண்ொடு என்ை ளொர்ளவக்குள் பொய்யாை விடயங் 
கள் பதாடர்கின்ைை. 

 
வருத்தமாை விடயம் என்ைபவனில் அளைகமாை 

பெண்களுக்கு இந்தப் பொய்யாை திணிப்புகளின் ளொலி 
வடிவவங்கள் புரிவதில்ளை. தாம் ளொலிக் கைாசாரத்தில் 
பொசுங்கிக் பகாண்டிருப்ெது ெற்றி அவர்கள் எந்தவித 
பிரக்ளஞயும்பகாள்வதுமில்ளை. உண்ளமயில் சாமத்தியச் 
சடங்ளக ளகாைாகைமாக ள ால் எடுத்து விழா வாகச் 
பசய்யும் அளைகமாைபெற்ளைாருக்கு சாமத்தியச் சடங்கு 
பசய்வதற்காை காரணம் என்ைபவன்ளை பதரியாது. 

 
 வீடிளயா கமராவில் எடுப்ெதற்கும் 
 என் வீட்டுச் சாமத்திய வீடு மற்ளையவர் 
வீட்ளட விடப் பெரிதாக நடந்தபதைக் 
காட்டுவதற்கும் 

 இப்ெடிப் பெரிதாகச் பசய்யாவிட்டால் 
என்ைநிளைப்ொர்கள் என்ெதாை ளொலி 
பகைரவத்துக்கும் 

 பகாடுத்த பமாய்ளய திரும்ெப் பெற்றுக் 
கடன் கழிப்ெதற்கும்.. 

 
என்ைதாை இன்னும் ெைவற்ளைக் காரணங்கைா 

கக் பகாண்டுதான் பூப்ெளடந்த பெண்ளணக் காட்சிப் 
பொருைாகளவத்து இன்று புைம்பெயர்மண்ணில் பெரும்  
ொைாை சாமத்தியச்சடங்குகள் நளடபெறுகின்ைை. 
இதற்கு பவறுளம கைாசாரம், ெண்ொடு என்று ளொலி 
முைாம் பூசப்ெடுகிைது. அவ்வைவுதான். 
 

ளயர்மனிய மருத்துவர்கள் கூறுகிைார்கள் 
             „ருதுவாகும் ெருவத்தில், ஒரு பெண் பிள்ளையின் 
உைத்திலும் உடலிலும் ெல்ளவறு மாறுதல்கள் ஏற்ெட்டு 



63 
 

அவள் ஒரு அசாதாரண நிளைக்குத் தள்ைப் ெடுகிைாள். 
இந்த அசாதாரணநிளை அவள்மைளத ளமலும் குழப்ொத 
வளகயில், பெற்ளைார்கள் "இது சாதாரண விடயந்தான்" 
என்ெளத அவளுக்கு விைங்கப் ெடுத்த ளவண்டும்.  

தாழ்வு மைப்ொன்ளமளயா தற்ெயளமா அவளுக்கு 
ஏற்ெடாதவளகயில் அவளுடன் நிளையப் ளெசளவண்டும். 
ஆதரவுடன் நடக்க ளவண்டும்.  

இந்த ளநரத்திைாை அவளின் உடலின் அதீத 
வைர்ச்சியிைால் அவைது ளதாள்மூட்டுகளிலும் முதுகுப் 
ெகுதியிலும் ஏற்ெடும் உொளதகளின் தன்ளமளய 
உணர்ந்து அவளுக்குத் தாராைமாை ஓய்ளவக் பகாடுக்க 
ளவண்டும்.  

அவளின் ளதாள்மூட்டுக்களும் முதுகும் வலுப் 
பெைக் கூடிய வளகயில் சிை உடற் ெயிற்சிகளை அவள் 
பசய்ய வழி சளமத்துக் பகாடுக்க ளவண்டும்“ என்று. 
 

ளயர்மனியப் ொடசாளை உைவியல் ஆசிரியர்கள் 
பசால்கிைார்கள் -  
            „பூப்ெளடயும் நிகழ்ளவச் சாதாரண நிகழ்வாக 
எடுக்காமல் இப்ெடிப் பெருவிழாவாகக் பகாண்டாடிப் 
பெரிதுெடுத்தும்ளொது, அது அந்தப் பெண்பிள்ளைகளின் 
மைதில் ெல்ளவறுெட்ட சைைங்களையும், உைவியற் 
தாக்கங்களையும் ஏற்ெடுத்தி அந்தப் பிள்ளைகளைத் 
தவைாை ொளதக்கு இட்டுச் பசல்ை வழி ளகாலுகின்ைது“ 
என்று. 
 

ஆைால் இங்ளக புைத்தில் என்ை நளடமுளைப் 
ெடுத்தப் ெடுகிைது?  

ெை அத்தியாவசியத் ளதளவகளை பெண்பிள்ளை 
கள் எதிர்ளநாக்கிக் பகாண்டிருக்கும் அந்த ளநரத்தில்,  
அத்தளைளயயும் விடுத்து பவறுளம சாமத்தியச்சடங்கு 
என்ை பெருவிழா நடாத்தப் ெடுகிைது. இப்ெடிச் பசய்வ 
தால் அந்தப் பெண்பிள்ளைகள் என்ை ெயளைப் 
பெறுகிைார்கள்? 
 

இளதச் சண்ளடயாகளவா ஆண் பெண் ொைா 
ருக்கிளடயிைாை விவாதமாகளவா எண்ணாமல் யதார்த்த 
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மாக எல்ைாப் பெற்ளைார்களும் சிந்தித்துப் ொருங்கள். 
 

ளயர்மனிய மருத்துவர்கள் கூறிய இந்த ஆதரவு 
கள் பெற்ளைார்களிடமிருந்து கிளடக்காத ெட்சத்தில்தான் 
பெண்பிள்ளைகள் மற்ைவர்கள் ளமல் ளகாெப் ெடுெவர்க 
ைாகவும் எரிச்சால்ெடுெவர்கைாகவும் காணப்ெடுகிைார் 
கள். அல்ைாதுவிடில் அழுமூஞ்சிகைாகி விடுகிைார்கள். 

 
இந்த உடல்ரீதியாை மாறுதல்கள் ஆண்களிடமும் 

ஏற்ெடுகிைதுதான். அது சற்று ளவறுொடாைதாக இருந் 
தாலும் அவர்களுக்கும் இந்த ளநரத்தில் அன்பு, ஆறுதல், 
அரவளணப்பு என்ெை ளதளவப்ெடுகின்ைை. அது கிளடக் 
காத ெட்சத்தில்தான் அவர்களும் எரிச்சல், ளகாெம், 
பமைைம் என்ெவற்றிற்கு ஆைாகிைார்கள். ஆைால் ஆண் 
பிள்ளைகளுக்கு பவளியில் பசல்ைவும் அவர்கள் விரும்பி 
யளதச் பசய்யவும் தாராைமாை சுதந்திரம் இருப்ெதால் 
பெண்பிள்ளைகளிடம் ஏற்ெடுமைவு ொதிப்பு ஆண் 
பிள்ளைகளிடம் ஏற்ெடுவதில்ளை. 

 
அதைால் முக்கியமாக, கட்டுப்ொடு என்ை 

பெயரில் பெண்பிள்ளைகளைக் கட்டி ளவக்கும் எமது 
சமூகஅளமப்பில் வைர்ந்து பகாண்டிருக்கும் எமது 
பெண்பிள்ளைகளுக்கு இந்தச் சமயத்தில் பெற்ளைாரிைது 
முழு ஆதரவும் ளதளவ என்ெளத தமிழ்ப் பெற்ளைார்கள் 
மைந்து விடளவா அைட்சியப் ெடுத்திவிடளவா கூடாது. 

 
 
       -28.3.2001  

 
ஐபிசி தமிழ் வாபைாலி (28.03.2001) 
ஈழமுரசு - ொரிஸ் (2001) 
வடலி-இைண்டன் (மார்கழி 2003) 
ஒரு ளெப்ெர் (புரட்டாதி15-ஐப்ெசி05, 2006) 
நாளைவிடியும்-இந்தியா (2011) 
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பெண் ஏன் அடக்கப் ெட்டாள்..? 

எழுச்சிகளும் புரட்சிகளும் காைங்காைமாய் 
இருந்து வந்தாலும் இன்னும் பெண்ளண இரண்டாந்தரப் 
பிரளெயாக எண்ணும் மைப்ொங்கு சமூகத்தில் இருந்து 
விைகவில்ளை. பெண்ணின் தனிப்ெட்ட சுதந்திரத்தில் 
தளைப்ளொடும் நிளையும் மாைவில்ளை. அவளின் 
அளசவுகள் கூட அைசப் ெடுகின்ைை. உளடகள் ெற்றிப் 
ளெசப் ெடுகின்ைை. அணிகைன்கள் ெற்றி ஆராயப் 
ெடுகின்ைை. 

 
"பெண்களை நாங்கள் பவளியில் ளொக விடுகி 

ளைாம். விரும்பிய உளடகளை அணிய விடுகிளைாம். 
ெல்களைக்கழகம் வளர ெடிக்க விடுகிளைாம். ளவளை 
பசய்ய விடுகிளைாம். ஏன்.. கணினியில் கூட எழுத 
அனுமதிக்கிளைாம். இன்னும் என்ை ளவண்டுபமன்று 
இவர்கள் ஆர்ப்ொட்டக் பகாடி பிடிக்கிைார்கள்..?"  என்ை 
ஆணாதிக்கம் பதானிக்கும் ளகள்விகள் கூட சிை ஆண்க 
ளிடம் இருந்து சிைத்ளதாடு எழுகின்ைை. 

 
பெண்விடுதளை என்ைால் என்ை? அதன் தார்ப் 

ெரியம் என்ை? என்ெளவ ெற்றி சிை ஆண்களுக்கு மட்டு 
மல்ை. ெை பெண்களுக்குளம புரியவில்ளை. 

 
சுயம், சுதந்திரம்... ளொன்ைவற்றின் பொருள் சரி 

யாக உணரப்ெடுகிைதா என்ை சந்ளதகம் அடிக்கடி 
எழுகிைது. 

 
 இவ்வைவு பகாடுத்து விட்ளடாளம! 
ளொதாதா?" என்றும் 

 இதற்கு இதற்கு எல்ைாம் அனுமதி அளிக் 
கிளைாளம! திருப்தியில்ளையா?" என்றும்  

 இதற்கு ளமல் என்ை ளவண்டும்?" என்றும்  
 

ஆணாதிக்க உைகிலிருந்து பவளிவர முடியாதவர் 
களும் பவளிவந்துவிட்டதாக நிளைத்துக் பகாண்டிருப் 
ெவர்களும் சற்றும் தயங்காமல் ளகட்கிைார்கள். 
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அைந்து தருவதற்கும் நிறுத்து வாங்குவதற்கும் 
சுயமும் சுதந்திரமும் என்ை களடச்சரக்குகைா? 
 
ஒரு பெண் ளவளைக்குப் ளொைாளைா, அல்ைது 

ஒரு ஆண் சளமத்தாளைா அந்தக் குடும்ெத்துப் பெண்கள் 
விடுதளை பெற்று விட்டார்கள் என்று கூட்டாகப் ொடத் 
பதாடங்கி விடுகிைார்கள். பெண்களுக்குள்ை பிரச்சளை 
கள், அதிலிருந்து பவளிவருவதற்காை வழிகள், சிை 
உணர்த்துதல்கள், ஆளைாசளைகள்... ளொன்ைவற்ளை 
யாராவது பசான்ைாளைா அல்ைது எழுதிைாளைா 
ளொதும், அவளுக்கு பெண்ணியவாதி என்று முத்திளர 
குத்துவது மட்டுமல்ைாமல் ஒரு இைக்காரப் ொர்ளவ, 
கிண்டல் ளெச்சு... என்று எதிர்க்குரல் பகாடுக்கத் 
பதாடங்கி விடுகிைது சமூகம். 

 
இன்ளைய காைகட்டத்தில் பெண்கள் பவகுவாக 

முன்ளைறி விட்டார்கள்தான். அளத யாரும் இல்ளை 
பயன்று பசால்ை முடியாது. தைது ெதிளைாராவது 
வயதிளைளய ொலியல் வல்லுைவுக்கு உள்ைாக்கப்ெட்டு 
தாய்ளம என்னும் புனிதத்ளதளயா அன்றிப் புைகாங்கிதத் 
ளதளயா உணர முடியாத குழந்ளதப் ெருவத்தில் ஒரு 
குழந்ளதளயத தான் சுமந்து தாயாை லிளெரியக் கறுப்பு 
இை இைம் பெண்ளொராளி ஒருத்தி பசால்கிைாள் ஒரு 
ஆளணவிட ஒருபெண்ணிைால்தான் முழுமை ஈடுொட்டு 
டனும் வீரியத்துடனும் புத்திசாதுரியத்துடனும் ளொராட 
முடியுபமன்றும் ஒரு ஆளண விடப் பெண்ணிடம்தான் 
வலிளம அதிகம் என்றும்.  

 
அது உண்ளமதான். பெண்களின் ெங்கு என்ெது 

உைகில் மிக முக்கியமாைது. அவர்கள் இல்ைாமல் ஆண் 
கைால் மட்டுமாய் பெரிதாக எளதயும் சாதித்து விட 
முடியாது. 

 
ஆரம்ெ காைங்களில் பெண்கள், ஆண்கள் என்று  

எல்ளைாரும் ஒன்ைாகச்பசன்று ளவட்ளடயாடி, ஒன்ைாக 
உண்டு, ளொை ளொை இடங்களிளைளய குழந்ளதகளைப் 
பெற்பைடுத்துத்தான் வாழந்தார்கைாம். காைப்ளொக்கில் 
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மாதவிடாய், குழந்ளதப்ளெறு, அதைாைாை ெைவீைம், 
ொதுகாப்பு... என்று ஏளதளதா காரணங்கைால் பெண் 
கள் காட்டுக்குச் பசல்வளதவிடுத்து வீட்டுக்குள் முடங்க, 
ஆண்கள் பவளியில் ளவட்ளடக்குப் ளொைார்கைாம். 

 
ஆண்களின் மூளை ளவட்ளடக்குப் ளொகும் 

ொளதளய நிளைவுெடுத்தி ளவப்ெதிலும் ளவட்ளடயாடு 
வதிலும்... என்று ஒரு விதமாை ஒற்ளைப் ொளதயில் 
திடமாக, கூர்ளமயாை அவதாைத்துடன் நின்ை ளொது, 
பெண்களின் மூளைளயா தமது குழந்ளதகளைப் ொது 
காப்ெதிலும், குடும்ெத்தின் உள்விடயங்களைக் கவனிப் 
ெதிலும்... என்று சற்றுப் ெரந்து விரிந்தது. 

 
இங்ளக ொதுகாக்கும் தன்ளம என்ெது ஆண் 

கைால் பவறுமளை ஒருவளரக் காவலுக்கு விடுவதுடன் 
நின்று விட்டது. ஆைால் பெண்களிடளமா தம்ளமத்தாளம 
ொதுகாப்ெது மட்டுமன்றி, மிகமிக அவதாைத்துடன் தமது 
குழந்ளதகளையும் தாளம ொதுகாக்கும் தன்ளமயும் 
தம்ளம அண்டியுள்ை மற்ளைய பெண்களுக்கும் அவர்கள் 
குழந்ளதகளுக்கும் ஆெத்து ஏற்ெடாத ெடி ொதுகாப்புக் 
பகாடுக்கும் தன்ளமயும் என்றிருந்தது. அதுளவ அவர்க 
ளிடம் ஒரு குழுமமாகச் பசயற்ெடும் தன்ளமளய 
ஏற்ெடுத்தியது. 

 
உண்ளமயில் ஒரு ஆளணவிட ஒரு பெண்ணால் 

தான் ஒரு வியாொரஸ்தைத்ளதளயா அல்ைது ஒருபெரிய 
நிறுவைத்ளதளயா கூட்டாகக் பகாண்டு நடாத்தி கூடுத 
ைாக பவற்றி பெை ளவக்க முடியும்.  

 
ஒரு பசால்ளை ஒரு ஆணிடம் பசான்ைால், அவ 

ைால் அந்தச் பசால்லுக்கு ஒரு அர்த்தம்தான் கண்டு 
பிடிக்க முடியும் என்ைால் அளதளய ஒரு பெண்ணிடம் 
பசான்ைால் அவள் அது ெற்றி நன்கு ளயாசித்து ெை 
ளகாணத்தில் ெை அர்த்தங்கள் கண்டு பிடிப்ொள்.  

 
ஓரு விடயத்ளதச் பசான்ைால் அளதக் கிரகித்து  

அதற்குப் ெதில்பசால்லும் தன்ளம ஆண்களின் மூளையில்  
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ஒரு ெங்கு என்ைால் அளதக் கிரகித்து ெதில் பசால்லும் 
தன்ளம பெண்களின் மூளையில் ஆறு ெங்கு. இளவகள் 
ஆய்வாைர்களின் கண்டு பிடிப்புகள். 

 
ஓரு ஆணின் மூளை ஓரு பெண்ணின் மூளைளய 

விட 130கிராம் நிளை அதிகமாைது. ஆைால் இரு மூளை 
களிைதும் பசயற்ொடுகள், ஆதிகாைத்திலிருந்து இன் 
ளைக்கு வளரக்குமாை சூழ்நிளைகளுக்கும் வாழ்க்ளக 
முளைகளுக்குளமற்ெ இளசவாக்கம் பெற்று பவவ்ளவறு 
வழிகளில் பசயற்ெடுகின்ைை. இங்கு ஆண் உசத்தி 
என்ளைா பெண் உசத்தி என்ளைா எதுவும் இல்ளை. 

 
இருந்தும் மூளையில் ெதியப் ெட்ட ஆணின் 

முன்ளை பெண் அடங்க ளவண்டியவள் என்ை நிளைப் 
ொல், இன்னும் பெண்கள் வீட்டுக்குள் ஒடுங்களவண்டிய 
வர்கள்தான் எைக் கண்மூடித்தைமாக் கருதுகிளைாம். 
அன்று சூழ்நிளை கருதி, ொதுகாப்புக் கருதி பெண்கள் 
வீட்டினுள் தங்கிைார்கள் என்ைால், இன்று அந்த எந்தக் 
காரணங்களும் இல்ைாமளை பெண்கள் வீட்டுக்குள் 
அடங்க ளவண்டுபமை நிளைக்கிளைாம். 

 
அன்ளைய காைத்தில் ளதளவ கருதி வீட்டுக்குள் 

இருந்த பெண்களிடமிருந்து பமதுபமதுவாக சுகங்களை 
அனுெவிக்கத் பதாடங்கிய ஆண்கள் ஒரு காைகட்டத்தில் 
பெண்களை பவறும் சுகளொகப் பொருட்கைாகளவ 
ொவிக்கத் பதாடங்கி விட்டார்கள். சுயநைம் கருதி 
உைவியல் ரீதியாை தாக்கத்ளதக்பகாடுத்து பெண்களை 
அடிளமப்ெடுத்தியும் விட்டார்கள். இதைால் வீட்டுக்குள் 
ளைளய இருந்து இருந்து இளசவாக்கம் பெற்ை மூளை 
யிடமிருந்து விடுதளை பெை முடியாத பெண்கள், தாம் 
வீட்டுக்குள் முடங்க ளவண்டியவர்கள்தான் என்று 
நிளைத்து விட்டார்கள். அடங்கி அடங்கிளய வாழ்ந்த 
தால் தாம் அடங்களவண்டியவர்கள்தான் எை நிளைத்து 
தமக்குத் தாளம விைங்கிட்டு அடங்கியும் விட்டார்கள். 

 
இளத ளநரம் இளவபயல்ைாம் பிளழ, முன்ைர் 

நாம் வீட்டுக்குள் முடங்க ளவண்டியதற்கு காரணங்கள் 
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இருந்தை, இன்று பவளிளய பசன்ைாலும் எம்மால் எம் 
ளமப் ொதுகாத்துக் பகாள்ை முடியும் என்று சிை பெண் 
கள் சிந்திக்கவும் தவைவில்ளை. சிந்திக்கத் பதாடங்கிய 
இப் பெண்களின் விழிப்பு நிளைளய இன்று சிை ஆண் 
களுக்குப் பிரச்சளையாக இருக்கிைது. பெண்களிடம் ஏற் 
ெட்ட இந்த மாற்ைத்ளத ஆண்களின் மூளை ஏற்றுக் 
பகாள்ை முடியாமல் திண்டாடுகிைது. 

 
இந்த உண்ளமக் காரணங்களை ஆண் பெண் 

இருொைாரும் உணர்ந்து பசயற்ெடும் ெட்சத்தில் இந்தப் 
பெண்ணடிளம, பெண்அடக்குமுளை, பெண்ளண இரண் 
டாந்தரப் பிரளெயாக எண்ணும் தன்ளம எல்ைாளம 
அர்த்தமற்ை பசயல்கள் என்ெது நன்கு புைப்ெடும். 

 
இப்ளொது கூட உங்கள் மைதில் எங்ளக பெண் 

கள் அடிளமயாக இருக்கிைார்கள் என்ை ளகள்வி எழ 
ைாம். அவர்கள் சுதந்திரமாகத்தாளை திரிகிைார்கள் என்ை 
சிந்தளை ஓடைாம். ஆயுதம் தூக்கிப் ளொரிடுகிைார்கள் 
என்ை பிரமிப்பு ஏற்ெடைாம். இத்தளை சலுளககள் 
பகாடுத்து விட்ளடாளம..! இன்னுமா திருப்தியில்ளை 
என்ை எரிச்சல் எழைாம். 

 
உண்ளமயில் பெண்ணுக்கு இன்னும் முழுளம 

யாை விடுதளை கிளடக்கவில்ளை. பவறும் சலுளககள் 
மட்டும் வாழ்க்ளகயில்ளை. அவள் சுயம் ளெணப்ெட 
ளவண்டும். அவள் சுயமாக இயங்கச் சுதந்திரம் கிளடக்க 
ளவண்டும். பெண் இப்ெடித்தான் வாழ ளவண்டுபமன்று 
சமூகத்தின் அடி மைதில் எழுதி ளவக்கப்ெட்ட சிை எழு 
தாத சட்டங்கள் அழித்பதாழிக்கப் ெடளவண்டும். அவள் 
அவைாக வாழ அவள் மைதில் ளதரியம் வரளவண்டும். 
இது ெற்றியதாை சிந்தளை சமூகத்தின் ஒவ்பவாரு 
அங்கத்தவரிடமும் எழ ளவண்டும். 

 
கருப்ளெயில் மூன்று மாதக் கருவாக இருக்கும் 

ளொளத ஒரு குழந்ளத தாயின் உணர்வுகள், தாளயச் 
சுற்றி ஒலிக்கும் குரல்கள்... என்று எல்ைாவற்ளையும் கிர 
கிக்கத் பதாடங்கி விடும். பவளியில் ளகட்கும் சினிமாப் 
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ொடளைக் கூட மைப்ொடம் பசய்யத் பதாடங்கிவிடும். 
இது இன்ளைய ஆய்வாைர்களின் கண்டு பிடிப்பு. 

 
இதன் விளைவுகளை பெற்ளைார்கள் சரியாை 

முளையில் சிந்தித்து, ஒரு பெண் தாயாகத் பதாடங்கிய 
திலிருந்ளத ஒவ்பவாரு பசயற்ொட்டின் ளொதும் இளத 
கருவுக்குள் உருபவடுத்திருக்கும் எமது பிள்ளையும் ளகட் 
டுக் பகாண்டுதான் இருக்கிைது என்ை எச்சரிக்ளகயுடன் 
பசயற்ெட ளவண்டும்.  

 
பிைந்த பின்னும் குழந்ளதகள் வைர்ந்து பகாண்டி 

ருக்கும்ளொளத ஒவ்பவாரு விடயத்திலும் ஆண்குழந்ளத, 
பெண்குழுந்ளத என்ை ளெதமின்றி, ொரெட்சமின்றி 
அவர்களை வைர்க்க ளவண்டும். அவர்கள் முன் ளெசுவது 
கூட நான் ஆண் என்ளைா அல்ைது நான் பெண் 
என்ளைா எந்த விதமாை தாழ்வு மைப்ொன்ளமளயயும் 
அவர்கள் மைதில் விளதக்கப் ெடாத விதமாக இருக்க 
ளவண்டும். 

 
இப்ெடியாை அவதாைம் மிகுந்த பசயற்ொடுகள் 

மனித மூளையில் ஆழப் ெதிந்திருக்கும் பெண் அடங்க 
ளவண்டியவள்தான் என்ை உள்ளுணர்ளவஅழித்பதாழிக்க 
ஏதுவாகஅளமயும். காைப்ளொக்கில் ஆண்களின்மூளையும் 
இந்த நளடமுளையுடன் இளசவாக்கம் பெற்று விடும். 
அப்ளொபதல்ைாம் விஞ்ஞானிகளின் ஆராய்ச்சிகளில் 
ஆண் பெண் மூளை ெற்றியதாை முடிவுகள் ளவறு 
விதமாக அளமயக்கூடும். 

 
-28.2.2004 
 
ஈழமுரசு - ொரிஸ் (3.3.2004-9.3.2004) 
ளவடிக்ளக (நவம்ெர் 2007) 
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பெண்விடுதளை என்ைால்... 

பெண்விடுதளை ெற்றிய புரிந்துணர்வு இன்ளைய 
காைகட்டத்தில் சற்றுப் பிளழயாைதாகளவ இருக்கிைது. 
பெண்கள் ெை வழிகளிளை முன்ளைறி இருக்கிைார்கள் 
தான். அளத இல்ளைபயன்று நான் பசால்ைவில்ளை. 
எங்கள் அம்மம்மாமாரின் வாழ்க்ளக முளைளய விட 
எங்கள் அம்மாமாரின் வாழ்க்ளகமுளையில் வித்தியாசமும் 
முன்ளைற்ைமும் பதன்ெட்டை. எங்கள் அம்மாமாரின் 
வாழ்க்ளக முளைளயவிட எங்கள் வாழ்க்ளக முளையிளை 
இன்னும் வித்தியாசமாை முன்ளைற்ைங்கள் ஏற்ெட்டை. 
எங்கள் வாழ்க்ளகமுளைளயவிட எங்கள் பிள்ளைகளின் 
வாழ்க்ளக முளையில் இன்னும் அதிக முன்ளைற்ைங்கள் 
ெரிணமிக்கின்ைை.  

 
இன்ளைய ஆண்பிள்ளைகள், குறிப்ொக ஐளராப் 

பியாவில் வைர்ந்தவர்கள் தமது குடும்ெம் என்று வரும் 
ளொது குழந்ளதகளைப் ொர்ப்ெதிலிருந்து வீட்டிலுள்ை 
ெல்ளவறு ளவளைகள்வளர மளைவிளயாடு ெங்பகடுத்துச் 
பசய்கிைார்கள். ஆைாலும் இன்ஸ்ரிங்ற் (Instinct)  என்ை 
ஒன்று இருக்கிைளத. அது அவர்களை அறியாமளை சிை 
விடயங்களை அவர்களின்மூளையில் ெதித்து ளவத்திருக் 
கிைது. அதிலிருந்து அவர்கள் பவளியில் வர இன்னும் 
சிை காைங்கள் ளதளவ.  

 
இளத ளொைப் பெண்களின் மூளையிலும்  சிை 

விடயங்கள் ெதியப் ெட்டிருக்கின்ைை. அளவகளிலிருந்து  
பெண்களும் மீைளவண்டும்.  
 

தான் அடிளமப்ெட்டு இருக்கிளைன் என்ெளத ஒரு 
பெண் உணராத வளர அவைால் விடுதளைளயளயா 
சுதந்திரத்ளதளயா பெற்றுவிட முடியாது. 

 
இன்ளைய இந்தியத் பதாளைக்காட்சித் பதாடர் 

கள் பெண்களை மீண்டும் மீண்டுமாய் ளதரியமிழக்கச் 
பசய்கின்ைை. தாம் ெைவீைமாைவர்கள் என்று எண்ண 
ளவக்கின்ைை. இளவகளைளய ொர்த்துப் ொர்த்து அழுது 
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வடிப்ெளத விடுத்து இன்ளைய பெண்கள் ளவறு ளவறு 
ஆளராக்கியமாை வழிகளில் தம்ளம ஈடுெடுத்த ளவண் 
டும். காைத்துக்ளகற்ெ அறிவு சார்ந்த விடயங்களில் தமது 
கவைங்களைச் பசலுத்தளவண்டும். மின்ைஞ்சல் அனுப்பு 
வதாயினும் கணவர் வந்துதான் பசய்ய ளவண்டும் 
என்றில்ைாது தாளம பசய்ய ளவண்டும்.  

 
பெண் என்ெவள் ஆண் என்ெவளை விட 

எதிலுளம குளைந்தவள் அல்ை. இளத ஒவ்பவாரு 
பெண்ணும் திடமாக நம்ெ ளவண்டும்.  

 
ஒரு பெண் ஒரு ஆளணச் சார்ந்து வாழ்வதும் 

ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ளணச் சார்ந்து வாழ்வதும் இயல் 
ொைதும் இயற்ளகயாைதும். ஆைால் பெண்தான் ஒரு 
ஆளணச் சார்ந்து வாழ்கிைாள் என்ெது ளொன்ைதாை 
பிரளமளய உைக சமுதாயம் ஏற்ெடுத்தி ளவத்திருக்கிைது. 
அளதப் பெண்ணும் நம்புகிைாள். ஒரு பெண்ணின் வாழ் 
வுக்கு ஒரு ஆண் எத்தளை தூரம் அவசியமாைவைாக 
இருக்கிைாளைா அளதயைவு அல்ைது அளதயும் விட 
அதிகமாக ஒரு ஆணின் வாழ்வுக்கு பெண் அவசியமா 
கிைாள். இளத பெண்கள் கண்டிப்ொகப் புரிந்துபகாள்ை 
ளவண்டும். இதனூடு தமது ெைத்ளதயும் உணர்ந்து 
பகாள்ை ளவண்டும்.  

 
அதற்காக இந்த உணர்தல்களைத் தவைாை 

முளையில் ெயன்ெடுத்துவளதயும் தவிர்த்து விட ளவண் 
டும். ஆண்கள் பசய்யும் தவைாை ளவளைகளைப் பெண் 
களும் பசய்வதுதான் சமத்துவம் என்று நிளைத்து விடக் 
கூடாது. அது இன்ளைய குழந்ளதகளின் வாழ்வில் பிளழ 
யாை புரிந்துணர்வுகளை ஏற்ெடுத்தி, எதிர்காைச் சமுதா 
யத்ளதத் தப்ொை வழிக்குக் பகாண்டு பசன்று விடும்.  

 
சிை பெண்கள் நிளைக்கிைார்கள் பெண்விடுதளை 

என்ைால் டிஸ்ளகாவுக்குப் ளொதல், மது அருந்துதல், 
பவளியில் சுற்றுதல், விட்ளடற்றியாகத் திரிதல், எதற்கும் 
எதிர்த்து நின்று சண்ளட ளொடுதல்... என்று. இந்த 
நிளைப்புகளினூடைாை பசயற்ொடுகள் பெண்விடுதளை 
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என்ெது ஒரு ெயங்கரமாை சமூகச் சீர்ளகட்டுக்கு ஏது 
வாை விடயம் எைப் ெைளரயும் எண்ண ளவத்து 
விடுகிைது.   

 
பெண்விடுதளை என்ெது ெயங்கரமாைளதா 

அன்றில் சீர்ளகடாைதாை விடயளமா அல்ை. அது ஒவ் 
பவாரு சமூகத்தின் முன்ளைற்ைத்திற்குமாை ெைம் என் 
ெளத எல்ளைாரும் உணர ளவண்டும். எல்ளைாருக்கும் 
உணர்த்தப் ெடவும் ளவண்டும்.  

 
பெண்விடுதளை என்ெது ஒரு சமூகத்தின் 

விடுதளை. மானுடத்தின் விடுதளை.  
 
அந்த விடுதளைளய ளநாக்கிய ொளதயில், ஒரு 

பெண் தைது சுயத்ளத இழக்காது முன்ளைைளவண்டியது 
மிக அவசியமாகிைது. கூடளவ தைக்கு ஏதுவாை தன் 
ைால் முடிந்த கல்வி, சுயபதாழில், சுயமாை சம்ொதிப்பு, 
எண்ணங்களை கண்ணியமாை முளையில் பவளிப்ெடுத் 
தும் தன்ளம, சுயசிந்தளை, அதனூடாக நன்ளம, தீளம 
களை ஆராய்ந்து பசயற்ெடும் துணிவு, சுற்றியுள்ை 
வர்களை அன்ொல் வளைத்துப் ளொடும் ஆளுளம... என் 
ெைவும் இளவகளினூடு தன்ளை வைர்த்து, தன்ளைச் 
சுற்றியுள்ைவர்கள் மத்தியில் சுதந்திரமாக வைம் வரும் 
திைளமயும் ஒரு பெண்ணுக்கு மிக மிக அவசியமாகிைது. 

 
விடுதளையும் சுதந்திரமும் இளைஞ்சிப் பெறும் 

விடயங்கள் அல்ை. அளவ ளதளவக்ளகற்ெ எடுத்துக் 
பகாள்ைப்ெட ளவண்டிய விடயங்கள். இளத ஒவ்பவாரு 
பெண்ணும் உணர்ந்து பசயற்ெட ளவண்டும். 

 
 
-26.5.2003 
 
ஈழமுரசு - ொரிஸ் (2003) 
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குடும்ெம் என்ைால் என்ை? 

மளைவி ெணிவிளட பசய்ய, கணவன் ராொங் 
கம் நடத்த ஏளதா ஒரு கட்டாய நிகழ்வுகளினூடாை 
வாழ்வின் நகர்வுதான் குடும்ெமா? 

 
குடும்ெம் ஒரு ளகாயில். குடும்ெம் ஒரு கதம்ெம். 

குடும்ெம் என்னும் ளகாயிலில் விைக்ளகற்ை வந்தவள் 
பெண். பெண் பதய்வத்துக்குச் சமமாைவள். என்பைல் 
ைாம் ஏட்டிலும் எழுதி, ொட்டிலும் ொடி விட்டால் 
ளொதுமா? நளடமுளையில் என்ைளவா இந்தைவு மதிப்பு 
பெண்ணுக்குக் பகாடுக்கப் ெடுவதில்ளைளய!  

 
பெண் இல்ைாமல் ஒரு ஆணால் தனித்து வாழ 

முடியாது என்ெது அப்ெட்டமாை உண்ளமயாக இருந் 
தாலும், பெண்ளணவிட, தான் உசத்தி என்று எண்ணும் 
எண்ணம் இன்னும் ஆண்களை விட்டு முற்ைாக அகை 
வில்ளை. அளதளநரம் ெைபெண்களின் மைதில் இருந்தும், 
தாங்கள் பெண்கள், அதைால் தாழ்ந்தவர்கள் என்ை 
எண்ணமும் முற்ைாக விட்டுப் ளொகவில்ளை.  

 
பநடுங்காைமாகத் பதாடர்ந்து வந்து பகாண் 

டிருந்த ஆணாதிக்க அடக்குமுளையும், பெண்ணடிளமத் 
தைமும் இன்று சற்ளை தைர்ந்து பெண்கள் ஓரைவுக் 
ளகனும் விழிப்புணர்வுடன் வாழத் பதாடங்கியிருந்தாலும் 
இன்னும் பெரும்ொன்ளமயாை பெண்கள் அடிளமத் 
தளைகளை அறுத்பதறியத் பதரியாமல் இறுகப் ெற்றிய 
ெடிளய இருக்கிைார்கள்.  

 
சளமயல், சாப்ொடு, வீட்டுளவளை, ெணிவிளட... 

என்று மாய்ந்து பகாண்டிருந்த பெண்களின் மைதில், 
இதற்குத்தான் இவர்கள் ைாயக்கு என்ை பிரளம காைங் 
காைமாக ஆண்கைால் ஊட்டப் ெட்டு, காைப்ளொக்கில் 
அதுளவ சமூகத்தின் மத்தியில் உறுதி பசய்யப்ெட்டும் 
விட்டது. எத்தளைளயா ஆண்கள், இன்னும்  கூட அடுப் 
ெடிக்கும் ெடுக்ளகக்கும் மட்டுளம பெண்கள் ைாயக்காை  
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வர்கள் என்று கருதிக் பகாண்டிருக்கிைார்கள்.  
 

இளத ளநரம் கணிசமாை ஆண்கள் தாம் இது 
வளர காைமும் பெண்களை எவ்வைவு தூரம் அடிளமப் 
ெடுத்தி வாழ்ந்திருக்கிளைாம் என்ெளத உணரத் பதாடங்கி 
யும் இருக்கிைார்கள்.  

 
ஆைாலும் பெண்களை அடிளமப்ெடுத்தி வாழும் 

ளொது சுகித்த அந்த சுகளொக வாழ்க்ளகளய விட்டு 
பவளியில் வர அவர்களுக்கும் இன்னும் முழுமைதாை 
இஸ்டமில்ளை. 

 
இருந்தாலும் இன்ளைய நிளையில் இந்த நிளைப் 

ொட்டில் சிை பெண்களிடம் பெரும் மாற்ைங்கள் வந்து 
விட்டை என்ெளதயும் மறுப்ெதற்கில்ளை.  

 
இதற்கும் ளமைால் எம்மால் முடியும் என்று 

ஓரைவுக்ளகனும் உணரத் பதாடங்கியிருக்கிைார்கள். 
தமது காலில் தாம் நிற்க ளவண்டுபமன்று எண்ணத் 
பதாடங்கியுள்ைார்கள். பொருைாதார ரீதியாக தம்ளமத் 
தாம் ெைப்ெடுத்திக் பகாள்ைளவண்டுபமன்ை உத்ளவகம் 
பகாண்டுள்ைார்கள். அதன் ெயைாக ளவளை பசய்து 
ெணம்சம்ொதித்து வீட்டுச்பசைவில் தாமும் ெங்பகடுத்துக் 
பகாள்ளும் ளநாக்ளகாடு வீட்ளடவிட்டு சற்ளை பவளி 
உைகத்துக்கும் பசல்ைத் பதாடங்கியுள்ைார்கள். 

 
இருந்தும் என்ை..?  
 
எப்ெடித்தான் பவளியில் வந்தாலும் எந்தைவு 

தான் சம்ொதித்தாலும் அவர்கைால் தமக்பகன்று காைங் 
காைமாக நியமித்து ளவக்கப்ெட்ட சளமயல், சாப்ொடு, 
வீட்டுளவளை, ெணிவிளட ளொன்ைவற்றிலிருந்து முழு 
ளமயாை விடுதளைளயப் பெை முடியவில்ளை. 

 
இன்ளைய காைகட்டத்தில் பெண்கள் இதுவளர 

காைமாை சிை பிரச்சளைகளில் இருந்து விடுெட்டு 
முழுளமயாைவிடுதளை பெற்றுவிட்டதாை ஒரு மாளயத் 
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ளதாற்ைம் பவளியுைகில் ஏற்ெட்டிருந்தாலும், வீட்டுக்குள் 
நுளழந்து ொர்க்கும் ளொது பெண்ணாைவள் இன்னும் 
அதிகப் ெடியாை சுளமகளுடன், மிகுந்தபதாரு சிக்கைாை 
நிளைக்குள் தள்ைப்ெட்டுள்ைாள். 

 
முன்ைர் பெண்கள் வீட்டு ளவளைகளுடன் மாய, 

ஆண்கள் பவளிளவளைகளையும் ெணம்  ளதடுவதற்காை 
ளவளைகளையும் கவனித்தைர். இப்ளொது அது சற்று 
மாறி வீட்டுளவளைகளுடன் பெண்களுக்கு பவளிளவளை, 
ெணம் ளதடும் ளவளை… என்று சுளமகள் ஏற்ைப் 
ெட்டுள்ைை. இதற்கு ளவறு ´சுதந்திரம்` என்ை பெயரும் 
பகாடுக்கப் ெட்டுள்ைது. 

 
சளமத்துப் ளொடும் கணவனின் மளைவியும், அதி  

காளை ளவளைக்குப் ளொகும் ளொது தாளை ளதநீளரத் 
தயாரித்துக் குடித்து விட்டுச் பசல்லும் கணவனின் 
மளைவியும் விடுதளை பெற்ைவர்கள் என்ெதாை 
அறியாளம நிளைந்த ளெச்சு கூடுதைாகப் பெண்களின் 
இளடளயதான் உைாவுகிைது.  

  
சாதாரண மனித உணர்வுகளைக் கூட பெண் 

என்ெதற்காக எங்ளகா புளதத்து விடுகின்ை சிை பெண் 
களும் அளதளய பெண்களிடம் இருந்து எதிர்ொர்க்கின்ை 
சிை ஆண்களும் இன்னும் இருக்கிைார்கள். தான் ஒரு 
குடும்ெப் பெண். தன்னுளடய எந்த ஒரு சின்ைச் சின்ை 
பசயலும் எண்ணங்களும் கூட மிகச் சரியாகளவ, 
விமர்சைத்துக்கு உட்ெடாததாகளவ இருக்க ளவண்டும். 
தான், தவறுகளுக்கு அப்ொற் ெட்டவைாக இருக்க 
ளவண்டும் என்று பெரும்ொன்ளமயாை பெண்கள் 
நிளைக்கிைார்கள்.  

 
அதற்குக் காரணம் அப்ெடியாை பெண்கள்தான் 

நல்ை பெண்கள், அடக்கமாை பெண்கள்... என்று ெை 
விதமாை புகழாரங்கைாலும்  சூடப் ெடுகிைார்கள். மற் 
ளைய பெண்கள் சிை பெண்கைாளைளய ஏன் சமயத்தில் 
கணவைால் கூட விசைமாகப் ொர்க்கப்ெட்டு விமர்சிக்கப் 
ெடுகிைார்கள்.  
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குறிப்ொக ஆண்கள் இது ெற்றிய சிந்தளை 
களைத் தம்ளமச் சுற்றியுள்ை பெண்களைாடு களதக்கும் 
அளத ளவளையில் பெண்களும் தாம் நல்ைவர்கள் என்று 
மற்ைவர்களுக்குக் காட்டுவதற்காக வாழாது, நல்ைவர் 
கைாக இருந்து பகாண்டு தமக்காக வாழப் ெழக ளவண் 
டும். தமது உணர்வுகளை முதலில் தாளம மதிக்கப் ெழக 
ளவண்டும்.  

 
கணவனிடம் கூட தமது உணர்வுகளைக் காட்டு 

வது ொவம் எை நிளைக்கும் பெண்களும் உடலுைவு 
என்ெளத தமக்குப் பிடிக்காத ஒன்று என்ெது ளொைப் 
ொவளை ெண்ணும் பெண்களும் கூட எம்மிளடளய 
இன்னும் இருக்கிைார்கள். இந்த நிளை மாைளவண்டும். 

 
காைங்காைமாை நளடமுளைகளில் ஆண்கள் 

ஆளுளமக்குரியவர்கள் என்ெது ளொைவும் பெண்கள் 
அடங்கிப் ளொக ளவண்டியவர்கள் என்ெது ளொைவும் 
பிரளமப் ெடுத்தப்ெட்டு அதனூடும் அதற்குச் சார்ொக 
வுளம எல்ைா விடயங்களும் இளசவு பெற்று விட்டை.  

 
அந்த இளசவாக்கத்தில் இருந்து ஆண்கள் விடு 

ெடவும் பெண்களின் உணர்வுகளைப் புரிந்து பெண்களும் 
மனித பென்மங்கள்தான் என்ெளத உணர்ந்து பசயற் 
ெடவும் ஏற்ைவளகயில் அவர்களுக்குப் புரிந்துணர்ளவ 
ஏற்ெடுத்த ளவண்டும்.  

 
அளத ளநரத்தில் நாங்கள் இதற்குத்தான் இைாயக் 

காைவர்கள் எைத் தம்ளமத் தாளம தாழ்த்தி நிளைக்கும் 
பெண்கள் தம் வலிளமளய உணர ளவண்டும். தம்மால் 
முடியாதது எதுவுமில்ளை என்ெளத உணர ளவண்டும்.  

 
இளவகள்தான் பெண்விடுதளையின் அத்திவாரங் 

கைாக அடிபயடுக்கின்ைை. ஒரு குடும்ெம் குடும்ெமாகவும் 
மகிழ்வாகவும் ெைமாகவும் இருக்க உதவுகின்ைை. 

 
-2005 
திளசகள் 
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பெண்களும் எழுத்தும் 

ெைகாைமாகப் பெண்கள் எழுதிக் பகாண்டிருந் 
தாலும் இதுவளர காைமும் எழுத்துைகளம ஆண்களுக் 
காைது ளொன்ை ஒருவித பிரளம எம்மிளடளய உைாவி 
வந்துள்ைது. ெழபமாழிகள் என்ைால் என்ை? ொடல்கள் 
என்ைால் என்ை? கட்டுளரகள் என்ைால் என்ை? எதுவா 
ைாலும் பெரும்ொலும் ஆண்கைாளைளய முன் பமாழியப் 
ெட்டு, அளவ பெண்களை அடக்குவதாகவும் பெண் 
களுக்கு 'அடங்கிப் ளொ!' என்று புத்திமதி கூறுவதாகவும் 
பெண்களுக்கு எதுவுளம பதரியாது. அவர்கள் எடுத்து 
ளவக்கப் ளொகும் ஒவ்பவாரு அடிக்கும் நாம்தான் ெடி 
அளமத்துக் பகாடுக்கிளைாம் என்ெது ளொைாகவும் 
எழுதப்ெட்டுக் பகாண்டிருந்தை. 

 
 காைங்காைமாை அந்த எழுத்துக்களை உளடக் 

கும் விதமாக இன்ளைய காைகட்டத்தில் பெண்கள் சிை 
ரால் சஞ்சிளகள், ெத்திரிளககள் என்று உருவாக்கப் 
ெட்டு முழுக்க முழுக்க பெண்களின் ஆக்கங்களுடன் 
அளவ பெண்களின் பிரச்சளைகளைப் ளெசுவதாயும் 
பெண்களுக்குத் ளதரியம் ஊட்டுவதாயும் பவளிவரத் 
பதாடங்கியுள்ைை. இதற்காை எதிர்ப்புக்குரல்கள் ஒவ் 
பவாரு பவளியீட்டின் ளொதும் தவைாமல் பவளியில் 
ளகட்டுக் பகாண்டும் இருக்கின்ைை. 

 
இருப்பினும் இளத எப்ெடி பவளியில் பசால் 

வது? என்று தயங்கிய எத்தளைளயா பெண்களுக்கு 
இப்ெடியாை சஞ்சிளககள்தான் ளதரியத்ளதக் பகாடுத்து 
அவர்களின் பமைைத்ளதக் களைத்திருக்கின்ைை. 

 
இளதளநரம், ´எளதயும் நாம் எழுதுளவாம் யார் 

ளகட்ெது?` என்ெது ளொன்ைதாை வீம்பும் அழகாைதல்ை.  
பெண்விடுதளை என்ெது ஆண்களைாடு மல்லுக்கட்டிக் 
பகாண்டு நிற்கும் ஒரு விடயளம அல்ை.  

 
இளதப் பெண்கள் புரிந்து பகாள்ை ளவண்டும். 
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எந்தநிளையிலும் தாங்கள்ெடும் துயரங்களையும், 
பதால்ளைகளையும் பெண்கைாக வந்து பவளியுைகில் 
பசால்ைாவிட்டால் எழுதுவதிலும் ளெசுவதிலும் அர்த்தளம 
இல்ளை.  

 
 எங்ளக தமது அவைங்கள் பவளியில் 
பதரிந்து விடுளமா,  

 எங்ளக தாம் சார்ந்த பசாந்தங்களின் 
பொட்டுக்ளகடுகள் பவளிளய அம்ெைமாகி 
விடுளமா, 

 
என்ெதாை பெண்களின் அச்சங்களை அவர்கள் 

மீது இைகுவாக அடக்குமுளைகளையும் வன்முளைகளை 
யும் ொலியல் துர்ப்பிரளயாகங்களையும் பிரளயாகிக்க 
ஏதுவாக அளமந்துள்ைை. 

 
இன்று மட்டுமல்ை, காைங்காைமாக வீடுகளிலும் 

அலுவைகங்களிலும் ஏன் ளொராட்டச் சூழல்களிலும் கூட 
அதிகம் ொதிக்கப் ெடுெவர்கள் பெண்கைாகளவ இருக் 
கிைார்கள்.  

 
ொதிக்கப்ெடும் ஒவ்பவாரு பெண்ணும் தயங் 

காது அளத பவளிப்ெடுத்த ளவண்டும். அது ளமலும் 
ளமலுமாை ொதிப்புகளைத் தவிர்க்க மிகவும் உதவும்.   

 
இளத உணர்ந்து ொதிக்கப்ெட்ட  பெண்கள் 

துணிந்து அளவகளை பவளியில் பசால்ைவும் எழுதவும் 
ஏதுவாை ளதரியத்ளத, அந்தப் பெண்களுக்கு சுற்றி 
யுள்ை பெண்களும் சமூகமும் பகாடுக்க ளவண்டும். 
 
 

-12.03.2005 
 
திளசகள் (28.03.2005) 
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சர்வளதசப்பெண்கள்திைம்  

மார்ச் - 8 
 
இன்று சர்வளதசப் பெண்கள் திைம். ஆணாதிக்க 

அடிளமவிைங்குகைால் பிளணக்கப்ெட்டிருக்கும் அத்தளை 
பெண்களுக்கும் அர்த்தம் நிளைந்த நாள். ஒடுக்கப் ெட்டும் 
மைம் பநரிக்கப்ெட்டும் இருந்தபெண்கள் தம்வலிளமளய 
உணர்ந்து விைங்ளக ஒடிக்கத் துணிந்து ஓங்கிக் குரல் 
பகாடுத்த நாள்.  

 
1857ம் ஆண்டில் ளொரின்காரணமாக பதாழிைா 

ைர்கள் ெற்ைாக்குளை ஏற்ெட்டது.  அதைால் நிைக்கரிச் 
சுரங்கங்களிலும் புடளவஆளைகளிலும் வர்த்தகநிறுவைங் 
களிலும் பதாழிற்சாளைகளிலும் பெண்கள் ளவளை 
பசய்ய ளவண்டியபதாரு கட்டாயம் ஏற்ெட்டது.  

 
அதுவளர காைமும், பமன்ளமயாைவர்கள், வீட்டு 

ளவளைகளுக்கு மட்டுளம தகுதியாைவர்கள்… என்ை ெல் 
விதமாை அட்டவளணகளுக்குள் அடக்கப் ெட்டு, தாம் 
வலிளமயற்ைவர்கள்தான் என்ை ஒரு மாளயயில் மதி 
மயங்கிக் கிடந்த பெண்கள் அப்ளொதுதான் தமது வலி 
ளமளய உணர்ந்து விழித்துக் பகாண்டார்கள். ஆைாலும் 
அவர்களுக்காை ளவளை ளநரம், ஊதியம், சமஉரிளம 
ளொன்ை விடயங்களில்  ளெதம் காட்டப்ெட்டது.  

 
இதன் விளைவாக  கிைர்ந்பதழுந்த அபமரிக்கத்  

பதாழிைாைப் பெண்கள் 10மணி ளநர ளவளை ளகட்டும் 
ஆண்களுக்குச் சமமாை ஊதியம் ளகட்டும் 1857 மார்ச் 
8ந் திகதி புடளவ ஆளைப்பெண்களின் முன்நடாத்தலில் 
ஒரு ளொராட்டத்ளத ஆரம்பித்து ளவத்தார்கள்.  

 
இப்ளொராட்டம் முதைாளித்துவ வர்க்கஆட்சிக்குள் 

அடக்கப்ெட்டுப் ளொைாலும் 1907இல் மீண்டும் ளதாற்ைம் 
பெற்ைது. அதன் பதாடர்ச்சியாக இரண்டாவதுமகாநாடு 
1910இல்  படன்மார்க்கில் ளகாப்ென்காகன் நகரில் நளட 
பெற்ைது. இதில் 17 நாடுகளைச் ளசர்ந்த 100 க்கும் ளமற் 
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ெட்ட ளசாசலிசப் பெண்கள் கைந்து பகாண்டார்கள். 
இதன் ளொதுதான் ளயர்மனியின் பொதுவுடளமக் 
கட்சியின் தளைவர்களில் ஒருவராை கிைாளர பசற்கிளை 
யிைால் மார்ச் 8ந் திகதி பெண்கள் திைமாக பிரகடைப் 
ெடுத்தப் ெடளவண்டும் என்ை ளகாரிக்ளக முன்பைடுத்து 
ளவக்கப்ெட்டது.  

 
கிைாளர பசற்கிளை அவர்களின் ளகாரிக்ளகயின் 

ெயைாக முதன் முதைாக 1911 ம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 
8ந் திகதி, சர்வளதச மகளிர் திைமாகக் பகாண்டாடப் 
ெட்டது.  

 
ஆைாலும் அது உத்திளயாக பூர்வமாைதாக 

இருக்கவில்ளை. இது குறித்து 1917 மார்ச் 8ந் திகதி  
ரஷ்யாவில் உள்ை பசன்பீற்ைர்ஸ் நகரில் ஒரு ளொராட் 
டம் நடாத்தப் ெட்டது. இப் ளொராட்டத்தில் அபைக்ஸ் 
சாண்ட்ரா பகாைன்ைா என்ை ரஷ்யப் பெண்ணிளை 
வாதியும் கைந்து பகாண்டார்.  

 
இப்ளொராட்டத்ளதயடுத்து 1921ம் ஆண்டு மார்ச் 

8ந் திகதிளய சர்வளதசப் பெண்கள் திைமாக உத்திளயாக 
பூர்வமாகப் பிரகடைப் ெடுத்தப் ெட்டது.  

 
அன்றிலிருந்து மார்ச் 8ந் திகதி சர்வளதசப் பெண் 

கள் திைமாகக் அனுஷ்டிக்கப்ெட்டு சமஉரிளமகளுக்காை 
பெண்கைது ளொராட்டம் பதாடர்கிைது.  

 
 இருந்தும் என்ை?  
 இத்தளை வருடங்கள் ளொயும் என்ை? 
 பகாம்பியூட்டர் யுகம் வந்துபமன்ை?  
 ஆணாதிக்கப் ெண்ொட்டில் பெண் என்ெ 
வள் ஆணின் உளடளம என்ெது மறுக்கப் 
ெட்டு விட்டதா? இல்ளைளய!  

 பெண் என்ெவள் உற்ெத்தி பமசின் என் 
ெது மறுக்கப்ெட்டுவிட்டதா? இல்ளைளய!  

  
 இப்ெடி இன்னும் எத்தளை இல்ளைகள்.  
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 இந்தப் பெண் என்ெவள் தைக்ளக தான் பசாந்த 
மாக இருக்கிைாைா? அது கூட இல்ளைளய!  

 அவள் எளத உடுக்க ளவண்டும்  
 எப்ெடி வாழ ளவண்டும் 
 எப்ெடிச் சிரிக்க ளவண்டும் 
 எளதப் ெடிக்க ளவண்டும் 
 யாருளடயகுழந்ளதளய எந்தமுளையில் தைக்குள் 
சுமக்க ளவண்டும்…  
 
இளவபயல்ைாளம மற்ைவர்கைால்தான் தீர்மானிக் 

கப் ெடுகின்ைை. அது மட்டுமன்றி இளவகபைல்ைாம் 
மற்ைவர்களுளடய சர்ச்சச்ளசக்குரிய விடயங்கைாகவுளம 
கருதவும் ெடுகின்ைை. 

 
பெண்ணுக்கு விடுதளை கிளடத்துவிட்டது என்று 

ஆங்காங்கு கூக்குரல்கள் ளகட்கிைதுதான். ஆைாலும் 
இன்னும் முழுளமயாை விடுதளை கிளடக்கவில்ளை. 
எமது பெண்களில் அளைகமாளைார் நிளைக்கிைார்கள் 
ளவளைக்குப்ளொகவும் பசாப்பிங்பசய்யவும் கணவனிடம் 
இருந்து அநுமதி கிளடத்து விட்டால் அதுதான் பெண் 
விடுதளை என்று. 

 
இந்தஅறியாளம மாைளவண்டும். பெண்விடுதளை 

என்ெதன் பொருளை இவர்கள் சரியாை முளையில் 
புரிந்து பகாள்ை ளவண்டும். 

 
 பெண்விடுதளை என்ெது, சமஉரிளம, ளவளை 

ளநரம், சம்ெைம், பதாழில் வாய்ப்பில் ொரெட்சமின்ளம… 
இளவகளில் பதாடங்கி சளமயைளை, ெடுக்ளகயளை, 
மைஉணர்வுகள் வளரயிைாை அளைத்ளதயும் உள்ைடக் 
கிய ஒரு விடயம் என்ெளத முதலில் பெண்களை புரிந்து 
பகாள்ை ளவண்டும்.  

 
அடுத்து அளத அவர்கள் அவர்களை அண்டி 

யுள்ை ஆண்களுக்குப் புரியளவக்க ளவண்டும். அப்ளொது 
தான் பெண்விடுதளையின் தார்ப்ெரியம் ெற்றிய சமூக  
ரீதியாை பதாரு புரிந்துணர்வு ஏற்ெடும். 
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பெண்விடுதளை உைகைாவியரீதியாகக் கிளடக்க 
ளவண்டும். பெண் சுயமாக இயங்கச் சுதந்திரம் கிளடக்க 
ளவண்டும். பெண் இப்ெடித்தான் வாழளவண்டுபமன்று 
வீட்டுக்குள் நளடமுளைப் ெடுத்தப்ெடும் எழுதாத சட்டங் 
கள் அழித்பதாழிக்கப் ெடளவண்டும். பெண்ளண இறுகப் 
ெற்றியிருக்கும் கண்ணுக்குத் பதரியாத, ஆைால் பெண் 
ணின் உயிளரயும், உள்ைத்ளதயும் வளதக்கின்ை அத் 
தளை விைங்குகளும் உளடத்பதறியப் ெடளவண்டும். 

 
நாம் நாமாக வாழாது 
நரகத்துழன்று 
ஊருக்காய் வாழ்வது 
வீணல்ைவா 
பெண்ளண! 
ஊருக்காய் வாழாளத! 
உைக்காய் வாழ்! 
 
 
-08.03.2002 
 

 
 
ஈழமுரசு-ொரிஸ் (ெங்குனி, 2002) 
பசம்ெருத்தி-மளைசியா (2002) 
குருத்து (ெங்குனி 2003) 
பவற்றிமணி (ெங்குனி 2008) 
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இன்றுடைாவது  
ெளழயை கழித்து  
புதியை உடுங்கள்  
கணினி இல்ைாத  
தொற்காரன் இல்ைாத  
அந்தக்காைத்தில்  
புைாளவத் தூது விட்ளடாம்  
என்ெதற்காக  
மின்ைஞ்சல் வசதி இருக்கும்  
இந்தக் காைத்தில்  
கடிதம் அனுப்ெ  
புைாளவத் ளதடாதீர்கள்! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 


