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Feminist Thoughts in S. Ramakrishna's Duil Puthinam 
 

Abstract 

 S. Ramakrishnan's study of Feminist Thoughts in Duil Puthinam has given an explanation of the 

word feminism and the definition given by the dictionary. An explanation given by a modern Tamil dictionary 

is also given. In contemporary context, the trend of thinking that women should be respected, women's right is 

given in this study. An explanation of the term 'Penkalam' is also given. The meaning of the word feminism in 

the Kazhagam Tamil dictionary is also studied. And although all types of feminism are mentioned, moderate 

feminism, extremist feminism, socialist feminism, Marxist feminism are defined and explained in the study. In 

moderate feminism, it is said that a war without knife and without blood should be carried out to bring changes 

in material and law. It has been said that the principle of equality between men and women should be 

established in the socialist feminist society and the decision to improve feminist thinking by focusing on 

reform ideas has also been said. In radical feminism, it is said that women should not remain paralyzed in the 

house and bring many changes according to modern times. Marxist feminism is said to be a philosophy and a 

way of life to lead the working class people. Then there is the plot of the novel Duil. Through this novel, we 

can also see how much the woman lives a life of slavery by her husband. Also, this paper also tells about the 

effect of her husband's cruel living conditions on her husband's suffering in her married life, like 'the fence is 

grazing the crops'. A woman's state of chastity is expressed on paper in a way that expresses the thoughts that 
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appear in her mind. And no matter how high the women are in this book, slavery and oppression are still 

prevalent in many levels in this novel. 

Keynotes: Feminist, Novel, Philosophy, Duil Puthinam, S. Ramakrishnan's 

 

ஆய்வு சுருக்கம் 

எஸ். ராமகிருஷ்ணனின் துயில் புதினத்தில் பெண்ணிய சிந்தனனகள் 

என்ற ஆய்வில் பெண்ணியம் என்ற ப ொல்லின் விளக்கமும், அகரொதி தரும் 

விளக்கமும் ப ொல்லெ்ெட்டிருக்கின்றன. தற்கொல தமிழ் அகரொதி தரும் விளக்கமும் 

பகொடுக்கெ்ெட்டுள்ளது.  மகொல நிலலயில், பெண்கள் மதிக்கெ்ெட வேண்டும் என்ற 

சிந்தலனெ் வெொக்கு, பெண் உரிலம ெற்றி இந்த ஆய்வில் பகொடுக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

‘பெண்கலம்’ என்னும் ப ொல்லின் விளக்கமும் தரெ்ெட்டுள்ளது. கழகதமிழ் 

அகரொதியில் கூறெ்ெட்டுள்ள பெண்ணியம் என்ற ப ொல்லின் பெொருளும் ஆய்வில் 

வமற்பகொள்ளெ்ெடுகின்றது. வமலும் பெண்ணியத்தின் ேலககள் அலனதத்ும் 

கூறினொலும் இந்த நொேலுக்கு பெொருதத்மொன மிதேொத பெண்ணியம், தீவிரேொதெ் 

பெண்ணியம், வ ொ லி ெ் பெண்ணியம், மொரக்்சியெ் பெண்ணியத்தின் விளக்கம் 

ேலரயலற ப ய்து ஆய்வில் தரெ்ெட்டுள்ளது. மிதேொத பெண்ணியத்தில் கத்தியின்றி 

இரத்தமின்றி யுதத்பமொன்று நடத்தி பெொருளிலும்,  ட்டத்திலும் மொறுதல்கலள 

பகொண்டுேர வேண்டும் என்ற கருதத்ு ப ொல்லெ்ெடுகின்றது. வ ொ லி ெ் 

பெண்ணியத்தியல்  முதொயத்தில் ஆண், பெண் வேறுெொடின்றி  மத்துேம் என்ற 

பகொள்லக உண்டொக வேண்டும் என்றும் சீரத்ிருத்த கருதத்ுக்கலள லமயமொக 

பகொண்டு பெண்ணிய சிந்தலனலய வமம்ெட ப ய்ய வேண்டும் என்ற தீரம்ொனமும் 

ப ொல்லெ்ெட்டிருக்கின்றன.  தீவிரேொதெ் பெண்ணியத்தில் பெண்கள் வீட்டிற்குள் 

முடங்கி கிடக்கொமல் நவீன கொலத்திற்கு ஏற்ெ ெல மொற்றங்கலளக் பகொண்டு ேர 

வேண்டும் என்று கூறெ்ெட்டுள்ளது. மொரக்்சிய பெண்ணியம் என்ெது ெொட்டொளி ேரக் 

மக்கலள ேழி நடத்தி ப ல்லும் தத்துேமும் ேொழ்க்லக முலறயும் 

ப ொல்லெ்ெட்டிருக்கின்றன.  பின்பு  வமலும் துயில் என்ற நொேலின் கலதக்கரு 

அலமந்துள்ளது. இந்த நொேலின் மூலம பெண் தன் கணேனொல் எே்ேளவு அடிலம 

தனமொன ேொழ்க்லக ேொழ்கின்றொள் என்ெலதயும் இக்கொகிதத்தில் கொணலொம் வமலும் 

மணேொழ்க்லகயில் தன் கணேொனொல் துன்ெெ்ெடும் நிலலலய ‘வேலிவய ெயிலர 

வமய்ேது’ வெொல தன் கணேனொவல பகொடுலமயொன ேொழ்க்லக நிலல ஏற்ெடுத்தும் 

தொக்கத்லதயும் இந்த கொகிதத்தில் ப ொல்லெ்ெடுகின்றது. ஒரு பெண்பின் கற்பு நிலல, 

தன் மனதில் வதொன்றும் எண்ணத்லத பேளிெ்ெலடயொக ப ொல்லும் ெொங்கும் இந்த 

நொேலின் ேழி கொகித்தில் கூறெ்ெட்டுள்ளது. வமலும் இக்கொகிதத்தில் பெண்கள் 

எே்ேளவு தொன் உயரந்்த ப ன்றொலும் ெல நிலலகளில் அடிலமத்தனமும் 

ஒடுக்குமுலறகளும் தலலத்தூக்கி தொன் இருக்கின்றன என்லத இந்த நொேலில் எடுத்து 

ப ொல்லெ்ெடுகிறது. 

முன்னுனர 

       Feminism - என்னும் ஆங்கில  ்ப ொல்லுக்குெ் பெண்ணியம் எனும் தமிழ்  ்ப ொல் 

ெயன்ெடுதத்ெ்ெடுகிறது. ப ன்லனெ் ெல்கலலக்கழக ஆங்கிலம் - தமிழ் அகரொதி  (1965:379) 
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Feminism என்ெது பெண் உரிலமக்கு ஏற்றக் வகொட்ெொடு பெண்ணுரிலம ஆதரவு என்றும்  

Feminist என்ெதற்கு பெண் உரிலம என்றும் ெரிந்து வெசுேர.் பெண் இயல்புகலள ஆரொயும் 

மொணேர ்என்றும் கூறுேர.் 

 “க்ரியாவின்”தற்காலத் தமிழ் அகராதி (2008: 1009) பெண்ணியம் என்ெது ஆணுச ்

சமமாகெ் பெண் மதிக்கெ்ெடயவண்டும் எனும் சிந்தனனெ் யொக்கு என்று 

கூறுகிறார்.மணியமகனல பிரசுரத்தின் தமிழ் அகராதியில் பெண்கலம் என்ெது  

பெண்னமக் குணம் பெண் இனம்”1(தமிழ்வாணன்,1974) என்று குறிக்கெ்ெடுகிறது 

கழகத்தமிழ் அகரொதியில்  

 “பெண்கலம் -வண்ணத்தின் சிற்றின்ெெ் ெகுதி என்றும் 

 பெண்டனக –பெண்தன்னம 

 பெண்டு – மனனவி, பெண் 

 பெண்ணரசி – பசல்வமுனடயவள், அழகிற் சிறந்தவள், பெண்ணாயகம் 

 பெண்ணருங்கலம் - பெண்களில் சிறந்தவள்  

 பெண்ணலம் - பெண்னமகுணம், பெண்ணின்ெம், பெண்ணின் அழகு”2(யகாொல 

கிருஷ்ணன்) என்று, பெண்ணியம்  ொரந்்த ப ொற்களொல் ெல்வேறு பெொருள்களில் 

கொணெ்ெடுகிறது. இன்று பெண்ணியம் என்ற ப ொல்  முதொயத்தின் ெொரல்ேயில் ஒரு 

வகொட்ெொட்டிலனக் குறிக்கும் அடிெ்ெலடயில் ப ொல்லொக விளங்குகிறது. 

 பெண்ணியக் வகொட்ெொடுகள் பெண்களின் முன்வனற்றத்லதக் கருத்தில் பகொண்டது 

மட்டுமின்றி  ்  மூகத்தில், பெண்களுக்கு இலழக்கெ்ெடும் பகொடுலமகலளக் 

கலளேதற்கொன ஆயுதம் எனவும் கூறலொம். குடும்ெம்,  மூகம் என்ற பெொதுநிலலகலளக் 

கருத்தில் பகொண்டு வகொட்ெொடுகள் ேலரயறுக்கெ்ெடுகின்றன. ஆனொல் பெண்கள் 

முன்வனற்றம் பதொடக்க நிலலயிலிருந்து ஒே்பேொருெடியொக உயரந்்து கொணெ்ெடுகிறது. தன் 

குடும்ெம், தன்  மூகம், தன் நொடு என ெடிெடியொக உயரே்தற்கு இதத்ளம் அடிெ்ெலடயொக 

உதவும்.  

பெண்ணியத்தின் வனககள்  

பெண்களும் ஆண்கலள வெொலவே ெல சிந்தலனயும், உயரவ்ும் , உணரவ்ும் விருெ்பு, 

பேறுெ்பு உலடயேரக்ளொக உள்ளேரக்ள். தன் அடிலமத்தனமொன ேொழ்க்லகலய எதிரத்த்ு 

ெல பெண்ணியேொதிகள் வதொன்றி தன்னுலடய கருத்துக்கலள முன்லேதத்ுக் பகொண்டு 

தொன் இருக்கின்றன.  அே்ேொறு வதொன்றிய பெண்ணிய ேலககளில் ஆரம்ெகொல 

கட்டங்களில் மிதேொதெ் பெண்ணியம், தீவிரேொதெ் பெண்ணியம், வ ொ லி ம் பெண்ணியம், 

மொரக்்கிஸியெ் பெண்ணியம், தூய அல்லது மரபுநிலலெ் பெண்ணியம், ெண்ெொட்டு 

பெண்ணியம், பெரியொர ்பெண்ணியம், தலித் பெண்ணியம் என்று பெண்ணிய ேலககளொக 

இன்று கொணெ்ெடுகின்றன. 

மிதவாதெ் பெண்ணியம் 

 பதொடக்கொல பெண்ணியத்தின் பேளிெ்ெொவட மிதேொதெ் பெண்ணியமொகும். ேணிக 

முதலொளிய  ்சித்தொந்தத்தின் ஓர ்அங்கமொக மிதொேதம் வதொன்றியது. 
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 “மிதவாதெ் பெண்ணியம் கத்தியின்றி இரத்தமின்றி யுத்தபமான்று நடத்திெ் 

பொருளியலிலும், சட்டத்திலும் மாறுதனலக் பகாண்டுவர முயன்றது. அரசியல், 

பொருளாதாரத் துனறகனளெ் யெரளவில் தாங்கி எடுத்து ஒரு பெண்ணின் பிரசச்ினன 

முதல் அரசியலில் பெண்களின் ெங்கு, உயரக்ல்வி, மக்கள் பதாடரப்ு, ஊடகம், சம 

ஊதியம் ொலியல் சமெங்குநினல யொன்றனவகனளெ் ெற்றியும் அலசி ஆராய்கிறது. 

தற்யொனதய கலாசச்ராத்தில் காணெ்ெடும் ொலியல் ெங்கு என்ெது இன்று யநற்று 

உண்டானது அல்ல. மாறாக ெண்னடக் காலத்தியலயய உண்டானது. ொலியல் 

ெங்குநினல மனிதரால் உண்டாக்கெ்ெட்டது. ஆகயவ அது மனிதராயலயய அழிக்கெ்ெட 

யவண்டும் என்ெது மிதவாதெ் பெண்ணியத்தின் கருத்தாகும்”3(சித்து, 1997). வமலும் 

மிதேொதெ் பெண்ணியம் அெலலகள், ெொலியல் ேன்முலறகளொல் ெொதிக்கெ்ெட்வடொர,் 

கணேனொல் லகவிடெ்ெட்வடொர ் விதலேகள் முதலியேரக்லளக் கருத்தில் பகொண்டு 

ப யல்ெட்டது. பெண்கள் குழந்லதகள் லமயம், மறுேொழ்வு லமயம், வெொன்றேற்லற நடதத் 

திட்டம் தீட்டியது. அலனதத்ு பெண்ணிய இயக்கங்களின் ப யல் முலறவெொல் மிதேொதெ் 

பெண்ணிய சீரத்ிருதத் வெொக்கு இதுவே ஆகும். 

யசாசலிசெ் பெண்ணியம் 

 வ ொ லி ெ் பெண்ணிய என்ெது  முதொயத்தில் ஆண், பெண் வேறுெொடின்றி 

 மத்துேம் உண்டொேலத விரும்பும் பகொள்லகவய என்று கூறுேர.் வ ொ லி ெ் பெண்ணியம் 

சீரத்ிருதத்ெ் பிர  ்ொரங்கலள  ்ப யற்ெொடகக் பகொண்டிருந்தது. இதத்லகய கருதத்ுெ் ெகிரவ்ு 

மக்களிலடவய விழிெ்புணரல்ே ஏற்ெடுத்தெ் ெயன்ெடுதத்ெ் ெட்டவதொடு இயக்கத்லத 

ேளரக்்கவும் உறுதுலணபுரிந்து ேருகிறது. இதன் அடிெ்ெலடயில் வ ொ லி க் 

வகொட்ெொட்டொளரக்ள் ேளரந்்து ேருகின்றனரக்ள். 

 “பெண்ணியக் வகொட்ெொடுகலள எங்கல்ஸ், பூரியர ் பெெல் வெொன்ற ஆண்கவள 

ேகுத்தநிலல மொறி சிவமொன்திபூலொ,பெட்டிரலடன், வகட்மில்லட், ஜீலியட் மிட் ல் வெொன்ற 

பெண்கவள வ ொ லி ெ் பெண்ணியத்தின் வகொட்ெொட்டொளரொக உருேொயினர”்4(முத்து 

சிதம்ெரம்). 

தீவிரவாதெ் பெண்ணியம் 

  பெண்கள் வீட்டிற்குள் அலடந்து கிலடக்கொமல் நவீன கொலத்திற்கு ஏற்ெ 

கல்விகற்று முன்வனறி, குடும்ெ ேொழ்வில் ஏற்றமலடந்து,  மூக நிலலயில் விடுதலல 

பெறுேொள் என்ற எண்ணம் நிலறவேறொக வெொது தொன் தீவிரேொதெ் பெண்ணியம் வதொன்றின.  

 மூகத்தில் ஆணொதிக்கம் உளவியல் ரீதியொன கொரணங்கள் வெொன்றலே பெண்லண 

அடிலமெ்ெடுதத்ுகின்றன.  இலே ஆண்களின் ஆதிக்க மனலத கொட்டுகின்றது. இது வெொன்ற 

தன்லமகள் மொற வேண்டும் அடிலம தனம் ஒழியவேண்டும். அதற்கு ஆண், பெண் 

இருெொலருக்கும்  மத்துேம் ெற்றிய கலொ  ்ொர விலளலே அேரக்ளுக்குள் ஏற்ெடுத்த 

வேண்டும். பெொருளொதொர ஒடுக்குமலற அகல வேண்டும். இலே அலனத்தும் நடக்கொத 

பெொழுது தீேரேொதெ் பெண்ணியம் தலலதூக்கி நிற்கின்றன. 

மாரக்்சியெ் பெண்ணியம் 

 மொரக்்சியம் என்ெது ெொட்டொளி ேரக்்கெ் புரட்சிலய ேழிநடத்தி  ் ப ல்ல உதவும் 

ததத்ுமும் ேொழ்க்லக முலறயும் ஆகும். 19-ஆம் நூற்றொண்டில் ஐவரொெ்பில் முதலொளிய 

ேளர ்ச்ி மலரந்்து பின்பு நவீன பதொழில்முலறெ் ெொட்டொளி ேரக்்கபமன்று வதொன்றியது. 
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மொரக்்சியமொனது இெ்புதிய  ெொட்டொளி ேொரக்்கம் இனி உலக ேரலொற்லற நிரண்யிக்கும் 

புரட்சிகர  ்  க்தியொகத் தன்லன அலடயொளம் கொட்டிக் பகொள்ேலத விளக்குகிறது. 

இத்தலகய தன்லமயொக மொரக்்சிய பெண்ணியம் விளங்குகிறது. 

இந்தியாவில் பெண்ணிய வளரச்ச்ி 

 நம் நொட்டில் புதிய கருத்துக்களும் சிந்தலனகளும், வகொட்ெொடுகளும் ேளரந்்து 

ேருேதற்கு முக்கிய கொரணம் ெதிபனட்டொம் நூற்றொண்டில் ேருலக புரிந்த வமலலநொட்டொர ்

ஆகும். ஆனொல் வமலலநொடுகளில் பெண்களின் ேளர ்ச்ி உயரந்்து கொணெ்ெடுேலதெ் வெொல 

நம் நொட்டில் கொணெ்ெடவில்லல என்ெலத, வதேதத்தொ என்ற ஆசிரியர.் 

 “1930-களில் பெண்விடுதலல என்று பெொருள்ெடும் றுழஅநn நுஅயniஉipயேலழn 

என்றொலும் பிரவயொகம் ேந்துவிட்டது என்றும் பெண்ணியம் என்ற ப ொல் இந்தியொலேெ் 

பெொறுத்தேலர அந்நியம்தொன் என்று கூறுகிறொர”் 5(வதேதத்ொ,1991). 

 இதன் அடிெ்ெலடயில் துயில் என்ற நொேலில் பெண் உரிலம ெற்றியும், ஒரு பெண்ணுக்கு 

 முதொயத்தில் எே்ேளவு உரிலம ேழங்கெ்ெடுகிறது என்ெலதெ் ெற்றியும் ஆசிரியர ்

கூறுகிறொர ்என்ெலத ஆரொய்ேவத இத்தலலெ்பின்; வநொக்கமொகும். 

கனதக்கரு 

 அழகர ் என்ெேன் தன் மலனவி சின்னரொணிலயதொன் ஒரு அலுமினியெ் ெொதத்ிரம் 

விற்ெேன் என்று பெொய்  ் ப ொல்லி திருமணம் ப ய்துக் பகொள்கிறொன். பிறகுதன் 

மலனவிலய கடற்கன்னிவே ம் வெொட  ்ப ொல்லி ஊர ்ஊரொக அலழத்து  ்ப ன்று பிலழெ்பு 

நடத்துகிறொன். அேரக்ளுக்கு ஒருமகள், அேள் பெயர ் ப ல்வி அேலளயும் ஊர ் ஊரொக 

அலழத்து ப ல்கிறொரக்ள். பிறகு சின்னரொணியிடம் தேறொக நடந்து பகொண்ட தம்ெொன் 

என்ெேலன கத்தியொல் குத்தியதொல் வெொலிஸ் லகதுப ய்து சிலறயில் அலடக்கின்றது. 

அழகரும் ப ல்வியும் பதற்வகொடுமொதொ வகொயிலில் இரயில் நிலலயத்தில் தன் ஊர ்

ப ல்ேதற்கொக கொத்துக் பகொண்டிருக்கிறொரக்ள் என்ெவத கலதக்கருேொகக் பகொண்டது 

இந்நொேல். 

பெண் அடினமத் தனம் 

 ஒரு பெண் இந்த  முதொயத்தில் ஒரு ஆண்மகனொல் ஏமொற்றெ்ெட்டு 

அடிலமெ்ெடுத்தெ்ெடுகிறொள். ஆழகர ் தொன் ஒரு நல்ல வேலலெ்ெொர;்ெதொக  ் ப ொல்லி 

சின்னரொணிலய ஏமொற்றுகிறொன். பின் திருமணம் ப ய்து பகொண்டுதொன் கடற்கன்னிவே ம் 

தொன் வெொடவேண்டும் என்று ப ொல்லி கட்டொயெ்ெடுத்தி அடிலமெ்ெடுத்துகிறொன். ஒரு பெண் 

தொன் எண்ணம் வெொல சுகந்திரமொக ேொழ முடியவில்லல பிற பெண்கலளெ் வெொலதொன் 

சுயமொக சிந்திக்கவும் முடியொமல் ஒரு ஆணின் பிடிக்குள் அகெ்ெட்டு 

அடிலமெ்ெடுத்தெ்ெடுகிறொள். துயில் நொேலில் அழகர ் என்ெேன் தன் மலனவி 

சின்னரொணிலய தொன் ஒரு அலுமினியெ் ெொத்திரம் விற்ெேள் என்று பெொய் ப ொல்லி 

திருமணம் ப ய்துக் பகொள்கிறொன். பிறகு தன் மலனவிலய கடற்கன்னி வேஷமிட 

கட்டலளயிட்:டு அேலள அடிதத்ு துன்ெறுதத்ுகிறொன். பிறகு அேளும் கடற்கன்னி வேஷம் 

வெொட ஒெ்புக் பகொண்ட பின் அேலள கடலில் இருந்து பிடித்து ேந்த கடற்கன்னி என்று 

ஊரத்்திருவிழொக்களில் கூறி வஷொ நடத்தி ேந்தொள் இே்ேொறு ஒரு பெண் ஆணிடம் 

அடிலமெ்ெட்டு ேொழ வேண்டிய நிலல ஏற்ெடுகிறது.  

http://www.ijrti.org/


© 2022 IJNRD | Volume 7, Issue 8 August 2022 | ISSN: 2456-4184 | IJNRD.ORG 

IJNRD2208166 International Journal of Novel Research and Development (www.ijnrd.org)  

 

1484 

 இவத வெொல் 

    “நத்லத கூடுகள்” என்ற கலதயில் ேரும் லதொ என்ெேள் ஒரு அலுேலகத்தில் 

வேலல ெொரக்்கிறொள். அந்த அலுேலகத்தின் தலலேர ்லதொலே விரும்புேதொக கூறுகின்றொன் 

இலத ஒத்துக் பகொள்ளொத லதொவிடம் தகொத ேொரத்்லதகளொல் அேலள திட்டி 

அடிெ்ெடுதத்ுகிறொன். லதொவின் வநரத்திற்கு மீறிய வேலல லதொவின் ெழிேொங்கும் ப யலில் 

ஈடுெடுகிறொன்”6(திலகேதி). 

 ஆடேரக்ள் ஒே்பேொருேரும் பெண்லணத் பதய்ேமொக, தொயொக,  வகொதரியொக, 

மகளொக நிலனக்கும்வெொது மிகவும் பெருலமயொக இருக்கின்றது. ஆனொல் மலனவி என்ற 

நிலலயில் தனது சுயநலத்திற்கொக அேலள வேறு விதமொன விதிகளுக்குள்ளும், 

கட்டுெ்ெொட்டிற்குள்ளும் முடக்குகின்றனர.் இதலன எடுதத்ு  ் ப ொல்ல நிலனத்த ெொரதி, 

“பெண்டாட்டித் தனனயடினமெ் ெடுத்த யவண்டிெ் பெண்குலத்னத முழுதடினமெ் 

ெடுத்தலாயமா என்று கூறுகிறார்” 7(ொரதி, 2000).    

இன்லறய கொலகட்டத்தில் 

பெண் கல்வி, 

   பெொருளொதொரம், 

வேலலேொய்ெ்பு 

   வெருந்து, 

   புலகேண்டி, 

   ேொனஊரத்ி 

வெொன்ற துலறகளில் சிறந்து விளங்கி வெொற்றெ்ெட்டொலும்தொன் குடும்ெ ேொழ்க்லகயில் சில 

இடங்களில் அடிலமெ்ெடுத்தெ்ெடுகிறொள் என்ெலத துயில் நொேலில் பதளிேொக 

எடுத்துலரக்கின்றது.  

மணவாழ்க்னக 

 பெண்களுக்குத் திருமணம் என்ெது  ெொதுகொெ்ெொன ஒன்றொகக் கருதுகின்றனர ்

ஆனொல் இயல்பு ேொழ்க்லகயில் “வேலிவய ெயிலரவெய்ேது” வெொலகிறது அலனத்து 

நொேலிலும் மணேொழ்க்லகயில் கணேனும் மலனவியும் எதிரும், புதிருமொக, எலியும் 

பூலனயுமொகக் குடிகொரக் கணேனின் பகொடுலமகள் வெொன்றதன்லமகள் தொன் 

கதொெொத்திரங்களொக அலமகின்றன. அலதயும் தொண்டி பெண் என்ெேள் ஆணுக்;கு 

கீழொகதொன் ேொழவேண்டும். முக்கியமொக திருமண ேொழ்க்லகயில் ஆணுக்கு அடிலமயொக 

தொன ேொழ்ந்து பகொண்டு ேருகின்றனரக்ள். இந்நொேலிலும் ஆசிரியர ் பெண், 

மணேொழ்க்லகயில் துன்ெநிலலகலள சுட்டிக்கொட்டுகிறொர.் சின்னரொணி அனொலதயொக 

இருந்தொலும் தொன் திருமணம் ப ய்யெ்வெொகும் கணேன் தன்லன நன்றொக ெொரத்்துக் 

பகொள்ேொன் என்ற நம்பிக்லகயில் திருமணம் ப ய்கின்றொல் ஆனொல் தன் ேொழ்க்லக நிலல 

அடிலமதத்னத்லதயும் துன்ெதல்தயும் கட்டொயத்திற்கும் தள்ளெ்ெட்டு 

அேளநிலலக்குஉள்ளொகிறது என்ெலதஆசிரியர ்பதளிேொக கூறுகிறொர.் 
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கற்புநினல 

 கற்பு என்ெதலன இருேருக்கும் பெொதுவில் லேெ்வெொம் கற்புமனத்லதெ் பெொறுதத்ு 

உடலலெ் பெொறுதத்ல்ல வெொன்ற கருதத்ு கொதில் வகட்கமட்டும் தொன் ப யல்முலறயில் 

அல்ல. திருமணம் அன பெண்களுக்கும் கற்பு என்ெது மிக புனிதமொக கருதெ்ெடுகிறது. ஓரு 

திருமணம் ஆன பெண் தன் கணேலர மட்டும் தொன் மனதில் நிலனக்கவேண்டும் வேறு எந்த 

ஆண்மகலனயும் நிலனத்தொல் கற்பு ெரிவெொகிறது என்று கூறுேர.் அந்த நிலலயில் 

இந்நொேலில் சின்னரொணி எே்ேளவுதொன் கணேனிடம் அடிலமயொக இருந்தொலும் தன் 

கற்லெ என்றுவம இழந்ததில்லல தன் பிள்லளதன் கணேர ்ேொழக்லகமுலற என்று ேொழ்ந்து 

பகொண்டிருந்தொள்.  

மனதின் எண்ணத்னதபவளிெ்ெடுத்துதல் 

 வீட்டில் பெண்கள் தங்களின் கருதத்ுகலள பேளியிடும் கருத்து  ் சுதந்திரம் 

தலடெடுகிறது.  மூகத்தில் பெண்களுக்கு எதிரொன ப ொல்லொடல்கள் பெண்கலள  ்

சுகந்திரமொக  ் ப யல்ெடவிடொமல் தடுக்கிறது. தங்களது உள்ளதத்ு உணர ்ச்ிகலள 

பேளியிடும் சுதந்திரம் பெண்களுக்கு இல்லல. இலே கலதகளில் சுட்டெ்ெடுகின்றன. துயில் 

நொேலில் சின்னரொணி திருமணத்திற்கு பிறகு தனக்கு எந்த சுகந்திரமும் இல்லல. தொன் 

எண்ண நிலனத்தொலும் அலதயொரிடமு; ப ொல்லமுடியொது. அடிலமத்தனம் தொன் வமவலொங்கி 

கொணெ்ெடுகின்றன. தன் மகிழ் ச்ி,துக்கம்,துன்ெம் என்று எலதயும் கூறுேதற்கு சுதந்திரம் 

இல்லல. எல்லொ பெண்கலள வெொல நன்றொக கணேவனொடு ேொழலொம் என்று மனதில் ஆல  

ஆனொல் அது நடக்கவில்லல. பிறகுதன் மனது ஆல லயயும் யொரிடமு; ப ொல்லுேதற்கு 

தலடதன் பிள்லளக்கொக அலனத்லதயும் பெொருத்துக் பகொண்டு ேொழ்க்லக நடத்தி ேந்தொள். 

வமலும்  ங்கமகளிரின் ேொக்குவெொல “கணேவன கண்கண்ட பதய்ேம்” என்றும் கணேன் 

ப ொல்லலமீறொத பெண்ணொக சின்னரொணிலய இந்நொேலில் சித்திரித்து கொட்டியுள்ளொர ்

ஆசிரியர.்  

யொரடட்மும்,வாழ்க்னகயும் 

 திருமணம் என்கின்ற ெந்தத்தில் இலணயும் ஓர ்ஆணுக்கும், பெண்ணுக்கும் இலடயில் 

 ரியொன புரிந்துணரவ்ு என்ெது குடும்ெத்தின் ஆணிவேர.் அது இல்லல என்றொல் 

ேொழ்க்லகவய வெொரக்ளமொக வெொரட்டமும் நிலறந்து தொன் கொணெ்ெடும் அெ்ெடி 

இெ்புதினத்தில் ஆசிரியர ்சின்னரொணி அழகலர,விரும்பி திருமணம் ப ய்து பகொண்டொலும் 

பிறகு அேன் ப ய்யும் பகொடுலமகலளயும்,துன்ெத்லதயும் பெொறுத்துக் பகொண்டு தன் 

பிள்லளக்கொக வநடத்துேதற்கு ஒெ்புபகொண்டு பிலழெ்பு நடத்தி ேந்தொல் ஒே்பேொரு 

ஊருக்குவெொகும் வெொதும் வெொரட்டம் தொன் ஒன்றுேொழும் மனிதரக்ளிடம் வெொரட்டம் பின்பு 

தன் கணேரிடம் வெொரட்டம் இெ்ெடி ேொழ்க்லகவய வெொரொடி தொன் ேொழும் நிலல ஏற்ெட்டது. 

தன்லன வகலி ப ய்யும் மனிதனிடம் வெொரொடி துன்ெங்கலளஎல்லொம் தொங்கி பகொண்டு 

ேொழும் நிலலஏற்ெட்டது. ஒரு பெண் தன் ேொழ்;க்லகயில், 

1. உடன் பிறந்வதொர ்

2. ஊர ்மக்கள் 

3. உறவினர ்

4. கணேன் 
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5. வேலலப ய்யும் இடம் 

6.  மூகம் 

இெ்ெடி ெல நிலலகளில் கடந்துதொன் ஒருபெண்  மூகதத்ில்  ொதிக்க முடிகிறது. ஒரு 

நிலலயிலும் வெொரட்டங்கலள கடந்துதொன் ேொழ்க்லகலய நடத்த வேண்டியுள்ளது என்று தன் 

நொேலில் ெதிவு ப ய்கிறொர ்ஆசிரியர.்  

பகாண்டலு அக்காவின் உதவி 

 பகொண்டலு அக்கொ என்ெேள் எடட்ூர ் மண்டெத்தில் பதக்வகொடு ப ல்லும் 

வநொயொளிகலள அன்வெொடு அலழத்து அேரக்ளுக்கு உணேளிெ்ெவத தன் ேழக்கமொக 

பகொண்டிருந்தொள். இெ்ெடி நல்உள்ளம் பகொண்ட மனிதரக்ளும் இே்வுலகில் இருக்கத்தொன 

ப ய்கின்றனர.் பிறகு உணேளிெ்ெது மட்டுமின்றி அேரக்ளின் துன்ெங்கலளயும், 

துயரங்கலளயும் வகட்டு; அேரக்ளின் மனதிற்கு ஆருதல்  அளிெ்ெொள்.  

பெண் முன்யனற்றம் 

 ஒரு பெண்  முதொயத்தில் முன்வனற ெல தலடகள் ஏற்ெட்டொலும் அேள் 

அலதபயல்லொம் தொண்டிதன் முன்வனற்றெ் ெொலதயில் ப ன்று பேற்றியலடகின்றொள். 

இலததொன் ஒரு  லைக்கூ கவிஞர ்   

பெண்ணடினம யொக யவண்டும் 

பெண் உயர யவண்டும் 

பெண் யொல உயரந்்து நில் 

          என்று கூறுகிறொர.் 

துயில் கணேனுக்கு கட்டுெ்ெட்டு ேொழும் நிலலயொக கொணெ்ெடுகின்றொள்  

முடிவுனர 

 பெண்கள் ேொழும்  மூகத்தில் எே்ேளவுதொன் உயரவ்ு ஏற்ெட்டொலும் ெல நிலலகளில் 

அடிலமதத்னமும், ஒடுக்குமுலறகளும் தலலத்வதொங்கிதொன் நிற்கின்றன. இலதபயல்லொம் 

கடந்துதொன் ஒரு பெண்  மூகத்தில் பேற்றி எனும் கனிலய எட்டமுடிகின்றது. முதலில் தன் 

ேொழும் குடும்ெ உறவில் வமவலொங்கி கொணெ்ெட்டொவல அேன் ெொதிபேற்றியுலடேள் 

ஆகிறொள். பின்பு  மூகம் என்ற நிலலயில் மதித்தொல் அேள் பேற்றி முழுலமயொகிறது. 

அதனொல் அலனேரொலும் மதிக்கெ்ெடவேண்டும் ஒடுக்குமுலறயும், அடிலமலயயும் தகர ்

பதரியவேண்டும்.  மஉரிலம ேழங்கவேண்டும். ஒரு ஆணுக்குபின் பேற்றிபெண் இருெ்ெது 

வெொல ஒரு பெண்ணுக்கு பேற்றி அேள் கணேர ்பகொடுக்கும் உரிலமவய ஆகும். ேொழ்க்லக 

என்ற ேட்டத்தில் அடங்கியதொல் அேள் அடிலமயல்ல எனவே பெண்ணடிலம தனத்லத 

வெொக்கி பேற்றி கொண வேண்டும் என்ெவத ஆசிரியரின் எண்ணம் புதினம் என்ெது 

வநற்லறய தொக்கதத்ின் விலளலேயும் இன்லறய நிகழ்லேயும் உணரந்்து பகொள்ேதுடன், 

எதிரக்ொல நன்லமலய வநொக்கி சிந்திக்கும் ேலகயிலொன கலதயலமெ்பு அலமேதுடன் 

ெலநிகழ்வுகலள உள்ளடக்கியதொக இருக்க வேண்டும் என்ெலத வெொல ஆசிரியர ்

பெண்ணிய ெதிவுகலள இந்நொேலில் ெதிவு ப ய்துள்ளொர.்  
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சான்று எண்  விளக்கம்; 

1. ெொரதி (ெகுெ்ெொய்வு) ெொரதிலயெ் ெற்றிய ஜீேொ ெொரதி, அறுெதத்ியொறு , ெ.5. ெொரதியொர ்

ப ல்ேன் (பதொ.ஆ) –ெொரதிலயெ் ெற்றி ஜீேொ, நீயுப ஞ்சுரி புக்  ைவுஸ் (பி)லிமிபடட், 

ப ன்லன, இரண்டொம் ெதிெ்பு-2000. 

2. தமிழ்ேொணன் மணிவமகலலத் தமிழ் அகரொதி, ெ. 472 ப ன்லன, முதற்ெதிெ்பு-1974. 

3. திலகேதி- திலகேதி சிறுகலதகள் ெ.32 ருத்ரொ ெதிெ்ெகம், 14 அ. முதல் பதரு, 

அருளொனந்த அம்மொள் நகர,் தஞ் ொவூர.் 

4. மொ  ொலமன் சிதத்ு மொ - பெண்ணியம் வெொட்ட ெதியங்கள், கிரிவயட் 9 ேது பதரு 

பெரிய ொமி நகர.் அேனியொபுரம், மதுலர முதற்ெதிெ்பு- 1997. 

5. முதத்ு சிதம்ெரம் பெண்ணியத ்வதொற்றம் ேளர ்ச்ி, தமிழ்ெ்புதத்கொலயம் ஃபிளொட் எண் 

43ஃ8, மொசிலொமணி பதரு, தி.நகர.் ப ன்லன-17 

6. வகொெொல கிருஷ்ணன் - தமிழ்ெ்புலேர ் குழு திருபநல்வேலி பதன்னிந்திய ல ே 

சித்தொந்த நூற்ெதிெ்பு கழகம், ப ன்லன முதற்ெதிெ்பு -1956 கழகத்தமிழ் அகரொதி – 

நீதிபேண்ெொ கழக பேளியீடு ப ன்லன. 

7. வதேதத்ொ- பெண்ணிய  ்சிறெ்பிதழ், வம, 1991. எண்.10 

 

துனண நூற்ெட்டியல் 

1. தமிழ்ேொணன் 1974 மணிவமகலலத ்தமிழ் அகரொதி, ெ. 472. 

தமிழ்ேொணன் மணிவமகலலத் தமிழ் அகரொதி, ெ. 472 ப ன்லன, முதற்ெதிெ்பு-1974. 

2. இ.மொ வகொெொல கிருஷ்ணன் (ெ.ஆ) கழகத்தமிழ் அகரொதி (ெ. 703) 

     வகொெொல கிருஷ்ணன் - தமிழ்ெ்புலேர ்குழு திருபநல்வேலி பதன்னிந்திய ல ே சிதத்ொந்த 

நூற்ெதிெ்பு கழகம், ப ன்லன முதற்ெதிெ்பு -1956 

கழகத்தமிழ் அகரொதி – நீதிபேண்ெொ கழக பேளியீடு ப ன்லன. 

3. சிதத்ு மொ  ொலமன் - வகொெொல பெண்ணியம் வெொட்ட ெதியங்கள். (ெ. 164) 

மொ  ொலமன் சித்து மொ - பெண்ணியம் வெொட்ட ெதியங்கள், கிரிவயட் 9 ேது பதரு பெரிய ொமி 

நகர.் அேனியொபுரம், மதுலர முதற்ெதிெ்பு- 1997. 

4. முதத்ு சிதம்ெரம் பெண்ணியத ்வதொற்றம் ேளர ்ச்ி, தமிழ்ெ்புதத்கொலயம் ஃபிளொட் எண் 

43ஃ8, மொசிலொமணி பதரு, தி.நகர.் ப ன்லன-17 

5. வதேதத்தொ, பெண்ணியம் ஒரு ேரலொற்றுெ் ெொரல்ே, ெ.11 

வதேதத்ொ- பெண்ணிய  ்சிறெ்பிதழ், வம, 1991. எண்.10 
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6. திலகேதி- திலகேதி சிறுகலதகள் ெ.32 ருத்ரொ ெதிெ்ெகம், 14 அ. முதல் பதரு, 

அருளொனந்த அம்மொள் நகர,் தஞ் ொவூர.் 

7. ெொரதி (ெகுெ்ெொய்வு) ெொரதிலயெ் ெற்றிய ஜீேொ ெொரதி, அறுெதத்ியொறு , ெ.5. 

ெொரதியொர ்ப ல்ேன் ( பதொ.ஆ) –ெொரதிலயெ் ெற்றி ஜீேொ, நீயுப ஞ்சுரி புக்  ைவுஸ் 

(பி)லிமிபடட், ப ன்லன, இரண்டொம் ெதிெ்பு-2000. 
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