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ABSTRACT
The poems of women poets have recently gone beyond the status of talking about
women's life through feminist ideas and speaking of women's liberation. Some people's
writings arise based on feminist theoretical definitions. There are differences between
theoretical ideas naturally within a work and the creation of a work standing within the
theory. If a work is created based solely on theory, it can distort creativity itself. But
there are two different conditions, including this tendency, in the poems of modern
women poets. They vary depending on the understanding of the poets. This article deals
with feminism in the poetic tendencies of contemporary women poets like Lena
Manimegalai, Vijayalakshmi, Kuttirevathi, Sugirdharani and others.
Keywords: Female Uprising, Radical Feminism, Consciousness, Society, Creation, Life,
Women's Liberation, Patriarchy, Sexual Domination

முன்னுரை
பபண்களின் எழுச்சியால் பபண்ணியச் சிந்தறைகள் உைகில் ததாற்ைம் பகாண்டை. பபண்ணிய

அறமப்புகளின் உருவாக்கம் நிகழ்ந்தை. அறவகளின் கூட்டுச் சிந்தறைகள், பசயல்களின் வளர்ச்சியால்
பபண்கள் அறைத்து நிறைகளிலும் எழுச்சிறயயும் வளர்ச்சிறயயும் தநாக்கி பயணிக்கைாயிைர். பபண்

எழுச்சியும், பபண்ணியச் சிந்தறையும், பபண்ணியக் தகாட்பாடும் ஒன்தைாடு ஒன்று தழுவி வளர்ந்தை.
இதன்

ஓரு

அம்சமாக

எழுதத்

நவைப்பபண்கவிஞாா்
ீ
களாை
தபான்தைாரின்

லீைா

கவிறதகளில்

பதாடங்கிய

மணிதமகறை,

பபண்ணியச்

பபண்களில்

சுகிர்தராணி,

சிந்தறைப்

தபாக்கு

தமிழ்ச்சூழைில்
குட்டிதரவதி,

எத்தறகயதாய்

எழுத

வந்த

விஜயபைட்சுமி

உள்ளது?

என்பறத

ஆராய்வதாக இக்கட்டுறர அறமகிைது.

பெண்ணியம் – ஒரு புரிைல்
பபண்ணியம் பபண்களின் தமம்பாடு சார்ந்த சிந்தறை, பசயல் தநாக்கத்திற்கு எதிராக அறமந்த

கருத்து நிறைகறளயும், பசயல்கறளயும் தகர்ப்பைவாக உருவாகி வளர்ச்சி பபற்ை ஒன்று. குைிப்பாக
சமூகத்தில் பபண்ணுக்கு ஏற்படுகின்ை பிரச்சறைகறள ஆராய்ந்து அவற்றை தவரிைிருந்து முற்ைிலும்
கறளவதாகதவ பபண்ணியச் பசயல்பாடுகள் அறமகின்ைை. பதாடக்ககாைத்தில் மிதவாதப் பபண்ணியச்

பசயல்பாடுகளின் மீ தாை நம்பிக்றக குறைகிைதபாது அவற்ைில் இருந்து கிறளத்பதழுகின்ை ஒன்ைாகத்
தீவிரவாதப்

பபண்ணியம்

ததாற்ைம்

பபறுவறதயும்

அதன்

பன்முகப்

பார்றவ

பகாண்ட

வளர்ச்சி
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நிறைகறளயும் பார்க்க முடிகிைது. இைக்கியரீதியாகப் பார்க்கின்ை தபாது பபண்ணியம் பபண்களால்
மட்டுதம எழுதவும் தபசவும் தவண்டிய ஒன்ைாக கருதிைார்கள். பின்ைர் வந்த காைகட்டத்தில் இதிலும்
மாற்ைங்கள் வரைாயிை.
குட்டிதரவதியுடைாை

தநர்காணல்

ஒன்ைில்

ஆண்

எழுத்து,

பபண்

எழுத்து

என்று

இைக்கியத்றதப் பிரித்து பார்ப்பதில் உங்களுக்கு உடன்பாடு உண்டா? என்ை ஒரு தகள்விக்கு அவர்,

“பபண் எழுதிைால் பபண் பமாழி, ஆண் எழுதிைால் ஆண் பமாழி என்று பிரிப்பது சரியல்ை. எழுத்தில்
மதைாபாவம் சார்ந்துதான் ஆண் பமாழி, பபண் பமாழி என்று இருக்க முடியும். ஒரு ஆணிடம் இருந்து
சிைந்த

ஒரு

பபண்

பவளிப்படும்

பமாழி

பபண்களின்

பவளிப்படைாம்.
உைகம்,

சிை

ஆண்

இயக்குநர்களின்

ஆச்சர்யமூட்டும்

வறகயில்

திறரப்படங்களில்,
நுட்பமாக

அதில்

இருப்பறத

கவைித்திருக்கிதைன். ஒரு பபண்ணால் மட்டும்தான் அது சாத்தியப்படும் என்று ததான்றும். ஆைால்
அங்தக அது ஆணால் சாத்தியப்பட்டிருக்கிைது. ஆைால் ஆண் எழுத்து, பபண் எழுத்து என்று பார்க்க

தவண்டிய நிர்பந்தம் ஒரு கட்டத்தில் இருந்தது. இப்தபாது அதறை கடந்து தமிழ் பபண் கவிஞர்கள்
வந்துவிட்டார்கள்…” என்பதாக பசால்லும் பதில் முக்கியமாைதாகிைது. இது பபண்ணியம் குைித்த ஒரு
புரிதறை நமக்கு தருகிைது

லீனா மணிமமகதையின் கவிதைகளில் பெண்ணியக் குரல்
கவிஞர் லீைா மணிதமகறை பரத்றதயருள் ராணி கவிறதத் பதாகுப்பு, பசங்கடல், ததவறதகள்,
பைிபீடம்,

மாத்தம்மா,

ஆண்டிற்காை

கைடா

கவிறதகறள

தபான்ை

ஆவணப்படங்களின்

தமிழிைக்கியத்

தகாட்பாட்டுரீதியாக

ததாட்டத்தின்

வழியாகவும்

“இயல்”

அணுகுகிைதபாது

அைியப்படுபவர்.

கவிறத

தீவிரவாதப்

விருறதப்

2008

பபற்ைவர்.

பபண்ணியக்குரல்

ஆம்

இவரது

அழுத்தமாக

ஒைிப்பறதப் பார்க்கமுடிகிைது. லீைாவின் கவிறத குைித்து தபசும் மாைதி,
“லீைா

விதவிதமாை
சங்ககாை

மணிதமகறையின்

பாைியல்

பிம்பத்றதயும்,

அகப்பாடல்களின்

கீ ற்றுகளாகவும்,

கவிறதகள்,

ஆண்டாளின்

நவைத்
ீ

பகாதிப்புகறளயும்

உள்ளுறையாகவும்,

உடறை

ஆன்மீ க

தமிழ்க்

பபரும்

திருக்குைள்

பவளிக்கு

கவிறதயில்

உக்கிரத்துடன்

வசி
ீ

காமத்துப்பாைின்

கடத்தும்

புதுபமாழியில்

எைிகின்ைை.

ஏக்கங்களாகவும்

பமல்ைியக்

பதாடரும்

தமிழ்ப்பாைியல் கவிறதகளின் பதாடர்ச்சியாக லீைாமணிதமகறை கவிறதகள் அறமகின்ைை” (Deepa,
Mariya Reegan, Kumar, 2010) இது அவரின் கவிறதபமாழி குைித்த ஒரு புரிதறைத் தருகிைது.
ஒரு கவிறதயில் பபண்கறளப் பற்ைி தபசும் லீைா மணிதமகறை ஆண்கள் நாக்கில் பல்லு

படாமல்

துதவசவார்த்றதகறள

எளிதாகச்

பசல்ைிச்

பசல்வறத

தமக்தக

உரித்தாை

கடுறமயாை

பமாழியால் எதிற்பகாள்கின்ைார்.
“64 தந்திரங்கள் பதரிந்தவள்
பணம் பைிப்பவள்
காரியத்திற்கு படுப்பாள்
எல்ைாம் பதரிந்தவள் தபால் நடிப்பாள்
எண்ணிக் பகாண்தட “ள்” விகுதிறய
அழுத்தியதில் நாக்கறுந்தவன்
முறை சறுக்கிச் பசத்தான்.
நச்சுப் பாம்பு
தீ விறை றவப்பவள்
பசய்திபரவியதில்
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கூடிய மக்கள் பநரிசைில்
சன்ைல் பவடித்து
பமாத்த தபரும் பசத்தைர்” (Leena Manimekalai, 2013)
தமலும், தன் கவிறதகளில் தயாைி, முறை, தூறம தபான்ை பபண்ணின் உடல் பமாழிகறள

அதிகம் முன்ைிறுத்தி தபசும் இவர் பபண்றண முழுறமயாக அனுபவித்துக் பகாள்ளும் ஆண்களில்
பைர் பின்ைர் திட்டமிட்டு பபண்றண இழிவுபடுத்தும் வறகயில் இச்பசாற்கறள பயன்படுத்துகின்ைைர்

என்கிைார். இதறை தகள்விக்குள்ளாக்கும் விதமாக தைது கவிறத ஒன்ைில் தயாைிறய முன்நிறுத்தி
எதிர் உறரயாடறையும் நிகழ்த்துகிைார்.
“என் தயாைி
வாயாடி
பதாட்டாஞ் சிணுங்கி
சித்திரக்காரி
பயமைியாதவள்
புதியவள்
என் தயாைி
காட்டருவி
நத்றதகள் ஊரும் கடற்கறர
குழந்றதகள் ஓட்டும் ததாணி
பவயில் தின்னும் கூழங்கல்
பாம்பு புத்து” (Leena Manimekalai, 2013)
இங்கு
ஒன்ைாக

தயாைிறய

தீர்ந்ததா,

அறடயாளப்படுத்துகிைார்.

மறைந்ததா
இதுவும்

தபாகாத,

தீவிரவாதப்

உைகிறைதய
பபண்ணிய

ஆட்டம்

பமாழியின்

காணறவக்கும்
ஒரு

அம்சமாக

பார்க்கத்தக்கை. தைது கவிறத எழுத்து பற்ைிக் குைிப்பிடும் லீைாவின் கருத்தும் இங்கு முதன்றம
பபறுகிைது.
பசால்ைிக்

“ஒழுங்குகறள

தகட்கிைது.

மீ றும்

களிப்றப

ஒன்ைிைிருந்து

நான்

ஆற்ைைாக்கும்

மற்பைான்ைிற்கு

தபாது

கவிறத

இறடவிடாமல்

மாைிக்

என்றை

எழுதச்

பகாண்டிருக்கும்

முடிவற்ை இயக்கமாக கவிறத விறையாற்றுகிைது. ஏற்கைதவ உள்ள அர்த்தங்கறள மறுதைிப்பதும்

சிறதப்பதும் புைன்கடந்த அணுகுமுறைக்கு மாற்றுவதுமாை கைகமாக கவிறத விறளகிைது. சமூக
மதிப்பீடுகறள

மீ ட்டுருவாக்கம்

பசய்து,

மாற்று

அழகியலுக்காை

களமாக,

கவிறத

முயற்சிக்கிைது.”

(Leena Manimekalai, 2013) இக்கூற்று இயல்புக்கு மாைாை மாற்றுக் கருத்தியல்சார் கவிறத எழுத்றத அவர்
முன்பைடுத்திருப்பறத உறுதிப்படுத்துகிைது.

ஆணின் அைிகாரத்துக்கு எைிராக – கனைி விஜயபைட்சுமி கவிதைகள்
கவிஞர்

விஜயபைட்சுமி

தமிழ்

இறணப்

தபராசிரியராகப்

பணியாற்ைி

வருபவர்.

பபண்ணிய

ஆய்வுகளிலும், மறையாள, தமிழ் பமாழிபபயர்ப்புகளிலும் பதாடர்ந்து தம்றம ஈடுபடுத்தி வருபவர்.
பபண்ணிய கவிறதயாக்க முயற்சியிலும் பவற்ைி கண்டுள்ளார். இவர் தமது கவிறத பமாழியிறை
ஆண்களுக்கு
பார்த்து

நீ

எதிராக தீவிரமாக
இன்று

அடிறமத்தறளயின்
பகாண்டாடுகிைாய்.

உைது

பபரு

ஏவியவர்.
என்று

“பதாடக்கம் முதல்” என்ை ஒரு கவிறதயில்

அறடயாளப்படுத்தும்

பவடிப்பிைிருந்து

ஆட்டத்றத

கறைத்து

பபாறுக்கி

மீ ண்டும்

உன்

அறடயாளங்கள்

எடுக்கப்பட்டறவ.

பதாடக்கம்

முதல்

உணராமல்

நீ

விறளயாடுதவாம்

ஆறணப்
யாவும்,

உரிறம

வா

எை

கூச்சைிடுகிைார்.
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முட்றட

உறடந்த

குடிறசயில்

“ஐதயா

மூன்றுநாள்

இருத்திை ீர்.

சாமி”

கவிறதயும்

தபாக்றக

நிர்மால்ய

தீட்டாய்

பூறசக்காய்
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ஆண்கறள

மிகத்

தீவிரமாக

அறடயாளப்படுத்தி

ததவறைத்

பதாட்டுத்

விமர்சிக்கின்ைது.

தகாயில்

பசல்ை

தடவி

அங்கம்

விடாது

கழுவி

ஆசாரங்கள் பசய்து சாந்தி பசய்ய பபண் பூசாரிகள் தவண்டாம் என்ைீர் என்பதாய் பதாடரும் இந்த
கவிறத,
“ததவியின் உறடகறளந்து
ததகம் கழுவி
பின்ைால் பிட்டவறளவில்
தண்ண ீர் ஊற்ைி
முன்ைால் முறைக்காம்புகறள
பமல்ைத்தடவி
ஒடுங்கிய இடுப்றப
இறுகத் ததய்த்து
பமாத்தமாய் தடவி
முழுஅைங்காரமும்
ஆசாரமாய் பசய்ய
பூசாரிைி தவண்டாம் என்கிைீர்” (Kanali Viyayalakshmi, 2017)
என்கிைது.

மட்டுமல்ைாது

இந்நிறை

அறைத்து

மதங்களுக்கும்

பபாருந்தும்

என்பறதயும்

கவிறதயில் எடுத்துச்பசால்கிைார். இஸ்ைாம் குைித்து தபசுகின்ை தபாது வாங்கு ஓதிட வன்குரல் அன்ைி
பமன்குரல்
குைித்து

ஒைித்தால்

விமர்சிக்கின்ை

அங்கிறய

கழற்ைி

பக்தி

தபாய்

தபாது

காமம்

பீைிட்டிடுதமா

பாவமன்ைிப்பு

என்ைிடம்

தந்தால்

என்று

எைக்

பைரது

தகள்வி

அந்தரங்கம்

பிறழத்திடுவபதன்ைதவா

எழுப்புவதும்,
தகட்டு

என்றும்

கிைித்தவம்

மகிழ

தபாட்ட

மிகக்கடுறமயாை

பமாழிகளால் ஆண் சமுகத்றத விமர்சைத்துக்கு உள்ளாக்குகிைார். இந்த கவிறதபமாழி தீவிரவாதப்
பபண்ணியம் என்ை ஒரு நிறையில் இல்ைாமல், ஆன்மீ கப் பபண்ணியம் என்ை தளத்திலும் பபாருத்திப்
பார்க்கத்தக்கதாக விளங்குகிைது.
“றகக்குள்

ஒரு

கைல்”

எனும்

கவிறதயிறையும்

ஆணாதிக்கப்

தபாக்கிற்கு

எதிராக

மிக

அடர்த்தியாகதவ இவர் முன்றவப்பறதக் காணைாம்.
“உைக்குப் பிடித்த வடிவில்
உைக்குப்பிடித்த அளவில்
உைக்குப் பிடித்த இடத்தில்
உைக்குப் பிடித்தது தபால்
கத்தரித்து கட்டறமத்து
றவத்துக் பகாள்ள
நான் என்ை தபான்சாய் மரமா?”

(Kanali Viyayalakshmi, 2017)

எை தகள்விதகட்பதும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்ைாக விளங்குகிைது. ஆணாதிக்கப் தபாக்கு

பற்ைிக் குைிப்பிடும் அரங்க மல்ைிகா, “தந்றதவழிச் சமூகத்தில் பபண்றண ஆண் ஆளுதலும், பாைியல்
பைாத்காரத்திற்கு

ஆட்படுத்துதலும்,

பபண்ணின்

அனுமதியின்ைி

நிகழ்வதாகும்.

இதில்

பபண்ணின்

உடல், வணிக நுகர்பபாருள் ஆக்கப்படுகிைை. தந்றதவழிச் சமூகத்தில் பாைியல் வன்முறைகதளாடு
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சாதியக் பகாடுறமகளும் நிகழுகின்ைை. சாதிக்காழ்ப்புணர்வால் எழும் தபாராட்டங்களிலும் பபண்தான்
முதைில்

தாக்குதலுக்குப்

பாதிக்கப்படுகின்ைை.

எைதவ

பைியாகிைாள்.
வன்முறை

இதைால்

என்பது

பபண்ணின்

ஆண்

ஆதிக்க

உடல்,

மைம்,

உணர்வின்

ஆகியை

பவளிப்பாதட

எை

ஊகிக்கைாம்.” (Aranka Mallika, 2015) எனும் கருத்தும் இங்கு ஒப்பு தநாக்கத்தக்கதாகும்.

குட்டிமரவைி கவிதைகளில் பெண்பமாழி
குட்டிதரவதி திருச்சி மாவட்டம் திருவரம்பூறரச் தசர்ந்தவர். சித்தமருத்துவப் பட்டம் பபற்ைவர்.

ஆண்றமய

எதிர்ப்பு

மற்றும்

பபண்ணியச்

பசயல்பாட்டில்

தீவிரமாக

கவைம்

பசலுத்தியவர்.

ஒரு

இயக்கமாகச் பசயல்பட விரும்பி பதாடக்க காைத்தில் பைிக்குடம் என்ை இதறழ நடத்தியவர். தமலும்
பபண்களுக்காை
உடைின்

திறரப்பட

கதவு,

இயக்கமாை

முறைகள்,

முள்ளிவாய்க்காலுக்குப்

பின்

கண்ணாடி

பூறைறயப்

(ஈழத்து

அறமப்பின்

தபாை

கவிறதகளின்

அறமப்பாளராகவும்

அறையும்

பதாகுப்பு)

விளங்கியவர்.

பவளிச்சம்,

தபான்ை

இடிந்தகறர,

கவிறத

நூல்களின்

வழியாகவும் அைியப்படுபவர்.
இவர்

தைது

குைியீடுகளின்

“பபண்கள்

சுயறம

தவறுபட்டதளம்

தபான்ை

சார்ந்து

விடுதி”
பை

அறணறய

கவிறதகளின்

பபண்ணியச்

மீ றும்
மூைம்

சிந்தறைறய

நதிகள்,
ஆண்

எைது

நாட்குைிப்பு,

றமயவாதம்,

எடுத்துறரத்துள்ளார்.

நவைக்
ீ

உடல்பமாழி

இறவ

எை

அறைத்துதம

தீவிரவாதப் பபண்ணியத்தின் பமாழியாக இைங்காணத்தக்கை.
“நவைக்
ீ
குைியீடுகளின் சுயறம” எனும் கவிறதயில் நகரத்தில் முட்றடகறள இைக்கி றவக்க

ஓர் உள்ளங்றகயின்ைி கைக்கின்ைது என் வயிறு என்றும், இப்பபாழுதத பைந்து பசல்ைவில்றைபயைில்
முட்றடகள் இறுகி ஒரு பாறையாகி மண்தணாடு எறை அறைந்துவிடக்கூடும் என்றும் பபண்றமக்காை
பநருக்கடியிறையும்

விடுதறையிறையும்

புைப்படுத்தும்

குட்டிதரவதி,

இறுதியாக

விறத

தூர்ந்த

கைிகறளயும் கருவழிந்த பைறவகறளயும் பபண் சார்ந்த நவைக்
ீ
குைியீடுகளாக காண்கிைார்.
“சமூக அடுக்கின் விளிம்புநிறையில் தன் வாழ்க்றகறய நடத்தி வரும் நிறை, வரைாறுகள்
ஏதுமற்று உணர்வுகள் மறுக்கப்பட்ட, காயடிக்கப்பட்ட நிறையில் தன்றை மீ ட்படடுத்தல் பறடப்பின்

வழி பபண்ணிற்கு சாத்தியமாகியுள்ளது. நுகர் பபாருளாக மட்டுதம பதாடர்ந்து சமூகத்தின் கண்களுக்கு
ஆட்பட்ட பபண்ணிைம் பறடப்புத்தளத்தில் கூடுதல் ஆற்ைலுடன் பசயைாற்ைத் பதாடங்கியுள்ளது. அகம்

சார்ந்தும், புைம் சார்ந்தும் தன் பறடப்பு மதைா நிறையின் உச்சத்திறை சிை பபண் பறடப்பாளிகள்
தணிக்றகயற்றுப்

பதிவு

பசய்ய

முன்வந்தைர்.

அறவ

உடல்

பமாழியாகவும்

பபண்பமாழியாகவும்

கிறளத்தை” (Rajalakshmi, 2012) எனும் கருத்து இங்கு பதிவுக்குரியது.
“எரிசக்தி” என்ை

கவிறதயில்

ஆண்கதளாடு

உறரயாடும் குட்டிதரவதி

வைிகறள

உச்சரித்து,

தபசத் பதரியாத தைக்காை வழிகறளத் ததடி கண்டறடய விரும்பாது புடறவறய ஒதுக்கி நடக்கும்
பபண்கறளத்தான் உைக்கு பிடிக்கும். ஆைால் நாதைா உணர்வுகளின் குவியல். பபண்கறள சமமாக
நடத்தும் வளர்ததசத்தில் வாழ விரும்பும் விடுதறைப்பைறவ என்று தம்றம இைங்காட்டுகிைார்.
“ஒதர பிைப்பில்
அழவும் சிரிக்கவும் ரசிக்கவும்
பபாழியவும் எரிக்கவும், மகிழவும்
அழியவும் ஜைிக்கவும் பூத்தவள்…
மண்வாசறையும் மறைத்திமிரும்
நதிதயாட்டமும்
என்னுள் கிளர்ந்பதழுவறதக்
கட்டுப்படுத்த இயைவில்றை

Int. Res. J. Tamil, 122-129 | 126

S. Selvakumaran / 2021

Vol. 3 Iss. 4 Year 2021

DOI: 10.34256/irjt21415

நவதுவாரங்களின் வழியாகவும்
கைவுகள் பீைிடுகின்ைை
ஜைங்கள் திரளும் நிஜக்காட்டில்
தவட்றகப் பபருக பபருக
தவட்றடயாட அறைகின்தைன்” (Kutti Revathi, 2003)
என்று தைது உணர்வுகறள பவளிப்படுத்துவததாடு தமக்கு எதிராைவர்கறள அழிக்கத் துடிக்கும்

வைிறமயாை

பமாழிறயப்

பிரதயாகிக்கிைார்.

மீ ளவும்

கன்ைத்தில்

உருண்டு

உதிரும்

கண்ண ீர்த்துளிகறளச் சாட்சியாக்கி உன்ைிடம் கருறண சம்பாதிப்பதில் எைக்கு விருப்பமில்றை என்று
ஆறண எதிர் பகாள்கின்ை தீவிரவாதப் பபண்ணிய பமாழியாகதவ முன்றவக்கின்ைார்.
“உைக்காை

படிமக்

கவிறத” ஆண்

வாழ்வின்

பபரும்

பகுதி

பபண்களால்

ஆைது

என்பறத

நிறைவுப்படுத்துகின்ைது. பபண்ணின்ைி ஆணில்றை என்பறத தபசும் இக்கவிறத,
“சிறுபபாழுதும் சுடுமணைில்
நறட பபாறுக்காமல்
நிழலுக்குள் ஓடி நிதாைிக்கும்
பவற்றுக் கால்களின் தவிப்பு நீ” (Kutti Revathi, 2003)
என்று குைிப்பிடுவது ஆணின் யதார்த்தத்றத உணர்த்துகிைது.
.

சுகிர்ைராணி கவிதைகளில் – ைைித் பெண்ணியம்
தமிழ்ச்

சூழைில்

கவிறத

எழுத

வந்தவர்களில்

சுகிர்தராணியின்

குரல்

தைித்

பபண்ணியக்

குரைாக ஒைிக்கின்ைது. தைித் மக்களுக்கு தநரும் அனுபவங்கறள கவிறத வழிதய அடர்த்தியாகச்

பசான்ைவர். தவலூர் மாவட்டம் ைாைாப் தபட்றடறயச் தசர்ந்த இவர் இப்படிக்கு ஏவாள், இரவுமிருகம்,
தீண்டப்படாத

முத்தம்

என்பதாக

பை

கவிறத

நூல்கறள

பவளிக்பகாணர்ந்தவர்.

சுகிர்தராணியின்

எழுத்து தைித்பபண்ணியம், தீவிரவாதப்பபண்ணியம் எனும் இருநிறை சார்ந்ததாக அறமகிைது.
தைித் மக்கள் இயல்பாை பபண்ணிய ஒடுக்குமுறைதயாடு, உயர்சாதி மக்களின் சாதிய ஒடுக்கு

முறைறயயும் ஒரு தசர எதிர் பகாள்ள தவண்டியிருக்கிைது. இங்க இதறை எதிற்பகாள்வதற்கு தைித்
பபண்ணியம்
பாைியல்

ததறவயாய்

சுரண்டறை,

இருக்கிைது.

அத்துமீ ைறை

தைித்

பபண்ணியம்

எதிற்பகாள்கிைது.

இதறை

தைித்

பபண்களுக்கு

தநரிடுகின்ை

“புயல்சின்ைம்” எனும் கவிறதயில்

எடுத்துறரக்கும் சுகிர்தராணி தன் உடறைதய ஆயுதமாக்குகின்ைார். மயிர்கள் சிறரக்கப்படாத தைது
நிர்வாணத்றத அழிக்கப்படாத கம்பீரம் நிறைந்த காடுகதளாடு ஒப்புறமப்படுத்தி தபசுகின்ைார். தமலும்
கவிறத தைித்பபண்கள் மீ து நிகழ்த்தப்படும் பாைியல் சுரண்டைாகவும் விரிகிைது.
“இயற்றகயின் பிஞ்சு நிைத்தில்
ஆழ்ந்துகிடக்கும் என்னுடறை
தூர நின்ை கவட்டுக் குச்சியால்
கிளைிப் பார்க்கிைாய்” (Sugirtharani, 2010)
எனும் அவர் தமது எதிர்ப்றப பறைசாற்றுகின்ைதபாது தன் கண்களின் தீட்சண்யமாைப்பார்றவ
அவைது

தன்பாடல்

பாலுறுப்றபத்
அவறை

தளரப்பண்ணுவதாகவும்,

தகாபமூட்டுவதாகவும்,

பநடுமரத்தின்

தைது

சரியும்

விரல்கள்

ஓறசபயை

பசிய

இறசக்கப்படும்

கற்ைாறழயின்

கூராக

நிமிர்வதாகவும் குைிப்பிடுகிைார். இப்படியாக தைது எதிர்விறைறய பதிவு பசய்யும் சுகிர்தராணி அவன்

அவிழ்த்த ஆறடறய இறுக்கிப் பிடித்தவாறு நகரத்பதருக்களில் ஆதிவாசி ஒருத்தி கறர கடப்பதாக
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பசால்ைிக் பகாண்தட ஓடுகின்ைான் என்பதாக எழுதுவதன் மூைம் ஆண்கறள பபரும் பதற்ைத்துக்கு
உள்ளாக்குகிைது இந்த கவிறத.
இன்பைாரு
பசய்கின்ை

கவிறதயிலும்

தபாது

எைது

பாைியல்

உடல்

உன்

வன்மத்றத

பபண்கள்

எதிர்பகாள்வது

விருப்பிற்தகற்பவார்களால்

குைித்து

இழுக்கப்பட்ட

பதிவு

ததாைால்

கட்டப்பட்டிருக்கிைது. ரத்தம் பதைிக்கின்ை என் துவாரங்களிைிருந்து பவளிக்கிளம்புகின்ை கயிறுகளின்
நுைிகள் உன்றககளுக்குள் சுருண்டு இருக்கின்ைை. எைது உடதைா அறவயின் குறுக்குத்தக்றகதபாை
தளர்வும் விறைப்புமாக ஒைி எழுப்புகின்ைது எைத் பதாடரச் பசய்யும் கவிறதயில்
“உன் வாயிைிருந்து
புைப்படும் வன்மக்காற்று
திடவடிவில் திரண்டிருக்கிைது
தராமங்கள் அற்ை
என் முறைகளின் தமல்
பமல்ைக் குரபைழுப்பி
பதாண்றட அதிர்விைிருந்து
பநருப்பபடுத்துக் பகாள்கிதைன்
உருகத் பதாடங்குகிைது
உன் விஷம்” (Sugirtharani, 2010)
என்பதாக குைிப்பிடும் சுகிர்தராணி கவிறதயின் இறுதியாக உன்ைிைிருந்து விடுபட்ட நான் சிைகு

வளர்த்த பட்சியாக பைந்து தபாகின்தைன் என்றும், என் கறுத்த நிழல் உன்மீ து கடந்து தபாகிைது என்றும்
சுட்டுகிைார். இறவ யாவுதம தைித் பபண்ணிற்காை குரைாக இைங்காணத்தக்கது.
கத்தரிக்கப்பட்ட
இைங்காணத்தக்கது.
பைறவகள்,

மயிர்

நிைம்,

விைங்குகள்,

பள்ளத்தாக்கு,

பரிசுத்தம்

கவிறதயும்

ஆறு,

மறழ,

வைாந்திரம்,

வாைம்,

எல்ைாதம

பபண்றண
பமாழி,

உடல்

நிறை
பைியாறு,

நீரூற்று,

என்னுறடயறவ

என்று

நிறுத்தும்
பாறை,

கைல்பபாைிகளாக

எரிமறை,

புல்பவளி,

நிர்வாணம்,

காமம்,

கடல்,

ஸர்ப்பம்,

உைறகதய

பபண்ணுக்காை

ஒன்ைாக

மாற்ைிக்காட்டுகிைார்.
“எல்ைாம் என்னுறடயறவ
கத்தரிக்கப்பட்ட மயிர்
மண்ணில் மக்குவதில்றை” (Sugirtharani, 2010)
தமலும்

“ததால்

பிதுக்கப்படாத

குைி”

என்ை

கவிறதயிறையும்

வன்புணர்ச்சிக்கு

எதிராகதவ

முன்றவக்கின்ைார். இந்தியாறவப் பபாறுத்தமட்டில் பபண்ணுக்கு எதிராை வன்புணர்வு நிகழ்வு இன்று
அதிகமாகிக்

பகாண்தட

வருகிைது.

அது

குழந்றதகள்,

முதியவர்கள்

என்ை

வயது

பாகுபாடுகறளத்

தாண்டி ஆண்களால் நிகழ்த்தப்பட்டுக் பகாண்டிருப்பறத நாம் அைிதவாம். இறவகளுக்காை எதிர்வாக

இந்த கவிறதயின் தபாக்கு அறமகிைது. ஆக சுகிர்தராணியின் கவிறதயில் தைித் பபண்ணியமும்,
அதததவறள பபாது நிறையிைாை தீவிரவாதப் பபண்ணியச் சிந்தறைறயயும் காணமுடிகிைது.

முடிவுதர
ஆய்வுக்குட்படுத்தியுள்ள நவைப்
ீ
பபண் கவிஞர்களின் கவிறதகளில் தீவிரவாதப் பபண்ணியம்,
தைித்பபண்ணியம்

ஆன்மீ கப்

பபண்ணியம்

உள்ளிட்ட

தவறுபட்ட

பபண்ணிய

அணுகுமுறைகள்

ஆணாதிக்கத்றத தகள்விக்குள்ளாக்குவதாக பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளறத ஆய்வில் கண்டைிய முடிகிைது.
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