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This Article treats the theory of Language in women poem from Sangam Literature to
Modern Literature with the help of the Russian Linguist BHAKTIN on his language and
history. He used ‘’Dialogism’’ in his language theory. This Dialogism helps to understand
the multiple meaning of the poem. This theory has evolved the author and the reader
could understand the context by social and political arena. We could identify this in
Tamil Literature too, even though it has been published late in the social arena the
Tamil Literature has all the later came theories in it before hand it came to mainstream.
That is what the theory of language in women poem has been introduced many multiple
meanings for the understating of the readers.
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முன்னுரை
சமாழி,

சொற்களால்

கட்டப்பட்டது.

சொல்லின்

சபாருள்

உருவாக்கம்

சொல்லாடலாகிைது.

இருவருக்குமிறடயயயாை உறரயாடல் சொன்றம, சபாருண்றம அதாவது சொல் சுட்டும் சபாருளிலும்,
சபாருண்றம அதாவது அர்த்தத்திலுமாகப் புரிந்துக்சகாள்ள உதவுவது சமாழி.
சதால்காப்பியத்தில் சொன்றம, சபாருண்றமக் குைித்து இளம்பூரணர் தன்றை அைியப்படுத்தும்
தன்ைிலிருந்து யவைாகி நிற்கும் எைக் கூறுகிைார்.
இரஷ்யச் ெிந்தறையாளர் பக்தின் இறத உறரயாடலியம் என்று கூறுகிைார். இறத “Problems In
The

Work

Of

Dasteyevsky”

என்னும்

நூலில்

கூறுகிைார்

(Bakhtin, 1984).

உறரயாடல்

தான்

சமாழியின்

அடிப்பறட மூலாதாரம். இது வாழ்வில் உள்ள அறைத்றதயும் எழுத்தாளர் மற்றும் வாெகரிறடயய ஓர்
உறரயாடறல

அதன்மூலமாக

உருவாக்குகிைது.
ஓர்

அதிகாரம்

அதைால்

சமாழிக்குள்

சமாழிக்குள்

ஒருவரின்

கட்டறமக்கப்படுகிைது.

உறரயாடல்
அதிகாரம்

யமயலாங்குகிைது.

எப்படி

சமாழிக்குள்

முக்கியமாைவர்.

சமாழிக்கும்

செயல்படுகிைது? ெமூக ஏற்ைத்தாழ்வு எவ்வாறு இைங்கண்டைியப்படுகிைது? என்பறத இந்தக்கட்டுறர
விரிவாகப்யபசுகிைது.

ெக்ைின் ப ொழிச்சிந்ைதை
இருபதாம்

நூற்ைாண்டின்

சமாழியியலாளர்களில்

பக்தின்

மிக

உறரயாடலுக்கும் இறடயய உள்ள சமாழியியல் ெிந்தறைகறள அைிந்துசகாள்ள இவரது யகாட்பாடு
பயன்படுகிைது. இது கவிறதறய அர்த்தப்பரிமாணங்கயளாடு புரிந்துசகாள்ளப்பயன்படுகிைது.
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பக்தினுறடய உறரயாடலியம், இருறமத் தன்றமறயப் யபசுகிைது. அதாவது நான் X நீ. ஒருவர்
யபசும் உறரயாடலில் சபாருள் என்பது தைியய உருவாகாமல் யபசும் யபாயத சவளிப்படுவது. எையவ
பக்தின் சொல்வது என்ைசவன்ைால் உறரயாடலில் இருறம எதிர்வு இடம்சபறுகிைது என்பதாகும்.
ஆைால்

மற்சைாரு

சமாழியியல்

அைிஞராை

ெசூர்,

சமாழிக்கிடங்கு,

யபச்சுசமாழி

தைிமைிதனுக்குள் இருப்பதாகக் கூறுகிைார். இறத அவர் இருறமத் தன்றமயுறடயது எைக் கூறுகிைார்.
ஆைால் பக்தின் மற்ைவர்களுக்கு இறடயிலாை ஓர் ஊடாட்டம் எைக் கூறுகிைார்.
ெசூர்

யபச்சுவழக்றக

திட்டமிட்டது

இயல்பாைது

எைச்

சொல்கிைார்.

பக்தின்

இலக்கணம்,

சநகிழ்ச்ெி ஆகிய இருறமவாதத் தன்றமக் சகாண்டது என்கிைார்.

நொன் X நீ : இருத

எைிர்வு:

தமிழில்

இலக்கியம்,

ெங்க

பக்தி

இலக்கியம்,

தற்கால

இலக்கியம்

யாவற்ைிலும்,

மரபார்ந்த

விமரிெைம் ஒரு புைம் பகுப்பாய்வுக்குட்படுத்தப்பட்டிருக்கிைது. மறுபுைம், மரறப விமரிெிப்பது என்ை
வறகயில் மரபுக்குள் மறைந்துள்ள ஆண் ஆதிக்க விழுமிய அதிகார றமயங்கறளக் கட்டவிழ்க்கும்
நவை
ீ

இலக்கியக்

சமாழிதலிலும்

யகாட்பாட்டு

மறைந்துள்ள

உத்தி

பாடல்களின்

அைிவியக்கச்

சொன்றம,

ெிந்தறைறயப்

சபாருண்றமறய

சபற்றுக்

சகாள்ள

அைிதலிலும்,

ெசூரும்,

பக்தினும்

சதால்காப்பியருக்கு நிகராகச் ெிந்தித்திருப்பறத அைியமுடிகிைது.
அதாவது
சபாருறளத்

ஐந்திறணக்

தருகிைது

யகாட்பாடு

எை

ஆழமாக

அைியலாம்.

ஆய்வுக்குட்படுத்தப்படும்யபாது,

சமாழியின்

உட்கட்டறமப்பு

‘’சமாழி
(LANGUA)

எப்படி
எப்படி

புரிந்துசகாள்ளப்படுகிைது. அதன் யமல் அறமப்பு (PAROLE) எப்படி இருக்கிைது என்ை வாதத்றத றவத்த

ெசூரின் யகாட்பாட்டிற்கு எதிராக பக்தின் (DILOGIC) சமாழிதல் உறரயாடயலாடு சதாடர்பு சகாண்டது
எைக் கூறுகிைார்’’ (Tamizhavan, 2016)
இந்த இடத்தில் தமிழவன் சமாழி என்பறத ெப்தத்தின் அடிப்பறட எைக் கூறுகிைார். ஒவ்சவாரு

முறைறயயும்

ெப்தமிடும்

யபாதும்

யவறுயவறு

வறகயாை

அர்த்தம்

கிறடக்கக்

கூடும்

அடிப்பறடயில்

அர்த்தம்

எடுத்துக்காட்டாக,
“கதறவத்

திை

காற்றுவரட்டும்”.

இந்த

வாக்கியத்றத

நிகழ்வுகளின்

சூழலுக்யகற்ப மாறும் விரியும்.
நாம்

யமறல

நாட்டு

அைிஞர்களின்

கருத்துக்கறள

ஏற்றுக்சகாண்டு

தமிழிலக்கியத்றத

விமரிெிப்பது ஒருபுைம் இருந்தாலும், கூற்று, உள்ளுறை, இறைச்ெி மூலமாகப் சபாருள் சகாள்வதும்
யகாட்பாட்றடப் புரிந்து சகாள்ள உதவும்.
சபண்ணியம், தலித்தியம் இந்த வறகயில் அறடயாளப்படுத்தப்பட்டறவயய. ொதி, மதம், பால்

ொர்ந்த அரெியல் கூறுகறள ஆய்வுசெய்யும் நுண்ணைிவு தமிழ்ச்சூழலில் வளர்வதற்கு, பக்தின் கூைியது
யபால ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் சமாழி பல புதிய அர்த்தக்கூறுகறள புரிந்து சகாள்ள உதவுகின்ைை.
இதன்

காரணமாக,

இதுவறர

கட்டறமத்திருந்த

வருண,

ொதிய,

பால்

ஒடுக்குமுறை

அறமப்புத்

தகர்ப்புக்குரியதாகிைது. இதுதான் விளிம்பில் இருந்தவர்கறள றமய அரெியலுக்கு நகர்த்துகிைது.
இங்குதான்

ஆணாதிக்க

உள்ளவர்களிடமும்

அதிகாரம்,

அடக்குமுறைறய

ொதி

எதிர்க்கும்

அதிகாரம்
அைிவார்ந்த

சபண்களிடத்திலும்,

விளிம்பில்

பின்

கருத்தியல்

நவைத்துவக்
ீ

சவளிப்படுகிைது. இறதத்தான் சபண்ணிய அரெியல், தலித்திய அரெியல் எைக் கூறுகியைாம்.
இது

ஆண்

சபண்

மீ து

செலுத்தும்

அதிகாரத்றத

ஆணுக்கு

உணர்த்தியது.

தலித்துகளின்

இருப்றப ஆய்வு செய்யும் யபாது ெமூக உளவியல் தலித்துகளின் உளவியறலக் கண்காணிப்பறத
உணரமுடிகிைது.

எைினும்

சநருப்பில்

காய்ச்ெிய

பறை

அதிர்வது

யபால

தலித்துகளுக்கிறடயய

விடுதறலத் சதைிப்றப முன்றவத்துத் தலித் இலக்கியம் உருவாகியது.
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சபண்

விடுதறல

“ஸ்யகன்டியைாவியாவில்

அரெியறல

நடந்த

ெமீ பத்திய
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றமயப்படுத்தி
ஆய்வில்

சபண்ணியம்

ஆழமாை

யதான்ைியது.

தறலக்காயங்களுடன்

கிறடத்த

மண்றட ஓடுகறள ஆராய்ந்த அைிவியல் அைிஞர்கள் சபண்களுக்கு எதிராை வன்முறை ஆைாயிரம்
ஆண்டுகளுக்கு

முன்ையர

ஆரம்பித்துவிட்டதாகக்

கூறுகின்ைார்.

சபண்களுக்கு

எதிராை

அடக்குமுறையும், அடிறமத்தைமும் சபண்ணியவாதிகளால் சபரியளவில் விவாதப்புள்ளியாயிை.
இதைால் சபண்ணின் வரலாறு சமளை வரலாைாகயவ இருக்கிைது எைப் சபண்ணியவாதிகள்

உணர்ந்தைர் கலகமாக்கிைர்.

பெண் ெதைப்புகளில் ப
நூற்ைாண்டுக்
பதிவாகியிருக்கிைது.
இரங்கலும்

மட்டுயம

ொழிைல்:

கால
தமிழ்

இறடசவளியயாடுதான்
இலக்கியத்தில்

பதிவாகியிருக்கிைது.

41

தமிழ்ப்

பனுவல்களில்

சபண்பாற்புலவர்களின்

ஒளறவ

மட்டுயம

சபண்

சபண்

பாடல்களில்

மீ தாை

குரல்

காத்திருப்பும்

மரபுக்கட்டறமப்றப

யநர்மறையாகப்பதிவிடுகிைார். சவள்ளிவதியும்
ீ
விலக்கல்ல. ஆண்டாள் தன் உடறலக்சகாண்டாடுகிைாள்.
புைிதவதி சபண் உடல் (அ) சபண்றமத்துவப் புைிதங்கறளக் கட்டுறடக்கின்ைாள்.
ெங்க இலக்கியத்தில் சபண்களின் கூற்று ொர்பு சமாழிதலாகயவ இருக்கிைது. ‘நின்ை சொல்லர்:
நீடு

யதான்று

குரலாகயவா

‘என்ைவிடத்து

இைியர்

‘என்ை

பதிவாகியிருகிைது
தறலவி,

நற்ைிறண

சகாண்டு

சொன்ை

படி

முதல்

பாடல்

பார்க்கும்

நின்ைான்

ஆெிரியரின்

யபாது,

சபாருள்

என்பதாகவும்

குரலாகயவா,
என்பது

தறலவியின்

‘நின்ை

காலப்யபாக்கில்

சொல்லர்

அவ்வாறு

அவன்

இல்றல என்றும் சபாருள் மாறுபடுவதுமாக, யவறுவிதமாை அர்த்தத்றதத் தருகிைது (Ramasubramaniam,

2009). இது 1980 களுக்குப் பிைகு யவறு அர்த்தக்களத்யதாடு நவைப்
ீ
சபண் கவிஞர்களின் கவிறதகளில்
சமாழிதல் நிகழ்ந்யதைியிருக்கிைது.
ஒடுக்கப்பட்ட சபண் குரலின் தைிக்குரல் நான் x நீ இருறமக்குள்ளாக ஒரு புது உறரயாடறல

உருவாக்கியப்யபாக்றக நவைப்
ீ
சபண் கவிஞர்களிடம் காணமுடிகிைது. க்ருஷாங்கிைி, வத்ெலா, இரா.
மீ ைாட்ெி இறதத் சதாடங்கி றவக்கின்ைைர்.
1990 களில் இளம்பிறை, கைிசமாழி, த மயந்தி, ெல்மா, சவண்ணிலா, சபரிய நாயகி, மாலதி
உருவாக்கித் தருகிைார்கள். சபருந்யதவி, ரிஷி இவர்களின் வருறகயால் தமிழ்க்கவிறத சமாழி தமிழ்
மரறபப் சபரும் உறடப்புச் செய்தது.
தமிழ் இலக்கிய வரலாற்ைில் 1990 களுக்குப் பிைகாை சபண் கவிஞர்களின் நுறழவும், சமாழிக்

கட்டறமப்பும்

சபருங்கவைத்திற்காட்டப்பட்டை.

காதல்,

காமம்,

யவட்றக

ொர்ந்த

சமளைம்

கறலக்கப்பட்டது.
உமாமயகசுவரியின் சவறும் சபாழுது, இளம்பிறையின் முதல் மனுஷி, அ. சவண்ணிலாவின்
கவிறதகள், சுகிர்தராணியின் இரவு மிருகம், மாலதி றமத்ரியின் நீரின்ைி அறமயாது உலகு, குட்டி
யரவதியின் முறலகள் தமிழ்க்கவிறதப் பரப்பில் இறுகிக்கிடக்கும் ஆணாதிக்கத்றதத் தகர்த்தை (Uma
Maheshwari, 2002; Illampirai, 2003; Malathi Maithri, 2012; Sukirtharani, 2010). தலித் சபண்ணியக்கவிறதகளின்
பாய்ச்ெல் புைிதங்கறள உறடக்க எழுந்த யவட்டாகும்.
இன்றைக்கும்

காத்திரமாக்கியுள்ளைர்.

வளர்ந்து
சபண்

வரும்

உடல்

சபண்

அரெியல்

கவிஞர்கள்

சமாழி

இந்தப்

யபாக்றக

தமிழ்க்கவிறதயின்

இன்னும்

அர்த்தத்தளத்தில்

சபண்ணின் தன்ைிறலறய முதன்றமப்படுத்துகின்ைது. அவர்களின் அகசவளி உணர்வுகள் கவிறதயின்
புைசவளியில் எவ்விதத் தணிக்றகக்கும் உட்படாமல் சமாழிவழியாக அரெியலாகிைது.
நுகர்வுக்காை சபாருளாகப் சபண் உடல் பார்க்கப்பட்டுவரும் புைமைத் தகர்ப்புக்கு சமாழியியல்

யகாட்பாட்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கிை உறரயாடல் அதாவது இருறம எதிர்வு, பண்பாட்றட சவகுவாக
அறெத்திருக்கிைது. சபண் உடறல அடக்கி, குழந்றத பிைப்புக்கும் ஆணுக்குமாை இச்றெக்குரியதாகப்
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சுருங்கிவிடாமல்,

தன்

ஒற்றையடிப்

பாறதறய

விரிவுப்படுத்தி சநடுஞ்ொறலயாக நீள்கிைது சபண்கவிறதகளின் உடலரெியல் ெிந்தறைகள்.
ொதி, மதம், இைம், சமாழி எை அறைத்திலும் சபன்ணின் உடறல அதிகாரம் ொர்ந்த அரெின்,
குடும்பத்தின்,

ெமூகத்தின்

அதிகாரமாக

எப்படி

இந்தச்

ெமுதாயம்

கட்டறமத்து

றவத்திருக்கிைது

என்பறதத்தான் பக்தின், ெசூர் ஆகியயார் விரித்துறரத்துள்ளைர்.
உதாரணத்திற்கு நற்ைிறண முதல் பாடறலப் பார்க்கலாம்
‘’நின்ை சொல்லர் நீடு யதான்று இைியர்
என்றும் என்யதாள் பிரிவு அைியலயர
தாமறரத் தண் தாது ஊதி மீ மிறெ
ொந்தில் சதாடுத்த தீம் யதன் யபால
புறரய மன்ை புறரயயார் யகண்றம
நீர் இன்று அறமயாது உலகு யபாலத்
தம் இன்று அறமயா நம் நயந்தருளி
நறுநுதல் பெத்தல் அஞ்ெிச்
ெிறுறம உறுபயவா? செய்பு அைியலயர!’’

நற்றிதை
பாடல்: 1
கூற்று: பிரிவு உணர்த்தியத் யதாழிக்குத் தறலவி சொல்லியது
யதாழி

X தறலவி

தறலவி X தறலவன்
காதல்

X பிரிவு

நின்ை சொல்லர் – தறலவி தறலவைின் அன்றபச் சொல்வது.
தாமறரத் தாது – தறலவன் உள்ளம்
ெந்தைத் தாது – தறலவி உள்ளம்
ெந்தை

மரத்தில்

இைிய

யதைறட

றவத்ததுயபால

தறலவன்

தறலவியிடம்

அன்பு

றவத்திருக்கிைான் (Ramasubramaniam, 2009).
ெிறுறம உறுதல் – பெறலத் தந்து ெிறுறமயுைச்செய்தல்
உறரயாெிரியர்கள்
முறையிலும்

இப்பாடலில்

பாடறல
உள்ள

விளக்கும்முறையிலிருந்து
தறலவியின்

ஒற்றைக்குரல்

அைிதல்
அதாவது

முறையிலும்
தைிசமாழி

சமாழிதல்

தறலவறைச்

ொர்ந்ததாக இருக்கிைது. யபசும் யதாழிக்கும் தறலவிக்குமிறடயிலாை உறரயாடல் வழி நல்லவைாக
இருந்தவன் ெிறுறமயுைச்செய்யமாட்டான் என்ை உறுதிப்பாட்றடத் தறலவி சகாள்வது ஆண் மீ தாை
நம்பிக்றகறயயும் காத்திருத்தறல ஓர் அைமாகக் சகாள்வதும் சகாண்டிருப்பறத உணரமுடிகிைது.
சபாருள்

சகாள்ளலில்,

சபாருள்

உருவாக்கச்

செயல்பாட்டில்

“நல்லவன்”

என்று

சொல்வது

எதிரில் உள்ள யகட்யபார் (OTHER) இருக்கிைான் (யதாழி). சொல்பவள் தறலவி (SELF) இருக்கிைாள். தைது

X மற்ைறவ என்ை இந்த இருறம எதிர்வு தான் அறமப்பியல், நவைத்துவ
ீ
வளர்ச்ெியாக தமிழ் இலக்கிய
சமாழிதல் யகாட்பாடாக வார்த்து எடுக்கப்படுகிைது.
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இறதத்தான் பக்தின் சமாழியின் இயக்கம் அல்லது செயல்பாடு தைிமைிதனுக்குள் இல்றல;
உறரயாடலில் இருக்கிைது எைக்கூறுகிைார். எடுத்துக்காட்டாக,
“ஒருநாள் வாரலன்; இருநாள் வாரலன்;
பல் நாள் வந்து, பணிசமாழி பயிற்ைி, என்
நன்ைர் சநஞ்ெம் சநகிழ்த்த பின்றை,
வறரமுதிர் யதைின் யபாகியயாயை
ஆசு ஆகு எந்றத யாண்டு உளன் சகால்யலா? “குறுந்சதாறக, பாடல்:176
என்ை வருமுறலயாரித்தியின் பாடலில் மூலமாக அைியலாம் (Swaminatha Iyer, 2000).
நவைத்தளத்தில்
ீ

பைத்தல்

அதன்

சுதந்திரம்

ஒரு

முக்கிய

ஆவணமாகப்

சபண்

எழுத்தின்

அறடயாளத்றதப் யபசுகிைது. இதில் 52 சபண்கவிஞர்களின் கவிறதகள் சதாகுக்கப்பட்டுள்ளை. அதன்
பிைகு

தஞ்றெப்

பல்கறலக்கழகம்

ஆங்கிலத்தில்

ஏைத்தாழ

35

கவிஞர்கள்

கவிறதகள்

அச்யெற்ைியுள்ளை. யரவதி சதாகுத்தக்கவிறதகள் பல சபண் கவிஞர்களின் கவிறதகளாக அண்றமயில்
கவைப்பட்டிருக்கிைது.
இன்று

வறர

ஏராளமாயைார்

எழுதிவருகிைார்.

ஆைால்

சபரும்பாலும்

ஆண்

குரறல

உள்வாங்கிய சபண் குரலாகயவ அறவ சவளிப்பட்டிருகின்ைை. தன்ைிறல ொர்ந்த ஆண் படிமத்திற்கு
மாற்ைாை மற்ைறமறய உருவாக்குவதில் சபண் உடலரெியல் மிகுந்த கவைம் சபையவண்டும். சபண்
அதிகார அரெியல் சபண்ணிய அரெியலாக அைியப்பட பக்திைின் சமாழிதல் யகாட்பாடு பயன்படும்.
சமாழி ஒரு மைிதைின் வாழ்றவ அறடயாளப்படுத்துகிைது. இவ்விடத்தில்
இளம்பிறையின் ஒரு கவிறதறயப் பார்க்கலாம்,
“அல்லுபகல் உறழப்பவள
அடிக்கக் றகய நீட்டாறதய
ெீக்கிரமா ெமச்ெித் தாயரன்
ெிடுெிடுன்னு யபொதய்யா “
வன்முறைக்கு

ெறமத்துத்தரவில்றல
எதிர்ப்பார்ப்றப

வலிகறளப்பதிவு

எதிராை

என்பதற்காகவும்

எதிர்த்து

எதிர்சமாழியாகும்.

சமாழிதலில்

அடிக்கக்

செய்வதும்

ஆணின்

றகறய

இளம்பிறை

சமாழிதலின்

அைியப்பட்ட

யதறவகறள

ஓங்குவதும்

ஆண்

யகாட்பாட்டிற்கு

வரிகள்

அதிகாரக்

ஆண்

பண்றணச்

எதிர்த்துப்

சபண்

யபசுவதும்

நிறையவற்ைித்தரயவண்டும்

அறத

இன்றைக்குத்

இறவ.

கட்டறமப்றப
வரும்

ஒரு

உணர்ந்து

என்ை

எழுதிய

பாடறலப்பார்க்கலாம்.

திறரப்படத்தில்
“கண்ணம்மா கைவில்றலயா
கண்டதில் சுகமில்றலயா
என்ைம்மா சபாழுதில்றலயா
மைந்தைில் எந்தன் சதால்றலயா?
சொல்லம்மா வாெல்வர வழியி ல்றலயா
வாழ்விைில் வெந்தம் தர சமாழியில்றலயா?
உன்னுள்ளில் நான் இைிக்கறலயா?
இல்றல இைித்தினும் ருெிக்கறலயா
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உன் கண்ணில் நான் ெிரிக்கறலயா
இல்றல உயிரியல கலக்கறலயா…….
உன் கைவில் நான் காணறலயா
இல்றல நிறைவிலும் நான் இல்றலயா
உன் மைதில் நான் துறண இல்றலயா
இல்றல துறண யதடத் துணிவில்றலயா
எதுவுயம புரியறலயா
இல்றல என்றைத்தான் புரியறலயா
என்ைிடம் சதரியறலயா
இல்றல என்ைிடம்நான் சதரியறலயா
என்ைிடம் நான் சதரியறலயா “
சுமதி ராம் எழுதி, எஸ்.பி. பி பாடிய எம். எஸ். விஸ்வநாதன் மற்றும் இறளயராஜா இறெயில்
விஸ்வதுளெி படத்தில் இப்பாடல் இடம்சபற்ைிருக்கிைது.
சமாழி

ஓர்

உணர்வுகறளயும்
யகட்பவருக்குக்

இைத்றத

ெமூகத்றதக்காட்டும்

குைியீட்டுத்தன்றமயயாடு

கடத்தும்

சமாழியின்

குைியீடாக,

காதல்

தர்க்கங்கள்

பல

சவளிப்படுத்தி

அர்த்தங்கள்

காமம்

அழகியல்

ொர்

உணர்யவாடு

குரல்களின்

அறைத்து

சொல்பவர்

சமௌைத்றதக்

கறலக்கின்ைை என்பறத யமற்சுட்டிய பாடலால் உணரலாம்.
கவிஞர்கள் சபண் உடல் அரெியல் சமாழியில் தன்ைிறலறய முதன்றமப்படுத்தி அவர்களின்

அகசவளி

கவிறதயின்

புைசவளிறய

அப்படியய

உள்வாங்கி

எத்தறகய

தணிக்றகயும்

இல்லாமல்

கவிறதயாக்குகிைைர்.
ொதி, மதம், இைம், சமாழி யாவும் அதிகாரத்தின் றமயமாக இருப்பதால் சமாழியும் அதன்
அறடயாளமாகயவ பார்க்கப்படுகின்ைது. இதுதான் அதிகார மீ ட்புக்காை யதடறலத் தூண்டுகிைது.
சடரிடா

சமாழியிலுள்ள

சபற்றுக்சகாள்ளமுடியும்

யவறுயவறு

என்கிைார்.

இது

சொற்களின்

சதாகுப்பிலிருந்து

லிங்கறமயவாதத்றதக்

தான்

அர்த்தங்கறளப்

கட்டுறடக்கும்.

தந்றதவழி

இறணமுரறண மாற்ைிச்ெிந்திக்க றவக்கும். இதுதான் சபண்கவிறதகளில் சமாழிதல் யகாட்பாட்டின்
தரத்றத கணப்படுத்தி சபண் உடறலக் சகாண்டாடுதறல முன்சமாழிகின்ைது.

முடிவுதர
முடிவாக சபண் சமாழிதல் யகாட்பாடு என்பது சமாழியிலுள்ள அர்த்தப் பரிமாணங்கறளப் புதிது
புதிதாகத் தந்துசகாண்டிருக்கிைது. சபண் கவிஞர்கள் தங்கள் அகசவளிறய எவ்விதத் தணிக்றகயும்
செய்யாமல் எழுதுவதன் மூலமாக சபண் சமாழியின் கட்டறமப்பு பின்நவைத்துவத்றதச்
ீ
ொர்ந்ததாகும்.
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