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நம் அன்றாடம் வாழ்�ல் சந்�க்�ம் ெபண்கள் �லர ்நம்ைமக்
�கப்ெபரி�ம் ஆசச்ரியப்பட ைவத்��க்�றாரக்ள். உதாரணத்�ற்� என்
பாட�் �ஜயவல்�. �� வய�ல் மணம் ��த்�, எட�் �ழந்ைதக�க்�
ேமல் ெபற்�, மஞ்சள் காமாைல ேநா�ல் தன கணவைர இளம்
வய�ேலேய இழந்தவள். அத்தைன �ழந்ைதகைள�ம், தன� இளம் வய�
�தல் தனி ஒ�த்�யாக ப�க்க ைவத்�, ெபண் �ழந்ைதக�க்�
��மணம் ��த்�, ேபரன், ெகாள்� ேபரன் பாரத்்� �ன் பரேலாகம்

மகளிர் ஸ்ெபஷல்
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ெசன்றார.் ஆம். தனி ஒ�வராக, �டட்த்தடட் நாற்ப� ஆண்�க�க்� ேமல்,

கணவர ்இல்லாமல் ��ம்பத்ைத காப்பாற்� வ�மானத்�க்� வ�வ�த்�
வாழ்வ� எல்லாம் சாதாரண �ஷயம் அல்ல.

என் பாட�்ைய ேபால் லடச்க்கணக்கான ெபண்கள், உலகம் ��வ�ம்
ஆணாக�ம், ெபண்ணாக�ம் கலந்� தங்கள் வாழ்க்ைகையேய
தனிெயா�த்�யாக இ�ந்� வாழ்ந்� வ��றாரக்ள். இ�ல் ��மணேம
ெசய்� ெகாள்ளாதவரக்�ம் உண்�. ��மணமா� கணவைர
இழந்தவரக்�ம் உண்�, கணவ�டன் வாழாமல் �வாகரத்� வாங்�
தணித்� வாழ்பவரக்�ம் உண்�. இ� எ��ம் அல்லாமல் ��மணம் ��
நம்�க்ைக இல்லாமல், தனி ெபண்ணாக வாழ்பவரக்�ம் உண்�.

அவரக்ள் அைனவ�ேம �க�ம் ேபாற்றக்��யவரக்ள்.

சங்க காலம் ெதாட�் அவ்ைவயாரில் ெதாடங்�, அன்ைன ெதரசா �தல்
ெஜயல�தா அம்ைமயார ்வைர சக்��ம் �வ�ம் ஒ�ங்ேக ெகாண்ட
அரத்நாரிகளாக வளம் வந்�, தங்கள் ஆ�ைமைய நிைல
நி�த்�யவரக்ள். காைல�ல் எ�ந்�, �ளித்� சைமத்� �டை்ட
பராமரிக்�ம் ெபண்களானா�ம் சரி, ெதா�ல், ேவைல, �யாபாரம்,

அர�யல் என அைல�ம் ெபண்களானா�ம் தனி ஒ�த்�யாக சமாளிப்ப�
என்ப� க�னேம.

ச�பத்�ல் ஐ� �ைற�ல் பல ஆண்�களாக ெகா� கட�் பறக்�ம் காம்
ேகர ்�வேனஸ்வரி அவரக்ளிடம் ேப�க்ெகாண்��ந்ேதன். �க ெபரிய
நி�வனத்ைத நடத்� வ��றார.் பல �த்தகங்கைள எ���ள்ளார,்

ஆவண படங்கள் தயாரித்�ளளார,் ெபற்ேறார ்ெபயரில் ெதாண்�
நி�வனம் நடத்� ெதாண்�கள் ெசய்�றார.் இ� நாள் வைர ��மணம்
ெசய்�ெகாள்ள�ல்ைல. காரணம் ேகடே்டன்... எதாரத்்தமாக ப�ல்
ெசான்னார.் ��மணம் ெசய்� ெகாள்ளாததற்� எந்த ஒ� தனிப்படட்
காரண�ம் இல்ைல. வாழ்க்ைக�ல் பல சாதைனகைள ெசய்ய ேதான்�ய
எனக்�, ��மணம் ெசய்� ெகாள்ள ேதான்ற�ல்ைல என்றார.் ஏன் அப்ப�
இ�க்க �டாதா என்றார.் சரி தாேன... நாம் இேத ேகள்�ைய ��. அப்�ல்
கலா�டம் ேகடக்�ல்ைலேய. ேகட�்�ந்தால் அவ�ம் இேத ப�ைல தான்
ெசால்���ப்பாேரா என்� என்ன ேதான்�ய�.

ஆண்டாள், இந்�ரா காந்�, ச�பத்�ல் மைறந்த சந்தா ேமயராக
இ�க்கட�்ம், நாடக உலைக கலக்� ெகாண்��க்�ம் ��ம� பம்பாய்
ஞானம் அவரக்ளாக இ�க்கட�்ம், ��� காலேமா, பல வ�டங்கேளா ஒ�
ஆணின் �ைண�ல்லாமல் ஆணாக�ம், ெபண்ணாக�ம் தங்கைள
�ன்னி�த்�, �ந்�த்�, வாழ்க்ைகைய ெவற்�கரமாக நடத்�ம்
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ஒவ்ெவா� ெபண்�ம் ேபாற்றக்��யவரக்ள் தான். ஒ� ஆண், ஒ�
ெபண்ேணா� இ�ந்தால் என்ன பலம் இ�க்�ேமா... அைத �ட பல மடங்�
பலத்ைத அந்த ெபண்ணிற்ேக இரட�்ப்பாக ெகா�க்�றான் ஆண்டவன்.

இந்தக் காலத்�ல் தனக்� சரியான ஒ� ஆைண ேதரந்ெத�க்க
��யாமல், ��மணமான �ன் அப்ப�ேய அவரக்ேளா� கைட�வைர
வாழ��யாமல், ��ம்ப �ழல், கள்ள காதல் என பல வைக�ல் ெபண்கள்
தனியாக நிற்�றாரக்ள். அவரக்�க்காக அ�தாபப்ப�ம் அேத ேநரத்�ல்,

அவரக்ளின் உணர�்கைள ம�ப்பேத உற்றார ்உற�னரக்ளின்,

நண்பரக்ளின் எண்ணமாக இ�க்க ேவண்�ம்.

ஆணாக�ம், ெபண்ணாக�ம் ஒன்றா� வா�ம் ெபண்கள் ேபாற்றக்
��யவரக்ேள.
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