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ெ�ண்��மக்� வி�

கயட்ி�்�ர் 

M.S.M. இமதிியா ்�� ப்�ஸ 

எல்யம� ல்�அல்யா� �ே�யற ி்��கழ் ந�

அ னந�இ�தித��த��ந�ஸ��ஹமமத��பல��அ �கள�

ம�நம�அ்னயாந� வி��்க�ள��ஸ்�ற ி்� யழ் த,�

 யழ் ந� ெகயண்�ககி்்�அதத�ன� நல்்ிய�கள�

ம�நம� அல்யா ஸ்� அ��ம� அ்�ம� ம்னன��ம�

எ்ெ்்�ம�உண்ய தயக� 

20ம� �ற்யண்்� இ�தி�� �்திிஸல�

ஐோய��ய ஸல�ெ�ணகளன்�உ��மகள� �ற ி்�அதிகம�

ே�ச��டட�  ஸ யதிகக��டட, ெ�ணகள�

மனனத��ஸ் ஸகளயக� கணஸக� க��்� ே ணடம� எ்்�

ேகயஷம�எ�����ட்ந��ெ�ண�ர க்்�நிகாயன ள��

சமஉ��ம� ��்தத�  ள, உ��மகள�  வஙக��்�

ே ண்ி ள�எ்்� யத��ம��்� கக��ட்ந�� 

இ�ே�யாயட்ம� 'ெ�ணகளன்�  ஸடத�்��

ே�யாயட்� மயக' சிதத�கக� �ட்தனயல�� ரணகளன்�

ரதிககம, சமிக�ேகயட�யடகள��கடட��யடகள�மற�ம�

ச�க� சம�ஸாதயிஙக�ள� தக�தெத ி்்ந� ெகயணட�

ெ�ணகள� �திிஸல�இ்ஙகினய�கள��இ்கக��ட்ய�கள� 
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இத்� �்ம� ரணகள� அ�� ஸக்ம� சக்�

உ��ம�க�ள�ம�அ�� ஸதந�சம�ங �் கிததய�கள��

அட�� �ஙக�ாிஸ ி்�்ந� ரடசி� ��்ம�  �ா� ெச்்�

அ �கள�  ஸணணஸல� உ்ய�  ்தய�கள�� ஒவெ ய��

ந�்ிஸ�ம��ததி�ா��திததய�கள�� 

 அாசிில, ச�க, ெ�ய�ளயதயா�  ள�சசிக்��

ெ�ணகளன்��ஙகளன��ம�அ சிிம; ரணகளயல�மடடம�

 ள�சசி�ிக�கயண�்ியந��ஒ��நயணித�தி்�இ��

�ககஙகள� ே�ய்ே்� ரண� ெ�ண� �ஙகளன���

ச�கததிற �்அ சிிம�எ்��த� ி்��ததினய�கள�� 

ே�யாயட்��வககம�எ�்தந��ச�நிக��சமதந �

�ிணம� ெதய்�்தந�� �ஸா�தந � ரடசிிஸல� அ்ககி�

� கக��டட� அ�� ஸகக��ட் ள� �த்ய ி்தந �

�ஸ்ிஸலஅ�� ஸக்ம��ண்மயக��ர�யசச�சி்னமயக�

(Sex Symble��அ ஸழதந�ே�யடட� �ந்மயடம� ாயணஸியக��

 ஸளம�ா� �்�கியக� ரகக��ட்யள�� ரணகளன்�

�க�ே ய�� ச்�திஸல�  ஸ�ளியடட� ெ�யம�மியக�

 ் �மகக���ட்யள��இ�திிஸல�ரண, ெ�ண�இ��

�ய்ய�்�தனன���ட்� யழ் ம�்டம�� யழ் ம�ச�க�

 யழ் ம� �ழ் தந���வல�மயற்ம�்ித�ெதய்ஙகிிந��

நிமமதி� ெதய�்்தந��  ஸாகதி� ெதயற ி்க� ெகயண்ந��

�க��டதத� �்ியத� ேநயய� �ா � ராம� �ஸததந��

 �ாி�்ிற்� யழக�க���்ிஸனய�ம, ெதளன ற்�

உ��ம�� ே�யாயட்ததினய�ம� உ� யன�

 ஸ��தஙக�ளக�கணட�உ்கம�அஞ�கி்ந��நயக�கத�

தி்�ெ�ிாயல�நயதிிற���ே�யிஸ�க்ம�� யழ� ச�
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சீ��டதநகி் ்�சததிா�சிகிச�சிஸல�ஈட�டடக�ெகயண�

்�ககி்்ந�இ்�்ி�உ்கம�� 

 'சம�ங ,் சமஅ்தாந, சம�உ��ம' எ்�� �

ச� ா�� ��்ந� ெகயளள��்யத� கயாணததய�ம�

'சமதந ��ணஸகள' ச�ியக� வஙக��்ய�ம�ிஸனய�ம�

ெ�ய���ககள� ஒ�ங்� �டதத�� �்ய�மிஸனய�ம�

மனனத� யழ் ���ாேிய்ி��ற��ேநயியக�ேதயற்ம�

ெ�ற�ளளந�� ெ�றே்ய�� �திேிய�� இல்ஙகளன�ம�

�ஸள�ளகள� �யநகய��� �மிஙகளன�ம� ேச�கக��

�டடளளன����யசததிறகயக்ம�ேநசததிறகயக்ம�்வ் �

�தகள�ஏஙகித�த ஸககி்்ன��அ்���ம�அா�ண��

���ம� ே ண்� ெ�றே்ய�� கணண���  ்ககி் ்ன���

ெ�றே்ய�்மி�்ந� �ஸ�்ந�  ய�ம� உ��ம� ேகடட��

�ஸள�ளகள�  வக்த� ெதயடககி்்ன��� கண ்�

ம�ன ஸிஸ்�ம�நம��ம�ன ஸ�கண ்�ம�நம�ச்ேத�

கம�ெகயணட��ய�ககி்்ன����ெ�யந யக�ேமறகததிி�

உ்கில��்��W�க�ள�நம�மயட்ய�கள� 

1. Weather��கய்நி�்�� 

2. Women  ெ�ண� 

3. Work��ெதயவில���இ்த��்�ம�எ்த�ேநாததி�ம��
மய ி்�ே�யிஸ்்யம�எ்�ேத��அ �களந� யழ ய்ம������� 

� �இ்நி�்ிஸல� �ா ி்ம� ெ�ணகளன்� நி�்�

�ற ி்�ம��அ �களந�உ��மகள��ற ி்�ம��உண�மக�
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்�� �்ம�யன� ெசயதிக�ள�ம,  ஸ ாணஙக�ள�ம�

இா்யததிற �் �ாணயக� ஊ்கஙகள� ெ ளனிஸ்த�

ெதய்ஙகின� 

ச� ேதச�மட்ததில�ரதிககம�ெச�தநம��்ம�

 யய்த�ஊ்கஙகளயன�BBC,�CNN ே�ய்்� ��்த�
கி ி்ாத �களன்��க சம�உளளதனயல��ா ி்மகள�

�ற ி்�ம�இா்யம��ற ி்�ம�அவ �ே�யந�த ்யன�

ெசயதிக�ளக� ெகயடதந� இா்யம� �ற ி்� அ ி்ியத�

அ��ய ஸக�ள�ஏமயற ி்� �கி்்ன� 

'இா்யம�ெ�ணக�ள�ெகயட�ம� �டதநகி் ந��

��தய� எ்�ம� ர�்�ி� அணஸ ஸதந� ர�டகய்க�

�கதிகள� ே�யல�  �ட்ல� �்ககி� � தநளளந��

கல ஸி ி்்� உட�்� அ்���்� உ��மக�ளக� �்�

 வங் �தில� �்��ா ி்ம�ச�கததில�ரணயதிககம�

ேமே்யஙகிக� கயண��ட தயல� ெ�ணகள�அ்�மகள�

ே�யல� அ்ஙகி�  யழகி்ய�கள� ே�ய்்� ெசயதிக�ள�

இ்த�ஊ்கஙகள�ெத� ஸககி்்ன�� 

ேமறகத�தி� ஊ்கஙகளன்� ஊந்வலகளயக�

ெசிற� �டம� ஏ�னி� ஊ்கஙக�ம� அ� க�ள�

அ��்ேி� ய்திெிடதந� ஸடகி்்ன� 

நம� நயட்்� ஊ்கஙகள� அண�மககய்மயக�

இவ ய� ்யன� ெசயதிக�ளக� ெகயடட தில� த� ஸாம�

கயட்� � �த�ம�கணட� �கிே்யம�� 
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�சக்� ச�கஙகளன��ளள� ெ�ணகள�

�த்திாமயக்ம��்�ேநற்மயக்ம�ெசிற�டட� �ம�

ே�யந� �ா ி்ம� ச�கம� மடடம� ெ�ணக�ளத�

த்னனச�ச� ியக� ெசிற�்�  ஸ்யமல� ��்ிஸல�

�்ககி� � தநளளந� ே�ய்்� மய�ி�ி� இ்த�

ம�்ியககள�ம�டடகி்்ன� 

மி�க��டதத��ட்� ெசயதிக�ள� ம�்ியககள�

 ஸ ாண�� �டதநம� ே�யந� உ்க� மககள� இா்யத�

�த�� �ற ி்� த��ம� த �மயகே � எண க்ி்ய�கள��

ே��கி்ய�கள��ெ�ணக�க்��உ��மகேள�ெகயடககயத�

மய�ககம� எ்்யல� அந� இா்யம� தய்� எ்���

க�தக�்ி� நி�்க �் இ்த� ம�்ியககள� மகக�ள�

இடடச�ெசலகி் ்ன�� 

தயஙகள�சய�்நளள�மய�ககஙகளனல, �ஸ்�ற்க�

�்ி� ெகயள�ககளனல� ெ�ணக�க்�

ெகயடகக��ட்�க்ம� 

உ��மகள� எ� ? ம�கக��ட்�க்ம�

உ��மகள� எ� ? ெ�ணக�க்�ி� ம�ிய�த��

கணணஸிம�� ெகௗா ம� எ� ? அ� � � எவ ய��

ே�யற்���டகி்�்ன�எ்��தச�சி்திதந��ராயய்ந��

்�்� நி�்� க�ளக� கணட� நி �ததி� ெசய தற்��

�தி்யக� �ா ி்ம� ெ�ணக�ள�� �ய�தந�  ஸம�சன�

அம�க�ள�ஏ ஸ� ஸடகி்ய�கள��  
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இா்யத�த�ம��அத்�அ்���்க�ேகயட�யட�

க�ள�ம� �்தந,� அ ி்்ந, ெ�ணகளன்� நி் ாம�

�ற ி்�ம�அ �களந�உ��மகள��ற ி்�ம� ஸம�சனம�

ெசயதி�்தயல�  ாே ற ி்�கக்யம�� மயற்மயக�

க�தநக�் �்�களயக�இ�்ந�ெகயணட��ததி�ஜ� ஸகள�

ே�யல�ே�� நதய்�அசிஙகமயகத�ெத�கி்ந�� 

ம�்ியககளன்�ெ�ய���ற்�த்�ம�ம�க�தநக�

்�்�களன்� நிியிமற்� ே�யக்ம�� �ா ி்ம���

ெ�ணகள�த ்யக�சிதத�கக���ட தற்க�கயாணமயக�

அ�ம்நளளன�� 

ெ�ய�ததமயன�சி்�கடட��யடக�்்��ா ி்ம�

ெ�ணகள�  ள�கக�� �டகி்ய�கள� எ்�ந� உண�ம��

அதறகயக�அ �களந� யழ் ��ம�மற�ம��த்திாம�

� ி்கக��டகி்ந�எ்�ந�அ�ததம� 

இா்யததில�சி் �சட்ஙகள�ரண�ெ�ண; இ��ய்ய�

�ா�ம�கடட���டதநகி்ந��இ்�ம�சி்�சட்ஙகள�

ரணக�க �்�்���ம�ெகயடககி்ந�� ே ��சி்�

சட்ஙகேளய�ெ�ணகளன்�உ��மக�ள�உ�தி�ெசயந�

ரணக�ள�கடட��டதநகி்ந�� 

 ெ�ணகளன்�கற��மயனம, ம�ிய�த, கணணஸிம�

ரகிி ற�்� � இா்யமிி� சட்ஙகள� கண்��யக�

கய��யற�கி்்ன��உததா யத���டதநகி்்ன��கற��

இ��ய்ய�க்ம� ெ�யந யனந�எ்��� ி்�அத�ன�

ெகௗா ���டததி�மதிகக�ே ணடம��ம ி்ன���டததக�
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�்யந� என� கட்�ளிஸடகி்ந�� ெ�ண� எ்்�

அ்தா�த�ம��தயய�எ்்�ெகௗா த�த�ம��ெகயடதந�

்டம�ததி்� அததி யாத�த� �்��டதநம�

சம�ஙகயளனியக�உி�ததிக�கயடடகி்ந� 

 ெ�ண�ண��யநகய��நம��ாயம���நம�ரணஸ்�

ம�நளள�க்�ம�எ்��� ி்�ெ�ய�ளயதயாச���ம�க�ள�

ரணஸ்� ம�ந� �மதநகி்ந�� இா்யததிற்ம� மயற��

மதக� ெகயள�கக�க்ம�இ�்ிஸ�ளள�அ்�� ��்�

ே ��யடகள�இ� தய �் 

ெ�ண�எ்� ள�� 

ர்மய�இல்யத ள� 

�ஸ்��யல�இவி யன ள�� 

ரணக�ள� ஞசிக்ம�்ண��்ி ள�� 

 ஸ யகாதந�உ��மிற் ள� 

ம�மணததிற �்த்திிற் ள� 

 ய���ெசயதந�தடகக��ட் ள� 

ே தம��்கக�அ�க�திற் ள� 

மயததத�ட்யல����ஸாச த�த�ட்யல�அசிஙகமயன ள� 

ரணஸ்�அதிகயாஙக�க்ள�அ்ஙக��ட் ள� 

  இ்த�உ்கி்��த்�ம�மதம�எ்��ெசயல�

்���்க��்ி�் தகி ி்ாத �மதததி்�ே த��்யன�
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���ஸள� ெ�ண�ண� ேமல� ் ி்��ஸட்�்� தய்�

சிதத�ககி் ந�� ரணக�க �் ெகயடகக��டடளள�

உ��மகளன்�உதி�கள�தய்�ெ�ணக�க �்ெகயடகக��

�டடளளன�� 

��இ்த�உண�ம�ி�எடதநக�கயடட ேத�இ்� ி்்�

�ககிி� ேநயககமய்ம�� ெ�ணகளன்� உ��மக�ள��

� ி்தந� அ்ககிிய�கி்்� மதம� இா்யமய? ்த�

கி ி்ாத மய?  எ்��த� யசக�கள�இத்�்ம���்ந�

ெகயளள��்�ம� 

 அநமடடமல்யமல�உ்�கேி�ரடசி�ெசயந�

ெகயண்�க்ம� ்த�� கி ி்ாத �களன்� �ஸ்ிஸ�ளள�

ம�்ியகக�ம� � ஏ�னி� ம�்ியகக�ம� � �ா ி்ம�

ெ�ணகள�சம�்தமயக� ஸ ாண��டதத��்�அ �கள�

�ஸ்�ற�ம�மதஙகளனல�அ �க��்ி�ெ�ணகள�எ��்�

மதிகக��டகி்்ன��� எவ ய்யன� உ��மகள�

அ �க�க �்  வஙக��டடளளன�� எ்��த� அ ி்்ந�

ெசிற��்�்�ம��� 

ஏ�னி�மதஙக�ளச�சய�்த�ெ�ணக�ம�தஙக��்ி�

உ��மக�ள�இா்யததி்�கணேணயட்ததில���்ந�

ெகயளள� ே ணடம� எ்�ேத� இ்� ி்்� மற�ெமய��

ேநயககமய்ம� 

்த�� கி ி்ாத � மகக�க்� அல்யா� தவ்யத��

மற�ம�இ்ஜ�ல�ே தஙக�ள�ெகயடதநளளய �்�அ� �

கள� ெகயடகக��ட்� அசல�  ் ஸல� அ �களன்ம�
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இல� .் தவ்யத�த�ம��இ்ஜ��்�ம�உளள்ககிி�

தயகே � ���ஸள� உளளதயக� � ி்னய�ம� ���ஸ�ள�

ெ�ய�தத�மட்ல�அந����மியன�இ�்�ே தமயக��

�யநகயகக��ட்� ே தமயக� இல�்� அதில� �ட்ல�

்�்்கள�� தி��கள�� �ாண�யடகள� அசிஙகஙகள�

மற�ம� அ�ததஙக�ம உளளன�� இ�்�

 ய�த�தக�்்� மனனத� �க்ட்லக�ம�

க்்நளளன��ே தததிற்�ி�தாததில����ஸள�இல� �்

எ்��த� இ்� ி்்� ரய ஸே்� கணட� ெகயளள�

�்�ம�� இ �கள� ஏற�டததிி� �ாண�யடக�ள�ம�

தி�்கள� மற�ம� ம�்்க�ள� அல� ்�ர்�

�்� ககி் ந�� இதன்���்ிஸே்� ஒ���ட�

ெசயி��டகி்ந� 

 
�ெதய்�ம� 

்்
 


