അണിയറയിൽ
മലയാളം വിക്കിഗര്ന്ഥശാലയിേലക്ക് സംഭാവന െച
േലാകെമമ്പാടുമുള്ള നിരവധി മലയാളം
വിക്കിഗര്ന്ഥശാല പര്വർത്തകരാണു് ഈ ഇ-പുസ്തകത്തിെന്റ പിന്നിൽ. ഓേരാരുത്തെരയായി േപെരടുത്ത്
പറയാൻ സാേങ്കതിക പരിമിതിയും ഈ ഇ-പുസ്തകം നിർമ്മിക്കാെനടുത്ത കുറഞ്ഞ സമയവും
അനുവദിക്കുന്നിലല്. വിക്കിഗര്ന്ഥശാല പര്വർത്തകർക്ക് പുറെമ, മലയാളം വിക്കിഗര്ന്ഥശാലയുെട
പര്ാധാനയ്ം കണ്ടറിഞ്ഞ് പുസ്തകങ്ങളുെട ഡിജിറ്റൽ പകർപ്പ് പങ്കു െവച്ചവർ, കൃതികൾ ഗര്ന്ഥശാല ്
അകത്തും പുറത്തും സംേശാധനം (പര്ൂഫ് റീഡ്) െച വർ, അങ്ങെന നിരവധി േപരുെട സംഭാവന ഈ
ഇ-പുസ്തകത്തിെന്റ പിറകിൽ ഉണ്ട്. ഓേരാ കൃതി ം പിറകിൽ പര്വർത്തിച്ചവർ ആെരാെക്കെയന്ന്
കാണാൻ വിക്കിഗര്ന്ഥശാലയിൽ ഈ കൃതിയുെട സംവാദം താൾ േനാക്കുകേയാ, പര്സ്തുത കൃതിയിൽ
ഉൾെപ്പടുന്ന താളുകളുെട നാൾവഴി കാണുകേയാ െചയയ്ുക.
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ഇ-പുസ്തകം പുറത്തിറക്കുന്നതിൽ സഹകരിച്ച എലല്ാവർക്കും അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി േരഖെപ്പടുത്തുന്നു.
മലയാളം വിക്കിഗര്ന്ഥശാല ഉപേയാക്തൃസമൂഹം
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ഈ ഇ-പുസ്തകത്തിെന്റ പകർപ്പവകാശം
ഈ ഇ-പുസ്തകത്തിെന്റ ഉള്ളടക്കം െമാത്തമാേയാ ഭാഗികമാേയാ കര്ിേയറ്റീവ് േകാമൺസ് ആടര്ിബയ്ൂഷൻ
െഷയർ-എൈലക് അൺേപാർട്ടഡ് 3.0 അനുവാദപതര്ം പര്കാരം പകർെപ്പടുക്കാനും, വിതരണം
െചയയ്ാനും, പങ്കു് െവക്കാനും താങ്കൾക്കു് അനുമതിയുണ്ടു്.
ബാദ്ധയ്താ നിരാകരണം
ഈ ഇ-പുസ്തകത്തിെന്റ പിന്നിൽ പര്വർത്തിച്ചവർ സാധുത സംബന്ധിച്ച യാെതാരു ഉത്തരവാദിത്തവും
വഹിക്കുന്നിലല്
മലയാള ഭാഷയിേലാ ലിപിയിേലാ െപാതു സഞ്ചയത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ, മറ്റ് സവ്തന്ത്ര കൃതികൾ
എന്നിവ െപാതുേശഖരം എന്ന ഉേദ്ദശേത്താെട സന്നദ്ധേസവകരായ വയ്ക്തികൾ സഹകരിച്ചു് സൃഷ്ടിച്ചു
െകാണ്ടിരിക്കുന്ന സവ്തന്ത്ര ഓൺൈലൻ ഗര്ന്ഥേശഖരമാണു് വിക്കിഗര്ന്ഥശാല. വിക്കിഗര്ന്ഥശാലയിെല
സവ്തന്ത്ര ഗര്ന്ഥേശഖരത്തിെല ഒരു പുസ്തകം മാതര്മാണ് ഭാഗമാണ് ഇത്. ഇന്റർെനറ്റ് സ◌ൗകരയ്മുള്ള
ആർക്കും തിരുത്താവുന്ന വിധത്തിലാണ് വിക്കിഗര്ന്ഥശാലയുെട ഘടന. അതുെകാണ്ട് ഇതിലുള്ള
ഗര്ന്ഥങ്ങൾ
വിദഗ്ദ്ധർ
പരിേശാധിച്ച
പൂർണ്ണവും,
സൂക്ഷ്മവും,
വിശവ്ാസേയാഗയ്വുമായ
വിവരങ്ങളായിരിക്കണെമന്നിലല്.
േമൽപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനർത്ഥം ഇതിൽ നിന്നു് താങ്കൾക്ക് മൂലയ്മുള്ളതും കൃതയ്വുമായ വിവരങ്ങൾ
ലഭിക്കുകയിലല് എന്നലല്; മറിച്ച് താങ്കൾക്കാവശയ്മായ വിവരങ്ങളതര്യും ഇവിെട നിന്ന് ലഭിക്കാനുമിടയുണ്ട്.
എന്നിരുന്നാലും ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ ഡിജിൈറ്റേസഷനു പിന്നിൽ പര്വർത്തിച്ച മലയാളം
വിക്കിഗര്ന്ഥശാല സമൂഹം ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളുെട യാെതാരു ഗുണേമന്മാ ഉത്തരവാദിത്തവും
വഹിക്കുന്നതലല്. ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് ഉപേയാഗെപ്പടുന്നുെണ്ടങ്കിൽ നലല്ത്,
ഇെലല്ങ്കിൽ അതിനു് ആരും ഉത്തരവാദികളലല്. മറ്റ് സമാന സംരംഭങ്ങളും ഇേതേപാലുള്ള നിരാകരണങ്ങൾ
നൽകുന്നുെണ്ടന്നു് ശര്ദ്ധിക്കുക.

‘കുലസ്ത്രീയും’ ‘ചന്തെപ്പണ്ണും’ ഉണ്ടായെതങ്ങെന?
‘കുലസ്ത്രീയും’ ‘ചന്തെപ്പണ്ണും’ ഉണ്ടായെതങ്ങെന? അഥവാ ആധുനിക മലയാളിസ്ത്രീകളുെട
ചരിതര്ത്തിന് ഒരു ആമുഖം.
േകരളമാതൃകാസ്ത്രീതവ്ം ഏെറ പര്കീർത്തിക്കെപ്പട്ടേപ്പാഴും േകരളെത്ത േകന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള
വിജ്ഞാനശാഖകളിൽ മലയാളിസ്ത്രീകളുെട ശബ്ദവും സാന്നിധയ്വും അടുത്തകാലം
വെരയും
കുറഞ്ഞുതെന്നയാണിരുന്നിരുന്നതു്.
തെന്നയുമലല്,
േകരളത്തിെല
ലിംഗബന്ധങ്ങളുെട ചരിതര്െത്തക്കുറിച്ച് നിലവിലുള്ള പര്ബലധാരണകൾ സമകാലിക
മലയാളി സമൂഹത്തിെന്റ ലിംഗപരമായ പര്േതയ്കതകെള, സമസയ്കെള തിരിച്ചറിയാേനാ
വിശദീകരിക്കാേനാ നെമ്മ സഹായിക്കുന്നിലല്.
ഈ പര്ശ്നങ്ങൾ ഒരളവുവെര ഇന്നു് പരിഹരിക്കെപ്പടുന്നുണ്ട്. ചരിതര്െമന്നാൽ
രാഷ്ട്രീയചരിതര്ം
എന്ന
വയ്വസ്ഥാപിതധാരണ
മാറുന്നതിനനുസരിച്ച്
വർത്തമാനകാലപര്ശ്നങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള െപാതുചർച്ചകളിൽ ചരിതര് വിജ്ഞാനത്തിനും
വീക്ഷണത്തിനും മുന്തിയ പര്ാധാനയ്മുെണ്ടന്ന് നാം സമ്മതിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
പുരാേശഖരങ്ങളിേലക്ക് പര്േവശം സിദ്ധിച്ച ഏതാനും േപർ മാതര്ം പങ്കുെവേക്കണ്ട
വിജ്ഞാനമലല് ചരിതര്െമന്നും അതു് വേരണയ്വർഗ്ഗങ്ങളുെടേയാ േദശരാഷ്ട്രത്തിെന്റേയാ
വയ്വഹാരം മാതര്മായിക്കൂെടന്നുമുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഇന്ന് ശക്തമാണ് .
ഈ െവളിച്ചത്തിൽ കൂടുതൽ തുലയ്ത, നീതി, ജനാധിപതയ്ം എന്നിവയിലൂന്നിയ പുതിയ
സാമൂഹയ്ബന്ധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനും വയ്ക്തികൾക്ക് കാലത്തിെന്റ െവലല്ുവിളികെള
േനരിടാനും ഉതകുന്ന വിജ്ഞാനമായി ചരിതര്വിജ്ഞാനെത്ത പുനരവതരിപ്പിക്കാനുമുള്ള
ശര്മമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ. ആധുനികേകരളീയസ്ത്രീതവ്ത്തിെന്റ രൂപീകരണമാണ്
ഇതിെന്റ മുഖയ്വിഷയെമങ്കിലും ലിംഗബന്ധങ്ങളുെട വിശാലചരിതര്ത്തിേലക്കും ഇതു്
െവളിച്ചം വീശുന്നു.
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ആമുഖം
നിരവധി സുഹൃത്തുക്കളുെട കൂട്ടായ പരിശര്മത്തിെന്റ ഫലമാണ് ഈ പുസ്തകം.
രണ്ടു വർഷേത്താളം നീണ്ട ഈ ഉദയ്മത്തിൽ േസവാ േകരള, േകരള മഹിളാസമഖയ്
െസാൈസറ്റി എന്നീ സംഘടനകളിെല സ്ത്രീപര്വർത്തകരും തിരുവനന്തപുരം, െകാലല്ം
ജിലല്കളിലുള്ള ചില ഡിഗര്ി േകാളജുകളിെല വിദയ്ാർത്ഥിനീവിദയ്ാർത്ഥികളും പെങ്കടുത്തു.
േകരളത്തിെല ആൺ-െപൺ ബന്ധങ്ങളുെട ചരിതര്െത്തപ്പറ്റി ഇവർ േചാദിക്കുന്ന
േചാദയ്ങ്ങെളക്കുറിച്ച് ആരാഞ്ഞുെകാണ്ടായിരുന്നു പര്ാരംഭ പര്വർത്തനം. ഇതിനുേശഷം
ആദയ്െത്ത രണ്ട് അദ്ധയ്ായങ്ങെള കരടുരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചുെകാണ്ട് ǌങ്ങൾ ചർച്ച
തുടർന്നു. ഉള്ളടക്കം തീരുമാനിച്ചത് ഈ ചർച്ചകളിലൂെടയായിരുന്നു. പിന്നീട് മുഴുവൻ
പുസ്തകത്തിെന്റ കരട് ചർച്ച വച്ചു. േകരളത്തിെന്റ പല ഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന്
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട വിദയ്ാർത്ഥിനീവിദയ്ാർത്ഥികളും മലയാള െപാതുമണ്ഡലത്തിൽ
സാന്നിദ്ധയ്മറിയിച്ചിട്ടുള്ളവരുെട ഒരു സംഘവും സമഖയ്-േസവാ പര്വർത്തകരും
അദ്ധയ്ായങ്ങൾ
മുഴുവൻ
വായിച്ച്
അഭിപര്ായങ്ങളും
നിർേദ്ദശങ്ങളുമുന്നയിച്ചു.
പുസ്തകത്തിെന്റ അവസാനരൂപം ഇതിലൂെട െതളിയുകയും െച .
ഈ പര്കര്ിയയിൽ പങ്കുേചർന്ന പലരും എെന്റ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അവേരാട്
ഔപചാരികമായി നന്ദി പറയുന്നിലല് - േസ്നഹപൂർവവ്ം സ്മരിക്കുന്നുെവങ്കിലും. രഞ്ജിത്,
അഞ്ജു,
ഫസീല,
ചാന്ദ്നി,
അന്ന,
സിതാര,
ദിൽഷദ്
എന്നീ
വിദയ്ാർത്ഥിനീവിദയ്ാർത്ഥിസുഹൃത്തുക്കേളാട് ǌാൻ പര്േതയ്കം കടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
വിലെപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ തന്നു സഹായിച്ച സുഹൃത്തുക്കളായ - എസ്. സഞ്ജീവ്, ഷംഷാദ്,
ബിന്ദു േമേനാൻ, ഗീനാകുമാരി, ടി.ടി ശര്ീകുമാർ, ഹസ്സൻേകായ, െക. സി സേന്താഷ്
എന്നിവേരാടും ഇതു വായിച്ച് െതറ്റുതിരുത്താനും നിർേദ്ദശങ്ങൾ നൽകാനും ഉത്സാഹിച്ച
സുഹൃത്തുക്കേളാടും ഗുരുജനങ്ങേളാടും പര്േതയ്കം നന്ദി പറയുന്നു. േസവാ േകരള
പര്വർത്തകരായ േസാണിയ േജാർജ്, നളിനി നായിക് എന്നിവരും സമഖയ്യുെട സീമാ
ഭാസ്കരനും ഈ പുസ്തകരചനയുെട ആരംഭംമുതൽേക്ക ഇതിൽ സജീവമായ താൽപരയ്ം
കാട്ടി.
അവർക്കും
ഹൃദയംനിറഞ്ഞ
നന്ദി.
േകരളത്തിെല
സ്ത്രീകളുെടയും
െപൺകുട്ടികളുെടയും
ആശകളിേലക്കും
ആശങ്കകളിേലക്കും
അ െമങ്കിലും
ഇറങ്ങിെച്ചലല്ാൻ എെന്ന സഹായിച്ച ആദയ്ഘട്ട ചർച്ചകളിൽ പെങ്കടുത്ത സ്ത്രീകളും
വിദയ്ാർത്ഥിനികളും എെന്റ ഗുരുക്കന്മാർകൂടിയാണ് - ഈ പുസ്തകം അവർക്കു
സമർപ്പിക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ രൂപകൽപന നിർവവ്ഹിച്ച പര്ിയരഞ്ജൻലാലിെനയും
സി. ഡി. എസിെന്റ രജിസ്ട്രാർ ശര്ീ. [ 9 ] േസാമൻനായെരയും േസ്നഹപൂർവവ്ം
സ്മരിക്കുന്നു. പുസ്തകത്തിെന്റ ആദയ് കരടുരൂപം തയയ്ാറാക്കാൻ ഗര്ീഷ്മയുെട സഹായം
എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ െതറ്റുകൾ തിരുത്തി, വായിക്കാവുന്ന നിലവാരമുള്ള
കരടുരൂപം തയയ്ാറാക്കിത്തന്നത് ശര്ീവാസുേദവ ഭട്ടതിരി, സലിൽ, ഉദയൻ
എന്നിവരാണ്. എെന്റ അശര്ദ്ധമായ എഴുത്തിെന കൂടുതൽ വടിെവാത്തതാക്കാൻ അവർ
വളെര പണിെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, അവരുെട പരിശര്മങ്ങൾക്കുേശഷവും ബാക്കിയായ
െതറ്റുകൾക്ക് ǌാൻ മാതര്മാണ് ഉത്തരവാദി. അവസാനമായി, ഈ പുസ്തകെമഴുതാനുള്ള

സാഹചരയ്െമാരുക്കിത്തന്ന ബാംഗ്ളൂരിെല െസന്റർ േഫാർ സ്റ്റഡി ഓഫ് കൾച്ചർ ആന്റ്
െസാൈസറ്റിയിെല േതജസവ്ിനി നിരഞ്ജന, അശവ്ിൻകുമാർ എന്നിവർക്കും എെന്റ നന്ദി
േരഖെപ്പടുത്തുന്നു.
ഇത്തരെമാരു പുസ്തകത്തിെന്റ ഉേദ്ദശയ്െമന്താണ്? മലയാളിസ്ത്രീയുെട ചരിതര്ത്തിെന്റ
എഴുതാപ്പുറം െവളിവാക്കുന്ന "ക◌ൗതുകവിവരങ്ങൾ' എത്തിക്കലലല് ഇതിെന്റ ലക്ഷയ്െമന്ന്
ഉറപ്പായും പറയാം. ബിരുദതലചരിതര്പഠനത്തിൽ വിദയ്ാർത്ഥീവിദയ്ാർത്ഥിനികൾക്കു
സഹായകമായ വസ്തുതകൾ ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്; ഒരുപേക്ഷ ആ പഠനത്തിേലക്ക്
അവരുെട ശര്ദ്ധെയ കാരയ്മായി തിരിച്ചുവിടാൻ ഇത് ഉതകിേയക്കും. എന്നാൽ,
ചരിതര്െത്ത - പഠനവിഷയെമന്ന നില ം ഭൂതകാലെമന്ന നില ം - നാം കാണുന്ന
രീതിെയ അപ്പാെട മാറ്റാൻ ഈ പുസ്തകം ഉപകരിക്കുെമന്നാണ് എെന്റ പര്തീക്ഷ.
സമൂഹെത്ത നവീകരിക്കാൻ ഇട ിെട "മാനസികമായ ഉറയൂരൽ' ആവശയ്മാണ്.
അതിനുതകുന്ന പുസ്തകമാകും ഇത് എന്ന് ǌാൻ പര്തയ്ാശിക്കുന്നു. "ഉറയൂരലി'െനക്കുറിച്ച്
കവി പറഞ്ഞത് :*
ഉറയൂരാൻ ആദയ്ം േവണ്ടത്
വാലറ്റത്ത് ഏറിവരുന്ന മരവിപ്പിെന
തച്ചുറപ്പിക്കാൻ
േവണ്ടതര് ഉയരത്തിൽ ഒരു
മുള്ള് കെണ്ടത്തുകയാണ്.
പിെന്ന ഉറയൂരൽ തുടങ്ങാം.
അയഞ്ഞ വാലിൽനിന്ന് കൂെടാഴിയാം
മുഴുവൻ െതാലിയും ജീവേനാെട ഉരിഞ്ഞു
േപാകുെമങ്കിലും.
അങ്ങെനയാണ്
ഒേന്നാരേണ്ടാ ഉണങ്ങിയ പാമ്പുറ
തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്
നീ കാണുക.
മാതര്മലല്, നീയിേപ്പാൾ മൂതര്െമാഴിച്ച്
അശുദ്ധമാക്കിയ
േവലിേമൽ, കാരമുള്ളിൽ തൂങ്ങിയാടി
പുതുശരീരം രൂപെപ്പടുത്താൻ യത്നിക്കുന്ന
െമലിഞ്ഞു വിളറിയ ഒരു വയസ്സൻ പാമ്പ്
ഒരുനിമിഷം നിെന്ന അസവ്സ്ഥനാക്കാനും മതി.
പാമ്പുകൾക്കും പരുന്തുകൾക്കും

അവ ിടയിലുള്ളവെ ാെക്കയും
ൈദവമായുേള്ളാേവ,
എെന്റ മകെന്റ പരിവർത്തനമൂഹൂർത്തത്തിൽ
ഒരു നാഴികയുെട തണൽെകാണ്ട്
അവെന നീ മൂേടണേമ.
േവണ്ടുന്ന ഉയരത്തിെല ആ മുള്ളായി
അവെന നീ അനുഗര്ഹിേക്കണേമ.
[*ഈ പുസ്തകത്തിനുേവണ്ടി എ.െക രാമാനുജെന്റ 'Moulting' എന്ന ഈ കവിത
മലയാളത്തിൽ പരിഭാഷെപ്പടുത്തിത്തന്ന ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടിെന േസ്നഹപൂർവവ്ം
സ്മരിക്കുന്നു]
ഈ പുസ്തകം ǌാെനഴുതിയതാെണങ്കിലും അതിെന്റ ഒരു ഭാഗം മാതര്െമ
എേന്റതായിട്ടുള്ളൂ. ഇതിെന്റ കലാപരമായ ഉള്ളടക്കം രൂപെപ്പടുത്തിയത് ബി.
പര്ിയരഞ്ജൻലാൽ ആണ്. ഇതിലുന്നയിക്കുന്ന വിഷയങ്ങെള കലയുെട തനതായ
രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതുെകാണ്ടുതെന്ന, എഴുതിയ ഭാഗെത്തയേപക്ഷിച്ച്
സവ്തന്ത്രമായ ഒരു നില അതിനുണ്ട്.
സാമാനയ്വിദയ്ാഭയ്ാസം േനടിയ, െപാതുകാരയ്ങ്ങളിൽ താൽപരയ്ംകാട്ടുന്ന ഏെതാരു
വയ്ക്തിക്കും വായിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുന്ന രീതിയിൽ കാരയ്ങ്ങൾ
പറയാനാണ്
ǌാനിവിെട
ശര്മിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഇതിൽ
ചർച്ചെചയയ്ുന്ന
വിഷയങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള സമഗര്മായ വിവരണമലല്, പേക്ഷ, ഈ പുസ്തകത്തിൽ.
വായിക്കുന്നവരിൽ ഈ വിഷയങ്ങെളക്കുറിച്ച് പുതുതാൽപരയ്ം സൃഷ്ടിക്കുകെയന്ന
പരിമിതലക്ഷയ്േമ ഈ പുസ്തകത്തിനുള്ളു. ഈ വായനയിലൂെട വായനക്കാർ കൂടുതൽ
വിവരങ്ങളേനവ്ഷിക്കാൻ േപര്രിതരാകുെമന്നു ǌാൻ ആശിക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കുമാതര്മലല്,
പുരുഷന്മാർക്കും
സവ്യംപഠനത്തിെന്റയും
സവ്യംവിമർശനത്തിെന്റയും
വഴി
െതരെഞ്ഞടുക്കാൻ ഈ പുസ്തകം പര്േചാദനമാകുെമന്നാണ് എെന്റ പര്തീക്ഷ.
െജ. േദവിക

ചരിതര്പഠനം െകാണ്ട് എന്തു കാരയ്ം?
ഒരു വിഷയെമന്ന നില ്, ഒരു തരം
വിജ്ഞാനെമന്ന
നില ്,
ചരിതര്ം
നാെമന്തിനു
പഠിക്കണം?
ഈ
േചാദയ്ത്തിന്
ഉത്തരം
കാണാെത
സ്ത്രീകളുെട
ചരിതര്െത്തക്കുറിച്ച്
അേനവ്ഷിക്കുന്നതിൽ
അർത്ഥമിലല്.
ചരിതര്െമന്ന പഠനവിഷയെത്തക്കുറിച്ച്
നമ്മുെടയിടയിൽ
സാധാരണയായി
കണ്ടുവരുന്ന
െതറ്റിദ്ധാരണകൾ
നീക്കാനാണ് ഈ ആമുഖാദ്ധയ്ായം
ശര്മിക്കുന്നത്.
ഇന്നു
പര്ചാരം
േനടിയിരിക്കുന്ന
പുതിയ
ചരിതര്രചനാരീതികളുെട ഒരു ഏകേദശചിതര്വും ഇവിെട വരച്ചിടാൻ ശര്മിക്കുന്നു.
മാറുന്ന ചരിതര്പഠനം
മലയാളിസ്ത്രീക്ക് അവളുേടതായ ചരിതര്മുേണ്ടാ എന്ന് പലരും േചാദിച്ചുതുടങ്ങിയ
കാലമാണ് നമ്മുേടത്. നാം ഇന്നെത്ത അവസ്ഥയിൽ എങ്ങെനെയത്തി,
പുേരാഗമനേകരളത്തിൽ
സ്ത്രീകൾ
ഇതര്യധികം
അവശതകൾ
അനുഭവിക്കുന്നെതന്തുെകാണ്ട് മുതലായ േചാദയ്ങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിേലക്ക്
ഒന്നുകൂടി
ഇറങ്ങിെച്ചലല്ാനും
പുതിയ
ഉത്തരങ്ങൾ
േതടാനും
നെമ്മ
േപര്രിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. ഇത്തരം അേനവ്ഷണങ്ങൾ േകരളത്തിൽ ഇന്നു പുതുമയലല്.
പേക്ഷ, അവയുെട ഉൾക്കാ കൾ കഴിയുന്നതര് വായനക്കാരിേലക്ക് എത്തിേക്കണ്ടതാണ്.
നമുക്കിന്ന് ലഭയ്മായ സ്ത്രീചരിതര്രചനകളുെട ഉൾക്കാ കെള കഴിവതും ചുരുക്കി,
ലളിതമായഭാഷയിൽ, വായനക്കാരികൾക്ക് എത്തിച്ചു െകാടുക്കുകെയന്നതാണ് ഈ
പുസ്തകത്തിെന്റ ലക്ഷയ്ം. കൂടാെത സ്ത്രീചരിതര്പഠനം ആരംഭിക്കാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്ന
വിദയ്ാർത്ഥികൾക്കും
മറ്റുള്ളവർക്കും
ഈ
പുസ്തകം
ഗുണകരമാകണെമന്നും
ഉേദ്ദശിക്കുന്നുണ്ട്.
ചരിതര്െമന്നാൽ അറുമുഷിപ്പൻ വിഷയമാെണന്ന അഭിപര്ായം നമ്മുെടയിടയിൽ
പരെക്കയുണ്ട്. കാണാപ്പാഠം പഠിേക്കണ്ടിവരുന്നതുെകാണ്ട് സ്കൂൾ വിദയ്ാർത്ഥികളിൽ
വലിെയാരു
വിഭാഗത്തിന്
ചരിതര്േത്താട്
അകൽച്ചയാണ്.
െപാതുേവ
ബുദ്ധിയിലല്ാത്തവർ പഠിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ചരിതര്െമന്നുേപാലും പല മിടുമിടുക്കികളും
മിടുക്കന്മാരും പറഞ്ഞുേകട്ടിട്ടുണ്ട്. ചരിതര്ത്തിന് ഇതര്യും ചീത്തേപ്പര് എങ്ങെന കിട്ടി?
ഇതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമതായി, ചരിതര്െമന്നാൽ എന്താെണന്ന
േചാദയ്ത്തിന് 'കഴിഞ്ഞുേപായകാലത്തിെന്റ കലർപ്പിലല്ാത്ത ചിതര്ം' എന്ന ഉത്തരമാണ്

നമുക്ക്
സാധാരണ
കിട്ടാറുള്ളത്.
അേപ്പാൾ
സവ്ഭാവികമായും
നമ്മുെട
സാമാനയ്ബുദ്ധിയിൽ ഒരു േചാദയ്മുദിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞുേപായതിെനപ്പറ്റി പഠിച്ചിട്ട്
എന്തുകാരയ്ം? രണ്ടാമതായി, ചരിതര്ത്തിൽ നാം പഠിക്കുന്നത് എന്തിെനപ്പറ്റിയാണ്?
രാജാക്കന്മാർ, മഹാന്മാർ എന്നിവെരപ്പറ്റി. (റാണിമാരും മഹതികളും അധികെമാന്നും
പര്തയ്ക്ഷെപ്പടാറിലല്).
യുദ്ധങ്ങൾ,
പടേയാട്ടങ്ങൾ,
വിപല്വങ്ങൾ
മുതലായ
മഹാസംഭവങ്ങെളപ്പറ്റി. ഇതുകൂടാെത സമൂഹത്തിെല ഏറ്റവും ഉയർന്ന തട്ടിലുള്ളവർക്ക്
ആസവ്ദിക്കാവുന്ന
കല,
സാഹിതയ്ം,
സംസ്കാരം
തുടങ്ങിയവെയപ്പറ്റി.
സാധാരണക്കാരുെട
സാധാരണ
ജീവിതത്തിന്
ചരിതര്മിേലല്െയന്ന്
നമ്മൾ
േചാദിച്ചുേപാകും.
അേതാ
കൃഷിക്കും
വീട്ടുേജാലിക്കും
ൈകേവലകൾക്കും
ഫാക്ടറിപ്പണികൾക്കും കുട്ടികെള പര്സവിക്കലിനും വളർത്തലിനുെമാന്നും ചരിതര്േമയിലല്
എന്നാേണാ? ഈ േചാദയ്ത്തിന് കാരയ്മായ ഉത്തരെമാന്നും കല്ാസ്മുറികളിൽനിന്ന്
കിട്ടാറിലല്. പലേപ്പാഴും പാഠപുസ്തകങ്ങൾ െമച്ചമാെണങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി
ലവേലശം മാറിയിട്ടിലല്. ഫലേമാ, ഇന്നും സ്കൂളുകളിൽ (കലാലയങ്ങളിലും) ചരിതര്പഠനം
കാണാപ്പാഠംപഠിത്തവും "തീയതിവിഴുങ്ങലും' മാതര്മായി തുടരുന്നു. ഈ പരാതികൾ
ഗ◌ൗരവേത്താടുകൂടി കാേണണ്ടവയാണ്. നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശയ്മായ ഒരു
വിജ്ഞാനശാഖയാണ് ചരിതര്ം. അതു നമ്മളിൽനിന്ന് വളെര അകെലയാെണന്നാണ്
ഈ പരാതികൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിന് എങ്ങെന സമാധാനം കാണാം?
ഒന്നാമെത്ത പര്ശ്നം േനാക്കാം. ചരിതര്െമന്നാൽ കഴിഞ്ഞകാലത്തിെന്റ കലർപ്പിലല്ാത്ത
ചിതര്ംമാതര്മാേണാ? രണ്ടുകാരയ്ങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽത്തെന്ന വയ്ക്തമാകുന്നുണ്ട്:
(1) കഴിഞ്ഞകാലെത്ത സമ്പൂർണ്ണമായി വീെണ്ടടുക്കാൻ നമുെക്കാരിക്കലും കഴിയിലല്,
(2)
ചരിതര്ം
സമീപകാലംവെരയും
കുത്തകയായിരുന്നു.

സമൂഹത്തിെല

േമലാളവിഭാഗങ്ങളുെട

ഏറ്റവും വിശാലമായി ആേലാചിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞുേപായ - അതായത്, ഇനി ഒരിക്കലും
മടങ്ങിവരാത്ത - കാലെത്തക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ അറിവ് മനുഷയ്ർക്കു കിട്ടിെലല്ന്ന സതയ്ം
അംഗീകരിേക്കണ്ടിവരും. കഴിഞ്ഞുേപായ കാലേത്തക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി അന്നെത്ത
അവസ്ഥകൾ എെന്താെക്കയായിരുന്നുെവന്ന് േനരിൽക്കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള
വിദയ്െയാന്നും മനുഷയ്രുെട പക്കലിലല്േലല്ാ. അതുെകാണ്ട് െപാേ പ്പായകാലം
ബാക്കിവച്ചിട്ടുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് പഠിക്കുന്നതിലൂെടയാണ് ഗേവഷകർ
ചരിതര്വിജ്ഞാനം
ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
പഴയകാലെത്ത
താളിേയാലഗര്ന്ഥങ്ങൾ,
ശിലാലിഖിതങ്ങൾ,
പണ്ടുകാലത്തുള്ളവർ
ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന
വസ്തുക്കൾ
മുതലായവയാണ്

ചരിതര്രചന ം ചരിതര്േമാ?
അേത!
Historiography
എന്ന
ആശയെത്ത
'ചരിതര്ശാസ്ത്രം'
എന്നു
പരിഭാഷെപ്പടുത്തിക്കാണാറുണ്ട്. എന്നാൽ 'ചരിതര്രചനയുെട ചരിതര്ം' എന്നു പറയുന്നതാവും കൂടുതൽ
ഉചിതം. മേറ്റെതാരു ജ്ഞാനശാഖേയയുംേപാെല ചരിതര്വിജ്ഞാനവും കാലത്തിെന്റ ഒഴുക്കിൽ
രൂപെപ്പട്ടതാണ്.
സാമൂഹയ്-രാഷ്ട്രീയ-സാംസ്കാരിക
മണ്ഡലങ്ങളിലുണ്ടാവുന്ന
മാറ്റങ്ങൾ
ചരിതര്രചനെയക്കുറിച്ചുള്ള ആശയങ്ങെളയും ചരിതര്പഠന രീതികെളയും സവ്ാധീനിക്കുന്നു. ഇങ്ങെന
സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിെനയാണ് ഹിേസ്റ്റാറിേയാഗര്ഫി എന്നു വിളിക്കാറുള്ളത്. മിക്ക
ചരിതര്പഠന േകാഴ്സുകളിലും ഹിേസ്റ്റാറിേയാഗര്ഫി പര്ാധാനയ്േത്താടുകൂടി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് - ആ േപരിലും
അലല്ാെതയും.

അവയിൽ ചിലത്. കുേറക്കൂടി സമീപമായ ഭൂതകാലം - അതായത്, ഒരിരുനൂറു-മുന്നൂറു
വർഷം മുമ്പു മുതലുള്ള കാലം - പഠിക്കുന്നവർക്ക് കുേറക്കൂടി സ◌ൗകരയ്മുണ്ട്. കാരണം
ഈ കാലെത്തപ്പറ്റി പഠിക്കാനാവശയ്മായ സാമഗര്ികൾ കുേറക്കൂടി ലഭിക്കാൻ
സാദ്ധയ്തയുണ്ട്. അേപ്പാൾ നമുക്കു േതാന്നും കൂടുതൽക്കൂടുതൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ
കെണ്ടത്തിയങ്ങെന വരുേമ്പാൾ ഒരുസമയത്ത് പഴയകാലത്തിെന്റ പരിപൂർണ്ണചിതര്ം
നമുക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും. പേക്ഷ, ഇങ്ങെന പര്തീക്ഷിക്കുന്നതിൽ കാരയ്മിലല്. കാരണം
പഴയകാലത്തിെന്റ
ഭൂതകാലത്തിെന്റ
എെന്തലല്ാം
അംശങ്ങളാണ്
നഷ്ടെപ്പട്ടുേപായെതന്ന് കൃതയ്മായി തിട്ടെപ്പടുത്താൻ നമുക്ക് വഴിെയാന്നുമിലല്േലല്ാ.

'ചരിതര്ം' എന്ന വാക്കിന് രണ്ടു പര്േതയ്ക അർത്ഥങ്ങളാണ് നാം ക ിക്കാറ്.
ഒന്ന്, കഴിഞ്ഞുേപായകാലം അഥവാ ഭൂതകാലം.
രണ്ട്, ആ കഴിഞ്ഞ കാലെത്തക്കുറിച്ച് പഠനത്തിലൂെട, ഗേവഷണത്തിലൂെട നാം
ഉണ്ടാക്കിെയടുക്കുന്ന അറിവ്. ഈ ഒന്നാമെത്ത അർത്ഥത്തിലുള്ള ചരിതര്െത്ത ഭൂതകാലെത്ത
രണ്ടാമെത്ത
അർത്ഥത്തിലുള്ള
ചരിതര്ത്തിലൂെടയലല്ാെത
തിരിച്ചറിയാനാവിെലല്ന്നതാണ്
വാസ്തവം.
ചരിതര്ഗേവഷണത്തിൽ
അവശയ്ം
പാലിക്കെപ്പേടണ്ട നിബന്ധനകൾക്ക് (ഇവ ് െപാതുവിൽ പറയുന്ന േപരാണ്
'രീതിശാസ്ത്രം')
വിേധയമായി
ഭൂതകാലെത്തക്കുറിച്ച്
നാം
തയയ്ാറാക്കുന്ന
വിജ്ഞാനത്തിനു മാതര്േമ 'ചരിതര്വിജ്ഞാനം' എന്ന അംഗീകാരം ൈകവരൂ. എന്നാൽ
ചരിതര്പഠനവസ്തുക്കൾ എലല്ാേ പ്പാഴും അപൂർണ്ണങ്ങളായിരിക്കുെമന്നതുെകാണ്ട് ഈ
വിജ്ഞാനവും ഭാഗികമായിരിക്കും. മാതര്മലല്, ചരിതര്ം രചിക്കാനുള്ള നിബന്ധനകളിലും
പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കും. അതുെകാണ്ട്, "ഇതാണ് നമ്മുെട
ചരിതര്പാരമ്പരയ്ം" എന്ന് ആെരങ്കിലും ഉറപ്പിച്ചു പര്സ്താവിക്കുന്നതു േകട്ടാൽ നാം ഉടെന
േചാദിക്കണം:
"ഇന്നെത്ത
നില ള്ള
ചരിതര്ഗേവഷണങ്ങളുെട
നിബന്ധനകൾക്കനുസരിച്ച്
ഉണ്ടാക്കിെയടുത്തിരിക്കുന്ന
അറിവാേണാ
ഇത്?;
ചരിതര്ഗേവഷണത്തിനു
സഹായകമായ
െതളിവുകളുെട
അടിസ്ഥാനത്തിൽ
സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ട അറിവാേണാ ഇത്?"
മാർക്സിസ്റ്റ് ചരിതര്ം- മാർക്സിയൻ ചരിതര്ം
കാൾ മാർക്സിെന്റ ചിന്തേയാട് കടെപ്പട്ടിരിക്കുകയും
മാർക്സിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയപര്സ്ഥാനങ്ങെളേയാ ലക്ഷയ്െത്തേയാ
പിന്താങ്ങുകയും െചയയ്ുന്ന ചരിതര്പഠനങ്ങെള Marxist history
എന്നു വിളിക്കാറുെണ്ടങ്കിൽ, മാർക്സിസ്റ്റ് ആശയങ്ങെള
ആശര്യിക്കുന്ന, എന്നാൽ മാർക്സിസ്റ്റ് പര്സ്ഥാനങ്ങേളാേടാ
രാഷ്ട്രീയേത്താേടാ
പൂർണ്ണവിേധയതവ്മിലല്ാത്ത,
ചരിതര്രചനെയയാണ് Marxian history എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.
മനുഷയ്രുെട
ഭ◌ൗതികസാഹചരയ്ങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന
മാറ്റങ്ങളനുസരിച്ചാണ്
അവരുെട
ചരിതര്ത്തിെന്റയും
ഗതിമാറുന്നെതന്ന ആശയത്തിന് മാർക്സിസ്റ്റ് ചരിതര്രചനയിൽ
സർവവ്പര്ാധാനയ്മുണ്ട്. ഒപ്പം, ഭിന്നതാൽപരയ്ങ്ങളുളള സാമ്പത്തിക-സാമൂഹയ്വർഗ്ഗങ്ങളുെട ഏറ്റുമുട്ടലുകളാണ്
ചരിതര്ത്തിെന്റ ഗതിനിർണ്ണയിക്കുന്നെതന്ന് മാർക്സിസ്റ്റ് ചരിതര്രചന അവകാശെപ്പടുന്നു. ഈ രണ്ടു
ശക്തികളുെടയും പരിണാമം, പര രബന്ധം, പര്തിപര്വർത്തനം മുതലായവയാണ് മാർക്സിസ്റ്റ്
ചരിതര്രചനയുെട വിഷയങ്ങൾ. നിലവിലുളള അസമവയ്വസ്ഥകളുെട രൂപീകരണപര്കര്ിയയിേലക്ക്
െവളിച്ചംവീശുന്നതുെകാണ്ടുതെന്ന മാർക്സിസ്റ്റ്ചരിതര്ം വിമർശനാത്മകവിജ്ഞാനമാകാൻ ശര്മിക്കുന്ന
ജ്ഞാനശാഖയാണ്. ചരിതര്പരമായ ഭ◌ൗതികവാദമാണ് (historical materialism) മാർക്സിസ്റ്റ്
ചരിതര്വീക്ഷണത്തിെന്റ അന്തഃസത്ത എന്നു പറയാറുെണ്ടങ്കിലും ആ സങ്ക െത്ത യാന്ത്രികമായി
പര്േയാഗിക്കാൻ സമീപകാല മാർക്സിസ്റ്റ് ചരിതര്രചയിതാക്കൾ അധികവും തയയ്ാറലല്.

പഴയകാലത്തിെന്റ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽനിന്ന് ഒരുകാരയ്ം വയ്ക്തമാണ് - ഇവ അധികവും
പറയുന്നത് അന്നെത്ത സമൂഹത്തിൽ അധികാരവും പണവും പര്താപവും ഉണ്ടായിരുന്ന
കൂട്ടെരക്കുറിച്ചാണ്. അത് പര്തീക്ഷിേക്കണ്ടതുതെന്ന. ഇന്നെത്തേപ്പാെല അന്നും ഈടും
ഉറപ്പുമുള്ള വസ്തുക്കൾ, വിലപിടിപ്പുള്ള േലാഹങ്ങൾ, എഴുത്തും വായനയും - ഇെതലല്ാം
അധികാരിവർഗ്ഗങ്ങളുെട ൈകവശമായിരുന്നുെവന്നത് േനരാണ്. ഇതിനിടയിൽക്കൂെട
അന്നെത്ത
പാവെപ്പട്ടവരുെടയും
സാധാരണക്കാരുെടയും
ജീവിതെത്തക്കുറിച്ച്
വളെരക്കുറച്ചു വിവരേമ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളു. അതുതെന്ന അധികാരിവർഗ്ഗങ്ങളുെട
കണ്ണിലൂെടയാണ് നമ്മളിേലക്ക് എത്തുന്നത്. ഇങ്ങെന േമലാളരുെട ഭൂതകാലത്തിേലക്ക്
െവളിച്ചംവീശുന്ന ചരിതര്സാമഗര്ികൾക്കപ്പുറം സാധാരണജനങ്ങളുെട ജീവിതത്തിെന്റ
ചരിതര്ം
പഠിക്കാനുതകുന്ന
സാമഗര്ികെളക്കുറിച്ച്
ആരാേയണ്ടതാെണന്ന
േബാധംേപാലും
താരതേമയ്ന
സമീപകാലത്തുമാതര്മുണ്ടായതാണ്.
പുരാതനസമുദായങ്ങളുെട ഉത്ഖനനങ്ങളിൽനിന്ന് ൈവവിദ്ധയ്മാർന്ന വസ്തുക്കൾ
കെണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സംസ്കൃതികളുെട സവിേശഷതകെളക്കുറിച്ചറിയാനുള്ള
ആേവശത്തിനുപരിയായി സാധാരണജനങ്ങളുെട ജീവിതെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ജിജ്ഞാസ
ചരിതര്രചനാരംഗത്ത്
സാർവവ്തര്ികമായത്
താരതേമയ്ന
സമീപകാലത്താണ്.
അടുത്തകാലംവെരയും േമലാളവർഗ്ഗക്കാരുെട ചരിതര്െത്തയാണ് ഇന്തയ്ാചരിതര്ം,
േകരളചരിതര്ം, േലാകചരിതര്ം എെന്നാെക്കയുള്ള വിശാലമായ തലെക്കട്ടുകളിലൂെട
അവതരിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നത്.
ഈ
ചരിതര്െത്ത
'നി ക്ഷചരിതര്ം'
എന്ന
േലബേലാടുകൂടിയാണ് മിക്ക പാഠപുസ്തകങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
േലാകെത്തമ്പാടും
അധികാരമിലല്ാത്ത
ജനങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
സമരംെച
ഇടതുപക്ഷപര്സ്ഥാനങ്ങൾ വളർന്നതിെനാപ്പം, പണിെയടുക്കുന്ന വർഗ്ഗങ്ങളുെട ചരിതര്വും
രൂപെപ്പട്ടുതുടങ്ങിെയന്നത് േനരുതെന്ന. മാർക്സിസ്റ്റ് ചരിതര്രചനയിൽ കർഷകർ,
െതാഴിലാളികൾ,
അടിമകൾ,
േമലാളർെക്കതിെര
സമരംെച
അടിയാളർ
മുതലായവരുെട ചരിതര്ാനുഭവങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള അേനവ്ഷണം സജീവമായി. മാർക്സിസ്റ്റ്
ചരിതര്രചനയിൽ
മഹാന്മാരുെട
െച ികൾക്കപ്പുറം
മുതലാളിത്തവയ്വസ്ഥയുെട
രൂപീകരണത്തിെന്റ
ഫലമായി
ശക്തിപര്ാപിച്ച
അധികാരരൂപങ്ങൾ,
ആശയസമുച്ചയങ്ങൾ, സാമ്പത്തികപര്േയാഗങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ, പുതിയ
സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവെയക്കുറിച്ചുള്ള ഗേവഷണത്തിന് പര്ാധാനയ്ം ൈകവന്നു. എങ്കിലും
പണിെയടുക്കുന്നവരുെട ചരിതര്ങ്ങൾ എഴുതിയവർ എലല്ാ െതാഴിലാളികൾക്കും ഒേര
പര്ാധാനയ്ം െകാടുത്തിലല്. സമൂഹെത്ത മുേന്നാട്ടുനയിക്കുന്നത് െതാഴിലാളികളാെണന്ന
േബാധമായിരുന്നു ഇടതുപക്ഷചരിതര്രചന ് പലേപ്പാഴും പര്േചാദനമായത്. എന്നാൽ
ഇവിെടയും
സംഘടനകളിലൂെട
ശക്തരായിത്തീർന്ന
െതാഴിലാളികൾക്കാണ്
പര്ാധാനയ്ംകിട്ടിയത്. െതാഴിലാളികളിൽ വലിെയാരു വിഭാഗം സ്ത്രീകളായിരുന്നിട്ടും
അവർ അേപ്പാഴും അദൃശയ്രായിത്തെന്നയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് േമലാള-മാർക്സിസ്റ്റ്
ചരിതര്ത്തിെന്റ പരിമിതികെള മറികടക്കാൻ ശര്മിക്കുന്ന ചരിതര്രചനാധാരകൾ
അനവധിയാണ്.

പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നാം പഠിക്കുന്ന 'നി ക്ഷചരിതര്'ത്തിന് താെഴപ്പറയുന്ന അഞ്ചു
പര്ധാന
ധാരണകളാണുള്ളത്.
അഞ്ചും
കാലഹരണെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞുെവന്ന്
പുതുചരിതര്കാരന്മാരും
ചരിതര്കാരികളും
പറയുന്നുെണ്ടങ്കിലും, പലയിടങ്ങളിലും
പഠനസമ്പ്രദായത്തിൽ
മാറ്റംവരുത്താൻ
ശര്മം
നടക്കുെന്നങ്കിലും,
ഇന്നും
ചരിതര്െത്തക്കുറിച്ചുളള സാമാനയ്േബാധം ഇെതാെക്കത്തെന്നയാണ്.
1. ഭൂതകാലംമുതൽ വർത്തമാനകാലംവെര നടന്നിട്ടുളള ചരിതര്സംഭവങ്ങെള അവയുെട
കാലമനുസരിച്ച് കര്മത്തിൽ അടുക്കിപ്പറയുന്ന രീതിയാണ് ഉത്തമ ചരിതര്രചനയുെട
ലക്ഷണം. മെറ്റാരുവിധത്തിൽപ്പറഞ്ഞാൽ, ചരിതര്രചനെയന്നാൽ ചരിതര്സംഭവങ്ങെള
സംഭവിച്ച കര്മമനുസരിച്ച് േകാർത്തിണക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പറച്ചിൽ അഥവാ
ആഖയ്ാനമാണ്.

നി ക്ഷചരിതര്'ത്തിെന്റ മറ്റു വിമർശകർ
മാർക്സിസ്റ്റുകൾക്കു പുറേമ 'നി ക്ഷചരിതര്'ത്തിെന്റ പരിമിതികെളക്കുറിച്ച് ശക്തമായ
വിമർശനമുന്നയിച്ച പര്മുഖരായിരുന്നു Marc Bloch, Lucien Febvre, Fernand Braudel എന്നീ ഫര്ഞ്ച്
ചരിതര്കാരന്മാർ. ഇവർ വളർത്തിെയടുത്ത ചരിതര്രചനാസമ്പ്രദായെത്ത Annales School of History
എന്ന് വിളിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയ സംഭവങ്ങൾക്കു നൽകുന്ന അമിതപര്ാധാനയ്െത്ത എതിർത്ത ഇവർ
സാമ്പത്തിക-സാംസ്കാരികചരിതര്ത്തിന് മുന്തിയ സ്ഥാനംനൽകി. പള്ളി ഇടവക േരഖകൾ, ചന്തകളും മറ്റു
വയ്ാപാരേകന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പട്ട േരഖകൾ മുതലായവ കഴിഞ്ഞകാലെത്തക്കുറിച്ച് വിലെപ്പട്ട അറിവ്
നൽകുന്നവയാെണന്ന് സ്ഥാപിച്ചു. സാധാരണജനങ്ങളുെട ൈദനംദിനജീവിതത്തിെന്റ പര്ാധാനയ്ത്തിന്
ഊന്നൽെകാടുത്തു. രാഷ്ട്രീയചരിതര്മലല് സാമൂഹയ്ജീവിതത്തിെന്റ എലല്ാ വശങ്ങെളക്കുറിച്ചും പഠിക്കുന്ന
'സമ്പൂർണ്ണചരിതര്ം' (total history) ആയിരിക്കണം ചരിതര്രചനയുെട ലക്ഷയ്െമന്ന് Braudel
അഭിപര്ായെപ്പട്ടു. മൂന്നുതരം കാലഗണനാതലങ്ങൾ സവ്ീകരിച്ചുെകാണ്ടായിരിക്കണം ഇെതന്ന് അേദ്ദഹം
അഭിപര്ായെപ്പട്ടു: ഒന്ന്, 'ഘടന/പാരമ്പരയ്ം' (structure) എന്ന തലം. ഇത് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരവും
ഏറ്റവും സാവധാനംമാതര്ം മാറുന്നതുമായ തലമാണ് - നൂറ്റാണ്ടുകേളാളം നില നിൽക്കുന്നത്. രണ്ട്,
'പര്വണത' അഥവാ conjuncture. ഇത് ഒന്നുരണ്ടു തലമുറ നീളുന്ന കാലയളവാണ്. മൂന്ന്, 'സംഭവം'
അഥവാ event. അതിേവഗം മാറുന്ന തലമാണിത്; േനരിട്ട് കെണ്ടത്താനാവുന്നതും. ആദയ്തലം 'കടലിെല
അടിെയാഴുക്കുകൾ' േപാെലയും, രണ്ടാമെത്ത തലം 'കടലിെല േവലിേയറ്റ-േവലിയിറക്കങ്ങൾ' േപാെലയും
മൂന്നാമെത്ത തലം 'കടലിെല തിരമാലകൾ' േപാെലയും ആെണന്നാണ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപര്ായം.

2. ചരിതര്രചന ഏറ്റവുമധികം
രംഗത്തുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കാണ്.
3.
ചരിതര്െമേപ്പാഴും
ഭരണാധികാരിവർഗ്ഗത്തിെന്റ
ഭരണാധികാരിവർഗ്ഗത്തിെന്റ
ആഖയ്ാനമാണ് ചരിതര്ം.

പര്ാധാനയ്ം

നൽേകണ്ടത്

േദശീയരാഷ്ട്രീയ

മുകളിൽനിന്നുള്ള
ചരിതര്മാണ്.
അതായത്
വീക്ഷണത്തിൽനിന്നും
എഴുതെപ്പടുന്ന,
വികസനപരിണാമങ്ങൾക്ക്
ഊന്നൽ
നൽകുന്ന

4. ഔേദയ്ാഗികേരഖകെളയും ആധികാരിക പുരാവസ്തു-പുരാേരഖാേശഖരങ്ങെളയും
ആശര്യിക്കുന്ന ചരിതര്രചനയാണ് ഉത്തമസവ്ഭാവമുളളത്. ഔേദയ്ാഗികേരഖകൾ
ഭരണാധികാരത്തിെന്റ
കണ്ണിലൂെട
സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുന്നവയാെണന്ന്
പര്േതയ്കിച്ച്
പറേയണ്ടതിലല്േലല്ാ.
5. ചരിതര്പുരുഷന്മാരുെട പര്വൃത്തികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അവരുെട മേനാവയ്ാപാരങ്ങൾ,
വിശവ്ാസങ്ങൾ, അവർ സവ്ീകരിച്ചിരുന്ന ആശയങ്ങൾ ഇെതാെക്ക മനസ്സിലാക്കിയാൽ
മതി. അലല്ാെത അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന വിശാലപശ്ചാത്തലത്തിെന്റ പര്സക്തിേയാ മറ്റു
സങ്കീർണ്ണതകേളാ കണക്കാേക്കണ്ടതിലല്.
േമൽപ്പറഞ്ഞ അഞ്ചു തത്തവ്ങ്ങളും അടിമുടി േചാദയ്ംെചയയ്െപ്പടുന്ന കാലത്താണ് നാം
ജീവിക്കുന്നത്. മാർക്സിസ്റ്റ്ചിന്തെയ ആധാരമാക്കി ചരിതര്രചന നടത്തിയവർ വളെര
മുമ്പുതെന്ന ഇവെയ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. എങ്കിലും െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ ഭാഗമായി
അംഗീകരിക്കെപ്പടാത്തവർക്ക്
അേപ്പാഴും
ചരിതര്ത്തിനു
പുറത്തുതെന്ന
നിൽേക്കണ്ടിവന്നു.
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ
ചരിതര്െമന്നതിനപ്പുറം
അധികാരമിലല്ാത്തവരുെട
ചരിതര്ത്തിന്
േവേറതെന്ന
പര്ാധാനയ്മുെണ്ടന്ന്
ചരിതര്ഗേവഷകർക്കും
വിദയ്ാർത്ഥികൾക്കും
േബാദ്ധയ്ംവന്നത്
പിന്നീടാണ്.
കീഴാളജനങ്ങളുെട (അധികാരം നിേഷധിക്കെപ്പട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളാണ് കീഴാളർ സ്ത്രീകൾ, അടിമകൾ, കീ ജാതിക്കാർ, പാവെപ്പട്ടവർ, െതാഴിലാളികൾ) ചരിതര്ങ്ങൾ
പഠിക്കാൻ പുതിയ ശര്മങ്ങൾ ഇന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായ വായനയിലൂെടയും പുതിയ
ചരിതര്സാമഗര്ികൾ
കെണ്ടത്തുന്നതിലൂെടയും
കീഴാളചരിതര്ാേനവ്ഷികൾ
ചരിതര്പഠനത്തിെന്റ മുഖംതെന്ന മാറ്റിെയഴുതുകയാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരം ശര്മങ്ങൾക്ക്
ആക്കംകൂടിയത് അടുത്തകാലത്താണ്.
ഇന്ന് വളർന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പുതിയ ചരിതര്വിജ്ഞാനം നമ്മുെടയിടയിൽ
േവണ്ടതര് എത്തിയിട്ടിലല്. ഇേപ്പാഴും നമ്മുെട സ്കൂളുകളിെല ചരിതര്പഠനത്തിെന്റ ലക്ഷയ്ം
ഭൂതകാലത്തിെന്റ കലർപ്പിലല്ാത്ത, അെലല്ങ്കിൽ നി ക്ഷമായ ചരിതര്ംപഠിക്കൽ
തെന്നയാണ്. അേപ്പാൾ ചരിതര്െമന്നാൽ മഹാന്മാരും രാജാക്കന്മാരും അവരുെട
െച ികളുമാെണന്ന് നമ്മൾ ധരിക്കാനിടവന്നത് ചുമ്മാതലല്. മഹാന്മാരിൽ പലരും
ജനസമ്മതിയുള്ളവരായിരുന്നുെവന്നതിൽ തർക്കമിലല്. (ഗാന്ധിജി, പണ്ഡിറ്റ് െനഹര്ു

മുതലായവർ ഉദാഹരണം) എന്നാൽ, ഇവേരാട് ഒപ്പത്തിെനാപ്പം പര്ധാനികളായി
നിന്നിരുന്ന കീ ജാതിേനതാക്കൾേക്കാ സ്ത്രീകൾേക്കാ പല പുസ്തകങ്ങളിലും േവണ്ടതര്
പര്ാധാനയ്ം കിട്ടാെതേപാകുന്നത് എന്തുെകാണ്ടാെണന്ന് നാം ആേലാചിക്കണം.
കീഴാളരുെട ഭൂതകാലെത്തക്കുറിച്ച് അറിവുനൽകുന്ന ചരിതര്വസ്തുക്കൾ കുറവാെണന്നു
സമ്മതിക്കാം.
എങ്കിലും
ഈ
കുറവിെന
വലിെയാരളവുവെര
പരിഹരിച്ച്
മുേന്നാട്ടുേപാകാനാകുെമന്ന്
അടുത്തകാലങ്ങളിൽ
ഗേവഷകർ
നിർമ്മിച്ച
കീഴാളചരിതര്ങ്ങൾ െതളിയിക്കുന്നു. ഇന്ന് പര്ചാരത്തിലിരിക്കുന്ന ഔേദയ്ാഗികചരിതര്ം
(അത് ഇന്തയ്യുേടതായാലും ശരി, േകരളത്തിേന്റതായാലും ശരി) അവകാശെപ്പടുന്ന
നി ക്ഷത
േമലാളചരിതര്ത്തിനുള്ള
മറ
മാതര്മാെണന്ന്
ചരിതര്ഗേവഷകർ
ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
െപാതുേവ
ഈ
മാറ്റങ്ങൾ
'നി ക്ഷചരിതര്'ത്തിെന്റ
വക്താക്കെള
വളെര
െചാടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ചരിതര്െമന്നാൽ പഴയകാലത്തിെന്റ കലർപ്പിലല്ാത്ത ചിതര്മെലല്ന്നു
പറയുേമ്പാൾ അവർ േചാദിക്കാറുണ്ട്, 'ഓ, പിെന്ന അെതന്താ െകട്ടുകഥയാേണാ?'
തീർച്ചയായും
'അലല്' എന്നാണ് ഈ
േചാദയ്ത്തിനു
മറുപടി.
േനരെത്ത
സൂചിപ്പിച്ചതുേപാെല പുതിയ െതളിവുകളുെട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പുതിയ
ചരിതര്രചനകൾ
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
വയ്ക്തമായ
െതളിവുകളുെട
അടിസ്ഥാനെമന്തായിരിക്കുെമന്ന േചാദയ്ം ചരിതര്പണ്ഡിതർ ഇന്നും ചർച്ചെചയയ്ുന്ന
ഒന്നാെണങ്കിലും, വിശവ്സിക്കാവുന്ന വാദങ്ങൾ എങ്ങെന നിർമ്മിക്കാെമന്നതിെനപ്പറ്റി
ചില െപാതുസമ്മതങ്ങൾ അവർക്കിടയിലുണ്ട്. എന്നാൽ, എെന്താെക്ക നലല് െതളിവായി
കണക്കാക്കാെമന്നതിെനപ്പറ്റി പഴയരീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ചരിതര്കാരന്മാരും പുതിയ
രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരും തമ്മിൽ അഭിപര്ായവയ്തയ്ാസമുെണ്ടന്നതു േനരു തെന്ന.
ഇക്കാരയ്െത്തപ്പറ്റി പൂർണ്ണമായ അഭിപര്ായ ഐകയ്ം ഇലല്ാത്തതുെകാണ്ടുതെന്ന നിരവധി
ചരിതര്രചനാധാരകളും വയ്തയ്സ്ത രചനാപദ്ധതികളും നിലവിലുണ്ട്. ഇവ തമ്മിലുള്ള
നിരന്തരസംവാദങ്ങളിലൂെടയാണ് ചരിതര്വിജ്ഞാനം വിസ്തൃതമാകുന്നത്. ഇത്തരം
സംവാദത്തിലൂെട, അനവധി ഗേവഷകരുെട സൂക്ഷ്മപരിേശാധനയിലൂെട കടന്ന
ചരിതര്സാമഗര്ികൾക്കു മാതര്െമ െതളിെവന്ന സമ്മതം ലഭിക്കൂ. േവണ്ടതര്, തക്കതായ
കീഴാളപഠനങ്ങൾ അഥവാ Subaltern Studies
ബര്ിട്ടിഷ്
അധികാരത്തിെനതിെര
ഇന്തയ്യുെട
പല
ഭാഗങ്ങളിേലയും
കീഴാളവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽനിന്നുണ്ടായ എതിർപ്പിെന സാമ്പ്രദായികചരിതര്രചനാരീതികൾ അധികവും
അവഗണിക്കുകയാണുണ്ടായത്. േദശീയപര്സ്ഥാനത്തിന് േകന്ദ്രപര്ാധാനയ്ം ക ിച്ച േദശീയവാദചരിതര്േമാ
(Nationalist history) മാർക്സിസ്റ്റ് ചരിതര്േമാ േപാലും േവണ്ടതര് പര്ാധാനയ്ം ഈ െചറുത്തുനി കൾക്ക്
നൽകിയിലല്. ഈ തമസ്കരണത്തിെനതിെരയുളള നീക്കമാണ് 'കീഴാളപഠനങ്ങൾ' എന്ന് ആ
പര്സ്ഥാനത്തിെന്റ വക്താക്കൾ അവകാശെപ്പടുന്നു. ഔേദയ്ാഗികേരഖകളിലും േദശീയ-മാർക്സിസ്റ്റ്
ചരിതര്ത്തിലും നിശബ്ദരാക്കെപ്പട്ട, അെലല്ങ്കിൽ പാർശവ്വൽക്കരിക്കെപ്പട്ട, ജനവിഭാഗങ്ങളുെട
െചറുത്തുനിൽപ്പുകെള െവളിച്ചത്തുെകാണ്ടുവരിക, അവരുെട അധിനിേവശവിരുദ്ധനിലപാടുകളുെടയും
തന്ത്രങ്ങളുെടയും വയ്തയ്സ്തത അടയാളെപ്പടുത്തുക മുതലായ ലക്ഷയ്ങ്ങളായിരുന്നു ഈ സംഘത്തിേന്റത്.
ഔേദയ്ാഗികേരഖകെള വരികൾക്കിടയിലൂെട വായിച്ചും പുതിയ ചരിതര്േസര്ാതസ്സുകൾ കെണ്ടത്തിയും

മറ്റുമാണ്
'കീഴാളചരിതര്ം'
മുേന്നറിയത്.
'കീഴാളചരിതര്'ത്തിെന്റ
മെറ്റാരു
ധാര,
ജാതി/ജന്മിത്തവിരുദ്ധസമരങ്ങെള
േദശീയസമരത്തിെന്റ
ഉപവിഭാഗമായി
ചുരുക്കുന്ന
വയ്വസ്ഥാപിതരീതിെയ ശക്തമായി എതിർത്തു.

െതളിവിലല്ാെത നലല് ചരിതര് രചന നടക്കിലല്. ഇടുങ്ങിയ സ്ഥാപിതതാൽപരയ്ങ്ങെള
താങ്ങിനിർത്താൻേവണ്ടി എഴുതെപ്പടുന്ന ചരിതര്ങ്ങളുെട െചമ്പ് െപെട്ടന്നുതെന്ന
െതളിയുന്നത് ഇതിനാലാണ്.
അത്തരം
അവകാശവാദങ്ങൾ
മിക്കേപ്പാഴും
മതിയായ
െതളിവിെന
ആ ദമാക്കുന്നവയലല്.
നിലവിൽ
അംഗീകരിക്കെപ്പട്ട
െതളിവുകെളയും
അനുമാനരീതികെളയും
അവ
കണക്കാക്കുകയുമിലല്.
അതുേപാെല,
'പല
ചരിതര്കാരന്മാരും പലതും പറയുന്നു, ആരു പറയുന്നത് വിശവ്സിക്കും' എന്ന േചാദയ്വും
േകൾക്കാറുണ്ട്. േനരേത്ത പറഞ്ഞതുേപാെല, സമൂഹത്തിെല മനുഷയ്ർക്കു മുഴുവൻ ഒെരാറ്റ
ചരിതര്മലല് ഉള്ളത്. (സാധാരണഗതിയിൽ, ആ േപരിൽ വാഴിക്കെപ്പടുന്നത് േമലാള
ചരിതര്മാെണന്ന് പറഞ്ഞേലല്ാ) ചരിതര്െമന്നാൽ പല ജനവിഭാഗങ്ങളുെട പര്േതയ്കമായ
ഭൂതകാലങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിെന്റ േമഖലയാെണന്നും ഇന്നു നമുക്കറിയാം.
അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ ആരു പറയുന്നതു വിശവ്സിക്കുെമന്ന പര്ശ്നം അതര് ഗുരുതരമാകിലല്.
ഏെതങ്കിലുെമാരു വിഭാഗത്തിെന്റ ചരിതര്ത്തിൽ ഭൂതകാലെത്തക്കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ
സതയ്വുമുെണ്ടന്ന ധാരണ ശരിയെലല്ന്നു സാരം. ചരിതര്ത്തിെല ശരിേയത്, െതേറ്റത്
എന്നും മറ്റുമുള്ള ധാരണകൾ ഓേരാ ജനവിഭാഗത്തിലും വയ്തയ്സ്തമാവുെമന്നത്
സവ്ാഭാവികംമാതര്ം. രാജാക്കന്മാരുെട ചരിതര്ത്തിെല ശരിെതറ്റുകൾ പര്ജകളുെട
ചരിതര്ത്തിെല
ശരിെതറ്റുകളിൽനിന്നും
വിഭിന്നമായിരിക്കും.
ഏെതങ്കിലുെമാരു
രാജവംശത്തിെന്റ അധികാരമുറപ്പിക്കുന്ന 'മഹത്തായ' യുദ്ധവിജയങ്ങെള, ആ യുദ്ധത്തിൽ
ആളും അർത്ഥവും നഷ്ടെപ്പട്ടു നരകിച്ച ജനങ്ങളുെട കണ്ണിലൂെട വിലയിരുത്തിയാൽ
തീർത്തും വിഭിന്നമായ കാ യാവും നാം കാണുക.
േലാകത്തിെന്റ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിെല ചരിതര്രചനാസമ്പ്രദായങ്ങളിലുണ്ടായ ഗുണകരമായ
മാറ്റങ്ങളുെട അലെയാലികൾ ഇവിെടയും എത്തിയിരിക്കുന്നതിെനപ്പറ്റി പറഞ്ഞേലല്ാ.
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ രണ്ടാംപകുതിയിൽ േലാകെമമ്പാടുമുളള കീഴാളർക്കുണ്ടായ
രാഷ്ട്രീയ ഉണർവിെന്റ ഭാഗമായിരുന്നു ഇത്. സ്ത്രീകെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഈ
കാലം നിർണ്ണായകമായിരുന്നു. അതുവെര േമലാളചരിതര്ങ്ങളിലും കർഷക-െതാഴിലാളി
ചരിതര്ങ്ങളിലും പരിമിതമായ സാന്നിദ്ധയ്ംമാതര്േമ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സ്ത്രീകളുെട
ചരിതര്പഠനത്തിനാവശയ്മായ സാമഗര്ികൾ കുറവായിരുന്നു. െപാതുരംഗം, രാഷ്ട്രീയം
എന്നിവ ് നി ക്ഷചരിതര്രചനയിൽ അമിതപര്ാധാനയ്ം നൽകിയിരുന്നത് സ്ത്രീകളുെട
ചരിതര്െത്ത
ഇരുട്ടിലാഴ്ത്തിയതിൽ അത്ഭുതമിലല്േലല്ാ. കാരണം, ഈ രണ്ടു രംഗങ്ങളിൽനിന്നും സ്ത്രീകൾ
െപാതുെവ പുറത്താക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. അധികാരസ്ഥാനങ്ങൾ അവരിലധികം േപർക്കും

ൈലംഗികത ം ആൺ-െപൺേഭദത്തിനും ചരിതര്േമാ?
സ്ത്രീതവ്ം മാതര്മലല് പുരുഷതവ്വും കാലത്തിൽ മാറുന്ന ആശയവും പര്േയാഗവുമാെണന്നും അതിെന്റ
ചരിതര്െത്തക്കുറിച്ചും
അേനവ്ഷിേക്കണ്ടതാെണന്നും
പലരും
വാദിച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
ൈലംഗികാകർഷണവും ആഗര്ഹവും നാം പലേപ്പാഴും കരുതുംേപാെല പര്ജനനത്തിനുേവണ്ടി മാതര്മലല്.
അവ പര്കൃതി നിർണ്ണയിക്കുന്നവയുമലല്. മറിച്ച് മനുഷയ്രുെട മാറിവരുന്ന ഭ◌ൗതികവും ആശയപരവുമായ
സാഹചരയ്ങ്ങളും ൈലംഗികേചാദനകളുെട രൂപീകരണെത്ത കാരയ്മായി നിർണ്ണയിക്കുന്നുെണ്ടന്ന് ഈ
ചരിതര്രചയിതാക്കൾ െതളിയിച്ചു. സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പലതരം ൈലംഗികേചാദനകൾക്കും
ആഗര്ഹങ്ങൾക്കും ഒരുേപാെല അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്തെതന്തുെകാണ്ട് എന്ന േചാദയ്മാണ് ഇവരുെട
അേനവ്ഷണങ്ങെള നയിച്ചത്. 'ൈലംഗികമാനയ്ത' ് തീെര മാനയ്മലല്ാത്ത ചരിതര്മാണുള്ളെതന്ന്
ഇവരുെട ചരിതര്രചനകൾ സംശയാതീതമായി െതളിയിക്കുന്നു. സവ്വർഗ്ഗെത്ത േസ്നഹിക്കുന്നവർ,
ഹിജഡകൾ, ലിംഗസവ്ഭാവമാറ്റത്തിനു വിേധയരാകാനാഗര്ഹിക്കുന്നവർ - ഇങ്ങെന വയ്വസ്ഥാപിത
ൈലംഗികമൂലയ്ങ്ങളിൽനിന്നു വയ്തയ്ാസെപ്പട്ടവർ - അനുഭവിച്ച ഹിംസയുെടയും ചൂഷണത്തിെന്റയും ഒപ്പം
അവരുെട െചറുത്തുനിൽപ്പുകളുെടയും ചരിതര്ം ഇന്ന് പുതിെയാരു ൈലംഗികരാഷ്ട്രീയേബാധത്തിന്
അടിത്തറയിട്ടിരിക്കുന്നു.
Post colonial history അഥവാ അധിനിേവശാനന്തര ചരിതര്ം
ആധുനികവത്കരണം (modernisation), അധിനിേവശം (colonialism), േദശീയത
(nationalism), എന്നീ മൂന്നു ശക്തികേളാടും വിമർശനപരമായ അകലംപാലിക്കുന്ന ചരിതര്ധാരയാണിത്.

പലേപ്പാഴും പര രവിരുദ്ധങ്ങെളന്നു േതാന്നുെമങ്കിലും ഈ മൂന്നു പര്തിഭാസങ്ങളും അടിസ്ഥാനതലത്തിൽ
പലതും പങ്കുവ ന്നുെവന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഈ ധാരയുെട അടിസ്ഥാന ഉൾക്കാ കളിെലാന്ന്. മുമ്പു
പറഞ്ഞ കീഴാളചരിതര്രചന ഈ ധാരയിലുൾെപ്പടും. എേഡവ്ർഡ് െസ ദിെന്റ അതിപര്ശസ്തമായ
ഓറിയന്റലിസം എന്ന കൃതിയിൽനിന്ന് ബ◌ൗദ്ധികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പര്േചാദനമുൾെക്കാണ്ട
ധാരയാണിത്. ചരിതര്ഗേവഷണവും രചനയും അധിനിേവശത്തിെന്റ യുക്തിെയ തുടർന്നും നിലനിർത്താൻ
സഹായകരമായിത്തീരുന്നെതങ്ങെന തുടങ്ങിയ േചാദയ്ങ്ങളുന്നയിക്കാൻ ഈ ചരിതര്ധാരയുെട വക്താക്കൾ
തയയ്ാറാണ്.

അനയ്മായിരുന്നു.
സ്ത്രീകൾ
സന്നിഹിതരായിരുന്ന
കുടുംബ-സാമുദായിക
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ചരിതര്രചനയിൽ കാരയ്മായ ശര്ദ്ധ ലഭിച്ചിരുന്നിലല്. എന്നാൽ
1960കൾക്കുേശഷം ഈയവസ്ഥയിൽ മാറ്റം കണ്ടുതുടങ്ങി. േമലാളചരിതര്ങ്ങൾ മാ ച്ചു
കളഞ്ഞ സ്ത്രീചരിതര്െത്ത വീെണ്ടടുക്കാൻ സ്ത്രീഗേവഷകർ ശര്മിച്ചു. സ്ത്രീചരിതര്രചന
സ്ത്രീകളുെട
ആത്മാഭിമാനെത്ത
വീെണ്ടടുക്കാനുളള
മുഖയ്മാർഗ്ഗങ്ങളിെലാന്നായി
കണക്കാക്കെപ്പട്ടു. തുടർന്ന് ഇത്തരം ചരിതര്വിജ്ഞാനത്തിെന്റ ആഴവും പരപ്പും വർദ്ധിച്ചു.
സമൂഹത്തിൽ പടർന്നുനിൽക്കുന്ന സ്ത്രീവിരുദ്ധസ്ഥാപനങ്ങൾ എങ്ങെനയുണ്ടായി,
ആണുംെപണ്ണും തമ്മിലുളള വയ്തയ്ാസങ്ങെളക്കുറിച്ച് നമുക്കുളള ധാരണകൾ എങ്ങെന,
എേപ്പാൾ ഉണ്ടായി മുതലായ േചാദയ്ങ്ങളിേലക്ക് സ്ത്രീചരിതര്പഠനം കടന്നു.
1980കളിൽ ഇന്തയ്യിെല സ്ത്രീപര്സ്ഥാനം ശക്തിപര്ാപിച്ചേതാെട ഇവിെടയും സ്ത്രീചരിതര്
പഠനം സജീവമായി. ഇവിെട വലിയ പര്ചാരം േനടിയിരുന്ന 'നി ക്ഷചരിതര്'ത്തിെന്റ
ആണിക്കലല്ുകളായ പല സങ്കല ങ്ങളും സ്ത്രീകളുെട ഭൂതകാലത്തിേലക്ക് േവണ്ടതര്
െവളിച്ചം വീശുന്നുേണ്ടാ എന്ന േചാദയ്ം സ്ത്രീചരിതര്ഗേവഷകർ േചാദിച്ചു. 'ഭാരതത്തിെന്റ
പുരാതനകാലം', 'ഇന്തയ്ൻ സവ്ാതന്ത്രയ്സമരചരിതര്ം' മുതലായ വിഷയങ്ങെളക്കുറിച്ച്

നിലവിലുള്ള
ചരിതര്രചനകൾ
സ്ത്രീകളുെട
പങ്കാളിത്തെത്ത
എതര്േത്താളം
അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്?
ഇന്തയ്യുെട
വിവിധഭാഗങ്ങളിെല
സമൂഹത്തിെന്റ,
സംസ്കാരങ്ങളുെട, രാഷ്ട്രീയരംഗത്തിെന്റ ചരിതര്ങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളുെട നില എന്തായിരുന്നു?
കുടുംബ
ജീവിതത്തിലും
െതാഴിലിടങ്ങളിലും
െപാതുരംഗത്തും
സാംസ്കാരികകാരയ്ങ്ങളിലുമുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ സമൂഹത്തിെന്റ പല തട്ടുകളിെല സ്ത്രീകെള
എങ്ങെന ബാധിച്ചു? അവർ നടത്തിയ സമരങ്ങളും െചറുത്തുനിൽപ്പും ഏതു
വിധത്തിലുള്ളവയായിരുന്നു? ആണത്തം മുതലായ സങ്കൽപങ്ങൾ എക്കാലത്തും
ഇന്നെത്തേപ്പാെല ആയിരുേന്നാ അേതാ അവയും മാറിയിട്ടുേണ്ടാ? ആൺ- െപൺ
വയ്തയ്ാസങ്ങെളപ്പറ്റി നമുക്ക് ഇന്നുള്ള ധാരണകൾ എങ്ങെന രൂപെപ്പട്ടു? അവ
സമൂഹത്തിെന്റ എലല്ാ േമഖലകളിേലക്കും പടർന്നെതങ്ങെന? ഇങ്ങെന പലപല
േചാദയ്ങ്ങളുയർത്തി
അറിവിെന്റ
പുതുവഴികൾ
തുറന്നിടാൻ
ഇന്തയ്യിെല
സ്ത്രീചരിതര്ഗേവഷകർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഇതുകൂടാെത, രാജയ്ങ്ങെള േകന്ദ്രീകരിച്ചു നടന്നിരുന്ന ചരിതര്പഠനരീതി (അതായത്
"ബര്ിട്ടി ചരിതര്ം', "ഇന്തയ്ാചരിതര്ം' എെന്നാെക്ക നാം ചരിതര് പഠനരംഗെത്ത
േവർതിരിക്കുന്ന രീതി) ഇന്ന് മാറിയിരിക്കുന്നു. "നി ക്ഷചരിതര്'ത്തിെന്റ വക്താക്കൾക്ക്
ചരിതര്െമന്നാൽ േദശരാഷ്ട്രങ്ങളുെട രൂപീകരണേത്താട് അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ചരിതര്മാണ്.
പര്ാഥമികവിദയ്ാഭയ്ാസത്തിൽ ചരിതര്ം ഉൾെപ്പടുത്തുന്നതിെന്റ നയ്ായീകരണംതെന്ന അത്
േദശേസ്നഹം വളർത്താനുള്ള മാർഗ്ഗമാെണന്ന വാദമാണ്. േദശരാഷ്ട്രം ഭൂതകാലത്തിലൂെട
വികസിച്ച്
പൂർണ്ണരൂപത്തിെലത്തിയെതങ്ങെനെയന്ന്
നെമ്മ
പഠിപ്പിക്കുന്ന
വിജ്ഞാനശാഖയായിട്ടാണ് ചരിതര്െത്ത വിദയ്ാലയങ്ങളിൽ നാം പരിചയെപ്പടുന്നത്.
ഈ താൽപരയ്ം മുന്നിൽ നിൽക്കുേമ്പാൾ മിക്കേപ്പാഴും േദശരാഷ്ട്രത്തിനുള്ളിൽ
ഒതുങ്ങിക്കഴിയുന്നവരുെട - സ്ത്രീകളുെട, ആദിവാസികളുെട, ദളിതരുെട, മറ്റു
കീഴാളവിഭാഗങ്ങളുെട - ചരിതര്ം അദൃശയ്മാകുെമന്നത് സവ്ാഭാവികം. കാരണം,
േദശത്തിെന്റ പര്തിനിധികളായി മിക്കേപ്പാഴും മുന്നിൽവരുന്നത് വേരണയ്രാണ്;
േദശീയതയായി
ചിതര്ീകരിക്കെപ്പടുന്നത്
വേരണയ്രുെട
ആശയങ്ങളാണ്.
ചരിതര്രചനയിൽ േദശത്തിെന്റ അതിപര്സരത്തിൽനിന്ന് രക്ഷെപ്പടാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം
കീഴാളരുെട ചരിതര്ത്തിേലക്കു തിരിയലാണ്; ഇതുകൂടാെത, പര്േതയ്ക േദശരാഷ്ട്രങ്ങെള
ഇങ്ങെന ഒറ്റെ ാറ്റ ് േനാക്കുന്നതിനു പകരം, േലാകത്തിെന്റ പര്േതയ്കഭാഗങ്ങൾ
ഭൂതകാലത്തിെന്റ വയ്തയ്സ്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ എങ്ങെന പര രം ബന്ധെപ്പട്ടിരുന്നുെവന്നും
ആ ബന്ധങ്ങൾ കാലത്തിെന്റ ഒഴുക്കിൽ എങ്ങെന മാറിെയന്നും തിരക്കുന്ന രീതി
പുതിെയാരു ഊന്നേലാെട ഉയർന്നുവന്നിരിക്കുന്നു. മുമ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ േലാകത്തുണ്ടായ
മാറ്റം
മറ്റുഭാഗങ്ങളിേലക്ക്
എങ്ങെന
പടർന്നു,
അതുെകാണ്ട്
എെന്തലല്ാം
ചലനങ്ങളുണ്ടായി എന്ന അേനവ്ഷണത്തിനായിരുന്നു മുന്തിയ സ്ഥാനം. ഇന്ന് ഇതിൽ
അൽപ്പം
മാറ്റംവന്നിരിക്കുന്നു.
പടിഞ്ഞാറൻേലാകത്തിന്
െകാടുത്തിരുന്ന
സർവപര്ാധാനയ്ം കുറഞ്ഞു. മാതര്മലല്, െവള്ളക്കാർ മുമ്പ് അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന ഏഷയ്,

ആഫര്ിക്ക, െതെക്ക അേമരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിെല ജനങ്ങളുെട ചരിതര്ത്തിന് പുതിയ
പര്ാധാനയ്ം പലയിടത്തും കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇേതാടുകൂടി േലാകചരിതര്െമന്നാൽ
പടിഞ്ഞാറൻ രാജയ്ങ്ങളുെട വികസനചരിതര്മാെണന്ന ധാരണ ് ഇളക്കംതട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
േകരളചരിതര്ത്തിെന്റ
നില
പരിേശാധിച്ചാൽ
പിതാക്കന്മാർ
നിർമ്മിച്ച
'നി ക്ഷ'ചരിതര്ംതെന്നയാണ് പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ അധികവുമുള്ളെതന്നു കാണാം.
പേക്ഷ, ചരിതര്രചനാരംഗത്ത് രാജയ്ഭരണത്തിെന്റ ചരിതര്മാണ് ഏറ്റവും പര്ധാനെമന്ന
ധാരണ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇേപ്പാൾ െചേപ്പടുകളിൽനിന്നും ശിലാലിഖിതങ്ങളിൽനിന്നും
കാവയ്ങ്ങളിൽനിന്നും
നാം
പുരാതനകാലത്തും
മദ്ധയ്കാലത്തും
ഇവിെട
നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന
സാമൂഹയ്സാഹചരയ്ങ്ങെളക്കുറിച്ച്
നാം
പലതും
മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. േകരളചരിതര്ത്തിെന്റ പിതൃസ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന പലരുേടയും
ധാരണകൾക്ക്
പല
തിരുത്തലുകളും
ആവശയ്മാെണന്ന
അഭിപര്ായം
ചരിതര്ഗേവഷകരുെടയിടയിൽ ഇന്നുണ്ട്. ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആദയ്പകുതിയിൽ
േകരളത്തിെന്റ ഭൂതകാലെത്തപ്പറ്റി ഗേവഷണം നടത്തി യവരിൽ പര്മുഖരായ ഇളംകുളം
കുഞ്ഞൻപിള്ള, െക.എം.പണിക്കർ, എം.ആർ ബാലകൃഷ്ണ വാരയ്ർ മുതലായവരുെട
ആശയങ്ങൾ
പിന്നീട്
േചാദയ്ം
െചയയ്െപ്പട്ടു.
ഇടതുപക്ഷ
(മാർക്സിസ്റ്റ്)
ചരിതര്വീക്ഷണത്തിെന്റ വക്താക്കളായിരുന്ന ഇ.എം.എസ്സ് നമ്പൂതിരിപ്പാട്, െക.
ദാേമാദരൻ എന്നിവർ 'നി ക്ഷ'ചരിതര്െത്ത തള്ളിക്കളയുകയുണ്ടായി. ചരിതര്െമന്നാൽ
ഉള്ളവരും ഇലല്ാത്തവരും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിെന്റ - അഥവാ വർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള
സമരത്തിെന്റ
-കഥയാെണന്നും
'നി ക്ഷ'ചരിതര്ംആ
സംഘർഷങ്ങെള
മറച്ചുപിടിക്കുെന്നന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഇളംകുളത്തിെന്റയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പാത പിന്തുടർന്ന മറ്റു ചരിതര്കാരന്മാരുെടയും രചനകൾ േമൽ ജാതിക്കാരുെട
അധികാരെത്ത നയ്ായീകരിക്കുന്നെതങ്ങെനെയന്നും അവരുെട നിരീക്ഷണങ്ങളുെടയും
നിഗമനങ്ങളുെടയും േപാരാ കൾ എെന്താെക്കെ◌യന്നും പരിേശാധിച്ച കൃതിയായിരുന്നു
പി.െക. ബാലകൃഷ്ണെന്റ ജാതിവയ്വസ്ഥയും േകരളചരിതര്വും. സർവവ്കലാശാലകളിലും
മറ്റും പര്വർത്തിക്കുന്ന അക്കാദമിക ചരിതര്പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ
ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും പരിഹാസരൂപത്തിലുള്ളതുമായ കടുത്ത ഭാഷ പര്േയാഗിച്ചതിനാലാകാം,
ഈ കൃതിയുയർത്തിയ കാതലായ േചാദയ്ങ്ങൾ അധികം ശര്ദ്ധിക്കെപ്പടാെതേപായി.
ഇളംകുളത്തിെന്റയും
മാർക്സിസ്റ്റ്
ചരിതര്പണ്ഡിതരുെടയും
വഴികളിൽനിന്ന്
വിമർശനപരമായ അകലംപാലിച്ചുെകാണ്ട്, ബാലകൃഷ്ണെന്റ വാദങ്ങേളാട് ഒരളവുവെര
േയാജിച്ചുെകാണ്ട്,
എന്നാൽ
ആദയ്ംപറഞ്ഞവരുെട
വഴികെളത്തെന്ന
വികസിപ്പിച്ചുെകാണ്ട് പുതിയ ചരിതര്രചനകളിേലർെപ്പടുന്ന പലരും ഇന്നു രംഗത്തുണ്ട്.
എന്നാൽ ഈ വികാസങ്ങൾ നമ്മുെട കലാലയങ്ങളിെല ശരാശരി ചരിതര്വിദയ്ാർത്ഥിക്ക്
സവ്ാംശീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുേണ്ടാ? ഉണ്ട് എന്നു പലേപ്പാഴും തറപ്പിച്ച്
പറയാനാകുന്നിലല്.
ആധുനിക
കാലഘട്ടെത്തക്കുറിച്ച്
ധാരാളം
പുതിയ
ഗേവഷണപഠനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നെണ്ടങ്കിലും അവയിൽ കുറച്ചുമാതര്േമ സാധാരണ
ചരിതര്വിദയ്ാർത്ഥികളിേലെക്കത്തുന്നുളളൂ.

അേപ്പാൾ, ചരിതര്െമന്നാൽ കഴിഞ്ഞകാലത്തിെന്റ കലർപ്പിലല്ാത്ത 'നി ക്ഷ'ചിതര്മലല്.
പിെന്നേയാ, പര്േതയ്ക ജനവിഭാഗങ്ങളുെട ഇന്നെത്ത അവസ്ഥ, അവരുെട
വർത്തമാനകാലം,
കാലത്തിൽ
രൂപെപ്പട്ടുവന്നതിെന്റ
വിവരണമാണ്.
മെറ്റാരുവിധത്തിൽപ്പറഞ്ഞാൽ ചരിതര്െമന്നാൽ പെണ്ടേങ്ങാ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ
െപറുക്കിെയടുത്ത് കൂട്ടിവ ലലല്; േനെരമറിച്ച് നമ്മുെട ഇന്നെത്ത സമൂഹെത്ത
മനസ്സിലാക്കാൻ ഭൂതകാലങ്ങളിലൂെട നാം നടത്തുന്ന യാതര്യാണത്. കുട്ടിക്കാലംമുതൽ
നമ്മൾ
മിക്കവരും
പണ്ടുകാലെത്ത
ജീവിതെത്തപ്പറ്റി
ബന്ധുക്കളിൽനിന്നും
സമുദായക്കാരിൽനിന്നും പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽനിന്നും വായനയിൽനിന്നുെമാെക്ക പലതും
മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട്.
നമുക്ക്
ഭൂതകാലെത്തപ്പറ്റിയുണ്ടാവുന്ന
അറിവ്
ഈ
വഴികളിലൂെടയാണ് വളരുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ഈ അറിവ് നമുക്ക് ഭാവിയിേലക്കുളള
വഴികാട്ടിയായി പര്വർത്തിക്കുന്നു. നാം ഇന്നെത്ത കാലം, അതിൽ നമുക്കുളള സ്ഥാനം,
നമ്മുെട ഭാവി എന്നിവെയക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുന്ന രീതിെയ ഭൂതകാലെത്തപ്പറ്റി നമുക്കുള്ള
ധാരണകൾ തീർച്ചയായും സവ്ാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുെട ൈദനംദിനജീവിതവും നാം
േനരിടുന്ന
െവലല്ുവിളികളും
എങ്ങെനയുണ്ടായിെയന്ന്
നമുക്കു
പറഞ്ഞുതരുന്ന
വിജ്ഞാനശാഖയാണ്
ചരിതര്ം.
ജീവിതെത്ത
ഏറ്റവുമടുത്ത്
ബാധിക്കുന്ന
കാരയ്ങ്ങെളക്കുറിച്ച് അറിവുതരുന്ന പഠനമാണ് ചരിതര്പഠനം. പേക്ഷ, േമലാള
ചരിതര്െത്ത "നി ക്ഷ'ചരിതര്മായി വച്ചു പൂജിക്കുന്നിടേത്താളം കാലം ഈ പുതിയ
േബാധെമാന്നും ചരിതര്പഠനത്തിലൂെട ഉണ്ടാകാനിടയിലല്.
േകരളത്തിൽ ഇന്നു ലഭയ്മായ ചരിതര്പഠനങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളുെട സാന്നിദ്ധയ്ം
എതര്േത്താളമുണ്ട്? പുരാതന-മദ്ധയ്കാലങ്ങളിെല സ്ത്രീകെളപ്പറ്റി പല പരാമർശങ്ങളും
ലഭയ്മായ ചരിതര്സാമഗര്ികളിലുെണ്ടങ്കിലും ഈ പര്േദശെത്ത പുരാതന-മദ്ധയ്കാല
സാമൂഹയ്സാഹചരയ്ങ്ങെള സ്ത്രീചരിതര്രചനയുെട കണ്ണുകളിലൂെട വിലയിരുത്തുന്ന
വിപുലമായ പഠനങ്ങൾ ഇനിയുമുണ്ടായിട്ടിലല് എന്നതാണ് സതയ്ം. 'േകരളത്തിെല
സ്ത്രീകളുെട
പഴയനില
വളെര
െമച്ചമായിരുന്നു;
അതിന്
െതളിവാണ്
വടക്കൻപാട്ടുകളിെല ഉണ്ണിയാർച്ചയുെട കഥ' എെന്നാെക്ക ചില പര്സംഗങ്ങളിലും മറ്റും
നാം േകൾക്കാറുണ്ട്. ഈ പര്സ്താവത്തിന് തീെര ബലംേപാെരന്നു പറയാെത വയയ്. ഒരു
ഉണ്ണിയാർച്ചെയയേലല് നാം കണ്ടുള്ളൂ? അതിൽനിന്നും ഇവിടെത്ത സ്ത്രീകെളലല്ാവരും
പയറ്റിെത്തളിഞ്ഞവരായിരുന്നുെവന്ന് കരുതുന്നത് ശരിേയാ? അന്നെത്ത സമൂഹത്തിൽ
പല തട്ടുകളിൽ ജീവിച്ച സ്ത്രീകെളപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ േശഖരിച്ചുെകാണ്ടുള്ള ചിട്ടയായ
ചരിതര്രചന ഇനിയും നടക്കാനിരിക്കുന്നേതയുള്ളുെവന്നതാണ് വസ്തുത.
പേക്ഷ, മെറ്റാരുവിധത്തിൽ സ്ത്രീകൾ പലേപ്പാഴും "നി ക്ഷേകരളചരിതര്'ത്തിൽ
പര്തയ്ക്ഷെപ്പടുന്നുെണ്ടന്നതാണ് ക◌ൗതുകകരമായ കാരയ്ം. ഒരു സമൂഹത്തിെന്റ
അവസ്ഥെയ വിലയിരു ത്താനുള്ള എളുപ്പവഴി, അവിടുെത്ത സ്ത്രീകളുെട നിലെയക്കുറിച്ച്

അേനവ്ഷിക്കലാെണന്ന വിശവ്ാസം വളെര മുേമ്പ നമ്മുെടയിടയിൽ പര്ചാരത്തിലുള്ള
ഒന്നാണ്.
ഒറ്റേനാട്ടത്തിൽ
ഇതു
സ്ത്രീകൾക്ക്
ലഭിച്ച
അഭിനന്ദനമാെണന്നു
േതാന്നിേയക്കാം. പേക്ഷ, കൂടുതലാേലാചിച്ചാൽ ഈ അഭിനന്ദനം സമൂഹത്തിെന്റ നന്മ,
സദാചാരം, പുേരാഗതി മുതലായവ ള്ള ഉത്തരവാദിതവ്ത്തിെന്റ കൂടു തൽഭാഗം
സ്ത്രീകളിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കുന്നുെവന്ന് കാണാം. 'നി ക്ഷചരിതര്'ത്തിൽ സ്ത്രീകൾ
ഇത്തരെമാരു അളവുേകാലായിമാതര്ം പര്തയ്ക്ഷെപ്പടുന്നു. സ്ത്രീകളുെട വിദയ്ാഭയ്ാസം,
ആേരാഗയ്ം തുടങ്ങിയ കാരയ്ങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിച്ചുെ◌കാണ്ട് ആ
സമൂഹത്തിെന്റ നിലെയക്കുറിച്ച് "നി ക്ഷചരിതര്'രചയിതാക്കൾ നിഗമനങ്ങളിെലത്തും.
അക്കാലങ്ങളിെല
സ്ത്രീകളുെട
ചരിതര്ാനുഭവെങ്ങളക്കുറിച്ച്
ഇതിലധികെമാന്നും
പറയാനിെലല്ന്ന മട്ടിൽ! സമൂഹത്തിനു െമാത്തത്തിലുണ്ടായ േനട്ടങ്ങൾക്കു പുറെമ
സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ എന്തു ഗുണംെച ? ഇവയിലൂെട സ്ത്രീകൾക്ക് സമൂഹം
കൽപ്പിക്കുന്ന വില, അവരുെട സാമൂഹയ്നില, സവ്ാതന്ത്രയ്ങ്ങൾ മുതലായവയിൽ
കര്ിയാത്മകമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാേയാ? ഈ േചാദയ്ങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ പര്ാധാനയ്ംമാതര്േമ
നി ക്ഷചരിതര്കാരന്മാർ
കൽപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ.
ചിലേപ്പാൾ
തികഞ്ഞ
പുരുഷേമധാവിതവ്പരമായ മൂലയ്ങ്ങളാണ് ഈ വിലയിരുത്തലിൽ പര്വർത്തിക്കുക.
മരുമക്കത്തായേത്താട് പലരും പുലർത്തുന്ന മേനാഭാവംതെന്നെയടുക്കുക. സ്ത്രീകൾക്ക്
വിവാഹത്തിൽ കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ നൽകുകയും ൈലംഗികകാരയ്ങ്ങളിൽ
അവരുെട ഇഷ്ടത്തിനും അഭിപര്ായത്തിനും താരതേമയ്ന കൂടുതൽ വില കൽപ്പിക്കുകയും
കുടുംബസവ്ത്തിെന്റ അവകാശം െപൺവഴിക്ക് നീങ്ങുന്ന കുടുംബങ്ങൾ പുലരുകയും
െച ിരുന്ന മരുമക്കത്തായവയ്വസ്ഥ േകരളചരിതര്കാരന്മാരിൽ ഒരുകാലത്ത് ഇതര്േയെറ
അസവ്സ്ഥത സൃഷ്ടിച്ചെതന്തുെകാെണ്ടന്ന കാരയ്ം പഠിേക്കണ്ടതുതെന്ന! പേക്ഷ,
മരുമക്കത്തായെത്ത പുനർ മൂലയ്ംെചയയ്ാൻ തയയ്ാറായവർേപാലും സ്ത്രീകളുെട ചരിതര്െത്ത
സാമൂഹയ്സ്ഥാപനങ്ങളുെട
ചരിതര്ത്തിേലക്കു
ചുരുക്കുന്നതിെല
അപകടം
തിരിച്ചറിഞ്ഞിലല്.
സാമൂഹയ്സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് േകവലം കീെ പ്പട്ടതാണ് സ്ത്രീകളുെട ജീവിതെമന്ന
ധാരണെയ പുതിയ സ്ത്രീചരിതര്ം എതിർക്കുന്നു. സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ജീവിക്കുേമ്പാഴും
സ്ത്രീകൾ
നിഷ്ക്രിയരായിരുന്നിെലല്ന്ന്
സ്ത്രീപക്ഷഗേവഷണം
െതളിയിക്കുന്നു.
കുടുംബത്തിെന്റയും സമുദായത്തിെന്റയും നിയമങ്ങൾക്കു കീെ പ്പട്ടുകഴിയുന്ന സ്ത്രീകൾ ആ
നിയമങ്ങെള
േനരിേട്ടാ
അലല്ാെതേയാ
മറികടക്കാൻ
സജീവശര്മങ്ങളിൽ
ഏർെപ്പട്ടിരുന്നു; ഇന്നും ഏർെപ്പടുന്നു. ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്കു കൽപ്പിക്കുന്ന
പരിധികെള സ്ഥാപനത്തിനുള്ളിൽനിന്നുെകാണ്ട് വിസ്തൃതമാക്കാൻ അവർ എന്നും
ശര്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സമ്പന്നമായ ചരിതര്ാനുഭവത്തിന് തുച്ഛമായ വിലമാതര്ം കൽപ്പിക്കുന്ന
'നി ക്ഷ'ചരിതര്െത്ത
സ്ത്രീപക്ഷചരിതര്ത്തിെന്റ
വക്താക്കൾ
തള്ളിക്കളഞ്ഞതു
െവറുെതയലല്.

മാർക്സിസ്റ്റ് ചരിതര്രചനാരീതി േമലാള ചരിതര്െത്ത തുറെന്നതിർക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും
േകരളത്തിൽ ഈ പാത പിന്തുടർന്നവരുെട പഠനങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾ ഏെറക്കുെറ
അദൃശയ്ർതെന്ന.
ഭൂതകാലത്തിലുടനീളം
ഉള്ളവരും
ഇലല്ാത്തവരും
തമ്മിൽ
സംഘർഷത്തിലായിരുന്നുെവന്നും
അത്
പഠിക്കുന്നതിലൂെട
ഭാവികാലം
രൂപെപ്പടുന്നതിെ◌നപ്പറ്റി പല ഉൾക്കാ കളും നമുക്ക് കിട്ടുെമന്നും മാർക്സിസ്റ്റ്
ചരിതര്കാരന്മാർ അവകാശെപ്പടുന്നു. അതുേപാെല സമൂഹത്തിൽ സമ്പത്തുണ്ടാക്കുന്ന
രീതികളിലുണ്ടാകുന്ന
മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്
ഉള്ളവരുെടയും
ഇലല്ാത്തവരുെടയും
ജീവിതങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നുെവന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അേപ്പാൾ ഈ
സംഘർഷങ്ങളിൽ
ജീവിതഗതികൾക്കുണ്ടാകുന്ന
മാറ്റങ്ങളിൽ
സ്ത്രീകളുെട
നിലെയന്താണ്?
സ്ത്രീകളുെട
നില
േമൽപ്പറഞ്ഞ
വർഗ്ഗസംഘർഷത്തിന്
കീഴവ്ഴങ്ങിനിൽക്കുന്നുെവന്നാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് ചരിതര്കാരന്മാർ െപാതുേവ കരുതുന്നത്;
വർഗ്ഗസംഘർഷത്തിെന്റ ഗതിയനുസരിച്ച് അതു മാറുെമന്നും. ഈ ആശയെത്ത സ്ത്രീ
ചരിതര്രചനയിേലർെപ്പടുന്നവർ േചാദയ്ംെചയയ്ുന്നു. പുരുഷന് സ്ത്രീക്കുേമൽ ൈകവന്ന
അധികാരം വർഗ്ഗസമരങ്ങളുെട മുറ ് മാറിെക്കാള്ളണെമന്നിെലല്ന്ന് അവർ വാദിക്കുന്നു.
മാർക്സിസ്റ്റ് ചരിതര്ത്തിെന്റ ഉൾക്കാ കെള െമാത്തത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും
സാമ്പത്തികമാറ്റങ്ങൾക്ക്
അതിനുള്ളിൽ
കൽപ്പിക്കെപ്പടുന്ന
അമിതപര്ാധാനയ്ം
ഗുണകരമെലല്ന്ന് സ്ത്രീപക്ഷചരിതര്ം ചൂണ്ടിക്കാ ണിക്കുന്നു. സാമൂഹയ്സ്ഥാപനങ്ങളും
ആശയവയ്വസ്ഥകളും
പലേപ്പാഴും
സാമ്പത്തികമാറ്റങ്ങെള
അതിജീവിക്കുകയും
സമ്പദ്വയ്വസ്ഥയിെല ചലനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പുതിയ ധർമ്മങ്ങൾ ൈകെക്കാള്ളു കയും
െചയയ്ുന്നത് ശര്േദ്ധയമാെണന്ന് അവർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്നു നാം പലയിടത്തും
കാണുന്ന 'തറവാടിത്തേഘാഷണം' നെലല്ാരു ഉദാഹരണമാണ്. േമൽജാതിക്കാരുെട
ആഭിജാതയ്ചിഹ്നങ്ങളായ പലതും - തറവാട്, േകാടിവസ്ത്രം, പലതരത്തിലുള്ള മരേലാഹസാമാനങ്ങൾ മുതലായവ - അവയുെട പഴയ ധർമ്മം ൈകെവടിഞ്ഞ് മുതലാളിത്ത
വയ്വസ്ഥ ള്ളിൽ പുതിയ മൂലയ്ങ്ങൾ സവ്ീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓണക്കാലത്തും മറ്റും
െടലിവിഷനിലൂെട നാം കാണുന്ന 'പാരമ്പരയ്ം' വാസ്തവത്തിൽ പഴമയലല്;
നവവേരണയ്വർഗ്ഗത്തിെന്റ പുതിയ (മുതലാളിത്ത) മൂലയ്ങ്ങൾക്കനുസൃതമായ രീതിയിൽ
വാർെത്തടുക്കെപ്പട്ടവയാണ്. അതു േപാെല, സമൂഹത്തിൽ വിഭവങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന
രീതികൾ, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഇെതലല്ാം സ്ത്രീകളുെട
ജീവിതെത്ത
കാരയ്മായി
ബാധിക്കുെമന്ന്
അംഗീകരിച്ചുെകാണ്ടുതെന്ന
സ്ത്രീചരിതര്രചനയിേലർെപ്പടുന്നവർ പറയുന്നു: 'പേക്ഷ, ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ എലല്ാവെരയും
ഒരുേപാെലയലല് ബാധിക്കുന്നത്. േമലാളരിൽത്തെന്ന സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും വയ്തയ്സ്ത
അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക. കീഴാളസ്ത്രീ-പുരുഷന്മാരുെട അനുഭവങ്ങൾ തമ്മിലും
വയ്തയ്ാസങ്ങളുണ്ടാകാം. കൂടാെത േമലാളസ്ത്രീകളും കീഴാളസ്ത്രീകളും ഈ സാഹചരയ്ങ്ങെള
അഭിമുഖീകരിച്ചത് തീർത്തും വയ്തയ്സ്ത രീതികളിലായിരിക്കാം. ഈ വയ്തയ്ാസങ്ങളുെട
പര്ാധാനയ്ം
കുറച്ചു
കണ്ടുകൂടാ,
'നി ക്ഷ'ചരിതര്ത്തിെന്റ
അെലല്ങ്കിൽ
ശാസ്ത്രീയചരിതര്ത്തിെന്റ േപരുപറഞ്ഞ് അവെയ കണ്ടിെലല്ന്നു നടിച്ചുകൂടാ.'

േകരളചരിതര്ത്തിെന്റ പര്ാചീനഘട്ടെത്തയും മദ്ധയ്കാലെത്തയും സ്ത്രീപക്ഷവീക്ഷണത്തിൽ
വിലയിരുത്തുന്ന പഠനങ്ങൾ ഇന്നു കുറവാണ്. പേക്ഷ ആധുനികകാലെത്തക്കുറിച്ച്
കുേറക്കൂടി പഠനങ്ങളുണ്ട്. ഇവിെട പുതിയ സ്ത്രീചരിതര്വും ആൺ-െപൺേഭദത്തിെന്റ
ചരിതര്വും ചർച്ചെചയയ്െപ്പടുന്നുണ്ട്. അതുെകാണ്ടുതെന്ന പെത്താമ്പതാംനൂറ്റാണ്ടിെന്റ
ഏതാണ്ട് പകുതിമുതൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടുവെരയുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ
പുസ്തകത്തിൽ
അധികവും
ചർച്ചെചയയ്െപ്പടുന്നത്.
മലയാളിസ്ത്രീയുെട
"വിേമാചനയുഗ'മായി ഈ കാലെത്ത പറയാറുണ്ട്. െതക്കൻേകരളത്തിെല ചാന്നാർ
സ്ത്രീകൾക്ക് േമൽമുണ്ടു ധരിക്കാനുള്ള അവകാശെത്ത ചുറ്റിപ്പറ്റി പെത്താമ്പതാം
നൂറ്റാണ്ടിൽ നടന്ന കലാപങ്ങെള ആദയ്െത്ത സ്ത്രീവിേമാചനസമരമായി കാണുന്നരീതി
പതിവാണ്. ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിെലത്തിയേപ്പാൾ സാമുദായിക പര്സ്ഥാനങ്ങളുെട
ശര്മഫലമായി സ്ത്രീകളുെട നില കൂടുതൽ െമച്ചെപ്പട്ടുെവന്നാണ് സാധാരണ നാം
േകൾക്കാറുള്ളത്. പകുതിസതയ്ം മുഴുത്ത കള്ളെത്തക്കാൾ േദാഷംെചയയ്ുെമന്ന്
പര്സിദ്ധമാണേലല്ാ. ഈ പകുതിസതയ്ങ്ങെള വിമർശനപരമായി പുനർവിചാരണെച ം
പുതിയ െതളിവുകൾ കെണ്ടത്തിയും പഴയ െതളിവുകെള പുതിയ കാ പ്പാടിൽ
വിലയിരുത്തിയുമാണ് സ്ത്രീചരിതര്ം ഇവിെട പുതിയ ഉൾക്കാ കളുണ്ടാക്കുന്നത്.
1950കൾക്കുമുമ്പ്
തിരുവിതാംകൂർ,
െകാച്ചി,
മലബാർ
എന്നിങ്ങെന
േവർതിരിഞ്ഞുകിടന്ന
പര്േദശങ്ങെള
ഒന്നിച്ചുേചർത്താണ്
മലയാളഭാഷ
സംസാരിക്കുന്നവരുെട
സംസ്ഥാനമായ
േകരളം
നിലവിൽവന്നത്.
ഇതിൽ
തിരുവിതാംകൂറും െകാച്ചിയും ബര്ിട്ടി സാമര്ാജയ്ത്തിെന്റ േമൽേക്കാ
അംഗീകരിച്ച
നാട്ടുരാജയ്ങ്ങളായിരുന്നു. മലബാർഭാഗം ബര്ിട്ടിഷുകാർ േനരിട്ടു ഭരണംനടത്തിവന്ന
മദര്ാസ് പര്വിശയ്യുെട ഭാഗമായിരുന്നു. ഈ പുസ്തകം തിരുവിതാംകൂറിൽ നടന്ന
കാരയ്ങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പര്ാധാനയ്ം നൽകുന്നു. ബര്ിട്ടിഷ് േമൽേക്കാ
മുന്നിൽ
പിടിച്ചുനിൽക്കാെനാരു തന്ത്രെമന്ന നിലയിൽ സ്ത്രീകളുെട വിദയ്ാഭയ്ാസം, ആേരാഗയ്ം
മുതലായ വിഷയങ്ങളിൽ തിരുവിതാംകൂറിെലയും െകാച്ചിയിെലയും സർക്കാരുകൾ
സവിേശഷ താത്പരയ്ം പര്കടിപ്പിച്ചിരുന്നു. സ്ത്രീകളുെട അവകാശങ്ങൾ, ലിംഗബന്ധങ്ങൾ
മുതലായ വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റവും വയ്ാപകമായി ചർച്ചെചയയ്െപ്പട്ടതും ഇവിെടത്തെന്ന.
മലബാറിൽ ഇത്തരം ചർച്ചകൾ തീെര നടന്നിരുന്നിെ◌ലല്ന്നലല്. മരുമക്കത്തായത്തിെന്റ
ഗുണ േദാഷെങ്ങളപ്പറ്റി വളെര സജീവമായ ചർച്ച മലബാറിൽ പെത്താമ്പതാം
നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനകാലത്തും ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിലുമായി നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്തയ്യിെല
ആദയ്െത്ത
സ്ത്രീസംഘടനകളിെലാന്നായിരുന്ന
അഖിേലന്തയ്ാ
വനിതാേകാൺഫറൻസിെന്റ ഒരു ഘടകം മലബാറിൽ നന്നായി പര്വർത്തിച്ചിരുന്നു.
സവ്ാതന്ത്രയ്സമരത്തിലും കമ്മയ്ൂണിസ്റ്റുപര്സ്ഥാനത്തിലും മലബാറിെല സ്ത്രീകൾ സജീവ
പങ്കാളികളായിരുന്നു.
എന്നാൽ
തിരുവിതാംകൂർ-െകാച്ചി
രാജയ്ങ്ങളിൽ
െപാതുകാരയ്ങ്ങെളക്കുറിച്ചു ചർച്ച നടന്നിരുന്ന േവദികൾ - െപാതുമണ്ഡലങ്ങൾ - കൂടുതൽ
വികസിതങ്ങളായിരുന്നതുെകാണ്ടും
അവ
നാട്ടുരാജയ്ങ്ങളായിരുന്നതിനാൽ
േദശീയപര്സ്ഥാനത്തിെന്റ
സമ്മർദ്ദം
താരതേമയ്ന
കുറവായിരുന്നതുെകാണ്ടും
അവിടങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളുെട അവകാശങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ

നടന്നുെവന്നു പറയാം. (സവ്ാതന്ത്രയ്സമരം ശക്തമായ ഭാഗങ്ങളിൽ േദശീയസവ്ാതന്ത്രയ്ം
േനടുന്നതിെന്റ പര്ശ്നങ്ങൾക്കും വഴികൾക്കുമാണ് പലേപ്പാഴും മുൻതൂക്കം ലഭിച്ചത്)
പതര്ങ്ങൾ,
ചർച്ചാേവദികൾ,
സമുദായപരിഷ്കരണസംഘങ്ങൾ,
സാമൂഹയ്േസവനസ്ഥാപനങ്ങൾ, വായനശാലകൾ, വിദയ്ാലയങ്ങളിലും മറ്റും ആരംഭിച്ച
സാഹിതയ്സമാജങ്ങൾ,
സാഹിതയ്േവദികൾ,
വനിതാസമാജങ്ങൾ,
യുവജനസംഘടനകൾ മുതലായ പല കൂട്ടാ കളും േചർന്നാണ് "െപാതുമണ്ഡലം'
രൂപീകരിക്കെപ്പടുന്നത്. ജനങ്ങെള "െപാതു'വായി ബാധിക്കുന്ന കാരയ്ങ്ങൾ ചർച്ച
െചയയ്ാനുള്ള േവദിയാണത്. ജാതി-സമുദായങ്ങളുെട സീമകെള അതിലംഘിക്കുന്ന
തരത്തിലുള്ള കാരയ്ങ്ങളും ചർച്ചകളുമാണ് "െപാതുമണ്ഡല'ത്തിൽ വരുന്നെതന്ന്
ഒറ്റേനാട്ടത്തിൽ
േതാന്നിേയക്കാം.
എന്നാൽ
സ്ത്രീകൾക്കും
പുരുഷന്മാർക്കും
േമൽജാതിക്കാർക്കും
കീ ജാതിക്കാർക്കും
ഒരുേപാെല
കയറിെച്ചലല്ാവുന്ന
ഇടമായിരുന്നിലല്
അത്.
സ്ത്രീകൾ
"സ്ത്രീസമാജ'ങ്ങളിലും
പുരുഷന്മാർ
"പ◌ൗരസമാജ'ങ്ങളിലും
ഒത്തുേചരുന്നതാണ്
ഉത്തമം
എന്ന
േബാധം
മലയാളിെപാതുമണ്ഡലത്തിൽ അന്നും ഇന്നും സജീവമാണ്.
ഇന്നെത്ത േകരളത്തിൽ നിരവധി െവലല്ുവിളികെള േനരിടുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് േചാദിക്കാൻ
ഒരുപാടു േചാദയ്ങ്ങളുണ്ട്. വിദയ്ാഭയ്ാസം, പര്സവം, ആേരാഗയ്ം, കുടുംബാസൂതര്ണം എന്നീ
േമഖല കളിൽ ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിെല മലയാളിസ്ത്രീ കൾക്കുണ്ടായ േനട്ടെങ്ങളപ്പറ്റി
പലയിടത്തും ഇന്ന് പറഞ്ഞുേകൾക്കാറുണ്ട്; വായിച്ചുകാണാറുണ്ട്. സ്ത്രീസാക്ഷരതയിലും
വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിലും ഒരു കുതിച്ചുചാട്ടംതെന്നയാണ് ഈ നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായത്.
ഇതുകൂടാെത
സ്ത്രീകൾ
സർക്കാർേജാലികളിലും
മറ്റും
പര്േവശിച്ചു,
േദശീയപര്സ്ഥാനത്തിലും ഇടതുപക്ഷപര്സ്ഥാനത്തിലും പെങ്കടുത്തു, ഇവിടെത്ത ഏറ്റവും
വലിയ െതാഴിലാളിസംഘടനകളിൽ േചർന്ന് െതാഴിൽസമരങ്ങളുെട മുൻനിരയിൽ
പര്തയ്ക്ഷെപ്പട്ടു.
ഈ
േനട്ടങ്ങെളലല്ാമുണ്ടായിട്ടും
നമ്മുെട
നില
ഇതര്
േമാശമായിരിക്കുന്നെതന്തു െകാെണ്ടന്ന േചാദയ്ം ഓേരാ മലയാളിസ്ത്രീയുെടയുമുള്ളിൽ
നിശബ്ദമുയരുന്ന ഇക്കാലത്ത് ഈ പുസ്തകം ഏറ്റവും പര്സക്തമാെണന്ന് കരുതുന്നു.
മെറ്റാരു പര്േചാദനംകൂടിയുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിനു പിന്നിൽ. േകരളത്തിെല മേറ്റതു
രാഷ്ട്രീയപര്സ്ഥാനത്തിനും
ഇടതുപക്ഷപര്സ്ഥാനമാകെട്ട,
േകാൺഗര്സ്സാകെട്ട,
കീ ജാതിക്കാരുെട അവകാശങ്ങൾ േനടിെയടുക്കാനുളള പര്സ്ഥാനങ്ങളാകെട്ട - ഒരു
ചരിതര്പാരമ്പരയ്ം അവകാശെപ്പടാനുണ്ട്. എന്നാൽ സ്ത്രീകളുെട അവകാശങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
വാദിക്കുന്ന പര്സ്ഥാനത്തിെന്റ ചരിതര്െത്തക്കുറിച്ച് അധികമാരും പറഞ്ഞുേകൾക്കാറിലല്.
വാസ്തവത്തിൽ വലിെയാരു അനയ്ായമാണിത്. േകരളത്തിൽ സ്ത്രീപക്ഷത്തുനിന്നുള്ള
ശബ്ദങ്ങൾ േകട്ടുതുടങ്ങിയത് 1980കളിലാെണന്ന ധാരണ ശരിയലല്. അതിെനതര്േയാ
മുമ്പുതെന്ന ഇവിെട സ്ത്രീകളുെട അവകാശങ്ങൾക്കുേവണ്ടി അതിശക്തമായ ഭാഷയിൽ

വാദിച്ച സ്ത്രീബുദ്ധിജീവികളുെട ഒരു തലമുറതെന്നയുണ്ടായിരുന്നു. 1920കൾ മുതൽ
1940കൾ വെര േകരളത്തിെന്റ െപാതുരംഗത്ത് ഇവർ സജീവസാന്നിദ്ധയ്മായിരുന്നു. ഈ
തലമുറ
അനയ്ംനിന്നുേപായെതങ്ങെന,
ഇവരുെട
സ്മരണേപാലും
നമു
ക്കിലല്ാെതേപായെതന്തുെകാണ്ട് തുടങ്ങിയ േചാദയ്ങ്ങൾ േചാദിേക്കണ്ടതാണ്. കാരണം,
നമ്മൾ 'പഴയകാലെത്ത പര്മുഖസ്ത്രീകൾ'എേന്നാർക്കുന്നത് േദശീയപര്സ്ഥാനത്തിേലാ
ഇടതുപക്ഷ പര്സ്ഥാനത്തിേലാ പര്വർത്തിച്ച സ്ത്രീകെളക്കുറിച്ചാണ്. എന്നാൽ സ്ത്രീകെള
ഒരു പര്േതയ്കവിഭാഗമായിക്കരുതി അവരുെട അവകാശങ്ങൾക്ക് സവിേശഷപരിഗണന
നൽകണെമന്നു
വാദിച്ച
സ്ത്രീകൾ
ഈ
നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നുെവന്ന
കാരയ്ം
എതര്േപർക്കറിയാം? അവരിൽ ചിലെരക്കുറിച്ച് നാം ചിലേപ്പാൾ േകട്ടിട്ടുണ്ടാവും.
ഉദാഹരണത്തിന് അന്നാ ചാണ്ടി. ഇന്തയ്യിൽ ആദയ്മായി മുൻസിഫ് പദവിയിെലത്തിയ
സ്ത്രീ എന്നാണ് നമുക്ക് ഇവെരപ്പറ്റിയുളള അറിവ്. എന്നാൽ േകരളീയസ്ത്രീകളുെട
അവകാശങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
േപാരാടിയ
വനിതകളിൽ
ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്ന
പര്മുഖസ്ഥാനെത്തപ്പറ്റി എതര്േപർ േകട്ടിട്ടുണ്ട്?
അന്നെത്ത െകാമ്പുെകട്ടിയ പുരുഷബുദ്ധിജീവികളുെട പുരുഷാധികാരപരമായ നിലപാടു
കെള വിമർശിച്ചുെകാണ്ടും തുറെന്നതിർത്തു െകാണ്ടും ഇവെരഴുതിയ േലഖനങ്ങളിൽ
പലതും ഇന്നെത്തക്കാലത്തും പര്സക്തങ്ങളാണ്. സ്ത്രീപക്ഷത്തുനിന്നു വാദിച്ച സ്ത്രീകളുെട
ആ തലമുറ കുറ്റമറ്റതാെണേന്നാ അവരുമായി നാം പൂർണ്ണമായും േയാജിക്കുെമേന്നാ അലല്.
തീർച്ചയായും അവർക്ക് േപാരാ കളുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും അവരിൽനിന്ന്
ചിലെതാെക്ക
പഠിക്കാനുണ്ട്.
യുക്തിയും
നർമ്മേബാധവും
സമകാലികപര്ശ്നങ്ങെളപ്പറ്റിയുളള അറിവും േവണ്ടവിധം കൂട്ടിേച്ചർത്ത് അവർ നിർമ്മിച്ച
ശക്തമായ വാദൈശലി ഒരുദാഹരണംമാതര്മാണ്. അധികാരസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന
വയ്ക്തികെളേയാ അധികാരസ്ഥാപനെങ്ങളേയാ തീെര ഭയക്കാെത, പറയാനുളള കാരയ്ം
ശക്തവും വയ്ക്തവുമായ ഭാഷയിൽ പറയാനുള്ള ആ തേന്റടം തീർച്ചയായും ഇന്നു
നമുക്കിലല്. ആ തലമുറെയ ഇന്നെത്ത സ്ത്രീപുരുഷന്മാർക്ക് പരിചയെപ്പടുത്തുകെയന്ന
ലക്ഷയ്ംകൂടി ഈ പുസ്തകത്തിനുണ്ട്. ആ തലമുറ ് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് പുതിയ
അവകാശികൾ ഒരുപാടുണ്ടാകുെമന്ന പര്തയ്ാശയാണ് ഈ പുസ്തകെത്ത നയിക്കുന്നത്;
അവർ ഈ വിമർശനപാരമ്പരയ്െത്ത കാലാനുസൃതമായി നവീകരിക്കുെമന്നും.

െപണ്ണരശുനാേടാ? േകരളേമാ?

മരുമക്കത്തായികളായിരുന്ന
മലയാളികൾക്കിടയിൽ
സ്ത്രീകൾ
വളെര
സവ്തന്ത്രരായിരുന്നുെവന്ന അവകാശവാദം നാം സാധാരണ േകൾക്കാറുള്ളതാണ്.
വിവാഹം, സവ്ത്തവകാശം എന്നീ രണ്ടുകാരയ്ങ്ങളിൽ മരുമക്കത്തായം പിന്തുടർന്നിരുന്ന
സമുദായങ്ങളിെല സ്ത്രീകൾക്ക് ആനുകൂലയ്മുണ്ടായിരുന്നുെവന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ
ഇതുെകാണ്ടുമാതര്ം േകരളം 'െപണ്ണരശുനാടാ'യിരുന്നുെവന്ന് പറയാെനാക്കുേമാ?
ൈദനംദിനജീവിതത്തിെന്റ ഭാരം േമലാളസ്ത്രീകൾക്ക് കുറവായിരുേന്നാ? മാതര്മലല്,
വേരണയ്സ്ത്രീകളുെട
അനുഭവെത്തമാതര്ം
കണക്കാക്കുന്ന
രീതി
തീർച്ചയായും
ചരിതര്രചനയിൽ ആശാസയ്മലല്. കീഴാളസ്ത്രീകളുെട അനുഭവങ്ങൾകൂടി കണക്കാക്കിയാൽ
'സ്ത്രീസവ്ാതന്ത്രയ്'െത്ത പരമ്പരാഗതമായി േപാഷിപ്പിച്ച സമൂഹം' എന്ന േപരിന് നാം
അർഹരെലല്ന്നു കാണാം.

'ജന്മേഭദവയ്വസ്ഥ'യിെല സ്ത്രീകൾ
'സ്ത്രീകൾ ഭരിക്കുന്ന നാട്' എന്ന് ഇന്ന് േകരളെത്ത ആെരങ്കിലും
വിേശഷിപ്പിച്ചാൽ ആ വയ്ക്തിക്ക് തീെര അറിവിെലല്േന്ന നാം വിചാരിക്കൂ. പേക്ഷ പണ്ട്,
അതായത് പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, േകരളത്തിന് 'െപണ്ണരശുനാട്' അഥവാ
'െപൺഭരണം നിലവിലുള്ള നാട്' എന്നു േപരുണ്ടായിരുന്നു. മരുമക്കത്തായ
കുടുംബരീതികൾ സ്ത്രീകൾക്കനുവദിച്ചിരുന്ന ചില െതരെഞ്ഞടുപ്പുകെളക്കുറിച്ചായിരിക്കാം
ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മരുമക്കത്തായ കുടുംബവയ്വസ്ഥയിൽ ചില ഘടകങ്ങൾ
സ്ത്രീകൾക്കനുകൂലമായിരുന്നുെവന്ന വസ്തുത ഇന്ന് പരെക്ക അംഗീകരിക്കെപ്പടുന്നുണ്ട്.
എന്നുവച്ച് മരുമക്കത്തായികളായ സ്ത്രീകൾ 'സർവവ്സവ്തന്ത്രകൾ' ആയിരുന്നിെലല്ന്നു
നമുക്കറിയാം.
മരുമക്കത്തായത്തിൽ
അതായത്
സവ്ത്തവകാശം
ഒരു
തലമുറയിൽനിന്ന് അടുത്തതലമുറയിേലക്ക് നീങ്ങുന്നത് െപൺവഴിക്കായിരുന്ന
രീതിയിൽ - സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ നിലയും വിലയുമുണ്ടായത് സവ്ാഭാവികംമാതര്ം.
കാരണം, കുടുംബം തുടരുന്നത് െപണ്മക്കളുെട മക്കളിലൂെടയാകുേമ്പാൾ മകൾക്ക്
ഒരുവിധം നലല് പരിഗണന െകാടുത്തേലല് പറ്റൂ?
മലയാളികൾ എലല്ാവരും മരുമക്കത്തായികളായിരുന്നിെലല്ന്ന് ഓർേക്കണ്ടതുണ്ട്.
കുടുംബത്തിെന്റ പിന്തുടർച്ച ആൺമക്കളിലൂെട കണക്കാക്കിയിരുന്ന മക്കത്തായവയ്വസ്ഥ
പിന്തുടർന്നവരും (ഉദാഹരണത്തിന്, സുറിയാനി കര്ിസ്തയ്ാനികൾ, നമ്പൂതിരിമാർ)
മക്കത്തായ-മരുമക്കത്തായവയ്വസ്ഥകെള
കൂട്ടിയിണക്കി
'മിശര്ദായം'
അംഗീകരിച്ചിരുന്നവരും (ഉദാഹരണത്തിന് ഈഴവരിൽ ചില വിഭാഗക്കാർ)
ഇവിെടയുണ്ടായിരുന്നു. ഇക്കൂട്ടർക്കിടയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഔപചാരികനിലയിൽ ഒരുപാട്
അധികാരമുണ്ടായിരുന്നുെവന്ന് പറയാൻ കഴിയിലല്. അതുെകാണ്ട് േകരളെത്ത ഒന്നടങ്കം
'െപണ്ണരശുനാെട'ന്ന് വിേശഷിപ്പിച്ചത് ശരിതെന്നേയാ എന്ന േചാദയ്ം പര്സക്തമാണ്.
േകരളത്തിെല എലല്ാ സ്ത്രീകൾക്കും ഒരുേപാെല ബാധകമായ ഒരു സ്ത്രീസങ്ക ം,
അെലല്ങ്കിൽ സ്ത്രീതവ്ാദർശം, പരമ്പരാഗത മലയാളിസമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിെലല്ന്നു
പറയാം. പരമ്പരാഗത േകരളീയ സമൂഹെത്ത 'ജന്മേഭദവയ്വസ്ഥ' എന്നു നമുക്കു
വിളിക്കാം. ഒരു വയ്ക്തി ഏതു ജാതിവിഭാഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നുേവാ, ആ വിഭാഗത്തിെന്റ
െപാതുനിയമങ്ങൾക്ക് അടിെപ്പട്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഴിച്ചുകൂട്ടിെക്കാള്ളണെമന്ന
നിബന്ധന ഇതിെന്റ അടിസ്ഥാനപര്മാണങ്ങളിെലാന്നായിരുന്നു.
ഒരു ജാതിയിൽ ജനിച്ചാൽ മെറ്റാരു ജാതിയിേലക്കു മാറാൻ മിക്കേപ്പാഴും
കഴിയിലല്ായിരുന്നു; ജനിക്കുന്ന
ജാതിയുെട
നിയമങ്ങൾ
െതറ്റി
നടന്നാൽ
ജാതിയിൽനിന്ന്
പുറന്തള്ളൽ അഥവാ
ഭര്ഷ്ട് എന്ന ശിക്ഷ
ലഭിക്കാൻ
സാദ്ധയ്തയുമുണ്ടായിരുന്നു.
ജാതിവയ്വസ്ഥ
ഒരു
ഉച്ചനീചതവ്ശര്ണിയായിരുന്നതുെകാണ്ടുതെന്ന, 'മുകളിെല' ജാതിക്കാർക്ക് കീഴ്വഴങ്ങി

'കീഴിലു'ള്ളവർ കഴിഞ്ഞുെകാള്ളണെമന്നായിരുന്നു നിയമം. കീ ജാതിക്കാരുെട
അധമനില സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള ചിഹ്നങ്ങൾ ൈദനംദിനജീവിതത്തിലും ഭാഷയിലും
ജീവിതത്തിെന്റ സമസ്തേമഖലകളിലും നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്നു.
ബര്ാഹ്മണപിതൃേമധാവിതവ്ം
ഇന്തയ്യിെല സ്ത്രീചരിതര്രചനാരംഗെത്ത ഏറ്റവും പര്ധാനെപ്പട്ട നാമങ്ങളിെലാന്നാണ് ദിലല്ി
സർവവ്കലാശാലയിൽ പര്വർത്തിച്ചിരുന്ന ചരിതര്കാരിയായ ഉമാ ചകര്വർത്തിയുേടത്. ഇന്തയ്ൻ
സമൂഹത്തിൽ ജാതിവയ്വസ്ഥയും സ്ത്രീകളുെടേമൽ നടപ്പിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും തമ്മിലുള്ള
അേഭദയ്ബന്ധെത്ത സൂക്ഷ്മമായി അപഗര്ഥിക്കുന്നവയാണ് അവരുെട ചരിതര്പഠനങ്ങൾ. പരമ്പരാഗത
ഇന്തയ്ൻ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ആൺേകാ െയ 'ബര്ാഹ്മണപിതൃേമധാവിതവ്ം' (brahmanical
patriarchy)എന്നാണ് അവർ വിളിക്കുന്നത്. ഇതുപര്കാരം ഉയർന്ന ജാതികളിൽെപ്പട്ട സ്ത്രീകെള
േമലാളജാതികളുെട പര്ജനനത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളായി കരുതുന്നു. കീ ജാതിസ്ത്രീകെള ഉയർന്ന
ജാതിക്കാർക്കുേവണ്ടി അദ്ധവ്ാനിക്കാനും അവരുെട ൈലംഗികാവശയ്ങ്ങൾ നിവർത്തിക്കുന്നതിനായും
നിേയാഗിക്കുന്നു. ജാതിവയ്വസ്ഥെയ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് േമൽജാതി സ്ത്രീകെള സമൂഹത്തിൽനിന്ന്
ഒഴിച്ചുനിർേത്തണ്ടത് ആവശയ്മാെണന്ന് 'ബര്ാഹ്മണപിതൃേമധാവിതവ്'ത്തിെന്റ വക്താക്കൾ എക്കാലത്തും
വാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനയ്ജാതിക്കാരുമായി, പര്േതയ്കിച്ച് കീ ജാതിക്കാരായ പുരുഷന്മാരുമായി, അവർ
സംസർഗ്ഗത്തിേലർെപ്പട്ടാൽ ഉയർന്നജാതിയുെട അടിത്തറതെന്ന തകർന്നുേപാകുെമന്നുള്ളതുെകാണ്ടാണ്
അവരുെടേമൽ വളെര കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർെപ്പടുത്തിയിരുന്നത്. ബര്ാഹ്മണ നിയമവയ്വസ്ഥയും
ഇവിടുെത്ത രാജഭരണവും േമൽജാതി സ്ത്രീകൾക്കുേമലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങെള നയ്ായീകരിച്ചു. ആ
നിയന്ത്രണങ്ങെള എതിർത്ത, അെലല്ങ്കിൽ ലംഘിച്ച സ്ത്രീകെള പുറന്തള്ളാൻ േമൽജാതി സമുദായങ്ങൾ
തീെര മടിച്ചിരുന്നിലല്.

'ജന്മേഭദവയ്വസ്ഥ'പര്കാരം ഓേരാ ജാതിയിേലയും ആണുങ്ങൾക്കും െപണ്ണുങ്ങൾക്കും
െവേവവ്െറ ലിംഗനിയമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് മലയാളബര്ാഹ്മണ (നമ്പൂതിരി)
സമുദായത്തിെല 'ഉത്തമസ്ത്രീസങ്ക ം' നായർസ്ത്രീകൾേക്കാ കീ ജാതിക്കാർേക്കാ
ബാധകമായിരുന്നിലല്.
ഓേരാ
സമുദായത്തിനും
ഇെതാെക്ക
പര്േതയ്കം
പര്േതയ്കമുണ്ടായിരുന്നു.
തീർച്ചയായും
അന്നുള്ളവർ
ധാരാളം
വായിച്ചിരുന്ന
പുരാണങ്ങളിലൂെടയും ശീലാവതിചരിതംേപാലുള്ള കൃതികളിലൂെടയും ബര്ാഹ്മണരുെട
ലിംഗമൂലയ്ങ്ങൾ (അതായത്, ആണുങ്ങളായാൽ എങ്ങെനയിരിക്കണം, എന്തു െചയയ്ണം
എന്നും െപണ്ണുങ്ങളായാൽ എങ്ങെനയിരിക്കണം, എന്തു െചയയ്ണം എന്നും മറ്റും
വിധിക്കുന്ന മൂലയ്ങ്ങൾ) സമൂഹത്തിൽ പര്ചരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇേതാെടാപ്പംതെന്ന
ഈ
മൂലയ്ങ്ങൾ
എലല്ാ
സ്ത്രീകൾക്കും
ബാധകമെലല്ന്നു
സ്ഥാപിക്കുന്ന
'ബര്ാഹ്മണനയ്ായീകരണങ്ങ'ളും
പര്ചരിച്ചിരുന്നുെവന്ന്
കാേണണ്ടതുണ്ട്.
ഉദാഹരണത്തിന്, േകരളത്തിെല ശൂദര്സ്ത്രീകൾ (നായർ-അമ്പലവാസി സമുദായക്കാർ)
പാതിവര്തയ്ം
ആചരിേക്കണ്ടതിെലല്ന്ന്
േകരളമാഹാത്മയ്ംേപാലുള്ള
ഗര്ന്ഥങ്ങൾ
ഉദ്ധരിച്ചുെകാണ്ട് പഴമക്കാർ വാദിച്ചിരുന്നു - ഇവിടെത്ത ശൂദര്സ്ത്രീകൾ േദവന്മാെര
ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നതിനായി സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട അപ്സരസ്സുകളുെട സന്തതികളാെണന്നും
അപ്സരസ്ത്രീകൾക്ക് പാതിവര്തയ്ം ബാധകമലല്ാത്തതുേപാെല അവരുെട സന്തതികൾക്കും
അതു ബാധകമെലല്ന്നും ഈ കൃതികൾ പറയുന്നു. അതുെകാണ്ട് ശീലാവതിചരിതം

വായിച്ചു പുണയ്ംസമ്പാദിച്ച നായർസ്ത്രീകൾ ശീലാവതിെയ മാതൃകയാക്കിക്കളയുെമന്ന്
പര്തീക്ഷിേക്കണ്ടതിലല്ായിരുന്നു! അേതസമയം ജാതികൾ തമ്മിൽ ലിംഗമൂലയ്ങ്ങളിൽ
കാരയ്മായ വയ്തയ്ാസമുള്ളിടത്ത് ഇവ പലേപ്പാഴും വഴക്കിനും കലഹത്തിനും
കാരണമായി. ഉദാഹരണത്തിന് തിരുവിതാംകൂറിെല കരുനാഗപ്പള്ളി-കാർത്തികപ്പള്ളി
േമഖലയിൽ
(ഓണാട്ടുകരയിൽ)
19-◌ാ◌ം
നൂറ്റാണ്ടിൽ
നടന്ന
ജാതീയ
ഏറ്റുമുട്ടലുകെളക്കുറിച്ച് വാെമാഴിയായി പര്ചരിച്ചിട്ടുള്ള കഥകളിൽ പലതിലും വിഷയം
േമൽപ്പറഞ്ഞ ലിംഗമൂലയ്ങ്ങളിെല െപാരുത്തേക്കടാണ്. മുസല്ിം സമുദായത്തിെല
സമ്പ്രദായപര്കാരം
സ്ത്രീകൾ
നിർബന്ധമായും
േമൽവസ്ത്രം
ധരിച്ചിരിക്കണം;
ഈഴവരുെടയിടയിൽ അക്കാലത്ത് േനെര തിരിച്ചായിരുന്നു നിയമം - അതായത്,
േമൽവസ്ത്രം
ധരിച്ചുനടക്കുന്നത്
'നലല്
സ്ത്രീകൾ'
െചയയ്ുന്ന
പണിയലല്,
'േവഷംെകട്ടുകാരത്തികളു'െട
പണിയാണ്!
ഈ
പര്േദശെത്ത
ചന്തകളിൽ
കച്ചവടക്കാരയ്ത്തിലുംമറ്റും ഈ രണ്ടു സമുദായക്കാർ തമ്മിൽ കടുത്ത മത്സരം
നിലനിന്നിരുന്നതുെകാണ്ട് അടികലശലിനുംമറ്റും സാദ്ധയ്തയും കൂടുതലായിരുന്നു. പേക്ഷ,
അടി
െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടത്
പലേപ്പാഴും
വസ്ത്രധാരണെത്തക്കുറിച്ചുള്ള
അഭിപര്ായവയ്തയ്ാസങ്ങെള ചുറ്റിപ്പറ്റിയായിരുെന്നന്ന് വാെമാഴിക്കഥകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
നഗ്നമായ മാറിടവുമായി ചന്തയിെലത്തിയിരുന്ന ഈഴവസ്ത്രീകെള മുസല്ീം പുരുഷന്മാർ
കളിയാക്കിെയന്നും തുടർന്നു ലഹളയുണ്ടാെയന്നുംമറ്റുമാണ് കഥകളിെല പരാമർശം.
'ജാതിയിൽ കൂടിയ സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടിയ സവ്ാതന്ത്രയ്ം' എന്ന ഇന്നെത്തക്കണക്ക് അന്ന്
എലല്ായിടത്തും ഒത്തിരുന്നിെലല്ന്നതാണ് രസകരമായ വസ്തുത. ജാതിയിൽ ഏറ്റവും
മുന്തിയവർ എന്ന് സവ്യം അവകാശെപ്പട്ട ബര്ാഹ്മണസ്ത്രീകൾ അതികഠിനമായ
നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കു വിേധയരായിരുന്നു. അേതസമയം 'താരതേമയ്ന സവ്തന്ത്രകൾ'
എന്നു നാം തിരിച്ചറിയുന്ന മരുമക്കത്തായ സ്ത്രീകൾ - വിേശഷിച്ചും ഉയർന്ന ജാതിക്കാർ മറ്റു പലവിധ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കുമുള്ളിലായിരുന്നു. വീട്ടിെല അദ്ധവ്ാനത്തിെന്റ
കാരയ്െമടുത്താൽ ഉന്നതജാതിക്കാരായ സ്ത്രീകൾേപാലും അതിൽനിന്ന് പൂർണ്ണമായും
ഒഴിവായിരുന്നിെലല്ന്നു വയ്ക്തം.
വേരണയ് മലയാളിസ്ത്രീകളുെട ൈദനംദിനജീവിതം
പരമ്പരാഗത
മലയാളിസമൂഹത്തിൽ
പല
ജാതിവിഭാഗങ്ങളിൽെപ്പട്ട
സ്ത്രീകളുെടയും സ്ത്രീതവ്ാദർശവും അവർക്കു ബാധകമായ ൈദനംദിനജീവിതനിയമങ്ങളും
െവേവവ്െറയായിരുെന്നന്ന് പറഞ്ഞുവേലല്ാ. ഈ വയ്തയ്ാസത്തിന് ഊന്നൽ ന ിെക്കാണ്ട്,
ലഭയ്മായ വിവരങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നിടേത്താളം പരമ്പരാഗത മലയാളിസമൂഹത്തിെല
പല ജാതിക്കാരായ സ്ത്രീകളുെട ൈദനംദിനജീവിതം എങ്ങെനയായിരുന്നുെവന്ന്
പരിേശാധിക്കാനാണ് ഇവിെട ശര്മിക്കുന്നത്. എലല്ാ ജാതിക്കാെരക്കുറിച്ചും പറയാൻ
സ്ഥലപരിമിതിയും വിവരങ്ങളുെട കുറവും അനുവദിക്കുന്നിലല്. േകരളത്തിെല ജാതികളുെട
ആചാരങ്ങൾ, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, വിവാഹരീതി, വിവാഹകർമ്മം മുതലായവെയക്കുറിച്ച്
ധാരാളം
വിവരങ്ങൾ
നരവംശശാസ്ത്രകൃതികളിൽനിന്നും
സർക്കാരിെന്റ

ഔേദയ്ാഗികപര്സിദ്ധീകരണങ്ങളിൽനിന്നും
ആവർത്തിക്കുന്നിലല്.

ലഭയ്മാണ്.

ആ

വിവരങ്ങൾ

ഇവിെട

പരമ്പരാഗത
മലയാളിസമൂഹത്തിൽ
േമധാവിതവ്മുണ്ടായിരുന്ന
മലയാള
ബര്ാഹ്മണരിൽനിന്നു തുടങ്ങാം. സ്ത്രീകളുെടേമൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ
ഏർെപ്പടുത്തിയിരുന്ന സമുദായമായിരുന്നു ഇത്. ആൺവഴിക്ക് കുടുംബപിന്തുടർച്ചയും
സവ്ത്തവകാശവും
കണക്കാക്കിയിരുന്നതിനാൽ
സ്ത്രീകൾക്ക്
കാരയ്മായി
വിലകൽപിക്കാതിരുന്ന സമൂഹം (എങ്കിലും ഇന്ന് വടേക്കയിന്തയ്യിൽ കാണുന്നതര്
സ്ത്രീവിരുദ്ധത ഇക്കൂട്ടർക്കിടയിൽ ഇലല്ായിരുെന്നന്ന് കരുതാൻ നെമ്മ അനുവദിക്കുന്ന
ചില സൂചനകളുണ്ട്). നമ്പൂതിരിയിലല്ങ്ങളിൽ ജനനംമുതൽേക്ക ആൺകുട്ടിക്ക് പര്േതയ്ക
പരിഗണന
നൽകുന്ന
പല
സമ്പ്രദായങ്ങളും
പിന്തുടർന്നിരുന്നുെവന്ന്
നമ്പൂതിരിസമുദായെത്തക്കുറിച്ച് എഴുതിയ കാണിപ്പയയ്ൂർ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്
പറയുന്നു. പര്ായപൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ െപൺകുട്ടി അനയ്പുരുഷന്മാരുമായി
സംസാരിച്ചുകൂടാ; എട്ടു വയസ്സുകഴിഞ്ഞാൽ അവൾ വീട്ടുേജാലി െച തുടങ്ങണം;
കനയ്കമാർ നലല് ഭർത്താവിെന ലഭിക്കാൻ കഠിനമായ വര്തങ്ങൾ േനാക്കണം ഇങ്ങെനെയാെക്കയായിരുന്നു നിയമങ്ങൾ. േചലപ്പുതപ്പുെകാണ്ട് ഉടലാെക മൂടി, വലിയ
മറക്കുടചൂടി, േവലക്കാരുെട അകമ്പടിേയാെടമാതര്േമ നമ്പൂതിരിസ്ത്രീകൾക്ക് (അക്കാലത്ത്
മലയാളബര്ാഹ്മണസ്ത്രീകെള 'അന്തർജനങ്ങൾ'എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്) ഇലല്ംവിട്ട്
സഞ്ചരിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.
'ഉപനയനം'
എന്ന
ചടങ്ങുകഴിഞ്ഞാൽ
നമ്പൂതിരിബാലന്മാരുെട
ജീവിതവും
ദുഃസഹമായിരുെന്നന്ന
സൂചന
അക്കാലത്തു
ജീവിച്ചിരുന്ന
പലരുെടയും
ആത്മകഥകളിലുണ്ട്. പേക്ഷ, ഈ കഷ്ടപ്പാടിലൂെട കടന്നുകഴിഞ്ഞാൽ സമുദായത്തിൽ
പൂർണ്ണമായ അംഗതവ്വും അധികാരവും അവർക്ക് ലഭിക്കുമായിരുന്നു. വാരം, പൂരം
തുടങ്ങിയ വിേശഷാവസരങ്ങളിൽ അമ്പലങ്ങളിലും മറ്റു നമ്പൂതിരിയിലല്ങ്ങളിലും ഒത്തുകൂടി
സദയ്യും െവടിവട്ടവുമായി കഴിയാൻ അവർക്കു കഴിയുമായിരുന്നു. കഷ്ടിച്ച് വായിക്കാൻ
പഠിച്ചാൽ അന്തർജനത്തിെന്റ വിദയ്ാഭയ്ാസം കഴിയും; പിെന്ന വീട്ടിനുള്ളിലും
പരിസരത്തുള്ള ഇലല്ങ്ങൾ, അമ്പലങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും സവ്ന്തം വീട്ടിലും മാതര്മായി
അവരുെട ജീവിതം കഴിയും.
ഇലല്ങ്ങളിെല അന്തർജനങ്ങളുെട ദിനചരയ് വളെര കൃതയ്മായി ആവർത്തിേക്കണ്ട
ചടങ്ങുകളുെട നീണ്ട ശൃംഖലതെന്നയായിരുന്നുെവന്നു പറയാം. കുളിേപാലും സൂക്ഷിച്ചു
െചേയയ്ണ്ട
ചടങ്ങുകളുെട
കൂട്ടമായിരുന്നുെവന്ന്
കാണിപ്പയയ്ൂരിെന്റ
വിവരണം
വയ്ക്തമാക്കുന്നു.
അന്തർജനങ്ങൾക്കിടയിൽത്തെന്ന
അവിവാഹിതകളായ
െപൺകുട്ടികളും വിധവകളുമായിരുന്നു കഠിനവര്തങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നത് - വിധവെയ
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഭർത്താവിെന്റ മരണേശഷമുള്ള ജീവിതം നീണ്ട ഒരു
പര്ായശ്ചിത്തെമേന്നാണം െചലവഴിേക്കണ്ടിവന്നിരുന്നു.

'മറക്കുട ള്ളിെല മഹാനരകം' തിരിെച്ചത്തിയിരിക്കുന്നു!
1930കളിെല നമ്പൂതിരിപരിഷ്ക്കരണപര്സ്ഥാനത്തിെന്റ ഭാഗമായി അവതരിപ്പിക്കെപ്പട്ട ഒരു

നാടകത്തിെന്റ േപരാണിത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവെത്ത ആ ദമാക്കിയാണതര് എം.ആർ
ഭട്ടതിരിപ്പാട് ഈ നാടകെമഴുതിയത്. നമ്പൂതിരിമാരുെട പരമ്പരാഗത ജീവിതരീതികളിൽ സ്ത്രീകൾക്കു
സഹിേക്കണ്ടിവന്ന കടുത്ത അനീതികൾെക്കതിെര ശബ്ദമുയർത്തുന്ന ഈ നാടകം വലിയ
േകാളിളക്കമുണ്ടാക്കുകയും
െച .
അനയ്ർക്ക്
തീെര
അനുവാദമിലല്ായിരുന്ന
ഇലല്ങ്ങൾക്കുള്ളിലകെപ്പട്ടുേപായ മലയാളബര്ാഹ്മണസ്ത്രീകെള നിഷ്കരുണം മർദ്ദിക്കാനും അവരുെട
ജീവെനടുക്കാനുംവെരയുള്ള അധികാരം ഭർത്താവിനു നൽകിയിരുന്ന വയ്വസ്ഥെയക്കുറിച്ച് േലാകം
അറിയുകയും െച .
എന്നാൽ, നമ്പൂതിരിയിലല്ങ്ങളും മറക്കുടയുംമറ്റും ഇലല്ാതായിക്കഴിഞ്ഞ ഇക്കാലത്തും ഇത്തരം
'മഹാനരകങ്ങ'ളിൽ നാട്ടുകാേരാ വീട്ടുകാേരാ അറിയാെത മർദ്ദനം സഹിച്ചു കഴിയുന്ന എതര്േയാ സ്ത്രീകളുണ്ട്
േകരളത്തിൽ! 'കുടുംബമാനയ്ത'െയന്ന പുതിയ മറക്കുടയാണ് അവർ ചൂടുന്നത്.
'ഗാർഹികപീഡനങ്ങളിൽനിന്നും സ്ത്രീകൾക്കുള്ള സംരക്ഷണനിയമം' (Protection of Women from
Domestic Violence Act - 2005) നിലവിൽവന്നത് ഈ യാഥാർത്ഥയ്െത്ത അംഗീകരിച്ചുെകാണ്ടാണ്.
'ഗാർഹികപീഡന'െത്ത െവറും ശാരീരികമായ ദര്ാഹംമാതര്മായിട്ടലല് ഈ നിയമം കാണുന്നത്. ഒരു വീട്ടിൽ

താമസിക്കുന്ന രക്തബന്ധത്തിൽെപ്പട്ടേതാ വിവാഹബന്ധത്തിൽെപ്പട്ടേതാ അെലല്ങ്കിൽ വിവാഹംമൂലമുള്ള
ബന്ധത്തിൽെപ്പട്ടേതാ ആയ സ്ത്രീക്ക് ഗൃഹാന്തരീക്ഷത്തിൽ ആ ഗൃഹാന്തരീക്ഷത്തിെല പര്ായപൂർത്തിയായ
ഏെതങ്കിലും പുരുഷനിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന പീഡനെത്തയാണ് ഈ നിയമം 'ഗാർഹികപീഡന'മായി
കരുതുന്നത്. ശാരീരികവും ൈലംഗികവും മാനസികവുമായ ഗാർഹികപീഡനെത്ത ഈ നിയമംവഴി
േനരിടാനാകും. അതുേപാെല, സ്ത്രീയുെട െതാഴിലിൽ തടസ്സമുണ്ടാക്കുക, െതാഴിലുപകരണങ്ങൾ
നശിപ്പിക്കുക മുതലായ പര്വൃത്തികെള 'സാമ്പത്തികപീഡന'മായി കണക്കാക്കുന്ന ഉത്തരവുകളും ഈ
നിയമപര്കാരം പര്കടിപ്പിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. കുടുംബത്തിൽെപ്പട്ട സ്ത്രീകെള നിരാലംബരാക്കി വഴിയിൽ
ഇറക്കിവിടുന്നതും ഈ നിയമം വിലക്കുന്നു - അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നതിനുള്ള സംരക്ഷണം
ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാവശയ്മായ ഉത്തരവു പുറെപ്പടുവിക്കാൻ മജിസ്ട്രറ്റുമാെര നിയമം അധികാരെപ്പടുത്തുന്നു.
പരാതിക്കാരി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം, പരാതിക്കു കാരണമായ സംഭവം നടന്ന സ്ഥലം അെലല്ങ്കിൽ
എതിർകക്ഷി (പീഡനം നടത്തിയ വയ്ക്തി) താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം - ഇവയിേലെതങ്കിലുെമാരു
സ്ഥലത്തുള്ള ജുഡിഷയ്ൽ ഒന്നാംകല്ാസ് മജിസ്ട്രറ്റ് േകാടതിയിലാണ് പരാതിെപ്പേടണ്ടത്. ഈ നിയമത്തിൽ
പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എലല്ാ കാരയ്ങ്ങളിലും തീരുമാനെമടുക്കാനുള്ള അധികാരം മജിസ്ട്രറ്റിനുണ്ട്. മജിസ്ട്രറ്റിെന്റ
ഉത്തരവു ലംഘിക്കുന്നയാൾക്ക് ഒരു വർഷംവെര തടവ് അെലല്ങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപവെര പിഴ
അെലല്ങ്കിൽ രണ്ടുംകൂടി നൽകുവാൻ ഈ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു. ഈ നിയമത്തിനുകീഴിൽ ഏറ്റവും
മുഖയ്മായ ചുമതലവഹിക്കുന്നയാളാണ് െപര്ാട്ടക്ഷൻ (സംരക്ഷണ) ഓഫീസർ (Protection Officer). ഈ
ഓഫീസറാണ് ബന്ധെപ്പട്ട മജിസ്ട്രറ്റിെന ഗാർഹികപീഡനം നടന്നേതാ നടക്കുവാൻ സാദ്ധയ്തയുള്ളേതാ
തടയാൻ ആവശയ്മുള്ളേതാ ആയ കാരയ്ങ്ങളറിയിേക്കണ്ടത്. പരാതിക്കാരിക്ക് നീതി ഉറപ്പുവരുേത്തണ്ട
ചുമതല ഇവർക്കാണ്. ഉത്തരവാദിതവ്മിലല്ാെത പര്വർത്തിക്കുന്ന േപര്ാട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർമാെര
ശിക്ഷിക്കാനും നിയമത്തിൽ വകുപ്പുണ്ട് - ജാമയ്മിലല്ാത്ത കുറ്റകൃതയ്ങ്ങളുെട പട്ടികയിലാണ് ഇത്
ഉൾെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പരാതികൾ വിചാരണ വരുേമ്പാൾ രഹസയ്മായ വിചാരണ (in camera)
നടത്തുവാനും വയ്വസ്ഥയുണ്ട്.
(വിവരങ്ങൾക്ക് അഡവ്. ഗീനാകുമാരിേയാടു കടപ്പാട്)

ഇലല്ങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ
തിരുവാതിരയായിരുന്നു

െകാണ്ടാടിയ അനുഷ്ഠാനപരമായ ആേഘാഷങ്ങൾ അവയിൽ പര്ധാനം - ഭർത്താവിെന്റ ആയുരാേരാഗയ്ം,

ഭർതൃലാഭം, ഭർതൃസുഖം എന്നിവെയ ഉന്നം വ ന്നവയായിരുന്നു. കുടുംബത്തിെന്റ
ൈദനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഭാരയ്യും ഭർത്താവും പര രം േപർെചാലല്ി വിളിക്കുക,
അധികസമയം അടുത്തിരുന്നു സംസാരിക്കുക, കുട്ടികെള ലാളിക്കുക ഇെതാന്നും
പതിവിലല്ായിരുന്നുെവന്ന് കാണിപ്പയയ്ൂർ ഓർക്കുന്നു; കുട്ടിക്കാലത്ത് മുത്തശ്ശി, െചറിയച്ഛൻ
മുതലായവരാണ് തെന്ന ലാളിച്ചിരുന്നെതന്നും.
കുടുംബത്തിെല മൂത്തമകൻമാതര്ം സവ്ന്തം സമുദായത്തിൽനിന്ന് വിവാഹംകഴിക്കുകയും
ബാക്കിയുള്ള പുരുഷന്മാർ മുഴുവൻ നായർ - അമ്പലവാസി സ്ത്രീകളുമായി
സംബന്ധത്തിേലർെപ്പടുകയും
െചയയ്ുന്ന
രീതിയിൽ
ഒരു
പുരുഷന്
പല
ഭാരയ്മാരുണ്ടായിരുന്നത് സവ്ാഭാവികംമാതര്ം. െപൺകുട്ടിെയ ഏതുവിേധനയും വിവാഹം
കഴിപ്പിേക്കണ്ടതാെണന്ന
നിയമവും
ഉണ്ടായിരുെന്നന്ന്
കാേണണ്ടതാണ്
അവിവാഹിതയായ സ്ത്രീ മരിച്ചാൽ ശവെത്ത താലിെകട്ടിച്ച്, ചിലയിടത്ത്
കീഴാളപുരുഷന്മാെര അതിനായി നിേയാഗിച്ച്, സംസ്ക്കരിക്കുന്ന രീതിയുണ്ടായിരുന്നു.
പര്ായേമറിയ പുരുഷന് നിരവധി െചറുപ്പക്കാരികെള ഭാരയ്മാരാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു.
സ്ത്രീധനവും നന്നായി വാങ്ങാനാവുമായിരുന്നു. വിവാഹകാരയ്ത്തിൽ സ്ത്രീ പുരുഷന്
പരിപൂർണ്ണമായും കീെ പ്പട്ടിരുന്നു.
'െപൺപര്തിേരാധം െതക്കൻപാട്ടുകളിൽ'

എന്ന േലഖനത്തിൽ ടി.ടി. ശര്ീകുമാർ െതക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ പര്ബലമായിരുന്ന
മരുമക്കത്തായ സമ്പ്രദായം െപാതുെവ സ്ത്രീേകന്ദ്രിതമായിരുന്നുെവന്നും അവ സ്ത്രീകൾക്കു കുേറക്കൂടി
അനുകൂലവുമായ സാംസ്കാരികാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നുെവന്നും വാദിക്കുന്നു. 'െതക്കൻപാട്ടുകളി'ൽ ഇത്
ദൃശയ്മാവുന്നെതങ്ങെന എന്നു വിശദീകരിച്ചുെകാണ്ടാണ് അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന എഴുതുന്നത്. 'പുരുഷാേദവി'
എന്ന പാട്ടിെനക്കുറിച്ച് െജ. പത്മകുമാരിയുെട പഠനത്തിൽനിന്ന് അേദ്ദഹം ഉദ്ധരിക്കുന്നു:
മരുമക്കത്തായ തറവാട്ടിെല ഭരണവിദഗ്ദ്ധയായ 'കാരേണാത്തി'യാണ് പുരുഷാേദവിെയന്നലല്ാെത,
ദര്ാവിഡ-ആരയ് േദവതകളിലാേരാ ആെണന്നു േതാന്നുകേയയിലല്. അധികാരദുർേമാഹം മുഴുത്ത
ഒരുവനായി
'വിമലൻ'
പര്തയ്ക്ഷെപ്പടുന്നു.
അയാെള
പരാജയെപ്പടുത്താൻ
എലല്ാശക്തിയും
സമാഹരിക്കുകയാണ് േദവിയുെട േനതൃതവ്ത്തിൽ. െതക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിെല മരുമക്കത്തായം
'മിശര്ദായ'മായിരുന്നു. അതായത് പുരുഷെന്റ സവ്ത്ത് സവ്ന്തം മാതൃകുടുംബത്തിനു േപാകുേമ്പാഴും വിധവ ം
മക്കൾക്കും ഒരുഭാഗം ലഭിച്ചിരുന്നു. പരമ്പരാഗത േകരളത്തിൽ മാതൃദായകര്മം (മരുമക്കത്തായം)
നിലവിലിരുന്നുെവങ്കിലും സവ്ത്തവകാശം ഇത്തരം കുത്തകവത്ക്കരണെത്ത പര്തിേരാധിക്കുകയും
സവ്ത്തുവിഭജനം അനിവാരയ്മാക്കിത്തീർക്കുകയും െച ിരിക്കാം".
(ടി.ടി. ശര്ീകുമാർ, ചരിതര്വും ആധുനികതയും, തൃശൂർ, 2001, പുറം. 100)

എന്നാൽ സ്ത്രീകളിൽ ചാരിതര്യ്േദാഷം ആേരാപിക്കെപ്പട്ടാൽ അവെര സമുദായത്തിനു
പുറത്താക്കാനുള്ള സാദ്ധയ്ത അധികവുമായിരുന്നു. 'സ്മാർത്തവിചാരം' എെന്നാരു നീണ്ട
പര്കര്ിയയായിരുന്നു ഇത്. േദാഷമാേരാപിക്കെപ്പട്ട സ്ത്രീെയ 'അഞ്ചാംപുര' എന്ന പര്േതയ്ക
മുറിയിലാക്കി (സംശയത്തിൽ കഴമ്പുേണ്ടാെയന്ന് അറിയാൻ ഇലല്െത്ത പണിക്കാരികെള
േചാദയ്ംെചയയ്ുന്ന 'ദാസീവിചാരം' എന്ന പരിപാടിക്കുേശഷം) അവെര നീണ്ട

േചാദയ്ംെചയയ്ലിനു വിേധയമാക്കി. കുറ്റസമ്മതം നടത്താെത സ്ത്രീെയ ഭര്ഷ്ടാക്കാൻ
കഴിയിലല്ായിരുന്നു; സ്മാർത്തവിചാരം വലിയ െചലവുള്ള ചടങ്ങായിരുന്നതുെകാണ്ടുതെന്ന
അന്തർജനെത്തെക്കാണ്ട് കുറ്റം സമ്മതിപ്പിക്കാൻ കടുത്ത പര്േയാഗങ്ങൾവെര
പലയിടത്തും നടത്തിയിരുന്നതര്. കുറ്റം സമ്മതിച്ചാൽ അവളും അവൾ േപരു
വിളിച്ചുപറഞ്ഞ പുരുഷന്മാരായ കൂട്ടാളികളും സമുദായത്തിൽനിന്ന് ബഹിഷ്ക്കരിക്കെപ്പടും.
േദാഷാേരാപിതപുരുഷന്മാർക്ക്
തങ്ങളുെട
സാധുതവ്ം
െതളിയിക്കാൻ
പല
മാർഗ്ഗങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു - പേക്ഷ, പുറത്തായ അന്തർജനത്തിന് നിരപരാധിതവ്ം
െതളിയിക്കാൻ ഒരു വഴിയും ഉണ്ടായിരുന്നിലല്.
രാപ്പകലുള്ള വീട്ടുേവല അന്തർജനങ്ങളുെട ജീവിതയാഥാർത്ഥയ്മായിരുന്നു. ഇലല്ങ്ങളിൽ
വലിയ സദയ്യും മറ്റും നടത്താൻ അന്തർജനങ്ങൾ പണിെപ്പടുന്നതിെനക്കുറിച്ച് 20-◌ാ◌ം
നൂറ്റാണ്ടിെന്റ തുടക്കത്തിൽ ചില േലഖകർ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1927െല നമ്പൂതിരി
സ്ത്രീവിദയ്ാഭയ്ാസക്കമ്മിഷനു മുമ്പാെക (നമ്പൂതിരിമാരുെട സമുദായപര്സ്ഥാനമായ
േയാഗേക്ഷമസഭയാണ് ഈ കമ്മിഷൻ സ്ഥാപിച്ചത്) െതളിവു നൽകിെക്കാണ്ട്
നമ്പൂതിരിെപൺകുട്ടികെളക്കുറിച്ച്
മാടമ്പ്
നാരായണൻ
നമ്പൂതിരി
പറഞ്ഞതിങ്ങെനയാണ്:
അധികകാലം പഠിക്കുവാൻ അവർക്കു [അന്തർജനങ്ങൾക്ക്] സമയമിലല്. എട്ടുവയസ്സിൽ
അടുക്കളപ്പണിയാരംഭിക്കുന്നു! അടുക്കള െമഴുകുക, പാതര്ംേതക്കുക, എച്ചിെലടുക്കുക
മുതലായെതലല്ാം അവരുെട േജാലിതെന്ന. ഇതിന്നു പുറെമ അവരുെട സേഹാദരന്മാെര
'serve' െചേയയ്ണ്ടതും ഇവരുെട മുറതെന്ന. ഇങ്ങെന ഒന്നുരണ്ടുെകാലല്ം കഴിയുേമ്പാേഴക്കും
അതാ േവെറ േജാലിയുംകൂടി അവരുെട തലയിൽ വച്ചുെകട്ടുന്നു. അതു മെറ്റാന്നുമലല്;
അന്തർജനഭാഷയിൽ 'േനദിക്കുക'. രാവിെല മുതൽ 10 മണിവെര 'േനദിക്കലും'
'നമസ്ക്കാരവും' തെന്ന. കിഴേക്കാട്ട്, െതേക്കാട്ട്, എന്തിേനെറ എലല്ാ േകാണിേലക്കും
ഗുരുവായൂരപ്പനും കാവിൽ ശാസ്താവിനും ൈവക്കത്തപ്പനും േകാവിൽ അയയ്പ്പനും
എന്നുേവണ്ട അവർക്കും ഇവർക്കും േനദിക്കൽതെന്ന. ഇെതലല്ാം ആജീവനാന്തം
േവണ്ടതുമാണ്...
പിെന്ന
പകെല
ഉച്ച േമൽ
രണ്ടുനാഴികയുള്ളതു
പുരാണപാരായണത്തിനും 'ചരടുപിടിച്ചു ജപിക്കുന്ന'തിനും ആയി.
(നമ്പൂതിരി സ്ത്രീവിദയ്ാഭയ്ാസ കമ്മിഷൻ റിേപ്പാർട്ട്, 1928, പുറം 65-66)

എന്താണിതിെന്റ അർത്ഥം? സമുദായത്തിെന്റ മർദ്ദനവും ചൂഷണവുേമറ്റ് തീർത്തും
നിഷ്ക്രിയരായിത്തീർന്ന ഒരു വിഭാഗമായിരുന്നു അന്തർജനങ്ങൾ എന്നാേണാ?
നമ്പൂതിരിസമുദായ പരിഷ്ക്കർത്താക്കളായി 20-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉയർന്നുവന്ന
പലരുെടയും രചനകളിൽനിന്ന് ആ േതാന്നൽ ഉളവാേയക്കാം. 'തട്ടിൽപുറത്ത്
െവയിലുകാണാെത
കിടക്കുന്ന
കല്ാവുപിടിച്ച
ഓട്ടുപാതര്ങ്ങൾ'േപാെലയാണ്

അന്തർജനങ്ങൾ എന്ന് പര്സിദ്ധനായ ഒരു സമുദായപരിഷ്കർത്താവ് പര്ഖയ്ാപിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.
പേക്ഷ,
20-◌ാ◌ം
നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
ആദയ്വർഷങ്ങളിെല
പതര്മാസികകൾ
പരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ
അത്തരെമാരു
ചിതര്മലല്
കിട്ടുന്നത്.
കടുത്ത
നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കുള്ളിലാെണങ്കിലും ഇലല്ങ്ങളിെല സ്ത്രീകൾ ഈ നിയമങ്ങെള
പേരാക്ഷമായ രീതിയിൽ െചറുത്ത സംഭവങ്ങൾ പതര്വാർത്തയായിരുന്നു. കര്ൂരനായ
ഭർത്താവിനു െകാടുത്ത വിഷംേചർത്ത പാൽ മകൾ എടുത്തു കുടിച്ചതിെനത്തുടർന്ന്
കുറ്റേമറ്റുപറഞ്ഞ അന്തർജനെത്തക്കുറിച്ചും ഉത്സവങ്ങളും കാണാനായി േവഷപര്ച്ഛന്നരായി
വീട്ടിൽനിന്ന്
രാതര്ി
പുറത്തുകടക്കുന്ന
അന്തർജനങ്ങെളക്കുറിച്ചും
മറ്റും
വാർത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. തങ്ങെള ബന്ധിച്ച നിയമങ്ങേളാട് പൂർണ്ണവിേധയതവ്ം
ഇക്കൂട്ടർക്കിലല്ായിരുന്നുെവന്നതിന് െതളിവാണിത്. ഇലല്ങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പര്ായക്കൂടുതലിന്
കൽപ്പിച്ചിരുന്ന പര്ാധാനയ്മാണ് മെറ്റാരു കാരയ്ം.
സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ േചർന്നുള്ള വിേനാദങ്ങൾ
കാസ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും േചർന്നുള്ള നൃത്തം, ഗാനം, വിേനാദം മുതലായവ ഇന്ന് േകരളത്തിൽ
വിരളമാണ്. (നാടകംേപാലുള്ള കലാരൂപങ്ങളുെട കാരയ്മലല് പറയുന്നത്) എന്നാൽ മുമ്പ് അത്തരത്തിലുള്ള
പല വിേനാദങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. ഓണക്കാലെത്ത പല കളികളിലും ആണുങ്ങളും െപണ്ണുങ്ങളും
ഒത്തുേചർന്നിരുന്നു. മദ്ധയ്തിരുവിതാംകൂറിൽ ഓണക്കാലത്ത് അരേങ്ങറിയിരുന്ന 'ഓണത്തുള്ള'ലിൽ
സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒരുമിച്ച് ആടുകയും പാടുകയും െച ിരുന്നു. കുരുേത്താലെകാണ്ട് കിരീടമണിഞ്ഞ്
സ്ത്രീകളും തുടിെകാട്ടിപ്പാടി; പുരുഷന്മാരും ഇതിൽ കൂടിയിരുന്നു. തുമ്പിതുള്ളാനും ആൺകുട്ടികളും
െപൺകുട്ടികളും ഒത്തുേചർന്നിരുന്നു. ആലപ്പുഴഭാഗത്ത് 'ആടുകളി' എെന്നാരു വിേനാദമുണ്ടായിരുന്നതര്!
പര രം 'േനാട്ട'മിട്ട ആൺകുട്ടികൾക്കും െപൺകുട്ടികൾക്കും പറ്റിയ അവസരമായിരുന്നു ഇെതന്ന്
പഴമക്കാർ പറയുന്നുണ്ട്. ജാതിയുെട അതിർവരമ്പുകെള പേക്ഷ, ഇവ അധികെമാന്നും
മറികടന്നിരുന്നിെലല്ന്നും.

സ്ത്രീകൾക്ക് ഔേദയ്ാഗികമായ അധികാരം കുറവായിരുെന്നങ്കിലും മുതിർന്ന സ്ത്രീ കൾക്ക്
'അനൌപചാരികമായ
അധികാരം'
പലേപ്പാഴും
സവ്ന്തമായിരുന്നു.
വി.ടി.
ഭട്ടതിരിപ്പാടിെന്റ
ആത്മകഥയിൽ
ഇതു
ധാരാളം
പര്തയ്ക്ഷമാകുന്നുണ്ട്.
അടുക്കളയിൽനിന്ന് അരങ്ങേത്തക്ക് എന്ന തെന്റ നാടകം വി.ടിയുെട ഇലല്ത്ത്
അവതരിപ്പിക്കുന്നതിെന
യാഥാസ്ഥിതികനായ
േജയ്ഷ്ഠൻ
എതിർത്തേപ്പാൾ
രക്ഷെ ത്തിയത് വൃദ്ധയും വിധവയുമായിരുന്ന ഒരു അച്ഛൻെപങ്ങളായിരുന്നതര്.
വിവാഹനിലയും സ്ത്രീകൾക്ക് 'അന◌ൗപചാരിക അധികാരം' നൽകി - വിധവയും
െചറുപ്പക്കാരിയുമായ ഒരു സ്ത്രീയുെട നില ദയനീയമായിരുന്നുെവങ്കിൽ, ഭർത്തൃമതിയും
ആൺമക്കളുള്ളവളുമായ ഒരു അന്തർജനത്തിെന്റ നില േഭദമാകാനിടയുണ്ടായിരുന്നു.
എന്നാൽ 'അനൌപചാരിക അംഗീകാര'െത്ത കണക്കറ്റു പുകഴ്ത്തുന്നതിൽ കാരയ്മിലല് കാരണം അത് തീർത്തും ഉറപ്പിലല്ാത്ത ഒന്നായിരുന്നു. എതര് പര്താപിയായ മൂത്ത
അന്തർജനത്തിെന്റയും 'അന◌ൗപചാരികസവ്ാധീനം' െചറുപ്പക്കാരിയും സുന്ദരിയും
മിടുക്കിയുമായ ഒരു സപത്നിയുണ്ടായാൽ ഇളകുന്ന ഒന്നുമാതര്മായിരുന്നു. അതുേപാെല
വിധവയായാൽ, ആൺമക്കൾ മരിച്ചാൽ, കുടുംബത്തിൽ അവരുെട സവ്ാധീനം

ഇലല്ാതാകുമായിരുന്നു.
ഇതുമാതര്മലല്,
അന്തർജനങ്ങളുെട
ഒതുങ്ങിക്കൂടിയ
ജീവിതൈശലിതെന്ന പലതരം പര്തിേരാധങ്ങൾക്ക് അവസരെമാരുക്കിയിരുന്നു.
ഭർത്താക്കന്മാരുെടകൂെടയലല്ാെത േവലക്കാർെക്കാപ്പമുള്ള സഞ്ചാരം, അേങ്ങയറ്റം
സവ്കാരയ്മായ അന്തഃപുരങ്ങൾ, ഇെതാെക്ക പലതരം രഹസയ്ബന്ധങ്ങൾക്ക്
ഇടവരുത്തുെമന്നും
നമ്പൂതിരിപുരുഷന്മാർ
ജാഗരൂകരാകണെമന്നും
ഇരുപതാം
നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആദയ്വർഷങ്ങളിൽ മലയാള മേനാരമ മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.
സംബന്ധത്തിനുംമറ്റുമായി നായർവീടുകളിേലക്ക് പുരുഷന്മാർ പുറെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ
വീടുമുഴുവൻ സ്ത്രീകളുെടയും േവലക്കാരുെടയും ൈകയിലായിരിക്കുെമന്നും അവർ
കൂട്ടുേചർന്ന് സദാചാരവിരുദ്ധ പര്വൃത്തികളിേലർെപ്പടുെമന്നുമായിരുന്നു പതര്ത്തിെന്റ
ഭയം. നാട്ടുകാരുെടയും വീട്ടുകാരുെടയും കണ്ണുെവട്ടിച്ച് കാമുകെന അന്തഃപുരത്തിൽ
ഒളിപ്പിച്ചു പാർപ്പിച്ച അന്തർജനെത്തക്കുറിച്ചുള്ള കഥയും അന്നു പതര്വാർത്തയായിരുന്നു.
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ വളെര കടുത്ത ബന്ധനങ്ങൾക്കുള്ളിലും ഈ സ്ത്രീകൾ
സകര്ിയർതെന്നയായിരുന്നു.
നായർ
അമ്പലവാസി
സ്ത്രീകൾ
പരമ്പരാഗതവയ്വസ്ഥയിൽ
'അതിസവ്തന്ത്രരാ'യിരുന്നുെവന്നു
പറയുന്ന
ധാരാളം
പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്.
ബര്ിട്ടി ർവവ്കാലെത്ത പല േരഖകളും ഇതിെന പിന്താങ്ങുന്നുമുണ്ട്. പല വസ്തുതകളും
നമുക്ക് പരിചിതങ്ങളുമാണ്.
നായർസ്ത്രീക്ക്
ഭർത്താവിെന
േവെണ്ടന്നു
േതാന്നിയാൽ
പായചുരുട്ടി
പുറത്തുവ ണ്ടകാരയ്േമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂെവന്നും മറ്റുമുള്ള വിവരണങ്ങൾ എലല്ാവർക്കും
അറിയാം. അതുേപാെല മിക്ക കുടുംബങ്ങളിലും പര്താപികളായ വലയ്മ്മമാെരപ്പറ്റിയുള്ള
പഴങ്കഥകളുണ്ട്.
ഒറ്റ
കുടുംബെത്ത
കടത്തിൽനിന്നു
രക്ഷെപ്പടുത്തിയവർ,
രാതര്ികാലങ്ങളിൽ വിളകൾക്കു കാവൽനിന്നവർ, കിണറ്റിലിറങ്ങി വീണുേപായ
െതാട്ടിെയടുത്തവർ,
െതങ്ങിൽക്കയറി
േതങ്ങയിട്ടവർ
ഇങ്ങെനെയാെക്ക.
നായർസ്ത്രീകൾക്ക് സഞ്ചാരസവ്ാതന്ത്രയ്വും അനയ്പുരുഷന്മാേരാട് സംസാരിക്കാനുള്ള
സവ്ാതന്ത്രയ്വും ഉണ്ടായിരുന്നതായി പറയെപ്പടുന്നു. ഇതിെലാെക്ക വലിെയാരളവുവെര
സതയ്വുമുണ്ടായിരുന്നുെവന്നാണ് േരഖകളുെട സൂക്ഷ്മവായനയിൽനിന്ന് വയ്ക്തമാകുന്നത്.
പേക്ഷ,
അന്തർജനങ്ങൾ
'മൂകരും
നിസ്സഹായകളു'മായിരുന്നുെവന്ന
സാമാനയ്ധാരണേപാെലത്തെന്ന
അതിശേയാക്തിപരമേലല്
നായർ
സ്ത്രീകളുെട
'സവ്ാതന്ത്രയ്'െമന്നും ആേലാചിേക്കണ്ടതുണ്ട്. ഒന്നാമത്, ജാതിയുെട ഉച്ചനീചതവ്ശര്ണിക്കു
കീെ പ്പട്ട സവ്ാതന്ത്രയ്േമ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളു - ജാതിക്കു താെഴയുള്ളവരുമായി
സംസർഗ്ഗമുണ്ടായാൽ
നായർസ്ത്രീ
ജാതിക്കു
പുറത്തായിരുന്നു.
മദ്ധയ്കാലത്ത്
േകരളത്തിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 'പുലേപ്പടി', 'മണ്ണാേപ്പടി' തുടങ്ങിയ ആചാരങ്ങൾ
നായർസ്ത്രീയുെട 'സവ്ാതന്ത്രയ്'െത്ത പരിമിതെപ്പടുത്താൻ േവണ്ടിയുള്ളവയായിരുന്നുെവന്ന്
ചിലർ വാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും 19-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനകാലത്തും 20-◌ാ◌ം
നൂറ്റാണ്ടിലും നായർ കുടുംബങ്ങളിെല സ്ത്രീകളുെട 'സവ്ാതന്ത്രയ്ം' പലേപ്പാഴും 'കുടുംബ

ഉത്തരവാദിതവ്ത്തിെന്റ
ഭാരിച്ച
ചുമതല'
ആയി
മാറിേയാ
എന്നു
സംശയിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
ഇളമുറക്കാർക്ക്
ആധുനികവിദയ്ാഭയ്ാസം
േനടിെക്കാടുക്കാനുള്ള തതര്പ്പാടിൽ കുടുംബങ്ങൾ പലതും ക്ഷയിച്ചു. (അതായത്
കുടുംബസവ്ത്തുക്കൾ വിറ്റും പണയംവച്ചും മറ്റുമാണ് ഇളമുറക്കാരുെട വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിനുള്ള
പണം
കാരണവന്മാർ
കെണ്ടത്തിയത്).
സ്ത്രീകളുെടയും
കുട്ടികളുെടയും
സാമ്പത്തികസുരക്ഷെയ ഇെതങ്ങെന ബാധിച്ചുെവന്നതിെനക്കുറിച്ച് അക്കാലത്തും
പിൽക്കാലത്തും രചിക്കെപ്പട്ട സാഹിതയ്വും ആത്മകഥകളും ധാരാളം പറയുന്നുണ്ട്.
കാരണവരുെട അധികാരങ്ങെള അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ശക്തമായത് സ്ത്രീകളുെട
പരമ്പരാഗത അധികാരങ്ങെള ബാധിച്ചിരുന്നു. കഴിവിലല്ാത്ത കാരണവന്മാരുെട
ഭരണത്തിൻകീഴിൽ പട്ടിണിെയ സമീപിച്ച പല കുടുംബങ്ങളിലും കഠിനമായ
അദ്ധവ്ാനത്തിലൂെട
കുടുംബം
പുലർത്തിയ
സ്ത്രീകെള
പല
ആത്മകഥകളും
ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. പര്ശസ്ത സാഹിതയ്കാരൻ പി. േകശവേദവ് എതിർപ്പ് എന്ന തെന്റ
ആത്മകഥയിൽ 20-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആദയ്ദശകങ്ങളിൽ െകാച്ചിപര്േദശത്തു
സ്ഥിതിെച ിരുന്ന കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ തെന്റ അമ്മയുെട ൈദനംദിനജീവിതെത്തക്കുറിച്ച്
ഇങ്ങെന പറയുന്നു:
െനലല്ുപുഴുങ്ങുക, കുത്തുക, വ ക, വിളമ്പുക, കൃഷിെചയയ്ുക മുതലായി നൂറു
േജാലികൾക്കിടയിലാണ് കാർത്തയ്ായനിയമ്മ പശുക്കെള ശുശര്ൂഷിക്കുന്നത്. പുലല്ുള്ള
സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് പശുക്കെള അവിെടെക്കാണ്ടുേപായി െകട്ടുക, ഇട ിെട അഴിച്ചു
മാറ്റിെക്കട്ടുക, കറക്കുക, പാലുകാച്ചുക, ൈതരു കലക്കുക, വാങ്ങാൻ വരുന്നവർെക്കാെക്ക
യഥാകാലം െകാടുക്കുക, അെതലല്ാം കാർത്തയ്ായനിയമ്മതെന്ന െചയയ്ണം...
കാർത്തയ്ായനിയമ്മ രാവുംപകലും പണിെയടുക്കും... പറമ്പിെലലല്ാം അവർതെന്ന
കൃഷിെചയയ്ും. കാച്ചിലും കിഴങ്ങും വഴുതനയും പടവലവും മറ്റും. അവർതെന്ന കിള ം;
അവർതെന്ന നടും; അവർതെന്ന വളമിടും; അവർതെന്ന െവള്ളം േകാരും. എലല്ാം
പറിച്ചുെകാണ്ടുവന്നു േവവിച്ചാൽ എലല്ാവർക്കുമായി പങ്കിട്ടുെകാടുക്കും... ഉണങ്ങിവീഴുന്ന
ഓലെയലല്ാം കാർത്തയ്ായനിയമ്മ െവള്ളത്തിലിട്ട് െമടഞ്ഞു വിൽക്കും. പുളിയും
പിന്ന ായും പറിച്ചുവിറ്റ് കാശാക്കും... കാരണവർ െചലവിനു തരുന്നതിനുപുറേമ
അരിവാങ്ങാൻേവണ്ടിയാണ് അവർ അെതലല്ാം വിൽക്കുന്നത്...
പഴയതിൽനിന്നു പുതിയതിേലക്കുള്ള മാറ്റത്തിനിടയിൽ സ്ത്രീകളുെട വീട്ടദ്ധവ്ാനം
വളെരയധികം വർദ്ധിക്കുകയുമുണ്ടായി. വിദയ്ാലയങ്ങൾ, സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ,
േകാടതികൾ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിേലക്ക് േജാലിക്കും പഠിപ്പിനും മറ്റുമായി പുരുഷന്മാർ
േപായിത്തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവരുെട ആഹാരരീതി, വസ്ത്രധാരണം മുതലായവയിലും മാറ്റം
വന്നു. േചാറുെപാതി െകാണ്ടുേപാവുക, അലക്കിേത്തച്ച വസ്ത്രം ധരിക്കുക മുതലായ
ആവശയ്ങ്ങൾ
കൂടുതലായി
പര്തയ്ക്ഷെപ്പട്ടുതുടങ്ങിയേതാെട
സ്ത്രീകളുെട
അടുക്കളപ്പണിെയയും മറ്റു വീട്ടുേജാലികെളയും കൂടുതൽ ചിട്ടെപ്പടുേത്തണ്ടതായി വന്നു.

പര്ശസ്ത സാഹിതയ്കാരനായ തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള തെന്റ ആത്മകഥയിൽ (എെന്റ
ബാലയ്കാലകഥ, തൃശൂർ, 1967) തെന്റ തറവാട്ടിെല സ്ത്രീകൾക്ക് 'സൺൈലറ്റ്' േസാപ്പ്
വിപണിയിെലത്തിയേതാെട അതിേനാടുണ്ടായ താ രയ്െത്തക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്.
അതു വരുംമുമ്പ് മുണ്ട് അലക്കി െവളുപ്പിക്കുക എന്ന േജാലി വളെര ശര്മകരമായിരുന്നു.
മാപ്പിളസ്ത്രീകൾ/മുസല്ിം സ്ത്രീകൾ െവറും'അടിമ'കളായിരുേന്നാ?
സാമ്പ്രദായികചരിതര്രചന
പലേപ്പാഴും
പര്ചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള
ഒരു
വാർപ്പുമാതൃക
(stereotype)യാണിത്. എന്നാൽ മുസല്ീം സ്ത്രീകളുെട ചരിതര്െത്തക്കുറിച്ച് നടന്നുവരുന്ന പുതിയ
അേനവ്ഷണങ്ങൾ ഇതിെന്റ അടിത്തറ ഇളക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. മുൻകാലങ്ങളിൽ േകരളത്തിെല
മുസല്ീങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതമായിരുന്ന അറബിമലയാളഭാഷയിൽ (മലയാള അക്ഷരങ്ങെള സമാനമായ
അറബിലിപികളിൽ എഴുതുന്ന രീതി) എഴുതാനും വായിക്കാനും മുസല്ിം സ്ത്രീകൾ പഠിച്ചിരുന്നുെവന്നും,
അവർ മതാദ്ധയ്ായനം നടത്തിയിരുെന്നന്നും ഷംഷാദ് ഹുൈസൻ, ബി.എസ്. െഷറിൻ തുടങ്ങിയ
സ്ത്രീചരിതര്ഗേവഷകർ
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
ഷംഷാദ്
ഹുൈസൻ
പറയുന്നു:
ഇങ്ങെന
സാമ്പ്രദായികവിദയ്ാഭയ്ാസം േനടുകയും വായിക്കുകയും പാടുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും െച െകാണ്ട് അവൾ
[മാപ്പിളമുസല്ിം സ്ത്രീ] സമുദായത്തിനകത്ത് ലഭയ്മായ ഇടെത്ത പര്േയാജനെപ്പടുത്തിയിരുന്നതായി കാണാം.
മുഖയ്ധാരാമൂലയ്ങ്ങളിലാണ്
ഇവർ
വിവരംെകട്ടവരായത്.
അടുക്കളയിൽ
ഒതുങ്ങിക്കഴിയുന്ന,
നിർവാഹകതവ്ം ഇലല്ാത്ത, ഇരകൾ ആയിത്തീരുന്നത്. (പുറം.15) ബീവിമാെരന്നേപരിൽ
ദിവയ്ശക്തിയുെണ്ടന്ന് വിശവ്സിക്കെപ്പട്ട സ്ത്രീകളുണ്ടായിരുന്നു - തിരുവനന്തപുരെത്ത ബീമാപള്ളിയും
െപാന്നാനിയിെല ഇബര്ാഹിമാബീവിയുെട േപരിലുള്ള പള്ളിയും പര്ശസ്തമാണ് എന്ന് ഷംഷാദ്
ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു (പുറം. 18). മാതര്മലല്, സ്ത്രീകൾ എഴുതിയ മാപ്പിളപ്പാട്ടുകളിൽ വളെര ശക്തമായ
പിതൃേമധാവിതവ്വിരുദ്ധനിലപാടും താൻേപാരിമയും ദൃശയ്മാെണന്ന് അവർ പറയുന്നു. പുത്തൂർ ആമിനയുെട
കത്തുപാട്ടിെന അവർ ഉദാഹരണമായി പറയുന്നു: ഒരു േകഡിേയാട് ഇടഞ്ഞുനിൽക്കാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം
മാതര്മലല് ഇതിലുള്ളത് [ആമിനയുെട കത്തുപാട്ടിൽ]. സ്ത്രീയുെട സവ്തന്ത്രമായ െതരെഞ്ഞടുപ്പ്,
പുരുഷേകന്ദ്രിതമായ കുടുംബഘടനേയാടുള്ള വിമർശനം തുടങ്ങിയവെയലല്ാം ഇതിൽ സൂചിതമായിട്ടുണ്ട്.
(പുറം 25). പുത്തൂർ ആമിനെയക്കൂടാെത ബി. ആയിശക്കുട്ടി, പി.െക. ഹലീമ, സി.എച്ച്. കുഞ്ഞയിശ
തുടങ്ങിയവരും
മാപ്പിളപ്പാട്ടുരചയിതാക്കൾ
എന്ന
നിലയിൽ
ശക്തമായ
സാന്നിദ്ധയ്ം
അറിയിച്ചിരുന്നവരാണ് (പുറം 23).
(ഷംഷാദ് ഹുൈസൻ, നയ്ൂനപക്ഷത്തിനും ലിംഗപദവിക്കുമിടയിൽ, തിരുവനന്തപുരം, 2009)

എന്നാൽ േസാപ്പുവന്നേതാെട ആ പണി എളുപ്പമായി; അതു വാങ്ങണെമന്ന് സ്ത്രീകൾ
നിർബന്ധം
പിടിച്ചുതുടങ്ങി.
സ്ത്രീകളുെട
മടിയലല്
വാസ്തവത്തിൽ
ഈ
നിർബന്ധത്തിൽനിന്നു വായിേക്കണ്ടത്. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭദശകങ്ങളിൽ
(തകഴിയുെട ബാലയ്കാലത്ത്) പുരുഷന്മാർ പുറത്തുേപാകുേമ്പാൾ സവ്ീകരിച്ച
വസ്ത്രധാരണരീതി
വളെര
മാറിയിരുന്നുെവന്ന്
നാം
ഓർേക്കണ്ടതുണ്ട്.
പുറത്തുേപാകുേമ്പാൾ അവർ പാലിേക്കണ്ടിയിരുന്ന ശുചിതവ് മാനദണ്ഡങ്ങളും
േവെറയായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
േജാലിഭാരേമറിയേപ്പാൾ
അതിേനാടു
െപാരുത്തെപ്പടാനുള്ള വഴിെയന്ന നില ാവാം ഒരുപേക്ഷ, സ്ത്രീകൾ േസാപ്പ്
വാങ്ങണെമന്ന് ആവശയ്െപ്പട്ടത്.

നായർതറവാടുകളിൽ മുതിർന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് അധികാരവും അംഗീകാരവും സവ്ാതന്ത്രയ്വും
ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ, 20-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിെല സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം (1920കളുെട
ഒടുക്കംമുതൽ) മൂർച്ഛിച്ചേതാെട (പലേപ്പാഴും അതിനുമുമ്പും) അവരുെട ഭാരങ്ങളും
വർദ്ധിച്ചുെവന്നർത്ഥം. കാരണവേരാടുള്ള വിേധയതവ്ം വാക്കിലും േനാക്കിലും
പര്വൃത്തിയിലും പാലിേക്കണ്ടിയിരുന്ന സ്ത്രീകൾ, പേക്ഷ, പരമ്പരാഗതമായ തങ്ങളുെട
അവകാശങ്ങൾ നിേഷധിക്കെപ്പടുന്ന േവളകളിൽ എലല്ാേ പ്പാഴും നിഷ്ക്രിയരായിരുന്നിലല്.
കാരണവർ തറവാട്ടിെലത്തുന്ന ദിവസം െപണ്ണുങ്ങളാരും ഉറെക്ക ചിരിച്ചുകൂടാ; ഏറ്റവും
മുതിർന്ന സ്ത്രീേപാലും വാതിൽക്കൽ മറഞ്ഞുനിേന്ന എെന്തങ്കിലും പറയാവൂ
എെന്നാെക്കയായിരുന്നു നിയമങ്ങൾ. എന്നാൽ കാരണവർ നൽകുന്ന തുക ഒന്നിനും
തികയാെതവരുേമ്പാൾ കുടുംബാവശയ്ത്തിനുേവണ്ടി പറമ്പിൽനിെന്നടുക്കാൻ സ്ത്രീകൾ
ഒട്ടും മടിച്ചിരുന്നിലല്. േകശവേദവ് ഇത് ഓർക്കുന്നുണ്ട്:

...കാരണവരിലല്ാത്ത
തക്കംേനാക്കി
കാർത്തയ്ായനിയമ്മ
ൈതെത്തങ്ങുകളിൽ
ആകര്മണം നടത്തും. േതാട്ടിയിൽ അരിവാൾ വച്ചുെകട്ടി േതങ്ങാ അറുത്തിടും. അര ാനും
വിറ്റ് ഉപ്പുംമുളകും മറ്റും വാങ്ങാനുംേവണ്ടിയാണ് ഇതു െചയയ്ുന്നത്... േതങ്ങാ െവട്ടാൻ
കണക്കന്മാർ പറമ്പിൽ വന്നാലുടൻ... അടുക്കളയുെട അടുത്തുള്ള െതങ്ങുകളിൽനിന്ന്
േതങ്ങാ െവട്ടിയിടുേമ്പാഴാണ് സ്ത്രീകളുെട േമാഷണം നടക്കുന്നത്. സ്ത്രീകളുള്ളതുെകാണ്ട്,
കാരണവർ അേങ്ങാെട്ടങ്ങും േപാവുകയിലല്. േതങ്ങാക്കുല ചിതറിവീഴുേമ്പാൾ,
അടുക്കളയിലും ചാമ്പലിലും എച്ചിൽക്കുഴിയിലും വിറകിെന്റ ഇടയിലും എലല്ാം രണ്ടും
മൂന്നും വീതം എടുത്തു തള്ളിക്കളയും...
പരിചയമിലല്ാത്തവരുമായി സംസാരിക്കുന്നതിനുംമറ്റും നായർസ്ത്രീകളുെടേമൽ വലിയ
നിയന്ത്രണമുണ്ടായിരുന്നിെലല്ന്ന
പര്സ്താവവും
കൂടുതൽ
സൂക്ഷ്മമായി
പരിേശാധിേക്കണ്ടതാണ്. ആഭിജാതയ്ം കൂടുതലുെണ്ടന്ന് കരുതെപ്പട്ട തറവാടുകളിെല
സ്ത്രീകൾ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണത്തിനു വിേധയരായിരുന്നു; ആഭിജാതയ്ം കുറഞ്ഞവർക്ക്
അത് താരതേമയ്ന കുറവും. കുടുംബവീടുകൾക്കുള്ളിൽ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും തമ്മിലുള്ള
തരംതിരിവ് വയ്ക്തമായിരുന്നു.
നമ്പൂതിരി ഇലല്ങ്ങളിെല അവഗണന ഇവിെട സ്ത്രീകൾ സഹിച്ചിരുന്നിലല്, എങ്കിലും
പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും തറവാട്ടുവീടിെന്റ പര്േതയ്കം ഭാഗങ്ങളിലാണ് തങ്ങിയിരുന്നത്.
കുട്ടികെള വളർത്തുന്ന കാരയ്ത്തിൽ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഏകേദശം തുലയ്
ഉത്തരവാദിതവ്ം വഹിച്ചു - ആൺകുട്ടികൾ ഒരു പര്ായത്തിനുേശഷം അമ്മാവന്മാരുെടേയാ
അച്ഛെന്റേയാ ശിക്ഷണത്തിലായി. െപൺകുട്ടികൾ അമ്മ - കുഞ്ഞമ്മ വലയ്മ്മമാരുെടകൂെടയും.
ഇലല്ങ്ങളിെലന്നേപാെല
ധനസ്ഥിതിയുള്ള
നായർതറവാടുകളിലും
പണിക്കാർക്ക്
കുട്ടികെള
വളർത്തുന്നതിൽ
വലിയ

പങ്കുണ്ടായിരുന്നു. പര്ായംകുറഞ്ഞ സ്ത്രീ മിക്ക കാരയ്ങ്ങളിലും പര്ായംകൂടിയ സ്ത്രീക്ക്
വിേധയയായിരുന്നു.

'പുലേപ്പടി'’

േകരളം സന്ദർശിച്ച മദ്ധയ്കാലസഞ്ചാരികൾമുതൽ പലരും വർണ്ണിച്ച ആചാരമായിരുന്നു
വർഷത്തിൽ ഒരു പര്േതയ്കസമയത്ത് - ചിലയിടത്ത് കർക്കടകമാസത്തിൽ സൂരയ്ാസ്തമയത്തിനുേശഷം വീട്ടിനുപുറത്തുവച്ച് ഏെതങ്കിലും ഉന്നതജാതിക്കാരിയായ സ്ത്രീെയ പുലയർ
ർശിക്കാനിടവന്നാേലാ പുലയർ എറിഞ്ഞ കലല്് അവരുെട േദഹത്തുെകാണ്ടാേലാ അവർ
ജാതിയിൽനിന്ന് പുറത്താവുകയും പുലയജാതിക്കാരുെട സവ്ന്തമാവുകയും െച ിരുന്നതര്. ഈ സമയത്ത്
പുലയജാതിക്കാർ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് നായർസ്ത്രീകെള
ർശിക്കാൻ ശര്മിക്കുമായിരുന്നതര്. അങ്ങെന
ർശിക്കെപ്പട്ടാൽ ആ സ്ത്രീ ഉടനടി ഏെതങ്കിലും പുലക്കുടിയിൽ അഭയംപര്ാപിക്കുമായിരുന്നതര്. സവ്ന്തം
കുടുംബക്കാരുെട െകാലക്കത്തിയിൽനിന്ന് രക്ഷെപ്പടാൻ! ഒറ്റ താമസിക്കാനും മറ്റും തയയ്ാറായിരുന്ന
നായർസ്ത്രീകെള െമരുക്കാനുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായമായിരുന്നു ഇെതന്ന് ചിലർ അഭിപര്ായെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. 1696ൽ
തിരുവിതാംകൂറിൽ േകരളവർമ്മ പുലേപ്പടി നിേരാധിച്ചുെകാണ്ട് ക ന പുറെപ്പടുവിക്കുകയുണ്ടായി.
പുലേപ്പടി നിേരാധിച്ചതിെനതിെര ഒരു പുലയകലാപം നടന്നുെവന്നും അത് അടിച്ചമർത്തെപ്പട്ടുെവന്നും
വിവരിക്കുന്നുണ്ട്, 'വലിയേകശിക്കഥ' എന്ന െതക്കൻപാട്ടിൽ.

'പുലേപ്പടി'.

െപാ യിൽ അപ്പച്ചൻ
ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിൽ േകരളത്തിെല കീഴാളജനങ്ങളുെട േരാദനെത്തയും േരാഷെത്തയും
ഗാനമായും കവിതയായും െപാതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവതരിപ്പിച്ച കീഴാളേനതാവും ഗുരുവുമായിരുന്നു
െപാ യിൽ അപ്പച്ചൻ. െപാ യിൽ േയാഹന്നാൻ, ശര്ീ കുമാര ഗുരുേദവൻ എന്നീ േപരുകളിൽ
അേദ്ദഹെത്ത ജനങ്ങൾ ഇന്നും ആരാധിക്കുന്നു. തിരുവലല് ടുത്തുള്ള ഇരവിേപരൂരിൽ 1879ൽ
െപാ യിൽവീട്ടിൽ കുഞ്ഞുേളച്ചിയുെടയും മലല്പ്പള്ളി പുതുപറമ്പിൽ കണ്ടെന്റയും മകനായി അേദ്ദഹം
ജനിച്ചു. സ്ഥലെത്ത പര്ധാനെപ്പട്ട ഒരു സുറിയാനി കര്ിസ്തയ്ാനിക്കുടുംബത്തിെന്റ അടിയാളരായിരുന്നു
അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മാതാപിതാക്കൾ.
കീഴാളജനങ്ങളുെട
ജീവിതത്തിെന്റ
ക മുഴുവൻ
കുടിച്ചുെകാണ്ടായിരുന്നു ബാലയ്കാലം. സുവിേശഷപര്ചരണത്തിലൂെട മതപരിവർത്തനം നടത്താൻ
ഇംന്തണ്ടിൽനിന്ന് പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ േകരളത്തിേലക്കു വന്ന സി.എം.എസ്. മിഷണറിമാരുെട
സവ്ാധീനം അവിടങ്ങളിൽ ശക്തമായിരുന്നു. അങ്ങെന ബാലയ്കാലത്തുതെന്ന മിഷണറിപ്പള്ളിക്കൂടത്തിൽ
അേദ്ദഹം എഴുത്തുപഠിച്ചു. 'കുമാരൻ' എന്ന േപര് 1891ൽ മതംമാറിയേതാെട 'േയാഹന്നാൻ' എന്നാക്കി.
അസാമാനയ് വാഗ്പാടവമുണ്ടായിരുന്ന േയാഹന്നാൻ സുവിേശഷപര്ചാരകനായി വളെരക്കാലം േശാഭിച്ചു പേക്ഷ, അേദ്ദഹം ൈബബിളിെനക്കുറിച്ചു മാതര്മായിരുന്നിലല് പറഞ്ഞിരുന്നത് - അടിമസന്തതികളുെട
അവസ്ഥെയക്കുറിച്ചും ഉേദ്ബാധനം നടത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നു. കര്ിസ്തീയസമുദായത്തിനുള്ളിെല ജാതീയ
ഉച്ചനീചതവ്ങ്ങൾ അേദ്ദഹെത്ത അലട്ടി. ഒടുവിൽ മാർേത്താമാസഭ വിട്ടുേപാകാൻതെന്ന അേദ്ദഹം
തീരുമാനിച്ചു; മിഷണറിസഭകളുമായുള്ള ബന്ധവും വിേച്ഛദിച്ചു. ഇേതാെട അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശതര്ുക്കൾ
െപരുകി; ജീവനുതെന്ന ഭീഷണിയുയർന്നു. എലല്ാത്തിെനയും മറികടന്ന് അേദ്ദഹം പര്വർത്തനം തുടർന്നു.
കര്േമണ 'പര്തയ്ക്ഷരക്ഷാൈദവസഭ' എന്ന പുതിയ വിശവ്ാസസഭ ് 1910ൽ രൂപംെകാടുത്തു.
തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരികൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പര്വർത്തനങ്ങെള അനുഭാവപൂർവവ്ം വീക്ഷിച്ചു.
1921ലും 1931ലും അേദ്ദഹം ശര്ീമൂലം പര്ജാസഭയിേലക്ക് നാമനിർേദ്ദശം െചയയ്െപ്പട്ടു അടിമസന്തതികളുെട
പര്തിനിധിയായി.
അവിെട
കീഴാളർക്കു
വിദയ്ാഭയ്ാസസ◌ൗകരയ്ങ്ങൾ
േനടിെയടുക്കാനും അവർക്ക് ഭൂമി ലഭയ്മാക്കാനും അേദ്ദഹം പര്വർത്തിച്ചു. 1939ൽ അന്തരിച്ചു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിശവ്ാസപര്മാണങ്ങൾ ഇന്നും പര്സക്തമായിത്തെന്ന തുടരുന്നു. അപ്പച്ചെന്റ
ഗാനങ്ങളിൽനിന്ന്:

താതെന ഒരിടത്തും
മാതാെവ േവറിടത്തും
കുട്ടികളനാഥരായതും
മറപ്പതാേമാ
അടിമ മറപ്പതാേമാ...
...അപ്പെനെയാരിടത്തും
അമ്മെയ േവറിടത്തും
സന്താനങ്ങളങ്ങുമിങ്ങും
അലഞ്ഞു വിളിച്ചു
മാനത്തു പറക്കുന്ന
എെന്റ ചക്കിപ്പരുേന്ത
നീ േപാകും ദിക്കു േദശെത്ത
ǌങ്ങളുെട അമ്മെയക്കേണ്ടാ?
ഒരു വാെമാഴി െചാലല്ിേപ്പായ
അപ്പെനക്കേണ്ടാ?
(പി.പി സവ്ാമി, ഇ.വി. അനിൽ (സമ്പാദകർ), െപാ യിൽ അപ്പച്ചെന്റ പാട്ടുകൾ 1905-1939, 2006, പുറം
20)
അടിമത്തത്തിൽ എന്തു സവ്ാതന്ത്രയ്ം?
അടിമയായ കീഴാളസ്ത്രീയുെട 'സവ്ാതന്ത്രയ്ം' നെമ്മ പരിഹസിച്ചു പലല്ിളിക്കുന്ന കാ യാണ്
െപാ യിൽ
അപ്പച്ചെന്റ
ഗാനങ്ങളിൽ
കാണുന്നത്.
അടിമത്ത
നിേരാധനം
യാഥാർത്ഥയ്മായേപ്പാൾമാതര്മാണ് ആ സവ്ാതന്ത്രയ്ത്തിന് അ െമങ്കിലും അർത്ഥമുണ്ടായത്. എന്നിട്ടും
തമ്പുരാക്കന്മാരുെട കര്ൂരതകൾക്കു വിേധയരായ അവരുെട സവ്ാതന്ത്രയ്ം അധികവും നിരർത്ഥകമായിരുന്നു.
അപ്പച്ചെന്റ ഒരു ഗാനത്തിൽ ഒരു അടിമസ്ത്രീയുെട വിലാപം:
... ǌാനുെമെന്റ കണവനും
ഏെറനാൾ താമസം െച
ഏഴുകുട്ടി ജനിച്ചതും മറപ്പതലല്
മൂത്തജാതൻ പിറേന്നാരു
സമയം നാമിരുവരും
ആർത്തിപൂണ്ടങ്ങിരുന്നേലല്ാ എൻ കണവേന
കാലേമെറ െചലല്ും മുേമ്പ
മീനമാസം കിളച്ചേപ്പാൾ
ജാതനാം മൂത്തകുട്ടിെയ ഉറുമ്പരിച്ചു
അടി ഇടി ഏറ്റുപിെന്ന
േഹമദണ്ഡം ഏറ്റു പിെന്ന
രണ്ടാം കുട്ടി ജനിച്ചേപ്പാൾ സങ്കടം മാറി
ഇരുവരും േവല െച ാൽ
അഷ്ടിക്കണ്ടിലല്ാത്ത േനരം
പാടത്തിൽേപായി ഭക്ഷണങ്ങൾ തിരക്കിയേലല്ാ
ഒരുേനരം േവല െചയവ്ാൻ
കഴിവിലല്ാതിരുന്നേപ്പാൾ
ഉടേന തമ്പുരാൻ െകാല െചയ്വാനായി വന്നു
അരുകിൽ നിദര്യാെല
ഉറങ്ങിക്കിടന്ന മകെള
മറെന്നൻ ജീവെനേതടിേപായ മകേള

നിെന്റ തള്ള എവിെടേപ്പായ്
എന്നു െചാലല്ി അടിച്ചതാൽ
െപാടിമണ്ണിേനാടു േചർന്നു മരിേച്ചാ മകെള
ആേരാടു ǌാൻ പറേയണ്ടു
എേങ്ങാട്ടു ǌാൻ േപായിേടണ്ടു
ഒട്ടുേമ സഹിപ്പതലല് മൽപര്ിയ സഖിേയ
....
പിന്നീടിരു കുട്ടികേളാ ǌാൻ
േവല ായി േപായേനരം
കടുവയാൽ പിടിക്കെപ്പട്ടു മരിച്ചുേപായി
േശഷിച്ച മൂന്നു കുട്ടികൾ
േചേലാടു വളർന്നുവന്നു
സങ്കടം തീരുവാനായ് തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
നാളിതഞ്ചാറാകുന്നേലല്ാ
എന്നുെട കണവനാകും
േചാതിെയ വിറ്റ സ്ഥലം ǌാൻ അറിയുന്നിലല്
വാങ്ങിയവെനെന്ന െകാണ്ടു
േപാകുവാനായ് തുടങ്ങുേമ്പാൾ
െകട്ടിക്കൂടിപ്പിച്ചു ǌാൻ കരഞ്ഞീടുന്നു.
കുളിപ്പിേച്ച മകേന ǌാൻ
േചാറു െകാടുത്തലല്േലാെട
അവസാനത്തുരുളയും നീയുേണ്ടാടാ മകേന
മൂത്തകുട്ടി കണ്മണിേയ
പിരിഞ്ഞു ǌാൻ േപായിടേട്ട
കുട്ടികേള രണ്ടിേനയും നീ േപാറ്റുേമാ മകേന...
(വി.വി. സവ്ാമി, ഇ.വി. അനിൽ (സമ്പാദകർ) െപാ യിൽ അപ്പച്ചെന്റ പാട്ടുകൾ, 1905-1939) േകാട്ടയം,
2006, പുറം. 19-20)

സഞ്ചാരസവ്ാതന്ത്രയ്കാരയ്ത്തിലും സൂക്ഷ്മപരിേശാധന ആവശയ്മുണ്ട്. േകരളത്തിെന്റ പല
ഭൂഭാഗങ്ങൾക്കും അതിരിട്ടിരുന്ന നദികൾ കടന്നാൽ ശൂദര്സ്ത്രീ (ബര്ാഹ്മണ-ക്ഷതര്ിയൈവശയ്-ശൂദര്രടങ്ങിയ
വർണ്ണവയ്വസ്ഥപര്കാരം
നായന്മാർ
'ശൂദര്വർണ്ണ'ത്തിൽ
ഉൾെപ്പട്ടവരായിരുന്നു)
ഭര്ഷ്ടാകുെമന്ന
വിശവ്ാസം
19-◌ാ◌ം
നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
അവസാനംവെരയും പലയിടത്തും ശക്തമായിരുന്നു. വടേക്ക മലബാറിൽ സ്ത്രീകൾ
േകാരപ്പുഴ കടക്കരുെതന്നായിരുന്നു നിയമം. ഇംഗല്ീഷ് വിദയ്ാഭയ്ാസം േനടിയ നായർ
പുരുഷന്മാെര ഇതു െവട്ടിലാക്കിെയന്നും ഈ നിബന്ധന ബാധകമലല്ായിരുന്ന നായർ
ഉപജാതികളിെല സ്ത്രീകെള അവർ വിവാഹമാേലാചിക്കുന്നുെവന്നും 20-◌ാ◌ം
നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭകാലത്ത് മലബാറിൽ ഗേവഷണം നടത്തിയ നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞൻ
ഫര്ഡ്ഫാസറ്റ്
(Fred
Fawcett)
പറയുന്നു.
മാസമുറ
വന്നതിനുേശഷം
'ശുദ്ധ'മാകണെമങ്കിൽ മണ്ണാത്തിയുെട കയയ്ിൽനിന്ന് 'മാറ്റ്' വാങ്ങണെമന്ന വിശവ്ാസവും
നായർസ്ത്രീയുെട ചലനസവ്ാതന്ത്രയ്െത്ത ബാധിച്ചു. (മാസമുറ കഴിഞ്ഞാൽ കുളിച്ചു
ശുദ്ധമായേശഷം മണ്ണാത്തി - അലക്കുകാരി - അലക്കിെയടുത്ത വസ്ത്രം
ധരിക്കുന്നതിനാണ് 'മാറ്റ്' എന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. മാറ്റു കിട്ടാനിടയിലല്ാത്ത നാട്ടിേലക്കു
േപാകാൻ നായർസ്ത്രീകൾക്കു സമ്മതമിലല്ായിരുന്നതര്!)

മരുമക്കത്തായ
കൂട്ടുകുടുംബത്തിെല
മുതിർന്ന
സ്ത്രീകൾ
അനുഭവിച്ചിരുന്ന
അധികാരെത്തക്കുറിച്ചുള്ള കഥകേളാട് സാമയ്ംപുലർത്തുന്ന പല കഥകളും മക്കത്തായ
സമുദായമായ സുറിയാനി കര്ിസ്തയ്ാനികൾക്കിടയിലുമുണ്ട്. ഈ അധികാരം തികച്ചും
അനൌേദയ്ാഗികമായിരുെന്നന്നുമാതര്ം.
മൂത്തസ്ത്രീകൾക്ക്
ഇളയ
സ്ത്രീകളുെടേമൽ
അതിശക്തമായ
നിയന്ത്രണാധികാരമുണ്ടായിരുന്നുെവന്ന്
19-◌ാ◌ം
നൂറ്റാണ്ടിൽ
േകാട്ടയത്ത് പര്വർത്തിച്ചിരുന്ന സി.എം.എസ് മിഷണറി ആയിരുന്ന ശര്ീമതി
േകാളിൻസ് രചിച്ച ഘാതകവധം (1877) എന്ന േനാവൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സുറിയാനി
കുടുംബങ്ങളുെട ൈദനംദിന ജീവിതത്തിേലക്ക് ധാരാളം ഉൾക്കാ കൾ നൽകുന്ന ഈ
കൃതിയിൽ
െചറുപ്പക്കാരിയും
വിദയ്ാസമ്പന്നയുമായ
മറിയെത്ത
തനിയാഥാസ്ഥിതികയായ ഒരു സ്ത്രീ െപണ്ണുകാണുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്:

ഇടുങ്ങിയ േനാട്ടേത്താടും അതൃപ്തിഭാവേത്താടുംകൂടിയ ഒരു െചറിയ സ്ത്രീ വന്നു
മറിയത്തിെന്റ തലയിൽക്കിടന്ന കവണി പുറേകാട്ടു വലിച്ചു... അവൾ മറിയത്തിെന്റ
അടിക്കാതിൽ വിരലിട്ടുെകാണ്ട് അരിെക നിന്നിരുന്ന അവളുെട അമ്മേയാടു പറഞ്ഞു ഇതു
െകാച്ചായിേപ്പായി...
ഇതര്യും
പറഞ്ഞത്
ഒരു
ഉറച്ച
വലല്ാത്ത
ശബ്ദേത്താടുകൂടിയായിരുന്നു... ഇതിെന്റേശഷം അവൾ തലെക്കേട്ടൽ പിടിച്ചു പറഞ്ഞു,
െഹാ ഇതും തുേലാം െചറുതായിേപ്പായി.... വായും നലല്കണക്കലല്... (ഘാതകവധം,
േകാട്ടയം (1877), 1996, പുറം. 108) ഈ സ്ത്രീ അമ്മായിയമ്മയായാൽ തെന്റ ഗതി
എന്താകും എേന്നാർത്ത് മറിയം ദുഃഖിച്ചു.

ആ സ്ത്രീ എെന്നെക്കാണ്ടു െചയയ്ിക്കുന്ന േവലകൾ ഒന്നുകിൽ ൈവകുന്നതുവെര
െനലല്ുകുത്ത്, അെലല്ങ്കിൽ പറമ്പിൽ അടിച്ചുവാരുകയും െവള്ളംേകാരുകയും ചട്ടിയും
കലവും േതച്ചുെമഴക്കുകയും ആയിരിക്കും. ǌാൻ വച്ചാൽ വിേശഷെമന്ന് എെന്റ അമ്മ
സമ്മതിക്കുന്ന ആ നലല് കറികൾ അവെരെന്നെക്കാണ്ടു വ ിക്കയിലല്. ǌാൻ
േമാരുകാച്ചിയാൽ എെന്റ അപ്പനു െപരുത്ത് ഇഷ്ടംതെന്നെയങ്കിലും അതും
എെന്നെക്കാണ്ട് െചയയ്ിക്കുവാൻ അവർക്കു വിശവ്ാസമിലല്ായിരിക്കും...
സാഹിതയ്കൃതിയിെല ഈ പരാമർശെത്ത സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന നരവംശശാസ്ത്ര പഠനം 20◌ാ◌ം
നൂറ്റാണ്ടിൽ
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
അമ്മായിയമ്മ
എലല്ാേ പ്പാഴും
ദുഷ്ടകഥാപാതര്െമാന്നുമെലല്ങ്കിലും
മരുമകളുെടേമൽ
അവർക്കു
സമ്പൂർണ്ണാധികാരമുണ്ടായിരുന്നുെവന്ന കാരയ്ത്തിൽ യാെതാരു സംശയവുമിലല്. ഈ
അധികാരം അടുത്തകാലത്തും നിലനിന്നുെവന്നാണ് സമീപകാലത്തുണ്ടായ പഠനങ്ങൾ
സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സാമൂഹയ്ശാസ്ത്രജ്ഞയും സാഹിതയ്കാരിയുമായ സൂസൻ വിശവ്നാഥൻ

യാേക്കാബാ സമുദായെത്തക്കുറിച്ചു നടത്തിയ
അഭിമുഖത്തിൽ ഒരാൾ ഇേതക്കുറിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്:

പഠനത്തിൽ

േചർത്തിട്ടുള്ള

ഒരു

പഴയകാലെത്ത പര്ശ്നം ശണ്ഠക്കാരിയായ അമ്മായിയമ്മയലല്, ശണ്ഠക്കാരിയായ
മരുമകളായിരുന്നു.
അനുസരണയും
കണ്ടുപഠിക്കാനുള്ള
മനസ്സുമുള്ള
ഒരു

െചറുപ്പക്കാരിയാെന്നങ്കിൽ, ധവിവാഹത്തിെന്റപ ആദയ്െത്ത 3-4 വർഷം വളെര
വിലെപ്പട്ട വിദയ്ാഭയ്ാസം ആർജ്ജിേക്കണ്ട കാലമാണ്. പേക്ഷ, ഈ സമയത്ത്
യാെതാരു സവ്ാതന്ത്രയ്വും കാണിലല്; അതു പര്തീക്ഷിക്കാനും വയയ്ായിരുന്നു.
പറഞ്ഞതുേപാെല െചേ
പറ്റൂ; സവ്ന്തമിഷ്ടത്തിെനാന്നും സ്ഥാനമിലല്. അക്കാലത്തു
കുടുംബം വലുതായിരുന്നു; ഒരുപാടു പണിക്കാരുണ്ടാവും; ഒരുപാട് വിരുന്നുകാർ വരും.
എലല്ാവർക്കും
ആഹാരം
െകാടുത്തേശഷേമ
െപണ്ണുങ്ങൾ
ഉണ്ണാനിരിക്കൂ.
േജാലിക്കൂടുതൽെകാണ്ട്
ഊണുകഴിക്കാെത
കഴിച്ചുകൂേട്ടണ്ടിവരുന്ന
ദിവസങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. അമ്മായിയമ്മ േചാറുതന്നിലല് എെന്നാന്നും പരാതിെപ്പട്ടിട്ടു
കാരയ്െമാന്നുമുണ്ടാവിലല്! ഇെതാെക്ക കുടുംബജീവിതത്തിൽ പര്തീക്ഷിേക്കണ്ട കാരയ്ങ്ങൾ
മാതര്മായിരുന്നു. (Susan Viswanathan, The Christians of Kerala: His-tory, Belief,
and Ritual among the Yakoba, New Delhi, 2003, പുറം.115)
കഠിനാദ്ധവ്ാനത്തിനുപുറെമ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലുള്ള നിഷ്ഠയും യാഥാസ്ഥിതിക
സുറിയാനി കുടുംബങ്ങളിൽ കാണാനുണ്ടായിരുെന്നന്നും അതു പാലിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളുെട
ഉത്തരവാദിതവ്മായിരുെന്നന്നും സൂചനയുണ്ട്. 1922ൽ പി.െക. െകാച്ചീപ്പൻ തരകൻ
പര്സിദ്ധീകരിച്ച ബാലികാസദനം എന്ന േനാവൽ കുടുംബപാരമ്പരയ്െത്ത മുറുക്കിപ്പിടിച്ച
'നലല് സ്ത്രീ'യായ അന്നമ്മയുെട കുടുംബഭരണെത്ത ഇങ്ങെന വർണ്ണിക്കുന്നു:

അതിരാവിെല നനച്ചുകുളി, ആ യിൽ രണ്ടു േതച്ചുകുളി, ചാണകംതളി, 'േകാലമിടീൽ'
മുതലായ പലതും സൂരയ്െന്റ ഗതിക്കു േഭദമുണ്ടായാൽ മാതര്െമ ആലുംമൂട്ടിലും
േഭദെപ്പടുകയുള്ളൂ. അടുക്കളയിൽ താനലല്ാെത മറ്റാരും പര്േവശിച്ചുകൂടാ. അടുക്കള
സാമാനങ്ങളിൽ 'അജ്ഞാനികളും' അടുത്തകാലത്തു മാർഗ്ഗംകൂടിയ കര്ിസ്തയ്ാനികളും
െതാട്ടുകൂടാ. മുറ്റത്താരും തുപ്പിക്കൂടാ. മെണ്ണണ്ണവിളക്കു െകാളുത്തുകയിലല്. നമസ്ക്കാരവും,
േനാമ്പും കുമ്പസാരങ്ങളും മുടങ്ങുകയിലല്.
(ബാലികാസദനം, തൃശൂർ, (1922), 1992, പുറം 64 )

മരുമക്കത്തായമായാലും മക്കത്തായമായാലും െപാതുവിൽ ചില കാരയ്ങ്ങളുെണ്ടന്ന്
ഇതുവെരയുള്ള ചർച്ചകളിൽനിന്ന് വയ്ക്തമാകുന്നു. ഒന്ന്, വേരണയ്സമുദായങ്ങളിെല
കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിൽ
സ്ത്രീകൾ
അനുഭവിച്ചിരുന്ന
'അന◌ൗപചാരിക
അധികാര'െത്തക്കുറിച്ചാണ്. ഔപചാരിക അധികാരം സ്ത്രീകൾക്ക് കൽപ്പിക്കാത്ത
സമുദായങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് 'അന◌ൗപചാരിക അധികാരം' ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ
ഈ അധികാരത്തിന് ഉറപ്പിലല്ായിരുന്നു - അതുെകാണ്ട് വേരണയ്കുടുംബത്തിെല
വൃദ്ധസ്ത്രീകെള
'ശക്തിസവ്രൂപിണികളാ'േയാ
'ഗൃഹചകര്വർത്തിനിമാരാ'േയാ
ചിതര്ീകരിക്കുന്ന
രീതി
പുനഃപരിേശാധിേക്കണ്ടതാണ്.
പര്ായവും
സ്ഥാനവും

അധികാരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് രണ്ടാമെത്ത കാരയ്ം. പര്ായക്കൂടുതലുള്ള സ്ത്രീക്ക്
കൂടുതൽ 'നിലയും വിലയും' രണ്ടു വയ്വസ്ഥകളിലുമുണ്ടായിരുന്നു. സ്ഥാനത്തിനും
അതര്തെന്ന പര്ാധാനയ്മുണ്ടായിരുന്നു. മൂന്നാമെത്ത കാരയ്ം, അദ്ധവ്ാനെത്തക്കുറിച്ചാണ്.
ഉന്നതജാതിക്കാരായ സ്ത്രീകൾ - വലിയ പര്ഭുകുടുംബത്തിൽ പിറക്കാത്തവർ വീട്ടിനുള്ളിലും വീടിനുചുറ്റും നന്നായി അദ്ധവ്ാനിച്ചിരുന്നുെവന്ന് നാം കണ്ടു. അ ം
സാമ്പത്തികേശഷിയും
'മഹിമ'യും
സമ്പാദിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ
'തറവാട്ടുകാരികൾ'
വീടിനുചുറ്റും അദ്ധവ്ാനിക്കാത്ത രീതി താരതേമയ്ന സമീപകാലത്തുണ്ടായതാെണന്ന്
വയ്ക്തം - പഴയ കുടുംബങ്ങളിെല സ്ത്രീകൾ കൃഷിയിലും മൃഗസംരക്ഷണത്തിലുംമറ്റും
മുഴുകിയിരുന്നു.
െപാതുെവ
പറഞ്ഞാൽ
വീട്ടിനുള്ളിൽ
അദ്ധവ്ാനിച്ച
അന്തർജനങ്ങെളാഴിെക മറ്റു സ്ത്രീകൾ വീടിനുചുറ്റും അദ്ധവ്ാനിച്ചിരുന്നു; നായർ-ഈഴവർ
തുടങ്ങിയ മരുമക്കത്തായ സമുദായക്കാരികൾക്ക് മറ്റുള്ളവേരാട് സംസാരിക്കാനുംമറ്റും
തടസ്സങ്ങളിലല്ായിരുന്നു. മലബാറിെല മാപ്പിള-മുസല്ീങ്ങൾക്കിടയിലും ഇതായിരുന്നു
സ്ഥിതിെയന്ന് ചിതര്കാരനായ െക.പി. പത്മനാഭേമേനാൻ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
ആദയ്വർഷങ്ങളിൽ നിരീക്ഷിച്ചു. വിവാഹബന്ധത്തിലുംമറ്റും ഭർത്താവിന് കാരയ്മായ
േമൽൈക്ക ഈ സമുദായത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുെവന്നും, സ്ത്രീക്ക് വിവാഹേമാചനം
ആവശയ്െപ്പടാനുള്ള
അനുവാദം
തതവ്ത്തിൽ
ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിലും
വളെര
അപൂർവവ്മായിമാതര്േമ അനുവദിച്ചിരുന്നുള്ളുെവന്നും അേദ്ദഹം അഭിപര്ായെപ്പട്ടു. പേക്ഷ,
മാപ്പിളമാരുെടയിടയിലും
സാമ്പത്തികനിലയനുസരിച്ചായിരുന്നു
സ്ത്രീയുെടേമൽ
നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏറിയതും കുറഞ്ഞതും. ദരിദര്-ഇടത്തരം മാപ്പിളകുടുംബങ്ങൾ സ്ത്രീകളുെട
ചലനസവ്ാതന്ത്രയ്െത്ത നിയന്ത്രിക്കാൻ ശര്മിക്കാറിെലല്ന്നും മറ്റുസ്ത്രീകെളേപ്പാെല പാടത്തും
പറമ്പിലും അവർ അദ്ധവ്ാനിച്ചിരുന്നുെവന്നും പത്മനാഭേമേനാൻ പറയുന്നു. എന്നാൽ
മാപ്പിളസമുദായത്തിെല ഉന്നതർ അങ്ങെനയായിരുന്നിലല്. അഭിജാതരായ മാപ്പിളമാർ
സ്ത്രീകെള വീട്ടിനുപുറത്തിറക്കാറിെലല്ന്നും അവർ ഇറങ്ങുേമ്പാൾ മറക്കുട ചൂടാറുെണ്ടന്നും
അേദ്ദഹം അവകാശെപ്പടുന്നു.
കീഴാളസ്ത്രീകളുെട ൈദനംദിന അദ്ധവ്ാനം
വേരണയ്സമുദായക്കാരായ
സ്ത്രീകളുെട
അനുഭവങ്ങളിൽനിന്ന്
തീർത്തും
വയ്തയ്സ്തമായ അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു കീഴാളരുേടത്. ഈഴവ-തീയയ് ജാതികൾമുതൽ
അയിത്തത്തിെന്റ കാഠിനയ്ം അനുഭവിച്ച സമുദായങ്ങളുെട ചരിതര്ാനുഭവം, പേക്ഷ,
ഒരുേപാെല ആയിരുന്നിലല്. 19-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മദ്ധയ്കാലത്ത് േകരളം
വാണിജയ്ാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കൃഷിയിേലക്കും കയറ്റുമതിയിേലക്കും മാറിത്തുടങ്ങി;
േതങ്ങ
നലല് വില കിട്ടിത്തുടങ്ങി; അനയ്രാജയ്ങ്ങളിൽേപ്പായി േജാലിെചയയ്ാനുള്ള
അവസരങ്ങളുണ്ടായിത്തുടങ്ങി. ഇതിെന്റ ഫലമായി കീഴാളരിൽ ചിലകൂട്ടർക്കു
ഗുണമുണ്ടായി. െതങ്ങുകൃഷിയിൽ വിദഗ്ദ്ധരായിരുന്ന ഈഴവരും മിഷണറി വിദയ്ാഭയ്ാസം
േനരെത്തതെന്ന ലഭിച്ചതുെകാണ്ട് അനയ്നാടുകളിൽേപ്പായി േജാലിെചയയ്ാൻ അവസരം
ലഭിച്ച െതക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിെല ചാന്നാന്മാരും പരമ്പരാഗതജാതിനിയമങ്ങെള
േചാദയ്ം െചയയ്ാൻ തുടങ്ങി. ഭൂമിയിൽ പണിെയടുത്തിരുന്ന പുലയ- പറയ-കുറവ

ജാതിക്കാരും മുക്കുവരുംമറ്റും പരമ്പരാഗതവയ്വസ്ഥയുെട കര്ൂരത തുടർന്നും അനുഭവിച്ചു.
19-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ അടിമവയ്ാപാരം നിർത്തലാക്കി-എങ്കിലും
കീഴാളജാതിക്കാെര അടിമകളായി കണക്കാക്കിയ മേനാഭാവം നീങ്ങിയിലല്.
അടിമവയ്വസ്ഥയിൽ ആണിേനയും െപണ്ണിേനയും 'അദ്ധവ്ാനേശഷി' മാതര്മായി
തരംതാഴ്ത്തുന്ന രീതിയായിരുന്നു. അടിമകൾ മനുഷയ്രാെണന്ന പരിഗണന തികച്ചും
അനയ്മായിരുന്നു. അതുെകാണ്ടുതെന്ന അടിമകെള വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും
െചയയ്ുേമ്പാൾ അമ്മെയയും മക്ക െളയും ഭർത്താവിെനയും ഭാരയ്െയയും േവർപിരിക്കാൻ
യാെതാരു മടിയും േമലാളർക്കിലല്ായിരുന്നു. ആ കാലത്ത് ദര്ാഹിക്കെപ്പട്ട അടിമകളായ
മനുഷയ്രുെട നിലവിളികൾ കീഴാളരുെട ഗാനങ്ങളിലും, 20-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിൽ
തിരുവിതാംകൂറിെല കീഴാളജനങ്ങളുെട േനതാവും ഗുരുവുമായിരുന്ന െപാ യിൽ
അപ്പച്ചെന്റ ഗാനങ്ങളിലും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു.
വേരണയ്സ്ത്രീകൾക്ക് ഇട
ലഭിച്ചിരുന്ന വിേനാദേവളകളും അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന
സുരക്ഷയും തീെരയിലല്ാെത, ഒരിക്കലും തീരാത്ത അദ്ധവ്ാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ
ജീവിതങ്ങളായിരുന്നു കീഴാള സ്ത്രീകളുേടത്. 20-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭത്തിൽ
അവരുെട അദ്ധവ്ാനെത്തക്കുറിച്ച് ഒരു േലഖകൻ/േലഖിക എഴുതിയത് ഇങ്ങെനയാണ്:

ഇനി നമുക്ക് േവലക്കാെരയും കർഷകെരയുംകുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. അവരുെടയിടയിൽ
നിലം ഉഴുതിടുക, കിള ക, വിറകുെവട്ടുക, െതങ്ങിൽ കയറുക മുതലായ േജാലികൾ
പുരുഷന്മാർ െചയയ്ാറുണ്ട്. സ്ത്രീകൾ ചാമ്പൽ, ചാണകം, േതാല് ഇെതാെക്ക തലച്ചുമടായി
ചുമന്നുവന്ന് മണ്ണിൽ വളമായി േചർത്തിളക്കുന്നു; നിലങ്ങളിൽ മുട്ടറ്റം േചറിലും
െചളിയിലുംനിന്ന് ǌാറുപറിക്കുകയും നടുകയും െചയയ്ുന്നു; അവർതെന്ന കള പറിക്കുന്നു;
വിളവു പാകമാകുേമ്പാൾ െകായയ്ുന്നു; കറ്റ ചുമന്ന്, െമതിച്ച്, പാറ്റി, ചിക്കി, െനെലല്ടുക്കുന്നു;
െതാണ്ട് െവള്ളത്തിലിട്ട്, തലല്ിപ്പിരിച്ച് കയറാക്കുന്നു; െതേങ്ങാല െമടഞ്ഞ്
പുരേമയാനുള്ളതുണ്ടാക്കുന്നു; പലതരം പായകളും തുണിയും െനെ ടുക്കുന്നു; േതങ്ങ
ഉടച്ചുണക്കി െകാപര്യാക്കി ആട്ടി എണ്ണെയടുക്കുന്നു; ഇതുകൂടാെത പലതരത്തിലുള്ള
േജാലികളിലും ൈകേവലകളിലും ഏർെപ്പടുന്നു. നമ്മുെട ൈകേവലകൾ അധികവും
പിന്തുടരുന്നത് സ്ത്രീകളാെണന്ന് സൂക്ഷ്മചിന്തയിൽ വയ്ക്തമാകും. മാതര്മലല്, ശൂദര്രിൽ
താെഴയുള്ള ജാതികളായ മാപ്പിള, തീയയ്, കണക്ക, െചറു, പുലയ, നായാടി
മുതലായവയിൽ സ്ത്രീകളാണ് ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ആയാസമുള്ള േജാലികൾ, വളെര
കൂടുതൽ സമയം, െചയയ്ുന്നത്.
(െക.പി.എം., 'സ്ത്രീകൾ അബലകളാേണാ?', ലക്ഷ്മീഭായി 2 (8), 1907)

പലതരം
അദ്ധവ്ാനമായിരുന്നു
കീഴാളസ്ത്രീകളുേടത്.
േമലാളന്മാർക്കുേവണ്ടി
ഉത്പാദനപരമായ അദ്ധവ്ാനം മാതര്മലല് അവർ െച ിരുന്നത് - പാടത്തു
പണിെയടുക്കുന്നതിനു പുറെമ േമലാളരുെട വീടുകൾക്കു ചുറ്റുമുള്ള പല പണികളും അവർ
െച വന്നു. േമലാളപുരുഷന്മാെര ൈലംഗികമായി സേന്താഷിപ്പിക്കുന്നതിനും അവർ
നിേയാഗിക്കെപ്പട്ടു. േകരളത്തിെല ജാതിവയ്വസ്ഥയുെട പര്േതയ്കത 'തീണ്ടൽ'
ആയിരുന്നുെവന്നകാരയ്ം പര്സിദ്ധമാണേലല്ാ. കീ ജാതിക്കാെര െതാട്ടുകൂെടന്നു മാതര്മലല്,
അവെര സമീപത്തു കണ്ടാൽ േപാലും 'അശുദ്ധ'മാകുെമന്ന വിശവ്ാസമാണ് 'തീണ്ടൽ'.
പേക്ഷ, ഇക്കാരയ്ത്തിന് 'തീണ്ടെലാ'ന്നും ബാധകമായിരുന്നിലല് - അതു കുളിച്ചാൽ
േപാകുെമന്നായിരുന്നു വിശവ്ാസം! കൃഷിയിടങ്ങളിൽനിന്ന് പണിശാലകളിേലക്ക് ഫാക്ടറികളിേലക്ക് - കീഴാളർ 20-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിൽ നീങ്ങിത്തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ഈ
കഠിനവയ്വസ്ഥ അവെര പിന്തുടർന്നു. കശുവണ്ടിെത്താഴിലാളികളായി മാറിയവരുമായി
അന്നാ ലിന്റ്ബർഗ് (Anna Lindberg) നടത്തിയ അഭിമുഖസംഭാഷണങ്ങളിൽ ഇതു
െതളിയുന്നുണ്ട് (കാർഷികരംഗത്ത് വളെരക്കാലം ഇതു തുടർന്നുെവന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്ന
പഠനങ്ങൾ േവെറയുണ്ട്).
തിരുവിതാംകൂർ
പര്േദശത്തുനിന്ന്
മലബാർഭാഗേത്തക്ക്
കൃഷിഭൂമിേതടിയുള്ള
കർഷകരുെട കുടിേയറ്റം ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിെന്റ പകുതിേയാെട ശക്തിപര്ാപിച്ചു
തുടങ്ങിയിരുന്നു. അങ്ങെന സ്ഥലംമാറി കാടുകൾ െവട്ടിെത്തളിക്കാൻ പുറെപ്പട്ട
കുടുംബങ്ങളിെല സ്ത്രീകളുെട അതികഠിനമായ അദ്ധവ്ാനെത്തക്കുറിച്ച് നിരവധി കഥകൾ സാഹിതയ്രൂപത്തിലും അലല്ാെതയും - ഇന്നു നാം േകൾക്കുന്നുണ്ട്. മലമ്പനിെയയും
കാട്ടുമൃഗങ്ങെളയും ഭയന്ന്, രാപ്പകൽ കൃഷിഭൂമിയിൽ അദ്ധവ്ാനിച്ചുെകാണ്ട് സവ്ന്തം
കുടുംബങ്ങളുെട നില ഭദര്മാക്കാൻ അവർ തീവര്മായി പരിശര്മിച്ചു. പുരുഷൻ െച എലല്ാ
േജാലികളും െച , െകാടും തണുപ്പിലും. തുലയ്മായി പണിെയടുക്കുകെയന്നത്
പിടിച്ചുനിൽക്കാനുള്ള ഏകമാർഗ്ഗമായിരുന്നതുെകാണ്ട് 'സ്ത്രീക്ക് വീട്ടുപണി, പുരുഷന്
കൂലിപ്പണി' മുതലായ ഇന്നെത്ത സാമാനയ്േബാധെമാന്നും അവിെട അന്നു
െചലവാകുകയിലല്ായിരുന്നു! ഒേര പണി െച തുേപാെല സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ ഒന്നിച്ചിരുന്നു
പുകവലിക്കുകയും മദയ്ം കഴിക്കുകയും െചയയ്ുന്നത് ആദയ്കാലങ്ങളിെലാന്നും വലിയ
െǌട്ടലുളവാക്കിയിരുന്നിെലല്ന്നു പഴമക്കാർ പറഞ്ഞുേകട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഫാക്ടറികളിെല
കീഴാളരായ
സ്ത്രീെത്താഴിലാളികളിൽനിന്ന്
ൈലംഗികമായ
വിേധയതവ്ം പര്തീക്ഷിച്ചിരുന്നുെവന്ന് മുതിർന്ന സ്ത്രീകൾ ചരിതര്ഗേവഷകയായ
അന്നേയാട് പറഞ്ഞു. മുതലാളിമാർ നടത്തിയ സൽക്കാരങ്ങളിലുംമറ്റും 'സഹകരിക്കാൻ'
ചില
സ്ത്രീകേളാട്
ആവശയ്െപ്പട്ടിരുന്നതര്;
ഇതുകൂടാെത
മുതലാളിമാരുെട
റ◌ൗഡിസംഘങ്ങൾ സ്ത്രീകെള ഉപദര്വിക്കുന്നത് െതറ്റായി അംഗീകരിച്ചിരുന്നിലല്. 1918ൽ
ജനിച്ച േദവകി എന്ന ഈഴവസമുദായാംഗമായ െതാഴിലാളിസ്ത്രീയുെട ഓർമ്മയിൽനിന്ന്:

....[ഇത്തരം ഉപദര്വം] എതര് സാധാരണയായിരുെന്നന്ന് പറയാൻ എനിക്കു കഴിയിലല്.
പേക്ഷ, ǌാനത് പലതവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പഴയ ദിവാൻഭരണകാലത്തായിരുന്നു ഇത്
[1930കളിലും 40കളിലും]. വളെര സുന്ദരിയായ ഒരു പുലയ െപൺകുട്ടിെയ
ǌാേനാർക്കുന്നു. അവർ കുറച്ചു ൈവകലയ്മുള്ള ഒരു സേഹാദരിേയാെടാപ്പം ഈ
ഗര്ാമത്തിൽ ഒരു കൂരയിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. നലല് െപൺപിള്ളാെര
അേനവ്ഷിച്ച് മൂപ്പൻ [െതാഴിലാളികെള കെണ്ടത്തി ഫാക്ടറിയിെലത്തിക്കുന്നയാൾ]
ഇേങ്ങാട്ടുവരുേമ്പാൾ അവൾ എേപ്പാഴും താേഴക്കുേനാക്കി നിൽക്കും; പേക്ഷ, അവർക്ക്
അവെളത്തെന്ന
േവണം.
അവള്
കഷ്ടെപ്പടുന്നുെവന്ന്
ǌങ്ങൾെക്കാെക്ക
കാണാമായിരുന്നു, പേക്ഷ, അവൾ ഒന്നും മിണ്ടിയിരുന്നിലല്. ഒരു പാവം െപണ്ണ്
എന്തുെചയയ്ാനാ? ഒരുദിവസം അവളും സേഹാദരിയും അവിടുന്നങ്ങു േപായി - ആർക്കും
അറിയിലല്, എേങ്ങാേട്ടെക്കന്ന്. എന്നാൽ അവൾ എന്തുെകാണ്ട് േപാെയന്ന്
ǌങ്ങൾക്കറിയാമായിരുന്നു.
(Anna Lindberg, Experience and Identity, പുറം 144)

എന്നാൽ കുടുംബസംവിധാനത്തിനുള്ളിൽ കീഴാളസ്ത്രീകൾ കൂടുതൽ സവ്ാതന്ത്രയ്ം
അനുഭവിച്ചിരുന്നുെവന്നും
വയ്ക്തമാണ്.
വിവാഹേമാചനം
എളുപ്പമായിരുന്നു;
വിധവാവിവാഹവും
പുനർവിവാഹവും
സാധാരണ
സംഭവങ്ങളായിരുന്നു.
ജനിച്ചിടത്തുനിന്ന്
മെറ്റാരിടേത്തക്ക്
മാറിപ്പാർക്കാൻ
അവർക്കു
സവ്ാതന്ത്രയ്മുണ്ടായിരുന്നു.
കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ
തീരുമാനങ്ങൾ
അവരുെട
പങ്കാളിത്തേത്താടുകൂടിയാണ്
എടുത്തിരുന്നത്.
ഭർത്താവിേനാട്
തുറന്നുതെന്ന
വിേയാജിക്കുന്ന രീതി വളെര സാധാരണമായിരുന്നു; അത് 'അനുസരണേക്കടാ'യി
വയ്ാഖയ്ാനിച്ചിരുന്നിലല്.
1960ൽ
പര്സിദ്ധീകരിച്ച
തെന്റ
പുസ്തകത്തിൽ
സാമൂഹയ്ശാസ്ത്രജ്ഞനായ െക.സി. അലക്സാണ്ടർ ഇതു ശര്ദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒേര
പാതര്ത്തിൽനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഭർത്താവു കയറിവരുേമ്പാൾ ഭാരയ്
എഴുേന്നൽക്കാതിരിക്കുക
ഇെതാെക്ക
1950കളിലും
കീഴാളകുടുംബങ്ങളിൽ
സാധാരണയായിരുന്നതര്.
അേതസമയം
ജാതിവയ്വസ്ഥയുെട
കാർക്കശയ്ം
അനുഭവിച്ചിരുന്ന ഈഴവർ സാമ്പത്തികപുേരാഗതി േനടുകയും ലിംഗബന്ധങ്ങളിൽ
(നവീകരിക്കെപ്പട്ട) ബര്ാഹ്മണമൂലയ്ങ്ങെള അനുകരിക്കുകയും െച കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
കീഴാളരുെടയിടയിൽ, പേക്ഷ, കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ
സ്ത്രീകൾ
വളെരക്കാലം,
വലിെയാരളവുവെര,
തുലയ്തയനുഭവിച്ചു.
കർഷകെത്താഴിലാളിസംഘടനകളിലും,
ഫാക്ടറികളിെല
സംഘടനകളിലും
കീഴാളസ്ത്രീകൾ
ഭർത്താവിെന്റ
സമ്മതം
േനാക്കാെതതെന്ന അംഗങ്ങളായിരുന്നുെവന്ന് ഗേവഷകൻ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ
കശുവണ്ടിേമഖലയിെല നായർ-ഈഴവസമുദായാംഗങ്ങളായ സ്ത്രീെത്താഴിലാളികൾ
ഭർത്താവിെന്റ സമ്മതത്തിനായി പലേപ്പാഴും കാത്തിരുന്നുെവന്ന് ലിന്റ്ബർഗിെന്റ പഠനം
സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കീഴാളസ്ത്രീകൾ െതാഴിലാളികളായിരുന്നു; കൂലി അവർക്കു പണമായി
ൈകയിൽ കിട്ടിയിരുന്നു. െപാതുസ്ഥലങ്ങളിൽ േപാകാൻ അവർക്കു വിലക്കിലല്ായിരുന്നു.

ഇന്ന് പുരുഷന്മാരുേടതുമാതര്മായിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന പല ഇടങ്ങളും രീതികളും അന്ന്
സ്ത്രീകളും പങ്കുവച്ചിരുന്നുെവന്ന് ലിന്റ്ബർഗിേനാടു സംസാരിച്ച മുതിർന്ന സ്ത്രീകളിൽ
പലരും പറയുന്നു. 1919ൽ ജനിച്ച പുലയസമുദായാംഗമായ േകാത ഇേതക്കുറിച്ചു
പറഞ്ഞത്:
അേത,
ഈയടുത്തകാലത്ത്
െപണ്ണുങ്ങൾ
'െപണ്ണുങ്ങളാ'യിരിക്കണെമന്നാണ്...
ǌങ്ങളുെട
െചറുപ്പത്തിൽ
അങ്ങെനയായിരുന്നിലല്.
ǌങ്ങൾ
െവള്ളം
േകാരിെക്കാണ്ടുവന്നു, വിറകും ചാണകവും െപറുക്കി, ഇെതാെക്കക്കൂടാെത േവെറയും
ഒത്തിരി േജാലി െച .... (പേക്ഷ) ǌങ്ങളും ഇടെ ാെക്ക ഒന്ന് ആേഘാഷിച്ചിരുന്നു.
അതായത്, കള്ളുകുടിക്കാൻ േപാകുേമ്പാൾ - ആണുങ്ങളുെടയതര്യിലല്, എങ്കിലും.... ഇന്ന്
ഒറ്റ സ്ത്രീയും കള്ളുകുടിക്കാൻ േപാവിലല്. അെതാെക്ക ആണുങ്ങളുെട സ്ഥലമായി... പല
െചറുപ്പക്കാരികൾക്കും രാതര്ിയായാൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ േപടിയാണ്. ഒരുപാടു
കുടിയന്മാരും അകര്മവുെമാെക്കയുണ്ട് - പണ്ടങ്ങെനയായിരുന്നിലല്. മുതലാളിയുെട
ഗുണ്ടകെളയാണ്
ǌങ്ങൾ
േപടിച്ചിരുന്നത്.
മുതലാളിയുെട
സവ്കാരയ്ൈസനയ്ംേപാെലയായിരുന്നു അവർ.
(Anna Lindberg, Experience and Identity, പുറം 263)

തിരിഞ്ഞു ചിന്തിക്കുേമ്പാൾ
വിവാഹം, ദായകര്മം എന്നിവെയമാതര്ം പരിഗണിച്ചുെകാണ്ട് േകരളെത്ത
'െപണ്ണരശുനാട്' എന്നു വിളിച്ചതിൽ അർത്ഥമിലല്ായിരുന്നുെവന്ന് വയ്ക്തമാകുന്നു.
മരുമക്കത്തായത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അനുകൂലമായ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുെവന്നത്
േനരുതെന്ന;
പേക്ഷ,
ഈെയാെരാറ്റക്കാരണംെകാണ്ട്
നാട്ടിൽ
'െപൺഭരണമാ'യിരുന്നുെവന്ന് തീർച്ചെപ്പടുത്താൻ കഴിയിലല്. മാതര്മലല്, മരുമക്കത്തായം
സ്ത്രീകൾക്കു നൽകിയിരുന്ന അവകാശങ്ങളും അധികാരങ്ങളും 19-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ
ക്ഷയിച്ചു എന്നുേവണം പറയാൻ.
വേരണയ്സ്ത്രീകൾക്ക്
ഭാരിച്ച
ഗാർഹിക
ഉത്തരവാദിതവ്ങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു.
കീഴാളസ്ത്രീകളുെട
നിലകൂടി
പരിഗണിച്ചാൽ
'സ്ത്രീസവ്ാതന്ത്രയ്െത്ത
പരമ്പരാഗതമായിത്തെന്ന
പര്ാത്സാഹിപ്പിച്ചവർ'
എന്ന
ഖയ്ാതിെയാന്നും നമുക്കവകാശെപ്പടാനിെലല്ന്നും വയ്ക്തം! എങ്കിലും േകരളത്തിെന്റ ഈ
േപര്
ഇന്നും
നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്,
പലയിടങ്ങളിലും.
േകരളത്തിെല
സാമൂഹികവികസനെത്തക്കുറിച്ചുള്ള
ചർച്ചകളിലും
പലരും
ഇതിെനക്കുറിച്ച്
പരാമർശിക്കാറുണ്ട്. വിദയ്ാഭയ്ാസം, ആേരാഗയ്ം, ജനസംഖയ്ാനിയന്ത്രണം മുതലായ
േമഖലകളിൽ േകരളം ഉണ്ടാക്കിയ േനട്ടങ്ങെളക്കുറിച്ചു പറയുേമ്പാൾ, പരമ്പരാഗത
മരുമക്കത്തായം സ്ത്രീകൾക്കു നൽകിയ സവ്ാതന്ത്രയ്ം, െപൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു ക ിച്ച വില,
ഇവെയക്കുറിച്ച് പര്േതയ്കം പരാമർശങ്ങളുണ്ടാകാറുണ്ട്. ഒരളവുവെര ഇതിൽ ശരിയുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന്,
മരുമക്കത്തായത്തിൽ
സ്ത്രീകൾക്ക്
പഠിപ്പ്
പൂർണ്ണമായി
നിേഷധിക്കെപ്പട്ടിരുന്നിലല്; പലേപ്പാഴും സ്ത്രീകൾക്ക് നലല് വിദയ്ാഭയ്ാസം േനടാൻ
കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വീടുകൾക്കുള്ളിൽ അടഞ്ഞുകിടന്നുെകാള്ളണെമന്ന നിബന്ധന

അവർക്കു ബാധകമായിരുന്നിലല്. അതുെകാണ്ട് 19-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിൽ തിരുവിതാംകൂർെകാച്ചി രാജയ്ങ്ങൾ െപൺപള്ളിക്കൂടങ്ങൾ ആരംഭിച്ചേപ്പാൾ തങ്ങളുെട െപൺമക്കെള
അവിേടക്കയ ാൻ മരുമക്കത്തായക്കാർ മടിച്ചിലല്. പേക്ഷ, ഇങ്ങെന ഗുണകരമായ ഒരു
വയ്വസ്ഥെയ നാട്ടിൽനിന്ന് അടിേച്ചാടിക്കാെത ഈ നാട് ഗുണംപിടിക്കിെലല്ന്ന
പലല്വിയാണ് സാമൂഹയ്പരിഷ്ക്കർത്താക്കൾ 19-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിലും അതിനുേശഷവും
പാടിയത്! അതായത് നാമിന്ന് സാമൂഹികവികസനെമന്ന് വിളിക്കുന്ന േനട്ടങ്ങൾ
രൂപെപ്പട്ടകാലത്തുതെന്നയാണ് മരുമക്കത്തായം ഈ നാട്ടിൽനിന്നു നിഷ്ക്കാസനം
െചയയ്െപ്പട്ടതും.
ഇക്കാലെത്ത
സാമൂഹയ്മാറ്റങ്ങൾെകാണ്ട്
നാടിനു
ഗുണമുണ്ടായിട്ടിെലല്ന്നലല്.
പേക്ഷ,
സ്ത്രീകളുെട
സവ്ന്തം
താൽപരയ്ങ്ങൾക്ക്,
സവ്യംപരയ്ാപ്തത ് ഉതകുന്ന എെന്താെക്ക സാഹചരയ്ങ്ങൾ ഇവയിലൂെട ഉണ്ടായി
എന്നുകൂടി പരിേശാധിേക്കണ്ടതാണ്.
കൂടുതൽ ആേലാചന ്
നിലവിലുള്ള പര്ബലധാരണകെള െപാളിെച്ചഴുതിെക്കാണ്ടാണ് സ്ത്രീചരിതര്ം
ചരിതര്പഠനരംഗത്ത് സവ്ന്തമാെയാരിടം ഉറപ്പിച്ചത്. ആധുനിക േകരളചരിതര്ത്തിെന്റ
പശ്ചാത്തലത്തിലും ഈ സാദ്ധയ്ത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. േകരളത്തിെല സ്ത്രീകളുെട
ചരിതര്ാനുഭവങ്ങെളക്കുറിച്ച്
സാധാരണക്കാർക്കിടയിലും
പണ്ഡിതവൃത്തങ്ങളിലും
പര്ബലമായി
നിലനിൽക്കുന്ന
ഒരു
ധാരണയാണ്
ഈ
അദ്ധയ്ായത്തിൽ
പുനഃപരിേശാധിക്കെപ്പട്ടത്.
സ്ത്രീകെള
'പാടിപ്പുകഴ്ത്തല'ലല്
സ്ത്രീചരിതര്ത്തിെന്റ
ഏകധർമ്മെമന്നും ഈ അദ്ധയ്ായത്തിൽ ൈകെക്കാണ്ട സമീപനം വയ്ക്തമാക്കുന്നു.
സ്ത്രീകളുെട
അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടിട്ടിലല്ാത്ത
ചരിതര്ാനുഭവങ്ങെള,
സംഭാവനകെള,
െവളിച്ചത്തു െകാണ്ടുവരുക എന്നത് അതിെന്റ പല ധർമ്മങ്ങളിെലാന്നുമാതര്മാണ്.
സ്ത്രീകെള
'പുകഴ്ത്താനുള്ള'
എലല്ാ
ശര്മങ്ങളും
അവർക്ക്
അനുകൂലമായിെക്കാള്ളണെമന്നിെലല്ന്ന് ഈ അദ്ധയ്ായം വാദിക്കാൻ ശര്മിക്കുന്നു.
പലേപ്പാഴും സ്ത്രീകൾക്ക് അനുകൂലമലല്ാത്ത സ്ഥാപനങ്ങെളയും സമ്പ്രദായങ്ങെളയും
നമ്മുെട ശര്ദ്ധയിൽനിന്ന് അകറ്റിനിർത്താനാണ് ഈ പുകഴ്ത്തൽ ഉപകരിക്കുന്നത്. 'സ്ത്രീ
കൾ' എന്നാൽ മരുമക്കത്തായവയ്വസ്ഥ കീഴിൽ കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ മാതര്മലല് എന്നുകൂടി
കണക്കിെലടുക്കുേമ്പാൾ േമൽപ്പറഞ്ഞ 'പുകഴ്ത്തൽ' എളുപ്പമാവിെലല്ന്നു വയ്ക്തമാണ്!

േകരളത്തിൽ റാണിമാർ ഉണ്ടായിരുേന്നാ?
പഞ്ചായത്തുകളിെല
സ്ത്രീസംവരണം
33ൽനിന്ന്
50
ശതമാനമായി
ഉയർന്നിരിക്കുന്ന
ഇന്നെത്തക്കാലത്തും
േകരളരാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ
ഉന്നതങ്ങളിൽ
വളെരക്കുറച്ചു സ്ത്രീകേളയുള്ളു. എളിയ മട്ടിൽ ജനേസവനം നടത്തുന്ന സ്ത്രീകേളാട് നമുക്കു
വളെര പര്ിയമാണ്. എന്നാൽ അധികാരരാഷ്ട്രീയത്തിൽ പര്േവശിക്കാൻ ശര്മിക്കുന്ന
സ്ത്രീകെള അ െമാരു പുച്ഛേത്താെടയാണ് നാം കാണുന്നത്. 'പ◌ൗരുഷക്കാരി,' 'തേന്റടി'
മുതലായ വിേശഷണങ്ങളാണ് നാം അവർക്കു നൽകാറുള്ളത്! പുരുഷന്മാർക്ക്
രാഷ്ട്രീയാധികാരെത്ത െമാത്തത്തിൽ തീെറഴുതിെക്കാടുക്കുന്ന ഈ രീതി എങ്ങെനയാണ്
രൂപെപ്പട്ടത്?
മലയാളികളുെട
പരമ്പരാഗത
രാഷ്ട്രീയസ്ഥാപനങ്ങളിൽ
രാജസവ്രൂപങ്ങളിൽ
ആ
സ്ഥാനങ്ങളിെലത്തിയ
സ്ത്രീകൾക്ക്
ചില
സാദ്ധയ്തകളുണ്ടായിരുന്നുെവന്നും കര്േമണ അവ നഷ്ടമാവുകയാണുണ്ടായെതന്നും നാം
തിരിച്ചറിേയണ്ടതുണ്ട്.
ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞ കാരയ്ങ്ങളുെട െവളിച്ചത്തിൽ ഈ േചാദയ്ത്തിന് വലിയ
പര്ാധാനയ്ം െകാടുേക്കണ്ടതിെലല്ന്ന് നമുക്ക് വാദിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുെട ഭൂതകാലം
ചികഞ്ഞുേനാക്കിയാൽ ഒേന്നാ രേണ്ടാ കഴിവുറ്റ റാണിമാെര കെണ്ടത്താൻ കഴിയും.
പേക്ഷ, ആ കെണ്ടത്തലിൽനിന്ന് നമുെക്കന്താണു ഗുണം? േനരേത്ത പറഞ്ഞതുേപാെല,
ഒരു ഉണ്ണിയാർച്ചെയ കെണ്ടത്തിെയന്നു കരുതി അന്നെത്ത ഇവിടെത്ത െപണ്ണുങ്ങൾ
മുഴുവൻ കളരിപഠിച്ച അഭയ്ാസികളായിരുന്നുെവന്ന് പറയാൻപറ്റുേമാ? പറ്റിലല്, തീർച്ച!
അതുേപാെല, ഒന്നുരണ്ട് നലല് ഭരണാധികാരിണികെള കെണ്ടത്തിെയന്നു കരുതി
അന്നെത്ത
േമലാളസ്ത്രീകൾക്ക്
ഭരണാധികാരത്തിൽ
പുരുഷനുതുലയ്മായ
നിലയുണ്ടായിരുന്നുെവന്ന്
വാദിക്കാൻ
കഴിയിലല്.
ഒന്നാമത്,
റാണിമാെര
സാധാരണസ്ത്രീകളുെട കൂട്ടത്തിൽെപടുത്താൻപറ്റിലല്. അവർ ഉന്നതജാതിക്കാരും
കുടുംബക്കാരുമായിരുന്നു.
രണ്ടാമത്,
ഒന്നുരണ്ടുദാഹരണങ്ങൾ
തിരഞ്ഞുപിടിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
സ്ത്രീ
പുരുഷനു
തുലയ്യായിരുന്നുെവന്ന്
സമർത്ഥിക്കാനാവിലല് - ഏതു സമൂഹത്തിലും പുരുഷെനാപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒന്നുരണ്ട്
അസാമാനയ്സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാകുെമന്ന മറുപടിയായിരിക്കും കിട്ടുക.
എങ്കിലും പഴയ മലയാളിസമൂഹത്തിെന്റ ഏറ്റവും ഉയർന്നതട്ടുകളിെല സ്ത്രീകളുെട
അനുഭവെമന്തായിരുന്നുെവന്ന് അേനവ്ഷിക്കുന്നത് സ്ത്രീകെള െമാത്തത്തിൽ ബാധിച്ച
ചില വൻസാമൂഹയ് മാറ്റങ്ങളിേലക്ക് കൂടുതൽ െവളിച്ചംവീശും. േകരളത്തിൽ ഇന്നും
സ്ത്രീകൾക്ക് അധികം പര്േവശനമിലല്ാത്ത ഒരു േമഖലയാണ് അധികാരരാഷ്ട്രീയം. പല
പരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തിയിട്ടും രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ ഉന്നതേമഖലകളിേലക്ക് അധികം സ്ത്രീ
കൾ കയറിെച്ചന്നിട്ടിലല്. കയറിെച്ചന്ന ചിലർക്കു കിട്ടിയ സവ്ീകരണം ഒട്ടും
ആശാവഹവുമായിരുന്നിലല്. (ഇടതുപക്ഷപര്സ്ഥാനത്തിലൂെട േനതൃതവ്നിരയിേലക്കുയർന്ന
െക.ആർ. ഗ◌ൗരിയമ്മയുെട അനുഭവം ഓർമ്മിക്കുക) േകരളത്തിെല റാണിമാരുെട
ചരിതര്ം ഇെതങ്ങെന സംഭവിച്ചു എന്നതിെനക്കുറിച്ച് ചില സൂചനകൾ നൽകുന്നു.

ഒന്നുരണ്ട് അസാമാനയ്സ്ത്രീകൾ േകരളത്തിെന്റ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിലുമുണ്ട്. അവരിൽ
പര്ധാനിയാണ് പതിേനഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ െതക്കൻേകരളത്തിൽ (പിൽക്കാലെത്ത
തിരുവിതാകൂർ) ജീവിച്ചിരുന്ന അശവ്തിതിരുനാൾ തമ്പുരാട്ടി. സ്ത്രീകൾ മൂപ്പുവാണ
സവ്രൂപെമന്ന േപരിൽ - അതായത്, ഏറ്റവും മൂത്തസ്ത്രീ കാരണവത്തിയും
ഭരണാധികാരിയുമായി വാണിരുന്ന സവ്രൂപം എന്ന േപരിൽ -അറിയെപ്പട്ടിരുന്ന
ആറ്റിങ്ങൽ സവ്രൂപത്തിെല മൂത്ത തമ്പുരാട്ടിയായിരുന്നു ഇവർ. ഉമയമ്മറാണി എന്ന
േപരിൽ ഇവർ പര്സിദ്ധയാണ്. 1678മുതൽ 1698വെരയായിരുന്നു ഇവരുെട
ഭരണകാലം. തിരുവനന്തപുരെത്ത പഴമക്കാർ ഉമയമ്മറാണിെയക്കുറിച്ചുളള പല
കഥകളും
േകട്ടിരിക്കും.
കളിപ്പാങ്കുളം
എന്ന
സ്ഥലത്തുവച്ചുണ്ടായ
ദാരുണസംഭവെത്തക്കുറിച്ചായിരിക്കാം അധികംേപരും േകട്ടിരിക്കുക. ഉമയമ്മറാണിക്ക്
ആറ് ആൺമക്കളുണ്ടായിരുെന്നന്നും കളിപ്പാങ്കുളത്തിൽ നീന്താനിറങ്ങിയ കുമാരന്മാെര
ദുഷ്ടന്മാരായ മാടമ്പിമാർ െകാന്നുകളഞ്ഞുെവന്നുമാണ് കഥയുെട രത്നച്ചുരുക്കം.
പിൽക്കാലത്ത് ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആദയ്പകുതിയിൽ മലയാളകവിത പുതുജീവൻ
പകർന്ന
മൂന്നു
കവികളിൽ
(ആധുനികകവിതര്യെമന്നാണ്
അവെര
വിേശഷിപ്പിച്ചിട്ടുളളത്) ഒരാളായിരുന്ന ഉള്ളൂർ എസ്സ്. പരേമശവ്രയയ്ർ ഈ
കളിപ്പാങ്കുളംകഥെയ ഉമാേകരളം (1913) എന്ന തെന്റ മഹാകാവയ്ത്തിൽ ഉപേയാഗിച്ചു.
തിരുവിതാംകൂറിേനാടും േകരളേത്താടും കവിയുെട ഭക്തി പര്കടിപ്പിക്കുന്ന ഈ
കാവയ്ത്തിൽ ഉമയമ്മറാണി സാക്ഷാൽ േകരളത്തിെന്റ പര്തീകമായി പര്തയ്ക്ഷെപ്പടുന്നു.
മക്കളുെട
ദാരുണമരണത്തിലും
ൈധരയ്ംൈകവിടാത്ത,
സുചരിതയായ
വീരമാതാവായാണ്
കവി
അവെര
ചിതര്ീകരിക്കുന്നത്.
തിരുവിതാംകൂറിെല
മാടമ്പിമാരുെട
ദുർഭരണവും
വിേദശീയാകര്മണവുെമലല്ാം
േചർന്നുണ്ടായ
പര്തിസന്ധിയിൽനിന്ന്
നാടിെന
രക്ഷിക്കാൻ
പണിെപ്പടുന്ന
മഹതിയായ
മാതാവായിട്ടാണ് അവർ ആ കൃതിയിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഒടുവിൽ
സിദ്ധിക്കുന്ന വിജയം േകരളത്തിെന്റതെന്ന വിജയമാകുന്നു.
എന്നാൽ ഉമാേകരളത്തിെല ഉമയമ്മ ് ചരിതര്േരഖകളിൽ പര്തയ്ക്ഷെപ്പടുന്ന
ഉമയമ്മറാണിയുമായി വലിയ സാമയ്െമാന്നുമിെലല്ന്നതാണ് ക◌ൗതുകകരമായ കാരയ്ം.
ഉള്ളൂർ കവിമാതര്മായി രുന്നിലല്, അറിയെപ്പട്ട ചരിതര്ഗേവഷകൻകൂടിയായിരുന്നു.
അേദ്ദഹംതെന്ന തെന്റ ചരിതര്പഠനത്തിൽ കളിപ്പാങ്കുളം സംഭവം നടന്നതായി
െതളിവിെലല്ന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആെറണ്ണംേപായിട്ട് ഒരു സന്താനംേപാലും
ഉമയമ്മ ിലല്ായിരുെന്നന്നും
അവർ
പര്സവിച്ചതായിേപ്പാലും
അറിവിെലല്ന്നും
പിൽക്കാലത്തുണ്ടായ ചരിതര്പഠനങ്ങൾ അവകാശെപ്പടുന്നു. ഇവിെട യൂേറാപയ്ർ ലന്തക്കാരും ബര്ിട്ടിഷുകാരും - തങ്ങളുെട ആധിപതയ്മുറപ്പിക്കാൻ കിണഞ്ഞു ശര്മിച്ചിരന്ന
പതിേനഴാംനൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനമായിരുന്നു ഉമയമ്മറാണി ഭരണേമറ്റത്. അവർ
ബാക്കിവച്ച പല േരഖകളിലും ഉമയമ്മറാണിെയക്കുറിച്ചുള്ള ചിതര്ങ്ങളുണ്ട്. ഈ
വിവരങ്ങെള ഏെറക്കുെറ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഐതിഹയ്ങ്ങളും പര്ചാരത്തിലുണ്ട്.

ആറ്റിങ്ങൽസവ്രൂപത്തിെന്റ മൂത്ത തമ്പുരാട്ടിയായി അവർ 1678ൽ സ്ഥാനേമറ്റു.
അന്നെത്ത
അധികാരരാഷ്ട്രീയെമന്നുവച്ചാൽ
െതക്കൻേകരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന
രാജസവ്രൂപങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരമായിരുന്നു. തൃപ്പാപ്പൂർ, േദശിങ്ങനാട്, ഇളയിടത്തു
സവ്രൂപം മുതലായ നിരവധി രാജസവ്രൂപങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ മത്സരംനടന്ന കാലം.
ഈ മത്സരത്തിൽ ഉമയമ്മറാണി കാരയ്മായി പെങ്കടുത്തിരുന്നുെവന്നാണ് േരഖകളിൽ
കാണാനുള്ളത്. ആറ്റിങ്ങലിൽ മാതര്മലല് അവിടംകടന്നു അക്കാെലത്ത മറ്റു
സവ്രൂപങ്ങളിലും തെന്റ സവ്ാധീനമുറപ്പിക്കാൻ അവർ ശര്മിച്ചുെവന്ന് ചരിതര്േരഖകൾ
വയ്ക്തമാക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് അന്നെത്ത തിരുവിതാംകൂറിൽ (അന്ന് ആറ്റിങ്ങൽ
തിരുവിതാംകൂറിൽനിന്ന്
േവറിട്ടായിരുന്നു)
ഉമയമ്മറാണി
ആറ്റിങ്ങൽ
മൂത്തതമ്പുരാനായിട്ട് അധികം കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവായിരുന്ന
ആദിതയ് വർമ്മ അന്തരിച്ചു. തുടർന്നുണ്ടായ പിന്തുടർച്ചാത്തർക്കത്തിൽ അവർ ശക്തമായി
ഇടെപടാൻ ശര്മിച്ചു. തെന്റ താൽപരയ്മനുസരിച്ച് ഒരാെള രാജാവായി അവിെട
വാഴിക്കാൻ പരിശര്മിച്ചു. ഒടുവിൽ അവർ ദെത്തടുത്ത പുറവഴിനാട് േകരളവർമ്മ
തിരുവിതാംകൂർ രാജാവാകുകയും െച . എന്നാൽ അവർതെന്ന പിൽക്കാലത്ത് ഈ
വയ്ക്തിക്ക് എതിരാവുകയും അയാെള െകാന്നുകളയാനുള്ള ഗൂഢാേലാചനയിൽ
പങ്കുേചരുകയും െച െവന്നാണ് എഴുതെപ്പട്ട ചരിതര്േരഖകളും വാെമാഴിയായി പര്ചരിച്ച
കഥകളും പറയുന്നത്. 1692ൽ ഇയാൾ െകാലല്െപ്പട്ടു. ഉമയമ്മറാണി തിരുവനന്തപുരെത്ത
ശര്ീപത്മനാഭസവ്ാമിേക്ഷതര്ത്തിലും
തെന്റ
സവ്ാധീനമുറപ്പിക്കാൻ
ശര്മിച്ചതായി
െതളിവുണ്ട്. ബര്ിട്ടിഷ് പര്തിനിധികളുമായി േനരിട്ട് ചർച്ചകളിേലർെപ്പടാനും അവെര
സവ്ാധീനിച്ച് തെന്റ അധികാരമുറപ്പിക്കാനും അവർ ഒട്ടും മടിച്ചിരുന്നിലല്. ബര്ിട്ടിഷുകാർക്ക്
ആദയ്മായി കച്ചവടസ്ഥാപനം അനുവദിച്ചത് അവരായിരുന്നു. ദെത്തടുക്കെപ്പട്ട
േകരളവർമ്മെയ അവർ തിരുവിതാംകൂർ രാജസ്ഥാനെത്തത്തിച്ചത് നടപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന
പിന്തുടർച്ചാനിയമങ്ങെള ലംഘിച്ചുെകാണ്ടെതര്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, അന്നെത്ത രാഷ്ട്രീയ
അധികാരക്കളിയുെട
പതിെനട്ടടവും
പാച്ചിലും
വശത്താക്കിയ,
എലല്ാത്തരം
രാഷ്ട്രീയക◌ൗശലങ്ങളും വശമായിരുന്ന, രാഷ്ട്രീയാധികാരം ആത്മവിശവ്ാസേത്താെട
ൈകകാരയ്ംെച ിരുന്ന ഒരു റാണിയുെട രൂപമാണ് ചരിതര്േരഖകളിൽ െതളിയുന്നത്.
അധികാരത്തിനുേവണ്ടി ആചാരെത്ത അതിലംഘിക്കാൻ മടി ക്കാത്ത ഒരുവൾ.
ആറ്റിങ്ങൽ തമ്പുരാട്ടിമാെരയും ഉമയമ്മെയയും േനരിൽക്കണ്ട ഒരു യൂേറാപയ്ൻ
ൈസനികൻ 1677ൽ അവെര ഇങ്ങെന വിവരിക്കുന്നു:
ആറ്റിങ്ങൽ
റാണി
തിരുവിതാംകൂറിെന്റ
മാതൃഗൃഹമാണ്;
മാതര്മലല്,
തൃപ്പാപ്പൂർസവ്രൂപത്തിെന്റ മൂപ്പും വഹിക്കുന്നു. തിരുവിതാംകൂറിൽനിന്നു സവ്തന്ത്രമായി
നിൽക്കുന്ന വലിെയാരു ഭൂപര്േദശവും അവർക്ക് സവ്ന്തമായുണ്ട്.
എന്താണീ 'മാമൂൽ?'
പണ്ടു
നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന
ജാതിവയ്വസ്ഥയിൽ
പാലിച്ചിരുന്ന
ആചാരങ്ങൾക്കും
നിയമങ്ങൾക്കും െമാത്തത്തിൽ പറയുന്ന േപരാണ് 'മാമൂൽ'. പെണ്ടാെക്ക വളെര കണിശമായി
പാലിച്ചിരുന്ന ദുരാചാരങ്ങളായ െതാട്ടുകൂടാ , തീണ്ടൽ, മാസക്കുളിസമയെത്ത അശുദ്ധി കൽപിക്കലും

പുറത്തു മാറിയിരിക്കലുെമാെക്ക 'മാമൂലി'െന്റ ഭാഗമായിരുന്നു. കരമനയാറു കടന്നാൽ േമൽജാതിസ്ത്രീകളുെട
ജാതി േപാകുെമന്ന വിശവ്ാസവും 'മാമൂലാ'യിരുന്നു, ഇന്ന് അങ്ങെനെയാരു വിശവ്ാസം നിലവിലിെലല്ങ്കിലും.
ഏകേദശം പെത്തഴുപതു വർഷം മുമ്പുവെര വടേക്ക മലബാറിൽ േകാരപ്പുഴ കടന്നാൽ സ്ത്രീകളുെട ജാതി
േപാകുെമന്ന വിശവ്ാസം നിലനിന്നിരുന്നു. ഇത്തരം ദുരാചാരങ്ങെള പാലിച്ചു നിലനിർേത്തണ്ടത്
ഇവിടെത്ത
രാജകുടുംബങ്ങളുെട
കടമയായി
കണക്കാക്കെപ്പട്ടിരുന്നു
(രാജഭരണം
വളെര
നന്നായിരുന്നുെവെന്നാെക്ക തട്ടിവിടുന്നവർ മറക്കുന്ന കാരയ്ം).

മൂത്ത തമ്പുരാട്ടിെക്കാപ്പം ഒരു ഇളയ തമ്പുരാട്ടിയുമുണ്ട്. പൌരുഷവും കുലീനതയും
തികഞ്ഞ അവെര എലല്ാവർക്കും ഭയവും ബഹുമാനവുമാണ്. അവരുെട സ്ത്രീതവ്െത്ത
ചിലർ ബഹുമാനിക്കുന്നു. മറ്റുചിലർ മൂത്ത തമ്പുരാട്ടിേയാടുളള ബഹുമാനംെകാണ്ട് അവെര
വന്ദിക്കുന്നു. ഇെങ്ങന കിട്ടുന്ന ആദരവിെന തനിക്കനുകൂലമായി ഉപേയാഗിക്കാൻ ഈ
ഇളയ തമ്പുരാട്ടിക്ക് നലല് കഴിവാണ്. അതിലൂെട അവർ ആറ്റിങ്ങൽ മാതര്മലല്,
തിരുവിതാംകൂർതെന്ന ഭരിക്കുന്നു. അവിടെത്ത ആചാരപര്കാരം തിരുവിതാംകൂറിേലക്ക്
തമ്പുരാട്ടിമാർ
കാെലടുത്തുവച്ചുകൂടാത്തതാണ്.
കരമനയാറു
കടന്നാൽ
കളങ്കമുണ്ടാകുെമന്നാണ് വിശവ്ാസം. എന്നാൽ ഈ പ◌ൗരുഷക്കാരി ആ മാമൂൽ
അടുത്തകാലത്ത് ലംഘിച്ചു. രാജാവുേപാലും അവരുെട മുന്നിൽനിന്ന് പറപറക്കുന്നു.
(ശിവശങ്കരൻ നായർ, എ ഹാൻഡ് ബുക് ഓഫ് േകരള, വാലയ്ം.1, തിരുവനന്തപുരം 2001, പുറം 144)

എന്തായാലും ഉമാേകരളത്തിെല ദുരന്തനായികെയയലല് നാമിവിെട കാണുന്നത്. ഈ
ഉമയമ്മറാണി ആറ്റിങ്ങൽ പര്േദശത്ത് ഇന്നും പര്ശസ്തയതര്. മുതിർന്നവേരാട്
'ഓർഡറി'ടുന്ന െകാച്ചു മിടുക്കികേളാട് 'എന്താ നീ ഉമയമ്മറാണിയാേണാ?' എന്നു
േചാദിക്കുന്ന രീതി ഇന്നുമുെണ്ടന്നാണ് ആ നാട്ടുകാരായ സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നത്!
സവ്ന്തം
ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങെള
ഉേപക്ഷിച്ച്
രാജയ്േസവനം
നടത്തിയ
തയ്ാഗസവ്രൂപിണിെയയലല്
ചരിതര്േരഖകളിൽ
കാണുന്നത്.
മറിച്ച്,
തെന്റ
താൽപരയ്ങ്ങൾ തുറന്നു പര്കടിപ്പിക്കാൻ മടിക്കാത്ത ഒരു വനിതയായിരുന്നു അവെരന്ന
സൂചനകളുണ്ട്. (റാണിക്ക് ഇംഗ്ളീഷുകാരുമായി നലല് ബന്ധമാണുണ്ടായിരുന്നത്.
അതുെകാണ്ട് ഇത് റാണിയുെട സൽേപ്പര് കളങ്കെപ്പടുത്താനുളള ശര്മമായിക്കാണാൻ
കഴിയിലല്)
പുറവഴിനാട്
േകരളവർമ്മയും
റാണിയും
തമ്മിൽ
സംബന്ധമുണ്ടായിരുെന്നന്നും
സൂചനകളുണ്ട്.
അക്കാലത്ത്
ഇെതാന്നും
നാണേക്കടായിരുന്നിെലല്ന്നും ഒന്നിലധികം ഭർത്താക്കന്മാർ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന രീതി
അന്നെത്ത പല ജാതികളിലും പതിവായിരുെന്നന്നും ചരിതര്കാരനായ െക. ശിവശങ്കരൻ
നായർ േവണാടിെന്റ പരിണാമം എന്ന കൃതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. പെക്ഷ,
ഉമാേകരളത്തിെല ഉമയമ്മറാണി ഇങ്ങെനയുളള ആഗര്ഹങ്ങൾ പര്കടിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീയലല്.
ശരി, ഇെതാെക്ക വളെര രസകരംതെന്ന. എങ്കിലും ഇങ്ങെന ഒരു റാണിെയ
കെണ്ടടുത്തതിൽനിന്ന്
നമ്മൾ
കൂടുതലായി
എെന്തങ്കിലും
പഠിക്കുന്നുേണ്ടാ?
ഉമയമ്മെയേപ്പാെല േശഷിയും േശമുഷിയും തികഞ്ഞവരായിരുന്നു അന്നെത്ത
െപണ്ണുങ്ങെളലല്ാവരും
എന്നു
പറയാൻ
പറ്റിലല്േലല്ാ.
എന്തിന്,
അന്നെത്ത
േമലാളസ്ത്രീകെളലല്ാവരും ഇതു േപാെലയായിരുെന്നന്നുേപാലും പറയാെനാക്കിലല്!
സമീപകാലത്തും
കാരയ്ങ്ങൾ
മാറിയിട്ടിലല്.
ഇന്ദിരാഗാന്ധി,
സിരിമാേവാ
ബണ്ഡാരനായെക, േബനസീർ ഭൂേട്ടാ, േഷ ഖ് ഹസീന - ഇന്തയ്, ശര്ീലങ്ക,
പാകിസ്ഥാൻ, ബാംഗല്േദശ് എന്നീ രാജയ്ങ്ങളിെല പര്ധാനമന്ത്രിപദംവെര എത്തിയ ഈ
സ്ത്രീകളുണ്ടായതുെകാണ്ട് ഇവിടങ്ങളിെല സ്ത്രീജനങ്ങൾക്ക് അധികാരവും അംഗീകാരവും
ലഭിച്ചുെവന്ന് പറയാനാവിലല്േലല്ാ. പേക്ഷ, ഉമാേകരളത്തിെല റാണിയുെട ചിതര്വും
ചരിതര്േരഖകൾ െവളിെപ്പടുത്തുന്ന ചിതര്വും ഇതര്യും വയ്തയ്സ്തമായെതന്തുെകാണ്ട് എന്നു
േചാദിക്കുന്നതിലൂെട നമുക്ക് കുേറക്കൂടി വലുതായ, ഇന്നെത്ത നമ്മുെട ജീവിതെത്ത
േനരിട്ടു
ർശിച്ച ഒരു ചരിതര്പര്കര്ിയെയപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിവുണ്ടാകുന്നു. അതായത്
േകരളത്തിെല സ്ത്രീകൾ - േമലാളസ്ത്രീ കൾേപാലും - രാഷ്ട്രീയാധികാരത്തിെന്റ ഉയർന്ന
േമഖലകൾക്കു പുറത്തായ പര്കര്ിയെയപ്പറ്റി.
ഉമയമ്മറാണി എടുത്തുപേയാഗിച്ച അധികാരെത്തക്കുറിച്ചുള്ള േരഖകൾ വിരൽചൂണ്ടുന്നത്
അക്കാലത്ത്
ഇവിെട
നടപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന
രാഷ്ട്രീയാധികാരത്തിെന്റ
ഒരു
പര്േതയ്കതയിേലക്കാണ്.
ഇന്തയ്യിെല
മറ്റുപര്േദശങ്ങളിലധികവും
സ്ത്രീകൾക്ക്
കിരീടാവകാശം ഇലല്ായിരുന്നു. രാജാവ് അന്തരിച്ചാൽ കിരീടാവകാശിയായ കുമാരന്
പര്ായപൂർത്തിയായിട്ടിലല്ാത്ത
സാഹചരയ്മാണുള്ളെത
ങ്കിൽമാതര്ം
റാണി

താൽക്കാലികചുമതലേയറ്റിരുന്നു.
കുമാരൻ
മുതിർന്നാലുടൻ
ആ
സ്ഥാനം
അവസാനിക്കുകയും െചയയ്ും. ഇംഗല്ീഷുകാർ ഈ സമ്പ്രദായെത്ത റീജൻസി(regency)
എന്നു വിളിച്ചു. പേക്ഷ, േകരളത്തിൽ പലയിടത്തും ഇക്കാരയ്ത്തിൽ ചില വയ്തയ്ാസങ്ങൾ
കണ്ടിരുന്നു.
ബര്ിട്ടിഷുകാർ
പെത്താമ്പതാംനൂറ്റാേണ്ടാടുകൂടി
ഇവിടെത്ത
നാട്ടുരാജയ്ങ്ങെള
കീഴടക്കുന്നതിനു മുമ്പുള്ള കാരയ്മാണ് പറയുന്നത് - ഉമയമ്മറാണി യുെട കാലത്ത്
ബര്ിട്ടിഷുകാർ
ഇതിന്
ശര്മിച്ചു
തുടങ്ങിയിേട്ടയുണ്ടായിരുന്നുള്ളു.
േനരെത്ത
പറഞ്ഞതുേപാെല പതിേനഴാംനൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനകാലത്ത് ഇവിെട നിരവധി
െചറുസവ്രൂപങ്ങളാണുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവയിൽ മിക്കവയിലും അധികാരം ഏറ്റവുംമൂത്ത
പുരുഷനായിരുന്നു. എന്നാൽ പല സവ്രൂപങ്ങളിലും പുരുഷസന്തതി ഇലല്ാെതവന്ന
അവസരങ്ങളിൽ മൂത്ത സ്ത്രീക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത് പൂർണാധികാരമായിരുന്നു - അതായത്
മൂെപ്പത്താത്ത
പുരുഷസന്തതിയുെട
പര്തിനിധിയായിട്ടലല്
മൂത്ത
സ്ത്രീ
ഭരണംനടത്തിയിരുന്നത്. സവ്ന്തംനിലയിൽത്തെന്നയായിരുന്നു. 'തമ്പുരാൻ' എന്ന
പദെത്ത ഇന്നു നാം പുരുഷന്മാേരാടാണ് ബന്ധെപ്പടുത്താറുള്ളത്. എന്നാൽ പണ്ട്
രാജകുടുംബങ്ങളിെല സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഈ നാമം ബാധകമായിരുന്നു പലേപ്പാഴും മൂത്ത തമ്പുരാട്ടിെയന്നലല്, മൂത്ത തമ്പുരാൻ എന്നാണ് ആറ്റിങ്ങൽ റാണിെയ
വിേശഷിപ്പിച്ചിട്ടുളളത്. തൃപ്പാപ്പൂർ, േദശിങ്ങനാട് എന്നീ സവ്രൂപങ്ങളുെട മൂപ്പവകാശം
ആറ്റിങ്ങൽ തമ്പുരാട്ടിമാരുെട പുരുഷസന്തതികൾക്കായിരുന്നു. (ഇതിെനക്കുറിച്ചാണ് മുമ്പു
പറഞ്ഞ യൂേറാപയ്ൻ ൈസനികെന്റ ഉദ്ധരണി). ഇങ്ങെന ആറ്റിങ്ങൽ തമ്പുരാട്ടിമാർക്ക്
മാതൃസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്ന
സവ്രൂപങ്ങളിൽ
മൂപ്പു
വാഴാൻ
പുരുഷസന്താനമിലല്ാെതയായാൽ,
തമ്പുരാട്ടിമാർതെന്ന
മൂേപ്പറിയിരുന്നതായി
െതളിവുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് പതിേനഴാംനൂറ്റാണ്ടിൽ (1650കളിൽ) തൃപ്പാപ്പൂർ
സവ്രൂപത്തിെന്റ മൂപ്പ് ആറ്റിങ്ങൽ മൂത്ത തമ്പുരാട്ടിയായിരുന്ന ആയിലയ്ം തിരുനാളാണ്
ഏറിയിരുന്നത്. അേപ്പാൾ അവർക്കു െതാട്ടുതാെഴ യുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടാംമുറ
ഇളയതമ്പുരാട്ടിയായിരുന്ന
മകയിരംതിരുനാൾ
േദശിങ്ങനാട്
സവ്രൂപത്തിെന്റ
മൂേപ്പറിയിരുന്നു.
(മുൻെചാന്ന
ൈസനികെന്റ
ഉദ്ധരണിയിെല
മൂത്തതമ്പുരാട്ടി
ഇവരായിരുന്നു).
ആറ്റിങ്ങൽ
റാണിമാർക്ക്
പുരുഷസന്തതി
ഇലല്ാെതവന്ന
അവസരങ്ങളായിരുന്നു ഇവെയന്ന് െക. ശിവശങ്കരൻ നായർ പറയുന്നു. ഇതുകൂടാെത
രണ്ടു സവ്രൂപങ്ങളിൽ - െതക്ക് ആറ്റിങ്ങലും വടക്ക് അറ ലും - െപണ്ണുങ്ങൾ േനരിട്ട് മൂപ്പ്
വാണിരുന്നു. അേപ്പാൾ ഉമയമ്മയുെട ഭരണാധികാര േമാഹം നാട്ടുനടപ്പിന്
അതര്െ ാന്നും വിരുദ്ധമായിരുന്നിെലല്ന്നർത്ഥം!
ഇന്നെത്ത
കണ്ണൂർജിലല്യിലുണ്ടായിരുന്ന
അറ ൽസവ്രൂപം
ഇസല്ാംമത
വിശവ്ാസികളായിരുന്നുെവങ്കിലും
മക്കത്തായ
കുടുംബമായിരുന്നിലല്.
ഇവിെട
കാരണവസ്ഥാനം മൂത്ത സ്ത്രീ വഹിച്ചിരുന്നു. ബര്ിട്ടിഷുകാരുെട േരഖകളിൽ പലേപ്പാഴും
ഇവിടെത്ത യഥാർത്ഥ ഭരണാധികാരി മൂത്ത പുരുഷന്മരായിരുന്നുെവന്ന് പറയുന്നുമുണ്ട്.
പേക്ഷ,
എലല്ാ
രാജകീയവിളംബരങ്ങളും
ഉടമ്പടികളും
ഭരണാധികാരിയായ

അറ ൽബീവിയുെട പര്തയ്ക്ഷസമ്മതേത്താടുകൂടി മാതര്േമ നടപ്പിൽവരൂ എന്ന് ഈ
േരഖകൾതെന്ന പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും പതിെനട്ടാംനൂറ്റാണ്ടിൽ ഇവിെട
മൂപ്പുവാണവരുെട പട്ടികയിൽ നിരവധി ബീവിമാരുെട േപരുകളുണ്ട്.
ഇന്തയ്, ബര്ിട്ടിഷ് ഭരണാധികാരികളുെട കണ്ണിൽ
നിരവധി സംസ്കാരങ്ങളും ഭാഷകളും ഭരണരീതികളും കുടുംബരൂപങ്ങളും മറ്റും കൂടിേച്ചർന്ന്
നിലനിന്നിരുന്ന ഇന്തയ്യിേലക്കാണ് ബര്ിട്ടിഷുകാർ ഭരണാധികാരികളായി വന്നത്. ഇവിടെത്ത
അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ൈവവിദ്ധയ്ം ഭരണതാത്പരയ്ങ്ങൾക്ക് വിലങ്ങുതടിയായി അനുഭവെപ്പട്ടു. ഇന്തയ്ൻ
സംസ്കാരത്തിനും ജനത ം പുറെമകാണുന്ന ൈവവിദ്ധയ്ത്തിനു കീഴിലായി ഏകസവ്ഭാവമാണുള്ളെതന്നും
ആ അന്തഃസത്ത കെണ്ടത്തി ഭരണെത്ത അതിനനുസൃതമായി ചിട്ടെപ്പടുത്തണെമന്നും ബര്ിട്ടിഷ്
ഭരണാധികാരികളിൽ ഒരു പര്ബലവിഭാഗം വാദിച്ചു. അവർക്ക് പിൻബലമായത് 'പ◌ൗരസ്തയ്വാദം'
(orientalism) എന്ന ജ്ഞാനശാഖയായിരുന്നു. ഇന്തയ്യടക്കമുള്ള കിഴക്കൻ സംസ്കാരങ്ങെളക്കുറിച്ച്
നിരവധി നൂറ്റാണ്ടുകളായി പാശ്ചാതയ്ഗേവഷകർ നടത്തിവന്ന പഠനഗേവഷണപര്വർത്തനങ്ങളിലൂെട
ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവന്ന 'പ◌ൗരസ്തയ്വാദം' കിഴക്കൻ സമൂഹങ്ങളുെട ൈവവിദ്ധയ്െത്ത മാ ച്ചുകളയുകയും ഒപ്പം
വയ്തയ്സ്തതയുെട ചില വാർപ്പുമാതൃകകൾ (stereotypes) ക്കുള്ളിൽ അവെയ തള കയും െച . ഇവ
ബര്ിട്ടിഷ് ഭരണയന്ത്രത്തിലൂെട സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കെപ്പട്ടു (ഇന്തയ്യിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പൂർണ്ണ
രാജാധികാരത്തിന് അവകാശമിെലല്ന്ന ധാരണ ഇത്തരെമാരു വാർപ്പുമാതൃകയിൽനിന്ന് ഉണ്ടായതാണ്).
സവ്ാതന്ത്രയ്ാന്തരകാലത്തുേപാലും നാം ഇവയുെട പിടിയിൽനിന്ന് പൂർണ്ണമായി രക്ഷെപട്ടിട്ടിലല് എന്നതാണ്
വാസ്തവം. അധിനിേവശവും േദശീയതയും തമ്മിലുള്ള ഇത്തരം പങ്കുവ ലുകെള ഗ◌ൗരവേത്താടുകൂടി
പഠിേക്കണ്ടതാെണന്ന് അധിനിേവശാനന്തര ചരിതര്രചനയുെട വക്താക്കൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

ബര്ിട്ടിഷ് േരഖകൾ പലേപ്പാഴും ബീവി ഭർത്താവിെന്റ കയയ്ിലാെണെന്നാെക്ക പറയുകയും
മെറ്റാരുവശത്ത് ഇവർക്ക് 'ആഴിരാജ' എന്ന സ്ഥാനബിരുദമുണ്ടായിരുെന്നന്ന് പറയുകയും
കുടുംബകാരണവർ ഇവരായിരുെന്നന്ന് സമ്മതിക്കുകയുംെചയയ്ുന്നു. 1790കളിൽ ൈമസൂർ
സുൽത്താൻ ടിപ്പുവിെന ബര്ിട്ടിഷുകാർ േതാൽപ്പിച്ചേതാെട മലബാറിെല എലല്ാ
സവ്രൂപങ്ങളും അവരുെട അധീനതയിലായി. അറ ൽ സവ്രൂപത്തിനും സവ്തന്ത്രനില
നഷ്ടമായി. പേക്ഷ, ബീവിമാർ കാരണവസ്ഥാനെത്തത്തുന്ന പതിവ് നഷ്ടമായിലല്.
െതക്ക്
ഇതായിരുന്നിലല്
അനുഭവം.
ഇവിെട
ബര്ിട്ടിഷുകാർ
അധികാരത്തിെലത്തുംമുമ്പുതെന്ന
ഭരണാധികാരിണികളുെട
സവ്തന്ത്രനില ്
േകാട്ടമുണ്ടായി.
പതിെനട്ടാംനൂറ്റാണ്ടിൽ,
ഇന്നെത്ത
േകരളത്തിെന്റ
െതക്കൻപര്േദശങ്ങളിെല സവ്രൂപങ്ങെള തിരുവിതാംകൂറിെല മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
ആകര്മിച്ച് കീഴടക്കി ഒെരാറ്റ രാജയ്മാക്കി. ആറ്റിങ്ങൽ സവ്രൂപത്തിെന്റയും സവ്തന്ത്രനില
ഇലല്ാതായി.
മുമ്പ്
ആറ്റിങ്ങൽറാണിമാർക്ക്
ഏകേദശം
15,000
ഏക്കർ
വിസ്തീർണംവരുന്ന പര്േദശങ്ങൾക്കുേമൽ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. വിേദശീയരുമായി
സവ്തന്ത്ര
ഉടമ്പടികളും
മറ്റുമുണ്ടാക്കാനുള്ള
അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു.
വാണിജയ്കാരയ്ങ്ങളിലും ആറ്റിങ്ങൽ റാണി സവ്തന്ത്രയായിരുെന്നന്നും ചരിതര്േരഖകൾ
െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. ഈ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ഒരു ആറ്റിങ്ങൽ തമ്പുരാട്ടിയുെട
മകനായിരുന്നു. അേദ്ദഹം തമ്പുരാട്ടിമാരുമായി 1747ൽ നടത്തിയ ഉടമ്പടിപര്കാരം
ആറ്റിങ്ങൽസവ്രൂപം പൂർണ്ണമായും തിരുവിതാംകൂറിെന്റ ഭാഗമായി. ഭാവിയിൽ
തിരുവിതാംകൂർ
വാഴുന്ന
രാജാക്കന്മാെരലല്ാവരും
ആറ്റിങ്ങൽ
റാണിമാരുെട

സന്തതികളായിരിക്കുെമന്ന ഉറപ്പും മാർത്താണ്ഡവർമ്മ നൽകി. ആറ്റിങ്ങൽ തമ്പുരാട്ടിമാർ
ഭരണാധികാരികളലല്ാെതയായി. തിരുവിതാംകൂർ രാജാവിെന്റ മാതാക്കൾ എന്ന
സ്ഥാനേത്തക്ക് അവരുെട നില ചുരുങ്ങി (തെന്റ അമ്മമാരായ ആറ്റിങ്ങൽ റാണിമാെര
കൂടുതൽ നന്നായി േസവിക്കാനാണ് ഇതു െചേയയ്ണ്ടിവന്നെതന്ന് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
അവകാശെപ്പട്ടതര്!).
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ,
റാണിമാരായിരുന്നവർ
െവറും
അമ്മത്തമ്പുരാട്ടിമാരായി.
ബര്ിട്ടിഷുകാർ അധികാരത്തിെലത്തിയത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പിന്മുറക്കാരനായിരുന്ന രാമവർമ്മ ധർമ്മരാജാവിനും േശഷമായിരുന്നു. ബര്ിട്ടിഷുകാരുെട
ചരിതര്ത്തിൽ സവ്ന്തം നിലയിൽ രാജയ്ംവാണ റാണിമാരുണ്ടായിരുന്നുെവന്നെതാെക്ക
േനരുതെന്ന. (എലിസബത്ത് മഹാറാണി, വിേക്ടാറിയ മഹാറാണി, രണ്ടാം
എലിസബത്ത് മഹാറാണി) പേക്ഷ, ഇവിെട എത്തിയേപ്പാൾ ഇവിടെത്ത
രാജാക്കന്മാരുെട സമ്പ്രദായങ്ങൾ കഴിവതും നിലനിർത്തണെമന്ന അഭിപര്ായമായിരുന്നു
പല
ബര്ിട്ടിഷ്
ഭരണാധികാരികൾക്കും.
ഇന്തയ്ൻ
പര്വിശയ്കളിെല
ഭരണാധികാരരീതികെള കാക്കണെമന്ന് അവർക്കു േതാന്നിയത് നേമ്മാടുള്ള
േസ്നഹംെകാെണ്ടാന്നുമലല്; മറിച്ച് അവരുെട ഭരണസ◌ൗകരയ്ത്തിനുേവണ്ടിയായിരുന്നു.
എന്നാൽ ഇന്തയ്യിൽത്തെന്ന പല പര്േദശങ്ങളിലും പല
സമ്പ്രദായങ്ങൾ
നിലവിലുണ്ടായിരുന്നെതാന്നും അവർ പരിഗണിച്ചിലല്.
പേക്ഷ, ഒറ്റേനാട്ടത്തിൽ അങ്ങെന േതാന്നുമായിരുന്നിലല്. രാമവർമ്മ ധർമ്മരാജാവിെന്റ
മരണേശഷം
വളെര
താമസംകൂടാെത
തിരുവിതാംകൂർ
ബര്ിട്ടിഷുകാരുെട
പിടിയിലമർന്നു. േവലുത്തമ്പി മുതലായവെര അമർച്ച െച േശഷം തങ്ങളുെട
താത്പരയ്ങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങിനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജാവിെന വാഴിക്കുകെയന്നതായിരുന്നു
ബര്ിട്ടീഷ് അധികാരികളുെട ലക്ഷയ്ം. അന്ന് കിരീടാവകാശം ഉന്നയിച്ച തമ്പുരാെന
ബര്ിട്ടീഷുകാർ സംശയേത്താെടയാണ് കണ്ടത്. അേപ്പാൾ അേദ്ദഹെത്ത വാഴിക്കുന്നതിന്
പകരം ആറ്റിങ്ങൽ മൂത്തതമ്പുരാട്ടിയായിരുന്ന ഗ◌ൗരിലക്ഷ്മിഭായിെയയാണ് അവർ
വാഴിച്ചത്.
1791ൽ
ജനിച്ച
റാണി
ഗ◌ൗരീലക്ഷ്മീഭായി
ആറ്റിങ്ങൽ
മൂത്തതമ്പുരാട്ടിയായിരുന്ന അത്തംതിരുനാളിെന്റ മകളായിരുന്നു. ഇരുപതുവയസ്സിൽ
താെഴ
പര്ായമുണ്ടായിരുന്ന
ഇവർ,
ബര്ിട്ടിഷുകാരുെട
സമ്മർദ്ദത്തിനു
വഴങ്ങിവന്നതാെണന്ന് േതാന്നുന്നിലല്. മറിച്ച്, ഈ പിന്തുടർച്ചാത്തർക്കത്തിൽ അവർ
സജീവപങ്കാളിയായിരുെന്നന്ന് േതാന്നുന്നു. മാമൂലുകെള അവഗണിച്ചുെകാണ്ട് ബര്ിട്ടിഷ്
സർക്കാറിെന്റ പര്തിനിധിയായിരുന്ന േകണൽ മൺേറാെയ അവർ തെന്റ
വസതിയിേലക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുകയായിരുന്നതര്. തെന്റ
കുടുംബത്തിന് ലഭിേക്കണ്ടതായ അധികാരം നഷ്ടമാക്കാൻ താൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്നിെലല്ന്ന്
അവർ മൺേറാെയ അറിയിച്ചുെവന്ന് അേദ്ദഹം ബര്ിട്ടിഷ് സർക്കാറിെനഴുതി. പേക്ഷ,
റാണിെയ റീജന്റ്മാതര്മായാണ് ബര്ിട്ടിഷുകാർ കണ്ടത്. റാണിയും അതിന്
വഴങ്ങിെക്കാടുത്തു. താെനാരു അബലയായ സ്ത്രീയായതു െകാണ്ട് ഭരണകാരയ്ങ്ങളിൽ
സേഹാദരെനേപ്പാെല താൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന ബര്ിട്ടിഷ് െറസിഡന്റ് (ബര്ിട്ടിഷ്

സർക്കാരിെന്റ പര്തിനിധി) മൺേറായുെട ഉപേദശം സവ്ീകരിക്കാനാണ് താൻ
ഉേദ്ദശിക്കുന്നെതന്ന് അവർ പരസയ്മായി പര്ഖയ്ാപിച്ചു. ഗൌരിലക്ഷ്മീഭായി െവറും റീജന്റ്

ആയിരുന്നതുെകാണ്ടാണ് അവരുെട മകനായ സവ്ാതിതിരുനാളിന് 'ഗർഭ ശര്ീമാൻ',
അഥവാ അമ്മയുെട ഗർഭത്തിൽ കിടന്നേപ്പാേഴ രാജാവായ ആൾ എന്ന േപരുവീണത്.
മകൻ പര്ായമാകുംമുമ്പ് ഗ◌ൗരിലക്ഷ്മീഭായി മരിച്ചതിനു േശഷം അവരുെട
അനുജത്തിയായിരുന്ന ഗ◌ൗരിപാർവവ്തീഭായി ഭരണേമറ്റു. 1802ൽ ജനിച്ച ഗ◌ൗരി
പാർവവ്തിഭായി അത്തംതിരുനാളിനുേശഷം ആറ്റിങ്ങൽ മൂത്തതമ്പുരാട്ടിയായി സ്ഥാനേമറ്റ
ഭരണിതിരുനാളിെന്റ മകളായിരുന്നു. സവ്ാതിതിരുനാളിന് പര്ായപൂർത്തിയായേതാടുകൂടി
അേദ്ദഹം രാജാവായി. റാണിമാരുെട അധികാരെത്ത കുേറക്കൂടി ഇലല്ാതാക്കാനാണ്
ബര്ിട്ടി ഭരണം
സഹായിച്ചെതന്നു
സാരം.
റാണിമാർക്ക്
സവ്ന്തമായ
അധികാരമുണ്ടാവിെലല്ന്നും
റീജന്റ്
സ്ഥാനംമാതര്േമ
ലഭിക്കൂ
എന്നും
ബര്ിട്ടി ഭരണേത്താെട തീർച്ചയായി.
മൂപ്പുവാണ തമ്പുരാട്ടിയുെട സവ്ന്തമായ നില ഇലല്ാതാെയങ്കിലും പഴയ പര്താപത്തിെന്റ
ചില
അംശങ്ങളും
ചിഹ്നങ്ങളും
അേപ്പാഴും
ബാക്കിനിന്നിരുന്നു.
1819ൽ
ഗ◌ൗരിപാർവവ്തീഭായിയുെട രാജസഭ സന്ദർശിച്ച ബര്ിട്ടിഷ് ഉേദയ്ാഗസ്ഥൻ േകണൽ
വാൾഷിെന്റ നിരീക്ഷണം ഇതാ:
ആ സഭയിൽ കണ്ട രംഗം വളെര സേന്താഷപര്ദമായിരുന്നു. നാട്ടിെല പര്മാണിമാർ
എലല്ാവരും ബര്ിട്ടിഷ് സർക്കാറിെന്റ പര്തിനിധികെള ഉപചാരപൂർവവ്ം സവ്ീകരിക്കാൻ
എത്തിയിരുന്നു. പേക്ഷ, റാണിയും യൂേറാപയ്ന്മാരുെമാഴിെക ഒെരാറ്റ കുഞ്ഞുേപാലും
ഇരുന്നിലല്. അടുത്തിെട വിവാഹിതയായ െചറിയതമ്പുരാട്ടിയാകെട്ട, അവരുെട
ഭർത്താവാകെട്ട, റാണിയുെട അച്ഛനാകെട്ട, ഭർത്താവാകെട്ട, മുൻ റാണിയുെട
വിധുരനാകെട്ട, ദിവാൻ, പര്ധാനമന്ത്രി ഇവരാകെട്ട - ആരും ഇരുന്നിലല്. (പി.ശങ്കുണ്ണി
േമേനാൻ, ഹിസ്റ്ററി ഒഫ് ടര്ാവൻകൂർ, തിരുവനന്തപുരം, 1983 -ആദയ്ം പര്സിദ്ധീകരിച്ചത്
1878, പുറം 289)
പേക്ഷ,
ഇതു
െപാേ പ്പായ
പര്താപത്തിെന്റ
േശഷിപ്പുമാതര്മായിരുന്നു.
ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിൽ റാണിമാരുെട അധികാരമിലല്ാ
കൂടുതൽ െവളിച്ചത്തായി.
1924ൽ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവായിരുന്ന ശര്ീമൂലംതിരുനാൾ അന്തരിച്ചേപ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിന്മുറക്കാരനായിരുന്ന ചിത്തിരതിരുനാൾ േകവലം ബാലനായിരുന്നു.
അന്നെത്ത ആറ്റിങ്ങൽ മൂത്തതമ്പുരാട്ടിയായിരുന്ന േസതുലക്ഷ്മി റീജന്റ് മഹാറാണിയായി.
(റീജന്റ്റാണിയായത് ചിത്തിരതിരുന്നാളിെന്റ മാതാവെലല്ന്നത് ശര്േദ്ധയമാണ്)
ആറ്റിങ്ങൽ മൂത്തതമ്പുരാട്ടി റീജന്റ് അെലല്ന്ന് പല പതര്ങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അന്നെത്ത
മലയാളമേനാരമ ഇങ്ങെന എഴുതി:
♥

ശര്ീചിത്തിരതിരുന്നാൾ തിരുമനസ്സിേലക്ക് പര്ായപൂർത്തിയാകുംവെര ആറ്റിങ്ങൽ
മൂത്തതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സു െകാണ്ട് ഭരണാധികാരിയായിരിക്കുന്നതാണ്. അവിടെത്ത
അധികാരം അവിഭാജയ്മായിക്കാണണെമന്നും ആകുന്നു ഈ രാജയ്െത്ത ഭൂരിപക്ഷം
ആളുകളുെടയും അഭിപര്ായം. ഈ അഭിപര്ായം കീഴ്നടപ്പിനും മരുമക്കത്തായ
നിയമത്തിനും അനുസരണമായിത്തെന്ന ഇരിക്കുന്നു. മരുമക്കത്തായ നിയമപര്കാരം
പര്ായപൂർത്തിയായ പുരുഷന്മാരുെണ്ടങ്കിൽ അവർ കുടുംബഭരണം നടത്തുന്നതും
അവരുെട അഭാവത്തിൽ വയസ്സ് മൂപ്പുളള സ്ത്രീ കാരണവത്തിയായിരിക്കുന്നതുമാണ്.
കാരണവത്തി കുടുംബഭരണം നടത്തുന്നത് ഭാവിയിൽ കാരണവൻ ആകുന്ന പുരുഷെന്റ
പര്തിനിധിെയന്ന നിലയിലലല്. കുടുംബത്തിെല മൂത്തയാൾ എന്ന നിലയിലാണ്.
ഇങ്ങെന
വയസ്സുമൂപ്പുളള
സ്ത്രീ
കാരണവത്തിയായിരിക്കുന്നിേടത്താളം
കാലം
സവ്ന്തംനിലയിൽത്തെന്ന
ഭരണാധികാരിയായിരിക്കുന്നതുമാണ്.
ഹിന്ദുനി
യമപര്കാരമുളള അവകാശകര്മം ഇതിൽനിന്ന് വയ്തയ്സ്തമായിരിക്കുന്നു. [അതിൽ]
സ്ത്രീകൾ ഭരണം നടത്തുന്നുെവങ്കിൽ, പുരുഷന്മാരുെട പര്തിനിധികെളന്ന നിലയിലാണ്.
വാസ്തവത്തിൽ
മരുമക്കത്തായമനുസരിച്ച്
സ്ത്രീകൾ
കുറച്ചുകാലേത്തക്കുമാതര്ം
കാരണവത്തികളായിരുന്നാലും
അവർ
ഭരണം
നടത്തുന്നത്
(മലയാള മേനാരമ, ആഗസ്റ്റ് 30,
സവ്ാധികാരമനുസരിച്ചാെണന്നതിന് സംശയമിലല്.
1924)

ഈ വാദെമാന്നും വിലേപ്പായിെലല്ന്ന് പര്േതയ്കം പറേയണ്ടതിലല്. ആറ്റിങ്ങൽ
മൂത്തതമ്പുരാട്ടി
െവറും
റീജന്റായി
സ്ഥാനേമറ്റു.
ഇക്കാലമായേപ്പാേഴക്കും
തിരുവിതാംകൂറിൽ ജനകീയഭരണത്തിെന്റ ആരംഭം കണ്ടുതുടങ്ങിയിരുന്നു. വലിയ
അധികാരെമാന്നുമിലല്ായിരുെന്നങ്കിലും തിരുവിതാംകൂറിൽ ഒരു ജനപര്തിനിധിസഭ
അേപ്പാേഴക്കും രൂപം െകാണ്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 1920കളിൽ തിരുവിതാംകൂറിെല
സ്ത്രീകൾക്ക് പരിമിതമായ േവാട്ടവകാശം ലഭിച്ചിരുന്നു. ബര്ിട്ടിഷ് ഇന്തയ്യിൽ സ്ത്രീകൾ
ഈ അവകാശങ്ങൾക്കുേവണ്ടി മുറവിളികൂട്ടിയിരുന്ന കാലത്താണിത്.

റാണിമാരുെട േപാര്
1930കളിൽ തിരുവിതാംകൂറിെല റീജന്റ് മഹാറാണി േസതുലക്ഷ്മീഭായിയും കിരീടാവകാശിയായ
ശര്ീചിത്തിരതിരുനാക്കിെന്റ
മാതാവ്
ഇളയറാണി
േസതുപാർവവ്തീഭായിയും
തമ്മിലുള്ള
കിടമൽസരെത്തക്കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ നാട്ടിെലങ്ങും പാട്ടായിരുന്നു. ബര്ിട്ടീഷ് ഇന്തയ്യിെല
സമ്പ്രദായപര്കാരം കിരീടാവകാശിയുെട അമ്മ മഹാറാണിയായി താൽകാലികചുമതലേയൽക്കുന്ന രീതി
ഇവിെട സവ്ീകരിക്കാത്തതിൽ പാർവവ്തീഭായിക്ക് പര്തിേഷധമുണ്ടായിരുന്നേതര്. തിരുവിതാംകൂറിൽ
നടപ്പുണ്ടായിരുന്ന രീതി പര്കാരമാണ് മൂത്തതമ്പുരാട്ടി റീജന്റായത്. ഈ വിേരാധം പിന്നീട്
രൂക്ഷമാെയന്നാണ് നാട്ടുവർത്തമാനം - അന്നെത്ത സംഭവങ്ങൾക്ക് ദൃക്സാക്ഷിയായിരുന്ന ലൂയിസ്
ഔവർക്കർക്ക് എന്ന ഡച്ച് വനിത 1930കളിെല തിരുവിതാംകൂർ രാഷ്ട്രീയെത്തക്കുറിച്ച് എഴുതിയ
പുസ്തകത്തിൽ ഈ തർക്കെത്തക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്.

എന്നാൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ സ്ത്രീകെള പൂർണ്ണനിലയിൽ ഭരണാധികാരികളായി
കാണുന്നതിേനാടുളള എതിർപ്പ് കുറഞ്ഞുെവന്നു പറയാനാവിലല്. 'സ്ത്രീസവ്ഭാവ'െത്തക്കുറിച്ച്
പുതിയ ആശയങ്ങൾ പര്ചരിച്ചുതുടങ്ങിയ കാലമാണിത്. 'അടുക്കളയിൽനിന്ന്
അരങ്ങേത്തക്കി'റങ്ങാൻ
സ്ത്രീകെള
സഹായിച്ച
േകരളത്തിെല
സാമുദായികപര്സ്ഥാനങ്ങെളപ്പറ്റി
നാം
വളെര
േകൾക്കാറുണ്ട്.
പേക്ഷ,
സമുദായപരിഷ്കർത്താക്കളിൽ നെലല്ാരു വിഭാഗം സ്ത്രീകെള 'കുടുംബത്തിെന്റ വിളക്കുകൾ'
മാതര്മായി കാണാൻ ആഗര്ഹിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു. അധികാരേത്താടടുക്കുന്ന സ്ത്രീകെള
അവർ സംശയേത്താെട കണ്ടു. 'അമ്മത്തമ്പുരാട്ടി'കളും 'തയ്ാഗമൂർത്തി'കളുമായ സ്ത്രീകെള
മാതര്േമ അധികാരത്തിെന്റ ഉന്നതങ്ങളിൽ അവർ കണ്ടിരുന്നുള്ളു. പുരുഷന്മാെരേപ്പാെല
അധികാരം കയയ്ാളുന്ന സ്ത്രീ ദുഷ്ടയും 'പ◌ൗരുഷക്കാരി'യുമായിരിക്കും എന്ന മുൻവിധി,
നാമിന്ന് ആരാധിക്കുന്ന പല സമുദായ പരിഷ്കർത്താക്കളായ മഹാന്മാരും
വച്ചുപുലർത്തിയിരുന്നു. 1930കളിൽ നമ്പൂതിരിസമുദായ പരിഷ്കരണപര്സ്ഥാനത്തിലും
അതിനുേശഷവും സമുദായ പരിഷ്കർത്താക്കളായി ഉയർന്നുവന്ന പലരും സ്ത്രീകളുെട
സാമൂഹയ്പദവിെയക്കുറിച്ച് വിശാലമായ നിലപാടു സവ്ീകരിക്കാൻ ശര്മിച്ചുെവങ്കിലും
സ്ത്രീകളുെട
രാഷ്ട്രീയപര്േവശെത്തക്കുറിച്ച്
അവർ
പുലർത്തിയ
നിലപാടുകൾ
അതര്െയാന്നും
സഹായകമായിരുന്നിലല്.
തിരുവിതാംകൂർ
നിയമസഭയിേലക്ക്
നാമനിർേദ്ദശം
െചയയ്െപ്പട്ട
സ്ത്രീകളും
അവെരേപ്പാെല
രാഷ്ട്രീയത്തിൽ
താത്പരയ്മുണ്ടായിരുന്നവരുമായ
സ്ത്രീകളും
'പുരുഷന്മാെരേപ്പാെല'
ആകാൻ
ആഗര്ഹിക്കുന്നവരാെണന്നുേപാലും
പര്ചരണമുണ്ടായി;
ഉത്തമസ്ത്രീ
രാജയ്ഭരണത്തിനിറങ്ങിെലല്ന്നും കുടുംബഭരണംെകാണ്ട് തൃപ്തയാവുെമന്നും. അധികാരം
ആഗര്ഹിക്കുന്ന സ്ത്രീ 'ഒട്ടും ശരിയെലല്'ന്നുവന്ന ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശരിക്കും
ശക്തിസവ്രൂപിണിയായി
ചരിതര്േരഖകളിൽ
പര്തയ്ക്ഷെപ്പടുന്ന
ഉമയമ്മറാണി
ഉമാേകരളത്തിൽ വൻ ദുരന്തംസഹിച്ച സാധവ്ിയും േദശഭക്തയുമായ മാതാവായി
ചുരുങ്ങിയതിൽ അതിശയിക്കാെനാന്നുമിലല്േലല്ാ.
രാജയ്േസവനത്തിൽ
സ്ത്രീകൾ
ഉണ്ടാകണെമന്നും
അവർ
യാെതാരുവിധ
അധികാരേമാഹവുമിലല്ാെത
േകവലം
േസവനത്തിനുേവണ്ടിമാതര്ം
പര്വർത്തിക്കണെമന്നും ഉപേദശിക്കാൻ അന്നെത്ത മഹാന്മാർ പലരും മറന്നിലല്.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളുെട രാഷ്ട്രീയ പര്വർത്തനം സാമൂഹയ്േസവനംമാതര്മാെണന്നും
അതിലൂെട അവർ അധികാരത്തിെലത്താെമെന്നാന്നും േമാഹിേക്കണ്ടതിെലല്ന്നും വന്നു.
േസവനമനഃസ്ഥിതിയാണ് സ്ത്രീകളുെട മുഖയ്ഗുണെമന്ന് നാം ഇന്നും എന്നും േകൾക്കുന്ന
ആ പലല്വി അന്നുതെന്ന സ്ത്രീകെള രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ പിൻനിരയിേലക്ക് തള്ളാൻ നെലല്ാരു
ആയുധമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. സവ്ാതന്ത്രയ്ം കിട്ടിയതിനുേശഷം േകരളത്തിൽ നടന്ന
അധികാരമത്സരങ്ങളിൽ കഴിവുറ്റ സ്ത്രീകൾ പലരും പുറത്തായി. സവ്ാതന്ത്രയ്ത്തിെന്റ
ആദർശെമലല്ാം പതുെക്ക തണുത്തു. തിരെഞ്ഞടുപ്പിെന്റ േഗാദയിേലക്ക് കടന്നേപ്പാൾ
േകരളത്തിെല േകാൺഗര്സ്സിെന്റ പിതാമഹന്മാരും സമുദായേനതാക്കന്മാരും സ്ത്രീകൾക്കു
പറ്റിയ രംഗമലല് രാഷ്ട്രീയം എന്നുവെര പര്ഖയ്ാപിച്ചു. േദശീയതലത്തിൽ ജവഹർലാൽ
െനഹര്ു േകാൺഗര്സ്സ് സ്ഥാനാർത്ഥിപ്പട്ടികയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പതിനഞ്ചു ശതമാനം സീറ്റ്
സംവരണം നൽകണെമന്ന് വാദിച്ചതിനു പുറെകയായിരുന്നു ഇത്. തിരു-െകാച്ചിയിൽ
േകാൺഗര്സ്സ് സ്ഥാനാർത്ഥിപ്പട്ടികയിൽ സ്ത്രീകളുെട എണ്ണം കുറഞ്ഞുേപായതിെനക്കുറിച്ച്
ഇവിടെത്ത തല മൂത്ത രാഷ്ട്രീയേനതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്ന കുമ്പളത്ത് ശങ്കുപ്പിള്ള
ഇങ്ങെനയാണ് പര്തികരിച്ചത്:
♥
വടെക്കയിന്തയ്യിെല സ്ത്രീകളുെട നിലെയ മനസ്സിൽ വച്ചുെകാണ്ടായിരിക്കാം പണ്ഡിറ്റ്ജി
ഈ ആേക്ഷപം ഉന്നയിച്ചിട്ടുളളത്. എന്നാൽ െപാതുേവയുള്ള നില അതലല്. ഇവിെട ഒരു
സ്ത്രീ വിവാഹിതയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഭയ്സ്തവിദയ്യാെണങ്കിൽക്കൂടിയും അവളുെട
സംരക്ഷണം പുരുഷൻ ഏൽക്കുകയും അവളുെട മരണംവെരയും അതിനുേശഷവുമുളള
ചുമതലകൾ ഒരു ധാർമ്മികചിന്തേയാടുകൂടി ഏെറ്റടുത്തു നടത്തുകയുമാണ് സാധാരണ
നടപ്പ്.
സ്ത്രീ
വീട്ടിലിരുന്ന്
പുരുഷെന
ഭരിക്കുകയാണ്
െചയയ്ുന്നത്.
സവ്ാതന്ത്രയ്േബാധേത്താടുകൂടി
െപാതുരംഗങ്ങളിേലക്കിറങ്ങി
പര്വർത്തിേക്കണ്ട
ആവശയ്കത നമ്മുെട സ്ത്രീകൾക്ക് ഇനിയും േതാന്നിയിട്ടിലല്. വടേക്കയിന്തയ്യിെലേപ്പാെല
ഇവിെട സ്ത്രീകളുെട നയ്ായമായ അവകാശങ്ങെളാന്നും നിേഷധിക്കെപ്പട്ടിട്ടിലല്.
ഹിന്ദുേകാഡ്
ബിലല്ുതെന്നയും
ഇവിടെത്ത
സ്ത്രീകെള
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
ആവശയ്മിലല്ാെതയാണിരിക്കുന്നത്. അതിനുകാരണം സ്ത്രീക്കും പുരുഷേനാെടാപ്പം
സവ്ത്തവകാശങ്ങളും
മെറ്റലല്ാ
അവകാശങ്ങളും
ഇവിെടയുണ്ട്.
ഒരു
ധാർമ്മികചിന്തേയാടുകൂടി തെന്റ സകലവിധ അവകാശങ്ങളും സ്ത്രീ നിർബാധം
അനുഭവിക്കുകയും
സഹധർമ്മചാരിണിെയന്ന
നിലയിൽ
പുരുഷെനക്കൂടി
ഭരിക്കുകയുംെചയയ്ുന്ന ഈ നാട്ടിൽ സ്ത്രീകൾ നിയമസഭയിൽ േപാകാത്തതു െകാണ്ട്
യാെതാരുേദാഷവും വരാനിലല്. (ദീപിക, 29 ഒേക്ടാബർ 1951)
സ്ത്രീകളുെട ശരിയായ ഇടം കുടുംബമാെണന്നും അവിടം ഭരിക്കുന്നതാണ് സ്ത്രീക്ക്
ഭൂഷണെമന്നും െപാതുരംഗത്ത് സ്ത്രീക്ക് േനടാൻ ഒന്നുമിെലല്ന്നുമായിരുന്നു ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ
അഭിപര്ായം.
തെന്നയുമലല്,
സ്ത്രീകൾ
രാഷ്ട്രീയരംഗത്തിറങ്ങുന്നത്
സ്ത്രീകൾക്കുേവണ്ടിമാതര്മായിരിക്കുെമന്നും
ആണുങ്ങളാകുേമ്പാൾ
അത്
എലല്ാ
ജനങ്ങൾക്കുംേവണ്ടിയായിരിക്കുെമന്നും ഒരു മുൻവിധി ഇതിനുള്ളിലുണ്ട്. ഇത്

േകാൺഗര്സ്സിൽ അന്ന് പര്മുഖസ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീകെള െചാടിപ്പിക്കുക തെന്ന
െച .
അക്കമ്മ
െചറിയാനും
എ.വി.കുട്ടിമാളു
അമ്മയും
ശങ്കുപ്പിള്ളയുെട
അഭിപര്ായേത്താട്
പരസയ്മായി
വിേയാജിച്ചു.
ശങ്കുപ്പിള്ള
മരുമക്കത്തായ
കുടുംബങ്ങളിെല സ്ത്രീകൾക്ക് 'എലല്ാ അവകാശങ്ങളു'മുെണ്ടന്ന വാദമലല് ഉപേയാഗിച്ചത്;
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപര്ായത്തിൽ, ദായകര്മെമന്തായാലും, ഭാരയ്മാെര നലല്രീതിയിൽ
പരിപാലിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർ േകരളത്തിൽ ധാരാളമുണ്ട്, അതുെകാണ്ട് സ്ത്രീകൾ
െപാതുരംഗേത്തക്കു
വേരണ്ട
കാരയ്മിലല്.
പേക്ഷ,
േകരളത്തിെല
സ്ത്രീകൾ
മരുമക്കത്തായക്കാരായതുെകാണ്ട്
സവ്തന്ത്രകളാെണന്നും
അവർ
'ഗൃഹചകര്വർത്തിനികളാ'െണന്നും അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയാധികാരം ആവശയ്മിെലല്ന്നും
വാദിച്ചിരുന്ന
വളെരേപ്പർ
ഇവിെട
ഉണ്ടായിരുന്നു.
േകരളത്തിൽ
മരുമക്കത്തായികളലല്ാത്ത
എതര്േയാ
വിഭാഗക്കാരുെണ്ടന്ന
വസ്തുത
ഇക്കൂട്ടർ
കണക്കാക്കിയേതയിലല്. മാതര്മലല്, മരുമക്കത്തായം - അഥവാ െപൺവഴിക്ക്
കുടുംബസവ്ത്തും സവ്ത്തവകാശവും നീങ്ങുന്ന രീതി - വളെര പര്ാകൃതമാെണന്നും മറ്റും
വാദിച്ചത്
ഇക്കാലെത്ത
സാമൂഹയ്പരിഷ്കർത്താക്കൾതെന്ന!
കൂടാെത,
ഇപ്പറയുന്നതുേപാലുള്ള സവ്ാതന്ത്രയ്ം മരുമക്കത്തായ കുടുംബങ്ങളിെല സ്ത്രീകൾ
യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുഭവിച്ചിരുേന്നാ എന്ന േചാദയ്വും പര്സക്തമാണ്. ഈ
ഗൃഹചകര്വർത്തിനിപ്പട്ടംെകാണ്ടുള്ള
കുഴപ്പെമന്താെണന്ന്
വളെര
മുമ്പുതെന്ന
തിരുവിതാംകൂറിൽ സ്ത്രീകളുെട അവകാശങ്ങൾക്കുേവണ്ടി അതിശക്തമായി വാദിച്ചവരിൽ
പര്മുഖയായിരുന്ന അന്നാ ചാണ്ടി പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. സ്ത്രീകൾക്ക് സർക്കാർേജാലി
െകാടുക്കുന്നത്
സാമൂഹയ്വിപത്തിന്
ഇടവരുത്തുെമന്നും
മറ്റും
അക്കാലെത്ത
ബുദ്ധിജീവികളിൽ ചിലർ ഉന്നയിച്ച വാദത്തിെനതിെര അവർ 1927-ൽ നടത്തിയ ഒരു
പര്സംഗത്തിലായിരുന്നു ഇത്. ഇവിെട മുമ്പുപറഞ്ഞ വാദം - േകരളത്തിെല എലല്ാ
സ്ത്രീകളും പൂർണ്ണമായ അവകാശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാെണന്നുള്ള വാദം - ഈ
ചർച്ചയിലും പര്തയ്ക്ഷെപ്പടുന്നു. ഇതു തീെര ശരിെയലല്ന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയേശഷം അവർ
മരുമക്കത്തായ ഗൃഹചകര്വർത്തിനിമാരുെട യഥാർത്ഥനിലെയപ്പറ്റി ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു:
േവാട്ടവകാശത്തിനായി സ്ത്രീകൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നു
1917ൽ
ബര്ിട്ടിഷ്
ഇന്തയ്യിെല
ഭരണസംവിധാനത്തിൽ
കൂടുതൽ
ഇന്തയ്ക്കാെര
ഉൾെപ്പടുത്തുെമന്ന്
ഔേദയ്ാഗിക
പര്ഖയ്ാപനമുണ്ടായതിെനത്തുടർന്ന്
ഇന്തയ്ൻജനതയുെട
അഭിപര്ായമാരായാൻ അന്നെത്ത ൈവസര്ായിയുൾെപ്പെടയുള്ള രണ്ടംഗസംഘം ഇന്തയ്ാപരയ്ടനം നടത്തി.
ഇത് ഒരവസരമായിക്കണ്ട അന്നെത്ത അഭയ്സ്തവിദയ്രായ ഇന്തയ്ൻ സ്ത്രീകൾ - ബംഗാൾ, മദര്ാസ് തുടങ്ങിയ
സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില സ്ത്രീസംഘടനകൾ പര്വർത്തിച്ചിരുന്നു - ഈ പര്തിനിധിസംഘെത്ത േനരിട്ടുകണ്ട്
തങ്ങളുെട രാഷ്ട്രീയ അവകാശങ്ങളുന്നയിക്കാൻ മുതിർന്നു. ബംഗാളിെല ഭാരതസ്ത്രീമണ്ഡലെത്ത
പര്തിനിധീകരിച്ച്
സരളാേദബി
ച◌ൗധുറാണിയും
മദര്ാസിൽനിന്ന്
വിമൻസ്
ഇന്തയ്ൻ
അേസാസിേയഷെന പര്തിനിധീകരിച്ച് മാർഗരറ്റ് കസിൻസും കൂടിക്കാ ായി അേപക്ഷ നൽകി.
രാഷ്ട്രീയസവ്ഭാവമുള്ള കാരയ്ങ്ങൾ ചർച്ചെചയയ്ാനുേദ്ദശിക്കുന്നവെര മാതര്േമ സംഘം കാണുകയുള്ളുെവന്ന
മറുപടിയാണ്
കസിൻസിനു
ലഭിച്ചത്.
തങ്ങളുന്നയിക്കാനിരിക്കുന്ന
കാരയ്ം
തികച്ചും
രാഷ്ട്രീയസവ്ഭാവമുള്ളതാെണന്ന് അവർ വാദിച്ചു. ഒടുവിൽ ദീർഘകാല േകാൺഗര്സ് പര്വർത്തകയും
അറിയെപ്പട്ട കവിയുമായ സേരാജിനി നായിഡുവിെന്റ േനതൃതവ്ത്തിൽ അഖിേലന്തയ്ാസവ്ഭാവമുള്ള ഒരു
സ്ത്രീസംഘം ബര്ിട്ടി സംഘെത്ത കണ്ടു. ഇന്തയ്യിെല മുഴുവൻ സ്ത്രീകൾക്കുംേവണ്ടിയാണ് തങ്ങൾ

വാദിക്കുന്നെതന്ന് ഇവർ അവകാശെപ്പട്ടു. പേക്ഷ, നിേവദനങ്ങൾ, െപാതുേയാഗങ്ങൾ, പര്േമയങ്ങൾ
മുതലായവ വഴി വളെര ശക്തമായ സമ്മർദ്ദം െചലുത്തിയിട്ടും സ്ത്രീകളുെട അവകാശവാദങ്ങെള സർക്കാർ
അവഗണിക്കുകയാണുണ്ടായത്.

♥
േകരളത്തിൽ സ്ത്രീ അടിമയലല് എന്ന് എങ്ങെന പറയും? േകരളത്തിൽ അധിവസിക്കുന്ന
വിവിധ ജാതിമതസ്ഥരിൽ സ്ത്രീകളുെട നില പലവിധത്തിലാണ്. വൃഷളിയും വട്ടക്കുടയും
ഓട്ടുവളകളുമായി
അന്തർഗൃഹങ്ങളിൽക്കഴിയുന്ന
അന്തർജനങ്ങൾ,
െതാണ്ട ്
മുഴയിലല്ാത്തതിനാൽ
ആത്മാവിലല്ാത്ത
കൂട്ടെമന്ന്
അപഹസിക്കെപ്പട്ട്
നിതയ്നരകമനുഭവിക്കുന്ന
മുഹമ്മദീയ
സേഹാദരികൾ,
സ്ത്രീധനേമർപ്പാടിെന്റ
കാർക്കശയ്ത്താൽ ആജീവനാന്തം ശപിക്കെപ്പട്ടവരായിക്കഴിയുന്ന കര്ിസ്തീയവനിതകൾ...
ഇവെരാെക്ക േകരളത്തിൽ അധിവസിക്കുന്ന അടിമകൾതെന്ന. ഇനിയും മരുമക്കത്തായ
കുടുംബങ്ങളിെല ഗൃഹചകര്വർത്തിനികളുെട കാരയ്വും ഒന്ന് പരിേശാധിക്കാം. [ 66 ]
ളുേടേയാ സാമുഹയ്വിപല്വത്തിേന്റേയാ അനന്തരഫലമായി യാദൃശ്ചികമായി ഉണ്ടായ
സമുദായസ്ഥിതി എന്നലല്ാെത മരുമക്കത്തായം സ്ത്രീസവ്ാതന്ത്രയ്െക്കാടിയാെണന്ന്
പറയുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥമിെലല്ന്ന് അനുഭവസ്ഥർക്കറിയാം. വിവാഹവിഷയത്തിൽ
എന്തു സവ്ാതന്ത്രയ്മാണ് ഈ സാധു സേഹാദരിമാർ അനുഭവിച്ചുവരുന്നത്?
അമ്മാവെന്റേയാ സേഹാദരെന്റേയാ ദുരാഗര്ഹത്തിെന്റ ഫലമായി ആേലാചിച്ചുറച്ച
വിവാഹത്തിൽ സുഗര്ീവാജ്ഞ ധീനരായി ദുരന്തദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന സേഹാദരികൾ
ഇെലല്ന്നാേണാ... വസ്തുവകകൾ സ്ത്രീകളുെട സന്താനങ്ങൾക്ക് മാതര്േമ ഉള്ളു
എന്നഭിമാനിക്കുന്ന
സ്ത്രീകൾ
എന്തു
സവ്ാതന്ത്രയ്മാണ്
യഥാർത്ഥത്തിൽ
അനുഭവിച്ചുവരുന്നത്? അമ്മാവേനാ സേഹാദരേനാ ഒപ്പുവ ാൻ പറയുന്നിടത്ത് ഒപ്പുവച്ച്
സവ്ത്തനുഭവിക്കുന്ന ഏർപ്പാടാണ് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത്.
അന്നാ ചാണ്ടി
േകരളത്തിൽ നിയമബിരുദംേനടിയ ആദയ്ത്ത വനിത, മുൻസിഫ് പദവിയിെലത്തിയ
ആദയ്െത്ത സ്ത്രീ എന്നീ നിലകളിലാണ് അന്നാ ചാണ്ടി (1905-1996) ഇന്ന് അറിയെപ്പടുന്നത്. എന്നാൽ
േകരളത്തിൽ സ്ത്രീകളുെട അവകാശങ്ങൾക്കായി െപാരുതിയ ആദയ്കാല സ്ത്രീവാദി എന്ന അവരുെട നില
അതര് പര്സിദ്ധമലല്. തിരുവനന്തപുരത്ത് അടിസ്ഥാനവിദയ്ാഭയ്ാസം പൂർത്തിയാക്കിയ അവർ 1926ൽ
പര്ശസ്തമായ നിലയിൽ ബിരുദാനന്തരബിരുദം കരസ്ഥമാക്കി. പിന്നീട് നിയമപഠനത്തിനുേശഷം വക്കീൽ
പദവിയിേലക്കു പര്േവശിക്കുകയും കര്ിമിനൽവക്കീലായി േപെരടുക്കുകയും െച . ഒപ്പം, സ്ത്രീകളുെട
അവകാശങ്ങൾക്കായുള്ള
േപാരാട്ടങ്ങളുെട
മുന്നണിേപ്പാരാളിയായി.
തിരുവിതാംകൂറിെല
നിയമനിർമ്മാണസഭയായ ശര്ീമൂലംപര്ജാസഭ കത്തും പുറത്തും സ്ത്രീകളുെട അവകാശങ്ങൾക്കായി
ശബ്ദമുയർത്തി. 1930കളിൽ ശര്ീമതി എന്ന സ്ത്രീപക്ഷപര്സിദ്ധീകരണത്തിെന്റ പര്സാധകയായിരുന്നു.
സവ്ാതന്ത്രയ്ാനന്തരകാലത്തിൽ ഔേദയ്ാഗികപദവിയിൽ മുേന്നറിെയങ്കിലും സ്ത്രീപക്ഷവക്താവ് എന്ന
നിലയിൽ അവർ നിശബ്ദയായി. 1959ൽ ൈഹേക്കാടതി ജഡ്ജിയായ അവർ 1967ൽ വിരമിച്ചു.
ആത്മകഥെയഴുതി പര്സിദ്ധീകരിെച്ചങ്കിലും അതര്യധികം ശര്ദ്ധിക്കെപ്പട്ടിലല്.

ഈയിെട ഗാന്ധിജിയുെട ജന്മദിനം ആേഘാഷിച്ച ഒരു ഗര്ാമപര്േദശത്തുവച്ച് എനിക്ക്
മരുമക്കത്തായകുടുംബങ്ങളിെല
സ്ത്രീകളുെട
സവ്ാതന്ത്രയ്െത്തപ്പറ്റി
സവ്ൽപ്പെമാരു
അറിവുണ്ടായി. സ്ത്രീകേളാട് രണ്ടുവാക്ക് സംസാരിക്കുവാനായി േയാഗം ഭാരവാഹികളുെട
അനുേപക്ഷണീയമായ നിർബന്ധംമൂലം ഇറങ്ങിപ്പുറെപ്പട്ട എനിക്ക് ആ വിശാലമായ
ഹാളിൽ ഒെരാറ്റ െപൺകുഞ്ഞിെനേപ്പാലും കാണാനിടയായിലല്. കാരയ്മേനവ്ഷിച്ചേപ്പാൾ
ഉത്സവത്തിനുംമറ്റും േപാകുെമങ്കിലും ആ സ്ഥലത്തുള്ള സ്ത്രീകെള െപാതുേയാഗങ്ങളിൽ
ഹാജരാകാൻ പുരുഷന്മാർ സമ്മതിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടിെലല്ന്ന് അറിഞ്ഞു. സ്ത്രീകളുെട
സവ്ാതന്ത്രയ്ചരിതര്ം
ആ
വിധത്തിൽ
ഇരിക്കുേമ്പാൾ
അവെര
ഗൃഹസാമര്ാജയ്ചകര്വർത്തിനികെളേന്നാ
ആരാദ്ധയ്േദവതമാെരേന്നാ
നാമകരണം
െചയയ്ുന്നതിൽ യാെതാരർത്ഥവുമിലല്. ഉത്സവത്തിന് ഹാജരായി തിക്കുംതിരക്കും
അനുഭവിക്കുന്ന
ഈ
ചകര്വർത്തിനിമാർക്ക്
ആവക
അസുഖങ്ങെളാന്നും
ഉണ്ടാവാനിടയിലല്ാത്ത
പരസയ്േയാഗങ്ങളിൽ
സംബന്ധിക്കുന്നതിന്
സവ്ാതന്ത്രയ്മിെലല്ന്നുവച്ചാൽ ചകര്വർത്തിനി പദവിെകാണ്ടുള്ള പര്േയാജനെമന്ത്?
('സ്ത്രീസവ്ാതന്ത്രയ്െത്തപ്പറ്റി',
സേഹാദരൻ വിേശഷാൽപര്തി, 1929)

അങ്ങെന 'ചകര്വർത്തിനി'യായിരുന്നവൾ ഗൃഹജീവിയായിമാറി. ഉമയമ്മ എന്ന
തികഞ്ഞ ഭരണതന്ത്രജ്ഞ ് പുതിയേലാകത്തിൽ ആദരവുേവണെമങ്കിൽ നലല്
മാതാവിെന്റ കുപ്പായമിലല്ാെത പറ്റിെലല്ന്നുവന്നു. വീട്ടിലിരുന്നാലാണ് സ്ത്രീ 'ശരിക്കും'
ചകര്വർത്തിനിയാവുക എന്നു വാദിക്കാൻ ആളുണ്ടായ കാലം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.
ശക്തിയുെടയും അധികാരത്തിെന്റയും പര്തീകങ്ങളായി ചരിതര്ത്തിലും ഐതിഹയ്ത്തിലും
പര്തയ്ക്ഷെപ്പടുന്ന
സ്ത്രീകെള
മാ ച്ചുകളയുന്ന
രീതിയായിരുന്നു
ഉള്ളൂരിെന്റ
ഉമാേകരളത്തിൽ. ഇന്ന് ആ രീതി അൽപ്പം മാറ്റേത്താെട തുടരുന്നു. അധികാരം
കയയ്ാളുന്ന
സ്ത്രീെയ
'ചീത്ത'യായി
ചിതര്ീകരിക്കുന്ന
രീതിയാണിന്ന്.
മലയാളസിനിമാപര്മികൾ വളെര ഇഷ്ടെപ്പട്ട സിനിമയാണ് ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ.
ഉണ്ണിയാർച്ചെയക്കുറിച്ചു നമുക്കറിയാവുന്ന ഐതിഹയ്ങ്ങെള േവെറാരുവിധത്തിൽ
വായിച്ചതിന് ഏെറ അഭിനന്ദിക്കെപ്പട്ട സൃഷ്ടിയായിരുന്നു അത്. ഉണ്ണിയാർച്ചയുെട
ശക്തിെയ േകവലം അധികാരദുർേമാഹമായി ചിതര്ീകരിച്ചു, ഈ സിനിമ.
അധികാരം കാംക്ഷിക്കുകയും അധികാര തന്ത്രങ്ങൾ വശമാക്കുകയുംെച സ്ത്രീകേളാട്
പുേരാഗമനപാരമ്പരയ്െത്തപ്പിടിച്ച്
ആണയിടുന്നവർേപാലും
പുലർത്തിയ
അസഹിഷ്ണുതയുെട ആഴം െവളിവാക്കിയ ജീവിതമാണ് േകരളംകണ്ട ഏറ്റവും
പര്ഗത്ഭയായ
രാഷ്ട്രീയക്കാരിയും
ഭരണാധികാരിണിയുമായ
െക.ആർ.
ഗ◌ൗരിയമ്മയുേടത്. ജനപര്ിയേനതാവായിരുന്നു അവെരന്നു ശതര്ുക്കൾ േപാലും
സമ്മതിക്കും.
പര്സ്ഥാനത്തിനുേവണ്ടി
തയ്ാഗമനുഷ്ഠിച്ച
സഖാവായി
അവർ
പരെക്ക
അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു - ആ അനുഭവങ്ങെളക്കുറിച്ച് അവർ തെന്റ ആത്മകഥാപരമായ

രചനകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭരണാധികാരിണിെയന്ന നിലയിൽ അവർ ഏെറ
ബഹുമാനിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.
ആദയ്െത്ത
കമ്മയ്ൂണിസ്റ്റു
മന്ത്രിസഭയടക്കം
നാലു
മന്ത്രിസഭകളിൽ അംഗമായിരുന്നു. ഭൂപരിഷ്ക്കരണമുൾെപ്പെട നിരവധി തന്ത്രപര്ധാനമായ
നിയമനിർമ്മാണ പര്കര്ിയകളിൽ അവരുെട സംഭാവന വലുതായിരുന്നു. എന്നിട്ടും
എന്തുെകാണ്ട് അവർ പാർട്ടിയുേടേയാ ഭരണത്തിെന്റേയാ തലപ്പെത്തത്തിയിലല്? 1987ൽ
േകരളമുഖയ്മന്ത്രി സ്ഥാനം അവർക്കു നഷ്ടമായെതങ്ങെന? മലയാളിസ്ത്രീകൾ ഈ
േചാദയ്ങ്ങൾ േചാദിക്കാൻ എെന്നങ്കിലും തയയ്ാറാകണം!
േകാൺഗര്സ് പര്വർത്തനത്തിൽ േകരളത്തിെല സ്ത്രീകൾ അതര് സജീവമായി
പെങ്കടുത്തിെലല്ന്ന ശങ്കുപ്പിള്ളയുെട അഭിപര്ായം സ്ത്രീകളുെടേമൽ അേദ്ദഹമുൾെപ്പെടയുള്ള
സമുദായപര്മാണിമാർ അടിേച്ചൽപ്പിച്ച അസവ്ാതന്ത്രയ്െത്ത നമ്മുെട കണ്ണിൽ നിന്ന്
മാ ച്ചുകളയുന്നു.
തിരുവിതാംകൂറിെല
സവ്ാതന്ത്രയ്സമരത്തിെന്റ
മുൻനിര
േനതാവായിരുന്ന, സമരത്തിെന്റ 'സർവവ്ൈസനയ്ാധിപ'യായി അവേരാധിക്കെപ്പട്ട
അക്കമ്മ െചറിയാെനേപ്പാലും തള്ളിക്കളയാനാണ് ഇേദ്ദഹമടക്കമുള്ള േകാൺഗര്സ്
പുരുഷേമധാവികൾ ശര്മിച്ചത്.

െക.ആർ. ഗൌരിയമ്മ
'ഒന്നാന്തരം പര്േക്ഷാഭകാരിണി, കഴിവുറ്റ
ഭരണാധികാരിണി' - ഈ രണ്ട് അഭിനന്ദനങ്ങളും
ഒേരസമയം
ഏറ്റുവാങ്ങിയ
മലയാളിസ്ത്രീയാണ്
െക.ആർ.
ഗ◌ൗരിയമ്മ.
1987ൽ
മുഖയ്മന്ത്രിപദത്തിനടുെത്തത്തിെയങ്കിലും ആ പദവി
അവർക്കു ലഭിച്ചിെലല്ന്നത് േകരളരാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ
ഉന്നതേമഖലകളിൽ
സ്ത്രീകൾക്കു
സ്ഥാനമിെലല്ന്ന
പേരാക്ഷസേന്ദശംതെന്നയായിരുന്നു. 1919ൽ ജനിച്ച
ഗ◌ൗരിയമ്മ
ഈഴവസമുദായത്തിൽനിന്ന്
നിയമബിരുദം േനടിയ ആദയ്െത്ത സ്ത്രീയായിരുന്നു.
െതരെഞ്ഞടുപ്പുകളിൽ വിജയിക്കാൻ അസാമാനയ്മായ കഴിവ് ആദയ്കാലങ്ങളിൽ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു.
1948െല തിരുവിതാംകൂറിെല െതരെഞ്ഞടുപ്പിൽ (പര്ായപൂർത്തിേവാട്ടവകാശം നടപ്പിലാക്കിയ ആദയ്െത്ത
െതരെഞ്ഞടുപ്പിൽ) െവറും 28 വയസ്സുമാതര്ം പര്ായമുണ്ടായിരുന്ന ഗ◌ൗരിയമ്മ േചർത്തലയിൽ
മുപ്പത്തിയഞ്ചുശതമാനം േവാട്ട് േനടി - ഒെരാറ്റ കമയ്ൂണിസ്റ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിേപാലും ജയിക്കാത്ത
െതരെഞ്ഞടുപ്പിൽ. അകര്മം പര്ചരിപ്പിച്ചുെവന്നാേരാപിച്ച് സർക്കാർ അവെര ജയിലിലടച്ചു. 1952െല തിരുെകാച്ചി നിയമസഭാ െതരെഞ്ഞടുപ്പിൽ അരൂരിൽനിന്ന് അവർ വിജയിച്ചു. ആ സമയത്ത് അവർ
ജയിലിലായിരുന്നു. 1977ൽ ഒഴിച്ച് എലല്ാ െതെരെഞ്ഞടുപ്പുകളിലും അവർ അവിടുന്ന് െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടു.
1987ൽ േകരളനിയമസഭയിലുണ്ടായിരുന്ന രേണ്ടരണ്ട് സി.പി.എം സ്ത്രീ അംഗങ്ങളിൽ ഒരാളായിരുന്നു.
പിന്നീട്, സി.പി.എമ്മിനുള്ളിെല അഭിപര്ായഭിന്നതകൾ രൂക്ഷമായേതാടുകൂടി അവർ പാർട്ടി വിടുകയും
സവ്ന്തം പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുകയും െച . അർഹിക്കുന്ന അംഗീകാരം ലഭിച്ചിെലല്ങ്കിലും െതാണ്ണൂറാം
വയസ്സിൽ, ഇന്നും ഗ◌ൗരിയമ്മ മലയാളിസ്ത്രീകളുെട അഭിമാനമാണ്.

ഇന്ന് സ്ത്രീകെള െപാതുരംഗെത്തത്തിക്കാൻ പല പരിപാടികളും ആവിഷ്ക്കരിക്കെപ്പടുന്നു.
എങ്കിലും
താേഴത്തട്ടിലും
ചിലേപ്പാൾ
ഇടയിലുള്ള
തട്ടുകളിലും
സ്ത്രീകൾ
എത്താറുെണ്ടങ്കിലും അധികാരരാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ മുകൾത്തട്ടുകൾ പുരുഷന്മാരുേടതാണ്.
കീഴ്ത്തട്ടുകളിൽേപ്പാലും
അധികാരേത്താടടുത്തുനിൽക്കുന്ന
നിലകെളലല്ാം
പുരുഷന്മാർക്കാണ്. പഞ്ചായത്തുഭരണത്തിൽ ഇേപ്പാൾ സ്ത്രീകൾ പലയിടത്തും നന്നായി
കഴിവു െതളിയിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും അതിെലതര്േപർക്ക് ഉന്നത രാഷ്ട്രീയത്തിേലക്ക്
കടക്കാനായിട്ടുണ്ട്? പുരുഷന്മാരുെട ഒപ്പം അവരുെട രാഷ്ട്രീയ അടവുകൾ പയറ്റുന്ന കുറച്ചു
സ്ത്രീകളുെണ്ടന്നത് വാസ്തവം തെന്ന. എന്നാലും അവരുെട എണ്ണം വളെര കുറവാണ്.
അവർേപാലും
തരംകിട്ടുേമ്പാൾ
നലല്
പിള്ളകളായിസവ്യംചിതര്ീകരിക്കാൻ
ശര്മിക്കാറുണ്ട്. അേപ്പാൾ േചാദിച്ചുേപാകും, രാജ്ഞി െവറും അമ്മറാണിമാതര്മാകുന്ന ആ
കാലം യഥാർത്ഥത്തിൽ കടന്നുെപാ ഴിേഞ്ഞാ? സതയ്ത്തിൽ ഇന്നും നാം ആ
കാലത്തിെന്റ പിടിയിൽത്തെന്നയേലല്?
കൂടുതൽ ആേലാചന ്
ഇവിെട നാം ചർച്ചെച ത് സ്ത്രീകളും ഭരണാധികാരവും തമ്മിലുള്ള
ബന്ധത്തിെന്റ ചരിതര്മാണ്. ആ ചരിതര്ം പരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ കാണുന്ന
കാരയ്മിതാണ്: െപണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഭരണാധികാരം േവണ്ട, അവർ കുടുംബിനികളും
മാതാക്കന്മാരുമായിെക്കാള്ളെട്ട
എന്ന
മേനാഭാവം
ഇവിെട
വിേദശഭരണത്തിനുമുമ്പുതെന്ന ആരംഭിക്കുന്നു. സ്ത്രീകളുെട ചരിതര്ത്തിെന്റ കാലഗണന
േമലാളചരിതര്ത്തിേന്റതിൽനിന്ന്
വയ്തയ്സ്തമായിരിക്കുെമന്ന്
പറയാറുണ്ട്.
ഉദാഹരണത്തിന് േലാകമഹായുദ്ധങ്ങെളക്കാൾ പടിഞ്ഞാറൻരാജയ്ങ്ങളിെല സ്ത്രീകളുെട
ജീവിതെത്ത
കാരയ്മായി
മാറ്റിമറിച്ചത്
ജനനനിയന്ത്രണമാർഗ്ഗങ്ങളുെട
കണ്ടുപിടിത്തമാെണന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിെട ചർച്ചെച തിൽനിന്ന്
ഇവിടെത്ത സ്ത്രീകളുെട ചരിതര്ത്തിനും സവിേശഷമായ ഒരു കാലഗണന ഉെണ്ടന്നേലല്
െതളിയുന്നത്?

'തറവാട്ടിൽ പിറന്നവളും' 'ചന്തെപ്പണ്ണും' ഉണ്ടായെതങ്ങെന?
പെത്താമ്പതാം
നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
അവസാനദശകങ്ങൾ
മുതൽ
സമുദായപരിഷ്കരണപര്സ്ഥാനങ്ങൾ
ശക്തിപര്ാപിച്ചേതാടുകൂടി
പരമ്പരാഗത
ജാതിസമൂഹങ്ങളുെട തിേരാധാനം ആരംഭിച്ചുെവന്ന് നമുക്കറിയാം. പരമ്പരാഗത
ലിംഗമൂലയ്ങ്ങൾ മനുഷയ്തവ്ത്തിെനതിരാെണന്ന വിമർശനമുന്നയിച്ച ഈ പര്സ്ഥാനങ്ങൾ
അവ പകരം പുതിയ മൂലയ്ങ്ങെള മുേന്നാട്ടുവച്ചു. ഇന്നു നമുക്കു പരിചിതങ്ങളായ ആൺെപൺേഭദങ്ങളും ഇരട്ടസദാചാരവും രൂപംപര്ാപിച്ചത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ്.
സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽത്തെന്ന 'നലല്' സ്ത്രീെയയും 'ചീത്ത' സ്ത്രീെയയും േവർതിരിക്കുന്ന
മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇതിെന്റ ഭാഗമായിരുന്നു. സ്ത്രീകെള കുടുംബത്തിനുള്ളിലും സമൂഹത്തിലും
സകര്ിയരാക്കിത്തീർക്കാനുള്ള
പരിശര്മങ്ങളിലൂെടത്തെന്നയാണ്
സ്ത്രീകെള
രണ്ടാംതരക്കാരാക്കി ചുരുക്കിയ ഈ മൂലയ്ങ്ങൾ വളർന്നുവികസിച്ചത്.
നവവേരണയ്തയുെട ലിംഗമൂലയ്ങ്ങൾ
േകരളത്തിൽ
സ്ത്രീകെള
വിേശഷിപ്പിക്കാൻ
ഉപേയാഗിക്കുന്ന
രണ്ടു
പര്േയാഗങ്ങളാണിവ - 'തറവാട്ടിൽ പിറന്നവൾ', 'ചന്തെപ്പണ്ണ്'. 'മാനയ്തയുള്ള സ്ത്രീ'െയ
'തറവാട്ടിൽ പിറന്നവൾ' എന്നു വിേശഷിപ്പിക്കുേമ്പാൾ 'മാനയ്തയിലല്ാത്ത സ്ത്രീ'െയ
'ചന്തെപ്പണ്ണ്' എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഈ വിളിയിൽ പഴയ ജാതിവയ്വസ്ഥയുെട അംശങ്ങൾ
പതിയിരിക്കുന്നുെണ്ടന്നു തീർച്ച. 'തറവാട്' എന്നാൽ പഴയ ജാതയ്ാഭിമാനത്തിെന്റ
േകന്ദ്രമായിരുന്നേലല്ാ. 'ചന്ത'േയാ? പല ജാതിക്കാർ, പര്േതയ്കിച്ചു കീ ജാതിക്കാർ, പല
മതക്കാർ, ആണും െപണ്ണും ഒത്തുേചരുന്ന, 'ജാതിശുദ്ധം' തീെര പാലിക്കാൻ പറ്റാത്ത
ഇടമാണ്!
അേപ്പാൾ
തറവാട്ടിലിരിക്കുന്നവൾ
പരിശുദ്ധയും
ചന്തയിൽ
പണിെയടുക്കുന്നവൾ അശുദ്ധയുമായി കണക്കാക്കെപ്പട്ടത് സവ്ാഭാവികം മാതര്ം! പേക്ഷ,
പരമ്പരാഗതമൂലയ്വയ്വസ്ഥ ്
20-◌ാ◌ം
നൂറ്റാണ്ടിൽ
വൃദ്ധിയലല്,
ക്ഷയമാണ്
സംഭവിച്ചെതന്ന് നമുക്കറിയാം. സമൂഹത്തിെന്റ േമൽത്തട്ടിേലക്ക് ഉയർന്നുവരാൻ
വയ്ക്തികളുെട മുന്നിൽ നിരവധി വഴികൾ തുറന്നുകിട്ടിയ കാലമായിരുന്നു ഇത് തറവാടിെന്റ
േമൽവിലാസത്തിനുപുറെമ
ഉന്നതവിദയ്ാഭയ്ാസം,
ഉയർന്ന
സാമ്പത്തികസ്ഥിതി, ഉേദയ്ാഗപദവി മുതലായവ സാമൂഹയ്മായ കയറ്റം േനടാനുള്ള
മാർഗ്ഗങ്ങളായി ഇക്കാലത്തുയർന്നുവന്നു. നമ്മുെട ഭാഷയിൽ, പേക്ഷ, ഇന്നും ഇത്തരം
പര്േയാഗങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു. ജാതിപാരമ്പരയ്ത്തിെന്റ അവശിഷ്ടം മാതര്മാേണാ
ഇത്? പഴയ ജാതിസമുദായത്തിെല പര്മാണികൾക്കു പകരം 19-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിെല
പുതിയ സാദ്ധയ്തകൾ പര്േയാജനെപ്പടുത്തിയ കൂട്ടരിൽനിന്നുണ്ടായ വർഗ്ഗം 'നവവേരണയ്ർ' എന്ന് നമുക്കവെര വിളിക്കാം - പഴയ മൂലയ്ങ്ങളിൽ പലതിേനയും
തള്ളിക്കളഞ്ഞു; പല പുതിയ മൂലയ്ങ്ങെളയും പരിേപാഷിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ, പഴയ
വേരണയ്തെയ ഒന്നടങ്കം ഉേപക്ഷിച്ചുെകാണ്ടലല് നവവേരണയ്ർ തങ്ങളുെട പുതിയ
മൂലയ്വയ്വസ്ഥ രൂപംെകാടുത്തത്. പുതിയ മൂലയ്ങ്ങൾ സവ്ീകരിക്കുന്നതിനുപുറെമ പഴയ

വേരണയ്മൂലയ്ങ്ങളിൽനിന്ന് ചിലതുമാതര്ം െതരെഞ്ഞടുത്ത് പരിഷ്ക്കരിച്ചുെകാണ്ടുകൂടിയാണ്
നവവേരണയ്ർ തങ്ങളുെട മൂലയ്വയ്വസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയത്.
ആരായിരുന്നു, ഈ 'നവവേരണയ്ർ'? 19-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിെല േകരളത്തിൽ, വിേശഷിച്ചും
തിരുവിതാംകൂർ-െകാച്ചി
പര്േദശങ്ങളിൽ,
നിരവധി
കാതലായ
സാമൂഹയ്സാമ്പത്തികമാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. ബര്ിട്ടിഷ് അധികാരം നിലവിൽവന്നേതാെട ഈ
രാജയ്ങ്ങളിെല
ഭരണസംവിധാനങ്ങെള
നവീകരിക്കാനുള്ള
ശര്മമാരംഭിച്ചു.
മിഷണറിമാരും
പിൽക്കാലത്ത്
സർക്കാരുകളും
പര്ചരിപ്പിച്ച
നവീനവിദയ്ാഭയ്ാസത്തിലൂെട സർക്കാർ ഉേദയ്ാഗങ്ങളും പദവികളും േനടാെമന്നുവന്നു.
പുതിയ വിദയ്ാലയങ്ങളും കലാലയങ്ങളും സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടുതുടങ്ങി - അവിടങ്ങളിലും
ഇംഗല്ിഷവ്ിദയ്ാഭയ്ാസം േനടിയവർക്കു േജാലിസാദ്ധയ്ത െതളിഞ്ഞു. വയ്ാപരരംഗം
സജീവമായേതാടുകൂടി അഭയ്സ്തവിദയ്ർക്ക് അവിെടയും െതാഴിലവസരങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു.
വയ്ാപാരപര്മുഖർ, വയ്വസായികൾ, അദ്ധയ്ാപകർ, സർക്കാർ ഉേദയ്ാഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയ
കൂട്ടരടങ്ങിയ ഈ പുതിയ ജനവിഭാഗം 19-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനദശകങ്ങളിൽ
തിരുവിതാംകൂറിലും െകാച്ചിയിലും മലബാറിലും സജീവസാന്നിദ്ധയ്മായി. ആധുനിക
െപാതുമണ്ഡലം ഇവരിലൂെടയാണ് രൂപെപ്പട്ടത് - അതായത് പതര്മാസികകൾ,
ചർച്ചാേവദികൾ, വായനാസംഘങ്ങൾ മുതലായവ കൂടിേച്ചരുന്ന, സമൂഹത്തിെന്റ
െപാതുപര്ശ്നങ്ങൾ ചർച്ചെചയയ്െപ്പടുന്ന, പുതിയ ഒരിടം ഇവരുെട പര്വർത്തനങ്ങളിലൂെട
രൂപെപ്പട്ടുതുടങ്ങി.
അതുേപാെല,
സവ്ന്തം
സമുദായങ്ങെള
കാലത്തിെനാത്ത്
പരിഷ്ക്കരിേക്കണ്ടെതങ്ങെന എന്ന േചാദയ്ം ആദയ്മുന്നയിച്ചത് ആ സമുദായങ്ങളിെല
നവവേരണയ്ർതെന്ന. മലബാറിെല നായന്മാരിൽനിന്ന് സി. ശങ്കരൻനായർ,
മാപ്പിളസമുദായത്തിൽനിന്ന് സനാ ഉലല്ാഹ് മക്തി തങ്ങൾ, തീയയ് സമുദായത്തിൽനിന്ന്
മൂർേക്കാത്തു കുമാരൻ, െകാച്ചിയിെല അരയസമുദായത്തിൽനിന്ന് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ,
തിരുവിതാംകൂറിെല
ഈഴവരിൽനിന്ന്
േഡാ.പൽപു,
സുറിയാനി
കര്ിസ്തയ്ാനികൾക്കിടയിൽനിന്ന് പി.െക. െകാച്ചീപ്പൻ തരകൻ തുടങ്ങിയ ആദയ്കാല
സമുദായപരിഷ്ക്കർത്താക്കളും വക്താക്കളുമായിരുന്നവെരലല്ാം നവവേരണയ്രായിരുന്നു.
ഇവരിൽ
നെലല്ാരുവിഭാഗം
പരമ്പരാഗത
ജാതിവയ്വസ്ഥയിൽ
മുന്തിയ
സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്ന ജാതികളിൽ - അതായത്, നായർ - സുറിയാനി കര്ിസ്തയ്ാനി
ജാതികളിൽ - ഉൾെപ്പട്ടവരായിരുന്നു. ഇവെരക്കൂടാെത െതാട്ടുകൂടാത്തവരായി
ഗണിച്ചിരുന്ന ഈഴവ-തീയയ് വിഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും നവവേരണയ്രുണ്ടായിത്തുടങ്ങി.
അേതസമയം
പരമ്പരാഗതജാതികര്മത്തിൽ
മദ്ധയ്ജാതികളിൽെപ്പട്ടിരുന്ന
അരയസമുദായത്തിൽനിന്നും അധികംേപർ നവവേരണയ്വിഭാഗത്തിേലക്കു കടന്നിലല്.
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ േകരളത്തിലുണ്ടായ സാമൂഹയ് - രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങളിൽനിന്നുള്ള
േനട്ടങ്ങളധികവും െകാ ത് ഈ നവവേരണയ്വിഭാഗമായിരുന്നു.

െപാതുെവ,
മുതലാളിത്തവയ്വസ്ഥയുെട
സവ്ത്തുനിയമങ്ങേളാടുള്ള
(അതായത്
സവ്കാരയ്സവ്ത്തുടമസ്ഥത ് അനുകൂലമായ നിയമങ്ങേളാടുള്ള) കൂറ്, വയ്ക്തികളുെട
സാമ്പത്തികവളർച്ചയിലൂെടയാണ്
സമൂഹം
പുേരാഗമിക്കുന്നെതന്ന
വിശവ്ാസം,
വയ്ക്തികൾക്ക് മത്സരബുദ്ധിേയാെടയുള്ള സാമ്പത്തികപര്വർത്തനം നടത്താനുള്ള
സാഹചരയ്ം ഒരുക്കലാണ് സമുദായപരിഷ്ക്കരണത്തിെന്റ ലക്ഷയ്െമന്ന വിശവ്ാസം - ഇവ
ഏറിേയാ
കുറേഞ്ഞാ
നവവേരണയ്മൂലയ്വയ്വസ്ഥയിൽ
ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നു.
ഈ
മൂലയ്ങ്ങെളലല്ാംതെന്ന പാശ്ചാതയ്േലാകത്തുനിന്ന് ഇേങ്ങാട്ടു പര്വഹിച്ചവയായിരുന്നു.
എന്നാൽ ഇവേയാെടാപ്പം മറ്റുപല ആശയങ്ങളും പാശ്ചാതയ്രാജയ്ങ്ങളിൽനിന്ന്
ഇവിേടെക്കത്തിയിരുന്നു. മനുഷയ്ർ തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ തുലയ്ത, സമതവ്ം,
സാേഹാദരയ്ം
ഈ
ആശയങ്ങളും
പാശ്ചാതയ്േലാകത്തുനിന്ന്
ഇവിെട
എത്തിയവയാണ്. ഇവ ്, പേക്ഷ, ഭാഗികമായ അംഗീകാരേമ നവവേരണയ്ർ
നൽകിയുള്ളൂ.
അഥവാ,
നവവേരണയ്രുെട
താൽപരയ്ങ്ങൾക്ക്
േകാട്ടംതട്ടാത്തവിധത്തിൽമാതര്േമ
അവ
പര്േയാഗിക്കെപ്പട്ടുള്ളൂ.
ശര്ീനാരായണഗുരുവിെനേപ്പാലുള്ളവരുെട
സമതവ്ചിന്തെയേപ്പാലും
ഇത്തരത്തിൽ
നയ്ൂനീകരിക്കാൻ നവവേരണയ്ർക്കു കഴിഞ്ഞു. അതുെകാണ്ടുതെന്ന പാശ്ചാതയ്േലാകത്ത്
വിേമാചനകരങ്ങളായി വയ്ാഖയ്ാനിക്കെപ്പട്ട പല ആശയങ്ങളും ഇവിെട തീെര
ചർച്ചെചയയ്െപ്പട്ടിലല്; അെലല്ങ്കിൽ നയ്ൂനീകരിക്കെപ്പട്ടു. എന്തായാലും നവവേരണയ്ർക്ക്
അനുകൂലമായ വിധത്തിൽ പാശ്ചാതയ് ആശയങ്ങെളയും പര്േയാഗങ്ങെളയും എങ്ങെന
മാറ്റിത്തീർക്കാെമന്ന വിചാരം 20-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിെല ചർച്ചകളിൽ വയ്ക്തമായും
കാണാനുണ്ട്.
ഉദാഹരണത്തിന്,
1930കൾമുതൽ
ഇവിെടയാരംഭിച്ച
ജനനനിയന്ത്രണചർച്ച
തെന്നെയടുക്കാം.
ഇതിൽ
നവവേരണയ്ർക്കിടയിെല
യാഥാസ്ഥിതികർ ഉന്നയിച്ച സംശയങ്ങൾ മൂന്നായിരുന്നു: ഒന്ന്, ജനനനിയന്ത്രണം
വയ്ാപകമായാൽ 'അറിവിലല്ാത്ത' ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ൈലംഗിക അരാജകതവ്ം
വയ്ാപിക്കിേലല്? രണ്ട്, സ്ത്രീകൾക്ക് അച്ചടക്കവും അനുസരണയും ഇലല്ാതാകിേലല്?
മാതര്മലല്, ജനനനിയന്ത്രണം
സമൂഹത്തിെന്റ േമൽത്തട്ടിൽ വയ്ാപകമായാൽ
'താണതരക്കാർ'
െപറ്റുെപരുകുകയിേലല്?
ഇതായിരുന്നു
മൂന്നാമെത്ത
ഭയം.
ജനനനിയന്ത്രണെത്ത
അനുകൂലിച്ച
നവവേരണയ്േരാ?
അവർക്കും
േപടി
'താണതരക്കാെര' ആയിരുന്നു. ജനനനിയന്ത്രണം വയ്ാപിപ്പിച്ചാൽ 'താണതരക്കാരു'െട
എണ്ണം കുറ ാെനാക്കുെമന്നായിരുന്നു അവരുെട വിശവ്ാസം! ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ,
അനുകൂലിച്ചാലും
പര്തികൂലിച്ചാലും
ജനനനിയന്ത്രണത്തിൽ
നവവേരണയ്രുെട
താൽപരയ്ങ്ങെളക്കുറിച്ചായിരുന്നു ചർച്ച. പുതിയ ലിംഗമൂലയ്ങ്ങളുെട കാരയ്ത്തിലും
പൂർണ്ണമായ സ്ത്രീപുരുഷതുലയ്ത നവവേരണയ്ർക്ക് ആകർഷകമായി േതാന്നിയിരുന്നിലല്.
സ്ത്രീയുെട 'വയ്തയ്സ്തത'െയ അതായത്, പുരുഷനിൽനിന്ന് വയ്തയ്സ്തമായി സ്ത്രീക്ക് പര്സവം,
ബാലപരിചരണം എന്നീ രണ്ടു ധർമ്മങ്ങളുെണ്ടന്നതിന് ഊന്നൽ നൽകിെക്കാണ്ടാണ്
നവവേരണയ്ലിംഗമൂലയ്ങ്ങൾ ശക്തമായത്. 'തുലയ്ത' എന്നാൽ ആണിേനയും

െപണ്ണിേനയും ഒേര അച്ചിലിട്ട് വാർക്കലാെണന്ന െതറ്റായ വയ്ാഖയ്ാനത്തിന് ഏെറ
പര്ചാരം ലഭിക്കുകയും െച . 1930കളായേപ്പാേഴക്കും ഈ ദുർവയ്ാഖയ്ാനെത്ത
േചാദയ്ംെച
ചില സ്ത്രീശബ്ദങ്ങൾ േകട്ടുതുടങ്ങിയിരുന്നു. 1938ൽ േകാച്ചാട്ടിൽ
കലയ്ാണിക്കുട്ടിയമ്മ (മിസിസ്സ്. സി. കുട്ടൻനായർ) ഇതിെന വിമർശിച്ചുെകാണ്ട് ഇങ്ങെന
എഴുതി:
സമതവ്ം ǌങ്ങളുെട ഇന്നെത്ത പേല ദുരിതങ്ങേളയും നീക്കംെചയയ്ുെമന്നു സ്ത്രീകളായ
ǌങ്ങളിൽ പലരും ബലമായി വിശവ്സിക്കുന്നു. എലല്ാവേരയും ഒേര അച്ചിലിട്ടു
വാർക്കാനലല് സമതവ്വാദിനികൾ ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്. േനെരമറിച്ച്, സമതവ്ംെകാേണ്ട
വയ്ക്തിപരമായ വളർച്ച സാദ്ധയ്മാകൂ. നമുക്കു നമ്മുെട സവ്ഭാവവിേശഷങ്ങെളപ്പറ്റി ഇന്നും
എതര്യും അപൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനേമ ഉള്ളൂ. 'പുരുഷതവ്ം', 'സ്ത്രീതവ്ം' എന്നീ
അവയ്ക്തവചനങ്ങൾ
െകാണ്ടു
നാം
യഥാർത്ഥത്തിൽ
സൂചിപ്പിക്കുന്നെതന്ത്?
മനഃശാസ്ത്രഗേവഷണങ്ങൾ, ലിംഗപരമായ സംഗതിെയക്കുറിച്ച് നമുക്കുള്ള അജ്ഞതെയ
െവളിവാക്കുന്നിേലല്?
നമ്മുെട
അപൂർണ്ണജ്ഞാനത്തിെന്റ
സന്താനങ്ങളായ
സദാചാരനിബന്ധനകൾ എതര് വയ്ക്തികളുെട വളർ ച്ചെയ തടയുന്നു! (മിസിസ്സ് സി.
കുട്ടൻ നായർ, 'സ്ത്രീപുരുഷസമതവ്ത്തിനുള്ള ചില പര്തിബന്ധങ്ങൾ', മാതൃഭൂമി
വിേശഷാൽപര്തി, 1938)
പേക്ഷ, ഇെതാെക്ക േകവലം ഒറ്റെപ്പട്ട ശബ്ദങ്ങളായിരുന്നു. ലിംഗവയ്തയ്ാസെത്ത
അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയ
ഒരു
പുതിയ
സമുദായമാനയ്ത
അേപ്പാേഴക്കും
രൂപെമടുത്തുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.
സ്ത്രീയുെട
സ്ഥാനം
ഗൃഹത്തിനുള്ളിലാെണന്നും,
ഭർത്താവിലൂെടയാണ് അവളുെട സാമൂഹിക അംഗതവ്െമന്നുമുള്ള ധാരണകൾ ഇവിടെത്ത
സമുദായപരിഷ്ക്കരണപര്സ്ഥാനങ്ങളിൽ രൂഢമൂലമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
'ഉത്തമസ്ത്രീ' പിറക്കുന്നു
19-◌ാ◌ം
നൂറ്റാണ്ടിൽ
പല
കാരണങ്ങളാൽ
േകരളത്തിെല
പരമ്പരാഗതജാതിവയ്വസ്ഥയുെട അടിത്തറ ഇളകാൻ തുടങ്ങി. ബര്ിട്ടിഷുകാരുെട
േമൽേക്കാ
ഇവിടെത്ത
പരമ്പരാഗതരാജവംശങ്ങളുെടയും
പരമാധികാരെത്ത
ഇലല്ാതാക്കി - ജാതിമാമൂലിെന്റ സംരക്ഷകർ ഇവരായിരുന്നേലല്ാ. മിഷണറിമാരുെട
വരവ് കീ ജാതികൾക്കു താങ്ങായി. അവരുെടേമൽ അടിേച്ചൽപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന പല
നികുതികളും, കൂലിയിലല്ാത്ത അദ്ധവ്ാനവും നിറുത്തൽ െചയയ്ിക്കുന്നതിൽ മിഷണറിമാർ
വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു. ആധുനിക വിദയ്ാഭയ്ാസം മിഷണറിപള്ളിക്കൂടങ്ങളിലൂെട
വയ്ാപകമായേതാെട കീ ജാതിക്കാരിൽ ചിലകൂട്ടർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ
ലഭിച്ചുതുടങ്ങി. കച്ചവടവും കുടിേയറ്റസാദ്ധയ്തയും വർദ്ധിച്ചേതാടുകൂടി അവരിൽ ചിലർ
സാമ്പത്തിക
േനട്ടങ്ങളും
ൈകവരിച്ചു.
'മാറുമറ ൽസമരം'
േപാലുള്ള
നിർണ്ണായകേപാരാട്ടങ്ങളിലൂെട േമൽജാതിക്കാരുെട അധികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കെപ്പട്ടു.
1865െല വിളംബരപര്കാരം തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ കുടിയാന്മാർക്ക് ഭൂമിയിൽ

ഉടമസ്ഥാവകാശം ലഭിച്ചു. ഇേതകാലത്തുതെന്ന പരമ്പരാഗത േമലാളസമുദായങ്ങളും
മാറ്റത്തിനു
വിേധയമായി.
വികസിച്ചുവന്ന
കച്ചവടരംഗവും
വിപണിയും
വാണിജയ്കൃഷിയും സുറിയാനികര്ിസ്തയ്ാനിസമുദായത്തിന് വർദ്ധിച്ച അവസരങ്ങൾ
നൽകി. പുതിയ വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിലൂെട അവർ ഈ രംഗങ്ങളിൽ കുതിച്ചുയർന്നു.
നായർതറവാടുകളുെട
ജാതയ്ാധികാരം
അൽപ്പം
ക്ഷയിെച്ചങ്കിലും
പുതിയ
വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിലൂെട ഭരണരംഗത്തും സാംസ്കാരികരംഗത്തും അവർ പിടിച്ചുനിന്നു.
നമ്പൂതിരിമാർ മാതര്മാണ് ഈ പുതിയ അന്തരീക്ഷേത്താട് ഇണങ്ങിേച്ചരാൻ വിസമ്മതം
കാട്ടിയത്. ഇവരും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിലപാടു മാറ്റി.
െപാതുെവ ജാതിവയ്വസ്ഥെ തിെര രൂക്ഷവിമർശനം ഉയർന്നുവന്ന കാലമായിരുന്നു 19◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനദശകങ്ങൾ. ൈദവദൃഷ്ടിയിൽ തുലയ്രായ, ൈദവം
ഒരുേപാെല സൃഷ്ടിച്ച, മനുഷയ്െര പര രം േവർതിരിക്കുന്ന ഈ വയ്വസ്ഥ പര്കൃതിക്കും
മനുഷയ്നും ൈദവത്തിനും ഒരുേപാെല എതിരാെണന്ന് മിഷണറിമാരും സഹചാരികളും
വാദിച്ചു.
മിഷണറിസവ്ാധീനത്തിനു
പുറത്തുനിന്നുെകാണ്ട്
പാശ്ചാതയ്രാഷ്ട്രീയചിന്തയിൽനിന്ന് സമതവ്വാദങ്ങൾ കടെമടുത്തുെകാണ്ട് എഴുതിയ
ചിലരുമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ രണ്ടുകൂട്ടരും േയാജിച്ച ഒരു കാരയ്മുണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ
തമ്മിലുള്ള
വയ്തയ്ാസെത്ത
അവരുെട
ശാരീരികമായ
പര്േതയ്കതകൾെകാണ്ട്
വിശദീകരിക്കാെമന്ന
അവകാശവാദം.
സ്ത്രീയുെടയും
പുരുഷെന്റയും ശാരീരികപര്േതയ്കതകൾക്കിണങ്ങുന്ന സവ്ഭാവഗുണങ്ങളും മേനാഗതിയും
പര്കൃതിതെന്ന അവർക്കു നൽകിയിരിക്കുന്നുെവന്നും ഇവയിലൂെടയാണ് സ്ത്രീയുെടയും
പുരുഷെന്റയും സാമൂഹികനില നിർണ്ണയിേക്കണ്ടതുെമന്നും മിഷണറിമാരും മറ്റു
പരിഷ്ക്കരണകുതുകികളും ഒരുേപാെല വാദിച്ചു. ഇതുപര്കാരം സ്ത്രീയുെട ശരിയായ ഇടം
ഗൃഹമാെണന്നു കൽപ്പിക്കെപ്പട്ടു. വീട്ടുേജാലി, പര്സവിക്കൽ, കുട്ടികെള വളർത്തൽ
തുടങ്ങിയ കർമ്മങ്ങളും െപാതുെവ വികാരങ്ങളിലൂെട കുടുംബാംഗങ്ങെള സവ്ാധീനിച്ച്
നലല്വഴിക്കു
നടത്താനുള്ള
ഉത്തരവാദിതവ്വും
സ്ത്രീക്കുള്ളതാെണന്നും
വന്നു.
പുറംേലാകത്തിൽനിന്നു വയ്തയ്സ്തമായി മദമത്സരമിലല്ാത്ത, സമാധാനവും േസ്നഹവും
നിലനിൽ േക്കണ്ട ഇടമാണ് ഗൃഹെമന്നും അതിനു തക്കതായ മേനാഗുണങ്ങൾ ഓേരാ
സ്ത്രീയിലും പര്കൃതിതെന്ന നിേക്ഷപിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുമാണ് നവവേരണയ് േലഖകരും
മിഷണറിമാരും വാദിച്ചത്. േസ്നഹം, ദയ, ക്ഷമ, വാത്സലയ്ം, വാക്കുകളിലൂെടയും
കണ്ണീരിലൂെടയും അഭയ്ർത്ഥനയിലൂെടയും മറ്റു മനുഷയ്െര സവ്ാധീനിക്കാനുള്ള ശക്തി ഇെതാെക്ക
സ്ത്രീക്ക്
സഹജമായിത്തെന്ന
ലഭിക്കുന്നുണ്ടതര്.
എന്നാൽ
പരമ്പരാഗതകുടുംബരീതികൾ ഈവക ഗുണങ്ങെള തീെര േപാഷിപ്പിക്കുന്നിെലല്ന്നും,
അതുെകാണ്ടുതെന്ന പരമ്പരാഗതകുടുംബങ്ങളിെല സ്ത്രീകളുെട യഥാർത്ഥ 'സ്ത്രീഗുണം'
െവറുെത പാഴാവുകയാെണന്നും ഇക്കൂട്ടർ പരിതപിച്ചു. സ്ത്രീയുെട 'സവിേശഷഗുണങ്ങ'െള
പരിേപാഷിപ്പിക്കാനുതകുന്നതരം വിദയ്ാഭയ്ാസം അവർക്കു നൽകുക; കുടുംബരീതികളിൽ
മാറ്റം വരുത്തുക; വിവാഹസമ്പ്രദായങ്ങൾ പരിഷ്ക്കരിക്കുക - സ്ത്രീകളുെട 'യഥാർത്ഥ

സ്ത്രീതവ്'െത്ത വീെണ്ടടുക്കാൻേവണ്ടി 19-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനകാലത്തും 20-◌ാ◌ം
നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആദയ്ദശകങ്ങളിലും പല േലഖകരും മുേന്നാട്ടുവച്ച നിർേദ്ദശങ്ങളാണിവ.
അേപ്പാൾ, ജാതിവയ്വസ്ഥ പൂർണ്ണമായും ഉന്മൂലനംെചയയ്െപ്പട്ട സമൂഹെത്ത വിഭാവനം
െചയയ്ുേമ്പാഴും സ്ത്രീപുരുഷവയ്തയ്ാസം അതിനുള്ളിൽ നിലനിന്നിരുന്നുെവന്നർത്ഥം.
സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള വയ്തയ്സ്തത അവർ തമ്മിലുള്ള തുലയ്ത വിഘാതമാവിെലല്ന്ന
ധാരണ ഇതിൽ അന്തർലീനമായിരുന്നു. വീടിനും പുറംേലാകത്തിനും ഒേര അധികാരവും
അംഗീകാരവും ലഭിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളിൽ സ്ത്രീപുരുഷതുലയ്ത സവ്ാഭാവികമായും
ഉണ്ടാകുെമന്ന ശുഭാപ്തിവിശവ്ാസം തുളുമ്പിനിൽക്കുന്നതും കാണാം. േജാസഫ് മൂളിയിൽ
രചിച്ച സുകുമാരി (1897) എന്ന േനാവലിൽ ജാതിവയ്തയ്ാസെത്തയും അസമതവ്െത്തയും
നയ്ായീകരിച്ച ജാതികര്മവും ആൺ-െപൺ വയ്തയ്ാസത്തിലൂന്നിയ ലിംഗകര്മവും തമ്മിൽ
േനർക്കുേനർ ഇടയുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട്. കീ ജാതിയിൽനിന്ന് കര്ിസ്തുമതം സവ്ീകരിച്ച
ഒരുവനാണ് ലിംഗകര്മത്തിെന്റ വക്താവായി േനാവലിൽ പര്തയ്ക്ഷെപ്പടുന്നത്. ഇതു
കീ ജാതികൾക്ക് നൽകിയ ആത്മവിശവ്ാസം ശര്േദ്ധയമാണ്.
"നീ ആെളാരു രസികനാണ്. നീ എന്താണ് ജാതി?" "ആൺജാതി." "വിഡ്ഢീ! നീ എന്തു
ജാതിക്കാരനാെണന്നാണ് േചാദിച്ചത്." "ǌാൻ രണ്ടു ജാതിമാതര്േമ അറിയൂ ആൺജാതിയും െപൺജാതിയും. അതിൽ ആൺജാതിയാകുന്നു ǌാൻ." (േജാസഫ്
മൂളിയിൽ, സുകുമാരി, േജാർജ് ഇരുമ്പയം (സമ്പാ.), നാലു േനാവലുകൾ, തൃശൂർ, (1897),
1985, പുറം. 362)
എതര്തെന്ന 'സവ്ാഭാവിക'മായി അനുഭവെപ്പട്ടാലും, ഈ വിശവ്ാസത്തിൽനിന്ന് നമ്മുെട
സമൂഹം
എന്തിന്,
േലാകംമുഴുവൻ
വളെരയധികം
മുേന്നാട്ടുേപായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുെവന്ന
വസ്തുത
ഇവിെട
പര്േതയ്കം
എടുത്തുപറേയണ്ടതാണ്.
സ്ത്രീകളുെട
'സ്ത്രീതവ്ം',
പുരുഷന്മാരുെട
'പുരുഷതവ്ം'
മുതലായവെയ പര്കൃതിനിർണ്ണിതഗുണങ്ങളായി കാണാനാവിെലല്ന്ന് നാം ഇന്നറിയുന്നു.
ഒരിക്കലും മാറാത്തവിധം 'ആൺ'-'െപൺ' സവ്ഭാവങ്ങൾക്ക് ദൃഢത നൽകുന്ന
യാെതാന്നും
പര്കൃതിയിലിെലല്ന്ന്
ശാസ്ത്രഗേവഷണം
െവളിെപ്പടുത്തുന്നു.
ഈ
സവ്ഭാവങ്ങൾ സാമൂഹയ്ജീവിതത്തിെന്റ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുന്നവയാെണന്നും
സാമൂഹയ്മാറ്റത്തിലൂെട അവയും
മാറ്റത്തിനു
വിേധയമാകുന്നുെവന്നും
പരെക്ക
സമ്മതിക്കെപ്പടുന്നു. ലിംഗവയ്തയ്ാസെത്ത ഒന്നുകിൽ 'ആൺ' അെലല്ങ്കിൽ 'െപൺ' എന്നു
േവർതിരിച്ചുകണ്ടിരുന്ന രീതിതെന്ന അപര്സക്തം, അെലല്ങ്കിൽ അനുചിതമായിമാറുന്ന
ഒരു
േലാകമാണ്
ഇന്ന്.
പുരുഷശരീരേത്താെട
ജനിച്ചാലും
സ്ത്രീയായി
ജീവിക്കാനാഗര്ഹിക്കുന്നവർ,
സ്ത്രീശരീരമാെണങ്കിലും
പുരുഷനാെണന്നുതെന്ന
വിശവ്സിക്കുന്നവർ, സവ്വർഗ്ഗേസ്നഹികൾ - ഇങ്ങെന ലിംഗേഭദെത്ത വളെര
വയ്തയ്സ്തമായ
രീതികളിൽ
വീക്ഷിക്കുന്നവർ
കര്േമണ
െപാതുസമൂഹത്തിെന്റ
ഭാഗമായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.
കഠിനമായി
പീഡിപ്പിക്കെപ്പട്ടവരാണിവർ
-

'പര്കൃതിവിരുദ്ധർ' എന്ന േപരിൽ. എന്നാലിന്ന് അവരുെട താൽപരയ്ങ്ങളിലും
െപരുമാറ്റത്തിലും 'പര്കൃതിവിരുദ്ധ'മായി യാെതാന്നുമിലല് എന്നു കരുതുന്ന വലിെയാരു
വിഭാഗമുണ്ട്. സംഘടിതമതങ്ങളും മതേമധാവികളും ഇവെര അംഗീകരിക്കാൻ
തയയ്ാറെലല്ങ്കിലും മതത്തിനുപുറത്ത് അവർ അംഗീകരിക്കെപ്പടുന്നു. െപാതുെവ
ലിംഗപര്േതയ്കതകൾ
പര്കൃതിേയാ
ൈദവേമാ
നിർണ്ണയിക്കുന്നവയാെണന്ന
വിശവ്ാസത്തിന് മതവിശവ്ാസത്തിെന്റ ഉന്നതവൃത്തങ്ങൾക്കുപുറത്ത് പണ്ടെത്തയതര്
ശക്തിയിലല്. സ്ത്രീകൾ വീട്ടുകാരികളായിരിക്കണെമന്ന് പര്കൃതിനിയമെമാന്നുമിെലല്ന്ന്
സുവയ്ക്തമാണ്.
സമൂഹത്തിെല
മറ്റു
സവ്ാധീനങ്ങളുെട
പര്ാധാനയ്ം
അംഗീകരിക്കെപ്പടുന്നുമുണ്ട്.
പേക്ഷ, 19-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിലും 20-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിലുമുള്ള നവവേരണയ്ചിന്തെയ
ലിംഗേഭദത്തിേന്റതായ ഈ പരിപര്ക്ഷയ്ം ആഴത്തിൽ സവ്ാധീനിച്ചു. സ്ത്രീകളുെടയും
പുരുഷന്മാരുെടയും മാനയ്തെയക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ ധാരണകെള രൂപെപ്പടുത്തുന്നതിൽ
ഇതിനു മുഖയ്പങ്കുണ്ടായിരുന്നു. വയ്തയ്സ്ത ജാതികളിൽെപ്പട്ട സ്ത്രീകൾക്ക് വളെര
വയ്തയ്സ്തങ്ങളായ ലിംഗാദർശങ്ങൾ ബാധകമായിരുന്നുെവന്ന് മുെമ്പാരു അദ്ധയ്ായത്തിൽ
വിവരിച്ചുവേലല്ാ. ഇതിനു ബദലായിവന്ന പുതിയ സാമൂഹികാദർശമാതൃകയിൽ എലല്ാ
സ്ത്രീകൾക്കും ഒരുേപാെല ബാധകമായ സ്ത്രീതവ്ാദർശമുണ്ടായിരുന്നു. 1913ൽ ഒരു
സ്ത്രീസമാജത്തിൽ തച്ചാട്ടുേദവകിയമ്മ െച പര്സംഗത്തിൽ ഈ ആദർശെത്തക്കുറിച്ച്
വയ്ക്തമായി വിവരിച്ചു പറയുന്നു:
സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒേരതരം വിദയ്ാഭയ്ാസം നൽകുന്നത് ആശാസയ്മലല്.
പര്കൃതി ഇരുകൂട്ടേരയും ഒേര ധർമ്മത്തിനലല് സൃഷ്ടിച്ചെതന്ന് അവരുെട ശരീരം,
മാനസികാവസ്ഥ, ബുദ്ധിപരമായ കഴിവുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നു െതളിയുന്നുണ്ട്...
സ്ത്രീയുെട ശരീരസ്ഥിതിയും മനഃസ്ഥിതിയും പരിേശാധിച്ചാൽ, കൂടുതൽ ശരീരശക്തി
േവണ്ടാത്ത, എന്നാൽ അധികം സഹനേശഷി ആവശയ്മുള്ള പര്വൃത്തികൾക്കായാണ്
അവൾ സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടെതന്ന് തീർച്ചയാണ്. പര്ാേയണ സ്ത്രീയുെട മേനാഘടന േകാമളവും,
േവഗത്തിൽ പരിപകവ്മാവുന്നതും, ഭാവനാപൂർണ്ണവും, വികാരങ്ങൾക്കു േവഗം
അടിെപ്പടുന്നതും, സൂക്ഷ്മസ്ഥിതികെള ഗര്ഹിക്കുന്നതും, േവഗം ഇളകുന്നതുമാണ്. ദയ,
േസ്നഹം, ക്ഷമ മുതലായ ഗുണങ്ങളിൽ പുരുഷൻ സ്ത്രീയുെട സമീപത്ത് ഒരിക്കലും
എത്തുകയിലല്...
...സ്ത്രീകൾ െപാതുരംഗത്തു പര്േവശിച്ചിെലല്ങ്കിലും അവർ കഴിവുള്ള സന്തതികെള
വളർത്തിയാൽ, അതുതെന്ന േലാകേക്ഷമത്തിനവർ നൽകുന്ന സംഭാവനയലല്േയാ?
അതുെകാണ്ട് അവരുെട വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിെന്റ ലക്ഷയ്ം അവെര രണ്ടാംകിട
പുരുഷന്മാരാക്കലലല്, മറിച്ച് ദയ, കരുണ, േസ്നഹം, മമത, ക്ഷമ മുതലായ ഗുണങ്ങെള
വളർത്തലാണ്...
ജീവിതസമരത്തിൽ
പുരുഷെന്റ
സഹായിയായി,
തെന്റ

സ്ത്രീതവ്ത്തിലൂെട അവെന്റ അദ്ധവ്ാനെത്ത ലഘൂകരിക്കലാണ് സ്ത്രീയുെട ധർമ്മം.
ദയാപൂർണ്ണമായ വാക്കിലൂെടയും പര്വൃത്തിയിലൂെടയുമാണ് സ്ത്രീ വിജയംവരിേക്കണ്ടത്.
മത്സരത്തിലൂെടയലല്...
തച്ചാട്ട് േദവകി അമ്മ, 'സ്ത്രീവിദയ്ാഭയ്ാസത്തിെന്റ ഉേദ്ദശം', ലക്ഷ്മീഭായി 20(1),1913-14)
'ശരീരശക്തി' സ്ത്രീക്കു കുറവാെണന്ന് േദവകിയമ്മ പറയുന്നുെണ്ടങ്കിലും കഠിനമായ
കായികേജാലികളിൽ അക്കാലെത്ത സ്ത്രീകൾ ഏർെപ്പട്ടിരുന്നതിെനക്കുറിച്ച് മുൻ
അദ്ധയ്ായത്തിൽ പറഞ്ഞുവേലല്ാ. അതിൽ വിവരിച്ചതിലധികം ശര്മകരമായ േജാലികൾ
െച ിരുന്ന ദരിദര്സ്ത്രീകൾ ഈ നാട്ടിൽ ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരെത്ത
ചാലക്കേമ്പാളത്തിൽ ചുമെടടുത്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്ന സ്ത്രീകൾ അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു.
വിദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് വലിയ ചാക്കുകളിൽ െനലല്ുചുമന്ന് ചാലയിെലത്തി വിൽപന
നടത്തിയിരുന്ന
സ്ത്രീകളുണ്ടായിരുന്നു.
തിരുവനന്തപുരെത്ത
കിഴക്കൻ
മലേയാരപര്േദശങ്ങളിൽനിന്ന് ഭാരേമറിയ പുൽെക്കട്ടുകൾ തലച്ചുമടായി വഹിച്ച്
നഗരത്തിൽവന്ന് കച്ചവടം െച ിരുന്ന കീഴാളസ്ത്രീകൾക്ക്, പേക്ഷ, ആ ചുമട്
നിലത്തുവച്ചു കച്ചവടം െചയയ്ാൻ അനുമതിയിലല്ായിരുന്നു. ഇതിെനതിെര ശര്ീമൂലം
പര്ജാസഭയിൽ അധഃസ്ഥിതരുെട പര്തിനിധിയും തിരുവിതാംകൂറിെല കീഴാളരുെട
േനതാവും ഗുരുവുമായിരുന്ന െപാ യിൽ അപ്പച്ചൻ (േയാഹന്നാൻ) 1930കളിൽ
ശബ്ദമുയർത്തിയതിെനത്തുടർന്നാണ്
പുൽെക്കട്ടു
നിലത്തിറക്കിവച്ചു
കച്ചവടം
െചയയ്ാനുള്ള
അനുമതി
കീഴാളസ്ത്രീകൾക്കു
ലഭിച്ചത്.
പുരുഷെന്റെയാപ്പം
േപശീബലമിെലല്ങ്കിലും കായികമായ സഹനശക്തി, തീർച്ചയായും ഈ സ്ത്രീകളിൽ
കുറവായിരുന്നിലല്. അവർക്ക് ശരീരശക്തി കുറവായിരുന്നുെവന്നു പറയാനും എളുപ്പമലല് െനൽച്ചാക്കും തലയിൽവഹിച്ച് അേനകം കാതം നടന്ന് ചന്തയിൽ േപാകാൻ
ശരീരശക്തികൂടാെത പറ്റിലല്േലല്ാ. എന്തായാലും െവയിേലറ്റ ചീരത്തണ്ടുേപാെല
വാടിക്കുഴയുന്ന
േദഹമലല്ായിരുന്നിരിക്കണം,
ഇവരുേടത്!
േദവകിയമ്മയുെട
സ്ത്രീതവ്ാദർശം േമലാളമൂലയ്ങ്ങളിൽ പങ്കുേചരുന്നവയാണ് എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം.
േദഹാദ്ധവ്ാനംെകാണ്ടു ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ, കായികേശഷി പര്കടിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഇവെരലല്ാം േദവകിയമ്മയുെട സ്ത്രീതവ്ാദർശത്തിനു പുറത്താണ്! ഇേതകാലത്തുതെന്ന
സ്ത്രീകൾക്കു പുരുഷന്മാെരേപ്പാെല സാമൂഹയ്ജീവിതത്തിലും െപാതുരംഗത്തും ഇറങ്ങി
പര്വർത്തിക്കാൻ കഴിവുെണ്ടന്നു വാദിച്ച മറ്റു േലഖകരുമുണ്ടായിരുന്നു - എന്നാൽ അവരും
'സ്ത്രീതവ്'ത്തിെന്റ സവിേശഷത ്, വയ്വസ്ഥ ്, പര്േതയ്കമൂന്നൽ നൽകുകതെന്ന െച .
'ദയ, േസ്നഹം, ക്ഷമ' - ഇവെയാെക്ക സ്ത്രീസഹജഗുണങ്ങളാെണന്നാണ് േദവകിയമ്മയും
മറ്റു പലരുെമഴുതിയത്. വികാരങ്ങൾ - പര്േതയ്കിച്ച് മൃദുലവികാരങ്ങൾ - െപാതുെവ
സ്ത്രീയുെട
സഹജവാസനെയ
നിർണ്ണയിക്കുന്നുെവന്നു
പറയുന്നതുെകാണ്ടുള്ള
പേരാക്ഷഫലെമന്താണ്? െപാതുെവ യുക്തിയുെട േലാകെത്ത ഒന്നടങ്കം പുരുഷന്മാർക്കു
തീെറഴുതിെക്കാടുക്കുന്നതിനു
സമമാണിത്!
ഇന്ന്
േകരളത്തിെല
ബ◌ൗദ്ധികജീവിതത്തിൽ നാം കാണുന്ന ചില പര്േതയ്കതകളുെട േവരുകൾ ഇത്തരം

ധാരണകളിലേലല് എന്നു സംശയിച്ചുേപാകുന്നു. െപാതുെവ സാഹിതയ്ം വികാരങ്ങളുെട
ഉൽപന്നമായാണ്
കണക്കാക്കെപ്പടുന്നത്
േകരളത്തിെല
എഴുത്തികാരികളിലധികംേപരും
സാഹിതയ്രംഗത്താണ്
നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.
സാഹിേതയ്തരരംഗങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ െപാതുെവ കുറവാണ്: നിരൂപണം, ശാസ്ത്രം,
സാമൂഹയ്ശാസ്ത്രം ഇെതലല്ാം പുരുഷന്മാരുെട േമഖലകളാണ്. െപാതുെവ യുക്തി,
േലാകപരിചയം, ഇവ ആവശയ്െപ്പടുന്ന ബ◌ൗദ്ധികപര്വർത്തനങ്ങളിൽ ഏർെപ്പടുന്ന
സ്ത്രീകെള 'പ◌ൗരുഷക്കാരി'കളായി എണ്ണുന്ന സമൂഹമാണിത്.
പുരുഷന്മാരുേടതായ പല േമഖലകളിലും കടന്നുെചലല്ാൻ 1920കൾക്കുേശഷം
അഭയ്സ്തവിദയ്രായ സ്ത്രീകൾ ശക്തമായ ശര്മങ്ങൾ ആരംഭിച്ചുെവങ്കിലും ആൺ-െപൺ
വയ്തയ്സ്തതയിലൂന്നിയ
ഈ
ലിംഗമാതൃകെയ
അവർ
ൈകെവടിഞ്ഞിലല്.
ആത്മനിയന്ത്രണത്തിലൂെട സവ്ന്തം കുടുംബെത്ത 'സ◌ൗമയ്മായ അധികാരത്തിലൂെട'
ഭരിക്കാൻ (അതായത്, േസ്നഹിച്ചും ശാസിച്ചും േനർവഴി നടത്തിക്കാനുള്ള
അധികാരത്തിലൂെട - ശിക്ഷിച്ചും താഡിച്ചും ഭരിക്കാനുള്ള അധികാരത്തിൽനിന്ന് ഇത്
വയ്തയ്സ്തമാണ്) സവിേശഷമായ കഴിവാണെലല്ാ പുതിയ സ്ത്രീദർശനം സ്ത്രീക്കു
കൽപ്പിച്ചത്. ഈ കഴിവ് കുടുംബത്തിനുപുറത്തും ഏറ്റവും പര്സക്തമാെണന്ന്
അഭയ്സ്തവിദയ്രായ ഈ സ്ത്രീകൾ - േകരളീയ സ്ത്രീവാദികളുെട ആദയ്തലമുറ - വാദിച്ചു.
അതായത് വീട്ടിൽ മാതര്മലല്, െപാതുസ്ഥാപനങ്ങളിലും (വിദയ്ാലയം, ആശുപതര്ി,
ഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ, േകാടതികൾ, നിയമനിർമ്മാണസഭകൾ, കര്മസമാധാനപാലന
സ്ഥാപനങ്ങൾ)
സ്ത്രീയുെട
'സ◌ൗമയ്ാധികാരം'
ഫലപര്ദമായ
ഭരണത്തിനുതകുെമന്നായിരുന്നു ഇവരുെട അഭിപര്ായം. വിവാഹം കഴിക്കാെതയും
പര്സവിക്കാെതയും സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ അധികാരം വിനിേയാഗിക്കാെമന്ന സൂചന ഈ
വാദത്തിലുണ്ടായിരുന്നുെവന്നത് ശര്േദ്ധയമാണ്. പേക്ഷ, 'ആത്മനിയന്ത്രണ'ത്തിലൂെട
മാതര്േമ സ്ത്രീക്ക് തനിക്കു സഹജെമന്നു പറയെപ്പട്ട 'സ◌ൗമയ്ാധികാര'െത്ത
പുറെത്തടുക്കാനാവൂ. അതുെകാണ്ടുതെന്ന, തെന്റേമൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ
സവ്യേമൽക്കുന്ന സ്ത്രീ മാതര്േമ ഉത്തമസ്ത്രീയാകൂ എന്ന ധാരണെയ കുറച്ചുകൂടി ഉറപ്പിക്കാൻ
ആദയ്കാല സ്ത്രീവാദികളുെട േമൽവിവരിച്ച അവകാശവാദം സഹായിച്ചു. 'സ്ത്രീയുെട
സഹജമായ കഴിവാ'ണിെതന്നമട്ടിലാണ് ആദയ്കാല സ്ത്രീവാദികളും ഇതിെന
അവതരിപ്പിച്ചത്. 1916ൽ 'സേരാജിനി' എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ പര്തയ്ക്ഷെപ്പട്ട
േലഖനത്തിൽ ഈ തന്ത്രം പര്വർത്തിക്കുന്നതു കാണാം. ൈലംഗികമായ അച്ചടക്കം അതായത് ഒേരെയാരു ഭർത്താവ് മാതര്മുണ്ടാവുക, ഭർത്താവിെന്റ ഹിതമനുസരിച്ച്
ജീവിക്കുക, അേദ്ദഹത്തിേനാട് ൈലംഗികമായ വിശവ്സ്തത പുലർത്തുക - ഇെതാെക്ക
'സ്ത്രീസഹജ'മാെണന്നായിരുന്നു അവരുെട അഭിപര്ായം:
സീത രാവണാലയത്തിൽ ഒരാണ്ടു പാർത്ത സംശയംേപാക്കാൻ തീയിൽ ചാടിയിട്ടും
ശര്ീരാമനും മാേലാകർക്കും സംശയം നീങ്ങിയിലല്. ലക്ഷ്മണൻ പന്തീരാണ്ടുകാലം

തെന്നപ്പിരിഞ്ഞു പാർത്തിട്ടും കള്ളുകുടിച്ച തണ്ടാൻ െതങ്ങിൽ കയറിയമാതിരി
ശൂർപ്പണഖയുെട മൂക്കിലുംമറ്റും പാഞ്ഞിട്ടും ഊർമ്മിള
ഒരു സംശയവുമുണ്ടായിലല്.
േവശയ്ാഗൃഹത്തിൽ േപാകണെമന്ന് ആവശയ്െപ്പട്ട കുഷ്ഠക്കാരെന ശീലാവതി േതാളിൽ
ചുമന്നാണ് െകാണ്ടുേപായത്. വഴിക്കുവച്ചു മരിച്ചുേപായ ആ മഹാമൂർഖെന തിെരയ്
െകാടുത്തലല്ാെത സൂരയ്ൻ ഉദിച്ചുകൂെടന്നു ശീലാവതി തറ്റുടുത്തുനിന്നുെകാണ്ടാണ് തപസ്സു
െച ത്...
....സ്ത്രീെയ െകാതിച്ച് പുരുഷന്മാർ െപാരുതി മരിച്ചതായി പുരാണങ്ങളും ചരിതര്ങ്ങളുമുണ്ട്.
പുരുഷന്മാർക്കുേവണ്ടി സ്ത്രീകൾ വാേക്കറ്റംേപാലും നടത്തിയതായി പുരാണവുമിലല്,
ചരിതര്വുമിലല്... അതാണ് സ്ത്രീതവ്ം. (സേരാജിനി, 'സ്ത്രീതവ്ം', മഹിളാരത്നം 1 (5), 1916)
ഈ ഒടുവിലെത്ത പര്സ്താവം വസ്തുതാപരമായി ശരിയെലല്ന്നു തീർച്ചയാണ് പുരുഷന്മാെരെച്ചാലല്ി മലല്ടിച്ച സ്ത്രീ പുരാണത്തിലും ചരിതര്ത്തിലുമുണ്ട്. ഒരുപേക്ഷ,
പുരുഷന്മാെരേപ്പാെല
അധികാരപദവിയിലല്ാത്തതുെകാണ്ട്
'െപാരുതിമരിക്കാൻ'
അവർക്കിടവന്നിലല്ായിരിക്കാം! 'മാനയ്സ്ത്രീ' - അതായത് 'സ◌ൗമയ്ാധികാരം വഹിക്കാൻ
പര്ാപ്തയായ സ്ത്രീ' - ൈലംഗികമായ ആഗര്ഹം ഒട്ടുമിലല്ാത്തവളാെണന്നു വാദിക്കാനാണ്
േലഖിക തയയ്ാറാവുന്നത്. വിദുഷിയായിരുന്ന േലഖിക ് കൃഷ്ണെന്റ ഭാരയ്മാർ തമ്മിലുള്ള
േപാരിെനക്കുറിച്ചും അർജ്ജുനപത്നിമാരുെട വഴക്കിെനക്കുറിച്ചും ൈകേകയിയുെട
സാമർത്ഥയ്െത്തപ്പറ്റിയും ഉർവവ്ശിക്ക് അർജ്ജുനനേനാടു േതാന്നിയ കാമെത്തക്കുറിച്ചും
അറിയിലല്ായിരുന്നുെവന്ന് കരുതാൻ നയ്ായമിലല്േലല്ാ! സ്ത്രീകളുെടേമൽ ഇരട്ടസദാചാരം
വച്ചുെകട്ടുന്ന രീതിെയ അപലപിക്കാനാണ് അവർ ശര്മിച്ചത്; പേക്ഷ, അതിനിടയിലൂെട
അനാവശയ്മായ സദാചാരഭാരെത്ത സ്ത്രീയുെട തലയിൽവച്ചുെകട്ടുകകൂടി െചയയ്ുന്നുമുണ്ട്.
അേതസമയം സ്ത്രീപുരുഷവയ്തയ്ാസം പര രപൂരകതവ്ത്തിേലക്കു നയിക്കണെമങ്കിൽ
പുരുഷനും വളെര പര്ധാനെപ്പട്ട ചുമതലകളുെണ്ടന്ന് ഓർമ്മെപ്പടുത്താൻ ആദയ്കാല
സ്ത്രീവാദികൾ മറന്നിലല്. സ്ത്രീപുരുഷവയ്തയ്ാസെത്ത െകാണ്ടാടിയ േലഖകരതര്യും
സ്ത്രീപുരുഷപര രപൂരകതവ്ത്തിെന്റയും വക്താക്കളായിരുന്നു. അതായത് സ്ത്രീഗുണം,
പുരുഷഗുണം
എന്നിവ
വയ്തയ്സ്തങ്ങളാെണങ്കിലും
അവയിെലാന്നുമാതര്െമ
സാമൂഹയ്ജീവിതത്തിൽ
പര്തയ്ക്ഷമാകുന്നുള്ളുെവങ്കിൽ
ആ
ജീവിതം
അപൂർണ്ണമായിരിക്കുെമന്ന് അവർ കരുതി. സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ പര രം ആശര്യിച്ച്,
പര രം ജീവിതെത്ത പൂർത്തീകരിച്ചുെകാണ്ട്, മുേന്നറണെമന്നായിരുന്നു ഇവരുെട
ആവശയ്ം. ഇതിൽ സ്ത്രീയുെട ചുമതലെയപ്പറ്റി േഘാരേഘാരം പര്സംഗിക്കുന്നവർ
പുരുഷന്മാരുെട ചുമതലെയക്കുറിച്ച് നിശ്ശബ്ദരാകുന്നുെവന്ന പരാതി ആദയ്കാല സ്ത്രീ
വാദികളിൽ പലരുമുന്നയിച്ചു. മിസിസ്സ് െക. കണ്ണൻ േമേനാൻ (ഇടത്തട്ട
രുഗ്മിണിയമ്മയുെട തൂലികാനാമങ്ങളിൽ ഒന്ന്) ഇേതക്കുറിച്ച് ഇങ്ങെനെയഴുതി:

...തെന്ന േദഹപര്യത്നംെകാണ്ടു സംരക്ഷിച്ചും ഹൃദയപൂർവവ്ം േസ്നഹിച്ചും വരുന്ന
ഭർത്താക്കന്മാെര ഭക്തിേസ്നഹബഹുമാനപുരസ്സരം ശുശര്ൂഷിച്ച്, അവരുെട സ◌ൗകരയ്ം
ശരിയായി നിർവവ്ഹിക്കുന്നത് തങ്ങളുെട ചുമതലയാെണന്നറിഞ്ഞ് ഏതുകാരയ്ത്തിന്നും
സന്നദ്ധകളായിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഇേപ്പാൾ ഒട്ടും ദുർലഭമലല്. ഭർത്താവിെന്റ
ആജ്ഞ നുസരിച്ച് നടേക്കണെമന്നും, അേദ്ദഹെത്ത േസ്നഹിേക്കണെമന്നും ഏതു
സ്ത്രീക്കും ആരും ഉപേദശിേക്കണ്ട ആവശയ്മിലല്. ഇതു പര്കൃതി സ്ത്രീഹൃദയെത്ത ആദയ്മായി
പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാഠമാണ്...
...ഓേരാ ബാലികയും തെന്റ യ◌ൗവവ്നാരംഭേത്താടുകൂടി ഒരു വരെന ആഗര്ഹിച്ചുതുടങ്ങും.
അവരവരുെട ബുദ്ധിശക്തിയും സവ്ഭാവഗുണങ്ങളും ആശര്യിച്ചായിരിക്കും ഓേരാരുത്തരും
പുരുഷമാതൃകകെള നിർമ്മിക്കുകയും, പിന്നീട് ഈ മാതൃകകെള രൂപീകരിച്ച്
ഭർത്താവിൽ കാണ്മാൻ ആഗര്ഹിക്കുകയും െചയയ്ുന്നത്. ഈ ആശയങ്ങളും ആഗര്ഹങ്ങളും
സഫലമായാൽ ഒരു സ്ത്രീ 'ഭാരയ്' എന്ന പദവിെയ അർഹിക്കുകയും അതിെന്റ ചുമതലകൾ
ശരിയായി നിറേവറ്റുകയും െചയയ്ുെമന്നു മാതര്മലല്, വിഫലമായിത്തീരുന്നപക്ഷം ആ
വിശിഷ്ടപദെത്ത മലിനെപ്പടുത്തുകയും െചയയ്ും. (മിസിസ്സ്. െക. കണ്ണൻേമേനാൻ,
'ആധുനിക വനിതാ രത്നങ്ങളും അവരുെട ഭർത്താക്കന്മാരും- ഒരു പര്തയ്ാഖയ്ാനം',
മഹിളാരത്നം 1 (5), 1916)
ഉത്തമസ്ത്രീയുെട ഇടം ഗൃഹമാെണന്ന വാദം സർവവ്തര് േകട്ടുെകാണ്ടിരുന്ന സമയത്തുതെന്ന
അവളുെട കടമകെളക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ മാറിെക്കാണ്ടിരുന്നു - സ്ത്രീക്ക് കൽപ്പിക്കെപ്പട്ട
വീട്ടുത്തരവാദിത്തങ്ങളുെട
ഭാരം
വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.
1920കൾക്കുേശഷം
സാമ്പത്തികമാന്ദയ്മുണ്ടായത് ഇവിടെത്ത കൃഷിെയയും കച്ചവടെത്തയും കാരയ്മായി
ബാധിച്ചു; കൃഷിക്കാർ ബുദ്ധിമുട്ടിലായി. മരുമക്കത്തായ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ ഭാഗംവച്ചു
പിരിയാൻ തുടങ്ങിയേതാടുകൂടി രൂപെപ്പട്ട െചറുകുടുംബങ്ങളിൽ പലതും വലിയ
സാമ്പത്തിക വിഷമത്തിലകെപ്പട്ടു. ഈയവസരത്തിൽ ഗൃഹനായികയുെട േജാലിയിൽ
വീട്ടുഭരണവും ബാലപരിചരണവും മാതര്മലല്, കുടുംബത്തിെന്റ സാമ്പത്തികഭാരം
കുറ ാനുള്ള
പര്വർത്തനവും
ഉൾെപ്പടുെമന്ന
വാദം
ഉയർന്നുതുടങ്ങി.
പരമ്പരാഗതകുടുംബങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ നിർവവ്ഹിച്ചിരുന്ന അതികഠിനമായ ഗാർഹിക
ഉത്തരവാദിതവ്ങ്ങെളപ്പറ്റി കഴിഞ്ഞ അദ്ധയ്ായത്തിൽ പറഞ്ഞെലല്ാ. ഈ ഭാരത്തിൽ
േലശവും കുറവുവരുത്തുന്ന യാെതാരു നടപടിയുമുണ്ടാവരുെതന്ന് പരിഷ്ക്കർത്താക്കൾക്ക് അഭയ്സ്തവിദയ്കളായ സ്ത്രീ കളുൾെപ്പെടയുള്ളവർക്ക് - നിർബന്ധമായിരുന്നു! അൽപ്പം
സാമ്പത്തികസ്ഥിതി
ആർജ്ജിച്ച
കുടുംബങ്ങളിെല
സ്ത്രീകൾ
േവലക്കാെര
നിയമിക്കുന്നുെവന്നുംമറ്റും ഇവർ ആേരാപിച്ചു - തറവാട്ടുഭാഗം കഴിഞ്ഞുണ്ടായ
അണുകുടുംബങ്ങളിൽ
േനരിട്ടു
വീട്ടുേവലെയടുക്കണെമന്നും,
അതിനുപുറെമ
ധനസമ്പാദനത്തിനുതകുന്ന െതാഴിലുകൾ വീട്ടിലിരുന്നു െചയയ്ണെമന്നും സ്ത്രീകേളാടിവർ
ആഹവ്ാനം െച . േകാന്നിയൂർ മീനാക്ഷിയമ്മ വാദിച്ചു:

പുതിയ നായർ ബിലല്ിെന്റ ആഗമനേത്താടുകൂടി ഓേരാ വയ്ക്തിക്കും സമുദായത്തിനു
െപാതുെവയും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മുറിവിെന കുടുംബഭരണപാടവംെകാണ്ടു സുഖെപ്പടുേത്തണ്ടത്
നായർസ്ത്രീകളുെട ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ധർമ്മമാകുന്നു...
ഭാഗപര്കാരം കിട്ടുന്ന സവ്ത്തിെന അനയ്ാധീനെപ്പടുത്താേതയും നശിപ്പിക്കാേതയും
സൂക്ഷിേക്കണ്ട വലുതായ ഭാരം സ്ത്രീകൾ വഹിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു... വീട്ടുേവലകൾ
െച േശഷമുള്ള
സമയം
െവറുെത
െവടിപറഞ്ഞുകളയാെത
മുറ
ധനസമ്പാദനത്തിനുതകുന്ന െതാഴിലുകൾ െചയയ്ുവാൻ വിനിേയാഗിക്കണം. (േകാന്നിയൂർ
മീനാക്ഷിയമ്മ, 'നായർസ്ത്രീയും ഗൃഹവും' മഹിള 6(4), 1924)
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ,
പുതിയ
കുടുംബത്തിെന്റ
അധിപ,
'ഗൃഹചകര്വർത്തിനി'
എന്നുംമറ്റുമുള്ള വിേശഷണങ്ങൾ ആധുനികസ്ത്രീക്കു ൈകവെന്നങ്കിലും രാപ്പകൽ
േവലെയടുത്തിെലല്ങ്കിൽ ആ പട്ടം നഷ്ടമായിേപ്പാകുെമന്ന സ്ഥിതിയായിരുന്നു. എതര്
ദയനീയം! 'മാനയ്സ്ത്രീകൾ' പേക്ഷ, വീട്ടിനകത്തിരുേന്ന ധനസമ്പാദനത്തിനു ശര്മിക്കാവൂ
എന്ന് ഇവരിൽ പലരും അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട് (ഉേദയ്ാഗത്തിനിറങ്ങണെമന്നു
വാദിച്ചവരുമുണ്ടായിരുന്നു - അത് മെറ്റാരദ്ധയ്ായത്തിൽ). ൈകേവലകൾ, തയയ്ൽ,
അടുക്കളേത്താട്ടം,
കൃഷി,
ഭക്ഷണവസ്തുക്കൾ
തയയ്ാറാക്കൽ
ഇത്തരം
കുടിൽവയ്വസായങ്ങളാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഉചിതമായി വിധിക്കെപ്പട്ടവ. പശുവളർത്തൽ
മുതലായ
ഗൃഹവയ്വസായപര്വർത്തനങ്ങളിൽ
ഏർെപ്പട്ടിരുന്ന
സ്ത്രീകൾക്ക്
സഹകരണസംഘംവഴി സഹായെമത്തിക്കണെമന്ന ആവശയ്ം തിരുവിതാംകൂറിെല
നിയമനിർമ്മാണസഭയായിരുന്ന ശര്ീമൂലം പര്ജാസഭയിൽ സ്ത്രീകെള പര്തിനിധീകരിച്ച
അംഗം പലതവണ ആവശയ്െപ്പട്ടു. സർക്കാർ സഹായേത്താെട സഹകരണസംഘം
രൂപീകരിക്കുന്നത്
'മാനയ്മലല്ാത്ത'
െതാഴിലുകെള
'മാനയ്'മാക്കാനുള്ള
വഴിേപാലുമായിരുന്നു! െനലല്ുകുത്ത് അതര് മാനയ്മലല്ാത്ത െതാഴിലാെണന്ന് പലർക്കും
അഭിപര്ായമുണ്ടായിരുന്നു - 1927-28െല മഹിളാമന്ദിരത്തിൽ എൽ. മീനാക്ഷിയമ്മ എന്ന
േലഖിക 'സ്ത്രീകളുെട െതാഴിലിലല്ാ ' എന്ന േപരിെലഴുതിയ േലഖനത്തിൽ
യന്ത്രവൽക്കരണംമൂലം സ്ത്രീകൾക്കു െതാഴിൽ നഷ്ടെപ്പടുന്നതിെനക്കുറിച്ച് ആശങ്ക
പര്കടിപ്പിച്ചു. ഇതിനുദാഹരണമായി അവർ ഉന്നയിച്ചത് തിരുവനന്തപുരെത്ത
ചാലക്കേമ്പാളത്തിെല
െനലല്ുകുത്തുകാരികൾക്ക്
വരാൻ
സാദ്ധയ്തയുള്ള
വിപത്തിെനയാണ് - "െനലല്ുപുഴുങ്ങുന്നതിനും കുത്തുന്നതിനും ഉള്ള നലല് മിലല്ുകൾ
ചാലക്കടയിൽ േവണ്ടുേവാളം സ്ഥാപിക്കുന്നപക്ഷം എതര് പാവെപ്പട്ട സ്ത്രീകൾക്ക്
ഉപജീവനമാർഗ്ഗം നിന്നുേപാകുെമന്നാേലാചിച്ചാൽ യന്ത്രേവല വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതിെന്റ
േദാഷം ഷ്ടമാകുന്നതാണ്." ഇതിന് മഹിളാമന്ദിരത്തിെന്റ പതര്ാധിപ ഒരു അടിക്കുറിപ്പു
േചർത്തു: "സമുദായമാനികൾ സ്ത്രീകളുെട ഈ വയ്വസായെത്ത ആദരിക്കുെമന്നു
േതാന്നുന്നിലല്!"
എന്നാൽ,
തിരുവിതാംകൂറിെല
സഹകരണസ്ഥാപനങ്ങളുെട
സാദ്ധയ്തകെളക്കുറിച്ച് ആരാഞ്ഞ തിരുവിതാംകൂർ സഹകരണ അേനവ്ഷണകമ്മിറ്റിയുെട
റിേപ്പാർട്ടിൽ
(1934)
ഇത്തരം
വയ്വസായത്തിേലർെപ്പട്ടിരുന്ന
സ്ത്രീകളുെട
സഹകരണസംഘങ്ങെളക്കുറിച്ച്
പര്േതയ്കം
പറയുന്നുണ്ട്!
േമലാളസ്ത്രീകളുെട

േനതൃതവ്ത്തിൽ സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചുെകാണ്ട് അവെര 'ഉദ്ധരിേക്കണ്ടതാെണ'ന്ന
െപാതുധാരണയായിരുന്നു ഈ കാലത്ത്.
സഹകരണപര്സ്ഥാനം സ്ത്രീകളുെട ധനസമ്പാദനെത്ത വലിയേതാതിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചിലല്.
െപാതുെവ 'മാനയ്സ്ത്രീകൾ' ഏർെപ്പട്ടിരുന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപാട് ചിട്ടികളും
കുറികളുമായിരുന്നു. ഇതിൽ ഇടത്തരം കുടുംബങ്ങളിെല പല സ്ത്രീകളും സാമാനയ്ം
ൈവദഗ്ദ്ധയ്ം േനടി. സവ്ാതര്ന്തയ്ാനന്തരകാലത്ത് സർക്കാരുകൾ പല നടപടികളും
സവ്ീകരിച്ചുെവങ്കിലും സ്ത്രീകെള സാമ്പത്തികരംഗേത്തക്ക് ആകർഷിക്കാനായിലല് അടുത്തകാലത്ത് സവ്യംസഹായസംഘങ്ങളുെട പര്വർത്തനം, പേക്ഷ, വളെരയധികം
സ്ത്രീകെള ആകർഷിക്കുന്നു. സ്ത്രീകളുെട 'മാനയ്ത' എലല്ാ സമുദായങ്ങൾക്കും
സർവവ്പര്ധാനമായിത്തീർന്നുകഴിഞ്ഞ, 'മാനയ്മലല്ാത്ത' െതാഴിൽരംഗത്തുനിന്നു സ്ത്രീകൾ
കൂടുതലായി
പിൻവാങ്ങിയ
സാഹചരയ്മാണ്
ഇന്ന്
നിലവിലുള്ളത്.
ഈ
പശ്ചാത്തലത്തിൽ െപാതുെവ 'മാനയ്'െമന്നു കരുതെപ്പടുന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ
ഏർെപ്പടാൻ സ്ത്രീകൾ താൽപ്പരയ്േത്താടുകൂടി മുേന്നാട്ടുവരുന്നുെവന്നത് ഇന്നെത്ത സവ്യം
സഹായസംഘങ്ങളുെട
വിജയഘടകങ്ങളിെലാന്നാണ്.
എന്നാൽ
'തറവാട്ടിൽ
പിറന്നവെള'യും 'ചന്തെപ്പണ്ണി'െനയും േവർതിരിക്കുന്ന െതാഴിൽമാനയ്താമാനദണ്ഡങ്ങെള
ഇതു േലശവും ഇളക്കുന്നിെലല്ന്നതാണ് നിരാശാജനകമായ കാരയ്ം!
വിവാഹിത കുടുംബത്തിലിരുന്ന് ധനസമ്പാദനം നടത്തുന്നത് സ്ത്രീതവ്ത്തിെനതിരെലല്ന്നു
വിധിച്ച അേതകൂട്ടർ അവിവാഹിതകൾക്ക് മെറ്റാരു അളവുേകാലാണ് കൽപ്പിച്ചത്. ബി.
കലയ്ാണിയമ്മ 'സ്ത്രീവിദയ്ാഭയ്ാസത്തിെന്റ മാതൃക'െയക്കുറിെച്ചഴുതിയ േലഖനത്തിൽ
ഇത്തരക്കാരിയായ ഒരു സ്ത്രീെയക്കുറിച്ച് ആശങ്കെപ്പട്ടു:
വിവാഹത്തിനിടയാകാെതയും എന്നാൽ ശരിയായ രക്ഷാകർത്താക്കന്മാരിലല്ാെതയും
ആഹാരസമ്പാദനത്തിന് നിർബന്ധിതയായും തീരുന്ന ഒരു ഗര്ാമീണയുവതിയുെട
കഥെയന്താണ്? കുടുംബത്തിൽ പരമ്പരയാ വലല് ൈകെത്താഴിലും നടത്തിയിരുെന്നങ്കിൽ
ജന്മവാസനെകാണ്ടും, കണ്ടുപഠിച്ചും വലല് െതാഴിലും െചയ് വാൻ അവൾക്കു
സാധിച്ചുെവന്നുവരും. ഇലല്ാത്തപക്ഷം അവൾ സവ്ഗൃഹഭിത്തിക്കുള്ളിൽ ഇരുന്നു
സവ്ാഭിമാനം രക്ഷിച്ച് ഉപജീവനം േനടാൻ എങ്ങെന പര്ാപ്തയാകും?
...അതിനാൽ പുറത്തിറങ്ങി പുരുഷേനാെടാപ്പം കൂലിപ്പണി എടുക്കുകതേന്ന ഗതിയുള്ളൂ.
പുരുഷന്മാരുെട േനരേമ്പാക്കിനു ലാക്കായും, അവരുെട ദുർവൃത്തികൾക്കു കീഴടങ്ങിയും
നരകദുഃഖമനുഭവിക്കുന്നു. (ബി. കലയ്ാണിയമ്മ, 'സ്ത്രീവിദയ്ാഭയ്ാസത്തിെന്റ മാതൃക',
മലയാളമാസിക 1(1), 1930)

കലയ്ാണിയമ്മയുെട വർണ്ണന യാഥാർത്ഥയ്ത്തിൽനിന്ന് അകെലയലല്ായിരുന്നുെവന്ന
സൂചനയാണ് മുൻ അദ്ധയ്ായത്തിൽ വിവരിച്ച കശുവണ്ടിെത്താഴിലാളിസ്ത്രീകളുെട
ജീവിതകഥകൾ നൽകുന്നത്. പേക്ഷ, സ്ത്രീകളുെട െതാഴിലിടങ്ങെള േഭദെപ്പടുത്തുക,
അതികര്മങ്ങൾ തടയുക, അവരുെട അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക മുതലായ
നടപടികൾക്കുപകരം
സ്ത്രീകെള
വീടുകൾക്കുള്ളിൽ
ഒതുക്കുന്ന
'കുടിൽവയ്വസായപരിശീന'മാണ്
േമൽ
സൂചിപ്പിച്ച
അപകടത്തിൽനിന്നുള്ള
രക്ഷാമാർഗ്ഗമായി അവതരിപ്പിക്കെപ്പടുന്നത്. മാതര്മലല്, കലയ്ാണിയമ്മയുെട കണ്ണിൽ
ഒപ്പം േജാലിെയടുക്കുന്ന 'ആണുങ്ങളാ'ണ് പര്ശ്നക്കാർ. എന്നാൽ മുൻ അദ്ധയ്ായത്തിൽ
പരിചയെപ്പട്ട േകാത എന്ന െതാഴിലാളിസ്ത്രീ സൂചിപ്പിച്ചതുേപാെല, പര്ശ്നക്കാർ
മുതലാളിയുെട
കൂലിപ്പടയിെല
പുരുഷന്മാരായിരുന്നു.
മറ്റുള്ള
പുരുഷന്മാെര
ഭയെപ്പേടണ്ടകാരയ്ം െതാഴിലാളിസ്ത്രീകൾക്കിലല്ായിരുെന്നന്ന് േകാത വയ്ക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
അേപ്പാൾ െതാഴിലിടെത്ത കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ സാധിക്കുെമന്നതു തീർച്ചതെന്ന
- പര്ശ്നക്കാരായ പുരുഷന്മാെര നിയന്ത്രിക്കുന്നപക്ഷം! എന്നാൽ കലയ്ാണിയമ്മയുെട
േനാട്ടത്തിൽ പുരുഷന്മാേരാെടാത്ത് കൂലിേവലെയടുക്കുന്ന സ്ത്രീ 'മാനയ്ത'യുെട
അതിർവരമ്പു കടന്നുകഴിഞ്ഞു; അതുെകാണ്ടുതെന്ന അവർ ൈലംഗികശലയ്െത്ത,
ഒരർത്ഥത്തിൽ, വിളിച്ചുവരുത്തുന്നു!
െപാതുെവ പറഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാരുേടെതന്ന് തിരിച്ചറിയെപ്പട്ട ഏെതാരു സ്ഥലേത്തക്കും
കടക്കുന്ന സ്ത്രീകളുെട സ്ത്രീതവ്ം േതഞ്ഞുേപാകുെമന്ന ഭീതിയായിരുന്നു ഇവർെക്കലല്ാം.
സർക്കാരിേനാട് സ്ത്രീകളുെട അവകാശങ്ങൾക്കുേവണ്ടി വാദിക്കാൻ തയയ്ാറായ സ്ത്രീകൾ,
അധികവും പുരുഷന്മാരുെട േമഖലയായ െതാഴിലുകളിൽ പര്േവശിച്ച സ്ത്രീകൾ
(അക്കാലത്ത് നിയമരംഗം ആെകപ്പാെട പുരുഷന്മാരുെട കുത്തകയായിരുന്നു അവിേടക്ക്
ആദയ്ം
കടന്നുെചന്ന
അന്നാചാണ്ടിക്ക്
ഇത്തരം
വിമർശനം
േകൾേക്കണ്ടിവന്നു), ഇവെരലല്ാം 'സ്ത്രീതവ്ം' കളഞ്ഞുകുളിക്കുന്നവരാെണന്നു വിധിക്കുന്ന
പലരും അക്കാലെത്തഴുതിയിരുന്നു. സ്ത്രീകളുെട അവകാശങ്ങൾക്കുേവണ്ടി 'അമിതമായി'
വാദിച്ച്
'സ്ത്രീതവ്'െത്ത
നശിപ്പിക്കരുെതന്ന്
അേപക്ഷിച്ച
ചില
വനിതാമാസികകൾേപാലുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
അത്തരത്തിെലാന്നായിരുന്ന
മലയാളമാസികയുെട ആമുഖക്കുറിപ്പിൽനിന്ന്:
െപണ്ണുങ്ങളായാലും പ◌ൗരുഷം നടിക്കുന്നവെര േപടിക്കുകതെന്ന േവണെമന്നാണ്
ǌങ്ങളുെട പക്ഷം. ആണത്തം ചമയുന്ന െപണ്ണുങ്ങൾ ആണും െപണ്ണും െകട്ടവരാകുേമാ
എന്നാണ് ǌങ്ങളുെട ഭയം. അസമതവ്ംെകാണ്ടുള്ള അവശത തീർക്കുവാൻ േമാഹിച്ച്
'സവ്തവ്ം' കളയുന്നത് ശുദ്ധകമ്പമാെണന്നു പറയുന്നവേരാട് ǌങ്ങൾക്ക് അേശഷം
ശണ്ഠയിലല്. ('സവ്ന്തം കാരയ്ം', മലയാളമാസിക 1(1), 1930)

ബര്ാഹ്മണലിംഗമൂലയ്ങ്ങളുെട രണ്ടാംജന്മം
േമൽവിവരിച്ച പുതിയ ലിംഗകര്മെത്ത േകരളത്തിൽ ഉയർന്നുവന്ന ഒട്ടുമിക്ക
സമുദായപരിഷ്ക്കരണപര്സ്ഥാനങ്ങളും അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. 20-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
ആദയ്ദശകങ്ങളിൽ നായർസമുദായെത്ത േകന്ദ്രീകരിച്ചു രൂപെമടുത്ത നായർസർവവ്ീസ്
െസാൈസറ്റി,
ഈഴവരുെട
സമുദായസംഘടനയായി
അംഗീകരിക്കെപ്പട്ട
ശര്ീനാരായണധർമ്മപരിപാലനേയാഗം, കേത്താലിക്കരുെട സംഘടനയായിരുന്ന
കേത്താലിക്കാേകാൺഗര്സ്, അരയസമുദായസംഘടനയായിരുന്ന അരയസമാജം എന്നു തുടങ്ങി െചറിയ സമുദായങ്ങളുെട സംഘടനകളിൽവെരയും 'സ്ത്രീകെള
ഉത്തമഗൃഹിണികളാക്കുക, പുരുഷന്മാെര 'പ◌ൗരുഷ'മുള്ളവരാക്കിത്തീർക്കുക' എന്ന
മുദര്ാവാകയ്ത്തിന് മുന്തിയ പര്ാധാനയ്ം ലഭിച്ചിരുന്നു.
ഇക്കാരയ്ത്തിൽ മുൻൈകെയടുേക്കണ്ടത് പുരുഷന്മാരായിരിക്കണെമന്നും ആർക്കും
സംശയമുണ്ടായിരുന്നിലല്. ആധുനിക ആശയങ്ങൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി
ആദയ്ം
പരിചയം
സിദ്ധിച്ചത്
സമുദായങ്ങളിെല
അഭയ്സ്തവിദയ്രായ
പുരുഷന്മാർക്കായിരുന്നു. സമുദായെത്ത അതിനു പുറത്തുനിന്നു വിലയിരുത്താനുള്ള
കാ പ്പാട്
ആദയ്ം
ൈകവന്നത്
അവർക്കായിരുന്നു.
സമുദായജീവിതത്തിലും
കുടുംബജീവിതത്തിലും നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പര്േയാഗങ്ങെള വിമർശിക്കാനും അവ
പകരം പുതിയവെയ നിർേദ്ദശിക്കാനുള്ള കഴിവും അധികാരവും അവർക്കാെണന്നും
വന്നു. മാതര്മലല്, േകരളത്തിെല അഭയ്സ്തവിദയ്രായ പുരുഷന്മാർ പരിചയെപ്പട്ട പുതിയ
മൂലയ്വയ്വസ്ഥകൾ - ബര്ിട്ടിഷ് സമൂഹത്തിെല 'വിേക്ടാറിയൻ' മൂലയ്വയ്വസ്ഥ,
ഇന്തയ്യിെലത്തെന്ന ബര്ിട്ടിഷ് ഭരണേകന്ദ്രങ്ങളായിരുന്ന േബാംെബ, മദര്ാസ്, കൽക്കത്ത
തുടങ്ങിയ
നഗരങ്ങളിൽ
ഉയർന്നുവന്ന
സമുദായപരിഷ്ക്കരണചിന്തകളിൽ
അന്തർലീനമായിരുന്ന 'നവബര്ാഹ്മണമൂലയ്വയ്വസ്ഥ' - സ്ത്രീകെള സമൂഹത്തിെല
രണ്ടാംകിടക്കാരായി തരംതാഴ്ത്തുന്നവയായിരുന്നു. സ്ത്രീക്ക് ഭർത്താവിലൂെടയലല്ാെത
സാമൂഹയ്ാംഗതവ്മിെലല്ന്ന് വിധിച്ചിരുന്ന മൂലയ്വയ്വസ്ഥകളായിരുന്നു ഇവ രണ്ടും.
ബംഗാളിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും വളർന്നു പന്തലിച്ച സാമൂഹയ്പരിഷ്ക്കരണപര്സ്ഥാനത്തിെന്റ
പര്ബലധാരകൾ പലേപ്പാഴും ബര്ാഹ്മണമൂലയ്ങ്ങെളത്തെന്ന ആധുനികരീതിയിൽ
പുനഃസൃഷ്ടിക്കാൻ
പണിെപ്പടുകയാണുണ്ടായത്.
ബര്ാഹ്മണമൂലയ്ങ്ങെള
തള്ളിക്കളയുന്നതിനു പകരം അവയിെല നഗ്നമായ അധികാരപര്േയാഗങ്ങെളയും
കര്ൂരമായ അംശങ്ങെളയും മാതര്ം ഒഴിവാക്കി പുനരുപേയാഗിക്കാനാണ് അവ
പരിശര്മിച്ചത്. കൂടാെത ഈ 'ലഘൂകരിക്കെപ്പട്ട' ബര്ാഹ്മണമൂലയ്ങ്ങൾ 'പാവന-പുരാതന'
'ഇന്തയ്ൻസംസ്ക്കാര'ത്തിെന്റ അവിഭാജയ്ഘടകമാെണന്നും ഈ പര്സ്ഥാനങ്ങളിെല
പര്ബലവിഭാഗങ്ങൾ വാദിച്ചുറപ്പിച്ചു. സ്ത്രീകളുെട ശരീരങ്ങളുെടേമൽ സൂക്ഷ്മമായ
നിയന്ത്രണം ഏർെപ്പടുത്തുകവഴി സമുദായങ്ങളുെട 'പരിശുദ്ധി' ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള
ഉത്സാഹം ഒട്ടുമിക്ക സമുദായപരിഷ്ക്കരണപര്സ്ഥാനങ്ങളിലും പര്കടമായിരുന്നു. സ്ത്രീകളുെട
മനഃപരിഷ്ക്കരണത്തിലൂെടേവണം ഇതു സാധിക്കാെനന്ന കാരയ്ത്തിലും ഇവ തമ്മിൽ

വലിയ അഭിപര്ായഭിന്നതയുണ്ടായിലല്; ആധുനികപരിഷ്ക്കാരം സിദ്ധിച്ച പുരുഷന് ഈ
പര്കര്ിയയിൽ േമൽൈക്ക നൽകണെമന്ന തീരുമാനെത്തസ്സംബന്ധിച്ചും നലല്
അഭിപര്ാൈയകയ്ം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു!
സവ്ാഭാവികമായും, 'സമുദായപരിഷ്ക്കർത്താവ്' എന്ന അധികാരസ്ഥാനത്തിേലറിയ
മലയാളി
പുരുഷൻ
സ്ത്രീകെള
ആധുനികജീവിതം
െകട്ടിപ്പടുക്കുക
എന്ന
ബൃഹദ്പദ്ധതിയിൽ തേന്നാടു തുലയ്നിലയുള്ള കൂട്ടാളികളായലല് കണ്ടത്. മറിച്ച്,
പരമ്പരാഗതജീവിതത്തിൽ
ആണ്ടുമുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന
നിസ്സഹായകളാണ്
പരമ്പരാഗതസമൂഹത്തിെല സ്ത്രീ കെളന്ന് അയാൾ വിധിച്ചു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ,
'ഗതിയിലല്ാത്ത'
കുേറ
പാവങ്ങെള
രക്ഷെപ്പടുത്താൻ
തയയ്ാറാകുന്ന
തയ്ാഗസന്നദ്ധരായിട്ടാണ്
സമുദായപരിഷ്ക്കർത്താക്കൾ
സവ്യം
തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.
പരിഷ്ക്കരണവസ്തുവായ സ്ത്രീയുെട നില നിഷ്ക്രിയവും പരിഷ്ക്കർത്താവായ പുരുഷേന്റത്
സകര്ിയവുമായി
സങ്കൽപ്പിക്കെപ്പട്ടു.
സ്ത്രീ
പുരുഷനു
കീഴവ്ഴങ്ങി
നിൽേക്കണ്ടവൾതെന്നെയന്ന പഴയ പലല്വിെയ മെറ്റാരുവിധത്തിൽ - കൂടുതൽ
സൂക്ഷ്മതേയാെട - പാടുകയായിരുന്നു, സമുദായപരിഷ്ക്കരണപര്സ്ഥാനങ്ങൾ.
എന്നാൽ
പരമ്പരാഗതകുടുംബങ്ങളിെല
പിതാവ്,
അെലല്ങ്കിൽ
കാരണവർ,
കുടുംബാംഗങ്ങളുെടേമൽ
െചലുത്തിയിരുന്ന
അധികാരത്തിൽനിന്ന്
തുേലാം
വയ്തയ്സ്തമായ അധികാരമായിരുന്നു പരിഷ്ക്കർത്താവായ പുരുഷേന്റത്. സ്ത്രീെയ
ഭയെപ്പടുത്തി അനുസരിപ്പിക്കുന്ന പഴയ രീതിെയ ഉേപക്ഷിച്ചുെകാണ്ടായിരുന്നു ഈ
പുതിയ പിതൃേമധാവിയുെട രംഗപര്േവശം. സ്ത്രീകെള അവരുെട 'യഥാർത്ഥസത്ത' അതായത്, േമൽവിവരിച്ച 'സ്ത്രീഗുണങ്ങൾ' - വീെണ്ടടുക്കാൻ സഹായിക്കുകെയന്ന ഭാരിച്ച
ഉത്തരവാദിതവ്ം
നിർവവ്ഹിക്കുവാൻേവണ്ടി
തയ്ാഗമനുഭവിക്കാൻ
തയയ്ാറായ
പുരുഷന്മാരാണ്
പുതിയ
പിതൃേമധാവിതവ്ത്തിെന്റ
വക്താക്കളും
പര്േയാക്താക്കളുമായിത്തീർന്നത്.
ബലപര്േയാഗത്തിലൂെടയലല്,
മറിച്ച്,
മനഃപരിഷ്ക്കരണത്തിലൂെടേവണം സ്ത്രീകെള ഉത്തമ വീട്ടമ്മമാരാക്കിമാറ്റാെനന്ന നിർേദ്ദശം
പുതിയ
പിതൃേമധാവികൾ
പരെക്ക
അംഗീകരിച്ചിരുന്നു.
പരമ്പരാഗത
കുടുംബത്തിൽനിന്നും ആധുനിക കുടുംബത്തിേലക്ക് സ്ത്രീെയ ൈകപിടിച്ചുയർത്തുന്ന
േകല്ശകരമായ
ഉത്തരവാദിതവ്ം
ഏൽക്കുന്നതുെകാണ്ട്
പുരുഷനു
ചില
ഗുണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു: തെന്റ പരിഷ്ക്കരണവസ്തുക്കളായ സ്ത്രീകളുെടേമൽ ഒടുങ്ങാത്ത
ധാർമ്മികാധികാരം
അയാൾക്കു
ൈകവന്നു.
നവപിതൃേമധാവിതവ്ത്തിെന്റ
വക്താക്കളായിരുന്ന പല പുരുഷപരിഷ്ക്കർത്താക്കന്മാർക്കും 'സ്ത്രീവിേമാചക'െരന്ന ബിരുദം
ൈകവന്നത് അങ്ങെനയാണ്.
പരമ്പരാഗതപിതൃേമധാവിതവ്ത്തിെന്റ
കരാളഹസ്തങ്ങളിലകെപ്പട്ടുേപായ
സ്ത്രീെയ
രക്ഷെപ്പടുത്തി പരിഷ്ക്കരിച്ച് 'ആധുനികസ്ത്രീ'യാക്കാൻ പണിെപ്പട്ട പുരുഷനായ
പരിഷ്ക്കർത്താവിെന്റ ഉത്തരവാദിതവ്െത്ത ആ ദമാക്കി രചിക്കെപ്പട്ട അതിപര്ശസ്തമായ

നാടകമായിരുന്നു വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാടിെന്റ അടുക്കളയിൽനിന്ന് അരങ്ങേത്തക്ക് (1930).
നമ്പൂതിരിസമുദായപരിഷ്ക്കരണപര്സ്ഥാനത്തിെല സുപര്ധാനസംഭവങ്ങളിെലാന്നായിരുന്നു
ഈ നാടകത്തിെന്റ അവതരണം. പരമ്പരാഗതസമുദായത്തിെന്റ േപാഴത്തങ്ങെള
കണക്കിനു പരിഹസിച്ച ഈ നാടകം സമുദായത്തിനുള്ളിലും പുറത്തും വലിയ
ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കി. പരമ്പരാഗതപിതൃേമധാവിതവ്ത്തിെന്റ പിടിയിൽ െǌരിഞ്ഞമർന്നു
നശിച്ചുേപാകുമായിരുന്ന ഒരു യുവതിെയ പരിഷ്കൃതനായ ഒരു നമ്പൂതിരിയുവാവ്
രക്ഷെപ്പടുത്തി ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിെലത്തിക്കുന്ന കഥയിൽ പരിഷ്ക്കർത്താവിനാണ്
സജീവമായ പങ്ക്. പരിഷ്കൃതനായ പുരുഷെന്റ സഹായമിെലല്ങ്കിൽ സ്ത്രീ മരിക്കുകേയാ
ഭര്ാന്തിയാവുകേയാ
െചയയ്ുെമന്ന്
സൂചിപ്പിക്കുന്ന
പല
'നമ്പൂതിരി
സമുദായപരിഷ്ക്കരണ'കഥകളും
ഇക്കാലത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
സ്ത്രീവിേമാചകരായ
പുരുഷപരിഷ്ക്കർത്താക്കളുെട കടമെയ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള പര്േമയങ്ങൾ മറ്റു സമുദായങ്ങളുെട
പശ്ചാത്തലത്തിലും അവതരിപ്പിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട് - പലേപ്പാഴും വയ്തിയാനങ്ങേളാെട.
ഉദാഹരണത്തിന് വി.ടി.യുെട പര്ശസ്ത കൃതിയുെട േപര് അടുക്കളയിൽനിന്ന്
അരങ്ങേത്തക്ക് എന്നാെണങ്കിലും അതിെല നായികയുെട യാതര് അടുക്കളയിൽനിന്ന്
വീട്ടിെന്റ പൂമുഖേത്തക്കാണ്. എന്നാൽ മലബാറിൽ ഏെറ പര്ശസ്തിേനടിയ ഇതു
ഭൂമിയാണ് എന്ന നാടകത്തിെല നായിക അടുക്കളയിൽനിന്ന് നാടകത്തിെന്റ
അരങ്ങേത്തക്കുതെന്നയാണ്
സഞ്ചരിക്കുന്നത്.
രണ്ടിലും
രക്ഷകസ്ഥാനത്ത്
പരിഷ്ക്കർത്താവായ പുരുഷൻതെന്ന.
ഒറ്റേനാട്ടത്തിൽ ഇത് അനിവാരയ്മായിരുന്ന ഒരു അധികാരബന്ധമായിരുന്നുെവന്ന്
േതാന്നിേയക്കാം. പഠിപ്പും േലാകപരിചയവും കുറഞ്ഞവർക്ക് െപാതുരംഗേത്തക്കു
കടക്കാൻ ഇതുരണ്ടും സമ്പാദിച്ചുകഴിഞ്ഞവരുെട സഹായം േവണ്ടിവരുെമന്ന്
പര്തീക്ഷിേക്കണ്ടതേലല്? ഒരളവുവെര ഇതു ശരിയാെണന്ന് സമ്മതിക്കാം. എന്നാൽ ആ
സഹായഹസ്തം
അധികാരബന്ധമായിത്തീരാനിടയുെണ്ടന്ന്
അക്കാലെത്ത
അന്തർജനങ്ങൾതെന്ന
മുൻകൂട്ടിക്കണ്ടിരുന്നു.
നമ്പൂതിരിസമുദായപര്സ്ഥാനത്തിെന്റ
പര്സിദ്ധീകരണമായ േയാഗേക്ഷമത്തിലും മറ്റും സ്ത്രീകെളക്കുറിെച്ചഴുതിയ പല
അന്തർജനങ്ങളും ഇതു പേരാക്ഷമായി സൂചിപ്പിച്ചു. സ്ത്രീകെള പരിഷ്ക്കരിക്കൽ പുരുഷന്മാർ
സ്ത്രീകേളാടു
കാണിക്കുന്ന
ഔദാരയ്മെലല്ന്നും
സ്ത്രീകൾ
അഭയ്സ്തവിദയ്കളായിത്തീർന്നിെലല്ങ്കിൽ അതുെകാണ്ടുള്ള േദാഷം അവെരമാതര്മലല്
പുരുഷന്മാെരയും ബാധിക്കുെമന്നും ഇവർ പലേപ്പാഴും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
ഈ
സഹായഹസ്തം
വലിെയാരു
അധികാരബന്ധംതെന്നയായിരുന്നുെവന്ന്
നമ്പൂതിരിപരിഷ്ക്കർത്താക്കളിൽ അഗര്ഗണയ്നായിരുന്ന വി.ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിെന്റ ചില
രചനകളിൽനിന്നു വയ്ക്തമാകുന്നുണ്ട്. അന്തർജനങ്ങളുെട നരകജീവിതെത്തക്കുറിച്ച്
ഏറ്റവുമധികം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അേദ്ദഹം. എഴുത്തും വായനയും പഠിച്ച്
യുക്തിചിന്തയിേലക്കുയർന്ന് ഇലല്ങ്ങളിെല ഇടുങ്ങിയ അന്തരീക്ഷത്തിൽനിന്ന് സവ്ന്തം
മനസ്സിെന വിേമാചിപ്പിക്കാൻ അന്തർജനങ്ങൾ സവ്യം തയയ്ാറാവണെമന്ന് ശക്തമായി
വാദിച്ചയാൾ. എന്നാൽ പരിഷ്ക്കർത്താവായ പുരുഷൻ നീട്ടിയ സഹായഹസ്തെത്ത
ഏെതങ്കിലും അന്തർജനം സവ്ീകരിക്കാതിരുന്നാൽ, അവൾ ഇലല്ത്തിനുപുറേത്തക്ക്

സവ്ന്തം വഴി േതടിയാൽ, ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത അപരാധമായി അെതണ്ണെപ്പടുെമന്ന്
വി.ടിയുെട
കർമ്മവിപാകം
എന്ന
ആത്മകഥാപരമായ
േലഖനസമാഹാരത്തിലുൾെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു േലഖനം െവളിവാക്കുന്നുണ്ട്. ഉമാേദവി
നരിപ്പറ്റ എന്ന സ്ത്രീെയക്കുറിച്ച് വി.ടിയുെട ഓർമ്മക്കുറിപ്പാണത് - വലിെയാരു
കുറ്റപതര്ംതെന്ന വി.ടി. അവർെക്കതിെര സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അനുസരണയും
ധർമ്മേബാധവുമിലല്ാത്ത, അമിതലാളനെകാണ്ട് െവറും വഷളായ, ഒരു സ്ത്രീയാണവർ,
വി.ടിയുെട വീക്ഷണത്തിൽ. പേക്ഷ, വി.ടിയടക്കമുള്ള സമുദായ വിപല്വകാരികൾ
എതിർത്തുേതാൽപ്പിച്ച യാഥാസ്ഥിതിക കുടുംബസാഹചരയ്ത്തിൽനിന്നാണ് അവർ
ഇറങ്ങിേപ്പായെതന്ന് സുവയ്ക്തമാണ് - ഭർത്തൃപിതാവ് അവരുെട ഭർത്താവിെനെക്കാണ്ട്
രണ്ടാമത് േവളികഴിപ്പിച്ചതര്. സപത്നിയായിവന്ന സ്ത്രീക്ക് ആദയ്ഭാരയ്യായ ഉമയിൽനിന്ന്
ഭർത്താവിെന്റ പങ്ക് േനടിെയടുക്കാനായിലല്തര്. ക◌ൗതുകവസ്തുക്കൾ േമാഷ്ടിക്കുന്ന
സവ്ഭാവം ഉമ ണ്ടായിരുെന്നന്നും അതിനു പര്ായശ്ചിത്തം െചയയ്ാൻ ഭർത്തൃപിതാവ്
നിർബന്ധിച്ചേപ്പാൾ
അനുസരിക്കാെത
കുട്ടികെളെയടുത്തുെകാണ്ട്
അവർ
വീടുവിട്ടിറങ്ങിെയന്നും വി.ടി പറയുന്നു. ഇവിെട വി.ടി ക്ക് യാെതാരു സംശയവുമിലല് യാഥാസ്ഥിതികനായ നമ്പൂതിരികാരണവരുെട ആേരാപണെത്തക്കുറിച്ച്, കളെവന്ന
ദുഃസവ്ഭാവെത്ത പരിഹരിക്കാൻ അയാൾ നിർേദ്ദശിച്ച മാർഗ്ഗെത്തക്കുറിച്ച്. ഒറ്റ ്
ഇറങ്ങിേപ്പായി
എന്നതുതെന്നയാണ്
ഉമ
െതറ്റുെച െവന്നതിെന്റ
െതളിവ്.
ഇലല്ത്തുനിന്നിറങ്ങിയേശഷം
ഉമ ്
നിരവധി
കാമുകന്മാരുണ്ടാെയന്ന്,
അനയ്ജാതിക്കാരായ പുരുഷന്മാരുെടകൂെട അവർ പുതിയജീവിതം ആരംഭിക്കാൻ
ശര്മിച്ചുെവന്ന് പറയുന്ന വി.ടിയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ ക്ഷമയർഹിക്കാത്ത കുറ്റമാണ് ആ
ഇറങ്ങിേപ്പാക്ക്. പരിഷ്ക്കർത്താവായ പുരുഷെന്റ േമൽേനാട്ടത്തിലലല് അവർ ഈ
നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയെതന്നതാണ് യഥാർത്ഥപര്ശ്നം - വി.ടിയുെട സേഹാദരിെയ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ േമൽേനാട്ടത്തിലും താൽപ്പരയ്ത്തിലും ഒരു നായർ വിവാഹം
കഴിച്ചതിെനക്കുറിച്ചും അേദ്ദഹെമഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അഭിജാതമായ ഇലല്ത്തുനിന്ന് ദരിദര്മായ
ഒരു മാപ്പിളഗൃഹത്തിേലക്ക് ഇറങ്ങിേപ്പായ അന്തർജനെത്ത എതര് ശകാരിച്ചിട്ടും വി.ടി.ക്കു
മതിവരുന്നിലല്. അതിെന്റ കുറ്റമതര്യും 'സ്ത്രീസവ്ാതര്ന്തയ്'ത്തിെന്റ തലയിൽ െകട്ടിവ ാനും
അേദ്ദഹം മറക്കുന്നിലല് - സ്ത്രീകെള വിേമാചിപ്പിക്കാൻ നടന്നവർ 'സ്ത്രീസവ്ാതര്ന്തയ്'െത്ത
ഭയെപ്പടുന്നതിെല വിേരാധാഭാസം ചിലല്റയലല്! സവ്സമുദായത്തിനുള്ളിൽ, പുരുഷന്മാരായ
പരിഷ്ക്കർത്താക്കൾ വരച്ചവര കത്ത്, അവർ തീർത്ത നിയമങ്ങളനുസരിച്ചുമാതര്േമ
'സ്ത്രീസവ്ാതര്ന്തയ്ം' പാടുള്ളൂ എന്നർത്ഥം.
സ്ത്രീസവ്ാതര്ന്തയ്ം പൂവിടുന്ന വസന്തം പിറന്നതിെന്റ നറുമണം ഉമാ അന്തർജനെത്ത
ലഹരിപിടിപ്പിച്ചു. സദാചാരത്തിെന്റ വഴിയിൽ അവൾക്കു കാലിടറാൻ തുടങ്ങി.
കാമുകജനത്തിനു ബഹുരസം. ചിലർ ൈകമുട്ടി പര്ാത്സാഹിപ്പിച്ചു. ഇന്നവിെട, നാെള
മെറ്റാരിടത്ത് - അങ്ങെന അവർ ഒളിച്ചുകളിച്ചു. ഈ അപഥസഞ്ചാരത്തിൽനിന്നു
വയ്തിചലിപ്പിക്കുവാൻ
സാദ്ധയ്മെലല്ന്നായേപ്പാൾ
അവളുെട
ഭർത്തൃഗൃഹക്കാരും
പിതൃഗൃഹക്കാരും ബാദ്ധയ്ത ഒഴിവാക്കാൻ മുേന്നാട്ടുവന്നു. രജിസ്ട്രാഫീസിൽ ജനം കൂടി.

ഭർത്തൃഗൃഹത്തിെന്റ പര്തിനിധിയായി മദ്ധയ്സ്ഥന്മാരുെട മുമ്പിൽ ഹാജരായ ഒരു
ഇരിക്കണമ്മയുെട [നമ്പൂതിരി ഇലല്െത്ത നായർ പരിചാരിക] വശം ഉമാ അന്തർജനം
മുലകുടിച്ചു
േതാളിൽ
ചാഞ്ഞുറങ്ങുന്ന
ആൺകുഞ്ഞിെന
ൈകമാറിയേപ്പാൾ
േനാക്കിനിന്നവരുെട കണ്ണുകൾ നനഞ്ഞുേപായി. (വി.ടി.യുെട സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ,
േകാട്ടയം, 2006, പുറം 323-24)
ഉമയുെട മകെള ഭർത്തൃവീട്ടുകാർ എന്തുെകാണ്ട് ആവശയ്െപ്പട്ടിെലല്ന്ന േചാദയ്ം വി.ടി.
േചാദിക്കുന്നിലല്; ഒന്നിലധികം േവളികഴിച്ച ഉമയുെട ഭർത്താവ് കുറ്റക്കാരനലല്ാത്തേപ്പാൾ
ഒരു
ഭർത്താവിെന
േവെണ്ടന്നുവച്ചേശഷംമാതര്ം
മെറ്റാരാെള
വരിച്ച
ഉമ
കുറ്റക്കാരിയാവുന്നെതങ്ങെന എന്നും േചാദിക്കുന്നിലല്. 'തറവാട്ടിൽ പിറന്നവൾ' 'ചന്തെപ്പ
ണ്ണാ'യിത്തീർന്നതിൽ അടക്കാനാവാത്ത േരാഷം പര് കടിപ്പിക്കുന്നതിനിടയിൽ
അതിെനാന്നും സമയമിലല്!
ഉമാേദവി അന്തർജനങ്ങൾക്കു മാതൃകയെലല്ന്ന് പലതരത്തിൽ പറയാൻ നമ്പൂതിരി
പരിഷ്ക്കർത്താക്കൾ
ശര്ദ്ധിച്ചിരുന്നു
(അവർ
ആർെക്കങ്കിലും
മാതൃകയാകാൻ
ശര്മിച്ചിരുേന്നാ
എന്നത്
േവെറകാരയ്ം
അവരുെട
തീരുമാനങ്ങൾ
ഏതുസാഹചരയ്ത്തിൽ
ൈകെക്കാണ്ടവയാെണന്നും
നമുക്കറിയിലല്!)
എം.പി.
ഭട്ടതിരിപ്പാടിെന്റ ഋതുമതി (1940) എന്ന പര്ശസ്ത സമുദായപരിഷ്ക്കരണനാടകത്തിൽ
ഇവർ 'പര്തയ്ക്ഷെപ്പടുന്നുണ്ട്.' ഇതിെല നായിക േദവകി എന്ന െപൺകുട്ടിയാണ്. അവൾ
തെന്റ ഇലല്െത്ത യാഥാസ്ഥിതിക അന്തരീക്ഷത്തിെനതിെര ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ
തീരുമാനിക്കുന്നു. പേക്ഷ, ഉമാ അന്തർ ജനെത്തേപ്പാെലയലല് താെനന്നും ഇലല്ത്തുനിന്നു
പുറത്തുേപായാൽ അത് സേഹാദരസ്ഥാനീയനായ ബന്ധുവിെന്റെയാപ്പമായിരിക്കുെമന്നും
പര്ഖയ്ാപിക്കുന്നു!
പുരുഷപരിഷ്ക്കർത്താക്കളുെട ഈ മേനാഭാവെത്ത അന്നുതെന്ന സാഹിതയ്രംഗത്ത്
പര്ശസ്തിയാർജ്ജിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്ന ലളിതാംബികാ അന്തർജനം തെന്റ 'പര്സാദം' (1939)
എന്ന
കഥയിൽ
രൂക്ഷമായി
വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്.
നമ്പൂതിരിസമുദായപരിഷ്ക്കരണപര്സ്ഥാനെത്ത അനുകൂലിച്ച് നിരവധി കഥകൾ രചിച്ച
അന്തർജനം,
ഈ
കഥയിലൂെട
അതിെന
കഠിനമായി
വിമർശിച്ചു
പരമ്പരാഗതജീവിതത്തിൽനിന്ന് സ്ത്രീകെള രക്ഷിക്കാൻ പുറെപ്പട്ടവർതെന്ന പുതിയ
പിതൃേമധാവിതവ്ത്തിെന്റ വാഹകരായിത്തീർന്ന പര്കര്ിയെയ അവർ ഈ കഥയിലൂെട
വരച്ചുകാട്ടുന്നു. ഒരിട ് സമുദായവിപല്വകാരിണിയായി േപെരടുത്ത ഒരു നമ്പൂതിരിസ്ത്രീ
െപെട്ടന്ന് സവ്കാരയ്ജീവിതത്തിേലക്കും പര്ാർത്ഥനയിേലക്കും പിൻവാങ്ങുന്നതിെന്റ
കഥയാണിത്. അവരുെട ഈ പര്വൃത്തി പുരുഷന്മാരായ പരിഷ്ക്കർ ത്താക്കെള
െചാടിപ്പിക്കുന്നു. തങ്ങൾ പര്സംഗം പഠിപ്പിച്ചു പീഠത്തിേലറ്റിയവൾ ഇേപ്പാൾ യാെതാരു
നന്ദിയുംകൂടാെത എലല്ാം ഉേപക്ഷിച്ചുേപായതിൽ അവർ േരാഷം പര്കടിപ്പിക്കുന്നു.
പുരുഷപരിഷ്ക്കർത്താവിന്
പരിഷ്ക്കരണവസ്തുവായ
സ്ത്രീയുെടേമലുള്ള
ധാർമ്മികാധികാരമാണ് ഇവിെട േചാദയ്വിേധയമാകുന്നത്:

കാരയ്പരിപാടിയിെല കാരയ്മായ ഒരിനത്തിൽ പങ്കുെകാള്ളാനവർെക്കന്തുെകാേണ്ടാ
കഴിഞ്ഞിലല്. അെതാരു സൂതര്മായി ചിലർ വയ്ാഖയ്ാനിച്ചു... ക്ഷുഭിതനായ ഒരു യുവാവ്
പറഞ്ഞു:
"ഈ
മരപ്പാവകെള
ഉദ്ധരിക്കുവാൻേവണ്ടിയാണേലല്ാ
ǌങ്ങളീ
പാെടാെക്കെപ്പട്ടത്. ഓേരാരുത്തെര പഠിപ്പിച്ചു... പര്സംഗിച്ചു േപരുംെകാടുത്തേപ്പാൾ
കണ്ടിേലല് ആ നന്ദി..."
ഈ വാദം വാസ്തവമേലല്? നമ്മുെട പുരുഷന്മാർക്ക് നീക്കംെചേയയ്ണ്ടതായി
എെന്താരവശതയാണുള്ളത്.
സമുദായപര്വർത്തനങ്ങളുെട
ആവശയ്ംതെന്നെയന്ത്?
ഇവരുെട കനിവിെലല്ങ്കിൽ വലല്തും നടക്കുേമാ?... എന്നാലും ഈ നന്ദിെയപ്പറ്റിയുള്ള
സൂചന എെന്ന ക്ഷുബ്ദ്ധയാക്കി. നന്ദിേപാലും... നാണംെകട്ട ഒരു പദം... ഭാരേമറിയ
കടപ്പാട്... അടിമത്തത്തിലും കഷ്ടതരം... ('പര്സാദം', ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിെന്റ
കഥകൾ സമ്പൂർണ്ണം, േകാട്ടയം, 2009, പുറം 179)
പുരുഷനായ
പരിഷ്ക്കർത്താവിെന്റ
നിലെയക്കുറിച്ച്
അക്കാലത്ത്
സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽത്തെന്ന ഭിന്നാഭിപര്ായങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നുെവന്നതിൽ സംശയമിലല്.
പരിഷ്ക്കർത്താവിെന്റ
അധികാരം
സ്ത്രീെയ
പൂർണ്ണസ്ത്രീതവ്ത്തിേലക്കലല്,
പൂർണ്ണവയ്ക്തിതവ്ത്തിേലക്കുയർത്താൻ
ഉതകിയാൽ,
അത്
ഗുണകരംതെന്ന
എന്നായിരുന്നു െക. സരസവ്തിയമ്മയുെട അഭിപര്ായം. അങ്ങെനെയങ്കിൽ പുരുഷെന്റ
അധികാരം
അൽപ്പായുസ്സായിരിക്കുെമന്നും,
സ്ത്രീപുരുഷതുലയ്ത
പുരുഷെന്റ
ജീവിതത്തിെന്റ നിലവാരെത്തയും ഉയർത്തുെമന്നും അവർ വാദിച്ചു. താൻ ഒരു
ഭർത്താവായിരുെന്നങ്കിൽ, തെന്റ ഭാരയ്െയ എങ്ങെന പരിഷ്ക്കരിക്കുെമന്നതിെനക്കുറിച്ച്
അവെരഴുതിയ േലഖനത്തിൽനിന്ന്:
െവറും പുരുഷെനന്ന നിലയിൽ സ്ത്രീസവ്ാതര്ന്തയ്െത്തയും സമതവ്െത്തയും സവ്ാഗതം
െചയയ്ുന്നെതാരു സുഖമാണ്... പേക്ഷ, ഭർത്താവിെന്റ നിലയിലായാേലാ?
....പരമ്പരാഗതമായി പകർന്നുകിട്ടിയിട്ടുള്ള ആചാരകര്മങ്ങൾ, അന്ധവിശവ്ാസങ്ങൾ,
മഹദവ്ാകയ്ങ്ങൾ
അതര്േവഗം
ഇടിച്ചു
നിരത്താനാവുേമാ?
െകട്ടിയുറപ്പിച്ചതു
സവ്ാർത്ഥമതികളായ നമ്മൾ; ഇടിച്ചുനിരേത്തണ്ടത് അസവ്തന്ത്രകളായ അബലകൾ.
മഹാമനസ്കരായ നമ്മിൽ ചിലർ ഇടെ ാെക്ക അൽപ്പാൽപ്പം സഹായിക്കുന്നു
എന്നുമാതര്ം...
...കണ്ണീെരാഴുക്കി കാരയ്ംകാണാനും അസൂയെകാണ്ട് അയൽെപണ്ണുങ്ങെള ദുഷിക്കാനും
മൃദുലവികാരങ്ങളിൽ മുങ്ങിനശിക്കാനും മറ്റുെമാെക്കയാണു സ്ത്രീകൾക്കു വാസന എന്നു
നാം പറയുേമ്പാൾ, അതിനുള്ള പരിതഃസ്ഥിതി നാമാണു സൃഷ്ടിച്ചുെകാടുത്തത്

എന്നകാരയ്ം നാം ഓർമ്മിക്കാറുേണ്ടാ? കർമ്മധീരതയുണ്ടാവാനും ബുദ്ധിശക്തി
വികസിപ്പിക്കാനും നാം അവെര അനുവദിച്ചിെലല്ന്നു മാതര്മലല്, അെതാരപകർഷമായി
ഗണിക്കുകേപാലും െച ിേലല്? സ്ത്രീയിൽ ൈവകാരികഭാവം പരിധിയിലല്ാെത വളർത്തി
അവളുെട ബുദ്ധിെയക്കൂെട ഹൃദയമാക്കി മാറ്റാൻ നിരന്തരം ശര്മിച്ച നാം പാവെയന്നും
കളിേക്കാെപ്പന്നും അവെര പുച്ഛിക്കുന്നതിനർത്ഥമുേണ്ടാ? (െക. സരസവ്തിയമ്മയുെട
സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ, േകാട്ടയം, 2001, പുറം 986-87)
ഇവിെട ഭർത്താവ് പരിഷ്ക്കർത്താവിെന്റ നില സവ്ീകരിക്കണെമന്നാണ് സരസവ്തിയമ്മ
നിർേദ്ദശിക്കുന്നത്. പേക്ഷ, പരിഷ്ക്കരണത്തിെന്റ ലക്ഷയ്ം സ്ത്രീതവ്മുണ്ടാക്കലലല്, സ്ത്രീെയ
പൂർണ്ണവയ്ക്തിതവ്ത്തിെലത്തിക്കലാണ്. 1930കേളാെട പരിഷ്ക്കരണപര്സ്ഥാനങ്ങളിൽ
പര്മുഖരായ പല സ്ത്രീകളും ഉയർന്നുവന്നു - ആരയ്ാപള്ളം, േദവകി നരിക്കാട്ടിരി, പാർവവ്തി
െനന്മിനിമംഗലം മുതലായ നമ്പൂതിരിസ്ത്രീകൾ, േതാട്ട ാട്ടു മാധവിയമ്മ, േകാന്നിയൂർ
മീനാക്ഷിയമ്മ മുതലായ നായർസ്ത്രീകൾ, ഗ◌ൗരീ പവിതര്ൻ, മുതുകുളം പാർവവ്തിയമ്മ
തുടങ്ങിയ ഈഴവസ്ത്രീകൾ, സി. രുദര്ാണിെയേപ്പാലുള്ള അരയസ്ത്രീകൾ - ഇവെരലല്ാം
െപാതുരംഗത്ത് സജീവസാന്നിദ്ധയ്മായിത്തീർന്നു. ഇവരുെട നില ്, പേക്ഷ,
വലല്ാെത്താരനിശ്ചിതതവ്മുണ്ടായിരുന്നു.
ഒരുവശത്ത്
സ്ത്രീകെള
'ഉദ്ധരിക്കാനു'ള്ള
ചുമതലയിൽ പങ്കുവഹിച്ച ഇവർക്ക് പലേപ്പാഴും മറുവശത്ത് പുരുഷപരിഷ്ക്കർത്താേളാട്
വിേധയതവ്ം കാേട്ടണ്ടിവന്നു. ഇങ്ങെന അധികാരത്തിനും അധികാരമിലല്ാ
മിടയിൽ
ചാഞ്ചാടിയുള്ള ജീവിതംമടുത്ത് സവ്ന്തംവീട്ടിേലക്കു മടങ്ങിയ ഒരു സ്ത്രീയുെട കഥയാണ്
ലളിതാംബിക അന്തർജനം 'പര്സാദ'ത്തിൽ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഈ നിലെയ
നിസ്സംശയം തള്ളിക്കളഞ്ഞ സ്ത്രീകളായ പരിഷ്ക്കർത്താക്കൾ ആ തലമുറയിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു - അവെരക്കുറിച്ച് നാമധികം ഇന്നു േകൾക്കാറിെലല്ങ്കിലും. അന്നു
പര്ശസ്തയായിരുന്ന പാർവവ്തി അയയ്പ്പൻ അവരിെലാരാളായിരുന്നു. ഗൃഹകാരയ്ങ്ങൾ
േനാക്കുന്നതിൽ കഴിവുേനടുക മാതര്മലല് സ്ത്രീയുെട ധർമ്മെമന്ന് അവർ അഭിപര്ായെപ്പട്ടു:
വർഗ്ഗം നിലനിറുത്തിെക്കാണ്ടുേപാകുന്നതിനു പര്കൃതി വയ്ക്തികളിൽ ചില വാസനകളും
വളർത്തിെക്കാണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്.
ആ
വാസനകളുെട
പര്രണാഫലമായി
ചില
സ്ത്രീപുരുഷബന്ധങ്ങളുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവയുെട നാഗരികമായ ഒരു പരിണാമമാണു
ഭാരയ്ാഭർതൃബന്ധവും പരിഷ്കൃതഗൃഹജീവിതവും. സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഇതിലും കവിഞ്ഞ
പല ധർമ്മങ്ങളും നിറേവറ്റാനുണ്ട്. മനുഷയ്സമുദായത്തിെന്റ പുേരാഗതിക്കു സ്ത്രീകളും
പുരുഷന്മാരും ഒരുേപാെല േവലെചയയ്ണം. അതിന് ഏറ്റവും ആവശയ്മായിട്ടുള്ളതു
സ്ത്രീയിലും പുരുഷനിലും അന്തർലീനമായിക്കിടക്കുന്ന ബുദ്ധിപരമായും മറ്റുമുള്ള
കഴിവുകെള ആവിഷ്ക്കരിക്കയാണ്. ആ സംഗതിയിൽ സ്ത്രീപുരുഷേഭദമിലല്... കഴിയുന്നതും
ഭർത്താക്കന്മാരുെട േവലകളിൽ സഹകരിക്കുന്ന ഭാരയ്മാരും ഭാരയ്മാരുെട േവലകളിൽ
സഹകരിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരും േയാജിക്കുന്ന ദാമ്പതയ്ങ്ങളാണ് ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത്.
(പാർവവ്തി അയയ്പ്പൻ, 'സ്ത്രീധർമ്മെത്തപ്പറ്റി', മാതൃഭൂമി വിേശഷാൽപര്തി, 1938)

ഇത്തരത്തിൽ വാദിച്ച വനിതാപരിഷ്ക്കർത്താക്കളുെട പരമ്പര, പേക്ഷ, പിൽക്കാലത്തു
വികസിച്ചിെലല്ന്നു പറയാം. സരസവ്തിയമ്മയുേടതായിരുന്നു അവസാനെത്ത ശബ്ദം.
സാമൂഹയ്-സാമ്പത്തികമായി
പിേന്നാക്കംനിൽക്കുന്ന
സ്ത്രീകെള
െതാഴിൽന ി,
കുടിൽവയ്വസായത്തിലൂെട, 'ഉദ്ധരിക്കാ നു'ള്ള ബാദ്ധയ്ത േമലാളസ്ത്രീകൾക്കുെണ്ടന്ന്
പറഞ്ഞുെകാണ്ട് േമലാളസ്ത്രീകെള പരിഷ്ക്കർത്താവിെന്റ കുപ്പായമണിയിക്കാൻ ചിലർ
ഉത്സാഹിച്ചിരുന്നു. ഈ പരിഷ്ക്കരണനിർേദ്ദശത്തിന് ഒരു പര്േതയ്കതയുണ്ടായിരുന്നു.
േമൽവിവരിച്ച പുരുഷപരിഷ്ക്കർത്താവിെന്റ നിലെയ അേപക്ഷിച്ച് ദുർബലമായിരുന്നു
ദരിദര്സ്ത്രീകെള ഉദ്ധരിക്കാൻ പണിെപ്പേടണ്ടവരായ സ്ത്രീപരിഷ്ക്കർത്താക്കളുെട നില.
പുരുഷനായ
പരിഷ്ക്കർത്താവ്
പരിപകവ്വും
പൂർണ്ണവുമായ
വയ്ക്തിതവ്ത്തിെന്റയുടമയായിയാണ്
സങ്കൽപ്പിക്കെപ്പട്ടത്
ആ
നിലയിൽനിന്നുെകാണ്ടാണ്
അയാൾ
സ്ത്രീെയ
പരിഷ്ക്കരിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ
െതാഴിൽപരിശീലനവുംമറ്റും നൽകി മറ്റുസ്ത്രീകെള ഉയർത്തിെക്കാണ്ടുവരുന്ന സ്ത്രീയായ
പരിഷ് ക്കർത്താവിന് അത്തരെമാരു നില കൽപ്പിക്കെപ്പടുന്നിലല്. മറിച്ച് സദാ
ആത്മനിയന്ത്രണവും േമൽേനാട്ടവും ഉെണ്ടങ്കിേല സ്ത്രീ േനർവഴി നടക്കൂ എന്ന
പേരാക്ഷധാരണയും ഇത്തരം നിർേദ്ദശങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നു. കുടിൽവയ്വസായം
ആരംഭിക്കുന്നതിലൂെട സ്ത്രീ സവ്ന്തം കുടുംബത്തിെന്റ സാമ്പത്തികസ്ഥിതി െമച്ചെപ്പടുത്തും;
മറ്റുസ്ത്രീകേളാടുള്ള തെന്റ കടമ നിർവവ്ഹിക്കും തുടങ്ങിയ വാദങ്ങൾക്കുപുറെമ സ്ത്രീയുെട
ആത്മനിയന്ത്രണെത്തയും
അച്ചടക്കെത്തയും
ഇത്തരം
പര്വർത്തനങ്ങൾ
പരിേപാഷിപ്പിക്കുെമന്ന വാദവും വളെര പര്ാധാനയ്േത്താെട ഉന്നയിക്കെപ്പട്ടു:
...അവൾക്ക് [കുടിൽവയ്വസായത്തിേലർെപ്പടുന്ന വീട്ടമ്മ ്] സൽബുദ്ധി വർദ്ധിക്കുകയും
ദുർബുദ്ധി
കുറയുകയും
െചയയ്ും.
അലസമായ
തലേച്ചാറ്
പിശാചിെന്റ
പണിപ്പുരയാണേലല്ാ...
നലല്
കാരയ്ങ്ങളിൽ
മനസ്സു
പര്േവശിപ്പിച്ചുെകാണ്ടാൽ
അനയ്ജനങ്ങളുെട ദൂഷയ്ം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും തരമിലല്ാെതവരുന്നത് എതര് ഭാഗയ്മാണ്...
സ്ത്രീകളുെട
െതാഴിലിലല്ാ െയ
പരിഹരിക്കുന്നതിനും
അവർക്കു
േക്ഷമം
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ആദായകരങ്ങളായ പര്േതയ്ക പര്വൃത്തികൾ അവരുെട
വാസന ം മാനത്തിനും മരയ്ാദ ം പഠിപ്പിനും തക്കവണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ച്,
അവെരെക്കാണ്ട് െചയയ്ിപ്പിച്ച്, അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങെള വിറ്റഴിക്കുന്നിതിനുള്ള
ഏർപ്പാടുെച നടപ്പിൽവരുത്തുന്നത് നമ്മുെട ഇടയിലുള്ള വിദുഷികളായ സ്ത്രീകളുെട
ഉത്തമകൃതയ്ങ്ങളാകുന്നു. (എൽ. മീനാക്ഷിയമ്മ, 'സ്ത്രീകളുെട െതാഴിലിലല്ാ ', മഹിളാരത്നം
1(1), 1927-28)
ഇങ്ങെന രണ്ടാംകിടയിൽ തള െപ്പെട്ടങ്കിലും കീഴാളസ്ത്രീകെളക്കാൾ മുന്തിയസ്ഥാനം
തങ്ങൾ ക്കുെണ്ടന്നതുെകാണ്ടുതെന്ന യാെതാരുവിധ േചാദയ്ംെചയയ്ലിനും േമലാളസ്ത്രീകൾ
മുതിർന്നിലല്. ആദയ്കാലസ്ത്രീവാദത്തിെന്റ പരാജയങ്ങളിെലാന്നായിരുന്നു അത് പരിഷ്ക്കരണവാദെത്ത പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കളയാൻ ആദയ്കാലസ്ത്രീവാദികളിൽ ചുരുക്കം
ചിലർേക്ക കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഫലേമാ, േമലാള-കീഴാളസ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ പുതിയ

പിതൃേമധാവിതവ്േത്താട് സാമയ്ംപുലർത്തിയ അധികാരബന്ധം സങ്കൽപ്പിക്കെപ്പട്ടു.
ആദയ്കാലകമയ്ൂണിസ്റ്റ് എഴുത്തുകാർ, സാമൂഹയ്പര്വർത്തകരായ വേരണയ്സ്ത്രീകെള
'െകാച്ചമ്മമാ'െരന്ന്
വിളിച്ചാേക്ഷപിച്ചത്
െവറുെതയലല്.
െതാഴിലാളിസ്ത്രീകൾ
വൻേതാതിൽ സംഘടിതരായ 1940കളിൽ പൂർണ്ണപ◌ൗരതവ്ം അവർ പിടിെച്ചടുക്കുെമന്ന
സവ്പ്നം
യാഥാർത്ഥയ്മാകാൻേപാകുന്നുെവന്ന
േതാന്നൽ
പലർക്കുമുണ്ടായതിൽ
അത്ഭുതമിലല്. പര്േതയ്കിച്ച് പരിഷ്ക്കരണേമാ ഉദ്ധാരണേമാ ഒന്നുംകൂടാെതതെന്ന
പൂർണ്ണപ◌ൗരതവ്ത്തിന്
തങ്ങൾ
അർഹരാെണന്നും
അത്
തങ്ങളുെട
അവകാശമാെണന്നും െതാഴിലാളിവക്താക്കൾ പലരും പര്ഖയ്ാപിച്ചു. (എന്നാൽ
പരിഷ്ക്കരണത്തിെന്റ അംശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കെപ്പട്ടിെലല്ന്നത് മെറ്റാരു കാരയ്ം.
െതാഴിലാളിപര്സ്ഥാനത്തിെന്റ ഉന്നതതലങ്ങളിൽ ആ താത്പരയ്ം പര്കടമായിരുന്നു).
ആദയ്കാല
സ്ത്രീവാദികൾക്കിടയിൽത്തെന്ന
വയ്തയ്സ്ത
അഭിപര്ായക്കാരുണ്ടായിരുന്നുെവന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുവേലല്ാ - അത്തരം വയ്തയ്സ്തതകൾ
മുഴുവൻ അവഗണിക്കെപ്പട്ടു; ഒന്നുകിൽ 'െകാച്ചമ്മ' അെലല്ങ്കിൽ 'െസാൈസറ്റി േലഡി'
എന്നീ
രണ്ടു
പരിഹാസയ്കഥാപാതര്ങ്ങളിേലക്ക്
ആദയ്കാലസ്ത്രീവാദികൾ
നയ്ൂനീകരിക്കെപ്പട്ടു.
'തറവാട്ടിൽ പിറന്നവളും' 'ചന്തെപ്പണ്ണും' തമ്മിലുള്ള അസമതവ്ം അങ്ങെന നമ്മുെട
ഇക്കാലത്തും
നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
ജാതിവയ്വസ്ഥെയ
മാറ്റിമറിച്ച
േകരളീയനേവാത്ഥാനം ഈ രണ്ടു സംവർഗ്ഗങ്ങെളയും 20-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിൽ
പുനഃസൃഷ്ടിച്ചതിെനക്കുറിച്ചാണ്
ഈ
അദ്ധയ്ായത്തിൽ
പറഞ്ഞത്.
പരിഷ്ക്കരണവാദങ്ങളിലൂെട വയ്ാപകമായ ലിംഗമാനയ്തയും ലിംഗാദർശവും 20-◌ാ◌ം
നൂറ്റാണ്ടിൽ കൂടുതൽ ജനവിഭാഗങ്ങളിേലക്ക് വയ്ാപിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു സമുദായത്തിന്
സമൂഹത്തിൽ ഉയരണെമങ്കിൽ അതിെല സ്ത്രീകൾ ഈ പുതിയ ലിംഗമാനയ്ത
കീെ പ്പടണെമന്ന അലിഖിതനിയമം ഇവിെട പര്ാവർത്തികമായി. സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ
നവമാനയ്തകൂടാെത സമൂഹത്തിൽനിന്ന് സുരക്ഷ ലഭിക്കിെലല്ന്നും വന്നു. നവമാനയ്ത
നിർവവ്ചിക്കുന്ന 'അടക്കെമാതുക്ക' ത്തിനുള്ളിൽ ജീവിക്കുന്നവളാണ് താെനന്ന് െതളിവു
ഹാജരാക്കുന്ന
സ്ത്രീക്കുമാതര്േമ
ൈലംഗികാതികര്മത്തിെനതിെര
ൈധരയ്മായി
പരാതിെപ്പടാൻ
കഴിയൂ;
കാരണം
ആ
െതളിവിലല്ാെത
സമൂഹെത്തയും
നീതിനയ്ായവയ്വസ്ഥെയയും സമീപിച്ചാൽ സംശയവും അപമാനവും ഏൽേക്കണ്ടിവരും.
നവവേരണയ് ലിംഗമാനയ്തെയ അതിലംഘിച്ചവൾ എന്ന േപരുണ്ടായാൽമതി, ആ സ്ത്രീ
പറയുന്നെതലല്ാം നുണയാെണന്ന് കണ്ണുമടച്ച് വിളിച്ചുപറയാൻ ആളുണ്ടാകും.
േജാലിെചയയ്ുന്നുെവങ്കിൽ അദ്ധയ്ാപനം, ഓഫീേ ജാലി മുതലായ 'മാനയ്മായ
െതാഴിലി'നുമാതര്േമ േപാകാവൂ; ഭർത്താവ് എതര് വലിയ മൂർഖനാെണങ്കിലും കഴിവതും
സഹിച്ചും ക്ഷമിച്ചും വിവാഹിത എന്ന േപർ നിലനിർത്തിെക്കാള്ളണം; ഭർത്താവിനും
മക്കൾക്കും
അസ◌ൗകരയ്മാെണങ്കിൽ
ബുദ്ധിമുട്ടിേനടിയ
ഉേദയ്ാഗം
ഉേപക്ഷിച്ചുെകാള്ളണം; ബസ്സിൽ എതര്ഭയങ്കര തിരക്കാെണങ്കിലും പുരുഷെന്റയടുത്ത്

ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സീറ്റിൽ ഇരുന്ന് 'ചാരിര്തയ്ം' നഷ്ടമാക്കരുത്; േനരം ഇരുട്ടുംമുമ്പ്
വീട്ടിെലത്തണം; 'അനാശാസയ്ങ്ങൾ'ക്കായി വീട്ടിനു പുറത്തിറങ്ങരുത്; സിനിമേ ാ
പാർക്കിൽ നടക്കാേനാ ഒറ്റ േപാകരുത്; 'മാനയ്'മായി േവഷം ധരിച്ചുെകാള്ളണം;
വിയർെത്താലിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥയാെണങ്കിലും സർവവ്തും മൂടി നടന്നുെകാള്ളണം;
പുരുഷന്മു◌ാരുമായി സ◌ൗഹൃദമരുത് - കൂട്ടുകാരികേളാടുള്ള സമ്പർക്കംേപാലും
കണക്കിലധികം േവണ്ട; ശബ്ദമുയർത്തി സംസാരിക്കരുത്; പരസയ്മായി ഉറെക്ക
ചിരിക്കരുത്; മുതിർന്നവരുെടയും
േമലുേദയ്ാഗസ്ഥരുെടയും
മുന്നിൽ
അധികം
ആത്മവിശവ്ാസമരുത്; വീട്ടുേജാലി െചയയ്ാൻ ഇഷ്ടമെലല്ങ്കിലും അതു പുറത്തുപറയരുത്;
കുട്ടികേളാട്
വാത്സലയ്മിെലല്ങ്കിലും
വിവാഹംകഴിഞ്ഞ്
രണ്ടുവർഷത്തിനകം
പര്സവിച്ചിരിക്കണം... 'മാനയ്ത' േവണ്ടി മലയാളിസ്ത്രീ അനുസരിച്ചുവരുന്ന അസംഖയ്ം
നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ചിലതുമാതര്േമ ഇവിെട പറഞ്ഞുള്ളു. 'ആത്മാഭിമാന'വും 'മാനയ്ത'യും
രണ്ടാെണന്ന േബാധം എന്നുണ്ടാകുേന്നാ അേന്ന ഈ േകാട്ട തകരൂ. അതുവെര 'സ്ത്രീതവ്ം'
എന്ന ആദർശം ഈ േകാട്ടയുെട ആണിക്കലല്ായി തുടരും.
കൂടുതൽ ആേലാചന ്
സ്ത്രീപുരുഷവയ്തയ്ാസം
പര്കൃതിനിർണ്ണിതവും
അചഞ്ചലവുമാെണന്ന
വിശവ്ാസെത്ത സ്ത്രീപക്ഷചരിതര്രചന എക്കാലവും േചാദയ്ംെച ിട്ടുണ്ട്. മാറിവരുന്ന
സാമൂഹയ്-രാഷ്ട്രീയ സാഹചരയ്ങ്ങളുെട സമ്മർദ്ദത്തിൽ 'സ്ത്രീതവ്ം', 'പുരുഷതവ്ം' മുതലായ
ആശയങ്ങളും അവേയാടു േചർന്നുനിൽക്കുന്ന പര്േയാഗങ്ങളും മാറിവരുന്നെതങ്ങെന
എന്ന് അേനവ്ഷിക്കുന്ന വിമർശനാത്മക 'ലിംഗചരിതര്രചന'യുെട ഉൾക്കാ കളാണ് ഈ
അദ്ധയ്ായത്തിൽ
പര്േയാഗിച്ചിട്ടുള്ളത്
സ്ത്രീതവ്ത്തിന്
കൂടുതൽ
ഊന്നൽ
നൽകിയിരിക്കുന്നുെവന്നുമാതര്ം (പുരുഷതവ്െത്തക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളുെട ചരിതര്ം ഇനിയും
പഠിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു).
എങ്കിലും
'പുരുഷനായ
പരിഷ്ക്കർത്താവി'െനക്കുറിച്ചു
പറഞ്ഞിടത്ത്
പുതിയ
പുരുഷാദർശങ്ങെളക്കുറിച്ച്
ഒരു
സൂചനയുണ്ട്.
സാമൂഹയ്പരിഷ്ക്കരണം ഒരു 'ലിംഗവൽകൃതപര്കര്ിയ'യാെണന്ന സൂചനയാണ് െപാതുെവ
ഈ വിശകലനത്തിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ 'പുരുഷനായ പരിഷ്ക്കർത്താവ്'
ഒരു അനിവാരയ്തയായിരുേന്നാ? സ്ത്രീകെള (ആധുനിക ജീവിതരീതികളിൽനിന്ന്
അകെലയായിരുന്ന
മറ്റു
ജനങ്ങെളയും)
പൂർണ്ണ
പ◌ൗരതവ്ത്തിെലത്തിക്കാൻ
മറ്റുവഴികളുണ്ടായിരുന്നിേലല്?
പരിഷ്ക്കർത്താവ്-പരിഷ്ക്കരണവസ്തു
എന്ന
അസമബന്ധമലല്ാെത മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങൾ നമുക്ക് വിഭാവനംെചയയ്ാൻ കഴിയുേമാ?
ആഛതഋട
മലയാളിസ്ത്രീകളുെട െതാഴിൽപങ്കാളിത്തം ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിൽ
മലയാളിസ്ത്രീകളുെട െതാഴിൽപങ്കാളിത്തനിരക്കിൽ ഗണയ്മായ ഇടിവുണ്ടായിട്ടുെണ്ടന്ന്
സാമൂഹയ്ശാസ്ത്രജ്ഞർ
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
1901
മുതൽ
2001വെരയുള്ള
കണക്കുകളാണ് താെഴ. പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും തമ്മിലുള്ള വിടവും വർദ്ധിച്ചുെവന്നു
കാണാം.

മലയാളിസ്ത്രീപുരുഷന്മാരുെട െതാഴിൽ പങ്കാളിത്ത നിരക്കുകൾ 1901-2001
വർഷം പുരുഷൻ സ്ത്രീ വിടവ് 1901 56.3 32.7 23.6 1911 53.8 28.9 24.9 1921 51.1
24.5 26.6 1931 50.0 35.9 14.1 1941 ലഭയ്മലല് ലഭയ്മലല് ലഭയ്മലല് 1951 46.7 18.3 28.4
1961 47.2 19.7 27.5 1971 45.2 14.6 30.6 1981 44.9 16.6 28.3 1991 47.6 15.9
31.7 2001 50.4 15.3 35.7 1931ൽ സ്ത്രീകൾ കൂടുതലായി െതാഴിൽരംഗത്തു
പര്േവശിച്ചതായി കാണുന്നുെവങ്കിലും, 1951ൽ അവരുെട െതാഴിൽപങ്കാളിത്തനിരക്ക്
തീെര കുറഞ്ഞതായി കാണുന്നു. പിന്നീട് ഏെറക്കുെറ താേഴക്കുതെന്നയാണ് അതിെന്റ
േപാക്ക്. എന്നാൽ 1931െല വർദ്ധനവ് െസൻസസ് വിവരേശഖരണരീതിയിൽ ആ
തവണ ഉണ്ടായ മാറ്റംെകാണ്ടാകാം.
മതസമൂഹങ്ങളും സ്ത്രീകളും സമുദായങ്ങെള കൂടുതൽ ജനാധിപതയ്വൽക്കരിക്കണം;
സ്ത്രീകൾക്ക് സമുദായങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നീതിയും സംരക്ഷണവും തുലയ്തയും ലഭിക്കണം ഇത്തരം മുദര്ാവാകയ്ങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുെകാണ്ടാണ് സമുദായപരിഷ്ക്കർത്താക്കളായ സ്ത്രീകൾ
രംഗപര്േവശം
െച ത്.
എന്നാൽ
മതവിശവ്ാസത്തിനുള്ളിൽ
ഇത്തരെമാരു
ലിംഗജനാധിപതയ്ത്തിനുേവണ്ടി വാദങ്ങളുണ്ടായി എന്നു പറയാനാവിലല്. സ്ത്രീകൾക്ക്
തീെര ആനുകൂലയ്ം ലഭയ്മലല്ായിരുന്ന ഈ രംഗത്ത് - അസാമാനയ്മായ സാന്നിദ്ധയ്വും
വമ്പിച്ച േനട്ടവും ൈകവരിച്ച ഒന്നുരണ്ടു സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിട്ടുെണ്ടന്നു തീർച്ച. അടുത്തിെട
മാർപ്പാപ്പ വിശുദ്ധയായി പര്ഖയ്ാപിച്ച ഭരണങ്ങാനെത്ത അൽേഫാൺസാമ്മ (19101946), വാഴ്ത്തെപ്പട്ട മറിയം തര്സയ്ാമ്മ (1876-1926) എന്നിവരുെട േപരുകൾ
എടുത്തുപറേയണ്ടവയാണ്.
സാമൂഹയ്പരിഷ്ക്കരണത്തിെന്റ
അന്തഃസത്തെയ
കര്ിസ്തീയസന്നയ്ാസിനിമാരുെട ജീവിതചരയ്യുെട ഭാഗമാക്കിയ മറിയം തര്സയ് തൃശൂരിെല
പുത്തൻചിറയിൽ ജനിച്ചു. തിരുകുടുംബ സനയ്ാസിനീസഭ (ഇ◌ീ◌ിഴൃലഴമേശ◌ീ◌ി ◌ീള
േവല ഒ◌ീഹയ് എമാശഹയ്) എന്ന സംഘം സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂെട അവർ േസവനെത്ത
സനയ്ാസജീവിതത്തിെന്റ ഭാഗമാക്കി. 20-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിൽ കേത്താലിക്കാസഭയിൽ
സനയ്ാസിനിമാരുെട
എണ്ണം
ഗണയ്മായി
വർദ്ധിച്ചു
1960കൾക്കും
1970കൾക്കുമിടയിൽ സനയ്ാസിനികളായി േചർന്നവരുെട എണ്ണം വർഷത്തിൽ
ഇരുപതു ശതമാനംവച്ചു വർദ്ധിച്ചുെവന്ന് പഠനം െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. എന്നാൽ
ഇതനുസരിച്ച്
സനയ്ാസിനിമാരുെട
അധികാരങ്ങളിൽ
മാറ്റമുണ്ടായി
എന്നു
കരുതാനാവിലല്.
ആത്മീയപര്വർത്തനങ്ങളിെല
സ്ത്രീപങ്കാളിത്തം
ഇനിയുേമെറ
പഠനങ്ങൾ നടേക്കണ്ട വിഷയമാണ്. േകരളത്തിെല ഹിന്ദുമതവിശവ്ാസത്തിെന്റ
സമീപകാലചരിതര്ത്തിൽ ഉന്നതജാതിക്കാരായ പുരുഷന്മാർക്കു സനയ്ാസദീക്ഷ
നൽകുന്ന ധകീ ജാതിയിൽ പിറന്നപ ആത്മീയേനതാവായ സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ മാതാ
അമൃതാനന്ദമയി വളെര പര്ധാനെപ്പട്ട ഒരു പര്തിഭാസമാണ്. എന്നാൽ വിശവ്ാസത്തിെന്റ
രംഗത്ത് അവർക്ക് മുൻഗാമികളുണ്ടായിരുന്നു - അവെരക്കുറിച്ച് നമുക്കധികെമാന്നും
അറിയിെലല്ങ്കിലും. മാസമുറയുള്ള കാലത്ത് സ്ത്രീകൾ േദവാലയങ്ങളിൽ പര്േവശിച്ചുകൂെടന്ന
വിലക്ക് തികച്ചും മതപരമാണ്. ഈ വിലക്കിെന്റ സ്ത്രീവിരുദ്ധതെയ േചാദയ്ംെചയയ്ുന്ന
ശബ്ദങ്ങൾ മതങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തീെര േകൾക്കാനിലല് - സ്ത്രീകളായ വിശവ്ാസികളുെട
എണ്ണം വളെരവളെര വലുതായ ഇക്കാലത്തും. രാവണപുതര്ൻ: സ്ത്രീതവ്െത്തക്കുറിെച്ചാരു

കീഴാളപക്ഷവീക്ഷണം
'ഉത്തമസ്ത്രീതവ്'െത്തക്കുറിച്ച്
േകരളത്തിൽ
നടന്ന
സാഹിതയ്ചർച്ചകളധികവും
േമലാളവീക്ഷണത്തിെന്റ
അതിർവരമ്പുകൾക്കുള്ളിൽ
നടന്നവയായിരുന്നു. ഇതിെനാരപവാദമായിരുന്നു പള്ളത്തു രാമെന്റ രാവണപുതര്ൻ
(1944) എന്ന കൃതി. രാമായണെത്ത രാവണപക്ഷത്തുനിന്നു തിരുത്തിെയഴുതിയ ഈ
കൃതി ബര്ാഹ്മണസ്ത്രീതവ്െത്തയും തള്ളിക്കളഞ്ഞു. രാവണെന്റ അേശാകവനിയിെലത്തിയ
സീതേയാട്
സുേലാചന
എന്ന
കഥാപാതര്ം
ലങ്കാപുരിയിെല
സ്ത്രീകളുെട
സവ്ാതര്ന്തയ്െത്തക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. രാമായണത്തിെല ശൂർപ്പണഖ ഇതിൽ
സവ്ന്തം ശരീരത്തിേന്മൽ പൂർണ്ണാധികാരമുള്ള കാമവലല്ിയായി മാറുന്നു! സുേലാചനയുെട
വാക്കുകൾ: തെണ്ടാടിേഞ്ഞാരു െചന്താരുേപാെല- പ്പണ്ടുേമ ജീവിേച്ചാരലല് ǌങ്ങൾ
പര്മെത്തച്ചങ്ങലെവച്ചു ǌങ്ങൾ ഭീമം തുറുങ്കിലിടാറുമിലല് ദൂരത്തു പശ്ചിമസാഗരത്തിൻ
തീരത്തു ലങ്കതൻ വായുേകാണിൽ നാരികെളലല്ാം സവ്തന്ത്രമാരാം
നാടുണ്ട് േകരളം, േകട്ടിട്ടിേലല്?
ഇത് ഭൂമിയാണ് മലയാളത്തിെല ഏറ്റവും പര്ശസ്തമായ മുസല്ിം സാമൂഹയ്നാടകമാണ്
െക.ടി. മുഹമ്മദിെന്റ ഇതു ഭൂമിയാണ്. (1953) മുസല്ിംസ്ത്രീകെള േനരിട്ട്
അഭിസംേബാധനെചയയ്ുകയും അവരുെട പര്ശ്നങ്ങെള െവളിച്ചത്തു െകാണ്ടുവരികയും െച
നാടകമാണിത്. ൈവക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിെന്റ ബാലയ്കാലസഖി (1944),
ന്റുപ്പുപ്പക്കാെക്കാരാേനണ്ടാർന്നു!
(1951)
എന്നീ
കൃതികൾ
മുസല്ിംസ്ത്രീകളുെട
ൈദനംദിനജീവിതെത്ത
സാമൂഹയ്പരിഷ്ക്കരണ
കാ പ്പാടിൽനിന്ന്
വിലയിരുത്തിയവയായിരുന്നു; ആ പരമ്പരയിലാണ് ഇതു ഭൂമിയാണ് എന്ന
നാടകത്തിെന്റയും സ്ഥാനം. സ്ത്രീവിദയ്ാഭയ്ാസമാണ് ഈ നാടകത്തിേലയും മുഖയ്പര്േമയം.
ഇന്നും മുസല്ിംസ്ത്രീകൾ േനരിടുന്ന പല പര്ശ്നങ്ങളും ഈ നാടകം ചർച്ചെചയയ്ുന്നുണ്ട് ബഹുഭാരയ്ാതവ്ം, പുരുഷന് ഭാരയ്െയ ഏകപക്ഷീയമായി െമാഴിെചാലല്ാനുള്ള സ◌ൗകരയ്ം,
സ്ത്രീകളുെട സവ്ത്തുടമസ്ഥതയുെട പര്ശ്നം - എലല്ാം. എന്നാൽ െപാതുെവ
മുസല്ിംസമുദായപരിഷ്ക്കരണവും ഇവിെട വിവരിച്ച പുതിയ ലിംഗാധികാരബന്ധെത്ത
ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുകയായിരുന്നുെവന്ന്
സമീപകാലസ്ത്രീപക്ഷചരിതര്ഗേവഷണം
െവളിവാക്കുന്നു. മുൻ അദ്ധയ്ായത്തിൽ പരാമർശിച്ച പുത്തൂർ ആമിനയുെട പാട്ടിെല
സ്ത്രീസവ്ാതര്ന്തയ്ാദർശമലല് പുരുഷന്മാരായ മുസല്ിംസമുദായ പരിഷ്ക്കർത്താക്കന്മാരുേടത്
എന്ന് ഷംഷാദ് ഹുൈസൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. മുസല്ിം ഐകയ്സംഘം എന്ന
സുപര്സിദ്ധ പരിഷ്ക്കരണസംഘടനയുെട ആദർശങ്ങൾ സമുദായനവീകരണെത്ത
ഉന്നംവച്ച് സ്ത്രീകെള എങ്ങെന പരിഷ്ക്കരിക്കണെമന്ന് നിർേദ്ദശിക്കുന്നവയായിരുന്നു.
'കാതുകുത്തുേപാലുള്ള അനിസല്ാമിക ദുരാചാരങ്ങെള എതിർക്കുക... പ◌ൗേരാഹിതയ്ം
വിലക്കിയ സ്ത്രീവിദയ്ാഭയ്ാസം നടപ്പിലാക്കുക എന്നിങ്ങെന. സമുദായത്തിനുേവണ്ടി
സ്ത്രീകൾ എങ്ങെനെയലല്ാം പരിഷ്ക്കരിക്കെപ്പടണം എന്നതാണ് ഇവയിെല മുഖയ് അജണ്ട.
അലല്ാെത സ്ത്രീയുെട വീക്ഷണേകാണിൽനിന്നുെകാണ്ടുള്ള സ്ത്രീസമുദായപരിഷ്ക്കരണങ്ങളലല്.'
(ഷംഷാദ് ഹുൈസൻ, നയ്ൂനപക്ഷത്തിനും ലിംഗപദവിക്കുമിടയിൽ, തിരുവനന്തപുരം,

2009, പുറം. 24)
പാർവവ്തി അയയ്പ്പൻ (1902-1998) തൃശൂർജിലല്യിെല
കൂർക്കേഞ്ചരിയിൽ ജനിച്ചു. പര്ശസ്തനായ ഇ.െക. അയയ്ാക്കുട്ടി ജഡ്ജിയായിരുന്നു
പിതാവ്. മദര്ാസിെല കവ്ീൻേമരീസ് കലാലയത്തിലും േലഡി െവലല്ിങ്ടൺ
കലാലയത്തിലും
ഉന്നതവിദയ്ാഭയ്ാസം
പൂർത്തിയാക്കിയേശഷം
തൃശൂരിെല
വിേവേകാദയം സ്കൂളിൽ അദ്ധയ്ാപികയായി. പിൽക്കാലത്ത് ശര്ീലങ്കയിെല ഒരു
വിദയ്ാലയത്തിലും ഒരുവർഷം പര്വർത്തിക്കുകയുണ്ടായി. 1930ൽ സേഹാദരൻ െക.
അയയ്പ്പെന വിവാഹംെച . ശര്ീനാരായണദർശനെത്ത വിപുലീകരിച്ച യുക്തിവാദിയായ
അയയ്പ്പെന്റെയാപ്പം
സാമൂഹയ്പരിവർത്തനപര്വർത്തനങ്ങളിൽ
തുലയ്പങ്കാളിയായി
പര്വർത്തിച്ചു. സ്ത്രീ എന്ന വനിതാമാസികയുെട പതര്ാധിപരായിരുന്നു. 1956ൽ
േജാലിയിൽനിന്നു വിരമിച്ചേശഷം ശര്ീനാരായണേസവികാസമാജം സ്ഥാപിച്ചു.
1988വെര െപാതുജീവിതത്തിൽ സജീവസാന്നിദ്ധയ്മായിരുന്നു.

'വരവില' എന്ന നുകം രൂപെമടുക്കുന്നു
സ്ത്രീധനെത്തക്കുറിച്ച് േവവലാതിെപ്പടാത്ത കുടുംബങ്ങൾ ഇന്ന് േകരളത്തിൽ
കുറവാണ്. എന്നാൽ ഈ സമ്പ്രദായം നാട്ടിലാെക പടർന്നുപിടിച്ചത് അൽപകാലം
മുമ്പുമാതര്മാെണന്നതാണ് വാസ്തവം. മാതര്മലല്, ഇന്ന് 'സ്ത്രീക്കു നൽകുന്ന ധന'മലല് സ്ത്രീധനം
- 'വരനു നൽകുന്ന വില'യാണ്. വിവാഹസ്ഥിരതെയക്കുറിച്ചും കുടുംബത്തിൽ
ഭർത്താവിെന്റ അധികാരങ്ങെളക്കുറിച്ചുമുള്ള ധാരണകളിലുമുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളിൽനിന്നാണ്
സ്ത്രീധനേമർപ്പാട് രൂപെപ്പട്ടത്. സാമൂഹയ്മാറ്റത്തിനിടയിൽ ഉയർന്നുവന്ന തിന്മയാണ്
സ്ത്രീധനെമന്നു
തിരിച്ചറിയുേമ്പാൾ
സാമൂഹയ്മാറ്റത്തിലൂെട
അതിെന
ഇലല്ാ െചയയ്ാനാകുെമന്നതിെനക്കുറിച്ചുള്ള ആത്മവിശവ്ാസവും വർദ്ധിക്കുന്നു.
'സ്ത്രീധനം' അലല്!
തുടക്കത്തിൽത്തെന്ന പറയാം, േകരളത്തിൽ വിവാഹങ്ങേളാടനുബന്ധിച്ച്
നടക്കുന്ന
െകാടുക്കൽവാങ്ങലിന്
'സ്ത്രീധനം'
എന്ന
േപർ
േയാജിക്കിലല്.
കലയ്ാണേവളയിൽ വധുവിന് സവ്ന്തം കുടുംബം നൽകുന്ന സമ്മാനമാണ് 'സ്ത്രീധനം'.
അതവൾക്ക് േനരിട്ടവകാശെപ്പട്ടതും സവ്ന്തമായി ൈകകാരയ്ം െചയയ്ാവുന്നതുമായ
മുതലാണ്. എെന്തങ്കിലും കാരണവശാൽ അവൾക്ക് വിവാഹബന്ധം ഒഴിേയണ്ടിവന്നാൽ
സ്ത്രീധനം മടക്കിെക്കാടുക്കാൻ ഭർത്താവിെന്റ വീട്ടുകാർ ബാദ്ധയ്സ്ഥരുമാണ്. പേക്ഷ
േകരളത്തിൽ ഇന്നു നിലവിലുള്ള രീതി ഇതലല്; അത് 'വരവില'യാണ് - വധുവിെന്റ
വീട്ടുകാർ വരെന്റ 'േയാഗയ്ത'യനുസരിച്ച് അയാൾക്കു നൽകുന്ന ധനം - വരെന്റ
'േയാഗയ്ത'യനുസരിച്ച് അത് കൂടിയും കുറഞ്ഞുമിരിക്കും. വധുവിെന്റ 'േയാഗയ്ത'യും
പരിഗണിക്കാറുെണ്ടങ്കിലും അതിനു താരതേമയ്ന പര്ാധാനയ്ം കുറവാണ്.
ഇന്ന് േകരളത്തിെല താണ-ഇടത്തരം കുടുംബങ്ങെള ദാരിര്ദയ്ത്തിേലക്കു വലിച്ചിഴക്കുന്ന
പര്ധാന കാരണങ്ങൾ രണ്ടാണ്. ഒന്ന് െചലേവറിയ ചികിത്സ ആവശയ്മായിവരുന്ന
േരാഗങ്ങൾ; രണ്ട്, െപൺകുട്ടികെള എന്തു നഷ്ടവും സഹിച്ച് 'അയ ണം' എന്ന ചിന്ത.
ആദയ്േത്തതിനുേമൽ നമുക്കധികം നിയന്ത്രണം ഒരുപേക്ഷ ഇലല്ായിരിക്കാം.
രണ്ടാമേത്തത്
നാംതെന്ന
വരുത്തിവ ന്നതാണ്.
ആൺകുട്ടികെളേപ്പാെലേയാ
അവെരക്കാൾ
െമച്ചമാേയാ
പഠിക്കാനും
േജാലിെചയയ്ാനും
സമ്പാദിക്കാനും
െപൺകുട്ടികൾക്കു കഴിയുെമന്ന് ഇന്നു നമുക്കറിയാം. പഠിത്തം, േജാലി, ഇവയിേലക്കു
കടക്കാൻ െപൺകുട്ടികെള നാം പര്ാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിെലാെക്ക
അധികമാണ് െപൺകുട്ടികെള വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാനുള്ള പരിശര്മം! പഠിച്ചുവളർന്ന
െപൺകുട്ടി ആത്മാഭിമാനമുള്ള, മുതിർന്ന, ഒരു വയ്ക്തിയാെണന്ന കാരയ്െത്ത േപ്പാലും
അവഗണിച്ചുെകാണ്ട് ഏതുവിേധനയും ഒരു വരെനക്കെണ്ടത്താൻ മാതാപിതാക്കന്മാർ
ശര്മിക്കും. ഒടുവിൽ വലിയ വിലെകാടുത്ത് ഒരാെള െകാണ്ടുവരും. അതും ഒരു
ഭാഗയ്പരീക്ഷണംമാതര്മാണ്. നന്നായിെലല്ങ്കിൽ 'അവളുെട തലയിെലഴുത്ത്' എന്ന്

ദീർഘമായി നിശവ്സിക്കും; ആ അദ്ധയ്ായം അട ം. പിെന്ന ആ സാധുെപൺകുട്ടിയുെട
നശിച്ചുേപായ ജീവിതം അവളുെടമാതര്ം തലേവദനയാണ്.
'വരവില'യുെട വരവിെനക്കുറിച്ചാണ് ഈ അദ്ധയ്ായം. ഇത്തിൾക്കണ്ണിേപാെല എലല്ാ
സമുദായങ്ങളിലും - പണക്കാർ, പാവെപ്പട്ടവർ എന്ന വയ്തയ്ാസെമാന്നും കൂടാെത കയറിപ്പറ്റിയ ഈ ഏർപ്പാട് േകരളത്തിെല െമാത്തം സ്ത്രീകളും േനരിടുന്ന
വിപത്തായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നുെവന്നത് പരിഗണിച്ചാണ് അതിനിവിെട ഇതര്യും
പര്ാധാനയ്ം ക ിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചില െചറിയ ആദിവാസിേഗാതര്ങ്ങളിെലാഴിച്ച്
മെറ്റലല്ായിടത്തും 'വരവില' പടർന്നുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. മുമ്പാെണങ്കിൽ മലയാളബര്ാഹ്മണർ,
കര്ിസ്തയ്ാനികൾ
തുടങ്ങിയ
മക്കത്തായ
സമുദായങ്ങൾക്കിടയിലായിരുന്നു
സ്ത്രീധനേമർപ്പാട്
പൂർണ്ണരീതിയിൽ
നിലനിന്നിരുന്നത്.
എന്നാൽ
19-◌ാ◌ം
നൂറ്റാണ്ടിൽേപ്പാലും 'സ്ത്രീധനം' 'വരവില' തെന്നയായിരുന്നിേലല് എന്നു സംശയിക്കാൻ
വകയുണ്ട്. 1822ൽ തിരുവിതാംകൂറിെല റാണി ഗ◌ൗരിപാർവവ്തീഭായി ഒപ്പുവച്ച ഒരു
ഉത്തരവുപര്കാരം
ഇവിടെത്ത
നമ്പൂതിരി-േപാറ്റി
സമുദായങ്ങളുെട
സ്ത്രീധനേമർപ്പാടിനുേമൽ നിയന്ത്രണേമർെപ്പടുത്താൻ സർക്കാർ ശര്മിച്ചതായി കാണുന്നു.
കര്മാതീതമായി വർദ്ധിച്ച സ്ത്രീധനത്തുകമൂലം ബര്ാഹ്മണസവ്ത്തുക്കൾ നശിക്കുെന്നന്നും
അവിവാഹിതകളായിനിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് പലവിധ േദാഷങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നുെവന്നും
ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. സ്ത്രീധനത്തുക നിശ്ചയിച്ചതിനുപുറെമ 14 വയസ്സിലധികം
പര്ായമായ കനയ്കമാരുെട വിവാഹം ഉടൻതെന്ന നടത്തിെക്കാള്ളണെമന്നും ഉത്തരവിൽ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു! വരന്മാരുെട വിലയായിരുന്നു ഇവിെട സ്ത്രീധനം എന്നു കരുതാൻ
കാരണമുണ്ട്; ബര്ഹ്മസവ്ങ്ങൾ നശിക്കാൻമാതര്ം ഉയർച്ചയാണ് തുകയിലുണ്ടായത്!
ഇതുേപാെല
േകാട്ടയെത്ത
സുറിയാനികര്ിസ്തയ്ാനികളുെട
ഗൃഹജീവിതവുമായി
തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന
പരിചയെത്ത
അടിസ്ഥാനമാക്കി
സി.എം.എസ്.
മിഷണറിസഭയിൽ പര്വർത്തിച്ചിരുന്ന മിഷണറിയായിരുന്ന േകാളിൻസ് മദാമ്മ 1877ൽ
പര്സിദ്ധീകരിച്ച ഘാതകവധം എന്ന േനാവലിലും 'സ്ത്രീധനം' 'വരവില'യായിരുന്നുെവന്ന്
സൂചനയുണ്ട്. പുരുഷെന്റ േയാഗയ്തകൾക്ക് െകാടുത്ത അമിത പര്ാധാനയ്വും സ്ത്രീയുെട
േയാഗയ്തകെള ഇടിച്ചുതാഴ്ത്താനുമുള്ള പര്വണതയും ഈ േനാവലിൽ വിമർശിക്കെപ്പടുന്നു.
'നലല് കുടുംബ'െമന്ന േയാഗയ്തയുള്ള വരെന തെന്റ മകൾക്കു കിട്ടണെമങ്കിൽ ഒത്തിരി
നിലം പുരയിടങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചുകൂട്ടിേയ പറ്റൂ എന്നു വിശവ്സിച്ച േകാശീകുരയ്ൻ
എന്നയാളുെട മനസ്സിെന മകളായ മറിയം മാറ്റിെയടുത്തതിെന്റ കഥയാണ് ഘാതകവധം
പറയുന്നത്.
എന്നാൽ പഴയകാലത്ത് സ്ത്രീധനം െകാടുക്കുന്നവർക്ക് വിവാഹബന്ധം ഒഴിഞ്ഞാൽ അതു
മുഴുവനാേയാ
ഭാഗികമാേയാ
മടക്കിക്കിട്ടാനുള്ള
സംവിധാനം
പല
സമുദായങ്ങളിലുമുണ്ടായിരുന്നു. വിവാഹസമയത്ത് കിട്ടുന്ന സമ്മാനങ്ങളുെട കണക്ക്
കൃതയ്മായി എടുത്തുവ ന്ന രീതി ഇന്നും പല സമുദായങ്ങളിലുമുണ്ട്. ഈ പഴുതുകെളലല്ാം
ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിൽ ചുരുങ്ങുകയാണുണ്ടായത്. വരവിലയുെട സവ്ാധീനം വളരുംേതാറും

ഇന്ന് നിലവിലുള്ളവയുെട ആയുസ്സു കുറയുെമന്നു തീർച്ചയാണ്. 20-◌ാ◌ംനൂറ്റാണ്ടിെന്റ
പര്േതയ്കത അതുമാതര്മലല്. മുമ്പ് സ്ത്രീധനസമ്പ്രദായം തീെര പതിവിലല്ായിരുന്ന
സമുദായങ്ങളിേലക്ക്
വരവില
കടന്നുകയറിയതാണ്
20-◌ാ◌ം
നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
സവിേശഷത.
വരവില മാനയ്മാകുന്നു
അമ്മവഴിക്ക്
സവ്ത്തവകാശം
കണക്കാക്കിയിരുന്ന
മരുമക്കത്തായ
സമുദായങ്ങളിൽ വരവില ് അനുകൂലമായ വിവാഹസമ്പ്രദായമലല് നിലനിന്നിരുന്നത്.
സ്ത്രീക്ക് സവ്ന്തം കുടുംബവുമായുള്ള ബന്ധം ഈ സമുദായങ്ങളിൽ വളെര ശക്തമായിരുന്നു.
ഭർത്താവിെന്റ വീട്ടിലാണ് താമസെമങ്കിലും ജനിച്ചവീട്ടിൽനിന്ന് സ്ത്രീ ഒരിക്കലും
അകന്നുേപായിരുന്നിലല്. പിറന്നകുടുംബത്തിൽ സ്ത്രീക്കുള്ള ധനപരവും ധാർമ്മികവുമായ
അവകാശങ്ങൾ വിവാഹത്തിനുേശഷവും നിലനിന്നുെവന്ന് സാരം. രണ്ടാമതായി,
'മുറെച്ചറുക്ക'െനേയാ
'മുറെപ്പണ്ണി'െനേയാ
(അമ്മാവെന്റ
മകൻ,
മകൾ
അങ്ങെനയുള്ളവെര)
വിവാഹംെചയയ്ുന്ന
രീതി
ഇക്കൂട്ടർക്കിടയിൽ
നിലവിലുണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട്
പലേപ്പാഴും
കലയ്ാണംകഴിക്കുന്ന
പുരുഷൻ
അനയ്നായിരുന്നിലല്.
തെന്നയുമലല്,
വിവാഹേമാചനവും
വിധവാവിവാഹവും
സാധാരണകാരയ്ങ്ങളായി അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. ഭാരയ്യുെട സംരക്ഷണത്തിെന്റ
ചുമതല
അധികവും
അവളുെട
സവ്ന്തം
വീടിനുതെന്നയായിരുന്നതുെകാണ്ട്
വിവാഹേമാചനംമൂലം സ്ത്രീ തകർന്നുേപാകുന്ന ഇന്നെത്തയവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നിലല്.
കീ ജാതിക്കാർക്കിടയിലാകെട്ട,
വിവാഹസമയത്ത്
െചറുക്കൻവീട്ടുകാർ
െപൺവീട്ടുകാർക്ക് 'െപൺപണം' കാ വ ന്നരീതി 19-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായിരുന്നു.
പരമ്പരാഗത
മരുമക്കത്തായ
കുടുംബങ്ങളിെല
സ്ത്രീകൾ
എലല്ാവിധത്തിലും
സവ്തന്ത്രകളായിരുന്നു
എന്നലല്
പറഞ്ഞുവരുന്നത്.
അമ്മാവന്മാരുെടയും
ആങ്ങളമാരുെടയും വാക്കിനു കീഴവ്ഴങ്ങിയാണ് സ്ത്രീകൾ കഴിഞ്ഞത്; പര്ായേമറിയ
സ്ത്രീകൾക്ക്, വിേശഷിച്ച് അമ്മമാർക്ക്, പേക്ഷ, വളെര മാനയ്മായ സ്ഥാനവും
കുടുംബത്തിെന്റ സവ്ത്തുക്കൾ, പണമിടപാടുകൾ, വരുമാനം എന്നിവെയക്കുറിച്ചുള്ള
തീരുമാനങ്ങളിൽ
വലിയ
പങ്കുമുണ്ടായിരുന്നു.
മെറ്റാരുവിധത്തിൽപ്പറഞ്ഞാൽ,
ഇന്നെത്തേപ്പാെല 'േസ്നഹത്തിെന്റ അധികാരം' മാതര്മായിരുന്നിലല് അമ്മമാരുേടത്.
മലബാറിൽ 19-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനകാലത്തും 20-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
തുടക്കത്തിലും ഗേവഷണം നടത്തിയ എഫ്. ഫാസറ്റ് (F.Fawcett) എന്ന
നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞൻ തെന്റ Nairs of Malabar (1901) എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇവിെട
നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 'സംബന്ധവയ്വസ്ഥ'െയക്കുറിച്ച് ഇങ്ങെനയാണ് നിരീക്ഷിച്ചത്:
എലല്ാ ൈലംഗികകാരയ്ങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും തുലയ്സവ്ാതര്ന്തയ്ം
അനുവദിക്കുന്നുെവന്നത് മരുമക്കത്തായവയ്വസ്ഥയുെട അപൂർവവ്ഗുണങ്ങളിെലാന്നുതെന്ന.
ഒറ്റരാതര്ിമാതര്േമ ഒന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞുള്ളു എന്നാലും ഇരുകൂട്ടർക്കും പിരിഞ്ഞുേപാകാൻ

അനുവാദമുണ്ട്.
ൈലംഗികതാത്പരയ്ം
ഇലല്ാതിരിക്കുകേയാ
മറ്റുവിധത്തിലുള്ള
മനഃെപാരുത്തം നഷ്ടമാവുകേയാ െച ാൽ ഇരുകൂട്ടർക്കും ബന്ധം േവർെപടുത്തി
മറ്റുബന്ധങ്ങളിൽ ഏർെപ്പടാനുള്ള സവ്ാതര്ന്തയ്മുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നിതയ്വും ബന്ധം
പിരിയാനുള്ള
പര്വണതയിൽ
കലാശിക്കിേലല്
എന്ന
സംശയമുണ്ടാകിനിടയുള്ളതുെകാണ്ട്,
അത്തരത്തിലുള്ള
യാെതാന്നും
ഉണ്ടാവിെലല്ന്നകാരയ്ം ഇവിെട എടുത്തുപറയെട്ട. െവറുെതയുള്ള വിവാഹേമാചനം
അപൂർവവ്മാണ്. സ്ഥിരവിവാഹമാണ് പതിവുരീതി. തറവാട്ടുസവ്ത്ത് സ്ത്രീകെളയും
അവരുെട സന്തതികെളയും സംരക്ഷിക്കാനായി നീക്കിവ ന്ന രീതിയാണ് ഈ
സമ്പ്രദായത്തിെന്റ അടിത്തറ എന്നു േതാന്നുന്നു. (Nairs of Malabar, New Delhi.
1985, പുറം 236-37)
തറവാട്ടിെല കാരണവരും മൂത്തവരും േചർന്നുറപ്പിച്ചിരുന്ന വിവാഹങ്ങളിൽ ഫാസറ്റ്
വിവരിക്കുംപര്കാരമുള്ള സവ്ാതര്ന്തയ്ം ഉണ്ടായിരുേന്നാ എന്നു സംശയമാണ്. എന്നാൽ,
ഇങ്ങെന സ്ത്രീേയാടേനവ്ഷിക്കാെത ഉറപ്പിക്കുന്ന ബന്ധങ്ങളിൽേപ്പാലും അവൾ
ഭർത്താവിെന്റേയാ ഭർതൃകുടുംബത്തിെന്റേയാ പൂർണ്ണവരുതിയിൽ വന്നിരുന്നിലല്. സവ്ന്തം
തറവാട്ടിൽ അവൾക്കുള്ള സ്ഥാനം അതുമൂലം നഷ്ടമായിരുന്നിലല്. അമ്മാവന്മാരും
ആങ്ങളമാരും അനീതി പര്വർത്തിക്കുേമ്പാൾ േചാദയ്ംെചയയ്ാനുള്ള ൈധരയ്ം പല
സ്ത്രീകൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നിെലല്ന്ന് അക്കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന പല വയ്ക്തികളുെടയും
ആത്മകഥകൾ
െവളിവാക്കുന്നുണ്ട്.
എങ്കിൽേപ്പാലും
സവ്ന്തം
കുടുംബത്തിൽ
സേഹാദരിക്കുള്ള അടിസ്ഥാനാവകാശെത്ത ഇലല്ാതാക്കാൻ എതര് പര്താപിയായ
സേഹാദരനും എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുമായിരന്നിലല്. എങ്കിലും ജാതിവയ്വസ്ഥ ള്ളിൽ
നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന വിലക്കുകെള അതിലംഘിച്ച സ്ത്രീകൾ ജാതിയിൽനിന്നുതെന്ന
പുറന്തള്ളെപ്പട്ടിരുന്നു. അേതാെട കുടുംബാവകാശങ്ങളും അവർക്കു നഷ്ടമായിരുന്നു.
വിവാഹേമാചനവും പുനർവിവാഹവും സാധാരണയായിരുന്നു. തിരുവിതാംകൂറിെല
റാണി ഗ◌ൗരി പാർവവ്തീഭായി മൂന്നു വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നു; അത് അന്നെത്ത
മരുമക്കത്തായ സമുദായങ്ങളിെല നടപ്പുരീതിയായിരുന്നു. മരുമക്കത്തായെമന്നാൽ
'നമ്പൂതിരി സംബന്ധം' - അതായത്, ജാതിേശര്ണിയിൽ ഉയർന്നജാതിയായ
മലയാളബര്ാഹ്മണർ അതിൽ താെഴനിന്ന നായർ-അമ്പലവാസി സമുദായങ്ങളിെല
സ്ത്രീകളുമായി ഏർെപ്പട്ടിരുന്ന വിവാഹബന്ധം - ആയിരുന്നുെവന്ന ഒരു ധാരണ
െപാതുേവയുണ്ട്.
നമ്പൂതിരിസംബന്ധം
'അയഞ്ഞേതാ'
'താത്കാലിക'േമാ
ആയിരുന്നുെവന്ന് പലരും പറഞ്ഞുേകൾക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പറഞ്ഞത് അതര്െ ാന്നും ശരിയലല്
എന്ന്
നമ്പൂതിരിസംബന്ധെത്തക്കുറിച്ച്
പഠിച്ച
നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞർ
േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുേപാെല ഇത്തരം ബന്ധങ്ങളിൽ ജീവിച്ച സ്ത്രീകൾ
അധികവും ചൂഷണംെചയയ്െപ്പട്ടു എന്ന ധാരണയും െതറ്റാെണന്ന് ഈ പഠനങ്ങൾ
വയ്ക്തമാക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ 'മരുമക്കത്തായം' എന്നു നമ്മൾ െപാതുെവ
പറയുന്നുെണ്ടങ്കിലും
േകരളത്തിെന്റ
പലഭാഗത്തും
പല
രീതിയിലുള്ള
വിവാഹകര്മങ്ങളാണ്
മരുമക്കത്തായസമുദായക്കാർ
പിന്തുടർന്നുവന്നിരുന്നത്.

െതേക്കമലബാർ
െകാച്ചീപര്േദശങ്ങളിൽ
നമ്പൂതിരിസംബന്ധം
ധാരാളമുണ്ടായിരുെന്നങ്കിലും
തിരുവിതാംകൂറിൽ
പലയിടത്തും
മുറെച്ചറുക്കനും
മുറെപ്പണ്ണുമായുള്ള വിവാഹം വളെര പര്ചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. െതക്കൻ പര്േദശങ്ങളിൽ
'ബഹുഭർതൃതവ്ം' അെലല്ങ്കിൽ 'പാണ്ഡവാചാരം' എന്ന രീതിയും കണ്ടിരുന്നു. ഒരു സ്ത്രീക്ക്
ഒേരസമയം പല ഭർത്താക്കന്മാർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് 'ബഹുഭർതൃതവ്ം'; അവർ
സേഹാദരന്മാർകൂടിയാെണങ്കിൽ അതു 'പാണ്ഡവാചാരം'. വടേക്ക മലബാറിൽ
സംബന്ധംകഴിഞ്ഞാൽ
ഭാരയ്
ഭർത്താവിെന്റ
കുടുംബത്തിൽ
േപായി
താമസിക്കുന്നതായിരുന്നു പതിവ്. ഇേതാെടാപ്പം സവ്ന്തം വീടുമായുള്ള ബന്ധം അവർ
നിലനിർത്തി. ഭർത്താവ് മരിക്കാനിടവന്നാൽ സവ്ന്തം കുടുംബത്തിേലക്ക് മടങ്ങുകയും
െച . െതേക്കമലബാറിലാകെട്ട, ഭാരയ് സവ്ന്തം തറവാട്ടിൽത്തെന്ന താമസിക്കുകയും
ഭർത്താവ് അവിെടെച്ചന്ന് അവെര സന്ദർശിക്കുകയും െചയയ്ുന്ന രീതിയായിരുന്നു.
ഇതുകൂടാെത
വിവാഹംനടത്തുന്ന
രീതിയിലും
വിവാഹബന്ധത്തിലും
പല
വയ്തയ്ാസങ്ങളും കണ്ടിരുന്നു. സമൂഹം അംഗീകരിച്ച ഒരു രീതിയലല്, പല
രീതികളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ന് ഇവിെട വയ്ാപകമായി അംഗീകരിക്കെപ്പടുന്ന
'പുടമുറി സംബന്ധം' അവയിൽ ഒരു രീതിമാതര്മായിരുന്നു. (താലിെകട്ടുക എന്ന
ചടങ്ങുകൂടി ഇേതാെടാപ്പംേചർത്താണ് ഇന്നിത് ആചരിക്കുന്നത്). കുറച്ചുകൂടി അയഞ്ഞ,
എന്നാൽ സമൂഹത്തിെന്റ അംഗീകാരമുള്ള മറ്റു ചടങ്ങുകളുമുണ്ടായിരുന്നു. 'വീടാരം കയറുക'
എന്ന ചടങ്ങ് ഒരുദാഹരണമാണ്. ഇതുപര്കാരം പുടവ നൽകുന്ന ചടേങ്ങാ വിസ്തരിച്ചുള്ള
സദയ്േയാ ഒന്നും നടത്തിയിരുന്നിലല്; പേക്ഷ, 'വീടാരംകയറി'യ ദമ്പതിമാരുെട മക്കൾക്ക്
സമൂഹത്തിെന്റ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരുന്നു. സാഹചരയ്ം ഒത്തുവരുേമ്പാൾ 'വീടാരം
കയറിയ'വർ പുടമുറി നടത്തുകയും െച ിരുന്നു. ഇരുപതു വർഷത്തിനുേശഷം പുടമുറി
നടത്തിയ 'വീടാരം കയറിയ'വെര തനിക്ക് പരിചയമുെണ്ടന്ന് പര്ശസ്ത സാഹിതയ്കാരനും
ആ കാലെത്ത മലബാറിെല െപാതുരംഗത്തു പര്സിദ്ധനുമായിരുന്ന ഒ. ചന്തുേമേനാൻ
മലബാർ മരുമക്കത്തായ കമ്മിഷന് (1891) െതളിവു നൽകി! ഇതിനുപുറേമ,
'കിടേക്കാറക്കലയ്ാണം', 'കിടപ്പിെന്റ വട്ടം' എന്നിങ്ങെനയുള്ള കൂടുതൽ ലഘുവായ,
എന്നാൽ സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്ന, ബന്ധങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. സമൂഹത്തിെന്റ
അംഗീകാരമിലല്ാത്ത ബന്ധങ്ങെളയാണ് 'രഹസയ്'െമേന്നാ 'സവ്കാരയ്' െമേന്നാ
വിളിച്ചിരുന്നത്. ഇന്നാകെട്ട, 'കിടേക്കാറക്കലയ്ാണവും', 'വീടാരംകയറലും' ഒന്നും
നിലവിലിലല്; 'രഹസയ്'ത്തിനും 'സവ്കാരയ്'ത്തിനും വലിയ കുറെവാന്നുമിലല്!
അതുേപാെല മരുമക്കത്തായക്കാെരലല്ാം നായന്മാരായിരുന്നിെലല്ന്നും ഓർക്കണം.
വടേക്കമലബാറിെല
തീയയ്ർ,
ഈഴവസമുദായത്തിെല
ചില
വിഭാഗക്കാർ,
മരുമക്കത്തായരീതി പിൻതുടർന്ന മാപ്പിളവിഭാഗക്കാർ, പുലയർ, മറ്റു കീഴാളജാതിക്കാർ,
ഇവെരക്കൂടി എണ്ണിയിട്ടുേവണം മരുമക്കത്തായെത്തക്കുറിച്ചു പറയാൻ. ഇവരിൽ

ആർക്കും നമ്പൂതിരിസംബന്ധം ഇലല്ായിരുന്നു; േമൽപ്പറഞ്ഞ പലവിധത്തിലുള്ള
വിവാഹരീതികൾ
ഇക്കൂട്ടരുെടയിടയിലും
ഏകേദശം
20-◌ാ◌ം
നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
പകുതിേയാളവും ചിലയിടങ്ങളിൽ അതിനുേശഷവും നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു.
19-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനഘട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ളീഷ് വിദയ്ാഭയ്ാസം േനടിയ
മരുമക്കത്തായികളിൽ പലർക്കും - ഇവർ അധികവും പുരുഷന്മാരായിരുന്നു - ഇത്തരം
നടപ്പുരീതികെളക്കുറിച്ച് നാണേക്കടും അതൃപ്തിയും േതാന്നിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു. രണ്ടുതരം
സവ്ാധീനങ്ങളായിരുന്നു
ഈ
അഭിപര്ായത്തിനുപിന്നിൽ.
ഒന്ന്,
ആധുനികവിദയ്ാഭയ്ാസത്തിലൂെട ഇന്തയ്യിലാെക രൂപെപ്പട്ടുതുടങ്ങിയിരുന്ന പുതിയ
േമൽജാതിസംസ്കാരത്തിെന്റ സവ്ാധീനം. ബര്ാഹ്മണമൂലയ്ങ്ങൾക്ക് കണക്കിലധികം വില
ക ിക്കുകയും 'ഇന്തയ്ൻസംസ്കൃതി'യുെട അന്തഃസത്ത ബര്ാഹ്മണമൂലയ്ങ്ങളാെണന്ന്
പര്ഖയ്ാപിക്കുകയും െച ഈ പുതിയ പര്വണത, മുൻ അദ്ധയ്ായത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച
'പ◌ൗരസ്തയ്വാദി'കളിൽ ആരംഭിച്ച് പുതുവിദയ്ാഭയ്ാസം േനടിയ പുതിയ ഇന്തയ്ൻ
അധികാരിവർഗ്ഗത്തിലൂെട
വളർന്നു
പന്തലിച്ചു.
സ്ത്രീകെള
പൂർണ്ണമായും
ഭർതൃകുടുംബത്തിെന്റ കീഴിലാക്കുന്ന, സ്ത്രീകൾക്ക് അവകാശങ്ങൾ അധികവും
നിേഷധിക്കുന്ന, സവ്ന്തം കുടുംബവുമായുള്ള അവരുെട ബന്ധെത്ത അറുത്തുകളയുന്ന,
വിവാഹംെചയയ്ാത്ത സ്ത്രീക്ക് സമൂഹത്തിൽ അംഗതവ്മിെലല്ന്നുേപാലും കരുതുന്ന ബര്ാഹ്മണ
വിവാഹാദർശമാണ്
'ഇന്തയ്ൻ
ൈവവാഹികസദാചാര'െമന്ന്
ഈ
പുതിയ
ആശയവയ്വസ്ഥ സ്ഥാപിച്ചു. മദര്ാസിലും (െചൈന്ന) മറ്റും ഉന്നതവിദയ്ാഭയ്ാസത്തിനായി
എത്തിയ നായർയുവാക്കളിൽ പലരും ഇതിെന്റ സവ്ാധീനത്തിലായി. മലബാറിൽ
നിലവിലുള്ള വിവാഹം െവറും 'െവപ്പാട്ടിവയ്വസ്ഥ'യാെണന്ന് അവർ വാദിച്ചുതുടങ്ങി.
രണ്ടാമെത്ത സവ്ാധീനം അക്കാലെത്ത ബര്ിട്ടിഷ് സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന
ഇടുങ്ങിയ സദാചാരേബാധമായിരുന്നു. ഭാരയ്െയ ഭർത്താവിെന്റ പൂർണ്ണാധികാരത്തിനു
വിേധയയാക്കുന്ന, കുട്ടികളുെടയും ഭാരയ്യുെടയും മുഖയ്സംരക്ഷകനായി ഭർത്താവിെന
അധികാരെപ്പടുത്തുന്ന രീതിയാണ് 'പരിഷ്ക്കാരത്തി'െന്റ ലക്ഷണെമന്ന് അക്കാലെത്ത
ബര്ിട്ടീഷ് സദാചാരം വിധിച്ചു. 'െപൺപണം' േപാലുള്ള ഇടപാടുകൾ 'അപരിഷ്കൃതരു'െട
ലക്ഷണമാെണന്ന്
ബര്ിട്ടനിൽനിന്ന്
ഇവിെടെയത്തിയ
മിഷണറിമാരും
ഉേദയ്ാഗസ്ഥരുംമറ്റും വിലയിരുത്തി. േകരളത്തിൽ മിഷണറിസംഘടനകൾ 19-◌ാ◌ം
നൂറ്റാണ്ടിൽ നടത്തിയ പര്വർത്തനങ്ങളുെട ഭാഗമായി 'െപൺ പണം'േപാലുള്ള
'സാമൂഹയ്തിന്മകെള' ഇലല്ാതാക്കാനുള്ള ശര്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചർച്ച് മിഷൻ
െസാൈസറ്റി (CMS) യുെട പര്മുഖ പര്വർത്തകരിൽ ഒരാളായിരുന്ന റവ. േബക്കർ
(ജൂനിയർ) ഇത്തരം ആചാരങ്ങെള എതിർത്തിരുന്നുെവന്ന് സാമുവൽ െനലല്ിമുകൾ
അഭിപര്ായെപ്പടുന്നു:

പുലയരുെട ജീവിതത്തിൽ റവ.േബക്കർ (ജൂനിയർ) വരുത്തിയ ഒരു വലിയ
പരിഷ്ക്കാരമായിരുന്നു,
ഉയർന്ന
സമുദായക്കാെരേപ്പാെല
സ്ത്രീധനസമ്പ്രദായം
ഏർെപ്പടുത്തിയത്. അേദ്ദഹം എഴുതുന്നു: "ഇവർ ഭാരയ്മാെര വില വാങ്ങുന്ന സമ്പ്രദായം
ഉള്ളവരായിരുന്നു. ഭാരയ്െയ ഇഷ്ടമെലല്ങ്കിൽ അവെള തിരിെക വീട്ടിൽ െകാണ്ടുവിട്ടിട്ട്
പണം മടക്കിവാങ്ങും... കര്ിസ്തയ്ാനികളായ പുലയരും െപണ്മക്കെള വിവാഹത്തിനു
െകാടുക്കുേമ്പാൾ വരനിൽനിന്ന് 'പുരുഷധനം' (െപൺപണം) വാങ്ങുന്ന പതിവു തുടർന്നു.
വധുവിനുേവണ്ടി
പണംനൽകാൻ
വരന്
പര്യാസമാെണന്ന്
അവെര
പറഞ്ഞുമനസ്സിലാക്കാൻ ǌാൻ വളെര പര്യാസെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാരയ്ത്തിൽ എലല്ാ
അടിമസഭകളിലും ǌാൻ സമരംതെന്ന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒടുവിൽ വിജയിച്ചു. ഇേപ്പാൾ
വിവാഹിതരാകുന്ന െപൺകുട്ടികൾ അവരുെട പിതൃസവ്ത്തിെന്റ ഒരുഭാഗം - അ ം
തുണികളും പാകംെചയയ്ാനുള്ള മൺകലവും ചട്ടികളുംമാതര്ം - ഭർത്താവിെന്റ വീട്ടിേലക്കു
െകാണ്ടുവരുന്നു. (സാമുവൽ െനലല്ിമുകൾ, േകരളത്തിെല സാമൂഹയ്പരിവർത്തനം,
േകാട്ടയം, 2003, പുറം 239-40)
ഇത് വരവിലയായി മാറാൻ കുേറക്കാലംക്കൂടി പിടിച്ചു. എങ്കിലും വിവാഹേവളയിൽ
െപൺവീട്ടിൽനിന്ന്
െചറുക്കൻവീട്ടിേലക്ക്
ധനം
ൈകമാറുന്ന
രീതിയാണ്
'പരിഷ്കൃത'മായത് എന്ന ധാരണ ് േവേരാട്ടമുണ്ടാകാൻ ഇെതാെക്ക സഹായകമായി.
േകരളചരിതര്രചനെയ ഇത്തരം ധാരണകൾ വളെര ആഴത്തിൽ സവ്ാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്
എന്നുകൂടി പറഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട. ഈ കാലഘട്ടെത്ത 'േകരളീയനേവാത്ഥാനം'
എന്നാണേലല്ാ നാം വിളിക്കാറ്. ഈ സമൂഹത്തിെന്റ ആണിക്കലല്ുകളായ എലല്ാ
സ്ഥാപനങ്ങളും ആശയധാരകളും വിമർശനാത്മകമായ വിലയിരുത്തലിനു വിേധയമായ
കാലം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണിത്. പേക്ഷ, ഈ വിലയിരുത്തൽ വലിെയാരളവുവെര
പുരുഷപക്ഷത്തുനിന്നായിരുന്നു
എന്ന
തിരിച്ചറിവ്
സ്ത്രീപക്ഷചരിതര്രചനയുെട
വളർച്ചയിലൂെട ഉണ്ടായതാണ്. അതുവെര മരുമക്കത്തായം, െപൺപണം മുതലായവ
'െവറും അപരിഷ്കൃത'മായ ഏർപ്പാടുകളായിരുന്നുെവന്ന അവകാശവാദമായിരുന്നു
ആധുനിക േകരളെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ചരിതര്രചനയുെട അടിസ്ഥാനധാരണകളിെലാന്ന്.
'പാണ്ഡവാചാരം'േപാലുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ ദമ്പതിമാർ തമ്മിലുള്ള േസ്നഹേമാ
ബഹുമാനേമാ അസാദ്ധയ്മാെണന്നായിരുന്നു ഇംഗ്ളീഷ് വിദയ്ാഭയ്ാസം േനടിയ പല
നാട്ടുകാരുെടയും ബര്ിട്ടിഷ് സദാചാരത്തിെന്റ ചിലല്ുകളിലൂെട േകരളെത്ത േനാക്കിക്കണ്ട
മറ്റു പലരുെടയും അഭിപര്ായം. ഇത്തരം വികാരങ്ങൾ ഈ സമ്പ്രദായക്കാർ
പര്കടിപ്പിച്ചാലും,
അതു
തിരിച്ചറിയാനും
അംഗീകരിക്കാനും
ആധുനികർക്കു
കഴിഞ്ഞിരുന്നിലല്. അതര് മുൻവിധിയായിരുന്നു. പഴയ സി.എം.എസ് േരഖകളിൽ കണ്ട
ഒരു കഥയാണ് ഇവിെട ഓർമ്മവരുന്നത്. ഏകേദശം 1850കളിൽ നടന്നതാണ്.
സംഭവത്തിനു
സാക്ഷിയായിരുന്ന
ഒരു
സി.എം.എസ്.
മിഷണറി
തെന്റ
േമലധികാരികൾെക്കഴുതിയ
കത്താണ്
ഇതിനാധാരം.
പാണ്ഡവാചാരപര്കാരം

വിവാഹംകഴിച്ചിരുന്ന ഒരു തിരുവിതാംകൂറുകാരൻ നായർയുവാവ് ബര്ിട്ടിെഷ്കാച്ചിയിൽ
േജാലിേനാക്കുകയായിരുന്നു. കുറച്ചുനാൾകഴിഞ്ഞ് അയാൾ കര്ിസ്തുമതം സവ്ീകരിക്കാൻ
തീരുമാനിച്ചു. പാണ്ഡവാചാരം കര്ിസ്തുമതപര്കാരം പാപമായതുെകാണ്ട് അയാൾ
ബന്ധെമാഴിയാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആദയ്ം ഭാരയ്േയാട് 'പാപകരമായ' അവളുെട
ജീവിതംവിട്ട് തേന്നാെടാപ്പം കര്ിസ്തുമതം സവ്ീകരിച്ച് തെന്റമാതര്ം പത്നിയായി
കഴിയണെമന്ന് അയാൾ ആവശയ്െപ്പട്ടു. ഇതുേകട്ട് അമ്പരന്നുേപായ ഭാരയ് െനഞ്ചത്തടിച്ചു
കരഞ്ഞുതുടങ്ങിയെതര്. യുവാവ് നിരാശനായി മടങ്ങി. ഇേതത്തുടർന്നുണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ
തനിക്ക് തീെര മനസ്സിലാകുന്നിെലല്ന്ന് മിഷണറി തെന്റ കത്തിൽ തുറന്നു സമ്മതിക്കുന്നു!
ഭർത്താവ് വിട്ടുേപായതിെനത്തുടർന്ന് ഈ ഭാരയ് നിതയ്േരാഗിയായിത്തീർന്നെതര്.
ഇതുകണ്ട് അവരുെട മറ്റു (മൂന്നു) ഭർത്താക്കന്മാർ ആെക ദുഃഖിതരായി; അവരുെട
േകാപംമുഴുവൻ വിട്ടുേപായ സേഹാദരെന്റ േനെരയായി. അയാെള മർദ്ദിച്ചവശനാക്കി
തങ്ങളുെടെയാപ്പം െകാണ്ടുേപാകാൻ അവർ ശര്മിച്ചു. നാലുേപരിൽ ഒരാൾ േപായതിന്
ഈ സ്ത്രീ എന്തിനിതര് ദുഃഖിച്ചു? ഒരാൾ ഒഴിഞ്ഞുേപായേപ്പാൾ മത്സരം അതര്യും
കുറഞ്ഞേലല്ാ എേന്നാർത്ത് മറ്റു മൂന്നുേപർ സേന്താഷിക്കാത്തെതന്തുെകാണ്ട്?
ഇതായിരുന്നു മിഷണറിയുെട സംശയം.
മിഷണറിയുെട ഈ പര്തികരണത്തിൽ രണ്ടു മുൻവിധികളാണുള്ളത്. ഒന്ന്, നാലു
ഭർത്താക്കന്മാരുള്ള സ്ത്രീക്ക് െവറും 'കച്ചവടബന്ധം' മാതര്േമ ഈ നാലുേപരുമായി
ഉണ്ടാകാനിടയുള്ളൂ എന്ന വിചാരം. അതായത് അവർക്ക് ഈ നാലുേപെരയും
േസ്നഹിക്കാൻ കഴിയിലല് എന്ന േതാന്നൽ. അതുെകാണ്ടാണ് ഒരാൾ നഷ്ടമായേപ്പാൾ ഈ
സ്ത്രീ വികാരാധീനയായെതന്തുെകാെണ്ടന്ന് മിഷണറി േചാദിച്ചത്. രണ്ട്, ഒേര സ്ത്രീയുമായി
വിവാഹത്തിേലർെപ്പടുന്ന പുരുഷന്മാർ തമ്മിൽ മത്സരം, അസൂയ മുതലായ ദുഷിച്ച
വികാരങ്ങൾമാതര്േമ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ളു എന്ന മുൻവിധി. അതാണ് നാലാളിൽ ഒരാൾ
ഒഴിഞ്ഞുേപായാൽ മറ്റു മൂന്നുേപർ സേന്താഷിക്കുകയേലല് േവണ്ടത് എന്ന് മിഷണറി
േചാദിച്ചത്. ഈ മിഷണറിയുെട അനുഭവം ഒറ്റെപ്പട്ടതായിരുന്നിലല്. മുമ്പ് ഉദ്ധരിച്ച
നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഫാസറ്റ് തിരുവിതാംകൂറിൽ മിഷണറിേവല െച വരിൽ
പര്മുഖനായിരുന്ന റവ. സാമുവൽ മറ്റീയർ (Samuel Mateer) സൂചിപ്പിച്ച ഒരു
സംഭവെത്തക്കുറിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. ഒേര സ്ത്രീെയ വിവാഹംകഴിച്ച രണ്ടു സേഹാദരന്മാരിൽ
ഒരാൾ കര്ിസ്തുമതം സവ്ീകരിച്ച് ബന്ധെമാഴിഞ്ഞുേപായേപ്പാൾ മേറ്റ ഭർത്താവ് വലല്ാെത
െചാടിച്ചതര്. മതംമാറി എന്നുവച്ച് ഭാരയ്െയ ഉേപക്ഷിേക്കണ്ട കാരയ്െമെന്തന്നായിരുന്നു
അയാളുെട േചാദയ്ം!
പുടമുറി
ഒഴിച്ചുള്ള
മെറ്റലല്ാത്തരം
വിവാഹരീതികെളയും
അമർച്ചെചയയ്ാനുള്ള
പരിശര്മമാണ് സമുദായപരിഷ്ക്കർത്താക്കളിൽനിന്നുണ്ടയത്. ഒരു സ്ത്രീക്ക് സവ്ന്തം
ജീവിതകാലത്ത് ഒരു ഭർത്താവിലധികം ഉണ്ടാകുന്നത് 'കുറച്ചി'ലാെണന്ന ധാരണ
കര്മത്തിൽ വളർന്നുവന്ന കാലവുംകൂടിയായിരുന്നു ഇത്. ഫാസറ്റ് അടക്കമുള്ള നിരവധി
വിേദശികളും ചന്തുേമേനാെനേപ്പാലുള്ള സവ്േദശികളും ഇത്തരം നിലപാടുകെള

എതിർക്കാൻ ശര്മിച്ചു. എന്നാൽ സമുദായപരിഷ്ക്കർത്താക്കളിൽ പലർക്കും ഇത്
'പുരുഷതവ്ം വീെണ്ടടുക്കലി'െന്റ പര്ശ്നമായിരുന്നു. മരുമക്കത്തായെത്ത പൂർണ്ണമായും
എതിർക്കാത്ത സമുദായേമധാവികൾേപാലും അങ്ങെന ചിന്തിച്ചു. 1909ൽ െകാടുങ്ങലല്ൂർ
കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ എഴുതിയ േലഖനത്തിൽ ഇതു വയ്ക്തമായും കാണാം:
യഥാർത്ഥത്തിൽ
പുരുഷതവ്മുള്ളവർ
േമത്തരം
മലയാളികളിൽ
വളെരക്കുറഞ്ഞുതെന്നയാണു നിൽക്കുന്നത്... ഒരു കനയ്കെയ സവ്ന്തം ഭാരയ്യാക്കി
സവ്ീകരിച്ചാൽ ആ െപൺകുട്ടിെയ ഭരിപ്പാൻേപാലും തര്ാണിയുള്ളവരായ പുരുഷന്മാർ
വളെര
കുറവാെണന്നുള്ളതു
തീർച്ചതെന്ന.
ഈ
വകക്കാരിൽ
ഭാരയ്യുെട
പരിപൂർണ്ണഭരണം വിട്ടുെകാടുക്കാെത സ്ത്രീകളുെട തറവാട്ടുസവ്ത്തിേന്മൽ അവർക്കവകാശം
എേന്നക്കും നിലനിർത്തിെക്കാണ്ട് ഒരുവിധം തീറ്റിേപ്പാറ്റി രക്ഷിക്കുന്നതിനിടയാക്കുന്ന
മരുമക്കത്തായ സമ്പ്രദായം അഭിനന്ദനീയംതെന്ന. പേക്ഷ, ഈവക പുരുഷന്മാെര
ഇങ്ങെന
നപുംസകപര്ായന്മാരാക്കിത്തീർക്കാൻ
കാരണവും
മരുമക്കത്തായംതെന്നയാെണന്നു
ചിലർ
പറയുമായിരിക്കും.
വാസ്തവത്തിൽ
അങ്ങെനയലല്.
മരുമക്കത്തായത്തിെന്റ
യഥാർത്ഥമലല്ാത്ത
നിർവവ്ഹണവും
അവിഭക്തകുടുംബത്തിെന്റ ദുർഭരണവും നവീനവിദയ്ാഭയ്ാസത്തിെന്റ വികടഗതിയും
എലല്ാം കൂടിക്കലർന്ന് നിലെതറ്റിയതിനാൽ മലയാളികളുെട ഇടയിൽ പൌരുഷം
അെലല്ങ്കിൽ പുരുഷതവ്ം ക്ഷയിച്ചു... ഈ സ്ഥിതിക്കു ഭാരയ്േയയും മക്കേളയും ഭരിപ്പാനുള്ള
പര്ാപ്തി ഈ യുവാക്കളിൽ അധികപക്ഷം ആളുകൾക്കും കിട്ടാഞ്ഞാൽ അത്ഭുതമിലല്േലല്ാ...
('സ്ത്രീകളുെട ആപത്ത്', ലക്ഷ്മീഭായി 5(5), 1909)
ഈ മേനാഭാവം വയ്ാപകമായിത്തുടങ്ങുന്നകാലത്താണ് വരവിലയും വളർന്നത്.
'യഥാർത്ഥ പുരുഷൻ' ഭാരയ്െയ ഭരിക്കുന്നവനാെണങ്കിൽ അവരുെട സവ്ത്തുക്കൾ
ൈകകാരയ്ംെചയയ്ാനുള്ള അധികാരവും അയാൾക്കുതെന്ന എന്ന വിചാരേത്താെട
വിവാഹേവളയിൽ വധുവിെന്റ സവ്ത്തിെനക്കുറിച്ചുള്ള അേനവ്ഷണവും തുടങ്ങി.
സർക്കാർേജാലിക്കാർക്ക് 'ഡിമാന്റുകൾ' ഏറുകയുംെച . 1925ൽ തിരുവിതാംകൂറിെല
നായർ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ ഭാഗംവ ാൻ അനുവദിച്ച നായർബിൽ പാസായേതാടുകൂടി
ഭാരയ് ലഭിേക്കണ്ട ഓഹരി 'സ്ത്രീധന' മായി ഭർതൃഗൃഹത്തിേലക്ക് ഒഴുകാനും തുടങ്ങി.
1931െല തിരുവിതാംകൂർ ജനസംഖയ്ാകണെക്കടുപ്പു (െസൻസസ്) റിേപ്പാർട്ടിൽ
'േയാഗയ്ത'യുള്ള
പുരുഷന്മാർക്ക്
വൻതുക
നൽകി
െപൺകുട്ടികെള
വിവാഹംകഴിപ്പിക്കുന്ന രീതി നായർ-ഈഴവ കുടുംബങ്ങളിൽ കണ്ടുതുടങ്ങിെയന്ന
നിരീക്ഷണമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിനു വളെരമുമ്പുതെന്ന, ഈ സമ്പ്രദായം ആദയ്ം
കണ്ടുതുടങ്ങിയ
ഘട്ടംമുതൽേക്ക,
ഇതിെനയും
ഇതിെന്റ
സംരക്ഷകരായ
സമുദായേനതാക്കന്മാെരയും കഠിനമായി വിമർശിച്ചവരുണ്ടായിരുന്നു. നായർ-കര്ിസ്തയ്ൻ
വിഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന് ആധുനികവിദയ്ാഭയ്ാസം െച ആദയ്തലമുറക്കാരികൾ പലരും
വരവിലെയ നിശിതമായി വിമർശിച്ചു. അവരിെലാരാളായിരുന്ന െക. പത്മാവതി അമ്മ

1912ൽത്തെന്ന
'പണെമതര്
തരും?'
എന്ന
േചാദയ്വുമായി
എത്തുന്ന
സംബന്ധാേനവ്ഷകെര നാല് ഇനമായി തിരിച്ചു. ആദയ്േത്തത് 'ശുദ്ധനാടൻ', അത്
നാലാംൿളാസ്സുകാർ. രണ്ടാമേത്തത്, അൽപ്പസവ്ൽപ്പം ഇംഗ്ളീഷറിയും, ഒരു െചറിയ
േജാലിയുണ്ട് - അത് മൂന്നാം ക്ളാസ്സ്. നാലാം ക്ളാസ്സുകാരുെട േററ്റ് 200-500
രൂപയായിരിക്കുേമ്പാൾ, മൂന്നാംക്ളാസ്സുകാരുെട േററ്റ് ആയിരേമാ അതിനപ്പുറേമാ
ആയിരിക്കും.
ബി.ഏ
പാസായവരാണ്
പിെന്ന
രണ്ടാംക്ളാസ്സുകാർ.
ആയിരത്തിനുേമലാണ് അവരുെട േററ്റ്. ഇവരുെട ഉപരിപഠനം പലേപ്പാഴും വധുവിെന്റ
െചലവിലാണ്. ഏറ്റവും മുകളിൽ ഒന്നാംക്ളാസ്സുകാരാണ്. അവർ സർക്കാരിെന്റ
വകുപ്പുകളിൽ ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്മാേരാ വക്കീലന്മാേരാ ഒെക്കയാണ്. ഇവെരക്കുറിച്ച്
'സാമാനയ്ക്കാെരാന്നും ഇവരുെട കാരയ്െത്തപ്പറ്റി ആേലാചിക്കുകേയ േവണ്ട' എന്നാണ്
പത്മാവതി അമ്മ പറയുന്നത്! ഈ വില തീർച്ചെപ്പടുത്തലും െകാടുക്കലും കഴിയുേമ്പാൾ
കച്ചവടത്തിെന്റ യുക്തിയനുസരിച്ച് എലല്ാവരും ചിന്തിച്ചുതുടങ്ങുന്നെതങ്ങെന എന്നവർ
വിശദീകരിക്കുന്നു; സ്ത്രീകൾക്ക് അത് പര്തികൂലമാകുന്നെതങ്ങെന എന്നും:
... പര്ിയസേഹാദരിമാെര! അ ം ആേലാചിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കുതെന്ന അറിവാൻ കഴിയും.
വിലെകാടുത്തു വാങ്ങിയ ഒരു സാധനത്തിേലാ അതലല് െവറുെത കിട്ടിയ ഒരു
സാധനത്തിേലാ നിങ്ങൾക്ക് അധികം പര്ിയമുണ്ടായിരിക്കുക? എന്തിെനയാണ് നിങ്ങൾ
അധികം കരുതേലാടും ശര്ദ്ധേയാടുംകൂടി സൂക്ഷിക്കുകയും ശുശര്ൂഷിക്കുകയും െചയയ്ുക?
വില വാങ്ങിയ സാധനം നിങ്ങളുെട ദൃഷ്ടിയിൽ പര്േതയ്കം പര്ിയമുള്ളതായും അതിെന
യാെതാരു
േകടുപാടുംകൂടാെത
സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ
നിങ്ങൾ
അതീവനിഷ്ക്കർഷതയുള്ളവരുമായിരിക്കയിെലല്? പുരുഷന്മാർ നിങ്ങളിൽനിന്നും മുഖയ്മായി
ആവശയ്െപ്പടുന്നത്
ഇതുതെന്നയാണ്...
പണംെകാടുത്ത്
ഒരു
ഭർത്താവിെന
സമ്പാദിച്ചാൽ അേദ്ദഹെത്ത േവണ്ടേപാെല സൂക്ഷിേക്കണ്ടുന്ന ഭാരം ആർക്കാെണന്ന്
ആേലാചിച്ചു േനാക്കുവിൻ... ഭർത്താവുംേപായി െചലവുെച പണവുംേപായി എന്നുള്ള
നഷ്ടം സഹിക്കാെത കഴിച്ചുകൂേട്ടണ്ടുന്ന ഭാരം ഭാരയ് ാണ്... ('പരിഷ്കൃതരീതിയിലുള്ള
മലയാളി വിവാഹം', ലക്ഷ്മീഭായി 9(7), 1912)
വിവാഹം ഇതര്യും െചലവുള്ള കാരയ്മാകുേമ്പാൾ വിവാഹേമാചനത്തിന് സ്ത്രീകൾ
മടിക്കും; പുനർവിവാഹെത്തക്കുറിച്ച് ആേലാചിക്കാൻതെന്ന ഭയെപ്പടും! ഒരിക്കൽ
വിവാഹേമാചനം േനടിയ സ്ത്രീ രണ്ടാമതു വിവാഹംകഴിക്കാൻ ശര്മിക്കുേമ്പാൾ കൂടിയ
വിലെകാടുേക്കണ്ടിവരും, കാരണം ഒരിക്കലവൾ വിവാഹംകഴിച്ചുെവന്ന കാരയ്ം അവളുെട
'േയാഗയ്തക്കുറവാ'യിട്ടാണ് നാട്ടിൽ എണ്ണുന്നത്! അവസാനമായി, 'േയാഗയ്തയുള്ള'
ഭർത്താ വിെന വിലെ ടുക്കണെമങ്കിൽ കുടുംബസവ്ത്തു േപാര, സവ്കാരയ്സവ്ത്തുതെന്ന
േവണെമന്ന് പത്മാവതി അമ്മ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

കുടുംബസവ്ത്താകുേമ്പാൾ െപാതു ഉടമസ്ഥതയാണ്; സവ്കാരയ്സവ്ത്താെണങ്കിേല അത്
െചറുക്കൻവീട്ടുകാർക്ക്
ൈകമാറാെനാക്കൂ.
െപണ്ണിെന്റ
േയാഗയ്ത ്
അതര്
വിലെയാന്നുമിലല്: 'പണം െറാക്കം െകാടുക്കാൻ ഒരുക്കമുെണ്ടങ്കിൽ എലല്ാം ഗുണെപ്പടും;
ഇെലല്ങ്കിൽ ഒെക്ക ഗര്ഹപ്പിഴതെന്ന'
കര്ിസ്തയ്ാനികളുെടയിടയിലും
ഇേതകാലത്താണ്
സ്ത്രീധനത്തുക
കര്മാതീതമായി
വർദ്ധിച്ചതും അനിയന്ത്രിതമായിത്തീർന്നതും. 1930കൾ ആയേപ്പാേഴക്കും 'സാമ്പത്തിക
കുഴപ്പത്തിെന്റ' നീരാളിപ്പിടുത്തംമൂലം കൃഷിെയ ആശര്യിച്ചുജീവിച്ച കുടുംബങ്ങൾ വലല്ാത്ത
പര്തിസന്ധിയിലായി.
സ്ഥിരവരുമാനമുള്ള വരെന്റ വില കുതിച്ചുയരുകയുംെച . പല സ്ത്രീകളും വിവാഹം
േവെണ്ടന്നുവച്ച് ഉന്നതവിദയ്ാഭയ്ാസംേനടി ഉേദയ്ാഗസ്ഥകളും അദ്ധയ്ാപികമാരും മറ്റുമായി.
പരമ്പരാഗതകുടുംബങ്ങളിൽ വരവില ഉണ്ടാക്കിയ നഷ്ടത്തിെന്റയും േവദനകളുെടയും
ഏറ്റവും മിഴിവുറ്റ ചിതര്ങ്ങൾ 1940കളിലും 1950കളിലും െചറുകഥകെളഴുതി
പര്സിദ്ധീകരിച്ച െക. സരസവ്തിയമ്മയുെട രചനകളിലാണുള്ളത്.
സുറിയാനി കര്ിസ്തയ്ാനികളിൽ പലരും വരവിലയുെട വരവുെകാണ്ടുള്ള അപകടം
േനരെത്ത തിരിച്ചറിയുകയും അതിെനതിെര നിലപാെടടുക്കുകയും െച ിരുന്നു.
സി.അന്തപ്പായി, െകാച്ചീപ്പൻ തരകൻ മുതലായ സമുദായേസ്നഹികൾ സ്ത്രീധനത്തിെന്റ
അധഃപതനെത്ത എതിർക്കുകയും ആണ്മക്കെള വിറ്റുകാശാക്കുന്ന കുടുംബക്കാെര
സമുദായത്തിനു പുറത്താക്കണെമന്ന് ആവശയ്െപ്പടുകയും െച . 1927ൽ ശര്ീമതി
ഐ.സി. ചാേക്കാ ഇങ്ങെനെയഴുതി:
...ഒരാൾ
കുേറ
പണംെകാടുത്ത്
ഒരു
കാളെയേയാ
കുതിരെയേയാ
വില വാങ്ങിക്കുന്നതുേപാെല ഒരു പിതാവ് തെന്റ പുതര്ിക്ക് ഒരു വരെന അവെന്റ
േയാഗയ്താനുസരണം കൂടുതലാേയാ കുറവാേയാ ഉള്ള ഒരു വില അവെന്റ പിതാവിനു
െകാടുത്തു വാങ്ങിക്കുന്നു. ആ വിലയാണ് നമ്മുെട സ്ത്രീധനം. ആ ധനം ഭർത്താവിെന്റ
പിതാവ് അയാളുെട സവ്ന്തംേപാെല ഉപേയാഗിക്കുന്നു. സ്ത്രീ അതു കണികാണുകേപാലും
െചയയ്ുന്നിലല്. ഈ ഏർപ്പാടിെന എതര് പഴിച്ചാലും മതിയാവകയിലല്. ഇങ്ങെന പുതര്ന്മാെര
വിറ്റു െചലവുകഴിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരുെടയും ഒരു സ്ത്രീെയ വിവാഹം
കഴിക്കുന്നതിന് അവളുെട പിതാവിേനാടു സ്ത്രീധനെമന്നുപറഞ്ഞു ൈകക്കൂലിവാങ്ങിക്കുന്ന
ഭർത്താക്കന്മാരുേടയും േപരുകൾ... പതര്ങ്ങളിൽ പര്സിദ്ധെപ്പടുത്തി അവരുമായി
സമുദായനിസ്സഹകരണമനുഷ്ഠിക്കുന്നത്
ഇതിെനാരു
പര്തിവിധിയായിരിക്കുെമന്ന്
േതാന്നുന്നു. ('നമ്മുെട സ്ത്രീകൾ', വനിതാകുസുമം 1(6) 1927)
കീഴാളവിഭാഗക്കാരുെടയിടയിൽനിന്ന് ഇേതകാലത്ത് െപൺപണം തിേരാധാനം
െചെ ങ്കിലും സ്ത്രീധനം വന്നുതുടങ്ങിയിരുന്നു. പുലയസമുദായ സംഘടനകൾ ഇതിെന

പുേരാഗതിയുെട ലക്ഷണമായി എണ്ണിെയന്ന് െക.സി. അലക്സാണ്ടർ Social Mobility in
Kerala (1968) എന്ന പുസ്തകത്തിൽ വാദിക്കുന്നു. ഈ മാറ്റത്തിെന്റ നെലല്ാരു ചിതര്ം,
കശുവണ്ടിേമഖലയിെല െതാഴിലാളിസ്ത്രീകെളക്കുറിച്ച് അന്നാ ലിൻഡ്ബർഗ് രചിച്ച
ചരിതര്പഠനത്തിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഗേവഷണത്തിെന്റ ഭാഗമായി അവർ 1920ൽ
ജനിച്ച കുറവസമുദായാംഗമായ ഒരു െതാഴിലാളിസ്ത്രീയുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിൽ
ഇതു നന്നായി െതളിയുന്നുണ്ട്:

പതിനഞ്ചാംവയസ്സിലായിരുന്നു
എെന്റ
വിവാഹം
(1935ൽ).
ǌങ്ങൾ
പാവെപ്പട്ടവരായിരുന്നു;
വരനും
വരെന്റ
വീട്ടുകാരും
അങ്ങെനതെന്ന.
എെന്റവീട്ടിൽവച്ചായിരുന്നു കലയ്ാണം. എനിക്ക് ഒരു േകാടിവാങ്ങി; സമ്മാനങ്ങേളാ
സവ്ർേണ്ണാ ഒന്നും ഇലല്ായിരുന്നു. കുറച്ചു പൂവും പിെന്ന കറുത്ത ചരടിൽേക്കാർത്ത
താലിയുംമാതര്ം. അെന്നാെക്ക നമ്മുെടയിടയിൽ ആർക്കും സവ്ർണ്ണമാലെയാന്നും
ഇലല്ായിരുന്നു. ഇന്നെത്ത െചറുപ്പക്കാരികൾക്ക് ഇതു കൂടിേയതീരൂ... സ്ത്രീധനെമന്ന
ഏർപ്പാേട ഇലല്ായിരുന്നു. വളെരപ്പണ്ട് െചറുക്കൻവീട്ടുകാർ െപൺവീട്ടുകാർക്ക്
കലയ്ാണസമയത്ത് െചറിെയാരു തുക െകാടുക്കുമായിരുന്നു. ഇത് ഇേപ്പാഴിലല്... എെന്റ
അമ്മ ് അതറിയുമായിരുന്നു. അമ്മെയ കലയ്ാണംകഴിച്ചേപ്പാൾ അമ്മയുെട അച്ഛന് ആ
തുക കിട്ടിയതര്. ഇന്നാെണങ്കിൽ േനെരതിരിഞ്ഞു, നമ്മൾ െചറുക്കൻ വീട്ടുകാർക്ക്
വലിയതുക സ്ത്രീധനമായിെക്കാടുക്കുന്നു. (Anna Lindberg, Experience and Identity,
2001, പുറം 286-87).
1990കളായേപ്പാേഴക്കും കീഴാളസമുദായ സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ വിവാഹെത്തക്കുറിച്ചും സ്ത്രീ
തവ്െത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള േമലാളസങ്ക ങ്ങൾക്ക് നലല് േവേരാട്ടമുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞുെവന്ന് ഈ
ചരിതര്കാരി നിരീക്ഷിക്കുന്നു. നലല് തുകെകാടുത്ത് 'േയാഗയ്ത' യുള്ള പുരുഷെനെക്കാണ്ടു
വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുന്നതാണ് െപണ്മക്കളുെട സുരക്ഷിതതവ്ം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള നലല്
മാർഗ്ഗെമന്ന് വിചാരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് വർഷങ്ങേളാളം ഫാക്ടറിയിൽ പണിെയടുത്തു
കിട്ടിയ ആനുകൂലയ്ങ്ങൾേപാലും െപണ്മക്കൾക്കു സ്ത്രീധനമായി െകാടുക്കാൻ അവർ
തയയ്ാറാണ്. എന്നാൽ ഇതുെകാണ്ട് ആ െപൺകുട്ടികൾ സുരക്ഷിതരാകുന്നുേണ്ടാ? ഇലല്
എന്നതാണ്
ദുഃഖസതയ്ം.
ഇതര്യും
വരവില
െകാടുക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും,
കശുവണ്ടിേമഖലയിെല സ്ത്രീകളുെട വിവാഹം പലേപ്പാഴും അസ്ഥിരമാണ്. വരവിലയുെട
േപരുപറഞ്ഞാണ് ഇവിെട പല ഭർത്താക്കന്മാരും ഭാരയ്മാെര ഉേപക്ഷിക്കുന്നത്!
എന്തുെകാണ്ട് ഇങ്ങെന സംഭവിച്ചു?
20-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിെല േകരളത്തിൽ വരവില വിജയിച്ചുമുേന്നറിയതിെന്റ ചിതര്മാണ്
ഇതുവെര വരച്ചിട്ടത്. എന്തുെകാണ്ടിങ്ങെന സംഭവിച്ചു എന്ന േചാദയ്ം തീർച്ചയായും
പര്സക്തമാണ്. 'ഓഹരിമാതര്ം മതി' എന്നു പറയുന്നവരും വധുവിെന്റ സവ്ത്ത് ൈകകാ

രയ്ംെചേയയ്ണ്ടത് ഭർത്തൃകുടുംബേമാ ഭർത്താേവാ ആണ് എന്ന െപാതുസമ്മതെത്ത
ആശര്യിക്കുന്നവർതെന്ന. അതുേപാെല സ്ത്രീെയ പരിപാലിക്കാനുള്ള െചലവാണ്
സ്ത്രീധനെമന്നു പറയുന്നവരുണ്ട്; പേക്ഷ, 'പരിപാലനം' ആവശയ്മിലല്ാത്ത, നലല് േജാലിയും
വരുമാനവുമുള്ള,
സ്ത്രീകൾവെര
വരവില
െകാടുക്കുന്നുണ്ട്.
ഗൾഫുനാടുകളിലും
മറ്റുപലയിടത്തും േജാലിെച ് നന്നായി പണമുണ്ടാക്കുന്ന മലയാളിസ്ത്രീകളിൽ
വലിെയാരുശതമാനം േനരിേട്ടാ അലല്ാെതേയാ വരവില നൽകുന്നവരാണ്.
ഈ വിഷയെത്തക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടാേകണ്ടതാണ്; ചില കാരയ്ങ്ങൾ
ചർച്ച ായി ഇവിെട സൂചിപ്പിക്കുെന്നന്നുമാതര്ം. തീർച്ചയായും വരവിലയുെട വളർച്ചെയ
േകരളത്തിൽ 19-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിനുേശഷം വളർന്നുവന്ന മുതലാളിത്തവയ്വസ്ഥയുമായി
ബന്ധെപ്പടുത്തണം.
മുതലാളിത്തവയ്വസ്ഥയിൽ
സവ്ത്തുക്കൾ
സവ്കാരയ്മായി
സമ്പാദിക്കാനുള്ള സാദ്ധയ്ത വളെര വർദ്ധിച്ചുെവന്നുമാതര്മലല്, ജീവിതത്തിെന്റ
സമസ്തേമഖലകളിലും കച്ചവടം, ലാഭം എന്നിവയുെട കണക്കുകൂട്ടൽ അധികമായി.
കുടുംബം 'പരിപാവന'മാണ്, 'എലല്ാക്കാലത്തും നിലനിൽക്കുന്ന'താണ് എെന്നാെക്ക നാം
പറയുെമങ്കിലും, ആ സ്ഥാപനവും ഈ മുതലാളിത്തമൂലയ്ങ്ങൾക്ക് കീെ പ്പട്ടാണ്
നിൽക്കുന്നത്. അവിെടയുള്ള ബന്ധങ്ങളും കച്ചവടയുക്തിക്കു കീഴവ്ഴങ്ങി - സ്ത്രീകൾക്ക്
അനുകൂലമായ
രീതിയിലെലല്ന്നുമാതര്ം.
ആൺേകാ യും
കച്ചവടയുക്തിയും
ഒന്നിച്ചുകൂടുന്നിടത്ത്
വരവിലേപാലുള്ള
സ്ത്രീവിരുദ്ധസ്ഥാപനങ്ങൾ
തഴച്ചുവളരുകതെന്നെചയയ്ും.
20-◌ാ◌ം
നൂറ്റാണ്ടിെല
സമുദായനവീകരണപര്സ്ഥാനങ്ങളുെട
താത്പരയ്ങ്ങളും
പുേരാഗമനപര്സ്ഥാനങ്ങളുെട വീ കളും കണ്ടിെലല്ന്നു നടിച്ചുകൂടാ. സമുദായപര്സ്ഥാനങ്ങൾ
െപാതുെവ അണുകുടംബെത്ത (അതായത്, ഭാരയ്ാഭർത്താക്കന്മാരും കുട്ടികളുമടങ്ങിയ
കുടുംബം) സമുദായത്തിെന്റ ഉറച്ച അടിസ്ഥാനഘടകമായി കണക്കാക്കുകയും, അതു
സംരക്ഷിക്കെപ്പേടണ്ടതാെണന്ന് ഊന്നിപ്പറയുകയും െച . ഈ പുതിയ കുടുംബത്തിലും
സ്ത്രീ മിക്കേപ്പാഴും രണ്ടാംതരക്കാരിയായിേപ്പാകുന്നു എന്ന് ആദയ്കാലസ്ത്രീപക്ഷവാദികൾ
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ശര്മിച്ചിരുന്നു - െക. പത്മാവതി അമ്മ അവരിൽ ഒരാൾ
മാതര്മായിരുന്നു. െപാതുെവ ഈ പരാതികെള 'കുടുംബേദര്ാഹ'േമാ 'സമുദായവിേരാധ'േമാ
ആയാണ് സമുദായേനതാക്കന്മാർ എണ്ണിയത്. പഴയ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളായിരുന്നു
നലല്െതന്ന് ഈ സ്ത്രീ കൾ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിലല് - പേക്ഷ, സമുദായേനതൃതവ്ങ്ങൾ
ഉയർത്തിക്കാട്ടിയ പുതിയ കുടുംബമാതൃക സ്ത്രീേയാട് നീതിപുലർത്തിെലല്ന്ന് അവർ
വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. കുടുംബെത്ത 'ശാശവ്ത'െമന്നും 'പാവന'െമന്നും എണ്ണി അതിനു
കീഴവ്ഴങ്ങാെത
കൂടുതൽ
ജനാധിപതയ്വൽക്കരണം
ആവശയ്മുള്ള
ഒരു
സ്ഥാപനമാണെതന്ന് അവർ വാദിച്ചു. കുടുംബാംഗങ്ങൾെക്കലല്ാം തുലയ്പരിഗണന
നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി കുടുംബെത്ത മാറ്റിെയടുക്കുന്നതിെനക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച
1940കൾക്കുേശഷം വളെര കുറച്ചുമാതര്േമ നടന്നിട്ടുള്ളുെവന്ന് പറയാം. വരവിലയുെട

പര്ശ്നം ഒരു പര്ശ്നമായി നാം തിരിച്ചറിയാൻ ഇതര് ൈവകിയത് ഇതുെകാണ്ടായിരിക്കാം.
എന്നാൽ ഈ ചർച്ച തുടങ്ങിവ ാൻ ശര്മിക്കുന്നവെര 'കുടുംബവിേരാധി'കെളേന്നാ
'സമുദായ ശതര്ു'ക്കെളെന്ന മുദര്കുത്തുന്ന രീതിയാണ് ഇന്നും നിലവിലുള്ളത്!
ഇതുകൂടാെത മലയാളികളായ നാം െപാതുജീവിതത്തിെന്റ വിലെയ വലല്ാെത കുറ കയും
കുടുംബജീവിതെത്ത കണക്കിലധികം വിലമതിക്കുകയും െചയയ്ുന്നിേലല് എന്ന
േചാദയ്വുമുണ്ട്. വിവാഹംകഴിക്കാത്ത ഒരു വയ്ക്തിക്ക് പലതും െചയയ്ാം ജീവിതകാലംമുഴുവൻ െപാതുപര്വർത്തനത്തിേലർെപ്പടാം, സാമൂഹയ്േസവനം നടത്താം,
സാഹിതയ്-കലാപര്വർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകാം. പേക്ഷ, മലയാളികൾക്ക് വിവാഹവും
ദാമ്പതയ്ജീവിതവും കഴിേഞ്ഞ ഇെതാെക്കയുള്ളൂ! വിവാഹം കഴിക്കാത്ത ഒരു വയ്ക്തിക്ക്
എേന്താ കുറവുെണ്ടന്ന് നാം വിചാരിക്കുന്നു; സവ്ന്തംകാലിൽ നിൽക്കാനുള്ള വരുമാനേമാ
േവലേയാ ഇലല്ാത്ത വയ്ക്തിക്ക് നമ്മുെട കണ്ണിൽ ഒരു കുഴപ്പവുമിലല്! ഈ കലയ്ാണം
കഴിക്കാത്ത കക്ഷി ഒരു സ്ത്രീയാെണങ്കിൽ പറയുകയും േവണ്ട! 'രാഷ്ട്രീയപര്ബുദ്ധത'
േപരുേകട്ട നാടാണേലല്ാ േകരളം. പേക്ഷ, ഇവിെട െപാതുജീവിതത്തിനലല്,
കുടുംബജീവിതത്തിനാണ് സർവവ്പര്ാധാനയ്ം! െപാതുപര്വർത്തകരായ പുരുഷന്മാരുെട
ആത്മകഥകൾ പരിേശാധിച്ചുേനാക്കുക - അമ്മയുെടയും ഭാരയ്യുെടയും തയ്ാഗെത്ത
വണങ്ങാൻ അവർ മറക്കാറിലല്. എന്നാൽ നിഷ്ക്രിയമായ തയ്ാഗത്തിലുപരിയായി
െപാതുപര്വർത്തനത്തിൽ
അമ്മേ ാ
ഭാരയ്േ ാ
പങ്കിെലല്ന്ന
വസ്തുത
അവരിേലെറേപ്പെരയും അധികം അലട്ടുന്നിലല്.
1940കളിൽ - ഇവിടെത്ത കമ്മയ്ൂണിസ്റ്റ്പര്സ്ഥാനവും േദശീയപര്സ്ഥാനവും ഏറ്റവും
ശക്തമായിരുന്ന ആ കാലത്ത് - ആദയ്കാലകമ്മയ്ൂണിസ്റ്റ് പര്വർ ത്തകരായിരുന്ന പല
പര്മുഖരും പൂർണ്ണമായ െപാതുജീവിതത്തിനുേവണ്ടി െകാതിച്ചതാണ്. സവ്ന്തം വീട്, കൂട്
എന്നിവയിൽ
തങ്ങളുെട
പര്തിബദ്ധത
ഒതുങ്ങിേപ്പാകരുെതന്ന്
വാശിയുള്ള
തലമുറയായിരുന്നു അത്. വിവാഹം, കുടുംബംവളർത്തൽ എന്ന ഒറ്റ ലക്ഷയ്മലല്
മനുഷയ്ജന്മത്തിനുള്ളെതന്ന്
അവർ
കരുതി.
സാമൂഹയ്പര്വർത്തനത്തിലൂെട,
രാഷ്ട്രീയപര്വർത്തനത്തിലൂെട, െപാതുജനങ്ങൾെക്കാപ്പം പര്വർ ത്തിക്കുന്നതിലൂെട
കുടുംബജീവിതെത്തക്കാേളെറ ധനയ്മായ ജീവിതം സാദ്ധയ്മാെണന്നായിരുന്നു അവരുെട
പക്ഷം. പേക്ഷ, 1940കളിെല രാഷ്ട്രീയപര്തിസന്ധികൾ ശമിച്ചേതാെട ഇങ്ങെന
മറ്റുള്ളവരിൽനിന്ന്
വയ്തയ്സ്തമായ
ജീവിതലക്ഷയ്െത്ത
പിന്തുടരുന്ന
രീതിെയ
പര്ാത്സാഹിപ്പിേക്കണ്ടതിെലല്ന്ന്
കമ്മയ്ൂണിസ്റ്റ്
േനതൃതവ്ം
തീരുമാനിച്ചു.
മുഴുവൻസമയപര്വർത്തകരായി രംഗത്തുവന്നവർ കുടുംബങ്ങളിേലക്കു മടങ്ങി അതിെന്റ
പരിധികൾക്കുള്ളിൽനിന്നുെകാണ്ട് പര്വർത്തിക്കണെമന്നായിരുന്നു േനതൃതവ്ത്തിെന്റ
നിർേദ്ദശം. ഇ.എം.എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഇക്കാരയ്ത്തിൽ ൈകെക്കാണ്ട നിലപാട്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ 'പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ' (1944) എന്ന േലഖനത്തിൽനിന്നു വയ്ക്തമാകുന്നുണ്ട്.
(ഇ.എം.എസ് സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ, വാളയ്ം 5, തിരുവനന്തപുരം, 1999, പുറം 172-217)

കമ്മയ്ൂണിസ്റ്റ്
രാഷ്ട്രീയപര്വർത്തനത്തിേലർെപ്പട്ടിരുന്ന
വനിതകൾക്കുേപാലും
സ്ത്രീധനസമ്പ്രദായത്തിൽനിന്ന് പൂർണ്ണമായും രക്ഷേനടാൻ കഴിഞ്ഞിലല്.
1940കളിെല പരീക്ഷണങ്ങൾ മുേന്നാട്ടുേപായിരുെന്നങ്കിൽ, ഒരുപേക്ഷ, േകരളത്തിൽ
കുടുംബത്തിനും വിവാഹത്തിനും കൽപ്പിക്കുന്ന പര്ാധാനയ്വും അതിേനാെടാപ്പം വളരുന്ന
വരവിലയും ഇതര്യുമാകിലല്ായിരുന്നു. വിവാഹം േവെണ്ടന്നുവ ന്നവരും വിവാഹം
നടക്കാതിരിക്കുന്നവരും
ഇതര്േയെറ
പരിഹാസെത്തയും
സംശയെത്തയും
േനരിേടണ്ടിവരിലല്ായിരുന്നു.
സവ്ന്തം
കുടുംബത്തിനപ്പുറം
മനുഷയ്രുെണ്ടന്നും
അവർെക്കാപ്പം നിൽക്കുന്നതാണ് ധനയ്ജീവിതെമന്നും വാദിക്കുന്നവരുെട എണ്ണം
ഇതര്യും കുറഞ്ഞുേപാകിലല്ായിരുന്നു!
അവസാനവാക്ക്
ഈ അദ്ധയ്ായത്തിെന്റ അവസാനവാക്ക് 1912ൽ വരവില
പരിഹാരം
െപൺകുട്ടിയുെട ആത്മാഭിമാനവും ജീവിതത്തിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാനുള്ള ൈധരയ്വുമാണ്
എന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞ െചറുവാരി രുഗ്മിണിയമ്മ ാണ്. െക. പത്മാവതിയമ്മ ഇവരുെട
വാക്കുകെള സവ്ന്തം േലഖനത്തിൽ കടെമടുത്ത് ഉപേയാഗിച്ചു. അതുതെന്ന ഇവിെടയും
െചയയ്ുന്നു:
ഇച്ഛ ം
േയാഗയ്ത ം
തക്കതായ
വരെന
ലഭിക്കാത്തപക്ഷം
തങ്ങെള
സർവവ്ാരിഷ്ടങ്ങളിൽ [സർവവ്കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ]നിന്നും തര്ാണനംെച
തീറ്റിേപ്പാറ്റിയ
മാതാപിതാക്കളുെട ശുശര്ൂഷെയ െച
പുണയ്ം സമ്പാദിക്കുകേയാ, അവരവരുെട
ബുദ്ധിശക്തിക്കും സ◌ൗകരയ്ത്തിനും അനുസരിച്ചതായ വിദയ്ാഭയ്ാസവും സമ്പാദിച്ച്
അവസ്ഥാനുസരണമായ വലല് േജാലികളിൽ ഏർെപ്പടുകേയാ െചയയ്ുന്നതാണ്
േശര്യസ്കരം... ഇപര്കാരം സുഖാനുഭവത്തിനും ധർമ്മസമ്പാദനത്തിനും േമാക്ഷത്തിനും
പേല പന്ഥാവുകേളാടു [വഴികേളാടു]കൂടിയ ഈ പര്പഞ്ചത്തിൽ പത്നിതവ്ം [ഭാരയ്ാപദവി]
ഒന്നുമാതര്മാണ്
സ്ത്രീധർമ്മം
എന്ന
മൂഢവിശവ്ാസേത്താടുകൂടി
ആധിവയ്ാധിദാരിദര്യ്ാദിപൂർണ്ണമായ [കഷ്ടപൂർണ്ണമായ] ഭവാംബുധിയിൽ [േലാകമാകുന്ന
സാഗരത്തിൽ] മുഴുകി കരകാണാെത ഉഴന്നു ജന്മം നശിപ്പിക്കുന്നത് മഹാപാതകമാകുന്നു.
(ലക്ഷ്മീഭായിയിൽ 1912ൽ എഴുതിയ ഒരു േലഖനത്തിൽനിന്ന് പത്മാവതിയമ്മ ഉദ്ധരിച്ച
വാക്കുകൾ.)
കൂടുതൽ ആേലാചന ്
'േകരളീയനേവാത്ഥാന'െത്തക്കുറിച്ച് നിലവിലുള്ള പല ചരിതര്പുസ്തകങ്ങളും
മുേന്നാട്ടുവ ന്ന മേനാഹരചിതര്ത്തിന് അ ം മങ്ങേല ിക്കുന്ന കാരയ്ങ്ങളാണ് ഈ
അദ്ധയ്ായത്തിൽ ചർച്ചെച ത്. ചരിതര്രചനയുെട രാഷ്ട്രീയെത്തക്കുറിച്ച് നാെമന്താണ്
ഇതിൽനിന്ന് പഠിക്കുന്നത്? 'പുേരാഗമനപരം' എന്ന് െപാതുെവ വാഴ്ത്തെപ്പടുന്ന
സാമൂഹയ്മാറ്റങ്ങൾ സ്ത്രീപക്ഷത്തുനിന്നു പരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ ലഭിക്കുന്നത് മെറ്റാരു
ചിതര്മാണ്!

േകരളത്തിെല മിഷണറിസഭകൾ ചർച്ച് മിഷണറി െസാൈസറ്റി (CMS), ലണ്ടൻ
മിഷണറി െസാൈസറ്റി (LMS), ബാസൽ മിഷൻ (Basel Mission)എന്നീ മൂന്നു
സഭകളാണ് 19-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ േകരളത്തിൽ േപര്ഷിതേവലയിൽ ഏർെപ്പട്ടത്.
ഇവയിൽ ആദയ്െത്ത രണ്ട് സഭകൾ േകരളത്തിെന്റ െതക്കൻഭാഗങ്ങളിലും
ബാസൽമിഷൻ വടക്കൻ േകരളത്തിലും പര്വർത്തിച്ചു. 19-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിൽ
തിരുവിതാംകൂറിൽ ബര്ിട്ടിഷ് അധികാരത്തിന് അടിസ്ഥാനമിട്ട േകണൽ മൺേറായുെട
ഒത്താശേയാെടയാണ് മിഷണറിപര്വർത്തകർ ഈ നാട്ടിൽ ചുവടുറപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ
മതംമാറ്റുക
എന്ന
ഒെരാറ്റ
േജാലിമാതര്മലല്
മിഷണറിമാർ
െച ത്.
ജാതിവയ്തയ്ാസങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത്
എലല്ാവർക്കും
വിദയ്ാഭയ്ാസം
നൽകിയിരുന്ന
വിദയ്ാലയങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലാരംഭിച്ചത് അവരാണ്. കീഴാളർക്ക് വിദയ്യുെട െവളിച്ചം
എത്തിച്ചുെകാടുക്കുകവഴി നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ജാതയ്ാചാരത്തിെല അനീതിെയയും
അകര്മെത്തയും പര്തയ്ക്ഷത്തിെലതിർക്കാനുള്ള ൈധരയ്വും അവർ പകർന്നു.
1850കൾവെര െതക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിെല നാടാന്മാർ ഉന്നതജാതിക്കാർെക്കതിെര
നടത്തിയ മാറുമറ ൽ സമരത്തിന് ഉറച്ച പിന്തുണ നൽകിയത് LMS
പാതിരിമാരായിരുന്നു. എലല്ാ ജാതിമതക്കാരും ഒന്നിച്ചു പഠിച്ച, ഉന്നതനിലവാരം
പുലർത്തിയ, നിരവധി സ്കൂളുകളും കലാലയങ്ങളും അവർ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. വടക്ക്
ബാസൽമിഷനാകെട്ട, പല പുതിയ െതാഴിലുകളും ജനങ്ങെള പരിശീലിപ്പിച്ചു.
മലയാളഭാഷ ം കനത്ത സംഭാവനകൾ മിഷണറിമാരിൽനിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. െഹർമ്മൻ
ഗുണ്ടർട്ട്, െബഞ്ചമിൻ െബയല്ി എന്നീ നാമങ്ങൾ മലയാളഭാഷാചരിതര്ത്തിൽ
തിളങ്ങിനിൽക്കുന്നവയാണ്.
'താലിെകട്ടി അമ്മയായി' മരുമക്കത്തായികൾക്കിടയിൽ വിവാഹച്ചടങ്ങിെനക്കാളധികം
പര്ാധാനയ്ം 'താലിെകട്ടുകലയ്ാണം' എന്ന ചടങ്ങിനായിരുന്നു. മാസമുറെയത്തുംമുമ്പ്
െപൺകുട്ടികെള
ഏെതങ്കിലും
ബര്ാഹ്മണെനെക്കാേണ്ടാ
സമുദായത്തിെലതെന്ന
പര്മുഖരായവെരെക്കാേണ്ടാ
താലിെകട്ടിക്കുന്ന
ചടങ്ങായിരുന്നു
നായന്മാർക്കിടയിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതുെകാണ്ട് െപൺകുട്ടി അയാളുെട ഭാരയ്യായി
എന്നർത്ഥമാകുന്നിലല് - ബാലയ്ത്തിൽനിന്ന് യ◌ൗവവ്നത്തിേലക്ക് അവൾ കടന്നുെവന്ന്
പര്ഖയ്ാപിക്കുന്ന
ചടങ്ങുമാതര്മായിരുന്നു
ഇത്.
എന്നാൽ
വളെര
നീണ്ടതും
ചിലേവറിയതുമായ
ആേഘാഷമായിരുന്നതുെകാണ്ട്
തറവാട്ടിൽ
ആ
പര്ായത്തിനടുെത്തത്തിയ െപൺകുട്ടികളുെട താലിെകട്ടുകലയ്ാണം ഒരുമിച്ചുനടത്തുന്ന
രീതി പതിവായിരുന്നു. താലിെകട്ടിക്കഴിഞ്ഞ െപൺകുട്ടി 'അമ്മയായി' എന്നായിരുന്നു
െചാലല്്. മക്കത്തായികളായ ഈഴവർക്കിടയിൽ താലിെകട്ട് നിർവവ്ഹിച്ചിരുന്നത്
അനയ്പുരുഷന്മാരായിരുന്നിലല്; ഏെതങ്കിലും സ്ത്രീയായിരുന്നു അത് നിർവവ്ഹിച്ചിരുന്നത്.
സാമ്പത്തികസ്ഥിതി ഇലല്ാത്ത കുടുംബങ്ങൾ അതു െചറിയേതാതിൽ നടത്തിയിരുന്നു-

െപൺകുട്ടിയുെട
അമ്മതെന്ന
താലിെകട്ടുകേയാ
ഒരു
െബാമ്മെയ
അടുത്തിരുത്തിയേശഷം ഏെതങ്കിലും സ്ത്രീകളായ ബന്ധുക്കൾ താലിെകട്ടുകേയാ െചയയ്ുന്ന
രീതികൾ നിലവിൽവന്നു. മാസമുറയാകുന്ന അവസരെത്ത ആേഘാഷപൂർവവ്ം
െകാണ്ടാടുന്ന 'തിരണ്ടുകുളി' എന്ന ചടങ്ങും മക്കത്തായ-മരുമക്കത്തായ കുടുംബങ്ങളിൽ
നടത്തിയിരുന്നു.
20-◌ാ◌ം
നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
ആരംഭത്തിൽത്തെന്ന
സമുദായപരിഷ്ക്കർത്താക്കൾ 'െകട്ടുകലയ്ാണ'െത്ത രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചുതുടങ്ങി. അത്
'അസന്മാർഗ്ഗിക'മാണ്,
അത്
ബര്ാഹ്മണേരാട്
വിേധയതവ്ംകാട്ടുന്നു,
ഭാരിച്ച
ചിലവിനിടയാക്കുന്നു മുതലായ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നു. 'െകട്ടുകലയ്ാണം'
അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ അവർ വിജയിക്കുകയും െച . എന്നാൽ ഇന്നെത്തക്കാലത്ത്
നമ്മുെട നാട്ടിൽ നടന്നുവരുന്ന, ഭാരിച്ച ചിലവുവരുന്ന വിവാഹാഭാസങ്ങെള
എതിർക്കാനുള്ള
ശക്തി
പഴയ
സമുദായപരിഷ്ക്കർത്താക്കളുെട
പിന്മുറക്കാർക്കിെലല്ന്നതാണ് ക◌ൗതുകകരമായ കാരയ്ം!
മലബാർ മരുമക്കത്തായ കമ്മീഷൻ മലബാറിെല വിവാഹനിയമനിർമ്മാണത്തിെന്റ
ആവശയ്കതെയക്കുറിച്ചു വിലയിരുത്താൻ 1890ൽ മദര്ാസ് സർക്കാർ നിയമിച്ച ഒരു
കമ്മിഷനായിരുന്നു ഇത്. മലബാറിെല മരുമക്കത്തായികളായ ഹിന്ദുക്കളുെട
അഭിപര്ായമാരായാനും 1887ൽ സി. ശങ്കരൻനായർ എന്ന നായർസമുദായപര്മാണി
തയയ്ാറാക്കിയ മലബാർ വിവാഹനിയമം (Madras Marriage Bill) എതര്കണ്ട്
പര്േയാജനപര്ദമാെണന്ന് വിലയിരുത്താനും കമ്മിഷൻ ശര്മിച്ചു. മരുമക്കത്തായികളുെട
ഇടയിെല വിവാഹം 'വിവാഹ'മെലല്ന്ന് ആധുനികവിദയ്ാഭയ്ാസംേനടിയ പല
െചറുപ്പക്കാരും വാദിച്ചുതുടങ്ങിയതിെനത്തുടർന്നായിരുന്നു കമ്മിഷെന്റ രൂപീകരണം.
കൂടുതൽ യാഥാസ്ഥിതികമായ ബര്ാഹ്മണവിവാഹമാതൃക ടുത്തുവരുന്ന രീതിയിൽ
മരുമക്കത്തായവിവാഹരീതിെയ എങ്ങെന പരിഷ്ക്കരിക്കാെമന്ന ചിന്തയായിരുന്നു
നായർസമുദായപരിഷ്ക്കർത്താക്കളുെടയുള്ളിൽ.
വിവാഹത്തിൽ
സ്ത്രീപുരുഷന്മാരുെട
അവകാശങ്ങെള നിജെപ്പടുത്തിയും വിവാഹേമാചനത്തിന് നിയമപരമായ തടസ്സങ്ങൾ
വരുത്തിയും 'പരിഷ്കൃതവിവാഹ'ത്തിേലക്ക് മരുമക്കത്തായികൾ കടക്കണെമന്നായിരുന്നു
പരിഷ്ക്കാരികളുെട
അഭിപര്ായം.
1891ൽ
മലബാറിെല
പലയിടങ്ങളിലുംവച്ച്
കമ്മിഷനംഗങ്ങൾ െതളിവു േശഖരിച്ചു. െതളിവു നൽകിയവരിൽ സ്ത്രീകൾ നെന്ന
കുറവായിരുന്നു.
കമ്മിഷൻ
അംഗങ്ങൾ
തമ്മിൽത്തെന്ന
മലബാർ
മരുമക്കത്തായവിവാഹരീതിെയപ്പറ്റി കാരയ്മായ അഭിപര്ായവയ്തയ്ാസമുണ്ടായിരുന്നു.
മരുമക്കത്തായവിവാഹം െവറും 'െവപ്പാട്ടിവയ്വസ്ഥ'യാെണന്ന വാദേത്താട് കമ്മിഷൻ
അംഗമായിരുന്ന ഒ. ചന്തുേമേനാൻ ശക്തമായി വിേയാജിച്ചു. ശങ്കരൻനായർ
തയയ്ാറാക്കിയ ബിലല്് വിവാഹങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ െചയയ്ാൻ താത്പരയ്െപ്പടുന്നവർക്ക്
അതിനുള്ള സ◌ൗകരയ്ം നൽകി. ഇത്തരം വിവാഹങ്ങൾ ആജീവനാന്തമുള്ള
സാധുതയുള്ളവയും ഏകഭാരയ്ാവയ്വസ്ഥ കീെ പ്പട്ടവയും ആയിരിക്കണെമന്ന് ബിൽ
നിഷ്ക്കർഷിച്ചു. തെന്നയുമലല്, ഇപര്കാരം രജിസ്റ്റർെച
വിവാഹങ്ങൾക്കുമാതര്േമ

വിവാഹേമാചനം, സവ്ത്തുക്കളുെട അനന്തരാവകാശം എന്നിവെയ സംബന്ധിച്ചുള്ള
സിവിൽ അവകാശങ്ങൾ ബാധകമാകുമായിരുന്നുള്ളൂ. മരുമക്കത്തായകമ്മിഷെന്റ
പര്വർത്തനത്തിനിടയിൽ ഇെതലല്ാം മലബാറിൽ ചൂേടറിയ ചർച്ചാവിഷയമായി. നിയമം
ആവശയ്മാെണന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് കമ്മിഷൻ അംഗങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗംേപരും
എത്തിേച്ചർന്നത്; മരുമക്കത്തായത്തിൽ ശരിയായ വിവാഹനിയമമിെലല്ന്ന് അവർ
വാദിച്ചു. ചില തിരുത്തലുകേളാെട ശങ്കരൻനായരുെട ബിലല്് സവ്ീകരിക്കാവുന്നതാെണന്ന്
കമ്മിഷൻ
അഭിപര്ായെപ്പട്ടു.
മരുമക്കത്തായസമ്പ്രദായത്തിെനതിെര
19-◌ാ◌ം
നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ
ആരംഭിച്ച
നീക്കങ്ങെള
സ്ത്രീപക്ഷത്തുനിന്ന്
വിലയിരുത്തുന്ന
ചരിതര്പഠനങ്ങൾ ഇന്ന് ലഭയ്മാണ്. പര്വീണാ േകാേടാത്ത്, ജി. അരുണിമ, െക.
ശാരദാമണി എന്നിവരുെട കൃതികൾ ശര്ദ്ധിക്കുക ('കൂടുതൽ വായന ്' എന്ന ഭാഗം
േനാക്കുക).
വിവാഹവും അനന്തരാവകാശവും നിയമംവഴി പരിഷ്ക്കരിക്കെപ്പടുന്നു 1896െല മലബാർ
വിവാഹനിയമം (Malabar Marriage Act) േസംബന്ധം രജിസ്റ്റർ െചയയ്ാൻ
താത്പരയ്െപ്പടുന്നവർക്കുേവണ്ടി
ആ
സ◌ൗകരയ്ം
ഏർെപ്പടുത്തി; അപര്കാരം
രജിസ്റ്റർെച
വിവാഹങ്ങളിൽ പുരുഷെന്റ സവ്യാർജ്ജിതസമ്പാദയ്ത്തിെന്റ പകുതി
ഭാരയ് ം മക്കൾക്കും നൽകാൻ വകുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. 1898ൽ മലബാറിലും 1899ൽ
തിരുവിതാംകൂറിലും പുരുഷെന്റ സവ്യാർജ്ജിതസവ്ത്തക്കളിൽ ഒരുഭാഗെമങ്കിലും
മരണപതര്ം മുേഖന ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കു ൈകമാറാെമന്നുവന്നു. പിന്നീടേങ്ങാട്ടുണ്ടായ
നിയമനിർമ്മാണം മുഴുവൻ സംബന്ധെത്ത ഏകഭാരയ്ാവിവാഹത്തിെന്റ മാതൃകയിൽ
മാറ്റിത്തീർക്കാൻ സഹായിച്ചു. 1912ൽ തിരുവിതാംകൂറിെല മരുമക്കത്തായനിയമം
പുരുഷെന്റ സവ്യാർജ്ജിതസവ്ത്തുക്കൾ ഭാരയ് ം മക്കൾക്കും അവകാശെപ്പട്ടതാക്കി;
സംബന്ധം നിയമപരമായ വിവാഹമായി അംഗീകരിച്ചു; 1918െല മാപ്പിള
പിന്തുടർച്ചാവകാശനിയമപര്കാരം
മരുമക്കത്തായം
അംഗീകരിച്ച
മാപ്പിളമാരുെടയിടയിൽ
പുരുഷെന്റ
സവ്യാർജ്ജിതസവ്ത്തിൽ
പകുതി
മുസല്ിംനിയമമനുസരിച്ച് ൈകകാരയ്ം െചയയ്ാെമന്നുവന്നു. െകാച്ചിയിൽ 1920ൽ
നടപ്പിലായ നായർ െറഗുേലഷൻ പര്കാരം മറ്റുപര്േദശങ്ങളിെലന്നേപാെല ഭർത്താവിെന്റ
സവ്യാർജ്ജിതസവ്ത്തുക്കളുെട
പകുതി
ഭാരയ് ം
കുട്ടികൾക്കും
അവകാശെപ്പട്ടതാെണന്നുവന്നു; ഒരു കുടുംബെത്ത താവഴികളായി പിരിഞ്ഞു
മാറിത്താമസിക്കാൻ അനുവദിച്ചു; ബഹുഭാരയ്തവ്ം നിയമവിരുദ്ധമായി; ഒപ്പം സംബന്ധം
നിയമപര്കാരമുള്ള വിവാഹമായി അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടു. 1925ൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ
മരുമക്കത്തായ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ ഭാഗംവ ാൻ അനുവദിച്ച നായർ ആക്ട് നിലവിൽവന്നു;
ഇേതാെട പുരുഷെന്റ സവ്യാർജ്ജിതസവ്ത്ത് മുഴുവൻ ഭാരയ് ം മക്കൾക്കും
അവകാശെപ്പട്ടതാെണന്നുവന്നു. മറ്റു മരുമക്കത്തായവിഭാഗങ്ങളായ ഈഴവ, െവള്ളാള,
ക്ഷതര്ിയ ജാതിക്കാർക്കും ഇതു പിന്നീടു ബാധകമായി. ഇേത മട്ടിലുള്ള നിയമമാറ്റങ്ങൾ

1930കളിൽ െകാച്ചിയിലും മലബാറിലും സംഭവിച്ചു. സവ്ാതര്ന്തയ്ത്തിനുേശഷം
ഹിന്ദുപിൻതുടർച്ചാവകാശനിയമം
(1956)
നടപ്പിലായേതാെട
മലബാറിെല
മരുമക്കത്തായികൾക്കും തറവാടു ഭാഗംവ ാെമന്നുവന്നു.
'മാനയ്ന്മാർ' അധികം െചയയ്ുന്ന കുറ്റകൃതയ്ം! സ്ത്രീധനം വാങ്ങുന്നതും െകാടുക്കുന്നതും അതു
നൽകാൻ പര്രിപ്പിക്കുന്നതും നിയമപര്കാരം കുറ്റകൃതയ്മാണ്! എന്നാൽ ഈ ദുഷിച്ച
സമ്പ്രദായെത്ത അംഗീകരിക്കുന്നതിലൂെട ഈ കുറ്റകൃതയ്ത്തിൽ അധികമധികം
ഊറ്റേത്താടുകൂടി ഏർെപ്പട്ടുെകാണ്ട് 'മാനയ്ത' കാട്ടാൻ ശര്മിക്കുന്ന സമൂഹമാണ് േകരളം.
വിവാഹസമയത്ത് വധുവിേനാ വരേനാ നൽകെപ്പടുന്ന സമ്മാനങ്ങെള സ്ത്രീധനത്തിെന്റ
പരിധിയിൽനിന്ന്
ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ
ചില
നിശ്ചയങ്ങൾ
പാലിക്കെപ്പട്ടാൽമാതര്േമ ഈ ഒഴിവു ലഭിക്കു. (1) സമ്മാനങ്ങൾ അവകാശമായി
ആവശയ്െപ്പട്ടതാകരുത് (demand), (2) സ്ത്രീധനനിേരാധനനിയമത്തിനു കീഴിൽ
ഉണ്ടാക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള
ചട്ടങ്ങൾപര്കാരം
സമ്മാനങ്ങൾ
േചർക്കുന്നതായി
നിർേദ്ദശിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം, (3) വധുവിനുേവണ്ടിേയാ വധുവിേനാടു
ബന്ധമുള്ള
ആെരങ്കിലുേമാ
കീഴ്നടപ്പനുസരിച്ചു
(customary)
നടപ്പാേക്കണ്ട
സമ്മാനങ്ങളുെട ശര്ണിയിൽെപ്പട്ടതായിരിക്കണം. അഞ്ചുവർഷത്തിൽ കുറയാത്ത തടവും
പതിനയയ്ായിരം രൂപയിൽ കുറയാത്തേതാ സ്ത്രീധനത്തിെന്റ മൂലയ്േമാ ഏതാേണാ
കൂടുതൽ അതര്യും തുക പിഴയിനത്തിലും ശിക്ഷവിധിക്കാം. [അഡവ്. ഗീനാകുമാരി
നൽകിയ വിവരങ്ങൾ]
1930കളിെല സാമ്പത്തികമാന്ദയ്ം 1920കേളാെട േകരളത്തിെന്റ സാമ്പത്തികവയ്വസ്ഥ
വലിയ ഒരളവുവെര േലാകവിപണിയുെട ഭാഗമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വാണിജയ്വിളകൾ
വയ്ാപകമാവുകയും
പണമിടപാട്
സാധാരണമാവുകയും
െച .
െതങ്ങുകൃഷി
1900നുേശഷം വളെര വിപുലമായിത്തീർന്നു; അക്കാലത്ത് േതങ്ങ നലല് വിലകിട്ടുകയും
െച . പേക്ഷ, 1920കളുെട ഒടുക്കം േലാകവിപണിെയ മുഴുവൻ ബാധിച്ച ഒരു
വൻസാമ്പത്തികമാന്ദയ്ം (Great Depression) െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടേതാെട െനലല്ിനും
േതങ്ങ ം വലല്ാെത വിലയിടിഞ്ഞു. െചറുകിടകർഷകരുെട നെട്ടെലല്ാടിക്കുന്ന
ഇടിവായിരുന്നു ഇത്. മരുമക്കത്തായകൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ ഭാഗംവ ാൻ അനുവദിച്ച നിയമം
തിരുവിതാംകൂറിൽ 1925ൽ നടപ്പിലായതിനുപുറെകയായിരുന്നു ഈ ആഘാതം.
1925നും 1931നുമിട ് 33,000 ഭാഗപതര്ങ്ങളാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ രജിസ്റ്റർ
െചയയ്െപ്പട്ടത്! കൃഷി ഗുണകരമെലല്ന്നുംകൂടിവന്നേപ്പാൾ സവ്ത്തുക്കളുെട വി നയും
വർദ്ധിച്ചു. കരത്തിലും സ്കൂൾഫീസിലുംമറ്റും തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ ഇളവുകൾ
പര്ഖയ്ാപിെച്ചങ്കിലും ഭൂനികുതി അട ാൻ നിവൃത്തിയിലല്ാെത പുരയിടം വിറ്റവരുെട
എണ്ണം കര്മാതീതമായി വർദ്ധിച്ചു. മലബാറിലാെണങ്കിൽ, ഭൂനികുതിയിലുണ്ടായ
വർദ്ധനവ് ജനങ്ങെള ദുരിതത്തിലാഴ്ത്തി; െകാച്ചിയിലും പണയഭൂമികളുെട എണ്ണം
വർദ്ധിക്കുകയും വാങ്ങാനാളിലല്ാെത െകട്ടിക്കിടക്കുകയും െച .

നിധീരിക്കൽ മറിയം അഥവാ ശര്ീമതി ഐ.സി. ചാേക്കാ വിവാഹത്തിനുേശഷം
ശര്ീമതി
ഐ.സി
ചാേക്കാ
എന്നിറിയെപ്പട്ട
മറിയം
ആലപ്പുഴയിെല
അഭിജാതകുടുംബമായിരുന്ന
നിധീരിക്കൽവീട്ടിൽ
ജനിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരത്ത്
വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിനുേശഷം
പതിേനഴാംവയസ്സിൽ
സമുന്നത
ശാസ്ത്രപണ്ഡിതനും
ഗേവഷകനും സമുദായപര്മാണിയുമായിരുന്ന ഐ.സി. ചാേക്കാെയ വിവാഹം കഴിച്ചു.
അനുജത്തിമാരായ െതേരസ നിധീരി, അന്നാ നിധീരി എന്നിവർ അദ്ധയ്ാപികമാെരന്ന
നിലയിൽ പര്ശസ്തരാെയങ്കിലും മറിയം വിദയ്ാഭയ്ാസം തുടർന്നിലല്. 1930കളിൽ
കര്ിസ്തീയവനിതകൾക്കുേവണ്ടി
ശബ്ദമുയർത്തിയ
സ്ത്രീെയന്ന
നിലയിൽ
പര്സിദ്ധയായിരുന്നു.

മാറുന്ന മാതൃതവ്ം
കുടുംബത്തിെന്റ െനടുംതൂെണന്ന് എലല്ാവരും സമ്മതിക്കുന്ന മാതൃതവ്ം, പേക്ഷ,
യഥാർത്ഥജീവിതത്തിൽ േവണ്ടതര് മാനിക്കെപ്പടുന്നുേണ്ടാ? അമ്മയാവുകെയന്ന അനുഭവം
വളെര ആനന്ദകരമാെണന്നു നാം പറയുേമ്പാഴും അതു പലേപ്പാഴും ആശങ്കനിറഞ്ഞ,
യാതനാപൂർണ്ണമായ അനുഭവമായിത്തീരുന്നെതന്തുെകാണ്ട്? കുട്ടികെള വളർത്താനുള്ള
പരമ്പരാഗതരീതികെള തള്ളിക്കളഞ്ഞുെകാണ്ടാണ് നവീനമാതൃതവ്ാദർശം ഇവിെട
രംഗപര്േവശംെച ത്. ആധുനികവിദയ്ാഭയ്ാസം േനടിയ സ്ത്രീകളുെട ആദയ്തലമുറ പുതിയ
മാതൃതവ്ാദർശത്തിെന്റ
സാദ്ധയ്തകെളക്കുറിച്ച്
സൂക്ഷ്മമായി
ആേലാചിക്കുകയും
െച ിരുന്നു. പേക്ഷ, സ്ത്രീകളുെട സുരക്ഷിതതവ്ത്തിന് കൃതയ്മായ ഉറെപ്പാന്നും നൽകാത്ത,
ആധുനിക കുടുംബത്തിെന്റ ഇടുങ്ങിയ താൽപരയ്ങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തള െപ്പട്ട ഒരു
മാതൃതവ്ാദർശമാണ്
വയ്ാപകമായി
പര്ചരിക്കെപ്പട്ടതും
പര്േയാഗത്തിൽവന്നതും.
"അമ്മ' ം മാറ്റേമാ? "േപാറ്റമ്മ എതര് ചമഞ്ഞുവന്നാലും െപറ്റമ്മയാവിലല്' എന്ന
പഴെഞ്ചാലല്്
േകൾക്കാത്ത
മലയാളികൾ
കുറയും.
പര്സവിച്ച
അമ്മയുെട
േസ്നഹത്തിെനാപ്പെമത്തുന്ന ഒന്നുംതെന്നയിെലല്ന്ന അർത്ഥമാണ് നാം ഇതിന്
സാധാരണ കൽപ്പിക്കാറ്. "അമ്മ' എന്ന ആദർശരൂപത്തിന് കാലത്തിന് അതീതമായ
പര്സക്തിയാണ് നാം കൽപ്പിക്കാറ്. എെന്തലല്ാം മാറിയാലും മാറാത്ത ഒന്നാണ് "മാതാവ്'
എന്ന സങ്കൽപ്പം എന്നു നമ്മൾ കരുതുന്നു. പേക്ഷ, മാറിവരുന്ന കുടുംബവയ്വസ്ഥ ള്ളിൽ
മാതൃതവ്വും
മാറുന്നുെണ്ടന്നാണ്
ചരിതര്ഗേവഷണം
നമുക്കുതരുന്ന
അറിവ്.
കൂട്ടുകുടുംബവയ്വസ്ഥ നിലനിന്നേപ്പാഴുണ്ടായിരുന്ന മാതൃസങ്കൽപ്പം, േലശവും മാറാെത,
അണുകുടുംബങ്ങൾ സാർവവ്തര്ികമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന ഇന്നും നിലവിലുെണ്ടന്ന്
വിചാരിക്കുന്നതിൽത്തെന്ന
അൽപ്പം
പന്തിേകടിേലല്?
അതുേപാെല
മരുമക്കത്തായകുടുംബങ്ങളും മക്കത്തായകുടുംബങ്ങളും ഇവരണ്ടും േചർന്നുണ്ടായ
"മിശര്ദായ'കുടുംബങ്ങളും
നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന
േകരളത്തിൽ
എലല്ാവരുെടയും
മാതൃസങ്കൽപ്പം
ഒന്നുതെന്നയായിരുന്നിരിക്കാൻ
ഇടയിലല്േലല്ാ?
എന്തായാലും
മരുമക്കത്തായ കുടുംബങ്ങളിൽ "അമ്മ' എന്ന സ്ഥാനത്തിന് പര്േതയ്കം വിലയും
മാനയ്തയുമുണ്ടായിരുന്നുെവന്ന് േകരളത്തിെല മരുമക്കത്തായെത്തപ്പറ്റി പഠനം നടത്തിയ
നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞരുെട രചനകളും മരുമക്കത്തായ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിൽ ജനിച്ചുവളർന്ന
പലരുെടയും ആത്മകഥകളും സാക്ഷയ്െപ്പടുത്തുന്നു. കാരണവർക്ക് ഒപ്പംതെന്ന
തറവാട്ടിെല
മൂത്തസ്ത്രീക്കു
പര്ാധാനയ്മുണ്ടായിരുന്നുെവന്ന്
ഈ
േലഖകർ
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
തറവാടുമായി
ഓേരാ
വയ്ക്തിയും
ബന്ധെപ്പട്ടിരുന്നത്
അമ്മവഴിയായിരുന്നതിനാൽ മാതാവും സന്താനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളെര
ശക്തമായ
ഒന്നായിരുന്നു.
ഇന്നെത്ത
അണുകുടുംബത്തിൽ
ഭർത്താവ്
വീട്ടിനുപുറത്തദ്ധവ്ാനിച്ച്
ഭാരയ്േയയും
മക്കേളയും
േപാറ്റുന്ന
രീതിയാണേലല്ാ
നടപ്പിലുള്ളത്. എന്നാൽ പഴയ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിൽ ഇതായിരുന്നിലല് പതിവ്.
കുടുംബത്തിനാവശയ്മായ ഭൌതികവിഭവങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്നതിന് കുടുംബം േനരിട്ടു
നടത്തുകേയാ നടത്തിക്കുകേയാ െച കൃഷി മുതലായ പര്വർത്തനങ്ങളിൽ മൂത്തസ്ത്രീ കൾ

പങ്കാളികളായിരുന്നു; അവർ പണം ൈകകാരയ്ം െച ിരുന്നു. ഇന്നു നമ്മൾ വീട്ടുേജാലി
എന്നു തിരിച്ചറിയുന്നതിേനക്കാൾ വളെര വിപുലമായ പര്വർത്തനങ്ങളാണ് അക്കാലത്ത്
വീട്ടുകാരുെട ൈദനംദിനനിലനിൽപ്പിനാവശയ്മായിരുന്നത് (മുെമ്പാരദ്ധയ്ായത്തിൽ ഇതു
വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്).
ഇങ്ങെന
കുടുംബജീവിതത്തിെന്റ
എലല്ാവശങ്ങളിലും
മൂത്തസ്ത്രീകൾക്ക് പര്േവശനമുണ്ടായിരുന്നു. "തറവാട്ടിലമ്മ'യുെട സ്ഥാനം േകവലം
"േസ്നഹത്തിേന്റ'തായിരുന്നിലല് എന്നർത്ഥം! അത് ഭ◌ൗതികമായ അധികാരമുള്ള
സ്ഥാനംതെന്നയായിരുന്നു.
സവ്ത്തുബന്ധവും
കുടുംബബന്ധവും
അച്ഛൻവഴിക്കു
കണക്കാക്കിയ മക്കത്തായകുടുംബങ്ങളിൽേപ്പാലും പര്ായമുള്ള സ്ത്രീകൾ - വിേശഷിച്ച്
മൂത്തപുരുഷെന്റ അമ്മ - വളെര വലിയ സവ്ാധീനം െചലുത്തിയിരുന്നുെന്നന്നും േരഖകൾ
സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഭ◌ൗതികകാരയ്ങ്ങളിലും കുടുംബകാരയ്ങ്ങളിലും അവരുെട അഭിപര്ായം
പലേപ്പാഴും
പര്ധാനമായിരുന്നു.
മെറ്റാരുവിധത്തിൽപ്പറഞ്ഞാൽ,
പഴയ
കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിൽ െപറ്റമ്മ
കൽപ്പിച്ച പര്ാധാനയ്ം അവരുെട സവ്ഭാവത്തിെലേയാ
െപരുമാറ്റത്തിെലേയാ നന്മതിന്മകെള അധികം ആശര്യിച്ചിരുന്നിലല്. അെതന്തായാലും
മാതാവിെന്റ സ്ഥാനം പൂജനീയമായിരുന്നു, വിേശഷിച്ചും മരുമക്കത്തായകുടുംബങ്ങളിൽ.
േനരെത്ത പറഞ്ഞതുേപാെല, കുടുംബത്തിെന്റ ഘടനയിേലക്ക് ഓേരാ വയ്ക്തിെയയും
േചർക്കുന്നത് മാതാവായതുെകാണ്ട് അവരുെട സ്ഥാനത്തിന് സവിേശഷമായ
പര്ാധാനയ്മുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ 19-◌ാ◌ം നൂറ്റാേണ്ടാടുകൂടി ഈ വിശവ്ാസത്തിൽ
മാറ്റംവന്നു. കൂട്ടുകുടുംബം എന്ന ആദർശത്തിനുപകരം ആധുനിക അണുകുടുംബമാതൃക
ഉന്നയിക്കെപ്പട്ട
കാലമായിരുന്നു
അത്.
കുട്ടികെള
ഏറ്റവും
നന്നായി
വളർത്തിെയടുക്കാനാവുന്നത് അണുകുടുംബത്തിലാെണന്നും അച്ഛനമ്മമാരുെട േനരിട്ടുള്ള
ശര്ദ്ധയും പരിചരണവുമാണ് കുട്ടികളുെട വളർച്ച ് അതയ്ന്താേപക്ഷിതെമന്നും 19-◌ാ◌ം
നൂറ്റാണ്ടിൽ
മിഷണറിമാരും,
ആധുനികവിദയ്ാഭയ്ാസം
േനടിയ
നാട്ടുകാരുെട
െചറുസംഘവും വാദിച്ചു. ഇത് കര്േമണ അമ്മയുെട ഉത്തരവാദിതവ്മാെണന്ന് പരെക്ക
അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടു.
"മാതാവ്'
എന്ന
േപരിന്
അർഹയാകണെമങ്കിൽ
പര്സവിച്ചാൽമാതര്ം േപാര, ഏറ്റവും നന്നായി വളർത്തുകകൂടി െചയയ്ണെമന്ന
ആവശയ്മായിരുന്നു ഈ നവമാതൃതവ്ാദർശത്തിെന്റ കാതൽ. മക്കളുെട നന്മ േവണ്ടി
ജീവിതവും ജീവനും ഉഴിഞ്ഞുവ ന്ന മാതാവാണ് ഉത്തമമാതാവ്; കുട്ടികെള
സമർത്ഥമായി നിയന്ത്രിച്ചും േനർവഴിക്കു നടത്തിയും വിദയ്ാഭയ്ാസം െചയയ്ിച്ചും,
അതുേപാെല അവരുെട ശാരീരികവളർച്ചെയ പരമാവധി േപാഷിപ്പിച്ചുമാണ് അമ്മ തെന്റ
കടമ നിർവവ്ഹിേക്കണ്ടത്; ഇങ്ങെന സവ്ന്തം കർത്തവയ്ം അറിഞ്ഞുെചയയ്ുന്ന അമ്മമാർ
വീടിനുമാതര്മലല്, രാജയ്ത്തിനുതെന്ന വലിയ േനട്ടം ഉണ്ടാക്കിെക്കാടുക്കുന്നവരാണ് - 19◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിൽനിന്നുള്ള നിരവധി േരഖകളിൽ - ആദയ്കാല േനാവലുകളിൽ,
മിഷണറിമാരുെട എഴുത്തുകുത്തുകളിൽ, സർക്കാർേരഖകളിൽ, പതര്മാസികകളിൽ ഈ ആശയങ്ങൾ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നുെവന്ന് കാണാം. മെറ്റാരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ
പര്സവെമന്ന
ശാരീരികപര്കര്ിയെയക്കാളധികം
വളർത്തുക
എന്ന
സാമൂഹയ്വൽക്കരണപര്കര്ിയ ് നവമാതൃതവ്ത്തിൽ പര്ാധാനയ്േമറി. ഈ മാറ്റം

അക്കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന പലരും രചിച്ച ആത്മകഥകളിൽ
ഷ്ടമായും കാണാം.
ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആദയ്ഘട്ടത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറിെല പര്മുഖ പണ്ഡിതനും
സമുദായേനതാവും
സർക്കാരുേദയ്ാഗസ്ഥനുമായിരുന്ന
സാഹിതയ്പഞ്ചാനനൻ
പി.െക.നാരായണപിള്ള തെന്റ അമ്മെയക്കുറിെച്ചഴുതിയത് ശര്ദ്ധിക്കുക:
മാതാക്കെളക്കുറിച്ച് ആദരവും ഭക്തിയും േതാന്നുന്നത് അവരുെട ശീലം, ജ്ഞാനം
മുതലായ ഗുണങ്ങൾ േനാക്കിയലല്േലല്ാ? അങ്ങെനയുള്ള ഗുണങ്ങൾ കുറിേക്കാൽെകാണ്ട്
അളന്നുേനാക്കി മാതൃഭക്തിയിൽ ഏറ്റക്കുറവുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും പതിവലല്. എങ്കിലും
എെന്റ
മാതാവിെന്റേപരിൽ
ഗാഢമായ
പര്തിപത്തിക്കു
വിേശഷാൽ
സംഗതികളുമുണ്ട്.(സ്മരണമണ്ഡലം, േകാട്ടയം, (1943) 1964, പുറം 107)
മാതാവിേനാടുള്ള േസ്നഹബഹുമാനങ്ങൾ തന്നിൽ വർദ്ധിക്കാനിടയായ സംഭവങ്ങളാണ്
അേദ്ദഹം
തുടർന്നു
വർണ്ണിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ
നിലവിലുള്ള
ആദർശം
മെറ്റാന്നായിരുന്നുെവന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ നിരീക്ഷണം ശര്േദ്ധയമാണ്. ഈ കാരയ്ം
മിഷണറിമാരുെട
ശര്ദ്ധയിലും
െപട്ടിരുന്നു.
ശക്തരായ
തറവാട്ടിലമ്മമാെര
സവ്ാധീനിക്കുന്നതിലൂെടേവണം
ഈ
നാട്ടിൽ
ആധുനിക
വിദയ്ാഭയ്ാസം
വയ്ാപകമാേക്കണ്ടെതന്ന് ഇക്കൂട്ടരിൽ ചിലർ കരുതി. 1846ൽ േകാട്ടയെത്ത
സി.എം.എസ് (ഇങട) മിഷണറി ആസ്ഥാനത്തു പര്വർത്തിച്ചിരുന്ന ശര്ീമതി
േഹാക്ക്സവ്ർത്ത് (Mrs. Hawksworth) എന്ന സ്ത്രീ 1847ൽ ഇങ്ങെന എഴുതി:
ഇംഗല്ണ്ടിെല അമ്മമാർ തങ്ങളുെട സന്തതികളുെട മനസ്സിൽ ഇതര്യധികം സവ്ാധീനം
െചലുത്തുന്നുെവങ്കിൽ... തങ്ങളുെട സന്താനങ്ങളുെടേമൽ പതിന്മടങ്ങ് സവ്ാധീനം
െചലുത്തുന്നവരായ ഈ നാട്ടിെല മാതാക്കന്മാരുെട മനസ്സുകെള േനർവഴിയിേലക്കു
തിരിച്ചുവിേടണ്ടത് എതര്േയാ ആവശയ്മായിരിക്കുന്നു! (The Missionary Register,
London, 1847, പുറം 476) പുതിയ മാതൃസങ്കൽപ്പമനുസരിച്ച് ഇത്തരം സംസ്കരണമാണ്
സാമൂഹയ്മാറ്റത്തിെന്റ ആദയ്ചുവട്. കാരണം മാതാവിെന്റ ശീലങ്ങളും സവ്ഭാവങ്ങളും
അപ്പാെട കുട്ടികളിേലക്കു പകരുെമന്ന വിശവ്ാസംതെന്ന. സ്ത്രീവിദയ്ാഭയ്ാസത്തിെന്റ
ഏറ്റവും
സാധാരണമായ
നയ്ായീകരണമായി
ഇതു
മാറി.
ഒപ്പം,
പരമ്പരാഗതകുടുംബങ്ങളിൽ കുട്ടികെള വളർത്തുന്ന രീതി ആെക അബദ്ധമാെണന്ന
പര്ഖയ്ാപനവുമുണ്ടായി.
ആദയ്കാലമലയാളേനാവലുകളിൽ
പലതും
"നലല്കുടുംബ'ത്തിെന്റയും "ചീത്ത കുടുംബ'ത്തിെന്റയും മാതൃകകെള വായനക്കാരുെട
മുന്നിലവതരിപ്പിച്ചു.
എന്നാൽ കുട്ടികളുെട ശരിയായ പരിചരണെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഉപേദശം ആദയ്കാലത്ത്
പുരുഷന്മാെരയും
ഉന്നംവച്ചിരുന്നു.
നവീനവിദയ്ാഭയ്ാസം,
െപരുമാറ്റരീതികൾ,
സദാചാരമൂലയ്ങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുമായി കൂടുതൽ പരിചയം ആ കാലത്ത്
പുരുഷന്മാർക്കായിരുന്നതുെകാണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം ഇങ്ങെന സംഭവിച്ചത്. 1889ൽ

ആധുനികതിരുവിതാംകൂറിെന്റ സര്ഷ്ടാവായി അംഗീകരിക്കെപ്പട്ട ദിവാൻ മാധവരായർ
എഴുതിയ Hints on Training of Native-Children എന്ന പുസ്തകം (1889)
അച്ഛന്മാെരയാണ് അഭിസംേബാധന െചയയ്ുന്നത്. "േകാലുെകാണ്ടുള്ള' ശാസന യാെതാരു
ഗുണവുംെചയയ്ിെലല്ന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുെകാണ്ട് കുട്ടികളുെട കായികവും മാനസികവും
ൈവകാരികവുമായ
പരിരക്ഷയുെട സൂക്ഷ്മവശങ്ങളിേലക്ക് മാധവരായർ
ഈ
പുസ്തകത്തിൽ കടന്നു. അച്ഛെന്റ ശീലവും െപരുമാറ്റവും അനുകരിക്കാനുള്ള വാസന
കുട്ടികളിലുെണ്ടന്നതിനാൽ സവ്യം നന്നാവാൻ അച്ഛൻ ശര്ദ്ധിക്കണെമന്ന് അേദ്ദഹം
നിർേദ്ദശിക്കുന്നു:
അച്ഛെന്റ
നടത്ത
നലല്തായിരുന്നാൽ
അതിെന
കുഞ്ഞുങ്ങൾ
കണ്ടുപഠിക്കുന്നതിനാലുണ്ടാകുന്ന ഫലം അച്ഛെന്റ ഉപേദശങ്ങെളക്കാളും അധികം
ഗുണകരമായിരിക്കും... അതിനാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിൽക്കാലത്തിൽ എങ്ങെന
നടക്കണെമന്ന് അച്ഛൻ വിചാരിക്കുന്നുേവാ ആ മാതിരി കുഞ്ഞുകാൺെക അച്ഛൻ
നടന്നുെകാള്ളുന്നതിനു
ശര്മിക്കണം.
(പുറം
23)
എന്നാൽ
20-◌ാ◌ം
നൂറ്റാണ്ടായേപ്പാേഴക്കും ഈ ഉപേദശം ഏതാണ്ട് മുഴുവനും സ്ത്രീകെള ഉേദ്ദശിച്ചായി.
സമുദായപര്സ്ഥാനങ്ങളിലൂെടയും
സർക്കാരിെന്റ
പര്ചരണത്തിലൂെടയും
പുതിയ
പാഠപുസ്തകങ്ങളിലൂെടയും മറ്റും നവമാതൃതവ്ാദർശത്തിന് നലല് പര്ചരണം ലഭിച്ചു.
ആദയ്കാലസ്ത്രീവാദികളിൽ പലരും ഈ ആദർശം സ്ത്രീക്ക് അണുകുടുംബത്തിനുള്ളിൽ
പര്വർത്തിക്കാൻ
കൂടുതൽ
അവസരം
നൽകുന്നുെണ്ടന്ന്
വാദിച്ചു;
സ്ത്രീവിദയ്ാഭയ്ാസത്തിനുള്ള ശക്തമായ നയ്ായീകരണെമന്ന നില ം ഇതവർ ക്ക്
സവ്ീകാരയ്മായിത്തീർന്നു. എന്തായാലും, അണുകുടുംബത്തിെന്റ ചിട്ടവട്ടങ്ങളിലാണ്
കുഞ്ഞ് വളരുന്നത്, അെലല്ങ്കിൽ വളേരണ്ടത്, എന്ന ധാരണയായിരുന്നു ഈ
ഉപേദശങ്ങളുെട പിന്നിൽ. 1921ൽ പര് സിദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ട "വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിൽ
സ്ത്രീകളുെട സ്ഥാനം' എന്ന േലഖനം നലല് ഉദാഹരണമാണ്:
ധഒരു ശിശുപ ആദയ്ം പരിചയെപ്പടാൻ ഇടവരുന്ന ആളുകൾ അതിെന്റ
മാതാപിതാക്കന്മാരലല്ാെത
മറ്റാരുമലല്േലല്ാ.
മാതാപിതാക്കന്മാരിൽത്തെന്നയും
മാതാവിെനയാണ് അത് അധികവും സംബന്ധിക്കുന്നത്. ൈശശവത്തിൽ നെമ്മ
ശുശര്ൂഷിച്ചു സർവവ്ഥാ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചുേപാരുന്നതു നമ്മുെട അമ്മയാകുന്നു. പിതാവിനു
േവെറ ധാരാളം േജാലികൾ നിർവവ്ഹിക്കുവാനുള്ളതുെകാണ്ട് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ലാളന ്
നാം അതര്യധികം പാതര്ീഭവിക്കുന്നിലല്. തന്നിമിത്തം ശിശുക്കളായിരിക്കുേമ്പാൾ നമ്മുെട
േസ്നഹഭാജനമായ
അമ്മയുെട
സകല
േചഷ്ടകെളയും
നാം
ശര്ദ്ധാപൂർവവ്ം
അനുകരിക്കുന്നു.... (ലക്ഷ്മീഭായി, പുറം 206) എന്നാൽ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിൽ കുട്ടികെള
വളർത്തുന്നതിെന്റ
ഉത്തരവാദിതവ്ം
െപറ്റമ്മയുേടതു
മാതര്മായിരുന്നിെലല്ന്നും,
ഇവിെടപ്പറഞ്ഞ
േനരിട്ടുള്ള,
തീവര്മായ,
അനുകരണം
അവിെട
സംഭവിക്കാനിടയിെലല്ന്നുമാണ് നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞരുെട രചനകൾ നമുക്കു തരുന്ന
സൂചന.
കൂട്ടുകുടുംബങ്ങെളപ്പറ്റി
ഇവർ
നടത്തിയ
പഠനങ്ങളിൽ
പഴയ

നായർതറവാടുകളിൽ െപറ്റമ്മ പുറെമ വലയ്മ്മ - െചറിയമ്മമാർ, അമ്മൂമ്മമാർ, മുത്തശ്ശി
മുതലായ നിരവധി സ്ത്രീകളും തറവാട്ടിൽ പണിെയടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളും േചർന്നാണ്
ശിശുസംരക്ഷണത്തിെന്റ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്നത്. ങ.ട.അ. ǌമീ എന്ന
നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞൻ 1951ൽ നടത്തിയ ഗേവഷണത്തിൽേപ്പാലും കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിൽ
ഇതുതെന്നയായിരുന്നു സ്ഥിതി. അതുേപാെല െചറുപര്ായം കഴിഞ്ഞാൽ ആൺകുട്ടികളുെട
േമൽേനാട്ടം
തറവാട്ടിെല
പുരുഷന്മാർ
വിേശഷിച്ച്
അമ്മാവന്മാർ
ഏെറ്റടുത്തിരുന്നുെവന്നും ഇേദ്ദഹം പറയുന്നു. മലയാളബര്ാഹ്മണരുെട കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിലും
കുട്ടികളുെട സംരക്ഷണത്തിനായി "ഇരിക്കണമ്മ'മാരായി നായർസ്ത്രീകെള നിയമിക്കുന്ന
രീതിെയക്കുറിച്ച് കാണിപ്പയയ്ൂർ ശങ്കരൻനമ്പൂതിരിപ്പാട് എെന്റ സ്മരണകൾ എന്ന
കൃതിയിൽ
പറയുന്നുണ്ട്.
ഈ
സംവിധാനം
ഏറ്റവും
കാരയ്ക്ഷമമായ
ബാലപരിചരണത്തിന് ഉതകുന്നതലല് എന്നായിരുന്നു പരിഷ്ക്കരണവാദികളുെട പക്ഷം.
"കാരയ്ക്ഷമമായ
മാതൃതവ്ം'
1930കേളാെട
സർവവ്സാധാരണമായ
ഒരു
മുദര്ാവാകയ്മായിത്തീർന്നു. സർക്കാരിെന്റ ജനേക്ഷമപരിപാടികളുെട വിജയത്തിന്
അനിവാരയ്മായ
ഒരു
ഘടകമായി
അതംഗീകരിക്കെപ്പട്ടു.
ഇേതാെടാപ്പം
സന്താനനിയന്ത്രണ െത്തക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയും ചൂടുപിടിച്ചു. കുട്ടികളുെട എണ്ണം കുറച്ചാൽ
കാരയ്ക്ഷമമായ
ബാലപരിചരണം
എളുപ്പമാകുെമന്നായിരുന്നു
സന്താനനിയന്ത്രണാനുകൂലികളുെട വാദം. കാരയ്ക്ഷമമായ മാതൃതവ്െത്ത ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ്
േകരളീയസ്ത്രീകെള സംബന്ധിച്ചണ്ടായ ഒട്ടുവളെര ചർച്ചകളും നടന്നത്. സ്ത്രീവിദയ്ാഭയ്ാസം,
വിവാഹപര്ായം, ഉന്നതവിദയ്ാഭയ്ാസം, േജാലി, െപാതുപര്വർത്തനം - ഇങ്ങെന േപാകുന്നു
വിഷയങ്ങളുെട പട്ടിക. ഇപ്പറഞ്ഞ കാരയ്ങ്ങെളലല്ാം മാതൃതവ്െത്ത എങ്ങെന
ബാധിക്കുെമന്ന ഉപവിഷയം ഏെറ ചർച്ചെചയയ്െപ്പട്ടു. സ്ത്രീവിദയ്ാഭയ്ാസത്തിലൂെട കൂടുതൽ
നലല് അമ്മമാരുണ്ടാവുേമാ? െചറുപ്പത്തിേല വിവാഹിതരായ സ്ത്രീ കൾക്ക് കാരയ്ക്ഷമമായ
മാതൃതവ്ം സാധിക്കുേമാ? േജാലിക്കുേപാകുന്ന സ്ത്രീ നലല് അമ്മയാകുേമാ? ഇെതാെക്കയാണ്
ഈ
ചർച്ചകളിലുയർന്നുവന്ന
സംശയങ്ങൾ.
എന്തിന്,
സ്ത്രീസവ്ാതര്ന്തയ്ത്തിെന്റ
അളവുേകാലുതെന്ന
പുരുഷന്മാരുേടതിൽനിന്നു
വയ്തയ്സ്തമാെണന്നും ഒരു നലല് മാതാവാകാൻ ഒരു സ്ത്രീക്ക് എതര് സവ്ാതര്ന്തയ്ം
ആവശയ്മുേണ്ടാ അതര്മാതര്േമ െപാതുെവ സ്ത്രീകൾക്ക് അനുവദിേക്കണ്ടതുള്ളൂ എന്നുതെന്ന
വാദിച്ചവരുെട എണ്ണം കുറവായിരുന്നിലല്! ഇതു തുലയ്പ◌ൗരതവ്മലല്േലല്ാ എന്ന്
ആശങ്കെപ്പട്ടവേരാട് സ്ത്രീകളുെട പ◌ൗരതവ്ം അമ്മമാർ എന്ന നിലയിലാെണന്ന് മറുപടി
പറയാനും ഇക്കൂട്ടർ മടിച്ചിലല്. അവിവാഹിതകളും പര്സവിക്കാത്തവരും ഈ
പ◌ൗരതവ്ത്തിനു പുറത്താവിേലല് എന്ന േചാദയ്ത്തിന് മാതൃവാസന സ്ത്രീകളുെട
"സഹജമായ വാസന'യാെണന്നും അതാണ് പര്കൃതിനിയമം എന്നുമായിരുന്നു മറുപടി.
ആധുനികകുടുംബത്തിൽ
അമ്മ
കൽ
പ്പിച്ച
അധികാരത്തിനും
പര്േതയ്കതകളുണ്ടായിരുന്നു. ഭൌതികാധികാരത്തിനുള്ള േമാഹം പുരുഷന്മാെരേപ്പാെല
സ്ത്രീക്കിെലല്ന്നും
"മാതൃവാസന'
യുള്ള
സ്ത്രീ
കുടുംബാംഗങ്ങളുെടേമൽ
"സ◌ൗമയ്ാധികാര'മാണ് െചലുത്തുന്നെതന്നും നിരവധി േലഖകർ വാദിച്ചു. എന്താണീ
"സ◌ൗമയ്ാധികാരം'? മുൻ അദ്ധയ്ായത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുേപാെല കുടുംബത്തിനുള്ളിെല

സ്ത്രീക്ക്, പര്േതയ്കിച്ച് അമ്മ ്, നയ്ായമായും െചലുത്താവുന്ന പേരാക്ഷമായ സവ്ാധീനെത്ത
"സ◌ൗമയ്ാധികാരം'
എന്നു
വിളിക്കാവുന്നതാണ്.
പുരുഷന്മാെരേപ്പാെല
ബലപര്േയാഗത്തിലൂെടേയാ ഭീഷണിയിലൂെടേയാ അലല് സ്ത്രീ കാരയ്ങ്ങൾ നടത്തുന്നത്;
മറിച്ച്
സ◌ൗമയ്വും
േസ്നഹപൂർണ്ണവുമായ
െപരുമാറ്റത്തിലൂെട,
നലല്
വാക്കുപേദശിക്കുന്നതിലൂെട, പര്ാർത്ഥനയിലൂെട, ക്ഷമാശീലത്തിലൂെട, കണ്ണുനീരിലൂെട
ആണ് അമ്മ മക്കെള സവ്ാധീനിക്കുന്നത് എന്ന അവകാശവാദമാണ് ഉന്നയിക്കെപ്പട്ടത്.
ആദയ്കാലമലയാളേനാവലുകൾ പലേപ്പാഴും "നലല് അമ്മ'യുെടയും "ചീത്ത അമ്മയുെട'യും
മാതൃകകൾ സൃഷ്ടിച്ചവതരിപ്പിച്ചു. കുഞ്ഞുങ്ങളുെട പുേരാഗതി എന്ന ലക്ഷയ്ത്തിന്
സവ്യംസമർപ്പിച്ച്, അവരുെട ആഹാരം, വസ്ത്രം, ദിനചരയ് എന്നിവെയ യുക്തിപൂർവവ്ം
കര്മീകരിച്ച്, അനുസരണയുെടയും കഠിനാദ്ധവ്ാനത്തിെന്റയും പാതയിലൂെട അവെര
നടത്താൻ ശര്മിക്കുന്ന അമ്മേയാ വീട്ടുകാേരാ ആണ് "നലല് മാതൃക'. കുട്ടികളുെട
ശാരീരികവും
മാനസികവുമായ
വളർച്ചയാണ്
സവ്ന്തം
ജീവിതലക്ഷയ്െമന്നംഗീകരിക്കാെത
വീട്ടിനുപുറത്തുള്ള
പര്വൃത്തികളിേലാ
വിേനാദങ്ങളിേലാ ഏർെപ്പടുന്ന, സാമ്പത്തികകാരയ്ങ്ങളിൽ കൂടുതൽ താൽപരയ്ം കാട്ടുന്ന
സ്ത്രീ "ചീത്ത മാതൃക'യും! ബാലപരിചരണത്തിനുള്ള സഹജവാസന കുറഞ്ഞവേരാ നലല്
വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിലൂെട അതിെന വളർത്താൻ ശര്മിക്കാത്തവേരാ ആണ് ഈ "ചീത്ത
അമ്മമാർ' എന്നായിരുന്നു നവമാതൃദർശനത്തിെന്റ വക്താക്കളുെട അഭിപര്ായം.
വീടിനുപുറത്തുള്ള പര്വൃത്തികളിൽ അധികം ശര്ദ്ധപതിപ്പിക്കുന്ന െപണ്ണുങ്ങൾ അവരുെട
മാതൃതവ്െത്തയും സ്ത്രീതവ്െത്തയും നശിപ്പിക്കുകയാെണന്നുേപാലും ഇവരിൽ പലർക്കും
അഭിപര്ായമുണ്ടായിരുന്നു.
ഉദാഹരണത്തിന്,
അക്കാലെത്ത
പര്ശസ്തേലഖകനും
െകാച്ചീരാജയ്ത്തിെല പര്മുഖരാജേസവകനുമായിരുന്ന പുേത്തഴത്തു രാമേമേനാൻ.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചില വാക്കുകൾ:
പുറംേജാലിക്കു േപാകുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ആ േജാലിയുെട ചുറ്റുപാടുകളിൽ അവരുെട
മാതൃസഹജങ്ങളായ ഹൃദയതരളത ം േസ്നഹാദരങ്ങൾക്കും തയ്ാഗസന്നദ്ധത ം
ഏെറക്കുെറ ഇടിവു സംഭവിക്കുന്നതും അസംഗതമലല്. അപര്കാരമുള്ളവരാണു പര്ാേയണ
പ◌ൗരുഷമുള്ളവരായി,
പരുഷസവ്ഭാവക്കാരായി,
അഹംഭാവികളായി,
സ്ത്രീപുരുഷമത്സരത്തിെന്റ ധവ്ജവാഹികളായി ഭവിക്കുന്നത്... ഇത്തരം സ്ത്രീകൾ സവ്ന്തം
ഗൃഹത്തിനു മാതര്മലല്, സമുദായത്തിനും രാജയ്ത്തിനും മാനവവംശത്തിനുതെന്നയും
വിപത്തുകളതര്. ("സ്ത്രീപുരുഷമത്സരം', അറിവുള്ള അജ്ഞാനികൾ, െകാലല്ം, 1995, പുറം
48-49)
ഇപ്പറഞ്ഞത്
എതര്േത്താളം
അസംബന്ധമാെണന്ന്
സ്ത്രീകളുെട
ജീവിതാനുഭവങ്ങളുെട െവളിച്ചത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പര്യാസമിലല്. േജാലിക്കുേപാകുന്ന
സ്ത്രീകളുെട മാതൃതവ്ം കുറഞ്ഞുേപാകുെമേന്നാ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന െപണ്ണുങ്ങൾമുഴുവൻ
മാലാഖമാരാെണേന്നാ ഇന്നു പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരിടത്തും െചലല്ിലല്. അതുേപാെല
വീട്ടിൽത്തെന്ന
തപസ്സിരുന്നുെകാണ്ട്
കുട്ടികെള
വരച്ചവരയിൽ
നിർത്തി

"ഒന്നാംറാങ്കു'കാരാക്കിത്തീർക്കാൻ
പണിെപ്പടുന്ന
മാതാപിതാക്കന്മാർ
മാതൃകയെലല്ന്നാണ്
ഇന്ന്
നേമ്മാട്
വിദയ്ാഭയ്ാസവിചക്ഷണരും
മനുഷയ്ാവകാശപര്വർത്തകരും
കുട്ടികളുെട
മാനസികാേരാഗയ്െത്തക്കുറിച്ച്
േവവലാതിെപ്പടുന്ന എലല്ാവരും പറയുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ലാളനയും പരിഗണനയും
സവ്ന്തംവഴിക്കു ചിന്തിക്കാനുള്ള സവ്ാതര്ന്തയ്വും െകാടുക്കുന്ന എലല്ാവരും മാതൃതവ്വാസന
കുറഞ്ഞവരും
പര്കൃതിനിയമം
ലംഘിക്കുന്നവരുമാെണന്ന്
ഇന്ന്
സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ളവരാരും പറയിലല്! എന്നാൽ "നലല് അമ്മ', "ചീത്ത അമ്മ' മുതലായ
വാർപ്പുമാതൃകകൾ രൂപെപ്പട്ടകാലത്തുതെന്ന അവയുെട കുഴപ്പങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ
ചിലെരങ്കിലുമുണ്ടായിരുന്നു.
അതിെലാരാളായിരുന്നു
ആദയ്കാല
സ്ത്രീവാദിയും
േകരളത്തിൽ ആദയ്മായി നിയമബിരുദംേനടിയ സ്ത്രീയുമായിരുന്നു അന്നാ ചാണ്ടി.
പുേത്തഴെന്റ േപാലുള്ള വാദങ്ങേളാട് (മുമ്പ് ഉദ്ധരിച്ച) അവർ പര്തികരിച്ചത്
ഇപര്കാരമാണ്:
സ്ത്രീകൾ ഉേദയ്ാഗത്തിനുേപായാൽ അവരുെട കുഞ്ഞുങ്ങെള ശരിയായി പരിചരിക്കാൻ
സാധിക്കുകയിെലല്ന്നാണ്
േവെറാരാേക്ഷപം.
പര്ഥമദൃഷ്ടിയിൽ
ഇതിലൽപ്പം
വാസ്തവമുെണ്ടന്ന്
േതാന്നിയാലും
സൂക്ഷ്മം
ആേലാചിച്ചാൽ
സ്ത്രീകെള
ഉേദയ്ാഗത്തിൽനിന്നകറ്റി
നിർത്തത്തക്ക
നയ്ായമലല്
ഇെതന്നുകാണാം.
ശിശുപരിചരണത്തിൽ അമ്മയുെട സാന്നിദ്ധയ്ം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടിലല്ാത്തതു
പര്സവേശഷമുള്ള കുറച്ചുകാലം മാതര്മാണ്. സ്കൂളിലയച്ചുതുടങ്ങിയാൽ പിെന്ന
അടുക്കളമൂർത്തികളായവരുെട കുട്ടികൾക്കുേപാലും മാതൃപരിചരണം രാതര്ിമാതര്േമ
ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. ഉേദയ്ാഗസ്ഥകൾക്കും അനുേദയ്ാഗസ്ഥകൾക്കും ആവശയ്ത്തിനുള്ള
ശിശുപരിചരണം സാദ്ധയ്മാെണന്നാണ് എനിക്കുേതാന്നുന്നത്. അഥവാ സവ്ൽപ്പം
കറഞ്ഞുേപായാലും അതു രാജയ്നന്മ
നലല്താെണന്നാണ് എെന്റ അഭിപര്ായം...
...ഏതാണ്ട് നിസ്സഹായാവസ്ഥയിൽനിന്ന് ഒരു ശിശുവിെന കരകയറ്റണെമന്നുള്ള
ഉത്തരവാദിതവ്േമ മാതാപിതാക്കന്മാർക്കുള്ളൂ എന്നു നാം വിചാരിച്ചാൽ നമ്മുെട കുട്ടികൾ
സവ്ാശര്യശക്തിയുള്ളവരും ബി.എ. പരീക്ഷാഫലത്തിനു കമ്പികിട്ടുേമ്പാൾ ഹൃദയം
സ്തംഭിച്ച് മരിച്ചുേപാകാത്തവരും ആകും. ("സ്ത്രീസവ്ാതര്ന്തയ്െത്തപ്പറ്റി', സേഹാദരൻ
വിേശഷാൽപര്തി,
1929)
"സ◌ൗമയ്ാധികാരം'
വീട്ടിനുപുറേത്തക്ക്
പുതിയ
മാതൃതവ്ാദർശെത്ത സമുദായപരിഷ്ക്കരണപര്സ്ഥാനങ്ങളും സർക്കാരുകളും േദശീയ
പര്സ്ഥാനവും സവ്ാഗതം െച െവന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നേലല്ാ. അഭയ്സ്തവിദയ്രായ സ്ത്രീകളിൽ
നെലല്ാരുപങ്ക് പുതിയ മാതൃതവ്ം മുേന്നാട്ടുവച്ച പുതിയ കടമകൾ, കർത്തവയ്ങ്ങൾ,
പര്വർത്തിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ, ഇവയിൽ ആകൃഷ്ടരാവുകയുംെച . പേക്ഷ, പുതിയ
മാതൃതവ്ാദർശെത്തക്കുറിച്ച് സ്ത്രീപക്ഷത്തുനിന്നു സംശയങ്ങളുയർത്തിയ നിരവധി
ശബ്ദങ്ങളും ഇവിെടയുണ്ടായിരുന്നു. അവയിൽ ചിലത് പഴയ "തറവാട്ടിലമ്മ'യുെട
നിലെയ പുനഃസൃഷ്ടിക്കാനാണ് ശര്മിേക്കണ്ടെതന്ന് വാദിച്ചു. മറ്റുചിലർ പുതിയ
മാതൃസങ്കൽപ്പെത്ത
അണുകുടുംബത്തിെന്റ
നാലുചുമരുകൾക്കപ്പുറേത്തക്കു
െകാണ്ടുേപാകാൻ ശര്മിച്ചു. േവെറയും ചിലർ പുതിയ മാതൃതവ്ം സ്ത്രീ കളുെടേമൽ
അനാവശയ്മായ പരിമിതികൾ ആേരാപിക്കുകയേലല് എന്നു ശങ്കിച്ചു. ഇപ്പറഞ്ഞ

വിമർശനാത്മകനിലപാടുകളിൽ ആദയ്േത്തത് മഹിളയിൽ 1935ൽ പര്സിദ്ധീകരിച്ച ഒരു
കുറിപ്പാണ്. അണുകുടുംബേത്തക്കാളധികം കൂട്ടുകുടുംബരീതി പരിചയിച്ച, ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു
വിവാഹേമ പാടുള്ളൂ എന്ന നിയമവുമായി അധികം പരിചയമിലല്ാത്ത, ഒരു ശബ്ദമാണ്
ഈ കുറിപ്പിൽ. "തറവാട്ടിലമ്മ' എന്ന നിലേയാടാണ് ഇവർക്ക് പര്തിപത്തി.
േകരളീയസ്ത്രീകളുെട
സവ്ാതര്ന്തയ്െത്തക്കുറിച്ച്
ഇന്തയ്യിെലങ്ങും
പര്ശംസയാണു
േകൾക്കുന്നെതന്നും അത് "പണ്ടെത്ത തറവാട്ടിലമ്മമാരുെട അന്തസ്സും പര്◌ൗഢിയും
നിമിത്തമാെണന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കുവാൻ പാടിെലല്'ന്നും അവർ പറയുന്നു. ഈ
ഗ◌ൗരവേമറിയ സ്ഥാനം വഹിക്കാൻ സ്ത്രീകെള പര്ാപ്തരാക്കുന്ന വിദയ്ാഭയ്ാസമാണ്
സ്ത്രീകൾക്ക് ആവശയ്െമന്ന് ഈ േലഖിക അഭിപര്ായെപ്പട്ടു. "തറവാട്ടിലമ്മ'യുെടേപാെല
മാനയ്മായ ഒരു സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന സ്ത്രീക്ക് (അന്നെത്ത മരുമക്കത്തായ
സമുദായപരിഷ്ക്കാരികൾ അവകാശെപ്പട്ടതുേപാെല) ഒെരാറ്റ വിവാഹംമാതര്േമ പാടുള്ളൂ
എന്ന വിശവ്ാസം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നിെലല്ന്നാണ് േലഖനത്തിെന്റ സൂചന! മാതര്മലല്
സ്ത്രീക്ക്
സവ്ന്തംേപരുേപാലും
അനുവദിക്കാത്ത
ഈ
പരിഷ്ക്കാരത്തിലൂെട
"തറവാട്ടിലമ്മ'മാർ എങ്ങെനയുണ്ടാകും എന്നവർ േചാദിക്കുന്നു.
ഒരു െചേറാട്ടിേക്കാ കുഞ്ഞമ്മേ ാ എന്തുെകാണ്ട് െചേറാട്ടിയും കുഞ്ഞമ്മയും
തെന്നയായിരുന്നുകൂടാ? വിവാഹംകഴിയുേമ്പാൾ അവർ മിസ്സിസ്സ് ചാപ്പേനാ േകാരപ്പേനാ
ആയിത്തീരുന്നു. ഇതാണുേപാൽ പരിഷ്ക്കാരം. സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാേരാടു സമതവ്ം
േനടുന്നത് അവരുെട പിന്നിൽ തൂങ്ങീട്ടാണുേപാലും... ഇന്നു കണാരൻ മരിച്ചാൽ
കണാരെന്റ മിസ്സിസ്സ് നാെള ഒരു അമ്പുവിെനയായിരിക്കും മാലയിടുന്നത്. അേപ്പാേഴാ
ഇന്നലെത്ത മിസ്സിസ്സ് കണാരൻ ഇന്നെത്ത മിസ്സിസ്സ് അമ്പുവായി. േപാരാ മറ്റന്നാൾ
അവൾ ഒരു േകാപ്പെന സവ്ീകരിക്കുന്നു. അേപ്പാേഴാ അവൾ മിസ്സിസ്സ് േകാപ്പനാകണം...
ആ െചേറാട്ടിക്ക് എന്നും െചേറാട്ടിതെന്നയായി തെന്റ േപരു നിലനിർത്തരുേതാ?
(ഇട്ടിച്ചിരിയമ്മ, "െപണ്ണുങ്ങളും പരിഷ്ക്കാരവും', മഹിള 16 (3), 1935) ഇട്ടിച്ചിരിയമ്മയുെട
വിമർശനം മുൻകാല ആദർശങ്ങെള മുൻനിർത്തിയായിരുെന്നങ്കിൽ, പുതിയ
മാതൃതവ്ാദർശെത്ത
വിമർശിച്ച
പലരും
അതിെന
വിപുലീകരിക്കാനും
പുനർനിർവവ്ചിക്കാനുമാണ് ശര്മിച്ചത്. ഇവർ പുതിയ മാതൃതവ്െത്ത തള്ളിക്കളഞ്ഞിലല്;
"തറവാട്ടിലമ്മ'യുെട സ്ഥാനം അതിെനക്കാൾ മഹത്തരമാെണന്ന് വാദിച്ചുമിലല്.
യഥാർത്ഥമാതൃതവ്ത്തിന് ശാരീരികമായ വശങ്ങളുെണ്ടങ്കിലും അതിനു ചില പര്േതയ്ക
മേനാഗുണങ്ങൾ ആവശയ്മാെണന്നും ഇവ സ്ത്രീകളിൽ സഹജമായുെണ്ടന്നും സമ്മതിച്ചു.
സ്ത്രീകൾക്ക്
ഏറ്റവും
നന്നായി
വഹിക്കാൻകഴിയുന്ന
അധികാരം
"സ◌ൗമയ്ാധികാര'മാെണന്നും
അവർ
കരുതി.
ഒറ്റക്കാരയ്ത്തിേല
അവർക്കഭിപര്ായവയ്തയ്ാസമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ; "സ◌ൗമയ്മായ അധികാരം' െചലുത്താനുള്ള
സ്ത്രീ
യുെട
കഴിവിന്
വീട്ടിനകത്തുമാതര്മലല്,
പുറത്തും
പര്സക്തിയുണ്ട്.
പണ്ടുകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന
മർദ്ദനപരമായ
ശിക്ഷാവിധികളുംമറ്റും
ഉേപക്ഷിച്ച്
ഭരണകൂടങ്ങൾേപാലും ജനേക്ഷമപരിപാടികളിലൂെട ജനങ്ങെള ഉദ്ധരിക്കാൻ ശര്മിക്കുന്ന

ആധുനിക േലാകത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നെതന്ന് ഈ വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"സൌമയ്മായ
അധികാര'ത്തിെന്റ
പര്േയാഗം
ആവശയ്മായ
സ്ഥാപനങ്ങൾ
കുടുംബത്തിനുപുറേമ
നിരവധിയുെണ്ടന്നും
അവയുെട
എണ്ണവും
ആവശയ്വും
വളരുകയാെണന്നും. വിദയ്ാലയങ്ങൾ, ആശുപതര്ികൾ, അഗതിമന്ദിരങ്ങൾ, മുതലായ
സ്ഥാപനങ്ങൾ
മർദ്ദനപരമായ
അധികാരത്തിലൂെടയലല്,
"സ◌ൗമയ്ാധികാര'ത്തിലൂെടയാണ് നന്നായി നടക്കുകെയന്നും അതിനാൽ സ്ത്രീകൾക്ക്
അവരുെട സഹജമായ കഴിവുകൾ പര്കടിപ്പിക്കാൻ കുടുംബത്തിനു പുറത്തും
സാധിക്കുെമന്ന്
ഇക്കൂട്ടർ
വാദിച്ചു
ഇത്
േലാകത്തിെന്റ
നന്മ തെന്ന
അതയ്ന്താേപക്ഷിതമാെണന്നായിരുന്നു അവരുെട പക്ഷം. സ്ത്രീെയയും സ◌ൗമയ്മായി
ഭരിക്കാൻ അവൾക്കുള്ള കഴിവിെനയും കുടുംബത്തിെന്റ നാലുചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ
തളച്ചിട്ടേശഷം േലാകം ഭരിക്കാനിറങ്ങിയ പുരുഷൻ ഇവിെട ഹിംസ ം യുദ്ധത്തിനും
മത്സരത്തിനും അമിതമായ പര്ാധാനയ്ം കൽപ്പിക്കുന്നത് മനുഷയ്രാശിെയത്തെന്ന
പര്തിസന്ധിയിലാഴ്ത്തിയിേലല് എന്നവർ േചാദിച്ചു. സ്ത്രീയുെട സ◌ൗമയ്ാധികാരമായിരുന്നു
െപാതുഭരണെത്ത
സവ്ാധീനിച്ചെതങ്കിൽ
ഇതുണ്ടാകിലല്ായിരുന്നുെവന്ന്
ഉറപ്പിച്ചുപറയുകയും െച വി.െക. ചിന്നമ്മാളു അമ്മയുെട വാക്കുകളിൽ:
താൻ േകല്ശമനുഭവിച്ചു പര്സവിച്ച് വളർത്തിയ സന്താനങ്ങളുെട - സമുദായാംഗങ്ങളുെട ഭാവി നിയന്ത്രണം െചയയ്ുന്നതിൽ സ്ത്രീക്കും ഒരു സ്ഥാനം കൽപ്പിേക്കണ്ടത് നയ്ായവും
ആവശയ്വുമാണ്. സ്ത്രീ മാതൃതവ്ം വഹിേക്കണ്ടതുെകാണ്ട് സമുദായകാരയ്ങ്ങളിൽ
പര്േവശിച്ചുകൂടാ എന്നാണ് ചിലരുെട അഭിപര്ായം. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ കാരയ്ം
േനെര മറിച്ചാണ്. മാതൃതവ്ം സ്ത്രീക്കുമാതര്ം നിറേവറ്റുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായി
എതര്േത്താളംകാലം
ഈശവ്രൻ
നിശ്ചയിക്കുന്നുേവാ,
അതര്േത്താളംകാലം
സമുദായത്തിെല എലല്ാ കാരയ്ങ്ങളിലും സ്ത്രീബുദ്ധിയും സ്ത്രീയുെട അഭിപര്ായങ്ങളും
പര്ബലെപ്പട്ടു കാേണണ്ടതാണ്. കാരണം, മനുഷയ്ജീവെന്റ വില സ്ത്രീ അറിയുന്നതുേപാെല
ഒരുകാലത്തും പുരുഷൻ അറിയുന്നിലല്... ...യുദ്ധം എങ്ങെനയാണ് ഇലല്ാതാേക്കണ്ടത്
എന്ന് േലാകത്തിൽ സകല രാജയ്ക്കാരും ആേലാചിച്ചുവരുന്നു... സ്ത്രീകൾക്കും
പുരുഷന്മാെരേപ്പാെല സാമുദായികകാരയ്ങ്ങളിൽ പര്ാബലയ്മുണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ ഈ
അവസ്ഥ ഒരിക്കലും വരുന്നതലല്. ഭൂമി മനുഷയ്രക്തംെകാണ്ടു നനയുന്നതുകണ്ടു
േമലിലുണ്ടാവാൻേപാകുന്ന
ധനവും
കച്ചവടലാഭവും
ആേലാചിച്ച്
സ്ത്രീക്ക്
സേന്താഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതലല്... ... രാജയ്ത്തു ൈവദയ്ന്മാരും ആ തര്ികളും സ്കൂ
ളുകളും േപാരാ എന്നു പറയുേമ്പാൾ ൈസനയ്െച്ചലവിനു പണം ആവശയ്മുള്ളതുെകാണ്ട്
ഈവക കാരയ്ങ്ങളിൽ പണം െചലവുെചയയ്ാൻ സാധിക്കയിെലല്ന്നാണ് ഇന്നെത്ത
ഭരണാധികാരികൾ പറയുന്നത്. മനുഷയ്ജീവെന നശിപ്പിക്കുന്നതിന് അതിെന
രക്ഷിക്കുന്നതിേനക്കാൾ ആവശയ്മായ സംഗതിയായിട്ട് അവർ വിചാരിക്കുന്നു.
പ◌ൗരകാരയ്ങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാർെക്കന്നേപാെല സ്ത്രീകൾക്കും അധികാരമുെണ്ടങ്കിൽ
നിശ്ചയമായും ഇങ്ങെന ഒരു അഭിപര്ായം ഒരുരാജയ്ത്തും പര്ചാരത്തിൽ വരികയിലല്.
സ്ത്രീകളുെട െപാതുപര്വർത്തനം അവരുെട കുടുംബ ഉത്തരവാദിതവ്െത്ത ബാധിക്കുെമന്ന
എതിർപ്പിെന മുൻകൂട്ടി കണ്ടുെകാണ്ട് ചിന്നമ്മാളു അമ്മ അതിനു മറുപടി പറയുന്നുണ്ട്:

ഒന്നാമെത്ത വിേരാധം പ◌ൗരകാരയ്ങ്ങളിൽ പര്േവശിച്ചാൽ മാതൃതവ്വും ഭാരയ്ാതവ്വും
സ്ത്രീകൾക്കു കുറഞ്ഞുേപാകുെമന്നാണ്. അവ സവ്ീകരിച്ചാൽത്തെന്നയും േവണ്ടുംവണ്ണം
നിർവവ്ഹിക്കയിലല് എന്നാണു പിന്നെത്ത വാദം. പര്ഥമദൃഷ്ടിയിൽ ഈ നയ്ായങ്ങൾക്കു
വളെര അടിസ്ഥാനമുെണ്ടന്നു േതാന്നിേപ്പാകും. പേക്ഷ, അൽപ്പം ആേലാചിച്ചാൽ അവ
നിസ്സാരങ്ങളാെണന്നു കാണാം. ഒരു സമുദായത്തിൽ ജനിച്ച എലല്ാ സ്ത്രീകളും
മാതൃതവ്െത്തയും ഭാരയ്ാപദെത്തയും വഹിക്കുന്നിലല്. ചിലർ വിധവകളായിേപ്പാകുന്നുണ്ട്.
ചിലർ കനയ്കകളായിത്തെന്ന ഇരിക്കുന്നു. സമുദായത്തിെന്റ നിലനിൽപ്പിന് എലല്ാ
സ്ത്രീകളും ആ പദവികൾ വഹിക്കണെമന്നും ഇലല്. നാം ഇേപ്പാൾ ആ
അപരിഷ്കൃതകാലത്തിലലല് ജീവിക്കുന്നത്. ... ഈ 20-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിൽ സമുദായത്തിെന്റ
എണ്ണമലല് ഗുണമാണ് ഉത്ക്കർഷത്തിെന്റ ലക്ഷണം. ("സമുദായത്തിൽ സ്ത്രീകളുെട
സ്ഥാനം', മഹിള 4(7), 1924) പുതിയ മാതൃതവ്ത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനലക്ഷയ്ങ്ങെള
വിപുലീകരിക്കുകയായിരുന്നു വി.െക. ചിന്നമ്മാളു അമ്മയുെട താൽപ്പരയ്ം. എന്നാൽ ഈ
അടിസ്ഥാനലക്ഷയ്ങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് ഹിതകരമാേണാ സ്ത്രീകൾക്ക് അവ കൂടുതൽ
അനുകൂലംതെന്നേയാ
എന്നുള്ള
േചാദയ്ങ്ങളുന്നയിച്ചവരും
ഇേതകാലത്തുതെന്നയുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരുെട വിമർശനം പുതിയ മാതൃതവ്ത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാന നയ്ായീകരണങ്ങൾ ക്കുേനെരയായിരുന്നു. മലയാളത്തിെല പര്മുഖ
സാഹിതയ്കാരികളായ ലളിതാംബികാ അന്തർജനം, െക. സരസവ്തി അമ്മ
എന്നിവരുെട േപരുകൾ ഇവിെട ഓർേക്കണ്ടതുണ്ട്. തികച്ചും വയ്തയ്സ്തമായ
രീതികളിലാെണങ്കിലും, പുതിയ മാതൃതവ്ത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനലക്ഷയ്ങ്ങെളക്കുറിച്ചാണ്
ഇരുവരും
േചാദയ്ങ്ങളുയർത്തിയത്.
ഇവരിൽ
സരസവ്തിയമ്മ
െപാതുെവ
"മാതൃതവ്മഹിമ'െയക്കുറിച്ചുള്ള അവകാശവാദെത്ത - അതായത്, സ്ത്രീകൾക്ക് േനടാവുന്ന
ഏറ്റവും ഉന്നതമായ, ഉത്കൃഷ്ടമായ സാമൂഹയ്നില അമ്മയുേടതാണ് എന്ന വാദെത്ത സംശയേത്താെടയാണ് കണ്ടത്. സതയ്ത്തിൽ അമ്മ എന്ന നില അതര് മഹത്തരമാേണാ
എന്ന് തെന്റ കഥകളിലൂെട അവർ േചാദിച്ചു. മാതൃവാത്സലയ്െത്തക്കുറിച്ചുള്ള പുകഴ്ത്തലുകൾ
സർവവ്തര് േകൾക്കാെമങ്കിലും അതതര്വളെര ഉറപ്പുള്ളതാേണാ എന്ന േചാദയ്മാണ്
"വാത്സലയ്ത്തിെന്റ ഉറവ്' എന്ന കഥയിലൂെട അവർ ഉന്നയിക്കാൻ ശര്മിച്ചത്.
സ്ത്രീശരീരത്തിെന്റ പര്േതയ്കതകളായ ഗർഭധാരണം, പര്സവം മുതലായ പര്കര്ിയകൾ സ്ത്രീ
കൾക്ക് പര്േതയ്കിെച്ചാരു സദാചാരമഹിമയും പര്ദാനം െചയയ്ുന്നിെലല്ന്നുമാതര്മലല്
അതവെര സമൂഹത്തിൽ പിന്നാക്കം വലിക്കുന്നുെണ്ടന്നും അവർ വാദിച്ചു.
"സ്ത്രീസഹജവാസന'കെളക്കുറിച്ചുള്ള പറച്ചിൽ േകൾക്കാൻ സുഖമാെണങ്കിലും സ്ത്രീ കെള
ചില വാർപ്പുമാതൃകകളിൽ - സ്ത്രീസവ്ഭാവെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ചില പരിമിതധാരണകളിൽ ഒതുക്കുകയേലല് െചയയ്ുന്നത്? കുടുംബെമന്ന സ്ഥാപനം നൽകുന്ന സാദ്ധയ്തകൾക്കും ക്ഷമ,
ദയ, സഹനശീലം മുതലായ "സ്ത്രീഗുണങ്ങൾ' നൽകുന്ന സാദ്ധയ്തകൾക്കുമപ്പുറം മറ്റു
സാദ്ധയ്തകളിേലല്?
േസവനത്തിനും
തയ്ാഗത്തിനും
ഒന്നുംേപാകാെത
"സവ്ന്തംപാടു'േനാക്കിനടക്കുന്നവരും പുരുഷേന്റെതന്നു കരുതെപ്പടുന്ന രംഗങ്ങളിൽ

അഭിരുചിയും
കഴിവുള്ളവരുമായ
സ്ത്രീകഥാപാതര്ങ്ങൾക്ക്
സരസവ്തിയമ്മയുെട
കഥാേലാകത്തിൽ വലിയ ഇടമുണ്ട്. "സഹജവാസന'കളുെടേപരിൽ സ്ത്രീകൾ
സമൂഹത്തിെന്റ
വിശാല
ഇടങ്ങളിൽനിന്ന്
പുറത്താക്കാനിടവരരുത്
എന്ന
മുന്നറിയിപ്പാണ്
അവർ
നൽകിയത്.
അന്തർജനമാകെട്ട,
മെറ്റാരുതരം
വിമർശനമാണുയർത്തിയത്. അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള ബന്ധെത്ത െവറും ഒരു
ഉപകരണംേപാെലയേലല് പുതിയ മാതൃതവ്ം കാണുന്നെതന്നതായിരുന്നു അവർ
വീണ്ടുംവീണ്ടും ഉന്നയിച്ച േചാദയ്ം. മാതൃതവ്ം വിലെപ്പട്ടതും മഹത്തരവും സ്ത്രീകൾക്ക്
സവിേശഷമായി ലഭിച്ച അനുഗര്ഹവുമാെണന്ന് അന്തർജനം കരുതി - അതര്േത്താളം
േയാജിപ്പ് പുതിയ മാതൃതവ്ത്തിെന്റ വക്താക്കളുമായി അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ, ഈ
മഹത്തരമായ മാതൃതവ്ത്തിന് അനുസരണയും അദ്ധവ്ാനശീലവും ആേരാഗയ്വുമുള്ള
കുട്ടികെള വാർെത്തടുക്കുക എന്ന ലക്ഷയ്ംമാതര്േമ ഉള്ളുെവന്നാേണാ? കുട്ടികെള
"ഭരിക്കുക',
അവരുെട
ൈദനംദിനജീവിതെത്ത
"ചിട്ട'െപ്പടുത്തുക,
േകവലം
"അസംസ്കൃതവസ്തു'വിെനേപ്പാെല
കുഞ്ഞുങ്ങെള
കരുതിെക്കാണ്ട്
ഭാവിയിൽ
പൂർണ്ണവയ്ക്തികളായി അവെര വാർെത്തടുക്കുക - ഇെതാെക്കയാണ് അമ്മ െചേയയ്ണ്ടത്
എന്ന വാദേത്താടുള്ള കഠിനമായ എതിർപ്പ് അന്തർജനത്തിെന്റ ഒട്ടനവധി കഥകളിൽ
നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു. അമ്മ എന്ന നിലെയ െവറും "മാേനജർ' ആക്കി ചുരുക്കുകയാണ്
ഈ പുതിയ മാതൃതവ്െമന്ന് അവർ വീണ്ടുംവീണ്ടും വിളിച്ചുപറയുന്നു. ഈ ചുരുക്കലിെന
രണ്ടുരീതികളിൽ േനരിടാൻ അവർ ശര്മിക്കുന്നു. ഒന്നാമത് അത്തരം ചുരുക്കലിനു
വിേധയമാകാത്ത മാതൃതവ്ങ്ങെള തെന്റ കഥകളിൽ നിർമ്മിച്ചുെകാണ്ട്. "മുലപ്പാലിെന്റ
മണം'
എന്ന
കഥ
ഒരുദാഹരണമാണ്.
രണ്ടാമത്,
പുതിയ
മാതൃതവ്ം
വിലകൽപ്പിക്കാത്തതും എന്നാൽ സുപര്ധാനവുമായ ശാരീരികഭാവങ്ങെള പുനർമൂലയ്ം
െച െകാണ്ട്. "പര്സവിച്ചാൽേപ്പാര, നന്നായി വളർത്തുകകൂടി െച ാേല അമ്മ എന്ന
സ്ഥാനത്തിന് സ്ത്രീ അർഹതേനടൂ' എന്നായിരുന്നു പുതിയ മാതൃതവ്ത്തിെന്റ മുദര്ാവാകയ്ം
എന്ന് മുമ്പു പറഞ്ഞുവേലല്ാ. ഇതിെനയാണ് അന്തർജനം േചാദയ്ംെച ത്. പര്സവം,
ഗർഭധാരണം, മുലയൂട്ടൽ എന്നീ ശാരീരികപര്കര്ിയകെള അങ്ങെന തള്ളിക്കളയാൻ
പാടിെലല്ന്ന് അവർ സ്ഥാപിക്കുന്ന കഥകളിൽ ഈ പര്കര്ിയകെളലല്ാം കാരയ്മായ
പുനർമൂലയ്ത്തിനു വിേധയമാകുന്നു. പര്സവെമന്ന അനുഭവത്തിലൂെട ആഴത്തിലുള്ള
മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന നിരവധി സ്ത്രീകഥാപാതര്ങ്ങെള അവർ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാതര്മലല്,
ജാതി-മത-ധനിക-ദരിദര്
േഭദങ്ങൾക്കപ്പുറം
സ്ത്രീകെള
ഒറ്റെക്കട്ടാക്കുന്ന
അനുഭവങ്ങളാണിവ എന്നുകൂടി അന്തർജനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. "േസ്നഹയാചകി' എന്ന കഥ
നെലല്ാരുദാഹരണമാണ്. ധനികയായ ഒരു യുവതിയും പരമദരിദര്യായ ഒരു
ഭിക്ഷക്കാരിയും തമ്മിൽ ആശയവിനിമയം സാദ്ധയ്മാക്കുന്ന ഒരിടമായി മാതൃതവ്ം
സങ്കൽപ്പിക്കെപ്പടുന്നു,
ഇതിൽ.
"സ്ത്രീഗുണങ്ങൾക്ക്'
അതായത്
സ്ത്രീ
സവ്ഭാവഗുണങ്ങൾക്ക്
നവമാതൃതവ്ാദർശം
നൽകിയ
അമിതപര്ാധാനയ്ത്തിെനതിെരയുള്ള പര്തിേഷധമായി ഇതിെന വായിക്കാവുന്നതാണ്.
ഈ രണ്ടു പര്തികരണങ്ങൾക്കുപുറെമ, മാതൃതവ്വും െപാതുജീവിതവും പര രം േചരാത്ത

രണ്ടു കാരയ്ങ്ങളാെണന്ന വാദെത്ത അവർ വളെര ശക്തമായി എതിർത്തിട്ടുമുണ്ട്.
മാതൃതവ്െത്ത ഒഴിവാക്കുന്ന െപാതുജീവിതവും െപാതുജീവിതെത്ത ഒഴിവാക്കുന്ന
മാതൃതവ്വും അപൂർണ്ണമാണ് എന്ന് അവർ പര്ഖയ്ാപിക്കുന്നു. ഈ രണ്ടു ജീവിതവഴികൾ
ഇങ്ങെന േവർെപടാനിടയായതാണ് മലയാളി സ്ത്രീകൾക്കു സംഭവിച്ച ദുരന്തെമന്ന
സേന്ദശമാണ് അഗ്നിസാക്ഷി എന്ന അവരുെട േനാവൽ നൽകുന്നത്. (അഗ്നിസാക്ഷി
ഒരർത്ഥത്തിൽ വേരണയ്മലയാളിസ്ത്രീകളുെട ചരിതര്ംതെന്നയാണ്.) അന്തർജനവും
സരസവ്തിയമ്മയും
രണ്ടുവിധത്തിൽ
നടത്തിയ
ആഴത്തിലുള്ള
വിമർശനം
അടുത്തകാലംവെരയും
ശര്ദ്ധിക്കെപ്പടാെത
േപായെതന്തുെകാെണ്ടന്ന
േചാദയ്ം
േചാദിക്കാെത
വയയ്!
ഇവിടുെത്ത
സാഹിതയ്വിമർശകർ
അന്തർജനെത്ത
"മാതൃതവ്ത്തിെന്റ കഥാകാരി' എന്നു പര്ഖയ്ാപിച്ച് ഒരു മൂല ിരുത്തി; ചിലെരാെക്ക
സരസവ്തിയമ്മെയ "കുടുംബവിേരാധി'യായി മുദര്കുത്തി. പുതിയ മാതൃതവ്െത്തക്കുറിച്ച്
ഇവരുയർത്തിയ േചാദയ്ങ്ങളുെട ഗ◌ൗരവം സാഹിതയ്വിമർശകരും പണ്ഡിതരും
തിരിച്ചറിഞ്ഞേതയിലല്!
പുതിയ
മാതൃതവ്െത്തക്കുറിെച്ചാരു
ചർച്ച,
അത്
സാഹിതയ്ത്തിലൂെടയാെണങ്കിലും, ഈ നാട്ടിൽ നടന്നുെവന്ന കാരയ്ംേപാലും
ചരിതര്രചയിതാക്കൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിലല് എന്നതാണ് ദുഃഖകരമായ വസ്തുത. പേക്ഷ,
മാതൃതവ്െത്ത
ചരിതര്ദൃഷ്ടിയിലൂെട
വിലയിരുത്താനുള്ള
സാദ്ധയ്തേപാലും
അടുത്തകാലത്താണ് െവളിവായത് എന്നകാരയ്ം ഓർേക്കണ്ടതാണ്. "അമ്മ' എന്ന നില
ശാശവ്തവും
േചാദയ്ങ്ങൾക്കപ്പുറവുമാെണന്ന
ധാരണ
ശക്തമായിത്തുടർന്ന
അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു
േകരളത്തിൽ
അടുത്തിെടവെരയുണ്ടായിരുന്നത്.
ഇന്നത്
മാറിവരുന്നു - അേതാടുകൂടി മാറിവരുന്ന കുടുംബരീതികെളയും മാതൃതവ്സങ്കൽപ്പങ്ങെളയും
ചരിതര്ദൃഷ്ടിയിലൂെട നാം വിലയിരുത്തിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. "േകരളമാതൃക'യും
മാതൃതവ്വും 1930കളിൽ ഇന്തയ്യുെട പല ഭാഗങ്ങളിലും െതാഴി ലാളിസ്ത്രീകെള ഭാരേമറിയ
േവലകളിൽനിന്നു
ഒഴിവാക്കാെനന്ന
േപരിൽ
നടപ്പാക്കിയ
നിയമങ്ങളും
യന്ത്രസംവിധാനങ്ങളുെട വരേവാെട സ്ത്രീകെള െതാഴിലിടത്തുനിന്നു പുറത്താക്കുന്ന
രീതിയും
ശക്തമായിെയന്നു
സ്ത്രീചരിതര്രചയിതാക്കൾ
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
േമൽവിവരിച്ച മാതൃതവ് പര്തയ്യശാസ്ത്രം െതാഴിലാളി സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ പര്ചരിക്കാനുള്ള
അന്തരീക്ഷം ഇേതാടുകൂടി സജ്ജ മായിത്തുടങ്ങിെയന്നും ഇവർ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. 1939ൽ
തിരുവിതാംകൂറിൽ സ്ത്രീകൾ രാതര്ിസമ യത്ത് പണിെയടുത്തുകൂെടന്നു നിയമംവന്നു -രാവിെല 7നും ൈവകിട്ട് 5നും ഇടയിൽ മാതര്േമ അവർക്കു പണിനൽകാവൂ. ഇതവർക്കു
കൂടുതൽ
വിശര്മംകിട്ടെട്ട
എന്ന
കരുതലിൽനിന്നലല്
ജനിച്ച
െതന്നു
കശുവണ്ടിെത്താഴിലാളികളുെട ചരിതര്ം പഠിച്ച അന്നാ ലിന്റബർഗ് പറയുന്നു. സ്ത്രീകളുെട
ഗൃഹേജാലികെള ഫാക്ടറിസമയം ബാധിക്കരു െതന്ന കരുതേല നിയമെത്ത
അനുകൂലിച്ചവർക്കു ണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 1940കളിൽ െതാഴിലിടെത്ത ലിംഗ തുലയ്ത ം
സ്ത്രീകൾക്ക് അധികമായി വഹി േക്കണ്ടിവന്ന കുടുംബഭാരവും തുലയ്പര്ാധാനയ്മുള്ള
പര്ശ്നങ്ങളാെണന്ന
വസ്തുതെയ
പേരാക്ഷമായി
അംഗീകരിക്കുന്ന
നീക്കങ്ങൾ
െതാഴിലാളിപര്സ്ഥാ നത്തിെന്റ നിലപാടുകളിൽ ദൃശയ്മായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്,
ആലപ്പുഴജിലല്യിൽ ശക്തമായി രുന്ന കയർെത്താഴിലാളിയൂണിയനിെല സ്ത്രീക ളുെട

ഫാക്ടറിക്കമ്മറ്റികളുെട
ഇടെപടൽമൂലം
1944-45ൽ
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േകസുകളിൽ
പര്സവാനുകൂലയ്ങ്ങൾ
അനുവദിക്കെപ്പട്ടുെവന്നും,
പര്സവാനുകൂലയ്നിയമം
നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന െകാച്ചിയിെല അവസ്ഥേയാടു താരതമയ്ംെചയയ്ുേമ്പാൾ ഇതു വളെര
െമച്ചമാ െണന്നും മീരാ േവലായുധൻ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഈ കമ്മറ്റികൾ സ്ത്രീകളുെട
കൂലിയിൽ കുറവു വരുത്തൽ, േജാലിയിൽനിന്നു അനയ്ായമായ പിരിച്ചുവിടൽ,
ഗാർഹികപീഡനം, എന്നിവെയ പര്സ വാനുകൂലയ്ം േനടിെയടുക്കലിെനാപ്പം പര്ാധാനയ്
േത്താടുകൂടിത്തെന്ന പരിഗണിച്ചിരുന്നു ഈ കാലത്ത് സ്ത്രീകളുെട തുലയ്േവതനത്തിെന്റ
പര്ശ്നവും ഇവ ഉയർത്തിയി രുന്നു. 1943ൽ ഈ പര്ശ്നമുയർത്തിയേപ്പാൾ തുലയ്
േവതനമുറപ്പാക്കാെമങ്കിൽ കൂലികൂട്ടുന്നതിൽ അ ംകൂടി സാവധാനം അംഗീകരിക്കാൻ
യൂണി യൻ തയയ്ാറായിരുെന്നന്ന് മീര േരഖെപ്പടുത്തുന്നു. ഇക്കാലത്ത് യൂണിയൻ
േനതൃതവ്ത്തിൽ സവി േശഷമായ സ്ത്രീസാന്നിദ്ധയ്മുണ്ടായിരുന്നുെവന്ന കാരയ്ം
പര്ധാനമാണ് -- 1940കളിെല രാഷ്ട്രീയ പര്ക്ഷുബ്ദ്ധതമൂലം പുരുഷന്മാരായ േനതാക്കളിൽ
അധികംേപരും ഒളിവിലും മറ്റുമായിരുന്ന കാലമാ യിരുന്നു ഇത്. 1950കളിൽ ഈ
സ്ത്രീപക്ഷ കാ പ്പാടു മാറിേപ്പാവുകയും െതാഴിലാളിസ്ത്രീ കൾ പര്ഥമവും പര്ധാനവുമായി
വീട്ടമ്മമാരാെണന്ന ധാരണെയ അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ െപാതുേവ
ശക്തമാവുകയും െച . െതാഴിലാളിസ്ത്രീകളുെട േലാകേത്തക്ക് പുതിയ മാതൃതവ്ാ
ദർശത്തിന് പര്േവശമുണ്ടാകാനുള്ള സാഹചരയ്ം അങ്ങെന െമെലല് ഒരുങ്ങി.
നവവേരണയ്സാംസ്കാരികപരിസരങ്ങളിൽ ഉടെലടുത്ത േമൽവിവരിച്ച മാതൃതവ്ാദർശം
െതാഴി
ലാളിസ്ത്രീകളുെട
ജീവിതയാഥാർത്ഥയ്ങ്ങെളേയാ
താൽപരയ്ങ്ങെളേയാ
പരിഗണിച്ചിരുന്നിലല്. അതു െകാണ്ടുതെന്ന അവ ഇരട്ടഭാരം അടിേച്ചൽപ്പി
ക്കുന്നവയായിരുന്നു. എന്നാൽ സർക്കാരിനും െപാതുസമൂഹത്തിനും ഇെതാരു
േനട്ടമായിരുമന്നു -- െപാതുജനാേരാഗയ്രംഗത്ത് ഒരു കുതിച്ചു ചാട്ടം തെന്ന
ഇതിലൂെടയുണ്ടായി എന്ന് പല പണ്ഡിത ന്മാരും അഭിപര്ായെപ്പടുന്നു. 1960കേളാെട
പുതിയ മാതൃതവ്ം േകരളത്തിൽ യാഥാർത്ഥയ്മായിക്കഴിഞ്ഞുെവന്ന് സർക്കാരിെന്റ
ഭാഗത്തുനിന്ന് സമ്മതമുണ്ടായി. അഭയ്സ്തവിദയ്യായ മലയാളിസ്ത്രീ കുട്ടികെള നന്നായി
പരിചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിെന്റ ഫലമായി ശിശുമരണങ്ങളും ബാലമരണങ്ങളും
കുറഞ്ഞുതുടങ്ങിെയന്നും കുട്ടികളുെട ആേരാഗയ്ത്തിലും വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിലും െമച്ചം
കണ്ടുതുടങ്ങിെയന്നും സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളിൽനിന്ന് സൂചനകൾ ഇക്കാലത്തു
ലഭിച്ചു. േകരളത്തിെല നാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി (1969-74) നിർമ്മിച്ചവർ തങ്ങളുെട
റിേപ്പാർട്ടിൽ
ഇക്കാരയ്ം
എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്.
കുടുംബ-ശിശു
േക്ഷമേകന്ദ്രങ്ങളനുവദിച്ചുെകാണ്ടുള്ള
േകന്ദ്രപദ്ധതിക്ക്
േകരളത്തിലുള്ള
പര്സക്തിെയക്കുറിച്ചു
പറയുന്നിടത്താണിത്.
ഈ
പദ്ധതി
സ്ത്രീകെള
നലല്
മാതാക്കളാക്കാനുള്ള പരിശീലനത്തിനാണ് ഊന്നൽ നൽകുന്നെതന്നും അത്
േകരളത്തിൽ അപര്സക്തമാെണന്നും േലഖകർ വാദിക്കുന്നു: "രാജയ്ത്തിെന്റ ഈ
ഭാഗെത്ത
ഗര്ാമീണമാതാക്കൾക്ക്
ബാലപരിചരണെത്തക്കുറിച്ച്
േവണ്ടതര്
ഗര്ാഹയ്മുള്ളതിനാൽ മാതൃതവ്പരിശീലനത്തിനു നൽകിയിട്ടുള്ള ഊന്നൽ ഇവിെട
പര്സക്തമലല്ാെതയാണിരിക്കുന്നത്.' (നാലാംപദ്ധതി 1969-1974, കരടുേരഖ, സംസ്ഥാന

ആസൂതര്ണേബാർഡ്, തിരുവനന്തപുരം, 1969, പുറം 248). 1970കൾമുതൽ ആരംഭിച്ച
േകരളമാതൃകാവികസനെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ േകരളത്തിെല അമ്മമാർ വലിയ
കയയ്ടിേനടുകയും െച . ശിശുമരണനിരക്കു കുറ ന്നതിലും സ്കൂൾപഠനത്തിേലക്കു
കുട്ടികെള തയയ്ാറാക്കുന്നതിലും ജനനനിരക്കുകുറച്ച് ആേരാഗയ്മുള്ള കുടുംബങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും ഇവിടുെത്ത അഭയ്സ്തവിദയ്രായ കുടുംബിനികളുെട സംഭാവന
മുന്തിയതാെണന്ന
അംഗീകാരം
അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽത്തെന്നയുണ്ടായി.
ഈ
അനുേമാദനങ്ങൾ അവിെട നിൽക്കെട്ട. പര്ശംസ പ്പുറം േകരളത്തിെല മാതാക്കളുെട
ഇന്നെത്ത നില എന്താെണന്ന് തിരക്കിയാേലാ? പര്ശംസെകാണ്ട് വയറുനിറയിെലല്ന്ന്
പണ്ടാേരാ
പറഞ്ഞതുേപാെല
പര്ശംസെകാണ്ട്
അമ്മമാരുെട
സ്ഥിതി
െമച്ചെപ്പടുെമന്നിെലല്ന്നു സമ്മതിേക്കണ്ടിവരും! േകരളത്തിെല പര്ായമായ അമ്മമാരുെട
സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ നില തീെര െമച്ചമെലല്ന്നാണ് ഗേവഷകർ
പറയുന്നത്. വയസ്സുകാലത്ത് സവ്ത്തുക്കേളാ വരുമാനേമാ ഇലല്ാത്ത വിധവകളുെടയും
ഒറ്റ
താമസിേക്കണ്ടിവരുന്ന വൃദ്ധമാതാക്കളുെടയും എണ്ണം ഇവിെട കൂടുതലാണ്.
ഇെതാരുകാരയ്ം. മെറ്റാരു കാരയ്ം, കുടുംബാസൂതര്ണെത്തക്കുറിച്ചാണ്. നവമാതൃതവ്ത്തിന്
പറ്റിയ
ഉപകരണമാണ്
കുടുംബാസൂതര്ണെമന്ന
ആശയം
1930കളിേല
േകട്ടുതുടങ്ങിയതാണ് - എണ്ണം കുറയുേമ്പാൾ കുട്ടികെള കൂടുതൽ പരിചരിക്കാനാകുെമന്ന
സാമാനയ്േബാധമായിരുന്നു ഇതിനു പിന്നിൽ. 1960കളായേപ്പാേഴക്കും ഈ ആശയം
േദശീയകുടുംബാസൂതര്ണ പരിപാടിയിലൂെട വലിയ പര്ചാരംേനടി. കുടുംബത്തിെന്റ
വലുപ്പം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിെന്റ മുഖയ് ഉത്തരവാദിതവ്ം മാതാവിനാെണന്ന് പര്തയ്ക്ഷമായും
പേരാക്ഷമായും സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടു. 1970കളുെട ഒടുക്കമായേപ്പാേഴക്കും േകന്ദ്രസർക്കാർ
നയംതെന്ന ഇതിെന അനുകൂലിക്കുന്നവിധം മാറ്റിെയഴുതാനുള്ള സാഹചരയ്ം വന്നു.
പുരുഷന്മാരുെട വന്ധയ്ംകരണം 1970കളുെട ആദയ്വർഷങ്ങളിൽ േകരളത്തിൽ
വളെരയധികം നടന്നിരുന്നു. കുടുംബനാഥന്മാർ എന്ന നിലയിൽ പുരുഷന്മാർ തങ്ങളുെട
കർത്തവയ്ം
നിർവവ്ഹിക്കണെമന്നും
ജനെപ്പരുപ്പെത്ത
അകറ്റി
രാജയ്െത്ത
രക്ഷിക്കണെമന്നും മറ്റുമുള്ള ആഹവ്ാനങ്ങൾ വളെരയധികം േകട്ടിരുന്നു. പേക്ഷ,
1970കളുെട
ഒടുക്കേത്താെട
സ്ത്രീകളുെട
വന്ധയ്ംകരണത്തിന്
വർദ്ധിച്ച
പര്ചാരംനൽകാനുള്ള
ശര്മങ്ങൾ
സജീവമാവുകയാണുണ്ടായത്.
ഇേതാെട
"െചറിയകുടുംബ'ത്തിെന്റ ഭാരംമുഴുവൻ അമ്മമാരുെട തലയിലാവുകയും െച - ഇന്നും
അങ്ങെനതെന്ന.
2000-01െല
കണക്കുപര്കാരം
ഇവിെട
1,545
പുരുഷവന്ധയ്ംകരണങ്ങളും 1,49,498 സ്ത്രീവന്ധയ്ംകരണങ്ങളുമായിരുന്നു നടന്നത്. 19992000 വർഷത്തിലാെണങ്കിൽ ഈ സംഖയ്കൾ 653 ഉം 1,53,515 ഉം ആയിരുന്നു!
വളെര െചറുപ്പത്തിൽത്തെന്ന സ്ത്രീകൾ വന്ധയ്ംകരണത്തിന് വിേധയരാകുന്നുണ്ട്,
േകരളത്തിൽ. ഗർഭമലസിപ്പിക്കൽ കുടുംബാസൂതര്ണരീതിയായി ഉപേയാഗിക്കുന്ന
പര്വണതയും കാണാനുണ്ട്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീശരീരെത്ത "െചറിയ കുടുംബം' എന്ന
ലക്ഷയ്ംേനടാനുള്ള െവറുെമാരു മാർഗ്ഗംമാതര്മായി തരംതാഴ്ത്തുകയായിരുന്നു നാം.
നവമാതൃതവ്ം സ്ത്രീശരീരെത്ത മാനിക്കുന്നിെലല്ന്ന ലളിതാംബികാ അന്തർജനത്തിെന്റ

വിമർ
ശനം
അസ്ഥാനത്തായിരുന്നിെലല്ന്ന്
ചുരുക്കം!
നവമാതൃതവ്ത്തിെന്റ
േദാഷവശങ്ങൾ പലതും നമ്മുെട കണ്മുമ്പിൽത്തെന്നയുണ്ട്, പര്േതയ്കിച്ചും ഇടത്തരം
വീടുകളിൽ. ടയ്ൂഷൻ, ഡാൻസ്കല്ാസ്, പാട്ടുകല്ാസ്, കവ്ിസ് മത്സരം, സ്കൂൾപഠനം
എന്നിങ്ങെനയുള്ള പലതരം ശിക്ഷകളിലൂെട കുട്ടികെള ദിനംേതാറും കടത്തിവിട്ട് അവെര
"വിജയി'കളാക്കിത്തീർക്കുന്നതാണ് അമ്മമാരുെട കടമ എന്നു കരുതുന്നവരുെട എണ്ണം
ഈ നാട്ടിൽ െചറുതലല്. സമൂഹത്തിൽ മത്സരത്തിെന്റ േവഗം കൂടുേന്താറും മക്കെള
തള്ളിത്തള്ളിവിടാനുള്ള
ആേവശവും
വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു.
നവമാതൃതവ്ം
ആനന്ദകരമാെണങ്കിലും പല ആശങ്കകൾക്കും അത് ഇടയാക്കുന്നുെവന്ന് അതിെന്റ
ആദയ്കാല വക്താക്കൾതെന്ന വളെരപ്പേണ്ട നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടി ജനിക്കുേമ്പാൾ
ത്തെന്ന അതിെന്റ ഭാവിെയപ്പറ്റി വിചാരിച്ച് മാതാവ് ആശങ്കാകുലയാകുന്നതിെന്റ
നിരവധി ചിതര്ങ്ങൾ ബാലാമണിയമ്മയുെട കവിതകളിലുണ്ട്. ("അമ്മയും മകനും',
"പിച്ചെവപ്പ്' മുതലായ കവിതകൾ). ആനന്ദവും ആശങ്കയും കൂടിക്കലർന്നുള്ള
അവസ്ഥെയയാണ് ബാലാമണിയമ്മ വിവരിച്ചെതങ്കിൽ ഇന്ന് ആശങ്ക മാതര്േമയുേള്ളാ
എന്നു സംശയിച്ചുേപാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് പല വീടുകളിലും. ഇതര്യുമധികം
ശുഷ്കാന്തിേയാെട മക്കെള പഠിപ്പിച്ച അമ്മമാർേപാലും വാർദ്ധകയ്കാലത്ത് പലേപ്പാഴും
അശരണരായിേപ്പാകുന്നെതന്തുെകാണ്ട്?
"സ◌ൗമയ്ാധികാര'ത്തിെന്റ
പരിമിതികളിേലക്കേലല്
ഇത്
വിരൽചൂണ്ടുന്നെതന്ന്
നാം
ആേലാചിക്കണം.
മരുമക്കത്തായകൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിെല
സ്ത്രീകൾ
പണത്തിന്
അതയ്ാർത്തി
കാട്ടിയിരുന്നുെവന്ന
ധാരണ
പല
സാഹിതയ്കൃതികളിലും
സിനിമകളിലും
പര്തയ്ക്ഷെപ്പട്ടുകാണാറുണ്ട്. അവർക്ക് ആേരാടും േസ്നഹമിെലല്ന്നും മക്കെള അവർ
േവണ്ടതര്
പരിചരിക്കുന്നിെലല്ന്നും
മറ്റുമാണ്
ആേരാപണങ്ങൾ.
സവ്ന്തം
സാമ്പത്തികസുരക്ഷിതതവ്െത്തക്കുറിച്ച് വിചാരമുള്ള സ്ത്രീ "ചീത്ത അമ്മ'യായി
കണക്കാക്കെപ്പടും; എന്നാൽ ഉള്ളതുമുഴുവൻ മക്കൾക്ക് യാെതാരു േചാദയ്വുംകൂടാെത
െകാടുക്കുന്ന സ്ത്രീ "നലല് അമ്മയും' (സിനിമയിെല "കവിയൂർെപാന്നമ്മമാതൃ
തവ്'െത്തക്കുറിച്ച്
ആേലാചിച്ചുേനാക്കൂ).
ഈ
"നലല്
അമ്മ' ്
"സ◌ൗമയ്ാധികാര'മുള്ളതുെകാണ്ട് അവെര എലല്ാവരും േസ്നഹിക്കുകയും രക്ഷിക്കുകയും
െചയയ്ുെമന്നാണ് നവമാതൃതവ്ത്തിെന്റ വക്താക്കൾ കരുതിയത്. "സ◌ൗമയ്ാധികാരം'
എലല്ാേ പ്പാഴും
പര്വർത്തിക്കുെമന്നും
അതിലൂെട
മാതാവിെന്റ
സംരക്ഷണം
ഉറപ്പാകുെമന്നും തീർച്ചയിെലല്ന്നതാണ് കാരയ്ം. േകരളീയസ്ത്രീകൾക്കു മാതൃക എന്നു
വാഴ്ത്തെപ്പട്ട
വനിതകൾക്കുേപാലും
ഇത്
എളുപ്പമായിരുന്നിലല്.
അത്തരത്തിൽ
പര്ശംസിക്കെപ്പട്ട ഒരു വനിത - സവ്േദശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുെട ഭാരയ് ബി.
കലയ്ാണിയമ്മ - ഇക്കാരയ്ം തുറന്നുസമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്:
ഭർത്താവിെന അനുസരിക്കുകയലല്ാെത ഉപേദശിക്കുക എന്ന കടമ ǌാൻ ഒരിക്കലും
നിർവവ്ഹിച്ചിരുന്നിലല്. അത് അേദ്ദഹത്തിനു ഹിതമായിരിക്കയിെലല്ന്നും ǌാൻ
അറിഞ്ഞിരുന്നു... വലല് പുതിയ കാരയ്ങ്ങളും തുടങ്ങുേമ്പാൾ അേദ്ദഹം ചിലേപ്പാൾ
എേന്നാടു അഭിപര്ായം േചാദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങെനയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ

അേദ്ദഹത്തിനു രസിക്കത്തക്ക അഭിപര്ായേമ ǌാൻ പറക പതിവായിരുന്നുള്ളൂ.
(വയ്ാഴവട്ടസ്മരണകൾ, തൃശൂർ (1916), 1958, പുറം 68-69) ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ
നവമാതൃതവ്െത്തക്കുറിച്ച് 20-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മദ്ധയ്ദശകങ്ങളിൽ േലഖികമാർ
ഉന്നയിച്ച സംശയങ്ങൾ അസ്ഥാനത്തായിരുന്നിലല് എന്ന് നാമിന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു.
അവരുെട
വിമർശനങ്ങളിൽ
അസാധുവായ
ഒന്നുമിെലല്ന്നലല്
ഇതിനർത്ഥം.
തീർച്ചയായുമുണ്ട്. "സ്ത്രീസഹജവാസന' െയപ്പറ്റി ചിന്നമ്മാളു അമ്മയും മാതൃതവ്ത്തിെന്റ
മഹദ്ശക്തിെയക്കുറിച്ച്
അന്തർജനവും
സ്ത്രീശരീരത്തിെന്റ
കുറവുകെളപ്പറ്റി
സരസവ്തിയമ്മയും വച്ചുപുലർത്തിയ ധാരണകൾ അതിശേയാക്തിപരമായിരുന്നിേലല്
എന്ന
േചാദയ്മുണ്ട്;
മാതൃതവ്ത്തിലൂെട
സ്ത്രീകൾ
ഒന്നിക്കുെമന്നും
അതിെന
വികസിപ്പിക്കുന്നതിലൂെട സമൂഹം കൂടുതൽ മനുഷയ്തവ്പൂർണ്ണമാകുെമന്നും മറ്റുമുള്ള
പര്തീക്ഷകൾ എതര് അയ ഥാർത്ഥമാെണന്ന് പിൻദൃഷ്ടിയിൽ വയ്ക്തമാകുന്നുമുണ്ട്.
എന്നാൽ സവ്ന്തം (അണു) കുടുംബത്തിെന്റ നാലുചുമരുകൾക്കപ്പുറേത്തക്ക് സ്ത്രീകെള
കടക്കാനനുവദിക്കാത്ത മാതൃതവ്ം സ്ത്രീവിരുദ്ധമാകാനാണിട എന്ന ആ തിരിച്ചറിവിെന്റ
പര്സക്തിെയ
കുറച്ചുകാണാെനളുപ്പമലല്!
ഇക്കാരയ്ം
തിരിച്ചറിയുക
മാതര്മലല്,
ഇതിനനുസൃതമായി സവ്ന്തം ജീവിതെത്ത പുനഃകര്മീകരിക്കാനും തയയ്ാറായ സ്ത്രീകൾ
േകരളത്തിൽ അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നുെവന്നതാണ് വസ്തുത! അവരിെലാരാളായിരുന്ന
െക. ചിന്നമ്മയുെട ജീവചരിതര്കാരൻ വിവരിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിെട
ഓർമ്മവരുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരത്ത്
ഹിന്ദുമഹിളാമന്ദിരം
എന്ന
േകന്ദ്രം
ദരിദര്സ്ത്രീകൾക്കായി തുറന്ന മനുഷയ്േസ്നഹി എന്ന നിലയിൽ അവർ 20-◌ാ◌ം
നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആദയ്ദശകങ്ങളിൽ പര്സിദ്ധയായിരുന്നു. അവർക്കു േനരിേടണ്ടിവന്ന
വിമർശനെത്തക്കുറിച്ചാണ് ജീവചരിതര്കാരൻ വിവരിക്കുന്നത്:
സാധാരണ ഒരു ഗൃഹനായികെയേപ്പാെല കഥാനായികയും ധചിന്നമ്മപ വീട്ടുകാരയ്ങ്ങളും
ഭർതൃശുശര്ൂഷയും പുതര്പരിചരണവും േനാേക്കണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേലല്ാ.
എന്നാൽ മന്ദിരത്തിെന്റ ധഹിന്ദുമഹിളാമന്ദിരത്തിെന്റപ ഭാരം േകവലം തെന്റ
ചുമലിൽത്തെന്ന
താേങ്ങണ്ടിവന്നതുമുതൽ
വീട്ടുകാരയ്ങ്ങളിൽ
കഥാനായിക
കാണിച്ചിരുന്ന അനാസ്ഥെയക്കണ്ടിട്ടു ""നിങ്ങൾ സവ്ന്തംഭവനം മറന്നതുേപാെല
േതാന്നുന്നു, അേലല് എന്ന് ഒരു ബന്ധു േചാദിച്ചേപ്പാൾ, ""അെത എെന്റ വയ്ക്തിതവ്ത്തിന്
എനിെക്കാരു സവ്ന്തം വീടുേവണ്ട... എന്നാെണതര് മറുപടി പറഞ്ഞത്. (എൻ.
ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ, െക. ചിന്നമ്മ : ജീവചരിതര്ം, തിരുവനന്തപുരം, 1947, പുറം. 120)
ഇങ്ങെനയുള്ള ൈധരയ്ം - വീട്ടിനുപുറത്തും മാതൃതവ്ം സാദ്ധയ്മാെണന്ന ആത്മവിശവ്ാസവും
അതു െവട്ടിത്തുറന്നങ്ങു പറയാനുള്ള പര്തിബദ്ധതയും കലർന്ന ആ ൈധരയ്ം ഇക്കാലത്ത് വിരളമായിമാതര്േമ കാണുന്നുള്ളുെവന്നതാണ് േകരളീയമാതൃതവ്ത്തിെന്റ
പര്ശ്നം. നവമാതൃതവ്ത്തിെന്റ േദാഷഫലങ്ങൾ ഇന്ന് പരെക്ക വിമർശിക്കെപ്പടുന്നുെണ്ടന്നത്
േനരുതെന്ന - പേക്ഷ, അതിെന കുടുംബപരിധികൾക്കപ്പുറം നവീകരിക്കാൻ,
സ്ത്രീശരീരേത്താട് നവമാതൃതവ്ം കാട്ടുന്ന അനീതികൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ, തയ്ാഗം, ദയ

മുതലായവെയ "സ്ത്രീ ഗുണങ്ങളാ'യി ചിതര്ീകരിക്കുന്നതിലൂെട ഫലത്തിൽ പുരുഷന്മാെര
അവയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്ന രീതിെയ എതിർക്കാൻ, ആരുണ്ട് തയയ്ാർ?
കൂടുതൽ ആേലാചന ് പര്ബലചിന്താധാരകളിൽ "ശാശവ്തം', "ചരിതര്ാതീതം'
എെന്നാെക്ക വാഴ്ത്തെപ്പടുന്ന പര്കര്ിയകെളയും പര്തിഭാസങ്ങെളയും ആ നിലയിൽനിന്നു
താെഴെക്കാണ്ടുവന്ന്
ചരിതര്ദൃഷ്ടിക്കു
വിേധയമാക്കാനുള്ള
ശര്മങ്ങെളയാണ്
"ചരിതര്വൽക്കരണശര്മങ്ങ'െളന്നു പറയുന്നത്. എലല്ാക്കാലത്തും നിലനിന്നുെവന്നു നാം
കരുതുന്ന പലതും - മനുഷയ്ശരീരം, ബാലയ്കാലം, മാതൃതവ്ം ഇങ്ങെന പലതും - ഇന്ന്
"ചരിതര്വൽക്കരിക്ക'െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ അദ്ധയ്ായം "േകരളീയ മാതൃതവ്'െത്ത
ചരിതര്ദൃഷ്ടിയിലൂെട പഠിക്കാനുള്ള പര്ാഥമികശര്മമാണ്. "ചരിതര്വൽക്കരണം' ഒരുതരം
േചാദയ്ംെചയയ്ലാണ്:
ഭ◌ൗതിക
സാഹചരയ്ങ്ങളും
ആശയവയ്വസ്ഥകളും
മാറുന്നതനുസരിച്ച് "മാറ്റമിലല്ാത്തവ'യായി
നാം പൂജിക്കുന്ന പര്തിഭാസങ്ങളും
പര്കര്ിയകളും രൂപെപ്പട്ടുവന്നതിെന്റ സങ്കീർണ്ണമായ ചരിതര്മാണ് ഇതിലൂെട നാം
േതടുന്നത്. ഇതുേപാലുള്ള േചാദയ്ംെചയയ്ലിന് വിേധയമാക്കാൻ കഴിയുന്ന മേറ്റെതാെക്ക
പര്തിഭാസങ്ങളുണ്ട് േകരളത്തിൽ?
േവങ്ങാലിൽ െക. ചിന്നമ്മാളു അമ്മ കഴിവുള്ള പുരുഷന് പര്ശസ്തിയും അംഗീകാരവും
കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്നു; കഴിവുള്ള സ്ത്രീേയാ, പലേപ്പാഴും കുടത്തിെല
ദീപംേപാെലയാണ്. ഈ ദുഃഖസതയ്ത്തിനു െതളിവാണ് വി.െക. ചിന്നമ്മാളു അമ്മ.
േകാഴിേക്കാട് പന്നിയങ്കര
സമീപമുള്ള പര്ശസ്തമായ േവങ്ങാലിൽ തറവാട്ടിൽ
േകാമത്ത് കൃഷ്ണക്കുറുപ്പിെന്റയും േവങ്ങാലിൽ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മയുെടയും മൂത്തമകളായിരുന്നു
അവർ. അസാമാനയ്മായ ഭാഷാപാടവമുണ്ടായിരുന്ന അവർ മലയാളം, സംസ്കൃതം,
ഇംഗല്ീഷ്, ഫര്ഞ്ച്, ലാറ്റിൻ എന്നീ ഭാഷകളിൽ േലഖനങ്ങളും പര്ബന്ധങ്ങളും രചിച്ചിരുന്നു.
അവർ 14-◌ാ◌ം വയസ്സിൽ രചിച്ച സംസ്കൃതഗര്ന്ഥം െമടര്ിക്കുേലഷൻ (10-◌ാ◌ം കല്ാസ്)
പരീക്ഷ
പാഠപുസ്തകമായിരുന്നു. അങ്ങെന സവ്ന്തം പുസ്തകം പരീക്ഷ
പഠിച്ചു
പാസാവുക എന്ന അപൂർവവ്ഭാഗയ്ം അവർക്കു ൈകവന്നു! വിദയ്ാഭയ്ാസാനന്തരം
ചിന്നമ്മാളുവമ്മ മദര്ാസിേലക്ക് താമസം മാറ്റി; വിവാഹം േവെണ്ടന്നുവച്ചു. അദ്ധയ്ാപിക,
സാമൂഹയ്പര്വർത്തക
എന്ന
നിലകളിൽ
ശര്ദ്ധിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.
എന്നാൽ,
ചിന്നമ്മാളുവമ്മെയക്കുറിച്ചറിയുന്ന മലയാളികൾ ചുരുങ്ങും. അവരുെട സേഹാദരെന,
പേക്ഷ, എലല്ാവരുമറിയും - സാക്ഷാൽ വി.െക. കൃഷ്ണേമേനാൻ, െനഹര്ുവിെന്റ
സന്തതസഹചാരി, ആദയ്കാല ഇന്തയ്ൻ വിേദശനയം രൂപെപ്പടുത്തുന്നതിൽ
മുഖയ്പങ്കുവഹിച്ച വയ്ക്തി, െനഹര്ു മന്ത്രിസഭയിെല പര്തിേരാധമന്ത്രി എന്നീ നിലകളിൽ
പര്ശസ്തനാണേലല്ാ അേദ്ദഹം.

സരസവ്തി അമ്മ ലളിതാംബികയുെട ൈശലിയിൽനിന്നും തീർത്തും വയ്തയ്സ്തമായ
കഥകളായിരുന്നു
സരസവ്തി
അമ്മ
എഴുതി
യെതങ്കിലും
പുതിയ
സാമൂഹയ്സാഹചരയ്ങ്ങൾ
സ്ത്രീകൾക്കു
നൽകിയ
സാദ്ധയ്തകെളപ്പറ്റിയുള്ള
വിചിന്തനങ്ങളാണ് അവരുെട കഥകളിലും. 1919ൽ കുന്നപ്പുഴയിൽ കിഴേക്കവീട്ടിൽ
കാർത്തയ്ായനിയമ്മയുെട
മകളായി
അവർ
ജനിച്ചു.
1928
മുതൽ
തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു
സരസവ്തിയമ്മയുെട
കുടുംബം
താമസിച്ചത്.
തിരുനന്തപുരത്തു സ്കൂൾവിദയ്ാഭയ്ാസം പൂർത്തിയാക്കിയ അവർ പഠനത്തിൽ മികവു
കാട്ടിയിരുന്നു. കുടുംബത്തിന് സാമ്പത്തികേശഷി കുറവായിരുന്നു. വീട്ടിൽനിന്നു
പര്ാത്സാഹനം കുറവായിരുന്നു. എങ്കിലും േസ്കാളർഷിപ്പിെന്റ പിൻബലത്തിൽ
ഗവൺെമന്റ് വിമൻസ് േകാേളജിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റിനു േചർന്നു. വളെര ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ്
പിന്നീടു ബിരുദവിദയ്ാഭയ്ാസം പൂർത്തിയാക്കിയത്. പുരുഷന്മാരായ വിദയ്ാർത്ഥികേളാട്
സമഭാവനേയാെട െപരുമാറിയിരിന്നതുെകാണ്ടും െപൺകുട്ടികൾ കയറിെച്ചലല്ാൻ
മടിച്ചിരുന്ന േവദികളിേലക്ക് സൈധരയ്ം കടന്നുെചന്നിരുന്നതുെകാണ്ടുമാവാം അവർക്ക്
"വട്ടുസരസവ്തി' എന്ന പരിഹാസേപ്പർ വീണുെവന്ന് സഹപാഠികൾ പറയുന്നു. 1942 ൽ
ബി.ഏ പാസായേശഷം കുറച്ചുകാലം അദ്ധയ്ാപികയായി പര്വർത്തിച്ചു. 1945 ൽ
േലാക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ഡിപ്പാർെട്ട്മന്റിൽ ഉേദയ്ാഗസ്ഥയായി. സവ്ന്തം വീട്
പണികഴിപ്പിച്ച് ഒറ്റ
താമസിച്ചു. േകരളത്തിൽ അക്കാലത്തു പര്ചരിച്ചുവന്ന
പുതിയകുടുംബമൂലയ് ങ്ങളുെട സ്ത്രീവിരുദ്ധതെയ വിട്ടുവീ ച്ചയിലല്ാെത തുറന്നുകാട്ടുന്ന
കഥകളാണവരുേടത്.
"േകരളമാതൃക' 1970കൾവെര േകരളം ഇന്തയ്യിെല
"പര്ശ്നസംസ്ഥാന'മായാണ് എണ്ണെപ്പട്ടത്. ഇന്തയ്യിെല ഏറ്റവും ദരിദര്സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ
ഒന്നായിരുന്നു േകരളം - രാഷ്ട്രീയസ്ഥിരത തീെരയിലല്ാത്ത ഒരിടം. എന്നാൽ 1970കളിൽ
ഈ ചിതര്ത്തിനു മാറ്റമുണ്ടായി. ഈ സാമ്പത്തികപിേന്നാക്കാവസ്ഥയിലും േകരളം
സാമൂഹയ്വികാസത്തിൽ േനടിയ വൻേനട്ടങ്ങൾ ഗേവഷകർ തിരിച്ചറിയാൻ
തുടങ്ങിയേതാെടയാണ് ഇത്. വിദയ്ാഭയ്ാസം, ആേരാഗയ്ം, ജനസംഖയ്ാനിയന്ത്രണം,
ജനങ്ങളുെട ആയുർൈദർഘയ്ം (ഇെതാെക്കേച്ചർന്നതാണ് "സാമൂഹയ്വികസനം')
മുതലായവയിൽ മലയാളികൾ ഇന്തയ്യിെല സമ്പന്നസംസ്ഥാനങ്ങെളക്കാൾ ഏെറ
മുന്നിലാെണന്നും വികസിതരാജയ്ങ്ങൾെക്കാപ്പം പുേരാഗതി നാം േനടിെയന്നും
വയ്ക്തമായേതാെടയാണ്
"േകരളമാതൃകാവികസന'െത്തക്കുറിച്ചുള്ള
ചർച്ച
സജീവമായത്. ഇതര്യും ദരിദര്മായ ഒരു പര്േദശം ഇതര്യും േനട്ടം െകാ െതങ്ങെന എന്ന
േചാദയ്മായിരുന്നു
ഗേവഷകരുെടയും
ഭരണകർത്താക്കളുെടയും
അന്താരാഷ്ട്രസംഘടനകളുെടയും ശര്ദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയത്. ഇേതാെട േലാകത്തിെല
ദരിദര്രാജയ്ങ്ങൾക്ക് േകരളത്തിെന്റ സാമൂഹയ്വികസനം ഒരു "മാതൃക'യാെണന്ന് പരെക്ക
അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടു. ഈ സാമൂഹയ്വികസനേനട്ടങ്ങളിൽ േകരളത്തിെല അമ്മമാർക്ക്
വലിയ പങ്കുെണ്ടന്ന് പലരും വാദിച്ചു.

ബാലാമണിയമ്മ 20-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിെല ആധുനിക മലയാളകവിതാരംഗത്ത്
ആദയ്മായി സവ്ന്തം വയ്ക്തിമുദര് പതിപ്പിച്ച സ്ത്രീയാണ് ബാലാമണിയമ്മ. 1930 മുതൽ
1956വെരയുള്ള
കാലയളവിൽ
അവർ
പതിമൂന്നു
കവിതാസമാഹാരങ്ങൾ
പര്സിദ്ധീകരിച്ചു. ഇതിൽ "മാതൃതവ്'െത്ത വാഴ്ത്തുന്ന നിരവധി കവിതകൾ ഏെറ
ചർച്ചെചയയ്െപ്പട്ടു. എന്നാൽ മറ്റു കവിതകൾ ഒരുപേക്ഷ, കൂടുതൽ വിശിഷ്ടങ്ങളാണ്.
രാഷ്ട്രീയവും സമകാലികവുമായ വിഷയങ്ങെള
ർശിക്കുന്ന ധാരാളം കവിതകളും
അവരുേടതായുണ്ട്. തെന്റ അമ്മാവനും ഗുരുവുമായ നാലപ്പാട്ട് നാരായണേമേനാെന്റ
മരണാനന്തരം ബാലാമണിയമ്മ രചിച്ച "േലാകാന്തരങ്ങളിൽ' എന്ന കവിതയാണ്
അവർ ഏറ്റവുെമാടുവിൽ പര്സിദ്ധീകരിച്ചത്. പര്ശസ്തസാഹിതയ്കാരി മാധവിക്കുട്ടി
മകളാണ്. ബാലാമണിയമ്മയുെട അേതകാലത്ത് കവിതാരംഗത്ത് സവ്ന്തം ഇടംേനടിയ
സ്ത്രീകൾ േവെറയുമുണ്ടായിരുന്നു. കടത്തനാട്ടു മാധവിയമ്മ, േമരിേജാൺ േതാട്ടം,
കൂത്താട്ടുകുളം േമരി േജാൺ മുതലായവർ.
േകരളത്തിെല വൃദ്ധമാതാക്കൾ േദശീയ സാമ്പിൾ സർേവവ് കണക്കുപര്കാരം
േകരളത്തിെല വൃദ്ധരായ സ്ത്രീകളിൽ ഏകേദശം 75%േപർ സവ്ന്തംേപരിൽ ധനപരമായ
മുതൽ (ബാങ്ക് െഡേപ്പാസിറ്റുകൾ മുതലായവ) ഇലല്ാത്തവരാണ്. 54%േപർക്ക് ഭൂമിയിലല്.
ഇന്തയ്യുെട െമാത്തം കണക്കുകളുമായി താരതമയ്െപ്പടുത്തുേമ്പാൾ ഇത് വളെര
അധികമാെണന്ന്
ജനസംഖയ്ാശാസ്ത്രജ്ഞനായ
േഡാ.എസ്.
ഇരുദയരാജൻ
നിരീക്ഷിക്കുന്നു. അതുേപാെല, 2004െല കണക്കുപര്കാരം േകരളത്തിൽ ഒറ്റ
താമസിക്കുന്ന വൃദ്ധകളുെട എണ്ണം വൃദ്ധന്മാെരയേപക്ഷിച്ച് വളെരയധികമാെണന്നും
ഇേദ്ദഹം അവകാശെപ്പടുന്നു.
ബി. കലയ്ാണിയമ്മ (1880-1942) തിരുവിതാംകൂറിെല നായർസ്ത്രീകളിൽ ആദയ്മായി
ബി.ഏ ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കിയത് ബി. കലയ്ാണിയമ്മയായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത്
ജനിച്ചുവളർന്ന
അവർ
േകാട്ട കെത്ത
െസനാനാമിഷൻ
സ്കൂളിലാണ്
പര്ാഥമികവിദയ്ാഭയ്ാസം
പൂർത്തിയാക്കിയത്.
പര്ശസ്ത
പതര്പര്വർത്തകൻ
സവ്േദശാഭിമാനി
െക.
രാമകൃഷ്ണപിള്ളെയ
വിവാഹംകഴിച്ചു.
തിരുവിതാംകൂർ
സർക്കാരിെന്റ
അഴിമതികെളക്കുറിച്ച്
തുറെന്നഴുതിയതിന്
രാമകൃഷ്ണപിള്ള
നാടുകടത്തെപ്പട്ടു. കലയ്ാണിയമ്മയും കുടുംബവും അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം മലബാറിേലക്കു
താമസംമാറ്റി.
ശാരദ
എന്ന
ആദയ്കാലസ്ത്രീപര്സിദ്ധീകരണത്തിെന്റ
പതര്ാധിപമാരിെലാരാളായിരുന്നു. മലബാറിൽ വിദയ്ാഭയ്ാസവകുപ്പിൽ േജാലിേനാക്കി.
തെന്റ ജീവിതെത്തക്കുറിച്ചും രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുമായുള്ള സഹവാസെത്തക്കുറിച്ചും എഴുതിയ
വയ്ാഴവട്ടസ്മരണകൾ
എന്ന
പുസ്തകം
പര്സിദ്ധമാണ്.
കലയ്ാണിയമ്മ
പിൽക്കാലെത്തഴുതിയ ആത്മകഥാപരമായ രചനകൾ മകളായ േഗാമതി അമ്മ
ഓർമ്മയിൽനിന്ന് എന്ന േപരിൽ പര്സിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സ്ത്രീശരീരത്തിനു ചുറ്റും നടന്ന യുദ്ധങ്ങൾ!
"മാനയ്'മായി വസ്ത്രം ധരിക്കാത്ത സ്ത്രീെയ "ചീത്ത' എന്നു മുദര്കുത്താൻ വളെര
എളുപ്പമാണ്. എന്നാൽ വസ്ത്രമാനയ്തെയക്കുറിച്ച് നാം വച്ചുപുലർത്തുന്ന ധാരണകൾ
എതര്േത്താളം
െപാള്ളയാെണന്നറിയാൻ
കഴിഞ്ഞ
നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായ
സാമൂഹയ്മാറ്റങ്ങളുെട ചരിതര്ം പരിേശാധിച്ചാൽമാതര്ം മതി. വസ്ത്രധാരണത്തിെല
ഇരട്ടസദാചാരവും ഇന്നെത്ത സ്ത്രീക്ക് തങ്ങളുെട ശരീരങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള അധമേബാധവും
എതര്േത്താളം അടിേച്ചൽപ്പിക്കെപ്പട്ടവയാെണന്നു തിരിച്ചറിയാൻ ഇനിയും ൈവകിക്കൂടാ.
ശരീരെത്ത െകാണ്ടുനടേക്കണ്ട ഭാരം.
സ്ത്രീകൾ സവ്ന്തം ശരീരെത്ത എങ്ങെന, എതര് മൂടണം; എങ്ങെന, എവിെട
െകാണ്ടുനടക്കണം
എന്നിവെയസ്സംബന്ധിക്കുന്ന
പല
നിയമങ്ങളും
എഴുതെപ്പടാെതതെന്ന നിലനിൽക്കുന്ന നാടാണ് േകരളം. ഈ അലിഖിതനിയമങ്ങെള
കൂട്ടാക്കാത്ത സ്ത്രീകൾക്ക് "ശരീരപര്ദർശനം നടത്തുന്നു', "കുഴപ്പം വിളിച്ചുവരുത്തുന്നു'
എന്നുതുടങ്ങി പല ആേരാപണങ്ങളും േകൾേക്കണ്ടിവരും. വസ്ത്രധാരണത്തിെന്റ
കാരയ്ത്തിൽ ഇവിടുെത്ത സ്ത്രീകൾ വളെരയധികം ശര്ദ്ധിക്കുന്നത് ഇക്കാരണത്താലാകാം.
"സാരിക്കിടയിലൂെട വയർ കാണുന്നേലല്ാ', "ദുപ്പട്ട സ്ഥാനത്തുതെന്നയേലല്' - ഇങ്ങെന പല
പരിേശാധനകളും സവ്യം നടത്തിയേശഷമാണ് മലയാളിസ്ത്രീ ഇന്ന് വീട്ടിൽനിന്ന്
ഇറങ്ങുന്നത്. േകാേളജ്, േജാലിസ്ഥലം ഇവിെടെയലല്ാം ഈ പരിേശാധനകൾ
ആവർത്തിക്കെപ്പടുന്നതും പതിവാണ്. ആണുങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം അസ◌ൗകരയ്ങ്ങൾ
കുറവാണ്. തലമുടിയുെട ൈസ്റ്റൽ, ഷർട്ട് എവിടംവെര തുറന്നിടാം എന്ന കാരയ്ങ്ങളിൽ
ആൺകുട്ടികൾക്ക് ചിലേപ്പാെഴാെക്ക നിയന്ത്രണമുണ്ടാവാം. പേക്ഷ, െപാതുെവ
പറഞ്ഞാൽ സവ്ന്തം ശരീരെത്ത എങ്ങെന െകാണ്ടുനടക്കണെമന്ന കാരയ്ത്തിൽ
ആണുങ്ങൾക്ക് കുേറക്കൂടി സവ്ാതര്ന്തയ്മുണ്ട്. െപണ്ണിെന്റ ഉടുപ്പിന് കഴുത്തിറക്കം
കൂടിേപ്പാെയന്നു പറയുന്നവൻ പലേപ്പാഴും ഇറുകിപ്പിടിച്ച ജീൻേസാ കണ്ണാടിേപാെല
സുതാരയ്മായ മുേണ്ടാ ഉടുത്തിട്ടായിരിക്കും കമന്റ് പാസ്സാക്കുക! െപണ്ണിനുേമൽ
അടിേച്ചൽപ്പിക്കുന്ന
"വസ്ത്രസദാചാരം'
ആണുങ്ങൾക്കു
ബാധകമെലല്ന്ന
പരിപൂർണ്ണവിശവ്ാസത്തിലാണ് ഇേദ്ദഹം കമന്റടിക്കുന്നത്. പടിഞ്ഞാറൻ വസ്ത്രങ്ങൾ ജീൻസ്, പാന്റ്സ്, െചറിയ പാവാട - ധരിച്ചാൽ സ്ത്രീകൾ "ഇന്തയ്ൻ സംസ്കാര'ത്തിനു
പുറത്താകുെമന്ന് അടുത്തകാലത്ത് ചില തീവര്വാദികൾ പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
പുരുഷന്മാർ േകാട്ടും സൂട്ടും ജീൻസും ധരിച്ചു നടക്കുന്നതിൽ െതറ്റിലല്; അവർക്ക്
മുണ്ടിനടിയിൽ അടിപ്പാവാട േവണ്ട; േനർത്ത ഷർട്ടിനടിയിൽ ബനിയൻ ഇടാെതയും
നടക്കാം; െചറിയ കുട്ടിനിക്കറുമിട്ട്, കയയ്ിലല്ാത്ത ബനിയനും കയറ്റി േറാഡിലൂെട കറങ്ങാം
- ഇെതാന്നും "ഇന്തയ്ൻസംസ്കാര'ത്തിനു കുഴപ്പംവരുത്തിലല്. എന്നാൽ സ്ത്രീകൾ അതിെന്റ
പകുതിവഴിെയത്തിയാൽ "എലല്ാംനശിച്ചു" എന്നു പര്ഖയ്ാപിക്കാൻ ആളുണ്ട്!
വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് ഏറിേയാ കുറേഞ്ഞാ ഇന്തയ്യിെലലല്ായിടത്തുമുണ്ട്.
മതതീവര്വാദം
വളർന്നേതാെട
ഇത്തരം
ഭര്ാന്ത്
അ ം
കുറവായിരുന്ന
നഗരപര്േദശങ്ങളിൽേപ്പാലും ഈ ഇരട്ടസദാചാരം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ശര്മങ്ങൾ

കൂടുതലായി കാണുന്നുണ്ട്. വസ്ത്രധാരണത്തിെന്റ ചരിതര്െമടുത്താൽ േകരളത്തിന് ചില
സവിേശഷതകളുണ്ട്.
േമൽവസ്ത്രം
ധരിക്കാത്ത
സ്ത്രീകൾ
അശല്ീലപര്ദർശനം
നടത്തുകയാെണന്ന
ധാരണ
രണ്ടുമൂന്നുതലമുറമുമ്പുവെര
ഇവിെട
വിരളമായിരുന്നുെവന്നതാണ് അവയിൽ ആദയ്േത്തത്. ഏകേദശം നാ ത്-അമ്പത്
വർഷം മുമ്പുവെരയും നാട്ടിൽപുറങ്ങളിൽ മാറുമറ ാത്ത മുതിർന്ന സ്ത്രീകെള
സാധാരണയായി കാണാമായിരുന്നു. മുണ്ടും ബല്◌ൗസും േപരിെനാരു േതാർത്തും ധരിച്ച്
കടയിലുംമറ്റും േപാകുന്ന സ്ത്രീകൾ, മുെട്ടാപ്പം വസ്ത്രംധരിച്ച് പാടത്തും പറമ്പിലും
പണിെയടുക്കുന്നവർ, ബല്◌ൗസും ഒന്നരയും ധരിച്ച് ഈറേനാെട അമ്പലങ്ങളിൽ െതാഴുന്ന
സ്ത്രീകൾ,
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു
മുലെകാടുക്കുന്നവർ
ഇവരാരും
ഇവിെട
കാ വസ്തുക്കളായിരുന്നിലല്.
ഇന്നെത്തയേപക്ഷിച്ച്
ദാരിര്ദയ്ം
അധികമായിരുന്ന
കാലമായിരുന്നതുെകാണ്ട് ഇന്നു നാം പാലിക്കുന്ന േമാടിെയാന്നും അന്നെത്ത
വസ്ത്രത്തിനിലല്ായിരുന്നുെവന്നതു
വാസ്തവംതെന്ന.
വസ്ത്രംെകാണ്ട്
മുഴുവനും
മൂടിെവച്ചിട്ടിലല്ാത്ത സ്ത്രീശരീരം എലല്ാേ ാഴും "കുഴപ്പം" വിളിച്ചുവരുത്തുെമന്ന ഇന്നെത്ത
ഭയം അന്ന് തീർച്ചയായും കുറവായിരുന്നു. മെറ്റാരുതരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, സ്ത്രീശരീരം
"പാപെത്ത വിളിച്ചുവരുത്തു'െമന്ന േപടി അടുത്തിെടയാണ് ഇതര്യും വയ്ാപകമായത്.
വാസ്തവത്തിൽ പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിെന്റ ഒടുക്കംവെരയും
തുടർന്നുവന്ന ഒരു നീണ്ട "യുദ്ധ'ത്തിെന്റ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ധാരണ ് ഇതര്യും
ബലമുണ്ടായത്. ഇക്കാലത്ത് ശക്തമായിത്തീർന്ന സമുദായപരിഷ്കരണപര്സ്ഥാനങ്ങളും
സമൂഹെത്ത ആധുനികമാക്കിത്തീർക്കാൻ പര്യത്നിച്ച സർക്കാരുകളും നാട്ടുകാെര
"സംസ്ക്കാരം' പഠിപ്പിക്കാൻ വാശിേയാെട പര്വർത്തിച്ച മിഷണറിമാരും േചർ ന്നാണ് ഈ
"യുദ്ധ'ത്തിനു തയയ്ാറായത്. പരമ്പരാഗതമായ അധികാരസ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്ന് അതായത് പഴയ കുടുംബവയ്വസ്ഥകൾ, ജാതിനിയമങ്ങൾ മുതലായവയിൽനിന്ന് സ്ത്രീശരീരെത്ത "പിടിെച്ചടുത്ത്' തങ്ങളുെട താത്പരയ്ങ്ങൾക്കനുസൃതമായി അതിെന
രൂപെപ്പടുത്താനുള്ള "യുദ്ധ'മായിരുന്നു അത്. സ്ത്രീകൾ പലേപ്പാഴും ഇതിൽ
സജീവപങ്കാളികളായിരുന്നു.
എന്നാൽ
സ്ത്രീശരീരെത്ത
സ്ത്രീ
കൾക്കു
വിട്ടുെകാടുക്കണെമന്ന ആവശയ്ം അവരിൽ അപൂർവവ്ംേപർ മാതര്േമ ഉന്നയിച്ചുള്ളു.
എന്നാൽ സ്ത്രീയുെട നഗ്നതമറ ന്നതാണ് സംസ്കാരെമന്നു വാദിക്കുേമ്പാഴും പുരുഷന്
ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന രീതിയിൽത്തെന്ന അതു െച െകാള്ളണെമന്ന ആശയം ഇരുപതാം
നൂറ്റാണ്ടിൽ പലരും ഉന്നയിച്ചുേകട്ടേപ്പാൾ ആദയ്കാലസ്ത്രീവാദികൾ അസവ്സ്ഥരായി.
ഇന്നും ഈ "യുദ്ധം' തുടരുന്നുെണ്ടന്നതാണ് സതയ്ം. അേത ഭയങ്ങളും അസവ്ാസ്ഥയ്ങ്ങളും
ഇന്നുമുണ്ട്. സ്ത്രീശരീരം സ്ത്രീയുേടതാെണന്ന് കൂടുതൽ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചുപറയുന്ന
സ്ത്രീശബ്ദങ്ങൾ ഇന്നുണ്ട് എന്നതാണ് വയ്തയ്ാസം.
മാറുമറ ലും നാണവും മാനവും.
പെത്താമ്പതാംനൂറ്റാണ്ടിെല
േകരളത്തിൽ
നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന
വസ്ത്രധാരണരീതികൾ ഇവിടെത്ത ജാതിവയ്വസ്ഥയുമായി േചർന്നുനിന്നിരുന്നവയാണ്.
െപാതുെവ പറഞ്ഞാൽ, കീ ജാതിക്കാർക്ക് േമാശെപ്പട്ട വസ്ത്രം ധരിക്കാേന

അവകാശമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ; മുട്ടിനുതാെഴ കഷ്ടിെച്ചത്തുന്ന അരവസ്ത്രം മാതര്െമ
കീ ജാതിക്കാരിൽ ആണുംെപണ്ണും ധരിച്ചിരുന്നുള്ളു. ഓേരാ ജാതിവിഭാഗക്കാർക്കും
പര്േതയ്കതരം വസ്ത്രധാരണം നിർബന്ധമായിരുന്നതുെകാണ്ട് ഏെതാരാളുെടയും ജാതി
െപെട്ടന്നുതെന്ന െവളിവായിരുന്നു. ഈ ചിട്ടകെള ലംഘിക്കാൻ ശര്മിക്കുന്നത് വലിയ
കുറ്റമായി കണക്കാക്കെപ്പട്ടുമിരുന്നു.
ജാതിവയ്വസ്ഥെ തിെര പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ട കലാപങ്ങളിൽ
വസ്ത്രധാരണം
വലിയ
വിവാദവിഷയമായത്
ചുമ്മാതലല്.
ഇക്കാലത്ത്
െതക്കൻതിരുവിതാംകൂർ പര്േദശങ്ങളിൽ മതപര്ചരണം നടത്താെനത്തിയ മിഷണറിമാർ
- എൽ.എം.എസ്. സഭയുെട പര്വർത്തകർ - മതംമാറിയ കീ ജാതിക്കാരുെട
വസ്ത്രധാരണരീതിയിൽ മാറ്റംവരുത്താൻ ശര്മിച്ചു. കര്ിസ്തീയവീക്ഷണപര്കാരം സ്ത്രീകളുെട
നഗ്നത അനുവദിച്ചുകൂടാത്തതായതുെകാണ്ട് മതംമാറിയ സ്ത്രീകൾ മാറുമറ ണെമന്ന്
അവർ നിർബന്ധിച്ചു. എന്നാൽ ഇത്തരം പാപേബാധം പരിചയിക്കാത്ത
സ്ത്രീകെളെക്കാണ്ട്
ഇത്
അനുസരിപ്പിക്കാൻ
എളുപ്പമായിരുന്നിലല്.
മാതര്മലല്,
െതക്കൻതിരുവിതാംകൂറിൽ
മതംമാറിയവരിൽ
പര്ധാനികൾ
ചാന്നാർ
ജാതിയിൽെപ്പട്ടവരായിരുന്നു. അവെരസ്സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം മതംമാറ്റം മാതര്മലല്
ജാതിക്കയറ്റവും പര്ധാനമായിരുന്നു. നായർസ്ത്രീകൾ ധരിച്ചിരുന്ന േമൽമുണ്ട് അന്ന്
കീ ജാതിയിൽ െപ്പട്ട സ്ത്രീകൾക്ക് അനുവദിച്ചിരുന്നിലല്. ഈ നിയമെത്ത ലംഘിക്കാൻ
ചാന്നാർസ്ത്രീകൾ തയയ്ാറായി. ബല്◌ൗസ് ധരിച്ച് നഗ്നത മറ ന്നതിനു പുറെമ
േമൽമുണ്ടുകൂടി
ധരിക്കാൻ
അവർ
മുതിർന്നു.
കര്ിസ്തയ്ൻ
ചാന്നാട്ടികളുെട
വസ്ത്രധാരണരീതിെയ മതംമാറാത്ത ചാന്നാട്ടികളും അനുകരിച്ചുതുടങ്ങി. വാസ്തവത്തിൽ
ചാന്നാട്ടികളുെട വസ്ത്രധാരണരീതിയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാൻ ഇതുമാതര്മായിരുന്നിലല് കാരണം.
തിരുെനൽേവലി പര്േദശത്ത് േജാലിെച ിരുന്ന പല ചാന്നാന്മാരും സിേലാൺ, മലയ
പര്േദശങ്ങളിേലക്ക് ഇക്കാലത്ത് കുടിേയറിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിെനത്തുടർന്ന് ഇവരുെട
സ്ഥാനത്ത് തിരുെനൽേവലിയിെലത്തിയ ചാന്നാന്മാർ അവിടുെത്ത തമിഴ്സ്തര്ീകെള
അനുകരിച്ച് സവ്ന്തം വസ്ത്രധാരണത്തിൽ മാറ്റംവരുത്തി. അങ്ങെന, ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ,
പല ചാന്നാട്ടികളും ശ്ശ◌ൗസ് ധരിക്കാൻ തുടങ്ങി; പലരും േമൽമുണ്ടിടാനും. ഇവർ
ശ്ശ◌ൗസ് ധരിക്കുന്നതിേനാട് ഉന്നതജാതിക്കാർക്ക് എതിർപ്പിലല്ായിരുെന്നങ്കിലും
േമൽമുണ്ട്
ധരിക്കാനുള്ള
അവകാശം
അന്നെത്ത
ജാതിനിയമപര്കാരം
ഉന്നതജാതിക്കാർക്കുമാതര്േമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ചാന്നാട്ടികളുെട േമൽമുണ്ടുധാരണം
െതക്കൻതിരുവിതാംകൂറിൽ പെത്താമ്പതാംനൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആദയ്പകുതിയിൽ വലിയ
ലഹള ം വഴക്കിനും ഇടവരുത്തി. അതിെനയാണ് "മാറുമറ ൽ സമരം'
എന്നു
വിളിക്കുന്നത്.
ഈ
സമരത്തിൽ
മിഷണറിമാരും
ബര്ിട്ടീഷധികാരികളും
ചാന്നാന്മാരുെട
പക്ഷത്തായിരുന്നു. 1812ൽത്തെന്ന തിരുവിതാംകൂർ ഭരണം ഏെറ്റടുത്ത ബര്ിട്ടീഷ്
പര്തിനിധി
േകണൽ
മൺേറാ
കീ ജാതിക്കാരികൾക്ക്
കുപ്പായംധരിക്കാൻ
അനുവാദമുെണ്ടന്ന് കൽപ്പന പുറെപ്പടുവിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ "േമൽമുണ്ട്പര്ശ്നം'

രൂക്ഷമായതിെനത്തുടർന്ന് 1822 മുതൽ െതക്കൻേകരളത്തിൽ പലയിടത്തും
വസ്ത്രംധരിച്ച ചാന്നാർസ്ത്രീകൾെക്കതിെര നായന്മാർ അകര്മം അഴിച്ചുവിട്ടു. ഇട ം മുറ ം
ലഹള െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ കര്ിസ്തയ്ൻചാന്നാട്ടികൾക്ക് ബല്◌ൗസിടാെമന്നും എന്നാൽ
അവർ നായന്മാെരേപ്പാെല േമൽമുണ്ട് ധരിച്ചുകൂെടന്നും സർക്കാർ പര്ഖയ്ാപിച്ചു.
മതംമാറാത്ത ചാന്നാട്ടികൾക്ക് ഇതു രണ്ടും പാടിലല്ായിരുന്നു. 1858ൽ വീണ്ടും രൂക്ഷമായ
സംഘർഷമുണ്ടായി. 1859ൽ കര്ിസ്തയ്ൻചാന്നാട്ടികൾക്കു കുപ്പായമിടാെമന്നും അേതവസ്ത്രം
മറ്റു ചാന്നാട്ടികൾക്കുമാകാെമന്നും സമ്മതിച്ചുെകാണ്ടുള്ള സർക്കാർ പര്ഖയ്ാപനമുണ്ടായി.
മിഷണറിമാർ മദര്ാസിെല ബര്ിട്ടീഷ് അധികാരികെള സമീപിച്ച് തിരുവിതാംകൂർ
സർക്കാരിനുേമൽ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദംെചലുത്തണെമന്ന് അഭയ്ർത്ഥിച്ചു. അപര്കാരം
ബര്ിട്ടീഷ്
അധികാരികൾ
പര്വർത്തിക്കുകയും
െച .
ഒടുവിൽ
1865ൽ
വസ്ത്രധാരണക്കാരയ്ത്തിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന നിേരാധനങ്ങെള മുഴുവൻ നീക്കംെച
പര്ഖയ്ാപനം സർക്കാരിൽ നിന്നുണ്ടായി. വളെരപ്പതുെക്ക എലല്ാ ജാതിക്കാരും കുപ്പായവും
േമൽമുണ്ടും ധരിച്ചുതുടങ്ങി.
ജാതിെയക്കുറിക്കുന്ന
വസ്ത്രധാരണരീതികെള
പരസയ്മായി
ഉേപക്ഷിച്ചുെകാണ്ട്
പുതിയരീതികെള
സവ്ീകരിക്കുന്നത്
ഇക്കാലെത്തയും
പിൽക്കാലെത്തയും
ജാതിവിരുദ്ധസമരങ്ങളുെട ഒരു സവിേശഷപര്േയാഗമായി മാറി. 1916ൽ െകാലല്ത്തു
നടന്ന േയാഗത്തിൽവച്ച് തിരുവിതാംകൂറിെല കീഴാളേനതാവായിരുന്ന അയയ്ങ്കാളിയുെട
േനതൃതവ്ത്തിൽ പുലയസ്ത്രീകൾ തങ്ങൾ പരമ്പരാഗതമായി ധരിച്ചുവന്നിരുന്ന "കലല്യും
മാലയും' വലിെച്ചറിഞ്ഞു. െപായ് കയിൽ അപ്പച്ചെന്റ അനുകൂലികളായ കീഴാളജനങ്ങൾ
വൃത്തിയുള്ള
െവള്ളവസ്ത്രം
ധരിക്കാൻ
തുടങ്ങി.
"മാറുമറ ൽ
കലാപം'
കീ ജാതിക്കാരികെള ൈലംഗിക അടിമകളായി നിലനിർത്തുന്നതിെനതിെരയുള്ള
െപാട്ടിെത്തറിയായിരുന്നുെവന്ന്
പലരും
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
1822മുതൽ
1860കൾവെരയുണ്ടായ
ലഹളകളിൽ
കുപ്പായംധരിച്ച
ചാന്നാർസ്ത്രീകൾ
ആകര്മണവിേധയകളായിെയന്നത് വാസ്തവംതെന്ന - അവരുെട േമൽവസ്ത്രെത്ത
ബലപര്േയാഗത്തിലൂെട അഴിച്ചുനീക്കാനാണ് ഉന്നതജാതിക്കാരായ അകര്മികൾ
ശര്മിച്ചത്. പേക്ഷ, േകരളത്തിെല സ്ത്രീകൾ പണ്ടുകാലത്ത് മാറുമറ ാതിരുന്നത് അവർ
േമൽജാതിക്കാരുെട
ൈലംഗിക
അടിമകളായിരുന്നതുെകാണ്ടാെണന്ന
വാദം
ശരിയാേണാ?
പുനഃപരിേശാധിേക്കണ്ട
കാരയ്മാണിത്.
കീ ജാതിസ്ത്രീകെള
ഉന്നതജാതിക്കാരായ
പുരുഷന്മാർ
ൈലംഗികചൂഷണത്തിനു
വിേധയരാക്കിയിരുന്നുെവന്നത് േനരുതെന്ന. എന്നാൽ മാറുമറ ാത്ത വസ്ത്രധാരണം ഈ
ചൂഷണത്തിെന്റ ഭാഗമായിരുേന്നാ? അെലല്ന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്ന െതളിവുകൾ കുറവലല്.
േകരളത്തിൽ മുസല്ിം, സുറിയാനി കര്ിസ്തീയവിഭാഗങ്ങളിൽെപ്പട്ട സ്ത്രീകൾ പണ്ടുമുതൽേക്ക
കുപ്പായം ധരിച്ചിരുന്നുെവന്നത് വസ്തുതയാണ്. എന്നാൽ ശരീരെത്തക്കുറിച്ചുള്ള
"പാപേബാധം'
ഉള്ളതുെകാേണ്ടാ
അെലല്ങ്കിൽ
ൈലംഗിക
അടിമത്തം
ഇലല്ാത്തതുെകാേണ്ടാ
മാതര്മലല്
അവർ
മാറുമറച്ചിരുന്നത്.
യഥാർത്ഥത്തിൽ
മാറുമറ ൽകാരയ്ത്തിൽ
അതര്വലിയ
കടുംപിടിത്തെമാന്നും
കര്ിസ്തീയസ്ത്രീകൾക്കുണ്ടായിരുന്നിെലല്ന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന െതളിവുകളുമുണ്ട്. 19-◌ാ◌ം

നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആദയ്ദശകങ്ങളിൽ തിരുവിതാംകൂർ ബര്ിട്ടീഷിനു കീെ ട്ടയുടൻ ഇവിടെത്ത
പര്കൃതിവിഭവങ്ങെളക്കുറിച്ചും ജനങ്ങെളക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ േശഖരിക്കാനായി
ബര്ിട്ടീഷ് അധികാരികൾ വാർഡ്, േകാണർ എന്നീ രണ്ടു ബര്ിട്ടീഷുകാെരെക്കാണ്ട്
ഇവിെട
ഒരു
സർേവവ്
നടത്തിയിരുന്നു.
ഇവിടെത്ത
സുറിയാനിസ്ത്രീകൾ
കുപ്പായംധരിക്കുെമങ്കിലും ഇട ം മുറ െമാെക്ക അതു മാറ്റിവ ാനും മറ്റുസ്ത്രീകെളേപ്പാെല
നടക്കാനും അവർക്കു മടിയിെലല്ന്നും ഇവർ തങ്ങളുെട റിേപ്പാർട്ടിൽ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു!
തെന്നയുമലല്,
േമൽജാതിയിൽെപ്പട്ട
ഏെതാരു
വയ്ക്തിയുെടയും
മുന്നിൽ
കീ ജാതിയിൽെപ്പട്ടവർ - പുരുഷനായാലും സ്ത്രീയായാലും - േമൽ വസ്ത്രം മാറ്റിപ്പിടിച്ച്
വന്ദിച്ചുനിൽക്കണെമന്നായിരുന്നു നിയമം - അതായത് സ്ത്രീകൾക്കുമാതര്ം ബാധകമായ
നിയമമലല്ായിരുന്നു ഇത്. 1717മുതൽ 1723വെര െകാച്ചിയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന
േജക്ക സ് കാന്റർ വി ചർ (ഖമരീയ◌ൗ ഇെ◌മിേല◌ൃ ഢശൈരവലൃ) അന്നെത്ത
െകാച്ചീരാജസദസ്സിെനക്കുറിച്ച് ഇങ്ങെന എഴുതി:
... െകാച്ചീരാജാവിെന്റ സാമന്തർ (മങ്ങാട്, പുറക്കാട് മുതലായവ) അേദ്ദഹേത്താട്
ബഹുമാനം
പര്കടിപ്പിക്കണം;
അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സാന്നിദ്ധയ്ത്തിൽ
അവർ
േമൽവസ്ത്രമഴിക്കണം; േമൽവസ്ത്രം ധരിക്കാൻ അേദ്ദഹം അനുവദിക്കുംവെര അവർ
നഗ്നങ്ങളായ
ചുമലുകേളാെട
അങ്ങെന
നിൽക്കണം...
സ്ത്രീകളും
പുരുഷന്മാെരേപ്പാെലതെന്നയാണ് നമസ്ക്കരിക്കുന്നത് - േമൽമുണ്ട് താേഴ ിട്ട്, ൈകകൾ
മുന്നിൽെകട്ടിവച്ചുെകാണ്ട്.
(െക.പി. പത്മനാഭേമേനാൻ, വാളയ്ം 2, (1929),1984, പുറം 30)
ഇേത പുസ്തകത്തിൽ മെറ്റാരിടത്ത് പത്മനാഭേമേനാൻ കുേറക്കൂടി സമീപമായകാലത്ത് 20-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആദയ്വർഷങ്ങളിൽ - െകാച്ചിയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവവും
വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. തൃപ്പൂണിത്തുറ പൂർണ്ണതര്യീശേക്ഷതര്ത്തിൽ െകാച്ചീേക്കാവിലകെത്ത
ഒരു തമ്പുരാട്ടി ദർശനത്തിനായി എത്തിയേവളയിൽ ബല്◌ൗസ് ധരിച്ച ഒരു നായർയുവതി
അവരുെട മുന്നിലൂെട കടന്നുേപായതിെനെച്ചാലല്ിയുണ്ടായ േകാലാഹലെത്ത അേദ്ദഹം
വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്.
േമൽവസ്ത്രം
അഴിച്ച്
തമ്പുരാട്ടിേയാടുള്ള
ബഹുമാനം
പര്ദർശിപ്പിക്കണെമന്ന് രാജഭടന്മാർ യുവതിേയാട് ആവശയ്െപ്പെട്ടങ്കിലും അവർ അതിനു
വഴങ്ങിയിലല്. ഭടന്മാർ ബലപര്േയാഗത്തിലൂെട യുവതിയുെട വസ്ത്രമഴിച്ചു - ഇതിെനക്കുറിച്ച്
യുവതിയുെട
കുടുംബക്കാരണവർ
മഹാരാജാവിനു
പരാതി
നൽകിെയങ്കിലും
മറുപടിെയാന്നും ലഭിച്ചിലല്തര്! ഇതുകൂടാെത ആറ്റിങ്ങൽറാണിയുെട മുന്നിൽ കുപ്പായം
ധരിെച്ചത്തിയ നാട്ടുകാരിയായ സ്ത്രീയുെട മുലകൾ മുറിച്ചുകളയാൻ ഉത്തരവുണ്ടായിെയന്ന്
അക്കാലെത്ത ഒരു നിരീക്ഷകൻ േരഖെപ്പടുത്തിയതും േമേനാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്.
പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഒരുേപാെല േമൽവസ്ത്രം ധരിക്കാത്തവരായിരുെന്നന്നും
ഇക്കാരയ്ത്തിൽ മഹാരാജാവും ഏറ്റവും എളിയ േസവകനും ഒരുേപാെലയായിരുെന്നന്നും
െവളിവാക്കുന്ന നിരവധി േരഖകൾ േമേനാൻ ഹാജരാക്കുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീയുെടയും

പുരുഷെന്റയും നഗ്നമായ മാറിടം െവറും സാധാരണ കാ യായിരുന്നുെവന്ന് സാരം ഇന്ന് നാം ൈക കാലുകെള കാണുന്നതുേപാെല. അക്കാലത്ത് േകരളത്തിെലത്തിയ
യൂേറാപയ്ൻ നിരീക്ഷകരിെലാരാളായിരുന്ന േജാൺ െഹൻറി ഗര്ാസ് (ഖീവി ഒലി◌ൃ◌്യ
ഏ◌ൃ◌ീെല) ഇപര്കാരെമഴുതി:
ഈ രാജയ്െത്ത സ്ത്രീകൾക്ക് മാറിടത്തിെന്റ ഒരുഭാഗവും മറ ാൻ അനുവാദമിലല്; അതു
നഗ്നമായി വ ന്നതിൽ എെന്തങ്കിലും കുറച്ചിലുെണ്ടന്ന് അവർ കരുതുന്നുമിലല്; ആ
േതാന്നൽതെന്ന ഈ കാ
പഴകുേന്താറും ഇലല്ാതാവുകയും െചയയ്ും. മിക്ക
യൂേറാപയ്ന്മാർക്കും ആദയ്െത്ത കാ യിൽ പര്േലാഭനം േതാന്നും. പേക്ഷ വളെര
െപെട്ടന്നുതെന്ന ആ േതാന്നൽ അവസാനിക്കും; ഇവിടത്തുകാെരേപ്പാെല അവരും
ഇതിെനപ്പറ്റി അധികെമാന്നും വികാരംെകാള്ളാെതയാകും. അെലല്ങ്കിൽ ഈ
ശരീരഭാഗങ്ങെള മുഖം, ൈകകാലുകൾ മുതലായവെയേപ്പാെല കണ്ടുതുടങ്ങും.
(പത്മനാഭേമേനാൻ ഉദ്ധരിച്ചത്, ഒശീേ◌◌ൃ◌്യ ◌ീള ഗലൃമഹമ വാളയ്ം 3, 1984, പുറം
201-2)
മാതര്മലല്,
മാറുമറ ന്ന
സ്ത്രീകൾ
അഭിസാരികമാരാെണന്ന
വിശവ്ാസംേപാലുമുണ്ടായിരുന്നു! എലിക് െറകല്സ് (ഋഹശര ǌലരഹ◌ൗ) െ◌എന്ന
ബര്ിട്ടീഷുകാരൻ
19-◌ാ◌ം
നൂറ്റാണ്ടിൽ
തലേശ്ശരിയിൽ
പരിചയെപ്പട്ട
തീയയ്വനിതകെളക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ശര്ദ്ധിക്കുക:
ഈ സ്ത്രീകൾ എതര്തെന്ന അടക്കെമാതുക്കവും ഔചിതയ്വുമുള്ളവരായാലുംശരി,
അര മുകളിൽ യാെതാരു വസ്ത്രവും ധരിക്കിലല്: മാറുമറ ാൻ ǌങ്ങൾ േവശയ്കളലല്, അവർ
പറയും. ഇവെര ആയമാരായി വീട്ടിൽ നിയമിച്ച ഇംഗല്ീഷ് വനിതകൾ ബര്ിട്ടീഷ്
മാനയ്തയുെടേപരിൽ മാർക്കച്ചെയങ്കിലും ധരിക്കാൻ ഇവെര പര്രിപ്പിക്കാറുണ്ട്; പേക്ഷ,
ഓേരാതവണയും വാശിേയറിയ എതിർപ്പിെനയാണ് അവർ േനരിടുന്നത്. ഇംഗല്ീഷ്
സ്ത്രീകേളാട് െപരുവഴിയിലൂെട നഗ്നരായി നടക്കണെമന്ന് ആെരങ്കിലും ആവശയ്െപ്പട്ടാൽ
അവർ ഏതു വാശിേയാെട എതിർക്കുേമാ, അേത വാശിയാണ് തീയയ്സ്ത്രീകൾ
േമൽവസ്ത്രത്തിെനതിെര പര്ദർശിപ്പിക്കുന്നത്. (പത്മനാഭേമേനാൻ ഒശീേ◌◌ൃ◌്യ ◌ീള
ഗലൃമഹമ വാളയ്ം 3, 1984, പുറം 201.)
19-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിൽ മിഷണറിമാരുെട വരവ് വർദ്ധിക്കുകയും ബര്ിട്ടീഷ് ഭരണം
നടപ്പാവുകയും
െച കാലത്ത്
ഈ
മേനാഭാവം
മാറാൻ
തുടങ്ങിയിരുന്നു.
കര്ിസ്തീയമൂലയ്ങ്ങളനുസരിച്ച് സ്ത്രീശരീരത്തിെന്റ നഗ്നത പാപമാണ്; അത് അമിതമായ
ൈലംഗികവിചാരത്തിനിടവരുത്തുന്നു.
അങ്ങെന
ഒരു
പര്തികരണം
ഇവിെട
സാധാരണമലല് എന്ന് 13-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ 19-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടുവെരയുള്ള യൂേറാപയ്ൻ
സഞ്ചാരികൾ തുടർച്ചയായി േരഖെപ്പടുത്തിെയങ്കിലും മിഷണറിമാർക്ക് േബാദ്ധയ്മായിലല്!
ഇവിടെത്ത സ്ത്രീകളുെട നഗ്നത "സംസ്ക്കാര ശൂനയ്'തയുെടയും"അമിതൈലംഗികാസക്തി'യു
െടയും അടയാളമായി. മാറുമറ ാത്ത സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാെര െകണിയിൽെപ്പടുത്താൻ

നടക്കുന്നവരാെണന്നും അവർ "സ്തനംകാട്ടി ധനം പറിക്കു ന്നു'െവന്നു പര്ാസെമാപ്പിച്ചു
പറയാനും 19-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിെല മിഷണറിമാർക്കു മടിയുണ്ടായിരുന്നിലല് (എന്നാൽ
േനരെത്ത പറഞ്ഞതുേപാെല, മാറുമറച്ചുനടക്കുന്ന സ്ത്രീയാണ് േവശയ് എന്നായിരുന്നു ഈ
നാട്ടിൽ പരെക്കയുള്ള വിശവ്ാസം!). േകരളത്തിനു പുറത്തുേപായി വിദയ്ാഭയ്ാസംെച
മലയാളികളിലും ഈ വിശവ്ാസം പതുെക്ക േവരുറച്ചുതുടങ്ങിയിരുന്നു. 1915ൽ
മലബാറിെല സാമൂഹയ്ജീവിതെത്തക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ഫര്ഡ് ഫാസറ്റ് നായർസ്ത്രീകളുെട
വസ്ത്രധാരണത്തിലുണ്ടായിെക്കാണ്ടിരുന്ന മാറ്റെത്ത അ ം ആശങ്കേയാെടയാണ് കണ്ടത്:
മാനയ്സ്ത്രീകൾ മാറുമറച്ചുകൂട എന്ന ധാരണ സർവവ്തര് നിലവിലുള്ള മലബാറിൽ അടുത്തിെട
ഈ സമ്പ്രദായെത്തക്കുറിച്ച് ഒരുതരം നാണേക്കട് െമെലല് പടർന്നുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു;
വിേശഷിച്ചും
പുറത്ത്
യാതര്െച ിട്ടുള്ളവർക്കിടയിൽ.
വസ്ത്രം
പാരമ്പരയ്മനുസരിച്ചാണേലല്ാ
ധനിർണ്ണയിക്കെപ്പടുന്നത്;
ലജ്ജെയക്കുറിച്ചുള്ള
െപാള്ളയായ ധാരണകൾ ഉന്നതകുലജാതയായ നായർ വനിതയുെട നടത്തയിൽ
പര്കടമാകുന്ന സവ്ാഭാവിക അന്തസ്സിനു പകരംവന്നാൽ അതു വളെര കഷ്ടമാെണന്നു
പറേഞ്ഞ മതിയാവൂ. (എ◌ൃലറ എമംരല, േചമയ്മൃ ◌ീെ◌ള ങമഹമയമൃ, ചലം ഉലഹവശ,
(1915)1984, പുറം 198.)
എന്നാൽ അേപ്പാേഴക്കും "യുദ്ധം' ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു; ഫാസറ്റിെന്റ േഖദം
ശര്ദ്ധിക്കെപ്പട്ടിലല്. സ്ത്രീനഗ്നത "സംസ്ക്കാര'ത്തിെനതിരാെണന്ന ധാരണ അക്കാലെത്ത
എലല്ാ
സമുദായപരിഷ്ക്കരണപര്സ്ഥാനങ്ങളും
ഉൾെക്കാണ്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.
പാരമ്പരയ്ത്തിെന്റ
പിടിയിൽനിന്ന്
സ്ത്രീശരീരെത്ത
വീെണ്ടടുക്കാനുള്ള
തന്ത്രെമന്നനിലയിൽ ഈ പര്സ്ഥാനങ്ങെളലല്ാം സ്ത്രീകളുെട വസ്ത്രപരിഷ്ക്കാരത്തിന് മുന്തിയ
സ്ഥാനംനൽകി.
19-◌ാ◌ം
നൂറ്റാണ്ടിൽ
സ്ത്രീകളുെട
വസ്ത്രധാരണരീതിെയ
ബലപര്േയാഗത്തിലൂെട
മാറ്റിെക്കാണ്ട്
ജാതിവയ്വസ്ഥെയ
െവലല്ുവിളിച്ച
ഈഴവപര്മാണിമാരുെട നിരവധി കഥകൾ ഇന്നും തിരുവിതാംകൂറിൽ േകൾക്കാനുണ്ട് ആറാട്ടുപുഴയിെല േവലായുധപ്പണിക്കർ, കായംകുളെത്ത കലയ്ാേശ്ശരി അച്ചൻ മുതലായ
വീരപുരുഷന്മാർ
ഈഴവസ്ത്രീകെള
ബലമായി
േതാർത്തുടുപ്പിക്കുകയും
കാതുകുത്തിക്കുകയുംമറ്റും െച തിെന്റ കഥകൾ ഇന്നും ആ പര്േദശങ്ങളിൽ
േകൾക്കാനുണ്ട്. ഇവെരേപ്പാെല േനരിട്ടുള്ള ബലപര്േയാഗത്തിലൂെട അെലല്ങ്കിലും
ചിലേപ്പാെഴങ്കിലും
പേരാക്ഷമായ
സമ്മർദ്ദം
െചലുേത്തണ്ടിവന്നിരുന്നു,
സമുദായപരിഷ്ക്കർത്താക്കൾക്ക്. ബര്ാഹ്മണേമധാവിതവ്െത്ത െചറുക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗമായി
നായർസമുദായേനതാക്കൾ
സ്ത്രീകളുെട
മാറുമറ ലിെന
പിന്താങ്ങിയേപ്പാൾ,
നമ്പൂതിരിസമുദായപരിഷ്ക്കർത്താക്കൾ അന്തർജനങ്ങളുെട മാറുമറ ാനുള്ള ശര്മങ്ങെള
പിന്താങ്ങുകയായിരുന്നു.
ബലപര്േയാഗത്തിെന്റ
പല
കഥകളും
ഈ
ഊർജ്ജിതശര്മങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മിക്കലുകളിൽ േകൾക്കാനുണ്ട്. മാറുമറ ാൻ
വിസമ്മതിച്ച
അരയസ്ത്രീകെള
ചായംപൂശിവിട്ട
അരയസമുദായ
േപര്മികളായ
യുവാക്കന്മാെരക്കുറിച്ച് പി.െക. ഡീവർ എന്ന അരയസമുദായ പരിഷ്ക്കർത്താവിെന്റ

ജീവചരിതര്ത്തിൽ
പറയുന്നുണ്ട്.
ഈഴവസമുദായേനതാവായിരുന്ന
െക.എസ്.
ശങ്കുവിെന്റ ഭാരയ് കുഞ്ഞിയമ്മ ം ഇത്തരെമാരു കഥയുണ്ടായിരുന്നു. േകാട്ടയത്തുനിന്ന്
ചങ്ങനാേശ്ശരിവെര
ബല്◌ൗസിട്ട
പത്തിരുപതു
െപണ്ണുങ്ങളുെട
ജാഥ
നടത്തിയതിെനക്കുറിച്ചാണ് കഥ. കുഞ്ഞിയമ്മ അതിൽ മുൻനിരക്കാരിയായിരുന്നു.
കുറച്ചുദൂരം െചന്നേപ്പാൾ പലസ്ത്രീകളും കുപ്പായമഴിച്ചു മടിയിൽവച്ചു. ഇതിെനത്തുടർന്ന്
കിടങ്ങൂർമുണ്ടൻ എന്നയാൾ ബല്◌ൗസഴിച്ച െപണ്ണുങ്ങളുെട മുന്നിേലക്ക് പൂർണ്ണനഗ്നനായി
കടന്നുെചന്നതര്!
വസ്ത്രധാരണവും സ്ത്രീകളുെട േമൽ ബലപര്േയാഗവും.
വസ്ത്രധാരണപരിഷ്കാരെത്ത സ്ത്രീകൾ സവ്ാഭാവികമായി സവ്ീകരിച്ചുെവന്ന് നാം
പലേപ്പാഴും ധരിക്കാറുണ്ട്. ഇതു ശരിയലല്. ശരീരെത്തക്കുറിച്ച് നാണംേതാന്നുന്നത്
സവ്ാഭാവികമാെണന്ന ധാരണതെന്ന ശരിയലല്. സ്ത്രീശരീരത്തിെന്റ നഗ്നത മാനയ്മെലല്ന്ന
േതാന്നൽ ശക്തമായേപ്പാഴാണ് സ്ത്രീകൾ േമൽവസ്ത്രം നിർബന്ധമായും ഇട്ടുതുടങ്ങിയത്.
ഈ േതാന്നൽ അവരിലുണ്ടാക്കാൻ പുരുഷന്മാരായ പരിഷ്കർത്താക്കൾക്ക് വളെര
അദ്ധവ്ാനിേക്കണ്ടിവന്നു എന്നു സൂചനയുമുണ്ട്. പലേപ്പാഴും ബലപര്േയാഗത്തിലൂെടത്തെന്ന
അവർ സ്ത്രീകളുെട വസ്ത്രധാരണേബാധത്തിൽ മാറ്റംവരുത്താൻ േനാക്കുകയും െച .
ഏറ്റുമാനൂർ േസാമദാസൻ അരയസമുദായേനതാവായിരുന്ന പി.െക. ഡീവറിെന്റ
ജീവചരിതര്ത്തിൽ 1920കളിൽ നടന്ന ഇത്തരെമാരു സംഭവം വിവരിക്കുന്നുണ്ട്:
മത്സയ്വി നക്കാരികളായിരുന്ന ധീവരസ്ത്രീകൾ മാറുമറച്ചു നടക്കണെമന്ന് കറുപ്പൻ മാസ്റ്റർ
അരയേനതാവായിരുന്ന പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ ആദയ്കാലംമുതൽേക്ക നിർബന്ധിച്ചിരുന്നു.
ബല്◌ൗസ് അന്ന് സാധാരണമലല്ായിരുന്നു. ഉയർന്നജാതി സ്ത്രീകൾ മുലക്കച്ചെകട്ടുകേയാ
റ◌ൗക്ക ധരിക്കുകേയാ െച ിരുന്നു. അരയത്തികൾക്ക് അതു പാടിലല്ായിരുന്നു.
അതുെകാണ്ട് കറുപ്പൻമാസ്റ്റർ നിശ്ചയിച്ചത് കച്ചേത്താർത്താണ്. "കറുപ്പൻകച്ച' എന്ന
േപരിലാണ് അരയസ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ അതറിയെപ്പട്ടിരുന്നത്. പേക്ഷ, കച്ചയുടുക്കാൻ
പലർക്കും അസ◌ൗകരയ്മായിേത്താന്നി. അവർ "കറുപ്പൻകച്ച'യിൽനിന്ന് സവ്യം
േമാചിതരായി. അതിെനാരു പരിഹാരംകെണ്ടത്തിയത് ഡീവറും അത് പര്േയാഗത്തിൽ
വരുത്തിയത് പരിഷ്ക്കരണപര്ിയരായ ചില യുവാക്കളുമായിരുന്നു. ചായംകലക്കിയ ഒരു
ടിന്നും ബര്ഷുമായി അവർ വഴിയരികിൽ കാത്തുനിൽക്കും. നഗ്നമാറിടവുമായി തലയിൽ
മീൻകുട്ടയുെട ബാലൻസുെതറ്റാെത കുണുങ്ങിക്കുണുങ്ങി കൂസലിലല്ാെത നടന്നുവരുന്ന
സ്ത്രീകെള ചായംപൂശി വിടും. ആ വിദയ് ഫലിച്ചു. കറുപ്പൻകച്ച ഉേപക്ഷിച്ചവെരാെക്ക
വീണ്ടും അതു സവ്ീകരിച്ചുതുടങ്ങി. (ഡീവർ എന്ന കർമ്മധീരൻ, െകാച്ചി, 1993, പുറം 4243)
ഇങ്ങെന
ബലപര്േയാഗത്തിലൂെടയലല്ാെത,
നയപര്േയാഗത്തിലൂെട
സ്ത്രീകെള
വസ്ത്രംധരിപ്പിക്കാൻ
പര്രിപ്പിക്കുന്ന
രീതികളായിരുന്നു
അധികവും
പര്ചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. 1916ൽ അയിരൂരിൽ കൂടിയ നായർസേമ്മളനം
നീളൻകുപ്പായം ധരിക്കാൻ ധനേശഷിയിലല്ാത്ത സ്ത്രീകൾ െചറിയ "ജമ്പർ' (ഷ◌ൗ◌ാ◌ുലൃ)

ധരിച്ചാൽമതിെയന്ന് പര്േമയം പാസാക്കി - ഇത് "നയപര്േയാഗ'മായിരുന്നു.
തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ ഈ ശര്മങ്ങെള പിന്താങ്ങുകയും െച . 1891െല
തിരുവിതാംകൂർ െസൻസസ് റിേപ്പാർട്ടിെന്റ കർത്താവായ വി. നാഗം അയയ് എന്ന
ഉേദയ്ാഗസ്ഥൻ ഇവിെട "സ്ഥിതിഗതികൾ' െമച്ചെപ്പട്ടുവരുന്നുെവന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു:
"െതക്കുഭാഗത്തുനിന്ന് അതായത്, മിഷണറിസവ്ാധീനം ശക്തമായ െതക്കൻ
തിരുവിതാംകൂറിൽനിന്ന് സംസ്കാരം അടിവച്ച് മുേന്നറുന്നു; തിരുവനന്തപുരത്ത് അതിെന്റ
ഫലം ദൃശയ്മായിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു', അേദ്ദഹെമഴുതി, "ഇവിെട േമൽമുണ്ടുധരിക്കാെത
പുറത്തിറങ്ങാൻ തയയ്ാറുള്ള ഒറ്റ നായർെപൺകുട്ടിേപാലുമിലല്.' (തിരുവിതാംകൂർ
െസൻസസ്, 1891, പുറം 768-69) 20-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആദയ്വർഷങ്ങളിൽത്തെന്ന
തിരുവനന്തപുരെത്ത
പത്മനാഭസവ്ാമിേക്ഷതര്ത്തിെല
ആറാട്ടുമേഹാത്സവത്തിെന്റ
എഴുന്നള്ളത്തിൽ നായർയുവതികൾ മാറുമറ ാെത വിളെക്കടുക്കുന്ന പതിവിെന
പതര്ങ്ങൾ നിശിതമായി വിമർശിച്ചുതുടങ്ങിയിരുന്നു. 1905ൽ ഈ പതിവു മാറി.
സ്ത്രീകളുെട വസ്ത്രധാരണവും സാമൂഹികപരിഷ്ക്കരണവും.
ഈ മാറ്റങ്ങേളാട് ഇക്കാലങ്ങളിെല സ്ത്രീകൾ എങ്ങെനയാണ് പര്തികരിച്ചത്?
സ്ത്രീകെള പുതിയരീതികൾ പഠിപ്പിക്കാനും പരിഷ്ക്കരിക്കാനുമുള്ള പരിശര്മം ശക്തിപര്ാപിച്ച
കാലമായിരുന്നു
ഇത്.
സ്കൂൾ
വിദയ്ാഭയ്ാസംേനടി
സർക്കാരിലും
പുതിയ
വിദയ്ാഭയ്ാസസ്ഥാപനങ്ങളിലും
കച്ചവടസ്ഥാപനങ്ങളിലുംമറ്റും
േജാലിേനാക്കാൻ
തുടങ്ങിയ പുരുഷന്മാർ പഴയകുടുംബങ്ങളിലും തറവാടുകളിലും പര്ചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന
ഉടുപ്പുംനടപ്പും ഉേപക്ഷിച്ച് പുതിയശീലങ്ങൾ സവ്ീകരിച്ചുതുടങ്ങിയിരുന്നു. അവേരാെടാപ്പം
കഴിേയണ്ട സ്ത്രീകൾമാതര്ം പഴഞ്ചൻ ഉടുപ്പും അലങ്കാരവും െകാണ്ടുനടക്കുന്നത്
ഉചിതമായിരിക്കിെലല്ന്ന് സാമൂഹയ്പരിഷ്ക്കർത്താക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. അതുെകാണ്ട്
സ്ത്രീകളുെട വസ്ത്രധാരണെത്ത കാേലാചിതമായരീതിയിൽ പരിഷ്ക്കരിക്കണെമന്ന് വാദിച്ച
വളെരേപ്പർ അക്കാലത്തുതെന്നയുണ്ടായി. തറവാട്ടിൽ താമസിക്കുേമ്പാഴുണ്ടായിരുന്ന
ഉടുപ്പും ശീലങ്ങളും ഭർത്താവിേനാെടാപ്പം േപാകുേമ്പാൾ ഉേപക്ഷിേക്കണ്ടിവന്ന
ഭാരയ്മാെരപ്പറ്റി നിരവധി കഥകളുണ്ട്. തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായിരുന്ന എം.
കൃഷ്ണൻനായരുെട ഭാരയ്െയപ്പറ്റിയുള്ള കഥ അതിെലാന്നാണ്. തിരുവനന്തപുരെത്ത
പരിഷ്ക്കാരികളുെട േലാകത്ത് സാരിയും ബല്◌ൗസുമിട്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്ന സ്ത്രീ സവ്ന്തം
തറവാട്ടിേലക്കുേപാകുംവഴി - വള്ളത്തിൽ കയറുംമുമ്പുതെന്ന - ബല്◌ൗസും സാരിയും
അഴിച്ചുമാറ്റി മുണ്ടും േമൽമുണ്ടും മാതര്മാക്കിയിരുന്നതര്! പല തറവാടുകളിലും സ്ത്രീകൾക്ക്
പരിഷ്ക്കാരികളായ ഭർത്താക്കന്മാർ സവ്ന്തം െചലവിലാണ് റ◌ൗക്കയും ജമ്പറുംമറ്റും
തുന്നിെക്കാടുത്തിരുന്നത് - ആ സ്ത്രീകളുെട കാരണവന്മാർക്ക് ഈ വസ്ത്രധാരണേത്താട്
േയാജിപ്പിലല്ായിരുന്നതുെകാണ്ട്!
എന്നാൽ,
സ്ത്രീകൾ
മാറുമറച്ചിരിക്കണം,
വസ്ത്രം
ധരിച്ചിരിക്കണം
എന്ന്
നിർബന്ധംപിടിച്ചിരുന്ന പരിഷ്ക്കർത്താക്കൾ സ്ത്രീകൾ "അമിതമായി' വസ്ത്രാഭരണങ്ങളിൽ
താത്പരയ്ംകാണിച്ചുകൂെടന്നും വിധിെയഴുതി. അണിെഞ്ഞാരുങ്ങാൻ താൽപരയ്മുള്ള

സ്ത്രീകൾ
െപാതുെവ
ഉറപ്പിലല്ാത്ത
സവ്ഭാവക്കാരും
ശൃംഗാരം
കുെറ
കൂടിേപ്പായവരുമാെണന്ന വിമർശനം പരിഷ്ക്കർത്താക്കൾ ഇട ിെട ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.
അക്കാലെത്ത സ്ത്രീമാസികകളിലുംമറ്റും ഈ വിഷയെത്തക്കുറിച്ച് ഒരുപാടു േലഖനങ്ങൾ
സാമൂഹയ്പരിഷ്ക്കരണത്തിൽ
താൽപരയ്മുള്ളവർ
എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
അക്കാലെത്ത
േനാവലുകളിലും
അണിെഞ്ഞാരുങ്ങിനടക്കുന്ന
െപണ്ണുങ്ങെള
സംശയേത്താെട
വീക്ഷിക്കുന്നതുകാണാം. ഇന്ദുേലഖയിെല നായിക അതിസുന്ദരിയാെണങ്കിലും അവളുെട
മഹതവ്ം
അതിെലാന്നുമെലല്ന്നാണ്
േനാവൽകർത്താവായ
ചന്തുേമേനാൻ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് - വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിലൂെട ഇന്ദുേലഖ േനടിെയടുത്ത മനഃപരിഷ്ക്കാരമാണ്
അവളുെട മഹതവ്െമന്നും, ശരീരെത്തയും വികാരങ്ങെളയും ഒരുേപാെല നിയന്ത്രിച്ച്
വരുതിക്കുനിർത്താൻ
അവൾക്കു
കഴിഞ്ഞുെവന്നും
അേദ്ദഹം
േനാവലിലൂെട
സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഈ നിലപാട് മിക്ക സാമൂഹയ്പരിഷ്ക്കർത്താക്കളും പങ്കിട്ടിരുന്നു. ഏറ്റവും
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ
"സ്ത്രീകൾ
വസ്ത്രംധരിക്കണം,
എന്നാൽ
വസ്ത്രേത്താട്
അമിതതാൽപരയ്ം അവർ ക്കുണ്ടായിക്കൂട' - ഇതായിരുന്നു സാമൂഹയ്പരിഷ്ക്കർത്താക്കളുെട
അഭിപര്ായം.
ഇക്കാലത്ത്
ആധുനികവിദയ്ാഭയ്ാസംേനടിയ
സ്ത്രീകെള
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
േമൽവസ്ത്രം ധരിക്കൽ േകവലം "നാണംമറ ൽ' മാതര്മായിരുന്നിലല്. പരമ്പരാഗതമായ
പുരുഷാധികാരത്തിൽ നിന്ന് സവ്ന്തം ശരീരെത്ത വീെണ്ടടുക്കുന്ന പര്വൃത്തിയായിട്ടാണ്
അവരിൽ പലരും വസ്ത്രധാരണെത്ത കണ്ടത്. 1920കളിലും 1930കളിലും േകരളത്തിെല
നമ്പൂതിരിസമുദായത്തിൽ
വളർന്നുവന്ന
സമുദായപരിഷ്ക്കരണപര്സ്ഥാനം
നമ്പൂതിരിസ്ത്രീകളുെട - അന്തർജനങ്ങളുെട - വസ്ത്രം പരിഷ്ക്കരിക്കണെമന്ന് ശക്തമായി
വാദിച്ചിരുന്നു.
പുതിയ
വിദയ്ാഭയ്ാസവും
പരിഷ്ക്കാരവും
ഉേദയ്ാഗവുംേനടിയ
നമ്പൂതിരിയുവാക്കളുെട എണ്ണം കൂടിവരുെന്നന്നും പഴയമട്ടിൽ േവഷംധരിച്ച യുവതികൾ
അവർക്കു തീെര േചരിെലല്ന്നും നമ്പൂതിരി സമുദായേനതാക്കളിൽ പലരും വാദിച്ചു.
എന്നാൽ നമ്പൂതിരിസ്ത്രീകെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ബല്◌ൗസിടുക എന്നത് പഠിപ്പും
േജാലിയുമുള്ള ഭർത്താക്കന്മാെര ആകർഷിക്കാനുള്ള തന്ത്രം മാതര്മായിരുന്നിലല് പരമ്പരാഗത കുടുംബരീതിക്കുള്ളിൽ സ്ത്രീകൾക്കു കൽപ്പിച്ചിരുന്ന കടുത്തനിയമങ്ങൾക്കും
കീഴ്നില ം എതിെരയുള്ള െചറുത്തുനിൽപ്പായിരുന്നു അത്. എം.പി. ഭട്ടതിരിപ്പാട് 1940ൽ
എഴുതിയ ഋതുമതി എന്ന നാടകം ഈ െചറുത്തുനിൽപ്പിെനക്കുറിച്ചായിരുന്നു.
യാഥാസ്ഥിതികവൃത്തങ്ങളിൽ ഇതു വലിയ േകാളിളക്കമുണ്ടാക്കി.
എന്നാൽ പുതിയ വസ്ത്രധാരണരീതികേളാട് അഭയ്സ്തവിദയ്രായ യുവതികൾ കാട്ടിയ
താൽപരയ്െത്ത
അ ം
സംശയേത്താടുകൂടിയലല്ാെത
കാണാൻ
പല
സമുദായപര്മാണികൾക്കും കഴിഞ്ഞിരുന്നിലല്. േനരെത്ത പറഞ്ഞതുേപാെല, സ്ത്രീകൾ
വസ്ത്രം ഇടണെമന്ന് പറയുേമ്പാഴും അത് "ഒരുങ്ങിെക്കട്ടലാ'കുേമാ എന്ന ഭയം എേപ്പാഴും
അവെര അലട്ടിയിരുന്നു. അതുെകാണ്ട് പഴയ വസ്ത്രധാരണരീതി േവെണ്ടന്നുവ ന്നവെര
"അഴിഞ്ഞാട്ടക്കാരികളാ'യിക്കാണാൻ ചിലെരാെക്ക തയയ്ാറായി. ഇതിന് ചുട്ട
മറുപടിെകാടുക്കാൻ അന്നെത്ത സ്ത്രീകളിൽ ചിലർ ഉത്സാഹിച്ചു. ആധുനികവസ്ത്രം

ധരിക്കാൻ തയയ്ാറായ സ്ത്രീകെളലല്ാം പച്ചപ്പരിഷ്ക്കാരികളാെണന്ന് അടച്ചാേക്ഷപിച്ചുെകാണ്ട്
അക്കാലെത്ത സമുദായപര്മാണിമാരിെലാരാളായിരുന്ന പുേത്തഴത്തു രാമേമേനാൻ
"അനുകരണഭര്മം' എന്നേപരിൽ 1915ൽ േലഖനെമഴുതി. ഇതിന് മറുപടിയായി സി.പി.
കലയ്ാണിയമ്മ ഇങ്ങെന എഴുതി:
ആകപ്പാെട
ǌങ്ങൾക്കുള്ള
േദാഷങ്ങെളലല്ാം
ഇംഗല്ീഷുവിദയ്ാഭയ്ാസംെകാണ്ടു
വന്നിട്ടുള്ളതാെണന്നാണ് മിസ്റ്റർ േമേനാെന്റ അഭിപര്ായം. ഇംഗല്ീഷ് പുസ്തകങ്ങെളലല്ാം
ചുട്ടുകരിച്ചുകളഞ്ഞു റവുക്കയും ജാക്കറ്റും േതാട്ടിൽെക്കാണ്ടുേപായി ഇട്ടു തൂേക്കന്ത്രവും
കട്ടിപ്പൂത്താലിയും ധരിച്ചു കലയ്ാണീകളവാണിയിലും മറ്റും സമയംേപാക്കുന്നതായാൽ
ǌങ്ങളുെടേനെര മിസ്റ്റർ േമേനാനുള്ള േദഷയ്ത്തിന് അ ം കുറവുവേന്നക്കാം... കാലഗതി
അനുസരിച്ച് ǌങ്ങൾ ഉടുപ്പിലുംമറ്റും ചില വയ്തയ്ാസങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആഡമും
ഈവും ധരിച്ചിരുന്ന ഉടുപ്പുകൾമാതര്േമ ഇന്നും ധരിക്കാവൂ എന്നു പറയുന്നവരുെട
വാക്കിെന അതര് ഗ◌ൗരവമായി വിചാരിേക്കണ്ട ആവശയ്ം ഇലല്േലല്ാ. (സി.പി.
കലയ്ാണിയമ്മ, "അനുകരണഭര്മം', ലക്ഷ്മീഭായി 10(12), 1915)
പരിഷ്ക്കാരിയായ ഭർത്താവിെന്റ താത്പരയ്വും പരമ്പരാഗതകുടുംബത്തിെന്റ നിയമങ്ങളും
പര രം േചരാെതവന്ന അവസരങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിയതതര്യും സ്ത്രീകളാണ്. ഭർത്താവിന്
ഭാരയ് റവുക്ക ധരിക്കണം - കാരണവർക്ക് അതിേനാട് വിേരാധവും! ഇതിനിടയിൽ
െǌരുങ്ങിയ
സ്ത്രീകളുെട
പലകഥകളും
അന്നു
ജീവിച്ചിരുന്നവെരഴുതിയ
ആത്മകഥകളിലുണ്ട്. തിരുവിതാംകൂറിെല പര്മുഖ ഈഴവേനതാവായിരുന്ന സി.
േകശവെന്റ ആത്മകഥയിൽ ഇത്തരെമാരു കഥ പറയുന്നുണ്ട്. തെന്റ അമ്മാവനും
ഈഴവസമുദായത്തിെന്റ ആദയ്കാലേനതാക്കളിൽ പര്ധാനിയുമായിരുന്ന സി.വി.
കുഞ്ഞിരാമെന്റ ഭാരയ്യാണ് ഇതിെല നായിക. സംഭവം നടന്നത് 19-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
ഒടുവിൽ.
സി.വി.
കുഞ്ഞിരാമെന്റ
െപങ്ങൾ
ഭർത്താവിേനാെടാപ്പം
തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു
താമസം.
അവർ
മയയ്നാെട്ട
കുടുംബവീട്ടിൽ
സന്ദർശനത്തിെനത്തിയേപ്പാൾ സേഹാദരെന്റ ഭാരയ് ് സൂരയ്പടത്തിൽ തുന്നിയ രണ്ടു
റവുക്ക സമ്മാനമായി െകാടുത്തു. സി.വി.യുെട ഭാരയ് ആദയ്മായാണ് റവുക്ക കാണുന്നത്.
അവർക്കത് ഇഷ്ടമായി. ഭർത്താവിനും ഇഷ്ടമായി. പേക്ഷ, ഭർത്താവിെന്റ അമ്മ ് അതു
തീെര പിടിച്ചിലല്. കര്ിസ്തുമതേമാ ഇസല്ാംമതേമാ സവ്ീകരിച്ചവേരാ "ആട്ടക്കാരികേളാ'
ആണ് റവുക്ക ധരിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു അവരുെട വിശവ്ാസം! അമ്മായിയമ്മയുെട
േദഷയ്െത്തേപ്പടിച്ച്
സി.വിയുെട
ഭാരയ്
റവുക്ക
െപട്ടിയിൽവച്ചു.
അമ്മായി
ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അതു പുറെത്തടുത്തു ധരിക്കും - രാതര്ി വളെര ൈവകിമാതര്ം
എത്തിയിരുന്ന
ഭർത്താവിെന
ആനന്ദിപ്പിക്കാൻേവണ്ടിമാതര്ം!
"ഭർത്താവിനുേവണ്ടിമാതര്ം' അണിെഞ്ഞാരുങ്ങുന്നതിൽ െതറ്റിെലല്ന്ന് അന്നെത്ത
പുേരാഗമനവാദികളിൽ ചിലരുൾെപ്പെടയുള്ള ഒരുവിഭാഗം വാദിച്ചിരുന്നു. ഭർത്താവിെന
വിവാഹബന്ധത്തിൽ
പിടിച്ചുനിർത്തണെമങ്കിൽ
െപണ്ണുങ്ങൾ
ഇതിനു
തയയ്ാറാകണെമന്നുേപാലും
വാദിച്ചവരുണ്ടായിരുന്നു
േകരളത്തിെല
സാമൂഹയ്പരിഷ്ക്കർത്താക്കളിൽ ഒന്നാംസ്ഥാനക്കാരനായി ആദരിക്കെപ്പടുന്ന വി.ടി.

ഭട്ടതിരിപ്പാടുേപാലും ഈ അഭിപര്ായെത്ത പിന്താങ്ങിയിരുന്നു. "നമ്പൂതിരി മനുഷയ്നായി
മാറണെമങ്കിൽ' എന്ന തെന്റ അതിപര്ശസ്തമായ പര്സംഗത്തിൽ അന്തർജനങ്ങളുെട
വസ്ത്രധാരണരീതികളിൽ പരിഷ്ക്കാരികളായ നമ്പൂതിരിയുവാക്കളിൽ അറപ്പുംെവറുപ്പുമാണ്
ഉളവാക്കുന്നെതന്നും
േകവലം
സദാചാരേബാധത്തിെന്റ
േപരിൽമാതര്മാണ്
നമ്പൂതിരിയുവാക്കന്മാർ "അപരിഷ്കൃതരായ' അന്തർജനയുവതികെള വിവാഹംെചയയ്ാൻ
തയയ്ാറാകുന്നെതന്നും അേദ്ദഹം പര്സ്താവിച്ചു. അന്തർജനങ്ങൾ വൃത്തിയും ഭംഗിയുമുള്ള
പുതിയ വസ്ത്രധാരണരീതി സവ്ീകരിച്ചിെലല്ങ്കിൽ നമ്പൂതിരി പുരുഷന്മാർ േവെറ സ്ത്രീകെള
ഭാരയ്മാരായി സവ്ീകരിക്കാനിടയുെണ്ടന്ന് അേദ്ദഹം മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.
നമ്പൂതിരിസമുദായ പരിഷ്ക്കരണപര്സ്ഥാനത്തിെന്റ മുൻനിരക്കാരായ സ്ത്രീകെള ഈ
നിർേദ്ദശം അസവ്സ്ഥരാക്കി. മനഃപരിഷ്ക്കാരത്തിനു മുന്തിയസ്ഥാനം നൽ കിയ അവർക്ക്
"ഭർത്താവിനുേവണ്ടി'മാതര്ം േവണെമങ്കിൽ അണിെഞ്ഞാരുങ്ങാം എന്ന നിർേദ്ദശം
അസവ്ീകാരയ്മായിരുന്നു. സ്ത്രീകെള പൂർണ്ണവയ്ക്തിതവ്ത്തിെലത്താൻ സഹായിക്കുന്ന
മനഃപരിഷ്ക്കരണത്തിൽനിന്നും അവെര വയ്തിചലിപ്പിക്കുന്ന നിർേദ്ദശമാണിെതന്ന്
അവർക്കു േതാന്നി. പുരുഷന്മാേരാെടാപ്പം അദ്ധവ്ാനിക്കുക, വിദയ്ാഭയ്ാസംേനടുക,
െപാതുകാരയ്ങ്ങളിൽ താത്പരയ്െമടുക്കുക - ഇെതാെക്ക െചയയ്ുന്നതിനുപകരം
"ഭർത്താവിനുേവണ്ടി'
എന്ന
ഒഴിവുകഴിവും
പറഞ്ഞ്
സ്ത്രീകൾ
അണിെഞ്ഞാരുങ്ങിനടക്കുന്നത് എതര്േത്താളം ആേരാഗയ്കരമാണ് - അവർ േചാദിച്ചു.
നമ്പൂതിരിസമുദായപരിഷ്ക്കരണത്തിെന്റ നായികമാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന പാർവവ്തി
െനന്മിനിമംഗലം ഈ നിർേദ്ദശെത്ത പേരാക്ഷമായി വിമർശിച്ചു:
... പുരുഷന്മാെര വശീകരിക്കാൻേവണ്ടിമാതര്മലല് നാം ഇന്ന് ഇത്തരം വസ്ത്രധാരണം
െചയയ്ുന്നതും ആഭരണങ്ങൾ അണിയുന്നതും. നമുക്കു പുരുഷന്മാെര വശീകരിേക്കണ്ട
ആവശയ്മിലല്; അതു നിന്ദയ്വും ആഭാസവുമാണ്. ഒരു സ്ത്രീ ഭർത്താവിെനമാതര്ം
വശീകരിക്കണം;
അതു
കൃതര്ിമേവഷംെകാണ്ടലല്.
കൃതര്ിമേവഷംെകാണ്ടുമാതര്ം
വശീകൃതനായ പുരുഷെന ഭർത്താവായി സവ്ീകരിച്ചാൽ തീർച്ചയായും നാം
വയ്സനിേക്കണ്ടിവരും. നമ്മുെട ഈ േവഷഭൂഷണങ്ങൾ തീെര മാറ്റണം; ആഛാദനം
അതയ്ാവശയ്മാണ്;
അത്
ആഡംബരത്തിനാവരുത്.
സ്ത്രീക്കും
പുരുഷനും
വസ്ത്രധാരണത്തിൽ വയ്തയ്ാസം ആവശയ്േമയിലല്... പര്വൃത്തിെയടുക്കുന്നത് അപമാനമലല്,
അഭിമാനമാണ്... ശരിയായി പുരുഷന്മാേരാെടാപ്പം പര്വൃത്തി െയടുെത്തങ്കിൽ,
അദ്ധവ്ാനിെച്ചങ്കിൽമാതര്േമ, സ്ത്രീ കൾക്കു യഥാർത്ഥമായ സവ്ാതര്ന്തയ്വും സ്ത്രീതവ്വും
ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. (പാർവവ്തി െനന്മിനിമംഗലം, "സ്ത്രീതവ്ം', സ്ത്രീ 1 (1), 1933)
ഇതുകൂടാെത സ്ത്രീയുെട പുതിയ വസ്ത്രധാരണരീതി പുരുഷന് എതര് ആനന്ദം
നൽകുന്നതായാലുംശരി, അത് വലിയ അസ◌ൗകരയ്മാണ് സ്ത്രീ കൾക്കുണ്ടാക്കുന്നെതന്ന്
തുറന്നുപറയാൻ പിൽക്കാലെത്ത ചില സ്ത്രീകൾ തയയ്ാറായി. െക. സരസവ്തിയമ്മ യുെട

വാക്കുകളിൽ: മഴയത്തു േറാഡിെല െവള്ളത്തിൽ കിടന്നിഴഞ്ഞു ഘനംതൂങ്ങുന്ന
സാരിയുമായി വലിഞ്ഞുനീങ്ങുന്നതിെന്റ വിഷമം അനുഭവിച്ചവർക്കേലല് അറിയാവൂ? അതി
നുപകരം മുണ്ടും മടക്കിക്കുത്തി മൂളിപ്പാട്ടുംപാടി അലല്ലറിയാെത നടക്കാൻ
സാധിക്കുന്നതുതെന്ന എെന്താരു ഭാഗയ്മാണ്! പല കാരണങ്ങളാലും ഘനംതൂങ്ങുന്ന
മുടിെക്കട്ടു േവെണ്ടന്നുെവച്ചാൽ തലയുെട ഘനം വിട്ടുകിട്ടും; എന്നാൽപ്പിെന്ന തലേച്ചാറും
േനെര പര്വർത്തിേച്ചെന. (െക. സരസവ്തിയമ്മ, "പുരുഷന്മാരിലല്ാത്ത േലാകം',
അേതേപരിലുള്ള േലഖനസമാഹാരത്തിൽനിന്ന്, 1958)
സ്ത്രീകളുെട വസ്ത്രാലങ്കാരം വാസ്തവത്തിൽ സ്ത്രീകെള തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പിക്കാനാണ്
സഹായിക്കുന്നെതന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു: സ്ത്രീകൾ അണിെഞ്ഞാരുങ്ങുന്നത്
പുരുഷെന ആകർഷിച്ച്, അയാളുെട കണ്ണുകെള പര്ീതിെപ്പടുത്തി, കരളിൽ
േമാഹംജനിപ്പിക്കാനാെണന്നതിനു സംശയാതീതമായ െതളിവുകളിലല്. പേരാക്ഷമായി
ആ ഉേദ്ദശയ്ം ഉണ്ടായിരിക്കാെമന്നു പറയാേന നിവൃത്തിയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ശര്ദ്ധിച്ചിട്ടുേണ്ടാ,
സ്ത്രീകൾ മാതര്മുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരുെട അലങ്കാരനിഷ്ക്കർഷ കൂടുകയാണ്,
കുറയുകയലല് പതിവ്. കാ ക്കാരിയുെട കണ്ണു കലുഷമാവുകയും കരൾ പുകയുകയും
െചയയ്ിക്കാൻകഴിഞ്ഞാൽ സവ്പര്വൃത്തി സഫലമാെയന്ന കൃതാർത്ഥതയാണ് ആ
േവഷഭൂഷകൾക്കുപിന്നിൽ... ("പുരുഷന്മാരിലല്ാത്ത േലാകം', 1958)
എന്നാൽ ആദയ്കാലസ്ത്രീവാദികളിൽ പലരും സ്ത്രീകളുെട വസ്ത്രാലങ്കാരെത്ത െവറും
പാേഴവ്ലയായും
സ്ത്രീയുെട
മനഃപരിഷ്ക്കാരത്തിന്
വിേരാധമായ
പര്വൃത്തിയായും
പുച്ഛിച്ചുതള്ളിയേപ്പാൾ സരസവ്തിയമ്മ അതിൽ കര്ിയാത്മകമായ സാദ്ധയ്തകൂടി
കണ്ടുെവന്നകാരയ്ം
പര്േതയ്കം
എടുത്തുപറേയണ്ടതാണ്.
നിലവിലുള്ള
വസ്ത്രാലങ്കാരരീതികൾ
പലതും
സ്ത്രീയുെട
ആത്മാഭിമാനെത്ത
നിന്ദിക്കുംവിധത്തിലുള്ളവയാെണന്ന്
സരസവ്തിയമ്മ
സമ്മതിെച്ചങ്കിലും,
അങ്ങെനയലല്ാത്ത വസ്ത്രാലങ്കാരം സ്ത്രീകൾക്കു സാധിക്കുെമന്ന സൂചന അവർ ചില
കഥകളിലൂെട നൽകുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്ക് സവ്ന്തം ശരീരെത്തക്കുറിച്ച് ആനന്ദിക്കാനും
അഭിമാനിക്കാനുമുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമായി വസ്ത്രധാരണെത്ത മാറ്റാൻ കഴിയും - സവ്ന്തം
അഭിരുചിക്കും സ◌ൗന്ദരയ്േബാധത്തിനുമസരിച്ചുള്ള ഒരു പുതിയ വസ്ത്രാലങ്കാരം
അവർക്കുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും - ഇതാണ് "ഒരുക്കത്തിെന്റ ഒടുവിൽ' (1946) എന്ന
കഥയുെട ഒരു സേന്ദശം. ഈ വസ്ത്രാലങ്കാരം, ഒരുപേക്ഷ, പുരുഷന്മാർക്ക്
പിടിക്കിലല്ായിരിക്കുെമന്നും
സ◌ൗന്ദരയ്ംമാതര്മലല്,
സ◌ൗകരയ്ംകൂടി
പരിഗണിച്ചുെകാണ്ടായിരിക്കും ഈ പുതിയരീതി രൂപെപ്പടുന്നെതന്നും അവർ
സൂചിപ്പിക്കുന്നു. "ഒരുക്കത്തിെന്റ ഒടുവിൽ' എന്ന കഥയിെല വാസന്തി എന്ന യുവതി
പുരുഷന്മാെര ആകർഷിക്കാൻ ശര്മിക്കാത്തവളാണ്. എങ്കിലും ഒരുക്കത്തിൽ അവൾക്കു
താൽപരയ്മുണ്ട്
സവ്ന്തമായ
സ◌ൗന്ദരയ്േബാധമുണ്ട്.
"നിതയ്കനയ്ക'
്
ഒരുക്കംെകാെണ്ടന്തു പര്േയാജനം എന്നു േചാദിച്ചു കളിയാക്കുന്ന കൂട്ടുകാരിേയാട് അവർ

പറയുന്നു: "പരാഗസംകര്മണംെകാണ്ട് ഫലമുണ്ടാകാത്ത െചടികൾക്കും പര്കൃതി
ഭംഗിയുള്ള
പൂക്കൾ
െകാടുക്കുന്നെതന്തിന്?
എന്തായാലും...
എെന്റ
ചില
കൂട്ടുകാരികെളേപ്പാെല കുമ്മായവി നയുള്ള വീട്ടിലാണ് താമസെമന്ന് എെന്റ
മുഖംകണ്ടാരും വിചാരിക്കാൻ ǌാനിടയാക്കാറിലല്.'
വസ്ത്രധാരണത്തിെല ഇരട്ടസദാചാരം.
1940കൾക്കുേശഷം
േകരളത്തിേലക്ക്
മറ്റു
പര്േദശങ്ങളിൽനിന്നുള്ള
വസ്ത്രധാരണരീതികൾ എത്താൻതുടങ്ങി. ധാവണിയും പാവാടയും വടേക്കയിന്തയ്ൻ
ൈസ്റ്റലിലുള്ള സാരി - ബല്◌ൗസ് മുതലായവ ം പര്ചാരം വർദ്ധിച്ചു. േകരളത്തിനു
പുറത്തുേപായി പഠിച്ച സ്ത്രീകളാണ് പലേപ്പാഴും ഇവ
പര്ചാരംനൽകിയത്.
വസ്ത്രങ്ങളിലും അടിവസ്ത്രങ്ങളിലുമുണ്ടായ മാറ്റം വസ്ത്രധാരണത്തിെന െചലേവറിയ
ഏർപ്പാടാക്കിമാറ്റി. സ്ത്രീകളുെട മാതര്മലല്, പുരുഷന്മാരുെടയും വസ്ത്രാഭിരുചികളിൽ
വൻമാറ്റമാണ് ഈ കാലയളവിലുണ്ടായത്. പേക്ഷ, സ്ത്രീശരീരത്തിെന്റ അലങ്കരണവും
പര്ദർശനവും "കൂടുതൽ പാപകര'മാെണന്ന ഇരട്ട സദാചാരവാദം കൂടുതൽ
ശക്തമായേതയുള്ളൂ.
ഉദാഹരണത്തിന്
1950കളിൽ
െകാലല്ം
നഗരത്തിെല
േകാേളജുകുമാരീകുമാരന്മാർ െപാതുെവ "േവഷംെകട്ടി'നടന്നു സമയവും പണവും
നശിപ്പിക്കുന്നവരാെണന്ന് പരാതിെപ്പട്ട ഈ േലഖനം േനാക്കുക - ആണിേനയും
െപണ്ണിേനയും കുറ്റെപ്പടുത്തുന്നുെവങ്കിലും െപണ്ണിെന്റ "േവഷംെകട്ടൽ' കൂടുതൽ
അപകടമാെണന്നായിരുന്നു േലഖികയുെട അഭിപര്ായം:
വർഷംേതാറും നമ്മുെട േകാേളജുകളിൽനിന്നും ആയിരക്കണക്കിനു ബിരുദധാരികൾ
പുറത്തുവരുന്നുണ്ടേലല്ാ. െതറ്റുകൂടാെത ഇംഗല്ീഷിൽ ഒരാപല്ിേക്കഷൻ തയയ്ാറാക്കാൻ
കഴിവുള്ളവർ എതര്േപർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ധേകാേളജിൽ പര്േവശിച്ചാൽ അതുവെര
കരിക്കട്ടെപാടിച്ചു പലല്ുേതച്ച െചറുക്കന് ◌ീേ◌◌ീേവ◌ുമേല-ഉം ബര്ഷും േവണം.
അലക്കിേത്തച്ച ഡര്സ്സ് ദിവസംേതാറും മാറണം... േകാേളജുകുമാരിമാർക്കാെണങ്കിൽ..
"റവുക്ക'െയാന്നുമലല്. അതാണ് േചാളി. എന്തിനമ്പരക്കുന്നു. െപാതിഞ്ഞുവ െപ്പേടണ്ട
അവയവങ്ങൾ അ ാ മായി കാ ക്കാെര ഒളിഞ്ഞുേനാേക്കണ്ട ആവശയ്വും അവരുെട
"ഫാഷനി'ൽ ഉൾെപ്പട്ടതാണ്. (കുഞ്ഞുകുട്ടി, േകരളപുരം, "സംസ്ക്കാരത്തിെന്റ േപാക്ക്',
ക◌ൗമുദി ആ പ്പതിപ്പ് 5(49), 1955)
അതായത്, 1950കളായേപ്പാേഴക്കും േകരളത്തിൽ നെലല്ാരുവിഭാഗം സ്ത്രീകളും
മാറുമറച്ചുകഴിഞ്ഞുെവങ്കിലും സ്ത്രീശരീരത്തിനുേമലുള്ള "യുദ്ധം' തുടർന്നുെവന്ന് സാരം.
മാറുമറച്ചാലും അതു "സഭയ്മായ' രീതിയിലാണേലല്ാ മറച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന അേനവ്ഷണം
വീണ്ടും തുടർന്നു! "സഭയ്'മായി അംഗീകരിക്കെപ്പടാത്ത രീതിയിൽ മാറുമറച്ച സ്ത്രീെയ
നില നിർത്താനുള്ള ശിക്ഷാനടപടികൾക്കായി പര്ാധാനയ്െമന്നുമാതര്ം! േകരളത്തിെല
സ്ത്രീകൾ
സവ്ന്തം
ശരീരെത്തക്കുറിച്ച്
എേപ്പാഴും
േബാധവതികളാകാൻ

നിർബന്ധിതകളായിരിക്കുന്നത് ഇതിനാലാണ് - സമൂഹത്തിെന്റ സദാചാരക്കണ്ണുകൾ
അവെര സദാ പിന്തുടരുന്നതുെകാണ്ട്. ഇന്നാെണങ്കിൽ കൂടുതൽ സ◌ൗകരയ്പര്ദമായ
വസ്ത്രംധരിക്കാൻ സ്ത്രീകൾ തയയ്ാറാണ്. ആ വഴി എളുപ്പമലല്. േകരളത്തിെന്റ വിയർപ്പിലും
ചൂടിലും കയയ്ിലല്ാത്ത വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതാണ് ആേരാഗയ്കരെമങ്കിലും അതിനുള്ള
സാഹചരയ്ം ഇവിെട പലയിടത്തുമിലല്! ശരീരം മറച്ചുവച്ചതുെകാണ്ട് േകരളത്തിെല സ്ത്രീ
കൾ സുരക്ഷിതരാേണാ? ആെണന്ന് യാെതാരു െതളിവുമിലല്. സ്ത്രീകൾെക്കതിെരയുള്ള
അതികര്മങ്ങൾ
േകരളത്തിൽ
ധാരാളമുണ്ടാകുന്നുെവന്നും
അവയുെട
േതാത്
ഉയർന്നിരിക്കുന്നുെവന്നുമാണ് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ പറയുന്നത്.
ശരീരംമുഴുവനും മൂടുന്നത് മതേത്താടുള്ള ആഭിമുഖയ്ം വിളിച്ചറിയിക്കുന്നതുമായ വസ്ത്രം
(ബുർഖ)
ധരിക്കുന്നതിലൂെട
െപാതുവിടങ്ങളിൽ
കൂടുതൽ
സവ്തന്ത്രരാകാൻ
കഴിഞ്ഞിട്ടുെണ്ടന്ന് പല മുസല്ിംസ്ത്രീകളും പറഞ്ഞുേകൾക്കാറുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ
േകരളത്തിെല ൈഹന്ദവജാതികളിൽെപ്പട്ട സ്ത്രീകൾ ഒരു നൂറ്റാണ്ടുമുമ്പ് ഈ
അനുഭവത്തിലൂെട
കടന്നുേപായവരാണ്.
ശരീരെത്ത
"െമരുക്കി'
"ഒതുക്കി'
നിർത്തുന്നതിലൂെടയാണ്
സ്ത്രീകൾക്ക്
മാനയ്തയും
െപാതുവയ്ക്തിതവ്വും
(ഒരളവുവെരെയങ്കിലും) ഉണ്ടാവുക എന്ന വിശവ്ാസം ബുർഖയിലൂെടയാണ് ഇവിെട
വന്നെതന്ന് കരുതുന്നത് െതറ്റാണ്. മുസല്ിംസ്ത്രീകൾ പുതിയ സാഹചരയ്ങ്ങളിൽ ഈ
വിശവ്ാസെത്ത
അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുെവന്നുമാതര്ം.
പല
സ്ത്രീകളും
ഒരുപരിധിവെരെയങ്കിലും ഇതിലൂെട "മാനയ്ത'േനടുന്നുമുണ്ട്. പേക്ഷ, സ്ത്രീശരീരെത്ത
"കാമമുണർത്തുന്ന വസ്തു'വായി ചുരുക്കിക്കളയുന്ന, അപമാനിക്കുന്ന വിശവ്ാസമാണിത്.
ഈ
വിശവ്ാസത്തിൽ
പതിയിരിക്കുന്ന
അപകടം
െക.
സരസവ്തിയമ്മ
തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. "കാമമുണർ ത്തുന്ന വസ്തു'െവന്നു പറഞ്ഞ് സ്ത്രീശരീരെത്ത
പുച്ഛിക്കുേമ്പാൾ സവ്ന്തം ശരീരത്തിൽ ആനന്ദം കെണ്ടത്താനുള്ള സ്ത്രീയുെട അവകാശം
ഹനിക്കെപ്പടുന്നുെവന്ന് അവർ കണ്ടു. ഒന്നുകിൽ ശരീരെത്ത മൂടിെപ്പാതിഞ്ഞ്
"പാപകര'മായ വസ്തുെവന്നു വിളിച്ച് അപമാനിക്കുക, അെലല്ങ്കിൽ ആണിെന്റ
സേന്താഷത്തിനായി ഒരുക്കിെക്കട്ടി പര്ദർശിപ്പിക്കുക - ഈ രണ്ടറ്റങ്ങളിലൂെടയലല്ാെത
ഒരു മദ്ധയ്മാർഗ്ഗം സ്ത്രീകൾക്ക് സവ്യംസൃഷ്ടിച്ചുകൂേട എന്ന അവരുെട േചാദയ്ം ഇന്നും
പര്സക്തമാണ്.
കൂടുതൽ ആേലാചന ്.
ചരിതര്പഠനത്തിൽ ഏറ്റവും പര്ധാനം രാഷ്ട്രത്തിെന്റ, രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ
ചരിതര്മാെണന്നാണ്
"നി ക്ഷചരിതര്ം'
നെമ്മ
പഠിപ്പിക്കുന്നത്.
മാർക്സിസ്റ്റ്
ചരിതര്മാകെട്ട, സാമൂഹയ്സംഘർഷങ്ങളിൽ സർവവ്പര്ധാനം സാമ്പത്തികവർഗ്ഗങ്ങൾ
തമ്മിലുള്ള സംഘർഷമാെണന്ന് അവകാശെപ്പടുന്നു. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയെത്തയും
സാമൂഹയ്സംഘർഷെത്തയുംകുറിച്ചുള്ള ഈ പര്ബലധാരണകളിൽ ഒതുങ്ങാത്ത ഒരു
"യുദ്ധ'െത്തക്കുറിച്ചാണ് ഈ അദ്ധയ്ായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെത്ത "രാഷ്ട്രീയ' ത്തിൽ
പല കക്ഷികളുണ്ട് - സംസ്കാരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം, വർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള

സംഘർഷം, ജാതികൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം - ഇവെയലല്ാം േചർന്നാണ് ഇവിെട
വിവരിച്ച
"യുദ്ധ'ത്തിനു
കളെമാരുക്കിയത്.
സ്ത്രീശരീരെത്ത
പുതിയ
പുരുഷാധികാരത്തിെന്റ
വരുതിയാലാക്കുക;
അതിനുേവണ്ടി
പരമ്പരാഗത
അധികാരത്തിൽ (പഴയ ജാതിയുെട, പഴയ കുടുംബത്തിെന്റ) നിന്ന് അതിെന
േമാചിപ്പിക്കുക, എന്നിട്ട് പുതിയ രീതികൾക്കനുസരിച്ച് പാകെപ്പടുത്തിെയടുക്കുക ഇതായിരുന്നു
"യുദ്ധ'ത്തിെന്റ
ആതയ്ന്തികലക്ഷയ്ം.
എന്നാൽ
സ്ത്രീശരീരം
പിെന്നയുംപിെന്നയും വഴുതിമാറിെക്കാണ്ടിരുന്നു - സ്ത്രീകളുെട "ഒരുക്ക' െത്തക്കുറിച്ചുള്ള
ഭയവും
പരാതിയും
ഇതുെകാണ്ടാണ്
ഇന്നും
ആവർത്തിക്കുന്നത്.
നി ക്ഷചരിതര്ത്തിൽനിന്ന് നാം ബഹുദൂരം സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നുെവന്നും വയ്ക്തമാണ്.
"രാഷ്ട്രീയം',
"സംഘർഷം'
എന്നിവെയക്കുറിച്ചുള്ള
വയ്വസ്ഥാപിതധാരണകെള
സ്ത്രീചരിതര്ം തിരുത്തിെയഴുതിക്കഴിഞ്ഞുെവന്ന് വയ്ക്തമേലല്?
സാരി'യും ഇന്തയ്ൻ സംസ്കാരവും.
"ഇന്തയ്ൻ സംസ്കാര'ത്തിെന്റ ഉത്പന്നവും ചിഹ്നവുമായി എലല്ാവരും ആദരിക്കുന്ന
"സാരി' എന്ന വസ്ത്രം നാം ഇന്നു ധരിക്കുന്ന രീതി സംവിധാനംെച ത് ഒരു
വിേദശവനിതയായിരുന്നുെവന്ന
കാരയ്ം
എതര്േപർക്കറിയാം?
ബംഗാൾ
നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ നായകന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന േകശബ് ചന്ദ്ര െസന്നും
െസനാനാമിഷനിൽ പര്വർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു മിഷണറിവനിതയും േചർന്നാണ്
"സാരി'ക്ക് ഈ പുതിയരൂപം ന ിയത്. ബംഗാളിൽ സ്ത്രീകൾ കനംകുറഞ്ഞ
പരുത്തിസാരികൾമാതര്േമ
ഉടുത്തിരുന്നുള്ളു
അവർ
ബല്◌ൗസ്,
പാവാട
തുടങ്ങിയവെയാന്നും ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നിലല്. ബംഗാളിെല ചൂടിനും വിയർപ്പിനും പറ്റിയ
വസ്ത്രധാരണരീതിയായിരുന്നു അത്. അവിടുെത്ത സ്ത്രീകൾക്ക് അന്ന് ശരീരെത്തക്കുറിച്ച്
പാപേബാധേമാ
ലജ്ജേയാ
ഉണ്ടായിരുന്നിലല്.
എന്നാൽ
മിഷണറിമാർക്കും
സാമൂഹയ്പരിഷ്കർത്താക്കൾക്കും വസ്ത്രരീതിയിൽ സ◌ൗകരയ്ം, സുഖം എന്നതിലുപരി
"മാനയ്ത'യായിരുന്നു പര്ധാനം. അവർ "സാരി'െയ മാനയ്മാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
പെത്താമ്പതാംനൂറ്റാണ്ടിെല ബര്ിട്ടിഷ് സ്ത്രീകൾ ധരിച്ചിരുന്ന നീണ്ട ഗ◌ൗൺ (നമ്മുെട
ഇന്നെത്ത ൈനറ്റിമാതിരി, കുേറക്കൂടി ഇറുകിയ, ഒരു േവഷം)േപാെല അതിെന
ആക്കിത്തീർക്കാനായിരുന്നു അവരുെട ശര്മം. ഇറുകിയ, കയയ്ിറക്കവും െമയയ്ിറക്കവുമുള്ള
ബല്◌ൗസ്, അടിപ്പാവാട (െപറ്റിേക്കാട്ട് എന്നാണ് അന്നെത്ത മദാമ്മമാർ അതിെന
വിളിച്ചിരുന്നത്; നമ്മളിൽ ചിലർ ഇന്നും ആ വാക്ക് ഉപേയാഗിക്കുന്നു.) ഇവകൂടി
േചർത്തേപ്പാൾ "സാരി' ഗ◌ൗൺമാതിരിയായി. "ഇന്തയ്ൻേവഷം' എന്ന േപരിൽ ഇത്
നാട്ടിൽമുഴുവൻ പര്ചരിപ്പിച്ചു. ഇന്നാകെട്ട മദാമ്മമാർ അവരുെട വസ്ത്രശാഠയ്ങ്ങെളലല്ാം
കളഞ്ഞ് സ◌ൗകരയ്ം, സുഖം, ഭംഗി എന്നിവ ് പര്ാധാനയ്ം െകാടുക്കുന്നു. നമ്മേളാ, അവർ

െകട്ടിേയൽപ്പിച്ച വസ്ത്രസദാചാരെത്ത "ഇന്തയ്ൻ സംസ് കാര'മായി െതറ്റിദ്ധരിച്ച്
അതിെനയും െകട്ടിെയഴുന്നള്ളിച്ചു കഴിയുന്നു!
സാരി എന്ന വസ്ത്രം "ഭാരതീയ േദശീയേവഷ'മായി മാറിയത് പലവഴിക്കാണ്. രാജാ
രവിവർമ്മ ഹിന്ദുേദവതമാെര ചിതര്ീകരിക്കാൻ തുനിഞ്ഞേപ്പാൾ അവർക്കു പറ്റിയ വസ്ത്രം
സാരിയാെണന്നു തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നുവതര്. ഇന്തയ്യിെല പല പര്േദശങ്ങളിലും
സ്ത്രീകൾ ഇതു ധരിക്കുന്നുെവന്ന കെണ്ടത്തലായിരുന്നു ഇതിനു പര്േചാദനം. എന്നാൽ
രവിവർമ്മയുെട
കണ്ണിെല
"ഹിന്ദുസ്ത്രീ'യുെട
മാതൃക
സവർണ്ണഹിന്ദുവനിതയായിരുന്നുെവന്ന വാസ്തവം കാേണണ്ടതുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്രിയൻ
ൈശലിയിൽ (മഹാരാഷ്ട്രയിെല സവർണ്ണസ്ത്രീകളുെട ൈശലിയിൽ) വസ്ത്രധാരണംെച
േദവതകെളയും
പുരാണകഥാപാതര്ങ്ങെളയുമാണ്
രവിവർമ്മച്ചിതര്ങ്ങളിൽ
നാം
കാണുന്നത്.
നമ്പൂതിരിസമുദായപരിഷ്കരണ പര്സ്ഥാനത്തിെന്റ നായികമാർ.
1930കളിൽ നമ്പൂതിരിസമുദായപരിഷ്കരണപര്സ്ഥാനത്തിെന്റ മുൻനിരയിേലക്ക്
കഴിവുറ്റ
സ്ത്രീകൾ
വരാൻതുടങ്ങി.
മഹിള
എന്ന
സ്ത്രീപര്സിദ്ധീകരണം
"നമ്പൂതിരിസാമര്ാജയ്'ത്തിെന്റ ധവീരനായികയായ "േജാവാൻ ഓഫ് ആർക്ക്' എന്നു
വിേശഷിപ്പിച്ച
പാർവവ്തി
െനന്മിനിമംഗലമായിരുന്നു
അവരിൽ
പര്ധാനി.
ആധുനികവസ്ത്രംധരിച്ച് േയാഗേക്ഷമസഭാസേമ്മളനത്തിൽ ആദയ്മായി ഒരു സ്ത്രീ പാർവവ്തി മേനഴി - പെങ്കടുത്തതിെനത്തുടർന്ന് സേമ്മളനത്തിൽ പെങ്കടുത്ത സ്ത്രീകളുെട
എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുെകാേണ്ടയിരുന്നു. ഇടക്കുന്നിയിൽ നടന്ന േയാഗേക്ഷമസഭയുെട 22◌ാ◌ം സേമ്മളനത്തിൽ ഒെരാറ്റ സ്ത്രീമാതര്േമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. എന്നാൽ കാറൽമണ്ണെവച്ചു
കൂടിയ 25-◌ാ◌ം സേമ്മളനത്തിൽ 75 അന്തർജനങ്ങൾ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
നമ്പൂതിരിയുവജനസംഘത്തിലൂെടയാണ് ഇവർ വളർന്നത്. 1930കളിൽ ആരയ്ാപള്ളം,
പാർവവ്തി െനന്മിനിമംഗലം, േദവകി നരിക്കാട്ടിരി തുടങ്ങിയവർ അന്തർജനങ്ങൾക്കു
സഹിേക്കണ്ടിവന്നിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങെള പരസയ്മായി തള്ളിക്കളഞ്ഞുെകാണ്ട്
െപാതുപര്വർത്തകരായി
മാറി.
ആധുനികരീതിയിൽ
വസ്ത്രധാരണംെചയയ്ാനും
യാതര്െചയയ്ാനും
െപാതുേവദികളിൽ
പര്സംഗിക്കാനും
നിയമസഭകളിൽ
പര്വർത്തിക്കാനും പര്ാപ്തിയുള്ള അന്തർജനങ്ങൾ ഇക്കാലത്ത് െപാതുരംഗേത്തക്കു കടന്നു.
1940കളിെല
രാഷ്ട്രീയസമരങ്ങളിൽ
പാലിയംസതയ്ാഗര്ഹത്തിലും
കമയ്ൂണിസ്റ്റുപാർട്ടിയുെട പര്വർത്തനത്തിലും മറ്റും - അവർ പങ്കുേചരാൻ തുടങ്ങി.
ലളിതാംബിക
അന്തർജനം
അക്കാലമായേപ്പാേഴക്കും
ആധുനികേകരളീയസാഹിതയ്രംഗത്ത് തേന്റതായ ഇടമുണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
പഴയകാലെത്ത "ഫാഷൻഭര്മം'.
ശരീരെത്ത സുന്ദരമാക്കാനുള്ള െവപര്ാളം പുതിയകാലത്തുണ്ടായ ഒരു പര്േതയ്ക
േരാഗമാെണന്നാണ് നമ്മളിൽ പലരും ധരിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതു തീെര ശരിയലല്.
"സ◌ൗന്ദരയ്'ത്തിെന്റ േപരിൽ പട്ടിണികിടക്കുകയും ശരീരത്തിൽ പച്ചകുത്താൻേവണ്ടി

േവദനതിന്നുകയും െചയയ്ുന്നവെര നാമിന്നു പരിഹസിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ പഴയകാലത്ത്
നമ്മുെട
വലയ്മ്മൂമ്മമാരും
അ സവ് ം
പരിഹാസം
ഈ
വകുപ്പിൽ
അർഹിക്കുന്നിേലല്െയന്നു
േചാദിേക്കണ്ടതുതെന്ന.
കാരണം
അക്കാലെത്ത
"സ◌ൗന്ദരയ്'ത്തിനുേവണ്ടി
അവർ
െപട്ടിരുന്ന
പാേടാർത്താൽ
ഇക്കാലെത്ത
പട്ടിണികിടക്കൽ ഒന്നുമലല്. ഈ ഭര്മം െപണ്ണിനും ആണിനും ഉണ്ടായിരുന്നുതാനും.
ഉദാഹരണത്തിന് "കാതുവളർത്തൽ' എന്ന ഏർപ്പാടിെനക്കുറിച്ച് അേനവ്ഷിച്ചാൽ മതി.
രണ്ടുകാതിലും ഭാരേമറിയ മരക്കഷണങ്ങൽ തൂക്കി "കാതുനീട്ടി' വളർത്താൻ സ്ത്രീകളും
കുേറക്കൂടിമുമ്പ് പുരുഷന്മാരും ശര്മിച്ചിരുന്നു. കാത് നീണ്ടുനീണ്ട് േതാൾവെര മുട്ടിയാൽ
"സ◌ൗന്ദരയ്ം' തികഞ്ഞു! ഭയങ്കര േവദനസഹിച്ചുേവണം ഇതു േനടാൻ. ചിലേപ്പാൾ കാത്
പറിഞ്ഞുേപാകാറുണ്ടായിരുെന്നന്ന് പഴമക്കാർ പറയുന്നു. എങ്കിലും വിടിലല്ായിരുന്നതര്.
പറിഞ്ഞിടത്ത് മരുന്നുെവച്ച് കൂട്ടിേച്ചർത്തേശഷം വീണ്ടും "മരെക്കാരട്' തൂക്കും!
പുരുഷന്മാർക്ക് നീണ്ടുകറുത്ത തലമുടി സ◌ൗന്ദരയ്ലക്ഷണമായിരുന്നു. "കുടുമ അഴിച്ചിട്ടാൽ
മുട്ടുവെര നീണ്ടുകിടക്കുന്ന' മുടിയുള്ളവൻ ആേരാ അവൻ സുന്ദരൻ എന്നായിരുന്നതര്
പര്മാണെമന്ന് പഴയ തലമുറക്കാർ പറഞ്ഞുേകട്ടിട്ടുണ്ട്.
മുസല്ിംസ്ത്രീകളുെട വസ്ത്രധാരണചർച്ചകൾ.
വസ്ത്രധാരണെത്തക്കുറിച്ച്
ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിെന്റ
ആദയ്പകുതിയിൽ
െപാതുരംഗെത്തത്തിയ
മുസല്ിംവനിതകൾ
ചർച്ചെച ിരുന്നുെവന്ന
വിവരം
എതര്േപർക്കറിയാം?
േകരളത്തിൽ
"മുസല്ിംനേവാത്ഥാന'ത്തിന്
ഒരു
സ്ത്രീപക്ഷമുണ്ടായിരുന്നുെവന്നുതെന്ന നാം ഓർക്കാറിലല്. 1930കൾ മുതൽ 1960കൾവെര
മലയാളത്തിെല മുസല്ിംമാസികകളിൽ ഈ തലമുറ േലഖനങ്ങളിലൂെട പല ചർച്ചകൾക്കും
തുടക്കമിട്ടു. അൻസാരി, അൽമനാർ, മുസല്ിം റിവയ്ു എന്നീ മാസികകളിലും 1930കളിൽ
മുസല്ിംവനിത,
മുസല്ിംമിതര്ം
മുതലായ
പര്സിദ്ധീകരണങ്ങളിലും
ഇവരുെട
സജീവസാന്നിദ്ധയ്മുണ്ടായിരുന്നു. നിസ ഉൽ ഇസല്ാം എന്ന അറബി-മലയാള
പര്സിദ്ധീകരണത്തിലും ഇവർ എഴുതിയിരുന്നു. എം. ഹലീമാബീവി, ബി.എസ്. ൈസദ,
തങ്കമ്മ മാലിക്, ഫാത്തിമക്കുട്ടി, മദനിയയ് മുതലായ എഴുത്തുകാരികൾ ഇസല്ാമിൽ
സ്ത്രീകൾക്കു
േചർന്ന
വസ്ത്രെത്തക്കുറിച്ച്
തുറന്ന
ചർച്ച
നടത്തിയിരുന്നു.
പർദ്ദാസമ്പ്രദായെത്ത
തള്ളിക്കളയാെത,
എന്നാൽ
"മൂടിെക്കട്ടു'ന്നതിെന
എതിർത്തുെകാണ്ട് മിസ്സിസ് ൈസനബ എഴുതി:
സാമൂഹയ്ജീവിതത്തിൽ മുസല്ിംസ്ത്രീകൾ പാലിേക്കണ്ട മരയ്ാദകെളക്കുറിച്ചാണ് ǌാൻ
പർദ്ദാസമ്പ്രദായെമന്നു പറയുന്നത്. അതിൽ വസ്ത്രധാരണത്തിനും ഒരു പങ്കുെണ്ടന്നുമാതര്ം.
ǌാനിത്
ആദയ്േമപറയുന്നത്
മെറ്റാന്നുംെകാണ്ടലല്.
പർദ്ദ
എന്ന
പദം
േകൾക്കുേമ്പാേഴക്കും വിറളിെയടുക്കുന്ന ബുദ്ധിജീവികളുണ്ട്... ഇന്ന് പർദ്ദയുെട േപരിൽ
ചില
മുസല്ിങ്ങളുെട
ഇടയിൽക്കാണുന്ന
ചില
ആചാരങ്ങെളയാണ്
അവർ
വിമർശിക്കുന്നത്. സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ തമ്മിൽ കാണുന്നേതാ സംസാരിക്കുന്നേതാ പര രം
െകാള്ളെക്കാടുക്കലുകൾ നടത്തുന്നേതാ പഠിക്കുന്നേതാ പഠിപ്പിക്കുന്നേതാ ഇസല്ാം

തടയുന്നിലല്. പേക്ഷ, സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും തമ്മിൽ ബന്ധെപ്പടുേമ്പാൾ ഇരുകൂട്ടരും
പാലിേക്കണ്ട ചില മരയ്ാദകൾ ഇസല്ാം നിർേദ്ദശിക്കുന്നുണ്ട്. അവ ാണ് ഇസല്ാമിൽ
പർദ്ദാസമ്പ്രദായെമന്നു പറയുന്നത്.
(മിസ്സിസ് ൈസനബ, "മുസല്ിംസ്ത്രീകളും പർദ്ദയും', അൻസാരി, 5(8), 1961; ഷംഷദ് ഹുൈസൻ,
നയ്ൂനപക്ഷത്തിനും ലിംഗപദവിക്കുമിടയിൽ, തിരുവനന്തപുരം, 2009, പുറം 59.)

വിദയ്ാഭയ്ാസമുള്ള സ്ത്രീ സവ്തന്ത്രേയാ?
വീടിനു പുറത്തുേപായി പഠിച്ച് ഉന്നത ബിരുദങ്ങൾ േനടുന്ന
മലയാളിസ്ത്രീ
എന്തു
െകാണ്ട്
പലേപ്പാഴും
െവറും
ഇരയായി
മാറുന്നു?
ഗാർഹികാതികര്മത്തിനുമുമ്പിൽ അവൾ നിശബ്ദയായിേപ്പാകുന്നെതന്തു െകാണ്ട്? വീടിനു
പുറത്തുവച്ചുണ്ടാകുന്ന
തിക്താനുഭവങ്ങെളക്കുറിച്ച്
പരസയ്മായി
പരാതിെപ്പടാൻ
ൈധരയ്ംകാണിക്കാത്തെതന്തുെകാണ്ട്? പുരുഷന്മാർ കയയ്ടക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന െപാതു
ഇടങ്ങളിേലക്ക് ൈധരയ്േത്താെട, ആത്മവിശവ്ാസേത്താെട കടന്നുെചന്ന് "ǌാനും
നിങ്ങെളേപ്പാെല
പഠിച്ചവളാണ്,
എനിക്കിവിെട
തുലയ്മായ
ഇടമുണ്ട്'എന്നു
പര്ഖയ്ാപിക്കാൻ അവൾക്ക് കഴിയാത്തെത ന്തുെകാണ്ട്? പുരുഷന്മാർ ക്ഷണിച്ചാലും
ക്ഷണിച്ചിെലല്ങ്കിലും െപാതുേവദികളിൽ കടന്നുെചന്ന് തങ്ങളുെടകാരയ്ം പറയാനുളള
തേന്റടം േകരളത്തിൽ ഇംഗല്ീഷ് വിദയ്ാഭയ്ാസം േനടിയ ആദയ്തലമുറയിൽെപ്പട്ട
സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെത്ത തലമുറകൾെക്കന്തുപറ്റി? ഇെതാെക്കയാണ് ഈ
അദ്ധയ്ായ ത്തിൽ പരിേശാധിക്കുന്നത്.
സ്ത്രീവിദയ്ാഭയ്ാസെത്ത സ്ത്രീപക്ഷത്തുനിന്നു പരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ.
േകരളത്തിെല ഉയർന്ന സ്ത്രീസാക്ഷരത, സ്ത്രീ വിദയ്ാഭയ്ാസം
എന്നിവെയപ്പറ്റി മലയാളികൾക്ക് െപാതുെവ വലിയ അഭിമാനമാണ്. േകരളം
സാമ്പത്തികമായ പിേന്നാക്കാവസ്ഥയിലായിരുന്ന കാലത്താണ് ഈ േനട്ടങ്ങൾ
ൈകവരിച്ചെതന്ന വസ്തുത അനവധി ഗേവഷണപഠനങ്ങൾക്കു വഴി െതളിച്ചു. ഇന്ന് സ്കൂൾേകാേളജ്
വിദയ്ാർത്ഥികളിൽ
വലിയ
ഭാഗവും
െപൺകുട്ടികളാണ്.
പത്താംതരത്തിെലത്തുന്നതും
അധികവും
െപൺകുട്ടികൾതെന്ന.
സാേങ്കതികവിദയ്ാഭയ്ാസത്തിലും അവർ മുേന്നറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. പുറംനാടുകളിൽ
േകരളെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഇവിടെത്ത സ്ത്രീകളുെട വിദയ്ാഭയ്ാസേനട്ടം ഇന്നും
വളെര
പര്ശംസിക്കെപ്പടാറുണ്ട്.
ഇന്നു
േകരളത്തിെന്റ
സമ്പദവ്യ്വസ്ഥ,
സാമൂഹയ്വികാസം എന്നിവയിൽ സ്ത്രീകളുെട പങ്ക് എന്തുതെന്നയായാലും ശരി, േകരളം
അടുത്ത കാലത്തു സമ്പാദിച്ച കീർത്തിയുെട നലല്പങ്ക് സ്ത്രീകളുെട സംഭാവനയാെണന്ന്
നിസ്സംശയം പറയാം.
പെത്താൻപതാം
നൂറ്റാണ്ടിൽ
മിഷണറിമാരുെട
പള്ളിക്കൂടങ്ങളിലാരംഭിച്ച്
സർക്കാർപള്ളിക്കൂടങ്ങളുെട വയ്ാപനത്തിലൂെടയും സമുദായങ്ങൾ പടുത്തുയർത്തിയ
വിദയ്ാലയങ്ങളിലൂെടയും നാം ഈ േനട്ടത്തിൽ എത്തിേച്ചർന്നതിെന്റ ചിതര്ം
ഗേവഷകരുെട
പഠനങ്ങളിൽനിന്ന്
ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിെന്റ
മദ്ധയ്കാലമായേപ്പാേഴക്ക് സമൂഹത്തിെന്റ താെഴക്കിടയിലുള്ളവരിൽ വലിെയാരു
ശതമാനത്തിന് അക്ഷരവിദയ്ാഭയ്ാസെമങ്കിലും േനടാനുളള സാഹചരയ്ം ഇവിെടയുണ്ടായി.
എങ്കിലും പിന്തിരിഞ്ഞുേനാക്കുേമ്പാൾ - പര്േതയ്കിച്ച് സ്ത്രീപക്ഷത്തുനിന്നു േനാക്കുേമ്പാൾ പല േചാദയ്ങ്ങളും ഉയർന്നുവരുന്നു. സ്ത്രീകളുെട കാരയ്െമടുത്താൽ "വിദയ്യുണ്ട്,

െതാഴിലിലല്' എന്ന നിലയാണ്. സ്ത്രീകളായ െതാഴിലേനവ്ഷകരധികമുണ്ട് േകരളത്തിൽ;
സ്ത്രീകളുെട െതാഴിൽ പങ്കാളിത്തം കുറവുമാണ്. കുടുംബത്തിനുളളിലും ഉന്നതവിദയ്ാഭയ്ാസം
േനടിയ സ്ത്രീകളുെട നില വളെര െമച്ചമാെണന്ന് തീർത്തുപറയാൻ വയയ്. ഇതര്യും
വിദയ്ാഭയ്ാസം േനടിയിട്ടും േകരളത്തിെല സ്ത്രീകൾ കൂടുതൽ ഗാർഹികാതികര്മം
സഹിക്കുന്നുെവന്നും
െപാതുെവ
സ്ത്രീകൾെക്കതിെരയുളള
അതികര്മം
ഇവിെട
കൂടുതലാെണന്നും പഠനങ്ങൾ െതളിയിക്കുന്നുണ്ട്. മാതര്മലല്, ഭർത്താവിൽനിന്നുളള
മർദ്ദനെത്ത
ഇവിടെത്ത
നെലല്ാരുവിഭാഗം
അഭയ്സ്തവിദയ്രായ
സ്ത്രീകൾ
നയ്ായീകരിക്കുന്നുെണ്ടന്ന്
ചില
പഠനങ്ങൾ
സൂചിപ്പിക്കുന്നു!
സ്ത്രീകളുെട
ആത്മഹതയ്ാശര്മനിരക്കും അധികമാണ്.
പുതിയ സാദ്ധയ്തകൾ, പുതിയ തടസങ്ങൾ.
പെത്താൻപതാംനൂറ്റാണ്ടിൽ
മതപര്ചരണത്തിനായി
ഇവിെടെയത്തിയ മിഷണറിമാർക്കു മുമ്പുതെന്ന െപൺകുട്ടികെള െചറിയേതാതിൽ
വിദയ്ാഭയ്ാസംെചയയ്ിക്കുന്ന രീതി ഈ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. ഓേരാസ്ഥലത്തും
നിലെത്തഴുത്തുപള്ളികളുണ്ടായിരുന്നു. അവിെട െചറിയ ആൺകുട്ടികളും െപൺകുട്ടികളും
എഴുത്തും വായനയും അതയ്ാവശയ്ം കണക്കും പഠിച്ചുവന്നു. സ്ഥിതിയുളള വീട്ടുകാർ
ആശാന്മാെര വീട്ടിൽവരുത്തി അവിടെത്ത കുട്ടികെള മുഴുവൻ അടിസ്ഥാനപാഠങ്ങൾ
അഭയ്സിപ്പിച്ചു. ഉന്നതജാതിയിൽെപ്പട്ട പല സ്ത്രീകളും മുഴുവൻ അടിസ്ഥാനപാഠങ്ങളും
അഭയ്സിച്ചിരുന്നു. ഇതിെന ക്കുറിച്ചു പറയുേമ്പാൾ െതക്കൻതിരുവിതാംകൂറിൽ
പര്ചാരത്തിലുളള ഒരു കഥയാണ് ഓർമ്മവരുന്നത്. സവ്ാമി വിേവകാനന്ദെന്റ
േകരളസന്ദർശനെത്തക്കുറിച്ചും
േകരളം
"ഭര്ാന്താലയ'മാെണന്ന്
അേദ്ദഹം
പറഞ്ഞതിെനക്കുറിച്ചും
മിക്കവരും
േകട്ടിരിക്കും.
ഇതുെമാരു
വിേവകാനന്ദസന്ദർശനകഥയാണ്,
അധികമാരും
േകട്ടിട്ടിെലല്ന്നുമാതര്ം.
നാഗർേകാവിലിൽ വണ്ടിയിറങ്ങിയ സവ്ാമി കനയ്ാകുമാരിയിേലക്ക് േപാകുന്നവഴി
വിശപ്പുംദാഹവുംെകാണ്ട് വലഞ്ഞു. സമീപത്തുളള വീടുകളിൽേ◌പ്പായി ഭക്ഷണം
േചാദിക്കാെമന്നുകരുതി പലേരാടും തിരക്കി. ഭാഷ പരിചയമിലല്ാതിരുന്നതുെകാണ്ട്
അേദ്ദഹത്തിന് പലയിടത്തും അലേയണ്ടിവന്നു. ഒടുവിൽ ഒരു പഴയ തറവാടിെന്റ മുറ്റത്ത്
കയറിെച്ചന്നു. അവിെട ആേരയും കണ്ടിലല്. വയസ്സായ ഒരു അമ്മൂമ്മമാതര്ം
പുറത്തളത്തിൽ എേന്താ േജാലി െച െകാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതര്യും വലിയ തറവാട്ടിൽ
സംസ്കൃതം
പഠിച്ച
പുരുഷന്മാർ
കാണുെമന്നും
അവേരാട്
സംസാരിക്കാൻ
കഴിയുെമന്നുമായിരുന്നു വിേവകാനന്ദെന്റ പര്തീക്ഷ. രണ്ടുമൂന്നുതവണ ആംഗയ്ഭാഷയിൽ
ഇക്കാരയ്ം അേദ്ദഹം അമ്മൂമ്മ േയാട് േചാദിച്ചുെവങ്കിലും ഫലമിെലല്ന്നു േതാന്നി. ഒടുവിൽ
നിരാശനായി മടങ്ങാെനാരുങ്ങി. അേപ്പാൾ ആ അമ്മൂമ്മ പിറകിൽനിന്ന് വിളിക്കുന്നു,
"േഹ, യുവസനയ്ാസി, നീ വലല്ാെത ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു വേലല്ാ? മകേന, നിനക്ക്
ഭക്ഷണം േവണ്ടേയാ?' അതും ശുദ്ധസംസ്കൃതത്തിൽ!
കഥമാതര്മാെണങ്കിലും
നടക്കാൻ
സാദ്ധയ്തയുണ്ടായിരുന്ന
കഥയാണ്.
സംസ്കൃതഭാഷയിൽ ആഴത്തിൽ അറിവുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീകെളക്കുറിച്ച് പല കഥകളും

നമ്മുെട
ചരിതര്ത്തിലുണ്ട്.
കടുത്ത
നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കുള്ളിൽ
കഴിഞ്ഞിരുന്ന
നമ്പൂതിരിസ്ത്രീകൾ പലേപ്പാഴും അടിസ്ഥാനവിദയ്ാഭയ്ാസം േനടിയിരുന്നു. 1930െല
െസൻസസ് കണക്കു പര്കാരം തിരുവിതാംകൂറിെല നമ്പൂതിരി-േപാറ്റി സ്ത്രീകളിൽ 43.2
ശതമാനം േപർ സാക്ഷരരായിരുന്നു. തിരുവിതാംകൂറിെല മറ്റു സമുദായങ്ങളിെല സ്ത്രീകൾ
ഇവർക്ക് പിന്നിലായിരുന്നു. നായർസ്ത്രീകളിൽ 29.1 ശതമാനവും കര്ിസ്തയ്ാനി സ്ത്രീകളിൽ
34.8 ശതമാനവും സാക്ഷരരായിരുന്നു. അതുേപാെല േകരളത്തിെല മുസല്ീങ്ങൾ അറബിമലയാളം ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന പെത്താൻപതാംനൂറ്റാണ്ടിൽ കുട്ടികെള അതിെന്റ
അടിസ്ഥാനപാഠങ്ങൾ അഭയ്സിപ്പിച്ചിരുന്നത് സ്ത്രീകളായിരുന്നുെവന്ന് ഗേവഷകയായ
ബി.എസ്സ്. െഷറിൻ ചൂണ്ടിക്കാ ണിക്കുന്നു. "ലബച്ചികൾ' എന്നായിരുന്നു ഇവർക്ക് േപര്.
പേക്ഷ, സംസ്കൃതഭാഷയിലൂന്നിയ വിദയ്ാ ഭയ്ാസം സ്ത്രീകൾക്ക് പര്േതയ്കിെച്ചാരു ഗുണവും
െചയയ്ുന്നിെലല്ന്ന ആേരാപണം െപത്താൻപതാംനൂറ്റാണ്ടിൽ േകട്ടുതുടങ്ങിയിരുന്നു.
ഇേതകാലത്താണ് സ്ത്രീെതവ്ത്തക്കുറിച്ചുള്ളപുതിയ ആദർ ശങ്ങളും എലല്ായിടത്തും
പരക്കാൻതുടങ്ങിയത്.
ഇവെയക്കുറിച്ച്
മുെമ്പാരദ്ധയ്ായത്തിൽ
പറഞ്ഞേലല്ാ.
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, സ്ത്രീയുെട ശരിയായ കർമ്മ ഭൂമി കുടുംബമാെണന്ന ആശയം
അക്കാലെത്ത സ്ത്രീവിദയ്ാഭയ്ാസചർച്ചകേളയും ബാധിച്ചു. കാവയ് നാടകാദികൾ
പഠിച്ചതുെകാണ്ടുള്ള പാണ്ഡിതയ്ം വീട്ടുത്തരവാദിതവ്ങ്ങെള േനരാംവണ്ണം നിർവവ്ഹി
ക്കാനുളള കഴിവ് സ്ത്രീക്കുണ്ടാക്കിെക്കാടുക്കുന്നിലല്ന്നായിരുന്നു ഒരു വിമർശനം.
രണ്ടാമതായി, ശൃംഗാര്രപധാനമായ കാവയ്ങ്ങളുംമറ്റും പഠിക്കുന്നതു െകാണ്ട് െപണ്ണുങ്ങൾ
"ചീത്ത'യാകുെമന്ന ആശങ്കയും ധാരാളംേപർ പര്കടിപ്പിച്ചു. കുടുംബേജാലികൾതെന്ന
ഏറ്റവും
നലല്
കര്മത്തിൽ
െചയയ്ണെമന്ന
ആവശയ്ം
സ്കൂൾപഠിപ്പുെകാണ്ട്
സാധിക്കിെലല്ന്നതിനാൽ െപൺകുട്ടികൾക്ക് ഈവക കഴിവുകൾ ഉണ്ടാക്കിെക്കാടുക്കുന്ന
പര്േതയ്ക "സ്ത്രീവിദയ്ാഭയ്ാസം' േവണെമന്ന വാദം സാധാരണ േകട്ടിരുന്നു. സർക്കാരും
സമുദായപര്മാണികളും ഈ സ്ത്രീവിദയ്ാഭയ്ാസം പരീക്ഷിച്ചുേനാക്കുകയും െച . 1914-ൽ
തിരുവിതാംകൂർ
സർക്കാർപള്ളിക്കൂടങ്ങൾക്ക്
േവണ്ടി
രചിക്കെപ്പട്ട
സ്ത്രീവിദയ്ാഗൃഹപാഠാവലി എന്ന പുസ്തകം നമുെക്കാന്നു പരിേശാധിച്ചു േനാക്കാം.
എൻ.ശിവരാമപിള്ള, െചേങ്കാട്ട ഡി.രാമയയ്ർ എന്നീ രണ്ടു പുരുഷന്മാരാണ് ഈ
പുസ്തകത്തിെന്റ രചന നിർവഹിച്ചത്. പുരുഷെന്റ വരുതിക്ക് സ്ത്രീെയ നിർത്താനുള്ള
എളുപ്പമാർഗ്ഗം
എെന്തന്നുള്ള
പര്ശ്നമാണ്
പുസ്തകത്തിെല
ആമുഖത്തിെല
മുഖയ്ചർച്ചാവിഷയം. സ്ത്രീകൾ പഠിച്ചാൽ ഉേദയ്ാഗംേതടുെമേന്നാ പുരുഷെന്റ വരുതി
നിേഷധിച്ചു വിദയ്ാഗർവുെകാണ്ട് "ദുർമാർഗികളായി ഭവിക്കു'െമേന്നാ പലരും
ഭയക്കുന്നുെണ്ടന്ന്
ആദയ്ം
തെന്ന
േലഖകർ
തിരിച്ചറിയുന്നു.
എന്നാൽ
"യഥാർത്ഥസ്ത്രീവിദയ്ാഭയ്ാസം' ഇങ്ങെന സവ്ാതന്ത്രയ്േബാധമുള്ള "ഗർവവ്ുകാരികെള'
ഉണ്ടാക്കിെലല്ന്നും മറിച്ച്, അവർ കൂടുതൽ അടക്കവും വിനയവും അനുസരണയും
വീട്ടുത്തരവാദിതവ്ങ്ങൾ വഹിക്കാനുള്ള പര്ാപ്തിയും ഉള്ളവരായി ഭവിക്കുെമന്നുമാണ്
േലഖകരുെട വാദം:

േക്ഷതര്ങ്ങളിൽമാതര്ം ൈദവമുെണ്ടന്നും അവിെടയുള്ള വിഗര്ഹങ്ങെളക്കൂടാെത േവെറ
ൈദവമിെലല്ന്നുേമാർക്കുന്ന
പാമരസ്ത്രീകൾ
േമൽപര്കാരം
വിഗര്ഹങ്ങളിലല്ാത്ത
ഭവനങ്ങളിൽ
പാപകൃതയ്ങ്ങൾെചയയ്ുന്നതിന്
ഭയെപ്പടുന്നതാേണാ?
സ്ത്രീകൾ
പഠിച്ചാലവർക്ക് സകല വിേവകവും ഉണ്ടാകുന്നതാകയാൽ അവർ പുരുഷന്മാർക്ക്
മന്ത്രികെളേപ്പാെല സമയങ്ങളിൽ ബുദ്ധിപറ യുന്നതാണ്, കാരയ്സ്ഥന്മാെരേപ്പാെല
ഗൃഹകൃതയ്ങ്ങെളലല്ാം
നടത്തിയും
നടത്തിച്ചുംെകാള്ളും,
കണക്കുകെളലല്ാം
എഴുതിെക്കാള്ളും. മാതാവിെനേപ്പാെല പുരുഷന്മാെര സംരക്ഷണംെചയയ്ും. തെന്നയുമലല്;
ഏറ്റവും പര്ധാനെപ്പട്ട കാരയ്ം പിന്നാെല വരുന്നു:
സ്ത്രീകൾ
വിദയ്ാഭയ്ാസം
െച ിരുന്നുെവങ്കിൽ
വിദയ്തെന്ന
പാതിവര്തയ്ത്തിന്
കാവലായിരുന്ന്
പാതിവര്തയ്ത്തിന്
ഭംഗംവരാെത
സൂക്ഷിക്കുെമന്നുള്ളത്
അസംശയമാകുന്നു. പെത്താമ്പതാംനൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനകാലത്തു പര്തയ്ക്ഷെപ്പട്ട
ആദയ് മലയാളേനാവലുകളിെല നായികമാരിൽ പലരും ഇപ്പറഞ്ഞ പുതിയ
വിദയ്ാഭയ്ാസംെച ഉത്തമസ്ത്രീകളായാണ് ചിതര്ീകരിക്കെപ്പട്ടത്. സംസ്കൃതവിദയ്ാഭയ്ാസം
േദാഷകരമാെണന്നും െപണ്ണുങ്ങളിൽ ഗർവവ്ുണ്ടാക്കുെമന്നുമറ്റും ആേരാപിച്ചേശഷം,
സ്ത്രീകെള ഭർത്താവിന് വിേധയകളാക്കിത്തീർക്കുന്ന പുതിയ വിദയ്ാഭയ്ാസരീതിയുെട
ഗുണഗണങ്ങെള പര്കീർത്തിക്കുന്ന പര്സംഗങ്ങൾ ഇവയിൽ പലതിലും േചർത്തിട്ടുണ്ട്.
കര്േമണ സ്ത്രീവിദയ്ാഭയ്ാസം േകരളത്തിൽ വളർന്നുവന്ന സമുദായങ്ങളുെട പര്ിയെപ്പട്ട
വിഷയമായി തീർന്നു. സ്ത്രീെകള ഉത്തമകുടുംബിനികളും പതിവര്തകളുമാക്കിത്തീർക്കുന്ന
വിദയ്ാഭയ്ാസെത്ത പര്ാത്സാഹിപ്പിേക്കണ്ട കടമ സമുദായങ്ങൾക്കുെണ്ടന്നു വാദിച്ച പലരും
സമുദായത്തിെന്റ
സൽേപ്പരും
നന്മയും
മുഴുവൻ
സ്ത്രീകളുെട
(മാതര്ം)
ഉത്തരവാദിതവ്മാെണന്നുേപാലും വാദിക്കാൻ മുതിർന്നു. സ്ത്രീക്ക് പുരുഷെനാപ്പം
എലല്ാകാരയ്ങ്ങളും െചയയ്ാൻ കഴിവുെണ്ടേന്നാ സ്ത്രീക്കും പുരുഷെന്റെയാപ്പം കുടുംബപരവും
സാമൂഹയ്വുമായ
കടമകളുെണ്ടേന്നാ
മാതര്മലല്
ഇവിെട
പറഞ്ഞെതന്ന്
ശര്ദ്ധിേക്കണ്ടതാണ്.
മറിച്ച്,
സ്ത്രീക്ക്
കഴിവ്
പുരുഷെനാപ്പമാെണങ്കിലും
സമുദായേത്താടുള്ള ഉത്തരവാദിതവ്ം കൂടുതലാെണന്ന വാദമാണിത്. ലഘുവായി
പറഞ്ഞാൽ,
സമുദായനന്മെയന്ന
ഭാരം
കൂടുതൽ
വഹിേക്കണ്ടത്
സ്ത്രീയാെണന്നവകാശെപ്പടാൻ
പലരും
മടിച്ചിലല്.
അതിെലാരാൾ
അന്നെത്ത
അറിയെപ്പടുന്ന നായർസമുദായപര്വർത്തകയായിരുന്ന െക. ചിന്നമ്മയായിരുന്നു.
അവരുെട വാക്കുകളിൽ :
ഒരു ഗൃഹത്തിേലേയാ സമുദായത്തിേലേയാ മാനത്തിനും അപമാനത്തിനും കാരണം
സ്ത്രീകൾതെന്നയാെണന്നുള്ളത് പറേയണ്ടതിലല്േലല്ാ. പുരുഷന്മാർ ദുഃസവ്ഭാവികളും
അറിവിലല്ാത്തവരും
ആയിത്തീർന്നാലുണ്ടാകുന്ന
ഭവിഷയ്ത്തുകൾ
അതര്
അസഹയ്മാകയിലല്. േനെരമറിച്ച് സ്ത്രീയുെട ദുഃസവ്ഭാവവും അറിവിലല്ാ യും നിമിത്തം
ഉണ്ടാകുന്ന ഭവിഷയ്ത്തുകൾ "ഗുരുതര'മാണ്. ("വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിൽ സ്ത്രീകളുെട സ്ഥാനം',
ലക്ഷ്മീഭായി 8 (6) 1913)

തെന്നയുമലല്, അനുസരണകാട്ടാത്ത സ്ത്രീകെള അടിച്ചുനന്നാക്കാനുള്ള അധികാരം
ഭർത്താക്കന്മാർക്ക്
വകവച്ചുെകാടുക്കുന്ന
വാദങ്ങൾ
ഈ
ചർച്ചയിലുടനീളം
േകൾക്കാനുമുണ്ടായിരുന്നു. അധികം േചാദയ്ംെചയയ്െപ്പടാെത അവ ഉന്നയിക്കെപ്പട്ടു. മുമ്പ്
പരിേശാധിച്ച സ്ത്രീവിദയ്ാഗൃഹപാഠാവലിയിെല പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഭർത്താവിനുമുമ്പിൽ
പാതിവര്തയ്സതയ്ം െച ിട്ട് സൂതര്ത്തിൽ അയാെള പറ്റിക്കുന്ന ഒരു ക◌ൗശലക്കാരിയുെട
കഥ േലഖകർ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങെനയുള്ള െപണ്ണുങ്ങെള ഭർത്താക്കന്മാർ
"േകാലുെകാണ്ട് പഠിപ്പിച്ചാേല നന്നാവൂ' എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാെതാരു െതറ്റും
അക്കാലത്ത്
അവർക്കു
േതാന്നിയിലല്.
മറിച്ച്,
ഇത്തരം
െപരുമാറ്റം
ഭർത്താക്കന്മാരിൽനിന്ന്
ഉണ്ടായാൽ
അവെര
േകാലുെകാണ്ട്
പഠിപ്പിക്കാനുള്ള”അധികാരം ഭാരയ്മാർക്കുള്ളതായി ഇവരും, ഇവെരേപ്പാലുള്ള മറ്റുകൂട്ടരും
ആരും പറഞ്ഞേതയിലല്. "നലല്പിള്ള'യായിക്കഴിയുക എന്ന ഭാരം എേപ്പാഴും സ്ത്രീയുെട
തലയിലാണേലല്ാ?
ഇതിെന
ക്കുറിച്ചാണ്
തിരുവിതാംകൂർസർക്കാരിെന്റ
െപാതുവിദയ്ാഭയ്ാസവകുപ്പിൽ േജാലിേനാക്കിയ ആദയ്െത്ത വനിതകളിൽ ഒരാളായിരുന്ന
െക. ലക്ഷ്മി അമ്മ "പുരുഷധർമ്മം' എന്ന തെന്റ േലഖനത്തിൽ പറഞ്ഞത്:
ഭാരയ്ാധർമ്മം, സ്ത്രീധർമ്മം മുതലായ ധർമ്മങ്ങെളപ്പറ്റി അേനകം േലഖനങ്ങൾ ഈയിെട
കാണുന്നുണ്ട്.
എന്നാൽ,
അതുേപാെലതെന്ന
ഭർത്തൃധർമ്മെത്തേയാ
പുരുഷധർെമ്മത്തേയാപറ്റി യാെതാന്നും പര്സിദ്ധെപ്പടുത്താത്തത് എന്തുെകാണ്ടാെണന്ന്
ǌാൻ പലേപ്പാഴും ആേലാചിക്കാറുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്ക് മാതര്മാേണാ അവരുെട മുറെയപ്പറ്റി
ഓർമ്മയിലല്ാതിരിക്കുന്നത്. അെലല്ങ്കിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് യാെതാരു ചുമതലയും
ഇെലല്ന്നുേണ്ടാ?
...ഭർത്താവിെന ശുശര്ൂഷിക്കുന്നത് ഭാരയ്യുെട ചുമതലയാെണങ്കിൽ അതുേപാെലതെന്ന
അവശയ്ം ഭാരയ്െയ ശുശര്ൂഷിക്കുന്നത് ഭർത്താവിെന്റയും ചുമതലയാെണന്നതിൽ
സംശയമിലല്. അതുെകാണ്ട് സ്ത്രീധർമ്മെത്ത ഉപേദശിക്കുന്ന മഹാത്മാക്കൾ അവരവരുെട
കർത്തവയ്കർമ്മങ്ങെള ശരിയായി നിർവഹിക്കുന്നതായാൽ ഇരുകക്ഷികൾക്കും
ആേക്ഷപത്തിനും വഴിയുണ്ടാ വിെലല്ന്നുമാതര്മലല്, വളെര ഗുണമുണ്ടാകുന്നതുമാകുന്നു.
("പുരുഷധർമ്മം', ശാരദ 1 (8) 1906)
ലക്ഷ്മിയമ്മെയേപ്പാെലയുള്ള
"തേന്റടക്കാ
രി'കൾ
ഉണ്ടാകരുെതന്നായിരുന്നു
"സ്ത്രീവിദയ്ാഭയ്ാസ' ത്തിെന്റ ആരാധകരുെട ലക്ഷയ്വും! എന്നാൽ വീട്ടമ്മെയ
വാർെത്തടുക്കുന്ന വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിന് അനുകൂലമായ മുദര്ാവാകയ്ങ്ങൾക്കിടയിലും
വയ്തയ്സ്തമായ ചില നിർേദ്ദശങ്ങൾ േകട്ടിരുന്നു. അതിെലാന്ന് ഒ. ചന്തുേമേ◌നാൻ രചിച്ച
ഇന്ദുേലഖ (1889) എന്ന േനാവൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയ വിദയ്ാഭയ്ാസാദർശമാണ്.
ഇന്ദുേലഖയിെല (അേത േപരുള്ള) നായിക ഇംഗ്ളിഷും സംസ്കൃതവും നന്നായി
പഠിച്ചവളാണ്. സംഗീതെത്തക്കുറിച്ച് നലല് ജ്ഞാനവും ശാസ്ത്രരംഗെത്ത പുതിയ

കണ്ടുപിടിത്തങ്ങെളക്കുറിച്ച് അറിവുമുള്ളവളാണ്. പേക്ഷ പഠിത്തംെകാണ്ട് ഇന്ദുേലഖ ്
അറിവുണ്ടായി എന്നതിനുപുറേമ മറ്റു പല ഗുണഗണങ്ങളും സിദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. െതറ്റും
ശരിയും വയ്ക്തമായി േവർതിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ്, നലല് മനഃസാന്നിദ്ധയ്ം,
ആത്മനിയന്ത്രണം, ശരിെയന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ കാരയ്ങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാനുള്ള കഴിവ്
- ഇെതാെക്കയാണ് അവളുെട സവിേശഷഗുണങ്ങൾ. ധനികെനങ്കിലും തനിെക്കാട്ടും
േചരാത്ത ഒരു പുരുഷെന വിവാഹം കഴിക്കാൻ താൻ അതയ്ധികം േസ്നഹിക്കുന്ന
കുടുംബകാരണവർ നടത്തുന്ന ശര്മങ്ങെള ഇന്ദുേലഖ ് പര്തിേരാധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്
ഈവക സവ്ഭാവഗുണങ്ങൾ അവൾക്കു ണ്ടായതുെകാണ്ടാെണന്ന് ഈ േനാവൽ നേമ്മാട്
പറയുന്നു. വീട്ടുേജാലി സമർത്ഥമായി നിർവവ്ഹിക്കാനുള്ള പഠിപ്പിെനക്കാൾ പര്ധാനം
മനഃശക്തി
വളർത്തുന്നതരം
വിദയ്ാഭയ്ാസമാെണന്ന്
േനാവൽ
നെമ്മ
ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുെവന്ന് സാരം. തനിക്ക് െതെറ്റന്നു േബാദ്ധയ്െപ്പട്ട ഒരു പര്വൃത്തിയും
തെന്ന െക്കാണ്ട് െചയയ്ിക്കാൻ ആർക്കുംകഴിയിെലല്ന്ന് ഇന്ദുേലഖ െതളിയിക്കുന്നു.
േസ്നഹിക്കുന്ന പുരുഷേനാട് അടുപ്പം കാണിക്കുേമ്പാഴും തെന്റ വിമർശനബുദ്ധിയും
വിേവകവും ൈകെവടിയാൻ അവൾ തയയ്ാറാകുന്നിലല്. ഇെതാെക്കയാണ് ഇന്ദുേലഖ ്
വിദയ്ാഭയ്ാസംെകാണ്ടുണ്ടായ ഗുണം. തനിക്കു ചുറ്റു മുള്ള േലാകെത്ത വിമർശനദൃഷ്ടയ്ാ
വീക്ഷിച്ച് െതറ്റുംശരിയും േവർതിരിച്ചുകണ്ട് ശരിയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാനുള്ള തേന്റടം ഇേത തേന്റടമാണ് ഏതാണ്ടിതിനടുത്തകാലത്ത് േകാളിൻസ് മദാമ്മ എഴുതിയ
ഘാതകവധം (1877) എന്ന േനാവലിെല മറിയം എന്ന കഥാപാതര്വും
പര്കടിപ്പിക്കുന്നത്.
ക്ഷിപര്േകാപിയായ
അപ്പെന
അവൾ
േപടിക്കുന്നിലല്.
അവൾക്കിഷ്ടമിലല്ാത്ത ഒരു വിവാഹാേലാചന അേദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചതിെന അവൾ
നഖശിഖാന്തം എതിർക്കുന്നു. വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിലൂെട ശരിെതറ്റുകെളപ്പറ്റി അറിവുണ്ടായ
തനിക്ക് ഒന്നിേനയും ഭയെപ്പേടണ്ട കാരയ്മിെലല്ന്ന ആത്മവിശവ്ാസമാണ് മറിയം
പര്കടിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ വിദയ്ാഭയ്ാസാദർശത്തിന് വളെര അനു കൂലികളുണ്ടായിലല്.
എങ്കിലും "തേന്റടക്കാരികൾ' പലരും ഉണ്ടായിെക്കാേണ്ടയിരുന്നു. ആധുനിക
വിദയ്ാഭയ്ാസം േനടിയ മലയാളിസ്ത്രീകളുെട ആദയ് തലമുറയിൽെപ്പട്ടവരും സ്ത്രീയുെട
അവകാശങ്ങൾക്കായി വാദിച്ചവരുമായ പലർക്കും "തേന്റടക്കാരി' എന്ന വിേശഷണം
േചരും.
ഇക്കൂട്ടെര
ആധുനികപുരുഷന്മാർ
എതര്േത്താളം
ഭയന്നിരുന്നുെവന്ന്
അറിയണെമങ്കിൽ അക്കാലെത്ത ഹാസയ്രചനകൾ പരിേശാധിച്ചുേനാക്കിയാൽ മതി.
1950കളിൽ
പര്സിദ്ധ
ഹാസയ്സാഹിതയ്കാരനായിരുന്ന
പി.െക.
രാജരാജവർമ്മെയഴുതിയ
"അവിവാഹിതയായ
ബി.ഏക്കാരി'
എന്ന
ഹാസയ്േലഖനത്തിൽ ഒരു ചിതര്മുണ്ട് - സ്ത്രീകളുെട അവകാശങ്ങൾക്കു േവണ്ടി കിട്ടാവുന്ന
എലല്ാ േവദികളിലും ഇടിച്ചുകയറിെച്ചന്ന് മനുസ്മൃതി കത്തിച്ചുചാമ്പലാക്കണെമന്ന്
വാദിക്കുന്ന ചൂടത്തിയുെട ചിതര്ം. മലബാറിൽ സഞ്ജയനും തിരുവിതാംകൂറിൽ ഇ.വി.
കൃഷ്ണപിള്ളയും
(രണ്ടുേപരും
മലയാളത്തിെല
അതിപര്ശസ്തരായ
ഹാസയ്സാഹിതയ്കാരന്മാർ)
"പര്സംഗക്കാരികെള' അതയ്ധികം
ഭയെപ്പട്ടിരുന്നു
െവന്നാണ് അവരുെട എഴുത്തിൽനിന്നും കിട്ടുന്ന സൂചന. എന്നാൽ ഇവർ നിർമ്മിച്ച ഈ
"ഭയങ്കരി'യുെട ചിതര്ം േകവലം സങ്കൽപ്പസൃഷ്ടിയാെണന്നു പറയാനുംവയയ്. അക്കാലെത്ത
പല
സ്ത്രീകളും
ഇതും
ഇതിനപ്പുറവും
െച വരായിരുന്നു.
1928ൽ
യുവ

അഭിഭാഷകയായിരുന്ന അന്നാചാണ്ടി "സ്ത്രീകൾക്ക് സർക്കാർ േജാലിനൽകിയാൽ അത്
സാമൂഹയ്വിപത്തിനിടവരുത്തു'െമന്ന് പര്സ്താവിച്ചുെകാണ്ട് േലഖനെമഴുതിയ അന്നെത്ത
വലിയ പര്മാണിയായിരുന്ന ടി.െക. േവലുപ്പിള്ളെയ േനരിട്ടത് ഇങ്ങെനെയാരു
ഇടിച്ചുകയറ്റത്തിലൂെടയാണ്.
തിരുവനന്തപുരെത്ത
വിദയ്ാഭിവർദ്ധിനിസഭ
ഒരു
െപാതുേയാഗം കൂടിയ േവളയിലാണ് ഇതുണ്ടായത്. അന്നെത്ത തിരുവിതാംകൂർ
ൈഹേക്കാടതി ജഡ്ജിയായിരുന്ന പി.െക.നാരായണപിള്ളയായിരുന്നു അദ്ധയ്ക്ഷൻ.
"സ്ത്രീകൾ തങ്ങൾക്ക് അർഹതയിലല്ാത്ത സർക്കാരുേദയ്ാഗം തട്ടിെയടുക്കുന്നു' എന്ന
േവലുപ്പിള്ളയുെട ആേരാപണെത്ത സ്ത്രീകൾെക്കതിെര ഫയൽെച
അനയ്ായമായി
"ബഹുമാനെപ്പട്ട േകാടതി' കണക്കാക്കണെമന്ന് അവർ ആവശയ്െപ്പട്ടു. ഇങ്ങെന
പര്തിസ്ഥാനത്തായ െപണ്ണുങ്ങൾക്കുേവണ്ടി വാദിക്കാെനത്തിയ വക്കീലാണ് താെനന്ന്
സവ്യം പര്ഖയ്ാപിച്ചു. തുടർന്ന് അവർ നടത്തിയ പര്സംഗം േകാടതിയിൽ നടക്കുന്ന
ഒന്നാന്തരം വാദേത്താട് കിടപിടിക്കുന്നതായിരുന്നു. "ഇടിച്ചുകയറി'യതുേപാെല
ഇറങ്ങിേപ്പാകാനും
ഇവർ
മിടുക്കികളായിരുന്നു.
1932െല
സമസ്തേകരള
സാഹിതയ്പരിഷത്
സേമ്മളന
ത്തിെല
െപാതുസേമ്മളനങ്ങളിൽ
സ്ത്രീകെള
പെങ്കടുപ്പിക്കാത്തതിൽ പര്തിേഷധിച്ച് ബി. ഭാഗീരഥി അമ്മ ഇറങ്ങിേപ്പായി. ഇങ്ങെന
പല സംഭവങ്ങളും അക്കാലത്തു നടക്കുയുണ്ടായി. 1937ൽ മുസല്ീംവനിത എന്ന
പുേരാഗമനപര്സിദ്ധീകരണത്തിെന്റ
പര്സാധക
എൻ.
ഹലീമാബീവി
തിരുവലല്യിൽവച്ചുനടന്ന
മുസല്ീംവനിതാസേമ്മളനത്തിൽ
വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിെന്റ
മഹതവ്െത്തപ്പറ്റി ഇങ്ങെന പര്സ്താവിച്ചു:
അക്ഷരാഭയ്ാസം നിഷിദ്ധമായും അപരാധമായും കരു തിയിരുന്ന നമ്മളിൽ പലരും ഇന്ന്
അഭയ്സ്തവിദയ്കളായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾ വിദയ്ാഭയ്ാസം െച ിരുന്നുെവങ്കിൽ
അവർ വഴിപിഴ െമന്നുള്ള െതറ്റിദ്ധാരണ ഇന്ന് ഭൂരിഭാഗവും നശിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളത്
ആശവ്ാസകരമാണ്.
ആശയങ്ങൾ
വിപുലീകരിക്കുവാനും
വിശദീകരിക്കുവാനും
സവ്ാഭിപര്ായം േരഖെപ്പടുത്തുവാനും പര്ഖയ്ാപനംെചയയ്ുവാനും വിദയ്ാഭയ്ാസമാണ് നമുക്ക്
സഹായകമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളത്.
അതിെന്റ
മഹച്ഛക്തിയിൽ
അന്തർലീനമായ
വിശാലഹൃദയതവ്ംതെന്നയാണ് പുറത്തിറങ്ങാതിരുന്ന നമ്മൾ എലല്ാവേരയും ഭീതിയും
ലജ്ജയുംവിട്ട്
ഇന്നിവിെട
ഈ
േയാഗത്തിൽ
സന്നിഹിതരാകുന്നതിന്
ഇടയായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളെതന്ന് ǌാൻ വിസ്മരിക്കുന്നിലല്. ("സവ്ാഗതപര്സംഗം',മുസല്ീംവനിത
1(4) 1937 )
എന്തായാലും
ഇരുപതാംനൂറ്റണ്ടിെന്റ
ആരംഭം
മുതൽ
സ്ക്കൂളിൽ
പഠിക്കുന്ന
െപൺകുട്ടികളുെട എണ്ണം െകാച്ചിയിലും തിരുവിതാംകൂറിലും ഉയർന്നുെകാേണ്ടയിരുന്നു.
മലബാറിൽ ഈ പുേരാഗതി കണ്ടിലല് - മലബാർ േനരിട്ടുള്ള ബര്ിട്ടീഷ്
ഭരണത്തിൻകീഴിലായിരുന്നേലല്ാ.
സ്ത്രീവിദയ്ാഭയ്ാസം -- െതക്കും വടക്കും.
ബര്ിട്ടീഷ് അധികാരത്തിൻകീഴിൽ െǌരിഞ്ഞമർന്ന മലബാറിൽ
സർക്കാരിെന്റ സാമൂഹയ്േക്ഷമപര്വർത്തനങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു. പരമ്പരാഗതമായ

ഉച്ചനീചതവ്ങ്ങെള ഊട്ടിയുറപ്പിച്ച വിേദശഭരണംമൂലം മലബാർ, തിരുവിതാംകൂർ, െകാച്ചി
എന്നീ പര്േദശങ്ങെള അേപക്ഷിച്ച് സാക്ഷരതയിലും സ്ത്രീ സാക്ഷരതയിലും
പിന്നിലായിരുന്നു. 1951ൽ മലബാറിൽ സ്ത്രീസാക്ഷരത 21 ശതമാനമായിരുന്നു.
തിരുവിതാംകൂറിൽ ഈ സംഖയ് 37 ശതമാനവും. പേക്ഷ മദര്ാര് വിശയ്െയ
െമാത്തത്തിെലടുത്താൽ അതിെന്റ ഇതരഭാഗങ്ങെള അേപ ക്ഷിച്ച് മലബാറിെല
സ്ത്രീസാക്ഷരത വളെര െമച്ചമായിരുന്നുെവന്നു േവണം പറയാൻ - മറ്റു ഭാഗങ്ങളുെട
ഏകേദശം രണ്ടിരട്ടിയായിരുന്നു മലബാറിെല സംഖയ്. സവ്ാതര്ന്തയ്ത്തിനുേശഷവും
ഐകയ്േകരളസംസ്ഥാനരൂപീകരണത്തിനു േശഷവും മലബാറിൽ സ്കൂൾവികസനം
തവ്രിതെപ്പട്ടു. ഏതാനും ദശകങ്ങൾെകാണ്ട് വിദയ്ാഭയ്ാസകാരയ്ത്തിൽ െതക്കും വടക്കും
തമ്മിലുള്ള അന്തരം നികന്നു.
തിരുവിതാംകൂറിെലയും
െകാച്ചിയിെലയും
ഭരണാധികാരികൾക്ക്
ബര്ിട്ടിഷധികാരികളുെട മതിപ്പു സമ്പാദിക്കാൻ കിണഞ്ഞു പരിശര്മിേക്ക ണ്ടിയിരുന്നു.
വിദയ്ാലയവികാസവും മറ്റും ഈ ആവശയ്െത്ത നിറേവറ്റാനും സഹായിച്ചു. മാതര്മലല്,
ഹിന്ദുരാജയ്െമന്ന് സവ്യം വിേശഷിപ്പിച്ചിരുന്ന തിരുവിതാംകൂറിൽ ഇക്കാലത്ത്
ജാതിവിരുദ്ധസമരങ്ങൾ െപരുകിയതിെന്റ ഫലമായി ജാതിമാമൂലുകളുെട സംരക്ഷകരായ
ഭരണാധികാരികളുെട
ജനപര്ിയത ്
ഇടിവുണ്ടായിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു.
ഈ
സാഹചരയ്ത്തിൽ
രാജാധികാരത്തിന്
പുതിെയാരടിത്തറ
പണിേയണ്ട
ആവശയ്വുമുണ്ടായിരുന്നു. വിദയ്ാഭയ്ാസം, ആധുനിക ചികിത്സാസ◌ൗകരയ്ം എന്നിവ
വികസിപ്പിക്കുന്നതിലൂെട ഭരണാധികാര ത്തിന് പുതിയ അടിത്തറ പാകാൻ
അധികാരികൾ ശര്മിച്ചു. എന്നാൽ മലബാറിൽ ബര്ിട്ടിഷുകാർ ജനങ്ങൾ ആവശയ്െപ്പട്ടിട്ടും
വിദയ്ാഭയ്ാസവികാസത്തിനുംമറ്റും മുതിർന്നിലല്. സവ്ാതര്ന്തയ്ത്തിനു േശഷമാണ് ഇവിെട
വിദയ്ാലയങ്ങൾ വയ്ാപകമായത്. ഉന്നതവിദയ്ാഭയ്ാസം േനടിയ സ്ത്രീകളുെട വിജയങ്ങൾ
പലതും ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആദയ് പകുതിയിൽ ഇവിെട നാം പരസയ്മായി
ആേഘാഷിക്കുകയുണ്ടായി.
പര്ധാനെപ്പട്ട
സമുദായങ്ങ
െളലല്ാംതെന്ന
സമുദായാംഗങ്ങളായ സ്ത്രീകളുെട വിദയ്ാഭയ്ാസേനട്ടങ്ങെള അഭിനന്ദിച്ചു. പതര്ങ്ങളിൽ അതു
വാർത്തയായിരുന്നു. മലയാളിസ്ത്രീകളിൽ ആധുനികൈവദയ്ബിരുദം ആദയ്മായി േനടിയ
േമരി പുന്നൻ ലൂേക്കാസ് നാട്ടിൽ തിരിെച്ചത്തിയേപ്പാൾ സുറിയാനികര്ിസ്തയ്ാനി സമൂഹം
അവെര സവ്ർണ്ണ െമഡൽ നൽകി ആദരിച്ചു. 1917ൽ ഗ◌ൗരി ശങ്കുണ്ണി എന്ന
ഈഴവയുവതിയുെട ബി.എ. പരീക്ഷാവിജയെത്തത്തുടർന്ന് എസ്.എൻ.ഡി.പി േയാഗം
അവെര ഇതുേപാെല ആദരിച്ചു. 1925ൽ യു. േദവകിയമ്മ ് എം.എ.എൽ.റ്റി പരീക്ഷ
ജയിച്ചതിെനത്തുടർന്ന് കണ്ണൂരിെല തിയയ്പര്മുഖരിൽനിന്ന് സവ്ർണ്ണെമഡൽ ലഭിച്ചു.
എന്നാൽ സമുദായം േകാരിെച്ചാരിഞ്ഞ ആ ആദരവിന് അതര് നലല്തലല്ാത്ത
വശംകൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. "ഉത്തമ കുടുംബിനികൾ' ആണ് സമുദായത്തിെന്റ െനടുംതൂൺ
എന്ന ആ ധാരണയാണ് മിക്ക സമുദായേനതാക്കളും പര്ചരിപ്പിച്ചത്. വിജയിനികൾ
എേപ്പാഴും "നിയമത്തിന് അപവാദം' മാതര്മായിരുന്നു. ബിരുദധാരിണികളിൽ
അധികമാരും
സമുദായേനതൃതവ്ത്തിേലക്ക്
ഉയർന്നുമിലല്.
േകരളത്തിെലയും
ഇന്തയ്യിെലയും ദളിത് സ്ത്രീകളിൽനിന്ന് േകാേളജ് ബിരുദം േനടിയ ആദയ്

വനിതയായിരുന്ന ദാക്ഷായണി േവലായുധനായിരിക്കണം ഇതിെനാരപവാദം. 1945ൽ
അവർ െകാച്ചി നിയമനിർമ്മാണക◌ൗൺസിലി േലക്ക് നാമനിർേദ്ദശംെചയയ്െപ്പട്ടു.
സമുദായത്തിെന്റ െമാത്തം താൽപരയ്ങ്ങെള പര്തിനിധീകരിക്കുന്ന വയ്ക്തിയായി
അംഗീകരിക്കെപ്പടുകയും െച .
1920കളിൽ
സ്ത്രീപര്തിനിധിയായി
െകാച്ചിനിയമനിർമ്മാണക◌ൗൺസിലിൽ
അംഗമായിരുന്ന േതാട്ട ാട്ടു മാധവിയമ്മ നായർസമുദായസംഘടനാപര്വർത്തനത്തിലും
മറ്റും
വയ്ാപൃതയായിരുെന്നങ്കിലും
കഴിവുള്ള
വനിതെയന്ന്
പരെക്ക
അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടിരുെന്നങ്കിലും
സമുദായേനതൃതവ്ത്തിേലക്കുയർന്നിലല്.
1947െല
തിരുവിതാംകൂർ നായർമഹാസേമ്മളനത്തിൽ പര്സംഗിച്ച മലബാറിൽനിന്നുള്ള നായർ
േനതാവ് മച്ചിങ്ങൽ കൃഷ്ണേമേനാൻ "എലല്ാ അതിരുകെളയും േഭദിച്ചു' എന്നുതെന്ന
പറയണം! അേദ്ദഹത്തിന് കിട്ടിയ കണക്കനുസരിച്ച് നായർ വിദയ്ാർത്ഥിനികളിൽ
സ്കൂൾൈഫനൽ കഴിഞ്ഞ വരിൽ 50 ശതമാനവും വിവാഹംകഴിച്ചുെവങ്കിൽ
ഇന്റർമീഡിയറ്റ്തലം (ഇേപ്പാഴാെ◌ണങ്കിൽ പല്സ് ടു) കഴിഞ്ഞവർ 40 ശതമാനംമാതര്േമ
വിവാഹം
കഴിച്ചുള്ളു.
ബി.എക്കാരികളിൽ
20
ശതമാനംേപർ
മാതര്േമ
വിവാഹംകഴിച്ചുള്ളു. ഇെതാരു വലിയ വിപത്താെണന്നായിരുന്നു േമേനാെന്റ
അഭിപര്ായം. അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു: ""അവിവാഹിതകളായ സ്ത്രീകൾ സമുദായത്തിെനാരു
ഭാരമാണ്. സദാചാരപര മായി േനാക്കിയാലും ആ നില ആദരണീയമാകുന്നിലല്.
(ദീപിക, 14 െസപ്തംബർ, 1949) എങ്കിലും സമുദായങ്ങളിെല പുരുഷന്മാരിൽ
പുേരാഗമനപക്ഷവും യാഥാസ്ഥിതികപക്ഷവും പലേപ്പാഴുമുണ്ടാവുകയും അവ തമ്മിൽ
ഏറ്റുമുട്ടുകയും
െച ിരുന്നു.
1920കളുെട
അവസാന
വർഷങ്ങളിൽ
നമ്പൂതിരിസമുദായപര്സ്ഥാനത്തിൽ
ഇത്തരെമാരു
ഏറ്റുമുട്ടലിന്
അരെങ്ങാരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു - േയാഗേക്ഷമസഭ എന്ന നമ്പൂതിരി സംഘടനയും
നമ്പൂതിരിയുവജനസംഘം എന്ന പുേരാഗമനവാദികളുെട സംഘവും തമ്മിൽ.
നമ്പൂതിരിമാരുെട
ഗൃഹജീവിതത്തിനിണങ്ങിയ
വിദയ്ാഭയ്ാസം
ഗൃഹത്തിൽവച്ച്
െപൺകുട്ടികൾക്ക്
നൽകിയാൽ
മതിെയന്നു
യാഥാസ്ഥിതികരും
േലാകകാരയ്ങ്ങളിേലക്ക്
മനസ്സിെന
തുറന്നിടുന്ന
വിദയ്ാഭയ്ാസമാണ്
അവർക്കുേവണ്ടെതന്ന് പുേരാഗമനപക്ഷവും വാദിച്ചു. െപൺകുട്ടികൾ ഏതുവിധവും
എഴുത്ത് പരിശീലിച്ച്, പതര്ംവായിച്ച്, സവ്ന്തം അഭിപര്ായം കുറിച്ചുവച്ച്, ഇടുങ്ങിയ
ജീവിതത്തിനു
പുറേത്തക്ക്
ഇറങ്ങിവരണെമന്ന്
പുേരാഗമനപക്ഷക്കാരുെട
അനിേഷദ്ധയ്േനതാവായ വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട്
തെന്റ പര്ശസ്തമായ ഒരു കത്തിൽ
ആഹവ്ാനംെച . പേക്ഷ, 1927-ൽ േയാഗേക്ഷമസഭ നിയമിച്ച സ്ത്രീവിദയ്ഭയ്ാസ
കമ്മിഷൻ
തയയ്ാറാക്കിയ
റിേപ്പാർട്ടിൽ
സ്ത്രീകൾക്ക്
ആധുനികവിദയ്ാഭയ്ാസം
േവണെമന്നും
എന്നാലത്
ഗൃഹജീവിതത്തിന്
ഉതകുന്നതായിരിക്കണെമന്നുള്ള
മദ്ധയ്മാർഗ്ഗനിർേദ്ദശമാണ്
മുേന്നാട്ടുവച്ചത്.
ഇതിെന
പുേരാഗമനപക്ഷത്തിെന്റ
പര്സിദ്ധീകരണമായ ഉണ്ണിനമ്പൂതിരി കാരയ്മായി വിമർശിച്ചു.
ഈ
തർക്കത്തിന്
കൃതയ്മായ
പരിഹാരം
കണ്ടിെലല്ന്നതാണ്
വാസ്തവം.
പുേരാഗമനപക്ഷക്കാർ ആഗര്ഹിച്ച വിമർശനപരമായ വിദയ്ാഭയ്ാസം നിലവിൽവന്നിലല്.

തെന്നയുമലല്
1930കൾ
വലിയ
സാമ്പത്തികകുഴപ്പത്തിെന്റ
കാലമായിരുന്നു.
സർക്കാർേജാലിയുെട സ്ഥിരതയിലായിരുന്നു എലല്ാവരുേടയും േനാട്ടം. എന്തായാലും
"സ്ത്രീവിദയ്ാഭയ്ാസം' പരാജയെപ്പട്ടതായി സർക്കാർതെന്ന സമ്മതിച്ചു. 1933ൽ
തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ നിയമിച്ച വിദയ്ാഭയ്ാസപരിഷ്കരണകമ്മിറ്റിയുെട റിേപ്പാർട്ട്
(1935) ഇത് എടുത്തുപറഞ്ഞു. ഗൃഹശാസ്ത്രം, േരാഗീപരിചരണം, പര്ഥമശുശര്ൂഷ മുതലായ
വിഷയങ്ങളിൽ
വിദയ്ാർത്ഥിനികേളാ
അവരുെട
മാതാപിതാക്കന്മാേരാ
താൽപരയ്ംകാട്ടുന്നിെലല്ന്നും
പുരുഷന്മാർെക്കാപ്പം
മത്സരിക്കാനുതകുന്ന
േജാലിസാദ്ധയ്തയുള്ള പഠനത്തിലാണ് അവരുെട കെണ്ണന്നും റിേപ്പാർട്ടിൽ േലഖകർ
നിരീക്ഷിച്ചു. അതായത്, േജാലി േനടിെയടുക്കുകെയന്ന ഏകലക്ഷയ്േത്താടുകൂടി
പഠിക്കാൻ വരുന്നവരുെട എണ്ണം വളെര വർദ്ധിക്കുക യുണ്ടായി. ചുറ്റുമുള്ള േലാകെത്ത
വിമർശനദൃഷ്ടയ്ാ
വീക്ഷിക്കാനുതകുന്ന
വിദയ്ാഭയ്ാസരീതിേയാട്
ആഭിമുഖയ്ംകാട്ടിയവരധികവും
രാഷ്ട്രീയ
പര്സ്ഥാന
ങ്ങേളാേടാ
സമുദായസംഘടനകേളാേടാ
ആഭിമുഖയ്ം
പുലർത്തിയവരായിരുന്നു.
ഇതിനുള്ള
സ◌ൗകരയ്വും സവ്ാതര്ന്തയ്വും കൂടുതൽ പുരുഷ ന്മാർക്കാണുണ്ടായിരുന്നത്. േജാലിമാതര്ം
േതടുന്ന, ബാക്കി കാരയ്ങ്ങളിൽ മുഴുവൻ നിഷ്ക്രിയത പുലർത്തുന്ന, കുേറേപ്പരാണ്
വിദയ്ാർത്ഥിനികൾ എന്ന കുറ്റെപ്പടുത്തലിൽ തീെര കാമ്പിലല്ായിരുന്നു എന്നു പറയാൻ
വയയ്!
ദുഃഖകരമായ
മെറ്റാരു
കാരയ്ംകൂടി
ഇവിെട
പറേയണ്ടതാണ്.
വിജ്ഞാനനിർമ്മാണത്തിൽ
ഏർെപ്പടുന്ന
മലയാളിസ്ത്രീകൾ
വളെര
കുറവാെണന്നതാണത്. ഉള്ളവർ അദൃശയ്ർകൂടിയാണ്. ഈ തമസ്കരണത്തിന് നെലല്ാരു
ഉദാഹരണം െചറായി രാമദാസ് രചിച്ച അയയ്ൻകാളിക്ക് ആദരപൂർവവ്ം എന്ന കൃതിയിൽ
കാണാം.
അേദ്ദഹം
ശര്ീമതി
ദാക്ഷായണി
േവലായുധെനക്കുറിെച്ചഴുതിയ
കുറിപ്പിലാണിത്. ശര്ീമതി ദാക്ഷായണിയുെട മക്കെളക്കുറിച്ചു പറയുേമ്പാൾ അവരുെട
വിദയ്ാഭയ്ാസെത്തക്കുറിച്ച് എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്. അവരുെട ഏകമകൾ മീരാ േവലായുധൻ
േകരളത്തിെല എണ്ണെപ്പട്ട ചരിതര്കാരികളിൽ ഒരാളാണ്. േദശീയപര്സ്ഥാനത്തിെല
സ്ത്രീപങ്കാളിത്തെത്തക്കുറിച്ചും സാമൂഹയ്പരിഷ്ക്കരണത്തിെന്റ ഫലങ്ങെളക്കുറിച്ചും വിലെപ്പട്ട
േലഖനങ്ങൾ അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ചരിതര്കാരനായ െചറായി അതു ശര്ദ്ധിക്കുന്നിലല്.
പേക്ഷ, മീരയുെട ഭർത്താവിെനക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ േചർക്കാൻ അേദ്ദഹം മറന്നിട്ടിലല്!
(അയയ്ൻകാളിക്ക് ആദരപൂർവവ്ം, എറണാകുളം, 2009, പുറം 108)
എന്നിട്ടും ൈലംഗികം.
സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ കലാലയങ്ങളിൽ ഒന്നിച്ചു പഠിച്ചുതുടങ്ങിെയങ്കിലും
ഇവെര പര രം ഇടപഴകാൻ അധികം അനുവദിച്ചിരുന്നിലല്. അക്കാലത്ത് േകാേളജ്
വിദയ്ാർത്ഥികളായിരുന്ന പലരുെടയും ആത്മകഥകളിൽ ഇത്
ഷ്ടമാകുന്നുണ്ട്.
1930കളിൽ എറണാകുളം മഹാരാജാസ് േകാേളജിൽ ആണിനും െപണ്ണിനും
േവെറേവെറ േകാണിപ്പടികളുണ്ടായിരുന്നു; ൈലബര്റിയിൽ േപാകാൻ വയ്തയ്സ്ത
സമയങ്ങളും. 1927ൽ തിരുവനന്തപുരം മഹാരാജാ (ഇന്നെത്ത യൂണിേവഴ്സിറ്റി കലാലയം)
കലാലയത്തിെല ഒരു വിദയ്ാർത്ഥി ഇങ്ങെനെയഴുതി:

വിദയ്ാർത്ഥിനികൾ! അവർ നമ്മുെട േകാേളജിെന്റ അവിഭാജയ്ഘടകംതെന്നേയാ? ലജ്ജ
സ്ത്രീസവ്ഭാവംതെന്ന, പേക്ഷ, ഒച്ചുകെളേപ്പാെല െചറുേതാടുകൾക്കുള്ളിൽ അവർ
ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതിന് അത് നയ്ായീകരണമാകുേമാ? കല്ാസ്സുകളിെല നിശബ്ദരായ
േകൾവിക്കാർ എന്നതിലുപരി എന്തുപങ്കാളിത്തമാണ് അവർക്ക് േകാേളജിെന്റ
വിശാലജീവിതത്തിലും പര്വർത്തനത്തിലുമുള്ളത്?...
അച്ചടക്കത്തിെന്റ േപരിൽത്തുടങ്ങി സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന
ആകർഷണെത്ത
കര്ിമിനൽകുറ്റമായി
കണക്കാക്കുന്ന
രീതിയിലവസാനിച്ച
െപരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളാണ്
കലാലയങ്ങൾക്കുള്ളിൽ
പര്ാവർത്തികമായത്.
സഹവിദയ്ാഭയ്ാസെത്ത, അതായത് ആൺകുട്ടികളും െപൺകുട്ടികളും ഒന്നിച്ചിരുന്ന്
പഠിക്കുന്ന രീതിെയ, എതര്േത്താളം അറച്ചറച്ചാണ് േകരളത്തിെല വിദയ്ാഭയ്ാസാധികൃതർ
സമീപിച്ചത്! നാലാംകല്ാസ്സിനുേശഷം മാനസിക പകവ്ത എത്തിക്കഴിഞ്ഞതിനുേശഷേമ
ആണി െനയും െപണ്ണിെനയും ഒപ്പമിരുത്താവൂ എന്നാണ് തിരുവിതാംകൂർ
സർവവ്കലാശാലാരൂപീകര ണെത്തപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ നിയമിതമായ കമ്മിറ്റിക്ക്
1920കളിൽ ലഭിച്ച പര്തികരണം. ഈ മേനാഭാവം െകാണ്ട് െപൺകുട്ടികൾക്ക്
കാരയ്മായ നഷ്ടമു െണ്ടന്ന് ഒരു േലഖിക അക്കാലത്തുതെന്ന ചൂണ്ടി ക്കാണിച്ചിരുന്നു.
"സഹവിദയ്ഭയ്ാസം' എന്ന തെന്റ േലഖനത്തിൽ എൻ. മാലതി ഇങ്ങെനെയഴുതി:
കലാലയങ്ങളിെലത്തുന്ന
െപൺകുട്ടികൾ
െവറും
കൂപ
മണ്ഡൂകങ്ങെളേപ്പാെല
വർത്തിച്ചിരുന്നു. അവരാകെട്ട അേപ്പാൾമാതര്േമ ബാേഹയ്ലാകത്തിൽ ചരിക്കുവാൻ
തുടങ്ങുന്നുള്ളു.
സഹപാഠികളായ
വിദയ്ാർത്ഥികളുെട
മുമ്പിൽവച്ച്
തങ്ങൾക്ക്
മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഗങ്ങെള േചാദിക്കുവാൻേപാലും ഓേരാരുത്തരുെട സങ്കുചിത മനസ്സ്
അവെര അനുവദിക്കുന്നിലല്. സഹവിദയ്ാഭയ്ാസം െകാണ്ട് യഥാർത്ഥ സ്ത്രീതവ്ം നശിപ്പിച്ച്
പുരുഷതവ്ം
േനടാനുള്ള
ഒരു
മാർഗ്ഗമാെണന്ന്
ഒരുപേക്ഷ
ചിലർ
ആേക്ഷപിക്കുമായിരിക്കാം.
പരമാർത്ഥം
േനാക്കുകയാെണങ്കിൽ
സ്ത്രീതവ്ം
നശിക്കുന്നിെലല്ന്നു മാതര്മലല് ഇന്നെത്ത നില ാവശയ്മായ ചില പുരുഷഗുണങ്ങൾ
സിദ്ധിക്കുകയും െചയയ്ുന്നു. ("സഹവിദയ്ാഭയ്ാസം', മഹിള 16 (7)1936)
1955ലും ഈ സ്ഥിതിയിൽ വലിയമാറ്റമിലല്ായിരുന്നുെവന്ന് എസ്. േകാമളവലല്ി
എഴുതിയ േലഖനം വായിച്ചാൽ േതാന്നും:
സഹവിദയ്ാഭയ്ാസത്തിെന്റ ഗുണവശങ്ങൾ വളെരയധികം പര്കീർത്തിക്കെപ്പടുന്ന ഒരു
കാലമാണിത്. പേക്ഷ ആ ആശയത്തിെന്റ ഉേദ്ദശശുദ്ധിെയേപ്പാലും അേങ്ങയറ്റം
അപഹസിക്കുന്ന ഒരു മാതൃകയാണ് ഇന്ന് പലേപ്പാഴും കാണാൻ കഴിയുക. അേനാനയ്ം
സംസാരിക്കുന്നേതാ േപാകെട്ട അേനയ്ാനയ്ം ദർശിക്കുന്നതുേപാലും അപരാധമായി
ഗണിക്കെപ്പടുന്ന അന്തരീക്ഷം. ("വിദയ്ാഭയ്ാസം ഒരു വിദയ്ാർത്ഥിനിയുെട കണ്ണുകളിലൂെട',
ക◌ൗമുദി ആ പ്പതിപ്പ്, 1955)

എന്നാൽ
ആൺകുട്ടികൾ
മാതര്േമാ
െപൺകുട്ടികൾ
മാതര്േമാ
പഠിക്കുന്ന
കലാലയങ്ങളിലും ൈലംഗികതെയക്കുറിച്ചുള്ള ഭീതിക്ക് കുറെവാന്നു മിലല്ായിരുന്നു.
നാമിന്ന് അധികം പുറത്ത് സംസാ രിക്കാത്ത ഒരു വിഷയമാണ് സവ്വർഗ്ഗാനുരാഗം "ഈയടുെത്തങ്ങാനുമുണ്ടായ വിപത്ത്' എന്ന മട്ടിലാണ് പലരും ഇേതപ്പറ്റി
പറയാറുള്ളത്. എന്നാ ലിത് ശരിയലല്. മനുഷയ്രുണ്ടായ കാലംമുതൽേക്ക ഇത്തരം
ആഗര്ഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുെന്നന്നും ഇതിൽ നിന്ന് ആർക്കുെമാരു േദാഷവും
വരാനിെലല്ന്നും പണ്ഡിതേലാകം ഇന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നു. മത േമധാവികൾ ഇേപ്പാഴും
ഇതിെനതിരാെണങ്കിലും ആധുനികസർക്കാരുകളും മറ്റുസ്ഥാപനങ്ങളും ഇതിെന
അംഗീകരിച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സവ്വർഗ്ഗാനുരാഗികൾ സംഘടിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്,
ഇവിെടയും. എന്തായാലും സവ്വർഗ്ഗാനുരാഗികളായ വിദയ്ാർത്ഥികെള പരമാവധി
േവട്ടയാടുന്ന സ്ഥലങ്ങളായി പലേപ്പാഴും കലാലയങ്ങൾ പര്വർത്തിച്ചിരുന്നു (ഇന്നും
പര്വർത്തിക്കുന്നു). 1906ൽ തിരുവനന്തപുരെത്ത മഹാരാജാ കലാലയത്തിൽനിന്ന് ഒര
ദ്ധയ്ാപകെനയും ചില വിദയ്ാർത്ഥികെളയും "പര്കൃതി വിേരാധം' െച െവന്നാേരാപിച്ച്
പുറത്താക്കി. പതര്ങ്ങളിൽ ഇതു വാർത്തയായിരുന്നു. െപൺ കുട്ടികൾക്കായി
തിരുവനന്തപുരം വിമൻസ് േകാേളജിന് പിന്നിലായി നിർമ്മിച്ച സർവവ്കലാശാലാ
േഹാസ്റ്റലിെന്റ നിയമാവലിയിൽ രണ്ടു െപൺകുട്ടികൾ കട്ടിലിൽ ഒന്നിച്ചിരിക്കരുത്
എെന്നാരു നിയമമുണ്ടായിരുന്നു! എന്തിലും ൈലംഗികത മണക്കുന്ന, ഏെതാരാളുേടയും
സവ്കാരയ്ജീവിതത്തിേലക്ക് ഒളിഞ്ഞുേനാക്കാൻ പര്രിപ്പിക്കുന്ന വാസന മലയാളിയുെട
മനഃസ്ഥിതിയിലുണ്ടായത് ഇതിലൂെടെയാെക്കയേലല് എന്നു സംശയിച്ചുേപാകുന്നു അച്ചടക്കത്തിെന്റ
േപരിൽ
ൈലംഗിക
അടിച്ചമർത്തൽ
നടത്തിയ
വിദയ്ാഭയ്ാസസ്ഥാപനങ്ങളുെട ഓമനസന്തതിയേലല് അത്?
ആത്മാഭിമാനവും താൻേപാരിമയും.
േജാലിക്കുേവണ്ടിമാതര്മുള്ള
വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിന്
പല
േപാരാ കളുണ്ടായിരുെന്നങ്കിലും
അത്
അന്ന്
വളർന്നുതുടങ്ങിയിരുന്ന
സ്ത്രീധനപ്പിശാചിെന്റ
പിടിയിൽനിന്ന്
വളെര
സ്ത്രീകെള
രക്ഷെപ്പടുത്തി.
േജാലിയുണ്ടായിരുന്ന
വളെര
സ്ത്രീകൾ
വിവാഹംകഴിച്ചിലല്.
സ്ത്രീധനദുരിതം
അനുഭവിക്കാതിരിക്കാൻ, സവ്ന്തംകാലിൽ നിൽക്കാൻ, സുരക്ഷിതതവ്ം േനടാൻ,
അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇവരിൽ പലരും മറുനാടുകളിൽ പഠിച്ചേശഷം തിരിെച്ചത്തി
േജാലി
െച വരാണ്.
പലേപ്പാഴും
പുതിയ
ആശയങ്ങളും
സ്ത്രീകളുെട
അവകാശങ്ങൾക്കായി െപാരുതാനുള്ള ആത്മൈധരയ്വുംെകാണ്ടായിരുന്നു അവർ മട
ങ്ങിയത്. അതിവിെട ചലനമുണ്ടാക്കി. ഇന്നും പല സ്ത്രീകളും പുറത്തുേപായി
പഠിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും അവരിൽ അധികവും മടങ്ങിവരാറിലല്. കാരണം ഇവിെട ഇേപ്പാൾ
േജാലികളിലല്!
സ്ത്രീകൾക്ക്
ഉന്നതവിദയ്ാഭയ്ാസത്തിലൂെട
ലഭിച്ച
താൻേപാരിമെയ
ഏറ്റവും
തീവര്രാഷ്ട്രീയക്കാരികൾേപാലും അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്തയ്ൻ േദശീയപര്സ്ഥാനം

വൻസമരങ്ങളിേലർെപ്പട്ട കാല ത്താണ് പിന്നീട് േദശീയസമരനായികയായി മാറിയ
കയ്ാ റ്റൻ
ലക്ഷ്മി
കലാലയവിദയ്ാർത്ഥിനിയായത്.
വളെര
വിദയ്ാർത്ഥികൾ
പഠിപ്പുേപക്ഷിച്ച് സവ്ാതര്ന്തയ് സമരത്തിേലക്കു കുതിച്ചുചാടിയ കാലം. സമരത്തിൽ
പെങ്കടുെത്തങ്കിലും
അതിനുേവണ്ടി
പഠിപ്പുേപക്ഷിക്കിെലല്ന്ന്
ഉറച്ച
തീരുമാനെമടുത്തുെവന്ന് ആത്മകഥയിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട്. സവ്തന്ത്രനില അതിെന
അേപക്ഷിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നെതന്ന േബാദ്ധയ്ം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു.
എന്നാലിന്ന് േജാലികൾ വിരളമാണ്. േജാലി ഭാരം പലേപ്പാഴും അധികമാണ്. എങ്കിലും
മലയാളി സ്ത്രീയുെട സവ്പ്നമാണത് -- പരിമിതമായ സവ്ാതര്ന്തയ്െമങ്കിലും കിട്ടാനുള്ള വഴി.
പേക്ഷ ആത്മാഭിമാനം നൽകുന്ന പഠിപ്പും സവ്ന്തംകാലിൽ നിൽക്കാനുള്ള കഴിവും
തമ്മിൽ അേഭദയ്മായ ബന്ധമുെണ്ടന്ന് മറ്റാരും മനസിലാക്കിയിെലല്ന്നുവന്നാലും
സ്ത്രീകെളങ്കിലും മനസിലാക്കണം! ആധുനിക വിദയ്ാഭയ്ാസം നമ്മുെട വയ്ക്തിേബാധെത്ത
ശക്തിെപ്പടുത്തുെമന്ന് തീർച്ചയാണ്. പത്താംകല്ാസ് വെര പിടിച്ചുനിൽക്കുന്നതധികവും
െപൺകുട്ടികളായതു െകാണ്ട് അവരിൽ വയ്ക്തിേബാധത്തിെന്റ വളർച്ച കൂടാനാണിട.
എന്നാൽ ഈ വികാസം നടക്കുന്ന അേതേവളയിൽ െപൺകുട്ടികേളാട് നൂറ് െപരുമാറ്റ
ച്ചട്ടങ്ങളും
അതിരുകളും
ആദരിേക്കണ്ട
ആവശയ്
െത്തക്കുറിച്ച്
നാം
പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു! ഒരുവശത്തുകൂടി ആൺകുട്ടികൾെക്കാപ്പം പഠിത്തത്തിൽ
ശുഷ്കാന്തികാണിക്കാനും േജാലിേതടാനും പര്ാത്സാഹനം ലഭിക്കുന്ന െപൺകുട്ടിേയാട്
(ഇന്ന് പഠിത്തത്തിൽ പിന്നിലായാൽ ആൺകുട്ടിക്കും െപൺകുട്ടിക്കും ഒേര
ശകാരംതെന്നയാണ് വീട്ടിലും സ്കൂളിലും കിട്ടുന്നത്) നീ െപണ്ണാെണന്ന ഓർമ്മ
േവണെമന്ന് നാം പറഞ്ഞുെകാേണ്ടയിരിക്കുന്നു. ഇത് െപൺകുട്ടിയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന
മാനസിക സംഘർഷെത്തക്കുറിച്ച് നാം ഓർക്കാറുേണ്ടാ? പഠിത്തത്തിൽ എതര്
മിടുക്കുകാട്ടിയാലും
വിവാഹമാണ്
അവെള
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
ജീവിതവിജയത്തിേലക്കുള്ള മാർഗ്ഗെമന്ന സേന്ദശം അവളിൽ മടുപ്പുളവാക്കിയാൽ
അത്ഭുതെമന്തിരിക്കുന്നു? ഇതര് കടുത്ത സാഹചരയ്ങ്ങേളാടു മലല്ടിച്ചു മടുക്കുേമ്പാൾ
ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചുകളയാെമന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവെള കുറ്റെപ്പടുത്താനാകുേമാ?
വിമർശനേബാധം വളർത്തിെയടുത്ത് ആത്മാഭിമാനവും ൈധരയ്വും വിദയ്ാർത്ഥിനിക്ക്
പകർന്നുെകാടുക്കുന്ന വിദയ്ാഭയ്ാസരീതി മാതര്േമ സ്ത്രീകെള ഈ കുരുക്കിൽ നിന്ന്
രക്ഷിക്കൂ. ആത്മാഭിമാനവും ജീവിതവിജയവും തമ്മിൽ ബന്ധമുെണ്ടന്നു പറഞ്ഞത്
ഇതുെകാണ്ടാണ്.
കൂടുതൽ ആേലാചന ്.
വിദയ്െയന്നാൽ സവ്ാതര്ന്തയ്ത്തിേലക്കുള്ള പാസ് േപാർട്ട് - ഈ
ആശയം നാം വളെര േകട്ടിട്ടുണ്ട്. അേത, ഏതു രാജയ്ത്തിെന്റയും സവ്ാതര്ന്തയ്െത്തക്കുറിച്ചു
പഠിക്കുേമ്പാൾ അവിടെത്ത സാക്ഷരതാനിരക്ക്, പര്േതയ്കിച്ച് സ്ത്രീസാക്ഷരത,
പരിേശാധിക്കുന്നത്
സാധാരണമാണ്.
പേക്ഷ,
വിദയ്ാഭയ്ാസമുണ്ടായാൽ
പൂർണ്ണസവ്ാതര്ന്തയ്ം പിന്നാെല വന്നുെകാള്ളുെമന്ന േതാന്നൽ അസ്ഥാനത്താെണന്ന്
സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാരയ്ങ്ങളാെണന്ന് ഈ അദ്ധയ്ായത്തിൽ പരാമർശിച്ചത്. പുരുഷന്മാരുെട

അനുഭവെത്ത എലല്ാവർക്കും ബാധകമാക്കിയതിെന്റ ഒരുദാഹരണമേലല്, ഇത്?
പുരുഷന്മാരുെട കാരയ്ത്തിൽ ഇത് ശരിയായിരിക്കാം - പഠിച്ചവൻ സവ്തന്ത്രനാകാറുണ്ട്,
പലേപ്പാഴും. പഠിപ്പ്, െതാഴിൽ, കൂലി എന്നിവ േനടി ക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തപടി
സവ്ാതര്ന്തയ്ത്തിേലക്കുള്ള കുതിച്ചുചാട്ടമാെണന്ന സാമാനയ്േബാധം പുരുഷ ന്മാരുെടമാതര്ം
ചരിതര്ാനുഭവങ്ങെള അടിസ്ഥാന െപ്പടുത്തിയേലല് നിലനിൽക്കുന്നത്?
വിദയ്ാസമ്പന്നകളായ മലയാളിവനിതകൾ.
2001ൽ
േകരളത്തിൽ
87.86
ശതമാനം
വനിതകൾ
സാക്ഷരരായിരുന്നു, 1950ൽ ഈ കണക്ക് െവറും 36.47 ശതമാനമായിരുന്നു
എേന്നാർക്കണം. ഇന്തയ്ൻ ശരാശരിെയക്കാൾ (53.67%) എതര്േയാ മുന്നിലാണിത്.
അതുേപാെല, 2003-04ൽ േകരളത്തിലാെകയുള്ള 48.94 ലക്ഷം സ്ക്കൂൾവിദയ്ാർത്ഥികളിൽ
49.1 ശതമാനം െപൺകുട്ടികളായിരുന്നു. പത്താംതരംവെര എത്തുന്നതധികവും
െപൺകുട്ടികൾതെന്ന. 2002-03െല കണക്കുപര്കാരം ആൺകുട്ടികളിൽ 18.93
ശതമാനം െകാഴിഞ്ഞുേപായി. െപൺകുട്ടികളിൽ േകവലം 9.82 ശതമാനേമ
െകാഴിഞ്ഞുള്ളൂ.
േകാേളജുകളിെല
ബിരുദപഠനത്തിൽ
മൂന്നിൽ
രണ്ടുേപർ
െപൺകുട്ടികളാണ് - ബിരുദാനന്തരതലത്തിൽ മുക്കാലും. സാേങ്കതിക പഠനത്തിൽ
ആൺകുട്ടികളാണു
മുന്നിെലങ്കിലും
എഞ്ചിനിയറിങ്ങ്
വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിലുംമറ്റും
െപൺകുട്ടികൾ മുേന്നറുന്നുണ്ട് - 2002-'03െല കണക്കുപര്കാരം എഞ്ചിനിയറിങ്ങിനു
േചർന്നവരിൽ
33.96%
െപൺകുട്ടികളായിരുന്നു.
എങ്കിലും
െപാതുെവ
വിവാഹക്കേമ്പാളത്തിൽ
വിലയിടിവുണ്ടാക്കാത്തവിദയ്ാഭയ്ാസത്തിേലക്കാണ്
െപൺകുട്ടികൾ ഒഴുകിെയത്താറ്.
െക. ചിന്നമ്മ.
ആറ്റിങ്ങൽ സവ്േദശിയായിരുന്ന െക. ചിന്നമ്മ ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭത്തിൽ
തിരുവിതാംകൂറിൽ സാമൂഹയ് േസവനരംഗത്ത് തനതായ മുദര്പതിപ്പിച്ച സ്ത്രീയായിരുന്നു.
കുറഞ്ഞ സാമ്പത്തികസ്ഥിതിമാതര്മുണ്ടായിരുന്ന കുടുംബത്തിൽപ്പിറന്ന അവർക്ക്
വിദയ്ാഭയ്ാസം സമുദായത്തിൽ ഉയരാനുള്ള മാർഗ്ഗമായി. തിരുവനന്തപുരെത്ത െസനനാ
മിഷൻ സ്ത്രീവിദയ്ാലയത്തിൽനിന്ന് അടിസ്ഥാനപഠനം പൂർത്തിയാക്കിയേശഷം
തിരുവനന്തപുരം വനിതാേകാേളജിൽനിന്ന് ബി.എ താെഴയുള്ള എഫ്.എ. ബിരുദം
സമ്പാദിച്ചു.
െപാതുവിദയ്ാഭയ്ാസവകുപ്പിൽ
അസിസ്റ്റന്റ്
ഇൻെ ക്ട്രസ്സായി
േജാലിക്കുേചർന്നു. വിവാഹിതകളായ ഉേദയ്ാഗസ്ഥകളുെട അവകാശങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
വാദിച്ചു.
1911ൽ
േചർന്ന
നായർസമുദായസേമ്മളനത്തിൽ
സ്ത്രീകൾക്ക്
സമുദായകാരയ്ങ്ങളിലും
സമുദായപരിഷ്ക്കരണത്തിലും
അർഹിക്കുന്ന
പര്ാധാനയ്ം
നൽകാത്തതിൽ
വയ്സനംപര്കടിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു
നടത്തിയ
പര്സംഗം
വളെര
ശര്ദ്ധപിടിച്ചുപറ്റി.
മന്നത്തുപത്മനാഭനടക്കമുള്ള
നായർേനതാക്കളുെട
ആദരവും
അംഗീകാരവും ചുരുങ്ങിയേവളയിൽ േനടാൻ അവർക്കു കഴിഞ്ഞു. നിരവധി
വനിതാസമാജങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. 1918ൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ശര്ീമൂലം ഷഷ്ട്
യബ്ദപൂർത്തിസ്മാരക
ഹിന്ദുമഹിളാമന്ദിരം
സ്ഥാപിച്ചു.
സാധുെപൺകുട്ടികൾക്ക്

വിദയ്ാഭയ്ാസവും െതാഴിൽ പരിശീലനവും നൽകുന്ന സ്ഥാപനെമന്ന നില ്
കഠിനാദ്ധവ്ാനത്തിലൂെട അതിെന വളർത്തിെയടുത്തു. മഹിളാമന്ദിരം എന്ന േപരിൽ ഒരു
സ്ത്രീപര്സിദ്ധീകരണവും നടത്തിയിരുന്നു. 1930ൽ ചിന്നമ്മ അന്തരിച്ചുെവങ്കിലും അവർ
തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു.
ദാക്ഷായണി േവലായുധൻ.
പല
ബഹുമതികളും
േനടിെക്കാണ്ടാണ്
ദാക്ഷായണി
േവലായുധൻ
െപാതുരംഗേത്തക്കുയർന്നു വന്നത്. െകാച്ചിയിൽനിന്ന് ആദയ്മായി െമടര്ിക്കുേലഷൻ
പാസ്സായ പട്ടികജാതി െപൺകുട്ടി, ഇന്തയ്യിെല പട്ടികജാതിക്കാരിെല ആദയ്
ബിരുദധാരിണി എന്നിങ്ങെന പലതും. 1913ൽ, െകാച്ചിയിെല മുളവുകാട്
ദവ്ീപിലായിരുന്നു ജനനം. എറണാകുളം മഹാരാജാസ് േകാേളജിൽനിന്നും പിന്നീട്
മദര്ാസിൽനിന്നുമാണ് അവർ ബിരുദങ്ങൾ േനടിയത്. െകാച്ചിവിദയ്ാഭയ്ാസവകുപ്പിൽ
േജാലിേനാക്കിെയങ്കിലും "പുലയത്തിട്ടീച്ചർ' എന്ന പരിഹാസം സഹിേക്കണ്ടിവന്നതര്!
അദ്ധയ്ാപികയായി േജാലിേനാക്കെവ ആർ. േവലായുധെന വിവാഹംകഴിച്ചു. 1945ൽ
അവർ െകാച്ചി നിയമസഭയിൽ അംഗമായി നാമനിർേദ്ദശം െചയയ്െപ്പട്ടു. പിന്നീട്
ഇന്തയ്ൻ ഭരണഘടനാനിർമ്മാണസഭയിൽ േകാൺഗര്സ് ടിക്കറ്റിൽനിന്നുെകാണ്ട്
അംഗതവ്ം േനടി. എന്നാൽ 1950കളിൽ അവർ രാഷ്ട്രീയജീവിതത്തിൽനിന്ന്
അൽപ്പെമാന്നു പിൻവാങ്ങി, എൽ.ഐ.സിയിൽ ഉേദയ്ാഗസ്ഥയായി. 1971ൽ
രാഷ്ട്രീയത്തിേലക്കു മടങ്ങാൻ ശര്മിച്ചു. ആ വർഷെത്ത പാർലെമന്റ് െതരെഞ്ഞടുപ്പിൽ
അവർ അടൂർ മണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് ഭാർഗ്ഗവി തങ്കപ്പെനതിെര മത്സരിച്ചു പരാജയെപ്പട്ടു.
ചരിതര്കാരിയായ മീരാ േവലായുധൻ മകളാണ്.
(െചറായി രാമദാസ്, അയയ്ൻകാളിക്ക് ആദരേത്താെട, എറണാകുളം, 2009, പുറം 103-107)

പുതിയ സാഹിതയ്ം, പുതിയ കല, പുതിയ സ്ത്രീതവ്ം
മലയാളസാഹിതയ്രംഗത്തും കലാപര്വർത്തനങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് ദൃശയ്ത
കൂടുതലുെണ്ടന്നത് സതയ്ംതെന്ന. പര്േതയ്കിച്ച്, സമകാലീനസാഹിതയ്രംഗത്ത് കഴിവുറ്റ
നിരവധി
എഴുത്തുകാരികൾ
വായനക്കാരുെടയും
നിരൂപകരുെടയും
ശര്ദ്ധപിടിച്ചുപറ്റിക്കഴിഞ്ഞു. േകരളത്തിൽ സ്ത്രീപക്ഷരാഷ്ട്രീയം ശക്തമായി ഉന്നയിക്കെപ്പട്ട
ഏക ബ◌ൗദ്ധികയിടം സാഹിതയ്മാെണന്ന വസ്തുതേയാടു േചർത്തുേവണം ഇതിെന
കാണാൻ.
എഴുത്തുകാരികളിൽ
പലരും
"െപെണ്ണഴുത്ത്'
അഥവാ
സ്ത്രീപക്ഷസാഹിതയ്രചന
തങ്ങൾക്ക്
ആവശയ്മിലല്ാത്ത
ആശയമാെണന്നു
പര്ഖയ്ാപിെച്ചങ്കിലും
ആ
ചർച്ചയിലൂെട
തുറന്നുകിട്ടിയ
ഇടെത്ത
ഏറ്റവും
ഫലപര്ദമായരീതിയിൽ അവർ ഉപേയാഗെപ്പടുത്തിെയന്നതാണ് േനര്. എന്നാൽ ഈ
േനട്ടം വളെരക്കാലെത്ത പരിശര്മത്തിനും െചറുത്തുനിൽപ്പിനുംേശഷം ൈകവന്ന
ഒന്നാെണന്ന വസ്തുത മറക്കാനാവിലല്.
"ഉത്തമസ്ത്രീതവ്'വും കലാവാസനയും.
ഇന്ന് േകരളത്തിൽ േപരും പര്ശസ്തിയുംേനടിയ സ്ത്രീകളുെട കണെക്കടുത്താൽ
അതിൽ
മുൻനിരക്കാർ
സിനിമാനടികളും
പാട്ടുകാരികളും
പിെന്ന
എഴുത്തുകാരികളുമായിരിക്കും. രാഷ്ട്രീയത്തിലും സാമൂഹയ്പര്വർത്തനങ്ങളിലുമുള്ളവർ
ഇവരുെട പിന്നിലായിരിക്കാനാണ് സാദ്ധയ്ത. സ്ത്രീകൾക്ക് െപാതുദൃശയ്ത കുെറെയാെക്ക
കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കലാസാഹിതയ്രംഗങ്ങളിലാെണന്ന് ഇതിൽനിന്ന് അനുമാനിക്കാം.
കലയുെടേയാ സാഹിതയ്ത്തിെന്റേയാ എലല്ാ േമഖലകളിലും സ്ത്രീകൾ ഒരുേപാെല
ഇടംകെണ്ടത്തിക്കഴിഞ്ഞുെവന്നലല് ഇതിനർത്ഥം. ഉദാഹരണത്തിന് സിനിമാരംഗത്ത്
കഴിവുെതളിയിച്ച അഭിേനതാക്കളായി നിരവധിേപരുെണ്ടങ്കിലും സംവിധായികമാർ
വളെരയധികമിലല്;
ചിതര്കലാരംഗേത്തക്ക്
അടുത്തകാലത്ത്
സ്ത്രീകൾ
കടന്നുവരുന്നുെണ്ടങ്കിലും
േകരളീയചിതര്കലയുെട
ചരിതര്െമടുത്താൽ
സ്ത്രീകെള
അധികെമാന്നും കാണാനിലല് - ടി.െക പത്മിനിയുെട േപരുമാതര്മാണ് നാം അധികവും
േകൾക്കാറ്.
അതുേപാെല
ദൃശയ്തേനടിയ
രംഗങ്ങളിൽേപ്പാലും
സ്ത്രീകൾക്ക്
തുലയ്നിലയുെണ്ടന്ന് പറയാൻ വിഷമമാണ്.
സാഹിതയ്പരിചയം,
കലാവാസന
എന്നിവെയ
ആധുനികസ്ത്രീയുെട
അലങ്കാരങ്ങളായാണ്
പെത്താമ്പതാംനൂറ്റാണ്ടിെലയും
ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിെലയും
സാമൂഹയ്പരിഷ്ക്കർത്താക്കൾ കണ്ടത്. എഴുത്തുംവായനയും പരിചയിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ
"വഴിപിഴച്ചു'േപാകുെമന്ന യാഥാസ്ഥിതികധാരണെയ തിരുത്താൻ ഇവർ വളെര
പരിശര്മിച്ചു. അക്ഷരാഭയ്ാസത്തിലൂെട മനഃസംസ്ക്കരണം നടക്കുെമന്നും അതിലൂെട
പരിഷ്കൃതമനസ്കരായ പുരുഷന്മാർക്ക് േചരുന്ന ഭാരയ്മാരാകാൻ സ്ത്രീകൾക്കു കഴിയുെമന്നും
അവർ വാദിച്ചു. സുകുമാരകലകളും വിശിഷ്ടസാഹിതയ്വും ആസവ്ദിക്കാനുള്ള കഴിവ്
"പുതിയ സ്ത്രീ'െയ പരമ്പരാഗതരീതികളിൽ കഴിയുന്ന "പഴയസ്ത്രീ'യിൽനിന്ന്
വയ്തയ്സ്തയാക്കുന്നുെവന്ന് അവർ കരുതി.

ആദയ്മലയാളേനാവലുകളിൽ ഈ വാദം നാം പലേപ്പാഴും കാണുന്നുണ്ട്. ഇന്ദുേലഖ
(1889), ലക്ഷ്മീേകശവം (1892) എന്നീ േനാവലുകൾ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഇവയിെല
നായികമാർ
ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ളവരും
കലാവാസനയുള്ളവരുമാണ്.
ഈ
ഉത്തമസ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു സവിേശഷതയുണ്ട്: സവ്ന്തം കലാവാസനെയ, കഴിവുകെള,
െപാതുേവദിയിൽ
കയയ്ടിേനടാേനാ
ഒരു
െതാഴിലാേയാ
അലല്
അവർ
വളർത്തിെയടുക്കുന്നത്. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കുംേവണ്ടിമാതര്േമ ഇവർ
സവ്ന്തം കഴിവുകൾ പര്കടിപ്പിക്കാറുള്ളൂ. കലാപര്കടനംനടത്തി ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ
"ചീത്തകളാെണ'ന്ന
ധാരണ
ആധുനികവിദയ്ാഭയ്ാസം
േനടിയവർക്കിടയിലും
പരമ്പരാഗതസമൂഹത്തിലും വയ്ാപകമായിരുന്നകാലത്തായിരുന്നു ഈ കൃതികൾ
രചിക്കെപ്പട്ടെതന്നകാരയ്ം
ഓർേക്കണ്ടതുതെന്ന.
ഉത്തമസ്ത്രീകൾ
വീടിെന്റ
പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ,
കുടുംബത്തിെന്റ
അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ,
തങ്ങളുെട
കലാവാസനകെള േപാഷിപ്പിക്കുെമങ്കിലും അവർ "ആട്ടക്കാരികളാ'കാൻ പുറെപ്പടിലല്
എന്ന സേന്ദശമാണ് േനാവലുകൾ നൽകിയത്. നൃത്തം - േമാഹിനിയാട്ടം "ചീത്ത'യാൾക്കാരുെട വിേനാദമാെണന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശര്മം മീനാക്ഷി (1890)
എന്ന േനാവലിെന്റ ഒരു കഥാസന്ദർഭത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. "േമാഹിനിയാട്ടം' കലയലല്,
പുരുഷന്മാെര
വശീകരിക്കാനുള്ള
വിദയ്യാെണന്നാണ്
വാദം:
"െപണ്ണുങ്ങെളെക്കാണ്ടുനടന്നു
ജാതയ്ാചാരവിരുദ്ധമായി
ദര്വയ്ം
സമ്പാദിപ്പാൻ
മലയാളത്തിൽ നായന്മാരായ നാം ഒരു ജാതിക്കാെരാഴിെക ആരും ഒരുങ്ങിവരുന്നിലല്.'
ഈ േനാവൽ പര്തയ്ക്ഷെപ്പട്ടകാലത്തുമാതര്മലല്, പിെന്നയും വളെരക്കാലേത്താളം
േമാഹിനിയാട്ടം "ഉത്തമസ്ത്രീ'കൾക്ക് പാേട നിഷിദ്ധമായിരുന്നു. പിന്നീട്, ആ തടസ്സം
നീങ്ങാൻതുടങ്ങിയേപ്പാഴും ഒരു െതാഴിെലന്നനിലയിൽ കലാപര്വർത്തനംനടത്തിയ
സ്ത്രീകൾക്ക് ധാരാളം എതിർപ്പിെന േനരിേടണ്ടിവന്നിരുന്നു.
സാഹിതയ്വാസനയുെട കാരയ്െമടുത്താേലാ? സാഹിതയ്വും കലാപര്വർത്തനവും
ൈദനംദിനജീവിതത്തിൽനിന്ന് വളെരെയാന്നും അകെലയലല്ാത്ത കാലമായിരുന്നു
ഇെതന്ന് ഓർേക്കണ്ടതാണ്. വീടുകളിൽ സ്ത്രീകൾ ൈകെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടുകൾ പാടുകയും
നിർമ്മിക്കുകയും െച ിരുന്നു, ഉയർന്ന - ഇടത്തരം ജാതിക്കാരുെടയിടയിൽ.
കീഴാളജാതിക്കാരുെടയിടയിെല ഗാനപര്പഞ്ചത്തിെന്റ സൂക്ഷിപ്പുകാർ പലേപ്പാഴും
സ്ത്രീകളായിരുന്നു. എന്നാൽ വേരണയ്സാഹിതയ്ത്തിെന്റ േമഖലകളിലും ധാരാളം
സ്ത്രീകളുണ്ടായിരുന്നു - ഇവിടെത്ത േമലാളജാതികളിെല സ്ത്രീകളിൽ പലരും
സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും നലല് പാണ്ഡിതയ്മുള്ളവരായിരുന്നു. അവർ ചമ്പുക്കളും
കാവയ്ങ്ങളുംമറ്റും രചിക്കുകയും പുരുഷന്മാരായ കവികളുൾെപ്പട്ട സദസ്സുകളിൽ േശല്ാകങ്ങൾ
അവതരിപ്പിക്കുകയും െച ിരുന്നു. 18-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിെല േപരുേകട്ട വിദുഷിയായിരുന്ന
"േകാഴിേക്കാട്ട്
മേനാരമ
തമ്പുരാട്ടി'െയക്കുറിച്ച്
സാഹിതയ്ചരിതര്പണ്ഡിതർ
എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കിളിമാനൂർ ഉമാേദവി തമ്പുരാട്ടി (1797-1836), അംബാേദവി തമ്പുരാട്ടി
(1802-1837), െകാച്ചിയിെല ഇക്കാവമ്മ തമ്പുരാൻ (1844-1921), തിരുവിതാംകൂറിെല

നാഗർേകാവിൽ അമ്മച്ചി (1839-1909) (തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവായിരുന്ന
ആയിലയ്ംതിരുനാളിെന്റ ഭാരയ്യായിരുന്നു ഇവർ - "അമ്മച്ചി' എന്നത് ആ
സ്ഥാനെത്തക്കുറിക്കുന്ന
േപരായിരുന്നു),
കുട്ടിക്കുഞ്ഞുതങ്കച്ചി
മുതലായവർ
പെത്താമ്പതാംനൂറ്റാണ്ടിൽ സാഹിതയ്രചന നടത്തിയിരുന്നു. ഇതുകൂടാെത മറ്റു
പലരുെടയും േപരുകൾ ആദയ്കാലസാഹിതയ്ചരിതര്ങ്ങളിൽ കാണാനുണ്ട് - ഇന്ന്
അവെര
നാം
അറിയിെലല്ങ്കിലും.
പരമ്പരാഗതസാഹിതയ്രംഗത്തുനിന്ന്
ആധുനികസാഹിതയ്ത്തിേലക്കുള്ള മാറ്റത്തിൽ സ്ത്രീകളുെട സാഹിതയ്പര്വർത്തനം
ഏതുവിധമായിരിക്കണെമന്ന
ചർച്ച
1890കളിേല
ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.
പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനദശകത്തിൽ സുഭദര്ാർജ്ജുനം നാടകത്തിെന്റ
രചയിതാെവന്നനിലയിൽ
പര്ശസ്തയായിത്തീർന്ന
േതാട്ട ാട്ട്
ഇക്കാവമ്മ ം
ഇേതകാലത്ത്
സാഹിതയ്രചനയിേലർെപ്പട്ടിരുന്ന
(ഇതിനുമുമ്പുതെന്ന
സാഹിതയ്പരിശര്മം ആരംഭിച്ചിരുന്ന) കുട്ടിക്കുഞ്ഞുതങ്കച്ചിയും സാഹിതയ്രംഗത്ത്
സ്ത്രീകൾക്ക് ഇടം കെണ്ടേത്തണ്ടിയിരിക്കുന്നുെവന്ന അഭിപര്ായക്കാരായിരുന്നു. അവരുെട
അജ്ഞാതവാസം നാടകത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ നടിയും സൂതര്ധാരനും തമ്മിൽ
നടക്കുന്ന സംഭാഷണം ആ വിഷയെത്തക്കുറിച്ചാണ്. അജ്ഞാതവാസം നാടകം
അഭിനയിച്ച് സദസയ്െര സേന്താഷിപ്പിക്കാെമന്ന് നടി സൂതര്ധാരേനാടു പറയുന്നു.
സൂതര്ധാരൻ ഇതിേനാട് േയാജിക്കുെന്നങ്കിലും "അേനകം കവിശര്ഷ്ഠന്മാരുെട
കവനങ്ങളിരിെക്ക ഒരു സ്ത്രീയുെട കവിതെയ അതര് ശല്ാഘയ്മായി വിചാരിച്ചത് ഭവതിയും
ഒരു സ്ത്രീയാകയാലുള്ള ജാതയ്ാഭിമാനത്താലലല്േയാ' എന്ന് നടിേയാട് േചാദിക്കുന്നു.
അത്തരം ശങ്ക "ദുശ്ശങ്ക'യാെണന്നും "പര്ബന്ധത്തിെല കലാചാതുരയ്െത്തമാതര്ം
േനാക്കിയാൽ മതിയേലല്ാ' എന്നും നടി പര്തിവചിക്കുന്നു. സൂതര്ധാരൻ േയാജിക്കുന്നു;
"മറ്റുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും കവിതാരചനയിൽ ഉത്സാഹെത്ത ജനിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇത് ഒരു
മാർഗ്ഗമായിത്തീരു'െമന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു! ("അജ്ഞാതവാസം', കുട്ടിക്കുഞ്ഞുതങ്കച്ചിയുെട
കൃതികൾ, തൃശൂർ, 1979, പുറം 239-40) ഇക്കാവമ്മയുെട സുഭദര്ാർജ്ജുനം നാടകത്തിെന്റ
പര്ാരംഭംതെന്ന ധീരമായ പര്ഖയ്ാപനമായിരുന്നു:
മലല്ാരിപര്ിയയായ ഭാമ സമരം െച ീലേയാ? േതർെതളി- ച്ചിേലല് പണ്ടു സുഭദര്, പാരിതു
ഭരിക്കുന്നിേലല് വിേക്ടാറിയ? മലല്ാക്ഷീമണികൾക്കു പാടവ- മിവേ റ്റം ഭവിച്ചീടുകിൽെച്ചാെലല്ഴും കവിത മാതര്- മിവരെലല്ന്നു വന്നീടുേമാ? സാഹിതയ്രചനയിൽ സ്ത്രീ
പുരുഷെന്റ ഒപ്പംതെന്നെയന്ന് പര്ഖയ്ാപിച്ചുെകാണ്ടുള്ള ഈ പര്േവശം, സ്ത്രീകൾക്ക്
അൽപ്പംമാതര്ം ഇടമനുവദിച്ചിരുന്ന ഒരു േമഖലയിൽ അവർക്ക് നയ്ായമായ സ്ഥലം
ലഭിക്കണെമന്ന പര്ഖയ്ാപനംകൂടിയായിരുന്നു.
സാഹിതയ്ത്തിെന്റ ഈ ഉന്നതേമഖലകളിൽമാതര്ം വിഹരിക്കുന്നവരായിരുന്നിലല്,
ആദയ്കാല സാഹിതയ്കാരികൾ. അവർ സാധാരണമായി ഗൃഹങ്ങളിൽ പാടിയിരുന്ന
തിരുവാതിരപ്പാട്ടുകളും കുറത്തിപ്പാട്ടുകളും ഊഞ്ഞാൽപ്പാട്ടുകളുംമറ്റും രചിച്ചിരുന്നു. ഈ
ഗാനശാഖകളുെട പര്ചാരവും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കര്േമണ കുറഞ്ഞുവന്നു. ഈ

ഗാനങ്ങൾ "സദാചാരവിരുദ്ധങ്ങളാ'െണന്ന വിമർശനം 19-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിെല
മിഷണറിമാരും
ആധുനിക
വിദയ്ാഭയ്ാസംേനടിയ
സമുദായപരിഷ്ക്കർത്താക്കളും
ഉയർത്താൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും കാവയ്നാടകാദികൾ
രചിക്കാൻ സഹായകമായ വിദയ്ാഭയ്ാസം സ്ത്രീകൾക്ക് ഗുണെമാന്നും െചയയ്ിെലല്ന്ന വാദവും
19-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനദശകങ്ങളിൽ പരിചിതമായിത്തീർന്നിരുന്നു. ഈ
വിദയ്ാഭയ്ാസം സ്ത്രീകെള ഗൃഹഭരണത്തിനു തയയ്ാറാക്കുന്നിലല്; പഠിപ്പിെന്റേപരിൽ
അഹങ്കരിക്കാൻ അതവെര പര്രിപ്പിക്കുന്നു... ഇങ്ങെന പല കുറ്റങ്ങളും ഇത്തരം
പഠനത്തിെനതിെര ഉന്നയിക്കെപ്പട്ടു. മീനാക്ഷി (1890) എന്ന േനാവലിൽനിന്നുള്ള ഈ
പരാമർശം നലല് ഉദാഹരണമാണ്:
...അനുഭവത്തിലും
അവസ്ഥയിലും
അറുവഷളായിക്കണ്ട
ശൃംഗാരേശല്ാകങ്ങളും
െതമ്മാടിപ്പാട്ടുകളും െചാലല്ിപ്പിടിപ്പിച്ചു ബഹുവാസനയുണ്ടാക്കും. ഗ◌ൗതമെന്റ ഭാരയ്യായ
അഹലയ്െയ േദേവന്ദ്രൻ പണ്ടു വയ്ഭിചരിപ്പിച്ചിേലല്? ചന്ദ്രൻ തെന്റ ഗുരുനാഥെന്റ
ഭാരയ്യുമായി രമിച്ചിേലല്?... എന്നിങ്ങെന അേനകം വഷളതവ്ങ്ങൾ അടങ്ങിയ
പച്ചപ്പാട്ടുകളും രഹസയ്ക്കാേരയും സംബന്ധക്കാേരയും വശീകരിച്ചു പാട്ടിലാക്കി
പണംതട്ടിപ്പറിക്കാനുള്ള ക◌ൗശലങ്ങെള ഉപേദശിക്കുന്നതായ ചില േശല്ാകങ്ങളും
െപൺകുട്ടികെള െചറുപ്പത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചുവരുന്നതിനാണ് നമ്മുെട നാട്ടുകാരിൽ
മിക്കേപരും
സ്ത്രീവിദയ്ാഭയ്ാസെമന്നേപർ
െകാടുത്തിട്ടുള്ളത്.
അതുെകാണ്ടാണ്
െപൺകുട്ടികൾ എഴുത്തുപഠിച്ചാൽ വയ്ഭിചാരിണിമാരായിേപ്പാകുെമന്നും അവെര
എഴുത്തുപഠിപ്പിക്കരുെതന്നും മറ്റും ചില വൃദ്ധന്മാർ പറഞ്ഞുവരുന്നത്. (െചറുവലത്തു
ചാത്തുനായർ, മീനാക്ഷി, തൃശൂർ (1890) 1990, പുറം. 126)
ആധുനികസ്ത്രീവിദയ്ാഭയ്ാസത്തിൽ
കലയും
സാഹിതയ്വും
ഉൾെപ്പടുത്തണെമന്നു
വാദിക്കുേമ്പാഴും
കുടുംബത്തിന്
ആനന്ദം
നൽകാനുള്ള
സ്ത്രീയുെട
കഴിവ്
വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗമായിട്ടാണ് ആദയ്കാലേനാവൽരചയിതാക്കൾ അതിെന
കണ്ടത്.
സ്ത്രീകളുെട
വായനയും
ഇപര്കാരം
കുടുംബിനിെയന്ന
നില ്
േയാജിച്ചതായിരിക്കണെമന്നും അവർ നിഷ്ക്കർഷിച്ചു. അലല്ാത്തപക്ഷം അവർ പഴയ
വിദുഷികളുെട പുതിയ പതിപ്പായി ത്തീരുെമന്നായിരുന്നു ആേക്ഷപം. ഇന്ദുേലഖെയ
പരിഹസിച്ചുെകാണ്ട് എഴുതെപ്പട്ട പറേങ്ങാടീപരിണയം (1892) എന്ന കൃതിയിൽ
"ലണ്ടൻ ൈടംസ്' പതര്ം വായിക്കുന്നവളും പരിഷ്കൃതമനസ്ക്കയുമായ സ്ത്രീയുെട
ഹാസയ്ചിതര്മായി "പറേങ്ങാടിക്കുട്ടി' എന്ന നായികെയ േനാവൽകർത്താവ്
അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പറേങ്ങാടിക്കുട്ടിക്ക് സ്ത്രീകളുെട നാടൻകലാവിേനാദങ്ങേളാട് ൈകെകാട്ടിക്കളി മുതലായവേയാട് - ബഹുവിേരാധമാണ്. സർവവ്തര് ഇംഗല്ിഷ്മയമായ
സംസ്ക്കാരേത്താടാണ്
പര്തിപത്തി.
ഈ
പറേങ്ങാടിക്കുട്ടിെയെക്കാണ്ട്
ഗൃഹഭരണത്തിനുെകാള്ളിലല്
അതായത്,
ഗാർഹികേജാലികളിൽ
വലിയ
താൽപ്പരയ്െമാന്നുംകാണിക്കാെത വായനയിലുംമറ്റും ശര്ദ്ധപതിപ്പിക്കുന്നു - എന്നാണ്
പരാതി. സാഹിതയ്വും കലയുമടക്കമുള്ള ബുദ്ധിപരമായ പര്വർത്തനരംഗങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ
രണ്ടാംകിടക്കാർ ആയിരിക്കുെമന്നുറപ്പാക്കിയ തീർപ്പുകളാണ് 19-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ

അവസാനദശകങ്ങളിലുണ്ടായത്. ഗൃഹമാണ് സ്ത്രീയുെട "സവ്ാഭാവിക'വും പര്കൃതി
നിർമ്മിതവുമായ ഇടെമന്ന വാദത്തിലൂന്നിയ തീർപ്പുകളായിരുന്നു ഇവ. കലാസാഹിതയ്പര്വർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശയ്മായ ഏകാഗര്ത കുടുംബ ഉത്തരവാദിതവ്ങ്ങൾ
േപേറണ്ടവളായ സ്ത്രീക്ക് േനടാൻകഴിയിലല്; പിെന്നേയാ, ഇത്തരം പര്വർത്തനങ്ങളിൽ
താൽപരയ്ം കാണിക്കുന്ന ഭർത്താവിെന പര്ീതിെപ്പടുത്താേനാ അെലല്ങ്കിൽ സവ്ന്തം
കുടുംബത്തിനുമാതര്ം ആനന്ദം നൽകാേനാമാതര്ം ഉപകരിക്കുന്ന കലാപര്വർത്തനേമ
ഉത്തമകുടുംബിനിക്ക് ആവശയ്മുള്ളൂ എന്നും പലവിധത്തിൽ സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടു. എന്നിട്ടും
കലാസാഹിതയ്ാദിപര്വർത്തനങ്ങളിേലർെപ്പടാൻ പല സ്ത്രീകളും തയയ്ാറായി. അവർക്ക്
ഒരുപാടു
തയ്ാഗങ്ങൾ
അനുഷ്ഠിേക്കണ്ടിവന്നു.
കുടുംബത്തിെന്റ
പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നവരുെട സ്ഥിതിേപാലും മറിച്ചായിരുന്നിലല്. ഈ തടസ്സങ്ങൾ ഇന്ന്
പൂർണ്ണമായി മാറിെയന്നു പറയാൻ നമുക്കു കഴിയുേമാ?
എഴുത്തിേലക്കുള്ള അസമമായ വഴി
എഴുത്തിെന്റ രംഗേത്തക്കു പര്േവശിച്ച സ്ത്രീെയ ആദയ്കാലസാഹിതയ്വിമർശകർ
കണ്ടെതങ്ങെന? മലയാളസാഹിതയ്വിമർശനം അതിെന്റ ൈശശവത്തിൽേപ്പാലും
പുരുഷന്മാരുെട
വിഹാരരംഗമായിരുന്നു.
േനരെത്തപ്പറഞ്ഞ
തതവ്െത്ത
മുറുക്കിപ്പിടിക്കാനാണ് അവരിലധികംേപരും ശര്മിച്ചത്: അതായത് ഗൃഹഭരണമാണ്
സ്ത്രീയുെട
പര്ാഥമിക
കടമ;
അതിെന
ബാധിക്കാത്തവിധത്തിലുള്ള
സാഹിതയ്പരിശര്മമാണ് സ്ത്രീകൾക്കു പറ്റിയത് എന്ന നിലപാടാണ് അവെരടുത്തത്. ഈ
പരിമിതികെള അംഗീകരിച്ചുെകാണ്ട് സാഹിതയ്പര്വർത്തനം നടത്തിയ സ്ത്രീകെള
ചിലെരാെക്ക അഭിനന്ദിക്കുകയും െച . പി. േഗാവിന്ദപ്പിള്ളയുെട ഭാഷാചരിതര് ത്തിൽ
(1881)
കുട്ടിക്കുഞ്ഞുതങ്കച്ചിെയപ്പറ്റി
േചർത്ത
അഭിപര്ായം
േനാക്കുക:
"ൈകെകാട്ടിക്കളിയിലുള്ള വിദഗ്ദ്ധതയും നൂതനസമ്പ്രദായത്തിൽ അവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള
കളിപ്പാട്ടുകളും അതിശയിക്കത്തക്കതായിരിക്കുന്നു. വിലേയറിയ സമയെത്ത അവർ
ഗൃഹഭരണാദികളിലുംമറ്റും
വയ്യം
െചയയ്ുന്നതിേനാടുകൂടി
കവിതാരചനയിലും
ഗര്ന്ഥപര്ചാരത്തിലും സംഗീത സാഹിതയ്ാദികളിലുംകൂടി ഉപേയാഗെപ്പടുത്തിവരുന്നത്
വളെര
ആശ്ചരയ്ം.'
എന്നാൽ
ഈ
പരിഗണന
സ്ത്രീകൾക്ക്
െകാടുക്കാനാവിെലല്ന്നായിരുന്നു സി.പി. അചയ്ുതേമേനാെന്റ അഭിപര്ായം. േതാട്ട ാട്ട്
ഇക്കാവമ്മയുെട നാടകെത്തക്കുറിച്ചുള്ള നിരൂപണത്തിൽ അേദ്ദഹം ഇക്കാരയ്ം
തുറെന്നഴുതി - ഗൃഹഭരണാദികൾെകാണ്ടുള്ള സൽേപ്പരുെകാണ്ട് തൃപ്തരാകാെത
സാഹിതയ്രംഗെത്ത കീർത്തികൂടി ആഗര്ഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ പര്േതയ്ക പരിഗണന
അർഹിക്കുന്നിെലല്ന്നും ഉന്നതസാഹിതയ്ത്തിെന്റ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാൽമാതര്േമ
അവർക്കു പര്ശസ്തി ലഭിക്കുകയുള്ളുെവന്നും അേദ്ദഹം വാദിച്ചു.
ചമ്പുക്കൾമുതൽ ൈകെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടുകൾ വെര നീണ്ടുകിടന്ന പരമ്പരാഗത
സാഹിതയ്രചനയുെട മാനദണ്ഡങ്ങളലല് പുതിയ സാഹിതയ്ത്തിേന്റത് എന്ന് സ്ത്രീകൾ
മനസ്സിലാക്കിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു. പുരാണകഥകെളക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ഭാഷയിലും
സാഹിതയ്ത്തിലുമുള്ള
പരിചയം
മുതലായവയുള്ളവർക്ക്

പരമ്പരാഗതസാഹിതയ്രചനയിേലക്ക്
പര്േവശനംകിട്ടിയിരുെന്നങ്കിൽ
ആധുനിക
കവിത, േനാവൽ, െചറുകഥ മുതലായ പുതിയ സാഹിതയ്ശാഖകളിേലക്കുള്ള
പര്േവശനത്തിന് മറ്റു കഴിവുകളാണ് േവണ്ടത്. ഈ ശാഖകളിൽ പര്േവശിക്കാൻ
പുതിയതരം കഴിവുകളും സാമൂഹയ്സവ്ഭാവമുള്ള അനുഭവങ്ങളും (പുരാണകഥകൾ
അറിഞ്ഞാൽേപ്പാരാ
ജീവിതെത്ത
നിരീക്ഷിച്ചുണ്ടാകുന്ന
ഉൾക്കാ കൾ)
ഉണ്ടാകണെമന്നും അവർക്കു േബാദ്ധയ്െപ്പട്ടുതുടങ്ങിയിരുന്നു. സംസ്കൃതപണ്ഡിതയും
പഴയമട്ടിലുള്ള "വിദുഷി'യുമായ (അതായത്, ചമ്പുക്കളും പാനകളുംമറ്റും രചിച്ചിട്ടുള്ള)
െക.എം. കുഞ്ഞുലക്ഷ്മി െകട്ടിലമ്മ 1915ൽ ഇങ്ങെന എഴുതി:
നമ്മുെട േകരളീയമഹിളമാർ േലാകബഹുമതിക്കു അർ ത്ഥകളാകത്തക്കവണ്ണം
സാഹിതയ്രംഗത്തിൽ
വിളയാേടണ്ടതിന്നു
ആദയ്മായി
അവകാശെപ്പേടണ്ടതും
ആശര്ാന്തപരിശര്മങ്ങളാൽ സമ്പാദിേക്കണ്ടതും ആകുന്നു സാമുദായികസവ്ാതന്ത്രയ്ം....
...സവ്ാതന്ത്രയ്ം മനസ്സിെന ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതായി ഉദാഹരണങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്.
പര്േതയ്കിച്ച്,
സാഹിതയ്ശര്മങ്ങൾ
ഏതു
നിലയിലും
യഥാർത്ഥമായ
സവ്യസമ്പാദിതപരിചയെത്ത ആശര്യിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഈവക പരിചയസിദ്ധി
സ്ത്രീകൾക്ക് ഇേപ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്നതു എളുപ്പമലല്. പുരുഷന്മാരുെട സവ്ാതന്ത്രയ്ം അവരുെട
വൃത്തികൾെക്കലല്ാം ദൃഢതെയ െകാടുക്കുന്നു. സ്ത്രീകളുെട പരിശര്മവകുപ്പുകൾക്ക് ദുർലഭത
ഉണ്ടാകുന്നതിൽ
മുഖയ്മായ
ഉത്തരവാദിതവ്ം
കിടക്കുന്നത്
അവരുെട
സവ്ാതന്ത്രസേങ്കാചത്തിലാണ്.
അനുഭവപദ്ധതികെള
പരിഷ്ക്കരിച്ചു,
തരംതിരിച്ചു,
വിമലീകരിക്കാൻമാതര്െമങ്കിലും
ഉപകരിക്കുന്ന
സാമുദായികസവ്ാതന്ത്രയ്ം
അവർക്കുണ്ടായിരിക്കണം. േലാകഗതിയുെട "ചുറ്റും ചുറ്റും' "പറ്റും പടർ ച്ചയും' നലല്വണ്ണം
ഗര്ഹിക്കാെത, െവറും അനയ്പര്ാപ്തങ്ങളായ അനുഭവങ്ങെള അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തി െചയയ്ുന്ന
ഉദയ്മങ്ങൾ എങ്ങെന ഫലവത്തുക്കളായിത്തീരും? ("സാഹിതയ്വും സ്ത്രീസമുദായവും',
മഹിളാരത്നം (3) 1915)
പുരുഷന്മാെരേപ്പാെല ൈവവിദ്ധയ്മാർന്ന ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്കുമുെണ്ടങ്കിേല
അവർ സാഹിതയ്രംഗത്ത് വിളങ്ങൂ എന്നതാണ് െകട്ടിലമ്മയുെട വാദത്തിെന്റ ചുരുക്കം.
പേക്ഷ,
സ്ത്രീകൾക്കും
പുരുഷന്മാർക്കും
രണ്ടുതരം
അടിസ്ഥാനസവ്ഭാവപര്കൃതങ്ങളാണുള്ളെതന്ന
പുത്തൻവിശവ്ാസെത്ത
മുറുെകപ്പിടിക്കുന്നവരായിരുന്നു ഇക്കാലെത്ത എഴുത്തുകാരികളിൽ പലരും. പുരുഷെന്റ
"സവ്ാഭാവികമായ േലാകം' വീട്ടിനുപുറത്താണ്; സ്ത്രീയുേടത് അകത്തും - അതിനാൽ
വീട്ടിനുള്ളിൽ സുഖജീവിതം ഉറപ്പുവരുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന സവ്ഭാവഗുണങ്ങൾ
പര്കൃതിതെന്ന സ്ത്രീക്കു കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുെവന്ന ധാരണതെന്ന പുതിയതായിരുന്നു.
(വീട്/പുറംേലാകം
എന്ന
േവർതിരിവുതെന്ന
19-◌ാ◌ം
നൂറ്റാണ്ടിൽ
സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടതിെനക്കുറിച്ച് മുമ്പു വിവരിച്ചുവേലല്ാ). ഈ ധാരണെയ ആശര്യിച്ച
എഴുത്തുകാരികളിൽ പലരും "സ്ത്രീസഹജഗുണങ്ങ'ളായി എണ്ണെപ്പട്ട േസ്നഹം, ക്ഷമ, ദയ,
വാത്സലയ്ം മുതലായവെയ പര്കാശിപ്പിക്കുന്ന രചനകളാണ് സ്ത്രീകൾ എഴുേതണ്ടെതന്ന

ഒരു
കുറിപ്പടി
പാസാക്കി!
സാേരാപേദശകഥകൾ,
നാേടാടിക്കഥകളുെടയും
പുരാണകഥകളുെടയും പുനരാഖയ്ാനങ്ങൾ... ഇെതാെക്ക "സ്ത്രീസഹജഗുണങ്ങ'െള
അംഗീകരിച്ചുെകാണ്ടുള്ള സാഹിതയ്പര്വർത്തനമായി തിരിച്ചറിയെപ്പട്ടു. കുട്ടികൾക്ക് നലല്
കഥകൾ അമ്മമാർ പറഞ്ഞുെകാടുത്തുെകാണ്ട് അവെര നലല് മാർഗ്ഗത്തിേലക്കു
തിരിച്ചുവിടുന്ന പര്വർത്തനത്തിെന്റ അൽപ്പംകൂടി വിപുലീകരിച്ച പതിപ്പേലല് ഇെതന്ന
നയ്ായമായ സംശയം ഉന്നയിക്കാവുന്നതാണ്. എന്തായാലും അന്ന് അറിയെപ്പട്ടിരുന്ന
പല എഴുത്തുകാരികളും - അമ്പാടി കാർതയ്ായനിയമ്മ, തരവത്ത് അമ്മാളുഅമ്മ, ബി.
കലയ്ാണിഅമ്മ തുടങ്ങിയവർ ഇത്തരം സാഹിതയ്രചനയിൽ ഏർെപ്പട്ടുമിരുന്നു.
െചറുകഥയുംമറ്റുെമഴുതാൻ ഇവരിൽ പലരും ശര്മിച്ചിരുന്നു; അവിെടയും "നലല് മാതൃകകൾ'
സാഹിതയ്ത്തിലൂെട അവതരിപ്പിച്ച് നലല്വഴികാട്ടാനാണ് അവരധികവും ശര്മിച്ചത്.
അക്കാലെത്ത സാഹിതയ്നിരൂപകരിൽ പലരും ഇവെര തങ്ങളുെട "പരിധിമറക്കാത്ത
എഴുത്തുകാരികെള'ന്ന് വിളിച്ചഭിനന്ദിക്കുകയും െച . "സ്ത്രീസവ്ാതന്ത്രയ്പര്സംഗം'
നടത്താത്ത എഴുത്തുകാരികൾക്ക് പര്േതയ്ക അഭിനന്ദനം ലഭിച്ചു; അങ്ങെന െച വർക്ക്
നിരൂപകരുെടവക പരിഹാസവും കിട്ടിയിരുന്നു. തരവത്ത് അമ്മാളുഅമ്മയുെട
മരണെത്തത്തുടർന്ന് സഞ്ജയൻ (എം.ആർ. നായരുെട തൂലികാനാമം - േകരളത്തിൽ
പരെക്ക അറിയെപ്പട്ടിരുന്ന നിരൂപകനും ഹാസയ്േലഖനങ്ങളുെട കർത്താവുമായിരുന്നു
ഇേദ്ദഹം) എഴുതിയ അനുസ്മരണത്തിൽ (1936) ഈ പുകഴ്ത്തലും ഇകഴ്ത്തലും കാണാം.
തരവത്ത് അമ്മാളുവമ്മയുെട പുരാണപുനരാഖയ്ാനങ്ങെളപ്പറ്റി, എഴുത്തിെന്റ ആ മാതൃക
പിൻതുടരുന്നതിെന്റ
െമച്ചങ്ങെളക്കുറിച്ച്
അയവിറക്കിയേശഷം
അേദ്ദഹം
വായനക്കാരികെള ഉപേദശിച്ചു: "...ബഹളമിലല്ാെത തങ്ങൾ വിചാരിേച്ചടത്തു
കാരയ്െമത്തിക്കുന്നതു സ്ത്രീയുെട പര്േതയ്ക സാമർത്ഥയ്വുമാണ്... ആ വീട്ടിെല സമ്പ്രദായം
അവർക്ക് സാഹിതയ്രംഗത്തിേലാ മെറ്റവിെടയാണ് അവർക്കു കടന്നുെചേലല്ണ്ടെതങ്കിൽ
അവിെടേയാ
പര്േയാഗിക്കുകേയ
േവണ്ടൂ.'
"മനുസ്മൃതി
കത്തിക്കണ'െമന്നു
പര്സംഗിച്ചുനടക്കുന്ന
ബഹളക്കാരികളായ
സ്ത്രീസമതവ്വാദികെള
െതെലല്ാന്ന്
ശകാരിച്ചതിനുേശഷമാണ് ഈ ഉപേദശം. ("ശര്ീമതി തരവത്ത് അമ്മാളുഅമ്മ:
ഒരനുസ്മരണം' (1936), സഞ്ജയൻ : 1936-െല ഹാസയ്േലഖനങ്ങൾ, വാളയ്ം 3,
േകാഴിേക്കാട്, 1970, പുറം 164). തരവത്ത് അമ്മാളുഅമ്മ പരിഭാഷെപ്പടുത്തിയ
ഭക്തമാല
(1913)യുെട
ആമുഖെമഴുതിയ
പി.ജി.
രാമയയ്ർ
അവെര
"കപടനാടയ്ക്കാരി'കളിൽനിന്ന് അകറ്റി പര്തിഷ്ഠിച്ചു:
പാശ്ചാതയ്പരിഷ്ക്കാരംെകാണ്ടു വിദുഷികളും മാനയ്കളും ആയിട്ടുെണ്ടന്നു നടിക്കുന്ന
അേനകം സ്ത്രീകൾ ഇേപ്പാൾ േകരളത്തിൽ ഉണ്ട്. എന്നാൽ അവരുെട പരിഷ്ക്കാരവും
േയാഗയ്തയും നാടയ്ത്തിൽനിന്ന് യാഥാർ ത്ഥയ്ത്തിേലക്കു കടന്നിട്ടിെലല്ന്ന് പറയാെത
നിവൃത്തിയിലല്ാ.
ഈശവ്രഭക്തിവിട്ടു
ഇഹേലാകവയ്ാപാരങ്ങൾെകാണ്ടുമാതര്ം
കാലംകഴിച്ചുവരുന്ന സ്ത്രീകെളപ്പറ്റി ഏറ്റവും അനുേശാചിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സാക്ഷാൽ
പരിഷ്ക്കാരം ബുദ്ധിവികാസത്തിലും മേനാഗുണത്തിലുമാണ് പര്തിഷ്ഠിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്.

അങ്ങിെനയുള്ള പരിഷ്ക്കാരം ഈ ഗര്ന്ഥകാരിക്കുെണ്ടന്ന് ഈ പുസ്തകം വായിക്കുന്നവർക്ക്
സംശയംകൂടാെത േതാന്നുന്നതാകുന്നു... (പുറം. 5)
തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാരിെന െവലല്ുവിളിച്ചതിന് നാടുകടത്തെപ്പട്ട പര്സിദ്ധ
പതര്പര്വർത്തകൻ സവ്േദശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുെട ഭാരയ്യായിരുന്ന ബി.
കലയ്ാണിയമ്മ തങ്ങളുെട വിവാഹെത്തക്കുറിച്ച് രചിച്ച വയ്ാഴവട്ടസ്മരണകൾ (1916)
എന്ന കൃതി അക്കാലത്തുതെന്ന വളെരയധികം പര്ശംസിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. മഹാനായ
ഭർത്താവിെന്റ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സവ്യം അലിഞ്ഞുേചർന്ന തയ്ാഗമൂർത്തിയായ
പതിവര്തയുെട കഥയായിട്ടാണ് നിരൂപകർ അതിെന വായിച്ചത്. എന്നാൽ
ഇങ്ങെനയലല്ാെത,
ഭർതൃവന്ദനംകൂടാെത,
ഒരു
സ്ത്രീ
അവളുെട
സവ്ന്തം
അനുഭവങ്ങെളക്കുറിെച്ചഴുതിയത് പലർക്കും പിടിച്ചിലല്! 1930കളിൽ േകാച്ചാട്ടിൽ
കലയ്ാണിയമ്മ - അദ്ധയ്ാപിക, വിദയ്ാഭയ്ാസപര്വർത്തക, സ്ത്രീസവ്ാതന്ത്രയ്വാദി,
ജനനനിയന്ത്രണത്തിെന്റ വക്താവ് എന്നീ നിലകളിലന്ന് അവർ പര്ശസ്തയായിരുന്നു തെന്റ യൂേറാപയ്ൻ യാതര്െയപ്പറ്റി "ǌാൻ കണ്ട യൂേറാപ്പ്' എന്ന േപരിൽ ഒരു
യാതര്ാവിവരണം പര്സിദ്ധീകരിച്ചു. ഇതിെന പരിഹസിച്ചുെകാണ്ട് സഞ്ജയൻ
നിർേദ്ദശിച്ചു - കൃതി വലിയ കുഴപ്പമിലല്, േപരിൽ െചറിെയാരു മാറ്റം േവണെമന്നുമാതര്ം "യൂേറാപ്പുകണ്ട കലയ്ാണിക്കുട്ടിയമ്മ' എന്നാക്കിയാൽ ഭംഗിയാകും! എഴുത്തിലൂെട സവ്ന്തം
വയ്ക്തിതവ്െത്ത ഉറപ്പിക്കാൻ സ്ത്രീകൾ ശര്മിക്കുന്നതിെന സംശയേത്താെടയാണ്
നിരൂപകർ കണ്ടെതന്നു വയ്ക്തം. ഇക്കാലത്ത് െചറുകഥേപാലുള്ള പുതിയ
സാഹിതയ്രൂപങ്ങളിെലഴുതാൻ സ്ത്രീകൾ ശര്മിച്ചുതുടങ്ങിയിരുന്നു. ബി. കലയ്ാണിയമ്മ,
ടി.സി. കലയ്ാണിയമ്മ, അമ്പാടി കാർതയ്ായനിയമ്മ തുടങ്ങിയവരുെട െചറുകഥകൾ
ആനുകാലികങ്ങളിൽ (സ്ത്രീമാസികകളിൽ വിേശഷിച്ചും) പര്സിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.
"ഉത്തമസ്ത്രീതവ്'െത്ത വാഴ്ത്തുന്നവയായിരുന്നു ഇവയിലധികവും. അക്കാലെത്ത പുതിയ
സ്ത്രീതവ്ത്തിന് ഇവർ പര്ചരണം ന ി - ദുഃസവ്ഭാവിയായ ഭർത്താവിെന
േനർവഴിയിെലത്തിക്കുന്ന
നലല്വളായ
ഭാരയ്,
സ്ത്രീകെളക്കുറിച്ച്
േമാശം
അഭിപര്ായംെകാണ്ടുനടക്കുന്ന ഭർത്താവിെന്റ മുന്നിൽ കഴിവുെതളിയിക്കുന്ന ഭാരയ്
തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു ഇതിവൃത്തങ്ങൾ.
എന്നാൽ മലയാളസാഹിതയ്ത്തിൽ ചിരപര്തിഷ്ഠേനടിയ സ്ത്രീകഥാപാതര്ങ്ങളാരും
ഇവരുെട സാഹിതയ്ത്തിലലല് സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടെതന്ന വസ്തുത എടുത്തുപറേയണ്ടുന്നതുതെന്ന.
ചന്തുേമേനാെന്റ ഇന്ദുേലഖ, കുമാരാനാശാെന്റ ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത എന്നിവയിെല
സ്ത്രീകഥാപാതര്ങ്ങൾക്ക്
അന്നെത്ത
വായനക്കാരികൾക്കിടയിൽ
നലല്
സവ്ാധീനമുണ്ടായിരുന്നു. അന്നെത്ത അഭയ്സ്തവിദയ്രായ സ്ത്രീകളുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ
നിശ്ശബ്ദം ഉയർന്നുവന്ന േചാദയ്ങ്ങളാണ് ആശാൻ സീതെയെക്കാണ്ട് േചാദിപ്പിച്ചെതന്ന്
പിൽക്കാലത്ത്
ലളിതാംബികാ
അന്തർജനം
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
നിരൂപകരുെട
"നലല്കുട്ടികളാ'യിരുന്ന, "സ്ത്രീസഹജഗുണങ്ങൾ'ക്കനുസൃതമായി എഴുതിെക്കാണ്ടിരുന്ന
മിക്ക സ്ത്രീകെളയും ഇന്നെത്ത വായനക്കാർ ഓർമ്മിക്കുന്നിെലല്ന്നതാണ് വാസ്തവം!

േനെരമറിച്ച്, പുരുഷന്മാേരാട് മത്സരിച്ച് സാഹിതയ്രംഗത്ത് ഇടംകെണ്ടത്തിയ
എഴുത്തുകാരികെളയാണ് നാമിന്നും ഓർക്കുന്നത്. പുരുഷാധിപതയ്ം കൽപ്പിക്കുന്ന
"നലല്സ്ത്രീമാനദണ്ഡ'ത്തിനു വഴങ്ങുന്ന എലല്ാ സ്ത്രീകൾക്കും ഒരു പാഠമുണ്ട് ഇതിൽ!
ആധുനികസാഹിതയ്ത്തിന് വായനക്കാരികൾ വർദ്ധിച്ചുവന്ന കാലംകൂടിയായിരുന്നു
ഇത്. ഇന്ദുേലഖ, മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മുതലായ വിശിഷ്ടകൃതികളുെട നിരവധി
അനുകരണങ്ങൾ വിപണിയിലുണ്ടായിരുന്നു; അവ ് നലല് െചലവുമുണ്ടായിരുന്നു.
സ്ത്രീകളുെട േനാവൽവായന അവെര കുഴിയിൽ ചാടിക്കുെമന്ന് മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയ
േലഖനങ്ങളുംമറ്റും ഇക്കാലത്ത് തീെര അസാധാരണമലല്ായിരുന്നു - േനാവൽവായന
അവെര
അലസകളും
അഹങ്കാരികളും
തർക്കപര്ിയകളും
"അപര്ാേയാഗിക
ആദർശങ്ങളു'െട വക്താക്കളുമായിത്തീർക്കുെമന്നായിരുന്നു ഈ പരാതിക്കാരുെട
അഭിപര്ായം.
ആദർശജീവിയായിത്തീരുന്ന
വായനക്കാരി
വിവാഹത്തിെന്റ
യാഥാർത്ഥയ്ങ്ങേളാട് െപാരുത്തെപ്പടിെലല്ന്ന് ചില േലഖകർ ഭയെപ്പട്ടു. വായനമൂലം
നവപുരുഷാധിപതയ്ത്തിെന്റ
ചിട്ടകൾക്ക്
വഴങ്ങാൻ
സ്ത്രീകൾ
എളുപ്പത്തിൽ
സമ്മതിക്കുന്നിലല് എന്നതായിരുന്നു ഈ പരാതികളുെട സാരാംശം!
ഇെതാെക്കയാെണങ്കിലും
വായനക്കാരികളുെട
എണ്ണം
കൂടിത്തെന്നവന്നുെവന്ന്
അനുമാനിക്കാം
ആനുകാലികങ്ങളിെല
സാഹിതയ്ചർച്ചകളിലും
മറ്റു
വാദപര്തിവാദങ്ങളിലും പെങ്കടുത്ത സ്ത്രീകളുെട എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുെവന്നാണ് സൂചന.
പതര്മാസികാപര്സാധനരംഗത്ത് നിരവധി സ്ത്രീകൾ പര്വർത്തിച്ചുതുടങ്ങിയിരുന്നു. ബി.
ഭാഗീരഥിയമ്മ (മഹിള), അന്ന ചാണ്ടി (ശര്ീമതി), ബി. കലയ്ാണിയമ്മ (ശാരദ), എം.
ഹലീമാബീവി (മുസല്ീംവനിത) എന്നിവർ ഇക്കൂട്ടത്തിൽെപ്പട്ട ചിലർമാതര്മായിരുന്നു.
പേക്ഷ, "സ്ത്രീഗുണാനുസാരിയായ' സാഹിതയ്മാണ് സ്ത്രീക്കു ഭൂഷണെമന്ന് ഉറെക്ക
പര്ഖയ്ാപിച്ചിരുന്നവർേപാലും നിർണ്ണായകാവസരങ്ങളിൽ മാറിച്ചവിട്ടിെയന്നകാരയ്ം
ഓർക്കാെതവയയ്.
1932-ൽ
എറണാകുളത്തുവച്ചുനടന്ന
സാഹിതയ്പരിഷത്
സേമ്മളനത്തിൽ
ബി.
ഭാഗീരഥിയമ്മ
നടത്തിയ
നാടകീയ
പര്ഖയ്ാപനം
ഒരുദാഹരണമാണ്. "സ്ത്രീഗുണ'ങ്ങൾ പര്കാശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് സ്ത്രീയുെട
സാഹിതയ്വാസന ം പിന്നിൽ എന്ന് പല േവദികളിലും (സാഹിതയ്പരിഷത്
േവദികളിലും) പര്സംഗിച്ചിരുന്ന ഇവർ പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും പരിഷത്സേമ്മളനത്തിൽ
സമമായ പങ്കാളിത്തം അനുവദിക്കാത്തതിെനെച്ചാലല്ി പരസയ്പര്തിേഷധം നടത്തി.
എറണാകുളത്തുവച്ചു
സാഹിതയ്പരിഷത്തിെന്റ
അനുബന്ധമായി
നടത്തെപ്പട്ട
മഹിളാസേമ്മളനത്തിൽ
പര്സംഗിച്ചേപ്പാൾ
പുരുഷസാഹിതയ്െമന്നും
സ്ത്രീസാഹിതയ്െമന്നും രണ്ടു വിഭാഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച്, ഒരു സാഹിതയ്സദസ്സിൽ സ്ത്രീ എന്നും
പുരുഷൻ എന്നുമുള്ള വിഭിന്നത പര്തയ്ക്ഷെപ്പടുേത്തണെമന്ന് പരിഷത് പര്വർത്തകന്മാർ
നിശ്ചയിച്ചതും പുരുഷസാഹിതയ്സദസ്സിൽ സ്ത്രീകൾക്കു പര്സംഗിക്കാൻ പാടിെലല്ന്നു

തീരുമാനിച്ചതും ആവശയ്മിലല്ാത്ത സംഗതിയാെണന്നു "മഹിളാ' പര്സാധിക അന്നു
പര്സ്താവിക്കയുണ്ടായി... ("മഹിളാഭാഷണം', മഹിള 12 (4,5), 1932, പുറം 158)
സാഹിതയ്രംഗേത്തക്കു പര്േവശിക്കുന്നു
"സ്ത്രീഗുണ'െത്ത ൈകവിട്ട് എഴുത്തുകാരിയാവുക എന്ന ലക്ഷയ്ം സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരിക്കലും
എളുപ്പമായിരുന്നിലല്. സ്ത്രീകൾ എങ്ങെനയിരിക്കണെമന്നും അവർെക്കെന്താെക്ക
െചയയ്ാെമന്നുംമറ്റും നിർണ്ണയിക്കുന്ന ശക്തികേളാട് - സമുദായം, മതം, ഭരണകൂടം,
രാഷ്ട്രീയശക്തികൾ - മലല്ടിക്കാെത സവ്ന്തമായ ആശയങ്ങളും ൈശലിയുമുള്ള
എഴുത്തുകാരിയായിത്തീരാൻ
കഴിയിലല്.
അക്കാലത്താെണങ്കിൽ
സ്ത്രീകൾ
െപാതുരംഗേത്തക്കു
കടന്നുതുടങ്ങിയിരുന്നേതയുള്ളൂ;
സവ്ന്തംേപരിൽ
േലഖനെമഴുതാൻേപാലും
സ്ത്രീകൾ
ഭയെപ്പട്ടിരുന്നകാലം.
അക്കാലത്താണ്
ആധുനികമലയാളസാഹിതയ്രംഗേത്തക്ക്
ലളിതാംബിക
അന്തർജനം,
ബാലാമണിയമ്മ, കടത്തനാട്ടു മാധവിയമ്മ, േമരിേജാൺ കൂത്താട്ടുകുളം, സിസ്റ്റർ േമരി
െബനീഞ്ഞ മുതലായവർ കടന്നുവന്നത്. ഈ കടന്നുവരവിൽ അനുഭവിച്ച
സംഘർഷങ്ങെളക്കുറിച്ച് അവരിൽ പലരുെമഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ലളിതാംബിക അന്തർജനം
ഇേതക്കുറിച്ച് ഇങ്ങെന എഴുതി:
എെന്നേപ്പാെലയുള്ള ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു കലാകാരിണിെയന്ന ബിരുദം കിട്ടുക അതര്
എളുപ്പമലല്. കിട്ടിയാൽത്തെന്ന അതു വച്ചുപുലർത്തുക അതര്യുംകൂടി എളുപ്പമലല്. ഒരു
കലാജീവിതെത്ത ചൂഴുന്ന നിരവധി സംശയങ്ങൾ, അസവ്ാതന്ത്രയ്ങ്ങൾ - േപടികൾ പുരുഷനാെണങ്കിൽ നിസ്സംശയം ചവുട്ടിെമതിക്കാവുന്ന ആ മുൾപ്പടർപ്പുകളിലൂെട ǌങ്ങൾ
സ്ത്രീകൾ എതര് കരുതേലാെട, ഭയാശങ്കകേളാെട, നൂഴ്ന്നുകയറിേപ്പാകണം? ഒരു
കലാഹൃദയത്തിെന്റ സവ്ച്ഛന്ദവികാസത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ശതര്ുവാണീ ഭയം.
("കഥെയങ്കിൽ കഥ', െതരെഞ്ഞടുത്ത കഥകൾ, േകാട്ടയം, പുറം. 74)
മെറ്റാരുവിധത്തിൽ
പറഞ്ഞാൽ
ആധുനികസാഹിതയ്രചന ്
ആവശയ്െമന്ന്
കുഞ്ഞുലക്ഷ്മി െകട്ടിലമ്മ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ "സാമുദായികസവ്ാതന്ത്രയ്ം' എഴുത്തുകാരികൾക്ക്
അധികെമാന്നും ഇലല്ായിരുന്നു. ആധുനികസാഹിതയ്രംഗം ഏതാണ്ടു മുഴുവൻ
പുരുഷന്മാരുെട കുത്തകയായിരുന്നു - െക. സരസവ്തിയമ്മയുെട സഹപാഠിയായിരുന്ന
എസ്. ഗുപ്തൻ നായർ അവെരക്കുറിേച്ചാർക്കുന്നുണ്ട്, 1940കളിൽ േകാേളജിെല
സാഹിതയ്സമാജത്തിെന്റ ചർച്ചയിേലക്ക് കൂസലിലല്ാെത കയറിെച്ചന്ന െപൺകുട്ടിയായി.
താനും കഥെയഴുതാറുെണ്ടന്ന് പര്ഖയ്ാപിച്ചുെകാണ്ടായിരുന്നതര് അത്. എന്നാൽ
സാഹിതയ്ചർച്ചയിൽ
തനിക്കർഹതെപ്പട്ട
പങ്കാളിത്തം
ആവശയ്െപ്പട്ട
സവ്തന്ത്രവയ്ക്തിയായിട്ടലല് ഗുപ്തൻനായർ അവെര ഓർമ്മിക്കുന്നത് - തെന്റ തുറന്ന
െപരുമാറ്റെത്തക്കുറിച്ച്
മറ്റുള്ളവെരന്തു
കരുതുെമന്ന
ചിന്തയിലല്ാത്ത
ശുദ്ധഗതിക്കാരിയായിട്ടാണ് അേദ്ദഹം അവെര കണ്ടത്. ബാലാമണിയമ്മെയേയാ
അന്തർജനെത്തേയാ ഇങ്ങെന ശുദ്ധഗതിക്കാരാക്കാൻ എളുപ്പമായിരുന്നിലല്. അവരുെട

സാംസ്കാരികപശ്ചാത്തലവും
എന്നിട്ടുേപാലും എതിർപ്പും
അന്തർജനത്തിന്.

കുടുംബനിലയുംമറ്റും
കണക്കിെലടുേക്കണ്ടിവേന്നെന.
വിമർശനവും ധാരാളേമൽേക്കണ്ടിവന്നു; പര്േതയ്കിച്ച്

എന്നാൽ ഇരുവർക്കും "എഴുത്തുകാരി' എന്ന അംഗീകാരം സുലഭമായിക്കിട്ടിയിരുന്നു.
പരിമിതമായ വായനയിലൂെട "സ്ത്രീഗുണങ്ങളു'െട വക്താക്കളായി ബാലാമണിയമ്മെയയും
അന്തർജനെത്തയും
"ഒതുക്കുന്ന'
രീതിയാണ്
നടപ്പിൽവന്നത്.
അന്തർജനം
"നമ്പൂതിരിസ്ത്രീകളുെട
കണ്ണീെരാപ്പിയ കഥാകാരി'യാെണന്നും
"മാതൃമഹിമയുെട
കഥാകാരി'യാെണന്നുംമറ്റുമുള്ള
പരാമർശങ്ങൾ
നമുക്ക്
പരിചിതങ്ങളാണ്.
ബാലാമണിയമ്മെയയും
"മാതൃതവ്'ത്തിെന്റ
കവി
എെന്നാെക്കയാണ്
സാധാരണഗതിയിൽ
വിേശഷിപ്പിക്കാറ്.
എന്നാൽ
അന്തർജനത്തിെന്റേയാ
ബാലാമണിയമ്മയുേടേയാ ചിന്താപര്പഞ്ചം ഒരിക്കലും െവറും മാതൃതവ്വാഴ്ത്തായിരുന്നിലല്;
നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന മാതൃതവ്ദർശനങ്ങളുമായി "പാടിപ്പുകഴ്ത്തലി'െന്റ ബന്ധമായിരുന്നിലല്
അവരുെട
എഴുത്തിന്.
മറിച്ച്
അക്കാലത്തുയർന്നുവന്ന
മാതൃതവ്ദർശനങ്ങെള
വിമർശനപരമായി പരിേശാധിക്കുന്ന, അെലല്ങ്കിൽ അവയുെട സങ്കീർണ്ണതകെളയും
വിഹവ്ലതകെളയും അനാവരണംെചയയ്ുന്ന, എഴുത്തായിരുന്നു അവരുേടത്.
ബാലാമണിയമ്മ മാതൃതവ്െത്ത വാഴ്ത്തി കവിതകെളഴുതിയിരുന്നു; ആ കവിതയിൽ പുതിയ
മാതൃതവ്ത്തിൽനിന്നുള്ള ആനന്ദം മാതര്മലല്, ആശങ്കകളും ൈവരുദ്ധയ്ങ്ങളും െതളിയുന്നുണ്ട്.
മലയാളബര്ാഹ്മണരുെട കുടുംബങ്ങളിെല സ്ത്രീകളുെട നരകജീവിതെത്ത വർണ്ണിച്ച
നിരവധി കഥകൾ അന്തർജനം 1930കളിലും 40കളിലുെമഴുതിയിട്ടുണ്ട്; അവർ നമ്പൂതിരി
സമുദായപരിഷ്ക്കരണത്തിൽ വളെര താൽപരയ്ംകാട്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ
പരിഷ്ക്കരണെത്തയും
അതു
നടപ്പാക്കാൻ
മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ
പുരുഷന്മാരായ
സമുദായപരിഷ്ക്കർത്താക്കെളയും
സൂക്ഷ്മമായി
വിമർശിക്കുന്ന
മറ്റുകഥകളും
അവരുേടതായിട്ടുണ്ട്! അെതാന്നും അധികമാരും ചർച്ചെച കാണാറിെലല്ന്നുമാതര്ം.
അതുേപാെല, ആധുനികകുടുംബാദർശങ്ങളിൽ ഉയർന്നുവന്ന മാതൃതവ്ത്തിെന്റ മാതൃകെയ
- "ഉത്തമകുടുംബിനി'െയ - വിമർശിക്കുന്ന കഥകൾ പലതുമുണ്ട് അവരുെട എഴുത്തിൽ.
അക്കാലത്തു നടന്ന ചർച്ചകളിൽ ഉത്തമമാതൃതവ്മായി വാഴ്ത്തെപ്പട്ട ആദർ ശെത്ത കുടുംബത്തിെന്റ ഭ◌ൗതികമായ ഉന്നതിയിൽമാതര്ം കണ്ണുനട്ട്, മക്കെള വളർച്ചയുെടയും
കീർത്തിയുെടയും
േമഖലകളിേലക്ക്
ഏതുവിധവുെമത്തിക്കാനുള്ള
തതര്പ്പാടിൽ
േസ്നഹശൂനയ്രായി, െവറും "അച്ചടക്കയന്ത്രമായി' മാറുന്ന മാതാവിെന - അവർ
തുടെരത്തുടെര
വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
"ആത്മനിയന്ത്രണം'
അധികമായതുെകാണ്ട്
േസ്നഹശൂനയ്രായിത്തീർന്ന,
ജീവിതത്തിെന്റ
ആനന്ദംമുഴുവൻ
നഷ്ടെപ്പടുത്തിയ
വയ്ക്തികളുെട ചിതര്ങ്ങൾ അവർ സവ്ന്തംകഥകളിൽ പലതവണ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും
അന്തർജനെത്ത
"നിരായുധീകരിച്ച്'
വയ്വസ്ഥാപിത
മാതൃതവ്ദർശനത്തിെന്റ

കുഴലൂത്തുകാരിയായി തരംതാഴ്ത്താനായിരുന്നു പലർക്കും തിടുക്കം! എഴുത്തുകാരിെയന്ന
അംഗീകാരം നൽകുേമ്പാഴും അവർ "സ്ത്രീതവ്'ത്തിനുള്ളിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയവർതെന്ന
എന്നു സ്ഥാപിക്കാനും ചിലർക്ക് വയ്ഗര്തയുണ്ടായിരുന്നു:
പര്ജ്ഞാപരമായ
പര്വർത്തനങ്ങളിൽ
സ്ത്രീവർഗ്ഗത്തിന്
പുരുഷവർഗ്ഗേത്താടു
കിടനിൽക്കാൻ
കഴിവിെലല്ന്നിരുന്നാലും
ലളിതാംബികെയ
ഇക്കാരയ്ത്തിൽ
പുരുഷവർഗ്ഗത്തിൽനിന്നകറ്റി നിർേത്തണ്ട... എന്നാലും ഒരു സ്ത്രീ യുെട സൃഷ്ടിൈവദഗ്ദ്ധയ്ം
സന്താനങ്ങളുെട
വാസനാഭാവനാനിർമ്മാണങ്ങളിലാെണന്ന്
ലളിതാംബിക
വിശവ്സിക്കുന്നു. (വക്കം എം. അബ്ദുൽ ഖാദർ, ചിതര്ദർശിനി, തൃശൂർ 1946, പുറം 82-83)
19-◌ാ◌ം
നൂറ്റാണ്ടിൽ
കുട്ടിക്കുഞ്ഞുതങ്കച്ചിക്ക്
േഗാവിന്ദപ്പിള്ള
നൽകിയ
അഭിനന്ദനത്തിൽനിന്ന് വളെരെയാന്നും വയ്തയ്സ്തമായിരുന്നിലല് ഇെതന്നു വയ്ക്തം!
1930കളിലും
എഴുത്തുകാരികൾെക്കതിെര
െതറിപര്േയാഗംനടത്തി
അവരുെട
വായടപ്പിക്കാനുള്ള ശര്മം തുടർന്നുെകാണ്ടിരുന്നുെവങ്കിലും അതിനു ചുട്ട മറുപടിെകാടുത്ത
എഴുത്തുകാരികളുമുണ്ടായി.
ആഭാസപര്േയാഗങ്ങെള
മറുെതറിയിലൂെട
േനരിടാൻ
ൈധരയ്ംകാട്ടിയ
എഴുത്തുകാരികളുണ്ടായി.
എന്നാൽ,
എഴുത്തിൽ
ഇടുങ്ങിയ
ൈലംഗികസദാചാരെത്ത
എതിർത്തിരുന്ന
പുേരാഗമനപര്സ്ഥാനവുമായി
എഴുത്തുകാരികൾക്ക്
പരിമിതവും
ചിലേപ്പാൾ
കലുഷിതവുമായ
ബന്ധമാണുണ്ടായിരുന്നത്.
1940കളിൽ
സജീവമായിത്തീർന്ന
പുേരാഗമനസാഹിതയ്പര്സ്ഥാനെത്ത തുറന്ന് അനുകൂലിച്ചുെകാണ്ട് െപാതുരംഗത്തുവന്ന
എഴുത്തുകാരിയായിരുന്നു അന്തർജനം. പേക്ഷ, അവെര ഉൾെക്കാള്ളാൻ ആ പര്സ്ഥാനം
തീെര
ശര്മിച്ചിലല്.
മാതര്മലല്,
പുേരാഗമനസാഹിതയ്കാരന്മാരുെട
ൈലംഗികസദാചാരവിരുദ്ധതയുെട െപാള്ളത്തരെത്ത ചൂണ്ടിക്കാട്ടിെക്കാണ്ട് അവർ
കഥെയഴുതി ("റിയലിസം' എന്ന കഥ)െയന്നത് വലിയ വിവാദത്തിനിടയാക്കി. തകഴി
ശിവശങ്കരപ്പിള്ള അവർെക്കതിെര മെറ്റാരു കഥെയഴുതി - അവെര വയ്ക്തിപരമായി
അധിേക്ഷപിച്ച
"ആദർശാത്മകത'
എന്ന
കഥ!
"സാഹിതയ്െത്ത
ജീവിതേത്താടടുപ്പിക്കുക'
എന്ന
പുേരാഗമനസാഹിതയ്
മുദര്ാവാകയ്ത്തിലൂെട
കീഴാളസ്ത്രീകൾ കഥാപാതര്ങ്ങളായി പര്തയ്ക്ഷെപ്പട്ടുതുടങ്ങിയ കാലത്ത് - 1930കളിൽ മനഃശക്തിെയക്കാളധികം
സുന്ദരസ്ത്രീരൂപങ്ങളുെട
തിരിച്ചുവരവുണ്ടായിെയന്നു
േവണെമങ്കിൽ പറയാം. ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയുെട രമണൻ േകരളത്തിൽ ഏറ്റവും
ജനപര്ിയമായ രചനയായിരുന്നു - അതിെല സ്ത്രീകഥാപാതര്ത്തിെന്റ സവിേശഷതതെന്ന,
മനഃശക്തിയുെട
കുറവാണ്.
(നാരിയുെട
അബലതവ്വും
ചപലതവ്വും
പാടിനടക്കുന്നവെരക്കണ്ടിട്ടാണ് െക. സരസവ്തിയമ്മ അതിന് പിൽക്കാലത്ത് ഒരു
"മറുപടിക്കഥ' എഴുതിയത് - "രമണി' എന്ന േപരിൽ). സ്ത്രീെയ സുന്ദരവും കാമയ്വുമായ
എന്നാൽ ചഞ്ചലമായ ഒരു വസ്തുവായി ചിതര്ീകരിച്ചതിൽ ചങ്ങമ്പുഴ ് വലിെയാരു
പങ്കുണ്ട്. ഈ പര്വണതെയ േനരിട്ടും അലല്ാെതയും വിമർശിച്ചവരാണ് അന്തർജനവും
സരസവ്തിയമ്മയും.
"മാതൃതവ്'ത്തിെന്റ
കുപ്പായം
സരസവ്തിയമ്മ ്
തീെര

േചരാത്തതുെകാണ്ടാവാം, നിരൂപകേലാകം അവെര പൂർണ്ണമായും അവഗണിച്ചു.
1970കളിൽ അവരുെട മരണം ഏെറക്കുെറ ശര്ദ്ധിക്കെപ്പടാെത കടന്നുേപായി.
1990കളിൽ േകരളത്തിൽ സ്ത്രീപക്ഷസാഹിതയ്ം ശക്തമായേതാെടയാണ് അവരുെട
കൃതികൾ വീണ്ടും വായിക്കെപ്പട്ടത്.
1950കൾക്കുേശഷവും സാഹിതയ്രംഗത്ത് സ്ത്രീകൾ െപാരുതിത്തെന്നയാണ് നിന്നത്.
സാഹിതയ്രംഗെത്ത പുരുഷാധികാരം ആധുനികതാപര്സ്ഥാനത്തിലൂെട പുതുരൂപംപൂണ്ട്
ഉയർന്നുവന്ന കാലത്ത് മാധവിക്കുട്ടി എന്ന പര്തിഭാസം േകരളത്തിൽ അേപ്പാേഴക്കും
ഉറച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്ന
കുടുംബാദർശങ്ങെളയും
സ്ത്രീപുരുഷബന്ധങ്ങെളയും
തെന്റ
എഴുത്തിലൂെട
കീറിമുറിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.
വീടുമായി
സ്ത്രീെയ
ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന
സ്ത്രീതവ്ദർശനത്തിന്
അവർ
എതിരായിരുന്നിലല്;
എന്നാൽ
നിലവിലുള്ള
ലിംഗാദർശത്തിൽ വീട് സ്ത്രീയുെട തടവറ മാതര്മാെണന്നും തീെര സേന്താഷേമാ
സ◌ൗന്ദരയ്േമാ ഇലല്ാത്ത, ഒരിക്കലും തീരാത്ത േജാലിയും ഒരിക്കലുെമാടുങ്ങാത്ത
ഭാരങ്ങളും സ്ത്രീയുെടേമൽ െകട്ടിേയൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണെതന്നും തെന്റ
കഥകളിലൂെട അവർ വീണ്ടുംവീണ്ടും നെമ്മ ഓർമ്മെപ്പടുത്തി. അതുേപാെല,
സ്ത്രീപുരുഷേസ്നഹെത്ത അവർ വളെര വിലമതിച്ചിരുന്നു - പേക്ഷ സ്ത്രീെയ െവറുെമാരു
വസ്തുവായി കരുതുന്ന പുരുഷതവ്ത്തിന് േമൽൈക്കയുള്ളിടേത്താളം സ്ത്രീപുരുഷബന്ധം
സുന്ദരമാവിെലല്ന്ന് അവർ തറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. േസ്നഹെത്തയും സ◌ൗന്ദരയ്െത്തയും
ഏതുരീതിയിലും സവ്ീകരിക്കണെമന്നും, അതിനാൽ സമൂഹം അടിേച്ചൽപ്പിക്കുന്ന
സദാചാരത്തിന് യാെതാരു നയ്ായീകരണവുമിെലല്ന്നും അവർ മലയാളികെള
പഠിപ്പിക്കാൻ ശര്മിച്ചു. എെന്റ കഥ എന്ന അവരുെട ആത്മകഥ ് സമാനമായ ഒന്നും
മലയാളത്തിലിലല്.
എങ്കിലും
അവസാനംവെരയും
അവെര
പലതരത്തിൽ
േവട്ടയാടാനാണ്
മലയാളിസമൂഹം
ശര്മിച്ചത്.
പിൽക്കാലത്ത്
അതിൽ
ആത്മകഥാംശമിെലല്ന്നുകൂടി അവർ പറയുകയുണ്ടായി.
ആധുനികവിദയ്ാഭയ്ാസം
ലഭിച്ച
ആദയ്
തലമുറക്കാരികളിൽ
പലരും
ആത്മകഥാരചനയിേലർെപ്പട്ടിരുന്നു.
ഉദാഹരണത്തിന്
േകാച്ചാട്ടിൽ
കലയ്ാണിക്കുട്ടിയമ്മ, സി. െക. േരവതിയമ്മ, അന്നാ ചാണ്ടി തുടങ്ങിയവർ. കഴിഞ്ഞ
നൂറുവർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ സ്ത്രീകളുേടതായ സംഭാവന തികച്ചും അഭിമാനകരംതെന്ന.
ഇവയിൽപ്പലതും "വിവാഹത്തിെന്റ ജീവചരിതര്'ങ്ങളായിരുന്നുെവന്ന് ചരിതര്കാരിയായ
ജി. അരുണിമ അഭിപര്ായെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും സവ്ാനുഭവങ്ങെള കാലത്തിെന്റ
വിദൂരതയിൽനിന്ന്
വിലയിരുത്താനുള്ള
ശര്മങ്ങളും
ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്.
മാധവിക്കുട്ടിെയക്കൂടാെത രാജലക്ഷ്മി, പി. വത്സല, സുഗതകുമാരി തുടങ്ങി മറ്റു
പലരുമുണ്ടായി. 1980കളിൽ സ്ത്രീപക്ഷസാഹിതയ്രചന എങ്ങെനയിരിക്കണെമന്ന
ചർച്ച ് പുതുജീവൻ ൈകവന്നു. എന്നാൽ എഴുത്തുകാരികളുെട വഴി ഒരിക്കലും
എളുപ്പമായിരുന്നിലല്. മാധവിക്കുട്ടി കുടുംബത്തിെന്റയും അയൽവക്കത്തിെന്റയുംമറ്റും
കടുത്ത എതിർപ്പിെന േനരിട്ടുെകാണ്ടാണ് എഴുതിയത്. ഇത്തരം എതിർപ്പിന്
എഴുത്തുകാരികളിൽ
ഒരാെള
െകാലല്ാനും
കഴിഞ്ഞു
രാജലക്ഷ്മി.

െചറുപര്ായത്തിൽത്തെന്ന വലിയ അംഗീകാരം വായനക്കാരിൽനിന്നും േനടിെയടുത്ത
എഴുത്തുകാരിയായിരുന്നു അവർ. നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും അവർ േനടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
എന്നിട്ടും തീരാത്ത ശലയ്െപ്പടുത്തൽ അവെര ആത്മഹതയ്യിേലക്കു നയിച്ചു. ചന്ദ്രമതി,
ഗീതാ ഹിരണയ്ൻ തുടങ്ങി ഇന്നു പര്ശസ്തരായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരികളും
എഴുതാൻേവണ്ടി തങ്ങൾക്കു നടേത്തണ്ടിവന്ന സമരങ്ങെളക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
എന്തിന്, ഏറ്റവുമടുത്തകാലത്ത് എഴുതിത്തുടങ്ങിയ, ഇന്നു പര്സിദ്ധയായ െക.ആർ.
മീരയുെട "ഓർമ്മയുെട ǌരമ്പ്' എന്ന കഥ എഴുതാൻ ദഹിച്ച ഒരു സ്ത്രീെയക്കുറിച്ചാണ്
പറയുന്നത്.
ഇന്ന് േകരളീയസാഹിതയ്േമഖലയിൽ ധാരാളം സ്ത്രീകൾ സന്നിഹിതരാണ്. 1980കളുെട
അവസാനം സാറാ േജാസഫിെന്റ കഥകളുെട വായനയിലൂെട "സ്ത്രീപക്ഷസാഹിതയ്ം'
അഥവാ "െപെണ്ണഴുത്ത് - എന്ന സാദ്ധയ്ത ഉയർന്നുവന്നു. വയ്വസ്ഥാപിത
നിരൂപണത്തിെന്റ അതിരൂക്ഷമായ ശകാരവും പരിഹാസവും "െപെണ്ണഴുത്തി'െന്റ
വക്താക്കൾക്കു സഹിേക്കണ്ടിവന്നു. അന്തർജനത്തിെന്റയും മാധവിക്കുട്ടിയുെടയും
എഴുത്തിെന വയ്വസ്ഥാപിത ലിംഗാദർശങ്ങളിേലക്കും സാഹിതയ്പര്മാണങ്ങളിേലക്കും
ഒതുക്കാൻ മുഖയ്ധാരാവിമർശനത്തിനു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ സരസവ്തിയമ്മയുെട
എഴുത്തിെനേയാ സാറാ േജാസഫിെന്റ (അക്കാലെത്തഴുതിയ) കഥകെളേയാ
അത്തരത്തിൽ
ഒതുക്കാൻ
എളുപ്പമായിരുന്നിലല്.
മുഖയ്ധാരയിൽനിന്ന്
അകന്നുനിൽക്കുന്നത്
ബുദ്ധിപരമെലല്ന്ന
അഭിപര്ായം
ചില
എഴുത്തുകാരികൾക്കുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇക്കാലത്ത് കവിതയിലും തുറന്നരീതിയിലുള്ള
ആൺേകാ ാ വിമർശനം േകട്ടുതുടങ്ങി - സാവിതര്ി രാജീവൻ, വിജയലക്ഷ്മി
തുടങ്ങിയവരുെട കവിതകളിൽ. കഥാരംഗത്ത് ഗീതാ ഹിരണയ്ൻ, ചന്ദ്രമതി, േഗര്സി
തുടങ്ങിയവരുെട
സാന്നിദ്ധയ്ം
അനിേഷദ്ധയ്മായി.
ഇവരിൽപ്പലരും
"െപെണ്ണഴുത്തി'െനക്കുറിച്ച്
സംശയാലുക്കളായിരുെന്നങ്കിലും
അവർ
തങ്ങളുെട
രചനകളിൽ ആൺേകാ ാരൂപങ്ങെള അതിശക്തമായി ആകര്മിക്കാൻ മടിച്ചിലല്.
െപെണ്ണഴുെത്തന്ന
ആശ
യെത്ത
എഴുത്തുകാരികൾതെന്ന
തള്ളിക്കളഞ്ഞത്,
വാസ്തവത്തിൽ
മെറ്റാരു
വിധത്തിൽ
വായിേക്കണ്ടതാണ്.
അന്നുവേരയും
മലയാളസാഹിതയ്മണ്ഡലത്തിൽ
െനടുനായകതവ്ം
വഹിച്ച
പുരുഷാധികാര
സ്ഥാപനമായ സാഹിതയ്വിമർശനത്തിെന്റ ആധികാരികതെയയാണ് എഴുത്തുകാരികൾ
തള്ളിക്കള
ഞ്ഞത്.
സ്ത്രീകളുെട
എഴുത്തിെന
േപരിട്ടുവിളി
ക്കാൻ
വിമർശകർക്കുണ്ടായിരുന്ന അധികാരമാണ് േചാദയ്ംെചയയ്െപ്പട്ടത്. െപെണ്ണഴുത്തിെന
അനുകൂലിച്ചവരും പര്തികൂലിച്ചവരുമായ എഴുത്തുകാരികെളലല്ാവരും േകരളത്തിെല
ആൺേകാ െയ അതിശക്തമായിത്തെന്ന എതിർത്തിട്ടുെണ്ടന്ന കാരയ്ം വളെര
പര്സക്തമാണ്.
സമീപകാലത്ത്
മലയാളസാഹിതയ്രംഗേത്തക്ക്
സ്ത്രീകളുെട
കടന്നുകയറ്റംതെന്ന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് - പര്േതയ്കിച്ച് െചറുകഥാരംഗത്ത്. ഇന്നവർ േനടിയ
വിജയം മുമ്പുപറഞ്ഞ വിമർശകതിരസ്ക്കാരവുമായി ബന്ധെപ്പട്ടുകിടക്കു ന്നുെവന്ന്
വാദിക്കാവുന്നതാണ്.

എഴുത്തിെന്റ േലാകേത്തക്ക് പര്േവശനംലഭിക്കാത്ത സ്ത്രീകളും ആത്മാഖയ്ാനങ്ങളിലൂെട
രംഗപര്േവശം െച കഴിഞ്ഞു. നളിനി ജമീലയുെട ആത്മകഥ വലിയ വിവാദം
സൃഷ്ടിെച്ചങ്കിലും പുതിയ ഇടങ്ങൾ ഉണ്ടായിെക്കാേണ്ടയിരിക്കുന്നു. "എഴുത്തുകാരി' എന്ന
അംഗീകാരം പിടിച്ചുവാങ്ങാൻ അവർ നടത്തിയ ഉറച്ചശര്മം മലയാളസാഹിതയ്ത്തിെന്റ
വേരണയ്തെയ െവളിച്ചത്തുെകാണ്ടുവരികയും െച .
കീഴാളസ്ത്രീകൾക്ക് പര്േവശനമിലല്!
നാടകരംഗത്ത് ഇന്ന് ഒരു സ്ത്രീപക്ഷം രൂപെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞു. സുധി, രാേജശവ്രി, സജിത,
ശര്ീജ, ശര്ീലത തുടങ്ങിയ കഴിവുറ്റ നാടകപര്വർത്തകർ ഇന്ന് സജീവമായുണ്ട്.
സ്ത്രീപക്ഷചർച്ചകളുെട അന്ത രീക്ഷം അഭിേനതര്ി േപാലുള്ള സംഘങ്ങൾക്കു ജന്മം
നൽകി. േകരള ശാസ്ത്രസാഹിതയ്പരിഷത്തിെന്റ വനിതാകലാജാഥകളും 1980കളിെല
സമത തുട ങ്ങിയ സംഘങ്ങളും പിന്നീടു നടന്ന സ്ത്രീപക്ഷ നാടകകയ്ാമ്പുകളും
സ്ത്രീപക്ഷനാടകെമന്ന
ആശ
യെത്ത
പര്േതയ്കരീതികളിൽ
വയ്ാഖയ്ാനിച്ചു.
വളെരക്കാലെത്ത പിൻനിലെയ തള്ളിക്കളഞ്ഞു െകാണ്ടാണ് ഇന്നെത്ത ഊർജ്ജം
സ്ത്രീപക്ഷ
നാടകപര്വർത്തകർ
സമ്പാദിച്ചത്.
നാടകരംഗത്ത്
പുരുഷന്മാർ
സ്ത്രീേവഷംെകട്ടുന്ന പതിവ് 1940കേളാെട അകന്നുതുടങ്ങി. 1940കളിെല മലയാള
നാടകേവദിയിേലക്ക് അഭിേനതാക്കളായി നിരവധി സ്ത്രീകൾ കടന്നുവന്നു - തങ്കം
വാസുേദവൻനായർ, സി.െക. രാജം, ഓമലല്ൂർ െചലല്മ്മ, അമ്പലപ്പുഴ മീനാക്ഷിയമ്മ,
സി.െക. സുമതിക്കുട്ടിയമ്മ, െകാടുങ്ങലല്ൂർ അമ്മിണിയമ്മ തുടങ്ങിയവർ. ഈ
ദശകത്തിെല രാഷ്ട്രീയപര്േക്ഷാഭങ്ങളുെട ഭാഗമായി ഉയർന്നുവന്ന കലാപര്വർത്തനം
നിരവധി സ്ത്രീ കെള ദൃശയ്കലാേവദികളിെലത്തിച്ചു. പിന്നീട് െക.പി.എ.സി. മുതലായ
പര്സ്ഥാനങ്ങളിലൂെട കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ അഭിനയരംഗെത്തത്തി. നാടകനടികളുെട സ്ഥിതി
ഇതായിരുെന്നങ്കിൽ,
നർത്തകിമാരുെട
സ്ഥിതി
ദയനീയമായിരുന്നു.
"േമാഹിനിയാട്ട'െമന്ന
നൃത്തരൂപം
അഴിഞ്ഞാട്ടംമാതര്മാെണന്ന
ശക്തമായ
പര്ചരണെത്ത െചറുത്തുെകാണ്ടാണ് മഹാകവി വള്ളേത്താൾ അതിെന പുനരുദ്ധരിക്കാൻ
ശര്മിച്ചത്. ഇതിനായി അേദ്ദഹേമർെപ്പടുത്തിയ "സദാചാരസംവിധാന'െത്തക്കുറിച്ച്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ
"േകരളകലാമണ്ഡല'ത്തിെല
ആദയ്കാല
പര്വർത്തകരിെലാരാളായിരുന്ന വിഖയ്ാതകഥകളിനടൻ കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻനായർ
എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
ൈലംഗികമായ
എലല്ാ
സൂചനകളിൽനിന്നും
നൃത്തകലെയ
വിമുക്തമാക്കിെക്കാണ്ടാണ് അതിെന പുനരുദ്ധരിേക്കണ്ടെതന്ന ധാരണ അക്കാലത്ത്
ശക്തമായിരുന്നു. നാടകത്തിെന്റ കാരയ്െമടുത്താൽ, കാക്കാരിശ്ശിനാടകംേപാലുള്ള
കീഴാളകലാരൂപങ്ങളിൽ സ്ത്രീ കൾ അഭിനയിച്ചിരുന്നു; അക്കാലത്ത് കാക്കാരിശ്ശി
നാടകത്തിന് നലല് ജനപര്ീതിയുണ്ടായിരുെന്നന്ന സൂചനകളുമുണ്ട്. അേപ്പാൾ ഈ
കലാരൂപങ്ങളിലൂെട
രംഗപരിചയം
േനടിയ
കീഴാളകലാകാരികൾക്ക്
ആധുനികനാടകത്തിേലക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പര്േവശനം എന്തുെകാണ്ടു കിട്ടിയിലല്?
ജാതിചിന്തെ തിെര
െവലല്ുവിളികളുയർന്ന
"നേവാത്ഥാനകാല'ത്തിൽ
നാം

ഇത്തരെമാരു പര്േവശനം എന്തുെകാണ്ടു കാണുന്നിലല്? ആേലാചിേക്കണ്ട കാരയ്മാണിത്.
ജാതിവിേരാധത്തിെന്റ േവരുകൾ എതര്േത്താളം ആഴത്തിലാണ് സ്ഥിതിെചയയ്ുന്നെതന്ന്
നാം
പലേപ്പാഴും
ഓർക്കാറിലല്
കലാരംഗത്ത്
അെതതര്േത്താളം
ആണ്ടുകിടക്കുന്നുെവന്നും.
ആധുനികസാഹിതയ്രംഗേത്തക്ക്
കീഴാളസ്ത്രീകൾക്ക്
പര്േവശനം ലഭിച്ചിരുന്നിലല്; അക്കാലത്ത് എഴുത്തും വായനയുംേപാലും അവർ
ക്കധീനമായിരുന്നിലല്.
ആധുനിക
നാടകരംഗത്തും
അവരുെട
പര്േവശനം
എളുപ്പമായിരുന്നിലല്. വേരണയ്ഭാഷ അവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വഴങ്ങിലല്ായിരുന്നു
എന്നുേവണെമങ്കിൽ വാദിക്കാം. എന്നാൽ ജാതീയമായ അടിച്ചമർത്തലിൽനിന്ന്
വലിെയാരളവുവെര
രക്ഷെപ്പട്ട
കീഴാളർ
േകരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു
മിഷണറിസഭകളിലൂെട കര്ിസ്തുമതം സവ്ീകരിച്ചവർ. െതക്കൻതിരുവിതാംകൂറിൽ ഇവരുെട
എണ്ണം കുറവായിരുന്നിലല്. ഇക്കൂട്ടരിൽനിന്നും ദൃശയ്കലാരംഗേത്തെക്കത്തിയ ഒരു
കീഴാളസ്ത്രീയുെട - മലയാളസിനിമയുെട ആദയ്നായികയായ േറാസിയുെട - ഭീകരാനുഭവം
ആെരയും
ഇരുത്തിച്ചിന്തിപ്പിക്കും.
ഇരുപത്തിയഞ്ചുകാരിയായ
േറാസമ്മ
തിരുവനന്തപുരത്തിനടുത്തു
ജനിച്ച
ഒരു
കീഴാളസ്ത്രീയായിരുന്നു.
കാക്കാരിശ്ശിനാടകങ്ങളിൽ
അഭിനയിച്ചിരുന്ന
േറാസിക്കുേവണ്ടി
കാക്കാരിശ്ശിനാടകസംഘങ്ങൾ തമ്മിൽ പിടിവലി നടന്നിരുന്നതര് - ആ രംഗത്ത് അവർ
നലല് കലാകാരിയായി അറിയെപ്പട്ടിരുന്നു എന്നർത്ഥം. കര്ിസ്തുമതത്തിേലക്കു മാറിയ ഒരു
പുലയകുടുംബാംഗമായിരുന്ന
അവർ
കർഷകെത്താഴിലാളിയുംകൂടിയായിരുന്നു.
തിരുവിതാംകൂറിൽ ആദയ്ം നിർമ്മിച്ച ചിതര്മായ വിഗതകുമാര നിെല നായികയാവാൻ
നറുക്കുവീണത് അവർ ക്കാണ്. ചിതര്ത്തിെന്റ നിർമ്മാതാവും സംവിധായകനുമായ
െജ.സി. ഡാനിേയൽ കര്ിസ്തുമതം സവ്ീകരിച്ച നാടാർസമുദായാംഗമായിരുന്നു - സവ്ത്തും
െകാട്ടാരത്തിൽ സവ്ാധീനവുമുണ്ടായിരുന്ന വയ്ക്തി. ഏതുവിധത്തിൽ േനാക്കിയാലും
അന്നെത്ത തിരുവിതാംകൂറിെല നായന്മാർ ൈകവശംവച്ചിരുന്ന ജാതയ്ാധികാരെത്ത
െവലല്ുവിളിച്ച ഒരുദയ്മമായിരുന്നു വിഗതകുമാരൻ. 1928ൽ തിരുവനന്തപുരത്തുവച്ച് ഈ
സിനിമ ആദയ്മായി പര്ദർശിപ്പിക്കെപ്പട്ടു. േറാസിയുെട രൂപം െവള്ളിത്തിരയിൽ
െതളിഞ്ഞേപ്പാെഴാെക്ക സദസ്സ് അകര്മാസക്തമാെയന്നും സിനിമാെകാട്ടക കെത്ത
മുതൽ നശിപ്പിച്ചുെവന്നും അന്നെത്ത പതര്വാർത്തകൾ പറയുന്നു. െജ.സി. ഡാനിേയലും
സിനിമകാണാെനത്തിയ ചില മാനയ്ന്മാരും പര്ാജക്ടർമുറിയിൽ കയറിയാണതര്
രക്ഷെപ്പട്ടത്. പിേറ്റദിവസംതെന്ന സിനിമാപര്ദർശനം നിർത്താൻ സർക്കാരുത്തരവിട്ടു.
പേക്ഷ, അകര്മികൾ േറാസിെയ പിൻതുടർന്നുെകാേണ്ടയിരുന്നു. ഡാനിേയലിെന്റ
പര്േതയ്ക അേപക്ഷപര്കാരം അവരുെട വീട്ടിനുമുന്നിൽ െപാലീസ് കാവേലർെപ്പടുത്തി.
എന്നാലിതുെകാണ്ടും കാരയ്ങ്ങളവസാനിച്ചിലല്. അവർ തുടർന്നും ആകര്മിക്കെപ്പട്ടു;
ഒടുവിൽ
കലാരംഗത്തുനിന്ന്
അവർക്കു
പൂർണ്ണമായും
വിടവാേങ്ങണ്ടിവന്നു.
1940കളിെലയും 50കളിെലയും ഇടതുപക്ഷനാടകങ്ങളിലും സിനിമകളിലും നിരവധി
കീഴാളസ്ത്രീകഥാപാതര്ങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കെപ്പട്ടുെവങ്കിലും ഒരു കീഴാളസ്ത്രീ ആ
രംഗേത്തക്കു പര്േവശിക്കാൻ ശര്മിച്ചേപ്പാൾ ഇതായിരുന്നു അനുഭവം! െപാതുെവ
പറഞ്ഞാൽ, കലാരംഗത്തു പര്വർ ത്തിച്ച സ്ത്രീകൾ, അവർ എതര്തെന്ന അംഗീകാ രവും
രാഷ്ട്രീയമാനയ്തയും
ഉള്ളവരായിരുെന്ന
ങ്കിലും,
സമൂഹത്തിെന്റ
ഓരങ്ങളിൽ

നിൽേക്കണ്ടവ രാെണന്ന ധാരണ അടുത്തകാലംവെരയും ശക്തമാ യിരുന്നു.
ആലപ്പുഴയിൽ ഏറ്റവും ജനപര്ീതി േനടിയ കലാകാരിെയന്ന ബഹുമതിക്ക്
എന്തുെകാണ്ടും അർഹയായ പി.െക. േമദിനിയുെട അനുഭവം േനാക്കൂ. ആശാവഹമായ
വളർച്ച ഇന്ന് മലയാളസാഹിതയ്രംഗത്തും സിനിമാ-നാടകേവദികളിലും സ്ത്രീകൾക്ക്
േമാശമലല്ാത്ത ദൃശയ്തയുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ദൃശയ്ത, സവ്ന്തമായ തീരുമാനങ്ങെളടുക്കാനും
നടപ്പിൽവരുത്താനുമുള്ള
സവ്ാതര്ന്തയ്മാെണന്ന്
കരുതാൻ
കഴിയിലല്.
ഈ
രംഗങ്ങളിൽത്തെന്ന ചില പര്േതയ്ക നിലകളിൽമാതര്മാണ് സ്ത്രീകെള കൂടുതൽ കാണാൻ
കഴിയുന്നത്. ചില നിലകളിൽ സ്ത്രീകൾ പുറേകാട്ടുേപായി എന്നുതെന്ന പറയാം - ഈ
നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കുേവണ്ടി സ്ത്രീകൾ പര്സിദ്ധീകരിച്ച നിരവധി
ആനുകാലികപര്സിദ്ധീകരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ സ്ത്രീതവ്െത്തക്കുറിച്ച് സ്ത്രീകെള
പഠിപ്പിക്കുക എന്ന ധർമ്മം മാതര്മായിരുന്നിലല് ഇവ നിർവവ്ഹിച്ചിരുന്നത് - സ്ത്രീകളുെട
പ◌ൗരാവകാശങ്ങെളക്കുറിച്ചും സമൂഹത്തിൽ അവർക്ക് പൂർണ്ണ അംഗതവ്ം ലഭിക്കാനുള്ള
മാർഗ്ഗങ്ങെളക്കുറിച്ചുംമറ്റും ധാരാളം ചർച്ചകൾ അവയിൽ പര്തയ്ക്ഷെപ്പട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ
ഇതിന്ന് ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും അപര്തയ്ക്ഷമായിരിക്കുന്നു. 1955-െല ക◌ൗമുദി
ആ പ്പതിപ്പിെല വനിതാപംക്തിയിൽ ഒരു േലഖിക എഴുതിയതു വായിച്ചാൽ ആ
ദശകത്തിൽത്തെന്ന ഈ പിേന്നാട്ടടി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞുെവന്ന് ഊഹിക്കാം:
സാഹിതയ്പര്വർത്തനരംഗത്തിൽേപ്പാലും വനിതകൾ കഴിഞ്ഞകാലത്തു വിജയപതാക
പാറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് സ്ത്രീകെളഴുതുന്ന േലഖനങ്ങൾ ഏെതങ്കിലും പതര്ങ്ങളുെട
വനിതാപംക്തികളിേലക്ക് നാണംെകട്ട് എഴുതി അയ ണം. ഇവിെട, ഈ
മലയാളക്കരയിൽ,
െപണ്ണുങ്ങൾക്കായിട്ട്
െപണ്ണുങ്ങൾ
നലല്
െപണ്ണുങ്ങളുെട
േനതൃതവ്ത്തിൽത്തെന്ന സവ്ന്തമായി അന്തേസ്സാെട പതര്പര്വർത്തനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അതറിയണെമങ്കിൽ ഗേവഷണബുദ്ധിേയാെട പുറേകാട്ടു േനാക്കണം. (എസ്സ്.ഡി. രാധ,
"ഭീരുതവ്മലല് വിവരമിലല്ാ ', ക◌ൗമുദി ആ പ്പതിപ്പ് 6 (16), 1955) എങ്കിലും ആശ
വകയുെണ്ടന്നുതെന്ന പറയാം. എലല്ാ പര്തിബന്ധങ്ങെളയും േഭദിച്ചുെകാണ്ട് എഴുതാൻ
തയയ്ാറാവുന്ന സ്ത്രീകൾ മിക്ക സമുദായങ്ങളിലും ശര്ണികളിലും ഉണ്ടായിവരുന്നത്
തീർച്ചയായും അടിെയാഴുക്കുകൾ ശക്തമാകുന്നതിെന്റ സൂചനയാണ്. വിപണിയിൽ
എഴുത്തുകാരികൾക്ക് ഡിമാന്റ് കൂടിയതുെകാണ്ടുമാതര്മാണിെതന്ന വാദത്തിൽ അൽപ്പം
കഴമ്പുണ്ടാകാം, എന്നാലും മുൻതലമുറയിെല വലിയ എഴുത്തുകാരികളിൽ പലരുമായി
എഴുത്തിലൂെട സംവാദത്തിേലർെപ്പടുന്ന ഇന്നെത്ത എഴുത്തുകാരികളുെട തലമുറെയ
അങ്ങെന തള്ളിക്കളയാനാവിലല്. േകരളത്തിെല ചിതര്കലാരംഗത്തുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ
സ്ത്രീകളായ
കലാകാരികൾക്കു
കൂടുതൽ
ദൃശയ്തേയാ
സാമ്പത്തികലാഭേമാ
പര്ദാനംെച തുടങ്ങിയിട്ടിലല്. എങ്കിലും ഈ രംഗത്ത് പര്വർത്തിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുെട എണ്ണം
വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടുതെന്നയിരിക്കുന്നുെവന്നത് ശര്േദ്ധയമാണ്. ഇനി "െപെണ്ണഴുത്തി'െന്റ
തലമുറ കഴിഞ്ഞും സ്ത്രീപക്ഷരചനയുെട പുതിയ നാമ്പുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് വിപണിയുെട
സവ്ാധീനംെകാണ്ടാെണങ്കിൽ, അതുേപാലും ആശാവഹമായ ഒരു വളർച്ചതെന്ന!

കൂടുതൽ
ആേലാചന ്
പരമ്പരാഗത
വേരണയ്സാഹിതയ്ത്തിെന്റ
ക്ഷയവും
ആധുനികസാഹിതയ്ത്തിെന്റ
ഉദയവും
ചരിതര്കാരന്മാർ
സാധാരണ
അടയാളെപ്പടുത്താറുള്ള പര്കര്ിയകളാണ്. രാഷ്ട്രീയരംഗത്തുണ്ടാകുന്ന ചലനങ്ങളുെട
പര്തിഫലനമാണ്
സാഹിതയ്ത്തിലും
കലയിലുമുണ്ടാകുന്നെതന്ന
ധാരണയാണ്
"നി ക്ഷ'ചരിതര്ത്തിൽ
മുന്തിനിൽക്കുന്നത്.
െപാതുെവ
പറഞ്ഞാൽ,
രാഷ്ട്രീയജനാധിപതയ്ം വിശാലമാകുന്നേതാടുകൂടി സാഹിതയ്രംഗേത്തക്കു കടക്കാനുള്ള
തടസ്സങ്ങളും കുറഞ്ഞുവന്നതിെന്റ ചിതര്മാണ് നമുക്കു ലഭിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ
ചിതര്െത്ത പുനഃപരിേശാധിക്കണെമന്നേലല് ഈ അദ്ധയ്ായത്തിെന്റ സേന്ദശം?
സ്ത്രീപക്ഷത്തുനിന്നു വിലയിരുത്തുേമ്പാൾ ആധുനികസാഹിതയ്രംഗത്തു നടപ്പിലായ
ജനാധിപതയ്ത്തിന് പരിമിതികൾ പലതും കാണുന്നിേലല്?
ചിതര്കലാരംഗത്ത് സ്ത്രീകളുെട അപൂർവവ്ത അജയകുമാർ എഴുതിയ "ചിതര്കലയും
സാഹിതയ്വും:
ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിെല
േകരളീയാവേലാകനം'
എന്ന
േലഖനത്തിൽനിന്ന്
പര്ശസ്തി
േനടിയ
ചിതര്കാരികൾ
േകരളത്തിൽ
വിരളമായിരുന്നുെവന്നു വയ്ക്തമാകുന്നു (നമ്മുെട സാഹിതയ്ം, നമ്മുെട സമൂഹം 19012000, വാളയ്ം 2, തൃശൂർ, 2000). ഇതിൽ എടുത്തുപറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടി.െക.
പത്മിനിെയക്കുറിച്ചാണ്. "വീടിെന്റയും നാടിെന്റയും സ്ത്രീയുെടയും പുരുഷെന്റയും
കാവിെന്റയും
കുളത്തിെന്റയും
പക്ഷിയുെടയും
െചടിയുെടയും
ന്ദങ്ങൾ
ആന്തരികവൽക്കരിച്ചുെകാണ്ട് പത്മിനി രചിച്ച ചിതര്ങ്ങളിൽ കാവയ്ാത്മകത
ഏെറയുണ്ട്.' (പുറം 567).
മലബാറിെല മാപ്പിളപ്പാെട്ടഴുത്തുകാരികൾ മലബാർ
മാപ്പിളസ്ത്രീക്ക്
വിദയ്ാഭയ്ാസപര്േവശനം
ൈവകിമാതര്േമ
ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളുെവന്നു
പറയുേമ്പാൾ
അവർ
ആധുനികവിദയ്ാഭയ്ാസം
നിലവിൽവരുംമുമ്പ്
മാപ്പിളമാരുെടയിടയിൽ പര്ചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന "അറബിമലയാളം' സ്ത്രീകൾക്കു
വശമായിരുന്നുെവന്നകാരയ്ം നാം പലേപ്പാഴും ഓർമ്മിക്കാറിലല്. ഈ ഭാഷയിൽ ധാരാളം
കൃതികളും പതര്മാസികകളുമുണ്ടായിരുന്നുെവന്ന് ഓർേക്കണ്ടതാണ്; അതുെകാണ്ട്
മാപ്പിളസ്ത്രീ
"വിദയ്യിലല്ാത്തവളാ'യിരുന്നു
എന്ന
അവകാശവാദം
ശരിയലല്.
ഗേവഷകയായ ഷംഷാദ്ഹുൈസൻ പറയുന്നു: "ഈ സംസ്ക്കാരത്തിെന്റ ഭാഗമായിത്തെന്ന
പാട്ടുകാരികളും പാെട്ടഴുത്തുകാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. വിവിധ ചടങ്ങുകളിൽ ഇവർ
സവ്ന്തമായുണ്ടാക്കിയ
പാട്ടുകൾ
പാടിയിരുന്നു.'
എലല്ാ
വിഭാഗക്കാരും
ഇതിലുൾെപ്പട്ടിരുന്നുെവന്ന് ഷംഷാദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. െകാേണ്ടാട്ടിയിെല മാളുതാത്ത
എന്ന പാട്ടുകാരി താരതേമയ്ന ദരിദര്കുടുംബത്തിൽനിന്നായിരുെന്നങ്കിൽ, പര്ശസ്തയായ
ജമീലാബീവി ഉയർന്ന വിഭാഗത്തിൽെപ്പട്ടവരാണ്. മുൻതലമുറകളിൽ ധാരാളം
പാട്ടുകാരികളുണ്ടായിരുന്നു.
പാട്ടുേമഖലയിൽ
മാതര്മലല്,
മതാദ്ധയ്ാപനരംഗത്തും
സ്ത്രീകളുണ്ടായിരുന്നു. സ്ത്രീകൾ നടത്തിയിരുന്ന ഓത്തുപള്ളികൾ പലയിടത്തും
ഉണ്ടായിരുന്നു - മദര്സകൾ വയ്ാപകമായ കാലത്ത് ഇവ അപര്തയ്ക്ഷമായി. (ഷംഷാദ്
ഹുൈസൻ, നയ്ൂനപക്ഷത്തിനും ലിംഗപദവിക്കുമിടയിൽ, തിരുവനന്തപുരം, 2009)

ജൂത െപൺപാട്ടുപാരമ്പരയ്ം േകരളത്തിെല ജൂതർക്കിടയിൽ സ്ത്രീകൾ പാടിയിരുന്ന
പാട്ടുകൾ ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു. "െപൺപാട്ടു'കൾ എന്നറിയെപ്പടുന്ന ഇവെയ
േശഖരിക്കാൻ ഉത്സാഹിച്ചത് റൂബി ദാനിേയൽ എന്ന േകരളജൂതസ്ത്രീയാണ്.
ഇസര്ാേയലിേലക്ക്
കുടിേയറിയേശഷം
ബാർബറാ
േജാൺസൺ
എന്ന
ഗേവഷകയുമായി സഹകരിച്ച് അവർ െപൺപാട്ടുകളുെട തർജ്ജമകൾ തയയ്ാറാക്കി. ഈ
പാട്ടുകളിൽ പര്േതയ്കിച്ച് സ്ത്രീപക്ഷവീക്ഷണെമാന്നുമിെലല്ന്നാണ് കാർകുഴലി എന്ന
സമാഹാരത്തിെന്റ മുഖവുരയിൽ സ്കറിയാ സക്കറിയ പറയുന്നത്. പേക്ഷ,
സംേവദനതന്ത്രങ്ങളിൽ "െപണ്മയുെട അടയാളങ്ങൾ' കെണ്ടത്താൻ കഴിയുെമന്ന്
അേദ്ദഹം പറയുന്നു. "പറച്ചിലിലാണ് പുതുമയും െപണ്മയും' (പുറം 27). പല
ജൂതസമൂഹങ്ങളിലും പുരുഷന്മാർ സന്നിഹിതരാകുന്ന സദസ്സുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പാടാൻ
അനുവാദമിലല്ായിരുെന്നങ്കിലും േകരളത്തിെല ജൂതസമൂഹത്തിൽ ഈ നിയമം
നിലവിലിലല്ായിരുന്നുെവന്ന് ബാർബറാ േജാൺസൺ പറയുന്നു. (കാർകുഴലി: ജൂതരുെട
മലയാളം െപൺപാട്ടുകൾ, ജറുസലം, 2005) മലയാളത്തിെല ആദയ് േനാവലുകൾ 19◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനെത്ത രണ്ടു ദശകങ്ങളിൽ മലയാളഭാഷയിൽ ആദയ്മായി
േനാവലുകൾ രചിക്കെപ്പടുകയുണ്ടായി. അപ്പു െനടുങ്ങാടിയുെട കുന്ദലത (1887)യാണ്
ആദയ്മുണ്ടായെതങ്കിലും ഒ. ചന്തുേമേനാെന്റ ഇന്ദുേലഖയാണ് (1889) "ലക്ഷണെമാത്ത
ആദയ്മലയാളേനാവലാ'യി കരുതെപ്പടുന്നത്. തുടർന്ന് ഇന്ദുേലഖയുെട ഇതിവൃത്തേത്താട്
സാമയ്ംപുലർത്തിയ നിരവധി േനാവലുകൾ പര്സിദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടു - െചറുവലത്തു
ചാത്തുനായരുെട മീനാക്ഷി (1890), േകാമാട്ടിൽ പാടുേമേനാെന്റ ലക്ഷ്മീേകശവം
(1892), ചന്തുേമേനാെന്റ ശാരദ (അപൂർണ്ണം). േനാവലുകളുണ്ടായ മെറ്റാരു മാർഗ്ഗം
മിഷണറിരചനയായിരുന്നു. േകരളത്തിെല അതികര്ൂരമായ ജാതിവയ്വസ്ഥയുെട അനീതി
െവളിെപ്പടുത്താനും
മിഷണറിപര്വർത്തനം
തുറന്നുവച്ച
രക്ഷാമാർഗ്ഗെത്തക്കുറിച്ചു
പറയാനും പലരും േനാവൽ എന്ന സാഹിതയ്രൂപം പര്േയാജനെപ്പടുത്തി - േകാളിൻസ്
മദാമ്മയുെട ഘാതകവധം (1877), േജാസഫ് മൂളിയിൽ രചിച്ച സുകുമാരി (1897),
േപാേത്തരി
കുഞ്ഞമ്പുവിെന്റ
സരസവ്തീവിജയം
(1892)
എന്നിവയാണ്
മിഷണറിേനാവലുകളിൽ
പര്ധാനെപ്പട്ടവ.
കിഴേക്കപ്പാട്ടു
രാമൻകുട്ടിേമേനാെന്റ
പറേങ്ങാടീപരിണയം (1892) ഇക്കാലത്തിറങ്ങിയ േനാവലുകളുെട "പരിഷ്ക്കാരഭര്മ'െത്ത
കണക്കിനു പരിഹസിച്ച കൃതിയായിരുന്നു. എങ്കിലും പരിഷ്ക്കരണവാദത്തിെന്റ
വിശാലചകര്വാളംതെന്നയായിരുന്നു അതിേന്റതും.
"തലേച്ചാറിലല്ാത്ത സ്ത്രീകൾ'
മലയാളത്തിൽ സ്ത്രീകെളഴുതിയ ആദയ്െചറുകഥകളിൽ ഒന്നിെന്റ തലെക്കട്ടാണിത് "തലേച്ചാറിലല്ാത്ത സ്ത്രീകൾ'. ഭാഷാേപാഷിണിയിൽ എം. സരസവ്തി ഭായിയുെട
േപരിൽ
1911ലാണ് ഇതു
പര്തയ്ക്ഷെപ്പട്ടത്.
സ്ത്രീകൾക്ക്
ബുദ്ധിശക്തിയും
സർഗ്ഗേശഷിയുമിെലല്ന്നു
പറഞ്ഞ്
ഭാരയ്െയ
നിരന്തരം
പരിഹസിക്കുന്ന
"ബുദ്ധിജീവി'യായ ഭർത്താവിെന ആ ഭാരയ് നെലല്ാരു പാഠംപഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്
കഥയുെട ഇതിവൃത്തം. അയാൾ എഴുത്തുകാരനാണ്. അയാളുെട എഴുത്തിെന
വീട്ടിെലലല്ാവരും
മാനിച്ചുെകാള്ളണെമന്നും
കുടുംബ
ഉത്തരവാദിത്തമടക്കമുള്ള
ല◌ൗകികകാരയ്ങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അയാെള ആരും ശലയ്െപ്പടുത്തരുെതന്നും വാശിയുെള്ളാരു

സർവവ്ാധിപതി. ഭാരയ്െയ േജാലിക്കയ ാൻ അയാളിഷ്ടെപ്പടുന്നിലല്; കാരണം ഭാരയ്യുെട
െചലവിൽ കഴിയാൻ അയാളുെട അഭിമാനം സമ്മതിക്കുന്നിലല്. ഇങ്ങെനയുള്ള
ഭർത്താവിെന േസ്നഹപൂർവവ്ം േസവിക്കുകയും എന്നാൽ ഒടുക്കം അയാേളക്കാൾ
സാഹിതയ്വാസന തനിക്കുെണ്ടന്നു െതളിയിക്കുകയും െചയയ്ുന്നു, സമർത്ഥയായ
കലയ്ാണിയമ്മ.
ലളിതാംബിക
അന്തർജനം
പിൽക്കാലെത്തഴുതിയ
"ഇത്
ആശാസയ്മാേണാ?' എന്ന കഥ ് "തലേച്ചാറിലല്ാത്ത സ്ത്രീകളു'െട ഇതിവൃത്തേത്താട്
സാമയ്മുണ്ട്. എം.എം. ബഷീർ (സമ്പാ.) ആദയ്കാല സ്ത്രീകഥകൾ (േകാഴിേക്കാട്, 2004)
എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഈ കഥ േചർത്തിട്ടുണ്ട്.
തീയിൽ കുരുത്തവർ മലയാളത്തിെല ആദയ് എഴുത്തുകാരികളിെലാേരാരുത്തർക്കും
പറയാൻ അഗ്നിപരീക്ഷകളുെട കഥകളുണ്ട്. അവരിൽ ചിലെരങ്കിലും അേതപ്പറ്റി
തുറന്നുപറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്.
സവ്ന്തം
േപരിൽ
എഴുതി
പര്സിദ്ധീകരിച്ചതുെകാണ്ട്
ജാതിവിലക്കിെന്റ ഭീഷണിെയ േനരിട്ടവർ, വീട്ടുകാരുെട കലശലായ എതിർപ്പിെന
മറികടന്നവർ, നാട്ടുകാരുെട കുത്തുവാക്കും പരിഹാസവും ഏറ്റവർ - എന്നിട്ടും
സാഹിതയ്രംഗത്ത് അവർ പതറാെത പിടിച്ചുനിന്നു. ഇന്ന് നാമധികെമാന്നും
ശര്ദ്ധിക്കാത്ത പഴയ എഴുത്തുകാരികൾക്കുേപാലും വലിയ േപാരാട്ടങ്ങളുെട കഥയുണ്ട്.
േവണ്ടാത്ത വിവാഹത്തിൽനിന്ന് രക്ഷെപ്പട്ട് വീടുവിേട്ടാടിയ േമരിേജാൺ കൂത്താട്ടുകുളം
(സവ്ന്തം
വീട്ടുകാർേപാലും
തള്ളിക്കളഞ്ഞ
അവർക്ക്
ഒടുവിൽ
ഈഴവ
സാമൂഹയ്പരിഷ്ക്കർത്താവായിരുന്ന േഡാ. പൽപ്പുവിെന്റ വീട്ടിൽ അഭയം ലഭിച്ചു. പിന്നീട്
തിരുവിതാംകൂർ അഞ്ചൽ (േപാസ്റ്റൽ) വകുപ്പിൽ േജാലികിട്ടി. അതിനുേശഷമാണ്
അവർ സജീവമായി കവിതാരംഗേത്തക്കു കടന്നത്), വിവാഹജീവിതം േവെണ്ടന്നുവച്ച്
മഠത്തിൽ േചർന്നേശഷം അതിെന്റ പരിമിതികേളാട് പടെപാരുതി കവിതെയഴുതിയ
േമരിേജാൺ േതാട്ടം - ഇവരുെട കൃതികൾ വീണ്ടും വായിക്കെപ്പേടണ്ടവയാണ്.
എഴുത്തുകാരിയുെട
ജീവിതം
"പരിചയക്കാർ'
അസാദ്ധയ്മാക്കിത്തീർത്തതുമൂലം
ആത്മഹതയ്െചേയയ്ണ്ടിവന്ന ഒെരഴുത്തുകാരി മലയാളത്തിലുണ്ട് - രാജലക്ഷ്മി.
എഴുത്തിേലക്കുള്ള വഴിയുെട കാഠിനയ്െത്തക്കുറിെച്ചഴുതാത്ത സാഹിതയ്കാരികൾ
മലയാളത്തിൽ നേന്ന കുറയും. ലളിതാംബിക മുതൽ െക.ആർ. മീര വെരയുള്ളവർ ആ
െവലല്ുവിളിെയക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
പുേരാഗമനപര്സ്ഥാനം
സാഹിതയ്ത്തിൽ
ഇന്തയ്ൻ
ഭാഷാസാഹിതയ്ങ്ങളിൽ
സാർവവ്ല◌ൗകികവീക്ഷണം
വളർന്നുെകാണ്ടിരുന്നകാലത്ത്
രൂപെമടുത്ത
പര്സ്ഥാനമാണ്
"പുേരാഗമനസാഹിതയ്'ത്തിേന്റത്.
1930കളിെല
േലാകസാഹചരയ്ങ്ങേളാട് സാഹിതയ്കാരന്മാർ കര്ിയാത്മകമായി പര്തികരിക്കണെമന്ന
ലക്ഷയ്േത്താടുകൂടിയാണ്
ഇന്തയ്യിൽ
മുൻഷി
പര്ംചന്ദ്
അദ്ധയ്ക്ഷനായി
പുേരാഗമനസാഹിതയ്സംഘടന രൂപെമടുത്തത്. അതിെന്റ േകരളശാഖയിൽ അന്നെത്ത
പര്മുഖരായ എഴുത്തുകാരും നിരൂപകരും ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നു: 1937 ഏപര്ിൽമാസം തൃശൂരിൽ
കൂടിയ േയാഗത്തിൽ "ജീവൽസാഹിതയ്സംഘം' രൂപെമടുത്തു. നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന

പരമ്പരാഗതസാമൂഹയ്കര്മേത്താടും
പുതുതായി
ഉയർന്നുവന്ന
നവവേരണയ്വർഗ്ഗസമ്പന്നതേയാടും കടുത്ത എതിർനില പാലിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരുെട
കൂട്ടാ യായി അതു വളർന്നു. കമ്മയ്ൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയേത്താടാഭിമുഖയ്ം പുലർത്തിയവരും
പുേരാഗമനവാദികളായ, എന്നാൽ, കമ്മയ്ൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങെള സംശയേത്താെട
സമീപിച്ചിരുന്നവരായ
എഴുത്തുകാരും
അതിലുണ്ടായിരുന്നു.
1939നുേശഷം
നിർജ്ജീവമായിരുന്ന
ജീവൽസാഹിതയ്സംഘം
1944ൽ
പുേരാഗമനസാഹിതയ്സംഘടനയായി പുനർജ്ജനിച്ചു. പര്ശസ്തനിരൂപകനായ എം.പി.
േപാൾ, അന്നെത്ത പര്മുഖ എഴുത്തുകാരായിരുന്ന പി. േകശവേദവ്, തകഴി
ശിവശങ്കരപ്പിള്ള, െപാൻകുന്നം വർക്കി, േജാസഫ് മുണ്ടേശ്ശരി, സി. അചയ്ുതക്കുറുപ്പ്, ജി.
ശങ്കരക്കുറുപ്പ് മുതലായവർ 1944െല സേമ്മളനത്തിൽ പെങ്കടുത്തു. രാഷ്ട്രീയസമരങ്ങളിൽ
എഴുത്തുകാർ ജനങ്ങൾെക്കാപ്പം നിൽക്കണെമന്ന തതവ്െത്തക്കുറിച്ച് െപാതുേവ
േയാജിപ്പുണ്ടായിരുെന്നങ്കിലും ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനിടയിൽ വലിയ ഭിന്നതകൾ
സംഘടനെയ
തളർത്തി.
പര്സ്ഥാനത്തിൽ
കമ്മയ്ൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടിേയാടും
പര്സ്ഥാനേത്താടും
േനരിട്ട്
വിേധയരായവരും
അലല്ാത്തവരും
തമ്മിലുള്ള
അഭിപര്ായവയ്തയ്ാസം മൂത്തേതാടുകൂടി സംഘടന പിളർന്നു. 1950കളുെട ആരംഭത്തിൽ
അനുരഞ്ജനശര്മങ്ങൾ നടന്നുെവങ്കിലും േവണ്ടതര് ഫലപര്ദമായിലല്.
േദശഭക്തി സ്ത്രീകളുെട കവിതകളിൽ ഭാരതീയ സവ്ാതര്ന്തയ്സമരത്തിെന്റ
പശ്ചാത്തലമായിരുന്നു പല സ്ത്രീകെളയും കവിതാരംഗത്ത് പര്േചാദിപ്പിച്ചത്. കടത്തനാട്ടു
മാധവിയമ്മയുെട "ആത്മേരാദനം', "എെന്റ സവ്പ്നം', "ഭാരതാംബ' മുതലായ കവിതകൾ
േദശാഭിമാനത്തിെന്റ
ഗീതങ്ങളാണ്
ഗാന്ധിയൻ
ആശയപര്ചരണത്തിെന്റ
മാദ്ധയ്മങ്ങൾകൂടിയായിരുന്നു ഇവ. ബാലാമണിയമ്മയും ഇേത ലക്ഷയ്മുള്ള നിരവധി
കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഗാന്ധിയൻസ്ത്രീതവ്ാദർശങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്കു നൽകിയ
േമൽൈക്ക സ്ത്രീകളുെട സാഹിതയ്പര്വർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉേത്തജനമാെയന്നർത്ഥം.
സ്ത്രീകളിേലക്കു ഗാന്ധിയൻ ആദർശങ്ങെളത്തിക്കുന്ന കവിതകളും അക്കാലത്ത് സ്ത്രീകൾ
ധാരാളെമഴുതിയിരുന്നു. അവയിെലാന്നായിരുന്നു ബാലാമണിയമ്മയുെട "ഇനിേമലിൽ'
(1934).
ഇനിേമലിൽ
സാവിതര്ി
നിൻ
തനയമാരിവർ
നിജ
പര്ണയികൾക്കരിയ
കാൽെക്കട്ടുകളാകാ ഇനിേമലിൽ പുതുപ്പട്ടിൽ െപാതിഞ്ഞ െപാൻപാവകളായ്
മണിേമടപ്പുറത്തിവർ
മരുവുകിലല്
മർദ്ദിതരാം
പാവങ്ങൾതൻ
അശര്ുബിന്ദുക്കളാൽത്തീർത്ത മുത്തുമാല ചാർത്തിക്കഴുത്തുയർത്തുകയിലല്.
കലാമണ്ഡലം കലയ്ാണിക്കുട്ടിയമ്മ 1915ൽ മലപ്പുറംജിലല്യിെല തിരുനാവായ ടുത്ത്
ഒരു യാഥാസ്ഥിതിക നായർതറവാട്ടിൽ ജനിച്ചു. െചറുപ്പത്തിൽ കായികവിേനാദങ്ങളിൽ
വലിയ താൽപരയ്മായിരുന്നു; ഇതിനുപുറെമ സംസ്കൃത കാവയ്നാടകാദികളും പരിചയിച്ചു.
എന്നാൽ നൃത്തം ഒരു വിദൂരസവ്പ്നംേപാലുമായിരുന്നിലല്. 1937ൽ, ഇരുപത്തിരണ്ടാം
വയസ്സിൽ
സംസ്കൃതഗര്ന്ഥങ്ങെളക്കുറിച്ച്
വിവരങ്ങൾ
തിരക്കിയാണ്
അവർ

കലാമണ്ഡലത്തിെലത്തിയത്; അദ്ധയ്ാപികയാകാനുള്ള പരീക്ഷ ിരിക്കാൻേവണ്ടി. ആ
സമയത്ത് േമാഹിനിയാട്ടം വിദയ്ാർത്ഥിനികളിെലാരാൾ വിവാഹംകഴിക്കാനായി
പരിശീലനം
ഉേപക്ഷിച്ചിരുന്നു.
കുടുംബസുഹൃത്തുകൂടിയായിരുന്ന
മഹാകവി
വള്ളേത്താളിെന്റ പര്രണയിൽ കലയ്ാണിക്കുട്ടിയമ്മ നൃത്തപരിശീലനത്തിനു തയയ്ാറായി.
കഠിനമായ പരിശീലനത്തിെനാടുവിൽ 1939ൽ അരേങ്ങറ്റം നടത്തി. ഇതിനിെട
കുടുംബത്തിൽനിന്നും
അതിശക്തമായ
എതിർപ്പുണ്ടായതിെന
അവർ
ൈധരയ്മായിത്തെന്ന േനരിട്ടു. കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻനായരുമായുള്ള പര്ണയം പര്ശ്നമായി
മാറി - കാരണം കലാമണ്ഡലത്തിെല അംഗങ്ങൾതമ്മിലുള്ള അടുപ്പങ്ങെള വള്ളേത്താൾ
തീെര പര്ാത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നിലല്. 1940ൽ വിവാഹംകഴിച്ച അവർ ഒരുവർഷേത്താളം
ഇക്കാരയ്ം രഹസയ്മായി സൂക്ഷിച്ചേശഷം, കലാമണ്ഡലം വിട്ടു. 1950കളുെട
അവസാനംവെരയും പല സ്ഥലങ്ങളിലായി അവർ നൃത്തപരിശീലനം നൽകി ജീവിച്ചു.
േമാഹിനിയാട്ടത്തിെന്റ സമുദ്ധാരകൻ എന്ന ബിരുദം വള്ളേത്താളിനാണ് നാം
നൽകാറുള്ളെതങ്കിലും
ഇന്നെത്ത
േമാഹിനിയാട്ടെത്ത
ഈ
രൂപത്തിലാക്കിത്തീർത്തതിെന്റ മുഴുവൻ അഭിനന്ദനവും കലയ്ാണിക്കുട്ടിയമ്മ ാണ്.
ഭരതനാടയ്ത്തിൽ രുഗ്മിണീേദവിക്കു കൽപ്പിക്കെപ്പടുന്ന സ്ഥാനം കലയ്ാണിക്കുട്ടിയമ്മ ്
േമാഹിനിയാട്ടത്തിലുണ്ട്. ഇക്കാലെത്ത നവീനസ്ത്രീതവ്ത്തിെന്റ ശക്തമായ സവ്ാധീനം
അവരുെട േമാഹിനിയാട്ട പുനർനിർമ്മാണത്തിൽ കാണാനുമുണ്ട്. എങ്കിലും ശുഷ്കമായ
നമ്മുെട സാമൂഹയ്ചരിതര്ത്തിനു പുറത്താണ് അവരിന്നും! അതിേനക്കാൾ അദൃശയ്രായ
മെറ്റാരു കൂട്ടരുണ്ട് - കലയ്ാണിക്കുട്ടിയമ്മ ് േമാഹിനിയാട്ടെത്തക്കുറിച്ച് അറിവുനൽകിയ
ശുചീന്ദ്രം, പത്മനാഭപുരം േക്ഷതര്ത്തിെല േദവദാസികൾ! "ചീത്തസ്ത്രീകളാ'യി
മുദര്കുത്തെപ്പട്ട അവരുെട കലാേശഷിയും കലാപരിചയവും ഊറ്റിെയടുത്തേശഷം,
അവെര ചരിതര്ത്തിെന്റ ഇരുട്ടിേലക്കു തള്ളാനാണ് "പരിഷ്കൃത'വും "മാനയ്'വുമായ
നവവേരണയ്സമൂഹം - നവവേരണയ്സ്ത്രീതവ്വും - മുതിർന്നത്.
പരമ്പരാഗത അരങ്ങുകളിെല സ്ത്രീസാന്നിദ്ധയ്ം വളെര പഴക്കമുള്ള േക്ഷതര്കലയായ
കൂടിയാട്ടത്തിൽ സ്ത്രീക്ക് സവിേശഷമായ ഒരിടം കൽപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ
ചാകയ്ാർസ്ത്രീകളലല് സ്ത്രീേവഷം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത്; അമ്പലവാസിജാതിയുെട
ഉപജാതിയായ നമ്പയ്ാർജാതിയിെല സ്ത്രീകെളയാണ് അഭിനയം അഭയ്സിപ്പിച്ചിരുന്നത്.
ജാതിനിയമങ്ങൾക്കു കീഴവ്ഴങ്ങിയ സ്ത്രീസാന്നിദ്ധയ്മായിരുന്നു അെതന്നു സാരം.
"നങ്ങയ്ാന്മാർ' എന്നു വിളിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന ഇവരുെട സവിേശഷമായ കലാപര്കടനമാണ്
"നങ്ങയ്ാർകൂത്ത്'. സ്ത്രീേവഷമിലല്ാത്ത കഥയാെണങ്കിലും നങ്ങയ്ാെരക്കൂടാെത അഭിനയം
പാടിെലല്ന്ന് ഒരു ചിട്ടയുണ്ടായിരുന്നു. മാർഗി സതിയുെട േനതൃതവ്ത്തിൽ നങ്ങയ്ാർകൂത്ത്
ഇന്ന് പര്ശംസനീയമാംവിധം പുനർജ്ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണകഥകൾക്കു പുറെമ
രാമായണകഥകളും
കണ്ണകീചരിതവും
അരങ്ങിൽ
അവതരിപ്പിക്കെപ്പടുന്നു.
പുരുഷന്മാരുേടതായ നൃത്തരൂപങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ അഭയ്സിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചതിെന്റ ചില
ഉദാഹരണങ്ങളുമുണ്ട്. മാർഗ്ഗംകളി പന്ത്രണ്ടു പുരുഷന്മാർ േചർന്ന് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന
നൃത്തമായിരുന്നുെവന്ന് ഗേവഷകർ അഭിപര്ായെപ്പടുന്നു. ഇന്ന് അത് സ്ത്രീകളുെട
നൃത്തരൂപമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. കഥകളിയിലും സ്ത്രീസാന്നിദ്ധയ്ം വർദ്ധി ച്ചിട്ടുണ്ട്. ചവറ

പാറുക്കുട്ടിയമ്മെയ േപാലുള്ള പര്സിദ്ധരായ അഭിേനതര്ികെള പിന്തുടർന്ന് ഇന്ന് നിരവധി
സ്ത്രീകൾ ആ രംഗേത്തക്കു കടന്നിട്ടുണ്ട്. (വിവരങ്ങൾ മാധവേമേനാൻ (എഡി.),
ഹാൻഡ്ബുക്ക് ഓഫ് േകരള, വാലയ്ം 2, തിരുവനന്തപുരം എന്ന ഗര്ന്ഥത്തിൽനിന്ന്)
സിനിമാരംഗെത്ത
സ്ത്രീസാന്നിദ്ധയ്ം
മലയാളസിനിമാചരിതര്ത്തിെലന്നലല്,
േലാകസിനിമാചരിതര്ത്തിൽത്തെന്ന
സിനിമാനിർമ്മാണം,
ഛായാഗര്ഹണം,
സംവിധാനം,
അഭിനയം
തുടങ്ങിയ
വിവിധേമഖലകളിലുള്ള
സ്ത്രീകളുെട
ആദയ്കാലപങ്കാളിത്തെത്തക്കുറിച്ച് വളെരക്കുറച്ച് അറിേവ നമ്മുെട പക്കലുള്ളൂ.
സ്ത്രീകൾക്കുമാതര്മലല്, സിനിമ ം വളെര കാരയ്മായ ചരിതര്െമാന്നും ഇെലല്ന്ന
െതറ്റിദ്ധാരണയായിരുന്നു ഇതിനു കാരണം. 1980കൾക്കുേശഷം സ്ത്രീപക്ഷചിന്ത
ശക്തമായിട്ടും സിനിമാചരിതര്േത്താടുള്ള അവഗണന തുടർന്നേതയുള്ളു. മലയാളത്തിെല
ആദയ്കാലനടികൾ നൃത്തം, നാടകം, ഹരികഥ, കഥാപര്സംഗം തുടങ്ങിയ
ഇതരകലകളിൽ പര്വർത്തിച്ചവരായിരുന്നു. പത്മിനി (മാർത്താണ്ഡവർമ്മ, 1931),
എം.െക. കമലം, കൌസലയ്, ലക്ഷ്മി (ബാലൻ, 1938), സീതാലക്ഷ്മി (ജ്ഞാനാംബിക,
1942) തുടങ്ങിയ പലരും നാടകരംഗത്ത് സജീവമായി പര്വർത്തിച്ചിരുന്നവരാണ്.
ആറന്മുള െപാന്നമ്മ, ബി.എസ്. സേരാജ, ലളിത-പത്മിനി-രാഗിണി തുടങ്ങി പിന്നീട്
സിനിമയിൽ സജീവമായി പര്വർത്തിച്ചവരും നാടകം, നൃത്തം തുടങ്ങിയ
രംഗങ്ങളിൽനിെന്നത്തിയവരാണ്.
1940കേളാെട
സിനിമയുെട
നേവാത്ഥാനപര്വർത്തനങ്ങളുെട
ഭാഗമായി
അഭയ്സ്തവിദയ്യായ
മിസ്
കുമാരിെയേപ്പാലുള്ളവരും അഭിനയിച്ചുതുടങ്ങി. ആദയ്കാല സ്ത്രീപര്ക്ഷകെരയും അവരുെട
സിനിമാസമീപനെത്തയുംകുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ േവണ്ടതര് ലഭയ്മലല്. 1926ൽ
െകാലല്ംപട്ടണത്തിെല
സിനിമാശാലകളുെട
പര്വർത്തനം
തങ്ങളുെടകൂെട
സ◌ൗകരയ്ത്തിനാവണെമന്ന്
ആവശയ്െപ്പട്ടുെകാണ്ട്
ഫാക്ടറിെത്താഴിലാളികളായ
സ്ത്രീകൾ സമരംെച തായി മലയാള മേനാരമ റിേപ്പാർട്ടുെച ിട്ടുണ്ട്. 1940കേളാെട
സ്ത്രീകെളഴുതിയ സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ വിരളമാെയങ്കിലും ആനുകാലികങ്ങളിൽ
കണ്ടുതുടങ്ങി. സിനിമെയ ആദയ്ംമുതൽക്കുതെന്ന സ്ത്രീകെള േദാഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന
കലാരൂപമായി
വിമർശകർ,
സിനിമാനിർമ്മാതാക്കൾ
മുതലായവർ
കണക്കാക്കുന്നതായിക്കാണാം. മറുവശത്ത് സ്ത്രീകെള യുക്തിചിന്ത
കഴിവിലല്ാത്ത,
വികാരജീവികളായ പര്ക്ഷകരായി കണക്കാക്കുന്നതും കാണാം. നിർമ്മാണം,
വിതരണം, ഛായാഗര്ഹണം തുടങ്ങിയ കയ്ാമറ പിന്നിെല പര്വർത്തനങ്ങളിൽ
സ്ത്രീപങ്കാളിത്തം നേന്ന കുറവായിരുന്നു. ബാലൻമുതൽ പല ആദയ്കാലസിനിമകളിലും
എഡിറ്ററായിരുന്ന പി.പി. വർഗ്ഗീസിെന്റ ഭാരയ് മറിയാമ്മ ആദയ്ം അസിസ്റ്റന്റ്
എഡിറ്ററായും പിന്നീട് വിശപ്പിെന്റ വിളിയിൽ എഡിറ്ററായും പര്വർത്തിച്ചു. ധഈ കുറിപ്പ്
സ്ത്രീപക്ഷസിനിമാഗേവഷണം
നടത്തുന്ന
ബിന്ദു
േമേനാൻ
എഴുതിയതാണ്.
ഗേവഷണപര്ബന്ധം നയ്ൂഡൽഹിയിെല ജവഹർലാൽ െനഹര്ു സർവവ്കലാശാലയിൽ
സമർപ്പിക്കാൻ അവർ തയയ്ാെറടുത്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.

കുടുംബിനിേയാ പൌരേയാ?
'േകരളമാതൃക'യുെട ആരാധകർ എതര്തെന്ന പാടിപ്പുകഴ്ത്തിയാലും േകരളത്തിെല
സ്ത്രീകൾക്ക് ഇന്നും പൂർണ്ണപ◌ൗരതവ്ം ലഭിച്ചിട്ടിെലല്ന്ന സതയ്ം നമ്മുെട മുമ്പിലുണ്ട്.
സ്ത്രീകൾക്ക്
ഐ.എ.എസ്
പരീക്ഷ ്
എഴുതാൻ
തുലയ്ാവകാശമുണ്ട്,
സവ്ാതന്ത്രയ്േത്താടുകൂടി വഴിേയ നടക്കാനവകാശമിലല് എന്ന വിചിതര്മായ അവസ്ഥ
േകരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുെവന്നത് 'േകരളമാതൃക'യുെട വക്താക്കളും െമെലല്
അംഗീകരിച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് മലയാളിസ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന
പരിമിതമായ പ◌ൗരാവകാശങ്ങൾേപാലും വളെര ശക്തമായ ആശയസമരങ്ങളിലൂെടയും
സഹനങ്ങളിലൂെടയും േനടിയതാെണന്ന വസ്തുത നമുക്ക് അവഗണിക്കാൻ കഴിയാത്ത
ഒന്നാണ്. പൌരാവകാശങ്ങൾ ആരും വച്ചുനീട്ടുന്ന സ◌ൗജനയ്മെലല്ന്ന േബാധെത്ത
മുറുെകപ്പിടിച്ചുെകാണ്ട് അവ േവണ്ടി േപാരാടിയ മലയാളിസ്ത്രീ പക്ഷത്തിെന്റ
ആദയ്തലമുറയുെട ൈധരയ്െത്ത തിരിച്ചറിേയണ്ടതുണ്ട്.
എന്താണീ പൌരതവ്ം?
പൌരതവ്ം (citizenship) എന്ന് േകൾക്കുേമ്പാൾ നാം സാധാരണ ഓർക്കുന്നത്
ഇന്തയ്ൻ പൌരതവ്ം, അേമരിക്കൻ പൌരതവ്ം എെന്നാെക്കയാണ്. ഇന്തയ്ൻ
പൌരതവ്മുെണ്ടങ്കിേല ഇന്തയ്യിൽ േവാട്ടവകാശം േനടാൻകഴിയൂ എന്നും നമുക്കറിയാം.
ഏെതങ്കിലും രാജയ്ത്ത് ജനിക്കുന്നതിെനയാേണാ പൌരതവ്െമന്നു പറയുന്നത്?
ആയിെക്കാള്ളണെമന്നിലല്. ഇന്തയ്യിൽ ജനിച്ച് വിേദശത്തുേപായി അവിടങ്ങളിെല
പ◌ൗരതവ്ം സവ്ീകരിച്ചുകഴിയുന്ന എതര്േയാ ഇന്തയ്ക്കാരുണ്ട്!
പിെന്ന
നമുക്കറിയാം,
പ◌ൗരതവ്മിലല്ാത്തവർക്ക്
േവാട്ടവകാശമിലല്.
പേക്ഷ
േവാട്ടവകാശംമാതര്മലല് പൌരതവ്ം. ഏെതങ്കിലും രാജയ്െത്ത പൌരതവ്ം നമുക്കുെണ്ടങ്കിൽ
ആ രാജയ്െത്ത സർക്കാരിൽനിന്നുള്ള സംരക്ഷണത്തിനു നാം അർഹരാകുന്നു.
ജനാധിപതയ്രാജയ്മാെണങ്കിൽ
സർക്കാരിെന
െതരെഞ്ഞടുക്കാനും
അതിൽ
പങ്കുേചരാനും അവകാശമുണ്ടാകും. ആ നാട്ടിൽ സ്ഥിരമായി പാർക്കാനും നയ്ായമായ
ഏതു
േജാലിയുംെച ്
ജീവിക്കാനും
അവകാശമുണ്ടാകും.
അവിടെത്ത
െപാതുസ◌ൗകരയ്ങ്ങൾ
പൂർണ്ണമായും
പര്േയാജനെപ്പടുത്താനും
സർക്കാരിെന്റ
േക്ഷമപര്വർത്തനങ്ങളുെട ഗുണേഭാക്താക്കളാകാനും അവിടുെത്ത േകാടതികളിൽനിന്നും
നീതി ലഭിക്കാനും പൂർണ്ണമായ അവകാശമുണ്ടാകും. അതായത് അന്തേസ്സാടുകൂടി
ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം - പൌരാവകാശം (citizenship rights).
എന്നാൽ ഇന്തയ്ൻഭരണഘടന വാഗ്ദാനംെചയയ്ുന്ന അന്തസ്സുറ്റ പ◌ൗരതവ്ം എലല്ാ
പ◌ൗരജനങ്ങൾക്കും ലഭിക്കുന്നുേണ്ടാ? ദിവസവും പതര്െമടുത്തു േനാക്കിയാൽമതി,
എതര്െയതര് പൌരാവാകാശലംഘനങ്ങളാണ് നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത്? സ്ത്രീപുരുഷന്മാർക്ക്
തുലയ്പ◌ൗരതവ്മാണ്
ഇന്തയ്ൻഭരണഘടന
വാഗ്ദാനംെച ിട്ടുള്ളത്.
എന്നിേട്ടാ?
േകരളത്തിെന്റ കാരയ്ംതെന്നെയടുക്കുക. േകരളത്തിെല െപാതുസ്ഥലങ്ങളിൽ -

അതായത്
േറാഡുകളിൽ,
െപാതുപാർക്കുകളിൽ,
വായനശാലകളിൽ,
ഉത്സവപ്പറമ്പുകളിൽ
സ്ത്രീകൾക്ക്
പൂർണ്ണമായ
ഇടമുേണ്ടാ?
ഇെലല്ന്ന
സങ്കടകരമായസതയ്ം
നമുേക്കവർക്കുമറിയാം.
ഇത്
സ്ത്രീകളുെട
പ◌ൗരാവകാശലംഘനമാണ്. `േവണ്ടാത്തിടത്ത്, േവണ്ടാത്ത സമയത്ത് െപണ്ണുങ്ങൾക്ക്
േപാകാൻ എന്താണിതര് െകാതി? ആവശയ്മുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നലല്സമയത്ത്
േപായാൽേപ്പാേര?'- ചിലെരാെക്ക േചാദിക്കാറുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്ക് ആവശയ്മുേണ്ടാ
അസമയമാേണാ എന്നെതാന്നുമലല് പര്ശ്നം - ഇെതാന്നും ആണു ങ്ങളുെട കാരയ്ത്തിൽ
ആരും
തിരക്കാറിെലല്ന്നത്
േവെറ
കാരയ്ം.
സ്ത്രീകെള
പ◌ൗരജനങ്ങളായി
അംഗീകരിക്കുന്നുേണ്ടാ? ഇെലല്ന്നതാണിവിെട പര്ശ്നം. പൌരജനങ്ങൾക്ക് അവരുെട
നാട്ടിൽ െപാതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ആവശയ്മുെണ്ടങ്കിലും ഇെലല്ങ്കിലും േപാകാനുള്ള
അവകാശമുണ്ട്. അത് സ്ത്രീകളുെട കാരയ്ത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്നുേണ്ടാ ഇലല്േയാ
എന്നതാണ് േചാദയ്ം.
േകരളത്തിൽ ഈ അംഗീകാരം അതര്
കാരയ്മായിെട്ടാന്നുമിലല്. എന്നാൽ,
പ◌ൗരാവകാശങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ഇവിടെത്ത സ്ത്രീകൾ ശബ്ദമുയർത്താഞ്ഞിട്ടലല് കാരയ്ങ്ങൾ
ഈ വിധത്തിലായത്. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിനു മുമ്പുതെന്ന ഈ േപാരാട്ടം
തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
ഇന്ന്
േകരളത്തിെല
സ്ത്രീകൾ
പുരുഷന്മാർെക്കാപ്പം
വിദയ്ാഭയ്ാസംെചയയ്ുന്നു.
പലയിടത്തും
േജാലിേനാക്കുന്നു.
രാഷ്ട്രീയ
രംഗത്തും
ഭരണരംഗത്തും കുറെച്ചങ്കിലും സ്ത്രീകളുണ്ട്. പരിമിതങ്ങളായ ഈ അവകാശങ്ങൾേപാലും
െവറുേത ൈകയിൽക്കിട്ടിയതലല്. ഇവ േവണ്ടി ദീർഘകാലം വാദിച്ച സ്ത്രീകളുെട ഒരു
മുൻതലമുറ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആദയ്പകുതിയിൽ നടന്ന
അവരുെട േപാരാട്ടങ്ങെളക്കുറിച്ചാണ് ഈ അദ്ധയ്ായം.
പൌരാവകാശങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
േവാട്ടവകാശത്തിെന്റ കാരയ്ം ആദയ്െമടുക്കാം. ബര്ിട്ടിഷ് ഇന്തയ്യിെല സ്ത്രീകൾക്ക്
ലഭിക്കും മുമ്പുതെന്ന തിരുവിതാംകൂറിെലയും െകാച്ചിയിെലയും സ്ത്രീകൾക്ക് അത്
ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.1919െല െതരെഞ്ഞടുപ്പ് പരിഷ്കാരത്തിെന്റ ഭാഗമായി നിശ്ചിത
കരം സർക്കാരിേലക്കട ന്ന സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർക്ക് േവാട്ടവകാശം ലഭിച്ചു. കൂടാെത
ഇവിടങ്ങളിെല ജനപര്തിനിധി സഭകളിൽ അംഗങ്ങളായിരിക്കാനുള്ള അവകാശം
1922ൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ലഭിച്ചു.
തിരുവിതാംകൂറിലും
െകാച്ചിയിലും
സ്ത്രീകെള
പര്േതയ്ക
ജനവിഭാഗമായി
അംഗീകരിച്ചുെകാണ്ട് അവെര പര്തിനിധീകരിക്കാൻ ചില പര്മുഖവനിതകെള
നാമനിർേദ്ദശംെചയയ്ുന്ന
രീതി
നിലവിൽ
വന്നു.
തിരുവിതാംകൂറിെല
നിയമസഭാക◌ൗൺസിലർ ആേരാഗയ്വകുപ്പിെന പര്തിനിധീകരിച്ചുെകാണ്ട് േഡാ. േമരി
പുന്നൻ ലൂേക്കാസ് 1924ൽ നിയമിതയായി. ഇേതവർഷംതെന്ന െകാച്ചിയിൽ േതാട്ട
ാട്ട് മാധവിയമ്മ നിയമനിർമ്മാണ ക◌ൗൺസിൽ അംഗമായി. പിന്നീട് 1928ൽ
തിരുവിതാംകൂറിെല
ശര്ീമൂലം
പര്ജാസഭയിേലക്ക്
എലിസബത്ത്
കുരുവിള

നിയമിതയായി. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളുെട അവകാശങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
നിയമസഭയിൽ ശബ്ദമുയർത്തിയ നിരവധി സ്ത്രീകളുണ്ടായിരുന്നു - ടി.നാരായണിയമ്മ,
ഗ◌ൗരി പവിതര്ൻ, അന്നാചാണ്ടി, െക. േദവകി അന്തർജനം, തങ്കമ്മ േമേനാൻ
മുതലായവർ.
മറ്റു പര്േദശങ്ങെളയേപക്ഷിച്ച് ഇവിടെത്ത സ്ത്രീകൾക്ക് കഴിവും വിദയ്ാഭയ്ാസവും
അധികമാെണന്നും അവർ സവ്തന്ത്രരാെണന്നുംമറ്റും അന്നെത്ത തിരുവിതാംകൂറിെല
ഭരണാധികാരികൾ വീമ്പിളക്കിയിരുന്നു. മരുമക്കത്തായസ്ത്രീകൾ അനുഭവിച്ചിരുന്ന
സവ്ത്തവകാശെത്തയാണ് ഇവർ ഇങ്ങെന ഊതിെപ്പരുപ്പിച്ചത്. പേക്ഷ, ഇവിടെത്ത
വിവിധവിഭാഗക്കാരായ സ്ത്രീകളുെടനില പല വിധമായിരുന്നു. നമ്പൂതിരിസമുദായത്തിെല
സ്ത്രീകൾക്കും
കര്ിസ്തയ്ൻസ്ത്രീകൾക്കുംമറ്റും
സവ്ത്തവകാശം
വളെര
കമ്മിയായിരുെന്നന്നുേവണം പറയാൻ. 1916െല തിരുവിതാംകൂർ കര്ിസ്തയ്ൻ
പിൻതുടർച്ചാവകാശനിയമം സുറിയാനികര്ിസ്തയ്ാനിസ്ത്രീകളുെട സവ്ത്തവകാശത്തിന്
വലിയ പര്ഹരമാണ് ഏൽപ്പിച്ചത്. 5000 രൂപ പ്പുറം കുടുംബസവ്ത്തിൽ സ്ത്രീക്ക്
അവകാശമിെലല്ന്നുവന്നു
അതിനുമീെത
കിട്ടുന്നതു
മുഴുവൻ
അപ്പെന്റയും
ആങ്ങളമാരുെടയും ഔദാരയ്ം! 1980കളിൽ േമരി േറായിയും മറ്റുചില ധീരവനിതകളും
േചർന്നാണ് ഈ കടുത്ത അനീതിക്ക് പരിഹാരംകണ്ടത്.
മലയാളസ്ത്രീകളുെട സവ്ാതന്ത്രയ്െത്തക്കുറിച്ചു വീമ്പുപറഞ്ഞവർ മറച്ചുപിടിച്ച ഏറ്റവും
പര്ധാനെപ്പട്ടകാരയ്ം മെറ്റാന്നായിരുന്നു. കഠിനമായ ജാതി മാമൂലുകൾ നിലനിന്നിരുന്ന
േകരളത്തിൽ കീ ജാ തിക്കാർ വമ്പിച്ച പ◌ൗരാവകാശനിേഷധെത്തയാണ്
േനരിേടണ്ടിവന്നത്. സവ്തന്ത്രമായി െപാതുവഴികളിലൂെട സഞ്ചരിക്കാേനാ അന്തസ്സായി
വസ്ത്രംധരിക്കാേനാ നലല് വീടുകളിൽ മാനയ്മായ െതാഴിൽ െച ് ജീവിക്കാേനാ
കീഴാളരിെല
സ്ത്രീേക്കാ
പുരുഷേനാ
അവകാശമിലല്ായിരുന്നു.
ഈ
അവകാശനിേഷധത്തിെന്റ - ജാതിമാമൂലിെന്റ - കാവൽക്കാരായിരുന്നു ഇവിടുെത്ത
രാജാക്കന്മാരും
ഭരണാധികാരികളും
എന്നാൽ
പെത്താമ്പതാം
നൂറ്റാണ്ടിൽ
കീഴാളജനങ്ങൾ ഇതിെനതിെര സംഘടിച്ചുതുടങ്ങി. മിഷണറിമാരുെട േമൽൈക്കേയാെട
നടന്ന മാറുമറ ൽ കലാപെത്തപ്പറ്റി പറഞ്ഞുവേലല്ാ. തുടർന്നുള്ള കാലത്തും ജാതിയുെട
ചിഹ്നങ്ങളായ വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും ഉേപക്ഷിക്കാനും അന്തസ്സുള്ള വസ്ത്രംധരിക്കാനും
കീ ജാതിേനതാക്കന്മാർ ആഹവ്ാനംെച . ഇത്തരം അവശതകൾ നാട്ടിെല
ബഹുഭൂരിപക്ഷം സ്ത്രീകളും അനുഭവിക്കെവ, ചില വിഭാഗക്കാർമാതര്ം അനുഭവിച്ചിരുന്ന
പരിമിതസവ്ാതന്ത്രയ്െത്ത
ഉയർത്തിക്കാട്ടി
െപാള്ളയായ
അവകാശവാദങ്ങൾ
അവതരിപ്പിക്കുന്നതിെന്റ
അർത്ഥശൂനയ്ത
അക്കാലത്ത്
ചിലെരങ്കിലും
തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു.
വഴിനടക്കാനുള്ള അവകാശത്തിനായി നിരവധി െചറുസമരങ്ങൾ പെത്താമ്പതാം
നൂറ്റാണ്ടിലും അതിനുേശഷവുമുണ്ടായി. ഏറ്റവുമധികം ശര്ദ്ധ പേക്ഷ, ലഭിച്ചത്
ൈവക്കംസതയ്ാഗര്ഹത്തിനായി
രുന്നു.
സ്ത്രീകെള
പര്േതയ്ക
ജനവിഭാഗമായി

കരുതണെമന്ന വാദം (അതായത് നായർ, ഈഴവ, മുസല്ിം, കര്ിസ്തയ്ൻ മുതലായ
വിഭാഗങ്ങെളേപ്പാെല)
ഇക്കാലത്ത്
പരിചിതമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
ൈവക്കം
സതയ്ാഗര്ഹത്തിൽ പെങ്കടുത്ത ചുരുക്കം മലയാളി സ്ത്രീകളിൽ ഒരാളായിരുന്ന
വടേക്കച്ചരുവിൽ കലല്യ്ാണി േക്ഷതര്ങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വഴികളിൽ കീഴാളജാതിക്കാരുെട
സഞ്ചാരസവ്ാതന്ത്രയ്മിെലല്ന്ന വസ്തുത കീ ജാതിക്കാരായ സ്ത്രീകളുെടയും പര്ശ്നമാെണന്ന്
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
അതിലുപരിയായി,
കീ ജാതിക്കാർക്ക്
സഞ്ചാരസവ്ാതന്ത്രയ്ം
നിേഷധിക്കുന്നതിെന്റ പര്ശ്നെത്ത സ്ത്രീകളുെട െപാതുപര്ശ്നമായി കണക്കാക്കണെമന്ന്
അവർ വാദിച്ചു.
പര്ിയ
സേഹാദരികെള,
ഈയവസരത്തിൽ
നമ്മുെട
കടമെയന്താണ്?
സഞ്ചാരസവ്ാതന്ത്രയ്ം ആർക്കും ലഭിേക്കണ്ടതലല്േയാ? വഴിനടേക്കണ്ടത് സ്ത്രീകളുേടയും
ആവശയ്മാണേലല്ാ. സ്ത്രീകളിൽ ഒരു വലിയവിഭാഗത്തിനുള്ള ഈ അസവ്ാതന്ത്രയ്ം
നീക്കിെയടുേക്കണ്ടത് മറ്റുള്ളവരുെട കടമയാണ്. ("േകരളീയ ഹിന്ദുസ്ത്രീകേളാട്
ഒരഭയ്ർത്ഥന', മലയാളമേനാരമ, 24 ജൂൈല 1924)
െപാതുവഴികളിലും പുറംേലാകത്തും അനുഭവിച്ചുവന്ന അസവ്ാതന്ത്രയ്ങ്ങൾക്കുപുറെമ
കുടുംബത്തിലും അകത്തളങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾക്ക്, പര്േതയ്കിച്ച് ഉയർന്നജാതിക്കാരായ
സ്ത്രീകൾക്ക്,
കടുത്ത
നിയന്ത്രണങ്ങെള
േനരിേടണ്ടിവന്നിരുന്നു.
സമുദായപരിഷ്ക്കരണപര്സ്ഥാനങ്ങൾ പലേപ്പാഴും ഇവെയ വിമർശിച്ചിരുന്നുെവന്നത്
േനരാണ്.
പേക്ഷ,
സ്ത്രീകളുെട
തുലയ്പ◌ൗരതവ്െത്ത
അവ
ഹൃദയപൂർവവ്ം
സവ്ാഗതംെച ിരുേന്നാ
എന്നത്
സംശയമാണ്.
േകരളത്തിെല
ഏറ്റവും
ഉയർന്നജാതിക്കാരായിരുന്ന നമ്പൂതിരിബര്ാഹ്മണരുെടയിടയിൽ സ്ത്രീകൾ വളെര
കഠിനമായ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ളിലാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നെതന്നു കണ്ടേലല്ാ. 1920കളിൽ
ഇവർക്കുേവണ്ടി
സമരംെചയയ്ാൻ
'നമ്പൂതിരിയുവജനസംഘം'
തയയ്ാറായി.
നമ്പൂതിരിമാരുെട സാമുദായികസംഘടനയായ 'േയാഗേക്ഷമസഭ'േയാട് ഇവർ നിരവധി
തവണ ഏറ്റുമുട്ടി. ഈ ഏറ്റുമുട്ടലുകളിെല നായകസ്ഥാനത്ത് വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട്,
എം.ആർ. ഭട്ടതിരിപ്പാട് മുതലായവരായിരുന്നു. നമ്പൂതിരിസ്ത്രീകൾക്ക് ആധുനിക
വിദയ്ാഭയ്ാസവും വസ്ത്രധാരണരീതികളും പരിഷ്കൃതവിവാഹവും േനടിെക്കാടുക്കാൻ ഇവർ
വളെര പണിെപ്പട്ടു. ഇതുേപാെല സ്ത്രീകളുെട നില െമച്ചെപ്പടുത്താനും അവെര
വിദയ്ാസമ്പന്നരാക്കാനും ഒട്ടുമിക്ക സാമുദായിക പര്സ്ഥാനങ്ങളും പണിെപ്പട്ടു. എന്നാൽ
സ്ത്രീകെള പൂർണ്ണ പ◌ൗരതവ്ത്തിനർഹതയുള്ള സവിേശഷജനവിഭാഗമായി കണക്കാക്കി,
അവരുെട
പ◌ൗരതവ്ാവകാശത്തിനുേവണ്ടി
േപാരാടുന്ന
രീതിയലല്
മിക്ക
സാമുദായികപര്സ്ഥാനങ്ങളും
സവ്ീകരിച്ചത്.
പിെന്നേയാ,
സമുദായെത്ത
നവീകരിക്കാനാവശയ്മായ അൽപ്പം സവ്ാതന്ത്രയ്ം സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകുകെയന്ന പരിമിത
ലക്ഷയ്േമ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. 1916െല കര്ിസ്തയ്ൻ പിന്തുടർച്ചാവകാശനിയമം
സ്ത്രീകേളാടു കാണിച്ച അനീതിെക്കതിെര ശബ്ദമുയർത്തിയ ശര്ീമതി ഐ.സി. ചാേക്കാ
1927ൽ കേത്താലിക്കാസമുദായ സേമ്മളനത്തിൽ സ്ത്രീകളുെട ഹിതേമാ മതേമാ

അേനവ്ഷിക്കാെത അവരുെട തലയിൽ ഇതര് അനയ്ായമാെയാരു നിയമെത്ത െകട്ടിവച്ച
സർക്കാരിെന ശക്തമായഭാഷയിൽ അപലപിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ പര്സംഗം വലിയ
വിവാദമാകുകയും ശര്ീമതി ഐ.സി. ചാേക്കാ ് നിരവധി ഭീഷണിക്കത്തുകൾ
ലഭിക്കുകയും െച . സ്ത്രീകളുെട പക്ഷംപറയുന്നത് കുടുംബെത്തയും സമുദായെത്തയും
തകർക്കാനുള്ള ഗൂഢാേലാചനയാെണന്നുേപാലും ചില സമുദായേസ്നഹികൾ പര്സ്താവിച്ചു!
1920കളിൽ ജനപര്തിനിധിസഭകൾക്കുള്ളിൽ സ്ത്രീകൾക്കു ലഭിേക്കണ്ട മതിയായ
പര്ാതിനിധയ്ത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള
വാദവും
ധാരാളം
േകൾക്കാനുണ്ടായിരുന്നു.
ഇതരവിഭാഗക്കാെരയേപക്ഷിച്ച് വലിപ്പമുള്ള വിഭാഗമാെണങ്കിലും, ജനസംഖയ്യുെടതെന്ന
പകുതിയിലധികമാെണങ്കിലും,
സ്ത്രീകൾക്ക്
േവണ്ടതര്
പര്തിനിധികളിലല്ാതാകുന്നതിെനക്കുറിച്ച് അനവധി പരാതികൾ ഈ വർഷങ്ങളിൽ
പര്തയ്ക്ഷെപ്പട്ടിരുന്നു. അതിെലാന്ന് ഇപര്കാരമായിരുന്നു:
1921 െല ജനസംഖയ്ാകണക്കു പര്കാരം രാജയ്ത്ത് 1167 ജൂതസമുദായക്കാരാണുള്ളത്.
അവരിൽത്തെന്ന 100 േപർക്കുമാതര്മാണ് േവാട്ടവകാശമുള്ളത്! എങ്കിലും അവർക്ക്
[െകാച്ചി
നിയമനിർമ്മാണ]
ക◌ൗൺസിലിൽ
ഒരു
പര്േതയ്ക
സീറ്റുണ്ട്.
വാണിജയ്വയ്വസായരംഗത്തിെന്റ പര്തിനിധിക്കും ഒരു സീറ്റുണ്ട്. 70 േവാട്ടർമാർക്കാണ്
ഈെയാരു പര്തിനിധിെയ െതെരെഞ്ഞടുക്കാ നുള്ള അവകാശം. ഈ രാജയ്ത്തിെല
േതാട്ടമുടമകളുെട എണ്ണം വിരലിെലണ്ണാേനയുള്ളു! െവറും ഏഴുേപർമാതര്മുള്ള ഈ
വിഭാഗത്തിന് െകാച്ചി നിയമനിർമ്മാണക◌ൗൺസിലിൽ ഒരു സീറ്റുണ്ട്. പേക്ഷ,
ജനങ്ങളുെട പകുതി സ്ത്രീകളായിട്ടും 1500 സ്ത്രീേവാട്ടർമാർ ഉണ്ടായിട്ടും ക◌ൗൺസിലിൽ
അവർക്ക് മൂന്ന് പര്തിനിധികളിലല്. ('A Cochin Lady', മലയാള മേനാരമ, 28 മാർച്ച്
1925)
തിരുവിതാംകൂറിലും െകാച്ചിയിലും സ്ത്രീകളുെട രാഷ്ട്രീയാവകാശങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പല
നടപടികളുമുണ്ടായത്
അന്നെത്ത
ജനകീയപര്സ്ഥാനങ്ങൾക്ക്
തീെര
അഭിമതമലല്ായിരുന്ന സർക്കാരിെന്റ പക്ഷത്തുനിന്നായിരുന്നു. തിരുവിതാംകൂറിെല
നിവർത്തനപര്േക്ഷാഭെത്ത അടിച്ചമർത്തുകയും ജനാധിപതയ്മരയ്ാദകെള മുഴുവൻ
കാറ്റിൽപ്പറത്തുകയുംെച
ദിവാൻ
സർ
സി.പി
രാമസവ്ാമി
അയയ്രുെട
ആജ്ഞാനുവർത്തികളായിരുന്നു 'സ്ത്രീപക്ഷക്കാർ' എെന്നാരു അപഖയ്ാതിയുണ്ടായിരുന്നു.
പേക്ഷ, ഈ ജനകീയപര്സ്ഥാനങ്ങേളാ സാമുദായികപര്സ്ഥാനങ്ങേളാ സ്ത്രീകളുെട
രാഷ്ട്രീയാവകാശങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും പര്ാധാനയ്ം കൽപ്പിച്ചിരുന്നിെലല്ന്നതും േനരായിരുന്നു.
അതുെകാണ്ട് രാഷ്ട്രീയ െതരെഞ്ഞടുപ്പുകളിൽ സ്ത്രീകൾ അവഗണിക്കെപ്പടുെമന്നും
സർക്കാരിെന്റ നാമനിർേദ്ദശത്തിലൂെട മാതര്േമ സ്ത്രീകൾ നിയമസഭകളിെലത്തൂ എന്നുമുള്ള
േതാന്നൽ സ്ത്രീവാദികളായ നിരീക്ഷകരിൽ പലർക്കുമുണ്ടായിരുന്നു. 1944െല
തിരുവിതാംകൂർ െതരെഞ്ഞടുപ്പിെന്റ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ അവഗണനെയ
അപലപിച്ചുെകാണ്ട്
വനിതാമിതര്ം
എന്ന
സ്ത്രീപര്സിദ്ധീകരണത്തിെന്റ
പര്സാധികയായിരുന്ന ടി.എൻ. കലല്യ്ാണിക്കുട്ടിയമ്മ ഇപര്കാരെമഴുതി:

െപാതുനിേയാജകമണ്ഡലങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് അവരുെട
വയ്ക്തിമഹാത്മയ്ം എതര് അനിേഷധയ്മായിരുന്നാൽത്തെന്നയും ലഭിക്കാവുന്ന പിന്തുണ
സംശയാ ദമായിട്ടാണ് ജനങ്ങൾക്ക് േതാന്നുന്നത്. സ്ത്രീേവാട്ടർമാരുെട ശതമാനം
സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക്
നിശ്ചിതമായ
വിജയംലഭിക്കത്തക്കവണ്ണം
അനുകൂലതരമായിരുന്നാലും
സ്ത്രീസ്ഥാനാർത്ഥികെളത്തെന്ന
സഹായിക്കുവാനുള്ള
കർത്തവയ്േബാധം ഉണ്ടാകത്തക്കവണ്ണം വനിതാേവാട്ടർമാർക്ക് തദവ്ിഷയത്തിൽ
േവണ്ടതര് മുന്നറിവും ഉേദ്ബാധനവും ലഭിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നും ǌങ്ങൾ വിശവ്സിക്കുന്നിലല്.
(പതര്ാധിപക്കുറിപ്പ്, വനിതാമിതര്ം, 1(8), 1944, ആഗസ്റ്റ്)
ഇക്കാരണത്താൽ
കൂടുതൽ
സ്ത്രീകെള
നാമനിർേദ്ദശംെചയയ്ാൻ
സർക്കാർ
തയയ്ാറാകണെമന്ന
ആവശയ്മുന്നയിച്ചുെകാണ്ടാണ്
അവർ
ഈ
കുറിപ്പ്
അവസാനിപ്പിച്ചത്. സവ്ാതന്ത്രയ്ം കിട്ടിയതിനുേശഷം തിരുവിതാംകൂറും െകാച്ചിയും
േയാജിപ്പിച്ച് തിരു-െകാച്ചി യൂണിയൻ സംസ്ഥാനമാണ് ആദയ്മുണ്ടാക്കിയത്. യൂണിയൻ
നിയമസഭയിലും സ്ത്രീകൾ നാമമാതര്മായിരുന്നു. 178 അംഗങ്ങളുള്ള സഭയിൽ രണ്ടു
സ്ത്രീകേള ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. അവർ നാമനിർേദ്ദശം െചയയ്െപ്പട്ടവരായിരുന്നു. - ആനി
തയയ്ിൽ ആയിരുന്നു അവരിൽ പര്ധാനി. ഇവർ സ്ത്രീകൾക്കുേവണ്ടി സംസാരിച്ചിരുന്നു.
സവ്ാതന്ത്രയ്ത്തിനുേശഷവും സ്ത്രീകൾ അധികം രാഷ്ട്രീയത്തിലുണ്ടാേകണ്ട കാരയ്മിെലല്ന്നു
പറയാൻ മടിക്കാത്ത േനതാക്കന്മാരുണ്ടായി, ഈ സവ്തന്ത്രജനാധിപതയ്േകരളത്തിൽ
ഇതിെനതിെര പര്തിേഷധിച്ച അക്കമ്മ െചറിയാന് േകാൺഗര്സ്സ് വിേടണ്ടിവന്നു.
1952െല െതരെഞ്ഞടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച 126 േകാൺഗര്സ്സ് സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ ഒെരാറ്റ
സ്ത്രീേപാലുമുണ്ടായിരുന്നിലല്. 1953െല ഉപെതരെഞ്ഞടുപ്പിൽ അക്കാമ്മ േകാൺഗര്സ്സിെന
ധിക്കരിച്ചുെകാണ്ട്
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ
പര്തിപക്ഷപിന്തുണേയാെട
സവ്തന്ത്രസ്ഥാനാർത്ഥിയായി
മത്സരിച്ചു.
അവർ
ഏകേദശം
പൂർണ്ണ
ഗർഭിണിയായിരുന്നേപ്പാഴായിരുന്നു
പര്ചരണം.
കടുത്ത
അപവാദവും
പരിഹാസവുംസഹിച്ച് അവർ പര്ചരണംനടത്തി. പര്ചരണപര്സംഗങ്ങളിൽ അവർ
സ്ത്രീകേളാട്
േനരിട്ടുസംസാരിച്ചു.
അക്കാമ്മയുെട
വിജയം
അവരുെട
വിജയമായിരിക്കുെമന്ന് പര്ഖയ്ാപിച്ചു. െമാത്തംേവാട്ടുകളുെട 43 ശതമാനം േനടിെയങ്കിലും
അക്കാമ്മ പരാജയെപ്പട്ടു. പര്ചര ണത്തിെന്റ അവസാനെത്ത രണ്ടാ
അവർ
ആശുപതര്ിയിലായിരുന്നു. സ്ത്രീകെള പര്േതയ്ക വിഭാഗമായി - രാഷ്ട്രീയസവ്ഭാവമുള്ള
ജനവിഭാഗമായി
കണക്കാക്കുന്നുെവന്ന്
നാവുെകാണ്ടുള്ള
പറച്ചിൽ
തുടർന്നുണ്ടാെയങ്കിലും പര്ാേയാഗികതലത്തിൽ അതു നിലച്ചു.
മാതര്മലല്, 'സ്ത്രീകളുെട പര്തിനിധികളാ'യി സവ്യം അവതരിപ്പിക്കാൻ ശര്മിച്ചവെരേപ്പാലും
സമുദായാടിസ്ഥാനത്തിൽ വീക്ഷിക്കുന്ന പര്വണതയാണ് നിലവിൽവന്നത്. 1931ൽ
അന്നാ ചാണ്ടി രാഷ്ട്രീയത്തിലിറങ്ങിയേപ്പാൾ അവെര സുറിയാനി കര്ിസ്തയ്ാനി
സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ചിതര്ീകരിക്കാനും അവർെക്കതിെര അശല്ീലചുവെരഴുത്തുകൾ
നടത്താനും തയയ്ാറായ കൂട്ടർ തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടായിരുന്നു. അക്കാമ്മ െചറിയാൻ
തിരുവിതാംകൂറിെല ദിവാൻവിരുദ്ധജനാധിപതയ്പര്േക്ഷാഭത്തിെന്റ നായികയായേപ്പാൾ

അവെര 'തിരുവിതാംകൂറിെന്റ വിശുദ്ധ േജാവാൻ ഓഫ് ആർക്ക്' എന്നു കര്ിസ്തയ്ാനികളും
'േവലുത്തമ്പിയുെട പിന്മുറക്കാരി' എന്ന് ഹിന്ദുക്കളും ചിതര്ീകരിച്ചു.
ഇടുങ്ങിയ
സമുദായസവ്തവ്ങ്ങൾക്കപ്പുറം 'സ്ത്രീ' എന്ന സവ്തവ് ത്തിന് വളരാൻ കഴിഞ്ഞിെലല്ന്നതാണ്
വാസ്തവം.
സ്ത്രീകൾക്ക് ഉേദയ്ാഗങ്ങൾ കിട്ടാനിടയായതും ഇതുേപാെല വലിയ വാദപര്തിവാദങ്ങൾക്ക്
േശഷമായിരുന്നു. അവിെടയും വിജയം ഭാഗികമായിരുന്നുെവേന്ന പറയാൻ കഴിയൂ.
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ തുടക്കത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറിലും െകാച്ചിയിലും സ്ത്രീകൾ
െപാതുവിദയ്ാഭയ്ാസ
വകുപ്പിനു
കീഴിൽ
അദ്ധയ്ാപികമാരായും
അസിസ്റ്റന്റ്
ഇൻെ ക്ട്രസ്സുമാരായും
ആേരാഗയ്വകുപ്പിൽ
നഴ്സുമാരായും
മറ്റും
േജാലിേനാക്കിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഈ കാലം മുതൽക്കുതെന്ന "വിവാഹിതകളായ
സ്ത്രീകൾക്ക് സർക്കാർ േജാലി െകാടുക്കരുത്' എന്ന പലല്വി ഇവിടങ്ങളിലും മലബാറിലും
േകട്ടുതുടങ്ങിയിരുന്നു.
അന്നു
നായർസമുദായപര്വർത്തനരംഗെത്ത
പര്മുഖയും
ഉേദയ്ാഗസ്ഥയുമായിരുന്ന െക. ചിന്നമ്മെയേപ്പാലുള്ളവർ ഇതിെന എതിർത്ത്
സർക്കാരിന് നിേവദനം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.1920കളിൽ ആേരാഗയ്വകുപ്പിെല നഴ്സുമാരുെട
േസവനവയ്വസ്ഥകെളെച്ചാലല്ി
വീണ്ടും
ഒച്ചപ്പാടുണ്ടായി.
അവിവാഹിതകൾേക്ക
േജാലിെകാടുക്കാവൂ എന്ന നിയമം അനാവശയ്മാെണന്ന് പുേരാഗമനപക്ഷക്കാരായ
സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ വാദിച്ചു. ഇക്കാരയ്ം 1926ൽ തിരുവിതാംകൂർ നിയമനിർമ്മാണ
ക◌ൗൺസിലിൽ ചർച്ചാവിഷയമായി. പേക്ഷ, അന്ന് ആേരാഗയ് വകുപ്പിെന
പര്തിനിധീകരിച്ചിരുന്ന േഡാ. േമരി പുന്നൻ ലൂേക്കാസ് ഈ നിയമെത്ത നയ്ായീകരിച്ചു.
കുടുംബത്തിൽ ഉത്തരവാദിതവ്മുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് നഴ്സിങ് േജാലി കാരയ്ക്ഷമമായി
െചയയ്ാൻകഴിയിെലല്ന്നും
രണ്ടിനുംകൂടിയുള്ള
ഊർജ്ജവും
സമയവും
അവർക്കുണ്ടാകാനിടയിലല് എന്നുമായിരുന്നു ആ മഹതിയുെട അഭിപര്ായം! എന്തായാലും
1933ൽ ഈ പര്ശ്നം വീണ്ടും ശര്ീമൂലം പര്ജാസഭ മുന്നിൽ ഉയർന്നുവന്നു. എന്നാൽ,
അന്ന് സഭയിെല വനിതാ പര്തിനിധിയായ ടി.നാരായണിയമ്മ കുറിക്കുെകാള്ളുന്ന
മറുപടിെകാടുത്തു.
ഗൃഹേജാലികൾ
വിവാഹിതകൾക്കും
അവിവാഹിതകൾക്കും
ഒരുേപാെല ബാധകമാേയക്കാെമന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
ഇതുേപാെല ഗുമസ്തപ്പണിക്ക് സ്ത്രീകൾ പറ്റിെലല്ന്നും പലരും വാദിച്ചു. കാരണം
പുരുഷന്മാരായ ഉേദയ്ാഗസ്ഥർെക്കാപ്പം സർക്കീട്ടിനുംമറ്റും േപാേകണ്ടിവരും. അത്
സദാചാരപര്ശ്നമാകുെമന്ന ഭയം. അനയ്പുരുഷന്മാേരാട് അടുത്തിടപഴേകണ്ടിവരുന്ന
േജാലിെചയയ്ുന്ന െപണ്ണുങ്ങൾ 'ചീത്ത'യാെണന്ന േതാന്നലും നാട്ടിൽ െപരുകി.
എന്തായാലും
അഭയ്സ്തവിദയ്രായ
സ്ത്രീകൾ
ഉേദയ്ാഗങ്ങൾക്കായുള്ള
ശര്മം
തുടർന്നുെകാണ്ടുതെന്നയിരുന്നു. 1927ൽ തിരുവിതാംകൂറിെല ബിരുദധാരിണികൾ
'തിരുവിതാംകൂർ ബിരുദധാരിണിസംഘം' (Travancore Lady Graduates Association)
എന്ന
േപരിൽ
സംഘടനയുണ്ടാക്കി.
സമുദായക്കാർക്ക്
സംവരണം
അനുവദിച്ചതുേപാെല സ്ത്രീകൾക്കും പര്േതയ്ക സംവരണംേവണെമന്ന് ആവശയ്െപ്പട്ടു.
സർക്കാർ അൽപ്പം വഴങ്ങുകയുംെച . അങ്ങെന 1929ൽ ഹജൂർകേച്ചരി (ഇന്നെത്ത

െസകര്േട്ടറിയറ്റ്), റവനയ്ൂ വകുപ്പ്, ൈഹേക്കാടതി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നാലു
ബി.എക്കാരികൾക്ക് േജാലികിട്ടി. ഇത് വലിെയാരു േകാലാഹലത്തിേലക്കു നയിച്ചു.
അന്നെത്ത
െകാലെകാമ്പന്മാരും
പര്മാണിമാരുമായിരുന്ന
പലരും
വലിയ
ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കി. അതിെലാരാളായ സദസയ്തിലകം ടി.െക. േവലുപ്പിള്ള അറിയെപ്പട്ട
പണ്ഡിതനും സർക്കാർ അനുകൂലിയും തിരുവനന്തപുരം നിയമേകാേളജ് പര്ാഫസറും
ആയിരുന്നു. അേദ്ദഹം ഇതിെനെച്ചാലല്ി േഘാരമായ ഒരു പര്സംഗവും നടത്തി. ഈ
പര്സംഗെത്ത അതിശക്തമായ മറുപര്സംഗത്തിലൂെട അന്നാചാണ്ടി േനരിട്ടു. നിരവധി
േചാദയ്ങ്ങൾ െതാടുത്തിവിട്ടുെകാണ്ടാണ് അവർ േവലുപ്പിള്ളയുെട വാദഗതികെള
െപാളിച്ചത്:
വിവാഹിതകളായ
അദ്ധയ്ാപികമാരും
സ്കൂൾ
അസിസ്റ്റന്റ്
ഇൻ ക്ട്രസ്സുമാരും
സർക്കാർേജാലിക്ക് േപാകാൻതുടങ്ങിയ കാലേത്താ ദാമ്പതയ്ബന്ധത്തിൽെപ്പട്ട
പരിചാരികമാരും േലഡീേഡാക്ടർമാരും ഉേദയ്ാഗതലത്തിൽ പര്േവശിച്ച കാലേത്താ
ഉണ്ടാകാത്ത സംഗര്ാമേകാലാഹലം ഇേപ്പാൾ ആരുണ്ടാക്കിെയന്നാണ് എനിക്ക്
മനസ്സിലാകാത്തത്?
വിവാഹിതകൾക്ക്
സർക്കാർ
ഉേദയ്ാഗംെകാടുക്കുകയിലല്െയന്നുവന്നാൽ വലല്വിധത്തിലും വിവാഹം തയ്ജിച്ചിെട്ടങ്കിലും
ഉേദയ്ാഗം വഹിക്കണെമേന്ന സ്ത്രീകൾ വിചാരിക്കുകയുള്ളു. കുടുംബങ്ങളിെല ഏക
സ്ത്രീസന്താനങ്ങൾ ഉേദയ്ാഗത്തിനായി നിതയ്കനയ്ാകതവ്ം സവ്ീകരിച്ചാൽ അവരുെട
കുടുംബങ്ങൾ അനയ്ംനിൽക്കുവാൻ ഇടവരുകയിലല്േയാ...
ഉേദയ്ാഗസ്ഥയായ ഭാരയ്േയാട് വിസ്കിയുെട നാറ്റം യൂക്കാലി റ്റസിെന്റ വാസനയാെണന്ന്
പറഞ്ഞാൽ
വിശവ്സിക്കുകയിലല്ായിരിക്കാം.
ഭർത്താവിെന്റ
രാതര്ിസഞ്ചാരം
ഉേദയ്ാഗത്തിനാവശയ്മുള്ള കൃതയ്നിർവവ്ഹണെമന്നു പറഞ്ഞാൽ െചലല്ുകയിലല്ായിരിക്കാം.
രണ്ടുേപർക്കും സാമ്പത്തികസവ്ാതന്ത്രയ്ം ഉള്ളേപ്പാൾ ഒരാളിെന്റ മർദ്ദനപരമായ
കലഹങ്ങളും സുഗര്ീവാജ്ഞകളും സാധിക്കുകയിലല്ായിരിക്കാം.
...സ്ത്രീകെള ഉേദയ്ാഗത്തിലാക്കിയാൽ അവെരലല്ാം പുരുഷന്മാർക്ക് മാനേക്കട്
വരുത്തത്തക്കവിധത്തിൽ ഡേഫാദാരന്മാരായും [പയ്ൂൺ] മറ്റും നടക്കുന്നതായി
കാേണണ്ടിവരുെമന്നുള്ളതാണ് [േവലുപ്പിള്ള യുെട] മെറ്റാരു ഭയം. പുരുഷന്മാെരലല്ാവരും
ഡേഫാദാരന്മാരാകാത്തകാലേത്താളം
എലല്ാ
സ്ത്രീകളും
സ്ത്രീപയ്ൂൺമാരാകിലല്.
ചകര്വർത്തിമുതൽ
തൂപ്പുകാരന്മാർ
വെരയുള്ളവർ
പുരുഷവർഗ്ഗത്തിലുെണ്ടങ്കിൽ
മഹാറാണിമുതൽ തൂപ്പുകാരിവെരയുള്ളവർ സ്ത്രീകളുെട ഇടയിലും കാണാം. എലല്ാ സ്ത്രീകളും
മഹാറാണിമാരാകണെമേന്നാ ഹജൂർ െസകര്ട്ടറിമാരാകണെമേന്നാ ശഠി ക്കുേമാ...
കൂടാെത സ്ത്രീ ഡാേഫാദാരന്മാെര കാണുന്നതുെകാണ്ടുള്ള മാനേക്കട് എന്നാണു
തുടങ്ങിയെതന്ന്
മനസ്സിലാകുന്നിലല്.
നിതയ്വൃത്തിക്കായി
െനലല്ുചുമ്മി
ചാലക്കേമ്പാളത്തിേലക്കു
േപായിട്ട്
ദുർവൃത്തരായ
ചില
പുരുഷന്മാരുെട
അധർമ്മസംഭാഷണങ്ങളാലും മറ്റും സങ്കടമനുഭവിച്ച് തിരിച്ചുേപാകുന്ന അേനകായിരം
സ്ത്രീകെള
കണ്ടിട്ട്
േതാന്നാത്ത
മാനേക്കട്,
സങ്കൽപ്പേലാകത്തിെല

സ്ത്രീഡേഫാദാരന്മാരുെട
െപട്ടിെയടുപ്പുെകാണ്ടുണ്ടാകുന്നുേപാലും.
"സ്ത്രീസവ്ാതര്ന്തയ്െത്തപറ്റി', സേഹാദരൻ വിേശഷാൽ പര്തി, 1929)

(അന്നാചാണ്ടി,

ഇങ്ങെനേപായി അന്നാചാണ്ടിയുെട വാേഗ്ദ്ധാരിണി. ഈ പര്സംഗം വലിയ
േകാളിളക്കമുണ്ടാക്കി. എന്തായാലും സ്ത്രീകെള ഗുമസ്തകളായി നിയമിക്കരുെതന്ന വാദം
സർക്കാരിൽ െചലവായിലല്. പേക്ഷ, വിവാഹിതകളായ സ്ത്രീകൾക്ക് പലയിടത്തും
തടസ്സങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.
സർക്കാരുേദയ്ാഗം സ്ത്രീകൾക്ക് െകാടുക്കരുെതന്ന വാദഗതി െചലവാകാെത വന്നേപ്പാൾ
'പുരുഷസവ്ഭാവ'ത്തിന് പറ്റിയെതന്നു കരുതെപ്പട്ട േപാലീസുേദയ്ാഗം അവർക്ക്
െകാടുക്കാൻപാടിെലല്ന്ന് ചിലർ വാദിച്ചുതുടങ്ങി. എന്നാൽ കയയ്ൂക്കാണ് േപാലീസുകാരുെട
പര്ധാനഗുണെമന്ന വാദം അബദ്ധമാെണന്നും ഉേദ്ബാധനത്തിലും സംയമനത്തിലും
േവരൂന്നിയ നിയമപാലനവയ്വസ്ഥയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇടമുെണ്ടന്നും
മറ്റുപലരും വാദിച്ചു. 1930കളിൽ ഈ സംവാദം തുടർന്നു. 1940കളിൽ
തിരുവിതാംകൂറിെല
േപാലീസ്േസനയിൽ
വനിതകളുണ്ടായി.
എന്നാൽ
അതികഠിനമായ പരിഹാസമാണ് ആദയ്തലമുറയിൽെപ്പട്ട േപാലീസുകാരികൾ
േനരിട്ടത്. പൌരാവകാശകാംക്ഷികളായ സ്ത്രീകെള നിരന്തരം പരിഹസിച്ചിരുന്ന നാരദർ
എന്ന മാസികയിൽ 1941ൽ പര്സിദ്ധീകരിച്ച 'െപൺേപാലീ ഗീത' വായിച്ചുേനാക്കുക:
റ◌ൗഡികെളാെക്ക സാേവഗം - വഞ്ചിനാടുവിേട്ടാടുക േവഗം
'െകാച്ചുണ്ണി'േപാലും നടുങ്ങും - കാക്കിെക്കാച്ചമ്മെയാന്നു കുണുങ്ങിൽ
ശൃംഗരിെച്ചാന്നവൾ േനാക്കിൽ - ഉടൻ
'െചങ്കുളം മമ്മൂ' നടുങ്ങും
ചുംബനെമന്ന് േകട്ടീടിൽ - ഏതു
'ജംബുലിംഗം' നടുങ്ങീടാ
അമ്മടിേമാന്ത കണ്ടീടിൽ - സർവവ്
െതമ്മാടിവർഗ്ഗവുേമാടും
ചുട്ടകഠാരി നിസ്സാരം - കരിക്കട്ടെച്ചാടികൾ താൻ േഘാരം
െവന്നാലും േപാലീസ് പിടകൾ - നിങ്ങെളന്നാളുെമാന്നാംകിടയിൽ
ആണുങ്ങെളക്കാൾ മിടുക്ക - െരന്നു
കാണിക്കുേമ ഇവെരാെക്ക.
എതര് സ്ത്രീവിരുദ്ധവും അസൂയാകലുഷിതവുമായ പദയ്ം! ആദയ്കാലത്ത് േജാലിയുള്ള
സ്ത്രീകെള വിവാഹംകഴിക്കാനും മിക്ക സമുദായങ്ങളിേലയും പുരുഷന്മാർ മടിച്ചിരുന്നു.

അവർ ചീത്തകളാെണന്ന മനഃസ്ഥിതി അതര് വയ്ാപകമായിരുന്നു. പിന്നീട്,
സാമ്പത്തികബുദ്ധിമുട്ടുകൾ 1930കളിൽ വർദ്ധിക്കുകയും 1940കളിൽ രൂക്ഷമാകുകയും
െച േതാെട അദ്ധയ്ാപികമാെര വിവാഹംെചയയ്ാൻ ചിലെരാെക്ക തയയ്ാറായി. എന്നിട്ടും
നഴ്സുമാർക്ക് ഭർത്താക്കന്മാെരക്കിട്ടാൻ എളുപ്പമായിരുന്നിലല്. സമൂഹത്തിൽ ഇതര്യും
അടിയന്തിരമായ മനുഷയ്േസവനം നടത്തുന്ന ഒരുകൂട്ടർ സഹിേക്കണ്ടിവന്ന അപമാനവും
അവഗണനയും ചിലല്റയായിരുന്നിലല്. േപാലീസുകാരികെള മാതര്മലല്, നഴ്സുകെളയും
കഠിനമായി
അപമാനിക്കുന്ന
പദയ്ങ്ങൾ
പര്സിദ്ധീകരിക്കാൻ
'ഹാസയ്'പര്സിദ്ധീകരണങ്ങൾ മടിച്ചുമിലല്. ഇതുേപാലുള്ള കടുത്ത എതിർപ്പിെന
േനരിട്ടുെകാണ്ടാണ് നമ്മുെട മുൻതലമുറയിെല മലയാളി സ്ത്രീകൾ സർക്കാർേജാലി
െചയയ്ാനുള്ള തങ്ങളുെട അവകാശം സ്ഥാപിെച്ചടുത്തെതന്ന കാരയ്ം നാം അറിയുന്നുേണ്ടാ?
ഈ നൂറുനൂറു തടസ്സവാദങ്ങളിൽനിന്ന് നാെമന്താണ് മനസ്സിലാേക്കണ്ടത്? സ്ത്രീകൾക്ക്
കുടുംബബാദ്ധയ്തകളും
സദാചാരബാദ്ധയ്തകളുമുള്ളതു
െകാണ്ട്
അവർക്ക്
പൂർണ്ണപ◌ൗരതവ്ം നൽകാനാവി െലല്ന്ന തീർപ്പാണ് സ്ത്രീകളുെട സർക്കാരുേദയ്ാഗെത്ത
സംബന്ധിച്ച തടസ്സവാദങ്ങളിൽ മുഴങ്ങിേക്കട്ടത്. പേക്ഷ, 1930കൾ കടുത്ത സാമ്പത്തിക
ബുദ്ധിമുട്ടുകളുെട
കാലമായിരുന്നു.
കൂട്ടുകുടുംബ
ജീവിതം
ഏെറക്കുെറ
അവസാനിച്ചുതുടങ്ങിയേതാടുകൂടി ജീവിതംതെന്ന ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറി ത്തുടങ്ങി പര്േതയ്കിച്ച്
ഇടത്തരക്കാർക്കും
പാവെപ്പട്ടവർക്കും.
ഈ
സാഹചരയ്ത്തിൽ
ഇടത്തരക്കാരികൾ
േജാലിക്കുേപായിത്തുടങ്ങി.
കുടുംബത്തിന്
വരുമാനമുണ്ടാക്കാനലല്ാെത പ◌ൗരാവകാശെമന്ന നില ലല്. േജാലിക്കുേപാകുന്ന
െപണ്ണുങ്ങളുെട സംരക്ഷണത്തിനായി അച്ഛേനാ ആങ്ങളേയാ ഒെക്ക കൂെടേപ്പായിരുന്ന
ഒരുഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു; ഇന്നും അദൃശയ്മായ കണ്ണുകൾ നമ്മെള േജാലി സ്ഥലംവെര
പിന്തുടരുന്നുെവന്ന് നമുക്കറിയാം. െപാതുവിടങ്ങളിൽ ആണുംെപണ്ണും മാറിമാറി
നിൽക്കുന്നത് േകരളത്തിെന്റ സവിേശഷതയാണ്. െപാതുവിടങ്ങളിൽ പര്േവശിക്കുന്ന
സ്ത്രീകളുെട 'പരിശുദ്ധി' സംരക്ഷിക്കാനായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവന്ന ഏർപ്പാടാണത് - എന്നും
പുരുഷബന്ധുക്കൾക്ക് കൂെടവരാനാവിലല്േലല്ാ! െപാതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ആണുങ്ങൾ
കറങ്ങിനടക്കുേമ്പാെല െപണ്ണുങ്ങൾക്ക് പാടിലല്; വിദയ്ാഭയ്ാസം, കുടുംബാവശയ്ം
(േജാലിക്കു േപാകുന്നത് ഇതിൽെപ്പടും) ഇതിെനാെക്ക മാതര്േമ അവർ പുറത്തിറങ്ങാവൂ.
മെറ്റാരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, പൂർണ്ണസവ്ാതന്ത്രയ്മനുഭവിക്കുന്ന പ◌ൗരജനങ്ങളായിട്ടലല്
നമ്മുെട സ്ത്രീകൾ െപാതുവിടങ്ങളിൽ വരുന്നത് - കുടുംബത്തിെന്റയും സമുദായത്തിെന്റയും
സദാചാരം (ഒറ്റ ്) േപറുന്ന 'കുലീനകളാ'യിട്ടാണ്.
ഈ പരിമിതികെളാെക്ക അന്നെത്ത ചില സ്ത്രീവാദികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു.
1930കൾവെര തിരുവിതാംകൂറിൽ സ്ത്രീകെളയും ബര്ാഹ്മണെരയും െകാലക്കയറിൽനിന്ന്
ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.
ഇത്തരം
ഒഴിവുകൾ
അനാവശയ്ങ്ങളും
സ്ത്രീകളുെട
തുലയ്പ◌ൗരതവ്ത്തിെനതിരുമാെണന്ന്
വാദിച്ച
അന്നാ
ചാണ്ടി
അവെയ
റദ്ദുെചയയ്ണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടു. ഭർത്താവിൽനിന്ന് അകന്നുകഴിയാൻ നിശ്ചയിച്ച സ്ത്രീെയ

ബലമായി ഭർത്താവിേനൽപ്പിച്ചുെകാടുക്കാൻ വകുപ്പുള്ള തിരുവിതാംകൂർ സിവിൽ േകാഡ്
സ്ത്രീകൾക്ക് തുലയ്നീതിയാേണാ പര്ദാനംെചയയ്ുന്നെതന്ന് ആേലാചിേക്കണ്ടതുണ്ട്
എന്നവർ ഓർമ്മി പ്പിച്ചു. അതുേപാെല പല അവകാശങ്ങളുെണ്ടങ്കിലും ഇവിടെത്ത
സ്ത്രീയുെട സവ്ാതന്ത്രയ്ം പരിമിതമാെണന്ന് തുറന്നുപറയാൻ അവർ മടിച്ചിലല്:
േകരളീയസേഹാദരിമാരിൽ പലർക്കും സവ്ത്തവകാശമുണ്ട്, സമ്മതിദാനാവകാശമുണ്ട്,
സാമ്പത്തികസവ്ാതന്ത്രയ്മുണ്ട്. എതര്േപർക്ക് സവ്ന്തം ശരീരത്തിനുേമൽ അധികാരമുണ്ട്?
സ്ത്രീശരീരം പുരുഷസുഖത്തിനുള്ള ഒരുപകരണംമാതര്മാെണന്നുള്ള മൂഢവിശവ്ാസം എതര്
സ്ത്രീകെളയാണ് അപകർഷഗർത്തത്തിൽ ആപതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? (അന്നാ ചാണ്ടി,
"ദൌർബലയ്േബാധം', മലയാളമേനാരമ വിേശഷാൽപര്തി 1935)
പേക്ഷ, സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽേപ്പാലും ഇത് ഒറ്റെപ്പട്ട സവ്രമായിരുന്നു, അക്കാലത്തും.
'കുലസ്ത്രീ'കളുെട പരിമിതികൾ
പൌരാവകാശങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള ഈ വാദങ്ങൾ 1950കളാകുേമ്പാേഴക്കും
െമെലല് നില ാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. െക. സരസവ്തിയമ്മെയേപ്പാലുള്ള ചിലരുെട
ശബ്ദംമാതര്േമ അേപ്പാഴും േകട്ടിരുന്നുള്ളു.
ആദയ്തലമുറയിെല സ്ത്രീപക്ഷവാദികൾ
അക്കാലത്ത്
സർവവ്ശക്തരായിത്തീർന്ന
രാഷ്ട്രീയപര്സ്ഥാനങ്ങേളാട്
േചർന്നുനിന്നവരായിരുന്നിലല്. കൂടാെത, ഇവെരലല്ാംതെന്ന സമൂഹത്തിെന്റ ഉന്നത
േശര്ണികളിൽ ഉൾെപ്പട്ടവരായിരുന്നു. മദ്ധയ്വർഗ്ഗസദാചാരെത്ത - സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും
രണ്ട് അളവുേകാലുകൾ നാട്ടുന്ന സദാചാരെത്ത - ഇവർ പലേപ്പാഴും വിമർശിച്ചു. എന്നാൽ
അവർ അതിെന പൂർണ്ണമായും മറികടേന്നാ? സംശയമാണ്.
'മാനയ്രലല്ാത്ത' സ്ത്രീകൾ അവരുെട ചിന്താമണ്ഡലത്തിനു പുറത്തായിരുന്നു. േകരളത്തിെല
െതാഴിലാളികളിൽ വലിെയാരുവിഭാഗം സ്ത്രീകളായിരുന്നിട്ടും അവരുെട പര്ശ്നങ്ങെള
സമീപിക്കാൻ േപാലും ആദയ്കാലസ്ത്രീവാദികൾക്കു കഴിഞ്ഞിലല്. അവെര 'ഉദ്ധരിക്കുക'
എന്നതിനപ്പുറം, അവരുമായി തുലയ്നിലയിൽ സംവദിക്കണെമന്ന േതാന്നൽ
അവർക്കുണ്ടായിലല്. എന്നാൽ മദ്ധയ്വർഗ്ഗ ഇരട്ടസദാചാരത്തിനപ്പുറത്ത് ജീവിക്കുന്ന
സ്ത്രീകൾ തിരുവിതാംകൂറിലുണ്ടായിരുന്നു. അവർ പല ആവശയ്ങ്ങളുമായി സർക്കാരിെന
സമീപിച്ചിരുന്നു. അവരുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് സംഘടിക്കാൻ ഈ സ്ത്രീപക്ഷ
വിമർശകസംഘത്തിന് കഴിഞ്ഞിലല്. 'കുലസ്ത്രീ'കളലല്ാത്തവരുെട കാരയ്ം പറയാൻകൂടി
കഴിയിലല്ായിരുന്നു. 1930ൽ െതക്കൻതിരുവിതാംകൂറിെല േദവദാസിസമ്പ്രദായെത്ത
നിേരാധിച്ചേപ്പാൾ ആ സ്ത്രീകൾ സർക്കാരിെനാരു സങ്കടഹർജി സമർപ്പിച്ചു: സ്ത്രീകൾക്ക്
പബല്ിക്സർവവ്ീസിൽ
പര്േവശനം
നൽകി
േപര്ാത്സാഹനംെകാടുക്കുന്ന
ഈ
അവസരത്തിൽ തങ്ങെള സ്ത്രീകളായിട്ട് പരിഗണിക്കാെത പിരിച്ചുവിടുന്നത് നന്നെലല്ന്നും
അപര്കാരം
പിരിച്ചുവിടുകയാെണങ്കിൽ
േമലിൽ
സ്ത്രീകെള
േക്ഷതര്ത്തിൽ
പര്േവശിപ്പിക്കാൻ
പാടിെലല്ന്ന്
ഉത്തരവുണ്ടാകണെമന്നും
കാണിച്ചുെകാണ്ട്

[േദവദാസികൾ] ഒരു സങ്കടഹർജി അധികാരസ്ഥാപനങ്ങളിേലക്കയച്ചിരുന്നതായി
അറിയിക്കുന്നു. (മലയാളമേനാരമ, 8 ആഗസ്റ്റ് 1930)
േദവദാസികൾ
മദ്ധയ്വർഗ്ഗസദാചാരപര്കാരം
'ചീത്ത'യായതുെകാണ്ട്
അവർക്ക്
പരിഗണനെകാടുേക്കണ്ടതായി
േമലാളസ്ത്രീകൾക്ക്
േതാന്നാനിടയിലല്ായിരുന്നു!
കീഴാളസ്ത്രീകളുെട ആവശയ്ങ്ങെള സർക്കാർതലത്തിലും മറ്റും ഇവരാരും തീെര
ഉന്നയിച്ചിെലല്ന്നലല്.
ഉദാഹരണത്തിന്
1940കളിൽ
െകാച്ചി
നിയമനിർമ്മാണക◌ൗൺസിലിൽ അംഗമായിരുന്ന ദാക്ഷായണി േവലായുധൻ
ദളിത്സമുദായങ്ങളിെല
സ്ത്രീകളുെട
ആവശയ്ങ്ങൾ
സർക്കാരിെന്റമുന്നിൽ
അവതരിപ്പിക്കുയുണ്ടായി. അവരുെട ആദയ്പര്സംഗത്തിൽത്തെന്ന (1945ൽ) െകാച്ചി
െപാതുജനാേരാഗയ്വകുപ്പിെന്റ മിഡ്ൈവഫുമാർ കീഴാള കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന
ഇടങ്ങളിൽ െചലല്ാറിെലല്ന്നും അതുെകാണ്ട് കീഴാളസമുദായങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവെരത്തെന്ന
നിയമിക്കണെമന്നും ആവശയ്െപ്പടുകയുണ്ടായി. ദാക്ഷായണിെയേപ്പാെല വളെരേപ്പർ
ഉണ്ടായിരുന്നിെലല്ന്നതാണ് വാസ്തവം. 'ചീത്തസ്ത്രീകൾക്കു'േവണ്ടി വാദിക്കാൻ, പേക്ഷ,
ആരും തെന്നയിലല്ായിരുന്നു. മദ്ധയ്വർഗ്ഗസദാചാരെത്ത വന്ദിക്കാത്ത സ്ത്രീകൾക്ക്
ഭാഗികപ◌ൗരതവ്ം േപാലുമുണ്ടായിരുന്നിെലല്ന്നർത്ഥം.
തങ്ങളുെട
പൂർണ്ണപ◌ൗരതവ്കാംക്ഷ,
"അമിത
സവ്ാതന്ത്രയ്'കാംക്ഷയെലല്ന്ന്
െതളിയിക്കാൻ
ആദയ്
കാലസ്ത്രീവാദികളിൽ
ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും
നലല്
താൽപരയ്മുണ്ടായിരുന്നു.
'മാനയ്ത'
പുറേകേപാകുേമ്പാൾ
പൂർണ്ണപ◌ൗരതവ്ം
നഷ്ടമാകുെമന്ന വസ്തുത അവരിൽ പലരും കണ്ടതുേപാലുമിലല്. ആധുനികവിദയ്ാഭയ്ാസം
േനടിയ
സ്ത്രീകൾ
'ആട്ടമാടാനും'
'പാശ്ചാതയ്സ്ത്രീകെളേപ്പാെല'
ആകാനും
ശര്മിക്കുന്നുെവന്ന ആേരാപണത്തിന് അത് ആണുങ്ങളുെട ശീലമാെണന്നും തങ്ങളിൽ
അത് ആേരാപിേക്കെണ്ടന്നും ചില സ്ത്രീകൾ പര്സ്താവിച്ചു. അന്നെത്ത പര്മുഖ
ബുദ്ധിജീവിയാ യിരുന്ന പുേത്തഴത്ത് രാമേമേനാൻ ഇങ്ങെന ഒരേരാപണം
ഉന്നയിച്ചേപ്പാൾ സി.പി. കലയ്ാണിയമ്മ അേദ്ദഹേത്താട് പര്തികരിച്ചത് ഇങ്ങെനയാണ്:
പുരുഷന്മാർ എതര്േയാേപർ ഒരു സ്കൂളിെന്റ സമീപത്തു കൂടി കടന്നുേപായിട്ടുെണ്ടേന്നാ,
േജയ്ഷ്ഠന്മാേരാ അമ്മാവന്മാേരാ ഇംഗല്ീഷ് പഠിച്ചിട്ടുെണ്ടേന്നാ വച്ച് തല കര്ാപ്പ് െച ്
ചുരുേട്ടാ ബീഡിേയാ വലിച്ച് ആെരയും കൂട്ടാക്കാെത.... നടക്കുന്നു? ഇങ്ങെനയുള്ളവരുെട
ഭാരയ്മാരായിരിപ്പാൻ േയാഗംവന്ന ചില സ്ത്രീകളായിരിക്കും െറയിൽേവേസ്റ്റഷനിലും മറ്റും
ഇറങ്ങി േസാഡയും െലമേണഡും കഴിക്കുന്നതായി മിസ്റ്റർ േമേനാൻ കണ്ടു
എന്നുപറയുന്നത്. (സി. പി. കലയ്ാണിയമ്മ, "അനുകരണഭര്മം', ലക്ഷ്മീഭായി 10(12), 1915)
തങ്ങൾക്ക് പാർക്കുകളിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങാേനാ നാടകാശാലകളിൽ േപാകാേനാ ഒന്നും
ആഗര്ഹമിെലല്ന്നുേപാലും ഇവർ പറഞ്ഞുകളഞ്ഞു! അെതാെക്ക 'പാശ്ചാതയ്സ്ത്രീകളുെട'
ശീലങ്ങളാണെതര്! ആർക്കും ക്ഷതമുണ്ടാകാത്ത ആനന്ദത്തിേലർെപ്പടാൻ ഓേരാ

പ◌ൗരനും പ◌ൗര ം അവകാശമുണ്ട്. ആ അവകാശമാണ് ഇവിെട അടിയറവച്ചത്.
അതുേപാെല സ്ത്രീകൾക്ക് േജാലി േവണെമന്ന് വാദിച്ചവർേപാലും കഴിവതും വീടിനു
ചുറ്റുെമവിെടങ്കിലും
സ്ത്രീകൾക്ക്
േജാലി
െകാടുക്കണെമന്ന്
സർക്കാരിേനാട്
ആവശയ്െപ്പട്ടിരുന്നു.
സ്ത്രീകളുെട
സ◌ൗകരയ്ംേനാക്കിയാണ്
ഈ
അേപ
ക്ഷയുണ്ടായെതങ്കിലും 'ആദയ്ം കുടുംബം, പിെന്ന േജാലി' എന്ന പരിഗണനാകര്മെത്ത
ഉറപ്പിക്കാനാണ് ഇതു സഹായകമായത്. ഉദാഹരണത്തിന് െകാച്ചിയിൽ 1930കളിൽ
നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന അദ്ധയ്ാപികമാരുെട സംഘടന - 'െകാച്ചി ഉപാദ്ധയ്ായനീ സംഘം'
- 1934െല സേമ്മളനത്തിൽ വിവാഹിതകൾക്ക് സർക്കാർേജാലി നിേഷധിക്കാനുള്ള
നീക്കെത്ത എതിർത്തു. പേക്ഷ, സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുെട വീടിനടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ
േജാലിെകാടുക്കണെമന്ന് ആവശയ്െപ്പടുകയും െച . സ്ത്രീകെളേപ്പാെല പുരുഷന്മാർക്കും
കുടുംബത്തിൽ ഉത്തരവാദിതവ്മുെണ്ടന്ന കാരയ്ം വയ്ക്തമാണേലല്ാ. എന്നാൽ അവരുെട
േജാലിക്കാരയ്ത്തിൽ ഇത്തരെമാരു പരിഗണന ഉണ്ടാകണെമന്ന് ആരും നിർേദ്ദശിച്ചിലല്.
ഈ ആന്തരികബലഹീനതകൾക്കു പുറേമ രാഷ്ട്രീയപര്സ്ഥാനങ്ങളുെട നിലപാടിെനപ്പറ്റി
പറഞ്ഞുവേലല്ാ.
വാസ്തവത്തിൽ
സ്ത്രീകെള
അണിനിരത്താൻ
എലല്ാ
രാഷ്ട്രീയപര്സ്ഥാനങ്ങളും തയയ്ാറാെയങ്കിലും സ്ത്രീകളുെട പൂർണ്ണപ◌ൗരതവ്ത്തിനുേവണ്ടി
സമരംെചയയ്ാൻ െപാതുേവ അധികംേപരിലല്ായിരുന്നു. 1955ൽ ഈ കുറവിെനക്കുറിച്ച്
കുറിക്കുെകാള്ളുന്ന ഭാഷയിൽ 'കുമാരി സരസവ്തി' (ഭാഷാൈശലി കണ്ടാൽ
െക.സരസവ്തിയമ്മയേലല്െയന്നു സംശയിച്ചുേപാകും) എഴുതി:
പുരുഷന്മാർ ഇന്ന് ഭാഗയ്വാന്മാരാണ്. കാരണം ǌങ്ങൾക്കിന്ന് ഒരു സംഘടനയിലല്.
ǌങ്ങളുേടതായ
ഒരു
സംഘടന
ǌങ്ങളുെട
അടിമതവ്ം
മാറ്റുന്നതിനും
അവശതനീക്കുന്നതിനും കരുത്തും കാരയ്േശഷിയുമുള്ള ഒരു സംഘടന ഇലല്തെന്ന.
("വനിതാസംഘടന', കൌമുദി ആ പ്പതിപ്പ്, 9 െമയ് 1955)
േകാൺഗര്സ്സുകാരും
കമ്മയ്ൂണിസ്റ്റുകാരും
സ്ത്രീസംഘടനകൾ
ഉണ്ടാക്കുെന്നങ്കിലും
പാർട്ടികളുെടയും
വർഗ്ഗങ്ങളുെടയും
പര്ശ്നങ്ങൾക്കാണ്
മുൻതൂക്കെമന്ന്
അവർ
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഇവ ് ബദലായി സ്ത്രീകളുെട പര്ശ്നങ്ങൾെക്കതിെര - പുരുഷാധിപതയ്ം
അവരിൽ അടിേച്ചൽപ്പിക്കുന്ന ഭാരങ്ങൾെക്കതിെര - േപാരാടാൻ കരുത്തുള്ള ഒരു
വനിതാസംഘടന െകട്ടിപ്പടുക്കണെമന്ന് അവർ നിർേദ്ദശിച്ചു. 1930െല സിവിൽ
നിയമലംഘനപര്േക്ഷാഭ കാലത്ത് മലബാറിൽ ഉയർന്നുവന്ന അേനകം സ്ത്രീ
സംഘടനകളിെലാന്നായിരുന്നു
'േകരള
മഹിളേദശേസവികാസംഘം'.
ഈ
പര്േക്ഷാഭകാലത്ത് വടകരവച്ചു നടന്ന പര്ാേദശികസേമ്മളനത്തിൽ േദശീയത,
ഗാന്ധിയൻജീവിതൈശലി
എന്നിങ്ങെന
പല
െപാതുവിഷയങ്ങെളയും
താൽപരയ്ങ്ങെളയും പിന്താങ്ങിെക്കാണ്ട് പര്േമയം പാസാ ക്കിയ സ്ത്രീകളായ
േദശീയപര്വർത്തകർ,
പേക്ഷ,
സവ്ന്തം
പ◌ൗരതവ്താൽപരയ്ങ്ങെള
മറന്നിലല്.
സർക്കാരുേദയ്ാഗത്തിൽ സംവരണത്തിലൂെട സ്ത്രീകൾക്ക് ജനസംഖയ്ാനുപാതികമായ
പര്ാതിനിധയ്ം ഉറപ്പാക്ക ണെമന്ന പര്േമയവും അവർ പാസാക്കി. അതു േപാെല

ഇന്തയ്യിെല അന്നെത്ത പര്ധാനെപ്പട്ട സ്ത്രീപര്സ്ഥാനമായിരുന്ന അഖിേലന്തയ്ാ സ്ത്രീ
സംഘം മലബാറിൽ വളർന്നത് അന്നെത്ത േദശീ യപര്സ്ഥാനത്തിെന്റ മുൻനിരക്കാരായ
സ്ത്രീകളിലൂെടയായിരുന്നു. 1930ൽ എം. കാർതയ്ായനി അമ്മയായിരുന്നു െസകര്ട്ടറി.
തലേശ്ശരി,
േകാഴിേക്കാട്,
തൃശൂർ
എന്നിവിടങ്ങളിൽ
ഈ
സംഘടനട ്
ശാഖകളുണ്ടായിരുന്നു. േകാഴിേക്കാടുള്ള േദശീയ പര്വർത്തകർ എലല്ാവർഷവും
സംഘടിപ്പിച്ചുവന്ന 'സവ്േദശിപര്ദർശനങ്ങളിൽ' അഖിേലന്തയ്ാ സ്ത്രീ സംഘം വളെര
സജീവമായി
പെങ്കടുത്തിരുന്നു.
തിരുവിതാംകൂർ,
െകാച്ചി
പര്േദശങ്ങേളാടു
താരതമയ്ംെചയയ്ുേമ്പാൾ േനരിട്ടുള്ള വിേദശഭരണത്തിനു കീഴിലായിരുന്ന മലബാറിെല
സ്ത്രീപര്വർത്തകർ പ◌ൗരാവകാശങ്ങെളക്കാൾ പര്ധാനം വിേദശഭരണത്തിൽനിന്നുള്ള
സവ്ാതന്ത്രയ്മാെണന്നു
കരുതി.
എങ്കിൽേപ്പാലും
േദശീയപര്വർത്തനത്തിലും
പ◌ൗരാവകാശങ്ങളുെട
ആവശയ്ം
ഉയർത്താൻ
സ്ത്രീപര്വർത്തകർ
പര്േതയ്കം
ശര്ദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഈ ദൃഢനിശ്ചയമാണ് 1950കളായേപ്പാേഴക്കും സ്ത്രീകൾക്ക് നഷ്ടമായത്.
അേപ്പാേഴക്കും സവ്ന്തം പ◌ൗരാവകാശങ്ങൾ അതര് പര്ധാനമെലല്ന്നുേപാലും ചിലർക്ക്
േതാന്നിയിരുന്നു.
ഇതിനുേശഷം 1980കളിലാണ് വീണ്ടും സ്ത്രീകളുെട പൂർണ്ണപ◌ൗരതവ്മിലല്ാ െയക്കുറിച്ചുള്ള
ചർച്ച സജീവമായത്. സ്ത്രീവാദം ഇവിെട പര്തയ്ക്ഷെപ്പട്ട സമയമായിരുന്നു അത്. സ്ത്രീകെള
ഒരു പര്േതയ്കവിഭാഗമായി കണക്കാക്കാെമന്നും അവർക്ക് പര്േതയ്കമായി ആവശയ്ങ്ങളും
അവകാശങ്ങളും േനടിെയടുക്കാനുെണ്ടന്നുമുള്ള വാദം വീണ്ടും സജീവമായി. 1990കളിൽ
ജനകീയാസൂതര്ണം, അധികാര വിേകന്ദ്രീകരണം എന്നിവയിലൂെട സ്ത്രീകൾക്ക് പര്േതയ്ക
വികസനഫണ്ട് (Women's Component Plan), 33 ശതമാനം സീറ്റ് സംവരണം
എന്നിവ
നിലവിൽവന്നു.
ഇത്
മുൻ
കാലസ്ത്രീവാദികളുെട
ആവശയ്ങ്ങൾ
നിറേവറ്റുന്നുെവന്ന് പര്തയ്ക്ഷത്തിൽ േതാന്നാം. പേക്ഷ, ഫലത്തിൽ ഇത് സ്ത്രീകളുെട
പ◌ൗരാവകാശങ്ങളുെട അംഗീകാരമാകണെമങ്കിൽ സ്ത്രീകൾതെന്ന ഇറങ്ങി പര്വർത്തിേച്ച
മതിയാകൂ. സ്ത്രീകളുെട ചരിതര്പരമായ അവകാശം എന്നതിനുപകരം വികസനത്തിനും
കുടുംബങ്ങളുെട േക്ഷമത്തിനും സ്ത്രീകെള വിനിേയാഗിക്കലായി ഈ ജനാധിപതയ്
പരീക്ഷണം അധഃപതിക്കാതിരിക്കാൻ സ്ത്രീകൾ തെന്ന പരിശര്മിേക്കണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ന്
ഏറ്റവുംനലല് പര്വർത്തനം കാ വച്ച്, കഴിവുെതളിയിച്ച വനിതാ പഞ്ചായത്ത്
അദ്ധയ്ക്ഷകൾേപാലും പലേപ്പാഴും കുടുംബത്തിെന്റ അനയ്ായമായ പിേന്നാട്ടുവലി
സഹിക്കുന്നവരാണ്; അതുേപാെല സദാചാരക്കുരുക്കുകൾ അവെരയും വലല്ാെത
ബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്.
എതര്
പേരാപകാരിയും
സമർത്ഥയുമാെണങ്കിലും
ഒരു
പഞ്ചായത്ത്പര്വർത്തക 'ചീത്ത' യാെണന്ന് ആ നാട്ടിൽ വരുത്തിത്തീർത്താൽ അവളുെട
രാഷ്ട്രീയഭാവി അടഞ്ഞുേപാകുെമന്ന അവസ്ഥേപാലുമുണ്ട്! ഇവിെടയാണ് പൂർണ്ണപ◌ൗ
രതവ്ത്തിെന്റ
പര്സക്തി.
സവ്കാരയ്ജീവിതത്തിേലക്കുള്ള
ഒളിഞ്ഞുേനാട്ടം
പ◌ൗരതവ്ലംഘനമാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഹാനികരമിലല്ാത്തിടേത്താളം ഇഷ്ടമുള്ളരീതിയിൽ
സവ്കാരയ്ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള അവകാശം ഓേരാ പൌര ം പൌരനുമുണ്ട്. അത്
േനടിെയടുക്കാനുള്ള
മനഃശക്തി
നമുക്കുണ്ടാകാനിടവരെട്ട.
െപാതുസ്ഥലങ്ങളിൽ

േപടികൂടാെത ഏതുസമയത്തും സഞ്ചരിക്കാനും സ്ത്രീകെള മാതര്ം അധികമായി കുരുക്കുന്ന
ഇരട്ടസദാചാരെത്ത തള്ളിക്കളഞ്ഞ് പൂർണ്ണപൌരതവ്ത്തിെലത്താനും നമുക്കു കഴിയണം.
ഈ സമരം ഇേന്നാ ഇന്നെലേയാ തുടങ്ങിയതലല് എന്നാണ് ഈ അദ്ധയ്ാ യത്തിൽ
പറയാൻ ശര്മിച്ചതു്ച ബഹുദൂരം മുേന്നാട്ട് േപാകാനുെണ്ടന്നും.
കൂടുതൽ ആേലാചന ്
െതാഴിൽരംഗേത്തക്ക് സ്ത്രീകൾ കടന്നാൽ, അതായത് അവർ വീടിനുപുറത്ത്
പര്തിഫലം ലഭിക്കുന്ന േജാലികളിൽ ഏർെപ്പട്ടാൽ - പൌരാവകാശങ്ങൾ പിന്നാെല
വന്നുെകാള്ളും എന്ന ധാരണ നമ്മുെടയിടയിലും സാമൂഹയ്ശാസ്ത്ര ചർച്ചകളിലും
വികസനനയങ്ങളിലും എലല്ായിടത്തും ഇന്ന് സർവവ്സാധാരണയായി കാണാറുണ്ട്.
സ്ത്രീകൾക്കായി നടപ്പാക്കുന്ന വികസന പരിപാടികൾ പലതും ഈ ധാരണെയ
മുൻനിർത്തിെക്കാണ്ടുള്ളവയാണ്. എന്നാൽ കാരയ്ങ്ങൾ അതര് ലളിതമെലല്ന്നാണ് ഈ
അദ്ധയ്ായത്തിെല പരിേശാധന െവളിവാക്കുന്നത്. സ്ത്രീകൾ േജാലിെയടുക്കാൻ
തയയ്ാറായതിനു കാരണം പൂർണ്ണപൌരതവ്കാംക്ഷമാതര്മായിരുന്നിെലല്ന്നും വയ്ക്തമാണ്.
െപാതുരംഗത്ത് ഒന്നുേചർന്ന് സമരംെചയയ്ുന്നതിലൂെടയാണ് സ്ത്രീകളുെട അവകാശങ്ങൾ
വർദ്ധിച്ചെതന്നും
അലല്ാെത,
'കാലത്തിെന്റ
മാറ്റ'ത്തിൽ
തെന്നത്താൻ
നടപ്പിലായതെലല്ന്നും േലാകസ്ത്രീചരിതര്ം െതളിയിക്കുന്നു. 'പുേരാഗതി', 'വികസനം'
മുതലായ നമ്മുെട സങ്കൽപ്പങ്ങെള ഇെതങ്ങെന ബാധി ക്കുന്നു?
േബാക്സുകൾ
ഇന്നും വയ്തയ്സ്തമലല്
സ്ത്രീകളുെട പൌരാവകാശങ്ങളുെട കാരയ്ത്തിൽ മലയാളികളായ നാം വളെര
മടികാണിക്കുന്നുെവന്നതാണ് ദുഃഖസതയ്ം. 1999-2000 വർഷങ്ങളിൽ േകരളത്തിൽ
േകാളിളക്കമുണ്ടാക്കിയ രണ്ടു േകസുകൾ പലരും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. ഒന്ന്, 2000ത്തിൽ
േകാഴിേക്കാട് സർവവ്കലാശാലയിൽ േജാലിെയടുക്കുന്ന പി.ഇ. ഉഷ തെന്നക്കുറിച്ച്
പര്കാശൻ
എന്ന
സഹപര്വർത്തകൻ
അപവാദം
പര്ചിരിപ്പിക്കുന്നുെവന്നു
േബാദ്ധയ്െപ്പട്ടതിെനത്തുടർന്ന്
അധികൃതർക്ക്
പരാതി
നൽകിയതിെനതിെര
െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ട േകാലാഹലമാണ്. പുേരാഗമനേകരളം ഉഷേയാടു കാട്ടിയ അനീതിയും
അസഹിഷ്ണുതയും
ഈ
ബഹളത്തിലുടനീളം
ദൃശയ്മായിരുന്നു.
1997െല
സുപര്ീംേകാടതിയുെട നിർേദ്ദശപര്കാരം സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ േജാലിസ്ഥലം
ഉറപ്പുവരുത്താൻ
അധികൃതർ
നിർബന്ധമായും
സവ്ീകരിേക്കണ്ട
നടപടികര്മത്തിനനുസരിച്ച്
തങ്ങൾ
പര്വർത്തിച്ചുെവന്ന്
വരുത്തിത്തീർക്കാൻ
അധികൃതർ കാട്ടിയ വയ്ഗര്ത, ഉഷെയ േതേജാവധംെചയയ്ാനും ഭീഷണിെപ്പടുത്താനും
പുേരാഗമനവക്താക്കളും സാംസ്കാരികനായകരും കാട്ടിയ താൽപരയ്ം. ഇെതാെക്ക
മലയാളിസ്ത്രീക്കായി
ഇവിടുെത്ത
പുേരാഗമന-പുരുഷാധികാരം
തീർത്തിട്ടുള്ള
ലക്ഷ്മണേരഖെയ െവളിച്ചത്താക്കി. രണ്ടാമെത്ത േകസ് ഐ.എ.എസ് ഉേദയ്ാഗസ്ഥയായ
നളിനി െനെറ്റാ, മന്ത്രിയായിരുന്ന നീലേലാഹിതദാസൻ നാടാർെക്കതിെര ഉയർത്തിയ
പരാതിയാണ്. അേദ്ദഹത്തിൽനിന്ന് ൈലംഗികാതികര്മമുണ്ടായി എന്നാണ് അവർ

പരാതിയുന്നയിച്ചത്. നിയമപര്കാരം സുപര്ീംേകാടതി ഉറപ്പുതരുന്ന സംരക്ഷണം സ്ത്രീക്കു
കിട്ടാതിരിക്കാൻ പല തലമൂത്ത രാഷ്ട്രീയക്കാരും കിണഞ്ഞുശര്മിക്കുന്ന കാ യായിരുന്നു
അേപ്പാഴും. ഇത്തരം ലംഘനങ്ങൾ കീഴാളസ്ത്രീകൾെക്കതിെരയാകുേമ്പാൾ പര്ശ്നം കൂടുതൽ
ഗുരുകരമാകുന്നുെവന്നും സമീപകാ ലാനുഭവങ്ങൾ നെമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നു.
തിരുവിതാംകൂറിെലയും െകാച്ചിയിെലയും നിയമസഭകൾ
1888ലാണ്
തിരുവിതാംകൂർ
നിയമനിർമ്മാണ
ക◌ൗൺസിൽ
സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടത്. േകവലം ഉപേദശകസവ്ഭാവമുണ്ടായിരുന്ന ഈ എട്ടംഗസഭെയ
1913ൽ 13 അംഗങ്ങളുള്ള സഭയാക്കി - എട്ട് ഔേദയ്ാഗികാംഗങ്ങളും അഞ്ച്
അനൌേദയ്ാഗികാംഗങ്ങളും. 1904ൽ ശര്ീമുലം പര്ജാസഭ ആരംഭിച്ചു. െതരെഞ്ഞടുത്ത
അനൌേദയ്ാഗികാംഗങ്ങൾ മാതര്മുണ്ടായിരുന്ന ഈ സഭ വർഷത്തിെലാരിക്കൽ ദിവാെന്റ
അദ്ധയ്ക്ഷതയിൽ കൂടി. 1914ൽ നൂറ് അംഗങ്ങളുള്ള സഭയായി ഇതു വികസിക്കെപ്പട്ടു.
ഇതിൽ 77 േപർ െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവരും 23 േപർ 'ദുർബലവിഭാഗങ്ങളി'ൽനിന്നു
നാമനിർേദ്ദശം െചയയ്െപ്പട്ടവരുമായിരുന്നു. ഇതിനുേശഷമുണ്ടായ പരീക്ഷണങ്ങളിലാണ്
സ്ത്രീകൾ രംഗപര്േവശം െച ത്. െകാച്ചിയിൽ നിയമസഭ ആരംഭിച്ചത് 1925ലാണ്. 45
അംഗങ്ങളുള്ള
സഭയിൽ
30
ഔേദയ്ാഗികാംഗങ്ങളും
15
അനൌേദയ്ാഗികാംഗങ്ങളുമാണുണ്ടായിരുന്നത്. 1930കളിൽ നിയമസഭയിെല അംഗതവ്ം,
േവാട്ടവകാശം, അധികാരങ്ങൾ മുതലായവെയസ്സംബന്ധിച്ചുള്ള നിരവധി പരിഷ്കാരങ്ങൾ
ഈ
രണ്ടു
നാട്ടുരാജയ്ങ്ങളിലും
നടപ്പിൽവെന്നങ്കിലും
ജനാധിപതയ്ത്തിനും
സവ്ാതര്ന്തയ്ത്തിനുംേവണ്ടി ഇവിെട ഉയർന്നുവന്ന പര്സ്ഥാനങ്ങെള തൃപ്തിെപ്പടുത്താൻ
അവ കഴിഞ്ഞിലല്. (പി.െക.െക േമേനാൻ, The History of Freedom Movement in
Kerala, വാലയ്ം 2, തിരുവനന്തപുരം, 1972)
േതാട്ട ാട്ട് മാധവിയമ്മ (1888-1968)
സുഭദര്ാർജ്ജുനം
നാടകെമഴുതി
പര്ശസ്തയായിത്തീർന്ന
േതാട്ട ാട്ട്
ഇക്കാവമ്മയുെട മകൾ. മലയാളത്തിനുപുറെമ സംസ്കൃതത്തിലും ഇംഗല്ിഷിലും മറ്റു
യൂേറാപയ്ൻഭാഷകളിലും പര്ാവീണയ്ം സമ്പാദിച്ചു. എറണാകുളം സ്ത്രീസമാജത്തിെന്റ
സജീവപര്വർത്തകയായിരുന്നു. 1952ൽ െകാച്ചി നിയമനിർമ്മാണ ക◌ൗൺസിലിേലക്ക്
നാമനിർേദ്ദശം
െചയയ്െപ്പട്ടു.
നായർസമുദായ
സംഘടനാപര്വർത്തനങ്ങളിൽ
സജീവസാന്നിദ്ധയ്മായിരുന്നു. 1932ൽ നായർസമുദായേനതാവ് മന്നത്തു പത്മനാഭെന
വിവാഹംകഴിച്ചു.
ധീരവനിതകൾ അവകാശങ്ങൾ പിടിെച്ചടുക്കുന്നു
1986 െഫബര്ുവരി 23ന് സുപര്ീംേകാടതി തിരുവിതാംകൂർ കര്ിസ്തയ്ൻ
പിന്തുടർച്ചാവകാശനിയമം റദ്ദുെച . റദ്ദുെചയയ്െപ്പട്ട നിയമപര്കാരം കുടുംബസവ്ത്തിൽ
ഒരു മകളുെട പരമാവധി അവകാശം െവറും 5,000 രൂപ മാതര്മായിരുന്നു. ഭർത്താവിെന
സവ്യം െതരെഞ്ഞടുത്ത, എന്നാൽ പിന്നീട് ഒറ്റ ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച േമരി േറായി
എന്ന സ്ത്രീ നീണ്ട നിയമയുദ്ധത്തിനുേശഷം േനടിെയടുത്തതാണ് ഈ വിധി. മുമ്പുപറഞ്ഞ

നിയമം ഇന്തയ്ൻ ഭരണഘടന വാഗ്ദാനംെചയയ്ുന്ന തുലയ്ാവകാശത്തിനു വിരുദ്ധമാെണന്നു
െതളിയിക്കാൻ അവർക്കു കഴിഞ്ഞു. സേഹാദരന്മാരുെട അനീതിെകാണ്ടു െപാറുതിമുട്ടിയ
അവിവാഹിതരായ രണ്ടു സ്ത്രീകളും അവർെക്കാപ്പം കക്ഷിേചർന്നു. അങ്ങെന
േകരളത്തിെല
എലല്ാ
കര്ിസ്തീയസമുദായങ്ങൾക്കും
1925െല
ഇന്തയ്ൻ
പിന്തുടർച്ചാവകാശനിയമം
ബാധകമാെണന്നുവന്നു.
ഇന്തയ്ൻ
വിവാഹേമാചനനിയമത്തിൽ
കാരയ്മായ
മാറ്റംവരുത്തിയ
ഇന്തയ്ൻ
വിവാഹേമാചനനിയമം (2001) മെറ്റാരു ചുവടായിരുന്നു.
സമുദായത്തിെന്റ താൽപ്പരയ്വും സ്ത്രീയുെട താൽപ്പരയ്വും
സ്ത്രീകളുെട
സംരക്ഷണവും
േമൽഗതിയും
ഉറപ്പാക്കുന്ന
നിയമങ്ങൾ
സമുദായതാൽപ്പരയ്ത്തിെനതിരാേണാ?
സതയ്ത്തിൽ
അത്തരം
നിയമങ്ങൾ
സമുദായത്തിെന്റ
അഭിവൃദ്ധിെയ
സഹായിക്കുകയിേലല്?
ഇന്തയ്യിെല
പല
സമുദായങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾ ഈ േചാദയ്ങ്ങൾ ഉയർത്തിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ
ഈ ചർച്ച വളെര കാലപ്പഴക്കമുള്ളതാണ്. പലേപ്പാഴും സ്ത്രീകളുെട േക്ഷമം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള
നിയമങ്ങൾ സമുദായങ്ങളുെട താൽപരയ്ങ്ങെള ഹനിക്കുന്നുെവന്ന് സമുദായേനതാക്കൾ
പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, അവർ സ്ത്രീകൾക്ക് സമുദായത്തിെന്റയുള്ളിൽ മതിയായ സ്ഥാനേമാ
പരിഗണനേയാ നൽകാൻ മിക്കെപ്പാഴും തയയ്ാറുമലല്. സമുദായങ്ങളുെട അകത്തും പുറത്തും
സ്ത്രീകൾ ഈ മേനാഭാവെത്ത േചാദയ്ംെച ിട്ടുണ്ട്. 1986ൽ ഇന്തയ്യിെലാട്ടാെക
ചർച്ചാവിഷയമായ ഒന്നാണ് ഷാബാേനാ എന്ന എഴുപത്തിരണ്ടുവയസ്സുകാരിയായ
മുസല്ിംസ്ത്രീയുെട സുരക്ഷയുെട പര്ശ്നം. വിവാഹേമാചനെത്തത്തുടർന്ന് ഇവർക്ക്
െചലവിനുകിട്ടാൻ അവകാശമുെണ്ടന്ന് സുപര്ീംേകാടതി വിധിച്ചതിെനത്തുടർന്ന് വലിയ
ഒച്ചപ്പാടുണ്ടായി. സമുദായേനതാക്കളുെട സമ്മർദ്ദെത്തത്തുടർന്ന് അന്നെത്ത സർക്കാർ
മുസല്ിംസ്ത്രീകെള കര്ിമിനൽ പര്ാസിജയ്ൂർ േകാഡിെല 125-◌ാ◌ം വകുപ്പിെന്റ
സംരക്ഷണത്തിൽനിന്ന്
ഒഴിവാക്കിെക്കാണ്ട്
നിയമം
പാസ്സാക്കി.
ഈ
പശ്ചാത്തലത്തിൽ പര്േതയ്ക സമുദായനിയമങ്ങൾക്കു പകരം എലല്ാവർക്കും ബാധകമായ
ഏകീകൃത സിവിൽ േകാഡ് ആവശയ്മാെണന്നാണ് പലരും വാദിച്ചത്. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ
ഹിന്ദുവർഗ്ഗീയതയുെട വക്താക്കളുെട ശബ്ദം വളെര ഉച്ചത്തിൽ േകട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ
ഇവരുെട
ഉേദ്ദശയ്ം
അതര്
ശുദ്ധമെലല്ന്നു
വയ്ക്തമായിരുന്നു.
മുസല്ിങ്ങളുെട
സ്ത്രീവിരുദ്ധതെയക്കുറിച്ച് വാേതാരാെത സംസാരിക്കുന്ന ഇവർ സവ്ന്തം സമുദായത്തിെന്റ
സ്ത്രീവിരുദ്ധതെയക്കുറിച്ച
തികഞ്ഞ
അന്ധതയാണ്
പുലർത്തിയിരുന്നത്.
സമുദായങ്ങൾക്കുള്ളിൽനിന്നുെകാണ്ടുതെന്ന തങ്ങളുെട അവകാശങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ
സ്ത്രീകൾ ഇന്ന് കൂടുതൽ ഊർജ്ജിതമായി ശര്മിച്ചുവരുന്നു. 'മുസല്ിംസ്ത്രീവാദം'േപാെലയുള്ള
രാഷ്ട്രീയരൂപങ്ങേളാട് കൂടുതൽ താൽപരയ്ം ഇന്നു കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്.

സ്ത്രീകളും സമരങ്ങളും
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെല മലയാളിസമൂഹം കണ്ട വലിയ സമരങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ
പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ട് - പലേപ്പാഴും വളെര വലിയ േതാതിൽ. എന്നാൽ, "കുടുംബിനി'
എന്ന നിലയിൽ സ്ത്രീെയ ഉറപ്പിച്ചുനിറുത്തുന്ന ശക്തികെള ദുർബലെപ്പടുത്താൻ ഈ
പങ്കാളിത്തം
സഹായിച്ചിെലല്ന്നതാണ്
സതയ്ം."സമരം',
"െചറുത്തുനിൽപ്പ്'
മുതലായവെയ കുടംബത്തിനുപുറത്തു സംഭവിക്കുന്ന പര്തിഭാസങ്ങളായി തിരിച്ചറിയുന്ന
രീതിയാണ് ഇന്നു നിലവിലുള്ളത്. സ്ത്രീകെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം സഹായകമായ
രീതിയലല്ിത്. കാരണം, കുടുംബത്തിെന്റയും സമുദായത്തിെന്റയും ഉള്ളിൽനിന്നുെകാണ്ട്
അവർ നടത്തിയ സമരങ്ങെള ഈ രീതി അദൃശയ്മാക്കിക്കളയുന്നു. േകരളത്തിെല അകം പുറം ഇടങ്ങളിൽ നടന്ന സമരങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ പെങ്കടുത്തിരുന്നു.
എന്താണീ "സമരം'?
"സമര'െമന്നു േകൾക്കുേമ്പാൾ നമുേക്കാർമ്മവരുന്നത് െപാതുവഴികളാണ് അവിെട നടക്കുന്ന ജാഥ, ബഹളം, േപാലീസ്, പിെന്ന െകാടികൾ, ചുമെരഴുത്ത്,
പണിമുടക്ക്... െപാതുെവ പറഞ്ഞാൽ സമരെമന്നാൽ വീടുകൾക്കുപുറത്തുനടക്കുന്ന
ഇടെപടലാണ്.... സർക്കാരുകേളാടുള്ള പര്തിേഷധമാണ്...
സതയ്ത്തിൽ
"സമര'െമന്നാൽ
വീട്ടിനുപുറത്തുമാതര്ം
നടക്കുന്ന
പര്കര്ിയയലല്.
െകാടിപിടിക്കലും ജാഥയുെമാന്നുമിെലല്ങ്കിലും സമരമുണ്ടാകും. വീട്ടിൽ മാതര്മലല്,
പള്ളിയിലും അമ്പലത്തിലും സമുദായങ്ങളിലും എലല്ായിടത്തും സമരങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്;
നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇട ം മുറ ം െപാട്ടിപ്പുറെപ്പടുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് "സമരങ്ങൾ' എന്നാണ്
നമ്മുെട
ധാരണ.
പേക്ഷ,
"നിശബ്ദസമരങ്ങൾ'
ഈ
സ്ഥാപനങ്ങളിലും
െപാതുവിടങ്ങളിലും എലല്ായിടത്തും നടക്കുന്നു! എവിെട അസമതവ്മുേണ്ടാ, അവിെട
േനരിേട്ടാ അലല്ാെതേയാ സമരമുണ്ടാകും. തുറന്നരീതിയിൽ െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടിെലല്ങ്കിൽ
അത് നിശബ്ദമായ രീതിയിൽ തുടരും.
സ്ത്രീകളുെട സമരപങ്കാളിത്തെത്തക്കുറിച്ചു പറയുേമ്പാൾ ചരിതര്ത്തിൽ രണ്ടുതരം
ഒഴിവാക്കലുകെളയാണ് സ്ത്രീചരിതര്ം േനരിടുന്നത്. ഒന്ന്, െപാതുസമരങ്ങളിൽ (അതായത്
ബര്ിട്ടിഷ് സാമര്ാജയ്തവ്ത്തിെനതിെരനടന്ന േദശീയസമരങ്ങൾ, ജന്മിത്തത്തിനും
ചൂഷണത്തിനുെമതിെരനടന്ന
െതാഴിലാളി-ഇടതുപക്ഷസമരങ്ങൾ
തുടങ്ങിയവ)
സ്ത്രീകളുെട പങ്കാളിത്തെത്തപ്പറ്റി അധികം വിവരങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നിലല്.
േനതൃതവ്ത്തിേലക്കുയർന്ന ചുരുക്കം സ്ത്രീകെള നമ്മൾ "സമരനായിക'മാരായി
ആരാധിക്കാറുെണ്ടങ്കിലും, സമരമുഖത്തുനിന്ന് േപാലീസിെനയും ഗുണ്ടകെളയും േനരിട്ട
സ്ത്രീകെളക്കുറിച്ച് നമുക്കധികമറിയിലല്. െക.ആർ.ഗ◌ൗരിയമ്മെയ നാമറിയും; ഒരളവുവെര
അക്കാമ്മ െചറിയാെനയും. എന്നാൽ 1950കളിെല െതാഴിലാളിസമരങ്ങളുെട ഭാഗമായി
നടന്ന വൻപര്കടനങ്ങളിലും തകർപ്പൻ പിക്കറ്റിങ്ങിലുെമാെക്ക പങ്കുെകാണ്ടവരിൽ

ഭൂരിപക്ഷവും
സ്ത്രീകളായിരുന്നുെവന്നകാരയ്ം
വളെരേപ്പർ
ശര്ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകിലല്.
രണ്ടാമതായി, കുടുംബത്തിനുള്ളിലും സമുദായങ്ങൾക്കുള്ളിലും സ്ത്രീകൾ നടത്തിയ
സമരങ്ങളും ൈദനംദിന െചറുത്തുനിൽപ്പുകളും കൂടുതൽ ശര്ദ്ധയർഹിക്കുന്നു. ധാരാളം
ഗേവഷണം ഇനിയും ആവശയ്മായ ഒരു േമഖലയാണിത്.
പല തലങ്ങളിെല സമരങ്ങൾ
പരമ്പരാഗത കുടുംബരൂപങ്ങളിൽ കീഴ്നിലകളിൽ കഴിേയണ്ടിവന്ന സ്ത്രീകളുെട
െചറുത്തുനിൽപുകെളപ്പറ്റി രസകരങ്ങളായ പല കഥകളും 19-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
അവസാനകാലത്തും
20-◌ാ◌ം
നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
ആദയ്വും
ജനിച്ചുവളർന്നവരുെട
ആത്മകഥകളിൽനിന്ന് നമുക്കു കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും
അവസാനംമാതര്ം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിരുന്ന നമ്പൂതിരി ഇലല്ങ്ങളിലും
നായർ തറവാടുകളിലും സ്ത്രീകൾ ഈ രീതിെയ േനരിട്ടും അലല്ാെതയും
െചറുത്തതിെനക്കുറിച്ചു പല കഥകളും ഇവിെട ഓർമ്മവരുന്നു. ഭക്ഷണം പൂഴ്ത്തിവ ൽമുതൽ
"വര്തമനുഷ്ഠിച്ച്' പര്േതയ്കഭക്ഷണം തയയ്ാറാക്കിക്കഴിക്കൽവെര പല തന്ത്രങ്ങളും
ൈദനംദിനജീവിതത്തിൽ അവർ പര്േയാഗിച്ചു! നമ്പൂതിരികുടുംബങ്ങളിെല സ്ത്രീ കൾ
അനുഭവിേക്കണ്ടിവന്ന കടുത്ത ൈലംഗികമർദ്ദനെത്ത അവർ െചറുത്തിരുന്നതായും
െതളിവുണ്ട്. ഇലല്ങ്ങളിെല നായർേജാലിക്കാരികളുെട ഒത്താശേയാെട രഹസയ്മായി
പുറത്തു
സഞ്ചരിക്കുകയും
ഇഷ്ടമുള്ള
ബന്ധങ്ങളുണ്ടാക്കുകയും
െച
നമ്പൂതിരിസ്ത്രീകെളക്കുറിച്ച്
20-◌ാ◌ം
നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
ആദയ്ദശകങ്ങളിൽനടന്ന
സമുദായപരിഷ്ക്കരണചർച്ചകളിൽ
ധാരാളം
പരാമർശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.
ഇവരും
"െചറുത്തുനിന്നവർ'തെന്ന. എന്നാൽ പരമ്പരാഗത പുരുഷാധികാരത്തിെനതിെര
മാതര്മായിരുന്നിലല് ഈ െചറുത്തുനിൽപ്പ്. ആധുനികർ, പരിഷ്ക്കാരികൾ എെന്നാെക്ക
സവ്യമഭിമാനിച്ച
അഭയ്സ്തവിദയ്രായ
പുരുഷന്മാരായിരുന്നു
സമുദായങ്ങളിെലയും
കുടുംബങ്ങളിെലയും
സ്ത്രീപുരുഷബന്ധങ്ങെള
ബര്ിട്ടിഷര്ീതികളിേലാ
വടേക്കയിന്തയ്യിലുംമറ്റും പര്ചരിച്ചുതുടങ്ങിയ നവബര്ാഹ്മണരീതികൾക്കനുസരിേച്ചാ
പരിഷ്ക്കരിക്കാൻ ഉത്സാഹിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ ചർച്ചകളും തീരുമാനങ്ങളും
സമുദായത്തിേലയും
കുടുംബത്തിേലയും
സ്ത്രീകളുെട
പങ്കാളിത്തേത്താെടയും
സമ്മതേത്താെടയും ആയിരിക്കണെമന്ന േബാധം ഇവർക്കിടയിൽ വിരളമായിരുന്നു.
"നലല് പരിഷ്ക്കാരം' എന്ന് സമുദായപരിഷ്ക്കർത്താക്കൾ വിലയിരുത്തിയ നടപടികൾ
പലേപ്പാഴും സ്ത്രീകളുെട ഹിതവും മതവും അനുസരിച്ചായിരുന്നിെലല്ന്നതുമാതര്മായിരുന്നിലല്
പര്ശ്നം - പലേപ്പാഴും അവ സ്ത്രീകളുെട സവ്ാതര്ന്തയ്ത്തിനും സവ്ത്തവകാശത്തിനുംമറ്റും
എതിരായിരുന്നുെവന്നും നാം കണ്ടുവേലല്ാ. സവ്ാഭാവികമായും ഈ നടപടികെള സ്ത്രീകൾ
ആദയ്ഘട്ടങ്ങളിെലങ്കിലും േനരിെട്ടതിർക്കുകതെന്ന െച . െക.പി.എസ്. േമേനാെന്റ
ആത്മകഥയിൽ
സി.
കൃഷ്ണപിള്ള
എന്ന
നായർസമുദായപരിഷ്ക്കർത്താവിെന്റ
കുടുംബത്തിൽ 20-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആദയ്ദശകത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം
വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.
കൃഷ്ണപിള്ള ്
വൃത്തിയിൽ
വലിയ
ശുഷ്ക്കാന്തിയായിരുന്നു.
കുടുംബത്തിെല െപണ്ണുങ്ങൾ കാലെത്തഴുേന്നറ്റ് കുളിച്ചേശഷേമ അടുക്കളയിൽ കയറാവൂ
എന്ന്
അേദ്ദഹം
നിർേദ്ദശിച്ചു.
ഇത്
സ്ത്രീകൾക്ക്
വളെര
ബുദ്ധിമുട്ടും

അസ◌ൗകരയ്വുമാെണന്നു േതാന്നി; അവർ കൃഷ്ണപിള്ളെയ അനുസരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയിലല്
- സ്ത്രീകളുെട സംഘടിതമായ െചറുത്തുനിൽപ്പിെന െപാളിേച്ച അടങ്ങൂ എന്നു
കൃഷ്ണപിള്ള ം വാശിയായി. അേദ്ദഹം അപസ്മാരം ബാധിച്ചതുേപാെല അഭിനയിച്ചു.
ഭയന്നുേപായ കുടുംബക്കാർ നാട്ടുനടപ്പനുസരിച്ച് കണിയാെന വിളിപ്പിച്ചു. കണിയാൻ
കൃഷ്ണപിള്ളയുെട നിർേദ്ദശപര്കാരം പര്വർത്തിച്ചു; അയാൾ കവടി നിരത്തി,
കുടുംബത്തിെല സ്ത്രീകൾ േവണ്ടതര് "ശുദ്ധി'പാലിക്കാത്തതിലുള്ള േദവീേകാപംമൂലമാണ്
കൃഷ്ണപിള്ള
"േരാഗം'വന്നെതന്നു വിധിച്ചു. ഭയന്നുേപായ സ്ത്രീകൾ കാലെത്ത
കുളിച്ചേശഷംമാതര്ം അടുക്കളയിൽ പര്േവശിക്കാനും തുടങ്ങി! ആധുനികരീതിയിലുള്ള
വൃത്തി അണു ബാധെയ ഒഴിവാക്കുന്നതരം പര്േയാഗങ്ങളുെട സവ്ീകാരെത്തയാണ്
കുറിക്കുന്നത്. എന്നാൽ "ശുദ്ധി' പഴയ ജാതിമാമൂലിെന്റ ഭാഗമായിരുന്നു. ജാതീയ മായ
വിശുദ്ധിെയെന്നാന്നുെണ്ടന്നും അതിനു കളങ്കമുണ്ടാകുെമന്നും ആ കളങ്കം മാറ്റുെമന്നു കരു
തെപ്പടുന്ന
പര്േയാഗങ്ങൾ
അനുഷ്ഠിേക്കണ്ടതാ
െണന്നുമാണ്
"ശുദ്ധി'യിൽ
വിശവ്സിച്ചിരുന്നവർ കരുതിയത് (അതായത് മുങ്ങിക്കുളി മുതലായ വയിൽ). ആധുനിക
വൃത്തിെകാണ്ടുണ്ടാകുെമന്നു കരുകുന്ന യാെതാരുവിധ ഗുണഫലവും ശുദ്ധി പര്േയാഗം
െകാണ്ടുണ്ടാകുെമന്ന് കരുതാൻ നിർവവ്ാ ഹമിലല്. കാരണം, രണ്ടും തമ്മിലുള്ള സാമയ്ം
േകവലം പുറേമയുള്ളതു മാതര്മാണ്. സ്ത്രീകെള "ആധുനികവൽക്കരിക്കാൻ' പുറെപ്പട്ട
സാമൂഹയ്പരിഷ്ക്കർത്താവ് അവരിൽ പരമ്പരാഗതഭീതികൾ ഉണർത്തി "പരിഷ്ക്കരിക്കുന്ന'
അസംബന്ധകാ യാണ് ഈ കഥയിൽ! സ്ത്രീകളുെട െചറുത്തുനിൽപ്പ് എതര്േത്താളം
ശക്തമായിരുന്നുെവന്ന
സൂചനയും
ഈ
കഥയിലുണ്ട്.
കറകളഞ്ഞ
പരിഷ്ക്കരണവാദിയായിരുന്ന
കൃഷ്ണപിള്ള േപാലും
സ്ത്രീകളുെട
സംഘടിതമായ
െചറുത്തുനിൽപ്പിെന
മറികടക്കാൻ
പരമ്പരാഗതഭയങ്ങളുണർത്തുന്ന
"േവല'
പര്േയാഗിേക്കണ്ടിവന്നു! തിരുവിതാംകൂറിൽ 19-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിൽ പര്വർത്തിച്ചിരുന്ന
മിഷണറിമാർക്കും ഇവിടെത്ത സ്ത്രീകളുെട "ദുഃശാഠയ്'െത്തപ്പറ്റി പല കഥകളും
പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. കീഴാളസ്ത്രീകൾ മിഷണറിമാരുെട പല നിർേദ്ദശങ്ങളും
സവ്ീകരിെച്ചങ്കിലും അവർ പറയുന്നതു മുഴുവനങ്ങു വിഴുങ്ങാൻ തയയ്ാറായിരുന്നിലല്തര്!
1820കൾക്കും
1850കൾക്കുമിടയിൽ
െതക്കൻതിരുവിതാംകൂറിൽനടന്ന
"ചാന്നാർലഹളകളി'ൽ "സ്ത്രീകളുെട ദുശ്ശാഠയ്ം' ഒരു പര്ധാന പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു
േതാന്നുന്നു! മിഷണറിമാരുെട കാ പ്പാടിൽ മുലകൾ മറച്ചുെകാണ്ടുള്ള വസ്ത്രധാരണരീതി
"നലല് സ്ത്രീകളു'െട ലക്ഷണങ്ങളിെലാന്നായിരുന്നു. ഇവിെടയാെണങ്കിേലാ, ആ േവഷം
"ആട്ടക്കാരി'കളുെട ലക്ഷണമായി എണ്ണിയിരുന്നു! എന്നാൽ കുപ്പായത്തിനു മുകളിലൂെട
ഒരു
േമൽമുണ്ടുകൂടി
ധരിക്കാനായാൽ
ജാതിശര്ണിയിൽ
ഒരു
കയറ്റംകിട്ടിയതുേപാെലയായിരുന്നുതാനും. മതംമാറിയ ചാന്നാർ സ്ത്രീകൾ കുപ്പായം
മാതര്മലല്, േമൽമുണ്ടും ധരിച്ചു തുടങ്ങി - ഇതാണ് നായന്മാെര പര്േകാപിപ്പിച്ചത്.
നായർപുരുഷന്മാർ ചാന്നാർസ്ത്രീകൾെക്കതിെര അകര്മം അഴിച്ചുവിെട്ടങ്കിലും കര്ിസ്തയ്ൻ
ചാന്നാട്ടിമാർ തുടർന്നും േമൽമുണ്ട് ധരിച്ചുെവന്ന് മിഷണറി ചരിതര്കാരനായ അഗുർ
(അഴ◌ൗ◌ൃ) േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. നായന്മാരുെട അകര്മത്തിൽ പര്തിേഷധിച്ച

എൽ.എം.എസ്. മിഷണറി ചാൾസ് മീഡ് ചാന്നാന്മാേരാട് ഇത്തരം "അനാവശയ്
പര്േകാപനം'നടത്തരുെതന്നും ആവശയ്െപ്പട്ടതര്! അേതസമയം മിഷണറിമാർക്ക്
പര്ധാനമായിരുന്ന വസ്ത്രസദാചാരെത്തക്കാൾ ഈ കീഴാളസ്ത്രീകെള സവ്ാധീനിച്ചത്
ജാതയ്ാധികാരെത്ത തുരത്താനുള്ള അവസരമായിരുെന്നന്നും സൂചനയുണ്ട്. എൽ.എം.
എസ്സുകാർ വിതരണംെച കുപ്പായങ്ങൾ "ധരിേക്കണ്ടരീതി'യിൽ ധരിക്കാൻ ഇവിടുള്ള
സ്ത്രീ കൾക്ക്, പര്േതയ്കിച്ചും പര്ായമായ സ്ത്രീകൾക്ക്, വലിയ മടിയായിരുന്നുെവന്ന്
മിഷണറിയായിരുന്ന ഫര്ഡറിക് െബയല്ിസ് (എ◌ൃലറലൃശര ആമയ്ഹശ) െപറയുന്നുണ്ട് പള്ളിയിൽ വരുേമ്പാൾ അവരത്
േമൽമുണ്ടുേപാെല വൃത്തിയായി
മടക്കി
േതാളിലിടുമായിരുന്നതര്! വളെര പണിെപ്പട്ടാണ് മിഷണറിമാരും പിന്നീടുവന്ന
അഭയ്സ്തവിദയ്രായ സമുദായപരിഷ്ക്കർത്താക്കളും സ്ത്രീകെള വസ്ത്രസദാചാരം പഠിപ്പിച്ചെതന്നു
വയ്ക്തം! െപാതുെവ പറഞ്ഞാൽ ആദയ്ം പറഞ്ഞതരം സമരങ്ങൾക്ക് - അതായത്
പരമ്പരാഗതസ്ഥാപനങ്ങളായ ഇലല്ം, തറവാട് മുതലായവ ള്ളിൽ ആധുനിക
പരിഷ്ക്കാരത്തിനനുകൂലമായി സ്ത്രീ കൾ നടത്തിയ സമരങ്ങൾക്ക് - താരതേമയ്ന നലല്
പര്ാധാനയ്ം
നൽകാൻ
വയ്വസ്ഥാപിതചരിതര്രചന
ശര്ദ്ധിക്കാറുണ്ട്.
പേക്ഷ,
ആധുനികപരിഷ്ക്കാരെത്തയും
സ്ത്രീകൾ
െചറുത്തിരുന്നുെവന്ന
വസ്തുതെയ
(രണ്ടാമെത്തത്തരം സമരങ്ങളിൽ കാണാവുന്ന െചറുത്തുനിൽപ്പ്) സംശയേത്താെടയാണ്
ചരിതര്കാരന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് തനിക്കും എതര്േയാമുമ്പുതെന്ന
മലയാളബര്ാഹ്മണ (നമ്പൂതിരി) സമുദായത്തിെന്റ സ്ത്രീവിരുദ്ധതെ തിെര ജീവിതകാലം
മുഴുവൻ നിരന്തരം സമരംെച
മുൻതലമുറകളിെല സ്ത്രീകെളപ്പറ്റി ലളിതാംബികാ
അന്തർജനത്തിെന്റ
ഈ
പര്സ്താവനെയ
അംഗീകരിക്കാൻ
വയ്വസ്ഥാപിതചരിതര്കാരന്മാർക്കു മടിയുണ്ടാകിലല്:
ഇരുമ്പുേകാട്ടെയക്കാൾ
ബലവത്തരെമന്നു
കരുതെപ്പട്ടതും
അലംഘയ്െമന്നു
വിധിക്കെപ്പട്ടതുമായ ആ വാതിൽപ്പഴുതിൽ െതാട്ടേപ്പാഴെത്തേപ്പാെല മെറ്റാരിക്കലും
എെന്റ
ഹൃദയം
വിറച്ചിട്ടിലല്...
ഒരമ്മയുെട
മടിയിേലക്ക്
ആഞ്ഞുചാടുന്ന
കുഞ്ഞിെനേപ്പാെലയെലല്ങ്കിൽ
ചിരവിയുക്തരായ
പര്ിയജനങ്ങളുെടയിടയിേലക്ക്
ആേവശപൂർവവ്ം ഓടിെയത്തുന്ന കൂട്ടാളിെയേപ്പാെലയായിരുന്ന ǌാനന്ന്. ഒരിറ്റ്
അഭിമാനവും ഒതുക്കാനാവാത്ത ശുഭാപ്തിവിശവ്ാസവും ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കന്ന്.
ഇതുരണ്ടും മിഥയ്യായിരുന്നു. അഭിമാനിക്കത്തക്കവണ്ണം എന്താെണാന്നു െച ത്? ആ
പഴകി ജീർണ്ണിച്ച വാതിൽ തുറന്നുമാറ്റെപ്പട്ടത് എെന്റ ൈകകൾെകാണ്ടുമാതര്മലല്,
അേനകനൂറ്റാണ്ടുകളുെട
തപ്തനിശവ്ാസങ്ങളും
അേനകമേനകം
അബലകളുെട
തലതലല്ലുകളുേമറ്റാണ് അത് തകർന്നത്. ("എെന്റ ജീവിതവീക്ഷണം', 1969,
ആത്മകഥ ് ഒരു ആമുഖം തൃശൂർ, 1991, പുറം 31-32) പഴയതും പുതിയതുമായ
സദാചാരത്തിനു നിരക്കാത്ത പര്വൃത്തികളായിരുന്നു കുറിേയടത്തു താതര്ിയുേടത്.
അവെരയും
സമരനായികയായി
അംഗീകരിക്കാൻ
സമുദായപരിഷ്ക്കർത്താക്കളും
വയ്വസ്ഥാപിതചരിതര്വും
തയയ്ാറായി.
അവർ
"പതിത'യാെണന്നു
പറഞ്ഞുെകാണ്ടുതെന്നയാണിത്. പതിതെയങ്കിലും നമ്പൂതിരിമാരുെട പരമ്പരാഗത

ൈവദികാധികാരത്തിെനതിെര പര്വർത്തിച്ചവൾ എന്ന (ഭാഗിക) അംഗീകാരമാണ്
ഇവിെട
താതര്ിക്കു
ലഭിച്ചത്.
താതര്ി
മൂലമുണ്ടായ
െപാട്ടിെത്തറി
നമ്പൂതിരിസമുദായപരിഷ്ക്കർത്താക്കൾ രംഗെത്ത ത്തുംമുമ്പ് ഉണ്ടായതാണ്. അതിെന്റ
ആഘാതത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്പൂതിരിപരിഷ്ക്കരണം എന്ന ആശ യവും ആവശയ്വും
വയ്ക്തമായ രൂപം ൈകെക്കാ ണ്ടെതന്ന് വാദിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ (പിൽക്കാ
ലെത്ത) അന്തർജനം സമുദായപരിഷ്ക്കർത്താവായ പുരുഷെന്റ അധികാരെത്തയാണ്
നിേഷധിച്ചെതങ്കിൽ അതു മാപ്പാക്കാൻപറ്റാത്ത പാതകമായിേപ്പാേയെന! ഉമാേദവി
നരിപ്പറ്റ എന്ന അന്തർജനെത്തപ്പറ്റി സമുദായപരിഷ്ക്കർത്താവായ വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട് നമ്പൂതിരിസ്ത്രീകൾ പാരമ്പരയ്ത്തിെനതിെര തുറന്ന സമരത്തിനുതെന്ന തയയ്ാറാകണെമന്ന്
വാദിച്ച വയ്ക്തി - കർമ്മവിപാകം എന്ന ആത്മകഥാപരമായ കൃതിയിൽ പരാമർശിച്ചത്
വായിച്ചാൽ
ഇതു
വയ്ക്തമാകും.സമുദായെത്ത
പുത്തൻരീതികളിൽ
പുനഃകര്മീകരിക്കുകെയന്ന
പദ്ധതിക്കനുസരിച്ചു
നിൽക്കാത്ത
ഉമാേദവി
"െകാള്ളരുത്താത്തവളാ'െണന്ന
വിലയിരുത്തലാണ്
വി.ടി.യുേടത്.
നമ്പൂതിരിഭർത്താവിെന
ഉേപക്ഷിച്ച്
അനയ്ജാതിയിൽെപ്പട്ടവെര
വിവാഹംകഴിച്ചുെവന്നതാണ് പര്ധാന കുറ്റം - അതും സവ്ന്തമിഷ്ടപര്കാരം, സവ്യം
തീരുമാനിച്ച്.
കുറിേയടത്തു
താതര്ിെയ
സമുദായനവീകരണചരിതര്ത്തിൽ
ഉൾെപ്പടുത്തുന്നവർക്കും ഉമാേദവി അനഭിമതയാകുന്നു! മരുമക്കത്തായത്തറവാടുകളിൽ
സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ അധികാരമുണ്ടായിരുെന്നങ്കിലും അവിെടയും സ്ത്രീകൾക്കു
െചറുത്തുനിൽപ്പ്
േവണ്ടിവന്നിരുന്നുെവന്നതിന്
െതളിവുണ്ട്.
"അമ്മഅമ്മാവൻ'േപാരുകളുെട വിവരണം കുഞ്ചൻനമ്പയ്ാരുെട കൃതികളിൽ (17-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ട്)
ധാരാളമാണ്. െപങ്ങന്മാർക്ക് െചലവിനുെകാടുക്കാത്ത ആങ്ങളമാർ, സ്ത്രീകൾക്ക് അന്ന്
അനുവദിച്ചിരുന്ന ൈലംഗികസവ്ാതര്ന്തയ്ത്തിനു തടയിടാൻ ശര്മിച്ച, അെലല്ങ്കിൽ സ്ത്രീകെള
അവരുെട ഹിതത്തിനു വിേരാധമായി സംബന്ധം കഴിപ്പിക്കാൻ ശര്മിച്ച കാരണവന്മാർ
മുതലായ അധികാരികെള എതിർത്ത സ്ത്രീകഥാപാതര്ങ്ങൾ നമ്പയ്ാർകൃതികളിലുണ്ട്.
മലബാറിൽ
ബര്ിട്ടി ഭരണം
നടപ്പിൽവന്ന
ആദയ്വർഷങ്ങളിൽ
മരുമക്കത്തായത്തറവാടുകളിലുടെലടുത്ത
തർക്കങ്ങളിൽ
സ്ത്രീകൾക്കനുകൂലമായ
തീർപ്പുണ്ടായി. ഇത്തരെമാരു തർക്കത്തിൽ (1817ൽ) കവളപ്പാറമൂപ്പിൽനായരുെട
െപങ്ങൾ വലിയകാവ് േനതയ്ാരമ്മ നുകൂലമായി േകാടതിവിധിയുണ്ടായി. അവർക്ക്
തറവാട്ടിൽനിന്നു മാറി കുടുംബത്തിെന്റ കളപ്പുരകളിെലാന്നിേലക്കു മകേനാെടാപ്പം
മാറിത്താമസിക്കാൻ അനുമതി ലഭിച്ചുെവന്നും തറവാട്ടിൽനിന്നു തുട ർന്നും ജീവനാംശം
ലഭിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടായിെയന്നും ചരിതര്കാരിയായ ജി. അരുണിമ പറയുന്നു.
പേക്ഷ, ഈ പര്വണത നീണ്ടുനിന്നിലല് - കാരണവർ തറവാട്ടംഗങ്ങളുെട മുഴുവൻ
രക്ഷാധികാരിയാെണന്ന്
ബര്ിട്ടിഷ്
േകാടതികൾ
വാദിച്ചുതുടങ്ങി.
കാരണവസ്ഥാനേത്തക്ക് തറവാട്ടിെല തലമൂത്ത സ്ത്രീ അർഹയാകുന്നിെലല്ന്നുംവന്നു.
രാജകുടുംബങ്ങളിെലാഴിച്ച് മറ്റു മരുമക്കത്തായകുടുംബങ്ങളിെലാന്നും മൂത്തസ്ത്രീ ഈ
സ്ഥാനത്തിനർഹയെലല്ന്ന തീർപ്പാണ് 1870കളിലുണ്ടായെതന്ന് ജി. അരുണിമ
നിരീക്ഷിക്കുന്നു.
കീഴാളസ്ത്രീകളുെട
െചറുത്തുനിൽപ്പുകെളക്കുറിച്ചു
പറയുേമ്പാൾ
സാധാരണ
നാടൻപാട്ടുകെളയും
പഴങ്കഥകെളയുമാണ്
നാം
ആശര്യിക്കാറ്.

മാറുമറ ൽകലാപത്തിെന്റ
േരഖകളിൽ
കീഴാളസ്ത്രീകളുെട
െചറുത്തുനിൽപ്പുകൾ
മിന്നിമറയുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ വിഷയെത്തക്കുറിച്ച് വളെരക്കുറച്ചു വിവരേമ
ചരിതര്പഠനങ്ങളിലുള്ളു. ഒരുകാരയ്ം ഏെറക്കുെറ ഉറേപ്പാെട പറയാൻ കഴിയും.
കീഴാളസ്ത്രീകളുെട
െചറുത്തുനിൽപ്പ്
ജാതീയമായ
ഉച്ചനീചതവ്ത്തിെനതിെരകൂടിയായിരുന്നു.
െതക്കൻതിരുവിതാംകൂറിെല
നായർചട്ടമ്പികെള െവലല്ുവിളിച്ചുെകാണ്ട് കുപ്പായവും േമൽവസ്ത്രവും ധരിക്കാൻ തയയ്ാറായ
ചാന്നാർ സ്ത്രീകൾ, അയയ്ൻകാളിയുെട ആഹവ്ാനംേകട്ട് കലല്യുംമാലയും െപാട്ടിെച്ചറിഞ്ഞ
പുലയസ്ത്രീകൾ, ൈവകുണ്ഠസവ്ാമി, െപാ യിൽ അപ്പച്ചൻ മുതലായ ഗുരുക്കന്മാരുെട
ജാതിവിരുദ്ധ ആശയങ്ങെള ഉൾെക്കാണ്ട് െവള്ളവസ്ത്രം ധരിക്കാൻ തയയ്ാറായ
കീഴാളവനിതകൾ - ഇവെരലല്ാം ജാതയ്ാധികാരത്തിെന്റ പിൻബലമുണ്ടായിരുന്ന
പുരുഷാധികാരേത്താടാണ് മലല്ടിച്ചത്. അേതസമയം സവ്ന്തം കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ളിലും
കീഴാളസ്ത്രീകൾ
സവ്ന്തം
അധികാരങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
സജീവമായിത്തെന്ന
േപാരാടിയിരുന്നു.
പുരുഷന്മാേരാെടാപ്പം
അദ്ധവ്ാനിക്കുകയും
െപാതുവിടങ്ങൾ
പങ്കുവ കയും െച ിരുന്ന അവരുെട കുടുംബങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാേരാട്
എതിർത്തുനിൽക്കാൻ മടികാണിച്ചിരുന്നിെലല്ന്ന് അക്കാലെത്ത മിഷണറിേലഖകരും
നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞരും േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്! സമുദായപരിഷ്ക്കർത്താക്കൾ, െപാതുെവ,
സ്ത്രീകെള രണ്ടുതരം സമരങ്ങളിേലക്കാണ് ആനയിച്ചത്. ഒന്ന്, സമുദായത്തിനുള്ളിൽ
അരേങ്ങറിയവ;
രണ്ട്,
സമുദായത്തിനുേവണ്ടി
െപാതുരംഗത്തു
നടന്നവ.
ഇവയിലാദയ്െത്ത ഇനെത്തക്കുറിച്ച് അൽപ്പം പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. സമുദായത്തിെന്റ
അകത്തളങ്ങളിൽ മാറ്റംവരാെത സമുദായെത്ത നവീകരിക്കാനാവിലല്; അതിനാൽ
സ്ത്രീകെള പരമ്പരാഗതസമുദായവഴക്കങ്ങെള െചറുക്കാൻ പര്ാപ്തരാക്കിത്തീർേത്ത പറ്റൂ
എന്ന േബാധം സമുദായപരിഷ്ക്കർത്താക്കൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. നമ്പൂതിരിസ്ത്രീകളുെട
ൈദനംദിനെചറുത്തുനിൽപ്പുകൾ, തുറന്നരീതിയിലുള്ള, ഉറച്ച, സമരങ്ങളായി മാേറണ്ടത്
സമുദായനവീകരണത്തിന്
അനിവാരയ്മാെണന്ന
അഭിപര്ായമായിരുന്നു
വി.ടി.
ഭട്ടതിരിപ്പാടിേന്റത്. ഇഷ്ടമലല്ാത്ത കാരയ്ങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നിന്നുെകാടുക്കരുെതന്നും
മുതിർന്നവരുെട ആജ്ഞകൾ ലംഘിേക്കണ്ടിവന്നാൽ അതിനു തയയ്ാറായിരിക്കണെമന്നും
അേദ്ദഹം നമ്പൂതിരിസ്ത്രീകെള ഉപേദശിച്ചു:
...അതുെകാണ്ട് ǌാൻ വീണ്ടുംവീണ്ടും ഊന്നിപ്പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഒരു ഉറച്ച
വിപല്വത്തിനുതെന്ന
ഒരുങ്ങണം.
നിങ്ങൾ
നലല്വണ്ണം
വായിക്കണം.
ശൃംഗാരരസപര്ധാനമായാലും ശരി, നിരീശവ്രവാദേകാലാഹലമായാലും േവണ്ടിലല്
ഇന്നെത്ത വർത്തമാനപതര്ങ്ങൾ അനുദിനം അവശയ്ം വായിച്ചറിേഞ്ഞ കഴിയൂ.
തൽഫലമായി നിങ്ങ ൾക്കു േതാന്നുന്ന ചില സംഗതികൾ െവറുംനിലത്ത്
ചമര്ംപടിഞ്ഞിരുന്ന് ആവണപ്പലക േമശയാക്കി... ചിലതു കുത്തിക്കുറിച്ചുേനാക്കാെത
അഭിപര്ായപര്കടനത്തിന് ഇനി തരെപ്പടുകയിലല്. ആെരന്തുപറഞ്ഞാലും സവ്തന്ത്രമായ
അഭിപര്ായങ്ങെള
മുഖംേനാക്കാെത
തുറന്നുപര്കടിപ്പിക്കണം...
നിങ്ങൾ
വിവാഹവർത്തമാനെത്തപ്പറ്റി വലല്തുെമാെക്ക േകട്ടാൽ പരിഭര്മിക്കാെത വരെന്റ

ഗുണേദാഷങ്ങെളപ്പറ്റി നലല്വണ്ണം ആരാഞ്ഞറിയണം. ഇഷ്ടമായാലും അനിഷ്ടമായാലും
അഭിപര്ായം േവണ്ടെപ്പട്ടവെര അറിയിക്കണം. നിങ്ങളുെട ഹിതവുംമതവും േനാക്കാെത
വലല്തും
കടന്നുപര്വർത്തിക്കുവാൻ
ഇടവരുന്നപക്ഷം
നിങ്ങളുെട
വിസമ്മതം
െവളിെപ്പടുത്തി അതിെന അനുസരിക്കാതിരിക്കതെന്നേവണം... (വി.ടി., "ഒരു മറുപടി',
ഉണ്ണിനമ്പൂതിരി,
ജനുവരി
19,
1930,
വി.ടി.യുെട
സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ,
േകാട്ടയം,2006,പുറം 562-563) വിപല്വകരം എന്നുതെന്ന വിേശഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഈ
നിർേദ്ദശങ്ങളുെട ആതയ്ന്തികലക്ഷയ്ം നമ്പൂതിരിസമുദായത്തിെന്റ ഉടച്ചുവാർക്കലായിരുന്നു
- അതായിരുന്നു അവയുെട പരിമിതിയും. സമുദായത്തിെന്റ പഴകിയനിയമങ്ങെള
തയ്ജിച്ചുെകാണ്ടുേവണം സമുദായെത്ത േസവിക്കാൻ - "ആ േചലപ്പുതപ്പുതെന്ന
ചീേന്തണ്ടിവരും, സമുദായമാതാവിെന്റ കേപാലങ്ങളിൽക്കൂടി കിനിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന കണ്ണീർ
തുട ാൻ'- എന്ന് വി.ടി. പര്ഖയ്ാപിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഉടച്ചുവാർക്കൽ സ്ത്രീകളുെട
അവകാശങ്ങേളാട്, ആവശയ്ങ്ങേളാട്, പൂർണ്ണമായ നീതികാട്ടുേമാെയന്ന ആശങ്ക
നമ്പൂതിരിസമുദായപര്സ്ഥാനത്തിെല
സ്ത്രീകൾ
പലേപ്പാഴും
പര്കടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
പാരമ്പരയ്െത്ത എതിർക്കാൻ സ്ത്രീ കെള പര്രിപ്പിച്ച ആധുനികചിന്താഗതിക്കാരായ
പുരുഷന്മാർ പുതിയതരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ സ്ത്രീകളുെടേമൽ നടപ്പിൽവരുത്തുന്നതിെന്റ
ചില ചിതര്ങ്ങൾ ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിെന്റ കഥകളിലുണ്ട്. ("ഇത്
ആശാസയ്മാേണാ?', "പര്സാദം' തുടങ്ങിയവയിൽ).
രണ്ടാമതു സൂചിപ്പിച്ചതരം
സമരങ്ങളിൽ അതായത്, സമുദായത്തിനുേവണ്ടി നടത്തിയ സമരങ്ങളിൽ, പെങ്കടുക്കാൻ
സ്ത്രീകൾക്ക് നലല് പര്ാത്സാഹനം ലഭിച്ചിരുന്നു. സമുദായത്തിനുള്ളിൽ സ്ത്രീ കൾ നടത്തിയ
സമരങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ പലേപ്പാഴും പുരുഷന്മാരായ സമുദായപരിഷ്ക്കർത്താക്കളുെട
േമൽൈക്കെയ
നിശിതമായി
വിമർശിെച്ചങ്കിലും,
സമുദായത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള
സമരത്തിൽ ഈ "അപകട'സാദ്ധയ്ത താരതേമയ്ന കുറവായിരുന്നു. "തീവര്മായ
െചറുത്തുനിൽപ്പ്' ഇവിെട താത്കാലികംമാതര്മായിരുന്നു. സമുദായം േനരിട്ട
വിപത്തുകെള െചറുക്കാൻ സ്ത്രീകെള രംഗത്തിറക്കുകയും അവ അകന്നുകഴിഞ്ഞാൽ
അവെര വീണ്ടും കുടുംബത്തിെന്റ അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ തള കയുംെചയയ്ുന്ന രീതി ഒരു
അലിഖിതനിയമംേപാെല പര്വർത്തിച്ചു. ആധുനികഗൃഹനായിക എന്ന പദവിയിേലക്കു
മടങ്ങുക
എന്നത്
സ്ത്രീയുെട
"സവ്ാഭാവികകടമ'യാെണന്ന
പേരാക്ഷധാരണ
ഇതിനുപിന്നിൽ പര്വർത്തിച്ചു. മാതര്മലല്, ഇത്തരം സമരങ്ങളിൽ സ്ത്രീപങ്കാളിത്തം
എേപ്പാഴും െപാതുരംഗത്തുതെന്നയുണ്ടാവണെമന്ന് (പുരുഷ) സംഘാടകർക്കുതെന്ന
നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നിലല്!
"കുടുംബിനി'
എന്ന
"സവ്ാഭാവികനില'യിൽനിന്ന്
അണുവിട നീങ്ങാെതതെന്ന സ്ത്രീെയ സമരത്തിലുൾെപ്പടുത്താമായിരുന്നുെവന്നർത്ഥം.
1930കളിൽ തിരുവിതാംകൂറിെന പര്കമ്പനംെകാള്ളിച്ച അവശസമുദായങ്ങളുെട
അവകാശേപ്പാരാട്ടത്തിൽ - നിവർത്തനപര്േക്ഷാഭത്തിൽ - പങ്കാളികളാകാൻ സ്ത്രീകെള
ക്ഷണിച്ചുെകാണ്ട് െക.േഗാമതി മലയാള മേനാരമയിൽ എഴുതിയ േലഖനം - ഈ
വീക്ഷണം മുേന്നാട്ടുവച്ചു. സ്ത്രീകൾ സമുദായകാരയ്ങ്ങളിൽ േവണ്ടതര് താൽപ്പരയ്ം
കാണിക്കുന്നിെലല്ന്ന്
പരാതിപറയുന്ന
േഗാമതി
തങ്ങളുെട
ഇടുങ്ങിയ

കർമ്മരംഗത്തുനിന്നുെകാണ്ടുതെന്ന
അഭിപര്ായെപ്പടുന്നു:

സ്ത്രീകൾക്ക്

സമുദായേസവനം

നടത്താെമന്ന്

തിരുവിതാംകൂറിൽ സ്ത്രീസമുദായത്തിൽ... പഠിച്ചവർ കുെറെയാെക്ക ഇന്നുെണ്ടങ്കിലും
അവരുെട
രാഷ്ട്രീയേബാധവും
സാമുദായികചിന്തയും
എലല്ാം
അങ്ങെന
അടുക്കളയിൽത്തെന്നവച്ചു സൂക്ഷിക്കുകയാെണന്നു പറേയണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുെട
സമുദായത്തിെന്റ ഏറ്റവും വലിയ അവകാശം സവ്ാധീനെപ്പടുത്തി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്
ഇേപ്പാൾ നടക്കുന്ന നിവർത്തനപര്വർത്തനത്തിെന്റ വിജയകരമായ നടത്തിപ്പിനു നമുക്കു
സതവ്രമായ
പലതും
െചയയ്ുവാൻ
കഴിയും.
....
നിവർത്തനപര്േക്ഷാഭണം
സമാധാനത്തിനുടവുണ്ടാക്കുന്നു
എന്നു
െപാലീസുകാർ
റിേപ്പാർട്ടുെച യാൽ
അധികാരമുള്ള
ഡിവിഷൻ
ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്മാർ
രാഷ്ട്രീയേയാഗങ്ങെള
നിേരാധിച്ചിരിക്കുന്നു... ഇനി സഭകൾ കൂടി പര്സംഗങ്ങൾ െച ിട്ട് ആവശയ്മിലല്. അടുത്ത
തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ
അവശസമുദായങ്ങളിെല
ഒരാൾേപാലും
േവാട്ടുെചയയ്ാതിരിക്കുവാൻേവണ്ട കരുതലുകൾ െച ാൽമതി. ആ കാരയ്ം െപണ്ണുങ്ങൾക്കു
വീടുകളിൽ ഇരുന്നുതെന്ന നിർവഹിക്കാവുന്നതാകുന്നു. സമ്മതിദായകർ അധികവും
സേഹാദരന്മാരും ഭർത്താക്കന്മാരും മറ്റു രക്ഷകർത്താക്കളും ആയിരിക്കും. അവെര
അവശയ്ം അവശയ്മായ ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്കു വിജയകരമായ വിധത്തിൽ
നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ്. (െക. േഗാമതി, "സ്ത്രീകളും നിവർത്തനവും' മലയാള മേനാരമ,
ഏപര്ിൽ
20,1933)
ആധുനികകുടുംബിനിക്കു
സവ്തഃസിദ്ധെമന്ന്
സമുദായപരിഷ്ക്കർത്താക്കൾ കൽപ്പിച്ച "സ◌ൗമയ്ാധികാര'െത്ത നിവർത്തനത്തിനുേവണ്ടി
പര്േയാജനെപ്പടുത്തണെമന്നാണ് േഗാമതിയെട നിർേദ്ദശം. ഇതിനു പര്േചാദനമായി
അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഗാന്ധിയൻ സമരങ്ങളിെല സ്ത്രീപങ്കാളിത്തെത്തയാണ്.
ഇതിലും സ്ത്രീയുെട "യഥാർത്ഥ'മായ, അെലല്ങ്കിൽ "പര്കൃതിനിർണ്ണിതമായ' ഇടം
കുടുംബമാെണന്ന
ധാരണ
അടിസ്ഥാനപരമായി
േചാദയ്ംെചയയ്െപ്പട്ടിലല്.
സമുദായങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നടന്ന േചാദയ്ംെചയയ്ലുകളിൽ ആ സാദ്ധയ്ത, ഒരു
പരിധിവെരെയങ്കിലും, നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. 1927െല േകരളീയ കേത്താലിക്കാ
േകാൺഗര്സിെന്റ നാലാം സേമ്മളനത്തിൽ നടന്ന സ്ത്രീസേമ്മളനം സ്ത്രീകൾ തമ്മിലുള്ള
ആശയസംഘട്ടനത്തിെന്റ രംഗമായിത്തീർന്നത് മലയാള മേനാരമ വാർത്തയാക്കി.
ഇതിൽ പര്സംഗിച്ചവരിൽ മിസ്. എ.ടി. േമരി എന്ന പര്ാസംഗിക സംസാരിച്ചത്,
"ഭർത്തൃശുശര്ൂഷ,
മ◌ൗനം,
സ്ത്രീ
ഭർത്താവിെന്റ
ഹിതാനുവർത്തിയും
ആേലാചനക്കാരിയുമിയിരിേക്കണ്ടതിെന്റ ആവശയ്കത' ഇവെയപ്പറ്റിയായിരുന്നു. ഇത്
"വളെര വളെര നന്നായിരുന്നു' എന്നായിരുന്നു േലഖകെന്റ അഭിപര്ായം. എന്നാൽ
ഉപസംഹാരത്തിൽ ഈ പര്സംഗെത്ത മെറ്റാരു പര്ാസംഗിക കഠിനമായി എതിർത്തതര്:
"ആദയ്ം പര്സംഗകർതര്ിയായ മിസ് േമരിയുെട ഭാരയ്മാർ ഭർത്താക്കന്മാെര
ശുശര്ൂഷിക്കണെമന്നും അവർ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും മ◌ൗനം അവലംബിക്കണെമന്നും
മറ്റുമുള്ള പര്സ്താവനകൾ അസംബന്ധമാെണന്നും ഭാരയ്മാർ അബലകാളാകയാൽ
അവെരേവണം ഭർത്താക്കന്മാർ ശുശര്ൂഷിേക്കണ്ടെതന്നും ഭാരയ്മാെര ഭർത്താക്കന്മാർ

മദയ്പാനംെച െകാണ്ടുവന്നും മറ്റും പര്ഹരിച്ചാൽ സിവിൽവയ്വഹാരം െകാടുപ്പാൻ
വകുപ്പുണ്ടാകണെമന്നുംമറ്റും (അവർ) എതിർത്തുസംസാരിച്ചുെവന്നതും പര്േതയ്കം
പര്സ്താവേയാഗയ്മാണ്.' (മലയാള മേനാരമ, 7 െമയ് 1927) ഈ െചറുത്തുനിൽപ്പിെന്റ
സാദ്ധയ്തയാണ് സ്ത്രീകൾ സമുദായത്തിനുേവണ്ടിേയാ മാതൃരാജയ്ത്തിനുേവണ്ടിേയാ
"തയ്ാഗമനുഷ്ഠിച്ച'േപ്പാൾ നഷ്ടമായത്. "സവ്ന്തം കാരയ്ങ്ങെളലല്ാം' മാറ്റിവച്ചുേവണം
സമുദായത്തിനും രാജയ്ത്തിനുംേവണ്ടി സമരം െചയയ്ാെനന്ന തതവ്ം പുരുഷന്മാർക്കും
ബാധകമായിരുെന്നങ്കിലും, സമൂഹത്തിെന്റ മിക്ക തലങ്ങളിേലക്കും പര്േവശനം
ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്ന വേരണയ്പുരുഷന്മാർക്ക് (ദരിദര്രായ പുരുഷന്മാരുെട അെലല്ങ്കിൽ
കീ ജാതിക്കാരായ പുരുഷന്മാരുെട നില ഇതിെനാപ്പമായിരുന്നിലല്) ധാരാളം െമച്ചങ്ങൾ
അേപ്പാൾ ത്തെന്ന ൈകവശമുണ്ടായിരുന്നു. കുടുംബത്തിേലാ സമുദായത്തിേലാ
തുലയ്നിലയും വിലയും ലഭിക്കാത്ത സ്ത്രീേയാട് ആ ആവശയ്ങ്ങൾ മാറ്റിവച്ച്
േദശീയസമരത്തിൽ, അെലല്ങ്കിൽ സമുദായസമരത്തിൽ, േചരാൻ പറഞ്ഞതിൽ
ഉണ്ടായിരുന്ന െപാരുത്തേക്കട് പിൻദൃഷ്ടിയിൽ വയ്ക്തമായിത്തെന്ന കാണാം. അന്നത്
അതര് ദൃശയ്മായിരുന്നിരിക്കിലല്. മലബാറിെല േദശീയസവ്ാതര്ന്തയ്സമരത്തിൽ പെങ്കടുത്ത
സ്ത്രീകളിെലാരാളായിരുന്ന ഇ. നാരായണിക്കുട്ടിയമ്മ ഇത്തരെമാരു "തയ്ാഗ'മാണ്
സ്ത്രീകളിൽനിന്നു പര്തീക്ഷിച്ചത്:
സ്ത്രീവിദയ്ാഭയ്ാസെത്തപ്പറ്റിേയാ, സ്ത്രീസവ്ാതര്ന്തയ്െത്തപ്പറ്റിേയാ പറേയണ്ടുന്ന ഒരു കാലം
ഏതാണ്ടു കഴിഞ്ഞുേപായിരിക്കുന്നു. വിദയ്ാഭയ്ാസം - െവറും ഇംഗല്ീഷ് വിദയ്ാഭയ്ാസം
മാതര്മലല്, സവ്ധർമ്മം ശരിയായി നിർവവ്ഹിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ആ വിദയ്ാഭയ്ാസം സിദ്ധിച്ച സ്ത്രീകളുെട ഇന്നെത്ത കടമ എന്താണ്? സവ്ഗൃഹത്തിലുള്ളതുേപാെലത്തെന്ന,
ഒരുപേക്ഷ, അതിലും വലുതായ ഒരു കടമയാണ് അവർക്കു സവ്രാജയ്േത്താടുള്ളത്. െവറും
രാഷ്ട്രീയേമാ സാമുദായികേമാ അവെരെക്കാണ്ടു വളെരെയാന്നും ഇന്നെത്ത സ്ഥിതിക്കു
െചയവ്ാൻ സാധിക്കയിെലല്ന്നുവരികിലും സാമ്പത്തികമായി അവർക്കാണ് മാതൃഭൂമിെയ
അധികം സഹായിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്... (ഇ. നാരായണിക്കുട്ടിയമ്മ, "സ്ത്രീകളും
ഖദറും', മലയാള മാസിക 1(1), 1931) തേന്നാട് േലഖനമാവശയ്െപ്പടുകയും എന്നാൽ
രാഷ്ട്രീയകാരയ്ങ്ങെളക്കുറിച്ചാവരുെതന്ന്
നിഷ്ക്കർഷിക്കുകയുംെച
പര്സാധകേരാട്
"രാജയ്െത്തേയാ രാജയ്കാരയ്ങ്ങെളേയാ സംബന്ധിക്കാത്തതായ യാെതാരു കാരയ്വും
ഇന്നു ഭാരതത്തിൽ കാണുവാൻ സാദ്ധയ്മലല്േലല്ാ' എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടാണ് അവർ
േലഖനം തുടങ്ങിയത്. സ്ത്രീയുെട "ഗാർഹികനില' ് ഇളക്കമുണ്ടാക്കാെതതെന്ന അവെള
ഗൃഹത്തിനു പുറത്തിറക്കി സമരങ്ങളിൽ ഭാഗഭാക്കാകാെമന്ന സൂചനയാണിതിൽ.
സവ്ാതര്ന്തയ്സമരെത്ത സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഈ തന്ത്രം ഫലപര്ദമായിരുന്നു, വലിയ
ഒരളവുവെര - പേക്ഷ സ്ത്രീകളുെട അധമനിലെയ പരിഹരിക്കാൻ ഇെതതര്േത്താളം
ഉതകിെയന്ന േചാദയ്ം അവേശഷിക്കുന്നു. അസ്ഥിരമായ "സ◌ൗമയ്ാധികാര'ത്തിനപ്പുറം
അവർെക്കെന്തങ്കിലും കിട്ടിേയാ എന്നു സംശയമാണ്! ഈ തിരിച്ചറിവ് അന്നെത്ത
കടുത്ത േദശീയവാദികളായ സ്ത്രീകൾക്കുേപാലുമുണ്ടായിരുന്നുെവന്ന വസ്തുതയും നാം

കാേണണ്ടതുണ്ട്. 1930കളിെല സിവിൽനിയമലംഘനപര്േക്ഷാഭകാലത്ത് മലബാറിൽ
ഉയർന്നുവന്ന
അേനകം
സ്ത്രീസംഘടനകൾക്ക്
ഇക്കാരയ്ത്തിൽ
വയ്ക്തമായ
കാ പ്പാടുണ്ടായിരുന്നു. 1930ൽ നടന്ന വടകരസേമ്മളനത്തിൽ േദശീയവാദപരമായ
പര്േമയങ്ങൾെക്കാപ്പം (ഖദർ, ഹിന്ദി മുതലായവയുെട പര്ചരണം, ഗാന്ധിയൻ
ജീവിതൈശലി എന്നി വെയക്കുറിച്ചുള്ള പര്േമയങ്ങൾ) സ്ത്രീകൾക്ക് സർക്കാർേജാലിയിൽ
സംവരണമുണ്ടായിരിക്കണെമന്ന പര്േമയവും പാസായി. എന്നാൽ കര്േമണ ഈ േബാധം
സ്ത്രീപര്വർത്തകരിൽനിന്ന്
അപര്തയ്ക്ഷമായി.
1950കൾക്കുേശഷം
"സമുദായത്തിനുേവണ്ടി'
നടന്ന
സമരങ്ങളിൽ
വൻേതാതിലുള്ള
സ്ത്രീപങ്കാളിത്തമുണ്ടായിരുന്നു - പര്േതയ്കിച്ച് ആദയ് കമയ്ൂണിസ്റ്റു മന്ത്രിസഭെ തിെര
1959ൽ െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ട "വിേമാചനസമര'ത്തിൽ ധനാഢയ്കളായ സുറിയാനി
കര്ിസ്തയ്ാനിസ്ത്രീകളും
തീരേദശങ്ങളിൽനിന്നുള്ള
പരമദരിദര്കളും
െപരുവഴിയിൽ
പര്കടനവും പര്തിേഷധവുമായി ഇറങ്ങി. ആയിരക്കണക്കിനു സ്ത്രീകൾ അറസ്റ്റുവരിച്ചു.
പലരും
ൈകക്കുഞ്ഞുങ്ങെളയുംെകാണ്ട്
ജയിലിൽേപ്പായി.
േകരളത്തിെല
കേത്താലിക്കാസഭയുെട ആഹവ്ാനപര്കാരമാണ് ഇതര്യധികം സ്ത്രീകൾ വീടുവിട്ടിറങ്ങി
സമരത്തിനു തയയ്ാറായത്. "കമയ്ൂണിസ്റ്റുകാെര താെഴയിറക്കുക' എന്ന ലക്ഷയ്ം
കണ്ടതിനുേശഷേമാ? ആദയ്ം കൂട്ട അഭിനന്ദനം; പിന്നീട് "വീട്ടീേപ്പാടീ' എന്ന ആജ്ഞ നലല് മൃദുവായ ഭാഷയിൽ! വിേമാചനസമരത്തിെന്റ വിജയത്തിനുത്തരവാദികൾ
സ്ത്രീകളാെണന്നും
അവെര
വരുന്ന
അസംശ്ശിെതരെഞ്ഞടുപ്പിൽ
േവണ്ടവിധം
ആദരിക്കണെമന്നും സാക്ഷാൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിവെര പറെഞ്ഞങ്കിലും ഇവിടെത്ത
സമുദായേനതൃതവ്ം വഴങ്ങിയിലല്. 1959 ആഗസ്റ്റ് 2-െല ദീപികയുെട പതര്ാധിപക്കുറിപ്പ്
േനാക്കൂ:
നമ്മുെട വിേമാചനസമരത്തിേലക്ക് േലാകത്തിെന്റ ശര്ദ്ധെയ പര്േതയ്കം ക്ഷണിച്ച ഒരു
വസ്തുത സ്ത്രീകൾ വഹിച്ച പങ്കാണ്. തങ്ങളുെട ആദർശങ്ങെള കുറിക്കുന്ന മുദര്ാവാകയ്ങ്ങളും
മുഴക്കി നിസ്സേങ്കാചം മുൻേപാട്ടു നീങ്ങുന്ന േകരളവനിതകൾ നമ്മുെട പഴയ പാട്ടുകെള
അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇന്നെത്ത പര്ബുദ്ധത ഈ അടിയന്തരഘട്ടംെകാണ്ടു
എരിഞ്ഞടേങ്ങണ്ടതലല്; നമ്മുെട സാമൂഹയ്ജീവിതം െകട്ടുറപ്പുള്ളതാക്കുന്നതിന് അതു
നിലനിറുത്തുകതെന്ന േവണം... ... എന്നാൽ നലല് പാരമ്പരയ്വും ഭക്തിയുമുള്ള വനിതകൾ
താേന്താന്നികളായി മാറണെമന്നലല് ഇതിെന്റ അർത്ഥം... സ്ത്രീക്ക് അവളുേടതായ
ഗുണങ്ങളും പരിമിതികളുമുണ്ട്... അവളുെട മേനാവയ്ാപാരത്തിെന്റ പശ്ചാത്തലം
പുരുഷേന്റതിൽനിന്നും തികച്ചും വയ്തയ്സ്തമാണ്. അതുെകാണ്ടു പുരുഷനു േയാജിക്കുന്ന
പര്വർത്തനങ്ങളിെലലല്ാം സ്ത്രീകൾ എടുത്തുചാടുന്നതു സാഹസമായിരിക്കും.... സ്ത്രീയുെട
പര്കൃതിദത്തമായ സവ്ഭാവഗുണങ്ങൾ സാമൂഹയ്സംരംഭങ്ങളിൽ അവൾക്ക് ഒരു
പര്േതയ്കദ◌ൗതയ്ം പര്ദാനംെചയയ്ുന്നുണ്ട്. പുരുഷെന്റ ൈവകലയ്ങ്ങെള തിരുത്തുകയും
സൽസവ്ഭാവങ്ങെള പൂർത്തീകരിച്ച് േനരായ വഴിയിൽ തിരിച്ചുവിടകയുമാണ് വനിത
പര്കൃതിനൽകുന്ന പര്േതയ്കദ◌ൗതയ്ം... ("സ്ത്രീകളുെട സാമൂഹയ്ദ◌ൗതയ്ം', ആഗസ്റ്റ് 2,
1959) േറാഡിൽ അകര്മാസക്തമായ ഉപേരാധസമരവും കുറ്റിച്ചൂലുയർത്തിപ്പിടിച്ച്
കമയ്ൂണിസെത്ത തൂെത്തറിയുെമന്ന പര്ഖയ്ാപനം നടത്തിയതുംമറ്റും പുരുഷെന്റ

"സത്സവ്ഭാവെത്ത പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ' േവണ്ടിയായിരുെന്നന്ന് എങ്ങെന വിശവ്സിക്കും!
എന്തായാലും "സ്ത്രീയുെട പര്േതയ്കഗുണം', "പര്േതയ്കദ◌ൗതയ്ം', സ്ത്രീക്കു പുരുഷനുേമലുള്ള
സവ്ാധീനം തുടങ്ങിയ സ്ഥിരംവാദങ്ങൾ - പര്േയാഗിച്ചുെകാണ്ട് സമരത്തിനിറങ്ങിയ
െപണ്ണുങ്ങൾ െപാതുവിടത്തിൽ നിൽേക്കണ്ടതിെലല്ന്ന് യാഥാസ്ഥിതികസമുദായശക്തി
അറിയിച്ചു! പുറേകവന്ന െതരെഞ്ഞടുപ്പിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുെട വാക്ക് കാറ്റിൽപ്പറന്നു.
(പതിനഞ്ചുശതമാനം
അസംശ്ശിസ്ഥാനാർത്ഥിസ്ഥാനങ്ങൾ
സ്ത്രീകൾക്കായി
മാറ്റിവ ണെമന്ന നിർേദ്ദശെത്ത ഇവിെട േകാൺഗര്സുകാർ 1956ൽ ത്തെന്ന
നിരാകരിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നുെവന്നുകൂടി പറയെട്ട - േകരളാപര്േദേ കാൺഗര്സ് കമ്മിറ്റി
അദ്ധയ്ക്ഷൻ െക. മാധവേമേനാൻ സ്ത്രീസ്ഥാനാർത്ഥികൾ മുേന്നാട്ടുവരാത്തതാണ്
പര്ശ്നെമന്ന് അഭിപര്ായെപ്പടുകയും െച !)
േദശീയസമരത്തിെന്റ േവലിേയറ്റത്തിൽ സ്ത്രീകൾ
സ്ത്രീകളുെട സമരപങ്കാളിത്തം എന്ന വിഷയം ചരിതര്പുസ്തകങ്ങളിൽ സാമാേനയ്ന
കാണാറുള്ളത് ഇന്തയ്ൻ സവ്ാതര്ന്തയ്സമരെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ്. ഗാന്ധിയൻ
സമരങ്ങളാണ് സ്ത്രീകെള വീട്ടിനുപുറെത്തത്തിച്ചെതന്ന് പറയാറുമുണ്ട്. എന്നാൽ
േകരളത്തിൽ 1930കളിെല സിവിൽനിയമലംഘനസമരത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ധാരാളം
പെങ്കടുെത്തങ്കിലും അതിനുമുമ്പുള്ള സാമര്ാജയ്തവ്വിരുദ്ധസമരങ്ങളിലും അവരുെട
സാന്നിദ്ധയ്മുണ്ടായിരുന്നു.
1921െല
മാപ്പിളലഹളയിൽ
സ്ത്രീകൾ
പലേപ്പാഴും
ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ പെങ്കടുത്തിരുന്നുെവന്ന സൂചന േരഖകളിലുണ്ട്. 1921ൽനടന്ന
"പൂേക്കാട്ടൂർയുദ്ധം' എന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ബര്ിട്ടിഷുകാെര എതിരിട്ട മാപ്പിളമാരുെട
സംഘത്തിൽ സ്ത്രീകളുണ്ടായിരുന്നുെവന്ന് സർക്കാർേരഖകൾ െവളിെപ്പടുത്തുന്നു.
പുരുഷന്മാെര
കയയ്ാമംവ ന്നതു
തടയാനും
ചിലയിടത്ത്
ബര്ിട്ടി ട്ടാളെത്ത
ആകര്മിക്കാനും മാപ്പിള സ്ത്രീകൾ തയയ്ാറായിെയന്ന് ഔേദയ്ാഗികേരഖകൾ പറയുന്നു.
പേക്ഷ, ഗാന്ധിയൻ സമരങ്ങളിെല സ്ത്രീപങ്കാളിത്തം ഇതിനു േനർവിപരീതമായിരുന്നു.
അഹിംസ സ്ത്രീകൾക്ക് സഹജമാെണന്നും അതിനാൽ അഹിംസാപരമായ സമരങ്ങളിൽ
സ്ത്രീക ൾക്ക് പുരുഷന്മാെരക്കാളധികം കഴിവുണ്ടാകുെമന്നുമുള്ള ഗാന്ധിയൻ ആശയം
േദശീയപര്സ്ഥാനത്തിേലക്ക് ധാരാളം സ്ത്രീകെള, വിേശഷിച്ചും അഭയ്സ്തവിദയ്രായ
േമൽജാതിക്കാരികെള, ആകർ ഷിച്ചു. നിസ്സഹകരണപര്സ്ഥാനകാലത്തുതെന്ന ഈ
തലമുറയിെല സ്ത്രീകളിൽ പലരും േദശീയസമരത്തിേലക്കാകർഷിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.
അവരിൽ പലരും സർക്കാരിെന്റ േനാട്ടപ്പുള്ളികളുമായി. 1921ൽ തിരുവനന്തപുരത്ത്
സ്കൂളദ്ധയ്ാപികയായിരുന്ന
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മെ തിെര
സർക്കാർ
രഹസയ്ാേനവ്ഷണത്തിനുത്തരവിട്ടത് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു. അവർ സ്കൂളിൽ
സവ്േദശി
പര്ചരിപ്പിക്കുന്നു,
സ്കൂൾമുറികളിൽ
ഗാന്ധിെയക്കുറിച്ചും
നിസ്സഹകരണെത്തക്കുറിച്ചും പറയുന്നു മുതലായ പരാതികൾ സർക്കാരിനു ലഭിച്ചിരുന്നു.
പിൽക്കാലത്ത് ലക്ഷ്മി എൻ. േമേനാൻ എന്നറിയെപ്പട്ടത് ഈ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ
ആയിരുന്നു. തിരുവിതാംകൂറിൽ, പേക്ഷ, സ്ത്രീകെള സമരരംഗത്ത് എത്തിച്ചത്
േദശീയപര്സ്ഥാനമലല്, ജാതിവിരുദ്ധസമരമായിരുന്നു. ഇവിടുെത്ത കീ ജാതിക്കാരുെട

പ◌ൗരാവകാശങ്ങൾക്കുേവണ്ടി - െപാതുവഴിയിലൂെട അവർക്ക് സവ്തന്ത്രരായി
നടക്കാനുള്ള അവകാശത്തിനുേവണ്ടി - അരേങ്ങറിയ ൈവക്കം സതയ്ാഗര്ഹെത്ത
അനുകൂലിച്ചുെകാണ്ട്
തിരുവിതാംകൂറിെന്റ
പലഭാഗത്തും
1924ൽ
നടന്ന
െപാതുേയാഗങ്ങളിൽ വളെര സ്ത്രീകൾ പെങ്കടുത്തു. ൈവക്കം സതയ്ാഗര്ഹത്തിൽ
േയാഗങ്ങളിലും
സതയ്ാഗര്ഹികൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള
സ◌ൗജനയ്ഭക്ഷണശാലകളിലും
സ്ത്രീകളുെട സാന്നിദ്ധയ്മുണ്ടായിരുന്നു. മയയ്നാട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ "പിടിയരി'സംഭാവനകളിലൂെട
നെലല്ാരു തുക േശഖരിച്ച് സതയ്ാഗര്ഹഫണ്ടിനു നൽകി. പിൽ ക്കാലത്ത് അറിയെപ്പട്ട
സാമൂഹയ്പര്വർത്തകകളായിത്തീർന്ന പലരും ഈ സമരത്തിലൂെട രംഗപര്േവശം
െച വരാണ്. േചർത്തലയിെല കരപ്പുറം ഈഴവയുവജനസംഘത്തിെന്റ േയാഗത്തിൽ
പര്സംഗിച്ച മുതുകുളം പാർവവ്തിയമ്മ പിൽക്കാലത്ത് ഈഴവസമുദായപര്സ്ഥാനത്തിെന്റ
സജീവപര്വർത്തകയും അറിയെപ്പട്ട കവിയുമായിത്തീർന്നു. 1930ൽ ആരംഭിച്ച
നിയമലംഘനപര്സ്ഥാനത്തിൽ
മലബാർ
പര്േദശെത്ത
അഭയ്സ്തവിദയ്രായ
വേരണയ്വനിതകൾ സജീവമായ പങ്കുവഹിച്ചു. ഗാന്ധിയൻ ആശയങ്ങളാൽ പര്രിതരായ
നിരവധി സ്ത്രീകൾ സർക്കാരിെനതിെര പര്കടനം നടത്താനും ഉപേരാധസമരങ്ങളിൽ
പങ്കുേചരാനും
വർഷംേതാറും
േകാഴിേക്കാട്ടു
നഗരത്തിൽ
വിജയകരമായി
സവ്േദശിപര്ദർശനേമളകൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും ഹിന്ദിഭാഷ പര്ചരിപ്പിക്കാനുംമറ്റും
മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരുന്നു. 1930 ആഗസ്റ്റ് 30ന് തടവിലട െപ്പട്ടവർക്കുേവണ്ടിയുള്ള
ദിനാചരണത്തിെന്റ ഭാഗമായി കടകേമ്പാളങ്ങളടപ്പിക്കുന്നതിൽ സ്ത്രീസംഘങ്ങൾ
ഉത്സാഹേത്താെട
പര്വർത്തിച്ചു.
എന്നാൽ
േബാംെബയിൽ
വനിതാസതയ്ാഗര്ഹികൾെക്കതിെര
െപാലീസ്
അതികര്മമഴിച്ചുവിട്ടതിൽ
പര്തിേഷധിച്ചുെകാണ്ട്
േകാഴിേക്കാട്ടുള്ള
സ്ത്രീപര്വർത്തകർ
നടത്തിയ
സമരം
േകരളംമുഴുവൻ ചർച്ചാവിഷയമായിത്തീർന്നു. പര്മുഖ സ്ത്രീപര്വർത്തകർെക്കതിെര
സർക്കാർ
നിേരാധനാജ്ഞ
പര്ഖയ്ാപിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.
അമ്പലത്തിൽേപാകാെനന്നമട്ടിൽ െവള്ള (ഖദർ) വസ്ത്രംധരിച്ച് വഴിയിലിറങ്ങിയ മുപ്പതു
സ്ത്രീകൾ േദശീയപതാകയുേമന്തി പര്കടനം നടത്തുകയും സർക്കാരിെന കരിെങ്കാടി
കാണിക്കുകയും െച . അവരിൽ എം. കാർത്തയ്ായനിയമ്മ, ഇ. നാരായണിക്കുട്ടിയമ്മ,
ഗര്സി ആരൺ, കുഞ്ഞിക്കാവമ്മ മുതലായവർ അറസ്റ്റിലായി. "േകാഴിേക്കാെട്ട സ്ത്രീകളുെട
പര്തിേഷധപര്കടനം' ദീപിക യുെട പതര്ാധിപക്കുറിപ്പിനു വിഷയമായി (21 നവം. 1930)
- േബാംെബയിൽ നടന്ന െപാലീസാകര്മണെത്ത അപലപിെച്ചങ്കിലും സ്ത്രീകൾ ഇത്തരം
പര്വർത്തനങ്ങളിൽനിന്ന് അകന്നുനിൽക്കുന്നതാണ് നലല്െതന്നായിരുന്നു ദീപികയുെട
അഭിപര്ായം! എന്തായാലും േകാഴിേക്കാട്ടുള്ള സ്ത്രീപര്വർ ത്തകർ ഈ ഉപേദശം
െചവിെക്കാണ്ടിലല് - ഗാന്ധിയൻസമരത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വയ്ക്തമാെയാരിടം ലഭിച്ചുെവന്ന
േതാന്നൽെകാണ്ടാകാം. 1930 നവംബറിൽ അവരുെട പര്തിേഷധങ്ങൾ തുടർന്നു.
ചാലപ്പുറം േഗൾസ് ൈഹസ്കൂൾ വിദയ്ാർത്ഥിനികൾ സമരത്തിനിറങ്ങി; സ്ത്രീത്തടവുകാെര
പാർപ്പിച്ചിരുന്ന ജയിലിനുമുന്നിൽ പര്കടനംനടത്തി. 1930 അവസാനകാലത്ത്
േകരളാപര്േദശ് േകാൺഗര്സ് കമ്മിറ്റിെയ സർക്കാർ നിേരാധിച്ചു. പിന്നീടുണ്ടായ
സമരത്തിെന്റ േവലിേയറ്റത്തിലും സ്ത്രീകൾ മുൻനിരയിൽത്തെന്നയുണ്ടായിരുന്നു. 1931-32
കാലയളവിൽ ഗര്സി ആരൺ, േദവകിയമ്മ, േവദവതിപര്ഭു, ഈശവ്രിഅമ്മാൾ, മാർഗരറ്റ്

പാവമണി തുടങ്ങിയവർ സമരത്തിെന്റ "സമുന്നതേനതാക്കളാ'യി (റശരേമ◌ീേ◌◌ൃ)
ഉെ◌യർത്തെപ്പട്ടു. 1931 െഫബര്ുവരി 2-◌ാ◌ം തീയതി േകാഴിേക്കാട്ടു കടപ്പുറത്ത്
ഉപ്പുനിയമലംഘനം നടന്നു - ഈശവ്രിയമ്മാളും 14 വയസ്സുകാരനായ മകനും മറ്റനവധി
സ്ത്രീപര്വർത്തകരും
അറസ്റ്റുെചയയ്െപ്പട്ടു.
ഇതിനിെട
േദശീയവാദസ്ത്രീസംഘങ്ങൾ
മലബാറിൽ പലയിടത്തുമുണ്ടായി. വീടുവീടാന്തരമുള്ള ഖദർപര്ചരണവും മറ്റു ഗാന്ധിയൻ
നിർമ്മാണപര്വർത്തനങ്ങളും
തകൃതിയായി
നടന്നു.
1931െല
ഗുരുവായൂർസതയ്ാഗര്ഹത്തിലും
അതിെന്റ
പര്ചരണത്തിലും
സ്ത്രീകൾ
പര്ധാന
പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു.
മലബാറിെല
ഗാന്ധിയൻസമരങ്ങൾ
സ്ത്രീക
ൾക്ക്
സവിേശഷമാെയാരിടം
നൽകിെയങ്കിലും
വേരണയ്സ്ത്രീതവ്െത്തയാണ്
അത്
പാടിപ്പുകഴ്ത്തിയത്.
"ഉത്തമകുടുംബിനി'െയന്ന
പുതിയ
ആശയത്തിെന്റ
പരിധികൾക്കകത്തുനിന്നുെകാണ്ടാണ് ഇവിെട സ്ത്രീകൾ ഗാന്ധിയൻസമരങ്ങളിൽ
പങ്കുേചർന്നത്
"കുടുംബേസ്നഹവും'
"സ◌ൗമയ്ാധികാരവും'
കുടുംബത്തിെന്റ
അരികുകൾക്കപ്പുറം
വയ്ാപിച്ചുെവന്നുമാതര്ം.
മെറ്റാരുവിധത്തിൽ
പറഞ്ഞാൽ,
ഉത്തമകുടുംബത്തിനുള്ളിൽ ഉത്തമകുടുംബിനി നിർവവ്ഹിേക്കണ്ട കടമകൾ കുടുംബത്തിനു
പുറേത്തക്ക്, രാജയ്ത്തിേലക്ക്, വയ്ാപിപ്പിക്കണെമന്നാണ് ഇവിെട ഗാന്ധിയൻ
സ്ത്രീതവ്ാശയങ്ങൾ
ഉേദ്ബാധിപ്പിച്ചത്.
വിശാലരാഷ്ട്രീയരംഗത്ത്
സ്ത്രീകളുെട
തുലയ്പങ്കാളിത്തവും പൂർണ്ണമായ സ്ഥാനവും ഇതുെകാണ്ട് ഉറപ്പാവിലല്ായിരുന്നു ഗാന്ധിയൻ
സ്ത്രീകൾ
സജീവരാഷ്ട്രീയരംഗംവിട്ട്
ഗാന്ധിയൻ
ആശയപര്ചരണത്തിേലക്കുംമറ്റും
േചേക്കറിയത്
െവറുെതയലല്.
"ഉത്തമസ്ത്രീ'െയ
നിർണ്ണയിച്ച ബര്ാഹ്മണസദാചാരമൂലയ് വയ്വസ്ഥ ള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കുമാതര്േമ
നലല് രാഷ്ട്രീയപര്വർത്തനം സാധിക്കൂ, അവർ ക്കുമാതര്േമ ഗാന്ധിയൻ സമരങ്ങളുെട
മുന്നണിേപ്പാരാളികളാകാൻ
കഴിയൂ
എന്നീ
ശാഠയ്ങ്ങൾ
ഗാന്ധിയൻ
സ്ത്രീപര്വർത്തനത്തിെന്റ മുഖമുദര്യായിരുന്നു. 1932ൽ തലേശ്ശരിയിൽനടന്ന ഒരു
ഉപേരാധസമരത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ ശര്ീമതി കമല പര്ഭുവിെന്റ താലി സർക്കാർ
അഴിച്ചുവാങ്ങിയതിെനത്തുടർന്നുണ്ടായ ഒച്ചപ്പാടിൽ ഇതു വയ്ക്തമാകുന്നുണ്ട്. താലി
പാതിവര്തയ്ത്തിെന്റ ചിഹ്നമാെണന്നും അതഴിച്ചുമാറ്റുന്നത് സ്ത്രീെയ വിധവയാക്കുന്നതിനു
സമമാെണന്നുമായിരുന്നു േദശീയവാദികളുെട പര്ചരണം. ഈ പര്ശ്നം ബര്ിട്ടിഷ്
നിയമനിർമ്മാണസഭവെര എത്തുകയും, ഒടുവിൽ താലി അഴിപ്പിച്ച മജിസ്ട്രട്ട്
മാപ്പുപറയുകയും െച . താലി എന്ന ആഭരണെത്ത വിവാഹിത തെന്റ കഴുത്തിൽനിന്ന്
അഴിച്ചുമാറ്റുന്നത്
അപശകുനമാെണന്ന
ധാരണ
അന്നെത്ത
േകരളത്തിൽ
ശൂദര്ജാതിക്കാർക്കിടയിലും
കീ ജാതിക്കാർക്കിടയിലും
അധികെമാന്നും
പര്ചാരത്തിലിലല്ായിരുന്നു.
എന്നാൽ
അതു
തീർത്തും
പുറത്തുനിന്നുവന്ന
ആശയമായിരുന്നുെവന്ന് പറയാൻ കഴിയിലല്. ബര്ാഹ്മണരാണ് താലി ധാരണ ത്തിൽ
കണിശം അധികം കാണിച്ചിരുന്നത്. ബര്ാഹ്മണ ആശയങ്ങൾ "േദശീയ'
ആശയങ്ങളായി പരിണമിച്ചതിൽ േദശീയപര്സ്ഥാനം വലിെയാരു പങ്കു വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കുടുംബത്തിെന്റ ചിഹ്നങ്ങൾ വഹിച്ചുെകാണ്ടാണ് ഗാന്ധിയൻ സ്ത്രീപര്വർത്തകർ
സമരങ്ങളിൽ പങ്കുേചർന്നത് - രണ്ടുമാസം പര്ായമുള്ള ൈകക്കുഞ്ഞിേനയുംെകാണ്ട്

ജയിലിൽേപ്പായ
എ.വി.
കുട്ടിമാളു
അമ്മയുെട
കഥ
പര്സിദ്ധമാണേലല്ാ.
"രാജയ്ത്തിനുേവണ്ടി സമരം െചയയ്ുന്ന സ്ത്രീ' അലല്, "രാജയ്ത്തിനുേവണ്ടി സമരം െചയയ്ുന്ന
മാതാവ്'
ആയിട്ടാണ്
അവർ
ചിതര്ീകരിക്കെപ്പട്ടത്.
തിരുവിതാംകൂറിെല
നിവർത്തനപര്േക്ഷാഭത്തിലും അതിനുേശഷം നടന്ന ഉത്തരവാദഭരണ പര്േക്ഷാഭത്തിലും
ഒന്നാംതരംപര്േക്ഷാഭകാരിണികളുണ്ടായിരുന്നു - അക്കാമ്മ െചറിയാൻ, ആനി മസ്ക്രീൻ.
1938ൽ ശര്ീചിത്തിരതിരുനാളിെന്റ പിറന്നാൾദിനത്തിൽ അക്കാമ്മ െചറിയാൻ നയിച്ച
പര്കടനെത്ത േകണൽ വാറ്റ്കിൻസ് തടഞ്ഞതും പിരിഞ്ഞുേപാകാൻ വിസമ്മതിച്ച
അവർക്കുേനെര െവടിെവക്കുെമന്നു ഭീഷണിെപ്പടുത്തിയതും അതിനുമുമ്പ് തെന്റ
െനഞ്ചിേലക്കു നിറെയാഴിക്കാൻ വാറ്റ് കിൻസിെന അവർ െവലല്ുവിളിച്ചതുെമാെക്ക അന്ന്
തിരുവിതാംകൂറിൽ വീരകഥകളായിരുന്നു. ആനി മസ്ക്രീനിെനക്കുറിച്ച് 1948ൽ
െപാൻകുന്നം വർക്കി വരച്ച "തൂലികാചിതര്'ത്തിൽ ഇങ്ങെന പറയുന്നു:
രാജയ്െത്ത േസ്നഹിക്കുന്നതിനുള്ള ധീരതയിൽ ഒരു സ്ത്രീെയന്നുള്ള യാെതാരു
ദൌർബലയ്വും അവർ സമ്മതിച്ചുതരികയിലല്. രാജയ്ത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള േകല്ശഭാരങ്ങൾ
ഒരു പുരുഷേനാെടാപ്പം സമധീരതേയാടുകൂടി അവർ ഏെറ്റടുക്കുന്നു. അനുഗൃഹീതമായ
യ◌ൗവവ്നത്തിെന്റ ഒരു നലല്ഭാഗം അവർ ജയിൽജീവിതത്തിനു നൽകിക്കഴിഞ്ഞു.
സമാധാനകാലത്തലല്, സമരകാലത്താണ് ഏറ്റവും നലല് േസവേനാത്സുകയായി അവർ
പരീക്ഷിക്കുന്നത്... ǌങ്ങളാണ് നിങ്ങെള വലുതാക്കിയത് എന്ന് ആെരങ്കിലും
ബുദ്ധിഹീനന്മാർ അവേരാടു പറകയാെണങ്കിൽ ഉടെന അവർ പറകയായി: നിങ്ങളലല്,
എെന്റ േസവനങ്ങൾമാതര്േമ എെന്ന വലുതാക്കൂ എന്ന്. (െപാൻകുന്നം വർക്കി,
തൂലികാചിതര്ങ്ങൾ, േകാട്ടയം, 1999, പുറം 94) 1949ൽ തിരുവിതാംകൂറിെല
ദിവാൻഭരണ
വിരുദ്ധസമരം
തീവര്മായിത്തീർന്നേപ്പാൾ
തിരുവിതാംകൂർ
നിയമസഭാമന്ദിരത്തിനകത്തുകടന്ന്
ദിവാൻ
സി.പി.
രാമസവ്ാമി
അയയ്രുെട
"അേമരിക്കൻ േമാഡൽ' ഭരണഘടനെ തിെര മുദര്ാവാകയ്ംമുഴക്കിയ കുറ്റത്തിന്
െപാലീസ് അറസ്റ്റുെച നീക്കിയ നാലുേപരിൽ രണ്ടുേപർ സ്ത്രീകളായിരുന്നു - പി.െക.
േമരിയും പി.െജ. ഏലിയാമ്മയും. ആ സമയത്ത് നിയമസഭാംഗമായിരുന്ന അക്കാമ്മ
െചറിയാൻ അവെര െപാലീസുകാരുെട മർദ്ദനത്തിൽനിന്ന് രക്ഷെപ്പടുത്തിയതര് .
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളുെട സമരപങ്കാളിത്തത്തിെന്റ രണ്ടു മാതൃകകളാണ്
േദശീയപര്സ്ഥാനത്തിൽനിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവന്നത്. ഒന്ന് "സ്ത്രീ ധർമ്മ'െത്തയും
"സ്ത്രീസവ്ഭാവ'െത്തയും അടിസ്ഥാനപരമായി േചാദയ്ംെചയയ്ാത്ത രീതി. ആധുനിക
കുടുംബിനിയുെട ക്ഷമ, ദയ, േസ്നഹം, അഹിംസ ആദിയായ "സഹജഗുണങ്ങെള' േദശീയ
താൽപരയ്ത്തിനുേവണ്ടി വിനിേയാഗിക്കുന്ന രീതിയായിരുന്നു ഇത്. പുരുഷന്മാരിൽനിന്നു
വയ്തയ്സ്തരായി, "സ്ത്രീഗുണം' തികഞ്ഞവരായി സ്ത്രീപര്വർത്തകർ പര്തയ്ക്ഷെപ്പട്ടു. ഈ
"സ്ത്രീഗുണങ്ങൾ' നിർവവ്ചിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ മുഴുവൻ സവർണബര്ാഹ്മണ
ആശയമണ്ഡലങ്ങളിൽ േവരൂന്നിയവയായിരുന്നു. അങ്ങെന "ഉത്തമസ്ത്രീ' ഒരർത്ഥത്തിൽ
"ബര്ാഹ്മണമൂലയ്വയ്വസ്ഥ കീെ പ്പടുന്ന സ്ത്രീ' യായിത്തെന്ന തുടർന്നു. രാഷ്ട്രീയരംഗത്ത്

സ്ത്രീകളുെട തുലയ്തെയ ഇതു ബാധിച്ചു - കാരണം, ബര്ാഹ്മണസ്ത്രീതവ്ാദർശപര്കാരം
സ്ത്രീയുെട "യഥാർത്ഥ ഇടം' കുടുംബമാണ്; േദശേസവനംമാതര്ം മതിെയന്ന്
തീരുമാനിക്കുന്ന സ്ത്രീ കടുത്ത ൈലംഗികസദാചാരവിലക്കുകൾക്ക് കീെ പ്പട്ടുതെന്ന
നിൽക്കണം! സമുദായത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളിെല സ്ത്രീപങ്കാളിത്തവും ഇതിേനാടു
സാമയ്മുള്ളതായിരുന്നു. സമുദായത്തിന് ആപത്തുേനരിടുന്ന അവസരങ്ങളിൽ സ്ത്രീെയ
പുറത്തിറക്കുക, അതു മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവെള വീണ്ടും അകത്താക്കുക സമുദായസമരങ്ങളിലും
േദശീയസമരത്തിലും
പെങ്കടുത്ത
സ്ത്രീകളുെട
അനുഭവമിതായിരുന്നു.
രണ്ടാമെത്ത
രീതി,
തിരുവിതാംകൂറിെല
നിവർത്തനപര്േക്ഷാഭനായികമാരുേടതായിരുന്നു
അവരുെട
പര്വർത്തനം,
"സ്ത്രീഗുണ'േത്താേടാ
ആധുനികകുടുംബിനിയുെട
"സ◌ൗമയ്ാധികാര'േത്താേടാ
ബന്ധിക്കെപ്പട്ടിരുന്നിലല്.
അവർ
പുരുഷന്മാരായ
േനതാക്കെളേപ്പാെല
തലമൂത്തവർതെന്നയായിരുന്നു. ഇവിെടയും ൈലംഗികസദാചാരവിലക്കുകൾ ഒട്ടും
കുറവായിരുന്നിലല്. പേക്ഷ, അക്കാലത്ത് ൈലംഗിക സദാചാരവിലക്കുകൾ സ്ത്രീകൾക്കു
മാതര്മായിരുന്നിലല്
എലല്ാ
പര്േക്ഷാഭകാരികൾക്കും
ബാധകമായിരുന്നു.
ആദയ്േത്തതിെന അേപക്ഷിച്ച് രണ്ടാമെത്ത രീതിയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാേരാെടാപ്പം
അധികാരവും
േനതൃതവ്വും
സംഘടനാേശഷിയും
പങ്കിടാൻ
കൂടുതൽ
സാദ്ധയ്തയുണ്ടായിരുന്നുെവന്നതാണ്
വയ്തയ്ാസം.
ഈ
സാദ്ധയ്ത
തീെര
വികസിച്ചിെലല്ന്നതാണ് ദുഃഖകരമായ സതയ്ം. ഇടതുപക്ഷപര്സ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ
േപാരാ ഇതുേപാെലത്തെന്ന നിലനിന്നു.
ഇടതുപക്ഷത്തും െതാഴിലാളിസമരങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾ
സമുദായപര്സ്ഥാനങ്ങളിലും
േദശീയപര്സ്ഥാനത്തിലും
ഉന്നതജാതിക്കാരും
വിദയ്ാഭയ്ാസമുള്ളവരും
സാമാനയ്ം
ധനസ്ഥിതിയുള്ളവരുമായ
സ്ത്രീകളാണ്
പെങ്കടുത്തിരുന്നത്; െതാഴിലാളിസ്ത്രീകെള സമരരംഗത്ത് എത്തിച്ചതിനുള്ള അഭിനന്ദനം
ഇടതുപര്സ്ഥാനങ്ങളാണർഹിക്കുന്നത്.
1930കളിൽത്തെന്ന
ആലപ്പുഴജിലല്യിൽ
സജീവമായ
െതാഴിലാളിസംഘടനാപര്വർത്തനം
െതാഴിലാളിസ്ത്രീകേളയും
ഉന്നംവച്ചിരുന്നു. െക. മീനാക്ഷിെയേപ്പാലുള്ള േനതാക്കളുെട േമൽൈക്കയിൽ
ആലപ്പുഴയിെല
കർഷകെത്താഴിലാളിസ്ത്രീകൾ
പണിമുടക്കുനടത്തി;
കയർെത്താഴിലാളികളായ സ്ത്രീകൾ അമ്പലപ്പുഴ കയറുപിരിെത്താഴിലാളിസംഘം
രൂപീകരിച്ചു. കയർ-കശുവണ്ടിേമഖലകളിെല െതാഴിലാളികൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും
സ്ത്രീകളായിരുന്നതുെകാണ്ട്
അവരുെട
സമരങ്ങളിൽ
വലിയേതാതിൽ
സ്ത്രീകളുണ്ടായിരുന്നു.
യൂണിയനുകൾ
വയ്ക്തമായി
രൂപംെകാണ്ടതിനുമുമ്പുതെന്ന
സമരങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു; അവയുെട മുൻനിരയിൽ െതാഴിലാളിസ്ത്രീകൾ നിരന്നിരുന്നു.
1935ൽ െകാലല്െത്ത ഇന്തയ്ാ നട്ട് ഫാക്ടറി (കശുവണ്ടി ഫാക്ടറി)യിൽ നടന്ന
ആദയ്സമരത്തിൽ പെങ്കടുത്ത േതയി എന്ന െതാഴിലാളിസ്ത്രീ ഓർക്കുന്നു:

...ǌാൻ ആ സമരം ഓർക്കുന്നു; അന്ന് യൂണിയനിലല്ായിരുന്നു. അന്ന്
അണ്ടിെപാളിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടും മുതലാളി സവ്ാമിനാഥനു നിർബന്ധം, െപാട്ടിയ അണ്ടിെയ
മുഴുവനായ അണ്ടിയിൽനിന്ന് െതരഞ്ഞുെപറുക്കിെക്കാള്ളണെമന്ന്. േനരമേപ്പാേഴക്കും
ഇരുട്ടി; ǌങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ േപാകണമായിരുന്നു. ഫാക്ടറിയിെല രീതി ǌങ്ങൾ
െക്കാെക്ക മടുത്തിരുന്നു. െപെട്ടന്ന് ഒരു സ്ത്രീ - ലക്ഷ്മിയാെണന്നു േതാന്നുന്നു - അലറി:
""ǌങ്ങെള ഇതിനു കിട്ടിലല്. ǌങ്ങൾ വീട്ടിൽ േപാകുന്നു. കുേറക്കൂടി നന്നായി
െപരുമാറിയാേല തിരിച്ചിേങ്ങാട്ടുള്ളൂ. ആദയ്മായിയാണ് ǌങ്ങൾ മുതലാളിേയാട്
എതിർത്തു പറഞ്ഞത്. എലല്ാവരും വീട്ടിൽേപായി. ഒത്തിരിനാൾ േപായുമിലല്. പിെന്ന
മുതലാളി
ആെളവിട്ടേപ്പാൾ
ǌങ്ങൾ
മടങ്ങി
ǌങ്ങളുെട
വീട്ടിൽ
അരിയുണ്ടായിരുന്നിലല്... േനതാക്കളായി പല സ്ത്രീകളുണ്ടായിരുന്നു - ലക്ഷ്മി, െചലല്മ്മ,
ഭാർഗ്ഗവി - അവെരലല്ാം മരിച്ചുേപായിരിക്കുന്നു. ǌങ്ങൾ സവ്ാമിനാഥെനക്കണ്ട്
ആവശയ്ങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ǌങ്ങേളാട് മരയ്ാദയായി െപരുമാറണം; പര്േതയ്കിച്ച് ǌങ്ങളുെട
കുട്ടികേളാട്, ഒരുെതറ്റും െചയയ്ാെതതെന്ന ǌങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിരുന്ന കടുത്ത,
അപമാനിക്കുന്നവിധത്തിലുള്ള ശിക്ഷകൾ അരുത്; െചയയ്ുന്ന േജാലികൾെക്കലല്ാം കൂലി...
ǌങ്ങളുെട സമരം വൻവിജയമായിരുന്നുെവന്ന് പറയാൻകഴിയിലല്ായിരുന്നുെവങ്കിലും
ǌങ്ങൾ അത്ഭുതെപ്പട്ടുേപായി, ഇങ്ങെന െചയയ്ാൻ ǌങ്ങൾക്ക് ൈധരയ്ംവന്നേലല്ാ
എേന്നാർത്തേപ്പാൾ. കുറച്ചു ശക്തികൂടിയതുേപാെല. ǌങ്ങൾക്കും കുറച്ചധികാരമുെണ്ടന്ന്
മനസ്സിലായി. അെലല്ങ്കിൽ ǌങ്ങെള അയാൾ ആളയച്ചു വിളിപ്പിച്ചെതന്തിന്? (അന്നാ
ലിന്റ്ബർഗിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽനിന്ന്, അ◌ി◌ിമ ഘശിറയലൃഴ, ഋഃ◌ുലൃശലിരല
മിറ കറലിേശ◌്േയ, ഘ◌ൗ◌ിറ, 2001, പുറം 223-224) മറ്റു ജാതിക്കാർ
ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിലും െതാഴിലാളിസ്ത്രീകൾ അധികവും കീഴാളജാതിക്കാരായിരുന്നു േതയി കുറവസമുദായാംഗമായിരുന്നു. െപാതുെവ കീഴാളജാതികളിൽ സ്ത്രീകൾ
കുടുംബത്തിെന്റ വിലക്കുകൾക്ക് അതര് വിേധയരായിരുന്നിലല് - കീഴാളകുടുംബങ്ങെള
ബര്ാഹ്മണമൂലയ്ങ്ങളലല് ഭരിച്ചിരുന്നത്. പുരുഷേനാെടാപ്പം അദ്ധവ്ാനിക്കുകെയന്നത്
േകവലം സാധാരണകാരയ്ംമാതര്മായിരുന്നു. അവർ ഫാക്ടറികളിലും കൃഷിയിടങ്ങളിലും
പുരുഷന്മാേരാെടാപ്പം പണിെയടുത്തു. "ബാലപരിചരണം' മുതലായവ സ്ത്രീയുെട
"സഹജ'സവ്ഭാവമാെണന്ന ആശയം അക്കാലത്ത് െതാഴിലാളിസ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ
പടർന്നുപിടിച്ചിട്ടിലല്ായിരുന്നു.
അതുെകാണ്ടുതെന്ന
സമരങ്ങളുെട
മുൻനിരയിൽ
കയറിനിൽക്കാൻ
അവർക്കു
കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
1940കളിെല
കർഷകെത്താഴിലാളിസമരങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ പര്കടിപ്പിച്ച വീരയ്െത്തക്കുറിച്ച്, അവരുെട
പര്േതയ്ക സമരരീതികെളക്കുറിച്ച്, കുറെച്ചാെക്ക നമുക്കറിവുണ്ട്. പാടത്തിെന്റ നടുക്ക്
ജന്മിെയ വളഞ്ഞുവച്ച് തങ്ങൾക്കു കിേട്ടണ്ട അവകാശങ്ങൾ പിടിച്ചുവാങ്ങിയ
സ്ത്രീകെളക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നവരിന്നുമുണ്ട്. േമലാളരിൽനിന്ന് ൈലംഗികപീഡനേമറ്റ
സ്ത്രീകൾ ചൂളി പിന്മാറാെത യൂണിയനുകളുെട സഹായേത്താെട ധീരമായി
പര്തികരിച്ചിരുന്നുെവന്ന് - അതായത്, ബര്ാഹ്മണ ൈലംഗിക സദാചാരത്തിനു
കീെ പ്പടാെത പര്തികരിച്ചിരുന്നുെവന്ന് - ആദയ്കാലസംഘടനാപര്വർത്തകരിൽ പലരും

ഓർക്കുന്നു. 1940കളിെല മലബാറിൽ ഭക്ഷണത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളിൽ
ഗര്ാമീണസ്ത്രീകൾ വഹിച്ച പങ്കിെനപ്പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മകൾ ഇന്നും സജീവമാണ്.
ജന്മികളിൽനിന്ന്
െനലല്ുപിടിെച്ചടുക്കാനുംമറ്റുമുള്ള
പര്വർത്തനങ്ങളിൽ
അവരും
പങ്കാളികളായിരുന്നു.
കമയ്ൂണിസ്റ്റുകാർെക്കതിെര
സർക്കാർ
അഴിച്ചുവിട്ട
അതികര്മങ്ങളിൽ മലബാർഗര്ാമങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ കണക്കിലല്ാെത കഷ്ടെപ്പടുകയുണ്ടായി ഒളിവിലായ േനതാക്കെള തിരഞ്ഞുവന്ന െപാലീസ് വീടുകൾ ആകര്മിച്ച് സർവവ്തും
നശിപ്പിച്ചേവളകളിൽ െപാട്ടിയ പാതര്ങ്ങളുെട അവശിഷ്ടങ്ങളുേമന്തി പര്കടനം നടത്തുക,
ഭക്ഷയ്ക്ഷാമത്തിെനതിെര "ഒഴിഞ്ഞചട്ടി'യുമായി പര്കടനം നടത്തുക തുടങ്ങിയ
സമരമുറകൾ അവർ സൃഷ്ടിച്ചു. ആദയ്കാല െതാഴിലാളിയൂണിയനുകളിൽ സ്ത്രീകളുെട
സമര◌ൗത്സുകയ്െത്ത ഒരു പരിധിവെര അംഗീകരിച്ചിരുന്നുെവന്ന് വയ്ക്തമാണ്.
ഫാക്ടറികളിൽ സ്ത്രീകളുേടതുമാതര്മായ കമ്മിറ്റികൾ പലയിടത്തും സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ഈ
സംവിധാനത്തിലൂെട കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ സഹിേക്കണ്ട അനീതികൾക്ക് പരിഹാരം
കാണാെമന്നുവന്നു. െക. മീനാക്ഷിെയേപ്പാലുള്ള സംഘാടകർക്ക് ഈ കമ്മിറ്റികൾ
രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ സംവിധാനെത്ത
വിപുലീകരിച്ച്
സമരത്തിെന്റ
സവ്ഭാവം,
മുേന്നാട്ടുവ ന്ന
ആവശയ്ങ്ങൾ
എന്നിവയിൽക്കൂടി അവെര പൂർണ്ണപങ്കാളികളാക്കാനുള്ള ശര്മം നടന്നിെലല്ന്നു പറയാം.
െതാഴിലാളിയൂണിയനുകളിൽ കമയ്ൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േനതൃതവ്ത്തിൽ 1940കളിൽ
പഠനകല്ാസ്സുകൾ നടന്നു. സ്ത്രീകളും ഇവയിൽ പെങ്കടുത്തിരുന്നു. 1940കളിൽ (1943-45ൽ)
തിരുവിതാംകൂർ
കയർഫാക്ടറിെത്താഴിലാളിയൂണിയെന്റ
വാർഷികസേമ്മളനങ്ങൾെക്കാപ്പം െതാഴിലാളിസ്ത്രീസേമ്മളനങ്ങളും നടന്നു. പിന്നീട്,
സർക്കാർ കമയ്ൂണിസ്റ്റുപാർട്ടിെയ നിേരാധിച്ചേപ്പാൾ പര്മുഖരായ പുരുഷേനതാക്കന്മാർ
ഒളിവിലായി. െതാഴിലാളിസ്ത്രീകളുെട സംഘാടകയായിരുന്ന െക. മീനാക്ഷി യൂണിയെന്റ
ജനറൽ െസകര്ട്ടറിയായി; േലബർകമ്മിഷണർ വിളിച്ചുകൂട്ടിയ ആേലാചനയിൽ അവർ
യൂണിയെന
പര്തിനിധീകരിച്ചു;
സമരങ്ങളുെട
മുൻനിരസംഘാടകയായി.
ഈയവസരത്തിൽ യൂണിയനുകളുെട പുറത്തുതെന്ന സ്ത്രീസംഘടനയുണ്ടായി മഹിളാസംഘം. 1943-ൽ അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്ക് മഹിളാസംഘം രൂപീകരിക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ
അവരതിെന്റ ജനറൽ െസകര്ട്ടറിയായി. 1946ൽ നിേരാധിക്കെപ്പടുംവെര സംഘടന
വളർന്നുെകാണ്ടുതെന്നയിരുന്നു. പേക്ഷ, സമാധാനകാലം മടങ്ങിവന്നേതാടുകൂടി
സ്ത്രീകൾക്ക് യൂണിയനുകളിലുംമറ്റും ലഭിച്ച സ്ഥാനം പിൻവലിക്കെപ്പട്ടു. എന്നാൽ,
െപാതുെവ ഇക്കാലെത്തക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ലഭയ്മായ എഴുത്തുകളിൽ മെറ്റാരുതരം
സ്ത്രീപങ്കാളിത്തമാണ് പാടിപ്പുകഴ്ത്തെപ്പടുന്നത്. സ്ത്രീകളുെട സഹനത്തിനും തയ്ാഗത്തിനും
മുൻ തൂക്കം നൽകുന്ന കഥകളാണവ - കുടുംബത്തിെന്റ പരിധികൾവിടാെത
പാർട്ടിക്കുേവണ്ടി സ്ത്രീകൾ െച
േസവനെത്തക്കുറിച്ചുള്ളവ. കമയ്ൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി
നിേരാധിക്കെപ്പട്ടേവളയിൽ ഒളിവിലായ േനതാക്കന്മാെര േപാലീസിൽനിന്നു രക്ഷിച്ചു
പാർ
പ്പിക്കുക,
രഹസയ്സേന്ദശങ്ങളും
പണവുംമറ്റുെമത്തിക്കുക
മുതലായ
േജാലികേളെറ്റടുത്തത് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണ്. "മക്കേളയും േപാറ്റി, പാർട്ടിേയയും
േപാറ്റി' എന്നാണ് വടേക്കമലബാറിൽനിന്നുള്ള ഒരു പഴയകാലപര്വർത്തക തെന്റ

1940കളിെല പാർട്ടിപര്വർത്തനെത്തക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞത്. കുടുംബങ്ങൾ ക്കുള്ളിൽ
സ്ത്രീകൾ സഹിച്ച തയ്ാഗവും കടുത്ത െപാലീസ് മർദ്ദനത്തിെനതിെര പിടിച്ചുനിന്ന
അവരുെട സഹനവും ചില ആത്മകഥകളിെലങ്കിലും േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. - േദവയാനി
കുഞ്ഞമ്പുവിെന്റ േചാരയും കണ്ണീരും നനഞ്ഞ വഴികൾ അവയിെലാന്നാണ്.
ജയിലിൽേപായ
മുതിർന്ന
സ്ത്രീേനതാക്കൾ
ധനശക്തിയുള്ളവരായിട്ടുേപാലും
മർദ്ദനത്തിൽനിെന്നാഴിവായിലല് - െക.ആർ. ഗ◌ൗരിയമ്മയുെട അനുഭവങ്ങൾ അതു
വയ്ക്തമാക്കുന്നു. ഇതര്യും കാണുേമ്പാൾ ഒരു േചാദയ്ം തീർച്ചയായും നമ്മുെട
മനസ്സിലവേശഷിക്കും.
േകരളത്തിെല
പരമ്പരാഗത
വയ്വസായങ്ങളിെല
െതാഴിലാളികൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും സ്ത്രീകളാെണന്നിരിെക്ക, െതാഴിലാളിസ്ത്രീകളുെട
സമരപാരമ്പരയ്ം ഈവിധം ഉജ്ജവ്ലമാെണന്നിരിെക്ക, െതാഴിലാളിപര്സ്ഥാനത്തിെന്റ
തലപ്പത്ത് സ്ത്രീകൾ എന്തുെകാെണ്ടത്തിയിലല്? 1950കളിെല ജനയുഗം പതര്ം
െതാഴിലാളിസമരങ്ങെളക്കുറിച്ചു പര്സിദ്ധീകരിച്ച വിവരണങ്ങൾ പരിേശാധിച്ചാൽ ഈ
േചാദയ്ത്തിന്
ഉത്തരം
കെണ്ടത്താനാകുെമന്ന്
േകരളത്തിെല
കശുവണ്ടിെത്താഴിലാളിസ്ത്രീകളുെട
ചരിതര്കാരിയായ
അന്നാ
ലിന്റ്ബർഗ്
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. സമരങ്ങളുെട ഇടം പുരുഷന്മാരുേടതാെണന്ന നിശബ്ദെമങ്കിലും
ശക്തമായ അടിസ്ഥാനധാരണയാണ് ഈ വിവരണങ്ങളുേടെതന്ന് അന്ന വാദിക്കുന്നു.
സമരങ്ങളുെട മുൻനിരയിൽ ധാരാളം സ്ത്രീകളുണ്ടായിരുന്നുെവന്നതിൽ യാെതാരു
സംശയവുമിലല്.
ഉദാഹരണത്തിന്
1960കളിൽ
കശുവണ്ടിേമഖലയിെല
െതാഴിലാളികളിൽ 90 ശതമാനത്തിലധികവും സ്ത്രീകളായിരുന്നു. എന്നാൽ സമരങ്ങളുെട
വിവരണത്തിൽ
പലേപ്പാഴും
അവർ
"ഉപഘടക'മായാണ്
കരുതെപ്പടുന്നത്.
േനതാക്കന്മാരുെട പര്സംഗങ്ങൾ, േപാലീസ് നടപടി മുതലായവ വിവരിച്ചേശഷം
"നൂറുകണക്കിന് െതാഴിലാളിസ്ത്രീകളും സമരത്തിൽ പെങ്കടുത്തു' െവന്ന് ഒഴുക്കൻമട്ടിൽ
പറഞ്ഞുേപാകുന്ന വിവരണങ്ങളാണ് ഇവയിലധികവും. സ്ത്രീസമരങ്ങെളന്നുതെന്ന
വിേശഷിപ്പിക്കാമായിരുന്ന കശുവണ്ടിെത്താഴിലാളി സമരങ്ങളിൽ ഇതര്യധികം
പുരുഷന്മാർ എങ്ങെന കടന്നുകൂടിെയന്നതിെനക്കുറിച്ച് 1940കൾമുതൽ ഈ േമഖലയിൽ
സംഘടനാപര്വർത്തനം നടത്തിയ േഗാമതി, അന്നാ ലിന്റ്ബർഗിേനാടു പറയുന്നു:
... സാധാരണ ǌങ്ങൾ ഒരു സതയ്ാഗര്ഹം നടത്തുേമ്പാേഴാ അെലല്ങ്കിൽ വഴിേയാ
ഫാക്ടറിവാതിേലാ െകട്ടിടേമാ ഉപേരാധിക്കുേമ്പാേഴാ അണ്ടിതലല്ുകയും െതാലിക്കുകയും
െചയയ്ുന്ന
സ്ത്രീകളും
പുരുഷന്മാരുമായ
െതാഴിലാളികളിൽ
മിക്കവരും
പെങ്കടുക്കുമായിരുന്നു...
നിങ്ങൾ
പതര്ത്തിൽ
വായിച്ചുകണ്ട
പുരുഷന്മാർ,
െതാഴിലാളികളായ പുരുഷന്മാെര ഒഴിച്ചാൽ, രണ്ടുതരമായിരുന്നു. ആദയ്േത്തത്
ǌങ്ങളുെട ഭർത്താക്കന്മാേരാ സേഹാദരന്മാേരാ മക്കേളാ അച്ഛന്മാേരാ അമ്മാമന്മാേരാ
ഒെക്ക. അവസരംകിട്ടുേമ്പാെഴാെക്ക - അവർക്കു അവസരം കിട്ടാൻ പലേപ്പാഴും
പര്യാസമിലല്ായിരുന്നു, കാരണം അവരിൽ പലർക്കും െതാഴിലിലല്ായിരുന്നു - അവർ
ǌങ്ങേളാെടാപ്പം
േചർന്ന്
വലിെയാരാൾക്കൂട്ടമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു.
മേറ്റതരക്കാർ
രാഷ്ട്രീയപര്വർത്തകരായിരുന്നു. വിദയ്ാർത്ഥി - യുവജനസംഘടനകളിലും മറ്റു ടര്ഡ്

യൂണിയനുകളിലും
പാർട്ടിയിലുംമറ്റും
പര്വർത്തിച്ചവർ.
അവരും
ǌങ്ങേളാട്
ഐകയ്ദാർഢയ്ം കാട്ടിയിരുന്നു. അതുെകാണ്ടാണ് സ്ത്രീകളുെട സമരത്തിൽ ഇതര്യധികം
പുരുഷന്മാെര നിങ്ങൾ കണ്ടത്. (ഋഃ◌ുലൃശലിരല മിറ കറലിേശ◌്േയ, പുറം. 275)
1950കളിൽത്തെന്ന െതാഴിലാളിസ്ത്രീകെള "െവറും വീട്ടമ്മമാരാ'ക്കി മാറ്റുന്ന പര്കര്ിയകൾ
സജീവമായിത്തുടങ്ങിെയന്ന് ലിന്റ്ബർഗ് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പുരുഷെതാഴിലാളികൾ
കുടുംബനാഥന്മാരാെണന്നും
വീടുേപാറ്റുന്ന
ഉത്തരവാദിത്തം
അവർക്കാെണന്നും
അതിനാൽ സ്ത്രീെത്താഴിലാളികേളക്കാൾ അധികമായ കുടുംബേവതനം (ളമാശഹയ്
◌ംമഴല) അവർക്കു ലഭിക്കണെമന്നുമുള്ള െപാതുധാരണ െതാഴിലാളിേനതാക്കന്മാരും
ഉേദയ്ാഗസ്ഥരും ഫാക്ടറിയുടമകളും പങ്കുെവച്ചുതുടങ്ങിെയന്ന് ലിന്റ്ബർഗ് പറയുന്നു.
1950കളിെല
കൂലി
തീരുമാനിക്കാനുള്ള
കമ്മിറ്റികളുെട
പര്വർത്തനെത്ത
അപഗര്ഥിച്ചുെകാണ്ടാണ് അവരിതു പറയുന്നത്. ഇേതാെട സ്ത്രീ െത്താഴിലാളി വീട്ടിേലക്ക്
രണ്ടാംവരുമാനം (െലരീ◌ിറമൃ്യ ലമൃ◌ിശിഴ) മാതര്ം െകാണ്ടുവരുന്നവളാെണന്നു വന്നു.
തുലയ്കൂലിക്ക് തുലയ്േവതനെമന്ന ലക്ഷയ്ം െപാള്ളയായ മുദര്ാവാകയ്ംമാതര്മായിത്തീർന്നു.
എന്നാൽ,
1970കളിൽേപ്പാലും
ബര്ാഹ്മണമൂലയ്ങ്ങൾ
പൂർണ്ണമായും
പിടിമുറുക്കിയിരുന്നിെലല്ന്ന്
െതളിവുണ്ട്
അക്കാലത്ത്
ൈലംഗികപീഡനങ്ങൾെക്കതിെര
നടന്നിരുന്ന
"ഗർഭസതയ്ാഗര്ഹങ്ങൾ'തെന്ന!
േദശീയപര്സ്ഥാനം സവ്ീകരിച്ച ഒരു തന്ത്രെമങ്കിലും െതാഴിലാളിപര്സ്ഥാനവും
സവ്ീകരിച്ചിരുന്നു.
സവ്ന്തം
അവകാശങ്ങൾ
േനടിെയടുക്കാൻ
സമരംെചയയ്ുന്ന
െതാഴിലാളികെളന്നതിേനക്കാൾ കുടുംബത്തിെന്റ പട്ടിണിമാറ്റാൻ െതരുവിലിറങ്ങി
സമരത്തിൽേചർന്ന അമ്മമാെരന്നനില ് െതാഴിലാളിസ്ത്രീകെള ചിതര്ീകരിക്കുന്ന രീതി
1950കളിെല ജനയുഗത്തിൽ ധാരാളമുണ്ട്. എന്നാൽ "സ്ത്രീതവ്'െത്ത മെറ്റാരുവിധത്തിൽ
സമരരംഗത്തു പര്േയാഗിച്ച ഒരു െതാഴിലാളിയുവതിെയക്കുറിച്ച് കശുവണ്ടിേമഖലയിെല
സമരങ്ങെളക്കുറിെച്ചഴുതിയ
േകശവൻനായർ
പറയുന്നുണ്ട്.
െകാലല്ത്തിനടുത്തു
പര്വർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു അണ്ടിഫാക്ടറി െതാഴിലാളികൾക്കുള്ള ആനുകൂലയ്ങ്ങളതര്യും
മുന്നറിയിപ്പുകൂടാെത പിൻവലിച്ചതിെനത്തുടർന്ന് െതാഴിലാളികൾ സമരം പര്ഖയ്ാപിച്ചു.
േപാലീസ് രംഗെത്തത്തി സമരക്കാെര പിരിച്ചുവിടാൻ ശര്മം തുടങ്ങി. െപെട്ടന്ന്
ആയുധേമന്തിയ േപാലീസുകാരുെട മുന്നിേലക്ക് ഒരു െതാഴിലാളിസ്ത്രീ താൻ ധരിച്ചിരുന്ന
കുപ്പായം വലിച്ചൂരിക്കളഞ്ഞുെകാണ്ട് ചാടിവീണതര്. തെന്റ െനഞ്ചിലൂെട െവടിയുണ്ട
കടത്താൻ ൈധരയ്മുള്ള േപാലീസുകാരൻ അതുെചയയ്െട്ട എന്ന് അവർ െവലല്ുവിളിച്ചു.
(സി.ഐ.ടി.യു സേന്ദശം, 18(11), 1995, പുറം 13-14). ഈ സംഭവം തീർച്ചയായും
അധികം പാടിപ്പുകഴ്ത്തെപ്പട്ടിട്ടിലല്ാത്ത ഒന്നാണ്. എങ്കിലും "സ്ത്രീതവ്'െത്ത സമരരംഗത്ത്
എങ്ങെന
പര്േയാഗിക്കാെമന്ന
േചാദയ്ത്തിന്
ഒന്നിലധികം
ഉത്തരങ്ങൾ
െതാഴിലാളിപര്സ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽത്തെന്ന ഉണ്ടായിരുന്നുെവന്ന വസ്തുതയിേലക്കാണ്
ഈ സംഭവം െവളിച്ചംവീശുന്നത്. 1960കളിൽ േകരളത്തിൽ രൂപെമടുത്ത നക്സ ൈലറ്റ്
പര്സ്ഥാനത്തിൽ ഏെറ ദൃശയ്ത േനടിയ സ്ത്രീകളുണ്ടായിരുന്നു - അജിത, മന്ദാകിനി നാരാ
യണൻ. എന്നാൽ ആ പര്സ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ അവർ സ്ത്രീപക്ഷസവ്ാധീനം
െചലുത്തിെയന്ന് പറ യാനാവിലല്. നക്സൈലറ്റുപര്സ്ഥാനത്തിൽ തെന്റതായ സംഭാവന

ഉണ്ടായിട്ടിെലല്ന്നും, മറ്റുള്ള വർെക്കാപ്പം കഴിയുന്നതര് പര്വർത്തിക്കാനാണ് താൻ
ശര്മിച്ചെതന്നും അജിത പിൽക്കാലത്ത് പറ ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. േകരളത്തിൽ പിന്നീടുണ്ടായ സ്ത്രീ
പക്ഷപര്സ്ഥാനത്തിലൂെടയാണ് അവർ സാമൂഹയ് നീതിക്കുേവണ്ടിയുള്ള തെന്റ േപാരാട്ടം
തുടർന്നത്.
പാറ്റാമുരത്തിയുെട കഥ
"ബര്ാഹ്മണസ്ത്രീതവ്ാദർശങ്ങൾ എതര്േത്താളം അകെലയാേണാ അതര്േത്താളം
സ്ത്രീപങ്കാളിത്തം സമരങ്ങളിലുണ്ടാകും' - മലയാളിസ്ത്രീകളുെട സമരാനുഭവചരിതര്ം നെമ്മ
പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠങ്ങളിെലാന്നാണത്. സ്ത്രീകെള സമുദായത്തിെന്റ "ആവശയ്ാനുസരണം'
രംഗത്തിറക്കി തിരിച്ചുകയറ്റുന്ന രീതിെയ പൂർണ്ണമായും െവടിയാൻ ഇവിടെത്ത
പുേരാഗമനപര്സ്ഥാനങ്ങൾക്കുേപാലും കഴിഞ്ഞിട്ടിലല്. അതൽപ്പെമങ്കിലും സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്
ബര്ാഹ്മണമൂലയ്ങ്ങളിൽനിന്നും വേരണയ്ലിംഗധാരണകളിൽനിന്നും അകന്നുകഴിയുന്ന
ആദിവാസിസമൂഹത്തിലാണ്. 19-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ ഇന്നുവെരയും േകരളത്തിെല
ആദിവാസികൾ
അതികഠിനമായ
ചൂഷണത്തിനു
വിേധയരാണ്.
പിടിച്ചുനിൽക്കാൻേവണ്ടിയുള്ള േപാരാട്ടങ്ങളുെട നീണ്ടചരിതര്മാണ് അവർക്കുള്ളത്.
1970കൾക്കുേശഷം
ദളിത്പര്സ്ഥാനങ്ങളുെട
േനതൃതവ്ത്തിൽനടന്ന
മിച്ചഭൂമി
സമരങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾ പൂർണ്ണപങ്കാളികളായുണ്ടായിരുന്നു - എന്നാൽ ഈ
സമരങ്ങെളക്കുറിച്ച് വളെരക്കുറച്ചു വിവരങ്ങൾമാതര്െമ നമുക്ക് ഇന്നുമുള്ളൂ. പാറ്റാമുരത്തി
എന്ന പണിയസ്ത്രീയുെട സമരകഥ ആെരയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.* വയനാട്ടിൽ
കലല്ൂർവയലിനുസമീപം ഫലഭൂയിഷ്ടമായ
ഭൂമിയിലായിരുന്നു
അവരുെട
കുടി.
നീണ്ടുകിടക്കുന്ന െനൽവയലിെന്റ മദ്ധയ്ത്തിൽ ഉയർന്നുനിന്ന ഭൂമിയിേന്മൽ. പണിയർ
തലമുറകളായി കൃഷിെച ഭൂമിയായിരുന്നു അത്; അതുസംബന്ധിച്ച േരഖകൾ അവരുെട
കയയ്ിൽ
ഇലല്ായിരുെന്നങ്കിലും.
ആദിവാസികളുെട
ഭൂമിമുഴുവൻ
നാട്ടുകാർ
ൈകക്കലാക്കാൻതുടങ്ങിയ കാലമായിരുന്നു. പാറ്റാമുരത്തിയുെട വയലും കരഭൂമിയും ഒരു
നാട്ടുകാരൻ ൈകവശെപ്പടുത്തി, അതിനു വയ്ാജേരഖയുമുണ്ടാക്കി. അവർ എലല്ാ
രാഷ്ട്രീയക്കാെരയും സമീപിച്ചു. അന്നെത്ത പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിേനാടു പരാതി
പറഞ്ഞു. ഒരു ഫലവുമുണ്ടായിലല്. നാട്ടുകാരൻ അവരുെട കുടിലിനു തീയിട്ടു. ഭൂമി
അവരുേടതാെണന്നു
െതളിവായിയുണ്ടായിരുന്ന
ഒേരെയാരു
പുഞ്ചച്ചീട്ട്
കത്തിെയരിഞ്ഞുേപായി. ഇയാൾ മറ്റുപലവിധത്തിലും പണിയെര ദര്ാഹിച്ചു. പലരും
ഒഴിഞ്ഞു േപായി. ഒടുവിൽ അയാൾ പണിയെര അവരുെട ഭൂമിയിൽ ശവദാഹം
നടത്തുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞേപ്പാൾ പാറ്റാമുരത്തി തുറന്നസമരത്തിനുതെന്ന തയയ്ാറായി.
പഞ്ചായത്തു
പര്സിഡന്റ്
മദ്ധയ്സ്ഥയ്ം
പറയാൻവന്നു.
ഭൂമിയുെട
പകുതി
തിരിച്ചുെകാടുക്കാെമന്ന് നാട്ടുകാരൻ സമ്മതിച്ചു. ഒരിഞ്ചുഭൂമിേപാലും െകാടുക്കിെലല്ന്ന
നിലപാടിൽ പാറ്റാമുരത്തി ഉറച്ചുനിന്നു. അവരുെട സമുദായസംഘടനയും പല
രാഷ്ട്രീയകക്ഷികളും ഈ പര്ശ്നത്തിൽ ഇടെപട്ടു. തെന്റ നിലപാടിൽ അൽപ്പംകൂടി
അയവുവരുത്തണെമന്ന് അവെരലല്ാം പറഞ്ഞു. വളെരക്കാലം ഈ തർക്കം നീണ്ടുേപായി.
രാഷ്ട്രീയക്കാരുെട
നിശബ്ദസഹായേത്താെട
നാട്ടുകാരൻ
പഞ്ചായത്ത്
പണിയർക്കനുവദിച്ച കിണർ കുത്തുന്നതു തടഞ്ഞു. 1995ൽ പാറ്റാമുരത്തി ഒരുപടികൂടി

കടന്നു പര്വർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. മുഴുവൻ ഭൂമിയും വീെണ്ടടുത്ത് കൃഷിതുടങ്ങി. വൻ
രാഷ്ട്രീയപിൻബലമുണ്ടായിരുന്ന നാട്ടുകാരൻ േകാടതിയിൽേപ്പായി; പാറ്റാമുരത്തിയും മറ്റ്
അഞ്ചു പണിയരും അറസ്റ്റുെചയയ്െപ്പട്ടു. പേക്ഷ, േകാടതി അവെര െവറുേതവിട്ടു.
േപാലീസിെന്റ സഹായേത്താെട നാട്ടുകാരൻ അവെര കുടിെയാഴിപ്പിക്കാൻ ശര്മിച്ചു; ആ
കുടുംബംമുഴുവൻ
േപാലീസിെന്റ
മുന്നിൽ
നിരന്നുനിന്ന്
"െവടിവ ിൻ,
ൈധരയ്മുെണ്ടങ്കിൽ!' എന്ന് വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. േപാലീസ് മടങ്ങിേപ്പായി. അതിനുേശഷം
ഒരു പര്ബലരാഷ്ട്രീയകക്ഷിയുെട യുവജനസംഘടനെയ കൂട്ടുപിടിച്ചുെകാണ്ടായിരുന്നു
നാട്ടുകാരെന്റ നീക്കം - ഈ സംഘടനക്കാർ കുടി ആകര്മിച്ച് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നവെര
മുഴുവൻ െപാതിെര തലല്ി. പാറ്റാമുരത്തി െവറുെത യിരുന്നിലല്; അവർ േപാലീസിൽ
പരാതിെകാടുത്തു. പതിെനട്ടുേപർെക്കതിെര ജാമയ്മിലല്ാവാറണ്ട് പുറെപ്പടുവിക്കെപ്പട്ടു.
ഇേതാെട രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കു മടുത്തു. പാറ്റാമുരത്തിയും കൂട്ടരും ഭൂമിമുഴുവൻ വീെണ്ടടുത്ത്
കൃഷിെചയയ്ാൻ തുടങ്ങി. ഒടുവിലെത്ത പര്േയാഗെമന്നനില ് നാട്ടുകാരൻ വിലകുറഞ്ഞ
മദയ്ംെകാണ്ടുവന്ന് പണിയയുവാക്കെള പാട്ടിലാക്കാൻേനാക്കി - അതും അതര്
വിലേപ്പായിലല്.
ആ
പണിയക്കുടിയുെട
േനതാവായി
പാറ്റാമുരത്തി
ഉയർന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്നും ആ ഭൂമിയുെട പട്ടയം അവർക്കു കിട്ടിയിട്ടിലല്. എങ്കിലും
വയനാട്ടിെല പണിയസ്ത്രീകളുെട വീരനായികയാണ് 80-◌ാ◌ം വയസ്സിൽ, ദീർഘമായ
സമരത്തിെനാടുവിൽ,
മരിച്ചുേപായ
അവർ.
പാറ്റാമുരത്തിയുെട
കഥ
ഭൂതകാലത്തിലായിരുന്നുെവന്ന് പറയാൻ കഴിയിലല് - പല ദശകങ്ങൾ നീണ്ട
സമരമായിരുന്നു അവരുേടെതങ്കിലും. ആദിവാസിസ്ത്രീകളുെട പല തലമുറകൾ
നടത്തിവന്ന നിരന്തരമായ സമരത്തിെന്റ ഒടുവിലെത്ത കണ്ണികളിെലാന്നായി ഇതിെന
കാണാം. ആ സമരങ്ങൾ എലല്ാം ഇതര് ശുഭമായി കലാശിച്ചവയലല്. സമീപകാലത്ത്
നടന്ന ആദിവാസി-ദളിത് സമരങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ ഈവിധത്തിലുള്ള േകന്ദ്രസ്ഥാനം
വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. സി.െക. ജാനുവിെനേപ്പാെല മേറ്റെതാരു സ്ത്രീയുണ്ട് േകരളരാഷ്ട്രീയത്തിൽ?
എന്നാൽ ഈ പര്തിേരാധം, വാസ്തവത്തിൽ, പല തലമുറ പിന്നിേലക്കു നീണ്ടുകിടക്കുന്ന
ഒന്നാണ്. അതിെനക്കുറിച്ചുള്ള ചില സൂചനകേള നമുക്കിന്നുള്ളൂ. 1999ൽ േകാട്ടയെത്ത
കുറിച്ചിയിൽ ദളിതർ നടത്തിയ "11 െക.വി.ൈലൻവിരുദ്ധസമരം', വികസനത്തിെന്റ
പുറേമ്പാക്കിൽേപ്പാലും ദളിതർക്കിടമിെലല്ന്ന സർക്കാർ സമീപനത്തിെനതിെര നടന്ന
വലിെയാരു െപാട്ടിെത്തറിയായിരുന്നു. പല രാഷ്ട്രീയവിശവ്ാസക്കാരായ സ്ത്രീകൾ
ഒരുമിച്ചുേചർന്നു
നടത്തിയ
സമരമാണിത്.
ആദിവാസി-ദളിത്
സ്ത്രീകെള
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
ൈദനംദിന
സുരക്ഷിതതവ്ത്തിനുേവണ്ടി
നിരന്തരം
സമരംെചേയയ്ണ്ട അവസ്ഥയാണ് - ഇതും അടുത്തകാലത്തുമാതര്ം ഉണ്ടായ വിപത്തലല്.
1970കളുെട ഒടുക്കം ഭൂമിക്കുേവണ്ടി ദളിതർ േകരളഹരിജൻ െഫഡേറഷെന്റ
േനതൃതവ്ത്തിൽ നടത്തിയ സമരങ്ങളിൽ ശക്തരായ സ്ത്രീകൾ പലരുമുണ്ടായിരുന്നു.
ഇവെരക്കുറിച്ചും നമുക്ക് വളെരയധികെമാന്നും അറിയിലല്. ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരെത്ത
െതരുവീഥികളിൽ നടക്കുന്ന സമരങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളുെട ശക്തമായ സാന്നിദ്ധയ്മുള്ളത്
മത്സയ്െത്താഴിലാളി സമരങ്ങളിലാണ്. 1980കളിൽ ശക്തിപര്ാപിച്ച, എന്നാൽ
അതിനുമുമ്പുതെന്ന
േവരുകളുള്ള,
ഈ
സമരപാരമ്പരയ്ത്തിെന്റ
ചരിതര്വും

വീെണ്ടടുേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
േകരളത്തിെല
സ്ത്രീകളുെട
സമരാനുഭവങ്ങളുെട
ചരിതര്ത്തിൽനിന്ന്
നാെമന്താണ്
പഠിക്കുന്നത്?
ഒന്നാമത്,
ഇന്നു
നാം
ൈദനംദിനജീവിതത്തിൽ
അനുഭവിക്കുന്ന
ചിലല്റ
സവ്ാതര്ന്തയ്ങ്ങൾേപാലും
മുൻതലമുറക്കാരുെട േനരിട്ടും അലല്ാെതയുമുള്ള സമരങ്ങളിലൂെട ലഭിച്ചവയാണ് ആരുെടയും സ◌ൗജനയ്മലല്. രണ്ടാമത്, നവബര്ാഹ്മണയ്മൂലയ്ങ്ങൾ സവ്ാംശീകരിച്ച
സമുദായങ്ങളും പര്സ്ഥാനങ്ങളും സ്ത്രീകെള സമരരംഗങ്ങളിേലക്ക് ഭാഗികമായിമാതര്െമ
പര്േവശിപ്പിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. "സമുദായം അപകടത്തിൽ', അെലല്ങ്കിൽ "മാതൃരാജയ്ം
അപകടത്തിൽ' എന്ന
മുദര്ാവാകയ്മുയരുന്ന
േവളകളിൽ െതരുവുകളിലിറങ്ങി
െപാതുപര്വർത്തനത്തിേലർെപ്പടാൻ സ്ത്രീകെള പര്ാത്സാഹിപ്പിച്ച പുരുഷന്മാർതെന്ന ആ
അപകടങ്ങൾ
ഒഴിഞ്ഞുെവന്ന
േതാന്നലുണ്ടായേപ്പാെഴാെക്ക
സ്ത്രീകൾ
വീട്ടിെന്റയുള്ളിേലക്കു
മടങ്ങണെമന്ന്
ആവശയ്െപ്പട്ടു.
സമുദായത്തിെന്റയുള്ളിലും
രാഷ്ട്രീയപര്സ്ഥാനങ്ങളിലും പൂർണ്ണമായ അവകാശങ്ങൾക്കായി സ്ത്രീകൾ നടത്തിയ
സമരങ്ങൾ പര്ാത്സാഹിക്കെപ്പട്ടുമിലല്. െതാഴിലാളിപര്സ്ഥാനത്തിൽേപ്പാലും സ്ത്രീകളുെട
സംഘടനാസാമർത്ഥയ്ത്തിനും സമേരാത്സുകത ം മതിയായ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിലല്.
െതാഴിലാളിസ്ത്രീകൾക്ക് വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിെന്റ കുറവുണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടാണിങ്ങെന
സംഭവിച്ചെതന്ന വാദത്തിൽ വലിയ കഴമ്പിലല്. വിദയ്ാഭയ്ാസം കുറഞ്ഞവരായ പുരുഷന്മാർ
പലേപ്പാഴും
െതാഴിലാളിയൂണിയനുകളുെടയും
രാഷ്ട്രീയപര്സ്ഥാനങ്ങളുെടയും
തലപ്പേത്തക്ക് ഉയർന്നിരുന്നുെവന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. സ്ത്രീ കെള െതാഴിലാളിസ്ത്രീകെള - "പൂർണ്ണെതാഴിലാളികളാ'യി അംഗീകരിക്കാൻ പര്സ്ഥാനങ്ങൾ
പലേപ്പാഴും
ൈവമനസയ്ം
കാട്ടി.
ആദയ്കാല
െതാഴിലാളിയൂണിയനുകളിൽ
ആശാവഹങ്ങളായ പല സമ്പ്രദായങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു - സ്ത്രീകളുെട പര്േതയ്ക
ഫാക്ടറിക്കമ്മിറ്റിേപാെല. എന്നാൽ അവ തുടർന്നും വികസിച്ചിലല്. 1940കളിെല
ഇടതുപക്ഷപര്സ്ഥാനത്തിന് "പിന്നിൽനിന്ന്' സ്ത്രീകൾ നൽകിയ സംഭാവനകൾ
കനത്തവയായിരുന്നു. നലല് ൈധരയ്വും കൂർമ്മബുദ്ധിയും പര്ാേയാഗികസാമർത്ഥയ്വും
കൂടാെത
ഈ
പിന്തുണനൽകാൻ കഴിയുമായിരുന്നിലല്. എന്നാൽ ഇവെയ
സ്തുതിക്കുകയലല്ാെത
ഈ
സ്ത്രീകെള
പിന്നിൽനിന്ന്
മുന്നിെലത്തിക്കാനുള്ള
ഉദയ്മങ്ങെളാന്നും കാരയ്മായി ഉണ്ടായിലല്. എന്നാൽ, സമരങ്ങളിൽ പെങ്കടുക്കുന്ന സ്ത്രീ കൾ
കുറഞ്ഞുേപായി എന്നു പറയാൻ പറ്റിലല്. േകരളത്തിൽ ഇന്ന് പാർശവ്വൽക്കരിക്കെപ്പട്ട
ജനവിഭാഗങ്ങളുെട സമരങ്ങളിൽ - ഭൂമിക്കുേവണ്ടി, പരിസ്ഥിതി സന്തുലനത്തിനുേവണ്ടി,
മാലിനയ്മുക്തമായ
പരിസരങ്ങൾക്കുേവണ്ടി,
ജലത്തിനുേവണ്ടി
നടന്നുവരുന്ന
സമരങ്ങളുെട മുൻനിരയിൽ - ധാരാളം സ്ത്രീ കളുണ്ട്. സി.െക.ജാനു, മയിലമ്മ, െസലീനാ
പര്ക്കാനം എന്നിവർ കൂടുതൽ പര്ശസ്തരായതുെകാണ്ട് നാമവെര അറിയും. എന്നാൽ
എതര്േയാ അധികംേപർ അറിയെപ്പടാത്തവരായുണ്ട്. സമരത്തിലൂെട, ബഹുജനങ്ങെള
സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലൂെടയാണ് ശക്തരാേകണ്ടെതന്ന ആ തിരിച്ചറിവിെന ഇന്നെത്ത
ദുഷ്ക്കരമായ പരിതഃസ്ഥിതികളിലും െകട്ടുേപാകാെത സൂക്ഷിക്കുന്നവരിൽ നെലല്ാരുപങ്ക്
സ്ത്രീകളുെണ്ടന്നകാരയ്ം അഭിമാനേത്താടുകൂടി പറയാം.

കൂടുതൽ ആേലാചന ്
സ്ത്രീകൾ
സമരത്തിനും
രാഷ്ട്രീയത്തിനും
പുറത്തുനിൽക്കുന്നത്
സവ്ാഭാവികകാരയ്ംമാതര്മാെണന്ന
മുൻവിധി
പര്ബലചരിതര്രചനാരീതികളിൽ
ഒരുകാലത്ത് ശക്തമായിരുന്നു. "നി ക്ഷചരിതര്'രചനയിൽ ചില "മഹതികൾ' മാതര്െമ
പര്തയ്ക്ഷെപ്പട്ടിരുന്നുള്ളൂ,
ഭൂരിപക്ഷത്തിന്
അപവാദമായി.
"സ്ത്രീകളുെട
സമരപങ്കാളിത്തവും രാഷ്ട്രീയപങ്കാളിത്തവും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നെതന്തുെകാണ്ട്?' എന്ന
േചാദയ്ംതെന്ന അപര്സക്തമാെണന്ന വാദം ഇതിനുപിന്നിലുണ്ട്. സ്ത്രീപങ്കാളിത്തം
കുറവായിരുന്നുെവന്ന ധാരണെയ സ്ത്രീചരിതര്ം വിമർശനാത്മകമായി പരിേശാധിക്കുന്നു.
എലല്ാ
സമരങ്ങളിലും
രാഷ്ട്രീയപര്സ്ഥാനങ്ങളിലും
സ്ത്രീകൾ
ഒരുേപാെല
കുറവായിരുന്നിെലല്ന്നും സ്ത്രീപങ്കാളിത്തം ഏറുന്നതും കുറയുന്നതുംമാതര്ം േനാക്കാെത
അതിനുപിന്നിൽ പര്വർത്തിച്ച ഘടകങ്ങേളത്, അതിെന്റ പശ്ചാത്തലെമന്ത് തുടങ്ങിയ
േചാദയ്ങ്ങൾ
േചാദിക്കണെമന്നും
സ്ത്രീചരിതര്രചനകൾ
ആവശയ്െപ്പടുന്നു.
ലിംഗപര്േതയ്കതകൾ
അപര്സക്തമായ
ഒരു
െപാതുവിടമലല്,
ആയിരുന്നിലല്
ഇവിടുേത്തെതന്നും,
അതിെന്റ
ചരിതര്ം
പഠിക്കണെമങ്കിൽ,
അതു
രൂപീകരിക്കെപ്പട്ടെതങ്ങെന എന്നറിയണെമങ്കിൽ, മാറിവരുന്ന ലിംഗബന്ധങ്ങളുെട
ചരിതര്ം പഠിേച്ച മതിയാവൂ എന്നും ഈ കൃതികൾ പര്ഖയ്ാപിക്കുന്നു.
േബാക്സുകൾ
ജാതിവയ്വസ്ഥയുെട ഇരകൾ
വടേക്ക
മലബാറിെല
െതയയ്ങ്ങളിെല
സ്ത്രീെത്തയയ്ങ്ങൾ
പലരും
ജാതിവയ്വസ്ഥയുെട ഇരകളാണ്. കുളിച്ചുെകാണ്ടുനിന്നേപ്പാൾ ആറ്റിലൂെട ഒലിച്ചുവന്ന
മന്ത്രേയാല കയയ്ിെലടുത്ത സമയത്ത് ഋതുവായി എന്ന "കുറ്റ'ത്തിന് സമുദായത്തിൽനിന്ന്
പുറന്തള്ളെപ്പട്ട
ഒരു
അന്തർജനം
മരിക്കുകയും
"കണ്ടംഭദര്'െതയയ്മാവുകയും
െച െവന്നാണ് ഐതിഹയ്ം. മാവിലാൻ സമുദായത്തിൽെപ്പട്ട ഒരാെള പര്മിച്ചുെവന്ന
"കുറ്റ'ത്തിന് െകാലല്െപ്പട്ട നായർസ്ത്രീയാണ് "മഹാെകാടിച്ചി'െത്തയയ്ം എന്നാണ്
സങ്കൽപ്പം. എന്നാൽ ഉത്തരേകരളത്തിെല േതാറ്റംപാട്ടുകെളക്കാേളെറ "െതക്കൻ
പാട്ടുകളി'ൽ
സ്ത്രീകെള
േകന്ദ്രീകരിച്ചുെകാണ്ടുള്ള
ഗാനങ്ങൾ
കൂടുതലുെണ്ടന്ന്
ഗേവഷകനായ ടി.ടി. ശര്ീകുമാർ അഭിപര്ായെപ്പടുന്നു. "െപൺപര്തിേരാധം െതക്കൻ
പാട്ടുകളിൽ' എന്ന േലഖനത്തിൽ (ചരിതര്വും ആധുനികതയും, തൃശൂർ, 2001) അേദ്ദഹം
പറയുന്നു.
െതക്കൻപാട്ടുകളുെട
സാമൂഹികഭൂമിക
സ്ത്രീപര്ധാനമാണ്.
െപൺേലാകത്തിനു
രണ്ടാമതായിമാതര്മാണ് ആൺ േലാകം െതക്കൻപാട്ടുകളിൽ പര്തയ്ക്ഷെപ്പടുന്നത്.
സ്ത്രീയുെട പര്ണയം, വിവാഹം, ഗർഭം, പര്സവം, ജീവിതം, മരണം, മരണാനന്തരജീവിതം
എന്നിങ്ങെന
സ്ത്രീേലാകെത്ത
സവിേശഷശര്ദ്ധേയാെട
വരച്ചിടുന്നത്
ചില
െതക്കൻപാട്ടുകളിൽ കാണുന്നത് അപവാദമായിട്ടലല്, മറിച്ച് െപാതുരീതിയായാണ്. (പുറം

94)
െതക്കൻേകരളത്തിെല
കുടുംബവയ്വസ്ഥയും
ദായകര്മവുംമറ്റും
ഇവേയാടു
േചർത്തുവായിക്കുേമ്പാൾ
"െപൺപര്തിേരാധത്തിെന്റ
തീവര്തയും
തീക്ഷ്ണതയും
പര്കാശിപ്പിക്കുന്ന
അവഗണിക്കാനാവാത്ത
ചരിതര്മുഹൂർത്തങ്ങളുെട
സാക്ഷയ്പതര്ങ്ങളാ'ണ് ഇവെയന്ന് അേദ്ദഹം പറയുന്നു. (പുറം 95)
'കുറിേയടത്തു താതര്ി േകസ്'
നമ്പൂതിരിസ്ത്രീകൾ വയ്ഭിചാരം െചയയ്ുന്നുെവന്ന് സംശയിക്കെപ്പട്ടാൽ, അവെര
സമുദായവിചാരണ
പാതര്മാക്കിയിരുന്നു: "സ്മാർത്തവിചാരം' എന്നാണ് ഈ
സമ്പ്രദായെത്ത
വിളിച്ചിരുന്നത്.
വയ്ഭിചാരക്കുറ്റം
ആേരാപിക്കെപ്പട്ട
സ്ത്രീെയ
കുടുംബക്കാരിൽനിന്നും മാറ്റി ഇലല്ത്തിെന്റ മെറ്റാരുഭാഗത്ത് പാർപ്പിച്ച് അവെള കടുത്ത
േചാദയ്ംെചയയ്ലിനു വിേധയമാക്കിയിരുന്നു. സ്ത്രീ കുറ്റംസമ്മതിച്ചാൽമാതര്െമ വിചാരണ
നടത്തുന്നവർക്ക്
അവെള
ശിക്ഷിക്കാൻ
കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ;
കുറ്റസമ്മതം
നടന്നുകഴിഞ്ഞാൽ
സ്ത്രീെയ
സമുദായത്തിൽനിന്നുതെന്ന
പുറത്താക്കിയിരുന്നു.
ഇത്തരെമാരു േകസ് 20-◌ാ◌ം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആദയ്വർഷങ്ങളിൽ െകാച്ചീരാജയ്ത്ത്
വലിയ ഒച്ചപ്പാടിനിടവരുത്തി. 1905-'06 കാലത്തായിരുന്നു അത്. "കുറിേയടത്തു
സാവിതര്ി' എന്നായിരുന്നു േദാഷം ആേരാപിക്കെപ്പട്ട അന്തർജനത്തിെന്റ േപര്.
സ്മാർത്തവിചാരം
നടക്കുേമ്പാൾ കുറ്റംസമ്മതിച്ച സ്ത്രീ തെന്റകൂെട െതറ്റുെച
പുരുഷന്മാരുെട
േപരുകൾ
െവളിെപ്പടുത്തുകയും
അവളുെടെയാപ്പം
അവരും
സമുദായത്തിൽനിന്ന് പുറത്താവുകയും െചയയ്ുന്ന രീതിയായിരുന്നു പതിവ്. എന്നാൽ ഈ
കുറിേയടത്തു താതര്ി (സാവിതര്ി)യുെട കാരയ്ത്തിൽ ഒരു വിേശഷമുണ്ടായി. അവർ
ഒന്നലല്, 64 പുരുഷന്മാരുെട േപരുകൾ പറഞ്ഞു. അവേരാെടാപ്പം 64േപരും
പുറത്താേകണ്ടിയിരുന്നു. ഇവരിൽ നമ്പൂതിരി, നായർ, അമ്പലവാസി തുടങ്ങി പല
സമുദായങ്ങളിലുമുൾെപ്പട്ട പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. െകാച്ചീരാജയ്ത്തിെല വലിയ
ഇലല്ങ്ങളിെല പുരുഷന്മാർ പലരും താതര്ിയുെട ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട് ഈ
േകസിൽ പുരുഷന്മാരുെട വശംകൂടി കണക്കാക്കണെമന്ന അഭിപര്ായമുണ്ടായി.
െകാച്ചീരാജാവ് അതിന് അനുമതി െകാടുക്കുകയുംെച .
അന്തർജനെത്ത െകാച്ചിയിൽ െകാണ്ടുവന്നു പാർപ്പിച്ചു. അവിെട "പുരുഷവിചാരം'
സംഘടിപ്പിച്ചു - അതായത്, താതര്ി േപെരടുത്തുപറഞ്ഞ പുരുഷന്മാെരെക്കാണ്ട് അവെര
േചാദയ്ംെചയയ്ിപ്പിച്ചു. പേക്ഷ, യാെതാരു ഫലവുമുണ്ടായിലല്. തങ്ങൾ കുറിേയടത്തു
താതര്ിയുമായി സഹവസിച്ചിട്ടിെലല്ന്നു െതളിയിക്കാൻ ഇവർക്കാർക്കും കഴിഞ്ഞിലല്തര്!
താതര്ിേയാെടാപ്പം അവെരലല്ാം സമുദായത്തിനു പുറത്തായി.
കുറിേയടത്തു താതര്ിക്ക് പിന്നീെടന്തു സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്കറിയിലല്.
േകായമ്പത്തൂരിേലക്കു തീവണ്ടി കയറിെയന്നാണ് പറഞ്ഞുേകൾക്കുന്നത്.

അവർ

നിവർത്തന പര്േക്ഷാഭം
തിരുവിതാംകൂറിെല ഈഴവ-മുസല്ിം-കര്ിസ്തയ്ൻ സമുദായങ്ങളുെട അവശതകൾ
പരിഹരിക്കെപ്പടണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടുെകാണ്ട് 1932ൽ ആരംഭിച്ച പര്േക്ഷാഭെത്തയാണ്
"നിവർത്തനപര്േക്ഷാഭം'എന്നു വിളിക്കുന്നത്. തിരുവിതാംകൂറിെല നിയമസഭയിലും
പശ്ശിക് സർവവ്ീസിലും ജനസംഖയ്ാനുപാതികമായ പര്ാതിനിധയ്ം തങ്ങൾക്കുേവണെമന്ന
ആവശയ്ം ഈ സമുദായങ്ങളുെട േനതാക്കന്മാർ ഉന്നയിച്ചു. അന്നെത്ത തിരുവിതാംകൂർ
ദിവാനായിരുന്ന സർ സി.പി. രാമസവ്ാമി അയയ്ർ പര്േക്ഷാഭകാരികേളാട് തുറന്ന
ശതര്ുതേയാെടയാണ് െപരുമാറിയത്. മലബാറിെല േദശീയവാദികൾ അഴിച്ചുവിട്ട
"നിസ്സഹകരണ'േമാ "സിവിൽ നിയമലംഘന'േമാ അലല് തങ്ങളുെട ലക്ഷയ്െമന്നും
സർക്കാരിെന്റ വിശവ്സ്തേസവകർ എന്ന നിലയിൽനിന്ന് വയ്തിചലിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക്
ഉേദ്ദശയ്മിെലല്ന്നും നിവർത്തനപര്േക്ഷാഭകർ ആവർത്തിച്ചു പറെഞ്ഞങ്കിലും ദിവാൻ
അെതാന്നും
െചവിെക്കാണ്ടിലല്.
ഈഴവ-കര്ിസ്തീയ
-മുസല്ിം
സമുദായങ്ങളുെട
"സംയുക്തരാഷ്ട്രീയ മുന്നണി' സർക്കാർവിരുദ്ധമാെണന്ന് ദിവാൻ പര്ഖയ്ാപിച്ചുെവങ്കിലും
ഒടുവിൽ ഇവരുെട മിക്ക ആവശയ്ങ്ങൾക്കും സർക്കാർ വഴേങ്ങണ്ടിവന്നു. തുടർന്നുണ്ടായ
െതരെഞ്ഞടുപ്പിൽ
സംയുക്തമുന്നണി
വൻവിജയംേനടി
(1937ൽ).
കര്േമണ
തിരുവിതാംകൂറിൽ ദിവാൻഭരണത്തിെനതിെര അതിശക്തമായ പര്സ്ഥാനംതെന്ന
രൂപെപ്പടുകയുണ്ടായി. ദിവാൻ കര്ിസ്തയ്ൻ സമുദായേത്താടു കാട്ടിയ കടുത്ത അസഹിഷ്ണുത,
ജനാധിപതയ്േത്താട്
പുലർത്തിയ
പുച്ഛം,
ഇെതാെക്ക
"ഉത്തരവാദഭരണപര്േക്ഷാഭ'ത്തിേലക്ക് നയിച്ചു. 1938ലാണ് ഇതാരംഭിച്ചത്. 1938ൽ
മഹാരാജാവിെന്റ പിറന്നാൾദിവസത്തിൽ വലിെയാരു പര്കടനെത്ത നയിച്ചുെകാണ്ട്
അക്കാമ്മ
െചറിയാൻ
സർക്കാരിനു
നിേവദനംസമർപ്പിച്ചു.
പര്േക്ഷാഭെത്ത
അടിച്ചമർത്താൻ ശര്മിച്ച ദിവാെനതിെര തിരുവിതാംകൂർ േസ്റ്ററ്റ് േകാൺഗര്സ് എന്ന
സംഘടന നിലവിൽവന്നു. േദശീയപര്സ്ഥാനവും നാട്ടുരാജയ്പര്േക്ഷാഭങ്ങേളാടുള്ള
സമീപനത്തിൽ മാറ്റംവരുത്തി. ഇേതാടുകൂടി പര്േക്ഷാഭം ശക്തമായി.
വിേമാചനസമരത്തിെല സ്ത്രീപങ്കാളിത്തം
േകരളം ഒരു ലിംഗവിപല്വത്തിെന്റ വക്കിലാെണന്ന പര്തീതി ഉളവാക്കുന്ന
രംഗങ്ങളാണ്
വിേമാചനസമരക്കാലത്തു
കാണാനുണ്ടായിരുന്നത്.
െചറിയതുറെവടിെവപ്പിൽ േ ളാറിെയന്ന ഗർഭിണിയായ യുവതി മരിക്കാനിടയായ
തിെനത്തുടർന്ന് സമരം ശക്തമായി. 1959 ജൂൈലമാസത്തിൽ േകരളത്തിെന്റ പല
ഭാഗത്തുമായി സ്ത്രീകളുെട വലിയ പര്കടനങ്ങളും പിക്കറ്റിങ്ങും നടന്നു. അംഗമാലിയിൽ
സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കു മുന്നിലായി നടന്ന പിക്കറ്റിങ്ങിൽ 1564 സ്ത്രീകൾ അറസ്റ്റു
വരിെച്ചന്ന്
ദീപിക
കണെക്കടുത്തു.തൃശൂരിലും
പാലായിലും
േകാട്ടയത്തും
തിരുവനന്തപുരത്തും എരുേമലിയിലും കാഞ്ഞൂരും മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതുേപാലുള്ള
പരിപാടികൾ നടന്നു. അവിെടയും ഇേത േതാതിലുള്ള അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായി.
േകാട്ടയത്ത് സ്ത്രീകൾ കുറ്റിച്ചൂലുേമന്തി നടത്തിയ പര്കടനം ഒരുപാടു ശര്ദ്ധപിടിച്ചുപറ്റി.
അവിെട 125 സ്ത്രീകൾ അറസ്റ്റിലായിെയന്ന് ദീപിക പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരത്ത്
സ്ത്രീകൾ േയാഗംേചർന്ന് സർക്കാരിെന പുറത്താക്കണെമന്ന് അവശയ്മുന്നയിച്ചു.

സമരാനുകൂലികളുെട കണക്കുപര്കാരം സമരത്തിൽ പെങ്കടുത്ത് ജയിലിൽ േപായ
സ്ത്രീകളുെട എണ്ണംമാതര്ം 40000 വരുെമന്ന് ഈ സമരെത്തക്കുറിച്ചു പഠിച്ച െക.ജി.
േഗാപാലകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു (വിേമാചനസമരം ഒരു പഠനം, തിരുവനന്തപുരം,
1994).ശരിക്കും അകര്മാസക്തമായ െതരുവുസമരംതെന്നയായിരുന്നു ഇവരുേടെതന്ന്
സമരേനതാക്കളിൽ പര്മുഖനായിരുന്ന ഫാദർ വടക്കെന ഉദ്ധരി ച്ചുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം
വാദിക്കുന്നു. തൃശൂരിൽ നടന്ന പര്കടനത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ഇരച്ചുകയറി േപാലീസിെന്റ
െബൽറ്റിൽ പിടിച്ചുതള്ളിയതും മറ്റും വടക്കൻ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. സമരത്തിൽ സ്ത്രീകൾ
വഹിച്ച പങ്ക് പരെക്ക അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടു --രാഷ്ട്രീയരംഗത്തു ചുവടുറപ്പിക്കാൻ ഒരു
സുവർണ്ണാവസരമാണിെതന്നു പല വനിതകളും കരുതിെയന്നു േതാന്നുന്നു. തുടർന്നു
നടക്കാനിരുന്ന െതരെഞ്ഞ ടുപ്പിെന ലക്ഷയ്ംെവച്ചുെകാണ്ട് എറണാകുളത്ത് േഡാ. ഒ.െക.
മാധവിയമ്മയുെട
അദ്ധയ്ക്ഷതയിൽ
സ്ത്രീകൾ
േയാഗം
േചർന്ന്
"അഖിലേകരളവനിതാസംഘം' എെന്നാരു സംഘടന രൂപീകരിച്ചതായി ദീപിക
റിേപ്പാർട്ടുെച (22 ഓഗസ്റ്റ് 1959). െസപ്തംബറിൽ ഈ സംഘടന േകാഴിേക്കാട്ട് ശാഖ
ആരംഭിച്ചു. ഈ േയാഗത്തിൽ വനിതകൾ സാമൂഹയ്രാഷ്ട്രീയപര്വർത്തനങ്ങളിൽ
സജീവമായി പങ്കുവഹിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും േകരളത്തിൽ ആസ ന്നമായ
െപാതുെതെരെഞ്ഞടുപ്പിൽ സമിതി സവ്ീകരിേക്കണ്ട പരിപാടികൾ ചർച്ച െച െവന്നും
ദീപികയുെട പതര്ക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
എന്തായാലും ഈ ശര്മത്തിന് ഫലം വലുതാെയാന്നുമുണ്ടായിെലല്ന്ന് വയ്ക്തമാണ്.ഈ
േയാഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ടെനയാണ് സ്ത്രീകെള വീട്ടിേലക്കുതെന്ന ആനയിച്ച ആ
പതര്ാധിപക്കുറിപ്പ് ("സ്ത്രീകളുെട സാമൂഹയ്ദ◌ൗതയ്ം') പര്തയ്ക്ഷെപ്പട്ടെതന്ന വസ്തുത
യാദൃച്ഛികമലല്ായിരുന്നിതിക്കാം.
വിേമാചനസമരത്തിെന്റ
മുൻനിരപര്വർത്തകരായ
സ്ത്രീകളായിരുന്നു ആ േയാഗങ്ങളിൽ പെങ്കടുത്തവർ. ഒടുവിൽ െമാത്തം 312
സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ െവറും ആെക 13 േപർ മാതര്മാണ് സ്ത്രീകളായുണ്ടായിരുന്നത്.
അതിൽ 7 േപർ മാതര്േമ ജയിച്ചുള്ളൂ.
മാപ്പിളകലാപം : സ്ത്രീകളുെട ഓർമ്മകൾ
മാപ്പിളകലാപത്തിെന്റ വാെമാഴിപാരമ്പരയ്െത്തക്കുറിച്ച് ഷംഷദ് ഹുൈസൻ
രചിച്ച പര്ബന്ധത്തിൽ മാപ്പിളസ്ത്രീകൾ കലാപകാലെത്ത ഓർക്കുന്ന രീതികളുെട
പര്േതയ്കതകൾ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരർത്ഥത്തിൽ മുഖയ്ധാരാചരിതര്ം അവഗണിച്ച
ഗാർഹികതലമാണ് ഇത്തരം വാെമാഴികളിൽ പര്ധാനമായി വരുന്നത്. കലാപത്തിെന്റ
ൈദർഘയ്വും ഇവർ വിലയിരുത്തുന്നത് ഗാർഹികപശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. ഉറ്റവരുെടയും
ബന്ധുക്കളുെടയും അഭാവത്തിൽ സവ്യം രക്ഷിേക്കണ്ടിവന്നവരാണ് അധികം സ്ത്രീകളും.
കൂട്ടംകൂടിയുള്ള െചറുത്തുനിൽപ്പിനു തയയ്ാറായവരും െചറിയ കൌശലങ്ങളിലൂെട ഇതിെന
േനരിട്ടവരുമുണ്ട്. കലാപകാലത്ത് എട്ടു വയസ്സുണ്ടായിരുന്ന പാത്തുമ്മ (നിലമ്പൂർ
സവ്േദശി)യുെട
ഓർമ്മയിൽ
അന്ന്
അവരുെട
വീടിനടുത്തുള്ള
സ്ത്രീകളും
കുട്ടികളുെമലല്ാംകൂടി കുഞ്ഞാക്ക എെന്നാരാളുെട വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്.
പുരുഷന്മാെരലല്ാം
ഒളിവിലായിരുന്നു.
അവിെടവെച്ചാരു
സ്ത്രീെയ
പട്ടാളം
പിടിച്ചുെകാണ്ടുേപാകാൻ
ശര്മിച്ചതും
എലല്ാവരുംേചർന്നു
ബഹളംവച്ചേപ്പാൾ

വിട്ടുേപായതും
അവർ
ഓർക്കുന്നു.
പര്സവിച്ചുകിടക്കുകയായിരുന്നതിനാൽ
വീടുവിട്ടുേപാവാൻ കഴിയാതിരുന്ന അയൽപക്കക്കാരി സ്ത്രീയുെട കഥയാണ് മമ്മാതു
എന്ന സ്ത്രീയുെട ആഖയ്ാനത്തിലുള്ളത്. പട്ടാളംവന്നേപ്പാൾ കുഞ്ഞിെന്റ തീട്ടെമടുത്ത്
അവർ േദഹത്തു േതച്ചുപിടിപ്പിച്ചതര് - പട്ടാളക്കാരിൽ അറപ്പുളവാക്കാൻ. കരയുന്ന
കുഞ്ഞിെന മലർത്തിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന അവെരക്കണ്ടേപ്പാൾ "പാവംേതാന്നി'
ഉപദര്വിക്കാെത പട്ടാളക്കാർ മടങ്ങിെയന്നാണ് മമ്മാതു പറയുന്നത്. ആണുങ്ങെളലല്ാം
ഒളിവിലായ സാഹചരയ്ത്തിൽ കുടുംബത്തിെന്റ സംരക്ഷണേമെറ്റടുത്ത ഉമ്മെയപ്പറ്റി
പരപ്പനങ്ങാടിയിെല കുഞ്ഞീവി എന്ന ഇമ്പിച്ചീവി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. വിലെപ്പട്ട വസ്തുക്കൾ
നഷ്ടെപ്പടാെത േനാക്കാനും പട്ടാളത്തിെന്റ കണ്ണിൽെപ്പടാെത ഒളിച്ചിരിക്കാനും ഒളിവിൽ
തീെര പട്ടിണിയാവാതിരിക്കാനും അവർ നലല് കരുതൽെച . എന്നാൽ പട്ടാളക്കാേരാട്
ശതര്ുതയും ഭീതിയും പരിഹാസവും എലല്ാമുെണ്ടങ്കിലും അവേരാട് ചിലേപ്പാെഴാെക്ക
ഒരുതരം ഇഷ്ടവും ഈ സ്ത്രീകളുെട ആഖയ്ാനങ്ങളിൽ കാണുന്നുെവന്ന് ഷംഷാദ്
നിരീക്ഷിക്കുന്നു. വയ്വസ്ഥാപിതചരിതര്ത്തിൽ എലല്ാം ഒന്നുകിൽ കറുേപ്പാ അെലല്ങ്കിൽ
െവളുേപ്പാ ആയിരിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന് ബര്ിട്ടിഷുകാർ മുഴുവൻ ചീത്തയും
േദശീയപര്സ്ഥാനക്കാർ മുഴുവൻ നലല്തും ആയിരിക്കണം. അങ്ങെനയുള്ള ചരിതര്രചനെയ
കുഴ ന്ന േരഖകളാണിവ എന്നാണ് ഷംഷാദിെന്റ വാദം. കാരണം ഇവയിൽ പട്ടാളക്കാർ
കര്ൂരന്മാരാെണങ്കിൽ ചിലേപ്പാൾ കാരുണയ്മുള്ളവരുമാണ്. അവേരാട് െവറുപ്പുെണ്ടങ്കിൽ
ചിലേപ്പാൾ
ആരാധനയുെട
അംശങ്ങളുമുണ്ട്.
േദശീയപര്സ്ഥാനത്തിലും
മാപ്പിളകലാപത്തിലും
സ്ത്രീകൾ
പങ്കുേചർെന്നങ്കിലും
അവർ
എലല്ാേ പ്പാഴും
പാർശവ്വൽക്കരിക്കെപ്പട്ടിരുന്നുെവന്നതിനാലാകാം ഇത്. വയ്ക്തിഗത അനുഭവമായി
കലാപെത്ത അവതരിപ്പിക്കാൻ സ്ത്രീകൾ െപാതുെവ ശര്മിക്കുേമ്പാൾ പുരുഷന്മാരുെട
ആഖയ്ാനങ്ങളിൽ അെതാരു വിജ്ഞാനവിഷയമായി മാറുന്നുെവന്ന് ഷംഷാദ്
പറയുന്നുണ്ട്. അധികം ഔപചാരികവിദയ്ാഭയ്ാസം ലഭിച്ചിട്ടിലല്ാത്ത പല പുരുഷന്മാരും
സ്ത്രീകളുെട രീതി അവലംബിക്കുന്നുെണ്ടന്നും അതുെകാണ്ട് സ്ത്രീകളുെട പാർശവ്വൽകൃത
നിലയാവാം അവരുെട ആഖയ്ാനങ്ങെള ഇത്തരത്തിലാക്കുന്നെതന്ന് ഒരുപേക്ഷ
കരുതാനാകും. രാഷ്ട്രത്തിെന്റേയാ ജന്മിത്തവിരുദ്ധപര്സ്ഥാനത്തിെന്റേയാ മഹതവ്ം
സ്ഥാപിക്കുന്ന ബൃഹദാഖയ്ാനമായി ചരിതര്ം പര്വർത്തിക്കുേമ്പാൾ േകൾക്കാതാകുന്ന
സവ്രങ്ങളാണ്
ഷംഷാദിെന്റ
പര്ബന്ധത്തിൽ.
അവയിൽ
നെലല്ാരുപങ്ക്
സ്ത്രീകളുേടതായതിൽ അതിശയകരമായി ഒന്നുമിലല്. ("മലബാർ കലാപത്തിെന്റ
വാെമാഴിപാരമ്പരയ്ം' എന്ന പര്ബന്ധത്തിൽനിന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ് മുകളിൽ
േചർത്തത്. ഷംഷാദ് ഹുൈസൻ 2005ൽ ശര്ീശങ്കര സംസ്കൃതസർവവ്കലാശാലയിൽ
സമർപ്പിച്ച പി.എച്ച്.ഡി. പര്ബന്ധമാണിത്.)
ലക്ഷ്മി എൻ േമേനാൻ (1897-1994)
േദശീയരാഷ്ട്രീയത്തിൽ വയ്ക്തിമുദര് പതിപ്പിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ച ചുരുക്കം
മലയാളിസ്ത്രീകളിെലാരാളായിരുന്നു ലക്ഷ്മി എൻ. േമേനാൻ. തിരുവനന്തപുരത്ത്
തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാരിൽ ഉന്നത ഉേദയ്ാഗം വഹിച്ചിരുന്ന, ഉൽപ്പതിഷ്ണുവായിരുന്ന
രാമവർമ്മ
തമ്പാെന്റയും
മാധവിക്കുട്ടിയമ്മയുെടയും
മകളായിരുന്നു
അവർ.
വിദയ്ാഭയ്ാസരംഗത്താണ് അവർ ആദയ്ം പര്വർത്തിച്ചിരുന്നത്. മദര്ാസിലും ലഖ്നൌവിലും

അദ്ധയ്ാപികയായിരുന്നു. പിന്നീട് നിയമരംഗേത്തക്കു മാറിയ അവർ അഖിേലന്തയ്ാ
സ്ത്രീസംഘത്തിെന്റ െസകര്ട്ടറിയായും അദ്ധയ്ക്ഷയായും പര്വർത്തിച്ചു. (ഇന്തയ്യിെല
ആദയ്കാല
സവ്തന്ത്രസ്ത്രീസംഘടനകളിെലാന്നായിരുന്നു
അകണഇ).
സവ്ാതര്ന്തയ്ത്തിനുേശഷം അവർ രാജയ്സഭാംഗമായി. ഐകയ്രാഷ്ട്രസംഘടനയിലും
അവർക്കു പര്വർത്തിക്കാനിടവന്നു - 1949-50ൽ ഐകയ്രാഷ്ട്രസംഘടനയുെട
വനിതാശിശുേക്ഷമവിഭാഗത്തിെന്റ അദ്ധയ്ക്ഷയായിരുന്നു. 1950കളിലും 60കളിലും
വിേദശവകുപ്പിെന്റ നിയമസഭാ െസകര്ട്ടറിയായും 1957-62കാലത്ത് ഡപയ്ൂട്ടി മന്ത്രിയായും
പിന്നീട് ങശിശേല◌ൃ ◌ീള ടേമേല ആയും പര്വർത്തിച്ചു. 1957-ൽ പത്മഭൂഷൻ ലഭിച്ചു.
എ.വി. കുട്ടിമാളു അമ്മ
1930െല ഉപ്പുസതയ്ാഗര്ഹേത്താെടയാണ് എ.വി. കുട്ടിമാളു അമ്മ മലബാറിെല
േദശീയപര്സ്ഥാനത്തിൽ സജീവമായത്. േകാഴിപ്പുറത്തു മാധവേമേനാൻ എന്ന സജീവ
േകാൺഗര്സ്
പര്വർത്തകെന
വിവാഹംകഴിച്ച
അവർ
േദശീയസമരത്തിെന്റ
മുന്നണിപര്വർത്തകയായി. വിേദശവസ്ത്രങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ പിക്കറ്റുെചയയ്ുന്നതിലും
ഖാദി-നൂൽനൂൽപ്പ്
പര്ചരണത്തിലും
അവർ
മുന്നിലായിരുന്നു.
രണ്ടാം
നിയമലംഘനപര്സ്ഥാനകാലത്ത് നിേരാധനാജ്ഞ ലംഘിച്ച് പര്കടനംനയിച്ചതിന്
േകാടതി അവർക്ക് രണ്ടുവർഷെത്ത കഠിനതടവുശിക്ഷ ലഭിച്ചു. മാസങ്ങൾമാതര്ം
പര്ായമുണ്ടായിരുന്ന കുഞ്ഞിെനയുംെകാണ്ടാണ് അവർ ജയിലിൽ േപായത്. 1940ലും
അതിനുേശഷം 1942െല കവ്ിറ്റ് ഇന്തയ്ാസമരത്തിലും സജീവമായി പെങ്കടുത്തു.
ഗാന്ധിയൻ നിർമ്മാണപര്വർത്തനങ്ങളുെട ഭാഗമായി േകാഴിേക്കാട്ടു പര്വർത്തിച്ച
അനാഥാലയവും െവള്ളിമാടുകുന്നിെല ശിശുമന്ദിരവും സ്ഥാപിച്ചത് അവരുെട
േമൽൈക്കയിലായിരുന്നു. സംഘടന കത്തും േനതൃസ്ഥാനങ്ങൾ അവർക്കു ൈകവന്നു.
മലബാർ (മലയാള)പര്േദശ് േകാൺഗര്സ് കമ്മിറ്റി അദ്ധയ്ക്ഷയായിരുന്നു. േകാഴിേക്കാട്ടു
നഗരസഭാക◌ൗൺസിലറായിരുന്നു. മദര്ാസ് നിയമനിർമ്മാണയിൽ രണ്ടുതവണ
അംഗമായിരുന്നു.
സ്ത്രീസഖാക്കൾ
െതാഴിലാളികളലല്ായിരുന്ന നിരവധി സ്ത്രീസഖാക്കളുെട പരിശര്മത്തിനും ഇവിെട
നിേഷധിക്കാനാവാത്ത പര്ാധാനയ്മുെണ്ടന്ന് പറേയണ്ടതാണ്. സംഘാടകരായി
പര്വർത്തിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീകൾ പലേരയും നാമിന്ന് മറന്നുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു - 1930കളിലും
40കളിലും
ആലപ്പുഴയിെല
സ്ത്രീെത്താഴിലാളികൾക്കിടയിെല
സജീവസാന്നിദ്ധയ്മായിരുന്ന കാളിക്കുട്ടി ആശാട്ടിെയ എതര്േപർ ഓർക്കുന്നുണ്ട്?
െപാതുെവ
പഴയ
സ്ത്രീസഖാക്കെള
നാം
മറന്നുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
ഇന്നും
സജീവമായിത്തുടരുന്ന
കുറച്ചുേപരിെലല്ന്നലല്ഉദാഹരണത്തിന്
കമയ്ൂണിസ്റ്റ്
പര്സ്ഥാനത്തിെന്റ കലാകാരിയായ പി.െക. േമദിനി, പി.െക അനസൂയ എന്നിവർ.
സഖാവ് െക. മീനാക്ഷി എന്ന െതാഴിലാളി സംഘാടക പിെന്ന അധികമുയർന്നുവന്നിലല്.
എന്നാൽ
ഉന്നതവിദയ്ാഭയ്ാസം
േനടിയവരുമായ
സ്ത്രീസഖാക്കൾ
പാർട്ടിയുെട
മുൻപന്തിയിെലത്തി. സഖാവ് ഗ◌ൗരിയമ്മയാണ് ഏറ്റവും പരിചിതമായ ഉദാഹരണം.
ഇതുകൂടാെത പറേയണ്ട േപരാണ് െക.ഒ. ആയിഷാബായിയുേടത്. കായങ്കുളത്ത് 1929ൽ

ജനിച്ച
അവർ
ബി.എ.
പാസായേശഷം
നിയമവിദയ്ാഭയ്ാസം
േനടി.
അഖിേലന്തയ്ാവിദയ്ാർത്ഥിസേമ്മളനത്തിെന്റ
സംഘാടകയായിരുന്നു;
1953ൽ
കമയ്ൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടിയിൽ
അംഗമായി.
1957െല
െതരെഞ്ഞടുപ്പിൽ
സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്നു; ആദയ്കമയ്ൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭയുെട ഉപാദ്ധയ്ക്ഷയായിരുന്നു.
പാടത്തിൽനിന്ന്/തറവാട്ടിൽനിന്ന് ഫാക്ടറിയിേലക്ക്
അക്കാലത്ത് കൃഷിയിലും കശുവണ്ടി, കയർ േപാെലയുള്ള വയ്വസായങ്ങളിലും
പണിെയടുത്തിരുന്നവരിൽ
വളെര
വലിെയാരു
ശതമാനം
സ്ത്രീകളായിരുന്നു.
കർഷകെത്താഴിലാളിസ്ത്രീകളായിരുന്നു ഫാക്ടറികളിൽ അധികവും എത്തിയിരുന്നത്.
പുലയ-കുറവസമുദായക്കാരായിരുന്നു ഇവരിൽ അധികംേപരും. ഈ ചുവടുമാറ്റത്തിെന്റ
നെലല്ാരു ചിതര്ം ലിന്റ്ബർഗ് നടത്തിയ അഭിമുഖങ്ങളിൽനിന്നു െതളിയുന്നുണ്ട്.
1920തിനടുത്തു ജനിച്ച കുറവസമുദായാം ഗമായ ഒരു സ്ത്രീയുെട ജീവിതകഥയിൽ നിന്ന്:
ǌാെനപ്പഴാണ് ജനിച്ചെതന്ന് എനിക്കറിയിലല് -- അേപ്പാൾ രാജഭരണമായിരുന്നു.
ജന്മിയുെട
വയലിെല
കുടിയിൽ
അപ്പനമ്മമാേരാടും
സേഹാദരങ്ങേളാടും
അമ്മൂമ്മേയാടുെമാത്താണ്
കുട്ടിക്കാലം
കഴിഞ്ഞത്.
എലല്ാവരും
പാടത്ത്
പണിക്കുേപായിരുന്നു. ǌാനും കളപറിക്കാൻേപായിരുന്നു. കൂലിയായി കിട്ടിയിരുന്നതു
െനലല്ാണ്. ... അപ്പനമ്മമാർക്ക് പണികിട്ടാെത കഷ്ടെപ്പട്ട സമയം... ǌാൻ
കുട്ടിയായിരുന്നപ്പം... ഓർക്കുന്നു. പിെന്ന ഒരു ദിവസം - എനിക്കു ഏഴു വയസ്സുള്ളേപ്പാൾ അമ്മ എെന്ന അണ്ടിഫാക്ടറിയിൽ െകാണ്ടുേപായി. കുേറദൂരം... നടന്നാണ് േപായത്.
ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള െപണ്ണുങ്ങളും കുട്ടികളും കുറച്ചാണുങ്ങളും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. മിക്കവരും
ǌങ്ങളുെട ജാതിക്കാേരാ പുലയേരാ ആയിരുന്നു. അമ്മ അണ്ടിതലല്ിയേപ്പാൾ ǌാൻ
അടുത്തിരുന്നു. അതുെചയയ്ാൻ അമ്മ എെന്ന പഠിപ്പിച്ചു, ǌാൻ ദിവസംമുഴുവൻ
അണ്ടിതലല്ി. പേക്ഷ അമ്മയുെട അടുത്തായി ചാക്കിൽ കിടന്നിരുന്ന െകാച്ചനുജെന
േനാക്കുന്ന പണിയും എനിക്കായിരുന്നു. ... ǌാനാദയ്ം പണിക്കുേപായത് ഒരു
വിേദശിയുെട ഫാക്ടറിയിലായിരുന്നു. എനിക്കവിടം തീെര ഇഷ്ടമലല്ായിരുന്നു - ഭയങ്കര
ചിട്ടയും ശിക്ഷയും ഒെക്കയായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം വിശപ്പുെകാണ്ട് ǌാൻ ഒരു
അണ്ടിപ്പരിപ്പു തിന്നുേപായി. എെന്ന ഉടമയുെട ആൾ പിടികൂടി, തലല്ി, വലിച്ചിഴച്ചു
ഫാക്ടറിയുെട പുറത്തുതള്ളി. പിന്നുള്ള രണ്ടാ ǌാൻ അമ്മ വരുംവെര പുറത്തു
കാത്തുനിന്നു. കൂലി കുറവായിരുന്നു, പേക്ഷ പണമായിട്ടു കിട്ടും... മാതര്മലല്, എന്നും
പണികിട്ടി. വളെരക്കാലം ǌങ്ങൾ ǌായറാ യും പണിക്കുേപാകുമായിരുന്നു.
പര്േതയ്കിച്ചു േജാലിസമയമിലല്ായിരുന്നു. ǌങ്ങൾ െവളുക്കും മുതൽ ഇരുട്ടുംവെര
പണിെയടുത്തു. മടങ്ങുേമ്പാേഴക്കും ഇരുട്ടിയിരിക്കും, ചൂട്ടുംകത്തിച്ചാണ് േപാരുന്നത്...
ഏതാണ്ടിേത പര്ായമുള്ള നായർ സമുദായാംഗമായ മെറ്റാരു െതാഴിലാളിസ്ത്രീയുെട
അനുഭവം മെറ്റാരു വിധത്തിലുള്ളതാണ്:
....ǌാൻ 1920ൽ െകാലല്ത്തു ജനിച്ചു. നാലുവർഷം പള്ളിക്കൂടത്തിൽ േപായി, പേക്ഷ
പന്ത്രണ്ടാംവയസ്സിൽ വീട്ടിനടുത്തുണ്ടായിരുന്ന അണ്ടിഫാക്ടറിയിൽ േപായിത്തുടങ്ങി.

അച്ഛനു
പണിെയാന്നും
ഇലല്ായിരുന്നു...
അമ്മൂമ്മയുെട
കാലത്ത്
ഒരുപാടു
ഭൂമിയുണ്ടായിരുന്നു. അതു ഭാഗംവച്ചേപ്പാൾ ഓേരാരുത്തർക്കും കുറേച്ച കിട്ടിയുള്ളു... ആ
ഭൂമിയിൽ അച്ഛൻ വീടുപണിതു. പേക്ഷ ǌങ്ങൾ ദരിദര്രായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
അതുെകാണ്ടാണ് അമ്മയും സേഹാദരിമാരും ǌാനും അണ്ടിഫാക്ടറിയിൽ േപായത് ...
ǌങ്ങളുെട ജാതിയിൽെപ്പട്ട സ്ത്രീകൾ ഇതുേപാലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ േപാകുന്നേത
അപൂർവവ്മായിരുന്നു. പേക്ഷ, 1930കളിൽന്ധഭയങ്കര പട്ടിണിയായിരുന്നു. മിക്ക നായർ
സ്ത്രീകളും വീട്ടിലിരുന്ന് കയർപിരിക്കുകേയാ ത കേയാ ഒെക്ക െച ിരുന്നു.
ദളിത് മിച്ചഭൂമിസമരങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ
1970കളുെട ആരംഭത്തിൽ നടപ്പിലായ ഭൂപരിഷ്കരണത്തിലൂെട കൃഷിഭൂമി
ലഭയ്മായത്
അധികവും
കർഷകർക്കാണ്.
കർഷകെത്താഴിലാളികളായിരുന്ന
ദളിതർക്കായിരുന്നു േകരളത്തിെല പരമ്പരാഗതകൃഷിെയക്കുറിച്ച് അറിവും പരിചയവും.
എന്നാൽ അവർക്ക് സവ്ന്തമായി കിടപ്പാടത്തിനുള്ള െചറിയ തുണ്ടുഭൂമികേള കിട്ടിയുള്ളൂ.
സർക്കാർ മിച്ചഭൂമി ദളിതർക്കു വിതരണംെചയയ്ുെമന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ നടപ്പായതുമിലല്.
1974ൽ രൂപീകൃതമായ േകരള ഹരിജൻ െഫഡേറഷൻ ദളിതർക്ക് മിച്ചഭൂമി
ലഭയ്മാക്കാനുള്ള സമരങ്ങൾ 1970കളിൽത്തെന്ന സംഘടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. കലല്റ
സുകുമാരെന്റ േനതൃതവ്ത്തിൽ പീരുേമട് താലൂക്കിൽ മിച്ചഭൂമിയിൽ പര്േവശിച്ചു
കുടിലുെകട്ടാനുള്ള ശര്മങ്ങൾ സജീവമായിരുന്നു. ഈ സമരങ്ങളുെട മുൻപന്തിയിൽ
ധാരാളം സ്ത്രീകളുമുണ്ടായിരുന്നു. ശയ്ാമള തങ്കപ്പൻ, രാജമ്മ ശിവൻ, കാർതയ്ായനി
കുഞ്ഞുേമാൻ, കുട്ടിയമ്മ തങ്കപ്പൻ മുതലായ സ്ത്രീകൾ േകരള ഹരിജൻ െഫഡേറഷനുമായി
േചർന്നു പര്വർത്തിച്ചവരാണ്. അക്കാലത്ത് ഇടുക്കി സിവിൽേസ്റ്റഷനുമുമ്പിൽ
ഭൂമിക്കുേവണ്ടി 27 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന സമരത്തിൽ ഇവെരലല്ാം പങ്കാളികളായിരുന്നു.
ശയ്ാമള തങ്കപ്പൻ പത്തുദിവസംനീണ്ട നിരാഹാരസമരം നടത്തിയ ഓർമ്മകൾ
പങ്കുവ ന്നു. ഇടുക്കിയുെട പല ഭാഗങ്ങളിലായി കുടിലുെകട്ടാനും കൃഷിനടത്താനും
ശര്മിച്ചതും നാട്ടുപര്മാണിമാരുെടയും വനപാലകരുെടയും ആകര്മണങ്ങെള േനരിട്ടതും മറ്റും
അവർ ഓർക്കുന്നു. പുരുഷന്മാേരാെടാപ്പം എലല്ാ േജാലികളുംെച ് കുടുംബ
ഉത്തരവാദിതവ്ങ്ങൾ നിറേവറ്റിയ സമരത്തിൽ സജീവപങ്കാളികളായ സ്ത്രീകളാണവർ.
അടുത്തകാലത്ത് നടന്ന െചങ്ങറ ഭൂസമരത്തിലും ആദിവാസി ഭൂസമരങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾ
സജീവമായ പങ്കുതെന്ന വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. (േരഖാ രാജ് നടത്തിയ അഭിമുഖങ്ങളിൽനിന്ന്)
സുശീലാ േഗാപാലൻ
േകരളത്തിെല കമ്മയ്ൂണിസ്റ്റുപര്സ്ഥാനത്തിെന്റ ചരിതര്ത്തിൽ ഗ◌ൗരിയമ്മെ ാപ്പം
നിൽക്കുന്ന
േപരാണ്
സുശീലാ
േഗാപാലേന്റത്.
സ്ത്രീെതാഴിലാളികളുെട
വീട്ടുത്തരവാദിതവ്ങ്ങൾക്കും
വീട്ടിനുള്ളിൽ
അവർക്കു
നടേത്തണ്ടിവന്ന
െചറുത്തുനിൽപ്പുകൾക്കും െതാഴിലിടത്ത് അവരനുഭവിച്ച ചൂഷണേത്താളംതെന്ന
ഗ◌ൗരവംകൽപിക്കുന്ന
പര്വർത്ത
നൈശലിയുെട
പര്ാധാനയ്െത്തക്കുറിച്ച്
െതാഴിലാളിപര്സ്ഥാനത്തിലും ഇടതുസ്ത്രീപര്സ്ഥാനത്തിലും ദീർഘകാലം പര്വർത്തിച്ച
അവർ, ഒരുപേക്ഷ മറ്റാെരക്കാളും, േബാധവതിയായിരുന്നു. കയർെതാഴിലാളി
െഫഡേറഷെന്റ പര്സിഡന്റായിരിേക്ക 1983ൽ മീരാ േവലായുധന് നൽകിയ

അഭിമുഖത്തിൽ
അവർ
ഇക്കാരയ്ം
ഊന്നിപ്പറയുന്നുണ്ട്.
െതാഴിലാളിസ്ത്രീകൾ
സ്ത്രീപര്സ്ഥാനത്തിലും
സജീവമാേകണ്ടതുെണ്ടന്നും
രാഷ്ട്രീയേനതൃതവ്ം
സ്ത്രീകളുെട
സവിേശഷ ആവശയ്ങ്ങെള പരിഗണിക്കുെമന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഇത് വളെര
ആവശയ്മാെണന്നും അവർ വാദിച്ചു. സ്ത്രീകളുെട രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണം അവരുെടമാതര്ം
ആവശയ്മെലല്ന്നും ഒരു സ്ത്രീ രാഷ്ടീയത്തിൽ താൽപരയ് െമടുത്തുതുടങ്ങിയാൽ
കുടുംബമാെക രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കെപ്പടുെമന്നും അവർ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. കുടുബത്തിൽ
സ്ത്രീകൾെചയയ്ുന്ന േജാലികൾ വീട്ടിനുപുറത്ത് ശമ്പളത്തിനുെചയയ്ുേമ്പാൾ സമൂഹം അതിനു
മതിയായ
വിലകൽപിക്കാൻ
തയയ്ാറാകുന്നിെലല്ന്നാണ്
അംഗണവാടി
ജീവനക്കാരികളുെടയും സാമൂഹയ്സുരക്ഷാ രംഗത്തും വികസനരംഗത്തും പര്വർത്തിക്കുന്ന
അേനകായിരം സ്ത്രീകളുെടയും അനുഭവം. െതാഴിലാളികെളന്ന നില തെന്ന ഇക്കൂട്ടെര
സംഘടിപ്പിക്കാൻ മുൻൈകെയടുത്തത് സുശീലാ േഗാപാലനാണ്. താൻ കടന്നുേപായ
കാലത്ത് ഇടതുരാഷ്ട്രീയത്തിേലക്കുവന്ന സ്ത്രീകൾ കുടുംബത്തിെന്റ വിലക്കുകേളാടും
സംഘടനയിെല ആൺേകാ േയാടും ഒരുേപാെല മലല്ിടുന്നത് അവർ ധാരാളം
കണ്ടിരുന്നു. ഗൌരിയമ്മ, കൂത്താട്ടുകുളം േമരി തുട ങ്ങിയ ചുരുക്കം ചിലർ മിക്ക കടമ്പകളും
കടെന്നങ്കിലും മറ്റുപലർക്കും അതിനു കഴിഞ്ഞിലല്. പലേപ്പാഴും ജീവിത ത്തിലുണ്ടായിരുന്ന
എലല്ാ സുരക്ഷയും നഷ്ടെപ്പട്ട സ്ഥിതിവെര പലർക്കുമുണ്ടായി. 1948ൽ തിരുവിതാംകൂർ
നിയമസഭ ള്ളിൽ ദിവാൻഭരണത്തിെനതിെര മുദര്ാവാകയ്ം മുഴക്കിയ പി. െജ.
ഏലിയാമ്മ, പി.െക. േമരി എന്നിവർ െതാഴിലാളിസംഘടനാപര്വർത്തകരും
ഫാക്ടറിക്കമ്മറ്റി അംഗങ്ങളുമായിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തിനു േശഷം േമരിെയ അവരുെട
ഭർത്താവ് വീട്ടിൽനിന്നു അടിച്ചിറക്കിവിട്ടതര്. അവർ േരാഗിയായിത്തീരുകയും അധികം
താമസിയാെത മരിക്കുകയുംെച . അറസ്റ്റുെചയയ്െപ്പട്ടു ജയിലിലായ കാലത്ത് ഇവരുെട
മക്കെള സംരക്ഷിച്ചത് അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്ക് മഹിളാസംഘത്തിെന്റ പര്സിഡന്റായിരുന്ന
കാളിക്കുട്ടി ആശാട്ടിയായിരുെന്നന്ന് മീരാ േവലായുധൻ പറയുന്നു.
അടിയന്തരാവസ്ഥയുെട ഓർമ്മകളും ഓർമ്മനഷ്ടവും
അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലെത്തക്കുറിച്ച് മലയാളിക്കുള്ള ഓർമ്മകൾ മുഴുവൻ
സമരേനതാക്കന്മാെരയും വീര നായകന്മാെരയും ചുറ്റിനിൽക്കുന്നവയാണ്. ആ കാലത്ത്
സർക്കാരിെന
േനരിട്ടു
െവലല്ുവിളിക്കാൻ
തയയ്ാറായി
ജയി
ലിൽേപായ
കശുവണ്ടിസ്ത്രീകൾക്ക് ഇന്നും ചരിതര്ത്തിൽ ഇടമിലല്. അവർ അതിെന്റ േപരിൽ
െപൻഷൻ
വാങ്ങാൻ
ആരുെടയും
മുന്നിൽ
ൈകനീട്ടാത്തതുെകാണ്ടാകാം!
ലിന്റ്ബർഗുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിൽ അന്ന് െവറും പതിെനട്ടു വയസ്സുമാതര്ം
പര്ായമുണ്ടായിരുന്ന രാജി എന്ന െതാഴിലാളിവനിത തെന്റ അനുഭവം പങ്കുവ ന്നു:
പാർട്ടിയിെല പുരുഷസഖാക്കളിൽ ചിലർ ǌങ്ങേളാട് കശുവണ്ടി െതാഴിലാളികളുെട
ഒരു പര്കടനം സംഘടിപ്പിക്കാൻ ആവശയ്െപ്പട്ടു. കളക്ടേററ്റിൽ െചന്ന് തടവിലാക്കെപ്പട്ട
േനതാക്കളുെട
േമാചനം
ആവശയ്െപ്പടാൻ
അവർ
നിർേദ്ദശിച്ചു.
മെറ്റലല്ാ
കശുവണ്ടിഫാക്ടറികളിൽനിന്നും െപണ്ണുങ്ങൾ വന്നു. ഇരുപതു സ്ത്രീകളടങ്ങുന്ന
ബാച്ചുകളായിട്ടാണ് ǌങ്ങൾ േപായത്. അങ്ങെന ǌങ്ങൾ കളക്ടേററ്റിെന്റ ഹാളിൽ
സംഘമായി കടന്നു, അറസ്റ്റുെചയയ്െപ്പട്ടു. അേപ്പാൾ േനതാക്കൾ പുതിയപുതിയ
ബാച്ചുകെള ആയച്ചുെകാേണ്ടയിരുന്നു, ഒടുവിൽ െകാലല്ം ജയിൽ നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞു.

ǌങ്ങൾക്ക് േനതാക്കെള പിൻതാങ്ങാൻ സമ്മതമായിരുന്നു. േബാംെബയിൽ
െകാണ്ടുേപായി േവശയ്കളാക്കുെമന്ന് േപാലീസുകാർ ഭീഷണിെപ്പടുത്തിെയങ്കിലും
ǌങ്ങൾ േപടിച്ചിലല്. ...അടിയന്തരാവസ്ഥ തിരിച്ചുവരണെമന്ന് ǌാൻ പറയിലല്, പേക്ഷ
ഒരുതരത്തിൽ അെതാരു മഹത്തായ കാലമായിരുന്നു. അെന്നനിക്കു െചറുപ്പമായിരുന്നു,
ഈ രാഷ്ട്രീയയുദ്ധത്തിെന്റ ഒത്തനടുക്കു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് േകാരിത്തരിപ്പിക്കുന്ന
അനുഭവമായിരുന്നു. എനിെക്കേന്താ ഭയങ്കരശക്തി ൈകവന്നുെവന്ന േതാന്നലായിരുന്നു.
എനിക്കത് വലിയ ആനന്ദമായിരുന്നു. ǌാൻ ഒരു പര്ധാനെപ്പട്ട ആളാെണന്നു േതാന്നി,
ǌാൻ ഈ രാജയ്ത്തിനു േവണ്ടി എെന്തങ്കിലും െചെ ന്ന േതാന്നൽ -- ആ കാലം
ഒരിക്കലും തീരാതിരുെന്നങ്കിൽ എന്നു േതാന്നിേപ്പാകുന്നു.
രാഷ്ട്രീയമുെണ്ടങ്കിൽ കുടുംബജീവിതമിലല്?
ആലപ്പുഴയിെല കമയ്ൂണിസ്റ്റ് കലാപര്വർത്തകയായ പി.െക. േമദിനി തെന്റ
വിവാഹെത്തക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞത്: ....രാതര്ികാലങ്ങളിൽ പാട്ടുപാടി െചറിെയാരു
വരുമാനെമാെക്ക കിട്ടിത്തുടങ്ങി. സേഹാദരന്മാെരാെക്ക വിവാഹം കഴിച്ചു. സ്ത്രീധനം
െകാടുത്തു കലയ്ാണംകഴിക്കാൻ എനിക്കു നിവൃത്തിയുണ്ടായിരുന്നിലല്. എെന്റ
വിവാഹത്തിെന്റ ധനേശഖരണാർത്ഥം "നിങ്ങെളെന്ന കമയ്ൂണിസ്റ്റാക്കി' എന്ന നാടകം
നടത്താൻ എെന്റ സേഹാദരന്മാർ പല്ാനിട്ടു. അെതനിക്കു വലിയ വിഷമമുണ്ടാക്കി.
എനിക്ക് 21 വയസ്സു പര്ായം. ഇതിനിെട ഒരുപാടു പര്മങ്ങൾ വന്നുെകാണ്ടിരുന്നു. ഒന്നിലും
നലല്ജീവിതം കിട്ടിെലല്ന്നുറപ്പായേപ്പാൾ ǌാനവ തിരസ്ക്കരിച്ചു. പിെന്ന ഒരു
തീരുമാനെമടുത്തു. ഒരു േകാൺഗര്സ്സുകാരനായ എെന്റ കസിൻ, ഈ വീടിെന്റ ഉടമ,
എെന്റ ആങ്ങളമാരുെട സുഹൃത്താണ്, വീട്ടിെലേപ്പാഴും വരും. വിദയ്ാഭയ്ാസമുള്ള ആളാണ്.
സുമുഖനും സുന്ദരനുമാണ്. പേക്ഷ, ചില ആേരാഗയ്പര്ശ്നങ്ങളുണ്ട് - ആസ്ത്മ. അതിനാൽ
വിവാഹംകഴിക്കാെത നടക്കുകയാണ്. എനിക്ക് േചട്ടെന വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു.
നാടകം നടത്തി കലയ്ാണെച്ചലവുണ്ടാക്കാൻ ശര്മിക്കുന്ന ആങ്ങളമാേരക്കാൾ എതര്
ഉയർന്ന മനുഷയ്നാണേദ്ദഹം. അേദ്ദഹേത്താടു ǌാൻ പര്മാഭയ്ർത്ഥന നടത്തി...
(അഭിമുഖം, പച്ചക്കുതിര, ജൂൺ 2008, പുറം. 36)

കൂടുതൽ വായന ്
ചരിതര്െമന്ന പഠനവിഷെയെത്തക്കുറിച്ച് നമുക്കിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടാവുന്ന
പുസ്തകങ്ങളിൽ
അധികവും
ഇംഗല്ീ ഭാഷയിലുള്ളവയാണ്.
അവയിൽ
ചില
പര്േതയ്കപുസ്തകങ്ങെളക്കുറിച്ചുമാതര്െമ ഇവിെട പറയുന്നുള്ളൂ. അതുെകാണ്ട് ഈ
വായനാനിർേദ്ദശങ്ങൾ പൂർണ്ണേമാ സമഗര്േമാ അലല്. ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ മുൻ
അദ്ധയ്ായങ്ങളിൽ
ർശിച്ചുേപായ
ചരിതര്രചനാസമ്പ്രദായങ്ങൾ,
പര്േമയങ്ങൾ
മുതലായവെയക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിവുതരുന്ന ചില പുസ്തകങ്ങെളക്കുറിച്ചാണ് ഇവിെട
പറയുന്നത്.
'ചരിതര്രചനാരീതികളുെട ചരിതര്ം' അഥവാ Historiography എന്നതിെനക്കുറിച്ചുള്ള
പുസ്തകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ജനപര്ീതി േനടിയത് ബര്ിട്ടിഷ് ചരിതര്കാരനായ E.H.Carr
രചിച്ച What is History (Cambridge, 1961) എന്ന െചറിയ രചനയാണ്.
'നി ക്ഷചരിതര്'ത്തിൽ േപാരാ കെള നർമ്മേബാധേത്താെട വിമർശിക്കുന്ന ഈ
ലഘുഗര്ന്ഥം
ഇേപ്പാൾ
ബിരുദതല
വായനയുെട
ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്.
Carrന്
'നി ക്ഷചരിതര്കാരന്മാ'ർ മറുപടിെയഴുതുകയും െച - അവയിൽ ഏറ്റവും പര്ശസ്തം
Geoffey Elton എഴുതിയ The Practice of History ആണ്. 1969ൽ ഇറങ്ങിയ ഈ
പുസ്തകത്തിെന്റ
പുതിയ
പതിപ്പുകൾ
ലഭയ്മാണ്.
ചരിതര്രചന ം
സാമൂഹയ്ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കും പര രമുള്ള കടപ്പാടുകെളക്കുറിച്ച് വിശദമായി
പര്തിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകമായ Peter Burke െന്റ History and Social Theory (Cornell,
2005) ബിരുദാനന്തരതല ചരിതര്പഠനത്തിന് അതയ്ാവശയ്ം വായിച്ചിരിേക്കണ്ടതാണ്.
1992ൽ പര്സിദ്ധീകരിച്ച ഈ കൃതിയുെട പെത്താൻപതാം പതിപ്പാണ് 2005ൽ
ഇറങ്ങിയത്. Keith Jenkins 1991ൽ എഴുതിയ Rethinking History (London 2002)
ചരിതര്രചനയുെട ചരിതര്െത്ത ഏറ്റവും സമീപകാല ചരിതര്രചനാധാരകളുെട
പക്ഷത്തുനിന്ന് പരിേശാധിക്കുന്നു. ഉത്തരാധുനിക ചരിതര്രചനാസമ്പ്രദായങ്ങളുെട
വക്താവായ Jenkins വിദയ്ാർത്ഥികൾക്കുേവണ്ടി തയയ്ാറാക്കിയ ഈ പുസ്തകം
വായിക്കാനും എളുപ്പമുള്ളതാണ്.
'നി ക്ഷചരിതര്'ത്തിന് പല പിതാമഹന്മാരുമുണ്ട്. അവരിൽ ഏറ്റവും ശര്േദ്ധയനാണ്
R.G.Collingwood. അേദ്ദഹത്തിെന്റ The Idea of History(1945) മിക്ക േകാേളജ്
സിലബസുകളിലും ഉൾെപ്പടുന്നു. മെറ്റാരു പര്ധാനെപ്പട്ട കൃതി Authur Marwick രചിച്ച
The Nature of History (London, 1970) ആണ്. 'നി ക്ഷചരിതര്'ത്തിെന്റ
വിമർശകരുമായി അേദ്ദഹം നിരന്തരമായ സംവാദത്തിേലർെപ്പടുന്നു - ഈ
പുസ്തകത്തിെന്റ പുതിയ പതിപ്പുകളിൽ ഇതു തുടരുന്നു.
സ്ത്രീചരിതര്ത്തിെന്റ വീക്ഷണത്തിൽനിന്ന് ചരിതര്രചനാചരിതര്െത്ത വിലയിരുത്തിയ
ആദയ്കാല കൃതികളായ Mary R. Beard രചിച്ച Woman as a Force in History

(1946), Gerda Lerner രചിച്ച The Majority Finds its Past (1979) എന്നിവ
സ്ത്രീചരിതര്ം പഠിക്കുന്നവർ അവശയ്ം വായിേക്കണ്ട കൃതികളാണ്. സമീപകാലത്ത്
Bonnie Smith രചിച്ച The Gender of History: Men, Women, and Historical
Practice ( Harvard, 2000) ഈ അേനവ്ഷണെത്ത മുേന്നാട്ടുെകാണ്ടുേപാകുന്നു.
സമൂഹത്തിെന്റ
ഓരങ്ങളിേലക്കു
തള്ളെപ്പട്ടവരുെട
ചരിതര്ാേനവ്ഷണങ്ങെള
വീെണ്ടടുക്കാൻ ഇന്നെത്ത ചരിതര്പണ്ഡിതന്മാർ താത്പരയ്െപ്പടുന്നുണ്ട്. Keita Maghan
രചിച്ച Race and the Writing of History (London 2000) കറുത്തവർഗ്ഗക്കാരായ
ബുദ്ധിജീവികൾ
നടത്തിയ
ചരിതര്ാേനവ്ഷണങ്ങെളക്കുറിച്ചാണ്
അവെയ
പര്ബലചരിതര്രചനാധാരകൾ
തമസ്ക്കരിച്ചതിെനപ്പറ്റിയാണ്
ഈ
പുസ്തകം
അേനവ്ഷിക്കുന്നത്.
മാർക്സിസ്റ്റ്
ചരിതര്രചനയുെട
ചരിതര്െത്തക്കുറിച്ച്
അറിവുനൽകുന്ന
നലല്
ആമുഖഗര്ന്ഥമാണ് George Iggers രചിച്ച Marxist Historiography (London, 1992).
ഇേദ്ദഹത്തിെന്റതെന്ന Historiography in the 20th Century: From Scientific
Objectvity to the Post-modern Challenge (London, 1997) ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെല
ചരിതര്രചനാധാരകെള സമഗര്മായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. മാർക്സിസ്റ്റ് ചരിതര്രചനാരീതി
ഈയടുത്തിെട ഏെറ വിമർശിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ വിമർശനങ്ങെള സാമ്പ്രദായിക
മാർക്സിസ്റ്റ് ചരിതര്രചനാപക്ഷത്തുനിന്ന് േനരിടുന്ന കൃതിയാണ് പര്ശസ്ത മാർക്സിസ്റ്റ്
ചരിതര്കാരനായ Eric Hobsbawm െന്റ േലഖനസമാഹാരമായ On History (London,
1997). മാർക്സിസ്റ്റ് െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ ചരിതര്ങ്ങളിൽവച്ച് ഏറ്റവും ആേവശകരമായി
കരുതെപ്പടുന്ന രണ്ടു കൃതികൾ E.P. Thompson രചിച്ച The Making of the English
Working Class (London, 1963), Eugene D. Genovese അേമരിക്കൻ
അടിമവയ്വസ്ഥെയക്കുറിെച്ചഴുതിയ Roll Jordan Roll: The World that the Slave
Made (1974) എന്നിവയാണ്. രണ്ടു കൃതികളും ഇന്ന് സൂക്ഷ്മവായനയിൽ
വിമർശിക്കെപ്പടുന്നു. ഇടതുപക്ഷ ചരിതര്രചയിതാക്കളുമായുള്ള ദീർഘസംഭാഷണങ്ങൾ
സമാഹരിച്ചു പര്സിദ്ധീകരിച്ച Visions of History (H. Abelove, E.P. Thompson,
MARHO Manchester, 1983) എന്ന പുസ്തകവും തുടക്കക്കാർക്കു പറ്റിയതാണ്.
സ്ത്രീപക്ഷചരിതര്രചനയുെട െവലല്ുവിളികെളക്കുറിച്ച് നിരവധി ആധികാരികഗര്ന്ഥങ്ങളും
ആമുഖപഠനങ്ങളും ഇന്ന് ലഭയ്മാണ്. Joan Kelly യുെട Women, History, and Theory :
The Essays of Joan Kelly (Chicago, 1984) വായന ് നെലല്ാരു തുടക്കമാണ്.
1970കളിലും
80കളിലും
സ്ത്രീചരിതര്രചനാചർച്ചകെള
േലഖനങ്ങളിലൂെട
അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് Feminism and History (Oxford, 1996). Natalie
Zemon Davis തുടങ്ങിയ പര്മുഖ ചരിതര്ഗേവഷകരുെട േലഖനങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ
േചർത്തിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീചരിതര്ത്തിൽനിന്ന് 'ലിംഗബന്ധങ്ങളുെട ചരിതര്'ത്തിേലക്കുള്ള

മാറ്റെത്തക്കുറിച്ചും ഇന്ന് നിരവധി പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. ഇവയിൽ Am I that Name?
Feminism and the Category of 'Women' in History (Minnesota,1988) ഈ
ദിശയിൽ പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിെയാരുക്കിയ രചനയാണ്. 'ലിംഗബന്ധങ്ങളുെട
ചരിതര്'ത്തിെന്റ
പര്ാധാനയ്െത്തക്കുറിച്ച്
ഏറ്റവും
െതളിച്ചേത്താെട
എഴുതിയ
ചരിതര്കാരിയാണ് Joan V. Scott. അവരുെട Gender and the Politics of History
(Columbia, 1988) ഈ ചർച്ചയിെല ഒരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു. ഇന്തയ്യിെല
സ്ത്രീപക്ഷചരിതര്െത്ത സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം Kumkum Sangari,Sudesh Vaid
എന്നിവരുെട പുസ്തകം (Sangari and S. Vaid (editors) Recasting Women: Essays in
Colonial History (Delhi, 1989) ഏറ്റവും പര്ധാനെപ്പട്ട നാഴികക്കലല്ാണ്.
ൈലംഗികതയുെട ചരിതര്െത്തക്കുറിച്ചു പറയുേമ്പാൾ ഫര്ഞ്ച് തതവ്ചിന്തകനായ Michel
Foucault യുെട History of Sexuality എന്ന കൃതിയിൽനിന്നാണ് പലരും തുടങ്ങുക.
ചരിതര്രചനയുെട
ചരിതര്െത്ത
ൈലംഗികനയ്ൂനപക്ഷങ്ങളുെട
വശത്തുനിന്ന്
അേനവ്ഷിക്കുന്ന മറ്റു രചനകളുണ്ട്. Scott Bravmann രചിച്ച Queer Fictions of the
Past: History, Culture and Difference (Cambridge, 1997) എന്ന പുസ്തകം
അവയിെലാന്നാണ്. സ്ത്രീപക്ഷവാദവും ൈലംഗികതയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിെന്റ
ചരിതര്പരമായ വികാസെത്തക്കുറിച്ചു പര്തിപാദിക്കുന്ന Sheila Jeffreys രചിച്ച The
Spinster and Her Enemies: Feminism and Sexuality, 1880-1930(London, 1985);
പാശ്ചാതയ്'ൈലംഗിക വിപല്വ'ത്തിെന്റ സ്ത്രീപക്ഷവിശകലനമായ Anticlimax: A
Feminist Perspective on the Sexual Revolution (New York, 1990), ഇവയും
ശര്േദ്ധയ
രചനകളാണ്.
സ്ത്രീപുരുഷവയ്തയ്ാസങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള
വയ്വസ്ഥാപിതധാരണകളുെട
ചരിതര്പരിണാമെത്ത
ഗര്ീക്കുസംസ്കാരത്തിെന്റ
കാലംമുതൽ ആധുനിക പാശ്ചാതയ്സമൂഹംവെര പിന്തുടരുന്ന Thomas Lacquer െന്റ
Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud എന്ന ചരിതര്പുസ്തകം
(Harvard, 1992) ൈവദയ്ശാസ്ത്രത്തിലും ശരീരശാസ്ത്രത്തിലും സ്ത്രീപുരുഷന്മാരുെട
ൈലംഗികാവയവങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള
ധാരണകൾ
മാറിവരുന്നെതങ്ങെനെയന്ന്
വിശദമായി പര്തിപാദിക്കുന്നു. േവശയ്ാവൃത്തിയുെട ചരിതര്െത്ത സ്ത്രീപക്ഷത്തുനിന്നു
പുനർരചിക്കാനും ശര്മങ്ങളുണ്ടായി. Judith R. Walkovitz രചിച്ച Prostitution in
Victorian
Society
(Cambridge,
1982)
ഒരുദാഹരണമാണ്.
ൈലംഗികനയ്ൂനപക്ഷങ്ങളുെട സമരചരിതര്ങ്ങളും ഇന്ന് ധാരാളം എഴുതെപ്പടുന്നു: Before
Stonewall: Activists for Gay and Lesbians Rights in Historical Context (London
2002) എന്ന പുസ്തകം അേമരിക്കയിെല ൈലംഗികനയ്ൂനപക്ഷാവകാശപര്വർത്തകരുെട
ജീവചരിതര്ങ്ങളുെട സമാഹാരമാണ്. Martha Vicinus,George Chauncey, M.B.
Duberman എന്നിവർ േചർന്നു സമാഹരിച്ച െചറുപഠനങ്ങളടങ്ങിയ Hidden from

History: Reclaiming the Gay and Lesbian Past (New York) എന്ന പുസ്തകം
േലാകത്തിെന്റ പലഭാഗങ്ങളിെല ൈലംഗികനയ്ൂനപക്ഷങ്ങളുെട ചരിതര്ാനുഭവങ്ങളിേലക്കു
െവളിച്ചംവീശുന്നു.
ഈ
പുസ്തകങ്ങളുെട
തലെക്കട്ടുകൾ
ആദയ്കാല
സ്ത്രീചരിതര്രചനകളുമായി സാമയ്ംപുലർത്തുന്നവയാണ് - ഉദാഹരണത്തിന്, Sheila
Rowbotham, Hidden History: Rediscovering Women in History from the 17th
Century to the Present (New York), 1976); Renate Bridenthal (Claudia Koonz
(editors), Becoming Visible: Women in European History (Boston,
Massachuesettes, (1977); Anne Oakley and Juliet Mitchell (editors), The Rights
and Wrongs of Women, (London, 1976).
ഇവെയലല്ാം
പര്ബലചരിതര്ധാരകൾ
അവഗണിച്ച
ചരിതര്ാനുഭവങ്ങെള
'വീെണ്ടടുക്കാനു'ള്ള
ശര്മങ്ങളായിരുന്നു.
ഇന്തയ്യിെല
സമീപകാല
ൈലംഗികനയ്ൂനപക്ഷചരിതര്െത്തക്കുറിച്ചു പരാമർശിക്കുന്ന കൃതികളാണ് Ruth Vanita
യുെട Love's Rite: Same-Sex Marriage in India and the West (London, 2005);
Ruth Vanita, Saleem Kidwai എന്നിവർ േചർന്നു സമാഹരിച്ച Same-Sex Love in
India: Readings from Literature and History (London, 2001) എന്നിവ.
Annales ചരിതര്കാരന്മാരിൽ ഏറ്റവും ശര്േദ്ധയനാമങ്ങൾ Marc Bloch, Lucien Febvre,
Fernand Braudel എന്നിവരുേടതാണ്. Blochെന്റ Feudal Society (Chicago, 1961
യൂേറാപ്പിെല ഫയ്ൂഡൽവയ്വസ്ഥെയക്കുറിച്ചുള്ള കല്ാസിക് പഠനമായി കരുതെപ്പടുന്നു.The
Historian's Craft (New York, 1953) എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അേദ്ദഹം
ചരിതര്രചനെയക്കുറിച്ചുള്ള തെന്റ ചിന്തകൾ േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. Lucien Febvre
രചിച്ച കൃതികളിൽ യൂേറാപ്പിെല അച്ചടിയുെട ചരിതര്ം, മാർട്ടിൻ ലൂഥർ, റാബേല
തുടങ്ങിയ
ചരിതര്പുരുഷന്മാരുെട
ചിന്തയുെട
സാമൂഹയ്-സാംസ്കാരിക
പശ്ചാത്തലെത്തക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം, ഇവ ശര്േദ്ധയങ്ങളായിരുന്നു. A New Kind of
History (1973) എന്ന കൃതിയിെല േലഖനങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം ചരിതര്രചനയുെട
രീതിശാസ്ത്രെത്തക്കുറിച്ച്
ചർച്ചെചയയ്ുന്നു.
Barudel
'ബൃഹത്ചരിതര്ങ്ങളു'െട
നിർമ്മാതാവായിരുന്നു. Civilisation and Capitalism - 15th - 18th Centuries എന്ന
മഹാചരിതര്ം മൂന്നു വാളയ്ങ്ങളിലായി നീണ്ടുകിടക്കുന്നു. The Mediteranean World in
the Age of Philip II (1949) എന്ന കൃതിയിൽ അേദ്ദഹം 'സമ്പൂർണചരിതര്ം' (Total
History) എന്ന ആശയെത്ത വിശദീകരിക്കുന്നു. On History (1982) എന്ന കൃതിയിൽ
അേദ്ദഹം ചരിതര്രചനെയക്കുറിച്ചുള്ള തെന്റ ചിന്തകൾ േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഇന്തയ്യിൽ േദശീയവാദപരമായ ചരിതര്ം അതിെന്റ ആരംഭദശയിൽ പലേപ്പാഴും
'ഹിന്ദുചരിതര്'മായിരുന്നു. ഇന്തയ്യിെല പര്ാചീനസംസ്കാരെത്തക്കുറിച്ച് അേനവ്ഷണങ്ങൾ
നടത്തിയ,
സംസ്കൃത-പാലിഭാഷകളിൽ
പാണ്ഡിതയ്ംേനടിയ
യൂേറാപയ്ൻ
'ഓറിയന്റലിസ്റ്റ്'
ഗേവഷകരുെടയും
ബര്ിട്ടിഷ്
ഭരണാധികാരികളായ
ചരിതര്കാരന്മാരുെടയും സവ്ാധീനം ശക്തമായിരുന്നു, ഇവരുെട രചനകളിൽ. ആർ.സി.
മജുംദാറിെനേപ്പാെലയുള്ളവരുെട
ൈഹന്ദവതാത്പരയ്ം
സുവയ്ക്തമായിരുന്നേപ്പാൾ
രാധാകമൽ മുഖർജി, താരാചന്ദ് തുടങ്ങിയവർ ഇന്തയ്യുെട ഇസല്ാമികൈപതൃകെത്ത
ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ മടിച്ചിലല്. പേക്ഷ സ്ത്രീകെള സംബന്ധിച്ച് ആദയ്കാല ചരിതര്കാരന്മാർ
െപാതുെവ നിരവധി െകട്ടുകഥകെള പിന്താങ്ങാൻ തയയ്ാറായിരുന്നു. ഇന്തയ്യുെട
'േവദകാലപാരമ്പരയ്'ത്തിൽ സ്ത്രീകൾ 'സവ്തന്ത്രരാ'യിരുന്നുെവന്നും മറ്റുമുള്ള പര്സ്താവങ്ങൾ
ചരിതര്ഗേവഷണത്തിെന്റ
സൂക്ഷ്മതയിൽനിന്നലല്,
ശുദ്ധേദശഭക്തിയിൽനിന്ന്
ഉയിർെക്കാണ്ടവയാണ്. ബി.എസ്. അൽേതക്കർ എന്ന പര്ശസ്തനായ ചരിതര്കാരെന്റ
'സ്ത്രീചരിതര്'െത്ത
സൂക്ഷ്മമായി
വിമർശിക്കുന്ന
സ്ത്രീപക്ഷചരിതര്കാരിയായ
ഉമാചകര്വർത്തി ഇെതങ്ങെന സംഭവിക്കുന്നുെവന്ന് നമുക്കു കാണിച്ചുതരുന്നു. (അവർ
സമീപകാലത്ത് പര്സിദ്ധീകരിച്ച Beyond the Kings and Brahmanas of 'Ancient'
India, New Delhi, 2007െല േലഖനങ്ങൾ കാണുക). ഇന്തയ്ൻ ചരിതര്രചന ്
ഭ◌ൗതികവാദപരമായ (meterialist) അടിത്തറ നൽകാൻ ഭ◌ൗതികജീവിതത്തിലും
സവ്ത്തുടമസ്ഥതയിലും ഉൽപ്പാദനകര്മങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളിലും െകാടുക്കൽവാങ്ങൽസമ്പ്രദായങ്ങളിലുണ്ടായ ചലനങ്ങളിലും മറ്റും ഇന്തയ്ൻ സമൂഹത്തിെന്റ
ചരിതര്പരിണാമെത്തക്കുറിച്ചുള്ള അേനവ്ഷണെത്ത ഉറപ്പിക്കാൻ ശര്മിച്ച പുതിെയാരു
തലമുറ സവ്ാതന്ത്രയ്ാനന്തരകാലത്ത് വളർന്നുവന്നു - ഡി.ഡി. െകാസാംബി, ആർ.എസ്.
ശർമ്മ, ഇർഫാൻ ഹബീബ്, േറാമിലാ ഥാപ്പർ തുടങ്ങിയവർ. മാർക്സിസ്റ്റ് ആശയങ്ങെള
(ചിലേപ്പാൾ നരവംശശാസ്ത്രത്തിെന്റ ഉൾക്കാ കെള) ഏറിേയാ കുറേഞ്ഞാ കടംെകാണ്ട്,
അവെയ പാകെപ്പടുത്തി, ചരിതര്ഗേവഷണത്തിൽ പര്േയാഗിച്ചവരായിരുന്നു ഇവെരലല്ാം.
Vinay Lal എഴുതിയ The History of History: Politics and Scholarship in Modern
India (New Delhi, 2003) എന്ന കൃതി 'ഹിന്ദുചരിതര്കാര'ന്മാരും 'മാർക്സിസ്റ്റ്േദശീയവാദചരിതര്കാരന്മാ'രും തമ്മിലുള്ള െപാരിഞ്ഞ തർക്കെത്ത വിലയിരുത്തുന്നു.
സവ്ാതന്ത്രയ്പൂർവവ്കാലഘട്ടത്തിൽ തുടങ്ങി സമീപകാലംവെര ഈ തർക്കെത്ത
പിന്തുടരുന്നുണ്ട്, ഈ കൃതി.
ഉമാ ചകര്വർത്തിയുെട മുൻ സൂചിപ്പിച്ച േലഖനസമാഹാരത്തിെന്റ ആമുഖേലഖനത്തിൽ
അവർ
സവ്ാതന്ത്രയ്ാനന്തര
ഇന്തയ്യിൽ
ആദയ്ം
ചരിതര്വിദയ്ാർത്ഥിനിയായി
'നി ക്ഷചരിതര്'ത്തിെന്റ
േകാട്ടകളിെലത്തിയതും,
പിന്നീട്
അദ്ധയ്ാപികയായി
അവേയാെടതിർത്തതുംമറ്റും വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഡി.ഡി. െകാസാംബി, േദവ് രാജ്
ചനാന, ആർ.എസ്. ശർമ്മ, േറാമിലാ ഥാപ്പർ മുതലായ ചരിതര്പണ്ഡിതർ തനിക്ക്

വഴികാട്ടികളായതിെനക്കുറിച്ചും
അവർ
പറയുന്നുണ്ട്.
ഗേവഷണപര്ബന്ധെത്തക്കുറിച്ച് അവർ പറയുന്നു:

സവ്ന്തം

േഡാക്ടറൽ

സാമ്പത്തിക-സാമൂഹയ്ചരിതര്ത്തിെന്റ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിലായിരുന്നു എെന്റ േഡാക്ടറൽ
ഗേവഷണപര്ബന്ധം. ഘടനകെളയും പര്കര്ിയകെളയും േവർതിരിച്ച് ആശയങ്ങളും
സ്ഥാപനങ്ങളും പര രം ബന്ധെപ്പട്ടുകിടക്കുന്നെതങ്ങെന എന്നും അവെയ സൃഷ്ടിച്ച,
അവ സ്ഥിതിെചയയ്ുന്ന, സവിേശഷ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ എെന്താെക്ക എന്നുമാണ് ǌാൻ
പഠിക്കാൻ ശര്മിച്ചത്. പേക്ഷ, ചരിതര്ത്തിെന്റ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ രൂപംപര്ാപിച്ച
ഭ◌ൗതികസാഹചരയ്ങ്ങേളാ സ്ഥാപനങ്ങേളാ ലിംഗവത്കൃതമായിത്തീർന്ന രീതിക്ക്
ǌാനധികം ശര്ദ്ധെകാടുത്തിലല്......സമൂഹത്തിെല പാർശവ്വൽകൃതരുെട ചരിതര്ത്തിൽ
േപ്പാലും... ലിംഗേഭദം അപഗര്ഥനത്തിൽ പര്േയാഗിക്കാവുന്ന ഒരു സംവർഗ്ഗമായിരുന്നിലല്.
(പുറം xxiii - xxiv)
എന്നാൽ
1980കളിെല
സ്ത്രീപര്സ്ഥാനം
ഈ
നിലെയ
പരിപൂർണ്ണമായി
മാറ്റിമറിച്ചെതങ്ങെന എന്നവർ തുടർന്നു വിവരിക്കുന്നു. പര്ബലചരിതര്ധാരകളിൽ
സ്ത്രീപുരുഷവയ്തയ്ാസം എങ്ങെന പര്തയ്ക്ഷെപ്പടുന്നു എന്ന േചാദയ്ം ഉയരാൻ തുടങ്ങി.
ചരിതര്രചനാസാമഗര്ികൾ
മുഴുവൻ
പുനഃപരിേശാധന
വിേധയമായി.
ഉമാചകര്വർത്തിയുെട
ഗണയ്മായ
സംഭാവനകൾ
1980കളിൽത്തെന്ന
ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവർെക്കാപ്പം പര്ാചീന-മദ്ധയ്കാല ഇന്തയ്ാചരിതര്െത്ത
സ്ത്രീപക്ഷകാ പ്പാടിൽ തിരുത്തി എഴുതിയ കുംകും േറായി തുടങ്ങിയവർ രംഗത്തുവന്നു.
േറായിയുെട Women in Early Indian Societies (Delhi, 2001) പുരാതന ഇന്തയ്ൻ
സമൂഹങ്ങളിെല സ്ത്രീകെളക്കുറിച്ചുള്ള പഴയതും പുതിയതുമായ ചരിതര്ാേനവ്ഷണങ്ങെള
സമഗര്മായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഉമാചകര്വർത്തിയും കുംകും േറായിയും േചർെന്നഴുതിയ
'Breaking out of Invisibility: Rewriting the History of Women in Ancient India'
എന്ന േലഖനം ഈ ചർച്ചകളുെട സംക്ഷിപ്തവിവരണമാണ്. (Jay Kleinberg (ed.),
Retrieving Women's History: Changing Perceptions of the Role of Women in
Politics and Society, London, 1988 എന്ന പുസ്തകത്തിൽ േചർത്തിരിക്കുന്നു).
മദ്ധയ്കാലസ്ത്രീചരിതര്വും ഇന്നു വളർന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ശാഖയാണ്. േരഖാ മിശര്യുെട
Women in Mughal India 1526-1748 (Delhi, 1967) തുടങ്ങിയ ആദയ്കാല
കൃതികൾമുതൽ വർഷാ േജാഷിയുെട Polygamy and Purdah: Women and Society
among Rajputs (New Delhi), 1995) തുടങ്ങിയ കൃതികൾവെരയുണ്ട്.
ഭക്തിപര്സ്ഥാനത്തിെല സ്ത്രീകെളക്കുറിച്ചും നിരവധി പഠനങ്ങൾ ലഭയ്മാണ്. Richard M.
Eaton രചിച്ച Sufis of Bijapur, 1300-1700 (Massachusettes, 1978)എന്ന കൃതിയിൽ
സൂഫിപര്സ്ഥാനത്തിെല സ്ത്രീകെളക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. വിജയാ രാമസവ്ാമിയുെട
Divinity and Deviance: Women in Virasaivism (Delhi, 1996); േവലുേചരി
നാരായണ റാവുവിെന്റ 'A Ramayana of their Own: Women's Oral Tradition in
Telugu' (Paula Richman (ed), Many Ramayanas: The Diversity of a Narrative

Tradition in South Asia, Delhi, 1991 എന്ന പുസ്തകത്തിൽ േചർത്തിട്ടുള്ളത്) എന്നീ
രചനകളും ശര്േദ്ധയങ്ങളാണ്. David Shulman (editor) Syllables of Sky: Studies in
South Indian Civilization (Delhi,1995) എന്ന പുസ്തകത്തിൽ േചർത്തിട്ടുള്ള പല
േലഖനങ്ങളും
മദ്ധയ്കാലരാഷ്ട്രീയ-സാംസ്കാരികാന്തരീക്ഷത്തിൽ
സ്ത്രീപുരുഷേഭദം
രൂപംപര്ാപിച്ചതിെനക്കുറിച്ച് അേനവ്ഷിക്കുന്നവയാണ്.
ആധുനികഘട്ടെത്ത മാർക്സിസ്റ്റ്-േദശീയവാദചരിതര്പണ്ഡിതരുെട രചനകളിൽ സ്ത്രീകളും
ലിംഗേഭദവും യാദൃച്ഛികമായിമാതര്േമ പര്തയ്ക്ഷെപ്പട്ടുള്ളൂ. 'സമൂഹചരിതര്ം' (social history)
1980കളായേപ്പാേഴക്കും
പുതുമയിലല്ാതായിത്തുടങ്ങി;
ഈ
സമയമത്താണ്
സ്ത്രീചരിതര്ത്തിെനാപ്പം 'കീഴാളപഠനങ്ങൾ' (Subaltern Studies) രംഗപര്േവശം െച ത്.
സ്ത്രീചരിതര്ത്തിെന്റ പല ലക്ഷയ്ങ്ങളും പങ്കുവച്ച പര്സ്ഥാനമായിരുന്നു ഇെതങ്കിലും
െപാതുെവ ലിംഗേഭദം, ലിംഗാധികാരം, ഇവെയക്കുറിച്ച് 'കീഴാളപഠനങ്ങൾ'
അധികെമാന്നും പറഞ്ഞിലല്. അഞ്ചാം വാളയ്ത്തിൽ രണജിത് ഗുഹ രചിച്ച 'Chandra's
Death' എന്ന േലഖനവും ഗായതര്ി ചകര്വർത്തി- ിവാക്കിെന്റ േലഖനവും പുതിയ
സാദ്ധയ്തകൾ തുറന്നിട്ടു. അതിനുേശഷം കമലാവിേശവ്ശവ്രൻ, സൂസിതാരു, േതജസവ്ിനി
നിരഞ്ജന, പര്വീണാ േകാേടാത്ത് മുതലായവർ 'കീഴാളപഠനങ്ങളി'ൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്തയ്യിെല
സ്ത്രീചരിതര്ത്തിെന്റ
േവരുകൾ
സ്ത്രീപര്സ്ഥാനത്തിലാണ്,
'കീഴാളപഠനങ്ങളു'മായി സ്ത്രീചരിതര്ത്തിനുള്ള ബന്ധം സങ്കീർണ്ണമാണ്. പലേപ്പാഴും
വയ്തയ്സ്തദിശകളിേലക്കാണ് അവർ യാതര്െചയയ്ുന്നത്. എങ്കിലും ഇവ ് െപാതുവിൽ
താത്പരയ്മുള്ള പര്േമയങ്ങളുണ്ട്; ലക്ഷയ്ങ്ങളുണ്ട്. അതുെകാണ്ടുതെന്ന പര രം
പേരാക്ഷമാെയങ്കിലും അഭിസംേബാധന െച െകാണ്ട് ഈ രണ്ടു ധാരകളും വളരുന്നു.
Sumit Sarkarെന്റ Modern India (Delhi 2002) എന്ന ജനപര്ിയകൃതി, ഇപ്പറഞ്ഞ
സംവാദങ്ങെള ഏറ്റവും ഫലപര്ദമായും ലളിതമായും സംഗര്ഹിക്കുന്നു. കീഴാളപഠനങ്ങളുെട
മലയാളപരിഭാഷ 2006ൽ പുറത്തിറങ്ങി. ഇതിൽ ഗുഹയുെട മുമ്പു സൂചിപ്പിച്ച േലഖനം
ഉൾെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. (കാണുക, 'ചന്ദ്രയുെട മരണം', സൂസി താരു, എസ്.സഞ്ജീവ്
(എഡി.), കീഴാളപഠനങ്ങൾ, േകാട്ടയം, 2006)
ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ലിംഗേഭദത്തിനും ലിംഗാധികാരത്തിനും സംഭവിച്ച
മാറ്റങ്ങെള സൂക്ഷ്മമായി പരിേശാധിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി കൃതികൾ ഇന്നുണ്ട്. േനരെത്ത
സൂചിപ്പിച്ച
Sangar-Vaid
സമാഹാരംേപാെല
ഉപേയാഗപര്ദമായ
മറ്റു
സമാഹാരങ്ങളുമുണ്ട് - ഉദാഹരണത്തിന്, ഭാരതി േറ സമാഹരിച്ച From the Seams of
History (New Delhi, 1995). വടേക്കയിന്തയ്യിൽ മുസല്ിംസ്ത്രീകളുെടയിടയിെല
പരിഷ്ക്കരണശര്മങ്ങെളക്കുറിച്ച് Gail Minault രചിച്ച Secluded Scholars: Women's
Education and Social Reform in Colonial India (Delhi, 1998);
വടേക്കയിന്തയ്യിെല
ഹിന്ദിപര്േദശങ്ങളിെല
സാമൂഹയ്പരിഷ്ക്കരണത്തിെന്റ

ലിംഗമാനങ്ങെളക്കുറിച്ച് കുംകും സംഗാരി (Kumkum Sangari) യുെട േലഖനങ്ങൾ
(Politics
of
the
Possible,
New
Delhi,
1999);
ബംഗാളിെല
സാമൂഹയ്പരിഷ്ക്കരണത്തിൽ 'ഭദര്മഹിള'യുെട നിലെയക്കുറിച്ച് ഹിമാനി ബാനർജിയുെട
(Inventing Subjects: Studies in Hegemony, Patriarchy and Colonialism Delhi,
2002) േലഖനങ്ങൾ; Rosalind O' Hanlon താരാബായ് ഷിൻേഡ എന്ന
മഹാരാഷ്ട്രക്കാരിയായ േലഖികയുെട കൃതിെയ ആ ദമാക്കി രചിച്ച A Comparison
Between Women and Men: Tharabai Shinde and the Critique of Gender
Relations in Colonial India (Delhi, 1994); ഇന്തയ്ൻ സ്ത്രീവിദയ്ാഭയ്ാസപരിശര്മങ്ങളുെട
ചരിതര്െത്തക്കുറിച്ചുള്ള േലഖനസമാഹാരമായ Socialisation, Education and Women:
Explorations in Gender Identity (Karuna Chanana (ed), New Delhi, 1982).
ഇക്കേണാമിക് ആന്റ് െപാളിറ്റിക്കൽ വീക്കല്ി (EPW) എന്ന പര്സിദ്ധീകരണത്തിലാണ്
ആദയ്കാല
സ്ത്രീചരിതര്േലഖനങ്ങളിൽ
ഒട്ടുമിക്കവയും
പര്സിദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടത്.
1980കളിെലയും
90കളിെലയും
EPW
ലക്കങ്ങൾ
സ്ത്രീചരിതര്പഠനത്തിന്
ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത സര്ാതസ്സാണ്. അതുേപാെലത്തെന്നയാണ് മാനുഷി (Manushi)
എന്ന സ്ത്രീപക്ഷപര്സിദ്ധീകരണവും. ഇവകൂടാെത Studies in History, Indian
Economic and Social History Review, Modern Asian Studies, Indian Journal of
Gender
Studies
മുതലായ
അക്കാദമികപര്സിദ്ധീകരണങ്ങളിലും
ധാരാളം
ഗേവഷണേലഖനങ്ങൾ പര്തയ്ക്ഷെപ്പടുന്നുണ്ട്.
മാറിവന്ന നിയമവയ്വസ്ഥ, സവ്ത്തുടമസ്ഥത എന്നിവെയപ്പറ്റിയുള്ള കൃതികളും ഇന്തയ്ൻ
സ്ത്രീചരിതര്ത്തിൽ പര്സിദ്ധീകരിക്കെപ്പടുന്നുണ്ട്. ജാനകി നായരുെട Women and Law
in Colonial India (Delhi, 2006), ബീനാ അഗർവാളിെന്റ A Field of One's Own:
Gender and Land Rights in South Asia (Delhi,1994) എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ
പര്ധാനെപ്പട്ടവയാണ്.
പെത്താമ്പതാം
നൂറ്റാണ്ടിൽ
ശക്തിപര്ാപിച്ച
ജാതിമതേബാധങ്ങളും സമുദായനിർമ്മാണപര്കര്ിയകളും സ്ത്രീകെള എങ്ങെന ബാധിച്ചുെവന്നു
പരിേശാധിക്കുന്ന നിരവധി പര്ധാനെപ്പട്ട കൃതികളുണ്ട്. Tanika Sarkar രചിച്ച Hindu
Wife, Hindu Nation (Delhi, 2001); Charu Guptaയുെട Sexuality, Obscenity,
Community: Women, Muslims and the Hindu Public in Colonial North India
(Delhi, 2001) എന്നീ കൃതികൾ വടേക്കയിന്തയ്യിെല ഹിന്ദുസമുദായത്തിെന്റ
പരിണാമെത്തക്കുറിച്ചു പഠിക്കുന്നു. Patricia Uberoi(ed), Social Reform, Sexuality
and the State (Delhi, 1996) എന്ന േലഖനസമാഹാരത്തിൽ ഇന്തയ്യുെട
പലഭാഗങ്ങളിെല സമുദായപരിഷ്ക്കരണെത്തക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളുണ്ട്.

േദശീയപര്സ്ഥാനെത്തക്കുറിച്ച് ധാരാളം പഠനങ്ങളുെണ്ടങ്കിലും േദശീയപര്സ്ഥാനത്തിെല
സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തെത്തക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ ഇനിയും വർദ്ധിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു ബംഗാൾേപാലുള്ള ചില പര്േദശങ്ങെള േകന്ദ്രീകരിച്ച് ധാരാളം പര്ബന്ധങ്ങളും
േലഖനങ്ങളും വന്നുകഴിഞ്ഞുെവങ്കിലും. Suruchi Thapar Bjorkert, Women in the
Indian National Movement: Unseen Faces and Unheard Voices (Delhi, 2006)
അടുത്തകാലത്തിറങ്ങിയ പഠനങ്ങളിൽ ശര്ദ്ധയർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. Gail Pearon
എഴുതിയ 'Nationalism, Universalization and the Extended Female Space in
Bombay City' (Gail Minault (ed), The Extended Family, (Columbus, 1981)
എന്ന സമാഹാരത്തിൽ േചർത്തിട്ടുള്ളത്): Geraldine Forbesെന്റ Women in Modern
India (തുടക്കക്കാർക്കുപറ്റിയ പുസ്തകമാണിത്). (Delhi, 2000); Leela Kasturi, Vina
Majumdar എന്നിവർ േചർെന്നഴുതിയ Women and Indian Nationalism: Some
Questions, (Occasional paper, Center for Women's Development Studies, New
Delhi,
1994)
എന്നിവ
പര്േയാജനപര്ദങ്ങളാണ്.
ഇന്തയ്ൻ
സ്ത്രീകളുെട
രാഷ്ട്രീയാവകാശപര്േക്ഷാഭങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള േലഖനങ്ങളിൽ Barbara Southard രചിച്ച
'Colonial Politics and Women's Rights: Woman Suffrage Campaigns in Bengal,
British India in the 1920s', Modern Asian Studies 27(2), 1993; Anupama Roy,
The 'Womanly Vote and Women Citizens: Debates on Women's Franchise in
Late Colonial India', Contributions to Indian Sociology 36 (3), 2002 എന്നിവ
പര്ാധാനയ്മർഹിക്കുന്നു. Wendy Singer, A Constituency Suitable for Ladies and
other Social Histories of Indian Election (Delhi, 2007) എന്ന പുസ്തകം ഈ
അേനവ്ഷണെത്ത സവ്ാതന്ത്രയ്ാനന്തരകാലേത്തക്ക് നീട്ടുന്നു. വിഭജനെത്തത്തുടർന്നുള്ള
അതികര്മങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിച്ച ദുരിതങ്ങെളക്കുറിച്ചും അത് അവരുെട
ജീവിതങ്ങളിലുണ്ടാക്കിയ അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റങ്ങെളക്കുറിച്ചും EPWൽ 1993ൽ
വന്ന േലഖനങ്ങളിൽ (വാളയ്ം 28, ലക്കം 17) പലതും പിൽക്കാലത്ത്
പൂർണ്ണപഠനങ്ങളായി. ഉർവവ്ശീ ബുട്ടാലിയ, റിതു േമനൻ, കമലാ ഭാസിൻ എന്നിവരാണ്
ഈ വിഷയെത്തക്കുറിച്ച് ശര്േദ്ധയകൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുള്ളത്.
സ്ത്രീകളുെട
െതാഴിൽപങ്കാളിത്തം
െതാഴിലാളിസ്ത്രീകളുെട
ചരിതര്ാനുഭവങ്ങൾ,
ഇവെയക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങളിൽ J. Krishnamurthy (ed.), Women in Colonial
India; Essays on Survival, Work and the State (Delhi, 1989); Samita Sen,
Women and Labour in Late Colonial India: The Jute Industry(Cambridge, 1999)
എന്നിവയും ഹരയ്ാനയിെല കാർഷികവയ്വസ്ഥയുെട ആധുനികവൽക്കരണം സ്ത്രീകളുെട
െതാഴിൽപങ്കാളിത്തെത്ത എങ്ങെന ബാധിച്ചുെവന്ന് പരിേശാധിക്കുന്ന Prem
Choudhryയുെട The Veiled Women: Shifting Gender Equations in Rural

Haryana,
1880-1990
(Delhi,1994)
ആധുനികവൽക്കരണം,
സ്ത്രീകളുെട
െതാഴിൽപങ്കാളിത്തം
എന്നിവെയക്കുറിച്ചുള്ള
വയ്വസ്ഥാപിത
ധാരണകെള
േചാദയ്ംെചയയ്ുന്ന കൃതികളാണ്. ദളിത്സ്തര്ീവാദത്തിൽ ദളിത്സ്തര്ീചരിതര്രചനയും
ശക്തമായിരിക്കുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിെല 'സവ്ാഭിമാനപര്സ്ഥാന'ത്തിെല സ്ത്രീകളുെട രചനകളുെട
സമാഹാരമായ The Other Half of the Coconut: Women Writing Self-respect
History
(K.
Srilatha
(ed.),
Delhi,
2003)
മഹാരാഷ്ട്രയിെല
അംേബദ്ക്കർപര്സ്ഥാനത്തിെല സ്ത്രീപര്വർത്തകരുെട വാെമാഴിചരിതര്മായ We also
Made History: Women in the Ambedkarite Movement (Urmila Pawar,
Meenakshi Moon, Delhi, 2008); Sharmila Regeയുെട Writing Caste, Writing
Gender (മഹാരാഷ്ട്രയിെല ദളിത് സ്ത്രീകളുെട ആത്മകഥകളുെട ദളിത് സ്ത്രീപക്ഷവായന),
(Delhi, 2006) ഇവ ഉദാഹരണങ്ങൾമാതര്മാണ്. ഇന്ന് ഇന്തയ്ൻ സ്ത്രീചരിതര്രചനയിലും
സ്ത്രീപഠനങ്ങളിൽ െപാതുെവയും ജാതിമർദ്ദനവും ലിംഗാധികാരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം
പര്േതയ്കശര്ദ്ധ േനടുന്നുണ്ട്. വിദയ്ാർത്ഥികൾക്കുേവണ്ടി തയയ്ാറാക്കെപ്പട്ട, വി. ഗീതയുെട
Gender (Kolkata, 2002), ഉമാ ചകര്വർത്തിയുെട Gendering Caste-Through a
Feminist Lens (Kolkata, 2003) എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ േമ റഞ്ഞ മാറ്റെത്തക്കുറിച്ച്
വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട്.
'പുരുഷപഠനങ്ങളും' ഇന്ന് സജീവമായിട്ടുണ്ട്. Mrinalini Sinhaയുെട Colonial
Masculinity: The "Manly Englishman" and the "Effeminate Bengali" in the Late
19th Century (Manchester, 1995) ഈ ധാരയിെല ആദയ്കൃതികളിെലാന്നാണ്.
പാർശവ്വൽക്കരിക്കെപ്പട്ട
സ്ത്രീകെളക്കുറിച്ചുള്ള
പഠനങ്ങളിൽ
േവശയ്ാവൃത്തിയിേലർെപ്പട്ടിരുന്ന
സ്ത്രീകെളക്കുറിച്ചുള്ളവ
ധാരാളമുെണ്ടങ്കിലും
വീട്ടുേജാലിയിലുംമറ്റുേമർെപ്പട്ടിരുന്ന സ്ത്രീകെളക്കുറിച്ച് അധികം പഠനങ്ങളിലല്. Veena
Talwar -Oldenbergെന്റ 'Life Style as Resistance : The Case of Courtesans of
Lucknow', Feminist Studies 16 (2) 1990; Amrit Srinivasan EPWൽ
പര്സിദ്ധീകരിച്ച േലഖനം (വാളയ്ം 20, ലക്കം 44, 1985); Kenneth Ballhatchet രചിച്ച
Race, Sex and Class Under the Raj (New York, 1989); Janaki Nair, Mary John
(ed.) A Question of Silence, (Delhi,1999) ഇവ പര്േയാജനകരങ്ങളാണ്. സവ്പ്ന എം.
ബാനർജി അടുത്തിെട പര്സിദ്ധീകരിച്ച Men, Women and Domestics: Articulating
Middle-Class Identity in Colonial Bengal(Delhi,2004) വീട്ടുേവലക്കാരികളായ
സ്ത്രീകെളക്കുറിച്ചുള്ള ആദയ് ചരിതര്പഠനങ്ങളിെലാന്നാണ്.
ഇന്തയ്യിെല സ്ത്രീപര്സ്ഥാനത്തിെന്റ ചരിതര്െത്തക്കുറിച്ചുള്ള വായന ആരംഭിക്കാൻ നലല്
സ്ഥലം രാധാകുമാർ രചിച്ച The History of Doing: An Illustrated Account of

Movements for Women's Rights and Feminism in India (1800-1990) (Delhi,
1993)
ആണ്.
എന്നാൽ
ബര്ിട്ടിഷ്
സ്ത്രീവാദികളുമായി
ഇന്തയ്യിെല
ആദയ്കാലസ്ത്രീവാദികൾക്കുണ്ടായിരുന്ന സങ്കീർണ്ണബന്ധങ്ങെളക്കുറിച്ച് Antoinette
Burton രചിച്ച Burdens of History (ChapelHill 1994) തീർച്ചയായും
വായിച്ചിരിേക്കണ്ട
പുസ്തകമാണ്.
ജനനനിയന്ത്രണചർച്ചകളിൽ
ഇത്തരം
സങ്കീർണ്ണതകൾ പര്തയ്ക്ഷെപ്പട്ടതിെനക്കുറിച്ച് Barbara Ramusack എഴുതിയ
'Embattled Advocates: The Debate over Birth Control in India, 1920-1940'
(Journal of Women's History 1 (2), 1989) പര്ധാനെപ്പട്ട വസ്തുതകൾ
അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സ്ത്രീകളുെട ആേരാഗയ്െത്തക്കുറിച്ചും പര്സവം മുതലായ പര്കര്ിയകളിൽ
സംഭവിച്ച മാറ്റങ്ങെളക്കുറിച്ചും ഇനിയും പഠനങ്ങളുണ്ടാേകണ്ടിയിരിക്കുന്നു. Dagmar
Englels രചിച്ച "The Politics of Child Birth:British and Bengali Women in
Contest 1890 - 1930' (Peter Robb (editor), Society and Ideology: Essays in
South Asian History (Delhi, 1993) േപാലുള്ള േലഖനങ്ങൾ ലഭയ്മാണ്.
ഇന്തയ്ൻ സ്ത്രീപക്ഷരാഷ്ട്രീയപര്സ്ഥാനം സ്ത്രീചരിതര്രചന
പര്േചാദനമായതിെനാപ്പം
സ്ത്രീകളുെട
സാഹിതയ്പരിശര്മങ്ങെളയും
അത്മകഥകെളയും
വീെണ്ടടുക്കാനുള്ള
ശര്മങ്ങൾക്കും ആക്കം കൂട്ടി. സൂസി താരു, െക. ലളിത എന്നിവരുെട ബൃഹദ്സംരംഭമായ
Women Writing in India: 600 BC to the Early 20th Century ഒരു
നാഴികക്കലല്ായിരുന്നു.
പഴയകാല
സ്ത്രീവാദികളുെടയും
സാമൂഹയ്രാഷ്ട്രീയപര്വർത്തകരുെടയും കത്തുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, ആത്മകഥകൾ മുതലായവെയ
േശഖരിച്ച് പരിഭാഷെപ്പടുത്തി പര്സിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ശര്മങ്ങൾ ഇന്ന് വളെര
സജീവമാണ് - ഇന്തയ്യുെട മിക്കഭാഗങ്ങളിലും ഇത്തരം ശര്മങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്.
ഇന്തയ്യിെല പര്മുഖ സ്ത്രീപക്ഷപര്സാധകരായ Zubaan, Women Unlimited,
Stree/Samya എന്നിവർക്കുപുറെമ പഴയ പര്സാധകരും (Oxford University Press,
Orient
Blackswan)
സ്ത്രീചരിതര്ങ്ങളും
സ്ത്രീരചനകളുെട
പരിഭാഷകളുംമറ്റും
പര്സിദ്ധീകരിക്കാൻ
ഇന്നു
തയയ്ാറാണ്.
മുൻകാല
സമരങ്ങളിലുംമറ്റും
മുൻപന്തിയിൽനിന്നിരുന്ന
സ്ത്രീകളുമായുള്ള
അഭിമുഖങ്ങൾ
മാനുഷിേപാലുള്ള
പര്സിദ്ധീകരണങ്ങൾ േശഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ പുസ്തകരൂപത്തിൽ പര്തയ്ക്ഷെപ്പടുന്നുണ്ട്;
അവെയ ആ ദമാക്കി പുസ്തകങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. െതലുങ്കാന സായുധസമരത്തിെന്റ
മുന്നണിേപ്പാരാളികളുമായുള്ള
സംഭാഷണങ്ങളിൽനിന്ന്
ആന്ധ്രയിെല
സ്ത്രീശക്തിസംഘടനയുെട പര്വർത്തകർ രചിച്ച We were Making History എന്ന
പുസ്തകം ഇക്കൂട്ടത്തിൽ തലയുയർത്തിനിൽക്കുന്നു.
ഇന്തയ്ൻ സ്ത്രീചരിതര്രചനാരംഗത്ത് ഇന്ന് ദൃശയ്മായിട്ടുള്ള ആേവശത്തിെന്റ വളെര
െചറിെയാരംശംമാതര്േമ
ഇവിെട
സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ.
തുടക്കക്കാർക്ക്

പര്േയാജനപര്ദങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങെള പരിചയെപ്പടുത്തുക എന്ന പരിമിതലക്ഷയ്േമ ഈ
അദ്ധയ്ായത്തിനുള്ളു.
ഇന്തയ്യിെല
സ്ത്രീചരിതര്പഠനരംഗെത്ത
അേപക്ഷിച്ച്
േകരളത്തിെല
സ്ത്രീചരിതര്പഠനരംഗം ശുഷ്ക്കമാെണന്നു സമ്മതിേച്ച തീരൂ. 1990കളിലാണ് ഈ രംഗത്ത്
അ സവ് ം മാറ്റം കണ്ടുതുടങ്ങിയത്. സി.എസ്. ചന്ദ്രികയുെട േകരളത്തിെല
സ്ത്രീമുേന്നറ്റങ്ങളുെട
ചരിതര്ം
(തൃശൂർ,
1998)
പര്സിദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടുെവങ്കിലും
സൂക്ഷ്മഗേവഷണത്തിെന്റ പിൻബലം ആ കൃതിക്ക് അധികമിലല്ായിരുന്നു. എന്നാൽ
അടുത്തകാലത്ത് ഈ സ്ഥിതി മാറിവരുന്നതിെന്റ സൂചനകളുണ്ട്. സജിത മഠത്തിൽ
രചിച്ച മലയാള സ്ത്രീനാടകചരിതര്ം (മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, െസപ്തംബർ 2010) ആ രംഗെത്ത
സ്ത്രീകളുെട അനുഭവങ്ങളിേലക്ക് കൂടുതൽ െവളിച്ചംവീശുന്നു. എൻ.െക. രവീന്ദ്രെന്റ
െപെണ്ണഴുതുന്ന ജീവിതം (മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, 2010) എന്ന കൃതി സാഹിതയ്രചനാരംഗത്തും
െപാതുമണ്ഡലത്തിലും സ്ത്രീകൾ നടത്തിയ എതിെരഴുത്തിെനക്കുറിച്ച് നെലല്ാരു ചിതര്ം
നൽകുന്നു. Robin Jeffrey േകരളമാതൃകെയക്കുറിെച്ചഴുതിയ Politics, Women, and
Well-being (Delhi 1993)
എന്ന
കൃതി
സ്ത്രീപക്ഷഗേവഷകർക്ക്
ഒരു
െവലല്ുവിളിതെന്നയായിരുന്നു: േകരളമാതൃകാസ്ത്രീതവ്െത്ത പര്കീർത്തിച്ച ഈ കൃതി,
പേക്ഷ, അതിെന്റ േപാരാ കെളക്കുറിച്ച് ഏെറക്കുെറ നിശ്ശബ്ദമായിരുന്നു. 2003െല
പരിഷ്ക്കരിച്ച പതിപ്പിൽ ഈ നിലപാട് അ ം മാറിയതായിക്കാണാം. ഈ കാലയളവിൽ
േകരളത്തിനുപുറത്തു
ഗേവഷണത്തിേലർെപ്പട്ട
മലയാളിസ്ത്രീകളും
വിേദശരാജയ്ങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ഗേവഷകരും ഈ രംഗത്ത് ചില തുടക്കങ്ങൾ നടത്തി.
മാതൃദായകര്മെത്തക്കുറിച്ചും
േലഖനങ്ങൾ
വന്നുതുടങ്ങി;
പുസ്തകങ്ങളും.
െക.
ശാരദാമണിയുെട Matriliny Transformed (Delhi, 1999); ജി. അരുണിമയുെട There
Comes Papa: Colonialism and the Transformation of Matriliny in Kerala
(Hyderabad, 2003); പര്വീണാ േകാേടാത്തിെന്റ "Framing Custom, Directing
Practices: Authority, Property and Matriliny under Colonial Law in 19th
Century Malabar' (Subaltern Studies Vol XI ഉൾെപ്പടുത്തിയത് Delhi, 2005)
എന്നിവ മാതൃദായത്തിെന്റ പിന്മാറ്റെത്തക്കുറിച്ച് സുപര്ധാന ഉൾക്കാ കൾ നൽകുന്നു.
േകരളത്തിെല
സമുദായപരിഷ്ക്കരണശര്മങ്ങെളക്കുറിച്ചും
വിമർശനപരമായ
പുനരവേലാകനങ്ങളുണ്ടായി: Toshie Awaya യുെട "Women in the Nambutiri
"Caste" Movement' (T. Mizushima and H, Yanagisawa (editors), History and
Society in South India Tokyo, 1996); െജ. േദവികയുെട En-Gendering Individuals
: The Language of ReForming in Early 20th Century Keralam (Hyderabad,
2007); Meera Velayudhan, 'Changing Roles and Women's Narrative', Social
Scientist 22 (1), 1994;അവരുെടതെന്ന 'Reform, Law, and Gendered
Identity'(ഈഴവസമുദായെത്തക്കുറിച്ച്)
(M.A.
Oommen
(ed),
Kerala's

Development Experience Vol. I, Delhi, 1999 എന്ന പുസ്തകത്തിൽ േചർത്തിട്ടുള്ളത്),
T.K. Anandi യുെട 'Import of Changing Land Relations and Social and Political
Movements on Nambutiri Women' എന്ന ഗേവഷണ പര്ബന്ധം (േകാഴിേക്കാടു
സർവവ്കലാശാല,
2000)
ഇവയും
സമുദായപരിഷ്കരണെത്ത
പുനഃപരിേശാധിക്കുന്നവയാണ്.
ഉദയകുമാറിെന്റ 'Self, Body and Inner Sense: Some Observations on Sree
Narayana Guru and Kumaran Asan', Studies in History 13 (2), 1997 എന്ന
േലഖനം സ്ത്രീചരിതര്ാേനവ്ഷികൾക്കു സഹായകരമായ സൂചനകൾ നൽകുന്നു.
െതാഴിലാളിസ്ത്രീകെളപ്പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങളിൽ Anna Lindberg രചിച്ച Experience and
Identity: A Historical Account of Class, Caste and Gender among the Cashew
Workers of Kerala (Lund, 2001) പുതിയ ഉൾക്കാ െകാണ്ടും രീതിശാസ്ത്രപരമായ
പര്േതയ്കതകൾ െകാണ്ടും ശര്േദ്ധയമായ കൃതിയാണ്. ദളിത് സ്ത്രീ ചരിതര്ം ഇനിയും
വളേരണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
പര്ബലചരിതര്ധാരകെള
ദളിത്
സ്ത്രീപക്ഷത്തുനിന്നു
വിലയിരുത്തുന്ന ടി.എം. േയശുദാസെന്റ 'Caste, Gender and Knowledge: Towards a
Dalit Feminist Perspective' (paper presented at Grassroots Politics Colloquium,
Delhi, Mar 10-11, 1995) പര്ധാനെപ്പട്ട േലഖനമാണ്. എന്നാൽ േകരളത്തിെല
പതര്മാസികകളിലും ഗേവഷണ പര്സിദ്ധീകരണങ്ങളിലും ഇന്ന് സ്ത്രീപഠനങ്ങൾക്ക്
മുന്തിയ പര്ാധാനയ്മുണ്ട്. ഇവിെട പര്സിദ്ധീകരിക്കെപ്പടുന്ന േലഖനങ്ങളും പഠനങ്ങളും
ഇംഗല്ീഷിൽ
പര്തയ്ക്ഷെപ്പടാത്തതുെകാണ്ട്
േദശീയതലത്തിൽ
ശര്ദ്ധിക്കെപ്പടുന്നിെലല്ന്നുമാതര്ം. എൻ.െക. രവീന്ദ്രൻ, ടി.ടി. ശര്ീകുമാർ, സാറാ േജാസഫ്
മുതലായ
പലരുെടയും
സ്ത്രീചരിതര്സംബന്ധിയായ
േലഖനങ്ങൾ
േലഖനസമാഹരണങ്ങളിൽ ഉൾെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീകളുെട എഴുത്തിെനക്കുറിച്ചാണ് അധികം
പഠനങ്ങെളങ്കിലും
ചരിതര്വീക്ഷണേത്താടുകൂടി
രചിക്കെപ്പട്ടവ
കുറവാണ്.
എം.എസ്.എസ്.
പാണ്ഡയ്ൻ
രചിച്ച
'െകാേളാണിയലിസവും
േദശീയതയും:
െതക്കൻതിരുവിതാംകൂറിെല
ൈവകുണ്ഠസവ്ാമി
പര്സ്ഥാനെത്തക്കുറിച്ച്'
(േകരളപഠനങ്ങൾ-1, ഏപര്ിൽ-ജൂൺ 1993) എന്ന േലഖനം മാറുമറ ൽസമരകാലെത്ത
ജാതി-ലിംഗരാഷ്ട്രീയത്തിേലക്ക് െവളിച്ചംവീശുന്നു. ഉദയകുമാറിെന്റ മുൻസൂചിപ്പിച്ച
േലഖനവും മലയാളത്തിൽ പര്സിദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ('സവ്തവ്ം, ശരീരം, അന്തഃ
കരണം: ശര്ീനാരായണഗുരുവിെന്റയും കുമാരനാശാെന്റയും കൃതികെളപ്പറ്റി ചില
നിരീക്ഷണങ്ങൾ', സംവാദം 4, െസപ്തംബർ-ഒേക്ടാബർ 2000) ഈ പഠനങ്ങളും
േലഖനങ്ങളും
നമ്മുെട
അറിവിെന്റ
സീമകെള
വിപുലമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
ഉദാഹരണത്തിന് േകരളത്തിെല മുസല്ിംസ്ത്രീകളുെട ചരിതര്ാനുഭവങ്ങെളക്കുറിച്ച് ഷംഷാദ്
ഹുൈസെന്റ ഗേവഷണം ('മലബാർ കലാപത്തിെന്റ വാെമാഴിപാരമ്പരയ്ം' 2005ൽ
ശര്ീശങ്കരാചാരയ് സംസ്കൃത സർവവ്കലാശാലയിൽ സമർപ്പിച്ച പര്ബന്ധം) വലിെയാരു
വിടവിെനയാണ് നികത്തുന്നത്. കര്ീസ്തീയവനിതകളുെട ചരിതര്െത്തക്കുറിച്ച്, പേക്ഷ,

ഇന്നും പരിമിതമായ അറിേവ നമുക്കുള്ളു. (അക്കാദമികപര്സിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ
പര്വീണാ േകാേടാത്ത് രചിച്ച 'Gender, Community, and Identity in Christian
Property Law Reform: The Case of 20th Century Tiruvitamkoor', Inter Asia
Cultural Studies 3 (3), 2002; Jane Haggi െതക്കൻതിരുവിതാംകൂറിെല മിഷണറി
പര്വർത്തനങ്ങളിെല സ്ത്രീസാന്നിദ്ധയ്െത്തക്കുറിെച്ചഴുതിയ 'Ironies of Emancipation:
Changing Configuration of 'Women's Work' and the 'Mission of Sisterhood' to
Indian Women', Feminist Review 65, 2000, എന്നീ േലഖനങ്ങൾ
എടുത്തുപറയാവുന്നവയാണ്.) ഇംഗല്ീഷിൽ െജ. േദവിക രചിച്ച Individuals,
Householders, Citizens: Malayalis and Family Planning 1930-70 എന്ന പുസ്തകം
േകരളത്തിെല
'കുടുംബാസൂതര്ണവിജയത്തിെന്റ'
ലിംഗവൽകൃതമാനങ്ങളും
ചരിതര്പരമായ
േവരുകളും
അേനവ്ഷിക്കുന്നു.
(New
Delhi,
2008).
സ്ത്രീപക്ഷത്തുനിന്നലല്ാെത രചിക്കെപ്പടുന്ന പല കൃതികളിലും സ്ത്രീപക്ഷഗേവഷണത്തിന്
ഉപകാരപര്ദമായ വിവരങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. P.K.K Menon രചിച്ച History of
the Freedom Movement in Kerala, Vol.2(Thiruvananthapuram, 1972)
ഇത്തരത്തിലുെള്ളാരു കൃതിയാണ്.
കഴിഞ്ഞകാലങ്ങളിൽ േകരളത്തിൽ സജീവസാന്നിദ്ധയ്ങ്ങളായിരുന്ന സ്ത്രീകളുമായി
ടി.െക. ആനന്ദി, ഗീത തുടങ്ങിയവർ നടത്തിയ അഭിമുഖങ്ങൾ ചരിതര്വിദയ്ാർത്ഥികൾക്കു
വിലെപ്പട്ടവയാണ്. മീരാ േവലായുധൻ നടത്തിയ പല അഭിമുഖങ്ങളും ഇംഗല്ിഷിൽ
പര്സിദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട് - മാനുഷി, സാമയ്ശക്തി എന്നീ പര്സിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ.
മാതര്മലല്, അക്കാലെത്ത പര്മുഖവനിതകളുെട ആത്മകഥകളും ജീവചരിതര്ങ്ങളും
ചരിതര്പഠനത്തിന്
വിലമതിക്കാനാവാത്ത
മുതൽക്കൂട്ടുകളാണ്.
േകരളത്തിെല
സർവവ്കലാശാലകളിെല
ഗേവഷണ
പര്ബന്ധങ്ങളിൽനിന്നും
സ്ത്രീചരിതര്ത്തിനാവശയ്മായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് - എന്നാൽ 'സ്ത്രീചരിതര്'െമന്നു
വിളിക്കാവുന്നവ ഇവയിൽ എതര്യുെണ്ടന്ന് പറയാനാവിലല്.
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