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കവിഹൃദയം കണ്ട കമനി
കുമാരനാശാനു
സ്ത്രീഹൃദയജ്ഞാനമില്ലായിരുന്നുേവാ?

ശ്രീമതികൾ െചയ്യുന്ന പ്രസംഗം ഏതു നിലയിലും
ശ്രേദ്ധയമായിരിക്കും. അതു സാഹിത്യപരിഷത്തി
െന്റ വാർഷിക േയാഗത്തിൽ െവച്ചായാൽ അധി
കം ശ്രേദ്ധയമായിരിക്കും. േകൾക്കാൻ അധികം
ആളുകളും വിേശഷിച്ചു് േവെറ അധികം ശ്രീമതികളും
ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു പ്രസംഗത്തിെന്റ വില
ഇടിഞ്ഞുേപാകയില്ല. ഇടപ്പള്ളിയിൽെവച്ചായിരു
ന്നുവെല്ലാ ഈ െകാല്ലെത്ത പരിഷത്തു നടന്നതു്.
അതിെല പ്രഥമേയാഗത്തിൽെവച്ചു് ശ്രീമതി െത
െക്കക്കുന്നത്തു കല്യാണിക്കുട്ടി അമ്മ ഒരു പ്രസംഗം
െചയ്തതായി പത്രങ്ങളിൽ വായിച്ചു. “പുരാണങ്ങ
ളിൽ സ്ത്രീകെള അബലകെളന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
ഭാഗം എടുത്തുകളേയണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കു
ന്നു” എന്നു് വിദുഷി പറഞ്ഞതായി കാണുന്നു. ഇതു്
എെന്റയും അഭിപ്രായമാണു്. പുരാണത്തിൽനിന്നു
മാത്രമല്ല, നിഘണ്ടുക്കളിൽനിന്നും ആ വാക്കു െവട്ടി
ക്കളേയണ്ടതാെണന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായെപ്പട്ടിരു
ന്നു. ഇനി വല്ല നിഘണ്ടുവും ഉണ്ടാക്കുന്നതു സ്ത്രീകൾ
തെന്നയായിരുന്നാൽ െകാള്ളാെമന്നു േതാന്നുന്നു.
അതിൽ “അബലാ”എന്ന പദത്തിെന്റ വ്യാഖ്യാനം.
“പണ്ടു സ്ത്രീകളുെട പര്യായമായി ഉപേയാഗിച്ച നിരർ
ത്ഥകമായ ഒരു വാക്കു്—ഇേപ്പാൾ അതിന്നുപകരം
യൂേറാപ്യന്മാെര അനുകരിച്ചു് ‘ഉത്തമാർദ്ധം’ എന്നു
ഉപേയാഗിേക്കണ്ടതാണു് ” എന്നു േചർക്കാവുന്നതാ
ണു്. “സ്ത്രീകൾ പുരാണം എഴുതിയിരുന്നുെവങ്കിൽ
പുരുഷന്മാർക്കും ഇത്തരി ദുരഭിധാനങ്ങൾ നൽകി
േയക്കുമായിരുന്നു” എന്നു് ഈ വിദുഷി തെന്റ പ്രസം
ഗത്തിൽ പറഞ്ഞതു് എനിക്കത്ര പിടിച്ചില്ല. അതു
േവണ്ടിയിരുന്നില്ല. സ്ത്രീകളായിരുന്നു പുരാണങ്ങൾ
എഴുതിയിരുന്നെതങ്കിൽ പുരുഷന്മാർക്കു ഈ വക
ദുരഭിധാനങ്ങൾ നൽകുകയില്ലായിരുന്നുെവന്നായി
രുന്നു പറേയണ്ടിയിരുന്നതു്. േദാഷത്തിന്നു പകരം
േദാഷം െചയ്യാനുള്ള ശീലം സൽഗുണമല്ലെല്ലാ.
“ശക്തിസ്വരൂപിണിയായ” സ്ത്രീക്കു് അതു വിഹിത
മല്ല. “ശക്തിസ്വരൂപിണി”കളാണു് സ്ത്രീകെളന്നും
അതുെകാണ്ടു അവെര അബലകെളന്നു വിളിക്കുന്ന
തു അവിഹിതമാെണന്നും ആണു് ശ്രീമതി കല്യാണി
ക്കുട്ടി അമ്മയുെട വാദം. ശക്തി? ശിവശ്ശക്തി, മഹാ
മായ, ഭദ്രകാളി, മഹാമാരി, മുതലായ അേനകം േപ
രുകളുള്ള േദവിതെന്ന ആ സ്വരൂപത്തിലാണെത്ര
സ്ത്രീകൾ! കല്യാണിക്കുട്ടി അമ്മ പറഞ്ഞതു വായിച്ച
പ്പഴാണു് എനിക്കും േതാന്നുന്നതു് അതു ശരിയായി
രിക്കണെമന്നു്. മഹിഷാസുരൻ മുതലായവെര ഈ
േദവി കുടൽ കുത്തിക്കീറി, കുടൽമാല തുടർമാലേപാ
െല എടുത്തു കഴുത്തിലണിഞ്ഞു രക്തം കുടിക്കുന്ന
തിെന്റ ചിത്രങ്ങൾ പല വീടുകളിലും കാണാം. ഒരി
ക്കൽ ഈ േദവി ഭർത്താവായ ശിവെന്റ കണ്ണുകൾ
െപാത്തുകയാൽ േലാകം മുഴുവൻ ഇരുട്ടായിേപ്പായി
രുന്നു. ഭർത്താക്കന്മാരുെട കണ്ണുെപാത്തി േലാകം
ഇരുട്ടാക്കാൻ േശഷിയുള്ളവരാെണന്നുള്ള അർത്ഥ
ത്തിലാണു്, സ്ത്രീകൾ ശക്തിസ്വരൂപിണികളാെണ
ന്നു പറഞ്ഞെതന്നു ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുവാൻ തര
മില്ല. േവെറ ആരു വിശ്വസിച്ചാലും ഞാൻ അങ്ങി
െന വിശ്വസിക്കുകയില്ല. “സത്യഭാമയും ദമയന്തിയും
അബലകളായിരുന്നുെവന്നു പറഞ്ഞാൽ ആരാണു്
വിശ്വസിക്കുക” എന്നാണു് പ്രാസംഗിക േചാദിച്ചതു്.
“പേക്ഷ, ഇന്നു ആ നിലക്കു അധഃപ്പതനം വന്നിരി
ക്കുന്നു” േപാൽ. ദമയന്തിയുെട കാലത്തു മനുഷ്യർ
മാത്രമല്ല, പക്ഷിമൃഗാദികളും വളെര വിദ്വത്വം പ്രാപി
ച്ചവരായിരുന്നു. വിദ്വത്വം എന്നു പറഞ്ഞാൽ േപാരാ
കലാൈനപുണ്യവും പ്രാപിച്ചവരായിരുന്നു. ഇക്കാല
െത്ത വിവാഹദൂതന്മാരുെട പ്രവൃത്തി അന്നു െചയ്തതു്
ഒരു അരയന്നമായിരുന്നു. താമരയിലയിൽ നഖം
െകാണ്ടു എത്രയും തന്മയത്വേത്താടുകൂടി ദമയന്തി
യുെട രൂപം വരച്ച പക്ഷിെയേപ്പാലുള്ള ഒരു പക്ഷി
ഇന്നുേണ്ടാ? അതായിരിക്കാം “ഇന്നു ആ നിലയ്ക്കു
അധഃപ്പതനം വന്നിരിക്കുന്നു,” എന്നു പറഞ്ഞതു്.
അബലാശബ്ദെത്ത വിട്ടേശഷം, പാതിവ്രത്യെത്ത
യാണു് കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ പിടിച്ചു കുടഞ്ഞതു്. “അതു്
ഒരു അനാവശ്യപദമാണു് ” എന്നാണു് ആ അമ്മയു
െട അഭിപ്രായം. “പാതിവ്രത്യെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഉപ
േദശങ്ങളും കഥകളും മനുഷ്യെന്റ മസ്തിഷ്ക്കത്തിെന്റ
ഒരുപേയാഗം മാത്രമാണു”േപാൽ: എന്നു മാത്രമ
ല്ല. “രതിചാരികളായ പുരുഷന്മാരുെട സൃഷ്ടിയാണു്
പാതിവ്രത്യം” എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾ
പതിവ്രതമാരായിരിക്കണം എന്നു പറയുേമ്പാൾ,
പുരുഷന്മാർ പത്നിവ്രതന്മാരായിരിക്കണം എന്നു
പറയാതിരുന്നതിനാലുള്ള പരിഭവം െവച്ചുെകാണ്ടാ
ണു കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ ഇങ്ങിെന പറഞ്ഞെതന്നു
ള്ള തീർച്ചതെന്ന. അതു ന്യായവുമാണു്. ഗൗതമ
െനാ മെറ്റാ ആയിരിക്കണം പാതിവ്രത്യം എന്ന
വാക്കു സൃഷ്ടിച്ചതു്. കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ പുരാണക
ഥകൾ ശരിയായി വായിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു, സത്യഭാമേയ
യും, ദമയന്തിേയയും, സീതേയയും മറ്റും പറ്റി പറ
ഞ്ഞതിൽ നിന്നു് ഊഹിക്കാം. അഹല്യേയപ്പറ്റിയും
ആ അമ്മ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. പാതിവ്രത്യ
ത്തിെന്റ േപരും പറഞ്ഞു അഹല്യെയ ഗൗതമൻ
ശപിച്ചു കല്ലാക്കികളഞ്ഞു. പുരുഷന്മാർ െചയ്യുന്ന
അധർമ്മം േനാക്കുക! എന്നിെട്ടാ ആ അഹല്യയു
െട ശാപം തീർത്തു, കല്ലായവെള വീണ്ടും മനുഷ്യ
സ്ത്രീയാക്കിയതാർ? സാക്ഷാൽ മഹാവിഷ്ണുവിെന്റ
അവതാരമായ ശ്രീരാമൻ. അഹല്യയുെട ഭർത്താ
വു െചയ്തതു വലിയ അന്യായമാെണന്നു ശ്രീരാമന്നു
േതാന്നിയിരിക്കണം. ഗൗതമൻ തെന്റ ഭാര്യെയ
ശയനമുറിയിൽ േദേവന്ദ്രേനാടുകൂടി കണ്ടിട്ടായിരു
ന്നു അവെള അങ്ങിെന കഠിനമായി ശിക്ഷിച്ചതു്.
അവെള രക്ഷിച്ച ശ്രീരാമെനാ? തെന്റ ഭാര്യ രാവ
ണെന്റ ലങ്കാരാജ്യത്തു െകാല്ലം പാർത്തതിെനപ്പ
റ്റി ആേരാ ചിലർ എെന്താ എവിടേന്നാ അപവാ
ദം പറഞ്ഞതിെന അടിസ്ഥാനമാക്കി, ആ സതീര
ത്നെത്ത പ്രസവം അടുത്തകാലത്തു് കാട്ടിൽ ഉേപ
ക്ഷിച്ച പാതിവ്രത്യെത്തപ്പറ്റി പുരുഷന്മാർെക്കന്നല്ല,
ഈശ്വരാവതാരമായി പുരുഷന്മാർക്കുേപാലും ഉള്ള
അഭിപ്രായം കണ്ടിേല്ല? ജമദഗ്നിയുെട കഥ ഇതിലും
കഠിനമാണു്. അയാളുെട ഭാര്യയായിരുന്നു േരണുക.
അവൾ പാതിവ്രത്യത്തിെന്റ അവതാരമായിരുന്നു.
ആ സ്ത്രീ ആശ്രമത്തിേലക്കു ദിവേസന െവള്ളം േകാ
രിെക്കാണ്ടു വരും. െവള്ളം സരസ്സിൽ “ഐസു് ”
രൂപത്തിൽ കട്ടിയായി കിടന്നിരുന്നതിെനയാണു്
േകാരിെക്കാണ്ടു വരിക. ചൂടുള്ള മനുഷ്യശരീരേത്താ
ടു് തട്ടിയാൽ ഐസു് അല്പം ഉരുകിേപ്പാകുമെല്ലാ.
എന്നാൽ േരണുക പതിവ്രതയായിരുന്നതിനാൽ
ഐസു് അേശഷം ഉരുകിേപ്പാകാറില്ലായിരുന്നു.
ഒരു ദിവസം അതു അല്പം ഉരുകിയതായി ഭർത്താവു
കണ്ടു. ചിത്രരഥനും ഭാര്യയും െവള്ളത്തിൽ ക്രീഡി
ക്കുന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ േരണുകക്കു അശുദ്ധ വിചാ
രം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാലായിരുന്നു ഐസു് ഉരുകി
േപ്പായതു്. അവെള ഉടെന െകാന്നു കളയാൻ ജമ
ദഗ്നി തെന്റ മക്കേളാടു് കല്പിച്ചു. മൂത്ത മക്കൾ അച്ഛ
െന്റ കല്പനെയ നിരസിച്ചു. ഇളയ മകനായ പരശു
രാമൻ—ബ്രാഹ്മണർക്കായി കടലിൽ നിന്നു േകര
ളം സൃഷ്ടിച്ചുെകാടുത്ത പരശുരാമൻ—മാതാവിെന്റ
ശിരസ്സു െവട്ടി. പാതിവ്രത്യഭംഗത്തിെന്റ ശങ്കയുെട
ഛായയുെട നിഴലിെന്റ ഏകേദശാംശം ഉണ്ടായതി
നാൽ േരണുകക്കുണ്ടായ അനുഭവം കണ്ടിെല്ല? ഈ
വക പുരാണകഥകൾ ആേലാചിച്ചാൽ െവറുെത
യാെണാ കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ പാതിവ്രത്യപദെത്ത
ശപിച്ചതു് എന്നു േതാന്നാതിരിക്കയില്ല.
പ്രാസംഗികൻ ഇങ്ങിെന പറഞ്ഞതായും റിേപ്പാർട്ടു
െചയ്തുകാണുന്നു: “കരുണാകർത്താവു് സ്ത്രീഹൃദയ
ജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഒരു മഹാകവിയാെണന്നു് ആ
കാവ്യം െതളിയിക്കുന്നു.” പച്ചയിൽ പറകയാെണ
ങ്കിൽ മഹാകവി കുമാരനാശാനു സ്ത്രീഹൃദയജ്ഞാന
മില്ലായിരുന്നുെവന്നും അേദ്ദഹത്തിെന്റ കരുണെയ
ന്ന കാവ്യം െതളിയിക്കുന്നുെവന്നു സാരം. ആശാ
െന്റ പ്രവൃത്തിെകാണ്ടു് െതളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുെവന്നല്ല,
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാവ്യങ്ങളിൽനിന്നു െതളിയുന്നു
െവന്നുമല്ല, കരുണെയന്ന കാവ്യംെകാണ്ടു െതളി
യുന്നുെവന്നാണു്. അതാണു് ഏറ്റവും രസകരമാ
യിരിക്കുന്നതു്. “നളിനി”യിൽനിന്നു െതളിഞ്ഞിരി
ക്കുന്നുെവേന്നാ, “ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി”യിൽ നിന്നു
െതളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുെവെന്നാ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞ
െതങ്കിൽ, സ്ത്രീഹൃദയം എങ്ങിെനയുള്ളതായിരിക്ക
ണെമന്നാണു് കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മയുെട അഭിപ്രാ
യെമന്നു ഏകേദശം ഗ്രഹിക്കാമായിരുന്നു “ദുരവ
സ്ഥയിൽ” നിന്നു ഗ്രഹിക്കാെമന്നായിരുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞിരുന്നെതങ്കിൽ സ്ത്രീകളുെട ഹൃദയത്തിൽ
വർണ്ണാശ്രമധർമ്മമനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിപത്തിക്കു
വിഘ്നം വന്നതായി വിവരിക്കുന്ന കാവ്യങ്ങൾ സാ
ഹിത്യപരിഷത്തു വർജ്ജിേക്കണ്ടതായി നിർേദ്ദ
ശിക്കുകയാണു് ആ അമ്മ െചയ്തെതെന്നങ്കിലും
വിചാരിക്കുമായിരുന്നു.
കരുണയിെല നായിക ഒരു േവശ്യയാണു്. സ്ത്രീകളു
െട ഇടയിൽ േവശ്യമാർ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലാെയ
ന്നും ഉെണ്ടന്നു സ്ഥാപിച്ചു വിവരിക്കുന്ന കവികൾ
സ്ത്രീഹൃദയജ്ഞാനമില്ലാത്തവരാെണന്നും ഒരു സ്ത്രീ
പറയുന്നതിൽനിന്നു് ഒരു പരമാർത്ഥം െതളിയുന്നു.
സദാചാരെമന്നു േലാകത്തു അറിയുന്ന ഗുണത്തിൽ
നിന്നു വ്യതിചലിച്ചു്,
“ധനദുർേദ്ദവതെയ്ക്കന്നും രൂപവിട്ടേഹാ േമാഹത്താൽ
തനതാഗാ േഹാമിക്കും…”

സ്ത്രീകൾ ഇെല്ലെന്നാ ഉണ്ടാവാൻ പാടിെല്ലെന്നാ
ആയിരിക്കാം പ്രാസംഗികയുെട അഭിപ്രായം. സന്മാർ
ഗ്ഗനിഷ്ഠകെള മഹത്തുക്കൾ മാത്രമുള്ള പരിസര
േത്താടുകൂടി വിശിഷ്ടതരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന
വരും േലാകത്തുനടക്കുന്ന കുണ്ടാമണ്ടികെളാന്നും
അറിയാത്തവരുമായ മഹതികൾക്കു മാത്രെമ ഈ
അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകയുള്ളൂ. ആ കാര്യം ആേലാചി
ച്ചാൽ ശ്രീമതി കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മെയ ഞാൻ ഹൃ
ദയപൂർവ്വം സവിനയം രണ്ടുകയ്യും കൂപ്പി വന്ദിക്കുന്നു
െവേന്ന എനിക്കു പറവാനുള്ളൂ.
□

ഭാഷാേപാഷിണി
മലയാള മേനാരമ പ്രസിദ്ധീകരിക്കു
ന്ന സാഹിത്യ മാസികയാണു് ഭാ
ഷാേപാഷിണി. ആദ്യ പത്രാധിപർ
കണ്ടത്തിൽ വർഗീസ് മാപ്പിള. 1891
ആഗസ്റ്റ് 29-നു് (െകാല്ലവർഷം 1097
ചിങ്ങമാസം 14-നു് ) േകാട്ടയത്തുെവ
ച്ചു് മലയാള മേനാരമയുെട സ്ഥാപ
കപത്രാധിപരായിരുന്ന കണ്ടത്തിൽ വറുഗീസ് മാപ്പിള
യുെട ഉത്സാഹത്തിൽ േകരളവർമ്മ വലിയ േകായിത്ത
മ്പുരാൻ അദ്ധ്യക്ഷനായി ‘കവിസമാജം’ എന്ന േപരിൽ
ഒരു സംഘടന രൂപം െകാണ്ടു. േകരളത്തിെല ആദ്യ
െത്ത സാഹിത്യസഭയായിരുന്നു ഇതു്. ആദ്യസേമ്മളന
ത്തിൽ െവച്ചുതെന്ന സംഘടനയുെട േപരു് ‘ഭാഷാേപാ
ഷിണി സഭ’ എന്നാക്കി മാറ്റാനും ‘ഭാഷാേപാഷിണി’
എന്ന േപരിൽ ഒരു പത്രിക ആരംഭിക്കാനും തീരുമാന
മായി. മലയാളത്തിെല ഗദ്യ സാഹിത്യത്തിെന്റ വികാസ
ത്തിൽ ഭാഷാേപാഷിണിക്കു് നിർണ്ണായക പങ്കുണ്ടു്.

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാ
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന
തു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാ
ഗങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ
ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡി
എഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ
60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം
– കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭി
മുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ –
എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാ
ണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

