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സി െജ േതാമസിെന്റ േലഖനങ്ങൾ എേപ്പാഴും സമകാ�
ലികമാവാനുള്ള ഒരു േശഷി പ്രകടിപ്പിയ്ക്കുന്നു.   തിരെഞ്ഞ�
ടുക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുെട  സവിേശഷതകൾെകാണ്ടു മാ�
ത്രമല്ല അതു്, ഭാഷയുെട െചാടിെകാണ്ടുകൂടി അവ നെമ്മ
ഇന്നും ആകർഷിക്കുന്നു. ‘സായാഹ്ന’ അവ പുനഃപ്രകാ�
ശിപ്പിക്കുന്നതിെന്റ    ഒരു കാരണവും അതെത്ര. എങ്കി�
ലും, ഈ േലഖനങ്ങളിൽ  ചിലേപ്പാെഴങ്കിലും   കാണാ�
റുള്ള ലിംഗപരവും വംശീയപരവുമായ ഭാഷാ പ്രേയാഗ�
ങ്ങൾ, നിർേദാഷമല്ലാത്ത കളിയാക്കലുകൾ,  ഞങ്ങളും
ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.  പേക്ഷ,  അവ അേതേപാെല   തിരുത്താ�
െത പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കുന്നു. നീതിയുെട െതളിച്ചത്തിേലക്കു്
എഴുത്തുകാരും സമൂഹവും എത്തുന്നതിെല   കാലതാ�
മസം മറച്ചു െവയ്ക്കണ്ടതുമല്ലേല്ലാ. മാന്യ വായനക്കാർ
ഇെതല്ലാം കാണുന്നുണ്ടാകുെമന്നുതെന്ന  ഞങ്ങൾ കരു�
തുന്നു.

സായാഹ്ന പ്രവർത്തകർ.



പുരുഷനായാട്ടു്

“സ്ത്രീ േവശ്യയാണു്.”

അതിശേയാക്തി നിറഞ്ഞ തെന്റ അഭിപ്രായങ്ങൾ
സന്ദർഭം േനാക്കാെത തട്ടിമൂളിക്കുന്നതിൽ കുപ്രസി�
ദ്ധിയാർജ്ജിച്ച ആ െചറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു. അതി�
നു മറുപടിെയേന്നാണം ആ സംഘത്തിൽനിന്നുയർ�
ന്ന പ്രതിേഷധം അയാെള ഒെട്ടാന്നു ഭയെപ്പടുത്തി�
െയന്നു മാത്രമല്ല, താനറിയാെത ഏേതാ ഒരു മഹ�
ത്തത്ത്വം താൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു േപായിെയന്നു് അയാ�
െളെക്കാണ്ടു് ചിന്തിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.

ആ പ്രതിേഷധ പ്രളയത്തിെല മുഖ്യ ഇനങ്ങളുെട
പട്ടിക നീണ്ട ഒന്നാണു്—വളെര നീണ്ടതു് (വിഷ�
യവുമായി കാര്യമായ ബന്ധെമാന്നുമിെല്ലങ്കിലും).
ഈയാൾ ഒരു സ്ത്രീവിേദ്വഷിയാണു് ! അതാണു് ഒന്നാ�
മേത്തതു്. ശരി. അതിനു് വിേരാധമില്ല. പിെന്ന?
ഈയാെള ഏേതാ ഒരു െപണ്ണു് കുരുക്കിലാക്കിയിട്ടു�
ണ്ടു് ! അങ്ങെനെയങ്കിൽ അതു വാദത്തിനു് ഉേപാൽ�
ബലകമായ ഒരു വസ്തുതമാത്രം (മെറ്റല്ലാവരും സ്ത്രീ�
യിൽ നിന്നു് മുക്തി േനടിയവരാെണന്നു് സങ്കല്പി�
ച്ചാൽ തെന്നയും) ഈയാൾ ഒരു സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യവി�
േരാധിയാണു്. ആ ആേരാപണവും സ്വീകാര്യമാണു്.
ഇേപ്പാൾതെന്ന ആവശ്യത്തിലധികം സ്വാതന്ത്ര്യമ�
വർക്കുെണ്ടന്നാണയാളുെട പക്ഷം. അങ്ങെന നീ�
ണ്ടുേപാകുന്ന ആ പട്ടികയുെട അവസാനേത്തതു്
“ഈയാൾ ഒരു അധഃപതനവാദിയാണു് !” എന്നാ�
ണു്. അതിെന്റ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ല. അതുെകാ�
ണ്ടു് അതു തള്ളുന്നുമില്ല. െകാള്ളുന്നുമില്ല.

“േവശ്യ” എന്ന പദത്തിനു് യാെതാരധമത്വവും കല്പി�
ച്ചുെകാണ്ടല്ല ആ െചറുപ്പക്കാരൻ സംസാരിച്ചതു്.
ഒരു ദിവസെത്ത ഭക്ഷണത്തിനുേവണ്ടി പുരുഷെന
േതടിനടക്കുന്ന സ്ത്രീയും, തെന്റയും തെന്റ കുട്ടികളു�
െടയും ആജീവനാന്ത സംരക്ഷണത്തിനുേവണ്ടി പു�
രുഷെന േവട്ടയാടുന്ന സ്ത്രീയും മനഃശാസ്ത്രപരമായി
ഒന്നുതെന്നയാെണന്നു് മാത്രമാണയാൾ പറഞ്ഞതു്.
അതിനു േക്ഷാഭിക്കാെനാന്നുമില്ല. ഇക്കാര്യെത്തപ്പ�
റ്റി വിശ്വസാഹിത്യകാരൻമാരുെട അഭിപ്രായഗതി
ഒന്നു പരിേശാധിക്കാം.

അതാ വരുന്നു രണ്ടുേപർ. കാലഗണനയനുസരി�
ച്ചു് അവർ തമ്മിൽ ഏകേദശം രണ്ടായിരം വർഷം
അന്തരമുണ്ടു്. പേക്ഷ, ആശയപരമായി അവർ
സഹജരാണു്. ഒരാൾ അേനക േവശ്യാലയങ്ങളുമാ�
യി നിരന്തരസമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുെന്നന്നാണു്
ഐതിഹ്യം. ഏതു് സന്യാസാശ്രമത്തിൽ വളർത്തി�
യാലും, “മന്മഥകഥാഗന്ധം” ഗ്രഹിക്കാതിരുന്നാലും,
സ്ത്രീ ഒന്നു പ്രസവിേച്ച അടങ്ങുകയുള്ളൂ എന്നാണേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ പ്രേമയം. അപരൻ െചമ്പിച്ച തലമുടിയും
നീണ്ട താടിയുമുള്ള ഒരു ഐറിഷ്യാക്കാരനാണു്.
ഇേപ്പാഴും ജീവിച്ചിരിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. അേദ്ദഹം
“മനുഷ്യനും അതിമാനുഷനും” എെന്നാരു നാടകം
രചിച്ചു. അതിമാനുഷനായിരുന്നിട്ടുേപാലും അതിെല
നായകെന ഒരു സ്ത്രീ ഓടിച്ചിട്ടുെകട്ടി.

ബർനാഡ് ഷാ

േഡാൺജുവാെനപ്പറ്റി
(യൂേറാപ്യൻ സാഹിത്യ�
ത്തിെല ഒരു സുപ്രസി�
ദ്ധ വിടൻ) ഒരു നാടക�
െമഴുതണെമന്നു് ഒരു
േസ്നഹിതൻ ബർനാഡ് 
ഷാേയാടു് ആവശ്യെപ്പ�
ട്ടു. നിസ്സഹായരായ സ്ത്രീ�
കെള വഞ്ചിച്ചു് ചാരിത്ര്യ�
മപഹരിക്കുക എന്നതു്
േഡാൺജുവാനു് ഒരു പതിവു മാത്രമാണു്. ഈ സ്വ�
ഭാവെത്തയാണേല്ലാ നാടകത്തിൽ അപഗ്രഥിേക്ക�
ണ്ടതു്. ഷാ വളെര തലപുകഞ്ഞാേലാചിച്ചു് നാടക�
െമഴുതിത്തീർത്തു. സ്ത്രീകെള േവട്ടയാടുന്ന ഒരു പുരു�
ഷെന ചിത്രീകരിക്കുന്ന നാടകം എഴുതിത്തീർന്നു
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ നായകനു് ലിംഗേഭദം വന്നിരിക്കു�
ന്നു! എന്താണതിെന്റ കാരണം? അേദ്ദഹം തെന്ന
വിശദീകരിക്കെട്ട:

“…അതിെന്റ ഫലമായി, ൈലംഗികഗുസ്തിയിൽ പുരു�
ഷൻ േഡാൺ ജുവാെനേപ്പാെല വിജയി ആകുന്ന
കാലം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.”

അഥവാ, പുരുഷൻ സ്ത്രീെയ േവട്ടയാടുന്ന കാലം കഴി�
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്നു് സ്ത്രീ പുരുഷെന േവട്ടയാടുകയാ�
ണു് പതിവു്. അതു അേദ്ദഹം കാണുന്നുണ്ടു്.

“…അവൻ എെന്നങ്കിലും വിജയി ആയിരുേന്നാ
എന്നുതെന്ന സംശയമാണു്. ഏതായാലും സ്ത്രീയ്ക്കു്
ഇക്കാര്യത്തിൽ സഹജമായിട്ടുള്ള േശ്രഷ്ഠത്വം കൂടു�
തൽ കൂടുതൽ ശക്തിമത്തായിത്തീരുകയാണു്.”

സാധാരണ ഒരു സ്ത്രീയുെട പ്രധാനെതാഴിൽ വി�
വാഹം കഴിക്കുക എന്നതാെണന്നു് ഷാ പറയുന്നു.
അതുതെന്നയാണവളുെട മതം, സന്മാർഗ്ഗം, തത്ത്വ�
ശാസ്ത്രം, േദശാഭിമാനം, േപർ, െപരുമ, അഭിമാനം—
എല്ലാം. വിവാഹത്തിേലക്കും സന്തത്യുല്പാദനത്തി�
േലക്കും എത്തിക്കുന്ന എന്തും അവൾക്കു് സത്യമാ�
ണു്, സന്മാർഗ്ഗമാണു്. അതിനു പുറെമയുള്ളെതല്ലാം
മായ. സ്ത്രീ പുരുഷെന േവട്ടയാടുകയാണു് െചയ്യുന്ന�
െതന്നതിനു് ഷാ ഉദ്ധരിക്കുന്ന െതളിവുകൾ ഗണനീ�
യമാണു്:

േഷക്സ്പിയർ

“േഷക്സ്പിയറുെട നാ�
ടകങ്ങളിൽ സ്ത്രീയാണു്
എേപ്പാഴും മുൻൈക എടു�
ക്കുന്നതു്. അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ പ്രശ്നനാടകങ്ങളി�
ലും േപാപ്പുലർ നാടകങ്ങ�
ളിലും ഒരുേപാെല ശൃം�
ഗാര രസം പുരുഷെന
സ്ത്രീ േവട്ടയാടിപ്പിടിക്കുന്ന�
തിെന്റ രസം തെന്നയാ�
ണു്. ചിലേപ്പാൾ, േറാസാലിൻഡിെനേപ്പാെല അവ�
െന മയക്കിയായിരിക്കും, ചിലേപ്പാൾ, മറിയാനാ�
േയേപ്പാെല സൂത്രം െകാണ്ടും. പേക്ഷ, എല്ലാ കഥ�
യിലും ആണും െപണ്ണും തമ്മിലുള്ള നില ഒന്നുത�
െന്ന. അവളാണു് പ്ലാനിടുന്നതും േവട്ടയാടുന്നതും.
അവനാണു് േവട്ടയാടെപ്പടുന്നതും കശാപ്പുെചയ്യ�
െപ്പടുന്നതും. അവൾ പരാജിതയായാൽ ഒഫീലിയാ�
േയേപ്പാെല ഭ്രാന്തുപിടിക്കുകയും ആത്മഹത്യെചയ്ക�
യും െചയ്യും. പുരുഷേനാ, ശവസംസ്കാരവും കഴിഞ്ഞു്
േനെര ഒരു വാൾപയറ്റിനു് േപാവും!”

ഇത്ര ലഘുവായ ഒേരർപ്പാടാെണന്നും ഷാ ഗണിക്കു�
ന്നില്ല.

“പ്രകൃതിയുെട ഏറ്റവും പ്രധാനകർമ്മം നടത്തുവാൻ
അവൾക്കു് അവെനെക്കാണ്ടുള്ള ആവശ്യം, അവ�
െന്റ എതിർപ്പു് അവളുെട ഊർജ്ജസ്വലതെയ ഉച്ച�
േകാടിയിെലത്തിച്ചു് പതിഭക്തി, േപ്രമം മുതലായ
മാമൂൽ ചൂഷണങ്ങൾ വലിെച്ചറിഞ്ഞു് അവരുെട വ്യ�
ക്തിപരവും മർത്ത്യപരവുമായ ലക്ഷ്യങ്ങെള അതി�
ലംഘിക്കുന്ന ഒരുയർന്ന ലക്ഷ്യത്തിനുേവണ്ടി പ്രകൃ�
തിയുെട േപരിൽ അവൾ അവെന അവകാശെപ്പടു�
ന്നതുവെര വിജയിക്കുന്നില്ല.”

ഈ ലക്ഷ്യത്തിനു േവണ്ടി സ്ത്രീ െചയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക�
െളപ്പറ്റി വളെര െവറുേപ്പാടുകൂടി സംസാരിക്കുന്നവ�
െരപ്പറ്റി ഷായ്ക്കു് ചിലതു് പറയുവാനുണ്ടു്:

“സാന്മാർഗ്ഗികമാേയാ ശാരീരികമാേയാ പുരുഷ�
ന്മാെരേപ്പാെല ശുദ്ധിഭ്രമക്കാരായിരുന്നാൽ മനു�
ഷ്യവർഗ്ഗം അവസാനിച്ചു േപാകുെമന്നതു് അവൾ
കാണുന്നില്ല. അവശ്യമായ േജാലികൾ മറ്റുള്ളവരു�
െടേമൽ ഏറ്റിവച്ചിട്ടു് അതിെന വൃത്തിെകട്ടതും ഹീ�
നവുമാെണന്നുപറഞ്ഞു് അപഹസിക്കുന്നതിൽപരം
നീചത്വെമന്താണു്?”

ആരാണു് മുൻൈക എടുക്കുന്നതു് എന്നതു് ഷാ പി�
െന്നയും പരിേശാധിക്കുന്നുണ്ടു്.

“സ്ത്രീ മുൻൈക എടുക്കുന്നിെല്ലന്നുള്ള അഭിനയം ഈ
പ്രഹസനത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗമാണു്. എന്തു്, േലാകം
മുഴുവനും െപണ്ണുങ്ങൾക്കു് ആണുങ്ങെള പിടിക്കാനു�
ള്ള കുടുക്കുകളും, കത്രികകളും, പൂട്ടുകളും, കുഴികളും�
െകാണ്ടു് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണു്. സ്ത്രീ േപ്രമിക്കെപ്പ�
ടുന്നതുവെര നിശ്ചലയായി കാത്തുനില്ക്കണെമന്നാ�
ണു് െവയ്പു്. മാത്രമല്ല, അവൾ നിശ്ചലയായി നില്ക്കു�
ന്നുമുണ്ടു്. അങ്ങെനയാണു് ചിലന്തി ഈച്ചെയ േനാ�
ക്കിയിരിക്കുന്നതും. പേക്ഷ, ചിലന്തി വല െകട്ടുന്നു�
ണ്ടു്. എെന്റ കഥാനായകെനേപ്പാെല ഈച്ച സ്വ�
യം രക്ഷെപ്പടുവാൻ തക്ക ഒരു ശക്തി പ്രദർശിപ്പി�
ച്ചാൽ കാണാം, അവളുെട വിനയഭാവം എത്ര േവ�
ഗം അവൾ ഉേപക്ഷിച്ചു ഒന്നിനു പുറെക ഒന്നായി
ചരടുകൾ എറിഞ്ഞു അവെന എേന്നയ്ക്കുമായി ബന്ധ�
നസ്ഥനാക്കുന്നതു്.”

ഈ ഉദ്ധാരണങ്ങൾ എല്ലാം ഷായുെട സ്വന്തം അവ�
താരികയിൽ നിന്നാണു്. കാളിദാസെന്റ കാലത്തു
സ്വന്തം കാവ്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു െകാണ്ടു് തൽകർ�
ത്താക്കൾ അവതാരികെയഴുതുന്ന ഏർപ്പാടു് തുട�
ങ്ങിയിരുന്നില്ല. ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ ഈ ഉപന്യാ�
സത്തിെന്റ കുെറ ഭാഗങ്ങൾ (കുെറക്കൂടി നല്ല ഭാഷ�
യിൽ) കുമാരസംഭവത്തിെന്റ അവതാരികയിൽ കാ�
ണുമായിരുന്നു. എങ്കിൽ, ൈലംഗികാസക്തി െകാടു�
മ്പിരിെകാണ്ട ഭക്തിവിഷയക്കാർക്കു് ആദരപൂർവ്വം
പാരായണം െചയ്യുവാനുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമായി കുമാര�
സംഭവം അധഃപതിക്കുകയും െചയ്യുമായിരുന്നില്ല.

കാളിദാസൻ

കുമാരസംഭവത്തിെന്റ
ഇതിവൃത്തം കുമാരസംഭ�
വമാണു്. അതിൽ പുനരു�
ക്തി ഒന്നുമില്ല. കുമാരൻ
എന്ന േപർ സുബ്രഹ്മണ്യ�
നു് കുത്തകയല്ലേല്ലാ. ഭൂ�
മിയിെല സകല കുമാര�
ന്മാരും ഭൂജാതരാകുന്ന�
തു് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ജനി�
ച്ച രീതിയിൽത്തെന്നയാ�
ണു്. സുബ്രഹ്മണ്യൻ ജനിക്കുന്നതു് ഒരു അത്യാവ�
ശ്യമാണു്. വ്യക്തിപരമായി കൂടിേയ തീരൂ എന്നില്ല.
സുബ്രഹ്മണ്യൻ ജനിച്ചിെല്ലങ്കിലും േലാകം നടക്കും.
പേക്ഷ, കുമാരന്മാർ ജനിച്ചിെല്ലങ്കിൽ മനുഷ്യവർഗ്ഗം
അവസാനിച്ചുേപാകും. “അസുരന്മാെര െകാല്ലാൻ”
എന്നു് കാളിദാസൻ ഒരനുബന്ധം കൂട്ടിേച്ചർത്തതു്
പുരാണെത്തയും അന്നെത്ത ജനതയുെട വിശ്വാ�
സങ്ങെളയും ആദരിച്ചു മാത്രമായിരുന്നു. േലാകഗ�
തിയുെട മൂലതന്തു ജനനമാണു്. ആ സംഭവം നട�
ത്താൻ ചുമതലെപ്പട്ടവരിൽ ഒന്നാം േപരുകാരിയാ�
ണു് സ്ത്രീ. എന്നാൽ, പരസഹായം കൂടാെത അവൾ�
ക്കു് അക്കാര്യം കഴിവില്ല. അതുെകാണ്ടു്, അവൾ
ഒരു പുരുഷെന േതടിനടക്കുന്നു. അല്പേനരേത്തയ്ക്കു
മാത്രേമ അവൾക്കു് ഈ പരാധീനതയുള്ളു! പിന്നീ�
ടുള്ള ചുമതലകെളല്ലാം അവൾ സ്വയം നിർവ്വഹി�
ച്ചുെകാള്ളും. േതനീച്ചക്കൂട്ടിലാെണങ്കിൽ ഈ ആവ�
ശ്യം നിർവ്വഹിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷവർഗ്ഗെത്ത മുഴു�
വനും അവർ െകാന്നുകളയുന്നു.

“ഇരുപേത്തഴു കുൈഴന്തകളുള്ള” കുേചലന്മാർ ചില�
േപ്പാൾ പറേഞ്ഞക്കാം, ഇെതല്ലാം െതറ്റാെണന്നു്.
ഇക്കാര്യത്തിനു് പുരുഷെന അത്രയധികം േപ്രരി�
പ്പിേക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണവരുെട പക്ഷം.
ൈലംഗിക കർമ്മത്തിനു് പുരുഷൻ വിമുഖനാെണ�
ന്നു് ഇവിെട വാദമില്ല. എങ്കിലും, താരതേമ്യന അവൻ
സ്ത്രീേയക്കാൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ചുമതല കുറഞ്ഞവ�
നാെണന്നു മാത്രേമയുള്ളു. സന്തത്യുല്പാദനം പുരുഷ�
നു് ഒരു വലിയ ഭ്രാന്തല്ല. സ്വയരക്ഷ, ആഹാരാേന്വ�
ഷണം ഇവയാണു് അവെന്റ പ്രാഥമിക പരിഗണന�
കൾ, മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിെന്റ പുേരാഗതിേയാടുകൂടി വി�
ജ്ഞാനേപാഷണവും ഇക്കൂട്ടത്തിലുൾെപ്പടും. ൈലം�
ഗികകാര്യങ്ങൾ അവെന വളെര ചുരുങ്ങിയ കാലം�
െകാണ്ടു് സംതൃപ്തനാക്കുന്നു. (സാധാരണക്കാരെന്റ
കാര്യം മാത്രമാണിവിെട പറയുന്നതു്.) സ്ത്രീയുെട കാ�
ര്യമാെണങ്കിൽ േനെര മറിച്ചാണു്. അവളുെട യഥാർ�
ത്ഥ ലക്ഷ്യം മാതൃത്വമാണു്. ഈ ജന്മവാസനയുെട
േപ്രരണ ഉപേബാധമനസ്സിലായിരിക്കാം കൂടുതലാ�
യി കാണുന്നതു്. എങ്കിലും, േബാധപൂർവ്വമായാലും
അെല്ലങ്കിലും. വർഗ്ഗസന്ധാരണം അവളുെട ചുമത�
ലയാെണെന്നാരു അവ്യക്തചിന്തയും അതു് നിർവ്വ�
ഹിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥിരനിശ്ചയവും അവളിലുണ്ടു്.
അതിനുേവണ്ട ഉപകരണങ്ങൾ (മാനസികവും ഭൗ�
തികവും) പ്രകൃതി അവൾക്കു് ദാനം െചയ്തിട്ടുമുണ്ടു്.
ഇക്കാര്യത്തിൽ പരാജയെപ്പടുകെയന്നതാണു് സ്ത്രീ�
യുെട നിത്യനരകം. അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണു് പ്രാ�
യേമറിയിട്ടും സന്താനസുഖം ലഭിക്കാത്ത സ്ത്രീകൾ
(പ്രേത്യകിച്ചും അവിവാഹിതർ) ശാരീരികമായും മാ�
നസികമായും അധഃപതിക്കുന്നതു്. ഇതിെനല്ലാം
പുറെമ സ്ത്രീ അശുദ്ധയാെണന്നു പറഞ്ഞു് അകറ്റി
നിർത്തുന്ന ഒരു പതിവും പുരുഷനുണ്ടു്. ആർത്തവം,
പ്രസവം മുതലായവെകാണ്ടായിരിക്കാം പുരുഷൻ
ഇങ്ങെനെയാരു കുറവു് ആേരാപിക്കാൻ ഇടകിട്ടി�
യതു്. മനഃശാസ്ത്രപരമായി പുരുഷൻ ൈലംഗികവി�
ഷയത്തിൽ അസ്ഥിരചിത്തനാെണന്നതുതെന്നയാ�
ണു് കാരണം. സ്ത്രീയ്ക്കു് ആത്മാവിെല്ലന്നു് വിശ്വസിക്കു�
ന്ന മതങ്ങളും ഗർഭിണികെള പശുെത്താഴുത്തിൽ
താമസിപ്പിക്കുന്ന ആചാരങ്ങളുെമല്ലാം ഈ െവറുപ്പി�
െന്റ സന്താനങ്ങളാണു്. ഇങ്ങെന സ്ത്രീ പുരുഷെന
േവട്ടയാടിപ്പിടിേക്കണ്ട ഒരവസ്ഥ വന്നു േചരുകയാ�
ണു്. സംസ്കാരത്തിെന്റ വളർച്ചേയാടുകൂടി തെന്നയും
കുഞ്ഞിെനയും സാമ്പത്തികമായി സംരക്ഷിക്കുക
എെന്നാരു ചുമതലയും പുരുഷെന്റേമൽ െവച്ചുെക�
ട്ടാൻ അവൾക്കു് ഭാവമുണ്ടു്. അങ്ങെന ശാരീരികമാ�
യും സാമ്പത്തികമായും പുരുഷെന േവട്ടയാടാൻ
നടക്കുകയാണു് സ്ത്രീയുെട ജീവിതവൃത്തി. അെത,
അവൾ േവശ്യയാണു്.

ഇതു് സ്ത്രീവർഗ്ഗെത്ത മുഴുവനും അടച്ചാേക്ഷപിക്കുക�
യേല്ല? ഷാ പറഞ്ഞതുേപാെല, ചുമതല െചയ്തു തീർ�
ക്കുക എന്നതു് ആേക്ഷപാർഹമാെണങ്കിൽ ഇതു്
ആേക്ഷപം തെന്നയാണു്. ഇെതാന്നും കാപട്യത്തി�
ലും അഭിനയത്തിലും അടിയുറച്ച നമ്മുെട സന്മാർ�
ഗ്ഗനിയമങ്ങൾക്കനുസരണമല്ലായിരിക്കാം. മനുഷ്യ
നിർമ്മിതമായ യാെതാരു നിയമവും, ശുചിത്വേബാ�
ധവും സ്ത്രീെയ അവളുെട കർമ്മത്തിൽനിന്നു് വിരമി�
പ്പിക്കുകയില്ല.

ടാേഗാർ

ഉമെയത്തെന്ന േനാക്കുക.
കാടുകയറി നടന്ന ഒരു
െപൺകുട്ടി (അഥവാ പർ�
വ്വതപുത്രി) യുവാവായ
ഒരു മുനിെയ കെണ്ടത്തു�
ന്നു. ഈ വർഗ്ഗേത്താളം
സ്ത്രീകൾ െവറുക്കുന്നതാ�
യി േലാകത്തിൽ മെറ്റാ�
രു വസ്തുവില്ല. മടിയനായി,
സ്ത്രീവിേദ്വഷിയായി, ഉപേയാഗ ശൂന്യനായി ഇരിക്കു�
ന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ഭക്ഷണം മാത്രമാണു് ജീവിതല�
ക്ഷ്യം (ടാേഗാറിെന്റ സന്ന്യാസിെയ േനാക്കുക. പ്ര�
കൃതി അയാേളാടു് പകവീട്ടിയിേട്ട അടങ്ങുന്നുള്ളു).
ആേരാഗ്യവാനായ ഈ സന്ന്യാസിെയ സ്ത്രീ വർ�
ഗ്ഗേത്താടുതെന്ന ഒരു െവല്ലുവിളിയായി പാർവ്വതി
ഗണിച്ചിരിക്കാം. അവളാെണങ്കിൽ പ്രകൃതിയുെട പ്ര�
േചാദനം അനിേഷദ്ധ്യമായി പ്രകടമാക്കുന്നുമുണ്ടു്.
ഇെതാന്നും കാളിദാസൻ ഉേദ്ദശിച്ചിട്ടിെല്ലന്നു പറ�
ഞ്ഞു് അേദ്ദഹെത്ത അവമാനിക്കുന്നതു കഷ്ടമാണു്.
ഒന്നാം രംഗത്തിൽതെന്ന പാർവ്വതിെയ ദിഗംബ�
രയാക്കി നിർത്തി ഒരു വർണ്ണന നടത്തുന്നതു് െവ�
റും സരസത്തത്തിനുേവണ്ടിയാെണന്നു വിശ്വസി�
ക്കാൻ പ്രയാസം. േപാെരങ്കിൽ അവിെട തുറന്നു�
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ, പാർവ്വതി പരേമശ്വരെന വശീ�
കരിക്കുവാൻ കച്ചെകട്ടിയിരിക്കുകയാെണന്നു്. സ്ത്രീ�
യുെട ആവനാഴിയിൽ ചരിത്രാതീതകാലം മുതൽ
കാണാറുള്ള പല ആയുധങ്ങളും പാർവ്വതി പ്രേയാ�
ഗിക്കുന്നുണ്ടു്. ആദ്യെത്ത അമ്പു് വളെര ലഘുവായ
ഒന്നാണു്. മമത. അടുത്തുെചന്നു് പൂജയ്ക്കുേവണ്ട പു�
ഷ്പങ്ങളും മറ്റും ഇറുത്തുെകാടുത്തു് േസ്നഹം സമ്പാദി�
ക്കുക. അങ്ങെന ഒരു ദാസീഭാവം അഭിനയിച്ചു് വശീ�
കരിക്കാനാണു് ഭാവം. ഇത്രയുംെകാണ്ടുതെന്ന ഒരു
സാധാരണക്കാരെന്റ മനസ്സിളകുെമന്നും കാമേച�
ഷ്ടകൾ കാണിച്ചുതുടങ്ങുെമന്നും അവൾ വിചാരിച്ചു�
കാണും. പേക്ഷ, പരേമശ്വരൻ സാധാരണക്കാര�
നായിരുന്നില്ല. തീയുെട മുമ്പിൽ െവണ്ണയുരുകുന്നതു�
േപാെല ആേരാഗ്യവാന്മാർക്കു് സ്ത്രീ സാമീപ്യത്തിൽ
ൈലംഗികത്വം ജൃംഭിക്കുകയില്ല. പാർവ്വതി പരാജി�
തയായി. പേക്ഷ, പിന്മാറിയില്ല. അതവരുെട വർ�
ഗ്ഗത്തിേന ഇല്ലാത്ത ഒേരർപ്പാടാണു്. അവൾ അടു�
ത്ത അടെവടുക്കുകയായി. പാശ്ചാത്യ മനഃശാസ്ത്ര�
ജ്ഞന്മാർ ഇതിനു് ‘എക്സിബിഷനിസം’ എന്നാണു്
േപരിട്ടിരിക്കുന്നതു്. ഇതു് വളെര പ്രചാരമുള്ള ഒന്നാ�
ണേത്ര. ഏറ്റവും ‘ലജ്ജാലു’ക്കളായ സ്ത്രീകൾക്കാണു്
ഇതിെന്റ കുത്തകാവകാശം. ലജ്ജയാണിതിെന്റ പ്ര�
ധാന ചടങ്ങു് തങ്ങളുെട സൗന്ദര്യം അന്യർ കാണു�
ന്നതു ദുസ്സഹമാെണന്നവർ അഭിനയിക്കും. പേക്ഷ,
എെന്തങ്കിലും ‘യാദൃച്ഛിക’മായി സംഭവിച്ചുേപായാൽ
അതിൽ തങ്ങൾ നിരപരാധികളാെന്നന്നു സ്ഥാപി�
ക്കാൻ അവർ നിഷ്കർഷിക്കും. സന്ന്യാസിയുെട േത�
വാരവും, വനതടിനികളും, ഒന്നാം രംഗത്തിെല വർ�
ണ്ണനയും എല്ലാംകൂടി േനാക്കിയാൽ പാർവ്വതിയുെട
നാണം അപകടത്തിലായതായിട്ടാണു് ഗണിേക്ക�
ണ്ടതു്. ഇത്തവണ പാർവ്വതിയുെട ആയുധം ഫലിച്ചു.
കാമേദവെന്റ അസ്ത്രം വന്നു തറച്ചു. അഥവാ പരമശി�
വൻ ആെകെയാന്നു് േകാരിത്തരിച്ചു. മാംസം കണ്ട
നാെയേപ്പാെല നാക്കും പുറത്തിട്ടു്, തപസ്സുമിെട്ടറി�
ഞ്ഞുവരുന്ന ആ ജഡാധാരിെയ ‘കാമദഹനം’ നൃ�
ത്തം കണ്ടിട്ടുള്ളവരാരും മറക്കുകയില്ല. പേക്ഷ, കാ�
ര്യം അല്പം അതിരുകടന്നുേപായി. ഇളിഭ്യനായ ഭാവ�
ത്തിൽ പരേമശ്വരൻ ശുണ്ഠിപിടിച്ചിരുപ്പായി. പാർവ്വ�
തിയുെട കാര്യം പിെന്നയും കുഴപ്പത്തിൽ. ഉള്ള നാ�
ണവും മാനവും ൈകവിട്ടുേപായി. ഒരു പുരുഷെന്റ
പുറേക നടന്നിട്ടു് പുറേകാട്ടു േപാകാേമാ? പുരുഷനാ�
െണങ്കിൽ കാമേദവെന ചുട്ടുകരിച്ചിട്ടു് മുറുമുറുത്തുെകാ�
ണ്ടിരിക്കുന്നു. സംബന്ധക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ശ്രദ്ധയു�
മിെല്ലന്നു േതാന്നും, പാർവ്വതിയുെട തലയ്ക്കു തീ പിടി�
ച്ചു. സത്യാഗ്രഹവും ആരംഭിച്ചു.

കരഞ്ഞു കാര്യംേനടുകെയന്നതു് പേണ്ട പതിവാ�
ണേല്ലാ. പാർവ്വതിയാെണങ്കിൽ ഒരസാധാരണ�
ക്കാരിയാണു്. തപസ്സു് ശിവെന്റ തപസ്സിേനക്കാൾ
കടുകട്ടി. അതുേപാലുള്ള സ്ഥിരനിശ്ചയം ഒരിക്ക�
ലും പരാജയെപ്പടാറില്ല. തപസ്സുെകാണ്ടു െമലിഞ്ഞു�
ണങ്ങിയ ആ ശരീരം ഗർഭേത്താടുകൂടി മാത്രമാണു്
പുഷ്ടി പ്രാപിക്കുന്നതു്. നശീകരണത്തിെന്റ ദൃശ്യരൂ�
പമായ സന്ന്യാസിത്തം തകർന്നു. ജീവനും പ്രകൃ�
തിയും വിജയിച്ചു. കുമാരൻ ജനിച്ചു. സാധാരണഭാ�
ഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായി. അങ്ങെന
നിരവധി ദുർഘടങ്ങെള സ്ത്രീയുെട സഹകരണേത്താ�
ടുകൂടി തരണം െചയ്തു പ്രകൃതി മുേന്നാട്ടുേപാകുന്നു.
കുമാരസംഭവ കഥ സമാപ്തമായി.

പേക്ഷ, സ്ത്രീ അവിെട നിറുത്തുന്നില്ല. നായാട്ടു് അവ�
ളുെട െതാഴിലാണു്. അവൾ പിെന്നയും പുരുഷെന�
േത്തടി മുേമ്പാട്ടുതെന്ന!

ഇവൻ എെന്റ പ്രിയപുത്രൻ 1953. □
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സി.െജ. േതാമസ്
മലയാള നാടകകൃത്തും സാഹിത്യ നി�
രൂപകനുമായിരുന്നു സി.െജ. േതാമസ്
(നവംബർ 14, 1918–ജൂൈല 14, 1960)
എന്നറിയെപ്പടുന്ന െചാള്ളേമ്പൽ േയാഹ�
ന്നാൻ േതാമസ്. മലയാള നാടകസാഹി�
ത്യെത്ത ആധുനിക ഘട്ടത്തിെലത്തിക്കു�

ന്നതിൽ നിർണ്ണായക പങ്കു് വഹിച്ച ഇേദ്ദഹം പത്രപ്രവർ�
ത്തകൻ, ചിത്രകാരൻ എന്നീ നിലകളിലും അറിയെപ്പട്ടി�
രുന്നു.

1918-ൽ കൂത്താട്ടുകുളെത്ത പ്രമുഖ ക്രിസ്തീയ ൈവദികെന്റ
മകനായി ജനിച്ച സി.െജ. ൈവദിക വിദ്യാർത്ഥിയാ�
യിരിയ്ക്കുന്ന സമയത്തു് േളാഹ ഉേപക്ഷിച്ചു് തിരിച്ചുേപാ�
ന്നു് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു. രണ്ടു് വർഷക്കാലം വടകര െസ�
ന്റ ് േജാൺസ് ൈഹസ്കൂളിലും തുടർ ന്നു് എം.പി. േപാൾ�
സ് േകാേളജിലും അധ്യാപകനായി േജാലിേനാക്കി�
യിരുന്ന അേദ്ദഹം പിന്നീടു് അവസാനം വെര പത്രപ്ര�
വർ ത്തനരംഗത്തു് സജീവമായിരുന്നു. സാഹിത്യ പ്രവർ�
ത്തക സഹകരണസംഘം, ആകാശവാണി, ദക്ഷിണഭാ�
ഷാ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് എന്നിവയിലും പ്രവർ ത്തിച്ചു.

സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണസംഘം വക പുസ്ത�
കങ്ങളുെട പുറംചട്ടകൾക്കു് അത്യധികം ആകർഷകങ്ങ�
ളായ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു് മലയാള പുസ്തകങ്ങളുെട പുറംചട്ട
രൂപകല്പനയുെട രംഗത്തു് മാറ്റങ്ങളുെട തുടക്കം കുറിച്ചതു്
സി.െജ.-യാണു്.

പ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരനായിരുന്ന എം.പി. േപാളിെന്റ
മൂത്ത പുത്രി േറാസിെയയാണു് വിവാഹം െചയ്തതു്. േറാ�
സി േതാമസ് സി.െജ.-യുെട മരണേശഷം അറിയെപ്പടു�
ന്ന സാഹിത്യകാരിയായി.

പ്രശസ്ത കവയിത്രി േമരി േജാൺ കൂത്താട്ടുകുളം സി.െജ.
േതാമസിെന്റ മൂത്ത സേഹാദരിയായിരുന്നു. 1960 ജൂ�
ൈല 14-നു് 42-ാം വയസ്സിൽ സി.െജ. അന്തരിച്ചു.
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയരായി�
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക,
നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർ�
ക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക
മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗി�
ക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി�
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജി�
സ്റ്റർ െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:

1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://www.sayahna.org/?page_id=31
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

