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 വ്യത്യസ്തമായി
പറയുന്നവരുെട കവിത

ദളിതു് ചിന്തകൻ േഗാപാൽ ഗുരുവിെന്റ ദളിത് വി�
മൻ േടാക്ക് ഡിഫറന്റലി (ഇ.പി.ഡബ്ല്യു 1995 ഒേക്ടാ�
ബർ) േലഖനവും ഇതിനു പ്രതികരണമായി േഡാ.
ഷർമിള െറേഗ എഴുതിയ ‘ദളിത് വിമൻ േടാക്ക് ഡി�
ഫറന്റലി: എ ക്രിട്ടിക് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ആന്റ്
ടുേവഡ്സ് എ ദളിത് െഫമിനിസ്റ്റ് സ്റ്റാന്റ് േപായി�
ന്റ ് െപാസിഷൻ’ (Dalit Women Talk Differently.
A Critique of ‘Difference’ and Towards a Dalit
Feminist. Standpoint Position) (ഇ.പി.ഡബ്ല്യു
1998 ഒേക്ടാബർ 31) എന്ന േലഖനത്തിൽ നിന്നുമാ�
ണു് ‘ദളിതു് സ്ത്രീകെള വ്യത്യസ്തമായി പറയുന്നവർ’
എന്ന തലെക്കട്ടുെകാണ്ടു് ഇവിെട അടയാളെപ്പടു�
ത്തിയതു്. െതാണ്ണൂറുകളുെട മധ്യേത്താെട, 1995-െല
ബീജിങ്ങ് േലാക സ്ത്രീ സേമ്മളനാനന്തരം സ്ത്രീ പ്ര�
സ്ഥാനങ്ങൾ, സവിേശഷമായി ദളിത് സ്ത്രീ പ്രസ്ഥാ�
നങ്ങൾ എങ്ങെനയാണു് സ്വയം വിശദീകരണേശ�
ഷിയുള്ളവരായി മാറിയെതന്നാണു് േഗാപാൽ ഗു�
രുവിെന്റ േലഖനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം. അതിൽ
ദളിതു് സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീെയന്ന െപാതുസംവർഗത്തിൽ
നിന്നും തങ്ങെള വ്യത്യസ്തരാക്കുന്ന നിലപാടു് സ്വീക�
രിക്കുന്നതിെനയാണു് ‘ദളിത് വിമൻ േടാക്ക് ഡിഫ�
റന്റലി’ എന്നതുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹം ഉേദ്ദശിക്കുന്നതു്.
െഫമിനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളിെല ബ്രാഹ്മണിക മൂല്യ�
ങ്ങളും ദളിതു് പ്രസ്ഥാനങ്ങളിെല ആണധികാര മൂല്യ�
ങ്ങളുമാണു് ദളിതു് സ്ത്രീകെള സ്വതന്ത്രമായ സ്വയാധി�
കാരത്തിേലയ്ക്കു പ്രാപ്തരാക്കുന്നെതന്നാണു് ഷർമിള
െറേഗ ദളിത് സ്ത്രീ പരിേപ്രക്ഷ്യത്തിലൂെട പറഞ്ഞുറ�
പ്പിക്കുന്നതു്. ഇതുൾെക്കാണ്ടുെകാണ്ടാണു് മലയാ�
ളത്തിെല ദളിതു് സ്ത്രീ കവിതകെള പഠിക്കുവാനുള്ള
ഈ ഉദ്യമം. ദളിതു് സാഹിത്യമായി അറിയെപ്പടുന്ന�
തിൽ മുഴുവനും തെന്ന ദളിതു് പുരുഷന്മാെരഴുതിയ
സാഹിത്യമാണു്. വളെരക്കുറച്ചു സ്ത്രീകൾ മാത്രേമ
ദളിതരിൽ നിന്നു സാഹിത്യ േലാകത്തു പ്രത്യക്ഷ�
െപ്പട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളു. അവെരെയല്ലാം ഒരുമിച്ചു ദൃ�
ശ്യമാക്കുന്ന ഒരു കവിതാ സമാഹാരമാണു് േഡാ.
എം.ബി. മേനാജ് എഡിറ്റു െചയ്ത മുദിത (2014). മു�
ദിതയിെല എഴുത്തുകാരികളായ വിജില ചിറപ്പാ�
ടും ധന്യ എം.ഡി.യും സതി അങ്കമാലിയും സ്വന്തം
സമാഹാരങ്ങളിറക്കിയവരാണു്. ഇവരുെട കവിത�
കളും മുദിതയിെല കവിതകളും മുൻനിർത്തിയാണു്
ഈ പഠനം നടത്തുന്നതു്.

ദളിതു് സ്ത്രീ-രാഷ്ട്രീയ സ്വത്വം സാമൂഹ്യ
സ്വത്വം സാഹിത്യ സ്വത്വം
പിതൃ അധികാരഘടനെയയും അതിൽ നിന്നു ഊർ�
ജ്ജെമടുക്കുന്ന മറ്റധികാര പ്രേയാഗങ്ങെളയുമാണു്
സ്ത്രീകൾ സാധാരണയായി പ്രശ്നവത്കരിക്കുന്നതു്.
അതിൽ മതാധികാരം പ്രധാനമാണു്. സ്ത്രീയുെട സാ�
മൂഹ്യ പദവി, വിദ്യാഭ്യാസം, ൈലംഗികത തുടങ്ങി
വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾേപാലും മതശാസന�
കൾക്കു വിേധയമായാണു് നടന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന�
തു്. ഗാർഹികവൃത്തികൾക്കും ശിശുപരിപാലനത്തി�
നുമുള്ള ആളുകളായാണു് കുടുംബഘടന സ്ത്രീകെള
പരിഗണിക്കുന്നതു്. ൈവജ്ഞാനികാവിഷ്കാരങ്ങ�
ളായ സാഹിത്യത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ഇവ ചരിത്രപരമാ�
യി േചാദ്യം െചയ്യുന്നു. അേപ്പാൾ സാഹിത്യം സൗന്ദ�
ര്യാത്മക സ്വത്വെത്ത േഭദിച്ചുെകാണ്ടു് സാമൂഹ്യ സ്വ�
ത്വമാർജ്ജിക്കുന്നു. േകവല സൗന്ദര്യമല്ല സാഹിത്യ�
മുയർേത്തണ്ടെതന്ന വാദം മുേന്നാട്ടു വച്ചു് സാഹിത്യ
കാേനാനകൾ സ്ത്രീകൾ പുതുക്കിപ്പണിതു. പേക്ഷ,
അേപ്പാഴും ഇടം കിട്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇനിയുമുെണ്ട�
ന്ന തിരിച്ചറിവാണു് സ്ത്രീകൾ എന്ന െപാതുസംജ്ഞ
വിമർശന വിേധയമാക്കിയതു്. സ്ത്രീെയന്നാൽ യൂേറാ�
പ്യൻ സ്ത്രീയാെണന്ന െപാതുേബാധെത്ത കറുത്ത
സ്ത്രീകൾ തകർത്തതുേപാെല ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീെയന്ന
ഒറ്റ ചരിത്രെത്ത േഭദിച്ചാണു് ദളിതു് സ്ത്രീ പുറത്തു വന്ന�
തു്. ദളിതു് സ്ത്രീെയന്ന പുതിയ പരികല്പനയും സംവർ�
ഗവും രാഷ്ട്രീയമായ സ്വത്വസ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നു
രൂപെപ്പട്ടതാണു്. ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീെയന്നാൽ ബ്രാഹ്മ�
ണിക മൂല്യങ്ങൾ േപറുന്നതും, രണ്ടർത്ഥത്തിലും—
ജാതിെകാണ്ടും നിറംെകാണ്ടും—സവർണ്ണരായ, സ്ത്രീ�
കെളയാെണന്നതും അവരിൽ ദളിതരിെല്ലന്നുമുള്ള
തിരിച്ചറിവും ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ നിലപാടാണു്.

ലിംഗപരവും ജാതിപരവുമായ കീഴാളത്തം അനുഭ�
വിക്കുന്നവൾ എന്ന ദളിതു് സ്ത്രീ നിർവചനം ഏെറ
പ്രസിദ്ധമാണു്. ബ്രാഹ്മണികവും േശ്രണീബദ്ധവു�
മായ ജാതി പദവിയും ലിംഗ പദവിയും അതിെന്റ
മർദ്ദങ്ങൾ ഏല്പിക്കുന്നതു് സ്വാഭാവികമായും അതി�
െന്റ താഴ്ന്ന തലങ്ങളിേലയ്ക്കാണു്. സാമൂഹ്യ പദവി�
യിൽ ഏെറ താെഴയായതു െകാണ്ടു് ഇേതറ്റു വാങ്ങു�
ന്നതു് ദളിത് സ്ത്രീയാണു്. മറ്റു സ്ത്രീകെള അേപക്ഷിച്ചു
െതാഴിലുകളിൽ ഏർെപ്പട്ടുെകാണ്ടു ജീവിച്ചിരുന്ന�
വർ ദളിതു് സ്ത്രീകളാണു്. പുരുഷെനാപ്പമുള്ള േജാ�
ലി, െതാഴിൽ രംഗെത്ത അസമത്വങ്ങൾ, ജാതി
വിേവചനം, ലിംഗവിേവചനം എന്നിവയുെട അനു�
ഭവേലാകം മറ്റു സ്ത്രീകെള അേപക്ഷിച്ചു് ദളിത് സ്ത്രീ�
കെള കൂടുതൽ സാമൂഹ്യാനുഭവമുള്ളവരാക്കി. സ്കൂൾ
പ്രേവശനം, കല്ലുമാല ബഹിഷ്കരണം എന്നീ ചരിത്ര�
സംഭവങ്ങളിൽ ദളിതു് സ്ത്രീകൾ പങ്കാളികളായിട്ടും
ചരിത്രത്തിൽ അവെര േരഖെപ്പടുത്താെത േപായി.
സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾ ഇേതപ്പറ്റി പാ�
ലിക്കുന്ന മൗനമാണു് ഇതിനു കാരണം. അതുെകാ�
ണ്ടു തെന്ന സ്വന്തം ചരിത്രാനുഭവങ്ങളുെട കർതൃത്വ�
മാളാൻ അവർക്കു സ്വന്തം സംഘടനകൾ രൂപീ�
ക്കണമായിരുന്നു. അതിനവെര പ്രാപ്തരാക്കുന്നതു്
അവരുെട സാമൂഹ്യ ഇടെപടലുകളാണു്. െപാതു
സ്ത്രീസംഘടനകൾക്കു സമാന്തരമായി പ്രവർത്തി�
ച്ചു േപാരുന്ന ദളിതു് വിമൻ െസാൈസറ്റി േപാലുള്ള
സംഘടനകൾ സമൂഹത്തിെന്റ െപാതു പ്രശ്നങ്ങളിൽ
സജീവമായി ഇടെപടുേമ്പാഴും െപാതു കാഴ്ചകളിൽ
ഇവർ അദൃശ്യരാണു്. സജീവ സമര പാരമ്പര്യവും
സാമൂഹ്യേബാധവുമുള്ള ദളിതു് സ്ത്രീകെളക്കുറിച്ചു് മു�
ഖ്യധാരാ സ്ത്രീ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും നിലവിൽ
വളെരെയാന്നും വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. എങ്കിലും, ദളി�
തെര അവഗണിക്കാനാവാത്ത വിധം സംജാതമാ�
യിരിക്കുന്ന ദളിതു് ൈവജ്ഞാനികതയുെട രാഷ്ട്രീയം
മുഖ്യധാരയുെട വക്താക്കൾക്കു് ചില നിലപാടു പു�
തുക്കലുകൾ നടേത്തണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ടു്. അതി�
േലറ്റവും ഗുണാത്മകമായ പുതുക്കലാണു് സി.എസ്.
ചന്ദ്രികയുെട ‘േകരളത്തിെന്റ സ്ത്രീ ചരിത്രങ്ങൾ സ്ത്രീ�
മുേന്നറ്റങ്ങൾ’ (2016) എന്ന പുസ്തകത്തിലൂെട സം�
ഭവിച്ചതു്. 1998-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘േകരളത്തിെല
സ്ത്രീ മുേന്നറ്റങ്ങളുെട ചരിത്രം’ എന്ന പുസ്തകത്തിെന്റ
പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പു് ദളിതു് സ്ത്രീസമര ചരിത്രത്തിൽ
നിന്നാരംഭിച്ചതു് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണു്.
ഇങ്ങെന മുഖ്യധാരെയ സ്വയം ജനാധിപത്യവത്ക�
രിക്കുവാൻ പ്രാപ്തമാക്കിയതു് ദളിതു് രാഷ്ട്രീയമാെണ�
ന്നു കാണാം.

1999-ൽ കവി ആറ്റൂർ രവിവർമ സമാഹരിച്ചിറക്കിയ
പുതുെമാഴി വഴികൾ എന്ന കവിതാ സമാഹാര�
ത്തിൽ ദളിതു് കവിതയുെട പ്രാതിനിധ്യം ഇെല്ലന്നു�
ള്ളതു് വളെര സ്വാഭാവികമായി മാത്രേമ കാണാ�
നാവൂ. കാരണം ദളിതു് കവിതകൾ അക്കാലത്തു്
അദൃശ്യമായിരുന്നു. മുഖ്യധാരയിെലാന്നും ഇടംകി�
ട്ടാെത പ്രാേദശികമായ െചറുപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങ�
ളിലും മറ്റുമാണു് ദളിതു് കവിതകൾ പുറത്തു വന്നിരു�
ന്നതു്. 1997-ൽ ഭാഷാേപാഷിണിയുെട ദളിതു് പതി�
പ്പിൽ 90-കളിൽ സജീവമാകാൻ തുടങ്ങിയിരുന്ന
ദളിതു് ചിന്തകൾ, സാഹിത്യം എന്നിവ ഉൾെപ്പടു�
ത്തിയിരുന്നു. എം.ബി. മേനാജിെന്റ ‘പാറകൾ’
എന്ന കവിത അച്ചടിച്ചു വന്നതും അതിലായിരു�
ന്നു. ശക്തമായ ദളിതു് രാഷ്ട്രീയം പുലർത്തുന്ന ആ
കവിത ഏതായാലും മേനാജിെന്റ പ്രസിദ്ധീകരിക്ക�
െപ്പടുന്ന ആദ്യ കവിതയുമായിരുന്നില്ല. ഇങ്ങെന
ചിതറിയും മറഞ്ഞും കിടന്നിരുന്ന ദളിതു് ചിന്തകളും
പുതുെമാഴി വഴികളും ഒേര സമയം പ്രസിദ്ധീകരി�
ക്കെപ്പടുേമ്പാൾ മലയാള ഭാവുകത്വെത്ത പുതുക്കി�
പ്പണിയാൻ േപാകുന്ന ദളിത് ചിന്തകെള ആറ്റൂർ
കണ്ടില്ല എന്നതു് സ്വാഭാവികം മാത്രം. കാരണം,
മലയാളത്തിെന്റ സാഹിത്യ കാേനാനകൾ അത്ത�
രം ചിന്തകളിേലയ്ക്കു് സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. പി�
ന്നീടു് എം.ബി. മേനാജിെന്റ നിരവധി കവിതകൾ,
പഠനങ്ങൾ, മേനാജ് എഡിറ്റു െചയ്തിറക്കിയ ദളിതു്
സ്ത്രീ കവിതാ സമാഹരം ‘മുദിത’ എന്നിവയും പുറ�
ത്തിറങ്ങി. ഭാഷാേപാഷിണിയുെട ദളിതു് പതിപ്പിൽ�
ത്തെന്ന സണ്ണി എം. കപിക്കാടിെന്റ ‘മലയാള സാ�
ഹിത്യത്തിെല ദളിതു് സാന്നിദ്ധ്യം’ എന്ന പഠനവും
ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നു് മുഖ്യധാരയ്ക്കു് തീെര അപരി�
ചിതനായിരുന്ന സണ്ണി ഇന്നു് േകരളത്തിൽ ദളിതു്
ൈവജ്ഞാനികത സ്ഥാപിെച്ചടുത്ത ചിന്തകനാണു്.
സണ്ണിെയ ഒഴിവാക്കി ഒരു ജനാധിപത്യ സംവാദ�
വും േകരളത്തിൽ നടക്കാനാവാത്തവണ്ണം ഇന്നു
ദളിതു് രാഷ്ട്രീയം അതിെന്റ ഇടം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
അന്നു് അതിെലഴുതിയ പി.എസ്. സുേരഷ് (ദളി�
തു് േപരും െപാരുളും) ഒഴിെക ബാക്കിെയല്ലാവരും
സജീവമായി ദളിതു് രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ വക്താക്കളാ�
യിത്തെന്ന നിൽക്കുന്നു.

ആ ഭാഷാേപാഷിണിപ്പതിപ്പിെല വലിെയാരഭാവം
ദളിതു് സ്ത്രീകളുെട ദൃശ്യതയായിരുന്നു. ദളിതു് സാഹി�
ത്യപ്പതിപ്പു് ഒരർത്ഥത്തിൽ ദളിതു് പുരുഷ സാഹി�
ത്യകാരന്മാരുെട പതിപ്പായിരുന്നു എന്നു ചുരുക്കം.
മലയാളത്തിൽ ദളിതു് സ്ത്രീെയഴുതിയ കവിതകേളാ
കഥകേളാ വരാൻ പിെന്നയും കാലെമടുത്തു. മുേന്ന
സജ്ജരായ ദളിതു് പുരുഷന്മാർ പിന്നീടു് ഇവർക്കു�
ള്ള വഴികൾ ഒരുക്കുകയായിരുന്നു എന്നു േവണെമ�
ങ്കിൽ പറയാം. പേക്ഷ, പിന്നീടേങ്ങാട്ടുള്ള ദളിതു് സ്ത്രീ
ഇടെപടലുകൾ ദളിതു് ആണധികാരെത്ത വിമർശി�
ക്കുന്ന തലത്തിേലയ്ക്കു വളർന്നു.

ദളിതു് സാഹിത്യത്തിെന്റ പുരുഷമുഖം
ദളിതു് ചിന്തകൾ ‘ദളിതൻ’ എന്ന സംവർഗമാണു്
പരിഗണനെയ്ക്കടുത്തതു്. അതു െകാണ്ടുതെന്ന ദളി�
തരുെട പ്രശ്നങ്ങൾ ഐക്യെപ്പട്ടതു് ദളിതു് പുരുഷ�
പ്രശ്നങ്ങേളാടായിരുന്നു. മനുഷ്യവർഗെമന്നാൽ പു�
രുഷനാെണന്നും മനുഷ്യെര അഭിസംേബാധന
െചയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പുല്ലിംഗം ഏകവചനത്തിലാ�
ണു പ്രേയാഗിേക്കണ്ടെതന്നും ഉള്ള ഒരു െപാതു�
േബാധമാണു് നമ്മുെട ഭാഷാപ്രേയാഗങ്ങൾ െവ�
ളിെപ്പടുത്തുന്നു. മനുഷ്യൻ അവെന്റ, ഒരുവൻ, ഒരു�
വേനാടു്, ഒരാൾ അവെന്റ തുടങ്ങിയ പ്രേയാഗരീതി�
കൾ ഉണ്ടാകുന്നതു് അങ്ങെനയാണു്. അതുേപാെല
തെന്നയാണു് ദളിതു് എന്നാൽ ദളിതു് പുരുഷനാ�
െണന്ന െപാതുേബാധം. ദളിതു് പ്രശ്നങ്ങൾ ആഖ്യാ�
നം െചയ്യുേമ്പാൾ ‘ദളിതൻ,’ ’അവെന്റ’ എന്നാണു്
പ്രേയാഗം. കവിയൂർ മുരളി എഴുതിയ ‘ദലിതു് സാഹി�
ത്യം’ (2001) എന്ന സാഹിത്യ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൽ
രണ്ടാം അധ്യായമായ ‘ദലിതു് സാഹിത്യത്തിെന്റ
മുഖം’ ഇങ്ങെന ആരംഭിക്കുന്നു: ദലിതു് സാഹിത്യ�
കാരൻ കറുത്തവനാകാം; പിഗ്മിയാകാം, െവളുത്ത�
വനാകാം. എന്നാൽ ദളിതു് സാഹിത്യത്തിെന്റ നി�
റം അെതാന്നുമല്ല. ദലിതു് സാഹിത്യം ചുവന്നതാ�
ണു്; അതിെന്റ മുഖം രൗദ്രമാണു് (പുറം. 36). മൂന്നാം
അധ്യായം, ദലിതു് സാഹിത്യകാരൻ എന്നാണു്.
അതിെലത്തെന്ന രണ്ടാം ഭാഗം ദലിതെന്റ മനശാ�
സ്ത്രം (പുറം 56) എന്നും പുല്ലിംഗം ഏകവചനമായി
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു കാണാം. ദളിതു് േബാ�
ധത്തിെന്റ വിശാല കാഴ്ചകൾ അവതരിപ്പിക്കുേമ്പാ�
ഴും ലിംഗപരമായുള്ള ഏകീകരണം സ്പഷ്ടമാണു്.
ദളിതു് പഠനങ്ങൾ സജീവമാകുന്ന വർത്തമാനകാ�
ലത്തു് മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ഉദ്ധരിക്ക�
െപ്പടാറുള്ള അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നാണിതു്.
സ്ത്രീകെള അഭിസംേബാധന െചയ്യാത്ത ദളിതൻ
എന്ന പുല്ലിംഗം ഏകവചന പ്രേയാഗം അതുെകാ�
ണ്ടു തെന്ന ദളിതർ എന്ന അലിംഗ വാചിയായ
ബഹുവചന രൂപത്തിൽ ഇനി പ്രേയാഗിേക്കണ്ട�
തുണ്ടു്.

ദളിതു് സാഹിത്യത്തിേന്റതു് പുരുഷ മുഖമാെണന്ന
പ്രസ്താവന െകാണ്ടുേദ്ദശിക്കുന്നതു് ഭാഷാ പ്രേയാഗ
തലത്തിലുള്ള സ്ത്രീ അഭാവം മാത്രമല്ല, പിതൃഘടന�
യുെട മൂല്യങ്ങളാണു് ഇവ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതു് എന്ന
അർത്ഥത്തിലും കൂടിയാണു്. െപാതുഘടനയിൽ നി�
ന്നു വ്യത്യസ്തമായി ദളിതരിലുള്ള സമഭാവന വിമർശ�
നാത്മകമാക്കിയാണു് സ്ത്രീയാഖ്യാനങ്ങൾ െവളിെപ്പ�
ടുന്നതു്. അതുെകാണ്ടുതെന്ന ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തര�
വുമായ ആൺമൂല്യങ്ങേളാടു് ദളിത് സ്ത്രീ ഒേര സമയം
സംവാദത്തിേലർെപ്പടുന്നു.

വ്യത്യസ്തതയും ദളിത് സ്ത്രീയും
പുരുഷന്മാരിൽ നിന്നുള്ള സാമൂഹികവും ലിംഗപരവു�
മായ വ്യത്യസ്തതയാണു് സ്ത്രീ പ്രവർത്തകരും ആദ്യ�
കാലത്തു് െഫമിനിസ്റ്റ് നിലപാടിലൂെട ഉറപ്പിച്ചതു്.
പിന്നീടു് ഓേരാ രാജ്യങ്ങളിലും വികസിച്ചുവന്ന െഫ�
മിനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എങ്ങെന സവിേശഷമാ�
യി േവറിടുന്നു എന്ന ശ്രദ്ധയും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ കടന്നു
വന്നു. വ്യത്യസ്തമാകലിെന െജ. േദവിക ഇങ്ങെന
േക്രാഡീകരിക്കുന്നു: പുരുഷത്വെത്ത ആധാരമാക്കാ�
െത സ്ത്രീത്വെത്ത നിർവചിക്കാൻ സാധ്യമെല്ലന്നു
വരുന്നതു് ലിംഗേകന്ദ്രിത വാദത്തിെന്റ പ്രവർത്ത�
നം മൂലമാെണന്നു് പല ഫ്രഞ്ചു സ്ത്രീവാദങ്ങളും അഭി�
പ്രായെപ്പടുന്നു. പുരുഷൻ-സ്ത്രീ എന്ന ദ്വന്ദെത്ത പൂർ�
ണ്ണമായും മറികടന്നു െകാണ്ടു് ൈസ്ത്രണതെയ ശുദ്ധ
വ്യത്യസ്തതയായി സങ്കല്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഫ്ര�
ഞ്ചു സ്ത്രീവാദത്തിൽ സജീവമാണു് (2000 പുറം 33).
ഇങ്ങെന നാടുകൾേതാറും വ്യത്യസ്തമാർന്ന സ്ത്രീവാദ�
ങ്ങളിൽനിന്നും കറുത്ത സ്ത്രീകളുെട േവർെപടൽ സ്ത്രീ
പ്രശ്നങ്ങളുെട കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായ ഇടങ്ങെള ആവി�
ഷ്കരിക്കുന്നു.

എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഉൾെപ്പടുന്നു എന്നവകാശെപ്പട്ട സ്ത്രീ�
വാദ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ അവ്യാപ്തിെയപ്പറ്റി ആേക്ഷ�
പമുന്നയിച്ചതു് കറുത്ത വർഗ സ്ത്രീ പ്രവർത്തകരാ�
ണു്. െവളുത്ത യൂേറാപ്യൻ സ്ത്രീകെള മാത്രമാണു്
അതുൾെക്കാള്ളുന്നെതന്നും കറുത്തവേരാ മൂന്നാം
േലാകക്കാേരാ അതിൽെപ്പടുന്നിെല്ലന്നും അവർ കൂ�
ട്ടിേച്ചർത്തു. േടാണി േമാറിസൻ, മായാ ഏഞ്ചേലാ
എന്നിവരുെട എഴുത്തുകൾ സ്ത്രീയനുഭവങ്ങൾക്കു് വർ�
ഗപ്രാതിനിധ്യം കൂടിയുെണ്ടന്നുറപ്പാക്കുന്നവയായി�
രുന്നു. സ്ത്രീെയന്ന അടിസ്ഥാനപ്രശ്നെത്ത അഭിമുഖീ�
കരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന വർണ്ണവിേവചനം എന്ന
അനുഭവം തങ്ങെള വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നു എന്ന നില�
പാടു് തങ്ങളുെടത്തെന്ന ഭാഷെകാണ്ടു് കറുത്ത സ്ത്രീ
പ്രവർത്തകർ അടയാളെപ്പടുത്തി. െതേക്ക അേമ�
രിക്കയിെല ഒരു പ്രേദശെത്ത കറുത്ത വംശജരായ
സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുെട കുഞ്ഞുെപൺമക്കൾ വലിയ സ്ത്രീ�
കെള അനുകരിക്കുേമ്പാൾ അവേരാടു് നീെയന്താ
വുമനിഷ് ആകുന്നെതന്നു േചാദിക്കുന്ന രീതി ഉപ�
േയാഗിച്ചുെകാണ്ടാണു് ആലീസു് വാക്കർ െഫമിനി�
സം എന്നതിനുപകരം അനുഭവങ്ങളുെട വ്യത്യസ്തത�
യ്ക്കു് േപരിട്ടുവിളിക്കാൻ ‘വുമനിസം’ എന്ന പ്രേയാഗം
മുേന്നാട്ടു വയ്ക്കുന്നതു്.

ഇതിനു സമാനമായ േരഖെപ്പടുത്തലുമായാണു്
ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീയിൽ നിന്നു ദളിതു് സ്ത്രീ േവർെപടുന്നതു്.
ജാതിഘടനയാൽ തകർക്കെപ്പട്ടവരിെല സ്ത്രീയാണു്
ദളിതു് സ്ത്രീ. സ്ത്രീ സാഹിത്യവും ദളിത് സാഹിത്യവും
സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടതിനു േശഷമാണു് ദളിത് സ്ത്രീകൾ
രചന ആരംഭിച്ചതു്. അതുെകാണ്ടു തെന്ന ഒേര സമ�
യം സ്ത്രീ രചനകേളാടും ദളിതു് രചനകേളാടും രാഷ്ട്രീ�
ൈയക്യം പുലർത്തുേമ്പാഴും സ്വത്വപരമായി അവ�
രുെട രചനകളിൽ നിന്നും തങ്ങെള േവർതിരിച്ചു
കാണിക്കാൻ അവർക്കായി. സമൂഹത്തിെന്റ അവ�
ഗണിത ഇടങ്ങളിേലയ്ക്കു് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയാണു്
ഈ മൂന്നു രചനാ രീതികളുെടയും രാഷ്ട്രീയം. ഇവയും
ഉൾെക്കാള്ളാൻ സാഹിത്യ േക്ഷത്രങ്ങൾ1 പരുവ�
െപ്പട്ടതാണു് സാഹിത്യ കാേനാനകളുെട അഴിച്ചുപ�
ണി സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തുന്നതു്.

ദളിതു് സ്ത്രീകളിൽ ചരിത്രപരമായി ഉൾെപ്പടുകയും
ആത്മീയമായി േവർെപടുകയും െചയ്യുന്നവരാണു്
ദളിതു് ൈക്രസ്തവരിെല സ്ത്രീകൾ. അവർ സഭാ വിേവ�
ചനത്തിെന്റയും കൂടി അനുഭവസ്ഥരാണു്. ൈഹന്ദവ�
തയുെട ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന ദളിതരിൽ നിന്നു വ്യ�
ത്യസ്തമായുള്ള അനുഭവ േലാകമാണു് അവരുേടതു്.
അവരുെട എഴുത്തുകളും ഭാവിയിൽ ഇേതാടു കൂടുക�
േയാ േവർെപടുകേയാ െചയ്യും.

1. െക.പി കറുപ്പെന്റ ബാലാകേലശം വിലയിരുത്തിെക്കാ�
ണ്ടു് സ്വേദശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള േരഖെപ്പടുത്തിയ
പ്രേയാഗം.

സാഹിത്യ കാേനാനകളും സ്ത്രീകളും
ദളിതരും
ഗിരിജ പി. പാേതക്കരയുെട െപൺപിറവി എന്ന
കവിതയിൽ,

ഞാനിേപ്പാൾപിറന്നേതയുള്ളൂ
പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയേതയുള്ളൂ
നടന്നുപഠിക്കുന്നേതയുള്ളൂ
ഇനി ഊഴം എേന്റതാണു്.

എന്ന വരികൾ കവിതെയ സാഹിത്യ ഘടനയു�
െടയും സാമൂഹ്യ ഘടനയുെടയും വിശദീകരണമാ�
ക്കി മാറ്റുന്നു. സ്വയം ദൃശ്യവത്കരിക്കാനുള്ള കർ�
തൃത്വം സ്ഥാപിക്കുകയാണു് ഈ വരികൾ. പറയു�
ന്നെതന്തു് എന്നുള്ളതും ശ്രേദ്ധയമാണു്. മാത്രമല്ല,
ചരിത്രത്തിൽ സ്വയം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സ്ത്രീകളുെട
കാലങ്ങേളാളം നീണ്ട ശ്രമങ്ങൾ ഉള്ളടക്കിയാണു്
‘െപൺപിറവി’ക്കു് ഇത്ര ഉറച്ച ശബ്ദം ൈകവരിക്കാ�
നായതു്.

സ്ത്രീകൾ ആണധികാരെത്ത പ്രശ്നവത്കരിച്ചുെകാ�
ണ്ടാണു് സാഹിത്യ കാേനാനകൾ പുതുക്കിയെത�
ങ്കിൽ ദളിതർ, നിലവിലുള്ള സാഹിത്യം ബ്രാഹ്മ�
ണിക മൂല്യങ്ങൾ നിർമിച്ചതാെണന്നും അവ പിതൃ�
ഘടനെയയും മതാധികാരെത്തയും ബലെപ്പടുത്തു�
ന്നതാെണന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അതു് ഹിന്ദുൈദവ�
ങ്ങെള കീർത്തിക്കുകയും അലങ്കാര പദ്ധതികളും
വ്യാകരണ നിയമങ്ങളും അതിനനുസരിച്ചു നിർമി�
ക്കുകയും െചയ്തു. ഇവെയല്ലാം കടുത്ത വർണ്ണാശ്രമ
ധർമങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിർമിക്കെപ്പട്ടതുെകാണ്ടു് അവ
മാറ്റാൻ പ്രയാസമുള്ളതും ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ഒത്തു�
തീർപ്പുകൾക്കു് വഴങ്ങാത്തതുമാണു്. സംഗീതവും
സാഹിത്യവും സരസ്വതിയുെട സ്തന ദ്വയങ്ങളായും
വിദ്യാലയങ്ങെള സരസ്വതീ േക്ഷത്രങ്ങളായും അഭി�
സംേബാധന െചയ്യുന്ന രീതി ഈ മതബദ്ധ സാഹി�
ത്യ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നു രൂപം െകാണ്ടതാണു്.
എം.ബി. മേനാജിെന്റ കവിതകൾ കർതൃത്വപര�
മായി എങ്ങെന ഭിന്നെപ്പടുന്നു എന്നു ചൂണ്ടിക്കാ�
ട്ടിെക്കാണ്ടു് കൂട്ടാന്തതയുെട എഴുപതുവർഷങ്ങൾ
(2004) എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിെന്റ ആമുഖ�
പഠനത്തിൽ കവി എം.ആർ. േരണുകുമാർ ദളിത്
സാഹിത്യെത്ത ഇങ്ങെന നിർവചിക്കുന്നു, മലയാള
സാഹിത്യത്തിെല സവർണ്ണ /പുരുഷ േമൽേക്കാ�
യ്മകെള പ്രതിസ്ഥാനത്തു നിർത്തി, അതിെന്റ സൗ�
ന്ദര്യ ശാസ്ത്രെത്ത ഘടനാപരമായി അപനിർമിച്ചു�
െകാണ്ടു്, സാഹിത്യത്തിനുള്ളിൽത്തെന്ന നടക്കുന്ന
പരിഷ്കരണേമാ വീെണ്ടടുേപ്പാ ആയാണു് ദളിത് സാ�
ഹിത്യം തിരിച്ചറിയെപ്പേടണ്ടതു് (പു. 9).

സാഹിത്യ ചരിത്രകാരരുെട പ്രസ്ഥാനബദ്ധമായ
േരഖെപ്പടുത്തലുകളല്ല േമലുദ്ധരിച്ചതു്. െപൺ സാ�
ഹിത്യം, ദളിത് സാഹിത്യം എന്നു വിവക്ഷിക്കെപ്പടു�
ന്ന എഴുത്തുകളുെട വക്താക്കൾ തെന്ന അവർ ഇട�
െപടുന്ന സാഹിത്യ രംഗെത്ത സൂക്ഷ്മമായി നിർവചി�
ക്കുകയാണു്. എം.ബി. മേനാജും എം.ആർ. േരണു�
കുമാറും ദളിതു് രാഷ്ട്രീയം മലയാളത്തിൽ േരഖെപ്പടു�
ത്തുന്ന രണ്ടു കവികളാണു്. ഈ രണ്ടു ധാരകേളാടു
േചർന്നും ഇടഞ്ഞുമാണു് ദളിത് സ്ത്രീയ്ക്കു് തങ്ങളുെട വ്യ�
ത്യസ്തത േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടിയിരിക്കുന്നതു്.

ദളിതു് പ്രസ്ഥാനം സജീവമാകുന്നതു് െതാണ്ണൂറുക�
ളിലാണു്. അംേബദ്കറുെട ആശയങ്ങളാൽ പ്രബു�
ദ്ധമായ ഒരു ൈവജ്ഞാനിക മുേന്നറ്റം അക്കാല�
ത്തുണ്ടായതാണു് അതിനു കാരണം. അേതാെട
ദളിതർക്കിടയിൽ അംേബദ്കർ പഠനങ്ങൾ ഗാഢ�
മായ വായനയ്ക്കും പങ്കുെവയ്ക്കലിനും വിേധയമാക്ക�
െപ്പട്ടു. സൂക്ഷ്മമായ ദളിതവേബാധം രൂപെപ്പടുത്തിയ
ഈ ചിന്തകളാണു് സവിേശഷമായി േകരളത്തിൽ
ദളിതു് ൈവജ്ഞാനികതയ്ക്കു് തുടക്കമിട്ടതു്. ദളിതു് കൃ�
തികളും, പഠനങ്ങളും അംേബദ്കെറ ൈവജ്ഞാ�
നിക വിേമാചക സ്ഥാനത്തു നിർത്തിയാണു് ഈ
ൈവജ്ഞാനികത ബലെപ്പടുത്തിയതു്. നിലവിലുള്ള
സാഹിത്യെത്ത ജ്ഞാനപരമായി പുതുക്കിപ്പണിതു�
െകാണ്ടു് തങ്ങൾക്കു കൂടി ഇടം കിട്ടുന്ന ദളിത് സാ�
ഹിത്യത്തിനു് അവർ രൂപംെകാടുത്തു. ബ്രാഹ്മണ
േമധാവിത്വേത്താടു കലഹിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന 13-ാം
നൂറ്റാണ്ടിെല െചാക്കാമലെയേപ്പാലുള്ള അവർണ
കവികളിൽ ൈപതൃകം കെണ്ടത്തിയാണു് ദളിതു്
സാഹിത്യം അവർ നിർമിെച്ചടുത്തതു്. അംേബദ്കർ
കൃതികളുെട 13-ാം വാല്യം അേദ്ദഹം െചാക്കാമ�
െലയ്ക്കാണു് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ദളിതെരഴുതിയ
കവിതകൾ, പഠനങ്ങൾ, േലഖനങ്ങൾ എന്നു േവണ്ട
എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളും അംേബദ്കെറ ദളിതരുെട
വിേമാചന സ്ഥാനമായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ദളി�
തു് സാഹിത്യത്തിൽ അംേബദ്കെറപ്പറ്റി എഴുതിയ
കവിതകൾ ധാരാളമുണ്ടു്. മലയാളത്തിൽ ജി. ശശി
മധുരേവലി എഴുതിയ അംബവാേഡ എന്ന കവിത
ഒരുദാഹരണം ആണു്. ഇത്തരം ആത്മേബാധ്യ�
ങ്ങൾ തെന്നയാണു് ദളിത് സ്ത്രീകൾക്കും തങ്ങളുെട
അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നുപറയാനുള്ള േവദികൾ ഒരു�
ക്കിയതു് (അല്ലാെത സ്ത്രീ പ്രസ്ഥാനങ്ങളല്ല). അവ
രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനെമന്ന നിലയിലും അക്കാദ�
മിക പ്രവർത്തനെമന്ന നിലയിലും േവരുറപ്പിച്ചു.
ദളിതർ െപാതുവായി ഇടെപടുന്ന േമഖലകളിൽ
ദളിത് സ്ത്രീകളും സജീവമാകുന്നതിനാൽ ദളിത് സ്ത്രീര�
ചനകൾ െപാതുെവ ആത്മനിഷ്ഠാനുഭവങ്ങേളക്കാൾ
സാമൂഹികതയിേലയ്ക്കു കണ്ണുറപ്പിക്കുന്നവയാണു്. ദളി�
ത് സ്ത്രീ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിേട്ടയുളളൂ. അതു െകാണ്ടു
തെന്ന ഈ പഠനത്തിെന്റ ഉപാദാന സാമഗ്രികളും
പരിമിതമാണു്. എങ്കിലും ഇേപ്പാൾത്തെന്ന അവർ
തങ്ങളുെട വ്യത്യസ്തത േരഖെപ്പടുത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കു�
ന്നു. അവ െപാതു പദവികേളാടു െപാരുത്തെപ്പടുന്ന�
തും ഇടയുന്നതുമാണു്. ഈ ഇടച്ചിലാണു് വ്യത്യസ്ത�
മായ പറച്ചിൽ.

കവിതാസാഹിത്യത്തിെല ദളിതു്
സ്ത്രീ പ്രതിനിധാനം
ദളിതെര പണിക്കൂട്ടങ്ങളായിട്ടാണു് സാംസ്കാരിക
േരഖകളിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതു്. ദുരവസ്ഥ, വാ�
ഴക്കുല, ചാത്തെന്റ സദ്ഗതി (ഉള്ളൂർ) എന്നിങ്ങെന�
യുള്ള കവിതകളിലൂെടയാണു് മലയാള സാഹിത്യ
േബാധ്യങ്ങൾ ദളിതെര അഭിമുഖീകരിച്ചതു്. 1937-ൽ
എഴുതിയ വാഴക്കുലയായിരുന്നു മലയാള മനസ്സുക�
െള കീെഴ്പടുത്തിയ ആദ്യ ദളിതു് േലാകം. അപഹരി�
ക്കെപ്പടുന്ന ദളിതു് ജീവിതങ്ങളുെട ദുരന്തം ഈണ�
ത്തിൽ താളമിട്ടു പാടി മലയാള സാഹിത്യേബാധം
പലമട്ടിൽ ആേഘാഷിച്ചു. എന്നാൽ കീഴാള, ദളിതു്
നേവാത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുെട വൻേതാതിലുള്ള
സ്വയം േരഖെപ്പടുത്തലിനു േശഷമായിരുന്നു വാഴ�
ക്കുല രചിച്ചെതേന്നാർക്കുേമ്പാൾ ഇന്നു് അത്ഭുതം
േതാന്നുന്നു. ഇവെയല്ലാം ഫ്യൂഡൽ ഘടനയിെല ദളി�
തെരയാണു് അഭിസംേബാധന െചയ്തതു്. പ്രേത്യകി�
ച്ചും ദളിതു് പുരുഷന്മാെര. സ്ത്രീകെള അഭിസംേബാധ�
നെചയ്യുക എന്ന സാമാന്യേബാധ്യം ഉപരിധാരയു�
െട ജാഗ്രതയല്ലാത്തതുെകാണ്ടു തെന്ന ദളിതു് സ്ത്രീയു�
െട കാര്യത്തിൽ അതുണ്ടായിെല്ലേന്നയുള്ളൂ.

വാഴക്കുലയിൽ നിന്നു അധികം ദൂെരയല്ലാെത ചങ്ങ�
മ്പുഴ മെറ്റാരു കവിത രചിച്ചു. ഒരു പുലെപ്പണ്ണിെന്റ
പാട്ടു് (1944). രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിെന്റ പശ്ചാ�
ത്തലത്തിൽ രചിച്ച ആ കവിത പതിവു ദുരന്ത ദളിതു്
ജീവിതത്തിൽ നിന്നു േവറിട്ടു നിൽക്കുന്നു. യുദ്ധം െച�
യ്യാനായി ഇറ്റലിയിൽ േപായ തെന്റ ഭർത്താവിെന
എങ്ങാനും കേണ്ടാ എന്നു് ഒരു തത്തേയാടു കുശ�
ലം േചാദിക്കുന്ന പുലെപ്പണ്ണിെന സാഹിത്യേലാകം
കണ്ടില്ല. ഫ്യൂഡൽ ഘടനയുെട പുറത്തു് ദലിതെര
കാണാൻ മലയാളത്തിെന്റ േലാകേബാധം പ്രാപ്തി
േനടിയിരുന്നില്ല. അതിനാൽ ചങ്ങമ്പുഴ എഴുതിയ
കവിതയായിട്ടും ആരും അതു ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നു േവ�
ണം കരുതാൻ. എന്നാൽ, ഏെറ ജനപ്രീതി േന�
ടിയ ൈവേലാപ്പിള്ളിക്കവിതയാണു് കാക്ക (1940).
സ്കൂൾ തലത്തിലും കലാശാലാ തലത്തിലും ഈ
കവിത പാഠ്യപദ്ധതിയുെട ഭാഗമായി വന്നിട്ടുണ്ടു്.
ആ രീതിയിലും കാക്ക സുപരിചിതമാണു്.

കൂരിരുട്ടിൻ കിടാത്തിെയന്നാൽ
സൂര്യപ്രകാശത്തിനുറ്റേതാഴി
… … …
േവലയ്ക്കു െചന്നു മിനെപ്പടുത്തും
നീലിപുലക്കള്ളിയല്ലീ കാക്ക.

എന്ന ആദ്യ വരികളിൽത്തെന്ന കാക്ക ആെരന്നു
വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടു്. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നീലിപ്പുലക്ക�
ള്ളിയുെട നിഷ്കാമ കർമം പാടിപ്പുകഴ്ത്തുന്നുെവങ്കിലും
ജാതിബദ്ധമായ െതാഴിലുകളുെട സാധൂകരണവും
അതിെന്റ ആസ്വാദനവും ഈ കവിതയുെട അടിപ്പട�
വായി വർത്തിക്കുന്നു. നമ്മുെട വീടുകളിെല അഴുക്കു�
കൾ നീക്കം െചയ്യുന്ന നീലിപ്പുലക്കള്ളിയാണു് കാ�
ക്ക എന്ന പ്രശംസ ഫ്യൂഡൽ അനുഭൂതികെള പുന�
രാനയിക്കുന്നതിെന്റ വലിയ മാതൃകകളിെലാന്നാ�
ണു്. ഇത്തരം ഫ്യൂഡൽ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം പ്രവർത്തി�
ക്കാത്തതു െകാണ്ടാണു് ഒരു പുലെപ്പണ്ണിെന്റ പാട്ടു്
എന്ന കവിത സഹൃദയശ്രദ്ധ േനടാതിരുന്നതു്.

എന്നാൽ, ദളിതു് കവിതകളിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന
ദളിതു് സ്ത്രീകൾ അതുവെരയുണ്ടായിരുന്ന സാഹിത്യ
െപാതുേബാധം തിരുത്തുന്നവരാണു്. ദളിത് സ്ത്രീകൾ
തെന്ന സ്വയം എഴുതാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാഴാവെട്ട
അവെര എങ്ങെന പണിക്കൂട്ടങ്ങളായി മാറ്റിെയ�
ന്ന െതാഴിൽ ബന്ധചരിത്രങ്ങളുെട ചർച്ചകളാണു്
ഏെറ്റടുത്തതു്. അവിെട ചിന്താേശഷിയില്ലാത്തവ�
രും ഫ്യൂഡൽ അനുസരണശീലമുള്ളവരുമായ ‘കിടാ�
ത്തി’മാെര ബഹിഷ്കരിച്ചു െകാണ്ടു് ചിന്താേശഷിയും
സ്വാനുഭവങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന കറുത്ത സ്ത്രീകൾ
പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു. കവിതകൾ ൈവകാരിക േമ�
ന്മയാൽ അനുഭവിപ്പിക്കണെമന്ന സൗന്ദര്യാത്മക
തലെത്ത േഭദിച്ചു് അനുഭവങ്ങെള ചരിത്രവത്കരിച്ചു�
െകാണ്ടു് കവിതാസ്വാദനത്തിനു വ്യത്യസ്തമായ ആഴ�
ങ്ങൾ സ്ത്രീ ദളിതു് കവിതകളിലൂെട െവളിെപ്പടുത്തി.
സാമൂഹ്യാനുഭവങ്ങളുെട ഈ ദൃശ്യവത്കരണമാണു്
സാഹിത്യാനുഭൂതിയ്ക്കു് മെറ്റാരു മാനം നല്കിയതു്.

ദളിതു് സ്ത്രീരചനകളുെട സൗന്ദര്യ
ശാസ്ത്രം
സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം എന്ന പദം സവർണ സാഹിത്യ�
ത്തിെന്റ കാവ്യശാസ്ത്രം കുറിക്കുന്നതാണു്. ദളിതു് സാ�
ഹിത്യെത്ത വിശദീകരിക്കാൻ ഇവിെട അതുപേയാ�
ഗിക്കുന്നതു് സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രെത്ത ജനാധിപത്യവ�
ത്കരിക്കുക എന്ന നയം സ്വീകരിച്ചാണു്. കവിത�
കൾ എണ്ണത്തിൽ കുറെവങ്കിലും അവയിൽ പ്രകട�
മായിക്കാണുന്ന നിലപാടുകെള ഇങ്ങെന എണ്ണി�
െയടുക്കാം:

1. വിഭവാധികാരനിേഷധേത്താടുള്ള പ്രതികരണ�
ങ്ങൾ

2. കറുപ്പിെന ദൃശ്യവത്കരിക്കൽ
3. ഹിന്ദുവിമർശം
4. ശരീരെമഴുത്തു്
5. ആണധികാരവിമർശം
6. ൈവജ്ഞാനികതയുെട അടയാളങ്ങൾ

ദളിതു് സ്ത്രീ ആക്ടിവിസത്തിെന്റ ശബ്ദം എന്നു് െമാ�
ത്തത്തിൽ ഇവ ഗണെപ്പടുത്താം. ഇവയിലൂെടയാ�
ണു് ദളിതു് സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുെട കവിതകൾക്കു സൗ�
ന്ദര്യശാസ്ത്രം നിർമിക്കുന്നതു്. രൂപത്തിൽ െചറുതാ�
ക്കിെക്കാണ്ടും പുതുപ്രേയാഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുെകാണ്ടും
െപൺഭാഷയുെട കാവ്യശാസ്ത്രം നിർമിച്ചുെകാണ്ടും
ആധുനികാനന്തര കവിതകളുെട പുതുഘടന ഇവ
ഏെറ്റടുക്കുന്നുണ്ടു്. ഒപ്പം, ദളിതത്വവും സ്ത്രീത്വവും കൂടി�
േച്ചർന്ന പുതിെയാരു ലിംഗപദവി സ്വത്വമായി ഇവർ
സ്വീകരിക്കുന്നു. അതു െപാതുപദവികേളാടു് ഇടയു�
ന്നതും െപാരുത്തെപ്പടുന്നതുമാണു്. ഇതു സാധൂക�
രിക്കുന്ന മാതൃകകൾ കുറവാെണങ്കിലും േമല്പറഞ്ഞ
കാര്യങ്ങൾ വിശദമാക്കാം.

വിഭവാധികാരനിേഷധേത്താടുള്ള പ്രതികരണ�
ങ്ങൾ:
ഭൂവധികാരമില്ലായ്മയാണു് ദളിതരുെട അടിസ്ഥാന
പ്രശ്നം എന്ന േബാധ്യമാണു് ദളിതു് പ്രസ്ഥാനങ്ങ�
ളുെട പ്രവർത്തനം നിർണ്ണയിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ
ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇതു് ദളിതരുെട മാത്രം പ്രശ്നമാ�
യി അവഗണിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ ദളിതു് പ്രശ്നം സമൂഹ�
ത്തിൻേറതുമാെണന്നു േബാധ്യെപ്പടുത്താൻ 1990-
കേളാെട ദളിതർക്കു കഴിഞ്ഞു. ദളിതു് ജീവിതത്തി�
െന്റ ഏറ്റവും പ്രകടമായ ലക്ഷണമാണു് ദാരിദ്ര്യം.
ദളിതു് സ്ത്രീകവിതകളിൽ ഇതു് േകവലമായ ദാരിദ്ര്യ�
ത്തിെന്റ േരഖെപ്പടുത്തലുകളിൽ നിന്നു മാറി വിഭവാ�
ധികാരത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയമായി മാറുന്നു. ദളിതരുെട
ദാരിദ്ര്യം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതു് േകവലമായ ഇല്ലായ്മ�
കളിേലയ്ക്കല്ല. കീെഴ്പടുത്തലിെന്റ നൂറ്റാണ്ടു ചരിത്ര�
ത്തിേലയ്ക്കാണു്. മനുവാദത്തിെന്റ അടിത്തറയായ
ചാതുർവർണ്യത്തിൽ അവർ െപടുന്നില്ല. അതിലും
താെഴയുള്ള വിഭാഗമായ ഒരു തരത്തിലും പരിഗ�
ണിേക്കണ്ടാത്തവരുെട ഗണത്തിലുള്ളവരാണവർ.
അംേബദ്കർ െചാക്കാമെലയ്ക്കു സമർപ്പിച്ചിരിക്കു�
ന്ന അസ്പൃശ്യതയുെട ഉറവിടം എന്ന പഠനത്തിൽ
െതാഴിൽ, വംശീയത, ഭക്ഷണം, പാർപ്പിട സ്ഥാനം
എന്നിവ മുൻനിർത്തി അസ്പൃശ്യതയുെട ഉറവിടങ്ങ�
െള പഠിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇവയാണു് ഒരാളുെട സാമൂഹ്യ
പദവി തീരുമാനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ. ഇവ എല്ലാ�
ത്തരം നിേഷധങ്ങളും അത്തരം മനുഷ്യർക്കു വിധി�
ക്കുന്നു. അത്തരം ജീവനയിടങ്ങൾ ആധുനിക ഭൂവി�
തരണത്തിൽ ദളിതു് േകാളനികളായി മാറ്റെപ്പട്ടു.
അവിടെത്ത ജീവിതങ്ങൾ മലിനമാെണന്ന െപാതു�
പ്രഖ്യാപനെത്ത ൈവജ്ഞാനികതയാൽ അതിജീ�
വിച്ചാണു് ആ മലിനജീവിതത്തിനും2 എെന്തങ്കിലും
ആവിഷ്കരിക്കാനുണ്ടു് എെന്നാരു ഉറച്ചശബ്ദം േകൾ�
പ്പിക്കുന്നതു്. ഇത്തരം ശബ്ദങ്ങെള അഭിസംേബാധ�
നെചയ്തുെകാണ്ടാണു് പുതുകാലം, പുതുകവിത (എ
ഡി. രാേജഷ് ചിറപ്പാടു്) യുെട ആമുഖ പഠനത്തിൽ
കവി സച്ചിദാനന്ദൻ ഇങ്ങെന പറയുന്നതു്: കവിത
ശരിക്കും ജനാധിപത്യവത്കരിക്കുന്നതു് നാം ഇവി�
െട കാണുന്നു. അതു് ശ്രീേകാവിലുകളിൽ പ്രതിഷ്ഠി�
ക്കെപ്പടുകയല്ല. തണലുകളിൽ തളർന്നിരിക്കുകയും
നിത്യജീവിതത്തിെന്റ ഭാരം ചുമക്കുകയും അവഗ�
ണനയും േവർതിരിവും അനുഭവിക്കുകയും െചയ്യുന്നു
(2013). ദളിതത്വത്താലുള്ള അവഗണനമൂലം ആത്മ�
ഹത്യ െചേയ്യണ്ടി വന്ന ജി. ശശി മധുരേവലിയുെട
കവിതാസമാഹാരത്തിനു് 2001-ൽ അേദ്ദഹെമഴു�
തിയ ‘ധൂളിയുെട നിശ്വാസങ്ങൾ’ എന്ന മുഖക്കുറി�
പ്പിൽനിന്നു് അതു് ഏെറ മാറിയിരിക്കുന്നു.

2. ശംബൂകൻ, മലിനമായ ജനജീവിതത്തിൽ നീെയന്താ�
യിരുന്നു? (ശംബൂകൻ, ജി. ശശി മധുരേവലി).

ദളിതു് സാഹിത്യം ഇല്ലായ്മകളുേടേയാ വല്ലായ്മകളു�
േടേയാ പാട്ടുകളല്ല, മറിച്ചു് ഇല്ലായ്മകളും വല്ലായ്മക�
ളും നിർമിച്ച ചരിത്രെത്ത അവ അഭിസംേബാധന
െചയ്യുന്നതാണു് അതിെല ദുരിതങ്ങൾക്കും മലിന�
തയ്ക്കും കാരണം. അങ്ങെന ദളിതർക്കു േനെര പ്ര�
േയാഗിച്ചു വരുന്ന വിഭവാധികാര നിേഷധ ചരിത്ര�
മാണു് ദളിതു് സാഹിത്യം ഏെറ്റടുക്കുന്ന ഒരു പ്രധാ�
നേമഖല. അതു് അേത തീവ്രതേയാെട ദളിതു് സ്ത്രീ
കവിതകളിലും കാണാം. േറഷൻ കടെയ അഭയമാ�
ക്കുന്നവർ, ആത്മവിശ്വാസം ഇനിയും േനടാത്തവർ,
േകാളനിവാസികൾ എന്നിങ്ങെന അവരുെട നിര
നീളുകയാണു്. വിജില ചിറപ്പാടിെന്റ ‘മുൻേപ പറന്ന�
വൾ’, ‘കൂട്ടുകാരി’ എന്നീ കവിതകളും സുനിത േതാ�
പ്പിലിെന്റ ‘െമയ്ക്കാട്ടുകാരി’, ‘വല്യമ്മായി’ എന്നിവ�
യും ധന്യ എം.ഡി. യുെട ‘െനയ്തുെനെയ്തടുക്കുന്നവ’,
സതി അങ്കമാലിയുെട ‘ഒറ്റേച്ചല’, അമ്മുദീപയുെട
‘മുള’, അംബികാ പ്രഭാകരെന്റ ‘എെന്റയും അവ�
െന്റയും അവളുെടയും’, എം.ആർ. രാധാമണിയുെട
‘തരിച്ച കതിരുകൾ’ എന്നിവ ഉദാഹരണം.

വീട്ടിൽ ഫ്രിഡ്േജാ, മിക്സിേയാ, ൈഗ്രൻഡേറാ ഇല്ലാ�
ഞ്ഞിട്ടും അമ്മയ്ക്കെതല്ലാം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനറിയാം.
വീട്ടിെല എല്ലാവർക്കും മുേന്ന അത്തരം കാര്യങ്ങ�
ളിൽ അമ്മ സാക്ഷരത േനടിയതു് േവലക്കാരിയായ�
തു െകാണ്ടാണു്. േവലക്കാരിയാവുക ജാതിക്കതീത�
മായ ദാരിദ്ര്യമായി വായിക്കെപ്പേട്ടക്കാം. കാരണം
കവിത പിെന്നപ്പറയുന്നതു്, മാധവിക്കുട്ടിയുെട കഥ�
കളിേലയും എം.ടിയുെട സിനിമകളിേലയും േപാെല
ജാനുെവന്ന േവലക്കാരിയാണു് അമ്മ എെന്നല്ലാമാ�
ണു്. പേക്ഷ, ഈ ദരിദ്രജീവിതം വിജിലയുെട കവി�
തകളിെല തുടർച്ചയാണു്. അവ സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തുന്ന�
തു് സാമ്പത്തികാഭാവം മാത്രമല്ല, സാമൂഹ്യപദവിയു�
െട അഭാവവുമാണു്. ദരിദ്രരായ മീൻകാരികൾ കൂട്ടു�
കാരികളായും (കൂട്ടുകാരി), ആറരക്കുള്ള വണ്ടിയിെല
യാത്രക്കാരായും കവിതയിൽ സാന്നിധ്യമറിയിക്കു�
ന്നുണ്ടു്.

സുനിത േതാപ്പിലിെന്റ ‘െമയ്ക്കാട്ടുകാരി’ എന്ന കവി�
തയും ഇല്ലായ്മ രൂപംധരിച്ച കവിതയാണു്. ഉച്ചയ്ക്കു�
ള്ള േചാറും മാങ്ങാചമ്മന്തിയുമായാണു് രാവിെല
പണിയേന്വഷിച്ചു അവൾ നഗരത്തിേലയ്ക്കു േപായതു്.
പേക്ഷ, അവിെടയും െതരെഞ്ഞടുപ്പുകളുണ്ടു്. അവി�
െട അവൾ പരാജയെപ്പടുന്നു:

ആേരാഗ്യമുള്ളവർക്കും
തുടുത്തു െവളുത്തവർക്കുെമാെക്ക
ആദ്യംതെന്ന വിളിക്കാൻ വരും
മാങ്ങാചമ്മന്തി േമെല വച്ച
ചുടുംേചാറു് തണുത്തു െവറങ്ങലിക്കുന്നു.
പ്രായം െചന്നവരും എല്ലുന്തിയവരും
െചമ െകാരയുള്ളവരുെമാെക്ക
കുനിഞ്ഞു കൂടിയിരിപ്പായി.
െവയിലു് ചൂടായിമാറിയിട്ടുണ്ടു്.
ഇന്നിനി പണിക്കുവിളിക്കാനാള് വരില്ല.

തിരിച്ചു് േപാണം
പഴങ്കട്ടിലിൽ പതിഞ്ഞുേപായ
ഒടെപ്പറേന്നാന്
ഗുളിക തീർന്നിട്ടുണ്ടു്.
ബുക്കും െപാസ്തേകാം
പുേള്ളർക്കിനിയും വാങ്ങിയിട്ടില്ല.
ബുധനാഴ്ച അണ്ണാച്ചി നാെള വരും.
ചിട്ടിക്കാശിനു് ദാേമാദരൻ
േലാണിെന്റ ജപ്തി.

എസ്. േജാസഫിെന്റ ‘െപങ്ങളുെട ൈബബിൾ’
എന്ന കവിതേയാടു് ചില സമാനതകൾ ഈ കവി�
തയ്ക്കുണ്ടു്. അവിെട ഇല്ലായ്മയുെട ദുരിതം േപറുന്നതു്
െപങ്ങളാണു്. സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള അല�
മാരയായും െപങ്ങളുെട ൈബബിൾ പ്രവർത്തിക്കു�
ന്നുെവന്നു തിരിച്ചറിയുന്നതാണു് ആ കവിത. അഥ�
വാ ൈബബിളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന വസ്തുക്കേളയുള്ളൂ സ്വ�
ന്തമാെയന്നും ഈ കവിതയ്ക്കർത്ഥമുണ്ടു്. പെക്ഷ െപ�
ങ്ങെള കാണുന്ന ആങ്ങളയാണു് കവിതയുെട കർതൃ�
ത്വമാളുന്നതു്. എന്നാൽ, ‘െമയ്ക്കാട്ടുകാരി’യിൽ ഇല്ലാ�
യ്മയുെട വിങ്ങൽ േപറുന്ന സ്ത്രീമനസ്സുണ്ടു്. അവളുെട
ഭാഷ മാനകഭാഷയല്ല. ചിതറിയതും സങ്കടങ്ങൾ നി�
റഞ്ഞതുമാണു്. തന്നിൽ േകന്ദ്രീകരിക്കാെത തെന്ന
ആശ്രയിക്കുന്നവരിേലയ്ക്കു് പടർന്നുേപാകുന്ന സ്ത്രീസ്വ�
ഭാവം കവിതയിൽ നിറയുന്നു. ദുരിതങ്ങളുെട കാഴ്ച�
ക്കാരിയല്ല അവൾ; ദുരിതജീവിതം തെന്നയാണു്.

സതി അങ്കമാലിയുെട ‘ഒറ്റേച്ചല’യും വിഭവമില്ലായ്മ�
യുെട ദുരിതം തെന്നയാണു് പറയുന്നതു്:

ഒറ്റേച്ചലയിൽ ചുറ്റിയ വൃദ്ധശരീരം
മറുതുണിയില്ലാെത…
നനഞ്ഞ ഒരറ്റം െവയിലിനാൽ.
മേറ്റയറ്റം ഉടലിനാൽ ഉണങ്ങുന്നു
മരിക്കും വെര ഇങ്ങെന…
മരിച്ചാൽ മറവുെചയ്യാൻ ഇടമില്ലാത്തതിനാൽ
കായലിൽ കല്ലുെകട്ടിത്താഴ്ത്താമേല്ലാ.

മരിച്ചാൽ സംസ്കരിക്കാനിടമില്ലായ്മയുെട ഭൂരാഷ്ട്രീയ�
മാണു് േചലയുെട ഒരറ്റം െവയിലിനാലും മേറ്റയറ്റം
ഉടൽചൂടിനാലും ഉണക്കിെക്കാേണ്ടയിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ�
ജീവിതം മുേന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്നതു്. അംബികാ പ്രഭാകര�
െന്റ എെന്റയും, അവെന്റയും അവളുെടയും എന്ന
കവിത നാലുെസന്റു േകാളനികളിൽ രൂപംെകാണ്ട
ഒരു പ്രണയജീവിതത്തിെന്റ അന്ത്യെത്തക്കുറിെച്ച�
ഴുതുേമ്പാഴും അടിസ്ഥാനപരമായി ഉയർത്തുന്നതു്
ഭൂരാഷ്ട്രീയമാണു്.

എെന്റയും, അവെന്റയും
അവളുെടയും ജനനങ്ങൾക്കുമുമ്പു് 
ഞങ്ങളുെട േകാളനി രൂപെപ്പട്ടു.
നാലു െസന്റിൽ ഒരു വീടു്
രണ്ടു കുടുംബത്തിനു വീതിച്ചതു് 
അങ്ങെന മുപ്പത്തിരണ്ടു കുടുംബങ്ങൾ
ചാക്കുെകാണ്ടു മറച്ച…

ദളിതരുെട പാർപ്പിടങ്ങൾ മുൻനിർത്തി െപാതുസ�
മൂഹം അവെര വൃത്തിയില്ലാത്തവെരന്നും സംസ്കാര�
മില്ലാത്തവെരന്നും വിളിച്ചു. ഒരുപാടുേപേരാടു് ഒരുമി�
ച്ചു് രണ്ടു െസന്റിൽ ഒതുങ്ങിജീവിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ച
പാർപ്പിടപദ്ധതിയാണു് ലക്ഷംവീടുകൾ, ദളിതു് േകാ�
ളനികൾ എന്നിവ. സ്ഥലപരിമിതി എങ്ങെനെയ�
ല്ലാം ജീവിതെത്ത ബാധിക്കുന്നു എന്നതിെന്റ െത�
ളിവാണു് പിന്നീടു് ഇവെര സംസ്കാരമില്ലാത്തവരാ�
യി മാറ്റുന്നതു്. മാത്രമല്ല, മൂന്നുെസന്റും നാലുെസന്റും
േകാളനികൾ മതി ദളിതർെക്കന്നു തീരുമാനിക്കുന്ന
ഭൂവിതരണ മാനദണ്ഡം ഇവിെട േചാദ്യം െചയ്യെപ്പ�
ടുന്നു. അമ്മുദീപയുെട മുള എന്ന കവിത ഇങ്ങെന�
യാണു്:

െകാടിക്കമ്പായ് െമരുക്കുവാൻ
മുളന്തണ്ടായ് പിറന്നവർ
ഈ വഴിെക്കങ്ങാനും േപാണകേണ്ടാ
സൂചിക്കു കുത്താനിടം േതടിയീമണ്ണിൽ
േമൽവിലാസങ്ങൾ േതടുന്നുേണ്ടാ
………
കാട്ടിേലാ േമട്ടിേലാ െചങ്ങറെച്ചരുവിേലാ
അവർ പിെന്ന മുളന്തണ്ടായ് െപാട്ടണുേണ്ടാ
മണ്ണിലുമല്ലാെത മാനത്തുമല്ലാെത
െപാട്ടിവിരിഞ്ഞു് മരിക്കണുേണ്ടാ?

അടുത്ത കാലത്തു് ഭൂരാഷ്ട്രീയം ഏറ്റവും ചർച്ചെചയ്ത�
തു് െചങ്ങറയിലാണു്. സൂചികുത്താനുള്ള ഇടം േതടി
മുതലാളിത്തെത്തയും ഭരണകൂടെത്തയും പിടിച്ചു�
ലച്ചതു് അവിെടയാണു്. മുളന്തണ്ടായി പിറന്നാലും
െകാടിക്കമ്പായ് െമരുക്കെപ്പട്ടുെകാേണ്ടയിരിക്കു�
ന്നവർ, മണ്ണിലും മാനത്തും ഇടം കിട്ടാതായിേപ്പാകു�
ന്നവർ ഇവെരല്ലാം ഭൂമിക്കുേവണ്ടിയുള്ള ദളിതരുെട
േപാരാട്ടത്തിെന്റ തുടർച്ചകളാണു്. െചങ്ങറെച്ചരുവു്
സ്ത്രീകളുൾെപ്പട്ട ദളിതരുെട സമരജീവിതം അതിെന്റ
ശബ്ദമുയർത്തുകയാണു്. ദളിതു് സ്ത്രീ ആക്ടിവിസത്തി�
െന്റ ശബ്ദം തെന്നയാണു് ഇവിെട േകൾക്കുന്നതു്.
സ്വസ്ഥെമന്നു കരുതിയ നമ്മുെട സാമൂഹികാന്തരീ�
ക്ഷെത്ത വിഭവത്തിെന്റ അഭാവം ഉറെക്കപ്പറഞ്ഞ്
പിടിച്ചുലച്ചതു് െചങ്ങറ സമരഭൂമിയാണു്. ദളിതരുെട
ആവശ്യങ്ങൾ മൂന്നു െസന്റിേലാ നാലു െസന്റിേലാ
മതി എന്നു തീരുമാനിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയമാണു് കുത്ത�
കകൾക്കു ഏക്കറുകേളാളം ഭൂമി െവറുെത െകാടുക്കു�
ന്നെതന്നു ഓർമ്മെപ്പടുത്തലും െചങ്ങറയാണു നമു�
ക്കു മുന്നിൽ െവച്ചതു്. െചങ്ങറയിൽ മരിച്ചവരുണ്ടു്.
ആത്മഹത്യ െചയ്തവരുണ്ടു്. ജനിച്ചവരുണ്ടു്. കറുത്ത
സ്ത്രീകൾ കരുേത്താെട ക്യാമറയ്ക്കു മുന്നിൽ ജീവനയിട�
ങ്ങൾക്കു േവണ്ടി വാദിച്ചതും െചങ്ങറയിലാണു്. കവി
സതി അങ്കമാലി ഭൂരാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ ശക്തയായ പ്ര�
വർത്തക കൂടിയാണു്. ധന്യ എം.ഡി.യുെട െനയ്തു
െനെയ്തടുക്കുന്നവ എന്ന കവിത വിഭവ രാഷ്ട്രീയവും
കറുപ്പിെന്റ രാഷ്ട്രീയവും ഒരുമിച്ചു േപറുന്നതാണു്.

കറുപ്പിെന്റ ദൃശ്യവത്കരണം:
േരഖാരാജ് എഡിറ്റു െചയ്ത സംഘടിതയുെട ദളിത്
സ്ത്രീ പതിപ്പിൽ സുനിത േതാപ്പിൽ തെന്റ പഠനകാ�
ലെത്ത ഓർക്കുന്നതു് ഒളിജീവിതമായിട്ടാണു്. ദളിത�
യാെണന്നറിയാതിരിക്കാൻ നടത്തിയ തീവ്രശ്രമങ്ങ�
െള ഇങ്ങെന ഓർക്കുന്നു: കെട്ടടുത്ത ഒരു െതാണ്ടി
മടിയിെലാളിപ്പിച്ചു് െവച്ചിട്ടു് ഏതു നിമിഷവും പിടിക്ക�
െപ്പടാവുന്ന ഒരു കുറ്റവാളിെയേപ്പാെല ജാതി ഒളി�
ച്ചു നടന്നാണു് എെന്റ കൗമാരവും യൗവ്വനാരംഭവും
നിറം െകട്ടുേപായതു് (2012). ഈ ഏറ്റു പറച്ചിൽ
ചരിത്രപരമായ തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നുണ്ടായതാണു്.
ഇങ്ങെന ധാരാളം േപരുണ്ടായിരുന്നു അക്കാല�
െത്തന്നും അവർ െതളിവുകൾ നിരത്തുന്നു. ആധുനി�
കതയിൽ ജാതി ഒരു ചർച്ചാവിഷയമായിരുന്നില്ല.
ജാതി േചാദിക്കരുതു് പറയരുതു് എന്ന നേവാത്ഥാ�
നാനന്തര പാഠത്തിൽ ജാതി കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാ�
നുള്ളതായിരുന്നു. ദളിതെര കറുപ്പിലൂെടയും െപാക്ക�
മില്ലായ്മയിലൂെടയും അപകർഷതയിലൂെടയും മറ്റുള്ള�
വർ കണ്ടുേബാധ്യെപ്പടുകയും3 ദളിതർ അതു് ഒളി�
പ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നിടെത്താെക്ക ഒളിപ്പിക്കുകയും പല�
േപ്പാഴും ഇളിഭ്യരാകുകയും െചയ്തു. എന്നാൽ ദളിതാ�
വേബാധത്താൽ ആത്മബലം േനടിയ കറുത്തവർ
കറുപ്പിെന ആഴത്തിൽ പഠിക്കുകയും കറുപ്പിെനപ്പ�
റ്റി കൂടുതൽ പറഞ്ഞും ദൃശ്യവത്കരിച്ചും കറുപ്പിെന
ദളിതു് ജീവിതത്തിെന്റ സാംസ്കാരിക മൂലധനമാക്കി�
മാറ്റി—കറുത്ത ജീവിതത്തിൽ ഇവർ അപകർഷരാ�
കുന്നില്ല. ഒരുപേക്ഷ, അപകർഷതയുെട മുദ്രകൾ
അേന്വഷിക്കുന്നവർക്കു് അതു നിരാശയുണ്ടാക്കാ�
നും മതി. കാരണം െപാതുസമൂഹം അവഗണിച്ചും
ദളിതർ സ്വയം േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടവരാെണന്നറിയാ�
െതയും േപാന്ന നീണ്ടകാലെത്ത ദളിതരുെട അദൃ�
ശ്യവത്കരണം മലയാളത്തിെല ദളിതവേബാധം
തിരിച്ചറിഞ്ഞതു് െപായ്കയിൽ അപ്പച്ചെന്റ കാണുന്നീ�
െലാരക്ഷരവും എെന്റ വംശെത്തപ്പറ്റി… എന്ന ഉള്ള�
ലയ്ക്കുന്ന േഖദത്തിൽ നിന്നാണു്. അതിൽ നിന്നാണു്
ഇനിയാരും നെമ്മക്കുറിച്ചു പറയാൻ കാത്തു നിൽ�
േക്കണ്ടതില്ല എന്ന തിരിച്ചറിേവാെട ദളിതാഖ്യാന�
ങ്ങൾ കറുപ്പിെനക്കുറിച്ചു തെന്ന പറയാൻ ആരം�
ഭിക്കുന്നതു്. എസ്. രേമശെന്റ കറുത്ത കുറിപ്പുകൾ
എന്ന കവിതാസമാഹാരം, ടി.എം. േയശുദാസെന്റ
‘കറുത്ത ൈദവങ്ങളും നഗ്നസത്യങ്ങളും’ എന്ന പഠ�
നഗ്രന്ഥം, ജി. ശശി മധുരേവലിയുെട അയ്യങ്കാളിെയ�
ക്കുറിച്ചുള്ള ‘കവിത കറുത്ത ഇതിഹാസം’, ‘സതി
അങ്കമാലിയുെട കവിത’, ‘കറുത്ത സൂര്യൻ’ എന്നിവ
ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ചിലതാണു്. ശശിയുെട പ്രണയപൂർ�
വം എന്ന കവിതയിൽ,

സൗമിനീ,
കറുപ്പഴകാെണന്നു നീ പറഞ്ഞുവേല്ലാ?
കവികൾ പാടിയേല്ലാ ?
പിെന്ന കറുത്തവെരങ്ങെന അപമാനിക്കെപ്പട്ടു?

എന്നു സംശയം െകാള്ളുന്നതു് കറുത്തവരുെട കാ�
ലങ്ങളായുള്ള സ്വത്വാേന്വഷണങ്ങളിൽ നിന്നാണു്.
എം.ബി. മേനാജ്, എസ്. േജാസഫ്, എം.ആർ. േര�
ണുകുമാർ തുടങ്ങിയ ദളിതു് പ്രതിനിധാനങ്ങളും കറു�
പ്പിെന േരഖെപ്പടുത്തുന്നുണ്ടു്. െജ. വിജയെന്റ ‘ബ്ലാ�
ക് മാൻ’ (പുതുകാലം പുതുകവിത) എന്ന കവിത
സമീപകാലത്തു് ഭയപ്പാടുണർത്തിയിരുന്ന ബ്ലാക്
മാൻ എന്ന പ്രതിഭാസത്തിെന്റ സാമൂഹികേബാധം
തുറന്നു കാട്ടുന്നു. കറുപ്പു് , ആദ്യം ദളിതെര മറ്റുള്ളവ�
രിൽ നിന്നു അകറ്റി നിർത്താനുള്ള കാരണമായി�
രുന്നു. എന്നാൽ ൈവജ്ഞാനികമായി ഉണർന്ന
ദളിതെര അകറ്റി നിർത്തിയതു് അവർ അക്രമിക�
ളാെണന്നു ഭയെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടായിരുന്നു. ഈ
വിഷയമാണു് ഈ കവിത ചർച്ചെചയ്യുന്നതു്. ഇങ്ങ�
െന തങ്ങൾെക്കതിെര നടക്കുന്ന തമസ്കരണങ്ങ�
െളക്കുറിച്ചുള്ള അവേബാധമാണു് േപാരാട്ടത്തിെന്റ
നിറമായി കറുപ്പിെന ദളിതർ സ്വീകരിക്കുന്നതിനു
കാരണമായതു്.

3. കറുത്തു് ഉയരം കുറഞ്ഞെയാരാളാണു്
ഒച്ചെവച്ചെതന്നു് എേസ്സായും
പണിക്കാരെനേപ്പാെലയാണു്
ഒരാൾ വരുന്നെതന്നു്
സഹപാഠിയും.
(യൂണിേവഴ്സിറ്റി ഒരു പാഠം, എം.ബി. മേനാജ്)

ദളിതു് സ്ത്രീ കവിതകളിലാവെട്ട പ്രധാനമായും കറു�
ത്ത സ്ത്രീകളിലൂെടയാണിതു് ആവിഷ്കരിക്കുന്നതു്. ഒേര
സമയം ദാരിദ്ര്യം കറുപ്പുതെന്നയാകുന്നു. കറുത്ത സ്ത്രീ�
കൾ, കറുത്തവർ എന്നിങ്ങെന കറുപ്പിെന ദൃശ്യവ�
ത്കരിക്കുന്നു ഇവരുെട കവിതകൾ.

പാടത്തിനു നടുവിൽ
െനാന്തും െവന്തും
െമാലപ്പാലുെകട്ടിക്കിടന്നും
തരിച്ചുനിെന്നാരു കതിരുണ്ടു്.
െമല്ലിച്ച കറുത്ത ഉടുക്കാക്കുണ്ടൻ
വരമ്പുകൾക്കു്
ഓടാൻ മറെന്നാരു
കാലുണ്ടു്.

(രാധാമണി എം.ആർ., തരിച്ച കതിരുകൾ (മുദിത))

പാടത്തിനു നടുവിൽ െനാന്തും െവന്തും െമാലപ്പാ�
ലു െകട്ടിനിന്ന കതിരുകൾ പാടത്തു പണിത ദളിത്
സ്ത്രീതെന്നയാണു്. അവളുെട സഹനങ്ങളുെട സാ�
ക്ഷിയും അവൾ തെന്നയുമാണതു്. കറുത്ത ഉടുക്കാ�
ക്കുണ്ടൻ വരമ്പുകൾ അവളുെട മക്കളും. കറുത്തവരു�
െട െകായ്ത്തുകണ്ടു നിന്ന വരമ്പുകൾ ഇന്നു് അവെയ്ക്കാ�
രു സ്ത്രീഭാഷ്യം ചമയ്ക്കുകയാണു് തരിച്ച കതിരുകളി�
ലൂെട.

നിറം േപായ പരുത്ത
േചലയിെലക്കീറത്തുളകൾക്കുള്ളിൽ
ഒരു കുഞ്ഞു സൂര്യെന്റ കറുത്ത മുഖം
പകൽ െവളിച്ചത്തിലൂെട ഇനി നിനക്കും പാടാം
പഴംപാട്ടുകളുെട ഓരം പറ്റിനടക്കാം.

(പുഴുക്കുത്തുകൾ (മുദിത), അരുന്ധതി മധുേമഘ)

ആറരയ്ക്കുെള്ളാരു വണ്ടീൽ
കാക്കെയേപ്പാെല കറുേത്താർ
െപാകലച്ചുരുളുേപാലുള്ള
ൈകലിയും ഷർട്ടുമണിേഞ്ഞാർ
ഇന്നെത്ത അന്നത്തിനായി
തുട്ടിനിറങ്ങിത്തിരിേച്ചാർ

(ആറരയ്ക്കുെള്ളാരു വണ്ടീൽ (സിലബിൾ), വിജില ചി�
റപ്പാടു്)

ആറരയ്ക്കുള്ള വണ്ടിയിൽേപ്പാകുന്നവർ കറുത്തവരും
നിസ്വരും ഉടുത്തുടുത്തു െപാകലേപാെല ചുരുണ്ട
വസ്ത്രങ്ങളുള്ളവരുമാണു്. െവറും പണിക്കൂട്ടങ്ങളായി
മാത്രേമ സമൂഹം അവെര കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ. പേക്ഷ,
അവരുെട ജീവിതം ദൃശ്യവത്കരിച്ചുെകാണ്ടു് സ്വസ്ഥ�
െമന്നു േതാന്നിപ്പിക്കുന്ന ജനജീവിതെത്ത േചാദ്യം�
െചയ്യുന്നു ഈ കറുത്ത കവിതകൾ.

ഹിന്ദുവിമർശം
ദളിതരിെല നവൈഹന്ദവതെയ വിമർശിക്കുന്നുണ്ടു്
ചില കവിതകൾ. ഒരു തരത്തിൽ ഒരു ആഭ്യന്തര
വിമർശനമാണിതു്. അങ്ങെന മാത്രേമ തിരുത്തലു�
കൾ സാധ്യമാകൂ. തങ്ങെള തിരുത്തുവാനുള്ള അവ�
കാശം സ്വയം േനടുക കൂടിയാണതു്. അതിലൂെട
മാറ്റത്തിെന്റ കർതൃത്വേമെറ്റടുക്കുന്നു. ദളിതർ ഹിന്ദു�
വിൽ ഉൾെപ്പട്ടതു് േകാേളാണിയൽ യുക്തികളിലാ�
യിരുന്നു. നേവാത്ഥാനത്തിെല ആത്മീയാേന്വഷ�
ണങ്ങളുെട ഭാഗമായാണു് ദളിതർ പൂർവികരുെട
ആരാധനകൾക്കു പകരം ഹിന്ദുേക്ഷത്രങ്ങളുെട നിർ�
മാണത്തിലും ആരാധനയിലും ശ്രദ്ധിച്ചതു്. അവർ
എങ്ങെനയാണു് തങ്ങെള പുനർനിർവചിക്കാൻ
ശ്രമിച്ചെതന്നു സതി അങ്കമാലിയുെട വീട്ടിേലയ്ക്കുള്ള
വഴി (ഉപരിതലം ഒരു അടയാളവും തരുന്നില്ല) സ്പ�
ഷ്ടമാക്കുന്നു.

വടേക്ക പുഞ്ചയ്ക്കപ്പുറം
കുളിരാംേതാടിെന്റ
കിഴേക്കാെറ നിക്കണ
െവല്യാലിെന്റ
പടിഞ്ഞാട്ടുമാറി
എടവഴീലു് നാലാമെത്ത
പാതിവീടിെന്റ
ഇറക്കാലിെലാരു കീറച്ചാക്കു്
അതിലഞ്ചിനടുത്ത തുടുത്ത
പട്ടിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ
വാഴേച്ചാട്ടിൽ
ചിക്കിക്കിനക്കി
തുളുമ്പിക്കുണുങ്ങി
രണ്ടു െപട
ഒരു പൂവൻ
ഇതു ചാത്തെന്റ വീടു്.

ദളിതു് ജീവനയിടങ്ങളിെല ൈജവികവും പാരിസ്ഥി�
തികവുമായ ഒരു അടയാളെപ്പടുത്തലാണിതു്. ആശാ�
െന്റ ചാത്തനും ഇവിെടയാണു വസിച്ചതു്. പിന്നീടവ
ദളിതു് േകാളനികെളന്നു നാമകരണം െചയ്യെപ്പട്ടു.
ഈ ആേരാപിത സ്വത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷെപ്പ�
ടലായിരുന്നു ജാത്യതീതവും മതാതീതവുമായ ജീവ�
നയിടങ്ങൾ േതടി ദളിതർ േപായതിനു പിന്നിൽ.
ചാത്തെന്റ മകൻ ഹരിേഗാവിന്ദനായി. അവൻ വീടു
വച്ചതു് മേതതരത്വത്തിെന്റയും ഇടതു പക്ഷത്തിെന്റ�
യും ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളുെടയും പരിസരമുള്ള�
യിടത്തായിരുന്നു.

കൃഷ്ണെന്റ അമ്പലം കഴിഞ്ഞു്
വർഗീസിെന്റ ബാർ അറ്റാച്ച്ഡ്
സൂപ്പർമാൾ
േനെര എതിെര
െപാളിഞ്ഞു വീണ എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ
െഷമീറിെന്റ തടിമില്ല്
വളവു തിരിഞ്ഞു്
പടിഞ്ഞാറ്
പാർടിയാപ്പീസ്
താെഴ
വലത്തു് േനർച്ചക്കുറ്റി
ഇടതുമാറി
രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപം
േകാൺെവന്റ് േറാഡിൽ
ഓർഫേനജ്, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം
െതാട്ടരിെക
െപറ്റുകിടക്കാൻ
പട്ടിേപാലും കൂട്ടാക്കാത്ത
വീടു്,
ചാത്തെന്റ േമാൻ
ഹരിേഗാവിന്ദെന്റ.

(സതി അങ്കമാലി, വീട്ടിേലയ്ക്കുള്ള വഴി)

ചാത്തനിൽ നിന്നു ഹരിേഗാവിന്ദനിേലെയ്ക്കത്തു�
േമ്പാൾ പുേരാഗതിയുെട സൂചനകളാണു് ലഭിക്കു�
ന്നതു്. കൃഷ്ണെന്റ അമ്പലവും പാർട്ടിയാപ്പീസും തടി�
മില്ലും േകാൺെവന്റും ഒെക്ക േചർന്നു നിർമിക്കുന്ന
നവൈഹന്ദവതയുെട െപാതു ഇടങ്ങളാണവെയന്നു
കൃത്യമായ െതളിവുകൾ കവിത നൽകുന്നു. വീട്ടുമുറ്റ�
ത്തു് പട്ടിെപറ്റു കിടക്കുക എന്നാൽ വൃത്തിഹീനതയു�
െട, അപരിഷ്കൃതത്തത്തിെന്റെയാെക്ക െതളിവായി
ആധുനിക േബാധ്യങ്ങൾ സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ
അതിെന വിമർശിച്ചുെകാണ്ടാണു്, െപറ്റുകിടക്കാൻ
പട്ടിേപാലും കൂട്ടാക്കാത്ത വീടു് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവു്.
നേവാത്ഥാനാന്തരാധുനികതെയ അപ്പാെട തള്ളി�
ക്കളയുകയല്ല മറിച്ചു് അതിെനാരു ദളിത് സ്ത്രീ വിമർ�
ശം നിർമിക്കുകയാണു് കവിത.

വിജില ചിറപ്പാടിെന്റ ഒരു പ്രണയവിരാമം (െവറു�
െത എെന്നാന്നില്ല) എന്ന കവിതയും ൈഹന്ദവ മൂ�
ല്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ദളിതു് മതബന്ധമാണു് പ്രശ്ന�
വത്കരിക്കുന്നതു്.

വയൽ വരമ്പിൽ
വിയർത്തുേപായ
കാക്കപ്പൂക്കെള േനാക്കി
നാം പിെന്നയും നടന്നു,
േകാളനിക്കരികിലൂെട
െവള്ളം വരാത്ത ൈപപ്പിൻ ചുവട്ടിലൂെട
അച്ഛെന്റ പ്രായമുള്ള ചീട്ടുകളിക്കാെരയും
കല്ലുചുമക്കുന്ന അമ്മമാെരയും
പിന്നിട്ടു് …
കാൾ മാർക്സിെന്റയും
മുത്തപ്പെന്റയും േഫാേട്ടാ തൂക്കിയ
നിെന്റ വീട്ടിെലാരിക്കൽ
ഗണപതിേഹാമപ്പുക ഉയർന്നു,
… … …
പഴയ നീയായി.
നിെന്റ കുട്ടിെയയും െകാണ്ടു്,
പുളിയിലക്കരക്കസവുടുത്ത ഭാര്യയുെമാത്തു്,
അമ്പാടിെയെന്നഴുതിയ
അളിയെന്റ കാറിൽ
ഗുരുവായൂരിേലയ്ക്ക്
േചാറൂണിനു് േപായിരിക്കും.

ദളിതത്തത്തിൽ നിന്നു ൈഹന്ദവതയിേലയ്ക്കു നീങ്ങു�
ന്ന കാമുകെന നിരസിക്കുന്ന കാമുകിയാണീക്കവി�
തയിൽ വിമർശസ്ഥാനം ൈകെക്കാള്ളുന്നതു്. മാർ�
ക്സും മുത്തപ്പനും രണ്ടല്ലാത്ത വിശ്വാസം ഗണപതി�
യ്ക്കും ഗുരുവായൂരപ്പനും അപകടകരമായ സ്വീകാര്യ�
തയാണു് കാണുന്നതു്. ഈ രണ്ടു കവിതകളും ഹിന്ദു
വിമർശകനായ അംേബദ്കറുെട ഒപ്പമാണു്. ലളിത�
െമേന്നാ നവീനെമേന്നാ േതാന്നുന്ന ആശയങ്ങൾ
ദളിതെര െകാെണ്ടത്തിക്കുന്ന അപകടസ്ഥാനം
തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടിവ. ഇത്തരം കവിതകൾ അധിക�
മില്ല. ഒരു പേക്ഷ, ഇതു രണ്ടും മാത്രമായിരിക്കാം.
എങ്കിലും ഇവ മുേന്നാട്ടു വയ്ക്കുന്ന വിഷയം ശ്രദ്ധിേക്ക�
ണ്ടതുണ്ടു്. െപാതുെവ സ്ത്രീകളാണു് മതവാഹകെരന്ന
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സാമാന്യേബാധെത്ത തിരസ്കരിച്ചു് സ്ത്രീകൾ അവയു�
െട വിമർശകസ്ഥാനത്തു നിൽക്കുേമ്പാൾ പ്രേത്യ�
കിച്ചും.

ശരീരെമഴുത്തു്:

ഒരാഴ്ന്നിറങ്ങലിെന്റ കടയ്ക്കേലാളമാണു്
നിനെയ്ക്കന്നിേലയ്ക്കുള്ള ദൂരം
എനിക്കതു്
ഹൃദയത്തിൽ നിന്നു ഗർഭപാത്രം വെര
കിനിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന ഒറ്റയടിപ്പാത

(സതി അങ്കമാലി, ദൂരം (തീമരങ്ങൾ))

ഉറപ്പുള്ള ഉപ്പൂറ്റികൾ
തീരാദൂരങ്ങെള കീഴടക്കുേമ്പാൾ
അകേത്തയ്ക്കുപൂട്ടിവച്ച
കണ്ണിെല ജലാശയം
ഒേര സ്വപ്നത്തിെന്റ
ഉമ്മ വീടുതീർത്തു്
ഗാഢമായി പുണർന്നതു്
െനഞ്ചിെലാളിപ്പിച്ച മഴക്കാലങ്ങെള

(സതി അങ്കമാലി, ചിത്രലിപികളുള്ള തീവണ്ടികൾ)

അക്ഷരങ്ങൾ ഇതളിതളുകളായി
എെന്റ ൈകക്കുമ്പിളിേലയ്ക്കു വീഴാൻ
നിമിഷങ്ങൾ തെന്ന േവണ്ട.
എന്നാൽ അവയ്ക്കു്
അലകും പിടിയുമാകാൻ
ജീവേനകാൻ
കുറച്ചുകാലം തെന്ന േവണം.
ഹൃദയം ഗർഭപാത്രമാകുന്ന
മാന്ത്രികത.
പ്രണയത്തിെന്റ ധ്യാനത്തിലവ പിറക്കും.
എെന്റ തലെപാട്ടിേപ്പാകുമേപ്പാൾ.
ഹൃദയം വീർത്തുെപാട്ടും.
വിരലുകൾ വിറയാർന്നു്
എെന്റ മൗനെത്ത മുറുെകപ്പിടിക്കും

(വിജില ചിറപ്പാടു്, എങ്ങെന എവിെട ആരാലും വാ�
യിക്കെപ്പടാെത (െവറുെത എെന്നാന്നില്ല)).

െപാടിമണം െകാതിപ്പിച്ച
ഒരു പാമ്പിെനേപ്പാെല
ചൂടുള്ള മണലിൽ നീ പൂണ്ടു കിടന്നു.
തലതാഴ്ത്തിയിട്ടും നിെന്റ
വാൽ ആടിെക്കാണ്ടിരുന്നു
ശൽക്കങ്ങൾ എേന്നാടുള്ള െകാതിെകാണ്ട്
ഇളകിെത്തറിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു

(അനിത എം.എ., ഉടൽക്കലർപ്പു് (മുദിത))

ഇമകൾ ചിമ്മിത്തുറന്നു്
കാഴ്ചയുെട പുതുേലാകം
േതടി ഞാൻ കുലീനമാം
െചറുമീനിൻ ചാെര
നീന്തിെയത്തി
വാലിളക്കി മുഖമടെച്ചാരാട്ടു്,
സഞ്ചാരവഴികളുെട അളവുേകാലുകെളയതു്
എന്നിൽ നിജപ്പടുത്തി.
വലിയ തലയും
വീർത്ത വയറുെമന്നിൽ
അപകർഷതയുെട
തടവറതീർത്തു.
സ്വീകാര്യതകളിേലയ്ക്കു് വിവർത്തനം
െചയ്യെപ്പേടണ്ട
എെന്റ ശരീരം
അെതെന്ന വ്യാകുലെപ്പടുത്തി.

(ട്രാൻസ്െജൻഡർ, പ്രീത െക. ഓമാനൂർ (മുദിത))

ഇവിെട സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നാലു മാതൃകകളും ശരീ�
രെത്ത പലരീതിയിൽ എഴുതുന്നവയാണു്. സതി�
യുെടയും വിജിലയുെടയും കവിതകളിൽ പ്രണയ�
വും രതിയും ഗർഭധാരണവും േചർെന്നാരാവിഷ്കാ�
രമായാണു് രചനെയ സ്വീകരിക്കുന്നതു്. അനിത�
യാവെട്ട രതിബിംബമായ പാമ്പിലൂെട ആസക്തി�
കെള ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. പ്രീതയുെട ട്രാൻജൻഡർ
ആണും, െപണ്ണും അല്ലാെത്താരു ശരീരവും അതി�
െന്റ കുലീനതയില്ലായ്മയും േരഖെപ്പടുത്തുന്നു. സഞ്ചാ�
രവഴികളുെട അളവുേകാൽ എന്ന പ്രേയാഗം തീ�
ണ്ടൽപ്പാടുകെളത്തെന്നയാണു് െവളിെപ്പടുത്തുന്നതു്.
ജാതിനിയമങ്ങളുെട ഭാഷയാൽ ശരീരെത്ത അട�
യാളെപ്പടുത്തുകയാണു് ട്രാൻസ്െജൻഡർ. ധന്യയു�
െട പല കവിതകളും സ്ത്രീചിന്തകെള ശരീരം എങ്ങ�
െനയാണു സ്വാധീനിക്കുന്നെതന്നുള്ള അത്ഭുതെപ്പടു�
ത്തലുകളുമായാണു് നിൽക്കുന്നതു്. ഇങ്ങെന ശരീര
േബാധ്യങ്ങൾ കവിതകളിൽ ആവർത്തിച്ചു േരഖെപ്പ�
ടുത്തി ശരീര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിലപാെടടുക്കുകയാ�
ണിവ.

ആണധികാരവിമർശം
ദളിതരിെല ആണധികാര(ദളിതു് പാട്രിയാർക്കി)െത്ത
വിമർശന വിേധയമാക്കുന്നതു് മെറ്റാരു സവിേശഷ�
തയാണു്. മറ്റു വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി
ദളിതർ ഒരുമിച്ചു െതാഴിെലടുത്തു ഒരുമിച്ചാനന്ദിച്ചു
ജീവിച്ചിരുന്നവർ എന്നു നാടൻപാട്ടുകെള മുൻനിർ�
ത്തി െപാതുെവ നിരീക്ഷിക്കാറുണ്ടു്. കാരണം നിര�
ക്ഷരായ ദളിതരുെട ശക്തമായ ആവിഷ്കാരങ്ങളാ�
യിരുന്നു നാടൻപാട്ടുകൾ. സമൂഹേത്താടുള്ള േയാ�
ജിപ്പും വിേയാജിപ്പും നിരീക്ഷണങ്ങളും മാത്രമല്ല
തങ്ങളുെട നിലപാടുകളും ആ പാട്ടുകളിലുണ്ടായി�
രുന്നു. ആ നിലപാടുകളിൽ ദളിതു് കുടുംബ മൂല്യങ്ങ�
ളുെട െവളിെപ്പടലുമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുമിച്ചു പണിക്കു
േപാകുന്ന, പാടുന്ന സ്ത്രീപുരുഷബന്ധം ഉള്ളേപ്പാൾ�
ത്തെന്ന ബാഹ്യബന്ധങ്ങളിൽ ശിക്ഷകനാകുന്ന
ഭർത്താവും ഈ പാട്ടുകളിൽ ഉണ്ടു്. ഭാര്യയുെട മറു�
ബന്ധം കണ്ടുപിടിച്ച ഭർത്താവു് അവെളെക്കാന്നു
കറിെവച്ചു അവളുെട അച്ഛനുമമ്മയ്ക്കും െകാണ്ടുെകാ�
ടുക്കുന്ന പാട്ടിൽ ഇങ്ങെനകൂടി പറയുന്നണ്ടു്, െപ�
ണ്മക്കെള നല്ലരീതിയിൽ വളർത്തീെലങ്കിൽ അവ�
രുെട ഇറച്ചി തിേന്നണ്ടി വരും. കാർക്കശ്യമാർന്ന
അധികാരബന്ധം നിലനിൽക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന
പ്രണയവും സൗഹൃദവും ബന്ധം പിരിയലും പുനർ�
വിവാഹവും ഒെക്കയുണ്ടായിരുന്ന ദളിതു് കുടുംബ
സംവിധാനം ഫ്യൂഡൽ ഘടനയിേലതാണു്. പേക്ഷ,
ആധുനികവത്കരിക്കെപ്പട്ട ദളിതു് കുടുംബഘടന
സ്വാംശീകരിക്കുന്നതു് െപാതുഘടനയുെട കുടുംബ
മൂല്യങ്ങളാണു്. അതുെകാണ്ടു തെന്ന ദളിതു് സ്ത്രീയ്ക്കു്
പുറേമയുള്ള സംഘർഷങ്ങെള അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന�
തിെനാപ്പം അഭ്യന്തരമായ ഈ അധികാര ബന്ധ�
െത്തയും അഭിസംേബാധന െചേയ്യണ്ടതുണ്ടു്. പല�
േപ്പാഴും പ്രണയാഖ്യാനങ്ങളിലാണു് ഇതു പ്രത്യക്ഷ�
െപ്പടുന്നതു്.

ഉപ്പിലിട്ടു് ഊറ്റിയും
മുളകു് േചർത്തു് നീറ്റിയും
ആത്മവീര്യം െകടുത്തി
അച്ചടക്കത്തിെന്റ ആസിഡുകുപ്പിയിൽ
ഇത്രനാൾ അടച്ചുവച്ചതു്
ലഹരിമൂത്ത നിെന്റ ഒരു രാത്രിയ്ക്കു്
െതാട്ടുകൂട്ടാൻ േവണ്ടിമാത്രമായിരുേന്നാ

(അമ്മുദീപ, അച്ചാർ (മുദിത))

മുനകൂർപ്പിച്ചു്, കൂർപ്പിച്ചു്
നീെയെന്ന ഇല്ലാതാക്കിയിേല്ല?
എെന്നെക്കാെണ്ടഴുതിയെതല്ലാം
െതളിഞ്ഞിെല്ലന്നു പറഞ്ഞ് മായ്ച്ചു
കളഞ്ഞിേല്ല

(സതി അങ്കമാലി, െപൻസിൽ (തീമരങ്ങൾ) )

ഓലിയിട്ടെതാന്നും
കൂകിെത്തളിയാനല്ല
എച്ചിലിലകളുെട വിലാസെമാട്ടിക്കാൻ
എെന്ന തിരയരുെതന്നു പറയാൻ
വാൽ ചുരുട്ടിച്ചുരുട്ടി
കുഴലിലിട്ടാലും നിവർത്താനാവാെത
വിശ്വസ്തതയുെട ഭാരേമൽപ്പിച്ചു്
വാതിലുകെളല്ലാം നീ അകത്തുനിന്നു
കുറ്റിയിട്ടിേല്ല?

(സതി അങ്കമാലി, െതരുവുനായ)

സ്ത്രീ രചനയുെട പ്രശ്നവത്കരണവും ആണധികാര
വിമർശത്തിെന്റ ഭാഗമായി നടക്കുന്നുണ്ടു്. െപൺ�
ക്രിയകളുെട പ്രസാധനം എന്ന കവിതയിൽ സ്ത്രീയു�
െട രചനാ ജീവിതെത്ത കുടുംബം എങ്ങെന കാണു�
ന്നു എന്നു ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടു്. ‘േചച്ചിെയ പകർത്തി�
െക്കാണ്ടു് കൗമാരം കടന്നു േപായി’ എന്ന ആദ്യവരി
തെന്ന സ്ത്രീജീവിതത്തിെന്റ ആവർത്തിക്കെപ്പടുന്ന
വിരസത പ്രകടമാക്കുന്നു. അതു് വിവാഹാനന്ത�
രം മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രേത്യക പ്രതിഭാ�
സമെല്ലന്നും പിതാവിെനാപ്പമുള്ള കാലം മുതേല
സ്ത്രീയുെട സർഗേശഷി ക്രമീകരിക്കെപ്പട്ടു തുടങ്ങു�
ന്നു എന്നും ഉള്ള അടയാളെപ്പടുത്തലുകൾ മലയാ�
ളത്തിൽ ബിലു സി. നാരായണൻ കവിതകളിലും
സിതാര എസ്. കഥകളിലും ഉപേയാഗിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

വിവാഹം
അവെള
അടുക്കളെയന്നു്
പരിഭാഷെപ്പടുത്തി.

(വിജില ചിറപ്പാടു്, െപൺക്രിയകളുെട പ്രസാധനം
(മുദിത))

എന്ന തിരിച്ചറിവിെനാപ്പം ചിത്രകാരി, ഗണിതശാ�
സ്ത്രഗ്രന്ഥം, യാത്രാവിവരണക്കാരി, പരാജിതയായ
പ്രൂഫ് റീഡർ, പുറം കവർ െപാളിഞ്ഞ, വായിക്കെപ്പ�
ടാത്ത ആത്മകഥ എന്നിങ്ങെനയുള്ള േവഷപ്പകർച്ച�
കളിലൂെട െപൺജീവിതെത്ത മാറ്റിെക്കാേണ്ടയിരു�
ന്നു. എത്ര മിടുക്കിയായാലും വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ
സ്ത്രീയുെട ഒന്നാം ചുമതല അടുക്കളയുെട ഏെറ്റടു�
ക്കലാണു്. ൈകയിെല കറിക്കരിഞ്ഞ പാടുകൾ
ചിത്രകാരിയും വീട്ടുകണക്കുകൾ ഗണിത ശാസ്ത്രഗ്ര�
ന്ഥമായും മാറ്റി എന്നു പറയുന്നതു് േതഞ്ഞുതീരുന്ന
വീട്ടുപകരണം4 എന്ന മുൻ പ്രേയാഗം ഉേപക്ഷിച്ചു�
െകാണ്ടാണു്. അത്തരം പ്രേയാഗങ്ങൾ പുരുഷാധി�
കാരെത്ത സ്വീകരിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണു്. അതു�
െകാണ്ടു് പരിഭാഷ, ഗണിതശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം ആത്മ�
കഥ, പ്രൂഫ് റീഡർ എന്നിങ്ങെന ൈവജ്ഞാനിക
സ്വത്വം സ്വീകരിച്ചുെകാണ്ടു് സ്വയം പുതുക്കുകയാ�
ണു് ഈ കവിത. വിജിലയുെട തെന്ന ഒരു േപന
അടുക്കള വഴി കയറി ഭൂമി െതാടുന്നു എന്ന കവിത�
യും പ്രതീക്ഷകളിേലയ്ക്കുതെന്നയാണു േനാക്കുന്നതു്:
േപന തിരിെക വന്നിരിക്കുന്നു

4. സാവിത്രി രാജീവെന്റ പ്രതിഷ്ഠ എന്ന കവിതയിെല പ്ര�
േയാഗം. (2018 ഒേക്ടാബർ ലക്കം വിജ്ഞാനൈകരളി)

ഇന്നെല സ്വപ്നത്തിൽ സാമീപ്യമായിരുന്നു.
ഇന്ന്
പരിക്കുപറ്റി
പരിചരിക്കാെത വയ്യ.
നീ ഇേപ്പാൾ ഒരു പുതിയജന്മം,
നിന്നിെല ഭിന്നവ്യക്തിയും
െപണ്ണും ആണും
പ്രാർത്ഥനകളായി
എെന്ന െതാടുന്നു.

അമ്മു ദീപയുെട ഇറങ്ങിേപ്പാകുന്നവൾ എന്ന കവി�
തയും കുടുംബജീവിതത്തിൽ സ്ത്രീയിേലയ്ക്കു് ആേരാപി�
ക്കെപ്പടുന്ന ഉല്പാദനക്ഷമമല്ലാത്ത ഗൃഹേജാലികളു�
െട ആവർത്തനത്തിൽ നിന്നു രക്ഷെപടാൻ ആഗ്ര�
ഹിക്കുന്ന സ്ത്രീെയപ്പറ്റിത്തെന്നയാണു്:

ഓമനത്തിങ്കേളേതതു രാഗത്തിൽ
പാടിയണച്ചിട്ടും
കെണ്ണാന്നു ചിമ്മാെത േനരം െവളുക്കുന്ന
സിേസറിയൻ െതാട്ടിലിൻ സ്റ്റിച്ചുെപാട്ടിച്ച്
ഒരിക്കൽ
എെന്റ കവിത യാത്രയാകും…
സൃഷ്ടികർമങ്ങളിൽ
അവെള കർത്താവാക്കിയ അമ്മ മേണ്ണ
അനന്തേകാടി തലമുറയ്ക്കായ്
അവളിൽ അമൃതം നിറച്ച ആകാശേമ
ഒരിക്കൽ
എല്ലാ അമ്മമാരും
ഇതിഹാസ കർത്രികളാകും
ൈദവത്തിനു് അപ്രാപ്യമായ ഭാഷെകാണ്ടു്
ഭൂമിയിൽ
അവൾ വസന്തം തീർക്കും.

തങ്ങളിൽ നിന്നു സാഹിത്യം വിടപറയുന്നതു് ആണ�
ധികാര ക്രമത്തിലുള്ള കുടുംബ ഘടനയുെട ഭാഗ�
മാകുന്നേതാെടയാെണന്നു ഈ സ്ത്രീകൾക്കറിയാം.
അതിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷെപടൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതു�
െകാണ്ടാണു് ഭൂമിയിൽ തീർക്കാൻ േപാകുന്ന വസ�
ന്തം സ്വപ്നം കാണുന്നതു്.

ൈവജ്ഞാനികതയുെട അടയാളങ്ങൾ

കറുപ്പു ചാലിച്ചു
വരച്ച
ജ്യാമിതീയമായ ഇരിപ്പുകൾ…
മട്ടേക്കാൺവശങ്ങളിൽ
ഉരഞ്ഞമർന്ന
വൃത്തസ്തൂപികാഗ്രങ്ങൾ…

(ധന്യ എം.ഡി., െനയ്തുെനെയ്തടുക്കുന്നവ)

ഈ ആദർശ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ
ഉേപാല്പന്നങ്ങളായി കണ്ണീരു്,
േഖദം എന്നിങ്ങെന
ഐേസാേടാപ്പുകൾ നിരക്കും

(ധന്യ എം.ഡി., ഉേപാല്പന്നം)

െനടുെവ മുറിച്ച തലച്ചിത്രത്തിൽ
കാഴ്ച, േകൾവി, മണം, രുചി, സ്പർശം
എന്നിങ്ങെന
അനുഭവങ്ങെള
അടയാളെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ
പ്രണയത്തിനായ് പകുത്തുെവച്ച ഇടം
െവറുെത തിരഞ്ഞു…
ഇളം ചുവെപ്പേന്നാ
പിെങ്കേന്നാ
നനുനനുെപ്പേന്നാ
ആേരാ പറഞ്ഞ ഓർമയിൽ
കണ്ണുകൾ പരതി…

(ധന്യ എം.ഡി., അമിഗ്ദല)

പൂവുകെളക്കുറിച്ചായിരുന്നു
പഠനം…
പൂമണങ്ങളിലൂെട പൂെമ്പാടികളുെട
പതുപതുപ്പിലൂെട
സസ്യഞരമ്പുകളിലൂെട
ഒടുവിൽ
ആഴ്ന്നു വീണേതാ
നനഞ്ഞ മണ്ണിെന്റ
ആഴമുള്ള ഇരുട്ടിൽ

(ധന്യ എം.ഡി., സസ്യശാസ്ത്രം (അമിഗ്ദല)

രാവിെലത്തെന്ന
അഴീേക്കാടിെന്റ തത്വമസി
ചക്കിലാട്ടി എണ്ണെയടുക്കണം
േശഷം (മ+യ) 2 െന്റ മുട്ടികീറണം
ഇടയ്ക്കു് ദാഹിച്ചാലും െകാടുക്കില്ല
പകരം ൈഹഡ്രജനും ഓക്സിജനുമാക്കി
െവേവ്വെറ കുളങ്ങളിൽ നിറച്ചു െവയ്ക്കണം.
… …
ഏെതാരു ശക്തിയ്ക്കും തുല്യവും
വിപരീതവുമായ
ഒരു എതിർ ശക്തിയുണ്ടായിട്ടും
കിട്ടുന്ന തെല്ലാന്നും
തിരിച്ചു െകാടുക്കാ (നാകാ) െത
ഏത്തയന്ത്രങ്ങൾേപാെല
കുമ്പിട്ടു നിൽക്കണം

(അമ്മു ദീപ, കൺസൺേട്രഷൻ കാമ്പു് 90-കൾ)

സ്ത്രീകളുെട രചനകളിൽ സാമ്പ്രദായികമായി കടന്നു�
വരുന്ന കല്പനകേളാ രൂപകങ്ങേളാ അല്ല ഈ മാ�
തൃകകളിൽ കാണുന്നതു്. അവ വിദ്യാഭ്യാസത്താൽ
ആർജിതങ്ങളാണു്. ആദ്യ മാതൃകയിൽ ജ്യാമിതി,
മട്ടേക്കാൺവശം, വൃത്തസ്തൂപിക എന്നിവ ഉപേയാ�
ഗിച്ചാണു് ദാരിദ്ര്യത്തിെന്റ ഇരിപ്പു രൂപങ്ങെള േരഖ�
െപ്പടുത്തുന്നതു്. ധന്യയുെട തെന്ന അടുത്ത കവിത
രസതന്ത്രത്തിെന്റ സാേങ്കതിക പദങ്ങളാൽ ഭാ�
വം രചിക്കുന്നു. ഉേപാല്പന്നം (ൈബേപ്രാഡക്ട് ),
ഐേസാേടാപ്പ് എന്നിങ്ങെനയും അമ്ദ്ഗലയാവ�
െട്ട കൃത്യമായ ശാസ്ത്രപദവുമാണു്. തലേച്ചാറിെല
പ്രണയമുണ്ടാക്കുന്നതു് പിങ്കുനിറത്തിലുള്ള ഭാഗമാ�
െണന്നു് ധന്യ കെണ്ടത്തുന്നുണ്ടു്. പ്രണയത്തിനും
ൈവജ്ഞാനികതയുെട ബന്ധം തിരയുകയാണു്
ധന്യയുെട കവിതകൾ. സസ്യശാസ്ത്രം, മ്യൂേട്ടഷൻ,
തേമാഗർത്തം എന്നീ കവിതകളും േപരുെകാണ്ടു�
തെന്ന ശ്രേദ്ധയമാണു്. പൂവും പുഷ്പവും ഒെക്കയു�
ണ്ടാവും കവിതയിൽ. പേക്ഷ, ഒരു പഠനശാഖയുെട
േപരുെകാടുക്കുക, അത്തരം പ്രേയാഗങ്ങൾ ആവർ�
ത്തിക്കുക എന്നതു് കൗതുകമല്ല മറിച്ചു് ഒരു അേന്വ�
ഷണാത്മകത അതിലുണ്ടു്. അേത സമയം തെന്ന
മതാത്മക പ്രേയാഗങ്ങൾ ഇവയിലില്ല എന്നതു കാ�
ണുേമ്പാഴാണു് ൈവജ്ഞാനിക മുദ്രകളുെട ധാരാ�
ളിത്തത്തിെന്റ കാരണം പിടികിട്ടുകയുള്ളൂ. മതാത്മ�
കതയുേടേയാ സൗന്ദര്യാത്മകതയുേടേയാ സുന്ദര
ഭാവങ്ങളായിരുന്നില്ല ദളിതു് കവിതയുെട ഭാവങ്ങ�
െള നിർണ്ണയിച്ചിരുന്നതു്. അമ്മു ദീപയുെട കവിത�
യാകെട്ട വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ മനുഷ്യത്വമില്ലായ്മെയ
ഹാസ്യാത്മകമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ഇടയ്ക്കു് ദാഹിച്ചാലും െകാടുക്കില്ല
പകരം ൈഹഡ്രജനും ഓക്സിജനുമാക്കി
െവേവ്വെറ കുളങ്ങളിൽ നിറച്ചു െവയ്ക്കണം.

എന്ന കൃത്യതയുേടയും അേതസമയം ചിട്ടെപ്പടാത്ത�
വെര പുറംതള്ളുകയും െചയ്യുന്ന മനുഷ്യത്വ രാഹിത്യ�
ത്തിെന്റയും േനെര ഒന്നു പ്രതികരിക്കാനുമാവാെത�
യുള്ള അമർഷം ന്യൂട്ടെന്റ ചലനസിദ്ധാന്തം ഉപകരി�
ക്കാെത പഠിേക്കണ്ടി വരുന്നതിൽ കാണുന്നുണ്ടു്.

ഉപസംഹാരം
ചരിത്രാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണു് ദളിതു് സ്ത്രീെയന്ന
സംവർഗം ഉണ്ടായിവന്നതു്. ജാത്യാടിസ്ഥാനത്തി�
ലും ലിംഗാടിസ്ഥാനത്തിലും സാമ്പത്തികാടിസ്ഥാ�
നത്തിലും ഉള്ള പിേന്നാക്കാവസ്ഥ പരിഗണിച്ചുേവ�
ണം ഇന്ത്യയുെടയും േകരളത്തിെന്റയും സ്ത്രീപദവിക�
െള പഠിക്കാെനടുേക്കണ്ടതു്. അത്തരം അഭാവമാ�
ണു് ദളിതു് സ്ത്രീ സ്വത്വസ്ഥാപനത്തിനടിസ്ഥാനം.
ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം ഭരണഘടനാപരമായ
അവകാശങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ നല്കുന്ന പൗരേബാധം
ദളിതരിൽ കുെറേപ്പെര ആധുനികവത്കരിച്ചു് െപാ�
തുസമൂഹത്തിെനാപ്പം നിൽക്കാനുള്ളേശഷി ൈക�
വരിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. ഒരു തരത്തിൽ
അവരുെട കവിതകളാണു് ഇവിെട മാതൃകയാക്ക�
െപ്പട്ടതു്. അേത സമയം അവർ ചരിത്രാനുഭവങ്ങ�
ളുെട ഭാഗമാവുകയും െചയ്യുന്നുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടാ�
ണു് കവിതകൾക്കു് ഇത്രമാത്രം ൈവജ്ഞാനിക
മുഖം ൈകവന്നതു്. അതിൽ നിത്യദുരിതങ്ങളുെട
ദളിത് സാഹിത്യ മുഖം മാറ്റിവച്ചാണു് പുതിയ കാഴ്ച�
പ്പാടുകളും നിലപാടുകളും പുതിയ തരത്തിൽ സ്വയം
േരഖെപ്പടുത്താനും െപാതുധാരേയാടു കലഹിക്കാ�
നും ഒത്തുേപാകാനുമുള്ള േശഷിേനടുന്നതു്. ഇനിയും
ഇവ മാറാം. എങ്കിലും ജാതി എന്ന സാമൂഹ്യ ഘടന
ഇന്ത്യൻ സമൂഹെത്ത നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാലേത്താളം
ദളിതരുെടയും ദളിതു് സ്ത്രീകളുെടയും സാമൂഹ്യാനുഭവ�
ങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തയുണ്ടാകും. അവരുെട ആവിഷ്കാര�
ങ്ങളിൽ അതു സ്പഷ്ടമായിെക്കാേണ്ടയിരിക്കും.

□



േഡാ. സജിത െക.ആർ.
ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവ്വകലാ�
ശാല മലയാളവിഭാഗം െപ്രാഫസർ. ദളി�
തു് പഠനങ്ങൾ, സ്ത്രീ പഠനങ്ങൾ എന്നീ േമ�
ഖലകളിൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നു. സർ�
വ്വകലാശാലയിൽ േബാർഡ് ഓഫ് സ്റ്റ�
ഡീസു് അംഗം, സിൻഡിേക്കറ്റു് അംഗം,

അക്കാദമിക് കൗൺസിൽ അംഗം എന്ന നിലകളിൽ
പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എറണാകുളം ജില്ലയിെല ഞാറയ്ക്കൽ
സ്വേദശി.

കൃതികൾ

1. എടനാടൻ പാട്ടു് (എഡി.)
2. ദളിതമക്ഷര സംയുക്തം…
3. നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ മലയാളം



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.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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