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അണിെഞ്ഞാരുങ്ങുേമ്പാൾ

പുതുസാഹചര്യങ്ങളിെല മാറിവരുന്ന ശരീരവിന്യാ�
സങ്ങളുെട, േവഷാലങ്കാരങ്ങളുെട രാഷ്ട്രീയെമന്തു്?
ഫാഷനിെല ലിംഗേബാധം, അതിനകെത്ത േകായ്മ�
കളും എതിർബലങ്ങളും എെന്തല്ലാം? 

േകരളത്തിെല േസാഷ്യൽ െനറ്റ്  വർക്കുകളിൽ പ്ര�
ചാരം േനടിയ രണ്ടു വീഡിേയാ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നു
തുടങ്ങാം. സ്ത്രീേവഷമണിഞ്ഞ പുരുഷന്മാരാണു് രണ്ടു
വീഡിേയാകളുെടയും േകന്ദ്രം. ആദ്യെത്ത വീഡി�
േയാ മലപ്പുറം തണ്ണീർേക്കാടു് ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളതാ�
ണു്. സാരിയുടുത്ത ബംഗാളി യുവാവിെന െപാതി�
ഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന ആൾക്കൂട്ടം. ആൾക്കൂട്ടത്തിെന്റ പരി�
ഹാസങ്ങളും ദ്വയാർത്ഥങ്ങളും െപാട്ടിച്ചിരികളും കൂവ�
ലും ഒെക്കേച്ചർന്നു് ഹാസ്യാത്മകമായ അന്തരീക്ഷം.
‘കള്ളത്തീ’എന്ന വിളിയിൽ ചമ്മലും ലജ്ജയും മാ�
റിമറയുന്ന മുഖഭാവേത്താെട നില്ക്കുന്ന യുവാവു്. സ്ത്രീ�
േവഷം െകട്ടി വീടുകളിൽ അടുക്കള ഭാഗത്തുവന്നു്
വീട്ടുകാരികേളാടു് ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്നതിനിടയിലാ�
ണു് ഇയാെള പിടികൂടുന്നതു്.

അടുത്ത വീഡിേയാ ഉത്തേരന്ത്യയിൽ നിന്നാണു്.
പകുതിയഴിഞ്ഞ ബ്രായും ചുരിദാറിെന്റ പാന്റും മാത്രം
ധരിച്ച ഒരാളാണതിൽ. െമലിഞ്ഞ പുരുഷെന്റ അർ�
ധനഗ്നമായ േദഹെത്ത വലിച്ചിഴച്ചും പിടിച്ചുലച്ചും
േരാഷാകുലയായ, ആേരാഗ്യവതിയായ ഒരു മധ്യ�
വയസ്ക അയാെള െചരുപ്പൂരി അടിക്കുന്നു. ഒരു ഘട്ട�
ത്തിൽ അവർ അയാളുെട അരയിൽ നിന്നും പാന്റു
വലിച്ചൂരി നഗ്നനാക്കുന്നു. ൈലംഗികാവയവം ചൂണ്ടി�
ക്കാട്ടി ചീത്തവിളിക്കുന്നു. അക്രമാസക്തമായ ഒരു
രംഗമായിട്ടും കാഴ്ചക്കാർ ഇടെപടുന്നില്ല.

െപൺ േവഷംധരിച്ചു് ടി.വി. ചാനലുകളിൽ േജാ�
ലി െചയ്യുന്ന കലാകാരന്മാരുെട അനുഭവം ഇേതാടു
േചർത്തുെവയ്ക്കാവുന്നതാണു്. സജി ഓച്ചിറ, വിേനാദ്
(സൂര്യ) തുടങ്ങി നിരവധി േപർ സ്ത്രീേവഷം െകട്ടിയ�
തിെന്റ തിക്താനുഭവങ്ങൾ പലേപ്പാഴായി പിന്നിട്ടവ�
രാണു്. വിേനാദ് ഒരിക്കൽ പരിപാടിക്കായി േമക്ക�
പ്പിൽ േപാകുേമ്പാൾ േപാലീസ് പിടിയിലായി. കാ�
ര്യം പറഞ്ഞേപ്പാൾ ഡാൻസ് െചയ്തു കാണിക്കണ�
െമന്നായി. അതു േചാദ്യം െചയ്തേപ്പാൾ േസ്റ്റഷനിൽ
െകാണ്ടുേപായി രാത്രി മുഴുവൻ നിർത്തി, െപൺേവ�
ഷം െകട്ടി ആെള പറ്റിക്കാൻ േനാക്കിെയന്നാേരാ�
പിച്ചു് ഒരു േകസും ചാർജു െചയ്തു. െപൺേവഷം െക�
ട്ടാൻപാടില്ല എെന്നാരു നിയമം ഇന്ത്യയിലുേണ്ടാ
എന്നാണു് വിേനാദിെന്റ േചാദ്യം.

ഈ അനുഭവകഥനങ്ങളും വീഡിേയാദൃശ്യങ്ങളും
നേമ്മാടു പറയുന്നെതന്താണു്? േവഷം, ലിംഗം,
ലിംഗപദവി, വസ്ത്രത്തിെന്റ പ്രകടനീയത ഇവയ്ക്കു്
െപാതുസമ്മതിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉലച്ചിൽ
തട്ടുന്നതിെന്റ സംഘർഷങ്ങളാണു നാം കാണുന്ന�
തു്. പിടിയിലായ ബംഗാളിയും ഉത്തേരന്ത്യക്കാരനും
ചില്ലറ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുെട േപരിൽ കൂടിയായിരിക്കാം
പീഡിപ്പിക്കെപ്പട്ടതു്. അതിലുമധികം െപൺേവഷം
െകട്ടുന്നതിെല ‘തട്ടിപ്പും’ ‘ൈവരുദ്ധ്യ’വുമാണതിെല
കുറ്റം. ഒരു പടി കൂടിക്കടന്നു് േവഷം തെന്നയാണിവി�
െട കുറ്റവാളി!

സാമൂഹ്യവിരുദ്ധെര കാണുന്ന കണ്ണുെകാണ്ടാണു്
േപാലീസ് തങ്ങെള കാണുന്നെതന്നു് സൂര്യാവിേനാ�
ദിെനേപ്പാെലയുള്ളവർ പറയുേമ്പാൾ േവഷം േപാ�
ലും ഭരണകൂടത്തിെന്റ നിയന്ത്രണാധികാരത്തിനക�
ത്തു്  പുനഃക്രമീകരിക്കെപ്പടുന്നു. േവഷവും ലിംഗവും
തമ്മിലുള്ള പാരസ്പര്യത്തിലും ആൺെപൺമാനക�
തയിലുമൂന്നിയ (Heteronormative) നിരീക്ഷണാധി�
കാരം ഇവിെട പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്നു. േവഷത്തി�
െന്റ ദൃശ്യതയും നാട്യപരതയും ഈ േനാട്ടാധികാര�
ത്തിനു് (power gaze) കീഴിൽ സാധുേവാ അസാധു�
േവാ ആകുന്നു.

മാനകേനാട്ടം
എന്താണീ േനാട്ടത്തിെന്റ ആന്തരാർത്ഥങ്ങൾ?
സുസമ്മതമായ ലിംഗപദവിെയ ഉലയ്ക്കുന്ന േവഷ�
ങ്ങൾ േനാട്ടത്തിെന്റ ഉറവിടങ്ങെള, പരിസരങ്ങെള,
അേലാസരെപ്പടുത്തുന്നു. കൃത്യമായ ആൺെപൺ�
മാനകതയിൽ അടിയുറച്ച മൂല്യേബാധം അധീശ�
പരമായി പുലരുന്ന ഇത്തരം ഇടങ്ങെളല്ലാം നിയ�
ന്ത്രിക്കുന്നതു് േമൽപ്പറഞ്ഞ േനാട്ടമാണു്. ആൺ�
െപൺമാനകതയുെട അധികാരേനാട്ടമാണതു്
(heteronormative power gaze). നമുക്കതിെന മാ�
നകേനാട്ടം എന്നു ചുരുക്കിവിളിക്കാം. ലിംഗകൃത്യത�
െയ െവല്ലുവിളിക്കുന്ന എന്തിെനയുമതു് കെണ്ടത്തി,
ശാസിക്കും, പുറത്താക്കും, വിമർശിക്കും. ഈ േനാ�
ട്ടം െചറുതും വലുതുമായ നിരവധി മൂല്യങ്ങളും അധീ�
ശവ്യവസ്ഥകളും േപറുന്ന ഒന്നാണു്.

സ്ത്രീവാദചിന്തകൾക്കകത്തു് ഏെറ ചർച്ച െചയ്യെപ്പട്ട
േലാറാ മല്വിയുെട (Laura Mulvey) ‘ആൺേനാട്ടം’
(Male gaze) എന്ന പരികല്പനയിൽനിന്നു്, അതു്
ഉള്ളടക്കുന്ന ആശയാവലികളിൽനിന്നു് വലിെയാര�
ളേവാളം വ്യത്യസ്തമാണിതു്. ആൺേനാട്ടെത്തേപ്പാ�
െല സാർവത്രികവും അതിേലെറ ശക്തവുമാണ�
തു്. മാത്രമല്ല, ആൺേനാട്ടത്തിെല കാമനയുെടയും
വശീകരണത്തിെന്റയും അതിലൂെടയുള്ള കീെഴ്പടു�
ത്തലിെന്റയും തന്ത്രപരമായ ഘടകങ്ങൾ ഇവിെട
ഉണ്ടാവണെമന്നില്ല. േനാട്ടത്തിെന്റ ഉറവിടവും ദൃ�
ശ്യത്തിെന്റ ഉറവിടവുമായുള്ള അന്യവല്കൃതമായ,
എന്നാൽ അധീശപരമായ പാരസ്പര്യം മാനകേനാ�
ട്ടത്തിലുണ്ടു്. േനാട്ടേകന്ദ്രം ആധികാരികതയുെട
മണ്ഡലമായും ദൃശ്യേകന്ദ്രം വസ്തുവൽകൃതമണ്ഡലമാ�
യും മാറിെക്കാണ്ടു് ഒരു േമൽകീഴ്ബന്ധം രൂപെപ്പടു�
ന്നു. ആൺേനാട്ടത്തിനകത്തുതെന്ന മാനകേനാട്ട�
ങ്ങൾ പ്രവർത്തിെച്ചന്നു വരാം. പൃഥ്വിരാജും േറാമയും
നായികാനായകന്മാരാവുന്ന ‘േചാേക്ലറ്റി’ൽ ഇത്ത�
രം ചില രംഗങ്ങളുണ്ടു്. 

നമ്മുെട ‘സാധാരണ’ േനാട്ടങ്ങെളത്തെന്ന കുറ�
െച്ചാന്നു ഖനനം െചയ്താൽ ഇത്തരം അധീശേനാ�
ട്ടങ്ങൾ കെണ്ടത്താം. മുന്നിൽെപ്പടുന്നവർ െലസ്ബി�
യനാേണാ േഗയാേണാ പകുതിെപ്പണ്ണും പകുതിയാ�
ണുമാേണാ തുടങ്ങിയ ൈലംഗികാഭിമുഖ്യെത്തക്കു�
റിച്ചുള്ള ജിജ്ഞാസകളും ൈലംഗികേശഷിക്കുറവു�
േണ്ടാ അഴിഞ്ഞാട്ടക്കാരാേണാ എെന്നാെക്കയുള്ള
അേനകമേനകം േചാദ്യങ്ങളും ഉള്ളടക്കുന്ന ചുഴി�
ഞ്ഞുേനാട്ടങ്ങളാണവ. ഇെതല്ലാം അവർ ധരിക്കുന്ന
വസ്ത്രത്തിെന്റയും േവഷഭൂഷകളുെടയും ശരീരനിലക�
ളുെടയും ശരീരാകൃതിയുെടയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ
െപാതുെവ പറഞ്ഞാൽ ‘ലുക്കി’െന്റ അടിസ്ഥാന�
ത്തിൽ നിർണ്ണയിക്കെപ്പടുന്നവയാണു് (ലുക്കിെന
വ്യക്തിെയ സംബന്ധിച്ച പൂർവ്വനിശ്ചിതസത്തയാ�
യി വ്യാഖ്യാനിച്ചുറപ്പിക്കുന്നതിെന്റ പ്രശ്നം ഇവിെട�
യുണ്ടു് ). ആൺേനാട്ടത്തിൽ സങ്കല്പിക്കെപ്പടുന്ന,
േനാക്കുന്നവെന്റ ഉയർന്ന പുരുഷാധികാരം ഇവി�
െട സംഗതമല്ല. േനാക്കെപ്പടുന്നതു് പലേപ്പാഴും പു�
രുഷശരീരമാകാം, േനാക്കുന്നതു് സ്ത്രീയുമാകാം. ലിം�
ഗപരമായ ദ്വന്ദ്വഘടനയുെട സന്ദർഭമാെണങ്കിലും
അെല്ലങ്കിലും ഈ േനാട്ടം അധീശപരമാണു്. മാത്ര�
മല്ല, ജാതിക്കും െതാലിനിറത്തിനും പ്രായത്തിനും
െതാഴിലിനും ഭാഷയ്ക്കും പ്രേദശത്തിനും മറ്റു പലത�
രം േകായ്മകൾക്കും കീഴ്െപ്പട്ടുതെന്നയാണു് ഈ
േനാട്ടാധികാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതു് എന്നു് എടുത്തു�
പറേയണ്ടതുണ്ടു്. വംശീയതെയ മുൻനിർത്തിയുള്ള
സാമ്രാജ്യത്വേനാട്ടങ്ങെളക്കുറിച്ചു് ഫാനൻ പറയുന്നു�
ണ്ടേല്ലാ.

േവഷങ്ങളുെട വ്യതിയാനം, വ്യതിചലനങ്ങൾ എന്ന�
തിേനക്കാൾ അവ നിലനില്ക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയ്ക്കും കാഴ്ചാ�
മൂല്യങ്ങൾക്കും എങ്ങെന െവല്ലുവിളിയാകുന്നു എന്നി�
ടത്താണു് േവഷങ്ങളുെട വിദ്ധ്വംസകത. തടിച്ച സ്ത്രീ
ഇറുകിയ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകാണുേമ്പാഴുള്ള േനാട്ടംേപാ�
െലയല്ല, അതിലുെമത്രേയാ കുറ്റാേരാപിതമാണു്
സാരിയുടുത്ത കെണ്ണഴുതിയ പുരുഷെന കാണുേമ്പാ�
ഴുള്ള േനാട്ടം. ആ േനാട്ടം ആണുേനാക്കിയാലും െപ�
ണ്ണുേനാക്കിയാലും അധീശപരമായ മാനകേനാ�
ട്ടം തെന്ന. കാരണം അതിെന നിയന്ത്രിക്കുന്നതു്
ആൺെപൺമാനകതയുെട അധികാരവ്യവസ്ഥ�
യാണു്. അദൃശ്യമായിരിെയ്ക്കത്തെന്ന എല്ലായിടത്തും
പിടിമുറുക്കുന്ന ആൺെപൺമാനകതയുെട അധി�
കാരം. അതിെന്റ സാർവത്രികതയിലും സാമൂഹി�
കസമ്മതിയിലുമുള്ള വിശ്വാസം വ്യക്തികെള ശാ�
സകരാക്കുന്നു. ൈദനംദിനജീവിതത്തിെല എല്ലാ
ചലനങ്ങെളയും േവഷഭൂഷങ്ങെളയും നിയന്ത്രിക്കാ�
നും െമരുക്കാനുമുള്ള നിർവ്വഹണേശഷി തങ്ങൾക്കു�
െണ്ടന്ന ആത്മവിശ്വാസം അവരിൽ ഊറിക്കൂടുന്നു.
ഓണാേഘാഷങ്ങളിലും മറ്റും അധ്യാപികമാേരാടു
കസവുമുണ്ടും മുല്ലപ്പൂവും ധരിച്ചുവരാൻ നിർബന്ധി�
ക്കുന്ന സഹപ്രവർത്തകരുെടയും വിദ്യാർത്ഥിനി�
കളുെടയും ‘കർത്തവ്യതാ’േബാധം ൈസ്ത്രണതെയ
കുറിച്ചുള്ള ആൺെപൺമാനകതയിലൂന്നിയ സങ്കല്പ�
ത്തിൽ നിന്നുകൂടിയാണു് ഉരുവം െകാളളുന്നതു്. 14
െസക്കന്റ് തുറിച്ചുേനാട്ടവിവാദത്തിലിടെപട്ടു് പ്രീത
ജി.പി. എഴുതിയ ഓൺൈലൻ കുറിപ്പിൽ ഈ മാ�
നകേനാട്ടെത്ത അടുത്തറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടു്.
(‘സിങ്കങ്ങൾ ആണിടങ്ങളിേലക്കു െചല്ലെട്ട; പുരുഷ�
ന്മാെര പരിഷ്കരിക്കെട്ട.’—16/8/2016).

െപൺേവഷത്തിലൂെട പറ്റിക്കെപ്പട്ടതിലുള്ള പ്രതി�
കരണമാണു് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ വീഡിേയാക�
ളിൽ കണ്ടതു്. ലിംഗകൃത്യതയിലുള്ള ഉല്ക്കണ്ഠാകുല�
മായ മാനകേനാട്ടം പുലരുന്ന ഒരു സമൂഹെമന്ന നി�
ലയിൽ മലയാളികൾ, അതിെന അട്ടിമറിക്കുന്നവർ�
ക്കുള്ള താക്കീെതന്നേപാെല ഈ വീഡിേയാദൃശ്യ�
ങ്ങൾ െഷയർ െചയ്തതിൽ അത്ഭുതമില്ല. ഇതിനിട�
യിലും സമൂഹത്തിെന്റ സ്ഥൂലപ്രതലത്തിൽ നടക്കു�
ന്ന അധികാരപ്രേയാഗങ്ങെള അട്ടിമറിക്കുന്ന ലിം�
ഗാഭിരുചികൾ സൂക്ഷ്മമായി പടർേന്നറുന്ന നിരവധി
കാഴ്ചകൾ ഇന്നുകാണാം. അേതക്കുറിച്ചാണു് ഈ കു�
റിപ്പു്.                                         

മാനകതെയ്ക്കതിെര
ഈ മാനകേനാട്ടങ്ങൾക്കു കീഴിൽ എല്ലാേയ്പാഴും
െമരുക്കെപ്പടുന്നതല്ല നമ്മുെട ശരീരജീവിതത്തിെന്റ
അകംപുറങ്ങൾ. അനിശ്ചിതമായ വഴികളിലൂെട,
അപ്രവചനീയമായ ചലനങ്ങളിലൂെട അതു് അധീശ�
നിലകെള കൂസാെത മുേന്നറുന്നു. ഏെതാെക്കേയാ
കാമനകളുെട ഒഴുക്കുകളും േരാധങ്ങളും േചർന്നു് പു�
തിെയാരു ദിശ രൂപെപ്പട്ടുവരുന്നു. െപാതുേബാധ�
ത്തിെന്റ അധികാരനിലകെളയും േവർതിരിവുകെള�
യും ശരീരത്തിെന്റ പലതരം വിന്യാസങ്ങൾ മറിക�
ടക്കുന്നു. അതിൽ ഫാഷെന്റയും പലതരം അലങ്കാ�
രവിധാനങ്ങളുെടയും സാധ്യതകൾ ഉൾേച്ചരുന്നു.
െപണ്ണിേന്റതു മാത്രെമന്നു കരുതെപ്പട്ടിരുന്ന പല
അലങ്കാരങ്ങളും ഇന്നു് ആണുങ്ങളും ശരീരത്തിൽ
േപറുന്നു. െഹയർബാന്റുകളും ൈകവളകളും നിറ�
മുള്ള സ്കാർഫുകളും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും ഇന്നു പുരു�
ഷശരീരെത്തയും അലങ്കരിക്കുന്നുണ്ടു്. ആണിെന്റ /
െപണ്ണിെന്റ എന്നു അതിരുതിരിച്ച, േവർതിരിക്കെപ്പ�
ട്ട അലങ്കാരവ്യവസ്ഥ മാറിെക്കാേണ്ടയിരിക്കുന്നു.
ഈ പുതിയ പ്രവണത മറ്റേനകം ഘടകങ്ങളുെട
പാരസ്പര്യത്തിലൂെട അനിച്ഛാപൂർവ്വകമായി ലിംഗാ�
തീതമായി വളരുകയാണു്. അടി മുതൽ മുടിവെരയു�
ള്ള പരിഷ്കാരങ്ങളിലൂെട, െതാഴിലിലും േഹാബിയി�
ലും വാഹനങ്ങളിലും മറ്റേനകം ഹാബിറ്റാറ്റുകളിലു�
െമല്ലാമുള്ള അട്ടിമറികളിലൂെട ലിംഗാതീതമായ ഒര�
വസ്ഥ രൂപം െകാള്ളുന്നുണ്ടു്. സ്വത്വപ്രകാശനത്തി�
നും സ്വത്വസമർത്ഥനത്തിനുമായി േബാധപൂർവ്വം
സൃഷ്ടിെച്ചടുത്തവയല്ല ഇവെയാന്നും. മറിച്ചു് സംസ്കാ�
രത്തിെന്റ പൂർവ്വനിശ്ചിതമല്ലാത്ത, സ്വാഭാവികമായ
ഒരു പുനഃക്രമീകരണമായി വന്നുഭവിക്കുന്നതാണു്.
പലേപ്പാഴും േസ്വച്ഛാപരമായ കാമനകളും ഭാവന�
കളുമാണു് അവയുെട േപ്രരണാേകന്ദ്രം. കൂടുതൽ
പരിേശാധനയിേലയ്ക്കു കടക്കും മുമ്പു് അവെയ ചരി�
ത്രപരമായി സമീപിക്കാം. 

സ്ത്രീേവഷഭൂഷകളും കാമനയും 
19-ാം നൂറ്റാേണ്ടാടുകൂടിയാണു് യൂേറാപ്പിെലന്നേപാ�
െല തെന്ന േകരളത്തിലും ഫാഷൻ എന്ന ആധു�
നികമായ അഭിരുചി സ്ത്രീകെള േകന്ദ്രീകരിച്ചു് െകാ�
ഴുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതു്. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ യൂേറാ�
പ്പിലും വസ്ത്രധാരണവും ശാരീരികാലങ്കാരങ്ങളും
ലിംഗേഭദത്തിെന്റ അടയാളങ്ങൾ േപറിയിരുന്നില്ല
എന്നാണു് ചില പഠനങ്ങെളങ്കിലും സൂചിപ്പിക്കുന്ന�
തു്. 1700-കളിലും മറ്റും ഉയർന്ന വർഗ്ഗത്തിൽെപ്പട്ട�
വരാണു് തുണിയലങ്കാരങ്ങൾ കൂടുതലായി ഉപേയാ�
ഗിച്ചിരുന്നതു്. പിങ്ക്, ചുവപ്പു് നിറങ്ങളിലുള്ള സില്ക്ക്
സ്യൂട്ടുകളും സ്വർണാലങ്കാരങ്ങളും സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ
ഒേരേപാെല ധരിച്ചിരുന്നു. പിന്നീടു് ലിംഗേഭദം വർ�
ഗ്ഗക്രമേത്തക്കാൾ വലിയ സ്വാധീനമായി പടരുന്നു,
ഒപ്പം പുരുഷസ്വത്വവും െപാതുവസ്ത്രാലങ്കാരങ്ങളും
തമ്മിൽ എടുത്തുപറയത്തക്കരീതിയിലുള്ള വ്യതിരി�
ക്തത പ്രകടമാകുന്നു. തിളക്കവും വർണ്ണഭംഗിയുേമ�
റിയ ആഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും ൈസ്ത്രണമണ്ഡല�
ങ്ങളിൽ മാത്രമായി ചുരുങ്ങി. ഫ്യൂഗൽ എന്ന ചരിത്ര�
കാരെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ഉപേയാഗപ്രദമായതു്
എന്ന മൂല്യെത്ത കൂടുതൽ ഉയർത്തിയും സൗന്ദര്യ�
വത്തായതു് എന്ന ഘടകെത്ത കുറച്ചുമാണു് 19-ാം
ശതകത്തിെനാടുവിൽ ബൂർഷ്വാപൗരുഷം സ്വയം
രൂപെപ്പടുത്തിയതു്. 1850-കേളാെട പുരുഷവസ്ത്രങ്ങ�
ളും ഫാഷനും പൂർണ്ണമായും ഇപ്രകാരം ഏെറ പൗ�
രുഷവല്ക്കരിക്കെപ്പട്ടു എന്നേദ്ദഹം പറയുന്നു. കാലഗ�
ണനയിൽ സമാന്തരതയിെല്ലങ്കിലും േകരളത്തിെന്റ
ചരിത്രവും ഏെറക്കുെറ സമാനമാണു്.    

ഇന്റർെനറ്റിൽ ലഭ്യമായ പഴയ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളുണ്ടു്.
തിരുവിതാംകൂർെകാട്ടാരം ആർൈക്കവിൽ സൂക്ഷി�
ച്ച 1900-െല ഒരു ചിത്രമാണു് ആദ്യേത്തതു്. വല്ലാർ�
പാടം ദ്വീപിെല കീഴാളരുേടെതന്നു കരുതെപ്പടുന്ന
ചിത്രത്തിൽ ആൺെപൺശരീരങ്ങൾ വസ്ത്രത്തിെന്റ
കാര്യത്തിൽ ഒേരേപാെലയാണു്. അരയിലുടുത്ത
മുണ്ടാണു് ഏകവസ്ത്രം. ഇരുകൂട്ടരും അരയ്ക്കുമുകളിൽ
നഗ്നരാണു്. സേതൺ കാലിേഫാർണിയ യൂണി�
േവഴ്സിറ്റി ൈലബ്രറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രമാണു്
അടുത്തതു്. ബാസൽ മിഷൻ േശഖരിച്ച 1921-െല
ഈ േഫാേട്ടായിൽ ഓല െമടയുന്ന ചിലരാണു് ഉള്ള�
തു്. പ്രായമായ സ്ത്രീെയാഴിച്ചു് സ്ത്രീപുരുഷേഭദെമേന്യ
എല്ലാവരും അരയ്ക്കുമുകളിൽ നഗ്നരാണു്. 

മലബാറിൽ നിന്നുള്ള ആണും െപണ്ണും.

വസ്ത്രങ്ങളുെട കുറഞ്ഞ ഉപേഭാഗത്തിെന്റ ഈ കാല�
യളവിൽ ചില വിഭാഗങ്ങളുെട ആൺെപൺ ശരീര�
ങ്ങളിൽ ലിംഗേഭദെത്ത സംബന്ധിച്ച മൂല്യങ്ങൾ ചമ�
യങ്ങളിൽ ദൃശ്യമല്ല. ലഭ്യമായ മറ്റു ചിത്രങ്ങൾ കൂടി
പരിേശാധിച്ചാൽ വസ്ത്രങ്ങൾ ആൺെപൺ വ്യത്യാ�
സേത്തക്കാൾ ജാതിവ്യത്യാസത്തിെന്റ സൂചനകളാ�
ണു് നല്കുന്നതു്. 

അേതസമയം മാറിടങ്ങൾ മറച്ച ഇതിേനക്കാൾ
പഴയ േഫാേട്ടാകളും ലഭ്യമാണു്. സൂക്ഷ്മമായി പരി�
േശാധിച്ചാൽ അവയിൽ പലതിലും സ്ത്രീപുരുഷന്മാരു�
െട ആഭരണങ്ങളും മാർശീലകളും െതാടുകുറികളും
മാലയും മാറിടെത്ത മറയ്ക്കുന്നതിേനക്കാൾ അലങ്ക�
രിക്കുന്നതായാണു് കാണുന്നതു്. പതിേനഴാം നൂറ്റാ�
ണ്ടിൽ ഡച്ചുകാരനായ വില്യം വാന്നിേഹാഫ് തയ്യാ�
റാക്കിയ ഒരു ചിത്രം ഈ അർത്ഥത്തിൽ ശ്രേദ്ധയ�
മാണു്. ആ ചിത്രത്തിൽ ഉമയമ്മറാണി മുലെഞട്ടു�
കൾ ദൃശ്യമാകും വിധം മുലക്കച്ച ധരിച്ചിരിക്കുന്നതാ�
യി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരുെട േമൽമുണ്ടിനു് മു�
ലകെള മറയ്ക്കുക എന്ന ഫങ്ഷണലായ പ്രാധാന്യം
ഇെല്ലന്നു േവണം മനസ്സിലാക്കാൻ. 

േമൽമുണ്ടുകലാപകാലെത്ത അവർണ്ണസ്ത്രീകളുെട
താല്പര്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരം കാമനകളുമായിട്ടു കൂടി
ബന്ധെപ്പട്ടിരുന്നുെവന്നതിനു് മറ്റു ചില െതളിവുകൾ
കൂടിയുണ്ടു്. േമൽമുണ്ടുകലാപകാലത്തു് നടന്ന പ്ര�
ധാന സംഭവങ്ങളിെലാന്നായിരുന്നു ആറാട്ടുപുഴ
േവലായുധപ്പണിക്കരുെട േനതൃത്വത്തിൽ നടന്ന മൂ�
ക്കുത്തിസമരം. അവർണ്ണസ്ത്രീകൾക്കു് മൂക്കുത്തി ധരി�
ക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശത്തിനുേവണ്ടിയായിരുന്നു
സമരം. സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ധരിക്കാനുള്ള അവ�
കാശമായിരുന്നു മെറ്റാന്നു്. ജാതിപദവിെയ കാമ�
നയുമായി കൂട്ടിെക്കട്ടിയിരിക്കയാണു് ഇവിെട. നൂറ്റാ�
ണ്ടുകൾക്കു േശഷം സി. േകശവെന്റ അമ്മായിയമ്മ
ജാക്കറ്റു ധരിയ്ക്കുേമ്പാൾ േകൾേക്കണ്ടിവന്ന പഴിയും
േതവിടിശ്ശികെള േപാെല അണിെഞ്ഞാരുങ്ങുന്നു
എന്നതാണു്. മറയ്ക്കുക എന്നതിേനക്കാൾ മുലകെള
അലങ്കരിച്ചുെവന്നതായിരുന്നു പ്രശ്നമായതു്.  

ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ സ്ത്രീകളുെട േമൽവസ്ത്രത്തിൽ
ഇടെപട്ടുെകാണ്ടു് മാറിടെത്ത സംബന്ധിച്ച ൈലം�
ഗികവല്ക്കരണം നിർമ്മിെച്ചടുത്തതിെന്റ സാംസ്കാ�
രികചരിത്രം നമുക്കു പരിചിതമാണു്. ബി. രാജീവ�
നും െജ. േദവികയും മറ്റും അേതക്കുറിച്ചു് വിശദമായി
എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. േമൽമുണ്ടു് ഒേര രീതിയിലല്ലാെത
പലതരത്തിൽ കക്ഷത്തിൽ ഇറുക്കിപ്പിടിച്ചും െവ�
റുെത പുതച്ചും അയച്ചു േതാളിലിട്ടും ചുറ്റിെക്കട്ടിയു�
െമാെക്കയായി ധരിച്ചതിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ
കഴിയുന്നതു് മറയ്ക്കൽ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യമെല്ലന്നും
അലങ്കാരത്തിലൂെടയുള്ള, പുതിയ സ്വത്വപ്രകാശന�
ത്തിനായുള്ള ൈവയക്തിക കാമനയാണെതന്നു�
മാണു്. പേക്ഷ, നമ്മുെട ഒട്ടുമിക്ക മുഖ്യധാരാവിശ�
കലനങ്ങളും െകാേളാണിയൽ എഴുത്തുകെള പിൻ�
പറ്റിെക്കാണ്ടു് അന്തസ്സിെനയും മാറുമറയ്ക്കലിെനയും
പരസ്പരം ബന്ധെപ്പടുത്തുകയാണു്  പതിവു്. ഒറ്റേനാ�
ട്ടത്തിൽ അതു് ശരിയുമാണു്. അേതസമയം മാറിടം
േപാലുള്ള ശരീരഭാഗങ്ങെള അലങ്കരിയ്ക്കുന്നതുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട കാമനകൾക്കും അത്രതെന്ന പങ്കുണ്ടു്.
അവർണ്ണസ്ത്രീകെള ജാക്കറ്റിടുവിച്ച പാതിരിമാരുെട
താല്പര്യങ്ങളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ജാക്കറ്റിട്ട
െപണ്ണുങ്ങളുേടതു് എന്നർഥം. 

 മാറുമറയ്ക്കുക എന്ന പ്രേയാഗത്തിെന്റ പില്ക്കാലത്തു�
ണ്ടായ ആവർത്തിച്ചുള്ള ഉപേയാഗം തെന്നയായിരി�
ക്കണം മറിെച്ചാരു ധാരണയ്ക്കു് ഇടവരുത്തിയെതന്നു
േവണം കരുതാൻ. ‘എെന്റ സ്മരണകളി’ൽ (പുറം
318) കാണിപ്പയ്യൂർ എഴുതുന്നു: ‘അെന്നാെക്ക മാറു�
മറയ്ക്കുക എന്നല്ല ഭാഷ; മുലക്കച്ച ധരിക്കുക എന്നാ�
യിരുന്നു.’ മുലകെള ഒരു ൈലംഗികാവയവമാക്കി�
ത്തീർത്തു് അതിേന്മലുള്ള ൈലംഗികമൂല്യെത്ത നിർ�
മ്മിെച്ചടുക്കുകയും നിലനിർത്തുകയുമാണു് പിന്നീടു�
ണ്ടായ ചരിത്രപ്രക്രിയകളിലൂെട നടന്നതു്. അതാക�
െട്ട കാമനകളുെട ഭാവനാരൂപങ്ങളാൽ നിർമ്മിച്ച�
വയുമാണു്. തീർച്ചയായും ഇെതാെക്ക സംഭവിക്കു�
ന്നതു് സമൂഹത്തിെല മുഴുവൻ സ്ത്രീകളിലും ഒേര കാ�
ലത്തും േതാതിലുമല്ല; മറിച്ചു് വ്യത്യസ്ത കാലയളവുക�
ളിൽ, വ്യത്യസ്തവിഭാഗങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ഏജൻസിക�
ളുെട സംഘർഷങ്ങളിലൂെടയാണു്.                   

അലങ്കരിക്കെപ്പടുന്നപൗരുഷം
പുരുഷശരീരവും ഇപ്രകാരം ലിംഗേഭദത്തിെന്റ ചി�
ഹ്നങ്ങളിേലക്കു് ക്രമീകരിക്കെപ്പടുന്നതിെന്റ ചരിത്രം
കൂടി ഇതിനു സമാന്തരമായുണ്ടു്. നമ്പൂതിരി വിഭാഗ�
ങ്ങൾക്കിടയിൽ ആൺകുട്ടികളുെട ആഭരണാലങ്കാ�
രങ്ങൾ െപൺകുട്ടികളുേടതിേനക്കാൾ ആർഭാടം നി�
റഞ്ഞതായിരുന്നുെവന്നു് കാണിപ്പയ്യൂർ നിരീക്ഷിക്കു�
ന്നുണ്ടു്. ആൺകുട്ടികൾക്കു് അരയിൽ െപാന്നുെകാ�
ണ്ടുള്ള ഏലസ്സാണു് ധരിപ്പിച്ചിരുന്നെതങ്കിൽ െപൺ�
കുട്ടികൾക്കു് െവള്ളിെകാണ്ടുള്ളതാണു് ധരിപ്പിച്ചിരു�
ന്നതു്. ആൺകുട്ടിയുെട തള സ്വർണ്ണവും െപൺകുട്ടി�
യുേടതു് െവള്ളിയുമായിരുന്നു. അണിെഞ്ഞാരുങ്ങൽ,
അലങ്കാരങ്ങൾ,  അതുസംബന്ധിച്ച െഫറ്റിഷ് മൂല്യ�
ങ്ങൾ ഒെക്ക ഇവിെട െപൺകുട്ടികേളക്കാൾ ആൺ�
കുട്ടികെളയാണു് ചൂഴ്ന്നുനില്ക്കുന്നതു് എന്നതിെന്റ െതളി�
വായാണിതു വായിെച്ചടുക്കാൻ കഴിയുക. ലിംഗവി�
േവചനം, ദായക്രമം തുടങ്ങി പലതും അേതാെടാപ്പം
പ്രവർത്തിക്കുന്നുമുണ്ടു്.

‘ഇന്ദുേലഖ’യിൽ സൂരിനമ്പൂതിരിപ്പാടു് സംബന്ധത്തി�
നു് ഒരുങ്ങിപ്പുറെപ്പടുേമ്പാൾ കരുതുന്ന അലങ്കാരേശ�
ഖരെത്തക്കുറിച്ചു പറയുന്നതിങ്ങെന: ‘ഉയർന്നത�
രം കസവുതുപ്പട്ടാവുകളിൽ ഒരു പതിനഞ്ചു വിധം,
പട്ടക്കരെക്കാട്ടാരൻ പേല മാതിരിയിൽ ഉള്ള മുണ്ടു�
കളിൽ പത്തിരുപതു്, പേലമാതിരി േമാതിരങ്ങൾ
അനവധി, ശുദ്ധ കട്ടി െവള്ളിെകാണ്ടുണ്ടാക്കി സ്വർ�
ണ്ണക്കുമിഴ അടിച്ച വിേശഷമായ ഒരു െചല്ലം, സ്വർ�
ണ്ണം െകാണ്ടുള്ള െചറിയ െവറ്റിലചുരുളുകൾ, െവള്ളി�
പ്പിടിെമാന്ത, െവള്ളിച്ചങ്ങലപ്പട്ട, െവള്ളി അടപ്പൻ,
മാലയായി കഴുത്തിൽകൂടി ഇടുന്ന സ്വർണ്ണച്ചങ്ങല�
േയാടുകൂടിയുള്ള സ്വർണ്ണഗഡിയാൾ, നീരാളക്കുപ്പാ�
യങ്ങൾ, െതാപ്പികൾ, സ്വർണ്ണം െകാണ്ടുള്ള കുറിപ്പാ�
ത്രം, സ്വർണ്ണക്കൂടുള്ള കണ്ണാടി, സ്വർണ്ണം െകാണ്ടുള്ള
പനീർവീശി, അത്തർ കുപ്പികൾ മുതലായുള്ള പല�
വിധ സാമാനങ്ങൾ ഒരു േമശേമൽ നിരത്തിെവച്ചി�
രിക്കുന്നു.’ (പുറം 91, ഇന്ദുേലഖ).

മാധവെന്റ അലങ്കാരങ്ങളും കുറവല്ല. നീണ്ട മുടി�
യിൽ മുല്ലമാല ചൂടലും അലങ്കരിക്കലും മാധവനു
പത്ഥ്യമാണു്. േരഷ്മാഭരദ്വാജ് / ദിലീപ് രാജ് ‘നമ്മ�
െളങ്ങെന ഇങ്ങെനയായി’ (മിഥ്യകൾക്കപ്പുറം സ്വ�
വർഗ്ഗൈലംഗികത േകരളത്തിൽ) എന്ന േലഖന�
ത്തിൽ ഇതു എടുത്തു പറയുന്നുണ്ടു്. 

സി. േകശവൻ

 അച്ഛൻ സമ്മാനിച്ച
ചുവപ്പു കടുക്കൻ മാ�
ധവെന അണിയിക്കു�
ന്ന രംഗം പുരുഷച�
മയത്തിെന്റ അഭിരു�
ചി െവളിെപ്പടുത്തുന്നു�
ണ്ടു്. ഇന്ദുേലഖ മാധ�
വെന്റ കാതിൽ കടു�
ക്കൻ ഇട്ടു. മാധവൻ
എഴുേന്നല്ക്കാൻ ഭാവി�
ച്ചേപ്പാൾ ഇന്ദുേലഖ:
‘ഇരിക്കൂ ഇനി ഞാൻ
തെന്ന ഈ കുടുമ ഒന്നു െകട്ടെട്ട. അതുെകട്ടി ഒരു�
ഭാഗത്തു െവച്ചാേല ആ കടുക്കനും മുഖവും തമ്മിലു�
ള്ള േയാജ്യത അറിവാൻ പാടുള്ളു.’ (പുറം:57, ഇന്ദു�
േലഖ). അന്നെത്ത പൗരുഷെത്ത നിർമ്മിെച്ചടു�
ക്കുന്നതിൽ സൂരിനമ്പൂതിരിപ്പാടിൽ നിന്നും മാധ�
വനുള്ള േഭദപരിഗണനകൾ ഒരു മാതൃകയായി �
പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കണം.    

 ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ തുടക്കത്തിൽ തെന്റ സമു�
ദായത്തിെല പ്രമാണിമാരിെലാരാളായ ആലുംമൂ�
ട്ടിൽ ചാന്നാരുെട േവഷഭൂഷാദികെള കുറിച്ചു് സി.
േകശവൻ അനുസ്മരിക്കുന്നതു് േനാക്കൂ: ‘പുൽപ്പാ�
െക്കട്ടും പിടിെമാന്തയും വാല്യക്കാരും ഒെക്കയുണ്ടു്.
ആജാനബാഹുവാണു്. കറുത്ത ഒരു േലാങ് േകാ�
ട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഒരു കിന്നരി തലപ്പാവു് െവച്ചിരിക്കു�
ന്നു. പേക്ഷ, അെതാന്നുമല്ല ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചതു്. ഒരു
വലിയ പവന്മാല നാഭിക്കുഴി ചുറ്റിക്കവിഞ്ഞു് െതളി�
ഞ്ഞു നീണ്ടു കിടക്കുന്നു, കഴുത്തു ചുറ്റി. ഈ ഒരു വി�
േശഷം മറ്റാർക്കും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരു പത്തുപ�
തിനഞ്ചു് പവെന്റ മാലയാണു് അതു്. കുേബരമുദ്രയാ�
ണു് അെതന്നു ഞാൻ കരുതി’ (പുറം: 259, ജീവിത�
സമരം, സി. േകശവൻ) ഇപ്രകാരം അടുത്ത കാലം
വെരെയങ്കിലും പുരുഷശരീരം സ്ത്രീയുേടതുേപാെലത�
െന്ന കാമനകളുെടയും സൗന്ദര്യാലങ്കാരങ്ങളുെടയും
േകന്ദ്രമായിരുന്നു. എന്നു മാത്രമല്ല, പില്ക്കാലെത്ത
ൈസ്ത്രണാലങ്കാരങ്ങേളാടു് ഏെറ േചർന്നുനില്ക്കുന്നതു�
മായിരുന്നു അതു്.  
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പരിഷ്കാരേകന്ദ്രമായപുരുഷശരീര�
വും േകശാലങ്കാരങ്ങളും
19, 20 നൂറ്റാണ്ടിെല ശരീരേകന്ദ്രിതമായ പരിഷ്കാ�
രങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിൽ സ്ത്രീശരീരെത്ത�
ക്കുറിച്ചാണു് പറഞ്ഞു േകൾക്കാറുള്ളതു്. സ്ത്രീശരീര�
േത്താളം പുരുഷശരീരവും പരിഷ്കാരങ്ങളുെടയും സം�
ഘർഷങ്ങളുെടയും ഭൂമികയായിരുന്നുെവന്ന കാര്യം
എന്തുെകാേണ്ടാ അധികം ശ്രദ്ധിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല. പരി�
ഷ്കരിക്കെപ്പേടണ്ട സ്ത്രീ എന്ന മുൻവിധി നമ്മുെട ഗേവ�
ഷകെരയും സ്വാധീനിച്ചതിെന്റ ഫലമായിരിക്കാം
അതു്. 

19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആൺശരീരത്തിൽ നടന്ന പരി�
ഷ്കാരങ്ങളുെട േകന്ദ്രം തലമുടിയായിരുന്നു. അക്കാല�
ത്തു് പല ജാതിവിഭാഗങ്ങളും ലിംഗേഭദെമേന്യ തല�
മുടി നീട്ടി വളർത്തിയിരുന്നു. തലമുടി െമാട്ടയടിച്ച�
വരും അനുഷ്ഠാനപരമായി കുടുമ സ്വീകരിച്ചവരുമാ�
യിരുന്നു മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾ. കുടുമ തെന്ന പല തരമാ�
ണു്. ൈവയക്തിക അഭിരുചിയ്ക്കനുസരിച്ചു് കുടുമ, വി�
വിധ രൂപേഭദങ്ങൾ ആർജ്ജിച്ചിരുന്നു. 

പലതിലും എന്നേപാെല േകശാലങ്കാരങ്ങെളക്കുറി�
ച്ചുള്ള ചർച്ചകളും തുടങ്ങിെവച്ചതു് മിഷനറിമാരാണു്.
കുടുമ ൈവയക്തിക ഫാഷേനാ അേതാ മതാചാ�
രേമാ എന്നായിരുന്നു സംവാദവിഷയം. മതം മാറു�
ന്ന സമയത്തു് കുടുമ നിലനിർത്തേണാ കളയേണാ
എന്നതുമായി ബന്ധെപ്പട്ടു് ഔേദ്യാഗികമായ തർ�
ക്കങ്ങളും നിരവധി കത്തിടപാടുകളും ഇക്കാലത്തു്
നടന്നു. ഈ വ്യവഹാരങ്ങളുെട വിശദാംശങ്ങൾ
റവ. സാമൂവൽ മറ്റീർ ‘േനറ്റീവ് ൈലഫ് ഇൻട്രാവൻ�
കൂറി’ൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. 

അേദ്ദഹം നല്കുന്ന സൂചനയനുസരിച്ചു് 1827-ൽ റവ.
െജ.ഡി. േതാംസണാണു് കുടുമെയ കുറിച്ചുള്ള സം�
വാദം തുടങ്ങിെവയ്ക്കുന്നതു്. 1837-ൽ ആബ്സ്, എല്ലാ
മിഷൻ പ്രവർത്തകെരയും കുടുമ ഉേപക്ഷിക്കാൻ
നിർബന്ധിച്ചു. ഹിന്ദുമതചിഹ്നെമന്ന നിലയിൽ ക്രി�
സ്ത്യൻ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചവർ കുടുമ െവയ്ക്കുന്നതു്
ശരിയെല്ലന്നായിരുന്നു കാരണം. 1846-ൽ തിരു�
െനൽ േവലിയിൽ ഉപേദശിമാെര പട്ടക്കാരാക്കാനു�
ള്ള ലിസ്റ്റു തയ്യാറാക്കിയേപ്പാൾ അതിലുള്ള എല്ലാവ�
രും കുടുമ നീക്കം െചയ്യണെമന്നു് നിർേദ്ദശിച്ചിരുന്നു�
െവന്നു് റവ.െജ. േതാമസ് പറയുന്നു. 

റവ. ബർഗസിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ മതപരമായ
ആശയങ്ങളുെട ചിഹ്നമാണു് കുടുമ. മുടി മുഴുവൻ വടി�
ച്ചുകളഞ്ഞ തല മുസ്ലീങ്ങളുെടയും മുടി വളർന്ന ശിര�
സ്സു് ക്രിസ്ത്യാനികളുെടയും മതചിഹ്നമാണു്. അേത�
േപാെല കുടുമ ഹിന്ദുവിെന്റ മതാചാരപരമായ അട�
യാളമാണു്. മി. േകാക്സ്, റവ.െജ. േദവസഹായം,
േജഡ സ്കഡർ, എഫ്.ഡബ്യൂ.എൻ. അലക്സാണ്ടർ,
െബയ്നൻ, റവ.പി. രാജേഗാപാൽ, െജയിംസ്, െബ�
യ്ലിസ് തുടങ്ങിയവരാണു് ഈ വിഷയത്തിൽ സജീ�
വമായി ഇടെപട്ട പ്രമുഖർ. ഏകേദശം ഏഴു പതിറ്റാ�
േണ്ടാളം നീണ്ടുനിന്ന ഈ ചർച്ചകളിൽ തേദ്ദശീയ�
രുെട പ്രാകൃതവും അനുഷ്ഠാനപരവുമായ േവഷവ്യ�
വസ്ഥയായിട്ടാണു് ഏെറ മിഷണറിമാരും കുടുമെയ
മനസ്സിലാക്കിയതു്. ക്രിസ്തുമതത്തിേലക്കു പരിവർ�
ത്തനം െചയ്യെപ്പട്ടവർ അതുേപക്ഷിക്കണം എന്ന�
വർ നിർബന്ധിച്ചതും അതുെകാണ്ടാണു്. അേതസ�
മയം ഉച്ചിയിൽ േരാമങ്ങൾ നീട്ടിവളർത്തി കുടുമയാ�
ക്കുന്ന സമ്പ്രദായം മാത്രേമ എതിർക്കെപ്പേടണ്ടതാ�
യുള്ളു എന്ന അഭിപ്രായമായിരുന്നു റവ. േതാമസി�
േന്റതു്. പകരം യൂേറാപ്യൻ രീതിയിലുള്ള േകശാല�
ങ്കാരങ്ങൾ അേദ്ദഹം നിർേദ്ദശിച്ചു. 

മിഷണറിമാെര സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം മതംമാറു�
ന്നവരുെട പൂർണ്ണമായ ആത്മസമർപ്പണത്തിെന്റ�
യും സത്യസന്ധതയുെടയും സാക്ഷ്യമാണു് കുടുമയു�
െട തിരസ്കാരം. സ്വേമധയാ കുടുമ കളഞ്ഞു മതംമാ�
റിയ ഒരാളുെട അനുഭവം റവ.െജ.സി. േതാമസ്
റിേപ്പാർട്ട് െചയ്യുന്നുണ്ടു്. മതംമാറിയ കാര്യം സുഹൃ�
ത്തുക്കെള വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനു േവണ്ടിയാണെത്ര
അേദ്ദഹം കുടുമ ഉേപക്ഷിച്ചതു്. (മദ്രാസ്, ഇ.ങ. െറ�
േക്കാഡ്, ജൂൺ, 1980). അേതസമയം മറ്റുള്ളവരു�
െട പരിഹാസത്തിൽ നിന്നു് രക്ഷേതടാൻ കുടുമ
െവയ്ക്കാൻ അനുമതി േചാദിച്ചവരുമുണ്ടു്. 

കുടുമ മുറിക്കാൻ തുടർച്ചയായി വിസമ്മതിച്ച ചില
ഉദാഹരണങ്ങൾ സാമുവൽ മറ്റീർ എഴുതുന്നു. ഒരു
അേപ്പാത്തിക്കരിയാണു് ഒരാൾ. കടേലാരങ്ങളിൽ
ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായി വളർത്തെപ്പട്ട അയാൾ കു�
ടുമ നിലനിർത്തി. അതിനയാൾ പറഞ്ഞ കാരണം
തെന്റ കൂട്ടത്തിലുള്ളവെര കാണാനായി വീടുകളിൽ
േപാകുേമ്പാൾ ലഭിക്കുന്ന സ്വീകാര്യതയ്ക്കു ഇടിവു
തട്ടും  എന്നതാണു്. സ്കൂളധ്യാപകനായ മെറ്റാരാൾ
ജാതി ഹിന്ദുക്കളുമായുള്ള സാമ്യം നിലനിർത്താനാ�
ണു് കുടുമ െവച്ചതു്. കുടുമയില്ലാത്ത ക്രിസ്ത്യാനികെള
തിരുവിതാംകൂറിൽ േക്ഷത്രം പണിയിൽ നിന്നു് ഒഴി�
ച്ചുനിർത്തിയിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ഒരു തഹസിൽദാർ
കുടുമയില്ലാത്തവർെക്കതിെര വ്യാജകുറ്റം ചുമത്തി
പിഴ ഈടാക്കിയെത്ര. 1858-െല േമൽമുണ്ടു കലാ�
പത്തിൽ ശൂദ്രന്മാർ ചന്തകളിലും െപാതുസ്ഥലത്തും
നടന്നു് കുടുമയില്ലാത്തവെര കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമി�
ച്ചതിെന കുറിച്ചും െമറ്റീർ എഴുതുന്നുണ്ടു്.

േറാബർട്ട് കാഡ്  െവൽ

കുടുമെയ കുറിച്ചു്
ഇതിൽ നിന്നു വ്യത്യ�
സ്തമായ നിരീക്ഷണ�
ങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച�
വരിൽ പ്രമുഖൻ ബി�
ഷപ്പ് േറാബർട്ട് കാ�
ഡ്  െവല്ലാണു്. 1867-
ൽ അേദ്ദഹം കുടുമെയ
അനുകൂലിച്ചുെകാണ്ടു്
പത്രത്തിൽ േലഖനെമ�
ഴുതി. 1875-ൽ അതു്

ഇന്ത്യൻ ആന്റിക്വറിയിൽ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കു�
ടുമെയ േകശലങ്കാരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രേത്യകൈശ�
ലിയായി മാത്രേമ കാേണണ്ടതുള്ളൂെവന്നും അെതാ�
രു പരിഷ്കാരേമാ ഫാഷേനാ ആെണന്നും (ഹിന്ദു)
ആചാരപരമെല്ലന്നുമായിരുന്നു വാദം. കുടുമെവച്ച�
വെര മുഴുവൻ അമ്പലത്തിൽ േകറ്റാറില്ല എന്നതാ�
ണു് ആചാരമെല്ലന്നതിനു െതളിവായി എടുത്തുകാട്ടി�
യതു്. സാധാരണ മുടി നീട്ടിവളർത്തുന്ന നാടാർമാർ
ക്രിസ്തുമതത്തിേലക്കു് പരിവർത്തനം െചയ്തേശഷവും
ഉയർന്ന ജാതിക്കാെരേപ്പാെല കുടുമ െവയ്ക്കാറുണ്ടു്.
ആയതിനാൽ ക്രിസ്തുമതത്തിേലക്കു പരിവർത്തനം
െചയ്യെപ്പട്ടവർ മുടി മുറിക്കുന്നേതാ കുടുമ കളയാതി�
രിക്കുന്നേതാ കാര്യമാെയടുേക്കണ്ടതിെല്ലന്നും അേദ്ദ�
ഹം വാദിച്ചു. 

കുടുമയുെട ചരിത്രത്തിേലക്കും കാൽഡ്വൽ കടക്കു�
ന്നുണ്ടു്. കുടുമെയ അേദ്ദഹം ആര്യന്മാരുമായി ബന്ധ�
െപ്പടുത്തുന്നു. ആര്യന്മാർ ആദിമ ഇന്ത്യക്കാെര കീ�
ഴടക്കുന്നതിനു മുമ്പുള്ള കാലത്തു് ഇതിലധികം േക�
ശാലങ്കാരങ്ങളും താടിവടിക്കൽ രീതികളും ഉണ്ടായി�
രുന്നുവെത്ര. കുടുമെയക്കുറിച്ചു് വിഷ്ണുപുരാണത്തിൽ
പരാമർശമില്ലാത്തതിനാൽ അതു് ആര്യന്മാരുെട
േവഷമായിരുന്നിരിക്കണം എന്നു് കാൽഡ്വൽ അനു�
മാനിക്കുന്നു. അതാണു് പിന്നീടു് മറ്റു വിഭാഗങ്ങളി�
േലക്കു് പ്രചരിച്ചതു്. ചുരുക്കത്തിൽ േറാബർട്ട് കാൽ�
ഡ്വലിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ കുടുമ ഒരു ഫാഷൻ
എന്ന നിലയ്ക്കു് ആദിമകാലം മുതേല ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഇേപ്പാഴും അതു തുടരുന്നു. അതു ബഹുമാന്യതയുെട
ചിഹ്നമായി കരുതെപ്പടുകയും െചയ്തിരുന്നു. 

പതിെയപ്പതിെയ ആരംഭിച്ച കുടുമ ചർച്ച പിന്നീ�
ടു് മിഷണറിമാർക്കും മതംമാറിയവർക്കുമിടയിലു�
ള്ള സംഘർഷത്തിെന്റ േകന്ദ്രമായി മാറി. 1883-ൽ
കാൽഡ്വലിെന്റ അഭിപ്രായെത്ത േചാദ്യംെചയ്തുെകാ�
ണ്ടു്  സാമുവൽ മറ്റീർ രംഗെത്തത്തി. തെന്റ പുസ്ത�
കത്തിൽ കുടുമയ്ക്കുേവണ്ടി ഒരു അധ്യായം തെന്ന നീ�
ക്കിെവച്ചു. കുടുമെയ ഒരു ഫാഷനായി, ൈവയക്തി�
കമായ അഭിരുചിയുെട പ്രകാശനമായി അേതാ�
െടാപ്പം േദശീയതയുെടയും ബഹുമാന്യതയുെടയും
ഒെക്കയായ പ്രേയാഗമായി കാൽഡ്വൽ വിലയി�
രുത്തിയതിെന മറ്റീർ എതിർക്കുന്നു. കുടുമ എന്ന�
തു് അതു ധരിക്കുന്നയാളുെട സ്വത്വകാമനകളുെട
സൂചകമാെണങ്കിൽ, ജാതിപദവിയിൽ ഉയർന്നുനി�
ല്ക്കാനുള്ള പ്രവണത അതിലുെണ്ടങ്കിൽ ശരിയായ
ൈക്രസ്തവതയുമായി അതു െപാരുത്തെപ്പടുകയില്ല
എന്നേദ്ദഹം വാദിച്ചു. കുടുമെയ കുറിച്ചു ദീർഘകാലം
നീണ്ടുനിന്ന ഈ സംവാദങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതു് പു�
രുഷശരീരവും െകാേളാണിയൽ പരിഷ്കാരങ്ങളുെട
േകന്ദ്രമായിരുന്നു എന്നാണു്. 

കുടുമയും േചായ്സും
അേതസമയം െപാതുെവ കരുതെപ്പടുന്നതുേപാെല
കുടുമ നൂറ്റാണ്ടുകേളാളം യാെതാരു മാറ്റവുമില്ലാെത
നിലനിന്ന േകശാലങ്കാര രീതിയായിരുന്നില്ല. മറ്റു
പലതിലുെമന്ന േപാെല ധരിക്കുന്നവരുെട പലതരം
േചായ്സുകൾ അതിലും പ്രവർത്തിച്ചു. കുടുമ പിന്നി�
യിടുന്നതു് ഉത്തമെമന്നും െകട്ടി െവക്കുന്നതു് രണ്ടാം
തരെമന്നുമാണെത്ര കരുതിയിരുന്നതു്. കഴിഞ്ഞ
നൂറ്റാണ്ടിെന്റ തുടക്കത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന കുടുമ�
യിൽത്തെന്നയുള്ള ഫാഷൻ ൈവവിധ്യങ്ങെളക്കുറി�
ച്ചു് കാണിപ്പയ്യൂർ എഴുതുന്നു: ‘കുടുമയുെട കാര്യത്തി�
ലും ചില പരിഷ്കാരങ്ങൾ എെന്റ െചറുപ്പകാലത്തു
വന്നിരുന്നു. അെതെന്തന്നാൽ ‘തല നിറെയ കുടുമ
െവക്കുക’ എന്നതാണു്. െനറ്റിയുെട േമൽഭാഗത്തു്
അധികെമാന്നും േരാമം കളയാെത പിൻപുറത്തു്
ചുഴിവെര വ്യാസം വരത്തക്കവിധം കുടുമ െവയ്ക്കുക�
യായിരുന്നു, അതു്. എെന്റ േജ്യഷ്ഠന്മാെരല്ലാം അങ്ങ�
െന കുടുമ െവച്ചവരായിരുന്നു. കുടുമ പിരിച്ചിടാെത
െകട്ടിെവക്കുന്ന സമ്പ്രദായം നടപ്പാക്കാൻ കാര�
ണം അതാകണം. അത്രയും വട്ടത്തിൽ കുടുമ െവ�
ച്ചാൽ അതു പിരിച്ചിടാൻ കുറച്ചു് അസൗകര്യമാണു്.
അക്കാലെത്ത കാരണവന്മാർക്കു് െചറുപ്പക്കാെര കു�
റിച്ചുള്ള ആേക്ഷപങ്ങളിെലാന്നു് തല നിറെയ കുടുമ
െവക്കുക എന്നതായിരുന്നു.’ (പുറം 332–333). സ്ത്രീക�
ളുെട േകശാലങ്കാരങ്ങെള ഒറ്റ േനാട്ടത്തിൽ അനുസ്മ�
രിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു പുരുഷന്മാരുേടെതന്നതാണു്
ഇവിെട നാം ശ്രദ്ധിേക്കണ്ടതു്. 

നായർ സ്ത്രീകൾ എങ്ങെന വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു, െചറിയ
നായർ െപൺകുട്ടികൾ എങ്ങെന വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു

എന്നതിെന്റ ചിത്രം.

തല മുഴുവൻ കുടുമ വയ്ക്കുന്നതു് അെല്ലങ്കിൽ അതിേന�
ക്കാളധികം േക്രാപ്പു െചയ്യുന്നതു് ആധുനികതയുെട
അഭിരുചിയായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ കാലത്തു് അതിെന�
യും യാഥാസ്ഥിതികർ എതിർത്തുേപാന്നിരുന്നു. െച�
റുകാടിെന്റ ‘ജീവിതപ്പാത’യിൽ എെന്റ കുടുമ എന്ന
അധ്യായത്തിൽ കുടുമയുമായി ബന്ധെപ്പട്ടു് അനുഭവി�
ച്ച സംഘർഷങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പുരുഷകാമ�
നകളുെട സംഘർഷങ്ങൾ നമുക്കതിൽ വായിക്കാം:
‘എെന്റ തലയിൽ െചരുവുകേളാളം വട്ടത്തിൽ രണ്ടു
ചാണിലധികം നീളമുള്ള കുടുമയുണ്ടായിരുന്നു. യാ�
ഥാസ്ഥിതികത്വത്തിെന്റ ആ െകാടുംകാടും െവട്ടി
േക്രാപ്പു െചയ്യണെമന്നു് എനിക്കാഗ്രഹവുമുണ്ടായിരു�
ന്നു. ധിക്കാരിയും േകാൺഗ്രസുകാരനുമായിരുന്ന
ഞാൻ േക്രാപ്പു െചയ്യിക്കാൻ ഭയെപ്പട്ടിരുന്നുെവ�
ന്നു പറയുേമ്പാൾ അത്ഭുതെപ്പേട്ടക്കാം. മുടി മുറിപ്പി�
ക്കാൻ ഞാൻ വളെരയധികം ഭയെപ്പട്ടിരുന്നു.’ ഗു�
രുനാഥനായ മൂസ്സിനു് മുടി മുറിക്കുന്നതിഷ്ടമെല്ലന്നറി�
യാവുന്ന െചറുകാടു് പ്രതിസന്ധിയിലായി. എന്നാൽ
മൂസ്സിനും ഗുരുകല്പനായ കൃഷ്ണമ്മാമൻ യാഥാസ്ഥി�
കത്വെത്ത നിലനിർത്തിെക്കാണ്ടു് മുടിയുെട കാര്യ�
ത്തിൽ ഒരു പരിഷ്കാരം വരുത്തിയിരുന്നതു് െചറുകാ�
ടു് ഓർക്കുന്നു: ‘പഴയ െവള്ളിയരയ്ക്കാൽ ഉറുപ്പികയു�
െട വട്ടത്തിൽ മുടി നിർത്തി ബാക്കി േരാമമാെക
വടിച്ചുകളഞ്ഞു് മിനുപ്പിച്ച കുടുമമണ്ടയുമായി അേദ്ദ�
ഹം ഗാന്ധിജിെയേപ്പാെല വിരാജിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.
തലയിൽ കുടിയിരിക്കുന്ന ഈരിെനയും േപനിെന�
യും കളയാൻ ആ മാതൃക ഞാനും സ്വീകരിച്ചു. വിള�
ക്കത്തല രാമന്നായരുെട മുന്നിൽ െചന്നിരുന്നു് കൃ�
ഷ്ണമ്മാമെന്റ മുടിയുെട മാതൃകയിൽ എനിക്കു മുടിെവ�
ച്ചുതരാൻ പറഞ്ഞു. ദയാലുവായ ആ നായർ എെന്റ
കുടുമനിർത്തി െകാടുകാടുെവട്ടി തലയാെക വടിച്ചു
വൃത്തിയാക്കിത്തന്നു. ബന്ധുവും ധിക്കാരിയും പുേരാ�
ഗമനവാദിയുമായ നാരായേണട്ടൻ മുടിമുറിക്കാനും
മീശെവക്കാനുെമാെക്ക ഇത്ര ഭയെപ്പട്ടാേലാ  എന്നു
േചാദിക്കുേമ്പാൾ െചറുകാടു് ഉരുണ്ടുകളിച്ചു. തമ്മിൽ
തർക്കിച്ചു് ഒടുവിൽ നാരായേണട്ടൻ െചറുകാടിെന്റ
ഊശിക്കുടുമ േപനാക്കത്തി െകാണ്ടു് മുറിച്ചു കളഞ്ഞു.
പഠിക്കാൻ േപാകാെത, മൂസിെന മറഞ്ഞു നടന്ന
െചറുകാടു് ഒടുവിൽ മൂസിെന െചന്നുകണ്ടു. അരിശ�
െപ്പെട്ടങ്കിലും പിന്നീടു് ക്ഷമിച്ചു. ഏതു പരിഷ്കാരങ്ങ�
ളുെട പിന്നിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന എതിർബലങ്ങളും
സംഘർഷങ്ങളും കാമനയുെട വിനിമയങ്ങളും നമു�
ക്കിവിെട കാണാം. പുരുഷശരീരത്തിൽ മുമ്പുണ്ടായി�
രുന്ന അലങ്കാരങ്ങളിെല അധികപ്പറ്റുകളും അഭാവ�
ങ്ങളും കൂടി ഇവിെട കാണാൻ കഴിയും.

താറും ശ്ലീലാശ്ലീലങ്ങളും 
അരയ്ക്കുതാെഴ ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന േകരളീയ വസ്ത്ര�
ങ്ങെളയും ഇത്തരത്തിൽ ലിംഗവിശകലനത്തി�
നു വിേധയമാക്കാം. വ്യത്യസ്ത ജാതിവിഭാഗങ്ങെള
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം അരക്കു താെഴയുള്ള വസ്ത്ര�
ങ്ങൾ ആണിനും െപണ്ണിനും ഏതാണ്ടു് ഒേര േപാ�
െലയായിരുന്നു. താറുടുക്കലിെന കുറിച്ചു് കാണിപ്പ�
യ്യൂർ എഴുതുന്നു. പുരുഷനായാലും സ്ത്രീയായാലും ശരി
ജാതി ഹിന്ദുക്കളിൽ എെതങ്കിലും തരത്തിൽ താ�
റുടുക്കാത്തവരായി ആരുമിെല്ലന്നാകുന്നു. (എെന്റ
സ്മരണകൾ മൂന്നാംഭാഗം പുറം 320) ആചാരത്തി�
െന്റയും പരിഷ്കാരത്തിെന്റയും േപരിൽ പല വിഭാ�
ഗങ്ങളിൽെപ്പടുന്നവർ താറുടുക്കുന്നതു കാണാൻ
കഴിയും. തന്ത്രപരമായ പല രീതികൾ അതിലുമു�
െണ്ടന്നു കാണാം. െതക്കൻതിരുവിതാംകൂറിെല
നായർ സ്ത്രീകൾ െതാഴാൻ വരുന്ന സമയത്തു് താറു�
ടുക്കുക പതിവാണു്. അമ്പലനടയിൽ എത്തിയാൽ
ചുറ്റിയ മുണ്ടിെന്റ േകാന്തലെയടുത്തു് പിന്നിൽ കുത്തി
താറുടുത്തു എന്നു വരുത്തുന്നതു് താൻ കണ്ടതായി
അേദ്ദഹം പറയുന്നു. അമ്മ്യാന്മാരുെട താറു് അതിനു
മീെത വസ്ത്രമുടുക്കുന്നതിനാൽ പുറത്തുകാണുകയി�
ല്ല. എന്നാൽ അയ്യങ്കാരസ്ത്രീകളുേടതു് പട്ടന്മാരുെട
പാളത്താറുേപാെല പുറത്തുകാണാം. എമ്പ്രാന്തിരി
സ്ത്രീകൾ േകാണകമട്ടിൽ ചരടുെകട്ടിയാണു് ഉടുക്കു�
ന്നെതന്നും െതക്കൻ േകാട്ടയത്തുനിന്നു െതേക്കാ�
ട്ടുള്ള നായർ സ്ത്രീകളും വടക്കൻ േകാട്ടയത്തു നിന്നു
വടേക്കാട്ടുള്ള നായർ സ്ത്രീകളും മാത്രേമ താറുടുക്കാ�
ത്തവരായുള്ളു എന്നും കാണിപ്പയ്യൂെരഴുതുന്നു.

60-കളിൽ എഴുതെപ്പട്ട ‘എെന്റ സ്മരണകളി’ലൂെട
ഈ ചരിത്രാനുഭവം പങ്കുെവക്കുന്ന കാണിപ്പയ്യൂർ
താറുടുക്കാതിരുന്നാൽ പിന്നിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച
ആഭാസകരമാെണന്നു് കെണ്ടത്തുന്നു: ‘ക്രിസ്ത്യാനി�
കൾ താറുടുക്കുകേയ പതിവില്ല. കാഴ്ചയിൽ ആഭാ�
സമാെണങ്കിലും അവരുെട പിന്നിൽ തൂക്കിയിടുന്ന
െഞാറിെകാണ്ടു് ആസനം മറിഞ്ഞിരിക്കും. മുസ്ലീ�
ങ്ങൾ ഒറ്റമുണ്ടു ചുറ്റുക മാത്രേമ െചയ്യുന്നുള്ളു. അതു
നല്ല കട്ടിയുള്ള േജാനകക്കച്ചയാെണങ്കിലും പി�
ന്നിൽ നിന്നും േനാക്കിയാൽ രണ്ടാസനങ്ങളും പകു�
ത്തുെവച്ചതുേപാെല േവെറ േവെറ കാണാം. തല�
യിലിടുന്ന തട്ടത്തിെന്റ ബാക്കിഭാഗം ആസനത്തി�
െന്റ താെഴ വന്നു തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതു െകാണ്ടാണു്
അതു കാണാെത കഴിയുന്നതു്. ഈ പ്രേദശെത്ത
യുവതികളായ ഈഴവസ്ത്രീകൾേപാലും ഒറ്റമുണ്ടു
ധരിച്ചു് അങ്ങാടിയിൽകൂടി നടക്കുന്നതു സാധാര�
ണയാണു്. അവർ റൗക്ക ധരിക്കാറുെണ്ടങ്കിലും പി�
ന്നിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച്ച—ഇന്നെത്ത പരിതസ്ഥി�
തിയിൽ—ആഭാസമാെണന്നു പറയാേന്താന്നുന്നു.’
ജാതിഹിന്ദുക്കളിൽ വസ്ത്രത്തിെന്റ കാര്യത്തിൽ ലിം�
ഗേഭദേത്തക്കാൾ ജാതിേഭദമാണു് മുന്നിൽ നിന്നി�
രുന്നെതന്നു്  കാണിപ്പയ്യൂരിെന്റ വിവരണങ്ങളിൽ
നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം. അതിനു താെഴയുളള ജാ�
തിക്കാർ ആണും െപണ്ണും ഒറ്റമുണ്ടുെകാണ്ടു് കാര്യം
കഴിയ്ക്കുന്നവരാണു്. 

ലിംഗമാനകതയുെടഅനുശീലനം
ആധുനികമായ ആൺെപൺ ലിംഗമാനകതയ്ക്കു
കീഴിൽ േകരളീയജനതെയ പരുവെപ്പടുത്തിെയടു�
ക്കുന്നതിൽ മിഷനറിമാരിലും പാശ്ചാത്യവിദ്യാഭ്യാ�
സത്തിലും ഉൾേച്ചർന്ന െകാേളാണിയൽ മൂല്യങ്ങ�
ളും സമുദായപരിഷ്കരണങ്ങളും ആത്മീയസഭകളും
നേവാത്ഥാന പരിഷ്കരണശ്രമങ്ങളും സർക്കാർ ഇട�
െപടലുകളും വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു. വൃത്തിയും െവടിപ്പു�
മുള്ള ശരീരം, വസ്ത്രധാരണം എന്നതു് എല്ലാ സമുദാ�
യപരിഷ്കരണങ്ങളുെടയും അജണ്ടകളിെലാന്നായി�
രുന്നു. െകാച്ചി പുലയമഹാസഭ 1913-ൽ നടത്തിയ
കായൽസേമ്മളനത്തിെല കർമ്മപരിപാടികളിൽ
ഒന്നു് സ്ത്രീപുരുഷന്മാരുെട പരിഷ്കൃതമായ വസ്ത്രധാര�
ണമായിരുന്നു. മെറ്റാന്നു് പുരുഷന്മാെര െകാണ്ടു് മുടി
േക്രാപ്പു െചയ്യിക്കലും. െചരുപ്പും കുടയും ഉപേയാഗി�
ക്കുന്നതിനും നിർേദ്ദശിച്ചിരുന്നു. (കുട്ടംകുളം സമരച�
രിത്രം, പുറം: 86, ഇ. രാജൻ, 1996-െല േകരള പുല�
യർ മഹാസഭാ രജതജൂബിലി സുവനീറിൽ നിന്നു്
ഉദ്ധരിച്ചതു് ) ഇവിെടയല്ലാം ശരീരെത്ത ലിംഗകൃത്യ�
തയുള്ള ആണായും െപണ്ണായും അച്ചടക്കേത്താെട
ശരീരെത്ത വിന്യസിേക്കണ്ടതിെന്റ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ
എേപ്പാഴും പ്രവർത്തിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. 

ഇക്കാലത്തു് ആണുങ്ങൾക്കും െപണ്ണുങ്ങൾക്കും േയാ�
ജിച്ചെതന്ന മട്ടിലുള്ള െവേവ്വെറയുള്ള െതാഴിൽ മാ�
തൃകകളും നിർേദ്ദശിക്കെപ്പടുന്നുണ്ടു്. െകാല്ലെത്ത
എസ്.എൻ.ഡി.പി.-യുെട പ്രഥമവാർഷിക േയാ�
ഗത്തിൽ േഡാ. പൽപ്പു നടത്തിയ പ്രസംഗം ഉദാ�
ഹരണമാണു്. ‘തുണി െനയ്ത്തിെന പരിഷ്കരിക്കണം,
അതു് സ്ത്രീയ്ക്കു െചയ്യാെമന്നുള്ള െതാഴിലാണു്. മറ്റുള്ള
നീചങ്ങളായ കൂലിേവലകേളക്കാൾ സ്ത്രീകൾക്കതു്
േശ്രഷ്ഠവുമാണു് ’ (എസ്.എൻ.ഡി.പി. േയാഗച�
രിത്രം, പ്രഫ.പി.എസ്. േവലായുധൻ, െകാല്ലം
എസ്.എൻ.ഡി.പി. േയാഗം, ഡിസംബർ 1978,
പുറം: 108) 

െതാഴിലാളി സ്വത്വമായി ആധുനികമാക്കി സ്ത്രീെയ
പുതുക്കുേമ്പാഴും ലിംഗകൃത്യതയിലുള്ള ഊന്നൽ പ്ര�
ധാനമായി കടന്നുവരുന്നു എന്നതാണു് പ്രസക്തമാ�
യതു്. കായികാധ്വാനവും ചലനേശഷിയും കുറഞ്ഞ,
െപാതുവിടെത്ത ശാരീരികമായ െവളിെപ്പടൽ കുറ�
ഞ്ഞ, തുറന്ന ഇടങ്ങളിലല്ലാത്ത േജാലികൾ എന്ന
നിലയ്ക്കാവാം െനയ്ത്തിെന സ്ത്രീയ്ക്കനുേയാജ്യെമന്നു് കല്പി�
ച്ചതു്. ഗാർഹികവും ആന്തരികവുമായ േലാകം സ്ത്രീ�
യുെടയും െപാതുവിടങ്ങളും തുറന്ന പുറംേലാകവും
പുരുഷേന്റതുെമന്ന ആൺെപൺമാനകതയുെട
യുക്തിയിലാണതു് ഉറപ്പിക്കുന്നതു്. ടീച്ചിങ്, നഴ്സിങ്,
െസ്റ്റേനാ, ൈടപ്പിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ െതാഴിൽ േമഖല�
കെള എേപ്പാഴും സ്ത്രീത്വവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു് കാണു�
ന്നതിെന്റ സാംസ്കാരികതലങ്ങൾ െജ. േദവികയു�
െട ‘കുലസ്ത്രീയും ചന്തെപ്പണ്ണും ഉണ്ടായെതങ്ങെന’
എന്ന കൃതിയിൽ കാണാം. 

കുട്ടികേളാെടാപ്പം ആമി കാർമിഷാെയൽ.

ബഹുമാന്യതയുെടയും സഭ്യതയുെടയും ഘടകങ്ങൾ
സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും ഉൾേച്ചർക്കുന്നതിെന്റ
ഭാഗമായാണു് മിഷണറിമാർ അവരുെട വസ്ത്രം, വി�
ദ്യാഭ്യാസം, െതാഴിൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഇട�
െപട്ടതു്. പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തെന്ന വൃത്തി,
എഴുത്തും വായനയും, ഭൂമിശാസ്ത്രം, ചരിത്രം, ഗണി�
തം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ശിക്ഷണം നല്കുന്ന
സ്കൂളുകൾ അവർ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. അയർെലന്റു�
കാരിയായ ആമി കാർമിഷാെയൽ (1867–1951)
9 സ്ത്രീകെള ഉദ്ധരിക്കാനും വിേമാചിപ്പിക്കാനും വിദ്യാ�
ഭ്യാസം െചയ്യിക്കാനുമായി തിരുെനൽേവലിയിൽ
എത്തി. അവിെട അവർ അനാഥാലയം തുറക്കുക�
യും േക്ഷത്രേകന്ദ്രിതമായ ൈലംഗികവൃത്തിയിൽ
നിന്നു് സ്ത്രീകെള േമാചിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിേലർ�
െപ്പടുകയും െചയ്തു. സ്ത്രീേകന്ദ്രിതമായ ൈലംഗികസ�
ദാചാരെത്ത കുറിച്ചുള്ള ഉദ്േബാധനങ്ങൾ തങ്ങളു�
െട പ്രവത്തനങ്ങളിൽ അവർ ഉൾേച്ചർത്തു. ഇന്ത്യൻ
സംസ്കാരെത്ത ബഹുമാനിക്കണെമന്ന നിലപാടിൽ
നിന്നുെകാണ്ടു് അത്തരം പ്രയത്നങ്ങളുെട ഭാഗമാ�
യി അവരും അനുയായികളും ഇന്ത്യൻ മാതൃകയി�
ലുള്ള വസ്ത്രധാരണം നടത്തിെക്കാണ്ടു് അവരുെട
കുട്ടികൾക്കു് കാരുണ്യ മുതലായ േപരുകളിടുകവെര
െചയ്തു. 

പുതിയ ഗാർഹികതെയയും അതിനിണങ്ങിയ ‘സഭ്യ’-
വും ‘അഭിജാത’വുമായ സ്ത്രീപുരുഷബന്ധങ്ങെളയും
നിർമ്മിെച്ചടുക്കുന്നതിലായിരുന്നു മിഷണറിമാരുെട
ശ്രദ്ധ. ആണിെനയും െപണ്ണിെനയും കൃത്യതയുള്ള
മൂല്യങ്ങളാൽ ചിട്ടെപ്പടുത്തി വ്യക്തവും വ്യതിരിക്ത�
വുമായി പരസ്പരം േവർതിരിക്കെപ്പട്ട ലിംഗസ്വത്വ�
ങ്ങളായി രൂപീകരിെച്ചടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലാണ�
വർ ഏർെപ്പട്ടിരുന്നതു്. മിഷണറിമാരുെട ഭാര്യമാർ
ഇതിൽ നിർണ്ണായകമായ പങ്കുവഹിച്ചു. ൈബബിൾ
പാരായണം നടത്തി അവെയ വ്യാഖ്യാനിച്ചും വിശ�
ദീകരിച്ചും മിഷനറി സ്ത്രീകൾ വീടുകളിൽ കടന്നുെച�
ന്നു. മിസിസ് മർഷ്മാെനേപ്പാെലയുള്ളവർ ഉയർന്ന
വർഗ്ഗത്തിെല സ്ത്രീകെള വീടുകളിൽെചന്നു പഠിപ്പി�
ക്കാനും തയ്യാറായി. െസനാനക്ലാസുകൾ എന്ന്
ഈ ക്ലാസ്സുകൾ അറിയെപ്പട്ടു. എലിസ എഫ്. െക�
ന്റിെനേപ്പാെലയുള്ളവരുെട അഭിപ്രായത്തിൽ വി�
ദ്യാഭ്യാസത്തിലൂെട സാക്ഷരത മാത്രമല്ല, പുതിയ
സ്ത്രീത്വത്തിനായുള്ള പരിശീലനം കൂടിയാണു് ഉേദ്ദ�
ശിച്ചിരുന്നതു്. അഭ്യസ്തവിദ്യരും സംസ്കൃതചിത്തരു�
മായ പുതുതലമുറയിെല പുരുഷന്മാർക്കിണങ്ങുന്ന
ഉത്തമഭാര്യമാരും മാതാക്കളും കുടുംബിനികളുമാ�
യിരിക്കാൻ അതവെര സജ്ജരാക്കി. െതാഴിൽ,
സഭ്യത, ആഭിജാത്യം തുടങ്ങിയവയിലുള്ള ഇടെപ�
ടലുകളിലൂെട നിർമ്മിെച്ചടുത്ത ലിംഗേഭദം വസ്ത്രങ്ങ�
ളിലും ഇടെപടാതിരുന്നില്ല. േവഷഭൂഷകളുെട കാര്യ�
ത്തിൽ ഏെതാെക്ക വസ്ത്രം ആണിനു് ഏെതാെക്ക
വസ്ത്രം െപണ്ണിനു് എന്ന മട്ടിൽ ചിട്ടെപ്പടുത്തിെക്കാ�
ണ്ടു തെന്നയാണു് ആധുനികതാേബാധം ആൺ�
െപൺ ശരീരങ്ങളിൽ െപരുമാറിയതു്.  

െതാഴിൽപരമായി ലിംഗേഭദം രൂപെപ്പടുന്ന കാല�
ത്തു തെന്നയാണു് മിഷനറിമാരുെട ഭാര്യമാരുെട
മുൻൈകയിൽ െലയ്സ് വ്യവസായം വളർന്നുവരു�
ന്നതു്. അതു് സ്ത്രീകൾക്കു് െതാഴിൽ മാത്രമല്ല, വസ്ത്ര�
േകന്ദ്രീകൃതമായ ലിംഗേഭദവും ൈസ്ത്രണതയും സം�
ഭാവന െചയ്തു. സ്ത്രീകൾക്കു് സാരിയും ബ്ളൗസും പുരു�
ഷന്മാർക്കു് ഷർട്ടുകളും കാൽസ്രായിയും ചരിത്രത്തി�
െന്റ വിവിധഘട്ടങ്ങളിലാണു് സ്വീകരിക്കെപ്പടുന്നതു്.
ആദ്യകാലെത്ത േകാളറില്ലാത്ത േമലുടുപ്പുകളിൽ നി�
ന്നു് പിന്നീടു് േകാളറുകളുള്ള ഷർട്ടിേലയ്ക്കു് പുരുഷന്മാർ
പടിപടിയായി മാറുന്നതു് ലിംഗേഭദത്തിലൂന്നിയ പൗ�
രുഷെത്ത കുറിച്ചുള്ള ധാരണകെള നിർമ്മിച്ചുെകാ�
ണ്ടാവണം. െപാതുേവ സാത്വികഗുണം ആേരാപി�
ക്കെപ്പടുന്ന അധ്യാപകരും എഴുത്തുകാരും കലാകാ�
രന്മാരും ഉൾെപ്പടുന്ന സാംസ്കാരികനായകരുെട േവ�
ഷം കുറച്ചുകാലം മുമ്പുവെരെയങ്കിലും ജുബ്ബയായിരു�
ന്നുവേല്ലാ. സി.പി. രാമസ്വാമിഅയ്യർ ദിവാനായിരു�
ന്ന കാലത്തു് അദ്ധ്യാപകർക്കു് ജുബ്ബ നിർബന്ധമാ�
ക്കിയിരുന്നു. (പുറം117, ഇസ്ലാമികവിജ്ഞാനേകാ�
ശം, ഇസ്ലാമിക് പബ്ളിഷിംഗ് ഹൗസ്, േകാഴിേക്കാ�
ടു്, 2015). ചമയൽ വ്യവസ്ഥയിൽ രൂപംെകാണ്ട
ലിംഗേഭദത്തിെന്റ ചരിത്രത്തിെല ചില ഘടകങ്ങളാ�
ണു് നാമിതുവെര പരിേശാധിച്ചതു്. വർത്തമാനകാ�
ലത്തുനിന്നുള്ള ചില നിരീക്ഷണങ്ങെള അവതരിപ്പി�
ച്ചുെകാണ്ടു് ഈ കുറിപ്പു് അവസാനിപ്പിക്കാം.     
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ലിംഗേഭദത്തിെന്റഅട്ടിമറി
 െതാട്ടുമുമ്പുള്ള കാലം വെര കട്ടിയും ഈടുമുള്ള,
അലങ്കാരപ്പണികൾ കുറഞ്ഞ വസ്ത്രം പുരുഷനും തി�
രിച്ചുള്ളതു് സ്ത്രീയ്ക്കും എന്നതായിരുന്നു െപാതുരീതി.
വർണ്ണവും വർണ്ണസങ്കലനവും ഇമ്മാതിരി ലിംഗേഭ�
ദത്തിനു് വിേധയമായിരുന്നു. കടുംനിറത്തിലുള്ള
വസ്ത്രങ്ങൾ െപാതുേവ പൗരുഷത്തിെന്റ േചരുവ�
യിൽ െപടുന്നില്ല. അതുേപാെല െചക്ക്, വരകൾ
തുടങ്ങിയവ പുരുഷന്മാർക്കും പൂക്കൾ, വള്ളികൾ,
വർത്തുളേരഖകൾ, വൃത്തങ്ങൾ ഇവ സ്ത്രീകൾക്കും
എന്നാണു് െപാതുരീതി. വസ്ത്രങ്ങളും അനുബന്ധവ�
സ്ത്രങ്ങളുമായി ഏെറ ഇനങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ േപറു�
ന്ന രീതിയിലും ആൺെപൺ േഭദങ്ങളുണ്ടു്. സ്ത്രീകൾ
അടിവസ്ത്രങ്ങളും േമൽവസ്ത്രങ്ങളും ഒപ്പം ഷാള്, േസ്റ്റാ�
ള്, ജാക്കറ്റ്, ഓവർേകാട്ട് മുതലായ പല വസ്ത്രങ്ങളും
ധരിക്കുന്നു. ബാഗിലും െചരുപ്പിലും കുടയിലും െതാ�
പ്പിയിലും എല്ലാെമല്ലാം ആൺെപൺമാനകതെയ
സംബന്ധിച്ച അതതുകാലെത്ത കണിശമായ ലിംഗ�
േഭദയുക്തി നിലനിർത്തിയിരുന്നു.  

എന്നാലിന്നു് വ്യാപകമായി സ്ത്രീകൾ ജീൻസിേല�
ക്കും പാന്റിേലക്കും വരുന്നേതാെട േവഷത്തിെല
ലിംഗേഭദപ്രതീതി മാഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ലിം�
ഗാതീതമായ േവഷങ്ങൾ പതിെയയാെണങ്കിലും
കടന്നുവരികയാണു്. പൂക്കളും വള്ളികളും ഇലക�
ളും എംേബ്രായ്ഡറിയുമുള്ള േപാക്കറ്റില്ലാത്ത ഷർ�
ട്ടുകൾ മുമ്പു് സ്ത്രീകൾക്കായിരുെന്നങ്കിൽ അേതത�
രം ഷർട്ടുകൾ പുരുഷന്മാരും ഇന്നുപേയാഗിക്കുന്നു.
േപാക്കറ്റുള്ള, െചക്കും കള്ളികളും കുത്തെന വര�
കളുമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ സ്ത്രീകളുമുപേയാഗിക്കുന്നു. ചു�
രിദാർ, കുർത്ത മുതലായ വസ്ത്രങ്ങൾക്കു് മീെതയിടു�
ന്ന ജാക്കറ്റുകളിലും ഷാളുകളിലും ഈ ലിംഗാതീത
ഫാഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. െതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതി�
യിെല, േറാഡ് /െകട്ടിടനിർമ്മാണേമഖലയിെല
സ്ത്രീകൾ ൈനറ്റിക്കും സാരിക്കും മീെത ഇടുന്ന ഷർട്ടു�
കളും ലിംഗാതീതമാണു്. വസ്ത്രങ്ങളുെട ധാരാളിത്തം
സ്ത്രീസൂചനയായിരുെന്നങ്കിൽ ഇന്നതു് ആണിേന്റ�
തുമാണു്. േനർമ്മയുള്ള മൃദുവായ തുണിത്തരങ്ങൾ
സ്ത്രീകൾക്കും കട്ടികൂടിയതും പരുപരുത്തതുമായ
വസ്ത്രങ്ങൾ പുരുഷന്മാർക്കും എന്ന പഴയ രീതിവി�
ട്ടു് ഇരുകുട്ടരും ഇരുരീതികളും ലിംഗാതീതമായി �
സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

കഴുത്തിലണിഞ്ഞ സ്വർണ്ണമാലകളും നിറമുള്ള മുത്തു�
മാലകളും ചരടുകളും പുറത്തുകാണാൻ സഹായിക്കു�
ന്ന േകാളറില്ലാത്ത കുർത്തയും ടീഷർട്ടും ഇന്നു പുരു�
ഷന്മാരും ധരിക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾ േകാളറും േപാക്കറ്റുമു�
ള്ള െചക്ക് ഷർട്ടുകളും ജീൻസുമണിഞ്ഞു് പുറത്തിറ�
ങ്ങുന്നു. വസ്ത്രങ്ങളുെട പ്രിന്റിലും നിറങ്ങളിലും ൈസ്ത്ര�
ണെമന്നു കരുതിയതു് പുരുഷന്മാരും പൗരുഷെമ�
ന്നു കരുതുന്നതു് സ്ത്രീകളും സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. തല�
മുടി നീട്ടിവളർത്തുന്ന ന്യൂെജൻ ഫാഷനിൽ നിറമു�
ള്ള മുടിപ്പിന്നുകളും സ്കാർഫുകളും റിബണും വെര േക�
ശാലങ്കാരത്തിനായി യുവാക്കൾ ഉപേയാഗിക്കുന്നു.
കണ്ണുകളിൽ സുറുമയും മസ്കാരയും കയ്യിൽ വളയും
കാതിൽ കമ്മലും അപൂർവ്വമായിെട്ടങ്കിലും വളഞ്ഞ
മൂക്കുത്തിയുമിട്ട (തുറുപ്പുഗുലാനിെല ഗുണ്ടെയേപ്പാെല
ഏറ്റവും അക്രമകാരിയായ തീക്ഷ്ണപൗരുഷത്തിെന്റ
സന്ദർഭത്തിലും) പുതിയ പുരുഷാലങ്കാരങ്ങൾ ഇന്നു്
അത്ഭുതമല്ല. കൗേബായ് ജീൻസും ഷർട്ടും െബൽ�
റ്റും ക്യാൻവാസ് ഷൂവു െതാപ്പിയും ധരിച്ചു് ആഭരണ�
ങ്ങളില്ലാെത ൈബക്കിൽ പറന്നുേപാകുന്ന െപൺ�
കുട്ടിയും അേത മൂല്യങ്ങെള േപറുന്നു. ഇരുേതാളുക�
ളിലൂെടയും പുറകിേലക്കു ചുമക്കുന്ന ട്രാവൽ ബാഗും
േതാൾ ബാഗും സ്കൂൾ ബാഗും മുതൽ വാഹനം വെര
ഈ പുതുമൂല്യങ്ങെള േപറുന്നുണ്ടു്. ആൺകുട്ടികൾ�
ക്കിടയിൽ ഏെറ കണ്ടുവരുന്ന ചില െതാപ്പികൾ
േകശഭാരെത്ത ഓർമ്മിപ്പിക്കുവിധം പുറകിേലക്കു തൂ�
ങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. 

േഫാറിൻ കുട എന്ന മടക്കു കുടകൾ 80-കളിൽ േല�
ഡീസ് കുടകളായാണു് അവതരിച്ചതു്. എന്നാലിന്നു്
അവ സാർവ്വത്രികമായി ലിംഗേഭദമില്ലാെത ഉപ�
േയാഗിക്കുന്നു. നിറമുള്ള മടക്കുകുടകൾ കുറച്ചുകാലം
വെര പുരുഷന്മാർ ഉപേയാഗിക്കാൻ മടിച്ചിരുെന്ന�
ങ്കിൽ ഇന്നു് സ്ഥിതിമാറി. അേതസമയം മുമ്പു പ്രാ�
യം െചന്ന പുരുഷന്മാരും കന്യാസ്ത്രീകളും മാത്രം ഉപ�
േയാഗിച്ചിരുന്ന കാലൻകുടകൾ പുതിയ കാലത്തു്
ലിംഗേഭദമില്ലാത്ത ന്യൂെജൻ ഫാഷനാണു്. മുൻകാ�
ലങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ വലതുൈകയിലും പുരുഷന്മാർ
ഇടതുൈകയിലുമാണു് വാച്ചുെകട്ടിയിരുന്നെതങ്കിൽ
ഇന്നു് ഇരുകൂട്ടരും ഇടതുൈകയിേലക്കു മാറിയിരി�
ക്കുന്നു. വീതിേയറിയ വാച്ച്സ്ട്രാപ്പും വലിയ ഡയലും
പുരുഷന്മാർക്കിണങ്ങിയതായി കരുതിയിരുെന്ന�
ങ്കിൽ ഇന്നതു് െപൺകുട്ടികളുെടയും ഫാഷെന്റ �
ഭാഗമാണു്. 

 ധാരാളിത്തം, ൈവവിധ്യം, െടക്സ്ചർ, ബഹുവർണ്ണ
പ്രിന്റിംഗ്, േനർമ്മ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്രകാ�
രം പരസ്പരം കൂടിക്കലർന്ന ഈ പ്രക്രിയകൾ ലിംഗ�
ദ്രാവകത്വത്തിെന്റയും ഒപ്പം അതീതലിംഗതയുെടയും1
അഭിരുചികെളയാണു് ഉൾെക്കാള്ളുന്നതു്. മാനക�
മായ ലിംഗകൃത്യതെയ അതു െചറുതല്ലാത്ത രീതി�
യിൽ ഉലയ്ക്കുന്നു. കാഡ്ബറീസ് േചാക്കേളറ്റിെന്റ
ഒരു പരസ്യത്തിൽ അച്ഛെനന്നു് െതറ്റിദ്ധരിച്ചുേപായ
ആേളാടു് അമ്മ അലറുന്നുണ്ടു്: ‘ഷട്ടപ് ! ഞാനവന്റ
അമ്മയാ‼’. സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും പരസ്പരം തങ്ങ�
ളുെട പരിഷ്കാരങ്ങെള െവച്ചുമാറുന്നു എന്നതിേന�
ക്കാൾ ഫാഷനിെല സ്ത്രീപുരുഷേഭദത്തിെന്റ അതി�
രുകൾ മായുന്നുെവന്നുേവണം അനുമാനിക്കാൻ. 

1. അതീതലിംഗത എന്ന പദതർജ്ജമയ്ക്കു് െക.എം. േവ�
ണുേഗാപാലേനാടു് കടപ്പാടു്.

അേതസമയം വർണ്ണഭംഗിയുള്ള വാച്ചിെന്റ സ്ട്രാപ്പു�
കളും െചരുപ്പുകളും ൈസ്ത്രണതയുെട സൂചനെയ�
ന്നവണ്ണം ഇേപ്പാഴും അവേശഷിക്കുന്നുണ്ടു്. ‘കിന്റർ�
േജായ് ’േപാലുള്ള പുതിയ വിപണിസാമഗ്രികളി�
ലും ലിംഗേഭദെത്ത മുൻ നിർത്തി േചായ്സുകെള
അവതരിപ്പിക്കുന്നു. െപൺജീൻസുകളിൽ പൂവുകൾ
തുന്നിയും അലങ്കാരേഭദങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചും ലിംഗ�
േഭദം കാത്തുെവക്കുന്നു. ലിംഗേഭദവും ലിംഗാതീ�
തത്വവും ഒേര സമയം സഹവർത്തിച്ചു പുലരുന്ന
േചായ്സുകളാെണന്നാണിതു സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്.
െതരെഞ്ഞടുപ്പാകെട്ട വ്യക്തികാമനകളുേടതും �
സ്വത്വപ്രവണതകളുേടതും.  

ലിംഗാതീത പ്രവണതകളുെട ഉയർന്ന രൂപം കാ�
ണാവുന്ന മെറ്റാരിടം ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളുെട ഉപ�
േയാഗത്തിലാണു്. വസ്ത്രം േപാെല തെന്ന വ്യക്തി�
സത്തെയ ആഴത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന അതു്
സവിേശഷമായി പരിഗണിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. 

ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ
 1950-കേളാെടയാണു് ഇന്ത്യൻ വിപണികളിൽ
െമാേട്ടാർൈസക്കിൾ കടന്നുവരുന്നതു്. അതിനു വള�
െര മുമ്പുതെന്ന ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഉേദ്യാഗസ്ഥ�
രും മറ്റും ഇവ ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നു. 1954-ൽ ഇന്ത്യൻ
അതിർത്തിയിെല ൈസനിക ഉപേയാഗത്തിനു േവ�
ണ്ടി ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നു് 800 േറായൽ എൻഫീൽഡ്
ബുള്ളറ്റുകൾ ഇറക്കുമതിെചയ്തു. ‘റഫ് ആന്റ് ടഫ് ’
ലുക്കുള്ള ബുള്ളറ്റുകൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ കടന്നു�
വന്നതു് അേതത്തുടർന്നാണു്. ൈസനികത, പൗരു�
ഷം, അധികാരം തുടങ്ങിയവയുെട പ്രതീകമായാണു്
ഇവ സ്വീകരിക്കെപ്പട്ടതു്. 

1972-ൽ ബജാജ്, സ്കൂട്ടർ ഇനത്തിലുള്ള അവരുെട
ആദ്യ േമാഡൽ േചതക് പുറത്തിറക്കി. കാലുകൾ
കവയ്ക്കാെത േചർത്തുെവയ്ച്ചുെകാണ്ടു് ഓടിക്കാെമ�
ന്നതായിരുന്നു അവയുെട പ്രേത്യകത. കുറഞ്ഞ പു�
ള്ളിങ്, ൈബക്കുകെള അേപക്ഷിച്ചു് പൗരുഷത്തി�
െന്റ കുറഞ്ഞ പ്രതീതി എന്നിവ െകാണ്ടു് സ്കൂട്ടറുകൾ
കുടുംബസ്ഥർക്കും മധ്യവയസ്കർക്കും അതിപൗരു�
ഷകാംക്ഷകളില്ലാത്ത യുവാക്കൾക്കും േചർന്നതാ�
യി കരുതെപ്പട്ടു. 1983-ൽ എേസ്കാർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് രാജദൂ�
ത് 350 സി.സി. ൈബക്കും തുടർന്നു് യമഹ RX100
ൈബക്കുകളും പുറത്തിറക്കി. പുരുഷന്മാർക്കു് േയാ�
ജിച്ച ഉയർന്ന പിക്കപ്പായിരുന്നു യമഹയുെട മുഖ�
മുദ്ര. സ്കൂട്ടറുകൾ വിപണിയിലുണ്ടായിരുെന്നങ്കിലും
രണ്ടായിരം വെര ഇന്ത്യയിൽ പ്രേത്യകിച്ചും േകര�
ളത്തിൽ പൗരുഷപ്രതീതിയുള്ള ൈബക്കുകളുെട
കാലമായിരുന്നു.  

ഇതിനിടയിൽ ൈസക്കിളുകൾ കൃത്യമായ ലിംഗേഭ�
ദേത്താെടയാണു് നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ആൺ�
ൈസക്കിളുകൾ കാലുകളകറ്റി കയേറയണ്ടവയാ�
െണങ്കിൽ െസന്റർബാർ താഴ്ത്തിയും െചരിച്ചും ഘടി�
പ്പിച്ചുെകാണ്ടു് കാലുകൾ അകറ്റാെത കയറാൻ കഴി�
യുെമന്നതായിരുന്നു െപൺൈസക്കിളുകളുെട പ്ര�
േത്യകത. ൈസക്കിളുകൾ ഇന്നും ലിംഗേഭദേത്താ�
െട നിർമ്മിക്കുകയും ഉപേയാഗിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. 

1994-ൽ ടിവിഎസ് അവരുെട പുതിയ േമാഡൽ
സ്കൂട്ടി അവതരിപ്പിച്ചു. സ്ത്രീകൾക്കുേവണ്ടി പ്രേത്യക�
മായി രൂപകല്പന െചയ്ത വാഹനമായാണതു നിര�
ത്തിലിറങ്ങിയതു്. അക്കാലത്തു് മറ്റു കമ്പനികളും
സ്ത്രീകെള ലക്ഷ്യമിട്ടുെകാണ്ടു് സ്കൂട്ടറുകൾ അവതരി�
പ്പിച്ചിരുന്നു. ഹീേറാ പുറത്തിറക്കിയ പ്ലഷർ എന്ന
േമാഡലിെന്റ പരസ്യം തെന്ന സ്ത്രീകളുെട കാമനക�
െള േനരിട്ടു് അഭിസംേബാധന െചയ്യുന്നതായിരുന്നു.
‘Why should boys have all the fun?’, ‘Just for
her’ എെന്നാെക്കയായിരുന്നു പരസ്യവാചകങ്ങൾ.
െപാതുരംഗെത്ത സ്ത്രീകർതൃത്വവും പദവിയും ഇതിൽ
വലിയ സ്വാധീനം െചലുത്തിെയന്നതിൽ സംശയമി�
ല്ല. സ്ത്രീകൾ വ്യാപകമായി ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളുെട
ഉപേയാക്താക്കളായ കാലമായിരുന്നു അതു്. 

2000-ത്തിൽ ആക്ടിവ സ്കൂട്ടർ വിപണിയിെല ശ്രദ്ധാ�
േകന്ദ്രമായി മാറി. പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഏെറ�
യായിരുന്നു അതിൽ. േനർമ്മയുള്ള ഡിൈസൻ,
ഒതുക്കമുള്ള ആകൃതി, കനക്കുറവു് തുടങ്ങിയ പല
ഗുണങ്ങളും ഘടകങ്ങളും നിലനിർത്തി സ്ത്രീക്കും പു�
രുഷനും ഒേര േപാെല ഉപേയാഗിക്കാവുന്ന ഒരു
വാഹനമായാണു് കമ്പനി അതിെന വിഭാവനം െച�
യ്തതു്. പിന്നീടു് വന്ന ടിവിഎസിെന്റ Scooty Zest,
Wego എന്നീ േമാഡലുകളും സ്ത്രീ-പുരുഷന്മാെര ഒേര
േപാെല ലക്ഷ്യമിട്ടു് വിപണിയിൽ എത്തിയവയാ�
യിരുന്നു. ഇവയുെട ലിംഗാതീതമായ പ്രതീതി വിപ�
ണിയിലും ഈ േമാഡലുകൾക്കു് വലിയ ലാഭം േനടി�
െക്കാടുത്തു. രൺബീർ കപൂറിെന്റ പരസ്യേത്താെട
അവതരിപ്പിച്ച ഹീേറായുെട സ്കൂട്ടർ േമേസ്ട്രാ പുരുഷ�
ന്മാെര മാത്രമാണു് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നതു്. എൻഫീൽ�
ഡിേനാ സ്കൂട്ടിേക്കാ ഉള്ളതിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി
അതീതലിംഗതയുള്ള ഉപേയാഗത്തിെന്റ ഇടമായി
സ്കൂട്ടറുകൾ മാറിെയന്നാണു് നമ്മുെട വിശകലനം
െതളിയിക്കുന്നതു്. കണക്കുകളും ഇക്കാര്യം ശരിെവ�
യ്ക്കുന്നു. 

കഴിഞ്ഞ കുേറ കാലമായി സ്കൂട്ടറുകളുെട വിൽപ്പന
േകരളത്തിൽ (ഇന്ത്യയിൽ െമാത്തത്തിലും) ൈബ�
ക്കുകെള അേപക്ഷിച്ചു് ഏെറ മുന്നിലാണു്. 2011-ൽ
സ്കൂട്ടർ വില്പന 20% വർധിച്ചേപ്പാൾ ൈബക്കുകളു�
േടതു് 2% മാത്രമായിരുന്നു. 2014-െന അേപക്ഷിച്ചു്
2015-ൽ സ്കൂട്ടറുകളുെട വില്പന 12.9% വർധിച്ചേപ്പാൾ
ൈബക്കുകൾ 3.4% കുറഞ്ഞു. സ്കൂട്ടർ വില്പനയുെട കാ�
ര്യത്തിൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങെള അേപക്ഷിച്ചു് േകര�
ളവും േഗാവയുമാണു് മുൻപന്തിയിൽ. ൈബക്കുകെള
പിന്നിലാക്കിയുള്ള ഈ വളർച്ചയ്ക്കു പിന്നിൽ സ്കൂട്ടർ
കമ്പനികളുെട മാർക്കറ്റിങ് തന്ത്രങ്ങൾക്കപ്പുറം സം�
സ്കാരത്തിെന്റ മണ്ഡലത്തിെല ലിംഗമൂല്യസങ്കല്പന�
ങ്ങൾക്കും പങ്കുെണ്ടന്നുേവണം അനുമാനിക്കാൻ. 

കൂടുതൽസ്ത്രീ
ഒരു വശത്തു് ലിംഗകൃത്യതകെള െവല്ലുവിളിക്കുന്ന
ഇത്തരം സമൂലസ്പർശിയായ മാറ്റങ്ങൾ കുേറേശ്ശ
ഉണ്ടായിരിക്കുേമ്പാൾതെന്ന തിരിച്ചുള്ള ചലനങ്ങ�
ളും കാണാം. ശരീരെത്ത ഒന്നാെക മൂടിെപ്പാതിയുന്ന
പർദ്ദയിലൂെട മുസ്ലീംസ്ത്രീകൾ ലിംഗാതീതസംസ്കാര�
ത്തിനു േനെര എതിർവശത്തു നിലയുറപ്പിച്ചുെകാണ്ടു്
ൈസ്ത്രണതെയ ഉറപ്പിച്ചുെവക്കുകയാണു്. എങ്കിലും
കുടുമയിൽ നാം കണ്ടതുേപാെല പർദ്ദയിലും ഫാഷ�
െന്റ ചില സാധ്യതകൾ ഉപേയാഗെപ്പടുത്തുന്നുണ്ടു്.
പർദ്ദ: സുന്നേത്താ ഫാഷേനാ എന്ന ഓൺൈലൻ
േലഖനത്തിൽ െസ്നമ്യാ മാഹിൻ അതു് വിശദീകരി�
ക്കുന്നു. 

ട്രാൻസ്െജെന്റർ വിഭാഗങ്ങളുെട േവഷവിധാനങ്ങ�
ളാണു് മെറ്റാന്നു്. ആൺെപൺ ലിംഗമാനകതെയ്ക്ക�
തിേര രാഷ്ട്രീയസമർത്ഥനം നടത്തുന്ന ക്വിയർൈപ്ര�
ഡ് റാലികൾ ഇന്നു് ലിംഗേഭദത്തിെന്റ ആേഘാഷ�
മായി മാറിയിരിക്കുന്നു. െസബിൻേജക്കബ്ബ് എഴുതു�
ന്നു: ‘…എനിക്കു വിചിത്രമായി േതാന്നിയ കാര്യം
ഇവെരാെക്ക മലയാളിമങ്കയാവാൻ അെല്ലങ്കിൽ
സംസ്കൃത വനിതയാവാൻ യത്നിക്കുന്നു, അതാണു
സൗന്ദര്യം എന്നു ധരിക്കുന്നു എെന്നാെക്കയാണു്.’
സവർണ്ണ ൈസ്ത്രണസൗന്ദര്യേബാധത്തിെന്റ വാർപ്പു�
മാതൃകകളിൽ തങ്ങെള പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക�
യാണു് പല ക്വിയർൈപ്രഡ് ആക്റ്റിവിസ്റ്റുകളുെമന്നു്
തുടർന്നേദ്ദഹം നിരീക്ഷിക്കുന്നു. (13/8/2016-െല േഫ�
സ്ബുക്ക് േപാസ്റ്റ് ). െതാലിനിറം, പണം, ജാതി,
പ്രശസ്തി, പഠിപ്പു്, മാധ്യമസ്വീകാര്യത തുടങ്ങിയതി�
െന്റെയാെക്ക േപരിൽ   ട്രാൻസ്െജന്ററുകൾക്കി�
ടയിൽത്തെന്ന പലതരം േമൽ /കീഴുകൾ പ്രവർ�
ത്തിക്കുന്നതിെന്റ അനുഭവങ്ങൾ അവരിൽ ചിലർ
സ്വകാര്യമായി പങ്കുെവച്ചേതാർക്കുന്നു.  

ഇെതാെക്കയാെണങ്കിലും ലിംഗമാനകതകെളയും
മാനകേനാട്ടത്തിെന്റ ആധികാരികതെയയും അധി�
കാരപ്രേയാഗങ്ങെളയും െവല്ലുവിളിക്കുന്നവയാണു്
വർത്തമാനകാലെത്ത പല പ്രവണതകളും.  ലിം�
ഗദ്രാവകത്വെത്തയും അതീതലിംഗതെയയും അറി�
േഞ്ഞാ അറിയാെതേയാ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂെട ഉറ�
പ്പിക്കെപ്പട്ട ആൺെപൺമാനകതെയ െവല്ലുവിളി�
ച്ചുെകാണ്ടു് അസ്ഥിരമാക്കുന്നുെവന്നതാണു് ഇവയു�
െട വിേമാചനാത്മകത. ചരിത്രത്തിൽ ആണലങ്കാ�
രങ്ങളും െപണ്ണലങ്കാരങ്ങളും നിരന്തരം മാറിെക്കാ�
ണ്ടിരുന്നുെവന്നും പരസ്പരം കയറിയുമിറങ്ങിയും ലിം�
ഗപരമായ കൃത്യതകെള വ്യവേച്ഛദിച്ചും പലേപ്പാഴും
കൂട്ടിക്കുഴച്ചും മുേന്നറുകയാണുണ്ടായതു് എന്നും മന�
സ്സിലാക്കാം. സംസ്കാരത്തിൽ കാണുന്ന ഇത്തരം
പുതുചലനങ്ങൾ സമഗ്രമാെയാരു മാറ്റേമാ സംഘ�
ടിതമാെയാരു മുേന്നറ്റേമാ അല്ല. മുമ്പു പലവട്ടം സൂ�
ചിപ്പിച്ചതു േപാെല ജനതയുെട കാമനകളിലൂെട,
സ്വത്വത്തിെന്റ േസ്വച്ഛാപരമായ വിന്യാസങ്ങളിലൂെട
ഊറിക്കൂടി പരിണമിച്ചുണ്ടായ ഒന്നാണതു്. ഒരുപ�
േക്ഷ, സംഘടിതമായ മുേന്നറ്റങ്ങേളക്കാൾ ശക്തമാ�
ണു് അവ. അത്തരത്തിൽ കാമനകൾ കാല്പനികവും
ആത്മനിഷ്ഠവുമായ ഒരർത്ഥത്തിൽ മാത്രം മനസ്സി�
ലാക്കെപ്പേടണ്ടതല്ല. പൗരത്വവും സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി
അതിനു അേഭദ്യമായ ബന്ധമുണ്ടു്; അതിനാൽത്ത�
െന്ന ജനാധിപത്യവുമായും.

റഫറൻസ്

1. പി. ഭാസ്ക്കരനുണ്ണി—പെത്താമ്പതാംനൂറ്റാണ്ടിെല
േകരളം.

2. കാണിപ്പയ്യൂർ ശങ്കരന്നമ്പൂതിരിപ്പാടു്—എെന്റ സ്മര�
ണകൾ.

3. സാമുവൽ മറ്റീർ, ഞാൻ കണ്ട േകരളം.
4. സി. േകശവൻ, ജീവിതസമരം.
5. അജയ് േശഖർ: അവർണ്ണസ്ത്രീക്കു്  േമൽശീല

നല്കിയ ൈകകൾ, സമകാലികമലയാളം, െസ�
പ്തം. 26, 2016.

6. ബി. രാജീവൻ, ജാതിശരീരത്തിൽ നിന്നു ലിംഗ�
ശരീരത്തിേലക്കു്, സമീക്ഷ, െസപ്തം. 2000.

7. െജ. േദവിക, േകരളീയ സ്ത്രീെയ രൂപാന്തരീകരി�
ക്കുേമ്പാൾ, മാതൃഭൂമി ആഴ്ച്ചപ്പതിപ്പു്, 2004 െമയ്
16.

8. െസ്നമ്യാ മാഹിൻ: പർദ്ദ സുന്നേത്താ ഫാഷേനാ?
നാലാമിടം, ഡിസംബർ, 2011.

9. െചറുകാട്—ജീവിതപ്പാത.

10. െഷറിൻ, ബി.എസ്.,  ഇസ്ലാമിെല സ്ത്രീയും മുൻവി�
ധികളും, മാതൃഭൂമി ആഴ്ച്ചപ്പതിപ്പു്, 2010 ആഗസ്ത്,
29.

11. എം.എച്ച്. അനുരാജ്—െപൺചമയമിട്ട ആൺ
ഉടലുകൾ.

(2017 ജനുവരി 22-െല മാതൃഭൂമി ആഴ്ച്ചപ്പതിപ്പിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.)

□



േഡാ.ജി.ഉഷാകുമാരി
തലേയാലപ്പറമ്പിനടുത്തു് െവ�
ള്ളൂരിൽ ജനനം. േമെവള്ളൂർ
െക.എം.എച്ച്.എസ്., േകാട്ടയം
ബി.സി.എം. േകാേളജ്, െക. ൈനനാൻ�

സ് േകാേളജ്, േകാഴിേക്കാടു് സർവ്വകലാശാല എന്നി�
വിടങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം. 2004-ൽ മലയാളസാഹിത്യ�
ത്തിൽ േഡാക്ടേററ്റ്. 2001 മുതൽ വിവിധ സർക്കാർ േകാ�
േളജുകളിൽ മലയാളം അധ്യാപിക. സംസ്കാരപഠനവും
സാഹിത്യനിരൂപണവും എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. സാ�
ഹിത്യവായനയിലും സിനിമയിലും താല്പര്യം. ഉടൽ ഒരു
െനയ്ത്തു്: സംസ് കാരത്തിെന്റ സ്ത്രീവായന, വയലറ്റുനാവി�
െല പാട്ടുകൾ, കഥയും കാമനയും, സിനിമ: വർത്തമാന�
ത്തിെന്റ ചരിത്രം, ആറു് (എഡി.), ഉൾക്കണ്ണാടികൾ: സ്ത്രീ
ആത്മകഥകെള മുൻനിർത്തിയുള്ള പഠനങ്ങൾ (എഡി.)
എന്നീ കൃതികൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
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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

