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ദാമ്പത്യവുും കുറ്റകൃത്യങ്ങള ും (ലേഖനും) 

സുനിൽ എും എസ,് മൂത്തകുന്നും 

ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഹെൽമറ്്റ ധാരികൾ വിജനമായ 
ല ാഡിേൂഹെ നെന്നു ല ാകുന്ന സ്്ത്ീകള ഹെ മാേ ഹ ാട്ടിഹെെുത്തു 
സ്ഥേും വിഹട്ടന്ന വാർത്ത  ്ത്ത്തിൽ അെിയ്ക്കെി 
് ത്യക്ഷഹെൊ ുണ്്ട. ഇരുച്കവാെനങ്ങൾ ഓെിക്കുന്നവർ 
ഹെൽമറ്്റ ധരിെിരിക്കണഹമന്ന നിയമും നിേവിേുഹണ്ടങ്കിേുും  േരുും 
ഹെൽമറ്്റ ധരിെിട്ടില്ലാത്തവരാണ്. അ കെങ്ങളിൽ 
മസ്ത്ിഷ്കത്തിനു ഗുരുത്രമായ  രിക്കു  റ്റാഹത് രക്ഷഹെൊൻ 
ഹെൽമറ്റ കൾ  േലൊഴുും സൊയകമാകാ ുണ്്ട. ഹെൽമറ്്റ 
ധരിക്കാഹത് ഇരുച്കവാെനങ്ങൾ ഓെിക്കുന്ന ചിേഹര 
കാണുലമ്പാൾ ഹെൽമറ്റ  ധരിക്കണഹമന്ന് അവഹര ഉ ലദശിക്കാൻ 
ലത്ാന്നാ ുള്ളത്ു ല ാഹേ ത്ഹന്ന, ഹെൽമറ്റ  ധരിെ ഹകാണ്്ട 
ഇരുച്കവാെനങ്ങൾ ഓെിക്കുന്നരുഹെ  ു ഹത്താന്നു ത്ലോെി 
അനുലമാദിക്കാനുും ലത്ാന്നാ ുണ്്ട: ആരുും ത്േ ഹ ാട്ടി ലചാരയിൽ 
കുളിെ് ഹത്രുവിൽ കിെക്കാൻ ഇെ വരാത്ിരിക്കഹട്ട; യൂെയൂൈിേുും 
ലേസ്ൈുക്കിേുും ബവ ോയി മാ ാത്ിരിക്കഹട്ട. എന്നാൽ, മാേ 
ഹ ാട്ടിെവരിൽ മിക്കവരുും ഹെൽമറ്റ ധാരികളായിരുഹന്നന്നു 
വാർത്തകളിൽ കാണുന്നത്ുഹകാണ്്ട, ഹെൽമറ്റ ധാരികഹള 
ഹ ാത്ുവിൽ സുംശയദൃഷ്െിലയാഹെ വീക്ഷിലക്കണ്ടിയുും 
വന്നിരിക്കുന്നു: ഹെൽമറ്റിനുള്ളിൽ സുരക്ഷിത്മായി 
മ ഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നത്ു  ിെിെ   ി ആസൂ്ത്ണും ഹചയ്യ ന്ന 
മസ്ത്ിഷ്കങ്ങളായിരിക്കുലമാ! 

ഹെൽമറ്റ  ധരിെ് ഒരുഹമ്പട്ടി ങ്ങിയിരിക്കുന്ന രണ്ടു  ുരുഷന്മാരുഹെ 
മുന്നിൽ ഒരു സ്്ത്ീയ്ക്ക് എന്തു ഹചയ്യാനാകുും! ദുർൈേരുഹെ, 
് ലത്യകിെ് സ്്ത്ീകള ഹെ, നിസ്സൊയാവസ്ഥ മുത്ഹേെുക്കുന്നവർ 
ഹവ ുക്കഹെലെണ്ടവരാണ്.  ലക്ഷ, കഴിഞ്ഞ ദിവസഹത്ത ഒരു മാേ 
ഹ ാട്ടിക്കൽ വാർത്തയിൽ  രാമർശിക്കഹെട്ടിരുന്ന, ഹെൽമറ്റ  
ധരിെ്, ഇരുച്കവാെനത്തിൽ സഞ്ചരിെ  മാേ ഹ ാട്ടിെ ലജാെിഹയ 
എനിക്കിഷ്െമായി: കാരണും, അവർ ഭാരയാഭർത്താക്കന്മാരായിരുന്നു! 
ഈ അ ൂർവ ത്സ്കരദമ്പത്ികൾ ഹെൽമറ്റ  ധരിെ്, 
ഇരുച്കവാെനത്തിൽ ചുറ്റിയെിെ്, ത്രും കിട്ട ലമ്പാൾ 
കാൽനെയാ്ത്ക്കാരായ വനിത്കള ഹെ മാേ ഹ ാട്ടിക്കുന്നത്ു 
 ത്ിവാക്കിയിരുന്നല്ത്! മാേ ഹ ാട്ടിക്കേിൽ ഭാരയയുലെയുും  
സജീവ ങ്കാളിത്തും. മാേ ഹ ാട്ടിക്കേിലനക്കാൾ ‘മുന്തിയ 
സുംരുംഭങ്ങൾ’ ത്ുെങ്ങിഹവെ ദമ്പത്ിമാരുഹെ വാർത്തകള ും 
 ്ത്ത്തിൽ ഈയെുത്ത കാേത്തു വന്നിട്ട ണ്ട്: വിലദശലജാേിയുും 
ഫ്ലാറ്റ കള ും മറ്റ ും വാഗ്ദാനും ഹചയ്ത്ു  േരിൽ നിന്നായി  ണും ത്ട്ടി 
മുങ്ങിയ ദമ്പത്ിമാരുും അക്കൂട്ടത്തിൽ ഹ െുന്നു. 

ഇന്തയയിേിലൊൾ ‘സ്റ്റാർട്്ട അെ ’കള ഹെ സീസണാണ്. സ്റ്റാർട്ടെ കൾ 
ഇന്തയയുഹെ മുഖും ത്ഹന്ന മാറ്റ ഹമന്നു 
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് ത്ീക്ഷിക്കഹെെുന്നത്ുഹകാണ്ടു സ്റ്റാർട്ടെ കൾ ത്ുെങ്ങാൻ 
മുന്നിട്ടി ങ്ങുന്ന ഊർജസവേരായ സുംരുംഭകർ 
അഭിനന്ദിയ്ക്കഹെെണും, ല് ാത്സാെിെിയ്ക്കഹെെണും. 
സ്റ്റാർട്ടെ കൾ ത്ുെങ്ങുന്നത്ു ദമ്പത്ിമാരാഹണങ്കിൽ അവർ ് ലത്യകും 
അഭിനന്ദനും അർെിക്കുന്നു. കാരണമുണ്്ട; 
ത്ങ്ങൾക്കിെയിേുണ്ടാകുന്ന അസവാരസയങ്ങഹളത്തുെർന്നു 
വിവാെലമാചനെർജിയുമായി ലനലര കുെുുംൈലക്കാെത്ിഹയ 
സമീ ിക്കുന്ന ദമ്പത്ിമാർ ഏറ്റവുമധികമുള്ള രണ്ടാമഹത്ത 
സുംസ്ഥാനമായി ‘ ുലരാഗമിെിരിക്കുന്നു’ നമ്മുഹെ ഹകാെ ലകരളും. 
‘വിവാെലമാചനലക്കസുകള ഹെ ത്േസ്ഥാനും’ എന്ന കു് സിദ്ധി 
ഏറ്റവുമധികും ലകസുകൾ നിേവിേുള്ള ത്ിരുവനന്ത ുരും 
ബകക്കോക്കുകയുും ഹചയ്ത്ിരിക്കുന്നു! ദമ്പത്ിമാർക്കിെയിൽ 
അഭി് ായവയത്യാസങ്ങള ും ഭിന്നിെ കള ും 
സാധാരണയായിരിയക്്കുന്ന ലകരളത്തിൽ ഇവിെഹത്ത 
നവമുഖയധാരയിൽ നിന്നു വിഭിന്നമായി കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽലൊേുും 
ഒരുമയുും സവരുമയുും ് ദർശിെിെത്ിനു മുകളിൽ  രാമർശിക്കഹെട്ട 
ത്സ്കരദമ്പത്ിമാർ സത്യത്തിൽ നമ്മുഹെ ബകയെി അർെിക്കുന്നു. 
യാ്ത് ലനർവഴിയിേൂഹെയാഹണങ്കിേുും, നിസ്സാരകാരയത്തിനു ല ാേുും 
 രസ് രും വഴക്കെിെ ും ഭിന്നിെ ും ജീവിക്കുന്ന 
ഭാരയാഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഈ ത്സ്കരദമ്പത്ിമാർ ് ദർശിെിെ 
അഭി് ാബയകയും ഒരു മാത്ൃകയാകഹട്ട. 

വിവാെലമാചനലക്കസുകള ഹെ ആധികയത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന 
സുംസ്ഥാനഹമന്ന നിേയിൽ ലകരളത്തിനുണ്ടായിരിക്കുന്ന 
കു് സിദ്ധിക്ക് അവസാനമുണ്ടാലകണ്ടത്ുണ്്ട. മാത്ാ ിത്ാക്കൾ 
ലവർ ിരിയുകയുും  ുത്ുലജാെികൾ രൂ ീകരിക്കുകയുും 
ഹചയ്യ ലമ്പാൾ അനാഥവുും അസുംത്ൃ ്ത്വുമാഹയാരു ഇളുംത്േമു  
സൃഷ്െിക്കഹെഹട്ടന്നു വരാും. അത്ു സമൂെഹത്ത ് ത്ികൂേമായി 
ൈാധിക്കുകയുും ഹചയ്യ ും. ദാമ്പത്യൈന്ധങ്ങൾ ഉ െത്ാക്കാൻ 
ദമ്പത്ിമാഹര ല് ാത്സാെിെിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തും 
സർക്കാരിനുും സമൂെത്തിനുമുണ്്ട. ദമ്പത്ിമാർ കൂട്ടായി നെത്തിയ 
മാേ ഹ ാട്ടിക്കേുും ത്ട്ടിെ കള ും അവർക്കിെയിേുള്ള ഉ െ 
ദാമ്പത്യൈന്ധത്തിനുള്ള അസന്ദിഗ്ദ്ധമായ ഹത്ളിവാണ്. അവർക്കു 
വഴി  ിഴഹെങ്കിേുും, ഇത്തരും ദമ്പത്ിമാഹര സാധാരണ 
ലമാഷ്ൊക്കള ഹെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾഹെെുത്തരുത്്. ദമ്പത്ിമാർ കൂട്ടായി 
ഹചയ്ത് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷ വിധിക്കുലമ്പാൾ, 
അവർക്കിെയിേുള്ള ഒരുമയ്ക്കു ് ലത്യക  രിഗണന േഭിക്കണും. 
മാേ ഹ ാട്ടിെ ദമ്പത്ിമാരിൽ നിന്നു മാേ  ിെിഹെെുക്കണും. ലജാേിയുും 
ഫ്ലാറ്റ ും വാഗ്ദാനും ഹചയ്ത്ു  ണും ത്ട്ടിയ ദമ്പത്ിമാരിൽ നിന്നു  ണും 
 േിശസെിത്ും  ിെിഹെെുത്ത്, ത്ട്ടിെിനിരയായവർക്കു 
ത്ിരിഹകഹക്കാെുക്കണും; ഇക്കാരയങ്ങളിൽ ഒരമാന്തവുും  ാെില്ല, 
 ലക്ഷ, അത്ിനു ലശഷും ദമ്പത്ിമാലരാെു ദയവു കാണിക്കണും; 
ലമോൽ ഇെണിയക്്കി ങ്ങിലയക്കരുത്് എന്ന ത്ാക്കീത്ു നൽകി 
കഴിവത്ുും ഹവ ുഹത് വിെുക, അഹല്ലങ്കിൽ േഘുവായ ശിക്ഷ മാ്ത്ും 
നൽകുക. 
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ദമ്പത്ിമാർ ലകവേും മാേ ഹ ാട്ടിക്കേുും ത്ട്ടിെ മല്ല, ഹകാള്ള ത്ഹന്ന 
നെത്തുന്നു എന്നു കരുത്ുക. ഹകാള്ളയ്ക്കുള്ള ശിക്ഷ 
കഠിനത്െവാണ്:  ത്തു വർഷും മുത്ൽ  ത്ിന്നാേു വർഷും വഹര. 
നിയമും സകേർക്കുും ഒന്നു ല ാഹേ ൈാധകമാണ്. ഹകാള്ള നെത്തിയ 
ദമ്പത്ിമാഹര ജയിേിേെലെ ത്ീരൂഹവങ്കിൽ അവഹര ഒരുമിെ്, ഒലര 
ഹസല്ലിൽത്തഹന്ന ലവണും  ാർെിക്കാൻ. ദമ്പത്ിമാഹര 
ലവർഹ െുത്താൻ ഒരു നിയമത്തിനുമാകരുത്് (“െിൽ ഹഡത്ത് ഡു 
അസ്  ാർട്്ട”). ഇന്തയ സവത്്ന്ത,  രമാധികാര  ിെബ്ലിക്കായത്ിനു 
ലശഷും ഇത്ുവഹരയായി  ാർേഹമന്റ ് 772 നിയമങ്ങൾ 
 ാസ്സാക്കിയിട്ട ഹണ്ടന്നു കാണുന്നു. അവയ്ക്കു  ു ഹമ, ഓലരാ 
സുംസ്ഥാനവുും നിയമങ്ങൾ  ാസ്സാക്കിയിട്ട ണ്ടാകുും. 
ലക്ന്ദത്തിലന്റത്ുും സുംസ്ഥാനത്തിലന്റത്ുമായ ആയിരത്തിലേഹ  
നിയമങ്ങൾക്ക് ഒലരസമയും വിലധയനായിഹക്കാണ്ടായിരിക്കുും 
ഓലരാ  ൗരനുും ജീവിക്കുന്നത്്. ഇവയഹ്ക്കാഹക്കെ  ലമ, 
ഭരണഘെനയ്ക്കുും വിലധയരാണു  ൗരർ.  ലക്ഷ, അവഹയാന്നുും 
ഭാരയാഭർത്താക്കന്മാഹര ഭിന്നിെിക്കുകലയാ ത്മ്മിേകറ്റ കലയാ 
ഹചയ്യ ന്നവയാകരുത്്. ദാമ്പത്യൈന്ധങ്ങഹള മാനിക്കുകയുും 
അവയ്ക്കു  രിരക്ഷ നൽകുകയുമായിരിക്കണും േക്ഷയും. 
കുെുുംൈൈന്ധങ്ങള ഹെ ഹകട്ട  െിന് അത്ാവശയമാണ്. 

ഭാരയാഭർത്താക്കന്മാർ നെത്തിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങഹളെറ്റി 
ലകൾക്കുലമ്പാഹഴാഹക്ക,  ണ്ടു കണ്ട ഒരു ഇുംഗ്ലീഷ് സിനിമഹയെറ്റി 
ഓർത്തുല ാകാ ുണ്്ട: “േൺ വിത്ത് ഡിക്ക് ആന്റ  ് ഹജയിൻ.” 
 ത്ിറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പാണത്ു കണ്ടത്്. ലജാർജ ് സീഗൽ എന്ന 
നെനായിരുന്നു ചി്ത്ത്തിൽ ഭർത്താവായി അഭിനയിെത്്. രണ്ടു 
ത്വണ അക്കാദമി അവാർഡ് (ഓസ്കാർ) ലനെിയ ഹജയിൻ 
ലോണ്ടയായിരുന്നു ചി്ത്ത്തിൽ ഭാരയ. ദമ്പത്ിമാരിരുവരുും 
ഉലദയാഗസ്ഥരായിരുന്നു. അത്ിനിഹെ, ഭർത്താവിന് ഉലദയാഗക്കയറ്റും 
കിട്ട കയുും ഉന്നത്ശമ്പളും കിട്ടിത്തുെങ്ങുകയുും ഹചയ്ത്ത്ുഹകാണ്്ട 
അവർ നീന്തൽക്കുളവുും മറ്റ മുഹള്ളാരു രമയെർമയത്തിലേക്കു 
ത്ാമസും മാറ്റ ന്നു, ജീവിത്ും ആഡുംൈര ൂർണമാകുന്നു, 
ഹചേലവ ുന്നു. കനത്ത ശമ്പളമുള്ള ഭർത്താവുും കുഞ്ഞുമെക്കമുള്ള 
കുെുുംൈത്തിഹന്റ ലക്ഷമത്തിൽ കൂെുത്ൽ ്ശദ്ധിക്കാൻ ലവണ്ടി ഭാരയ 
ലജാേി രാജി ഹവക്കുന്നു. 

ദൗർഭാഗയവശാൽ, വയവസായരുംഗത്ത് അ് ത്ീക്ഷിത്മായുണ്ടായ 
ഗുരുത്ര് ത്ിസന്ധി മൂേും ഭർത്താവിഹന്റ കമ്പനി ത്കരുന്നു, ലജാേി 
നഷ്െഹെെുന്നു, കുെുുംൈും അത്ിജീവനത്തിനായി കഷ്െഹെെുന്നു. 
ഒരു ലോണിനു ലവണ്ടി ഇരുവരുും സന്ദർശിെ ൈാങ്കിൽ ഹകാള്ള 
നെക്കുന്നു, ഹകാള്ളക്കാരുഹെ  ക്കൽ നിന്നു വീണുല ായ 
ലനാട്ട ഹകട്ട കളിഹോന്ന് ദമ്പത്ിമാർക്കു കിട്ട ന്നു. ൈാങ്കുഹകാള്ള 
നെത്തൽ എ്ത് അനായാസും! അവർ ചിന്തിക്കുന്നു. ത്ുെർന്ന്, 
അത്തരും ഹകാള്ളകൾ നെത്താൻ അവർ ത്ീരുമാനിക്കുന്നു. 
സ്ഥേഹത്ത ഹെേിലോൺ കമ്പനിയാെീസായിരുന്നു അവർ 
ത്ങ്ങള ഹെ ‘കെിഞ്ഞൂൽ’ ഹകാള്ളയ്ക്കായി ഹത്രഹഞ്ഞെുത്തത്്. 
യാഹത്ാരു ത്െസ്സവുും കൂൊഹത് അവരുഹെ ‘ രി ാെി’ നെന്നു. 
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ഹെേിലോൺ കമ്പനിയുഹെ ലസവനത്തിൽ അത്ൃ ്ത്രായിരുന്ന 
വരിക്കാർ അവിഹെ കയൂ നിന്നിരുന്നു. അവർ ‘ഹകാള്ളക്കാഹര’ 
ബകയെിെ  ല് ാത്സാെിെിക്കുകയുും ഹചയ്ത്ു! ദമ്പത്ിമാർ 
ആനന്ദത്തിോ ാെി. അത്തരും കൂെുത്ൽ ‘ രി ാെികൾ’ 
ആസൂ്ത്ണും ഹചയ്യാൻ അവഹരാരുങ്ങി. 

കഥയുഹെ ലശഷും ഭാഗത്തിനിവിഹെ ് സക്തിയില്ല. 
ഭാരയാഭർത്താക്കന്മാർ ത്മ്മിേുള്ള അഭി് ാബയകയത്തിനാണിവിഹെ 
് സക്തി. ദമ്പത്ിമാർ ഹചയ്ത്ത്ു കുറ്റകൃത്യമാഹണങ്കിൽലൊേുും, 
അത്വർ ഒരുമലയാഹെ, ത്ുേയ ങ്കാളിത്തലത്താഹെ 
നിർവെിെത്ാഹണങ്കിൽ അവഹര ദയലവാഹെ വീക്ഷിക്കണും 
എന്നാണിവിഹെ   യാനുലേശിെത്്. ദമ്പത്ിമാർ ത്മ്മിേുള്ള 
മാനസികഹൊരുത്തവുും അഭി് ാബയകയവുും സമൂെത്തിഹന്റ 
ഹകട്ട  െിന ് അനുല ക്ഷണീയമായത്ു ഹകാണ്്ട, 
ത്സ്കരദമ്പത്ിമാഹര ബകകാരയും ഹചയ്യ ലമ്പാഹഴാഹക്ക, അവർ 
ദമ്പത്ിമാരാഹണന്ന  രിഗണന ൈന്ധഹെട്ടരുഹെ 
ഓർമ്മയിേുണ്ടാകണും എന്ന് ഊന്നിെ യുകയാണ് ഈ കു ിെിഹന്റ 
േക്ഷയും. 

ദമ്പത്ിമാഹര ജീവിത് ങ്കാളികൾ എന്നാണു വിലശഷിെിക്കാ ്: 
ബേേ്  ാർട്്ടണർമാർ. ദാമ്പത്യത്തിഹന്റ അെിസ്ഥാന ആശയും 
ത്ഹന്ന  ങ്കാളിത്തമാണ്. കിെെ യിഹേ  ങ്കാളിത്തലത്താഹൊെും 
അവരുഹെ മഹറ്റല്ലാ ് വൃത്തികളിേുും സജീവ ങ്കാളിത്തും 
് ത്ീക്ഷിക്കഹെെുന്നു. ദമ്പത്ിമാരിഹോരാൾ ഒരു കുറ്റകൃത്യും 
ഹചയ്യാഹനാരുഹമ്പെുഹന്നന്നു കരുത്ുക. ഉദാെരണത്തിന്, 
ദമ്പത്ിമാരിഹോരാൾ മാേ ഹ ാട്ടിക്കാൻ ല ാകുന്നു, അഹല്ലങ്കിൽ 
ലജാേിലയാ ഫ്ലാലറ്റാ വാഗ്ദാനും ഹചയ്ത്ു ജനത്തിഹന വഞ്ചിെ   ണും 
ത്ട്ടാഹനാരുങ്ങുന്നു; അത്ുമഹല്ലങ്കിൽ ഹകാള്ള നെത്താഹനാരുങ്ങുന്നു. 
ഇത്തരും സന്ദർഭങ്ങളിൽ മഹറ്റയാൾ എന്തു നിേ ാഹെെുക്കണും? 

സങ്കീർണമാഹയാരു ലചാദയമാണത്്. മാേ ഹ ാട്ടിക്കേുും വഞ്ചനയുും 
ഹകാള്ളയുഹമാഹക്ക സാമൂെയല്ദാെങ്ങളാണ്, നിേവിേുള്ള 
നിയമങ്ങളനുസരിെ  ശിക്ഷാർെവുമാണ്. ഹകാള്ളയ്ക്കു 
 ത്ിന്നാേു വർഷഹത്ത കഠിനത്െവു വഹര േഭിലെക്കാഹമന്നു 
മുകളിൽ സൂചിെിെ  കഴിഞ്ഞിട്ട ണ്ട്. 
സാമൂെയവിരുദ്ധ് വൃത്തികളിേുും നിയമവിരുദ്ധ് വൃത്തികളിേുും 
 ങ്കാളിയാകാൻ ഞാനില്ല എന്നു   ഞ്ഞ് ദമ്പത്ിമാരിഹോരാൾ 
അത്തരും ് വൃത്തികളിൽ നിന്നകന്ന്, നിഷ്്കിയമായി നിഹന്നന്നു 
വരാും. നൂഹറ്റൺ ത്തിനാേു ല ഹര വധിെ ഹകാള്ളക്കാരനായിരുന്നു 
വീരെൻ. വീരെഹന്റ ഭാരയ മുത്തുേക്ഷ്മി സവീകരിെത്ു വീരെഹന്റ 
കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ  ങ്കാളിയാകാഹത്, നിസ്സുംഗത്ലയാഹെ, 
നിഷ്്കിയയായി അകന്നുമാ ി നിൽക്കുന്ന നിേ ാൊയിരുന്നു. 
ഹത്റ്റായ വഴിലയ ല ാകാൻ ഇഷ്െഹെൊത്തവർ സവാഭാവികമായുും 
ഈ നിേ ാൊഹണെുക്കുക. മുത്തുേക്ഷ്മിയുഹെ ലമേുും 
കുറ്റങ്ങളാലരാ ിക്കഹെട്ടിരുന്നു, അവരുും ജയിേിൽ കിെന്നിരുന്നു. 
ഭർത്താവിഹന്റ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ത്നിക്കു  ങ്കുണ്ടായിരുന്നിഹല്ലന്നുും 
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അത്ുഹകാണ്ടു ത്ഹന്ന കുറ്റവിമുക്തയാക്കണഹമന്നുും മുത്തുേക്ഷ്മി 
ലകാെത്ിലയാെഭയർത്ഥിെ . മുത്തുേക്ഷ്മിയുഹെ നിര രാധിത്വും 
ലൈാധയഹെട്ട ലകാെത്ി മുത്തുേക്ഷ്മിഹയ കുറ്റവിമുക്തയാക്കി. 
നിര രാധിയായ മുത്തുേക്ഷ്മിഹയ ലകാെത്ി ലമാചിെിെത്ു 
നന്നാഹയന്ന കാരയത്തിൽ സുംശയമില്ല. എങ്കിേുും, 
മുത്തുേക്ഷ്മിയുഹെ ദാമ്പത്യും ലകവേും കിെെ യിഹേ  ങ്കാളിത്തും 
മാ്ത്മായി ചുരുങ്ങിലൊയിരുന്നു എന്നൂെിലക്കണ്ടി വരുന്നു. 
് വൃത്തികളിേുള്ള  ങ്കാളിത്തമില്ലാഹത് ജീവിത് ങ്കാളിയാവില്ല. 

മുത്തുേക്ഷ്മിയുഹെ കാരയലമാർക്കുലമ്പാൾ 
രാമായണരചയിത്ാവായ വാത്മീകിമെർഷിയുഹെ കാരയവുും 
ഓർത്തു ല ാകുന്നു. മെർഷിയായിത്തീരുന്നത്ിനു മുമ്്പ അലേെും  
രത്നാകരൻ എന്ന ല രുഹള്ളാരു ഹകാള്ളക്കാരനായിരുന്നു. 
വനത്തിേൂഹെ കെന്നുല ാകുന്നവഹര ഹകാള്ളയെിക്കുന്നത്ായിരുന്നു 
രത്നാകരഹന്റ മുഖയഹത്ാഴിൽ. ഒരു ദിവസും രത്നാകരഹന്റ മുന്നിൽ 
നാരദമുനി വന്നു ഹ ട്ട . രത്നാകരൻ നാരദമുനിഹയ 
ഹകാള്ളയെിക്കാഹനാരുങ്ങിയലൊൾ മുനി ലചാദിെ :  

“നീഹയന്തിനു ലവണ്ടിയാണിങ്ങഹന ഹകാള്ള നെത്തുന്നത്്?” 

“കുെുുംൈും ല ാറ്റാൻ ലവണ്ടി.” 

“ഹകാള്ള  ാ മാണ്. ഇന്നഹല്ലങ്കിൽ നാഹള  ാ േേും 
അനുഭവിലക്കണ്ടി വരുും. നീ മാ്ത്മല്ല, നിഹന്റ കുെുുംൈവുും. നിഹന്റ 
 ാ േേും  ങ്കിൊൻ നിഹന്റ കുെുുംൈും ത്യ്യാ ാലണാ?” 

“അത് ിയില്ല.” 

“അത്വലരാെു ലചാദിെ ിഞ്ഞു വരൂ.” മുനി നിർലേശിെ . 

രത്നാകരൻ മുനിഹയ ഒരു മരലത്താെു ലചർത്തു ഹകട്ടി; മുനി 
രക്ഷഹെട്ട  ഹ ായ്ക്കളയരുത്ലല്ലാ. വീട്ടിലേയ്ക്കു ഹചന്ന്, മുനിയുഹെ 
ലചാദയും ഭാരയലയാെുും മക്കലളാെുും ആവർത്തിെ . അവരാരുും 
 ാ േേും  ങ്കിൊൻ ത്യ്യാ ായിരുന്നില്ല. വിഷണ്ണനായി 
ത്ിരിഹകഹെന്നു മുനിഹയ കാരയമ ിയിെ . 

“അവർക്കു ലവണ്ടി നീ ഹചയ്യ ന്ന  ാ ത്തിനുള്ള ശിക്ഷ  ങ്കിൊൻ 
അവർ ത്യ്യാ ഹല്ലങ്കിൽ, നീഹയന്തിനിങ്ങഹന  ാ ും 
ഹചയ്ത്ുകൂട്ട ന്നു?” മുനി ലചാദിെ . 

ആ ലചാദയും രത്നാകരഹനഹക്കാണ്ടു ചിന്തിെിെ , ഇനി  ാ ും 
ഹചയ്യിഹല്ലന്ന ് ത്ിജ്ഞഹയെുെിക്കുകയുും ഹചയത്്ു. 
ഹകാള്ളക്കാരനായിരുന്ന രത്നാകരൻ അങ്ങഹന ലനർവഴിയിലേക്കു 
ത്ിരിെ  വന്നു. ത്ുെർന്നലേെും കഠിനത് ും ഹചയ്ഹത്ന്നുും, 
ലഘാരത് സ്സിനിെയിൽ അലേെഹത്ത ചിത്ൽെ റ്്റ (വൽമീകും) 
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മൂെിഹയന്നുും, അത്ുഹകാണ്ടലേെും വാത്മീകി മെർഷി 
എന്ന ിയഹെൊൻ ത്ുെങ്ങിഹയന്നുമാണ് ഐത്ിെയും. 

രത്നാകരഹന്റ  ാ കർമ്മങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷ  ങ്കിൊൻ ത്ങ്ങൾ 
ത്യ്യാ ഹല്ലന്നു രത്നാകരഹന്റ ഭാരയ   ഞ്ഞത്ുും, വീരെഹന്റ 
കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ത്നിക്കു യാഹത്ാരു  ങ്കുമില്ല, ത്ഹന്ന 
ലമാചിെിക്കണഹമന്നു മുത്തുേക്ഷ്മി ആവശയഹെട്ടത്ുും സമാനമായ 
നിേ ാെുകഹള ് ത്ിേേിെിക്കുന്നു. ദാമ്പത്യത്തിഹേ 
അനിവാരയഘെകമായ കൂട്ട ത്തരവാദിത്തും ഇവരുഹെ 
ൈന്ധങ്ങളിേുണ്ടായിരുന്നില്ല. കൂട്ട ത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത ദാമ്പത്യും 
ദാമ്പത്യമല്ല. ജീവിത് ങ്കാളിയുമായി അവർക്കു 
കിെെ യിേൂഹെയല്ലാത്ത  ങ്കാളിത്തമില്ല. ദാമ്പത്യഹമന്നാൽ ലകവേും 
കിെെ   ങ്കിെുന്നത്ിനുള്ള ബേസൻസല്ല. സർവാത്മനാേുള്ള 
 ങ്കാളിത്തും അവിഹെ മുഖയഘെകമാണ്. സുഖത്തിേുും ദുുഃഖത്തിേുും 
നന്മയിേുും ത്ിന്മയിേുഹമല്ലാമുള്ള  ങ്കാളിത്തവുും ഉണ്ടാഹയങ്കിലേ, 
ദാമ്പത്യും എല്ലാ അർത്ഥത്തിേുമുള്ള ദാമ്പത്യമാകൂ. 
ദമ്പത്ിമാർക്കിെയിൽ ഉ ാധികൾ - ഈേുും ൈട്ട ും – ഉണ്ടാകാൻ 
 ാെില്ല. 

ഒരു ത്ീ്വവാദി ഹ്െയിനിനു ലൈാുംൈു ഹവക്കാഹനാരുങ്ങുഹന്നന്നുും 
ആ രെസയും അയാൾ ഭാരയയുമായി  ങ്കു ഹവക്കുഹന്നന്നുും, ആ 
് വൃത്തിയിൽ ഭാരയയുഹെ  ങ്കാളിത്തും ആവശയഹെെുഹന്നന്നുും 
കരുത്ുക. ഭർത്താവിഹന്റ ് വർത്തനങ്ങളിൽ 
സജീവ ങ്കാളിയാകണഹമന്നു ദാമ്പത്യും ആവശയഹെെുന്നുഹണ്ടങ്കിേുും, 
വിലവകമുള്ള ആർക്കുും സാമൂെയവിരുദ്ധ് വർത്തനങ്ങളിൽ 
 ങ്കാളിയാകാനാവില്ല. മാ്ത്മല്ല, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നെക്കാൻ 
ല ാകുന്നത്ായി അ ിവു കിട്ടിയവർ അക്കാരയും അധികാരികഹള 
അ ിയിക്കാൻ ൈാദ്ധയസ്ഥരുമാണ്; നിയമും അത്നുശാസിക്കുന്നു. 
ത്ീ്വവാദിയുഹെ ഭാരയ ലൈാുംൈു ഹവക്കേിൽ  ങ്കാളിത്തും 
വെിക്കുന്നിഹല്ലന്നു മാ്ത്മല്ല, അക്കാരയഹത്തെറ്റി ല ാേീസിന് 
അ ിവു ഹകാെുക്കുക കൂെി ഹചയ്യ ഹന്നന്നു കരുത്ുക. ഇവിഹെ 
സമൂെലത്താെുും നിയമലത്താെുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ 
 ാേിക്കഹെെുന്നു,  ലക്ഷ, ദാമ്പത്യും അവഗണിക്കഹെെുന്നു. 

കുറ്റകൃത്യത്തിഹനാരുങ്ങുന്ന ഭർത്താവിഹന അത്ിൽ നിന്നു 
 ിന്തിരിയാൻ നിർൈന്ധിക്കണഹമന്നത്ു ഭാരയയുഹെ കെമയാണ്, 
യാഹത്ാരു സുംശയവുമില്ല.  ിന്തിരിെിക്കാൻ കഠിന് യത്നും 
നെത്തുക ത്ഹന്ന ലവണും. ത്ീവണ്ടിക്കു ലൈാുംൈു ഹവക്കാൻ 
ത്ുനിയുന്ന ഭർത്താവിഹന, ആ െീനകൃത്യത്തിേുള്ള 
സാമൂെയവിരുദ്ധത്യുും നിയമവിരുദ്ധത്യുഹമല്ലാും ഭാരയ 
ലൈാദ്ധയഹെെുത്തി, അയാഹള ആ കൃത്യത്തിൽ നിന്നു 
 ിന്തിരിെിക്കുക ത്ഹന്ന ലവണും. എന്നിട്ട മയാൾ  ിന്തിരിയാൻ 
ഭാവമിഹല്ലന്നുും, ഭർത്താവിഹന െീനകൃത്യത്തിൽ നിന്നു ത്െയാനായി 
ഭാരയ ഭർത്താവിഹന ഹകാല്ല ന്നു എന്നുും കരുത്ുക. ഈ 
സന്ദർഭത്തിോണു ‘മദർ ഇന്തയ’ഹയന്ന അത്ി് ശസ്ത്മായിരുന്ന 
െിന്ദിസിനിമഹയെറ്റി ഓർത്തു ല ാകുന്നത്്. മദർ ഇന്തയയിൽ 
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ചുഹട്ടരിക്കുന്നത്ു ഭാരയ ഭർത്താവിഹനയല്ല, അമ്മ 
െീനകൃത്യത്തിഹനാരുങ്ങുന്ന മകഹനയാണ്. എങ്കിേുും, 
യഥാർത്ഥജീവിത്ത്തിൽ ജീവിത് ങ്കാളികൾക്കിെയിേുും അത്തരും 
ചുഹട്ടരിക്കേുകൾ നെഹന്നന്നു വരാഹമന്നത്ുഹകാണ്്ട, മദർ 
ഇന്തയയുഹെ കഥയ്ക്കിവിഹെ ് സക്തിയുണ്്ട. 

മദർ ഇന്തയയിൽ ‘രാധ’(നർഗീസ്)യുഹെ മകൻ ‘ൈിർജു’ (സുനിൽ 
ദത്ത്) ‘രൂ ’(ചഞ്ചൽ) എന്ന യുവത്ിഹയ ത്ട്ടിഹക്കാണ്ടുല ാകാൻ 
്ശമിക്കുന്നു. അരുത്്, അരുത്് എന്നു രാധ മകഹന ആവർത്തിെ  
വിേക്കുന്നു. വികാരവിക്ഷുൈ്ധമായ ആ രുംഗത്ത് അമ്മയുും മകനുും 
ത്മ്മിൽ നെന്ന സുംഭാഷണും (ഇത്് ് സിദ്ധമായിത്തീർന്നിരുന്നു) 
ത്ാഹഴ ഹകാെുക്കുന്നു: 

അമ്മ: രൂ ാ ലകാ ല ാഡ് ലദ. നാ ലത്ാ ഹമ ത്ുഹെ ജാൻ ഹസ മാർ 
ഡാേൂുംഗി 

മകൻ: ത്ൂ മുഹെ നെി മാർ സക് ത്ി; ത്ൂ ലമരി മാ ഹെ 

അമ്മ: ഹമ ഏക് ഓരത്് െൂും  

മകൻ: ഹമ ഹത്രാ ലൈട്ടാ െൂും 

അമ്മ: രൂ ാ സാരി ഗാവ് കി ലൈട്ടി ഹെ, ലവാ ലമരി ോജ് ഹെ 

മകൻ: ത്ൂ മാർ സക് ത്ി ഹെ ഹത്ാ മാർ. ഹമ അ ് നി കസും നെി 
ലത്ാഡൂുംഗാ (രൂ ഹയ ത്ട്ടിഹക്കാണ്ടു കുത്ിരെ  ത്തു  ായുന്നു) 

അമ്മ: ലൈട്ടാ (ഹവെി ഹവക്കുന്നു) 

മകൻ ഹവെിലയറ്റ  നിേും  ത്ിക്കുന്നു. 

‘മദർ ഇന്തയ’ ഇന്തയഹയ മുഴുവൻ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കീഴെക്കി. 
ലോക് ശസ്ത്ിയുമാർജിെ . അത്ിന് അക്കാദമി അവാർഡ് 
(സാക്ഷാൽ ഓസ്കാർ!) കിട്ടാഹത് ല ായത്ു ലകവേും ഒരു ലവാട്ടിന്! 
ഇന്തയയിഹേ  േ ത്ിലയറ്റ ുകളിേുും ഒരു വർഷത്തിലേഹ ക്കാേും 
ത്ുെർെയായി ് ദർശിെിെ ആദയ സിനിമയായിരുന്നു അത്്. അത്് 
ഏറ്റവുമധികും വിലദശരാജയങ്ങളിൽ ഹമാഴിമാറ്റും ഹചയ്ത്ു 
് ദർശിെിക്കഹെട്ട ് ഥമ ഇന്തയൻ സിനിമയായി. കണക്കുകൾ 
േഭയമഹല്ലങ്കിേുും, നാണയഹെരുെും കണക്കിഹേെുത്താൽ, 
ഏറ്റവുമധികും കളക്ഷൻ േഭിെ സിനിമയുും അത്ു ത്ഹന്നയാണ ്
എന്നാഹണഹന്റ ഊെും. െീനകൃത്യത്തിഹനാരുങ്ങുന്ന മകഹന 
ഹവെിഹവെ  ഹകാല്ല ന്ന അമ്മയുഹെ ല ാളിൽ ത്കർത്തഭിനയിെ 
നർഗീസ് മറ്റ   േ അവാർഡുകൾക്കുും  ു ഹമ കാർലോ വിവാരി 
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ചേെി്ത്ലമളയിൽ ഏറ്റവുും നല്ല നെിക്കുള്ള അന്തർലേശീയ 
അവാർഡുും ലനെി. 

രാഷ്്െ ുനരുത്ഥാരണത്തിനുള്ള ആെവാനും മദർ 
ഇന്തയയിേെങ്ങിയിട്ട ണ്ട്. അത്ിലനക്കാലളഹ  
മെത്വവൽക്കരിക്കഹെട്ടത്ു മകൻ െീനകൃത്യത്തിലേർഹെെുന്നത്ു 
ത്െയാൻ ലവണ്ടി മാത്ാവു മകഹന ഹവെിഹവെ  ഹകാന്നത്ാണ്. 
അനയഹമലന്നാ സവന്തഹമലന്നാ ലനാക്കാഹത്  ാ കൃത്യങ്ങൾ 
ത്െയണും: ഇത്ാണു മദർ ഇന്തയ ബകമാ ുന്ന സലന്ദശങ്ങളിഹോന്ന്. 
മദർ ഇന്തയ മെത്വവൽക്കരിക്കഹെഹട്ടങ്കിേുും, കുറ്റകൃത്യും 
ത്െലയണ്ടത്ു ത്ഹന്നഹയങ്കിേുും, അത്ു മഹറ്റാരു 
കുറ്റകൃത്യത്തിേൂഹെയാകരുത്് എന്നാണ് ഈ ലേഖകഹന്റ 
അഭി് ായും. മകഹന ഹകാന്നത്ു സവന്തും 
അമ്മയായിരുന്നാൽത്തഹന്നയുും, ഹകാേ ഹകാേ ത്ഹന്ന, കുറ്റകൃത്യും 
ത്ഹന്ന. ഒരു കുറ്റകൃത്യും ത്െയാൻ മഹറ്റാരു കുറ്റകൃത്യും ഹചയ്യ ന്നത്് 
അഭികാമയമല്ല. 

മദർ ഇന്തയയുഹെ കഥയ്ഹക്കാരു ലഭദഗത്ി ആവശയമാണ:് മകഹന 
കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നിന്നു  ിന്തിരിെിക്കാനാകാത്ത നിരാശയാൽ 
അമ്മ ‘എഹന്റ മകഹന്റ കുറ്റകൃത്യും ത്െയാൻ എനിക്കാകുന്നിഹല്ലങ്കിൽ, 
എനിക്കിനി ജീവിലക്കണ്ട’ എന്നു   ഞ്ഞുഹകാണ്ടു സവന്തും 
മാ ിലേക്കു ത്ഹന്ന നി ഹയാഴിലക്കണ്ടിയിരുന്നു. എങ്കിേത്ു കൂെുത്ൽ 
മെത്വമുള്ളത്ാകുമായിരുന്നു. കുറ്റകൃത്യത്തിഹനാരുഹമ്പെുന്നവഹര 
ഹകാേ ഹചയ്ത്ുും കുറ്റകൃത്യും ത്െയണും എന്ന വികേമായ 
സലന്ദശത്തിനു  കരും, സവന്തും ജീവൻ ൈേി കഴിെ ും കുറ്റകൃത്യും 
ത്െയണും എന്ന ആെവാനും അത്ിൽ നിന്നുയരുമായിരുന്നു.  ലക്ഷ, 
യഥാർത്ഥജീവിത്ത്തിൽ ഈ നിേ ാൊണ് ഏറ്റവുും ദുഷ്കരഹമന്നു 
  ലയണ്ടത്ില്ലലല്ലാ. ഇത്തരും കാരയങ്ങൾക്കു ലവണ്ടി ആരാണ് 
ആത്മെത്യ ഹചയ്യാഹനാരുങ്ങുക! 

ദമ്പത്ിമാരിഹോരാൾ കുറ്റകൃത്യത്തിഹനാരുങ്ങുലമ്പാൾ, മഹറ്റയാൾ 
വിവിധ നിേ ാെുകൾ എെുക്കാനിെയുണ്്ട എന്നു മുകളിൽ 
ഹകാെുത്തിരിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളിൽ നാും കണ്ടു. ദാമ്പത്യൈന്ധഹത്ത 
മാനിെ് കുറ്റകൃത്യനിർവെണത്തിൽ ജീവിത് ങ്കാളിക്കു 
സജീവ ങ്കാളിത്തും നൽകുകയാണ ് നിേ ാെുകളിഹോന്ന്; 
ഭർത്താവുും ഭാരയയുും ഒരുമിെ  നെത്തിയ മാേ ഹ ാട്ടിക്കേുും 
ലജാേിത്ട്ടിെ ും ഫ്ലാറ്റ ത്ട്ടിെ ഹമല്ലാും ഈ നിേ ാെു സവീകരിെവരാണ്. 
ഈ നിേ ാെിൽ ദമ്പത്ികൾ ഒറ്റഹക്കട്ടാണ്. എല്ലാ ് വൃത്തികളിേുും 
് വർത്തനങ്ങളിേുും  ൂർണമായുും  ങ്കാളികൾ. ആസവാദയമാണു 
സവരുമയുള്ള ഇത്തരും ദാമ്പത്യും;  ലക്ഷ, സവീകരിെ വഴി 
 ിഴെത്ായിലൊഹയന്ന കുഴെമുണ്്ട.  ിഴെ വഴി 
ദാമ്പത്യസരണിയ്ക്കു വിഘാത്മായിത്തീരുും. 

വീരെഹന്റ ഭാരയ മുത്തുേക്ഷ്മിഹയലൊഹേ, ഭർത്താവിഹന്റ 
കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ  ങ്കു വെിക്കാഹത്, നിഷ്്കിയമായി അകന്നു 
നിൽക്കുകയാണു മഹറ്റാരു നിേ ാെ്.  ങ്കാളി ഹചയ്യാൻ ല ാകുന്ന 
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െീനകൃത്യഹത്തെറ്റി അധികാരികൾക്ക് അ ിവു ഹകാെുത്ത് 
നിയമത്തിഹന്റ മുന്നിൽ നല്ല കുട്ടിയാകുകയാണ് അല്പും കൂെി 
വയത്ിരിക്തത്യുള്ള സമീ നും. െീനകൃത്യും ഹചയ്യാരുഹമ്പെുന്ന 
 ങ്കാളിഹയ ഹകാന്ന് െീനകൃത്യും ത്െയുന്നഹത്ാരു കെുബങ്കയാണ്; 
കുറ്റകൃത്യും ത്െയാൻ ആത്മെത്യ ഹചയ്യ ന്നത്് അറ്റബകയുും. 
ഇവലയക്കാഹളല്ലാും നല്ല സമീ നും, വിലവകശൂനയനായ ഭർത്താവിനു 
വിലവകും നൽകി, അയാഹള കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നിന്നു 
 ിന്തിരിെിക്കുന്നത്ാണ്. 

ഒെുവിൽെ ഞ്ഞ നിേ ാൊണ് ആദർശദാമ്പത്യത്തിഹന്റ 
ഉത്തമേക്ഷണും. കുറ്റകൃത്യങ്ങളിേെങ്ങിയ സാമൂെയമൂേയധവുംസനവുും 
നിയമേുംഘനവുും വരുുംവരായ്കകള ഹമല്ലാും 
വിശദീകരിെ ഹകാെുത്ത് ജീവിത് ങ്കാളിഹയ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നിന്നു 
 ിന്തിരിെിക്കാൻ കഴിവത്ുും ്ശമിക്കുക. വിലവകും 
നഷ്െഹെട്ടിരിക്കുന്ന ജീവിത് ങ്കാളിക്കു വിലവകമുള്ള  ങ്കാളി 
വിലവകും  കർന്നു ഹകാെുക്കുക. ‘മുല്ലെൂഹമ്പാെിലയറ്റ  കിെക്കുും 
കല്ലിനുമുണ്ടാഹമാരു സൗരഭയും’ എന്നു കിരാത്ും ഓട്ടൻത്ുള്ളേിൽ 
കുഞ്ചൻ നമ്പയാർ ഹചാല്ലിയിട്ട ണ്ട്. അലത്ാഹൊെും ‘സുജനഗുണും 
ഹകാണ്ടു ൈെുമാനവിലശഷും വരുും’ എന്നു നമ്പയാർ 
 ൂരിെിെിട്ട മുണ്്ട. ദമ്പത്ിമാരിഹോരാൾ സുജനവുും മഹറ്റയാൾ 
ദുർജനവുമാഹണങ്കിൽ, സുജനത്തിഹന്റ സാമീ യും (സൗരഭയും) 
ദുർജനലത്തയുും സുജനമാക്കി (സുരഭിേമാക്കി) ത്ീർക്കുഹമന്ന 
കാരയത്തിൽ നമ്പയാർക്കു സുംശയമില്ല. ഇത്ിലനക്കാൾ 
് സാദാത്മകമായ നിേ ാെു ലവഹ യില്ല. 

വഴിഹത്റ്റിലൊഹയാരു യുവാവിഹന ഒരു യുവത്ി ലനർവഴിയിലേക്കു 
ഹകാണ്ടുവരുന്ന ഇത്ിവൃത്തമുള്ള  േ സിനിമകള ും ഇ ങ്ങിയിട്ട ണ്ട്. 
1950ൽ ഇ ങ്ങിയ സും്ഗാും എന്ന െിന്ദി സിനിമയായിരുന്നിരിക്കണും, 
അക്കൂട്ടത്തിൽ ആദയലത്തത്്. നളിനി ജയ് വന്്ത - അലശാക് കുമാർ 
ലജാെി നായികാനായകന്മാരായി അഭിനയിെ ആ ചി്ത്ും, 
അക്കാേത്ത് ഏറ്റവുമധികും കളക്ഷൻ ലനെിയ 
ചി്ത്ങ്ങളിഹോന്നായിരുന്നു. ഹവള്ളിത്തിരയിഹേ വില്ലഹന 
സൽസവഭാവിയാക്കി ഉത്ഥരിക്കാൻ നായികയ്ക്കു 
കഥാകൃത്തിലന്റയുും സുംവിധായകലന്റയുഹമല്ലാും സൊയും 
േഭയമായിട്ട ണ്ട്, ത്ീർെ. ഹവള്ളിത്തിരയുഹെ കാല്പനികത്യിൽ 
നിന്നകന്ന്, ദുരിത് ൂർണമായ യഥാർത്ഥജീവിത്ത്തിൽ, 
ഇത്തരത്തിേുള്ള ഉത്ഥാരണും എള െമല്ല. വീരെഹന ഉത്ഥരിക്കാൻ 
മുത്തുേക്ഷ്മിക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. ഹകാേ നെത്താൻ ലത്ാക്കുമായി 
ഇ ങ്ങുന്ന വീരെഹന സ്ലനെ ാശും ഹകാണ്ടു ഹകട്ടിവരിഞ്ഞ്, 
െീനകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നകറ്റി, 184 ഹകാേ ാത്കങ്ങൾ ത്െയാൻ 
മുത്തുേക്ഷ്മിക്കായിരുഹന്നങ്കിൽ! ആ സങ്കല്പും ല ാേുും 
മാധുരയമുള്ളത്ാണ്. അത്ു യാഥാർത്ഥയമായിരുഹന്നങ്കിൽ 
മുത്തുേക്ഷ്മിയുലെയുും വീരെലന്റയുും ദാമ്പത്യും 
ആദർശദാമ്പത്യമാലയലന; അവരുഹെ ജീവിത്ും  
ഹവള്ളിത്തിരയിലേത്ിലനക്കാൾ ് കാലശാജ്ജ്വേവുും 
അനുകരണീയവുും ആലവശദായകവുമാലയലന! 
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ഭർത്താവിഹന കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നിന്നു ത്െയാൻ ലവണ്ടി ഭാരയ 
അയാഹള ഹവെിഹവെ  ഹകാല്ല കലയാ, അഹല്ലങ്കിൽ ഭാരയ സവയും 
ഹവെിഹവെ  മരിക്കുകലയാ ഹചയ്യ ലമ്പാൾ ദാമ്പത്യും അലത്ാഹെ 
അവസാനിെ  ല ാകുന്നുഹവന്നത്ാണ് ആ സമീ നങ്ങള ഹെ നയൂനത്. 
് ത്ിസന്ധികൾ  രിെരിക്കഹെെുകയുും, സാമൂെയമൂേയങ്ങൾ 
 രിരക്ഷിക്കഹെെുകയുും, ദാമ്പത്യും ശാശവത്മായി,  ൂർവാധികും 
ഹകട്ട  ലൊഹെ നിേനിൽക്കുകയുും ലവണും: അത്ാകണും േക്ഷയും. 
അത്ു സാദ്ധയമാക്കുന്ന സമീ നമാണു സവീകരിലക്കണ്ടത്്. 
ദാമ്പത്യഹത്ത ഇല്ലായ്മ ഹചയ്ത്ുഹകാണ്ടുള്ള സമീ നങ്ങൾക്കു 
് സക്തിയില്ല. ദാമ്പത്യങ്ങൾ ഹകട്ട  െ ള്ളത്ാകുലമ്പാൾ സമൂെും 
ഹകട്ട  െ ള്ളത്ാകുും; രാഷ്്െവുും. 

കു ിെ്: മുകളിഹേ ചിേ ഖണ്ഡികകൾ വായിക്കുലമ്പാൾ 
ഭർത്താവാണ് എല്ലായ്ല ാഴുും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾഹക്കാരുഹമ്പൊ ് 
എഹന്നാരു ധാരണ ഉെഹേെുഹത്തന്നു വരാും.  ുരുഷലമധാവിത്വത്തിന ്
ഇെിവു ത്ട്ട കയുും,  േ രുംഗങ്ങളിേുും വനിത്കൾ 
 ുരുഷന്മാലരാഹൊെലമാ അവലരക്കാൾ മുന്നിലോ വഹന്നത്തുകയുും 
ഹചയ്ത്ിരിക്കുന്ന ഇക്കാേത്തു കുറ്റകൃത്യരുംഗത്തുും വനിത്കൾ 
ഒരുഹമ്പട്ടി ങ്ങാ ുണ്്ട. കു് സിദ്ധിയാർജിെ  േ ലകസുകളിേുും 
(‘സയബനഡ് മല്ലിക’, ലനെ വർമ്മ, ഇ്ന്ദാണി മുഖർജി, സി്മാൻ 
സൂദ്...) കുറ്റവാളികൾ വനിത്കളായിരുഹന്നന്നു ഹത്ളിഞ്ഞു 
കഴിഞ്ഞിട്ട ണ്ട്. എങ്കിേുും, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഹചയ്യ ന്നവരിൽ 
കൂെുത്േുും  ുരുഷന്മാരാഹണന്നു   യാഹത് ത്രമില്ല; 
ഇത്ിനുല ാദ്ൈേകമായ കണക്കുകളിത്ാ: 2011, 2012, 2013, 2014 
എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ ഓലരാ വർഷാവസാനവുും ഇന്തയയിഹേ 
ജയിേുകളിേുണ്ടായിരുന്ന ത്െവു ുള്ളികളിൽ 95 ശത്മാനവുും 
 ുരുഷന്മാരായിരുന്നു; അഞ്ചു ശത്മാനും മാ്ത്മായിരുന്നു, 
സ്്ത്ീകുറ്റവാളികൾ. ഈ സ്ഥിത്ിവിവരക്കണക്കുകളിേെങ്ങിയ 
സത്യും ഈ ലേഖകനുൾഹെെുന്ന  ുരുഷവർഗത്തിന ്
അ മാനകരമാഹണങ്കിേുും, സത്യഹത്ത നിലഷധിക്കാൻ ആർക്കാണു 
കഴിയുക! 

ഈ ലേഖനഹത്തെറ്റിയുള്ള ് ത്ികരണങ്ങള ിയാൻ 
ആകാുംക്ഷയുണ്്ട. അവ sunilmssunilms@rediffmail.com എന്ന 
ഈഹമയിൽ ഐഡിയിലേക്കയയ്ക്കുക. 
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