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ഗകായകനനന്റെ ശബ്ദമകാധധുരത്തിനയ,  കവത്തിയധുനടെ തതൂലത്തികതധുമത്തിനന,
ചത്തിതതകകാരനനന്റെ ചകായങ്ങനള,  കലകാകകാരനനന്റെ മനസത്തിനന എനധുല
വകാചകാലമകാകധുനതകലല്ലേ തപ്രകകൃതത്തി സസൗന്ദരര്യവധുല സതതസ്ത്രീ സസൗന്ദരര്യവധുല!
പ്രധുരകാണങ്ങളത്തിലധുല ഇതത്തിഹകാസങ്ങളത്തിലധുല തപ്രതത്തിപ്രകാദത്തിചത്തിടട്ടുള്ള ഓകരകാ
കഥകളത്തിലധുല,  സകാഹചരര്യങ്ങളത്തിലധുല വര്യക്തമകായ ഒനകാണ് ആ കകാലഘടല
മധുതകല സതതസ്ത്രീ സസൗന്ദരര്യതത്തിനധുള്ള തപ്രകാധകാനര്യല.  സതതസ്ത്രീ സസൗന്ദരര്യതത്തിൽ
ഒഴത്തിചട്ടുകതൂടെകാൻ കഴത്തിയകാത ഒനകാണ് വസതതധകാരണല. വസതതധകാരണനത
കധുന്റെത്തിചച്ച് പ്രന്റെയധുകമകാൾ അവത്തിനടെ പ്രധുരധുഷൻ തസ്ത്രീർചയകായധുല ഒരധു
അവത്തിഭകാജര്യ ഘടെകമകാണ്.   അന്റെത്തികഞകാ അന്റെത്തിയകാനതകയകാ സതതസ്ത്രീയധുനടെ
വസതതധകാരണല കകതന്ദസ്ത്രീകരത്തിയകധുനത് പ്രധുരധുഷനനന്റെ തശദ്ധനയ
തനനയകാണ്.  പ്രധുതത്തിയ വസതതല ധരത്തിച ഒരധു സതതസ്ത്രീകയകാട് ഒരധു സതതസ്ത്രീ
അതത്തിനനകധുന്റെത്തിചച്ച് അഭത്തിതപ്രകായല പ്രന്റെയധുനതത്തിലധുല വത്തിലനൽകനപ്പെടെധുനത്
അതത്തിനനകധുന്റെത്തിചച്ച് ഒരധു പ്രധുരധുഷൻ അഭത്തിതപ്രകായനപ്പെടെധുനതകാണ്.
നവള്ളചകാടലകപ്രകാനല കണങകാൽവനര  നസ്ത്രീണധുകത്തിടെകധുന മധുടെത്തിയത്തിൽ
പ്രതൂചട്ടുടെത്തി,  കണത്തിൽ കരത്തിമഷത്തിനയഴധുതത്തി, നനറത്തിയത്തിൽ സത്തിനധുരല ചകാർതത്തി,
കകാതത്തിൽ കമ്മലത്തിട,  കഴധുതത്തിൽ പ്രതകനധുല,  കയത്തിൽ മധുടത്തിയധുരധുമ്മത്തി
ചത്തിരത്തിയകധുന വളകളട്ടുമത്തിടച്ച്,  വടെത്തിനവകാത സകാരത്തിയധുമധുടെധുതച്ച് തനനന്റെ
മധുനത്തിൽ തപ്രതര്യക്ഷനപ്പെടെധുന നകാരസ്ത്രീ സങലപ്രല മനസത്തിനലങത്തിലധുല ഇടച്ച്
തകാകലകാലത്തിയകകാത  പ്രധുരധുഷനധുണകാകധുകമകാ നമ്മധുനടെ മലയകാളതത്തിൽ?



എനകാൽ ഇനനത കകാലഘടതത്തിൽ സകാരത്തിനയന വസതതധകാരണനത
മന്റെത്തികടെനധുനകകാണച്ച് വര്യതര്യസതങ്ങളകായ സൽവകാർ കമ്മസ്ത്രീസ,  ചധുരത്തിദകാർ
നലഗത്തിൻസ-കധുർതത്തി ജസ്ത്രീൻസ-കടെകാപ്പെച്ച്,  പ്രകാനന്റെധുല ഷർടട്ടുല എനസ്ത്രീ
വസതതധകാരണ രസ്ത്രീതത്തിയത്തിൽ മകാറല വനധു. എനകാൽ മധുടെത്തി മധുന്റെത്തിചച്ച് ജസ്ത്രീൻസധുല
പ്രകാനന്റെധുല ഷർടട്ടുല,  ടെസ്ത്രീ ഷർടട്ടുല ധരത്തിയകധുനവനര പ്രച
പ്രരത്തിഷകകാരത്തികളകായത്തി അനലല്ലേങത്തിൽ മറട്ടുള്ളവരത്തിൽനത്തിനധുല വര്യതര്യസതമകായത്തി
കകാണകാൻ കകാരണനമനകാണ്?  ആ വസതതധകാരണതത്തിനധു പ്രധുരധുഷനനന്റെ
വസതതധകാരണവധുമകായത്തി സകാമസ്ത്രീപ്രര്യമധുള്ളതധുനകകാണകാകണകാ?

അഴത്തിചത്തിട മധുടെത്തിയധുല,  ജസ്ത്രീൻസധുല,  പ്രകാനന്റെധുല,  ഷർടട്ടുല,  ടെസ്ത്രീ ഷർടട്ടുല ധരത്തിച
കപ്രകാകറത്തിൽ നമകാബയത്തിൽ കഫകാണധുല,  തതൂവകാലയധുമകായത്തി തകത്തിസതസ്ത്രീയ
കദവകാലയതത്തിൽ തപ്രകാർതത്തിയകകാൻ എതധുന കമകാകഡേൺ
നപ്രണ്കധുടത്തികനളകണച്ച് തകാൻ അതത്തിശയത്തിചട്ടുകപ്രകായത്തി എനച്ച് കകരളതത്തിനല
ഒരധു വവദത്തികൻ നടെതത്തിയ തപ്രസലഗല ഷകാകരകാൺ ചകാനലത്തിലതൂനടെ
തപ്രകക്ഷപ്രണല നചയതകപ്പെകാൾ,  നഫയസ ബധുകത്തിലതൂനടെയധുല,
വകാട്സകാപ്പെത്തിലതൂനടെയധുല എലല്ലേകാറത്തിനനയധുല തപ്രതത്തികരത്തിചട്ടു ശസ്ത്രീലത്തിച ജനല
അതത്തിനനയധുല തപ്രതത്തികരത്തിയകകാതത്തിരധുനത്തിലല്ലേ.  പ്രധുതത്തിയ തലമധുന്റെയധുനടെ
വസതതധകാരണതത്തിനധുകമൽ വവദത്തികൻ നടെതത്തിയ പ്രരകാമർശതത്തിനനന്റെ
അനലല്ലേങത്തിൽ വത്തിമർശനതത്തിനനന്റെ യഥകാർത നപ്രകാരധുൾ എനകായത്തിരധുനധു! 

‘വദവതത്തിനനന്റെ സസ്വനല നകാട്’ എനച്ച് അഭത്തിമകാനകതകാനടെ പ്രന്റെഞധു തനനന്റെ
സലസകകാരനത അനകാഥമകാകത്തി, വത്തികദശ സലസകകാരനത ദനതടെധുതച്ച് ലകാളത്തിചച്ച്
വളർതധുന മലയകാളത്തിയധുനടെ മകനകാഗതനത എടെധുതധുകകാണത്തിയകകാകനകാ,
അകതകാ സസ്വനല നകാടത്തിൽ പ്രണത്തിനയടെധുതച്ച് വത്തിയർപ്പെട്ടുനപ്രകാടെത്തിയധുനത്
അപ്രമകാനനമനച്ച് കരധുതത്തി അനര്യരകാജര്യങ്ങളത്തിൽ കപ്രകായത്തി അവരധുനടെ
അടെത്തിമപ്പെണത്തിയകാനണങത്തിലധുല നചയത വകനത്തിന്റെനയ പ്രണവധുമകായത്തി
തത്തിരത്തിനചതധുകമകാൾ തനനന്റെ മകാതകാപ്രത്തിതകാകനള ‘അച്ഛൻ’ 'അമ്മ’ എനച്ച്
വത്തിളത്തിയകധുകമകാൾ തനത്തിനല മലയകാളത്തിനയ ജനല തത്തിരത്തിചന്റെത്തിയധുകമകാ എനച്ച്
ഭയനച്ച് ‘മമ്മത്തി ഡേകാഡേത്തി’ സലസകകാരനത ഉരധുവത്തിടെധുന മലയകാള മകളട്ടുനടെ
വളർചകയകാ?  അകതകാ ലലഗത്തിക പ്രസ്ത്രീഢനങ്ങൾനകതത്തിനര ശക്തമകായത്തി
കനരത്തിടെകാൻ ശക്തത്തി സലഭരത്തിചച്ച് നത്തിൽകധുന സതതസ്ത്രീ സമതൂഹതത്തികനകാട്
ഇതരല സകാഹചരര്യതത്തിൽ നത്തിങ്ങളത്തിൽ ചത്തിലർകധുല ഇതത്തിൽ നചന്റെത്തിയ
പ്രങധുനണനധു ഓർമ്മത്തിപ്പെത്തിയകകാകനകാ? 



കകാലതത്തിനനകാത കകകാലല എനച്ച് പ്രഴമകകാർ പ്രന്റെഞത്തിടത്തികലല്ലേ? കകരളതത്തിനല
കകാരര്യല തനന കനകാകകാല. ആദര്യല സതതസ്ത്രീയധുനടെ വസതതധകാരണല ഒറമധുണധുല
മകാന്റെധുമന്റെയകകാൻ ഒരധു കമലമധുണധുല ആയത്തിരധുനധു.  പ്രത്തിനസ്ത്രീടെത് മധുണധുല
ബളസൗസധുമകായത്തി മകാന്റെത്തി,  പ്രത്തിനസ്ത്രീടെത് സൽവകാർ കമ്മസ്ത്രീസ, ചധുരത്തിദകാർ എനത്തിങ്ങനന
മകാന്റെത്തി. ഓകരകാ കകാലഘടതത്തിലധുല സതതസ്ത്രീകളട്ടുനടെ വസതതധകാരണതത്തിൽ വന
മകാറമകാണ്, മധുടെത്തിയധുല മധുന്റെത്തിചച്ച്, ജസ്ത്രീൻസധുല- കടെകാപ്പെട്ടുല അനലല്ലേങത്തിൽ പ്രകാനന്റെധുല- ഷർടട്ടുല
ഇടച്ച് നചതത്തിനടെകധുന യധുവതത്തികൾ എനച്ച് കണകകാകത്തികതൂനടെ!

വസതതല ഏതധുതനനയകായകാലധുല തനനന്റെ ശരസ്ത്രീരഘടെനനയകധു
അനധുകയകാജര്യമകായതധുല,  തനനന്റെ സസൗന്ദരര്യതത്തിനധു മകാറട്ടു
കധുടട്ടുനതധുമകാനണങത്തിൽ അത് സതതസ്ത്രീയധുനടെ ആത്മവത്തിശസ്വകാസല
കധുടട്ടുനതത്തികനകാനടെകാപ്പെല തസ്ത്രീർചയകായധുല ഉചത്തിതല തനന.  അതധുമലല്ലേ ഇനത്തി
ശരസ്ത്രീര തപ്രദർശനമകാണ് ലക്ഷര്യനമങത്തിൽ കകരള തനത്തിമയധുനടെ നകാരസ്ത്രീ
സങൽപ്പെതത്തിനല സകാരത്തി ധരത്തിയകധുന രസ്ത്രീതത്തിയത്തിലതൂനടെകയകാ,  കനർത
സധുതകാരര്യമകായ സൽവകാർ കമ്മസ്ത്രീസത്തിലതൂനടെകയകാ ആകകാമകലല്ലേകാ.  അനതലല്ലേകാല
ധരത്തിയകധുന ആളത്തിനനന്റെ അഭത്തിരധുചത്തിനയ ആതശയത്തിചത്തിരത്തിയകധുനധു.
എനധുതനനയകായകാലധുല,   മകാധര്യമങ്ങളത്തിലതൂനടെ സത്തിരമകായത്തി കകാണധുകയധുല,
കകൾകധുകയധുല നചയട്ടുന സതതസ്ത്രീകകളകാടെധുള്ള പ്രധുരധുഷനനന്റെ കമകാശമകായ
നപ്രരധുമകാറതത്തിൽ ഒരധു നചന്റെത്തിയ പ്രരത്തിധത്തിവനരനയങത്തിലധുല സകാനമധുള്ള
വസതതധകാരണനത ഒരത്തിയകലധുല  കതപ്രകാതകാഹത്തിപ്പെത്തിയകാതത്തിരത്തിയകകാല.

പ്രണച്ച് കകാലങ്ങളത്തിൽ പ്രകാചകല,  കധുടത്തികളട്ടുനടെയധുല,  ഭർതകാവത്തിനനന്റെയധുല
പ്രരത്തിചരണല എനസ്ത്രീ കടെമകൾ മകാതതമധുള്ള വസ്ത്രീടമ്മ എന സകാനല മകാതതല
അവകകാശനപ്പെടത്തിരധുന,  സതതസ്ത്രീയകച്ച് ഇനച്ച് ഉതരവകാദത്തിതസ്വങ്ങൾ പ്രലതകാണ്.
പ്രധുരധുഷന തധുലര്യമകായത്തി, ചത്തില സന്ദർഭങ്ങളത്തിൽ പ്രധുരധുഷകനകകാൾ കതൂടെധുതൽ
കധുടെധുമതത്തിനനന്റെ,  സമതൂഹതത്തിനനന്റെ ഉതരവകാദത്തിതസ്വങ്ങൾ ഏനറടെധുകകാൻ
പ്രകാകനപ്പെടെധുതത്തിയത്തിരത്തിയകധുകയകാണ്,  അകതളങ്ങളത്തിൽ നത്തിനധുല നവളത്തിചല,
മധുക്തത്തി,  അനലല്ലേങത്തിൽ അന്റെത്തിവ് കതടെത്തി പ്രധുന്റെതത്തിന്റെങ്ങത്തിയ  സതതസ്ത്രീ.
കധുടെധുമതത്തിനനന്റെ സകാമതത്തിക ഭതദതയത്തിലധുല,  കധുടെധുമതത്തിനനന്റെ
ആകരകാഗര്യതത്തിലധുല,  സധുരക്ഷത്തിതതസ്വതത്തിലധുല പ്രധുരധുഷനനകാപ്പെല തനനയധുണച്ച്
ഇനനത സതതസ്ത്രീ. കധുടെധുമകകാരര്യങ്ങൾ, കധുടത്തികളട്ടുനടെ പ്രഠനല, സമതൂഹതത്തിൽ
തനത്തിയകധുള്ള സസ്വകാഭത്തിമകാനല,  വര്യക്തത്തിതസ്വല,  സസ്വയല നത്തിലനത്തിൽപ്പെച്ച് നതകാഴത്തിൽ
എനസ്ത്രീ പ്രല ഉതരവകാദത്തിതസ്വങ്ങളട്ടുല തശധധത്തിയകനപ്പെകടെണ സതതസ്ത്രീ



അവളട്ടുനടെ ജസ്ത്രീവത്തിത സകാഹചരര്യതത്തിനനകാത വസതതല ധരത്തിയകകാനധുല
അവകകാശനപ്പെടവൾ തനന.

സകാരത്തിയകായകാലധുല,  സൽവകാർ കമസ്ത്രീസകായകാലധുല,  ജസ്ത്രീൻസകായകാലധുല,  ഷർടട്ടുല
പ്രകാനന്റെധുല,  ടെസ്ത്രീ ഷർടട്ടുല ഏതധുതനനയകായകാലധുല തനനന്റെ
ശരസ്ത്രീരഘടെനയകനധുകയകാജര്യമകായ വസതത ധകാരണല സതതസ്ത്രീയകച്ച് ഉചത്തിതല
തനന.  കകാലതത്തിനനകാതധുതനന സതതസ്ത്രീയധുനടെ കകകാലല മകാന്റെത്തികകകാനട,  ആ
കകകാലല നപ്രകാതധുകവദത്തികളത്തിൽ  തപ്രകകൃതത്തി പ്രധുരധുഷന നൽകത്തിയത്തിടട്ടുള്ള മകൃദധുല
വത്തികകാരനത ഉകതജത്തിയപ്പെത്തിയകധുനത് ആകകാതത്തിരധുനകാൽ ഇതത്തിൽ നത്തിനധുല
അശസ്ത്രീന സമതൂഹതത്തിനനന്റെ ഉദകാരണല ഒഴത്തിവകാകധുനകതകാനടെകാപ്പെല
'ഇലയകധുല മധുള്ളത്തിനധുല കകടെകാകകാനത സതൂക്ഷത്തിയകകാല.  


