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ഒരിക്കൽ ഒരു മാഗസിനിൽ ഒരു &ഥ വായിക്കാനിടയായി. അതിങ്ങനെനയാണ:്
&ഥാകൃത്ത്  തനെ9 നാട്ടിൽ നിന്നും കുറച്്ച &ാലം മാറിനിന്നു. അതിനു പ്രേ@ഷം തിരിച്ചു വന്നപ്രേDാൾ
�മുഖനും  സൽസ്വഭാവിയും  ഉന്നത  മനസ്സിനെ9 ഉടമടയും  ധനി&നും  എല്ലാമായ  തനെ9 ഒരു
സുഹൃത്തിനെന &ാണാൻ  പ്രേപായി .   അപ്രേDാൾ  അപ്രേPഹനെത്ത മുനെQാന്നും  ഇല്ലാത്ത വിധം
ഖിന്നനായി &ാണു&യുണ്ടായി.  &ഥാകൃത്ത് അപ്രേPഹപ്രേത്താട് &ാര്യം ആരാഞ്ഞു.  അയാൾ ഒരു
യുവതിനെയ വിവാഹം  നെXയ്തിരുന്നു .  അവനെള ഇഷ്ടനെDടു&യും  തനെന്നയും  തനെ9 ധനവും
അവൾക്കായി  സമർDിക്കു&യും  നെXയ്തു.  എന്നാൽ  അനെതാന്നും  കൂട്ടാക്കാനെത അവൾ  താഴ്ന്ന
തറവാട്ടു&ാരനും  നെXറിയ നിലയിൽ &ഴിയു&യും  നെXയ്തിരുന്ന അവളുനെട ഒരു &ാമു&നെ9 കൂനെട
ഒളിപ്രേച്ചാടിപ്രേDായി. 

അവൾ  ഒളിപ്രേച്ചാടിയ  &ാരണം  അറിയാനായി  &ഥാകൃത്ത്  അവനെള പ്രേതടിപ്രേDായി .  അവനെള
&മിതാവിനെ9 വീട്ടിൽ വച്്ച &ണ്ടുമുട്ടി.  "താൻ തനെ9 ഭർത്താവിനെന ഇഷ്ടനെDടുന്നിനെല്ലന്നും തനിക്ക്
20  ഉം  ഭർത്താവിനു 40  ഉം  വയസ്സായി.  ഇതിനാലാണ്  താൻ  ഒളിപ്രേച്ചാടിയനെതന്്ന  അവൾ
പ്രേ�ാധിDിക്കു&യുണ്ടായി.  "താൻ  നെXയ്തത്  മതനിയമങ്ങൾക്ക്  എതിരാനെണങ്കിലും  �കൃതി
നിയമങ്ങൾക്ക്  അനുകൂലമായിട്ടാണ്,  &ാരണം  ഒന്നാമപ്രേത്തത്  അനീതിപരവും  രണ്ടാമപ്രേത്തത്
നീതിയുക്തവുമാണ് ”. അവൾ തുറന്നടിച്ചു.

"ആളു&ൾ  വ്യഭിXാരനെമന്നും  വഞ്ചനനെയന്നും  പറയുന്നത്  സത്യത്തിൽ  ശുPവും
വി@്വസ്തതയുള്ളതുമാണ്.  ഇഷ്ടനെDടാത്തതും  കൂനെട &ഴിയാൻ  താതപ്ര്യമില്ലാത്തതുമായ  ഒരു
ഭർത്താവിനെ9 കൂനെട &ഴിയാൻ ഒരു നെപണ്ണിനെന നിർ�ന്ധിക്കു&യാനെണങ്കിൽ അനെതാരു കുറ്റവുമല്ല
Xതിയുമല്ല" -  അവൾ തുടർന്നു. "മതങ്ങളുനെട രഹസ്യവും ലക്ഷ്യവും ആളു&ൾ അറിയുന്ന പക്ഷം
അവ  ഇവ്വിഷയത്തിൽ  �കൃതി  നിയമങ്ങപ്രേളാട്  പ്രേയാXിക്കുന്നതായി  അവർക്കറിയാൻ  &ഴിയും.
അവൾ  ഭര്ത്താവിനെന ഇഷ്ടനെDടാത്ത സ്ഥിതിക്ക്  അയാളുനെട വീട്ടിൽ  അവൾ  വ്യഭിXാരിയും
&ാമു&നെ9 വീട്ടിൽ  പരിശുPയായും ആയിട്ടാണ്  &ഴിഞ്ഞു കൂടുന്നനെതന്്ന  ഈ മതങ്ങൾ തനെന്ന
പരിഗണിപ്രേച്ചക്കാം".   അവൾ വ്യക്തമാക്കി. 

ഇതാണ്  വിഷധമായ  ആ  &ഥയുനെട ചുരുക്കം .   എനെതങ്കിലും  ആദർ@ങ്ങപ്രേളാ
അഭി�ായങ്ങപ്രേളാ  �XരിDിക്കാനായി  എഴുത്തു&ാർ  പടച്ചുണ്ടാക്കുന്ന നിർമ്മിത  &ഥയായിപ്രേട്ട
ഞാൻ  ഇതിനെന &ാണുന്നുള്ളൂ .  &ാരണം  &ഥാകൃത്ത്  ആ  സ്ത്രീയുനെട �വർത്തനങ്ങനെള
ന്യായീ&രിക്കു&യും  അവളുനെട വാദങ്ങനെളയും  അഭി�ായനെത്തയും  @രിയായി  &രുതു&യും
ഭർത്താവ്  അവപ്രേളാട്  അന്യായം  നെXയ്തുനെവന്്ന  വി@്വസിക്കു&യും  അതിൽ  തീർപ്പു നടത്തു&യും
നെXയ്യുന്നുണ്ട്.  ഈ &ഥ സത്യമായാലും അനെല്ലങ്കിലും യഥാർത്ഥ്യം ഞാൻ പറ ഞ്ഞുതരാം. ഇവിനെട
&ഥാകൃത്തിന്  പിഴച്ചിരിക്കു&യാണ്.  അന്യനെന പുണരാൻ  പറ്റുനെമന്ന വാദം  ഇരുണ്ട
&ാലഘട്ടങ്ങൾ  &ഴിഞ്ഞപ്രേതാനെട  &ാലഹരണനെDട്ടിരിക്കുന്നു .   ഈ  &ഥ  അറ�ി  ഭാഷയിൽ
അറ�് സമൂഹത്തിൽ �XരിDിക്കനെDട്ടുനെവന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ മപ്രേനാവ്യഥയുണ്ട്. 



വീഴ്ച വരുത്തിയ  സ്ത്രീനെയ സംരക്ഷിക്കാനായി  എഴുത്തു&ാർ  എഴുതിയുണ്ടാക്കിയനെതാനെക്ക
നാം വായിച്ചതാണ്.  ഏനെതങ്കിലും Xതിയിൽ നെപട്ടിപ്രേട്ടാ എനെ�ങ്കിലും ആവ@്യം പ്രേനരിട്ടതിനാപ്രേലാ
ആയിരിക്കും  അവൾ  തനെ9 ജീവിതത്തിൽ  വീഴ്ച വരുത്തിയത്  എന്്ന  അവർ  പറപ്രേഞ്ഞക്കും .
എന്നാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെന പറയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്-  സ്വാഭാവി&മായും വലിയതായ ഒരു
നെതറ്റിനെന അവർ നിസ്സാരമാക്കുന്നതിലും അതിനു ഉള്ളതിപ്രേനക്കാളധി&ം സാധുത നൽകുന്നതിലും
നെതറ്്റ നെXയ്ത് റപ്രേ�ാട് മാDപ്രേപക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീപ്രേയാട് അവർക്ക് ധാക്ഷിണ്യം പ്രേതാന്നുന്നതിലും
പ�ിപ്രേ&ടില്ല.  എന്നാൽ  കുറ്റ&്യത്യക്കാർക്കും  പാപി&ൾക്കുമായി  തുറന്നിടനെDട്ട ആ&ാ@
വാതിലു&ൾ അവൾക്കു  പ്രേനനെര മനുഷ്യ സമൂഹം നെ&ാട്ടിയടക്കു&യാണ് നെXയ്യുന്നത്. 

വ്യഭിXാരം  നെXയ്തവനെള നെവള്ളപു@ാനും  അവളുനെട പാപം  നിസ്സാരവത്&രിക്കാനും
പാ&ത്തിൽ  @ിക്ഷാനിയമം  എത്തിപ്രേച്ചർന്നിരിക്കുന്നു.  ഏത്  പ്രേ�രണ  മുപ്രേഖനയാനെണങ്കിലും
പതിവൃതയും  സൽവൃത്തയുമായവനെള   ഭർത്താവിനെനതിരിൽ  ആക്കാനും
അനുസരിDിക്കാതിരിക്കാനും  ശ്രമം  നടക്കുന്നു.   ഇതു സഹിക്കാൻ  പറ്റാത്തതും
അസ്വീ&ാര്യവുമാണ്.   &ഥയിനെല നായി&ക്ക് മറ്റു സ്ത്രീ&നെളപ്രേപാനെല തനെ9 കുറ്റത്തിൽ മാത്രമല്ല
വീഴ്ച സംഭവിച്ചത്,  അവൾ കുനെറ &ാലമായി തനെ9 &ാമു&നെ9 വീട്ടിലാണ് താമസം . @രീരത്തിൽ
�ാണനുള്ള&ാലം അങ്ങനെന &ഴിയാനാണ് അവൾ തീരുമാനിച്ചുറച്ചത് .  മനുഷ്യത്വപരമായ ഒരു
&ാമമല്ല അവനെള ഇതിനു പ്രേ�രിDിച്ചത് .  &ാരണം  മനുഷ്യനെ9 വി&ാരം
ഇവനെളപ്രേDാപ്രേലാത്തവൾക്ക്   ഇതുപ്രേപാനെലനെയാനെക്ക നെXയ്യാൻ  പ്രേ�രിDിക്കും  എന്്ന  ന്യായം
പറയാറുണ്ട്.  മറിച്്ച  അവൾ  തനെ9 ഭർത്താവിനെ9 &ിടDറവിട്ട്  ഒാടിപ്രേDായത്  അവളവിനെട
ഏ&ാ�തയുനെട &ിരാതത്തം  അനുഭവിച്ചതുനെ&ാണ്ടല്ല ,  പട്ടിണി  നെ&ാണ്ടുമല്ല.  അവൾ
സുഖപ്രേലാലുപതയിൽ &ഴിഞ്ഞവൾ തനെന്നയായിരുന്നു.  അവൾ അനുഭവിച്ച സുഖസൗ&ര്യങ്ങൾ
മനെറ്റാരാൾക്കും  ഇതുവനെരയും  ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതാണ്.  അപ്രേDാൾ  ഇവൾ  ഒരു വീഴ്ച സംഭവിച്ച
നെപണ്ണിനു ലഭിക്കാവുന്ന &ാരുണ്യത്തിൽ  നിന്നുമുണ്ടാകുന്ന നീതി  ലഭിക്കാനർഹതനെDടാത്ത
കുറ്റവാളിയാണ്.  &ഥാകൃത്ത്  പറയുന്നപ്രേപാനെല ഇവൾ  പരിശുPയും  പതിവൃതയുമാനെണങ്കിൽ
ഫസാദ്  എന്ന പദത്തിനു അർത്ഥം  നൽ&ിയ  സ&ല  ഭാഷാ  പണ്ഡിതൻമാർക്കും  അമളി
പറ്റിയിരിക്കുന്നു. &ാരണം ആ പദത്തിനു &ാണിച്ചു പ്രേ&ാടുക്കാൻ ഇവിനെട ഒന്നുമുണ്ടാ&ില്ല. ഇവിനെട
എന്നാൽ നന്മയുപ്രേടയും പതിവൃതയുപ്രേടയും പ്രേലാ&ം എന്നാണ് ഉപ്രേ�@ിക്കുന്നത്. അതുപ്രേപാനെല തനെന്ന
ആ വാക്കു നെ&ാണ്ടു പ്രേവ@്യനെDണ്ണ് എന്നും അർത്ഥം ഉപ്രേ�@ിക്കാൻ പറ്റില്ല, &ാരണം ഒരു പ്രേവ@്യക്ക്
പിന്നിൽ  �യാസം  അനുഭവിക്കുന്ന പീഡിതനായ  ഒരു ഭർത്താവിനെന &ാണു&പ്രേയാ  താൻ
എത്തിനെDട്ട ജീവിതനെത്ത &ഥാ  നായി&  ഇഷ്ടനെDടുന്നതു പ്രേപാനെല ഇഷ്ടനെDടു&പ്രേയാ  ഇല്ല .
Xിലനെരാഴിനെ& എല്ലാ  ഭർത്താക്കൻമാരും  ആ ഭർത്താവിനെന പ്രേപാനെലയായിരിക്കും .  ഒന്നാമനെത്ത
ഭർത്താവിപ്രേനാടുള്ള സഹവാസം മടുക്കു&യും രണ്ടാമനെ9 മുഖത്ത് നിന്്ന ഇണക്കത്തിനെ9 ലാഞ്ചന
ലഭിക്കു&യും  നെXയ്താൽ  ഒരു ഭാര്യക്ക്  തനെ9 &ാമു&നെ9 അടുക്കപ്രേലക്ക്  ഒളിപ്രേച്ചാടാനെമന്്ന
വരി&യാനെണങ്കിൽ പിനെന്ന സ്ത്രീ&നെള നെ&ാണ്ട്  മുഴുവൻ പുരുഷന്മാർക്കും നാ@ം വന്നതു തനെന്ന .
കുടും� ഭദ്രത, ഭാര്യ ഭർതൃ �ന്ധം തുടങ്ങിയവനെയാനെക്ക പാനെട വിടപറയുന്നതായിരിക്കും. 

പ്രേഹ..  എഴുത്തു&ാരാ...!,  തനെ9 ഭർത്താവിപ്രേനക്കാൾ  �ായം  കുറഞ്ഞതും  അയാപ്രേളക്കാൾ
ഭംഗിയുള്ളതും  അയാപ്രേളക്കാൾ  യൗവ്വനം  തുടിക്കുന്നതുമായ  ആളു&ളുണ്ട്  എന്്ന  ഒരു ഭാര്യക്ക്
പ്രേതാന്നിയാൽ തപ്രേന്നാടുള്ള �ന്ധം അവൾ ഉപ്രേപക്ഷിക്കുനെമന്്ന ഒരു പുരുഷൻ ഭയനെDട്ടുനെവങ്കിൽ
നാൽപത്  വയസ്്സ  തി&യാതിരിക്കാൻ,  പ്രേഗാളങ്ങളുനെട Xംക്രമണം  തടയാപ്രേനാ  രാപ&ലു&ളുനെട
�വാഹം തടയാപ്രേനാ എനിപ്രേക്കാ നിങ്ങൾപ്രേക്കാ മറ്റാർനെക്കങ്കിലുപ്രേമാ സാധ്യമല്ല. 



മടുD്,  മുഷിD്  എന്നിവ ആവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന മനുഷ്യ �കൃതങ്ങളാണ് .  ഒരു ഭക്ഷണം,
ഒരു വസ്ത്രം, ഒരു ഇണ, എന്നിവ നെ&ാണ്ട് മാത്രം അവന് ക്ഷമിച്ചു നിൽ&ാൻ &ഴിയില്ല. മനുഷ്യനെ9
ഈ  &ാര്യം  അല്ലാഹുവിന്  അറിയുന്നതാണ്.  ഇണക്കം  നീണ്ടു നിൽകു&യും  �ന്ധം
നിത്യമാവു&യും  നെXയ്യുന്ന സ്ത്രീ  പുരുഷന്മാർ  ഉണ്ടങ്കിപ്രേല ഒരു കുടും�  വ്യവസ്ഥ
പൂർണ്ണമാവു&യുള്ളൂനെവന്്ന  അല്ലാഹുവിനു പ്രേ�ാധ്യമുള്ളതാണ് .  Xാഞ്ചാടുന്ന പ്രേ�മ  നിയമങ്ങനെള
ത&ർക്കാനായി  ഉറച്ച ദാQത്യ നിയമങ്ങനെള അവൻ  സൃഷ്ടിച്ചത്  ഇതിനായിരുന്നു .
അപൂർവ്വമായതിപ്രേനാട് ആഗ്രഹവും പുതിയതിപ്രേനാട് ആ&ർഷ&ത്വവും ജനിDിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ9
ഭക്ഷണ രിതി  പ്രേപാനെല ദാQത്യനെത്ത &ാണാതിരിക്കാനാണ്  അവൻ ഭാര്യാ  ഭർത്താക്കന്മാപ്രേരാട്
ദാQത്യനെത്ത പരിപാവനമായി &ണക്കാക്കാൻ &ല്പിച്ചതും. 

ഇതാണ്  വിവാഹത്തിനെ9 രഹസ്യവും  യുക്തിയും  .  ദാQത്യത്തിനു പ&രം  പ്രേ�മനെത്ത
കുടും�ത്തിനെ9 അടിത്തറയായി  &ാണു&യാനെണങ്കിൽ  അവൻ  അല്ലാഹുവിനെ9 ഉപ്രേ�@്യനെത്ത
ധിക്കരിച്ചവനും  അല്ലാഹു പണിതുവച്ചതിനെന ത&ർത്ത്  കുടും�  സൗഭാഗ്യനെത്ത ത&ർക്കാൻ
ശ്രമിച്ചവനുമാണ്. 

അതി  സുന്ദരനായ  ഒരു പുരുഷനുമായി  വിവാഹം  നടത്തിയ  ഏത്  സ്ത്രീയാണ്  അവനെനക്കാൾ
സുന്ദരനായ ഒരാനെള &ിട്ടാൻ നെ&ാതിക്കാതിരിക്കു&?.  അതിഭംഗിയുള്ള ഒരുവനെള വിവാഹം &ഴിച്ച
ഏത് പുരുഷനാണ് അവപ്രേളക്കാൾ ഭംഗിയുള്ളവൾ തനെ9 വീട്ടിൽ  ഉണ്ടാവാൻ നെ&ാതിക്കാതിരിക്കു&
? അതിനു അവനെര തടസ്സനെDടുത്തുന്നത് ഈ പവിത്രമായ കൂട്ടിനെ&ട്ടലാണ്  -  അതായത് ദാQത്യ
�ന്ധം.  ഇത്തരം പ്രേമാഹങ്ങപ്രേളയും ഭാവന&പ്രേളയും Xി&ിത്സിക്കുന്നത്   ഈ �ന്ധമാണ്.  ഈ
�ന്ധം തനെന്നയാണ് തിളങ്ങിമറിയുന്ന മനസ്സു&ൾക്ക് അതിനെ9 @ാ�തയും സ്ഥിരതയും തിരിച്ചു
നല്കുന്നത്.  വിവാഹം &ഴിക്കുന്നതിനു മുQ് താൻ വിവാഹം &ഴിക്കുന്നവൾക്ക്  തനെ9 മുQിലുള്ള
&ാമു&ിയുനെട  ഗുണഗണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണനെമന്്ന @ാഠ്യം പിടിക്കുന്നതിൽ നെതറ്റില്ല. ഇപ്രേത �&ാരം
ഒരു സ്ത്രീ നിർ�ന്ധം പിടിക്കുന്നതും നെതറ്റല്ല.  പപ്രേക്ഷ,  അതിനർത്ഥം  ബൈവ&ാരി& പ്രേ¦ഹമാണ്
വിവാഹത്തിനെ9 അടിസ്ഥാനനെമന്നും  അതിനായി  ജീവിക്കു&യും  മരിക്കു&യും  നെXയ്യുന്നു
ഏന്നതുമല്ല. ഹൃദയങ്ങൾ ഉറച്്ച നിൽ&ില്ല, പ്രേ�മം Xാഞ്ചാടിനെക്കാണ്ടിരിക്കും. മറിച്്ച  രണ്ട്  പ്രേപരും
തനെ9 ഇണക്ക്  &മിതാവ്  എന്നതിപ്രേനക്കാൾ  ഒരു സുഹൃത്തായി  ഭവിക്കണം  എന്നാണ്
മനസ്സിലാപ്രേക്കണ്ടത്  .  സൗഹൃദം  പ്രേ¦ഹം  നെ&ാണ്ട്  വളർത്താവുന്നതും  നീണ്ട നിഴൽ
ലഭിക്കുന്നതുമായ  ഒരു നെXടിയാണ് .  എന്നാൽ  പ്രേ�മം  നീങ്ങിനെ&ാണ്ടിരിക്കുന്ന നിഴലും
മാറിപ്രേDാവുന്ന അവസ്ഥയുമാണ്.


