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Introduction by the translator

സമൂഹതത്തില് ഇന്ന്് ഇന്ന് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ നിലനില്പ്പത്തിലനിലനില്പ്പത്തില്ീ് ഇന്ന്  അധീനതയില് തളയ്കഇന്ന് സ്ത്രീനിലനില്പ്പതയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് തളയ്ക്കടെ നിലനില്ീട്ടതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്.  മര്ത്തിത അവസ്ഥയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്
സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ജീവിതതഇന്ന് സ്ത്രീവത്തിതതത്തിന്റെ മുടെ നിലനില്വിതത്തിന്റെ മുഖമുദ.  അങ് അങ്ങേയില് തളയ്ക്കപ്റ്റം്ങേയറ്റം പുങ്റഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗമത്തിച്ച സമൂഹ അങ്ങേള് മുതല് ഏറ്റംവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം പിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിങ്ന്ന്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാ്ങേയറ്റം
നിലനില്പ്പത്തില്്ക്കുന്ന് റഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഷ്ട്ര അങ്ങേളത്തില് വടെ നിലനില്റ,  എല്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ സ്ങേയറ്റംസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ അങ്ങേളത്തിലും ്ങേയറ്റം സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ജീവിതതഇന്ന് സ്ത്രീവത്തിത്ങേയറ്റം പുരുഷാധിപത്യ വ്യഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാധീനതയില് തളയ്കത്തിപിന്നോക്കം നില്ക്കതത
വതവസ്ഥത്തിതത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് കങ്്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്. അളവത്തിലും ്ങേയറ്റം റഇന്ന് സ്ത്രീതത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിലും ്ങേയറ്റം വതതത്തിയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പ അങ്ങേള് ഉടെ നിലനില്് ഉണ്ടെന്ന്ടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴിച്ചാലത്തിച്ചഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല് ലത്തി്ങേയറ്റംഗസമതാ്ങേയറ്റം
ഇന്ങേയറ്റം സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീയ്ക്ക് ഇന്ന് അനിലനില്പ്പതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് ഒരു കത്തിട്ടഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാനിലനില്പ്പത്തിയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി നിലനില്പ്പത്തില്്ക്കുന. പിന്നോക്കം നില്ക്കലങ്ീഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴും,്ങേയറ്റം, സമൂഹ്ങേയറ്റം ഉയില് തളയ്ക്കപ്ര്്ത്തുന്ന് ഒരു വഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാദമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്
പുരുഷാധിപത്യ വ്യന്റെ മു നൈസനിലനില്പ്പസര്ഗ്ഗത്തികമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീടെ നിലനില്യില് തളയ്ക്കപ്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം മുകളത്തിലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് എന്ന്ത് ഇന്ന്.  പ്രകൃതത്തി ജീവിതതഇന്ന് സ്ത്രീവശാസ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസ്ത്രീപിന്നോക്കം നില്ക്കറമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി പുരുഷാധിപത്യ വ്യടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ
കൂടുതല് കഴിച്ചാലത്തിവും പിന്നോക്കം നിലകളഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല്  ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഷാധിപത്യ വ്യത്തിീത്തിച്ചത്തിറത്തി്ക്കുന എന്ന് മത്തിഥ്യാധാരണ വളരെ ആഴത്തതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാധീനതയില് തളയ്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ വളടെ നിലനില്റ ആഴിച്ചാലതത്തില് ങ്വങ്റഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടുന്ന് ഒന്ന്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്. 
നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗറത്തികതയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ വളര്ച്ചയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില്,  നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാങ്ന് സ്ത്രീയുടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന് സ്ത്രീയുടെത്തി ങ്ഗഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്ര വത്തിഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗ അങ്ങേളത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ന്് ഇന്ന് കര്ഷാധിപത്യ വ്യകടെ നിലനില്റന്ന് സ്ഥഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ഇന്ന് സ്ത്രീ സമൂഹ്ങേയറ്റം
വളര്ന്ന്് ഇന്ന്,  വതവസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്വത് ഇന്ന്കറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സതത്തില് ഉരുതത്തിറത്തിഞ്ഞ് ഇന് ഇന്ന്  ഇന്ന്് ഇന്ന് കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണുന്ന് പുങ്റഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗമനിലനില്പ്പ സമൂഹതത്തില് എതത്തി
നിലനില്പ്പത്തില്്ക്കുന്ന് യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്രയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് എവത്തിടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെവച്ചഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ സ്ഥഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം പുരുഷാധിപത്യ വ്യടെ നിലനില്നിലനില്പ്പക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ഴിച്ചാലയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് എന്ന്് ഇന്ന്
പുരുഷാധിപത്യ വ്യഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാധീനതയില് തളയ്കത്തിപിന്നോക്കം നില്ക്കതത്ങേയറ്റം വരുതത്തി തഇന്ന് സ്ത്രീര്തത് ഇന്ന് എന്ന്് ഇന്ന് എടെ നിലനില്വലഇന്ന് സ്ത്രീന്റെ മു വിതത്തിന്റെഇന്ന് സ്ത്രീഡ് എന്ന എഴുത്ത് ഇന്ന് എന്ന് എഴും,്ത്തുകഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിലൂടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ങേയറ്റം. 

എടെ നിലനില്വലഇന്ന് സ്ത്രീന്റെ മു വിതത്തിന്റെഇന്ന് സ്ത്രീഡ് എന്ന എഴുത്ത് ഇന്ന് ഒരു അങ്മറത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാന്റെ മു കമ്മ്യൂകന് കമ്മ്യൂണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സത്തിസ്റ്റ് പ്ര് ഇന്ന് പ്രവര്തകയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന.  നിലനില്പ്പറവ്ങേയറ്റംശാസ്ശാസ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസ്ത്രീതത്തില് റണ
ദശാസ്ക അങ്ങേങ്ളഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാള്ങേയറ്റം നിലനില്പ്പഇന്ന് സ്ത്രീ് ഉണ്ടെ,  ആഴിച്ചാലതത്തിലും ള്ള ഗങ്വഷാധിപത്യ വ്യണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം  നിലനില്പ്പന് സ്ത്രീയുടെതത്തിയില് തളയ്ക്കപ്തത്തിനു ങ്ശാസ്ഷാധിപത്യ വ്യ്ങേയറ്റം വിതത്തിന്റെഇന്ന് സ്ത്രീഡ് എന്ന എഴുത്ത് ഇന്ന് എഴും,തത്തിയില് തളയ്ക്കപ് ഒട്ടനിലനില്പ്പവധീനതയില് തളയ്കത്തി
പുസ്തക അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം ങ്ലഖനിലനില്പ്പ അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ പിന്നോക്കം നില്ക്കറത്തിണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം സമൂഹതത്തില് സ്ങേയറ്റംഭവത്തിച്ച അധീനതയില് തളയ്കപിന്നോക്കം നില്ക്കതനിലനില്പ്പവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം വതക്തമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി
ടെ നിലനില്വളത്തിച്ചത് ഇന്ന് ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണവരുന്ന്വയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്.  1954 ല് പ്രസത്തിദ്ധഇന്ന് സ്ത്രീകറത്തിച്ച “സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ അധീനതയില് തളയ്കഇന്ന് സ്ത്രീനിലനില്പ്പത എന്ന് മത്തിഥ്യാധാരണ വളരെ ആഴത്തത”  എന്ന്
ങ്ലഖനിലനില്പ്പതത്തിന്റെ മുടെ നിലനില്വിതത്തിന്റെ മലയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാള്ങേയറ്റം പിന്നോക്കം നില്ക്കറത്തിഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഷാധിപത്യ വ്യ അവതറത്തിീത്തി്ക്കുന്ന്തത്തിലൂടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ പുരുഷാധിപത്യ വ്യന്റെ മു ആണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് മനുഷാധിപത്യ വ്യതറത്തില് ഉന്ന്തന്റെ മു എന്ന്
അബദ്ധധീനതയില് തളയ്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ എ അങ്ങേടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ രൂപിന്നോക്കം നില്ക്കടെ നിലനില്ീട്ടു എന്ങേയറ്റം,  എന്ന്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല് ശാസ്റത്തിയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് വസ്തുതകള് എടെ നിലനില്സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ ആടെ നിലനില്ണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സന്ങേയറ്റം
വഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്നിലനില്പ്പക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന് പിന്നോക്കം നില്ക്കറത്തിചയില് തളയ്ക്കപ്ടെ നിലനില്ീടു്ത്തുന. 
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“വര്ഗ്ഗഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാധീനതയില് തളയ്കത്തിഷ്ടത്തിത സമൂഹതത്തിന്റെ മുടെ നിലനില്വിതത്തിന്റെയു്ങേയറ്റം മുതലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാളത്തിതതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെയു്ങേയറ്റം പ്രകന് സ്ത്രീയുടെമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് ഒരു സാഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് ലത്തി്ങേയറ്റംഗ
അസമതാ്ങേയറ്റം.  മനുഷാധിപത്യ വ്യത ജീവിതതഇന്ന് സ്ത്രീവത്തിതതത്തിന്റെ മുടെ നിലനില്വിതത്തിന്റെ റഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഷ്ട്രഇന്ന് സ്ത്രീയില് തളയ്ക്കപ്-സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമ്പതത്തിക-സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ങേയറ്റംസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറത്തിക-ടെ നിലനില്ബബൌദ്ധഇന്ന് സ്ത്രീക ങ്മഖലകളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ
അധീനതയില് തളയ്കത്തികഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറത്തികള് പുരുഷാധിപത്യ വ്യന്മാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്,  അങ്തസമയില് തളയ്ക്കപ്്ങേയറ്റം സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന്  ആജ്ഞാനുവഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനുവര്തത്തികളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം വത്തിങ്ധീനതയില് തളയ്കയില് തളയ്ക്കപ്കളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം ആയില് തളയ്ക്കപ്
ങ്വഷാധിപത്യ വ്യ അങ്ങേള് ആണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്. സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് അടുക്കം നില്ക്കുന്ന രാള വത്തിട്ട് ഇന്ന് പുവിതത്തിന്റെങ്തയ്ക്ക് ഇന്ന് ഇവിതത്തിന്റെ അങ്ങേത്തി പുരുഷാധിപത്യ വ്യന്റെ മുടെ നിലനില്വിതത്തിന്റെ കുതകഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവകഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാശാസ് അങ്ങേടെ നിലനില്ള ങ്ചഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാദത്ങേയറ്റം
ടെ നിലനില്ചയഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു തുന് സ്ത്രീയുടെ അങ്ങേത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിട്ട് ഇന്ന് അധീനതയില് തളയ്കത്തിക കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല്ങേയറ്റം ആകുന്ന്ത്തില്.  ഇങ്ീഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴും,്ങേയറ്റം അന് സ്ത്രീയുടെത്തിസ്ഥഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പപിന്നോക്കം നില്ക്കറമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് അസമതാ്ങേയറ്റം അ അങ്ങേടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ
തടെ നിലനില്ന്ന് നിലനില്പ്പത്തിലനിലനില്പ്പത്തില്്ക്കുന. 

സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീ-പുരുഷാധിപത്യ വ്യ ലത്തി്ങേയറ്റംഗ അസമതാ്ങേയറ്റം വര്ഗ്ഗഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാധീനതയില് തളയ്കത്തിഷ്ടത്തിത സമൂഹതത്തിന്റെ മുടെ നിലനില്വിതത്തിന്റെ മുഖമുദയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിറക്കം നില്ക്കുന്ന രാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തിനിലനില്പ്പ് ഇന്ന് വര്ഷാധിപത്യ വ്യ അങ്ങേള്
മുന്റെ മുപുള്ള സമൂഹതത്തിന്റെ മുടെ നിലനില്വിതത്തിന്റെ പ്രഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ്ങേയറ്റംഭദശാസ് മുതല്ങ്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ അന് സ്ത്രീയുടെയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാളടെ നിലനില്ീടുതത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിട്ടു് ഉണ്ടെ് ഇന്ന്.  സാകഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറതവത് ഇന്ന്കൃത അന് സ്ത്രീയുടെത്തിമത്ങേയറ്റം,
ജീവിതതന്മാത്തിത സമ്പ്രദഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്്ങേയറ്റം,  മുതലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാളത്തിത്ങേയറ്റം എന്ന്ത്തി അങ്ങേടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ സമൂഹ്ങേയറ്റം കന് സ്ത്രീയുടെന വന്ന് മൂന്ന്് ഇന്ന് പ്രധീനതയില് തളയ്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പ ഘട്ട അങ്ങേളത്തിലും ്ങേയറ്റം ഈ
അസമതാ്ങേയറ്റം നിലനില്പ്പത്തിലനിലനില്പ്പത്തിന. ഇങ്ത കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല്, പുരുഷാധിപത്യ വ്യ ങ്മധീനതയില് തളയ്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവത്തിതാ്ങേയറ്റം എന്ന്ത് ഇന്ന്  വര്ഗ്ഗഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാധീനതയില് തളയ്കത്തിഷ്ടത്തിത സമൂഹതത്തിന്റെ മുടെ നിലനില്വിതത്തിന്റെ
വത്തിങ്ശാസ്ഷാധിപത്യ വ്യ ലക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി.  സാകഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറതസാത് ഇന്ന്സമ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാദനിലനില്പ്പ വതവസ്ഥത്തിതത്തി,  ഭറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സകൂന് സ്ത്രീയുടെ്ങേയറ്റം,  മത്ങേയറ്റം,  കുടു്ങേയറ്റംബ്ങേയറ്റം എന്ന്ഇന്ന് സ്ത്രീ
വതവസ്ഥത്തിതത്തികള് ഈ ങ്മധീനതയില് തളയ്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവത്തിതാടെ നിലനില്ത ഉയില് തളയ്ക്കപ്ര്തത്തിീത്തിന് സ്ത്രീയുടെത്തി്ക്കുകയു്ങേയറ്റം നിലനില്പ്പത്തിലനിലനില്പ്പത്തിര്്ത്തുകയു്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്ചയ.  ചറത്തിത്രപിന്നോക്കം നില്ക്കറമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് ഈ
സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഹചറതതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ അന് സ്ത്രീയുടെത്തിസ്ഥഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പതത്തില് പുരുഷാധിപത്യ വ്യടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ങ്മധീനതയില് തളയ്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവത്തിതാടെ നിലനില്ത കുവിതത്തിന്റെത്തിച്ച് ഇന്ന് ടെ നിലനില്തറ്റംഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് വഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാദ അങ്ങേള്
പ്രചറത്തി്ക്കുന് ഉണ്ടെ് ഇന്ന്. 

സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമൂഹതപിന്നോക്കം നില്ക്കറമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി പുരുഷാധിപത്യ വ്യന്മാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര്  ങ്മധീനതയില് തളയ്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവത്തികള് ആകുന്ന്ത് ഇന്ന് അവര് നൈസജീവിതതവഇന്ന് സ്ത്രീകമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി ങ്വീകമായി ശ്രേഷ്ഠര്
ആയില് തളയ്ക്കപ്തുടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്  എന്ന് വഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാദ്ങേയറ്റം തകര്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു കഴിച്ചാലത്തിയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത ഒരു സായില് തളയ്ക്കപ്്ങേയറ്റംപ്രമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തി മുങ്ന്ന്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാട്ട് ഇന്ന് വയ്ക്കുന.
ഈ ടെ നിലനില്കട്ടുകഥ്യാധാരണ വളരെ ആഴത്ത പ്രകഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ്ങേയറ്റം പുരുഷാധിപത്യ വ്യ ങ്മധീനതയില് തളയ്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവത്തിതാ്ങേയറ്റം ചറത്തിത്രതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടതത്തില് സ്ങേയറ്റംഭവത്തിച്ച ടെ നിലനില്വറും സാമൂഹ്യമായ സ്വഭാവമ്ങേയറ്റം സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമൂഹതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്
സാഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവമല് മവിതത്തിന്റെത്തിച്ച് ഇന്ന് അടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാരു പ്രകൃതത്തി നിലനില്പ്പത്തിയില് തളയ്ക്കപ്മ്ങേയറ്റം ആണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്.  ശാസ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറഇന്ന് സ്ത്രീറത്തികവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പസത്തികവും പിന്നോക്കം നിലമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് കഴിച്ചാലത്തിവും പിന്നോക്കം നിലകള് കൂടുതല്
പുരുഷാധിപത്യ വ്യന്മാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറത്തില് വര്ഷാധിപത്യ വ്യത്തിച്ച് ഇന്ന് പ്രകൃതത്തി അവടെ നിലനില്റ അ അങ്ങേടെ നിലനില്നിലനില്പ്പയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് സൃഷ്ടത്തിച്ചടെ നിലനില്തന്ങേയറ്റം ഈ ടെ നിലനില്തറ്റംഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്
വഇന്ന് സ്ത്രീക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സങ്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സത്തിലൂടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ വഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാദത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാടെ നിലനില്ീടുന. ഈ വഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാദടെ നിലനില്ത സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാധൂകറത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു ഇങ്ത തലതത്തില് മടെ നിലനില്റ്റംഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാരു ടെ നിലനില്കട്ടുകഥ്യാധാരണ വളരെ ആഴത്ത
സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകടെ നിലനില്ള പിന്നോക്കം നില്ക്കറ്റംത്തി  പ്രചറത്തിച്ചത്തിട്ടു് ഉണ്ടെ് ഇന്ന്.  സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് പ്രകൃതതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സഗുണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ അങ്ങേള് ഉള്ളവര്  ആയില് തളയ്ക്കപ്തുടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്  അവര്
സമൂഹതത്തിലും ്ങേയറ്റം തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴ്ന് ഇന്ന് ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ടെ നിലനില്തന്ന് സായില് തളയ്ക്കപ്്ങേയറ്റംപ്രമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം.  ഇതത്തിനുള്ള ടെ നിലനില്തളത്തിവ് ഇന്ന്?  സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് ആണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് അമ്മ്യൂയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകുന്ന്ത് ഇന്ന്.
പ്രകൃതത്തി സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീടെ നിലനില്യില് തളയ്ക്കപ് റ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ങേയറ്റംകത്തിന് സ്ത്രീയുടെ സ്ഥഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടുത് ഇന്ന് ദണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് ഡ് എന്ന എഴുത്തത്തിച്ചത്തിറത്തി്ക്കുന എന്ന്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് വഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാദ്ങേയറ്റം.  പ്രകൃതത്തിയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെയു്ങേയറ്റം
സമൂഹതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെയു്ങേയറ്റം ചറത്തിത്രടെ നിലനില്ത കൃത്രത്തിമമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ്റംത്തി മവിതത്തിന്റെത്തി്ക്കുകയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്  ഈ വഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാദ അങ്ങേള് ടെ നിലനില്ചയ്യുന്ന്ത് ഇന്ന്. 
പുരുഷാധിപത്യ വ്യന്മാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര് അവരുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമൂഹത ങ്മധീനതയില് തളയ്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവത്തിതാ്ങേയറ്റം സ്ഥഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാപിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിച്ചത് ഇന്ന് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ങ്നിലനില്പ്പര്്ക്കുള്ള കലഹ അങ്ങേള് വഴിച്ചാലത്തിയു്ങേയറ്റം
പിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിന് സ്ത്രീയുടെത്തിച്ചന് സ്ത്രീയുടെക്കം നില്ക്കുന്ന രാല് വഴിച്ചാലത്തിയുമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് .  പിന്നോക്കം നില്ക്കടെ നിലനില്ക്ഷ ഈ ലത്തി്ങേയറ്റംഗഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാധീനതയില് തളയ്കത്തിഷ്ടത്തിത കലഹ അങ്ങേള് ടെ നിലനില്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതുവഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് ഒരു സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമൂഹത
കലഹതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന - പ്രഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകൃത സമൂഹടെ നിലനില്ത വര്ഗ്ഗഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാധീനതയില് തളയ്കത്തിഷ്ടത്തിത സമൂഹ്ങേയറ്റം അട്ടത്തിമവിതത്തിന്റെത്തിച്ചു എന്ന് സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമൂഹത
പിന്നോക്കം നില്ക്കറത്തിവര്തനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം.  ഒട്ടനിലനില്പ്പവധീനതയില് തളയ്കത്തി വത്തിങ്വചനിലനില്പ്പ അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം അസമതാ അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം അന് സ്ത്രീയുടെത്തിച്ചമര്തലും കളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം മറ്റും കൊണ്ടുവരിക്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണവറത്തികയു്ങേയറ്റം
അതത്തിടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ പിന്നോക്കം നില്ക്കറത്തിങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഷാധിപത്യ വ്യത്തിീത്തി്ക്കുകയു്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്ചയ്ത ഒരു സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമൂഹത വതവസ്ഥത്തിയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ഫലമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് സമൂഹതത്തില്
റ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ങേയറ്റം കത്തിന് സ്ത്രീയുടെക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴ്ത്തടെ നിലനില്ീട്ടത് ഇന്ന്.  പിന്നോക്കം നില്ക്കങ്ക്ഷ സമൂഹതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഈ ചറത്തിത്ര്ങേയറ്റം  സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീ നൈസനിലനില്പ്പസര്ഗ്ഗത്തികമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി
അബലയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സന്ന് കള്ളതറതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല് മവിതത്തിന്റെയ്ക്കടെ നിലനില്ീട്ടത്തിറത്തി്ക്കുന. പ്രകൃതത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ല്, വര്ഗ്ഗഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാധീനതയില് തളയ്കത്തിഷ്ടത്തിത സമൂഹമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീടെ നിലനില്യില് തളയ്ക്കപ്
സമൂഹതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ മുഖതധീനതയില് തളയ്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് പിന്നോക്കം നില്ക്കടെ നിലനില്ാരയിൽ പങ്കെടുക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു ഉള്ള അവളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ അവകഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാശാസ്്ങേയറ്റം അവളത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ന്് ഇന്ന്
ങ്മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഷ്ടത്തിടെ നിലനില്ച്ചടുതത് ഇന്ന്, അവടെ നിലനില്ള നൈസജീവിതതവഇന്ന് സ്ത്രീകമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതൃതാ്ങേയറ്റം എന്ന് പ്രവര്തത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്ര്ങേയറ്റം ഒതുക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തി കളഞ്ഞ് ഇനത് ഇന്ന്. 



ഈ ങ്മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഷാധിപത്യ വ്യണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം നിലനില്പ്പത്തിലനിലനില്പ്പത്തിര്തത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത് ഇന്ന് റണമന് സ്ത്രീയുടെങ്ങുള്ള  ഒരു ടെ നിലനില്കട്ടുകഥ്യാധാരണ വളരെ ആഴത്തയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് കൂടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്. ഒരു വശാസ്ത് ഇന്ന് മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതൃതാടെ നിലനില്ത
സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ നൈസല്ങേയറ്റംഗഇന്ന് സ്ത്രീക അവയില് തളയ്ക്കപ്വ അങ്ങേളത്തില് നിലനില്പ്പത്തിനള്ള ഒരു നൈസജീവിതതവഇന്ന് സ്ത്രീക ങ്റഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതുറമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് അവസ്ഥ എന്ന്് ഇന്ന്
പ്രതത്തിഫലത്തിീത്തിച്ചു കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സത്തി്ക്കുകയു്ങേയറ്റം,  ഈ നിലനില്പ്പത്തികൃഷ്ടമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് ഭബൌതഇന്ന് സ്ത്രീകവഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാദതത്തിനു പുവിതത്തിന്റെങ്മ  മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതൃതാ്ങേയറ്റം എന്ന്ത് ഇന്ന് എങ്സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ
നിലനില്പ്പത്തിഗൂഡ് എന്ന എഴുത്തമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് ഒന്ന്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് എന്ങേയറ്റം ചത്തിത്രഇന്ന് സ്ത്രീകറത്തി്ക്കുകയു്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്ചയ്യുന. 
ത അങ്ങേള്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന് ങ്മല് അന് സ്ത്രീയുടെത്തിങ്ച്ചല്ീത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാടെ നിലനില്ീട്ട റ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ങേയറ്റം കത്തിന് സ്ത്രീയുടെ സ്ഥഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പതത്തിനിലനില്പ്പ് ഇന്ന് ഉള്ള സമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാശാസ്ാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസ്ങേയറ്റം ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തി ‘മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതൃതാടെ നിലനില്ത’
നൈസദവഇന്ന് സ്ത്രീകമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി വഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴ്ത്തുന. അമ്മ്യൂമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന് ദത്തിവതപിന്നോക്കം നില്ക്കറത്തിങ്വഷാധിപത്യ വ്യ അങ്ങേള് നിലനില്പ്പല്കത്തി, പ്രങ്തതക അസര്ജ്ഞാനുവഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം ഉള്ളവടെ നിലനില്റന
ഉയില് തളയ്ക്കപ്ര്്ത്തുകയു്ങേയറ്റം,  പുരുഷാധിപത്യ വ്യനിലനില്പ്പ് ഇന്ന് മനിലനില്പ്പസ്സത്തിലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത കഴിച്ചാലത്തിവും പിന്നോക്കം നിലകളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം വത്തിചഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം വത്തികഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം അമ്മ്യൂമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര്്ക്കു് ഉണ്ടെ് ഇന്ന് എന്ന്് ഇന്ന്
അപിന്നോക്കം നില്ക്കദഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടുകയു്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്ചയ്യുന.  ഇതറതത്തിടെ നിലനില്ല വത്തിശുദ്ധയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാലും ്ങേയറ്റം  യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഥ്യാധാരണ വളരെ ആഴത്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര്്തതത്തില് ഉള്ള തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴ്ത്തത്തിടെ നിലനില്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാട്ടലും ്ങേയറ്റം
സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീയ്ക്ക് ഇന്ന് വര്ഗ്ഗഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാധീനതയില് തളയ്കത്തിഷ്ടത്തിത സമൂഹതത്തില് ഉള്ള റ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ങേയറ്റംകത്തിന് സ്ത്രീയുടെ സ്ഥഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം എന്ന് നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സയില് തളയ്ക്കപ്തത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ റണ വശാസ് അങ്ങേള്
മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്രമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്. 

വര്ഗ്ഗഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാധീനതയില് തളയ്കത്തിഷ്ടത്തിത സമൂഹ്ങേയറ്റം എന്ങേയറ്റം നിലനില്പ്പത്തിലനിലനില്പ്പത്തിന്ന്ത്തിരുന്ന് ഒന്ന്ല്.  കുവിതത്തിന്റെച്ചഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിറ്ങേയറ്റം വര്ഷാധിപത്യ വ്യ അങ്ങേളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ പിന്നോക്കം നില്ക്കഴിച്ചാലക്കം നില്ക്കുന്ന രാ്ങേയറ്റം മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്രങ്മ
അതത്തിനുള.  പുരുഷാധിപത്യ വ്യന്മാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര് എന്ങേയറ്റം ആധീനതയില് തളയ്കത്തിപിന്നോക്കം നില്ക്കതത്ങേയറ്റം ഉള്ളവറഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന്ന്ത്തില്,  കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം വതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിക,  സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ങേയറ്റംസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറത്തിക
ടെ നിലനില്ബബൌദ്ധഇന്ന് സ്ത്രീക ങ്നിലനില്പ്പതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാന്മാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര് എന്ങേയറ്റം ഉ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന്ന്ത്തില്.  ഇതത്തിനു കന് സ്ത്രീയുടെകവത്തിരുദ്ധമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി,  സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീ വഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴ്ത്തടെ നിലനില്ീടുകങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ
അന് സ്ത്രീയുടെത്തിച്ചമര്തടെ നിലനില്ീടുകങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ ടെ നിലനില്ചയഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത പ്രഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകൃത സമൂഹതത്തില്, സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ങേയറ്റംസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറത്തിക സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമൂഹത്തിക
ങ്നിലനില്പ്പതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാള്. 

പ്രഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകൃത സമൂഹ അങ്ങേള് ഒരു തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവഴിച്ചാലത്തിയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്  നിലനില്പ്പത്തിലനിലനില്പ്പത്തിന്ന്ത് ഇന്ന്,  ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കറ് ഇന്ന് കുവിതത്തിന്റെത്തി്ക്കുന്ന്ത് ഇന്ന് ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ല,  അതത്തില് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള്
ആണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് ങ്നിലനില്പ്പതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാന്മാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാരു്ങേയറ്റം സ്ങേയറ്റംഘഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന് സ്ത്രീയുടെകരു്ങേയറ്റം ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന്ന്ത് ഇന്ന്, പുരുഷാധിപത്യ വ്യന്മാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറല്. 
പിന്നോക്കം നില്ക്കടെ നിലനില്ക്ഷ ഈ റണ സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമൂഹതവതവസ്ഥത്തിതത്തിയു്ങേയറ്റം തമ്മ്യൂത്തിലും ള്ള അസറ്ങേയറ്റം ങ്കവല്ങേയറ്റം ങ്നിലനില്പ്പതൃസ്ഥഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പ വച്ചുമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവിതത്തിന്റെലത്തിനു്ങേയറ്റം
അതഇന്ന് സ്ത്രീതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായുള്ളതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്.  പ്രഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകൃത സമൂഹ അങ്ങേളത്തില് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ങ്നിലനില്പ്പതൃസ്ഥഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം പുരുഷാധിപത്യ വ്യടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ അന് സ്ത്രീയുടെത്തിച്ചമര്തത്തിടെ നിലനില്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ് ഉണ്ടെ് ഇന്ന്
നിലനില്പ്പത്തിലനിലനില്പ്പത്തിന്ന്/  രൂപിന്നോക്കം നില്ക്ക്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ് ഉണ്ടെ ഒന്ന്ല്.  പ്രഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകൃത സമൂഹതത്തിനിലനില്പ്പ് ഇന്ന് യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാരു തറതത്തിലും ള്ള ലത്തി്ങേയറ്റംഗ അസമതാവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം
വത്തിങ്വചനിലനില്പ്പവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം അധീനതയില് തളയ്കഇന്ന് സ്ത്രീനിലനില്പ്പതയു്ങേയറ്റം അവിതത്തിന്റെത്തിവത്തില് തടെ നിലനില്ന്ന് ഉ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന്ന്ത്തില്.  പ്രഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകൃത സമൂഹ്ങേയറ്റം സമ്പൂര്ണ്ണമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായു്ങേയറ്റം
തുലതതയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് വത്തിഹറത്തിച്ചത്തിരുന . വഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസ്തവതത്തില് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ങ്നിലനില്പ്പതൃതാ്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് പുരുഷാധിപത്യ വ്യന്മാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാരുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ജീവിതതഇന്ന് സ്ത്രീവത്തിതതത്തില്
സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ങേയറ്റംസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറത്തികമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായു്ങേയറ്റം സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമൂഹതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായു്ങേയറ്റം മുന്റെ മുഗതത്തി ഉ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത് ഇന്ന് തടെ നിലനില്ന്ന്.  പ്രഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകൃത സമൂഹതത്തില് മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതൃതാ്ങേയറ്റം എന്ന്ത് ഇന്ന്
ഒറത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാലും ്ങേയറ്റം ങ്റഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതുറമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് ഒറവസ്ഥങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ അധീനതയില് തളയ്കഇന്ന് സ്ത്രീനിലനില്പ്പതയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ചത്തിഹ്നങ്മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന്ന്ത്തില് പിന്നോക്കം നില്ക്കകറ്ങേയറ്റം പ്രകൃതത്തിയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ഒരു
വലത്തിയില് തളയ്ക്കപ് ദഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി കരുതത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന.  സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകളത്തില് മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതൃതാ്ങേയറ്റം അധീനതയില് തളയ്കത്തികഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം അസസ്സും നിലനിർ്ങേയറ്റം നിലനില്പ്പത്തിലനിലനില്പ്പത്തിര്തത്തി,  തക്കം നില്ക്കുന്ന രാതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്
കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ അങ്ങേള് ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ് ഉണ്ടെ് ഇന്ന് തടെ നിലനില്ന്ന്.
  
മനുഷാധിപത്യ വ്യതറഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാശാസ്ത്തി ജീവിതതന്തുങ്ലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകത് ഇന്ന് നിലനില്പ്പത്തിന്ന്് ഇന്ന് ഉയില് തളയ്ക്കപ്റ് ഇന്ന്ന വന്ന്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്. പ്രകൃതത്തി മനുഷാധിപത്യ വ്യതറത്തിടെ നിലനില്ല ഒരു ലത്തി്ങേയറ്റംഗതത്തിനു മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്രമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്
മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതൃതാതത്തിനു ങ്വ് ഉണ്ടെ അവയില് തളയ്ക്കപ്വ അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം ചുമതലയു്ങേയറ്റം നിലനില്പ്പല്കിയത്. ജീവശത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത് ഇന്ന്.  ജീവിതതഇന്ന് സ്ത്രീവശാസ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസ്ത്രീപിന്നോക്കം നില്ക്കറമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് ഈ ദഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്
മനുഷാധിപത്യ വ്യതറഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാശാസ്ത്തിയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ പ്രകൃതത്തിയുമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായുള്ള കണ്ണത്തിയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി പ്രവര്തത്തി്ക്കുന്ന്ത് ഇന്ന് എന്ന്് ഇന്ന് ങ്വിതത്തിന്റെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാബര്ട്ട് ഇന്ന് ബ്രിഫോള്ട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്ത്തിങ്ഫഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാള്ട്ട് ഇന്ന്
അങ്ഹതത്തിന്റെ മുടെ നിലനില്വിതത്തിന്റെ “അമ്മ്യൂമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര്" എന്ന് പുസ്തകതത്തില് വത്തിശാസ്ദഇന്ന് സ്ത്രീകറത്തി്ക്കുന [Robert Briffault, The Mothers: A Study
of The Origins of Sentiments and Institutions, New York: The Macmillan, 1927, 3 vols.]  മനുഷാധിപത്യ വ്യത വ്ങേയറ്റംശാസ്തത്തിടെ നിലനില്ല
സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീ ലത്തി്ങേയറ്റംഗതത്തിനിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് കുഞ്ഞു അങ്ങേടെ നിലനില്ള സ്ങേയറ്റംറക്ഷത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനു്ങേയറ്റം,  പിന്നോക്കം നില്ക്കറത്തിചറത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനു്ങേയറ്റം,  പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലൂട്ടഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനു്ങേയറ്റം ഉള്ള കരുതലും ്ങേയറ്റം
ഉതറവഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാദത്തിതവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം കത്തിട്ടത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത് ഇന്ന്. 



പിന്നോക്കം നില്ക്കങ്ക്ഷ,  മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര്ക്ങേയറ്റം എ്ങേയറ്റംഗല്സും ്ങേയറ്റം അഭത്തിപ്രഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ടെ നിലനില്ീട്ടത് ഇന്ന് എല്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ സമൂഹ അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം,  ചറത്തിത്രതത്തിങ്ലതു്ങേയറ്റം
വര്തമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പതത്തിങ്ലതു്ങേയറ്റം,  അദ്ധാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ പുവിതത്തിന്റെതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് സ്ഥഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാപിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാടെ നിലനില്ീട്ടത് ഇന്ന് എന്ന്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്.  അതുടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ് ഉണ്ടെ് ഇന്ന് തടെ നിലനില്ന്ന്
ടെ നിലനില്വറും സാമൂഹ്യമായ സ്വഭാവമ്ങേയറ്റം പ്രസവത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനുള്ള കഴിച്ചാലത്തിവല് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീയ്ക്ക് ഇന്ന് മുഖത സ്ഥഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം നിലനില്പ്പല്കത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത് ഇന്ന്. അ അങ്ങേടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ എാരയിൽ പങ്കെത്തില് ജീവിതതന്തുങ്ലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകടെ നിലനില്ത പിന്നോക്കം നില്ക്കല
സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീലത്തി്ങേയറ്റംഗഅ്ങേയറ്റംഗ അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം പ്രസവ്ങേയറ്റം നിലനില്പ്പന് സ്ത്രീയുടെ്ത്തുന് ഉണ്ടെ് ഇന്ന്.  മനുഷാധിപത്യ വ്യത റഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാശാസ്ത്തിയ്ക്ക് ഇന്ന് പ്രധീനതയില് തളയ്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത് ഇന്ന് എസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സന്ന്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല്,  മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതൃതാ്ങേയറ്റം
അദ്ധാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പതത്തിനിലനില്പ്പ് ഇന്ന് വഴിച്ചാലത്തിടെ നിലനില്വച്ചു എന്ന് വസ്തുതയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് -  ഈ കൂട്ടഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായ്മയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ,  മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതൃതാവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം അധീനതയില് തളയ്കാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം എന്ന്തത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ
കൂന് സ്ത്രീയുടെത്തിങ്ച്ചറലത്തില് ആണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് ആദതടെ നിലനില്ത മനുഷാധിപത്യ വ്യത സമൂഹ്ങേയറ്റം സ്ഥഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാപിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാടെ നിലനില്ീട്ടത് ഇന്ന്. 

അമ്മ്യൂമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് അദ്ധാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിങ്ലയ്ക്ക് ഇന്ന് ആദത്ങേയറ്റം കയില് തളയ്ക്കപ്വിതത്തിന്റെത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത് ഇന്ന്,  അങ്ത പ്രവര്തത്തിടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ് ഉണ്ടെ് ഇന്ന്
മനുഷാധിപത്യ വ്യതതാടെ നിലനില്ത അവര് മുങ്ന്ന്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാട്ടു നിലനില്പ്പയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിച്ചു.  പ്രധീനതയില് തളയ്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പ ഉത് ഇന്ന്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാദകര് അമ്മ്യൂമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന,  അവര് കര്ഷാധിപത്യ വ്യകരു്ങേയറ്റം
ടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴിച്ചാലത്തിലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാളത്തികളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തി ,  അവര് തടെ നിലനില്ന്ന്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമൂഹത,  ടെ നിലനില്ബബൌദ്ധഇന്ന് സ്ത്രീക, സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ങേയറ്റംസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറത്തിക ങ്നിലനില്പ്പതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാള് ആയില് തളയ്ക്കപ്തു്ങേയറ്റം.
അവറത്തിടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ ആയില് തളയ്ക്കപ്തത്തിനിലനില്പ്പ് ഇന്ന് പ്രധീനതയില് തളയ്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പ കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതൃതാ്ങേയറ്റം ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനു്ങേയറ്റം.  തുന് സ്ത്രീയുടെക്കം നില്ക്കുന്ന രാതത്തില് മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതൃതാ്ങേയറ്റം
അദ്ധാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പതത്തില് ലയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിച്ചത്തിരുന. ഈ ലയില് തളയ്ക്കപ്നിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം ഇന്ങേയറ്റം പ്രഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകൃത മനുഷാധിപത്യ വ്യതരുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഷാധിപത്യ വ്യയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് പ്രതത്തിഫലത്തി്ക്കുന, അമ്മ്യൂ
എന്ന് വഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തിനിലനില്പ്പ് ഇന്ന് ഉത് ഇന്ന്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാദനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം എന്ന് വഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ക്കുമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി തുലതതതയു് ഉണ്ടെ് ഇന്ന്.  ഇതത്തിനിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല് ഒറത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാലും ്ങേയറ്റം സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് പ്രകൃതതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ ഉള്ള
ങ്വീകമായി ശ്രേഷ്ഠ വത്തിഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗ്ങേയറ്റം ആടെ നിലനില്ണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സന്ന്് ഇന്ന് വരുതത്തി തഇന്ന് സ്ത്രീര്്ക്കുന്ന്ത്തില്.  പുല്ത്തി്ങേയറ്റംഗവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീലത്തി്ങേയറ്റംഗവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം സാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവത്തിക പിന്നോക്കം നില്ക്കറത്തിണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമ്ങേയറ്റം വഴിച്ചാലത്തി
ഉരുതത്തിറത്തിഞ്ഞ് ഇനതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്,  ഓങ്റഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ വത്തിഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം സും പ്രധീനതയില് തളയ്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം തള്ളത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാളയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു ആകഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതതു്ങേയറ്റം ആയില് തളയ്ക്കപ് കന് സ്ത്രീയുടെമകള്
നിലനില്പ്പത്തിര്വഹത്തിച്ചത്തിട്ടു് ഉണ്ടെ് ഇന്ന്.   എന്ന്ത്തിറത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തിലും ്ങേയറ്റം ഇന്ന്് ഇന്ന് പുരുഷാധിപത്യ വ്യടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ അള്ക്കുന്ന് അങ്ത  അളവും പിന്നോക്കം നിലങ്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല് ടെ നിലനില്വച്ച് ഇന്ന് ഇന്ന്ലടെ നിലനില്ത
സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീടെ നിലനില്യില് തളയ്ക്കപ് അള്ക്കുകയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സാരയിൽ പങ്കെത്തില് -  സമൂഹതത്തിടെ നിലനില്ല ങ്നിലനില്പ്പതൃസ്ഥഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം-  എാരയിൽ പങ്കെത്തില് പുരുഷാധിപത്യ വ്യന്മാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ് ഇന്ന്്ക്കു്ങേയറ്റം വളടെ നിലനില്റ മുന്റെ മുങ്പിന്നോക്കം നില്ക്ക
സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന സമൂഹതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ങ്നിലനില്പ്പതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാള് എന്ന് പിന്നോക്കം നില്ക്കവിതത്തിന്റെങ്യില് തളയ്ക്കപ്് ഉണ്ടെത്തി വരു്ങേയറ്റം,  അതു്ങേയറ്റം ഒരുപിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന് സ്ത്രീയുടെ് ഇന്ന് കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലങ്തയ്ക്ക് ഇന്ന്
അവറഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ ങ്വഷാധിപത്യ വ്യ്ങേയറ്റം നിലനില്പ്പത്തിലനിലനില്പ്പത്തിര്തത്തി എന്ങേയറ്റം.  ഈ ങ്ലഖനിലനില്പ്പതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഉങ്ശാസ്ത്ങേയറ്റം വര്ഗ്ഗഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാധീനതയില് തളയ്കത്തിഷ്ടത്തിത സമൂഹ്ങേയറ്റം സൃഷാധിപത്യ വ്യ് ഇന്ന് ന് സ്ത്രീയുടെത്തിച്ച
സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ പിന്നോക്കം നില്ക്കദവത്തി എന്ന് ടെ നിലനില്കട്ടുകഥ്യാധാരണ വളരെ ആഴത്തടെ നിലനില്യില് തളയ്ക്കപ് എന്ന്ങ്ന്ന്്ക്കു്ങേയറ്റം ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തി ഇല്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ക്കുക എന്ന്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്.
 
അതത്തിങ്ലയ്ക്കുള്ള ഏറ്റംവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം കൃതതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര്ഗ്ഗ്ങേയറ്റം,  പ്രഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകൃത സമൂഹതത്തിടെ നിലനില്ല സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ അദ്ധാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ
വത്തിശാസ്ദഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ങേയറ്റംശാസ് അങ്ങേള് പിന്നോക്കം നില്ക്കറത്തിങ്ശാസ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാധീനതയില് തളയ്കത്തിച്ച് ഇന്ന് ഒടെ നിലനില്ന്ന്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്ന്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി ടെ നിലനില്വളത്തിച്ചത് ഇന്ന് വരുതത്തിടെ നിലനില്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്.
 



HUNTING SCENE
Stone Age Painting

ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം ങ്ശാസ്ഖറത്തി്ക്കുന്ന്തത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെയു്ങേയറ്റം സ്ങേയറ്റംഭറത്തി്ക്കുന്ന്തത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെയു്ങേയറ്റം നിലനില്പ്പത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ന്ത്രണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാധീനതയില് തളയ്കത്തികഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ്ങേയറ്റം

ഏടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാരു സമൂഹതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെയു്ങേയറ്റം സും പ്രധീനതയില് തളയ്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പ ആശാസ്ാരയിൽ പങ്കെ ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സതത്തിനു ങ്വ് ഉണ്ടെത്തിയുള്ള തത്തിറച്ചത്തില് ആണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്.  മടെ നിലനില്റ്റംഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാരു
തറതത്തിലും ള്ള ഉങ്ദതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗ അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം മനുഷാധിപത്യ വ്യതര്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന് വത്തിശാസ്ന്ന്ത്തിരുന ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ് ഉണ്ടെ് ഇന്ന് സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാധീനതയില് തളയ്കതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവും പിന്നോക്കം നിലകയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില്.  മറ്റും കൊണ്ടുവരിക ജീവിതതന്തുജീവിതതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല അങ്ങേള്
നൈസദനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം ദത്തിനിലനില്പ്പ ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സതത്തിനിലനില്പ്പ് ഇന്ന് മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്രമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി ങ്വട്ടയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന് സ്ത്രീയുടെത്തി ജീവിതതഇന്ന് സ്ത്രീവത്തിച്ചഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല് മതത്തിടെ നിലനില്യില് തളയ്ക്കപ്ാരയിൽ പങ്കെത്തില്,  മനുഷാധിപത്യ വ്യതനിലനില്പ്പ് ഇന്ന് അതല് അവസ്ഥ.
മനുഷാധിപത്യ വ്യതറഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാശാസ്ത്തി പുങ്റഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗമത്തി്ക്കുകയു്ങേയറ്റം മുങ്ന്ന്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാട്ടു നിലനില്പ്പന് സ്ത്രീയുടെ്ക്കുകയു്ങേയറ്റം ങ്വണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സടെ നിലനില്മാരയിൽ പങ്കെത്തില് ഒറളവ് ഇന്ന് വടെ നിലനില്റ ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ
ലഭതതയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ങ്മല് നിലനില്പ്പത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ന്ത്രണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം ങ്വ് ഉണ്ടെത് ഇന്ന് ആവശാസ്തമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന.  നിലനില്പ്പത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ന്ത്രണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം എന്ന്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല് ഇന്ന്ങ്തയ്ക്ക് ഇന്ന് ങ്വ് ഉണ്ടെ
മുഴും,വന്റെ മു ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം എന്ന്ത് ഇന്ന് മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്രമല്,  നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാളങ്തയ്ക്ക് ഇന്ന് ങ്വ് ഉണ്ടെ മത്തിച്ച്ങേയറ്റം പിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിന് സ്ത്രീയുടെത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാലും ്ങേയറ്റം ങ്ശാസ്ഖറത്തിച്ചവ പിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിന്ന്ങ്തയ്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി
സൂക്ഷത്തിച്ചു വയ്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനു്ങേയറ്റം ഉള്ള കഴിച്ചാലത്തിവും പിന്നോക്കം നിലകളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം ഉള്ടെ നിലനില്ീടുന്ന് നിലനില്പ്പത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ന്ത്രണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാധീനതയില് തളയ്കത്തികഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ്ങേയറ്റം.   

ഈ ആവശാസ്തടെ നിലനില്ത അന് സ്ത്രീയുടെത്തിസ്ഥഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തി ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ് ഉണ്ടെ് ഇന്ന് മനുഷാധിപത്യ വ്യതടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ചറത്തിത്രടെ നിലനില്ത റ് ഉണ്ടെ് ഇന്ന് യുഗ അങ്ങേളഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി തത്തിറത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ങേയറ്റം;
ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം-ങ്ശാസ്ഖറത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാല് യുഗ്ങേയറ്റം;  നൂവിതത്തിന്റെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിറ്ങേയറ്റം വര്ഷാധിപത്യ വ്യ അങ്ങേള് നിലനില്പ്പഇന്ന് സ്ത്രീ് ഉണ്ടെതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന അത് ഇന്ന്,  പിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിടെ നിലനില്ന്ന് ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം-
ഉത് ഇന്ന്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാദത്തിീത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാല് യുഗ്ങേയറ്റം; ഒരു 8,000-10,000 വര്ഷാധിപത്യ വ്യ അങ്ങേള്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന് മുന്റെ മുപിന്നോക്കം നില്ക്ക് ഇന്ന് കൃഷാധിപത്യ വ്യത്തിയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെയു്ങേയറ്റം കനകഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലത്തി വളര്തലത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെയു്ങേയറ്റം
ആറ്ങേയറ്റംഭങ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ തുന് സ്ത്രീയുടെ അങ്ങേത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത് ഇന്ന്. 

ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം-ങ്ശാസ്ഖറത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാല് യുഗതത്തില് അധീനതയില് തളയ്കാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം വത്തിഭജീവിതതത്തിച്ചത് ഇന്ന് പുരുഷാധിപത്യ വ്യനു്ങേയറ്റം സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീയ്ക്കു്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്വങ്ഷനും സ്ത്രീയ്ക്കും വെവ്വേടെ നിലനില്വിതത്തിന്റെ എന്ന് റഇന്ന് സ്ത്രീതത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില്
ലത്തി്ങേയറ്റംഗഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാധീനതയില് തളയ്കത്തിഷ്ടത്തിത്ങേയറ്റം ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിട്ടഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് (കുട്ടത്തികളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം പ്രഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാപ്തറഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവും പിന്നോക്കം നിലന്ന് കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല്ങേയറ്റം മുതല്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന് ഇത് ഇന്ന് പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലത്തിച്ചു ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന).  ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം
ങ്ശാസ്ഖറത്തി്ക്കുന്ന് റഇന്ന് സ്ത്രീതത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിങ്ലയു്ങേയറ്റം തറതത്തിങ്ലയു്ങേയറ്റം വതതതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസ അങ്ങേളത്തില് ഊന്ന്ത്തിയില് തളയ്ക്കപ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന ലത്തി്ങേയറ്റംഗഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാധീനതയില് തളയ്കത്തിഷ്ടത്തിതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് ഈ
ങ്വര്തത്തിറത്തിവ് ഇന്ന്.   പുരുഷാധിപത്യ വ്യന്മാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര് നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാട്ടുകഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര് ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന-   ഒരു മുഴും,വന്റെ മു സമയില് തളയ്ക്കപ് ങ്ജീവിതതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലത്തി,  അവടെ നിലനില്റ അത് ഇന്ന്
വഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസസ്ഥല അങ്ങേളത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ങേയറ്റം ദൂങ്റയ്ക്ക് ഇന്ന് വത്തിവത്തിധീനതയില് തളയ്ക കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവധീനതയില് തളയ്കത്തികളത്തില് അകറ്റംത്തി നിലനില്പ്പത്തിര്തത്തി.  സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് പിന്നോക്കം നില്ക്കച്ചക്കം നില്ക്കുന്ന രാവിതത്തിന്റെത്തികളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം
കത്തിഴിച്ചാലങ്ങുകളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം മറ്റും കൊണ്ടുവരിക്ങേയറ്റം ങ്ശാസ്ഖറത്തിച്ച് ഇന്ന് വഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസസ്ഥല അങ്ങേളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ അറത്തികത്തില് തടെ നിലനില്ന്ന്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി ങ്ജീവിതതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലത്തികള് എടു്ത്തു ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന. 



ഇവത്തിടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ മനിലനില്പ്പസ്സത്തിലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാങ്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഉണ്ടെ ഒരു വസ്തുത എടെ നിലനില്സന്ന്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല്,  ങ്ലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകതത്തിടെ നിലനില്ല ചത്തില സ്ഥല അങ്ങേളത്തില് ചത്തില പ്രങ്തതക
ചറത്തിത്ര ഘട്ട അങ്ങേളത്തില് അല്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ത,  മടെ നിലനില്റ്റംല്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല്ത്തു്ങേയറ്റം ഏറ്റംവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം വത്തിശാസ്ാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ ലഭതത
പിന്നോക്കം നില്ക്കച്ചക്കം നില്ക്കുന്ന രാവിതത്തിന്റെത്തികളത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ന്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന (സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് ങ്ശാസ്ഖറത്തിച്ചത്തിരുന്ന്ത് ഇന്ന് )  മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ങേയറ്റംസ്ങേയറ്റം ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന്ന്ത്തില് (പുരുഷാധിപത്യ വ്യന്റെ മു നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന് സ്ത്രീയുടെത്തി
ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണവങ്റ് ഉണ്ടെത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന്ന്ത് ഇന്ന് ).

Otis Tufton Mason എഴും,തത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത് ഇന്ന്:
“മനുഷാധിപത്യ വ്യത ങ്ഗഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്ര അങ്ങേള് എവത്തിടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെടെ നിലനില്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ ടെ നിലനില്ചടെ നിലനില്ന്ന്തത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിട്ടുങ്് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ അവത്തിടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെടെ നിലനില്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള്
തത്തിറത്തിച്ചവിതത്തിന്റെത്തിഞ്ഞ് ഇനത്തിട്ടു് ഉണ്ടെ് ഇന്ന്,  ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ സ്ഥഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിയില് തളയ്ക്കപ് ഉത് ഇന്ന്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാദനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം ത അങ്ങേടെ നിലനില്ള ആവീകമായി ശ്രേയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിച്ചഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്  നിലനില്പ്പത്തിലടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാള്ളുന്ന്ത് ഇന്ന്
എന്ന്് ഇന്ന്.  ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാളത്തിങ്നിലനില്പ്പഷാധിപത്യ വ്യതയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് അത് ഇന്ന് ടെ നിലനില്റ്റംയില് തളയ്ക്കപ്ര് ധീനതയില് തളയ്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പത അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം കന് സ്ത്രീയുടെച്ചക്കം നില്ക്കുന്ന രായു്ങേയറ്റം ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന.  ആഫ്രത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രായില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് കീയു്ങേയറ്റം
പിന്നോക്കം നില്ക്കനിലനില്പ്പയു്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്ചമ്പ്ങേയറ്റം ചഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമയു്ങേയറ്റം,  യൂങ്വിതത്തിന്റെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാീത്തില് ധീനതയില് തളയ്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പത അങ്ങേള്,  ഏഷാധിപത്യ വ്യതയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് അറത്തി,  അങ്മറത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രായില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് ങ്ചഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാളവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം,
ഉരുളക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തിഴിച്ചാലങ്ങു്ങേയറ്റം, ഓക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്യു്ങേയറ്റം മറ്റും കൊണ്ടുവരികമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന”. (Woman’s Share in Primitive Culture.)

Alexander Goldenweiser ഉ്ങേയറ്റം ഇങ്ത വഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാദ്ങേയറ്റം മുങ്ന്ന്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാട്ട് ഇന്ന് വയ്ക്കുന് ഉണ്ടെ് ഇന്ന് :
“ങ്ഗഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്ര അങ്ങേളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ഈ ആവശാസ്ത്ങേയറ്റം ഏറ്റംവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം കൃതതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി ആവീകമായി ശ്രേയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിച്ചത്തിരുന്ന്ത് ഇന്ന് വഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസസ്ഥലതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ
അതത്തിരുകള്്ക്കുള്ളത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ന്ത്തിരുന്ന് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന,  അലഞ്ഞു നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന് സ്ത്രീയുടെത്തി നിലനില്പ്പന് സ്ത്രീയുടെന്ന് പുരുഷാധിപത്യ വ്യന്മാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര്
ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന്ന്ത്തില്.  നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാട്ടത്തിനിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി വളടെ നിലനില്റ അലഞ്ഞു നിലനില്പ്പന് സ്ത്രീയുടെന ക്ഷഇന്ന് സ്ത്രീണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സത്തിച്ചു ടെ നിലനില്വറും സാമൂഹ്യമായ സ്വഭാവമ്ങേയറ്റം കങ്യഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ മന് സ്ത്രീയുടെങ്ങുന്ന് പുരുഷാധിപത്യ വ്യന്റെ മു
ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സതത്തിനിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി വഇന്ന് സ്ത്രീടുകളത്തിങ്ലയ്ക്ക് ഇന്ന് നൈസക നിലനില്പ്പഇന്ന് സ്ത്രീട്ടുന്ന് ദൃശാസ്ത്ങേയറ്റം വളടെ നിലനില്റ പിന്നോക്കം നില്ക്കതത്തിവഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു കത്തിട്ടുന്ന് ഒന്ന്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന
പ്രഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകൃത ങ്ഗഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്ര അങ്ങേളത്തില്.   അതറ്ങേയറ്റം സന്ദര്ഭ അങ്ങേളത്തില് വഇന്ന് സ്ത്രീടുകളത്തിടെ നിലനില്ല പിന്നോക്കം നില്ക്കച്ചക്കം നില്ക്കുന്ന രാവിതത്തിന്റെത്തിയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ലഭതതയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് അവടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ
വത്തിശാസ്ീ് ഇന്ന്  ശാസ്മത്തിീത്തിചത്തിരുന്ന്ത് ഇന്ന്”. (Anthropology.)
അ അങ്ങേടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ ഏറ്റംവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം വത്തിശാസ്ാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി ആവീകമായി ശ്രേയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു പിന്നോക്കം നില്ക്കറ്റംത്തിയില് തളയ്ക്കപ് ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ങ്ിഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതസ്സ് ഇന്ന് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള്
ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന, പുരുഷാധിപത്യ വ്യന്മാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര് ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന്ന്ത്തില്. 

പിന്നോക്കം നില്ക്കടെ നിലനില്ക്ഷ സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാട്ട് ഇന്ന് നിലനില്പ്പന് സ്ത്രീയുടെതത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന -  ടെ നിലനില്ചറും സാമൂഹ്യമായ സ്വഭാവമതു്ങേയറ്റം ങ്വഗത കുവിതത്തിന്റെഞ്ഞ് ഇനതുമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാട്ടുകള്.  കത്തിഴിച്ചാലങ്ങുകളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം,
ടെ നിലനില്ചന് സ്ത്രീയുടെത്തികളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം ങ്വരുകളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം മറ്റും കൊണ്ടുവരിക്ങേയറ്റം കുഴിച്ചാലത്തിച്ചു്ങേയറ്റം മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസത്തിയു്ങേയറ്റം എടു്ക്കുന്ന് കൂട്ടതത്തില് അവര് ടെ നിലനില്ചവിതത്തിന്റെത്തിയില് തളയ്ക്കപ് പുഴും,ക്കം നില്ക്കുന്ന രാള്,  പിന്നോക്കം നില്ക്കല്ത്തികള്,
ടെ നിലനില്ചറും സാമൂഹ്യമായ സ്വഭാവമപ്രഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സത്തികള്,  കല്ലുമ്മ്യൂക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്കള്,  മുയില് തളയ്ക്കപ്ല്,  മുതലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് ടെ നിലനില്ചവിതത്തിന്റെത്തിയില് തളയ്ക്കപ് ജീവിതതന്തുക്കം നില്ക്കുന്ന രാങ്ളയു്ങേയറ്റം നൈസകക്കം നില്ക്കുന്ന രാലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന.
നിലനില്പ്പത്തിര്ണ്ണഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ക പ്രഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാധീനതയില് തളയ്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പതമുള്ള പ്രവര്തത്തികള് ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന ഇവ.  മത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാവഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറും സാമൂഹ്യമായ സ്വഭാവമ്ങേയറ്റം ഉള്ള ഈ ടെ നിലനില്ചവിതത്തിന്റെത്തിയില് തളയ്ക്കപ് ജീവിതതന്തുക്കം നില്ക്കുന്ന രാടെ നിലനില്ള
ജീവിതതഇന്ന് സ്ത്രീവങ്നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ആണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവള അങ്ങേത്തിങ്ലയ്ക്ക് ഇന്ന് ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണവന്ന്ത്തിരുന്ന്ത് ഇന്ന്,  ഈ ജീവിതതന്തുക്കം നില്ക്കുന്ന രാള് ആണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് മനുഷാധിപത്യ വ്യതനിലനില്പ്പ് ഇന്ന് ആദതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി
മൃഗ അങ്ങേടെ നിലനില്ള ഇണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ക്കുന്ന്തത്തിനു്ങേയറ്റം വളര്്ത്തു മൃഗ അങ്ങേള് ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തി ടെ നിലനില്മരു്ക്കുന്ന്തത്തിനു്ങേയറ്റം ഉള്ള പിന്നോക്കം നില്ക്കറത്തിചയില് തളയ്ക്കപ്വും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം അനുഭവവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം
നിലനില്പ്പല്കത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത് ഇന്ന്.  അ അങ്ങേടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ നൈസകകളത്തില് ആണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് ഏറ്റംവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം ആദതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി മൃഗ അങ്ങേടെ നിലനില്ള ടെ നിലനില്മരു്ക്കുകയു്ങേയറ്റം
വളര്്ത്തുകയു്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്ചയ്യുന്ന് പ്രധീനതയില് തളയ്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പ തന്ത്ര അങ്ങേള് ഒടെ നിലനില്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ ഉന് സ്ത്രീയുടെടെ നിലനില്ലടുതത് ഇന്ന്,  അതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്  വത്തിപുലഇന്ന് സ്ത്രീകറത്തിച്ച കനകഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലത്തി
വളര്തല് ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തി പിന്നോക്കം നില്ക്കറത്തിണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സമത്തിച്ചത് ഇന്ന്.  ഈ ഗൃഹവഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസ പിന്നോക്കം നില്ക്കറത്തിശാസ്ഇന്ന് സ്ത്രീലനിലനില്പ്പതത്തിനിലനില്പ്പ് ഇന്ന് മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതൃതാവും പിന്നോക്കം നിലമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി അങ്ഭദതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്
ബന്ധമു് ഉണ്ടെ് ഇന്ന്. ഇതത്തിങ്ന്മാല് Mason എഴും,തുന:
“നിലനില്പ്പത്തിസ്സഹഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്റഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് ശാസ്ത്തിശുക്കം നില്ക്കുന്ന രാടെ നിലനില്ള നൈസകടെ നിലനില്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാള്ളുന്ന്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് ലളത്തിതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് ആദതടെ നിലനില്ത ഇണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സക്കം നില്ക്കുന്ന രാലും ്ങേയറ്റം വളര്തലും ്ങേയറ്റം.
ആന് സ്ത്രീയുടെത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ പിന്നോക്കം നില്ക്കശുവത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ ക്ടാവഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവത്തിടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാട്ടുകഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ തമ്പത്തിങ്ലയ്ക്ക് ഇന്ന് ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണവരുന.  അതത്തിടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ
പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലൂട്ടുകയു്ങേയറ്റം വളര്്ത്തുകയു്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്ചയ്യുന അവത്തിടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെയുള്ള അമ്മ്യൂമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര്. എണ്ണമറ്റം പ്രമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ അങ്ങേള് നിലനില്പ്പല്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാധീനതയില് തളയ്കത്തി്ക്കു്ങേയറ്റം
അമ്മ്യൂമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര് വനിലനില്പ്പത മൃഗ അങ്ങേടെ നിലനില്ള ഇതറതത്തില് ഇണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തി കൂട്ടത്തിലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തിയില് തളയ്ക്കപ്തത്തിനിലനില്പ്പ് ഇന്ന്....  പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലും ്ങേയറ്റം കമ്പത്തിളത്തി ങ്റഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമ അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം തരുന്ന്
മൃഗ അങ്ങേളും മുകളിലാമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് എന്ങേയറ്റം കൂന് സ്ത്രീയുടെത്തിങ്ച്ചര്ന്ന്ത്തിരുന എന്ന്് ഇന്ന് കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു കഴിച്ചാലത്തിയു്ങേയറ്റം” (Ibid.)



അ അങ്ങേടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം ങ്ശാസ്ഖറത്തി്ക്കുന്ന് പ്രവര്തത്തിയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ഒരു വശാസ്്ങേയറ്റം വളര്്ത്തുമൃഗ അങ്ങേളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ആറ്ങേയറ്റംഭവും പിന്നോക്കം നിലമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി
ബന്ധടെ നിലനില്ീട്ട് ഇന്ന് ഇറത്തി്ക്കുന എാരയിൽ പങ്കെത്തില് മടെ നിലനില്റ്റംഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാരു വശാസ്്ങേയറ്റം കൃഷാധിപത്യ വ്യത്തിയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ കണപിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിന് സ്ത്രീയുടെത്തിതവും പിന്നോക്കം നിലമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി ബന്ധടെ നിലനില്ീട്ടത്തിറത്തി്ക്കുന.
ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം മണ്ണത്തിനിലനില്പ്പന് സ്ത്രീയുടെത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ങേയറ്റം കുഴിച്ചാലത്തിടെ നിലനില്ച്ചടുക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്തിച്ച കുഴിച്ചാലത്തിയ്ക്കുന്ന്-വന് സ്ത്രീയുടെത്തികള് ആണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്
മനുഷാധിപത്യ വ്യതറഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാശാസ്ത്തിയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ആദതടെ നിലനില്ത ആയുധീനതയില് തളയ്ക അങ്ങേളത്തില് ഒന്ന്് ഇന്ന്.  ഇന്ന്ഇന്ന് സ്ത്രീക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല്ങേയറ്റം വങ്റയ്ക്കു്ങേയറ്റം ങ്ലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകതത്തിടെ നിലനില്ല പിന്നോക്കം നില്ക്കല പ്രഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകൃത
ങ്ഗഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്ര അങ്ങേളത്തിലും ്ങേയറ്റം ഈ കുഴിച്ചാലത്തിയ്ക്കുന്ന്-വന് സ്ത്രീയുടെത്തി സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ങ്വര്പിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിറത്തിയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു ആകഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത ഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി വര്തത്തി്ക്കുന.
Nevada യില് തളയ്ക്കപ്ത്തിങ്ലയു്ങേയറ്റം Wyoming ങ്ലയു്ങേയറ്റം Shoshone  എന്ന്ഇന്ന് സ്ത്രീ അങ്മറത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാന്റെ മു തങ്ശാസ്ഇന്ന് സ്ത്രീയില് തളയ്ക്കപ് ങ്ഗഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്രവത്തിഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്റ
ആദതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി കണമുട്ടുങ്മ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാള് ടെ നിലനില്വള്ളക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര് അവടെ നിലനില്റ “കുഴിച്ചാലത്തിയ്ക്കുന്ന്വര്”  എന്ന്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണു വത്തിളത്തിച്ചത് ഇന്ന്,  കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം അവര്
അന്ങേയറ്റം ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സതത്തിനിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി ആ റഇന്ന് സ്ത്രീതത്തിയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് പിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിന്തുന് സ്ത്രീയുടെര്ന്ന്് ഇന്ന് ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്ന്ത് ഇന്ന്. 

ചുരുക്കം നില്ക്കുന്ന രാതത്തില് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ അധീനതയില് തളയ്കാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പതത്തിനിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് പ്രഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകൃത സമൂഹടെ നിലനില്ത വത്തിശാസ്ീത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ങേയറ്റം പിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിന് സ്ത്രീയുടെത്തിച്ചു നിലനില്പ്പത്തിര്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു
കഴിച്ചാലത്തിഞ്ഞ് ഇനത് ഇന്ന്. സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ അധീനതയില് തളയ്കാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം ശാസ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാശാസ്ാതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്തു്ങേയറ്റം വത്തിശാസ്ാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്തു്ങേയറ്റം ആവീകമായി ശ്രേയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു കഴിച്ചാലത്തിയുന്ന്തുമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്
ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ ങ്ിഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതസ്സ് ഇന്ന് ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന.  ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സതത്തിനിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി അധീനതയില് തളയ്കത്തികടെ നിലനില്മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്ങേയറ്റം ദൂടെ നിലനില്റ അലഞ്ഞു നിലനില്പ്പന് സ്ത്രീയുടെക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ത ടെ നിലനില്ചവിതത്തിന്റെത്തിയില് തളയ്ക്കപ്
ടെ നിലനില്ചവിതത്തിന്റെത്തിയില് തളയ്ക്കപ് മൃഗ അങ്ങേടെ നിലനില്ള നൈസകക്കം നില്ക്കുന്ന രാലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തി തമ്പകളത്തില് ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണവന്ന്് ഇന്ന് പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര്ീത്തി്ക്കുക വഴിച്ചാലത്തി മൃഗ അങ്ങേടെ നിലനില്ള
ഇണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തിവളര്തല് എന്ന് ഒഴിച്ചാലത്തിച്ചുകൂന് സ്ത്രീയുടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത പ്രതത്തിഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസതത്തിനു്ങേയറ്റം സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് തുന് സ്ത്രീയുടെക്കം നില്ക്കുന്ന രാ്ങേയറ്റം കുവിതത്തിന്റെത്തിച്ചു.  കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തികമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി
അധീനതയില് തളയ്കാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം ഏടെ നിലനില്വിതത്തിന്റെ ങ്വ് ഉണ്ടെത്തി വന്ന്ത്തിരുന്ന് നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാട്ടത്തിനിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി പുരുഷാധിപത്യ വ്യന്റെ മു കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടുകളത്തില് അലഞ്ഞു നിലനില്പ്പന് സ്ത്രീയുടെ്ക്കുങ്മ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാള് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള്
അവരുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം ങ്ശാസ്ഖറത്തി്ക്കുകയു്ങേയറ്റം ജീവിതതഇന്ന് സ്ത്രീവത്തിത്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്മച്ചടെ നിലനില്ീടു്ത്തുന്ന് പുതത്തിയില് തളയ്ക്കപ് തന്ത്ര അങ്ങേള് കടെ നിലനില്് ഉണ്ടെ്ത്തുകയു്ങേയറ്റം
ടെ നിലനില്ചയ്യുകയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന. 



കുഴിച്ചാലത്തി്ക്കുന്ന് ദണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് ഡ് എന്ന എഴുത്ത് ഇന്ന് 
അ അങ്ങേടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ ഈ കുഴിച്ചാലത്തി്ക്കുന്ന് ദണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് ഡ് എന്ന എഴുത്ത് ഇന്ന് ന്റെ മുടെ നിലനില്വിതത്തിന്റെ പ്രവര്തനിലനില്പ്പമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് കൃഷാധിപത്യ വ്യത്തിയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ കണപിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിന് സ്ത്രീയുടെത്തിതതത്തിടെ നിലനില്ലക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന് നിലനില്പ്പയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിച്ചത് ഇന്ന്. സര്
ടെ നിലനില്ജീവിതതയില് തളയ്ക്കപ്ത്തി്ങേയറ്റംസ് ഇന്ന് ങ്ഫ്രസര് ഈ പിന്നോക്കം നില്ക്കദ്ധതത്തിയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ആദതകഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല ഘട്ട അങ്ങേടെ നിലനില്ള കുവിതത്തിന്റെത്തിച്ച് ഇന്ന് വളടെ നിലനില്റ നിലനില്പ്പല് ഒരു വത്തിശാസ്ദഇന്ന് സ്ത്രീകറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം
തരുന് ഉണ്ടെ് ഇന്ന്.  ടെ നിലനില്സന്റെ മുട്രല് വത്തിങ്ക്ടാവഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവിതത്തിന്റെത്തിയില് തളയ്ക്കപ് എന്ന് ഓടെ നിലനില് എന്ന ഓസ്ട്രെലത്തിയില് തളയ്ക്കപ്യില് തളയ്ക്കപ്ത്തിടെ നിലനില്ല ആദത്തിമവഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസത്തികടെ നിലനില്ള ഉദഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഹറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി എടു്ത്തു
ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ് ഉണ്ടെ് ഇന്ന് അങ്ഹ്ങേയറ്റം എഴും,തുന: “ങ്വരുകള് കുഴിച്ചാലത്തിടെ നിലനില്ച്ചടുക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു അവര് ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്തിച്ചത്തിരുന്ന്ത് ഇന്ന് ഏങ്ഴിച്ചാലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ എങ്ട്ടഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ അന് സ്ത്രീയുടെത്തി
നിലനില്പ്പഇന്ന് സ്ത്രീളമുള്ള ഒരു വന് സ്ത്രീയുടെത്തിയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്. അതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ അറ്റം്ങേയറ്റം തഇന്ന് സ്ത്രീയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് ചുട്ടു കനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്വീത്തിച്ചതു്ങേയറ്റം കൂര്തതു്ങേയറ്റം ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന. ഇങ്ത വന് സ്ത്രീയുടെത്തി
അവരുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ പ്രതത്തിങ്റഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാധീനതയില് തളയ്കതത്തിനു്ങേയറ്റം സായില് തളയ്ക്കപ്റക്ഷയ്ക്കു്ങേയറ്റം ങ്വ് ഉണ്ടെത്തി അവര് ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്തിച്ചത്തിരുന. ഇവത്തിടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ നിലനില്പ്പമ്മുക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന് കുഴിച്ചാലത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാലത്തില്
നിലനില്പ്പത്തിന്ങേയറ്റം വത്തികസത്തിച്ച് ഇന്ന് വതവസ്ഥഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാപിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് ഭൂമത്തി കത്തിളയ്ക്കല് പ്രക്രിയയിലെയ്ക്ക്ത്തിയില് തളയ്ക്കപ്യില് തളയ്ക്കപ്ത്തിടെ നിലനില്ലയ്ക്ക് ഇന്ന് എ്ത്തുന്ന്തത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ചത്തില ചുവടുകള്
കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു കഴിച്ചാലത്തിയു്ങേയറ്റം. 

ഈ നിലനില്പ്പഇന്ന് സ്ത്രീ് ഉണ്ടെ വന് സ്ത്രീയുടെത്തി നിലനില്പ്പത്തിലങ്തയ്ക്ക് ഇന്ന് ആഞ്ഞു കു്ത്തു്ങേയറ്റം, ങ്ശാസ്ഷാധിപത്യ വ്യ്ങേയറ്റം അവത്തിടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ഇളക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തി മണ്ണത്തിനിലനില്പ്പ് ഇന്ന് അയില് തളയ്ക്കപ്വും പിന്നോക്കം നില വരു്ത്തു്ങേയറ്റം. അയില് തളയ്ക്കപ്ഞ്ഞ് ഇന
മണ്ണ് ഇന്ന് ഇന് സ്ത്രീയുടെതു നൈസക ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ് ഉണ്ടെ് ഇന്ന് ങ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ് ഉണ്ടെത്തി കളയു്ങേയറ്റം ,  ഇ അങ്ങേടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ അവര്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന് ങ്വഗതയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് കുഴിച്ചാലത്തികടെ നിലനില്ളടുക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു കഴിച്ചാലത്തിഞ്ഞു.
അഭത്തിനിലനില്പ്പന്ദഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര്ഹമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് അധീനതയില് തളയ്കാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന ഇത് ഇന്ന്.  അറ ഇഞ് ഇന്ന് വത്തിസ്തൃതത്തി ഉള്ള ഒരു ടെ നിലനില്ചവിതത്തിന്റെത്തിയില് തളയ്ക്കപ് കത്തിഴിച്ചാല അങ്ങേ് ഇന്ന് നിലനില്പ്പന് സ്ത്രീയുടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു
ഒരു ചതുറവീകമായി ശ്രേ അന് സ്ത്രീയുടെത്തി വലത്തിീതത്തിലും ്ങേയറ്റം റ് ഉണ്ടെന് സ്ത്രീയുടെത്തി തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴിച്ചാല് ഇന്ന്ച്ചയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിലും ്ങേയറ്റം ഉള്ള ഒരു കുഴിച്ചാലത്തി എടുക്കം നില്ക്കുന്ന രാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന.  സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെയു്ങേയറ്റം
കുട്ടത്തികളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെയു്ങേയറ്റം നിലനില്പ്പടെ നിലനില്ല്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാരു ശാസ്തമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം സമയില് തളയ്ക്കപ്്ങേയറ്റം ഇ അങ്ങേടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗടെ നിലനില്ീട്ടു.
ഫലഭൂയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിഷ്ടമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് പ്രങ്ദശാസ് അങ്ങേളത്തില്,  ടെ നിലനില്ചവിതത്തിന്റെത്തിയില് തളയ്ക്കപ് കത്തിഴിച്ചാലങ്ങുകള് തഴിച്ചാലച്ചു വളര്ന്ന് ഇന് സ്ത്രീയുടെത് ഇന്ന്,  ഭൂമത്തി ചത്തിലങ്ീഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ഴിച്ചാലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ ഈ
വന് സ്ത്രീയുടെത്തി ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ് ഉണ്ടെ് ഇന്ന് കുഴിച്ചാലത്തിച്ച് ഇന്ന് ഒരു അറത്തിീ ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ല ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിതഇന്ന് സ്ത്രീര്ന്ന്ത്തിരുന.  ങ്വരുകളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം കത്തിഴിച്ചാലങ്ങുകളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം ങ്തന് സ്ത്രീയുടെത്തിയുള്ള ഈ
കുഴിച്ചാലത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാല് വഴിച്ചാലത്തിടെ നിലനില്വച്ചത് ഇന്ന് ഭൂമത്തി കത്തിളയ്ക്കടെ നിലനില്ീട്ടതത്തിനു്ങേയറ്റം വത്തിളകള് കൂടുന്ന്തത്തിലും ്ങേയറ്റം ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന. ഇങ്ത ഫല്ങേയറ്റം തടെ നിലനില്ന്ന്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്
ഈ വന് സ്ത്രീയുടെത്തി ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്തിച്ച് ഇന്ന് തത്തിനിലനില്പ്പകളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ പിന്നോക്കം നില്ക്കതത്തിറ് ഇന്ന് തത്തിറത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാല് നിലനില്പ്പന് സ്ത്രീയുടെതത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ങ്ീഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴും,്ങേയറ്റം ഉ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത് ഇന്ന്.  കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ്റംത്തില് പിന്നോക്കം നില്ക്കവിതത്തിന്റെന നിലനില്പ്പന് സ്ത്രീയുടെന്ന്
ചത്തില വത്തി്ത്തുകള് അകല അങ്ങേളത്തിങ്ലയ്ക്കു്ങേയറ്റം ഫല അങ്ങേള് തരുന്ന് സസത അങ്ങേടെ നിലനില്ള എതത്തിച്ചു.” (The Golden Bough.)

ഇങ്ത സമയില് തളയ്ക്കപ്ത് ഇന്ന് തടെ നിലനില്ന്ന് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് വത്തിളകടെ നിലനില്ള സൂക്ഷത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനു്ങേയറ്റം കള പിന്നോക്കം നില്ക്കവിതത്തിന്റെത്തിച്ചു കളയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനു്ങേയറ്റം പൂങ്സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാട്ട അങ്ങേള്
പിന്നോക്കം നില്ക്കറത്തിപിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനു്ങേയറ്റം തുന് സ്ത്രീയുടെ അങ്ങേത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന.  അവസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം അവര് വത്തിത് ഇന്ന് വത്തിതയ്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനു്ങേയറ്റം അത് ഇന്ന് മുളച്ചു വരുന്ന്തുവടെ നിലനില്റ
കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതത്തിരുന വത്തിളടെ നിലനില്വടുക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനു്ങേയറ്റം പിന്നോക്കം നില്ക്ക്ത്തിച്ചു. ഇതത്തിടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ പിന്നോക്കം നില്ക്കറ്റംത്തി  A.S. Dimond എഴും,തുന:
“ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം ങ്ശാസ്ഖറത്തി്ക്കുന്ന്വറത്തില് ചത്തിലര് കത്തിഴിച്ചാല അങ്ങേ് ഇന്ന് കഴിച്ചാലത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു എടുതത്തിട്ടു അതത്തിന്റെ മുടെ നിലനില്വിതത്തിന്റെ കമ്പ് ഇന്ന് വഇന്ന് സ്ത്രീണ്ങേയറ്റം മണ്ണത്തില്
കുഴിച്ചാലത്തിച്ചത്തിട്ടഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല് അത് ഇന്ന് വഇന്ന് സ്ത്രീണ്ങേയറ്റം വളരു്ങേയറ്റം എന്ന്് ഇന്ന് കടെ നിലനില്് ഉണ്ടെതത്തി. ഈ തന്ത്ര്ങേയറ്റം പിന്നോക്കം നില്ക്ക്ത്തിച്ചവര് അത് ഇന്ന് മറ്റും കൊണ്ടുവരിക ടെ നിലനില്ചന് സ്ത്രീയുടെത്തികളത്തിലും ്ങേയറ്റം പിന്നോക്കം നില്ക്കറഇന്ന് സ്ത്രീക്ഷത്തിച്ചു
വത്തിജീവിതതയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിീത്തിച്ചു.  ഇ അങ്ങേടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ ഉള്ള വത്തിളടെ നിലനില്വടുീത്തില് ആവശാസ്തതത്തിനുള്ള അത്രയു്ങേയറ്റം കത്തിട്ടത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന എന്ന്് ഇന്ന് മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്രമല്
പിന്നോക്കം നില്ക്കതുടെ നിലനില്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ അവയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ഗുണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്മച്ചടെ നിലനില്ീട്ടു”. (The Evolution of Law and Order.)

ഇ അങ്ങേടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ എണ്ണവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം ഗുണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്മച്ചടെ നിലനില്ീടുക മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്രമല് പുതത്തിയില് തളയ്ക്കപ് ഇനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്ചന് സ്ത്രീയുടെത്തികളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം പിന്നോക്കം നില്ക്കച്ചക്കം നില്ക്കുന്ന രാവിതത്തിന്റെത്തികളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം ഉ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി വരുകയു്ങേയറ്റം
ടെ നിലനില്ചയ. Chapple & Coon എന്ന്ത്തിവരുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ അഭത്തിപ്രഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്തത്തില്: 
“നിലനില്പ്പട്ടുവളര്തലത്തിടെ നിലനില്ല തത്തിറടെ നിലനില്ഞ്ഞ് ഇനടുപ്പുകള് വഴിച്ചാലത്തി പുതത്തിയില് തളയ്ക്കപ് ഒരുപിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന് സ്ത്രീയുടെത്തിനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം സസത അങ്ങേള് നിലനില്പ്പത്തിലവത്തില് വന,  അവ
മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതൃസസത അങ്ങേളത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ങേയറ്റം തത്തികച്ചു്ങേയറ്റം വതതതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസടെ നിലനില്ീട്ടതു്ങേയറ്റം ഗുണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സമുള്ളതു്ങേയറ്റം ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന. ടെ നിലനില്മലടെ നിലനില്നിലനില്പ്പഷാധിപത്യ വ്യതയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് മനുഷാധിപത്യ വ്യതര്
ആവിതത്തിന്റെന് സ്ത്രീയുടെത്തി നിലനില്പ്പഇന്ന് സ്ത്രീളവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം ഒറന് സ്ത്രീയുടെത്തി വഇന്ന് സ്ത്രീതത്തിയു്ങേയറ്റം ഉള്ള കത്തിഴിച്ചാലങ്ങുകള് ഉ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തി. ആദതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി കടെ നിലനില്് ഉണ്ടെടുതവയ്ക്ക് ഇന്ന് ഒരു സത്തിഗഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവിതത്തിന്റെത്തിന്റെ മുടെ നിലനില്വിതത്തിന്റെ
വലത്തിീങ്മ ഉ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുനള എങ്ന്ന്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം”. (Principles of Anthropology.)



കൃഷാധിപത്യ വ്യത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് ഏടെ നിലനില്റ്റംടുക്കം നില്ക്കുന്ന രാടെ നിലനില്ീട്ട പ്രധീനതയില് തളയ്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പ ചുവടുകള് ഏടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ എന്ന്് ഇന്ന് Mason വത്തിവറത്തി്ക്കുന:
“പ്രഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകൃത കൃഷാധിപത്യ വ്യത്തിരൂപിന്നോക്കം നില്ക്കതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ പിന്നോക്കം നില്ക്കറത്തിണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമ്ങേയറ്റം ആദത്ങേയറ്റം പിന്നോക്കം നില്ക്കച്ചക്കം നില്ക്കുന്ന രാവിതത്തിന്റെത്തികള് ങ്തടുന്ന്തത്തില് ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന,  പിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിന്ന്ഇന്ന് സ്ത്രീന് സ്ത്രീയുടെ് ഇന്ന് അവയുള്ള
സ്ഥല അങ്ങേളത്തിങ്ലയ്ക്ക് ഇന്ന് തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമസ്ങേയറ്റം മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറും സാമൂഹ്യമായ സ്വഭാവമന്ന്തത്തിടെ നിലനില്ലയ്ക്കു്ങേയറ്റം,  പിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിടെ നിലനില്ന്ന് കള പിന്നോക്കം നില്ക്കവിതത്തിന്റെത്തി്ക്കുന്ന്തത്തിങ്ലയ്ക്കു്ങേയറ്റം,  വത്തിത് ഇന്ന് വത്തിതയ്ക്കുന്ന്തത്തിങ്ലയ്ക്കു്ങേയറ്റം,
നൈസക ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ് ഉണ്ടെ് ഇന്ന് നിലനില്പ്പത്തിലടെ നിലനില്മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാരുക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തി കൃഷാധിപത്യ വ്യത്തി ടെ നിലനില്ചയ്യുന്ന്തത്തിങ്ലയ്ക്കു്ങേയറ്റം അവസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം വളര്്ത്തു മൃഗ അങ്ങേടെ നിലനില്ള
ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്തി്ക്കുന്ന്തത്തിടെ നിലനില്ലയ്ക്കു്ങേയറ്റം എതത്തിങ്ച്ചര്ന”. (Op. cit.)
“എടെ നിലനില്സാരയിൽ പങ്കെത്തിലും ്ങേയറ്റം പ്രഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാധീനതയില് തളയ്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പത്ങേയറ്റം ഉള്ള സസത അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം,  എല്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ ഭക്ഷത ങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് സസത അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം,  പിന്നോക്കം നില്ക്കരുതത്തി,  ചണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ
മുതലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്വയു്ങേയറ്റം കണപിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിന് സ്ത്രീയുടെത്തിച്ചത് ഇന്ന് നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗറത്തികതയ്ക്കു്ങേയറ്റം മുന്റെ മുപുള്ള കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലടെ നിലനില്ത സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന; Gordon Childe, What
Happened in History.

കൃഷാധിപത്യ വ്യത്തിയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെയു്ങേയറ്റം വളര്്ത്തുമൃഗ അങ്ങേടെ നിലനില്ള ഇണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തി എടു്ക്കുന്ന്തത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെയു്ങേയറ്റം കണപിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിന് സ്ത്രീയുടെത്തിതതത്തിലൂടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ആണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് മനുഷാധിപത്യ വ്യതറഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാശാസ്ത്തി
ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം-ങ്ശാസ്ഖറത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാല് യുഗതത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ങേയറ്റം ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം-ഉത് ഇന്ന്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാദത്തിീത്തി്ക്കുന്ന് യുഗതത്തിങ്ലക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന് എതത്തിങ്ച്ചര്ന്ന്ത് ഇന്ന്.
ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ സ്ങേയറ്റംഭറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ങ്മല് മനുഷാധിപത്യ വ്യതന്റെ മു നിലനില്പ്പന് സ്ത്രീയുടെതത്തിയില് തളയ്ക്കപ് ആദത വത്തിജീവിതതയില് തളയ്ക്കപ്്ങേയറ്റം ആണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് ഈ സ്ങേയറ്റംയുക്തത
പ്രതത്തിനിലനില്പ്പത്തിധീനതയില് തളയ്കഇന്ന് സ്ത്രീകറത്തി്ക്കുന്ന്ത് ഇന്ന്.  ഈ വത്തിജീവിതതയില് തളയ്ക്കപ്്ങേയറ്റം സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാധീനതയില് തളയ്കതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത് ഇന്ന് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് ആണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്.  ആണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സത്തിനു്ങേയറ്റം നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലത്തികള്്ക്കു്ങേയറ്റം
ഒരുങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ല ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം എതത്തിച്ച മഹതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര്ഷാധിപത്യ വ്യത്തിക വത്തിപ്ലവ്ങേയറ്റം ആണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ കുഴിച്ചാലത്തി്ക്കുന്ന് ദണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് ഡ് എന്ന എഴുത്ത് ഇന്ന് 
ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണള്ള അധീനതയില് തളയ്കാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പതത്തിന്റെ മുടെ നിലനില്വിതത്തിന്റെ ങ്വീകമായി ശ്രേഷ്ഠമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് ങ്നിലനില്പ്പട്ട്ങേയറ്റം.  പിന്നോക്കം നില്ക്കങ്ക്ഷ ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ ങ്ശാസ്ഖറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ങ്മല് നിലനില്പ്പത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ന്ത്രണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം
നൈസകയത്തിടെ നിലനില്ലടു്ക്കുക എന്ന്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല് പ്രകൃതത്തിയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ങ്മലും ്ങേയറ്റം വത്തിളകളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ഭലഭൂയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിഷ്ടത്തിയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ങ്മലും ്ങേയറ്റം ആവീകമായി ശ്രേയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിച്ചത്തിരുന്ന്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല്
മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്ര്ങേയറ്റം ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന.  ഇതത്തിനു ങ്വ് ഉണ്ടെത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന്ന്ത് ഇന്ന് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീ അവളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ സാസ്ങേയറ്റം അധീനതയില് തളയ്കാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ങ്മല്
ആവീകമായി ശ്രേയില് തളയ്ക്കപ്ത്തി്ക്കുക എന്ന്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന, അവിതത്തിന്റെത്തിവ് ഇന്ന് ങ്നിലനില്പ്പന് സ്ത്രീയുടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനുള്ള അവളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ താറയു്ങേയറ്റം കഴിച്ചാലത്തിവും പിന്നോക്കം നിലകളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ങ്മലും ള്ള  വത്തിശാസ്ാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം
നിലനില്പ്പവഇന്ന് സ്ത്രീകറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ-നൂതനിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവത്തിഷഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറതത്തിനു്ങേയറ്റം ഉള്ള പ്രഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാപ്തത്തികളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ങ്മലും ള്ള സാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവീകമായി ശ്രേയു്ങേയറ്റം ആണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്.  ഓങ്റഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ സസത
വര്ഗ്ഗതത്തിനു്ങേയറ്റം ങ്വണന്ന് തറതത്തിടെ നിലനില്ല കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര്ഷാധിപത്യ വ്യത്തിക റഇന്ന് സ്ത്രീതത്തികള് അവള് കണപിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിന് സ്ത്രീയുടെത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന.  വത്തിതയ്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനു്ങേയറ്റം
ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനു്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്മതത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനു്ങേയറ്റം പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ്റംഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനു്ങേയറ്റം ഉള്ള തന്ത്ര അങ്ങേള് അവള് സായില് തളയ്ക്കപ്്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്മനിലനില്പ്പടെ നിലനില്ഞ്ഞ് ഇനടുക്കം നില്ക്കുന്ന രാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന.
അറയ്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനു്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന് സ്ത്രീയുടെത്തിയ്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനു്ങേയറ്റം ഉള്ള ആയുധീനതയില് തളയ്ക അങ്ങേള്,  ങ്ശാസ്ഖറത്തി്ക്കുന്ന്വ ടെ നിലനില്കട്ടത്തി വയ്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനു്ങേയറ്റം സൂക്ഷത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനു്ങേയറ്റം ങ്വ് ഉണ്ടെ
സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമഗ്രഹത്തികള് ഇന് സ്ത്രീയുടെ അങ്ങേള് എന്ന്ത്തിവ കണപിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിന് സ്ത്രീയുടെത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന,  ങ്ശാസ്ഖറത്തിച്ചവ പിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിന്ന്ഇന്ന് സ്ത്രീന് സ്ത്രീയുടെ് ഇന്ന് ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ രൂപിന്നോക്കം നില്ക്കതത്തില്
ആക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനുള്ള വഴിച്ചാലത്തികളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം സാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്തമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന.  
മടെ നിലനില്റ്റംഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാരു റഇന്ന് സ്ത്രീതത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് പിന്നോക്കം നില്ക്കവിതത്തിന്റെഞ്ഞ് ഇനഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല് ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ ങ്ശാസ്ഖറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ നിലനില്പ്പത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ന്ത്രണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സതത്തിനിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായുള്ള യില് തളയ്ക്കപ്ത്നം കൃഷിയുടെ കണ്ട്ങേയറ്റം കൃഷാധിപത്യ വ്യത്തിയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ
കണപിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിന് സ്ത്രീയുടെത്തിത്ങേയറ്റം മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്രമല് സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാധീനതയില് തളയ്കതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത് ഇന്ന്, മവിതത്തിന്റെത്തിച്ച് ഇന്ന് ഉത് ഇന്ന്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാദനിലനില്പ്പതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെയു്ങേയറ്റം ശാസ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസ്ത്രീതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെയു്ങേയറ്റം ആദത പിന്നോക്കം നില്ക്കന് സ്ത്രീയുടെത്തികള്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന്
ആണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്. Mason എഴും,തത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത് ഇന്ന് ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ല:
“സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ വതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിക ജീവിതതഇന്ന് സ്ത്രീവത്തിത്ങേയറ്റം മുഴും,വന്റെ മു ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ ങ്ശാസ്ഖറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സതത്തിനിലനില്പ്പ് ഇന്ന് ചുറ്റും കൊണ്ടുവരികമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് പിന്നോക്കം നില്ക്കടു്ത്തുയില് തളയ്ക്കപ്ര്തത് ഇന്ന്.  കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല്നിലനില്പ്പന് സ്ത്രീയുടെ
യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്രയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് തുന് സ്ത്രീയുടെ അങ്ങേത്തി,  അവശാസ്ത സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാധീനതയില് തളയ്കനിലനില്പ്പ അങ്ങേള് സ്ങേയറ്റംഹറത്തി്ക്കുന്ന്തത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ങേയറ്റം ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്ചയ്യുന്ന്ത് ഇന്ന് വടെ നിലനില്റ
വതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാപിന്നോക്കം നില്ക്കറതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് തുന് സ്ത്രീയുടെര്ച്ച ഉള്ളതു്ങേയറ്റം പ്രകൃതത്തിദതവും പിന്നോക്കം നിലമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് ഒരു ങ്റഖയു് ഉണ്ടെ് ഇന്ന്”. (Op. cit.)



വതവസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്്ങേയറ്റം, ശാസ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസ്ത്രീ്ങേയറ്റം, ആങ്റഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്ങേയറ്റം  എന്ന്ഇന്ന് സ്ത്രീ റ്ങേയറ്റംഗ അങ്ങേളത്തിടെ നിലനില്ല സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീ

മനുഷാധിപത്യ വ്യതലത്തി്ങേയറ്റംഗങ്ഭദ അങ്ങേള്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തിന് സ്ത്രീയുടെയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് ആദതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി നിലനില്പ്പത്തിലവത്തില് വന്ന് ടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴിച്ചാലത്തില് വത്തിഭജീവിതതനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം മത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാവഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറും സാമൂഹ്യമായ സ്വഭാവമ്ങേയറ്റംതടെ നിലനില്ന്ന്
ലളത്തിതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാടെ നിലനില്ീട്ട,  എന്ന്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല് ടെ നിലനില്തറ്റംത്തിദ്ധഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാജീവിതതനിലനില്പ്പകമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് ഒരു ങ്ഫഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര്മുലയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണു വത്തിശാസ്ദഇന്ന് സ്ത്രീകറത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാടെ നിലനില്ീടുന്ന്ത് ഇന്ന്.
അതത്തിന്റെ മുപ്രകഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ്ങേയറ്റം പുരുഷാധിപത്യ വ്യന്റെ മു ങ്വട്ടക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറനു്ങേയറ്റം ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാളത്തിയു്ങേയറ്റം, സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീ തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമസസ്ഥല അങ്ങേളത്തില് കഴിച്ചാലത്തിഞ്ഞുടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ് ഉണ്ടെ് ഇന്ന് കുട്ടത്തികടെ നിലനില്ള
വളര്്ത്തുകയു്ങേയറ്റം  പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാചകവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം മടെ നിലനില്റ്റംല്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ ങ്ജീവിതതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലത്തികളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്ചയ്യുന്ന് അബലയുമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്.  ആധുനിലനില്പ്പത്തികകഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലടെ നിലനില്ത
വഇന്ന് സ്ത്രീന് സ്ത്രീയുടെത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെതടെ നിലനില്ന്ന് ലളത്തിതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് ഒരു പിന്നോക്കം നില്ക്കതത്തിീഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണു ആദത്തിമകഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലടെ നിലനില്ത വഇന്ന് സ്ത്രീന് സ്ത്രീയുടെ് ഇന്ന് എന്ന് ആശാസ്യില് തളയ്ക്കപ്മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണു ഈ നിലനില്പ്പത്തിര്വചനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം
മുങ്ന്ന്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാട്ട് ഇന്ന് വയ്ക്കുന്ന്ത് ഇന്ന്.  സമൂഹതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ആവശാസ്ത അങ്ങേടെ നിലനില്ളല്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ങേയറ്റം പുരുഷാധിപത്യ വ്യന്റെ മു സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാധീനതയില് തളയ്കത്തിച്ചുടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടു്ക്കുനടെ നിലനില്വന്ങേയറ്റം സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീ
അടുക്കം നില്ക്കുന്ന രാളയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിലും ്ങേയറ്റം നിലനില്പ്പഴ്സവിതത്തിന്റെത്തികളത്തിലും മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി സമയില് തളയ്ക്കപ്്ങേയറ്റം കളയുനടെ നിലനില്വന്ങേയറ്റം ധീനതയില് തളയ്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ ഉ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തിടെ നിലനില്യില് തളയ്ക്കപ്ടു്ത്തു.  സതതടെ നിലനില്ത
മുഴും,വനിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി വളടെ നിലനില്ച്ചഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന് സ്ത്രീയുടെത്തി്ക്കുന്ന് ഒരു കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴ്ചീഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന് സ്ത്രീയുടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സത് ഇന്ന്.

ആദത്തിമസമൂഹതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ വതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തികജീവിതതഇന്ന് സ്ത്രീവത്തിത്ങേയറ്റം മുഴും,വനിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായു്ങേയറ്റം നൈസകയഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാളത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന്ന്ത് ഇന്ന് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന എന്ന്
ലളത്തിതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല് ഭക്ഷതസ്ങേയറ്റംഭറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സതത്തിടെ നിലനില്ല ടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴിച്ചാലത്തില് വത്തിഭജീവിതതനിലനില്പ്പതത്തിനിലനില്പ്പപ്പുവിതത്തിന്റെ്ങേയറ്റം ഉല്പാദനത്തിന്റഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാദനിലനില്പ്പതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ
ഉന്ന്തതറമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് ഒരു രൂപിന്നോക്കം നില്ക്കതത്തിലും ്ങേയറ്റം ലത്തി്ങേയറ്റംഗപിന്നോക്കം നില്ക്കറമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് ടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴിച്ചാലത്തില് വത്തിഭജീവിതതനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം  നിലനില്പ്പത്തിലവത്തിലത്തിരുന്ന്ത്തില്.  ഉദഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഹറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സതത്തിനു
പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാചക്ങേയറ്റം  എന്ന്ത് ഇന്ന്  ആധുനിലനില്പ്പത്തികഗൃഹപിന്നോക്കം നില്ക്കറത്തിസറ അങ്ങേളത്തില് നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ങേയറ്റം മനിലനില്പ്പസ്സത്തിലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ക്കുന്ന് റഇന്ന് സ്ത്രീതത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിലും ള്ള ഒരു
പ്രവൃതത്തിയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന്ന്ത്തില്. അഗത്തിയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ കണപിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിന് സ്ത്രീയുടെത്തിതവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം അതത്തിങ്ന്മാല് കൃതതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് നിലനില്പ്പത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ന്ത്രണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം ങ്നിലനില്പ്പടുക വഴിച്ചാലത്തി സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീ
ആര്ജീവിതതത്തിടെ നിലനില്ച്ചടുത ഒരു സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാങ്ാരയിൽ പങ്കെതത്തികത മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്രമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന അത് ഇന്ന്.

തഇന്ന് സ്ത്രീയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗ അങ്ങേള് 

പ്രകൃതത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിടെ നിലനില്ല എല്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ ജീവിതതന്തുക്കം നില്ക്കുന്ന രാളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം തഇന്ന് സ്ത്രീടെ നിലനില്യില് തളയ്ക്കപ് ഭയില് തളയ്ക്കപ്ടെ നിലനില്ീടുകയു്ങേയറ്റം അതത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ന്് ഇന്ന് ഒളത്തിങ്ച്ചഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടുകയു്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്ചയ്യുന.  തഇന്ന് സ്ത്രീയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ
കണപിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിന് സ്ത്രീയുടെത്തിത്ങേയറ്റം ഏകങ്ദശാസ്്ങേയറ്റം അറ ങ്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന് സ്ത്രീയുടെത്തി വര്ഷാധിപത്യ വ്യ അങ്ങേള്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന്  മുന്റെ മുപിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്. ഈ മഹതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് കഇന്ന് സ്ത്രീഴ് ഇന്ന്ടെ നിലനില്പിന്നോക്കം നില്ക്കടുതലത്തിടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ പിന്നോക്കം നില്ക്കറ്റംത്തി
Gordon Childe എഴും,തുന്ന്ത് ഇന്ന്:
“തഇന്ന് സ്ത്രീയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ങ്മല് ങ്നിലനില്പ്പന് സ്ത്രീയുടെത്തിയില് തളയ്ക്കപ് നിലനില്പ്പത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ന്ത്രണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സശാസ്ക്തത്തി ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ് ഉണ്ടെ് ഇന്ന് മനുഷാധിപത്യ വ്യതന്റെ മു നിലനില്പ്പത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ന്ത്രത്തിച്ചത് ഇന്ന് പ്രകൃതത്തിയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ബലവതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് ഒരു
ടെ നിലനില്ഭബൌതഇന്ന് സ്ത്രീക ശാസ്ക്തത്തിങ്യില് തളയ്ക്കപ്യു്ങേയറ്റം സും വതക്തമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് ഒരു റസതന്ത്ര പ്രവര്തനിലനില്പ്പവും പിന്നോക്കം നിലമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്.   ചറത്തിത്രതത്തില് ആദതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി
പ്രകൃതത്തിയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ഒരു നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂത്തിതത്തി തടെ നിലനില്ന്ന് പ്രകൃതത്തിയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ഒരു ശാസ്ക്തത്തിടെ നിലനില്യില് തളയ്ക്കപ് നിലനില്പ്പത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ന്ത്രത്തി്ക്കുകയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന.
അധീനതയില് തളയ്കത്തികഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ അനുഷ്ഠഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം അധീനതയില് തളയ്കത്തികഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറത്തിയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ങ്മല് പ്രതത്തിപ്രവര്തത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം...  തഇന്ന് സ്ത്രീയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ നിലനില്പ്പത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ന്ത്രണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം
ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ് ഉണ്ടെ് ഇന്ന് മനുഷാധിപത്യ വ്യതന്റെ മു അവടെ നിലനില്നിലനില്പ്പയു്ങേയറ്റം മനുഷാധിപത്യ വ്യതറഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാശാസ്ത്തിങ്യില് തളയ്ക്കപ്യു്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്മനിലനില്പ്പയുകയുയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന,  മറ്റും കൊണ്ടുവരികള്ള ജീവിതതന്തുജീവിതതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല അങ്ങേളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ
സാഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവ അങ്ങേളത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ങേയറ്റം ങ്വവിതത്തിന്റെത്തിട്ട് ഇന്ന്  സായില് തളയ്ക്കപ്്ങേയറ്റം അവനിലനില്പ്പവടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ കടെ നിലനില്് ഉണ്ടെ്ത്തുകയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന.” (Man Makes Himself)
പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാചക്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്ചയഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനുള്ള അന് സ്ത്രീയുടെത്തിസ്ഥഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പ തന്ത്ര അങ്ങേള് -  ടെ നിലനില്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാള്ളത്തി്ക്കുന്ന്ത് ഇന്ന്,  ടെ നിലനില്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറത്തി്ക്കുന്ന്ത് ഇന്ന്,  തത്തിളീത്തി്ക്കുന്ന്ത് ഇന്ന്,
ആവത്തിടെ നിലനില്യില് തളയ്ക്കപ്ടുീത്തി്ക്കുന്ന്ത് ഇന്ന്,  ങ്വവത്തി്ക്കുന്ന്ത് ഇന്ന്,  വറും സാമൂഹ്യമായ സ്വഭാവമ്ക്കുന്ന്ത് ഇന്ന് -  എല്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ങേയറ്റംതടെ നിലനില്ന്ന് വത്തികസത്തിീത്തിച്ചത് ഇന്ന് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകളഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന.  ഈ
സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാങ്ാരയിൽ പങ്കെതത്തികതകള് എല്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ങേയറ്റം ങ്നിലനില്പ്പറത്തിട്ട് ഇന്ന് തഇന്ന് സ്ത്രീയുമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി ഇന് സ്ത്രീയുടെടെ നിലനില്പിന്നോക്കം നില്ക്കടുന്ന്തത്തില് കൂടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെയു്ങേയറ്റം പിന്നോക്കം നില്ക്കറഇന്ന് സ്ത്രീക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ അങ്ങേള് നിലനില്പ്പന് സ്ത്രീയുടെ്ത്തുന്ന്ത് ഇന്ന്
വഴിച്ചാലത്തിയുമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് കണപിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിന് സ്ത്രീയുടെത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാടെ നിലനില്ീട്ടത് ഇന്ന്.  ഈ പിന്നോക്കം നില്ക്കറഇന്ന് സ്ത്രീക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ അങ്ങേളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ഫലമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം ഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിങ്ലക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന് ങ്വ് ഉണ്ടെത്തി
കരുതത്തി വയ്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനുള്ള വഴിച്ചാലത്തികളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് കടെ നിലനില്് ഉണ്ടെതത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത് ഇന്ന്.  തഇന്ന് സ്ത്രീയു്ങേയറ്റം ചൂടു്ങേയറ്റം ഏല്ീത്തിച്ച് ഇന്ന് പിന്നോക്കം നില്ക്കച്ചക്കം നില്ക്കുന്ന രാവിതത്തിന്റെത്തികളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ങേയറ്റംസവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം
ഉണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തി പിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിന്ന്ഇന്ന് സ്ത്രീന് സ്ത്രീയുടെ് ഇന്ന് ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകടെ നിലനില്ീടുതത്തി വയ്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു തുന് സ്ത്രീയുടെ അങ്ങേത്തി സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള്. 

എന്ന്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല് അഗത്തി ഇതത്തിലും ്ങേയറ്റം കൂടുതല് തല അങ്ങേടെ നിലനില്ള പ്രതത്തിനിലനില്പ്പത്തിധീനതയില് തളയ്കഇന്ന് സ്ത്രീകറത്തി്ക്കുന;  ആയുധീനതയില് തളയ്ക അങ്ങേളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ആയുധീനതയില് തളയ്ക്ങേയറ്റം ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന
അഗത്തി പ്രഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകൃത സമൂഹതത്തില്;  ആധുനിലനില്പ്പത്തിക സമൂഹതത്തിടെ നിലനില്ല വത്തിദലെ വിദ്യുച്ഛക്തത്തിയുമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ ആണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സങ്വഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര്ജ്ജവും പിന്നോക്കം നിലമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ



അന്ന്ടെ നിലനില്ത അഗത്തിടെ നിലനില്യില് തളയ്ക്കപ് ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കമത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ങേയറ്റം. ആദതകഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലടെ നിലനില്ത എല്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ വതവസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം കണപിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിന് സ്ത്രീയുടെത്തിച്ചത് ഇന്ന് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകളഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന,
അതുങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ല തഇന്ന് സ്ത്രീ ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണള്ള ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗ്ങേയറ്റം ഈ വതവസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് അങ്ങേളത്തില് വത്തികസത്തിീത്തിച്ചതു്ങേയറ്റം അവറഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്. 

സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ആദതകഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല വതവസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിക ജീവിതതഇന്ന് സ്ത്രീവത്തിത്ങേയറ്റം ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ ങ്ശാസ്ഖറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം ചുറ്റംത്തിപിന്നോക്കം നില്ക്കറ്റംത്തി ഉള്ളതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന. ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ
നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം സ്ങേയറ്റംറക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം പിന്നോക്കം നില്ക്കറത്തിപിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം എന്ന്ത്തിവയ്ക്ക് ഇന്ന് പിന്നോക്കം നില്ക്കല സമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസറ സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമഗ്രഹത്തികള് ആവശാസ്തമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി വന:
അടുപ്പുകള്,  പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്ര അങ്ങേള്,  കലവവിതത്തിന്റെകള്,  മുതലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്വ.  ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ കലവവിതത്തിന്റെകള്,  നിലനില്പ്പത്തിലവവിതത്തിന്റെകള് എന്ന്ത്തിവ ആദതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി
നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂത്തിച്ചതു്ങേയറ്റം സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകളഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്.  മുളകള് ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ് ഉണ്ടെ് ഇന്ന് നിലനില്പ്പനിലനില്പ്പഞ്ഞ് ഇന മണ്ണത്തില് ഉയില് തളയ്ക്കപ്ര്ന്ന് നിലനില്പ്പത്തിലയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് അവര് ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം
സൂക്ഷത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു അവിതത്തിന്റെകള് നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂത്തിച്ചു.  ഇ അങ്ങേടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ ങ്ശാസ്ഖറത്തിച്ച ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം കഇന്ന് സ്ത്രീന് സ്ത്രീയുടെ അങ്ങേളത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്ചവിതത്തിന്റെത്തിയില് തളയ്ക്കപ് ജീവിതതന്തുക്കം നില്ക്കുന്ന രാളത്തില്
നിലനില്പ്പത്തിന്ങേയറ്റം സൂക്ഷത്തിച്ചു വയ്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു മടെ നിലനില്റ്റംഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാരു മൃഗടെ നിലനില്ത കൂടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് ഇണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തിഎടു്ത്തു - പൂച്ചകടെ നിലനില്ള. Mason എഴും,തുന:
“വത്തിളയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിടെ നിലനില്ച്ചടുതതത്തിടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ സൂക്ഷത്തി്ക്കുകയു്ങേയറ്റം കഇന്ന് സ്ത്രീന് സ്ത്രീയുടെ അങ്ങേടെ നിലനില്ള ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സതത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ന്് ഇന്ന് അകറ്റംത്തി നിലനില്പ്പത്തിര്്ത്തുകയു്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്ചയ്യുന്ന്
ങ്ജീവിതതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് ങ്ലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്ങേയറ്റം സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകങ്ളഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന് സ്ത്രീയുടെ് ഇന്ന് നിലനില്പ്പന്ദത്തി പിന്നോക്കം നില്ക്കവിതത്തിന്റെയില് തളയ്ക്കപ്ണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം,  അവറഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് ആദതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി വനിലനില്പ്പതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് പൂച്ചകടെ നിലനില്ള ഇണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തി
വളര്്ത്തു മൃഗ്ങേയറ്റം ആക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത് ഇന്ന്.” (Op. cit.)
വത്തിഷാധിപത്യ വ്യലത്തിപ്തവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം അപിന്നോക്കം നില്ക്കകന് സ്ത്രീയുടെകറവും പിന്നോക്കം നിലമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് പിന്നോക്കം നില്ക്കദഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര്ഥ്യാധാരണ വളരെ ആഴത്ത അങ്ങേള് തത്തിറത്തിച്ചവിതത്തിന്റെത്തിഞ്ഞ് ഇന് ഇന്ന് അവടെ നിലനില്യില് തളയ്ക്കപ് മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ്റംത്തി വയ്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു പിന്നോക്കം നില്ക്ക്ത്തിച്ചതു്ങേയറ്റം സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് ഇന്ന്
ആണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്.  അ അങ്ങേടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗ്ങേയറ്റം ഇല്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതവടെ നിലനില്യില് തളയ്ക്കപ് തഇന്ന് സ്ത്രീയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില എറത്തിച്ച് ഇന്ന് ചഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തി പ്രകൃതത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിങ്ലക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന് കളയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനു്ങേയറ്റം
സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് പിന്നോക്കം നില്ക്ക്ത്തിച്ചത്തിരുന. Mason എഴും,തത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത് ഇന്ന് വഇന്ന് സ്ത്രീണ്ങേയറ്റം ഉദ്ധറത്തിച്ചഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല്:
“നൈസനിലനില്പ്പസര്ഗ്ഗത്തികമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് രൂപിന്നോക്കം നില്ക്കതത്തില് അങ് അങ്ങേയില് തളയ്ക്കപ്റ്റം്ങേയറ്റം വത്തിഷാധിപത്യ വ്യലത്തിപ്തമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്തു്ങേയറ്റം,  വയില് തളയ്ക്കപ്വിതത്തിന്റെത്തിനു ങ്കന് സ്ത്രീയുടെ് ഇന്ന് വരു്ത്തുന്ന്തു്ങേയറ്റം
എറത്തിവും പിന്നോക്കം നിലള്ളതുമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് ഒരുപിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന് സ്ത്രീയുടെ് ഇന്ന് സസത അങ്ങേള് പ്രകൃതത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില ഉ് ഉണ്ടെ് ഇന്ന്.  തത്തിളീത്തിച്ചഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാങ്ലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ ചൂന് സ്ത്രീയുടെ് ഇന്ന് ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാള്ളത്തിച്ചഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാങ്ലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ ഇവടെ നിലനില്യില് തളയ്ക്കപ്
വഇന്ന് സ്ത്രീണ്ങേയറ്റം ഭക്ഷതങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്ങേയറ്റം ആക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ങേയറ്റം എന്ന്് ഇന്ന് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് ടെ നിലനില്വങ്ഷനും സ്ത്രീയ്ക്കും വെവ്വേടെ നിലനില്വിതത്തിന്റെ കടെ നിലനില്് ഉണ്ടെതത്തി.” (Ibid.)

ഉദഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഹറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സതത്തിനിലനില്പ്പ് ഇന്ന് ചത്തില കീകള് അതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ തനിലനില്പ്പത് ഇന്ന് പ്രകൃതതത്തില് വത്തിഷാധിപത്യ വ്യലത്തിപ്തമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്.  എന്ന്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല് ബഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്സറ്റം് ഇന്ന്
ടെ നിലനില്പ്രസ്സ് ഇന്ന് എന്ന് ഒരു പ്രക്രിയയിലെയ്ക്ക്ത്തിയില് തളയ്ക്കപ് ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്തിച്ച് ഇന്ന് അതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ വത്തിഷാധിപത്യ വ്യ്ങേയറ്റം പിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിഴിച്ചാലത്തിടെ നിലനില്ഞ്ഞ് ഇനടുത് ഇന്ന് മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ്റംത്തി,  മട്ട് ഇന്ന് ചൂന് സ്ത്രീയുടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തി എടു്ത്തു
കളഞ്ഞ് ഇന് ഇന്ന് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് ഈ കീടെ നിലനില്യില് തളയ്ക്കപ് ഒരു മുഖത ഭക്ഷത വസ്തുവഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തി മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ്റംത്തി.  മത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാ ഭക്ഷതങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗതമല്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത സസത അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം
ഇതുങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ല പ്രയില് തളയ്ക്കപ്ത്നം കൃഷിയുടെ കണ്ടതത്തിലൂടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ഭക്ഷതങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ക്കുകങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ ഔഷാധിപത്യ വ്യധീനതയില് തളയ്കഗുണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സമുള്ളത് ഇന്ന് ആ്ക്കുകങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ ടെ നിലനില്ചയ്തത്തിരുന
സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള്.  Dr.  Dan  McKenzie  പ്രഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകൃത സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് സസതജീവിതതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല അങ്ങേള്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന് ങ്മല് അവര്്ക്കുള്ള ആഴിച്ചാലതത്തിടെ നിലനില്ല
അവിതത്തിന്റെത്തിവും പിന്നോക്കം നിലകള് വച്ച് ഇന്ന് കണപിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിന് സ്ത്രീയുടെത്തിച്ച ങ്ഹഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമത്തിങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ നൈസവദതതത്തിടെ നിലനില്ല ഔഷാധിപത്യ വ്യധീനതയില് തളയ്ക അങ്ങേളഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് നൂറും സാമൂഹ്യമായ സ്വഭാവമകണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തിനിലനില്പ്പ് ഇന്ന് സസത അങ്ങേളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ
ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കരുകള് ലത്തിസ്റ്റ് പ്ര് ഇന്ന് ടെ നിലനില്ചയ്യുന് ഉണ്ടെ് ഇന്ന്.  അതത്തിടെ നിലനില്ല പിന്നോക്കം നില്ക്കലതു്ങേയറ്റം ഇന്ങേയറ്റം മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ്റം അങ്ങേള് ഇല്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ത ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗതത്തില് ഉ് ഉണ്ടെ് ഇന്ന്,  മറ്റും കൊണ്ടുവരിക
ചത്തിലതത്തില് മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ്റം അങ്ങേള് വരുതത്തി ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗതത്തില് വച്ചത്തിറത്തി്ക്കുന.  ഇതത്തില് ഏറ്റംവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം വഇന്ന് സ്ത്രീറതങ്മവിതത്തിന്റെത്തിയില് തളയ്ക്കപ്
ങ്വദനിലനില്പ്പസ്ങേയറ്റംഹഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറത്തികള് ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തി ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്തി്ക്കുന്ന് വസ്തുക്കം നില്ക്കുന്ന രാളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം ഉ് ഉണ്ടെ് ഇന്ന് (The Infancy of Medicine).
നൈസപിന്നോക്കം നില്ക്കന്റെ മു കഇന്ന് സ്ത്രീലത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെയു്ങേയറ്റം ന് സ്ത്രീയുടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര്ടെ നിലനില്ീന്റെ മുനൈസറ്റംന്റെ മുടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെയു്ങേയറ്റം ഗുണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സഗണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ അങ്ങേള്,  ഇന്ങേയറ്റം താക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന് ങ്റഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗ അങ്ങേള്്ക്കു്ങേയറ്റം
കുഷ്ടങ്റഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗതത്തിനു്ങേയറ്റം മറ്റും കൊണ്ടുവരിക്ങേയറ്റം ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്തി്ക്കുന്ന് സസത അങ്ങേളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ഗുണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സഗണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് കണപിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിന് സ്ത്രീയുടെത്തിച്ചത്തിരുന.
അങ്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാഷാധിപത്യ വ്യത്തിയില് തളയ്ക്കപ്,  ബദഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ങേയറ്റം,  വഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ്റം് ഇന്ന്,  പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന്,  കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാീത്തി്ക്കുരു,  കര്പ്പൂറ്ങേയറ്റം,  കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്്ങേയറ്റം,  സും ഗന്ധീശാസ്,  മറക്കം നില്ക്കുന്ന രാവിതത്തിന്റെ,  ബഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര്ളത്തി,  ചണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ,
ടെ നിലനില്പിന്നോക്കം നില്ക്കരു്ങേയറ്റംജീവിതതഇന്ന് സ്ത്രീറക്ങേയറ്റം,  കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഞ്ഞ് ഇനത്തിറ്ങേയറ്റം,  കുരുമുളക് ഇന്ന്,  കറത്തിമ്പ് ഇന്ന് മുതലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്വയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ന്് ഇന്ന് പിന്നോക്കം നില്ക്കല ഔഷാധിപത്യ വ്യധീനതയില് തളയ്ക അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള്
കണപിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിന് സ്ത്രീയുടെത്തിച്ചത്തിരുന.  ഈ സസത അങ്ങേള് ങ്ലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഏടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ ഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത് ഇന്ന്  വളരുന്ന്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്
എന്ന്തത്തിനിലനില്പ്പനുസറത്തിച്ച് ഇന്ന് ഈ കണപിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിന് സ്ത്രീയുടെത്തിത അങ്ങേള് ടെ നിലനില്സബൌത് ഇന്ന് അങ്മറത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാ, ആഫ്രത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാ, ങ്നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര്ത് ഇന്ന്  അങ്മറത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാ, നൈസചനിലനില്പ്പ,
യൂങ്വിതത്തിന്റെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാീ് ഇന്ന്, ഈജീവിതതത്തിപ്ത് ഇന്ന് എന്ന്ഇന്ന് സ്ത്രീ സ്ഥല അങ്ങേളത്തില് ആണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് കണപിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിന് സ്ത്രീയുടെത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാടെ നിലനില്ീട്ടത് ഇന്ന്.  



മൃഗ അങ്ങേളത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ങേയറ്റം സസത അങ്ങേളത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ങേയറ്റം ഉത് ഇന്ന്പിന്നോക്കം നില്ക്കന്ന് അങ്ങേള് ഔഷാധിപത്യ വ്യധീനതയില് തളയ്ക അങ്ങേള് ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തി ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു
തുന് സ്ത്രീയുടെ അങ്ങേത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള്.  ഉദഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഹറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സതത്തിനിലനില്പ്പ് ഇന്ന് സര്ീദ്ങേയറ്റംശാസ്നിലനില്പ്പതത്തിടെ നിലനില്നിലനില്പ്പതത്തിങ്റ സര്ീതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ വത്തിഷാധിപത്യ വ്യ്ങേയറ്റം തടെ നിലനില്ന്ന്
രൂപിന്നോക്കം നില്ക്കമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ്റം്ങേയറ്റം നിലനില്പ്പന് സ്ത്രീയുടെതത്തി എടുത ഒരു റസതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ രൂപിന്നോക്കം നില്ക്കതത്തില് ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്തിച്ചത്തിരുന (ഇതുങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ല തടെ നിലനില്ന്ന് സര്ീ
വത്തിഷാധിപത്യ വ്യ്ങേയറ്റം രൂപിന്നോക്കം നില്ക്കമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ്റം്ങേയറ്റം നിലനില്പ്പന് സ്ത്രീയുടെതത്തിയില് തളയ്ക്കപ് ഔഷാധിപത്യ വ്യധീനതയില് തളയ്ക്ങേയറ്റം ഇങ്ീഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴും,്ങേയറ്റം ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്തി്ക്കുന് ഉണ്ടെ് ഇന്ന് ).

ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ-ങ്ശാസ്ഖറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ  വതവസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ങ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന് സ്ത്രീയുടെ് ഇന്ന് അനുബന്ധത്തിച്ച് ഇന്ന് ഒരുപിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന് സ്ത്രീയുടെ് ഇന്ന് പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്ര അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം വഇന്ന് സ്ത്രീീകളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം മറ്റും കൊണ്ടുവരിക്ങേയറ്റം ആവശാസ്തമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി
വന,  ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം ങ്ശാസ്ഖറത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനു്ങേയറ്റം എടു്ത്തുവയ്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനു്ങേയറ്റം ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്ചയഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനു്ങേയറ്റം വത്തിളമ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനു്ങേയറ്റം കഴിച്ചാലത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനു്ങേയറ്റം
കുന് സ്ത്രീയുടെത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനു്ങേയറ്റം ഒടെ നിലനില്ക്കം നില്ക്കുന്ന രായില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി.  ചുറ്റും കൊണ്ടുവരികപിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടുകള്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന് അനുസറത്തിച്ച് ഇന്ന് ഇത് ഇന്ന് തന് സ്ത്രീയുടെത്തി,  മറതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലത്തി,  നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാരുകള് ടെ നിലനില്ലതര്
എന്ന്ത്തിവ ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്തിച്ച് ഇന്ന് ഉ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന.  അവസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് കളത്തിമണ്ണ് ഇന്ന് ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്തിച്ച് ഇന്ന് മണ്പാത്രങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്ര അങ്ങേള്
നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനു്ങേയറ്റം തുന് സ്ത്രീയുടെ അങ്ങേത്തി.  
തന് സ്ത്രീയുടെത്തിീഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്ര അങ്ങേള് നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു അഗത്തിയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്തിച്ചത്തിരുന്ന്ത് ഇന്ന്.  Mason  ഈ സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാങ്ാരയിൽ പങ്കെതത്തികതാടെ നിലനില്ത കുവിതത്തിന്റെത്തിച്ച് ഇന്ന്
വത്തിശാസ്ദമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി എഴും,തത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിട്ടു് ഉണ്ടെ് ഇന്ന്.  ആദതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി ടെ നിലനില്ചവിതത്തിന്റെത്തിയില് തളയ്ക്കപ് വള്ള അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം കീലും കളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു ഈ സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാങ്ാരയിൽ പങ്കെതത്തികത
പിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിന്ന്ഇന്ന് സ്ത്രീന് സ്ത്രീയുടെ് ഇന്ന് എ അങ്ങേടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കകറത്തിച്ചു എന്ന്് ഇന്ന് അതത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ന്് ഇന്ന് മനിലനില്പ്പസ്സത്തിലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ങേയറ്റം:  “ടെ നിലനില്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാള്ളയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് ഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗ്ങേയറ്റം ആദത്ങേയറ്റം
തഇന്ന് സ്ത്രീയുപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്തിച്ച് ഇന്ന് നിലനില്പ്പത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ന്ത്രത്തിച്ച് ഇന്ന്  എറത്തിച്ച് ഇന്ന് കളഞ്ഞു.  പിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിന്ന്ഇന്ന് സ്ത്രീന് സ്ത്രീയുടെ് ഇന്ന് ഈ ബുദ്ധത്തിമതത്തികള് പുല്ലു ചൂലും പിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്തിച്ച് ഇന്ന്
അവശാസ്ത്തിഷ്ട അങ്ങേള് നിലനില്പ്പഇന്ന് സ്ത്രീക്കം നില്ക്കുന്ന രാ്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്ചയ.  തഇന്ന് സ്ത്രീക്കം നില്ക്കുന്ന രാല്് ഇന്ന് ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണള്ള ചത്തിറവ ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാരു ചുറ് ഉണ്ടെത്തി ഉ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തി തന് സ്ത്രീയുടെത്തിയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ പിന്നോക്കം നില്ക്കറന്ന്
പ്രതല്ങേയറ്റം ഉ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകുന്ന്ത് ഇന്ന് വടെ നിലനില്റ കറത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാട്ട മുഴും,വന്റെ മു സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് ചുറ് ഉണ്ടെത്തി മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ്റംത്തി.  മറതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ  അക്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാള്ളത്തി്ക്കുന്ന്തു്ങേയറ്റം
ചുറണന്ന്തു്ങേയറ്റം ഇ അങ്ങേടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ ആവശാസ്തമുള്ള രൂപിന്നോക്കം നില്ക്ക്ങേയറ്റം ഉ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തി എടു്ക്കുന്ന്ത് ഇന്ന് വടെ നിലനില്റ തുന് സ്ത്രീയുടെര്ന. ങ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സത്തിയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ രൂപിന്നോക്കം നില്ക്കതത്തില്
ആക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തിടെ നിലനില്യില് തളയ്ക്കപ്ടുത ഉന് സ്ത്രീയുടെന്റെ മു തന് സ്ത്രീയുടെത്തിടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണള്ള ഈ പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്രതത്തില്  ടെ നിലനില്വച്ച് ഇന്ന് മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ങേയറ്റംസ്ങേയറ്റം പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകടെ നിലനില്ീടുതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു തയഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവിതത്തിന്റെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന”
(Op. cit.).
അസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാധീനതയില് തളയ്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ങേയറ്റം ഈ രൂപിന്നോക്കം നില്ക്കമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ്റം പ്രക്രിയയിലെയ്ക്ക്ത്തിയില് തളയ്ക്കപ്യില് തളയ്ക്കപ്ത്തിലൂടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ തന് സ്ത്രീയുടെത്തിടെ നിലനില്യില് തളയ്ക്കപ് അഗത്തി ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്തിച്ച് ഇന്ന് അഗത്തിയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ മുകളത്തില് തടെ നിലനില്ന്ന്
വച്ച് ഇന്ന് ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവും പിന്നോക്കം നിലന്ന് ഒരു വസ്തുവഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തി മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ്റംത്തി. 
ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ-ങ്ശാസ്ഖറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം എന്ന് വതവസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്തത്തില് ആറ്ങേയറ്റംഭത്തിച്ച സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ പ്രയില് തളയ്ക്കപ്ത്നം കൃഷിയുടെ കണ്ട അങ്ങേള് വളടെ നിലനില്റ ങ്വഗതത്തില് തടെ നിലനില്ന്ന്
അതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ അതത്തിരുകള് ല്ങേയറ്റംഘത്തിച്ച് ഇന്ന് മടെ നിലനില്റ്റംല്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ ങ്മഖലകളത്തിടെ നിലനില്ലയ്ക്കു്ങേയറ്റം വതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാപിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിച്ചു. ഒരു ആവശാസ്ത്ങേയറ്റം പിന്നോക്കം നില്ക്കറത്തിഹറത്തിച്ചു വന്ന്ങ്ീഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാള്
മടെ നിലനില്റ്റംഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാരു ആവശാസ്ത്ങേയറ്റം ഉയില് തളയ്ക്കപ്ര്ന വന. അ അങ്ങേടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ ഒരു ച അങ്ങേലയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി പിന്നോക്കം നില്ക്കല പിന്നോക്കം നില്ക്കല പുതത്തിയില് തളയ്ക്കപ് തന്ത്ര അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാങ്ാരയിൽ പങ്കെതത്തിക
വത്തിദതകളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം ഉന് സ്ത്രീയുടെടെ നിലനില്ലടു്ത്തു. പുതത്തിയില് തളയ്ക്കപ് ആവശാസ്ത അങ്ങേളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ഉത് ഇന്ന്പിന്നോക്കം നില്ക്കന്ന്വും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം പുതത്തിയില് തളയ്ക്കപ് ഉത് ഇന്ന്പിന്നോക്കം നില്ക്കന്ന് അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂത്തി്ക്കുന്ന്ത് ഇന്ന് വഴിച്ചാലത്തി സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീ
മനുഷാധിപത്യ വ്യതറഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാശാസ്ത്തിയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ സ്ങേയറ്റംസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറതത്തിനിലനില്പ്പ് ഇന്ന് വഴിച്ചാലത്തിടെ നിലനില്വച്ചു. 

സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ഈ വതവസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്തത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ കൂടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ തടെ നിലനില്ന്ന് ശാസ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസ്ത്രീവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം വളര്ന. മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവ് ഇന്ന് ടെ നിലനില്വിതത്തിന്റെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാട്ടത്തിയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ക്കുന്ന് പ്രക്രിയയിലെയ്ക്ക്ത്തിയില് തളയ്ക്കപ്യ്ക്ക് ഇന്ന് ങ്വ് ഉണ്ടെത്തി
സമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസറമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി ഒട്ടനിലനില്പ്പവധീനതയില് തളയ്കത്തി കണപിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിന് സ്ത്രീയുടെത്തിത അങ്ങേള് നിലനില്പ്പന് സ്ത്രീയുടെന,  ബങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ ടെ നിലനില്കമത്തി എന്ന ഓസ്ട്രെത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിടെ നിലനില്ല അവിതത്തിന്റെത്തിവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം,  യില് തളയ്ക്കപ്ഇന്ന് സ്ത്രീസ്റ്റ് പ്ര് ഇന്ന്ടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ
രൂപിന്നോക്കം നില്ക്കതത്തിടെ നിലനില്ല സൂക്ഷ്മജീവിതതഇന്ന് സ്ത്രീവത്തികളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം അവിതത്തിന്റെത്തിയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു കഴിച്ചാലത്തിഞ്ഞു എന്ന്് ഇന്ന് Gordon Childe ചൂ് ഉണ്ടെത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സത്തി്ക്കുന.
ടെ നിലനില്വിതത്തിന്റെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാട്ടത്തി ഉ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ക്കുവഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു സൂക്ഷ്മജീവിതതഇന്ന് സ്ത്രീവത്തികടെ നിലനില്ള ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്തിച്ച അവിതത്തിന്റെത്തിവ് ഇന്ന് തടെ നിലനില്ന്ന്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് പിന്നോക്കം നില്ക്കതത്തിടെ നിലനില്യില് തളയ്ക്കപ് ദഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവക അങ്ങേള്
പുളത്തിീത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു സഹഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിച്ചത് ഇന്ന്.  മണഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്ര അങ്ങേള് ഉ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ക്കുന്ന്തത്തിടെ നിലനില്ല റസതന്ത്ര്ങേയറ്റം,  നൂല് നൂല്്ക്കുന്ന്തത്തിടെ നിലനില്ല
ടെ നിലനില്ഭബൌതത്തികശാസ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസ്ത്രീ്ങേയറ്റം, ടെ നിലനില്നിലനില്പ്പയ്തത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാങ്ാരയിൽ പങ്കെതത്തികത, ചണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെയു്ങേയറ്റം പിന്നോക്കം നില്ക്കരുതത്തിയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെയു്ങേയറ്റം സസതശാസ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസ്ത്രീ്ങേയറ്റം എന്ന്ത്തിവടെ നിലനില്യില് തളയ്ക്കപ്ല്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ങേയറ്റം
കണപിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിന് സ്ത്രീയുടെത്തിച്ചതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ മുഴും,വന്റെ മു കന് സ്ത്രീയുടെീഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടു്ങേയറ്റം സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകങ്ളഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന് സ്ത്രീയുടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സന Childe  പിന്നോക്കം നില്ക്കവിതത്തിന്റെയുന.  കയില് തളയ്ക്കപ്ര് മുതല് തുണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സത്തിതറ അങ്ങേള്
വടെ നിലനില്റ.  കയില് തളയ്ക്കപ്ര് വതാവസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്ചവിതത്തിന്റെത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ങ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതത്തിടെ നിലനില്ല ഒരു കച്ചവന് സ്ത്രീയുടെ്ങേയറ്റം ആടെ നിലനില്ണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സന്ന്് ഇന്ന് ങ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്ന്ത്തി്ക്കു്ങേയറ്റം എാരയിൽ പങ്കെത്തിലും ്ങേയറ്റം പിന്നോക്കം നില്ക്കടെ നിലനില്ക്ഷ
വസ്ത്രീവതവസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്തത്തിടെ നിലനില്ല തുന് സ്ത്രീയുടെക്കം നില്ക്കുന്ന രാ അങ്ങേള്്ക്കു്ങേയറ്റം പുങ്റഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗതത്തിയ്ക്കു്ങേയറ്റം വഴിച്ചാലത്തിവച്ചത് ഇന്ന് കയില് തളയ്ക്കപ്ര് വതവസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്്ങേയറ്റം ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന.  കയില് തളയ്ക്കപ്ര്



നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സതത്തിനിലനില്പ്പ് ഇന്ന് നൈസകടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴിച്ചാലത്തില് മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്ര്ങേയറ്റം ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന,  നിലനില്പ്പല് ഇനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം തത്തിറടെ നിലനില്ഞ്ഞ് ഇനടു്ക്കുക,  അത് ഇന്ന്
പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകടെ നിലനില്ീടു്ത്തുക അസ്ങേയറ്റംസ്കൃത വസ്തുക്കം നില്ക്കുന്ന രാള് പിന്നോക്കം നില്ക്കരുവടെ നിലനില്ീടു്ത്തുക തുന് സ്ത്രീയുടെ അങ്ങേത്തിയില് തളയ്ക്കപ്വയു്ങേയറ്റം അവിതത്തിന്റെത്തിഞ്ഞ് ഇനത്തിറത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം.

എല്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ മനുഷാധിപത്യ വ്യതരു്ങേയറ്റം ഒരു തറതത്തില് അടെ നിലനില്ല്ാരയിൽ പങ്കെത്തില് മടെ നിലനില്റ്റംഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാരു തറതത്തില് നൂലും ്ങേയറ്റം കയില് തളയ്ക്കപ്റും സാമൂഹ്യമായ സ്വഭാവമ്ങേയറ്റം ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്തിച്ചത്തിരുന.
ചത്തിലങ്ീഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാള് ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കകറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ അങ്ങേള്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന് നൈസകീത്തിന് സ്ത്രീയുടെത്തി ങ്ചര്്ക്കുന്ന്തത്തിനു,  മുയില് തളയ്ക്കപ്ല് വലകളും മുകളിലാ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ക്കുന്ന്തത്തിനു,  സഞത്തികള്
തയ്ക്കുന്ന്തത്തിനു,  ചത്തിലങ്ീഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാള് ആഭറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ അങ്ങേള് കഴും,തത്തിലണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സത്തിയുന്ന്തത്തിനു.  എസത്തിങ്മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകടെ നിലനില്ള ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ല തുകല് മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്ര്ങേയറ്റം
ധീനതയില് തളയ്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാളമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി ലഭതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന്ന് ആളും മുകളിലാകളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറതതത്തില് നൂലത്തിനു്ങേയറ്റം കയില് തളയ്ക്കപ്വിതത്തിന്റെത്തിനു്ങേയറ്റം പിന്നോക്കം നില്ക്കകറമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി ആവീകമായി ശ്രേയില് തളയ്ക്കപ്മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത് ഇന്ന്
മൃഗ അങ്ങേളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ങ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലും ്ങേയറ്റം നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാരു്ങേയറ്റം മറ്റും കൊണ്ടുവരികമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന.  അല്പാദനത്തിന്റ്ങേയറ്റം മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്ര്ങേയറ്റം തുകല് ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്തി്ക്കുകയു്ങേയറ്റം കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടുകളത്തില്
വസത്തി്ക്കുകയു്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്ചയ്തത്തിരുന്ന്വറഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകടെ നിലനില്ട്ട ചൂറല്,  ടെ നിലനില്ചമ്പറതത്തി വര്ഗ്ഗതത്തിലും ള്ള ടെ നിലനില്ചന് സ്ത്രീയുടെത്തികള്,  നൈസപിന്നോക്കം നില്ക്കന്റെ മു
വര്ഗ്ഗതത്തിലും ള്ളവയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ങ്വരുകള് എന്ന്ത്തി അങ്ങേടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗതത്തിനിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി റ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാരു സ്ങേയറ്റംസറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം
ആവശാസ്തമത്തില്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത  സസതനിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാരുകളത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ന്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണു നൂലത്തിനു്ങേയറ്റം കയില് തളയ്ക്കപ്വിതത്തിന്റെത്തിനുമുള്ള വസ്തുക്കം നില്ക്കുന്ന രാള് കടെ നിലനില്് ഉണ്ടെതത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന്ന്ത് ഇന്ന്. മറ്റും കൊണ്ടുവരിക
നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാരുകള് നിലനില്പ്പഇന്ന് സ്ത്രീള്ങേയറ്റം കുവിതത്തിന്റെഞ്ഞ് ഇനവയു്ങേയറ്റം കൂട്ടത്തിടെ നിലനില്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാട്ടത്തി നിലനില്പ്പഇന്ന് സ്ത്രീള്ങേയറ്റം കൂങ്ട്ട് ഉണ്ടെത്തി വരുന്ന്വയുമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണു.” (Op. cit.).

ടെ നിലനില്നിലനില്പ്പയ്തത്തിനിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായുള്ള സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാങ്ാരയിൽ പങ്കെതത്തികതകളത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ന്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണു കുട്ട/  വട്ടത്തി വതവസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് അങ്ങേള് രൂപിന്നോക്കം നില്ക്ക്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ് ഉണ്ടെത് ഇന്ന്.
പ്രഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാങ്ദശാസ്ത്തികതയില് തളയ്ക്കപ്നുസറത്തിച്ച് ഇന്ന് കുട്ടകളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സതത്തിനു മറങ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല്,  പുല്് ഇന്ന്,  തുകല്,  ങ്വരുകള്,  വല്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാല്ങേയറ്റം
എന്ന്ത്തിവ ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്തിച്ചു വന. ചത്തിലവ ടെ നിലനില്നിലനില്പ്പയ്ങേയറ്റം മറ്റം് ഇന്ന് ചത്തിലവ തയ്ച്ച് ് ഇന്ന്ച് ഇന്ന് ങ്ചര്്ത്തു്ങേയറ്റം.  കുട്ടകളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെയു്ങേയറ്റം മറ്റം് ഇന്ന് ടെ നിലനില്നിലനില്പ്പടെ നിലനില്യ്തടു്ക്കുന്ന്
സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമഗ്രത്തികളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെയു്ങേയറ്റം നൈസവവത്തിധീനതയില് തളയ്കത്ങേയറ്റം വളടെ നിലനില്റങ്യില് തളയ്ക്കപ്ടെ നിലനില്വിതത്തിന്റെയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണു.  Robert  H.  Lowie  അവയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് ചത്തിലവടെ നിലനില്യില് തളയ്ക്കപ് ഇ അങ്ങേടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ
ക്രിയയിലെയ്ക്ക്മഇന്ന് സ്ത്രീകറത്തിച്ചത്തിറത്തി്ക്കുന:  ചുമട്ടുകുട്ടകള്,  ജീവിതതല്ങേയറ്റം നിലനില്പ്പത്തിവിതത്തിന്റെയ്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവും പിന്നോക്കം നിലന്ന്വ,  ടെ നിലനില്ചവിതത്തിന്റെത്തിയില് തളയ്ക്കപ് വട്ടത്തികള്,  കുന് സ്ത്രീയുടെകള് ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ല
ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവും പിന്നോക്കം നിലന്ന്വ,  പിന്നോക്കം നില്ക്കറത്തിചകളഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവും പിന്നോക്കം നിലന്ന്വ (ങ്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ങേയറ്റംങ്ഗഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തില്),  ടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാീത്തികളഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായു്ങേയറ്റം
ടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാട്ടത്തിലും കളഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായു്ങേയറ്റം ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവും പിന്നോക്കം നിലന്ന്വ (കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലത്തിങ്ഫഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര്ണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സത്തിയില് തളയ്ക്കപ്യില് തളയ്ക്കപ്ത്തില്),  വത്തിശാസ്വിതത്തിന്റെത്തി,  ഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്ഡ അങ്ങേള്,  പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്കള്,
തൂ്ക്കുസഞത്തികള്,  ടെ നിലനില്പിന്നോക്കം നില്ക്കട്ടത്തികള്,  മഇന്ന് സ്ത്രീന്റെ മുകൂന് സ്ത്രീയുടെകള് മുതലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്വ.  വളടെ നിലനില്റയില് തളയ്ക്കപ്ധീനതയില് തളയ്കത്തിക്ങേയറ്റം ഇഴിച്ചാലയില് തളയ്ക്കപ്ടുീങ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ടെ നിലനില്നിലനില്പ്പയ്യുന്ന് ചത്തില
കുട്ടകള് ടെ നിലനില്വള്ള്ങേയറ്റം കന് സ്ത്രീയുടെക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതവയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല് പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാചകതത്തിനു്ങേയറ്റം ജീവിതതലസ്ങേയറ്റംഭറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സതത്തിനു്ങേയറ്റം
ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവും പിന്നോക്കം നിലന്ന്വയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണു (സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമൂഹത്തിക നിലനില്പ്പറവ്ങേയറ്റംശാസ്ശാസ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസ്ത്രീതത്തിനു ഒരു ആമുഖ്ങേയറ്റം).  ബ്രിഫോള്ട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്ത്തിഫഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല്ട്ട് ഇന്ന്
അഭത്തിപ്രഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ടെ നിലനില്ീടുന്ന്ത് ഇന്ന് ആധുനിലനില്പ്പത്തികയില് തളയ്ക്കപ്ന്ത്ര അങ്ങേള് ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ് ഉണ്ടെ് ഇന്ന് നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂത്തിടെ നിലനില്ച്ചടുക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു കഴിച്ചാലത്തിയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത വത്തിധീനതയില് തളയ്ക്ങേയറ്റം
ങ്മന്മാങ്യില് തളയ്ക്കപ്വിതത്തിന്റെത്തിയില് തളയ്ക്കപ്വയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് അവയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് ചത്തിലവ എന്ന്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണു.  “യില് തളയ്ക്കപ്ന്ത്രസ്ങേയറ്റംവത്തിധീനതയില് തളയ്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പ അങ്ങേളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ സഹഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല് ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലും ്ങേയറ്റം
ആധുനിലനില്പ്പത്തിക മനുഷാധിപത്യ വ്യതനു അനുകറത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു കഴിച്ചാലത്തിയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത വത്തിധീനതയില് തളയ്ക്ങേയറ്റം വത്തിസ്മയില് തളയ്ക്കപ്കറമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് വത്തിധീനതയില് തളയ്ക്ങേയറ്റം
നൈസവശാസ്ത്തിഷ്ടതങ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന മറങ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലും  ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്ങേയറ്റം പുല്നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമ്പ ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്ങേയറ്റം പ്രഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാചഇന്ന് സ്ത്രീനിലനില്പ്പസ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് ടെ നിലനില്നിലനില്പ്പയ്തത്തിരുന്ന്ത് ഇന്ന്.
ടെ നിലനില്ഞെറത്തിച്ചമര്തത്തിയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല് ഒരു ങ്മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതത്തിറവത്തിന് സ്ത്രീയുടെവത്തില് കൂന് സ്ത്രീയുടെത്തി ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലും ്ങേയറ്റം  കന് സ്ത്രീയുടെതത്തിവത്തിന് സ്ത്രീയുടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു കഴിച്ചാലത്തിയുന്ന് പിന്നോക്കം നില്ക്കനിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമ ടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാീത്തികള്
അതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ സും പിന്നോക്കം നില്ക്കറത്തിചത്തിതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് ഉദഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഹറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ അങ്ങേളഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണു” (The Mothers).

ഈ വതവസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്തത്തില് പ്രകൃതത്തി അവര്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന് നിലനില്പ്പല്കത്തിയില് തളയ്ക്കപ് വത്തിഭവ അങ്ങേടെ നിലനില്ളല്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ങേയറ്റം സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്തിച്ചു.  ടെ നിലനില്ത അങ്ങേ് ഇന്ന്
കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സടെ നിലനില്ീടുന്ന് സ്ഥല അങ്ങേളത്തില് അതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ് ഉണ്ടെത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ങേയറ്റം നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ങേയറ്റം ങ്മന്മാങ്യില് തളയ്ക്കപ്വിതത്തിന്റെത്തിയില് തളയ്ക്കപ് കയില് തളയ്ക്കപ്റും സാമൂഹ്യമായ സ്വഭാവമകള്
ഉത് ഇന്ന്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാദത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാടെ നിലനില്ീട്ടു.  ഫത്തിലത്തിീഇന്ന് സ്ത്രീന്റെ മുസത്തില് ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗതമല്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത ഒരു തറ്ങേയറ്റം ഒരു വഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴിച്ചാലയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ന്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണു കയില് തളയ്ക്കപ്വിതത്തിന്റെത്തിനു്ങേയറ്റം
ടെ നിലനില്നിലനില്പ്പയ്തത്തിനു്ങേയറ്റം സും പ്രസത്തിദ്ധമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പത്തില ചണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂത്തിടെ നിലനില്ച്ചടുതത് ഇന്ന്.  ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാളത്തിങ്നിലനില്പ്പഷാധിപത്യ വ്യതയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കീര് മള്ബവിതത്തിന്റെത്തി മറ അങ്ങേള്
കൃഷാധിപത്യ വ്യത്തി ടെ നിലനില്ചയടെ നിലനില്ീട്ടത് ഇന്ന് അതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ങ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല് തല്ത്തിടെ നിലനില്യില് തളയ്ക്കപ്ടുത് ഇന്ന് തുണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സത്തിയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തി മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ്റും കൊണ്ടുവരികവഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനു്ങേയറ്റം അതത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ന്് ഇന്ന് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീ
പുരുഷാധിപത്യ വ്യന്മാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന് ആവശാസ്തമുള്ള വസ്ത്രീ അങ്ങേള്, സഞത്തികള്, നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന് സ്ത്രീയുടെകള് എന്ന്ത്തിവ ഉത് ഇന്ന്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാദത്തിീത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന.



തുണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സത്തി വതവസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്്ങേയറ്റം കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര്ഷാധിപത്യ വ്യത്തിക വത്തിപ്ലവങ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ഉയില് തളയ്ക്കപ്ര്ന വന.  ഈ സാരയിൽ പങ്കെഇന്ന് സ്ത്രീര്ണ്ണമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് വതവസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്തത്തില്
സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് പിന്നോക്കം നില്ക്ക്ത്തിടെ നിലനില്ച്ചടുത  സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാങ്ാരയിൽ പങ്കെതത്തികതതകളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ മത്തിവീകമായി ശ്രേത്തിത്ങേയറ്റം കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു കഴിച്ചാലത്തിയു്ങേയറ്റം.  Gordon  Childe  എഴും,തത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത് ഇന്ന്
ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ല: “തുണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സത്തി വതവസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്തത്തില്, പിന്നോക്കം നില്ക്കരുതത്തി ചണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ എന്ന്ത്തി അങ്ങേടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ അസ്ങേയറ്റംസ്കൃത വസ്തുക്കം നില്ക്കുന്ന രാടെ നിലനില്ള പിന്നോക്കം നില്ക്കറ്റംത്തിയുള്ള അവിതത്തിന്റെത്തിവ് ഇന്ന്
മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്ര്ങേയറ്റം ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന മൃഗ അങ്ങേടെ നിലനില്ള വളര്്ത്തുകയു്ങേയറ്റം പിന്നോക്കം നില്ക്കറത്തിശാസ്ഇന്ന് സ്ത്രീലത്തിീത്തി്ക്കുകയു്ങേയറ്റം പ്രങ്തതകതറ്ങേയറ്റം സസത അങ്ങേടെ നിലനില്ള
നിലനില്പ്പട്ടുവളര്്ത്തുകയു്ങേയറ്റം ങ്വണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന (Man Makes Himself).”
കൂടുതലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി.  വത്തിശാസ്ദമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തി പിന്നോക്കം നില്ക്കവിതത്തിന്റെഞ്ഞ് ഇനഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല് തുണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സത്തി വതവസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്തത്തിനിലനില്പ്പ് ഇന്ന് ശാസ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസ്ത്രീപിന്നോക്കം നില്ക്കറവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം യില് തളയ്ക്കപ്ന്ത്രപിന്നോക്കം നില്ക്കറമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായു്ങേയറ്റം ഉയില് തളയ്ക്കപ്റ് ഇന്ന്ന്ന്
പ്രഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗദ് ഇന്ന്ഭതവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം ഒരു കൂട്ട്ങേയറ്റം സമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസറ കണപിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിന് സ്ത്രീയുടെത്തിത അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം ആവശാസ്തമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന.  അ അങ്ങേടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ ഒരു വതവസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്്ങേയറ്റം
ഉയില് തളയ്ക്കപ്ര്ന വറഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു, Childe തുന് സ്ത്രീയുടെരുന;
“...  മടെ നിലനില്റ്റംഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാരു കൂട്ട്ങേയറ്റം കണപിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിന് സ്ത്രീയുടെത്തിത അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം നൂതനിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവത്തിഷഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം ങ്വണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം,  അതത്തിനു പുവിതത്തിന്റെങ്മ ശാസ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസ്ത്രീ ശാസ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഖയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ
പ്രഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്തികതകള് പ്രങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്തി്ക്കുകയു്ങേയറ്റം ങ്വണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം.....  ആവശാസ്തമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് നൂതനിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവത്തിഷഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ അങ്ങേളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ കൂട്ടതത്തില് നൂല് ഇന്ന്
നൂല്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു ഒരു യില് തളയ്ക്കപ്ന്ത്ര്ങേയറ്റം ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന പ്രധീനതയില് തളയ്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം...പിന്നോക്കം നില്ക്കറമപ്രധീനതയില് തളയ്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം ഒരു ടെ നിലനില്നിലനില്പ്പയ്ത്തുയില് തളയ്ക്കപ്ന്ത്ര്ങേയറ്റം. .
“ടെ നിലനില്നിലനില്പ്പയ്ത്തുയില് തളയ്ക്കപ്ന്ത്ര്ങേയറ്റം വളടെ നിലനില്റ സാരയിൽ പങ്കെഇന്ന് സ്ത്രീര്ണ്ണമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് യില് തളയ്ക്കപ്ന്ത്രമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്,  അതത്തിവത്തിടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ പിന്നോക്കം നില്ക്കവിതത്തിന്റെയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു കഴിച്ചാലത്തിയുന്ന്തത്തിലും ്ങേയറ്റം കൂടുതല്
പ്രയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസമുള്ളതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്.  അതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം ഒട്ടു്ങേയറ്റം ലളത്തിതമല്.  മനുഷാധിപത്യ വ്യത ബുദ്ധത്തിയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ വത്തിജീവിതതയില് തളയ്ക്കപ് അങ്ങേളത്തില് ഏറ്റംവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം
പ്രധീനതയില് തളയ്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പങ്മവിതത്തിന്റെത്തിയില് തളയ്ക്കപ്വയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് ഒന്ന്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് തവിതത്തിന്റെത്തി.  അതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കജ്ഞാനുവഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാള് നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമമത്തില്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതവര് ആടെ നിലനില്ണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സാരയിൽ പങ്കെത്തിലും ്ങേയറ്റം
മനുഷാധിപത്യ വ്യതടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ അവിതത്തിന്റെത്തിവത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഭണ്ഡഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറതത്തിങ്ലയ്ക്ക് ഇന്ന് അവര് ഒഴിച്ചാലത്തിച്ചുകൂന് സ്ത്രീയുടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത സ്ങേയറ്റംഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവനിലനില്പ്പകള് ആണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് നിലനില്പ്പല്കത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത് ഇന്ന്.
(Ibid.)

ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ ങ്ശാസ്ഖറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സതത്തിങ്ലയ്ക്ക് ഇന്ന് അളവ് ഇന്ന് വര്ദ്ധത്തിീത്തി്ക്കുന്ന്ത് ഇന്ന് കൂന് സ്ത്രീയുടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ത നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാട്ട് ഇന്ന്  മനുഷാധിപത്യ വ്യതറഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാശാസ്ത്തിയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ വളര്ച്ചയ്ക്ക് ഇന്ന്
അതത്തിപ്രധീനതയില് തളയ്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന.  സ്ങേയറ്റംഘ്ങേയറ്റം ങ്ചര്നള്ള ങ്വട്ടയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് മനുഷാധിപത്യ വ്യതര് പിന്നോക്കം നില്ക്കറസ്പറ്ങേയറ്റം സഹവര്തത്തിച്ചു തുന് സ്ത്രീയുടെ അങ്ങേത്തി,
ഇ അങ്ങേടെ നിലനില്നിലനില്പ്പയുള്ള കൂട്ടഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായ്മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ പ്രവര്തനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം മത്സറ ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാട്ട അങ്ങേള് മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്ര്ങേയറ്റം ശാസ്ഇന്ന് സ്ത്രീലത്തിച്ചത്തിരുന്ന് ജീവിതതന്തുങ്ലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകതത്തിനിലനില്പ്പ് ഇന്ന്
അജ്ഞാനുവഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് ഒന്ന്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന. ഇങ്തീറ്റംത്തി  Chapple & Coon സമര്്ത്തി്ക്കുന്ന്ത് ഇന്ന്:
“ശാസ്റഇന്ന് സ്ത്രീറതത്തിനു്ങേയറ്റം മനിലനില്പ്പസ്സത്തിനു്ങേയറ്റം ബുദ്ധത്തിയ്ക്കു്ങേയറ്റം നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാട്ട് ഇന്ന് ഏറ്റംവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം നിലനില്പ്പല് വതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്.  അത് ഇന്ന് ഉഇന്ന് സ്ത്രീപിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിീത്തി്ക്കുന്ന്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്.
ആത്മസ്ങേയറ്റംയില് തളയ്ക്കപ്മനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം, സഹവര്തത്തിതാ്ങേയറ്റം സമചത്തിതത കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല്ീനിലനില്പ്പത്തികത എന്ന്ഇന്ന് സ്ത്രീ ഗുണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ അങ്ങേളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ പ്രകൃതത്തി നിലനില്പ്പത്തിര്ദ്ധഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം
നിലനില്പ്പന് സ്ത്രീയുടെന്ന്തത്തിനിലനില്പ്പ് ഇന്ന് വഴിച്ചാലത്തിടെ നിലനില്തളത്തിച്ചതു്ങേയറ്റം നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാട്ടഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിറത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം.  മനുഷാധിപത്യ വ്യതറഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാശാസ്ത്തിയ്ക്ക് ഇന്ന് അതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ പ്രഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ്ങേയറ്റംഭ ഘട്ടതത്തില് ഇതത്തിലും ്ങേയറ്റം
വലത്തിടെ നിലനില്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാരു പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ശാസ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല ഉ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പത്തിന് സ്ത്രീയുടെത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിറത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തില്” (Op. cit.)

തുകല് നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാള് 

നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാട്ട് ഇന്ന് പുരുഷാധിപത്യ വ്യടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ങ്ജീവിതതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലത്തിയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന്ന്തത്തിനിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല് ചറത്തിത്രകഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറന്മാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര് നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാട്ടത്തിടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ ആവശാസ്തതത്തിലും ്ങേയറ്റം അധീനതയില് തളയ്കത്തിക്ങേയറ്റം
പ്രകഇന്ന് സ്ത്രീര്തത്തിച്ചു നിലനില്പ്പത്തിര്തത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിട്ടു് ഉണ്ടെ് ഇന്ന്.  പുരുഷാധിപത്യ വ്യന്റെ മു തഇന്ന് സ്ത്രീര്ച്ചയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായു്ങേയറ്റം നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാട്ടു വഴിച്ചാലത്തി ഭക്ഷത ലഭതതയ്ക്ക് ഇന്ന് സ്ങേയറ്റംഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവനിലനില്പ്പകള്
നിലനില്പ്പല്കത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിട്ടു് ഉണ്ടെ് ഇന്ന് എാരയിൽ പങ്കെത്തിലും ്ങേയറ്റം സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ നൈസകകളത്തിലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്ചയ്യുന്ന്തു്ങേയറ്റം അത് ഇന്ന് കരുതത്തി വയ്ക്കുന്ന്
വത്തിദതകളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം ഉ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന്ന്ത് ഇന്ന്, കൂന് സ്ത്രീയുടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ത മൃഗ അങ്ങേളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ഉല്ീന്ന് അങ്ങേള് വതവസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് അങ്ങേള്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന് ങ്വ് ഉണ്ടെത്തി ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്തി്ക്കുന്ന്
തന്ത്ര അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ പിന്നോക്കം നില്ക്കക്കം നില്ക്കുന്ന രാലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണു് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന്ന്ത് ഇന്ന്.  ങ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല് ഉവിതത്തിന്റെയ്ക്കത്തിടുന്ന്തു്ങേയറ്റം സൂക്ഷത്തിച്ചു വയ്ക്കുന്ന്തു്ങേയറ്റം സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ
പ്രയില് തളയ്ക്കപ്ത്നം കൃഷിയുടെ കണ്ട അങ്ങേള് ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്.  ങ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല് നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ വതവസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്്ങേയറ്റം ഉ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി വന്ന്തു്ങേയറ്റം സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകളത്തിലൂടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്.
ങ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല് നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂത്തി്ക്കുക എന്ന്ത് ഇന്ന് ഒരു നിലനില്പ്പഇന്ന് സ്ത്രീ് ഉണ്ടെ, സാരയിൽ പങ്കെഇന്ന് സ്ത്രീര്ണ്ണമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്, ദുര്ഘന് സ്ത്രീയുടെമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് പ്രക്രിയയിലെയ്ക്ക്ത്തിയില് തളയ്ക്കപ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്. Tierra del Fuego ടെ നിലനില്ല
ഓനിലനില്പ്പ സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് ഇങ്ീഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴും,്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്ചയവരുന്ന് ഈ അധീനതയില് തളയ്കാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ആദതരൂപിന്നോക്കം നില്ക്ക്ങേയറ്റം Lowie  വത്തിവറത്തി്ക്കുന് ഉണ്ടെ് ഇന്ന്.  Guanaco
എന്ന് മൃഗടെ നിലനില്ത ങ്വട്ടയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന് സ്ത്രീയുടെത്തി ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ് ഉണ്ടെ് ഇന്ന് വനകഴിച്ചാലത്തിയുങ്മ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാള് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് - Lowie വത്തിവറത്തി്ക്കുന -



“സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് ഈ മൃഗതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ പിന്നോക്കം നില്ക്കരുക്കം നില്ക്കുന്ന രാനിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് ങ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ പുവിതത്തിന്റെത് ഇന്ന് മുട്ടുകുതത്തി നിലനില്പ്പത്തിന്ന്് ഇന്ന് ക്ത്തിനിലനില്പ്പ പ്രയില് തളയ്ക്കപ്ത്നം കൃഷിയുടെ കണ്ടതത്തിലൂടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴും,ീ് ഇന്ന്
ടെ നിലനില്ബ്ലെയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിഡ് എന്ന എഴുത്ത് ഇന്ന് ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ് ഉണ്ടെ് ഇന്ന് ചുറ് ഉണ്ടെത്തികളയു്ങേയറ്റം.  പിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിന്ന്ഇന്ന് സ്ത്രീന് സ്ത്രീയുടെ് ഇന്ന് നൈസകടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ ആ ങ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല് അമര്തത്തി തത്തിരുമ്മു്ങേയറ്റം.  ങ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല് ഇന്ന്
കട്ടത്തികുവിതത്തിന്റെഞ്ഞു മ്രുദുവഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകുന്ന്തു വടെ നിലനില്റ ഇത് ഇന്ന് ആവര്തത്തിച്ചു ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാങ്് ഉണ്ടെയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിറത്തി്ക്കു്ങേയറ്റം.  ചത്തിലങ്ീഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാള് പിന്നോക്കം നില്ക്കല്ലുടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്ങേയറ്റം ഇത് ഇന്ന്
ടെ നിലനില്ചയ്തത്തിരുന. തുകലത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ന്് ഇന്ന് ങ്റഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമ്ങേയറ്റം കളയില് തളയ്ക്കപ്ണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം എാരയിൽ പങ്കെത്തിലും ്ങേയറ്റം അടെ നിലനില്ത ടെ നിലനില്ബ്ലെയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിഡ് എന്ന എഴുത്ത് ഇന്ന് ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്തിച്ച് ഇന്ന് ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന.” (Op. cit.)
Lowie  വത്തിശാസ്ദഇന്ന് സ്ത്രീകറത്തി്ക്കുന്ന് ഈ ടെ നിലനില്ബ്ലെയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിഡ് എന്ന എഴുത്ത് ഇന്ന് (ഉളത്തി),  കുഴിച്ചാലത്തി്ക്കുന്ന്-വന് സ്ത്രീയുടെത്തി ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ല തടെ നിലനില്ന്ന് മനുഷാധിപത്യ വ്യതറഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാശാസ്ത്തിയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ഏറ്റംവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം
പിന്നോക്കം നില്ക്കഴിച്ചാലയില് തളയ്ക്കപ് ആയുധീനതയില് തളയ്ക അങ്ങേളത്തില് ഒന്ന്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്.  ആദത്ങേയറ്റം പിന്നോക്കം നില്ക്കച്ചക്കം നില്ക്കുന്ന രാവിതത്തിന്റെത്തി ങ്ശാസ്ഖറത്തി്ക്കുന്ന്തത്തിനു്ങേയറ്റം പിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിന്ന്ഇന്ന് സ്ത്രീന് സ്ത്രീയുടെ് ഇന്ന് കര്ഷാധിപത്യ വ്യക ആവശാസ്ത അങ്ങേള്്ക്കു്ങേയറ്റം
സഹഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്കമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി തഇന്ന് സ്ത്രീര്ന്ന് കുഴിച്ചാലത്തി്ക്കുന്ന് -  വന് സ്ത്രീയുടെത്തിയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ പുങ്റഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗമനിലനില്പ്പതത്തിനിലനില്പ്പ് ഇന്ന് സമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി തടെ നിലനില്ന്ന് ഈ ഉളത്തിയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ
ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം പിന്നോക്കം നില്ക്കറത്തിണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സമത്തിച്ച് ഇന്ന് ഉ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി. മഴും,വത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഒരു ആദതകഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല രൂപിന്നോക്കം നില്ക്കമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന ഇത് ഇന്ന്. 

ഈ ആയുധീനതയില് തളയ്കടെ നിലനില്ത പിന്നോക്കം നില്ക്കറ്റംത്തി Briffault എഴും,തുന:
“ചുറണന്ന് ഈ ഉളത്തി ചറത്തിത്രഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതഇന്ന് സ്ത്രീകഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലത് ഇന്ന് ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്തിച്ചത്തിരുന്ന് ആയുധീനതയില് തളയ്ക അങ്ങേളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ കൂടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ഉ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന്ന്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്,
ഒരുപിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന് സ്ത്രീയുടെ് ഇന്ന് നൂറ്റംഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണകള്  ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗതത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ന്ത്തിരുന്ന് ഈ ആയുധീനതയില് തളയ്ക്ങേയറ്റം ഉ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത് ഇന്ന് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന....
ഇതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗടെ നിലനില്ത പിന്നോക്കം നില്ക്കറ്റംത്തി ഇന്ങേയറ്റം ധീനതയില് തളയ്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാള്ങേയറ്റം വത്തിവഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാദ അങ്ങേള് നിലനില്പ്പത്തിലനിലനില്പ്പത്തില്്ക്കുന് ഉണ്ടെ് ഇന്ന്.  അനിലനില്പ്പത്തിശ്ത്തിതതാ അങ്ങേടെ നിലനില്ള
ഏറ്റംവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം ശാസ്ക്തമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി എതത്തിര്ത വഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാദ്ങേയറ്റം എസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സന്ന്് ഇന്ന് വച്ചഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല്,  എസത്തിങ്മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് അവരുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ യൂങ്വിതത്തിന്റെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാീത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ന്റെ മു
സങ്ഹഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാദറത്തിമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര് ഉങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കക്ഷത്തിച്ച പിന്നോക്കം നില്ക്കല സമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് ആയുധീനതയില് തളയ്ക അങ്ങേള് നിലനില്പ്പത്തിറവധീനതയില് തളയ്കത്തി ഇന്ങേയറ്റം ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്തി്ക്കുന് ഉണ്ടെ് ഇന്ന്
എന്ന്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്. 

“എസത്തിങ്മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ഉളത്തികളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം പിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിച്ചഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതത്തികളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം കലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാപിന്നോക്കം നില്ക്കറമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി അസ്ഥത്തികളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ങ്മല് ആണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് ഉവിതത്തിന്റെീത്തിച്ചു
നിലനില്പ്പത്തിര്തത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന്ന്ത് ഇന്ന്. പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലത്തിങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലത്തിതത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന് യൂങ്വിതത്തിന്റെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാീത്തില് കണവന്ന്ത്തിരുന്ന് ഇതറ്ങേയറ്റം ആയുധീനതയില് തളയ്ക അങ്ങേളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ വന്റെ മു ങ്ശാസ്ഖറ്ങേയറ്റം
ആണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് ദക്ഷത്തിണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ ആഫ്രത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രായില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് ഉള്ളത് ഇന്ന്,  ഇന്ങേയറ്റം ...  കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടുകളത്തില് വസത്തി്ക്കുന്ന്വരുമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി അടുത സമ്പര്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ്ങേയറ്റം
പുലര്തത്തിയില് തളയ്ക്കപ്വരുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്ഷത്ങേയറ്റം പ്രകഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ്ങേയറ്റം ഈ ആയുധീനതയില് തളയ്ക അങ്ങേള് നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂത്തിച്ചത്തിരുന്ന്ത് ഇന്ന് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് ആണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്.” (Op. cit.)
Mason ഇത് ഇന്ന് സ്ഥത്തിതഇന്ന് സ്ത്രീകറത്തി്ക്കുന് ഉണ്ടെ് ഇന്ന് :
“ഏടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാരു നൈസകടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴിച്ചാലത്തിലത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെയു്ങേയറ്റം ഏറ്റംവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം പുറഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതനിലനില്പ്പമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് ആയുധീനതയില് തളയ്കമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് ഈ ഉളത്തികള്.  ടെ നിലനില്മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിടെ നിലനില്ല
ഇസതന്റെ മു ങ്ഗഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്ര സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് ഇന്ങേയറ്റം അവരുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ അമ്മ്യൂമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ങേയറ്റം ഈ വത്തിദത അഭതസത്തി്ക്കുന. പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറമ്പറതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി
അവര് നിലനില്പ്പത്തിലനിലനില്പ്പത്തിര്തത്തി വരുന്ന് ഒരു ശാസ്ത്തിക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര്ഗ്ഗ്ങേയറ്റം;  സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകളത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ന്് ഇന്ന് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകളത്തിടെ നിലനില്ലയ്ക്ക് ഇന്ന് പിന്നോക്കം നില്ക്കകര്ന ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടുത
വത്തിദത, അതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ തുന് സ്ത്രീയുടെക്കം നില്ക്കുന്ന രാങ്മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ മനുഷാധിപത്യ വ്യതറഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാശാസ്ത്തിയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ തടെ നിലനില്ന്ന് തുന് സ്ത്രീയുടെക്കം നില്ക്കുന്ന രാതത്തില് രൂപിന്നോക്കം നില്ക്കടെ നിലനില്ീട്ടത് ഇന്ന്.” (Op. cit.)

ഊവിതത്തിന്റെയ്ക്കത്തിന് സ്ത്രീയുടെല്

തുകല് നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം മറ്റം് ഇന്ന് വതവസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് അങ്ങേടെ നിലനില്ള ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ല കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തികഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാധീനതയില് തളയ്കാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്ര്ങേയറ്റം ആവശാസ്തമുള്ള ഒന്ന്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന്ന്ത്തില്.
റസതന്ത്രതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ റഹസത അങ്ങേള് ഇതത്തിലും ്ങേയറ്റം,  മറ്റും കൊണ്ടുവരിക വത്തിഷാധിപത്യ വ്യയില് തളയ്ക്കപ് അങ്ങേളത്തില് എന്ന്ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ല തടെ നിലനില്ന്ന്,  സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീയ്ക്ക് ഇന്ന്
കറസ്ഥമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന.  അ അങ്ങേടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ ആ പ്രക്രിയയിലെയ്ക്ക്ത്തിയില് തളയ്ക്കപ്യില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് ഒരു വസ്തു മടെ നിലനില്റ്റംഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാരു വസ്തുവത്തിന്റെ മുടെ നിലനില്വിതത്തിന്റെ
പിന്നോക്കം നില്ക്കറത്തിണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമതത്തിനിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി എ അങ്ങേടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ങേയറ്റം എന്ന്വര് കടെ നിലനില്് ഉണ്ടെതത്തി. 
ഊവിതത്തിന്റെയ്ക്കത്തിന് സ്ത്രീയുടെല് എന്ന്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല് പിന്നോക്കം നില്ക്കച്ചയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് തുകലത്തിടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ റഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസപ്രക്രിയയിലെയ്ക്ക്ത്തിയില് തളയ്ക്കപ് വഴിച്ചാലത്തി മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ്റും കൊണ്ടുവരികന്ന് റഇന്ന് സ്ത്രീതത്തിയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്.  Lowie  എഴും,തുന,
എസത്തിങ്മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ഇന് സ്ത്രീയുടെയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് ഈ പ്രക്രിയയിലെയ്ക്ക്ത്തിയില് തളയ്ക്കപ് ടെ നിലനില്ചയ്തത്തിരുന്ന്ത് ഇന്ന് തുകല് മൂത്ര്ങേയറ്റം നിലനില്പ്പത്തിവിതത്തിന്റെച്ച ങ്ബസത്തിനുകളത്തില് മുക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തി
ഇട്ടുടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്.  ങ്നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര്ത് ഇന്ന് അങ്മറത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിടെ നിലനില്ല ഇസതന്റെ മു ങ്ഗഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്രസ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് മൃഗ അങ്ങേളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ തലങ്ച്ചഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര് ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്തിച്ച് ഇന്ന്
ഒരു പ്രങ്തതക കൂട്ടു് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തി അതത്തില് 



തുകല് മുക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തി ഇട്ടുടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ് ഉണ്ടെ് ഇന്ന് രൂപിന്നോക്കം നില്ക്കമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ്റം അങ്ങേള് സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാധീനതയില് തളയ്കതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തി.  ശാസ്റത്തിയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് ഊവിതത്തിന്റെയ്ക്കത്തിന് സ്ത്രീയുടെല് ഓ്ക്കുമറതത്തിന്റെ മുടെ നിലനില്വിതത്തിന്റെ തന് സ്ത്രീയുടെത്തിങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ
മറ്റും കൊണ്ടുവരിക അമ്ലറസമുള്ള  സസതപിന്നോക്കം നില്ക്കദഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര്ഥ്യാധാരണ വളരെ ആഴത്ത അങ്ങേങ്ളഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്തിച്ചഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്.  തുകല് നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സതത്തിനിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് തുകല്
തഇന്ന് സ്ത്രീ്ക്കുണ്ഡതത്തിനിലനില്പ്പ് ഇന്ന് മുകളത്തില് വത്തിറത്തിച്ചത്തിട്ട് ഇന്ന് പുക ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാള്ളത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറും സാമൂഹ്യമായ സ്വഭാവമ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന.  ഇവരുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ പിന്നോക്കം നില്ക്കന് സ്ത്രീയുടെച്ചട്ടകള് ശാസ്റ അങ്ങേടെ നിലനില്ളയു്ങേയറ്റം,
ടെ നിലനില്വന് സ്ത്രീയുടെത്തിയു് ഉണ്ടെകടെ നിലനില്ള ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലും ്ങേയറ്റം പ്രതത്തിങ്റഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാധീനതയില് തളയ്കത്തി്ക്കുവഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു ശാസ്ക്തത്തിയുള്ളതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന.  തുകല് ഉത് ഇന്ന്പിന്നോക്കം നില്ക്കന്ന് അങ്ങേള് കൂടുകളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ
നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സതത്തിങ്ലയ്ക്ക് ഇന്ന് വടെ നിലനില്റ വതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാപിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിച്ചത്തിരുന.  Lowie  തുകലത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ചത്തില ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗ അങ്ങേള് വത്തിശാസ്ദഇന്ന് സ്ത്രീകറത്തി്ക്കുന:
ഏഷാധിപത്യ വ്യതയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിടെ നിലനില്ല നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാങ്ന് സ്ത്രീയുടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന് സ്ത്രീയുടെത്തികള് തുകല് ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ് ഉണ്ടെ് ഇന്ന് കുീത്തികള് നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂത്തിച്ചു,  കത്തിഴിച്ചാലക്കം നില്ക്കുന്ന രാന്റെ മു ആഫ്രത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര് തുകല് ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ് ഉണ്ടെ് ഇന്ന്
ചട്ടകളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം വസ്ത്രീ അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂത്തിച്ചു, വന് സ്ത്രീയുടെങ്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅങ്മറത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാന്റെ മു-ഇസതന്റെ മു വത്തിവത്തിധീനതയില് തളയ്ക തറ്ങേയറ്റം വസ്ത്രീ അങ്ങേള് ഇതുടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ് ഉണ്ടെ് ഇന്ന് നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂത്തിച്ചു.
ഇവര് തുകല് ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്തിച്ച് ഇന്ന്, കൂന് സ്ത്രീയുടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം, ടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാട്ടത്തിലും കളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം, പിന്നോക്കം നില്ക്കന് സ്ത്രീയുടെച്ചട്ടയു്ങേയറ്റം നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂത്തിച്ചു.  
അവര് പുകയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് ഉണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തിയില് തളയ്ക്കപ് വസ്ത്രീ അങ്ങേള് ആട്ടത്തിന്റെ മുങ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല് ഇന്ന് ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലും ള്ളവ ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തിയില് തളയ്ക്കപ് സഞത്തികളത്തില്
സൂക്ഷത്തിച്ചു, മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ങേയറ്റംസഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം തുകല് ഉവിതത്തിന്റെകളത്തില് ങ്ശാസ്ഖറത്തിച്ചു വച്ചു. വന് സ്ത്രീയുടെങ്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅങ്മറത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാന്റെ മു-ഇസതന്റെ മു സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂത്തിച്ച
തുകല് ഉത് ഇന്ന്പിന്നോക്കം നില്ക്കന്ന് അങ്ങേള് പ്രദര്ശാസ്നിലനില്പ്പതത്തിനു വച്ചത്തിറത്തി്ക്കുന്ന് മകന് കമ്മ്യൂസത്തിയില് തളയ്ക്കപ് അങ്ങേളത്തില് വരുന്ന് കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴ്ചക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്റ
അമ്പറീത്തി്ക്കുന്ന്തത്തില് ഒറത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാലും ്ങേയറ്റം പിന്നോക്കം നില്ക്കറഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാജീവിതതയില് തളയ്ക്കപ്ടെ നിലനില്ീട്ടത്തില്.  

എന്തുതറ്ങേയറ്റം തുകല് ആണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് ഉത് ഇന്ന്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാദത്തിീത്തി്ക്കുന്ന്ടെ നിലനില്തന്ങേയറ്റം അവ ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്തിച്ച് ഇന്ന് എസ് ഇന്ന് തറ്ങേയറ്റം ഉത് ഇന്ന്പിന്നോക്കം നില്ക്കന്ന് അങ്ങേള് ആണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്
നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂത്തി്ക്കുന്ന്ത് ഇന്ന് എന്ങേയറ്റം സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന് മുന്റെ മുകൂട്ടത്തി തടെ നിലനില്ന്ന് അവിതത്തിന്റെത്തിവും പിന്നോക്കം നില് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന എന്ന്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണു Briffault
ചൂ് ഉണ്ടെത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സത്തി്ക്കുന്ന്ത് ഇന്ന്:
“തുകലത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവശാസ്ത്ങേയറ്റം അനുസറത്തിച്ച് ഇന്ന് സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാധീനതയില് തളയ്കതതകള് അനിലനില്പ്പസമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന;  ഒങ്റ ഘനിലനില്പ്പതത്തില് തുകല്
മത്തിനുസമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ക്കുക,  ങ്റഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമ്ങേയറ്റം വളര്ന്ന്ത്തിരുന്ന് ടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലത്തിയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാളത്തി നിലനില്പ്പത്തിലനിലനില്പ്പത്തിര്്ത്തുക,  പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാദറക്ഷ,  പിന്നോക്കം നില്ക്കന് സ്ത്രീയുടെച്ചട്ട,  ങ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സത്തി,
കൂന് സ്ത്രീയുടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ അങ്ങേള് എന്ന്ത്തിവയ്ക്ക് ഇന്ന് കട്ടത്തിങ്യില് തളയ്ക്കപ്വിതത്തിന്റെത്തിയില് തളയ്ക്കപ്വ തത്തിറടെ നിലനില്ഞ്ഞ് ഇനടു്ക്കുക,  മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര്വങ്മവിതത്തിന്റെത്തിയില് തളയ്ക്കപ് കട്ടത്തികുവിതത്തിന്റെഞ്ഞ് ഇന തുകല്
വസ്ത്രീ അങ്ങേള്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി തത്തിറടെ നിലനില്ഞ്ഞ് ഇനടു്ക്കുക തുന് സ്ത്രീയുടെ അങ്ങേത്തിയില് തളയ്ക്കപ് പിന്നോക്കം നില്ക്കദ്ധതത്തികള്.  ഇതത്തിടെ നിലനില്നിലനില്പ്പല്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ങേയറ്റം ആവശാസ്തമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാങ്ാരയിൽ പങ്കെതത്തിക
നൈസവദഗത്ങേയറ്റം പ്രഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാചഇന്ന് സ്ത്രീനിലനില്പ്പകഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലടെ നിലനില്ത സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന് നൈസകവശാസ്മു് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന.” (Op. cit.)
Mason എഴും,തുന:
“അങ്മറത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാന്റെ മു ഭൂഖണ്ഡതത്തില് ഉള്ള സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന് മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്ര്ങേയറ്റം,  എത്രങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ തറ്ങേയറ്റം മൃഗ അങ്ങേളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ങ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലും റത്തിച്ച് ഇന്ന്
പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകടെ നിലനില്ീടുതത്തി വസ്ത്രീ അങ്ങേള് നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു അവിതത്തിന്റെത്തിവും പിന്നോക്കം നില് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന. വഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായുവത്തിലും ്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്വള്ളതത്തിലും ്ങേയറ്റം കറയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിലും ്ങേയറ്റം ജീവിതതഇന്ന് സ്ത്രീവത്തി്ക്കുന്ന്
ഏടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാരു ജീവിതതഇന്ന് സ്ത്രീവത്തിയു്ങേയറ്റം അതത്തിടെ നിലനില്നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാരു ങ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല്ച്ചട്ട ഉ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുനടെ നിലനില്വാരയിൽ പങ്കെത്തില് ആദത്തിമസ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് അവടെ നിലനില്യ്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാരു
ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കറത്തിടുകയു്ങേയറ്റം,  അവയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ തുകല് ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ് ഉണ്ടെ് ഇന്ന് സാപ്നം കാ്ങേയറ്റം കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത വത്തിധീനതയില് തളയ്ക്ങേയറ്റം നൈസവവത്തിധീനതയില് തളയ്കത അങ്ങേങ്ളഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ
ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കയുകതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ക്കുകയു്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്ചയ.” (Op. cit.)

മണ്പാത്രങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്ര നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാള്, കലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറത്തികള്. 

പ്രകൃതത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് സായില് തളയ്ക്കപ്്ങേയറ്റം ഉ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്തല്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത ഒട്ടനിലനില്പ്പവധീനതയില് തളയ്കത്തി വസ്തുക്കം നില്ക്കുന്ന രാളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ഉത് ഇന്ന്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാദനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം മണ്പാത്രങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്ര വതവസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്തത്തിലൂടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ
വളര്ന വന. ഇതറതത്തില് ഒരു വളര്ച്ച സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ മറ്റും കൊണ്ടുവരിക വതവസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് അങ്ങേളത്തില് ഉ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന്ന്തല്. ഇങ്തീറ്റംത്തി
Gordon Childe എഴും,തുന:
“റഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസപ്രവര്തനിലനില്പ്പതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ മനുഷാധിപത്യ വ്യതന്റെ മു നിലനില്പ്പന് സ്ത്രീയുടെതത്തിയില് തളയ്ക്കപ് ഏറ്റംവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം പുറഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതനിലനില്പ്പമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്തു്ങേയറ്റം ങ്ബഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാധീനതയില് തളയ്കപൂര്ഷനും സ്ത്രീയ്ക്കും വെവ്വേമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്തു്ങേയറ്റം ആയില് തളയ്ക്കപ്
ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗ്ങേയറ്റം ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന്ന്ത്തിറത്തി്ക്കു്ങേയറ്റം ഒരുപിന്നോക്കം നില്ക്കടെ നിലനില്ക്ഷ മണ്പാത്രങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്ര നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം... ഇതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ സത എസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സന്ന്് ഇന്ന് വച്ചഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല്,
കളത്തിമണ്ണത്തിടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ അവള്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതു രൂപിന്നോക്കം നില്ക്കതത്തിടെ നിലനില്ലയ്ക്കു്ങേയറ്റം മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ്റംഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു കഴിച്ചാലത്തിയു്ങേയറ്റം എന്ന്തു്ങേയറ്റം ആ രൂപിന്നോക്കം നില്ക്കടെ നിലനില്ത
അഗത്തിയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ (അറും സാമൂഹ്യമായ സ്വഭാവമനൂറും സാമൂഹ്യമായ സ്വഭാവമ ഡ് എന്ന എഴുത്തത്തിഗ്രത്തിയ്ക്കു്ങേയറ്റം ങ്മടെ നിലനില്ല തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാപിന്നോക്കം നില്ക്കനിലനില്പ്പത്തില ഏല്ീത്തിച്ച് ഇന്ന് )  സഹഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല് നിലനില്പ്പത്തിലനിലനില്പ്പത്തിര്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു കഴിച്ചാലത്തിയു്ങേയറ്റം



എന്ന്തു്ങേയറ്റം ആണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്.  ആദതകഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല പുരുഷാധിപത്യ വ്യനിലനില്പ്പ് ഇന്ന് ഇതറതത്തില് ഒരു വസ്തുവത്തിടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ മടെ നിലനില്റ്റംഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാരു വസ്തു ആക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തിമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ്റും കൊണ്ടുവരികന്ന്ത് ഇന്ന് ഒരു
മന്ത്രവത്തിദതയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി ങ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്ന്ത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിറത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ങേയറ്റം--മങ്ണ്ണഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ ടെ നിലനില്ചളത്തിങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ ഖനിലനില്പ്പഇന്ന് സ്ത്രീഭവത്തിച്ച രൂപിന്നോക്കം നില്ക്കതത്തില് ആകുന്ന്ത് ഇന്ന്....
“കളത്തിമണ്പാത്രങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്ര നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ കണപിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിന് സ്ത്രീയുടെത്തിത്ങേയറ്റം പ്രധീനതയില് തളയ്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായു്ങേയറ്റം മുകളത്തില് പിന്നോക്കം നില്ക്കവിതത്തിന്റെഞ്ഞ് ഇന റസതന്ത്ര
പ്രവര്തനിലനില്പ്പതത്തില് അധീനതയില് തളയ്കത്തിഷ്ടത്തിത്ങേയറ്റം ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന.  പിന്നോക്കം നില്ക്കടെ നിലനില്ക്ഷ മങ്റ്റംത് ഇന്ന് കണപിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിന് സ്ത്രീയുടെത്തിത്ങേയറ്റം ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ലയു്ങേയറ്റം ഇതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ
പ്രവര്തനിലനില്പ്പതത്തിനു്ങേയറ്റം പിന്നോക്കം നില്ക്കറത്തിണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സത്തിത ഫല അങ്ങേള് ഉ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന.  കളത്തിമണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്ണ്പാത്രങ് പിന്നോക്കം നില്ക്കരുവടെ നിലനില്ീടുതണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം എാരയിൽ പങ്കെത്തില് ആദത്ങേയറ്റം
ടെ നിലനില്വള്ളതത്തില് കുഴിച്ചാലയ്ക്കണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം.  പിന്നോക്കം നില്ക്കടെ നിലനില്ക്ഷ നിലനില്പ്പനിലനില്പ്പഞ്ഞു മൃദുവഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിറത്തി്ക്കുന്ന് കളത്തിമണ്പാത്രങ് പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്ര്ങേയറ്റം തഇന്ന് സ്ത്രീയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില ടെ നിലനില്വച്ചഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല് അത് ഇന്ന്
ടെ നിലനില്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാട്ടത്തിങ്ീഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകു്ങേയറ്റം.  ഈ നിലനില്പ്പനിലനില്പ്പവ് ഇന്ന്  ഉണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു ങ്വ് ഉണ്ടെത്തി സൂറതതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാപിന്നോക്കം നില്ക്ക്ങേയറ്റം ഏല്ീത്തി്ക്കുകങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ തഇന്ന് സ്ത്രീയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ അടുത് ഇന്ന് വയ്ക്കുകങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ
മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്രങ്മ ടെ നിലനില്ചയഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു കഴിച്ചാലത്തിയൂ.  അതുങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ല തടെ നിലനില്ന്ന് കളത്തിമണ്ണ് ഇന്ന് തത്തിറടെ നിലനില്ഞ്ഞ് ഇനടു്ക്കുന്ന്തത്തിലും ്ങേയറ്റം പിന്നോക്കം നില്ക്കല ഘട്ട അങ്ങേള്
ഉ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന.  അനിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവശാസ്ത വസ്തുക്കം നില്ക്കുന്ന രാള അറത്തിച്ചു കളയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു ഏടെ നിലനില്താരയിൽ പങ്കെത്തിലും ്ങേയറ്റം തറതത്തിടെ നിലനില്ല കഴും,കല് പ്രക്രിയയിലെയ്ക്ക്ത്തിയില് തളയ്ക്കപ്
കണപിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിന് സ്ത്രീയുടെത്തിങ്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഉണ്ടെത്തി വന്ന്ത്തിരുന. 
“തഇന്ന് സ്ത്രീയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് കളത്തിമണ്ണ് ഇന്ന് ചുടുങ്മ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാള് അതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ നിലനില്പ്പത്തിവിതത്തിന്റെ്ങേയറ്റം മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറും സാമൂഹ്യമായ സ്വഭാവമകയു്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്ചയ്യു്ങേയറ്റം എന്ന്് ഇന്ന് പിന്നോക്കം നില്ക്ക്ത്തിച്ചതത്തിനിലനില്പ്പ് ഇന്ന് ങ്ശാസ്ഷാധിപത്യ വ്യ്ങേയറ്റം മനുഷാധിപത്യ വ്യതനിലനില്പ്പ് ഇന്ന്
ഇടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ക്കം നില്ക്കുന്ന രായു്ങേയറ്റം തടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ നിലനില്പ്പത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ന്ത്രണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സതത്തില് ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ് ഉണ്ടെ് ഇന്ന് വങ്റ് ഉണ്ടെതു് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന,  അതുപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്തിച്ച് ഇന്ന് കലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാപിന്നോക്കം നില്ക്കറമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി
ഈ പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്ര അങ്ങേളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ഭ്ങേയറ്റംഗത്തി വര്ദ്ധത്തിീത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തി”. 
“അ അങ്ങേടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ കുശാസ്വടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ കറവത്തിരുത് ഇന്ന് അതതധീനതയില് തളയ്കത്തിക്ങേയറ്റം സാരയിൽ പങ്കെഇന്ന് സ്ത്രീര്ണ്ണമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന.  അങ്നിലനില്പ്പക്ങേയറ്റം കൂട്ട്ങേയറ്റം പ്രക്രിയയിലെയ്ക്ക്ത്തിയില് തളയ്ക്കപ്കളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ
മൂലതനിലനില്പ്പത്തിര്ണ്ണയില് തളയ്ക്കപ്വും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം,  ഒരു കൂട്ട്ങേയറ്റം കണപിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിന് സ്ത്രീയുടെത്തിത അങ്ങേളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ പ്രങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം ഇതത്തില് ഉള്ടെ നിലനില്ീട്ടത്തിരുന.  ഒരു മണ്പാത്രങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്ര്ങേയറ്റം
പിന്നോക്കം നില്ക്കണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സത്തിടെ നിലനില്ഞ്ഞ് ഇനടു്ക്കുന്ന്ത് ഇന്ന് മനുഷാധിപത്യ വ്യതടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ സൃഷ്ടത്തിയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ കഴിച്ചാലത്തിവത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഉദഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് പ്രക്രിയയിലെയ്ക്ക്ത്തിയില് തളയ്ക്കപ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്..” (Man Makes Himself)

അ അങ്ങേടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഥ്യാധാരണ വളരെ ആഴത്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര്്തതത്തില് ആദതടെ നിലനില്ത കുശാസ്വര് ആയില് തളയ്ക്കപ് പ്രഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകൃത സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് മണ്ണത്തിടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ ഭൂമത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് നിലനില്പ്പത്തിടെ നിലനില്ന്ന്ടുത് ഇന്ന്
ആകര്ഷാധിപത്യ വ്യകമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് മണ്പാത്രങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്ര അങ്ങേളഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തി രൂപിന്നോക്കം നില്ക്കമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ്റം്ങേയറ്റം നിലനില്പ്പന് സ്ത്രീയുടെതത്തിടെ നിലനില്യില് തളയ്ക്കപ്ടു്ത്തു. 

INDIAN POTTERY

ഈ വതവസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് അങ്ങേളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ സമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി തടെ നിലനില്ന്ന് അലാരയിൽ പങ്കെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ കലയു്ങേയറ്റം സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ നൈസകകളത്തിലൂടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ വത്തിറത്തിഞ്ഞു.
കല അധീനതയില് തളയ്കാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പതത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ന്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് ഉന് സ്ത്രീയുടെടെ നിലനില്ലടുതത് ഇന്ന്. Lowie എഴും,തുന:
“ഒരു കൂന് സ്ത്രീയുടെ നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവ് ഇന്ന് അപ്രതഇന്ന് സ്ത്രീക്ഷത്തിതത്തിമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി ഒരു അലാരയിൽ പങ്കെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ കലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറനിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറും സാമൂഹ്യമായ സ്വഭാവമന,  പിന്നോക്കം നില്ക്കടെ നിലനില്ക്ഷ
അവരുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ കണ്ണത്തില് ആദതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി ഓങ്റഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതൃകകള് ഉരുതത്തിറത്തിയുങ്മ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാള് മുതല് വഇന്ന് സ്ത്രീണ്ങേയറ്റം അത് ഇന്ന്
പുനിലനില്പ്പര്നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു ഉള്ള വീകമായി ശ്രേമ അങ്ങേള് ഉ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവും പിന്നോക്കം നിലന. ഒരു കൂന് സ്ത്രീയുടെ ചുരുട്ടത്തി എടു്ക്കുന്ന്ത് ഇന്ന് ചത്തിലങ്ീഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാള് പിന്നോക്കം നില്ക്കലവത്തിധീനതയില് തളയ്ക പിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിറത്തികള്
പിന്നോക്കം നില്ക്കറഇന്ന് സ്ത്രീക്ഷത്തി്ക്കുന്ന്തത്തിടെ നിലനില്ലയ്ക്ക് ഇന്ന് വഴിച്ചാലത്തി ടെ നിലനില്തളത്തി്ക്കു്ങേയറ്റം,  അടെ നിലനില്ല്ാരയിൽ പങ്കെത്തില് ചത്തിലങ്ീഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാള് ഇറട്ട പിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിറത്തികള് നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂത്തി്ക്കുന്ന്തത്തിടെ നിലനില്ലയ്ക്ക് ഇന്ന്.



കൂടുതലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി ഈ മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതൃകകളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം ആകൃതത്തികളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം പിന്നോക്കം നില്ക്ക്ത്തിച്ചു കഴിച്ചാലത്തിയുങ്മ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാള് അത് ഇന്ന് കൂന് സ്ത്രീയുടെകളത്തില് മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്ര്ങേയറ്റം ഒതു അങ്ങേത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില്.
നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാടെ നിലനില്ീട്ട കളത്തിമണ്പാത്രങ് പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്ര അങ്ങേളത്തിലും ്ങേയറ്റം പിന്നോക്കം നില്ക്കലവത്തിധീനതയില് തളയ്ക അലാരയിൽ പങ്കെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ അങ്ങേള് വറച്ചു ങ്ചര്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനു്ങേയറ്റം ഇത് ഇന്ന് സഹഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിച്ചു.” (Op.
cit.)

സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് ഇന്ന് നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂത്തിച്ചത്തിരുന്ന് തുകല് ഉത് ഇന്ന്പിന്നോക്കം നില്ക്കന്ന് അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം അതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗതത്തില് മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്രമല് ഭ്ങേയറ്റംഗത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിലും ്ങേയറ്റം ങ്വവിതത്തിന്റെത്തിട്ട് ഇന്ന് 
നിലനില്പ്പത്തിന.  പിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിന്ന്ഇന്ന് സ്ത്രീന് സ്ത്രീയുടെ് ഇന്ന് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് തുന്ന്ലത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഘട്ടതത്തിങ്ലയ്ക്ക് ഇന്ന് എതത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ങ്ീഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാള് ഈ പിന്നോക്കം നില്ക്ക്ത്തിച്ച ആകൃതത്തികളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതൃകകളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം
അവര്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന് അതത്തിങ്ലയ്ക്കു്ങേയറ്റം വളര്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു കഴിച്ചാലത്തിഞ്ഞു.

വഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസ്തുശാസ്ത്തില്പാദനത്തിന്റ് ഇന്ന്പിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിയു്ങേയറ്റം എഞത്തിനിലനില്പ്പഇന്ന് സ്ത്രീയില് തളയ്ക്കപ്റും സാമൂഹ്യമായ സ്വഭാവമ്ങേയറ്റം 
പ്രഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകൃത സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ കഴിച്ചാലത്തിവും പിന്നോക്കം നിലകളത്തില് ഏറ്റംവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം കുവിതത്തിന്റെച്ചു മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്ര്ങേയറ്റം വീകമായി ശ്രേദ്ധത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാടെ നിലനില്ീട്ടത്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ടെ നിലനില്കട്ടത്തിന് സ്ത്രീയുടെ നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സതത്തിലും ്ങേയറ്റം,
വഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസ്തുശാസ്ത്തില്ീ ങ്മഖലയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിലും ്ങേയറ്റം എഞത്തിനിലനില്പ്പഇന്ന് സ്ത്രീയില് തളയ്ക്കപ്വിതത്തിന്റെത്തി്ങേയറ്റംഗ് ഇന്ന് ങ്മഖലയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിലും ്ങേയറ്റം ആവഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ങേയറ്റം. Briffault എഴും,തുന:
“കലയുങ്ന് സ്ത്രീയുടെയു്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്കട്ടത്തിന് സ്ത്രീയുടെ നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെയു്ങേയറ്റം ഉത്ഭവ്ങേയറ്റം സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകളത്തിലൂടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ആടെ നിലനില്ണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സന്ന്് ഇന്ന് വത്തിശാസ്ാസത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു നിലനില്പ്പമ്മുക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തിന
പ്രയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിറത്തി്ക്കുന.  പിന്നോക്കം നില്ക്കടെ നിലനില്ക്ഷ ഓങ് എന്ന ഓസ്ട്രെലത്തിയില് തളയ്ക്കപ്യില് തളയ്ക്കപ്ത്തിടെ നിലനില്ല,  ആനിലനില്പ്പ് ഇന്ന്ഡ് എന്ന എഴുത്തമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു ദാഇന്ന് സ്ത്രീപുകളത്തിലും ്ങേയറ്റം,  പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതങ്ഗഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ന്റെ മു
ങ്ഗഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്ര അങ്ങേളത്തിലും ്ങേയറ്റം,  ങ്ബഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാങ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകുടെ നിലനില്ദഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസത്തിലും ്ങേയറ്റം,  ടെ നിലനില്സറത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിടെ നിലനില്ല പിന്നോക്കം നില്ക്കരുക്കം നില്ക്കുന്ന രാന്റെ മു കുന് സ്ത്രീയുടെത്തിലും കളത്തിലും ്ങേയറ്റം,  അങ്മറത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാന്റെ മു
ഇസതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാരുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ വഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസസ്ഥല അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം, ടെ നിലനില്ബങ്ദഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഒട്ടക ങ്റഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമ ടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെന്റുകളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം, മങ്ദ്ധതഷാധിപത്യ വ്യതയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിടെ നിലനില്ല നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന് സ്ത്രീയുടെത്തികളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ
‘യൂത്ര’യു്ങേയറ്റം എല്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ങേയറ്റം സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്ര്ങേയറ്റം പ്രങ്തതക പ്രയില് തളയ്ക്കപ്ത്നം കൃഷിയുടെ കണ്ടമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്.  
“പിന്നോക്കം നില്ക്കലങ്ീഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴും,്ങേയറ്റം ഏവിതത്തിന്റെത്തിയു്ങേയറ്റം കുവിതത്തിന്റെഞ്ഞു്ങേയറ്റം ചലനിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്മകത ഉള്ള ഈ വഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസസ്ഥല അങ്ങേള് അങ് അങ്ങേയില് തളയ്ക്കപ്റ്റം്ങേയറ്റം സാരയിൽ പങ്കെഇന്ന് സ്ത്രീര്ണ്ണമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്.
ഉദഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഹറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സതത്തിനിലനില്പ്പ് ഇന്ന് ‘യൂത്ര’  അതതധീനതയില് തളയ്കത്തിക്ങേയറ്റം വത്തിസ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറമുള്ള,  കഴും,ങ്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലും കള് ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ് ഉണ്ടെ് ഇന്ന് നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂത്തിച്ച ചട്ടക്കൂന് സ്ത്രീയുടെത്തില്
പിന്നോക്കം നില്ക്കടു്ത്തുയില് തളയ്ക്കപ്ര്തത്തിയില് തളയ്ക്കപ്,  വൃതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകൃതത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് അന് സ്ത്രീയുടെത്തിതവിതത്തിന്റെയു്ങേയറ്റം തന് സ്ത്രീയുടെത്തിടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ് ഉണ്ടെ് ഇന്ന് ഇഴിച്ചാലകളത്തിട്ടു ബലടെ നിലനില്ീടുതത്തിയില് തളയ്ക്കപ്തു്ങേയറ്റം,  ങ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല് ഇന്ന്
ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ് ഉണ്ടെ് ഇന്ന് ങ്മല്ക്കൂറ മൂന് സ്ത്രീയുടെത്തിയു്ങേയറ്റം ഒരു തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴിച്ചാലത്തിക്ക്കുന് സ്ത്രീയുടെതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ആകൃതത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂത്തിച്ച ഭവനിലനില്പ്പമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്.  ഉള്ളത്തില് അനിലനില്പ്പവധീനതയില് തളയ്കത്തി
മുവിതത്തിന്റെത്തികള് ങ്വര്തത്തിറത്തിച്ചു നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂത്തിച്ചത്തിട്ടു് ഉണ്ടെ് ഇന്ന്, ഇതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ എല്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ ഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗ അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം തുര്ങ്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ അധീനതയില് തളയ്കാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം ആണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്.
അവരുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന് പിന്നോക്കം നില്ക്കലങ്ീഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴും,്ങേയറ്റം ശാസ്റഇന്ന് സ്ത്രീറതത്തില് പിന്നോക്കം നില്ക്കലവത്തിധീനതയില് തളയ്ക മുവിതത്തിന്റെത്തിവും പിന്നോക്കം നിലകളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം അപിന്നോക്കം നില്ക്കകന് സ്ത്രീയുടെ അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം വടെ നിലനില്റ ഉ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറും സാമൂഹ്യമായ സ്വഭാവമ് ഉണ്ടെ് ഇന്ന് ഈ
നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ പ്രവര്തനിലനില്പ്പതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഇന് സ്ത്രീയുടെയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് . 

“നിലനില്പ്പകന് കമ്മ്യൂ ടെ നിലനില്മകത്തിങ്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിടെ നിലനില്ലയു്ങേയറ്റം അറത്തിങ്സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിടെ നിലനില്ലയു്ങേയറ്റം ഗ്രഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമ അങ്ങേള് ഏങ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ നിലനില്പ്പഗറതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെത് ഇന്ന് എന്ന്് ഇന്ന് ങ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്ന്ത്തിീത്തി്ക്കുന്ന്
ചത്തിത്ര്ങേയറ്റം ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ല മങ്നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഹറമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്,  പിന്നോക്കം നില്ക്കല നിലനില്പ്പത്തിലകള് ഉള്ളതു്ങേയറ്റം മട്ടുീഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവും പിന്നോക്കം നിലകള് ഉള്ളതുമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് വഇന്ന് സ്ത്രീടുകളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ കൂട്ട അങ്ങേള്.
മുകളത്തിടെ നിലനില്ല നിലനില്പ്പത്തിലകളത്തിടെ നിലനില്ലയ്ക്ക് ഇന്ന് പുവിതത്തിന്റെ്ത്തു നിലനില്പ്പത്തിന്ന്് ഇന്ന് പിന്നോക്കം നില്ക്കന് സ്ത്രീയുടെവും പിന്നോക്കം നിലകങ്ളഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ ഏണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സത്തികങ്ളഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ ഉ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന,  ഭത്തിതത്തികള് പിന്നോക്കം നില്ക്കലവത്തിധീനതയില് തളയ്ക
വസ്തുക്കം നില്ക്കുന്ന രാള ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ് ഉണ്ടെ് ഇന്ന് അലാരയിൽ പങ്കെറത്തിച്ചതു്ങേയറ്റം ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന.  നിലനില്പ്പടുമുറ്റം അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം കവലകളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം,  ടെ നിലനില്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതുജീവിതതനിലനില്പ്പതത്തിനു ഒ്ത്തുകൂന് സ്ത്രീയുടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനു്ങേയറ്റം
പ്രഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര്ഥ്യാധാരണ വളരെ ആഴത്തത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനു്ങേയറ്റം മറ്റും കൊണ്ടുവരികമുള്ള ടെ നിലനില്കട്ടത്തിന് സ്ത്രീയുടെ അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം...എണ്ണമറ്റം അവശാസ്ത്തിഷ്ട അങ്ങേള് ടെ നിലനില്തളത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തി്ക്കുന്ന്ത് ഇന്ന്.” (Op. cit.)

പുഒങ്ബ്ലെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ ഇസതന്റെ മു സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് പിന്നോക്കം നില്ക്കണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സത്തിഞ്ഞു ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടുത പിന്നോക്കം നില്ക്കള്ളത്തികളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം മ് അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം ആ സങ്ാരയിൽ പങ്കെത അങ്ങേളത്തില് വഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസമുവിതത്തിന്റെീത്തിച്ച
സ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പത്തിഷാധിപത്യ വ്യ് ഇന്ന് പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതത്തിറത്തിമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്റ അമ്പറീത്തിച്ചത്തിരുന. യൂങ്വിതത്തിന്റെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാീത്തിടെ നിലനില്ലയ്ക്ക് ഇന്ന് അവര് ഇ അങ്ങേടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ എഴും,തത്തി; 
“ഒറഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലും ്ങേയറ്റം ഈ ടെ നിലനില്കട്ടത്തിന് സ്ത്രീയുടെ അങ്ങേള് നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു പിന്നോക്കം നില്ക്കടെ നിലനില്ാരയിൽ പങ്കെടുതത്തിട്ടത്തില്....ഈ കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണുന്ന്ടെ നിലനില്തല്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ങേയറ്റം പിന്നോക്കം നില്ക്കടു്ത്തുയില് തളയ്ക്കപ്ര്തത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത് ഇന്ന്
സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം,  ടെ നിലനില്പിന്നോക്കം നില്ക്കണ്പാത്രങ്കുട്ടത്തികളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം,  ടെ നിലനില്ചവിതത്തിന്റെത്തിയില് തളയ്ക്കപ് ആണ്പാത്രങ്കുട്ടത്തികളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം ങ്ചര്ന്ന്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്,  ഇവരുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ഇന് സ്ത്രീയുടെയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിടെ നിലനില്ല സ്ങേയറ്റംസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ്ങേയറ്റം സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള്
വഇന്ന് സ്ത്രീടുപിന്നോക്കം നില്ക്കണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സത്തിയുക എന്ന്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്.” (Quoted by Briffault, op. cit.)



ഈ മത്തിഷാധിപത്യ വ്യനിലനില്പ്പവിതത്തിന്റെത്തി പ്രവര്തകരുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ സാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാധീനതയില് തളയ്കഇന്ന് സ്ത്രീനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ് ഉണ്ടെ് ഇന്ന് പുരുഷാധിപത്യ വ്യന്മാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാരു്ങേയറ്റം പിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിന്ന്ഇന്ന് സ്ത്രീന് സ്ത്രീയുടെ് ഇന്ന് വഇന്ന് സ്ത്രീടുപിന്നോക്കം നില്ക്കണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സത്തിയ്ക്ക് ഇന്ന് കൂന് സ്ത്രീയുടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു
തുന് സ്ത്രീയുടെ അങ്ങേത്തി. പിന്നോക്കം നില്ക്കടെ നിലനില്ക്ഷ അവടെ നിലനില്റ ആ ങ്ഗഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്രതത്തിലും ള്ള മറ്റും കൊണ്ടുവരികള്ളവര് പിന്നോക്കം നില്ക്കറത്തിഹഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസങ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് ങ്നിലനില്പ്പറത്തിട്ടത് ഇന്ന്. ഒരു സ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പത്തിഷാധിപത്യ വ്യ് ഇന്ന്
പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതത്തിറത്തി എഴും,തത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത് ഇന്ന് ഇ അങ്ങേടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ:
“വഇന്ന് സ്ത്രീടുപിന്നോക്കം നില്ക്കണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സത്തിയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു കൂന് സ്ത്രീയുടെത്തിയില് തളയ്ക്കപ് ആണു അങ്ങേള് അങ് അങ്ങേയില് തളയ്ക്കപ്റ്റം്ങേയറ്റം ആങ്ക്ഷപിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാടെ നിലനില്ീട്ട് ഇന്ന് കൂവും പിന്നോക്കം നിലകയു്ങേയറ്റം കളത്തിയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ക്കുകയു്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്ചയ്യുന്ന്
ഒരു ആള്ക്കൂട്ടതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ നിലനില്പ്പടുവത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന-  അവടെ നിലനില്റ സ്ങേയറ്റംബന്ധത്തിച്ച് ഇന്ന് ഇങ്തറ്റംവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം പിന്നോക്കം നില്ക്കറത്തിഹഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് ഒരു ആശാസ്യില് തളയ്ക്കപ്്ങേയറ്റം
ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന, ആണു അങ്ങേള് വഇന്ന് സ്ത്രീടുപിന്നോക്കം നില്ക്കണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സത്തിയുക എന്ന്ത് ഇന്ന്!” (Ibid.)
ഇന്ന്് ഇന്ന് ഇതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ങ്നിലനില്പ്പടെ നിലനില്റ എതത്തിങ്റയുള്ള ആശാസ്യില് തളയ്ക്കപ്ടെ നിലനില്ത സമൂഹ്ങേയറ്റം പിന്നോക്കം നില്ക്കറത്തിഹസത്തി്ക്കുന:  സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് വഇന്ന് സ്ത്രീടുപിന്നോക്കം നില്ക്കണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സത്തിയുകയു്ങേയറ്റം
എഞത്തിനിലനില്പ്പഇന്ന് സ്ത്രീയില് തളയ്ക്കപ്ര് ആവും പിന്നോക്കം നിലകയു്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്ചയ്യുന്ന്ത് ഇന്ന്!

സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ചുമലത്തിങ്ലവിതത്തിന്റെത്തി

പ്രഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകൃത സമൂഹതത്തിടെ നിലനില്ല വത്തിദഗ് ഇന്ന്ധീനതയില് തളയ്ക ടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴിച്ചാലത്തിലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാളത്തികള് മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്രമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന്ന്ത്തില് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള്.  ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കകറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം ചറ്ക്കുകളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം
സ്ഥല അങ്ങേള് മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറും സാമൂഹ്യമായ സ്വഭാവമങ്മ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാള് വലത്തി്ക്കുകയു്ങേയറ്റം ഇഴിച്ചാല്ക്കുകയു്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്ചയ്തതത്തിരുന അവര്.  ഇണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തി വളര്തത്തിയില് തളയ്ക്കപ് മൃഗ അങ്ങേള്
വത്തിടുതല് ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടു്ക്കുന്ന്തത്തിനിലനില്പ്പ് ഇന്ന് മുന്റെ മുപിന്നോക്കം നില്ക്ക് ഇന്ന് ങ്ഗഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്ര സമൂഹ അങ്ങേളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ പ്രധീനതയില് തളയ്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പ ഗതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്ങേയറ്റം സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ങ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാളത്തില്
ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന.  വതവസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്തത്തിനിലനില്പ്പ് ഇന്ന് ആവശാസ്തമുള്ള അസ്ങേയറ്റംസ്കൃത വസ്തുക്കം നില്ക്കുന്ന രാള് മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്രമല്,  ഭവനിലനില്പ്പ അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര്ീത്തിന് സ്ത്രീയുടെ അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം
മുഴും,വനിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായു്ങേയറ്റം സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് തടെ നിലനില്ന്ന്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് പിന്നോക്കം നില്ക്കല ഇന് സ്ത്രീയുടെ അങ്ങേളത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ങേയറ്റം മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ്റംത്തി നിലനില്പ്പട്ടത് ഇന്ന്.
 
ഓങ്റഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ കുന് സ്ത്രീയുടെത്തിങ്യില് തളയ്ക്കപ്റ്റംതത്തിലും ്ങേയറ്റം-  ഒറത്തിന് സ്ത്രീയുടെത് ഇന്ന് ഉവിതത്തിന്റെച്ചു തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമസത്തി്ക്കുന്ന് സ്ങേയറ്റംസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ്ങേയറ്റം വളരുന്ന്തത്തിനിലനില്പ്പ് ഇന്ന് മുന്റെ മുപിന്നോക്കം നില്ക്ക് ഇന്ന് ഇത് ഇന്ന് വളടെ നിലനില്റ
പിന്നോക്കം നില്ക്കതത്തിവഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി ഉ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന-  സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകളഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് ടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെന്റുകള് അഴിച്ചാലത്തിടെ നിലനില്ച്ചടുത് ഇന്ന്  ഗതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്ങേയറ്റം നിലനില്പ്പന് സ്ത്രീയുടെതത്തി അത് ഇന്ന് വഇന്ന് സ്ത്രീണ്ങേയറ്റം
പിന്നോക്കം നില്ക്കടു്ത്തുയില് തളയ്ക്കപ്ര്തത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത് ഇന്ന്.  ഓങ്റഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവളതത്തിങ്ലയ്ക്കു്ങേയറ്റം അവരുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ കുഞ്ഞു അങ്ങേളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ കൂടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ചറ്ക്കുകളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം  കന് സ്ത്രീയുടെതത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത് ഇന്ന്
സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന. നൈസദനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റംദത്തിനിലനില്പ്പ ജീവിതതഇന്ന് സ്ത്രീവത്തിതതത്തില് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകളഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് ഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറങ്മവിതത്തിന്റെത്തിയില് തളയ്ക്കപ് വത്തിവിതത്തിന്റെക് ഇന്ന്,  ജീവിതതല്ങേയറ്റം,  ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം,  തുന് സ്ത്രീയുടെ അങ്ങേത്തിയില് തളയ്ക്കപ്
അവശാസ്തവസ്തുക്കം നില്ക്കുന്ന രാള് ചുമന്ന്ത് ഇന്ന്.
Tierra  del  Fuego വത്തിലും ള്ള ഓനിലനില്പ്പ ങ്ഗഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്രതത്തിടെ നിലനില്ല സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകളഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് ഇന്ങേയറ്റം ഇത് ഇന്ന് ടെ നിലനില്ചയ്യുന്ന്ത് ഇന്ന്.  Chapple  &  Coon
ചൂ് ഉണ്ടെത്തികഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സത്തി്ക്കുന്ന്ത് ഇന്ന് ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ല,  കത്തിങ്ലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തിനിലനില്പ്പ് ഇന്ന് ഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറമുള്ള ചറ്ക്കുകള് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കവിതത്തിന്റെത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന. അകത്തികുയുസ് ഇന്ന്
എന്ന് ങ്ഗഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്രതത്തിടെ നിലനില്ല പുരുഷാധിപത്യ വ്യന്മാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന് ഇരുപിന്നോക്കം നില്ക്കത് ഇന്ന് മുീത് ഇന്ന് കത്തിങ്ലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലും ്ങേയറ്റം ചുമക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനുള്ള ങ്ശാസ്ഷാധിപത്യ വ്യത്തി ഉ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന്ന്ത്തില്,
അങ്തസമയില് തളയ്ക്കപ്്ങേയറ്റം അവരുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് അമ്പത് ഇന്ന് കത്തിങ്ലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാള്ങേയറ്റം വരുന്ന് ഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ്ങേയറ്റം ചുമന്ന്ത്തിരുന എന്ന്് ഇന്ന് Routledges
എഴും,തുന. 
“ഇത് ഇന്ന് വളടെ നിലനില്റ ഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറമുള്ളതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്, ഇടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാരു പുരുഷാധിപത്യ വ്യനിലനില്പ്പ് ഇന്ന് പിന്നോക്കം നില്ക്കറ്റംത്തില് ഒരു സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീങ്യ്ക്ക പിന്നോക്കം നില്ക്കറ്റൂ എടെ നിലനില്ന്ന്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാരു പുരുഷാധിപത്യ വ്യന്റെ മു പിന്നോക്കം നില്ക്കവിതത്തിന്റെയുങ്മ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാള്
അടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാരു വസ്തുത തടെ നിലനില്ന്ന്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന. ” (W. Scoresby and Katherine Routledge, With a Prehistoric People.)
സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ഈ അധീനതയില് തളയ്കാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പടെ നിലനില്ത പിന്നോക്കം നില്ക്കറ്റംത്തി Mason എഴും,തുന:
“സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ചുമലത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ങേയറ്റം കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറും സാമൂഹ്യമായ സ്വഭാവമകളത്തിടെ നിലനില്ലയ്ക്കു്ങേയറ്റം ഗഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ങേയറ്റംഭഇന്ന് സ്ത്രീറതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര്ന്ന് ടെ നിലനില്നിലനില്പ്പബൌകകളത്തിടെ നിലനില്ലയ്ക്കു്ങേയറ്റം ആണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് മഹതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്
കലകളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ പ്രയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ ചറത്തിത്ര്ങേയറ്റം,  അത് ഇന്ന് തടെ നിലനില്ന്ന്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് മനുഷാധിപത്യ വ്യത വ്ങേയറ്റംശാസ്ടെ നിലനില്ത ങ്ലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്ങേയറ്റം മുഴും,വനുമുള്ള
പിന്നോക്കം നില്ക്കറതങ്വക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ അങ്ങേളത്തിടെ നിലനില്ലയ്ക്ക് ഇന്ന് നിലനില്പ്പയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിച്ചത് ഇന്ന്.  ടെ നിലനില്നിലനില്പ്പബൌകകളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ അമറത് ഇന്ന് ഒരു സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ മുഖ്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതത്തിവയ്ക്കുന്ന്തു്ങേയറ്റം
ഒട്ടുമത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാ വഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഹനിലനില്പ്പ അങ്ങേള്്ക്കു്ങേയറ്റം നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമ്ങേയറ്റം സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീലത്തി്ങേയറ്റംഗ്ങേയറ്റം ആയില് തളയ്ക്കപ്തു്ങേയറ്റം എടെ നിലനില്ന്ന് ഒട്ടു്ങേയറ്റം അതത്തിശാസ്യില് തളയ്ക്കപ്ത്തിീത്തി്ക്കുന്ന്ത്തില് ” (Op. cit.)

ഇത്രയു്ങേയറ്റം സമഗ്രമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് അധീനതയില് തളയ്കാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം പ്രവര്തത്തികളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് ഇന്ന് ടെ നിലനില്ചയ്തത്തിരുന എന്ന്തത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ങേയറ്റം അവര്
അന് സ്ത്രീയുടെത്തിച്ചമര്തടെ നിലനില്ീട്ടവരു്ങേയറ്റം ചൂഷാധിപത്യ വ്യണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്ചയടെ നിലനില്ീട്ടവരു്ങേയറ്റം ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന എന്ന്് ഇന്ന് ധീനതയില് തളയ്കറത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു കഴിച്ചാലത്തിയുങ്മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ?  ഒറത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാലും മത്തില്.
അതത്തിനു ങ്നിലനില്പ്പര് വത്തിപിന്നോക്കം നില്ക്കറഇന്ന് സ്ത്രീത്ങേയറ്റം ആണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് സതത്ങേയറ്റം. ഇടെ നിലനില്തീറ്റംത്തി Briffault എഴും,തുന:



“പ്രഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകൃത സമൂഹ അങ്ങേളത്തിലും ്ങേയറ്റം സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീ അന് സ്ത്രീയുടെത്തിച്ചമര്തടെ നിലനില്ീട്ടത്തിരുന എന്ന് ഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവനിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്മകമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് വഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാദ്ങേയറ്റം ഉ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിവന്ന്ത് ഇന്ന്
ഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്തികമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗറത്തിക പുരുഷാധിപത്യ വ്യടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ആത്മസ്ങേയറ്റംതൃപ്തത്തിയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ആവശാസ്തകതയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ങേയറ്റം ഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്തികമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള്
അദ്ധാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പത്തി്ക്കുന്ന്വര് ആടെ നിലനില്ണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സനള്ള വഇന്ന് സ്ത്രീക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സതത്തില് നിലനില്പ്പത്തിനമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്.  ആയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം ക്ത്തിനിലനില്പ്പവും പിന്നോക്കം നിലമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് ടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴിച്ചാലത്തിലും കള്
സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് ടെ നിലനില്ചയ്യുന്ന് ഇന് സ്ത്രീയുടെടെ നിലനില്തല്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ങേയറ്റം അത് ഇന്ന് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ അന് സ്ത്രീയുടെത്തിമതതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെയു്ങേയറ്റം അന് സ്ത്രീയുടെത്തിച്ചമര്തലത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെയു്ങേയറ്റം പിന്നോക്കം നില്ക്കദവത്തിയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി
ക് ഉണ്ടെത്തിരുന.  ഇതത്തിലും ്ങേയറ്റം ഗഹനിലനില്പ്പമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് ഒരു ടെ നിലനില്തറ്റംത്തിദ്ധഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ ങ്വടെ നിലനില്വിതത്തിന്റെ ഉ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവത്തില്...“അധീനതയില് തളയ്കാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പത്തി്ക്കുന്ന്വള് ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന
എാരയിൽ പങ്കെത്തിലും ്ങേയറ്റം എന്ന്തല്  പ്രഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകൃത സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീ സാതന്ത്ര ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന എന്ന്തത്തിനിലനില്പ്പ് ഇന്ന് അര്ഥ്യാധാരണ വളരെ ആഴത്ത്ങേയറ്റം. ടെ നിലനില്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതുവഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി പിന്നോക്കം നില്ക്കവിതത്തിന്റെഞ്ഞ് ഇനഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല് ഏതു
സമൂഹതത്തില് ആങ്ണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീ ഏറ്റംവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം കൂടുതല് അദ്ധാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പത്തിച്ചത് ഇന്ന് അവത്തിടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് അവര് അവരുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ സാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതന്ത്രതവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം
ഇന് സ്ത്രീയുടെടെ നിലനില്പിന്നോക്കം നില്ക്കന് സ്ത്രീയുടെലും ്ങേയറ്റം കൂടുതല് ഉ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന്ന്ത് ഇന്ന്.  അവര് എവത്തിടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെടെ നിലനില്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ അലസറഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി ഇരുനങ്വഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ,
എവത്തിടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെടെ നിലനില്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ അന് സ്ത്രീയുടെത്തിമകള് മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്ര്ങേയറ്റം അദ്ധാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പത്തിച്ചത്തിരുനങ്വഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ അവത്തിടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെടെ നിലനില്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് ടെ നിലനില്വറും സാമൂഹ്യമായ സ്വഭാവമ്ങേയറ്റം നൈസല്ങേയറ്റംഗഇന്ന് സ്ത്രീക
അന് സ്ത്രീയുടെത്തിമകള് മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്രമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന....പ്രഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകൃത സമൂഹതത്തില് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് സാമനിലനില്പ്പസ്സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ല ആണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് അദ്ധാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പത്തിച്ചത് ഇന്ന്,
യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാരു വത്തിധീനതയില് തളയ്ക സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമൂഹത വതവസ്ഥത്തിതത്തിയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെയു്ങേയറ്റം അന് സ്ത്രീയുടെത്തിങ്ച്ചല്ീത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാല് ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന്ന്ത്തില് അത് ഇന്ന്. സും ലും  സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകടെ നിലനില്ള പിന്നോക്കം നില്ക്കറ്റംത്തി
ഒരു പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതത്തിറത്തി എഴും,തത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത് ഇന്ന്:  “അദ്ധാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പത്തി്ക്കുങ്മ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാള് ഉള്ള അവരുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ പ്രസന്ന്മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് ഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം,  അവരുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ
ആഹഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാദവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം കലപിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിലകളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം വഇന്ന് സ്ത്രീക്ഷത്തിച്ച ഒറഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാള് അത് ഇന്ന് നിലനില്പ്പമ്മുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ സമൂഹതത്തിടെ നിലനില്ല സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ അദ്ധാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ
സഹനിലനില്പ്പവും പിന്നോക്കം നിലമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി  തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറതമതടെ നിലനില്ീടുതടെ നിലനില്ട്ട” (Op. cit.)

മനുഷാധിപത്യ വ്യതനിലനില്പ്പ് ഇന്ന് അസഹനിലനില്പ്പഇന്ന് സ്ത്രീയില് തളയ്ക്കപ്മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകുന്ന്ത് ഇന്ന് ടെ നിലനില്വറും സാമൂഹ്യമായ സ്വഭാവമ്ങേയറ്റം അദ്ധാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം അല്,  മവിതത്തിന്റെത്തിച്ച് ഇന്ന് ചൂഷാധിപത്യ വ്യണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്ചയ്യുന്ന്തു്ങേയറ്റം നിലനില്പ്പത്തിര്ബന്ധത്തിച്ച് ഇന്ന്
ടെ നിലനില്ചയത്തി്ക്കുന്ന്തുമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് അദ്ധാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം ആണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്.  സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് അദ്ധാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു തുന് സ്ത്രീയുടെ അങ്ങേത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ങ്ീഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാള് അവടെ നിലനില്റ അത് ഇന്ന്
പിന്നോക്കം നില്ക്ക്ത്തിീത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു ആരു്ങേയറ്റം ഉ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന്ന്ത്തില്.  ബുദ്ധത്തിമുട്ടുള്ള വഴിച്ചാലത്തികളത്തിലൂടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ സ്ഥത്തിറമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി ഉത്സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഹത്തിച്ചു്ങേയറ്റം പ്രയില് തളയ്ക്കപ്ത്നം കൃഷിയുടെ കണ്ടത്തിച്ചു്ങേയറ്റം
അവര് സാസമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി ആണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് പിന്നോക്കം നില്ക്കലതു്ങേയറ്റം പിന്നോക്കം നില്ക്ക്ത്തിടെ നിലനില്ച്ചടുതത് ഇന്ന്.  പ്രകൃതത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ന്് ഇന്ന് അവര് ചത്തില പ്രങ്ചഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാദനിലനില്പ്പ അങ്ങേള്
ഉള്ടെ നിലനില്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാള്ളുകയു്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്ചയ്തത്തിട്ടു് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം, Mason എഴും,തുന:
“ചത്തിലസത്തികള്,  കൂടുകൂട്ടുന്ന് ജീവിതതഇന്ന് സ്ത്രീവത്തികള്,  ആഹഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ്ങേയറ്റം ങ്ശാസ്ഖറത്തിച്ചു വയ്ക്കുന്ന് ജീവിതതഇന്ന് സ്ത്രീവത്തികള്,  എന്ന്ത്തിവര് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകടെ നിലനില്ള പിന്നോക്കം നില്ക്കല
ആശാസ്യില് തളയ്ക്കപ് അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം പിന്നോക്കം നില്ക്ക്ത്തിീത്തിച്ചു. കളത്തിമണ്ണത്തില് കറവത്തിരുതുകള് നിലനില്പ്പന് സ്ത്രീയുടെതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു ചത്തിതലും ്ങേയറ്റം, വണകളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം അവര്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന് നിലനില്പ്പത്തിര്ങ്ശാസ് അങ്ങേള്
നിലനില്പ്പല്കത്തി.   ഇതത്തിനിലനില്പ്പര്്്ങേയറ്റം  ബുദ്ധത്തിശൂനിലനില്പ്പതറഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകടെ നിലനില്ള പിന്നോക്കം നില്ക്ക്ത്തിീത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു ഈ ജീവിതതഇന്ന് സ്ത്രീവത്തികള് വത്തിദതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലയില് തളയ്ക്കപ് അങ്ങേള്
നിലനില്പ്പന് സ്ത്രീയുടെതത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന എന്ന്ല്, പിന്നോക്കം നില്ക്കകറ്ങേയറ്റം സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമര്്തവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം  ബുദ്ധത്തിയു്ങേയറ്റം പ്രകൃതത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിടെ നിലനില്ല ങ്ിഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതസ്സും നിലനിർകളത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ന്് ഇന്ന്
വരുന്ന് ഇതറ്ങേയറ്റം സൂചനിലനില്പ്പകടെ നിലനില്ള സൂക്ഷമമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി ഉള്ടെ നിലനില്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ് ഉണ്ടെത്തിരുന.  ...  വതവസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് വത് ഇന്ന്കറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ
ഉയില് തളയ്ക്കപ്ര്ച്ചയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് ആണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീ തടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗ്ങേയറ്റം ഏറ്റംവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം ഭ്ങേയറ്റംഗത്തിയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി സ്ങേയറ്റംജീവിതതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത് ഇന്ന്. തടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഉതറവഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാദത്തിത അങ്ങേള്
നിലനില്പ്പത്തിയില് തളയ്ക്കപ്മ അങ്ങേളഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി കൃതതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീ ആദത്തിമകഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല്ങേയറ്റം മുതല്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന് നിലനില്പ്പത്തിര്വചത്തിച്ചത്തിരുന,  അവ അചഞലമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി പുലര്തത്തി
ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാരുകയു്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്ചയ്തത്തിരുന”.(Op. cit.)

ആദത സ്ങേയറ്റംഘ്ങേയറ്റം. 

പിന്നോക്കം നില്ക്കടെ നിലനില്ക്ഷ,  സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീ തടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ അദ്ധാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം ഏറ്റംവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം എളത്തിയില് തളയ്ക്കപ് റഇന്ന് സ്ത്രീതത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് തുന് സ്ത്രീയുടെ അങ്ങേത്തി എന്ന്തുടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ് ഉണ്ടെ് ഇന്ന്  പിന്നോക്കം നില്ക്കല ചറത്തിത്രകഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറന്മാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാരു്ങേയറ്റം
സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ വതവസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് അങ്ങേടെ നിലനില്ള ഗഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര്ഹത്തിക നൈസകടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴിച്ചാലത്തിലും കള് ആയു്ങേയറ്റം കറടെ നിലനില്കബൌശാസ്ലവത്തിദതയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായു്ങേയറ്റം അവതറത്തിീത്തിച്ചു.
വഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസ്തവ്ങേയറ്റം എസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സന്ന്് ഇന്ന് വച്ചഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല് വലത്തിയില് തളയ്ക്കപ് യില് തളയ്ക്കപ്ന്ത്ര അങ്ങേള് ഉ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകുന്ന്തത്തിനു മുന്റെ മുപിന്നോക്കം നില്ക്ക് ഇന്ന് എല്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ ടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴിച്ചാലത്തിലും കളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം
നൈസകടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴിച്ചാലത്തിലും കള് ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന.  നിലനില്പ്പഗറ അങ്ങേളത്തില്  പ്രങ്തതകമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂത്തിച്ച ഫഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്ടാവവിതത്തിന്റെത്തികള് ഉ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകുന്ന്തത്തിനു
മുന്റെ മുപിന്നോക്കം നില്ക്ക് ഇന്ന് ഗഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര്ഹത്തികപിന്നോക്കം നില്ക്കറത്തിസറ്ങേയറ്റം അല്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ത മടെ നിലനില്റ്റംഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാരു ഫഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്ടാവവിതത്തിന്റെത്തിയു്ങേയറ്റം ഉ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന്ന്ത്തില്”.  മധീനതയില് തളയ്കതകഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലഘട്ട അങ്ങേളത്തിടെ നിലനില്ല
മഹതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് സ്ങേയറ്റംഘന് സ്ത്രീയുടെനിലനില്പ്പകള് ഒന്ങേയറ്റം ഈ ഗഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര്ഹത്തികപിന്നോക്കം നില്ക്കറത്തിസറ അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം നൈസകടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴിച്ചാലത്തിലും കളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം ഇല്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ത



ഉരുതത്തിറത്തിഞ്ഞു വരുമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന്ന്ത്തില്.  ആധുനിലനില്പ്പത്തിക സമൂഹതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ  യില് തളയ്ക്കപ്ന്ത്രവത് ഇന്ന്കൃതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് കൃഷാധിപത്യ വ്യത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിന് സ്ത്രീയുടെ അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം
സ്ങേയറ്റംഘന് സ്ത്രീയുടെത്തിതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് വതവസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം നിലനില്പ്പത്തിലനിലനില്പ്പത്തില്ീത്തില് വരുക തടെ നിലനില്ന്ന് ഇല്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന. 
സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് അദ്ധാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം തുന് സ്ത്രീയുടെ അങ്ങേത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ങ്ീഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാള് അവര് മനുഷാധിപത്യ വ്യതറഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാശാസ്ത്തിടെ നിലനില്യില് തളയ്ക്കപ് ജീവിതതന്തുസമൂഹതത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ങേയറ്റം പുവിതത്തിന്റെങ്തയ്ക്ക് ഇന്ന് നിലനില്പ്പയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിച്ചു.
ടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴിച്ചാലത്തിലത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെയു്ങേയറ്റം  വതവസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്തത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെയു്ങേയറ്റം തുന് സ്ത്രീയുടെക്കം നില്ക്കുന്ന രാക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന. വഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പറടെ നിലനില്നിലനില്പ്പന്ന് പിന്നോക്കം നില്ക്കദവത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ന്് ഇന്ന്
മനുഷാധിപത്യ വ്യതടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ ഉയില് തളയ്ക്കപ്ര്തത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത് ഇന്ന് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ങ്നിലനില്പ്പതൃതാ്ങേയറ്റം ആണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്.  അതത്തിനിലനില്പ്പ് ഇന്ന് സമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസറമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി അവരുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഷാധിപത്യ വ്യയു്ങേയറ്റം
വളര്ന.  
Engels ചൂ് ഉണ്ടെത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സത്തി്ക്കുന്ന്ത് ഇന്ന് ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ല: 
“ടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴിച്ചാലത്തിലത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ തുന് സ്ത്രീയുടെക്കം നില്ക്കുന്ന രാവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം വളര്ച്ചയു്ങേയറ്റം സമൂഹതത്തിടെ നിലനില്ല അ്ങേയറ്റംഗ അങ്ങേടെ നിലനില്ള കൂട്ടഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് പ്രവര്തനിലനില്പ്പ അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം പിന്നോക്കം നില്ക്കറസ്പറ
സഹഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്വും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം വര്ദ്ധത്തിീത്തി്ക്കുന്ന്ത് ഇന്ന് വഴിച്ചാലത്തി ഒരുമത്തിീത്തി്ക്കുന്ന്തത്തിനു സഹഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിച്ചു.  ഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഷാധിപത്യ വ്യയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ഉത് ഇന്ന്പിന്നോക്കം നില്ക്കതത്തി ടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴിച്ചാലത്തിലത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ
അദ്ധാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ പ്രക്രിയയിലെയ്ക്ക്ത്തിയില് തളയ്ക്കപ്യുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ സമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസറ ഫലമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് എന്ന്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് ശാസ്റത്തിയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴ്ചീഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന് സ്ത്രീയുടെ് ഇന്ന്...ആദത്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴിച്ചാലത്തിലും ്ങേയറ്റം
അതത്തിടെ നിലനില്നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാീ്ങേയറ്റം സ്ങേയറ്റംസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ ഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഷാധിപത്യ വ്യയു്ങേയറ്റം വളര്ന...” (The Part Played by Labor in the Transition from Ape to Man).

സ്ങേയറ്റംഘന് സ്ത്രീയുടെത്തിത നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാട്ടത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി പുരുഷാധിപത്യ വ്യന്റെ മു കുങ്വിതത്തിന്റെടെ നിലനില്ൻ കുറേശ്ശെ ഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഷാധിപത്യ വ്യ വത്തികസത്തിീത്തിച്ചു എാരയിൽ പങ്കെത്തിലും ്ങേയറ്റം കൃതതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് ഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഷാധിപത്യ വ്യയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ
വത്തികഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസ്ങേയറ്റം സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ അദ്ധാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പതത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്. Mason എഴും,തുന്ന്ത് ഇന്ന് ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ല :
“വതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിക കലയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ മുഴും,വന്റെ മു ആശാസ്യില് തളയ്ക്കപ് അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം സദഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ മനിലനില്പ്പസ്സത്തില് ഇന്ന് ഉ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന്ന് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീടെ നിലനില്യില് തളയ്ക്കപ് തടെ നിലനില്ന്ന് ഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഷാധിപത്യ വ്യ
വത്തികസത്തിീത്തിച്ചതത്തിനിലനില്പ്പ് ഇന്ന് ഉതറവഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാദത്തി  ആക്കം നില്ക്കുന്ന രാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം. Dr. Brinton, ഒരു സാകഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറത എഴും,തത്തില് പിന്നോക്കം നില്ക്കവിതത്തിന്റെയുന്ന്ത് ഇന്ന് എടെ നിലനില്സന്ന്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല്,
“മത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാവഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറും സാമൂഹ്യമായ സ്വഭാവമ്ങേയറ്റം ഉള്ള ആദത്തിമഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഷാധിപത്യ വ്യകളത്തില് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന് മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്രമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി ഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഷാധിപത്യ വ്യഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ ആവത്തിഷറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ അങ്ങേളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ഒരു ങ്വീകമായി ശ്രേണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സത്തി
ഉ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന എന്ന്് ഇന്ന് മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്രമല് പിന്നോക്കം നില്ക്കല ഇന് സ്ത്രീയുടെ അങ്ങേളത്തിലും ്ങേയറ്റം സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന് മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്രമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി പുരുഷാധിപത്യ വ്യടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെതത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ങേയറ്റം തത്തികച്ചു്ങേയറ്റം
ങ്വവിതത്തിന്റെത്തിട്ട ഒരു ഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഷാധിപത്യ വ്യ നിലനില്പ്പത്തിലനിലനില്പ്പത്തില്ക്കുന്ന്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായു്ങേയറ്റം കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു കഴിച്ചാലത്തിയു്ങേയറ്റം. 
ആദത്തിമമനുഷാധിപത്യ വ്യതനിലനില്പ്പ് ഇന്ന് നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാട്ടത്തിലും ്ങേയറ്റം മഇന്ന് സ്ത്രീന്റെ മു പിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിടുതതത്തിലും ്ങേയറ്റം മറ്റും കൊണ്ടുവരിക്ങേയറ്റം ഏര്ടെ നിലനില്ീടെ നിലനില്ട്ടറത്തി്ക്കുങ്മ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാള് ഒറ്റംയ്ക്കു്ങേയറ്റം നിലനില്പ്പത്തിശാസ്ബ്ദമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായു്ങേയറ്റം
ഇറത്തിങ്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഉണ്ടെത്തി വന്ന്ത്തിരുന,  അതത്തിനിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല് അവരുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ടെ നിലനില്മബൌനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം നിലനില്പ്പതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ഇന്ന് സ്ത്രീകറത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാടെ നിലനില്ീടുന.  പിന്നോക്കം നില്ക്കങ്ക്ഷ സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് ഒരുമത്തിച്ച് ഇന്ന്
ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം കഴിച്ചാലത്തി്ക്കുകയു്ങേയറ്റം ദത്തിവസ്ങേയറ്റം മുഴും,വന്റെ മു സ്ങേയറ്റംസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറതത്തില് ഏര്ടെ നിലനില്ീടുകയു്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്ചയ.  മുഖതധീനതയില് തളയ്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ സ്ങേയറ്റംസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറതത്തിനു
ടെ നിലനില്വളത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് ഇന്ങേയറ്റം സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകളഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് മത്തികച്ച നിലനില്പ്പത്തിഖണവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം, എഴും,്ത്തുകഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാരു്ങേയറ്റം, സ്ങേയറ്റംസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറത്തി്ക്കുന്ന്വരു്ങേയറ്റം.” (Op. cit.)
ഏറ്റംവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം മുഖതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി അദ്ധാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം ഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഷാധിപത്യ വ്യയു്ങേയറ്റം പ്രതത്തിനിലനില്പ്പത്തിധീനതയില് തളയ്കഇന്ന് സ്ത്രീകറത്തിച്ചത് ഇന്ന് മനുഷാധിപത്യ വ്യതടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ സ്ങേയറ്റംഘന് സ്ത്രീയുടെത്തി്ക്കുന്ന് കഴിച്ചാലത്തിവും പിന്നോക്കം നിലകളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ
പിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിവിതത്തിന്റെവത്തിടെ നിലനില്യില് തളയ്ക്കപ് ആണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്.  ഒട്ടുമത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാ എല്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ മൃഗ അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം പ്രകൃതത്തി നിലനില്പ്പത്തിയില് തളയ്ക്കപ്മതത്തിനിലനില്പ്പ് ഇന്ന് അനുശാസ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസത്തിതറഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി സദഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ തമ്മ്യൂത്തില്
വതക്തത്തിഗത മത്സറ ബുദ്ധത്തിങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ജീവിതതഇന്ന് സ്ത്രീവത്തി്ക്കുന.  പിന്നോക്കം നില്ക്കങ്ക്ഷ സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് ,  ടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴിച്ചാലത്തിലത്തിലൂടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ പ്രകൃതത്തിയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ബന്ധ അങ്ങേടെ നിലനില്ള
മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ്റംത്തി പുതത്തിയില് തളയ്ക്കപ് ഒരു ബന്ധ്ങേയറ്റം   പ്രതത്തിഷ്ടത്തിച്ചു.  ടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴിച്ചാലത്തിലത്തിനിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി ഉള്ള സ്ങേയറ്റംഘന് സ്ത്രീയുടെത്തിത രൂപിന്നോക്കം നില്ക്കതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ബന്ധ അങ്ങേള്
എന്ന്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന അത് ഇന്ന്.  

“ഗഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര്ഹത്തിക്ങേയറ്റം” എന്ന് സമൂഹ്ങേയറ്റം. 
ആദത്തിമകഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലത് ഇന്ന് കുടു്ങേയറ്റംബ്ങേയറ്റം എന്ന്ത് ഇന്ന് വതക്തത്തിഗതടെ നിലനില്മന്ന് ആശാസ്യില് തളയ്ക്കപ്തത്തിനിലനില്പ്പ് ഇന്ന് പിന്നോക്കം നില്ക്കകറ്ങേയറ്റം സ്ങേയറ്റംഘന് സ്ത്രീയുടെത്തിത സമൂഹ്ങേയറ്റം എന്ന്
ആശാസ്യില് തളയ്ക്കപ്മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് നിലനില്പ്പത്തിലനിലനില്പ്പത്തിന്ന്ത്തിരുന്ന്ത് ഇന്ന്. ഇതത്തിടെ നിലനില്നിലനില്പ്പീറ്റംത്തി Gordon Childe എഴും,തുന:
“നിലനില്പ്പവശാസ്ത്തിലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായുഗതത്തിടെ നിലനില്ല പിന്നോക്കം നില്ക്കല കറടെ നിലനില്കബൌശാസ്ല വസ്തുക്കം നില്ക്കുന്ന രാളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം ഗഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര്ഹത്തിക വതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിക ഉത് ഇന്ന്പിന്നോക്കം നില്ക്കന്ന് അങ്ങേള് ആയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്
അവതറത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാടെ നിലനില്ീട്ടത്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ന്.  എന്ന്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല് ഈ കറടെ നിലനില്കബൌശാസ്ല വത്തിദതകളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറമ്പറത്ങേയറ്റം വതക്തത്തിഗതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന്ന്ത്തില്,
സ്ങേയറ്റംഘന് സ്ത്രീയുടെത്തിത രൂപിന്നോക്കം നില്ക്ക അങ്ങേളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറമ്പറത്ങേയറ്റം ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന.  സമൂഹതത്തിടെ നിലനില്ല എല്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ അ്ങേയറ്റംഗ അങ്ങേളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെയു്ങേയറ്റം അനുഭവവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം
വത്തിജ്ഞാനുവഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം സ്ഥത്തിറമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി കൂട്ടത്തിടെ നിലനില്ച്ചര്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാടെ നിലനില്ീട്ടു.  അത് ഇന്ന് തലമുവിതത്തിന്റെകള്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന് ഉദഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഹറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം വഇന്ന് സ്ത്രീക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സവും പിന്നോക്കം നിലമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി
നൈസകമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ്റം്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്ചയടെ നിലനില്ീട്ടു.  അമ്മ്യൂ കളത്തിമണ്പാത്രങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്ര അങ്ങേള് നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂത്തി്ക്കുന്ന്ത് ഇന്ന് മകള് കണപിന്നോക്കം നില്ക്ക്ത്തി്ക്കുന,  അത് ഇന്ന്



അനുകറത്തി്ക്കുന,  അമ്മ്യൂയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ പിന്നോക്കം നില്ക്കക്കം നില്ക്കുന്ന രാല് നിലനില്പ്പത്തിന്ങേയറ്റം വഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ക്കുകളത്തിലൂടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ നിലനില്പ്പത്തിര്ങ്ശാസ് അങ്ങേളത്തിലൂടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ മുന്ന്വിതത്തിന്റെത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിപ്പുകളത്തിലൂടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ.
നിലനില്പ്പവശാസ്ത്തിലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായുഗതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ പ്രയുക്ത ശാസ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസ്ത്രീ്ങേയറ്റം നൈസകമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ്റം്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്ചയടെ നിലനില്ീട്ടത്തിരുന്ന്ത് ഇന്ന് നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ങേയറ്റം ഇന്ന്് ഇന്ന് അപ്രം മുതലാളിത്തത്തിന്റെഇന്ന് സ്ത്രീസ് ഇന്ന് എന്ന്് ഇന്ന്
വത്തിളത്തി്ക്കുന്ന് റഇന്ന് സ്ത്രീതത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന...
“ആധുനിലനില്പ്പത്തിക ആഫ്രത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാന്റെ മു ഗ്രഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമ അങ്ങേളത്തില് ഒരു വഇന്ന് സ്ത്രീട്ടമ്മ്യൂ നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സതത്തിനു്ങേയറ്റം പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്ര അങ്ങേള് അഗത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകടെ നിലനില്ീടുതത്തി
എടുക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനു്ങേയറ്റം പൂര്ണ്ണമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്  ഒരു ഒറ്റംടെ നിലനില്ീന് സ്ത്രീയുടെലത്തിടെ നിലനില്ലയ്ക്ക് ഇന്ന് ഒളത്തി്ക്കുന്ന്ത്തില്.  ഗ്രഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമതത്തിടെ നിലനില്ല എല്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം ഒരുമത്തിച്ചു
അദ്ധാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പത്തി്ക്കുന,  അകമഴിച്ചാലത്തിഞ്ഞ് ഇന് ഇന്ന് പിന്നോക്കം നില്ക്കറസ്പറ്ങേയറ്റം സ്ങേയറ്റംസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറത്തി്ക്കുന,  കുവിതത്തിന്റെത്തിപ്പുകള് നൈസകമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറും സാമൂഹ്യമായ സ്വഭാവമന,  പിന്നോക്കം നില്ക്കറസ്പറ്ങേയറ്റം
സഹഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി്ക്കുന.  ടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴിച്ചാലത്തില് എന്ന്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല് സാകഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് ഒന്ന്ല്,  അതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ നിലനില്പ്പത്തിയില് തളയ്ക്കപ്മ അങ്ങേള് സമൂഹതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ
അനുഭവ അങ്ങേളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ഫലമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകുന...നിലനില്പ്പവശാസ്ത്തിലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായുഗതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ സമ്പത് ഇന്ന്ഘന് സ്ത്രീയുടെനിലനില്പ്പ പിന്നോക്കം നില്ക്കറസ്പറ സഹകറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം ഇല്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ത ഒരു
പൂര്ണ്ണതയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് നിലനില്പ്പത്തിലനിലനില്പ്പത്തില്്ക്കുമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന്ന്ത്തില്.” (Man Makes Himself)

അ അങ്ങേടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ അദ്ധാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഏറ്റംവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം മൂലതവതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് ഫല്ങേയറ്റം സ്ങേയറ്റംഘന് സ്ത്രീയുടെത്തിത രൂപിന്നോക്കം നില്ക്ക അങ്ങേള്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന് പിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിവിതത്തിന്റെവത്തി
ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടു്ത്തു എന്ന്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്.  ജീവിതതന്തുങ്ലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകടെ നിലനില്ത വതക്തത്തിറത്തിക്ത ബന്ധ അങ്ങേളത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ങേയറ്റം മനുഷാധിപത്യ വ്യതറഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാശാസ്ത്തിടെ നിലനില്യില് തളയ്ക്കപ് ങ്മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാചത്തിീത്തിച്ച് ഇന്ന് 
കൂട്ടഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായ്മകളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ജീവിതതഇന്ന് സ്ത്രീവത്തിതവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴിച്ചാലത്തിലും ്ങേയറ്റം സമൂഹവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം നിലനില്പ്പല്കത്തി  എന്ന്തു്ങേയറ്റം സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ അദ്ധാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ
സ്ങേയറ്റംഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവനിലനില്പ്പയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്.  മനുഷാധിപത്യ വ്യതടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ആദതടെ നിലനില്ത കഇന്ന് സ്ത്രീഴിച്ചാലന് സ്ത്രീയുടെക്കം നില്ക്കുന്ന രാല് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് നിലനില്പ്പന് സ്ത്രീയുടെതത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത് ഇന്ന് -  മൃഗടെ നിലനില്ത
മനുഷാധിപത്യ വ്യതവത് ഇന്ന്കറത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാലും ്ങേയറ്റം സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമൂഹതവത് ഇന്ന്കറത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാലും ്ങേയറ്റം. 

ഈ മഹതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് കര്മ്മ്യൂതത്തിലൂടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ആണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് ആദതകഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല കര്ഷാധിപത്യ വ്യകരു്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴിച്ചാലത്തിലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാളത്തികളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം ആയില് തളയ്ക്കപ്ത് ഇന്ന്,
ആദതടെ നിലനില്ത ശാസ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസ്ത്രീജ്ഞാനുവരു്ങേയറ്റം ങ്ഡ് എന്ന എഴുത്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്ടാവര്മ്മ്യൂഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാരു്ങേയറ്റം വഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസ്തുശാസ്ത്തില്പാദനത്തിന്റ് ഇന്ന്പിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിയു്ങേയറ്റം എഞത്തിനിലനില്പ്പഇന്ന് സ്ത്രീയില് തളയ്ക്കപ്റും സാമൂഹ്യമായ സ്വഭാവമ്ങേയറ്റം അദ്ധതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാപിന്നോക്കം നില്ക്കകരു്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്നിലനില്പ്പര്സും ്ങേയറ്റം,
കലയു്ങേയറ്റം ചറത്തിത്രവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം സ്ങേയറ്റംസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമൂഹത മൂലത അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം പ്രചറത്തിീത്തി്ക്കുന്ന്വരു്ങേയറ്റം ആയില് തളയ്ക്കപ്ത് ഇന്ന്.  അവര് ങ്നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തി
നിലനില്പ്പന് സ്ത്രീയുടെതത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന്ന് ഗഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര്ഹത്തിക അസറഇന്ന് സ്ത്രീക്ഷ അങ്ങേള് ടെ നിലനില്വറും സാമൂഹ്യമായ സ്വഭാവമ്ങേയറ്റം അടുക്കം നില്ക്കുന്ന രാളപ്പുവിതത്തിന്റെവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം തുന്ന്ല് ഇന് സ്ത്രീയുടെ അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന്ന്ത്തില്, അത് ഇന്ന്
ആദതടെ നിലനില്ത ഫഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്ടാവവിതത്തിന്റെത്തികളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം,  ലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാങ്ബഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവിതത്തിന്റെട്ടവിതത്തിന്റെത്തികളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം,  ടെ നിലനില്മഡ് എന്ന എഴുത്തത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാല് ടെ നിലനില്സടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെരു്ങേയറ്റം സ്കൂളും മുകളിലാകളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം കൂടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന.
അവരുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതൃസഹജീവിതതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് പ്രവര്തത്തികളത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ങേയറ്റം ഉന് സ്ത്രീയുടെടെ നിലനില്ലടുത സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ അധീനതയില് തളയ്കത്തികഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം ശാസ്ക്തത്തിയു്ങേയറ്റം, ഏറ്റംവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം
മൂര്ദ്ധനിലനില്പ്പത അവസ്ഥയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് എതത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത് ഇന്ന് സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമൂഹതപിന്നോക്കം നില്ക്കറമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗപ്രദമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് അദ്ധാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പതത്തിലൂടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന. 

പുരുഷാധിപത്യ വ്യടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ വത്തിങ്മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാചനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം 

നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാട്ട് ഇന്ന് ഒരു മുഴും,വന്റെ മു ങ്നിലനില്പ്പറ ടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴിച്ചാലത്തിലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന എന്ന്തുടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ് ഉണ്ടെ് ഇന്ന്  തടെ നിലനില്ന്ന് അത് ഇന്ന് പുരുഷാധിപത്യ വ്യന്മാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്റ ഒരു പിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിങ്ന്ന്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാ
നിലനില്പ്പത്തിലനിലനില്പ്പത്തില്ീത്തിടെ നിലനില്ലയ്ക്ക് ഇന്ന് തള്ളത്തിവത്തിട്ടു.  സമൂഹവും പിന്നോക്കം നിലമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി കൂടുതല് ഇന് സ്ത്രീയുടെപിന്നോക്കം നില്ക്കഴിച്ചാലകുന്ന്തത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ങേയറ്റം ഉയില് തളയ്ക്കപ്റ് ഇന്ന്ന്ന് തറ്ങേയറ്റം
ഉങ്ദതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗ അങ്ങേളത്തില് ഏര്ടെ നിലനില്ീടുന്ന്തത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ങേയറ്റം നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാട്ടത്തിനു ങ്വ് ഉണ്ടെത്തിയുള്ള യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്രകള് പുരുഷാധിപത്യ വ്യടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ ദൂറ്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്ങേയറ്റം
ഒറ്റംടെ നിലനില്ീന് സ്ത്രീയുടെല് ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്ങേയറ്റം വത്തിലക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തി.  
പുരുഷാധിപത്യ വ്യടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാട്ട് ഇന്ന് ജീവിതതഇന്ന് സ്ത്രീവത്തിതതത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ങേയറ്റം അവറ് ഇന്ന്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന് വത്തിടുതല് ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടുതത് ഇന്ന് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് കൃഷാധിപത്യ വ്യത്തി
തുന് സ്ത്രീയുടെ അങ്ങേത്തിയില് തളയ്ക്കപ്തുടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്ങേയറ്റം  മൃഗ അങ്ങേടെ നിലനില്ള ടെ നിലനില്മരു്ക്കുന്ന്ത് ഇന്ന് വത്തികസത്തിീത്തിടെ നിലനില്ചടുതത് ഇന്ന് ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണടെ നിലനില്മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ക്കം നില്ക്കുന്ന രായില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്.  നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാട്ട് ഇന്ന് ആ
കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ങ്ീഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാള് ഒരു വത്തിങ്നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാദമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവിതത്തിന്റെത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഴിച്ചാലത്തിഞ്ഞ് ഇനത്തിരുന,  അങ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാീ്ങേയറ്റം പുരുഷാധിപത്യ വ്യനിലനില്പ്പ് ഇന്ന് സമൂഹതത്തിടെ നിലനില്ല
വതവഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിക ജീവിതതഇന്ന് സ്ത്രീവത്തിതടെ നിലനില്ത പിന്നോക്കം നില്ക്കറ്റംത്തിയു്ങേയറ്റം സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമൂഹത്തിക ജീവിതതഇന്ന് സ്ത്രീവത്തിതടെ നിലനില്ത പിന്നോക്കം നില്ക്കറ്റംത്തിയു്ങേയറ്റം കൂടുതല് പിന്നോക്കം നില്ക്ക്ത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനു്ങേയറ്റം അതത്തില്
പിന്നോക്കം നില്ക്കറത്തിശാസ്ഇന്ന് സ്ത്രീലനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം ങ്നിലനില്പ്പന് സ്ത്രീയുടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനു്ങേയറ്റം സമയില് തളയ്ക്കപ്്ങേയറ്റം ലഭത്തിച്ചു. ഭക്ഷത വത്തിതറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ നിലനില്പ്പത്തിറക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന് കൂന് സ്ത്രീയുടെത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ങ്ീഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാള് ജീവിതതനിലനില്പ്പടെ നിലനില്ീരുീവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം വര്ദ്ധത്തിച്ചു.
നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന് സ്ത്രീയുടെത്തി അലഞ്ഞു നിലനില്പ്പന് സ്ത്രീയുടെനവരുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ കതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമ്പകള് ടെ നിലനില്ചവിതത്തിന്റെത്തിയില് തളയ്ക്കപ് ഗ്രഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമ അങ്ങേള് ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തി രൂപിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസറടെ നിലനില്ീട്ടു.  പിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിന്ന്ഇന്ന് സ്ത്രീന് സ്ത്രീയുടെവ ടെ നിലനില്ചറും സാമൂഹ്യമായ സ്വഭാവമ
നിലനില്പ്പഗറ അങ്ങേളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തി. 



സാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവത്തികമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായു്ങേയറ്റം പുരുഷാധിപത്യ വ്യന്മാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാരുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ആദതകഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല ടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴിച്ചാലത്തില് റഇന്ന് സ്ത്രീതത്തികള് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെത് ഇന്ന് ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ല തടെ നിലനില്ന്ന്
അവത്തിദഗമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത് ഇന്ന് ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന.  അവര് ഭൂമത്തി നിലനില്പ്പത്തികതത്തി സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകടെ നിലനില്ള കൃഷാധിപത്യ വ്യത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് സഹഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിച്ചു.  മറ അങ്ങേള് മുവിതത്തിന്റെത്തിച്ച് ഇന്ന്
നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ അങ്ങേള്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന് തന് സ്ത്രീയുടെത്തി നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂത്തിച്ചു.  വളടെ നിലനില്റ പിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിന്ന്ഇന്ന് സ്ത്രീന് സ്ത്രീയുടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് കണ്പാത്രങ് എന്ന ഓസ്ട്രെക്ഷന്റെ മു അവര് ഏടെ നിലനില്റ്റംടു്ത്തു തുന് സ്ത്രീയുടെ അങ്ങേത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത് ഇന്ന്,
അങ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാീ്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്മരുക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തിടെ നിലനില്യില് തളയ്ക്കപ്ടു്ക്കുന്ന് കനകഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലത്തികടെ നിലനില്ള ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ്റംഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനു്ങേയറ്റം തുന് സ്ത്രീയുടെ അങ്ങേത്തി. 
പിന്നോക്കം നില്ക്കടെ നിലനില്ക്ഷ സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകടെ നിലനില്ളങ്ീഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ല പുരുഷാധിപത്യ വ്യന്മാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ് ഇന്ന്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന് ഈ ടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴിച്ചാലത്തിലും കള് അവയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ തുന് സ്ത്രീയുടെക്കം നില്ക്കുന്ന രാ ഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗ്ങേയറ്റം മുതല്ക്ക് ചെയ്യേണ്ടി് ഇന്ന് ടെ നിലനില്ചങ്യ് ഉണ്ടെത്തി
വന്ന്ത്തിരുന്ന്ത്തില്.  കുവിതത്തിന്റെച്ചു സമയില് തളയ്ക്കപ്്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ് ഉണ്ടെ് ഇന്ന് തടെ നിലനില്ന്ന് അവര് ആയുധീനതയില് തളയ്ക അങ്ങേള് നിലനില്പ്പത്തിറ് ഇന്ന്മ്മ്യൂത്തി്ക്കുന്ന്തത്തിലും ്ങേയറ്റം സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാങ്ാരയിൽ പങ്കെതത്തിക
വത്തിദതകളത്തിലും ്ങേയറ്റം നൈസവദഗ് ഇന്ന്ധീനതയില് തളയ്കത്ങേയറ്റം ങ്നിലനില്പ്പന് സ്ത്രീയുടെത്തി.  കലീയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെയു്ങേയറ്റം കനകഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലത്തികളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെയു്ങേയറ്റം നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂത്തിതത്തിങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ കൃഷാധിപത്യ വ്യത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് വന്റെ മു
മുങ്ന്ന്റ്റം അങ്ങേള് ഉ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി.  ചറത്തിത്രപിന്നോക്കം നില്ക്കറമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി പിന്നോക്കം നില്ക്കവിതത്തിന്റെഞ്ഞ് ഇനഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല് കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഒരു ടെ നിലനില്ചവിതത്തിന്റെത്തിയില് തളയ്ക്കപ് ഏന് സ്ത്രീയുടെത്തില്,  പുരുഷാധിപത്യ വ്യനിലനില്പ്പ് ഇന്ന്
നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാട്ടത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ങേയറ്റം ങ്മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാചനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം ലഭത്തിച്ചങ്ീഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാള്,  ടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴിച്ചാലത്തില് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീ പുരുഷാധിപത്യ വ്യ ദാന്ദ അങ്ങേളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ഇന് സ്ത്രീയുടെയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് ഒരു പിന്നോക്കം നില്ക്കാരയിൽ പങ്കെത്തിന് സ്ത്രീയുടെല് എന്ന്
യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഥ്യാധാരണ വളരെ ആഴത്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര്്ത്ങേയറ്റം ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തി നിലനില്പ്പത്തിന.  ഒരുമത്തിച്ച് ഇന്ന് ങ്ചര്ന്ന്് ഇന്ന് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീയു്ങേയറ്റം പുരുഷാധിപത്യ വ്യനു്ങേയറ്റം ഭക്ഷത ലഭതതയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ങ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത് ഇന്ന് വറ് ഇന്ന്ദ്ധത്തിീത്തിച്ചു,
സമൂഹതത്തിടെ നിലനില്ല അ്ങേയറ്റംഗ അങ്ങേടെ നിലനില്ള ഏകഇന്ന് സ്ത്രീകറത്തിീത്തിച്ചു ഗ്രഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമ അങ്ങേള് നിലനില്പ്പത്തിറ് ഇന്ന്മ്മ്യൂത്തിച്ചു. 
ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ ങ്ശാസ്ഖറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം എന്ന് യുഗവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം എന്ന് യുഗവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം തമ്മ്യൂത്തിലും ള്ള അതത്തിര്വറമ്പ് ഇന്ന്
അന് സ്ത്രീയുടെയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാളടെ നിലനില്ീടു്ത്തുന്ന്ത് ഇന്ന് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണവന്ന് കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര്ഷാധിപത്യ വ്യത്തിക വത്തിപ്ലവ്ങേയറ്റം ആണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്.  അങ്ത നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സയില് തളയ്ക്കപ്തത്തില് തടെ നിലനില്ന്ന്
അത് ഇന്ന് അപിന്നോക്കം നില്ക്കറത്തിഷ്കൃതതാതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെയു്ങേയറ്റം നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗറത്തികതയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെയു്ങേയറ്റം അതത്തിരുകള് അന് സ്ത്രീയുടെയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാളടെ നിലനില്ീടു്ത്തുന.  അതത്തിലും ്ങേയറ്റം ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കറത്തി
പുതത്തിടെ നിലനില്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാരു സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമൂഹത വതവസ്ഥത്തിതത്തിയു്ങേയറ്റം സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമ്പതത്തിക സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമൂഹത്തിക ങ്നിലനില്പ്പതൃതാ ങ്വഷാധിപത്യ വ്യ അങ്ങേളത്തിടെ നിലനില്ല ലത്തി്ങേയറ്റംഗ
പിന്നോക്കം നില്ക്കറത്തിവര്തനിലനില്പ്പവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം ഇതന് സ്ത്രീയുടെയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാളടെ നിലനില്ീടു്ത്തുന.
കുമത്തിഞ്ഞുകൂടുന്ന് ജീവിതതനിലനില്പ്പസ്ങേയറ്റംഖതയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ പിന്നോക്കം നില്ക്കറത്തിണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സത്തിതഫലമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി ഉ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് ഭക്ഷണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ സും ലഭതതയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ആറ്ങേയറ്റംഭതത്തില് പുതത്തിയില് തളയ്ക്കപ്
അവസ്ഥകളും മുകളിലാ് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവും പിന്നോക്കം നിലകയു്ങേയറ്റം അവ പുതത്തിയില് തളയ്ക്കപ് നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ ശാസ്ക്തത്തികങ്ളയു്ങേയറ്റം പുതത്തിയില് തളയ്ക്കപ് നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ ബന്ധ അങ്ങേങ്ളയു്ങേയറ്റം
സൃഷ്ടത്തി്ക്കുകയു്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്ചയ. ലത്തി്ങേയറ്റംഗസ്ങേയറ്റംബന്ധമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് പിന്നോക്കം നില്ക്കഴിച്ചാലയില് തളയ്ക്കപ്  ടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴിച്ചാലത്തിലന് സ്ത്രീയുടെത്തിസ്ഥഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പ രൂപിന്നോക്കം നില്ക്ക അങ്ങേള് മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവിതത്തിന്റെത്തി പുതത്തിയില് തളയ്ക്കപ് രൂപിന്നോക്കം നില്ക്ക അങ്ങേളത്തില്
ടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴിച്ചാലത്തിലത്തിടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ ഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗ്ങേയറ്റം വയ്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു തുന് സ്ത്രീയുടെ അങ്ങേത്തി.  കര്ഷാധിപത്യ വ്യക ടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴിച്ചാലത്തില് നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗറത്തിക നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ ങ്മഖലയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിടെ നിലനില്ല ടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴിച്ചാലത്തിലത്തില്
നിലനില്പ്പത്തിന്ങേയറ്റം ങ്വര്തത്തിറത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാടെ നിലനില്ീട്ടു,  skilled ഉ്ങേയറ്റം unskilled ഉ്ങേയറ്റം ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തി ടെ നിലനില്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴിച്ചാലത്തിലും കള് തറ്ങേയറ്റംതത്തിറത്തിക്കം നില്ക്കുന്ന രാടെ നിലനില്ീട്ടു.  സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ
അദ്ധാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം ക്രിയയിലെയ്ക്ക്ങ്മണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ പുരുഷാധിപത്യ വ്യന്മാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര് നൈസകങ്യവിതത്തിന്റെത്തി.  ഉദഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഹറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സതത്തിനിലനില്പ്പ് ഇന്ന് കുശാസ്വടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ചക്രിയയിലെയ്ക്ക്്ങേയറ്റം,  കളത്തിമണ്പാത്രങ് വസ്തു
നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകളത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ങേയറ്റം പുരുഷാധിപത്യ വ്യ വത്തിദഗന്മാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര് ഏടെ നിലനില്റ്റംടു്ത്തു.  Childe എഴും,തുന: 
“മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പവവ്ങേയറ്റംശാസ്ശാസ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസ്ത്രീ്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്വളത്തിവഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ക്കുന്ന്ത് ഇന്ന് കുശാസ്വടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ചക്രിയയിലെയ്ക്ക്്ങേയറ്റം ഉപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗത്തി്ക്കുന്ന്വറത്തില് അധീനതയില് തളയ്കത്തികവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം പുരുഷാധിപത്യ വ്യ
വത്തിദഗന്മാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര് ആണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്,  സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന്ന്തത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ങേയറ്റം മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവിതത്തിന്റെത്തി.  സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന് കളത്തിമണ്പാത്രങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്ര നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം
പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാചകങ്മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ നൂല്നൂല്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാടെ നിലനില്ലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ല വഇന്ന് സ്ത്രീട്ടുങ്ജീവിതതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലത്തി മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്രമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന.” (What Happened in History)

സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് കണപിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിന് സ്ത്രീയുടെത്തിച്ച അടുപ്പുകളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം ചൂളകളും മുകളിലാ്ങേയറ്റം പുരുഷാധിപത്യ വ്യന്മാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര്  നൈസകങ്യവിതത്തിന്റെത്തി, ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല്ടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ആലയു്ങേയറ്റം ഉലയു്ങേയറ്റം ആക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തി മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറ്റംത്തി.
അവത്തിടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ങ്ലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഹ അങ്ങേടെ നിലനില്ള രൂപിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസറടെ നിലനില്ീടുതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു തുന് സ്ത്രീയുടെ അങ്ങേത്തി:  ങ്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാീറും സാമൂഹ്യമായ സ്വഭാവമ്ങേയറ്റം സാര്ണ്ണവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം ഇരുമ്പ്ങേയറ്റം.  ങ്ലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഹ യുഗമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്
പുരുഷാധിപത്യ വ്യടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ വത്തിശാസ്ത്തിഷ്ടകഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലത് ഇന്ന്തത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ തുന് സ്ത്രീയുടെക്കം നില്ക്കുന്ന രാ്ങേയറ്റം. ഇന്ന്് ഇന്ന് കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണുന്ന് ഏറ്റംവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാധീനതയില് തളയ്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമ്ങേയറ്റം മത്തിസ്റ്റ് പ്രര് സ്മത്തിത് ഇന്ന്
എന്ന്ത് ഇന്ന് അവത്തിടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ നിലനില്പ്പത്തിന്ന്് ഇന്ന് തുന് സ്ത്രീയുടെ അങ്ങേത്തിയില് തളയ്ക്കപ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് . 
പുരുഷാധിപത്യ വ്യടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ സാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതന്ത്രത അങ്ങേള്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന് വഴിച്ചാലത്തിടെ നിലനില്വച്ച അങ്ത സ്ങേയറ്റംഭവവത്തികഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസ അങ്ങേള് ആണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതൃദഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്കക്രിയയിലെയ്ക്ക്മ്ങേയറ്റം
ഇല്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തിയില് തളയ്ക്കപ്തു്ങേയറ്റം സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ അന് സ്ത്രീയുടെത്തിമതതത്തിനിലനില്പ്പ് ഇന്ന് വഴിച്ചാലത്തിടെ നിലനില്വച്ചതു്ങേയറ്റം.  ടെ നിലനില്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതുനിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം പുരുഷാധിപത്യ വ്യടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ നൈസകകളത്തില്
എതത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ങ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്മകമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് ജീവിതതഇന്ന് സ്ത്രീവത്തിത റഇന്ന് സ്ത്രീതത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ങേയറ്റം പിന്നോക്കം നില്ക്കവിതത്തിന്റെത്തിച്ച് ഇന്ന് എവിതത്തിന്റെത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ടെ നിലനില്ീട്ടു,  അവരുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ
നൈസജീവിതതവഇന്ന് സ്ത്രീകമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് പ്രവര്തത്തി,  മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതൃതാ്ങേയറ്റം എന്ന്തത്തിടെ നിലനില്ലയ്ക്ക് ഇന്ന് ഒതുക്കം നില്ക്കുന്ന രാടെ നിലനില്ീട്ടു.  സമൂഹ്ങേയറ്റം പുരുഷാധിപത്യ വ്യന്റെ മു അന് സ്ത്രീയുടെക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തിവയ്ക്കുകയു്ങേയറ്റം
അവടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത് ഇന്ന്പിന്നോക്കം നില്ക്കറത അങ്ങേള്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന് അനുസറത്തിച്ച് ഇന്ന് പുതത്തിയില് തളയ്ക്കപ് വതവസ്ഥത്തിതത്തികള് നിലനില്പ്പന് സ്ത്രീയുടെീത്തിലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ക്കുകയു്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്ചയ്ങേയറ്റം.
മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാതൃദഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്കക്രിയയിലെയ്ക്ക്മ സമൂഹതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ അവശാസ്ത്തിഷ്ട അങ്ങേളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ങ്മല് വര്ഗ്ഗ സമൂഹ്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്കട്ടത്തിീടുക്കം നില്ക്കുന്ന രാടെ നിലനില്ീട്ടു.



ഈ ങ്റഖകളത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ങേയറ്റം സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീയു്ങേയറ്റം പുരുഷാധിപത്യ വ്യനു്ങേയറ്റം ഒരു ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ല സമൂഹ്ങേയറ്റം വളറ് ഇന്ന്ന വന്ന്തത്തിനു കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന
എന്ന്് ഇന്ന് വതക്തമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്.  പിന്നോക്കം നില്ക്കങ്ക്ഷ അവരുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ സ്ങേയറ്റംഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവനിലനില്പ്പകള് ഒങ്റ സമയില് തളയ്ക്കപ്ങ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ ഒങ്റ അളവത്തിങ്ലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന്ന്ത്തില്.
ലത്തി്ങേയറ്റംഗഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാധീനതയില് തളയ്കത്തിഷ്ടത്തിത കര്തവത അങ്ങേള് വളര്ന വന്ന്ത് ഇന്ന് അസമതാ അങ്ങേളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ങ്മലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്. ഇത് ഇന്ന് സമൂഹതത്തില് മുഴും,വനിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി
വളര്ന വന്ന് അസമതാതത്തിടെ നിലനില്ം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവത്തിഷഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം ആണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്. 

സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാമൂഹത വളര്ച്ചയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ആദത ഘട്ട അങ്ങേളത്തില് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകളഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് മനുഷാധിപത്യ വ്യതറഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാശാസ്ത്തിടെ നിലനില്യില് തളയ്ക്കപ് ജീവിതതന്തുസമൂഹതത്തില് നിലനില്പ്പത്തിന്ങേയറ്റം
പിന്നോക്കം നില്ക്കത്തിന് സ്ത്രീയുടെത്തിച്ചുയില് തളയ്ക്കപ്റ് ഇന്ന്തത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത് ഇന്ന്.  ആദതപിന്നോക്കം നില്ക്കന് സ്ത്രീയുടെത്തികള് ഏറ്റംവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം ബുദ്ധത്തിമുട്ടുകള് ഉള്ളതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്തുടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ് ഉണ്ടെ് ഇന്ന്  നിലനില്പ്പമ്മുക്കം നില്ക്കുന്ന രാ് ഇന്ന് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ
സ്ങേയറ്റംഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവനിലനില്പ്പകള് നിലനില്പ്പത്തിര്ണ്ണഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്കമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തി മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാത്രങ്മ കണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു കഴിച്ചാലത്തിയൂ.  സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ങേയറ്റംസഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറത്തിക ടെ നിലനില്ബബൌദ്ധത്തിക
നിലനില്പ്പത്തിര്മ്മ്യൂഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ ങ്മഖലകളത്തില് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ സ്ങേയറ്റംഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവനിലനില്പ്പകള് തടെ നിലനില്ന്ന്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗറത്തികത സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാധീനതയില് തളയ്കതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത് ഇന്ന്.  ഇതറ്ങേയറ്റം
ഒരു അന് സ്ത്രീയുടെത്തിതവിതത്തിന്റെ പിന്നോക്കം നില്ക്കണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സത്തിയില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു ആയില് തളയ്ക്കപ്ത്തിറക്കം നില്ക്കുന്ന രാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സക്കം നില്ക്കുന്ന രാത്തിനിലനില്പ്പ് ഇന്ന് ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല് അങ്ങേള് ങ്വ് ഉണ്ടെത്തി വന  എാരയിൽ പങ്കെത്തിലും ്ങേയറ്റം,  സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീകള് ഇത്രയു്ങേയറ്റം
കൃതതമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായു്ങേയറ്റം ശാസ്ക്തമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായു്ങേയറ്റം പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാകത്തിയില് തളയ്ക്കപ് അന് സ്ത്രീയുടെത്തിതവിതത്തിന്റെയുടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ പിന്നോക്കം നില്ക്കറത്തിണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സത്തിത ഫലമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗറത്തികതയു്ങേയറ്റം പുങ്റഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഗമനിലനില്പ്പവും പിന്നോക്കം നില്ങേയറ്റം ഇന്ന്് ഇന്ന്
കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണുന്ന് ഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവതത്തില് എതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു നിലനില്പ്പഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിറ്ങേയറ്റം ടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല് അങ്ങേള്്ക്കു്ങേയറ്റം തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാഴിച്ചാലങ്യില് തളയ്ക്കപ് സമയില് തളയ്ക്കപ്ടെ നിലനില്മടു്ത്തുള എന്ന്ത് ഇന്ന്.
അതുടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ് ഉണ്ടെ് ഇന്ന് പുരുഷാധിപത്യ വ്യഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാധീനതയില് തളയ്കത്തിപിന്നോക്കം നില്ക്കതതടെ നിലനില്ത കുവിതത്തിന്റെത്തിച്ച് ഇന്ന് യില് തളയ്ക്കപ്ഥ്യാധാരണ വളരെ ആഴത്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാര്് ചറത്തിത്രതത്തിനു ടെ നിലനില്വളത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് നിലനില്പ്പത്തിനടെ നിലനില്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്് ഉണ്ടെഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാരു സ്ങേയറ്റംവഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാദ്ങേയറ്റം
സഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാധീനതയില് തളയ്കതമല്. 

ചറത്തിത്രതത്തിന്റെ മുടെ നിലനില്വിതത്തിന്റെ ഗതത്തിയില് തളയ്ക്കപ്ത്തില് ഒരു വലത്തിയില് തളയ്ക്കപ് തത്തിറത്തിമവിതത്തിന്റെത്തി സ്ങേയറ്റംഭവത്തിച്ചത്തിട്ടു് ഉണ്ടെ് ഇന്ന്,  ലത്തി്ങേയറ്റംഗഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാധീനതയില് തളയ്കത്തിഷ്ടത്തിത ങ്മല്ങ്ക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായ്മകളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ
കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറതതത്തില്. പ്രകൃതതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാല് സ്ങേയറ്റംഭഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവനിലനില്പ്പ ടെ നിലനില്ചയ്ത പ്രതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാപിന്നോക്കം നില്ക്കങ്തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ആദത്ങേയറ്റം സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീയ്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ്ത്തിരുന ഉയില് തളയ്ക്കപ്ര്ന്ന് സ്ഥഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാനിലനില്പ്പ്ങേയറ്റം. 
നൈസവകഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറത്തികമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ മുനിലനില്പ്പാത്തിധീനതയില് തളയ്കത്തിങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെങ്യില് തളയ്ക്കപ്അധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ നിലനില്പ്പന് സ്ത്രീയുടെ്ത്തുന്ന് ഏകപിന്നോക്കം നില്ക്കക്ഷഇന്ന് സ്ത്രീയില് തളയ്ക്കപ്മഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായില് തളയ്ക്കപ് വത്തിധീനതയില് തളയ്കത്തിപിന്നോക്കം നില്ക്കവിതത്തിന്റെച്ചത്തിലും കളും മുകളിലാടെ നിലനില്ന് സ്ത്രീയുടെ ങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാറഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായ്മകള്
ഒഴിച്ചാലത്തിവഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാന്റെ മു ചറത്തിത്രതത്തിടെ നിലനില്ല വസ്തുതകള് മനിലനില്പ്പസ്സത്തിലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാക്കം നില്ക്കുന്ന രാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ്ങേയറ്റം എന്ന്ത് ഇന്ന് അതതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാവശാസ്തമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്.  ഈ വസ്തുതകള്
മനിലനില്പ്പസ്സത്തിലഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ്ക്കുക എന്ന്ത് ഇന്ന് സ്ത്രീഇന്ന് സ്ത്രീ പുരുഷാധിപത്യ വ്യടെ നിലനില്നിലനില്പ്പ അങ്പിന്നോക്കം നില്ക്കക്ഷത്തിച്ച് ഇന്ന് പ്രകൃതതഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാ തഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സതറമഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന് എന്ന് അന്ധവത്തിശാസ്ാഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാസടെ നിലനില്ത
ടെ നിലനില്പിന്നോക്കം നില്ക്കഅധീനതയില് തളയ്ക്കപ്പെട്ടതാട്ടത്തിടെ നിലനില്തവിതത്തിന്റെത്തിീത്തിച്ചു കളയില് തളയ്ക്കപ്ല് ആണ്. മര്ദ്ദിത അവസ്ഥയാണ് സ് ഇന്ന്.  
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