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അതികലക്റ് മാറി. ആ സമയത്തറ്   അയല്ക്കൂട്ട 
രൂെീ�െണമായിരുന്നു പ്രധാന പ്രവര്ത്തനും. 
തുടക്ത്തില് കുടുുംബശ്ീക്റ് സമൂഹത്തില് 
സ്വീ�ാെയേത ഉണ്ടായിരുന്നില്. ഇന്നറ് ഈ 
പ്രസ്ാനും മറ്റു സുംസ്ാനങ്ങള്ക്ും 
കലാ�ത്തിനുതപന്നയും മാതൃ�യാണറ്. 
കുടുുംബശ്ീയില് അുംഗമല്ാത്ത ഒരു കുടുുംബും 
ആയിെിക്ും ക�െളത്തില് ഇന്നറ് ആള�ള്ക്റ് 
അതിശയമുണ്ടാക്ന്നതറ് '' - ടി.എും. ഉഷ.

19 സുംസ്ാനങ്ങളില് കുടുുംബശ്ീയപട 
നാഷണല് റികസാഴറ് സറ് ഓര്ഗട്നകസഷന് 
(എന്ആര്ഒ) പ്രവര്ത്തിക്ന്നതിപനക്റിച്ചുും 
ക�െളത്തിപല െെിചയ സമ്പത്തുള്ള 
അയല്ക്കൂട്ടാുംഗങ്ങള് ഈ സുംസ്ാനങ്ങളില് 
കൊയി  അവിപട പമറെര്മാൊയി 
പ്രവര്ത്തിക്ന്നതിപനക്റിച്ചുപമല്ാും മുന് Making 
an Impact കലേനങ്ങളില് എഴുതിയിരുന്നുവകല്ാ. 
ഇങ്ങപന പമറെര്മൊയി പ്രവര്ത്തിക്ന്ന ഉമ 
അഭിലാഷറ്, ടി.എും. ഉഷ, പ്രീതാ ടി.ബി, ഏലിയാമ്മ 
ആറെണി, മിനി. വി, ചിന്നമ്മ കജാണ, മഞ്ജു. 
െി, ആശ ൊകജനറ്്രന്, മായ സുകെഷറ്, ജിബി 
വര്ഗ്ഗീസറ്, ഷുംല ഷുക്കൂര്, പഷല്ബി െി. സ്ീബാ, 

'സ്ിെമായ ്ിപ്രഷന് എന്ന അവസ്യികലക്റ് 
ന ട പ ന്ന ത്തു ന്ന  സ മ യ ത്ത ാ ണറ് 
കുടുുംബശ്ീ എപന്ന താങ്ങിയതുും തിെിപ� 
ജീവിതത്തികലപക്ത്തിച്തുും. 2006ലായിരുന്നു 
എപറെ വിവാഹും. അതുവപെയണ്ടായിരുന്ന �ടും 
വീട്ടാനുും വിവാഹപച്ലവു�ള്ക്ും ജനിച്ചുവളര്ന്ന 
വീടറ് വില്കക്ണ്ടിവന്നു. വിവാഹമാണറ് 
ഒരു പെണകുട്ടിക്റ് എത്തിപപ്ടാനുള്ള 
സുെക്ഷിതതീെും എന്നു വിശ്വസിച്ിരുന്ന 
�ാലമായിരുന്നു, അതുപ�ാണ്ടുതപന്ന വീടറ് 
വിറ്റതിപന എതിര്ത്തതുമില്. മഹാൊജാസറ് 
കൊപലപയാരു ക�ാകളജിപറെ കനതൃനിെയില് 
ആയിരുന്ന, അതിനുമുന്െറ് സറ് കൂള് അത്ലറ്റിക്ില് 
സുംസ്ാനതലത്തില് സമ്മാനും വാങ്ങിയിട്ടുള്ള, 
വിവാഹത്തിപറെ തകല്ിവസും വപെ വീട്ടിലും 
നാട്ടിലും ഓടിനടന്ന എനിക്റ് ഭര്ത്താവിപറെ 
വീടറ് നല്�ിയതറ് തി�ച്ചുും അെെിചിതമായ 
അന്തെീക്ഷമായിരുന്നു''- ഉമ അഭിലാഷറ്.

''സാമൂഹയേപ്രവര്ത്തനങ്ങളികലക്റ് ഞാന്  
�ടക്ന്നതറ് െഞ്ായത്തില് സാക്ഷെതാ 
കപ്രെ�റ് ആയാണറ്. അതിനു കശഷും കുടുുംബശ്ീ 
രൂെും പ�ാണ്ടകപ്ാള് പ്രവര്ത്തന കമേല 

'ടപണ്ണുങ്ങള് അെയോളടപ്ടത്തുന്ന 
ഭൂപെങ്ങള്'
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െെീശീലനങ്ങളില് െപകെടുക്ാന് വരുന്ന 
സറ്ത്ീ�ളാണറ് പൊതുപവയള്ള ക�െളത്തിപല 
സറ്ത്ീ�ളപട ജീവിതപത്തക്റിച്റ് മാറ്റി ചിന്തിക്ാന് 
ഇടയാക്ിയതറ്.  

ടി.എും. ഉഷയപട കലേനത്തില് നിന്നറ് : 
അവിപട പചന്ന്ിവസും തപന്ന തലക്�ത്തറ് 
ന ക്ഷ ത്ും  മ ി ന്നു ന്ന തറ്  അ നു ഭ വ ി ച്ചു . 
ഒന്നുും മനസ്ിലാകുകന്നയില്. തിെിപ� 
കൊയാകലാ എന്നുവപെകത്താന്നി. എപറെ 
നിസ്ഹായാവസ് �ണ്ടിട്ടാവുും അവിടപത്ത 
ഉക്യോഗസ്ര് ഹിന്ി അറിയാവുന്ന ഒരു 
�ണസള്ട്ടറെിപന സഹായത്തിനറ് നല്�ി.  
ഒരു െെിചയവുമില്ാത്ത, ഭാഷകയാ ജീവിതകമാ 
അറിയാത്ത ഒെിടത്തുപചന്നറ് അവിപടയള്ള 
ആള�ളമായി കചര്ന്നറ് പ്രവര്ത്തിക്�...അവെില് 
ഒൊളായി മാറു� ശെിക്ും അപതാരു െെീക്ഷണ 
�ാലഘട്ടമായിരുന്നു.

തുടക്ത്തില് വാട�ക്റ് വീപടടുത്തറ് 
താമസിക്ാന് െറ്റിയില്. അതുപ�ാണ്ടറ് ഹിന്ി 
അറിയാവുന്ന ആള�ള് ഉള്ള ഒരു വീട്ടില് 
തല്�ാലും താമസിക്ാന് ഇടും ശെിയാക്ി. 
ക്ാക്ിപല തപന്നയള്ള  ആള�പളയാണറ് 
സുംെുംഭവി�സനത്തിനറ് പതെപഞ്ഞടുത്തതറ്. 
ഇതിനായി തയ്ാറാക്ിയ മുഴുവന് ആള�ളും 
വളപെയധി�ും �ഷ്പ്ാടു�ളില് നിന്നറ് 
വരുന്നവൊയിരുന്നു. വിധവ�ളായിരുന്നു 
കൂടുതലും. ഇവര്ക്റ് വീട്ടില് കജാലി�പളാപക് 
തീരുകമ്പാള് മാത്കമ ഭക്ഷണും �ഴിക്ാന് 
അനുവാ്മുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.

അവെില് ക്വിഹാള് െഞ്ായത്തിപല 
മഞ്ജുള എന്ന സറ്ത്ീപയ ഒെിക്ലും മറക്ാന് 
െറ്റില്. െതികനഴാമപത്ത വയസ്ില് അച്ഛപറെ 
അടുത്ത ബന്ധുവിപറെ മ�നാണറ് വിവാഹും 
�ഴിച്തറ്. വിവാഹകശഷും മഞ്ജുളയപട ജീവിതും 
ദുെിതമായിരുന്നു. ആ വീട്ടിപല െണി�പളല്ാും 
തനിപയ പചയ്ണും. ഭര്ത്താവിപറെ അമ്മ  
ഉെ്രവിക്ും. ഭര്ത്താവുും അതിനറ് കൂട്ടുനില്ക്ും. 
്ിവസങ്ങള് �ഴിയും കതാറുും പ്രശ്നങ്ങള് 
അധി�മായിപക്ാണ്ടിരുന്നു. അമ്മയപട 
ഉെ്രവും സഹിക്ാന് വയ്ാതായകപ്ാള് ഒടുവില് 
അവര് വീടറ് മാറിത്താമസിച്ചു. എന്നാല് അധി�ും 
ട്വ�ാപത മഞ്ജുളയപട ഭര്ത്താവറ് മെിച്ചു. 
അങ്ങപന െപത്താന്െതാമപത്ത വയസ്ില് ആ 
പെണകുട്ടി വിധവയായി...

വിജയലക്ഷറ്മി എന്നീ 13 കുടുുംബശ്ീ വനിത�ള് 
തങ്ങളപട അനുഭവങ്ങള് ഇകപ്ാള് പുസ്ത� 
രൂെത്തില് പുറത്തിറക്ിയിെിക്�യാണറ്. 
ഗീന് പെപ്ര് െ്ിക് പുറത്തിറക്ിയിെിക്ന്ന 
'പെണ്ണുങ്ങള് അടയാളപപ്ടുത്തുന്ന ഭൂെടങ്ങള്' 
എന്ന ഈ പുസ്ത�ത്തിപല ചില വെി�ളാണറ് 
ഞാന് മു�ളില് കുറിച്തറ്. 
  .
ജ ീ വ ി ത ത്ത ി ല ി തു വ പ െ  കു ടു ും ബ ശ്ീ 
എന്ആര്ഒയപട പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലൂപട 
ലഭിച് �രുത്തുും അനുഭവ സമ്പത്തുും 
ഉള്ക്ാഴറ്ച്�ളമാണറ് ഈ പുസ്ത�ത്തിലൂപട 
പ്രതിൊ്ിച്ിെിക്ന്നതറ്. കുടുുംബശ്ീ എങ്ങപന 
സറ്ത്ീ�ളികലപക്ത്തുന്നുപവന്നതിപറെയും 
അ വ െ ി ല്  മ ാ റ്റ ങ്ങ ള ണ്ട ാ ക് ാ ന് 
സഹായിക്ന്നുപവന്നതിപറെയും പ്രതിഫലനങ്ങള് 
കൂടിയാണറ് ഈ പുസ്ത�ത്തിപല ഓകൊ കുറിപ്പു�ളും. 
 തങ്ങളപട അനുഭവങ്ങള് ഇങ്ങപന പുസ്ത� 
രൂെത്തിലാക്ി ഏവര്ക്ും പ്രകചാ്നകമ�ിയ 
ഉമ ഉള്പപ്ടുന്ന 13 കെര്ക്ും അഭിനന്നങ്ങള്. 
പുസ്ത�ും വാങ്ങുന്നതിനറ്- 9447558558 എന്ന 
നമ്പറില് ബന്ധപപ്ടാും. www.pusthakakada.
com എന്ന പവബറ് ട്സറ്റിലൂപടയും പുസ്ത�ും 
വാങ്ങാനാവുും. പുസ്ത�ത്തില് നിന്നുള്ള ചില 
പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങള് താപഴ നല്കുന്നു.
പുസ്ത�ത്തിപറെ എ്ിറ്റര് കൂടിയായ ഉമ 
അഭിലാഷിപറെ കലേനത്തില് നിന്നറ്:  

മുന്പുും െല സ്ലങ്ങളില് കജാലി പചയ്ിട്ടുള്ള 
എനിക്റ് കുടുുംബശ്ീ പുതുമയായിരുന്നു. 
െെസ്െും മത്സെിക്ന്ന സഹപ്രവര്ത്ത�െല്, 
കചച്ിമാപെകപ്ാപല കൂപട നില്ക്ന്നവര്. 
അച്ഛപനകപ്ാപല �രുതകലാപട ഞങ്ങപള 
കനേഹിക്ന്ന മിഷന് ക�ാ-ഓര്്ികനറ്റര് പ� 
പ� െവി. ആ സമയത്താണറ് പുതിയ ഗ്രൂപ്റ് 
രൂെീ�െണപത്തക്റിച്റ് ആകലാചിക്ന്നതറ്. 
ഞങ്ങള് കുറച്ചുകെര് കചര്ന്നറ് ഒരു ഗ്രൂപ്ിനറ് രൂെും 
നല്�ി. 'Awake' എന്നായിരുന്നു അതിപറെ കെെറ്. 
അന്നറ് ആ ഗ്രൂപ്ില് എപന്ന കചര്ക്ാന് അവര് 
മനസ്സു �ാണിച്ില്ായിരുപന്നകെില് ഇന്നപത്ത 
ഉമയികലക്ള്ള യാത് ഇത് എളപ്മാ�ില്ായിരുന്നു.
അങ്ങപന ക�െളത്തിപല കുറച്ധി�ും ജില്�ളില് 
െെിശീലനും നല്�ാന് യാത് പചയ്ാന്തുടങ്ങി. 
എത് ദൂെമാപണകെിലും ബസികല കൊകൂ, പരൈയിന് 
കെടിയാണറ്, പ്ാറ്ററ്കഫാും എന്താപണന്നുകൊലും 
അന്നറിയില്. എല്ാ ജില്�ളിലും കൊകുും, ക്ാസറ് 
എടുക്ാന്കൊയ സ്ലങ്ങളിപല പ്രധാന 
�ാഴ്ച�പളാപക് �ണ്ടിട്ടറ് വന്നാല് മതിയായിരുന്നു 
എന്നികപ്ാള് നഷ്കബാധും കതാന്നുന്നു. 


