
കുടുുംബശ്രീ - എന്റെ ശ്രച ോദനും 

ഞോൻ 8  വർഷമോയി കുടുുംബശ്രീയിൽ എത്തിയിട്ട്. അതിനുും മുമ്പ് 
ഞങ്ങളുറട നോട്ടിൽ കുടുുംബശ്രീ ഉണ്ടോയിരുന്നു. രലരുും 
നിര്ബന്ധിക്കുമോയിരുന്നു കുടുുംബശ്രീയിൽ അുംഗമോകുവോൻ. എന്തുറകോചണ്ടോ 
അതിനു തോത്രരയമുണ്ടോയിരുന്നിലല.വീട്ടുകോർക്കുും തോല്രരയും 
ഉണ്ടോയിരുന്നിലല. വട്ടും കൂടിയിരുന്നു കുറ്റും രെയോനചലല എന്ന ചതോന്നൽ 
എന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടോയിരുന്നു. കോലും കടന്നുചരോയി. എന്റെ വീടിനടുത്തു 
ചവറെോരു വീട് വന്നു.ആ വീട്ടിറല വീട്ടമ്മയോണ് കുടുുംബശ്രീ എന്തോറെന്നുും 
എന്തിനോറെന്നുും മനസിലോക്കി തന്നത്.അങ്ങറനയോണ് ഞോൻ ഇതിൽ ഒരു 
അുംഗമോകുന്നത്. ആദയറമോറക്ക എന്തോകുചമോ എചന്ധോ എന്ന  ിന്ത എനിക്കുും 
ഉണ്ടോയി. കുറ്റും രെയുക അലല,.മെിച് വീട്ടുകോരയങ്ങളുറടയുും   
നോടിന്റെയുും അഭിവൃദ്ധിയുറട വിവരെും എലലോവരിൽ നിന്നുും ചകട്ടചപോൾ 
അത്ഭുതും ആയിരുന്നു. ഇതുവറരയുള്ളതു അലല ജീവിതും എന്ന 
ചതോന്നലുണ്ടോയി.ആദയറമോറക്ക 20 രൂര കിട്ടോൻ വളറര 
ശ്രയോസമോയിരുന്നു.കോലശ്കചമെ "നീ ചരോകുന്നിചലല ? രൂര അവിറട 
റവച്ചിട്ടുണ്ട് " എന്നോയി ഭർത്തോവിന്റെ ച ോദയും.  

നിസ്സോര രലിരയിൽ വോയ്ര എടുക്കുവോനുും ലിങ്കജ് വോയ്രയുും റജ ൽ ജി 
ചലോെുും കിട്ടി തുടങ്ങിയചപോൾ വീടുും അല്രോല്രും റമച്ചറപട്ട് തുടങ്ങി. 
മിനുട്് എഴുതുവോൻ രലർക്കുും അെിയിലലോയിരുന്നു. രഞ്ചോയത്തിൽ  
രലവിധ ക്ലോസുകൾ , കൃഷിറയക്കുെിച്ചു ചകട്ട ക്ലോസുകൾ രലർക്കുും എനിക്കുും 

രുതിയ അെിവുകളോയിരുന്നു. അങ്ങറനയോണ് ഞോൻ കൃഷിയിചലക്കിെങ്ങിയത്. 

രെമ്പു എന്തോറെചന്നോ കൃഷി എന്തോറെചന്നോ അെിയോത്ത ഞോൻ കുടുുംബശ്രീയിൽ 

വന്നചപോൾ കരറനൽ കൃഷി, കൂർക്ക, രയർ, റവണ്ട, റവള്ളരി,വഴുതന അങ്ങറന 

ഒരുരോട് കൃഷികൾ റ യ്തു.  

ആദയറമോറക്ക വീടിറന കുെിച്ചുും മക്കറളക്കുെിച്ചുും  ിന്തിച്ചിരുന്ന ഞോൻ 

രലചപോഴുും ഒറ്റക്കിരുന്നു വിഷമിച്ചിരുന്നു. വീട് ഒരു തരും ജയിൽ 

ആയിരുന്നു.സവോതശ്്യും ഇലലോത്ത അവസ്ഥ. ആഴ് യിൽ ഒരിക്കൽ രള്ളിയിൽ 

ചരോകുും.വലലചപോഴുും സവന്തും വീട്ടിചലക്കുും. കഴിഞ്ഞു യോശ്ത. രിറന്ന ചവദനയുും 

റനോമ്പരവുും എലലോും വീടിന്റെ  ുമരുകൾക്കുള്ളിൽ.  

ഈ കുടുുംബശ്രീ നോട്ടിൽ വന്നിലലോയിരുറന്നങ്കിൽ എന്റെ ഈ അവസ്ഥ രലർക്കുും 

ഉണ്ടോകുമോയിരുന്നു. തീർച്ച. വട്ടും കൂടിയിരുന്നു കുറ്റും രെയുന്ന അവസ്ഥയലല 
.കുടുുംബങ്ങളിറല രോകപിഴകൾ രെഞ്ഞു മനസിലോക്കിത്തന്ന ചവദി ആയിരുന്നു 
കുടുുംബശ്രീ. രല ശ്രോയക്കോരുും രല മതത്തിലുള്ളവരുും കുടുുംബശ്രീയിൽ ഒന്നോണ്. 



ഞങ്ങളുറട കൂട്ടത്തിൽ ആർറകങ്കിലുും അസുഖും  വന്നോചലോ 

ആരുരശ്തിയിലോറെന്നു ചകട്ടോചലോ രലരുും ചരോകുും.ആരവസിപിക്കോൻ മോശ്തമലല 
സോമ്പത്തിക സഹോയും റ യ്യോനുും ഞങ്ങൾക്ക് മടിയിലല. അതിനു ഞങ്ങൾക്ക് 
ഭർത്തോക്കന്മോരുറട അനുവോദും ചവണ്ട. അതോണ് എനിക്ക് കുടുുംബശ്രീയിൽ നിന്നുും 

ലഭിച്ച ഉചത്തജനും. രലചപോഴുും കുടുുംബശ്രീയുറട ക്ലോസുകൾ ചകട്ടചപോൾ റരണ്ണ് 
അടുക്കളയിൽ അലല റരോതുസ്ഥലത്തു കോരയശ്രോപ്തിചയോറട ശ്രവർത്തിക്കുന്നവൾ 

ആകെും എന്ന  ിന്ത എന്നിലുും ഉടറലടുത്തു. അങ്ങറനയോണ് എനിക്ക് കഥകളുും 

കവിതകളുും എഴുതുവോൻ വറര ശ്രച ോദനമോയത്. എന്നുറവച്ചു കുടുുംബറത്ത 

ചനോചക്കണ്ട എന്നലല അതിനർത്ഥും, ഉത്തരവോദിതവങ്ങൾ തീർത്തിചട്ട 

ശ്രവർത്തനത്തിന് ഇെങ്ങോവു എന്ന് ക്ലോസ്സിൽ ചകട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിറനലലോും മോെി മോെി 
വരുന്ന സർക്കോരുകചളോട് ന്ിയുണ്ട്.അതിനു തോറഴ ശ്രവർത്തിക്കുന്ന അചനകും 

ചരരുണ്ട്.അവസോനമോണ് അയൽക്കൂട്ടും. ശ്രസിഡന്് റസശ്കട്ടെി എറന്ധങ്കിലുും 

അെിയിപ് കിട്ടിയോൽ ഉടറന എലലോവറരയുും അെിയിക്കുും.ആദയകോലത്തു ച ോൺ 

ഉണ്ടോയിരുന്നിലല.അതയോവരയ കോരയങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്നു രെയുന്ന അവസ്ഥയോണ്. 

എങ്കിലുും ഒരു മടിയുമിലലോറത അവർ വന്നു രെയുും. ഇറതോറക്ക എളിമയുറട 

ലക്ഷെമോയി എനിക്ക് ചതോന്നോെുണ്ട്.ഇന്നോറെങ്കിൽ ഒരു റമചസ്സജ് മതി. എന്റെ 

കുടുുംബശ്രീയിറല ഏറതങ്കിലുും ഒരു അുംഗത്തിന്റെ വീട്ടിൽ മരെും നടന്നോൽ ഒരു 
വിധും എലലോവരുും അവിറടറയത്തുും. അറതലലോും ഐകയത്തിന്റെ ശ്രതീകമോയിചട്ട 

ചതോന്നിയിട്ടുള്ളൂ.കലയോെമോയോലുും അങ്ങറന തറന്ന. അതുചരോറല റകോലലത്തിൽ 

ഒരിക്കൽ ടൂർ ചരോകോൻ അുംഗങ്ങൾ എലലോവര്ക്കുും ആചവരമോണ്.അങ്ങറനയോണ് 

രലരുും ലുലുമോളുും റമചശ്ടോ റശ്ടയിനുും കോെുന്നത്.  

ഇതിറനലലോും അവസരും ഒരുക്കി തന്നത് കുടുുംബശ്രീ ആണ്.അങ്ങറന കുടുുംബശ്രീ 
നോടിറനന്നുും ഒരു ചനട്ടും തറന്നയോണ്.ഇങ്ങറന ഒരു ശ്രസ്ഥോനും ഇലലോയിരുറന്നങ്കിൽ 

അന്നറത്ത കോലറത്ത ചരോറല അകത്തളങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടിയിരുന്ന 

അന്തർജനങ്ങൾ ആകുമോയിരുന്നു ്ശ്തീകൾ.ഇന്ന് രഠിപു ഇലലോത്തവറര 

രഠിപിക്കുന്നു. റതോഴിലിനു ശ്രോരപ്തരോക്കുന്നു. കൃഷി റ യ്യോൻ ചശ്രരിപിക്കുന്നു. 
അതിനു സോമ്പത്തിക സഹോയും റ യ്തുറകോടുക്കുന്നു. അതുറകോണ്ട് ്ശ്തീകൾക്ക് 
ധധരയവുും അെിവുും ധകമുതലോയി കിട്ടുന്നു. ഇനിയുും കുടുുംബശ്രീ 
രുചരോഗതിയിചലക്കു മുചന്നെറട്ട. 
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