
എന്റെ കുടുുംബശ്രീ 

1998 ന്റെ  കാലഘട്ടത്തിലലക്്ക തിരിഞ്ഞുലനാക്കുലപാൾ മാറ്റങ്ങളുറെ ലനർകാഴ്ച 

തറെയാണ്  എന്റെ മുൻപിൽ റതളിയുെത് ,രാവിറല മുറ്റമെിയിൽ തുെങ്ങുെ 

ദിവസം അവസാനിക്കുെത് അെുക്കള വൃത്തിയാക്കുെതിലാണ് , 

അതിനിെയിലിനുള്ള ഭക്ഷണം പാകം റെയ്യലും വിളംബലും പത്തം കഴുകലും 

ഇതിനപ്പുെത്തുള്ള ഒരു ജീവിതം സവപ്നത്തിൽ ലപാലുമില്ലാത്ത കാലം.  

കുെുംബത്രീ തുെങ്ങുെു എെ് ലകൾക്കുലപാൾ ഒരു സംഘം ലെരൽ , 10 രൂപ വച്്ച 

ലെർെ് വരുലപാൾ കിട്ടുെ ആ ഒരു റെെിയ തുകയുറെ ലരഖരണം ഇത് 

മാത്തമായിരുെു െിന്ത . ആ 10 രൂപ ലപാലും കൃതയമായി വയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുെ 

സമയത് മുെങ്ങാറത ഇറതങ്ങറന വയ്ക്കാൻ കഴിയുറമെ െിന്തയായിരുെു .അത ്

കഴിഞ്ഞു 1000  രൂപ ലലാൺ എെുക്കാൊയലപ്പാൾ അറതാരു വലിയ തുകയായി 

ലതാെിയിരുെു അതും തിരിച്ചെക്കാൻ  കഷ്ടറപ്പെുെ സമയവും 

ഉണ്ടായിരുെു .ഇങ്ങറന പപസയുറെ കണക്കുകളിലും റെെിയ റെെിയ 

പരാതികളിലും പരിഭവങ്ങളിലുറമാറക്ക ഒതുങ്ങി നിെിരുെ നമ്മുറെ സംഘെന 

വളറര റപറട്ടെ്  െരെ് ഊരി വിട്ട പട്ടം ലപാറല പെെു ലപാകാൻ തുെങ്ങിയലപ്പാൾ 

കൗതുകവും അതിനപ്പുെം കുെുംബത്രീ യൂണിറ്റുകൾ നെത്തുെ പച്ചക്കെി , വനിതാ 

ഭക്ഷണ രാലകൾ ,തയ്യൽക്കർ  എെിങ്ങറന നീണ്ട നിര നമുക്്ക കാണാം . എത്തലയാ 

പാഴായ കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ ഉലപാലയാഗ ത്പദമായി .വൃത്തിഹീനമായ കാനകളും 

കാെുപിെിച്ച സ്ഥലങ്ങളും വൃത്തിയായി .കുെുംബത്രീ യിലൂറെ ഒത്തുപിെിച്ചാൽ മലയും 

ലപാരും എെ പഴലചാല്  അനവർത്ഥ മാവുകയാണ്  .     

 



ഇെ ്സമൂഹത്തിൽ ഏറതാരു ത്പധാന ത്പശ്നത്തിനും പരിഹാരം കാണാനും കുെുംബത്രീ 

ഉണ്ടാകും . കാലാകാലങ്ങളിൽ വര്ഷകാലത്തുണ്ടാകുെ ലരാഗങ്ങൾ തെയാനും 

റകാതുകു നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനും പരിസര രുെീകരണത്തിനും 

ലബാധവത്കരണത്തിനുംഇെങ്ങിയിരുെു കുെുംബത്രീ ത്പവർത്തകർക്്ക െുമലിൽ ഭാരം 

ഏറെയാണ് .ത്പളയം, ആരംഭിച്ചതുമുതൽ ത്പവർത്തനരീതികൾ റമാത്തത്തിൽ 

മാെി .ഇലപ്പാൾ റകാലൊണ എെ മഹാമാരിയിൽ വീട്ടിൽ നിെ് പുെത്തിെങ്ങാൻ 

കഴിയാറത ആളുകൾ ഇരിക്കുലപാൾ സമൂഹ അെുക്കള നെത്തി, മാസ്ക് നിർമ്മാണം 

നെത്തി ഒരിെത്തിരിക്കാൻ ലനരമില്ലാറത ഓെുെ കുെുംബത്രീ ഭാരവാഹികൾ 

നാെിറനാരു മുതൽക്കൂട്ടായി മാെുെു. ഓലരാ വർഷത്തിലും  അയൽക്കൂട്ട 

അംഗങ്ങൾക്കുള്ള മാർഗ നിർലദരങ്ങളും ,ആത്രയ, സ്ലനഹനിധി ,സ്ലനഹിതാ കാളിങ് 

റബൽ  എെിവ അഭിമാനമായി മാെി .പണത്തിന്റെ ലരഖരണത്തിനപ്പുെം 

ജീവിതത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ നാനാതുെകളിൽ ലവരുകൾ പിെിച്ചലപ്പാൾ കുെുംബത്രീ 

യുറെ മഹതവം നമുക ്ലപാലും അത്ഭുതമായി …… 

റതാഴിലുെപ്പു  മഹാ സംരഭം എത്തലയാ നിർവാെയമാണ് .ആലംബം നഷ്ടറപട്ട 

അരരണരായ അധവാന രീലർക്്ക ജീവിതം പിെിച്ചു നിർത്താൻ  ഈ സംരംഭത്തിലൂറെ 

സാധിച്ചു. എത്തലയാ കുെുംബങ്ങളുറെ പട്ടിണി നഷ്ടറപ്പട്ടു    എത്തലയാലപർക്്ക റമച്ചറപ്പട്ട 

ജീവിത സാഹെരയം ഉണ്ടായി . മക്കൾക്്ക  നല്ല വിദയാഭയാസം റകാെുക്കാൻ സാധിച്ചു ..... 

ഇതിറനല്ലാമപ്പുെം പരാത്രയമില്ലാറത കെം ലൊദിക്കുലപാൾ കെുത്ത മുഖങ്ങൾ 

കാലണണ്ടി വരുെ ഗതിലകെ് ഇല്ലാറത അഭിമാനലത്താറെ ജീവിക്കാൻ സ്ത്തീകറള 

പഠിപ്പിച്ചത് കുെുംബത്രീയും റതാഴിലുെപ്പു പദ്ധതിയുറമാറക്കയാണ് .....  

 ഒലര കുെുംബങ്ങറളലപാറല ഉണ്ണുെതും ഉച്ചമയങ്ങുെതും ഒറക്ക കാണുെത് എത്തലയാ 

സലന്താഷകരമാണ് . 



ഇതിറനല്ലാമുപരി  ഉയർെ ഡിത്ഗി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാറത സവന്തം കഴിവുകൾ വിവിധ 

ലമഖലകളിൽ ത്പകെിപ്പിക്കാൻ സ്ത്തീകൾക്്ക കിട്ടുെ അവസരം ഇനി ലവറെ 

എവിറെറയങ്കിലും കാണാൻ കഴിറഞ്ഞെു വരില്ല ..... നിരവധി സാമൂഹയ ലസവന 

പദ്ധതികൾ ലസവന  മനസ്ഥിതിലയാറെ ആത്മാർത്ഥമായി റെയ്തുറകാണ്ടിരിക്കുെ 

കുെുംബത്രീയുറെ വിജയ ഗാഥകൾ എത്ത പെഞ്ഞാലും തീരാറത 

നീണ്ടുലപാവുകയാണ് ....ഇനിയുമിനിയും ഭാരത മാതാവിന്റെ റനെുകയിൽ ഇെം 

പിെിക്കുെ ഒരു സുവർണ്ണ കിരീെമായി മാൊൻ നമ്മുറെ കുെുംബത്രീ ക്കു കഴിയറട്ട 

എൊരംസിക്കുെു ...... 

 

 

 

     ലപര് : ലത ലിതിൻസ്  

സി ഡി എസ് : പൂമംഗലം  

അയൽക്കൂട്ടം : ജവാല കുെുംബത്രീ 

  



 


