
           േമ�  27  2017
മലയാള മേനാരമ ആ�ച�തി�്  25

കുടുംബ�ശീ 

കുടുംബവിേശഷം

എ�. ഹരികിേഷാർ ഐഎഎ�
(എ�സിക�ൂ	ീ� ഡയറ�ടർ, കുടുംബ�ശീ)

‘�േനഹിത’ േക��ൾ പതിനാ
ലു ജി#കളിലും തുട�ു%

തു സംബ&ി'ും അര-ിതാവ�ഥാ പഠനം 
നൂ1ിനാൽപതു തേ3ശ സ4യംഭരണ �ഥാപന
�ളിേല7ു വ�ാപി8ി7ു%തിെന7ുറി'ും 
കഴി; ല7<ിൽ �പതിപാദി'ുവേ#ാ. ഇതു
കൂടാെത ��തീശാ�തീകരണം ല-�മാ7ി 
ഒ	നവധി �പവർ<ന�ൾ കുടുംബ�ശീയുെട 
േനതൃത4<ിൽ നട<ിവരു%ുD.് ചില നൂത
ന ആശയ�ൾ ഈ വർഷം പുതുതായി നട8ാ
7ാനും ഉേ3ശി7ു%ുD.്

കമ�ൂണി�ി കൗൺസലി�
��തീകൾ േനരിടു% വിവിധ �പKന�െള

7ുറി'ു മനLിലാ7ുകയും അവർ7ു കൃത�
മായ മാർഗനിർേദശം നൽകുകയും െചNാൻ 
സാധി'ാൽ മാ�തേമ ശാ�തീകരണം പൂർണ
മായ അർഥ<ിൽ നട8ാ7ാൻ സാധി7ൂ. 
കൗമാര�പായ7ാരുെട �പKന�ളിൽ സജീ
വമായി ഇടെപേടD സാഹചര�ം ഇ%ു സമൂ
ഹ<ിൽ നിലനിൽ7ു%ു. അതുകൂടാെത വി
വാഹേമാചന�ൾ തുടർ7ഥയായി കുടും
ബബ&�ൾ ശിഥിലമാകു%തും നിേത�ന
െയേ%ാണം നാം കാണു%ു. കുടുംബ�പKന
�ൾ പരിഹരി7ാനും പലേ8ാഴും ഒരു ൈക
<ാ� ് അത�Rാേപ-ിതമാS. ഇ7ാര�
�ൾ മുൻകൂ	ി കDുെകാD ്കൗൺസലിU 
രംഗ<ു ശ�തമായ സാ%ിധ�മാകാനാണു 
കുടുംബ�ശീ ല-�മിടു%V.

‘�േനഹിത’ െസnറുകളിലൂെട അത�ാവ
ശ�മായ കൗൺസലിU േസവന�ൾ നൽ
കിവരു%ുD.് (ഓേരാ �േനഹിതയിലും പരി
ശീലനം േനടിയ രDു കൗൺസലിU വിദ
Yധർ ഉD)്. ഇതുകൂടാെത പരിശീലനം ലഭി' 
320ഓളം കമ�ൂണി1ി കൗൺസിലർമാർ കുടും
ബ�ശീ ശൃംഖലയിലുD.് ഇവർ7ു തുടർപരി
ശീലനം നൽകി, ഓേരാ േ^ാ7ിലും (152 േ^ാ
7ിൽ 2 േപർ വീതം ഏകേദശം ഉDേ#ാ) കുടും
ബ�ശീ കൗൺസലിU േക��ൾ തുട�ാനാ
ണു സം�ഥാന മിഷെn ല-�ം. ഈ േക�
�ളിലൂെട ഫാമിലി കൗൺസലി�ും വിവാഹ
പൂർവ കൗൺസലി�ും നൽകുവാൻ നമു7ു 
സാധി7ണം. ഒരുപേ-, കുടുംബ�ശീ കൗൺ
സലിU േക��ളിലൂെട നിർബ&മായും വി
വാഹപൂർവ കൗൺസലിU നട<ണെമ% 
മാനദcം െകാDുവേരDതു കാല<ിെn 
ആവശ�മായും േതാ%ു%ുD.് ��തീശാ�തീ
കരണ രംഗെ< നൂതന ചുവടുവdപായി ഇതി
െന കാണാവു%താS.

കമ�ൂണി�ി തിയ�ർ
അഭിനയി7ാൻ താൽപര�മുeവരും സാ

മൂഹിക പുനരുfാരണരംഗ<ു സജീവമായി 
ഇടെപടാൻ ആ�ഗഹി7ു%വരുമായ ധാരാളം 
��തീകളുD.് ജീവിത സാഹചര��ൾെകാ
D ് ത�ളുെട താൽപര�ം ഫല�പാgതിയി
െല<ി7ാൻ ഒരുപേ-, ഇവർ7ു കഴി;ി
#ായിരി7ാം. ഈ രംഗ<ു കുടുംബ�ശീയുെട 
സജീവമായ സാ%ിധ�മായി ‘രംഗ�ശീ’ കമ�ൂ
ണി1ി തിയ1ർ മാറുകയാS.

അഭിനയ<ിൽ താൽപര�മുe 34 േപരാS 

(5 �ഗൂ8ുകളിലായി 5 ജി#കളിൽ) രംഗ�ശീയിൽ 
ആദ�മായി പരിശീലനം േനടിയV. നാടകം, െത
രുവുനാടകം എ%ിവയുെട തിര7ഥ എഴുതാ
നും സംവിധാനം നൽകി അവതരി8ി7ാനുമു
e പരിശീലനം ഈ മു8<ിനാലു േപർ7ു 
കഴി;വർഷം നൽകി7ഴി;ു. 

വിവിധ സാമൂഹിക നാടക�ൾ അവതരി
8ി7ാനുe അവസരവും കുടുംബ�ശീ വഴി
യും തേ3ശ �ഥാപന�ൾ വഴിയും ഇവർ7ു 
നൽകിയി	ുD.് േദശീയ ആേരാഗ� ദൗത�<ി
െn ഫDിൽനി% ്ആേരാഗ� േബാധവൽ7ര
ണെ<7ുറി'ും ശുചിത4മിഷെn ഫDിൽനി
%ു ശുചിത4<ിെn �പാധാന�െ<7ുറി'ുമു
e സേiശം നാടകരൂപ<ിൽ അവതരി8ി7ാ
നുe അവസരം ഈ �ഗൂ8ിനു ലഭ�മാവുകയും 
ഇതു സാ-ാൽ7രി7ുകയും െചdതി	ുD.്

സ4Rമായി താൽപര�മുe േമഖലയിൽ �പ
വർ<ി7ാനും അതുവഴി വരുമാനം ലഭി7ാനു
മുe അവസരമാണു രംഗ�ശീ. കൂടുതൽ അവ
സര�ൾ വ%ുെകാDിരി7ു%തിനാൽ രംഗ
�ശീ �ഗൂ8ുകൾ പുതുതായി എ#ാ ജി#യിലും 
രൂപീകരി7ാനുe തയാെറടു8ു നട%ുവരിക
യാS. താൽപര�മുeവെര കെD<ി, അവർ 

7ം െകാ'ി – മുസിരി� ബിനാെലേയാടനു
ബ&ി'ു നട<ിയതു �ശേfയമായി. ചി�ത
രചനയിൽ താൽപര�മുe 30 ��തീകെള ജി
#ാതല<ിൽ തിരിെ;ടു< ്5 ദിവസം ബി
നാെലയുെട േവദിയിൽവ' ്ഇവർ7ു പരിശീ
ലനം നൽകാൻ നമു7ു സാധി'ു. ഈ ക�ാം
പിൽനി%ു �പേചാദനം ഉൾെ7ാD ്2017 മാർ
' ്എ	ിk അRാരാl�ട വനിതാദിന<ിൽ തി
രുവനRപുരം വിെജടി ഹാളിൽ ഇവർ നട<ി
യ ചി�ത�പദർശനം വളെര �ശേfയമായിരു
%ു. ഇനി പ<ു ദിവസെ< മിക' പരിശീല
നം േമd/ജൂൺ മാസ�ളിൽ ഇവർ7ു നൽകാ
നാS പfതിയിടു%V. ഇതുകൂടാെത കുടും
ബ�ശീ �പവർ<കർ നട<ിയ യാ�തയുെട വി
വരണം പു�തകരൂപ<ിൽ �പസിfീകരി7ാ
നും മാർ' ്എ	ിനു സാധി'ു. ഇതിൽനി%ു �പ
േചാദനം ഉൾെ7ാD ്ഒ	ും ൈവകാെത തെ% 
സാഹിത� ശിൽപശാലയും സിനിമാ ആസ4ാദ
ന ക�ാംപുെമാെ7 കുടുംബ�ശീയിെല വനിത
കൾ7ായി നട<ാൻ ഉേ3ശി7ു%ു. താൽപ
ര�മുeവർ സിഡിഎ� വഴി ജി#ാ മിഷനിേല
7ു വിവര�ൾ നൽകുമേ#ാ? താൽപര�വുമു
e േമഖലയിൽ പരിശീലനം കി	ി, സർഗാo
ക കഴിവുകൾ പുറ<ുവരുേpാൾ ��തീപദ
വിയുെട ഉയർ'യും സമൂഹ<ിെn പുേരാഗ
തിയും സർേവാപരി ആoവിശ4ാസവും ഉയരു
മേ#ാ? അതുവഴി ��തീശാ�തീകരണം കു
ടുംബ�ശീ ല-�മിടു%ു.

െജൻഡർ േകാർണറുകൾ
കുടുംബ�ശീ കുടുംബാംഗ�ളുെട �പKന
�ൾ ചർ'െചNാനും ��തീപദവി സ4
യം പഠന�പ�കിയd7 ്തുടർ' ലഭി7ാ
നും േവDിയാS എ#ാ സിഡിഎസുക
ളിലും െജൻഡർ േകാർണറുകൾ വിഭാവ

നം െചdതി	ുeV. 

‘രംഗ�ശീ’ �ഗൂ�ുകൾ
എ�ാ ജി�യിലും

എ! � എഗn��് ഓ& � - സാനിയ മിrസ

ഒരു �ഗൂ8ായി േചർ%ു �പവർ<നം നട<ാ
നുe സാഹചര�മുDാ7ി കൂടുതൽ ‘രംഗ
�ശീ’ �ഗൂ8ുകൾ േകരള<ിൽ കുടുംബ�ശീയു
െട േനതൃത4<ിൽ ഈ വർഷം ഉDാ7ാൻ 
ഉേ3ശി7ു%ു.

ചി*തരചന, സാഹിത� +ാസുകൾ
അഭിനയി7ാൻ താൽപര�മുeവെര7ാള

ധികം കഥ, കവിത, ഉപന�ാസ രചനയിൽ തൽ
പരരായ ��തീകൾ കുടുംബ�ശീ കുടുംബ�
ളിൽ ധാരാളമായുD.് െചറു8<ിൽ ന# കവി
തകൾ എഴുതിയേശഷം പി%ീടു ജീവിത �പാര
qധ�ളാൽ ത�ളുെട കഴിവു വി�മരി'വ
രാS ഇവരിലധികവും. ഇ<രം കുടുംബാംഗ
�ൾ7ായി കലാ, സാഹിത� ശിൽപശാലക
ളും വിവിധ വിഷയ�ളിൽ െസമിനാറുകളും 
നട<ാനും ഇതുവഴി ��തീശാ�തീകരണ
<ിൽ പുതിെയാരു ചുവടുവdപു നട<ാനും 
മിഷൻ ല-�മിടു%ു.

ഈ ശിൽപശാലകളുെട വലിെയാരു തുട 

എ%ാൽ ചില �ഥല�ളിെലrിലും ഇവ
യുെട �പവർ<നം നട7ു%ി# എ%ും ചർ'
കൾ സജീവമ# എ%ും അറിവു ലഭി'ി	ുD.് 
��തീശാ�തീകരണം ല-�മാ7ിയുe �പ
വർ<ന�ൾ7ും തുറ% ചർ'കളിലൂെട �പ
Kനപരിഹാര<ിനുമുe �ഥിരം സംവിധാന
മായാണു െജൻഡർ േകാർണറുകെള നാം കാ
േണDV. മ1ുe �പവർ<ന�ളും ക�ാംപു
കളും ശിൽപശാലകളുെമാെ7 നട7ുേpാ
ഴും അടി�ഥാനപരമായി സജീവമാേകDV 
നsുെട െജൻഡർ േകാർണറുകളാS. െജൻ
ഡർ േകാർണറുകൾ േക�ീകരി'ുe ചി	യാ
യ �പവർ<ന�ളാണു ��തീപദവി സ4യം 
പഠന<ിെnയും കുടുംബ�ശീ വിഭാവനം െച
Nു% അറിവിലൂെടയും ചർ'യിലൂെടയും കരു
<ു േനടാനുe ആശയം നട8ാ7ു%തി
െnയും അടി�ഥാനെമ%തിനാൽ െജൻഡർ 
േകാർണറുകൾ സജീവമാ7ാൻ എ#ാ കുടും
ബാംഗ�േളാടും അഭ�ർഥി7്ു%ു.


