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ന�ുെട യുവജന�ൾ�്  സുര�ിതവും ഐശ�ര�പൂർണവുമായ ജീവിതം ഉറ�ാ�ു� ഒരു ഭാവി
ഇ��െയ�ുറി�ു� സ�പ് ന�ൾ നമു�് സാധ�മാേണാ? യുവതലമുറയിെല ഓേരാ അംഗ�ൾ�ും
ആ�വിശ�ാസേ�ാെടയും ആ�ാഭിമാനേ�ാെടയും ത�ളുെട ജീവിതം െക�ി�ടു�ാൻ തുല�മായ
അവസര�ൾ �പദാനം െച�ു� ഒരു രാജ�ം. പുതിയ ൈനപുണ��ൾ കരഗതമാ�ാൻ അവെര
സഹായി�ു� ഒരു സമൂഹം. തുല�വും വിേവചന�ൾ ഇ�ാ�തും അവസരസമത�ം നൽകു�തും
ആേരാഗ�-ഭ�� രംഗ�ളിൽ സ�ു�ി �പദാനം െച�ു�തുമായ ഒരു കാലം. സ��ം ഭാവിെയ�ുറി�ു
സ�യം തീരുമാനെമടു�ാവു�തും അതു നട�ിൽ വരു�ാൻ കഴിയു�തുമായ ഒരു സമൂഹം
സാധ�മാേണാ?   

ജനാധിപത��ിൽ അടിയുറ�, തുല�തയുെടയും നിലനി�ിെ�യും മൂല��ളിൽ േവരൂ�ിയ ഒരു
സമൂഹ�ിെ� സൃ�ിയാണ് ഇവിെട ചർ� െച�െ�ടു�ത്. മ�ു�വേരാടു� കരുതൽ, ബഹുമാനം,
സ്േനഹം, ഔദാര�ം, അനുക�, ആ�ാർ�ത തുട�ിയവയാണ് അ�രം ഒരു സമൂഹസൃ�ിയുെട
കാതലായി വർ�ി�ു�ത്. മനുഷ�േരാടു മാ�തമ�, മ�ു ജീവികേളാടുമു� കരുതലിെ� കാര�മാണ്
ഇവിെട ചി�ാവിഷയമാകു�ത്. അത് നമു�് സാധ�മാേണാ?

ഇ��യുെട ജനസംഖ�യിൽ 27.5* ശതമാനം യുവജന�ളാണ്. അവരുെട ആവശ��ൾ
പരിഗണി�ു� നയ�ളും പരിപാടികളും അംഗീകരി�ു നട�ാ�ുകെയ�ത് �പധാനമാണ്. അത്
സമൂഹ�ിെല ഏ�വും ദുർബല വിഭാഗ�ൾ�ിടയിൽ ( സാ��ിക കാരണ�ളാൽ അരികുകളിൽ
ത�െ��വർ, ൈലംഗിക ന�ൂനപ��ൾ, ജാതി-മത-വർഗ വിേവചന�ൾ േനരിടു�വർ)
ഉൾെ�ടു�വെരയും മ�ു വിഭാഗ�ാെരയും ഒേരേപാെല ഉൾെ�ാ�ു� നയ�ളാവണം. അതിലൂെട
നീതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു പുതുേലാകം നമു�് െക�ി�ടു�ാൻ കഴിയണം. 

2020ൽ േകാവിഡ് മഹാമാരി േലാകെമ�ും നാശം വിത�ു കട�ുവ�േ�ാൾ ന�ുെട സമൂഹ�ിൽ
നിലനിൽ�ു� നിരവധി ദൗർബല��െളയാണ് അത് െവളിെ�ടു�ിയത്. �പതിസ�ിയുെട
ആഘാത�ൾ എ�ാവരും അനുഭവി�ുകയു�ായി. എ�ാൽ ജീവിതാേയാധനമാർഗ�ളും
െതാഴിലും വരുമാനവും ന�െ�� ദുർബലവിഭാഗ�ളിൽ െപ� ജന�ളാണ് ഏ�വും െകാടിയ
ദുരിത�ൾ േനരി�ത്.

ഈ അവസര�ിൽ നിരവധി യുവജന�ൾ ദുരിതാശ�ാസ �പവർ�ന�ളുമായി
സഹകരി�ുകയു�ായി. നഗര�ളിൽ െതാഴിലും വരുമാനവുമി�ാെത െപ�ുേപായ മനുഷ�ർ�് 
ഭ�ണവും മ�ു അവശ�വസ്തു�ളും എ�ി�ു െകാടു�ു�തിനു അവർ മു�ി�ിറ�ി.
സമൂഹ�ിൽ അ�രം �പവർ�ന�ൾ �പധാനമായിരു�ു. അേതേപാെല �പധാനമാണ്
ദുര��െള േനരിടാൻ ദുർബലവിഭാഗ�െള കഴിവു�വരാ�ു� തര�ിലു� മ�ു �പവർ�ന�ളും. 

േകാവിഡ് കാലം സമൂഹ�ിെല�ാടും കന� മാനസിക സംഘർഷ�ളാണ് സൃ�ി�ത്. അതു
ഉ�ാ�ു� �പശ്ന�െള േനരിടാൻ യുവജന�ളുെട പല സ��സംഘടനകളും ഒ�യ്�ും
സംയു�മായും പല തര�ിലു� �കിയാ�ക ഇടെപടലുകളാണ് നട�ിയത്. ഇത് വളെര
�പധാനമായ സാമൂഹിക ഇടെപടലായിരു�ു. കാരണം അട�ിടൽ പലതര�ിലു�
ഉത്കണ്ഠകെളയാണ് െക�ഴി�ുവി�ത്. സാമൂഹികമായ ഒ�െ�ടൽ, ജീവേനാപാധികളുെട ന�ം,
അവനവെ�യും ബ�ുജന�ളുെടയും ആേരാഗ�ം സംബ�ി� ആകുലതകൾ, എ�ി�െന. 

മുഖവുര
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* ഇ��യുെട 2014 േദശീയ യുവജന നയം അനുസരി�ു 15നും 29നും ഇടയിൽ �പായമുളളവെരയാണ്
യുവജന�ൾ എ�് വിളി�ു�ത്.  



നഗര�ളിലും �ഗാമ�ളിലുമു� പല യുവജന�ളും ഈ �പശ്നെ� േനരിടാൻ ത�ളുെട
ൈകവശമു� ഡിജി�ൽ സാേ�തികവിദ�കൾ ഫല�പദമായി ഉപേയാഗി�ുകയു�ായി. ഓൺൈലൻ
�ാ�ുേഫാമുകൾ ഉപേയാഗി�ു ചർ�കൾ�ും സംവാദ�ിനും ആശയ�ളും അനുഭവ�ളും
ൈകമാറു�തിനും പ�ിയ േവദികൾ അവർ സൃ�ിെ�ടു�ു. അേതേപാെല കഴിവുകൾ
വികസി�ി�ാനും വാസനകൾ�നുസരി�ു കലാപരമായ �പവർ�ന�ളിൽ ഇടെപടാനും ഇ�രം
േവദികൾ സഹായകമായി. മാ�തമ� പാരി�ിതിക വിഷയ�ൾ േപാലു� കാര��ളിൽ ഇടെപ�ു
�പതിേഷധം ഉയർ�ാനും സാധാരണ ജന�ളുെട ജീവിത�ിന് ഭീഷണിയാകു� വൻകിട ഡാമുകൾ
അട�മു� നിർമാണ�ൾ, പാറമടകൾ, ഖനനം തുട�ിയ വിഷയ�ളിൽ ജന�ളുെട
ഉത്കണ്ഠകൾ�് ഒ�ം നിൽ�ാനും അവ േ�പരകമായി. 

അവനവെ� ഭ�ണം സ�യം ഉത്പാദി�ി�ാനു� താത്പര�മാണ് ഈ അവസര�ിൽ െപാതുവിൽ
കാണെ�� മെ�ാരു സവിേശഷത. നഗര�ിലായാലും �ഗാമ�ിലായാലും ഉ� സൗകര��ൾ
ഉപേയാഗെ�ടു�ി ഭ��വിഭവ�ളും പ��റികളും മ�ും ഉത്പാദി�ി�ാനു� തീ�വ�ശമ�ൾ
നട�ു. പല �ഗാമ�ളിലും േക� ഒരു കഥ, െതാഴിൽേതടി നഗര�ളിേല�് േപായ യുവജന�ൾ
പലരും അട�ിടൽ വ�േ�ാൾ �ഗാമ�ിൽ തിരിെ��ി കൃഷി�ണിയിൽ മുഴുകിയ അനുഭവ�ളാണ്.
അതുേപാെല വിദ�ാർഥികൾ പലരും ഒഴിവുേവളകളിൽ അടു�ളേ�ാ��ളിൽ പണിെയടു�ു.
പലരും ത�ളുെട മാതാപിതാ�െള അടു�ളേ�ാ�ം ആരംഭി�ാൻ േ�പരി�ി�ു�ുമു�ായിരു�ു.

ഇ�ര�ിലു� അനുഭവ�ൾ േ�കാഡീകരി�ാനു� ഒരു �ശമമാണ് ഇവിെട നട�ിയിരി�ു�ത്.
ഈ അനുഭവ�ൾ സമൂഹ�ിെ� മു�ിൽ അവതരി�ി�ു�തു വഴി ഭാവിെയ�ുറി�ു �പതീ�
നിലനിർ�ാൻ സാധി�ുെമ�ാണ് കരുതു�ത്. സമൂഹ�ിെല വിടവുകൾ എ�ത
ആഴ�ിലു�താെണ�ു ഈ അനുഭവ�ൾ നേ�ാടു പറയു�ു. ന�ുെട ഭൂമി എ�ത വലിയ
ഭീഷണികെളയാണ് േനരിടു�ത് എ�് അവ ചൂ�ി�ാണി�ു�ു. ഭാവി എ�തമാ�തം ഭയാനകമാകാം
എ� േബാധ�വും അത്  നൽകു�ു. അേതസമയം, �പതിസ�ികളിൽ യുവജന�ൾ നട�ിയ
ഇടെപടലുകൾ മെ�ാരു േലാകം സാധ�മാണ് എ� ശുഭ�പതീ� ഉ�ാദി�ി�ു�തുമാണ്. ന�ൾ
�പചരി�ി�ു� ഹ�ാഗുകളും ന�ൾ േ�പാ�ാഹി�ി�ു� െ�ടൻഡുകളും ഇ�രെമാരു
�പതീ�ാപൂർണമായ ഭാവിയിേല�ു ഉ�ുേനാ�ു�തായിരി�ണം! 
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�പാ�കഥ

ന�ുെട േലാകം ഭി�തകളുെട േലാകമാണ്; ജന�െള ത�ിൽ ഭി�ി�ി�ാനായി പലവിധ
മുൻവിധികളും ഉ�നീചത��ളും അയു�ികമായ ആചാര�ളും ഉപേയാഗി�െ�ടു�ു. ഒരു വലിയ
വിഭാഗം ജന�ൾ അരികുകളിേല�ു ത�ിമാ�െ��ിരി�ു�ു; അവർ കഴി�ുകൂടു�ത് ൈലംഗിക
െതാഴിലാളികളായും വിേദശരാജ��ളിൽ അഭയാർ�ികളായും േതാ�ി�ണി�ാരായും
അനാഥാലയ�ളിൽ ഉേപ�ി�െ��ും ഒെ�യാണ്. പല സ്�തീകളും അടിമ��ിനു സമാനമായ
�ിതിയിലാണ് െതാഴിലിട�ളിൽ കഴിയു�ത്.

2006ൽ െകാൽ��യിൽ ആവിർഭവി� �പാ�കഥ എ� സർ�ാേറതര �ാപനം ഇ�െന
�പാ��ളിൽ കഴി�ുകൂടു� മനുഷ�രുമായി ഇടപഴകി അവരുെട ജീവിതകഥയുെട
ആഖ�ാന�ളിലൂെട പുതിയ ഒരു സമൂഹസൃ�ി�ു േവ�ിയാണ് �ശമം നട�ു�ത്. അരികുകളിൽ
കഴിയു�വെര സമൂഹ�ിെല സജീവതയാർ� അംഗ�ളായി മാ�ുകയാണ് ലക് ഷ�ം. �പേത�കി�ും
യുവജന�ൾ�ിടയിലാണ് സംഘടനയുെട �പവർ�നേമഖല. അവഗണി�െ��വരുെട
ജീവിത�ിൽ ആശ�സം എ�ി�ാനു� �പവർ�ന�ളിലാണ് �ശ� െകാടു�ു�ത്.
ൈലംഗികന�ൂനപ��ളട�മു� വിഭാഗ�ളിേല�് സംഘടന ഇതിനകം �പവർ�നം
വ�ാപി�ി�ി�ു�്. െകാൽ�� േക��മാ�ി ബംഗാൾ സം�ാനം മുഴുെ� സംഘടന
�പവർ�ി�ു�ു. സമൂഹ�ിെല അരികുകളിൽ കഴിയു� വിവിധ തര�ാരായ ആളുകൾ�്
ഒ�ി�ുവരാനും ത�ളുെട അനുഭവ�ളും ജീവിത�പശ്ന�ളും പരസ്പരം പ�ുെവ�ാനും
പുതിെയാരു ജീവിതം െക�ി�ടു�ാനുമു� സൗകര�ം ഒരു�ു� വിധ�ിലാണ് �പവർ�ന�ൾ
സ�ീകരി�രി�ു�ത്. പരസ്പരം സഹായി�ാനും േസവി�ാനും പുതിയ ബ��ൾ
െക�ി�ടു�ാനും അവർ�് കഴിയു�ു. അ�െന േവദനെയ ശ�ിയാ�ി മാ�ാനും ത�ളുെട
ജീവിതേമഖലകളിൽ മാ��ിെ� സേ�ശവാഹകരാകാനും അവർ�ു സാധ�ത ഉയർ�ുവരു�ു.
‘ക��ൂ�ിനി’ എ� യുവജന �പ�ാന�ിലും ‘വാർ�ാലീപ്’ �പ�ാന�ിലും ഉ� അംഗത��ിലൂെട
സമൂഹ�ിെല നിരവധി ആളുകളുമായി ബ�െ�ടാനും പുതിയ സഖ��ൾ െക�ി�ടു�ാനും
അവർ�ു സാധി�ു�ു. കഴി� പതിന�ു വർഷ�ളിൽ ഇ�രം 560 കഥകളാണു
�പാ�കഥയിലൂെട പുറ�ുവ�ത്. അത് ആയിര�ണ�ിന് മനുഷ�രുെട ജീവിതെ�യാണ്
മാ�ിമറി�ത്. 

ആേദാർ 
വൃ�കെള സഹായി�ാനു� യുവജന പ�തി 

സ്േനഹ�ിെ�യും സേ�ാഷ�ിെ�യും നിമിഷ�ൾ
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ആേദാർ - പരിഗണനയും സഹാനുഭൂതിയും

�പാ�കഥയുെട �പവർ�ന�ളിൽ ഒ�് ‘ആേദാർ’ എ� േപരിലാണ് അറിയെ�ടു�ത്. ബഹുമാനം,
സ്േനഹം, സഹാനുഭൂതി എെ�ാെ�യാണ് ഈ ബംഗാളി വാ�ിെ� അർഥം. െകാൽ��യിൽ
ദകൂറിയ തടാകം എ�റിയെ�ടു� രബീ�� സേരാവറിനടു�ു� �ല�ൾ ഒരുപാടു വൃ�കൾ
ജീവിതാേയാധന�ിനായി പി�െയടു�ാൻ എ�ു� �ലമാണ്. ൈവധവ�സൂചകമായ
െവ�വസ്�തവും ധരി�ു എ�ു� ഈ സ്�തീകളിലധികവും അറുപതു വയ�ു പി�ി�വരാണ്. ആരും
അവെര ഗൗനി�ാറി�. എ�ാൽ 2017ൽ �പാ�കഥയുെട �പവർ�കരായ കുെറ യുവാ�ൾ
അവരുെട ജീവിത�ിേല�ു കട�ുവ�േതാെട ചി�തം മാറി. ത�ളുെട കുടുംബ�ളിൽ നി�്
ബഹിഷ്കൃതരായ ഈ സ്�തീകെള സംര�ി�ു� വിഷയം അവർ സാമൂഹിക മാധ�മ�ളിൽ
ചർ�യ്�ു വിേധയമാ�ി. ഈ അ�ൂ�മാരുെട ജീവിതെ�ലവിെ� ഒരു പ�ു ഓേരാരു�ർ
വഹി�ണെമ� നിർേദശമാണ് ഉയർ�ുവ�ത്. അവരുെട അനു�ഗഹം മാ�തമ� സ് േനഹവും
പരിലാളനയും അതു യുവജന�ൾ�്  നൽകും. ആദരവ് എ�ർ�ം വരു� ആേദാർ എ�ാണ്
പ�തിയ്�് അവർ േപരി�ത്. 

ഈ അഭ�ർ�ന�ു വലിയ �പതികരണമാണ് എ�ും ഉ�ായത്. ചുരു�ിയ കാലംെകാ�് നിരവധി
പൗര�ാർ ഈ സഹായപ�തിയുെട ഭാഗഭാ�ായി. പി�െയടു�ു കഴി�ിരു� 32 വിധവകളും
ത�ൾെ�ാരു പാർ�ിടവും ജീവിത സൗകര��ളും കെ��ി. അ�െന പല തലമുറ�ാരായ
ആളുകളുെട ഒരു സേ�ളനേവദിയായി അേദാർ പരിവർ�ിതമായി. വളെര അടു� മനുഷ�
ബ��ൾ ഉദയം െകാ�ു. യുവജന�ൾ സ്േനഹവും പരിലാളനയും മാ�തമ� േനടിയത്. ഒ�െ��
ന�ൂ�ിയർ കുടുംബ�ളിൽ നി�ുവ� പലർ�ും അ�ൂ�െയ� അനുഭവം ഈ
ബ��ിലൂെടയാണ് ൈകവ�ത്. അതിലൂെട സാ��ികേശഷിയുെട അടി�ാന�ിലു�
സാമൂഹികമതിലുകൾ പലതും തകർ�െ��ു. ഉ�ത മധ�വർഗ കുടുംബ�ളിെല
യുവതീയുവാ�ളാണ് ആേദാർ പ�തിയിലുെട സമൂഹ�ിെ� അരികുകളിൽ കഴി� ഈ
വിധവകളുെട ജീവിത�ിേല�് എ�ിേ�ർ�ത്. 

ആേദാറും മഹാമാരിയും

2020 മാർ�ുമാസ�ിൽ ജനതാ കർഫ�ൂ �പഖ�ാപന�ിനു ഒരുദിവസം മു�് ആേദാറിെല
യുവജന�ൾ ഈ സ്�തീകെള േനരി�ുക�ു ര�ുമാസെ� േറഷനും മ�ു അവശ�വസ്തു�ളും
അവർ�ു ൈകമാറി. വരും നാളുകളിൽ അവരുെട �ിതി േമാശമാകുെമ�ു �പാ�കഥ �പവർ�കർ
ഭയെ��ിരു�ു. ത�ൾ അട�ിടൽ കാല�ു വീ�ും പി�െയടു�ു� രീതിയിേല�് മാറുകയി�
എ�ു വൃ�കളായ സ്�തീകൾ ഉറ�ി�ു പറ�ു. പി�ീടു� ഏഴു മാസ�ൾ അവർ പുറ�ിറ�ി
സ�രി�ാെത കഴി�ുകൂടി. അ�െന േകാവിഡ് ബാധയിൽ നി�ും അവെര�ാം ര�െ��ു. ഈ
സമയ�ു അവരുെട ആേരാഗ�പരിര�യ്�ും ഭ�ണ�ിനുമു� സൗകര��ൾ ഒരു�ിയത്
�പാ�കഥാ �പവർ�കരാണ്. അതിനായി �പാേദശിക േപാലീസ്  അധികാരികളിൽ നി�ും മുനിസി�ൽ
അധികൃതരിൽ നി�ും ദ�ിണ െകാൽ��ാ �പേദശ�ു നി�ു� മ��ിമാരിൽ നി�ും അവർ�്
സഹായവും ലഭി�ു. ഈ കഥകളിെലാ�് �ശേ�യമാണ്: െകാൽ��യിെല അറിയെ�ടു� ഒരു
വ��ി േകാവിഡ് ബാധിതനായി. മു�െ��് ദിവസം െവ�ിേല�റിൽ കഴി�േശഷമാണ് അേ�ഹം
വീ�ും ജീവിത�ിേല�ു തിരിെ��ിയത്. ആേദാറിെല അ�ൂ�മാരുെട �പാർ�നയാണ് തെ�
ജീവെന കാ�െത�ാണ് അേ�ഹം പി�ീട് ന�ിപൂർവം പറ�ത്!  

കു�ികെള േനാ�ു� ചില സംഘടനകൾ സമീപകാല�ു ആേദാറിെല �പവർ�കെര
സമീപി�ുകയു�ായി. പകൽ സമയ�ു െകയർേഹാമുകളിൽ കു�ികെള പരിപാലി�ു�
ആയമാരായി ഈ അ�ൂ�മാരുെട േസവനം േതടിയാണ് അവർ ബ�െ��ത്. ഇ�രം
ആവശ��ളുമായി കുടുംബ�ളിൽ നി�ും അഭ�ർ�നകൾ വരാൻ തുട�ിയി�ു�്. ആരാലും
�ശ�ി�െ�ടാെത കഴി�ുകൂടിയ ഈ സ്�തീകളുെട ജീവിത�ിൽ ഒരു പുതിയ അധ�ായം
തുറ�ുകയാെണ�ു ആേദാർ �പവർ�കർ �പതീ�ി�ു�ു.

#സ്േനഹം #സഹാനുഭൂതി #ഒ�ി��നിൽ�ൽ
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പാഠ�ൾ

സ് േനഹവും സഹാനുഭൂതിയും ശ�മായ സാമൂഹിക മാ��ിനു വഴി തുറ�ുെമ�ു ആേദാറിെല
അനുഭവം ചൂ�ി�ാണി�ു�ു. അ�രം അനുഭവകഥകൾ�ു സമൂഹ�ിൽ മാ�ം
െകാ�ുവരാനു� േശഷിയു�്.       

അരികുകളിെല പാവ�ള�ം വേരണ�കുടുംബ�ളിെല യുവജന�ള�ം ത�ിലു� വ��ിബ��ൾ
സമൂഹ�ിെല മുൻവിധികെള െചറു�ാനും തുല�തയുെട അടി�ാന�ിലു� പുതിയ
മൂല�സ�ൽ��ൾ വളർ�ാനും സഹായകമാണ്. പരസ്പരാ�ശിതവും നീതിയു�വുമായ ഒരു
പുതുേലാക നിർമാണ�ിന് അതു അനിവാര�മാണ്. 

അരികുകളിെല മനുഷ�രുെട അനുഭവ�ള�ം ശബ്ദവും മ���വർ�ിടയിൽ – �പേത�കി��ം
യുവജന�ൾ�ിടയിൽ – എ�ി�ു�ത് മുൻവിധികൾ തകർ�ാനും ജന�ൾ�ിടയിെല
മതിലുകൾ ഇ�ായ്മ െച�ാനും സഹായകമായ �പ�കിയയാണ്. 

ബ�െ�ടുക 

ബ�ാദിത� മുഖർജി, bappadityamukherjee1@gmail.com
https://prantakathaindia.org
 
--
ചി�ത�ൾ: �പാ�കഥ
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സ്�തീകളുെട േനതൃത��ിൽ �പാേദശിക കൃഷിവികസന�ിലൂെട േപാഷകഭ�� വിതരണം 
സ്�തീകളുെട ശാരീരികമായ �പശ്ന�ൾ�് പരിഹാരം - ആർ�വം, �പസവം തുട�ിയ
വിഷയ�ൾ
തുറ� വിദ�ാേക���ളിലൂെട �ഗാമവാസകളിൽ നി�് േനരി�് െതാഴിൽ ൈവദഗ്ധ� പരിശീലനം 
വനവിഭവ േശഖരണവും കൃഷിയും; അതിെല വിഭവ�ൾ ഉപേയാഗി�ു എംേ�ബായ്ഡറി,
ചി�ത�ണി പരിശീലനം    

ഛ�ിസ്ഗഡിൽ �പവർ�ി�ു� യുവജനസ�� സംഘടനയാണ് ‘ചി�രി: ദി യങ് ഇ��’. അതിൽ
അധികം �പവർ�കരും വനിതകളാണ് (എ�ാൽ പുരുഷ�ാർ�ും അംഗത�ം ലഭ�മാണ്).
സം�ാനെ� വിദൂര�ഗാമ�ളിൽ സാമൂഹിക പുനരു�ാരണം ലക് ഷ�ം െവ�ുെകാ�ു�
�പവർ�ന�ളാണ് സംഘടന നട�ു�ത്. ഡാം�രി, കാ�ർ ജി�കളിെല അ�ു�ഗാമ�ളിലായി
ഏതാ�് നൂേറാളം സ്�തീകളും പുരുഷ�ാരുമായി അത് �പവർ�ി�ു�ു. ചി�രി പ�തിയിൽ
�ഗാമ�ളിെല സ�ാഭാവിക അ�രീ��ിൽ എ�െന സ�ു�മായ ജീവിതം െക�ി�ടു�ാം എ�
പാഠ�ളാണ് േനടിെയടു�ാൻ �ശമി�ു�ത്. ജനാധിപത� രീതിയിലു� �പവർ�ന സംവിധാനമാണ്
അത് വിഭാവനം െച�ു�ത്. �ഗാമ�ലവ�ാെരയ�, മറി�ു മുഴുവൻ ജന�െളയും ഒ�ി�ു
അണിനിര�ി പരിപാടികൾ ആസൂ�തണം െച�ുകയാണ് അതിെ� രീതി. കഴി� ഏതാനും
വർഷ�ളിൽ ചി�രി �പവർ�കർ േനതൃത�ം നൽകിയ ചില പ�തികളാണ് താെഴ:

മഹാമാരി വ�േ�ാൾ �ഗാമ�ളിൽ വലിയ സാ��ിക �പതിസ�ിയു�ായി. അതിെന േനരിടാനു�
�പാേയാഗികവും �കിയാ�കവുമായ പ�തികൾ വികസി�ി�ാനാണ് ചി�രി �പവർ�കർ
ത�ാറായത്.

േകാവിഡ്-19 കാല�ു ചി�രിയുെട �പവർ�ന�ൾ 

േകാവിഡ് മഹാമാരിയും അതിെന െചറു�ാനു� �ശമ�ളുെട ഭാഗമായ അട�ിടലും സാ��ികവും
മാനസികവുമായ നിരവധി �പശ്ന�ൾ രാജ�െ� മെ��ായിടേ�യും േപാെല ച�ീഗഡിെല
ജന�െളയും ബാധി�ുകയു�ായി. അവരുെട വരുമാന േ�സാത�ുകൾ വ�ിവര�ു. ജന�ൾ
പുറ�ിറ�ാെത വീടുകളിൽ തെ� ത�ാൻ നിർബ�ിതരായി. �ഗാമ�ിേലാ പുറേ�ാ ഉ�
ബ�ു�െളയും സുഹൃ�ു�െളയും കാണു�തുേപാലും �പയാസമായി. േരാഗബാധ സംബ�ി�
ഭീതിയാണ് െപാതുവിൽ എ�ാകാര��േളയും നിയ��ി�ത്. പഴയ സാമൂഹിക സംഘടനാരീതികളും
മാനുഷികബ��ളും അസാധ�മാകുെമ� നിലവ�ു. 

ചി�രി 
ബ��ൾ ശ�ിെ�ടു�ലും �പതീ� കെ��ലും

�പാേദശിക വി�ിന�ൾ കൃഷി െച�ു�ു അര�് െക�ുകളാ�ി മാ�ു�ു
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വീ�ിനക�ിരു�ാണ് വനിതകൾ ചി�തരചനയിൽ മുഴുകിയെത�ിലും അെതാരു സാമൂഹിക
�പവർ�നമായിരു�ു. സംഘ�ിെല എ�ാ അംഗ�ളും ത�ളുെട രചനകൾ പരസ്പരം
ൈകമാറുകയും അഭി�പായ�ൾ പ�ുെവ�ുകയും െചയ്തു. 
ത�ളുെട ഉത്കണ്ഠകളും ആശ�കളും േനരിടാൻ ഇ�രം �കിയാ�ക �പവർ�ന�ൾ
അവർ�ു സഹായകമായി. 

ഈ വിഷമംപിടി� അവ�യിൽ ചി�രിയിെല വനിതാ�പവർ�കർ�് പരസ്പരം ക�ുമു�ാൻ
േപാലും കഴിയാ� �ിതിയു�ായി. മഹാമാരി അവസാനി�ാനാണ് അവർ കാ�ിരു�ത്.
എ�ാൽ മാസ�ൾ നീ�ുേപായേതാെട ജീവിതവും �പവർ�ന�ളും മുേ�ാ�ുെകാ�ുേപാകാൻ
ബദൽ മാർഗ�ൾ അേന�ഷി�ണം എ� േബാധ�മു�ായി. മഹാമാരിയുെട ആഘാതം
അവഗണി�ാൻ വ�ാ�വിധം വ�ാപകമായിരു�ു. അതിനാൽ ത�ളുെട പഠനപരിപാടികൾ
തുടരാൻ അവർ വഴികൾ േതടി. അ�െനയാണ് േഫാണിൽ ലൗഡ് സ് പീ�റി�ു ഒരു സംഘം
വനിതകൾ പഠനപരിപാടികൾ തുടരു� ആശയം ഉ�യി�ത്. അ�െന പുതിയ മാർഗ�ിലൂെട
ചരി�തം, ജീവശാസ്�തം, �ഗാമീണ സ�ദ്ഘടന, വികസനം തുട�ിയ വിഷയ�ളിൽ �ാ�ുകളും
ചർ�കളും ആരംഭി�ു. അ�ുേപായ ക�ികൾ കൂ�ിേ�ർ�ാനും ബ��ൾ വീ�ും
ഊ�ിയുറ�ി�ാനുമു� അവസരമാണ് അതിലൂെട അവർ�ു ൈകവ�ത്. ഓേരാ �ഗാമ�ിലും
ചി�രി �പവർ�കർ �ാപി� വായനശാലയിൽ നി�ും അവർ പുസ്തക�ൾ എടു�ുവായി�ു.
െഹലിന േനാർബർഗിെ� 'പുരാതന ഭാവികൾ', മഹാ�ാഗാ�ിയുെട ‘ഹി�് സ�രാജ്’,
മഹാേശ�താേദവിയുെട ആദിവാസി കഥകൾ തുട�ിയ പുസ്തക�ളാണ് �പധാനമായും വിതരണം
െചയ്തത്. 

അട�ിടൽ നീ�ുേപാകുകയും േകാവിഡ് േകസുകൾ വർ�ി�ുകയും െചയ്തേതാെട
�ഗാമീണസ്�തീകൾ ത�ളുെട �കിയാേശഷികൾ വർധി�ി�ു�തിനു� പല പരിപാടികളും
ആസൂ�തണം െചയ്തു. പലരും ചി�തകലയിേല�ാണ് ഒഴിവു സമയ�ളിൽ തിരി�ത്. അട�ിടൽ
കാലെ� ചി�തരചന ര�ു കാരണ�ളാൽ �പധാനമായിരു�ു: 

ചി�രിയുെട മൂ�ാമത് വാർ�ാപ�തികയിൽ ഇ�െന സൃ�ി�െ�� നിരവധി കലാസൃ�ികൾ
�പകാശി�ി�ി�ു�്. ഇ�രം കലാ�പവർ�ന�ൾ മാനവികവികസന�ിെ� കലെയ സംബ�ി�
ആേലാചനകൾ�ും േ�പരകമായി. േകാവിഡ് കാലെ� അട�ിടൽ സാമൂഹികബ��ളുെട
�പസ�ി സാധാരണ ജന�െള കൂടുതൽ േബാധ�െ�ടു�ി. സാമൂഹിക അകലം പാലി�ുേ�ാൾ
തെ� അവർ പലതര�ിലു� പുതിയ സാമൂഹികബ��ൾ െക�ി�ടു�ു� �പ�കിയയിലാണ്
മുഴുകിയത്. വരകളും ചി�ത�ളും നിറ�ളും അതിനു മിഴിേവകി. ഈ �ഗാമീണവനിതകളുെട മന�ിൽ
ഉറ�ി�ിട� സ�ൽ��ൾ അതിലൂെട മൂർ�രൂപം �പാപി�ു. ജീവിതം
ചുരു�ിേ�ാവുകയായിരു�ി�; മറി�ു അതിൽ പുതിയ തളിരുകൾ രൂപംെകാ�ുകയാണ് െചയ്തത്.

ഇ�രം കേലാപാസനകൾ�ു പുറെമ, 2020െല ഖരീഫ് കൃഷിയുെട അവസര�ിൽ
സഹകരണാടി�ാന�ിൽ കൃഷി�ണിയിൽ ഏർെ�ടാനും അവർ�ു സാധി�ു. വീടുകളിൽ
�പാേദശിക വിഭവ�ളാണ് അവർ ന�ുവളർ�ിയത്. 2019ൽ തെ� ഈ
�പവർ�ന�ളാരംഭി�ിരു�ു. കാരണം അതിനു ഒരുവർഷം മു�് 2018ൽ �ഗാമ�ളിൽ നട�ിയ ഒരു
ആേരാഗ�സർേവയിൽ മി� സ്�തീകൾ�ും ര��ുറവ് കാരണമു� വിളർ�യു�തായി
കെ��ിയിരു�ു. അതിനാൽ േപാഷകമൂല�മു� �പാേദശിക ഭ��വിഭവ�ളും പ��റികളും
ന�ുവളർ�ാനു� പ�തികൾ േനരെ� തുട�ിയിരു�ു. ചി�രി �ഗാമ�ളിെല േപാഷകമൂല�മു�
ഭ�� വിഭവ�ൾ കെ��ി അവയ്�് േ�പാ�ാഹനം നല്കാൻ �ശമി�ുകയു�ായി ('ബസുധ'
എ� സംഘടനയുെട സഹായേ�ാെടയാണ് അത് െചയ്തത്).

#�പതീ� #സ്�തീകഥകൾ # �ഗാമസ�രാജ്
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ഈ നാളുകളിൽ ത�ളുെട �പേദശെ� വന�െള സംബ�ി�ു പഠനം നട�ാനും
�ഗാമീണവനിതകൾ ഉ�ാഹം കാണി�ു. ആദിവാസി സമൂഹ ജീവിത�ിെ� അേഭദ�ഭാഗമാണ്
വന�ൾ. യൂ�് േഫാർ േഫാറ�്സ് പരിപാടി വഴി ആദിവാസി �ഗാമീണരും വന�ളും ത�ിലു�
ബ��ൾ വികസി�ി�ാനു� വഴികളാണ് ചി�രി ആസൂ�തണം െചയ്തത്. ആദിവാസികളും
വന�ളും ത�ിലു� ബ��ൾ മാറുകയാണ്; അതിൽ മുതലാളി� കേ�ാളസ��ദായം �പധാന
പ�ു വഹി�ു�ു. യുവജന�ൾ വന�ളും അവയുെട ചരി�തവും പഠനവിേധയമാ�ി. വന�െള
കുറി�് അവർ പഠി�േ�ാഴാണ് ഈ വന�ളിൽ ഇേ�ാഴു�തും േനരെ� ഉ�ായിരു�തുമായ
വിഭവ�െള��ി അവർ േബാധവാ�ാരായത്. അ�രം വിഭവ�ളിെലാ�് അര�് എ�റിയെ�ടു�
പശയാണ്. 2020 ജൂൈല മാസ�ിലാണ് വനിതകൾ അര�ു നിർമാണസംരംഭം തുട�ിയത്. ‘െസ�ർ
േഫാർ െഡവലപ്െമ�് �പാ�ീസ’്െ� സഹായേ�ാെട അതിനായി അര�ു ഈ�കെള വളർ�ാനും
അവർ പരിശീലനം േനടി. 

അ�െന മഹാമാരിയുെട അട�ിടൽ കാലം സ�ാ�ശയത��ിെ� പുതിെയാരു കാല�ിെ�
തുറവിയായാണ് പരിണമി�ത്. സർ�ാരിെനയും കേ�ാളെ�യും നഗര�െളയും മാ�തം ആ�ശയി�ു
ജീവി�ാനാവിെ�� തിരി�റിവും അവർ�ു കി�ിയത് ഇ�ാല�ാണ്. �ഗാമീണ സ�ാ�ശയത�ം
അെ��ിൽ ഗാ�ിജിയുെട �ഗാമസ�രാജ് എ� സ�ൽപം ജന�ളിെല�ി�ാനാണ് ചി�രി ഈ
കാലഘ�െ� �പേയാജനെ�ടു�ിയത്. 

പാഠ�ൾ 

സമൂഹ�ിെല വിവിധ വിഭാഗ�ാർ�ിടയിൽ അടു� ബ��ൾ െക�ി�ടു�ു�ത് �പതിസ�ി
ഘ��െള തരണം െച�ാൻ ഏ�വും �പധാനമാണ്. �ഗാമീണ സ�യംപര�ാപ്തതയുെട
ആദ�പടിെയ�ത് സമൂഹ�ൾ�ിടയിെല ഐക�നിർമിതിയാണ്. 

കലാ�പവർ�നം മനുഷ�രുെട ആ�രിക സംഘർഷ�ൾ�് ഔഷധം മാ�തമ�,
സാമൂഹികബ��ളുെട നിർമാണ�ിെല �പധാന ക�ിയുമാണ്. മന�് തുറ�ിരി�ുേ�ാൾ ന�ൾ
അന�െര�ുറി�ു ചി�ി�ു�ു; അതാണ് സമൂഹ നിർമാണ�ിെല �പധാന ക�ി. 

ബ�െ�ടുക 

സ�ർണിമ കൃതി, swarnimakriti92@gmail.com 
www.chinhari.co.in 

അധികവിവര�ൾ�്: 
https://youtu.be/HbDPeuRf9SA 

-- 
ചി�ത�ൾ: അമിത് െഷരാവത ്
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മുംൈബയിെല യുവജന�ളുെട �പ�ാനമാണ് ‘�ൂ റി�ൺ മൂവ് െമ�്’ (ബിആർഎം) എ�േപരിൽ
അറിയെ�ടു� സംഘടന. ഒരു നവേലാക�ിനു േവ�ിയു� യുവജനമുേ���ിന് േനതൃത�ം
നൽകുകയാണ് അതിെ� ലക് ഷ�ം. അഗാധമായ ജനാധിപത� സമീപനമാണ് അതിെ� രീതി; ഓേരാ
തീരുമാനവും മുഴുവൻ അംഗ�ളുെടയും പൂർ�സ�തേ�ാെടയാണ് സ�ീകരി�െ�ടു�ത്. 

മനുഷ�ർ സാമൂഹികജീവികളായതിനാൽ പരസ് പരബ�വും സ�ർ�വും �പധാനമാണ്.
മഹാമാരിയുെട കാല�ു ഇതു �പേത�കി�ും കൂടുതൽ അനിവാര�മായി അനുഭവെ��ു. പരസ് പരം
കാണാനും അറിയാനും പ�ുെവ�ാനും സഹായി�ാനും ഉൽ�ടമായ ആ�ഗഹം സമൂഹ�ിൽ
�പസരി�ു. േകാവിഡ് 19 കാലെ� അട�ിടലിെ� �പതിസ�ികെള േനരിടാനു� പ�തികളുെട
ഭാഗമായാണ് ബിആർഎം �പവർ�കർ ചാനൽ 5 എ�േപരിൽ ഒരു ഓൺൈലൻ
സംഭാഷണേവദിയ്�ു രൂപം െകാടു�ത്. സാമൂഹികവും വ��ിപരവുമായ േ�മ�ിലാണ് അത്
ഊ�ൽ െകാടു�ത്. അതിനു സമൂഹ�ിെ� പി�ുണയും അവർ�ു ലഭി�ു. നഗര�പേദശ�ളിെല
യുവജന�ൾ�ും മുതിർ�വർ�ും ഇ�രം േവദികളുെട ലഭ�ത വളെര �പധാനമായിരു�ു.
പലേ�ാഴും പരസ്പരസ�ർ�മി�ാെത കൂ�ൻ േകാൺ�കീ�് െക�ിട�ളിൽ ഒ�െ��ാണ് അവരിൽ
പലരും കഴി�ുകൂടു�ത്. മനുഷ�ബ��ൾ പലേ�ാഴും അവർ�ു അന�മായി�ീരു�ു. 

േകാവിഡ് �പതിസ�ിയുെട നാളുകളിൽ ബിആർഎം �പവർ�കർ ത�േളാടുതെ� ചില േചാദ��ൾ
ഉ�യി�ു. അതിൽ നി�് അവർ തിരി�റി�ത് സമൂഹ�ിൽ കുെറെയാെ� വേരണ�മായ
അവ�യിലാണ് ത�ൾ കഴി�ുകൂടു�െത�ാണ് . ത�ൾ ഡിജി�ൽ േലാക�ു
വ�ാപരി�ു�വരാണ്. അട�ിടലിലും പരസ് പരം ബ�െ�ടാനു� മാർഗ�ൾ അവരുെട മു�ിലു�്.
അ�െനയാണ് പരസ് പരം സംസാരി�ാനും ആശയ�ൾ ൈകമാറാനുമു� ചില േവദികൾ�ു
രൂപം െകാടു�ാൻ അവർ ത�ാറായത്. ചിലതു പരസ്പരം സംസാരി�ാൻ; മ�ുചിലത് െവറുെത
േക�ിരി�ാൻ. ചിലതു കു�ികൾ�ും യുവാ�ൾ�ും സമയം േപാ�നായി ല��മി�ത്. േവെറ ചിലത്
മുതിർ�വർ�ു േവ�ിയു� പരിപാടികൾ�ായി രൂപം െകാടു�ത്. സമൂഹ�ിെ�
ൈവവിധ�മാർ� ആവശ��ൾ മുൻനിർ�ിയാണ് ചാനലിെ� രൂപക�ന െചയ്തത്. 

ചാനൽ 5 ഓൺൈലൻ പരിപാടികൾ

ചാനൽ 5
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ചാനൽ 5 പരിപാടികൾ ആദ�മായി ആരംഭി�ത് 2020 മാർ�് 27-28 തി�തികളിലാണ്. ബിആർഎം
വള�ിയർമാരാണ് പരിപാടികൾ ആ�ർ െചയ്തത്. എ�ാണ് ന�ുെട �പശ്ന�ൾ, എ�ാണ്
അതിനു പരിഹാരം, നിലവിെല �പതിസ�ിയുെട അർ�െമ�ാണ്, അതിേനാട് എ�െന
�പതികരി�ാം, എ�െന ജീവിത�ിൽ സേ�ാഷം നിലനിർ�ാം തുട�ിയ കാര��െളാെ�
ചർ�യ്�ു വിഷയമായി. ആദ�പരിപാടിയിൽ തെ� അ�േതാളം ആളുകൾ പ�ാളികളായി. ചിലർ
ആദ�ാവസാനം പെ�ടു�ുെവ�ു മാ�തമ�, പി�ീടും അതുമായി സഹകരി�ുകയും െചയ് തു.
േകാവിഡ് അട�ിടൽ കാലെ� േലാക�ു എ�ാണു സംഭവി�ു െകാ�ിരി�ു�ത് എ�താണ്
അവരിൽ പലരും ഔൽസുക�ം �പകടി�ി� ഒരു വിഷയം. ശാ�മായി ഒരിട�ിരു�ു അ�രം
കാര��െള�ുറി�ു ചി�ി�ാനും േചാദ��ൾ ഉ�യി�ാനും ഈ ചാനൽ അവർ�ു സഹായേമകി.
കാറിലിരു�് മണി�ൂറുകേളാളം പരിപാടികൾ �ശവി� ഒരു അംഗം ഇെത�ത മാ�തം �പധാനമാണ്
തനിെ��ു വിശദീകരി�ുേ�ാൾ വികാരാധീനനായി വാ�ുകൾ കി�ാെത വി�ിെ�ാ�ി. പി�ീട്
എ�ാ പരിപാടികളിലും അേ�ഹം സജീവമായി പെ�ടു�ുകയു�ായി. 

ഏ�പിൽ മാസ�ിൽ ചാനൽ 5 പരിപാടികളുെട ര�ാം പതി�് അരേ�റി. മൂ�ുദിവസമായി നട�
പരിപാടികളിൽ ഏതാ�് 60 േപർ പ�ാളികളായി. ചർ�കളും ആേലാചനകളും നട�ു. ആരും
�പശ്ന�ൾ�് അ�ിമപരിഹാരം നിർേദശി�ാെനാ�ും െമനെ��ി�. താ�ാ�ൾ�ു എ�ു
േതാ�ു�ു എ�തിലാണ് എ�ാവരും ഊ�ിയത്. ചാനൽ 5 എ�ാവർ�ും അവരുെട മന�ിലു�ത്
പറയാൻ ഒരു അവസരെമാരു�ി. അവർ അനുഭവ�ളും വികാര�ളും പ�ുെവ�ു. ത�ൾ
ഒ��െ�� േബാധ��ിൽ സ�ു�രായി. 

2020 ജൂൺ മാസം മൂ�ാമത് പരിപാടി അരേ�റിയേ�ാേഴ�ും ചാനൽ 5 രാജ��ിെ� പല
ഭാഗ�ുനി�ുമായി 150ൽ അധികം േ�ശാതാ�െളയും പ�ാളികെളയും േനടി�ഴി�ിരു�ു. പലരും
േക�റി�ാണ് പരിപാടികളിൽ പെ�ടു�ത്. പ�ാളികൾ�ിടയിെല സ് േനഹവായ് പും ബ��ളും
അഗാധവും ആ�ാർ�വുമായിരു�ു. േകൾവി�ാരും പറയു�വരും അഭി�പായ�ൾ
ൈകമാറു�വരും അർധരാ�തി േപാലും പരസ്പരം കുടുംബകാര��ളും ഇ�ാനി��ളും
പ�ുെവ�ു�വരുമായി അതിെല പ�ാളികൾ�ിടയിെല ബ��ൾ വികസി�ു. 

പലരും ത�ളുെട അനുഭവ�ളും വികാര�ളും പ�ുെവ�ു. അതിൽ ചിലത് ഇതാ: 

“ചാനൽ 5 �പവർ�ന�ളിൽ തുട�ം മുതേല പെ�ടു�ാൻ കഴി�ത് ന� അനുഭവമായിരു�ു.
ജീവിത�ിെ� മെ�ാരു വശമാണ് ഞാനവിെട ക�ത് . ചാനൽ 5നു ന�ി.” - ദിവ�ാ റാവൽ. 

“ചാനൽ 5 മേനാഹരമായ ഒരു അനുഭവം ആയിരു�ു. ഞാൻ എ�ിനുേവ�ിയാേണാ ആ�ഗഹി�ത്
അതാണവിെട എനി�് ലഭി�ത്.” - സിദ് കുബാവത്. 

2020 സപ്�ംബർ-ഒേ�ാബർ മാസ�ളിൽ േ�പമം, േപാപ്  സംഗീതം, േവനലവധി തുട�ിയ
വിഷയ�െള�ുറി�ു ചാനൽ 5 മൂ�് പരിപാടികൾ സംഘടി�ി�ു. ചു�ും സമൂഹം വീ�ും
സാധാരണനിലയിേല�ു തിരി�ു വരാനു� �ശമ�ൾ നട�ു�തിനിടയിലാണ് ലളിതവും
രസകരവുമായ മ�ിൽ ഈ പരിപാടികൾ അവതരി�ി�െ��ത്. പലരും പലതരം കഥകളും
അനുഭവ�ളും പ�ുെവ�ു. അവർ �പകടി�ി� പരസ് പരവിശ�ാസം അ�ുതകരമായിരു�ു.
േ�പമാനുഭവ�ളും േ�പമഭംഗ�ളും കു�ുകാല�ു അ�ൂ�യും വല��നുമായി �ഗാമ�ിൽ
േവനൽ�ാലം െചലവഴി�തും അവർ ഓർമിെ�ടു�ു. അതിൽ പ�ാളിയായ പൂജ പറ�തുേപാെല
“പലേ�ാഴും ന�ൾ തുറ�ു പറയാൻ മടി�ു� പലകാര��ളും പ�ുവയ്�ാൻ ചാനൽ 5 അതിെല
പ�ാളികെള സഹായി�ു. പരിപാടികൾ വളെര ന� നിലയിലാണ് സംഘടി�ി�െ��ത്. സ�ത��മായി,
അേതസമയം ൈധര�മായി കാര��ൾ പറയാൻ സംഘാടകർ േ�പരണ നൽകി”.
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ബിആർഎം �പ�ാന�ിെല ഏ�വും ഇളയ അംഗ�ളിെലാരാളായ ആസന ഷായാണ് പരിപാടികൾ
പലതും ൈകകാര�ം െചയ് തത്  . “ഈ �പവർ�ന�ൾ എനി�് വളെര �പധാനമാണ്. സമൂഹവുമായി
വീ�ും ബ�ം �ാപി�ാനു� ഒരു വഴിയാണ് അവിെട തുറ�െ��ത്. അത് ഇ�രം
പരിപാടികളിൽ പെ�ടു�ാനും സാമൂഹിക �പവർ�ന�ളിൽ പ�ാളികളാകാനും യുവജന�െള
േ�പാൽഹി�ി�ുകയും െചയ് തു”, ആസന പറയു�ു. 

പാഠ�ൾ

യുവജന�െള �കിയാ�കമായ �പവർ�ന�ളിേല�് തിരി�ുവിടു�തിെ� �പാധാന�ം ചാനൽ 5
െവളിെ�ടു�ി. സാമൂഹികമായ സ�ി�്ധാവ�കളിൽ �കിയാ�ക �പവർ�ന�ളുെട ഗുണം
വളെര വലുതാണ്. 

ഏതുന� �പവർ�ിയും നട�ാ�ാൻ പണം �പധാനമാെണ�് സമൂഹം കരുതു�ു. എ�ാൽ ഒരു
സംഘം യുവജന�ൾ സ���പവർ�ന�ിന് ത�ാറായാൽ ഒരുപാടു േന��ൾ
ൈകവരി�ാെമ�ു ചാനൽ 5 അനുഭവ�ൾ ചൂ�ി�ാ�ു�ു. ആ�ാർ�മായ സ���പവർ�നം
സാമൂഹികമാ��ിനു സഹായി�ു� ചാലകശ�ിയാണ്. 

ബ�െ�ടുക 

ആസന ഷാ, aasana@brmworld.org 
https://brmworld.org/ 
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േകാവിഡ് അട�ിടൽ വ�േ�ാൾ ഏ�വും കൂടുതൽ �പയാസ�ൾ അനുഭവി� വിഭാഗമാണ്
ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളികൾ. അവർ�ു കാര�മായ ഒരു സഹായവും ലഭി�ി�,
വിദൂര�പേദശ�ളിൽ പണിയും പണവുമി�ാെത കടു� യാതനകളുമായാണ് അവർ ഏ�ുമു�ിയത്.
ക�ു�ിൽ കാണെ�� ദുര�മാണ് ഈെയാരു മാനുഷിക �പതിസ�ിെയ തരണം െച�ാനു�
വഴിയേന�ഷി�ാൻ മുംൈബയിെല 29കാരനായ സ���പവർ�കൻ ബിലാൽ ഖാെന േ�പരി�ി�ത്.
2020 മാർ�ിൽ അത��ം അനിവാര�മായ ദുര�നിവാരണ �പവർ�ന�ളാണ് അേ�ഹം ആദ�മായി
ആരംഭി�ത്. വിഷമകരമായ സാഹചര��ളിൽ കഴി�ുകൂടിയ െതാഴിലാളികൾ�് ഭ�ണവും
മരു�ും മ�ു അവശ�വസ്തു�ളും എ�ി�ു െകാടു�ാനാണ് അവർ �ശ�ി�ത്.  

ഇ�െനയു� െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിലും വരുമാനവും ഇ�ാതായേതാെട അവരിൽ
നൂറുകണ�ിന് ആളുകൾ വിദൂര�മായ ത�ളുെട നാടുകളിേല�് കാൽനടയായി പുറെ��ു.
പലരുെടയും �ഗാമ�ൾ നഗര�ിൽ നി�ും ആയിര�ണ�ിന് കിേലാമീ�ർ അകെലയായിരു�ു. ഈ
അവ�യിലാണ് ബിലാൽ ഖാനും സുഹൃ�ു�ളായ മനുഷ�ാവകാശ �പവർ�ക ലാറാ ജിസാനി,
വ�വസായി അനിൽ െഹ�ാർ എ�ിവരും േചർ�ു �ശമിക് സ�ാൻ എ�േപരിൽ ഇ�രം
െതാഴിലാളികൾ�് പിടി�ുനിൽ�ാൻ െതാഴിലും വരുമാനവും ഉറ�ാ�ാനു� �ശമ�ൾ ആരംഭി�ത്.
െതാഴിലാളികൾ െതാഴിലേന�ഷി�ു വിദൂര�പേദശ�ളിേല�ു യാ�ത െചേ��ി വരു�ത് ന�ുെട
നിലവിെല വികസനമാതൃകയുെട �പധാന�പശ്നമായി അവർ തിരി�റി�ു. െതാഴിലുകൾ
നഗര�ളിലാണ് േക��ീകരി�ു�ത് എ�വർ മന�ിലാ�ി. 

മഹാ�ാഗാ�ിയുെട ആശയ�ളാണ് �ശമിക് സ�ാൻ �പവർ�കെര �പേചാദി�ി�ത്. �ഗാമ�ളിൽ
നി�ും െതാഴിൽ േതടി വിദൂര�ളിേല�ു ജന�ൾ േപാകു� അവ� ഒഴിവാ�െ�ടണം. ത�ളുെട
ചു�ുവ��ളിൽ മാന�മായി ജീവി�ാനു� വഴികൾ കെ��ാൻ അവർ�ു സാധ�മാകണം.
െതാഴിലുകളുെട �പാേദശികവൽകരണമാണ് അതിനു� േപാംവഴി. ദൂരേദശേ��ു േപാകു�തിനു
പകരം െതാഴിലാളികൾ�് സ��ം �ഗാമ�ളിൽ െതാഴിൽ കെ��ാൻ കഴിയണം. അതിനു
ത�ളുെട ചു�ുമു� വിഭവ�ളുെട േമൽ ജന�ൾ�് കൂടുതൽ നിയ��ണം േവണം. അതിലൂെട
പുതിയ െതാഴിലവസര�ൾ സൃ�ി�ാനാകണം. �പാേദശിക നിയ��ണവും �പാേദശിക
കേ�ാളവികസനവും വഴി �പകൃതിസ��ിനു േമലു� അനിയ��ിതമായ കേ��വും അതിെ�
നാശവും ഒഴിവാ�ാനും സാധി�ും. 

�ശമിക് സ�ാൻ 
അതിഥിെതാഴിലാളികൾ�് ജീവനം

ബിഹാറിൽ �ാപി� എ� ഉ�ാദനയ��ം ഫരീദാബാദ് വനിതകൾ മുളെകാ�് െകാ� നിർമി�ു�ു
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�പവർ�ന�ളിൽ സുതാര�ത, കൃത�ത, നീതിനിഷ്ഠത  
അഴിമതിയും സ�കര�ലാഭവും ഇ�ാ� �പവർ�നരീതി
ൈകെതാഴിൽകാർ�ും ൈവദഗ്ധ�ം ഇ�ാ�വർ�ും കൂടുതൽ അവസര�ൾ 
�പാേദശിക വിഭവ�ളും വി�ാനവും �പേയാജനെ�ടു�ൽ 
ൈനപുണ� വികസന�ിനും പുതിയ െതാഴിലവസര�ളുെട സൃ�ി�ിനും സൗകര�ം ഒരു�ൽ 
�പകൃതി സൗഹൃദപരമായ പ�തികൾ
നിലനിൽ�ു�തും വ�ാപി�ി�ാവു�തുമായ പ�തികൾ  

അതിനായി െഹൽ�ിങ് ഹാൻഡ് ചാരി�ബിൾ �ട�് എെ�ാരു സംഘടന വഴി ജന�ൾ�ിടയിൽ നി�്
സഹായം സ�ീകരി�ു� പ�തി ആരംഭി�ു. നടൻ മേനാജ് ബാജ്േപയിയും അേ�ഹ�ിെ� ഭാര�
ഷബ് ന റാസയുമാണ് അതിെ� മു�ിൽ നി�ത്. 2020 ഇ��യുെട സ�ാത����ിെ� 74മത്
വാർഷികമായിരു�ു. അതിനാൽ ആ വർഷം 74 െതാഴിൽ സംരംഭ�ൾ�് പി�ുണ നൽകണം
എ�ാണ് സംഘടന തീരുമാനി�ത്. ഉപജീവന�ിനു� 30 പ�തികൾ�് ജാർഖ�്, ബീഹാർ,
ഹരിയാന, �തിപുര, ഗുജറാ�്, മഹാരാ�� എ�ീ സം�ാന�ളിലായി തുട�ം കുറി�ു കഴി�ു.
അവയ്�ു കൃത�മായ കർ�പ�തികളും �പാേയാഗിക പരി�ാനവും സാ��ിക വിഭവ�ളും
ഒരു�ിെ�ാടു�ു. 

താെഴ�റയു� മാനദ��ളുെട അടി�ാന�ിലാണ് ഓേരാ പ�തിയും െതരെ�ടു�ത്: 

�പകൃതിവിഭവ�െള ആ�ശയി�ു� കു�-കേസര നിർമാണം, േസാ�്, ഷാംപൂ, എ�കൾ
തുട�ിയവയുെട നിർമാണം തുട�ിയ കാര��ളിൽ സംഘടന പരിശീലനം ഏർെ�ടു�ി. ബീഹാർ,
�തിപുര, മുംൈബ തുട�ിയ �പേദശ�ളിലാണ് അ�രം പരിശീലന പരിപാടികൾ സംഘടി�ി�ത്.
ബിഹാറിെല ഒരു പരിപാടിയിൽ കേ�ാ�് വള നിർമാണ�ിനാണ് �പാധാന�ം െകാടു�ത്.
�പകൃതിസൗഹൃദ ൈജവവളം േ�പാ�ാഹി�ി�ുകയും െചലേവറിയതും ആേരാഗ��ിനു
ഹാനികരവുമായ രാസവള�ൾ നിരു�ാഹെ�ടു�ുകയുമായിരു�ു അതിെ� ലക് ഷ�ം. ബിഹാറിെല
ഭഗൽപൂർ ജി�യിെല ബിഹപുർ �ഗാമ�ിൽ ഒരു േകാൾഡ് �പ�് എ� ഉ�ാദന �ാൻ�ും
നിർമി�ുകയു�ായി. �ഗാമ�ിൽ കൂടുതൽ െതാഴിലവസര�ൾ ഉ�ാ�ാനും �ഗാമീണരുെട
ഉത്പ��ൾ�് ആവശ�ം വർധി�ി�ാനും അത് സഹായകമായി. 

ഫരീദാബാദിെല ബനസ�ര സമുദായ�ാരായ സ്�തീകൾ�് േവ�ി വികസി�ി� മെ�ാരു പ�തിയും
എടു�ുപറേയ�താണ്. രാജ�ാൻ, മധ��പേദശ് തുട�ിയ സം�ാന�ളിൽ നി�് കുടിേയറി വ�
കൂ�രാണ് അവർ. മുളയും ഈ�യും ഉപേയാഗി�ു കു�നിർമാണവും കയ�ുക�ിലും മ�ു
ഗൃേഹാപകരണ�ളും .നിർമി�ു�തിൽ അവർ�് �പാവീണ�മു�്. എ�ാൽ അവർ�ു
അതിൽനി�ു വളെര ചുരു�ിയ വരുമാനമാണ് ലഭി�ിരു�ത്. േകാവിഡ് അട�ിടൽ കാല�ു
അവരുെട �ിതി അേ�യ�ം ദയനീയമായി. ഭ�ണ�ിനുേപാലും വകയി�ാ� അവ�യിലാണ്
അവർ എ�ിേ�ർ�ത്. മുളയും മ�ു വസ്തു�ളും ഉപേയാഗി�ു� നിർമാണ�ൾ
പുനരാരംഭി�ാനും അവ വി�ന നട�ാനും അവെര സഹായി�ു� പ�തിയാണ് �ശമിക് സ�ാൻ
�പവർ�കർ ആവിഷ് കരി�ത്. ഈ പ�തിയുെട ഭാഗമായി 17 സ്�തീകൾ�് ത�ളുെട പാര�ര�
െതാഴിലിേല�ു തിരി�ുേപാകാനും ജീവിതമാർഗം കെ��ാനും കഴി�ു. ഫരീദാബാദിലും
ദൽഹിയിലും അവരുെട ഉത്പ��ൾ�് വിപണന സൗകര�വും ഒരു�ിയി�ു�്. ഗുലാബ് കാളി, ജ�,
റാം കാളി തുട�ിയ സ്�തീകൾ ത�ൾ�ു പരിചയമു� േജാലിയിേല�് തിരിെ��ാനും അതുവഴി
ജീവിതം തിരി�ുപിടി�ാനും സാധ�മായതിൽ വളെരേയെറ സ�ു�രാണ്. 
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സംഘടന ഇതിനകം പി�ുണ� മ�ു െതാഴിൽവികസന പ�തികളിൽ മുളയു���ൾ,
ഭ��ശാലകൾ, തുണിനിർമാണവും വി�നയും, ഗൃേഹാപകരണ നിർമാണം, േകാഴി�ൃഷി, മുഖാവരണ
നിർമാണം തുട�ിയവ ഉൾെ�ടു�ു. ഈ 30 പ�തികളിലായി അ�ൂറിലധികം ആളുകൾ�്
വീ�ും െതാഴിലിേല�ു �പേവശി�ാൻ കഴി�ി�ു�്. കൂടുതൽ പ�തികൾ�ു സഹായം
എ�ി�ാനു� �പവർ�ന�ൾ മുേ�റുകയാണ്. മാ�തമ� ഇ�െന നിർമി�െ�ടു� പലതരം
ഉത്പ��ളുെട വിപണന�ിന് ഓൺൈലൻ വഴിയു� സംവിധാന�ൾ വികസി�ി�ാനും
പരിപാടികളു�്. 

�ഗാമതല െതാഴിൽസാധ�തകൾ വികസി�ി�ു�തിെ� ഭാഗമായി എ�ുെകാ�ാണ് ആളുകൾ
നഗര�ളിേല�് കുടിേയറാൻ നിർബ�ി�െ�ടു�ത് എ�് പഠി�ാനും �ശമിക് സ�ാൻ
�പവർ�കർ �ശമം നട�ു�ു�് . ഉദാഹരണ�ിന് ബിഹാറിൽ അവർ ബ�െ�� അഭയാർ�ി
െതാഴിലാളികളിൽ അധികം േപർ�ും സ��മായി ഭൂമിയുെ��ു അവർ കെ��ി. പേ�
ഇട�ിെടയു�ാകു� െവ�െ�ാ�ം േപാലു� �പശ്ന�ൾ കാർഷികവൃ�ിെയ ആെക
താറുമാറാ�ിയിരി�ുകയാണ്. അതിനാൽ നിത�െ�ലവിനു വഴിേതടി സ��ം കൃഷിയിടം വി�ു ദൂേര�്
േപാകാൻ അവർ നിർബ�ിതരാവു�ു. 

പാഠ�ൾ 

അഭയാർ�ി െതാഴിലാളികളുെട �പശ്ന�ൾ�് പരിഹാരം കാണാൻ അവർ �ഗാമ�ളിൽ േനരിടു�
�പശ്ന�െള�് എ�ു കെ�േ��തു�്. അതിനു അടി�ാനപരമായ പരിഹാരം
കെ��ുകയാണ് �ഗാമ�ളിൽ നി�ു െതാഴിൽ േതടിയു� ഒഴി�ുേപാ�ിനു യഥാർ� പരിഹാരം.
�ശമിക് സ�ാൻ �പവർ�കർ�് ലഭി� നിരവധി അേപ�കളിൽ നി�് മന�ിലാകു�ത് സാധാരണ
െതാഴിലാളികൾ സ�ത��മായും മാന�മായും െതാഴിെലടു�ു ജീവി�ാനു� ഒരു അവസര�ിനാണ്
കാ�ിരി�ു�െത�ാണ്. എ�ാൽ �പാേദശികതല സംരംഭ�ൾ പ�പിടി�ണെമ�ിൽ അതിനു
പ�ിയ അ�രീ�ം �ഗാമ�ളിൽ ഉ�ാവണം. അതിനായി നയരൂപീകരണ രംഗ�ു മാ��ൾ വരണം.
വിദൂര�ഗാമ�ളിലും നിർമാണാ�ക �പവർ�ന�ൾ�് സർ�ാർ േ�പാ�ാഹനം നൽകണം.
ജന�ൾ�് ജീവി�ാനു� സൗകര��ൾ നഗര�ളിൽ മാ�തമ�, �ഗാമ�ളിലും വികസി�ി�ണം.

ബ�െ�ടുക 

ബിലാൽ ഖാൻ, bilalkhan3639@gmail.com 
http://www.helpinghandsct.org 

അധികവിവര�ൾ�്: 
https://www.facebook.com/Shramik-Sammaan-108008767667503

--
ചി�ത�ൾ: �ശമിക് സ�ാൻ
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‘�ഗീൻ േവംസ്’ േകരള�ിെല േകാഴിേ�ാ�് േക��മാ�ി മാലിന� നിർമാർജനം ല��മാ�ി
�പവർ�ി�ു� ഒരു സംഘടനയാണ്. മാലിന��ിെ� ഉ�വ�ിൽ�െ� ഇടെപ�ു അതിെ�
അളവ് കുറയ്�ുക, മാലിന�ം ഭൂമിനിക�ലിനു ഉപേയാഗി�ു�തും കടലിൽ ത�ു�തും
ഒഴിവാ�ുക, മാലിന�നിർമാർജന രംഗ�ു �പവർ�ി�ു� െതാഴിലാളികൾ�് അ�േ�ാെട
ജീവി�ാൻ സൗകര�െമാരു�ുക തുട�ിയവയാണ് അതിെ� ല���ൾ. സീേറാ േവ�് എ�താണ്
അതിെ� �പധാന മു�ദാവാക�ം. അതിനായി മാലിന��ൾ ൈകകാര�ം െച�ു�തിനു�
ശാസ്�തീയമായ നിർേദശ�ൾ സർ�ാർ �ാപന�ൾ�ും സ�കാര�േമഖലയ്�ും �ബാൻഡ്
;ഉടമകൾ�ും സാമൂഹികസംഘടനകൾ�ും മ�ും അത് നൽകു�ു. വളെര െചറിയ തുട�മാണ് �ഗീൻ
േവംസ് �പ�ാന�ിന് ഉ�ായിരു�ത്. സം�ാനെ� ഒരു �ഗാമ�ിൽ നി�ു വ� ജാബിർ കാരാ�്
എ� യുവാവാണ് അതിനു തുട�മി�ത്. തെ� െതാഴിൽേമഖലയിെല �പശ്ന�ൾ പഠി�ാനും
അതിനു പരിഹാരം അേന�ഷി�ാനും തുട��ിൽ അേ�ഹം മാലിന��ൾ േശഖരി�ു� െതാഴിലിൽ
ഏർെ��ു. 2014 മുതൽ ഈ രംഗ�ു� അേ�ഹ�ിെ� അനുഭവ�ളാണ് �ഗീൻ േവംസ് എ�
�പ�ാന�ിനു മുതൽ�ൂ�ായത്. 

മാലിന�ം ൈകകാര�ം െച�ു� �പ�ാനെമ� നിലയിൽ മാലിന��ിലാണ് അതിെ�
�പവർ�ന�ൾ ആരംഭി�ു�തും അവസാനി�ു�തും. അവർ േശഖരി�ു� മാലിന��ിൽ 85
ശതമാനവും സ�യംനശി�ു�വ (ബേയാ ഡീേ�ഗഡബിൾ) അ�; അവ പുനരുപേയാഗ സാധ�ത
ഉളളവയുമ�. വീടുകളിൽ നി�ും കടകളിൽ നി�ും വ�വസായ�ളിൽ നി�ും എഫ്എംസിജി
�ാപന�ളിൽ നി�ുമാണ് ഇ�രം മാലിന��ളിൽ ഭൂരിഭാഗവും വരു�ത്. കഴി�
അ�ുവർഷ�ളിൽ 27,720 െമ�ടിക് ടൺ മാലിന�ം അവർ വിജയകരമായി പുനരുത്പാദന �പ�കിയ�്
വിേധയമാ�ി. 

ത�ളുെട ഇടപാടുകാർ�് േവ�ി േ�സാത�ിൽ തെ� മാലിന�ം ൈകകാര�ം െച�ു�തിനു�
നിരവധി പരിപാടികൾ �ഗീൻ േവംസ് സമീപകാല�ളിൽ സംഘടി�ി�ുകയു�ായി. മാലിന�ം വീ�ും
ഉപേയാഗേയാഗ�മാ�ുക, റീൈസ�ിൾ െച�ുക, കംേപാ�് ആയി പരിവർ�ി�ി�ുക എ�ീ
മാർഗ�ൾ വഴി അവ ജലാശയ�ളിൽ എ�ി �പകൃതി�ു ദുര�ം ഉ�ാ�ു�ത് തടയുകയാണ്
പരിപാടിയിൽ സ�ീകരി� സമീപനം. അതിനായി ഗാർഹിക േമഖലകളിലും �ാപന�ളിലും സീേറാ
േവ�് പ�തി നട�ാ�ാനു� പരിപാടികൾ ആവിഷ്�രി�ു നട�ാ�ി. സ�യം സഹായസംഘ�ൾ
രൂപീകരി�ു �പവർ�ി�ാൻ വനിതകെള സ�രാ�ി. മാലിന�നിർമാർജന പ�തികൾ
നട�ിലാ�ാൻ അവർ�് പരിശീലനം നൽകി. അ�െന മാലിന�നിർമാർജന�ിൽ നിരവധി
സംരംഭകർ ഉയർ�ുവ�ു. 

�ഗീൻ േവംസ ്
മാലിന��ിൽ നി� ്ഉപജീവനം

ചാലിയാർ �ഗാമപ�ായ�ിെല ഹരിത കർമേസനാംഗ�ൾ മാലിന�ം േശഖരി�ു േക���ിൽ എ�ി�ു�ു

15



േകാവിഡ്-19 കാല�ു�  �പവർ�ന�ൾ

േകാവിഡ് നാ�ിെല�ും വ�ാപി�േതാെട ഒ��വണ ഉപേയാഗി�ു� സാധന�ൾ കേ�ാളം
കീഴട�ി. മാലിന��ിെ� അളവ് വർധി�ു. ഈ �പശ്നെ� േനരിടാനായി �ാപനം പല
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളുമായി േയാജി�ു �പവർ�ി�ുകയു�ായി. മുനിസി�ാലി�ികളിെല
വർ�മാനമായ ഖരമാലിന�ം ൈകകാര�ം െച�ു�തിനു� �പാേയാഗിക പ�തികളാണ്
ആവിഷ്കരി�ു നട�ാ�ിയത്. അത് വിജയകരമായേതാെട നിരവധി പുതിയ തേ�ശ�ാപന�ൾ
�ഗീൻ േവംസിെ� സഹായം േതടിെയ�ി. 2020 ഏ�പിൽ മുതൽ �ഗീൻ േവംസ് 19 പ�ായ�്-
മുൻസിസി�ാലി�ി �ാപന�ളുമായി ബ�െ��ു �പവർ�ി�ു�ു�് (േകരള�ിൽ 10,
ഒഡിഷയിൽ 5, തമിഴ് നാ�ിൽ 3, ആ��യിലും െതലു�ാനയിലും ഓേരാ�ുവീതം). ഈ പരിപാടികൾ
ബ�െ�� േമഖലകളിെല മാലിന��പശ്ന�ിന് പരിഹാരം കാണുക മാ�തമ�, വിവിധ സ�യംസഹായ
സംഘ�ളിൽ �പവർ�ി� 200ൽ അധികം വനിതകൾ�് െതാഴിൽ �പദാനം െച�ുകയുമു�ായി.
ത�ളുെട �പവർ�നമ�ലം വ�ാപി�േതാെട �ഗീൻ േവംസിനു പുതിയ ജീവന�ാെര എടുേ��ി
വ�ു--ഒ�തു ജീവന�ാർ, ഒരു ഇേ�ൺ, നാലു െഫേ�ാകൾ എ�ിവരാണ് പുതുതായി
�ാപന�ിൽ േചർ�ത്. 20നും 31നും ഇടയിലാണ് അവരുെട �പായം. േകാവിഡ് കാല�ു മ�ു
�ാപന�ളിൽ നി�് ജീവന�ാെര പിരി�ുവിടു� കാല�ാണ് �ഗീൻ േവംസിനു ഇതു സാധ�മായത്.  

േകാവിഡ് കാല�ു �ഗീൻ േവംസ് സഹകരി�ു �പവർ�ി� സ�യംസഹായസംഘ�ളിൽ ഒ�്
മല�ുറെ� ചു��റ പ�ായ�ിലാണ്. സംഘ�ിൽ �പവർ�ി�ു� സ്�തീകളുെട
മാസവരുമാനം അ�് 2000 രൂപ മാ�തമായിരു�ു. നിര�രമു� േലാ�് െഡൗൺ കാരണം
മാലിന�േശഖരണം ഇട�ിെട തടയെ�ടു�ുമു�ായിരു�ു. അേതസമയം, േനരെ� േശഖരി�
മാലിന��ൾ െക�ി�ിട�ു� �പശ്ന�ൾ േവെറയും. ഈ സമയ�ാണ് �ഗീൻ േവംസിെ� ഇടെപടൽ
ഉ�ായത്. ശാസ്�തീയമായ മാലിന� േശഖരണം, തരംതിരി�ൽ എ�ിവയിൽ അവർ�ു പരിശീലനം
നൽകുക മാ�തമ�, മാസംേതാറും അവർ േശഖരി�ു� മാലിന�ം പുനരുപേയാഗ
�പവർ�ന�ൾ�ായി ഏെ�ടു�ാെമ�ും �ഗീൻ േവംസ് ഉറ�ുനൽകി. േനരെ� അവരുെട
വരുമാന�ിെ� 80 ശതമാനം വ�ത് വീടുകളിൽ നി�ു� പിരിവ് വഴിയായിരു�ു. അേതസമയം
അവരുെട സമയ�ിൽ 60 ശതമാനവും െചലവഴി�ത് സാധന�ൾ തരംതിരി�ു�തിനും.
എ�ാലിേ�ാൾ ഉ�വ�ാനെ� തരംതിരിവും പുനരുപേയാഗ�ിനു നൽകലും വഴി അവരുെട
വരുമാന�ിൽ വലിയ വർധനയാണ് ഉ�ായത്. ഇേ�ാൾ ദിനം�പതി ചുരു�ിയത് 350 രൂപ
സംഘ�ിെല ഓേരാ അംഗ�ിനും വരുമാനമായി ലഭി�ു�ു�്. േകാവിഡ് അട�ിടലിൽ പല
കടുംബ�ളിലും പുരുഷ�ാർ െതാഴിൽ ന�െ��ു വരുമാനമി�ാെത കഴിയു� അവ�യിൽ അ�രം
കുടുംബ�ൾ�് തുണയായത് ഈ വരുമാനമാണ്. 

സ�യംസഹായ സംഘ�ളിെല അംഗ�ൾ�ും ജീവന�ാർ�ും െതാഴിൽ സുര� സംബ�ി�
കൃത�മായ നിർേദശ�ൾ ലഭ�മാ�ുകയു�ായി. െതാഴിലിട�ളിൽ ഉപേയാഗി�ാനു�
ആേരാഗ�ര�ാ ഉപകരണ�ളും വിതരണം െചയ് തു. അേതാെട വീടുകളിൽ നി�ു�
മാലിന�േശഖരണം പുനരാരംഭി�ാൻ സാധി�ു.എ�ാൽ ആശുപ�തികളിൽ നി�ു� മാലിന�ം
ൈകകാര�ം െച�ാൻ ജീവന�ാർ മടി�ു. �പശ് നം പരിഹരി�ാനായി വിവിധ തരം മാലിന��ളുെട
തരംതിരിവിനു പുതിയ സംവിധാനം ഏർെ�ടു�ി. േശഖരി� മാലിന�ം അണുവിമു�മാ�ാനു�
നടപടികളും സ�ീകരി�ു. മാലിന�േശഖരണം, തരംതിരിവ്, പുനരുപേയാഗേക���ളിേല�് കയ�ി
അയ�ൽ എ�ീ എ�ാ ഘ��ളിലും കൃത�മായ സുര�ാ േ�പാേ�ാേകാൾ നട�ിൽ വരു�ി.
ഇ�െനയു� ശാസ്�തീയ മാലിന�േശഖരണ സംവിധാനം വ�േതാെട േകരള�ിനു പുറ�ു ഒഡിഷ,
ആൻഡമാൻ നിേ�ാബാർ ദ�ീപുകൾ, ല�ദ�ീപ് തുട�ിയ �പേദശ�ളിലും �ഗീൻ േവംസ് �പവർ�നം
വ�ാപി�ു. അേതേപാെല തമിഴ് നാട്,ആ��ാ�പേദശ്, െതലു�ാന തുട�ിയ സം�ാന�ളിെല
�പവർ�ന�ളും വ�ാപി�ു. 2020 ഏ�പിൽ മുതൽ ഡിസംബർ വെരയു� മാസ�ളിൽ െമാ�ം 5000
െമ�ടിക് ടൺ മാലിന�മാണ് �ഗീൻ േവംസ് ൈകകാര�ം െചയ്തി�ു�ത്. 

#ജീവനം #മാലിന�നിർമാർജനം #സ്�തീകഥകൾ
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പാഠ�ൾ 

�പതി�ിയുെട കാല�ു മുേ�ാ�ുേപാകാൻ പുതിയ അവസര�ൾ കെ��ുകെയ�ത്
�പധാനമാണ്. മാറിയ സാഹചര��ളും പുതിയ െവ�ുവിളികളും േനരിടു�തിന് ശ�ി
ആർജി�ു�തിലൂെട സാമൂഹിക പരിവർ�ന�ിനു സാധ�തകൾ വികസി�ു�ു. 

ബ�െ�ടുക 

ജാബിർ കാരാ�്, jabir@greenworms.org 
http://www.greenworms.co 

�ഗീൻ േവംസ് അ�ുവർഷം നട�ിയ �പവർ�നം സംബ�ി� വിഡിേയാ:
https://youtu.be/u12SXD865LI 

-- 
ചി�ത�ൾ: ദിനീഷ് െവേറാണ 

പുൽ�� പ�ായ�ിെല സ�യംസഹായസംഘം അംഗ�ൾ മാലിന�ം േവർതിരി�ു�ു
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2020 മാർ�് 23നു േദശവ�ാപകമായ അട�ിടൽ �പഖ�ാപനം വ�േ�ാൾ ആഷിക് കൃഷ്ണെ� മന�ിൽ
ഓടിെയ�ിയ ഒരു ചി� �പതിസ�ിയുെട ഈ കാലം അ�ത െപെ��് നെ� വി�ുേപാവി� എ�തു
തെ�യായിരു�ു. �ിതിഗതികൾ സാധാരണ നിലയിലാകാൻ സമയെമടു�ും. ര�ു വർഷമായി
താൻ മന�ിലാ�ാൻ �ശമി�ുകയും ജീവിത�ിൽ പകർ�ാൻ �ശമി�ുകയും െചയ്ത 'സ�രാജ'്
എ� സ��െ� പൂർണാർ��ിൽ സ�ാംശീകരി�ാനു� സ�ർഭമായാണ് അേ�ഹം അതിെന
ക�ത്. ആധുനിക കാല�ു സമൂഹം േനരിടു� വിവിധ�ളായ �പശ്ന�ൾ�ു� പരിഹാരം
സ�രാജ് എ� സ���ിൽ അട�ിയിരി�ു�തായാണ് അേ�ഹം മന�ിലാ�ിയത്. അ�രം
�പശ്ന�ളിൽ ഉൾെ��താണ് സ��ിെ�യും അധികാര�ിെ�യും അമിത േക��ീകരണം,
വിഭവ�ളുെട വിതരണ�ിെല അസമത�ം, പാരി�ിതികമായ തകർ�യും അസ�ുലിതാവ�യും,
വി�ാന�ിെ�യും അറിവിെ�യും സ�കാര�വത്കരണം, അമിതമായ നിയ��ണ�ൾ,
വർ�സമരവും സംഘർഷ�ളും തുട�ിയ �പശ്ന�ൾ. സ�രാജിെ� വിവിധ വകേഭദ�ൾ ആയ
സ�യംഭരണം, സ�ാ�ശയത�ം, പരമാധികാരം, സ�ാത���ം തുട�ിയ ഘടക�ളും കൂടുതൽ
ആഴ�ിലു� പരിേശാധനയർഹി�ു�താണ്. േകാവിഡ്-19 ഭീഷണിെയ േനരിടാൻ ഇെത�ാം ഒ�ി�ു
പരിഗണിേ��താണ്. 

ആഷികും ചില സുഹൃ�ു�ളും േചർ�് രൂപം െകാടു� ‘�ടാവേ�ഴ് സ് യൂണിേവഴ് സി�ി’ എ�
വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ിലൂെട സ�രാജിെ� തത�വും �പേയാഗവും സംബ�ി� പുതിെയാരു
ഓൺൈലൻ േകാഴ് സ് അേ�ഹം ആവിഷ് കരി�ു. വി�ാനവികസന�ിനു യാ�തെയ
ഉപേയാഗി�ു�വരുെട െപാതുേവദിയായി രൂപെമടു�താണ് �ടാവേ�ഴ് സ് യൂണിേവഴ് സി�ി.
വി�ാനവ�ാപന�ിനു ബദൽമാർഗ�ൾ േതടു�തിലാണ് അതു കൂടുതൽ �ശ� നൽകു�ത് .
ത�െള മഥി�ു� േചാദ��ൾ�ു ഉ�രം േതടി അ�ാദമിക രംഗ�ുനി�ും െതാഴിൽ േമഖലയിൽ
നി�ും പുറേ��ു േപായി പുതിയ വഴികൾ കെ��ാനാണ് അതു േ�പാ�ാഹനം നൽകു�ത്.
അതിനുേവ�ിയു� കൂ�ായ പരി�ശമ�ൾ നട�ാനും അതു േ�പാ�ാഹനം നൽകു�ു. ഏഴു
െസഷനുകളിലായി വിശദമായ ഒരു പഠന പ�തിയാണ് സർവകലാശാല നൽകു�ത്.
മഹാ�ാഗാ�ിയുെട ‘ഹി�് സ�രാജ് അഥവാ ഇ��യുെട സ�യംഭരണം’ എ� പുസ്തകമാണ്
പഠന�ിനു അടി�ാനമായി ഉപേയാഗി�െ�ടു� �പധാന പുസ്തക�ളിെലാ�്. പഠനപ�തിയിൽ
ഒ�തു േപരാണ് ആദ�മായി േചർ�ത്. സ��ം ജീവിതപാതെയ സ�ത��മായി െക�ി�ടു�ാൻ
�ശമി�ു� യുവജന�ളായിരു�ു അവെര�ാം. 

സ�രാജ് കെ��ൽ 
മാ��ിനുേവ�ിയു� ചർ�കൾ

അംഗ�ൾ സൂം ചർ�യിൽ

Dharshini Ashik Aishwarya Teresa

Adarsh Ashwini Deepak Mahima

Parth Rajan
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അവനവെന�ുറി�ു� ആ��ാനം  
അവനവൻെറ ആവശ��ളും ആ�ഗഹ�ളും
അവനവെ� �പവൃ�ികളുെട ഉ�രവാദിത�ം ഏെ�ടു�ൽ 
സ�ാ�ശിതവും സ�യംഭരണം നിർവഹി�ു�തുമായ സമൂഹ�ൾ
സാ��ിക-വി�ാന േമഖലകളിെല �പാേദശികവത്കരണം
�പകൃതിയും മനുഷ�നും ത�ിലു� ബ��ൾ നിർവചി�ൽ 
സമൂഹ�ിെല വിവിധ ഘടക�ളുെട പാരസ്പര�വും വ��ിയുെട പ�ാളി�വും 
നീതിയു�മായ ഒരു സമൂഹനിർമിതിയുെട മാർഗ�ളും രീതികളും  

അവെര എ�ാവെരയും കൂ�ി േയാജി�ി�ു� ഒരു ഘടകം പാരി�ിതികമായ സ�ുലിതാവ�
നിലനിർ�ാനു� താൽപര�മായിരു�ു. ബദൽ വിദ�ാഭ�ാസമാണ് ത�ളുെട ചി�കൾ�്
�പാേയാഗികരൂപം നൽകാനു� ഒരു മാർഗെമ�് അവർ കരുതി. വികസനവും പുേരാഗതിയും
സംബ�ി� മുഖ�ധാരയുെട സ���െള അവർ തിരസ്കരി�ു. പഠനപ�തി സ�ത��മായ മ�ിലാണ്
പുേരാഗമി�ത്. ര�ുമാസ�ളിലായി പെ�ാ�ത് െസഷനുകളായാണ് പഠനപ�തി
പൂർ�ിയാ�ിയത്.

ത�ൾ�് ചു�ുമു� േലാകെ� വിവിധ�ളായ �പതിസ�ികെള�ുറി�ു� ഒരു ചർ�യിലൂെടയാണ്
അവർ പഠനപരിപാടി ആരംഭി�ത്. ത�ൾ പരിേശാധി�ാൻ ഉേ�ശി�ു� വിഷയ�ളാണ് അവർ
ആദ�മായി തീരുമാനി�ത്. പി�ീടു� ദിന�ളിൽ സ�രാജ് ത�ൾ�ു ജീവിത�ിൽ എ�ാണ് എ�
വ�ാഖ�ാനമാണ് അവർ നട�ിയത്. 

പഠനപ�തിയിൽ അവർ താെഴ പറയു� വിഷയ�ൾ പരിഗണി�ു: 

ഹി�് സ�രാജിെന അടി�ാനെ�ടു�ിയു� ചർ�കളാണ് പഠന�ിൽ ഉൾെ��ത്. യ���ളുെട
ഉപേയാഗം സംബ�ി� ആേലാചനയാണ് അവർ ഉ�യി� വിഷയ�ളിെലാ�്. അേതേപാെല ന�ൾ
എ�ുതരം ഭാവി സമൂഹെ�യാണ് ആഗഹി�ു�ത് എ�ായിരു�ു മെ�ാരു േചാദ�ം.
പഠിതാ�ൾ�ിടയിെല േയാജി�ുകളും ഭി�തകളും ചർ�ാവിഷയമായി. ഒരു ഭാവിേലാകെ� അവർ
ഒ�ി�ു വിഭാവനം െച�ാൻ �ശമം നട�ി. 

ത�ളുെട ചു�ുമു� സാമൂഹിക ഘടക�ളുമായു� ബ��െള അവർ വിശകലനം െചയ് തു.
ത�ളുെട സ��ം വ��ിനി� സ�രാജ് ആർജി�ാനായി ഏെ�ടുേ�� ചുമതലകൾ അവർ ഓേരാരു
�രും നിർവചി�ു. ഭ�ണം പാകം െച�ൽ, സ��മായി പ��റികൾ ന�ുവളർ�ൽ, വീടും
പരിസരവും വൃ�ിയാ�ൽ, ഉപേഭാഗം പരിേശാധി�ു നിയ��ണം ശീലി�ൽ, �പാഥമിക ചികി�യും
നാടൻ മരു�ുകളും സ�ായ�മാ�ൽ തുട�ിയ അടി�ാന കാര��ളിലാണ് അവർ ഊ�ൽ
നൽകിയത്. പി�ീട് കൂടുതൽ വിപുലമായ േമഖലകളിേല�് ത�ളുെട അേന�ഷണം വ�ാപി�ി�ാനും
ബദലുകൾ നിർേ�ശി�ാനും അവർ �ശമ�ൾ നട�ി. ഈ അേന�ഷണ�ളിൽ സംഘ�ിെല
അംഗ�ൾ പരസ് പരം സഹായി�ു. ആദ�മായി ഓേരാ അംഗവും ത�ളുെട ആശയ�ളും
നിർേദശ�ളും �ഗൂ�ിനു മു�ിൽ അവതരി�ി�ു. അത് കാര�മായ പരിേശാധനകൾ�ും
വിചി�ന�ൾ�ും വിേധയമാ�ി. പി�ീട് ആശയ�ൾ വിപുലെ�ടു�ാനും െമ��ടു�ാനും
വിഭവ�ളും ൈവദഗ്ധ�വും പ�ുെവ�ാനും �ഗൂ�ിനു സാധ�മായി. വ�ത�സ്തമായ ആശയ�ൾ
ഇ�െന െപാതുവായ പരിേശാധനയും നിർവഹണവും വഴി പരസ് പരം ൈകമാറാനും
സഹകരണ�ിെ� ഒരു േമഖല വികസി�ി�ാനും അവർ�ു സാധി�ു. 
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ഈ �ശമ�ളുെട ഫലമായി മൂ�ു പ�തികൾ �പവർ�ിപഥ�ിൽ െകാ�ുവരു�തിൽ അവർ
വിജയി�ു. സംഘ�ിെല മഹിമാ താ�ൂർ, ഐശ�ര�ാ �പദീപ്, ആദർശ് േമാഹൻദാസ് എ�ിവർ േചർ�്
‘ആ�നാ’ എെ�ാരു പ�തി�ു രൂപം നൽകി. സ�ാ�ശിതവും രാസവസ്തു വിമു�വുമായ
ൈദനംദിന ഉത്പ��ളാണ് അവർ നിർ�ി�ത്. േകശവർ�ിനി എ�, പ�ുേത�ുെപാടി, ഷാംപൂ,
കുളി�ാനു� െപാടികൾ തുട�ിയ ഉത്പ��ളാണ് അവർ നിർ�ി�ത്. അതിെ�
നിർമാണരീതികൾ ആഴ്ചേതാറും െവബിനാർ വഴി നൽകിയതിൽ 16 േപർ പെ�ടു�ു. ആദ�പരിപാടി
വിജയി�േതാെട വീ�ും 16 അംഗ�ളുമായി പരിശീലന പരിപാടി ഒരി�ൽകൂടി നട�ി. ‘അവനവെന
ക�ുമു�ൽ’ എ�േപരിൽ മഹിമാ താ�ൂർ മെ�ാരു പരിപാടിയും വികസി�ി�ുകയു�ായി.
സ�യംകെ��ലാണ് അതിെ� ഉേ�ശ�ല��ം. േചാദ��ൾ, പരിചി�ന�ൾ, കുറി�ുകൾ
തയാറാ�ൽ എ�താണ് അതിെ� രീതി. ‘േലർണിംഗ്  സി�ി തൃ�ൂർ’ എ�േപരിൽ ആഷിക്
ത�ാറാ�ിയ പ�തിയിൽ ഐശ�ര�ാ �പദീപും ആദർശ് േമാഹൻദാസും പ�ാളികളായി. ഈ
പ�തികൾ െപാതുവിൽ സ�ീകാര�ത േനടിയേതാെട സ�രാജ് ജീവിത�ിൽ പകർ�ൽ എ� പഠന
പരിപാടി വീ�ും ആവർ�ി�ുകയു�ായി. ഇ�വണ കു�ികൾ�ുേവ�ിയു� ഒരു പഠന പരിപാടി
വികസി�ി�ാൻ അംഗ�ൾ സംഘ�ിെല അംഗമായ മിന ജലീലിെന സഹായി�ു. 

പാഠ�ൾ 

നിലവിെല അവ�കളിൽ അസംതൃപ്തരും അസ��രുമായ യുവജന�ൾ�്  ത�ളുെട
ആശയ�ളും ചി�കളും പ�ുവയ്�ാൻ പ�ിയ സ�ത��മായ ഇട�ൾ വികസി�ിേ��ത്
�പധാനമാണ്. പ�ുെവ�ാനും തിരു�ാനും ശ�ി സംഭരി�ാനും അത് വഴിെയാരു�ും.
മുൻവിധികളി�ാെത പരസ് പരം ബ�െ�ടാനും മന�ിലാ�ാനും അതു സഹായി�ു�ു.
ഒ�ി�ുനി�ു �പവർ�ി�ാനും സ�ത��മായ പു�ൻ മാതൃകകൾ സൃ�ി�ാനും അത് അവെര
�പാപ്തരാ�ു�ു. 

ബ�െ�ടുക 

ആഷിക് കൃഷ് ണൻ, ashikkrishnank@gmail.com 
https://www.travellersuniversity.org

അധികവിവര�ൾ�്: 
https://ashikk-krishnan.medium.com/exploring-swaraj-c482a6ce68a 
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മുംൈബയിെല '�ൂ റി�ൺ മൂവ്െമ�്' (ബിആർഎം) യുവജന�ൾ�ിടയിൽ േനതൃഗുണവും
പൗരേബാധവും സൃ�ി�ാനായി �പവർ�ി�ു� സംഘടനയാണ്. പൂർണ ജനാധിപത��ിൽ
അധിഷ്ഠിതമായാണ് ബിആർഎം �പവർ�ി�ു�ത്. അതിെ� തീരുമാന�ൾ എ�ാവരുെടയും
സ�തേ�ാെടയാണ് എടു�െ�ടു�ത്. ബിആർഎം നട�ു� �പവർ�ന�ളിൽ മുഖ�മാണ്
ക��ൂണി�ി കണ�് െഫേ�ാഷി�്. യുവജന�ളിൽ പൗരേബാധം ഉ�ാ�ുകയും
െപാതുസമൂഹവുമായി ആഴ�ിലു� ബ��ൾ െക�ി�ടു�ു പുതുസമൂഹനിർമാണ�ിന്
വഴിെയാരു�ുകയുമാണ് ഈ പ�തിയുെട ലക് ഷ�ം. 

2020ൽ മഹാമാരിയുെട അട�ിടൽ കാരണം െഫേ�ാഷി�് �പവർ�ന�ൾ നട�ാൻ കഴി�ി�. ആ
സമയ�്  ബിആർഎം �പവർ�കർ അതിെ� ല��വും �പവർ�ന�ളും ആഴ�ിലു�
വിശകലന�ിന് വിേധയമാ�ുകയും പുതിയ രീതിയിൽ �പവർ�ന�ൾ െക�ി�ടു�ാൻ
�ശമി�ുകയും െചയ് തു. അതിെ� ഭാഗമായാണ് ‘ക��ൂണി�ി കണ�് ചല�്’ എ� പരിപാടി അവർ
ആവിഷ് കരി�ത്. പൗരേബാധം ല��മാ�ിയു� �പവർ�ന�ൾ യുവജന�െള ആകർഷി�ു�
വിധം രസകരമാ�ാൻ �ശമി�ണം എ�ാണ് �പവർ�കർ കെ��ിയത്. മുംൈബ �പേദശ�ു
ര�ാഴ്�െ� പരിപാടിയാണ് ആസൂ�തണം െചയ് തത് . നഗരെ� പുതിെയാരു കാഴ്ച�ാടിൽ
കെ��ാൻ അത് യുവജന�ൾ�്  പരിശീലനം നൽകി. നഗര�ിെ� ചരി�തവും
സംസ്കാരവുമാണ് പരിപാടിയുെട �പധാന ചി�ാവിഷയം. മുംൈബയ്�ർ എ� ത�ളുെട
സ�ത�െ� പുതിയനിലയിൽ കെ��ാൻ പരിപാടി അവെര സഹായി�ു. െപാതുസമൂഹ�ിൽ
സജീവമായി ഇടെപടു� പൗര�ാരായി മാറാൻ അതവർ�് േ�പാ�ാഹനം നൽകി. 

Home garden

ക��ൂണി�ി കണ�് ചാല�് 
യുവജന�ളിൽ േനതൃഗുണവും പൗരേബാധവും സൃ�ി�ൽ 
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ഈ പരിപാടിയിൽ പെ�ടു�ു� ഓേരാരു�രുെടയും കഴിവുകൾ വികസി�ി�ു�തിനു� മൂ�ു
െസഷനുകളു�ായിരു�ു. പി�ീട് 21 �പവർ�ന പരിപാടികളും. മുംൈബെയ ത�ളുെട
�പാേദശികമായ കാഴ്ച�ാടുകൾ�് അ�ുറമു� വിശാലവും ചരി�തപരവുമായ ഒരു നഗരെമ�
നിലയിൽ വീ�ി�ാനാണ് അവെര പരിശീലന പരിപാടിയിൽ �പാപ്തരാ�ിയത്. തുടർ�ു� വിവിധ
�പവർ�നപരിപാടികളിലൂെട അവർ നഗര�ിെ� ത�ൾ�ു അപരിചിതമായ വിവിധ
ഭാവ�ളുമായി പരിചയെ��ു. വ�ത�സ്തമായ അതിെ� ഭ�ണശീല�ൾ,ൈവവിധ�മാർ�
െപാതുഇട�ൾ, അതിെ� ചരി�ത�ിെല സു�പധാന ഏടുകൾ എ�ി�െന പലതും. മാ�തമ�,
മുംൈബയിെല നഗരഭരണ സംവിധാനം മന�ിലാ�ാനും പൗര�ാരുെട അവകാശ�ൾ
തിരി�റിയാനും മ�ു�വരുമായി ബ��ൾ �ാപി�ാനും അവർ�് പരിശീലനം ലഭി�ു. 

എ�ാൽ യഥാർ� “െവ�ുവിളി” പരിശീലനഘ�ം കഴി�ു� �പവർ�ന�ളിലായിരു�ു. ത�ൾ
പഠി�ത് �പേയാഗി�ു േനാ�ാനു� 21 െവ�ുവിളികളാണ് അവർ േനരി�ത്. ഉദാഹരണ�ിന് വീ�ിൽ
േജാലി�ു വരു�വരുമായി സംസാരി�ു േകാവിഡ് മഹാമാരി എ�െന അവെര ബാധി�ു എ�്
േരഖെ�ടു�ുക, െപാതുകാര�വുമായി ബ�െ��ു ഒരു പരാതി ത�ാറാ�ി അധികൃതർ�്
സമർ�ി�ൽ, നഗര�ിെല ഓേരാ വാർഡിെലയും �പശ്ന�ൾ മന�ിലാ�ൽ, വഴിയിൽ കാണു�
ആെരെയ�ിലും എെ��ിലും വിഷയ�ിൽ സഹായി�ൽ തുട�ിയവെയാെ� 21 �പവർ�ന
പരിപാടികളിൽ ഉൾെ��ിരു�ു.

പരിപാടിയിൽ പ�ാളിയായ ഒരാൾ െചയ്തത് വീ�ിെല േവല�ാരിെയയും ൈ�ഡവെറയും
നഗരസഭയുമായി ബ�െ�� വിഷയ�ളിൽ എ�െന പരാതി ത�ാറാ�ി ബ�െ��
ഉേദ�ാഗ�ർ�ു സമർ�ി�ാം എ�ു പരിശീലി�ി�ുകയായിരു�ു. ര�ുേപരും ദീർഘകാലമായി
ജലവിതരണവുമായി ബ�െ�� �പശ്ന�ളുമായി ക�െ�ടുകയായിരു�ു. അതിനു എ�െന
പരിഹാരം കെ��ാം എ� കാര�മാണ് പഠനവിേധയമാ�ിയത്. അവരുെട കു�ികളും ഈ
�പവർ�ന�ളിൽ പ�ാളികളായി. അ�െന സാമൂഹിക �പേയാജനമു� ചില വിഷയ�ളിൽ
അട�ിടൽ േവളയിൽ എ�ാവരും ഇടെപ�ു. 

ക��ൂണി�ി കണ�് ചാല�ിെ� ആദ� ബാ�് ആരംഭി�ത് 2020 ജൂൈല മാസ�ിലാണ്. ഡിസംബർ
ആയേ�ാേഴ�ും നാലു ബാ�ുകളിലായി 63 യുവജന�ൾ പരിപാടിയിൽ പെ�ടു�ിരു�ു. വളെര
വ�ത�സ്തമായ നിരവധി സാമൂഹിക കടമകളും ഉ�രവാദിത��ളുമാണ് അതിനിടയിൽ അവർ
പൂർ�ിയാ�ിയത്. ത�ൾ വിചാരി�ാൽ സമൂഹ�ിൽ മാ��ൾ െകാ�ുവരാൻ സാധി�ും എ�
ആ�വിശ�ാസമാണ് ഈ അനുഭവ�ൾ അവർ�് നൽകിയത്. ചില േനര�ളിൽ ത�ൾ
ഒ�െ��ുേപാെയ�ു കുടുംബ�ളിൽ അവർ�ു േതാ�ിയ സ�ർഭ�ളിൽ മ�ു�വരുമായി
ഇടപഴകാനും ആ�വിശ�ാസം തിരി�ുപിടി�ാനും ഈ പരിപാടി അവെര �പാപ്തരാ�ി. ഈ
അനുഭവ�ൾ ത�ളുെട നഗരവുമായു� യുവജന�ളുെട ബ�െ� ഊ�ിയുറ�ി�ാനും
ഭാവിയിൽ സമൂഹ�ിൽ കൂടുതൽ �പധാനമായ ചുമതലകൾ ഏെ�ടു�ാനും അവെര �പാപ്തരാ�ും
എ�ാണ് �പതീ�.  
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പാഠ�ൾ
 
മുംൈബ േപാലു� മഹാനഗര�ളിലും െചറുനഗര�ളിലും അതിെല യുവജന�െള നഗര�ിെ�
വിവിധ മുഖ�ളുമായി പരിചയെ�ടാൻ േ�പരി�ി�ു�ത് �പധാനമാണ്. കാര��ൾ മന�ിലാ�ാനും
വിഷയ�ളിൽ ഇടെപടാനും ഉ�രവാദിത�േബാധം വർധി�ി�ാനും അത് സഹായകമാകും.  

െപാതുകാര��ളിൽ �പാേയാഗിക�ാനം ഉ�ാകു�ത് ഉയർ� പൗരേബാധ�ിെ� ല�ണമാണ്.
പൗരജീവിതവുമായി ബ�െ�� നാനാ വിഷയ�ളിൽ യുവജന�ൾ ഇടെപടണം. സമൂഹ�ിൽ
മാ��ൾ െകാ�ുവരാൻ അത് അനിവാര�മാണ്. 

ബ�െ�ടുക 

പ�ുരി െജയിൻ, pankhuri@brmworld.org  
www.brmworld.org
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നാഗ് പുരിെല ‘ബീേജാ�വ്’ പരിപാടി സാധാരണ കർഷകെരയും ൈജവ കർഷകെരയും അവരുെട
ഉത്പ��ളുെട ഉപേഭാ�ാ�ളുമായി േനരി�ു ബ�ി�ി�ാനു� ഒരു സു�പധാന കാൽെവയ്പാണ്.
ഭ��വിഭവ�ളിൽ മായം േചർ�ൽ അവസാനി�ി�ാനും ഇട��ുകാരുെട ചൂഷണം
ഒഴിവാ�ാനുമാണ് അതിലൂെട �ശമി�ു�ത്. 2013ൽ വിദർഭയിലാണ് ഈ പരിപാടി ആദ�മായി
ആരംഭി�ത്. കഴി� എ�ു വർഷ�ളിൽ െമ�െ�� ഭ��വിഭവ�ൾ ഉറ�ാ�ു�തിൽ അതു വലിയ
േന��ൾ ൈകവരി�ി�ു�്. �ഗാമീണ കർഷകർ, വി�ു സംര�കർ, നഗര�ളിെല കർഷകർ,
ഉപേഭാ�ാ�ൾ എ�ീ വിവിധ വിഭാഗ�െള ഒ�ി�ു െകാ�ുവരു� ഒരു സ���പവർ�നമാണ്
ബീേജാ�വ് പരിപാടിയിൽ നട�ു�ത്. സുര�ിതവും രാസവസ്തുവിമു�വും
ൈജവൈവവിധ�പൂർണവും േപാഷകവുമായ ഭ�ണം ഓേരാ വ��ിയുെടയും അവകാശമാെണ�ു
�പ�ാനം അഭി�പായെ�ടു�ു. അതു നട�ിലാ�ാനു� �പാേയാഗിക �പവർ�ന�ൾ
സംഘടി�ി�ുകയും െച�ു�ു. 

ആകാശ് നൗഖാെര തെ� ഇരുപെ�ാ�ാം വയ�ിൽ ബീേജാ�വ് �പ�ാന�ിെ� ഭാഗമായി
മാറിയതാണ്. 2013െല ആദ�പരിപാടി മുതൽ അതിെ� ഭാഗമായ അേ�ഹം പിേ�വർഷം മുതൽ
അതിെ� �പധാന സംഘാടകരിൽ ഒരാളായി. വി�ുകളുെട ൈവവിധ�വും ൈജവകൃഷിയും
�പകൃതിസൗഹൃദ ജീവിതൈശലിയും േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തിനായി എ�ാ വർഷവും നാഗ് പൂരിൽ ഈ
പരിപാടി സംഘടി�ി�ു വരു�ു. 2019ൽ നട� ഉ�വ�ിൽ ഇ��യുെട വിവിധ ഭാഗ�ളിൽ നി�ായി
20,000ൽ അധികം ആളുകൾ പെ�ടു�ുകയു�ായി. �പാേദശിക വി�ിന�ൾ പരസ് പരം
ൈകമാറാനും കൃഷിരീതികൾ സംബ�ി� പര�രാഗത വി�ാനം പ�ുെവ�ാനും പു�ൻ
ൈജവവിഭവ�ൾ പരിചയെ�ടു�ാനും ഉ�വ�ിൽ സൗകര�മു�്. അേതേപാെല ഉത്പാദകരും
അതിെ� ഉപേഭാ�ാ�ളും ത�ിൽ അടു� ബ��ളും ഉരു�ിരിയു�ു. ഇതാണ് പ�തിയുെട
�പധാന ല���ളിെലാ�്. അതിനുപുറെമ വി�ാനവികസനം, അടു�ളേതാ� നിർമാണം,
വി�ുവിതരണം, രുചിപരിേശാധന, മൽസ� വിപണന ശൄംഖല, വിദ�ാർ�ികെള കൃഷിയുമായി
പരിചയെ�ടു�ൽ തുട�ിയ കാര��ളും നട�ു�ു. ൈജവകൃഷി, വി�ുവിതരണം തുട�ിയ
രംഗ�ളിൽ ജനസൗഹൃദപരമായ നയ�ൾ വികസി�ി�ു�തിനും നട�ാ�ു�തിനും പരിപാടി
സഹായകമാകു�ു.

േകാവിഡ് കാല�ു െതരുവിൽ സംഘടി�ി� പ��റി ച�

ബീേജാ�വ് 
കർഷകരും ഉപേഭാ�ാ�ളും ത�ിലു� ബ�ം ഊ�ിയുറ�ി�ൽ 
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2020 മാർ�ിൽ നടേ��ിയിരു� പരിപാടി േകാവിഡ് നിയ��ണ�ൾ കാരണം നട�ുകയു�ായി�.
എ�ാൽ വി�ാനവ�ാപന പരിപാടികളും ശി�ശാലകളും മ�ും ഓൺൈലൻ സൗകര�ം ഉപേയാഗി�ു
പരമാവധി ആളുകെള സംഘടി�ി�ു നട�ാ�ുകയു�ായി. നാഗ് പൂരിൽ കൃഷി�ാരും അവരുെട
ഉപേഭാ�ാ�ളും ത�ിൽ വർഷ�ളായി നിലനിൽ�ു� അടു� ബ�ം കാരണം േനരി�ു�
പ�ാളി�േ�ാെട ചില പരിപാടികളും നിയ��ണ�ൾ�ു വിേധയമായി നട�ുകയു�ായി.
ആകാശും സുഹൃ�ു�ളായ േദേവ�� താ�െറ, വി�കം പേടാെല, അശ�ിനി ഔരംഗബാദ്കർ തായ്
(ബീേജാ�വ് പരിപാടിയിൽ �ിരമായി വരു� കർഷകയാണിവർ) തുട�ിയവരും േചർ�ാണ്
പരിപാടി സംഘടി�ി�ത്. പതിനേ�ാളം കർഷകരുെട പ��റി ഉത്പ��ൾ േശഖരി�ു ദിനം�പതി
30-35 ആവശ��ാർ�ു എ�ി� പരിപാടി ജൂൈല മുതൽ ഡിസംബർ വെര ഫല�പദമായി
നട�ുവ�ു. ത�ളുെട ഉ���ൾ കേ�ാള�ിെല�ി�ാൻ കഴിയാെത നശി�ുകയാെണ�ു ചില
കർഷകർ പരാതിെ��േ�ാഴാണ് ഈ ആശയം ഉദി�ുവ�ത്. അേതസമയം െമ�െ�� പ��റികൾ
കി�ാനി�ാെത ത�ൾ വിഷമി�ുകയാെണ�ു പല ഉപേഭാ�ാ�ളും പരാതിെ�ടു�ു�ായിരു�ു.
അ�െനയാണ് പ��റികളും മ�ു വിഭവ�ളും കർഷകരിൽ നി�ും േനരി�ു സംഭരി�ു
ആവശ��ാർ�് എ�ി�ു� പരിപാടി�ു രൂപം െകാടു�ത്. െതരുവിൽ ഒരു െഷഡ് െക�ിയാണ്
വിഭവ�ൾ വിതരണം െചയ് തത് .

�പവർ�ന�ൾ ആസൂ�തണം െചയ്തത് ആദ�ം കർഷകെര േഫാണിൽ വിളി�ു എെ��ാം
ഉത്പ��ൾ വിപണന�ിന് ലഭ�മാെണ�ും അവ എേ�ാൾ ലഭി�ും എ�ും ഉറ�ുവരു�ിയാണ്.
എ�ാ ശനിയാഴ്ചകളിലുമാണ് വിളെവടു�ു നട�ത്. നഗര�ിൽ നി�ു 60-70 കിേലാമീ�ർ
അകെലയു� �ഗാമ�ളിേല�് ആകാശും സുഹൃ�ു�ളും ഇരുച�ക വാഹന�ളിൽ എ�ിയാണ്
വിഭവ�ൾ േശഖരി�ത്. അവ കർഷകരുെട സഹായേ�ാെട നഗര�ിെല�ി�ും. ചില കർഷകർ
േനരി�ും ഉത്പ��ൾ എ�ി�ും. അവ അശ�ിനി തായിയുെട വീ�ിലാണ്  സംഭരി�ത്. കൃഷി�ാർ�്
അവരുെട എ�ാ ഇന�ൾ�ും കിേലായ്�് 35 രൂപ നൽകിയാണ്  സംഘം ഉത്പ��ൾ വാ�ിയത്.
അവരുമായി ചർ�കൾ നട�ിയ േശഷമാണ് ഈ വില നി�യി�ത്. മ�ു െമാ�വ�ാപാരികൾ
കർഷകർ�് നല്കിയതിേന�ാൾ െമ�െ�� വില സംഘം ഉറ�ുവരു�ി. അേതസമയം ഉത്പ��ൾ
സാധാരണ�ാർ�് കൂടി �പാപ�മാകു� വിലയിൽ വിൽ�ാൻ സാധി�ണെമ�ും അവർ
നി�യി�ു. 

എ�ാ ഞായറാഴ്ചയും ൈവകി�് മൂ�ര മുതൽ ഏഴര വെരയാണ് ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ഉത്പ��ൾ
വിതരണം െചയ്തത്. േനരെ� തെ� എ�ാവെരയും വിവരം അറിയി�ു�തിനാൽ സാധന�ൾ
പൂർണമായും ചുരു�ിയ സമയം െകാ�ുതെ� വി�നയാകും. വിവിധ സാമൂഹികമാധ�മ
�ാ�ുേഫാമുകൾ വഴിയാണ് കേ�ാളം സംബ�ി� വിവര�ൾ ആളുകെള അറിയി�ത്. നാഗ് പുരിെല
ജന�ൾ�ിടയിൽ ബീേജാ�വ് �പവർ�ന�ിലൂെട വർഷ�ൾെകാ�് േനടിയ വിശ�ാസ�ത ഈ
കേ�ാളം വിജയകരമായി മുേ�ാ�ുെകാ�ുേപാകാൻ �പവർ�കെര സഹായി�ു. ധാരാളം
ഉപേഭാ�ാ�ൾ ഓേരാ ആഴ് ചയും കേ�ാള�ിെല�ി. മി� ആഴ്ചകളിലും 15,000 രൂപയിൽ
അധികമു� വിലയ്�് സാധന�ൾ വി�ുേപായി. ചില സമയ�ളിൽ കർഷകരും കേ�ാള�ിെല�ി
ത�ളുെട ഉത്പ��ളുെട ഉപേഭാ�ാ�ളുമായി േനരി�് സംവദി�ുകയും അഭി�പായ�ൾ
ൈകമാറുകയും െചയ് തു. 2020 ഡിസംബറിൽ േകാവിഡ് നിയ��ണ�ൾ പിൻവലി�േതാെട ഈ
വിപണനസ��ദായം അവസാനി�ി�ു. അതിനുേശഷവും േതൻ, ശർ�ര തുട�ിയ വിഭവ�ൾ
േശഖരി�ു ചില ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് എ�ി�ു െകാടു�ു� സംവിധാനം തുടരുകയു�ായി. 
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േകാവിഡ് കാലെ� ആഴ്ചച�യുെട അനുഭവ�ളുെട പ�ാ�ല�ിൽ നാഗ് പൂരിൽ കാർഷിക
വിഭവ�ളുെട ഒരു ന�ായവില വി�നേക��ം �ാപി�ാനു� ത�ാെറടു�ിലാണ് ആകാശും
സുഹൃ�ു�ളും. ൈജവഉത്പ��ൾ ജന�ൾ�് എ�ി�ലാണ് �പധാനല��ം. കർഷകരിൽ
നി�് നി�ിതമായ മിനിമംവിലയ്�് സാധന�ൾ വാ�ി നഗര�ിൽ എ�ി�ു വിപണനം െച�ും.
അത് വിലയിെല ഏ��ുറ�ിൽ �പശ്ന�ളിൽ നി�് കർഷകർ�് ര� നൽകും. സുര�ിതമായ
ഭ��വിഭവ�ളുെട �പാധാന�ം സംബ�ി�ു ബീേജാ�വ് �പചാരണം ചില വ�ാജ�ാർ�ു
ലാഭമടി�ാൻ വഴിെയാരു�ിയതായും ആകാശും സുഹൃ�ു�ളും മന�ിലാ�ിയി�ു�് .
ൈജവഉത്പ��ൾ എ�േപരിൽ വ�ാജ�ാർ കേ�ാള�ിൽ ഇറ�ാൻ തുട�ിയി�ു�്. അതിനാൽ
വിശ�ാസ�തയു� ഭ��വിഭവ�ൾ ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ദീർഘകാലാടി�ാന�ിൽ
എ�ി�ുകയാണ് പുതിയ സംരംഭ�ിെ� ലക് ഷ�ം. 

പാഠ�ൾ

ഇട��ുകാെരയും െമാ���വട�ാെരയും ഒഴിവാ�ി കർഷകെര ഉപേഭാ�ാ�ളുമായി േനരി�ു
ബ�ി�ി�ുകെയ�ത് �പാേയാഗികമായി സാധ�മാണ്. െമ�െ�� വിഭവ�ൾ ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്
ഉറ�ാ�ാനും ഉ�ാദകർ�ു ന�ായവില ലഭ�മാ�ാനും അതുവഴി സാധി�ും. അതിനു �പധാനമായി
േവ�ത് കർഷകരും അവരുെട ഉപേഭാ�ാ�ളും ത�ിൽ പരസ് പര വിശ�ാസ�ിെ�
അടി�ാന�ിലു� ബ�ം െക�ി�ടു�ുകയാണ്. ദുര�കാല�ു മാ�തമ�, സാധാരണ
സമയ�ളിലും ഇ�രം ബ��ൾ എ�ാവർ�ും ഗുണം െച�ു�താണ്. 

ബ�െ�ടുക 

ആകാശ് നൗഖാെര, anaoghare@gmail.com 
ngpbeejotsav@gmail.com  

അധികവിവര�ൾ�്: 
https://www.facebook.com/nagpurbeejotsav/ 

-- 
ചി�ത�ൾ: ബീേജാ�വ ്
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യുവവിദ�ാർ�ികൾ�ായി നവീന പ�തികൾ 

'ഫാം2ഫുഡ് ഫൗേ�ഷൻ' 2011ൽ �പവർ�നം ആരംഭി�തിനു േശഷം ആസാം സം�ാനെ� 446
സർ�ാർ വിദ�ാലയ�ളിൽ ഭ��വിഭവ�ൾ ഉ�ാദി�ി�ു� കൃഷിേതാ��ൾ നിർമി�ാൻ സഹായം
നൽകിയി�ു�്. വിദ�ാർ�ികൾ�് ജീവിത�ിൽ അടി�ാനപരമായ കഴിവുകൾ
പകർ�ുനല്കുകയാണ് ഈ സ��സംഘടനയുെട ഉേ�ശ�ം. ശാസ്�ത-ഗണിതശാസ്�ത
വിഷയ�ളിെല �പാേയാഗിക ലേബാറ�റികൾ കൂടിയായി ഈ കൃഷിേ�ാ��ൾ കു�ികൾ�്
�പേയാജനം െച�ു�ു. ക് ളാസ് മുറികളിൽ പഠി�ു� പലതും അവർ ഇവിെടയാണ് �പാേയാഗികമായി
പരീ�ണ വിേധയമാ�ു�ത്. �പധാനമായി, ൈജവികരീതിയിൽ എ�െന കൃഷി നട�ാം എ�
കാര��ിൽ ഈ േതാ��ൾ അവർ�ു പാഠ�ൾ നൽകു�ു. മ�ു കിള�ാനും വളമിടാനും
ൈജവൈവവിധ�ം നിലനിർ�ാനും വി�ുകൾ സംര�ി�ാനും അവർ പഠി�ു�ു.
ഭാവിജീവിത�ിൽ അവർ�ു അനിവാര�മായ പാഠ�ളാണിത്. വി�ുകളുെട സംഭരണ�ിനും
പഠന�ിനുമായു� യാ�തകളിൽ മുതിർ� �ഗാമീണകർഷകർ കു�ികൾ�ു ത�ളുെട പര�രാഗത
അറിവുകൾ പകർ�ു നൽകു�ു. പലേ�ാഴും ര�ിതാ�ൾ അവരുെട കൃഷിേ�ാ��ളിൽ �ശമദാനം
നട�ു� പതിവും �ഗാമീണ വിദ�ാലയ�ളിലു�്. േതാ��ളിൽ നി�് വിളെവടു�ാൽ അത്
വിദ�ാലയ�ിെല ഉ�ഭ�ണ പ�തിയിൽ ഉപേയാഗെ�ടു�ു�ു. 

‘േസാൾവ് നിൻജാസ്’ എ� മെ�ാരു പ�തിയും ഇതിെ� അനുബ�മായി വിദ�ാലയ�ളിൽ
നട�ാ�ു�ു�്. കു�ികെള പാരി�ിതികമായി അവേബാധമു�വരാ�ുക, അവരിൽ
േനതൃഗുണ�ൾ വികസി�ി�ുക, സമൂഹ�ിൽ മാ��ൾ െകാ�ുവരാൻ അവെര �പാപ്തരാ�ുക
തുട�ിയവയാണ് അതിെ� ല���ൾ. ഭരണഘടനപരമായ ഉ�രവാദിത��ളും കടമകളും
സംബ�ി�് അവെര �പബു�രാ�ാനുമായി ഒരു ജാഗരിക് ആകുക എെ�ാരു പരിപാടിയും
സംഘടന നട�ു�ു�്. പൗരെ� അവകാശ�ളും കടമകളും സംബ�ി� �പാേയാഗിക പാഠ�ൾ
അതിൽ ലഭി�ു�ു. സമൂഹ�ിെല വിേവചന�ൾ�് എതിെര കു�ികെള േബാധവാ�ാരാ�ാനും
അതിെനതിെര �പതികരി�ാൻ അവെര സ�രാ�ാനും പരിപാടിയിൽ �ശമം നട�ു�ു.
എ�ാവെരയും ഉൾെ�ാ�ു� സമൂഹസൃ�ിയാണ് അതിെ� ല��ം. 

ഫാം2ഫുഡ് �പവർ�ന�ൾ�് പുറെമ കൂടുതൽ െമ�െ�� സാമൂഹിക ബ��ൾ കു�ികളിൽ
വികസി�ി�ാനായി 'ക��ൂ�ിനി' യുവജന സംഘ�ിലും 'വാർ�ാലീപ്' സഖ��ിലും 'അേശാകാ
െഫേ�ാസ് ' സമൂഹ�ിലും സംഘടനാ �പവർ�കർ അംഗ�ളാണ്. 

ഫാം2ഫുഡ് ഫൗേ�ഷൻ 
കൃഷി, ഭാവി�ുേവ�ി 

അലങ്േമാറ ൈഹസ് കൂളിൽ പഠനവും �പവൃ�ിയും അടു�ളേ�ാ�ം
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േകാവിഡ്-19 കാലെ� സാമൂഹിക �പവർ�ന�ൾ

ആ�ാമിെല ചായേ�ാ��ളിൽ കഴിയു� കു�ികളുെട ജീവിത�ിൽ വലിയ ദുരിത�ളാണ്
േകാവിഡ് അട�ിടൽ കാലം െകാ�ുവ�ത്. േജാർഹട്, േഗാലാഘട് ജി�കളിലായി ഏതാ�് 200ൽ
അധികം ചായേ�ാ��ളു�്. വളെര വിഷമ�ിൽ കഴി� 3000ൽ അധികം കുടുംബ�ളിേല�്
ഇ�ാല�ു ഫൗേ�ഷെ� �പവർ�കർ എ�ിേ�രുകയു�ായി. വിദ�ാലയ�ളിൽ ക് ളാസുകൾ
നട�ാ� അവ�യിൽ െപൺകു�ികെള വിവാഹം െചയ്തു അയ�ാനു� പുറ�ാടിലായിരു�ു
പല ര�ിതാ�ളും. പല വിവാഹ�ളും അതിനകം നട�ുകയും െചയ് തിരു�ു. പലരും വലിയ
ദാരി�ദ��ിലാണ് കഴി�ത്. അതിനാൽ െപൺകു�ികെള ത�ിെ�ാ�ുേപായി അനാശാസ�
�പവർ�ന�ളിേല�ു നയി�ാനു� �പവണതകളും �പത��മായിരു�ു. 

ഈ സാഹചര��ിൽ സ�� �പവർ�ന�ളിൽ പ�ായ�് അധികാരികളുമായും ആശാ
�പവർ�കരുമായും അധ�ാപകരുമായും മ�ു സാമൂഹിക �പവർ�കരുമായും േയാജി�ു നിൽ�ാൻ
ഫാം2ഫുഡ് �പവർ�കർ�് സാധ�മായി. �ഗാമ�ളിെല സാധാരണ�ാരുമായി ഇടപഴകി ൈവറസ്
വ�ാപനെ��ുറി�ു കൃത�മായ വസ്തുതകൾ അവർ�ു ലഭ�മാ�ി. സ്�തീകൾ�ും
കു�ികൾ�ുമിടയിൽ അട�ിടൽ കാലെ� മാനസിക�പശ്ന�ൾ കെ��ി പരിഹാരം
നിർേ�ശി�ാനും അതു സഹായകമായി. 

�ഗാമ�ളിൽ േപായി 600 ക�ി�ലിൽ അധികം ധാന��ളും പ��റികളും േനരി�ുവാ�ി ഫാം2ഫുഡ്
�പവർ�കർ ചായേ�ാ��ളിെല ദരി�ദ െതാഴിലാളി കുടുംബ�ളിൽ േനരി�് എ�ി�ുെകാടു�ു.
�ഗാമീണർ�ു ത�ളുെട ഉത്പ��ൾ വിൽ�ാനും െതാഴിലാളികൾ�് പ�ിണിയക�ാൻ ഭ�ണം
കെ��ാനും അത് സഹായകമായി. അതിനുപുറെമ 3000ൽ അധികം കു�ികൾ�് ൈകേവല�ു�
ഉപകരണ�ളും ചായെ�ൻസിൽ അട�മു� മ�ു സാമ�ഗികളും സംഘടന വിതരണം
െച�ുകയു�ായി. 

അ�ൂേറാളം യുവസ�� �പവർ�കെരയാണ് ഫാം2ഫുഡ് �പവർ�ന രംഗ�ിറ�ിയത്.
കാർഷികരംഗെ� ജാഗരിക് �പവർ�കർ ത�ളുെട മ�ല�ളിൽ ത�ളുേടതായ �പവർ�ന
പ�തികളാണ് ആവിഷ്കരി�ത്. ചിലർ ത�ളുെട അയൽ�പേദശ�ളിൽ കൃഷിേ�ാ��ൾ
ഉ�ാ�ു�തിനു� സഹായ�ളാണ് �ഗാമീണ കുടുംബ�ൾ�് നൽകിയത്. അതുകാരണം
അട�ിടൽ കാല�ു പ��റികൾ അട�മു� വിഭവ�ൾ അവർ�ു �പയാസമി�ാെത ലഭ�മായി.
വിത�ാൻ പ�ിയ വി�ുകൾ കെ��ിയതും മ�ു ത�ാറാ�ിയതും ൈജവികരീതിയിൽ വിളകൾ
പരിപാലി�തും എ�ാം ഈ യുവസ�� �പവർ�കരുെട േനതൃത��ിലായിരു�ു. േപാഷകമൂല�മു�
ഭ��വിഭവ�ൾ െതരെ�ടു�ാനും അവർ �ഗാമീണർ�് സഹായം നൽകി. 

സ���പവർ�കരിൽ പലരും ത�ളുെട ചു�ുവ��ിലു� കുടുംബ�ളിെല കു�ികൾ�് പഠനം
മുേ�ാ�ുെകാ�ുേപാകാൻ േ�പാ�ാഹനം നൽകി. ൈജവകൃഷി, േയാഗ പരിശീലനം,
േപാഷകഭ�ണം, േകാവിഡ് �പതിേരാധം തുട�ിയ വിഷയ�ളിൽ േപാ�റുകളും വീഡിേയാ
പരിപാടികളും ത�ാറാ�ി. �ഗാമ�ിെല എ�ാവർ�ും വിവിധ സാമൂഹിക മാധ�മ�ളിലൂെട
അവെയ�ാം എ�ി�ുെകാടു�ു. 
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പാഠ�ൾ

കൃഷി, ഭ�ണം, േപാഷണം തുട�ിയ കാര��ളിൽ േനരി�ു� േബാധനരീതികൾ പുസ്തക
പഠനേ��ാൾ �പേയാജനകരമാെണ�ു വ��ം. അത്  കു�ികെള സ�യംപര�ാപ്തരാകാൻ
സഹായി�ു�ു. മാ�തമ�, ശാസ്�ത-സാേ�തിക വിഷയ�ളിൽ കു�ികൾ�് സഹായകമായ
പരീ�ണശാലയായും കൃഷി�ള�ൾ േക��ീകരി� പഠനം �പേയാജനെ�ടു�ു. 

േലാകം ഇ�് േനരിടു� െവ�ിവിളികളും ഭാവിയിൽ വരാനിരി�ു� െവ�ിവിളികളും േനരിടാൻ
�പാേയാഗിക പഠന�ൾ കു�ികെള �പാപ്തരാ�ു�ു. �പേയാഗികപരിശീലനവും പുതിയ
െവ�ിവിളികൾ ഏെ�ടു�ാനു� ത�ാെറടു�ും അവെര ഭാവിയിെല േനതാ�ളായി വികസി�ാൻ
േ�പാ�ാഹി�ി�ു�ു. 

ബ�െ�ടുക

ദീപേജ�ാതിേസാനു �ബ�, deepjyotisonu@gmail.com 
https://farm2food.org

അധികവിവര�ൾ�്: 
https://vikalpsangam.org/article/farm-and-food-entrepreneurship-rebuilding-assams-fragile-
economy-and-ecology/ 

-- 
ചി�ത�ൾ: ഫാം2ഫുഡ് ഫൗേ�ഷൻ

േമാഹന�ിങ് ൈഹസ്�ൂൾ വിദ�ാർഥികൾ േതാ�ം പരിചരണ�ിൽ 
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നി�ളുെട ജീവിതെ� പുതിയ മ�ിൽ പരുവെ�ടു�ാൻ ഈ കഥകൾ േ�പരകമാേണാ?  

നി�ളുെട വീ�ണ�ിൽ സമൂഹ�ിൽ പരിവർ�നം വരു�ാൻ അനിവാര�മായ മൂല��ൾ
എെ�ാെ�? 

നി�ൾ�ും സമൂഹ�ിനും േവ�ി എ�ുതരം ബദലുകളാണ് വിഭാവനം െച�ു�ത്? 

നി�ൾ ചു�ും കാണാൻ ആ�ഗഹി�ു� മാ��ൾ എെ�ാെ�? 

അതിനുേവ�ി എെ�ാെ� കർമ�ളും ചുമതലകളും ഏെ�ടു�ാൻ നി�ൾ ത�ാറാവും? 

�കിയാ�ക സഹേയാഗവും പരസ് പരസഹകരണവും വഴി അത് എ�തമാ�തം േനടിെയടു�ാനാവും? 

നി�ളുെട ചി�കൾ എഴുതി അറിയി�ുക. നി�ളുെട അഭി�പായ�ൾ േകൾ�ാൻ ഞ�ൾ�്
ജി�ാസയു�്. മാ��ളുെട കഥകൾ നി�ൾ�ും പറയാനുെ��ിൽ ഞ�ളുമായി
പ�ുെവ�ുക. അതിന് ആഷിക് കൃഷ്ണനുമായി ബ�െ�ടുക: ashikkrishnank@gmail.com 

ആേലാചന�ായി ചില
വിഷയ�ൾ 
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കൂടുതൽ വിവര�ൾ�് : https://vikalpsangam.org/about/the-search-for-alternatives-key-aspects-and-principles/
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കഥകളുെട വിവരേശഖരണം, വിവരണം, എഴു�് 

ബ�ാദിത� മുഖർജി, �പതിഭാ പഥക് – ആേദാർ  

സ�ർണിമ കൃതി, ജൂഹി പാെ� – ചി�രി   

ആസനാ ഷാ, േകജൽ സാവ് ല, അരവി�് നടരാജൻ – ചാനൽ 5  

ബിലാൽ ഖാൻ, ആഷിക് കൃഷ്ണൻ – �ശമിക് സ�ാൻ  

അനീ� േജാൺ, ജാബിർ കാരാ�്, ആഷിക് കൃഷ്ണൻ – �ഗീൻ േവംസ ്  

ആഷിക് കൃഷ്ണൻ – സ�രാജ് കെ��ൽ   

പ�ുരി െജയിൻ, േകജൽ സാവ് ല, അരവി�് നടരാജൻ – ക��ൂണി�ി കണക് ട് ചല�്      

ആകാശ് നൗഖെര, അശ�ിനി ഷാ – ബീേജാ�വ ്  

ദീപേജ�ാതി േസാനു, സ്േനഹ ഗുട്ഗുടിയ, പരാഗ് മഹാ�, �പതിഭാ പഥക് – ഫാം 2ഫുഡ് ഫൗേ�ഷൻ  

േമൽേനാ�നിർവഹണം 

സുജാത പദ്മനാഭൻ 

എഡി�ിങ്, �പൂഫ് വായന 

രാംേഗാപാൽ െകാേനരിപ�ി, സുജാത പദ്മനാഭൻ 

മലയാള പരിഭാഷ 

എൻ പി െച�ു�ി

ഡിൈസൻ, േലഔ� ്

ആഷിക് കൃഷ്ണൻ

വിവര�ൾ�് ബ�െ�ടുക 

സുജാത പദ്മനാഭൻ – sujikahalwa@gmail.com 

ൈസേ�ഷൻ: വികൽപ് സംഗം, യുവജനകഥകൾ: �പതീ�, ജീവനേശഷി, ഒ�ി�ു� സ�പ്ന�ൾ – ''സാധാരണ'

മനുഷ�രുെട അസാധാരണ �പവൃ�ികൾ: മഹാമാരി�ും അട�ിടലിനും അ�ുറം' പര�രയിെല അ�ാമത്

പുസ്തകം, വികൽപ് സംഗം േകാർ �ഗൂപ്, പൂന, ഏ�പിൽ 2021 

ഇത് േകാ�ിെലഫ്�് അടി�ാന�ിൽ �പസി�ീകരി� കൃതിയാണ്. വാണിേജ�തര ആവശ��ൾ�് സ�ത��മായി

ഇത് വിനിേയാഗി�ാം. അതിൽ �കഡി�ും ൈസേ�ഷനും നൽകിയാൽ ന�ത്. പുനരുപേയാഗം ഇേത

നിബ�നകളുെട അടി�ാന�ിലും പകർ�വകാശം ഇ�ാെതയും ആയിരി�ണം. 

ഈ �പസി�ീകരണ�ിന് 'ദുലീപ് മ�ായി േന�ർ കൺസർേവഷൻ �ട�്', 'മിസ് രിേയാർ' എ�ീ സംഘടനകളുെട

സഹായം ലഭി�ി�ു�്. 

വികൽപ്
സംഗം

https://vikalpsangam.org/


'സാധാരണ' മനുഷ�രുെട അസാധാരണ �പവൃ�ികൾ: മഹാമാരി�ും അട�ിടലിനും അ�ുറം
 

േകാവിഡ് നിയ��ണ�ളുെട ഭാഗമായി സർ�ാർ െകാ�ുവ� അട�ിടൽ കാല�ു �പതിസ�ികെള മറികട�ാൻ
വിവിധ സമൂഹ�ൾ കെ��ിയ മാർഗ�െള സംബ�ി�് വികൽപ് സംഗം േകാർ �ഗൂപ്  ത�ാറാ�ിയ
പഠനപര�രയുെട ഭാഗമാണ് ഈ കൃതി. ഇ��യുെട വിവിധ ഭാഗ�ളിൽ ഇ�ാല�് ഭ��വിഭവ�ളുെട അഭാവം,
െതാഴിൽ ന�ം, ആേരാഗ��പശ്ന�ൾ, െതാഴിലിട�ളിൽ നി�് പറിെ�റിയൽ തുട�ിയ കാരണ�ളാൽ
നിരവധിയാളുകൾ ക�െ�ടുകയു�ായി. എ�ാൽ ഭ��സുര�, ആേരാഗ�ം, ജീവനം, ഭരണം തുട�ിയ േമഖലകളിൽ
�കിയാ�കമായ മാതൃകകൾ സൃ�ി� പല സമൂഹ�ളും �പശ്ന�െള ഫല�പദമായി േനരി�ു. 

 
പര�രയിൽ പുറ�ുവ� കൃതികൾ
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േവാള�ം 1  |  �ഗാഫിക് േനാവൽ
 

സാമൂഹികവനാവകാശവും മഹാമാരിയും: �ഗാമസഭകൾ വഴികാ�ു�ു
േവാള�ം 2  |  �ഗാഫിക് േനാവൽ

 
മഹാമാരിെയ േനരിടൽ പ�ിമ ഹിമാലയ�ിൽ

േവാള�ം 3
 

�പതീ�യുെട വി�ിടൽ: �കിയാ�ക മാ��ിനു വനിതാസംരംഭ�ൾ
േവാള�ം 4

 
മാനുഷികവും പാരി�ിതികവുമായ വിഷയ�ളിൽ നീതിപൂർവകവും തുല�തയിൽ അധിഷ്ഠിതവും
നിലനിൽ�ു�തുമായ ബദലുകൾ�ു േവ�ി അേന�ഷി�ു� �പ�ാന�ൾ, വ��ികൾ, �ഗൂ�ുകൾ എ�ിവയുെട
കൂ�ായ്മയാണ് വികൽപ് സംഗം. നിലവിെല വികസനസ��െ�യും അതിെ� അടി�ാനമായ അനീതിയുെടയും
അസമത��ിെ�യുമായ സാമൂഹിക മാതൃകകെളയും അത് തിരസ് കരി�ു�ു. ദർശന�ിലും �പേയാഗ�ിലും ബദൽ
മാതൃകകൾ�ായി അത് അേന�ഷണം നട�ു�ു. രാജ��ിൻെറ വിവിധ ഭാഗ�ളിെല എഴുപേതാളം �പ�ാന�ളും
സംഘടനകളും അതിെ� േകാർ �ഗൂ�ിൽ അംഗ�ളാണ് (ലി�് താെഴ ).  
കൂടുതൽ വിവര�ൾ�്: https://www.vikalpsangam.org/about/

ACCORD (Tamil Nadu)
Alliance for Sustainable and Holistic Agriculture (national)
Alternative Law Forum (Bengaluru)
Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment (Bengaluru)
BHASHA (Gujarat)
Bhoomi College (Bengaluru)
Blue Ribbon Movement (Mumbai)
Centre for Education and Documentation (Mumbai)
Centre for Environment Education (Gujarat)
Centre for Equity Studies (Delhi)
CGNetSwara (Chhattisgarh)
Chalakudypuzha Samrakshana Samithi / River Research Centre (Kerala)
ComMutiny: The Youth Collective (Delhi)
Deccan Development Society (Telangana)
Deer Park (Himachal Pradesh)
Development Alternatives (Delhi)
Dharamitra (Maharashtra)
Dinesh Abrol
Ekta Parishad (several states)
Ektha (Chennai)
EQUATIONS (Bengaluru)
Extinction Rebellion India (national)
Gene Campaign (Delhi)
Goonj (Delhi)
Greenpeace India (Bengaluru)
Health Swaraaj Samvaad (national)
Ideosync (Delhi)
Jagori Rural (Himachal Pradesh)
Kalpavriksh (Maharashtra)
Knowledge in Civil Society (national)
Kriti Team (Delhi)
Ladakh Arts and Media Organisation (Ladakh)
Let India Breathe (national)
Local Futures (Ladakh)
Maadhyam (Delhi)
Maati (Uttarakhand)
Mahila Kisan Adhikar Manch (national)

Mahalir Association for Literacy, Awareness and Rights (MALAR)
Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (Rajasthan) Revitalising Rainfed
Agriculture Network (national)
National Alliance of Peoples’ Movements (national)
National Campaign for Dalit Human Rights (national)
Nirangal (Tamil Nadu)
North East Slow Food and Agrobiodiversity Society (Meghalaya)
People's Resource Centre (Delhi)
People's Science Institute (Uttarakhand)
reStore (Chennai)
Sahjeevan (Kachchh)
Sambhaavnaa (Himachal Pradesh)
Samvedana (Maharashtra)
Sangama (Bengaluru)
Sangat (Delhi)
School for Democracy (Rajasthan)
School for Rural Development and Environment (Kashmir)
Shikshantar (Rajasthan) 
Snow Leopard Conservancy India Trust (Ladakh)
Sikkim Indigenous Lepcha Women's Association
Social Entrepreneurship Association (Tamil Nadu)
SOPPECOM (Maharashtra)
South Asian Dialogue on Ecological Democracy (Delhi)
Students’ Environmental and Cultural Movement of Ladakh (Ladakh)
Sushma Iyengar
Thanal (Kerala)
Timbaktu Collective (Andhra Pradesh)
Titli Trust (Uttarakhand)
Travellers’ University (national)
Tribal Health Initiative (Tamil Nadu)
URMUL (Rajasthan)
Vrikshamitra (Maharashtra)
Watershed Support Services and Activities Network (Andhra
Pradesh/Telangana)
Youth Alliance (Delhi)
Yugma Network (national)
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https://kalpavriksh.org/publication/extraordinary-work-of-ordinary-people-graphic-novel-version-volume-2/
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