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േകരള�ിെല  ആദ�  വനിത  ഐ  പി  എസ്  ഉേദ�ാഗ�യും ,  േകരള�ിൽ  ഡി  ജി  പി
റാ�ിൽ  എ�ിയ  ആദ�  വനിതയുമാണ് .  ജയിൽ  ഡി  ജി  പി  ആയാണ്  വിരമി�ത് .
ആദ�  വനിത  ഉേദ�ാഗ�  എ�  നിലയിൽ  ഒരുപാട്  �പതിബ��ള�ം  േന��ള�ം
മാഡ�ിന്  ഉ�ായി���് .
അതിെ�  നാൾവഴികളിലൂെട . . . . . .

ആർ. �ശീേലഖ ഐ പി എസ്

1 .  ആദ�  വനിതാ  ഐ  പി  എസ്
ഉേദ�ാഗ�  എ�  നിലയിൽ
എെ�ാെ�  �പതിബ��ൾ
േനരിേട�തായി  വ�ു?

ആദ�  സമയ�ളിൽ  ഒരുപാട്
�പശ്ന�ൾ  ഉ�ായിരു�ു .  'േപാലീസ്
േഫാഴ്  സിെന  മലിനമാ�ാൻ  ഒരു  സ്�തീ
വരു�ു  '  എ�്  പറ�ുെകാ�ാണ്
എെ�  േപാലീസ്  േഫാഴ്സ്  വരേവ�ത് .
അ�്  ഒരു  വനിതാ  േപാലീസിെന
സ�ീകരി�ാൻ  ആരും
ത�ാറായിരു�ി� .  ആെര  സല�� �്
െചയ്താലും  ഒരു  സ്�തീെയ  സല�� �്
െച�ി�  എ�്  �പഖ�ാപി�  ഒരു
ഉേദ�ാഗ�ൻ  വെര  ഉ�ായി���് .
എ�ാൽ  ഇേ�ാൾ  അതിൽ  നി�്
ഒരുപാട്  മാ�ം  വ�ിരി�ു�ു .  ഇേ�ാൾ
ഒരുപാട്  സ്�തീകൾ  ഈ  േമഖലയിൽ
വരു�ു .  അവർ�്  ഇ�്  വലിയ
ബു�ിമു��കൾ  ഒ�ും  ഇ� .  ഇേ�ാൾ
എ�ാവരും  ഈ  േമഖലയിൽ  സ്�തീകെള
സ�ീകരി�ാൻ  ത�ാറായിരി�ു�ു .

2 .  ഒരു  സ്�തീ  എ�  നിലയിൽ  എെ�ാെ�  ബു�ിമു��കൾ  ഉ�ായി?
ഒരുപാട്  ഔദാര��ൾ  െവ�്  നീ�ിയിരു�ു .  ൈന�്   ഡ���ി  െച�� .  പേ�ടാളിംഗ്
െച�� .  പിെ�  കല�ാണം  കഴി�േ�ാൾ  �ടാൻസ്ഫർ  ത�ു .  ഞാൻ  അതിെന  പ�ി
അേന�ഷി�� .  അേ�ാൾ  എനി�്  കി�ിയ  മറുപടി  ഇതാണ്  -  ഇേ�ാൾ  കല�ാണം
കഴി�തേ�  അതുെകാ�്  ഇനി  അവധികൾ  േവ�ി  വരും  തുട�ിയവയാണ് .
അതിെന  ഞാൻ  േചാദ�ം  െചയ്തേ�ാൾ  അറഗ� ്  ഓഫീസർ  എ�  േപരും  വ�ു .
എ�ിലും  ഞാൻ  ൈന�്   ഡ���ിയും  മ��ം  െചയ്തിരു�ു  കാരണം  എനി�്  എെ�
തെ�  െതളിയി�ണമായിരു�ു  എെ�  െകാ�്  ഇത്  കഴിയുെമ�് .  അതിൽ
എനി�്  വിജയി�ാൻ  കഴി�ു  എ�ാണ്  എെ�  വിശ�ാസം .
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3 .  എ�െനയാണ്  സിവിൽ  സർവീസ്
എ�  േമഖലയിേല�്  എ�െ��ത്?

ഞാൻ  േകാേളജിൽ  േജാലി  െച���
സമയ�ാണ്  ഈ  ഒരു  പരീ�െയ  പ�ി
ചി�ി�ത് .  വായി�ു�  ശീലവും
എഴുതു�  ശീലവും  ഉ�ായിരു�ു .  അത്
ഒരുപാട്  ഉപകാരെ��� .  അ�െന  പരീ�
എഴുതി .  റിസൾ�്   വ�േ�ാൾ
നിരാശയാണു�ായത് .  എനി�്  ഐ  എ
എസ്  കി�ാൻ  ആയിരു�ു  താ�ര�ം .
പെ�  എെ�  റാ�്  അനുസരി�്  ഐ  പി
എസ്  ലഭി�� .  അ�്  ഒരുപാട്
വിഷമിെ��ിലും  ഇ�്  സേ�ാഷി�ു�ു .
ഞാൻ  വിഷമി�ു�ത്  ക�േ�ാൾ  അ�
എെ�  സമാധാനി�ി�� .  േകരള�ിെല
ആദ�  വനിത  ഐ  പി  എസ്
ഉേദ�ാഗ�യുെട  അ�  എ�്
പറയാമേ�ാ  എ�് .  ഈ  േജാലിയിൽ  നി�്
വിരമി�േ�ാൾ  എനി�്  ഒരുപാട്
കാര��ൾ  െച�ാൻ  സാധി��  എ�്
ഞാൻ  വിശ�സി�ു�ു .

4 .  ഒരുപാട്  സ്�തീകൾ�്  മാതൃകയായ  താ�ൾ�്  എ�ാണ്  ഈ  വനിത
ദിന�ിൽ  പറയാനു�ത്?

ഒരുപാട്  മാ��ൾ  ഇേ�ാൾ  ഉ�ായി���് .  ഞാൻ  ചാർജ്  എടു�  സമയ�്
സ്�തീകേളാട്  ഡി�ാർട്െമ��ന്  വിമുഖത  ഉ�ായിരു�ു .  എ�ാൽ  ഇ�്  അ�െന
അ� .  അ�െന  കാലം  മാറും  േതാറും  മാ��ൾ  ഉ�ാകും .  ഞാൻ  കുെറ
�പശ്ന�ൾ  അനുഭവിെ��ിലും  അത്  മ���വർ�്  അവരുെട  പാത  എള��മാ�ി .
അതിൽ  സേ�ാഷമു�് .  ഇനിയും  ഒരുപാട്  േമഖലകളിൽ  സ്�തീകൾ  തെ�
കഴിവുകൾ  െതളിയി�ാനു�് .  സ്�തീകൾ  മാ�തമ�  എ�ാ  വ��ികള�ം  തെ�
ആ�ഗഹ�ൾ  സഫലീകരി�ാൻ  �ശമി�ണം .  സ��മായി  വരുമാനം  കെ��ാൻ
�പാപ്തരാകണം .  എ�ാവർ�ും  വിജയാശംസകൾ .
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േകരള�ിെല  െഫമിനി�്  �പ�ാന�ിെ�  �പധാന  സംഘാടകയും
�പവർ�കയുമായ  സാറാ  േജാസഫിെ�  രചനകളിൽ  ആ�ിയക�െ��വരും
സമത�വും  സ�ാത���വും  നഷ്ടെ��വരുമായ  കീഴ്  ജാതി�ാേരാടും  സ്�തീകേളാടും
ഉ�  കാരുണ�വും  അതിന്  കാരണ�ാരായ  അധീശശ�ികേളാടു�
െചറു�ുനിൽ��ം  ദർശി�ുവാൻ  സാധി�ും .  അ��ിഒ�ാമത്  ഓട�ുഴൽ
പുരസ്  �ാരം  സാറാേജാസഫിനായിരു�ു .
1 )   േനാവൽ  എ�െന  രൂപംെകാ���ു  ?

എഴുതു�തുേപാെല  എള��മ�  േനാവലിെന�ുറി�്  പറയാൻ  അത്  തിക��ം
അ�ാഡമി�്  ആയി���  കാര�മാണ്  ഗേവഷണ  വിദ�ാർ�ികള�ം  നിരൂപകരും
േനാവൽ   എെ��്  വിലയിരു�ുകയും  െച���ു ,  േനാവലുകൾ  ജീവിതെ�  തെ�
പകർ�ുകയാണ് .

സാറാ േജാസഫ്

 2 )  ആക്ടിവിസ�ിേല�്  എടു�ു
ചാടാനു�  േ�പരണ  എ�ായിരു�ു  ?

സമാധാനം  നമു�്  ഉ�ാവു�ത്
ന�ുെട  ൈനദിക  േബാധം
തൃപ്തിെ�ടുേ�ാഴാണ് .
ആ�ാവിഷ്കാരം  ഇതിലൂെട  നമു�്
നീതി  ആവിഷ്കരി�ാൻ  സാധി�ും
മി�ാതിരു�ാൽ  സമാധാനേ�ടാണ്
സംഭവി�ു�ത് .

3)  െഫമിനി�്  ആെണ�്  സ�യം  �പഖ�ാപി�ാെത  സ്�തീകള�െട
വികാരവിചാര�ൾ  ന�ായി  ശ�മായി  ആവിഷ്കരി�
എഴു�ുകാരിയാണ്  മാധവി�ു�ി .  എഴു�ുകാരി  എ�  നിലയിൽ
എ�െനയാണ്  താ�ള�െട  വിലയിരു�ൽ?
 മലയാള�ിെല  ഏ�വും  ശ�യായി���  എഴു�ുകാരിയാണ്
മാധവി�ു�ി .സരസ�തി  അ�യ്�്  േശഷം  ഏ�വും  ഉയർ�ുനിൽ�ു�
എഴു�ുകാരിയാണ് .താൻ  ഒരു  സ്�തീപ�  എഴു�ുകാരിയാെണ�്  മാധവികു�ി
പറ�ി�ി� .  എനി�്  അ�െന  പറയണം  എ�്  േതാ�ിയത്  െകാ�്  പറയു�ു .
മാധവികു�ി  സ്�തീകള�െട  ഉ�മാന�ിനായി  സ�യം  �പഖ�ാപി�ാെത  തെ�
മു�ി�ിറ�ി .  അവെര  ഞാൻ  എ�ും  ബഹുമാനി�ു�ു .
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4 .  ഈ  വനിത  ദിന�ിൽ  എ�്  സേ�ശമാണ്  നൽകാനു�ത്?

ഏെതാരു  വിഭാഗം  ആള�കൾ  ആയാലും  നാം  ഉയരണെമ�ിൽ  സ�യം
�ശമിേ��ിയിരി�ു�ു .  മ���വർ�്  വഴികാ�ികൾ  ആകാൻ  സാധിേ��ാം .
എ�ാവർ�ും  വനിത  ദിനാശംസകൾ .

െക. ആർ. മീര

മലയാള  സാഹിത��ിെല  �പശസ്ത
എഴു�ുകാരിയാണ്  െക  ആർ  മീര  .
1 9 7 0  െഫ�ബുവരി  - 1 7ന്  െകാ�ം
ജി�യിെല  ശാസ്താംേകാ�യിൽ
ജനി�� . 1 9 9 3  മുതൽ  മലയാള
മേനാരമയിൽ  പ�ത�പവർ�കയായി
�പേവശി�� .  പി�ീട്  മേനാരമയിൽനി�്
രാജി  വ�� .  ഇേ�ാൾ  സ�ത��
പ�ത�പവർ�കയും  മുഴുവൻ  സമയ
എഴു�ുകാരിയുമാണ് .  േകരള  സാഹിത�
അ�ാദമി  പുരസ്കാരേജതാവ്
കൂടിയാണ് .

1 .  പ�ത�പവർ�ക  എ�  നിലയിൽ  വനിത  ദിന�ിൽ  സ്�തീകെള��ി
എ�ാണ്  റിേ�ാർ��കൾ  പറയു�ത്?

പ�െ��ാള�ം  വ�ത�സ്തമായി�ാണ്  ഇ�്  റിേ�ാർ��കൾ  വരു�ത് .  സ്  �തീകെള
സംബ�ി�ു�  എ�്  കാര�ം  എഴുതുേ�ാഴും  ശ�ിയും  സൗ�ര�വും
കൂ�ിേ�ർ�ാെത  എഡി�ർമാർ�്  ഒരു  േപജ്  സ��ി�ാൻ  സാധി�ു�ി� .
അതായത്  തുല�തെയ��ി ,  സ്�തീവിരു�തെയ  പ�ി ,  ആണധികാര  സ��െ�  പ�ി
പുതിയതായി  ചർ�കൾ  കാഴ്ച�ാടുകൾ  ഉരുതിരി�ു  വരു�  ഈ  കാല�ും
ന�ുെട  മാധ�മ�ൾ  പഴയ  ചില  െക��പാടുകളിൽ  നി�്  ഇതുവെര  വിേമാചനം
േനടിയി�ി�  എ�താണ്  വളെര  രസകരമായ  ഒരു  കാര�ം .
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2 .  ഒരു  സ്�തീ  എ�  നിലയിൽ  എഴു�ിേല�്  കട�േ�ാൾ
കു�െ�ടു�ലുകേളാ  പരിഹാസ�േളാ  േനരിേട�ി  വ�ി��േ�ാ?

ഉ�ായി���് ,  ഇതുേപാെല  ഉ�  ഇ�ർവ��  സമയ�ളിൽ  മ��  പുരുഷ
എഴു�ുകാേരാട്  കടു�െ��  േചാദ��ൾ  േചാദി�ുേ�ാൾ  എേ�ാട്  സ്�തീകള�മായി
ബ�െ��തായിരി�ും  േചാദി�ു�ത് .  അ�്  ഞാൻ  വിചാരി�ിരു�ത്  ഒരു  സ്�തീ
എഴു�ുകാരി  എ�  നിലയിൽ  എനി�്  തരു�  അംഗീകാരം  െകാ�ായിരി�ും
എ�ാണ്  പി�ീട്  ആണ്  മനസിലായത്  അത്  പരിഹാസം  െകാ�ായിരു�ു  എ�് .

3 .തുല�  പൗരത�െ��ുറി�്  സ്�തീ  എ�  നിലയിൽ  ഉ�  കാഴ്ച�ാട്
എ�ാണ്?

എെ�  അഭി�പായ�ിൽ  തുല�  പൗരത�െ��ുറി��ം  അടി�മർ�ലുകെള�ുറി��ം
കൂടുതൽ  ഉൽ��  അനുഭവി�ു�ത്  സ്�തീകൾ  തെ�യാണ്  എ�താണ്  സത�ം .
ഏത്  സമരം  എടു�്  േനാ�ിയാലും  അതിൽ  �പതികരി�ാൻ  േപാവു�വർ
ആയാലും  സ��ം  തടി  േകടാ�ാൻ  ൈധര�ം  ഇ�ാെത  േവണെമ�ിൽ  മുളകുെപാടി
സ്േ�പ  േപാലും  ഏ��വാ�ാൻ  ത�ാറായി  മുേ�ാ�്  വരു�െതാെ�  സ്�തീകളാണ്
എ�ത്  യാദൃ�ികമ�  എ�താണ്  ഞാൻ  പറയാൻ  ആ�ഗഹി�ു�ത് .  ഇെത�ാം
കാലഘ�ം  ഏ��വാ�ു�താണ് .

4 .  ഈ  വനിതദിന�ിൽ  എ�ാണ്  
 മാഡ�ിന്  പറയാനു�ത്?

കാലഘ�ം  വളെര  അധികം
മാറിയിരി�ു�ു .  സ്�തീകൾ�്  എതിെര
ഉ�  പലരുെടയും  സമീപന�ള�ം
കാഴ്ച�ാടുകള�ം  മാേറ�  സമയം
അതി�കമി�ിരി�ു�ു .  ഞാൻ  ഇനിയും
സ് �തീകള�െട  ഉ�  മന�ിനായും
തുല�ത�ും  സ്�തീ  ചൂഷണ�ൾ�ും
എതിെര  എഴുതാനും  �പവർ�ി�ാനും
�ശമി�ും  എ�ാ  വനിതകള�ം  ത�ള�െട
ഉ�മന�ിനായി  �പവർ�ി�ുക .
എ�ാവർ�ും  വനിതദിനം
ആശംസി�ു�ു .
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�പഗതി  സിംഗ്  ഒരു  ഇ��ൻ  േഡാക്ടറും  െപാതുജനാേരാഗ�  ഉേദ�ാഗ�യും
ആക്ടിവി��മാണ് .  ഇ��ൻ  അൈലംഗിക  സമൂഹ�ിെല  �പവർ�ന�ിനും  ഈ
വിഷയെ��ുറി���  ഗേവഷണ�ിനും  അവർ  അറിയെ�ടു�ു .  ബി  ബി  സിയുെട
2 0 1 9 -െല  േലാകെമ�ാടുമു�  �പേചാദനവും  സ�ാധീനവുമു�  1 0 0  സ്�തീകള�െട
പ�ികയിൽ  അവർ  ഇടംപിടി�� .  േഡാക്ടറായി  േജാലി  െച���  �പഗതി  സിംഗ്
ഇേ�ാൾ  L G B T Q I A  ക���ണി�ി  അഭിമുഖീകരി�ു�  െവ��വിളികെള  മുേ�ാ�്
െകാ�ുവരു�ത്  തെ�  ജീവിത  ദൗത�മാ�ി  മാ�ി .  ഇ��യിെല  ആദ�െ�
അൈലംഗിക  േബാധവൽ�രണ  �ാ�്  േഫാമായ  ഇ��ൻ  എയ്  സിെ�  �ാപകയാണ്
അവർ .  ഒരു  സ്�തീ  എ�  നിലയിൽ  താൻ  അഭിമുഖീകരി�ു�
െവ��വിളികെള�ുറി��ം  െഫമിനിസെ��ുറി��ം  സ്�തീകള�െട
അവകാശ�െള�ുറി��ം  ഉ�  അവള�െട  ആശയെ��ുറി��ം  L G B T Q -യും  L G B T Q
ഇതര  സമൂഹവും  ത�ിലു�  വിടവ്  നിക�ാൻ   �ശമി�ുകയാണ് .

1 .  എ�െനയാണ്  നി�ൾ�്  ഇ��ൻ
എയ്  സ്  എ�  ആശയം  വ�ത്?  ഈ
കരിയർ  നാവിേഗ�്  െച��േ�ാൾ
നി�ൾ  േനരി�  െവ��വിളികൾ
എെ�ാെ�യാണ്?

2 0 1 4  ൽ  ആണ്   ഞാൻ  ഇ��ൻ  എയ്  സ്
ആരംഭി�ത്  'ൈലംഗികത '  എ�  പദം
കാണുകയും  അതിെ�  യഥാർ�  അർ�ം
എ�ാെണ�്  കെ��ുകയും  െചയ്തു .
അതിൽ  ഞാൻ  വളെര  ആകൃഷ്ടയായി ,
അൈലംഗികരായ  ആള�കൾ�്  ഇ��യിൽ
ഒരു  �ാനവുമിെ��്  മന�ിലാ�ി .
ഒടുവിൽ ,  ഞാൻ  ഒരു  േഫസ്ബു�്
േപജുമായി  �ാ�്േഫാം  ആരംഭി�� .

േഡാ. �പഗതി സിംഗ്

ഞാൻ  േയാഗ�തയനുസരി�്  ഒരു  േഡാക്ടറാണ് ,  കൂടാെത  േലാകാേരാഗ�
സംഘടനയുമായും  മ�്  െപാതുജനാേരാഗ�  േജാലികള�മായും  തിക��ം  വ�ത�സ്തമായ
ഒരു  േജാലി  െചയ്തി���് .  ഒരു  വശ�് ,  ഞാൻ  ഇ��ൻ  എയ്  സ്  ആരംഭി�� ,  ഇത്  ഒരു
േഫസ്ബു�്  േപജായതിനാൽ ,  ഇത്  ൈകകാര�ം  െച�ാൻ  കഴിയുെമ�്
എനി�റിയാമായിരു�ു .  ഇെതാരി�ലും  ഒരു  കരിയർ  ആയിരി�ണെമ�ി� .
എ�ാൽ  ചില  ഘ��ളിൽ ,  അത്  എനി�ും  അത്  ബാധി�ു�  ആള�കൾ�ും
വളെര  �പധാനമാണ് .  അേ�ാഴാണ്  അവർ�ായി  കൂടുതൽ  കാര��ൾ  െച�ണെമ�്
ഞാൻ  മന�ിലാ�ിയത് ,  വർ�്  േഷാ��കള�ം  ക���ണി�ി  ബിൽഡിംഗ്  സംരംഭ�ള�ം
െച�ാൻ  തുട�ി .
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2 .  ഒരു  സ്�തീെയ�  നിലയിൽ ,  വളർ�േ�ാൾ  നി�ൾ  േനരി�
െവ��വിളികൾ/സ്�തീെയ�  നിലയിൽ  നി�ൾ  ആസ�ദി�  സ�ാത����ൾ
എെ�ാെ�യാണ്?

സ�ാത���േ��ാൾ ,  ഒരു  സ്�തീെയ�  നിലയിൽ  ഞാൻ  ഒരുപാട്  െവ��വിളികൾ
േനരി�� .  സ്�തീകള�ം  പുരുഷ�ാരും  എ�െന  െപരുമാറണം  എ�തിൽ  ചില
വ�ത�ാസ�ൾ  ഉ�  വളെര  പര�രാഗത  കുടുംബ�ിൽ  നി�ാണ്  ഞാൻ
വരു�ത് .
െ�പാഫഷണൽ  രംഗ�്  േപാലും ,  ഞാൻ  നിരവധി  തവണ  ൈലംഗിക  പീഡനം
േനരി�ി���് ,  2 0 1 3  െല  േജാലി�ല�്  സ്�തീകൾെ�തിരായ  ൈലംഗിക  പീഡനം
(തടയൽ ,  നിേരാധനം ,  പരിഹാരം )  നിയമെ��ുറി�്  എനി�്
അറിയി�ായിരു�ു ,  അതിന്  കീഴിൽ  എെ�  ഉപ�ദവി�ു�വർെ�തിെര  എനി�്
നിയമനടപടി  സ�ീകരി�ാം .  അ�രം  അനുഭവ�ൾ  എെ�  ആഴ�ിൽ
സ�ാധീനി�� ,  ഇേ�ാൾ  ഞാൻ  േജാലി�ല�്  ൈലംഗികാതി �കമം
തടയു�തിനു�  വർ�്േഷാ��കൾ  േപാലും  െച���ു .  നി�ള�െട
ലിംഗേഭദ�ിെ�  അടി�ാന�ിൽ  ആെര�ിലും  നി�േളാട്  വിേവചനം
കാണി�ാലും  അതും  ൈലംഗികപീഢന�ിെ�  ഭാഗമാെണ�ും  അതിെനതിെര
നി�ൾ�്  ഒരു  നടപടിെയടു�ാെമ�ും  എെ�  അനുഭവ�ിൽ  നി�്  ഞാൻ
മന�ിലാ�ി .  ഇെത�ാം  ഞാൻ  പഠി�ത്  ഞാെനാരു  സ്�തീയായതുെകാ�ാണ് ,
ഒരു  പുരുഷനാെണ�ിൽ  ഇവെയ�ാം  അറിേയ�ി  വരി� .
കരിയർ  േ�ബ�ുകൾ  എടു�ുക  എ�താണ്  എനി�്  ചി�ി�ാനാകു�
ഒേരെയാരു  സ�ാത���ം ,  കാരണം  ഒരു  സ്�തീ  എ�  നിലയിൽ  അ�െന
െച���ത്  കൂടുതൽ  സ�ീകാര�മാണ് ,  പേ�  ഒരു  പുരുഷന്  അ�തയ� .  ഇത്
പറ�ുകഴി�ാൽ ,  ഞാൻ  ഒരു  പുരുഷനാെണ�ിൽ  കരിയർ  േ�ബ�ുകൾ
എടുേ��ിവരുെമ�്  ഞാൻ  കരുതു�ി� .

3 .  നി�ള�െട  വ��ിപരവും  െതാഴിൽപരവുമായ  ജീവിതം  എ�െന
സ�ുലിതമാ�ു�ു?

എെ�  സംബ�ി�ിടേ�ാളം ,  ഇത്  ഒരു  വലിയ  െവ��വിളി  ആയിരു�ി� ,  കാരണം
ഇത്  കൂടുതലും  സംഭവി�ു�ത്  നി�ൾ�്  കു�ികള��േ�ാൾ  നി�ൾ
മ���വരുെട  ഉ�രവാദി�ം  ഏെ�ടുേ��തു�് .  അതുെകാ�ാണ്  എനി�്
കു�ികള��ായി�ഴി�ാൽ  െച�ാൻ  കഴിയാ�  �കിയാ�കമായ  കാര��ൾ
എെ�  കരിയറിൽ  െച�ാൻ  എനി�്  കഴി�ത് .



േപജ് 8

4 .  എ�ാണ്  താ�ള�െട  അഭി�പായ�ിൽ  െഫമിനിസം?

എനി�്  എെ�  സ��ം  സ�ർഭ�ിൽ  നി�്  െഫമിനിസെ�  നിർവചി�ാം ,  എ�ാൽ
െഫമിനിസ�ിെ�  നിർവചനവും  അർ�വും  �പകടന�ള�ം  സ�ർഭ�ിൽ  നി�്
സ�ർഭ�ിേല�്  മാറും .  കാനഡയിേലാ  െകനിയയിേലാ  ഇ��യിേലാ  ഇത്
അർ�മാ�ു�ത്  വ�ത�സ്തമായിരി�ും .
എ�ാൽ  ഇത്  മനുഷ�ാവകാശ�ൾ�ായു�  േപാരാ�മാെണ�്  എനി�്  ഉറ�ായും
പറയാൻ  കഴിയും ,  കാരണം  സ്�തീകൾ  ആസ�ദി�  അധികാരവും  നിരവധി
പതി�ാ�ുകളായി  പുരുഷ�ാർ  ആസ�ദി�തും  ത�ിൽ  അസ�ുലിതാവ�യു�് ,
ഇത്  േലാകെമ�ാടും  സത�മാണ് .  എ�ിരു�ാലും ,  ആ  ബാലൻസ്  എ�െന
പുനഃ�ാപി�ാം  എ�ത്  വ�ത�സ്ത  രാജ��ളിലും  സ�ർഭ�ളിലും  വ�ത�ാസെ�ടാം .

5 .  അേ�ാൾ ,  ലിംഗ  അസമത�വുമായി  ബ�െ��
ഇ�രം  �പശ്  ന�ൾ  എ�െന
പരിഹരി�ാെമ�ാണ്  നി�ൾ  കരുതു�ത്?

അതിനായി  നിരവധി  മാർഗ�ള��് ,  പേ�
ന�ളിൽ  പലരും  അത്  െച�ാൻ
ഒ�ുേചരു�ിെ��ിൽ  അതിെലാ�ും  കാര�മി� .  ഒരു
െഫമിനി�്  ജീവിതം  നയി�ു�ത്  േപാെല  െചറിയ
ചിലതും  ഒരു  ഘ�മാണ് .  ഒരു  സാധാരണ�ാരി  എ�
നിലയിൽ ,  എനി�്  ഒരു  ആക്ടിവി�ായി
ചു�ി�റ�ാേനാ  െഫമിനിസ�ിെല  ഏെത�ിലും
തര�ിലു�  അ�ാദമിക്  �പവർ�ന�െള�ുറി�്
ഗേവഷണം  െച�ാേനാ  കഴിയു�ിെ��ിൽ ,  എനി�്
െച�ാൻ  കഴിയു�  ഏ�വും  കുറ�ത്  ഒരു
െഫമിനി�്  ജീവിതം  നയി�ുക  എ�താണ് .

നാം  ന�ുെട  പരിമിതികളിൽ  ജീവി�ുകയും  ന�ുേടതിൽ  നി�്  വളെര  വ�ത�സ്തമായ
ഒരു  േലാകം  അവിെട  ഉെ��്  മറ�ുകയും  െച��േ�ാൾ  വായന  എ�  ശീലം
തുട�ുക  എ�താണ്  അതിേല�ു�  ആദ�പടി .  ഉദാഹരണ�ിന് ,  ലിംഗ
അസമത�മുെ��്  നിേഷധി�ുകയും  െഫമിനിസ�ിെ�  ആവശ�മിെ��്
വിശ�സി�ുകയും  െച���  ഒരുപാട്  സ്�തീകെള  ഞാൻ  ക�ുമു���ു .  ഒരു
വിേവചനവും  േനരി�ി�ിെ��ിൽേ�ാലും ,േനരിേട�ിവരു�  നിരവധി  സ്�തീകള�െ��്
അവർ  മന�ിലാ�ു�ി� .  അെതാരു  സാധുവായ  കാരണമായി  മാറു�തിന്
നി�ൾ�്  �പേയാജനം  െച�ണെമ�ി� .  ഞാൻ  എെ�  േലാക�ിന്  പുറ�്  കട�്
മ�്  ആള�കെളയും  മ�്  സ�ർഭ�െളയും  മ�്  േലാകെ�യും  കുറി�്  ചി�ി�ാൻ
തുട�ിയേ�ാഴാണ്  ലിംഗ  അസമത�െ��ുറി�്  ഞാൻ  മന�ിലാ�ിയത് .  ലിംഗ
അസമത�ം  എ�  ആശയം  നി�ൾ  തിരി�റി�ുകഴി�ാൽ ,  ര�ാമെ�  ഘ�ം
നി�ള�െട  ചു��മു�  ആള�കെള  സ�ാധീനി�ുകയും  അെതാരു  �പശ്നമായിരി�ു�ത്
എ�ുെകാ�ാെണ�്  മന�ിലാ�ാൻ  അവെര  പഠി�ി�ുകയും  െച��ം .  ഒരുപേ� ,
അതിനുേശഷം  വലിയ  ഘ��ൾ  പി�ുടരാം .



േപജ് 9

6 .  ഇ��ൻ  ഏസസിെല  ഒരു  വർ�്േഷാ�്  എ�െനയിരി�ും?ഈ
�പ�കിയയിലൂെട  നി�ൾ�്  ഞ�െള  െകാ�ുേപാകാേമാ?  

ഇ��ൻ  ഏസസിൽ  ഞ�ൾ  കുറ�്  വ�ത�സ്തമായ  വർ�്  േഷാ��കൾ
നട�ാറു�് .  അവയിൽ  ചിലത്  വളെര  വിദ�ാഭ�ാസപരമാണ് ,  അവിെട  ആള�കൾ�്
ലിംഗേഭദം ,  ൈലംഗികത ,  ൈവവിധ�ം  തുട�ിയ  ആശയ�െള�ുറി�്
കൂടുതലറിയാൻ  കഴിയും .  െറാമാ��ക്  അ�ാ�തും  ൈലംഗിേകതരവുമായ  ബ�ം
േതടു�  ആള�കള�െട  രസകരമായ  മീ�ിംഗുകള�ം  ഞ�ൾ�ു�് ,  അതിൽ
അെസ��ൽ ,  ൈബെസ��ൽ ,  െഹ�േറാെസ��ൽ  എ�ിവരുൾെ�െട  ആെരയും
ഉൾെ�ടു�ാം ,  അവിെട  അവർ  പരസ്പരം  ഇടപഴകു�ു .
ഡൽഹിയിെല  േഗാെഥ  ഇൻ�ി����ിെല  എൽജിബിടിക��  ൈല�ബറിയിൽ  ഒരു  ഇവ� ്
വരു�ു ,  അവിെട  എൽജിബിടിക��വും  എൽജിബിടിക��  അ�ാ�വരും  ത�ിലു�
വിടവ്  നിക�ാൻ  ഞാൻ  ഉേ�ശി�ു�ു .  അവിെട  അവർ�്  േചാദ��ൾ
േചാദി�ാനും  സംഭാഷണ�ൾ  നട�ാനും  കഴിയും ,  അതിലൂെട  എ�ാവർ�ും
L G B T Q I A -െയ�ുറി�്  ന�ായി  മന�ിലാ�ാൻ  കഴിയും . .

7 .  വനിത  ദിന�ിൽ  സ്�തീകൾ�ു�  നി�ള�െട  സേ�ശം?

വർഷ�ളായി ,  അടു�  കാല�ായി ,  ന�ൾ  െഫമിനിസെ�   ശ�ിേയാടു  തുലനം
െച���തായി  േതാ�ു�ു .  ശ�യായ  ഒരു  വ��ിെയേ�ാെല  കാണുകയും
െപരുമാറുകയും  െച���  ഒരു  സ്�തീ  മാ�തമാണ്  ശാ�ീകരി�െ��  ഒേരെയാരു
സ് �തീെയ�ും  എ�ാൽ  ചിലർ�്  മൃദുവും  സൗമ�തയും  ദയയും  ഉ�തിനാൽ
തുല�മായി  ശാ�ീകരി�െ�ടുെമ�ും  ഞ�ൾ  കരുതു�ു .

അതിനാൽ ,  ഒരു  ശ�യായ  സ്�തീയാകാനു�  ഒേരെയാരു  മാർ�ം
�ീരിേയാൈട�ി�ൽ  പുരുഷ  സ�ഭാവവിേശഷ�ൾ  ഉൾെ�ാ���ത�  എ�താണ്
എെ�  സേ�ശം .  ൈവകാരികവും  ആഴേമറിയതും  െസൻസി�ീവുമായിരി�ുേ�ാൾ
േപാലും  നി�ൾ�്  ശ�നാകാൻ  കഴിയും  -  �ീരിേയാൈട�ി�ൽസ്�തീ  സ�ഭാവം
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1 9 6 4  ജൂൺ  2 7ന്   േകാഴിേ�ാട്  കു�ാലിയിൽ  ജനി�� .  '  ക�ീൻ  ഓഫ്  ഇ��ൻ  �ടാ�്
ആൻഡ്  ഫീൽഡ്  '  എ�്  അറിയെ�ടു�ു .  പേ�ാളി  എക്സ്�പ�്   എ�റിയെ�ടു�
അവർ  ഒളി�ിക്സിൽ  ൈഫനലിൽ  എ�ു�  ആദ�  ഇ��ൻ  വനിതാ  കൂടിയാണ് .
രാജ�ം  അവെര  പദ്മ  �ശീയും  അർജുന  അവാർഡും  നൽകി  ആദരി�� .  വനിത
ദിന�ിൽ  ന�േളാട്  അനുഭവ�ൾ  പ�്  െവ�ു�ു . . . . . .

1 .  ഒളി�ിക്സ്  ൈഫനലിൽ  എ�ിയ
ആദ�  ഇ��ൻ  വനിതയാണ്  താ�ൾ .
എ�്  േതാ�ു�ു  അതിെന  പ�ി?

ഒരുപാട്  അഭിമാനം  േതാ�ിയ  ഒരു  നിമിഷം
തെ�  ആയിരു�ു .അതിൽ  എ�ും
സേ�ാഷം  തെ�  ആണു�ത് .  എ�ിലും
എനി�്  അ�്  െമഡൽ  നഷ്ടമായി .  അ�്
ഞാൻ  ഒരുപാട്  തകർ�ു  േപായി .  ആദ�ം
എെ�  ആണ്  േ�ബാൺസ്  െമഡലിസ്റ്
ആയി  �പഖ�ാപി�ത് .  പെ�  എനി�്  1 / 1 0 0
െസ�ൻഡിൽ  അത്  നഷ്ടെ��തായി
�പഖ�ാപി�� .  അ�്  എനിെ�തിെര
�പതിേഷധ�ൾ  ഉയർ�ു .ഇെതാെ�
ആെണ�ിലും  ഇ�ും  ഒളി�ിക്സ്  എനി�്
സേ�ാഷം  നൽകു�താണ് .  ഞാൻ  എെ�
സ്േപാർട്സ്  സ്കൂളിെല  കു�ികെള  അതിന്
േവ�ി  ത�ാറാകാൻ  �പാപ്തരാകു�ു .
എനി�്  അ�്  സാധി�ാെത  േപായത്
മ���വരിലൂെട  നട�ു�ത്  കാണുേ�ാൾ
സേ�ാഷമു�് .

പി ടി ഉഷ

2 .  ഏ�വും  സേ�ാഷം  േതാ�ിയ  നിമിഷ�ൾ  ഏെതാെ�യാണ്?

ഞാൻ  ഒളി�ിക്സിേല�്  തിരെ�ടു�െ��േ�ാൾ  സേ�ാഷം  േതാ�ി .  പി�ീട്
എനി�്  െമഡൽ  നഷ്ടേ�ാൾ  �പധാനമ��ി  ഇ�ിര  ഗാ�ി  പറ�ു  ഉഷ  ന�ുെട
രാജ��ിന്  േവ�ി  ഒരുപാട്  െപാരുതി .  അതിൽ  അഭിമാനി�ു�ു .  എെ�  വീടിനു  േനെര
ആ�കമണം  ഉ�ായി .  എ�ിലും  ഒരുപാട്  േപരുെട  �പാർ�ന  െകാ�ും  പി�ുണ
െകാ�ും  ഞാൻ  പരാജയെ�  അതിജീവി�� .  പി�ീട്  എനി�്  സേ�ാഷം  േതാ�ിയ
നിമിഷം  എെ�  ഒരു  ��ഡ� ്  ടി��  ലൂ�  ഒളിംപിക്സിൽ  തിരെ�ടു�െ��േ�ാൾ
ആണ് .  അതിന്  േശഷം  ഇ�വണ  ഇ��യുെട  അതിേല�ിക്  സിെല  ആദ�  െമഡൽ
േജതാവ്  നീരജ്  േചാ�പ  തെ�  െമഡൽ  മിൽ�  സിം�ിനും  പി  ടി  ഉഷ  �ും
സമർ�ി�ു�ു  എ�്  പറ�േ�ാൾ  പറ�റിയി�ാൻ  പത�ത  സേ�ാഷം  ഉ�ായി .



4 .  കായിക  േമഖലയിൽ  സ്�തീ  സാ�ിധ�ം  കുറവാേണാ?  ആെണ�ിൽ
എ�ാണ്  അതിെ�  കാരണമായി  േതാ�ു�ത്?

ഞാൻ  തുട�ിയ  സമയ�്  വളെര  കുറവായിരു�ു .  എ�ിലും  എെ�  ര�ിതാ�ൾ
എെ�  ഈ  േമഖലയിേല�്  അയ�� .  അതിൽ  ഞാൻ  ഭാഗ�വതിയാണ് .  എ�ാൽ
ഒരുപാട്  ര�ിതാ�ൾ  അ�െനയ� .  അവർ�്  േപടിയാണ് .  ഒരു  െപൺകു�ിെയ
കായിക  േമഖലയിേല�്  അയ�ാൽ  അവർ�്  ആധിയാണ് .  മ���വർ  എ�്  പറയും
എെ�ാെ�  അവർ  ചി�ി�ും .  ഇ�െ�  ജനതയിൽ  മാ�ം  വ�ു .  എ�ിലും  കായികം
െകാ�്  ജീവി�ാൻ  പ�ി�േ�ാ  എെ�ാെ�യാണ് .  പഠി�ിന്  കൂടുതൽ  �പാധാന�ം .
പഠി��ം  �പധാനമാണ് .  എ�ിലും  ഇതും  �പധാനം  തെ�യേ� .  ഇ��യിൽ  ഇ�തയും
ജന�ൾ  ഉ�ായി��ം  കായിക  േമഖല  തിരെ�ടു�ു�  സ്�തീകൾ  കുറവാണ് .
പുരുഷ�ാരും  കുറവാണ് .  സർ�ാറുകൾ  േജാലി  നൽകു�തിലൂെടയും
പാരിേതാഷികം  നൽകു�തിലൂെടയും  ഇേ�ാൾ  നിരവധി  േപർ  ഈ  േമഖലയിേല�്
പുതിയതായി  കട�ു  വരു�ു .  അത്  ഒരു  മിക�  മുേ��ം  തെ�യാണ് .
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3 .  എെ�ാ�  ബു�ിമു��കൾ  ആണ്  കായിക  േമഖലയിൽ  േനരിേട�ി
വ�ത്?പലർ�ും  േറാൾ  േമാഡൽ  ആണ്  പി  ടി  ഉഷ .  എ�്  േതാ�ു�ു?
ബു�ിമു��കൾ  ഉ�ായിരു�ു .  അ�െ�  കാല�്  ഒരു  ന�  എക്സ്േപാഷർ
ലഭി�ി�ി� .  അത്  ഒരുപാട്  എെ�  ബാധി�ിരു�ു .  അത്  മാ�തമ� ,  ഒളി�ിക്സ്
െമഡൽ  നഷ്ടമായെ�ാഴും  എനി�്  എതിെര  �പചാരണ�ൾ  ഉ�ായി .  അതിൽ
നി�്  മു�ി  േനടാൻ  അ�്  സ്േപാർട്സ്  ൈസേ�ാളജിസ്റ്  ഇ�ായിരു�ു .  ന�ൾ
തെ�  േവണം  ന�െള  ഉയർ�ാൻ .  എേ�ാ  ൈദവസഹായ�ാൽ  എെ�
ബ�ു�ള�ം  മ��ം  എെ�  അ�്  സഹായി�� .  ആദ�  കാല�ളിൽ  ര�ിതാ�ൾ
വിവാഹം  കഴി�ാൻ  പറയുമായിരു�ു .  പി�ീട്  അവർ  തെ�  പറ�ു .  ഈ
െമഡൽ  നഷ്ടം  നിക�ിയതിന്  േശഷം  മതി  വിവാഹം  എ�് .  അ�െന  ഒരുപാട്
െവ��വിളികൾ  േനരിേട�ി  വ�ു .
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4 .  കായിക  േമഖലെയ  വളർ�ിെയടു�ാൻ  എെ�ാെ�  �പവർ��ൾ
ആണ്  താ�ൾ  നട�ിയി���ത്?

ഞാൻ  ഉഷ  സ്  േപാർട്സ്  സ്കൂൾ  തുട�ി .  അവിെട  ഞാൻ  വിദ�ാർ�ികെള
അവരുെട  കഴിവ്  മനസിലാ�ി  അതിൽ  മികവ്  ഉ�ാ�ാൻ  സഹായി�ു�ു .
ഒരുപാട്  കു�ികെള  സൗചന�മായി  പഠി�ി�ു�ു .  അവരിൽ  പലരും  വിവിധ
കായിക  മ�ര�ളിൽ  മികവ്  െതളിയി�� .  എെ�  െകാ�്  സാധി�ു�  എ�ാം
ഞാൻ  െച���ുെ��ാണ്  ഞാൻ  വിശ�സി�ു�ത് .  എെ�  സ��ം  േമഖലയായ
കായിക  േമഖലെയ  ഉയർ�ാൻ  ഞാൻ  ഇനിയും  �ശമി�ും . . . .


