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മിടുക്കുള്ള മമൊഞ്ചത്ി

തിരുവനന്തപുരം:    കണ്ിനം 
മനസിനം ഏഴഴക് നിറച്് 
രാജ്യത്തെ ആദ്യ ട്ാൻസ് ത്ജൻഡർ 
കല�ാത്സവമായ 'വർണ്പ്പകിട്് 2019' 
ന്  അനന്തപുരിയിൽ വർണ്ാഭമായ 
തുടക്ം. ചാ� ഗവ.ലമാഡൽ ല�ായ് സ് 
ഹയർത്സക്ൻഡറി സ് കൂളിൽ 
ആരംഭിച് ക�ാലമള ആലരാഗ്യ-
സാമൂഹികനീതി, വനിതാ-ശിശു 
വികസന വകുപ്പ് മന്തി ത്ക.ത്ക 
ശശ�ജ ഉദ്ഘാടനം ത്ചയ്തു.  ആണം 
ത്െണ്ം ലൊത്� ട്ാൻസ് ത്ജൻഡർ 
ഒരു യാഥാർത്്യമാണ്. ‘നിങ്ങളിൽ 
ഞങ്ങളുത്ടെന്് ’ ഈ സമൂഹത്തെ 
െഠിപ്പിക്കുകയാണ് �ക്്യം. 
സർക്ാരിന് െരിമിതികളുടെ്. െലക് 
നമുക്ത്താത്ക് െരിഹരിക്ാം. 
അസ്ിത്ം മനസി�ാക്ി ഈ 
സമൂഹതെിൽ നിങ്ങളും ത�യുയർതെി 
തത്ന് നിൽക്ണത്മന്ം 
കല�ാത്സവം ഉദ്ഘാടനം ത്ചയ്് മന്തി 
െറഞ്ഞു. സർക്ാരിത്റെ മഴവില്് െദ്ധതി 
ക്കുലവടെി നിരവധി പ്രവർതെനങ്ങളാണ് 
സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പ് നടതെിവരുന്ത്. 
ട്ാൻസ് ത്ജൻഡർ സമൂഹത്തെ സ്യം 
െര്യാപ്തമാക്കുന്തിനായുള്ള ശ്രമങ്ങളുത്ട 
ഉദാഹരണമാണ് കല�ാത്സവത്മന്് 

സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഷീ� 
ലജാർജ് െറഞ്ഞു. 

 ചടങ്ങിൽ വിവിധ ലമഖ�കളിൽ 
ലനട്ം ശകവരിച് കമ്മ്യൂണിറ്ി അംഗങ്ങളായ 
ശ്രീക്കുട്ി നമിത , ശ്യാമ എസ്. പ്രഭ , പ്രലമാദ് 
പ്രമീള, ലശ്രയ �ക്ഷി, തൃപ്തി ത്ഷട്ി, വിജയരാജ 

മല്ിക, ശൈസൽ ശൈസു, ത്ഹയ്ദി സാദിയ, 
ആദം ഹാരി, സിസ് �ി ലജാർജ് എന്ിവർക്് 
െതിനായിരം രൂെയും പ്രശസ്ി െത്രവം നൽകി 
ആദരിച്ചു. നഗരസഭ ത്ഡെ്യൂട്ി ലമയർ രാഖി 
രവികുമാർ അധ്യക്യായ െരിൊടിയിൽ 
ശീതൽ ശ്യാം (ല്റേറ്്് ട്ാൻസ് ത്ജൻഡർ 
ജ്റേിസ് ല�ാർഡ് അംഗം), റ്ി.ത്ക ആനന്ി, 

�ക്ഷി എം. തുടങ്ങിയവർ െത്കെടുത്തു.

  കല�ാത്സവതെിത്റെ ഭാഗമായി 
ഉച്യ്ക് രടെിന് കരമന ടാക് സ് 
ടവറിൽ നിന്് 14 ജില്കളിൽ 
നിന്ള്ള ട്ാൻസ് ത്ജൻഡറുകത്ള 
െത്കെടുപ്പിച് വിളം�ര 
ല ഘ ാ ഷ യ ാ ത്രല യ ാ ത് ട യ ാ യ ി രു ന് 
ക�ാലമളയ്ക് ത്കാടിലയറിയത്. സ് കൂൾ 
അകെണതെിത്� നാ�് ലവദികളിൽ 
നടക്കുന് ഇരുെതിന മത്സരങ്ങളിൽ 
ഇരുന്നൂലറാളം ക�ാപ്രതിഭകളാണ് 
മാറ്റുരയ്ക്കുന്ത്. രണ്ടുദിവസങ്ങളി�ായി 
നടക്കുന് കല�ാത്സവതെിൽ 
നി�വിൽ 44 ലൊയിറെ് ലനടി 
തിരുവനന്തപുരമാണ്  മുന്ിൽ. 29 
ലൊയിന്റുമായി മ�പ്പുറം രടൊം 
സ്ാനത്തുടെ്. 

നവം�ർ 9 ന നടക്കുന് സമാെന 
സലമ്മളനം ലദവസ്ം-ടൂറിസം 
വകുപ്പ് മന്തി കടകംെള്ളി  

സുലരന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ത്ചയ്ം. ശവകിട്് 
അഞ്ിന് ധ്യ ട്ാൻസ് ത്ജൻലഡഴ് സ് 
ആർട് സ് ആറെ ്ചാരിറ്�ിൾ ത്സാശസറ്ി 
അവതരിപ്പിക്കുന് നാടകവം നർതെകി 
�ക്ഷി ലഗാൊ�സ്ാമിയുത്ട നൃതെവിരുന്ം 
അരലങ്ങറും.

തിരുവനന്തപുരം: രടൊം ലവദിയിൽ 
ഒപ്പന മത്സരം തകർക്കുകയാണ് 
. . . ശ ക ത് ക ാ ട്ടു ക ൾ ക്കു ം 
ത ാ ള ച്ചു വ ടു ക ൾ ക്കു മ ി ട യ ി ൽ 
ത്െത്ട്ന്ാണ് ആ ത്മാഞ്തെിയിൽ 
കണ്ടക്ിയത്. നാണം കുണങ്ങി 
നിന് ആ മണവാട്ിത്പ്പണ്ിത്ന 
എവിത്ടലയാ കണ്ടുമറന് ലൊത്� 
...ഒന് കൂടി ലനാക്ിയലപ്പാഴാണ് അത് 
റിയ ഇഷയാത്ണന്് മനസ്ി�ായത്. 
ല�ാക അദാ�തെ് ജഡ്ജായ ആദ്യ 
ട്ാൻസ് ത്ജൻഡർ, സംസ്ാന 
മനഷ്യാവകാശ കമ്മീഷത്റെ ആദ്യ 
ട്ാൻസ് ത്ജൻഡർ അംഗം, മ�പ്പുറത്തെ 
ആദ്യ ട്ാൻസ് ത്ജൻഡർ ലകാളജ് 
വിദ്യാർത്ി, ലകരള ൈാഷൻ �ീഗിത്� 
മത്സരാർത്ി, അഭിലനത്രി, സി. എ. ഡബ്ലു. 
ൈി�ിം അലസാസിലയഷൻ ശവസ് 
പ്രിസിഡറെ് െദവിയിൽ നിന്ത്കാടെ് 

ലകരളതെിത്� ആദ്യത്തെ 
ട്ാൻസ് ത്ജൻഡർ ദമ്പതികളായ 
സൂര്യയും ഇഷാനം പുതിത്യാരു 
ത്താഴിൽ സംരംഭതെിന് തുടക്ം 
കുറിക്കുകയാണ്. സൂര്യ ഫുഡസ് എന് 
ലെരിൽ തുടങ്ങിയ ഇവരുത്ട സ്െ് ന 
സംരംഭം സാക്ാത്കരിക്ത്പ്പട്ിട്് 
ദ ി വ സ ങ്ങ ള ാ യു ള്ളൂ ത് വ കെ ി ല ം 
കല�ാത്സവലവദിയിൽ ആദ്യ 
സ് ലറ്ാൾ തുറക്ാൻ കഴിഞ്ഞതിത്റെ 
സലന്താഷതെി�ാണ് ഇരുവരും. 
സൂര്യ തത്ന് വീട്ിൽ തയ്ാറാക്ിയ 
വിവധയിനം അച്ാറുകൾ ലസ്ാളിൽ 
വിൽക്ാൻ ഇഷാനം കൂടിയലപ്പാൾ 
സംഗതി കളറായി. രാസവസ്തുക്ലളാ 

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ാന 
സർക്ാരിത്റെ ആർദ്ം െദ്ധതിയുത്ട 
പ്രലയാജനം ട്ാൻസ് ത്ജൻഡറുകളില�ക്് 
എതെിക്ാനായി കല�ാത്സവ 
ലവദിക്കുസമീെം ലഹാമിലയാ വകുപ്പിത്റെ 
നിസർഗ്ഗ ്റോൾ പ്രവർതെനമാരംഭിച്ചു. 
ട്ാൻസ് ത്ജൻഡർ വിഭാഗതെിത്റെ 
ആ ല ര ാ ഗ ്യസ ം ര ക് ണ തെ ി ന ം 
അവർത്ക്തിത്രയുള്ള ചൂഷണം, 
അവഗണന, അതിക്രമം എന്ിവ 
തടയാനം ലഹാമിലയാപ്പതി വകുപ്പ് 
ആരംഭിച് െദ്ധതിയുത്ട ഭാഗമാണ് 

ഇവർ ത്ചയ് പ്രവർതെനങ്ങൾ 
എടുത്തുെറലയടെതാണ്. ലകാളജുകളിൽ 
ട്ാൻസ് ത്ജൻഡർ വ്യക്ികളുത്ട 
അന്തരീക്ം ത്മച്ത്പ്പടുത്തുവാനള്ള 
പ്രവർതെനങ്ങൾ, അവത്ര കായിക 
മത്സരങ്ങളിൽ മറ്റും മുലന്ാട്് 
ത്കാണ്ടുവരുവാനള്ള െരിൊടികൾ 
തുടങ്ങിയവ അതിൽ ഉൾത്പ്പടുന്. മ�പ്പുറം 
ജില്ത്യ പ്രതിനിധീകരിച്് ഇവിത്ട 
എതെിയ ഇവർക്് മത്സരൈ�ത്തെക്ാളും 
െകൊളിതെമാണ് കൂടുതൽ സലന്താഷം. 

' ഒതെിരി സ് കൂളുകളിൽ 
വ ി ദ ്യാ ർ ത് ി ക ൾ ക്കു ല വ ടെ ി 
ഒപ്പന െഠിപ്പിക്കുവാൻ ലവടെി 
ലൊയിട്ടുത്ടെകെിലം ട്ാൻസ് ത്ജൻഡർ 
എന് ല���ിൽ െത്കെടുക്കുന്ത് 
ഇതാദ്യമായാണ്. ഇത്താരു വ�ിയ 
അവസരവം അംഗീകാരവമാത്ണന്് റിയ 
ഇഷ െറയുന്.

മറ്് പ്രസർലവറ്ീവകലളാ ലചർക്ാത്ത 
തയ്ാറാക്കുന് ലഹാം ത്സയ്ഡ് െിക്ിൾ 
വാങ്ങാനായി ലകരളതെിന് അകത്തും 
പുറത്തും ഇവത്ര െിന്തുണച്വരും 
ഒപ്പം കൂടി. അച്ാറുകൾക്കു പുറലമ കപ്പ, 
കാന്താരി, �ീൈ് , ചിക്ൻ തുടങ്ങിയ 
ഭക്ണസാധനങ്ങളും ഉൾത്പ്പടുതെി 
ആവശ്യക്ാരുത്ട ഓർഡർ അനസരിച്് 
സാധാനങ്ങൾ എതെിച്ചുത്കാടുത്തു 
ത്കാടെ് സംരംഭം വിപു�ീകരിച്് 
ഞങ്ങശുത്ട  വരുമാനമാർഗമായി 
ത് ക ാ ണ്ടു ല െ ാ കു വ ാ ന മ ാ ണ് 
തീരുമാനിച്ിരിക്കുന്ത്തന്് ഇഷാൻ 
െറഞ്ഞു.

നിസർഗ്ഗ. െദ്ധതിയുത്ട പ്രാരംഭഘട്ത്മന് 
നി�യിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ാ 
ലഹാമിലയാ ആശുെത്രിയിൽ ആഴ്ചയിൽ 
ഒരു ദിവസം പ്രലത്യക ഒ. െി ചികിത്സ 
നടന്വരുന്.

 ്റോൾ മുലഖന ഉലദ്യാഗസ്രുത്ട 
ലസവനവം ല�ാധവത്കരണ 
പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ അടങ്ങിയ 
കിറ്റും  കല�ാത്സവ ലവദിയിത്� 
ട്ാൻസ് ത്ജൻലഡാഴ് സിന്  വിതരണം 
ത്ചയ്തു.

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ാന സർക്ാരിത്റെ സാമൂഹ്യനീതി 
വകുപ്പിന് കീഴിൽ നവം�ർ എട്്, ഒൻെത് തീയതികളി�ായി 
ചാ� ലമാഡൽ ല�ായ് സ് ഹയർത്സക്റെറി സ് കൂളിൽ 
നടന്  ട്ാൻസ് ത്ജൻഡർ കല�ാത്സവമായ വർണ്പ്പകിട്ിൽ 
നിറപ്പകിലട്കി ലവദി നിറഞ്ഞാടി പ്രതിഭകൾ. ലകരളതെിത്� 
െതിനാ�് ജില്കളിൽ നിന്ം 200 ഓളം പ്രതിഭകളാണ് 
കല�ാത്സവതെിൽ െകെടുതെത്. ആറ് ലവദികളി�ായി 20 
ഓളം മത്സരങ്ങളാണ് നടന്ത്. 

  ഒന്ാം ദിവസം നടന് ത്സമി ക്ാസ്ിക്ൽ 
ഇനതെിൽ മ�പ്പുറം ജില്യുത്ട ലമാനിഷ ലശഖർ ഇഷാ 
കിലഷാർ ഒന്ം രണ്ടും സ്ാനങ്ങൾ ലനടിയലപ്പാൾ 
തിരുവാതിരയിൽ വിജയികളായത് തിരുവനന്തപുരത്തെ 
പ്രതിനിധീകരിച് സുനി സനയും ടീമും രടൊം സ്ാനം 
മ�പ്പുറത്തെ പ്രതിനിധീകരിച് മൃദു�യും ടീമുമാണ്. 
മണവാട്ിയുത്ട ത്മാഞ്ം നാണവം ഒതെിണങ്ങിയ ഒപ്പന 
മത്സരതെിൽ തിരുവനന്തപുരതെിത്റെ  മിഖയുത്ട ടീമിന് 
ഒന്ാം സ്ാനവം മ�പ്പുറം ജില്യുത്ട ജമീ�യ്ക്കും ടീമിനം 
രടൊം സ്ാനവം �ഭിച്ചു.  ലദശഭക്ിഗാനം കാർതെികയും 
ടീമും അങ്ങ് കാസർലകാഡിന് ലനടിത്കാടുതെലപ്പാൾ, 
രടൊംസ്ാനം വർഷ നന്ിനിയും ടീമും ൊ�ക്ാടല�ക്് 
എതെിച്ചു. ലമാഹിനിയാട്തെിന് ത്മയ് വഴക്ലതൊത്ട 
ലകാട്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച് ഭദ് ഇമൽ ലജതാവായി. 
രടൊം സ്ാനതെ് ലകാട്യത്തെ ആൻമരിയക്യ്ക് 
തത്ന്യാണ്. മിമിക്രിയിൽ   തിരുവനന്തപുരതെിത്റെ സുകു 
സുകന്യ ഒന്ം തൃശൂരിത്റെ ത്ഹയ്ദി സാദിയയ്ക് രടൊം 
സ്ാനവം �ഭിച്ചു. ലമാലണാ ആക്ടിന് ലഹയ്ദി സാദിയ 
ഒന്ം സുകു സുകന്യ രണ്ടും സ്ാനങ്ങൾ കരസ്മാക്ി. 
കവിതാര.നയിൽ ഇടുക്ിയുത്ട ഗിരി ചന്നക്ാടൻ ഒന്ം 
ത്കാല്ത്തെ സാംസൺ എയും മ�പ്പുറതെിത്റെ അമ്മു 
അശ്ിൻ രടൊം സ്ാനം െകെിട്ടു. ചിത്രരചനയ്ക് ഒന്ം രണ്ടും 
സ്ാനങ്ങൾ ൊ�ക്ാടിനാണ്. ത്്റേല്ാ ത്കയും ക�യുമാണ് 
ഈ ലനട്തെിനർഹരായത്.  കുച്ചുപുടിക്് ലകാട്യത്തെ 
ഭദ്ാ അമൽ ഒന്ം ലകാഴിലക്ാടിത്റെ സജ്ഞന ചന്ദ്രൻ 
രണ്ടും സ്ാനങ്ങളിത്�തെി. �ളിതഗാന മത്സരതെിൽ 
എറണാകുളതെിത്റെ ആമി ഇറാനി ഒന്ാം സ്ാനത്തെതെി. 
ഭരതനാട്യതെിൻ ലകാഴിലക്ാടിത്റെ സജ്ഞന ചന്ദ്രൻ 
ലജതാവായി. 

തിരുവന്തപുരം:  സ് കൂൾ-ലകാളജുകളിത്� 
ക ല � ാ ത്സ വ ങ്ങ ള ി ല � ത ി ന 
സമാനമായി ആദ്യ ട്ാൻസ് ത്ജൻഡർ 
ക�ാലവദികളിലം െരാതികൾക്് 
കുറവല്. എന്ാൽ അപ്പീലകളായല് 
െരാതികൾ സ്ീകരിക്കുന്ത്, 
െരിഹാര കമ്മിറ്ികൾ മുലഖന 
വാക്കുതർക്തെില�ക്്് വഴിത്കാടുക്ാത്ത 
മത്സരാർത്ികൾക്് സ്ീകാര്യമായ 
രീതിയിൽ െരിഹരിക്കുകയാണ് 
ത്ചയ്ന്ത്. വിധികർതൊക്ളുത്ട 
വിധി അന്തിമമായിരിക്കുത്മന്് 
ലനരത്തെ അറിയിച്ിരുന്ത്വകെിലം 
െരാതികളുമായി വരുന്വർക്് 
സ്ീകാര്യമായ നടെടികൾ എടുക്കുത്മന്് 
അധികൃതർ അറിയിച്ിട്ടുടെ്.  

ആദ്യദിനതെിൽ തത്ന് 
ലദശഗാനഭക്ിഗാനമത്സരതെിൽ തുടങ്ങി 
ഒപ്പന, മിമിക്രി, തിരുവാതിര തുടങ്ങി 
മത്സരയിനങ്ങളി�ാണ് െരാതികൾ 
വന്ിട്ടുള്ളത്. അവതരണരീതി, 
വസ്ത്രണധാരണം എന്ിവയിലള്ള 
ൊകപ്പിഴവകളുമായാണ് മത്സരാർത്ികൾ 
െരാതികൾ ഉന്യിച്ിട്ടുള്ളത്.

അതത് ലമഖ�കളിൽ പ്രാവീണ്യം 
ത്തളിയിച്ിട്ടുള്ള ആളുകത്ളയാണ് 
ക ല � ാ ത്സ വ തെ ി ല � ക്് 
വിധികർതൊക്ളായി തിത്രത്ഞ്ഞടുതെത് 
ാല

അക്ഷയ്	ബി,	റെന	റെലൻ	വർഗീസ്		

ഗഗാപിക	യു	എയം	

ഗേവിക	ജയൻ	റജ	,	തപസ്	അഗ�ാക്	

ഗേവിക	ജയൻ	റജ

ഗേവിക	ജയൻ	റജ

വര	ആലിയ	ഇസഡ്	എസ്	
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പരാതിയുണ്ാ?
പരിഹരികാാം...!

ജഡ്ജ്മെന്റൽ

കല�ോത്സവകോഴ്ചകൾ...

ആ�യയം:	ലീന	എബ്രൊയം
വര:	ആലിയ	ഇസഡ്	എസ്	

	 കഗലാത്സവങ്ങൾക്്	 തിരശ്ീല	
വീഴുഗ്ാൾ	 പരറക്യുള്ള	 സയം�യയം	
ആരാണ്	 കലാപ്രതിഭ,	 ആരാണ്	
കലാതിലകയം	 എന്ാണ്.	 പ്രഥമ	
ട്ാൻസ്	റജൻഡർ	 കഗലാത്സവറമങ്ിലയം	
ഇവിറടയുയം	സ്ിതിഗതികൾ	മെിച്ചല്ല.	പഗക്ഷ	
ഇവിറട	 പ്രതിഭയുയം	 തിലകവുറമാന്നുമില്ല.	
പകരയം	രത്	നമാണ്.	കലാരത്	നയം.	നവയംബർ	
ഒൻപതിന്	 വവകുഗന്രയം	 നടക്കുന്	
സമാപന	സഗമേളനത്ിലെിയായം	

പ്രതിഭയുയം	തിലകവുമില്ല
തിളങ്ങുന്ത്	രത്	നയം

ഒന്നും
ല�ോന്നിമലെങ്നിൽ

ഞോൻ
ല�ോദനില്ോമടെ?

ല�ോദനില്ോളൂ

സനുംല�ോധനയനിൽ
എന്നിരനിക്കുന്.ഞങ്ങമെ

നനിങ്ങെനിൽഒരോെോയനി
കണ്ോൽെ�നി

ന
നിങ്ങമെ

ഞോൻ

എങ്ങമനയോണു


സനുംല�
ോധന

മ�ലയേണ്�്?

നലെ
�നിരനിയോണലലെോ
നനിങ്ങളുലേ�്

നന്നി

രുചിണേറിേ സ്വപ് നങ്ങൾ നിസർഗ്ഗ ്റോൾ പ്രവർതെനം ആരംഭിച്ചു

വാർതെകൾ
തെസ്യ അലശാക്, ലദവിക ജയൻ ത്ജ, ത്�റിൽ �ാബു ത്ക, ൈാതെിമ എൻ 
സ�ിം, ത്റന ത്ഹ�ൻ വർഗീസ്, ലഗാെിക യു എം, �ീന എബ്രഹാം, ശില്ാ 
വിലനാദ്, അജാസ് മുഹമ്മദ്, സൂര്യനാരായണൻ എസ്.വി, അരവിന്് എ, അമൽ 
ആർ രവി, മയൂരി എ.എസ്, കൃഷ്ണ എസ്, െർവീൺ തസ്ീമ, ലമഘ എസ് വിജയ്

ചിത്രങ്ങൾ
ജയകൃഷ്ണൻ �ി, ലജാൺസ് ത്ചറി ലതാമസ്, ലദവാനന്് �ി �ി, അക്യ് �ി, 
അജാസ് മുഹമ്മദ്

വര
ആ�ിയ ഇത്സഡ്.എസ്, �ീനാ എബ്രഹാം

ലക്യം	:	1
ഗപജ്	 :	4

വിഗ്രെങ്ങൾ
ഉടയുയം
ഗപജ്	:	2

സ്ീഡനിൽ	
നിന്്	മുവാ	
ഗപജ്	:	3

ഗമാെിനിയാട്ത്ിൽ	
െിെക്	വിടർത്യം
ഗപജ്	:	3

സ്	വപസിയായി	
സൂര്	ഫുഡ്സ്	
ഗപജ്	:	4

�ലങ്ങൾ	ഇങ്ങറന...



ട്ാൻസ് ത്ജൻഡർ വ്യക്ികളുത്ട അവകാശ 
സംരക്ണതെിന് ആദ്യമായി നയം നടപ്പി�ാക്കുകയും 
അവരുത്ട ക�ാഭിരുചി ലപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്തിനം 
സാമൂഹിക അംഗീകാരം ലനടിത്കാടുക്കുന്തിനമായി 
രാജ്യതെ് ആദ്യ ട്ാൻസ് ത്ജൻഡർ കല�ാത്സവം 
സംഘടിപ്പിച്് മാതൃകയാകുകയാണ് ലകരളം. ലകരള 
സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പിന് കീഴിൽ നടക്കുന് ഈ 
കല�ാത്സവം ട്ാൻസ് ത്ജൻഡർ വ്യക്ികൾക്് സമസ് 
ലമഖ�കളിലം െകൊളിതെം ഉറപ്പുവരുത്തുന്. 

 ലകന്ദ്ര ട്ാൻസ് ത്ജൻഡർ �ിൽ, ആർട്ിക്ിൾ 
377 റദ്ാക്ിത്കാണ്ടുള്ള സുപ്രീംലകാടതി വിധി തുടങ്ങി 
പുലരാഗമനെരമായ െ� മാറ്ങ്ങളും ഇടക്ാ�തെ് 
ഇന്ത്യയിൽ ഉടൊയിട്ടുത്ടെകെിലം മൂന്ാം �ിംഗക്ാത്ര 
തന്ിത്�ാരാളായി അംഗീകരിക്ാൻ ഇന്ത്യൻ സമൂഹം 
ഇനിയും ൊകത്പ്പട്ിട്ില് എന്താണ് വസ്തുത. മറ്റു 
സംസാഥാനങ്ങത്ള അലെക്ിച്് സാക്ര ലകരളതെിൽ 
ഇവരുത്ട ജീവിത അന്തരീക്ം ത്മച്ത്പ്പട്താണ്. ആദ്യ 
ട്ാൻസ് ത്ജൻഡർ നയം ൊസാക്ിയ സംസ്ാനം, 
ട്ാൻസ് ത്ജൻഡർ തിരിച്റിയൽ കാർഡ്, ത്താഴിൽ 
ശനപുണ്യ വികസനതെിനായി പ്രലത്യക െദ്ധതികൾ, 
സൗജന്യ �ിംഗമാറ് ശസ്ത്രക്രിയ, ത്കാച്ി , തിരുവനന്തപുരം 
ആസ്ാനമാക്ി നടക്കുന് പ്രലത്യക െരിൊടികൾ, 
ആദ്യ ട്ാൻസ് ത്ജൻഡർ സ് കൂൾ, ത്ജൻഡർ ൊർക്്, 
ഇവരുത്ട തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ െദ്ധതിയായ സമന്യ 
തുടങ്ങി ഒട്നവധി െദ്ധതികൾക്് സർക്ാർ മുൻശക 
എടുക്കുന്ടെ്.

 എന്ാൽ തിരിച്രിയൽ കാർഡ് 
ഉൾപ്പത്ടയുള്ളവയ്കായുള്ള ദീർഘകാ� നടെടി 
ക്രമങ്ങൾ, ത്താഴിൽ ലമഖ�യിൽ അനഭവിലക്ടെി 
വരുന് സാമൂഹിക-മാനസിക സമ്മർദ്ങ്ങൾ ഇവത്ര 
ദുരിതതെി�ാക്കുന്ടെ്. ഈ നടെടി ക്രമങ്ങൾ 
�ഘൂകരിക്ാനം അവരുത്ട ജീവിത നി�വാരം 
ഉയർതൊനം നമുക്് ഒരുൊട് കാര്യങ്ങൾ ത്ചയ്ാനാകും. 
ഇവത്രക്കുറിച്് വിശദമായി െഠിക്ാൻ ഈ സമൂഹതെിൽ 
ഉൾത്പ്പട്വത്രകൂടി െകൊളികളാക്ി ത്കാടെ് 
ട്ാൻസ് ത്ജൻഡർ െഠനകമ്മിറ്ി രൂെീകരിക്കുക, 
ഇവർക്ായി ട്ാൻസ് ത്ജൻഡർ ത്സല്ിലനാട് ലചർന്് 
കൗൺസി�ിങ് ത്സറെർ സ്ാെിക്കുക, എല്ാതെിനം 
ഉെരി വ്യത്യസ് ശ�ംഗികാഭിരുചി ഒരു ലരാഗമത്ല്ന്് 
മനസ്ി�ാക്കുവാനം , അവരുത്ട സാംസ് കാരിക 
ജീവിതരീതി അംഗീകരിക്കുവാനം സമൂഹം ഇനിയും 
തയ്ാറാകണം. വളർച്യുത്ട ഓലരാ ഘട്തെിനം 
അനസരിച്് ശരിയായ ദിശയിലള്ള ശ�ംഗിക 
വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തുന്തിലൂത്ട മാത്രലമ 
ഇത് പ്രാവർതെികമാക്ാൻകഴിയൂ. ലവടെ നടെടി 
ക്രമങ്ങൾ സ്ീകരിക്ാൻ സർക്ാരിന് കഴിയത്ട്ത്യന്് 
പ്രത്യാശിക്ാം.

മ�യാള സാഹിത്യ ല�ാകത്തെ ആദ്യ ട്ാൻസ് ത്ജൻഡർ 
ആത്മകഥ െണിപ്പുരയിത്�ാരുങ്ങുകയാണ്. എഴുതുന്ത് 
വിജയരാജ മല്ികയും. മ�യാള സാഹിത്യ രംഗതെ് 
ഈ ലെര് ഇന്് സജീവമാണ്. സാമൂഹിക പ്രവർതെക, 
പ്രഭാഷക, മ�യാളതെിത്� ആദ്യ ട്ാൻസ് ത്ജൻഡർ 
കവയത്രി എന്ിങ്ങത്ന വിജയരാജ മല്ികയ്ക് 
വിലശഷണങ്ങലളത്റ. ആണങ്ങൾ 
െറയാനറച്തും ത്െണ്ങ്ങൾ 
െറയാൻ മറന്തുമായ നിരവധി 
ലെരുത്ട മലനാവ്യാൊരങ്ങളും 
മാനസിക സംഘർഷങ്ങളും ഉടൽ 
രാഷ്ടീയവത്മാത്ക് സംവദിച്ാണ് 
വിജയരാജമല്ിക സമൂഹതെിത്റെ 
മുഖ്യധാരയില�ക്് കടന്വന്ത്. 
അലത ശധര്യമാണ് ് ഇലപ്പാൾ 
ആത്മകഥ എഴുതാൻ മല്ികത്യ 
ലപ്രരിപ്പിച്തും. മല്ികാവസന്തം 
എന്ാണ് ആത്മകഥയ്ക് ലെര് 
നൽകിയിരിക്കുന്ത്. പുസ്കം 
പുറത്തു വന്ാൽ അത് ലകാളിളക്ം 
ശ്രദ്ധിക്കുത്മന്തിൽ സംശയമില്. നിങ്ങളാരാധിക്കുന് 
െ� വിഗ്രഹങ്ങളും ഉടയും. മുൻെ് െ�രും ഒരു 
ജീവചരിത്രം എഴുതാനായി എത്ന് സമീെിച്ിരുന്. 
െലക് ഒരു ട്ാൻസ് ത്ജൻഡറിത്റെ ജീവിതചരിത്രം 
എന് ആശയലതൊട് എനിക്് താത്െര്യമില്. 
എനിക്് െറയാനള്ളത് മറ്ാരും എഴുതിയാൽ 

 സ് ശത്രണതയുത്ട അടയാളങ്ങളാണ് 
കരുതലം സംരംക്ണവം. ഒരു കുഞ്ഞിത്ന പ്രസവിച്തു 
ത്കാലടൊ,മു�യൂട്ി വളർതെിയതുത്കാലടൊ മാത്രം 
ഒരുവൾ അമ്മയാകില്.  സ് ലനഹവം വാത്സ്യ�്യവം 
െരിഗണനയും അംഗീകാരവം നൽകുന്വളാണ് അമ്മ 
എന് െദതെിന് അർഹർ. . സ്ന്തം കുംടും�തെിൽ 
നിന്ം �ന്ധുക്ളിൽ നിന്ം �ഭിക്ാത്ത ലൊയ 
സ് ലനഹതെിനം കരുത�ിനം െരിഗണനയ്ക്കും 
െകരം ഇതാ ഇവിത്ട മത്റ്ാരു കുടും�മുടെ്. ഒരുൊട് 
മമ്മിമാരുത്ട താങ്ങും തണലമുടെ്. 
 െറഞ്ഞുവരുന്ത് ട്ാൻസ് ത്ജൻഡർ 
കമ്മ്യൂണിറ്ിയിത്� അമ്മമാത്രപ്പറ്ിയാണ്. തങ്ങൾക്് 
ലനരിലടടെി വന് അവഗണന കമ്മയൂണിറ്ിയില�ക്് 
ഇനി വരുന്വർ ലനരിടാതിരിക്ാൻ.  �ഭിക്ാത്ത 
ലൊയ സ് ലനഹവം കരുതലം ആലവാളം െങ്കുവയ്കാൻ. 
ജീവിതം വഴിമുട്ിയവരം ത്മത്ല് ശകെിടിച്ചു 
നടതൊൻ ശ്രമിക്കുന് അമ്മമാത്രപ്പറ്ി. ഇങ്ങത്ന 
ഒരുൊട് ലെരുടെ് ലകരളതെിലടനീളം. ലമക്പ്പ് 
അണിയിക്ാനം മത്സരലവദിയിൽ പ്രാർത്നലയാത്ട 
കാതെിരിക്ാനം വിജയാഹ്ാദം ൊടിയും െറഞ്ഞും 
ചുവടുവച്ചും െങ്കുവയ്ക്കുകയും ത്ചയ്ന് വാത്സ�്യതെിന് 

കൂടി കാണികളാകുകയായിരുന് കല�ാത്സവ ലവദി. 
 ലകരളതെിത്� ആദ്യത്തെ ട്ാൻസ് ത്ജൻഡർ 
ത്സ�ിബ്രിറ്ി ലമക്പ്പ് ആർട്ി്റേ് രഞ്ജുരഞ്ിമാരുത്ട 
വളർത്തുമകളാണ് സൂര്യ ഇഷാൻ. സൂര്യയുത്ട 
ആഗ്രഹങ്ങളും സ്െ് നങ്ങളും ലനടിത്കാടുക്ാൻ 
രഞ്ജുരഞ്ിമാർ ഒപ്പം തത്ന്യുടൊയിരുന്. 
ലകരളതെിത്� ആദ്യത്തെ ട്ാൻസ് ത്ജൻഡർ 
ദമ്പതികളായ സൂര്യ-ഇഷാൻ  വിവാഹം നടതൊൻ 
മുൻശകത്യടുതെത് സൂര്യയുത്ട അമ്മയായ 
രഞ്ജുരഞ്ിമാരാണ്. ട്ാൻസ് ത്ജൻഡർ സമൂഹതെിൽ 
നിന്് മാത്രമല്, അല്ാത്തയുള്ളവത്രയും 
വളർത്തുമക്ളായി തിത്രത്ഞ്ഞടുക്ാറുടെ്.് 
ലകരളതെിത്� രടൊമത്തെ ട്ാൻസ് ത്ജൻഡർ 
ദമ്പതികളായ തൃപ്തി ത്ഷട്ി-ഹൃതെിക്് ദമ്പതികളുത്ട 
വളർത്തുമകളാണ് ഒയാസിസ് കൾചറ�ിത്റെ 
സംഘാടകയായ ദിയ സന. മകളുത്ട ഏതു ആവശ്യവം 
സാധിച്ചുത്കാടുക്കുവാൻ ഇരുവരും തയ്ാറാണ്. ശീതൾ 
ശ്യാമിത്റെ വളർത്തുമകനാണ് ആദം ഹാരി. മക്ളുത്ട 
സ്െ് നങ്ങൾക്് ചിറക് നൽകുന് ലെര് ലൊലം 
ത്വളിത്പ്പടുതൊതെ ഒരെൊട് കുടും�ങ്ങളുടെ് ഈ 
കമ്മ്യൂണിറ്ിയിൽ.

നന്ാവില്. ഞങ്ങത്ള സം�ന്ിക്കുന് െ� കാര്യങ്ങളും 
വ്യക്്തമാക്ാൻ വാക്കുകൾ മതിയാവില്. അലപ്പാൾ 
പുതിയ വാക്കുകൾ ഉടൊലക്ടെി വരും. മ�യാളതെിൽ 
കാളച്ചുവപ്പ്, മാറുറയ്കാതെ ത്െണ്് തുടങ്ങി െത്തു 
വാക്കുകൾ സംഭാവന ത്ചയ്ാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇലത 
സാഹചര്യങ്ങൾ ത്കാണ്ടുതത്ന്യാണ്.  അങ്ങത്നയാണ് 
ആത്മകഥത്യഴുതാത്മന് തീരുമാനതെില�ക്് 

എത്തുന്ത്, വിജയമല്ിക 
െറഞ്ഞു.

ഹ ി ന് ി യ ി � ാ ണ് 
വിജയമല്ിക ആദ്യമായി 
എഴുതി തുടങ്ങുന്ത്. 
ഇലപ്പാൾ ആൺനദി 
സിംഹള, ഹിന്ി,തമിഴ് 
ഭ ാ ഷ യ ി ല � ക്് 
വിവർതെനം ത്ചയ്ന്. 
മല്ികയുത്ട മരണാനന്തരം 
എന് കവിത എം.ജി 
സ ർ വ്വ ക � ാ ശ ാ � 
സ ി � � സ ി ൽ 

ഉൾത്പ്പടുതെിയിട്ടുടെ്. ഹിന്ിയിത്� സാഹിത്യകാരായ 
സുഭദ് കുമാരി ചൗഹാനം മഹാലദവി വർമ്മയുമാണ് 
ഇഷ്ടത്പ്പട് എഴുത്തുകാർ. ഈ മാസം അവസാനം 
മല്ികാവസന്തം എന് ലെരിട്ിരിക്കുന് ആത്മകഥ 
പുറതെിറങ്ങും. 

]pXn-b XpS-¡w
]p-¯³ D-WÀ-hv

വരുന്നൂ... മല്ികാവസന്ാം 

അമ്മത്തണലിൽ

വർണ്ണപ്പകിട്ിൽ

നിറം ചേർത്ത് 
മുവൊ... 

ലാസ്ാം ‘ഭദ്ര’ നടനാംറബെിൽ	ബാബു,	മയൂരി	എ	എസ്,	ഗമഘ	എസ്	വിജയ്

അജാസ്	മുെമേേ്	,	തപസ്	അഗ�ാക്	

 സാധാരണ കല�ാത്സവങ്ങളിൽ 
നഷ്ടത്പ്പട്ടുലൊയ അവസരങ്ങൾ തിരിത്ക 
കിട്ടുന്തിൽ സലന്താഷമുടെ്.
 ട്ാൻസ് ആയിട്ടുളള വ്യക്ികൾക്് 
െത്കെടുക്ാൻ കഴിയുന് എന്താണ് ഏറ്വം 
സലന്താഷകരമായി ലതാന്ിയത്.                                                                                                                                        
    -	ഇഷാൻ
 ശ�ംഗിക ത്താഴി�ാളികളായി 
ട്ാൻസ്്് ത്ജൻലഡഴ് സിത്ന കാണന് പ്രവണത 
സമൂഹതെിൽ ഇന്ം നി�നിൽക്്ുന്.
 ചിന്താശക്ിയും ക�ാമികവമുളള ഒരു 
ട്ാൻസ്്് ത്ജൻഡർ സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുക 
എന് വല്്യ �ക്്യതെില�ക്ാണ്ഞ. ങ്ങൾ ത്ൊയ് ക്
ത്കാടെിരിക്കുന്ത്.                                                                                     
   -	ബിജു	കുഞ്ാറ്റ

 ന ഷ് ട്്ത്പ്പ ട്ടു ല െ ാ യ വ ത് യ ല് ാ ം 
തിരിച്ചു കിട്ിയലൊത്�. എല്ാരും ഒരുൊട് 
സലന്താഷതെി�ാണ്. ഒപ്പനയ്ക് െത്കെടുക്കുന്ടെ്. 
   	 -	ശ്ീമയി

നീറുന് ഓർമ്മകൾ മാത്രം നൽകിയിട്ടുളള 
കല�ാത്സവങ്ങൾ ,ഇന്് അഭിമാനതെിത്റെയും 
ആത്മസംതൃപ്തിയുലടയും
 നിമിഷങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുന്. ഇത് 
തുടക്്ം മാത്രമാത്ണകെിലം സമൂഹതെിൽ നിന്് 
പുറതൊക്ത്പ്പട്വർക്്
സമൂഹം നൽകുന് അംഗീകാരമാണ്.                                                                             
    -	അർച്ചന

 ഒരു കാ�തെ്് ലകരളതെിൽ നിന്്് നത്ല്ാരു 
ജീവിതം അലന്ഷിച്്് മത്റ്ാരു രാജ്യതെില�ക്് , 
മത്റ്ാരു സംസ് കാരതെില�ക്് െറിച്ചു നട്വരിൽ 
ഒരാളാണ് ഞാനം .ലകരളതെിത്� ജനസമൂഹതെിത്റെ 
ത്തറ്ായ ധാരണകളുത്ടയും മലനാഭാവങ്ങളുത്ടയും 
ഇരകളാലകടെിവന്വരാണ് ഞങ്ങളിൽ െ�രും.
എന്ാൽ , നഷ്ടത്പ്പട്ടുലൊയ ഞങ്ങളിൽ  െ�രുത്ടയും 
ജീവിതത്തെ ലനടുത്കാടുക്�ാണ് ഈ ക�ാലമള.                                                                              
	 												-	സുനിൽ,	കമ്മ്യൂണ്ിറ്ി അംഗ

 ഇന്ത്യയിത്� ആദ്യ സംരംഭമായ ഈ 
കല�ാത്സവതെിത്റെ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്തിൽ 
വളത്രയധികം സലന്താഷം.
 നവ്യാനായരുലടയും ഭാവനയുലടയും 
അമ്പിളിലദവിയുലടയും നൃതൊധ്യാെകനാണ്. 
എത്റെ നൃതൊധ്യാെന ജീവിതതെിത്�. ഏറ്വം 
ധന്യമായ മുഹൂർതെങ്ങളിൽ ഒന്ാണിത്. 
മത്സരാർത്ികത്ളാത്ക് ഒന്ിത്നാന്്  മികച് 
പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവച്ത്.
 എല്ാവർക്കും എ ലഗ്രഡാണ് നൽകിയത്് 
ആർക്കും �ി ലഗ്രഡ്്് നൽകാൻ ലതാന്ിയില്. ഏറ്വം 
മികച് പ്രകടനതെിന. തത്ന്യാണ് ഒന്ാം സ്ാനം 
നൽകിയിരിക്കുന്ത്്.നമ്മുത്ട സലന്താഷതെിനപ്പുറം 
അവരുത്ട സലന്താഷം കടെ് ലപ്പാൾ 

മനസ്സു നിറഞ്ഞു.                                                                          
-	വ�ഗലന്ദ്രൻ	,	വ്ിധികർതൊവ്.

 െഞ് സംസ് കാര സംഗമ 
ഭൂമിയായ സ് കാൻഡിലനവിയായിത്� 
സ്ീഡനിൽ നിന്ം കടൽ കടന്് ഇങ് 
െത്മനാഭത്റെ മണ്ിത്�തെിയതാണ് മുവാ. 
ലസാഷ്യൽ വർക്ിന് ഇലറെൺഷിപ്പ് 
ത്ചയ്വാനായി അനന്യ ഓർഗലനഷൻ 
എന് സ്ാെനതെിത്�ത്തുന്തിന 
മുമ്പ് വത്ര ‘ശദവതെിത്റെ സ്ന്തം 
നാട് ‘ ഇവർക്് ലകട്ടുലകൾവി 
മാത്രമായിരുന്. ഇതെരതെിത്�ാരു 
െരിൊടി നടക്കുന്ത് വളത്ര 
കൗതുകലതൊത്ട ലനാക്ി കാണകയാണ് 
മുവാ എന് ഇരുെതെിയഞ്കാരി. 
ചുരുങ്ങിയ കാ�ം ത്കാടെ് തത്ന് 
അവർലക്ത്റ  പ്രിയത്പ്പട്തായി 
മാറിയിരിക്കുന്. ഭിന്�ിംഗക്ാർക്ായി 
നടതെപ്പടൂന് ഇതെരത്മാരൂ െരിൊടി 

			�ില്ാ	വിഗനാേ്,	പർവീൻ		തസ്ീമ

തിരുവനന്തപുരം:  നീടെ രണ്ടുവർഷത്തെ 
കാതെിരിപ്പും പ്രയത് നവം 
പ്രതീക്യുമാണ് നവം�ർ എട്്, 
ഒൻെത് തീയതികളി�ായി അരലങ്ങറിയ 
വർണ്പ്പകിട്് 2019. പ്രഖ്യാെിച്് രണ്ടു 
വർഷം െിന്ിടുലമ്പാഴാണ് അഴകിത്റെ 
കല�ാത്സവം യാഥാർത്്യതെില�ക്് 
എത്തുന്ത്. സംസ്ാന സർക്ാർ 
ട്ാൻസ് ത്ജൻഡർ നയം ൊസാക്ിയതിന് 
ലശഷമാണ് ട്ാൻസ് ത്ജൻഡർ 
കല�ാത്സവം എന് ആശയം 
ഉടത്�ടുക്കുന്ത്്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുവർഷമായി 
കമ്മ്യൂണിറ്ിയിത്� അംഗങ്ങൾ ഇത് 
യാഥാർത്്യമായി കാണാനള്ള 
െരിശ്രമങ്ങളി�ാണ്. പ്രളയാനന്തര 
ലകരളതെിൽ പ്രതീക്കൾക്് 
മങ്ങല�റ്വരിൽ ഇക്കൂട്രും ഉടൊയിരുന്. 
പ്രളയത്തെ തുടർന്് രണ്ടുവട്മാണ് 
ട്ാൻസ് ത്ജൻഡർ ക�ാലമള മാറ്ി 
വയ്ക്കുന്ത്. നിശ്ചയദാർഢ്യലതൊത്ടയുള്ള 
പ്രവർതെനങ്ങത്ളക്കുറിച്് സാമൂഹികനീതി 
വകുപ്പിത്റെ ത്ജൻഡർ ത്സല്ിൽ 
പ്രവർതെിക്കുന് �യ മരിയ ജയ് സൺ 
െറയുന്.

ലകരളതെിത്റെ െതിനാ�് ജില്കളിൽ 
നിന്ള്ള കമ്മ്യൂണിറ്ി അംഗങ്ങളാണ് 

 അ ത ി ത ീ ഷ്ണ മ ാ യ 
ഭ ാ വ സ ൗ കു മ ാ ര ്യത യു ം 
�ാസ്യഭംഗിയും ഒതെിണങ്ങിയ 
നടനത്മന്ാണ് ഭദ്യുത്ട 
ല മ ാ ഹ ി ന ി യ ാ ട് ത് തെ 
വ ി ധ ി ക ർ തെ ാ ക് ൾ 
വിലശഷിപ്പിച്ത്. എന്ാൽ ഭദ്ത്യ 
സം�ന്ിച്്  12 വർഷലതൊളം 
സ്ത്ം മറച്ചുവച്് ജീവിലക്ടെി 
വന്തിത്റെ മാനസിക 
സംഘർഷങ്ങൾ ആടിതീർക്ാനള്ള 
ലവദിയായിരുന് വർണ്പ്പകിട്് 
2019. നീടെ ഇടലവളയ്ക് ലശഷം 
ൊ�ാത്യ പ്രതിനിധീകരിച്് 
അരങ്ങിത്�തെിയ ഭദ്യാണ് 
ലമാഹിനിയാട് മത്സര 
ലജതാവ്.  അണിയറയിത്� 
ജീവിതത്തെക്കുറിച്് ഭദ് സ് ത്െക്ട്രലയാട് 
സംസാരിക്കുന്

ൊ�ായിത്� നാട്യാഞ്�ി നൃതെ 

ഞാത്നാരു നൃതെ അധ്യാെികയാണ് 
. കണ്ണൂരിൽ അഞ്�ി ക�ാലക്ത്ര 
എന് ലെരിൽ ഒരു നൃതെ വിദ്യാ�യം 
നടത്തുന്ടെ്. െതൊം ക്ാസിന 
ലശഷം ലമാഹിനിയാട്തെിന് വീണ്ടും 
മത്സരിക്കുന്ത് ഇന്ാണ്. െഴയ 
കല�ാത്സവലവദികളില�ക്് ഞാൻ 
വീണ്ടും തിരിത്ച്തെിയിരിക്കുന്. െടെ് 
സ് കൂളിൽ െഠിക്കുലമ്പാൾ സംസ്ാന 
ത�തെിൽ ഓട്ൻ തുള്ള�ിൽ ഒന്ാം 
സ്ാനം �ഭിച്ിട്ടുടെ്. എത്റെ വീട്ടുകാരും 
നാട്ടുകാരും അവരിത്�ാരാളായി എത്ന് 
അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്, 
ഇലപ്പാൾ നിങ്ങളും...

- ശ്യാമിനി

21 വർഷം ഭരതനാട്്യം െഠിച്ചു. െത്ക് 
ത്ൊതുലവദിയിൽ കയറാൻ ശധര്യം 
ഇല്ായിരുന്. ഇത് എത്റെ ആദ്യത്തെ 
ലവദിയാണ്. ഈ 47-ാം വയസ്ിൽ 
എനിക്് അതിനള്ള ശധര്യവം ഭാഗ്യവം 
�ഭിച്ത്.

-	ഷബീന

			അരവിന്്	എയം

ഞങ്ങൾ ഒലര കമ്മ്യൂണിറ്ിയിലള്ളവരലല് 
എങ്ങത്നയാണ് തൃപ്തിത്യ 
കണ്ടുമുട്ിയത്തന് ലചാദ്യതെിന് ഹൃതെിക് 
െറഞ്ഞ മറുെടിയാണിത്. ലകരളതെിത്� 
രടൊമത്തെ ട്ാൻസ് ത്ജൻഡർ 
ദമ്പതികളാണ ഹൃതെിക്കും തൃപ്തി 
ത്ഷട്ിയും. ഇരുവരും ഒന്ിച്ാണ് 
ചിത്രരചനാ മത്സരതെിൽ പ്രളയം 
വിഴുങ്ങിയ ലകരളത്തെ ക്യാൻവാസിൽ 
െകർതെിയത്. 

തിരുവനന്തപുരം ചിറയിൻകീഴ് 
സ്ലദശിയായ ഹൃതെിക് കാസർലഗാഡ് 
മലഞ്ശ്രം സ്ലദശിയായ 
തൃപ്തിത്യ കണ്ടുമുട്ിയത് ഇവരുത്ട 

കമ്മ്യൂണിറ്ിയിത്�തെിയ ലശഷമാണ്. 
മത്സരതെിത്റെ വിഷയം പ്രതീക്കത്ള 
ശകവിട്ില്. പ്രളയവം ട്ാൻസ് ത്ജൻഡർ 
ശില്യുത്ട മരണവം വിഷയങ്ങളാകുത്മന്് 
കരുതിയിരുന്. നന്ായി െത്കെടുക്ാൻ 

ലകരളത്തെ ഇതെരതെിൽ  ഒരു 
െരിൊടി  നടക്കുന്ത് വളത്ര 
കൗതുകലതൊത്ട ലനാക്ിക്ാണകയാണ് 
ഇരുെതെിയഞ്കാരിയായ മുവ. 
ചുരുങ്ങിയ കാ�ം ത്കാടെ് തത്ന് 
ലകരളം അവർക്് ഏത്റ പ്രിയത്പ്പട്തായി 
മാറിയിരിക്കുന്. ഭിന്�ിംഗക്ാർക്ായി 
നടതെത്പ്പടുന് ഇതെരത്മാരു െരിൊടി 
ലകരളതെി�ല്ാത്ത ല�ാകതെിത്റെ 

മത്റ്ാരു ലകാണിലം കാണവാൻ 
സാധിക്കുകയിത്ല്ന്് ഇവർ െറയുന്. 
ഇതുലൊ� െരിൊടിയുത്ട ഭാഗമാകാൻ 
സാധിച്തിൽ സലന്താഷവതിയാണ്.

വർണ്പ്പകിട്് 2019 ത്റെ ഭാഗമാകുന്ത്. 
ജില്ാ ത�തെിലള്ള സംഘാടകരിലൂത്ട 
കമ്മ്യൂണിറ്ി അംഗങ്ങത്ള 
െരിൊടികൾക്ായി സക്രീനിങ് നടതെി 
െരിശീ�നം നൽകിയാണ് കല�ാത്സവ 
ലവദിയിത്�തെിച്ത്. ജില്ാ ത�തെിൽ 
ഒരു മത്സരയിനതെിന് മൂന്ിൽ കൂടുതൽ 
ലെർ മത്സരിക്ാനത്ടെകെിൽ ഈ 
നടെടി ക്രമം സ്ീകരിക്കുകയായിരുന്. 
ഇങ്ങത്ന ത്തരത്ഞ്ഞടുതെവത്ര 
രണ്ടുമാസം ജില്ാ ത�തെിൽ തത്ന് 
ത്ഷൽടർ ലഹാമുകളിൽ െരിശീ�നം 
നൽകി.  കമ്മ്യൂണിറ്ി അംഗങ്ങൾ 
തത്ന്യായിരുന് െരിശീ�കർ. 35 
�ക്ം രൂെയാണ് വർണ്പ്പകിട്ിനായി 
സർക്ാർ നീക്ിവച്ത്. ആദ്യത്തെ 
ഉദ്യമത്മന് നി�യിൽ െരിമിതികളും 
പ്രയാസങ്ങളും ഉടൊയിട്ടുടെ്. െലക് 
അത് െരിഹരിക്ാൻ അടുതെ ഘട്തെിൽ 
ഞങ്ങൾക്ാകും, �യ കൂട്ിലച്ർത്തു.

ഇത്താരു തുടക്ം മാത്രമാണ്. 
മാധ്യമശ്രദ്ധ എന്തുത്കാലടൊ നമുക്് 
പ്രതീക്ിച്ലൊത്� �ഭിച്ിട്ില്. അടുതെ 
തവണ അത് െരിഹരിക്കുത്മന്് 
പ്രതീക്യുത്ടെന്് കമ്മ്യൂണിറ്ി അംഗം 
കൂടിയായ �ിജു കുഞ്ഞാറ് െറഞ്ഞു. 

വിദ്യാ�യതെി�ാണ് ഞാൻ 
നൃതൊധ്യെികയായി ലജാ�ി ത്ചയ്ന്ത്. 
സമൂഹത്മത്ന് എങ്ങത്ന ഉൾത്ക്ാള്ളുത്മന് 
ആശകെയും മാനസിക സമ്മർദ്ങ്ങളും 

ശരിയായ എത്റെ സ്ത്ത്തെ 
മറച്ചുവയ്കാൻ ലപ്രരിപ്പിച്ചു. െലക് 
ഇന്് സാഹചര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്് 
അനകൂ�മാകുന്ടെ്. െലക് 
പുരുഷനിൽ നിന്ം സ്ത്രീയായലപ്പാൾ 
എനിക്ിന്് അംഗീകാരം 
�ഭിക്കുന്ടെ്. നി�വിൽ 
നാട്യഞ്�ിയിത്� ലജാ�ി 
ലൊലം എനിക്് �ഭിച്ത് ഞാൻ 
ട്ാൻസ് ത്ജൻഡർ സമൂഹതെിത്റെ 
ഭാഗമായത് ത്കാടൊണ്. അതിൽ 
അളവറ് അഭിമാനവമുടെ്. 
ത്താഴി�ിടതെിൽ ലൊലം കുട്ികൾ 
മറ്റുളളവത്രക്ാലളത്റ അവരുത്ട 

പ്രശ് നങ്ങൾ െങ്കുവയ്കാനം 
സംസാരിക്ാനം എത്ന് 
ത്തരത്ഞ്ഞടുക്കുന്ത് ഒരു 

അംഗീകാരമായി കാണന്. ഞങ്ങ%ുത്ട 
സമൂഹത്തെ അംഗീകരിച്തിത്റെ 
വിജയമാണ് ഈ ലനട്ം. ഭദ് െറയുന്. 

കഴിഞ്ഞു എന്ാണ് വിശ്ാസം. 
കല�ാത്സവതെിത്റെ ഭാഗമായത് തത്ന് 
വ�ിയ ലനട്മായാണ് കാണന്ത്് 
ഹൃതെിക് െറഞ്ഞു. ചിത്രരചന കൂടാത്ത 
ഹൃതെിക്ിന് കഥാരചനയിലം തൃപ്തിക്് 
മിമിക്രിയിലം അഭിരുചിയുടെ്. 

എറണാകുളതൊണ് ഇരുവരുത്ടയും 
താമസം. ഹൃതെിക്് ഒരു സ്കാര്യ 
ചാന�ിൽ ലജാ�ി ത്ചയ്ന്. തൃപ്തിയ്ക് 
കരകൗശ� വസ്തുക്ളുത്ട വിെണനമാണ്. 
വ്യക്ിത്ം മത്റ്ാന്ാണ് എന്് 
തിരിച്റിഞ്ഞലപ്പാഴും ഇരുവരും ഒന്ാകാൻ 
തീരുമാനിച്ലപ്പാഴും വീട്ടുകാരുത്ട െിന്തുണ 
വ�ിയ അനഗ്രഹമായി.സാമൂഹിക 

െ ര ി ണ ാ മ തെ ി ത് റെ 
ക ണ് ി ക ള ാ യ ാ ണ് 
അച്ഛനമ്മമാർ ഞങ്ങത്ള 
ഉൾത്ക്ാടെത്. മറ്റു 
സ ഹ ാ യ ങ്ങ ളു മ ാ യ ി 
സ ർ ക് ാ രു ം 
ഒ പ്പ മു ടെ ല ല് ാ .
ജ ീ വ ി ത തെ ി ൽ 
ഒരു കുത്ഞ്ഞന് 
ആഗ്രഹമാണ് ഇനി. 
ശവദ്യശാസ്ത്രതെിത്റെ 
സ ഹ ാ യ ല തെ ാ ത് ട 
ഇത് സാധ്യമാകുക 

ത്ച�ലവറിയതാണ്. അതുത്കാടെ് 
കുഞ്ഞിത്ന ദത്തെടുക്ാനാണ് 
ആല�ാചിക്കുന്ത്തന്ം ഇരുവരും 
െറഞ്ഞു. 

എഡിലറ്ാറിയൽ ടീം: ലജണ�ിസം ആറെ് മാസ് കമ്മ്യൂണിലക്ഷൻ െഠനവകുപ്പ്, മാർ ഇവാനിലയാസ് ലകാളജ്  അശഡ്വസറി ല�ാർഡ്: ലഡാ.എസ്.ആർ സഞ്ീവ്, മിസ്് ദീൊലമാൾ ലതാമസ്, മിസ്് �ിന്ദുജ വി, മിസ്് ശില് 
ത്മറിൻ ലകാശി  I  ഡിശസൻ: ഓറഞ്് പ്രിലറെഴ് സ്, പുളിമൂട്, തിരുവനന്തപുരം  I  പ്രസിദ്ധീകരണം :  ലകരള സർക്ാർ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് 

അറിഞ്ഞതും 
അറിയേണ്ടതും...
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