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	കേരള സര്ക്കാരിന്റെ സംയ�ോജിത ശിശുസംരക്ഷണപദ്ധതി
യുടെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളില�ൊന്നായി കേരളത്തില�ൊട്ടാകെ നടപ്പിലാ
ക്കിവരുന്ന ഒരു നൂതനസംരംഭമായ ഔവര് റെസ്പോണ്സിബിലിറ്റി ടു
ചില്ഡ്രണ് (ഒ.ആര്.സി.) ന്യൂസ് ലെറ്റര് പുറത്തിറക്കുന്നുവെന്നറിഞ്ഞതില്
സന്തോഷം. വനിത-ശിശുവികസന വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില് വിദ്യാ
ഭ്യാസം, ആര�ോഗ്യം, ആഭ്യന്തരം, തദ്ദേശസ്വയംഭരണം തുടങ്ങിയ വകു
പ്പുകളുടെയും പ�ൊതുസമൂഹത്തിന്റെയും കൂട്ടായ്മയില് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെ
ട്ട സ്കൂളുകളില് നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന ഒ.ആര്.സി. പദ്ധതി ഫലപ്രദമായി
പുര�ോഗമിക്കുകയാണ്. കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും വ്യക്തിത്വരൂപീ
കരണത്തിനും ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയമായ മാതൃകയായാണ് ഒ.ആര്.സി.
വിഭാവനംചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കുട്ടികള�ോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഗുണപരമായി
നിറവേറ്റുന്നതിനു സഹായകരമാകുന്ന ആശയങ്ങള് പകര്ന്നുനല്കുന്ന
തിനും ഒ.ആര്.സി. പ്രവര്ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ�ൊതുസമൂഹത്തെ ഉദ്
ബ�ോധിപ്പിക്കുന്നതിനും കുട്ടികളുടെ സൃഷ്ടിപരമായ കഴിവുകളെ പ്രോത്സാ
ഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒ.ആര്.സി. ന്യൂസ് ലെറ്റര് സഹായിക്കും. ഇതിന്റെ
പിന്നില് പ്രവര്ത്തിച്ച എല്ലാവര്ക്കും ആശംസകള് നേരുന്നു.
ഒപ്പ്

കെ. കെ. ശൈലജ ടീച്ചര്
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	നെല്ലിക്ക

പ്രൊഫ. സി. രവീന്ദ്രനാഥ്
വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പു മന്ത്രി
കേരളസര്ക്കാര്

ജീവിതത്തില് വിജയിക്കാനാവശ്യമായ അറിവു സമ്പാദിക്കാനു
ള്ള ഇടങ്ങള്ക്കപ്പുറം സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിന്റെയും വ്യക്തിത്വവികസ
നത്തിന്റെയും ഇടങ്ങള്കൂടിയാണ് വിദ്യാലയങ്ങള്. കുട്ടികളെ സംബ
ന്ധിച്ച് നിത്യവും നമ്മള് കേള്ക്കുന്ന അല�ോസരപ്പെടുത്തുന്ന വാര്ത്ത
കള് നാം സ്വീകരിക്കേണ്ട ചില അടിയന്തിര ഇടപെടലുകളിലേക്കാണ്
വിരല്ചൂണ്ടുന്നത്. പാഠങ്ങള് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനപ്പുറം കുട്ടികളിലെ സ്വഭാവ
-വൈകാരിക-മാനസികപ്രശ്നങ്ങള് ശാസ്ത്രീയമായി കണ്ടെത്തുന്നതിനും
അവ അനിയന്ത്രിതമാംവിധം ഗുരുതരമാകുന്നതിനു മുമ്പേതന്നെ വൈദ
ഗ്ദ്ധ്യത്തോടെ പരിഹരിക്കുന്നതിനും അദ്ധ്യാപകരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതി
നുള്ള പരിശീലനപദ്ധതികള് ഒ.ആര്.സി നടപ്പിലാക്കുന്നുവെന്നറിയുന്ന
തില് സന്തോഷമുണ്ട്. രക്ഷാകര്ത്തൃത്വത്തെക്കുറിച്ച് രക്ഷകര്ത്താക്ക
ളില് ശാസ്ത്രീയാവബ�ോധം സൃഷ്ടിക്കാനും കുട്ടികള്ക്ക് ജീവിതനൈപുണി
വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമാക്കാനും ഈ പദ്ധതി പ്രത്യേകശ്രദ്ധ നല്കുന്നുവെ
ന്നത് പ്രശംസനീയമാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷിതത്വവും ഗുണപ
രമായ വളര്ച്ചയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ഒ.ആര്.സി നടപ്പിലാക്കുന്ന
സംരംഭങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതല് അറിയുന്നതിന് ഈ ന്യൂസ് ലെറ്റര് ഉപ
യുക്തമാകുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു.
ഒപ്പ്

സി രവീന്ദ്രനാഥ്
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editorial

	നെല്ലിക്ക

കാ

ലത്തിന്റെ കരുതൽധനമാണ് കുട്ടികൾ. കുട്ടികളുടെ കാ
ര്യത്തിൽ നാളെയെന്ന വാക്കിന് സ്ഥാനമില്ല. അവരുടെ
എല്ലുകൾ ബലം വയ്ക്കുന്ന, രക്തത്തിന് നിറംവയ്ക്കുന്ന, ചി
ന്തകളും ആശയങ്ങളും രൂപപ്പെടുന്ന ഇന്നുകളാണ് അവരുടെ
നാളെകളെ നിശ്ചയിക്കാൻ പ�ോകുന്നത്. ന�ോബേൽ ജേതാവായ
പ്രശസ്ത ചിലിയൻ കവിയിത്രി ഗബ്രിയേല മിസ്ട്രൽ തന്റെ His Name
is Today എന്ന കവിതയിലൂടെ ഈ ആശയം മന�ോഹരമായി
പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ശാരീരിക-മാനസികാര�ോഗ്യ
-സാമൂഹിക വെല്ലുവിളികൾ നേരത്തെതന്നെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും
അവ ശാസ്ത്രീയമായി പരിഹരിക്കുന്നതിനും രക്ഷിതാക്കളുടേയും
അദ്ധ്യാപകരുടേയും പ�ൊതുസമൂഹത്തിന്റേയും ഉത്തരവാദിത്വബ�ോ
ധത്തിലൂന്നിയ കൂട്ടായ്മയാണ് ഒ.ആർ.സി.യുടെ ലക്ഷ്യം. ഒ.ആർ.സി.
യുടെ മുന്നോട്ടുളള പ്രയാണത്തിൽ ഒരു നാഴികകല്ലാണ് നെല്ലിക്ക
യുടെ പിറവി. ഒ.ആർ.സി. പ�ൊതുവിലും നെല്ലിക്ക പ്രത്യേകിച്ചും മു
ന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്ന ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ച് തുടർന്നും താങ്കള�ോട് സം
വദിക്കാൻ ഒ.ആർ.സി.താല്പര്യപ്പെടുന്നു.
സ്നേഹാദരങ്ങള�ോടെ,
ടീം ഒ.ആർ.സി.
orc.icps@gmail.com
www.orcindia.org
www.facebook.com/orcindia.org/
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CHIEF

ജേക്കബ് പുന്നൂസ്
ഐ.പി.എസ് (റിട്ട.)

	നെല്ലിക്ക

ഏ

താണ്ട് ഏഴുവർഷംമുമ്പ് കേരളത്തിലെ ഒരു നഗരത്തിൽ ഒരു
മ�ോഷണസംഘം പ�ോലീസിന്റെ പിടിയിലായി. മ�ോഷ്ടാക്കളെ
പിടികൂടുന്നത് പ�ോലീസുകാർക്ക് പുത്തരിയല്ല. പക്ഷേ അവരെ
പിടിച്ചപ്പോൾ കേട്ടവരും കണ്ടവരും പ�ോലീസുകാരുമെല്ലാം അത്ഭുത
പ്പെട്ടു. കാരണം ആ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാം വിവിധ സ്കൂളുക
ളിലെ വിദ്യാർഥികളായിരുന്നു. തികച്ചും അവിശ്വസനീയം! ഇതെങ്ങനെ
സംഭവിച്ചു? എല്ലാവരും അന്വേഷിച്ചു. പ�ോലീസുദ്യോഗസ്ഥരും അക്കാ
ര്യം വിശദമായി പരിശ�ോധിച്ചു. എല്ലാവര�ോടും ച�ോദിച്ചു.
ആദ്യം ച�ോദിച്ചത് മാതാപിതാക്കള�ോടാണ്. അവർ അവരുടെ
നിരപരാധിത്വവും നിസ്സഹായതയും പ്രകടിപ്പിച്ചു. വീട്ടിലെല്ലാവരും നല്ല
വർ. രാവിലെ സ്കൂളുകളിലേക്കു പ�ോയാൽ വൈകിട്ടു മടങ്ങിവരും.
ആർക്കും ഒരു സംശയവുമില്ല. അവർ ഒരു മറുച�ോദ്യം കൂടി ച�ോദിച്ചു.
"അല്ലാ, സർ, സ്കൂൾ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയ�ൊക്കെ നടന്നാൽ ഉത്ത
രവാദിത്വം ഞങ്ങൾക്കാണ�ോ സർ, അദ്ധ്യാപകർക്കല്ലേ?
ആ ച�ോദ്യം പ�ോലീസുകാർ അദ്ധ്യാപകര�ോടു ച�ോദിച്ചു. "ഓര�ോ
കുട്ടിയും എവിടെപ്പോയി എന്നന്വേഷിച്ചറിയാൻ ഞങ്ങൾക്കെവിടെയാ
ണ് സമയം? പഠിപ്പിക്കുന്നതുതന്നെ പിടിപ്പതുജ�ോലി. വന്ന കുട്ടികളെ
പഠിപ്പിക്കുന്നതുതന്നെ ബദ്ധപ്പാട്. പിെന്നയാണ�ോ ക്ലാസിൽ കാണാ
ത്തവരെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? അതും ഞങ്ങളുടെ ജ�ോലി
യാണ�ോ സർ?"
അപ്പോൾ പ�ോലീസന്വേഷണം സമീപവാസികളുടെ ഇടയിലേ
ക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചു. കുട്ടികൾ ക്ലാസിൽ കയറാതെ അലഞ്ഞുതിരിയുന്നതു്
അവരാരും കണ്ടില്ലേ? കച്ചവടക്കാരും ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവർമാരും
ബസ് ജീവനക്കാരും സമീപത്തുള്ള താമസക്കാരുമെല്ലാം ഈ കുട്ടികൾ
ക്ലാസിൽ കയറാതെ കൂട്ടംകൂടി നടക്കുന്നത് കണ്ടിരിക്കണമല്ലോ. ഊഹം
ശരിയായിരുന്നു; പലരും കണ്ടു. പക്ഷേ, ആരും ഒന്നും ചെയ്തില്ല.
"എന്തിനു മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ വെറുതെ ഇടപെട്ട് പഴി കേൾ
ക്കണം, സർ?"
അങ്ങനെയാണ് ഭീകരമായ�ൊരു സമകാലീനസത്യം നാം തിരി
ച്ചറിഞ്ഞത്. കുട്ടികൾ വഴിതെറ്റിപ്പോയാൽ അതിന് സ്വയം ഉത്തരവാ
ദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആരും ഇന്ന് ഈ സമൂഹത്തിലില്ല. പരസ്പരം
പഴിചാരും, കൃത്യമായി വാദിക്കും, സ്വന്തമായി യാത�ൊരു കൃത്യവില�ോ
പവുമില്ലെന്ന് എല്ലാവരും തെളിയിക്കും. നിയമപ്രകാരം അതു ശരിയു
മായിരിക്കും. എന്നാൽ പ്രശ്നം ഗുരുതരമാകുന്നതല്ലാതെ ഒന്നും പരിഹ
രിക്കപ്പെടുകയില്ലെന്നതും വ്യക്തം.
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പണ്ട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. ദീർഘദൂരം നടന്നാണ് ഞാൻ ചെ
റുപ്പത്തിൽ സ്കൂളിൽ പ�ോയിരുന്നത്. ബസ് സർവീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും
സമയകൃത്യത ഇല്ലാത്തതുക�ൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല.
അന്നൊക്കെ വഴിയിലെവിടെയെങ്കിലും കടത്തിണ്ണയില�ോ ഹ�ോട്ടലില�ോ
കയറിയാൽപ്പോലും വീട്ടിൽ ആ കാര്യം ഒന്നുരണ്ടു ദിവത്തിനകം അറിയും.
കാരണം എല്ലാ കുട്ടികളെയും ആരെങ്കിലും തിരിച്ചറിയും. കുട്ടികളെക്കുറിച്ചു്
മാതാപിതാക്കൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കും. ആരും ആർക്കും അത്ര അന്യ
രല്ലായിരുന്നു. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ എന്തുസംഭവിച്ചാലും എല്ലാവരും
അറിയും. കുട്ടികൾ മിക്കവരും അയൽപക്കത്തുള്ളവരുമായിരുന്നു.
അങ്ങനെയ�ൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പണ്ടു നടന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ
അതിനു സഹായിച്ച ആ പ്രത്യേക സാഹചര്യം ഇന്നു നിലവിലില്ലെന്നകാ
ര്യം നാം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം. അമ്പതുവർഷം മുമ്പ് ഒരയൽപക്ക
ത്ത് പത്തുകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുെങ്കിൽ അവർ പ�ോകുന്നത് ഒരേ സ്കൂളി
ലേക്കായിരിക്കും; കൂടിപ്പോയാൽ രണ്ടു സ്കൂൾ. അദ്ധ്യാപകരും സമീപ
പ്രദേശത്തു താമസിക്കുവര�ോ സ്കൂളിലേക്ക് നടന്നു പ�ോകുന്നവര�ോ ആയി
രുന്നു. അതുക�ൊണ്ട് സ്കൂൾ സമൂഹം പ�ൊതുസമൂഹത്തിൽനിന്ന് വിഭി
ന്നമായ ഒന്നായിരുന്നില്ല. രണ്ടും ഏതാണ്ട് ഒന്നായിരുന്നു.
ഇന്ന് ആ സ്ഥിതിമാറി. അയൽപക്കത്തുള്ള പത്തു കുട്ടികൾ പ�ോ
കുന്നത് പത്ത് വ്യത്യസ്ത സ്കൂളുകളിലേക്കാണ്. സ്കൂളിലും സ്കൂളിനു
വെളിയിലും കുട്ടികൾ അപരിചിതരുടെ ഇടയിലൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കു
ന്നു. രക്ഷകർത്താക്കളെ മുൻപരിചയമുള്ള അദ്ധ്യാപകരും കുറവ്. അതു
ക�ൊണ്ടുതന്നെ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അവർ ചെയ്യുന്നതും പെരു
മാറുന്നതും അറിയേണ്ടവർ അറിയുന്നില്ല. ഈ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു മാറ്റം
വരുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനുള്ള പരിശ്രമമാണ് "നമ്മുടെ ഉത്തരവാ
ദിത്വം കുട്ടികള�ോട്ട" എന്ന പ്രസ്ഥാനം.
രക്ഷകർത്താക്കളും അദ്ധ്യാപകരും മാനേജ്മെന്റും നാട്ടുകാരും
ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒരുമിച്ചുചേരുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മ. കുട്ടികളുടെ തുടർച്ചയായ
ഉത്തരവാദിത്വം നല്ല മനസ്സോടെ ഏറ്റെടുക്കണം. നിരന്തരം സ്നേഹം
നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ അവരെ നിരീക്ഷിക്കണം. അവരെ സമ്മർദ്ദങ്ങളിൽ
നിന്നും അപകടസാഹചര്യങ്ങളിൽനിന്നും അകറ്റിനിർത്താം. ആവശ്യഘ
ട്ടങ്ങളിൽ അവരെ സഹായിക്കണം. തീയിലേക്ക് വഴുതിവീഴുന്നതിനുമുമ്പു
തന്നെ അവരെ നന്മകളിൽ പങ്കാളികളാക്കണം. അതാണ് - അതായി
രിക്കണം - ഔവർ റെസ്പ�ോസിബിലിറ്റി ടു ചിൽഡ്രൻ.

ജേക്കബ് പുന്നൂസ് ഐ.പി.എസ് (റിട്ട.)

മുന് സംസ്ഥാന പ�ൊലീസ് ചീഫ്
ചീഫ് മെന്റര്, ഒ.ആര്.സി. പ്രോജക്ട്
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ര�ോ കുഞ്ഞും ജനിച്ചുവീഴുന്നത് നന്മയുടേയും നിഷ്കളങ്കതയുടേ
യും പ്രതീകമായാണ്. ചില കുട്ടികൾ അവർക്കും അവരുടെ കു
ടുംബത്തിനും ഒരുവേള സമൂഹത്തിനുതന്നേയും മുതൽക്കൂട്ടാവുന്ന
രീതിയിൽ അവരുടെ ജീവിതയാത്ര തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നു. മറ്റുചിലരാകട്ടെ
അക്രമത്തിന്റേയും തിന്മയുടേയും പാത തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അവർ
അവർക്കു ചുറ്റുമുളളവരിൽ നിന്നു സമ്പാദിക്കുന്നത് വെറുപ്പും അവജ്ഞ
യുംമാത്രം. ഒരു മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിത്വം (identity) തീരുമാനിക്കുന്നത്
അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ഒരു ഡ�ോക്ടർക്ക് ഡ�ോക്ടർ എന്ന പദവി
ലഭിക്കുന്നത് അയാൾ ചെയ്യുന്ന ചികിത്സയെന്ന പ്രവൃത്തിയിലൂടെയാണ്.
ഒരു കളളന് കളളനെന്ന പേര് ലഭിക്കുന്നത് അയാളുടെ കളവ് എന്ന
പ്രവൃത്തിയിലൂടെയും. ക�ൊലപാതകം എന്ന പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ക�ൊലപാ
തകിയെന്ന പദവി ലഭിക്കുന്നതുപ�ോലെ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ
ഓര�ോർത്തർക്കും നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം പതിച്ചു നൽകുന്ന നമ്മുടെ പ്രവർ
ത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയുളളതായിരിക്കുമെന്നു നിശ്ചയിക്കുന്ന പ്രധാന
ഘടകമെന്തായിരിക്കും? മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ചിന്തകൾതന്നെ!
ചിന്തകളും ആശയങ്ങളും ശരിതെറ്റുകളെക്കുറിച്ചുളള ബ�ോധവും
ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങ
ളും സന്ദർഭങ്ങളും നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികളുമാണ്. ല�ോകം വെറു
പ്പിന്റേയും അക്രമത്തിന്റേയും പ്രതീകമായി കണക്കാക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തി
കളുടേയും ചരിത്രം ഇത് നമ്മെ ബ�ോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അവരെല്ലാവ
രുംതന്നെ അവരവരുടെ ജീവിതയാത്ര ആരംഭിച്ചത് ഏത�ൊരു കുഞ്ഞി
ന്റേയും സ്വഭാവികമായ നിഷ്കളങ്കതയിൽനിന്നാണ്. മാനവികതയുടെ
ശ്രേഷ്ഠമായ സന്ദേശം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ ജനിച്ച
ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു. പഠനകാര്യങ്ങളിലുളള അവന്റെ മികവിനേയും
അച്ചടക്ക ബ�ോധത്തേയും അവന്റെ അദ്ധ്യാപകർ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസി
ക്കുമായിരുന്നു. അവന്റെ സഹപാഠികൾക്ക് പലപ്പോഴും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ
ങ്ങളും നേതൃത്വവും നൽകിയിരുന്നത് അവനായിരുന്നു. കുട്ടിക്കാലത്തെ
അവന്റെ ആഗ്രഹം ഒരു പുര�ോഹിതനായി ജനങ്ങളെ സേവിക്കാനായി
രുന്നു. സസ്യാഹാരിയായ അയാൾ മൃഗങ്ങള�ോടുളള അതിക്രമങ്ങൾക്കെ
തിരെ നിയമനിർമ്മാണംവരെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കു
ന്നുണ്ടോ ആരുടെ ചെറുപ്പക്കാലത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വിവരണമെന്നു്?
പിൽക്കാലത്ത് ക�ോടിയിൽപ്പരം മനുഷ്യരുടെ ഹത്യയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽ
കിയ, ല�ോകംകണ്ട ക്രൂരതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീകമായ അഡ�ോ
ൾഫ് ഹിറ്റ്ലറുടെ ചെറുപ്പകാലമാണിത്. അയാളിലെ നന്മകളുടെ ലാ
ഞ്ഛനകളെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചത് ദുർഘടം
നിറഞ്ഞ അയാളുടെ ചെറുപ്പകാലവും ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളും സന്ദർഭ
ങ്ങളുമാണ്.
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നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ മൂന്നില�ൊന്നും 14 വയസ്സിനു താഴെയുളള
കുട്ടികളാണ്. ആഗ�ോളാടിസ്ഥാനത്തിൽത്തന്നെഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടി
കളുളള രാജ്യം. സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റേയും കുടുംബത്തിന്റേയും സമൂഹ
ത്തിന്റേയും രാജ്യത്തിന്റെതന്നെയും ഭാവി നിർണ്ണയിക്കുന്ന ജീവിതയാ
ത്രയുടെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലാണവർ. ചുറ്റുമുളളവർ സ്നേഹത്തോടെയും
ബഹുമാനത്തോടെയും ന�ോക്കിക്കാണുന്നൊരു വ്യക്തിത്വത്തിന് അടി
ത്തറപാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് അവരെ നയിക്കുന്ന ഗുണപര
മായ ചിന്തകൾ ഉടലെടുക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സന്ദർഭങ്ങളും സാഹച
ര്യങ്ങളുമാണ�ോ നാം കുട്ടികൾക്ക് ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുന്നത്? അല്ല എന്ന്
നമുക്കു ചുറ്റും സംഭവിക്കുന്ന നിർഭാഗ്യകരമായ പ്രവണതകളും സന്ദർഭ
ങ്ങളും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. തനിക്ക് ചുറ്റുമുളള വെല്ലുവിളികളെ സാദ്ധ്യ
തകളാക്കി പരിവർത്തിപ്പിച്ച് ജീവിതവിജയത്തിലേയ്ക്ക് കുതിക്കുന്ന നിര
വധി കുട്ടികൾ നമുക്കു ചുറ്റുമുണ്ട്. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ പല കുട്ടി
കളും അനാര�ോഗ്യകരമായ പ്രവണതകളിലേയ്ക്കാണ് വഴുതിവീഴുന്നത്.
നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ പലരും സ്വഭാവപരവും വൈകാരികവും
സാമൂഹികപരവും പഠനസംബന്ധവുമായ നിരവധി വെല്ലുവിളികളെ
നേരിടാനാവാതെ തളരുന്നവരാണ്. കുട്ടികളിലെ ദിശാബ�ോധമില്ലായ്മ
യും മൂല്യച്യുതിയും ആശ്വാസകരമല്ലാത്ത പല പ്രവണതകളിലേക്കുമാണ്
അവരെ ക�ൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കുന്നത്. വിവിധ തരത്തിലുളള ലൈംഗി
കചൂഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകുന്നവർ, മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും
അടിമപ്പെടുന്നവർ, ക്രൂരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ, ആത്മ
ഹത്യാ പ്രവണതയുളളവർ എന്നിവരുടെ എണ്ണം നാൾക്കുനാൾ വർദ്ധി
ച്ചുവരുന്നു.
നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കു ചുറ്റുമുളള കരുതലിന്റേയും സംരക്ഷണത്തി
ന്റേതുമായ വലയം എത്രത്തോളം ശിഥിലമാണെന്ന് ഈ സാമൂഹിക
യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മെ ബ�ോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഇവിടെയാണ് ട്ടഔവർ റെ
സ്പ�ോസിബിലിറ്റി ടു ചിൽഡ്രൻട്ട (ഒ.ആർ.സി) എന്ന പദ്ധതിയുടെ
പ്രാധാന്യവും പ്രസക്തിയും. കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും വികസന
ത്തിനും നേതൃത്വം നൽകേണ്ട രക്ഷിതാക്കളുടേയും അദ്ധ്യാപകരുടേയും
പ�ൊതുസമൂഹത്തിന്റേയും കൂട്ടായ്മയാണ് ഒ.ആർ.സി. കുട്ടികൾ അനുഭ
വിക്കുന്ന സ്വഭാവ-വൈകാരിക-മാനസികാര�ോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ തക്ക
സമയത്തുതന്നെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും അവർക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ ശ്രദ്ധ
യും പരിചരണവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുമാണ് ഒ.ആർ.സി. പരിശ്രമി
ക്കുന്നത്. അർത്ഥപൂർണ്ണമായ�ൊരു ജീവിതം ഓര�ോ കുട്ടിയ്ക്കും സാദ്ധ്യമാ
വുക എന്നതാണ് ഒ.ആർ.സി.യുടെ സ്വപ്നം. ഈ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്ക
രിക്കുന്നതിന് നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിയ്ക്കാം.

പി. വിജയന് ഐ.പി.എസ്
ഐ.ജി. ഓഫ് പ�ൊലീസ്
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ഒ.ആർ.സി. ഒരു പ്രതിര�ോധ പ്രവർത്തനം
ഒ.ആർ.സി.യിലൂടെ നമ്മൾ വിഭാവനം ചെ
യ്യുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സമഗ്രവും
ആര�ോഗ്യകരവുമായ വികാസത്തിന് സാഹച
ര്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണല്ലോ?

ഡ�ോ. അനിൽ കുമാർ റ്റി.വി
പ്രൊഫസർ, സൈക്യാട്രി
മെഡിക്കൽ ക�ോളേജ്
തിരുവനന്തപുരം

ആര�ോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യം ചിന്തിക്കുകയാ
ണെങ്കിൽ അത് ശാരീരികം മാത്രമല്ല, സാമൂഹി
കവും മാനസികവുമായ ഘടകങ്ങൾകൂടി ഉൾപ്പെ
ടുതാണ്. ഒ.ആർ.സി.യിലൂടെ നാം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കു
ന്നത് ഈ മൂന്നു രംഗങ്ങളിലുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ
കണ്ടുപിടിക്കുകയെന്നതുമാത്രമല്ല, മറിച്ച് മൂന്നു
രംഗങ്ങളിലുമുള്ള ആര�ോഗ്യം എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെ
ടുത്താം (positive health) എന്നതും കൂടിയാണ്.
അതായത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ നമ്മുടെ
കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം, (primary
prevention) അഥവാ ഉണ്ടായാൽത്തന്നെ ഇവ
നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് വേണ്ട നടപടികൾ
ക്ലാസ് റൂമിലും, സ്കൂൾ തലത്തിലും സ്വീകരിക്കു
കയും ചെയ്യാമെന്നാണ് (secondary prevention.
ഇപ്പോൾത്തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന
കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി റെഫർ ചെയ്യുക (tertiary
prevention) എന്നതും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു.
ഇതിനായി എല്ലാ ജില്ലയിലും ഒ.ആർ.സി.
റിസ�ോഴ്സ് ഡയറക്ടറി തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞു.
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ഒ.ആർ.സി. ഒരു 'ബിഹേവിയറൽ വാക്സ
 ിൻ'

ഉണർവും ഉറക്കവും നിശ്ചയിക്കുന്ന നമ്മുടെ തല
ച്ചോറിലെ 'ജൈവഘടികാര'വും ഇത് സാക്ഷ്യ
പ്പെടുത്തുന്നു. കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആര�ോ
ഗ്യകരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് ഈ താളം ഏറ്റവും ആവ
ശ്യമാണെന്നു പറയേണ്ടതില്ല. പഠനത്തിനും
ഓർമ്മയ്ക്കും ശരിയായ ഉറക്കവും ആര�ോഗ്യശീല
ങ്ങളും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

ചുരുക്കത്തിൽ ഒ.ആർ.സി. എന്നത് ഒരു പ്ര
തിര�ോധ പ്രവർത്തനമാണ്. ഒരുതരം ബിഹേവി
യറൽ വാക്സിൻ! ഇന്നു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇട
പെടലുകൾ കുട്ടികളിലും അവരുടെ കുടുംബത്തിലും
സമൂഹത്തിലും വന്നേക്കാവുന്ന ഗുരുതരമായ പ്ര
ത്യാഘാതങ്ങളെ തടയാനുള്ള 'വാക്സിനേ
പുതിയ കാലത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സമയത്തി
ഷൻ' ആണ്. ഇത്രയും മഹത്തായ ഒരു കാര്യ
മാണ് ഒ.ആർ.സി.യുടെ ഭാഗമാകുന്നതുവഴി ന്റെ സിംഹഭാഗവും അപഹരിക്കുന്ന മ�ൊബൈലും
ടിവിയും കമ്പ്യൂട്ടറും ടാബുകളും ഈ താളങ്ങളെ
നാമ�ോര�ോരുത്തരും ചെയ്യുന്നത്.
തകിടംമറിക്കുന്നു. കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും അറി
ഞ്ഞോ അറിയാതെയ�ോ ഈ കുരുക്കിൽനിന്നു
ജീവിതത്തിന്റെ സമഗ്രതാളം
രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കാതെ വലയുന്നു.

- ശരീരം-മനസ്സ്-സമൂഹം

പ്രകൃതിയുടെ താളം നമ്മുടെ ഓര�ോരുത്തരു
ടേയും ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. മാറിമാറിവരു
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളും ദിവസേനയുള്ള
പകൽ-രാത്രി വ്യതിയാനങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിത
ത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നു.
ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും സമൂഹത്തിലും ഇതേ
പ�ോലെയുള്ള താളങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ
കഴിയും. (ചിത്രം 1 )

ഇന്നത്തെ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ താ
ളങ്ങൾ തിരികെ ക�ൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
ഉദാ: ശരിയായ ഉറക്കം (7-8 hrs/day), സമയ
ത്ത് ആഹാരംകഴിക്കുക, ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും
കളിക്കുക.

സമൂഹത്തിന്റെ താളം
നാം ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിന്റെയും വീട്ടിലെയും,
സ്കൂളിലെയും ജ�ോലിസ്ഥലത്തെയും താളം
വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ഇവയിലെ താള
വും അതിലുള്ള ബന്ധങ്ങളുമാണ് നമ്മെ മുന്നോ
ട്ടു നയിക്കുന്നത്.
ഓര�ോ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലും ചില താള
ങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന് - ഉണരു
ന്ന സമയം, സ്കൂളിൽ പ�ോകുന്ന സമയം, കളി
ക്കുന്ന സമയം, പഠിക്കുന്ന സമയം, ഒരുമിച്ച്
ആഹാരം കഴിക്കുന്ന സമയം, ടി.വി. വയ്ക്കാതെ
അച്ഛനും അമ്മയും അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും ക�ൊ
ച്ചുമക്കളും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം, ടി.വി. കാണു
ന്നസമയം.

ശരീരത്തിന്റെ താളം

മനസ്സിന്റെ താളം

നാം അറിയാതെതന്നെ നടക്കുന്ന തലച്ചോ
മനസ്സിനെ ഞാൻ ഒരു പട്ടത്തോടാണ് ഉപ
റിലെ ന്യൂറ�ോണുകളുടെ വൈദ്യുതിതരംഗങ്ങളും മിക്കാറ്. ആകാശത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി പറക്കു
(EEG) ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവും (ECG), മ്പോഴും വളരെ നേർത്ത, കാണാൻ കഴിയാത്ത
	നെല്ലിക്ക
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ആ ചരട് പട്ടത്തെ, അത് പറത്തുന്ന കുട്ടിയ�ോട്
ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം നിങ്ങ
ളുടെ കയ്യിലാണ്. പ�ൊട്ടാതെ ന�ോക്കുക. കാറ്റും
മഴയും (പ്രശ്നങ്ങൾ) വരുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക
എന്നു് കുട്ടികള�ോട് പറയാം. (ചിത്രം 2)

സ്ഥിരമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുകയും ഉന്മാദാവ
സ്ഥയും ദേഷ്യവും വാശിയും അക്രമസ്വഭാവവും
മറ്റും ഒരാഴ്ചയിലധികം സ്ഥിരമായി നിൽക്കുകയും
ചെയ്യുമ്പോൾ 'മൂഡ് ഡിസ�ോർഡർ' ആണ�ോ
യെന്നും സംശയിക്കണം. മനസ്സിന്റെ പ്രധാന
ഭാഗങ്ങളായ ചിന്തയേയും പെരുമാറ്റത്തെയും
പട്ടത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കാനാകും. പെരുമാറ്റത്തി
ന്റെയും ചിന്തയുടെയും 'താളം' മനസ്സിലാക്കേണ്ട
തും വ്യത്യാസങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നേർവഴിക്ക്
ക�ൊണ്ടുവരേണ്ടതും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്.

പെരുമാറ്റത്തിന്റെ 'താളം' പ�ോകുമ്പോൾ
ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി (adha), സ്വഭാവവൈക
ല്യം (conduct disorder) തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ
സംശയിക്കണം. സ്കൂളിലെയും കുടുംബത്തി
ലെയും ഇടപെടലുകളിലൂടെ ഈ താളം ഒരു പരി
ധിവരെ തിരികെ ക�ൊണ്ടുവരാം എന്നത് പ്രതീ
ക്ഷനൽകുന്ന കാര്യമാണ്. ഇവിടെയാണ്
പട്ടത്തിന്റെ വാല് ന�ോക്കുക. താളത്തിൽ ഒ.ആർ.സി.യുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രസക്തി.
ചലിക്കുന്ന അതിന്റെ വാല് നമ്മുടെ ഇമ�ോഷൻ ചെറുപ്രായത്തിലെതന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയു
സ്/വികാരങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ലേ? സന്താഷ ന്ന ഈ പെരുമാറ്റ 'താളം'തെറ്റലുകളാണ്
വും സങ്കടവും മാറിമാറിവരുന്ന ഒരു 'താളം' ഭാവിയിലെ മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന് ഉപയ�ോഗത്തി
കാണാം. സ്വാഭാവികമായ ഈ താളം പ�ോവു ലേക്കും അക്രമസംഭവങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുന്ന
കയും വാൽ എപ്പോഴും താഴ്ന്നു നിൽക്കുകയും (രണ്ടാ ത്. ഒ.ആർ.സി.യിലൂടെ നമുക്കൊന്നിച്ച്, ഇതിനെ
ഴ്ചയിലധികം) ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് വിഷാദം പ്രതിര�ോധിക്കാം.
(depression) എന്ന ര�ോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് പ�ോ
l
കുന്നുണ്ടോയെന്നു സംശയിക്കണം. മറിച്ച് 'മൂഡ്'

	നെല്ലിക്ക

നെല്ലിക്കയുടെ ആദ്യലക്കമാണിത്. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്ദ്ദേശങ്ങളും
സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മൂന്നുമാസത്തില�ൊരിക്കല് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന നെല്ലിക്കയിലേക്ക്
മാന്യവായനക്കാരില്നിന്നും രചനകളും ക്ഷണിക്കുന്നു.
അയയ്ക്കേണ്ട വിലാസം:
Editor, Nellikka
Our Responsibility to Children
Integrated Child Protection Scheme (ICPS)
Opp. Prison Headquarters
Poojappura, Thiruvananthapuram 695 012
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ജീവിതനിപുണിതാ വിദ്യാഭ്യാസം

ഡ�ോ. അരുണ് ബി. നായർ

അസ�ോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ, സൈക്യാട്രി
മെഡിക്കൽ ക�ോളേജ്
തിരുവനന്തപുരം

മാനസികര�ോഗങ്ങളുടെയും പ്രാരംഭലക്ഷണ
ങ്ങള് പ്രകടമായിത്തുടങ്ങുന്നതും ക�ൌമാരത്തലാ
ണ്. ക�ൌമാരപ്രായക്കാരുടെ ആത്മ ഹത്യാപ്ര
വണതയും ശ്രദ്ധേയമായ�ൊരു കാര്യമാണ്.

ഒട്ടേറെ പുതുമകള് നിറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളിലൂ
ടടെയാണ് ക�ൌമാരപ്രായക്കാരുടെ ജീവിതം
കടന്നുപ�ോകുന്നത്. ഇവയില് ചിലതെങ്കിലും
പ്രയാസമേറിയ അനുഭവങ്ങളുമായിരിക്കും. ജീവി
തത്തിലെ പുതുമയുള്ളതും പ്രയാസമേറിയതുമായ
അനുഭവങ്ങള് ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യംചെ
യ്യാനും അവയുമായി പ�ൊരുത്തപ്പടാനും ഒരു
വ്യക്തി ആര്ജ്ജിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കഴിവുകളുണ്ട്.
ഈ കഴിവുകളെയാണ് 'ജീവിതനിപുണതകള്'
കാര�ോഗ്യ സംഘടനയുടെ നിര് വ്വ
(adolescence) എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.
ചനപ്രകാരം 10 മുതല് 19 വയസ്സു
യൂണിസെഫും ല�ോകാര�ോഗ്യസംഘടനയും
വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെയാണ്
'ക�ൌമാരം' (adolescence)എന്നു വിളിക്കുന്നത്. പത്ത് ജീവിതനിപുണിതകള് അക്കമിട്ടു പറഞ്ഞി
ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തില് നിര്ണ്ണായക ട്ടുണ്ട്. സ്വബ�ോധം, ആശയവിനിമയശേഷി, വ്യ
മായ മാറ്റങ്ങള് സംഭവിക്കുന്ന പ്രായമാണിത്. ക്താന്തരബന്ധ വികസനശേഷി, അനുതാപം,
പല കുട്ടികളും ജീവിതത്തിലാദ്യമായി ലഹരിവസ്തു പ്രശ്നപരിഹാര ശേഷി, തീരുമാനമെടുക്കല്,
ക്കള് ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത് ഈ പ്രായത്തിലാണ്. സര്ഗ്ഗാത്മകചിന്ത, ഗുണദ�ോഷയുക്തിചിന്ത,
കൂട്ടുകാരുമായിച്ചേര്ന്ന് സാമൂഹ്യവിരുദ്ധസ്വഭാവ വികാരവുമായി പ�ൊരുത്തപ്പെടുക, സമ്മര്ദ്ദവുമാ
മുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളില് ചില കുട്ടികളെങ്കിലും യി പ�ൊരുത്തപ്പെടുക എന്നിവയാണവ. ഇവ
ഈ പ്രായത്തില് ഏര്പ്പെടാറുണ്ട്. പഠനത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തസ്വഭാവമുള്ള, പ്രക്രിയാധിഷ്ഠിതമായ,
സമ്മര്ദ്ദവും സമപ്രായക്കാരുടെ സമ്മര്ദ്ദവുമ�ൊ അനുഭവാത്മകമായ പരിശീലനപരിപാടികളിലൂ
ക്കെ ഈ പ്രായത്തില് പ്രശ്നമായേക്കാം. മിക്ക ടെ കുട്ടികളെ ശീലിപ്പിക്കുകയാണു വേണ്ടത്. l

ല�ോ
	നെല്ലിക്ക

|11|

ജനുവരി-മാര്ച്ച് 2018

Parenting corner

(common doubts of
parents)

Why do children do not seem to follow or
learn from your repeated advice and
lessons?
ost parents complain about this.
Parents common complaint is that in
spite of their repeated advice children
keeps on doing the same mistakes again and
again. Parents feel tired of giving the same
lesson and advice day after day, while their
child does not seem to comply.
The reason for this is simply children
do not learn from your advice, class or
lectures, but they do learn from experiences.
If you must teach your child a behavior,
simply telling them to do what you like will
not suffice. You have to make the child
experience the behavior and its positive
outcome.
For example, imagine a parent always
advises his child never to lie. But to avoid a
call, if the father asks his child to answer the
phone and tell the lie that his parent is away
from home, all that advice has become
ineffective just with a single experience.
Remember, one experience is more
powerful than a thousand lectures for a
l
child.

M

Dr. Anish N.R.K

Psychiatrist in-charge of ‘Child Clinic’, Government
Mental Health Centre,
Visiting Psychiatrist to Government Special Home
for Children, Trivandrum
Developer Parenting challenge &
Parent Box apps for Parent

	നെല്ലിക്ക
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C

hildren are symbols of innocence. Their
images are widely used for divine
expressions. Still why do we hear the sad
stories and discouraging visuals of illtreatment, exploitation and violence against
children in every day? In the animal
kingdom, the predator aims at the young
ones in a group. Even the herbivorous
mammals prefer to swallow tender grass
when they are hungry. Emotionally and
sexually starved human beings with
animalistic tendencies also behave like
predators in deep forest. Finding the market
value of tenderness, the nude images of
children are widely used in prone sites. The
children seen to be victimized more in 'new
gen' societies. In religious and political
discourses we have been taught on 'erosion
of values' as the reason for all distress in the
modern era. The problems of children are
not an exception. Children face many crises
today. However, the reasons understood for

Biju Puravankara

District Child Protection Officer (DCPO)
DCPU, Kasaragod
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problems are different in different cultures.
Multi-dimensional analysis by social
scientists points towards 'vulnerability' as
the major factor behind all sorts of problems
faced by the children. The 'vulnerable
children' are highly subjected to violence
and exploitation. The venerability of a child
depends on several factors. Those factors are
to be inquired and analysed in detail.

Factors and Actors

The real stories behind some of the child
abuse cases, will affect our moral conscience
more than in a horror film. Samples of
reported POCSO cases, if collected from
Child Welfare Committees, may shake the
emotional balance of even a cardiac surgeon.
The reality is more powerful than fiction.
What is happening in our homes, schools
and Child Care Institutions (CCI)? Does it
provide a democratic space for all those
individual members? Who is the real villain
of the story? Is it cell phone or social media?
Is it face book or Whats App? Is it alcohol or
drugs? Mafia or something else? Are there
any anti-heroes in the story? If yes; who are
they? Why can't we look within the so called
'divine protective walls'? The ill treatments
reported against children considerably
question the so called protective spaces. The
parents, the teachers and the care takers are
in question. The techno savvy peer groups
needs to be scrutinized. The rupture and
disintegration of the social institutions
clearly indicates that the problem is multifactorial.

Current Analysis on Child Abuse

Almost five out of thousand (5/1000)
children in the world are subjected to sexual
exploitation. It is commonly believed that
adolescent girls are prone to abuse more
than boys. However, according to current

	നെല്ലിക്ക

analysis, children are abused irrespective of
their age and gender. Contrary to the earlier
understanding on backwardness, now the
children are found abused irrespective of
their socio-economic status.
The data collected by the National
Crime Records Bureau shows that there has
been increase in the cases of sexual offences
against children. On the basis of these
reported cases, we are taught that the
protection issues are on the rise. The reasons
for increase in the reported cases are
generally attributed to the 'fourth estate role
of media' and 'sensitization among public on
rights' even in academia. However, 'the
negative reporting' in the name of 'Parallel
trials on media' actually hampers the 'ends
of justice'. Most of us speak louder on
number of reported cases and only a few is
bothered about the mental and psychological
trauma of a child after re-victimisation.
Lack of effective victim support system
affects both the survived child and legal
processes. The strengths of verdicts on
POCSO cases and conviction rates would
help us to re-visit the strength of protective
services within the frame work of Juvenile
Justice Systems. Many cases are dismissed
on the grounds of 'hostile victims' and
disposed without providing 'victim compensation'. The conviction rate is very low in
many states in India. The fate of Kerala is not
different.

What is Needed?

We need to understand that there is no
panacea for all the problems of children. The
problem of every child is unique and so is
the intervention strategy. Empirical and
qualitative researches based on case studies
are needed to trace out the real factors
perpetuating the violence against children. I
do believe that the poverty of unconditional

|14|

ജനുവരി-മാര്ച്ച് 2018

DATA ON POCSO CASES IN KERALA FOR THE YEAR 2016

Source : Children’s Courts through Kerala State Commission for the Protection of Child Rights(KeSCPCR)

Total no of cases Disposed

Among the cases disposed

Children’s Court
Total No.				
		
of cases
No Percentage
Convicted
						
1

Victim
compensation
awarded

2

3

4

5

6

Thiruvanathapuram*

539

52

9.64%

5

1

Kollam

434

55

12.67%

8

0

Pathanamthitta

144

0

0.00%

0

0

Alappuzha

179

5

2.79%

0

0

Kottayam

275

11

4.00%

0

0

Idukki

249

39

15.66%

6

0

Eranakulam*

236

130

55.08%

19

11

Thrissur

449

2

0.44%

0

0

Palakkad

323

18

5.57%

0

0

Malappuram

417

97

23.26%

13

1

Kozhikkode *

365

121

33.15%

4

0

Wayanad

193

59

30.56%

15

8

Kannur

246

5

2.03%

0

2

Kasaragod

226

26

11.5%

3

0

4275

620

14.50%

73 (11.7%)

23

Total

affection, lack of empathy between partners,
lack of gender sensitivity, Poor parenting,
growing intolerance towards individual
freedom, lack of 'cyber intelligence' & lack
of 'technological wisdom' and lack of
spiritual sharing among couple are the
baseline factors behind any sort of new gen
violence. In the name of children, the
services need to be converged in a higher
plane. Issues of children, therefore, require a
collaborative approach by a team of profe-

	നെല്ലിക്ക

ssionals from various disciplines. Parents,
teachers and professionals should work
together for 'the best interest of the children'
based on the wise decisions taken by the
statutory bodies. For which, the Six
supportive structures - Special Children's
Court, Juvenile Justice Board(JJB), Child
Welfare Committee(CWC), Special Juvenile
Police Unit(SJPU) , District Child Protection
Unit (DCPU), and Child line Services
should work together in the district for the
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photo gallery

ഒ.ആര്.സി. ക�ോര് ടീം പരിശീലന പരിപാടി

ഒ.ആര്.സി. റസിഡന്ഷ്യല് സ്മാര്ട്ട്-40 ക്യാമ്പ്

ബഹു മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്ച്ചേര്ന്ന
ഒ.ആര്.സി. പദ്ധതി അവല�ോകനയ�ോഗം

	നെല്ലിക്ക

ഒ.ആര്.സി. ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനവും
അര്ദ്ധദിന ശില്പശാലയും

ഒ.ആര്.സി. പാരന്റിങ്ങ് സെഷനുകള്
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ഒ.ആര്.സി.പരിശീലകര്ക്കുള്ള സംസ്ഥാനതല
പരിശീലന പരിപാടി

ഒ.ആര്.സി.പദ്ധതി ഫലപ്രദമായ നടപ്പിലാക്കുന്ന
തിനു നേതൃത്വംവഹിച്ച മുന് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ്
ഡയറക്ടര് ശ്രീമതി ടി.വി.അനുപമ IAS-നെ
അനുമ�ോദിക്കുന്ന ചടങ്ങ്.

സ്മാര്ട്ട്-40 പരിശീലകര്ക്കായുള്ള
പരിശീലന പരിപാടി

ഒ.ആര്.സി. അദ്ധ്യാപക പരിശീലന പരിപാടി

	നെല്ലിക്ക

ഒ.ആര്.സി. കുട്ടികള്ക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച ലഹരിവിരുദ്ധ ക്ലാസ്
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justice of the children.
The experts in Child protection opine
that the existing laws are often vague and
overly broad and there is a lack of consensus
among various stakeholders of Child
Protective Services regarding the conceptual
clarity on abuse and neglect. Hence, the
stakeholders of child care and protection
system should have a conceptual clarity
regarding meaning, types and symptoms of
child abuse.

CONCEPT AND MEANING OF
CHILD ABUSE

Child abuse is maltreatment or
neglect of child. It can be physical, sexual or
emotional. Child maltreatment is defined as
any act or series of acts of commission or
omission by a parent or other caregiver that

	നെല്ലിക്ക

results in harm, potential for harm, or threat
of harm to a child. Child abuse can occur in
any public /private place.

Types and Effects of Abuse

There are four major forms of child
abuse.
1. Neglect
2. Physical abuse
3. Psychological or Emotional abuse
4. Sexual abuse
I- Child Neglect
In earlier days; neglect was the most
common form of maltreatment. Often, these
are cases in which the primary cause is
poverty of the family. Child neglect is the
failure of a parent or other person with
responsibility for the child to provide needed
food, clothing, shelter, medical care, or
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supervision to the degree that the child's
health, safety, and well-being are threatened
with harm. Neglect is also a lack of attention
from the people surrounding a child, and
the non-provision of the relevant and
adequate necessities for the child's survival,
which would be a lacking in attention, love,
and nurture.
Signs of neglected child
1. Frequent absent from schools
(Truancy)
2. Lack of sufficient clothing (or dirty
appearance)
3. Lack of needed medical and dental
care
4. Begging /stealing of food or money
Neglectful acts include
1. Supervisory neglect: characterised by
the absence of a parent or guardian
which can lead to physical harm,
sexual abuse or conflicting behavior
2. Physical neglect: characterised by the
failure to provide the basic physical
necessities, such as a safe and clean
home;
3. Medical neglect: characterised by the
lack of ensuring medical care;
4. Emotional neglect: characterised by a
lack of nurturance, encouragement
and support;
5. Educational neglect: characterised by
the caregivers lack to provide an
education and additional resources to
actively participate in the school
system; and
6. Abandonment: when the parent or
guardian leaves a child alone for a
long period of time, it is a severe
neglectful of abandonment.
Effects of Child Neglect
Lack of attachment in early childhood
from responsible adults badly affects child's

	നെല്ലിക്ക

physical mental and social development.
Children who are victims of neglect may
experience:
1. Delays in physical development
2. Delays in psycho-social development
3. Impaired neuropsychological functions
(Including attention, comprehension,
language, memory and social skills)
and
4. Difficulty in forming healthy relationship and keeping lasting relationships.
II-Physical abuse
Child physical abuse involves physical
aggression directed at a child by an adult.
Beating and slaps in the face and all sorts of
corporal punishments by parents and
teachers are the instances of physical abuse.
Signs of Physical Abuse
1. Any sort of physical injury (Bruises/
Scratches/Burns)
2. Broken bones and lacerations
3. Multiple fractures
III- Psychological/Emotional abuse
Child Psychological Abuse is a mental
injury by an adult resulting in psychological
harm to a child. It is defined as non accidental
verbal or symbolic acts by a child's parent or
caregiver that result, or have reasonable
potential to result, in significant psychological harm to the child. In 2014, the
American Psychological Association stated
that: "Childhood psychological abuse is as
harmful as sexual or physical abuse”
Signs of Emotional Abuse
Emotional abuse can result in
abnormal or disrupted attachment development, a tendency for victims to blame
themselves (self-blame) for the abuse,
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learned helplessness, and overly passive
behaviors.
Effects

Child abuse can result in immediate
chronic physical and psychological effects,
including subsequent ill-health, including
higher rates of chronic conditions, high-risk
health behaviours and shortened life span.
Maltreated children may grow up to be
maltreating adults. Studies indicate that 90
percent of maltreating adults were
maltreated as children. Victims of child
abuse and neglect are more likely to commit
crimes as juveniles and adults.
Emotional Effects
Children who are constantly ignored,
shamed, terrorized or humiliated suffer at
least as much, if not more, than if they are
physically assaulted. Abused children can
grow up experiencing insecurities, low selfesteem, and lack of development. Many
abused children experience ongoing trust
issues, withdrawal, trouble in school, and
forming relationships.
Babies and pre-school children who
are being emotionally abused or neglected
may be overly-affectionate towards strangers
or people they haven't known for very long.
They can lack confidence or become anxious,
appear not to have a close relationship with
their parent, exhibit aggressive behaviour or
act nasty towards other children and
animals. Emotional abuse has been linked to
increased
depression,
anxiety,
and
difficulties in inter-personal relationships.
IV-Sexual abuse
Child Sexual Abuse (CSA) is a form
of child abuse in which an adult or older
adolescent abuses a child for sexual stimulation. Forms of CSA include forcing a child
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to engage in sexual activities (regardless of
the outcome), indecent exposure of the
genitals to a child, displaying pornography
to a child, actual sexual contact with a child,
physical contact with the child's genitals,
viewing of the child's genitalia without
physical contact, or using a child to produce
child pornography.
Types of CSA
There are seven types of sexual offeces
as per Protection of Children from Sexual
Offences (POCSO) Act-2012.They are:
1. Aggravated penetrative sexual assault
(Sec.5)
2. Aggravated sexual assault (Sec.9)
3. Penetrative sexual assault (Sec.3)
4. Sexual assault (Sec. 7)
5. Sexual harassments (Sec.11)
6. Use of child for pornographic purposes (Sec.13)
7. Punishment for storage of pornographic material involving child (Sec.
15)
The impact of abuse on Minors
Any form of abuse or torture will
affect the healthy development of individual.
Sexual abuse constantly results in various
traumatic experiences among children. This
include, guilt and self blame, flashbacks,
nightmares, insomnia, fear of things
associated with the abuse self-esteem issues,
sexual dysfunction, chronic pain, addiction,
self-injury, suicidal ideation, somatic
complaints, depression, Post Traumatic
Stress Disorder (PTSD), anxiety, other
mental illnesses including borderline
personality disorder and dissociative identity disorder, propensity to re-victimization
in adulthood, bulimia nervosa, are among
other problems. The victimized child also
has an increased risk of sexually transmitted
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infections (STI) due to their immature
immune systems and a high potential for
mucosal tears during forced sexual contact.
It is widely understood that by addressing
children with a slight negative connotation
may affect their psyche permanently. They
should be given Trauma counseling and
other medico-psycho-legal supportive
services by a team of multi-professionals in
a One Stop Centre. The main objective of
One Stop Centre is to provide Umbrella
Services (integrated services under one
roof) to prevent re-victimization of women
& children. In order to avoid labeling, ‘the
victims of sexual abuse’ are now addressed
positively and recognized with an affirmative
term –“the Survivors”

Conclusion

Children are not an exclusive 'private
property' of a family. They are the "invaluable
treasures of the Nation" with all rights as
prescribed in The National Policy on
Children. United Nations Convention on
the Rights of the Children, ratified by India
on 11th December, 1992 clearly focus on
prevention rather than protection of child
rights . As per the principle of safety, the
children shall not be subjected to any harm,
abuse, neglect, maltreatment or corporal
punishment by any adult at any stage of
their intervention. This is applicable
to all, including the professionals in
the field of child protection.
No child is ever safe in anyplace.
The State by its own cannot always
ensure strong support systems for all
children. Local Self- Governments should
join hands with civil society members for
ensuring the safety of children. Centrally
sponsored Integrated Child Protection
Scheme (ICPS) targets all vulnerable
children and focus on the protection of
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their rights in a child friendly manner. The
scheme is in the initial phase of its
implementation in Kerala. If all the
stakeholders join their hands according to
the Guidelines of ICPS; we can definitely
create 'A Safe Place Fit for All Children'. For
which, the protection/vigilance committees
under various levels of LSGs should plan
and implement preventive strategies against
all sorts of abuse and exploitation.
Vulnerability Mapping through Scientific
methodologies and vulnerability reduction
through prevention campaigns as proposed
by Kerala State Nirbhaya Policy should be
given top priority in the next few years of
the Scheme implementation. Human babies
are most helpless creatures in the world and
they are terribly in need of all sorts of
l
support from us.
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കവിത

മഴപ്പൊടിപ്പ്
മാ

നത്തുനിന്നും
ദൈവം ഭൂമിയിലേക്കയച്ച
വെള്ളിനൂലാണ് മഴ.
വരണ്ട ഭൂമിയെ മഴ കുളിർപ്പിക്കുമ്പോൾ
മരങ്ങളേയും നെൽപ്പാടങ്ങളേയും
മഴയാൽ ദൈവം അലങ്കരിക്കുന്നു.
മാനത്തുനിന്നും വന്ന മുത്തുച്ചിപ്പിയാണ് മഴ
ഭൂമിയിലെത്തിയാൽ മഴ മരിക്കുന്നു.
എല്ലാവരുടെയും ദാഹം ശമിപ്പിച്ചശേഷം
മഴയുടെ തിരിച്ചുപ�ോക്ക് മഴവില്ല് അറിയിക്കുന്നു.
മഴ ഭൂമിയുടെ ഒപ്പാണ്
കടലിന്റെ ഒപ്പാണ്
മനുഷ്യരാശിയുടെ ജീവന്റെ ഒപ്പാണ്

റിഫാന നാസർ

മുഹമ്മദൻസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ്., ആലപ്പുഴ

	നെല്ലിക്ക
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വിചാരണ

	നെല്ലിക്ക

സ�ോബി സതീഷ്

അദ്ധ്യാപകൻ
ഗവ.ഫിഷറീസ് ഹൈസ്കൂൾ
കുഴിത്തുറ, ക�ൊല്ലം

കറുപ്പുശീലയായ് മുഖംമറച്ചവൾ
അളന്നു ന�ോക്കുന്നു പെണ്ണിന്റെ മാനം
തുലാസിലെ പണക്കൊഴുപ്പിൻമേൽ,
അഴിഞ്ഞുവീഴുന്നുവീ സ്ത്രീത്വമെന്നും.
വിചാരണക്കൂട്ടിലെ നിസ്സാഹായതകണ്ടിന്നും,
നീതിദേവത കേഴുന്നകക്കണ്ണാൽ.
പെണ്ണിന്റെമാനം വിലപറഞ്ഞിന്ന്
തട്ടിക്കളിക്കുന്നു കറുത്ത ജന്മങ്ങൾ.
ഒന്നുറക്കെ കരയാൻ കഴിയാത്ത ബാല്യങ്ങൾ,
കാമവെറിയിൽ പിടയുന്ന മനസ്സുകൾ.
നിശബ്ദമായ് മിഴിയടച്ചമരുന്ന,
സ്ത്രീത്വമേ - ഉണരുകയിനിയെങ്കിലും.
സൗമ്യയും ജിഷയും പിടഞ്ഞുവീണിട്ടും,
ഉണരാത്തതെന്തേ നീതിദൈവങ്ങളേ?
അമ്മപെങ്ങൾമാർ വാവിട്ടു കേഴുന്ന
കാഴ്ചകൾ കണ്ടുനീ മിഴികൾ മൂടുന്നുവ�ോ?
സത്യവും നീതിയും മറച്ചുവച്ചെന്തിനീ,
കുരതികളത്തിന് കാവൽ നിൽക്കുന്നു.
ഇനിയുമീ ര�ോദനം കേൾക്കുവാനാകില്ല,
നീതിദൈവത്തിനായി കാത്തിരിക്കാനില്ല.
കനിയില്ലയ�ൊരുനാളും കലികാലമല്ലയ�ോ?
നിയമങ്ങളെല്ലാം പണത്തിനു പിറകെയാണ്.
ഒടുവിലാ വിചാരണക്കൂട്ടിലേയ്ത്തുമ്പോൾ,
തെറ്റുകൾ ശരികളായി മാറീടുന്നു.
നിയമം വിലയ്ക്കങ്ങു വാങ്ങിടുമ്പോൾ,
പിടയുന്നു ഹൃദയങ്ങൾ, തകരുന്നു സ്വപ്നങ്ങൾ
ഒടുവിലിനിയ�ൊരു സ്വയംവിചാരണ,
ആത്മാഹുതിയിൽ ഒടുങ്ങുന്ന വിചാരണ,
ഇനിയീ ന�ൊമ്പരം കാണാതെപ�ോകരുത്,
ജീവന്റെ വില നാം മറന്നീടരുത്.
ക�ോർത്തിടാം നമുക്കൊന്നായ് കരങ്ങൾ,
ചേർത്തിടാം പിഞ്ചുബാല്യങ്ങൾ തളരാതെ
ഇനിയെന്നും.
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അനുഭവക്കുറിപ്പ്

മാറ്റം
ജാക്വിലിൻ ജെ.ക�ൊറയ

ഗവ. ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. സ്കൂൾ,
ന�ോർത്ത് പരവൂർ,
ഒ.ആർ.സി. ന�ോഡൽ അദ്ധ്യാപിക

	നെല്ലിക്ക

ഓ

.ആർ.സി. ഈ പ്രോജക്ട് എറണാകുളം
ജില്ലയിൽ ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയത്
2013-14 അക്കാദമിക വർഷത്തിൽ 10
ഗവണ്മെന്റ് സ്കൂളുകളിലാണ്. അതില�ൊന്ന് ഗവ.
ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. ന�ോർത്ത് പരവൂർ
ആണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ
എന്താണ്
ഓ.
ആർ.സി. എന്നറിയാൻ ആകാംക്ഷയായി.
അതിനെക്കുറിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ സ്കൂളിലെ
കുട്ടികൾ ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണെന്നെനിക്ക്
ത�ോന്നി. കാരണം പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൻമേൽ
പതിച്ചിരിക്കുന്നൊരു ശാപമാണ് പെണ്കുട്ടികൾ
പ്രായഭേദമെന്യേ മാനസികമായും ശാരീരികമാ
യും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുതിൽ ഒരുപടി മുന്നിൽ നിൽ
ക്കുന്നുവെന്നത്.
ഒരുദിവസം ഞങ്ങളുടെ എച്ച്.എം. ഗീതാ
കുമാരി ടീച്ചർ വന്ന് ഓ.ആർ.സി. ന�ോഡൽ ടീ
ച്ചറായി മൂന്നു പേര് ക�ൊടുക്കുന്നു. അതില�ൊന്ന്
ജാക്വിലിൻ ടീച്ചർ ആണെന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ
ഒരുനിമിഷം ഞാൻ പകച്ചുനിന്നു. 'അതു വേണ�ോ
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ടീച്ചറേ' എന്നു ച�ോദിച്ചപ്പോൾ കളക്ടറുടെ ക�ോ
ണ്ഫറൻസിലാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. 'മൂന്നുപേ
രിൽ ഒരാളെയേ എടുക്കൂ' എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ
ഞാന�ൊന്നു നിശ്വസിച്ചു. മറ്റൊന്നുംക�ൊണ്ടല്ല.
അതിനുള്ള യ�ോഗ്യത എനിക്കുണ്ടോ എന്ന
സംശയം.
പിറ്റേദിവസം ക�ോഫറൻസ് കഴിഞ്ഞുവ
ന്ന ടീച്ചർ എന്നെ വിളിച്ച് ടീച്ചറെയാണ്
ന�ോഡൽ ടീച്ചറായി എടുത്തതെന്നു പറഞ്ഞതു
കേട്ടപ്പോൾ ദൈവനിയ�ോഗംപ�ോലെയാണ്
എനിക്ക് ത�ോന്നിയത്. എന്നിലൂടെ ഒരു കുട്ടിയെ
യെങ്കിലും നാശത്തിന്റെ പടുകുഴിയിൽനിന്നു രക്ഷ
പ്പെടുത്താനായാൽ അത് സമൂഹത്തോടും ആ
കുടുംബത്തോടും അതിലുപരി ആ കുട്ടിയ�ോടും
ചെയ്യുന്ന സൽപ്രവൃത്തിയാകുമല്ലോ എന്ന ചിന്ത
യ�ോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും ഞാന് ആ
ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു. അന്നുമുതൽ ഇന്നുവരെ ആ
ചുമതല ആത്മാർത്ഥമായി നിറവേറ്റിപ്പോരുന്നു.
എന്റെ കൂടെ പൂർണ പിന്തുണയ�ോടെ ഞങ്ങളുടെ
സ്കൂൾ കൗണ്സിലർ സീനടീച്ചർ എന്നും ഒപ്പമു
ണ്ട്. കൂടാതെ എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകി ഹെ
ഡ്മിസ്ട്രസും മറ്റദ്ധ്യാപകരും പി.ടി.എ.യും കൂടെ
നിൽക്കുന്നു. ഓ.ആർ.സി.യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ
നടത്തിയ 'സ്മാർട്ട് 40' ക്യാമ്പ് പഠനത്തിൽ
പിന്നോക്കം നിന്നിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഉണർവ്വ്
നൽകുതായിരുന്നു.
എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ഞാനി
വിടെ കുറിക്കുന്നു. മ�ോശമല്ലാത്ത സാമ്പത്തികമു
ള്ള അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും ഏകമകൾ. പഠ
നത്തിൽ പുറകിലായിരുന്നു അവൾ. അത്ര നല്ല
തല്ലാത്തൊരു ബന്ധത്തിൽ പെട്ടു. മറ്റു കുട്ടിക
ളിൽനിന്നും വിവരമറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുമാ
യി സംസാരിച്ചു. കൗണ്സിലറുടെ നേതൃത്വ
ത്തിൽ നല്ലൊരു കൗണ്സിലിങ്ങ് നൽകി.
അവൾക്ക് മാറ്റവുമുണ്ടായി. അധികം വൈകാതെ
വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക്.
തുടർന്ന് എച്ച്.എം.നെ അറിയിച്ച് മാതാ
പിതാക്കളെ വരുത്തി വിവരം അറിയിച്ചപ്പോൾ
ആ അമ്മ സങ്കടത്തോടെ പറഞ്ഞു. "കുറച്ചു നാ

	നെല്ലിക്ക

കുട്ടികൾക്ക് ഫുൾമാർക്ക് ലഭിച്ചു
എതിനേക്കാളുപരി ഒരു കുട്ടിയെ
അധഃപതനത്തിൽനിന്നു കൈപി
ടിച്ച് ഉയർത്താന് സാധിച്ചുവെ
ങ്കിൽ അതാണ് ഒരദ്ധ്യാപകന്റെ
ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന സന്തോ
ഷവും സംതൃപ്തിയും.
ളുകളായി അവൾ ഞങ്ങള�ോട് പെരുമാറുന്നതും
മ�ോശമായിട്ടാണ്. എപ്പോഴും അരിശം" 'അത�ൊ
ക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാ'മെന്നു പറഞ്ഞ് അവരെ
ആശ്വസിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച്
അവള�ോട് ച�ോദിക്കാന�ൊ ദ�ോഷ്യപ്പെടാന�ൊ
പാടില്ല. ഉടനെ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി
സ്റ്റിനെ കാണിക്കാമെന്ന നിർദ്ദേശം അവർ സ്വീ
കരിച്ചു. അവരുടെ താല്പര്യപ്രകാരം കുട്ടിയുടെ
അച്ഛന്റെ പരിചയത്തിലുള്ള സൈക്കോളജിസ്റ്റി
നെ കാണുകയും സാവധാനം അദ്ദേഹത്തന്റെ
നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവൾ സ്വീകരിക്കുവാനും അ
ദ്ധ്യാപകര�ോട് കൂടുതൽ അടുക്കുവാനും തുടങ്ങി.
ഈ സമയമെല്ലാം അദ്ധ്യാപകർ അവള�ോട�ൊ
പ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.
സാവധാനം മാതാപിതാക്കള�ോടുള്ള പെ
രുമാറ്റത്തിൽ മാറ്റംവന്നു. പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധി
ക്കാൻ തുടങ്ങി. എസ്.എസ്.എൽ.സി. ക്ക്
ത�ോൽക്കുമെന്ന് എല്ലാവരും ഉറപ്പാക്കിയിരുന്ന
അവൾ മെച്ചപ്പെട്ട ഗ്രേഡ�ോടെ പാസ്സായി. അവ
ളിലുണ്ടായ മാറ്റം മാതാപിതാക്കൾക്ക് വിശ്വസി
ക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറമായിരുന്നു. ഇന്നും ആ
അച്ഛനും അമ്മയും ഞങ്ങളെ നന്ദിയ�ോടെ സ്മരി
ക്കുന്നു. അദ്ധ്യാപനജീവിതത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക്
ഫുൾമാർക്ക് എന്റെ വിഷയത്തിനു ലഭിച്ചു എതി
നേക്കാളുപരി ഒരു കുട്ടിയെ അധഃപതനത്തിൽനി
ന്നു കൈപിടിച്ച് ഉയർത്താനെനിക്ക് സാധിച്ചു
വെങ്കിൽ അതാണ് ഒരദ്ധ്യാപകന്റെ ജീവിത
ത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും.
l
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കവിത

കവിത

നേർക്കാഴ്ച നേരിന്റെ നേർക്കാഴ്ച
തിന്മയുടെ നേർക്കാഴ്ച
അക്ഷരം ച�ൊല്ലിത്തന്ന ഗുരുവിനെ
കേമനായ്ക്കഴിഞ്ഞ്
പുച്ഛിച്ചുതള്ളുന്ന തിന്മയുടെ നേർക്കാഴ്ച

കുട്ടികൾ മാറിത്തുടങ്ങി
ചിന്തയും മാറിത്തുടങ്ങി
പുതുച�ോര നിശ്ചലമായ് നടന്നീടും കൗമാരം
ഡ്രഗ്സിനും ഹാൻസിനും അടിമമാത്രം....

ഉറങ്ങുവാൻ കിടക്കുമ്പോൾ
ഉമ്മയെ ഓർത്ത്
വിതുമ്പുന്ന സ്നേഹമാം നേർക്കാഴ്ച

എവിടെ മാനവരാശി
എവിടെ ഭൂമിമാതാവിന്റെ ചലനം
എവിടെ അർക്കണം സൂര്യന്റെ കിരണം
നാമേറ്റുപാടും രാഗഗാനങ്ങൾതൻ
ഗ�ോപുരമാലയും
തീജ്വാലയാൽ കരഞ്ഞീടുന്നു
നാളെയീ മണ്ണും പുത്തനാം ജീവനും
കാർന്നുതിന്നുവാൻമാത്രം
ഡ്രഗ്സിനും ഹാൻസിനും അടിമമാത്രം

ഇന്നിതാ ജീവൻ പിടയുന്ന നേരത്ത്
കണ്ണുകൾ മങ്ങിയ
ക്യാമറക�ൊണ്ടുതിരിയുന്ന
അനീതിയുടെ നേർക്കാഴ്ച
പുത്രന്റെ കണ്ണുനീർ കാണാൻ
ക�ൊതിക്കാത്ത അമ്മയുടെ നേർക്കാഴ്ച
ത�ോൽക്കുന്നു മനുഷ്യാ നീ
ഈ അമ്മയുടെ കണ്ണുനീരിൽ
എരിയുന്നു നിൻ ല�ോകം

ഇന്നെന്റെ ജീവൻ, നാളെയീ ല�ോകം
എല്ലാം തീർത്തിടും ലഹരിമാത്രം
ഉണരുക പ്രിയപുത്രാ
ഉണരുക പ്രിയപുത്രീ
നാളെയുടെ ജീവൻ കാത്തുക�ൊൾക

വരുന്നിതാ നാശത്തിനു
തിന്മയുടെ പുതുല�ോകം
നേർക്കാഴ്ച തിന്മയുടെ നേർക്കാഴ്ച

സിദ്ധാർത്ഥ് പി.ബി.

മാളവിക വി.എസ്.

ക്ലാസ് - 8
ഗവ. മ�ോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ
വടശ്ശേരിക്കര, പത്തനതിട്ട

9എ
ഗവ. വ�ൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ
വാകേരി

	നെല്ലിക്ക
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ഒ

ജയശ്രീ എം.എസ്.

ഒ.ആർ.സി. ന�ോഡൽ അദ്ധ്യാപിക
ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. & വി.എച്ച്.എസ്.എസ്.
വട്ടിയൂർക്കാവ്

	നെല്ലിക്ക

ക്ട�ോബർ 11 അന്താരാഷ്ട്രബാലികാദിനമാ
യി നാം ആചരിക്കുകയാണല്ലോ. പെൺകു
ട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും സംരക്ഷണ
ത്തിനും വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ക�ൊടുക്കുന്ന
കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ദിനത്തിന് പ്രസക്തിയുണ്ട്.
ഈ അവസരത്തിൽ അദ്ധ്യാപസമൂഹം വിദ്യാർ
ത്ഥിസമൂഹത്തിന് നല്കേണ്ട സന്ദേശമെന്താ
ണ്? സർക്കാരിന്റെ സ്ത്രീശാക്തീകരണ പ്രവർ
ത്തനങ്ങൾ അതിന്റെ വഴിയേ നടക്കുമ്പോഴും
ആൺ/പെൺ വ്യത്യാസം എന്നത് മറികടന്ന്
തുല്യതയ�ോടെ ഈ ല�ോകത്ത് ജീവിക്കേണ്ടത്
എങ്ങനെയെന്ന് നാം കുട്ടികൾക്കു പറഞ്ഞുക�ൊ
ടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലേ?.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുട്ടികള�ോട് ബാലികദി
നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ച�ോദ്യം ച�ോദിച്ചപ്പോൾ
കിട്ടിയ വിചിത്രമായ ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങള�ോട്
ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കട്ടെ.
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50 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ബാലികമാർ/സ്ത്രീ
കൾ എന്നിവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമെ
ന്ന് ഏതാനും ഹയർസെക്കണ്ടറി കുട്ടികള�ോട്
ച�ോദിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ മറുപടി വളരെ നിരാശ
ജനിപ്പിച്ചു. 80 ശതമാനം കുട്ടികൾ സ്ത്രീകളുടെ വേ
ഷധാരണത്തിൽ വന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റവും
സ്ത്രീപീഡനങ്ങളും മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ
20 ശതമാനം കുട്ടികൾ മാത്രം പെൺകുട്ടികളുടെ
വിദ്യാഭ്യാസം, ഉദ്യോഗം, നേതൃനിരയിലേക്കുയർ
ന്ന സ്ത്രീകൾ, വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രാഗത്ഭ്യം
തെളിയിച്ചവർ എന്നിവരെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുക
യുണ്ടായി.
ഇതിൽനിന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാ
യത് 'ലിംഗസമത്വം' എന്ന വിഷയത്തിൽ കുട്ടി
കൾക്ക് അവബ�ോധമുണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതിന്റെ
ആവശ്യകതയാണ്.
ലിംഗവിവേചനം, ലിംഗസമത്വം എന്നീ
പദങ്ങൾ നാം സദാ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വിഷ
യങ്ങള�ോട�ൊപ്പം ലിംഗപാരസ്പര്യം എന്ന പദത്തി
ന് ഊന്നൽ ക�ൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്ത്രീസംവരണം,
സ്ത്രീസുരക്ഷ, സ്ത്രീശാക്തീകരണം ഇവയ�ൊക്കെയു
ണ്ടെങ്കിലും സ്ത്രീകള�ോടുള്ള വിവേചനം ഇന്നും
സമൂഹത്തിലുണ്ടെന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്.
പക്ഷേ, ഇവയ�ൊക്കെ എത്രത്തോളം സ്ത്രീയെ ഒരു
വ്യക്തിയായി ന�ോക്കിക്കാണാൻ സമൂഹത്തിന്
ഉതകുന്നുവെന്ന പുനർചിന്തനം ആവശ്യമില്ലേ?
ലിംഗനീതി ഉറപ്പാക്കാൻ പെൺകുട്ടികളേ
യും ആൺകുട്ടികളെയും നാം എങ്ങനെ തയ്യാറാ
ക്കണം? സമത്വത്തിനുവേണ്ടി മുറിവിളി കൂട്ടാതെ
സമത്വം നടപ്പിലാക്കാനാണ് നാം ശ്രമിക്കേണ്ടത്.
കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഗർഭം ധരിക്കാനും പ്രസവി
ക്കാനും ക്ഷമയ�ോടെ പ�ോറ്റി വളർത്താനും കഴി
യുന്ന സ്ത്രീ ശക്തയാണ്. ബാല്യകാലം മുതൽ
ആൺകുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ചെറുതും വലു
തുമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പെൺകുട്ടികളെ
യും പ്രേരിപ്പിക്കാമല്ലോ. അമ്മമാർ അവരുടെകൂടെ
നിറുത്തി ആൺകുട്ടികളെയും ചെറുജ�ോലികൾ
ചെയ്യിക്കാമല്ലോ. ബാല്യകാലം മുതലേയുള്ള
അച്ഛനമ്മമാരുടെ പരിശീലനത്താൽ ആൺകുട്ടി/
പെൺകുട്ടി എന്ന വിവേചനമില്ലാത്ത പെരുമാറ്റ
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ത്താൽ കുട്ടികൾക്കു ഉത്തരവാദിത്വബ�ോധവും
കുടുംബം പരിപാലിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയും
ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനാവും. ഇങ്ങനെ വളർന്നുവ
രുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മറ്റു സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനത്തോ
ടെ ന�ോക്കിക്കാണാൻ സാധിക്കും.
ഇനി പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം. കൂട്ടു
കുടുംബവ്യവസ്ഥയിൽ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ കാര്യ
പ്രാപ്തിയുള്ളവരായി വളർന്നുവരുന്നത് നാം
കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാ
സത്തിന് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് സ്ക�ോളർഷി
പ്പ് ക�ൊടുക്കുന്നുണ്ട്; നല്ലതുതന്നെ. എന്നാൽ
ഇത�ോട�ൊപ്പം സ്നേഹമയിയായ�ൊരു അമ്മയാ
യി, കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഒറ്റച്ചരടിൽ ക�ോർത്ത ഒരു
മാലയായി ക�ൊണ്ടുപ�ോകുന്നൊരു കുടുംബിനിയാ
യി, മനഃശക്തിയും കാര്യപ്രാപ്തിയുമുള്ള സ്ത്രീയായി
വളരാനുള്ള പരിശീലനം നാം ക�ൊടുക്കുന്നു
ണ്ടോ? വിദ്യാഭ്യാസം തീർച്ചയായും പെൺകുട്ടി
യെ ശാക്തീകരിക്കുന്നു. ത�ൊഴിൽമേഖലയിലും
കുടുംബത്തിലും ഒരുപ�ോലെ പ്രശ�ോഭിക്കാൻ സ്ത്രീ
കൾക്കു കഴിയണ്ടേ? പീഡനം പ്രതിര�ോധിക്കപ്പെ
ടണമെങ്കിൽ അന്തർലീനമായ�ൊരു ശക്തി
തങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് സ്ത്രീകൾ മനസ്സിലാക്കണം.
സ്ത്രീവാദം, സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര�ം എന്നിവ
ക�ൊണ്ടുമാത്രം തന്റേതായ�ൊരു ഇടം സമൂഹ
ത്തിൽ നേടാൻ സ്ത്രീക്ക് കഴിയില്ല. തന്റെ സ്ത്രീത്വ
ത്തെ പ്രോജ്ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന സദ് ഗുണങ്ങൾ
പ്രസരിക്കുമ്പോഴേ ഒരു ഉത്തമസ്ത്രീയാകുന്നുള്ളു.
ഈ കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്
ഒരു ചെറുച�ോദ്യം: നമുക്ക് 'ലിംഗസമത്വ'മാണ�ോ
'ലിംഗപാരസ്പര്യ'മാണ�ോ വേണ്ടത്? സ്ത്രീക്കും
പുരുഷനും തുല്യ അവകാശം, നീതി എന്നതിലുപ
രി പരസ്പരപൂരകങ്ങളായി സ്ത്രീയും പുരുഷനും
വർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടല്ലേ നല്ലത്? ആര�ോ
ഗ്യകരമായ ഒരു സമൂഹത്തിന് സ്ത്രീയും പുരുഷനും
സഹജമായ ഗുണങ്ങൾ പ�ോഷിപ്പിച്ച് വ്യക്തിഗു
ണങ്ങൾ വളർത്തി സ്വാസ്ഥ്യമുള്ള ഒരു സമൂഹ
മായാൽ 'സാമൂഹികനീതി' അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ
നടപ്പാകും.
l
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സുജയ കെ.വി.

ചാലപ്പുറം, ഗവ. ഗേൾസ് സ്കൂൾ, ക�ോഴിക്കോട്
ഒ.ആർ.സി. ന�ോഡൽ അദ്ധ്യാപിക

ആ

ൺകുട്ടികൾമാത്രം പഠിക്കുന്ന ചാലപ്പുറം
ഗണപത് ബ�ോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിൽ
സ്ഥലം മാറ്റം കിട്ടുമ്പോൾ മനസ്സിൽ
ആശങ്കയായിരുന്നു. പക്ഷേ, അവർണർക്ക് വിദ്യ
അന്യമായപ്പോൾ സ്വന്തം വീട്ടുവളപ്പിൽ വിദ്യാല
യം തുടങ്ങിയ മഹാ നായ ഗണപത്റാവുവിന്റെ
സാന്നിധ്യമുള്ള മണ്ണിൽ ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ചു വർ
ഷങ്ങൾ പിന്നിടുന്നു.
അനുഭവങ്ങളും ഓർമ്മകളും ചികഞ്ഞു
ന�ോക്കിയാൽ മനസ്സിൽ തെളിയുന്ന ഒരു മുഖമു
ണ്ട്, ഗ�ോപീകൃഷ്ണൻ. ഒപ്പം കണ്ണീര�ൊഴിയാത്ത
അവന്റെ അമ്മയുടെയും. ചെറുപ്പത്തിലേ അച്ഛൻ
നഷ്ടപ്പെട്ടു. പ്രസ്സിലെ തുച്ഛമായ വരുമാനത്തിൽ
ജീവിക്കുന്ന അമ്മയും മൂന്നുകുട്ടികളും.
എന്റെ എട്ടാം ക്ലാസിലെ ക�ൊച്ചുകുട്ടികളു
ടെ ഇടയിൽ, കട്ടിമീശയും, 'സ�ോഡാഗ്ലാസ്'
കണ്ണടയുമായി കാരണവരെപ്പോലെ ഒരു പതി
നേഴുകാരൻ. അക്ഷരങ്ങളും അക്കങ്ങളും ഒരു
കരുണയും കാണിക്കാതെ അവന് വഴങ്ങാതെ
നിന്നു. എട്ടാം ക്ലാസിലും രണ്ടാമൂഴക്കാരൻ.
എന്നാലും സ്കൂളിലെ മൈക്ക്സെറ്റ് റെഡിയാ
ക്കാനും പ�ൊട്ടിയ പൈപ്പ് നന്നാക്കാനും ഓടിയെ
ത്തുമായിരുന്നു. പത്താം ക്ലാസ് വരെയെങ്കിലും
മകനെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നാഗ്രഹിച്ച അമ്മ
എന്നെ കാണുമ്പോള�ൊക്കെ പറയും. ''28ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപ�ോയതാ... എത്രവേ
ണമെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെടാം. ഒന്നു പാസായാൽ
മതിയായിരുന്നു. അച്ഛനില്ലാത്ത കുട്ടിയെ പഠിപ്പി
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ക്കാതെ, പണിക്കയച്ചാൽ നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും
കുറ്റപ്പെടുത്തും.'' നന്നായി പഠിക്കുവാനും പരീക്ഷ
എഴുതാനും അമ്മയ�ോട് നീതികാണിക്കാനും ഉപ
ദേശിച്ചുക�ൊണ്ടേയിരുന്നു. അച്ഛനില്ലാത്ത കുട്ടിക
ള�ോട് എന്നും പ്രത്യേക വാത്സല്യമായിരുന്നു.
മാർച്ച് 31 ന് യാത്രയയപ്പ് മീറ്റിംങ്
കഴിഞ്ഞ് സന്ധ്യക്ക് ധൃതിയിൽ മടങ്ങുമ്പോഴാ
ണ് മുറ്റത്തെ വലിയ മരത്തിനിടയിൽ മറഞ്ഞുനി
ന്ന അവനെ കണ്ടത്.
"ടീച്ചർ എന്നെ ഈ വർഷവും ത�ോൽപ്പി
ക്കണം പ്ലീസ്... പാസായാൽ അമ്മ പിന്നെയും
പഠിപ്പിക്കും. എനിക്കെന്തെങ്കിലും ജ�ോലി ചെയ്താൽ
മതി." അമ്മയ്ക്ക് ശ്വാസംമുട്ടലാണ്. അത�ൊന്നും
വകവെയ്ക്കാതെയാണ് പ്രസ്സിൽ പ�ോവുന്നത്.
ഇനിയും ത�ോറ്റുത�ോറ്റ് പത്തിലെത്തുമ്പോൾ
ഇരുപത് വയസ്സാകും. എന്റെ ക്ലാസിലെ 'കാര
ണവരു'ടെ കണ്ണിൽ നനവ്. അമ്മയുടെ മുഖം
ഒരു ന�ോവായി ഉള്ളിലുള്ളപ്പോൾ ഒന്നും പറയാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നും കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്ത് നിൽ
ക്കാനായിരുന്നു താത്പര്യം.
പിന്നീട്, എട്ടു വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം മിഠാ
യിത്തെരുവിലെ തിരക്കിനിടയിൽ "എന്നെയ�ോ
ർമ്മയുണ്ടോ ടീച്ചറേ?" എന്നു പറഞ്ഞു കൈപിടി
ച്ചപ്പോൾ ആദ്യമ�ൊന്നു പകച്ചുപ�ോയി. മീശ ഒന്നു
കൂടി കനത്തിട്ടും നല്ല സ്റ്റൈലൻ കണ്ണടയിലും
ഞാനവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. "ഇപ്പോൾ പ്ലംബിങ്,
ഇലക്ട്രിക് വർക്കൊക്കെയുണ്ട്. ടൗണ്ടിൽ രണ്ട്
ഷ�ോപ്പുണ്ട്. നഗരത്തിലെ പ്രശസ്തമായ ഹ�ോസ്പി
റ്റലിന്റെ മുഴുവൻ വർക്കും ഞങ്ങളുടെ യൂണിറ്റാണ്
ചെയ്തത്. പിന്നെ സുഹൃത്തിന�ോട�ൊപ്പം വാങ്ങിയ
ടൂറിസ്റ്റ് വണ്ടിയും." അവന്റെ വാക്കുകളിൽ നിറ
യുന്ന ആഹ്ലാദം ഞാനും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു. ചേ
ച്ചിയുടെ കല്യാണംകഴിഞ്ഞു. അനിയൻ ബി.
ടെക്കിനു പഠിക്കുന്നു. അമ്മ സ്വസ്ഥമായി എന്റെ
കൂടെ (അവന്റെ അമ്മയുടെ മുഖം ഒരു നനഞ്ഞ
കരടായി ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു.)
അവൻ എട്ടാം ക്ലാസിൽ രണ്ടുതവണ
ത�ോറ്റത് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാനായിരുന്നു.
അഹ്ലാദംക�ൊണ്ട് എന്റെ കണ്ണുനിറഞ്ഞുപ�ോയി.
l
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സ്നേഹ.എസ്.

ക്ലാസ് - 9
ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കാരാപ്പുഴ, ക�ോട്ടയം

പിന്നെയല്ല, ഇപ്പോൾ
സാജൻ ത�ോമസ്

ഒ.ആർ.സി. ട്രെയ്നർ
ഇടുക്കി

ആ

ദ്യം ചതിച്ചത് ടൈംപീസ് (അലാറം)
ആണ്. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ
എന്നും രാവിലെ മുഴങ്ങുമായിരുന്നു. കു
റച്ചുകൂടി ഉറങ്ങാമെന്നു കരുതി.
ക്ലാസ്സിലെത്തിയപ്പോൾ ആദ്യബഞ്ചു
കൾ മിടുക്കൻമ്മാർക്കുളളതാണെന്ന് പറഞ്ഞ്
ടീച്ചർ ചതിച്ചു. പിന്നെയാകാം എന്നുകരുതി കൂട്ടു
കാർക്ക് വേണ്ടി അവസാന ബഞ്ചുകളിൽ ഇരി
പ്പിടം കണ്ടെത്തി.
	വെള്ളം ചതിച്ചു. രാവിലെയും വൈകിട്ടും
കുളിക്കണമത്രെ. പിന്നെയാകാം എന്നുകരുതി
വെള്ളം അമുല്ല്യമാണ് പാഴാക്കരുത്.
തടികൂടിയപ്പോൾ ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കണം,
വ്യയാമം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെപ്പറഞ്ഞ്
ഡ�ോക്ടർ ചതിച്ചു. പിന്നെയാകാം എന്ന് കരുതി
ര�ോഗമില്ലല്ലൊ.
ഇടയ്ക്കെപ്പഴ�ോ മതവും ചതിച്ചു. പരസ്പര
സ്നേഹമാണെന്നുപറഞ്ഞ് അവിടേക്ക് പ�ോയില്ല.
സ്നേഹം വേറെ എന്തൊക്കയ�ോ ആണല്ലോ.
ഇപ്പോൾ ത�ോന്നുന്നത് 'പിന്നെയാകാം'
എന്നതാണ് ചതിച്ചത്...
ഇപ്പോൾത്തന്നെ
ഇപ്പോൾത്തന്നെ.
അലയ�ൊച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ടോ... l
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നിൻ മാറിലാര�ോ മാലചാർത്തു
നിൻ നെഞ്ചിലാര�ോ സ്വപ്നങ്ങൾ
ഉണരുന്നു എൻ മകനേ
നീ വിടച�ൊല്ലുന്നുവ�ോ
ആരും കേൾക്കാത്ത പാട്ടുകൾ
പാടികേൾപ്പിക്കുന്നു എന്നെ അമ്മ
എന്റെ മനസിലെ സ്വപ്നങ്ങൾ
തളിരിടും രാവിൽ
വനമാല ചാർത്തുന്നു
മെല്ലെ മെല്ലെ
ഞാൻ പാടുന്ന പാട്ടുകൾ
എന്റെ അമ്മേ
ഞാൻ വിടച�ൊല്ലുന്ന നേരത്ത്
നീ കണ്ണീരുക�ൊണ്ടു മൂടിയെന്നെ
പൂവിന്റെ സൗന്ദര്യം
എന്നമ്മതൻ ചുണ്ടിൽ കണ്ടുഞാൻ
എന്റെ മാറത്തുകിടക്കുന്ന മകന്റെ
കുഞ്ഞു മനസ്സൊന്നു കണ്ടുഞാൻ
മെല്ലെ മെല്ലെ
വിടതരാം എന്റെ അമ്മേ
ഞാൻ വിടതരാം
ഞാൻ പ�ോയി മറയും കാലം
നീ കാരുണ്യവതിയായി വാണിടുന്നു
എന്റെ അമ്മേ ഞാൻ
നിൻ മാറിൽ സ്നേഹത്തിൻ
വാക്കുകൾ പാടീടുന്നു
വിടതരാം വിടതരാം ഞാൻ
വിടതരാം
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കഥ

വീണ കെ.

പ്ലസ് വണ്, മാനവികം
ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.
ബേപ്പൂർപ്പാറ, കാസറഗ�ോഡ്

എം

.ബി.ബി.എസിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി
ക�ോളേജിൽ ചേർക്കാൻ പ�ോയപ്പോൾ
ആ മാതാപിതാക്കളുടെ മനസിൽ
ഒരുപാട് സന്തോഷമായിരുന്നു. കാരണം തങ്ങ
ളുടെ ദാരിദ്ര�ം തീരാൻ ഇനി നാലു വർഷങ്ങൾ
മാത്രം. മകൻ നന്നായി പഠിക്കുന്നതിനാൽ
അവനെ ഒരു ഡ�ോക്ടർ ആക്കണമെന്നാണ്
അവരുടെ ആഗ്രഹം. ആ സുവർണാവസരമാണ്
കൈവന്നിരിക്കുന്നത്. പലയിടത്തുനിന്നും കടം
വാങ്ങിയാണ് ഇതിനുള്ള പണം കണ്ടെത്തിയി
രിക്കുന്നത്. ആദ്യമ�ൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി
നിൽക്കുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അരുണിന് ഉണ്ടാ
യിരുന്നു. പിന്നീട് പുതിയ കൂട്ടുകാരെ കിട്ടിയപ്പോൾ
അവൻ പ�ൊരുത്തപ്പെട്ട് പ�ോവുകയും നന്നായി
പഠിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഒരുദിവസം ഉച്ചസമയത്ത് അവന്റെ കൂ
ട്ടുകാർ ഒരിടത്തിരുന്ന് മദ്യപിക്കുന്നതും പുകവലി
ക്കുന്നതും അരുൺ കാണാനിടയായി. അവൻ
അതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ
അവനെ ഉപദ്രവിക്കുകയും വായിൽ മദ്യമ�ൊഴിച്ച്
ക�ൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ആദ്യം ചില അസ്വസ്ഥ
തകൾ അനുഭവപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അവൻ ലഹരി
യുടെ സുഖത്തിൽ മുഴുകി.
	നെല്ലിക്ക

പിന്നെ അത�ൊരു പതിവായി. ഒരുദിവ
സം അരുണിന്റെ അച്ഛൻ ക�ോളേജിൽ വരുകയും
മകൻ കൂട്ടുകാര�ോട�ൊത്ത് മദ്യപിക്കുന്നത് കാണു
കയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ക�ോപംക�ൊണ്ട് മകനെ
തല്ലാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അരുൺ നിലവിളിച്ചു.
"അയ്യോ, അച്ഛാ തല്ലല്ലേ.. ഞാന�ൊരു അബദ്ധം
ചെയ്തുപ�ോയി." അദ്ദേഹം സങ്കടത്താൽ വിതുമ്പി
ക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. ഇതിനാണ�ോ ഇല്ലാത്ത പണ
മുണ്ടാക്കി നിന്നെ ഇങ്ങോട്ടയച്ചത്? നിനക്ക്
ഞങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്ന് ഓർക്കായിരുന്നില്ലേ? നീ
ഭാവിയിൽ ഡ�ോക്ടറാവേണ്ടതല്ലേ? ആ നിനക്ക്
ഇതിന്റെ ദ�ോഷങ്ങളെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞൂടേ?
കരളിന് അർബുദം പിടിപെട്ട് ആസ്പത്രി
ക്കിടക്കയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അരുൺ ഓർത്തു.
'എന്റെ കൂട്ടുകാരാണ് എന്നെ ഈ ദുരന്തത്തി
ലേക്ക് തള്ളിയിട്ടത്. ലഹരിയുടെ വിപത്ത് അറി
യാവുന്ന ഞാൻ ഇതിൽനിന്നും പിൻമാറണമായി
രുന്നു. പഠിത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ
മാരകര�ോഗത്തിനിരയാവാതെ ഡ�ോക്ടർ എന്ന
ലക്ഷ്യത്തിലെത്താമായിരുന്നു.' നിസ്സംഗതയുടെ
ഇരുട്ടിൽ തിരിച്ചറിവിന്റെ നക്ഷത്രങ്ങൾ അവനെ
ഉമ്മവച്ചു.
l
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വീണ നാരായണൻ

XII - ക�ോമേഴ്സ്
ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. വെണ്ണല

ഈയിടെ എന്റെ അദ്ധ്യാപകന്റെ സഹാ
യത്തോടുകൂടി 'ഓ.ആർ.സി.'യുടെ ഉല്ലാസപ്പറ
വകൾ എന്ന പുസ്തകം വായിക്കുവാനിടയായി.
പരിസരശുചിത്വമേഖലയിൽ 'പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് വിട'
എന്ന ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് വായിച്ചപ്പോൾ എനി
ക്കുണ്ടായ അനുഭവം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ
ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
ഈ യൂണിറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രതിവിധികൾ, വ്യത്യ
സ്തരീതിയിലുള്ള മാലിന്യസംസ്കരണരീതികൾ
തിരിച്ചറിയാൻ എന്നെ സഹായിച്ചു.
ആദ്യം ഞാൻ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ പരിചയപ്പെ
ടുത്താം.
പ്ലാസ്റ്റിക�ോസ് എന്ന വാക്കിൽനിന്നാണ്
പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന പേരിന്റെ ഉത്ഭവം. പ�ോളിമർ,
ഫില്ലർ,
വർണവസ്തു
എന്നിവയാണ്
പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ
തിലൂടെ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് രണ്ടുതരത്തിലുണ്ടെന്നു മന
സ്സിലായി. അതിൽ തെർമ�ോ പ്ലാസ്റ്റിക് പുനഃച
ക്രമണം നടത്തി വീണ്ടും ഉപയ�ോഗിക്കാൻ
കഴിയും. കസേരപ�ോലുള്ള വസ്തുക്കൾ അതിന്
ഉദാഹരണമാണ്. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ
ഇനമായ തെർമ�ോസെറ്റിങ്ങ് പ്ലാസ്റ്റിക് പുനഃചം
ക്രമണം നടത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഉദാഹര
ണം ടി.വി., ടി.വി. കവർ എന്നിവ ഇതിന് ഉദാഹ
രണമാണ്.
	നെല്ലിക്ക

സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ
നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുവാൻ
നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ ഇവ ജൈവ
ജീർണം നടന്ന് മണ്ണിലേക്ക് ലയിച്ച് ചേരാൻ
സമയമെടുക്കും. ഇവ മണ്ണിന്റെ ജൈവസമൃദ്ധി
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.
പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ തെർമ�ോ പ്ലാസ്റ്റിക്
വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നത് വീണ്ടും ഉപയ�ോഗി
ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.
ഉപയ�ോഗശൂന്യമായ ഇലക്ട്രിക് ഉത്പന്ന
ങ്ങൾ ഇ-വേയ്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. ഘരമാലി
ന്യവും ഇ-വേയ്സ്റ്റും ഒരുമിച്ച് നിക്ഷേപിക്കാൻ
പാടുള്ളതല്ല. ഇ-മാലിന്യത്തിലെ ലെഡ്, ക്രോ
മിയം മുതലായവ പരിസ്ഥിതിയെയും പ�ൊതുജന
ആര�ോഗ്യത്തെയും അവതാളത്തിലാക്കുന്നു. ഇവ
മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഘനല�ോഹ
വിഷബാധയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഇ-വേയ്സ്റ്റ്
ഒന്നായി ശേഖരിച്ച് പുനരുപയ�ോഗത്തിന�ോ പു
നഃചക്രമണത്തിന�ോ ഉപയ�ോഗപ്രദമാക്കുകയാ
ണ് ഉചിതം.
ഈ പുസ്തകം പരിസരശുചിത്വത്തെക്കുറി
ച്ചറിയാനും എന്നെ സഹായിച്ചു. പുസ്തകം പ്രസി
ദ്ധീകരിച്ച ഓ.ആർ.സി.യ്ക്കും നന്ദി. 		
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ചില്ഡ്രണ് ഡേയുടെ ഭാഗമായി ഒ.ആര്.സി സ്കൂളുകളില് നടത്തിയ
പ�ോസ്റ്റര് രചനാ മത്സരത്തില് ഒന്നാം സമ്മാനം നേടിയ പ�ോസ്റ്റര്

എന്റെ സുരക്ഷ എന്റെ അവകാശം
ചിത്രകാരി : ഉണ്ണിമായ പി.യു.
തൃപ്പൂണിത്തുറ ഗേള്സ് ഹൈസ്കൂള്
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