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ടക.ടക. ശശലജ െീച്ചർ
ആന്രാഗ്-കുടംബന്ഷേമ-സാമൂഹ്നീതിവകുപ്പു മന്തി

ന്കരളസർകാർ

നം. 021/പ്രസപ്/ആ.കു.വ/2018 18.01.2018

 ന്കരള സർകാരിടറെ സംന്യാജിത ശിശുസംരഷേണപദ്തി
യുടെ പ്രധാന ഘെകങ്ങളിടലാനൊയി ന്കരളത്ിടലാട്ാടക നെ്ിലാ
കിവരുനെ ഒരു നൂതനസംരംഭമായ ഔവർ ടറന്്ാണ്സിബിലിറ്ി ട 
ചില്ഡ്രണ് (ഒ.ആർ.സി.) നയൂസപ് ടലറ്ർ പുറത്ിറക്കുന്നുടവനെറിഞ്ഞതില് 
സന്ന്ാഷം. വനിത-ശിശുവികസന വകു്ിടറെ ന്നതൃത്ത്ില് വിദ്ാ
ഭ്ാസം, ആന്രാഗ്ം, ആഭ്ന്രം, തന്ദേശസ്യംഭരണം തുെങ്ങിയ വകു
പ്പുകളുടെയും ടപാതുസമൂഹത്ിടറെയും കൂട്ായ്മയില് ടതരടഞ്ഞടകട്
ട് സ്കൂളുകളില് നെ്ിലാകിവരുനെ ഒ.ആർ.സി. പദ്തി ഫലപ്രദമായി 
പുന്രാഗമിക്കുകയാണപ്. കുട്ികളുടെ സംരഷേണത്ിനം വ്ക്ിത്രൂപീ
കരണത്ിനം ഏറ്വം ശാസ്തീയമായ മാതൃകയായാണപ് ഒ.ആർ.സി. 
വിഭാവനംടചയ്ിട്ടുള്ളതപ്. കുട്ികന്ളാടള്ള ഉത്രവാദിത്ം ഗുണപരമായി 
നിറന്വറ്റുനെതിന സഹായകരമാകുനെ ആശയങ്ങള് പകർന്നുനല്കുനെ
തിനം ഒ.ആർ.സി. പ്രവർത്നങ്ങടളക്കുറിച്ചപ് ടപാതുസമൂഹടത് ഉദപ് 
ന്ബാധി്ിക്കുനെതിനം കുട്ികളുടെ സൃഷ്ിപരമായ കഴിവകടള ന്പ്രാത്ാ
ഹി്ിക്കുനെതിനം ഒ.ആർ.സി. നയൂസപ് ടലറ്ർ സഹായിക്കും. ഇതിടറെ 
പിനെില് പ്രവർത്ിച്ച എല്ലാവർക്കും ആശംസകള് ന്നരുന്നു.

ഒ്പ്

ടക. ടക. ശശലജ െീച്ചർ
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ടപ്രാഫ. സി. രവീന്ദ്രനാഥപ്
വിദ്ാഭ്ാസവകുപ്പു മന്തി

ന്കരളസർകാർ

 ജീവിതത്ില് വിജയികാനാവശ്മായ അറിവ സമ്ാദികാന
ള്ള ഇെങ്ങള്കപ്പുറം സ്ഭാവ രൂപീകരണത്ിടറെയും വ്ക്ിത്വികസ
നത്ിടറെയും ഇെങ്ങള്കൂെിയാണപ് വിദ്ാലയങ്ങള്. കുട്ികടള സംബ
ന്ിച്ചപ് നിത്വം നമ്മള് ന്കള്ക്കുനെ അന്ലാസരട്ടത്തുനെ വാർത് 
കള് നാം സ്ീകരിന്കണ്ട ചില അെിയന്ിര ഇെടപെലുകളിന്ലകാണപ് 
വിരല്ചൂണ്ടുനെതപ്. പാഠങ്ങള് പഠി്ിക്കുനെതിനപ്പുറം കുട്ികളിടല സ്ഭാവ
-ശവകാരിക-മാനസികപ്രശ്നങ്ങള് ശാസ്തീയമായി കടണ്ടത്തുനെതിനം 
അവ അനിയന്തിതമാംവിധം ഗുരുതരമാകുനെതിന മുന്മ്തടനെ ശവദ
ഗ്ദ്ന്ത്ാടെ പരിഹരിക്കുനെതിനം അദ്്ാപകടര പ്രാപ്തരാക്കുനെതി 
നള്ള പരിശീലനപദ്തികള് ഒ.ആർ.സി നെ്ിലാക്കുന്നുടവനെറിയുനെ
തില് സന്ന്ാഷമുണ്ടപ്. രഷോകർത്തൃത്ടത്ക്കുറിച്ചപ് രഷേകർത്ാക
ളില് ശാസ്തീയാവന്ബാധം സൃഷ്ികാനം കുട്ികള്കപ് ജീവിതശനപുണി
വിദ്ാഭ്ാസം ലഭ്മാകാനം  ഈ പദ്തി പ്രന്ത്കശ്ദ് നല്കുന്നുടവ 
നെതപ് പ്രശംസനീയമാണപ്. നമ്മുടെ കുട്ികളുടെ സുരഷേിതത്വം ഗുണപ
രമായ വളർച്ചയും ഉറപ്പുവരുത്തുനെതിനപ് ഒ.ആർ.സി നെ്ിലാക്കുനെ 
സംരംഭങ്ങടളക്കുറിച്ചപ് കൂടതല് അറിയുനെതിനപ് ഈ നയൂസപ് ടലറ്ർ ഉപ
യുക്മാകുടമന്നു പ്രതീഷേിക്കുന്നു.

എല്ലാ ആശംസകളും ന്നരുന്നു.

ഒ്പ്

സി രവീന്ദ്രനാഥപ്
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editorial

കാലത്ിടറെ കരുതല്ധനമാണപ് കുട്ികള്. കുട്ികളുടെ കാ
ര്ത്ില് നാടളടയനെ വാകിനപ് സ്ാനമില്ല. അവരുടെ 
എല്ലുകള് ബലം വയ്ക്കുനെ, രക്ത്ിനപ് നിറംവയ്ക്കുനെ, ചി

ന്കളും ആശയങ്ങളും രൂപട്ടനെ ഇന്നുകളാണപ് അവരുടെ 
നാടളകടള നിശ്ചയികാന് ന്പാകുനെതപ്. ന്നാന്ബല് ന്ജതാവായ 
പ്രശസ്ത ചിലിയന് കവിയിത്ി ഗബ്ിന്യല മിസ്ട്രല് തടറെ His Name 
is Today എനെ കവിതയിലൂടെ ഈ ആശയം മന്നാഹരമായി 
പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
നമ്മുടെ കുട്ികള് അനഭവിക്കുനെ ശാരീരിക-മാനസികാന്രാഗ്
-സാമൂഹിക ടവല്ലുവിളികള് ന്നരടത്തടനെ കടണ്ടത്തുനെതിനം 
അവ ശാസ്തീയമായി പരിഹരിക്കുനെതിനം രഷേിതാകളുന്െയും 
അദ്്ാപകരുന്െയും ടപാതുസമൂഹത്ിന്റെയും ഉത്രവാദിത്ന്ബാ
ധത്ിലൂനെിയ കൂട്ായ്മയാണപ് ഒ.ആർ.സി.യുടെ ലഷേ്ം. ഒ.ആർ.സി.
യുടെ മുന്നൊട്ടുളള പ്രയാണത്ില് ഒരു നാഴികകല്ലാണപ് ടനല്ലിക
യുടെ പിറവി. ഒ.ആർ.സി. ടപാതുവിലും ടനല്ലിക പ്രന്ത്കിച്ചും മു
ന്നൊട്ടു വയ്ക്കുനെ ആശയങ്ങടളക്കുറിച്ചപ് തുെർന്നും താങ്കന്ളാെപ് സം
വദികാന് ഒ.ആർ.സി.താല്ര്ട്ടന്നു. 

ന്നേഹാദരങ്ങന്ളാടെ,
െീം ഒ.ആർ.സി.

orc.icps@gmail.com
www.orcindia.org
www.facebook.com/orcindia.org/
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ഏതാണ്ടപ് ഏഴുവർഷംമുമ്പ് ന്കരളത്ിടല ഒരു നഗരത്ില് ഒരു 
ന്മാഷണസംഘം ന്പാലീസിടറെ പിെിയിലായി. ന്മാഷ്ാകടള 
പിെികൂടനെതപ് ന്പാലീസുകാർകപ് പുത്രിയല്ല. പന്ഷേ അവടര 

പിെിച്ചന്്ാള് ന്കട്വരും കണ്ടവരും ന്പാലീസുകാരുടമല്ലാം അത്ഭുത
ട്ട്ടു. കാരണം ആ സംഘത്ിടല അംഗങ്ങടളല്ലാം വിവിധ സ്കൂളുക
ളിടല വിദ്ാർഥികളായിരുന്നു. തികച്ചും അവിശ്സനീയം! ഇടതങ്ങടന 
സംഭവിച്ചു? എല്ലാവരും അന്ന്ഷിച്ചു. ന്പാലീസുന്ദ്ാഗസ്രും അകാ
ര്ം വിശദമായി പരിന്ശാധിച്ചു. എല്ലാവന്രാടം ന്ചാദിച്ചു. 

ആദ്ം ന്ചാദിച്ചതപ് മാതാപിതാകന്ളാൊണപ്. അവർ അവരുടെ 
നിരപരാധിത്വം നിസ്സഹായതയും പ്രകെി്ിച്ചു. വീട്ിടലല്ലാവരും നല്ല
വർ. രാവിടല സ്കൂളുകളിന്ലക്കു ന്പായാല് ശവകിട്ടു മെങ്ങിവരും. 
ആർക്കും ഒരു സംശയവമില്ല. അവർ ഒരു മറുന്ചാദ്ം കൂെി ന്ചാദിച്ചു. 
"അല്ലാ, സർ, സപ് കൂള് സമയത്പ് ഇങ്ങടനടയാടക നെനൊല് ഉത്
രവാദിത്ം ഞങ്ങള്കാന്ണാ സർ, അദ്്ാപകർകന്ല്ല?

ആ ന്ചാദ്ം ന്പാലീസുകാർ അദ്്ാപകന്രാട ന്ചാദിച്ചു. "ഓന്രാ 
കുട്ിയും എവിടെന്്ായി എനെന്ന്ഷിച്ചറിയാന് ഞങ്ങള്ടകവിടെയാ
ണപ് സമയം? പഠി്ിക്കുനെതുതടനെ പിെി്തുന്ജാലി. വനെ കുട്ികടള 
പഠി്ിക്കുനെതുതടനെ ബദ്്ാെപ്. പിടനെയാന്ണാ ക്ാസില് കാണാ
ത്വടര അന്ന്ഷിച്ചപ് കണ്ടുപിെിന്കണ്ടതപ്? അതും ഞങ്ങളുടെ ന്ജാലി 
യാന്ണാ സർ?"

അന്്ാള് ന്പാലീസന്ന്ഷണം സമീപവാസികളുടെ ഇെയിന്ല
കപ് വ്ാപി്ിച്ചു. കുട്ികള് ക്ാസില് കയറാടത അലഞ്ഞുതിരിയുനെതുപ് 
അവരാരും കണ്ടിന്ല്ല? കച്ചവെകാരും ഓന്ട്ാറിഷോ ശഡ്രവർമാരും 
ബസപ് ജീവനകാരും സമീപത്തുള്ള താമസകാരുടമല്ലാം ഈ കുട്ികള് 
ക്ാസില് കയറാടത കൂട്ംകൂെി നെക്കുനെതപ് കണ്ടിരികണമന്ല്ലാ. ഊഹം 
ശരിയായിരുന്നു; പലരും കണ്ടു. പന്ഷേ, ആരും ഒന്നും ടചയ്ില്ല. 
"എന്ിന മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്ങ്ങളില് ടവറുടത ഇെടപട്പ് പഴി ന്കള്
കണം, സർ?"

അങ്ങടനയാണപ് ഭീകരമാടയാരു സമകാലീനസത്ം നാം തിരി 
ച്ചറിഞ്ഞതപ്. കുട്ികള് വഴിടതറ്ിന്്ായാല് അതിനപ് സ്യം ഉത്രവാ
ദിത്ം ഏടറ്ടക്കുനെ ആരും ഇനെപ് ഈ സമൂഹത്ിലില്ല. പര്രം 
പഴിചാരും, കൃത്മായി വാദിക്കും, സ്ന്മായി യാടതാരു കൃത്വിന്ലാ
പവമിടല്ലനെപ് എല്ലാവരും ടതളിയിക്കും. നിയമപ്രകാരം അതു ശരിയു
മായിരിക്കും. എനൊല് പ്രശ്നം ഗുരുതരമാകുനെതല്ലാടത ഒന്നും പരിഹ
രികട്ടകയിടല്ലനെതും വ്ക്ം.
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CHIEF

ന്ജകബപ് പുന്നൂസപ് 
ഐ.പി.എസപ് (റിട്.)



പണ്ടപ് ഇങ്ങടനയായിരുനെില്ല. ദീർഘദൂരം നെനൊണപ് ഞാന് ടച
റു്ത്ില് സപ് കൂളില് ന്പായിരുനെതപ്. ബസപ് സർവീസപ് ഉടണ്ടങ്കിലും 
സമയകൃത്ത ഇല്ലാത്തുടകാണ്ടപ് നെക്കുനെതപ് ഒഴിവാകാന് പറ്ില്ല. 
അടനൊടക വഴിയിടലവിടെടയങ്കിലും കെത്ിണ്ണയിന്ലാ ന്ഹാട്ലിന്ലാ 
കയറിയാല്ന്്ാലും വീട്ില് ആ കാര്ം ഒന്നുരണ്ടു ദിവത്ിനകം അറിയും. 
കാരണം എല്ലാ കുട്ികടളയും ആടരങ്കിലും തിരിച്ചറിയും. കുട്ികടളക്കുറിച്ചുപ് 
മാതാപിതാകള് പര്രം സംസാരിക്കും. ആരും ആർക്കും അത് അന്
രല്ലായിരുന്നു. അതുടകാണ്ടുതടനെ എന്തുസംഭവിച്ചാലും എല്ലാവരും 
അറിയും. കുട്ികള് മികവരും അയല്പകത്തുള്ളവരുമായിരുന്നു.

അങ്ങടനടയാടക കാര്ങ്ങള് പണ്ടു നെനെിരുന്നുടവങ്കില് 
അതിന സഹായിച്ച ആ പ്രന്ത്ക സാഹചര്ം ഇന്നു നിലവിലിടല്ലനെകാ
ര്ം നാം പ്രന്ത്കം മനസ്സിലാകണം. അമ്തുവർഷം മുമ്പ് ഒരയല്പക
ത്പ് പത്തുകുട്ികള് ഉണ്ടായിരുടങ്കില് അവർ ന്പാകുനെതപ് ഒന്ര സപ് കൂളി
ന്ലകായിരിക്കും; കൂെിന്്ായാല് രണ്ടു സപ് കൂള്. അദ്്ാപകരും സമീപ 
പ്രന്ദശത്തു താമസിക്കുവന്രാ സപ് കൂളിന്ലകപ് നെന്നു ന്പാകുനെവന്രാ ആയി
രുന്നു. അതുടകാണ്ടപ് സപ് കൂള് സമൂഹം ടപാതുസമൂഹത്ില്നിനെപ് വിഭി
നെമായ ഒനൊയിരുനെില്ല. രണ്ടും ഏതാണ്ടപ് ഒനൊയിരുന്നു.

ഇനെപ് ആ സ്ിതിമാറി. അയല്പകത്തുള്ള പത്തു കുട്ികള് ന്പാ
കുനെതപ് പത്പ് വ്ത്സ്ത സപ് കൂളുകളിന്ലകാണപ്. സപ് കൂളിലും സപ് കൂളിന 
ടവളിയിലും കുട്ികള് അപരിചിതരുടെ ഇെയിലൂടെ സമയം ടചലവഴിക്കു
ന്നു. രഷേകർത്ാകടള മുന്പരിചയമുള്ള അദ്്ാപകരും കുറവപ്. അതു
ടകാണ്ടുതടനെ കുട്ികള് ശ്ദ്ികട്ടനെില്ല. അവർ ടചയ്യുനെതും ടപരു
മാറുനെതും അറിന്യണ്ടവർ അറിയുനെില്ല. ഈ സ്ിതികപ് ഒരു മാറ്ം 
വരുന്ത്ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനള്ള പരിശ്മമാണപ് "നമ്മുടെ ഉത്രവാ
ദിത്ം കുട്ികന്ളാട്" എനെ പ്രസ്ാനം.

രഷേകർത്ാകളും അദ്്ാപകരും മാന്നജപ് ടമന്ം നാട്ടുകാരും 
ഉന്ദ്ാഗസ്രും ഒരുമിച്ചുന്ചരുനെ ഒരു കൂട്ായ്മ. കുട്ികളുടെ തുെർച്ചയായ 
ഉത്രവാദിത്ം നല്ല മനന്സ്സാടെ ഏടറ്ടകണം. നിരന്രം ന്നേഹം 
നിറഞ്ഞ മനന്സ്സാടെ അവടര നിരീഷേികണം. അവടര സമ്മർദേങ്ങളില് 
നിന്നും അപകെസാഹചര്ങ്ങളില്നിന്നും അകറ്ിനിർത്ാം. ആവശ്ഘ
ട്ങ്ങളില് അവടര സഹായികണം. തീയിന്ലകപ് വഴുതിവീഴുനെതിനമുമ്പു
തടനെ അവടര നന്മകളില് പങ്കാളികളാകണം. അതാണപ് - അതായി
രികണം - ഔവർ ടറസപ് ന്പാസിബിലിറ്ി ട ചില്ഡ്രന്.

ന്ജകബപ് പുന്നൂസപ് ഐ.പി.എസപ് (റിട്.)
മുന് സംസ്ാന ടപാലീസപ് ചീഫപ്

ചീഫപ് ടമറെർ, ഒ.ആർ.സി. ന്പ്രാജക്പ്
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ഓന്രാ കുഞ്ഞും ജനിച്ചുവീഴുനെതപ് നന്മയുന്െയും നിഷപ് കളങ്കതയുന്െ
യും പ്രതീകമായാണപ്. ചില കുട്ികള് അവർക്കും അവരുടെ കു
ടംബത്ിനം ഒരുന്വള സമൂഹത്ിനതന്നെയും മുതല്ക്കൂട്ാവനെ 

രീതിയില് അവരുടെ ജീവിതയാത് തിട്ട്ടത്തുന്നു. മറ്റുചിലരാകടട് 
അക്രമത്ിന്റെയും തിന്മയുന്െയും പാത ടതടരടഞ്ഞടക്കുന്നു. അവർ 
അവർക്കു ചുറ്റുമുളളവരില് നിന്നു സമ്ാദിക്കുനെതപ് ടവറുപ്പും അവജ്ഞ
യുംമാത്ം. ഒരു മനഷ്ടറെ വ്ക്ിത്ം (identity) തീരുമാനിക്കുനെതപ് 
അവടറെ പ്രവർത്നങ്ങളാണപ്. ഒരു ന്�ാക്ർകപ് ന്�ാക്ർ എനെ പദവി 
ലഭിക്കുനെതപ് അയാള് ടചയ്യുനെ ചികിത്ടയനെ പ്രവൃത്ിയിലൂടെയാണപ്. 
ഒരു കളളനപ് കളളടനനെ ന്പരപ് ലഭിക്കുനെതപ് അയാളുടെ കളവപ് എനെ 
പ്രവൃത്ിയിലൂടെയും. ടകാലപാതകം എനെ പ്രവൃത്ിയിലൂടെ ടകാലപാ
തകിടയനെ പദവി ലഭിക്കുനെതുന്പാടല. അങ്ങടനടയങ്കില് നമ്മള് 
ഓന്രാർത്ർക്കും നമ്മുടെ വ്ക്ിത്ം പതിച്ചു നല്കുനെ നമ്മുടെ പ്രവർ
ത്നങ്ങള് എങ്ങടനയുളളതായിരിക്കുടമന്നു നിശ്ചയിക്കുനെ പ്രധാന 
ഘെകടമന്ായിരിക്കും? മടറ്ാന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ചിന്കള്തടനെ!
 ചിന്കളും ആശയങ്ങളും ശരിടതറ്റുകടളക്കുറിച്ചുളള ന്ബാധവം 
ചിട്ട്ടത്തുനെതിനപ് നമ്മടള സ്ാധീനിക്കുനെതപ് നമ്മുടെ സാഹചര്ങ്ങ
ളും സദേർഭങ്ങളും നമ്മള് ഇെടപടനെ വ്ക്ികളുമാണപ്. ന്ലാകം ടവറു
്ിന്റെയും അക്രമത്ിന്റെയും പ്രതീകമായി കണകാക്കുനെ എല്ലാ വ്ക്ി
കളുന്െയും ചരിത്ം ഇതപ് നടമ്മ ന്ബാദ്്ട്ടത്തുന്നു. അവടരല്ലാവ 
രുംതടനെ അവരവരുടെ ജീവിതയാത് ആരംഭിച്ചതപ് ഏടതാരു കുഞ്ഞി
ന്റെയും സ്ഭാവികമായ നിഷപ് കളങ്കതയില്നിനൊണപ്. മാനവികതയുടെ 
ന്ശ്ഷ്ഠമായ സന്ദേശം ഉയർത്ി്ിെിക്കുനെ ഈസ്റ്റർ ദിനത്ില് ജനിച്ച 
ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു. പഠനകാര്ങ്ങളിലുളള അവടറെ മികവിന്നയും 
അച്ചെക ന്ബാധന്ത്യും അവടറെ അദ്്ാപകർ മുക്കണ്ം പ്രശംസി
ക്കുമായിരുന്നു. അവടറെ സഹപാഠികള്കപ് പലന്്ാഴും മാർഗ്ഗനിർന്ദേശ
ങ്ങളും ന്നതൃത്വം നല്കിയിരുനെതപ് അവനായിരുന്നു. കുട്ികാലടത് 
അവടറെ ആഗ്രഹം ഒരു പുന്രാഹിതനായി ജനങ്ങടള ന്സവികാനായി
രുന്നു. സസ്ാഹാരിയായ അയാള് മൃഗങ്ങന്ളാടളള അതിക്രമങ്ങള്ടക
തിടര നിയമനിർമ്മാണംവടര നെത്ിയിട്ടുണ്ടപ്. ചിന്ികാന് സാധിക്കു
ന്നുന്ണ്ടാ ആരുടെ ടചറു്കാലടത്ക്കുറിച്ചാണപ് ഈ വിവരണടമന്നുപ്? 
പില്കാലത്പ് ന്കാെിയില്്രം മനഷ്രുടെ ഹത്യ്കപ് ന്നതൃത്ം നല് 
കിയ, ന്ലാകംകണ്ട ക്രൂരതയുടെ ഏറ്വം വലിയ പ്രതീകമായ അന്�ാ 
ള്ഫപ് ഹിറ്പ് ലറുടെ ടചറു്കാലമാണിതപ്. അയാളിടല നന്മകളുടെ ലാ
ഞ്ഛനകടള നശി്ിച്ചു കളയുനെതില് പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചതപ് ദുർഘെം 
നിറഞ്ഞ അയാളുടെ ടചറു്കാലവം ജീവിതസാഹചര്ങ്ങളും സദേർഭ
ങ്ങളുമാണപ്.
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പി. വിജയന് ഐ.പി.എസപ് 



 നമ്മുടെ രാജ്ത്ിടറെ മൂനെിടലാന്നും 14 വയസ്സിന താടഴയുളള 
കുട്ികളാണപ്. ആന്ഗാളാെിസ്ാനത്ില്ത്ടനെഏറ്വം കൂടതല് കുട്ി
കളുളള രാജ്ം. സ്ന്ം ജീവിതത്ിന്റെയും കുടംബത്ിന്റെയും സമൂഹ
ത്ിന്റെയും രാജ്ത്ിടറെതടനെയും ഭാവി നിർണ്ണയിക്കുനെ ജീവിതയാ
ത്യുടെ പ്രാരംഭഘട്ത്ിലാണവർ. ചുറ്റുമുളളവർ ന്നേഹന്ത്ാടെയും 
ബഹുമാനന്ത്ാടെയും ന്നാകികാണുടനൊരു വ്ക്ിത്ത്ിനപ് അെി
ത്റപാകുനെ പ്രവർത്നങ്ങളിന്ലകപ് അവടര നയിക്കുനെ ഗുണപര
മായ ചിന്കള് ഉെടലടക്കുനെതിനാവശ്മായ സദേർഭങ്ങളും സാഹച
ര്ങ്ങളുമാന്ണാ നാം കുട്ികള്കപ് ഒരുകിടകാടക്കുനെതപ്? അല്ല എനെപ് 
നമുക്കു ചുറ്റും സംഭവിക്കുനെ നിർഭാഗ്കരമായ പ്രവണതകളും സദേർഭ
ങ്ങളും സാഷേ്ട്ടത്തുന്നു. തനികപ് ചുറ്റുമുളള ടവല്ലുവിളികടള സാദ്്
തകളാകി പരിവർത്ി്ിച്ചപ് ജീവിതവിജയത്ിന്ലയ്കപ് കുതിക്കുനെ നിര 
വധി കുട്ികള് നമുക്കു ചുറ്റുമുണ്ടപ്. എനൊല് നിർഭാഗ്വശാല് പല കുട്ി
കളും അനാന്രാഗ്കരമായ പ്രവണതകളിന്ലയ്കാണപ് വഴുതിവീഴുനെതപ്. 
 നമ്മുടെ കുട്ികളില് പലരും സ്ഭാവപരവം ശവകാരികവം 
സാമൂഹികപരവം പഠനസംബന്വമായ നിരവധി ടവല്ലുവിളികടള 
ന്നരിൊനാവാടത തളരുനെവരാണപ്. കുട്ികളിടല ദിശാന്ബാധമില്ലായ്മ
യും മൂല്ചയുതിയും ആശ്ാസകരമല്ലാത് പല പ്രവണതകളിന്ലക്കുമാണപ് 
അവടര ടകാണ്ടുടചടനെത്ിക്കുനെതപ്. വിവിധ തരത്ിലുളള ശലംഗി
കചൂഷണങ്ങള്കപ് വിന്ധയരാകുനെവർ, മദ്ത്ിനം മയക്കുമരുനെിനം 
അെിമട്ടനെവർ, ക്രൂരമായ കുറ്കൃത്ങ്ങളില് ഏർട്ടനെവർ, ആത്മ
ഹത്ാ പ്രവണതയുളളവർ എനെിവരുടെ എണ്ണം നാള്ക്കുനാള് വർദ്ി
ച്ചുവരുന്നു.      
 നമ്മുടെ കുട്ികള്ക്കു ചുറ്റുമുളള കരുതലിന്റെയും സംരഷേണത്ി
ന്റെതുമായ വലയം എത്ന്ത്ാളം ശിഥിലമാടണനെപ് ഈ സാമൂഹിക
യാഥാർത്ം നടമ്മ ന്ബാധ്ട്ടത്തുന്നു. ഇവിടെയാണപ് ട്ഔവർ ടറ
സപ് ന്പാസിബിലിറ്ി ട ചില്ഡ്രന്ട് (ഒ.ആർ.സി) എനെ പദ്തിയുടെ 
പ്രാധാന്വം പ്രസക്ിയും. കുട്ികളുടെ സംരഷേണത്ിനം വികസന
ത്ിനം ന്നതൃത്ം നല്ന്കണ്ട രഷേിതാകളുന്െയും അദ്്ാപകരുന്െയും 
ടപാതുസമൂഹത്ിന്റെയും കൂട്ായ്മയാണപ് ഒ.ആർ.സി. കുട്ികള് അനഭ
വിക്കുനെ സ്ഭാവ-ശവകാരിക-മാനസികാന്രാഗ് പ്രശപ് നങ്ങള് തക
സമയത്തുതടനെ കടണ്ടത്തുനെതിനം അവർകപ് ശാസ്തീയമായ ശ്ദ്
യും പരിചരണവം ഉറപ്പുവരുത്തുനെതിനമാണപ് ഒ.ആർ.സി. പരിശ്മി 
ക്കുനെതപ്. അർതപൂർണ്ണമാടയാരു ജീവിതം ഓന്രാ കുട്ിയ്ക്കും സാദ്്മാ
വക എനെതാണപ് ഒ.ആർ.സി.യുടെ സ്പ്ം. ഈ സ്പ്ം സാഷോതപ്ക
രിക്കുനെതിനപ് നമുടകാരുമിച്ചപ് പ്രവർത്ിയ്കാം. 

പി. വിജയന് ഐ.പി.എസപ് 
ഐ.ജി. ഓഫപ് ടപാലീസപ്
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ഒ.ആർ.സി. ഒരു പ്രതിര�ോധ പ്രവർത്തനം

ഒ.ആർ.സി.യിലൂടെ നമ്മള് വിഭാവനം ടച
യ്യുനെതപ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സമഗ്രവം 
ആന്രാഗ്കരവമായ വികാസത്ിനപ് സാഹച
ര്ം ഉണ്ടാക്കുക എനെതാണന്ല്ലാ?

ആന്രാഗ്ത്ിടറെ കാര്ം ചിന്ിക്കുകയാ
ടണങ്കില് അതപ് ശാരീരികം മാത്മല്ല, സാമൂഹി
കവം മാനസികവമായ ഘെകങ്ങള്കൂെി ഉള്ട്
ടതാണപ്. ഒ.ആർ.സി.യിലൂടെ നാം ലഷേ്ം വയ്ക്കു 
നെതപ് ഈ മൂന്നു രംഗങ്ങളിലുമുള്ള പ്രശപ് നങ്ങള് 
കണ്ടുപിെിക്കുകടയനെതുമാത്മല്ല, മറിച്ചപ് മൂന്നു 
രംഗങ്ങളിലുമുള്ള ആന്രാഗ്ം എങ്ങടന ടമച്ചട്
ടത്ാം (positive health) എനെതും കൂെിയാണപ്. 
അതായതപ് പ്രശപ് നങ്ങള് ഉണ്ടാകാടത നമ്മുടെ 
കുഞ്ഞുങ്ങടള എങ്ങടന സംരഷേികാം, (primary 
prevention) അഥവാ ഉണ്ടായാല്ത്ടനെ ഇവ 
ന്നരടത് കണ്ടുപിെിച്ചപ് ന്വണ്ട നെപെികള് 
ക്ാസപ് റൂമിലും, സപ് കൂള് തലത്ിലും സ്ീകരിക്കു
കയും ടചയ്ാടമനൊണപ് (secondary prevention. 
ഇന്്ാള്ത്ടനെ പ്രശപ് നങ്ങള് അനഭവിക്കുനെ 
കുട്ികടള കടണ്ടത്ി ടറഫർ ടചയ്യുക (tertiary 
prevention) എനെതും പ്രാധാന്ം അർഹിക്കുന്നു. 
ഇതിനായി എല്ലാ ജില്ലയിലും ഒ.ആർ.സി. 
റിന്സാഴപ് സപ് �യറക്റി തയ്ാറായികഴിഞ്ഞു.

ന്�ാ. അനില് കുമാർ  റ്ി.വി
ടപ്രാഫസർ, ശസക്ാട്ി

ടമ�ികല് ന്കാന്ളജപ്
തിരുവനന്പുരം
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ഒ.ആർ.സി. ഒരു 'ബിരേവിയറൽ വോക് സിൻ'

ചുരുകത്ില് ഒ.ആർ.സി. എനെതപ് ഒരു പ്ര
തിന്രാധ പ്രവർത്നമാണപ്. ഒരുതരം ബിന്ഹവി
യറല് വാകപ് സിന്! ഇന്നു നമ്മള് ടചയ്യുനെ ഇെ
ടപെലുകള് കുട്ികളിലും അവരുടെ കുടംബത്ിലും 
സമൂഹത്ിലും വന്നെകാവനെ ഗുരുതരമായ പ്ര
ത്ാഘാതങ്ങടള തെയാനള്ള 'വാകപ് സിന്ന
ഷന്' ആണപ്. ഇത്യും മഹത്ായ ഒരു കാര്
മാണപ് ഒ.ആർ.സി.യുടെ ഭാഗമാകുനെതുവഴി 
നാന്മാന്രാരുത്രും ടചയ്യുനെതപ്.

ജീവിതത്തിന്റെ സമഗ്രതോളം
- ശ�ീ�ം-മനസ്്-സമൂേം

പ്രകൃതിയുടെ താളം നമ്മുടെ ഓന്രാരുത്രു
ന്െയും ജീവിതടത് നിയന്തിക്കുന്നു. മാറിമാറിവരു 
കാലാവസ്ാ വ്തിയാനങ്ങളും ദിവന്സനയുള്ള 
പകല്-രാത്ി വ്തിയാനങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിത
ടത് ചിട്ട്ടത്തുന്നു.

ശരീരത്ിലും മനസ്സിലും സമൂഹത്ിലും ഇന്ത
ന്പാടലയുള്ള താളങ്ങള് നമുകപ് കാണാന് 
കഴിയും. (ചിത്ം 1 )

ശ�ീ�ത്തിന്റെ തോളം

നാം അറിയാടതതടനെ നെക്കുനെ തലന്ച്ചാ
റിടല നയൂന്റാണുകളുടെ ശവദയുതിതരംഗങ്ങളും 
(EEG) ഹൃദയത്ിടറെ പ്രവർത്നവം (ECG), 

ഉണർവം ഉറകവം നിശ്ചയിക്കുനെ നമ്മുടെ തല
ന്ച്ചാറിടല 'ശജവഘെികാര'വം ഇതപ് സാഷേ്
ട്ടത്തുന്നു. കുട്ികളുടെ ശരീരത്ിടറെ ആന്രാ
ഗ്കരമായ വളർച്ചയ്കപ് ഈ താളം ഏറ്വം ആവ 
ശ്മാടണന്നു പറന്യണ്ടതില്ല. പഠനത്ിനം 
ഓർമ്മയ്ക്കും ശരിയായ ഉറകവം ആന്രാഗ്ശീല
ങ്ങളും അത്ന്ാന്പഷേിതമാണപ്.

പുതിയ കാലടത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സമയത്ി
ടറെ സിംഹഭാഗവം അപഹരിക്കുനെ ടമാശബലും 
െിവിയും കമ്യൂട്റും ൊബുകളും ഈ താളങ്ങടള 
തകിെംമറിക്കുന്നു. കുട്ികളും രഷേിതാകളും അറി 
ന്ഞ്ഞാ അറിയാടതന്യാ ഈ കുരുകില്നിന്നു 
രഷേട്ൊന് സാധികാടത വലയുന്നു. 

ഇനെടത് കുട്ികളുടെ കാര്ത്ില് ഈ താ
ളങ്ങള് തിരിടക ടകാണ്ടുവന്രണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
ഉദാ: ശരിയായ ഉറകം (7-8 hrs/day), സമയ
ത്പ് ആഹാരംകഴിക്കുക, ഒരു മണിക്കൂടറങ്കിലും 
കളിക്കുക. 

സമൂേത്തിന്റെ തോളം

നാം ജീവിക്കുനെ ചുറ്റുപാെിടറെയും വീട്ിടലയും, 
സപ് കൂളിടലയും ന്ജാലിസ്ലടത്യും താളം 
വളടര പ്രാധാന്മുള്ളതാണപ്. ഇവയിടല താള 
വം അതിലുള്ള ബന്ങ്ങളുമാണപ് നടമ്മ മുന്നൊ
ട്ടു നയിക്കുനെതപ്. 

ഓന്രാ കുട്ിയുടെ ജീവിതത്ിലും ചില താള
ങ്ങള് ഉറ്ാകണം. ഉദാഹരണത്ിനപ് - ഉണരു
നെ സമയം, സപ് കൂളില് ന്പാകുനെ സമയം, കളി
ക്കുനെ സമയം, പഠിക്കുനെ സമയം, ഒരുമിച്ചപ് 
ആഹാരം കഴിക്കുനെ സമയം, െി.വി. വയ്കാടത 
അച്ഛനം അമ്മയും അപ്പൂ്നം അമ്മൂമ്മയും ടകാ
ച്ചുമകളും ഒരുമിച്ചിരിക്കുനെ സമയം, െി.വി. കാണു 
നെസമയം.

മനസ്ിന്റെ തോളം

മനസ്സിടന ഞാന് ഒരു പട്ന്ത്ാൊണപ് ഉപ
മികാറപ്. ആകാശത്ില് സ്തന്തമായി പറക്കു
ന്മ്ാഴും വളടര ന്നർത്, കാണാന് കഴിയാത് 
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ആ ചരെപ് പട്ടത്, അതപ് പറത്തുനെ കുട്ിന്യാെപ് 
ബന്ി്ിക്കുന്നു. മനസ്സിടറെ നിയന്തണം നിങ്ങ
ളുടെ കയ്ിലാണപ്. ടപാട്ാടത ന്നാക്കുക. കാറ്റും 
മഴയും (പ്രശപ് നങ്ങള്) വരുന്മ്ാള് സൂഷേിക്കുക 
എന്നുപ് കുട്ികന്ളാെപ് പറയാം. (ചിത്ം 2)

പട്ത്ിടറെ വാലപ് ന്നാക്കുക. താളത്ില് 
ചലിക്കുനെ അതിടറെ വാലപ് നമ്മുടെ ഇന്മാഷന്
സപ്/വികാരങ്ങടള സൂചി്ിക്കുനെിന്ല്ല? സന്ാഷ
വം സങ്കെവം മാറിമാറിവരുനെ ഒരു 'താളം' 
കാണാം. സ്ാഭാവികമായ ഈ താളം ന്പാവ 
കയും വാല് എന്്ാഴും താഴ്ന്നു നില്ക്കുകയും (രണ്ടാ 
ഴ്ചയിലധികം) ടചയ്യുന്മ്ാള് കുട്ികപ് വിഷാദം 
(depression) എനെ ന്രാഗാവസ്യിന്ലകപ് ന്പാ
കുന്നുന്ണ്ടാടയന്നു സംശയികണം. മറിച്ചപ് 'മൂ�പ്' 
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സ്ിരമായി ഉയർന്നു നില്ക്കുകയും ഉന്മാദാവ
സ്യും ന്ദഷ്വം വാശിയും അക്രമസ്ഭാവവം 
മറ്റും ഒരാഴ്ചയിലധികം സ്ിരമായി നില്ക്കുകയും 
ടചയ്യുന്മ്ാള് 'മൂ�പ് �ിന്സാർ�ർ' ആന്ണാ
ടയന്നും സംശയികണം. മനസ്സിടറെ പ്രധാന 
ഭാഗങ്ങളായ ചിന്ന്യയും ടപരുമാറ്ടത്യും 
പട്ത്ില് ചിത്ീകരികാനാകും. ടപരുമാറ്ത്ി
ടറെയും ചിന്യുടെയും 'താളം' മനസ്സിലാന്കണ്ട
തും വ്ത്ാസങ്ങള് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ് ന്നർവഴികപ് 
ടകാണ്ടുവന്രണ്ടതും വളടര അത്ാവശ്മാണപ്. 

ടപരുമാറ്ത്ിടറെ 'താളം' ന്പാകുന്മ്ാള് 
ശഹ്ർ ആക്ിവിറ്ി (ADhA), സ്ഭാവശവക
ല്ം (conduct disorder) തുെങ്ങിയ പ്രശപ് നങ്ങള് 
സംശയികണം. സപ് കൂളിടലയും കുടംബത്ി 
ടലയും ഇെടപെലുകളിലൂടെ ഈ താളം ഒരു പരി
ധിവടര തിരിടക ടകാണ്ടുവരാം എനെതപ് പ്രതീ
ഷേനല്കുനെ കാര്മാണപ്. ഇവിടെയാണപ് 
ഒ.ആർ.സി.യുടെ ഏറ്വം വലിയ പ്രസക്ി. 
ടചറുപ്രായത്ിടലതടനെ തിരിച്ചറിയാന് കഴിയു 
നെ ഈ ടപരുമാറ്  'താളം'ടതറ്ലുകളാണപ് 
ഭാവിയിടല മദ്ം, മയക്കുമരുനെപ് ഉപന്യാഗത്ി
ന്ലക്കും അക്രമസംഭവങ്ങളിന്ലക്കും നയിക്കുനെ
തപ്. ഒ.ആർ.സി.യിലൂടെ നമുടകാനെിച്ചപ്, ഇതിടന 
പ്രതിന്രാധികാം.

l

ടനല്ലികയുടെ ആദ്ലകമാണിതപ്. വായനകാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർന്ദേശങ്ങളും 
സ്ാഗതം ടചയ്യുന്നു. മൂന്നുമാസത്ിടലാരികല് പ്രസിദ്ീകരിക്കുനെ ടനല്ലികയിന്ലകപ് 
മാന്വായനകാരില്നിന്നും രചനകളും ഷേണിക്കുന്നു.
അയന്യ്കണ്ട വിലാസം: 

Editor, Nellikka
Our Responsibility to Children
Integrated Child Protection Scheme (ICPS)
Opp. Prison Headquarters
Poojappura, Thiruvananthapuram 695 012



ന്ലാകാന്രാഗ് സംഘെനയുടെ നിർ വ്വ
ചനപ്രകാരം 10 മുതലപ് 19 വയസ്സു
വടരയുള്ള കാലഘട്ടത്യാണപ് 

'ടകൌമാരം' (adolescence)എന്നു വിളിക്കുനെതപ്. 
ഒരു വ്ക്ിയുടെ ജീവിതത്ില് നിർണ്ണായക
മായ മാറ്ങ്ങള് സംഭവിക്കുനെ പ്രായമാണിതപ്. 
പല കുട്ികളും ജീവിതത്ിലാദ്മായി ലഹരിവസ്തു
കളപ് ഉപന്യാഗിക്കുനെതപ് ഈ പ്രായത്ിലാണപ്. 
കൂട്ടുകാരുമായിന്ച്ചർനെപ് സാമൂഹ്വിരുദ്സ്ഭാവ
മുള്ള പരീഷേണങ്ങളില് ചില കുട്ികടളങ്കിലും 
ഈ പ്രായത്ില് ഏർട്ൊറുണ്ടപ്. പഠനത്ിടറെ 
സമ്മർദേവം സമപ്രായകാരുടെ സമ്മർദേവടമാ
ടക ഈ പ്രായത്ില് പ്രശ്നമാന്യകാം. മിക 

ജീവിതനിപുണിതോ വിദ്ോഭ്ോസം

ന്�ാ. അരുണ് ബി. നായർ
അന്സാസിന്യറ്പ് ടപ്രാഫസർ, ശസക്ാട്ി

ടമ�ികല് ന്കാന്ളജപ്
തിരുവനന്പുരം
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മാനസികന്രാഗങ്ങളുടെയും പ്രാരംഭലഷേണ 
ങ്ങള് പ്രകെമായിത്തുെങ്ങുനെതും ടകൌമാരത്ലാ
ണപ്. ടകൌമാരപ്രായകാരുടെ ആത്മ ഹത്ാപ്ര
വണതയും ശ്ന്ദ്യമാടയാരു കാര്മാണപ്. 

ഒന്ട്ടറ പുതുമകള് നിറഞ്ഞ അനഭവങ്ങളിലൂ
െടെയാണപ് ടകൌമാരപ്രായകാരുടെ ജീവിതം 
കെന്നുന്പാകുനെതപ്. ഇവയില് ചിലടതങ്കിലും 
പ്രയാസന്മറിയ അനഭവങ്ങളുമായിരിക്കും. ജീവി
തത്ിടല പുതുമയുള്ളതും പ്രയാസന്മറിയതുമായ 
അനഭവങ്ങള് ഫലപ്രദമായി ശകകാര്ംടച
യ്ാനം അവയുമായി ടപാരുത്്ൊനം ഒരു 
വ്ക്ി ആർജിച്ചിരിന്കണ്ട ചില കഴിവകളുണ്ടപ്. 
ഈ കഴിവകടളയാണപ് 'ജീവിതനിപുണതകള്' 
(adolescence) എന്നു വിന്ശഷി്ിക്കുനെതപ്. 

യൂണിടസഫം ന്ലാകാന്രാഗ്സംഘെനയും 
പത്പ് ജീവിതനിപുണിതകള് അകമിട്ടു പറഞ്ഞി
ട്ടുണ്ടപ്. സ്ന്ബാധം, ആശയവിനിമയന്ശഷി, വ്
ക്ാന്രബന് വികസനന്ശഷി, അനതാപം, 
പ്രശ്നപരിഹാര ന്ശഷി, തീരുമാനടമടകല്, 
സർഗ്ഗാത്മകചിന്, ഗുണന്ദാഷയുക്ിചിന്,           
വികാരവമായി ടപാരുത്ട്ടക, സമ്മർദേവമാ
യി ടപാരുത്ട്ടക എനെിവയാണവ. ഇവ 
പങ്കാളിത്സ്ഭാവമുള്ള, പ്രക്രിയാധിഷ്ഠിതമായ, 
അനഭവാത്മകമായ പരിശീലനപരിപാെികളിലൂ
ടെ കുട്ികടള ശീലി്ിക്കുകയാണു ന്വണ്ടതപ്. l



Why do children do not seem to follow or 
learn from your repeated advice and 
lessons?

Most 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 
child.      l

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

Parenting corner  
(common doubts of 

parents)
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Children are symbols of innocence. Their 
images are widely used for divine 
expressions. Still why do we hear the sad 

stories and discouraging visuals of ill-
treatment, 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 multi-
factorial.

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 

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 compen-
sation'. 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 
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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-

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 

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.    Victim
  of cases No Percentage Convicted compensation  
      awarded

 1 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

 Total  4275 620 14.50% 73 (11.7%) 23

Contd...>18
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photo gallery

ഒ.ആർ.സി. റസി�ന്ഷ്ല് സ്ാർട്പ്-40 ക്ാമ്പ്ഒ.ആർ.സി. റസി�ന്ഷ്ല് സ്ാർട്പ്-40 ക്ാമ്പ്

ഒ.ആർ.സി. പാരറെിങ്ങപ് ടസഷനകള്

ബഹു മന്തിയുടെ അദ്്ഷേതയില്ന്ച്ചർനെ
ഒ.ആർ.സി. പദ്തി അവന്ലാകനന്യാഗം

ഒ.ആർ.സി. ന്കാർ െീം പരിശീലന പരിപാെി

ഒ.ആർ.സി. ജില്ലാതല ഉദപ്ഘാെനവം 
അർദ്ദിന ശില്ശാലയും
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ഒ.ആർ.സി.പരിശീലകർക്കുള്ള സംസ്ാനതല 
പരിശീലന പരിപാെി

ഒ.ആർ.സി. അദ്്ാപക പരിശീലന പരിപാെി

ഒ.ആർ.സി.പദ്തി ഫലപ്രദമായ നെ്ിലാക്കുനെ
തിന ന്നതൃത്ംവഹിച്ച മുന് സാമൂഹ്നീതി വകു്പ് 

�യറക്ർ ശ്ീമതി െി.വി.അനപമ IAS-ടന 
അനന്മാദിക്കുനെ ചെങ്ങപ്.

സ്ാർട്പ്-40 പരിശീലകർകായുള്ള 
പരിശീലന പരിപാെി

ഒ.ആർ.സി. കുട്ികള്കായി സംഘെി്ിച്ച ലഹരിവിരുദ് ക്ാസപ് 
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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 

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 

< ...from 15
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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 

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 funct-

ions
   (Including attention, comprehension, 

language, memory and social skills) 
and

4. Difficulty in forming healthy relation-
ship 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 psycho-
logical 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 develo-
pment, 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 self-
esteem, 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 stimu-
lation. Forms of CSA include forcing a child 

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 pur-

poses (Sec.13)
7. Punishment for storage of porno-

graphic 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 iden-
tity 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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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 
support from us.            l

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 



മാനത്തുനിന്നും 
ശദവം ഭൂമിയിന്ലകയച്ച

ടവള്ളിനൂലാണപ് മഴ.
വരണ്ട ഭൂമിടയ മഴ കുളിർ്ിക്കുന്മ്ാള്
മരങ്ങന്ളയും ടനല്്ാെങ്ങന്ളയും
മഴയാല് ശദവം അലങ്കരിക്കുന്നു.
മാനത്തുനിന്നും വനെ മുത്തുച്ചി്ിയാണപ് മഴ
ഭൂമിയിടലത്ിയാല് മഴ മരിക്കുന്നു.
എല്ലാവരുടെയും ദാഹം ശമി്ിച്ചന്ശഷം
മഴയുടെ തിരിച്ചുന്പാകപ് മഴവില്ലപ് അറിയിക്കുന്നു.
മഴ ഭൂമിയുടെ ഒ്ാണപ്
കെലിടറെ ഒ്ാണപ്
മനഷ്രാശിയുടെ ജീവടറെ ഒ്ാണപ്

മഴപ്പൊടി്പ്

കവിത

റിഫാന നാസർ
മുഹമ്മദന്സപ് ന്ഗള്സപ് എച്ചപ്.എസപ്.എസപ്., ആലപ്പുഴ
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കറുപ്പുശീലയായപ് മുഖംമറച്ചവള്
അളന്നു ന്നാക്കുന്നു ടപണ്ണിടറെ മാനം
തുലാസിടല പണടകാഴു്ിന്ന്മല്,
അഴിഞ്ഞുവീഴുന്നുവീ സ്തീത്ടമന്നും.
വിചാരണക്കൂട്ിടല നിസ്സാഹായതകണ്ടിന്നും,
നീതിന്ദവത ന്കഴുനെകകണ്ണാല്.

ടപണ്ണിടറെമാനം വിലപറഞ്ഞിനെപ്
തട്ികളിക്കുന്നു കറുത് ജന്മങ്ങള്.
ഒന്നുറടക കരയാന് കഴിയാത് ബാല്ങ്ങള്,
കാമടവറിയില് പിെയുനെ മനസ്സുകള്.
നിശബ്ദമായപ് മിഴിയെച്ചമരുനെ,
സ്തീത്ന്മ - ഉണരുകയിനിടയങ്കിലും.
സൌമ്യും ജിഷയും പിെഞ്ഞുവീണിട്ടും,
ഉണരാത്ടതന്ന് നീതിശദവങ്ങന്ള?
അമ്മടപങ്ങള്മാർ വാവിട്ടു ന്കഴുനെ
കാഴ്ചകള് കണ്ടുനീ മിഴികള് മൂടന്നുന്വാ?
സത്വം നീതിയും മറച്ചുവടച്ചന്ിനീ,
കുരതികളത്ിനപ് കാവല് നില്ക്കുന്നു.
ഇനിയുമീ ന്രാദനം ന്കള്ക്കുവാനാകില്ല,
നീതിശദവത്ിനായി കാത്ിരികാനില്ല.
കനിയില്ലടയാരുനാളും കലികാലമല്ലന്യാ?
നിയമങ്ങടളല്ലാം പണത്ിന പിറടകയാണപ്.
ഒടവിലാ വിചാരണക്കൂട്ിന്ലയ്ത്തുന്മ്ാള്,
ടതറ്റുകള് ശരികളായി മാറീടന്നു.
നിയമം വിലയ്കങ്ങു വാങ്ങിടന്മ്ാള്,
പിെയുന്നു ഹൃദയങ്ങള്, തകരുന്നു സ്പ്ങ്ങള്

ഒടവിലിനിടയാരു സ്യംവിചാരണ,
ആത്മാഹുതിയില് ഒടങ്ങുനെ വിചാരണ,
ഇനിയീ ടനാമ്രം കാണാടതന്പാകരുതപ്,
ജീവടറെ വില നാം മറനെീെരുതപ്.

ന്കാർത്ിൊം നമുടകാനൊയപ് കരങ്ങള്,
ന്ചർത്ിൊം പിഞ്ചുബാല്ങ്ങള് തളരാടത 
ഇനിടയന്നും.
           

വിചാരണ
 ന്സാബി സതീഷപ്

അദ്്ാപകന്
ഗവ.ഫിഷറീസപ് ശഹസപ് കൂള്

കുഴിത്തുറ, ടകാല്ലം



ഓ.ആർ.സി. ഈ ന്പ്രാജക്പ് എറണാകുളം 
ജില്ലയില് ആദ്മായി നെ്ിലാകിയതപ് 
2013-14 അകാദമിക വർഷത്ില് 10 

ഗവടമെറെപ് സ്കൂളുകളിലാണപ്. അതിടലാനെപ് ഗവ. 
ന്ഗള്സപ് എച്ചപ്.എസപ്.എസപ്. ന്നാർത്പ് പരവൂർ 
ആടണനെറിഞ്ഞന്്ാള് എന്ാണപ് ഓ.
ആർ.സി. എനെറിയാന് ആകാംഷേയായി. 
അതിടനക്കുറിച്ചറിഞ്ഞന്്ാള് എടറെ സ്കൂളിടല 
കുട്ികള് ഭാഗ്ം ടചയ്വരാടണടനെനികപ് 
ന്താനെി. കാരണം പുതിയ കാലഘട്ത്ിന്ന്മല് 
പതിച്ചിരിക്കുടനൊരു ശാപമാണപ് ടപണ്കുട്ികള് 
പ്രായന്ഭദടമന്ന് മാനസികമായും ശാരീരികമാ
യും പീ�ി്ികട്ടതില് ഒരുപെി മുനെില് നില്
ക്കുന്നുടവനെതപ്.

ഒരുദിവസം ഞങ്ങളുടെ എച്ചപ്.എം. ഗീതാ
കുമാരി െീച്ചർ വനെപ് ഓ.ആർ.സി. ന്നാ�ല് െീ
ച്ചറായി മൂന്നു ന്പരപ് ടകാടക്കുന്നു. അതിടലാനെപ് 
ജാക്ിലിന് െീച്ചർ ആടണന്നു പറഞ്ഞന്്ാള് 
ഒരുനിമിഷം ഞാന് പകച്ചുനിന്നു. 'അതു ന്വന്ണാ 

അനഭവക്കുറി്പ്

മാറ്ം

ജാക്ിലിന് ടജ.ടകാറയ
ഗവ. ന്ഗള്സപ് എച്ചപ്.എസപ്.എസപ്. സപ് കൂള്, 

ന്നാർത്പ് പരവൂർ, 
ഒ.ആർ.സി. ന്നാ�ല് അദ്്ാപിക
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െീച്ചന്റ' എന്നു ന്ചാദിച്ചന്്ാള് കളക്റുടെ ന്കാ
ണ്ഫറന്സിലാണപ് തീരുമാനിക്കുനെതപ്. 'മൂന്നുന്പ
രില് ഒരാടളന്യ എടക്കൂ' എന്നു പറഞ്ഞന്്ാള് 
ഞാടനാന്നു നിശ്സിച്ചു. മടറ്ാന്നുംടകാണ്ടല്ല. 
അതിനള്ള ന്യാഗ്ത എനിക്കുന്ണ്ടാ എനെ 
സംശയം. 

പിന്റ്ദിവസം ന്കാഫറന്സപ് കഴിഞ്ഞുവ
നെ െീച്ചർ എടനെ വിളിച്ചപ് െീച്ചടറയാണപ് 
ന്നാ�ല് െീച്ചറായി എടത്ടതന്നു പറഞ്ഞതു 
ന്കട്ന്്ാള് ശദവനിന്യാഗംന്പാടലയാണപ് 
എനികപ് ന്താനെിയതപ്. എനെിലൂടെ ഒരു കുട്ിടയ
ടയങ്കിലും നാശത്ിടറെ പടകുഴിയില്നിന്നു രഷേ
ട്ടത്ാനായാല് അതപ് സമൂഹന്ത്ാടം ആ 
കുടംബന്ത്ാടം അതിലുപരി ആ കുട്ിന്യാടം 
ടചയ്യുനെ സല്പ്രവൃത്ിയാകുമന്ല്ലാ എനെ ചിന്
ന്യാടെയും സന്ന്ാഷന്ത്ാടെയും ഞാന് ആ 
ചുമതല ഏടറ്ടത്തു. അന്നുമുതല് ഇന്നുവടര ആ 
ചുമതല ആത്മാർതമായി നിറന്വറ്ിന്്ാരുന്നു. 
എടറെ കൂടെ പൂർണ പിന്തുണന്യാടെ ഞങ്ങളുടെ 
സപ് കൂള് കൌണ്സിലർ സീനെീച്ചർ എന്നും ഒ്മു
ണ്ടപ്. കൂൊടത എല്ലാ പിന്തുണയും നല്കി ടഹ
�പ് മിസ്ട്രസും മറ്ദ്്ാപകരും പി.െി.എ.യും കൂടെ 
നില്ക്കുന്നു. ഓ.ആർ.സി.യുടെ ആഭിമുഖ്ത്ില് 
നെത്ിയ 'സ്ാർട്പ് 40' ക്ാമ്പ് പഠനത്ില് 
പിന്നൊകം നിനെിരുനെ കുട്ികള്കപ് ഉണർവ്വപ് 
നല്കുതായിരുന്നു.

എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനഭവം ഞാനി 
വിടെ കുറിക്കുന്നു. ന്മാശമല്ലാത് സാമ്ത്ികമു
ള്ള അച്ഛടറെയും അമ്മയുടെയും ഏകമകള്. പഠ
നത്ില് പുറകിലായിരുന്നു അവള്. അത് നല്ല
തല്ലാടത്ാരു ബന്ത്ില് ടപട്ടു. മറ്റു കുട്ിക 
ളില്നിന്നും വിവരമറിഞ്ഞന്്ാള് ആ കുട്ിയുമാ
യി സംസാരിച്ചു. കൌണ്സിലറുടെ ന്നതൃത്
ത്ില് നടല്ലാരു കൌണ്സിലിങ്ങപ് നല്കി. 
അവള്കപ് മാറ്വമുണ്ടായി. അധികം ശവകാടത 
വീണ്ടും പഴയ അവസ്യിന്ലകപ്. 

തുെർനെപ് എച്ചപ്.എം.ടന അറിയിച്ചപ് മാതാ
പിതാകടള വരുത്ി വിവരം അറിയിച്ചന്്ാള് 
ആ അമ്മ സങ്കെന്ത്ാടെ പറഞ്ഞു. "കുറച്ചു നാ

ളുകളായി അവള് ഞങ്ങന്ളാെപ് ടപരുമാറുനെതും 
ന്മാശമായിട്ാണപ്. എന്്ാഴും അരിശം" 'അടതാ 
ടക നമുകപ് മാറ്ാ'ടമന്നു പറഞ്ഞപ് അവടര 
ആശ്സി്ിച്ചു. ഇന്്ാള് അറിഞ്ഞതിടനക്കുറിച്ചപ് 
അവന്ളാെപ് ന്ചാദികാടനാ ന്ദാഷ്ട്ൊടനാ 
പാെില്ല. ഉെടന ഒരു ക്ിനികല് ശസന്കാളജി
സ്റ്റിടന കാണികാടമനെ നിർന്ദേശം അവർ സ്ീ
കരിച്ചു. അവരുടെ താല്ര്പ്രകാരം കുട്ിയുടെ 
അച്ഛടറെ പരിചയത്ിലുള്ള ശസന്കാളജിസ്റ്റി
ടന കാണുകയും സാവധാനം അന്ദേഹത്ടറെ 
നിർന്ദേശങ്ങള് അവള് സ്ീകരിക്കുവാനം അ 
ദ്്ാപകന്രാെപ് കൂടതല് അടക്കുവാനം തുെങ്ങി. 
ഈ സമയടമല്ലാം അദ്്ാപകർ അവന്ളാടൊ
്ം ഉണ്ടായിരുന്നു. 

സാവധാനം മാതാപിതാകന്ളാടള്ള ടപ
രുമാറ്ത്ില് മാറ്ംവന്നു. പഠനത്ില് ശ്ദ്ി
കാന് തുെങ്ങി. എസപ്.എസപ്.എല്.സി. കപ് 
ന്താല്ക്കുടമനെപ് എല്ലാവരും ഉറ്ാകിയിരുനെ 
അവള് ടമച്ചട്ട് ന്ഗ്രന്�ാടെ പാസ്സായി. അവ
ളിലുണ്ടായ മാറ്ം മാതാപിതാകള്കപ് വിശ്സി
കാവനെതിനം അപ്പുറമായിരുന്നു. ഇന്നും ആ 
അച്ഛനം അമ്മയും ഞങ്ങടള നദേിന്യാടെ സ്രി
ക്കുന്നു. അദ്്ാപനജീവിതത്ില് കുട്ികള്കപ് 
ഫള്മാർകപ് എടറെ വിഷയത്ിന ലഭിച്ചു എതി
ന്നകാളുപരി ഒരു കുട്ിടയ അധഃപതനത്ില്നി
ന്നു ശകപിെിച്ചപ് ഉയർത്ാടനനികപ് സാധിച്ചു
ടവങ്കില് അതാണപ് ഒരദ്്ാപകടറെ ജീവിത 
ത്ില് ലഭിക്കുനെ സന്ന്ാഷവം സംതൃപ്തിയും. 

l
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കുട്ികൾക്് ഫുൾമോർക്് ലഭിച്ചു 
എതിരനക്ോളുപ�ി ഒരു കുട്ിന്യ 
അധഃപതനത്തിൽനിന്നു കകപി
ടിച്് ഉയർത്തോൻ സോധിച്ചുന്വ
ങ്ിൽ അതോണ് ഒ�ദ്്ോപകന്റെ 
ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന സര്ോ
ഷവം സംതൃപ്ിയം.



കവിത

കുട്ികള് മാറിത്തുെങ്ങി
ചിന്യും മാറിത്തുെങ്ങി

പുതുന്ചാര നിശ്ചലമായപ് നെനെീടം കൌമാരം
ഡ്രഗപ് സിനം ഹാന്സിനം അെിമമാത്ം....

എവിടെ മാനവരാശി
എവിടെ ഭൂമിമാതാവിടറെ ചലനം

എവിടെ അർകണം സൂര്ടറെ കിരണം
നാന്മറ്റുപാടം രാഗഗാനങ്ങള്തന്

ന്ഗാപുരമാലയും 
തീജ്ാലയാല് കരഞ്ഞീടന്നു

നാടളയീ മണ്ം പുത്നാം ജീവനം
കാർന്നുതിന്നുവാന്മാത്ം

ഡ്രഗപ് സിനം ഹാന്സിനം അെിമമാത്ം

ഇടനെടറെ ജീവന്, നാടളയീ ന്ലാകം
എല്ലാം തീർത്ിടം ലഹരിമാത്ം

ഉണരുക പ്രിയപുത്ാ
ഉണരുക പ്രിയപുത്ീ

നാടളയുടെ ജീവന് കാത്തുടകാള്ക

മാളവിക വി.എസപ്.
9 എ

ഗവ. ടവാന്കഷണല് ഹയർ ടസകണ്ടറി സ്കൂള്
വാന്കരി

കവിത

ന്നർകാഴ്ച ന്നരിടറെ ന്നർകാഴ്ച
തിന്മയുടെ ന്നർകാഴ്ച
അഷേരം ടചാല്ലിത്നെ ഗുരുവിടന 
ന്കമനായ്കഴിഞ്ഞപ്
പുച്ഛിച്ചുതള്ളുനെ തിന്മയുടെ ന്നർകാഴ്ച

ഉറങ്ങുവാന് കിെക്കുന്മ്ാള് 
ഉമ്മടയ ഓർത്പ്
വിതുമ്പുനെ ന്നേഹമാം ന്നർകാഴ്ച

ഇനെിതാ ജീവന് പിെയുനെ ന്നരത്പ്
കണ്കള് മങ്ങിയ 
ക്ാമറടകാണ്ടുതിരിയുനെ
അനീതിയുടെ ന്നർകാഴ്ച

പുത്ടറെ കണ്നീർ കാണാന്
ടകാതികാത് അമ്മയുടെ ന്നർകാഴ്ച

ന്താല്ക്കുന്നു മനഷ്ാ നീ
ഈ അമ്മയുടെ കണ്നീരില് 
എരിയുന്നു നിന് ന്ലാകം

വരുനെിതാ നാശത്ിന
തിന്മയുടെ പുതുന്ലാകം
ന്നർകാഴ്ച തിന്മയുടെ ന്നർകാഴ്ച

സിദ്ാർതപ് പി.ബി.
ക്ാസപ് - 8
ഗവ. ന്മാ�ല് റസി�ന്ഷ്ല് സ്കൂള്
വെന്ശേരികര, പത്നതിട്
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ഒകപ് ന്ൊബർ 11 അന്ാരാഷ്ട്രബാലികാദിനമാ
യി നാം ആചരിക്കുകയാണന്ല്ലാ. ടപണ്കു
ട്ികളുടെ വിദ്ാഭ്ാസത്ിനം സംരഷേണ

ത്ിനം വളടരയധികം പ്രാധാന്ം ടകാടക്കുനെ 
കാലഘട്ത്ില് ഈ ദിനത്ിനപ് പ്രസക്ിയുണ്ടപ്. 
ഈ അവസരത്ില് അദ്്ാപസമൂഹം വിദ്ാർ
തിസമൂഹത്ിനപ് നലപ് ന്കണ്ട സന്ദേശടമന്ാ
ണപ്? സർകാരിടറെ സ്തീശാക്ീകരണ പ്രവർ
ത്നങ്ങള് അതിടറെ വഴിന്യ നെക്കുന്മ്ാഴും 
ആണ്/ടപണ് വ്ത്ാസം എനെതപ് മറികെനെപ് 
തുല്തന്യാടെ ഈ ന്ലാകത്പ് ജീവിന്കണ്ടതപ് 
എങ്ങടനടയനെപ് നാം കുട്ികള്ക്കു പറഞ്ഞുടകാ
ടന്കണ്ട ആവശ്മിന്ല്ല?.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുട്ികന്ളാെപ് ബാലികദി
നവമായി ബന്ട്ട് ന്ചാദ്ം ന്ചാദിച്ചന്്ാള് 
കിട്ിയ വിചിത്മായ ഉത്രങ്ങള് നിങ്ങന്ളാെപ് 
ഞാന് പങ്കുവയ്കടട്.

ജയശ്ീ എം.എസപ്.
ഒ.ആർ.സി. ന്നാ�ല് അദ്്ാപിക

ഗവ. എച്ചപ്.എസപ്.എസപ്. & വി.എച്ചപ്.എസപ്.എസപ്.
വട്ിയൂർകാവപ്
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50 വർഷം കഴിഞ്ഞപ് ബാലികമാർ/സ്തീ
കള് എനെിവരുടെ അവസ് എന്ായിരിക്കുടമ
നെപ് ഏതാനം ഹയർടസകണ്ടറി കുട്ികന്ളാെപ് 
ന്ചാദിച്ചന്്ാള് കിട്ിയ മറുപെി വളടര നിരാശ 
ജനി്ിച്ചു. 80 ശതമാനം കുട്ികള് സ്തീകളുടെ ന്വ
ഷധാരണത്ില് വന്നുടകാണ്ടിരിക്കുനെ മാറ്വം 
സ്തീപീ�നങ്ങളും മാത്ം ഉള്ട്ടത്ിയന്്ാള് 
20 ശതമാനം കുട്ികള് മാത്ം ടപണ്കുട്ികളുടെ 
വിദ്ാഭ്ാസം, ഉന്ദ്ാഗം, ന്നതൃനിരയിന്ലക്കുയർ
നെ സ്തീകള്, വിവിധ ന്മഖലകളില് പ്രാഗത്്ം 
ടതളിയിച്ചവർ എനെിവടര്റ്ി പരാമർശിക്കുക
യുണ്ടായി.

ഇതില്നിന്നും എനികപ് മനസ്സിലാകാനാ
യതപ് 'ലിംഗസമത്ം' എനെ വിഷയത്ില് കുട്ി
കള്കപ് അവന്ബാധമുണ്ടാകിടയടന്കണ്ടതിടറെ 
ആവശ്കതയാണപ്.

ലിംഗവിന്വചനം, ലിംഗസമത്ം എനെീ 
പദങ്ങള് നാം സദാ ന്കള്ക്കുന്നുണ്ടപ്. ഈ വിഷ
യങ്ങന്ളാടൊ്ം ലിംഗപാര്ര്ം എനെ പദത്ി
നപ് ഊനെല് ടകാടന്കണ്ടതുണ്ടപ്. സ്തീസംവരണം, 
സ്തീസുരഷേ, സ്തീശാക്ീകരണം ഇവടയാടകയു
ടണ്ടങ്കിലും സ്തീകന്ളാടള്ള വിന്വചനം ഇന്നും 
സമൂഹത്ിലുടണ്ടനെതപ് ഒരു യാഥാർത്മാണപ്. 
പന്ഷേ, ഇവടയാടക എത്ന്ത്ാളം സ്തീടയ ഒരു 
വ്ക്ിയായി ന്നാകികാണാന് സമൂഹത്ിനപ് 
ഉതകുന്നുടവനെ പുനർചിന്നം ആവശ്മിന്ല്ല?

ലിംഗനീതി ഉറ്ാകാന് ടപണ്കുട്ികന്ള
യും ആണ്കുട്ികടളയും നാം എങ്ങടന തയ്ാറാ
കണം? സമത്ത്ിനന്വണ്ടി മുറിവിളി കൂട്ാടത 
സമത്ം നെ്ിലാകാനാണപ് നാം ശ്മിന്കണ്ടതപ്.

കുഞ്ഞുങ്ങടള ഗർഭം ധരികാനം പ്രസവി
കാനം ഷേമന്യാടെ ന്പാറ്ി വളർത്ാനം കഴി
യുനെ സ്തീ ശക്യാണപ്. ബാല്കാലം മുതല് 
ആണ്കുട്ികടള പരിശീലി്ിക്കുനെ ടചറുതും വലു
തുമായ കാര്ങ്ങള് ടചയ്ാന് ടപണ്കുട്ികടള
യും ന്പ്രരി്ികാമന്ല്ലാ. അമ്മമാർ അവരുടെകൂടെ 
നിറുത്ി ആണ്കുട്ികടളയും ടചറുന്ജാലികള് 
ടചയ്ികാമന്ല്ലാ. ബാല്കാലം മുതന്ലയുള്ള 
അച്ഛനമ്മമാരുടെ പരിശീലനത്ാല് ആണ്കുട്ി/
ടപണ്കുട്ി എനെ വിന്വചനമില്ലാത് ടപരുമാറ്

ത്ാല് കുട്ികള്ക്കു ഉത്രവാദിത്ന്ബാധവം 
കുടംബം പരിപാലികാനള്ള സനെദ്തയും 
ഉണ്ടാകിടയടകാനാവം. ഇങ്ങടന വളർന്നുവ
രുനെ കുട്ികള്കപ് മറ്റു സ്തീകടള ബഹുമാനന്ത്ാ
ടെ ന്നാകികാണാന് സാധിക്കും.

ഇനി ടപണ്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്ം. കൂട്ടു
കുടംബവ്വസ്യില് ടപണ്കുഞ്ഞുങ്ങള് കാര്
പ്രാപ്തിയുള്ളവരായി വളർന്നുവരുനെതപ് നാം 
കണ്ടിട്ടുണ്ടപ്. ഇനെപ് ടപണ്കുട്ികള്കപ് വിദ്ാഭ്ാ
സത്ിനപ് നമ്മുടെ ഗവണ്ടമറെപ് സപ് ന്കാളർഷി
്പ് ടകാടക്കുന്നുണ്ടപ്; നല്ലതുതടനെ. എനൊല് 
ഇന്താടൊ്ം ന്നേഹമയിയാടയാരു അമ്മയാ
യി, കുടംബാംഗങ്ങടള ഒറ്ച്ചരെില് ന്കാർത് ഒരു 
മാലയായി ടകാണ്ടുന്പാകുടനൊരു കുടംബിനിയാ
യി, മനഃശക്ിയും കാര്പ്രാപ്തിയുമുള്ള സ്തീയായി 
വളരാനള്ള പരിശീലനം നാം ടകാടക്കുന്നു
ന്ണ്ടാ? വിദ്ാഭ്ാസം തീർച്ചയായും ടപണ്കുട്ി
ടയ ശാക്ീകരിക്കുന്നു. ടതാഴില്ന്മഖലയിലും 
കുടംബത്ിലും ഒരുന്പാടല പ്രന്ശാഭികാന് സ്തീ
കള്ക്കു കഴിയന്ണ്ട? പീ�നം പ്രതിന്രാധികട് 
െണടമങ്കില് അന്ർലീനമാടയാരു ശക്ി 
തങ്ങള്ക്കുടണ്ടനെപ് സ്തീകള് മനസ്സിലാകണം. 
സ്തീവാദം, സാമ്ത്ിക സ്ാതന്ത്ം എനെിവ
ടകാണ്ടുമാത്ം തന്റെതാടയാരു ഇെം സമൂഹ
ത്ില് ന്നൊന് സ്തീകപ് കഴിയില്ല. തടറെ സ്തീത്
ടത് ന്പ്രാജ്ലി്ിക്കുനെ സദപ് ഗുണങ്ങള് 
പ്രസരിക്കുന്മ്ാന്ഴ ഒരു ഉത്മസ്തീയാകുന്നുള്ളു.

ഈ കുറി്പ് അവസാനി്ിക്കുനെതിനമുമ്പ് 
ഒരു ടചറുന്ചാദ്ം: നമുകപ് 'ലിംഗസമത്'മാന്ണാ 
'ലിംഗപാര്ര്'മാന്ണാ ന്വണ്ടതപ്? സ്തീക്കും 
പുരുഷനം തുല് അവകാശം, നീതി എനെതിലുപ
രി പര്രപൂരകങ്ങളായി സ്തീയും പുരുഷനം 
വർത്ിക്കുനെ ഒരു കാഴ്ച്ാെന്ല്ല നല്ലതപ്? ആന്രാ
ഗ്കരമായ ഒരു സമൂഹത്ിനപ് സ്തീയും പുരുഷനം 
സഹജമായ ഗുണങ്ങള് ന്പാഷി്ിച്ചപ് വ്ക്ിഗു
ണങ്ങള് വളർത്ി സ്ാസ്്മുള്ള ഒരു സമൂഹ
മായാല് 'സാമൂഹികനീതി' അഷേരാർതത്ില് 
നെ്ാകും. 
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ആണ്കുട്ികള്മാത്ം പഠിക്കുനെ ചാലപ്പുറം 
ഗണപതപ് ന്ബായപ് സപ് ശഹസപ് കൂളില് 
സ്ലം മാറ്ം കിട്ടുന്മ്ാള് മനസ്സില് 

ആശങ്കയായിരുന്നു. പന്ഷേ, അവർണർകപ് വിദ് 
അന്മായന്്ാള് സ്ന്ം വീട്ടുവള്ില് വിദ്ാല
യം തുെങ്ങിയ മഹാ നായ ഗണപതപ്റാവവിടറെ 
സാനെിധ്മുള്ള മണ്ണില് ഇന്്ാള് പതിനഞ്ചു വർ
ഷങ്ങള് പിനെിടന്നു.

അനഭവങ്ങളും ഓർമ്മകളും ചികഞ്ഞു
ന്നാകിയാല് മനസ്സില് ടതളിയുനെ ഒരു മുഖമു
ണ്ടപ്, ന്ഗാപീകൃഷ്ണന്. ഒ്ം കണ്ണീടരാഴിയാത് 
അവടറെ അമ്മയുടെയും. ടചറു്ത്ിന്ല അച്ഛന് 
നഷ്ട്ട്ടു. പ്രസ്സിടല തുച്ഛമായ വരുമാനത്ില് 
ജീവിക്കുനെ അമ്മയും മൂന്നുകുട്ികളും.

എടറെ എട്ാം ക്ാസിടല ടകാച്ചുകുട്ികളു
ടെ ഇെയില്, കട്ിമീശയും, 'ന്സാ�ാഗ്ാസപ്' 
കണ്ണെയുമായി കാരണവടരന്്ാടല ഒരു പതി
ന്നഴുകാരന്. അഷേരങ്ങളും അകങ്ങളും ഒരു 
കരുണയും കാണികാടത അവനപ് വഴങ്ങാടത 
നിന്നു. എട്ാം ക്ാസിലും രണ്ടാമൂഴകാരന്. 
എനൊലും സ്കൂളിടല ശമകപ് ടസറ്പ് ടറ�ിയാ
കാനം ടപാട്ിയ ശപ്പ് നനൊകാനം ഓെിടയ
ത്തുമായിരുന്നു. പത്ാം ക്ാസപ് വടരടയങ്കിലും 
മകടന പഠി്ികണം എനൊഗ്രഹിച്ച അമ്മ 
എടനെ കാണുന്മ്ാടളാടക പറയും. ''28-
ാമടത് വയസ്സില് ഒറ്ട്ട്ടുന്പായതാ... എത്ന്വ
ണടമങ്കിലും കഷ്ട്ൊം. ഒന്നു പാസായാല് 
മതിയായിരുന്നു. അച്ഛനില്ലാത് കുട്ിടയ പഠി്ി

കാടത, പണികയച്ചാല് നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും 
കുറ്ട്ടത്തും.'' നനൊയി പഠിക്കുവാനം പരീഷേ 
എഴുതാനം അമ്മന്യാെപ് നീതികാണികാനം ഉപ
ന്ദശിച്ചുടകാന്ണ്ടയിരുന്നു. അച്ഛനില്ലാത് കുട്ിക
ന്ളാെപ് എന്നും പ്രന്ത്ക വാത്ല്മായിരുന്നു.

മാർച്ചപ് 31 നപ് യാത്യയ്പ് മീറ്ിംങപ് 
കഴിഞ്ഞപ് സന്്കപ് ധൃതിയില് മെങ്ങുന്മ്ാഴാ
ണപ് മുറ്ടത് വലിയ മരത്ിനിെയില് മറഞ്ഞുനി
നെ അവടന കണ്ടതപ്.

"െീച്ചർ എടനെ ഈ വർഷവം ന്താല്്ി
കണം പ്ീസപ്... പാസായാല് അമ്മ പിടനെയും 
പഠി്ിക്കും. എനിടകടന്ങ്കിലും ന്ജാലി ടചയ്ാല് 
മതി." അമ്മയ്കപ് ശ്ാസംമുട്ലാണപ്. അടതാന്നും 
വകടവയ്കാടതയാണപ് പ്രസ്സില് ന്പാവനെതപ്. 
ഇനിയും ന്താറ്റുന്താറ്പ് പത്ിടലത്തുന്മ്ാള് 
ഇരുപതപ് വയസ്സാകും. എടറെ ക്ാസിടല 'കാര
ണവരു'ടെ കണ്ണില് നനവപ്. അമ്മയുടെ മുഖം 
ഒരു ന്നാവായി ഉള്ളിലുള്ളന്്ാള് ഒന്നും പറയാന് 
കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നും കുട്ികളുടെ ഭാഗത്പ് നില്
കാനായിരുന്നു താതപ്പര്ം.

പിനെീെപ്, എട്ടു വർഷങ്ങള്ക്കുന്ശഷം മിഠാ
യിടത്രുവിടല തിരകിനിെയില് "എടനെന്യാ 
ർമ്മയുന്ണ്ടാ െീച്ചന്റ?" എന്നു പറഞ്ഞു ശകപിെി
ച്ചന്്ാള് ആദ്ടമാന്നു പകച്ചുന്പായി. മീശ ഒന്നു
കൂെി കനത്ിട്ടും നല്ല ശസ്റ്റലന് കണ്ണെയിലും 
ഞാനവടന തിരിച്ചറിഞ്ഞു. "ഇന്്ാള് പ്ംബിങപ്, 
ഇലക്ടികപ് വർടകാടകയുണ്ടപ്. െൌണ്ടില് രണ്ടപ് 
ന്ഷാപ്പുണ്ടപ്. നഗരത്ിടല പ്രശസ്തമായ ന്ഹാ്ി
റ്ലിടറെ മുഴുവന് വർക്കും ഞങ്ങളുടെ യൂണിറ്ാണപ് 
ടചയ്തപ്. പിടനെ സുഹൃത്ിന്നാടൊ്ം വാങ്ങിയ 
ടൂറിസ്റ്റപ് വണ്ടിയും." അവടറെ വാക്കുകളില് നിറ
യുനെ ആഹ്ാദം ഞാനം അനഭവിച്ചറിഞ്ഞു. ന്ച
ച്ചിയുടെ കല്ാണംകഴിഞ്ഞു. അനിയന് ബി.
ടെകിന പഠിക്കുന്നു. അമ്മ സ്സ്മായി എടറെ 
കൂടെ (അവടറെ അമ്മയുടെ മുഖം ഒരു നനഞ്ഞ 
കരൊയി ഉള്ളില് എന്്ാഴും ഉണ്ടായിരുന്നു.)

അവന് എട്ാം ക്ാസില് രണ്ടുതവണ 
ന്താറ്തപ് ജീവിതത്ില് വിജയികാനായിരുന്നു. 
അഹ്ാദംടകാണ്ടപ് എടറെ കണ്നിറഞ്ഞുന്പായി.

l
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സുജയ ടക.വി.
ചാലപ്പുറം, ഗവ. ന്ഗള്സപ് സപ് കൂള്, ന്കാഴിന്കാെപ്

ഒ.ആർ.സി. ന്നാ�ല് അദ്്ാപിക



പിടനെയല്ല, ഇന്്ാള്
സാജന് ന്താമസപ്
ഒ.ആർ.സി. ടട്യപ് നർ 

ഇടകി 

ആദ്ം ചതിച്ചതപ് ശെംപീസപ് (അലാറം) 
ആണപ്. സപ് കൂളില് പഠിക്കുന്മ്ാള് 
എന്നും രാവിടല മുഴങ്ങുമായിരുന്നു. കു

റച്ചുകൂെി ഉറങ്ങാടമന്നു കരുതി. 
 ക്ാസ്സിടലത്ിയന്്ാള് ആദ്ബഞ്ചു
കള് മിടകന്മ്മാർക്കുളളതാടണനെപ് പറഞ്ഞപ് 
െീച്ചർ ചതിച്ചു. പിടനെയാകാം എന്നുകരുതി കൂട്ടു
കാർകപ് ന്വണ്ടി അവസാന ബഞ്ചുകളില് ഇരി
്ിെം കടണ്ടത്ി. 
 ടവള്ളം ചതിച്ചു. രാവിടലയും ശവകിട്ടും 
കുളികണമടത്. പിടനെയാകാം എന്നുകരുതി 
ടവള്ളം അമുല്ല്മാണപ് പാഴാകരുതപ്. 
 തെികൂെിയന്്ാള് ഭഷേണം കുറയ്കണം, 
വ്യാമം ടചയ്ണം എടനൊടക്റഞ്ഞപ് 
ന്�ാക്ർ ചതിച്ചു. പിടനെയാകാം എനെപ് കരുതി 
ന്രാഗമില്ലടല്ലാ.
 ഇെടയ്ക്ന്ഴാ മതവം ചതിച്ചു. പര്ര 
ന്നേഹമാടണന്നുപറഞ്ഞപ് അവിന്െകപ് ന്പായില്ല. 
ന്നേഹം ന്വടറ എടന്ാകന്യാ ആണന്ല്ലാ.

ഇന്്ാള് ന്താന്നുനെതപ് 'പിടനെയാകാം' 
എനെതാണപ് ചതിച്ചതപ്...  

ഇന്്ാള്ത്ടനെ ഇന്്ാള്ത്ടനെ. 
അലടയാച്ച ന്കള്ക്കുന്നുന്ണ്ടാ... l

നിന് മാറിലാന്രാ മാലചാർത്തു
നിന് ടനഞ്ിലാന്രാ സ്പ്ങ്ങള്
ഉണരുന്നു എന് മകന്ന
നീ വിെടചാല്ലുന്നുന്വാ
ആരും ന്കള്കാത് പാട്ടുകള്
പാെിന്കള്്ിക്കുന്നു എടനെ അമ്മ
എടറെ മനസിടല സ്പ്ങ്ങള്
തളിരിടം രാവില് 
വനമാല ചാർത്തുന്നു 
ടമടല്ല ടമടല്ല
ഞാന് പാടനെ പാട്ടുകള്
എടറെ അന്മ്മ 
ഞാന് വിെടചാല്ലുനെ ന്നരത്പ് 
നീ കണ്ണീരുടകാണ്ടു മൂെിടയടനെ
പൂവിടറെ സൌദേര്ം
എനെമ്മതന് ചുണ്ടില് കണ്ടുഞാന്
എടറെ മാറത്തുകിെക്കുനെ മകടറെ
കുഞ്ഞു മനടസ്സാന്നു കണ്ടുഞാന്
ടമടല്ല ടമടല്ല
വിെതരാം എടറെ അന്മ്മ
ഞാന് വിെതരാം 
ഞാന് ന്പായി മറയും കാലം 
നീ കാരുണ്വതിയായി വാണിടന്നു
എടറെ അന്മ്മ ഞാന് 
നിന് മാറില് സപ് ന്നഹത്ിന് 
വാക്കുകള് പാെീടന്നു
വിെതരാം വിെതരാം ഞാന്
വിെതരാം
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ന്നേഹ.എസപ്.
ക്ാസപ് - 9 
ജി.എച്ചപ്.എസപ്.എസപ്. കാരാപ്പുഴ, ന്കാട്യം



എം.ബി.ബി.എസിനപ് അഡ്ിഷന് കിട്ി 
ന്കാന്ളജില് ന്ചർകാന് ന്പായന്്ാള് 
ആ മാതാപിതാകളുടെ മനസില് 

ഒരുപാെപ് സന്ന്ാഷമായിരുന്നു. കാരണം തങ്ങ
ളുടെ ദാരിദ്ര്ം തീരാന് ഇനി നാലു വർഷങ്ങള്
മാത്ം. മകന് നനൊയി പഠിക്കുനെതിനാല് 
അവടന ഒരു ന്�ാക്ർ ആകണടമനൊണപ് 
അവരുടെ ആഗ്രഹം. ആ സുവർണാവസരമാണപ് 
ശകവനെിരിക്കുനെതപ്. പലയിെത്തുനിന്നും കെം 
വാങ്ങിയാണപ് ഇതിനള്ള പണം കടണ്ടത്ിയി
രിക്കുനെതപ്. ആദ്ടമാടക വീട്ില് നിനെപ് മാറി
നില്ക്കുനെതിടറെ ബുദ്ിമുട്പ് അരുണിനപ് ഉണ്ടാ
യിരുന്നു. പിനെീെപ് പുതിയ കൂട്ടുകാടര കിട്ിയന്്ാള് 
അവന് ടപാരുത്ട്ട്പ് ന്പാവകയും നനൊയി 
പഠിക്കുകയും ടചയ്തു.

ഒരുദിവസം ഉച്ചസമയത്പ് അവടറെ കൂ
ട്ടുകാർ ഒരിെത്ിരുനെപ് മദ്പിക്കുനെതും പുകവലി
ക്കുനെതും അരുണ് കാണാനിെയായി. അവന് 
അതിടനതിടര പ്രതികരിച്ചന്്ാള് കൂട്ടുകാർ 
അവടന ഉപദ്രവിക്കുകയും വായില് മദ്ടമാഴിച്ചപ് 
ടകാടക്കുകയും ടചയ്തു. ആദ്ം ചില അസ്സ്
തകള് അനഭവട്ട്ടുടവങ്കിലും അവന് ലഹരി
യുടെ സുഖത്ില് മുഴുകി. 

പിടനെ അടതാരു പതിവായി. ഒരുദിവ
സം അരുണിടറെ അച്ഛന് ന്കാന്ളജില് വരുകയും 
മകന് കൂട്ടുകാന്രാടൊത്പ് മദ്പിക്കുനെതപ് കാണു 
കയും ടചയ്തു. അന്ദേഹം ന്കാപംടകാണ്ടപ് മകടന 
തല്ലാന് തുെങ്ങിയന്്ാള് അരുണ് നിലവിളിച്ചു. 
"അന്യ്ാ, അച്ഛാ തല്ലന്ല്ല.. ഞാടനാരു അബദ്ം 
ടചയ്തുന്പായി." അന്ദേഹം സങ്കെത്ാല് വിതുമ്ി
ടകാണ്ടപ് പറഞ്ഞു. ഇതിനാന്ണാ ഇല്ലാത് പണ
മുണ്ടാകി നിടനെ ഇന്ങ്ങാട്യച്ചതപ്? നിനകപ് 
ഞങ്ങടളക്കുറിടച്ചാനെപ് ഓർകായിരുനെിന്ല്ല? നീ 
ഭാവിയില് ന്�ാക്റാന്വണ്ടതന്ല്ല? ആ നിനകപ് 
ഇതിടറെ ന്ദാഷങ്ങടള്റ്ി അറിഞ്ഞൂന്െ?

കരളിനപ് അർബുദം പിെിടപട്പ് ആ്ത്ി
കിെകയില് ഇരിക്കുന്മ്ാള് അരുണ് ഓർത്തു. 
'എടറെ കൂട്ടുകാരാണപ് എടനെ ഈ ദുരന്ത്ി 
ന്ലകപ് തള്ളിയിട്തപ്. ലഹരിയുടെ വിപത്പ് അറി
യാവനെ ഞാന് ഇതില്നിന്നും പിന്മാറണമായി
രുന്നു. പഠിത്ത്ില് ശ്ദ്ിച്ചിരുടനെങ്കില് ഈ 
മാരകന്രാഗത്ിനിരയാവാടത ന്�ാക്ർ എനെ 
ലഷേ്ത്ിടലത്ാമായിരുന്നു.' നിസ്സംഗതയുടെ 
ഇരുട്ില് തിരിച്ചറിവിടറെ നഷേത്ങ്ങള് അവടന 
ഉമ്മവച്ചു. 

 l
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കഥ

വീണ ടക. 
പ്സപ് വണ്,  മാനവികം
ജി.എച്ചപ്.എസപ്.എസപ്.

ന്ബപ്പൂർ്ാറ, കാസറന്ഗാ�പ്



ഈയിടെ എടറെ അദ്്ാപകടറെ സഹാ
യന്ത്ാടകൂെി 'ഓ.ആർ.സി.'യുടെ ഉല്ലാസ്റ
വകള് എനെ പുസ്തകം വായിക്കുവാനിെയായി. 
പരിസരശുചിത്ന്മഖലയില് 'പ്ാസ്റ്റികിനപ് വിെ' 
എനെ ഒനൊമടത് യൂണിറ്പ് വായിച്ചന്്ാള് എനി
ക്കുണ്ടായ അനഭവം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്കാന് 
ഞാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ഈ യൂണിറ്പ് പ്ാസ്റ്റികപ് മാലിന്ങ്ങള് 
ഉണ്ടാക്കുനെ പ്രശപ് നങ്ങള്, പ്രതിവിധികള്, വ്ത്
സ്തരീതിയിലുള്ള മാലിന്സംസപ് കരണരീതികള് 
തിരിച്ചറിയാന് എടനെ സഹായിച്ചു. 

ആദ്ം ഞാന് പ്ാസ്റ്റികിടന പരിചയട്
ടത്ാം. 

പ്ാസ്റ്റിന്കാസപ് എനെ വാകില്നിനൊണപ് 
പ്ാസ്റ്റികപ് എനെ ന്പരിടറെ ഉത്വം. ന്പാളിമർ, 
ഫില്ലർ, വർണവസ്തു എനെിവയാണപ് 
പ്ാസ്റ്റികിടറെ ഘെകങ്ങള് എനെപ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ
തിലൂടെ പ്ാസ്റ്റികപ് രണ്ടുതരത്ിലുടണ്ടന്നു  മന
സ്സിലായി. അതില് ടതർന്മാ പ്ാസ്റ്റികപ് പുനഃച
ക്രമണം നെത്ി വീണ്ടും ഉപന്യാഗികാന് 
കഴിയും. കന്സരന്പാലുള്ള വസ്തുകള് അതിനപ് 
ഉദാഹരണമാണപ്. എനൊല് രണ്ടാമടത് 
ഇനമായ ടതർന്മാടസറ്ിങ്ങപ് പ്ാസ്റ്റികപ് പുനഃചം
ക്രമണം നെത്ാന് സാധിക്കുകയില്ല. ഉദാഹര
ണം െി.വി., െി.വി. കവർ എനെിവ ഇതിനപ് ഉദാഹ
രണമാണപ്. 

സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്ില് 
നിനെപ് പ്ാസ്റ്റികപ് പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുവാന് 
നമുകപ് സാധിക്കുകയില്ല. എനൊല് ഇവ ശജവ
ജീർണം നെനെപ് മണ്ണിന്ലകപ് ലയിച്ചപ് ന്ചരാന് 
സമയടമടക്കും. ഇവ മണ്ണിടറെ ശജവസമൃദ്ി 
തെസ്സട്ടത്തുന്നു.

പ്ാസ്റ്റികപ് കവറുകള് ടതർന്മാ പ്ാസ്റ്റികപ് 
വിഭാഗത്ില് ടപടനെതപ് വീണ്ടും ഉപന്യാഗി
കാന് സാധിക്കുനെതാണപ്.

ഉപന്യാഗശൂന്മായ ഇലക്ടികപ് ഉതപ്പനെ
ങ്ങള് ഇ-ന്വയപ്സ്റ്റപ് എനെപ് പറയുന്നു. ഘരമാലി
ന്വം ഇ-ന്വയപ്റ്ം ഒരുമിച്ചപ് നിന്ഷേപികാന് 
പാടള്ളതല്ല. ഇ-മാലിന്ത്ിടല ടല�പ്, ന്ക്രാ 
മിയം മുതലായവ പരിസ്ിതിടയയും ടപാതുജന 
ആന്രാഗ്ടത്യും അവതാളത്ിലാക്കുന്നു. ഇവ 
മനഷ് ശരീരത്ിടലത്തുന്മ്ാള് ഘനന്ലാഹ 
വിഷബാധയ്കപ് കാരണമാകുന്നു. ഇ-ന്വയപ്സ്റ്റപ് 
ഒനൊയി ന്ശഖരിച്ചപ് പുനരുപന്യാഗത്ിന്നാ പു
നഃചക്രമണത്ിന്നാ ഉപന്യാഗപ്രദമാക്കുകയാ
ണപ് ഉചിതം.

ഈ പുസ്തകം പരിസരശുചിത്ടത്ക്കുറി
ച്ചറിയാനം എടനെ സഹായിച്ചു. പുസ്തകം പ്രസി
ദ്ീകരിച്ച ഓ.ആർ.സി.യ്ക്കും നദേി.     l
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വീണ നാരായണന്
XII - ന്കാന്മഴപ് സപ്
ഗവ. എച്ചപ്.എസപ്.എസപ്. ടവണ്ണല



എന്റെ സു�ക്ഷ എന്റെ അവകോശം
ചിത്കാരി : ഉണ്ണിമായ പി.യു.
തൃപ്പൂണിത്തുറ ന്ഗള്സപ് ശഹസ്കൂള്

ചില്ഡ്രണ് ന്�യുടെ ഭാഗമായി ഒ.ആർ.സി സ്കൂളുകളില് നെത്ിയ
ന്പാസ്റ്റർ രചനാ മത്രത്ില് ഒനൊം സമ്മാനം ന്നെിയ ന്പാസ്റ്റർ
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