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ടേ.ടേ. ശൈലജ െരീച്ചര്
ആചരോഗ്യ-കുടംബചഷേമ-െോമൂഹ്യനരീതിവകുപ്പു മന്തി

ചേരളെര്കേോര്

നം. 021/പ്രെ്/ആ.കു.വ/2018 18.01.2018

 ചേരള െര്കേോരിടറെ െംചയോജിത ൈിശുെംരഷേണപദ്തി
യുടെ പ്രധോന ഘെേങ്ങളിടലോന്ോയി ചേരളത്ിടലോട്ോടേ നെപ്ിലോ
കേിവരുന് ഒരു നൂതനെംരംഭമോയ ഔവര് ടറച്ോണ്െിബിലിറ്ി ട 
�ില്ഡ്രണ് (ഒ.ആര്.െി.) നയൂെ് ടലറ്ര് പുറത്ിറക്കുന്നുടവന്റിഞ്തില് 
െച്ോഷം. വനിത-ൈിശുവിേെന വകുപ്ിടറെ ചനതൃത്വത്ില് വിദ്യോ
ഭ്യോെം, ആചരോഗ്യം, ആഭ്യ്രം, തചദേൈെ്വയംഭരണം തുെങ്ങിയ വകു
പ്പുേളുടെയും ടപോതുെമൂഹത്ിടറെയും കൂട്ോയ്മയില് ടതരടഞ്ടകേടപ്
ട് സ്കൂളുേളില് നെപ്ിലോകേിവരുന് ഒ.ആര്.െി. പദ്തി ്ലപ്രദമോയി 
പുചരോഗമിക്കുേയോണ്. കുട്ിേളുടെ െംരഷേണത്ിനം വ്യക്ിത്വരൂപരീ
േരണത്ിനം ഏറ്വം ൈോസ്തരീയമോയ മോതൃേയോയോണ് ഒ.ആര്.െി. 
വിഭോവനംട�യ്ിട്ടുള്ളത്. കുട്ിേചളോടള്ള ഉത്രവോദിത്വം ഗുണപരമോയി 
നിറചവറ്റുന്തിന െഹോയേരമോകുന് ആൈയങ്ങള് പേര്ന്നുനല്കുന്
തിനം ഒ.ആര്.െി. പ്രവര്ത്നങ്ങടളക്കുറിച്ച് ടപോതുെമൂഹടത് ഉദ് 
ചബോധിപ്ിക്കുന്തിനം കുട്ിേളുടെ സൃഷ്ിപരമോയ േഴിവേടള ചപ്രോത്ോ
ഹിപ്ിക്കുന്തിനം ഒ.ആര്.െി. നയൂെ് ടലറ്ര് െഹോയിക്കും. ഇതിടറെ 
പിന്ില് പ്രവര്ത്ിച്ച എല്ലോവര്ക്കും ആൈംെേള് ചനരുന്നു.

ഒപ്്

ടേ. ടേ. ശൈലജ െരീച്ചര്
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ടപ്രോ്. െി. രവരീന്ദ്രനോഥ്
വിദ്യോഭ്യോെവകുപ്പു മന്തി

ചേരളെര്കേോര്

 ജരീവിതത്ില് വിജയികേോനോവൈ്യമോയ അറിവ െമ്ോദികേോന
ള്ള ഇെങ്ങള്കേപ്പുറം െ്വഭോവ രൂപരീേരണത്ിടറെയും വ്യക്ിത്വവിേെ
നത്ിടറെയും ഇെങ്ങള്കൂെിയോണ് വിദ്യോലയങ്ങള്. കുട്ിേടള െംബ
ന്ിച്ച് നിത്യവം നമ്മള് ചേള്ക്കുന് അചലോെരടപ്ടത്തുന് വോര്ത് 
േള് നോം െ്വരീേരിചകേണ്ട �ില അെിയ്ിര ഇെടപെലുേളിചലകേോണ് 
വിരല്ചൂണ്ടുന്ത്. പോഠങ്ങള് പഠിപ്ിക്കുന്തിനപ്പുറം കുട്ിേളിടല െ്വഭോവ
-ശവേോരിേ-മോനെിേപ്രശ്നങ്ങള് ൈോസ്തരീയമോയി േടണ്ടത്തുന്തിനം 
അവ അനിയന്തിതമോംവിധം ഗുരുതരമോകുന്തിന മുചമ്തടന് ശവദ
ഗ്ദ്യചത്ോടെ പരിഹരിക്കുന്തിനം അദ്്യോപേടര പ്രോപ്രോക്കുന്തി 
നള്ള പരിൈരീലനപദ്തിേള് ഒ.ആര്.െി നെപ്ിലോക്കുന്നുടവന്റിയുന്
തില് െച്ോഷമുണ്ട്. രഷേോേര്ത്തൃത്വടത്ക്കുറിച്ച് രഷേേര്ത്ോകേ
ളില് ൈോസ്തരീയോവചബോധം സൃഷ്ികേോനം കുട്ിേള്കേ് ജരീവിതശനപുണി
വിദ്യോഭ്യോെം ലഭ്യമോകേോനം  ഈ പദ്തി പ്രചത്യേശ്ദ് നല്കുന്നുടവ 
ന്ത് പ്രൈംെനരീയമോണ്. നമ്മുടെ കുട്ിേളുടെ സുരഷേിതത്വവം ഗുണപ
രമോയ വളര്ച്ചയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്തിന് ഒ.ആര്.െി നെപ്ിലോക്കുന് 
െംരംഭങ്ങടളക്കുറിച്ച് കൂടതല് അറിയുന്തിന് ഈ നയൂെ് ടലറ്ര് ഉപ
യുക്മോകുടമന്നു പ്രതരീഷേിക്കുന്നു.

എല്ലോ ആൈംെേളും ചനരുന്നു.

ഒപ്്

െി രവരീന്ദ്രനോഥ്
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editorial

ഒരു നൂറ്ോണ്ടിനിെയിൽ െംഭവിച്ച മഹോപ്രളയത്ി
ടറെ ടേടതിേളിൽനിന്് ചേരളം പതിടയ േരേ
യറുേയോണചല്ലോ! ഒരുമടേോണ്ട് നോെിന് ടപരുമ 

നൽേിയ വലിടയോരു രഷേോദൗത്യത്ിന് നമ്മൾ െോ
ഷേിയോയി. ഒരു പുതിയ ചേരളത്ിടറെ സൃഷ്ിയോണ് 
ഇചപ്ോൾ നമ്മുടെ മുന്ിലുളള ടവല്ലുവിളി. പ്രളയം 
അതിടനോരു നിമിത്മോയിരികേോം. ൈോസ്തരീയമോയ ഇെ
ടപെലുേളിലൂടെ കുട്ിേൾ ചനരിടന് ടവല്ലുവിളിേൾ 
പരിഹരിച്ചുടേോണ്ട് ഒരു നല്ല നോടളയുടെ സൃഷ്ിക്കുചവ 
ണ്ടിയോണചല്ലോ ഓ.ആർ.െി. പ്രയത്ിച്ചുവരുന്ത്. നവ
ചേരളത്ിടറെ സൃഷ്ിയ്കോയി ഏവരും അഷേരീണം നില
ടേോളളുന് ഈ ചവളയിൽ ടനല്ലികേയുടെ ഈ ലകേം 
ശ്ദ്യൂന്നുന്ത് പ്രളയം ബോകേിടവച്ച പോഠങ്ങളിചലകേോ
ണ്. മുോചന്ോട്ടുളള നമ്മുടെ േോൽടവപ്പുേളിൽ ടനല്ലികേ
യുടെ ആൈയങ്ങൾ െഹോയേമോകുടമന്നു പ്രത്യോൈി 
ക്കുന്നു.

െരീം ഒ.ആർ.െി.

orc.icps@gmail.com
www.orcindia.org
www.facebook.com/orcindia.org/
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പ്രളയോന്ര ചേരള പുനർസൃഷ്ിടയക്കുറിച്ച് നോടമല്ലോവരും ഒരുമിച്ച് 
�ി്ിക്കുന് െമയമോണിത്. പ്രകൃതിദുര്ങ്ങൾമൂലം മനഷ്യർകേ് 
െംഭവിക്കുന് നഷ്ങ്ങൾ വളടര വലുതോണ്. ഒരോയുഷ് കേോലം മുഴുവൻ 

പരിശ്മിച്ച് പടത്തുയർത്ിയ പലതും ഒരു നിമിഷംടേോണ്ട് ഇല്ലോതോകുന്നു. 
പലചപ്ോഴും നമ്മുടെ േൺമുമ്ിൽ നെക്കുന് നോൈനഷ്ങ്ങടള പ്രതിചരോധി 
ക്കുവോൻ യോടതോന്നും ട�യ്ോൻേഴിയോത് നിസ്സഹോയോവസ്ഥ നോം    
അനഭവിക്കുന്നു; നിരവധി ജരീവനേൾ നഷ്ടപ്ടന്നു; ബന്ങ്ങൾ എടന്
ചന്ക്കുമോയി അവെോനിക്കുന്നു.

പ്രളയചൈഷം ടവള്ളം ഇറങ്ങിചപ്ോകും; നദിേൾ ഉള്ളിചലകേ് വലിയും; 
ഒരുപചഷേ, വരളും. എന്ോല്, പ്രളയം മനസ്സുേളിൽ സൃഷ്ിച്ച ചവദനയും 
മുറിവേളും നഷ്ചബോധവം നിസ്സഹോയതോ�ി്യും ദരീർഘനോളുേൾ നടമ്മ 
അലട്ിടകേോചണ്ടയിരിക്കും; വരീണ്ടും വരീണ്ടും ദുുഃഖിപ്ിച്ചുടേോചണ്ടയിരിക്കും. പ്രള
യചൈഷം െ് കൂളിചലകേ് തിരിച്ചുവരുചമ്ോൾ നോം ഒരികേലും ഇകേോര്യം വി
സ്മരികേരുത്. പ്രളയവമോയി ബന്ടപ്ട്   അപേെങ്ങളിൽ നോൈനഷ്ങ്ങൾ
കേിരേളോയ കൂട്ടുേോരുമോയും നോട്ടുേോരുമോയും ഇെപഴകുചമ്ോൾ ഇതു നമ്മൾ 
പ്രചത്യേം ഓർകേണം. 

നമ്മുടെ വരീടേൾ നമുകേ് ഏറ്വം സുരഷേിതമോയ ഇെം എന് ധോര
ണയിലോണ് നോം വളർന്നുവരുന്തും ജരീവിക്കുന്തും. എന്ോൽ ദുര്ങ്ങൾ 
ആ സുരഷേിതത്വചബോധത്ിന് വിള്ളലുണ്ടോക്കുന്നു. സുരഷേയ്കോയി െ്വ്ം 
വരീടചപഷേിച്ച് അപരി�ിത സ്ഥലങ്ങളിൽ അഭയംപ്രോപിക്കുചമ്ോൾ വരീെ് 
സുരഷേിതമടല്ലന് വിപരരീത�ി് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടോകുന്നു. ടവള്ള
മിറങ്ങി വരീട്ിചലക്കു തിരിച്ചുവന്ോലും  നോടളയും ഇതു െംഭവിക്കുചമോ എന് 
�ി് നടമ്മ ഊണിലും ഉറകേത്ിലും ഉത്േണ്ോകുലരോക്കുന്നു. നമുകേ് പ്രി
യടപ്ട് ഏടതങ്ിലും മോനെിേബന്ം - അതു വ്യക്ിേചളോചെോ ജരീവജോ
ലങ്ങചളോചെോ വസ്തുകേചളോചെോ ആയിടകേോള്ളടട് - പ്രളയംമൂലം മുറിഞ്ഞുചപോ
യിട്ടുടണ്ടങ്ിൽ, അതു മനസ്സിൽ ആവർത്ിച്ചോവർത്ിച്ച് അെ്വസ്ഥതേൾ 
സൃഷ്ിക്കുന്നു.

 ൈരരീരത്ിന് മുറിചവോ �തചവോ ഒെിചവോ ഷേതചമോ െംഭവിച്ചോൽ 
നോം ടതല്ലും െംൈയിക്കുേയില്ല, ഉെചന ആശുത്ിയിചലചകേോടം. എന്ോൽ 
മനസ്സിന് മുറിചവറ്ോചലോ? വരീണ്ടും വരീണ്ടും ഓർമ്മേൾടേോണ്ട് കുത്ിചനോ
വിച്ച് നോം ആ മുറിവിടന വലുതോകേിടകേോചണ്ടയിരിക്കും. അത് വളർന്് 
വളർന്് നമ്മുടെ വ്യക്ിത്വ വിേെനടത്യും ഉചമേഷടത്യും െോമൂഹ്യ
ബചന്ോത്സുേതയും വ്രണിതമോകേിടകേോണ്ടിരിക്കും. ഒരുപചഷേ അതുമൂലം 
നോം നമ്മിൽനിന്നുതടന് ഓെിടയോളികേോചനോ മറ്റുള്ളവരിൽനിന്് മോറി
നിൽകേോചനോ പരിശ്മിടച്ചന്നും വരോം. പ്രളയോന്ര െ് കൂൾ െോഹ�ര്യ
ത്ിൽ ആർടകേങ്ിലും ഇത്രം മോറ്ങ്ങൾ െംഭവിക്കുന്നുചണ്ടോ, പഠനത്ി
ലും െതരീർത്്യരിലും തോല്പര്യമില്ലോതോകുന്നുചണ്ടോ, ആടരങ്ിലും ഏേോ്ത 
ഇഷ്ടപ്ടന്നുചണ്ടോ എന്നും മറ്റും എല്ലോവരും ശ്ദ്ികേണം. അത് ഈ ഘട്
ത്ിൽ നമ്മുടെ ടപോതുവോയ  ഉത്രവോദിത്മോണ്. അത്രം േോര്യങ്ങൾ 
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CHIEF



ശ്ദ്യിൽടപ്ട്ോൽ, ബന്ടപ്ട് വ്യക്ിേൾകേ് ചവണ്ട രരീതിയിലുള്ള വിദചഗ്ദോ
പചദൈവം പരി�രണവം തുെർച്ചയോയി ലഭ്യമോകേോനള്ള ബോദ്്യതയും നമുക്കുണ്ട്.

െ് കൂൾ പരിെരവം െവിചൈഷ ശ്ദ്യർഹിക്കുന്നു. പ്രളയടകേടതി 
പരിെരത്ിന് വലിയ നോൈനഷ്ങ്ങൾ വരുത്ിയ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടോേോം. പല 
സ്ഥലങ്ങളിലും �പ്പും �വറും മോലിന്യങ്ങളും അെിഞ്ഞുകൂെിയിരികേോം. ഇവടയോ
ടകേത്ടന് പലതരം െോംക്രമിേചരോഗങ്ങൾകേ് േോരണമോചയകേോം. ഈ 
േോര്യങ്ങളിടലല്ലോം സൂക്ഷ്മമോയ ജോഗ്രതചവണം. ശു�രീേരണത്ിലും ആചരോഗ്യ
പരിപോലനത്ിലും പരിസ്ഥിതി െംരഷേണത്ിലും ട�െിേളുടെയും വൃഷേങ്ങളു
ടെയും പരിപോലനത്ിലുടമല്ലോം നോം കൂടതൽ ശ്ദ്ികേണം.

മനസ്സുേൾ ചവദനിച്ചുടവങ്ിലും, പ്രളയേോലത്് ചേരള മനസ്സോഷേി ഒരു
മചയോടെ ഉണർന്നു പ്രവർത്ിച്ചു. ഒരുമിച്ചുനിന്ോൽ ഏതു പ്രതിെന്ിചയയും 
മറിേെകേോം എന് ഉണർത്തുപോട്് ഈ പ്രളയേോലത്തു ചേരളം ചേട്ടു; പ്രതിേരി
ച്ചു; നോടമല്ലോം അതനഭവിച്ചു. ജോതിമതവ്യത്യോെമില്ലോടത ആരോധനോലയങ്ങൾ 
എല്ലോവർക്കും അഭയചേന്ദ്രങ്ങളോയി. ആർക്കുചവണ്ടിയും േോത്തുനിൽകേോടത 
അയൽകേോരുടെ രഷേേരോയി. ലഷേകേണകേിന് യുവജനങ്ങൾ അഹമഹമി
േോധിയോ െന്ദ്ചെനേളിടല േർമ്മധരീരചയോദ്ോകേളോയി മോറി. േെലിടറെ 
മകേൾ നദരീതരീരങ്ങളുടെ രഷേേരോയി. െമ്ത്ിടറെയും വിദ്യോഭ്യോെ നിലവോര
ത്ിടറെയുടമോടകേ അതിർവരമ്പുേൾ ലംഘിച്ച് നിരവധി േ്യോമ്പുേളിൽ ആയി
രകേണകേിനോളുേൾ പരിമിത ൌേര്യങ്ങൾ പങ്ിട്് സുഹൃത്തുകേളോയി ദിവെ
ങ്ങൾ േഴിച്ചുകൂട്ി.

'എല്ലോവരും ഒന്ോണ്' എന്നു വിൈ്വെിച്ച് പര്രം െഹോയിേളോയി 
പ്രവർത്ിച്ച നല്ലനോളുേൾ കൂെിയോയിരുന്നുടവന് വളടര നല്ല ഓർമ്മകൂെി ടവ
ള്ളടപ്ോകേം നമുകേ് െമ്മോനിച്ചു. 'മോനഷടരല്ലോരുടമോന്നുചപോടല…' എന് 
പഴയപോട്് ഈ ഓണകേോലത്് അനഭവങ്ങളിലൂടെ െോധൂേരികേടപ്ട്ടു.  േഠി
നമോയ െംഘർഷോവസ്ഥയിൽചപോലും നമേയുടെ പൂകേൾ വിരിയിക്കുവോൻ മന
ഷ്യമനസ്സിന േഴിയുടമന്് ഈ ടവള്ളടപ്ോകേം നടമ്മ പഠിപ്ിച്ചു. ഒരുമയും േോ
രുണ്യവം മനകേരുത്തും യുവതലമുറയ്ക്കുടണ്ടന്് ഈ െമയത്തു തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

പ്രളയേോലത്് നോം മുതൽക്കൂട്ോകേിയ ഒരുമയുടെ മോനെിേോവസ്ഥ 
പുനർനിർമോണ പോതയിലൂടെ നരീങ്ങുചമ്ോൾ നമുകേ് പ്രതരീഷേയും പ്രത്യോൈയും 
നൽകുന്നു. നോം ഇവിടെ എന്തുട�യ്യുന്നുടവന്് ചലോേം ഉറ്റുചനോക്കുന് െമയ
മോണിത്. ഏതു ടവല്ലുവിളിേടളയും അതിജരീവികേോൻ നമുകേ് േരുത്തുടണ്ടന്് 
ടതളിയിക്കുവോനള്ള അവെരം കൂെിയോണിത്.  ആ അവെരം പോഴോകേോടത 
നോെിടറെ പുചരോഗതിടയ ലഷേ്യമോകേി നവചേരള നിർമ്മിതിയിൽ നമുക്കും  പങ്ോ
ളിേളോേോം. അതോണ് നമ്മുടെ ഉത്രവോദിത്ം. 

ചജകേബ് പുന്നൂെ് ഐ.പി.എെ്
മുൻ െംസ്ഥോന ചപോലരീെ് ചമധോവി

(�രീ്് ടമറെർ, ഓ.ആർ.െി.)
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പ്രളയം തേർത് 
�ില മിഥ്യോധോരണേൾ

ദുര്ങ്ങൾ എചപ്ോഴും ബോകേിവയ്ക്കുന്ത് ദുുഃഖത്ിൽ ടപോതിഞ്, ഇരുണ്ട, 
നിറംമങ്ങിയ �ിത്ങ്ങളോണ്. െമോനതേളില്ലോത് പ്രളയം നമ്മുടെ പല 
െചഹോദരങ്ങൾക്കും െമ്മോനിച്ചത് ടേോടം യോതനേളും നിേത്ോനോ

േോത് നഷ്ങ്ങളുമോണ്. െ്വ്ം േിെപ്ോെവം െമ്ോദ്യങ്ങളും നഷ്ടപ്ട്് ദുരി 
തോൈ്വോെ േ്യോമ്പുേളിൽ േഴിയുന്വരില് �ിലർടകേങ്ിലും ആവംവിധം 
െ്വോ്നചമകുേ എന് ഉചദേൈ്യവമോയി കുചറ േ്യോമ്പുേൾ െന്ദർൈിച്ചിരുന്നു. 
േ്യോമ്പുേളിൽ അഭയം ചതെിയവരുടെ േഥേൾ അത്യ്ം ചവദനോജനേം
തടന്യോയിരുന്നു. േ്യോമ്ിൽ അനഭചവദ്യമോയ �ില വസ്തുതേളോണ് 
ഇവിടെ പറയുന്ത്.
1. ദിൈടതറ്ി െഞ്ചരിക്കുന്, ഉത്രവോദിത്ചബോധചമോ െോമൂഹ്യ പ്ര

തിബദ്തചയോ തരീടരയില്ലോത്വരോണ് നമ്മുടെ യുവജനത എന് 
പരിഭവം ടപോതുവിൽ ചേൾകേോറുണ്ട്. ഇതു തരീർത്തും അസ്ഥോനത്ോ
ടണന്് ഉറടകേ പ്രഖ്യോപിക്കുന് െന്ദർഭംകൂെിയോയിരുന്നു ഇചപ്ോഴ
ടത് ദുര്ടമന്് എനികേ് ചനരിട്ടു ചബോദ്്യമോയി. ചേരളത്ിൽ 
അചങ്ങോളമിചങ്ങോളമുളള േ്യോമ്പുേളിൽ ഭൂരിഭോഗവം ഏടറ്ടത്് 
നെത്ിയത് നമ്മുടെ യുവജനങ്ങളോണ്, പ്രചത്യേിച്ച് ചേോചളജ് വി
ദ്യോർത്ിേൾ. പ്രതി്ചലച്ഛചയതുമില്ലോത് െഹജരീവിചനേഹത്ിടറെ 
ഉദോത് മോതൃേേളോയിരുന്നു ഈ േ്യോമ്പുേടളോടകേയും.  ചനേഹത്ി
ചറെയും അനതോപത്ിചറെയും നിശ്ശബ്ദ വിപ്ലവത്ിനോണ് ചേരളത്ി
ടല യുവത ചനതൃത്വം നൽേിടകേോണ്ടിരിക്കുന്ത്. േളമചശ്ശരി 
്ിെോറ്് േോമ്െിടല േ്യോമ്ോയിരുന്നു ഞോൻ െന്ദർൈിച്ച േ്യോമ്പു
േളിടലോന്്. അവിടെവച്ചോണ് അചത േോമ്െിൽനിന്് പഠനം 
പൂർത്ിയോകേിയ അമൃതടയന് ചേോഴിചകേോട്ടുുേോരിയോയ െചഹോ
ദരിടയ പരി�യടപ്ട്ത്. ദുര്ത്ിടറെ ആഴം മനസ്സിലോകേിയ 
അമൃത തോൻ പഠിച്ച ചേോചളജിടലോരുകേിയ ദുരിതോൈ്വോെ േ്യോമ്ിന് 
ചനതൃത്വം നൽേോൻ മെങ്ങിടയത്ിയതോണ്. തടറെ നോെോയ ടപ
രുവയലിൽ പ്രളയടമത്ിടയങ്ിലും ആലുവയിചലയും െമരീപപ്രചദ
ൈങ്ങളിചലയും അവസ്ഥ അതിരൂഷേമോടണന്നു മനസ്സിലോകേിയ 
അമൃത ഒട്ടും മെികേോടത ഓെിടയത്തുേയോയിരുന്നു. അമൃതയുടെ 
ചനതൃത്വത്ിൽ ഒരുപറ്ം ട�റുപ്കേോരുടെ മോതൃേോപരവം ആചവൈ
ഭരിതവമോയ പ്രവർത്നങ്ങൾകേോണ് ഞോൻ െോഷേിയോയത്.

2. അമൃതചയോടം കൂട്ടുേോചരോടടമോപ്ം േ്യോമ്ിൽ ട�റുപ്കേോരനോയ 
രഞ്ിത്് എന് ചപോലരീസുേോരടന പരി�യടപ്െോനിെയോയി. ശവ
കേത്തുകേോരനോയ രഞ്ിത്് േഴിഞ് അഞ്ചു ദിവെങ്ങചളോളമോയി 
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തുെർച്ചയോയി േ്യോമ്ിൽ േർമ്മനിരതനോണ്. ശവകേം പ്രളയബോ
ധിത പ്രചദൈങ്ങളിടലോന്ോടണന്് അറിയോവന് ഞോൻ അയോളുടെ 
കുടംബടത്ക്കുറിച്ച് അചന്വഷിച്ചു. വരീെ് പ്രളയം വിഴുങ്ങും മുമ്് തടറെ 
കുടംബം അഭയസ്ഥോനം ചതെിടയന്നും ഗർഭിണിയോയ ഭോര്യ വരീട്ിൽ 
സുരഷേിതയോടണന്നും മനസ്സിലോകേിയ രഞ്ിത്് വരീട്ിചലയ്ക് 
ചപോേോടത േ്യോമ്ിൽ ചെവനെദ്നോകുേയോയിരുന്നു. രോവം 
പേലുമില്ലോടതയുള്ള, ദിവെങ്ങചളോളം നരീണ്ട അദ്്വോനത്ിടറെ 
തളർച്ചചയോ അെംതൃപ്ിചയോ രഞ്ിത്ിടറെ മുഖത്് ടതല്ലും േോണോ
നോയില്ല. േോണോനോയത് തിേഞ് ഉത്ോഹവം പ്രെരിപ്പും മോത്ം. 

3. േ്യോമ്ിടറെ ഒരുഭോഗത്് പരുപരുത് പോയയിൽ അവൈയോയി 
േിെക്കുന് മോെ് േ് ധരിച്ച ഒരു സ്തരീചയയും അവർകേരിേിൽ േരുത
ചലോടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന് യുവോവിചനയും േണ്ടു. അചന്വഷണത്ിൽ 
അവർ േ്യോൻെർ ചരോഗംമൂലം പ്രയോെം അനഭവിക്കുേയോടണ
ന്നും പരി�രിക്കുന്ത് അവരുടെ മേൻ തടന്യോടണന്നും മനസ്സി
ലോയി. പൂർണ്ണമോയും ടവള്ളത്ിനെിയിലോയ പറവൂരിടല അവരുടെ 
വരീെ് പേൽ മുഴുവൻ വൃത്ിയോകേി അവൈനോയി േ്യോമ്ിൽ തിരിടച്ച
ത്ിയ മേൻ തടറെ അമ്മടയ എത് െച്ോഷചത്ോടെയും 
ആത്ോർത്ചയോടെയുമോണ് പരി�രിക്കുന്ത്! പ്രോയംട�ന് മോ
തോപിതോകേടള -  പ്രചതേിച്ച് ചരോഗംമൂലം അവൈതയനഭവിക്കുവടര 
- നിർദേയം പുറംതളളുവരോണ് നമ്മുടെ ട�റുപ്കേോർ എന് ടപോതു
ധോരണടയയും ഈ േോഴ്ച തേർത്തു.

4. േ്യോമ്് നിവോെിേടള ഉല്ലെിപ്ിക്കുന്തിനോയി അവിടെടയത്ിയ 
ഒരു നോെൻപോട്് െംഘചത്യും േണ്ടു. ചവദനേൾ തളംടേട്ിയ 
പോട്ടുേടളങ്ിലും ആ െംഘചത്ോടെോപ്ം എല്ലോവരും ഒചര മനചസ്സോ
ടെ പോടേയും ആടേയും ട�യ്യുന്നുണ്ടോയിരുന്നു. അടതോരു പ്രഖ്യോ
പനമോയി ചതോന്ി. അല്ലചയോ പ്രളയചമ, നരീ ഞങ്ങളുടെ െമ്ോദ്യ
ങ്ങൾ േവർടന്ടത്ിരികേോം. ഒരു രോത്ിടേോണ്ട് ഞങ്ങടള 
അഭയോർത്ിേളോകേിയിരികേോം. എങ്ിലും നിനടകേന്ല്ല ഒരു ദുര
്ത്ിനം ഞങ്ങളുടെ നിശ്ചയദോർഢ്യടത് ചതോൽപ്ികേോനോേിടല്ല
ന് അെിയുറച്ച പ്രഖ്യോപനം.
േ്യോമ്പുേളിലുെനരീളം അനഭവടപ്ട് നിശ്ചയദോർഢ്യത്ിലും പ്രളയ

ചത്ോടള്ള പ്രതിേരണത്ിലും പ്രച�ോദിതനോയ എനികേ് അവചരോെ് പറ
യോനണ്ടോയിരുത് ഒന്നുമോത്ം. പ്രളയം തേർചത്െത്തുനിന്ല്ല നമ്മൾ തുെ
ങ്ങുേ, മറിച്ച് ഈ ദുര്ങ്ങൾടകേല്ലോം ഉയടര, ഏടറ ഉയരത്ിൽ നമ്മൾ 
പറക്കും, വിജയശ്രീലോളിതരോയി!

പി. വിജയന് ഐ.പി.എെ് 
ഐ.ജി. &  ച്റേറ്് ചനോ�ല് ഓ്രീെര്, ഒ.ആര്.െി.



കുട്ിേളുമോയി െംെോരിക്കുചമ്ോൾ നമ്മൾ 
എചപ്ോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ (problems) ആണ് തി
രയുന്ത്. കുട്ിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, വരീട്ിടല പ്ര

ശ്നങ്ങൾ, ചുറ്റുപോടളള പ്രശ്നങ്ങൾ... പലചപ്ോഴും പ്ര
ശ്നങ്ങടള ചതെിയുളള യോത് എങ്ങുടമത്ോടത 
പ്രശ്നങ്ങളിൽത്ടന് അവെോനിക്കുന്നു! 

ച�ോ. അനിൽ കുമോർ  റ്ി.വി
ടപ്രോ്െർ, ശെേ്യോട്ി

ടമ�ികേൽ ചേോചളജ്
തിരുവന്പുരം
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മറിച്ച് നമുകേ് പരിഹോരങ്ങടള (solutions)
ക്കുറിച്ച് ച�ോദിച്ചു തുെങ്ങിക്കൂചെ? 
പ്രശ്നങ്ങടളപ്റ്ിയുളള �ർച്ചേൾ പലചപ്ോഴും തല
ചച്ചോറിടല വിേോരങ്ങടള നിയന്തിക്കുന് 
'Amygdala' എന് ഭോഗടത് ഉചത്ജിപ്ിക്കും. 
കുട്ി ഒന്നുേിൽ എതിർക്കും അടല്ലങ്ിൽ ഓെി 
രഷേടപ്ടം! ഇത് െ്വയരഷേയ്കോയുള്ള ൈരരീരത്ി
ടറെ പ്രവർത്നമോണ്. മറിച്ച് കുട്ിേളുടെ േഴിവ
േടളയും പ്രതരീഷേേചളയും മറ്റും ച�ോദിക്കുചമ്ോൾ 
അവടറെ തലചച്ചോറിൽ 'ച�ോപമിനം' മറ്റും 
ഉത്പോദിപ്ികേടപ്ടേയും മനസ്സിൽ പ്രതരീഷേയും 
െച്ോഷവം ഉണ്ടോവേയും ട�യ്യും. െച്ോഷ
വം ൌഹൃദവമുള്ള അ്രരീഷേത്ിൽ പരിഹോ
രങ്ങൾ എളുപ്മോവം. 

എട്ോടകേ അനകൂലഘെേങ്ങളോണുള്ള
ത്? ആടരോടകേ െഹോയിക്കും? ഇചപ്ോഴടത് 
അവ സ്ഥ മോറോൻ എന്തുട�യ്ോൻ പറ്റും? എന്രീ 
തരത്ിലുളള �ർച്ചേൾ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരി
ഹോരങ്ങൾ കുട്ിടയടകേോണ്ടുതടന് പറയികേോ



നം നെപ്ോകേോനം െോധിക്കും.

നിലവിലുളള പ്രശ്നങ്ങടള പഠിചകേണ്ട പുതിയ 
േഴിവേളോയി (skills) മോറ്ോൻ െോധിക്കും.

ഉദോഹരണം.
1. ADHD േോരണം ക്ോസ്സിൽ ശ്ദ്ിക്കുന്ില്ല. 
 Skill -   ക്ോസ്സിൽ എങ്ങടന ശ്ദ് കൂട്ോം (മുൻ

നിരയിൽ ഇരിക്കുേ, ബഹളമുള്ള കൂട്ടുേോരുടെ 
അടത്തുനിന്് മോറിയിരിക്കുേ)

2. Conduct disorder േോരണം മുതിർന് കൂട്ടുേോ
ചരോടെോത്് ചമോഷണം നെത്തുേചയോ മയക്കു
മരുന്് ഉപചയോഗിക്കുേചയോ ട�യ്യുന്നു

 Skill -  മുതിർന് കുട്ിേളുടെ നിർബന്ടത് 
ട�റുകേോനളള േഴിവ് വളർത്ോം.

3. പഠനത്ിന് െമയം ഇല്ല.
 Skill - െി.വി., ടമോശബൽ എന്ിവയുടെ 

െമയം കുറയ്കോനളള േഴിവ്, രോവിടല ചനര 
ടത് ഉണരോനളള േഴിവ്.

പ്രശ്നപരിഹോര�ി്േൾ എങ്ങടന വളർ
ത്ോം.

തോടഴപ്റയുന് 5 ച�ോദ്യങ്ങൾ ഇതിന് ഉപ
ചയോഗികേോം. ഇവടയ ചുരുകേത്ിൽ 'FRaMES' 
എചന്ോർകേോം.
1. Future Oriented Questions 
 ഇചപ്ോഴടത് അവസ്ഥയിൽനിന്നും എട്ോ

ടകേ മോറ്ങ്ങളോണ് വരുചത്ണ്ടത്?
2. Resource Activating Questions

 എട്ോടകേ അനകൂല െോഹ�ര്യങ്ങളോണ് 
ഇചപ്ോഴുളളത്? ആടരോടകേ െഹോയിക്കും?

3. Miracle Questions 
 ഇന്് രോത്ി ഉറകേത്ിൽ ഒരത്ഭുതം െംഭവിച്ചു 

എന്് േരുതുേ. ഇചപ്ോഴുളള എല്ലോ പ്രശ്നങ്ങളും 
പരിഹരിച്ചു എന്നു േരുതുേ. എട്ോടകേയോ
യിരിക്കും ജരീവിതത്ിൽ നോടള മുതലുളള വ്യ
ത്യോെങ്ങൾ?

4. Exceptions/Success Stories
 ജരീവിതത്ിൽ െംഭവിച്ച നല്ല േോര്യങ്ങൾ ഏ 

ടതോടകേ? മുമ്് ഇത്രം പ്രശ്നങ്ങടള എങ്ങടന 
ശേേോര്യം ട�യ്തു? അടതങ്ങടന െോധിച്ചു?

5. Scaling Questions
 പ്രശ്നങ്ങൾ ചനരിെോനളള/പഠികേോനളള േഴിവ്. 

പൂജ്യം മുതൽ പത്് വടരയുളള ഒരു െ് ടേ 
യിൽ എത്യോണ്? (ഉദോഹരണം - 5 എന്് 
പറയുന്നുടവന്് േരുതുേ) 5-ൽനിന്് 6 ആയി 
ഉയർത്ോൻ എട്ോടകേ ട�യ്ോം?
കുട്ിയുമോയുളള ബന്ം ടമച്ചടപ്ടത്ണം. 

അവന് ഒരു േഴിവ പഠികേോനളള �ോലഞ്ച് ടേോ
ടകേോനം ഇതുവഴി േഴിയും 'Skill Challenge'പ്രളയ
വമോയി ബന്ടപ്ട് പ്രശ്നങ്ങള് അതിജരീവിച്ച കുട്ി
േളുമോയി ഇെടപടചമ്ോള് മുേളില്പ്റഞ് 
െമരീപനം െ്വരീേരികേോവന്തോണ്. WHOയുടെ 
Psychological First Aid (PFA)ഉം  കുട്ിേചളോെ് 
ഇെടപടചമ്ോള് ട�ചയ്ണ്ട േോര്യങ്ങളും ഉപചയോ
ഗപ്രദമോണ്. (അടത് ചപജ് ചനോക്കുേ)

വോയനകേോരുടെ അഭിപ്രോയങ്ങളും നിര്ചദേൈങ്ങളും െ്വോഗതം ട�യ്യുന്നു. മൂന്നു മോെത്ിടലോരികേല് 
പ്രെിദ്രീേരിക്കുന് ടനല്ലികേയിചലകേ് മോന്യവോയനകേോരില്നിന്നും ര�നേളും ഷേണിക്കുന്നു.
അയചയ്കണ്ട വിലോെം: 

Editor, Nellikka
Our Responsibility to Children
Integrated Child Protection Scheme (ICPS)
Opp. Prison Headquarters
Poojappura, Thiruvananthapuram 695 012
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1924 ൽ ഉണ്ടോയ മഹോപ്രളയത്ിനചൈ
ഷം ചേരളം േണ്ട ഏറ്വം വലിയ 

പ്രളയടകേടതിയോണ് ഈ ഓഗ്റേ് മോെത്ിൽ 
െംഭവിച്ചത്. ടതോട്ടത്് �ോമുേചളോ ജലോൈയ
ങ്ങചളോ ഇല്ലോത് പ്രചദൈങ്ങൾചപോലും ടവള്ളടപ്ോ
കേത്ിടറെ ദുരിതം അനഭവിച്ചു. ഏേചദൈം 
20,000 ചേോെിയുടെ നോൈനഷ്മുണ്ടോയി. ഇരുന്നൂ
റിചലടറ ജരീവനേൾ ടപോലിഞ്ഞു. െോമ്ത്ിേമോ
യും െോമൂഹിേമോയും ഏടറ അഭിവൃദ്ി ശേവരി
ച്ചിരുന് ചേരളത്ിടറെ നടട്ടല്ലോെിച്ച അനഭവ 
മോയിരുന്നു ഈ പ്രളയദുര്ം.

പ്രളയദുര്വം മോനെിേോചരോഗ്യവം
ജരീവിതത്ിലോദ്യമോയി ഒരു പ്രളയത്ിന 

െോഷേ്യം വഹിചകേണ്ടിവടന്ോരു വ്യക്ിയുടെ 

തളരരുത്... തിരിച്ചുവരാം

ച�ോ. അരുണ് ബി. നോയർ
അചെോെിചയറ്് ടപ്രോ്െർ, ശെേ്യോട്ി

ടമ�ികേൽ ചേോചളജ്, തിരുവന്പുരം

ൈോരരീരിേ ആചരോഗ്യചത്ോടെോപ്ം മോനെിേോവ
സ്ഥടയയും അത് െോരമോയി ബോധികേോം. പലരും 
രോത്ിയിൽ സുഖമോയി മഴയുടെ തണുചപ്റ്് ഉറങ്ങി
കേിെന്ചപ്ോഴോണ് വരീടേളിൽ ടവള്ളം േയറുന് 
സ്ഥിതിയുണ്ടോയത്. േണ്ണുതുറന്ചപ്ോൾ, വരീെിന
ള്ളിൽ ടവള്ളംേയറുേയോയിരുന്നു. ജരീവിതത്ി
ടലോരികേലും പ്രതരീഷേികേോത് ഇത്രം അനഭവ
മുണ്ടോയചപ്ോൾ പലരും ടഞട്ിചപ്ോടയന്തോണ് 
വോസ്തവം.

ടവള്ളടപ്ോകേം െ്വ്ം വരീെിടന അക്രമിക്കുന് 
സ്ഥിതിയുണ്ടോയചപ്ോൾ പലർക്കും േടത് 
മോനെിേ െമ്മർദേവം അനഭവടപ്ട്ിരുന്നു. ടപോ
ടന്ടന ആൈയക്കുഴപ്ം ഉണ്ടോകുന് സ്ഥിതി. 
എന്തു ട�യ്ണടമന്റിയോടത തരീർത്തും പേച്ചു
ചപോകുന് അവസ്ഥ. ൈക്മോയ വിേോരങ്ങൾ - 
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െങ്െം, ടവപ്രോളം, ചദഷ്യം ഇവടയോടകേ ചവലി
ചയറ്ംചപോടല അലയെിക്കുന് സ്ഥിതി. 
ൈ്വോെംമുട്ൽ, അമിതമോയ ടനഞ്ചിെിപ്്, വിറയൽ, 
േണ്ണിൽ ഇരുട്ടുേയറുേ തുെങ്ങിയ ൈോരരീരിേലഷേ
ണങ്ങളും പ്രേെമോകും. ഒന്നും ട�യ്ോനോേോത് 
നിസ്സഹോയവസ്ഥയിചലകേ് ഇവർ ചപോടയന്ിരി
ക്കും. ഈ മോനെിേനിലടയയോണ് ടപോടന്ടന
യുണ്ടോകുന് െമ്മർദപ്രതിേരണം (acute stress 
reaction) എന്നു പറയുന്ത്. െോധോരണ ദുര്ം 
െംഭവിച്ച് ആദ്യടത് 72 മണിക്കൂറിലോണ് 
ഇത്രം ലഷേണങ്ങൾ േോണടപ്ടന്ത്.

ടവള്ളടപ്ോകേത്ിടറെ ടേടതിേൾ മോറികേഴി
ഞ്ോലും �ിലരിടലങ്ിലും മോനെിേെമ്മർദേ 
ലഷേണങ്ങൾ വരീണ്ടും വചന്കേോം. ടവള്ളടപ്ോകേ
ത്ിൽനിന്നു രഷേടപ്ട്് ദുരിതോൈ്വോെ േ്യോമ്ിൽ 
എത്ിയോലും തിരിച്ചു വരീട്ിടലത്ിയോലും പ്രയോെ
ങ്ങൾ തുെരോം. സുരഷേിതമോയ സ്ഥലത്ിരിക്കു 
ചമ്ോൾ ചപോലും ടവള്ളടപ്ോകേത്ിൽടപ്ട്ചപ്ോഴു
ണ്ടോയതിന െമോനമോയ േഠിനമോയ ഉത്േണ് 
ഇവർക്കുണ്ടോകും. ഇത്രം ഫ്ോഷ്ബോകേ് അനഭ
വടപ്ടന്തിടറെ ഭോഗമോയി ൈ്വോെംമുട്ൽ, േഠിന
മോയ വിറയൽ, ൈരരീരം വിയർക്കുേ, അമിത ടന
ഞ്ചിെിപ്്, േണ്ണിൽ ഇരുട്ടുേയറുേ എന്ിവടതോട്് 
ഇചപ്ോൾ വരീണു മരിച്ചുചപോകും എന് തരത്ിലുള്ള 
ടവപ്രോളം വടരയുണ്ടോേോം. രോത്ിയിൽ ഉറങ്ങികേി
െക്കുചമ്ോൾ, ടവള്ളടപ്ോകേം വരുന്തുചപോടലയു
ള്ള ചപകേിനോവേൾ േണ്ട് ടഞട്ിയുണരോം. ടവ
ള്ളടപ്ോകേം അനഭവിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ േോണു 
ചമ്ോഴും ടവള്ളടപ്ോകേത്ിടറെ ടെലിവിഷൻ ദൃൈ്യ
ങ്ങചളോ പത്വോർത്േചളോ േോണുചമ്ോഴും േഠിന
മോയ ഉത്േണ്യുണ്ടോേോം. ഇതുമൂലം ടവള്ളടപ്ോ
കേം മോറിയോലും െ്വ്ം വരീടേളിചലക്കു മെങ്ങോൻ 
പ്രയോെമുള്ളവരുമുണ്ടോേോം. ഈ മോനെിേോവ
സ്ഥയോണ് 'ദുര്ന്ര െമ്മർദ ചരോഗം' (past 
traumatic stess disorder) എന്നു പറയുന്ത്. 
കുട്ിേളിലും വൃദ്ജനങ്ങളിലും ആചരോഗ്യപ്രശ്നമുള്ള
വരിലും ഇതു കൂടതലോയി േോണടപ്ടന്നു.

ടവള്ളടപ്ോകേത്ിൽ വരീടം െ്വത്തുകേളും നഷ്
ടപ്ട് ഒചട്ടറചപ്രുണ്ട്. പ്രളയടകേടതിയിൽ ഉറ്വ
ടര നഷ്ടപ്ട്വരുമുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരുടെ െോമരീപ്യം

മൂലം േോര്യമോയ ഏേോ്തയും മോനെിേ 
െമ്മർദേവം ഇവർക്കുണ്ടോേണടമന്ില്ല. എന്ോൽ 
േ്യോമ്ിൽനിന്് വരീട്ിചലടകേത്തുചമ്ോഴോണ് െോര 
മോയ പ്രയോെങ്ങളുണ്ടോകുന്ത്. തോമെിച്ചിരുന് 
വരീെ്, അതിലുണ്ടോയിരുന് ഉപേരണങ്ങൾ എന്ി
വടയോടകേ ഉപചയോഗശൂന്യമോയ സ്ഥിതിയിലോ 
ടണന് തിരിച്ചറിവ് േഠിനമോയ മോനെിേെം
ഘർഷമുണ്ടോക്കും. ഉറ്വരുടെ വിചയോഗടത്ത്തുെർ
ന്നുണ്ടോകുന് െങ്െവം ഈ ഘട്ത്ിൽ പ്രത്യഷേ
മോേോം. �ിലടരങ്ിലും േഠിനമോയ വിഷോദചരോഗ 
ത്ിചലകേ് കൂപ്പുകുത്ിടയന്നുവരും. തുെർച്ചയോയ 
െങ്െം, മുമ്് ആെ്വദിച്ചു ട�യ്ിരുന് േോര്യങ്ങൾ 
ട�യ്ോൻ തോത്പര്യമില്ലോയ്മ, അേോരണമോയ 
ഷേരീണം, ഉറകേക്കുറവ്, വിൈപ്ില്ലോയ്മ, ഏേോഗ്രത
ക്കുറവ്, �ി്േളുടെയും പ്രവൃത്ിേളുടെയും ഗതി
ചവഗത്ിൽ കുറവ്, നിരോൈ, ആത്ഹത്യോ പ്രവ
ണത എന്ിവടയോടകേ വിഷോദചരോഗത്ിടറെ 
ലഷേണമോണ്. ചമല്പറഞ്വയിൽ അടഞ്ചണ്ണടമ
ങ്ിലും രണ്ടോഴ്ച തുെർച്ചയോയി നരീണ്ടുനിന്ോൽ, ആ 
വ്യക്ികേ് വിഷോദചരോഗമുചണ്ടോ എന്നു െംൈയി
കേണം.

നഷ്ദുുഃഖ പ്രതിേരണം
ഉറ്വരുടെ മരണചമോ അേൽച്ചചയോ ദുര്ങ്ങ

ളിൽടപ്ട്് ഭൗതിേനഷ്ങ്ങചളോ അനഭവിചകേണ്ടി
വന്വരിൽ െ്വോഭോവിേമോയി േണ്ടുവരുന് പ്രതി
േരണമോണ് നഷ്ദുുഃഖ പ്രതിേരണം (grief 
reaction). െോധരണഗതിയിൽ അഞ്ചുഘട്ങ്ങളി
ലൂടെയോണ് ഇതു േെന്നുചപോകുന്ത്. 

ആദ്യഘട്ത്ിൽ 'എനിടകേോന്നും നഷ്ടപ്ട്ിട്ി
ടല്ല'ന്നു െ്വയം വിൈ്വെിപ്ികേോൻ ശ്മിക്കുന് നി
ചഷധോത്േ ഘട്ം (denial stage). പ്രേെമോയും 
ഈ മോനെിേോവസ്ഥയിലുള്ളവർ �ിലചപ്ോൾ 
പുനരധിവോെ പ്രവർത്നങ്ങചളോെ് െഹേരി
കേോൻ വിമുഖത േോട്ിചയക്കും.

രണ്ടോമതോയി, േടത് ധോർമ്മിേചരോഷം 
(stage of anger) പ്രേെമോകുന് ഘട്മോണ്. 'എന്തു
ടേോണ്ട് എനികേിങ്ങടന വന്നു?', 'എന്തുടേോണ്ട് 
എനിക്കുമോത്മിതു വന്നു?', 'ഇത്യും അനഭവി
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കേോൻ ഞോടന്് ടതറ്റുട�യ്തു' എന്ിങ്ങടനയുള്ള 
�ി്േൾ മനസ്സിൽ അലയെിക്കും. ചുറ്റുമുള്ളവചരോെ് 
തട്ികേയറുേയും േയർക്കുേയും െഹോയികേോൻ 
ശ്മിക്കുന്വടരചപ്ോലും കുറ്ടപ്ടത്തുേയും ട�യ്യു
ന് സ്ഥിതി ഇവിടെ പ്രേെമോേോം. ഈ മോനെി
േോവസ്ഥ മനസ്സിലോകേി ചവണം ഇവർകേ് 
മോനഷിേ പിന്തുണ ടേോടകേോൻ ശ്മിക്കുന്വർ 
ടപരുമോചറണ്ടത്.

മൂന്ോമതോയി, വിലചപൈൽ ഘട്ം (stage of 
bargaining) പ്രേെമോകും. തങ്ങൾക്കു െംഭവിച്ച 
നഷ്ങ്ങൾക്കു പരിഹോരമോയി പലതരം േോര്യങ്ങൾ 
ചവണടമന് ആവൈ്യം ശ്ദ്ികേോൻ തയോറോകുന്
വചരോടെോടകേ അവർ പ്രേെിപ്ിചച്ചകേോം.

നോലോമതോയി ജരീവിതത്ിലുണ്ടോയ നഷ്ങ്ങളു
മോയി െമരടപ്ടന് അവസ്ഥയോണ്. െ്വോഭോവി
േമോയും മനസ്സിൽ നിരോൈയും അത്ഹത്യോപ്രവ
ണതയും േെന്നുവരോം. �ിലടരങ്ിലും വിഷോദം 
മറിേെകേോനോയി മദ്യടത്യും മറ്് ലഹരിവസ്തുകേ
ടളയും അഭയം പ്രോപിചച്ചക്കും. ഉറകേക്കുറവ്, വിൈ
പ്ില്ലോയ്മ, തോത്പര്യമില്ലോയ്മ എന്ിവയും പ്രേെമോ
യിരിക്കും.

ഈ ഘട്ടമല്ലോം േഴിഞ്ോണ്, യോഥോർത്്യ
ങ്ങടള, അംഗരീേരിക്കുന് മോനെിേനിലയിചലകേ് 
എത്ിചച്ചരുന്ത് (stage of acceptance). ഈ 
ഘട്മോകുന്ചതോടെ െംഭവിച്ച നഷ്ങ്ങടളോടകേ 
അംഗരീേരിച്ച് ജരീവിതം വരീണ്ടും േരുപ്ിെിപ്ികേോനള്ള 
ശ്മങ്ങളിൽ െജരീവമോകുന്നു.

മോനെിേപിന്തുണയും പുനരധിവോെവം
ദുര്ത്ിൽ നഷ്ം െംഭവിച്ചവർക്കു് മോനെി

േപിന്തുണ നൽേോനള്ള പരിശ്മങ്ങൾ വിവിധ 
ഭോഗങ്ങളിലോയി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവന്പുരം 
ടമ�ികേൽ ചേോചളജിടല ശെേ്യോട്ി വിഭോഗം, 
നൂറിചലടറ ടപ്രോ്ഷണൽ േൗൺെിലർമോർകേ് 
'ദുര്മുഖടത് മോനെിേ-െോമൂഹിേ ഇെടപ
െൽ' എന് വിഷയത്ിൽ പരിൈരീലനം നൽേി, 
വിവിധ ദുരിതോൈ്വോെ േ്യോമ്പുേ ളിചലകേ് ചെവന
ത്ിനോയി അയച്ചുേഴിഞ്ഞു. ഈ േൗൺെിലർ

മോർ നൽേിയ മിേച്ച ചെവനത്ിൽനിന്് പ്രച�ോ
ദനമുൾടേോണ്ട് മറ്് സ്ഥോപനങ്ങളും െമോനമോയ 
ചെവനം നൽേോൻ തയോടറടക്കുേയോണിചപ്ോൾ.

ദുര്ത്ിനിരയോയ വ്യക്ിേളുടെ നിസ്സഹോ
യോവസ്ഥ തിരിച്ചറിഞ്ഞുള്ള ഇെടപെലോണ് േൗ
ണെിലർമോരുടെ ഭോഗത്തുനിന്നു ചവണ്ടത്. പ്രയോ
െങ്ങളുണ്ടോകുന്ത് െ്വോഭോവിേമോടണന്നും കൂട്ോ 
യ പരിശ്മത്ിലൂടെ അതിടന മറിേെകേോനോകു
ടമന്നുള്ള ആത്വിൈ്വോെം അവർക്കു പേർന്നു
ടേോടക്കുേയോണ് ചവണ്ടത്. ദുരിതബോധിതരുടെ 
മോനെിേനില തിരിച്ചറിഞ്്, അവരുടെ സ്ഥോന
ത്് െ്വയം െങ്ൽപ്ിച്ച്, അവരുടെ വിേോരങ്ങൾ 
മനസ്സിലോകേി പ്രതിേരികേോനള്ള അനതോപം 
(empathy) േൗൺെിലർമോര്കേ് അത്യോവൈ്യമോ
ണ്.

ദുരിതബോധിതരുടെ പ്രയോെങ്ങൾ ശ്ദ്ോപൂർ
വ്ം ചേട്ടുമനസ്സിലോകേോനള്ള മചനോഭോവം േൗൺ
െിലർമോര്കേ് അത്യോവൈ്യമോണ്. �ിലചപ്ോൾ 
ദരീർഘചനരം അവരുടെ പ്രയോെങ്ങൾ ചേട്ിരി
ചകേണ്ടിവരോം. ഇതിനിെയ്ക് ടമോശബൽ 
ച്ോണിൽ െംെോരിക്കുന്തുചപോലുള്ള േോര്യ
ങ്ങൾ ഒഴിവോകേണം. ഇെയ്ക് അവർ ടപോട്ിടത്റി
ക്കുേചയോ നടമ്മ കുറ്ടപ്ടത്തുേചയോ ട�യ്ോലും, 
അതിൽ പതറിചപ്ോേോടത, അടതോടകേ ദുരിത
ബോധിതരുടെ െഹജമോയ പ്രതിേരണമോ 
ടണന്നു തിരിച്ചറിഞ്് അവചരോെ് ഇെടപെണം.

നിസ്സോരമോയ ആൈ്വോെവ�നങ്ങളും 'എല്ലോം 
ൈരിയോകേിത്രോം' എന് മട്ിലുള്ള വോഗ്ോനങ്ങളും 
നല്ലതും ദുരിതബോധിതർകേ് നഷ്പരിഹോരം ലഭ്യ
മോകേോനള്ള വിവരങ്ങളും കൃത്യമോയി പറഞ്ഞുടേോ
ടകേോൻ ശ്മികേോം. െർകേോരിടറെയും െർകേിരി
തര സ്ഥോപനങ്ങളുടെയും െോമ്ത്ിേ 
െഹോയങ്ങൾ ദുരിതബോധിതർക്കു ലഭ്യമോകേിടകേോ
ടകേോൻ ശ്മികേണം.

തരീവ്രമോയ വിഷോദം, ഉറകേമില്ലോയ്മ, ആത്ഹ
ത്യോപ്രവണത, അക്രമവോെന, മദ്യം-ലഹരി ഉപ
ചയോഗത്ിടറെ പിൻവോങ്ങൽ ലഷേണങ്ങൾ 
എന്ിവടയട്ങ്ിലും പ്രദർൈിപ്ിക്കുന്വടര ഒരു 
മചനോചരോഗവിദഗ്ദടറെയടചത്ക്കു വിെോനം 
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േൗൺെിലർ ശ്മികേണം. കൃത്യമോയ �ിേിത്
യിലൂടെ ഇക്കൂട്ടര തിരിച്ച് െോധോരണജരീവിതത്ി
ചലകേ് മെകേിടകേോണ്ടുവരോൻ േഴിയും.

ദുരിതബോധിതർകേ് 
ട�യ്ോൻ േഴിയുന്ത്

ദുരിതത്ിൽടപ്ട്വർ െ്വ്ം നിലയ്ക് ട�ചയ്
ണ്ട �ില േോര്യങ്ങളുണ്ട്. മോനെിേ-െോമൂഹിേ 
പുനരധിവോെത്ിന് ഇത്രം പരിശ്മങ്ങൾ പര
മപ്രധോനമോണ്.

l മനസ്സിടല പ്രയോെങ്ങൾ ആചരോടെങ്ിലും തുറ 
ന്നു െംെോരിക്കുന്ത് മോനെിേ െംഘർഷം 
കുറയ്കോൻ ഏടറ െഹോയേമോകും. ആചരോടം 
മിണ്ടോടത ഒറ്യ്കിരിക്കുന്ത് മോനെിേെമ്മർ
ദേം കൂെോന് േോരണമോകും.

l എത്യും ടപടട്ന്് ദിന�ര്യേടളോടകേ െോ
ധോരണചപോടല ട�യ്തു തുെങ്ങോൻ ശ്മിക്കുേ. 
ട�യ്തുടേോണ്ടിരിക്കുന് ചജോലിേൾ െോധോര
ണചപോടല ട�യ്തു തുെങ്ങുേ.

l അവനവടനചയോ കുടംബോഗങ്ങടളചയോ മറ്റു
ള്ളവടരചയോ കുറ്ടപ്ടത്ോതിരിക്കുേ. ദുര്
ത്ിടറെ അനഭവങ്ങൾ ആവർത്ിച്ചു െംെോ
രിക്കുന്തും നന്ല്ല. ദുര്മുഖത്് പര്രം 
ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്തോണ് നന്്. മറിച്ചുള്ള 
ഏതു െംെോരവം മോനെിേോചരോഗ്യടത് 
തേർക്കും. 

l മദ്യപോനം, പുേവലി, മറ്റു ലഹരിവസ്തുകേളുടെ 
ഉപചയോഗം എന്ിവ ഒരു േോരണവൈോലും ഈ 
െമയത്് ൈരീലികേരുത്. മോനെിേെമ്മർദേം 
മറിേെകേോനള്ള തോത്കേോലിേ മോർഗമോയി 
ഉപചയോഗിച്ചോൽ ലഹരിവസ്തുകേൾകേ് നിങ്ങൾ 
അെിമടപ്ചട്ക്കും.

l ദുര്ത്ിൽ െംഭവിച്ച നഷ്ടത്ക്കുറിച്ച് ഓർ
ത്ിരുന്് ദരീർഘചനരം �ി്ിക്കുന്ത് നന്ല്ല. 
േഴിയുന്തും മറ്ള്ളവചരോെ് െംെോരിച്ച് പ്രശ്ന
ങ്ങൾകേ് പരിഹോരം േോണോനം മോനെിേെം
ഘർഷം ലഘൂേരികേോനം ശ്മികേണം.

l ജരീവിതത്ിടല ട�റിയ െച്ോഷങ്ങടളക്കുറി
ച്ച് ആചലോ�ികേോം. എന്നും രോത്ിയിൽ േിെക്കു
ന്തിന മുമ്് അന്നു നെന് മൂന്് െച്ോഷ
േരമോയ െംഭവങ്ങടളക്കുറിച്ച് �യറിയിൽ 
എഴുതിവയ്കോം. അതു വോയിച്ചിട്് എടറെ ജരീവിതം 
െച്ോഷേരമോടണന്നു െ്വയം പറയോം.

l േിെക്കുചമ്ോൾ, കുട്ികേോലത്്- പത്തുവയസ്സിന
മുമ്് - െംഭവിച്ച എട്ങ്ിലും നടല്ലോരു െം
ഭവടത്ക്കുറിചച്ചോർത്തു് ഉറങ്ങോൻ ശ്മികേോം. 
അങ്ങടന മനസ്സിടന ക്രമമോയി ശുഭേരമോയ 
മോനെിേോവസ്ഥയിചലടകേത്ികേോം.

l ദരീർഘൈ്വെന വ്യോയോമങ്ങൾചപോടലയുള്ള 
റിലോേ് ചെഷൻ രരീതിേൾ പരിൈരീലികേോം. 
േണ്ണെച്ച് മലർന്നുേിെന്ിട്് മൂകേിലൂടെ ൈ്വോെം 
ദരീർഘമോയി അേചത്ക്കു വലികേോം. ഇങ്ങടന 
ട�യ്യുചമ്ോൾ മനസ്സിൽ ഒന്നുമുതൽ നോലുവടര
ടയണ്ണോം. തുെർന്് വോയിലൂടെ ൈ്വോെം പുറ
ചത്ക്കു വിെോം. അചപ്ോഴും മനസ്സിൽ ഒന്നു 
മുതൽ പത്തു വടര എണ്ണോം. രോത്ിയിൽ േിെ
ക്കുചമ്ോഴും രോവിടല ഉണരുചമ്ോഴും ഇരുപതു 
തവണടയങ്ിലും ഇതുട�യ്ോം.

l േോരണമില്ലോടതയുണ്ടോകുന് ൈോരരീരിേ 
അെ്വോസ്ഥ്യങ്ങളും പ്രളയത്ിൽനിന്നും രഷേ
ടപ്ട്വരിൽ േോണോം. വിട്ടുമോറോത് തലചവ
ദന, നടചവദന, ശേേോൽ േഴപ്്, വയടറരി
ച്ചിൽ എന്ിവടയോടകേ പലരിലും േോണോറുണ്ട്. 
ഇത്രം മചനോജന്യൈോരരീരിേ ലഷേണങ്ങൾ 
(somatisation symptoms) ഉള്ളവർക്കും ചമല്പ
റഞ് റിയോഷേൻ രരീതിേൾ പ്രചയോജനം 
ട�യ്യും. 

l തരീവ്രമോയ വിഷോദം, വിട്ടുമോറോത് ഉറകേക്കുറ
വ്, േടത് ആത്ഹത്യോപ്രവണത, �ിത്ഭ്രമ
ലഷേണങ്ങൾ, അക്രമെ്വഭോവം എന്രീ പ്രശ്നങ്ങ
ളുള്ളവർ, മോനെിേോചരോഗ്യ വിദഗ്ദടറെ 
ചെവനം ചതെണം. കൃത്യമോയ �ിേിത്യിലൂ
ടെ ഇവടയ തുെകേത്ിചല നിയന്തികേോൻ 
െോധിക്കും. 

l
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Why do children  lie?

Children may lie for a reason or rarely 
for fun. When they lie for a reason it 
is either for achieving some sort of 

advantage or mostly it is done to avoid harsh 
consequences. The latter can be something 
the child fears, such as physical punishment 
or loss of privileges. 
 For example, imagine that your child 
is handling a precious crockery (maybe 
helping you with some housework you were 
doing). But accidentally it falls down and 
breaks. Now if the parent's response is too 
harsh (like scolding or punishing), the next 
time a similar accident happens, the child 
will think twice before admitting his 
mistake. Maybe he will lie. This will make 
him understand that with a lie he will be 
safe, but if you tell the truth the consequences 
can be devastating. Parents should encourage 
children to boldly admit their mistakes, big 
or small. They should have the freedom to 
share anything with their parent without 
any fear.
 Remember, it may be difficult to fix a 
broken crockery. But it's definitely harder to 
repair a shattered young mind.

    l
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After the recent flood in Kerala a number of 
experts and politicians have stated different 
reasons for the tragedy

“I’ll thought of developmental plans has affected 
the sustainability of the western ghats arguing 
without thoughtful conservation.” Some says the 
rainfall was unpredicted. Even I read that Cochin 
airport was built on the fields and wetlands adjacent 
to Periyar river which swelled to dangerous levels 
during the flood.Some blames that dams all were 
opened when it was in full range causing heavy 
flood downstream and greatly affecting the life of 
people there.

Criticisms and suggestions are quite natural after 
a tragedy of this magnitude we should learn lessons 
from this experience the question is how do we 
avoid or minimize destruction after such an event.

Purpose of Dams
Dams are constructed for the purpose of 

irrigation, power generation and flood control. Two 
things that Kerala is well acknowledged - irrigation 
and power management - are working good. But 

Dr. U S Udayachandran Thampy
Post doctoral Fellow

Department of Physics 
University of Kerala 

Trivandrum.
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HOW DAMS CAN CONTROL FLOODS
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what about the  precaution for flood 
conditions? It is unfortunate that both in 
irrigation and hydro project flood control is 
completely ignored. Authorities always look 
to store the maximum amount of water in 
reservoir during monsoon season, which is 
then used for irrigation and generation of 
electricity during summer.

Internationally accepted policy is that 
water level of the reservoirs should be kept 
low before onset of monsoon season. So that 
when monsoon comes there is a space to store 
the water and water can be released in a 
regulated manner, thus preventing floods 
downstream. However it is unfortunate that 
the maximum amount of water is stored in 
reservoir even before the close of monsoon 
only to ensure greater electricity generation 
and irrigation. Greater storage of water was 
not  in practice, since no one predicted this 
kind of rainfall and still not predicting about 
the upcoming rainfall. What ever may be the 
extra power being generated and area of land 
cultivated because of the risky storage of 
water in our dams, that cannot compensate 
for the loss of human life. 

Space in Reservoir
It is important that at least 30% of the 

storage capacity of the dams be kept free 
before the monsoon. While simultaneously 
allowing discharge of water, it is possible to 
increase storage slowly as the monsoon 
progress. Kerala receives rainfall mainly 
during the south west monsoon (June 
-September) and north east monsoon 
(October -November). These rains are 
controlled by winds that carry clouds from 
Arabian Sea and Bay of Bengal. Atmospheric 
depressions that controls wind movement 
cannot be predicted months in advance. 
Therefore, keeping space in reservoirs before 
the monsoon should be done whether there 

are heavy rain or not, as no State can afford to 
take risk in the manner that Kerala did. 

Dams are ofcourse useful and we need 
them for irrigation and generation of 
electricity. However, even if the monsoon fails 
and dams fall short of water and there is a 
short fall of electricity generation and is not a 
loss compared to the possible loss of lives in 
the event of a flood of this magnitude.

Ensuring thoughtful polices
It is time for the government and the 

public to formulate water management 
policies for reservoirs in such a manner that 
dams are used to control floods. In 2015 
hydropower generation was only 16.6% of the 
worlds total electricity production. It is high 
time to think of non conventional sources for 
electricity generation like solar, wind and 
tidal power. The practice of solar power 
generation in Cochin airport can be copied in 
similar large scale projects by other 
government agencies. The public should also 
be encouraged to adopt the practice of solar 
power generation. This will greatly reduce 
our dependence on dams for power 
generation. At present the task of dam and 
water management is vested with the Public 
Works Department, Kerala State Electricity 
Board and  Irrigation Department. Even in 
normal conditions given contradictory 
opinions from various departments, it is 
difficult to implement decisions. Hence the 
state dam security authority, if competent, 
should be entrusted with the task of water 
management in reservoir and with taking 
decision in emergency situations.

The State government, The State Dam 
authority National water commission should 
all be prepared to take a strict decisions so 
that in future no such devastating flood 
should happen.

l
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പ്രകൃതി െംഹോരതോണ്ഡവമോെിയചപ്ോൾ കുട്ി
േളിൽ �ിലർ ദുരിതോൈ്വോെേ്യോമ്പുേളിൽ 
അഭയംചതെി. ഒചട്ടറ ആൈങ്േചളോടെയോ

യിരുന്നു അവടരചത്െി യോത്യോയത്. െ്വതടവ 
ഒന്നു പുഞ്ചിരികേോൻകൂെി അറിയോത് രോജരീവിടന 
ഈ അവസ്ഥ എത്മോത്ം തളർത്ിയിട്ടുണ്ടോകും! 
െോ്്വനവോക്കുേളും ഉപചദൈങ്ങളും മനസ്സിൽ 
കുറിച്ച് അരിേിടലത്ിയചപ്ോൾ അവടനടന് 
ൈരിക്കും അത്ഭുതടപ്ടത്ി. െ്വരീേരിച്ചിരുത്ോനം 
മറ്റുള്ളവർകേ് പരി�യടപ്ടത്ിടകേോടകേോനടമോ
ടകേ നല്ല െോമർത്്യം! അതിനിെയിൽ രഹെ്യ
മോയി അതിടറെ േോരണവം അവൻ പറഞ്ഞു. 
"നല്ല സുഖോ ഇവിടെ. മൂന്നുചനചരോം കൃത്യമോയി 
ഭഷേണംേിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വന്തിൽപ്ിടന് 
അച്ഛൻ കുെിച്ചിചട്യില്ല. യോടതോരു വഴക്കുമില്ല. ഈ 
മഴ ൈമികേോതിരുന്ോൽ മതിയോയിരുന്നു." -  
ശേയിൽ േരുതിയ വോക്കുേടളോടകേയും 
മഴയിൽ കുത്ിടയോലിച്ചുചപോകുന്ത് ചനോകേിയി
രിക്കുേയോയിരുന്നു അചപ്ോൾ ഞോൻ!

 മണ്ണിെിച്ചിലിൽ വരീട തേർന് പ്രണവിടറെ 
അമ്മ ചരോഗിയോയതുടേോണ്ടുകൂെിയോണ് എത്യും
ടപടട്ന്് അവടന ചതെിടയത്ിയത്. മലടവ
ള്ളം കുത്ിടയോലിച്ചുടേോണ്ടുചപോയ വരീെിടറെ 

ഭോഗവം കൃഷിസ്ഥലവം ചൂണ്ടികേോട്ി അവൻ 
പറഞ്ഞു: "ശദവംേോത്തു, ഒരൽപ്ം മോറിയിരു
ടന്ങ്ിൽ ഇന്നു െരീച്ചറിന് റരീത്തു വോചങ്ങണ്ടിവ
ചന്ടന" വളടര ടപടട്ന്് പേ്വത ചനെി, അമ്മ
യ്ക്കുചപോലും ആൈ്വോെവോക്കുേൾ പേരുന് 
അവടന അഭിമോനചത്ോടെ ച�ർത്തുപിെിച്ചിട്ോ
ണ് അവിടെനിന്നുംപെിയിറങ്ങിയത്.

ആഴ്ചേൾക്കുചൈഷം സ്കൂളു തുറന്ചപ്ോൾ, കുട്ി
േൾചകേോചരോരുത്ർക്കും പങ്കുടവയ്കോൻ വിചൈഷ
ങ്ങചളടറയുണ്ടോയിരുന്നു… നടല്ലോരു ചേൾവി
കേോരിയോയിമോത്ം ഇരുന്നുടേോടത്തു. ടനോമ്രം 
ടപയ്ിറങ്ങുന് അനഭവങ്ങൾകേിെയിലും ചനേഹ
ത്ിടറെ, െോചഹോദര്യത്ിടറെ, പങ്ിെലിടറെ, 
െോ്്വനത്ിടറെ, േരുതലിടറെ, അതിജരീവന
ത്ിടറെ  ഒചട്ടറ േഥേൾ അവർക്കു പറയുവോ
നണ്ടോയിരുന്നു. ൈരിക്കും ജരീവിതം പേർന് പോഠ
ങ്ങളോണ് അവർ പേർന്നുതന്ത്.    

ഇചപ്ോൾ ഞോൻ മനസ്സിലോക്കുന്നു, ഇളംതല
മുറയിൽനിന്്അപ്രത്യഷേമോയിടകേോണ്ടിരിക്കുന്നു
ടവന്് നോം അലമുറയിടന് ജരീവിതമൂല്യങ്ങടള, 
കുറച്ചു ദിനങ്ങൾടേോണ്ടുതടന് അവരിചലകേ് 
തിരിടേ നൽകുേയോയിരുന്നു - പ്രകൃതിടയന് 
വലിയ ഗുരു !    l

ശ്രീജോചമോള് എന്.
എച്ച്.എെ്.എ. (മലയോളം)

ഗവ. ശട്ബല് എച്ച്.എെ്.എെ്.
മുരികേോട്ടുകുെി, ഇടകേി



ഈ േോലഘട്ത്ിൽ അത് പരി�യമല്ലോത് വോകേോണ് ഗ്രൂപ്ി. 
ടെൽ്ിടയന് വോകേിടന ചുറ്ിപ്റ്ി ചലോേം മോറുന്നുടവ
ന്് അലടയോച്ച ചേൾക്കുചമ്ോഴും പ്രകൃതിടയന് െത്യം 

നമ്മടള ടെൽ്ിയിൽനിന്് ഗ്രൂപ്ിയിചലകേ് മോറ്ി. മതിലുേൾ 
തരീർത്് വരീടേൾ ഒറ്ടപ്ടത്ിയചപ്ോഴും, അതിരുേൾ ടേട്ി 
ജലടത് വേമോറ്ിയചപ്ോഴും, ചവണ്ട ചവണ്ട എന്് ചേണു േരഞ്ി
ട്ടും വിഷം വോരിടയറിഞ്് മണ്ണിടന മലിനമോകേിയചപ്ോഴും ആചരോടം 
ഒരു പരിഭവമില്ലോടത പ്രകൃതി ഇത്യും നോൾ പിെിച്ചുനിന്നു. െ്വോത
്്യത്ിടറെ ഒഴുകേ് തെഞ്ഞുനിർത്ിയോൽ ഒരികേൽ ടപോട്ടുേചയോ 
േരേവിഞ്് ഒഴുകുേചയോ ട�യ്യും. അത് ജലമോയോലും മനസ്സോയോ
ലും. വരീണ്ടും പൂജ്യത്ിൽനിന്് തുെങ്ങുവോനളള ആഹ്വോനം പ്രകൃതി 
തന്നു. ഉദോഹരണങ്ങൾ പുതിയ ഹരീചറോെ് ആണ്. അവർ ഇത്യും 
നോൾ മരീൻപിെിച്ചു എന്നു മോത്ചമയുളളു 'േെലിടറെ മകേൾ, തലകുനി
ച്ചിരിക്കുന്നു' എന്് വിളിചപ്രു ചേട് പുതിയ തലമുറ, ഞങ്ങൾ തല
ടയടപ്പുളളവരോടണന്് ചലോേചത്ോെ് വിളിച്ചുപറഞ് നിമിഷങ്ങൾ. 
ഒന്നുറപ്ോണ് ഞോൻ എന് ഭോവത്ിൽനിന്് നമ്മൾ എന് ആചവ
ൈത്ിചലകേ് ചേരളം വലുതോയി.  ഒരു ബിഗ് െലയൂട്് പ്രകൃതികേ്, 
േോരണം Selfie transformed to Groupie.

l
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സെൽഫിയല്ല 
ഗ്രൂപ്ി

െോജൻ ചതോമെ്
ഓ.ആർ.െി. ടട്യിനർ, ഇടകേി
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ഈ നൂറ്ോണ്ടു േണ്ട ഏറ്വം 
രൂഷേവം െമോനതേളില്ലോത്തു
മോയ മഹോപ്രളയത്ിനോണ് േഴി 
ഞ് ആഗ്റേ് മോെം ചേരളം െോ
ഷേ്യംവഹിച്ചത്. അപ്രതരീഷേിതവം 
അതിഭരീേരവമോയ ചപമോരി േവർ
ടന്ടത്ത് 500 നടത്് ജരീവനേ
ടളയോണ്. മറ്റു ജരീവജോലങ്ങളുടെ 
നോൈത്ിന േണകേില്ല. പതിനോയി
രങ്ങളുടെ േിെപ്ോെങ്ങളും കൃഷിയിെ
ങ്ങളും ഒരു ജമേടത് െമ്ോദ്യങ്ങളും 
െ്വപ്നങ്ങളും പ്രതരീഷേ ളുടമല്ലോം ആർ
ത്ലച്ചുവന് മലടവള്ളപ്ോച്ചിലുേ
ളിൽ ഒലിച്ചുചപോയി. തേർന് ചറോഡു
േളുചെയും പോലങ്ങളുചെയും േണക്കു 
േൾ ചവടറ. നഷ്ങ്ങടളല്ലോം തിരിച്ചു
പിെിച്ച് നവചേരളം സൃഷ്ിക്കുേ 
എന് ഭഗരീരഥപ്രയത്മോണ് ഇനി 
നമുക്കു മുന്ിൽ.

നവചേരളസൃഷ്ി

ബരീന െി.വി.
ചപ്രോജക്് അെി്റേറെ്, 

�ി.െി.പി.യു, തൃശ്ശൂർ



17 ചഹോട്് െ് ചപോട്ടുേളിചലയ്ക്കും �ിെോ്റേർ മോചന
ജ് ടമറെ് ചേോർ െരീം വഴി ജില്ലോ ൈിശു െംരഷേണ 
യൂണിറ്് ചെവനങ്ങൾ നൽേി. ഇതുമോയി ഓ.
ആർ.െി.യും ബന്ടപ്ട്് പ്രവർത്ിച്ചു.

നിംഹോൻസുമോയി ബന്ടപ്ട്് നെത്തുന് ചബോ
ധവൽകേരണ പരിപോെിേളിലും ഭഷേണം, മരുന്്, 
ശവദ്യെഹോയം, വസ്തങ്ങൾ എന്ിവ ബന്ടപ്
ട് േളഷേൻ ടെറെറുേളിൽ നിന്നും എത്ിക്കുന്
തിലുടമല്ലോം െഹേരിച്ചു. ഒറ്യ്ക്കും കൂട്ടുേോടരോത്തും 
കുടംബടമോത്തുടമോടകേ ഓ.ആർ.െി. െരീം അംഗ
ങ്ങൾ ഈ േ്യോമ്പുേളിൽ െജരീവമോയിരുന്നു. ഒപ്ം 
ചെോഷ്യൽ മരീ�ിയയിലും വിവരങ്ങൾ എത്ിക്കു
ന്തിൽ െജരീവമോയി ഇെടപ്ട്ിരുന്നു. 

ഓ.ആർ.െി. ജില്ലോ ആഷേൻ ഗ്രൂപ്് അംഗങ്ങ
ളും എേ് െ് ടപർട്് റിചെോഴ് െ് ഗ്രൂപ്് അംഗങ്ങ
ളും െ്വ്ം കുടംബത്ിൽ ദുരതബോധിതടര തോമ
െിപ്ിച്ചു. ഓ.ആർ.െി. എേ് െ് ടപർട്് ഗ്രൂപ്ിടല 
ച�ോ.സ്മിത രോംദോെ്, ച�ോ.ഗിരരീഷ് കുമോർ എന്ി
വരുടെ ചനതൃത്വത്ിൽ ജില്ലോ േളക്ർ പടങ്ടത്തു
ടേോണ്ട് ശെചകേോചെോഷ്യൽ േൗൺെിലിംഗ് 
നൽേോനള്ള പരിൈരീലനം േൗൺെിലർമോർക്കും 
തോല്പര്യമുള്ള വ്യക്ിേൾക്കും നൽേി. ഇതിൽ 
െ് കൂൾ േൗൺെിലർമോരും ഓ.ആർ.െി. അംഗ
ങ്ങളും പടങ്ടത്തു. ദുരിതോൈ്വോെ േ്യോമ്പുേളിടല 
കുട്ിേൾകേ് മോനെിചേോല്ലോെം നൽകുന് ആക്ി
വിറ്ിേളും േൗൺെിലിംഗ് ആവൈ്യമുള്ളവർകേ് 
മതിയോയ ഇെടപെലും നൽേിയിരുന്നു. വരീെ്, 
െ് കൂൾ എന്ിവ വൃത്ിയോ കേൽ, േിണർ വൃത്ി
യോകേൽ തുെങ്ങിയ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ െജരീവ
മോണ് ഓ.ആർ.െി. ചവോളറെിയർമോർ.

പ്രകൃതിചയയും മനഷ്യചനയും െ് ചനഹിച്ചും 
ബഹുമോനിച്ചും പ്രതികൂല െോഹ�ര്യങ്ങടള അതി
ജരീവികേോൻ പഠിപ്ിച്ചും മുചന്റുന് ഈ യോത്യിൽ 
ഓ.ആർ.െി.യും കൂടെയുണ്ട്.

l
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അചതചപോടലതടന് െമോനതേളില്ലോത് ദു
രിതോൈ്വോെപ്രവർത് നങ്ങളോണ് എവിടെയും 
േണ്ടത്. യുവജനങ്ങളും മത്്യടത്ോഴിലോളിേളും 
മുതൽ െമൂഹത്ിടറെ എല്ലോ ചമഖലേളിലുമുള്ളവർ 
�രിത്ം ര�ിച്ച രഷേോപ്രവർത്നങ്ങളിൽ ശേ
ചേോർത്തു. ഭോവിചേരളം ടേട്ിപ്ടക്കുന്തിൽ 
െ്വ്ം ഉത്രവോദിത്ം നിർവ്ഹിക്കുന് ഔവർ 
ടറെ് ചപോൺെിബിലിറ്ി ട �ിൽഡ്രൻ എന് 
ഓ.ആർ.െി.യും എല്ലോ ജില്ലേളിലും ജില്ലോ ൈിശു 
െംരഷേണ യൂണിറ്റുേളുടെ ചനതൃത്വത്ിലുള്ള ദുരി
തോൈ്വോെ പ്രവർത്നങ്ങളിലും േ്യോമ്് പ്രവർത്
നങ്ങളിലും പങ്ോളിയോയി.

ഇടകേി, വയനോെ്, ആലപ്പുഴ, എറണോകുളം, 
ചേോട്യം ജില്ലേളുടെ ഹൃദയടത് തേർത് മഹോ
പ്രളയം അവെോനടമത്ിയത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലോ
യിരുന്നു. കൂറോചഞ്ചരി എന് പ്രചദൈടത് 19 
ചപരുടെ ജരീവടനടത് ഉരുൾടപോട്ൽ െംസ്ഥോ
നടത് ഉയർന് മരണനിരകേോയി. അവിടെ തി
രിച്ചുേിട്ോനോേോത് നഷ്ങ്ങളിലും ഓചരോ കുടംബ
ങ്ങളിലും ആൈ്വോെവോക്കുേളുമോയി ശ�ൽ�് 
ടപ്രോട്ഷേൻ യൂണിറ്ിടറെ ചനതൃത്വത്ിൽ ബോംഗ്ലൂ
രിടല നിംഹോൻെിടറെ പരിൈരീലനം ചനെിയ 
ശെചകേോചെോഷ്യൽ േൗൺെിചലഴ് െിടനോപ്ം 
ഓ.ആർ.െി.യും െജരീവമോയിരുന്നു.

ജില്ലോ ചവോളറെറി ടമറെർമോരും പരിൈരീലേരു
ടമല്ലോം ദുരിതോൈ്വോെ േ്യോമ്് പ്രവർത്നങ്ങളിലും 
പോയ്കിംഗ്, ക്രീനിംഗ് തുെങ്ങിയവയിലും െജരീവമോ
യി. കുട്ിേൾക്കും പ്രോയമോയവർക്കും േളിേളിലൂടെ 
േോര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുടേോണ്ട് േ്യോമ്പുേടള െജരീ
വമോക്കുന്തിന് ഓ.ആർ.െി. പരിൈരീലേർ ശ്മി
ച്ചിരുന്നു.

ദുര്ം ബോധിച്ച ചമഖലേളിടല േ്യോമ്പുേളിൽ 
െന്ദർൈനം നെത്ി. ശു�രീേരണ പ്രവർത്ന 
ങ്ങളിൽ പങ്ോളിേളോയി. ശെചകേോചെോഷ്യൽ 
പിന്തുണ ആവൈ്യമുള്ളതോയി േടണ്ടത്ിയിട്ടുള്ള 



പ്രളയം എടറെ ജരീവിതയോത്യിൽ ഒരു ഉൾ
കേോഴ്ച നൽകുന്തോയിരുന്നു. പ്രളയബോധിത പ്ര
ചദൈങ്ങളിലൂടെ, േ്യോമ്പുേളിലൂടെ യോത് ട�യ്
ചപ്ോൾ ഭയന്നു നിൽക്കുന് കുഞ്ഞുങ്ങചളയും 
കുടംബങ്ങചളയും േണ്ടു. വയനോെ് ജില്ലയിടല 
പചത്ോളം േ്യോമ്പുേളിലൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾകേോയി 
ഒരു ദിവെം ട�ലവഴിച്ചു. ഓ.ആർ.െി.യുടെ 
ടട്യിനിംഗുേളിലൂടെ ലഭിച്ച തിരിച്ചറിവേൾ 
പലതും ്ലപ്രദമോയി ഉപചയോഗടപ്ടത്ോൻ 
െോധിച്ചു. പഠചനോപേരണങ്ങളും വരീടം നഷ്ടപ്ട് 
ദു:ഖത്ിലോയിരുന്നു േ്യോമ്പുേളിൽ േഴിഞ് കു
ഞ്ഞുങ്ങളിൽ പലരും. ഏേദിന േ്യോമ്ിന ചൈഷം 
തിരിച്ചുവന്ചപ്ോൾ രണ്ട് ആൈയങ്ങൾ മനസ്സി
ലുദിച്ചു. നമേ - പഠചനോപേരണ വിതരണം, 
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പ്രളയം 
ഒരു ഉൾക്കാഴ്ചയകായിരുന്നു

ചജോെ്്
ഓ.ആർ.െി. ടട്യിനർ, വയനോെ്.

െദ്  ഗമയ - െ് ചനഹവരീെ് - ഈ രണ്ടു പദ്തി
യ്ക്കും ചനതൃത്വം നൽേിയത് വയനോെ്, ചേോഴി
ചകേോെ് ജില്ലേളിടല കുട്ിേളോയിരുന്നു. വയനോെ് 
ജില്ലയിടല 500 കുട്ിേടള ഒരു വർഷചത്യ്ക് 
ഏടറ്ടത്് പഠചനോപേരണങ്ങൾ വിതരണം 
ട�യ്തു. െ് ചനഹവരീെ് പദ്തിയിലൂടെ വരീെ് നഷ്
ടപ്ട് അഞ്ച് കുടംബങ്ങൾകേ് വരീെ് നിർമ്മിച്ചു 
നൽേി. െ് കൂൾ, ചേോചളജ് വിദ്യോർത്ിേടള 
അണിനിരത്ിയ ഈ പദ്തിയുടെ ആപ്വോേ്യം 
'ശേചേോർകേോം, േണ്ണരീർ തുെയ്കോം' എന്തോ
ണ്. കുട്ിേളുടെ വിഷമതേൾ തിരിച്ചറിയോനം 
്ലപ്രദമോയി ഇെടപെോനം അവർകേ് പരി�ര
ണം ഉറപ്ോക്കുവോനം ഓ.ആർ.െി. പരിൈരീലന
ങ്ങൾ േരുത്തുനൽേി. 

l
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ഈറനണിഞ് പ്രഭോതത്ിൽ
മന്ദമോയ് തഴുകും മോരുതനിൽ
െ്വയം മദിച്ചു ഞോൻ നിൽകേചവ

ഷേിപ്രം േണ്ടു ഞോടനൻ
രമ്യമോമുദ്യോനത്ിടലനിക്കു
േണിയോടയൻ പനിനരീർപുഷ്ം
�ിത്ിൽ രമ്യത തൂേിടയൻ പനിനരീർ പുഷ്ം

അഭ്രത്ിൽ മന്ദമോയ് േോർമുേിലണയചവ
മനമിത് തുെിക്കുടമൻ പ്രിയപുഷ്സ്മരണയോൽ
നരീ വിെർടന്ോരോ പ്രിയചവളയിൽ
മസൃണോനഭൂതിയോൽ ഭുതദോത്ി
പുതുമഴ ടപോഴിച്ചുചവോ?

ഉൽഗതമോടമോരോദിത്യോംൈം
നിൻ ചൈോഭടയ മറയ്ക്കുന്നുചവോ?
ഉഷസ്സുണരുടമോരു പ്രഭോതത്ിൽ
ടപോൻേണിേയോൽ
എൻ അഷേരത്ിൽ പ്രേോൈമോയ്
എൻ ഉദ്യോനത്ിൽ വിെരും
നരീടയൻ പ്രിയപുഷ്ം.

ടജയ് ചമോൾ ടേ
V-B
ഗവ.എച്ച്.എെ്.എെ്., 
ച�ന്ദമംഗലം.

അന്നു വിരിഞ്ഞത്...
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