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

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

ഒ

രു നൂറ്റാണ്ടിനിടയിൽ സംഭവിച്ച മഹാപ്രളയത്തി
ന്റെ കെടുതികളിൽനിന്ന് കേരളം പതിയെ കരക
യറുകയാണല്ലോ! ഒരുമക�ൊണ്ട് നാടിന് പെരുമ
നൽകിയ വലിയ�ൊരു രക്ഷാദൗത്യത്തിന് നമ്മൾ സാ
ക്ഷിയായി. ഒരു പുതിയ കേരളത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുളള വെല്ലുവിളി. പ്രളയം
അതിന�ൊരു നിമിത്തമായിരിക്കാം. ശാസ്ത്രീയമായ ഇട
പെടലുകളിലൂടെ കുട്ടികൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ
പരിഹരിച്ചുക�ൊണ്ട് ഒരു നല്ല നാളെയുടെ സൃഷ്ടിക്കുവേ
ണ്ടിയാണല്ലോ ഓ.ആർ.സി. പ്രയത്നിച്ചുവരുന്നത്. നവ
കേരളത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയ്ക്കായി ഏവരും അക്ഷീണം നില
ക�ൊളളുന്ന ഈ വേളയിൽ നെല്ലിക്കയുടെ ഈ ലക്കം
ശ്രദ്ധയൂന്നുന്നത് പ്രളയം ബാക്കിവെച്ച പാഠങ്ങളിലേക്കാ
ണ്. മുാന്നോട്ടുളള നമ്മുടെ കാൽവെപ്പുകളിൽ നെല്ലിക്ക
യുടെ ആശയങ്ങൾ സഹായകമാകുമെന്നു പ്രത്യാശി
ക്കുന്നു.
ടീം ഒ.ആർ.സി.
orc.icps@gmail.com
www.orcindia.org
www.facebook.com/orcindia.org/
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CHIEF

	നെല്ലിക്ക

പ്ര

ളയാനന്തര കേരള പുനർസൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് നാമെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച്
ചിന്തിക്കുന്ന സമയമാണിത്. പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾമൂലം മനുഷ്യർക്ക്
സംഭവിക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്. ഒരായുഷ്ക്കാലം മുഴുവൻ
പരിശ്രമിച്ച് പടുത്തുയർത്തിയ പലതും ഒരു നിമിഷംക�ൊണ്ട് ഇല്ലാതാകുന്നു.
പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നടക്കുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങളെ പ്രതിര�ോധി
ക്കുവാൻ യാത�ൊന്നും ചെയ്യാൻകഴിയാത്ത നിസ്സഹായാവസ്ഥ നാം
അനുഭവിക്കുന്നു; നിരവധി ജീവനുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു; ബന്ധങ്ങൾ എന്നെ
ന്നേക്കുമായി അവസാനിക്കുന്നു.
പ്രളയശേഷം വെള്ളം ഇറങ്ങിപ്പോകും; നദികൾ ഉള്ളിലേക്ക് വലിയും;
ഒരുപക്ഷേ, വരളും. എന്നാല്, പ്രളയം മനസ്സുകളിൽ സൃഷ്ടിച്ച വേദനയും
മുറിവുകളും നഷ്ടബ�ോധവും നിസ്സഹായതാചിന്തയും ദീർഘനാളുകൾ നമ്മെ
അലട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും; വീണ്ടും വീണ്ടും ദുഃഖിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ടേയിരിക്കും. പ്രള
യശേഷം സ്കൂളിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുമ്പോൾ നാം ഒരിക്കലും ഇക്കാര്യം വി
സ്മരിക്കരുത്. പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടങ്ങളിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ
ക്കിരകളായ കൂട്ടുകാരുമായും നാട്ടുകാരുമായും ഇടപഴകുമ്പോൾ ഇതു നമ്മൾ
പ്രത്യേകം ഓർക്കണം.
നമ്മുടെ വീടുകൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ ഇടം എന്ന ധാര
ണയിലാണ് നാം വളർന്നുവരുന്നതും ജീവിക്കുന്നതും. എന്നാൽ ദുരന്തങ്ങൾ
ആ സുരക്ഷിതത്വബ�ോധത്തിന് വിള്ളലുണ്ടാക്കുന്നു. സുരക്ഷയ്ക്കായി സ്വന്തം
വീടുപേക്ഷിച്ച് അപരിചിത സ്ഥലങ്ങളിൽ അഭയംപ്രാപിക്കുമ്പോൾ വീട്
സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന വിപരീതചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. വെള്ള
മിറങ്ങി വീട്ടിലേക്കു തിരിച്ചുവന്നാലും നാളെയും ഇതു സംഭവിക്കുമ�ോ എന്ന
ചിന്ത നമ്മെ ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും ഉത്കണ്ഠാകുലരാക്കുന്നു. നമുക്ക് പ്രി
യപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും മാനസികബന്ധം - അതു വ്യക്തികള�ോട�ോ ജീവജാ
ലങ്ങള�ോട�ോ വസ്തുക്കള�ോട�ോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ - പ്രളയംമൂലം മുറിഞ്ഞുപ�ോ
യിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതു മനസ്സിൽ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് അസ്വസ്ഥതകൾ
സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
	ശരീരത്തിന് മുറിവ�ോ ചതവ�ോ ഒടിവ�ോ ക്ഷതമ�ോ സംഭവിച്ചാൽ
നാം തെല്ലും സംശയിക്കുകയില്ല, ഉടനേ ആശുത്രിയിലേക്കോടും. എന്നാൽ
മനസ്സിന് മുറിവേറ്റാല�ോ? വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മകൾക�ൊണ്ട് കുത്തിന�ോ
വിച്ച് നാം ആ മുറിവിനെ വലുതാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് വളർന്ന്
വളർന്ന് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വ വികസനത്തെയും ഉന്മേഷത്തെയും സാമൂഹ്യ
ബന്ധോത്സുകതയും വ്രണിതമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരുപക്ഷേ അതുമൂലം
നാം നമ്മിൽനിന്നുതന്നെ ഓടിയ�ൊളിക്കാന�ോ മറ്റുള്ളവരിൽനിന്ന് മാറി
നിൽക്കാന�ോ പരിശ്രമിച്ചെന്നും വരാം. പ്രളയാനന്തര സ്കൂൾ സാഹചര്യ
ത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ, പഠനത്തി
ലും സതീർത്ഥ്യരിലും താല്പര്യമില്ലാതാകുന്നുണ്ടോ, ആരെങ്കിലും ഏകാന്തത
ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നും മറ്റും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് ഈ ഘട്ട
ത്തിൽ നമ്മുടെ പ�ൊതുവായ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ

|4|

ജൂലൈ-സെപ്തംബര് 2018

ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ, ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള വിദഗ്ദ്ധോ
പദേശവും പരിചരണവും തുടർച്ചയായി ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ബാദ്ധ്യതയും നമുക്കുണ്ട്.
സ്കൂൾ പരിസരവും സവിശേഷ ശ്രദ്ധയർഹിക്കുന്നു. പ്രളയക്കെടുതി
പരിസരത്തിന് വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തിയ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാകാം. പല
സ്ഥലങ്ങളിലും ചപ്പും ചവറും മാലിന്യങ്ങളും അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കാം. ഇവയ�ൊ
ക്കെത്തന്നെ പലതരം സാംക്രമികര�ോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. ഈ
കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം സൂക്ഷ്മമായ ജാഗ്രതവേണം. ശുചീകരണത്തിലും ആര�ോഗ്യ
പരിപാലനത്തിലും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിലും ചെടികളുടെയും വൃക്ഷങ്ങളു
ടെയും പരിപാലനത്തിലുമെല്ലാം നാം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം.
മനസ്സുകൾ വേദനിച്ചുവെങ്കിലും, പ്രളയകാലത്ത് കേരള മനസ്സാക്ഷി ഒരു
മയ�ോടെ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിച്ചു. ഒരുമിച്ചുനിന്നാൽ ഏതു പ്രതിസന്ധിയേയും
മറികടക്കാം എന്ന ഉണർത്തുപാട്ട് ഈ പ്രളയകാലത്തു കേരളം കേട്ടു; പ്രതികരി
ച്ചു; നാമെല്ലാം അതനുഭവിച്ചു. ജാതിമതവ്യത്യാസമില്ലാതെ ആരാധനാലയങ്ങൾ
എല്ലാവർക്കും അഭയകേന്ദ്രങ്ങളായി. ആർക്കുവേണ്ടിയും കാത്തുനിൽക്കാതെ
അയൽക്കാരുടെ രക്ഷകരായി. ലക്ഷക്കണക്കിന് യുവജനങ്ങൾ അഹമഹമി
കാധിയാ സന്നദ്ധസേനകളിലെ കർമ്മധീരയ�ോദ്ധാക്കളായി മാറി. കടലിന്റെ
മക്കൾ നദീതീരങ്ങളുടെ രക്ഷകരായി. സമ്പത്തിന്റെയും വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാര
ത്തിന്റെയുമ�ൊക്കെ അതിർവരമ്പുകൾ ലംഘിച്ച് നിരവധി ക്യാമ്പുകളിൽ ആയി
രക്കണക്കിനാളുകൾ പരിമിത സൗകര്യങ്ങൾ പങ്കിട്ട് സുഹൃത്തുക്കളായി ദിവസ
ങ്ങൾ കഴിച്ചുകൂട്ടി.
'എല്ലാവരും ഒന്നാണ്' എന്നു വിശ്വസിച്ച് പരസ്പരം സഹായികളായി
പ്രവർത്തിച്ച നല്ലനാളുകൾ കൂടിയായിരുന്നുവെന്ന വളരെ നല്ല ഓർമ്മകൂടി വെ
ള്ളപ്പൊക്കം നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചു. 'മാനുഷരെല്ലാരുമ�ൊന്നുപ�ോലെ…' എന്ന
പഴയപാട്ട് ഈ ഓണക്കാലത്ത് അനുഭവങ്ങളിലൂടെ സാധൂകരിക്കപ്പെട്ടു. കഠി
നമായ സംഘർഷാവസ്ഥയിൽപ�ോലും നന്മയുടെ പൂക്കൾ വിരിയിക്കുവാൻ മനു
ഷ്യമനസ്സിനു കഴിയുമെന്ന് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു. ഒരുമയും കാ
രുണ്യവും മനക്കരുത്തും യുവതലമുറയ്ക്കുണ്ടെന്ന് ഈ സമയത്തു തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
പ്രളയകാലത്ത് നാം മുതൽക്കൂട്ടാക്കിയ ഒരുമയുടെ മാനസികാവസ്ഥ
പുനർനിർമാണ പാതയിലൂടെ നീങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയും
നൽകുന്നു. നാം ഇവിടെ എന്തുചെയ്യുന്നുവെന്ന് ല�ോകം ഉറ്റുന�ോക്കുന്ന സമയ
മാണിത്. ഏതു വെല്ലുവിളികളെയും അതിജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കരുത്തുണ്ടെന്ന്
തെളിയിക്കുവാനുള്ള അവസരം കൂടിയാണിത്. ആ അവസരം പാഴാക്കാതെ
നാടിന്റെ പുര�ോഗതിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി നവകേരള നിർമ്മിതിയിൽ നമുക്കും പങ്കാ
ളികളാകാം. അതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം.

ജേക്കബ് പുന്നൂസ് ഐ.പി.എസ്

മുൻ സംസ്ഥാന പ�ോലീസ് മേധാവി
(ചീഫ് മെന്റർ, ഓ.ആർ.സി.)

	നെല്ലിക്ക
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പ്രളയം തകർത്ത
ചില മിഥ്യാധാരണകൾ

ദു

രന്തങ്ങൾ എപ്പോഴും ബാക്കിവയ്ക്കുന്നത് ദുഃഖത്തിൽ പ�ൊതിഞ്ഞ, ഇരുണ്ട,
നിറംമങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളാണ്. സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രളയം നമ്മുടെ പല
സഹ�ോദരങ്ങൾക്കും സമ്മാനിച്ചത് ക�ൊടും യാതനകളും നികത്താനാ
കാത്ത നഷ്ടങ്ങളുമാണ്. സ്വന്തം കിടപ്പാടവും സമ്പാദ്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട് ദുരി
താശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നവരില് ചിലർക്കെങ്കിലും ആവുംവിധം
സ്വാന്തനമേകുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യവുമായി കുറേ ക്യാമ്പുകൾ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു.
ക്യാമ്പുകളിൽ അഭയം തേടിയവരുടെ കഥകൾ അത്യന്തം വേദനാജനകം
തന്നെയായിരുന്നു. ക്യാമ്പിൽ അനുഭവേദ്യമായ ചില വസ്തുതകളാണ്
ഇവിടെ പറയുന്നത്.
1.
ദിശതെറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന, ഉത്തരവാദിത്തബ�ോധമ�ോ സാമൂഹ്യ പ്ര
തിബദ്ധതയ�ോ തീരെയില്ലാത്തവരാണ് നമ്മുടെ യുവജനത എന്ന
പരിഭവം പ�ൊതുവിൽ കേൾക്കാറുണ്ട്. ഇതു തീർത്തും അസ്ഥാനത്താ
ണെന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സന്ദർഭംകൂടിയായിരുന്നു ഇപ്പോഴ
ത്തെ ദുരന്തമെന്ന് എനിക്ക് നേരിട്ടു ബ�ോദ്ധ്യമായി. കേരളത്തിൽ
അങ്ങോളമിങ്ങോളമുളള ക്യാമ്പുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഏറ്റെടുത്ത്
നടത്തിയത് നമ്മുടെ യുവജനങ്ങളാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ക�ോളേജ് വി
ദ്യാർത്ഥികൾ. പ്രതിഫലേച്ഛയേതുമില്ലാത്ത സഹജീവിസ്നേഹത്തിന്റെ
ഉദാത്ത മാതൃകകളായിരുന്നു ഈ ക്യാമ്പുകള�ൊക്കെയും. സ്നേഹത്തി
ന്റേയും അനുതാപത്തിന്റേയും നിശ്ശബ്ദ വിപ്ലവത്തിനാണ് കേരളത്തി
ലെ യുവത നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കളമശ്ശേരി
ഫിസാറ്റ് കാമ്പസിലെ ക്യാമ്പായിരുന്നു ഞാൻ സന്ദർശിച്ച ക്യാമ്പു
കളില�ൊന്ന്. അവിടെവച്ചാണ് അതേ കാമ്പസിൽനിന്ന് പഠനം
പൂർത്തിയാക്കിയ അമൃതയെന്ന ക�ോഴിക്കോട്ടുുകാരിയായ സഹ�ോ
ദരിയെ പരിചയപ്പെട്ടത്. ദുരന്തത്തിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കിയ
അമൃത താൻ പഠിച്ച ക�ോളേജില�ൊരുക്കിയ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിന്
നേതൃത്വം നൽകാൻ മടങ്ങിയെത്തിയതാണ്. തന്റെ നാടായ പെ
രുവയലിൽ പ്രളയമെത്തിയെങ്കിലും ആലുവയിലേയും സമീപപ്രദേ
ശങ്ങളിലേയും അവസ്ഥ അതിരൂക്ഷമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കിയ
അമൃത ഒട്ടും മടിക്കാതെ ഓടിയെത്തുകയായിരുന്നു. അമൃതയുടെ
നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുപറ്റം ചെറുപ്പക്കാരുടെ മാതൃകാപരവും ആവേശ
ഭരിതവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് ഞാൻ സാക്ഷിയായത്.
2.

	നെല്ലിക്ക

അമൃതയ�ോടും കൂട്ടുകാര�ോടുമ�ൊപ്പം ക്യാമ്പിൽ ചെറുപ്പക്കാരനായ
രഞ്ജിത്ത് എന്ന പ�ോലീസുകാരനെ പരിചയപ്പെടാനിടയായി. വൈ
ക്കത്തുക്കാരനായ രഞ്ജിത്ത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു ദിവസങ്ങള�ോളമായി
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തുടർച്ചയായി ക്യാമ്പിൽ കർമ്മനിരതനാണ്. വൈക്കം പ്രളയബാ
ധിത പ്രദേശങ്ങളില�ൊന്നാണെന്ന് അറിയാവുന്ന ഞാൻ അയാളുടെ
കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു. വീട് പ്രളയം വിഴുങ്ങും മുമ്പ് തന്റെ
കുടുംബം അഭയസ്ഥാനം തേടിയെന്നും ഗർഭിണിയായ ഭാര്യ വീട്ടിൽ
സുരക്ഷിതയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കിയ രഞ്ജിത്ത് വീട്ടിലേയ്ക്ക്
പ�ോകാതെ ക്യാമ്പിൽ സേവനസദ്ധനാകുകയായിരുന്നു. രാവും
പകലുമില്ലാതെയുള്ള, ദിവസങ്ങള�ോളം നീണ്ട അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ
തളർച്ചയ�ോ അസംതൃപ്തിയ�ോ രഞ്ജിത്തിന്റെ മുഖത്ത് തെല്ലും കാണാ
നായില്ല. കാണാനായത് തികഞ്ഞ ഉത്സാഹവും പ്രസരിപ്പും മാത്രം.
3.	ക്യാമ്പിന്റെ ഒരുഭാഗത്ത് പരുപരുത്ത പായയിൽ അവശയായി
കിടക്കുന്ന മാസ്ക് ധരിച്ച ഒരു സ്ത്രീയേയും അവർക്കരികിൽ കരുത
ല�ോടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന യുവാവിനേയും കണ്ടു. അന്വേഷണത്തിൽ
അവർ ക്യാൻസർ ര�ോഗംമൂലം പ്രയാസം അനുഭവിക്കുകയാണെ
ന്നും പരിചരിക്കുന്നത് അവരുടെ മകൻ തന്നെയാണെന്നും മനസ്സി
ലായി. പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലായ പറവൂരിലെ അവരുടെ
വീട് പകൽ മുഴുവൻ വൃത്തിയാക്കി അവശനായി ക്യാമ്പിൽ തിരിച്ചെ
ത്തിയ മകൻ തന്റെ അമ്മയെ എത്ര സന്തോഷത്തോടെയും
ആത്മാർത്ഥയ�ോടെയുമാണ് പരിചരിക്കുന്നത്! പ്രായംചെന്ന മാ
താപിതാക്കളെ - പ്രതേകിച്ച് ര�ോഗംമൂലം അവശതയനുഭവിക്കുവരെ
- നിർദ്ദയം പുറംതളളുവരാണ് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ എന്ന പ�ൊതു
ധാരണയെയും ഈ കാഴ്ച തകർത്തു.
4.	ക്യാമ്പ് നിവാസികളെ ഉല്ലസിപ്പിക്കുന്നതിനായി അവിടെയെത്തിയ
ഒരു നാടൻപാട്ട് സംഘത്തേയും കണ്ടു. വേദനകൾ തളംകെട്ടിയ
പാട്ടുകളെങ്കിലും ആ സംഘത്തോട�ൊപ്പം എല്ലാവരും ഒരേ മനസ്സോ
ടെ പാടുകയും ആടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത�ൊരു പ്രഖ്യാ
പനമായി ത�ോന്നി. അല്ലയ�ോ പ്രളയമേ, നീ ഞങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യ
ങ്ങൾ കവർന്നെടുത്തിരിക്കാം. ഒരു രാത്രിക�ൊണ്ട് ഞങ്ങളെ
അഭയാർത്ഥികളാക്കിയിരിക്കാം. എങ്കിലും നിനക്കെന്നല്ല ഒരു ദുര
ന്തത്തിനും ഞങ്ങളുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തെ ത�ോൽപ്പിക്കാനാകില്ലെ
ന്ന അടിയുറച്ച പ്രഖ്യാപനം.
ക്യാമ്പുകളിലുടനീളം അനുഭവപ്പെട്ട നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിലും പ്രളയ
ത്തോടുള്ള പ്രതികരണത്തിലും പ്രച�ോദിതനായ എനിക്ക് അവര�ോട് പറ
യാനുണ്ടായിരുത് ഒന്നുമാത്രം. പ്രളയം തകർത്തേടത്തുനിന്നല്ല നമ്മൾ തുട
ങ്ങുക, മറിച്ച് ഈ ദുരന്തങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉയരെ, ഏറെ ഉയരത്തിൽ നമ്മൾ
പറക്കും, വിജയശ്രീലാളിതരായി!

പി. വിജയന് ഐ.പി.എസ്

ഐ.ജി. & സ്റ്റേറ്റ് ന�ോഡല് ഓഫീസര്, ഒ.ആര്.സി.
	നെല്ലിക്ക
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ഡ�ോ. അനിൽ കുമാർ റ്റി.വി
പ്രൊഫസർ, സൈക്യാട്രി
മെഡിക്കൽ ക�ോളേജ്
തിരുവനന്തപുരം

കു

ട്ടികളുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ
എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ (problems) ആണ് തി
രയുന്നത്. കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, വീട്ടിലെ പ്ര
ശ്നങ്ങൾ, ചുറ്റുപാടുളള പ്രശ്നങ്ങൾ... പലപ്പോഴും പ്ര
ശ്നങ്ങളെ തേടിയുളള യാത്ര എങ്ങുമെത്താതെ
പ്രശ്നങ്ങളിൽത്തന്നെ അവസാനിക്കുന്നു!

	നെല്ലിക്ക

മറിച്ച് നമുക്ക് പരിഹാരങ്ങളെ (solutions)
ക്കുറിച്ച്
ച�ോദിച്ചു
തുടങ്ങിക്കൂടേ?
പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റിയുളള ചർച്ചകൾ പലപ്പോഴും തല
ച്ചോറിലെ
വികാരങ്ങളെ
നിയന്ത്രിക്കുന്ന
'Amygdala' എന്ന ഭാഗത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കും.
കുട്ടി ഒന്നുകിൽ എതിർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓടി
രക്ഷപ്പെടും! ഇത് സ്വയരക്ഷയ്ക്കായുള്ള ശരീരത്തി
ന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്. മറിച്ച് കുട്ടികളുടെ കഴിവു
കളെയും പ്രതീക്ഷകളേയും മറ്റും ച�ോദിക്കുമ്പോൾ
അവന്റെ തലച്ചോറിൽ 'ഡ�ോപമിനും' മറ്റും
ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും മനസ്സിൽ പ്രതീക്ഷയും
സന്തോഷവും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. സന്തോഷ
വും സൗഹൃദവുമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ പരിഹാ
രങ്ങൾ എളുപ്പമാവും.
എന്തൊക്കെ അനുകൂലഘടകങ്ങളാണുള്ള
ത്? ആര�ൊക്കെ സഹായിക്കും? ഇപ്പോഴത്തെ
അവ സ്ഥ മാറാൻ എന്തുചെയ്യാൻ പറ്റും? എന്നീ
തരത്തിലുളള ചർച്ചകൾ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരി
ഹാരങ്ങൾ കുട്ടിയെക്കൊണ്ടുതന്നെ പറയിക്കാ
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നും നടപ്പാക്കാനും സാധിക്കും.
നിലവിലുളള പ്രശ്നങ്ങളെ പഠിക്കേണ്ട പുതിയ
കഴിവുകളായി (skills) മാറ്റാൻ സാധിക്കും.
ഉദാഹരണം.
1. ADHD കാരണം ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല.
Skill - ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെ ശ്രദ്ധ കൂട്ടാം (മുൻ
നിരയിൽ ഇരിക്കുക, ബഹളമുള്ള കൂട്ടുകാരുടെ
അടുത്തുനിന്ന് മാറിയിരിക്കുക)
2. Conduct disorder കാരണം മുതിർന്ന കൂട്ടുകാ
ര�ോട�ൊത്ത് മ�ോഷണം നടത്തുകയ�ോ മയക്കു
മരുന്ന് ഉപയ�ോഗിക്കുകയ�ോ ചെയ്യുന്നു
Skill - മുതിർന്ന കുട്ടികളുടെ നിർബന്ധത്തെ
ചെറുക്കാനുളള കഴിവ് വളർത്താം.
3. പഠനത്തിന് സമയം ഇല്ല.
Skill - ടി.വി., മ�ൊബൈൽ എന്നിവയുടെ
സമയം കുറയ്ക്കാനുളള കഴിവ്, രാവിലെ നേര
ത്തെ ഉണരാനുളള കഴിവ്.

പ്രശ്നപരിഹാരചിന്തകൾ എങ്ങനെ വളർ
ത്താം.
താഴെപ്പറയുന്ന 5 ച�ോദ്യങ്ങൾ ഇതിന് ഉപ
യ�ോഗിക്കാം. ഇവയെ ചുരുക്കത്തിൽ 'FRaMES'
എന്നോർക്കാം.
1. Future Oriented Questions
ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽനിന്നും എന്തൊ
ക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തേണ്ടത്?
2. Resource Activating Questions

എന്തൊക്കെ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളാണ്
ഇപ്പോഴുളളത്? ആര�ൊക്കെ സഹായിക്കും?
3. Miracle Questions
ഇന്ന് രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ ഒരത്ഭുതം സംഭവിച്ചു
എന്ന് കരുതുക. ഇപ്പോഴുളള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും
പരിഹരിച്ചു എന്നു കരുതുക. എന്തൊക്കെയാ
യിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ നാളെ മുതലുളള വ്യ
ത്യാസങ്ങൾ?
4. Exceptions/Success Stories
ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഏ
ത�ൊക്കെ? മുമ്പ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ
കൈകാര്യം ചെയ്തു? അതെങ്ങനെ സാധിച്ചു?
5. Scaling Questions
പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാനുളള/പഠിക്കാനുളള കഴിവ്.
പൂജ്യം മുതൽ പത്ത് വരെയുളള ഒരു സ്കെ
യിൽ എത്രയാണ്? (ഉദാഹരണം - 5 എന്ന്
പറയുന്നുവെന്ന് കരുതുക) 5-ൽനിന്ന് 6 ആയി
ഉയർത്താൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം?
കുട്ടിയുമായുളള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തണം.
അവന് ഒരു കഴിവ പഠിക്കാനുളള ചാലഞ്ച് ക�ൊ
ടുക്കാനും ഇതുവഴി കഴിയും 'Skill Challenge'പ്രളയ
വുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള് അതിജീവിച്ച കുട്ടി
കളുമായി ഇടപെടുമ്പോള് മുകളില്പ്പറഞ്ഞ
സമീപനം സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. WHOയുടെ
Psychological First Aid (PFA)ഉം കുട്ടികള�ോട്
ഇടപെടുമ്പോള് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഉപയ�ോ
ഗപ്രദമാണ്. (അടുത്ത പേജ് ന�ോക്കുക)

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

	നെല്ലിക്ക
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ഡ�ോ. അരുണ് ബി. നായർ

അസ�ോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ, സൈക്യാട്രി
മെഡിക്കൽ ക�ോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം

തളരരുത്... തിരിച്ചുവരാം
1924

ൽ ഉണ്ടായ മഹാപ്രളയത്തിനുശേ
ഷം കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ
പ്രളയക്കെടുതിയാണ് ഈ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ
സംഭവിച്ചത്. ത�ൊട്ടടുത്ത് ഡാമുകള�ോ ജലാശയ
ങ്ങള�ോ ഇല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങൾപ�ോലും വെള്ളപ്പൊ
ക്കത്തിന്റെ ദുരിതം അനുഭവിച്ചു. ഏകദേശം
20,000 ക�ോടിയുടെ നാശനഷ്ടമുണ്ടായി. ഇരുന്നൂ
റിലേറെ ജീവനുകൾ പ�ൊലിഞ്ഞു. സാമ്പത്തികമാ
യും സാമൂഹികമായും ഏറെ അഭിവൃദ്ധി കൈവരി
ച്ചിരുന്ന കേരളത്തിന്റെ നട്ടെല്ലൊടിച്ച അനുഭവ
മായിരുന്നു ഈ പ്രളയദുരന്തം.

പ്രളയദുരന്തവും മാനസികാര�ോഗ്യവും
ജീവിതത്തിലാദ്യമായി ഒരു പ്രളയത്തിനു
സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടിവന്നൊരു വ്യക്തിയുടെ
	നെല്ലിക്ക

ശാരീരിക ആര�ോഗ്യത്തോട�ൊപ്പം മാനസികാവ
സ്ഥയെയും അത് സാരമായി ബാധിക്കാം. പലരും
രാത്രിയിൽ സുഖമായി മഴയുടെ തണുപ്പേറ്റ് ഉറങ്ങി
ക്കിടന്നപ്പോഴാണ് വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറുന്ന
സ്ഥിതിയുണ്ടായത്. കണ്ണുതുറന്നപ്പോൾ, വീടിനു
ള്ളിൽ വെള്ളംകയറുകയായിരുന്നു. ജീവിതത്തി
ല�ൊരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഇത്തരം അനുഭവ
മുണ്ടായപ്പോൾ പലരും ഞെട്ടിപ്പോയെന്നതാണ്
വാസ്തവം.
വെള്ളപ്പൊക്കം സ്വന്തം വീടിനെ അക്രമിക്കുന്ന
സ്ഥിതിയുണ്ടായപ്പോൾ
പലർക്കും
കടുത്ത
മാനസിക സമ്മർദ്ദവും അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. പ�ൊ
ടുന്നനെ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥിതി.
എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ തീർത്തും പകച്ചു
പ�ോകുന്ന അവസ്ഥ. ശക്തമായ വികാരങ്ങൾ -
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സങ്കടം, വെപ്രാളം, ദേഷ്യം ഇവയ�ൊക്കെ വേലി
യേറ്റംപ�ോലെ
അലയടിക്കുന്ന
സ്ഥിതി.
ശ്വാസംമുട്ടൽ, അമിതമായ നെഞ്ചിടിപ്പ്, വിറയൽ,
കണ്ണിൽ ഇരുട്ടുകയറുക തുടങ്ങിയ ശാരീരികലക്ഷ
ണങ്ങളും പ്രകടമാകും. ഒന്നും ചെയ്യാനാകാത്ത
നിസ്സഹായവസ്ഥയിലേക്ക് ഇവർ പ�ോയെന്നിരി
ക്കും. ഈ മാനസികനിലയെയാണ് പ�ൊടുന്നനെ
യുണ്ടാകുന്ന സമ്മർദപ്രതികരണം (acute stress
reaction) എന്നു പറയുന്നത്. സാധാരണ ദുരന്തം
സംഭവിച്ച് ആദ്യത്തെ 72 മണിക്കൂറിലാണ്
ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത്.
വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ കെടുതികൾ മാറിക്കഴി
ഞ്ഞാലും ചിലരിലെങ്കിലും മാനസികസമ്മർദ്ദ
ലക്ഷണങ്ങൾ വീണ്ടും വന്നേക്കാം. വെള്ളപ്പൊക്ക
ത്തിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ട് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ
എത്തിയാലും തിരിച്ചു വീട്ടിലെത്തിയാലും പ്രയാസ
ങ്ങൾ തുടരാം. സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തിരിക്കു
മ്പോൾ പ�ോലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽപ്പെട്ടപ്പോഴു
ണ്ടായതിനു സമാനമായ കഠിനമായ ഉത്കണ്ഠ
ഇവർക്കുണ്ടാകും. ഇത്തരം ഫ്ലാഷ്ബാക്ക് അനുഭ
വപ്പെടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ശ്വാസംമുട്ടൽ, കഠിന
മായ വിറയൽ, ശരീരം വിയർക്കുക, അമിത നെ
ഞ്ചിടിപ്പ്, കണ്ണിൽ ഇരുട്ടുകയറുക എന്നിവത�ൊട്ട്
ഇപ്പോൾ വീണു മരിച്ചുപ�ോകും എന്ന തരത്തിലുള്ള
വെപ്രാളം വരെയുണ്ടാകാം. രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങിക്കി
ടക്കുമ്പോൾ, വെള്ളപ്പൊക്കം വരുന്നതുപ�ോലെയു
ള്ള പേക്കിനാവുകൾ കണ്ട് ഞെട്ടിയുണരാം. വെ
ള്ളപ്പൊക്കം അനുഭവിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ കാണു
മ്പോഴും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ ടെലിവിഷൻ ദൃശ്യ
ങ്ങള�ോ പത്രവാർത്തകള�ോ കാണുമ്പോഴും കഠിന
മായ ഉത്കണ്ഠയുണ്ടാകാം. ഇതുമൂലം വെള്ളപ്പൊ
ക്കം മാറിയാലും സ്വന്തം വീടുകളിലേക്കു മടങ്ങാൻ
പ്രയാസമുള്ളവരുമുണ്ടാകാം. ഈ മാനസികാവ
സ്ഥയാണ് 'ദുരന്തനന്തര സമ്മർദ ര�ോഗം' (past
traumatic stess disorder) എന്നു പറയുന്നത്.
കുട്ടികളിലും വൃദ്ധജനങ്ങളിലും ആര�ോഗ്യപ്രശ്നമുള്ള
വരിലും ഇതു കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു.
വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ വീടും സ്വത്തുക്കളും നഷ്ട
പ്പെട്ട ഒട്ടേറെപ്പേരുണ്ട്. പ്രളയക്കെടുതിയിൽ ഉറ്റവ
രെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുമുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരുടെ സാമീപ്യം
	നെല്ലിക്ക

മൂലം കാര്യമായ ഏകാന്തതയും മാനസിക
സമ്മർദ്ദവും ഇവർക്കുണ്ടാകണമെന്നില്ല. എന്നാൽ
ക്യാമ്പിൽനിന്ന് വീട്ടിലേക്കെത്തുമ്പോഴാണ് സാര
മായ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. താമസിച്ചിരുന്ന
വീട്, അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ എന്നി
വയ�ൊക്കെ ഉപയ�ോഗശൂന്യമായ സ്ഥിതിയിലാ
ണെന്ന തിരിച്ചറിവ് കഠിനമായ മാനസികസം
ഘർഷമുണ്ടാക്കും. ഉറ്റവരുടെ വിയ�ോഗത്തെത്തുടർ
ന്നുണ്ടാകുന്ന സങ്കടവും ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യക്ഷ
മാകാം. ചിലരെങ്കിലും കഠിനമായ വിഷാദര�ോഗ
ത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയെന്നുവരും. തുടർച്ചയായ
സങ്കടം, മുമ്പ് ആസ്വദിച്ചു ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ
ചെയ്യാൻ താത്പര്യമില്ലായ്മ, അകാരണമായ
ക്ഷീണം, ഉറക്കക്കുറവ്, വിശപ്പില്ലായ്മ, ഏകാഗ്രത
ക്കുറവ്, ചിന്തകളുടെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും ഗതി
വേഗത്തിൽ കുറവ്, നിരാശ, ആത്മഹത്യാ പ്രവ
ണത എന്നിവയ�ൊക്കെ വിഷാദര�ോഗത്തിന്റെ
ലക്ഷണമാണ്. മേല്പറഞ്ഞവയിൽ അഞ്ചെണ്ണമെ
ങ്കിലും രണ്ടാഴ്ച തുടർച്ചയായി നീണ്ടുനിന്നാൽ, ആ
വ്യക്തിക്ക് വിഷാദര�ോഗമുണ്ടോ എന്നു സംശയി
ക്കണം.

നഷ്ടദുഃഖ പ്രതികരണം
ഉറ്റവരുടെ മരണമ�ോ അകൽച്ചയ�ോ ദുരന്തങ്ങ
ളിൽപ്പെട്ട് ഭൗതികനഷ്ടങ്ങള�ോ അനുഭവിക്കേണ്ടി
വന്നവരിൽ സ്വാഭാവികമായി കണ്ടുവരുന്ന പ്രതി
കരണമാണ് നഷ്ടദുഃഖ പ്രതികരണം (grief
reaction). സാധരണഗതിയിൽ അഞ്ചുഘട്ടങ്ങളി
ലൂടെയാണ് ഇതു കടന്നുപ�ോകുന്നത്.
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 'എനിക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടി
ല്ലെ'ന്നു സ്വയം വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നി
ഷേധാത്മക ഘട്ടം (denial stage). പ്രകടമായും
ഈ മാനസികാവസ്ഥയിലുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ
പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങള�ോട് സഹകരി
ക്കാൻ വിമുഖത കാട്ടിയേക്കും.
രണ്ടാമതായി, കടുത്ത ധാർമ്മികര�ോഷം
(stage of anger) പ്രകടമാകുന്ന ഘട്ടമാണ്. 'എന്തു
ക�ൊണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ വന്നു?', 'എന്തുക�ൊണ്ട്
എനിക്കുമാത്രമിതു വന്നു?', 'ഇത്രയും അനുഭവി
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ക്കാൻ ഞാനെന്ത് തെറ്റുചെയ്തു' എന്നിങ്ങനെയുള്ള
ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ അലയടിക്കും. ചുറ്റുമുള്ളവര�ോട്
തട്ടിക്കയറുകയും കയർക്കുകയും സഹായിക്കാൻ
ശ്രമിക്കുന്നവരെപ്പോലും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യു
ന്ന സ്ഥിതി ഇവിടെ പ്രകടമാകാം. ഈ മാനസി
കാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി വേണം ഇവർക്ക്
മാനുഷിക പിന്തുണ ക�ൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ
പെരുമാറേണ്ടത്.
മൂന്നാമതായി, വിലപേശൽ ഘട്ടം (stage of
bargaining) പ്രകടമാകും. തങ്ങൾക്കു സംഭവിച്ച
നഷ്ടങ്ങൾക്കു പരിഹാരമായി പലതരം കാര്യങ്ങൾ
വേണമെന്ന ആവശ്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ തയാറാകുന്ന
വര�ോട�ൊക്കെ അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചേക്കാം.
നാലാമതായി ജീവിതത്തിലുണ്ടായ നഷ്ടങ്ങളു
മായി സമരപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ്. സ്വാഭാവി
കമായും മനസ്സിൽ നിരാശയും അത്മഹത്യാപ്രവ
ണതയും കടന്നുവരാം. ചിലരെങ്കിലും വിഷാദം
മറികടക്കാനായി മദ്യത്തെയും മറ്റ് ലഹരിവസ്തുക്ക
ളെയും അഭയം പ്രാപിച്ചേക്കും. ഉറക്കക്കുറവ്, വിശ
പ്പില്ലായ്മ, താത്പര്യമില്ലായ്മ എന്നിവയും പ്രകടമാ
യിരിക്കും.
ഈ ഘട്ടമെല്ലാം കഴിഞ്ഞാണ്, യാഥാർത്ഥ്യ
ങ്ങളെ, അംഗീകരിക്കുന്ന മാനസികനിലയിലേക്ക്
എത്തിച്ചേരുന്നത് (stage of acceptance). ഈ
ഘട്ടമാകുന്നത�ോടെ സംഭവിച്ച നഷ്ടങ്ങള�ൊക്കെ
അംഗീകരിച്ച് ജീവിതം വീണ്ടും കരുപ്പിടിപ്പിക്കാനുള്ള
ശ്രമങ്ങളിൽ സജീവമാകുന്നു.

മാനസികപിന്തുണയും പുനരധിവാസവും
ദുരന്തത്തിൽ നഷ്ടം സംഭവിച്ചവർക്കു് മാനസി
കപിന്തുണ നൽകാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ വിവിധ
ഭാഗങ്ങളിലായി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം
മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിലെ സൈക്യാട്രി വിഭാഗം,
നൂറിലേറെ പ്രൊഫഷണൽ കൗൺസിലർമാർക്ക്
'ദുരന്തമുഖത്തെ മാനസിക-സാമൂഹിക ഇടപെ
ടൽ' എന്ന വിഷയത്തിൽ പരിശീലനം നൽകി,
വിവിധ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുക ളിലേക്ക് സേവന
ത്തിനായി അയച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഈ കൗൺസിലർ
	നെല്ലിക്ക

മാർ നൽകിയ മികച്ച സേവനത്തിൽനിന്ന് പ്രച�ോ
ദനമുൾക�ൊണ്ട് മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും സമാനമായ
സേവനം നൽകാൻ തയാറെടുക്കുകയാണിപ്പോൾ.
ദുരന്തത്തിനിരയായ വ്യക്തികളുടെ നിസ്സഹാ
യാവസ്ഥ തിരിച്ചറിഞ്ഞുള്ള ഇടപെടലാണ് കൗ
ണസിലർമാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നു വേണ്ടത്. പ്രയാ
സങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണെന്നും കൂട്ടാ
യ പരിശ്രമത്തിലൂടെ അതിനെ മറികടക്കാനാകു
മെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം അവർക്കു പകർന്നു
ക�ൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ദുരിതബാധിതരുടെ
മാനസികനില തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, അവരുടെ സ്ഥാന
ത്ത് സ്വയം സങ്കൽപ്പിച്ച്, അവരുടെ വികാരങ്ങൾ
മനസ്സിലാക്കി പ്രതികരിക്കാനുള്ള അനുതാപം
(empathy) കൗൺസിലർമാര്ക്ക് അത്യാവശ്യമാ
ണ്.
ദുരിതബാധിതരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർ
വ്വം കേട്ടുമനസ്സിലാക്കാനുള്ള മന�ോഭാവം കൗൺ
സിലർമാര്ക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. ചിലപ്പോൾ
ദീർഘനേരം അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ കേട്ടിരി
ക്കേണ്ടിവരാം.
ഇതിനിടയ്ക്ക്
മ�ൊബൈൽ
ഫ�ോണിൽ സംസാരിക്കുന്നതുപ�ോലുള്ള കാര്യ
ങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. ഇടയ്ക്ക് അവർ പ�ൊട്ടിത്തെറി
ക്കുകയ�ോ നമ്മെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയ�ോ ചെയ്താലും,
അതിൽ പതറിപ്പോകാതെ, അത�ൊക്കെ ദുരിത
ബാധിതരുടെ സഹജമായ പ്രതികരണമാ
ണെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവര�ോട് ഇടപെടണം.
നിസ്സാരമായ ആശ്വാസവചനങ്ങളും 'എല്ലാം
ശരിയാക്കിത്തരാം' എന്ന മട്ടിലുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളും
നല്ലതും ദുരിതബാധിതർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭ്യ
മാക്കാനുള്ള വിവരങ്ങളും കൃത്യമായി പറഞ്ഞുക�ൊ
ടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. സർക്കാരിന്റെയും സർക്കിരി
തര
സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും
സാമ്പത്തിക
സഹായങ്ങൾ ദുരിതബാധിതർക്കു ലഭ്യമാക്കിക്കൊ
ടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം.
തീവ്രമായ വിഷാദം, ഉറക്കമില്ലായ്മ, ആത്മഹ
ത്യാപ്രവണത, അക്രമവാസന, മദ്യം-ലഹരി ഉപ
യ�ോഗത്തിന്റെ പിൻവാങ്ങൽ ലക്ഷണങ്ങൾ
എന്നിവയെന്തെങ്കിലും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നവരെ ഒരു
മന�ോര�ോഗവിദഗ്ദ്ധന്റെയടുത്തേക്കു
വിടാനും
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കൗൺസിലർ ശ്രമിക്കണം. കൃത്യമായ ചികിത്സ
യിലൂടെ ഇക്കൂട്ടരെ തിരിച്ച് സാധാരണജീവിതത്തി
ലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും.

ദുരിതബാധിതർക്ക്
ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്
ദുരിതത്തിൽപ്പെട്ടവർ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ചെയ്യേ
ണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. മാനസിക-സാമൂഹിക
പുനരധിവാസത്തിന് ഇത്തരം പരിശ്രമങ്ങൾ പര
മപ്രധാനമാണ്.
l	മനസ്സിലെ പ്രയാസങ്ങൾ ആര�ോടെങ്കിലും തുറ

ന്നു സംസാരിക്കുന്നത് മാനസിക സംഘർഷം
കുറയ്ക്കാൻ ഏറെ സഹായകമാകും. ആര�ോടും
മിണ്ടാതെ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്നത് മാനസികസമ്മർ
ദ്ദം കൂടാന് കാരണമാകും.

l

എത്രയും പെട്ടെന്ന് ദിനചര്യകള�ൊക്കെ സാ
ധാരണപ�ോലെ ചെയ്തു തുടങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക.
ചെയ്തുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജ�ോലികൾ സാധാര
ണപ�ോലെ ചെയ്തു തുടങ്ങുക.

l

അവനവനെയ�ോ കുടുംബാഗങ്ങളെയ�ോ മറ്റു
ള്ളവരെയ�ോ കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കുക. ദുരന്ത
ത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു സംസാ
രിക്കുന്നതും നന്നല്ല. ദുരന്തമുഖത്ത് പരസ്പരം
ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് നന്ന്. മറിച്ചുള്ള
ഏതു സംസാരവും മാനസികാര�ോഗ്യത്തെ
തകർക്കും.

l

l	കിടക്കുമ്പോൾ, കുട്ടിക്കാലത്ത്- പത്തുവയസ്സിനു

മുമ്പ് - സംഭവിച്ച എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു സം
ഭവത്തെക്കുറിച്ചോർത്തു് ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കാം.
അങ്ങനെ മനസ്സിനെ ക്രമമായി ശുഭകരമായ
മാനസികാവസ്ഥയിലേക്കെത്തിക്കാം.

l

l

ശാരീരിക
അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളും പ്രളയത്തിൽനിന്നും രക്ഷ
പ്പെട്ടവരിൽ കാണാം. വിട്ടുമാറാത്ത തലവേ
ദന, നടുവേദന, കൈകാൽ കഴപ്പ്, വയറെരി
ച്ചിൽ എന്നിവയ�ൊക്കെ പലരിലും കാണാറുണ്ട്.
ഇത്തരം മന�ോജന്യശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങൾ
(somatisation symptoms) ഉള്ളവർക്കും മേല്പ
റഞ്ഞ റിയാക്ഷൻ രീതികൾ പ്രയ�ോജനം
ചെയ്യും.

l

ദുരന്തത്തിൽ സംഭവിച്ച നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഓർ
ത്തിരുന്ന് ദീർഘനേരം ചിന്തിക്കുന്നത് നന്നല്ല.
കഴിയുന്നതും മറ്റള്ളവര�ോട് സംസാരിച്ച് പ്രശ്ന
ങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനും മാനസികസം
ഘർഷം ലഘൂകരിക്കാനും ശ്രമിക്കണം.

	നെല്ലിക്ക

ദീർഘശ്വസന വ്യായാമങ്ങൾപ�ോലെയുള്ള
റിലാക്സേഷൻ രീതികൾ പരിശീലിക്കാം.
കണ്ണടച്ച് മലർന്നുകിടന്നിട്ട് മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം
ദീർഘമായി അകത്തേക്കു വലിക്കാം. ഇങ്ങനെ
ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഒന്നുമുതൽ നാലുവരെ
യെണ്ണാം. തുടർന്ന് വായിലൂടെ ശ്വാസം പുറ
ത്തേക്കു വിടാം. അപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഒന്നു
മുതൽ പത്തു വരെ എണ്ണാം. രാത്രിയിൽ കിട
ക്കുമ്പോഴും രാവിലെ ഉണരുമ്പോഴും ഇരുപതു
തവണയെങ്കിലും ഇതുചെയ്യാം.

l	കാരണമില്ലാതെയുണ്ടാകുന്ന

l	മദ്യപാനം,

പുകവലി, മറ്റു ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ
ഉപയ�ോഗം എന്നിവ ഒരു കാരണവശാലും ഈ
സമയത്ത് ശീലിക്കരുത്. മാനസികസമ്മർദ്ദം
മറികടക്കാനുള്ള താത്ക്കാലിക മാർഗമായി
ഉപയ�ോഗിച്ചാൽ ലഹരിവസ്തുക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ
അടിമപ്പെട്ടേക്കും.

ജീവിതത്തിലെ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങളെക്കുറി
ച്ച് ആല�ോചിക്കാം. എന്നും രാത്രിയിൽ കിടക്കു
ന്നതിനു മുമ്പ് അന്നു നടന്ന മൂന്ന് സന്തോഷ
കരമായ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡയറിയിൽ
എഴുതിവയ്ക്കാം. അതു വായിച്ചിട്ട് എന്റെ ജീവിതം
സന്തോഷകരമാണെന്നു സ്വയം പറയാം.
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തീവ്രമായ വിഷാദം, വിട്ടുമാറാത്ത ഉറക്കക്കുറ
വ്, കടുത്ത ആത്മഹത്യാപ്രവണത, ചിത്തഭ്രമ
ലക്ഷണങ്ങൾ, അക്രമസ്വഭാവം എന്നീ പ്രശ്നങ്ങ
ളുള്ളവർ, മാനസികാര�ോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധന്റെ
സേവനം തേടണം. കൃത്യമായ ചികിത്സയിലൂ
ടെ ഇവയെ തുടക്കത്തിലേ നിയന്ത്രിക്കാൻ
സാധിക്കും.
l
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Parenting corner
(COMMON DOUBTS OF PARENTS)

Why do children lie?

C

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 Parents

	നെല്ലിക്ക

hildren 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.
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HOW DAMS CAN CONTROL FLOODS

A

fter 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.

Dr. U S Udayachandran Thampy

Post doctoral Fellow
Department of Physics
University of Kerala
Trivandrum.

	നെല്ലിക്ക

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
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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

	നെല്ലിക്ക

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.
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പ്ര

കൃതി സംഹാരതാണ്ഡവമാടിയപ്പോൾ കുട്ടി
കളിൽ ചിലർ ദുരിതാശ്വാസക്യാമ്പുകളിൽ
അഭയംതേടി. ഒട്ടേറെ ആശങ്കകള�ോടെയാ
യിരുന്നു അവരെത്തേടി യാത്രയായത്. സ്വതവെ
ഒന്നു പുഞ്ചിരിക്കാൻകൂടി അറിയാത്ത രാജീവിനെ
ഈ അവസ്ഥ എത്രമാത്രം തളർത്തിയിട്ടുണ്ടാകും!
സാന്ത്വനവാക്കുകളും ഉപദേശങ്ങളും മനസ്സിൽ
കുറിച്ച് അരികിലെത്തിയപ്പോൾ അവനെന്നെ
ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. സ്വീകരിച്ചിരുത്താനും
മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കാനുമ�ൊ
ക്കെ നല്ല സാമർത്ഥ്യം! അതിനിടയിൽ രഹസ്യ
മായി അതിന്റെ കാരണവും അവൻ പറഞ്ഞു.
"നല്ല സുഖാ ഇവിടെ. മൂന്നുനേര�ോം കൃത്യമായി
ഭക്ഷണംകിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നതിൽപ്പിന്നെ
അച്ഛൻ കുടിച്ചിട്ടേയില്ല. യാത�ൊരു വഴക്കുമില്ല. ഈ
മഴ ശമിക്കാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു." കൈയിൽ കരുതിയ വാക്കുകള�ൊക്കെയും
മഴയിൽ കുത്തിയ�ൊലിച്ചുപ�ോകുന്നത് ന�ോക്കിയി
രിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ!
മണ്ണിടിച്ചിലിൽ വീടു തകർന്ന പ്രണവിന്റെ
അമ്മ ര�ോഗിയായതുക�ൊണ്ടുകൂടിയാണ് എത്രയും
പെട്ടെന്ന് അവനെ തേടിയെത്തിയത്. മലവെ
ള്ളം കുത്തിയ�ൊലിച്ചുക�ൊണ്ടുപ�ോയ വീടിന്റെ

ഭാഗവും കൃഷിസ്ഥലവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അവൻ
പറഞ്ഞു: "ദൈവംകാത്തു, ഒരൽപ്പം മാറിയിരു
ന്നെങ്കിൽ ഇന്നു ടീച്ചറിനു് റീത്തു വാങ്ങേണ്ടിവ
ന്നേനെ" വളരെ പെട്ടെന്ന് പക്വത നേടി, അമ്മ
യ്ക്കുപ�ോലും ആശ്വാസവാക്കുകൾ പകരുന്ന
അവനെ അഭിമാനത്തോടെ ചേർത്തുപിടിച്ചിട്ടാ
ണ് അവിടെനിന്നുംപടിയിറങ്ങിയത്.
ആഴ്ചകൾക്കുശേഷം സ്കൂളു തുറന്നപ്പോൾ, കുട്ടി
കൾക്കോര�ോരുത്തർക്കും പങ്കുവെയ്ക്കാൻ വിശേഷ
ങ്ങളേറെയുണ്ടായിരുന്നു… നല്ലൊരു കേൾവി
ക്കാരിയായിമാത്രം ഇരുന്നുക�ൊടുത്തു. ന�ൊമ്പരം
പെയ്തിറങ്ങുന്ന അനുഭവങ്ങൾക്കിടയിലും സ്നേഹ
ത്തിന്റെ, സാഹ�ോദര്യത്തിന്റെ, പങ്കിടലിന്റെ,
സാന്ത്വനത്തിന്റെ, കരുതലിന്റെ, അതിജീവന
ത്തിന്റെ ഒട്ടേറെ കഥകൾ അവർക്കു പറയുവാ
നുണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കും ജീവിതം പകർന്ന പാഠ
ങ്ങളാണ് അവർ പകർന്നുതന്നത്.
ഇപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഇളംതല
മുറയിൽനിന്ന്അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു
വെന്ന് നാം അലമുറയിടുന്ന ജീവിതമൂല്യങ്ങളെ,
കുറച്ചു ദിനങ്ങൾക�ൊണ്ടുതന്നെ അവരിലേക്ക്
തിരികെ നൽകുകയായിരുന്നു - പ്രകൃതിയെന്ന
വലിയ ഗുരു !				l

ശ്രീജാമ�ോള് എന്.

എച്ച്.എസ്.എ. (മലയാളം)
ഗവ. ട്രൈബല് എച്ച്.എസ്.എസ്.
മുരിക്കാട്ടുകുടി, ഇടുക്കി
	നെല്ലിക്ക
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സെൽഫിയല്ല
ഗ്രൂപ്പി
ഈ

സാജൻ ത�ോമസ്

ഓ.ആർ.സി. ട്രെയിനർ, ഇടുക്കി

കാലഘട്ടത്തിൽ അത്ര പരിചയമല്ലാത്ത വാക്കാണ് ഗ്രൂപ്പി.
സെൽഫിയെന്ന വാക്കിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ല�ോകം മാറുന്നുവെ
ന്ന് അലയ�ൊച്ച കേൾക്കുമ്പോഴും പ്രകൃതിയെന്ന സത്യം
നമ്മളെ സെൽഫിയിൽനിന്ന് ഗ്രൂപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റി. മതിലുകൾ
തീർത്ത് വീടുകൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോഴും, അതിരുകൾ കെട്ടി
ജലത്തെ വകമാറ്റിയപ്പോഴും, വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് കേണു കരഞ്ഞി
ട്ടും വിഷം വാരിയെറിഞ്ഞ് മണ്ണിനെ മലിനമാക്കിയപ്പോഴും ആര�ോടും
ഒരു പരിഭവമില്ലാതെ പ്രകൃതി ഇത്രയും നാൾ പിടിച്ചുനിന്നു. സ്വാത
ന്ത്യത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് തടഞ്ഞുനിർത്തിയാൽ ഒരിക്കൽ പ�ൊട്ടുകയ�ോ
കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുകയ�ോ ചെയ്യും. അത് ജലമായാലും മനസ്സായാ
ലും. വീണ്ടും പൂജ്യത്തിൽനിന്ന് തുടങ്ങുവാനുളള ആഹ്വാനം പ്രകൃതി
തന്നു. ഉദാഹരണങ്ങൾ പുതിയ ഹീറ�ോസ് ആണ്. അവർ ഇത്രയും
നാൾ മീൻപിടിച്ചു എന്നു മാത്രമേയുളളു 'കടലിന്റെ മക്കൾ, തലകുനി
ച്ചിരിക്കുന്നു' എന്ന് വിളിപ്പേരു കേട്ട പുതിയ തലമുറ, ഞങ്ങൾ തല
യെടുപ്പുളളവരാണെന്ന് ല�ോകത്തോട് വിളിച്ചുപറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങൾ.
ഒന്നുറപ്പാണ് ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തിൽനിന്ന് നമ്മൾ എന്ന ആവേ
ശത്തിലേക്ക് കേരളം വലുതായി. ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് പ്രകൃതിക്ക്,
കാരണം Selfie transformed to Groupie.
l

	നെല്ലിക്ക
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ബീന ടി.വി.

പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ്,
ഡി.സി.പി.യു, തൃശ്ശൂർ

നവകേരളസൃഷ്ടി
	നെല്ലിക്ക
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ഈ നൂറ്റാണ്ടു കണ്ട ഏറ്റവും
രൂക്ഷവും സമാനതകളില്ലാത്തതു
മായ മഹാപ്രളയത്തിനാണ് കഴി
ഞ്ഞ ആഗസ്റ്റ് മാസം കേരളം സാ
ക്ഷ്യംവഹിച്ചത്. അപ്രതീക്ഷിതവും
അതിഭീകരവുമായ പേമാരി കവർ
ന്നെടുത്തത് 500 നടുത്ത് ജീവനുക
ളെയാണ്. മറ്റു ജീവജാലങ്ങളുടെ
നാശത്തിനു കണക്കില്ല. പതിനായി
രങ്ങളുടെ കിടപ്പാടങ്ങളും കൃഷിയിട
ങ്ങളും ഒരു ജന്മത്തെ സമ്പാദ്യങ്ങളും
സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷ ളുമെല്ലാം ആർ
ത്തലച്ചുവന്ന മലവെള്ളപ്പാച്ചിലുക
ളിൽ ഒലിച്ചുപ�ോയി. തകർന്ന റ�ോഡു
കളുടേയും പാലങ്ങളുടേയും കണക്കു
കൾ വേറെ. നഷ്ടങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചു
പിടിച്ച് നവകേരളം സൃഷ്ടിക്കുക
എന്ന ഭഗീരഥപ്രയത്നമാണ് ഇനി
നമുക്കു മുന്നിൽ.
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അതേപ�ോലെതന്നെ സമാനതകളില്ലാത്ത ദു
രിതാശ്വാസപ്രവർത്ത നങ്ങളാണ് എവിടെയും
കണ്ടത്. യുവജനങ്ങളും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും
മുതൽ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ളവർ
ചരിത്രം രചിച്ച രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൈ
ക�ോർത്തു. ഭാവികേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ
സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തം നിർവ്വഹിക്കുന്ന ഔവർ
റെസ്പ�ോൺസിബിലിറ്റി ടു ചിൽഡ്രൻ എന്ന
ഓ.ആർ.സി.യും എല്ലാ ജില്ലകളിലും ജില്ലാ ശിശു
സംരക്ഷണ യൂണിറ്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദുരി
താശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ക്യാമ്പ് പ്രവർത്ത
നങ്ങളിലും പങ്കാളിയായി.
ഇടുക്കി, വയനാട്, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം,
ക�ോട്ടയം ജില്ലകളുടെ ഹൃദയത്തെ തകർത്ത മഹാ
പ്രളയം അവസാനമെത്തിയത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാ
യിരുന്നു. കൂറാഞ്ചേരി എന്ന പ്രദേശത്തെ 19
പേരുടെ ജീവനെടുത്ത ഉരുൾപ�ൊട്ടൽ സംസ്ഥാ
നത്തെ ഉയർന്ന മരണനിരക്കായി. അവിടെ തി
രിച്ചുകിട്ടാനാകാത്ത നഷ്ടങ്ങളിലും ഓര�ോ കുടുംബ
ങ്ങളിലും ആശ്വാസവാക്കുകളുമായി ചൈൽഡ്
പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബാംഗ്ലൂ
രിലെ നിംഹാൻസിന്റെ പരിശീലനം നേടിയ
സൈക്കോസ�ോഷ്യൽ കൗൺസിലേഴ്സിന�ൊപ്പം
ഓ.ആർ.സി.യും സജീവമായിരുന്നു.
ജില്ലാ വ�ോളന്ററി മെന്റർമാരും പരിശീലകരു
മെല്ലാം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും
പായ്ക്കിംഗ്, ക്ലീനിംഗ് തുടങ്ങിയവയിലും സജീവമാ
യി. കുട്ടികൾക്കും പ്രായമായവർക്കും കളികളിലൂടെ
കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുക�ൊണ്ട് ക്യാമ്പുകളെ സജീ
വമാക്കുന്നതിന് ഓ.ആർ.സി. പരിശീലകർ ശ്രമി
ച്ചിരുന്നു.
ദുരന്തം ബാധിച്ച മേഖലകളിലെ ക്യാമ്പുകളിൽ
സന്ദർശനം നടത്തി. ശുചീകരണ പ്രവർത്തന
ങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായി. സൈക്കോസ�ോഷ്യൽ
പിന്തുണ ആവശ്യമുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള

17 ഹ�ോട്ട്സ്പ�ോട്ടുകളിലേയ്ക്കും ഡിസാസ്റ്റർ മാനേ
ജ്മെന്റ് ക�ോർ ടീം വഴി ജില്ലാ ശിശു സംരക്ഷണ
യൂണിറ്റ് സേവനങ്ങൾ നൽകി. ഇതുമായി ഓ.
ആർ.സി.യും ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു.
നിംഹാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന ബ�ോ
ധവൽക്കരണ പരിപാടികളിലും ഭക്ഷണം, മരുന്ന്,
വൈദ്യസഹായം, വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ ബന്ധപ്പെ
ട്ട കളക്ഷൻ സെന്ററുകളിൽ നിന്നും എത്തിക്കുന്ന
തിലുമെല്ലാം സഹകരിച്ചു. ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടുകാര�ൊത്തും
കുടുംബമ�ൊത്തുമ�ൊക്കെ ഓ.ആർ.സി. ടീം അംഗ
ങ്ങൾ ഈ ക്യാമ്പുകളിൽ സജീവമായിരുന്നു. ഒപ്പം
സ�ോഷ്യൽ മീഡിയയിലും വിവരങ്ങൾ എത്തിക്കു
ന്നതിൽ സജീവമായി ഇടപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഓ.ആർ.സി. ജില്ലാ ആക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങ
ളും എക്സ്പെർട്ട് റിസ�ോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങ
ളും സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ ദുരതബാധിതരെ താമ
സിപ്പിച്ചു. ഓ.ആർ.സി. എക്സ്പെർട്ട് ഗ്രൂപ്പിലെ
ഡ�ോ.സ്മിത രാംദാസ്, ഡ�ോ.ഗിരീഷ്കുമാർ എന്നി
വരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ പങ്കെടുത്തു
ക�ൊണ്ട് സൈക്കോസ�ോഷ്യൽ കൗൺസിലിംഗ്
നൽകാനുള്ള പരിശീലനം കൗൺസിലർമാർക്കും
താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തികൾക്കും നൽകി. ഇതിൽ
സ്കൂൾ കൗൺസിലർമാരും ഓ.ആർ.സി. അംഗ
ങ്ങളും പങ്കെടുത്തു. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലെ
കുട്ടികൾക്ക് മാനസിക�ോല്ലാസം നൽകുന്ന ആക്ടി
വിറ്റികളും കൗൺസിലിംഗ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക്
മതിയായ ഇടപെടലും നൽകിയിരുന്നു. വീട്,
സ്കൂൾ എന്നിവ വൃത്തിയാ ക്കൽ, കിണർ വൃത്തി
യാക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവ
മാണ് ഓ.ആർ.സി. വ�ോളന്റിയർമാർ.
പ്രകൃതിയേയും മനുഷ്യനേയും സ്നേഹിച്ചും
ബഹുമാനിച്ചും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ അതി
ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചും മുന്നേറുന്ന ഈ യാത്രയിൽ
ഓ.ആർ.സി.യും കൂടെയുണ്ട്.
l
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പ്രളയം
ഒരു ഉൾക്കാഴ്ചയായിരുന്നു
ജ�ോസഫ്

ഓ.ആർ.സി. ട്രെയിനർ, വയനാട്.
പ്രളയം എന്റെ ജീവിതയാത്രയിൽ ഒരു ഉൾ
ക്കാഴ്ച നൽകുന്നതായിരുന്നു. പ്രളയബാധിത പ്ര
ദേശങ്ങളിലൂടെ, ക്യാമ്പുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത
പ്പോൾ ഭയന്നു നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളേയും
കുടുംബങ്ങളേയും കണ്ടു. വയനാട് ജില്ലയിലെ
പത്തോളം ക്യാമ്പുകളിലൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി
ഒരു ദിവസം ചെലവഴിച്ചു. ഓ.ആർ.സി.യുടെ
ട്രെയിനിംഗുകളിലൂടെ ലഭിച്ച തിരിച്ചറിവുകൾ
പലതും ഫലപ്രദമായി ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്താൻ
സാധിച്ചു. പഠന�ോപകരണങ്ങളും വീടും നഷ്ടപ്പെട്ട
ദു:ഖത്തിലായിരുന്നു ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിഞ്ഞ കു
ഞ്ഞുങ്ങളിൽ പലരും. ഏകദിന ക്യാമ്പിനു ശേഷം
തിരിച്ചുവന്നപ്പോൾ രണ്ട് ആശയങ്ങൾ മനസ്സി
ലുദിച്ചു. നന്മ - പഠന�ോപകരണ വിതരണം,

	നെല്ലിക്ക

സദ്ഗമയ - സ്നേഹവീട് - ഈ രണ്ടു പദ്ധതി
യ്ക്കും നേതൃത്വം നൽകിയത് വയനാട്, ക�ോഴി
ക്കോട് ജില്ലകളിലെ കുട്ടികളായിരുന്നു. വയനാട്
ജില്ലയിലെ 500 കുട്ടികളെ ഒരു വർഷത്തേയ്ക്ക്
ഏറ്റെടുത്ത് പഠന�ോപകരണങ്ങൾ വിതരണം
ചെയ്തു. സ്നേഹവീട് പദ്ധതിയിലൂടെ വീട് നഷ്ട
പ്പെട്ട അഞ്ച് കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു
നൽകി. സ്കൂൾ, ക�ോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളെ
അണിനിരത്തിയ ഈ പദ്ധതിയുടെ ആപ്തവാക്യം
'കൈക�ോർക്കാം, കണ്ണീർ തുടയ്ക്കാം' എന്നതാ
ണ്. കുട്ടികളുടെ വിഷമതകൾ തിരിച്ചറിയാനും
ഫലപ്രദമായി ഇടപെടാനും അവർക്ക് പരിചര
ണം ഉറപ്പാക്കുവാനും ഓ.ആർ.സി. പരിശീലന
ങ്ങൾ കരുത്തുനൽകി.
l
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അന്നു വിരിഞ്ഞത്...
ഈ
റനണിഞ്ഞ പ്രഭാതത്തിൽ
മന്ദമായ് തഴുകും മാരുതനിൽ
സ്വയം മദിച്ചു ഞാൻ നിൽക്കവേ
ക്ഷിപ്രം കണ്ടു ഞാനെൻ
രമ്യമാമുദ്യാനത്തിലെനിക്കു
കണിയായെൻ പനിനീർപുഷ്പം
ചിത്തിൽ രമ്യത തൂകിയെൻ പനിനീർ പുഷ്പം

അഭ്രത്തിൽ മന്ദമായ് കാർമുകിലണയവേ
മനമിത് തുടിക്കുമെൻ പ്രിയപുഷ്പസ്മരണയാൽ
നീ വിടർന്നൊരാ പ്രിയവേളയിൽ
മസൃണാനുഭൂതിയാൽ ഭുതദാത്രി
പുതുമഴ പ�ൊഴിച്ചുവ�ോ?
ഉൽഗതമാമ�ൊരാദിത്യാംശം
നിൻ ശ�ോഭയെ മറയ്ക്കുന്നുവ�ോ?
ഉഷസ്സുണരുമ�ൊരു പ്രഭാതത്തിൽ
പ�ൊൻകണികയാൽ
എൻ അക്ഷരത്തിൽ പ്രകാശമായ്
എൻ ഉദ്യാനത്തിൽ വിടരും
നീയെൻ പ്രിയപുഷ്പം.

ജെയ്മ�ോൾ കെ

V-B
ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ്.,
ചേന്ദമംഗലം.
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