


ശിശു   സംര�ണ   ഉറ��വരു�ു�   പാഠം 

പ�ാ�ലവും   ഉേ�ശ�വും 

കു�ികൾെ�തിരായ ൈലംഗിക അധിേ�പ�ൾ വർഷ�ളായി വർ�ി��വരികയാണ്. ഇത്      

കു�ികളിൽ വിനാശകരമായ ഫല�ൾ ഉളവാ�ു�ു. കു�ികൾ കാര�മായ ദൂരവ�ാപകമായ ദുരിതം        

അനുഭവി�ുകയും , െചറുതും , ദീർഘവുമായമേനാ വിഷമ�ിെ� ല�ണ�ൾ കാണി�ുകയും      
െച���ു. അവർ ല�ിതരും , അശ�രും , മ���വെര സംശയി�ുകയും െച���ു.       

കു�ികൾെ�തിരായ ൈലംഗീകപീഡന�ിെനതിെര ഒ�ി�് കൂടി അപലപിേ��തിെ�     
ആവശ�കത മന�ിലാ�ുകയും , വീ�ും ഇ�� കു�ികൾ�് സുര�ിതമാ�ു�തിനും േനാെബൽ       
സമാധാന പുരസ്കാര േജതാവ് �ശീ ൈകലാഷ് സത�ാർഥി , സത�ാർ�ി മൂവ്െമ� ് , ൈകലാസ്         
സത�ാർഥി ചിൽ�ഡൻസ് ഫൗേ�ഷൻ എ�ിവർ േചർ�് ഇേ�ാൾ ഭാരതയാ�ത നട�ി        
വരികയാണ്. 

ദിവേസന നട�ുെകാ�ിരി�ു� കു�ികെള ത�ിെ�ാ�ുേപാകൽ , ചൂഷണം , ചു�ിനും      
നട�ുെകാ�ിരി�ു� ൈലംഗീക പീഡന�ൾ ക�ിെ��്നടി�ുക , സ�ീകരി�ാനാകാ� മൂകത      
എ�ിവ�് അറുതി വരു�ാനായി ഓേരാ പൗരനും ഉടൻ നടപടി എടു�ണെമ�് കു�ികൾ�ായി          
ഇ�� സുര�ിതമാ�ുക എ�ർ�മാ�ു� ഭാരത യാ�ത (ഇ��മാർ�്) വഴി വിളിേ�ാതു�ു.        

കു�ികൾെ�തിരായ അ�കമ�ൾെ�തിെര ഒരു േകാടിയിലധികം ആെളകെള     
�പതി�ാബ�രാ�ുകയും , ��തെ�ടു�ുകയും എ� ല��വുമായി 2017 െസപ്�ംബർ 11 ന്        
രാജ��ിെ� െതേ�അ�മായ കന�ാകുമാരിയിൽ നി�് ആരംഭി� ഈ യാ�ത 11000 കിേലാമീ�റും ,         

22 സം�ാന�ള�ം   പി�ി�ിരി�ു�ു. 

പാഠ�ിന്      പുറകിലു�   ഉേ�ശ�ം 

ഇ��യിൽ ശിശു സംര�ണെ� കുറി��� അറിവ് , �ാനം , വിവര�ൾ എ�ിവയിൽ വളെര         
കുറവുെ��് സ�ീകരി�ുക വഴി , കു�ികെള സശ�രാേ��ത് വളെര ആവശ�മാണ്. കാരണം        
അവർ സ�യവും , മ�� കു�ികള�േടയും ര��് ഇതുവഴി �പാപ്തരാകും. ഭാരത�ിൽ ഒരു         
മൗലികവും , സാമൂഹ� പരവുമായ വിപ്ളവം ഇതിനായി ആവശ�മാെണ� ഈ ആശയ�ിൽ        
ഉറ��െകാ�് , ഓേരാ കു�ിയും വിദ�ാഭ�ാസപരവും , ആേരാഗ�പരവുമായി സ�ത��നും ,       

സുര�ിതവും ആകു� അവ�യിേല�് ഈ േദശെ� മാ��വാൻ ഇതു വഴി        
സാധ�മാണ്.ൈകലാഷ് സത�ാർഥി ചിൽ�ഡൻസ് െഫൗേ�ഷൻ ബാല േശാഷണെ� സംബ�ി�്       
മു�തു മിനി�ിലു� ഒരു െമാഡ��ൾ ത�ാറാ�ി , ഇത് രാജ��ുടനീളമു� സ് കൂൾ അ��ാപകർ         
അവരുെട കു�ികെള ഏ�ി��. ൈലംഗിക ചൂഷണവും , അത് തടയു�തിനു� �പതിവിധിയിൽ        
�ശ�േക��ീകരി�് ശിശു സംര�ണ�ിെ� �പാഥമിക �പമാണ�െള അടി�ാനമാ�ിയാണ് ഈ       
െമാഡ��ൾ   ത�ാറാ�ിയിരി�ു�ത്. 

താെഴ െകാടു�ിരി�ു� മൂ�ു വിഭാഗ�ിലു� ക് ളാ��കൾ�് േവ�ിയാണ് േമാഡ��ൾ       
ത�ാറാ�ിയിരി�ു�ത്: 

�ാസുകൾ    I - v (6 - 10   വയ�ിന്   ഇടയിലു�   കു�ികൾ) 

�ാസുകൾ    VI-VIII (11-നും    13-നും   ഇടയിൽ   �പായമു�   കു�ികൾ) 

�ാസുകൾ    IX -XII  (14 മുതൽ    18 വയ�്   വെരയു�   കു�ികൾ) 

ചൂഷണ�ിൽ നി�് കു�ികെള സംര�ി�ു�തിന് േവ� അടി�ാന കഴിവുകെള�ുറി�്       
േമാഡ��ളിൽ വ��മാ�ിയിരി�ു�ു. കു�ികള�െട ൈലംഗിക ചൂഷണെ� കുറി�്      



പരാമർശി�ു� രാജ�െ� മുഖ� നിയമ�ിെല ചില സു�പധാന ഘടക�ള�ം കു�ികള�െട        
സംര�ണ   നിയമം       2012-ൽ      ഉൾെ�ടു�ു. 

മൂ�്   �പായ�ിലു�      �ഗൂ��കൾ�ു�      േമാഡ��ൾ   (അനുപാത�പമാണം)   കൂെട   േചർ�ിരി�ു�ു. 



ശിശു   സംര�ണ   ഉറ��വരു�ു�   പാഠം 

രാവിെല    9:00 -10: 00   വെര 

ഒക്േടാബർ    11, 2017, ബുധനാഴ്ച 

�ാ�്    I - v  (6      മുതൽ    10   വെര   വയ���   കു�ികൾ) 

ഉ�ട�ം: 

● േനാ�് ട�് ( െതാടരുത്) എ�തിെനാ�ം ഗുഡ് ട�് , ബാഡ് ട�് , (ന� െതാടൽ , ചീ�            
െതാടൽ) എ�ിവെയ�ുറി�് പഠി�ുക: കു�ികെള ൈലംഗികമായി ചൂഷണം എ�       

സ��െ� സ്പഷ്ടമാ�ു�തിനുമു�് കു�ികള�െട അടി�ാനപരമായ കഴിവുകളിേല�്     
പരിചയെ�ടു�ു�ു. ഒരു കു�ി�് ന� സ്പർശം , േമാശം സ്പർശം , എ�െന        

അവള�െട/അവെ� ശരീരം സുര�ിതമായി സൂ�ി�ുവാൻ പഠിപി�ാം. (എെ� ശരീരം       
എെ� മാ�തമാണ് , സുര�ിതമായ �ല�ളിൽ എെ� െതാടുവാൻ ആർ�ു കഴിയും ?        

എ�െന   സുര�ിതമായി   തുടരാം) 
● ഇ�െയ�് പറയാൻ പഠി�ുക: ഇ� എ�് പറയു�തിെ� �പാധാന�ം അെ��ിൽ        

േപടികൂടാെത നീരസം �പകടി�ി�ാൻ കു�ിെയ പഠി�ി�ുക. എ�ും െത�ായ കാര��ൾ        
എെ��ും , ആരാണ് െത�് െചയ്തെത�ിലും , ഭയെ�ടാെത വിേയാജി�് �പകടി�ി�ുക       
എ�   ഒരു   �പാധാന�ം   കു�ിെയ   പഠി�ി�ണം. 

പാഠം 

ന�ുെട ശരീരം വളെര വിലെ��താണ്. ന�ുെട ശരീരെ� സ�യം പരിപാലിേ��ത് വളെര         
അത�ാവശ�മാണ്.  

സ��ം   ശരീരെ�   എ�െന   പരിപാലി�ാൻ   കഴിയും   എ�്   അറിയാേമാ ? 

ന�ുെട മുഖം കഴുകണം , ന�ുെട മുടി ചീ�ണം , ന�ുെട പ��കൾ കഴുകണം , എ�ാ ദിവസവും           
ആേരാഗ�കരമായ ഭ�ണം കഴി�ുകയും േവണം. ന�ുെട ശരീര�ിൻെറ സുര�ിതമായ       
േമഖലകെള   പരിപാലിേ��തു�്.  

ന�ുെട   ശരീര�ിെ�   സുര�ിതമായ   േമഖലകൾ   ഏെത�്   അറിയാേമാ ? 

(അധ�ാപകനു� കുറി�്: താെഴ ചി�ത�ിൽ െകാടു�ിരി�ു� ഒരു കു�ിയുെട േപാെല ഒരു ശരീരം          
�ാ�്േബാർഡിൽ വരയ്�ുക , സുര�ിതമായ േമഖലകളിൽ ചുവ� അടയാള�ിൽ      
ൈഹൈല�്   െച��കയും   ഈ   ഭാഗ�ള�െട   േപരുകൾ   എഴുതുകയും   െച��ക). 

● വായ 

● െന�്  
● കാലുകൾ�ിടയിലു�      ഭാഗം 

● നിതംബം  
● തുടകൾ 

ഇത്      ന�ുെട   സുര�ിത   (േമഖല)   ഭാഗ�ളാണ് 

അവരുെട   സുര�ിത   േമഖലകൾ   ആെര�ിലും   കാണാേനാ   െതാടു�തിേനാ   കഴിയി�. 

ഞ�ള�െട   സുര�ിത   േമഖലകൾ   സംര�ിേ��തു�്. 



ഓർ�ുക: നി�േളാട് േചാദി�ാെത നി�ള�െട സുര�ിത േമഖലയിൽ െതാടുവാേനാ ,       

കാണുവാേനാ      ആർ�ും   കഴിയി�!  

 

നി�ള�െട   സുര�ിത   േമഖലകളിൽ   ആർ�ാണ്   െതാടാൻ   കഴിയുക ? 

1. നി�ള�െട അ� നി�െള കുളി�ി�ുേ�ാഴും , നി�െള വസ്�തം ധരി�ാൻ        
സഹായി�ുേ�ാഴും , നി�ൾ�്   എെ��ിലും   പരി�്   പ�ിയി��േ�ാെയ�്   പരിേശാധി�ുേ�ാഴും. 

2. നി�ള�െട   അ�യുെട   മു�ിൽ   െവ�്      പരിേശാധി�ു�   േഡാക്ടർ. 

എ�ുെകാ�ാെണ�് നി�ൾ�റിയാേമാ ? ഈ സ്പർശനം നെ� വൃ�ിയും      
ആേരാഗ�മു�വരുമാ�ി   നിലനിർ�ാൻ   സഹായി�ും! 

 

നി�ള�െട   അ�   നി�ൾ�്   ചുംബനം   തരുേ�ാൾ   നി�ൾ�്      എ�ാണ്      േതാ�ു�ത്    ? 

നി�ള�െട   മു��ി   നി�െള   െക�ി�ിടി�ുേ�ാൾ   നി�ൾ�്   എ�ു   േതാ�ു�ു ? 

നി�ള�െട അ�ൻ നി�ള�െട അടു�് ഇരി�് നി�േളാട് ഒരു കഥപറയുേ�ാൾ നി�ൾ�്         
എ�ാണ്      േതാ�ു�ത്    ? 

നി�ൾ ഒരു പരീ�യിൽ ന�ായി െച��കയാെണ�ിൽ നി�ള�െട ടീ�ർ നി�ള�െട പുറ�്         
ത��േ�ാൾ         നി�ൾ�്   എ�ു   േതാ�ു�ു ? 

നി�ൾ സ്േനഹവും , സേ�ാഷവും നൽകു�തിെന നാം ഗുഡ് ട�് (ന� സ്പർശനം) എ�ു          
വിളി�ു�ു! 

നി�ൾ�് ഇഷ്ടെ�ടാ� , അസ�ുഷ്ടി , ഭയം , േകാപം അെ��ിൽ നാണേ�ട്       
േതാ�ുകയാെണ�ിൽ , അത്    േമാശമായ   സ്പർശനം   (ബാഡ്   ട�്)    എ�ു   പറയു�ു. 

ആെര�ിലും നി�ള�െട കവിൾ വളെര ബുശ�മായി വലി�ുേ�ാൾ , അത് ആെര�ിലും        
നി�െള അടി�ാൽ അത് േമാശം ട�് ആണ്. നി�ള�െട സുര�ിത േമഖലയിൽ ആെര�ിലും          
നി�െള   സ്പർശി�ാൽ   അത്   േമാശം   ട�്   എ�ു   പറയു�ു. 

നി�ള�െട സുര�ിത േമഖലയിൽ ആെര�ിലും നി�െള സ്പർശി�ാൽ , അത് രഹസ�മായി        
സൂ�ി�രുത്.   നി�ള�െട   സുര�ിതരായ   മുതിർ�വേരാട്      പറയുക. 

ഓർ�ി�ുക: നി�ള�െട സുര�ിത േമഖലയിൽ ആെര�ിലും നി�െള സ്പർശി�ാൽ , അത്        
നി�ള�െട   െത��. 

ഓർ�ി�ുക , എ�ുതെ�   ആയിരു�ാലും.   നി�ള�െട   ശരീരം   നി�ള�േടത്   മാ�തമാണ്! 

നമു�്   എ�െന   സുര�ിതരായി   തുടരാം ? 

എെ��ിലും   േമാശമായ   ട�ിേനാട്   അരുത്   (േനാ)   എ�്   പറയുക. 

നിലവിളി�ുക   ! 



ഒരു   സുര�ിത   �ലം      തിരയുക! 

നി�ള�െട   സുര�ിതമായ      മുതിർ�വരുമായി   സംസാരി�ുക   ! 

 

നി�ള�െട   �പായപൂർ�ിയായ   ആള�കേളാട്   പറയുക. 

നി�ള�െട �പായപൂർ�ിയായ വ��ികൾ �ശ�ി�ാറിെ��ിൽ കു�ികള�െട ൈലനായ (1098)       

അെ��ിൽ   േപാലീസിെന   ( 100) വിളി�ുക. 

ക�ിസ്: 

ശരീര�ിന്െട സുര�ിത േമഖലകെള കുറി�് ന�ൾ സംസാരി��. നി�ള�െട ശരീര�ിെല        
സുര�ിത   േമഖലകൾ      എ�ാെണ�്   നി�ൾ      ഓർ�ു�ുേ�ാ ? 

• നി�ള�െട   സുര�ിത   േമഖലയിൽ   ആർെ��ിലും   െതാടാൻ   കഴിയുേമാ ? 

• ന�   ട�ന്      ഒരു   ഉദാഹരണം   നൽകുക. 

• ഒരു   േമാശം   ട�്   എ�ാണ് ? 

േമാശം   ട�ിൽ   നി�്   കു�ികൾ�്   എ�ിെന   സുര�ിതരായി   തുടരാനാകും    ? 

അധ�ാപകർ�ു�      േനാ�്: 

�ാ�ിൽ ചർ�െച��േ�ാൾ കു�ികൾ�് സുര�ിതത�ം േതാ�ി�ി�ണം. അവർ ഇഷ്ടെ�ടു�       
എ�ും പ�ിടു�തിന് വ��ിപരമായി നി�ള�െട അടു�ൽ വരു�തിന് വിദ�ാർ�ികെള       
േ�പാ�ാഹി�ിേ��ാം. എ�ിരു�ാലും , കു�ികൾ അധിേ�പെ��ുറി�് പ�ുേചരുേ�ാൾ ,     

ശാ�മായി തുടരുകയും കു�ിയുെട മാനസികവും , ശാരീരികവുമായ സു�ിതി�് മുൻഗണന       
നൽകി      പി�ുണയ്�ുക. 



ശിശു   സംര�ണ   ഉറ��വരു�ു�   പാഠം 

രാവിെല    9:00 -10: 00   വെര 

ഒക്േടാബർ    11, 2017, ബുധനാഴ്ച 

�ാ�്    IX - XII  (14      മുതൽ    18   വെര   വയ���   കു�ികൾ) 

ഉ�ട�ം: 

കു�ികള�െട ൈലംഗിക പീഡനം : ൈലംഗികമായി ചൂഷണ�ിനു ഇരയായ ഒരു കു�ി പറയു�          
യഥാർ� വസ്തുതകൾെ�ാ �ം െപാതുവായ വിശ�ാസ�ള�െട മിഥ�ാധാരണകള�ം ഒരു കഥയുെട        
രൂപ�ിൽ   കു�ികൾ   ചർ�   െചയ് ത്    സൂഷ് മ   പരിേശാധന   നട�ു�ു. 

• POCSO (േപാസ് േകാ) ആക്ട് , 2012: വിദ�ാർ�ികൾ ഈ നിയമ�ിെ� ഏ�വും �പസ�മായ          
വശ�ളിൽ സൂഷ്മ പരിേശാധന െച���ു: ഈ �പേത�ക നിയമം എ�ുെകാ�ാണ് , ഈ നിയമം          
ആവശ�മായിരി�ു�ത് എ�ുെകാ�് , ഈ നിയമ�ിെ� �പധാന സവിേശഷതകൾ      
എെ��ാമാണ് , ഈ നിയമ�ിന് കീഴിൽ വരു� കു�കൃത��ൾ ഏെത�ാം , ഈ കു�കൃത�ം         
റിേ�ാർ��െച���തിന്   ഒരു      �പേത�ക   �ശ�   നൽകു�ു. 

 

പാഠ�ിെ�   ശീർഷകം:   കു�ികെള   ൈലംഗികമായി   ചൂഷണം , തടയൽ , ഇ��ൻ   നിയമ�ൾ 

പാഠം 

പൂജ   (മാ�ിയ   േപര്)    18   വയസാണ്   �പായം.   അവൾ   പ���ാം   �ാസ്   പൂർ�ിയാ�ിയിരു�ു. 

ൈലംഗീക   ചൂഷണെ�      അതിജീവി�   ഒരു   കു�ിയാണ്   പൂജ.   ഇത്   അവള�െട   കഥയാണ്. 

" ഞ�ള�െട കുടുംബെ� ന�വ�ം അറിയു� ഒരു വ��ിയിൽ നി�ാണ് ഞാൻ ആദ�ം          
ൈലംഗികമായി ചൂഷണം െച�െ�ടു�ത് , എനി�് അേ�ാൾ 7 വയ�ായിരു�ു. ആേരാെട�ിലും        
ഇത് പറയുവാൻ എനി�് 10 വർഷം േവ�ി വ�ു. എ�ാണ് സംഭവി�െതേ�ാർ�ത് ഞാൻ          
വളെര വിഷമി�ുകയും , ആെരയാണ് അറിയി�ുക എേ�ാർ�് വളെര വിഷമി�ുകയും       
െചയ്തു. 

തിരി��േനാ�ുേ�ാൾ , എനി�് എെ� കു�ി�ാലം നഷ്ടെ��തുേപാെല േതാ�ുകയാണ്.      
വളർ�ുവ�േ�ാൾ , എൻെറ കുടുംബ�ിൽ നി�ും , സുഹൃ�ു�ളിൽ നി�ും ഞാൻ       
ഒ�െ�ടുകയും , രാ�തിയിൽ ഉറ�ാൻ കിട�ുേ�ാൾ വളെര ഭയെ�ടുകയും െചയ്തിരു�ു.       
എനി�് സ്കൂളിൽ �ശ� േക��ീകരി�ാനും , കാര��ൾ ഓർ�ുവാനും വളെര �പയാസം        
അനുഭവെ��ിരു�ു. എനി�് 17 വയ�ായേ�ാൾ ഒടുവിൽ എെ� അ�േയാട് ഞാൻ ഇ�ാര�ം         
പറ�ു. ഞാൻ അ�േയാട് ഇത് പറ�തിനുേശഷം േപാലീസുമായി ഒരു അഭിമുഖം        
ഉ�ായി.േചാദ��ൾ�് ഉ�രം പറയാൻ എനി�് ഭയമായിരു�ു , ആരും എെ� വിശ�സി�ിെ��്        
ഞാൻ   ആശ�െ��ിരു�ു. 

േപാലീസ് വളെര ന�വരായിരു�ു ഞാൻ ഒടുവിൽ എെ� കഥ അവേരാട് പറ�ു. കുറ�്          
ദിവസ�ൾ�് േശഷം പ�ു വർഷ�ൾ�് മുൻപ് എെ� ൈലംഗീകമായി ചൂഷണം െചയ്ത         
വ��ിെയ   േപാലീസ്   അറ�്   െചയ്തു.   അവസാനം   എനി�്   എെ�   ജീവിതം   തിരിെക   കി�ി.   " 

പൂജ   ഒരു   അപവാദം   അ�.   ഇ��യിൽ   ൈലംഗിക   പീഡനം      ഒരു      യാഥാർഥ�മാണ് 



മിഥ�കള�ം യാഥാർ���ള�ം: കു�ികള�െട ൈലംഗിക ചൂഷണവുമായി ബ�െ��് അറിയെ�ടു�       
ചില   പുരാണ   കഥകൾ   നമു�്   േനാ�ാം. 

മിഥ�:   കു�ികൾ   ഒരി�ലും   അപമാനി�െ�ടുകേയാ   ചൂഷണം   െച�െ�ടുകേയാ      െച���ി�. 

വസ്തുതകൾ: ൈലംഗികമായി ചൂഷണം െച�െ�ടു� കു�ികള�െട എ�ം ഏ�വും കൂടുതൽ        
ഇ��യിലാണ്. 

ഇ��യിൽ   ഓേരാ   മണി�ൂറിലും    2   കു�ികൾ   ൈലംഗികമായി   അപമാനി�െ�ടു�ു 

2015 ൽ രജി�ർ െചയ്ത കണ�് �പകാരം 15039 കു�ികൾ ഇ��യിൽ ൈലംഗിക          
പീഡന�ിനിരയായി���്. 

മിഥ�:   അധിേ�പകൻ   എേ�ാഴും   അപരിചിതനാണ് 

യാഥാർ��ം: 2015-ൽ , 94.8% കു�ികെള ദുരുപേയാഗം െച�െ�� േകസുകളിൽ , കു��ാരൻ        
കു�ിയുെട   പരിചയ�ാർ   തെ�   ആയിരു�ു. 

മിഥ�: ആൺകു�ികൾ�് ഒരു സംര�ണവും ആവശ�മി�. െപൺകു�ികൾ മാ�തമാണ് ൈലംഗിക        
ചൂഷണ�ിന്   പാ�തമാകു�ത്. 

യാഥാർ��ം: �പായമായ കു�ികള�ം മുതിർ�വരും ആൺകു�ികെളയും തു�� നിലയിൽ       

ദുരുപേയാഗം െച���ു. ആൺകു�ികൾ കഠിനവും ശ�ിയുമു� വരായതിനാൽ , അവർ കൂടുതൽ        
ഭയെ�ടുകയും ,  റിേ�ാർ�്   െച�ാൻ   ല�ി�ുകയും   െച���ു. 

മിഥ�:   ന�ുെട   സ്കൂളിേലാ   സമൂഹ�ിേലാ   ഇത്   സംഭവി�ു�ി� 

യാഥാർ��ം: കു�ികള�െട ദുരുപേയാഗം മെ�വിെടെയ�ിലുമാണ് സംഭവി�ുെമ�് ന�ൾ      
എ�ാവരും വിശ�സി�ു�ു. ഇത് 'മ�് ' കു�ികെള ബാധി�ു�ു. കു�ികളിെല ൈലംഗിക അധിേ�പം         
ദരി�ദേരാ , അെ��ിൽ വിദ�ാഭ�ാസമി�ാ� കുടുംബ�ളിേലാ മാ�തമാണ് സംഭവി�ു�െത�്      
ന�ൾ എ�ാവരും കരുതു�ു. ൈലംഗിക പീഡനം �ഗാമ�പേദശ�ളില� , വലിയ പ�ണ�ളിലും        
നഗര�ളിലും നട�ു�ുെവ�ും നാം കരുതു�ു. എ�ാൽ യാഥാർ��ം േനെര വിപരീതമാണ്.        
ബാല   ൈലംഗിക   അധിേ�പം   എവിെടയും   സംഭവി�ാം. 

നി�ള�െട   ശരീരം   സുര�ിതമായി   സൂ�ി�ാൻ   നി�ൾ   പി�ുടേര�   ചില   നിയമ�ള��്. 

നി�ള�െട   സ�കാര�   ഭാഗ�ളിൽ   ആെര�ിലും   നി�െള   െതാടാൻ   �ശമി�ാൽ 

ആെര�ിലും നി�േളാട് അവരുെട സ�കാര� ഭാഗ�ളിൽ സ്പർശി�ാൻ      
ആവശ�െ�ടുകയാെണ�ിൽ 

ആെര�ിലും      സ�കാര�   ഭാഗ�ള�െട   ചി�ത�ൾ   കാണാൻ   നി�െള   നിർബ�ിതരാ�ിയാൽ 

ആെര�ിലും   നി�െള   അ�ീല   സിനിമകേളാ   ചി�ത�േളാ   കാണാൻ   നിർബ�ി�ുകയാെണ�ിൽ 

ഇത് കു�ികള�െട ൈലംഗിക ചൂഷണം എ�് അറിയെ�ടു�ു. ഇവ നിയമ�പകാരം        
ശി�ി�െ�േട�   ഗുരുതരമായ   കു��ളാണ്. 

ഇ��യിെല   കു�ികള�െട      ൈലംഗിക   ചൂഷണ      ഡാ�കൾ   നമു�്   േനാ�ാം: 



2007 ൽ ഇ��ൻ ഗവൺെമ� ് കു�ികൾെ�തിെരയു� ചൂഷണെ� കുറി�് ഒരു േദശീയ പഠനം          
13 സം�ാന�ളിെല 12,447 കു�ികെള ഉൾെ�ാ�ി��െകാ�് നട�ുകയു�ായി. ഈ പഠനം        
നട�ിയ   കെ��ലുകൾ   ഇതാണ്: 

● 53   ശതമാനം   കു�ികൾ   ഏെത�ിലും   വിധ�ിലു�   ൈലംഗിക   പീഡന�ിന്   ഇരയായി���്. 
● െപൺകു�ികേള�ാൾ , ആൺകു�ികള�െട ൈലംഗിക അപമാന ശതമാനംകൂടുതലാണ്.     

ആൺകു�ികള�െട    52.94   ശതമാനം ,  െപൺകു�ികള�െട       47.06   ശതമാനം. 
● 50% ചൂഷണ�ാർ�് കു�ികെള അറിയാമായിരു�ു. ഇവരിൽ മി�വരും ബ�ു�ൾ ,       

അ�ാവൻമാർ , സുഹൃ�ു�ൾ , ക് ളാ�ിെല കൂ��കാർ എ�ിവരായിരു�ു. ഇതിനർ�ം      
അധിേ�പകൻ എേ�ാഴും ഒരു അപരിചിതൻ ആയിരി�ണെമ�ി� , അയാൾ�്      
അറിയാവു�   ഒരു   വ��ിയാകാം. 

● മി�   കു�ികള�ം   ആേരാടും      ഇ�ാര�ം   റിേ�ാർ�്   െച���ി�. 

നി�ള�െട   അനുഭവം 

● മാധ�മ�ളിൽ കു�ികെള ആ�കമി� േകസുകൾ നി�ൾ വായി�ുകേയാ , േകൾ�ുകേയാ       
െചയ്തി��േ�ാ    ? 

● അ�രം   േകസിെന�ുറി�്   നി�ൾ�്   എ�ു   േതാ�ു�ു ? 

● നി�ള�െട സുഹൃ�ു�ളിൽ നി�് ഇ�രം േകസുകൾ നി�ൾ േക�ി��േ�ാ ? ഈ        
വിഷയെ�കുറി�്   നി�ൾ  നി�ള�െട   മാതാപിതാ  �ള�മായി   ചർ�   െചയ്തി��േ�ാ ? 

എ�ാണ്    POCSO? (േപാക്േസാ) 

നമു�് POCSO (േപാക്േസാ)െയ കുറി�് ചർ� െച�ാം. നി�ൾ POCSO എ� വാ�് എേ�ാെഴ�ിലും           
േക�ി��േ�ാ ? 

ൈലംഗിക അപമാന�ിൽ നി�് 0 മുതൽ 18 വയ�ിന് ഇടയിലു� എ�ാ കു�ികേളയും          
സംര�ി�ു�തിനു�   �പേത�ക   നിയമമാണ്   േപാസ്േകാ 

POCSO (േപാസ്േകാ)യുെട      പൂർ�      രൂപം   എ�ാെണ�്   അറിയാേമാ ? 

ൈലംഗിക കു�കൃത��ളിൽ നി�ും കു�ികെള സംര�ി�ു� നിയമമാണ് (െ�പാ��ൻ ഓഫ്        
ചിൽ�ഡൻ �ഫം െസക്സ് സ�ൽ ഒഫൻെസസ് ആക്�്). 2012-െല ശിശു ദിന�ിലാണ് ഈ നിയമം          
നിലവിൽ വരു�ത്. ഇതവർ�് എ�ാതരം ൈലംഗിക പീഡന�ളിൽ നി�ും അവെര        
സംര�ി�ു�തിനു�   ഒരു   സ�ാനം   േപാെലയാണ്. 

(POCSO) ( േപാസ്േകായുെട   ആവശ�ം   എ�ുെകാ�് ? 

POCSO നിലവിൽ വരു�തിന് മുൻപ് , കു�ികൾ�് മാ�തമായി ൈകകാര�ം െച��വാൻ കഴിയു� ഒരു          
നിയമവും രാജ��് ഉ�ായിരു�ി�. ഐപിസി (ഇ��ൻ പീനൽ േകാഡ്) നിലവിലു� നിയമം         
പീഡനമനുഭവി� െപൺകു�ികൾ�് േവ�ി മാ�തമാണ്. പീഡനമനുഭവി�ത്     
ആൺകു�ി�ാെണ�ിൽ   ഇവിെട  

ഒരു നിയമവുമി�. കൂടാെത , വിചാരണയിൽ കു�ികെള മുതിർ�വരായി കണ�ാ�ു�ിെ��്       
ഉറ��വരു�ാൻ   നിയമ�െളാ�ുമി�. 

POCSO ആക്ട് , 2012   െ�   �പധാന   സവിേശഷതകൾ   നമു�്   േനാ�ാം : 

● 18   വയ�ിന്   താെഴയു�   എ�ാ   കു�ികള�ം      ഇതിൽ      ഉൾെ�ാ���ു. 
● ഇതിൽ   ആൺകു�ികള�ം ,  െപൺകു�ികള�ം      ഉൾെ�ാ���ു , അവർ   ത�ിൽ   വ�ത�ാസമി�. 



POCSO ഒരു   �പേത�ക   നിയമമാണ്.   എ�ുെകാ�് ? 

ഇതിെന ഒരു �പേത�ക നിയമെമ�് വിളി�ു�ു , കാരണം ഇത് കു�ികൾ�ായി �പേത�കം         
നിർ�ി�താണ്. ഈ നിയമം. അവർെ�തിെരയു� ൈലംഗിക ചൂഷണെ� ��ിയു� എ�ാവിധ        
�പശ് ന�ള�ം ഇതിൽ ഉൾെ�ടു�ു. അടി�ാനമാ�ിയാണ്. POCSO നിയമം മ�് ഏത് നിയമെ�യും         
മറികട�ുെമ�ാണ്    ഇതിനർ�ം. 

POCSO യുെട   കീഴിൽ   വരു�   കു�കൃത��ൾ   എെ��ാമാണ് ? 

അപരാധം 

 

അതിനർ�ം   എ�ാണ് ? ശി� 

ആ�രീക 
ൈലംഗിക 
ആ�കമണം 

ശരീര�ിെ�   ഏെത�ിലും   ഭാഗേമാ ,  ഏെത�ിലും 
വസ്തുേവാ      കു�ിൻെറ   ഏെത�ിലും 
ശരീരഭാഗ�ളിേല�്   കട�ുകേയാ , ഇറ�ുകേയാ 
െച��ക. 

കുറ�ത്    7 
വർഷം   വെരയും , 
കൂടിയത് 
ജീവപര��ം 
തടവ് 

�പേകാപി�ി�ു� 
അതി�കൂരമായ 
ൈലംഗിക 
ആ�കമണം 

ഒരു   കുടുംബാംഗം , സുര�ാ   േസനാംഗം , േപാലീസ് 
ഓഫീസർ , പ�ി�്   റിേലഷൻഷി�്   തുട�ി      കു�ികള�െട 
വിശ�ാസ�തയിേലാ ,  അധികാര�ിേലാ   ഉ�   ഒരു   വ��ി 
അത്   െചയ്തുകഴി�ാൽ   ഈ   കു�കൃത�ം   കൂടുതൽ 
രൂ�മാകു�ു. 
12  വയ�ിന്   താെഴയു�  മാനസികവും , 
ശാരീരികവുമായി   �പയാസമു�      കു�ിെയ   കൂ�ം 
േചർ�ു�      ആ�കമണം ,   ൈലംഗീക   കു�കൃത��ൾ      എ 
�ീ   ചില   സാഹചര��ളിൽ   ഈ   കു�കൃത�ം 
അതി�കൂരമായി      കണ�ാ�ു�ു . 

കുറ�ത്    10 
വർഷം   വെരയും , 
കൂടിയത് 
ജീവപര��ം 
തടവ് 

ൈലംഗിക 
ആ�കമണം 

ൈലംഗിക   താൽപര�േ�ാെട   കു�ിയുമായി 
ശാരീരിക   ബ�ം 

കുറ�ത്    3 
വർഷം   വെരയും , 
കൂടിയത്       5 
വർഷം 

അതി�കൂരമായ 
ൈലംഗിക 
ആ�കമണം 

ഒരു   കുടുംബാംഗം , സുര�ാ   േസനാംഗം , േപാലീസ് 
ഓഫീസർ , പ�ി�്   റിേലഷൻഷി�്   തുട�ി      കു�ികള�െട 
വിശ�ാസ�തയിേലാ ,  അധികാര�ിേലാ   ഉ�   ഒരു   വ��ി 
അത്   െചയ്തുകഴി�ാൽ   ഈ   കു�കൃത�ം   കൂടുതൽ 
രൂ�മാകു�ു. 
 
12  വയ�ിന്   താെഴയു�  മാനസികവും , 
ശാരീരികവുമായി   �പയാസമു�      കു�ിെയ   കൂ�ം 
േചർ�ു�      ആ�കമണം ,   ൈലംഗീക   കു�കൃത��ൾ      എ 
�ീ   ചില   സാഹചര��ളിൽ   ഈ   കു�കൃത�ം 
അതി�കൂരമായി      കണ�ാ�ു�ു . 
 

കുറ�ത്    5 
വർഷം   വെരയും , 
കൂടിയത്       7 
വർഷം 

കു�ിെയ 
ൈലംഗീകമായി 
പീഡി�ി�ുക 

ൈലംഗിക   താൽപര�േ�ാെട   ഒരു   കു�ിെയ 
ഉപ�ദവി�ൽ.   ചില   ഉദാഹരണ�ളിൽ   ഇവ 
ഉൾെ�ടു�ു: 

• ൈലംഗിക   താൽപര�േ�ാെട   ഒരു   കു�ിെയ 
നിര�രം   പി�ുടരുക. 

● ൈലംഗിക   താൽപര�േ�ാെട   കു�ിെയ 
നിര�രം   നിരീ�ി�ുക. 

കുറ�ത്    3 
വർഷം  



● ശരീരഭാഗം      ശിശുവിെന      കാണി�ുക. 
● ൈലംഗികത   ഉ�   ഏെത�ിലും   പദ�ൾ 

സംസാരി�ുകേയാ   ശബ്ദ�ൾ 
ഉ�ാ�ുകേയാ   െച��ക 

 

ഇ�രം   കാര��ൾ   സംഭവി�ാൽ   നമു�്      എ�ു   െച�ാൻ   കഴിയും ? 

POCSO �പകാരം    റിേ�ാർ�്      നിർബ�മാണ് .   നിർബ�ിത   റിേ�ാർ�ി�്   എ�ാൽ   എ�ാണ് ? 

അതായത് POCSO ആക്ട് �പകാരം ഒരു പീഡനം നട�ി��െ��് അറിയാവു� ഏെതാരു         
വ��ിേയാ അെ��ിൽ ഒരു ദുരുപേയാഗം നട�ാൻ സാധ�തയുെ��് അറി�ാൽ ആ കാര�ം         
െപാലീസിൽ   റിേ�ാർ�്   െച�ണം. 

എ�ുെകാ�് ? നിർബ�ിത   റിേ�ാർ�ിംഗിെ�   ല��ം   ഇതാണ്: 

● റിേ�ാർ�ിെന   േ�പാ�ാഹി�ി�ുക. 
● കു�ികൾെ�തിെര ൈലംഗിക കു�കൃത��ൾ റിേ�ാർ�് െച�െ�ടാെത േപാകരുെത�്      

ഉറ��വരു�ുക. 
● ൈലംഗികമായി പീഡി�ി�െ�� കു�ികെള തിരി�റിയുകയും , വീ�ും കൂടുതൽ      

പീഡന�ിൽ   നി�ും   തടയുക. 

റിേ�ാർ�� െച�െ�ടാെത , ആ കു�ിയുെട ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പീഡന�ിെ� മുറി�ാടുകൾ        
അവെര പി�ുടരുകയും െച���ു. ആയു�് ഇര�ിയായി തുടരും. ൈലംഗിക പീഡനം ,�പേത�കി�്        
കു�ിയുെട അ�ൻ അെ��ിൽ കുടുംബ സുഹൃ�് അെ��ിൽ മ�് അടു� വ��ികൾ വഴി          
ആെണ�ിൽ അയാൾ അപമാനി�െ�ടു� , അപമാനകരമായ രീതിയിൽ ൈലംഗിക അധിേ�പം       
റിേ�ാർ�് െച�ാനായി മുേ�ാ�് വരു�തിന് കു�ി�് വളെരയധികം �പയാസം ഉ�ാകു�ു..        
അതുെകാ�ാണ് നിയമം നിർബ�ിത റിേ�ാർ�ിംഗിന് ആവശ�െ�ടു�ത് , കു�ിെയ�ുറി�്      
റിേ�ാർ��െച�ാനു� ഉ�രവാദി�ം മാ�തമ� മറി�് അവെര സഹായി�ു�തിന് കൂടുതൽ       
െമ�െ��   ചു��പാടുമു�      �പായപൂർ�ിയായ   ആള�കേളയും   അറിയി�ണം  

 

അവർ�് അെ��ിൽ മെ�ാരു കു�ിയ്�് സംഭവി�ു� അബ��ൾ കു�ികൾ�്       
എ�ിെനയാണ്   റിേ�ാർ��െച�ാൻ   കഴിയുക ? 

● മാതാവിെനേയാ പിതാവിെനേയാ അധ�ാപകെരേയാ േഡാക്ടെറേയാേപാെല അവർ     
വിശ�സി�ു� ഒരു വ��ിേയാട് അവർ�് പറയാനാകും. നിർബ�ിത റിേ�ാർ�ിെ�       
അടി�ാന�ിൽ   അ�രം   വ��ികൾ      േപാലീസിൽ   റിേ�ാർ�്   െച�ണം 

● അവർ 100 എ� െഹൽ�് ൈലൻ ന�റി േല�് േനരി�് വിളി�് േപാലീസിെന         
വിവരമറിയി�ാം. 

● ഒരു െമാൈബൽ അെ��ിൽ ലാൻഡ് ൈലൻ ന�റിൽ നി�് 1098 എ� ൈചൽഡ് ൈലൻ           
ന�റിേല�്         വിളി�്   കു�ികൾ�ായി   സഹായം   ആവശ�െ�ടാം . 

നി�ൾ   േപാലീസിൽ   റിേ�ാർ�്    െച��േ�ാൾ   എ�ാണ്   സംഭവി�ു�ത് ? 

1. ഒരു േപാലീസ് ഓഫീസർ അെ��ിൽ ഒരു സ്െപഷ�ൽ ജുേവനിൽ േപാലീസ് ഓഫീസർ (SJPO)          

നി�ള�െട േകസ് ൈകകാര�ം െച���ു. കു�ികെള ൈകകാര�ം െച���തിൽ സ്െപഷ�ൽ        
െ�ടയിനി�്   േനടിയ    SJPO എ�ാ   േപാലീസ്   േ�ഷനിലും   ഉ�ായിരി�ും. 



2. േപാലീസ് അെ��ിൽ SJPO വളെര ലളിതമായ ഭാഷയിൽ നി�ള�െട പരാതി        
എഴുതിെയടു�ുകയും , നി�െള   അത്   വായി�്   േകൾ�ി�ുകയും   െച��ം. 

3. െതളിവുകൾ േശഖരി�ു�തിനായി ഒരു െമഡി�ൽ പരിേശാധന ആവശ�മാണ്.      
ഓർ�ി�ുക , ഒരു േഡാക്ടർ , മാതാപിതാ�ൾ അെ��ിൽ നി�ള�െട അ�ായി ,       

അ�ാവൻ , മൂ� സേഹാദരി , അധ�ാപകൻ മുതലായവ വിശ�സി�ു�വരുെട      
സാ�ിധ��ിൽ  ഒരു    വനിത   േഡാക്ടെറ    െകാ�്    െമഡി�ൽ   പരിേശാധന   നട�ണം. 

4. ഒരു വനിതാ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ൻ നി�ള�െട �പസ്താവന അെ��ിൽ       
കു�കൃത�െ��ുറി�്      നി�ൾെ��്   അറിയാം   എ�്   േരഖെ�ടു�ു�ു. 

5. നി�ൾ�് പറയാനു� കാര��ൾ എ�ാെണ�് െറേ�ാർഡ് െച�ാൻ േപാലീസിന്       
നി�െള േപാലീസ് േ�ഷനിേല�് െകാ�ുേപാകാനാവിെ��് ഓർ�ി�ുക. നി�ള�െട      
വീ�ിേലാ , നി�ള�െട മു��െ� വീട് േപാെല നി�ൾ�് ആശ�ാസജനകമായ       
മെ�വിെടെയ�ിലുേമാ   നി�ള�െട   �പസ്താവന      േപാലീസ്   ഉേദ�ാഗ�ൻ   േരഖെ�ടു�ണം. 

6. നി�ള�മായി സംസാരി�ുേ�ാൾ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ൻ യൂണിേഫാമിൽ     
ആയിരി�ിെ��് ഓർ�ി�ുക. നി�ള�െട മാതാപിതാ�െള േപാെല അവൻ / അവൾ        
സാധാരണ   വസ്�തമായിരി�ും   ധരി�ുക. 

7. ആ സംഭവം വിവരി�ാനായി േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ൻ നി�േളാട് വീ�ും വീ�ും        
ആവശ�െ�ടുകയി�. 

റിേ�ാർ�ി�്      പൂർ�ിയാകുേ�ാൾ   എ�്   സംഭവി�ും ? 

• ഒരി�ൽ റിേ�ാർ�് െചയ്തുകഴി�ാൽ , നി�ൾ വിഷമി�ുകേയാ , ഭയെ�േട�തിെ�േയാ ഒരു        
ആവശ�വുമി�. 

• ഇേ�ാൾ കു�ാേരാപിതനാണ് വിഷമിേ��ത് , അവൻ നിരപരാധിയാേണാ അ�േയാ എ�്        
േകാടതിയിൽ   െതളിയി�ണം. 

• കു�ികൾ�് സ�ത���മായും , ഭയെ�ടാെതയും േപാവു�തിനായി POCSO �പേത�ക േകാടതികൾ        
ത�ാറാ�ിയി���്. 

• നി�ൾ    വീ�ും   �പതികെള   കാണുകയിെ��്    േകാടതി   ഉറ��വരു�ും. 

•ജഡ്ജി നി�േളാട് ഏവരുേടയും മു�ിൽ െവ�് േചാദ��ൾ േചാദി�ി� , നി�ള�െട        
മാതാപിതാ�ള�െട സാ�ിധ��ിൽ അെ��ിൽ നി�ൾ�് വളെര വിശ�ാസമു� വ��ിയുെട       
സാ�ിധ��ിൽ    അട�   മുറിയിൽ    ആയിരി�ി�ും   േചാദി�ുക. 

•സിനിമകളിൽ നി�ൾ കാണു� വിധ�ിലായിരി�ി� േകാടതി ,കു�ികൾ�് േവ�ി �പേത�ക       
മുറികള�ം ,  സ്െപഷ�ൽ   േകാടതി   വളെര   വ�ത�സ്തവുമായിരി�ും. 

• ഒരു വർഷ�ിനു�ിൽ ജഡ്ജി വിചാരണ വളെര േവഗ�ിലാ�ുകയും കു�വാളികെള        
ജയിലിേല�്   അയയ്�ുകയും   െച��െമ�്   നിയമം   പറയു�ു. 

POCSO വളെര   �പധാനെ��   ഒരു   സവിേശഷതയാണ്: 

എ�ാ തര�ിലുമു� ബലാ�ംഗം േപാലു� ൈലംഗിക അതി�കമ�ൾ�ും , െതളിവുകള�െട       
ഭാരം �പതി��ികയിേല�് മാ���ു. �കിമിനൽ നിയമ�ിൽ കു�ാേരാപിതൻ കു��ാരനാെണ�്       
െതളിയി�െ�ടു�തു വെര കു�വാളി നിരപരാധിയാെണ�് കരുതെ�ടുകയും , ആേരാപി      
കു��ാരനാെണ�് െതളിയിേ��ത് പീഡിത വ�ക് തിയാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം: Y എ� ഒരു         
കു�ിയ്�് േനെര X എ� ഒരു വ�ക് തി കു�കൃത�ം െചയ്തു. േകാടതി നിയമ�പകാരം X ഈ            



കു�കൃത�ം െചയ്തി��െ��ു Y എ�ാ െതളിവുകള�ം കെ��ുകയും , X െന അഴി�ു�ിൽ         
എ�ി�ുകയും      േവണം. 

POCSO നിയമ�ിൽ െതളിവിൻെട ഈ ഭാരം വിപരീതമാണ് ! കു�ിെയ നിരപരാധിയായി         
കണ�ാ�െ�ടുകയും കു�ാേരാപിതൻ കു�കൃത�ം െചയ്തതായി കരുതെ�ടുകയും െച���ു      
എ�ാണ് ഇതിനർ�ം. അതുെകാ�് കു�ാേരാപിതൻ താൻ ഈ കു�ം െചതുേവാ ഇ�േയാ എ�്          
െതളിയിേ��തു�്. അതുെകാ�് മുകളിൽ പറ� ഉദാഹരണ�ിൽ , POCSO ആക്ട്       
അനുസരി�് കു�ി�് ഒ�ും െച�ാനി� , മി�ർ X ഈ േകസ് നട�ുകയും താൻ          
നിരപരാധിയാെണ�് െതളിവുകൾ േശഖരി��െകാ�് െതളിയി�ണം.നിയമ�ിൽ ഇ�രം     
വ�വ� െകാ�ുവരാനു� കാരണം കു�ികൾ നിരപരാധികള�ം , ആസുര�ിതരും      
ആയതുെകാ�ാണ്. അതിനാൽ , വിചാരണ നട�ുേ�ാൾ േക��ബി�ു കു�ിയ� മറി�് അപരാതി        
ആയിരി�ും. 

ക�ിസ് 

1. കു�ികള�െട ൈലംഗിക അധിേ�പെ��ുറി�് നി�ൾ�് ഒരു കാൽപനികകഥയും ,       

വസ്തുതയും   ഓർ�ാൻ   കഴിയുേമാ ? 

2. POCSO െ�   മുഴുവൻ   രൂപം   എ�ാണ് ? 

3. 18   വയ�്   �പായമു�   വ��ി�്   ഇത്   ബാധകമാേണാ ? 

4. കു�ികള�െട   െഹൽ�്      ൈലൻ   ന�ർ      എ�തയാണ് ? 

5. സംഭവം വിവരി�ാനായി നി�േളാട് െപാലീസ് േ�ഷനിൽ വരണെമ�് ഒരു േപാലീസ്         
ഓഫീസർ�്      േചാദി�ാൻ      െകാഴിയുേമാ    ? 

6. SJPO  (എസ്   .െജ   .   പി.ഒ   )   ആരാണ്     ? 

7. െതളിവിെ�   ഭാരം   മാറുവാൻ      കാരണെമ�്    ? 



ശിശു   സംര�ണ   ഉറ��വരു�ു�   പാഠം 

രാവിെല    9:00 -10: 00   വെര 

ഒക്േടാബർ    11, 2017, ബുധനാഴ്ച 

�ാ�്    VI - VIII  (11      മുതൽ    13   വെര   വയ���   കു�ികൾ) 

ഉ�ട�ം: 

• െതാടരുത് എ� ആശയവും , സുര�ിതമായി തുടരു�തിനു� രീതികള�ം : കു�ികൾ         
സുര�ിതമായിരി�ു�തിന് അറി�ിരിേ�� അടി�ാന നിയമ�ൾ    
പരിചയെ�ടു�ുകയും ,   അവരുെട   ശരീരം   സുര�ിതമായി   സൂ�ി�ുകയും   േവണം. 

 

കു�ികളിെല ൈലംഗിക പീഡനം : വളെര ലളിതവും , വയ�ിന് ഉചിതമായ വിധ�ിൽ         
കു�ികൾ�് ൈലംഗിക അധിേ�പം എ� ആശയേ�ാെടാ�ം ഇത് ശി�ാർഹമായ       
കു�മാെണ�്   മന�ിലാ�ി   െകാടു�ുകയും   േവണം. 

• POCSO (േപാസ് േകാ) ആക്ട് , 2012: കു�ികൾ ലളിതമായ രീതിയിൽ ഈ നിയമ�ിെ� �പാധാന�ം           
മന�ിലാ�ു�ു: POCSO എ�ാണ് , ഈ നിയമം ആവശ�മായി വരു�ത് എ�ുെകാ�ാണ് , ഇത് ഒരു          
�പേത�ക നിയമം ആയി കണ�ാ�ു�ത് എ�ുെകാ�് , എ�ാണ് ഈ നിയമ�ിെ� �പധാന         
സവിേശഷതകൾ , എ�് കു��ളാണ് ഇതിൽ ഉൾെ�ടു�ത്. നിയമ�പകാരം. കു�കൃത�ം       
റിേ�ാർ��െച���തിെ�   �പാധാന��ിന്      �പേത�ക   �ശ�   നൽകു�ു.  

പാഠ�ിെ�   തലെ��്:   എെ�   ശരീരവും   എെ�   അവകാശ�ള�ം 

പാഠം 

നി�ൾ ഇേ�ാൾ ഒരു കൗമാര�ാരനാണ്. ഈ കാലഘ�ം വളെര അ�ുതകരവും        
ആശയ�ുഴ�മു�തുമാണ്. 

നി�ൾ വളരുേ�ാറും , നി�ള�െട ശരീരെ�കുറി�് കൂടുതൽ മന�ിലാ�ുകയും െച��ം.       
നി�ള�െട ശരീരം എ�െന സുര�ിതമായിരി�ണെമ�ും സുര�ിതത�മിെ��്     
േതാ�ുെ��ിൽ എ�െന സഹായം േചാദി�ണെമ�ും നി�ൾ മന�ിലാേ��ത് വളെര       
�പധാനമാണ്. 

നി�ള�െട   ശരീരം   സുര�ിതമായി   സൂ�ി�ാൻ   നി�ൾ   പി�ുടേര�   ചില   നിയമ�ള��്. 

1. നി�ള�െട   സ�കാര�   ഭാഗ�ളിൽ   ആർ�ും   സ്പർശി�ാനാവി�. 

2. അവരുെട   സ�കാര�   ഭാഗ�ൾ   െതാടാൻ   ആരും   നി�േളാടു   പറയി�. 

3. ആരും   നി�െള   സ�കാര�   ഭാഗ�ള�െട   ചി�ത�ൾ   കാണി�ുകയി�   . 

4. നി�ൾ�് അസൗകര�ം േതാ�ി�ു� സിനിമ അെ��ിൽ ചി�ത�ൾ ആരും നി�െള         
കാണി�ുകയി�. 

ഇവയിൽ ഏെത�ിലും ഒ�് ശിശു�ൾ സംഭവി�ുകയാെണ�ിൽ , അത് കു�ികള�െട ൈലംഗിക        
ചൂഷണം    എ�റിയെ�ടു�ു. 



0 മുതൽ    18 വയ�്   വെരയു�   ഏെതാരു   കു�ി�ും   ഇത്   സംഭവി�ാം. 

അസൗകര�കരമായ രീതിയിൽ നി�െള െതാടാൻ ആെര�ിലും �ശമി�ാൽ , അസ�ാ��കരമായ       
വീഡിേയാകള�ം ചി�ത�ള�ം കാണു�തിന് നി�െള േ�പരി�ി�ുക , അെ��ിൽ അവരുെട സ�കാര�        
ഭാഗ�ൾ നി�െള കാണി�ുക , അവർ കു�കൃത�ം െച��കയും നിയമ�പകാരം       
ശി�ി�െ�ടുക യും   െച��ം. 

കു�ികള�െട   അനുഭവം 

● മാധ�മ�ളിൽ കു�ികെള ആ�കമി� േകസുകൾ നി�ൾ വായി�ുകേയാ , േകൾ�ുകേയാ       
െചയ്തി��േ�ാ    ? 

● നി�ള�െട   സുഹൃ�ു�ളിൽ   നി�്   ഇ�രം   േകസുകൾ   നി�ൾ   േക�ി��േ�ാ ? 

● ഈ   വിഷയെ�കുറി�്      നി�ൾ   നി�ള�െട   മാതാപിതാ�ള�മായി   ചർ�  െചയ്തി��േ�ാ ? 

● അ�രം േകസിെന�ുറി�് നി�ൾ�് എ�ു േതാ�ു�ു ? നി�ൾ�് ഭയം       
േതാ�ു�ുേ�ാ ? 

എ�ാണ്    POCSO ( േപാസ്േകാ) ? 

കു�ികെള ൈലംഗിക പീഡന�ിൽ നി�ും ര�ി�ാൻ ഒരു �പേത�ക നിയമം ഉെ��്         
നി�ൾ�റിയാേമാ ? അതിെന    POCSO എ�്   വിളി�ു�ു. 

POCSO ( േപാസ്േകാ)വിെ� പൂർ� രൂപം എ�ാെണ�് അറിയാേമാ ? അതിെന െ�പാ��ൻ ഓഫ്          
ചിൽ�ഡൻ �ഫം െസ��ൽ ഒഫൻസസ് ആക്ട് എ�ാണ് വിളി�ു�ത്. 2012-െല കു�ികള�െട         
ദിന�ിലാണ് ഈ നിയമം വരു�ത്. എ�ാതരം ൈലംഗിക പീഡന�ളിൽ നി�ും അവെര         
സംര�ി�ു�തിനു�   ഒരു   സ�ാനം   േപാെലയാണ്   ഇതവർ�്. 

POCSO (േപാസ് േകായുെട   �പധാന   സവിേശഷതകൾ   എെ��ാമാണ് ? 

● 18   വയ�ിന്   താെഴയു�   എ�ാ   കു�ികേളയും   അത്   ഉൾെ�ാ���ു 
● അത് ആൺകു�ികേളയും െപൺകു�ികേളയും ഉൾെ�ാ���ു , അവർ ത�ിൽ ഒരു       

വ�ത�ാസവുമി� 

● ഇത്   ഒരു   �പേത�ക   നിയമമാണ്. 

POCSO എ�തിന് കീഴിൽ എ�ുതരം കു�കൃത��ളാണ് ഉൾെ�ടു�ത് ? നി�ൾ�് എെ��ിലും        
ആശയം   ഉേ�ാ ? 

താെഴ�റയു�   കു��ൾ   വായി�ുക: 

● നി�ള�െട   സ�കാര�   ഭാഗ�ൾ   ആെര�ിലും   സ്പർശി�ാൽ 

● ആെര�ിലും   നി�േളാട്      അവരുെട   സ�കാര�   ഭാഗ�ൾ   സ്പർശി�ുവാൻ   പറ�ാൽ  
● ആെര�ിലും നി�ൾ�് അസ��ത േതാ�ി�ു� േഫാേ�ാ�ഗാഫുകൾ അെ��ിൽ      

വീഡിേയാകൾ   കാണി�ു�ുെ��ിൽ 

● ആെര�ിലും നി�െള പി�ുടർ�് അസ��രാ�ുകയും ഭയെ�ടു�ുകയും െച���      
പ�ം. 

ഒരു േഡാക്ടർ , േപാലീസുകാരൻ , അധ�ാപകൻ , സേഹാദരൻ തുട�ി കു�ികൾ വിശ�സി�ു�        
ഒരാൾ ഈ കു�കൃത�ം നട�ുകയാെണ�ിൽ അത് വളെര ഗുരുതരമായ കു�മായിരി�ും.        
അ�രം േകസിൽ POCSO (േപാസ്േകാ) ആക്ട് കർശനമായ ശി� നൽകും , പൂർ�ജീവിതകാലം         
ആയാെള   ജയിലിലടയ്�ാനാകും 



ഈ   സംഭവ�ൾ   ഉ�ായാൽ   നി�ൾ�്   എ�ുെച�ാൻ   കഴിയും ? 

തുറ�് സംസാരി�ൂ! ഇവയിൽ എെ��ിലും നി�ൾ�് സംഭവി�ാൽ , അത് രഹസ�മായി        
സൂ�ി�രുത്! 

ഈ കാര��ൾ രഹസ�മായി സൂ�ി�ാൻ ആെര�ിലും നി�േളാട് പറ�ാൽ , നി�ള�െട        
സുര�ിതരായ   ആള�കേളാട്   ഇ�ാര�ം   പറയണം.  

എ�ാ അപമാന�ള�ം റിേ�ാർ��െചേ��ത് വളെര ആവശ�മാണ്. ആെര�ിലും നി�െള       
പീഡി�ി�ാൽ അത് നി�ള�െട െത�� എ�ത് ഓർ�ുക. ഭയെ�േട�തി�. നി�െള        
േവദനി�ി�ു�   ഒരു   രഹസ�ം   സൂ�ിേ��   ആവശ�മി�! 

നമു�റിയാവു� ഒരാൾ നെ� ഉപ�ദവി�ുകയി� എ�് ന�ൾ പലേ�ാഴും കരുതു�ു. എ�ാൽ         
നി�ൾ�റിയാേമാ 90% �ിൽ കൂടുതൽ കു�ികള�െട ൈലംഗിക അധിേ�പം നട�ിയവർ ,        

കു�ിെയ ന�ായി അറിയു�വരാണ് ? ഇത് വളെര ആശയ�ുഴ��ിലായതിനാൽ ഈ കു�ം         
റിേ�ാർ��െച�ാൻ   �പയാസമാണ്. 

ഇത് ഏത് കു�ിനും സംഭവിേ��ാം. ആൺകു�ികള�ം തുല�ാവ�യിലാണ്. ആൺകു�ികൾ       
ശ�രും , ദൃഢത കൂടിയവരുമായതിനാൽ അവർ കൂടുതൽ ഭയെ�ടുകയും , ഈ അപരാധം        
റിേ�ാർ�്   െച��വാൻ   മടി�ുകയും   െച���ു. 

ആള�കൾ റിേ�ാർ��െച���ിെ��ിൽ എ�് സംഭവി�ുെമ�് നി�ൾ�് ചി�ി�ാൻ      
കഴിയുേമാ ?  അന�രഫല�ൾ   ഇതാണ്: 

 

● കു�വാളി�് യാെതാ�ും സംഭവി�ുകയിെ��് മന�ിലാ�ിയ അപരാധി കു�ിെയ      
വീ�ും   ഉപ�ദവി�ു�ു 

● ആ   കു�വാളി   കൂടുതൽ   കു�ികെള   പീഡി�ി�ാം.  

അതുെകാ�ാണ്    POCSO  (േപാസ്േകാ)യിൽ   റിേ�ാർ��   െച�ൽ   നിർബ�  മാ�ിയിരി�ു�ത്! 

അതിനാൽ അ� , അ�ൻ , അ�ാവൻ , അയൽ�ാരൻ , അധ�ാപകൻ അെ��ിൽ ഒരു കു�ി�് ,         

ഏെത�ിലും കു�ി അപമാനി�െ��േതാ അെ��ിൽ അപമാനി� െ�ടുവാൻ സാധ�ത       
ഉെ��റിയുേ�ാൾ അവർ അ�ാര�ം െപാലീസിൽ റിേ�ാർ�് െച�ണം. ഇ�രം പീഡനം        
അവസാനി�ി�ാൻ   നിർബ�ിത   റിേ�ാർ�ിംഗ്   ആവശ�മാണ് . 

നി�ൾേ�ാ അെ��ിൽ മെ�ാരു കു�ിന് ഇ�ിെന എെ��ിലും സംഭവി�ാൽ നി�ൾ        
എ�ിെനയാണ്   റിേ�ാർ�്   െച��ക    ? 

● അ� , അ�ൻ , അധ�ാപകൻ അെ��ിൽ േഡാക്ടർ എ�ിവെര േപാെല നി�ൾ        
വിശ�സി�ു� ഒരു വ��ിേയാട് ഇ�ാര�ം പറയാൻ കഴിയും. നിർബ�ിത റിേ�ാർ�ിെ�        
അടി�ാന�ിൽ   അ�രം   വ��ികൾ   ഇത്   േപാലീസിൽ   റിേ�ാർ�്   െച�ണം. 

● നി�ൾ�് േപാലീസിൽ െഹൽ�് ൈലൻ ന�റിറായ 100 േല�് േനരി�് വിളി�ാേനാ         
േപാലീസിെന   അറിയി�ാേനാ   കഴിയും. 

● ഒരു െമാൈബൽ അെ��ിൽ ലാൻഡ് ൈലൻ േഫാണിൽ നി�് 1098 എ� ൈചൽഡ്          
ൈലൻ   ന�റിേല�്   വിളി��   ആ   കു�ിെന   സഹായി�ാം. 

നി�ൾ   റിേ�ാർ��െച��േ�ാൾ   എ�ു  സംഭവി�ും ? 



േപാസ്േകാ �പേത�കി�് കു�ികൾ�ായാണ് ത�ാറാ�ിയിരി�ു�ത് ; അതിനാൽ , കു�ികൾ�്      
സൗഹൃദപരമായ അേനകം സ��ദാ�ൾ അതിലു�്. കു�ി�് സൗഹൃദം എ�ത് കു�ികെള        
ഭയെ�ടു�ാ� അവർ�് സൗകര�മാകു� തര�ിലു� �പ�കിയയാണ്. ഈ നടപടി�കമ�ൾ       
വഴി      അവൻ   /   അവൾ   െത�െ��ും   അവർ   െത�്   െചയ്തി�ിെ��ും   കു�ി�്   േതാ�ു�ു. 

നി�ൾ   റിേ�ാർ�്   െച��േ�ാൾ: 

1. ഒരു േപാലീസ് ഓഫീസർ അെ��ിൽ ഒരു സ്െപഷ�ൽ ജുേവനിൽ േപാലീസ് ഓഫീസർ (SJPO)          

നി�ള�െട േകസ് ൈകകാര�ം െച���ു. കു�ികെള ൈകകാര�ം െച���തിൽ സ്െപഷ�ൽ        
െ�ടയിനി�്   േനടിയ    SJPO എ�ാ   േപാലീസ്   േ�ഷനിലും   ഉ�ായിരി�ും. 

2. േപാലീസ് അെ��ിൽ SJPO വളെര ലളിതമായ ഭാഷയിൽ നി�ള�െട പരാതി        
എഴുതിെയടു�ുകയും , നി�െള   അത്   വായി�്   േകൾ�ി�ുകയും   െച��ം. 

3. െതളിവുകൾ േശഖരി�ു�തിനായി ഒരു െമഡി�ൽ പരിേശാധന ആവശ�മാണ്.      
ഓർ�ി�ുക , ഒരു േഡാക്ടർ , മാതാപിതാ�ൾ അെ��ിൽ നി�ള�െട അ�ായി ,       

അ�ാവൻ , മൂ� സേഹാദരി , അധ�ാപകൻ മുതലായവ വിശ�സി�ു�വരുെട      
സാ�ിധ��ിൽ  ഒരു   വനിത   േഡാക്ടെറ   െകാ�്    െമഡി�ൽ   പരിേശാധന   നട�ണം. 

4. ഒരു വനിതാ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ൻ നി�ള�െട �പസ്താവന അെ��ിൽ       
കു�കൃത�െ��ുറി�്      നി�ൾെ��്   അറിയാം   എ�്   േരഖെ�ടു�ു�ു. 

5. നി�ൾ�് പറയാനു� കാര��ൾ എ�ാെണ�് െറേ�ാർഡ് െച�ാൻ േപാലീസിന്       
നി�െള േപാലീസ് േ�ഷനിേല�് െകാ�ുേപാകാനാവിെ��് ഓർ�ി�ുക. നി�ള�െട      
വീ�ിേലാ , നി�ള�െട മു��െ� വീട് േപാെല നി�ൾ�് ആശ�ാസജനകമായ       
മെ�വിെടെയ�ിലുേമാ   നി�ള�െട   �പസ്താവന      േപാലീസ്   ഉേദ�ാഗ�ൻ   േരഖെ�ടു�ണം. 

6. നി�ള�മായി സംസാരി�ുേ�ാൾ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ൻ യൂണിേഫാമിൽ     
ആയിരി�ിെ��് ഓർ�ി�ുക. നി�ള�െട മാതാപിതാ�െള േപാെല അവൻ / അവൾ        
സാധാരണ   വസ്�തമായിരി�ും   ധരി�ുക. 

7. ആ സംഭവം വിവരി�ാനായി േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ൻ നി�േളാട് വീ�ും വീ�ും        
ആവശ�െ�ടുകയി�. 

റിേ�ാർ�ി�്      പൂർ�ിയാകുേ�ാൾ   എ�്   സംഭവി�ും ? 

• ഒരി�ൽ റിേ�ാർ�് െചയ്തുകഴി�ാൽ , നി�ൾ വിഷമി�ുകേയാ ,      

ഭയെ�േട�തിെ�േയാ   ഒരു   ആവശ�വുമി�. 

• ഇേ�ാൾ കു�ാേരാപിതനാണ് വിഷമിേ��ത് , അവൻ നിരപരാധിയാേണാ അ�േയാ       
എ�്   േകാടതിയിൽ   െതളിയി�ണം. 

• കു�ികൾ�് സ�ത���മായും , ഭയെ�ടാെതയും േപാവു�തിനായി POCSO �പേത�ക       
േകാടതികൾ   ത�ാറാ�ിയി���്. 

• നി�ൾ   വീ�ും   �പതികെള   കാണുകയിെ��്   േകാടതി   ഉറ��വരു�ും. 

•ജഡ്ജി നി�േളാട് ഏവരുേടയും മു�ിൽ െവ�് േചാദ��ൾ േചാദി�ി� , നി�ള�െട        
മാതാപിതാ�ള�െട സാ�ിധ��ിൽ അെ��ിൽ നി�ൾ�് വളെര വിശ�ാസമു�      
വ��ിയുെട   സാ�ിധ��ിൽ   അട�   മുറിയിൽ   ആയിരി�ി�ും   േചാദി�ുക. 

•സിനിമകളിൽ നി�ൾ കാണു� വിധ�ിലായിരി�ി� േകാടതി ,കു�ികൾ�് േവ�ി      
�പേത�ക   മുറികള�ം ,  സ്െപഷ�ൽ   േകാടതി   വളെര   വ�ത�സ്തവുമായിരി�ും. 



• ഒരു വർഷ�ിനു�ിൽ ജഡ്ജി വിചാരണ വളെര േവഗ�ിലാ�ുകയും കു�വാളികെള        
ജയിലിേല�്   അയയ്�ുകയും   െച��െമ�്   നിയമം   പറയു�ു. 

അധ�ാപകർ�ു�      േനാ�്: 

�ാ�ിൽ ചർ�െച��േ�ാൾ കു�ികൾ�് സുര�ിതത�ം േതാ�ി�ി�ണം. അവർ ഇഷ്ടെ�ടു�       
എ�ും പ�ിടു�തിന് വ��ിപരമായി നി�ള�െട അടു�ൽ വരു�തിന് വിദ�ാർ�ികെള       
േ�പാ�ാഹി�ിേ��ാം. എ�ിരു�ാലും , കു�ികൾ അധിേ�പെ��ുറി�് പ�ുേചരുേ�ാൾ ,     

ശാ�മായി തുടരുകയും കു�ിയുെട മാനസികവും , ശാരീരികവുമായ സു�ിതി�് മുൻഗണന       
നൽകി      പി�ുണയ്�ുക. 

ക�ിസ് 

1. നി�ള�െട ശരീരം സുര�ിതമായി സൂ�ി�ാൻ നി�ൾ പി�ുടേര�തിനു� നിയമ�ൾ നാം         
ക�ു. 

2. ഈ   നിയമ�ൾ   നി�ൾ   ഓർ�ു�ുേ�ാ    ? 

3. കു�ികള�െട   ൈലംഗിക   ചൂഷണം   എ�ാൽ   എ�ാണ് ? 

4. ആെര�ിലും നി�െള അസ��രാ�ാൻ �ശമി�ാൽ നി�ൾ അത് രഹസ�മായി സൂ�ി�ുേമാ         
? 

5. ഇ�പകാരം   എെ��ിലും   സംഭവി�ാൽ   നി�ൾ   എ�്   െച�ണം ? 

6. POCSO െ�   മുഴുവൻ   രൂപം   എ�ാണ് ? 

7. 18   വയ�്   �പായമു�   വ��ി�്   ഇത്   ബാധകമാേണാ ? 

8. കു�ികള�െട   െഹൽ�്      ൈലൻ      ന�ർ      എ�ാണ് ? 

9. സംഭവം വിവരി�ാനായി നി�േളാട് േപാലീസ് േ�ഷനിൽ വരണെമ�് ഒരു] േപാലീസ്         
ഓഫീസർ�്      േചാദി�ാേമാ ? 

10. ആരാണ്   ഒരു    SJPO? 

 


