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കുടകംബശ്രീ മിഷൻ നടപ്ിലാക്കുന്ന അട്ടപ്ാടി ആദിവാസി സമഗ്രവികസന പദ്ധതിയുടട സാമൂഹിക വികസന 
പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധടപ്ട്ടട് കുട്ടികളുടട പങ്ാളിത്തകം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി രൂപകം ടകാടത്തിരിക്കുന്ന 
നൂതന പദ്ധതിയാണട് ബാല വിഭവ കക�ം.

സ്വയകം മനസ്ിലാക്ാനകം സ്വന്കം വ്യക്ിത്വകം പ്രകടിപ്ിക്കുവാനകം സകംഘടിത പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടട മൂല്യാധിഷ്ിത 
വിദ്യാഭ്യാസകം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനകം ഉള്ള ഒരു കവദി കൂടിയാണട് ബാല വിഭവ കക�ം. സമത്വകം, മതനിരകപക്ഷത, 
ലികംഗസമത്വകം, തുല്യ അവകാശങ്ങൾ എന്നിവടയപ്റ്ി കുട്ടികളിൽ അവകബാധകം സൃഷ്ിക്കുകയുകം ജനാധിപത്യ 
പ്രക്ിയകളിൽ പങ്ാളിയാക്കുക വഴി കുട്ടികളുടട സകംഘടനാ കബാധവകം കനതൃത്വപാടവവകം വളർത്തുകയുകം ടെയ്യുക 
എന്നതാണട് ബാലവിഭവ പ്രധാന ലക്ഷ്യകം.  ആധുനിക ജരീവിത സാഹെര്യത്തിൽ കുട്ടികൾക്ട് കുട്ടികളായി വളർന്നു 
വരാനള്ള  സാഹെര്യങ്ങൾ ദുർലഭമായി ടകാണ്ിരിക്കുന്നു. മുതിർന്നവരുടട ഒപ്കം അടലെങ്ിൽ അവരുടട 
വികനാകദാപാധികളുകം കുട്ടികളുകം  ഭാഗമാകുന്ന പ്രവണത സ്വാഭാവികമായ അവരുടട വളർച്ചടയ ഇലൊതാക്കുന്നു. 
മുതിർന്നവർക്ട് പ്രാകദശിക തലങ്ങളിൽ പഞ്ായത്തട് ഭരണസകംവിധാനത്തിൽ കനരിട്ടു പടങ്ടക്ാൻ അവസരങ്ങളുണ്ട്. 
പകക്ഷ ഇത്തരകം വിഷയങ്ങളിൽ കുട്ടികളുടട പങ്ാളിത്തകം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന കവദികൾ ചുരുക്മാണട്. ബാലവിഭവ കകനട്്കം 
കുട്ടികൾക്ായി ശക്മായ ഒരു ടപാതുകവദി പ്രാകദശികതലത്തിൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. സ്വതനട്്രമായഅഴിച്ചു വിടലലെ 
മറിച്ചട് വ്യത്യസ്തമായ അവസരങ്ങളുകം അനഭവങ്ങളുകം പ്രദാനകം ടെയ്തുടകാണ്ട് മാനസികവകം ശാരരീരികവകം ശക്ി 
ദൗർബല്യങ്ങടള തിരിച്ചറിയുവാനകം സകംസ്ാനതലത്തിൽ തടന്ന ഒരു ഏകകാപന സകംവിധാനകം രൂപരീകരിക്കുക വഴി 
ബാലികാ ബാലന്ാരുടട വികാസ പരിണാമങ്ങൾ ഒരു ൊലകശക്ിയായി മാറുകയുമാണട് ഈ കൂട്ടായ്മയുടടപരമമായ 
ലക്ഷ്യകം. സാമൂഹ്യപ്രതിബദ്ധതയുടടയുകം കുട്ടികളുടട പ്രാകദശിക കൂട്ടായ്മയുടടയുകം  നവഭാരത നിർമ്ാണത്തിൽ 
പുതിയ തലമുറടയ വാർടത്തടക്കുന്ന കളരിയായി ഈ കൂട്ടായ്മടയ കാണണകം. ഈ കൂട്ടായ്മ കുട്ടികളുടട അവകാശവകം 
മുതിർന്നവരുടട കടമയുമാണട്.

സമപ്രായക്ാകരാടടാപ്കം ഉള്ള കളികളിലകം ഗ്രൂപ്ട് വർക്ട്കളിലകം ഏർടപ്ടക്ാൾ ലഭ്യമാകുന്ന മാനസികകാർജ്കം 
വളടര വലതാണട്. അതട് കുട്ടികളുടട എലൊ പ്രവർത്തനങ്ങടളയുകം സജരീവമാക്കുകം. അസൗകര്യങ്ങടള സൗകര്യങ്ങൾ 
ആക്ി മാറ്ിയവരാണട് മഹാന്ാർ. ഇങ്ങടനയുള്ള മഹാത്ാക്ളുടട കഥകളുകം അനഭവങ്ങളുകം കകൾപ്ിക്കുകയുകം 
അവടയ കപ്രാത്ാഹിപ്ിക്കുകയുകം ടെയ്യുന്നതട് കുട്ടികളിൽ ആത്വിശ്വാസകം കൂട്ടുകയുകം കൂടതൽ ഊർജസ്വലമായി 
ജരീവിക്ാൻ അവടര പ്രാപ്തരാക്കുകയുകം ടെയ്യുകം. പ്രാകദശിക സാമൂഹിക കൂട്ടായ്മകൾക്ായി കുട്ടികൾ ആഴ്ചയിൽ 
രണ്ടുമണിക്കൂടറങ്ിലകം മാറ്ിടവക്കുവാൻ ബാല വിഭവ കക�ം കപ്രാത്ാഹിപ്ിക്കുന്നു.ബാല കഗാ്രസഭാ യൂണിറ്റുകൾ 
അയൽക്കൂട്ടതലത്തിൽ രൂപരീകരിക്കുവാനകം അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുടടയുകം വിവിധ സന്നദ്ധസകംഘടനകളുടടയുകം 
സഹകരണത്തിലകം കനതൃത്വത്തിലകം വിവിധ പരിപാടികൾ സകംഘടിപ്ിക്കുകയുകം ടെയ്യുന്നു. കുട്ടികളിടല വായനാശരീലകം 
വളർത്തുവാൻ ബാല വിജ്ാന ലലബ്രറികളുകം, സകംഘടനാ ശക്ി ശക്ിടപ്ടത്തുവാൻ ബാല പഞ്ായത്തുകളുകം, 
പഠനകം പാതിവഴിയിൽ അവസാനിപ്ിച്ച കുട്ടികൾക്കുകവണ്ി ബ്രിഡട്ജട് സട്കൂളുകം, മൂല്യാധിഷ്ിത വിദ്യാഭ്യാസകം 
ശക്ിടപ്ടത്തുവാൻ  ബ്രിഡട്ജട് കകാഴട്സുകളുകം, കുട്ടികളുടട സാകംസട്കാരിക കൂട്ടായ്മയായ കമ്്യൂണിറ്ി തരീകയറ്റുകം  തുടങ്ങി 
വിവിധ പരിപാടികൾ ബാല വിഭവ കകനട്്കം വിഭാവനകം ടെയ്യുന്നു. കുട്ടികൾക്ായി ബാല വിഭവ കക�ം അട്ടപ്ാടിയിൽ 
നടപ്ിലാക്ി വരുന്ന വിവിധ പരിപാടികളിൽ നിന്നുകം വ്യത്യസ്തമായി അട്ടപ്ാടിയിടല കുട്ടികളുടട സർഗാത്കവകം 
കലാപരമായ കഴിവകളുകം പുറകംകലാകത്തിനട് പരിെയടപ്ടത്തുകയാണട് കുടഞെഴുത്തട്  ഇ മാസികയിലൂടട... 
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ആദിവാസി സമൂഹത്ിലെ കൂട്ടുകാരുലെ പ്രശനങ്ങൾ ഉയർത്ികാണിച്ച്  അട്ടപ്ാെിയിൽ ആദ്യമായി ഞങ്ങൾ ബാെപാർെലമന്ച് നെത്ി.
അതിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മ�ിയാകാൻ കഴിഞ്ഞതച് എനിക്ച് മറക്ാനാവാത് അനുഭവമാണച്. എലന് തെമുറകൾ പകർന്ച് തന്  സംസ്ാരവം 
വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്നങ്ങൾക്ച്  വവണ്ിയുള്ള അവകാശ വപാരാട്ടവമായിരുന്നു ഞാൻ ഉന്യിച്തച്. ജീവിതത്ിൽ ഇതുവലര പാർെലമന്ിലന 
ശ്രദ്ിക്കുവാവനാ നാെിലന് ശബ്ദ മുയർത്തുവാവനാ ശ്രദ്ിക്ാലത വപായതിലന്  വാശിയും സങ്കെവമായിരുന്നു എലന് പാർെലമന്ച് .മാസങ്ങളായി 
നീണ് പ്രവർത്നമായിരുന്നു ഞാനും എലന് കൂട്ടുകാരും നെത്ിയതച് .കുടംബശ്രീ പ്രസ്ാനം വന്തിനു വശഷം സച്്ീകലള മാ്മായിരുന്ില്ല 
െക്്യം. കുട്ടികളായ ഞങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ച് വവണ്ി ബാെവ�ാ്സഭകൾ രൂപീകരിക്കുകയും അതിലൂലെ പെതരത്ിലുള്ള 
ക്ാസ്സുകളം, ക്യാമ്പുകളം തന്ിരുന്നു. മിക്വാറം ക്ാസ്സുകളിലും കുട്ടികളലെ അവകാശങ്ങലള കുറിച്ായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്തച്.

അട്ടപ്ാെി എന്ച് വകൾക്കുവ്ാൾ തലന് പെർക്കും കളിയാക്കുന് തരത്ിലുള്ള വനാട്ടമാണച്. അവർക്കുള്ള മറപെി ആയിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ 
പാർെലമന്ിൽ പ്രസം�ിച്തച്. അട്ടപ്ാെിയിലെ സ്കൂളകൾ വനരിടന് പെ പ്രശ്നങ്ങളം ചൂണ്ി കാണിക്ാനും കഴിഞ്ഞു എന്തിൽ എനിക്ച് വളലര 
സവ്ാഷം വതാന്നുന്നു. ആദ്യം പ്രസം�ിക്ാൻ താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്ീെച് എലന് കൂട്ടുക്ാർ സംഘം തിരിഞ്ഞു അവരവർ വനരിടന് പ്രശ്നങ്ങൾ 
പറഞ്ഞവപ്ാൾ എനിക്ച് വനാക്ി നില്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മാറ്റത്ിലന് അെലയാെികൾ സൃഷ്ിക്ാൻ എനിക്ച് കഴിയും എന്ച് വതാന്ി. നമ്മളലെ 
അവകാശങ്ങൾക്ച് വവണ്ിയുള്ള വപാരാട്ടത്ിനും, അവ നിവഷധിക്കുന്നുലണ്ങ്കിൽ അവലയ വ�ാദ്യം ല�യ്ാനുമുള്ള ആവശ്യകത എനിക്ച് പതിലയ 
വബാധ്യമാവകയായിരുന്നു. എലന് എല്ലാവരും മ�ിയായി ലതരലഞ്ഞടത്വപ്ാൾ പിലന് എനിക്ച് കൂട്ടുക്ാർ വനരിടന് പ്രശ്നങ്ങലള കുറിച്റിയാൻ 
ആഗ്രഹമായി. അവർ പറയുന് ഓവരാ കാര്യങ്ങളം ഞാൻ ശ്രദ്ിച്ചു .അറിയാലത ഞാൻ വകരളത്ിലന് വിദ്യാഭ്യാസ മ�ിയായി മാറകയായിരുന്നു.  
പിലന് ഒന്നും വനാക്ിയില്ല ല�വികൾ കൂർപ്ിച്ച്  ശബ്ദം ശക്തമാക്ി അധികാരികളലെ ശ്രദ്യിൽ ലപടത്ാനുള്ള ശ്രമമാരംഭിച്ചു..ഒടവിൽ 
ബാെപാർെലമൻറച് ആരംഭിച്ചു. വദശീയ�ാനം ആരംഭിച്ച്  സ്ീക്ർ റൂളിം�ച്  മുഴക്ി. മുഖ്യമ�ി  ആമുഖം പ്രസം�ം നെത്ി. തുെർന്ച് സ്ീക്ർ എലന് 
ക്ണിച്ചു. ബഹു. സബച് കളക്റ്റർ ,വ്ാക്ച് പ്രസിഡണ്ച്,വിദ്യാഭ്യാസ വമഖെയിലെ  ബി ആർ സിയിലെ വകാർഡിവനറ്റർമാർ എന്ിവലര അഭിസംവബാധന 
ല�യ്ത വശഷം ഞാൻ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി അവതരിപ്ിച്ചു. അതുവലര ഉണ്ായ എല്ലാ അവകാശ െംഘനങ്ങളം ഓവരാന്ായി എടത്ച് 
പറഞ്ഞവപ്ാൾ അധികാരികൾക്ച് തലന് മുട്ടുമെവക്ണ് അവസ് വന്നു. പെ വ�ാദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്രം പറയാൻ പറ്റാലത അധികാരികൾ നിന്വപ്ാൾ 
എനിക്ച് മനസ്ിൊയി അവകാശം ആരുവെയും ഔദാര്യമലല്ലന്നും അതച് വനടകയാണച് വവണ്ലതന്നും. വ്യക്തമായ മറപെി അധികാരികൾക്ച് നല്ാൻ 
കഴിഞ്ഞില്ല എന്തിൽ എനിക്ച് വളലര അധികം സങ്കെം വതാന്ി. എലന് സഹായിവക്ണ്വർ കകമെർത്തുന്നു. ഉത്രം പറയാൻ പറ്റാലത 
പരസ്രം വനാക്കുന്നു. ഒരു പലക് അവർക്ച് തലന് വതാന്ിയിട്ടുണ്ാകും ഞാൻ ലവറം കുട്ടി മ�ിയലല്ലന്ച്. അതിജീവനത്ിനുള്ള അവകാശം, 
വികസനത്ിനുള്ള അവകാശം, സംരക്ണത്ിനും പങ്കാളിത്ത്ിനുള്ള അവകാശലമലന്ാലക്, ഞാൻ അട്ടപ്ാെിക്ാരനായതച് ലകാണ്ാവണാ 
എന്റിയില്ല എലന് കൂട്ടുകാർക്ച് ഇന്നും ഈ അവകാശങ്ങൾ പെതും കിട്ടുന്ില്ല . എലന് കൂട്ടുകാലര പെ ആൾക്ാർ വന്നു അട്ടപ്ാെിയിൽ നിന്ച് 
ല�റപ്രായത്ിൽ  തലന് അട്ടപ്ാെിയുലെ പുറവത്ക്ച് ലകാണ്ച് വപാകുന്നു . ഇവലര ലകാണ്ടുവപാകാൻ തലന് കുട്ടികലള കെത്ി ലകാണ്ടുവപാകുന് 
സംഘം പ്രവർത്ിക്കുന്നു.  ഇവർ ലകാണ്ടുവപാകുന് ആശ്രമത്ിവെക്ാണച് അവിലെ കൃത്യമായ വിദ്യാഭ്യാസം ലകാടക്ാലത എലന് കൂട്ടുക്ാലര 
തല്ലുകയും, പണിലയടപ്ിക്കുകയും ല�യുന്നു . പുല്ലു ലവട്ടാനും, പശുവിലന വമയ്കാനും ലകാണ്ടുവപാകുന്തച് വലര പാർെലമന്ിൽ കൂട്ടുക്ാർ പറഞ്ഞു. 
ഇത്രം ആശ്രമങ്ങൾ, സ്ാപനങ്ങൾ, �വ: അം�ീകാരമില്ലാലത പ്രവർത്ിക്കുന് ഏജൻസികൾ എന്ിവരിൽ നിന്ച് അധികാരികൾ ഒരുക്കുട്ടിക്ച് 
5000 രൂപവലര കകപ്റ്റുന്നു എന്ച് വകട്ടവപ്ാൾ അെിമ കച്വെത്ിലന് അവസ് ഞാൻ ഓർത്തു വപായി. ഇത്രം സ്കൂളകലള കലണ്ത്ി കർശന 
നെപെിലയടക്ാൻ വകരള സർക്ാരിവനാെച് ആവശ്യലപ്ടക എന്താണച് എനിക്ച് ഇനി ല�യ്ാനുള്ളതച്.

ഞങ്ങളലെ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്ിക്ാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുകൂട്ടം മ�ിമാർ വരും. വകരളത്ിലന് യഥാർത്ഥ മ�ിമാലര കാണാൻ, അതും വകരളത്ിലന് 
പഴയ നിയമസഭയിവെക്ച്. ലവറം കുട്ടികളായല്ല, എലന് കൂട്ടുകാർ ലതരലഞ്ഞടത് അട്ടപ്ാെിയുലെ ബാെവ�ാ്സഭാ പാർെലമന്ച് മ�ിമാരായിട്ടച്. 
ആദിവാസികൂട്ടുക്ാരുലെ മ�ിയായിട്ടച്.... പാര്ര്യ താളത്ിനച്ലെ ലനഞ്ിെിപ്ച് കാത്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കും, എലന് കൂട്ടുകാർക്ച് വവണ്ി , എലന് 
നാെിനു വവണ്ി.... ഒരു പലക് അട്ടപ്ാെിയുലെ �രി്ത്ിൽ എഴുതി വ�ർക്ാം. ആദിവാസി കൂട്ടുകാർക്ച് വവണ്ി മാ്മായി ഒരു ബാെ പാർെലമന്ച് 
ഉണ്ായിരുന്നുലവന്നും ... അതിലൂലെ അവരുലെ ശബ്ദം നാലളയുലെ നാമ്പുകൾ ഉയർത്ി കാണിച്ചു എന്തും വപാരാട്ടത്ിലന് വീര്യം വ�ാർന്നു 
വപാകാലത ഇനിയും വനേഹവപ്ാരാട്ടം തുെരും എന്നും എലന് എഴുതാൻ വപ്രരിപ്ിച് എലന് തളിർ മാസികയ്കം.......
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ഓണത്തിന് വേണ്തി ക�ൊതതിവ�ൊകെ �ൊത്തിരതിക്കുന്നതതിന് കെ പ്രധൊന �ൊരണമൊണ് ഓണസദ്യ . ഏേരുകെയും നൊേതിന് സ്ൊദ് 
നൽകുന്ന �െതി�ളുമൊ�തി ഓവരൊ േീെതികറെയും അടുക്കള�തിൽ ഒരുതുണ്് േൊഴ�തില�തിൽ സ്ൊദുള്ള പലതരും �െതി�ളുും ,ഉവപേരതി�ളുും, 
വ�ൊറും േതിളമ്പുവ്ൊൾ  അതതിന്കെ മണും മനസ്തികന തകന്ന ആെതിയലയ്ക്കുന്നു . േതിരലതിൽ എണ്ൊവുന്നതതിൽ കൂടുതൽ �െതി�ളുും കൂട്തി 
സ്ൊദുള്ള സദ്യ �ഴതിക്കുവ്ൊൾ മനസ്്  നതിെയന്നു . അതുവപൊകല  ഏേകരയും സ്ൊദതികറെ ആഴത്തിവലക്കതിെക്കുന്ന ഒന്നൊണ് പൊ�സും. 
എത്ര കുെതിച്ൊലും മതതിേരൊകത ക�ൊതതിവ�ൊകെ േീണ്ും ക��ൾ നീട്ടുന്ന കുഞ്ഞുകുരുന്നു�ൾ . ജീേതിതത്തിൽ മെക്കൊൻ �ഴതി�ൊത് 
ഒന്നൊണ് ഓണസദ്യ 

                           ഓണത്തിനതികെ പ്രധൊന ആ�ർഷണും ഓണസദ്യ�ൊണ്. ഉണ്െതി�ണും ഓണും എന്നൊണ് കേപേ്  . 
�ൊളൻ , ഓലൻ , എരതിവേരതി , എന്നതിേ�ൊണ് ഓണസദ്യ�തിൽ പ്രധൊന േതിഭേങ്ങൾ . അേതി�ലും ,സൊ്ൊറും പതിന്നീ� േന്നതൊണ്. 
നൊലകൂട്ും ഉപേതിലതിട്തൊണ് �ണക്ക്  . പത്തു പലക്കൊരന് ,പ�ണ്് പലക്കൊരന് എന്നതിങ്ങകന�ൊണ് പപേെ �ണക്ക്  . േതിളമ്പുന്നതതിനും 
പ്രവത്യ�തയണ്്. നൊക്കതില തകന്ന വേണും . ഇരതിക്കുന്ന�ൊളുകെ  ഇെതുേേും നൊക്കതിടുന്ന േേും േരുന്ന രീതതി�തിൽ  ഇല�തിെണും . ഇെതു 
മു�ളതിൽ ഉവപേരതി,േലതു തൊകഴ േർക്കര ഉവപേരതി , ഇെതു പപേെും േലത്  �ൊളൻ ,ഓലൻ , എരതിവേരതി , നടുക്കു വ�ൊ�. േേങ്ങളതിൽ 
ഉപേതിലതിട്� മധ്യ തതിരുേതിതൊുംകൂെതിൽ ആദ്യും പരതിപ്പു�െതി�ൊണ് േതിള്ൊ� . സൊ്ൊറും ,പ്രഥമനും ,�ൊളനും പുെകമ പച് വമൊര്   നതിർബന്ും. 
ഇേതികെ ഓണത്തിന് മരച്ീനതിയും േയ്കൊറണ്് . എള്ളുണ്യും ,അരതിയമൊണ് മറ്റു േതിഭേങ്ങൾ . കുട്നൊ� പണ്് ഉത്രൊെും മുതൽ ഏഴു 
ദതിേസും ഓണും ഉണ്ണുമൊ�തിരുന്നു . പുളതിവശേരതിയും ,വമൊരുും, വതൊരനും , സൊ്ൊറമൊ�തിരുന്നു പ്രധൊന േതിഭേങ്ങൾ 

                                                                                                           

   മിനി & അനരീഷ                                                                                                            
ബാലകഗാത്ര സമിതി                                                                                                          

പേയൻകുന്്റ ഊര്റ 

                            

HmW-kZy
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കസൊലക്ക (പഴക്ൊല്് )

ആടനടക്ാരു കാലാവന് പൂടനടക്ാരു കാലവരുവട്

ആനക്കൊരു കകൊലം വന്കൊൽ പൂച്ചയ്ക്കുക�കൊരു  കകൊലം വരും എന്കൊണ് ഈ പഴക്കൊല്ലികറെ �ലയകൊള തർജ്ജ� . ഏതകൊൾക്ം 
ഒരു കകൊലം വരും എന് �ലയകൊളം പഴക്കൊല്ലികന ആദലിവകൊസലി ഭകൊഷയലിൽ ഇങ്ങകനയകൊണ് പ്കൊയയകൊഗലി്കൊറ്.

മളള തിന്ാ മുള്ളുമു തിങ്ില 

പകയെ തലിന്കൊൽ പനയം തലിന്കൊം എന് �ലയകൊള പഴക്കൊല്ലികന ആദലിവകൊസലി ഭകൊഷയലിൽ  �ളള തലിന്കൊ മുള്ളുമു തലിങ്ലില 
ഇത്തരത്തലിലകൊണ്  പ്യയകൊഗലി്കൊറ്.

കടപ് ലാറിന മട്ആ വരുവാ

തവള കരഞ്കൊൽ �ഴ കപയ്യുയ�കൊ എന് �ലയകൊളം പഴക്കൊല്ലികന ആദലിവകൊസലി ഭകൊഷയലിൽ ഇങ്ങകനയകൊണ് പ്കൊയയകൊഗലി്കൊറ്.

 വിടടകടത
(കടകംകഥ)

അ�പ്ാ
 മരത്തി ഗു�പ്ാ?

ജിലട് ജിലട്പാ 
മരത്തിടതാണ്ണൂറു മുടട്ട?

തണ്ി പടാത്ത 
രാജാവട് ആരു?

നടട്ക്ാടതി മാടട് 

കമുന്തുരുക്കുതട്?

അമ്ടട്  വാവാ�തട്, 
ഇമ്ടട്  വാവാ�തട്?
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എടറെ പ്രിയടപ്ട്ട കൂട്ടുകാരനട്,

                                               സുഖമാടണന്നട്  വിശ്വസിക്കുന്നു . എന്തുണ്ട് വികശഷങ്ങൾ .?
അവിടട എലൊവരട്ക്കുകം സുഖമാകണാ ? എനിക്ട് ഇവിടട സുഖമാണട് . നിടറെ പഠനകം 
ഒടക് എങ്ങടന കപാകുന്നു ? പുതിയ സട്കൂൾ എങ്ങടനയുണ്ട് ? പുതിയ കൂട്ടുകാടരാടക് 
കിട്ടിക്ാണുമകലെ ? എനിക്കുകം ഇവിടട കുടറ നലെ കൂട്ടുക്ാടര കിട്ടി . അവരട്ക്ട് എടറെ 
കാര്യത്തിൽ നലെ ശ്ദ്ധയാണട് . നിടന്ന കുറിച്ചട് ഞാൻ ഇവിടടത്ത കൂട്ടുകാകരാടട് പറയാറുണ്ട്. 
ഓണ പരരീക്ഷയാണട് വരുന്നതട് നന്നായി പഠിടച്ചഴുതണകം ടകകട്ടാ . ജയിച്ചു നലെ മാർക്ട് 
വാങ്ങണകം . ഊരിൽ ഇകപ്ാഴുകം പഴയതുകപാടല ആനകൾ വരാറുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യകം നലെ 
മഴ ആയിരുന്നു .ഭവാനി പുഴടയാടക് നിറടഞൊഴുകി അപ്ർ ഭവാനി ഡാമിടലാടക് 
ടവള്ളകം നിറഞ്ഞു . ഷട്ടറുകൾ തുറന്നു വിട്ടു . ടപാട്ടിക്ൽ , ആനക്ൽ ഊരുകൾ എലൊകം 
ടവള്ളകം കയറി . അവടരടയലൊകം മാറ്ിപാർപ്ിച്ചതട് നമ്മുടട കഗാട്ടിയരക്ണ്ി സട്കൂളിൽ 
ആയിരുന്നു . ഇവിടട കുടറ സ്ലങ്ങളിൽ ഉരുൾടപാട്ടി ഭയങ്ര നാശനഷ്ങ്ങൾ 
ഉണ്ായി . ടി വി യിലകം എലൊയിടത്തുകം  ടവള്ളകം കയറിയ വാർത്തകൾ തടന്നയുള്ളു . 
ഇപ്രാവശ്യകം ഓണാകഘാഷങ്ങൾ ഒന്നുകം ഉണ്ാവിലെ എന്നറിയാകം . എങ്ിലകം അവധിക്ട് 
വരീട്ടിൽ വരണകം . നമുക്ട് നമ്മുടട പഴയ കൂട്ടുക്ാരുടമാത്തു വരീണ്ടുകം ഒത്തുകൂടണകം .നിടറെ 
മറുപടി പ്രതരീക്ഷിച്ചുടകാണ്ട്  നിരട്ത്തുന്നു . 

                                                                                                  എന്നട് സ്വന്കം
                                                                                                  നിഷ 

കൂട്ടുകാരടോരു കത്ത്

നിഷ സി
േിങേിണിക്കൂട്ടം ബാലകഗാത്ര  സഭ 

കുറുക്ത്ിക്ല്ല്റ ഊര്റ

Fsâ \mSv
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പൂക്കൾ വിരിയം മലനാട് 
അത് നമ്മുടട  മലനാട് 
കായ്കനി നിറയം മലനാട് 
കുറിഞ്ി പൂക്ം മലനാട് 

അരുവികട�ാഴുകും മലനാട് 
കാട്ാനകളം മാനുകളം 

നാട്ിൽ വിലസം നാടാണേ  

Fsâ \mSv

ദിയ എസ്റ                            
അനശ്വര ബാലകഗാത്ര സഭ                              

കോഴികൂടം 
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അച്ഛൻ മരിച്ചതരീ വർഷമാണ്റ അച്ഛമ്മ തരീസര േിടപ്ിലാണ്റ 
അമ്മയിരുന്നു േരച്ചിലാണ്റ അമ്മുവിനിക്േികയാണമില്ല
ഉപ്പുസതാട്ടുകപ്രിസയാസക് വാങോനുത്രാടപ്ാച്ചിലിനച്ഛനില്ല
മു്സത് മാവിസറെ ചില്ലസയാന്ിൽ ഊഞൊസലാരുക്ാനച്ഛനില്ല 
പുസന്ല്ലു സോയ്യുവാനച്ഛനില്ല പുത്രിയുണ്ണുവാനച്ഛനില്ല 
ഉമ്മേകക്ാലായിൽ വന്ിരുന്്റ ഓകരാന്്റ സചാല്ലുവാനച്ഛനില്ല 
ഓണത്ിനാസണന്നു സചാല്ലിയച്ചൻ കവനലിൽ നട്ടുനനച്ച വാഴ 
കുലസയാന്നു നരീട്ടികുനിഞ്ഞു നിൽപ്പൂ സോതികയാകടാരണ്ണൻ തിന്നു 
ആക്ല സവട്ടുവാനച്ഛനില്ല ആപ്ഴം തിന്നുവാനച്ഛനില്ല
അയലത്തുമിക്േികയാണമില്ല അച്ഛനവർക്മു്കത്ാഴൻ
പായസം വച്ചാലതിസറെ പാതി അയലത്തുസമത്ിയിരുന്കല്ലാ 
കേഷൻേടയിലരിക്കവണ്ടി വരിനിന്  അച്ഛസനസയാരുത്ൻ
ആസരന്േിയില്ല ോരണവം അരുംസോല സചയ്യുേയായിരുന്നു 
അച്ഛമ്മ കദഹം തളർന്നുവരീണു അമ്മസയാരു ശിലാബിംബമായി 
അമ്മുവിസനാന്നും തിരിഞെതില്ല 
അന്നുസതാട്ടാരും ചിരിച്ചതില്ല 
അമ്മുവിനിക്േികയാണമില്ല ,അമ്മയ്കിനിസയന്നുകമാണമില്ല  

 ഓണമില്ാത്വർ
ഷഷലജ ആർ                                                       
നിലാവ്റ ബാലകഗാത്ര സഭ                                                
കോട്ടമല  ഊര്റ
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അട്പ്ാടി പട്ിക വർഗ ഉപപദ്ധതി  കുടംബശ്രീ മിഷൻ ബാലവിഭവ ണക�ത്ിടറെ ആഭിമുഖ്യത്ിൽ 
ബാലണഗാത്രസഭ അംഗങ്ങൾക്ക് ദ്ിദിന  ണനതൃത് പരിശരീലനം പരിപാടി സംഘടിപ്ിച്ചു . കുട്ിക�ിൽ  
ആത്മവിശ്ാസം വ�ർത്തുവാനും ജനാതിപത്യ സംവിധാനത്ിലൂടട  അവകാശങ്ങൾ ണനടിടെടക്കാനുള്ള 
പരിശ്മമാേ് ബാലണഗാത്രസഭെിലൂടട  ലക്്യമിടന്നത് . നിലവിൽ 120  ഊരുക�ിലാേ് 136 
ബാലണഗാത്രസഭകൾ  പ്രവർത്ിക്ന്നുണ്് അണതാടടാപ്ം വാർഡുതലത്ിൽ 24 ബാലണഗാത്ര 
സമിതിയം 3  ബാലണഗാത്ര പഞ്ാെത്തും നിലവിലുണ്് . കഴിഞ് ആദിവാസി ദിനത്ിൽ കുട്ികൾ 
ണേർന്ന് പഴെ നിെമസഭാ മന്ിരത്ിൽ ബാലപാർലടമൻറ് സംഘടിപ്ിച്ചത് ശ്ണദ്ധെമാെിരുന്നു. 
വിദ്യാഭ്യാസണമഖലെിടല പ്രശ്നങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ണനരിട്ടു ണകൾക്കയം പരിഹരിക്കാൻ 
കഴിഞ്തം കുട്ിക�ിൽ സംതൃപ്ി ഉണ്ാക്കിെിരുന്നു . 2776  കുട്ികൾ 120  ഊരുക�ിലാെി  ബാലണഗാത്ര 
സംഘങ്ങ�ാെി പ്രവർത്ിക്ന്നു . കുട്ികളടട സ്ന്തമാെ നിണക്പങ്ങളം , കൃഷികളം , ബാലവിജ്ാൻ 
ലലബ്രറി പ്രവർത്നങ്ങളം കുട്ികട� ശക്തരാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു . രണ്് ദിവസം നരീണ്ടു നിന്ന ക്യാമ്ിൽ 
160 കുട്ികൾ പടകെടത്തു . വിദ്യാഭ്യാസ കൺവരീനർ രുഗ്മേി യടട അധ്യക്തെിൽ ണേർന്ന ണൊഗത്ിൽ 
വിവിധ വിഷെങ്ങൾ മാെ , ജിഷ്ണു , കൃഷ്ണജെ , നരീത ,രാഹുൽ , പ�നി എന്നിവർ ലകകാര്യം ടേെ്ത . 
ടപ്രാജക്്് മാണനജർ ോർജ് വഹിക്ന്ന സിന്ധു വി സ്ാഗതവം    പി സധരീഷ് കുമാർ നന്ിയം പറഞ്ഞു  .

                                                         ജിഷ്ണു എം
                                                       വസാഷ്യൽ വർക്ർ                                                      

ബാെവിഭവവക�൦

കുട്ടികൾക്ച്  ആവവശമായി 
ബാെവ�ാ് പഞ്ായത്ച്  വനതൃത്വ പരിശീെനം
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ഞങേൾ പഠിക്ം ടയൂഷൻ  ക്ാസ്റ 
ോണാസനസ്ാരു കചലാണ്റ 
എന്്റ ഷവകുകന്രമാകുക്ാൾ
 ഞങേൾസക്ല്ലാം സക്ാഷം  
ടരീച്ചർ പഠിപ്ിക്ം പാഠങേൾ
മടിയില്ലാസതന്നും പഠിച്ചരീടം
പലതരം പാട്ടുേൾ േഥേൾ കേട്ട്റ 
കൂട്ടുക്ാകരാസടാത്തു േളിച്ചരീടം 
അേിവേൾ കതടി അേിവേൾ  കനടി
കൂട്ടകത്ാസട പഠിക്സമന്നും
സൂര്യൻ സവളിച്ചം വിതറും കപാസല 
നാസള സവളിച്ചം പേരാനായി 
ഞങേസളാരുമിച്ച കചർന്രീടം 
ഊരിസനാരു മാതൃേയായി 
ഓകരാ പാഠവം പഠിച്ചു ഞങേൾ  
ഊരിൽ ജ്വലിക്ം നല്ല മക്ളായി 
                                                    

വിദ്യാകരുത്്
സം�ീത എ ലക                                                       

നീൊകാശം ബാെവ�ാ്സഭ                                                       
കീരിപ്തി
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  മണ്ണുന്ത മണ്് ഇത് അടട്പ്ാടി  മണ്് ഇത് ആദിവാസി മണ്് 
എമുത്് പാട്ിപ്ാട്  വാഴ്തുണപ്ാന മണ്് 
ലല്ാടല    ലാണല  ഏ ലടലലടല ലാണല ലലലല ലലലാണല
തില്ണലാ  ണലണലാ  ഏ തിണല്ടലടല  ണലണലാ തിണല്ടലടല
                                                              ടലടല  ണലണലാ 
                                                             ( മണ്ണുന്ത മണ്് )
പഞ്മില്ാടത പാവമില്ാടത അന്നവിട�ന്താ  മണ്്
മണ്ണുക്കാരാ വിടതണപ്ാട്ാ ആെിരംപ്ടി എമുക്ക് ടപാന്നു വിട�ന്താ  മണ്്
ലല്ാടല    ലാണല  ഏ ലടലലടല .......................
തില്ണലാ  ണലണലാ  ഏ തിണല്ടലടല .....................
                                                                     ( മണ്ണുന്ത മണ്് )
അടട്പ്ാടി മല്രീശ്ര ആണ്വനാടല ടകാണ് മണ്് ഇത് അടട്പ്ാടി  മണ്്
ലല്ാടല    ലാണല  ഏ ലടലലടല .......................
തില്ണലാ  ണലണലാ  ഏ തിണല്ടലടല .....................
                                                               ( മണ്ണുന്ത മണ്് )

        ആദിവാസിപ്ാട്്
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വര
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പ്രിയ വരി

ബ്രിഡ്ജ് സ്കൂൾ 
ശരിവദാസ്  എസ് കെ

 ബ്രിഡ്ജ് സ്കൂൾ

ശരിവദാസ്  എസ് കെ

 ബ്രിഡ്ജ് സ്കൂൾ
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ശരിവദാസ്  എസ് കെ

 ബ്രിഡ്ജ് സ്കൂൾ

രമേഷ് 

ബ്രിഡ്ജ് സ്കൂൾ
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ബാല വിഭവ കേ�൦
അട്ടപ്ാടി ആദിവാസി സമഗ്ര വിേസന പദ്ധതി

എൻ ആർ എൽ എം 
കുടംബശ്രീ മിഷൻ

അട്ടപ്ാടി
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