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സമഗ്ര ആദിവാസി വിേസനപദ്ധതി കുടംബശ്രീ മിഷൻ 
ബാല കേ�ം സംഘടിപ്ിക്കുന്ന വിവിധ പരിപാടിേൾക്കും 
വിദ്യാഭ്യാസപരമായ അവോശങ്ങൾ സംരക്ികക്ണ്ട 
ോര്യങ്ങൾക്ത് ശക്തമായ പിന്തുണ സംവിധാനം നൽകുന്ന 
കുടംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ട അമ്മമാരുഫട േമ്മിറിയാണത് 
അഗയ്കമ്മിറി. ് കത്യേിച്ം വിവിധ സ്കൂളുേളിൽ കുട്ടിേൾക്ത് 
നൽകേണ്ട പരിഗണനയം കുട്ടിേൾക്ത് കനകടണത് 
വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ോര്യങ്ങൾ സ്കൂളുേൾക്കു കവണ്ടിയള്ള 
മാതൃത്വ സമരീപനമാണത് അഗയ്കമ്മിറി. ദിനം്തി 
കുട്ടിേൾക്കു കനഫരയണ്ടാകുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ കൂടി വരുന്ന 
സാഹചര്യത്ിൽ ഊരു തലത്ിൽ തഫന്ന രക്ിതാക്ഫളയം 
കുട്ടിേഫളയം ഒരുമിച്ിരുത്ി ഫോണ്ടത് അവരുഫട ്ശ്നങ്ങൾ 
ചർച് ഫചയ്യുേയം,പരിഹാരം ോണുേയം ഫചയ്യുന്നു. അഫഗയത്  
േമ്മിറി കുടംബശ്രീ ആയാൽക്കൂട്ട തലത്ിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ 
പരമായിട്ടുള്ള ചാർജത് വഹിക്കുന്ന  വളണ്ടിയർമാർ  വാർഡത് 
തലത്ിലും  പഞ്ായത്ത് തലത്ിലും  കചർന്നിരുന്നു ഫോണ്ടത്  
കുട്ടിേൾക്ത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള  പരിപാടിേൾ അവോശങ്ങൾ  
സംരക്ിക്കുേയാണത് ഫചയ്യുന്നതത്  .നിലവിൽ  ബ്ിഡത്ജത് കോഴ്ത്  
നടക്കുന്ന 117 സ്ഥലങ്ങളിൽ  േമ്മിറി  ശക്തമാണത് .മാസത്ിൽ 
കൃത്യമായി കയാഗം കചരുേയം  കുട്ടിേളുഫട  പഠനനിലവാരം  
രക്ിതാക്ഫള  കബാധ്യഫപ്ടത്ിഫക്ാണ്ടത്  മുകന്നറുേയാണത്  
ഇകപ്ാൾ ഫചയ്യുന്നതത്  ഓകരാ കുട്ടിേൾക്കും  അവർക്ത് കവണ്ട 
പരിഗണന നൽകുന്ന വഴി പഠന ത്ികലക്കുള്ള  മുകന്നാട്ടുള്ള 
യാത്ര  ശക്തമാവുന്നതത്.അതു ഫോണ്ടുതഫന്ന  അഗത് യത് േമ്മിറിക്ത്  
അത്രയം ്ാധാന്യമാണത്  ബാല വിഭവ കേനത്്ം നൽകുന്നതത് 
.ഇങ്ങഫന ഉള്ള ഓകരാ ചുവട പടി കുട്ടിേഫള അക്രാർത്ഥത്ിൽ 
മുകന്നാട്ടു നയിക്കും എന്നതത് യാഫതാരു സംശയമില്ല.ഓകരാ 
കുട്ടിയം  വളരഫട്ട നാഫളയഫട നന്മക്ായി.

സുധരീഷത്  മരുതളം
യംഗത് ഫ്ാെഷണൽ
ബാല വിഭവ കേ�ം
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മണിേണ്ഠൻ 
ഫോളപ്ടിേ 
ബ്ിഡത് ജത്  സ്കൂൾ

മൂകസംഗീതം

വിദൂരതയിൽ ദകൾക്ന്നു 
മൂകസംഗീതം 

ഇെപ്േഞ്ിലപോടുന്നു കപോവ്യേർത്തകി തൻ 
ഗീതദമപോ അതന്?

കണ്ീർ മപോരിയിൽ േേയുന്നു 
കപോവ്യ പൂങ്പോവേം 

ആകപോശപ്മന്ിൽേിന്നുമകന്നു
അശ്രുമപോലിതൻ കിരണങ്ങൾ മപോത്രം

ഹൃേയത്തിൽ മിന്നുന്നു 
പ്പപോള്ളുന്നു പ്േഞ്കം 
പ്പപോളിയുന്നു ജീവിതം 

പപോരിജപോത പൂക്കളിൻ പരിമണം 
പപോരിെമപോപ്ക പരക്ന്നു പരിത്യജിക്ന്നു

ഹൃേയബന്ം ലക്്യപ്രപോപ്ിക്കപോയന് 
ഉന്മകപ്ളവിപ്െയുദ്പോ 

അവിപ്െപ്യല്പോപ്മന്പോത്പോവുമു്ന് 
ദനേഹ പ്രപഞ്ത്തിൽ വപോഴുന് ഞപോൻ 

തമസ്ിപ്േയും ഹൃേയത്തിദലറ്റുന്നു. 
കവിമേം വിചപോരിക്കിൽ 

കറുപെിപ്േയും വർണ്മപോക്കപോൻ 
കഴിയുമീ പപോരിെത്തിൽ 

പ്വട്ടിപ്യറിഞ്പോലം വീണ്ം തളിർക്ം 
ഞപോൻ ദവദരപോപ്െ പിഴുപ്തറിയപോൻ 

ഞപോപ്േപോരു പുൽപ്ചെെിയല്.
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ശരണ്യ ആർ
9th ക്ാസ്ത്
കുരുവിക്കൂട്ടം  ബാല കഗാത്ര സഭ
കുന്നംച്ാള ഊരത്

ഒരിടഫത്ാരിടത്ത് ഒരു ഫോച്ഗ്രാമത്ിൽ 
ഓലകമഞെ തടിഫോണ്ടത് ഫേട്ടിയ 
സുന്ദരമായ ഒരു വരീടണ്ടായിരുന്നു. 
ആ വരീട്ടിൽ കനേഹസമ്പന്നരായ 
ദമ്പതിമാർ താമസിച്ിരുന്നു. വളഫര 
സക്ാഷകത്ാഫട ജരീവിക്കുകമ്പാൾ 
ആ ഗ്രാമത്ിൽ േടത് ദാരി്്യ൦ വന്നു. 
ആളുേൾക്ത് കജാലിേൾ നഷ്ടഫപ്ട്ടു. 
എവിഫടയം കജാലി േിട്ടാഫത 
വന്നകപ്ാൾ ഭർത്ാവത് പേഞ്ഞു ഞാൻ 
കവഫേ നാട്ടികലക്ത് കപായി കജാലി 
ഫചയ്ത് പണം ഫോണ്ടുവരാം. ഭർത്ാവത് 
യാത്രപേഞെിേങ്ങുകമ്പാൾ പേഞ്ഞു 
ഞാൻ വരുന്നതുവഫര നരീ എനിക്കുകവണ്ടി 
ോത്ിരിക്ണം. ശരിഫയന്നത് പേഞെത് 
ഭാര്യ മൂന്നത് ഫോട്ടി പാക്റ്റുേൾ 
നൽേി. ഇതത് വിശക്കുകമ്പാൾ േഴിച് 
ഫോള്ളൂ എന്നുപേഞെത് ഭർത്ാവിഫന 
യാത്രയാക്ി.

അകദേഹം യാത്ര തുടങ്ങി അഞ്ത് 
ദിവസം പിന്നിട്ടകപ്ാൾ അകദേഹം ഒരു 
പണക്ാരഫറെ മാളിേയഫട മുന്നിഫലത്ി. 
യാത്ര ഫചയ്ത് ക്രീണിച്ത് അവശനായ 
അകദേഹഫത് േണ്ടത് നരീതിമാനായ ആ 
മുതലാളി അയാൾക്ത് അവിഫട കജാലി 
നൽേി.

അങ്ങഫന ദിവസങ്ങൾ േടന്നു കപായി. 
20 വർഷം േഴിഞ്ഞു. മുതലാളികയാട 
പേഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ എഫന്ന വരീട്ടികലക്ത് 
തിരിച് കപാവുേയാണത്. എഫറെ ഭാര്യ 
എനിക്കുകവണ്ടി ോത്ിരിക്കുന്നുണ്ടാവും.  
ഞാൻ ഇത്രയം നാൾ ഫചയ് കജാലിയഫട 
കൂലി എനിക്ത് തരണം. അകപ്ാൾ മുതലാളി 
പേഞ്ഞു അങ്ങഫനയാവഫട്ട. നിനക്ത് 
ഞാൻ രണ്ടത് അവസരങ്ങൾ തരാം. ആ 
അവസരങ്ങളിൽ ഉചിതമായതത് നിനക്ത് 
തിരഫഞെടക്ാം. അവ എങ്ങഫനയാണത് 

ഒന്നുേിൽ നിനക്ത് ഞാൻ മുഴുവൻ പണവും 
തരാം അഫല്ലങ്ിൽ നിഫറെ ജരീവിതഫത് 
സ്വാധരീനിക്കുന്ന മൂന്നത് വിലഫപ്ട്ട 
ഉപകദശങ്ങൾ തരാം. എന്തു കവണഫമന്നത് 
നിനക്ത് ആകലാചിച് തരീരുമാനിക്ാം. 
അയാൾ ആഫേ ആശയക്കുഴപ്ത്ിലായി. 
അകദേഹം നന്നായി ആകലാചിച് 
ഒടവിൽ മൂന്നത് വിലഫപ്ട്ട ഉപകദശങ്ങൾ 
സ്വരീേരിക്ാൻ തരീരുമാനിച്. അങ്ങഫന 
മുതലാളി മൂന്നത് ഉപകദശങ്ങൾ അയാൾക്ത് 
പേഞ്ഞുഫോടത്തു. ഒന്നത് കുറുക്കുവഴിയിലൂഫട 
കപാേരുതത്. രണ്ടത് എ്ത് ശബ്ം 
കേട്ടാലും തിരിഞ്ഞുകനാക്കുേകയാ അതത് 
എ്ാഫണന്നത് അകന്വഷിക്കുേകയാ 
അേിയാൻ ശ്മിക്കുേകയാ ഫചയ്യരുതത്. മൂന്നത് 
േണ്ണുഫോണ്ടത് േണ്ടാലും സമാധാനകത്ാഫട 
സംസാരിക്കുേ. അങ്ങഫന മൂന്നത് ഫോട്ടി 
പാക്റ്റുേളും ഫോടത്ത് മുതലാളി അയാഫള 
യാത്രയാക്ി. ഒരു ഫോട്ടി പാക്റത് 
രണ്ടത് ദിവസകത്ക്ത് വച് േഴിക്ണം. 
മൂന്നാമഫത് ഫോട്ടി പാക്റത് നിങ്ങളുഫട 
വരീട്ടിൽ ഫോണ്ടുകപായി  ഭാര്യകയാഫടാത്ത് 
കവണം എന്നുകൂഫട കൂട്ടികച്ർത്തു.

അങ്ങഫന യാത്ര തുടങ്ങി നടന്നുനടന്നത് 
വഴിയിൽഫവച്ത് ഒരാഫള േണ്ടുമുട്ടി. 
അയാൾ വികശഷങ്ങൾ തിരക്ി നടന്ന 
ോര്യങ്ങഫളല്ലാം പേഞ്ഞു. നിങ്ങളുഫട ഗ്രാമം 
എനിക്േിയാം ഈ കുറുക്കുവഴിയിലൂഫട 
കപായാൽ നമുക്ത് കവഗം അവിഫട 
എത്ാം എന്നത് പേഞ്ഞു. അകപ്ാഴാണത് 
തൻഫേ മുതലാളി പേഞെ ഒന്നാമഫത് 
വിലഫപ്ട്ട ഉപകദശം മനസ്ിൽ വന്നതത് 
"കുറുക്കുവഴിയിലൂഫട കപാേരുതത് ". വന്നയാൾ 
േള്ളനാഫണന്നത് അയാൾക്ത് മനസ്ിലായി. 
അയാൾ കവഗം അയാളുഫട പക്ൽ നിന്നും 
ഓടിരക്ഫപ്ട്ടു. അകപ്ാകഴക്കും ആദ്യഫത് 
ഫോട്ടി പാക്റത് തരീർന്നിരുന്നു.

 മൂന്നു വിലപ്പെട്ട ഉപറേശങ്ങൾ 
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ന ട ന്നു ന ട ന്നത്  അ വ ശ ന ാ യ ി 
രാത്രിയിൽ ആരുമില്ലാത് വഴിയിൽ 
എത്ിഫപ്ട്ടു.  ദൂഫര ഒരു ഫചേിയ 
ഫവട്ടം മാത്രം ോണുന്നുണ്ടായിരുന്നു.  
ഒരു കക്ത്രമായിരുന്നു. ഇന്നത് രാത്രി 
ഇവിഫട വിശ്മിക്ാം എന്നിട്ടത് നാഫള 
രാവിഫല കപാോം എന്നത് വിചാരിച്ത് 
അകദേഹം അവിഫട േിടന്നു. ഫപഫട്ടന്നത് 
കക്ത്രത്ിൽനിന്നും ഭയങ്ര ഒച്യം 
ബഹളവും കേട്ടു. ഭരീേരമായ ബഹളംകേട്ടത് 
കേട്ടകപ്ാൾ  ഒന്നകന്വഷിച്ാകലാ എന്നത് 
അകദേഹത്ിനു കതാന്നി. അകപ്ാഴാണത് 
മുതലാളിയഫട രണ്ടാമഫത് ഉപകദശം 
അയാൾക്ത് ഓർമ്മവന്നതത്. "എന്തു ബഹളം 
കേട്ടാലും തിരിഞ്ഞുകനാക്കുേകയാ അതത് 
എ്ാഫണന്നത് അേിയാൻ ശ്മിക്കുേയം 
ഫചയ്യരുതത് " അങ്ങഫനയയാൾ അവിഫട 
േിടന്നുേങ്ങി. രാവിഫല കക്ത്ര 
സൂക്ിപ്പുോരൻ വന്നു. എങ്ങഫനയാണത് 
നിങ്ങൾ ഇവിഫട ജരീവകനാഫട 
ഇരിക്കുന്നതത്. രാത്രി കക്ത്രപരിസരത്ത് 
സിംഹവും പുലിയം വന്നിരുന്നു. നിങ്ങൾ 
പുേത്ിരുന്നതത് നന്നായി.അയാൾക്ത് 
ആശ്വാസമായി.

ഞാൻ കപാവുേയാണത് എന്നത് പേഞ്ഞു 
മനസ്ിൽ മുതലാളിക്ത് നന്ദി പേഞ്ഞു 
അവിഫട നിന്നും ഇേങ്ങി. രണ്ടാമഫത് 
േയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടാമഫത് ഫോട്ടി 
പാക്റ്റും േഴിഞെിരുന്നു. അങ്ങഫന 
നടന്നു നടന്നത് വവകുകന്നരം അകദേഹം 
വരീടിൻഫേ മുറഫത്ത്ി.

അേത്ത് ോ്ൽ ഫവളിച്ത്ിൽ 
തഫറെ ഭാര്യയം കൂഫട ഒരു ഫചക്നും 
ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഭാര്യയഫട 
കൂഫടയള്ളയാൾ ആരാണത് എന്നത് 
അയാൾക്ത് മനസ്ിലായില്ല. അയാൾക്ത് 
കദഷ്യം വന്നു. ചിലകപ്ാൾ തഫന്ന 
ോണാതിരുന്നകപ്ാൾ കവഫേ േല്യാണം 
േഴിച്തായിരിക്കുകമാ  എന്നകദേഹത്ിനത് 
കതാന്നി. അകപ്ാഴാണത് മുതലാളി പേഞെ 
മൂന്നാമഫത് ഉപകദശം ഓർമ്മയിൽ 
വന്നതത്. "േണ്ണുഫോണ്ടു േണ്ടാലും 
സമാധാനമായി സംസാരിക്കുേ" 
അകദേഹം ഭാര്യകയാടത് കദഷ്യഫപ്ടാഫത 
സ ൗ മ ്യമ ാ യ ി  സ ം സ ാ ര ി ച് . 
അകപ്ാഴാണത് മനസ്ിലായതത് അതത് 
അയാളുഫട സ്വ്ം മേനാണത് എന്നത്. 

വരീട്ടിൽനിന്നും ഇേങ്ങുകമ്പാൾ തഫറെ 
ഭാര്യ ഗർഭിണിയായിരുന്നുഫവന്നും 
ആ മേൻ ആണത് തഫന്ന മുന്നിൽ 
ഇരിക്കുന്നതത് എന്നും അകദേഹത്ിനു 
മനസ്ിലായി. സക്ാഷത്ാൽ അയാൾ 
മേഫനയം ഭാര്യഫയയം  ആലിംഗനം 
ഫചയ്തു. സക്ാഷകത്ാഫട മുതലാളി 
അകദേഹഫത് ഏൽപ്ിച് മൂന്നാമഫത് 
ഫോട്ടി പാക്റത് തുേന്നു. ഫോട്ടി മൂന്നായി 
മുേിച് മേനും ഭാര്യക്കും പകുത്ത് 
നൽകുകമ്പാഴാണത്. ഫോട്ടിക്ത് അേത്ത്  
സ്വർണ്ണനാണയങ്ങൾ നിേച്ിരിക്കുന്നതത് 
അകദേഹം േണ്ടതത്.  അകദേഹം 
സക്ാഷംഫോണ്ടത് തുള്ളിച്ാടി. താൻ 
ഇത്രയം ോലം  അധ്വാനിച്തിനത് 
ലഭിച് ആ സമ്പത്ത് ഉപകയാഗിച്ത് 
അകദേഹവും കുടംബവും പിന്നരീടള്ള ോലം 
സക്ാഷകത്ാഫട ജരീവിച്.
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ബ്ിഡത്ജത് കോഴ്ത് ടരീച്ർ
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മഴ 
വരുമ്പോൾ എവിടെയിരിക്കും?

മഴ വരും കനരത്ത് ോക്ച്ിയകമ്മ നരീ 
എവിഫടയിരിക്കും പേഞെിടാകമാ...?  

മഴ വരും കനരത്ത് ഞാനുഫമൻ മക്ളും
മുള്ളിഫറെ കൂട്ടിൽ നഞെിരിക്കും

മഴ വരും കനരത്ത് അണ്ണാേക്ണ്ണാ നരീ 
എവിഫടയിരിക്കും പേഞെിടാകമാ...?  

മഴ വരും കനരത്ത് ഞാഫനഫറെ മാളത്ിൽ
അണ്ടിപ്രിപ്പും ഫോേിച്ിരിക്കും

മഴ വരും കനരത്ത് തിത്ിരിത്കത് നരീ 
എവിഫടയിരിക്കും പേഞെിടാകമാ...?  

മഴ വരും കനരത്ത് ഞാഫനഫറെ ഫപാത്ി-
ഫലാരത്ിപ്ഴവും നുണഞെിരിക്കും

മഴ വരും കനരത്ത് ോട്ടാനഫക്ാമ്പാ നരീ 
എവിഫടയിരിക്കും പേഞെിടാകമാ...?  
മഴ വരും കനരത്ത് ോട്ടുമരത്ിഫറെ

പ്ലിനുള്ളിൽ ഞാൻ േയേി നിൽക്കും

മഴ വരും കനരത്ത് കുഞെിത്വകള നരീ 
എവിഫടയിരിക്കും പേഞെിടാകമാ...?  

മഴ വരും കനരത്ത് ഞാഫനാരു കൂണിഫറെ
കചാട്ടിൽ പതുങ്ങി മേഞെിരിക്കും.
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ട�പോലക്ക (പഴട്പോല്ല് )

ദൂരത്ത് തണ്ി താകത്തുക്ത് ഒതവാതത്

അകലെയുള്ള ലെള്ളളം അപ്പോഴലതെ ദപോഹതെതിനുപകരതിക്തില്ല

ഓട്ടെപ്ാട്െ വീട്ടെ ട്കടുപ്ത്

ഓട്ടയുള്ള കുടളം െീട് നപോശമപോക്ളം

സിടൊളത് വവട്െ ഏടൊളത് ട്സകമുടിയാതത് 

ആൾ ഏറതിയപോൽപപോമ്പു ചപോകതില്ല

 വിടുട്കട്ത
(കടംകഥ)

ഒരു വകാടെയിെി 
ആയിര ബാസ (ഒരു 
വകാടെയ്കത് ആയിരം 

വാതിെത്  )

ഒരു അട്ളെി ഒരുത് 
ബാ ബാ വ�ാ വ�ാ (ഒരു 

ഗുഹയിവൊരുത്െത്   വാ വ�ാ 
�റയുന്നു)

�ാെത്ട്മട്െ വകായാലുക്ത് 

മുടെത്മിവലേ മുറിമിവലേ

(ട്വളുത് അമ്പെത്ിനു 

വാതിെിലേ,മുറിയുമിലേ) 

മൂന്ത് മൂട്െ െക്ി ഒരു 

മൂട്െട്ക് കക്ിനുതത് (മൂന്ത് 

മൂെ െക്ി ഒരു മൂെയിെത്  

തുപ്ി) 

ട്ബടെിെ ട്കാവന്െി വകായത് കൂകുതത്(ട്വടെിയ ട്കാമ്പിെത്  വകാഴി കൂവുന്നു)

7

ഉത്രം:    കതൻ(കതനരീച്ക്കൂടത് )

ഉത്രം:  കോഴിമുട്ട

ഉത്രം: ചൂലത് 

ഉത്രം:   േണ്ണത്

ഉത്രം: കുഴലത് 
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ലപോലപോദല്  ലപോലപോദല്  ലദല്ലപോദല  ലപോദല ലദല്ലപോദല
തിദല്ദലപോ ദലദലദലപോ തിപ്ല്പ്ലപ്ലദലപോ തിപ്ല്പ്ലദലപോ 

വളപോരിക്കപോയി പിഞ്ന് എെന്ത്തന് 
 ദപപോകിലപോമപോെപോ പ്സട്ടി ദപപോകിലപോമപോെപോ

പ്സട്ടിയപോരന് വപോയപോപ്ല കപ്്ലപോെ പ്സട്ടി കപ്്ലപോെപോ

അമരക്കപോയി പിഞ്ന് എെന്ത്തന് 
 ദപപോകിലപോമപോെപോ പ്സട്ടി ദപപോകിലപോമപോെപോ

പ്സട്ടിയപോരന് വപോയപോപ്ല കപ്്ലപോെ പ്സട്ടി കപ്്ലപോെപോ

ലപോലപോദല്  ലപോലപോദല്  ലദല്ലപോദല  ലപോദല ലദല്ലപോദല
തിദല്ദലപോ ദലദലദലപോ തിപ്ല്പ്ലപ്ലദലപോ തിപ്ല്പ്ലദലപോ 

ആകാശമറിയുന്നു ഭൂമിയറിയുന്നു
ഞാൻ വ�ാകുമിടങ്ങളിട്െ 

സൂകത്മധൂളികൾ വ�ാലുമറിയുന്നു 
അവപ്ാട്ളന്ിവെട്ക്ാരു 

വ�ാദ്യമുയർന്നു 
അലേവയാ സുന്ദരി എന്ിെീ വശാകം 

ഞാെറിയും െിൻ മെഭാരം  
പ്രണയവമാ സൗഹൃദവമായട്ലേങ്ിൽ

െിൻ ഗ്രഹൊഥൊട്രങ്ിവൊ  
ഉവ�കിച്ചു വ�ായതിൻ ദുഃഖം 
പ്രതി�െിക്കുന്നു െിൻ മുഖത്ത് 
അവത െിങ്ങളറിയുന്നു എട്റെ 
മെസ്സുമതിട്െ ദുഃഖങ്ങട്ളയും 
�റയാട്ത വയ്യെിക്ാഭാരം 

താങ്ങാൻ 
ഒരുൊളു വ�ാലും 

ആവർത്ിക്ാതിരിക്ട്ടെയാ 
ൊളുകൾ 

അവട്െ ഞാൻ  കാൺ�ട്തൻ 
�തിെഞാം വയസ്ിവെക്തുവട്ര 

കാണാതിരുന്ാ മിഴികളിൽ 
ഇത്രൊൾ എൻ 

വീടിെരികിൊയിട്ം 
അറിഞ്ിലേ ഇവന്വലോ എൻ 

ആദ്യ വപ്രമം 
കിന്ാരം �റഞ്ം കളിച്ചും �ിരിച്ചും 

വ�ാകവവ ൊളുകൾ വവഗം വവഗം 
ആരുമറിയാട്ത ആർക്കുമറിയാട്ത 
കടന്നുവ�ായി ആ സ്വപ്നരാവുകൾ 

എന്നും വരും വഴി വക്ിൽ 
അവട്െട്ന്യും

HmÀ-½-I-fn-eqsS...

ശ്രീ ഭഗവതി 
ബ്ിഡത്ജത് കോഴ്ത് ടരീച്ർ 
നായ്ക്കർപാടി

ആദിവാസിപ്ാട്ത്
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കാത്തു െിൽക്കുമതിൽ 
സുഖമായ വ�ടിവിറയവൊട്ട 

ആവരാടുമിലോത് വ�ടി വിറയലും 
ആട്രയും വ�ടിക്ാത് സുന്ദരി 
ട്�ണ്ണു െീ  എന്തുട്കാണ്ിങ്ങട്െ 

വിറക്കുന്നു വിയർക്കുന്നു 
സംശയട്മെിക്ിതു പ്രണയമാവണാ 

അെക്മിട്ലോച്ചയിലോട്ത 
ആർക്കുമറിയാത് തൻ ഭാഷയിൽ 

�രസത്�ര മിഴികളാൽ 
�റയുന്നു എട്ന്ാട്ക്വയാ

ഒരു ൊൾ വഴിയിൽ തട്ന്ാരു പൂവത് 
അതു വ�ാലുമറിയുന്ിലേ ഇതാണത് 

എൻ പ്രണയത്ിൊധാരം 
ഓവരാ െിമിഷവും ആഹ്ാദിക്ാൻ 
മാത്രമായി അതിവൊവരാ ൊളും 

വവഗത്ിൊയി �ട്ക വ�ായവതാ 
ട്വറം രണ്ാഴ്ചകൾ മാത്രം 

എന്ാെതു എൻ മെത്ിൽ 
വിതച്ചവതാ രണ്ടു ദശകം 

വിട �റയും വെരം അടുത്റിഞ് 
എൻ �ിഞ്ചു ട്െഞ്ചു വിങ്ങിട്പ്ാടെി 

പ്രണയവമാ സൗഹൃദവമാട്യന് 
വ�ാദ്യട്മൻ മെസ്ിൽ ഉയർത്ി 

ആശങ്കൾ അങ്ങട്െ വിടട്�ാലേി 
വ�ാട്യൻ പ്രാണട്െ 

ഇന്നും ഞാവൊർക്കുന്നു ആ സ്വർഗ്ഗ 
െിമിഷങ്ങട്ള മറക്കുവമാ ഈ ജന്ം 

എന്റിയിലേ �വക
മറക്ാട്ൊരിക്ലും കഴിയിട്ലേെിക്ിതത്
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വളപോരിക്കപോയി പിഞ്ന് എെന്ത്തന് 
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 ദപപോകിലപോമപോെപോ പ്സട്ടി ദപപോകിലപോമപോെപോ

പ്സട്ടിയപോരന് വപോയപോപ്ല കപ്്ലപോെ പ്സട്ടി കപ്്ലപോെപോ
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ജിഷ്ണു എം 
കസാഷ്യൽ വർക്ർ
ബാല വിഭവ കേ�ം

നരീതു വി
10 th ക്ാസ്ത്
ആലാംേണ്ടി

നേരറിവുകൾ

10

മുത്ശ്ിക്ഥേൾ എന്നത് കേൾക്കുകമ്പാൾ  
ോൽ നരീട്ടി ഇരിക്കുന്ന മുത്ശ്ിയം ചുറ്റും 
കൂടിയിരിക്കുന്ന കുട്ടിേളും അടങ്ങുന്ന 
ഗൃഹാതുരത്വമുണർത്തുന്ന നമ്മളിൽ 
പലർക്കും ആസ്വദിക്ാൻ പറാത് ആ 
ോലഫത് സ്മരണേൾ ഉണർത്തുന്ന 
ചിത്രങ്ങൾ മനസ്ിൽ വരാറുണ്ടത്. ഇന്നത് 
ഫചമ്മണ്ണൂർ  ഊരിൽ നിന്നും േിട്ടിയ 
ോഴ്ചയാണിതത്.  കുട്ടിേളുഫട ഒരു 
സാധാരണ േ്യാമ്പിനത് പഫങ്ടക്കുന്നു എന്ന 
മകനാഭാവകത്ാഫട ഫചമ്മണ്ണൂർ ഊരിൽ 
രണ്ടുദിവസമായി നടന്നുഫോണ്ടിരിക്കുന്നു 
സർഗ്ാത്മ േ്യാമ്പിൽ സന്ദർശനത്ിനായി 
എത്ിയതായിരുന്നു ഞാൻ. കുട്ടിേളുമായി 
സംസാരിച്ിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ആണത് 
ഒരു കുഞ്ഞു മുത്ശ്ി ഞങ്ങൾക്ിടയികലക്ത് 
ഓടിക്യേി വരുന്നതത്. കുട്ടിേഫള അവർ 
ഫപഫട്ടന്നത് വൃത്ാകൃതിയിൽ നിർത്തുേയം 
കുട്ടിേൾക്ത് ആദിവാസി തനതത് 
പരമ്പരാഗത ആട്ടവും പാട്ടവും പഠിപ്ിക്ാൻ 
തുടങ്ങുേയം ഫചയ്തു. ഓകരാ പാട്ടിഫറെയം 
പശ്ാത്ലവും േഥയം പേഞ്ഞുഫോണ്ടത് 
കുട്ടിേഫള അവർ ആദിവാസി പാട്ടുേളും 

സൂ ര ്യനു ദ ി ച് യ രു ന്നു  ഭൂ മ ി യ ി ഫ ല 
േ ാ ര ്യങ്ങ ള േ ി യ ാ ൻ  അ വ ൻ 
കമഘങ്ങൾക്ിടയിലൂഫട എത്ികനാക്ി. തകലന്നു 
വിരിഞെ പൂക്ൾ സൂര്യഫന േണ്ടത് നിലംപതിച്. 
ആ ോഴ്ചയിൽ എഫറെ മനഫസ്ാന്നു പിടഞ്ഞു. 
പുതിയ പൂക്ൾ സൂര്യഫന ോണാൻ മുഖഫത് 
മഞ്ഞുതുള്ളിേൾ കുലുക്ി േളഞ്ഞു ചിരിച് 
നിന്നു. തലയാട്ടി േളിക്കുന്ന പൂവിഫന േണ്ടത് 
എത്രകപരാണത് ഫോതിച് വരുന്നതത്. പൂമ്പാറ, 
വണ്ടത്, തുമ്പി, ഹാ..! എന്തു ഭംഗിയാണത് അവ വട്ടമിട്ടു 
പേക്കുന്നതു ോണാൻ. അങ്ങത് ദൂഫര മലയ്ക്കത് േരീഫഴ 
ഒരു ഫോച്രുവി  തുള്ളിക്ളിച്ഫോണ്ടു കുതിച് 
വരുന്നു. ആ അരുവിയിൽ എ്ത് ഗമകയാഫട യാണത് 
ആമ്പൽപൂക്ൾ തലയാട്ടി രസിക്കുന്നതത് ഹാ.. 
ഹാ..! അഫതാന്നത് ോകണണ്ടതുതഫന്ന. മലയഫട 
മുേളിൽനിന്നത് താകഴക്ത് ചാടന്ന ഫവള്ളം ഒഴുക്ത് 
ഫതറാഫത ഒഴുകുന്നു എത്ര കപരാണത് ഫവള്ളത്ിൽ 
നരീരാടന്ന ോക് കുയിൽ വമന അങ്ങഫന എത്ര 
കപർ ഒന്നത് ോകണണ്ടതത് തഫന്ന തഫന്നയാണത് 
ോട്ടു പൂക്ൾ ഇളംോകററത് ചാഞ്ാടന്നു 
ഇത്ര മകനാഹരമായ ്കൃതി ഭംഗി നമ്മുഫട 
അട്ടപ്ാടിയിൽ അല്ലാഫത കവഫേ എവിഫട േിട്ടും..

അതിനനുസരിച്ള്ള നൃത്ച്വടേളും 
പഠിപ്ിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ 
ോഴ്ചക്ാരായ മറാഫരയം മുത്ശ്ി 
ശ്ദ്ധിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. ശ്ദ്ധയത്രയം  
കുട്ടിേഫള ആനന്ദിപ്ിക്കുന്നതിലും 
ആസ്വദിക്കുന്നതിലും ആയിരുന്നു. ഒരു 
മുത്ശ്ിക്ഥ േൺമുന്നിൽ വലവായി 
അരകങ്ങറുന്നതത് കപാഫല ആയിരുന്നു 
എനിക്ത്. അട്ടപ്ാടിയിൽ വന്നിട്ടത് 

ഒന്നരവർഷം േഴിഞ്ഞു. തിേച്ം 
കവേിഫട്ടാരു അനുഭവം. കുട്ടിേളും 
ഒരു മുത്ശ്ി േഥ കേൾക്കുന്നതത് 
കപാഫല തഫന്ന മുത്ശ്ിയഫട 
പാട്ടുേൾ കേൾക്കുേയം മുത്ശ്ിയഫട 
നിർകദേശങ്ങൾക്നുസരിച്ത് ആടേയം 
പാടേയം ഫചയ്യുന്നു. പരമ്പരാഗത 
േലേൾ തലമുേേൾ വേമാറുന്നതിഫറെ 
യാഥാർഥ്യ സാക്്യം.

kpµ-cw
 Cu \mSv
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റിനപ്ാർട്ത്
ജിഷ്ണു എം 

കസാഷ്യൽ വർക്ർ
ബാല വിഭവ കേ�ം

പതിവുകപാഫല തഫന്ന പരിശരീലനങ്ങളും 
വിവിധ പരിപാടിേളും നിേഞെ തിരക്ിട്ട 
ദിവസങ്ങളിലൂഫടയാണത് ബാല വിഭവ കേ�ം 
േഴിഞെമാസം േടന്നുകപായതത്. വിവിധ 
ഊരുേളിലായി 80 ബാല കഗാത്ര സഭേൾ 
50 അകഗയത് േമ്മിറിേൾ അവയഫട ആഴ്ച 
തല കയാഗങ്ങൾ കൂടേയം കുട്ടിേളുമായി 
ബന്ധഫപ്ട്ട വിവിധവിഷയങ്ങൾ 
ചർച് ഫചയ്യുേയം വിവിധ േലാ 
പരിപാടിേൾ സംഘടിപ്ിക്കുേയം 
ഫചയ്തു. ഇത്വണ കയാഗങ്ങളിൽ 
ബ ാ ല ക ഗ ാ ത്രേ ക ല ാ ത്സ വ ത് ി ൽ 
പഫങ്ടത് കുട്ടിേൾക്കും വിജയിേളായ 
കുട്ടിേൾക്കുമുള്ള അനുകമാദനങ്ങൾ 
്ധാന അജണ്ടയായിരുന്നു. പരരീക് 
അനുബന്ധിച്ള്ള വിവിധ കബാധവൽക്രണ 
ക്ാസുേളും  സംഘടിപ്ിക്കുേയണ്ടായി.

98 ബ്ിഡത്ജത് കോഴ്ത്  ഫസറെറുേളിലും ബാല 
കഗാത്രസഭാ കുട്ടിേളുഫട കനതൃത്വത്ിൽ 
േ ി പ് ബ് ി േത്  ദ ി ന ാ ക ഘ ാ ഷ ങ്ങ ൾ 
വിപുലമായി സംഘടിപ്ിച്. േിപ്ബ്ിേത് 
ദിനകത്ാടനുബന്ധിച്ത് േ്വിസത് മത്സരങ്ങൾ, 
്ബന്ധ രചനാ മത്സരങ്ങൾ, ഉപന്യാസ 
രചനാ മത്സരങ്ങൾ, ്ച്ഛന്നകവഷ 
മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ പരിപാടിേൾ 
നടത്തുേയം മധുരം വിതരണം ഫചയ്യുേയം 
ഫചയ്തു. 

ബാല വിഭവ കേ�ത്ിനു േരീഴിൽ ബ്ിഡത്ജത് 
കോഴ്ത് ടരീച്ർമാഫരയം വിദ്യാഭ്യാസ 
ആനികമറർമാർ മറ്റു കയാഗ്യരായവഫരയം 
ഉൾഫപ്ടത്ി ്കത്യേ ആർ പി ടരീം 
രൂപരീേരിക്കുേയം അവർക്ായി ദ്വിദിന 
സഹവാസ പരിശരീലന പരിപാടി 
സംഘടിപ്ിക്കുേയം ഫചയ്തു. േൗമാര 
കുട്ടിേളുഫട മാനസിേവും ശാരരീരിേവുമായ 
ആകരാഗ്യം സംബന്ധിച്ത് വിദ്യാഭ്യാസം, ഗുഡത് 
പാരൻേിംഗത്, കുട്ടിേളുഫട അവോശങ്ങൾ, 
വിദ്യാഭ്യാസ അവോശങ്ങൾ, വിവിധതരം 
അധ്യാപന രരീതിേൾ, മറത് ഇതര 
വിഷയങ്ങൾ എന്നിവയിൽ വിദഗത്ധരായ 
ആളുേൾ പരിശരീലനത്ിനത് കനതൃത്വം 
നൽേി.

പരിശരീലനത്ിനുകശഷം വിവിധ 
ഊരുേളിൽ ് കത്യേ അകഗയത് േമ്മിറിേൾ 

കചരുേയം ്സ്തുത േമ്മിറിേളിൽ 
പരിശരീലനം ലഭിച് വിഷയങ്ങളിൽ ആർ 
പി മാർ കബാധവൽക്രണ ക്ാസുേൾ 
എടത്തു വരിേയം ഫചയ്യുന്നു. നിലവിൽ 
30 ഫസൻസറുേളിൽ ക്ാസുേൾ 
പൂർത്ിയാക്ിക്ഴിഞ്ഞു.

ബാല കഗാത്രസഭാ കുട്ടിേളുഫട 
സ ർ ഗ ാ ത്മ േ മ ാ യ  േ ഴ ി വു േ ൾ 
പു േ ത്തു ഫ േ ാ ണ്ടു വ ര ി േ യ ം 
പരികപാഷിപ്ിക്കുേയം ആനുോലിേ 
വിഷയങ്ങളിൽ അേിവും വിജ്ാനവും 
വർധിപ്ിക്കുേയം ബ്ിഡത്ജത് കോഴ്ത്, 
ബാലകഗാത്രസഭ, അകഗയത് േമ്മിറി 
്വർത്നങ്ങൾ കൂടതൽ ശക്തമാക്കുേയം 
ഫചയ്യുേ എന്ന ലക്്യങ്ങകളാടകൂടി ആരംഭിച് 
സർഗ്ാത്മ േ്യാമ്പുേൾ ഈ മാസം 10 
ഫസറെറുേളിൽ രണ്ടുദിവസങ്ങളിലായി 
നടന്നുേഴിഞ്ഞു. പതിവു േ്യാമ്പുേളിൽ 
നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഊരുേളിഫല 
വയസ്ായ ആളുേളുമായള്ള സംവാദവും 
അവഫര ്കത്യേമായി ക്ാസുേൾ 

വേോര്യം ഫചയ്യുന്നതിനത് ഉപകയാഗിച്ം 
പരമ്പരാഗതമായ അേിവുേൾ കുട്ടിേളിൽ 
എത്ിക്ാൻ സാധിച്ഫവന്നതിൽ 
സർഗ്ാത്മ േ്യാമ്പുേൾ വ്യത്യസ്തത 
പുലർത്ി. ഈ സാമ്പത്ിേ വർഷം 
അവസാനിക്കുകമ്പാകഴക്കും അട്ടപ്ാടി 
ആദിവാസി സമൂഹത്ിൽ നിന്നുള്ള 
രണ്ടായിരത്ിൽ അധിേം കുട്ടിേൾ 
സർഗാത്മ േ്യാമ്പുേളുഫട ഭാഗമാകും.

ഇ തു വ ഫ ര യ ള്ള  ്വ ർ ത് ന ങ്ങ ൾ 
വിലയിരുത്തുന്നതിലും കൂടതൽ ശക്തികയാഫട 
മുകന്നാട്ടുള്ള ്വർത്നങ്ങൾ ആസൂത്രണം 
ഫചയ്യുന്നതിനുമായി ടരീച്ർമാരുഫട ഇതിനത് 
്കത്യേ സഹവാസ അവകലാേനകയാഗം 
നടത്തുേയണ്ടായി.

പ്ലസത് വൺ വിദ്യാർഥിേളുഫട പഠന 
നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനും പാഠഭാഗങ്ങൾ 
തരീർക്കുന്നതിനുമായി വിദ്യാർത്ഥിേൾക്ായി 
7 ദിവസം ്കത്യേ സഹവാസ േ്യാമ്പും 
േഴിഞെ ോലയളവിൽ നടത്തുേയണ്ടായി.

പ്ലസത്  വൺ വിദ്യാർഥിേൾക്ായള്ള ്കത്യേ പഠന സഹവാസ  േ്യാമ്പിൽനിന്നത്  
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വര

12

�റോല വിഭവ റേ�കം:
 പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചിത്രങ്ങളിലൂപ്ട...
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13

വര

അശ്വതി 

ചെമ്മന്നൂർ

ശ്രുതി ചെ എസ് 

ബ്ിഡ്ജ് സ്കൂൾ

ശിവദർശിനി

ചെൊറിയന്നൂർ
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14

രഹിത എസ്  ആർ

ശിവദൊസ് 

ബ്ിഡ്ജ് സ്കൂൾ

രത്ന ആർ

ബ്ിഡ്ജ് സ്കൂൾ

ശ്രുതി ചെ എസ് 

ബ്ിഡ്ജ് സ്കൂൾ

െവിത 

തുഷൊര ബൊല ഗ�ൊത്ര സഭ 

ചുണ്ടകുളം  
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ബാല വിഭവ കേ�൦
അട്ടപ്ാടി ആദിവാസി സമഗ്ര വിേസന പദ്ധതി

എൻ ആർ എൽ എം 
കുടംബശ്രീ മിഷൻ

അട്ടപ്ാടി

ഉയരാം... ഉയരങ്ങളിവെക്ത് 
�റക്ാം ...സമാെതകളിലോട്ത 

�ിന്ിക്ാം... ൊട്ളയുട്ട െന്യ്കായത് 
ഉണരാം... മാറ്റത്ിപ്� ശംട്ഖാെി മുഴക്ാൻ


