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അട്ടപ്ാടി ആദിവാസി സമഗ്ര വിേസന പദ്ധതി
എൻ ആർ എൽ എം 
കുടംബശ്രീ മിഷൻ

അട്ടപ്ാടി

 അട്ടപ്ാടി സമഗ്ര 
ആദിവാസി വിേസന പദ്ധതി 
കുടംബശ്രീ മിഷൻ ബാല 
കേ�ത്ിഞ്റെ പഠനത്ിഞ്ല 
ഞ്ോഴിഞ്ഞുകപാക്ത് തടയാൻ 
കവണ്ി നടപ്ിലാക്ിയ നൂതന 
പദ്ധതിയാണത് ബ്ിഡത്ജത് കോഴ്ത്. 
ഊരു തലത്ിൽ നടക്കുന്ന ഈ 
വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി ഊന്നൽ 
നൽകുന്നതത് സമഗ്രമായ 
വിദ്യാഭ്യാസമാണത്. കുട്ടിേൾ 
പത്ാംക്ാസത് േഴിഞ്ഞെങ്ിലം 
എഴുത്ം വായനയുമേിയാത് 
കുട്ടിേളുഞ്ട എണ്ം കൂടിവരുന്ന 
സാഹചര്യത്ിലാണത് 
എല്ാ ദിവസങ്ങളിലം 
കയാഗ്യരായിട്ടുള്ള ആദിവാസി 
കമഖലയിലള്ളവർക്ത് 
മുൻഗണന നൽേിഞ്ക്ാണ്ത് 
കുട്ടിേളുഞ്ട പഠന സാധ്യതേൾ 
േഞ്ണ്ത്ന്നതിനു കവണ്ി ഈ 
പദ്ധതി ആരംഭിച്ിട്ടുള്ളതത്. 
ഭക്ഷണം, ആകരാഗ്യം, 
ശുചിത്ം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നരീ 
്ക്ിയയിലൂഞ്ട ബ്ിഡത്ജത് 
കോഴ്ത് േടന്നുകപാകുന്നതത്. 
വവകുകന്നരങ്ങളിൽ 
അധ്യാപേർ രണ്ടുമണിക്കൂർ 
കുട്ടിേകളാഞ്ടാപ്ം പഠന 

ോര്യങ്ങൾ ചർച് ഞ്ചയ്യുേയും, 
അവരുഞ്ട ്വർത്നഞ്ത് 
സഹായിക്കുേയും 
ഞ്ചയ്യുന്നതിലൂഞ്ട പഠന 
ോര്യങ്ങളിൽ താൽപര്യം  
ഉണ്ാക്ിഞ്യടക്കുേയും 
പഠനം ലളിതം 
ആക്കുേയുമാണത് 
ഇതുവഴി ഞ്ചയ്യുന്നതത്.117 
ഊരുേളിലായി 
2446 കുട്ടിേൾ 
നിലവിൽ പഠിക്കുന്നു. 
ശക്തമായ പിന്തുണ 
സംവിധാനമുണ്ാക്കുേ 
വഴി പഠനത്ിഞ്ല 
ഞ്ോഴിഞ്ഞുകപാക്ത് 
ഒരുപരിധിവഞ്ര തടയാൻ 
േഴിഞ്ഞു എന്നതത് 
വലിഞ്യാരു ോര്യമാണത്. 
ഇത്രം പരിപാടിേൾ 
ആദിവാസി കമഖലയിൽ  
ശക്തമാക്കുേയാഞ്ണങ്ിൽ 
കൃത്യമായ മാർഗനിർകദശം 
നൽകുന്ന വലിയ തലമുേഞ്യ 
നമുക്ത് സൃഷ്ിക്ാനാകും. 
അതികലക്കുള്ള ചുവട 
പടി ആവഞ്ട്ട ഇത്രം 
പരിപാടിേൾ. 

സുധരീഷത്  മരുതളം
യംഗത് ഞ്്ാഫഷണൽ
ബാല വിഭവ കേ�ം
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നന്ദകുമാർ എം 
VII th Std
േതിർകൂടത് ബാലകഗാത്രസഭ 
പട്ടിമാളം ഊരത്

ത�ാട്

പണ്ാ സ്ഥലം നല്ാരു വൃക്ഷങ്ങൾ
നിറല്ാരു കാടായിരുന്നു 

നടുവിൽ കള കള ശബ്ദമുയർത്ി 
ഞാൻ നിറല്ാഴുകി 

അഴകാർന്ന പൂക്കളാൽ എൻ 
ഇരുവശവം തശാഭി�മായി.

ലപട്ടലന്നാരു ദിവസം അവലെലന്ന       

�ടഞ്ഞു കാടുലവട്ടിനികത്ി   ലകട്ടിടങ്ങൾ പണിതു 
സുഖസുന്ദെമായി ജീവി�ം  
മനുഷ്യർലക്കന്നത്ാൾ ത�ാന്നി.
ഞാൻ ഞാൻ അ്ാ�ായി 
�ീർന്ന തനർവെ.
അ�് വിളിച്ചുവരുത്ി 
മഹാപ്രളയലത്...
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ചതിക്കുഴിയിൽ ഞ്പട്ടുകപാോഞ്തയും 
കനാക്ണം. ഇകപ്ാഴും എകപ്ാഴും 
ഇൻേർഞ്നറിൽ മുഴുകുന്നതത് ശാരരീരിേ 
ആകരാഗ്യത്ിനും മാനസിേ 
ആകരാഗ്യത്ിനും ്ശ്നങ്ങൾക്ത് 
സൃഷ്ിക്കും. വികവേപൂർവ്ം 
ഉപകയാഗിച്ാൽ നല് ചങ്ങാതിയാണത് 
സ്ാർട്ടത്കഫാൺ. ഞ്നറിൽ േണ്ഞ്തല്ാം 
ഞ്പാന്നല് എന്നും ഞ്നറിൽ കപാോം 
പകക്ഷ ഞ്തറിൽ വരീഴരുതത് എന്ന സത്യവം 
ഓർക്കുേ.

ദിനം കതാറം സൗേര്യങ്ങളും 
സാമൂഹിേ ചുറ്റുപാടേളും പൂർണ്മായും 
മാേിഞ്ക്ാണ്ിരിക്കുേയാണത്. 
മനുഷ്യരുഞ്ട േണ്ടുപിടത്ങ്ങളാണത് 
ഈ മാറങ്ങളുഞ്ട എല്ാം പിന്നിൽ. 
അവയിൽ ്ധാനഞ്പ്ട്ടതാണത് സ്ാർട്ടത് 
കഫാൺ പിഞ്ന്ന അതിഞ്ല ഞ്നറത് 
േണക്ഷനും. 

ഇകപ്ാൾ എല്ാവരും കഫാൺ 
ഉപകയാഗിക്കുന്നവരാണകല്ാ? 
കൂടതലായും സ്ാർട്ടത് കഫാണാണത് 
എല്ാവരും ഉപകയാഗിക്കുന്നതത്  
എന്നതത് എല്ാവർക്കും പരിചിതം 
ആണത് േരുതുന്നു. എന്നാലം അതത് 
അത്രയ്കത് ആവശ്യമുള്ള സാധനമല് 
എന്നാണത് എഞ്റെ അഭി്ായം.  

സ്ാർടത്ട്ാൺ: ഞ്െറ്റും ഞ്െറ്റും  

4

സുഗന്ി എം 
+1 സയൻസത് 

പഞ്വർണ്ക്ിളിേൾ ബാലകഗാത്രസഭാ 
കുലക്കൂർ ഊരത്

സ്ാർട്ടത് കഫാൺ ഞ്ചേിയ ഒരു 
ഞ്ചേിയ േമ്പ്യൂട്ടർ കൂടിയാണത് എന്നത് 
നിങ്ങൾക്േിയാം ഇൻേർഞ്നറ്റും 
ലഭിക്കും അതുപകയാഗിച്ത് 
സിനിമ ോണാം പാട്ടത് കേൾക്ാം 
േണ്ടുഞ്ോണ്ത് സംസാരിക്ാം 
വാർത്േൾ അേിയാം 
സകന്ദശങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും 
വേമാോം തരീവണ്ിേളുഞ്ടയും 
ബസ്ിഞ്റെയും  ടിക്റ്റുേൾ എടക്ാം 
പിഞ്ന്ന സൗഹൃദ സംഘങ്ങളിൽ 
അംഗമാോം വസ്തുക്ൾ വാങ്ങാം 
വിൽക്ാം ബാങ്ത് ഇടപാടേൾ 
നടത്ാം അങ്ങഞ്ന  അനന്തമായി നരീണ്ടു 
കപാകുന്നു..... ഇൻേർഞ്നറത് എത്രകയാ 
ഉപോര്ദമായ സംവിധാനമാണത്. 
വിവരങ്ങളുഞ്ട േലവേയാണത് ഇൻേർഞ്നറത് 
പഠിക്ാനും ഗകവഷണം നടത്ാനും 
ഇൻേർഞ്നറത് സഹായിക്കും. എന്നാൽ ഇന്നത് 
അതിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങഞ്ളല്ാം 
ശരിയാവണഞ്മന്നില് എന്ന രരീതിയികലക്ത് 
മാേിയിരിക്കുന്നു. വാടത്സാപ്ിലം 
ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലം കഫസത്ബുക്ിലം 
യൂടയുബിലം വേമാേിക്ിട്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ 
മറ്റുള്ളവർക്ത്  വേമാറകമ്പാൾ നല് 
ശ്ദ്ധ  അത്യാവശ്യമാണത്. മനപൂർവ്ം 
വ്യാജ വിവരങ്ങൾ ്ചരിപ്ിക്കുന്നതത് 
ശിക്ഷാർഹമായ കുറമാണത്. തട്ടിപ്ിനത് 
ഇൻേർഞ്നറത് സൗേര്യങ്ങൾ 
ഉപകയാഗിക്കുന്നവരുമുണ്ത് അവർ 
നിങ്ങഞ്ള ്കലാഭിപ്ിച്ത് ഞ്േണിയിൽ 
വരീഴ്തം സാമ്പത്ിേമായി ചൂഷണം 
ഞ്ചയ്യും. ഞ്ോലപാതേ ഞ്ഗയിമുേളുഞ്ട 
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പ... പ... പച് 
പച് മാങ്ങ േണ്ടു 
നാഞ്ള കപായി കനാക്ാം 
മാങ്ങ പഴുത് ോണം 
എങ്ങഞ്ന മരത്ിൽ േയോം 
ഏണി ഞ്വച്ചു േയോം 
മാങ്ങ പഴുത്ികല്ൽ 
പച് മാങ്ങ തിന്നാം....

5

മാങ്ങ

മായ എം
2 nd Std

കുരുന്നുകൂട്ടം ബാലകഗാത്രസഭ 
േക്കുപ്ടി താഞ്ഴ ഊരത്

ചന്തമുള്ള ഗ്ാമം 
തനേഹമുള്ള ഗ്ാമം 
ഒരുമയുള്ള ഗ്ാമം 
എലറെ സ്വന്തം ഗ്ാമം

എലറെ ഗ്ാമം

ലക്ഷി എം
VI th Std
കനേഹാമൃതം ബാലകഗാത്രസഭാ

ഞ്വള്ളകുളം ഊരത്

കവി�കൾ
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മുരുേി
ആനികമറർ

നക്കുപ്തി ഊരത്

6

                            

കമ്പളക്കാടുകൾ
ോർഷിേ വൃത്ിഞ്യ മാത്രം 
ആശ്യിച്ത്  ജരീവിച്വരായിരുന്നു 
അട്ടപ്ാടിയിഞ്ല ആദിവാസി 
വിഭാഗക്ാർ. േർഷേരാൽ 
സമൃദ്ധവം സുന്ദരവമായിരുന്ന 
ആദിവാസി ഊരുേളിൽ 
പട്ടിണിഞ്യന്ന വാകക് 
കേൾക്ാനുണ്ായിരുന്നില്. 
അന്നുോലങ്ങളിൽ വളഞ്ര 
ആകഘാഷമായിട്ടായിരുന്നു 
േർഷേർ തങ്ങളുഞ്ട 
തങ്ങളുഞ്ട കൃഷിയിടങ്ങളിൽ 
വിത്ിേക്ിയിരുന്നതത്. 
അത്രഞ്മാരാകഘാഷമായിരുന്നു  
േമ്പളം .

േമ്പളം നടക്കുന്ന സ്ഥലകത്ക്ത് 
അടത്ള്ള ഏഴത് ഊരുേളിഞ്ല 
േർഷേരും ആളുേളും േമ്പളം 
നടത്ന്ന (വിത്ിേക്കുന്ന) ആളുഞ്ട 

ബന്ധുക്ളും സുഹൃത്ക്ളും വന്നു 
കചരും.അവർ തമ്ിലള്ള ബന്ങ്ങളും 
സൗഹൃദങ്ങളും പുതുക്ിയിരുന്നതത് 
േമ്പളങ്ങളിലൂഞ്ടയായിരുന്നു. 
വിത്ിേക്കുന്നതിഞ്നാപ്ം 
ബന്ങ്ങളുഞ്ടയും കൂടി 
ഉത്സവമായിരുന്നു േമ്പളങ്ങൾ.
മഴഞ്യ ആശ്യിച്ായിരുന്നു കൃഷി 
ഇേക്ിയിരുന്നതത് . പരമ്പരാഗത 
കൃഷി രരീതിയായ പഞ് കൃഷി 
(അഞ്ത്  വിത്േൾ ഒരുമിച്ത് 
വിതയ്ക്കുന്ന രരീതി) ആയിരുന്നു 
്ധാനമായും ഞ്ചയ്ിരുന്നതത്. 
കൃഷിയിടങ്ങഞ്ള  േമ്പളക്ാടേൾ  
എന്നാണത് വിളിച്ിരുന്നതത് .ോഗി, 
ചാമ, തിന , വരഗത് , കചാളം , 
േമ്പത് തുടങ്ങിയ ഞ്ചറ ധാന്യങ്ങളും  
േടേത് , തുവര, അമര,മുതിര, പയരത്  
തുടങ്ങിയ പയർവർഗങ്ങളും മറ്റു 

പച്ക്േിേളുമാണത്  ്ധാനമായും 
കൃഷി ഞ്ചയ്ിരുന്നതത്.
കൃഷി ഇേക്കുന്ന ദിവസം ആ 
ഊരിഞ്ല ഊരുമൂപ്ൻ,  വണ്ാരി, 
കുറതല, മണ്ത് ോരൻ തുടങ്ങിയവർ 
കനതൃത് നിരയിൽ ഉണ്ാകും .
േമ്പളം ഇേക്കുന്ന കൃഷിയിടങ്ങളിൽ 
ോടത് ഞ്വട്ടുവാനും നിലം ഉഴുവാനും 
വിത്ിേക്കുവാനും അണി 
നിരക്കുകമ്പാൾ പിന്നാഞ്ല ഞ്ോട്ടും 
പാട്ടും ആട്ടവമായി മറ്റുള്ളവർ 
അനുഗമിക്കും. വിത്ിടൽ 
പൂർത്ിയാകുന്നതത് വഞ്ര ഇതത് 
തുടർന്നുഞ്ോണ്ിരിക്കും. തുടർന്നത് 
ഒരുമിച്ത് ഭക്ഷണം േഴിക്കുേയും 
േമ്പളത്ിഞ്ൻേ ഉടമസ്ഥനത്   
എല്ാവർക്കും  അന്നഞ്ത് 
കൂലിയായി  ധാന്യവം പണവം 
നൽേി പേഞെയക്കുമായിരുന്നു.     
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സ�ൊലക്ക (പഴസ്ൊല്ല് )

സിലട്ട�് തപതചേ തകളുത� തകക്ക് മാ?

അജ്ഞാനിയെ ഉപദേശിച്ിട്ട് കഞാര്യമില്ല.

�ിങ്കവന്ക്ക്  ല�െിവാ �ിങ്കാത്വന്ത്�് പസി 

എന്നും മൃഷ്ഞാന്നും ഉണ്ണുന്വനട്  വിശപ്ിനട് യെ വില എങ്ങയന അെിെഞാനഞാണട്? 

ലമാലളക്കല�  പാത് ല�െിവ് ലവള്ളാലമ�് കണക്ക് 

വിത്തുകൾ   മുളയ്ക്കുന്തട് കണ്ഞാലെിെഞാനും എത്ര വിളവുണ്ഞാകുയമന്ട് (മുളെിയല അെിെഞാനും വിള)

 വിടുലകല�
(കടംകഥ)

അട്ത് അടിക്ക് 
സിക്ക്കാലള, പിട്ത് 
പിടിക്ക് സിക്ക്കാലള?

നടു ലമലല�ി  റുട്ടി റുട്ടി 
ലകട്ട്കാെ് ? 

റ്ട്ട്ക്ക്   ഒള്ന്താ 
ലവടിയാലല ല�  
വരുവാൻ?

സന്ത സന്ത മെ,      

അണ്ാന്ത്   പാത് 

ആയിെ മുത്് ?

ഒരുത്ി ഓടി ഓടി തവലി ലകട്ട്ക  ?

7

ഉത്രം:    തണ്ി(ഞ്വള്ളം)

ഉത്രം:  സൂര്യൻ

ഉത്രം: നക്ഷത്രം

ഉത്രം:    വിേേത്

ഉത്രം: സൂചി
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എ്ാവരുമിതു തനാക്ക് 
എലിയുലട തമാണിങ് വാക്ക് 
പന്തു കണലക്കാരു മൂക്ക് 
മൂക്കുവിടർത്ി തപാക്ക് 
തമാണിംഗ് വാക്കിനു തപാക്ക് 
തമാഷ്ിക്കാലനാരു വർക്ക് 
കിചേണിലുലണ്ാരു കുക്ക്
കുക്കിന് കണ്ണുകൾ വീക്ക്
കതണ്ാ എലിയുലട ലക്ക്
�ിെിലക വരുതമ്പാൾ തനാക്ക് 
കയ്ിലുലണ്ാരു തകക്ക്

തമാണിങ് വാക്ക്
കശാഭ എം 

ക്ാൾ കേരള ബാച്ത്
+1 ഹ്യൂമാനിറരീസത്  

താവളം 

ആദിവോ�ിപ്ോട്്
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  �ോത�ക്ോട്�ി നകോട്ോനള ത�ക് �് 
െിടിക്ോ തെോെ നകോത്തുകോ വറുക് �് 

ലോ തല ലോ തല ലോ തല ലോ തല.......
ലീ തലോ ലീ തലോ ലീ തലോ ലീ തലോ....... 

ന�ോകോരിക്ോട്�ി നകോട്ോനള ത�ക് �് 
െിടിക്ോ തെോെ നകോത്തുകോ വറുക് �് 

ലോ തല ലോ തല ലോ തല ലോ തല.......
ലീ തലോ ലീ തലോ ലീ തലോ ലീ തലോ.......
െോയിക്ോട്�ി നകോട്ോനള ത�ക് �് 

െിടിക്ോ തെോെ നകോത്തുകോ വറുക് �് 
ലോ തല ലോ തല ലോ തല ലോ തല.......

ലീ തലോ ലീ തലോ ലീ തലോ ലീ തലോ.......

ആദിവോ�ിപ്ോട്്
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എന്റെ സ്നേഹമായ ഭൂമിസ്യ 
നീന്യനിക്ക് വായുവും ന്വള്ളവും 

ദാഹമകറ്ാൻ ദാഹജലവും 
വിശപ്പകറ്ാൻ  ഭക്ഷണവും നൽകി.

ദാഹും തീർക്സ്വ... 
വിശപ്പടക്സ്വ.... 

നിന്നെ എത്രമാത്രും ശപിച്ചു ഞാൻ
എനെിട്ും എസ്തേ നീ എന്നെ 
ഇത്രസ്യന്െ സ്നേഹിച്ിടുന്നു. 

എന്റെ വിശപ്പടക്കുനെ
എൻന്െ ദാഹമകറ്റുനെ 

ഭൂമിസ്യ നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു.

 ലനാമ്പെങ്ങൾ

ഗായത്രി ന്ക 
VII th Std
കുളിർമ്മ ബാലസ്ഗാത്രസഭ
വട്ടളക്ി ഊരക്
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 അയ്യപ്ൻ
ബ്ിഡത്ജത് സ്കൂൾ

കുറക്ത്ിക്ൽ ഊരത്
എഞ്� 
ജീവിെ യാത്രകളിലൂഞ്െ

11

"പലവിധ കാെണങ്ങളാൽ പഠനം 
പാ�ിവഴിയിൽ നിർതത്ണ്ിവന്ന 
അട്ട്ാടിയിലല  തഗാത്ര 
വിഭാഗത്ിൽല്ട്ട കുട്ടികൾക്ക് 
തുടർപഠനം സാധ്യമാക്കുന്ന 
കുടുംബശ്ീയുലട പദ്ധ�ിയാണ് 
ബ്ിഡ്ജ് സ്കൂൾ. �ാൻ 
പഠനം നിർതത്ണ്ിവന്ന 
സാഹചെ്യലത്ക്കുറിചേ് ഒരു സ്കൂൾ 
വിദ്യാർഥി അവൻലറ അനുഭവങ്ങൾ 
പങ്കുവയ്ക്കുന്നു."

എനിക്ക് ഓർമവചേ ദിവസംമു�ൽ 
ലപൻസിലും തപനയും ആണ്  
നിൻലറ ആയുധം എന്നാണ് 
അച്ഛൻ ലചറു്ംമു�തല പറഞ്ഞു 
പഠി്ിചേ�്. അങ്ങലന ഒന്നാം�െം 
എലറെ ഗ്ാമത്ിനടുത്തുള്ള ഒരു 
വിദ്യാലയത്ിലാണ് ആെംഭിചേ�്. 
ഒന്നുമു�ൽ നാലുവലെ തചചേിമാരും 
കൂലട ഉണ്ായിരുന്ന�ിനാൽ 
തപടിയുണ്ായിരുന്നി് എലറെ 
കുഞ്ഞു മനസ്ിന്. നാലാം�െം മികചേ 
മാർതക്കാലട പാസാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 
അ�ിനുതശഷമായിരുന്നു എൻലറ 
ജീവി�ത്ിൽ പുറത്തുതപായി 
പഠിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയ�്. 
തൃശ്ശൂർ ജി്യിലല തൃത്ാല എം 
ആർ എസിൽ സീറ്് കിട്ടി. ഒറ്യ്ക്കുള്ള 
ജീവി�ം തപടിയായിരുന്നു. 7, 8  
ക്ാസുകൾ ആെംഭിചേത്ാഴാണ് 
തൃത്ാലയിൽ നിന്ന് എം ആർ 
എസ് വടക്കാതചേെിതലക്ക് മാറ്ിയ�്. 
തഹാസ്റ്റലുകളിലും സ്കൂളുകളിലും ന് 
അന്തെീക്ഷം. ഓതൊ ദിവസങ്ങൾ 
ഇന്നലലകൾ ആകുതന്താറും ഓതൊ 

കൂട്ടുകാലെ കിട്ടി ലകാണ്ിരുന്നു. 
അങ്ങലന ഒമ്പ�ാം �െത്ിതലക്ക് 
കയറി്റ്ി. സതന്താഷവം സങ്കടവം 
നിറ് ജീവി�ത്ിലൂലട ഞാൻ 
കടന്നുതപായി. അങ്ങലനയിെിലക്ക 
തകെളത്ിലല ഏറ്വം വലിയ 
ആത�ാഷമായ ഓണം വലന്നത്ി.  
ഒരു വലിയ ഇടതവളക്ക് തശഷം ഓണം 
അവധിക്ക് വീട്ടിൽ �ിെിലചേത്ി. ആ 
വെവ് വലിയ പാഠങ്ങളാണ് എലന്ന 
പഠി്ിചേ�്. കുട്ടികൾ പഠിക്കണം 
എന്ന് ആഗ്ഹിക്കുന്ന െക്ഷി�ാക്കളുലട 
കഷ്്ാട്, സങ്കടം, ആവലാ�....  
ആ സമയത്് ഞങ്ങളുലട കുടുംബത്ിൽ 
6 കുട്ടികളാണ് പഠനത്ിൽ ഏർല്ട്ടു 
ലകാണ്ിരുന്ന�്.  ഞങ്ങളുലട 
ആറുതപരുലട ജീവി�ത്ിൽ 
വളലെതയലറ കഷ്ല്ടുത്തുന്ന�് 
എൻലറ സ്വന്തം ഏട്ടൻ ആയിരുന്നു. 
ആറു തപരുലട ജീവി�ം അത്രയുംകാലം 
തപാറ്ിയിരുന്ന�് എൻലറ ഏട്ടൻ 
ആയിരുന്നു. ചില സങ്കടങ്ങലളാലക്ക 
പറ്ാൽ പിലന്ന സഹിക്കാനാവി്.
 ഓണ ലീവിന് തശഷം തചചേിമാരും 
അനിയന്ാരും വീണ്ം സ്കൂളിതലക്ക് 
തപായി അത്ാഴായിരുന്നു. അ�് 
സംഭവിച്ചു എൻലറ ജീവി�ത്ിലല 
പഠനം എനിക്ക് നിർതത്ണ്ിവന്നു. 

തവലറ ഒന്നും ലകാണ്് ഇത്രയധികം 
സാമ്പത്ിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ 
അനുഭവിക്കുന്ന തചട്ടലന 
ഓർത്ാണ് ഞാൻ എൻലറ 
വിദ്യാഭ്യാസം പാ�ിവഴിയിൽ 
നിർത്ാൻ നിർബന്ി�നായ�്. 
ഒമ്പ�ാം ക്ാസിലല പഠിത്ം 
നിർത്ിയ ഞാൻ അഞ്ചുവർഷം 
വീട്ടിൽ �ലന്നയായിരുന്നു. 
വീട്ടിലല പണികളും കൂലി്ണി 
കളും ലചയ്തു നടന്നിരുന്ന ഞാൻ 
പ�ിലയ പഠനലത് കുറിചേ് മറന്നു 
തുടങ്ങിയിരുന്നു.
പലക്ഷ എൻലറ അമ്ാവൻലറ 
വാക്കിന് മുന്നിൽ �ല�ാഴ്തത്ണ്ി 
വന്നു. എനിക്ക് പഠിക്കണലമന്ന 
ആഗ്ഹം ഉണ്ായിരുന്നു 
ഒരുപാലടാരുപാട്. അത്ാഴാണ് 
എനിക്ക് ആ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ�്. 
കുടുംബശ്ീക്ക് കീഴിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന 
ബ്ിഡ്ജ് സ്കൂളിലന പറ്ി ഊെിലല 
ആനിതമറ്ർ വഴി അറിയാൻ 
സാധിച്ചു. അങ്ങലന അവിലട 
എത്ില്ട്ടു. ഗൂളിക്കടവിൽ 
ആയിരുന്നു ആദ്യം എൻലറ 
തഹാസ്റ്റൽ. അവിലട വന്നതും ഒത്ിെി 
കൂട്ടുകാലെ കലണ്ത്ി. അവിലടനിന്ന് 
പിന്നീട് അഹാഡ്തലേക്ക് തഹാസ്റ്റൽ 
മാറ്ി. ഇവിലട വന്നത്ാഴാണ് 
എനിക്ക് പത്ാം�െം തുല്യ�ാ 
പെീക്ഷ എഴു�ാൻ സാധിചേ�്. 
ആദ്യബാചേിൽ 10 കുട്ടികളായിരുന്നു. 
മികചേ മാർതക്കാലട പാസായി 
അതുകഴി്് പ്ലസ് വൺ 
അഡ്മിഷൻ ജിവിഎചേ്എസ്എസ് 
അഗളിയിൽ കിട്ടി. +1 ന് 
മാർതക്കാലട പാസ്ായി ഇത്ാൾ+2 
വിന് കയറി. ഈ ലചറിയ ജീവി� 
കാലയളവിൽ �ലന്ന  കുലറ 
അധികം അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ായി. 
എനിക്ക് മാത്രമ് ഇവിലട ബ്ിഡ്ജ് 
സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഓതൊ കുട്ടിക്കും 
പറയാനുണ്ാകും ഒരുപാട് കഥകൾ.....
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അന്നപൂർണി സി  
ബാലവിഭവ കേ�൦

ബ്ിഡത്ജത് കോഴ്ത് ടരീച്ർ
വനനാംഞ്പട്ടി ഊരത് 

12

അങ്ങ് മലമുകളിൽ 
എനിലക്കാെമ് മെമുണ്്

അവിലട ചാ്ലകാമ്പിൽ 
എനിക്ക് മൂന്നു ലപങ്ങളിലകൾ

ആ �ണലിലിരുന്ന് 
കവി� ലചാ്ി 
കഥ പറ്് 

സൗഹൃദം നുെ്് 
അങ്ങലന....... 

ലകാക്കുരുമ്ി ഇെിക്കുന്ന 
കിളികലള ലകാമ്പിതലറ്ി 

നാലള എനിലക്കാരു 
പടുമെമായി വളെണം.....

ലപങ്ങളിലകൾ

െണ്് കവി�കൾ

ഏഴാം വർണ്ങ്ങളിൽ ജാലകനായ്
എലറെ കണ്ിൽ കുളിതെകി 

എൻ മനസിൻ വിസ്മയമായ്....
ലപയ്ം മഴ മാറിനിൽക്കുതമ്പാൾ 

നിൻ ചന്തം തൂവി നീ
എന്നും വരുതമാ നീ 

എൻലറ സ്വന്തം മഴവിത്.....

എന്റെ സ്വന്തം മഴവില്ല്

ശ്രീകദവി ആർ 
VII th Std
കോക്റത് ബാലകഗാത്രസഭ

പലേയൂർ ഊരത്



കുഞ്ഞെഴുത്ത്
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റിട്ാർടത്

ജിഷ്ണു
കസാഷ്യൽ വർക്ർ

ബാല വിഭവ കേ�ം

പതിവ കപാഞ്ല വ്യത്യസ്തമായ 
വിവിധ പരിപാടിേളിലൂഞ്ടയാണത് 
േഴിഞെമാസം ബാല വിഭവ 
കേനത്്ം േടന്നുകപായതത്. 
വിവിധ ഊരുേളിലായി 70 
ബാലകഗാത്രസഭേൾ അവയുഞ്ട 
ആഴ്ച തല കയാഗങ്ങൾ കൂടേയും 
വിവിധ സാമൂഹിേവിഷയങ്ങൾ 
ചർച്ഞ്ചയ്യുേയും കുട്ടിേളുഞ്ട 
േലാപരിപാടിേൾ നടത്േയും 
ഞ്ചയ്തു. ഇത്വണ ബാല കഗാത്രസഭാ  
കയാഗങ്ങളിൽ പാലക്ാടത് ജില്യിഞ്ല  
വിവിധ  വികനാദസഞ്ാരകേനത്്ങത്
ങഞ്ളക്കുേിച്ചുള്ള ഞ്സമിനാറേൾ, 
്കൃതികക്ഷാഭങ്ങൾ  അവയുഞ്ട 
ോരണങ്ങൾ  എന്നിവയുമായി 
ബന്ഞ്പ്ട്ട ഞ്സമിനാറേൾ, വിവിധ 
എഴുത്ോരുഞ്ട ജരീവചരിത്ര കുേിപ്പുേൾ 
അടങ്ങിയ ജരീവചരിത്ര പുസ്തേം 
തയ്യാോക്ൽ തുടങ്ങിയ പരിപാടിേൾ 
നടത്ി.  വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ 
കബാധവൽക്രണ ക്ാസുേളും 
സംഘടിപ്ിച്ചു. ഊരത്  തലത്ിൽ 
്വർത്ിക്കുന്ന ബ്ിഡത്ജത് കോഴ്ത് 
ഞ്സറെറേളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിേളുഞ്ട 

അമ്മാരുഞ്ട േമ്ിറിയായ അഞ്ഗയത്  
േമ്ിറിേൾ 50 ഞ്സറെറേളിൽ മാസതല 
കയാഗങ്ങൾ കചരുേയും കുട്ടിേളുഞ്ട 
പഠനനിലവാരം ചർച്ഞ്ചയ്യുേയും ഞ്ചയ്തു. 
കുട്ടിേളുമായി ബന്ഞ്പ്ട്ട കൂടതൽ 
സർഗാത്മേമായ ്വർത്നങ്ങൾ 
നടത്ന്നതത് സംബന്ിച്ത് ചർച്േളും 
നടന്നു.  വിവിധ ബ്ിഡത്ജത് കോഴ്ത് 
ഞ്സൻറേളിലായി ബാല കഗാത്രസഭാ 
കുട്ടിേളുഞ്ട കനതൃത്ത്ിൽ കേരളപ്ിേവി, 
ദരീപാവലി ആകഘാഷങ്ങൾ സംഘടിപ്ിച്ചു. 
കുട്ടിേൾക്ത് ചിത്രരചനകയാടള്ള 
താൽപര്യം വർധിപ്ിക്കുേ, 
ചിത്രരചനയിഞ്ല സാകങ്തിേ വശങ്ങൾ 
കുട്ടിേഞ്ള പരിചയഞ്പ്ടത്േ, അതുവഴി 
്വൃത്ിപരിചയകമള േളി കുട്ടിേളുഞ്ട 
പങ്ാളിത്ം വർദ്ധിപ്ിക്കുേ തുടങ്ങിയ 
ലക്ഷ്യങ്ങകളാടകൂടി ബാല കഗാത്ര 
പഞ്ായത്ത് ദ്ിദിന സഹവാസ 
േ്യാമ്പത് "വര 2018" സംഘടിപ്ിച്ചു. 
േ്യാമ്പിൽ വിവിധ ഊരുേളിൽനിന്നത് 
150 കുട്ടിേൾ പഞ്ങ്ടത്. േഴിഞെ 
മാസക്ാലയളവിൽ ബാല കഗാത്ര 
പഞ്ായത്ത് രണ്ടുമാസം തല കയാഗങ്ങൾ 
കചരുേയും കുട്ടിേളുഞ്ട ആവശ്യങ്ങളും 

്ശ്നങ്ങളും ചർച് ഞ്ചയ്യുേയും ഞ്ചയ്തു. 
സ്കൂൾ േകലാത്സവങ്ങളിൽ കുട്ടിേളുഞ്ട 
പങ്ാളിത്ം വർധിപ്ിക്കുന്നതുമായി 
ബന്ഞ്പ്ട്ടത് ബാല കഗാത്ര പഞ്ായത്ത് 
ദ്ിദിന സഹവാസ േ്യാമ്പത് "നടിക്" 
നാടേക്ളരി സംഘടിപ്ിച്ചു. 150 കുട്ടിേൾ 
േ്യാമ്പിൽ പഞ്ങ്ടത്. കുട്ടിേളുഞ്ട 
അഭിനയമിേവത് േഞ്ണ്ത്േയും അവർക്ത് 
അർഹമായ ക്ാത്സാഹനവം അവസരവം 
നൽകുേ  എന്ന ഉകദേശകത്ാടകൂടിയാണത് 
േ്യാമ്പത് സംഘടിപ്ിച്തത്. വിവിധ 
ബ്ിഡത്ജത് കോഴ്ത് ഞ്സൻസറേളിലായി 
കേരള സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ 
ഇൻസ്റ്റിറ്യൂട്ടത് നടത്ിയ തളിർ വായന 
മത്സരത്ിൽ വിജയിേളായ പത്ത് 
കുട്ടിേൾക്ത് പാലക്ാടത് 'ഞ്നഹത്റ സമിതി 
2018' എന്ന പരിപാടിയിൽ വച്ത് ബഹു. 
സാം്ാരിേ വകുപ്ത് മ�ി ശ്രീ എ ഞ്േ 
ബാലൻ പുര്ാരങ്ങൾ നൽേി ആദരിച്ചു. 
ബാലവിഭവ കേ�൦ം കുട്ടിേൾക്ായി 
ആരംഭിക്കുന്ന കുട്ടിസംരംഭങ്ങൾ, േൗമാര 
ഞ്പൺകുട്ടിേൾക്ായി ആരംഭിക്കുന്ന 
േരാഞ്ട്ട േളരി ബാച്ചുേൾ തുടങ്ങിയവ  
തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള  നടപടിേൾ  
അവസാനഘട്ടത്ിലായി.
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ബാലവിഭവ ടക�റും...
പ്രവർത്െങ്ങൾ ചിത്രങ്ങളിലൂഞ്െ
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വര

നദിയ കെ

8ാ൦ ക്ാസ്സ്

അടിയ െണ്ിയൂർ

സരസ്വതി ബി 

8ാ൦ ക്ാസ്സ്

നീലിക്കുഴി ഊരസ് 

ദദവൻ സി 

+1 ഹ്യുമാനിറ്ീസസ്

പട്ിമാളം ഊരസ് 
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അഞ്ചു സി 

കൃഷ്ണ ബാല ദ�ാത്ര സഭ 

മാവം കുണ്സ് 

നിത്യ എം 

+2

നിലാ ദ�ാത്ര സഭ 

കുപ്പൻ ദൊളനി

വിദനാദസ് കുമാർ കെ 

6ആം ക്ാസസ് 

നീലിക്കുഴി ഊരസ്  

ശിവദാസസ്   

+1 ഹ്യുമാനിറ്ീസസ്

ദ്ാൾ ദെരളാ ബാച്സ്

െവിത 

തുഷാര ബാല ദ�ാത്ര സഭ 

ചുണ്കുളം  

സതീഷസ്  എസസ് 

ദൊട്മല ഊരസ് 

നിലാവസ് ദ�ാത്ര സഭ 
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