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 ആദിവാസി സമഗ്ര 
വിേസന പദ്ധതി കുടംബശ്രീ 
ബാല വിഭവ കേ�ത്ിഞ്റെ  
േരീഴിൽ വിവിധ ക്ാസുേളിലായി 
പഠനം നിർത്ി കപായ 
കുട്ടിേൾക്കു കവണ്ി തുടർപഠനം 
സാക്ാതത്േരിക്ാൻ ആരംഭിച്ച 
്കത്യേ പദ്ധതിയാണത് ബ്ിഡത്ജത് 
സ്കൂൾ. പലോരണങ്ങളാൽ പഠനം 
മുടങ്ങി കപായവർ, സാമ്പത്ിേ 
്ശ്നങ്ങൾ,ഭാഷ ്ശ്നങ്ങൾ, 
മാതാപിതാക്ളുഞ്ട താല്പര്യമില്ായ്മ, 
വരീട്ടിഞ്ല ്ശ്നങ്ങൾ ഇവഞ്യല്ാം 
ഇതിൽ ്ധാന ഞ്ോഴിഞ്ഞു 
കപാക്ിനുള്ള ോരണങ്ങളാണത്. 
2015 ൽ സർകവേ നടത്ിയ 
്ോരം 18 വയസിനു താഞ്ഴ 
216 കുട്ടിേൾ പഠനം നിർത്ി 
കപായ കുട്ടിേളാണത് എന്നു 
മനസിലായി. കുട്ടിേൾക്കുള്ള 
േളിേളും പാട്ടുേളുമായി 
ആരംഭിച്ച മൂന്നുമാസഞ്ത് േ്യാമ്പത് 
േഴിയുകമ്പാകഴക്കും പഠനത്ിൻഞ്േ 
്ാധാന്യം മനസ്ിലാക്ി ഞ്ോണ്ത് 
കുകേ കുട്ടിേൾ തുടർപഠനത്ിനത് 
മുന്ിട്ടിേങ്ങി,ഇകത കുട്ടിേൾ 
ഡിഗ്രി വഞ്ര എത്ിയിരിക്കുന്നു 
എന്ത് അഭിമാനകത്ാഞ്ട 
പേയാൻ േഴിയും. ഓകരാ കുട്ടിക്കും 
നമ്മൾ ഞ്ോടക്കുന് കനേഹവം 
്കത്യേപരിഗണനയും മാത്രം 
മതി കുട്ടിേൾ നാളഞ്ത് മാതൃേ 
ആോൻ. ഇങ്ങഞ്നഞ്യാരു 
മാതൃേ ഇല്ാത്തുഞ്ോണ്ാണത് 
ഇവഞ്്കെല്ാം ോരണവം. തനതു 
സംസ്ാരകത്ാടള്ള പഠനം തനതത് 
ഭാഷ സംസാരിക്കുന് അധ്യാപേർ 
ഇതിനത് കനതൃത്ം നൽകുന് 
ഊരു സമിതിേൾ അവർക്ത് 
ആവശ്യമായ സമയങ്ങളിൽ 
പഠനം േലാോയിേ 
പരിശരീലനങ്ങൾ ഇഞ്തല്ാം 
കുട്ടിേളിൽ ഉണ്ാക്ിയ മാറങ്ങൾ 
എടത്തു പേകയണ്വയാണത്. 
സാക്രതാ മിഷൻ പരരീക്േൾ 
എഴുതി കുട്ടിേൾ മറ്റുള്ള േഗുലർ 
കുട്ടിേഞ്ള കപാഞ്ല ഹയർ 
ഞ്സക്ൻഡേി തലത്ിൽ 
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പഠിക്കുന്നു, േരഞ്ട്ടയിലം, 
പരമ്പരഗത നൃത്ങ്ങൾ,ോയിേ 
കമഖലയിൽ ചാമ്പ്യൻ 
മാരായി നിൽക്കുന്തത് നമ്മൾ 
നൽേിയ പരിഗണനയുഞ്ടയും 
അധ്ാനത്ിഞ്റെയും വിജയമാണത്. 
ഓകരാ കമഖലയിലം ഇത്രം 
പദ്ധതിേൾ നടപ്ിലാക്കുേ 
വഴി ആദിവാസികമഖലയിൽ 
വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവം സൃഷ്ിക്ാൻ 
പറ്റും എന്തിൽ യാഞ്താരു 
സംശയവമില്. 
കദശരീയ ഗ്രാമരീണ 
ഉപജരീവന മിഷൻ  പഠന 
അടിസ്ാനത്ിൽ  
ആരംഭിച്ച ഈ പദ്ധതി  
മറ്റുള്ള സംസ്ാനങ്ങളിലം  
കേരളത്ിഞ്ല മറ്റു ജില്േളിലം  
ഇകത പദ്ധതിേൾ  
ആരംഭിക്കുന്നു  എന്തത് വളഞ്ര 
ആകവശം ഉണർത്തുന്നു.
കുട്ടിേളുഞ്ട പാലമായ ഈ 
േ്യാമ്പസിഞ്ല ഓകരാ ചുമരിനും 
കുട്ടിേളുഞ്ട അദ്ധ്ാനത്ിനത് 
േഥേൾ പേയാനുണ്ത്, ഒകരാ 
മരങ്ങൾക്കും വിയർപ്ിഞ്റെ 
േവിതയുഞ്ട ഈരടിേൾ 
പേയാനുണ്ത് ,ഓകരാ 
മണൽത്രിയും അവരുഞ്ട 
അവോശ കബാധഞ്ത്ക്കുേിച്ചത് 
പേയാനുണ്ത്.ഇതിലൂഞ്ട 
നാളഞ്ത് ഞ്വളിച്ചത്ിഞ്റെ 
നാമ്പുേൾ വിടരഞ്ട്ട. മറ്റുള്ള 
ജില്ാ - സംസ്ാനങ്ങളിൽ 
ആദിവാസി കമഖലയിഞ്ല 
കൂട്ടുോർക്ത് ഇഞ്താരു 
മാതൃോപരമായ ്വർത്ന 
മാേഞ്ട്ട. ഒപ്ം നല് 
അനുഭവങ്ങളും.

സുധരീഷത്  മരുതളം
യംഗത് ഞ്്ാഫഷണൽ
ബാല വിഭവ കേ�ം
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ആറുച്ചാമി
കുട്ടിപ്ട്ടാളം ബാലകഗാത്രസഭ                                                       
നാ്കെർപ്ടി ഊരത്

എത്ത് കവലയെലാം യമയെത്ത്യകാണ്ത്
നാനത് വാളത്യക എലാ നാളത്മത്

എത്ത് കണ്ണീയെയെലാം 
യമയെത്ത്യകാണ്ത്

നാനത് സിെിയകെ എലാ നനെമത്

ആെത്യകെ യസാലനവ എത്ത് നവത്യെ
ആെത്യകെയസാലനവ എത്ത്സങ്കടയത്

എത്ത് മനസ്ത്കുള്ള യമയെനത്െത്യകെ
നാനത് കണ് കനവത്എച്ച യസാല്ലുനവ

എത്ത് മനസ്ത്കുള്ള ഒളനത് രുകെ 
നാനത് കണ് കനവാർനകെ യസാല്ലുനവ

ആെത് നകപ്ാെത്എത്ത് കനവിയന
ആെത് പാപ്ാെത് എത്ത് കനവിയന.

എത്ത് നവത്കായള നകകൊകെത്
ആെത് ഇെത്കൊെത് എനത്കെത്

എത്ത് സങ്കടയത് പാകൊകെത്
ആെത് ഇെത്കൊെത് എനത്കെത്

ആെത്മത് നകകൊകെത് ഇയലയെനികെത്
ആെത്മത് പാകൊകെത് ഇയലയെനികെത്

എത്ിനി നാളത് കാത്ാലത്മത്
എത്ിനി നാളത് ഇെത്ത്ാലത്മത്

നാനത് യമയെത്ായെ
യസാല്ലുനവ ഈ നലാകാത്ത്യകെ

എത്ത് കനവത് 
(എെ� കനവത് )
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ഞങ്ങളുടെ ഊര് പച്ചക്കറികളായ തക്കാളി, 
മുളക്, ടതങ്ങ്, കപ്പ, വാഴ എന്ിവയുടെ 
കലവറയാണ്. എന്ാൽ എലാാം സ്വന്ാം 
ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായാണ് ഞങ്ങൾ കൃഷി 
ടെയ്യുന്ത്. അങ്ങടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ബാലകൃഷി 
പ്രവർത്ിക്കുന്ത്. ബാലവിഭവ കക�മായ ബ്ിഡ്ജ് 
കകാഴ്ിടറെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ കുറച്ചു  സ്ഥലാം കണ്ടു 
പിെിക്കുകയുാം അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്ാവുന് ടെറിയ 
രീതിയിലുള്ള കൃഷി ആരാംഭിക്കുകയുാം ടെയ്തു. എന്ാൽ 
വളടര വലിയ സകന്ാഷമാണ് ആ കൃഷി ഞങ്ങൾക്ക് 
സമ്ാെിച്ചത്.
ആദ്യാം ഞങ്ങൾ കടടെത്ിയ സ്ഥലത്ിടല 
ടെെികളുാം, കല്ലുകളുാം 
വൃത്ിയാക്കിയ 
കശഷാം സ്ഥലത്ിെ് 
ചുറ്ാം കവലി ടകട്ി. 
പിന്ീെ് മണ്് കിളച്ചു 
ടവള്ളാം െെച്ചു. 
പികറ്ന്് ഞങ്ങൾ 
കശഖരിച്ച മുളക്, 
തക്കാളി, വാഴക്കന്്, 
മത്ൻ, പയർ, 
ടവടെയ്ക്ക, വഴുതെ 
എന്ിവ വിതച്ചു ഒരു 
മിശ്രകൃഷിയാക്കി മാറ്ി. 
രടെ് ദിവസത്ിനു 
കശഷാം കൊക്കി; 
ഒരു മാറ്വുാം ഇല. 
ഞങ്ങൾ ആടക 
സങ്കെടപ്പട്ടു. എന്ാൽ 
പികറ്ന്് തടന് 
ടെറിയ കുടറ മുളകൾ 
കണ്ടു. പിടന്യാണ്  
അദ്്വാെത്ിൻടറ 
രഹസ്യവുാം 
സകന്ാഷവുാം 
മെസ്ിലായത്. 

തച്ചാംപ്പെി ഊരിടല ബാലകൃഷി
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 സന്ീപ് (പ്രസിഡറെ് )
കരണു(ടസക്രട്റി)

വിസാർഡ് ബാലകഗാത്ര സഭ 
തച്ചാംപെി

പിടന് ഞങ്ങൾ ഓകരാരുത്രായി ദിവസവുാം ടവള്ളാം 
ഒഴിച്ചു. അതികലക്ക് വിരുന്നുകാരായി പശുക്കളുാം 
പുഴുക്കളുാം കകാഴികളുാം പട്ിക്കുട്ികളുാം എത്ി. പടഷെ 
ഇവ ഞങ്ങളുടെ കൃഷിക്ക് ൊശങ്ങൾ വരുത്ി. എന്ാൽ 
ഇതിൊയി ഞങ്ങളുടെ ടകട്ടുകവലി ബലടപ്പടുത്ി.ഇലകൾ 
നുള്ളിക്കളഞ്ഞു കകാഴികടള ഓെിച്ചു. ഇന്് വളർന്നു 
വലുതായി പൂ വിെർന്നു െിൽക്കുന് രാകജഷിടറെ മത്ൻ 
ടെെി, സന്ീപിടറെ വാഴ, കരണുവിടറെ മുളകുടെെികൾ, 
അഭിജിത്ിടറെ പയറാം എലാവരുകെതുമായ  ടകാള്ളിയുാം 
െീടെ വഴുതെങ്ങയുാം എലാാം ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്ാണ്. 
ഇതിൽ ഞങ്ങൾ െട് കുടറ വിത്തുകൾ വന്ില. എന്ാൽ 
വലിയ സകന്ാഷാം െൽകിയത് മത്ൻ ആയിരുന്നു. 

ഇതിൽ െിന്് രടെ് 
മത്ൻ ആവശ്യത്ിെ് 
െീര എന്ിവ ഞങ്ങൾക്ക് 
ലഭിച്ചു. വഴുതെങ്ങ 
ഓകരാന്നുാം വ്യത്യസ്തമായ 
ആകൃതിയായിരുന്നു. 
മുളകുകൾ പെർന് 
ടെെിയിടല 
പച്ചമുത്തുകളായിരുന്നു. 
ഞങ്ങളുടെ 
ഒടത്ാരുമയുടെ 
സകന്ാഷമാണ് ഇന്് 
ഞങ്ങളുടെ വീട്ിടല 
പച്ചക്കറികൾ.
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ല�ാത്രഭാഷാ പദസൂര്യ൯

അ

ആ

ഇ

ഈ

അകെ (നേച്ചി)

അയെ (അമ്മ)

അകെയട (അപ്പുെം)

അഞ്ിയന (നപടിച്ചു)

അട്ത് (മച്ചത്)

ആയല (ആൽ) 

ആത്ത് (കെച്ചിൽ)

ആനന (മൂങ്ങ)

ആളൻ (ഭർത്ാവത്)  

ഇട് (വഴി) ഇച്ച (ഇങ്ങയന)

ഇമ്മ (ഇവൻ ഇത്ിനി (കുെച്ചത്)

ഇനത് (ഇന്ത് )

ഈപ്ി(ഈച്ച)

ഈെ (നനവത്)

ഈയങ്ക (ഇവിയട)
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കഴിഞെ  വർഷം നവംബർ 
മാസത്ിലായിരുന്നു ഞാനം എഞ്റെ 
കൂട്ടുകാരും നിശബ്ദതയുഞ്െ താഴത് 
വരയായ സസലറെത് വാലിയിലലക്ത് 
യാത്ര ല�ായതത്.ല�ാകുന്ന വഴിക്ത്  
ഞങ്ങൾ പ്രകൃതി രമണീയമായ കുഞ്െ 
കാഴ്ചകൾ കണ്ടു. അതത് ഞങ്ങൾ 
എല്ാവരും ആസ്വദിക്കുകയും 
ഞ്െയത്തു. അവിഞ്െ എത്ിയതിന 
ലശഷം ഞങ്ങൾ എല്ാവരും പ്രകൃതി 
ഓലരാന്നായി നിരീക്ിക്ാൻ തുെങ്ങി. 
സിംഹവാലൻ കുരങ്ങത്, �ല തരം 
ശലഭങ്ങൾ, ഇല ഞ്�ാഴിയാത് 
നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ, �ല തരം 
മരങ്ങൾ എന്നിവഞ്യല്ാം എഞ്ന്നയും 
എഞ്റെ കൂട്ടുകാഞ്രയും അതിലലഞ്െ 
ആകർഷിച്ചു. ഈ യാത്രയിലൂഞ്െ 
സസലറെത് വാലിഞ്യ ഏഞ്െ 
ആസ്വദിക്ാനം അതിലലഞ്െ �ഠിക്ാനം 
സാധിച്ചു.                                                                     

 ഗ്രരീഷ്മ 
പൂത്തുമ്പിേൾ കഗാത്രസഭ

ദദവക്കുണ്ത്

6

                            
നിശബത്ദെയുയട ൊഴ്വെെിനലകെത്

 ഒരു ൊത്ര
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സ�ൊലക്ക (പഴസ്ൊല്ല് )

സിയട്െത് നപനച്ച നകളുനെ നകട്ടുരുനാ നകളുയെകെത് മൂനട് 
യസാമാകെ യെെി വനത് രുപ്ാ?

ചെറിയ കുട്ികളുചെ വാക്കുകളാചണങ്ിലും െില സമയത്ത്  കകട്ാൽ ദു:ഖികകേണ്ി വരില്ല

നകാത്ത് പെന ദപാെിക ആലമൊയകെ മുട്ടുകുൊ

മുതിർന്നവർ പറയുന്നതത് അനുസരികേണും.എതിർക്കരുതത്.

യനയനപ്പുയെ യപയളനപ് യകടുക്കുെത്!

അത്ാഗ്രഹും ആപത്ത്

 വിടുയകയെ
(കടംകഥ)

അച്ചി സുട് അയട 
അടുകെിപിടത് കെിെ 

പറ്റമാട് ?

ഒരുത് നപാെ ൊയെ 
ഇയല

അനവേകെത് നബയെടുപ്ത് 
മകാളത് കെത് യെയല 
കെകെ

നെനൊടുെത് പൂസത് 

അല്ലുെത്

കനത് മാടത് ഫടിത്ത് കിടാക്കുെത്.അക കണ്ി ബണീസി നപാകുെത്

7



കുഞ്ഞെഴുത്ത്ലക്കം -02  ഒക�്ടോബ൪-2018

ധനുമാസത്ിയല പുലർ കാലം അെത് എന്ം എനികെത് 
പ്ിെയപ്ട്ൊെിരുന്. ൊത്രിെിൽ വണീശിെടിക്കുന് 
െിരുെിൊകൊറ്റിൽ എന്ം മുറ്റത്തു പൂത്തു നിൽക്കുന് 
പാെിജാെത്ിയ� െന്ം ഉണ്ാെിരുന്. അെിൊവിയല 
സത്കൂളിൽ നപാവാൻ നവണ്ി നേച്ചിയുെർത്തുന്ാൾ പാെി 
േിമ്മിെ കണ്ണുമാെി പുെപ്ിനടിെിലൂയട നേച്ചി യവള്ളം 
നകാെിയൊഴികൊൻ വരുന്നണ്ാ എന്ത് നനാകെി നനാകെി 
അവസാനം ഒെടിയും യകാനണ് ഞാൻ എെണീകൊറുള്ളു. 
എന്ം അങ്ങയന െയന്ൊെത്. മുറ്റത്ത് വന് നനാക്കുന്ാൾ 
ഊട്ി, യകാടടകെനാൽ നപായലയുള്ള മഞ്ം മുത്തുകൾ 
വിെെിെ നപായല കിടക്കുന് പനിനണീർതുള്ളികളും കാൊൻ 
നല ൊസമായെങ്കിലം, പുെത്ിെങ്ങി ൊവിയല പുഴെിനലകെത് 
കുളികൊൻ നപാവുന്ാ ആ മഞ്ത് എയ�  പല്ലുകയള 
കൂട്ിെിടിപ്ിക്കും. അെത് യകാണ്ത് ഞാൻ യസവെറ്റർ ഇട്ടു 
നപാകും. അനപ്ാനഴക്കും തുടങ്ം നേച്ചിയുയട സത്പണീകെർ. 
എന്ം യസവെറ്റർ ഇട്ടു നപാവായെ െണുപ്ിയന ആസവെദിച്ചു 
നനാകെത്, അനപ്ാൾ നിനകെത് മടുപ്പുണ്ാകെില എന്ത് പെയും. 
അനപ്ാൾ ഞാൻ െണുത്തു വിെച്ചു പല്ലുകൾ കൂട്ിെിടിച്ചു 
യകാണ്ത് എൻത്യെ അനിെയ�യും അളിെയ�യും കൂയട 
യമയല പുഴെിനലകെത് നപാകും, അവിയട എത്തുന്ാനഴക്കും 
െയന് 8 മെിൊകും. പുഴെിയല കുളി കഴിഞ്ത് സുന്ദെമാെ 
നമ്മുയട സൂെ്യയ� യവളിച്ചനമറ്റു എൻത്യെ വിെെയലലാം 
മാറ്റി വണീട്ിയലത്തും. എന്ിട്ടു ആകാശം ഇടിഞ് വണീഴുന് 
നപായല നവെം പുെയപ്ട്ടു 9 .30 ആകുന്ാനഴക്കും സത്കൂൾ 
ബസിയന പിടികൊൻ നവണ്ി ഓടിയച്ചല്ലും. സത്കൂളിൽ നപാെി 
അവിടുയത് എലാം കഴിഞ് വണീണ്ം 4 .15 നു വണീട്ിയലത്തും. 
പിയന് വണീണ്ം ടയൂഷൻ ക്ാസ്ിനലകെത് നപാവാൻ.
ശെി നപാെി നനാകൊം എന്ത് കരുെി നപാെി 
നനാകെിെനപ്ാഴാെത് അവിയട നല ബഹളം. യേെിെവരും 
വലിെവരുയമലാം െമ്മിൽ നല സുഹൃത്തുകെളാെി കഴിഞ്. 
അെത് നപായല െയന് ഞാനും അവനൊയടാപ്ം നേർന്.

എല� ദിനചം
്ഭു

നരീലാോശം ബാലകഗാത്ര  സഭ 
കുറുക്ത്ിക്ല്ത് 

ആദിവാസിപ്ാട്ത്
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  മെണെനമ്ി ഏെെലൊമരമിരത്്ത് - ഐെസാ
മരമിരത്്ത്ഐെസാ

മരെത്നമ്ി ഏെെലൊെകാമ്ിരത്്ത് - ഐെസാ
ൊൊെെൊൊെെൊെെലലേ...

െകാെമ്നമ്ി ഏെെലൊചിലേിരത്്ത് - ഐെസാ
ചിലേിരത്്ത്ഐെസാ

ചിെലേനമ്ി ഏെെെൊഇെയിറത്്ത് - ഐെസാ
ഇെെയനമ്ി ഏെെെൊപൂവിറത്്ത് - ഐെസാ

പൂവിറത്്ത്ഐെസാ
പൂെവനമ്ി ഏെെെൊകായിറത്്ത് - ഐെസാ
കാെയനമ്ി ഏെെെൊപഴമിറത്്ത് - ഐെസാ
പഴമിറത്്ത്ഐെസാപഴെത്നമ്ിഏെെെൊ

ആദിവാസിപ്ാട്ത്
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 മഴ മഴ കകാരിടച്ചാരിഞ്ഞു 
പുഴയായ പുഴടയലാാം ആർത്ങ്ങു പാഞ്ഞു.
കകരളക്കരയാടക ടവള്ളത്ിലാണ്ടു 
സർവ്വതുാം കപായിതാ കകഴുന്നു കകരളാം 
ദദവകമ െിൻ ൊടു െരകമായി .
ടവട്ിപ്പിെിച്ചതുാം ഒതുക്കിപ്പിെിച്ചതുാം 
വയറ മുറക്കി ഉടുത്തു കെെീടതലാാം 
പറയാടത വടന്ാരാ കപമാരി വിഴുങ്ങി.
ഉറമ്പുകൾ അരിമണി സൂഷെിക്കുാം കപാടല 
സൂഷെിച്ചടതലാാം ഇടന്കങ്ങാ കപായി.
ഓമെയായി വളർത്ിയ ജന്തുക്കൾ 
െത്് കിെക്കുന്നു െിശ്ചലാം ഭൂമിയിൽ 
ഉരുൾടപ്പാട്ടലത്രകയാ ജീവൻ കവർന്നു.
കകരളാം ഒരു കെരമന്ത്ിൊയി 
കകഴുന്നു ദദവകമ െിൻ സ്വന്ാം ൊെ് 
ഉയിർടത്ഴുാം ഞങ്ങൾ മഹാപ്രളയകമ 
ഭാരത മാതാവിൻ മുെിടക്കട്ിടല 
തുളസിക്കതിർ കപാൽ പവിത്രമായി 

 ഇന്നഞ്ത് ലകരളം
മകഹശ്ർ  പി      
എട്ടാം തരം                                          
കോഴിക്കൂടം
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ഞാൻ െചറുപ്ം മുതൽ ഞങ്ങളുെെ 
ഗ്ാമത്ിെെ സത്കൂളിൊണത് പഠിച്ചതത്. 
ഒന്ത് മുതൽ നാെത് വെരയാണത് എെ� 
അവിടുെത് വിദ്ാഭ്ാസ കാെഘട്ം. 
െപാതുെവ ഒരു ഗ്ാമീണ ചുറ്റുപാെിൽ 
വളർന് എനി്ത് സ്ാഭാവികമായം 
പുറെമ ഉള്ളവെര ലപെിയാണത്. അങ്ങെന 
ഒരു ദിവസം ടൂർ ലപാകാൻ ലവണ്ി 
ഞാനം എെ� കൂട്ടുകാരും വഴിയിലൂെെ 
നെന്നു ലപാവുകയായിരുന്നു. 
ഒരു പെഷെ ആരും പറഞ്ാൽ 
വിശ്സി്ിലേ, വഴിയരികിലൂെെ ഒരു 
വണ്ി വന്ലപ്ാൾ ഞാൻ കൂട്ടുകാലരാെത് 

                                                         ശരത് ടക ടക 
                                                     െീലാകാശാം കഗാത്രസഭ 

കീരിപ്പതി

സ്കൂൾ അനുഭവകം
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പറഞ്ഞു "പിലള്ളെര പിടുത്്ാരത് 
വരുന്നുണ്ത് " എന്ത്. ഇതത് ലകട്ത് അവർ 
ചിരിച്ചു. അലപ്ാൾ അവെരാെ് 
പറഞ്ഞു "നീ ലപെി്ണ്ൊ...ഞങ്ങളുണ്ത് 
കൂെെ" എന്നും പറഞ്ഞു അവെരെന് 
കൂട്ിെ്ാണ്ത് ലപായി. ഇന്നും ആ പഴയ 
കാെം ഓർക്കുലമ്ാൾ ആ കുട്ി്ാെം 
വീണ്ം ലവണെമന്നു ആഗ്ഹി്ാറുണ്ത്. 
പെഷെ അവെയലോം തെന് എെ� 
മനസ്ിെെ ഓർമകളായി ഇന്നും 
നിെനിൽക്കുന്നു.
                              അങ്ങെന കാെങ്ങൾ 
കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അഞാം ക്ാസ്ിൽ 
എത്ി. ബസിൊണത് പിെന് ഞാൻ 
ലപായിരുന്തത്. കാരണം ബസിൽ 
ലപാകുലമ്ാഴുള്ള കാഴ്ചകൾ എെന് 
വലോെത രസിപ്ിച്ചിരുന്നു. ഇതത് വെര 
കാണാത് കാഴ്ചകളും കൗതുകങ്ങളും 
എെന് അത്ഭുതെപ്ടുത്ി.പിെന് 
സത്കൂളിെെത്ിയാലൊ, ആദ്െമാന്നും 
സത്കൂളിൽ എനി്ത് കൂട്ടുകാലര 
ഇലോയിരുന്നു. ആദ്െമാെ് ഞാൻ 
എലപ്ാഴും ഒറ്റ്ായിരുന്നു. പിന്ീെത് 
ഞാൻ ക്ാസ്ിൽ ഒരു െപൺകുട്ിെയ 
പരിചയെപ്ട്ടു. അവളാെണങ്ിൽ 
എലപ്ാ ലനാ്ിയാലം എെതെങ്ിലം 
പറഞ്ഞു കരയിപ്ിലച്ചാണ്ിരിക്കും. 

എനി്ത് പഠനലശഷി കുറവായതത് 
െകാണ്ത് തെന് എനി്ത് സത്കൂളിൽ 
ലപാകാൻ ലപെിയായി തുെങ്ങി കാരണം 
എെതെങ്ിലം പറഞ്ഞു എെന് 
കളിയാക്കുലമാ എന് ലപെി. പിന്ീെത് 
ഞാനം അവളും നലേ സുഹൃത്തു്ളായി. 
എനി്ത് കുെറ ഫ്രണ്ത്സിെന കിട്ി. 
ഞങ്ങൾ എവിെെ ലപായാലം ഒരുമിച്ചത് 
നെക്കുകയം പഠിക്കുകയം െചയത്തു. 
അങ്ങെന ഓലരാ ദിവസവും കെന്നു 
ലപായി. ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ എലോവരും 
കാട്ിൽ കൂെി നെന്ത് ലപരയ്ക്ക എടു്ാൻ 
ലപായി. അലപ്ാഴാണത് കുട്ികൾ 
എലോവരും ലചർന്ത് ഓെി വരുന്തത് 
കണ്. അതത് െകാണ്ത് ഞാനം എെ� 
സുഹൃത്തു്ളും ഒറ്റ ഓട്ം. ഞങ്ങൾ 
ലചാദിച്ചു എതെിനാണത് ഓടുന്െതന്ത്, 
അവെരാന്നും പറഞ്ിലേ. എലോവരും 
ഓടുന്െതതെിനാെണന്റിയാെത 
കൂെെ ഓെി. കുെറ ലപരത് കുഴിയിൽ 
വീണെതാെ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു.
പിെന് എലോവരും ഓെി ക്ാസിെെത്ി, 
സർ വന്നു. ഇന്െെ എടുത്തത് 
പഠി്ാൻ സർ പറഞ്ിരുന്നു. 
ഞങ്ങളാരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ായിരുന്ിലേ. 
ആദ്െത് പീരീഡത് തെന് അെി കിട്ി. 
അന്ത് ഞാൻ ഒരുപാെത് കരഞ്ഞു. 
എെ� ജീവിതത്ിൽ സത്കൂൾ ജീവിതം 
ഒരുപാെത് ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ത്. 
പറയാനാെണങ്ിൽ ഒരുപാടുണ്ത്. 
എെ� െചറിയ ഓർമ ഇവിെെ പങ്കു 
െവക്കുന്നു.



കുഞ്ഞെഴുത്ത്ലക്കം -02  ഒക�്ടോബ൪-2018

 

മടകബന്്ത് മടകബന്്ത്
കൊമ്പ്തു മ്പിമടകെീര്ഒളികിറ്്
മടകഞ്ചത്് ഉടകമ്പന്്
ടകണർതുമ്പി മടകബന്്ത്
മടകബന്്ത് മടകബന്്ത്
കൊമ്പുതുമ്പി മകിന്്കസറ്െീര്
മടകകപാറ്്...മടകകപാറ്്...
ഗകേതുമ്പി കസറ്െീര്
പക്കികടളല പാട്്പാെിറ്്
കപ്പകടളലാ കുത്ിക്കത്
പൂക്കടളാട്ക്ക് ബിരികിത്
പർബണ്ാകകളാട്്ക്ക്  
പരാക്ക്തി.
                                                    

മഴ
രഞ്ിത്്

കുരുന്നുകൂട്ാം ബാലകഗാത്രസഭ                                                       
കക്കുപ്പെി ഊര്
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െിനപ്ാ൪ട്ത്

ബാല വിഭവ കേ�ഞ്ത് 
സംബന്ിച്ചിടകത്ാളം ബാല കഗാത്ര 
പഞ്ായത്ത് േ്യാമ്പത്, ബാല കഗാത്രസഭാ 
പരിപാടിേൾ, കനാട്ടുബുക്ത് വിതരണം, 
പക്പാത്രങ്ങളുഞ്ട വിതരണം, ബ്ിഡത്ജത് 
കോഴ്ത് ഞ്സറെർ തല പരിപാടിേൾ തുടങ്ങി 
ആക�ാഷപൂർവേമായ ഒരു ഞ്സപത്റംബർ 
മാസമാണത് േഴിഞ്ഞുകപായതത്. വിവിധ 
ഊരുേളിലായി 136 ബാല കഗാത്ര 
സഭേൾ നിലവിൽ ബാല വിഭവ 
കേ�ത്ിനു േരീഴിൽ ്വർത്ിക്കുന്നുണ്ത്. 
അവയിൽ 50 ബാലസഭേൾ അവയുഞ്ട 
ആഴ്ച തല കയാഗങ്ങൾ കൂടേയുംവിവിധ 
സാമൂഹിേവിഷയങ്ങൾ ചർച്ചഞ്ചയ്യുേയും 
കുട്ടിേളുഞ്ട േലാപരിപാടിേൾ നടത്തുേയും 
ഞ്ചയ്തു. കുട്ടിേളുമായി ബന്ഞ്പ്ട്ട 
വിഷയങ്ങളിൽ വിവിധ കബാധവൽക്രണ 
ക്ാസുേളും സം�ടിപ്ിച്ചു. എദസൈസത്, വനം 
വകുപ്പുേൾ ഞ്ജപിഎച്ചത്എൻ, ആശാവർക്ർ 
തുടങ്ങിയ ആകരാഗ്യവകുപ്ത് അധികൃതർ 
എന്ിവർ  ലഹരി ഉപകയാഗം, ആകരാഗ്യം, 
ശുചിത്ം, മഴക്ാല കരാഗങ്ങൾ, 
്കൃതിദുരന്തങ്ങൾ, സ്കൂൾ പഠനവമായി 
ബന്ഞ്പ്ട്ട ോര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ 
വിഷയങ്ങളിൽകബാധവൽക്രണ 
ക്ാസുേൾ നടത്ി. വിവിധ 
ഊരുേളിലായി നിലവിൽ 120 അഞ്ഗയത്  
േമ്മിറിേൾ ്വർത്ിക്കുന്നുണ്ത്. ഊരത്  
തലത്ിൽ ്വർത്ിക്കുന് ബ്ിഡത്ജത് 
കോഴ്ത് ഞ്സറെറുേളിൽ പഠിക്കുന് കുട്ടിേളുഞ്ട 
അമ്മമാരുഞ്ട േമ്മിറിയാണത് അഞ്ഗയത്  
േമ്മിറിേൾ. കുട്ടിേളുഞ്ട വളർച്ചയിൽ 
രക്ിതാക്ളുഞ്ട ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ാകേണ് 
േരുതൽ ഊട്ടി ഉേപ്ിക്കുന്തായി 
ബന്ഞ്പ്ട്ടാണത് േമ്മിറിേൾ 
രൂപരീേരിച്ചിട്ടുള്ളതത്. േമ്മിറിേൾ വഴി 
കുട്ടിേളുഞ്ട വളർച്ചയുമായി ബന്ഞ്പ്ട്ട 
നിരന്തരമായ കബാധവൽക്രണം 
രക്ിതാക്ൾക്ത് നൽകുന്നു. ഈ മാസം 
24 ഞ്സൻസറുേളിൽ അഞ്ഗയത്  േമ്മിറിേൾ 

കചരുേയും കുട്ടിേളുമായി ബന്ഞ്പ്ട്ട 
വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽടരീച്ചർമാരും 
ആനികമറർമാരും ക്ാസുേഞ്ളടത്തു. 
വിവിധ ബ്ിഡത്ജത് കോഴ്ത് ഞ്സൻസറുേളിൽ 
ആയി ബാല കഗാത്രസഭാ കുട്ടിേളുഞ്ട 
കനതൃത്ത്ിൽ ഗാന്ിജയന്തി 
ആക�ാഷങ്ങൾ സം�ടിപ്ിച്ചു. 
പരിസരശുചരീേരണവം ഗാന്ിജിയുമായി 
ബന്ഞ്പ്ട്ട ഉപന്യാസ രചന, േ്ിസത് 
കോമ്പറരീഷൻ തുടങ്ങിയ വിവിധ 
മത്സരങ്ങളും സം�ടിപ്ിച്ചു. ഓകസാൺ 
ദിനകത്ാടനുബന്ിച്ചത് വിവിധ 
മത്സരങ്ങളും ബ്ിഡത്ജത് കോഴ്ത് ഞ്സറെർ 
തലങ്ങളിൽ നടന്നു. വിവിധ ബാല 
കഗാത്ര സഭേൾ ഗകണകശാത്സവവമായി  
ബന്ഞ്പ്ട്ട വിവിധ േലാപരിപാടിേൾ 
സം�ടിപ്ിച്ചു. സത്യസായി ബാവ 
ട്രൂസ്റ്റുമായി സംകയാജിച്ചു  വിവിധ 
ബ്ിഡത്ജത് കോഴ്ത് ഞ്സൻേേിഞ്ല കുട്ടിേൾക്ത് 
ഭക്ണപാത്രങ്ങൾ വിതരണം ഞ്ചയ്തു.  

ബാല കഗാത്രസഭാ ഭാരവാഹിേൾക്ായി 
ശാസത്ത്രവിഷയങ്ങളിൽ ്ാകയാഗിേമായ 
അേിവം താൽപര്യവം വളർത്തുേ എന് 
ലക്്യകത്ാടകൂടി ബാല പഞ്ായത്ത് 
ശാസത്ത്രേൗതുേം േ്യാമ്പത് സം�ടിപ്ിച്ചു. 
കേരള ശാസത്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് 
പരിശരീലേർ  ക്ാസുേഞ്ളടത് േ്യാമ്പിൽ 
100 കുട്ടിേൾ പഞ്കെടത്തു.

ജിഷ്ണു
കസാഷ്യൽ വർക്ർ

ബാല വിഭവ കേ�ം
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ബാല വിഭവ ലക�ം
 വിവിധ  പെിപാടികളിലൂയട



കുഞ്ഞെഴുത്ത്

 

ലക്കം -1  സെപ്റ്കംബ൪-2018

15

വര

പ്രദീപ്ആർ

കാരത്തൂർ
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വിജയ്എൻ


ബ്ിഡ്ജ്സ്കൂൾ

മഹേഷ്

ബ്ിഡ്ജ്സ്കൂൾ

വിഷ്ണുഎം

കള്ളമല
മഹേഷ്

ബ്ിഡ്ജ്സ്കൂൾ
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