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അട്ടപ്ാടി

ka{K BZnhmkn hnIk\ ]²Xn IpSpw_{io 
anj³ _me hn`h  tI{µ¯nsâ IognÂ Ignª 
H¼Xv FUnj\pIfpw _me hn`h tI{µ¯nsâ 
hnhn[ ]²XnIÄ ]cnNbs¸Sp¯pIbmbncp¶p.  
Cu A[yb\ hÀjw apXÂ Ip«nIfmb Iq«pImÀ 
Adnªncnt¡ − Imcy§Ä Ipdn¨mWv NÀ¨ 
sN¿m³ t]mIp¶Xv .Zn\w {]Xn IS¶p t]mIpt¼mÄ 
shÅw t]mepw e`yamIm¯ IpSnshÅ¯n\p 
s\t«m«tamSp¶ P\Xsb BWv \mw ho£nt¡ −n 
hcp¶Xv. ImehÀj¯nÂ t]mepw ag In«m¯ 
Ahkv-YbnemWv \½fnt¸mÄ.hcÄ¨bpw {]fbhpw 
Ipd¨p ap¼v \½psS hgnbneqsS t]mbsXbpÅq. 
F¶n«pw \½Ä ]Tn¨nÃ F¶XmWp XpSÀ¶v 
kw`hn¨ Imcy§Ä. agsb kwc£nt¡ −Xpw, 
acw sh¨p]nSn¸nt¡ Xpw \½psS D¯chmZn¯w 
BIp¶p. C\nbpÅ \msf¦nepw \½psS Npäph« v̄ 
Hcp acs¨Snsb¦nepw \m«p]nSn¸n¨p XWembn 
amämw, AXmbncn¡s« \½psS Cu hÀjs¯ 
\½psS e£yw.

സുധരീഷത്  മരുതളം
യംഗത് ഞ്്ാഫഷണൽ
ബാല വിഭവ കേ�ം
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സരീമ 
ബ്ിഡത്ജത് കോഴ്ത് ടരീച്ചർ 
ഞ്വളിങ്കമുക്ത്  ഊരത് 

എത്ര തന്നെ 
മനസ്ടിന്െനടിറങ്ങൾവർണക്കടെഞാ�ടിൽ

പകരുഹ്ഞാൾ നടിറങ്ങൾക്കട് നടിറമടില്ല.
എനെ ഹതഞാനെൽ മഞാത്രരം 

എത്ര തന്നെ വർണടിച്ഞാലരം 
കഥയടിന്െ കവടിത വഞായടിച്ഞാലരം 

അർത്ഥമടിന്ല്ലനെ ഹതഞാനെൽ മഞാത്രരം 
ന്പഞാരുളരം മനസ്ടിെഞാവുനെടില്ല 
എത്ര തന്നെ വഞായടിച്ഞാലരം 

പഞാട്ടിന്െ ഈണരം ര�ടിച്ഞാലരം 
തഞാളമടിന്ല്ലനെ ഹതഞാനെൽ മഞാത്രരം 

ഹകട്ടു ഹകട്ടു കഞാതുകൾ മടുത്തു 
എനെഞാൽ എത്ര മഞാത്രരം ഹകട്ടു ഞഞാൻ 

കഞാെത്തടിന്റെ ഗതടിന്ക്കഞാപ്രം ജീവടിതരം നീങ്ങുഹ്ഞാൾ 
അർത്ഥമടിന്ല്ലനെ ഹതഞാനെൽ മഞാത്രരം 
വൃഥഞാവഞായടി ജീവടിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ 

എനെഞാലരം ജീവടിതത്തഞാളകൾ മറടിക്കുന്നു 
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രമ പി  
അരുകണാദയം ബാലകഗാത്ര സഭ 
കമഞ്ല അബ്ബന്നുർ ഊരത് കുഞ്ഞായ൯ കഞാട്ടിലെ 

അച്ഞായ൯
പണ്ത് പണ്ത് ഗ്രാമവാസിേൾ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു 
അതത്. പഞ്ഷെ ഇകപ്ാൾ ആ സ്ഥലത്തു ആരും താമസിക്കുന്നില്ല, 
ോരണം ആ ഗ്രാമത്ിഞ്ല ഏേ തലവനായിരുന്നു കുഞൊയൻ 
ോട്ടിഞ്ല അച്ചായൻ. അയാൾ ഒരു കുശുമ്പനം േള്ളനമായിരുന്നു. 
േഞ്ട്ടടക്കുന്ന ോര്യങ്ങളിൽ അയാൾക്ത്  കൂടതൽ സക്ാഷങ്ങളാണത് 
ഉണ്ാവുേ. ഗ്രാമവാസിേളുഞ്ട ോര്യത്ിൽ അയാൾക്ത്  യാഞ്താരു 
ശ്ദ്ധയം ഉണ്ായിരുന്നില്ല. അവരുഞ്ട വിശപ്ം ദാഹവും തഞ്ന്ന 
അയാൾക്ത്  യാഞ്താരു ് ശ്നവുമില്ല എന്ന മട്ടിലാണത് നടന്നിരുന്നതത്. 
അയാൾ ആ നാട്ടിഞ്ല ഏേ പണക്ാരനമാണത്. തഞ്റെ വരീട്ടിൽ 
കജാലി ഞ്ചയ്യുന്ന ആളുേൾക്ത് അയാൾ ആവശ്യത്ിനത് വരുമാനവും 
ഞ്ോടക്ില്ലായിരുന്നു. ഒരു ദിവസഞ്ത് കൂലി കവണ്ി വന്നാൽ 
നാൽപതു രൂപയാണത് അയാൾ ഞ്ോടക്കുന്നതത്. അതിൽ നിന്നു ഒരു 
പത്തു രൂപ തിരിച്ചു തനിക്കുകവണ്ി വരീതിഞ്ച്ചടക്കുേയം ഞ്ചയ്യും. 
അതും കൂടാഞ്ത അയാൾക്ത്  കുഞ്േ ഏഞ്േ 
കതാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ത്. ഞ്നല്ലത്, ഏലക്, മു്ിരി, 
വാഴ, േശുവണ്ി അങ്ങഞ്ന ഒരുപാടത് 
മകനാഹരമായ ഒരുപാടത് കതാട്ടങ്ങൾ. 
ആ കതാട്ടങ്ങഞ്ളാഞ്ക് സംരഷെിക്കുന്നതത് 
ഗ്രാമവാസിേളാണത്. രാത്രി പേൽ 
എന്നില്ലാഞ്തയാണത് അവർ ആ 
കതാട്ടഞ്ത് സംരഷെിച്ചിരുന്നതത്. 
ഗ്രാമവാസിേൾ അങ്ങഞ്ന 
സംരഷെിച്ചുഞ്വങ്കിലം അയാൾ 
ഗ്രാമവാസിേകളാടത് ഞ്തല്ം അനേമ്പ 
ോട്ടിയിരുന്നില്ല. അയാൾ ഞ്ോടക്കുന്ന 
വരുമാനത്ിലായിരുന്നു ഗ്രാമ 
വാസിേൾ അവരുഞ്ട വരീട്ടുോര്യങ്ങൾ എല്ലാം കനാക്ിയിരുന്നതത്. 
ഇകപ്ാൾ ഗ്രാമവാസിേൾ കജാലിക്ത് ഞ്പാഞ്ക്ാണ്ിരുന്നുഞ്വങ്കിലം 
അയാൾ അവർക്കു വരുമാനം ഞ്ോടത്ിരുന്നില്ല വരീട്ടിഞ്ല 
േഷ്ടപ്ാടേൾ കൂടകമ്പാൾ ലപസ കചാദിക്ാൻ ഞ്ചന്നാൽ അയാൾ 
നാഞ്ള തരാം എന്നത് പേഞ്ഞു തിരിച്ചയക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങഞ്ന 
ഗ്രാമവാസിേൾക്ത് വരുമാനം േിട്ടാഞ്ത ഓകരാ ദിവസങ്ങളും 
േടന്നു കപായി. ഗ്രാമവാസിേളുഞ്ട േഷ്ടപ്ാടേൾ വർദ്ധിച്ചു വരാനം 
തുടങ്ങി. അങ്ങഞ്ന വന്നകപ്ാൾ ഗ്രാമവാസിേൾ കജാലിക്ത് 
കപാവാഞ്ത ഇരുന്നു. അങ്ങഞ്ന അയാളുഞ്ട കതാട്ടങ്ങളുഞ്ട 
സംരഷെണവും ഇല്ലാതായി. കതാട്ടം നശിക്ാൻ തുടങ്ങിയകപ്ാൾ 
അയാൾക്ത്  വിഷമം ആവാൻ തുടങ്ങി. അയാൾ വളഞ്ര ഞ്പഞ്ട്ടന്നു 
ഗ്രാമവാസിേളുഞ്ട അടകത്ക്ത് ഞ്ചന്നു. അകപ്ാളാണത് അയാൾ 
ആ ോഴത്ച്ച േണ്തത്. ഭഷെണവും ഞ്വള്ളവും േിട്ടാഞ്ത വിശപ്ം 
ദാഹവും സഹിച്ചത്  േഴിയന്ന കുഞ്േ ജനങ്ങൾ. അതത് േണ്കപ്ാൾ 
അയാൾക്ത്  വളഞ്ര സങ്കടം കതാന്നി. അവരുഞ്ട ജരീവിതം 
കപാഞ്ല തഞ്ന്നയാണത് തഞ്റെ കതാട്ടങ്ങളുഞ്ട അവസ്ഥയം. അയാൾ 
ജനങ്ങഞ്ള േണ്ത് ോര്യം പേഞ്ഞു. എഞ്റെ കതാട്ടങ്ങൾ നിങ്ങളുഞ്ട 
സംരഷെണം ഇല്ലാഞ്ത നശിച്ചുകപായിഞ്ോണ്ിരിക്കുേയാണത്. 
ജനങ്ങൾ പേഞ്ഞു :"ഞങ്ങളുഞ്ട േഷ്ടപ്ാടേൾ ോരണം ഞങ്ങൾ 

താങ്കളുഞ്ട വരീട്ടിൽ കജാലിക്ത് കചർന്നു. താങ്കളുഞ്ട കതാട്ടങ്ങഞ്ളല്ലാം 
സംരഷെിച്ചു. എന്നാൽ അതിനള്ള യാഞ്താരു അനേമ്പയം താങ്കൾ 
ഞങ്ങകളാടത് ോണിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ കജാലിക്ത് 
വന്നുഞ്ോണ്ിരുന്നു. േഷ്ടപ്ാടേൾ തുടങ്ങിയകപ്ാൾ വരുമാനവും 
കചാദിച്ചത് വരീട്ടികലക്കു വന്നു. എന്നിട്ടും താങ്കൾ നാഞ്ള തരാം എന്നത് 
പേഞ്ഞു ദിവസങ്ങകളാളം േഴിച്ചു കൂട്ടി. അധ്ാനിച്ചിട്ടും വരുമാനം 
േിട്ടാഞ്ത ജരീവിക്കുന്ന ജനങ്ങളുഞ്ട അവസ്ഥ ഇകപ്ാൾ താങ്കൾക്ത് 
മനസ്ിലായിക്ാണം. ഈ വാക്കുേൾ കൂടി കേട്ടകപ്ാൾ അയാൾക്ത്  
സങ്കടം വർദ്ധിച്ചു. അയാൾ  വരീട്ടിൽ ഞ്ചന്നത് ജനങ്ങൾക്ത്  കവണ്ത്ര 
പണം ഞ്ോടത്തു. അവഞ്ര തിരിച്ചു വരീട്ടികലക്കു കജാലി ഞ്ചയ്ാൻ 
ഷെണിക്കുേയം ഞ്ചയ്തു. 
നിങ്ങൾ കജാലി ഞ്ചയ്യുന്ന ഓകരാ ദിവസഞ്ത് കൂലിയം, ഞാൻ 
അതാതു ദിവസങ്ങളിൽ തഞ്ന്ന തരാം എന്നത് പേയേയം  ഞ്ചയ്തു. 

നിങ്ങഞ്ള ഇനി ഞാൻ 
അടിമേളായി ോണിഞ്ല്ലന്നും 
പേഞ്ഞു അയാൾ വരീട്ടികലക്കു 
മടങ്ങി. പികറ ദിവസം 
എല്ലാവരും രാവിഞ്ല തഞ്ന്ന 
കജാലി ഞ്ചയ്ാൻ കപായി. 
ജനങ്ങഞ്ള േണ്കപ്ാളാണത് 
അയാൾക്ത്  സക്ാഷം 
വന്നതത്. അതുവഞ്ര അയാൾ 
ദുഖിതനായിരുന്നു. അയാളുഞ്ട 
സക്ാഷം േണ്കപ്ാൾ 
ജനങ്ങളും സക്ാഷിച്ചു. 
അങ്ങഞ്ന അയാളുഞ്ട 
നശിച്ചുകപായിഞ്ക്ാണ്ിരുന്ന 

കതാട്ടങ്ങഞ്ളല്ലാം തളിർത്തു തുടങ്ങുേയം ഞ്ചയ്തു. അങ്ങഞ്ന അയാൾ 
ജനങ്ങൾക്ത്  ഓകരാ ദിവസഞ്ത് കൂലിയം അതാതു ദിവസം 
ഞ്ോടക്കുേയം ഞ്ചയ്തു. അങ്ങഞ്ന ഗ്രാമവാസിേളുഞ്ട േഷ്ടപ്ാടേൾ 
അവസാനിക്കുേയം ഞ്ചയ്തു.  



കുഞ്ഞെഴുത്ത്
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5

രമ്യ സി 
വസ്ം ബാലകഗാത്ര സഭ
യൂക്ാലിമറം  ഊരത്

 
ഹരിത വർണ്ം വാരി വിതറുന്നു 

ഞ്നൽക്തിരുേൾ ആടിയലയന്നു 
ആോശമാഞ്േ ോർകമഘത്ാൽ 

പേവേൾ സ്സ്ഥമായി പാേി നടക്കുന്നു 
പാലക്ാടൻ പനേൾ മഴക്ായത് ോത്തു 

നിൽക്കുന്നു 
പച്ച പട്ടിൽ ഞ്പാതിഞെ സ്ർണഞ്മന്ന കപാഞ്ല 
ഞ്നൽക്തിരുേൾ മാനം കനാക്ി പുഞ്ിരിക്കുന്നു 
േള േള നാദകത്ാട കൂടി കുന്നിൻ ഞ്ചരുവിലൂഞ്ട 

നദി ഒഴുേി നടക്കുന്നു 
നിവർന്നു നിൽക്കുന്ന
ഞ്നൽക്തിരുേഞ്ള 

ചായത്ച്ചുലച്ചു ഞ്ോണ്ടു മന്ദമാരുതൻ ഞ്മഞ്ല്ല വരീശുന്നു 
കശാണിമ നിേഞെ കുങ്കുമ പൂവുകപാഞ്ല 

ആോശത്ത് ചുവപ്ത് നിേയന്നു 
ഹിമഞ്ത് നരീക്ം ഞ്ചയ്തുഞ്ോണ്ത് 
ആോശം ചുവന്നു നിൽക്കുന്നു. 

മയിലേൾ മനം മേന്നു നൃത്മാടേയായി 
്കൃതി ഞ്പറമ്മഞ്യകപ്ാഞ്ല നഞ്മ്മ 

വാരിപ്ണരുേയായത് 
ഹരീന്വർത്ിയിൽ നാം നമ്മുഞ്ട അമ്മഞ്യ 

കവദനിപ്ിക്കുന്നു. 
ഹരിത മകനാഹരരീയം മമമാതാകവ 

നിനക്ത് ഏഴയാം മക്ളുഞ്ട ്ണാമം. 

്കൃതി 
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സംവൃത 
മഴവിൽ ബാലകഗാത്രസഭ

വയലൂർ ഊരത് 

ശരണ്യ. യ
നിലാവത്  ബാലകഗാത്രസഭ 

ഞ്വളിങ്കമുക്ത്  ഊരത് 

സനിത. എസത്
ഇതളുേൾ  ബാലകഗാത്രസഭ
ലനനാംഞ്പട്ടി ഊരത്

6

     ആന
േറു േറുഞ്ത്ാരു ആന 

ഞ്വള്ള ഞ്ോമ്പുള്ള ഞ്ോമ്പനാന 
ോണാൻ ച്മുള്ള ആന

ഞ്പരുവയേൻ ആന 
പാളഞ്ച്ചവി വരീശി നടക്കും ആന 

കുട്ടിഞ്ക്ാമ്പൻ ആന 
കൂപ്ിൽ തടി വലിക്കും 

അമ്പലത്ിൽ തിടകമ്പറ്ം 
കുട്ടിഞ്ക്ാമ്പൻ ആന 

ഓടിച്ചാടി  നടക്കുന്നേ 
കചാട്ിലെ കുഞ്ഞു രചാജചാവ് 

കഥയും പറഞ്ഞു പചാട്ും പചാടി 
തുള്ിച്ചാടി നടക്കുന്നേ കുഞ്ഞു രചാജചാവ് 

പമ്ി പമ്ി ക്ചാരറ്് 
തിന്ും നടക്കുന്നേ കുഞ്ി രചാജചാവ് 

കചാട്ിൽ എല്ചാവലരയും പറ്ിച്് 
ന്കമനചായി നടക്കുും കുഞ്ി രചാജചാവ് 

ന്കമനചായ മുയൽ 

കുഞെിപൂച്ചക്േിയകമാ 
വരീട്ടിഞ്ല േഷ്ടപ്ാടത്. 

േലഞ്മാന്നു തട്ടിയാലം 
ഒന്നും േിട്ടുന്നില്ല 
േരഞ്ഞു േരഞ്ഞു 

പൂച്ചയഞ്ട ശബ്ം മാേി 
എത്ര േരഞൊലം 

വരീട്ടുോർക്ത് മനസ്ിലാവുകമാ 
കുഞെിപ്പൂച്ചയഞ്ട വിശപ്ത് 

എന്നാലം ോലം േഴിയകവാളം 
പൂച്ച വരീട്ടിൽത്ഞ്ന്ന  

കുഞ്ിപൂച്



കുഞ്ഞെഴുത്ത്
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സ�ൊലക്ക (പഴസ്ൊല്ല് )

സിരുമക്ക വെള്ാവമ കൂവെ െന്ത് സസൊതത് 

കുട്ടികളെ ഏൽപ്ടിക്കുന്ന വലടിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പൂർണത ഉണ്ാവടില്ല 

നായി ൊലുവന നിമുത്ത മുടിയാതത് 

പട്ടിയുളെ വാലക്  നടിവർത്ാനാവടില്ല 

പന്ിക്കത് മുന്ിനാ പവടക്കത് പിവന്ാസ�ാ

പന്ടിക്ക് മുൻപപ പെയ്കക് പടിൻപപ

 െിടുവകവത
(കടംകഥ)

നടുവമവെതി രുട്ി രുട്ി വകട്ടുകാെത്  
(നടുമെയിെത്   ഉരുട്ി വകട്ടുന്നു

വെട്ിന കവട്തി 
സകായി കൂകുകുതത്  (വെട്ിയ 
മെത്തിെത്   സകാഴി കൂവുന്നു)

സതസൊടുതത് പൂ സെകുതത് 

(സതസൊടുന്നു  പൂ െീഴുന്നു)

സത്തെൻ സവന്ക്കത് 

സപാകാൻ(ചത്തെൻ 

ചന്ക്കത് സപാകുന്നു)

മഞ്ചക്കിളി വനസഞ്ച വെട്ി മഹാ സേെനുക്കത് ബൂസസ സപാടുകുതത്  (മഞ്ഞക്കിെയുവട വനഞ്ചത് വെട്ി സേെനത് പൂജ വചയ്യുന്നു )
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ഉത്രം:    വിേേത് ഞ്േട്ടുന്നതത്

ഉത്രം:  ോഗി ഞ്പാടിക്കുന്നതത്

ഉത്രം: മരീൻ

ഉത്രം:  കുഴലത് 

ഉത്രം: പഴം
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തുള്ളി തുള്ളി പായം അരുവി 
കുഞെരുവി നരീ എകങ്ങാട്ടത്?? 

േടം മലയം താണ്ി വരും നരീ 
ഷെരീണമേറാൻ നിൽക്ികല്ല? 

ഒരുപാടണ്ത് പേയാനായി 
കചാദ്യങ്ങൾ അഞ്താരുപാടണ്ത് 
കുകഞെ ഞാകനാ കപാകുന്നു 

േടലമ്മഞ്യ ോണാൻ കപാകുന്നു. 

പല തുള്ളി

മണിേണ്ഠൻ  ആർ
ചന്ദനം ബാലകഗാത്ര സഭ
നഞ്ൻ കോളനി 

മണിേണ്ഠൻ  ആർ
ചന്ദനം ബാലകഗാത്ര സഭ
നഞ്ൻ കോളനി 

8

പളുങ്കു മുത്തണി മചാെകൾ 
വിൽക്ചാൻ 

പതിവചാലയത്ും പൂന്്ചാെ 
പവിഴക്കുനേിൽ പടികളിറങ്ി 
കുണുങ്ിലയത്ും ന്തൻന്�ചാെ 

ലപചാന്നേചാടക്കുഴൽ 
ചുണ്ിെണന്ച്ചാരു 

പൂങ്കുയിെചാണീ പൂന്്ചാെ 
പൂങ്ചാവുകളിൽ നർത്തനമചാടും 
പൂമയിെചാണീ ലപചാൻന്�ചാെ 

ലവണ്ണകല്ിൻ മിഴിയിണയിൽ 
വചാൽകലണ്ണഴുതുും കുളിരുന്പചാലെ 

അ്ിതചാും 
പൂന്്ചാെയടത്തിതചാ 
ലകചാ്ി വരുലനേൻ 

ന്തൻന്�ചാെ 

പൂകഞ്ാല 



കുഞ്ഞെഴുത്ത്
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\ap¯v \mSv sase\mSv \ap¯v \mSv tkmse\mSv  ( 2  )

A¸sdm¼ tkmse\mSv C¸sdm¼ sams«taSv  ( 2  )
A¸¯¡me¯n tX\v am\v Xn´p\S´mcp  tkmsetkmsebm  ( 2  )

C¸¯¡me¯n tdm«v tdm«  kp¯n \S¡mcv hoYnhoYnb t]mbn
(emte ... XntÃ)

A¸¯¡me¯n a®p¡mc kqcys\ Ipav«v  shsXt]m«m ( 2  )
C¸¯¡me¯n h´hmcv s\s\¯t¸mse shsX¡mcv ( 2  )

a®pav sI«vt¸m¨v  XntÃtetem
a©v Hfp´vt¸m¨v  XntÃtetem
a©v Hfp´vt¸m¨v  XntÃtetem

(emte ... XntÃ )
am´pt]mkv asc´pt]mkv A´Ime B«¼m«

A´Imes¯ B«¼m«s¯ Xncv¸nFSp¡ H´vtkcn
kmhvkm¯epav B«antÃ  kocv h´¡osX

Ducpav sI«pt]mkv XntÃteev t]mSv
(emte ... XntÃ )
(\ap¯v \mSv....)

ആദിവാസിപ്ാട്ത്
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\ap¯v \mSv sase\mSv \ap¯v \mSv sase\mSv \ap¯v \mSv sase\mSv 
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്വരീൺ
നിലാവത്  ബാലകഗാത്രസഭ 
ഞ്വളിങ്കാമുക്ത് ഊരത് 

10

ഒരിടത്ത് രണ്് സന്�ചാദരന്ചാർ ഉണ്ചായിരുന് 
അതിൽ മൂത്ത ആളുലട ന്പര് അപ്പു എന്ും ഇളയ 
ആളുലട ന്പര് അച്ചു എന്മചായിരുന്. അവർക്് 
കപ്പെിൽ യചാത്ര ല�യ്യണലമനേ് അതിയചായ 
ആഗ്ര�മുണ്ചായിരുന്. അപ്പു പത്തചാും ക്ചാസിലും അച്ചു 
എട്ചാും ക്ചാസിലും ആണ് പഠിച്ിരുനേത്. അങ്ലന 
അവരുലട ആഗ്ര�ും നിറന്വറ്റുനേ ദിവസും വലനേത്തി 
അങ്ലന അവർ കപ്പൽ യചാത്ര തുടർന്. "എടചാ അച്ചു 
നമ്ൾ ആദ്മചായിട്ന്ല് ഇങ്ലന ഒരു കപ്പൽ യചാത്ര 
ല�യ്യുനേത് " അപ്പു പറഞ്ഞു
"അലത" അച്ചു മറുപടി നൽകി. അങ്ലന അവരുലട 
കപ്പൽ യചാത്ര തുടങ്ി. കപ്പൽ ലമലല് നീങ്ചാൻ 
തുടങ്ി അപ്പുവുും അച്ചുവുും തങ്ളുലട ആഗ്ര�ും 
സചാധിച്തിൽ വളലരയധികും സന്്ചാഷും 
ആയിരുന്. കപ്പെിൽ എല്ചാവരുും വളലരയധികും 
സന്്ചാഷത്തിെചായിരുന് �ിെർ പചാട്പചാടകയും 
നൃത്തും ല�യ്യചാനും തുടങ്ി. കപ്പൽ സ്രിച്് 
നടക്ടെിൽ എത്തി. അപ്രതീക്ിതമചായി കപ്പെിന് 
തീ പിടിച്ചു. എല്ചാവരുും പരിഭ്ചാ്രചായി കടെിൽ നിനേ് 
�ചാടി നീ്ചാൻ തുടങ്ി. അതിനിടയിൽ അപ്പുവിലറെ 
സന്�ചാദരൻ കടെിൽ വീണുന്പചായി. ന്�ട്നചായ 
അപ്പു അച്ചുവിലന തിരഞ്ഞുലകചാണ്ിരുന്. "എടചാ 
അച്ചു നീ എവിലടയചാ"അപ്പു കരയചാൻതുടങ്ി. 
അന്പ്പചാഴചാണ് അപ്പു ദൂലര ലവള്ത്തിൽ 
മുങ്ങുകയും ലപചാങ്ങുകയും ല�യ്യുനേ 
അച്ചുവിലന കണ്ത്. അപ്പു ന്വഗും 
തലനേ ഒരു മരക്ഷണത്തിൽ 
പിടിച്് നീ്ി തലറെ 
സ ന് � ചാ ദ ര ന ചാ യ 
അ ച്ചു വ ി ല റെ 
അ ട ല ത്ത ത് ക യ ും 
അ വ ല ന 
ര ക് ല പ്പ ട ത് ക യ ും 
ല�യ്തു. അങ്ലന അവർ രണ്ടുന്പരുും 
കരയ്ക് എത്കയും അപകടും തരണും 

രണ്ത് സഹ�ാദരങ്ങൾ
ല�യ്യുകയും ല�യ്തു. അതിനന്േഷും അവർ ഇനി 
ഒരിക്ലും കപ്പെിൽ യചാത്ര ല�യ്യില് എനേ്  പ്രതിജ്ഞ 
ല�യ്തു. "എടചാ അച്ചു ഈ കപ്പെിൽ നിന്ും നീ ദൂലര 
ലതറിച്ചു ന്പചായന്പ്പചാൾ ഞചാൻ നിലനേ കുന്റ തിരഞ്ഞു" 
ഞചാൻ േരിക്കുും ന്പടിച്ചു ന്പചായി അപ്പു പറഞ്ഞു. "ന്�ട്ചാ 
ഞചാനും വളലരയധികും ന്പടിച്ചുന്പചായി" അച്ചു മറുപടി 
നൽകി. അങ്ലന അവർ രണ്ടുന്പരുും വീട്ിലെത്തി 
നടനേ കചാര്ങ്ൾ ലമചാത്തും അച്ഛന്നചാടും അമ്ന്യചാടും 
പറഞ്ഞു. അന്പ്പചാൾ അമ് പറഞ്ഞു "എലറെ കുട്ികലള 
ഞചാൻ ഇനി മുതൽ നിങ്ലള ഒറ്യ്ക് എവിന്ടക്കുും യചാത്രയ്ക് 
അയക്ില്" അങ്ലന അവർ ഇനിലയചാരിക്ലും ഒറ്ക്് 
യചാത്രയ്ക് ന്പചാകില് എനേ് തീരുമചാനിച്ചു. ലവന്ക്ഷൻ 
കഴിഞ്് അവർ സ്കൂളിലെത്തി ഇക്ചാര്ങ്ലളല്ചാും 
അവരുലട കൂട്കചാന്രചാട് പറഞ്ഞു. "എടചാ അന്പ്പചാ 
ഇങ്ലനലയചാലക് സുംഭവിച്ിട്ും എങ്ലനയചാണ് 
നിങ്ൾ രക്ലപ്പട്ത് "ന്കട്നിനേ ഒരു കൂട്കചാരൻ 
ന്�ചാദിച്ചു. "ഒനേിന്നയും ന്പടിക്ചാതിരുനേചാൽ 
എല്ചാത്തിലും വിജയിക്ചാും" അപ്പു മറുപടി നൽകി. 
അങ്ലന അവർ സന്്ചാഷന്ത്തചാലട ജീവിക്കുകയും 
ല�യ്തു.



കുഞ്ഞെഴുത്ത്
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റിഹപ്ാർട്ത് ജിഷ്ണു എം 
കസാഷ്യൽ വർക്ർ

ബാല വിഭവ കേ�ം

അ വ ധ ി ക് ാ ല  ആ ക ഘ ാ ഷ ങ്ങ ൾ ക്ത് 
താൽക്ാലിേമായി വിരാമമിട്ടുഞ്ോണ്ത് 
മധ്യകവനലവധി അവധി േഴിഞെത് മഴയിൽ കുതിർന്ന 
വിദ്യാലയ നാളുേൾക്കു തുടക്മായി. കുട്ടിേൾ വരീണ്ടും 
വിദ്യാലയ അ്രരീഷെത്ികലക്ത് കചകക്റുന്നതിലം 
പുതിയ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ്കവശനം 
കനടന്നതിലം ഉന്നത പഠന കമഖലേളികലക്ത് 
തിരിയന്നതിലം ബാല വിഭവ കേ�൦ കുട്ടിേൾക്ത് 
വഴിോട്ടിയായി കൂഞ്ടയണ്ായിരുന്നു. േമ്മ്യൂണിറി 
േരിയർ േൗൺസിലർമാർ, ബ്ിഡത്ജത് കോഴ്ത് 
ടരീച്ചർമാർ എന്നിവർ മുകഖന എസത്എസത്എൽസി, 
പ്ലസത് ട േഴിഞെ കുട്ടിേൾക്ത് തുടർ പഠന 
സാധ്യതേൾ ഉേപ്വരുത്തുന്നതിനം ്കവശന 
നടപടിേൾ പൂർത്രീേരിക്കുന്നതിനം കൂഞ്ട 
നിന്നത് സഹായിക്കുന്നതിൽ കൂടതൽ ശ്ദ്ധ 
കേ�രീേരിച്ചത് ്വർത്നങ്ങൾ മുകന്നാട്ടു 
നയിച്ച മാസമാണത്  േടന്നുകപായതത് . 
 
ബാല കഗാത്ര പഞ്ായത്ികലക്ത് പുതുതായി 
തിരഞ്ഞെടക്ഞ്പ്ട്ട ഭാരവാഹിേൾക്ായി 
്കത്യേ കനതൃത് വ്യക്ിത്വിേസന പരിശരീലന 
ദ്ിദിന ശില്പശാല സംഘടിപ്ിക്കുേയം 
കുട്ടിേളുഞ്ട ്ശ്നങ്ങളിൽ ലേഞ്ക്ാകള്ളണ് 
ന ി ല പ ാ ട േ ളു ം  ്വ ർ ത് ി ക ക് ണ് 
രരീതിേഞ്ളക്കുേിച്ചും കബാധവൽക്രിച്ചു.  
 
അട്ടപ്ാടിയിഞ്ല വിവിധ ഊരുേളിൽ പ്ലസത് വണ്ിനത് 
്കവശനം ലഭിക്ാതിരുന്ന കുട്ടിേളുഞ്ട തുടർപഠനം 
ലഷെ്യമിട്ടുഞ്ോണ്ത് പ്ലസത് വൺ ഹ്യൂമാനിറരീസത്, കോകമഴ്ത് 
ബാച്ചുേൾ േമ്മ്യൂണിറി സ്കൂൾ മുകഖന ഈ വർഷവും 
ആരംഭിക്കുന്നതിനള്ള നടപടിേൾ പൂർത്രീേരിച്ചു. 
 
വിവിധ ോരണങ്ങളാൽ പഠനം നിർത്ി സ്കൂളുേളിൽ 
നിന്നും ഞ്ോഴിഞ്ഞു കപായ കുട്ടിേളുഞ്ട തുടർപഠനം 
ലഷെ്യമിട്ടത് ആരംഭിച്ച ബ്ിഡത്ജത് സ്കൂളികലക്ത് 
കുട്ടിേഞ്ള എത്ിക്കുന്നതിനള്ള നടപടിേൾ 
ആരംഭിച്ചു. ഇത്വണ 50 ഊരുേഞ്ള പഠനത്ിൽ 
നിന്നും ഞ്ോഴിഞ്ഞുകപായ കുട്ടിേളില്ലാത് 
ഉരുളേളായി ്ഖ്യാപിക്കുന്നതിഞ്റെ ഭാഗമായി 
പഠനം നിർത്ിയ മുഴുവൻ കുട്ടിേഞ്ളയം 
സ്കൂളിൻഞ്േ ഭാഗമാക്ി തുടർ പഠനത്ികലക്ത് 
എത്ിക്കുന്നതിനള്ള തരീവ്രശ്മങ്ങൾക്ത് തുടക്മായി. 
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�റോല വിഭവ റേ�കം:

 ഞ്നല്ലിപ്തി ബ്ിഡത്ജത് കോഴ്ത് വിദ്യാർഥിേൾ

ഞ്ജല്ലിപ്ാേ ബ്ിഡത്ജത് കോഴ്ത് വിദ്യാർഥിേൾപട്ടിമാളത്ിഞ്ല അകഗയത് കൂട്ടായ്മ

വായനയികലർഞ്പ്ട്ടിരിക്കുന്ന നരീലിക്കുഴി ബ്ിഡത്ജത് കോഴ്ത് വിദ്യാർഥിേൾ

വയലൂരത്   ബ്ിഡത്ജത് കോഴ്ത് വിദ്യാർഥിേൾ ഞ്വള്ളകുളം ബ്ിഡത്ജത് കോഴ്ത് വിദ്യാർഥിേൾ

 പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചിത്രങ്ങളിലൂടട...



കുഞ്ഞെഴുത്ത്
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ഞ്വള്ളകുളം ബ്ിഡത്ജത് കോഴ്ത് വിദ്യാർഥിേൾ

ലനനാംപട്ടിയിഞ്ല േരാഞ്ട്ട പരിശരീലനം ബ്ിഡത്ജത് സ്കൂളിഞ്ല വിദ്യാരത് ത്ിേളുഞ്ട മഴയ�വം

ബ്ിഡത്ജത് സ്കൂളിഞ്ല വിദ്യാരത് ത്ിേളുഞ്ട േരേൗശല വസ്തു നിർമാണ പരിശരീലനം 

ഞ്തകക് േടമ്പേ കോഴ്ത് വിദ്യാർഥിേൾ

ബ്ിഡത്ജത് സ്കൂളിഞ്ല വിദ്യാരത് ത്ിേളുഞ്ട മഴയ�വം
കമഞ്ല ചാവടിയൂരിഞ്ല  ബ്ിഡത്ജത് കോഴ്ത്  വിദ്യാർഥിേൾ
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വര

കഗാപരീഷത്, ഞ്പട്ടിക്ൽ ഊരത് ്രീത, ബ്ിഡത്ജത് സ്കൂൾ 

ദികനശത് കുമാർ, ഞ്ജല്ലിപ്ാേ

ശിവ ഞ്േ , സ്ർണ പിരിവത് ഊരത്



കുഞ്ഞെഴുത്ത്
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രാകജശ്രി, കമഞ്ല ചുണ്ഞ്പ്ട്ടി

ശിവദാസത്  , ബ്ിഡത്ജത് സ്കൂൾ

ശിവരത്ന, ബ്ിഡത്ജത് സ്കൂൾ

ശിവരത്ന, ബ്ിഡത്ജത് സ്കൂൾ

അനരീഷ  എസത്, ഉേിയഞ്ാള
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ബാല വിഭവ കേ�൦
അട്ടപ്ാടി ആദിവാസി സമഗ്ര വിേസന പദ്ധതി

എൻ ആർ എൽ എം 
കുടംബശ്രീ മിഷൻ

അട്ടപ്ാടി

ഉയൊം... ഉയെങ്ങളിസെക്കത് 
പറക്കാം ...സമാനതകളില്ാവത 

ചിന്ിക്കാം... നാവളയുവട നന്മയ്കായത് 
ഉ�ൊം... മാറ്റത്തിന്റെ ശംവഖാെി മുഴക്കാൻ


