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ബാല വിഭവ കേ�൦
അട്ടപ്ാടി ആദിവാസി സമഗ്ര വിേസന പദ്ധതി

എൻ ആർ എൽ എം 
കുടംബശ്രീ മിഷൻ

അട്ടപ്ാടി

കുട്ടിേഞ്െ അക്ഷര ഞ്വെിച്ചത്ിൽ എത്ിക്ാൻ അട്ടപ്ാടി 
സമഗ്ര ആദിവാസി വിേസന പദ്ധതി കുടംബശ്രീ മിഷൻ 
ബാലവിഭവകേ�൦ ആരംഭിച്ച മഞ്റാരു പദ്ധതിയാണത് ബാല 
വിജ്ാൻ ലലബ്േി. സാംസ്ാരിേ കമഖല വായനയിലൂഞ്ട 
മാത്രകമ കനടിഞ്യടക്ാൻ േഴിയു എന്ന യാഥാർത്്യം 
തിരിച്ചേിയാനാണത് ഇങ്ങഞ്നഞ്യാരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചതത്.
പുതിയ തലമുേ വായനയിൽ നിന്നത് അേന്നു കപാകുക്ാൾ  
വായന എന്ന മൂല്യം കചാർന്നു കപാകുന്ന ോഴ്ചയാണത് അനുദിനം 
േണ്ടുഞ്ോണ്ിരിക്കുന്നതത്, ഇങ്ങഞ്നയുള്ള സാഹചര്യത്ിൽ 
വായനയുഞ്ട കലാേം, സാധ്യതേൾ, അതിഞ്റെ ്ാധാന്യം, 
പരസ്പര ബഹുമാനകത്ാടകൂടി കനേഹകത്ാടകൂടി ഞ്പരുമാകേണ് 
ോര്യങ്ങൾ, എലാം ബാല വിജ്ാന ലലബ്േിയിലൂഞ്ട 
യാഥാർത്്യമായി. നിലവിൽ 120 ബാല വിജ്ാൻ 
ലലബ്േിേൾ വിവിധ ഊരുേെിലായി ്വർത്ിക്കുന്നു. 
ആദ്യ ഘട്ടത്ിൽ 30 പുസ്തേങ്ങൾ  േഞ്ണ്ത്ി. ബാലകഗാത്ര 
സഭാംഗങ്ങൾ കുേച്ചു പുസ്തേങ്ങൾ േഞ്ണ്ത്ി യത്ം ആരംഭിച്ചു. 
അകതാഞ്ടാപ്ം പുസ്തേ േ്യാംഞ്പയിൻ ശക്തമായി വന്നകപ്ാൾ 
10000 പുസ്തേങ്ങൾ ഇന്്യയുഞ്ട വിവിധ ഭാഗങ്ങെിൽ നിന്നത് 
ലഭിക്കുേയുണ്ായി. കുട്ടിേൾക്ാവശ്യമായ പുസ്തേങ്ങൾ ബാല
സാഹിത്യങ്ങൾ, ചരിത്ര പുസ്തേങ്ങൾ,േഫേൻസത് ബുക്ത്  എന്നിവ 
ഇകപ്ാൾ അട്ടപ്ാടിയിൽ സജ്ജമാണത്.  ബാല വിജ്ാൻ 
ലലബ്േി അടത്  ലക്ഷ്യമിടന്നതത് 2025 ആകുക്ാകഴക്കും 20 
ഊരുേെിൽ ഗ്രന്ഥശാല ആരംഭിക്കുേ വഴി നാടിഞ്റെ സാംസ്ാരിേ 
കേ�മാക്ി മാറ്റുേയാണത് . 2446 കുട്ടിേൾ  പരിപാടിയുഞ്ട 
ഭാഗമായിക്ഴിഞ്ഞു .നിരവധി കോകെജത് വിദ്യാർത്ിേൾ 
സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ിേൾ പുസ്തേങ്ങൾ കതടി വരുന്നതത് ബാല 
വിജ്ാൻ ലലബ്േിയുഞ്ട മുകന്നാട്ടുള്ള സാധ്യധേൾക്കു 
വഴിഞ്യാരുക്കുന്നു. 120 ബാല വിജ്ാൻ ലലബ്േിേൾ 
ഊരുേെിൽ ്വർത്ിക്കുക്ാൾ ബാല വിഭവ കേ�ത്ിൽ 
നിരവധി പുസ്തേങ്ങളുഞ്ട കശഖരണവം ഞ്പാതുജനങ്ങൾക്ത് 
ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പുസ്തേങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുേയാണത് 
ബാലവിഭവകേ�൦. ഈ ലജത്ര യാത്രയിൽ പങ്ാെിേൊയ 
എലാവകരാടം േടഞ്പ്ട്ടിരിക്കുന്നു. തെിർ മാസിേയുഞ്ട 10 വായനാ 
മത്സര അവാർഡുേൾ നമ്മുഞ്ട കുട്ടിേഞ്െ കതടി എത്ിയതത് 
അഭിമാനേരമാണത്. നമ്മുഞ്ട ഊരുേൾ ശക്തമാവഞ്ട്ട,നമ്മുഞ്ട 
കുട്ടിേളും.

സുധരീഷത്  മരുതെം
യംഗത് ഞ്്ാഫഷണൽ
ബാല വിഭവ കേ�ം
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മണിേണ്ഠൻ
ബ്ിഡത്ജത് സ്കൂൾ

കണ്ണീർ കിനാവ് 

സ്വപ്നമമ നീ എമ്ാട് വിട ച�ാല്ിയകന്നു
കാവ്യജീവിതം കണ്ീർക്കണത്ിനാച�ാരു  

കടൽത്ീരം..!
 കണ്ീർച�ാഴിക്കു് കാവ്യ പൂമരം 

കനവുകൾ കത്ിചയരിയുന്നു 
കാർമുകിച�ച് തമ�ാടുന്നു 

കാരുണ്യത്ാൽ എച് പുണരാൻ 
കാത്ിരിക്കുന്നു കൂരിരുൾ..! 

എൻ കണ്ിൽ നിന്നുമിറ്റുവീഴു് 
ഓമരാ തുള്ി കണ്ീരും 

കവിതയായി മാറം 
മനാവാൽ വിടരു് 

പൂചമാട്ടുകൾ ചകാണ്് 
പൂമാ� ചകട്ാൻ ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. 

മനേഹ മന്ാരപുഷ്പങ്ങചെ 
ചനമ്ാടുമ�ർത്ണക്കുവാൻ

ചകാതിക്കുന്നുചവ്ാലം 
മ�രമ്പുകൾ തറക്കുന്നു മാനസവാടിയിൽ...
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നിഷ എം.

ഞ്ച്രത്ി,  ഞ്ചണ്ടുമലി , 
കോസത്, മുല..... നിത്യ കമാളുഞ്ട 
പൂകന്ാട്ടത്ിൽ ഇലാത് 
ഞ്ചടിേെില. ഞ്ചടിേഞ്െലാം  
പൂ വ ി ട ക ് ാ ൾ  എ ന്ത് 
രസമാഞ്ണകന്നാ...! പൂ്ാറേളും 
വണ്ടുേളും കതൻകുരുവിേളും 
പൂക്ൾക്ത് ചുറ്റും പാേി പേന്നു 
നടക്കും. ആ ോഴ്ച ോണാൻ 
ഒത്ിരി ഒത്ിരി ഇഷ്ടമാണത്   
നിത്യ കുട്ടിക്ത്.  നിത്യ കുട്ടിയുഞ്ട 
പൂകന്ാട്ടത്ിൽ അങ്ങഞ്ന പൂക്ാലം 
വഞ്ന്നത്ി. പൂ്ാറേളും വണ്ടുേളും 
കതൻകുരുവിേളും വിരുഞ്ന്നത്ി. 
അകപ്ാൾ അവൾഞ്ക്ാരു 
സൂത്രം കതാന്നി. ഈ പൂക്ൊയ 
പൂക്ഞ്െലാം മുേിക്കുള്ളിൽ 

നിത്യക്കുട്ിയുഞ്െ പൂന്ാട്ടം
ആയിരുഞ്ന്നങ്ിൽ പൂ്ാറേളും 
വണ്ടുേളും കതൻകുരുവിേളും ഒഞ്ക് 
അവിഞ്ട വരുമകലാ. അകപ്ാൾ 
അവകരാഞ്ടാപ്ം മുേിക്കുള്ളിൽ 
ഇരുന്നത് േെിക്ാം. ഹായത് എന്ത്  
രസമായിരിക്കും......
അങ്ങഞ്ന നമ്മുഞ്ട നിത്യക്കുട്ടി 
പൂക്ൾ ഓകരാന്നായി പേിഞ്ച്ചടത്ത്  
മു േ ി യ ി ൽ  ന ി ര ത് ി വ ച്ചു . 
എന്നിട്ടത് ജനാലേൾ തുേന്നിട്ടു 
പൂ്ാറേഞ്െയും വണ്ടുേഞ്െയും 
കതൻകുരുവിേളും വരുന്നതും 
ോത്ിരിപ്ായി. സമയം ഒരുപാടത് 
േഴിഞെിട്ടും ആരും വന്നില. 
അകപ്ാകഴക്കും പൂക്ഞ്െലാം 
വാടി കപായിരുന്നു. അകതാഞ്ട 
നിത്യക്കുട്ടിക്ത് സങ്ടമായി 

അവളുഞ്ട േണ്ണുേൾ നിേഞ്ഞു. 
നിത്യക്കുട്ടിയുഞ്ട അപ്പൂപ്നത് ോര്യം 
മനസിലായി അപ്പൂപ്ൻ ഓടിഞ്ച്ചന്നത് 
നിത്യ കുട്ടിഞ്യ വാരിഞ്യടത്തു. 
നിത്യകമാഞ്െ പൂവേൾ ഞ്ചടിേെിൽ 
നിൽക്കുക്ാഴാണത് അവയ്കത് ജരീവനും 
സൗന്ദര്യവം സുഗന്ധവം ഉണ്ാവേ.  
ജരീവനുള്ള പൂവേൾ കതടിയാണത് 
പൂ്ാറേളും വണ്ടുേളും കുരുവിേളും 
ഒഞ്ക് വരുന്നതത്. അപ്പൂപ്ൻ 
പേഞെതത് കേട്ടകപ്ാഴാണത് നിത്യ 
കുട്ടിക്ത് ോര്യം മനസ്ിലായതത്. 
അങ്ങഞ്നയാഞ്ണങ്ിൽ ഞാനിനി 
പൂവേൾ ഒന്നും പേിക്കുേയില 
നിത്യക്കുട്ടി  മനസ്ിലുേപ്ിച്ചു. 
അവൾ വരീണ്ടുഞ്മാരു പൂക്ാലം 
വരുന്നതും ോത്ിരുന്നു .
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ഓടും  വണ്ി ടയർ വണ്ി
ഉരുളം വണ്ി ടയർ വണ്ി

ച�മ്ാൾ മവണ് 
ഡീസൽ മവണ്

ഓടും വണ്ി ടയർ വണ്ി
ഉരുളം വണ്ി ടയർ വണ്ി

രണ്്
കവിതകൾ

ഒരു മരം നട്ടു ഞാൻ ഈ മണ്ിൽ 
കുമറമശേ ചവള്ചമാഴിച്് വെർത്ി 

ഭൂമിതൻ സ്�ന്നം മകൾക്കുച്ാരാ
മരത്ിൻ മവരുകൾ മണ്ിൽ �ടർന്നു 
അനുരാഗത്ിൻ കുെിർക്കാറ്റു വീശുമാ 

മർത്ിനി�യിൽ ഞാൻ ചതാട്ടുതമ�ാടി 
ആ മൃദു സ്�ർശത്ാൽ എചറെ

യീ ഹൃദയം സമ്ാഷത്ാൽ കെിയാടി.

ഗ്രരീഷ്മ
പൂത്തു്ിേൾ ബാലകഗാത്രസഭ
ലദവകുണ്ത് ഊരത്

കരഷ്മ മുരുേൻ
കനേഹനിധി ബാലകഗാത്രസഭ
ഞ്ജലിപ്ാേ ഊരത്

എൻഞ്െ ഭൂമി

ടയർ വണ്ി
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ശരണ്യ എൻ
10th ക്ാസത്

ഞ്വെിങ്മുക്ത് ഊരത്
നിലാവത് ബാല കഗാത്ര സഭ
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നറോളെ കറോണറോനറോകുറ�റോ 
ഇള�റോളക്..?

നീലാകാശം പരന്നു കിടക്കുന്നു
പച്ചപ്പരവതാനി വിരിച്ച 

പുൽമേടുകൾ
ഇളം തതന്നലിൽ വീശിയാടുന്ന 

പൂക്കൾ
നൃത്ം തെയ്യുന്ന േരങ്ങൾ
തുള്ിക്കളിക്കുന്ന മപടോൻ

കളകളാരവം മുഴക്കും 
കുളിരരുവി  

കാട്ടരുവിയിൽ നിന്നു തവള്ം 
കുടിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ

ബഹളമുണ്ാക്കുന്ന പക്ികൾ
നീലച്ചിറകുോതയത്ം 

തപാന്ാൻ
െിക്കി െികയുന്ന േയിലുകൾ

നാതള കാണാനാകുമോ 
ഇതതാതക്ക..?
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ത�ാലക്ക (പഴത്ാല്ല് )

തമവേചന തമ്രിവ് , ഓമട് �ാചനചന വീചട് സുടുവ് 

താന്കുഴിച്ചകുഴിയിൽതാൻതന്നെവീഴും.

ച�ചെചക്കണ്വാനുക്ക് ആസാങ്ായാനാലം മതി.

ജീവിക്കണുംഎന്നുള്ളവൻഎങ്ങന്നന്യങ്ിലുംജീവിചച്ചാളും

ചമച�ചന �ാത്് നായ് ചകാചരത്ാ ചമച�ക്ക് മകടാ നായിക്ക് ചകടാ

മലന്യചനാക്കികുരച്ചാല്നായക്കാചണാമലയ്കാചണാപ്രശ്ും?

 വിടുചകചത
(കടംകഥ)

ചതാണ്ണൂറ കു്ാ�ി ഒമര 
കാപ്് 

(ചതാണ്ണൂറ കു്ാ�ിക്ക് 
ഒരു �ിടി )

അ്് കൂചരക്ക് ഒമര കെ
(അ്് വീടിന് ഒറ്റ മുറ്റം)

സട സട സ്ന മര 

, അണ്ാ്്  �ാത് 

ആയിര മുത്് ( �ന്ന 

മരത്ി�്  ആയിരം മുത്് 

മടുവ് �് സൂരി കത്ി 

അമ�ക്കിത് (നടുക്കണ് 

ത്ി�്  വാക്കത്ി) 

നി്്  എമട�്  നിനക്കിരിക്ക്യാ മുട്യാ , അടുത്വനുക്ക് ഇരിക്ക്യാവ് (നിചറെ ഇടത്ി�്  നിനക്കിരിക്കാനാവില്

7

ഉത്രം:    വാഞ്ക്ാഞ്ല(വാഴക്കുല)

ഉത്രം:  മണി കസാെ ( അരികച്ചാെം

ഉത്രം: ആര മരീനത്  (ആരലത്  )

ഉത്രം:   ലേ  പത്ി

ഉത്രം: മടി  
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 �ട്യകിടല �ണീന് വാങ്കി പുടളെ 
�ല �ലാ്് �ാറ് കാ�കി 
ടകാത്തു �ല്കി പത്ാടല്്
നപാട്ാ പാര് െപ്ാടംകുത്്
ലാനല ലാനല ലാനല .....

തകിനല് നലനലാ നലനലാ നലനലാ

റായകിക്ാെ് മൂടലയകിടല പുടളെ 
ടകടെടയടുക് നപാറാ പുടളെ  നാന് 

നകിക്ട്ടു�ാ നപാകട്ടു�ാ പുടളെ 
ആടെ �ട്ടുടം ന�ാന്ാ നപാതു

ലാനല ലാനല ലാനല .....
തകിനല് നലനലാ നലനലാ നലനലാ

പുറചത്ാരാർത്നാദം 
മകട്ടുണർമ്ാടിയ ദദവം

വഴി�ാട് മ��ത്ിൽ ബധിരനായി

കാണാൻ വച്ാരുവചറെ
ജാതിക്കു മുകെി�ാമരാ തെിച് 
പുണ്യാഹത്ിൽ വഴുതി വീണ്

ദദവം മുട്നായി

വിവാദങ്ങെിൽ ചവ് 
വാക്കുകൾ നീട്ിചയറിഞ്ഞു

മന്്ിയും തന്്ിയും 
വിഡ്ിചപ്ട്ിയിൽ നിറയമവ
�ാവം ദദവം ഊമയായി

നടക്കൽ ഉള്ളുരുകി വിെിച്വചന
ശ്ീമകാവി�ിചറെ തങ് തിെക്കത്ിൽ 
കാണാചത ദദവം അന്ധനായി

മതത്ിചറെ 
മവ�ിചക്കട്ടുകൾക്കിടയിൽ

ക്ിസ്തുവും കൃഷ്ണനും അല്ാഹുവുമായി
�കർ്ാടി ദദവം തെർ്ിരുന്നു.
ആത്മ ചനാമ്പരത്ിലരുകിയുരുകി

ശി�യായി �രിണമിച്ചു.

ഭക്ിക്കു മ�റ്റചറെടുത്വർ 
ദദവചത് 

തങ് വിഗ്രഹത്ിന് മ�ബ�ാക്കി
ആമ�ാഷം മൂത്് ആധുനിക

�ിമയഴ് സുയരുമമ്പാൾ 
ദദവം മണ്ിൽ മരിച്ചു വീണു.

ssZhw

അശ്വതി എൻ സി
ബ്ിഡത്ജത് കോഴ്ത് ടരീച്ചർ 
ഞ്ചമ്മണ്ണൂർ ഊരത്
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 �ട്യകിടല �ണീന് വാങ്കി പുടളെ 
�ല �ലാ്് �ാറ് കാ�കി 
ടകാത്തു �ല്കി പത്ാടല്്
നപാട്ാ പാര് െപ്ാടംകുത്്
ലാനല ലാനല ലാനല .....

തകിനല് നലനലാ നലനലാ നലനലാ

റായകിക്ാെ് മൂടലയകിടല പുടളെ 
ടകടെടയടുക് നപാറാ പുടളെ  നാന് 

നകിക്ട്ടു�ാ നപാകട്ടു�ാ പുടളെ 
ആടെ �ട്ടുടം ന�ാന്ാ നപാതു

ലാനല ലാനല ലാനല .....
തകിനല് നലനലാ നലനലാ നലനലാ

ആദിവാസിപ്ാട്ട്
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ോെിയമ്മ
േത്ാെക്ണ്ി ഊരത്
ബ്ിഡത്ജത് സ്കൂൾ ടരീച്ചർ ജീവിതാനുഭവടം

10

അട്ടപ്ാടിയിൽ കഷാെയൂർ ഗ്രാമപഞ്ായത്ിൽ 
അച്ഛനും അമ്മയും കചട്ടനും കചട്ടത്ിയും ഞാനും 
അടങ്ങുന്ന ഒരു  കുടംബത്ിലാണത് ഞാൻ 
ജനിച്ചതത്. കൂലിപ്ണിയായിരുന്നു ്ധാന 
ജരീവികധാപാധി. വെഞ്ര സകന്ാഷകത്ാഞ്ടയാണത് 
ജരീവിച്ചുകപാകുന്നതത്. അച്ഛനും അമ്മയ്കം ഞങ്ങൾ 
മക്ൾ എന്നും േണ്ിലുണ്ിേൊയിരുന്നു. 
അച്ഛനുമമ്മയും അവരുഞ്ട  േഷ്ടപ്ാടേളും 
ജരീവിച്ചിരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും ഞങ്ങകൊടത് 
പങ്കുഞ്വക്കുമായിരുന്നു. അഞ്തലാം ഞങ്ങൾ വെഞ്ര 
താൽപര്യകത്ാഞ്ട കേട്ടിരിക്കും. േഷ്ടപ്ാടേെിലും 
ഞങ്ങഞ്െ പഠിപ്ിച്ചു എന്നതുതഞ്ന്ന വലിയ 
ോര്യമായാണത് എനിക്ത് കതാന്നിയതത്.

കചട്ടൻ പ്ലസത് റ്റു വഞ്ര പഠിച്ചു. പ്ലസത് ട  ആദ്യ 
്ാവശ്യം പാസാോത്തിനാൽ വരീണ്ടും എഴുതി 
എന്നിട്ടും പാസായില. പിഞ്ന്ന കചട്ടൻ പഠിച്ചില. 
കുടംബ സാഹചര്യങ്ങൾ ോരണം കചട്ടൻ കജാലിക്ത് 
കപായിത്തുടങ്ങി.

ശാരരീരിേമായ ബുദ്ധിമുട്ടുേൾ ോരണം എനിക്ത് 
പത്ാം ക്ാസത് പൂർത്രീേരിക്ാൻ േഴിഞെില. 
പഠനം നിർത്ി വരീട്ടിലിരിക്കുക്ാൾ കൂട്ടുോർ 
ോണാൻ വരുമായിരുന്നു. അവഞ്ര ോണുക്ാൾ 
സങ്ടം ോരണം ഞാൻ േരയുമായിരുന്നു. അവർ 
എഞ്ന്ന സമാധാനിപ്ിച്ചു. കൂഞ്ട പഠിച്ചവർ എലാം 
പത്ാംക്ാസത് പാസായി. എനിക്കും പഠിക്ണഞ്മന്നത് 
ഭയങ്ര ആഗ്രഹമായിരുന്നു.

രണ്ടുവർഷത്ിനുകശഷം ഞാൻ സ്കൂെിൽ കചർന്നു 
എലാ കുട്ടിേളും പുതിയ കുട്ടി എന്നുപേഞെത് 
േെിയാക്കുമായിരുന്നു. പഞ്ക്ഷ ഞാൻ എൻഞ്േ 
സങ്ടങ്ങഞ്െലാം മനസ്ിൽ അടക്ി പിടിച്ചു ഞ്ോണ്ത് 
അഞ്താന്നും വേവയ്കാഞ്ത പഠിച്ചു. അങ്ങഞ്ന 
േിസൾട്ടത് വന്നകപ്ാൾ കൂടതൽ മാർക്ത് ഇഞ്ലങ്ിലും 
പത്ാംക്ാസത് പാസായി. വരീട്ടുോർക്കും കൂട്ടുോർക്കും 
ഒഞ്ക് വെഞ്രയധിേം സകന്ാഷമായി. അവഞ്ര 
അഭിനന്ദിക്ാൻ വരീട്ടികലക്ത് വന്നു. പിന്നരീടത് പ്ലസത് 
ട പാസ്ായതിനു കശഷം ഞാൻ നഴ്ിങ്ങിനത് കചർന്നു. 
കൂഞ്ട പഠിക്കുന്നവഞ്രലാം പാതിവഴിയിൽ നഴ്ിങത് 
പഠനം നിർത്ി. അതത് േണ്ടു ഞാനും നിർത്ി.  
മുൻപത് പഠിപ്ിച്ച അധ്യാപേരും കൂട്ടുോരും കവഞ്േ 
ഞ്്ാഫഷൻ തിരഞ്ഞെടക്ാൻ പേഞ്ഞു. എന്നാൽ 
എനിക്ത് കനഴ്ത് ആോൻ ആയിരുന്നു ആഗ്രഹം. 
അങ്ങഞ്ന ഒരുവർഷം നഷ്ടമായി. ടരീച്ചർമാരുഞ്ട 

നിർബന്ധം ോരണം  ഞാൻ ടിടിസിക്ത്  
കചർന്നു. ടരീച്ചിംഗത് ് ാക്രീസത് േഴിഞെിേങ്ങുക്ാൾ 
കുട്ടിേഞ്െലാം ഭയങ്ര േരച്ചിലായിരുന്നു. 
അകപ്ാഴാണത്  അത്രയ്കത് കുട്ടിേളുമായി ഞാൻ 
അടത്തു എന്നത്  എനിക്ത് മനസ്ിലായതത്. 
അധ്യാപന കജാലികയാടള്ള ഇഷ്ടവം അതിൻഞ്േ 
മഹത്വവം ഞാനേിയാഞ്ത എന്നിൽ വെർന്നു 
േഴിഞെിരുന്നു. ടി ടി സി പഠനത്ിനുകശഷം 
പിഎസത് സി കോച്ചിംഗത് ക്ാസിനു കപായി. 
പല അഭിമുഖങ്ങെിലും പഞ്ങ്ടത്തുഞ്വങ്ിലും 
എകത്പരീരിയൻസത് ഇലാത്തുഞ്ോണ്ത് കജാലി 
ഒന്നും ലഭിച്ചില. അങ്ങഞ്ന ഒന്നരവർഷം 
ഞ്വറുഞ്ത കപായി. ആൾക്ാർ കുശലം പേയാൻ 
തുടങ്ങി. എവിഞ്ടയും കപാകുന്നികല.....? 
കജാലി ഒന്നും ആയികല......? അതത് എഞ്ന്ന  
മാനസിേമായി തെർത്ാൻ തുടങ്ങി. എന്തു 
കജാലിയും ആത്ാർത്തകയാഞ്ടയും എൻഞ്േ 
േഴിവിഞ്റെ പരമാവധിയിലും ഞ്ചയ്ാൻ േഴിയും 
എഞ്ന്നനിക്ത് നല ആത്വിശ്വാസമുണ്ായിരുന്നു. 
മാനസിേമായി തെർന്നിരിക്കുന്ന കവെയിലും 
കചട്ടനും വരീട്ടുോരും എനിക്ത് താങ്ങും തണലുമായി 
നിന്നു. 

അങ്ങഞ്നയിരിഞ്ക്യാണത് കുടംബശ്രീയുഞ്ട 
േരീഴിൽ പഠനത്ിൽ ഞ്ോഴിഞ്ഞുകപായ 
കുട്ടിേൾക്ായി ബ്ിഡത്ജത് സ്കൂൾ ആരംഭിക്കുന്നതത്.  
ആ സ്കൂെിൽ എനിക്ത് ടരീച്ചോയി നിയമനം 
ലഭിച്ചു. കുട്ടിേളുമായുള്ള ഇടഞ്പടലുേളും േ്യാമ്ം 
ക്ാസുേളും എഞ്ന്ന വലാഞ്ത സ്വാധരീനിച്ചു. 
ആദ്യമായി ലഭിച്ച കജാലി അതും എഞ്റെ 
സമൂഹത്ിൽഞ്പ്ട്ട പഠനം നിർത്ിയ 
കുട്ടിേഞ്െ പഠിപ്ിക്കുന്ന കജാലി. അവരുഞ്ട 
പഠനകത്ാഞ്ടാപ്ം അവരുഞ്ട േഴിവേൾ 
േഞ്ണ്ത്തുന്നതിനും ക്ാത്സാഹിപ്ിക്കുന്നതിനും 
ഉള്ള എലാ പിന്തുണയും സ്കൂൾ നൽേി. 

ഇടയ്കത് പഠനം മുടങ്ങിയവകരാടത് എനിക്ത് ഒകന്ന 
പേയാനുള്ളൂ..... ഇനി ഒന്നും ഞ്ചയ്ാനാവില എന്നത് 
ഒരിക്ലും വിചാരിക്രുതത് ോരണം ഞാനും 
ഇടയ്കത് പഠനം നിർകത്ണ്ിവന്ന ആൊണത് 
പഠിക്ാൻ വരീണ്ടും തരീരുമാനിച്ചതു മുതൽ 
ആണത് എൻഞ്േ ജരീവിതത്ിൽ നല മാറങ്ങൾ 
ഉണ്ായതത്. നമ്മുഞ്ട നല തരീരുമാനങ്ങളും 
അതിനായുള്ള  പരിശ്മങ്ങളുമാണത് നമ്മഞ്െ 
വലിയ ലക്ഷ്യത്ികലക്ത് എത്ിക്കുന്നതത്.
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െിന്ാർട്ത്
ജിഷ്ണു എം 

കസാഷ്യൽ വർക്ർ
ബാല വിഭവ കേ�ം

ആട്ടം 2k18 ബാല കഗാത്ര 
േകലാത്സവ ഞ്ോടികയറത്ിഞ്റെയും 
ഞ് േ ാ ട ി യ ി േ ക് ത് ി ഞ് റെ യു ം 
ആകവശത്ിമർപ്ിലാണത് േഴിഞെമാസം 
ബാല വിഭവ കേ�ം േടന്നുകപായതത്. 
നിലവിൽ ബ്ിഡത്ജത് കോഴ്സുേൾ നടക്കുന്ന 
100 ഊരുേെിൽ നിന്നുമായി 65 ബാല 
കഗാത്ര സഭേളും 30 അകഗയത് േമ്മിറിേളും 
അവയുഞ്ട ആഴ്ച തല കയാഗങ്ങൾ 
കൂടേയും കുട്ടിേളുമായി ബന്ധഞ്പ്ട്ട 
വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ഞ്ചയ്യുേയും സു്ധാന 
തരീരുമാനങ്ങൾ ലേഞ്ക്ാള്ളുേയും ഞ്ചയ്തു. 

വിവിധ ബ്ിഡത് ജത്  കോഴ്സുേെിലായി ബാല 
കഗാത്രസഭാ കുട്ടിേളുഞ്ട കനതൃത്വത്ിൽ 
ക്ിസ്തുമസത് പുതുവത്സരാകഘാഷങ്ങൾ 
സംഘടിപ്ിച്ചു. 

േൗമാര ഞ്പൺകുട്ടിേളുഞ്ട ശാരരീരിേവം 
മാനസിേവമായ ആകരാഗ്യഞ്ത് 
പരികപാഷിപ്ിക്കുന്നതിഞ്റെ ഭാഗമായി 
ബാല വിഭവ കേ�ത്ിനത് േരീഴിൽ 3 
േരാഞ്ട്ട ഞ്സൻേറുേൾ ് വർത്ിച്ചുവരുന്നു. 

േ്യാമ്േളുഞ്ട വസന്ോലത്ിഞ്റെ 
വരവേിയിച്ചുഞ്ോണ്ത് സർഗ്ാത് 
േ്യാമ്േൾ  നടന്നു വരുന്നു.   
ബ ാ ല ക ഗ ാ ത്രസ ഭ  കു ട്ട ി േ ളു ഞ് ട 
സ ർ ഗ ാ ത് േ മ ാ യ  േ ഴ ി വ േ ൾ 
പുേത്തുഞ്ോണ്ടുവരിേയും പുതിയ 
ആനുോലിേ വിഷയങ്ങെിൽ അേിവം 
വിജ്ാനവം  വർദ്ധിപ്ിക്കുേയും 
ഞ്ചയ്യുേ എന്ന ലക്ഷ്യകത്ാഞ്ട ആരംഭിച്ച 
സർഗ്ാത് േ്യാമ്േൾ പട്ടിമാെം, 
വള്ളമാരി, ഞ്ചമ്മണ്ണൂർ, ശരീങ്ര ഊരുേെിൽ 
നടന്നുേഴിഞ്ഞു.

ആട്ടം 2k18 സംഘടിപ്ിച്ചു. 2018 
ഡിസംബർ 27 28 29 തരീയതിേെിലായി 
അഗെി േ്യാ്ത് ഞ്സൻേർ പഞ്ായത്ത് 
ഹാൾ എന്നിവിടങ്ങെിലായി അരകങ്ങേിയ 
അട്ടപ്ാടിയുഞ്ട ഏറവം വലിയ േലാ 
മാമാങ്ത്ിൽ 136 ബാലകഗാത്ര 
സഭേെിൽ നിന്നും 2000 കുട്ടിേൾ 
പഞ്ങ്ടത്തു.70 ഇനങ്ങെിലായി നടന്ന 
വിവിധ മത്സരങ്ങെിൽ  പര്രാഗത 
കഗാത്രേലേൊയ ആദിവാസി നൃത്ം, 

ആദിവാസി ഭാഷ നാടേം, ആദിവാസി 
ഭാഷ ്സംഗം എന്നി  പരിപാടിേൾക്ത് 
േടത് മത്സരം നടന്നു. േകലാത്സവ 
കവദിേെിൽ അവഗണിക്ഞ്പ്ടന്ന ഇത്രം 
മത്സരങ്ങൾക്കു കൂടതൽ ്ാധാന്യം നൽേി 
ഞ്ോണ്ാണത് പാരിപാടി സംഘടിപ്ിച്ചതത്. 
കഗാത്ര സമൂഹത്ിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ 
സിനിമാ സംവിധായേനായ വയനാടത് 
സ്വകദശി ശ്രീമതി ലരീല സകന്ാഷത് 
േകലാത്സവം ഉദത്ഘാടനം ഞ്ചയ്തു സംഘാടന 
മിേവഞ്ോണ്ടും ആളുേളുഞ്ട പങ്ാെിത്ം 
ഞ്ോണ്ടും േകലാത്സവം ഉജ്വല വിജയമായി.

 സ്കൂൾ േകലാത്സവകവദിേെിൽ ആദിവാസി 
സമൂഹത്ിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടിേളുഞ്ട 
പങ്ാെിത്ം വർദ്ധിപ്ിക്കുന്നതിനത് ഇത്രം 
ഇടഞ്പടലുേൾ വലിയ പങ്കുവഹിക്കും. 
േകലാത്സവത്ിൽ േള്ളക്ര ബ്ിഡത്ജത് 
കോഴ്ത് ഞ്സൻേേിഞ്ല കുട്ടിേൾ ഓവകോൾ 
ചാ്്യൻമാരായി. ഞ്പാട്ടിക്ൽ ബ്ിഡത്ജത് 
കോഴ്ത് ഞ്സൻേർ രണ്ാംസ്ാനവം വരഗംപാടി 
മൂന്നാം സ്ാനവം കനടി. ഗകജ�ൻ കുലുക്കൂർ 
േലാ്തിഭ പട്ടം േരസ്മാക്ി. ദരീപിേ 
ദാസന്നൂർ, വിജയലക്ഷി ദുണ്ടൂർ എന്നിവർ 
േലാതിലേപ്ട്ടം പങ്ിഞ്ട്ടടത്തു.

ബാല വിജ്ാൻ ലലബ്േിേൾ 
കൂടതൽ ശക്തിഞ്പ്ടത്തുന്നതിനും 
വിേസിപ്ിക്കുന്നതിനുമായി  പുസ്തേങ്ങൾ 
സൂ ക്ഷ ി ക്കു ന്ന ത ി നത്  ആ വ ശ ്യമ ാ യ 
അലമാരേൾ 100 ഞ്സറെറുേെികലക്ത് 
വിതരണം ഞ്ചയ്തുേഴിഞ്ഞു. ജനുവരി 
പതിഞ്നാന്നാം തരീയതി േില ഹാെിൽ 
വച്ചത് നടന്ന ഔകദ്യാഗിേ ചടങ്ങിൽ 
ബഹുമാനഞ്പ്ട്ട തകദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്ത് 
മനത്ത്രി ശ്രീ. എ സി ഞ്മായ്രീൻ ബാല 
വിജ്ാന ലലബ്േിയുഞ്ട താകക്ാൽദാനം 
നിർവഹിച്ചു. 

പഠനകത്ാഞ്ടാപ്ം ഞ്താഴിൽ എന്ന 
ഗാന്ധിയൻ തത്വശാസത്ത്രഞ്ത് മുൻനിർത്ി 
കുട്ടിേളുഞ്ട അധ്വാനശരീലവം സ്ാദ്യശരീലവം 
വെർത്തുേ എന്ന ലക്ഷ്യകത്ാടകൂടി 
ആരംഭിക്കുന്ന കുട്ടി സംരംഭങ്ങൾ അവയുഞ്ട 
്വർത്നം ഔകദ്യാഗിേമായി ആരംഭിച്ചു. 
കസാപ്ത് നിർമാണം, ഞ്മഴുകുതിരി നിർമാണം, 
കപപ്ർ ഞ്പൻ നിർമാണം തുടങ്ങിയ 
കമഖലയിൽ വിദ�രായ ആളുേൾ 
കുട്ടിേൾക്ത് പരിശരീലനം നൽേി. ഒഴിവ 
ദിനങ്ങെിൽ കുട്ടിേൾ തഞ്ന്ന ഉൽപന്നങ്ങൾ 
ഉണ്ാക്കുേയും വിൽക്കുേയും ഞ്ചയ്യുന്നതാണത് 
പദ്ധതി.

ഭാവിയുഞ്ട  താെങ്ങൾ : കഗാത്ര േകലാത്സവ കവദിയിൽ 'പേ'യുമായി ബാലൻ.
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കറ�റോത്സവ നഗരിയിൽ 
നിന്കം...

ആട്ടം  2K18 ബാലകഗാത്ര േകലാത്സവം സംവിധായിേ ലരീല സകന്ാഷത്  
ഉതത്ഘാടനം ഞ്ചയ്യുന്നു

ആട്ടം  2K18 ബാലകഗാത്ര േകലാത്സവം ഭരത 
നാട്യ കവദിയിലത്   

ആട്ടം  2K18 ബാലകഗാത്ര േകലാത്സവം ക്റേജത് ഇതര മത്സരങ്ങൾ

ആട്ടം  2K18 ബാലകഗാത്ര േകലാത്സവം ചിത്ര രചനാ മത്സര കവദിയിൽ നിന്നും
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ആട്ടം  2K18 ബാലകഗാത്ര േകലാത്സവം സംഘ നൃത് 
കവദിയിൽ നിന്നത്  ആട്ടം  2K18 ബാലകഗാത്ര േകലാത്സവം ആദിവാസി നൃത് കവദിയിൽ നിന്നത് 

ആട്ടം  2K18 ബാലകഗാത്ര േകലാത്സവം: രണ്ാം  സ്ാനം േരസ്മാക്ിയ  
ഞ്പാട്ടിക്ൽ ബ്ിഡത്ജത് കോഴ്ത് ഞ്സറെേിഞ്ല കുട്ടിേൾ

ആട്ടം  2K18 ബാലകഗാത്ര േകലാത്സവം: മൂന്നാം സ്ാനം േരസ്മാക്ിയ  
വരഗംപാടി  ബ്ിഡത്ജത് കോഴ്ത് ഞ്സറെേിഞ്ല കുട്ടിേൾ

ആട്ടം  2K18 ബാലകഗാത്ര േകലാത്സവം ഓവകോൾ േിരരീടം േരസ്മാക്ിയ  േള്ളക്ര ബ്ിഡത്ജത് കോഴ്ത് ഞ്സറെേിഞ്ല കുട്ടിേൾ
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വര

14

ആട്ടം  2K18 ബാലകഗാത്ര േകലാത്സവം േലാതിലേം വിഷ്ണു്ിയ ദുണ്ടൂർ

ആട്ടം  2K18 ബാലകഗാത്ര േകലാത്സവം േലാ്തിഭ ഗകജ�ൻ  കുലുക്കൂർ

ആട്ടം  2K18 ബാലകഗാത്ര േകലാത്സവം േലാതിലേം ദരീപിേ ദാസന്നൂർ



കുഞ്ഞെഴുത്ത്
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വര

കാർത്ിക്

കാരയൂർ

ശ്രുതി കക എസ് 

ബ്ിഡ്ജ് സ്കൂൾ

അനണീഷ്  എസ് 

കകാവങ്കണ്ി
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16

രഹിത എസ്  ആർ

ശിവദാസ് 

ബ്ിഡ്ജ് സ്കൂൾ

രത്ന ആർ

ബ്ിഡ്ജ് സ്കൂൾ

വിഷ്ണുപ്ിയ 

ദുണ്ടൂര് 

ശ്രുതി കക എസ് 

ബ്ിഡ്ജ് സ്കൂൾ

കവിത 

തുഷാര ബാല ഗ�ാത്ര സഭ 

ചുണ്കുളം  



കുഞ്ഞെഴുത്ത്

 

ലക്കം -05  ജനുവരി-2019

ബാല വിഭവ കേ�൦
അട്ടപ്ാടി ആദിവാസി സമഗ്ര വിേസന പദ്ധതി

എൻ ആർ എൽ എം 
കുടംബശ്രീ മിഷൻ

അട്ടപ്ാടി

ഉയരാം... ഉയരങ്ങെിമ�ക്ക് 
�റക്കാം ...സമാനതകെില്ാചത 

�ി്ിക്കാം... നാചെയുചട നന്മയ്കായ് 
ഉണരാം... മാറ്റത്ിട� ശംചഖാ�ി മുഴക്കാൻ


