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ആശക്കുംസ

ടകത്രാതണത്രാട്ടചി  ഗവണ്ടമടന്റെത്ത്  ഹയര്സകണറചി  സ്ക്കൂളചിടല  "ലചിറചില  ടടകറത്ത്സചി"നത്ത്  കമീഴചില  പറകക്കും
പട്ടങ്ങള  എന്ന  ഡചിജചിറല  മത്രാഗസചിനത്ത്  പ്രസചിദമീകരചികന  എന്നത്ത്  അറചിഞ്ഞതചില  വളടരയധചികക്കും
സതനത്രാഷമുണത്ത്  .വചിദത്സ്യത്രാര്തചികളുടട  വചിവരവചിനചിമയ  സത്രാതങ്കതചിക  വചിദത്സ്യത്രാരക്കുംഗത്തുള്ള  കഴചിവകള
വളര്തചിടയടുകവത്രാന  ഈ  പ്രവര്തനക്കും  വളടര  ഉപകത്രാരടപ്പെടുന്നതത്രാണത്ത്  .എലത്രാ  വചിധ  ഭത്രാവങ്ങളുക്കും
തനരുന .

കസതലവചി മങ്ങത്രാട്ടുപറമ്പന
ടഹഡത്രാസറര്
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എ ഡചിതറത്രാറചിയല തബത്രാര്ഡത്ത്

ചമീഫത്ത് എഡചിറര്       :       കസതലവചി(ടഹഡത്രാസറര്)

സബത്ത് എഡചിറര്       :      അബ്ദുറഹചിമത്രാന മത്രാട്ടചില   
                                     (കകറത്ത് മത്രാസ്റ്റര്)

                                      സജചിനചി.സചി   
                                      (കകറത്ത് മചിസ്ട്രസത്ത്)

സ്റ്റുഡന്റെത്ത് എഡചിറര്     :   മുഹമ്മദത്ത് അലഹന.പചി                     

തബത്രാര്ഡത്ത് അക്കുംഗങ്ങള :1.സഫഫത്രാന സുകബര് ഖത്രാന
                                  2.അശഫചിന.എക്കും
                                  3.ഫഹമീക്കും.ഒ.പചി
                                  4.ഘനശത്സ്യത്രാക്കും 
                                  5.സബമീല 
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                                  6.അശഫചിന.സചി

കവര് ഡചികസനചിക്കുംഗത്ത്  :ജുമത്രാന ഫത്രാതചിമതത്ത്

കടപ്പെചിക്കുംഗത്ത്                : ബത്രാസചില മഹമ്മൂദത്ത്.ടക
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Dance little peacock

dance,little peacock,dance
on the topmost valley green
and when thou spreadest thy airy wings
let not the sweet dance die

But longer,lovely be,
we can appreciats your dance
that Standing near he river vally
But we can see them  dance...

BY
SHAZA FATHIMA.P

5.B
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DROP OF PAIN

My heart was always beating
my blood was always heating
eyes were showering
heat was shivering
pain that broke my heart
tears that soaked my soul
worries and sorrows were my siblings
it bounded me like a fire
My dear's all chase me
they reject me like ugly creature
they dump me on the road side
with tears I watched them
Vehicles were passing me
my eyes being blind
Sky and Moon were also chaise me
I begged like a dog
No one can understand me

GVHSS KONDOTTY
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I murmmed my self
my eyes were swallowing better tear's
my heart was keeping a ton's of weight
I want to turn
to see my  way
helpless and useless being with me
what is it?all were chasing me
Maybe my relatives does'nt need me
But to me I'm costly 
Tears are the last gift of love
that much only I can secure
I'm a human I must die
Noul I'm living But equal to die
I'm burn with potential
I was challenging to my self....

BY 
SABEEMA MUHAMMED.P.V

9.C

GVHSS KONDOTTY



9 LITTLE KITES 2018-2019

 MERCY

I want to win 
I will show the 
strength that behind me
behind my silence had lot of words

where is pain there is love
where is smile there is cry 
where is honesty there is mercy
where is god there is me!

GVHSS KONDOTTY
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സുന്ദരചി മമീന 
ഞത്രാന  എടന്റെ  സൂഹൃതചിടന്റെ  വമീട്ടചില  തപത്രായമീരുന  .അവളുടട

വമീട്ടചില  ഒരു  മമീന  കുഞ്ഞുണത്രായചിരുന.എന്തു  ഭക്കുംഗചിയുളള
മമീനത്രായചിരുന,അവളുടട  വമീട്ടചി ല  എനചികത്ത്  നല  ഇ   ഷ്ടടപ്പെട്ട
മമീനത്രായചിരുന.അവള  എതപ്പെത്രാഴക്കും  ആമചിനയുടട  അടുതത്ത്
തപത്രായചിതനത്രാകക്കും.അവള  ആമചിനയുടട  വമീടത്ത്  എതപ്പെത്രാഴക്കും
വൃതചിയത്രാകക്കും.അവള  എന  മമീനചിടന  സുന്ദരചിയത്രാകമത്രായചിരുന.ആ
മമീനടട  നചിറക്കും  എനചികത്ത്  നന്നത്രായചി  ഇഷ്ടടപ്പെട്ടു  .അവള  എനക്കും
എതന്നത്രാടത്ത് പറയുക്കും നമീ എടന്റെ വമീട്ടചിതലകത്ത് വരണടമന്നത്ത്  .അവള  ആ
മമീനചിടന  ടകത്രാല്ലുകതയത്രാ  വചിലകകതയത്രാ  ടചയ്യുകയചില  .അവളുടട
സഫനക്കും  മമീനചിടനതപത്രാടലയത്രാണത്ത്  ആമമീന.ഞത്രാന  എനക്കും  അവളുടട
വമീട്ടചില  തപത്രാകുന്നതുടകത്രാണത്ത്  ആ  മമീനചിനത്ത്  എതന്നയുക്കും
പരചിചയമുണത്രായചിരുന.
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എടന്റെ സുഹ്രതചിടന്റെ  മമീനചിനത്ത്  ഒരു  തപരുണത്രായചിരുന.അതപ്പെത്രാള  അവള
എതന്നത്രാടത്ത്  പറഞ്ഞു എടന്റെ മമീനചിടന്റെ തപരത്ത്  സുന്ദരചി മമീന എന്നത്രാണത്ത് .  ആതപരത്ത്
നല  തപരത്രായചിരുന.എനചികത്ത്  നല  ഇഷ്ടടപ്പെട്ടു  ആതപരത്ത്  .  അവളുടട  വമീട്ടചില

നചിന്നത്ത് കുറചത്ത് കഴചി   ഞ്ഞതപ്പെത്രാള  അവചിടട നചിന്നത്ത്  യത്രാത പറഞ്ഞു  ഇറങ്ങചി.

BY
FATHIMA RISANA.K
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കടങ്കഥകള

.ജമീരകക്കും ടപത്രാതചിയത്രാനചിലയചില ആനടയ   
തളകത്രാന തടചിയുണത്ത് 
പുളചിമരക്കും
.പചകത്രാട്ടചില പലചിമുട്ട
അടകത്രാകല
. പതയുണത്ത് പത്രാലല,പുളചിയുണത്ത് തമത്രാരല,മധുരമുണത്ത് 
തതനല,കയ്പുണത്ത്        
 കത്രാഞ്ഞചിരമല
കള്ളത്ത്
.ഒരു മരതചില രണ്ടു പഴക്കും ഒന്നചിന മധുരക്കും,ഒന്നചിന 
കയത്ത്
സുഖവക്കും ദദുഃഖവക്കും                                 
  .     മുറത്തു നചില കന്ന മണചികട്ടനത്രാനകത്ത് 
മുപ്പെതചിരണത്ത് മണചിത്തുടലത്ത്
GVHSS KONDOTTY
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വത്രാഴകക്കുുല
 .     ഇതചിരചിയുടള്ളത്രാരു കചിചത്രാണചി,വയറുപചിടര്ന 
കചിടപ്പെത്രാണചി
പുഴങ്ങചിയ ടനലത്ത്
.     മുട്ടചിനമുട്ടചിന വളയചിട്ടചിട്ടുള്ള ഒരു പചസുന്ദരചി മത്രാനക്കും 
തനത്രാകചിനചിലകന
മുള
 .    ഇലയചിലത്രാത  വളളചിയചില ടവളചിചക്കും തരുക്കും കത്രായ
ഇലകചികത്ത് ബളബത്ത്
 

BYBASIL MAHMOOD.K9.C
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              മധുരചികക്കും ഈ കത്രാലക്കും
ഞത്രാടനടന്റെ ബത്രാലത്സ്യടത തസ്നേഹചിചചിരുന 
ഞത്രാടനടന്റെ ബത്രാലത്സ്യടത തസ്നേഹക്കും നകര്ടന്നത്രാരു
മുതശചി കഥയത്രായചികണചിരുന 
മത്രാതത്രാപചിതത്രാകളതത്രാന തസ്നേഹതചിലുക്കും
സസൗഹൃദക്കും പത്രാടുന്ന കവചിതകളുക്കും
മത്രാതത്രാപചിതത്രാകളതത്രാന തസ്നേഹതചിലുക്കും
സസൗഹൃദക്കും പത്രാടുന്ന കവചിതകളുക്കും
മൂവത്രാണന മത്രാവചിടന്റെ തതത്രാളചില കയറചിയുക്കും
മൂവത്രാണടന ടടകയചില അമ്മത്രാവനമത്രാടചിയുക്കും
ഏതു സമയവക്കും വത്സ്യകത്സ്യതചി കത്രാണചിചക്കും
അബചിളചി മത്രാമടന വത്രാശചിപചിടചിചക്കും
തത്രാരക കൂട്ടടത എണചികളചിചക്കും
വചിദത്സ്യത്രാലയതചില തപത്രാകത്രാതചികത്രാനത്രായചി
ഒരു നൂറത്ത് കളകളക്കും പറഞ്ഞ കത്രാലക്കും
ഒത്രാണതചിനത്രായചി പൂകള നള്ളചി പറചക്കും
സദത്സ്യകള ഒതരത്രാന്നത്രായത്ത് നള്ളചികഴചിചക്കും

GVHSS KONDOTTY
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ഞത്രാടനടന്റെ ബത്രാലത്സ്യടതത്രാരു ഉഝവക്കും തപത്രാടല
മനമത്രാടക ഇനക്കും ഞത്രാന ടകത്രാണത്രാടുന
ടനലചിക തപത്രാടലയത്രാടണടന്റെ ബത്രാലത്സ്യക്കും
കയത്ത്പുക്കും ചവര്പക്കും തചര്ന്ന ബത്രാലത്സ്യക്കും
പണത്ത് അമ്മതന ടടകയചിറലചൂരലചിന്നത്രാല
അടചി കചിട്ടചിയതചിനക്കും ഓര്കനഞത്രാന
മഴയത്തു പുസ്തകതത്രാളചിനന ഞത്രാന
കളചിവ ഞചി നചിര്മ്മചിടചടരടന്റെ ബത്രാലത്സ്യക്കും
ചചിമ്മചിനചി വചിളകചിടന്റെ അരചികതചിരുന
അക്ഷരക്കൂട്ടടത ടചത്രാലചിപഠചിച ഞത്രാന
മരതക സൂനക്കും തപത്രാല വചിടടര്ടന്നത്രാരു
ബത്രാലത്സ്യടത ഒത്രാര്കന്നചിത ദ :ഖക്കും തപമത്രാരചിടയ തപത്രാല
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മചിഞ്ഞുവക്കും മതത്സ്യവക്കും

                    ഓരു ദചിവസക്കും മചിഞ്ഞു നടന തപത്രാവകയത്രായചിരുന വഴചിയചില
ഒരചിടതത്ത് കുറചത്ത്  ടവള്ളക്കും ഉണത്രായചിരുന .ആ ടവള്ളതചില 
മതനത്രാഹരമത്രായ ഒരു മതത്സ്യക്കും നമീന്തുനതത്ത് അവള കണ്ടു. മമീന നമീന്തുന്ന 
ടവള്ളക്കും മലചിന ജലക്കുംമത്രായചിട്ടുക്കും അവള അതചിനത്ത് കത്രാരണക്കും അവളകത്ത് ആ 
മമീനചിടന വലത്സ്യ ഇ ഷ്ടമത്രായചിരുന.

മചിഞ്ഞു ആ മതത്സ്യടതയുക്കും എടുതത്ത് വമീട്ടചിതലകത്ത്  ഓടചി. വമീട്ടചിലതചിയതുക്കും 
അവള ഒരു ടചറചിയ ഭരണചിഎടുതത്ത് മതത്സ്യടത അതചിതലകത്ത് വച. 

എന്നചിട്ടത്ത് അതചിടന തടന്ന തനത്രാകചി ഇരുന. കുറച കഴചിഞ്ഞതപ്പെത്രാള അവള
ആതലത്രാചചിച  ഭരണചി ടചറചിയതത്ത് ആയതചിനത്രാല മതത്സ്യക്കുംതചിനത്ത് അതചില 
നമീനത്രാന കഴചിയചിലത്രാ എന്നത്ത് തതത്രാന്നചി അതപ്പെത്രാള അവളകത്ത് വചിഷമമത്രായചി 
അവള ഉടടന തടന്ന ഒരു വലചിയ ഭരണചി എടുത്തു. എന്നചിട്ടത്ത് മതത്സ്യടത 
അതചിതലകത്ത് വച. മതത്സ്യതചിനത്ത് ഈ ഭരണചിയചില ജമീവകത്രാനക്കും നമീനത്രാനക്കും 
ധത്രാരത്രാളക്കും സ്ഥലക്കും ഉടണന്നത്ത് കരുതചി അവള സതനത്രാ  ഷചിച.അവള എനക്കും 

അതചിടന   തനത്രാകക്കും  അതചിടന്റെ അടുതത്ത് നചിന്നത്ത് സമയക്കും ചചിലവയചികക്കും 
ആ മതത്സ്യക്കും മചിഞ്ഞു വചിടന്റെ വലചിയ ചങ്ങത്രാതചിയത്രായചി
      ഒരു ദചിവസക്കും മചിഞ്ഞു പുതചിയ ചങ്ങത്രാതചിടയ കചിട്ടചിയ 

സതനത്രാഷതചിലത്രാണത്ത് സ്ക്കൂളചിതലകത്ത് തപത്രായതത്ത്. കവകുതന്നരക്കും സ്ക്കൂള 

തനരടത വചിട്ടു  മചിഞ്ഞുവചിനത്ത്. വമീട്ടചിലതചി അതമീവ സതനത്രാഷതതത്രാടട 

മചിഞ്ഞു ഭരണചി തുറന തനത്രാകചി. മചിഞ്ഞു ടനട്ടചിതപ്പെത്രായചി അവള അതചില 

GVHSS KONDOTTY



17 LITTLE KITES 2018-2019

കണ കത്രാഴ്ച അവളുടട ചങ്ങത്രാതചിയത്രായ മമീന ചത്തു തപത്രായചി അവളകത്ത് 
സങ്കടക്കും സഹചികത്രാനത്രായചില അവള വചിട്ടചിനകതതകത്ത് ഒത്രാടചി മുറചിയചില 
കചിടന കരഞ്ഞു. കുറചനത്രാള കഴചിഞ്ഞതപത്രാള അവളുടട സങ്കടവക്കും 
മതത്സ്യടതയുക്കും പതചിടയ പതചിടയ മനസചില നചിന്നത്ത് മത്രാഞ്ഞു തുടങ്ങചി.   
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  ननहह -  ममननह

    ननहह म मननह पययरहह बचचहहहह
   सबकक लगतह नयह बचचह

 नटखट -   नटखट बयतह करतह
      कभभ ककसभ कक नकहह वह स मनतह
    ककभ धर तक ककभ हह
     सबकह नयक मह दम वह करतह

   कङर भहसबकह रयजद मलयरह
   खहलकमह भह सयरह

    चकलहपड टयटकञ सकभ सह पयतह
    सयबकह मन कक वह हशतह
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അമ്മയുടട തതങ്ങല

സുന്ദരചിയത്രാക്കും ഒരു യുവതചിടയ തപത്രാടല
കണചിലുണചിയത്രായ നചിടന്ന
ഒത്രാമനചിചത്രാ ഭൂതകത്രാലക്കും
ഏവര്കമമ്മയത്രാക്കും നചിടന്ന
ബഹുടചത്രാരത്രാ തപത്രായകത്രാലക്കും
വത്രാര്ദകത്സ്യക്കും ബത്രാധചിച
അമ്മയത്രാക്കും നചിടന്ന
പചിചചിചമീന്തുക്കും വചിതക്കും
മര് ദചിചവശയത്രാകക്കും നചിന
ടപത്രാനമകടളനക്കും
എന്നചിട്ടുക്കും മനനമത്രാക്കും
സമ്മതക്കും നലകുന്ന നചിടന്റെ-
മനസചിടന അറചിയത്രാതമകള
അമ്മയത്രാക്കും നചിടന്റെ
ശചിരസറത്ത്കത്രാന മടചികത്രാതമകള
എന്നചിട്ടുക്കും നചിന തതങ്ങല
മകളകത്ത് തവണചി
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ആതപത്രായകത്രാലക്കും
ആനന്ദയത്രാലൂവത്രായത്ത് ഗനതചിന കത്രാലമത്രായത്ത്
വന്നതമീടുതന്നരു പൂകത്രാലക്കും
കണചില കുളചിര് മയുമത്രായചി
ഭൂമചിടയ മതനത്രാഹരമത്രാകന്നചിതത്രാ
പച,മഞ്ഞ,ചുവപ്പെത്ത് നചിറങ്ങളചിലത്രായത്ത്
വന്നതമീടുന്നചിതത്രാ ഒരു പൂകത്രാലക്കും
എന മനസചില കുളചിരണമീയചികവത്രാന
എന മൂടചിയചില തകത്രാര്തചിടത്രാനചിതത്രാ
വന്നതചിയചിതല ഒരു പൂകത്രാലക്കും
ഇനചി നമീ എന വരുക്കും
ഇതുതപത്രാതലരു കത്രാലവമത്രായചി
കത്രാതചിരചികത്രാക്കും നചിടന്ന കത്രാണുതപത്രാളക്കും.

BY
MUFEEDA.K.C
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എനക്കും ഞത്രാനഎനക്കും ഞത്രാന

പൂവചിതന പൂമ്പത്രാറതയയുക്കുംപൂവചിതന പൂമ്പത്രാറതയയുക്കും
പുഴവചിതനയുക്കും പക്ഷചിതയയുക്കുംപുഴവചിതനയുക്കും പക്ഷചിതയയുക്കും

തനത്രാകചി തനത്രാകചി ഞത്രാനചിരുന തനത്രാകചി തനത്രാകചി ഞത്രാനചിരുന 
സൂരത്സ്യടനതപ്പെത്രാടല സൂരത്സ്യടനതപ്പെത്രാടല 

കടലചിതനത്രാടുക്കും പുഴകതളത്രാടുക്കുംകടലചിതനത്രാടുക്കും പുഴകതളത്രാടുക്കും
തതത്രാടചിതനത്രാടുക്കും മമീനചിതനത്രാടുക്കും തതത്രാടചിതനത്രാടുക്കും മമീനചിതനത്രാടുക്കും 
മചിണചി മചിണചി ഞത്രാനചിരുന മചിണചി മചിണചി ഞത്രാനചിരുന 

സൂരത്സ്യടനതപ്പെത്രാടല സൂരത്സ്യടനതപ്പെത്രാടല 
കുന്നചിടനയുക്കും മലകടളയുക്കും കുന്നചിടനയുക്കും മലകടളയുക്കും 

തനത്രാകചി തനത്രാകചി ഞത്രാനചിരുനതനത്രാകചി തനത്രാകചി ഞത്രാനചിരുന
സൂരത്സ്യടനതപ്പെത്രാടലസൂരത്സ്യടനതപ്പെത്രാടല

-   By-   By

Diya fathimaDiya fathima
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പഴടഞത്രാല്ലുകള
.അലസടന്റെ തല പചിശത്രാചചിടന്റെ പണചിശത്രാല
അലസത ഉയര്ചകത്ത് വചിഘത്രാതമത്രാണത്ത്.
.അളമുട്ടചിയത്രാല തചരയുക്കും കടചികക്കും
അക്രമക്കും അതചിരുവചിട്ടത്രാല എളചിയവത്രാനക്കും തചിരചിചടചികക്കും .

.അങ്കവക്കും കത്രാണത്രാക്കും തത്രാളചിയുടമത്രാടചികത്രാക്കും.

രണ്ടു കത്രാരത്സ്യങ്ങള ഒരു സമയതത്ത് സത്രാധചികത്രാക്കും.

.അമ്മയത്ത് പ്രത്രാണതവദന മകളകത്ത് വമീണവത്രായന .         ഒരത്രാള 
ദദുഃഖചികതമ്പത്രാള ആശഫസചിപ്പെചിതകണയത്രാള
.അപ്പെക്കും തചിന്നത്രാലമതചി കുഴചിടയതണണ
കത്രാരത്സ്യക്കും സത്രാധചിചത്രാല മതചി എങ്ങടനടയന്നത്ത് തചത്രാദചിതകണ .

.അരചതരചത്രാല മുഖതത്ത് ടതറചികക്കും.

പറ ഞ്ഞതത്ത് ആവര്തചിചടകത്രാതണയചിരുന്നത്രാല ടതറ്റുവരുക്കും.

.അടചി ടതറചിയത്രാല ആനയുക്കും വമീഴക്കും.
വലചിയവനക്കും ചുവടുടതറചിയത്രാല വമീഴ്ചസുനചിശചിതക്കും
.അലപന അര്തമുണത്രായത്രാല അര്ദരത്രാതചി കുടപചിടചികക്കും.

അലപന ധനചികനത്രായത്രാല അസ്ഥത്രാനത്തുക്കും ആഢക്കുംബരക്കും കത്രാണചികക്കും .

.അടചിസ്ഥത്രാനമുറതച ആരുഢമുറയ
ടകട്ടചിടതചിടന്റെ കത്രാരത്സ്യക്കുംമത്രാതമല,എലത്രാ കത്രാരത്സ്യതചിലുക്കും 
അടചിസ്ഥനമത്രാണത്ത് പ്രധത്രാനക്കും.

.അണചിതയത്രാടടുതത മത്രാങ്ങയുടട പുളചിയറചിയ
ചചിലരുടട സഫഭത്രാവക്കും ആദത്സ്യക്കും മധുരമത്രായചി
തതത്രാനക്കും,അടുകതമ്പത്രാള തനചിനചിറക്കും വത്സ്യക്തമത്രാവക്കുംBASILMAHMOOD9.C9.C
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 ഓര്തത്ത് ചചിരചികത്രാനക്കും കരയത്രാനക്കും

അമ്മതന ഊരതചിലനചിടന്നരു സ്ര ഷ്ടചിയത്രായചി അമ്മടയ 
കണമീര്ടപത്രാഴചിപ്പെചിടചതചിഞത്രാനമീടൂമചിയചില
എടന്റെ വചിഷപ്പെകറത്രാന മുലപ്പെത്രാലൂട്ടചിതടന്നനഅമ്മ
മത്രാറചിലകചിടതചിയുക്കും ടതത്രാട്ടചിലത്രാട്ടചിയുക്കും ഉറങ്ങചിടുടമന്നമ്മ
പചിചവച തുടങ്ങചി ഞത്രാന മണചില കളചിചക്കും വചിക്രതചി കത്രാണചിചക്കും എടന്ന 
അടചികത്രാന വരുന്ന അമ്മടയ-ചചിതപറഞ്ഞമീടുടവന്നച്ഛന
ഓര്കക്കും ഞത്രാന രത്രാതയചില
അമ്പചിളചി മത്രാമടന കത്രാണചിചത്ത് തചത്രാറൂട്ടുന്ന അമ്മടയ
അമ്പളചിമത്രാമടന തവണടമന്നത്ത് വത്രാശചിപചിടചിചത്ത് കരഞ്ഞതുക്കും
കഴക്കും മത്രാതുരത്സ്യവമറചിഞ്ഞ കത്രാലക്കും
കൂട്ടുകത്രാരുക്കും ടമത്രാതത്ത് മണപ്പെക്കും ചട്ടുക്കും കളചിക കളചിചക്കും രസചിചകത്രാലക്കും
.അങ്കണവത്രാടചിയചില തപത്രാകത്രാതചിരചികത്രാന കള്ളതരങ്ങള പറഞ്ഞകത്രാലക്കും 
കത്രാലക്കും
വത്രാശചി പചിടചിച കരഞ്ഞു തപത്രാകത്രാതചിരുന്ന കത്രാലക്കും
നലതുക്കും ചമീതതുക്കും അറചിയത്രാടത പ്രവര്തചിച ഞത്രാന
അടചികത്രാന വടചിയുമത്രായചി ഒത്രാടചി വരുമന അദത്സ്യപകന
ഹ! ഇടതലത്രാക്കും ഓര്തത്ത് ചചിരചികത്രാനക്കും കരയത്രാനടമന്തുരസക്കും
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കടങ്കഥകളകടങ്കഥകള

                 . .ആനതകറത്രാമല ആടുതകറത്രാമല ആയചിരക്കും കത്രാനത്രാരചി പൂതചിറങ്ങചി ആനതകറത്രാമല ആടുതകറത്രാമല ആയചിരക്കും കത്രാനത്രാരചി പൂതചിറങ്ങചി ..
നക്ഷതങ്ങള 
..ആശത്രാരചി മൂശത്രാരചി ടതത്രാടത്രാത മരക്കും ടവള്ളതചിലചിട്ടത്രാല ചമീയത്രാത മരക്കുംആശത്രാരചി മൂശത്രാരചി ടതത്രാടത്രാത മരക്കും ടവള്ളതചിലചിട്ടത്രാല ചമീയത്രാത മരക്കും
മുതലമുതല
..അമ്മ തടന്നത്രാരു തചത്രാറുരുള്ള തചിന്നചിട്ടുക്കും തചിന്നചിട്ടുക്കും തമീരുന്നചിലഅമ്മ തടന്നത്രാരു തചത്രാറുരുള്ള തചിന്നചിട്ടുക്കും തചിന്നചിട്ടുക്കും തമീരുന്നചില
അമ്മചികഴഅമ്മചികഴ
..ആയചിരക്കും തചിരചി തചിരചിച അതചിടലത്രാരു അമ്മചികട്ടചിആയചിരക്കും തചിരചി തചിരചിച അതചിടലത്രാരു അമ്മചികട്ടചി
വത്രാഴപ്പെചിണചിവത്രാഴപ്പെചിണചി
..അമ്മ കചിടകയചില മകള നൃതശത്രാലയചില അമ്മ കചിടകയചില മകള നൃതശത്രാലയചില 
അമ്മചിയുക്കും അമ്മചികട്ടചിയുക്കും അമ്മചിയുക്കും അമ്മചികട്ടചിയുക്കും 
..അയലവകത്തുടണത്രാരമ്മ  ടകത്രാലതചിടലത്രാരചികതലഅയലവകത്തുടണത്രാരമ്മ  ടകത്രാലതചിടലത്രാരചികതല
മുണ്ടുകുടഞ്ഞുടുകത്തുളമുണ്ടുകുടഞ്ഞുടുകത്തുള
പുരതമയുകപുരതമയുക
..അലകു ടമടതഞ്ഞത്രാരമ്പലതചില അറചിടവന്നതമ്മടട വചിളയത്രാട്ടക്കും അലകു ടമടതഞ്ഞത്രാരമ്പലതചില അറചിടവന്നതമ്മടട വചിളയത്രാട്ടക്കും 
നത്രാവത്ത്നത്രാവത്ത്
..അവചിടട കുതചി ഇവചിടട കുതചി അമ്പലക്കും കടതചി കുതചിഅവചിടട കുതചി ഇവചിടട കുതചി അമ്പലക്കും കടതചി കുതചി
ഞത്രാറു നടുന്നതത്ത് ഞത്രാറു നടുന്നതത്ത് 
..അമ്പലതചിടല പൂമരതചി പൂവത്ത് മത്രാതമുണത്ത്അമ്പലതചിടല പൂമരതചി പൂവത്ത് മത്രാതമുണത്ത്..
ടകത്രാടചിമരക്കും ടകത്രാടചിമരക്കും 
..അമ്മ പരപര അമ്മ പരപര , , തമത്രാള മചിനമചിന തമത്രാള മചിനമചിന ,,തമത്രാളുടട തമത്രാള മണചിമണചി തമത്രാളുടട തമത്രാള മണചിമണചി ..
ചകകരചകകര
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തത്രാരത്രാട്ടു  പ്പെത്രാട്ടത്ത്

തസ്നേഹമത്രാക്കും ഈണതചില എന അമ്മ പത്രാടമീടുക്കും
മധുരമത്രായത്ത് തസ്നേഹതചിന തത്രാരത്രാട്ടുപത്രാട്ടു 

ഇന ഞത്രാനമീ രത്രാവചില കുയചിലചിടന്റെ നത്രാദമത്രാ -
തസ്നേഹസക്കുംഗമീതമതു തകട്ടമീടുന .

അമ്മ തന വത്രാതലത്സ്യ തത്രാരത്രാട്ടുപത്രാട്ടചില 
മടചിതട്ടചില ചത്രാടഞ്ഞത്രാനറങ്ങമീടുതമ്പത്രാള
                                          -by jyothika
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പഴടഞത്രാലത്ത്
➔ അടടിമമേലടടിചച്ചാല് അമടിയയയും പപച്ചാടടിയയയും 

ആവര്തടിചയള്ള പരടിശ്രമേയും മേമൂലയും 
ഏതയ ദയഷ്കര കര്മങ്ങളയയും വടിജയടികയയും

➔ അകതത്ത് കതടിയയയും പയറത പതടിയയയും
ഉള്ളടില് പവറയപയയും പയറമമേ മസ്നേഹവയയും 

➔ അഞ്ചല് വടിടച്ചാല് പനെഞ്ചടില് കയറയയും 
മപടടി തതീര്നച്ചാല് എനയയും പ്രവവൃതടികയയും 

➔ അതച്ചാഴയും മേയഴകടി പതച്ചായയും നെടിറകരയതത്ത്
പടടിണടികടിടനത്ത് സമച്ചാദടികരയതത്ത്

➔ അന്പയള്ള മസ്നേഹടിതപനെ ആപതടിലറടിയച്ചായും
ആപത്ത്ദഘടതടിലച്ചാണത്ത് മസ്നേഹടിതപര തടിരടിചറടിയയനത

➔ അലസത ഉയര്ചകത്ത് വടിഘച്ചാതമേച്ചാണത്ത്.
 അലസപന്റെ തല പടിശച്ചാചടിപന്റെ പണചിശത്രാല

➔ അക്രമേയുംഅതടിരയവടിടച്ചാല്എളടിയവച്ചാനെയയും തടിരടിചടടികയയും.
അങ്കഅളമേയടടിയച്ചാല് മചരയയയും കടചികക്കുംവക്കും കത്രാണത്രാക്കും 
തച്ചാളടിയയപമേച്ചാടടികച്ചായും .
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മഹദത്ത് വചനങ്ങള
➔ “അഹചിക്കുംസയുടട സജമീവമത്രായ 

       അവസ്ഥയത്രാണത്ത് തസ്നേഹക്കും.”

                                           ഗത്രാനചിജചിഗത്രാനചിജചി
➔ ഫലടതകറചിചത്ത് 

     ചചിനചികത്രാതചിരചികലത്രാണത്ത് ഏറവക്കും 
     വലചിയ പരചിശ്രമക്കും.”

                                            ശ്രമീബുദനശ്രമീബുദന
➔ 'വചിദത്സ്യത്രാഭത്സ്യത്രാസക്കും' മനഷത്സ്യനചില ഉളടകത്രാണ 

      പൂര്ണതയുടട പ്രതചിഫലനക്കും മത്രാതക്കും.

                                          സഫത്രാമചി വചിതവകത്രാനന്ദനസഫത്രാമചി വചിതവകത്രാനന്ദന
➔ “പ്രത്രാര്തന ദദുഃഖങ്ങടള വചിഴങ്ങുന.”

                                          മുഹമ്മദത്ത് നബചിമുഹമ്മദത്ത് നബചി[[സസ]]

➔ “നലവരലത്രാത മനഷത്സ്യരത്രാരുക്കും 

       സമര്തരത്രായവരല.”

                                   തഷകത്ത്പചിയര്തഷകത്ത്പചിയര്
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മത്രാമ്പഴക്കും
➔
➔

അങ്കണകതമത്രാവചില
മത്രാമ്പഴമചിന ടകത്രാഴചിയത്രാറുണത്ത്..
മത്രാവകള  പൂകത്രാറുമുണത്ത്..
കത്രാലങ്ങളകപറടമപ്പെതഴത്രാ..
മത്രാമ്പത്രാഴതമറചിഞ്ഞചിടത്രാന കല്ലു
പരതചിയ കുഞ്ഞുകകള
ഇന ടപറ പലകയചില
എതനത്രാ തചിര  ഞ്ഞചിടുന
മത്രാമ്പത്സ്യ തവ ഞ്ഞചിട്ടതചിനത്ത്
വഴകചിട്ടു പചിണങ്ങചിയ
അമ്മമത്രാതുക്കും തചിരകചിലത്രാണത്ത്
ആ നല നത്രാളചിടന്റെ ഒത്രാര്മ്മകള
അയവചിറകചി  മത്രാവകളചിനക്കും
മത്രാമ്പഴക്കും നണയുവത്രാന
അണത്രാറകണനക്കും  കചിളചികളുക്കും
എതത്രാറുടണങ്കചിലുക്കും
എന്നചിയുക്കും മരചിചചിടത്രാത
ഉണചികുട്ടനത്രാര് വരുന്നതുക്കും
കത്രാതചിരചിപ്പെത്രാണത്ത് കലക്കും മരവക്കും
ടകത്രാതചിയറുന്ന മത്രാമ്പഴങ്ങളുക്കും

BY-MOHAMMED FAZIL.K
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മമീനചിടന്റെ വഴചിയത്രാതമമീനചിടന്റെ വഴചിയത്രാത

പരുനചിടന്റെ  കണ്ണുകള  ആ  തഗത്രാള ഡത്ത്  ഫചിഷചിടന്റെ  തനടര
മത്രാതമത്രായചി  .മലചിന  ജലതചില  പചിടഞ്ഞുകചിടകന്ന  ഒരു
മമീന  .  അതുക്കും  തഗത്രാളഡത്ത്  ഫചിഷത്ത്  .പരുനചിടന്റെ  പചിടചിയചില
നചിന്നത്ത് രക്ഷ തനടത്രാന ആ തഗത്രാള ഡത്ത് ഫചിഷത്ത് കദവതതത്രാടത്ത്
പ്രത്രാര്ഥചിച  .കദവതമ  എടന്ന  കകവചിടതല  ,  ആടക
അല പക്കും മത്രാതതമ ആ നദചിയചില ടവള്ളമുള 
ഒരു രത്രാതചിടകത്രാണത്ത് എലത്രാക്കും വറചിതപ്പെത്രായചി .
   ടതടക ഭത്രാഗതത്രാണത്ത്  മമീനവചിടന്റെ  വമീടത്ത്  .അവള  ഒരു
പത്രാവക്കും  കുട്ടചിയത്രാണത്ത്   ,അവളകത്ത്  ജമീവചികതളത്രാടുക്കും  ഭയങ്കര
തസ്നേഹമത്രാണത്ത്  .എനക്കും  അവള  പൂതഞത്രാല
നദചികരയചിലൂടടയത്രാണത്ത്  സ്കൂളചിതലകത്ത്  തപത്രാകുന്നതത്ത്  .ഒരു
ദചിവസക്കും  അവള  നദചികരയചിലൂടട  തപത്രാകുതമ്പത്രാള  ഒരു
മമീന  ഇതചിരചി  ടവളതചില  കചിടന്നത്ത്  പചിടയുനനതവള
കണ്ടു .അതയത്രാ പത്രാവക്കും മമീന എന്നത്ത് പറഞ്ഞവള അതചിടന
കകകളചില  തകത്രാരചിടയടുത്തു  .എന്നചിട്ടത്ത്  അവളുടട
കകകളചിലുണത്രായചിരുന്ന  കുപ്പെചിയചിടല  ടവള്ളതചിതലകത്ത്
അവള  മമീനചിടന  ഇട്ടു  .ആ  മമീന  സതനത്രാഷതതത്രാടട
അതചില  നമീനചിത്തുടചിച  .അവള  അതചിടനയുക്കും  എടുതത്ത്
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സ്കൂളചിതലക  തപത്രായചി  .കത്രാസുകള  ഒത്രാതരത്രാനക്കും
കഴചിയുക്കുംതതത്രാറുക്കും  അവള  ആ  മമീനചിടന്റെ  കത്രാരത്സ്യക്കും
ആതലത്രാചചിചചിരുന  .  സ്കൂള  വചിട്ടതതത്രാടട  അവള
അതചിടനയുക്കും  ടകത്രാണത്ത്  വമീട്ടചിതലതകത്രാടചി  .  ഒരു
അതകത്രാറചിയതചില  ഇട്ടു  .  തമീറയുക്കും  നലകചി  .എന്നചിട്ടത്ത്
അതചിതനത്രാടത്ത്  തചത്രാതചിച  നമീ  എങ്ങചിടനയത്രാണത്ത്  ആ
മലചിനനദചിയചില വമീണതത്ത് .നമീടയത്രാരു  

അതകത്രാറചിയതചില ജമീവചിതകണതതല  .അതപ്പെത്രാള ശബക്കും
തത്രാഴചി  അവള  പറഞ്ഞു  .അടതത്രാരു  കഥയത്രാണത്ത്  അപ
എടന്നത്രാരു കുട്ടചിയുടട  തഗത്രാളഡത്ത്  ഫചിഷത്രായചിരുന ഞത്രാന  .
ചനയചില  ഒരതകത്രാറചിയതചില  ഞത്രാനക്കും  എടന്റെ
കൂട്ടുകത്രാരുക്കുംസതനത്രാശതതത്രാടട ജമീവചിചചിരുന .
            ഒരു ദചിവസക്കും എടന്ന വത്രാങ്ങചി . എനചികത്ത് എടന്റെ  

 കൂട്ടുകത്രാടര വചിട്ടുതപത്രാകത്രാന മനസചിലത്രായചിരുന .അവടന്റെ കൂടട
പചിന്നമീടുള്ള  നത്രാളുകള  ഞത്രാന  എങ്ങടന  കഴചിചക്കൂട്ടചി
എടന്നനചികറചിയചില  .  ഒരു  ദചിവസക്കും  അവന  ഞത്രാന  ഇരുന്ന
അതകത്രാറചിയക്കും  പുറതതക  ടകത്രാണ്ടു  വന  .എന്നചിട്ടത്ത്
തമീറടയടുകത്രാന  തപത്രായതപ്പെത്രാള  ഒരു  കുസൃതചി  ടചകന
എടന്നടയടുതതത്രാടചി  .അപ  തചിരചിചവന്നതപ്പെത്രാള
എടന്നകത്രാണത്രാടത  വചിശമചിചചിട്ടുണത്രാവക്കും  .അങ്ങടന  ആ
കള്ളടചകടന്റെ  കകയചില  കചിടന്നത്ത്  പചിഞ്ഞു  .അവന  ഒരു
നദചികരയചിലൂടട ഒത്രാടചിയതുക്കും അവടന്റെ കകയചിലനചിന്നത്ത് ഞത്രാന
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ആ  നദചിയചിതലകത്ത്  വമീണു  .  അങ്ങടന  
ഒഴകചിടയത്രാഴകചിയത്രാണത്ത്  ഞത്രാനചിവചിടട  എതചിയതത്ത്  
.മലചിനജലതചില  കചിടന്നത്ത്  ഞത്രാന  ശഫത്രാസക്കും

മുട്ടുകയത്രായചിരുന  .  അതു  മത്രാതമല  .ഒരു  പരുന്തുക്കും  എടന്ന
തനത്രാകചിയചിരുന  .  അവടന്റെ  അടുതത്ത്  നചിന്നത്ത്  രക്ഷടപ്പെടത്രാന
ഇലകളചിലൂടട  ഒളചിഞ്ഞചിരചികതമ്പത്രാളത്രാണത്ത്  എടന്ന  നമീ  

രക്ഷചിചതത്ത്  .   ഞത്രാന  നചിതന്നത്രാടത്ത്  വളടരയധചികക്കും  
കടടപ്പെട്ടചിരചികന.അതപ്പെത്രാള മചിന പറഞ്ഞു നമീ ഇതപ്പെത്രാള 
ഇരചികന്ന  അതകത്രാറചിയതചിതനകത്രാള  വലചിയ  
അതകത്രാരചിയക്കും ഞത്രാന നചിനകത്ത് സമ്മത്രാനമത്രായചി തരത്രാക്കും . നമീ

എടന്റെ നല ഫ്രണതല .പചിന്നമീടുള്ള കത്രാലക്കും മചിന ആ മമീനചിടന
നലതുടതപ്പെത്രാടല തനത്രാകചി .                              
                                                                                                                               shifana thasni shifana thasni
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ടവയചില നത്രാളക്കും

തവനലറചിയുവത്രാന ആഗ്രഹചികന ടവന്നത്രാലുക്കും
അറചിയരുടതത്രാരചികലുക്കും കുഞ്ഞു പുതല
നചിന വളര്ചടയത്രാരു ആകൂലതയത്രായമീടുക്കും 
തവനലതത്ത് തട്ടചിനമീകമീടുക്കും നചിന ഭത്രാവചിടയതടന്ന 
പുഷ്പതമ അരുതത്ത് നമീ അറചിയചികരുതത്ത് ഒരചികലുക്കും 
ടവയചിലചിടന്റെ കത്രാതചില ടതത്രാട്ടുതഴകചി 
പ്രപഞതചിലൂടട പറകന്ന വത്രായുതവ
ഒത്രാടചിവരൂ ഒന്നത്ത് സ്പര്ഷചികവചിന
നമീലസഫര്ണമത്രാക്കും ജലതദവതത നമീ 
രക്ഷയത്രാതകണതമ ഈ കുഞ്ഞു പചയത്ത്
കരചിഞ്ഞു ടകത്രാണത്രാടുന്ന പതചിരചിടന്റെ തൂമ്പക്കും 
കത്രാതചിരചികന്നടത നചിടന്നയചിനക്കും
തളചിരചിലകളത്രാടയത്രാരത്രാ ഉങ്ങുമരത്ത്തചിടന്റെ 
അനവത്രാദമചിലത്രാടത ഒത്രാടചിടയത

-   by sahla sherin-   by sahla sherin
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