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ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                            സസനറ്റ്.ററീതത്താസറ്റ് എചറ്റ്.എസറ്റ്

മുത്തശശ്ശി മമാവവ
ജലിതലിന് രത്താജ

 "മഞത്താടലികുനലിസല മുതശലിമത്താവലില്

ഇപപത്താള് മത്താമ്പഴഴം നലിറഞ്ഞുകൈത്താണഴം, 

മുതശലിയത്താ പറഞ്ഞതറ്റ് ഇപപത്താള്

മത്താമ്പഴകൈത്താലമത്താസണെനറ്റ്. നലിനപകത്താര്മ്മയലിപല കൈഴലിഞ്ഞവര്ഷഴം നമ്മളവലി സട പപത്തായതറ്റ്? ആ 

കുടലികുരങ്ങസന പറലിചറ്റ് മത്താമ്പഴഴം തലിനതറ്റ്, അണത്താരകണനുമത്തായലി ചങ്ങത്താതഴം 

കൂടലിയതറ്റ്,കൈസല്ലെറലിഞ്ഞത്താല് കുരുവലികൂടറ്റ് തകൈരുസമനറ്റ് കൈരതലി ഞത്താന് മരതലില് കൈയറലി 

കൈത്താല്വഴുതലി വറീണെതറ്റ്.. എനറ്റ് രുചലിയത്തായലിരുന്നു ആ മത്താമ്പഴങ്ങള്കറ്റ്. നമുകലിനറ്റ് അവലിസട 

പപത്തായത്താപലത്താ?” അപ്പു ആപവശപതത്താസട തസന്റ കൂട്ടുകൈത്താരലി പദേവുവലിപനത്താടറ്റ് പചത്താദേലിച? പദേവു 

പറഞ്ഞു."ഇല്ലെലില്ലെ ഞത്താന് വരുനലില്ലെ, അവലിസട കുറുകനുഴം പത്താമഴം ഉസണ്ടെനറ്റ് അമ്മ 

പറഞ്ഞലിട്ടുണ്ടെറ്റ്,നമുകറ്റ് പപത്താവണ്ടെ.” "നറീ വരുനലിപലല് വരണ്ടെ. ഞത്താന് പപത്താകുവത്താ.” അവന് 

തലിരലിപഞ്ഞത്താടലി.

       ദൂസരയത്താണെറ്റ്  മഞത്താടലികുനറ്റ്.  അവസനത്താരു തുണെലി  സഞലിയഴം  കൂസടകൂടലി.  മൂളലിപത്താടറ്റ്
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പത്താടലിയഴം,  കൈത്താട്ടുപളളകൈള്  പറലിചഴം,  ഓടലിയഴം  ചത്താടലിയഴം,  അവന്  മഞത്താടലികുനലിസന്റ

തത്താഴവരയലില് എതലി.  തത്താഴത്തു നലിനറ്റ് പനത്താകലിയത്താല് പപത്താലഴം ഉയരവുഴം വലപവുമുളള ആ

മത്താവറ്റ്  സത്താധത്താരണെ  കൈത്താണെത്താമത്തായലിരുന്നു.  പസക,  ഇനവനത്താമരഴം  കൈത്താണെത്താന്  സത്താധലിചലില്ലെ.

അവപനത്താടലി  കുനലിന് മുകൈളലിസലതലി.  ഒരു കുറലിസയത്താഴലിചത്താല് മരഴം  നലിന സ്ഥലഴം ശൂനനഴം.

അവസന്റ  കൈണ്ണുകൈള്  നനയത്താന്  തുടങ്ങലി.  ആസരത്താകപയത്താ  പചര്നറ്റ്  ആ  മരഴം  മുറലിച

മത്താറലിയലിരുന്നു.  അവന്  ചുറഴം  പനത്താകലി  കുടലിക്കുരങ്ങനലില്ലെ,  അണത്താരകണനലില്ലെ,

കുരുവലിക്കുടുമലില്ലെ.  അവനറ്റ്  കൈണറീര്  തടയത്താനത്തായലില്ലെ.  അവന്  തലിരലിഞ്ഞറ്റ്

വറീടലിപലപകത്താടലി.ഓടുന  വഴലികറ്റ്  തടലിവറീണെറ്റ്  മുടറ്റ്  സപത്താടലിപചത്താരസയത്താലലിച.  മുറതറ്റ്

സചടലിനനചസകൈത്താണ്ടെലിരുന  മുതശലിസയ  കൈര ഞ്ഞുസകൈത്താണ്ടെറ്റ്  സകൈടലിപലിടലിചറ്റ്  അവന്  പറഞ്ഞു

."മുതശലിമത്താവറ്റ്  ആപരത്താ സകൈത്താണ്ടുപപത്തായലി അമ്മപമ്മ...”  മുതശലികറ്റ് കൈത്താരനഴം മനസലിലത്തായലി.

മുതശലി അവസന ആശശ്വസലിപലിച. മുറവലില് മരുനറ്റ് വചപശഷഴം അവന് ഞങ്ങണെയസമടുതറ്റ്

മരഴം മുറലിചവസര പതടത്താനലിറങ്ങലി.  എനത്താല് മുതശലി ഞത്താങ്ങണെ കകൈയലില് നലിന്നുഴം മത്താറലി

രണ്ടെറ്റ് മത്താവലിന്കത അവസന്റ കകൈയലില് സവച സകൈത്താടുത്തു.                 
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പരരിസരിതരി കവരിത
                                 മണണികണ്ഠന് വണി എഎ

മണ്ണുഴം വലിണ്ണുഴം ജലവുഴം മലലിനമത്താകപല്ലെ

ജറീവലിജലതലിനത്തായലി

പകൈഴുവത്താനലിടയത്താകപല്ലെ

കൈത്താടലിസല്ലെങലില് നത്താടലിസല്ലെന കൈത്താരനഴം

ഓര്കണെസമപപത്താഴുഴം

കൈത്താടലിസന നശലിപലിക്കുപമ്പത്താള്

കൈത്താനനപചത്താല വററീടുഴം

നത്താടുഴം പവഗഴം നശലിചറീടുഴം

നത്താമതറലിയത്താന് കവകൈറീടുഴം

കൈലവസ്ഥയഴം കൈറീപഴ്മേല് 

കൈത്താലത്താകൈത്താലഴം മറഞ്ഞറീടുഴം
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മഴ വപന മഴ വപന 

മഴകത്താലഴം വനപല്ലെത്താ

എല്ലെത്താവര്ക്കുഴം സപനത്താഷഴം

തവളകൈള് ചത്താടലികളലിക്കുപന

മയലിലകൈള് നൃതഴം വയ്ക്കുപന

പുഴയഴം കുളവുഴം നലിറയപന

കുടലികൈള് ചത്താടലി രസലിക്കുപന

പകലികൈള് പത്താട്ടുകൈള് പത്താടുപന

പൂചകൈള് മനത്താവൂ മനത്താവൂ കൈരയപന

മഴകത്താലഴം വനപപത്താള് ആന്മരലിയ റലിസറനറ്റ്

എല്ലെത്താവര്ക്കുഴം സപനത്താഷഴം
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അനുസരണകക്കേടവ വരുത്തശ്ശിയ വശ്ശിന
അജലിതറ്റ് പജത്താര്ജറ്റ്

    അനറ്റ് ഒരു ഞത്തായറത്താഴറ്റ്ചയത്തായലിരുന്നു. 

മണെലിക്കുടനറ്റ് വല്ലെത്താത സപനത്താഷഴം. അമ്മ

പജത്താലലികറ്റ് പപത്താകുപമ്പത്താള് ചകരമത്താസവലിത്താസന്റ

ചുവടലിസലതണെഴം. അവലിസട തസന്റ കൂട്ടുകൈത്താസരല്ലെത്താഴം

അപപത്താപഴക്കുഴം വവലിട്ടുണ്ടെത്താവുഴം. പപക അമ്മകറ്റ്

തത്താന് പപത്താകുനതറ്റ് ഇഷ്ടമല്ലെ. അമ്മ പപത്താകൈത്താന്

പനരതറ്റ് മണെലിക്കുടസന വലിളലിചറ്റ് പറഞ്ഞു. “പമത്താപന അമ്മ ഇറങ്ങുകൈയത്താണെറ്റ്. വത്താതലിലടചറ്റ് 

അകൈതലിരുനറ്റ് പഠലിപചത്താളൂ” "ശരലി അപമ്മ” മണെലിക്കുടന് നറീടലി മൂളലി. മണെലിക്കുടന് ശരലി എനറ്റ് 

പറസഞ്ഞങലിലഴം അവന് പവഗഴം പപത്തായലി വത്താതലില് തുറനറ്റ് ചകരമത്താവലിസന്റ അടലിസതതലി. 

അവലിസട മത്താവലിസന്റ മുകൈളലില് ഒരു പഴുത മത്താമ്പഴഴം കൈണ്ടു. അവന് ഒരു കൈസല്ലെടുതറ്റ് 

മത്താമ്പഴതലിസന്റ പനര്കറ്റ് എറലിഞ്ഞു. കൈല്ലെറ്റ് ഒരു കൈമ്പലില് തടലി മണെലിക്കുടസന്റ തലയലില് 

വന്നുവറീണ. മണെലിക്കുടന് ഉറസക കൈരഞ്ഞു. അപപത്താള് അതുവഴലി ഒരു ക്രഷലികത്താരന് വന്നു. 

അപദ്ദേഹഴം മണെലിക്കുടസന ആശുപതലിയലില് എതലിച. മണെലിക്കുടന് ചലിനലിച. അമ്മ പറഞ്ഞതറ്റ് 

അനുസരലിപകണ്ടെതത്തായലിരുന്നു. അപപത്താപഴക്കുഴം കവകുപനരമത്തായലി. അമ്മ വന്നു. ആശുപതലിയലില് 

എതലിചകൈത്താരനഴം അയല്വകസത പത്താര്വതലിപചചലി പറഞ്ഞു. മണെലിക്കുടസന്റ അമ്മ പവഗഴം 

അശുപതലിയലിപലകറ്റ്  പപത്തായലി. അമ്മ മണെലിക്കുടപനത്താടറ്റ് പറഞ്ഞു "അമ്മ പറഞ്ഞതപല്ലെ കൈളലികത്താന് 

പപത്താകൈണ്ടെത്താനറ്റ്, പലിസന എനലിനത്താ പപത്തായതറ്റ്?” “ഞത്താന് സചയ്തതറ്റ് സതറത്തായലിപപത്തായപമ്മ. എപനത്താടറ്റ് 

കമലികറ്റ് അപമ്മ.  ഞത്താന് ഇനലി ഒരലികലഴം അനുസരണെപകടറ്റ് കൈത്താണെലികലില്ലെപമ്മ.”
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         പ്രകൃതരി      അനശശ്വര രരാജജ

ഭൂമലിയലിസല സര്വ സസൗനരനങ്ങളഴം

ഒന്നുപചര്നറ്റ് രൂപസമടുതപപത്താസല

ഈ അഴകൈലിന് മത്താറകൂടലിയതറ്റ്

മരങ്ങള് നല്കൈലിയ പചപലിതസന

നലിസന്റയറീലത്താവണെനതലിനറ്റ് മസറത്താന്നുഴം തുലനമത്താകൈലില്ലെ

സര്വലകണെവലിസമത്താത മനഴം കൈവരുന

നലിസന്റയറീ ഭഴംഗലിയ്ക്കു മത്താറക്കൂട്ടുവത്താന്

പകലി മ്രഗത്താദേലികൈളഴം സസനലതത്താതലികൈളഴം

രരാതണി  
                           ഗത്തായതലി അപജത്തായറ്റ്

പ്രകൈത്താശതലിസന  നലിഴലകൈള്  മത്താഞ്ഞറ്റ്  ഇരുടലിസന  കൈണ്മഷലി  പരന്നു.  നലിലത്താവലില്

കുളലിചനലില്ക്കുന   ചന്ദ്രന്  രത്താതലിയസട

കൈരലിനറീലമത്താനതറ്റ്  കൈണറ്റ്  ചലിമ്മുന  തത്താരത്താജത്താലഴം.

ആപഘത്താഷങ്ങളസട  ആരവങ്ങളലില്ലെത്താസത

നലിശബ്ദമത്തായലി  ഒഴുകുന  രജനലിയസട

വശനസസൗന്ദരനസത സവല്ലെത്താന് ആര്ക്കു കൈഴലിയഴം?

രജനലിയസട കൈരലിമത്താനതറ്റ് ഒരു സവളളസപത്താടറ്റ്.  ഇതു കൈത്താണപമ്പത്താള് ഏപതത്താ കൈണ്ണുകൈളത്താപണെത്താ

എനറ്റ്  പതത്താനലിപപത്താകുന്നു.  രജനലിയസട  യത്താമതലില്  സവളലിചപമകൈത്താന്  സചറലിയ

വലിളക്കുകൈളമത്തായലി  മലിനത്താമലിനലിക്കൂടഴം  ചന്ദ്രസന  പശത്താഭയഴം  നകതതലിളകവുഴം  രത്താതലിക്കു

നലിറചത്താര്പതകൈലി
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 നല്ലവനരായണി മരാറണി
അമല് ആനണെലി

     
  ഒരു നത്താടലില് അനു, മനു 

എന രണ്ടു കുടലികൈള് 

ഉണ്ടെത്തായലിരുന്നു. അവര് ഒസര 

കത്താസലത്തായലിരുന്നു പഠലിചതറ്റ്. 

അനു വളസര മലിടുകനുഴം, മനു 

മടലിയനുമത്തായലിരുന്നു. അവര് 

അയല്കത്താരത്തായലിരുന്നു. ഒരു ദേലിവസഴം അവരുസട പരറീകത്താപപപറുകൈള് കൈലിടലി. അനുവലിനറ്റ് 

എല്ലെത്താ വലിഷയങ്ങള്ക്കുഴം ഫുള് മത്താര്കത്തായലിരുന്നു. എനത്താല് മനുവലിനറ്റ് മലിക വലിഷയതലിനുഴം 

പൂജനമത്താണെറ്റ് കൈലിടലിയതറ്റ്. എല്ലെത്താ കുടലികൈളഴം മനുവലിസന കൈളലിയത്താകലി. അതവനറ്റ് സഹലിചലില്ലെ. 

അവന് അനുവലിസന ചതലികത്താന് പനത്താകലി. അനു അവസന്റ കൂട്ടുകൈത്താരനത്തായ മപനത്താജലിസന്റ 

ബത്താഗലില് നലിന്നുഴം പത്തു രൂപ കൈസടടുത്തുസവനറ്റ് മനു ടറീചറലിപനത്താടറ്റ് പറഞ്ഞു. എനത്താല് ടറീചര്

അതറ്റ് വലിശശ്വസലിചലില്ലെ. ടറീചര് എല്ലെത്താവരുസടയഴം ബത്താഗുകൈള്തുറന്നു പനത്താകലി. ഒടുവലില് 

മനുവലിസന്റ ബത്താഗലില് കപസ കൈണ്ടെതലി. എനത്താല് ടറീചര് അവസന കൈള്ളനത്താകലിയലില്ലെ.   

അവനറ്റ് നല്ലെ മത്താര്ഗഴം പറഞ്ഞു സകൈത്താടുത്തു. അന്നുമുതല് മനു നല്ലെ കുടലിയത്തായലി.
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ആര്ക്കുവവണണി
           അഖലില് സലിനു

അമ്മസയസന മത്താപറത്താടു പചര്ത്തു

നല്ലെവത്താപകത്താതലിയ നത്താളകൈള്

എന്നുഴം എന് ഓര്മ്മയലില് സൂകലിക്കുവത്താനത്തായലി

കദേവഴം നല്കൈലിയ സുന്ദരനത്താളകൈള്

ഒടുവലിലത്താര്പകത്താ പവണ്ടെലി ഞത്താന് തള്ളലിപറയപവ 

കൈണറീപരത്താടമ്മ പടലികൈടനപപത്താള് എന്     

പലിന് വലിളലികത്തായമ്മ കൈത്താതലിരുന്നു

കൈണ്ടെലിസല്ലെനറ്റ് ഭത്താവലിചറ്റ്  ഞത്താന് തലിരലിഞ്ഞു

അവള് തന് കൈഷ്ടപത്താടത്താണെറ്റ്   ഞത്താന്

അനറ്റ് ഞത്താന് അവള്ക്കുപനസര

സകൈത്താടലിയടപചത്താരറീ വത്താതലില് ഇനറ്റ്

എസന പനത്താകലി പതങ്ങലികരയന്നു

എനലിസല പൂസമത്താടറ്റ് വലിരലിയലിക്കുവത്താനത്തായലി

എനലിസല വസനഴം തസനത്താസരനമ്മസയ

ഒടുവലിലനത്താര്പകത്താപവണ്ടെലി

തള്ളലിപറയപവ ആ സതരുവറീഥലിയലില്

കൈണ്ടു  ഞത്താന് എന് അമ്മതന് പവദേനത്താ

ജനകൈമത്തായവസ്ഥയലിലപപത്താഴുഴം കകൈക്കു -

മ്പലിളലില് പലിടലിസചന് ബത്താലനചലിതഴം
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വവടഎ
          കൃഷ്ണ സുപരഷറ്റ്

സവടഴം വറീണ കൈലിഴകന് ദേലികലില്

കുടലികതലിപരകൈത്താന് ഉയരുന്നു

ഇല്ലെലിപപത്താള് ഇരുസളങ്ങുഴം നസല്ലെത്താരു

സവള്ളലിസവളലിചഴം നലിറയകൈയത്തായലി

നമ്മുസട സചവലിയലില് പറവകൈള് തന് സഴംഗറീതഴം

വത്താലമലിളകലി പൂവത്താലലിപശു

വയലലില് നലിന്നു വലിളലിക്കുന്നു

പചസലഴുസമത്താരു സചറുസമത്താനയലിലമ്മ

പത്താല കൈറക്കുകൈയത്തായറ്റ്

സകൈത്താതലിപയത്താസട മതലി മതലി എനറ്റ്

വലിലകലി സകൈത്താച കൈലിടത്താവുതുള്ളുന്നു

വടലിയഴം എടുതറ്റ് വടകറ്റ് വശതറ്റ്

പടലികൈളലിറങ്ങലി നടക്കുനച്ഛന്

ഏസറ പജത്താലലികൈള് സചയത്താനുണ്ടെലിനലി

 ഞത്താനുഴം സഞലി അഴലികപട

പനസര പജത്താലലികൈള് സചയ്തലിടത്താഴം

പനരഴം സവറുസത കൈളയത്താസത
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സസരായത്തമരാകരാഎ നല്ല ശശീലങ്ങള
               ആന്മരലിയ ബലിപനത്തായലി

നനത്തായലി പുഞലിരകത്താന്

നനത്തായലി പസ്നേഹലികത്താന്

നനത്തായലി സഴംസത്താരലികത്താന്

നനത്തായലി സപരുമത്താറത്താന്

നനത്തായലി അഭലിനന്ദലിക്കുവത്താന്

നനത്തായലി ബഹുമത്താനലിക്കുവത്താന്

നനത്തായലി ചലിനലിക്കുവത്താന്

നനത്തായലി പഠലിക്കുവത്താന്

നനത്തായലി പ്രത്താര്തലിക്കുവത്താന്

നനത്തായലി കൈരയവത്താന്

കൈഴലിയപമത്താ എങലില്

വലിജയഴം സുനലിശലിതഴം
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                        പച്ചപപ്പ്      പച്ചപപ്പ്      ജണിതണിന് രരാജജണിതണിന് രരാജ

പകൈരളഴം പചപറ്റ് സകൈത്താണ്ടെറ്റ് നലിറഞ്ഞു നലിനലിരുന ഒരു കൈത്താലമുണ്ടെത്തായലിരുന്നു. കുന്നുകൈളഴം

മലകൈളഴം  മരങ്ങളമത്തായലി  പലതരഴം  പചപ്പുകൈള്.  ഇസതല്ലെത്താഴം  സകൈത്താണ്ടെറ്റ്  മനുഷനന്

സമ്പനനത്തായലിരുന്നു.  എനത്താല്  അവസന  ആര്തലിമൂലഴം  അവന്  ആപതലില്പപത്തായലി

വറീഴുകൈയത്താണെലിനറ്റ്.  മനുഷനന് മരങ്ങള് സവടലി  കുന്നുകൈള് നലിരതലി അവലിസട  ഫത്താക്ടറലികൈള്

ഉണ്ടെത്താക്കുന്നു. സതളലിനറീര് നലിറഞ്ഞ പുഴകൈള് പത്താസലികറ്റ് സകൈത്താണ്ടെറ്റ് മലലിനമത്താകുന്നു. കുടലികൈള്കറ്റ്

കുടലിക്കുവത്താന് പപത്താലഴം അലഴം നല്ലെ സവള്ളമലില്ലെ.  ഇങ്ങസന ഓപരനത്തായലി നശലിപലിക്കുനതലിനു

പകൈരഴം  മരങ്ങളഴം  സചടലികൈളഴം  നടുകൈയത്താസണെങലില്  പുഴകൈളലില്  മത്താലലിനന

നലിപകപലികത്താതലിരുസനങലില് നമ്മുസട പകൈരളഴം പചപറ്റ് സകൈത്താണ്ടെറ്റ് സുന്ദരമത്തായലി മത്താറപയസന.

ഒരു നല്ലെ നത്താപളയ്ക്കുപവണ്ടെലി നമ്മുകറ്റ് പ്രത്താര്തലികത്താഴം.  ഈ വലിഷഴം നലിറഞ്ഞ പലത്താകൈതലില്

നലിന്നുഴം എനത്താണെറ്റ് നമുകറ്റ് സശ്വത്താതനനഴം ലഭലിക്കുനതറ്റ് എനറ്റ് അറലിയകൈയലില്ലെ.  ഈ വലിഷഴം

ഇല്ലെത്തായ്മ  സചയത്താന്  വറീടുകൈളലില്  കൃഷലി  സചയ്യുകൈ.  ഒപരത്താ  കുടലിയഴം  ഓപരത്താ  മരങ്ങള്  വറീതഴം

നടണെഴം.  എങലില്  നമുകറ്റ്  സപനത്താഷമുള്ള  ജറീവലിതഴം  ലഭലിക്കുഴം.  നത്താഴം  നത്താപളകത്തായലി

എസനങലിലഴം  സചയണെസമനറ്റ്  വലിചത്താരക്കുകൈയത്താസണെങലില്  അതറ്റ്  വലിഷമലില്ലെത്താത,

സപനത്താഷവുഴം  സമൃദലിയഴം  നലിറഞ്ഞ  പകൈരളഴം  എന  വലിചത്താരപതത്താസട  ലകനപതത്താസട

പ്രവര്തലികത്താഴം. വലിഷമുക്ത പകൈരളഴം എന സശ്വപ്നതലിനത്തായലി കകൈപകൈത്താര്കത്താഴം. 
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വളര്ചയ്ക്കു പനസര കൈണ്ണുഴംനടറ്റ്
  ഗത്തായതലി അപജത്തായറ്റ്

അഞറ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങള്കറ്റ്
ഭകണെവുഴം സവള്ളവുഴം
സകൈത്താടുതറ്റ് വലിശ്രമലികത്താന്
ഇരുതലിയലിടത്താണെറ്റ്
ഞത്താസനന്നുഴം സ്കൂളലില്
പപത്താകുനതറ്റ്. 
തലിരുസചതലിയത്താല്
ഞത്താപനത്താടലി അവരുസട
അടുസതത്തുഴം. ചുറഴം
കൈഴുകൈന് കൈണ്ണുകൈളമത്തായലി പനത്താകലിയലിരലിക്കുനവരുണ്ടെത്താവുമപല്ലെത്താ.  എസന കു ഞ്ഞുങ്ങള് 
സുരകലിതരത്താണെറ്റ് എനറലിയപമ്പത്താള് ഉണ്ടെത്താകുന സപനത്താഷഴം ഒനറ്റ് പവസറതസന.

കുഞ്ഞുങ്ങളസട വളര്ച പനത്താകലിയലിരലിക്കുനവരത്താണെറ്റ് എപനത്താസടത്താപഴം എസന്റ 
വറീടലിസലല്ലെത്താവരുഴം. അവസരത്താന്നു വലതത്തായലിട്ടുപവണെഴം എനലികറ്റ് കുസറ നത്താടന് മുടകൈള് 
കൈഴലികത്താന്. കൈത്താരണെഴം അഞ്ചു മത്താസഴം മുമ്പറ്റ് എസന്റ സ്കൂളലില് നലിനറ്റ് എനലിക്കു കൈലിടലിയ 
പകൈത്താഴലിക്കുഞ്ഞുങ്ങളത്താണെവര്.
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 കൈത്താണെത്താസത പപത്തായ ജറീവലിതങ്ങള്
അനശശ്വര രത്താജറ്റ്

കദേവതലിസന്റ സ്രഷ്ടലിയത്താണെറ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങള്. കൈറീടനത്താശലിനലി പരത്തുന 
പലതരതലിലള്ള പരത്താഗങ്ങള് ബത്താധലിചറ്റ് കൈലിടന കൈലിടപലില് കൈഴലിയന 
കുഞ്ഞുങ്ങള്.

നമ്മുസട മുനലില് നലിരവധലിയത്താണെറ്റ്.  നലിറകൈണ്ണുകൈപളത്താസട അവസര ശുശ്രൂഷലിക്കുന
അമ്മമത്താരുസട ചങറ്റ്  സപത്താട്ടുന പവദേന കൈണ്ടെലിസല്ലെനറ്റ് നടലികത്താന് നമുകത്താകുപമത്താ?

നത്താഴം  തസനയത്താണെറ്റ്  പല  മത്താറത്താപരത്താഗങ്ങളസടയഴം  കൈത്താരണെകത്താര്.  പത്താസലികറ്റ്
നലിപരത്താധലിക്കുകൈ,  പകൈരളതലില്  അവപശ  ഷലിക്കുന  കുന്നുകൈളഴം  വയലകൈളഴം
കൈത്താടുകൈളഴം പുഴകൈളഴം തണറീര്തടങ്ങളഴം സഴംരകലികസപസടണെഴം. അതലിനുപവണ്ടെലി
നത്താഴം ഒത്താപരത്താരുതരുഴം ശ്രമലികണെഴം. 
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