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അമ്മയുടടെ കമാത്തഷിരഷിപപ്പ്              ആദഷിതത്യ ദദവപ്പ്             

പണട് പണട് ഒരത്തിടതട് ഒരയു കയുടത്തിയയുക അമ്മയയുക 
തവാമസത്തിച്ചത്തിരയുനയു . ആ കയുടത്തി സസ്കൂള വത്തിടട് വരയുനതയുക 
റനവാകത്തി അമ്മ വവീടത്തിടന്െറ ഉമ്മറതട് 
കവാതത്തിരത്തികയുമവായത്തിരയുനയു .അമ്മ കവാതത്തിരത്തികയുക എനട് 
അറത്തിയയുന കയുടത്തി എനയുക ഓടത്തി വരയുമവായത്തിരയുനയു .ഓടത്തി 
വനട് അമ്മയയുടട മടത്തിയത്തിലത്തിരയുനട് സസ്കൂളത്തില് നടന 
സകഭവക പറയയുമവായത്തിരയുനയു . കയുറച്ചട് ദത്തിവസതത്തിനയു 
റശഷക കയുടത്തി പതത്തിവയുറപവാടല വവീടത്തില് വനറപവാള അമ്മ 
മരത്തിച്ചയു കത്തിടകയുനതവാണട് കണതട്. അതട് കണ കയുടത്തി 
ടപവാടത്തി കരഞയു . അവളകട് ഒനവാക സമ്മവാനക കത്തിടത്തിയ 
വത്തിവരക അറത്തിയത്തികയുവവാനവായത്തിരയുനയു അവള ഓടത്തി 
വനതട് . പത്തിനവീടട് ഓറരവാ ദത്തിവസവയുക  അമ്മ അവത്തിടട 
കവാതത്തിരത്തികയുക എനട് തടന അവള വത്തിശശ്വസത്തിച്ചയു . 
സസ്കൂള വത്തിടട് ഓടത്തി വനട് ഉമ്മറതട് ഇരത്തികയുക . അമ്മ 
അവത്തിടട എവത്തിടടറയവാ ഉടണന വത്തിശശ്വവാസതത്തില് 
അവള സസ്കൂളത്തില് നടന സകഭവക പറയയുക . അവള 
അറപവാള കവാതത്തിരത്തിപത്തിടന്െറ വത്തില മനസത്തിലവാകത്തി . 
കവാതത്തിരത്തിപത്തിടന്െറ മഹൈതശ്വക കവാതത്തിരത്തികവാന്െ ആരയുക 
ഇലവാതവരയുടടങത്തില് അവനവാണട് അറത്തിയയുക .നമ്മടള 
കവാതത്തിരത്തികയുവവാനയുക റസ്നേഹൈത്തികവാനയുക ഒരയു ആള 
ഉടണങത്തില് അതട് നമ്മയുടട മവാതവാപത്തിതവാകള 
ആയത്തിരത്തികയുക .അവടര റസ്നേഹൈത്തികയുക .



കയുറയുകടന്െറ കഥ        അമൽ ചന്ദ്രൻ       

         ഒരത്തിടടതവാരത്തിടതട് ഒരയു കയുറയുകനയുണവായത്തിരയുനയു 
          ആ കയുറയുകനട് വളടര അധത്തികക വത്തിഷനത്തിരയുനയു
           അറപവാള അവന്െ ഒരയു മയുനത്തിരത്തി വള്ളത്തി കണയു.
          ആ മയുനത്തിരത്തി കണറപവാള കയുറയുകടന്െറ വയത്തില് 
        ടവള്ള മസ്കൂറത്തി.
             എത്ര ശ്രമത്തി    ച്ചത്തിടയുക ആ കയുറയുകനട് മയുനത്തിരത്തി
        കത്തിടത്തിയത്തില.

      തടന്െറ പരത്തിശ്രമതത്തിനത്തിടയത്തില് വളടര കവീണത്തിതനവായത്തി
          ആ കയുറയുക൯ പറ  ഞയു.കത്തിടവാത മയുനത്തിരത്തി 
പയുളത്തികയുടമനട്                            



ബയുദത്തിമവാനവായ കവാക           ഋഷത്തിറകശട്     

ഒരയു ഗവാമതത്തില് ഒരയു ബയുദത്തിമവാനവായ
കവാകയയുണവായത്തിരയുനയു. ആ കവാകയട് ടവള്ളക

കത്തിടത്തിനത്തിലവായത്തിരയുനയു എലവാ സ്ഥലസയുക ആ കവാക
ടവള്ളതത്തിനസ്കൂറവണത്തി  തത്തിരഞയു അങ്ങടന  നടനയു നടനട്

ഒരയു വവീടയുടന്റെ  മയുനത്തില് എതത്തി  അവത്തിടട  ഒരയു
ഭരണത്തിയത്തില്  കയുറചയു ടവള്ളമയുണവായത്തിരത്തിനയു  കവാകയട്
തലയത്തിടട്  ആ ടവള്ളക കത്തിടയുനല.  അതത്തിനടയുതവായത്തി

കയുയുററകലയുണവായത്തിരയുനയു. കവാകവത്തിജവാരത്തിച്ചയു ടവളളതത്തില്
കലട് ടകവാണട് വച്ചട് ഇടവാല് ടവളളക കത്തിടയുക എനട്.

അ   ങ്ങടന ഇടട് ഇടട് ടവളളക ടപവാനത്തി ടപവാനത്തി വനയു
അ   ങ്ങടന ആ കവാകയട് ടവളളക കത്തിടത്തി.



അധധവാപകനയുക  ശത്തിഷധരയുക          മവാർജവാന  

                          

   ഒരത്തിടതട് ഒരയു അധധവാപകന്െ ഉണവായത്തിരയുനയു.ആ 
അധധവാപകനട് രണട് ശത്തിഷധനവാര് ഉണവായത്തിരയുനയു.അവര് ആ 
അധധവാപകടന്െറ ഹകയത്തില് 
നത്തിനയുക എലവാക പഠത്തിച്ചത്തിരയുനയു.അവരയുടട ഹകവരയു വത്തിതട്
തനത്തിരയുനയു.അതയു നത്തിങ്ങള എനയു ടചയട്തയു?''
''ഞവാന്െ അതയു പസ്കൂജവാമയുറത്തിയത്തില് വച്ചട്  പവാര്ഥത്തികയുക'' .
അതയു റകടട് അധധവാപകനട് കരച്ചത്തില് അടകവാന്െ സവാധത്തി-
ച്ചത്തില.അങ്ങടന അധധവാപകന്െ രണവാമടത ശത്തിഷധടന്െറ 
അടയുറതകട് റപവായത്തി.ആ ശത്തിഷധറനവാടട് റചവാദത്തിച്ചയു,
  '' ഞവാന്െ നത്തിനകട് തന വത്തിതട് നവീ എനയു ടചയയു?''   
 '' ഞവാന്െ ആ വത്തിതട് നടയു വളര്തത്തി,വളടരയധത്തികക ടച-
ടത്തികള നത്തിര്മ്മത്തിച്ചയു''.അതയു റകട അധധപകനട് അഭത്തിമവാനക 
റതവാനത്തി.ആ ശത്തിഷധന്െ തടന്െറ തവാമസസ്ഥലറതകട് 
പത്തിരത്തിഞയു റപവായത്തി.      



ബയുദത്തിമവാനവായ കവാക            അനനയു   

ഒരയു ഗവാമതത്തില് ഒരയു ബയുദത്തിമവാനവായ
കവാകയയുണവായത്തിരയുനയു. ആ കവാകയട് ടവള്ളക

കത്തിടത്തിനത്തിലവായത്തിരയുനയു എലവാ സ്ഥലസയുക ആ കവാക
ടവള്ളതത്തിനസ്കൂറവണത്തി  തത്തിരഞയു അങ്ങടന  നടനയു നടനട്

ഒരയു വവീടയുടന്റെ  മയുനത്തില് എതത്തി  അവത്തിടട  ഒരയു
ഭരണത്തിയത്തില്  കയുറചയു ടവള്ളമയുണവായത്തിരത്തിനയു  കവാകയട്
തലയത്തിടട്  ആ ടവള്ളക കത്തിടയുനല.  അതത്തിനടയുതവായത്തി

കയുയുററകലയുണവായത്തിരയുനയു. കവാകവത്തിജവാരത്തിച്ചയു ടവളളതത്തില്
കലട് ടകവാണട് വച്ചട് ഇടവാല് ടവളളക കത്തിടയുക എനട്.

അ   ങ്ങടന ഇടട് ഇടട് ടവളളക ടപവാനത്തി ടപവാനത്തി വനയു
അ   ങ്ങടന ആ കവാകയട് ടവളളക കത്തിടത്തി.



ചവാവവാലത്തിപടത്തി                റദവനന്ദ      

ഒരയു  നവാടത്തില്  ഒരയു  ചവാവവാലത്തിപടത്തി   ഉണവായത്തിരയുനയു.ആ
നവാടത്തിലയുളട്  ആളയുകളകട്  ആ  നവായടയ
ഇഷട്മത്തിലവായത്തിരയുനയു.എനവാല്  ഒരവാളകട്  മവാത്രമവായത്തിരയുനയു
ആ നവായടയ ഇഷമയുള്ളതട്.അറദ്ദേഹൈക
എറപവാഴയുക  ആ  നവായകട്  ആഹൈവാരക
ടകവാടയുകയുമവായത്തിരയുനയു.അങ്ങടന  ഒരയു  ദത്തിവസക  അറദ്ദേഹൈക
മരത്തിച്ചയു റപവായത്തി.
ഇതട്  ആ  നവായകട്  വളടര  സങടമയുണവാകത്തി.അതത്തിനയു
റശഷക ആ നവായ ആഹൈവാരക 
കത്തിടവാടട മരത്തിച്ചയുറപവായത്തി.



കച്ചവടക)രനയുക കയുതത്തിരയയുക   സത്തിനവാൻ      

ഒരയു കച്ചവടകവാരനട് ഒരയു കയുതത്തിര ഉണവായത്തിരയുനയു അയവാള
ആ കയുതത്തിരയയുടട പയുറതട് സവാധനങ്ങള ടവച്ചവായത്തിരയുനയു
കടയത്തില് റപവാകയുനതട്.കടയത്തില് റപവാകയുനവഴത്തിയത്തില് ഒരയു

പയുഴ കടകണമവായത്തിരയുനയു.കയുതത്തിരയട് സവാധനങ്ങള
പയുറതട് ടവച്ചട് ടകവാണയുറപവാകവാന്െ മടത്തിയവായത്തിരയുനയു.
അയവാള കടയത്തിറലകട് റപവാകയുനവഴത്തി പലതവണ

പയുഴയത്തില് വവീണയുകത്തിടകയുമവായത്തിരയുനയു.അങ്ങടന ഒരയു ദത്തിവസക
കച്ചവടകവാരന്െ പഞത്തി കയുതത്തിരയയുടട പയുറതട്

വച്ചയുടകവാടയുതയു.അനട് കനമത്തിലവായത്തിരയുനയു.ആ കയുതത്തിര
പതത്തിവയുറപവാടല പയുഴയത്തില് വവീണയു അങ്ങടന പഞത്തികട്

കനക കസ്കൂടത്തി പത്തിടന ഒരത്തികലയുക കയുതത്തിര പയുഴയത്തില്
വവീണയുകത്തിടകവാറത്തില.



കവാടയുക  കവാടയുരവാജവാവയുക      അഞ്ജലത്തി .പത്തി      

ഒരയു കവാടത്തിടല രവാജവാവവാണട് സത്തികഹൈക.ഇഇൗ കവാടത്തിടല  
സത്തികഹൈതത്തിനട്  ഇഷമയുള്ള  ഭകണക
മവാനയുക മയുയലയുമവായത്തിരയുനയു.ഒരത്തികല്  സത്തികഹൈക  ഒരയു 
മവാനത്തിടന്െറ  ഗയുഹൈയത്തില്  റകറത്തി.അവത്തിടട
ഒരയു മവാനയുക ഇലവായത്തിരയുനയു. മവാനയുകള അവകട് 
ഇരറതടവാന്െ റപവായതവായത്തിരയുനയു. അവര് 
തത്തിരത്തിചയുവരയുറമവാള അവയയുടട ഗയുഹൈയത്തില് സത്തികഹൈടത 
കണയു . അറതവാടട മവാനത്തിടന അതട്
തത്തിനയു.അറതവാടട എലവാ മവാനത്തിനയുക സത്തികഹൈടത 
റപടത്തിയവായത്തിരയുനയു.പത്തിടന സത്തികഹൈതത്തിനട് 
റപടത്തിച്ചട് ആ കവാടത്തില് മവാനയുക മയുയലയുക ജത്തിവത്തിച്ചത്തിരയുനയു



ററവാസവാ  പസ്കൂകള         അഹദശ്വതട്           

എടന്െറ  സയുഗനടമവാനയുക  പസ്കൂമവാറ്റടയറതടത്തി
എനന്െറ  സുഗന്ധത്തല് മയകക്കിടട

എനന്നെ നത്തടക്കി  എലല്ലാവരട  വരകയട  നചെയട
              ഞല്ലാനല്ലാണണ്  ററല്ലാസല്ലാപ
         ഞല്ലാനല്ലാണണ്  ററല്ലാസല്ലാപ

എലല്ലാവനയയട സന്തയനത്തനടയട
എലല്ലാ  എനന്നെ സൂകക്കിചണ്  എനന്നെ
വളര്ത്തുകയട  വരക്കിചരക്കിക്കുകനയ

എന്നെക്കിനലെ   സുഗന്ധവട  ഭഗക്കിയട  എലട എന്നെക്കിലെടക്കിഞക്കിടട
എനന്നെനത്തടക്കി  എലല്ലാവരട  വരകയട  നചയട

എനന്െറ  സുഗന്തത്തക്കില് മയകക്കിടട 
എനന്െറ  സുഗന്തനമല്ലാനട  പമല്ലാറ്റനയറത്തടക്കി

            ഞല്ലാനല്ലാണണ്  ററല്ലാസല്ലാപ
            ഞല്ലാനല്ലാണണ്  ററല്ലാസല്ലാപ



നന്ദത്തി 

LITTLE KITE UNIT NHSS VAKAYAD


