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ആകാശപ്പച്ച
2022 ഒക്ടോബർ

 ഇെകൾ ഇെകൾ വിരിയന്്! വിരിയന്്!
B-Im-i-̧ -̈  H-cp-hÀ-jw ]qÀ- 
¯n-bm-¡p-I-bm-Wv. P-e-Zn-\ 
{]-tXy-I ]-Xn-̧ -S-¡w ]-Xn-½q-¶v C- 
e-IÄ. H-cp-hÀ-j-¡m-ew Xp-SÀ-̈ -
bm-bn Cu sIm-̈ p-sN-Sn-bnÂ C-e-
IÄ hn-SÀ-¶p-sh-¶-Xv {]-Xo-£ 
]-I-cp-¶ Im-cy-am-Wv. C-\n Cu 
sN-Sn Iq-Sp-XÂ hm-b-\-¡m-cn-te-
¡v ]-SÀ-¶v h-f-c-Ww. ]p-Xn-b hm-
b-\-¡m-cn-te-¡v Cu {]-kn-²o-I-c-
Ww F-̄ n-¡p-I-sb-¶-Xv Hm-tcm 
ko-Uv Aw-K-̄ n-sâ-bpw IÀ-̄ -
hy-am-sW-¶v a-d-¡-cp-Xv. {]-Ir-Xn-
kw-c-£-W-s -̄¡p-dn-̈ v A-{X 
Ku-c-h-am-bn Nn-́ n-¡m-̄  B-fp-
IÄ hm-bn-¡p-t¼m-gm-Wv Cu 
{]-kn-²o-I-c-W-̄ n-sâ b-YmÀ-Y 
e-£yw bm-YmÀ-Yy-am-hp-I. A-Xn-
\m-bn \-ap-¡v B-ßmÀ-Y-am-bn 
{]-hÀ-̄ n-¡mw. 
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എഡിററ്റാറിയൽ

ഒരു മധുര  ഒരു മധുര  
മാതൃകമാതൃക

iÀ-¡-c \-sÃm-cp am-Xr-I-bm-Wv. h-en-b ^m-Î-dn-I-tfm 
h-en-b a-en-\o-I-c-W-tam C-Ãm-sXXs¶ D-ïm-¡p-¶ t]m-j-I-
k-ar-²-hpw cp-Nn-I-c-hp-am-b H-cp ̀ -£yh-kv-Xphm-W-Xv. I-cn-¼v 
\-«mÂ AXv aq-s -̧̄ n ]m-I-am-hm³ cïphÀ-j-̄ nÂXm-
sg k-a-bw a-Xn. ]m-I-am-b I-cn-¼v sh-«n-sb-Sp-̄ v A-Xn-sâ 
\o-cv thÀ-Xn-cn-s -̈Sp-̄ ti-j-am-Wv iÀ-¡-c-bp-ïm-¡p-¶-Xv. 
I-cn-¼n³\o-cv Xn-f-̧ n-̈ v ]m-I-am-¡n iÀ-¡-c-bm-¡nam-ämw. \o-cv 
Du-än-sb-Sp-̄ ti-jw _m-¡n-bm-hp¶ I-cn-¼n³N-ïn- D-W-¡n-sb-
Sp-̄ v- I-̄ n-¡p-¶ Nm-cw A-Sp-̄ X-h-W-s¯ I-cn-¼pIr-jn-¡v 
h-f-am-bpw D-]-tbm-Kn-¡mw. A-§-s\ ]-c-am-h-[n {]-Ir-Xnku-
lr-Zco-Xn-bnÂ \-ap-¡v iÀ-¡-c D-ïm-¡n-sb-Sp-¡m³I-gn-bpw. 
I-cn-¼nÂ\n-¶v \o-cv Du-än-sb-Sp-¡p-¶-Xn-\p-am-{X-ta b-{ -́k-
lm-bw th-ïn-h-cp-¶p-Åq. 

I-cn-¼n³N-ïn \-¶m-bn D-W-¡n kw-kvI-cn-̈ v jo-äp-I-fm-¡n-
sb-Sp-̄ mÂ sXÀ-tamtIm-fn-\v -]-I-c-am-bn D-]-tbm-Kn-¡m³ 
I-gn-bp-tam F-¶- ]T-\-hpw \-S-̄ m-hp-¶-Xm-Wv. hn-P-b-I-c-
am-hp-sa-¦nÂ B ssP-hjo-äp-IÄ-¡p-ÅnÂ ]-e-X-cw a-c-§-
fp-sS-bpw sN-Sn-I-fp-sS-bpw hn-̄ p-I-fpw H-fn-̧ n-̈ ph-bv-¡-mw. 
D-]-tbm-Kw I-gn-ªv I-cn-¼pjo-äp-IÄ a-®n-en-«mÂ hn-̄ p-IÄ 
h-fÀ-¶v a-c-amhpw!



ആകാശപ്പച്ച
2022 ഒക്ടോബർ

നൂഹ് ഫൈസൽ 
റമറ്ാഡ് സ് ഇംഗ്ീഷ് സ് കൂൾ 

സുൽത്ാൻ ബറത്രി 
വയനാെ്

കാട്ിടലക്ാര്ം

tI-c-f-̄ n-se c-ïm-a-s¯ h-en-b h-\y-
Po-hnk-t¦-X-am-Wv ap-̄ -§. h-b-\m-«n-se 
kpÂ-̄ m³-_-t -̄cn-¡pw ssa-kq-cphn 
-\pw C-S-bn-em-Wv C-Xv Øn-Xn-sN-¿p-¶-Xv. 
Im-«m-\-I-fp-sS-bpw am-\p-I-fp-sS-bpw 
hn-lm-c-tI-{µ-am-Wv Cu h-\-§Ä. I-Sp-
hbS-¡-ap-Å am-wk-̀ p-¡p-I-fp-sS-bpw 
B-hm-ktI-{µ-am-Wn-hn-Sw. A-\yw\n-¶p-
sIm-ïn-cn-¡p-¶ Hu-j-[k-ky-§-fpw A- 
]qÀh i-e-̀ -§-fpw C-hn-sS-bp-ïv. h-\-̄ n-
\p-Ån-ep-Å K-h¬-saâv K-Ìv lu-knÂ 
Xm-a-k-ku-I-cy-apïv. C-hnsS Ip-¦nbm-\-
I-sfbpw Im-Wm³km-[n-¡pw. h-\-̄ n-
eq-sS-bp-Å s{S-¡n-§n-\pw -ku-I-cy-apïv. 

മുത്തങ്യിന്െ 
വെ്ജധീവിസറകേതം 

Jayesh P. 



ആകാശപ്പച്ച
2022 ഒക്ടോബർ

എൽസമ്മ എ.
സീഡ് െീച്ചർ റകാ ഓർഡിറനറ്റർ

മൗണ്് കാർമൽ എച്ച്.എസ്. റകാട്യം

ഒരു റേശം 
പെ ഭാഷ

റകരളം അറിയാൻ

tI-c-f-¡-c-bn-se ̀ m-jm-t -̀Z-§Ä 
hn-kv-a-bm-h-l-am-Wv. h-S-¡-cp-sS 
"X-S-Øw' sX-¡À-¡v "X-S-Ê'am-Wv. 
sX-¡-cp-sS "No-̧ m'I-s« h-S-¡À-¡v 
"NoÀ-̧ pw' "Ip-«n-sb I-ïp' F-¶-Xn-
\v ]-I-cw "Ip-«n-s\ I-ïp' F-¶v 
]-d-bp-¶-h-cp-ap-ïv tI-c-f-̄ nÂ. 
"A-h-\v ]-\n-bp-ïv' F-¶-Xn-\v "Hm-\n-
¡v ]-\n-bp-ïv' F-¶v ]-d-bp-¶-Xv h-S-
t¡a-e-_m-dp-Im-cm-Wv. Xn-cp-h-\-́ -]
p-c-̄ p-Å-hÀ "I-dp-̄ p', "h-dp-̄ p' 
F-¶v ]-d-bp-t¼mÄ Xr-Èq-cp-ImÀ 
"IÀ-̄ p', "hÀ-̄ p' F-¶v ]-d-bp-w. 
h-S-¡p-Å-hÀ Ip-«n-sb "kv-Iq-fnÂ 
tNÀ-̄ n' F-¶v ]-d-bp-t¼mÄ _m-¡n-
bp-Å-hÀ "Ip-«n-sb kv-Iq-fnÂ tNÀ-
¯p' F-¶m-Wv ]-d-bp-I. ]m-e-¡m-Sv 
Pn-Ã-bn-se Nn-e Ø-e-§-fnÂ am-§ 
"]q-fn'b-Ã "]q-ïm-Wv' Xn-¶p-¶-Xv. 
Xn-cp-hn-Xmw-Iqdp-Im-cp-sS "N-cp-hw' 
Xr-Èqcp-ImÀ-¡v "t]m-Wn'bpw h-Åp-
h-\m-«p-ImÀ-¡v "A-Sp-¡p'am-Wv. 
C-Xpt]m-se A-\-h-[n-bp-ïv tI-c-
f-̄ n-se `m-jm-t -̀Z-§Ä.
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2022 ഏപ്രിൽ

കൃഷ്ണ സി.എസ്.
സി.എം.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കുറ്റൂർ

തൃശ്ൂർ

C-́ y-bnÂ Im-W-s -̧Sp-¶ H-cp tZ-im-S-\-̧ -£n-bm-Wv "\m-I-
tam-l³'. ]mcssUkv- ̂ -vssfIym-̈ -dpIsf akv-knIm¸ntU 
F¶ t]cnemWv XcwXncn¨ncp-¶Xv. F¶mÂ Ct¸mÄ 
sam-WmÀ¡v -̂vssfIym¨dpIÄs¡m¸w samWmÀ¡ntU 
IpSpw_¯nÂ DÄs¸Sp¯nbn«p-ïv. Np-h-̧ pI-eÀ-¶ X-hn-
«p-\n-dwap-XÂ sh-Å\n-d-̄ nÂh-sc C-h-sb -Im-Wm-dp-ïv. 
Xe I-dp-̄ \n-d-amWv. X-e-bv-¡v ap-I-fnÂ In-co-Swt]m-se 
s]m-§n\nÂ-¡p-¶ Xq-h-ep-IÄ Im-Wmw. s]¬]-£n-I-
sf-¡mÄ B-IÀ-j-Wo-b-X B¬-]-£n-IÄ-¡m-Wv. h-fÀ-

-̈sb-̄ p-t¼mÄ B¬-]-£n-I-fp-sS hm-en-\v i-co-c-̄ n-sâ 
C-c-«n-bn-e-[n-Iw \o-fwh-bv-¡m-dpïv. C-́ y-bn-epw {io-e-¦-bnepw 
Ch-sb [m-cm-fw Im-Wmw. ssi-Xy-Im-e v̄ G-jy-bn-se D-jv-
W-taJ-em{]-tZ-i-§-fn-em-Wv C-h h-kn-¡p-¶Xv. P-\p-h-cn, s -̂
{_p-h-cn am-k-§-fnÂ tI-c-f-̄ nÂ I-m-Wm-dpïv. 

ൊകറമാഹൻ
Indian paradise flycatcher

ചിറകുള്ള ചങ്ാതിമാർ
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ആദികൃഷ്ണ എസ്. 
ജി.എൽ.പി.എസ്. മലയാറ്റൂർ 

എറണാകുളം

ഈ റൈാറട്ാ കാണാം

a-e-bm-äqÀ H-¶mw t»m-¡n-se 
A-Iyp-tU-äv ]m-e-¯n-sâ  

ap-I-fnÂ\n-¶v F-Sp-¯ Nn-{Xw

മറുകരയ്ക്ുള്ള വഴി
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അരുണ രവീന്ദ്രൻ
അധ്ാപിക 

കാണിച്ചിക്ുളങ്ര വി.എച്ച്.എസ്.
ആലപ്ുഴ

ജധീവാണുവളങ്ളും 
മിത്രകധീടങ്ളും

ജധീവാണുവളങ്ളും ജധീവാണുവളങ്ളും 
മിത്രകധീടങ്ളുംമിത്രകധീടങ്ളും

കൃഷിക്ാര്ം

a-®nep-Å kq-jv-am-Wp-¡-sf D-]-tbm-
Kn-̈ v \nÀ-an-¡p-¶ A-sktäm-_m-IväÀ ssa-
s¡m-ssd-k A-tkmkv-ss]-dn-Ãw ap-X-em-b 
Po-hm-Wp-h-f-§Ä hn-]-Wn-bnÂ C-¶v e-̀ y-am-
Wv. C-h A-́ -co-£- ss\-{S-P-s\ t\-cn-«v h-en-
s -̈Sp-̄ v A-tam-Wn-bbm-¡n sN-Sn-IÄ-¡v 
sIm-Sp-̄ v h-fÀ-̈  th-K-̄ n-em-¡p-¶ tlmÀ-
tam-Wp-I-sf DXv-]m-Zn-̧ n-¡p-¶p. A-tkm-f, 
\o-e-l-cn-X ]m-b-ep-IÄ, A-tkmkv-ss]
dn-Ã, t^m-kv-t^m _m-Iv-äo-cn-b F-¶n-h 
s\Â¡r-jn-¡v A-\p-tbm-Py-am-b Po-hm-
Wp-h-f-§-fm-Wv.

th-«-¡m-c³ Nn-e-́ n-IÄ, sN-dp-Xp-¼n-
IÄ, ao-dn-Uv Nm-gn, hm-«À kv-ss{S-UÀ, hm-
«À- _-Kv, {Ku-ïv _o-änÂ, tdm-_v _o-änÂ, 
te-Un t_-Uv _o-änÂ, {In-¡-äv, ]pÂ-t -̧\p-
IÄ Xp-S-§n-b an-{XIo-S-§-sf D-]-tbm-Kn-̈ v 
s\-Ãn-s\ B-{I-an-¡p-¶ {]-[m-\ Io-S-§-sf 
\-in-̧ n-¡mw.
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സീഡ് റകാഡിറനറ്റർ
ടസൻറ് റജാസൈ് സ് എൽ.പി. സ് കൂൾ

ഇളംറദശം, ഇെുക്ി

പൂജാ ബിംബം മിഴി തുറന്നൂ
താനേ േട തുറന്നൂ...

സ്വയംവര സന്ധ്ാ രാജകുമാരി
േിന്നൂ തിരുേടയിൽ

സൂരധ്ൻ ഉണർന്നൂ ചന്ദ്രൻ ഉണർന്നൂ
മംഗള യാമം തേിച്ചു േിന്നൂ

സൂരധ്നം സ്വന്ം ചന്ദ്രനം സ്വന്ം 
സനന്ധ് േീ ഇന്ന് ആർക്ന് സ്വന്ം...

ആർക്് സ്വന്ംആർക്് സ്വന്ം

സിനിമാപാട്ിടല പ്രകൃതി

ഗാെരചെ: കകതപ്രം  സംഗധീതം: ഔറസപ്പച്ചൻ 

c-ïv Im-ap-I-·m-cp-sS hn-hm-lm-̀ yÀ-Y-\-bv¡pap³-]nÂ 
i-¦n¨p\nÂ-¡p-¶ \m-bn-I-bp-sS [À-a-k-¦-S-s¯ Xm-c-X-
ay-s -̧Sp-̄ m³ {]-Ir-Xn-bnÂ k-Ôy I-gn-tª a-säm-cp-Zm-l-
c-Wap-Åq. kq-cy-\pw N-{µ-\pw H-tc-t]m-se A-h-Im-i-s -̧« 
k-Ôy B-sc h-cn-¡pw F-¶ kwibs¯ {]-IrXn-tbm-Sv 
CW-§n\n¶p-sImïv A-S-bm-f-s -̧Sp-̄ m³ Cu h-cn-IÄ-
¡v I-gn-bp-¶p.
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അനന് എ.സി.
ജി.യു.പി.എസ്. റകാങ്ാെ്

പാലക്ാെ് 

ഇത് അതിശയം തടനെ

Z-£n-tW-́ y-bn-se aq-¶m-a-s¯ G-ä-hpw D-bÀ-
¶ sIm-Sp-ap-Sn, k-ap-{Z\n-c-̧ nÂ\n-¶v 2000 ao-äÀ 

D-b-c-̄ nÂ Øn-XnsN-¿p-¶ sN-{¼ ]o-¡v. C-Xn-sâ 
Zr-iy-̀ w-Kn Xn-I¨pw th-dn-«-XmWv. {]-Ir-Xn A-\p-

{K-ln-̈ p\Â-In-b ku-µ-cy-am-Wn-Xn-\v. sN-{¼-
bn-se lr-Z-bk-c-Êv Im-Wm-\mWv k-©m-

cn-IÄ A-[nIw F-̄ m-dp-ÅXv. 
{]-Ir-Xn-bpsS a-t\m-l-c-am-b 

H-cp \nÀ-an-Xnbm-Wv lr-Z-
bX-Sm-Iw.

ന്ചമ്പ്ര ന്കാടുമുടിയിന്െ ന്ചമ്പ്ര ന്കാടുമുടിയിന്െ 
ഹൃേയതടാകംഹൃേയതടാകം

Jayesh P. 
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സഫ്ീന ബഷീർ, അധ്ാപിക 
എച്ച്.ഐ.എസ്. ഇംഗ്ീഷ് മീഡിയം സ് കൂൾ

കണ്ൂർ

h-Æm-ep-IÄ A-Ô-cm-sW-¶ s]m-Xp-thbpÅ sX-än-²m-c-W 
C-t¸m-gpw \n-e-\nÂ-¡p-¶p. Nn-e h-Æm-ep-IÄ-¡v Im-gv-N-i-àn 
Ip-d-hm-sW-¦n-epw A-h XoÀ-̈ -bm-bpw A-Ô-c-Ã. am-{X-a-Ã ]-e 
h-Æm-ep-IÄ-¡pw a-äv ar-K-§-sf-t¸mse Im-gv-N-i-àn-bpïv. 

ടതറ്റ് ശരി

വവ്ാെുകൾ വവ്ാെുകൾ 
അന്ധരാറണാ?അന്ധരാറണാ?
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എം.എസ്. വിസ്മയ
്ാസ് - 7

മുറള്ളരിയ എ.യു.പി. സ് കൂൾ
കാസർറകാെ് 

റലാകം എങ്ടനപ്രകൃതിയിന്െ  
ഭടന്ാർ

a-c-ap-I-fn-epw sN-Sn-̄ -e-̧ p-I-fn-epw Iq-Sp-sI-«n Po-hn-¡p-¶ 
C-fw {_u¬ \n-d-̄ n-ep-Å D-dp-¼p-I-f-m-Wv \o-dv A-Y-hm ]p-fn-
bp-dp-¼v (Weaver ant) im-kv-{Xo-b \m-aw: G-bv-tIm-̂ n-Ã kv-a-c-Kv-Un-\ 
(Oecophylla smaragdina) kw-L-Sn-X{]-hÀ-̄ -\-̄ n-sâ D-Zm-̄ -am-b 
D-Zm-l-c-W-am-Wv Cu Po-hn-IÄ. ]p-fn-bp-dp-¼p-Ifp-Å a-c-̄ n-se 
Im-bv G-ä-hpw ̀ -£y-tbm-Ky-am-bn-cn-¡pw. C-h h-f-cp-¶ B-hm-k-
hy-h-Ø-bnep-Å Io-S-§-sf sIm-s¶m-Sp-¡p-¶ -kz-̀ m-h-apÅXp-
sIm-ïv hn-hn-[ cm-Py-§-fnÂ Io-S-\n-hm-c-W-̄ n-\m-bn IÀ-j-IÀ 
]p-fn-bp-dp-¼p-I-sf D-]-tbm-Kn-̈ p-h-cp-¶p.

h-f-sc k-¦oÀ-W-am-b H-cp k-aq-l-hy-h-Ø \n-e-\nÀ-̄ p-¶psh-¶ 
Im-c-W-̄ mÂ ]p-fn-bp-dp-¼p-I-sf tdm-t_m-«n-Iv-kv Xp-S-§n-b 
B-[p-\n-I -km-t¦-Xn-I-im-kv-{X¯nÂ ]T-\-hn-t[-b-am-¡p-¶p-
ïv. H-cp k-ky-̄ n-sâ hn-hn-[ im-J-I-fn-tem A-Sp-̄ -Sp-̄ p-Å 
]-e k-ky-§-fnÂX-s¶-bm-bn-t«m \o-dp-IÄ Iq-Sp-ïm-¡p-I-bpw 
A-h-sb-Ãmw H-cp tIm-f-\n-bp-sSX-s¶ `m-K-§-fm-bn {]-hÀ-̄ n-
¡p-I-bpw sN-¿p-¶p. dm-Wn (dm-Wn-IÄ) C-Sp-¶ ap-«-I-sf-Ãmw a-äv 
Iq-Sp-I-fn-te-¡v X-¡-Xm-b k-µÀ-̀ -§-fnÂ hn-X-c-WwsN-¿-s -̧Sp-
¶p. A-Xp-h-gn G-sX-¦n-epsam-cp Iq-Sn-sâ \m-iwaq-ew tIm-f-\n 
H-¶-S-¦w \-in-¡m-Xn-cn-¡p-¶p.

പ്രകൃതിയിന്െ  
ഭടന്ാർ
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സുസ്മിത െി.എം., അധ്ാപിക
റഷണായ് സ്മാരക ഗവ. 

ഹയർ ടസക്ൻഡറി സ് കൂൾ
പയ്യനെൂർ, കണ്ൂർ

Hm-W-¡m-e-am-bmÂ I-®qÀ PnÃ-bnse am-Sm-bn-̧ m-d 
ap-gp-h³ h-b-e-äv ]-«v hn-cn-̈ -Xpt]m-se-bm-hpw. D-d-h-bp-Å  
]m-d-bn-epw h-b-en-epw Im-¡-̧ q h-f-cp-¶Xp-sIm-ïmWv Cu 
\n-dw-amäw. h-b-enÂ h-f-cp-¶ Im-¡-̧ q-hn-\v h-ep¸w Iq-Sp-
X-em-Wv. C-sXm-cp C-c-]n-Sn-b³k-kywIq-Sn-bm-Wv. \n-ew ]-än 
h-f-cp-¶ C-h-bp-sS Nn-e C-e-IÄ Ip-ªp »m-U-dp-I-fm-bn cq- 
]m-́ -c-s -̧«n-cn-¡p-¶p. sN-dp{]m-Wn-
IÄ A-Sp-̄ v h-cp-t¼mÄ 
»m-U-dn-sâ sI-Wn-hm-
XnÂ Xp-d-¶v Ah-
sb A-I-̄ m-
¡n Z-ln-̧ n-̈ v 
t]m-j-I-§Ä 
h-en-s¨-Sp-¡p-
¶p. »m-UÀ hÀ-
«p-IÄ F-¶-dn-b-s -̧Sp-¶ 
C-h-bp-sS im-kv-{X-\m-aw bq-{Sn-
¡p-te-dn-b sdän-¡pte-ä (Utricularia 
reticulata) F-¶m-Wv. HmÀ-½-IÄ-¡v 
\n-d-¡q-«v NmÀ-̄ p¶ C-̄ -cw ]q-¡-
sfm-s¡ h-b-ep-I-tfm-sSm-̧ w \-½p-
sS HmÀ-½-I-fnÂ\n-¶pt]m-epw 
am-ªp-t]mbns¡m-ïn-
cn-¡p-¶p.

പൂവറിവ്

കാക്കപ്പൂ
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അഭിൻ കാർത്ിക് 
കുരുവട്ൂർ യു.പി. സ് കൂൾ 

റകാഴിറക്ാെ് 

വർണച്ചിറക്
കവിത ഓർമ്മപ്പച്ചകൾ ഓർമ്മപ്പച്ചകൾ 

]-̈  ]p-X-̈ p In-S-¡pw 
F-¶p-sS {Km-aw....
I-f-I-f-sam-gp-Ipw A-cp-hn-I-fpw
Iq Iq ]m-Spw Ip-bn-ep-I-fpw...
]p-©n-cn-Xq-Ipw ]q-h-\n-bnÂ
tX³-\p-I-cp-¶q i-e-̀ -§-Ä...
X-W-epw Xm-a-c-s¸m-bv-II-fpw 
ao³ Xp-Åpw ]p-g sh-Å-hpw...
sX-§pw hm-g-bpw 
\n-d-bp-s¶m-co {Km-a-̄ -W-enÂ
HmÀ-½ -̧̈ - X-fnÀ-¡p-¶p...
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മുഹമ്മദ് ജാസിൽ, അധ്ാപകൻ
വി.എച്ച്.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. ടമാറയൂർ 

മലപ്ുറം

വർണച്ചിറക് കഥ

In-g-¡v sh-Å-Io-dpw-ap-³t] A-h-cp-WÀ-¶n-cn-¡pw. A-hÀ 
F-¶mÂ Ip-td-t]scm¶p-an-Ã, sh-dpw c-ïpt]À. cm-hn-
se -̄s¶ kvt\-lk-Ãm-]-§-fp-sS Ip-dp-sam-gn tIÄ-̧ n-¡p¶ 
B {]m-hp-I-fpsS N-́ -sam-¶v th-sdX-s¶. F-́ m-bn-cn-¡pw 
C-{X cm-hn-se X-Wp-̄  sh-fp-̧ m³Im-e-̄ v A-hÀ-¡n-{X ]-d-
bm³? cm-a-ªn-sâ Ip-fn-cnÂ ]-c-kv-]-cw Nn-d-Iphn-cn-̈ v ]p-X-̈ p-
d-§n-b-t¸mÄ ]-d-bm³ _m-¡nsh-̈ -sXm-s¡-bm-hpw. ho-«nÂ 
Pn]v-kw hÀ-¡p-ImÀ dq-an-te-¡p-Å hm-bpk-©m-c-̄ n-sâ 
Hm-tcm I-hm-S-hpw sIm-«n-b-S-̈ p. {]Xntj-[n-s -̈¦nepw Rm³ 
kam[m\n¡p¶Xv Cu A¼e {]mhp-IÄ¡v XeNmbv¡m³ 
HcnSw In«nbtÃm F¶XnemWv.

വിരുനെുവനെ വിരുനെുവനെ 
കൂ്ുകാർകൂ്ുകാർ
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