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ൊം മുറനൊ്്ൊം മുറനൊ്്
2022þ-se A-h-km-\ e-¡w 
B-Im-i-̧ -̈ -bm-Wn-Xv.  
sIm-tdm-W-̀ o-Xn  
]-Xp-¡-̧ -Xp-s¡ H-gn-ªp-t]m-b 
hÀ-jw, \-½-sfm-s¡ \n-b-{ -́W-
§-fnÂ-\n-¶v tam-Nn-X-cm-b Im-ew. 
{]-Xn-k-Ôn-I-S-¶v ap-t¶-dn-b Cu 
hÀ-j-̄ nÂ hm-b-\-bp-sS h-en-b 
tem-I-hp-am-bn B-Im-i-̧ -̈ -bpw 
H-̧ -ap-ïm-bn-cp-¶p. \-ap-¡v  
C-\n-bpw H-cp-an-̈ v ap-t¶m-«v  
t]m-Imw ]p-Xn-b  
B-i-b-tem-I-§-fn-te-¡v... 

ആകാശപ്പച്ച
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മഞ്ുരുക്റലേ!മഞ്ുരുക്റലേ!

{In-kv-a-kv-Im-e-am-W-tÃm... k-t´m-j-̄ n-sâ-bpw k-am-
[m-\-̄ n-sâ-bpw B-tLm-j-¡m-ew. a-ªp-]m-fn-¡v ap-
I-fn-eq-sS sX-¶p-h-ïn-bnÂ h-cp-¶ {In-kv-a-kv A-̧ q-

-̧³... A-̧ q-̧ -sâ h-ïn sX-¶n-h-cp-¶ a-ªp-]m-fn-IÄ 
\-½Ä D-cp-¡n-¡-f-b-tÃ! B-tKm-f-Xm-]-\w-aq-ew a-ªp-
cp-In-̄ oÀ-¶mÂ {In-kv-a-kv ]-̧  F-§-s\ a-ªn-eq-sS 
sX-¶n-h-cpw? X-s¶-bp-a-Ã a-ªp-cp-In-bmÂ I-SÂ-P-
e-\n-c-̧ p-bÀ-¶v ]-e-bn-S-§-fpw ap-§n-t¸m-Ipw. a-ªp- 
]m-fn-¡-Sn-bnÂ In-S-¡p-¶ ]-e-X-cw tcm-Km-Wp-¡Ä  
]p-d-̄ p-h-cm-\p-an-S-bm-Ipw. A-Xp-sIm-ïv B-tKm-f-Xm-
]-\-ap-ïm-¡p-¶ {]-hr-̄ n-I-sfm-¶pw \-ap-¡v th-ï! 
{In-kv-a-kv ]-̧  h-c-s«, \-ap-¡v Po-hn-Xw B-tLm-j-am-
¡mw...F-Ãm-hÀ-¡pw {In-kv-a-kv B-iw-k-IÄ!

എഡിററ്റാറിയൽ

ആകാശപ്പച്ച
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ലലനു ഫരിയ
ടസന്് റജാസഫ്, റമപ്ാെി

വയനാെ്

റതാൽന്പ്പ്ി 
വെ്ജധീവിസറകേതം
tI-c-f-̄ n-se h-b-\m-Sv Pn-Ã-bnÂ k-ly-]À-h-X-t¯m-Sv tNÀ-
¶p-In-S-¡p-¶ h-\y-Po-hn-k-t¦-X-am-Wv tXmÂ-s -̧«n. h-S-t¡- 
h-b-\m-Sn-sâ A-XnÀ-̄ n-bnÂ IÀ-Wm-S-I-bp-sS IqÀ-Kv Pn-Ã-
h-sc hym-]n-̈ p-In-S-¡p-¶ \n-_n-U-h-\-{]-tZ-i-am-Wn-Xv. h-b-\m-Sv 
h-\y-Po-hn-k-t¦-X-̄ n-sâ `m-K-am-b A-\p-_-Ô-{]-tZ-i-am-Wv 
tXmÂ-s -̧«n Im-Sp-IÄ. B-\, Im-«p-t]m-̄ v, am³, ]p-en, 
I-Sp-h Xp-S-§n-b ar-K-§Ä C-hn-sS Im-W-s -̧Sp-¶p. h-\-̄ n-
eq-sS Po-̧ nÂ bm-{X-sN-¿mw. H-cp Po-̧ n-\v 600 cq-] hm-S-I-bpw 
BÄ-s¡m-¶n-\v 110 cq-]-bp-am-Wv NmÀ-Pv. G-gp-t]À-¡v H-cp 
Po-̧ nÂ bm-{X-sN-¿mw.

കാട്ിടലക്ാര്ം

ആകാശപ്പച്ച
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കാതറിൻ അന്ന ബിനു, ക്ാസ് 6
സി.എം.എസ്. റകാറളജ് ലൈസ് കൂൾ

റകാട്യം

അറിയുറമാ 
എന്റെ  

പുഴന്യ? 

\n-§Ä-¡-dn-bp-tam F-sâ  
]p-g-sb.... Rm³ ]-d-bp-¶-
Xv ao-\-̈ n-em-dn-s\-¡p-dn-̈ m-Wv  
Iq-«p-Im-tc... A-cp-Ô-Xn-tdm-
bn-bp-sS _p-¡À-k-½m-\mÀ-
l-am-b t\m-h-enÂ {]-Xn-]m-Zn-
¡p-¶ ]p-g-bp-sS Xo-c-̄ m-Wv 
F-sâ hn-Zym-e-bw. ssP-h-ssh-
hn-[y-k-¼-¶-am-b ]p-g C-t¸mÄ 
¹m-Ìn-Iv-am-en-\y-a-Sn-ªv a-en-\-
am-bn. R-§Ä H-cp-an-̈ v A-Xv 
\o-¡w-sN-¿m-\p-Å {i-aw Xp-
S-cp-I-bm-Wv. {]n-b Iq-«p-Im-
tc, C-\n-sb-¦n-epw \-½p-sS  
]p-g-I-sf a-en-\-am-¡p-¶-sXm-
¶pw \n-§Ä sN-¿-cp-tX...

റകരളം അറിയാൻ

ആകാശപ്പച്ച



2022 ഏപ്രിൽ

പ്രണതി 
V.P.M.S.N.D.P.

സ് കൂൾ, തൃശ്ൂർ

Ip-f-¡-c-bn-epw h-b-ep-IÄ-¡v k-ao-
]-hpw I-ïp-h-cp-¶ Ip-f-t¡m-gn-¡v 
ap-ï-t¡m-gn F-¶pw t]-cp-ïv. Cw-¥o-
jnÂ ssh-äv s{_-Ì-Uv hm-«À sl³ 
F-¶v hn-fn-¡p-¶p. A-tam-tdm-Wn-kv 
t^m-bn-\n-Ip-d-kv F-¶m-Wv im-kv-{Xo-
b-\m-aw. tZ-lw a-§n-b I-dp-̧ p-\n-d-
hpw ap-Jw, I-gp-̄ n-sâ Xm-gv-̀ m-Kw, 
am-dn-Sw F-¶n-h Xq-sh-Å-bpw B-Wv. 
sN-dn-b hm-en-\-Sn-bnÂ X-hn-«p-I-eÀ-¶ 
Np-h-̧ p-\n-d-hpw Im-Wmw. {]m-Wn-
I-fpw a-Õy-§-fpw B-Wv {]-[m-\ 
B-lm-cw. Ip-än-s -̈Sn-IÄ-¡n-S-bn-tem 
a-c-s¡m-¼n-tem B-Wv Ip-f-t¡m-gn 
Iq-Sp-sI-«p-¶-X.v Ip-ªp-§Ä-¡v 
I-dp-̄  \n-d-am-Wv. 

ചിറകുള്ള ചങ്ാതിമാർ

കുളറക്ാഴി 
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ആകാശപ്പച്ച
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അലൻ യസീദ് 
സിൽവർ ൈിൽസ് സ് കൂൾ

 റകാഴിറക്ാെ് 

പഹൽഗാം 
കശ്മധീർ

ഈ റഫാറട്ാ കാണാം

ആകാശപ്പച്ച
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ശിവഗംഗ എസ്. 
ലെനി റൊെ് സ് ജൂനിയർ സ് കൂൾ

ആലപ്ുഴ

കാർഷിക കാർഷിക 
വെശാസ്്ംവെശാസ്്ം

കൃഷിക്ാര്ം

H-cp {]-tZ-i-̄ v h-f-cp-¶ hr-£-e-Xm-Zn-
Ifpw a-äv ImÀ-jn-I-hn-f-I-fpw A-h-tbm-
sSm-̧ -ap-Å P-́ p-Pm-e-§-fpw tNÀ-¶p-Å  
D-Xv-]m-Z-\w hÀ-[n-̧ n-¡p-¶-Xn-\m-bp-Å H-cp 
`q-hn-\n-tbm-K-k-{¼-Zm-b-am-Wv ImÀ-jn-I h-\-
im-kv-{Xw. hr-£-§Ä, Ip-än-s -̈Sn-IÄ, hn-f-IÄ, 
P-́ p-¡Ä F-¶o hn-hn-[ L-S-I-§Ä X-½n-epw 
`u-Xn-I-]-cn-Øn-Xn-bpw a-äv L-S-I-§-fpw X-½n-
epw A-̀ n-e-j-Wo-b-am-b co-Xn-bn-ep-Å {]-Xn-
{]-hÀ-̄ -\-§Ä A-\p-Iq-e-am-¡p-I-bm-Wv 
ImÀ-jn-I h-\-im-kv-{X-̄ n-sâ {]-[m-\ e-£yw. 
tI-c-f-̄ nÂ km-[m-c-W-am-bn Im-Wp-¶ ho-
«p-h-f-̧ p-Ir-jn-k-{¼-Zm-bw C-Xn-\v D-Zm-l-c-W-
am-Wv. a-s®m-en-̧ v Ip-d-bp-I, taÂ-a-®v H-en-
¨p-t]m-bp-ïm-Ip-¶ t]m-j-W-\-ãw Ip-d-bp-I, 
a-®n-\-\p-Iq-e-am-b Xm-]-\n-e {]-Zm-\w-sN-¿p-I 
Xp-S-§n-b-h-bm-Wv C-Xn-sâ Kp-W-§Ä.

ആകാശപ്പച്ച
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അനന് എ.സി.
ജി.യു.പി.എസ്. റകാങ്ാെ്

പാലക്ാെ്

kq-cy-In-c-W-§Ä h-bÂ-̧ q-¡-fnÂ ssh-c-s -̄t¸m-se ]-Xn-
¨p-\nÂ-¡p-¶p. kq-cy-\n-se Ip-¦p-a-In-c-W-§-fmÂ sN-¼-I-̧ q 
{]-W-bw ]-¦p-sh-̈ v ]q-¡p-¶p. B {]-W-bmÀ-{Z \n-an-j-̄ nÂ 
a-®pw hn-®pw {]mÀ-Y-\-bpw B-iw-k-bpw AÀ-̧ n-¡p-¶p... 
{]-Ir-Xn-bp-sS h-c-Zm-\-§-fm-b h-b-ep-I-fpw kq-cy-\pw F-Ãmw 
h-f-sc a-t\m-l-c-am-bn Cu h-cn-I-fnÂ {]-Xn-̂ -en-¡p-¶p-ïv.

സൂര്യാംവ�യവരയ �യൽപ്പൂ�ിലാം 
വ�രാം പതിക്കുന്നുവ�യ... 
സീമന്ത കുങ്കുമ ശ്ീയണിഞ്ഞു 
ചമ്പകാം പൂക്കുന്നുവ�യ...
മണ്ിന്റെ പ്യർഥനയ ലയ�ണ്മയയ് 
�ിണ്ിന്റെ ആശാംസയയയ് 

മണ്ിന്റെ മണ്ിന്റെ 
പ്രാർഥെ...പ്രാർഥെ...

ഗാെരചെ: ന്ക.ജയകുമാർ 

സംഗധീതം: റജാൺസൺ

ഗായകൻ: റയശുദാസ് 

സിനിമാപാട്ിടല പ്രകൃതി

ഗാെരചെ: സംഗധീതം: ഗായകൻ: 

ആകാശപ്പച്ച
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മിറക്ിൾ മിറക്ിൾ 
ഫ്ൂ്്ഫ്ൂ്്

നന്ദന പ്രറമാദ്
ടപരളറശ്രി എ.ടക.ജി. സ്മാരക ഗവ. ൈയർ

 ടസക്ൻഡറി സ് കൂൾ 
കണ്ൂർ

t]-cp-t]m-se-X-s¶ Nn-e A-Zv-̀ p-X-hn-Zy-IÄ ssI-bn-ep-Å ]-g-am-
Wv an-d-¡nÄ {^q-«v. H-cp B-{^n-¡³ ]-g-s -̈Sn-bm-Wv an-d-¡nÄ 
{^q-«v. sN-dp-im-J-I-tfm-Spw C-e-I-tfm-Spw Iq-Sn h-f-cp-¶ Cu 
k-ky-̄ n-sâ H-cp ]-gw I-gn-̈ -Xn-\p-ti-jw c-ïp-a-Wn-¡qÀ-h-sc 
I-gn-¡p-¶ ̀ -£-W-hpw sh-Å-hp-sa-Ãmw a-[p-c-X-c-am-bn A-\p-
-̀h-s -̧Sp-¶p. an-d-¡nÄ {^q-«nÂ A-S-§n-b "an-d-¡p-en³' F-¶ 

L-S-Iw \m-hn-se c-k-ap-Ip-f-§-sf D-WÀ-̄ n ]p-fn, I-bv-]v 
cp-Nn-IÄ-¡v ]-I-cw Xm-Xv-Im-en-I-am-bn a-[p-cw A-\p-̀ -h-s -̧
Sp-̄ p-¶-Xn-\m-em-Wv C-§-s\ kw-̀ -hn-¡p-¶-Xv.
 

ഇത് അതിശയം തടന്ന

ആകാശപ്പച്ച
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ലവഗ, ക്ാസ്  7
നവനിർമാൺ പബ്ിക് സ് കൂൾ

വാഴക്ാല, ടകാച്ി

a-e-bm-f-̄ n-ep-Å H-cp sNm-Ãm-W-
tÃm C-Xv. C-Xv i-cn-bm-tWm F-¶v 
B-tem-Nn-¡mw. Im-\n-tU Ip-Spw-
_-̄ nÂ-s -̧« Ip-ª-·m-sc-bm-Wv 
\-½Ä Ip-dp-¡³ F-¶v hn-fn-¡p-
¶-Xv. C-h-bv-¡v a-\p-jy-sc h-f-sc 
t]-Sn-bm-Wv. A-Xn-\mÂ-X-s¶ 
a-\p-jy-hm-k-ap-Å-bn-S-t -̄¡v C-h 
ss[-cy-t¯m-sS h-cp-I-bn-Ã. A-Xp-
sIm-ïp-X-s¶ C-h-bv-¡v tIm-gn-
¡q-«nÂ h-¶v tIm-gn-sb ]n-Sn-¡m-
\p-Å ss[-cy-tam {Xm-Wn-tbm C-Ã. 
P-\-hm-k-ta-J-e-bp-sS A-Sp-̄ p-Å 
Ip-än-¡m-Sp-I-fn-em-Wv C-h h-kn-
¡p-¶-Xv. C-h A-Xyp-̈ -̄ nÂ Hm-
cn-bn-Sm-dn-Ã. Iq-«-am-bn \m-«n-te-¡v 
C-d-§m-dp-an-Ã. 

ടതറ്റ് ശരി

ചത്ാെും ചത്ാെും 
കുറുക്ന്റെ കണ്് കുറുക്ന്റെ കണ്് 
റകാഴിക്ൂ്ിൽ റകാഴിക്ൂ്ിൽ 
തന്നെ!തന്നെ!

ആകാശപ്പച്ച
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നവനീത് റഗാപു പി.എ., ക്ാസ് 4
എസ്.എൻ.എം.വി.എച്്.എസ്.എസ്. 

വണ്പ്ുറം, ഇെുക്ി

a-\p-jy-sâ hn-I-k-\-Nn-́  sX-sÃm-¶p-a-Ã \-½p-sS \-Zn-I-sf 
_m-[n-̈ n-«p-Å-Xv. ]m-gv-\n-e-§-sf-¶v I-cp-Xn A-h-K-Wn-̈ n-cp-¶ 
X-®oÀ-̄ -S-§Ä {]-Ir-Xn-bp-sS h-c-Zm-\-am-Wv. im-kv-{X-Im-c-
·mÀ "`q-an-bp-sS hr-¡' A-Y-hm "In-Uv-\n em³-Up-IÄ' F-¶ 
A-]-c-\m-a-am-Wv X-®oÀ-̄ -S-§Ä-¡v \Â-In-bn-cn-¡p-¶-Xv. 
sh-Å-s¸m-¡-s¡-Sp-Xn-bp-sS cq-£-X i-an-̧ n-¡p-¶-XnÂ 
X-®oÀ-̄ -S-§Ä-¡v {]m-[m-\y-ap-ïv. a-g-¡m-e-s¯ A-[n-
I-P-ew X-®oÀ-̄ -S-§Ä ti-J-cn-̈ p-h-bv-¡p-¶p. th-\-enÂ 
C-h Cu {]-tZ-i-̄ n-sâ ]-̈ -̧ n-\p-X-Ip-¶p. a-\p-jy-sâ A-im- 
kv-{Xo-b-am-b C-S-s]-SÂ \-½p-sS \-Zn-I-sf-bpw X-®oÀ-

-̄S-§-sf-bpw \m-i-̄ n-sâ h-t¡m-f-sa-̄ n-̈ n-cn-¡p-¶p. 
X-®oÀ-̄ -S-§-fnÂ-\n-¶v h-en-b-tXm-XnÂ I-fn-a¬-J-\-\w 
\-S-̄ p-¶p.  {]-Ir-Xn I-\n-ªp-\Â-In-b X-®oÀ-̄ -S-§Ä 
I-c-a-®p-]-tbm-Kn-̈ v \n-I-̄ n-sb-Sp-̄ v \mw P-e-£m-a-̄ n-
sâ-bpw ssP-h-ssh-hn-[y-\m-i-̄ n-sâ-bpw ]n-Sn-bn-e-a-cp-¶p.

ൊടിന്റെ െന്മയ്ക്് ൊടിന്റെ െന്മയ്ക്് 
തണ്ധീർത്ട സംരക്ഷണംതണ്ധീർത്ട സംരക്ഷണം

റലാകം എങ്ടന

ആകാശപ്പച്ച
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സായന്് ആർ.എസ്.
ക്ാസ് 6 എ

ഭാരത് ഇംഗ്ീഷ് മീഡിയം യു.പി. സ് കൂൾ, 
ടപായിനാച്ി, കാസർറകാെ്

മധീശപ്പൂവ്

പൂവറിവ്

hn -¯v 
ap-f-̈ m-Wv ao-i-̧ q-hn-sâ 

ssX-I-fp-ïm-Ip-¶-Xv. h-en-b a-c-am-
bn-am-dn A-XnÂ \n-d-sb ̀ w-Kn-bp-Å ao-i-̧ q-

¡-fp-ïm-Ip-¶p. s\-Ãn-bn-e-I-fp-sS-Xn-\v k-am-\-
am-b C-e-I-fm-Wv C-Xn-\p-Å-Xv. ]-e \n-d-§-fn-ep-Å 

]q-hp-I-fp-ïm-Ip-¶ a-c-§Ä Im-Wmw. ]q-¡-fnÂ-\n-¶v 
]p-d-t -̄¡v X-Ån-\nÂ-¡p-¶ ]q-s¼m-Sn-I-fp-Å \m-cp-
I-fp-ap-ïv. C-̄ -cw ao-i-t]m-ep-Å \m-cp-I-fp-Å-Xn-\m-em-
h-Ww C-Xn-\v ao-i-̧ q-sh-¶ t]-cv h-¶-Xv. ]-̈ -\n-d-̄ nÂ 
Im-b-I-fp-ïm-Ip-¶p. Cu Im-b-IÄ ]n-¶o-Sv I-dp-̄ - 
\n-d-am-bn-am-dp-¶p. Im-b-IÄ s]m-«n-s -̄dn-̈ v hn-̄ p-

IÄ a-®nÂ ho-gp-I-bpw sN-Sn-I-fp-ïm-hp-I-bpw sN-
¿p-¶p. Iq-Sp-XÂ \-\-̈ v ]-cn-]m-en-t¡-ïm-̄ -Xn- 

\mÂ ao-i-̧ q-acw h-fÀ-̄ m³ F-fp-̧ -
am-Wv. cmPaÃn F¶pw t]-cpïv.

ആകാശപ്പച്ച
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ചെയമംഗലം, ടകാല്ം 

വർണച്ിറക്
കവിത 

പ്രകൃതിയുന്ട പ്രകൃതിയുന്ട 
പ്രതികാരംപ്രതികാരം
C-¶o sIm-Spw Nq-SnÂ 
I-̄ n-sb-cn-bp-¶p Rm³
{]-Ir-Xn-X³ I-®o-cp-sam-̧ n
a-g-bn-Ã, h-cÄ-̈ -bm-sW-§pw 
H-cp Xp-Ån sh-Å-̄ n-\m-bn tI-Wn-Sp-¶p
F-Ãmw {]-Ir-Xn-X³ 
{]-Xn-Im-c `m-h-̄ nÂ 
I-̄ n-sb-cn-ª-S-§p-¶p
{]-Ir-Xn-sb sIm-¶p \mw
am-fn-I sI-«n
C-\n-b-Xn³ {]-Xn-Im-cm-án-bnÂ 
B-hn-bm-bv am-dpw a-\p-jy³
h-cpw Im-e-a-{X-bpw
{]-Ir-Xn-X³ \o-dn-̈ p-h-̧ n-̈  I-®n-\mÂ
I-̄ n-sb-cn-bp-¶p C-¶v \mw  
C-s¡m-Spw Nq-SnÂ
""tl a-\p-jym!'' 
C-Xv \n-\-¡p-Å in-£- 
{]-Ir-Xn-bp-sS A-«-lm-kw
{]-Ir-Xn-bp-sS {]-Xn-Im-cw
B-dn-̄ -Wp-̧ n-¡m-\m-hm-̄ , A-W-bm-̄
{]-Ir-Xn-bp-sS sIm-Spw {]-Xn-Im-cw.
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ടസന്് ടതറരസാസ് എ.ഐ.െി.െി.ഐ., 

കണ്ൂർ

വർണച്ിറക്

കഥ

കിങ്ിണിക്ാ്ിന്െ കിങ്ിണിക്ാ്ിന്െ 
ചങ്ാതിമാർചങ്ാതിമാർ
]-ïv In-§n-Wn-¡m-«nÂ ]-e-X-cw ]-£n-I-fpw ar-K-§-fpw k-t´m-
j-t¯m-sS- Xm-a-kn-̈ n-cp-¶p. cm-Pm-hm-b knw-lw F-Ãm ar-K-
§-sf-bpw \-Ã-co-Xn-bnÂ kw-c-£n-̈ p. H-cp-Zn-h-kw, Im-«n-se 
]-£n-IÄ H-cp-an-̈ v h-¶v cm-Pm-hm-b knw-l-t¯m-Sv ]-d-ªp. 
""cm-Pm-th... th-«-¡mÀ h-¶v Im-Sn-\v Xo-sh-̈ p. \n-an-j-§Ä-
¡p-ÅnÂ Xo C-hn-sS-bpw F-̄ pw... F-s -́¦n-epw sN-¿-Ww! 

cm-Pm-hv ̀ -b-¶p-t]m-bn. F-Ãm-h-cpw H-cp-an-̈ v Cu A-]-I-S-km-
l-N-cy-s¯ t\-cn-S-Ww... cm-Pm-hv ]-d-ªp. C-Xv tI-«-bp-S-s\ 
Im-¡-¡q-«w a-säm-cp Im-«n-te-¡v ]-d-¶p-t]m-bn.. In-§n-Wn-
¡m-«nÂ _m-¡n-bp-ïm-bn-cp-¶ ]-£n-I-fpw ar-K-§-fpw ssZ-h-
t¯m-Sv I-c-ªv {]mÀ-Yn-̈ p. s]-s«-¶v \-Ã a-g s]-¿m³-Xp-S-§n. 
A-tXm-sS Im-«n-se Xo A-W-ªp. F-Ãm-hÀ-¡pw k-t´m-
j-am-bn. ]-t£, In-§n-Wn-¡m-Sv hn-«p-t]m-b Im-¡-I-fp-sS 
Im-cyw I-ã-am-bn-cp-¶p. A-hÀ-¡v A-hn-sS Xn-¶m-\pw Ip-Sn-
¡m-\pw H-¶p-ap-ïm-bn-cp-¶n-Ã. Xn-cn-sI h-cm³ knw-l-cm-P³ 
A-\p-h-Zn-¡n-Ã F-¶pw A-dn-bn-̈ p. A-§-s\ Im-¡-IÄ Im-Sv 
D-t]-£n-̈ v \m-«n³-]p-d-§-fnÂ Xm-a-kn-¡m³-Xp-S-§n.

ആകാശപ്പച്ച
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