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അമ്മയുപട വങത്സലലവുങ്ങോം മെകൈപന ങസ്നേഹവുങ്ങോംഅമ്മയുപട വങത്സലലവുങ്ങോം മെകൈപന ങസ്നേഹവുങ്ങോം  

                            പണണ ഒരരടതണ ഒരമയയ മകനയ

 ഉണണയരരന .     അമ മകനന വളനര കഷനപടണണണ വളർതനതണ. 

     മകൻ രണവരനല സളരലലകയ അമ പണരകയ ലപണകകയണയരരന. അമയ

മകനയ,    മകനണ അമയയ മണതലമ ഉണണയരരനള.  രണതര ഉറങണൻ

      കരടകലമണൾ മകനണ നല നല കഥകൾ പറഞ നകണടകമണയരരന. 

       പരലറനണ രണവരനല മകൻ സളരലലകയ അമ പടണതരൽ പണരകയ

 ലപണയര . 

                           പണര കഴരഞണ അമ വവകലനരയ

വവടരനലതര.      മകൻ സളരൽ നരനണ വലരണ സമയയ കഴരഞ. എനരടയ

  അവൻ വവടരൽ തരരരനചതരയരല.        വളനര അധരകയ വരഷമരച അമ അവനന അലനനഷരചനവങരലയ മകനന കണരല

.           അമ അവനന കടകണരനന വവടരലയ അലനനഷരച ലശഷമണണണ അവൻ കടകണരനന കനട അമലതരൽ

 ലപണനയനറരയനതണ .     ഉടൻ അമ അമലതരലലക പറനപട .     അമ പതവകരചരല തനന മകനന

 തരരരചകരടനമനണ .

                                അമ അമലതരനരരകരനലതര അവൻ ദനര നരനണ തനന അമനയ

 തരരരചറരഞ .          അവൻ ഓടരനചന അമയനട അരരനകനയതരയതയ അമ മകനന വണരരപണർനണ നപണടര

  കരയകയയ നചയ .     അമ അവനന നനറകയരൽ കണവർ നപണഴരച.     അവൻ അമയനട മഖലതക ലനണകര

   അമയനട മഖലതക ലനണകര .    രണതരയരൽ പഞരരര തകന ചനനനലപണനല. 

                                അമയണ മകലനയയ മകനണ അമലയയയ തരരരച കരടരയലപണൾ വളലരലയനറ

സലനണഷമണയര.    ഇരവരയ വവടരനലതര സലനണഷലതണനട കഴരഞ.

                                              അഞലര .  പര ( 6ബര)

  



5

  കുഞ്ഞു മുയല്കുഞ്ഞു മുയല്

                                    ഒര ദരവസയ കട എന ലപരള ഒര കഞ
         മയൽകടൻ തളര തളരവരലമണൾ അപറതണ ഒര കകണരറണ ലതണടയ കണ .കട
  അവരലടകണ ലപണയര .     അലപണൾ ലവനറണര മയൽകടൻ തളരതളര വരന. കട
 അവലനണടണ ലചണദരച :  നരനന ലപനരനണ? "മരക"  എനവൻപറഞ ."നരനന

ലപനരനണ?"  മരക ലചണദരച. "  എനന ലപരണ
കട.   നരനന കനട ആനരങരലയ
ഉലണണ.?"  കട ലചണദരച."ആരമരല" മരക

  മറപടര പറഞ ."മരക,  നവ എനന
”കനടലപണരലനണ ?   ആ ലചണദകയ ലകട

  മരകവരനണ സലനണഷമണയര .    അങനന അവർ രണയ കടകണരണയര
. 

                        

        അനശവഅനശവ(4)(4)

സ്ഥലനങമെ ചരലിത്രങ്ങോംസ്ഥലനങമെ ചരലിത്രങ്ങോം

                                                                      പപെരലിങങങങ്ങോം എന ഗങമെങ്ങോം ഒരു വലലിയ കുനങ്ങോം അതലിപന ചൂഴ്ന്നു നലില്ക്കുന ഒങടപറ പപെരലിങങങങ്ങോം എന ഗങമെങ്ങോം ഒരു വലലിയ കുനങ്ങോം അതലിപന ചൂഴ്ന്നു നലില്ക്കുന ഒങടപറ 

കവവലിധലമെങര്ന സ്ഥലങളുങ്ങോം ങചര്നതങണറ് കവവലിധലമെങര്ന സ്ഥലങളുങ്ങോം ങചര്നതങണറ് ..പപെരുങ്കുനലിങനങടു ങചര്നറ് കൈലിടക്കുന സ്ഥലങ്ങോം പപെരുങ്കുനലിങനങടു ങചര്നറ് കൈലിടക്കുന സ്ഥലങ്ങോം ..ഇനറ് ങപെങലചീസറ് ഇനറ് ങപെങലചീസറ് 

ങസ്റ്റേഷന നലിലനലില്ക്കുന സ്ഥലങ്ങോം ങസ്റ്റേഷന നലിലനലില്ക്കുന സ്ഥലങ്ങോം ,,മുനപെറ് ഇലലമങടലി എനങണറ് അറലിയപപടലിരുനതറ്മുനപെറ് ഇലലമങടലി എനങണറ് അറലിയപപടലിരുനതറ്..

                                                                    യങദവ സമുദങയതലിനറ് പ്രങബലലമുള്ള പ്രങദശങ്ങോംയങദവ സമുദങയതലിനറ് പ്രങബലലമുള്ള പ്രങദശങ്ങോം..ഇലലമങടലിക്കറ് പെടലിഞങററ് പെള്ളങ്ങോംഇലലമങടലിക്കറ് പെടലിഞങററ് പെള്ളങ്ങോം,,കുമളങ്ങോംകുമളങ്ങോം

നട പെങറനട പെങറ,,പെള്ളതലിപന പെള്ളതലിപന 
പതക്കു ഭങഗതങയലി പതക്കു ഭങഗതങയലി 

ഒഴുകുന അരുവലിഒഴുകുന അരുവലി--
ചലിരുകൈണ്ടഞങല് ചലിരുകൈണ്ടഞങല് 

--ചലിരുകൈണ്ടന കുനറ്ചലിരുകൈണ്ടന കുനറ്

..വടക്കറ് പകൈങരങങടറ് വപര വടക്കറ് പകൈങരങങടറ് വപര 

പൂപന്തന പപെങയലില് പൂപന്തന പപെങയലില് . . 

                                                                  
ഈ പകൈങച്ചു പകൈങച്ചു സ്ഥല നങമെങളക്കു മെചീപത ഈ പകൈങച്ചു പകൈങച്ചു സ്ഥല നങമെങളക്കു മെചീപത ""പപെരുങ്കുങനങ൦ പപെരുങ്കുങനങ൦ " " നലില നലിനനലില നലിന. . പപെരുങ്കുങനങങ്ങോം പപെരലിങങങങ്ങോം ആയലി പപെരുങ്കുങനങങ്ങോം പപെരലിങങങങ്ങോം ആയലി 

രൂപെങന്തരപപട്ടു രൂപെങന്തരപപട്ടു . . 

                                                                                                                                                                                                                                      അ ഞ്ജനഅ ഞ്ജന..പകൈപകൈ.(10 .(10 ബലിബലി))
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നപരരലങണയ നപരരലങണയ     --    സൾ ചരരതയസൾ ചരരതയ

                                

                                   ബരടവഷണ ഇനകയരൽ മദണസണ സയസണനതരനന ഭണഗമണയ വടലക മലയണയ ജരലയരൽ, 
ചരറകൽ തണലൂകരനന ഭണഗമണയരരന പഴയ നപരരലങണയ വരലലജണ. തവരടലശ്ശേരര ,നപരനട,ചരലകണ,കടണയകനണ
,നഞെകര,കരരലപണടണ ,മവറ ,ലപണതണയകണയ ,കറലവലര തടങരയ കണർഷരക സമൃദ്ധമണയ പണനപലദശങളരൽ നരനയ ഉയനര,
തണരതലമകന പണറ പലദശയ കടരയതയ കഴൽപണടര കനരനന  തണഴ്വരയരൽ സരതരനചയ്യുനതമണണണ നപരരലങണയ വരലലജരനന 
ആസണനയ . 
                                  ഇതര പലദശങനള അലപകരചണ നൂറണണകൾ മമണ തനന ജന സണനത കടരയ 
സലയ.ചരരപരണതനമണയ അമലങളയ കണവുകളയ ജനര- നണടവണഴരതതരനന അടയണളങളയ ഇനയ ലശഷരപള പലദശയ.
നപരരലങണയ വരലലജണ തനന നപരരലങണയ,നപരനട എനരങനന രണണയര വരഭജരകനപട. 

                                   പഴയ നപരരലങണയ  വരലലജരൽ ആദകമണയര സണപരതമണയ വരദകണഭകണസ സണപനമണണണ 
നപരരലങണയ സൾ.പഴയ മലബണർ പലദശതണ വരദകണഭകണസയ സർവതകമണയതണ മലബണർ ഡരസരകണലബണർഡരനന 
രൂപവകരണലതണനടയണനണനതണ ചരരതയ .

                                 കണൻ അധരകണരരയനട നകടരടതരൽ പവർതരച എലരനമനറര സൾ 1952 ൽ മലബണർ 
ഡരസരകണ ലബണർഡണ ഏനറടത.നകടരടതരനന വണടക അഞണ രൂപ .ലകരള സയസണനയ രൂപവകൃതമണയലതണനട സൾ 
സർകണരരനന അധവനതയരലണയര.നപരരലങണയ ഗവൺനമനണ എൽ പര സൾനരലവരൽ വന.

                                1958 ൽ ഇത യ.പര സളണയയ  1981 ൽവഹൈസളണയയ 2007 ൽ ഹൈയർ നസകണറര സളണയയ 
അപണലഗ്രേഡണ നചയ്യനപട. 2014 ൽ നപരരലങണയ സൾ നൂറണ വർഷയ പൂർതരയണകര .ഈ വരദകണലയതരനന വളർചയരൽ 
നരരവധര വകകരകളലടയയ കടയബങളനടയയ സയഭണവനയണണ .പരരമരതരകളയ പരണധവനതകളയ സഹൈരചണ പവർതരച 
ഒലടനറ അധകണപകരനട തകണഗപൂർണമണയ ലസവനമണണ.
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  ചലിത്ര വലിങശഷങ്ങോംചലിത്ര വലിങശഷങ്ങോം

 മണളവരക.എയ(10 എ)

സനണതര.എയ.നക(10 ബര)
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ചന്ദ്രനചന്ദ്രന

                                                                                  
ചന്ദ്രപന ഉത്ഭവപതക്കുറലിചറ് നലിരവധലി സലിദങന്തങളുണ്ടറ്ചന്ദ്രപന ഉത്ഭവപതക്കുറലിചറ് നലിരവധലി സലിദങന്തങളുണ്ടറ്

..പകൈങളചീഷലന  സലിദങന്തങ്ങോം പകൈങളചീഷലന  സലിദങന്തങ്ങോം ,,കൈലങപെറ്ചര് സലിദങന്തങ്ങോംകൈലങപെറ്ചര് സലിദങന്തങ്ങോം

,,എങസ്കേപറ് സലിദങന്തങ്ങോംഎങസ്കേപറ് സലിദങന്തങ്ങോം..

നചീലചന്ദ്രനനചീലചന്ദ്രന
ഒരു മെങസതലില് രണ്ടറ് പെപൗര്ണമെലിയുപണ്ടങലില്ഒരു മെങസതലില് രണ്ടറ് പെപൗര്ണമെലിയുപണ്ടങലില്
രണ്ടങമെപത പെപൗര്ണമെലിയലിപല പൂര്ണ്ണ ചന്ദ്രനങണറ്രണ്ടങമെപത പെപൗര്ണമെലിയലിപല പൂര്ണ്ണ ചന്ദ്രനങണറ്

നചീലചന്ദ്രന നചീലചന്ദ്രന ..

""മെനുഷലപന സങ്ങോംബനലിചലിടങതങളങ്ങോം ഇപതങരു പുതലിയകൈങല്പവപങണറ് മെനുഷലപന സങ്ങോംബനലിചലിടങതങളങ്ങോം ഇപതങരു പുതലിയകൈങല്പവപങണറ് ..മെനുഷലരങശലിങക്കങ ഒരു വന മെനുഷലരങശലിങക്കങ ഒരു വന 

കുതലിച്ചുചങടവുങ്ങോംകുതലിച്ചുചങടവുങ്ങോം.”.”

                                                   ---                                                    --- നചീല്ആങ്ങോംങസങങറ്നചീല്ആങ്ങോംങസങങറ്--------

ചങന്ദ്രയങനലിപല ഉപെകൈരണങളചങന്ദ്രയങനലിപല ഉപെകൈരണങള
പടപറയറ്ന മെങപലിങറ് സ്റ്റേചീരലിങയങ കൈലങമെറപടപറയറ്ന മെങപലിങറ് സ്റ്റേചീരലിങയങ കൈലങമെറ,,
ലൂണങര് ങലസല് ങറഞലിങറ് ഇനസ്ട്രുപമെനറ് ലൂണങര് ങലസല് ങറഞലിങറ് ഇനസ്ട്രുപമെനറ് ,,
കഹ എനര്ജലി എക്സങറ പസ്പെങകങമെചീറ്റര് കഹ എനര്ജലി എക്സങറ പസ്പെങകങമെചീറ്റര് ,,
കഹപെര് പസ്പെക്ടര് ഇങമെജലിങറ് കൈലങമെറകഹപെര് പസ്പെക്ടര് ഇങമെജലിങറ് കൈലങമെറ,,
മൂണ് ഇങ്ങോംപെങകറ് ങപ്രങബറ് മൂണ് ഇങ്ങോംപെങകറ് ങപ്രങബറ് ..

ചന്ദ്രനലിലലിറങലിയ അങപങങളങ വങഹനങളചന്ദ്രനലിലലിറങലിയ അങപങങളങ വങഹനങള
അങപങങളങ അങപങങളങ - 11    1969        - 11    1969        ജൂകല        ജൂകല        2121
അങപങങളങ അങപങങളങ - 12    1969        - 12    1969        നവങ്ങോംബര്    നവങ്ങോംബര്    1919
അങപങങളങ അങപങങളങ - 14    1971        - 14    1971        പഫബ്രുവരലി   പഫബ്രുവരലി   55
അങപങങളങ അങപങങളങ - 15    1971        - 15    1971        ജൂകല        ജൂകല        3030

                                                                                              ഉതര എയ.വര (10 ബര)
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ബഹലിരങകൈങശ കൈകലിസറ് ബഹലിരങകൈങശ കൈകലിസറ്   

1.1.ഭൂമെലിങയങടറ് ഏറ്റവുങ്ങോം അടുത്തുള്ള ആകൈങശങഗങളങ്ങോം ഭൂമെലിങയങടറ് ഏറ്റവുങ്ങോം അടുത്തുള്ള ആകൈങശങഗങളങ്ങോം ??

        ചന്ദ്രനചന്ദ്രന

2.2.ചന്ദ്രനലില് ദൃശലമെങകുന ആകൈങശതലിപന നലിറങ്ങോം ചന്ദ്രനലില് ദൃശലമെങകുന ആകൈങശതലിപന നലിറങ്ങോം ? ? 

      കൈറുപറ്കൈറുപറ്

3.3.ബഹലിരങകൈങശ സഞങരങ്ങോം നടതലിയ ആദല ഇന്തലക്കങരന ബഹലിരങകൈങശ സഞങരങ്ങോം നടതലിയ ആദല ഇന്തലക്കങരന ??

      രങങകൈശറ് ശര്മ്മ രങങകൈശറ് ശര്മ്മ 

4.4.ഇന്തലയുപട ആദലപത കൃത്രലിമെ ഉപെഗഹങ്ങോം ഏതറ് ഇന്തലയുപട ആദലപത കൃത്രലിമെ ഉപെഗഹങ്ങോം ഏതറ് ??

      ആരലഭടആരലഭട

5.5.ഏറ്റവുങ്ങോം കൂടുതല് കൈങലങ്ങോം ബഹലിരങകൈങശതറ് കൈഴലിഞ ഇന്തലന വനലിതഏറ്റവുങ്ങോം കൂടുതല് കൈങലങ്ങോം ബഹലിരങകൈങശതറ് കൈഴലിഞ ഇന്തലന വനലിത  ??            

    സുനലിത വലിലലങ്ങോംസറ്സുനലിത വലിലലങ്ങോംസറ്

6.6.സപൗരയുഥതലിപല ഏറ്റവുങ്ങോം വലലിയ ഗഹങ്ങോം സപൗരയുഥതലിപല ഏറ്റവുങ്ങോം വലലിയ ഗഹങ്ങോം ??

    വലങഴങ്ങോംവലങഴങ്ങോം

7.7.ഇന്തലയുപട ആദലപത വങര്ത വലിനലിമെയഉപെഗഹങ്ങോം ഇന്തലയുപട ആദലപത വങര്ത വലിനലിമെയഉപെഗഹങ്ങോം ??

    ആപലിളആപലിള

8.8.വലിദലങഭലങസ ആവശലങര്തങ്ങോം ഇന്തല വലിങക്ഷേപെലിച ഉപെഗഹങ്ങോം വലിദലങഭലങസ ആവശലങര്തങ്ങോം ഇന്തല വലിങക്ഷേപെലിച ഉപെഗഹങ്ങോം ??

    എഡഡ്യൂസങറ്ററ്എഡഡ്യൂസങറ്ററ്

9.20149.2014 ല് പചങവ്വയുപട ഭ്രമെണ പെഥതലിപലതലിയ ഇന്തലന ഉപെഗഹങ്ങോം ല് പചങവ്വയുപട ഭ്രമെണ പെഥതലിപലതലിയ ഇന്തലന ഉപെഗഹങ്ങോം ??

    മെങ്ങോംഗളയങനമെങ്ങോംഗളയങന

10."10."നചീല ഗഹങ്ങോംനചീല ഗഹങ്ങോം" " എനറലിയപപടുന ഗഹങ്ങോം എനറലിയപപടുന ഗഹങ്ങോം ??

    ഭൂമെലിഭൂമെലി

11.11.സപൗരയുഥതലിപല ഏറ്റവുങ്ങോം പചറലിയ ഗഹങ്ങോം സപൗരയുഥതലിപല ഏറ്റവുങ്ങോം പചറലിയ ഗഹങ്ങോം ??

    ബുധനബുധന

12.12.ബഹലിരങകൈങശതറ് ഭൂമെലിപയ ചുറ്റലി സഞരലിച ആദലപത ജചീവലി  ബഹലിരങകൈങശതറ് ഭൂമെലിപയ ചുറ്റലി സഞരലിച ആദലപത ജചീവലി  ??

    കലക്ക കലക്ക ((നങയനങയ))

  അഞന രലമശൻ (10 ബര)
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അമലിളലി അമ്മങവനഅമലിളലി അമ്മങവന

                             
അമലിളലി അമ്മങവങ
അമലിളലി അമ്മങവങ
മെങനതങപന നലില്ക്കങങണങ
തങങഴങപടങന വനങങലങ  ഞങള
കുമലിളലില് ങചങററ് തരങങ്ങോം.....
                           കൈങപറ്റങന വനങങലങ...
                           അമലിളലി പെങറലിപറക്കലിങല..?
                           പവയലിലത്തു നലിനങങലങ...
                           മെണ്ണലില് ങമെരലിപ്പുകൈയലിങല..?
അമലിളലി അമ്മങവങ...
അമലിളലി അമ്മങവങ...
മെങനതങപന നലില്ക്കങങണങ...
തങങഴങടറ് വനങങലങ ഞങള
കുമലിളലില് ങചങററ് തരങങ്ങോം...  
                                ഒറ്റയലിരലിപപങലില് പെടങ്ങോം
                                പകൈടലി ഞങനവലിടയക്കങങ്ങോം
                                ഒട്ടുങ്ങോം ഭയങക്കണ്ട ഞങള
                                നലിപനങപങ്ങോം കൂടറ് കൂടങങ്ങോം
അമലിളലി അമ്മങവങ......
അമലിളലി അമ്മങവങ.....
മെങനതങപന നലില്ക്കങങണങ...?
തങങഴങടറ് വനങങലങ ഞങള
കുമലിളലിങചങററ് തരങങ്ങോം....
                                  നല മെഴ വനങല്
                                  നലിനപടങമെനലി നനയലിങല
                                മെലിനലറ് പകൈങണ്ടങങലങ...
                                നചീയുങ്ങോം പപെങടലിതകൈരലിങല...?
                                                                                ( ലഗണകൽ.നക.)

        അമ്മുവലിപന അമ്മലിണലിക്കുടനഅമ്മുവലിപന അമ്മലിണലിക്കുടന

                                      
                              ഒരു ഗങമെതലില് അമ്മു എനറ് വലിളലിങപരുള്ള ഒരു ഒരു ഗങമെതലില് അമ്മു എനറ് വലിളലിങപരുള്ള ഒരു 

പകൈങച്ചു കുടലി തങമെസലിചലിരുന പകൈങച്ചു കുടലി തങമെസലിചലിരുന ..
അവളക്കറ് ഒരു ആടലിനകുടലിയുണ്ടങയലിരുന അവളക്കറ് ഒരു ആടലിനകുടലിയുണ്ടങയലിരുന ..
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അവള അതലിപന അമ്മലിണലി എനങണറ് വലിളലിചലിരുനതറ്അവള അതലിപന അമ്മലിണലി എനങണറ് വലിളലിചലിരുനതറ്..  

                                                      ഒരു ദലിവസങ്ങോം അവള ഉറങലിപയഴുങനല്ക്കുങമങഴുങ്ങോം അമ്മലിണലിപയ കൈങണുനലിലഒരു ദലിവസങ്ങോം അവള ഉറങലിപയഴുങനല്ക്കുങമങഴുങ്ങോം അമ്മലിണലിപയ കൈങണുനലില

..അങപങള പതങടടുത വചീടലില് നലിനങ്ങോം ഒരു കൈരചലില് ങകൈട്ടു അങപങള പതങടടുത വചീടലില് നലിനങ്ങോം ഒരു കൈരചലില് ങകൈട്ടു ..അങപങങഴക്കുങ്ങോം അതങ അവള അവലിപടനലിനറ് അങപങങഴക്കുങ്ങോം അതങ അവള അവലിപടനലിനറ് 

വങഴയലിലയുങ്ങോം മെറങ്ങോം തലിനന വങഴയലിലയുങ്ങോം മെറങ്ങോം തലിനന ..
ങനങക്കുങമങങഴക്കുങ്ങോം അതങ വചീട്ടുകൈങര്ങനങക്കുങമങങഴക്കുങ്ങോം അതങ വചീട്ടുകൈങര്

അതലിപന എറലിയുകൈയങയലിരുന അതലിപന എറലിയുകൈയങയലിരുന ..ഏറുഏറു
പകൈങണ്ട അവളുപട ശരചീരതലില്പകൈങണ്ട അവളുപട ശരചീരതലില്

നലിനങ്ങോം ങചങര ഒലലിക്കുനനലിനങ്ങോം ങചങര ഒലലിക്കുന..അവങളങടറ്അവങളങടറ്

അവര് വളപര അധലികൈങ്ങോം ങദ  ഷലപപട്ടുഅവര് വളപര അധലികൈങ്ങോം ങദ  ഷലപപട്ടു. . 
ഞങള കൈഷ്ടപപട്ടു നടുനപതലങങ്ങോംഞങള കൈഷ്ടപപട്ടു നടുനപതലങങ്ങോം
ഇവളക്കറ്തലി നങനുള്ളതങങണങഇവളക്കറ്തലി നങനുള്ളതങങണങ
എന ങചങദലതലില് അവളഎന ങചങദലതലില് അവള

വളപരയധലികൈങ്ങോം ദുഖലിതയങയലിവളപരയധലികൈങ്ങോം ദുഖലിതയങയലി..ങശഷങ്ങോംങശഷങ്ങോം
അവള അവങരങടറ് ക്ഷേമെങപെണങ്ങോംഅവള അവങരങടറ് ക്ഷേമെങപെണങ്ങോം

ങതടലി അവലിപട നലിനങ്ങോം യങത്രയങയലിങതടലി അവലിപട നലിനങ്ങോം യങത്രയങയലി..

  
അഫചീഫ ഏഅഫചീഫ ഏ..ജലി ജലി 

ചന്ദ്ര ഗഹണങ്ങോംചന്ദ്ര ഗഹണങ്ങോം

              2018 ജൂകല 27 നറ് രങത്രലി പെതലിപനങങനങടു കൂടലി തുടങ്ങുന  ഗഹണങ്ങോം 28 നറ് രങവലിപല അഞ
വപര നചീളുങ്ങോം. 27 നറ് രങത്രലി ആയലിരലിക്കുങ്ങോം പൂര്ണ്ണ ചന്ദ്ര ഗഹണങ്ങോം .ഒരു മെണലിക്കൂര് 42 മെലിനുടറ് ഒരു ഒരു 
മെണലിക്കൂര് 57  പസക്കനറ് നചീളുങ്ങോം.
                         ഇതലിപനക്കങള കദര്ഘലങമെറലിയ ചന്ദ്ര ഗഹണങ്ങോം2000 ജൂകല  16 നറ് ആയലിരുന.

ജൂകലയലിപല
ചന്ദ്ര ഗഹണ
സന്ദര്തലില്
ഭൂമെലി സൂരലനലില്
നലിന ഏറ്റവുങ്ങോം
അകൈപല
ആയലിരലിക്കുങ്ങോം. 
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അതലിനങല്ഭൂമെലിയുപട നലിഴല് ഏറ്റവുങ്ങോം വചീതലിയുള്ളതങയലിരലിക്കുങ്ങോം .
                   ഈ വര്ഷങ്ങോം ജൂകലയലില് പെപൗര്ണമെലിയുങ്ങോം ചന്ദ്രപന ഭപൗങമെങചവുങ്ങോം ഒങര ദലിവസങ്ങോം തപന 
സങ്ങോംഭവലിക്കുനതലിനങല് ആങപെക്ഷേലികൈമെങയലി ചന്ദ്രന ഏറ്റവുങ്ങോം പചറുതങയങണറ് കൈങണുകൈ .
                  അതങയതറ് പചറലിയചന്ദ്രന ഭൂമെലിയുപട വചീതലിങയറലിയ നലിഴലലില് കൂടലി കൈടന ങപെങവുങ്ങോം.അങപങള 
പൂര്ണ്ണ ഗഹണ സമെയങ്ങോം കൂടുങ്ങോം.ചന്ദ്രന ഭൂമെലിയുപട നലിഴലുപന ഒത നടുക്കറ് കൂടലി കൈടന ങപെങയങല് പൂര്ണ്ണ 
ഗഹണങ്ങോം ഒരു മെണലിക്കൂര് 47 മെലിനുടറ് നചീളുങ്ങോം .
                

           ജൂകല27/28 നറ് ചന്ദ്രന ഭൂമെലിയുപട നലിഴലലിപന ഒത 
മെധലതലിനറ് ഇതലിരലി അകൈപല കൂടലിയങണറ് കൈടന ങപെങവുകൈ
.അതലിനങല് പൂര്ണ്ണ ഗഹണങ്ങോം ഒരു മെണലിക്കൂര് 43 മെലിനുടറ് 
മെങത്രങമെ നചീളൂ .എങലിലുങ്ങോം 21ാങങ്ങോം  നൂറ്റങണ്ടലിപല ഏറ്റവുങ്ങോം 
സുദചീര്ഘമെങയ പൂര്ണ്ണ ചന്ദ്രഗഹണമെങയലിരലിക്കുങ്ങോം  ഇതറ്.

                                                                
                                                      സങന്ദ്ര സുധങകൈരന (10 ബലി)

പൂങന്തങടങ്ങോംപൂങന്തങടങ്ങോം

         നല നല പൂങന്തങടങ്ങോം 
         പൂക്കള ഉള്ള പൂങന്തങടങ്ങോം
         ഹങയറ് ഹങയറ് എന്തുരസങ്ങോം, 
         എപന പൂങന്തങടങ്ങോം കൈങണങന
         പൂമങറ്റകൈള വരുന ങതങടങ്ങോം 
         ഹങയറ് ഹങയറ് പൂങന്തങടങ്ങോം
         പൂങന്തങടങ്ങോം കൈങണങന  എന്തുരസങ്ങോം        
         പൂമങറ്റകൈള ങതന കുടലിക്കങന വരുന  
         പൂങന്തങടങ്ങോം നല നല പൂങന്തങടങ്ങോം  
                                                           നലിലങചന്ദന  .  എങ്ങോം    
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സഹങയതലിനറ് ലഭലിച സമ്മങനങ്ങോംസഹങയതലിനറ് ലഭലിച സമ്മങനങ്ങോം

                           

                                          ഒരു വചീടലില് ചലിനന എന നങയ ഉണ്ടങയലിരുനഒരു വചീടലില് ചലിനന എന നങയ ഉണ്ടങയലിരുന..അവന യജമെങനനറ് എനങ്ങോം കൈങവല് അവന യജമെങനനറ് എനങ്ങോം കൈങവല് 

നലില്ക്കു മെങയലിരുനനലില്ക്കു മെങയലിരുന..അവനറ് യജമെങനന നല ഭക്ഷേണങ്ങോം നല്കുങ്ങോം പെങലറ്അവനറ് യജമെങനന നല ഭക്ഷേണങ്ങോം നല്കുങ്ങോം പെങലറ്,,ഇറചലിഇറചലി,,മെചീന എനലിങപനമെചീന എനലിങപന..അവലിപട അവലിപട 

ഒരു പൂച ഉണ്ടങയലിരുനഒരു പൂച ഉണ്ടങയലിരുന..അവളുപട ങപെരറ് മെലിനക്കുടലി എനങയലിരുനഅവളുപട ങപെരറ് മെലിനക്കുടലി എനങയലിരുന..അവളക്കറ് യജമെങനന ഒനങ്ങോം അവളക്കറ് യജമെങനന ഒനങ്ങോം 

പകൈങടുക്കലിലങയലിരുനപകൈങടുക്കലിലങയലിരുന..അവള കൈടലിടങണറ് വലിശപടക്കുനതറ്അവള കൈടലിടങണറ് വലിശപടക്കുനതറ്..

                                          ഒരു ദലിവസങ്ങോം നങയ ഉറങ്ങുകൈയങയലിരുനഒരു ദലിവസങ്ങോം നങയ ഉറങ്ങുകൈയങയലിരുന..യജമെങനന പെണലിക്കറ്ങപെങയലിയജമെങനന പെണലിക്കറ്ങപെങയലി..ഈ സമെയങ്ങോം മെഴ ഈ സമെയങ്ങോം മെഴ 

പപെയ്യുനണ്ടങയലിരുനപപെയ്യുനണ്ടങയലിരുന..പെങവങ്ങോം പൂച മെഴ നനയുനപെങവങ്ങോം പൂച മെഴ നനയുന..നങയ മെഴനനയങപത ഉറങ്ങുനനങയ മെഴനനയങപത ഉറങ്ങുന..കൈള്ളനങര് വചീടലില് കൈയറലി കൈള്ളനങര് വചീടലില് കൈയറലി 

നങയക്കറ് വലിഷങ്ങോം ങചര്ത ബലിസ്ക്കറ്ററ് പകൈങടുത്തുനങയക്കറ് വലിഷങ്ങോം ങചര്ത ബലിസ്ക്കറ്ററ് പകൈങടുത്തു..നങയ അതുകൈഴലിച്ചു മെയങലിനങയ അതുകൈഴലിച്ചു മെയങലി..കൈള്ളനങര് ങമെങഷ്ടലിക്കുനതറ് കൈണ്ടറ് കൈള്ളനങര് ങമെങഷ്ടലിക്കുനതറ് കൈണ്ടറ് 

പൂച നങയയുപട മുഖതറ് പവള്ളങ്ങോം കുടഞ്ഞുപൂച നങയയുപട മുഖതറ് പവള്ളങ്ങോം കുടഞ്ഞു..ഇങപന കുങറപ്രങവശലങ്ങോം പചയഇങപന കുങറപ്രങവശലങ്ങോം പചയ..അഞങമെപത പ്രങവശലങ്ങോം അഞങമെപത പ്രങവശലങ്ങോം 

അവന ഉണര്ന അവന ഉണര്ന ..അപെരലിചലിതപര കൈണഅപെരലിചലിതപര കൈണ..കൈള്ളനങപര അവന ഓടലി പെലിടലിച്ചു കൈടലിച്ചുകൈള്ളനങപര അവന ഓടലി പെലിടലിച്ചു കൈടലിച്ചു..പെലിനചീടറ് കൈള്ളനങര് ആ പെലിനചീടറ് കൈള്ളനങര് ആ 

നങടലിങലക്കറ് വനലിങടയലില നങടലിങലക്കറ് വനലിങടയലില ..

                                            നങട്ടുകൈങര് ചലിനന നങയപയ നങട്ടുകൈങര് ചലിനന നങയപയ ""ഹചീങറങഹചീങറങ" " എന വലിളലിച്ചുഎന വലിളലിച്ചു..അവനറ് കുങറ ഭക്ഷേണങ്ങോം ലഭലിച്ചു അവനറ് കുങറ ഭക്ഷേണങ്ങോം ലഭലിച്ചു . . 
അതലില് നലിന പൂചയങ്ങോം അവന പകൈങടുത്തുഅതലില് നലിന പൂചയങ്ങോം അവന പകൈങടുത്തു..പെലിനചീടറ് അവനറ് കൈലിട്ടുനതലില് നലിന പെകുതലിയുങ്ങോം പൂചയറ് പെലിനചീടറ് അവനറ് കൈലിട്ടുനതലില് നലിന പെകുതലിയുങ്ങോം പൂചയറ് 

പകൈങടുക്കങന തുടങലിപകൈങടുക്കങന തുടങലി..അങപന ഇരുവരുങ്ങോം നല കൂട്ടുകൈങരങയലിഅങപന ഇരുവരുങ്ങോം നല കൂട്ടുകൈങരങയലി..പെലിനചീടറ് യജമെങനന അവപളയുങ്ങോം ഒരങ്ങോംഗമെങയലി പെലിനചീടറ് യജമെങനന അവപളയുങ്ങോം ഒരങ്ങോംഗമെങയലി 

കൈണകൈണ..ഇതു പൂചയ കദവങ്ങോം നല്കൈലിയ അനുഗഹപമെനറ്  അവള വലിശകസലിച്ചുഇതു പൂചയ കദവങ്ങോം നല്കൈലിയ അനുഗഹപമെനറ്  അവള വലിശകസലിച്ചു ..

                                                                                                                                                                                                    സനങഹസനങഹ..പകൈ പകൈ (6 B)(6 B)

                                                 
 മണളവരക.എയ(10 എ)
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                                        അച്ഛപന വങക്കറ്അച്ഛപന വങക്കറ്
                                                                                            
                      പെണ്ടറ് പെണ്ടറ് ,ഒരു ഗങമെതലില് രണ്ടറ് സങഹങദരനങര് ഉണ്ടങയലിരുന
അവര് വളപര പെങവപപടവരങയലിരുന.അവരുപട അമ്മ ങനരങത തപന മെരണപപടലിരുന.
അച്ഛന അസുഖങ്ങോം ബങധലിചറ് കൈലിടപലിലങയലിരുന.
                            ഒരലിക്കല് അവപര അരലിപകൈ വലിളലിചറ് അച്ഛന പെറഞ്ഞു.ഞങന മെരണപപടങല് നലിങള 
എപന കൃഷലി നനങയലി സങ്ങോംരക്ഷേലിക്കണങ്ങോം.കുറച്ചു ദലിവസങ്ങോം കൈഴലിഞറ്  അവരുപട അച്ഛന മെരലിച്ചു.
അവര് വളപര സങടപപട്ടു.
                            കുങറ ദലിവസങള കൈടന ങപെങയലി. ഒരു ദലിവസങ്ങോം അച്ഛന പെറഞതറ് അവര് 
ഒങര്ത്തു.പെലിപന ആ കൃഷലിയലിടതലില് ങപെങയലി അവലിപട കൃഷലിയലിറക്കലി.അവര് നനങയലി അധകങനലിച്ചു.കുപറ 
ദലിവസങള കൈഴലിഞ്ഞു. അവരുപട കൃഷലിയലിടങള അവര്ക്കറ് ഒരു പെങടറ് വലിളവുകൈള നല്കൈലി.അതുപകൈങണ്ടറ് 
അവര് സുഖമെങയലി ജചീവലിച്ചു. 

                                                                  നലിഹങല.എ

                   

സകങതലിസകങതലി..എങ്ങോംഎങ്ങോം..പകൈപകൈ(10 (10 ബലിബലി))
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ജൂകല ജൂകല 2121

                            
             മെങനപത വലിസ്മയമെങയലിരുന അമലിളലി അമ്മങവനലില് ,ആദലമെങയലി മെനുഷലര് ഇറങലിയ ദലിവസങ്ങോം . 
ജൂകല 21 നറ്  ചങന്ദ്രദലിനമെങയലി ആചരലിക്കുന. 1969 ല് ചന്ദ്രനലിങലക്കറ് ആദലമെങയലി സഞരലിച ആ ദലിനപത
ഓര്മെലിപലിക്കുകൈയങണലിതറ് .  "ചന്ദ്രപന എലങ കൈങലഘടതലിലുങ്ങോം ഏറ്റവുങ്ങോം മെലികൈച സങങങതലികൈ ങനടമെങണറ്" 
എനറ് നങസ പെറഞ്ഞു .
         1969  ജൂകല 20 നറ് ,അങപങങളങ 11 ല് ആദലപത മെനുഷലര്,അങമെരലിക്കക്കങര് നചീല് ആങ്ങോം ങസങങറ് ,
എഡകലിന  ആള ഡലിന എനലിവര് ചന്ദ്രനലിപലതലി.ആറുമെണലിക്കൂറലിനു ങശഷങ്ങോം ആങ്ങോംങസങങങണറ് ചന്ദ്രനലിങലക്കറ് 
കൈടക്കുനതറ് .ബഹലിരങകൈങശ വങഹനതലിനറ്  പുറതറ്   രണമെണലിക്കൂര് അങദ്ദേഹങ്ങോം ചലിലവഴലിച്ചു .എഡകലിന  
ആള ഡലിന ഉടന തപന തലിരലിപകൈപയതലി.ചന്ദ്രനലില് അല്പങനരങ്ങോം ചലിലവഴലിചങപങള ,അവര് ഭൂമെലിയലിങലക്കറ് 
തലിരലിച്ചു പകൈങണ്ടറ് വരങന 47.5 പെപൗണ്ടറ് ചങന്ദ്ര സങമെഗലികൈള ങശഖരലിച്ചു.അങപങങളങ 11,കപെലറ പചയ്ത 
കമെക്കലിള ങകൈങളലിനസറ് ആങ്ങോംങസങങ്ങുങ്ങോം ആള ഡലിനുങ്ങോം തലിരലിപകൈ എത്തുനതു വപര മെങത്രങ്ങോം പെരലിക്രമെണ 
പെഥതലില് നലിന.
             സങഹസതലിപന ആങവശതലില് മുഴുകൈലി ദശലക്ഷേക്കണക്കലിനു ആളുകൈള ഭൂമെലിയലില് നലിന 
ങനങടമെലിട്ടു .ബഹലിരങകൈങശചരലിത്രതലില് ശ്രങദയമെങയ ഒരു ങനടങ്ങോം. 
          കൂടുതല് ആഴതലില് പെരലങവഷണങ്ങോം പചയ.തുടര്നള്ള മെങസങളലിലുങ്ങോം ദശങബ്ദങളലിലുങ്ങോം നങസയുങ്ങോം 
ങസങവലിയറ യൂണലിയനുങ്ങോം മെററു രങജലങളുങ്ങോം  ദപൗതലങള വലികൈസലിപലിചടുത്തു.

                                                   ഋഷരലകശണ .എയ.രലമശണ (10 ബര)

കൈങക്കയ പെറ്റലിയ അമെളലികൈങക്കയ പെറ്റലിയ അമെളലി

                          
                                                                         ഒരു ദലിവസങ്ങോം ഒരു കുറുക്കന   ഒരു ദലിവസങ്ങോം ഒരു കുറുക്കന

   വളപര വലിശന വഴലികൈളലിലുടനചീളങ്ങോം നടക്കുകൈയങയലിരുന   വളപര വലിശന വഴലികൈളലിലുടനചീളങ്ങോം നടക്കുകൈയങയലിരുന..
   ഭക്ഷേണപമെങനങ്ങോം കൈലിടങപത അവന വളപരയധലികൈങ്ങോം   ഭക്ഷേണപമെങനങ്ങോം കൈലിടങപത അവന വളപരയധലികൈങ്ങോം

  വലിഷമെലിചലിരലിക്കുങമങഴങണറ് വഴലിയലില്  വലിഷമെലിചലിരലിക്കുങമങഴങണറ് വഴലിയലില്
  ഒരു അപങ്ങോം കൈണ്ടതറ്  ഒരു അപങ്ങോം കൈണ്ടതറ്. .   അവന പകൈങതലിങയങപട അതറ്  അവന പകൈങതലിങയങപട അതറ്

   എടുക്കങന ങവണ്ടലി ങപങയങപങഴങണറ്   എടുക്കങന ങവണ്ടലി ങപങയങപങഴങണറ്
    ഒരു കൈങക്ക അതു വഴലിവനതറ്    ഒരു കൈങക്ക അതു വഴലിവനതറ് ..  അപങ്ങോംകൈണ്ട ഉടനഅവന അപങ്ങോംകൈണ്ട ഉടനഅവന

 അപതടുത്തു പെറന അപതടുത്തു പെറന..    ഇതു കൈണ്ട കുറുക്കനറ് വളപരങയപറ   ഇതു കൈണ്ട കുറുക്കനറ് വളപരങയപറ
  ങദഷലവുങ്ങോം സങടവുങ്ങോം വന  ങദഷലവുങ്ങോം സങടവുങ്ങോം വന..

                                                               അങപങഴങണറ് കുതനശങലലിയങയ അങപങഴങണറ് കുതനശങലലിയങയ
   കുറുക്കനറ് ഒരു ബുദലി ഉണര്നതറ്   കുറുക്കനറ് ഒരു ബുദലി ഉണര്നതറ്. .  അവന ങവഗതലില് അവന ങവഗതലില്

    ഓടലി കൈങക്കയലിരലിക്കുന മെരപക്കങമലിനറ് തങപഴ എതലി    ഓടലി കൈങക്കയലിരലിക്കുന മെരപക്കങമലിനറ് തങപഴ എതലി..     ങശഷങ്ങോം അവന കൈങക്കയുപട പെങടലിപനക്കുറലിചറ് വങഴലിപറഞ്ഞു    ങശഷങ്ങോം അവന കൈങക്കയുപട പെങടലിപനക്കുറലിചറ് വങഴലിപറഞ്ഞു
..      കൈങങക്ക നലിപന പെങടറ് എത്ര മെങനങഹരമെങണറ്     കൈങങക്ക നലിപന പെങടറ് എത്ര മെങനങഹരമെങണറ് ..   ഒപനനലിക്കറ് ങകൈളപലിച്ചു തരുങവങ  ഒപനനലിക്കറ് ങകൈളപലിച്ചു തരുങവങ...?...?    എനലിക്കറ് നലിപന പെങടറ് ങകൈളക്കങന   എനലിക്കറ് നലിപന പെങടറ് ങകൈളക്കങന

 പകൈങതലിയങവുന പകൈങതലിയങവുന ..   ഇതറ് ങകൈട കൈങക്ക  ഇതറ് ങകൈട കൈങക്ക, ,     വങയലിലലിരലിക്കുന അപതലിപന കൈങരലങമെങര്ക്കങപത പെങടങന തുടങലി    വങയലിലലിരലിക്കുന അപതലിപന കൈങരലങമെങര്ക്കങപത പെങടങന തുടങലി..  ഈ ഈ
      അവസരങ്ങോം കൈങക്കയുപട വങയലിലലിരലിക്കുന അപങ്ങോം തങപഴ വചീണു      അവസരങ്ങോം കൈങക്കയുപട വങയലിലലിരലിക്കുന അപങ്ങോം തങപഴ വചീണു ..       കൈലിടലിയ തക്കങ്ങോം മുതലങക്കലി കുറുക്കന ആ അപങ്ങോം എടുത്തു      കൈലിടലിയ തക്കങ്ങോം മുതലങക്കലി കുറുക്കന ആ അപങ്ങോം എടുത്തു

ഓടലിഓടലി..    ഇതു കൈണ്ടകൈങക്കയറ് വളപരങയപറ സങടമെങയലി   ഇതു കൈണ്ടകൈങക്കയറ് വളപരങയപറ സങടമെങയലി..     അങപന കുറുക്കന കൈങക്കങയങടറ് പെകൈരങ്ങോം വചീടലി    അങപന കുറുക്കന കൈങക്കങയങടറ് പെകൈരങ്ങോം വചീടലി..

                                                                                                                                                                                    അര്ജന പ്രഭങതറ്  അര്ജന പ്രഭങതറ്
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  ങസ്നേഹനലിധലികൈളങയ കൂട്ടുകൈങര്ങസ്നേഹനലിധലികൈളങയ കൂട്ടുകൈങര്

                                                        ഒരു ദലിവസങ്ങോം ഒരു ആമെ തനലിചറ് പെങറയുപടഒരു ദലിവസങ്ങോം ഒരു ആമെ തനലിചറ് പെങറയുപട

മുകൈളലിലലിരലിക്കകൈയങയലിരുനമുകൈളലിലലിരലിക്കകൈയങയലിരുന..ആങരങരുങ്ങോം കൈളലിക്കങനലിലങപതആങരങരുങ്ങോം കൈളലിക്കങനലിലങപത

അവന അവലിപട നലിനറ് വളപരയധലികൈങ്ങോം വലിഷമെലിച്ചുഅവന അവലിപട നലിനറ് വളപരയധലികൈങ്ങോം വലിഷമെലിച്ചു. . 
അങപനയലിരലിക്കയങണറ് ഒരു ഭങ്ങോംഗലിയുള്ള തങറങവലിന  കുഞലിപനഅങപനയലിരലിക്കയങണറ് ഒരു ഭങ്ങോംഗലിയുള്ള തങറങവലിന  കുഞലിപന

അവന കൈങണങനലിടയങയതറ് അവന കൈങണങനലിടയങയതറ് ..അവന വളപര ങവഗതയലില്അവന വളപര ങവഗതയലില്

അവപന അടുങതക്കറ് നചീങലി അവപന അടുങതക്കറ് നചീങലി . . എനങല് ഇതു കൈണ്ട തങറങവറ്എനങല് ഇതു കൈണ്ട തങറങവറ്

അഹങങരങതങപട വലലിയ മെലയുപട മുകൈളലിങലക്കറ് കൈയറലിഅഹങങരങതങപട വലലിയ മെലയുപട മുകൈളലിങലക്കറ് കൈയറലി ..അബദവശങല് അവപന കൈങല് പപെപടനറ് അബദവശങല് അവപന കൈങല് പപെപടനറ് 

വഴുതലിങപങയലിവഴുതലിങപങയലി..അവന തങപഴ വചീണു അവന തങപഴ വചീണു ..ഇതു കൈണ്ട ആമെ വളപര ദുഖലിതയങയലിഇതു കൈണ്ട ആമെ വളപര ദുഖലിതയങയലി..ങശഷങ്ങോം അവന അവപനടുത്തു ങശഷങ്ങോം അവന അവപനടുത്തു 

ങപെങയലി ങപെങയലി  സമെങധങനലിപലിച്ചു സമെങധങനലിപലിച്ചു ..     അവപന അവപന അമ്മയുപട കൈരങളലില് ഏല്പലിച്ചു    അവപന അവപന അമ്മയുപട കൈരങളലില് ഏല്പലിച്ചു. .    ഇതു കൈണ്ട തങറങവലിനുങ്ങോം   ഇതു കൈണ്ട തങറങവലിനുങ്ങോം

    അവപന അമ്മയങ്ങോം വളപര സങന്തങഷമെങയലി    അവപന അമ്മയങ്ങോം വളപര സങന്തങഷമെങയലി ..    അവര് ആമെങയങടറ് നന്ദലി പെറഞ്ഞു   അവര് ആമെങയങടറ് നന്ദലി പെറഞ്ഞു..    അതലിനു ങശഷങ്ങോം അവര്   അതലിനു ങശഷങ്ങോം അവര്
   വളപര നല കൂട്ടുകൈങരങയലി   വളപര നല കൂട്ടുകൈങരങയലി ..      മെങത്രമെല അങതങപട തങറങവലിന കുഞറ് അഹങങരവുങ്ങോം നലിര്തലി     മെങത്രമെല അങതങപട തങറങവലിന കുഞറ് അഹങങരവുങ്ങോം നലിര്തലി..

                                                                                                                                               സഫചീര് അഹറ് മെദറ്   സഫചീര് അഹറ് മെദറ്

കുറുക്കനുങ്ങോം ഒടകൈവുങ്ങോംകുറുക്കനുങ്ങോം ഒടകൈവുങ്ങോം

                                
          

പെണ്ടറ് ഒരു കൈങടലില് ഒടകൈവുങ്ങോംപെണ്ടറ് ഒരു കൈങടലില് ഒടകൈവുങ്ങോം

കുറുക്കനുമുണ്ടങയലിരുനകുറുക്കനുമുണ്ടങയലിരുന..ഒരുഒരു
ദലിവസങ്ങോം അവര് ഇരുവരുങ്ങോംദലിവസങ്ങോം അവര് ഇരുവരുങ്ങോം
ഭക്ഷേണങ്ങോം അങനകഷലിച്ചു ങപെങയലിഭക്ഷേണങ്ങോം അങനകഷലിച്ചു ങപെങയലി
അവര് നടനറ് നടനറ് ഒരുഅവര് നടനറ് നടനറ് ഒരു

പുഴക്കരയലിപലതലിപുഴക്കരയലിപലതലി..കുറുക്കനറ്കുറുക്കനറ്

പുഴകൈടക്കങന പ്രയങസമെങയലിരുനപുഴകൈടക്കങന പ്രയങസമെങയലിരുന..എനങല് ഒടകൈതലിനു പുഴ കൈടക്കങന സങധലിക്കുമെങയലിരുനഎനങല് ഒടകൈതലിനു പുഴ കൈടക്കങന സങധലിക്കുമെങയലിരുന..അങപങള അങപങള 

കുറുക്കനറ് ഒരു ഉപെങയങ്ങോം ങതങനലികുറുക്കനറ് ഒരു ഉപെങയങ്ങോം ങതങനലി..അവന പപെപടനറ് കൈങപലങടലിഞങപങപല അഭലിനയലിക്കങന അവന പപെപടനറ് കൈങപലങടലിഞങപങപല അഭലിനയലിക്കങന 

തുടങലിതുടങലി..അങപങള ഒടകൈങ്ങോം ങചങദലിച്ചുഎന്തുപെറ്റലി ചങങതചീഅങപങള ഒടകൈങ്ങോം ങചങദലിച്ചുഎന്തുപെറ്റലി ചങങതചീ......എപന കൈങലറ് വലങപത ങവദനലിക്കുനഎപന കൈങലറ് വലങപത ങവദനലിക്കുന..ഇനലി ഇനലി 

എങപന ഞങന പുഴ കൈടക്കുങ്ങോംഎങപന ഞങന പുഴ കൈടക്കുങ്ങോം..അങപങള ഒടകൈങ്ങോം പെറഞ്ഞു അങപങള ഒടകൈങ്ങോം പെറഞ്ഞു ..നചീ വലിഷമെലിങക്കണ്ട ചങങതചീനചീ വലിഷമെലിങക്കണ്ട ചങങതചീ..നലിപന ഞങന നലിപന ഞങന 

സഹങയലിക്കങങ്ങോംസഹങയലിക്കങങ്ങോം..ഇതു ങകൈട കുറുക്കന വളപര അധലികൈങ്ങോം സങന്തങഷമെങയലിഇതു ങകൈട കുറുക്കന വളപര അധലികൈങ്ങോം സങന്തങഷമെങയലി..അങപന അവര്തങമെസലിയങപത അങപന അവര്തങമെസലിയങപത 

അക്കര എതലിഅക്കര എതലി..ഉടപന കുറുക്കനുങ്ങോം ഒടകൈവുങ്ങോം കൈരയടുതറ് ഒരു ഞണ്ടലിപന ക്കണഉടപന കുറുക്കനുങ്ങോം ഒടകൈവുങ്ങോം കൈരയടുതറ് ഒരു ഞണ്ടലിപന ക്കണ..അങപങള കുറുക്കനറ് അങപങള കുറുക്കനറ് 

ഒടകൈതലിങനങടറ് പെറയങപത ഞണ്ടലിപന ആഹങരമെങക്കങന എടുത്തുചങടലിഒടകൈതലിങനങടറ് പെറയങപത ഞണ്ടലിപന ആഹങരമെങക്കങന എടുത്തുചങടലി . . ഇതു കൈണ്ട ഒടകൈതലിനു ഇതു കൈണ്ട ഒടകൈതലിനു 

മെനസലിലങയലി മെനസലിലങയലി ,,ഇവനഎപന പെറ്റലിചതങപണനറ്ഇവനഎപന പെറ്റലിചതങപണനറ്..ഈ തക്കങ്ങോം ങനങക്കലി ഒടകൈങ്ങോം കുറുക്കപനക്കൂടങപത വചീടലിങലക്കറ് ഈ തക്കങ്ങോം ങനങക്കലി ഒടകൈങ്ങോം കുറുക്കപനക്കൂടങപത വചീടലിങലക്കറ് 

മെടങലിമെടങലി..
തലിരലിച്ചു വന കുറുക്കന ഒടകൈതലിപന കൈണ്ടലില തലിരലിച്ചു വന കുറുക്കന ഒടകൈതലിപന കൈണ്ടലില ..എനങല്കുറുക്കന വലിചങരലിചതറ് അവന ഭക്ഷേണങ്ങോം എനങല്കുറുക്കന വലിചങരലിചതറ് അവന ഭക്ഷേണങ്ങോം 

ങതടലിങപങയതങയലിരലിക്കുങ്ങോം എനറ്ങതടലിങപങയതങയലിരലിക്കുങ്ങോം എനറ്..അങപന അവന ഒടകൈത പ്രതചീക്ഷേലിചറ് പുഴക്കരയലിലലിരുനഅങപന അവന ഒടകൈത പ്രതചീക്ഷേലിചറ് പുഴക്കരയലിലലിരുന..ങനരങ്ങോം വളപര ങനരങ്ങോം വളപര 

കവകൈലിയങപങള അവനറ് മെനസലിലങയലികവകൈലിയങപങള അവനറ് മെനസലിലങയലി..അവന തപനക്കൂടങപത കൂടണഞ്ഞു എനറ് അവന തപനക്കൂടങപത കൂടണഞ്ഞു എനറ് . . ഒടുവലില് വളപര ഒടുവലില് വളപര 

നലിരങശങയങടറ് കൂടലി കുറുക്കന അവലിപട നലിനങ്ങോം മെറഞ്ഞുനലിരങശങയങടറ് കൂടലി കുറുക്കന അവലിപട നലിനങ്ങോം മെറഞ്ഞു....                            ....                            ങസ്നേഹ എങ്ങോംങസ്നേഹ എങ്ങോം..ബലിബലി
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അമ്മ ങനടലിപക്കങടുത സമ്മങനങളഅമ്മ ങനടലിപക്കങടുത സമ്മങനങള

                                                                          അഫചീറഅഫചീറ..ഇഇ

                                                   ഒരു ഗങമെതലില് വളപര ദരലിദമെങയ ഒരു കുടുങ്ങോംബമുണ്ടങയലിരുന     ഒരു ഗങമെതലില് വളപര ദരലിദമെങയ ഒരു കുടുങ്ങോംബമുണ്ടങയലിരുന . .  ആ കുടുങ്ങോംബതലില് ആ കുടുങ്ങോംബതലില്
  ഏകൈ ആശ്രയപമെനതറ് അമ്മയങയലിരുന  ഏകൈ ആശ്രയപമെനതറ് അമ്മയങയലിരുന.  .        അങപനയലിരലിക്കയങണറ് ആ കുടുങ്ങോംബതലില് അമ്മയറ് വളപര      അങപനയലിരലിക്കയങണറ് ആ കുടുങ്ങോംബതലില് അമ്മയറ് വളപര

  ഗരുരമെങയ ങരങഗങ്ങോം പെലിടലിപപടതറ്  ഗരുരമെങയ ങരങഗങ്ങോം പെലിടലിപപടതറ്..    പെലിനചീടുള്ള സകൈലവുങ്ങോം ആ രണ്ടറ്   പെലിനചീടുള്ള സകൈലവുങ്ങോം ആ രണ്ടറ്
പപെണ്മെക്കളക്കങയലിരുനപപെണ്മെക്കളക്കങയലിരുന..   അതലിപലങരങളങകൈപട കൈണ്ണലിനു കൈങഴയലിലങതവരുങ്ങോം  അതലിപലങരങളങകൈപട കൈണ്ണലിനു കൈങഴയലിലങതവരുങ്ങോം.  .    അമ്മയുപട മെരണങ്ങോം മൂലങ്ങോം  അമ്മയുപട മെരണങ്ങോം മൂലങ്ങോം

   ഇരുവരുപടയുങ്ങോം വലിദലങഭലങസങ്ങോം നഷ്ടപപട്ടു   ഇരുവരുപടയുങ്ങോം വലിദലങഭലങസങ്ങോം നഷ്ടപപട്ടു . . 
                                                   അങപനയലിരലിപക്ക ഒരു ദലിവസങ്ങോം അവരുപട സ്കൂളലില് അദലങപെകൈനങയ രങജന അവരുപട       അങപനയലിരലിപക്ക ഒരു ദലിവസങ്ങോം അവരുപട സ്കൂളലില് അദലങപെകൈനങയ രങജന അവരുപട
ചുമെതലങയപറ്റടുത്തുചുമെതലങയപറ്റടുത്തു.  .      ആയലിപട അവരുപട അടുത്തുള്ള വലിദലങലതലില് പെലവലിധ    ആയലിപട അവരുപട അടുത്തുള്ള വലിദലങലതലില് പെലവലിധ
കൈലങമെത്സരങളുണ്ടചീയലിരുനകൈലങമെത്സരങളുണ്ടചീയലിരുന..      ഇവരലില് നലിനങ്ങോം മൂത വള ചലിത്രരചനയലിലുങ്ങോം മെങറ്റവള     ഇവരലില് നലിനങ്ങോം മൂത വള ചലിത്രരചനയലിലുങ്ങോം മെങറ്റവള
പെങട്ടുകൈങരലിയുമെങയലിരുനപെങട്ടുകൈങരലിയുമെങയലിരുന.  .        അങപന അവറ്ര് രണങപെരുങ്ങോം അവരുപട അമ്മയുപട ജചീവലിതങനുഭവങള വരച്ചുങ്ങോം      അങപന അവറ്ര് രണങപെരുങ്ങോം അവരുപട അമ്മയുപട ജചീവലിതങനുഭവങള വരച്ചുങ്ങോം

  അവരുപട കൈവലിതകൈളുങ്ങോം ആലപെലിച്ചു  അവരുപട കൈവലിതകൈളുങ്ങോം ആലപെലിച്ചു. . 
                                                        ഒടുവലില് മെത്സരതലിപന ഫലങള വന    ഒടുവലില് മെത്സരതലിപന ഫലങള വന .  .   ഇരുവര്ക്കുങ്ങോം ഒനങങ്ങോംറങങറ് ഇരുവര്ക്കുങ്ങോം ഒനങങ്ങോംറങങറ്..ഇതലിപനപയലങങ്ങോംഇതലിപനപയലങങ്ങോം

        സഹങയലിയങയലി കൂട്ടുനലിന ആ അദലങപെകൈ മെനസലിനറ് അവര് ഒരങയലിരങ്ങോം നന്ദലി അറലിയലിച്ചു        സഹങയലിയങയലി കൂട്ടുനലിന ആ അദലങപെകൈ മെനസലിനറ് അവര് ഒരങയലിരങ്ങോം നന്ദലി അറലിയലിച്ചു ..തുടര്നള്ളതുടര്നള്ള
      അവരുപട ഓങരങ ജചീവലിതതലിപനയുങ്ങോം അടലിതറങയകൈലിയതറ് ആ മെങഷങയലിരുന      അവരുപട ഓങരങ ജചീവലിതതലിപനയുങ്ങോം അടലിതറങയകൈലിയതറ് ആ മെങഷങയലിരുന .  .   പെലിനചീടവര് വളപര പെലിനചീടവര് വളപര

    സുന്ദരമെങയലി തങളുപട ജചീവലിതതലിപല കൈഴലിവുകൈപള ഉയര്തലിപലിടലിച്ചു    സുന്ദരമെങയലി തങളുപട ജചീവലിതതലിപല കൈഴലിവുകൈപള ഉയര്തലിപലിടലിച്ചു..

                                                                                                      നന്ദലിനന്ദലി....
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