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പ്രത്തിയമപ്പെട്ടവമര പ്രത്തിയമപ്പെട്ടവമര ,,
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എമന്റെയമ എമന്റെ സഹപകാഠത്തികളുമടെയമ ആദര്യ സമരമഭമകാണന് 'ചത്തിമത്തിഴന് ' എന്ന ഈ 
ഡത്തിജത്തിറ്റല് മകാഗസത്തിന് . ' ചത്തിമത്തിഴന് ' എന്നകാല് 'മചപ്പെന്  ' എന്നര്തമ . ഈമചപ്പെത്തില് 
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ആവത്തിഷകാരമകാണന്. അതന് ഒമരകാനമ നത്തിറഞ്ഞ സമനകാഷമതകാമടെ  നത്തിങ്ങളുമടെ 
മുന്നത്തില് സമര്പ്പെത്തിച്ചു മകകാള്ളമട്ട . ആസശ്വദത്തിചകാലമ. 
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വത്തിസ്മയമ
ഈ  ചത്തിത്രമ   മനകാക. 

  ഉണങ്ങത്തിയ  മരതത്തിലമ
ജശ്രീവമന്റെ   പചപ്പെന്  വത്തിരത്തിചന്

മചടെത്തിയമടെ  ഇലകളുമടെ
മശ്രീമത  കൂമടെകാരുക്കുന്ന  പക്ഷേത്തി.ഇതന്  ഒരു

അവത്തിസ്മരണശ്രീയ
കകാഴ്ചയകാണന്.  ഭൂമത്തിയത്തില്  ഓമരകാ  പക്ഷേത്തി

ജന്തുക്കളുമ  
അതത്തിമന്റെതകായ  ധര്മ്മെമ  മചയ്യുന  .അതന്

നമുക്കന്
ഈ  മചറത്തിയ  ചത്തിത്രതത്തില്  നത്തിന്നന്ഈ  മചറത്തിയ  ചത്തിത്രതത്തില്  നത്തിന്നന്

മനസത്തിലകാക്കകാമമനസത്തിലകാക്കകാമ
തയകാറകാക്കത്തിയതന്തയകാറകാക്കത്തിയതന്. . മരഷമരഷ..ആര്ആര്..മജ മജ IX.BIX.B
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മഹതതതവചനനംമഹതതതവചനനം

  ഒരുതജയാതഖിയഖില്തനഖിനപലയാത
          പഖിറനരീടുന്നുതസന്തതഖിത
          നരജയാതഖിയഖിപതയാര്ക്കുപമയാതത

                    ഒരുജയാതഖിയയായഖിഒരുജയാതഖിയയായഖി
വരുനംതവരുനംത

തയയാറയാകഖിയതതതയയാറയാകഖിയതത.  .  ജഖിതബഖിന്െതതജഖിതബഖിന്െതതx.x.BB
22



അമ്മെയകാണഖത്തിലവമ
അമ്മെയകാണവത്തിലവമ പകാരത്തിൽ

ധരണത്തിയത്തിൽ മശഷ്ഠയകാമ അമ്മെതൻ
വകാത്സലര്യവമ കരുതലമ

ജശ്രീവത്തിതയകാത്രയത്തിൽ മവളത്തിചമകായന്
വന നന്മമയകത്തിടമ

മരകാഗതത്തിൽ ശുശ്രൂഷമയകത്തിടമ

ആ പതത്തിൽ കകതകാങ്ങകായത്തിടമ

(ഇത്രയമ മമനകാഹര സൃഷത്തി

ഭൂമത്തിയത്തിൽ എന്തുള്ളു !)
നമമ്മെ നകാമകാക്കത്തിയതമ അമ്മെ

പത്തിചവചത്തിടമ നകാൾ മുതൽ
ജശ്രീവത്തിത വഴത്തികളത്തിമലകാമരകാനമ

കകാവലകായന് കകാലത്തിടെറകാമത

തകാങ്ങത്തിടമ അമ്മെ.

തയകാറകാക്കത്തിയതന് ഷശ്രീന - എ. എസന് 10.B
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പച്ചപതപച്ചപത
ഒരുതതപകയാടഖിതതവൃക്ഷനംതനട്ടുതതതതതഞയാന്െ

എനഖിനലതതപച്ചപതതതഉണര്തഖിത
മണഖിപലകതതതആഴഖിറങഖിയതപവരുകത
നഖിനയയാതതപനരതതതതമുളനപയാടഖിതവന്െ

                        പച്ചപതതകണ്ടുഞയാന്െ
                        ഉണഖികുരുന്നുകതകതതതതകളഖികയാനയായതതതത
                         പച്ചപതതതആശസ്വയാസമയായതത
                          മുതശഖികഥതപകതകയാനയായഖി
ആതതതഎനന്തയാരുശസ്വയാസനം
ഞയാന്െതആടഖിനയയാരുതതഊതതഞയാല്തതഎപങയാപപയായഖി

ആപരയാതതകൂത...കൂതതതതചലപഖിലതതകശപഖിശ
ശബനംതതആക്കൂന്നു

                               നഖിനയ്ക്നതതതപനരതതതപകയാടയാലഖികഖിരയയായഖി
                                തരഖിശയായത........തരഖിശയായത
                                 
മഴയഖില.................ജലമഖില...............കയാറഖില
                                                                   
അശസ്വനഖിഅശസ്വനഖി..എഎ..സതതസതത9B9B

                                                          

                                      4                                      4



       കൃഷഷിചചച്ചൊല്ലുകള

.വഖിളയനംതവഖിതതതമുളയഖില്
അറഖിയയാനംത

.മുന്െവഖിളതനപയാന്െവഖിളത

.അരഖിവഖിതച്ചയാല്തനനലയാകുപമയാത

.ഒരുതവഖിത്തുവഖിതച്ചയാല്തപലവഖിത്തുവഖിള

.വഖിതയാഴനംതനചനയാല്തപതയായനംതനഖിറയനംത

. അധഖികനംതവഖിളതഞയാതതവഖിതഖിനനംതതനകയാളളയാനം

. എല്ലുതതമുറഖിനയതപണഖിനചയയാല്തതപല്ലുതമുറഖിനയതതതഖിനയാനം

. നവരതനടയാല്തതതുവരതനകയായ്യുപമയാ?

. പറതനഖിറനയതപതഖിനരയാനണനങഖിലുനംതപയാറഖിതപനയാകഖിയയാല്
മണഖിതകയാണനം

.മുളയഖിലറഖിയയാനംതതവഖിളവത

. വഖിതച്ചനതതനകയായ

. വഖിത്തുതഗുണനംതപത്തുതഗുണനം

. പവലഖിതതനനതവഖിളവതതതഖിന്നുക

 .രണ്ടുതമരമയായയാല്തവനമയാകഖില

. നഖനംതനനയയാനതതനനതനയടുക്കുക

                                                                                  പമഘതതതപമഘതതത9B9B
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അറ്റുമപകായ കണത്തികള്

 
     മഡകാമഡകാ                             കശ്വകാഗ്ഗ

    സ    ഞകാരത്തി പ്രകാവകള്                വൂപത്തിങ്ങന്മകന്യന് 

    അറ്ററ്റ്ലസന് മമൗതന്                       ജയന്റ്റന് പകാണ

                                       തയകാറകാക്കത്തിയതന്  :    സൂരര്യ.ജത്തി  IX.B

                                             8



ചന്ദ്രനഖില്ആദസമയായഖിതകയാലുക്കുതഖിയതഖിനന്െറതവയാര്ഷഖികദഖിനമയായതചന്ദ്രനഖില്ആദസമയായഖിതകയാലുക്കുതഖിയതഖിനന്െറതവയാര്ഷഖികദഖിനമയായത

ജൂലലതജൂലലത2121 ചന്ദ്രദഖിനമയായഖിതആചരഖിക്കുന്നുചന്ദ്രദഖിനമയായഖിതആചരഖിക്കുന്നു

..ആദസചന്ദ്രയയാത്രയ്ക്കുപശഷനംതവരീണ്ടുനംതആദസചന്ദ്രയയാത്രയ്ക്കുപശഷനംതവരീണ്ടുനംത5 5 തവണതമനഷസന്െതചന്ദ്രനഖില്തവണതമനഷസന്െതചന്ദ്രനഖില്

പപയായഖിതതഖിരഖിച്ചുവനഖിട്ടുണതപപയായഖിതതഖിരഖിച്ചുവനഖിട്ടുണത..

തയകാറകാക്കത്തിയതന് :  മമഘ.പത്തി.എസന്   IX.B
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  മരമമരമ 
                          

        വത്തിതന് നട്ടു മചടെത്തി മുളച്ചു 
        മചടെത്തി വളര്ന മരവമകായത്തി 
        മരമ പടെര്ന തണലമകായത്തി 
        ഭൂമത്തിമക്കനമ കുടെനത്തിവര്തത്തി
        ജശ്രീവത്തികള്ക്കകാശശ്വകാസമമകത്തി
        മണത്തിമനനമ കകാവലകായത്തി 
        മണത്തിരയന് കൂട്ടുമകായത്തി 
        മരമ ഒരു വരമമന്ന 
       സതര്യമത്തിന്നനശ്വര്തമകായത്തി 
                                             -  -  രകാധത്തികകാ രകാധത്തികകാ IX.BIX.B
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ഔഷധസസസങത      
കറ്റകാര് വകാഴ
            അമലകാവത്തിര

ഏറ്റവമ കൂടതല് ഉള്ള 
ഔഷധസസര്യമകാണന് കറ്റകാര്വകാഴ.

        ഔഷധഗുണങ്ങള്

എണകകാചകാല് കറ്റകാര് വകാഴ ഉപമയകാഗത്തിക്കുന അതമൂലമ നല്ല 
സുഖമ കത്തിട്ടുന.

ആടെമലകാടെകമ
അദമടെകാഡ മസയറ്റ്ലകാണത്തിക്ക മമഡത്തിക്കസന്

 ദക്ഷേത്തിമണനര്യയത്തില് ധകാരകാളമകായത്തി
കകാണമപ്പെടന്ന ഒരു കുറ്റത്തിമചടെത്തിയകാണന് 
ആടെമലകാടെകമ.
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ഔഷധഗുണമ
 കുട്ടത്തികളത്തിമല വത്തിരശലര്യതത്തിനന് ഇലയമടെ നശ്രീരന് 

ഉപമയകാഗത്തിക്കകാമ 
 ജലമദകാഷമ മുലമുള്ള ശബ്ദമടെപ്പെത്തിനന് ഇവ അരചന് 

കഴത്തിക്കുന്നതന് നല്ലതകാണന്     

     തളസത്തി  
ഒസത്തിമമ സകാങ്റ്റമ

                                 ഭകാരതതത്തിമല  പവത്തിത്രമകായ 
                                    ഔഷധമകാണന്  തളസത്തി . 
ഇതത്തിമന്റെ 
                                    തണത്തിനന് ഇരുണ 
നശ്രീലനത്തിറമകാണുള്ളതന്.

 തളസത്തി നശ്രീരത്തില് മഞ്ഞല് അരചന് മസവത്തിക്കുകയമ 
പുരട്ടുകയമ മചയകാല് ചത്തിലനത്തിവഷമ ശമത്തിക്കുമ. 

 ഉറങ്ങുമമകാള് തലയത്തിണയരത്തിമക തളസത്തിയത്തിലകള് 
ഇട്ടകാല് മപന് മപകാകുമ.

                      വകാഴ
  

                                 ചത്തില ഗമവഷകകാരുമടെ 



                                         അദത്തിപ്രയതത്തില് മനുഷര്യന്
                                          ആദര്യമകായത്തി കര്യഷത്തി 
                                           മചയതതടെങ്ങത്തിയ അപുര്വ്വമ
ചത്തില സസര്യങ്ങളത്തില് ഒന്നകാണന് വകാഴ.

     

             ഔഷധഗുണമ
 മതകാലത്തിപ്പുറത്തുണകാകുന്ന മപകാള്ളലത്തിനന് 

വകാഴയത്തിലയത്തില് കത്തിടെതത്തി വകാഴമപ്പെകാളയമടെ നത്തിരന് 
തടെമര ഒഴത്തിക്കുന്നത നല്ലതകാണന്.

                                മതകാട്ടകാവകാടെത്തി 
                       കമമമകാസന് പൂടെത്തിക്ക

                                  
                                            മതകാട്ടകാല് ഉടെന് വകാടമ ഈ 
                                            പ്രമതര്യകതയകാണന്. 
                                            മതകാട്ടകാവകാടെത്തിമചടെത്തിക്കന് 
ഉള്ളതന്. പടെര്ന വളരുന്ന ഈ ഔഷധത്തിലയക്കന് 
പചനത്തിറമ മചര്ന്ന തവത്തിട്ടുനത്തിറമകാണന് ഉള്ളതന്.

13



രകാജകാരവത്തിവര്മ്മെ മപ യത്തിന്റെത്തിമഗ്സന്
തയയാറയാകഖിയതതതയയാറയാകഖിയതത--സുജതകയാര്തഖികതസുജതകയാര്തഖികത10 B10 B
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ജകാതത്തികള്ക്കതത്തിമര നമവകാതകാന
നകായകന്മകാര് മുമന്നകാട്ടുവച 

പ്രസകാനങ്ങള്,

  

      ശത്തിനകാരകായണധര്മ്മെ  
           പരത്തിപ്പെകാലനമയകാഗമ  

ശത്തിനകാരകായണഗുരു

         സകാധുജന പരത്തിപകാലന 
സമഘമ                
      

  

                  അയങ്കേകാളത്തി                 
                                           15



     

            ആത്മവത്തിദര്യകാസമഘമ     

 

                    വകാഗ്ഭടെകാനന്ദന് 

                                         നകായര് സര്വ്വശ്രീസന്
                                                 മസകാകസറ്റത്തി

                 മന്നതന് പത്മനകാഭന് 
 

                                    

                                                        തത്തിരുവത്തിതകാമകൂര്

                                               മുസത്തിമ മഹകാജനസഭ

                                                  

ജകാതത്തികള്ക്കതത്തിമര നമവകാതകാന
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ശത്തിനകാരകായണഗുരു

         സകാധുജന പരത്തിപകാലന 
സമഘമ                
      

  

 അയങ്കേകാളത്തി                      

 

    

            ആത്മവത്തിദര്യകാസമഘമ     

 
വകാഗ്ഭടെകാനന്ദന് 

                                         നകായര് സര്വ്വശ്രീസന്
                                                 മസകാകസറ്റത്തി



മന്നതന് പത്മനകാഭന് 
 

                                    

                                                        തത്തിരുവത്തിതകാമകൂര്

                                               മുസത്തിമ മഹകാജനസഭ

                                                  
                                                 
വക്കമ അബ്ദുല്ഖകാദര് മമൗലവത്തി  

                                                 

            വക്കമ അബ്ദുല്ഖകാദര് മമൗലവത്തി  

                             17

   



 പൂക്കളുടടെ കകാലലം 
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കുട്ടത്തികളുമടെഉതരവകാദത്തിതര്യങ്ങള്    
സ്ക്കൂള് മപകാതസമവത്തിധകാനങ്ങള് എന്നത്തിവ
നകാശത്തിപ്പെത്തിക്കകാമത സമരക്ഷേത്തിക്കുക.

സ്ക്കൂളത്തിലമ പഠനപ്രവര്തനങ്ങളത്തിലമ കൃതര്യനത്തിഷ്ഠ 
പകാലത്തിക്കുക.

സ്ക്കൂള് അധത്തികകാരങ്ങമളയമ അദര്യകാപകമരയമ 
മകാതകാപത്തിതകാക്കമളയമ സഹപകാഠത്തികമളയമ 
ബഹുമകാനത്തിക്കുകയമ അമഗശ്രീകരത്തിക്കുയമ മചയ്യുക.

ജകാതത്തി-മത-വര്ഗ-വര്ണ ചത്തിനകള്ക്കതശ്രീതമകായത്തി 
മറ്റുള്ളവമര ബഹുമകാനത്തിക്കകാനമ അമഗശ്രീകരത്തിക്കകാനുമ 
സന്നദരകാവക.
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വയായനയഖിനലതതതസസ്വയനഖിരരീക്ഷണനം

വയായനതതനമ്മുനടതതജരീവഖിതതഖില്തതനഖിലനഖില്പകണതത

ഒരുതതപ്രധയാനതതഘടകമയാണത.
നമ്മുനടതതവളര്ച്ചയഖില്തതവയായനതതപ്രധയാനതതപകതതത

വഹഖിക്കുന്നു. വയായനയയാണത

നമ്മുനടതതജരീവഖിതതഖിനനതതഅടഖിതറ.  വയായനതത
നമുകതതതനല്കുനതതതതഒയാപരയാപരയാ

പുതഖിയതതഅറഖിവകളയാണത.ഒയാപരയാതതതപുസ്തകങളനംതത

വഖിജയതഖിനനതതകലവറയയാണത.
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           പ്രസനംഗനം
    മകാനര്യസദസത്തിനന് നമസകാരമ ,
  വരകാന്  മപകാകുകുുന്ന  തലമുറകള്  ഒരു  പമക്ഷേ
വത്തിശശ്വസത്തിക്കുകയത്തില്ല  ഇങ്ങമന  ഒരു  മനുഷര്യന്
ജശ്രീവത്തിചത്തിരുനമവന്നന്ആല്ബര്ട്ടന് മഎന്സ്ററശ്രീമന്ന്റ
വകാക്കുകളകാണത്തിവ.  മഹകാത്മഗകാനത്തിമയ  പറ്റത്തിയകാണന്
അമദ്ദേഹമ  പറ ഞ്ഞതന്  എമന്ന്റ  ജശ്രീവത്തിതമകാണന്
എമന്ന്റ  സമന്ദശമ  എന  പറഞ്ഞ
പുണര്യകാത്മകാവകാണന്  ഗകാനത്തിജത്തി.  അഹത്തിമസ
ആചരത്തിക്കണമ  എന്നന്  ഉപമദശത്തിക്കുന്നതമ
ഗകാനത്തിജത്തി  തമന്ന.  സര്വ്വമതസമഹകാദരര്യമ  ജകാതത്തി
വത്തിമവചനമ  ഇവമയല്ലമ  ഗകാനത്തിജത്തി  ശക്തമകായത്തി
എതത്തിര്ത്തു.  പുത  തലമുറയക്കന്  പഠമകാക്കനുള്ള
പുസ്തകമകാണന് ഗകാനത്തിജത്തി.
                       

ഇത്രയനംപറഞ്ഞുനകയാണതഅവസയാനഖിപഖിക്കുന്നു.
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فنون المسلمين في ولةية كيرال

بشكم عام من قبم الاناث ، التي ةيبلغ Oppanaةيتم تقدةيم 
ترتدي العروس في كم. عددها حوالي خمسة عشر ، بما في ذلك الموسيقيين ، في ةيوم الزفاف

الزخارف ، مغطاة بزخارف ذهبية وانخيلها ورجليها مزةينة بنقوش متناسقة بشكم معقد من الحشائش
، حول) كرسي (peetamهي المشاهد الرئيسي ةيجلس على . ، وهي تقع وسط دائرة الراقصين

بينما ةيغنون ، ةيصفقون أةيدةيهم بشكم إةيقاعي وةيتنقلون ، والعروس. الذي الغناء والرقص ةيحدثان
.تبدأ فتاتان أو ثلث من الاغااني وةينضم البقية إلى الكورس. باستخدام خطوات بسيطة

مابيل بات

Mappila Paattu  أوMappila Song هو انوع من الاغااني الشعبية الفولكلورةية التي تم تقدةيمها إلى
Mappilas ofالذي ةيربطه بالعربية ، من قبم  Malayalamمن  Mappilaكلمات باللهجة العامية 

Malabar . إن أاغاانيMappila لها هوةية ثقافية متميزة ، بينما في انفس الوقت ، تبقى مرتبطة
ببا ما تستخدم الاغااني كلمات من الفارسية والوردةية. بشكم وثيق بالثقافة ممارسات ولةية كيرال اغال

بما تعتمد على والتاميلية والهندةية إلى جاانب العربية والمالةيالمية ، لكن الصيغة النحوةية كاانت دائ
ببا ما تغنى في. المالةيالم إانها تتعامم مع موضوعات مثم الدةين والحب والهجاء والبطولة ، واغال

بءا ل ةيتجزأ من تراث أدب المالةيالم Mappila Paattuةيشكم . مناسبات الولدة والزواج والموت جز
اليوم وةيعتبره البعض الفرع الكثر شعبية في الدب الماليالمي الذي تتمتع به جميع المجتمعات في

.ولةية كيرال

 Kolkali (Malayalam: പകയാലളഖി)      منطقة في أأجري شعبي فن هو
الهند       جنوب في كيرال بولية مالبار إيقاعهن           . شمال على ويحافظوا الصغيرة العصي ويضربون ، دائرة في الرقص فناني ينتقل

خاصة  الرقص     . بخطوات تقدم مع وتتقلص الدائرة إلى        . تتوسع تصل والرقص الملعب في تدريجيا ترتفع المرفقة الموسيقى
مثل         . ذروتها كيرال ولية من الداء التقليدية الفن أشكال من العديد  Kathakali  ، Velakali  ، Poorakkali و

Thacholikali. Kolkali  ، من    عناصر استخلصت تطورها   Kalarippayatt كما مراحل استعار . خلل وقد  Kathakali

من  في              Kalarippayattu الكثير السلوب حيث من فقط ليس ، الفاعل من التحضيرية للجسن الساسي تدريبها في
للمتدرب       الجسن تدليك من أيضا ولكن من          . الممارسة القدم واعمال والرقصات ، الجسن مواقف من العديد أخذ يتن

من  Kolkali الشخصيات  مباشرة
22



Kalarippayattu.
الفن    أصل إرجاع يمكن
عندما    القديمة اليام إلى

Kalarippayattu كان
 ، رواج         في ، كيرال ولية من قتالي فن السنوات           . وهو في كيرال في السورية المسيحية المجتمعات بين ءء إحيا الفن وجد وقد

المسيحية            والحتفالت العياد في المدربين الفنانين أداء تشجيع ويتن ، الماضية موتو . القليلة داف  Duffmutu (أيضا:
Dubhmuttu) (Malayalam:  ദഫ മുടത)             في كيرال ولية في مالبار منطقة في المنتشر الفن اشكال من شكل هو

الهند  الثور            . جنوب الخشبوجلد من مصنوعة قرع آلة وهو ، داف من اسمها عربي     . تستمد أصل من هي داف كلمة
أيضا  تنفيذ  .thappitta وتسمى والوروس       Duffmuttu يتن بالمهرجانات والحتفال الجتماعي الترفيه المهرجانات(كما

بالمساجد  الزفاف ) المرتبطة تنفيذ . وحفلت يمكن  Duffmuttu     اليوم من وقت أي من     . في الدوفموتو أداء يتألف ما عادة
من                  ضبطها تن التي الغنية إيقاع إلى بأجسامهن ويتأرجحون أخرى غنائية أغنيات ويواجهون يجلسون أو يقفون أعضاء ستة

للدف    اليقاعية الضربات أغاني. خلل  Duffmuttu     السلمية والشهداء للبطال تكرين الفرقة   . هي الرئيسي اللعب يقود
الكورس      الخرون يقدم بينما الغنية يرميهن             . في ما ءا غالب اليقاع نن أ حين وفي ، راحتيهن أو بأصابعهن نفة بالد الراقصون يمسك

رؤوسهن  هو     . فوق الصلة وثيق فني شكل وهناك  Aravana Muttu أو Arabana Muttu    يدعى ءلا طب يستخدم الذي
arabana  الدوف  .يشبه

أمينة
7A
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മപകാട്ടകാമറ്റകാ ജകാമുന് മപകാട്ടകാമറ്റകാ ജകാമുന് 
 

                       ഉരുളക്കത്തിഴങ്ങന് മകകാണന് രുചത്തികരമകായ ഒരു മധുര 

പലഹകാരമ ഉണകാക്കത്തി മനകാക്കകാമ. 

ആവശര്യമകായ സകാധനങ്ങള് ആവശര്യമകായ സകാധനങ്ങള് 
              
ഉരുളക്കത്തിഴങ്ങന്           ഉരുളക്കത്തിഴങ്ങന്               :  :      2      2  എണമ എണമ 

കമദ                       കമദ                         :  :     4      4   മടെബത്തിള്മടെബത്തിള്
സ്പൂണസ്പൂണ

മബക്കത്തിങ്ങന് മസകാഡ     മബക്കത്തിങ്ങന് മസകാഡ     : :           ഒരു നുള്ളന് ഒരു നുള്ളന് 

പഞസകാരപഞസകാര, , മവള്ളമ     മവള്ളമ     :  :       1.5        1.5   കപ്പെന് വശ്രീതമ കപ്പെന് വശ്രീതമ 

മവളത്തിമചണ              മവളത്തിമചണ                : :                 ആവശര്യതത്തിനന്ആവശര്യതത്തിനന്..
  

തയകാറകാക്കുന്ന വത്തിധമതയകാറകാക്കുന്ന വത്തിധമ :-   ഒരു പകാനത്തില് മവള്ളമ ഒഴത്തിചന് പഞസകാര 

മചര്തന് ഇളക്കത്തി തത്തിളപ്പെത്തിക്കണമ . കുറുകത്തി തടെങ്ങുമമകാള് അടപ്പെത്തില് നത്തിന്നന് 
ഇറക്കത്തി വയ്ക്കുക . ജകാമുന് തയകാറകാക്കകാനുള്ള പഞസകാരപ്പെകാനത്തിയകാണത്തിതന്.

 ഇനത്തി ഉരുളക്കത്തിഴങ്ങന് മതകാലത്തി കളഞ്ഞന് ഉടെമചടക്കുക.

 ഇതത്തിമലക്കന് കമദയമ മസകാഡയമ മചര്തന് നന്നകായത്തി കുഴചന് മചറത്തിയ
ഉരുളയകാക്കണമ .

 ഈ ഉരുളകള് വറുമതടക്കുക. എണ ഒപ്പെത്തിമയടത മശഷമ 
ഉരുളകള് പ ഞസകാരപ്പെകാനത്തിയത്തിലത്തിടെകാമ . മപകാട്ടമറ്റകാ ജകാമുന് തയകാര്.
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  ജൂണ ജൂണ 1919

                              വകായനകാ ദത്തിനമ വകായനകാ ദത്തിനമ 

        വളരകാമ വകായനയത്തിലൂമടെ വളരകാമ വകായനയത്തിലൂമടെ 
                                    

                                പുതഖിയതപലയാകനംതസൃഷഖികയാനംപുതഖിയതപലയാകനംതസൃഷഖികയാനംതത
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                                                                വകായന  നമ്മുടടെ  ജജീവട്ടിതത്തട്ടില്  വകായന  നമ്മുടടെ  ജജീവട്ടിതത്തട്ടില്  



നട്ടിലനട്ടില്മക്കണ്ട  ഒരു  പ്രധകാന  ഘടെകമേകാണണനട്ടിലനട്ടില്മക്കണ്ട  ഒരു  പ്രധകാന  ഘടെകമേകാണണ..

നമ്മുമടെ  വളര്ചയത്തില്  വകായന  പ്രധകാന  പ  ങ്കേന് 
വഹത്തിക്കുന. വകായനയകാണന്
നമ്മുമടെ  ജശ്രീവത്തിതതത്തിമന്റെ  അടെത്തിതറ.  വകായന  നമുക്കന്  
നല്കുന്നതന്  ഒകാമരകാമരകാ
പുതത്തിയ  അറത്തിവകളകാണന്.ഒകാമരകാ   പുസ്തകങ്ങളുമ  
വത്തിജയതത്തിമന്റെ  കലവറയകാണന്.
ഒകാമരകാ  അക്ഷേരങ്ങളുമ  മകാസ്മരത്തിക  മലകാകമകാണന് . 
വകായനയകാണന്  അഘത്തിലസകാരമ
                       

                                                                                                                      

((പരഷ്മതപരഷ്മത))   9    9 B B                                                                                               
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മൃഗയാധഖിപതസനംതവനയാല്തമൃഗയാധഖിപതസനംതവനയാല്ത........
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നത്തിങ്ങളന് വകായന് തറക്കന്,ഭക്ഷേര്യവത്തിഷബകാധ ഏറ്റവര്
ക്കന് ധനസഹകായമ മകകാടക്കകാന്കലക്ടര് വരുന

ണന്.

സഹകായത്തിക്കന്മൂ കലക്ടര് സകാമറ, ഭക്ഷേര്യ
വത്തിഷബകാധമയറ്റതമൂലമ ആ എലത്തി വയ

റ്റത്തില് മചന്നത്തിട്ടന് ദഹത്തിക്കുന്നത്തില്ലകാ.





           മഹകാ
പ്രളയമ

ദുരന
ചത്തിത്രങ്ങമളക്കകാള്
ഭശ്രീകരമകാണന് പ്രളയമ. 

ഒമരകാ മനസത്തിലമ
ഏല്പ്പെത്തിച്ചുമപകായ മുറത്തിവകള് മപകാമല . മപമട്ടന്നന് ആരുമ 
തത്തിരത്തിചറത്തിയകാമതമപകാകുന്ന ഈ മുറത്തിവകള് പലരത്തിലമ 
മകാനസത്തിക പ്രശനങ്ങമളകാ മരകാഗങ്ങമളകാ ആയത്തി വളരുമ വമര
ചത്തിലമപ്പെകാള് മനസത്തിലകായത്തി എന മപകാലമ വരത്തില്ല.ഇത്രയമ 
നകാളമത സമകാദര്യമ ,വശ്രീടെന്,കുടമബമ എല്ലകാമ നഷമപ്പെട്ടന് 
ഇനത്തി എനന് എന്ന ചത്തിനകളത്തില് കഴത്തി ഞ്ഞു കുടകയകാണന് 
ദുരനതത്തിനത്തിരയകായവകാരത്തില് പലരുമ
.പ്രളയപലവത്തിധതത്തിലള്ള 
ശക്തമകായ മകാനസത്തികകാഘകാതമകാണന് ഇമപ്പെകാള് 
സൃഷത്തിചത്തിരത്തിക്കുന്നതന്.

പ്രളയമശഷമ ശുചത്തിതശ്വമഎങ്ങമന?



          

                  പ്രളയജലമ ഇറങ്ങത്തി ഇനത്തി  
അതശ്രീജശ്രീവനമതകാമടെകാപ്പെമ
അമരകാഗര്യമതക്കുറത്തിച്ചുമ ചത്തിനത്തിക്കണമ മചളത്തിമവളളമ 
കയറത്തിയത്തിറങ്ങത്തിയ വശ്രീടകളുമ ജലമസകാതസ്സുകളുമ 
ചശ്രീഞ്ഞളത്തിഞ്ഞ
മര്യഗകാവശത്തിഷങ്ങളുമ സര്യഷത്തിക്കുന്ന ഭത്തിഷണത്തി വലതകാണന് . 
ശുദജല
ദമൗരലഭര്യമ കൂടെത്തിയകാക്കുമമകാള് മരകാഗങ്ങളുമ 
അണുബകാധകളുമ 
നത്തിരനരമ അലട്ടുന്ന രണ്ടു വത്തിഭകാഗമ മരകാഗങ്ങളകാണന് 
മവള്ളമപ്പെകാക്കമത തടെര്ന വരത്തിക. മചളത്തിമവള്ളവമകായത്തി
സമര്ക്കതത്തിലമടെ ഉടെന് പകരുന്ന പകര്ച വര്യകാധത്തികള് 
എലത്തിപനത്തി ഉദകാഹരണമ എലത്തിപ്പെനത്തിമയ തടെര്നള്ള  
ഒമട്ടമറ മരണങ്ങള് നടെന കഴത്തിഞ്ഞു. ഇനത്തി 
വരകാനത്തിരത്തിക്കുന്നതന് ജലജനര്യ  



മരകാഗങ്ങളുമ മകകാതകുകടെത്തിവഴത്തി പകരുന്ന 
മരകാഗങ്ങളുമകാണന് മകകാളറ വയറത്തിളക്കമ കടെമഫകായ്ഡന് 

ബമഹപ്പെകറ്ററ്റത്തിസന് 
മഞ്ഞപ്പെത്തിതമ എന്നത്തിവ വര്യതത്തിയത്തില്ലകാത ജലതത്തിലൂമടെ 
പകരുന. ഇതത്തില് തമന്ന മഞ്ഞപ്പെത്തിതമത 
സുക്ഷേത്തിക്കണമ
മരകാഗകാണു ഉള്ളത്തിമലതത്തി ഒരു മകാസമ കഴത്തിഞ്ഞകാകുമ 
ലക്ഷേണങ്ങള് പ്രകടെമകാകുന്നതന്.
                                            തയകാറകാക്കത്തിയതന്
                                                      ഗമൗരത്തി.എമ5b 
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പമഘതതതഖിളകനംപമഘതതതഖിളകനം

മഴയത്തിലമ  മവയത്തിലമ  മകായകാമത
നത്തില്ക്കുന
മവള്ളപ്പുതപ്പെത്തിട്ട
മമഘജകാലകങ്ങള് ......
മഴയമടെ   ജകാലകമ  വന
കഴത്തിയമപകാള്   
കകാര്മമഘമകായത്തി  നശ്രീ  മകാറുകയല്ലമയകാ.....

മവയത്തിലത്തിമന്റെ  ചത്തില്ലകള്  മകായകാമത  നത്തില്ക്കുമപകാളന്
തൂമവള്ള  കകാട്ടു  നശ്രീ   പു  രത്തിചത്തില്ലമയകാ.... 

                                                              

                                   പലരൂപമകായത്തി   നശ്രീ   മകാറുന   മമഘമമ
                                  എനത്തിനശ്രീ പലതരമ രൂപങ്ങള്  കകാട്ടുന
                                   മനസത്തില്  പലതരമ  മചകാദര്യങ്ങള്   ഉണരുന
                                  എവത്തിമടെ   നശ്രീ   മപകാകുന  നത്തിമത്തിഷമനരങ്ങളത്തില്....

   

രകാവത്തിലമ  പകലത്തിലമ  മത്തിന്നത്തിക്കളത്തിക്കുന
എവത്തിമടെമയന്നറത്തിയകാത  വഴത്തികളുമ  മതടെത്തി  നശ്രീ  
ചത്തില  ദത്തിവസങ്ങളത്തില്   കൂട്ടകായത്തി  മകാറുന
അപത്തിളത്തി   മകാമനുമ   കുഞ്ഞു നക്ഷേതങ്ങളുമ.... 

കണ്ണുകള്  പൂട്ടത്തി  നശ്രീ  ചകാഞ്ഞുറങ്ങന്
നരീലതപുതപഖിടതതതയാരയാട്ടുതതകടഖിലഖില്നരീലതപുതപഖിടതതതയാരയാട്ടുതതകടഖിലഖില് ....
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വത്തിമനകാദ സ  ഞകാര മകന്ദ്രങ്ങള്

ശശ്രീ പത്മനകാഭസശ്വകാമത്തിമകന്ഷത്രമ
                        

     ആററുകകാല് ഭഗവതത്തി 
മകന്ഷത്രമ

    മൃഗശകാല-തത്തിരുവനനപുരമ

   

     ഗവണമമമന്ന്റ ആര്ട്ടന് 
മമ്യുസത്തിയമ

   ശത്തിചത്തിത്ര ആര്ട്ടന്ഗര്യകാലറത്തി
35



കവടെത്തിയകാര് പകാലസന്

     

     ശമഖുമുഖമ

                             
            

ആനമുടെത്തി

                                                                

    

                         മകാട്ടുമപട്ടത്തി                                        

           മൂലമറ്റമ

  

                                മനു കൃഷ്ണന് 10A
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നട്ടിലകാവട്ടിടന്െറ യകാമേങ്ങളട്ടില് തുളുമ്പുന്നരകാഗങ്ങള്
നട്ടിലകാടവകാത്തു ആടെട്ടിപകാടെട്ടി കളട്ടിക്കുന്നരകാഗങ്ങള്

മസ്നേഹത്തട്ടിനു തുണയകായട്ടി നട്ടിന. 

പ്രണയത്തട്ടിനുപൂവകായട്ടി
പൂമേണജീ ചട്ടിന്നട്ടിചട്ടിതറട്ടി പകാടെട്ടികളട്ടിക്കുന്നരകാഗലം 

നട്ടിലകാവട്ടിടന്െറ ടവടത്തട്ടില് രകാപകാടെട്ടിമപകാല് നജീ പകാടുന
മസ്നേഹത്തട്ടിനു തുണയകായട്ടി നട്ടിന

പ്രണയത്തട്ടിനു പൂവകായട്ടി. 

               
                                                              

                                                                  സൂരത്യ.ജട്ടി

                                                            



   ककरलकललऔर ससस्कक तति

 ककरल- "      हररयलललऔरपपरलककरतकसससदरतलकलभभरम"   भलरतममसबसक
        सससससककतऔरशलसरतरपपरयरलजययसममसकएकरहलहह,   रजसनकमलयललल

           औरदपररवडजलरतककलयगयसकलभलरलससखयलसकपपरभलरवतरकयलहह।
 रहसदभधमर,           ईसलईधमरऔरइसललमसससककरतककतलनमसखयधमरकक

अललवल,     ककरलअपनकरवरवधमलशरलआरर,   उतककषरनकतयरपयस,  ससगलत
        औरकललऔररशलपककरलएपपररसदहह।-00   सललपसरलनल

   शलसतपरलयनकतयरप"कथकलल"    ककरलममरवकरसतहसआ,  जयओपकरल,
बहलक,           मसकऔरपपरयमलइमककपपरदशरनकललरपयसकयजयडतलहह।

             अनयनकतयरपजयककरलममपपररसदहपऔररवशवभरममलसभलतकहप,  वक
हप- ककषणटरम, मयरहनलअटरम, थसलल, कभदलयलटरम, कयलपललल, 
रथरवरथरलकललल,  कलककलररससलनलरकम,   ओपपननलऔर

    चरवतसनलतकम।नकतयरपयसककअललवल,      ककरलनकरवशकषरपसकमलशरल
  आररकक"कललरलपयटरस"         नलमककएकपपरलचलनरपककरलएजलनल
           जलतलहह।कयईआशचयरनहलसरकककरलकलसससककरतऔरमनयरसजन

     ककगलतयससकलककररफलमलगलतयस,       शलसतपरलयसकलककरभरकतगलतयसऔर
             अनयजयवलसतवममससरललकयलमधसरहपऔरकलनयसककरलएएकपररपभणर
 आनसदहप,            सकअलगहह।यहलसलयगयसककपलसहरकलयरकपरमककरलए

 गलनकहप,  उनहयसनक"ओणम"        जहसकतययहलरयसककदयरलनमनयरसजनककगलत
गलए,    जयवलतलवरणकयजयरदलर,      उतसलहलऔरजलवनसकभरपभररखतक



           हपऔररफलमलगलतयसकयरववलहऔरजनमसमलरयहयसजहसकसमलरयहयस
           औरपलररवलररकसमलरयहयसककदयरलनगलयलजलतलहह।पभरकअफकयरकय

      लककरउतसलह।यहलहपपररसदभरकतगलत"सयपनल"   इतनलपपरसननतल
              सकगलयलजलतलहहरकयहरकसलईशवरलयअनसभवसककमनहलसहहअगर

       उनहमधयलनसकससनलजलएऔरफसलकरलई,     खकतलआरदजहसकमहनसअल
            कलमककदयरलनगलयलजलनकवलललगलतलगलतलरकलमकरनकककबयझ
            औरथकलवरकयदभरकरतलहह।इसरलएरनरवरवलदरपसकककरलकक

             ससगलतममरलगयसऔरतलनयसकलगहरलईहहजयआतमलककरलएससगलत
      बनलनकककरलएएकसलथहप।

जजैससा तक कके रल कलसात्मक ललोगगों ककी भभूतम

हजै; यहसाहाँ आपकलो कई तविस्तिकति तडिजसाइन और कलसा और तशिल्प ककी ररज 

तमलकेगगी। विसास्तिवि मर, कके रल शिगीशिम और चसदन, धसातितु कके  आभभूषण, गकेनसाइट

ककी मभूततिरयगों, नसाररयल कके  खलोल और ककॉयर उत्पसादगों, ससाहाँप नसावि कके  

मकॉडिल, लकडगी कके  पररष्कक ति और पकॉललशि तकए गए नसाररयल ककी रसाख, 

दगीपक स्टटडि, , vases ककॉयर कसालगीन और फशिर  जजैसगी धसातितु और लकडगी 

मर नक्कसाशिगी कके  ललए प्रलसद्ध हजै। चटसाई, पसर , बरति फनर्नीचर और अन्य 

मभूततिरयसाहाँ और हसालथियगों कके  तचत्र आतद।

कके रल मर हस्तितशिल्प बहहति ललोकतप्रय हट और कके रल मर हस्तितशिल्प कके  ललए 

समतपरति एक पभूरसा त्यलोहसार हजै। हस्तिकलसा कसा एक बहहति प्रलसद्ध आइटम 

कई रसगगों, आकसारगों और आकसारगों मर कथिकलगी नतिरक कसा लकडगी कसा चकेहरसा

हजै। इसललए यह सतुतनशशचति करर तक आप अपनके ललए कके रल कलो यसाद 

रखनके कके  ललए खतुद कलो एक स्मसाररकसा कके  रूप मर कलसा कसा कसाम खरगीदतिके 

हट, लजसके उतचति रूप सके भगविसान कसा अपनसा दकेशि कहसा जसातिसा हजै।
                                   Reshma 9B
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വശ്രീട്ടത്തിമല   മവലക്കകാരത്തി (നകാടെകമ)

(കത്തിളത്തികള്  ചത്തിലക്കുന  ഇളമ കകാറ്റന്  സൂരര്യമന  മമമല്ല  തമലകാടെത്തി   
വത്തിളത്തിച്ചുണര്ത്തുന.ആരുമ   മകകാതത്തിക്കുന്ന
ഒരു  പുത  പുലരത്തി)
(വശ്രീടെത്തിമന്റെ   ഉമ്മെറമ)

ശകുനള:ഓ  എന്തു  മകാത്രമ  തണത്തികളകാ  കഴുകകാന്   കത്തിടെക്കുമന്ന  
ഇവത്തിമടെ  മവലക്കകാരത്തി   എമന്നകാരു  സകാധനമ ണന്.
എവത്തിമടെ മപകായത്തി. വല്ലടത്തുമ വകായത്തിമനകാക്കത്തി മകകാണന് 
നത്തില്ക്കുനണകാവമ. അങ്ങമന വത്തിട്ടകാല് പറ്റത്തില്ലമല്ലകാ . ഞകാന് കകാശന് 
മകകാടക്കുന്നതമല്ല. ആമശ എടെത്തി ആമശ 
ആശകാ :എനകാ മകകാചമമ്മെ എനത്തിനകാ വത്തിളത്തിക്കുമന്ന. 

ശകുനള: എനത്തിനകാ വത്തിളത്തിക്കുന്നമതമന്നകാ ഇവത്തിമടെ എന്തു മകാത്രമ 



തണത്തികളകാ കഴുവകാന് കത്തിടെക്കുമന്ന നശ്രീ ഇത്രയമ മനരമ എവത്തിമടെ 
ഈആയത്തിരുന. 

ആശകാ: മകകാചമമ്മെ  ഞകാന് മലക്കറത്തി കടെയത്തില് മപകായതകാ.

ശകുനള:മലക്കറത്തിക്കടെയത്തില് മപകായമതമന്നകാ. എങ്കേത്തില് നത്തിമന്റെ 
കയത്തില് പചക്കറത്തി എവത്തിമടെ. 

ആശകാ:അതന് ഞകാന് അടക്കളയത്തില് വച്ചു. 

ശകുനള : ആ ശരത്തി. ഇനത്തി ഒരു കകാരര്യമ. ഇനത്തി മുതല് നശ്രീ എമന്റെ 
മുറത്തിയത്തില് കയറണ. 

ആശകാ: അമതനകാ മകകാചമമ്മെ 
ശകുനള : നശ്രീ എമന്റെ മുറത്തിയത്തില് കയറുമമകാള് എമനങ്കേത്തിലമ 
സകാധനമ കളവ മപകായത്തിട്ടുണകാവമ. എനകാടെശ്രീ നത്തിമന്റെ മുഖമതകാരു  
മകാറ്റമ. എമനങ്കേത്തിലമ കുരുതമക്കടെന് ഒപ്പെത്തിമചകാ. 

ആശകാ: ഇല്ല മകകാചമമ്മെ. എന്നകാലമ മകകാചമ്മെ എമന്ന ഇങ്ങമന 
സമശയത്തിചത്തിമല്ല.  ( ആശകാ മനഞത്തിലത്തിടെത്തിചന് കരയന.)

ശകുനള: ഒന്നന് നത്തിര്തടെത്തി അടക്കളയത്തില് വല്ല പണത്തിയമ മനകാക്കന്. 
ആശകാ: ശരത്തി മകകാചമമ്മെ. ഈശശ്വരകാ , ഈ കത്തിളവത്തിയമടെ 
സശ്വര്ണതത്തിലകാണന് എമന്റെ കണന് എന്നറത്തിഞ്ഞകാല് വലത്തിചന് കശ്രീറത്തി 
ചുമരത്തില് ഒട്ടത്തിക്കുമ. ഇതന് അടെത്തിച്ചു മകാറ്റകാന് എനകാ വഴത്തി. 
ശകുനള: എടെത്തി ആമശ ,
ആശകാ: ഇതകാ വരുന. (ആശ മുറ്റമ തൂകത്തികുന.)

കശ്രീര്തത്തി: ആരുമ ഇവത്തിമടെ ഇമല്ല . 
ആശകാ: ഞകാന് ഇവത്തിമടെ നത്തില്ക്കുന്നതന് കണന് കണ്ടു കൂമടെ .
കശ്രീര്തത്തി: ഇതന് ആരര്യയമടെ വശ്രീടെമല്ല..

ആശകാ: അല്ല. ഇമതമന്റെ വശ്രീടെകാ.. 

ആരര്യ: ആരകാ അവത്തിമടെ. ഹകായന് കശ്രീര്തത്തി.



കശ്രീര്തത്തി: നത്തിനക്കു സുഖമകാമണകാ. ഇതകാരകാ...

ആരര്യ : ഇതത്തിവത്തിടെമത നകാക്കത്തിമനല്ലത്തില്ലകാത മവലക്കകാരത്തിയകാ..

ശകുനള: ആരകാ അവത്തിമടെ .
ആരര്യ: അമമ്മെ ഇമതമന്റെ കൂട്ടുകകാരത്തിയകാ. എമന്ന കകാണകാന് ദൂമര 
നത്തിന വന്നതകാ..

ശകുനള :എങ്കേത്തില് ഇവമള വശ്രീട്ടത്തിനകമതക്കന്  മകകാണന് 
മപകായ്മക്കകാ. ആമശ  വത്തിരുനകകാരുണന്. വകായത്തില് വചന് കഴത്തിക്കകാന് 
പറ്റത്തിയതന് വല്ലതമ ഉണകാക്കണമ. 

ആശകാ :അമതനകാ മകകാചമമ്മെ . ഞകാന് ഇതവമര തത്തിന്നതന് 
വകായത്തില് വചത്തിട്ടമല്ല ..
ശകുനള:എടെത്തി മന്ദബുദശ്രീ.. നന്നകായത്തിട്ടുണകാക്കണമമന്നകാ 
ഉമദ്ദേശത്തിചതന്.
ആശകാ: ആ ശരത്തി. മകകാചമമ്മെ സകാധനങ്ങള് തശ്രീര്ന്നമല്ലകാ..

ശകുനള: കഴത്തിഞ്ഞകാഴ്ചയമല്ല മമകാതമ സകാധനങ്ങളുമ വകാങ്ങത്തിച്ചു 
തന്നതന്. 
ആശകാ: അതന് പൂച തട്ടത്തി മറത്തിചത്തിട്ടത്തിരുന..

ശകുനള : ആ ശരത്തി ( ശകുനള സകാധനങ്ങള് മകകാടക്കുന.) 

വശ്രീടെത്തിമന്റെ തകാമക്കകാള് ശകുനളയമടെ കയത്തില് നത്തിന്നന് വശ്രീഴുന. 

(ശകുനള കയറത്തി മപകാകുന.)

ആശകാ: ഒരുപകാടെന് സകാധനങ്ങളുണമല്ലകാ..പകുതത്തി മകകാണന് 
കടെക്കകാരനന് മകകാടക്കകാമ. ആസശയ മടെ കയത്തില് നത്തിനമ 
സകാധനങ്ങള് തറയത്തില് മപകാകുന. 

ശകുനള: എനകാടെശ്രീ ഇതന് ഈസകാധനങ്ങള് മറത്തിച്ചു വത്തില്ക്കകാന് 
മനകാക്കുകയകായത്തിരുന്നമല്ല.



                                                                                            

ആശകാ: ഷമത്തിക്കണമ മകകാചമമ്മെ . ( അവള് കകാലത്തില് വശ്രീണു. ) 

ശകുനള:ഇതവണമതക്കന് ക്ഷേമത്തിചത്തിരത്തിക്കുന. ഇനത്തി വല്ലമ 
കുരുതമക്കട കകാണത്തിചകാല് എടതന് പുറമതറത്തിയമ ..
ആശകാ: ശരത്തി മകകാചമമ്മെ.. ( അവളുമടെ കകാലത്തില് എമനകാ തട്ടുന ) 
ഈശശ്വരകാ തകാക്കകാല് ഇന്നന് ഈ കത്തിളവത്തിക്കന് ഒരു പണത്തി മകകാടക്കകാമ.

( ഉചക്കു മശഷമ, ആരര്യയമ കശ്രീര്തത്തിയമ ഉമ്മെറതന്. )
ആരര്യ: നത്തിനക്കന് ഇന തമന്ന തത്തിരത്തിച്ചു മപകാമണകാ...

കശ്രീര്തത്തി: ഇന തമന്ന തത്തിരത്തിച്ചു പകാണമ ആമല്ലങ്കേത്തില് വശ്രീട്ടത്തില് 
വഴക്കു പറയമ. 

ശകുനള :എനകാ ഇവത്തിമടെ ഒരു പത്തിണക്കമ 
ആരര്യ :അമമ്മെ കശ്രീര്തത്തിക്കന് ഇന തമന്ന മപകാണമമന്നന് . അമ്മെ 
ഇവളുമടെ വശ്രീട്ടത്തിമലകാന പറയമമകാ. 

ശകുനള: ഞകാന് പറയകാമല്ലകാ കശ്രീര്തത്തിയമടെ വശ്രീട്ടത്തില്. ( ശകുനള 
അവരുമകായത്തി സമസകാരത്തിക്കുന. )അവര് സമ്മെതത്തിച്ചൂ മമകാമള...

കശ്രീര്തത്തി: ശരത്തി ആന്റെശ്രീ.... 
ശകുനള: ഇവനത്തിപ്പെമ വമരണ ആവശര്യമമനകാ ...  (  ശകുനളയമടെ 
സമഹകാദരന് കടെന വരുന. )

രമമശന് :ഹകായന്  മചചത്തി  ഹമൗ ആര് യ........

ശകുനള : നശ്രീ ഇത്രയമ നകാമളവത്തിമടെയകായത്തിരുന. 

രമമശന് : മചചത്തി ഞകാന് മുമയത്തിമലക്കന് രട്ടത്തിങത്തിനമല്ല  മപകായതന് . 
അവത്തിമടെ വചന് എനത്തിക്കന് എലത്തിപനത്തി പത്തിടെത്തിച്ചു. 

ശകുനള : നത്തിമന്റെ സശ്വഭകാവമ അനുസരത്തിചന് നത്തിനക്കന് ചത്തിക്കന് 
ഗുനത്തിയയകാ പത്തിടെത്തിക്കകാണതന്. 



രമമശന് :  മചചത്തി എമന്റെ കൂമടെ ഒരകാള് കൂടെത്തി വന്നത്തിട്ടുണന്. 
അവമനയമ കൂടെത്തി ഇവത്തിമടെ നത്തിര്തണമ. മകറത്തി വകാടെകാ .......
ശകുനള : വല്ല പണത്തിയമ കകാണത്തിചകാല് തൂക്കത്തിമയടതന് മവലത്തിയകാല്
കളയമ. 

              (രകാത്രത്തി )
ശകുനള : നത്തിങ്ങളത്തിന്നന് ഉമ്മെറതന് കത്തിടെന്നകാല് മതത്തി.
രമമശന് : ശരത്തി മചചത്തി..
ആശകാ   :എല്ലകാവരുമ നല്ല ഉറക്കമകാണന്.ഇന്നന് തമന്ന സശ്വര്ണമ 
മമകാഷത്തിക്കണമ . ( ആശ  സശ്വര്ണമ മമകാഷത്തിക്കുന , അതത്തിനത്തിടെയത്തില് 
കകാല് അറത്തിയകാമത രമമശമന്റെ കകാലത്തില് തട്ടുന. അവര് 
ശബ്ദമുണകാക്കുന. )

ശകുനള : എനകാടെകാ ഇവത്തിമടെ. എനകാ  ആമശ നത്തിമന്റെ കയത്തില്.. ( 

ശകകുനള കയത്തില് നത്തിന്നന് സശ്വര്ണമ പത്തിടെത്തിച്ചു വകാങ്ങുന. )      

നശ്രീ ഇത്രയമ വലത്തിയ മതണത്തിതരമ കകാണത്തിക്കുമമന്നന് പ്രതശ്രീക്ഷേത്തിചത്തില്ല
. രമമശകാ മപകാലശ്രീസത്തിമന വത്തിളത്തിക്കന് , മപകാലശ്രീസന് വരുന്നതവമര  
പൂട്ടത്തിയത്തിടെന്  
രമമശന് : ഞങ്ങളുള്ളത മകകാണകാ ഇവമര പത്തിടെത്തിചതന്.
ശകുനള : നത്തിര്തടെകാ ...  നശ്രീമയകാമക്ക കകാരണമകാ ഇങ്ങമന 
ഉണകായതന് . കുടമബമ മനകാക്കത്തി നടെക്കകാതത മകകാണന്  (രമമശനുമ 
സുഹുര്ത്തുമ തകാമഴ വശ്രീഴുന.)

ശകുനള : പട്ടശ്രീമര വകാലന് പനത്തിരകാണന് മകകാല്ലമ കുഴലത്തിലത്തിട്ടകാലമ 
വളമഞ്ഞ ഇരത്തിക......
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Aquarium

   

    An  aquariumis a 

of an vivarium y size 

having at least one 

transparent side in 

which aquatic plants 

or animals are kept 

and displayed. Fish 

keepers use aquaria to keep fish,invertebrates,amphibians,aquatic 

reptiles such as turtles, and aquatic plants. The term “aquarium”, 

coined by English naturalist Philip Henery Gosse,combines the   

Latin root aqua, meaning water,with the suffix-arium,meaning “a 

place for relating to”.The aquarium principle was fully developed 

in 1850 by the chemist 

Robert Warington, who explained that plants added to water in a 

container would give off enough oxygen to support animals, so 

long as the number of animals  did not grow too large. The 

aquarium craze was launched in early Victorian England by 

Gosse, who created and stocked the first public aquarium at the 

London Zoo in 1853 ,and published the first manual, 

The Aquarium: An Unveiling of the Wonders of the Deep Sea in 

1854. An aquarium is a water-filled tank in which fish  swim 

about. Small aquariums are kept in the home by hobbyists. There 

are larger public aquariums in many cities. This kind of aquarium 

is a building with fish and other aquatic  animals in large tanks.  A 

large aquarium may have otters,turtles,dolphins and other sea 

animals. Most aquarium tanks also have plants.

An aquarist owns fish or maintains an aquarium,typically 

constructed of glass or high-strength acrylic. Cuboid aquaria are 



also known as fish tanks or simply tanks, while bowl-shaped 

aquaria are also known as fish bowls. Size can range from a small 

glass bowl, under a gallon in volume,to immense public aquaria of

several thousand   gallons. Specialized  equipment maintains 

appropriate water quality and other characteristics suitable for the 

aquarium's residents.
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അണത്തിയറയത്തില്...






