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ശറ്റോസ്ത്രരഅംഗഅം റഡിറപറ്റോര്ടഗ്

സ്കൂളഡികല  സയന്സഗ്  ക്ലബഡികന്റെ  ആഭഡിമുഖര്യതഡില്  സഡി.വഡി.രറ്റോമകന്റെ  ജന്മദഡിനമറ്റോയ  നവഅംബര്

ഏഴറ്റോഅം  തശ്രീയതഡി  ശറ്റോസ്ത്രരഅംഗഅം  ഉതഗ്ഘറ്റോടനഅം  നടന.  ഈ  സ്ക്കൂളഡികല  തകന്ന  മുന്  ശറ്റോസ്ത്ര

അദര്യറ്റോപേകെനറ്റോയഡിരുന്ന ശശ്രീ.  ആര്.കകെ.  റഗറ്റോപേഡിനറ്റോഥന് നറ്റോയര് സറ്റോര് ക്ലറ്റോസഡിനഗ് റനതൃതകഅം നല്കെഡി.

ശറ്റോസ്ത്രതതകങ്ങള ഉളകകറ്റോണഗ് പേഠറനറ്റോപേകെരണങ്ങള സകയഅം നഡിര്മഡിക്കുന്നതഡിലൂകട ശറ്റോസ്ത്രരഅംഗതഗ്

വളകരയധഡികെഅം മുറന്നററ്റോന് കെഴഡിയുകമന്നഗ് അറദ്ദേഹഅം കുടഡികെകള ഓര്മഡിപഡിച.  12  പേഡി.എഅം നു റശഷഅം

റചറ്റോദര്യറവളയഡില് ശറ്റോസ്ത്രവുമറ്റോയഡി ബന്ധകപട അവരുകട സഅംശയങ്ങള ഉന്നയഡികകപട്ടു  .  കുടഡികെളുകട

റചറ്റോദര്യങ്ങളഡില് നഡിന്നഗ് പ്രസക്തമറ്റോയവ കതരകഞ്ഞെടുതഡിട്ടുണഗ് .

-ശശ്രീരറ്റോഗഗ്  കകെ  എസഗ്   
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കെകഡിസഗ്

1. ഇനര്യയഡികല അദര്യകത ഇനര്യകറ്റോരനറ്റോയ ഗവ൪ണ്ണ൪

ഉതരഅം .. സഡി . രറ്റോജറഗറ്റോപേറ്റോലറ്റോചറ്റോരഡി

2. ഒരു കുതഡിരശക്തഡി എത്ര വറ്റോടഗ്സറ്റോണഗ് ?

ഉതരഅം .. 746

3. ലറ്റോ൯ഡഗ് ഓ ഫഗ് ലഡില്ലശ്രീസഗ് എന്നറഡിയകപടുന്ന രറ്റോജര്യഅം ?

ഉതരഅം .. കെറ്റോനഡ

4. റകെരളതഡിലൂകട കെടനറപേറ്റോകുന്ന ഏറവുഅം നശ്രീളഅം കൂടഡിയ റദശഡിയ പേറ്റോത ?

ഉതരഅം .. N H 17

5. ക്രഡിസ്മസഗ് റരറ്റോഗഅം എന്നറഡിയകപടുന്നതഗ് ?

ഉതരഅം .. ഹശ്രീറമറ്റോഫശ്രീലഡിയ

6. റവലുത   മഡി ദളവ ആത്മഹതര്യ കചയ്തതഗ് എവഡികടകവചറ്റോണഗ് ?

ഉതരഅം .. മണ്ണടഡി

7. മതര്യതഡികന്റെ ഹൃദയതഡിനഗ് എത്ര അറകെളറ്റോണഗ് ?

ഉതരഅം .. 2

8. ഏഷര്യയുകട പ്രകെറ്റോശഅം എന്നറഡിയകപടുന്നതഗ് ആരഗ് ?

ഉതരഅം .. ശശ്രീബുദന് 

9. റകെരളതഡികല ഏറവുഅം വലഡിയ വര്യവസറ്റോയറകെനഅം ?

ഉതരഅം .. ആലുവ

10. ഏറവുഅം കുറവഗ് ജനസഅംഖര്യയുള്ള ഇനര്യന് സഅംസറ്റോനഅം ?

ഉതരഅം .. സഡികഡിഅം 

                               
                                                                                   -അരവഡിനഗ് വഡി

7



കെവഡിത  കെള

എകന്റെ അമ

മനസഡികന്റെ അടഡിതടഡില്

എനഡികറ്റോയഗ് ആദര്യഅം സകപ്നങ്ങള

കനകയ്തന് സകനഅം അമ

വറ്റോയുവുഅം കവള്ളവുഅം എതഡിടറ്റോത

ഇടുക്കുമുറഡിയറ്റോഅം ഗര്ഭപേറ്റോത്രതഡില്

കെറ്റോവലറ്റോയഗ് വന്നകതന് സകനഅം അമ

ഉണ്ണശ്രീ വളരഗ് വളരുനശ്രീ എന് മുറത......

എകന്നറന്നറ്റോടു പേറഞ്ഞെകതന്നമ

എങഡിലുഅം എനഡിറനറ്റോ റവണഡി ഞറ്റോന്

നഷ്ടകപടുതഡികയന് പ്രറ്റോണകന

എന് കുടുഅംബതഡികല കെരഡിഞ്ഞെ

പറ്റോവഡിലയറ്റോയഗ് എങ്ങകന കെണ

ഞറ്റോന് എന് കപേറ്റോന്നമകയ

ദദവറമ ഞറ്റോകനറ്റോരു അപേരറ്റോ...ധഡി...

കതറ്റുതഡിരുതറ്റോന് ഞറ്റോന്വന ഈ റവളയഡില്

വഡിട്ടുകെളഞ്ഞെറല്ലറ്റോ അറമനഡിന് പ്രറ്റോണന്.

-അക്ഷേയ എ

8



അവളുകട നഡിമഡിഷങ്ങള

ചഡിതറഡികഡിടക്കുന്ന പൂകകള നഡികന്ന ഞറ്റോന് 

തഴുകെഡിടുകന്നന് കെരങ്ങളറ്റോലുഅം

അവകളന് മനസഡില് എറഡി ഞ്ഞെഡിട തശ്രീ പുകെയുന്നഡിതഡിറപറ്റോഴുകമന്

നഡിശബദഗ്തതയഡിലുഅം

എനള്ളഡികലറ്റോഴുകുന്ന രക്തതുടഡിപഡിലുഅം

അവളുകട ഗന്ധഅം, സുഗന്ധമഡിനഅം

നഡിഴലഡികന്റെ കെറ്റോററ്റോയഡി അവളഡിനഅം  തഴുകുകമന് വഡിരഹതഡിലുഅം

                            -എബഡിന് വര്ഗശ്രീസഗ് 

സഡിന്ദൂര സൂരര്യന്

ഏഴറ്റോഅം കെടലഡില് വഡിരഡിയുന്ന പൂറവ

റലറ്റോകെകത നശ്രീ കവളഡിചതഡികലതഡിക്കുന .

നഡികന്റെ മറനറ്റോഹറ്റോരഡിത എത്ര സുനര -

മറ്റോയ വസ്തുകെളഡില് നഡിനഅം റവര്തഡിരഡിഞ്ഞെതറ്റോണഗ് .

സഡിന്ദൂരതഡിലകെഅം റപേറ്റോകല വഡിടരുന്ന

നഡിന് പുഞഡിരഡികെറ്റോണറ്റോന് എന്തു ഭഅംഗഡി .

നഡിന് കവളഡിചഅം മഴമുത്തുകെളഡില്

സ്പര്ശഡിക്കുറമറ്റോള വര്ണ്ണവഡിസ്മയഅം നഡിറയ്ക്കുന .

സുനരമറ്റോയ നഡികന്ന കെണണരു -

കെയറ്റോകണങഡില് ആ ദഡിനഅം സുനരമറ്റോകുന .

ഈ ജന്മതഡില് നശ്രീ എകന്നവഡിടഗ് 

മറ്റോയരുകത മറ്റോയരുകത ...

-അര്ജ്ജുന് എ ആചറ്റോരഡി   
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-സൂരര്യ സുറരഷഗ്

മഴയ്ക്കപ്പുറഅം

വശ്രീട്ടുമുറകത കെഡിണറ്റുകവള്ളഅം
ഞറ്റോറ്റുറവലകപയഡിലറ്റോര്ത്തുകപേറ്റോങ്ങഡി

ആകെറ്റോശഅം കെറ്റോണുവറ്റോകനതഡിറനറ്റോകഡി,
ആവറ്റോകതയറപറ്റോറഴ തറ്റോണഡിറങ്ങഡി

ആറഡിറലകകതറ്റോനറഡിഞ്ഞുകൂടറ്റോ-
തറ്റോഴഡിതഡിരറയറ്റോളഅം റപേറ്റോകെ വയ
ആടഡിമറ്റോസകറുകപറ്റോനമറ്റോത്രഅം

ആഴകടല് റപേറ്റോലകെകതറ്റോതുകറ്റോഅം

ഓളമഡിറല്ലറ്റോര്മതന് തറ്റോളമഡില്ല,
നശ്രീകരറ്റോഴുകഡികന്റെ തഡിളകമഡില്ല,

പേറ്റോറപ്പുറത്തു കചകന്നതഡിറനറ്റോകഡി
ചറ്റോടഡിതഡിമഡിര്കറ്റോന് കെയങ്ങളഡില്ല
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കവള്ളറ്റോരങല്ലഡില്ല; തുള്ളഡിനശ്രീങഅം

കവള്ളഡിപരല്മശ്രീന് കെഡിലുകമഡില്ല,
മുങ്ങഡികഡിടക്കുവറ്റോന് കകെറ്റോമനഡില്ല,

മൂവനഡികപറ്റോടഡിന് തുടുപ്പുമഡില്ല

പേറ്റോരഡിജറ്റോതതഡിന് സുഗന്ധപൂരഅം
പേറ്റോതഡിരറ്റോകറ്റോറഡികന്റെ റസ്നേഹസറ്റോക്ഷേര്യഅം

ആരുമഡില്ലറ്റോപേകെല് റപേറ്റോയഡി, രറ്റോവുഅം

മൂകെഅം, നഡിലയ്ക്കുന റമഘരറ്റോഗഅം

എത്തുന തറ്റോറഴയ്ക്കഡിലതലപഡിന്

മുതഡിറ്റുവശ്രീഴുഅം പേതഡിഞ്ഞെനറ്റോദഅം;
ഇതഡിരഡിചശ്രീവശ്രീടഡിനുള്ളഡികലങ-

കമത്തുന ജശ്രീവകന്റെ സഅംഘഗറ്റോനഅം;

മറ്റോമരപച വകെഞ്ഞുമറ്റോറഡി,
ചറ്റോരുവറ്റോയറ്റോറരറ്റോ ചഡിരഡിചനഡില്കക

ആറവറ്റോളഅം കെറ്റോണറ്റോന് കുതഡിചകപേറ്റോങ്ങഡി-
ത്തൂവുമറ്റോറതങ്ങല് പേഡിടഡിചടകഡി

വശ്രീട്ടുമുറകത കെഡിണറ്റുകവള്ളഅം

വശ്രീര്പടകഡികകറ്റോകണറ്റോതുങ്ങഡിനഡിന,
ആര്ദ്രമുനതഡിന്നകെതനനഅം
ദശ്രീപ്തനക്ഷേത്രങ്ങള വഡിണ്തുറന

-അഭഡിരറ്റോമഡി രറ്റോജന്
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(കെഥകെള)
അച്ഛ൯  

കുട൯  ജനഡിചതഗ്   ഒരു  വലഡിയ  വശ്രീടഡിലറ്റോയഡിരുന.  അവ൯  അമയുകട  കൂകടയറ്റോണഗ്
തറ്റോമസഡിക്കുന്നതഗ്  .അച്ഛകന അവ൯ കെണഡിടഡില്ല.  അവ൯ പേലറപറ്റോഴുഅം  റചറ്റോദഡിക്കുമറ്റോയഡിരുന അച്ഛ൯
ആരറ്റോകണന്നഗ്  ?അറപറ്റോകഴല്ലറ്റോഅം  അമ  പേറയുഅം  അതഗ്  നശ്രീ  അറഡിറയണറ്റോ  എന്നഗ്  .  ഒരു  ദഡിവസഅം
അമയുകട  മുറഡിയഡില്  ഒരു  പേടഅം  കെണ  .അമ  അതുറനറ്റോകഡിഎറനറ്റോകറയറ്റോ  പേറയുന്നതുഅം  അതഗ്
വലഡികചറഡിയുന്നതുഅം കെണഡിട്ടുണഗ്. ഒരു  ദഡിവസഅം  അമ  വശ്രീടഡിലഡില്ലറ്റോയഡിരുന  .  അന്നഗ്  അവ൯
അമമറയറ്റോടഗ്  റചറ്റോദഡിച ആ പേടഅം ആരുറടതറ്റോണഗ് എന്നഗ് ആദര്യഅം ഒനഅം പേറഞ്ഞെഡില്ല  .  പേഡികന്നയുഅം
റചറ്റോദഡിച,  ആ  നഡിമഡിഷഅം  അമമ  പേറഞ്ഞു  അതഗ്  നഡികന്റെ  അച്ഛകന്റെ  പേടമറ്റോണഗ്  എനഅം  ഒരു
കൃഷഡികറ്റോരനറ്റോണനഅം  റപേരഗ് രറ്റോജ൯ എനഅം.  നഡികന്റെ അമയ്ക്ക  ഈ വഡിവറ്റോഹഅം ഇഷ്ടമഡില്ലറ്റോയഡിരുന .
അച്ഛ൯ പേറഞ്ഞെതുകകെറ്റോണറ്റോണഗ് നഡികന്റെ അമ വഡിവറ്റോഹതഡിനഗ് സമതഡിചതഗ് . നഡികന്റെ അമ രറ്റോജറനറ്റോടഗ്
പേറഞ്ഞെഡിരുന  വഡിവറ്റോഹഅം കെഴഡിഞ്ഞെഗ് കൃഷഡികചയരുതഗ് എന്നഗ് . അതഗ് നഡികന്റെ അച൯ സമതഡിചഡിരുന .
അങ്ങകന  ഒരു  ദഡിവസഅം  ഒരു  വറ്റോ൪ത  വന  "ഈ  വ൪ഷകത  സഅംസറ്റോന  കൃഷഡി  അവറ്റോ൪ഡഗ്
രറ്റോജനറ്റോകണന്നഗ്  "  നഡികന്റെ  അമ  അറഡിഞ്ഞു  .  അമ  പേറഞ്ഞെതഗ്  വകെവയ്ക്കറ്റോകത  നഡികന്റെ  അച്ഛന്
കൃഷഡികചയ്തതഗ്  അമയ്ക്കഗ് ഇഷ്ടമറ്റോയഡില്ല  .  അന്നഗ് അവ൪ വഴകഡിടഗ് പേഡിരഡിഞ്ഞെതറ്റോണഗ്  .  എന്നറ്റോലുഅം നഡികന്റെ
അച്ഛ൯ നഡികന്ന തഡിരകഡിവരുമറ്റോയഡിരുന . പേറക്ഷേ ഇറപറ്റോള വരറ്റോറഡില്ല .അവ൯ അമമറയറ്റോടഗ് പേറഞ്ഞു
ഞറ്റോ൯ അച്ഛകന കെണഡിടഡില്ല എന്നറ്റോലുഅം എനഡികഗ് അച്ഛകന ഇഷ്ടമറ്റോണഗ്  .  അച്ഛ൯ എകന്ന ഒരഡികലുഅം
മറകഡില്ല 

ഞറ്റോ൯ എകന്റെ അച്ഛകനയുഅം മറകഡില്ല ......
-അ൪ജ്ജു൯ .എ .ആചറ്റോരഡി   

അച്ഛനനനും മകനനനും 
ഒരരിടതത്ത്  ഒരന  അച്ഛനനനും  മകനനനും  ഉണണ്ടായരിരനനന.  ചചെറരിയ  കനടരിയണ്ടായരിരനന

മകന്  ഭഭൂപടനും  ഉപയയണ്ടാഗരിചത്ത്  കളരികനകയണ്ടായരിരനനന.  ഭഭൂപടനും  എടനതത്ത്  ചവെയണ്ടാന്
ആവെശശ്യചപ്പെടന.  പചക്ഷെ അതത്ത് യകള്കണ്ടാന് അവെന് തയണ്ടാറണ്ടായരില.  അതരിനണ്ടാല് ഭഭൂപടനും
രണണ്ടായരി കകീറരി യപണ്ടായരി. അച്ഛന് വെനത്ത് ആ ചെരിതനും പല ഭണ്ടാഗങ്ങളണ്ടായരി മനറരിചനകളഞന.
യദേഷശ്യനും  അടങ്ങരിയതരിനന  യശഷനും ചെരിതറരി  കരിടന ചെരിതങ്ങള് യയണ്ടാജരിപ്പെരികണ്ടാന് അച്ഛന്
ശ്രമരിചന.  സണ്ടാധരിചരില.  അതരിനനയശഷനും  അച്ഛന്  പനറയതകത്ത്  യപണ്ടായരി.  തരിരരിചത്ത്
എതരിയയപ്പെണ്ടാള് തചന്റെ മകന് ചെരിതങ്ങള് കഭൂടരി യയണ്ടാജരിപ്പെരിചന അതരില് അച്ഛനത്ത് വെളചര
അധരികനും സയനണ്ടാഷവെനനും അഭരിമണ്ടാനവെനനും  യതണ്ടാനരി.  അച്ഛന് യചെണ്ടാദേരിചന  എങ്ങചനയണ്ടാണത്ത്
നകീ ഇതത്ത് ചചെയ്തതത്ത്?  കനടരി പറഞന ഭഭൂപടതരിചന്റെ പനറകരില് ഒരന വെശ്യകരിയനചട ചെരിതനും
ഉണണ്ടായരിരനനന.  അതത്ത്  അനനസരരിചത്ത്  യയണ്ടാജരിപ്പെരിചന  എനത്ത്  പറഞന.  ശരരിയചല?  നണ്ടാനും
യലണ്ടാകനും  ശരരിയണ്ടാകണ്ടാന്  ശ്രമരികനനന.  അതരില്  പരണ്ടാജയചപ്പെടനനന.  മനനഷശ്യന്
ശരരിയണ്ടായണ്ടാല് മതരി, യലണ്ടാകനും തനരിചയ ശരരിയണ്ടായരിചകണ്ടാളനനും എയനണ്ടാര്കനക.

ഗനണപണ്ടാഠനും: ആദേശ്യനും സസ്വയനും നനണ്ടാവെനക
-അശസ്വരിനരി വെരിയനണ്ടാദേത്ത്
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കെഴുതയുഅം കൃ ഷഡികറ്റോരനുഅം

ഒരഡിടതഗ് ഒരു കൃഷഡികറ്റോരനുഅം ഒരു കെഴുതയുഅം ഉണറ്റോയഡിരുന . ഒരു ദഡിവസഅം ഈ കെഴുത ഒരു

കുഴഡിയഡില് വശ്രീണു.  വളകര  ആഴമുള്ള കുഴഡിയഡിലറ്റോയഡിരുന.  അതഗ്  കെര  കെയററ്റോന് കെഴഡിയറ്റോകത കെഴുത

കുഴഡിയഡില്  കെഡിടന  ദയനശ്രീയമറ്റോയഡി  നഡില  വഡിളഡിച.  കെഴുതയുകട  കെരചഡില്  റകെട്ടു  കൃഷഡികറ്റോരന്  വന

റനറ്റോകഡി.  അതഡികന  കുഴഡിയഡില്  നഡിന  പുറത്തു  കകെറ്റോണ  വരുന്നതഗ്  ശമകെരമറ്റോയ  റജറ്റോലഡി  തകന്ന.

റപേറ്റോകരങഡില് പ്രറ്റോയമറ്റോയ കെഴുതയുഅം.  ഈ നഡിസറ്റോര കെറ്റോരര്യതഡിനഗ് പേണഅം കചലവറ്റോക്കുന്നകതനഡിനഗ്  ?

ഇതഡികന ആ കുഴഡിയഡില് തകന്ന ഇട്ടു മൂടഡിറയകറ്റോഅം.  അയറ്റോളഗ്  അങ്ങകന ചഡിനഡിച.  തകന്റെ  അയല്

വറ്റോസഡികെകള  വഡിളഡിചഗ്  വരുതഡി.  ആ  കെഴുതയുകട  റമല്  മണ്ണഡിടഗ്  മൂടുവറ്റോന്  അയറ്റോകള

സഹറ്റോയഡികണകമന്നഗ്  പേറഞ്ഞു.  അവകരല്ലറ്റോവരുഅം  തൂമയുഅം  മണ്കവടഡിയുഅം  ഒകക  കകെറ്റോണവന്നഗ്

കുഴഡിയഡില് കെഡിടന്ന കെഴുതയുകട റമല് മണ്ണഗ് റകെറ്റോരഡിയഡിടുവറ്റോന് ആരഅംഭഡിച. കെഴുതയ്ക്കഗ് കെറ്റോരര്യഅം മനസഡിലറ്റോയഡി.

കെഴുത ഉചതഡില് കെരയുവറ്റോന് തുടങ്ങഡി.  കൃഷഡികറ്റോരന് കുഴഡിയഡിറലകഗ്  റനറ്റോകഡിയറപറ്റോള  അമരന

റപേറ്റോയഡി.  കെഴുതയുകട  പുറതഗ്  ഇട  മണ്ണഗ്  കെഴുത  കുടഞ്ഞെഗ്  കെളഞ്ഞെഗ്  മണ്ണഡികന്റെ  പുറതഗ്  കെയറഡി

നഡില്ക്കുവറ്റോന് തുടങ്ങഡി. അങ്ങകന കുഴഡിയുകട ആഴഅം കുറഞ്ഞെഗ് കെഴുത പുറത്തുവന. 

ഗുണപേറ്റോഠഅം  :  കചയ്ത കതറഗ്  എനറ്റോയറ്റോലുഅം മറനശ്രീകഡി  പുറത്തു വരുഅം.  ഒരു നറ്റോള നകമ തഡിരഡിഞ്ഞെഗ്
കെടഡിക്കുകെയുഅം കചയഅം.    

-മനു റദവദറ്റോസഗ്
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പ്രളയനും എന വെരിപതത്ത്

അഭരിരണ്ടാനും
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യപണ്ടാസ്റ്ററനകള്

സധന സനനരില്
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സധന സനനരില്
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സധന സനനരില്
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-നനരിനരി
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പ്രഭണ്ടാഷണനും

മറ്റോനവഡികെ മൂലര്യങ്ങള സമൂഹതഡില് നഡിന്നഗ്
റചറ്റോര്ന റപേറ്റോകുകെയറ്റോറണറ്റോ  ?

മറ്റോനവഡിക്ത  നമ്മുകട  സമൂഹതഡില്  നഡിന്നഗ്  റചറ്റോര്ന  റപേറ്റോകുകെയറ്റോറണറ്റോ?  നമ്മുകട
ആശങകെകള  ശരഡി  വയ്ക്കുന്ന  തരതഡിലറ്റോണഗ്  റലറ്റോകെതഡികല  സഅംഭവങ്ങള അനുദഡിനഅം  നടക്കുന്നതഗ്.
റസ്നേഹഅം,  ക്ഷേമ,  ശദ,  അനുസരണഅം,  വഡിറവകെഅം,  ദധരര്യഅം  തുടങ്ങഡിയ  ഹൃദയഗുണങ്ങള
വര്യക്തഡികെളഡിലുഅം  സമൂഹതഡിലുഅം  റശറ്റോഷഡിച  തുടങ്ങഡിയഡിരഡിക്കുന.  പേത്രങ്ങളഡിലുഅം  മറ്റോധര്യമങ്ങളഡിലുഅം
പ്രതര്യക്ഷേകപടുന്ന  സഅംഭവവഡികെറ്റോസങ്ങള  ഈ  ദഡിശയഡിറലകറ്റോണഗ്  നമ്മുകട  ശദ  തഡിരഡിക്കുന്നതഗ്.
എല്ലറ്റോമതങ്ങളുഅം  മനുഷര്യ  നന്മകയ  ലക്ഷേര്യമറ്റോകഡി  പ്രവര്തഡിക്കുന.  എങഡിലുഅം  മതങ്ങള
അനുശറ്റോസഡിക്കുന്ന  മറ്റോനവഡികെ  മൂലര്യങ്ങള  സമൂഹതഡില്  റവരൂന്നഡി  വളരുന്നഡില്ല.  മതങ്ങളുകട
പേരറ്റോജയമറ്റോണഗ്  ഇതഡികന്റെ കെറ്റോരണകമന്നഗ്  മനുഷര്യതകമുള്ളവര് റചറ്റോദഡിക്കുന.  ജനറ്റോധഡിപേതര്യമൂലര്യങ്ങള
റലറ്റോകെതഡില്  വമഡിപേഡിച  സകറ്റോധശ്രീനഅം  കചലുതഡികകറ്റോണഡിരഡിക്കുന.  എന്നഡിട്ടുഅം  എകന്റെ  മനുഷര്യകന്റെ
ഹഡിഅംസറ്റോന്മകെ  സകഭറ്റോവഅം  കൂടുതല്  ശക്തഡിറയറ്റോകട  നടനമറ്റോടുന.  സഹജശ്രീവഡികെളുകട  റനറരയുഅം
പ്രകൃതഡിയുകട റനറരയുഅം മനുഷര്യര് പ്രകെടഡിപഡിക്കുന്ന ക്രൂരത ക്രമറ്റോതശ്രീതമറ്റോയഡി വര്ധഡിചവരുന. 

ഇനര്യയഡിറലയുഅം റകെരളതഡിലുഅം സഡിതഡിഗതഡികെള വര്യതര്യസ്തമല്ല. റലറ്റോകെതഡികന്റെ വഡിവഡിധ 
ഭറ്റോഗങ്ങളഡികലന്ന റപേറ്റോകല ഇവഡികടയുഅം വര്ഗശ്രീയ വഡിഘടന വറ്റോദങ്ങളുഅം ഭശ്രീകെര പ്രവര്തനങ്ങളുഅം 
അരറങ്ങറുന.
 സമൂഹതഡില് പേണതഡികന്റെ സകറ്റോധശ്രീനഅം ഇന്നകതകറ്റോളുഅം ശക്തഡികപടഡിരഡിക്കുന.   ഉപേറഭറ്റോഗ
സഅംസറ്റോരഅം  ഈ  ജശ്രീവഡിതകത  അന്ധകെറ്റോരതഡിറലകഗ്  നയഡിച  കകെറ്റോണഡിരഡിയ്ക്കുന.  കുടുഅംബങ്ങളഡില്
വര്യക്തഡികെള അശറ്റോനഡി അനുഭവഡിക്കുന. സ്ത്രശ്രീകെളക്കുഅം കുടഡികെളക്കുഅം റവണത്ര പേരഡിരക്ഷേ ലഭഡിക്കുന്നഡില്ല.
ജശ്രീവഡിതമൂലര്യങ്ങള  തകെര്ന  കകെറ്റോണഡിരഡിക്കുന്ന  കെറ്റോലഘടതഡിലൂകടയറ്റോണഗ്  നറ്റോഅം  ജശ്രീവഡിക്കുന്നതഗ്  .
മറ്റോനവഡികെ  മൂലര്യങ്ങള  വശ്രീകണടുതഗ്  ജശ്രീവഡിതതഡികന്റെ  ദവകെലര്യങ്ങള  പേരഡിഹരഡിചഗ്  നവശ്രീന  റലറ്റോകെഅം
സൃഷ്ടഡിറകണ ആവശര്യകെതയുണഗ് .  ഇതഗ് ഒരു വര്യക്തഡിറകറ്റോ സറ്റോപേനതഡിറനറ്റോ ഒരു രറ്റോജര്യതഡിറനറ്റോ
മറ്റോത്രഅം  കചയറ്റോവുന്ന കെറ്റോരര്യമല്ല.  ഐകെര്യരറ്റോഷ്ട്രസഭ റപേറ്റോകല സര്വ്വ രറ്റോജര്യങ്ങകളയുഅം പ്രതഡിനഡിധറ്റോനഅം
കചയന്ന റലറ്റോകെ സഅംഘടനകെളകഗ് ജശ്രീവഡിത മൂലര്യങ്ങള വശ്രീകണടുകറ്റോന് ബൃഹതറ്റോയ പേദതഡികെള
ആവഡിഷ്കരഡിറകണതുണഗ്.  ജശ്രീവകെറ്റോരുണര്യ പ്രവര്തനങ്ങള നടത്തുന്ന സഅംഘടനകെളക്കുഅം അതഡില്
പേങഗ്  റചരുന്നതറ്റോണഗ്  മതസഅംഘടനകെളക്കുഅം  മതറ്റോചറ്റോരര്യന്മറ്റോര്ക്കുഅം  ഗണര്യമറ്റോയ  പ്രവര്തനങ്ങള
നടതറ്റോഅം.  നഷ്ടകപട  മറ്റോനവഡികെ  മൂലര്യങ്ങള  വശ്രീകണടുക്കുന്നതുറപേറ്റോകല  പ്രധറ്റോനകപടതറ്റോണഗ്
നഡിലനഡില്ക്കുന്ന  മൂലര്യങ്ങകള  സഅംരക്ഷേഡിചഗ്  മുറന്നറ്റോടഗ്  കകെറ്റോണറപേറ്റോവുകെകയനള്ളതഗ്.
റവദങ്ങളഡിലുഅം,ഉപേനഡിഷത്തുകെളഡിലുഅം, ഭഗവതഗ് ഗശ്രീതയഡിലുഅം,           
സതര്യറവദപുസ്തകെതഡിലുഅം,  ഖുററ്റോനഡിലുഅം,  ബുദകന്റെ തഡിരുവറ്റോണഡിയഡിലുഅം,  സകരരറ്റോഷ്ട്രരുകട  ഗറ്റോഥയഡിലുഅം
റലറ്റോകെ  ഉപേകെറ്റോരതഡിനറ്റോയഡി  അനുശറ്റോസനകെള  ക്രമകപടുതഡിയഡിരഡിക്കുന.  അതരഅം
അനുശറ്റോസനകെള  നഷ്ടകപടറ്റോകത  സൂക്ഷേഡിക്കുന്നതുറപേറ്റോകല  മറ്റോനവഡികെതയുകട  വഡിത്തുകെള
റശഖരഡിചകവയ്ക്കുന്ന  സമതഡികെള  നമ്മുകട  ഇടയഡില്  ഉണഗ്.  അതഡില്  ഒരു  സമതഡിയറ്റോയഡി  തശ്രീരറ്റോന്
നമ്മുക്കുഅം  ശമഡികറ്റോവുന്നതറ്റോണഗ്.  അതഡിനഗ്  ക്ഷേമയുഅം,  സറ്റോവകെറ്റോശവുഅം,  ശദയുഅം,  അനുസരണവുഅം,
വഡിറവകെവുഅം,  ദധരര്യവുഅം നമ്മുക്കുണറ്റോയഡിരഡികണകമന മറ്റോത്രഅം.  അതഡിനറ്റോല് നമുകഗ് പ്രതശ്രീക്ഷേറയറ്റോകട
പ്രയതഡികറ്റോഅം.

-അ ഞ്ജലഡി മറനറ്റോഹര്
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കെഥകെളഡി വറരണര്യ വര്ഗകെലറയറ്റോ  ?
    

ആമുഖഅം:  മലയറ്റോളതഡികല  ദൃശര്യകെല  സറ്റോഹഡിതര്യ  സമന്നമറ്റോണഗ്.  റകെരളതഡികന്റെ
ദൃശര്യകെലറ്റോരൂപേമറ്റോണഗ്  'കെഥകെളഡി'.  ദൃശര്യകെലറ്റോരൂപേതഡിനഗ്  റകെരളഅം  നല്കെഡിയ  ഏറവുഅം  വലഡിയ
സഅംഭറ്റോവനയറ്റോണഗ്  കെഥകെളഡി.  തഡികെഞ്ഞെ തനഡിമയുഅം  വര്യക്തഡിതകവുഅം  പുലര്ത്തുന്ന ഈ കെലയ്ക്കുറവണഡി
ഉടകലടുത  സറ്റോഹഡിതര്യപ്രസറ്റോനമറ്റോണഗ്   'ആടകഥറ്റോസറ്റോഹഡിതര്യഅം'.  തനഡി  റകെരളശ്രീയമറ്റോണഗ്
കെഥകെളഡികയങഡിലുഅം  അതഡികല  മുദ്രകെളുഅം  രസറ്റോഭഡിനയവുഅം  ഭറ്റോരതതഡിറന്റെതറ്റോണഗ്.  ക്രഡിസ്തുവര്ഷഅം
പേതഡിറനഴറ്റോഅം  നൂററ്റോണഡികന്റെ  പേകുതഡിറയറ്റോകടയറ്റോണഗ്  കെഥകെളഡി  ആവഡിര്ഭവഡിക്കുന്നതഗ്.  അതഡിനുമുന്പേഗ്
റകെരളതഡില്  പ്രചരഡിചഡിരുന്ന  ചഡില  നറ്റോടന്  കെലകെളുഅം  ക്ലറ്റോസഡികഗ്  നൃതങ്ങളുഅം  കെഥകെളഡി  എന്ന
കെലയുകട ആരഅംഭതഡിനഗ് സറ്റോഹചരര്യകമറ്റോരുകഡി.

അടുത  പേറ്റോഠഅം  കെഥകെളഡിയറ്റോകണന്നഗ്  റകെടറപറ്റോള  കുടഡികെള  മുഷഡിപഗ്  പ്രകെടഡിപഡിച.  ഈ
തഡിരക്കുപേഡിടഡിചകെറ്റോലതഗ്  ഒഴഡിവുറവളകെളഡില്  സഡിനഡിമയുഅം  റഡിയറ്റോലഡിറഡി  റഷറ്റോകെളുഅം  കെണഡിരഡികറ്റോനറ്റോണഗ്
എല്ലറ്റോവര്ക്കുഅം ഇഷ്ടഅം. എന്നറ്റോല് ഉണ്ണറ്റോയഡിവറ്റോരര്യരുകട'നളചരഡിതഅം' ആടകഥയുകട കചറഡിയ പേറ്റോഠഭറ്റോഗഅം
കുടഡികെളകഗ് വളകര ആസകറ്റോദകെരമറ്റോയഡി അനുഭവകപട്ടു. 

അദര്യറ്റോപേഡികെയഡില് നഡിന്നഗ് റകെരളതഡികന്റെ തനതു കെലയറ്റോയ കെഥകെളഡികയക്കുറഡിചഗ് റകെടറപറ്റോള കൂടുതല്
അറഡിയുവറ്റോന് എല്ലറ്റോവരുഅം തറ്റോല്പരര്യഅം പ്രകെടഡിപഡിച. 

കെഥകെളഡി  സറ്റോധറ്റോരണകറ്റോരനഗ്  ഗ്രഹഡിക്കുവറ്റോന്  ബുദഡിമുടറ്റോകണന  ഒരു  വഡിഭറ്റോഗഅം  കുടഡികെള
പേറഞ്ഞു.  അതറ്റോണഗ് 'കെഥകെളഡി വറരണര്യവര്ഗകെലറയറ്റോ?'  എന്ന വഡിഷയഅം റപ്രറ്റോജകറ്റോയഡി കചയവറ്റോന്
ഞങ്ങള തശ്രീരുമറ്റോനഡിചതഗ്.

പേരഡികെല്പന:  കെഥകെളഡിയുകട  ആരഅംഭഅം  മുതല്  കെഥകെളഡി  വറരണര്യവര്ഗകെലയറ്റോയഡിരുന.
എന്നറ്റോല് ഇന്നഗ് കെഥകെളഡി വറരണര്യവര്ഗകെലയല്ല.

പേഠറനറ്റോറദ്ദേശര്യങ്ങള:  കെഥകെളഡിയുകട  ഉല്പതഡിചരഡിത്രഅം,  സഅംഗശ്രീതഅം,  കെഥകെളഡി  വറ്റോദര്യങ്ങള,
കെഥകെളഡിചടങകെള,  അഭഡിനയവഡിറശഷങ്ങള,  ആധുനഡികെകെറ്റോലകത  ആടകഥകെള
ഇവകയക്കുറഡിചള്ള  വഡിവരണങ്ങള  റശഖരഡികല്,  കെഥകെളഡി  വറരണര്യവര്ഗകെലറയറ്റോ?  എനള്ള
അറനകഷണഅം.

പേഠനരശ്രീതഡി:  ക്ലറ്റോസഡികല  വഡിദര്യറ്റോര്തഡികെള  പേല  ഗ്രൂപ്പുകെളറ്റോയഡിതഡിരഡിഞ്ഞെഗ്  വഡിവരറശഖരണഅം
നടതഡി, ദലബ്രറഡിയഡില് നഡിന്നഗ് കെഡിടഡിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുഅം, 
 അദര്യറ്റോപേകെസഹറ്റോയഡിയുഅം  വഡിവരണറശഖരണതഡിനറ്റോയഡി  പേരഡിഗണഡിച.  റശഖരഡിചവ  ഗ്രൂപ്പുകെളഡില്
ചര്ച കചയ്തഗ് വഡിവരങ്ങള റക്രറ്റോഡശ്രീകെരഡിച. ഈ ബൃഹതറ്റോയ കെലറ്റോസൃഷ്ടഡി
ഉടകലടുതതഡികന്റെ ഐതഡിഹര്യഅം.
    മറ്റോനറവത സറ്റോമൂതഡിരഡിയുകട കൃഷ-
നറ്റോടകതപറഡി റകെടറഡിഞ്ഞെ കകെറ്റോടറ്റോ-
രകരതമ്പുരറ്റോന് ഏറതറ്റോ ഒരടഡിയ-
നരഅം പ്രമറ്റോണഡിചഗ് ആ കെലറ്റോസഅംഘ-
കത ക്ഷേണഡിക്കുകെയുണറ്റോയഡി. കൃഷ-
നറ്റോടഅം കെണരസഡിക്കുവറ്റോന് ത്രറ്റോണഡി-
യുള്ളവര് കതകന് ദഡികഡികലന 
പേറഞ്ഞെഗ് സറ്റോമൂതഡിരഡി ആ ക്ഷേണഅം
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നഡിരസഡിചവകത്ര.  അതഡില്  അമര്ഷഅം  പൂണ  തമ്പുരറ്റോന്  കൃഷനറ്റോടതഡിനു  പേകെരഅം  മകററ്റോരു
കെഥ'രറ്റോമറ്റോയണഅം'  അഭഡിനയതഡിനുറയറ്റോജഡിചവഡിധഅം  നഡിര്മഡിച.  അതഗ്  പേഡിന്നശ്രീടഗ്  പേലവഡിധ
പേരഡിഷ്കരണങ്ങളക്കുഅം വഡിപുലശ്രീകെരണതഡിനുഅം വഡിറധയമറ്റോയഡി ഇന്നകത കെഥകെളഡിയറ്റോയഡിതശ്രീര്ന.

കെഥകെളഡിയുഅം റകെരളശ്രീയകെലകെളുഅം
പുരറ്റോതന റകെരളതഡില് പ്രചരഡിചഡിരുന്ന മതപേരവുഅം  

സറ്റോമൂഹഡികെപേരവുമറ്റോയ അറനകെഅം  കെലകെറളറ്റോടഗ്  കെഥകെളഡികഗ്  കെടപറ്റോടുണഗ്.  ശറ്റോസ്ത്രകളഡി,  കൂടഡിയറ്റോടഅം,
ചറ്റോകെര്യറ്റോര്ക്കൂതഗ്,
റമറ്റോഹഡിനഡിയറ്റോടഅം,  അഷ്ടപേദഡിയറ്റോടഅം,  കൃഷനറ്റോടഅം,  കെളരഡിപയറഗ് എന്നശ്രീ കെലകെള ക്ലറ്റോസഡില് കപേറ്റോതുവറ്റോയഗ്
പേങ്കുകവച.

കെഥകെളഡി ഉല്പതഡി ചരഡിത്രഅം

17,18  നൂററ്റോണകെളകഡിടയഡില് ജശ്രീവഡിചഡിരുന്ന  കകെറ്റോടറ്റോരകരതമ്പുരറ്റോനറ്റോണഗ് ഈ ദൃശര്യകെലയ്ക്കഗ്
രൂപേഅം നല്കെഡിയതഗ് എന്നറ്റോണഗ് പേരമരറ്റോഗതമറ്റോയ വഡിശകറ്റോസഅം.

റകെരളതഡികല പ്രറ്റോചശ്രീനകെലകെളറ്റോയ ശറ്റോസ്ത്രകളഡി,  ചറ്റോകെര്യറ്റോര്കൂതഗ്,  കൂടഡിയറ്റോടഅം,  കൃഷനറ്റോടഅം,
അഷ്ടപേദഡിയറ്റോടഅം,  ദറ്റോസഡിയറ്റോടഅം,  കപേരുക്കൂതഗ്,  കതയഅം,  തഡിറ,  പേടയണഡി  തുടങ്ങഡിയ  നഡിരവധഡി
ക്ലറ്റോസഡികല് നറ്റോടന്കെലകെളുകട വഡിവഡിധ ഘടങ്ങള സകറ്റോഅംശശ്രീകെരഡിചഗ്  തനഡി റകെരളശ്രീയ നറ്റോടകെറ്റോവതരണ
പ്രസറ്റോനകമന്ന നഡിലയഡില് രൂപേഅം കകെറ്റോള്ളുകെയുഅം വഡികെസഡിക്കുകെയുഅം കചയ്തതറ്റോണഗ് കെഥകെളഡി. 
  അഭഡിനയതഡികന്റെ വകെറഭദങ്ങളറ്റോയ നൃതഅം,നൃതര്യഅം,നറ്റോടര്യഅം എന്നഡിവയുഅം ഇതഡില് സമഞ്ജസമറ്റോയഡി
സറമളഡിചഡിരഡിക്കുന. 

വറ്റോചഡികെറ്റോഭഡിനയതഡിനുപേകെരഅം  സഅംഗശ്രീതഅം  പ്രറയറ്റോഗഡിചഡിരഡിക്കുന.  കൂടറ്റോകത
വര്ണറ്റോനനകെരമറ്റോയ വറ്റോദര്യഅം, ചഡിത്രകെല, ശഡില്പകെല എന്നഡിവ റചര്നവരുന്ന റവഷവഡിധറ്റോനഅം 
അഭഡിനയതഡികന്റെ ഹൃദര്യത വര്ദഡിപഡിക്കുന.

17- ാറ്റോഅം  നൂററ്റോണഡികന്റെ  ഉതരറ്റോര്ദതഡിലറ്റോണഗ്  കെഥകെളഡി  എന്ന  കെലറ്റോപ്രസറ്റോനതഡികന്റെ
ആദഡിരൂപേമറ്റോയ 

'രറ്റോമനറ്റോട'തഡികന്റെ  ഉല്പതഡി  .  കകെറ്റോടറ്റോരകരതമ്പുരറ്റോകന്റെ  അറപേക്ഷേ  റകെറ്റോഴഡിറകറ്റോടഗ്
സറ്റോമൂതഡിരഡി  നഡിരസഡിചതഡികന്റെ  ഫലമറ്റോയഡി  കെഥകെളഡിയഡിലൂകട  രൂപേഭറ്റോവങ്ങളകഗ്  റപ്രരകെവുഅം
സഹറ്റോയകെവുമറ്റോയഡിരുന്നഡിട്ടുണഗ്.  കൂടഡിയറ്റോടറതറ്റോടറ്റോണഗ്  കെഥകെളഡികഗ്  കൂടുതല്  സറ്റോമര്യഅം.
റമറ്റോഹഡിനഡിയറ്റോടതഡില് നഡിന്നഗ് ലറ്റോസര്യവുഅം ,  ചറ്റോകെര്യറ്റോര്ക്കൂതഡില്നഡിന്നഗ് ആഅംഗഡികെഅം,  സറ്റോതകഡികെഅം മുതലറ്റോയ
അഭഡിനയരശ്രീതഡികെളുഅം കെഥകെളഡിയഡില് സഅംക്രമഡിചഡിട്ടുണഗ്.
കെഥകെളഡികഗ് കൃഷനറ്റോടവുമറ്റോയുള്ള ബന്ധഅം കുററക്കൂടഡി

ഗറ്റോഢമറ്റോണഗ്.  കെഥകെളഡിയഡികല  ശശ്രീരറ്റോമകന്റെയുഅം  ശശ്രീകൃഷകന്റെയുഅം  മുടഡി  കൃഷനറ്റോടതഡികന്റെ
രശ്രീതഡിയഡിലുള്ളതറ്റോണഗ്.   കെഥറ്റോവഡിഭജനതഡിലുഅം  സറ്റോമര്യമുണഗ്.  കൃഷനറ്റോടതഡികല  രശ്രീതഡിയനുസരഡിചറ്റോണഗ്
റശറ്റോകെങ്ങള മുറഖന കെഥറ്റോപേറ്റോത്രങ്ങകള അവതരഡിപഡിക്കുകെയുഅം പേദങ്ങള മുറഖന 

അവയുകട  സഅംഭറ്റോഷണങ്ങള നഡിര്വഹഡിക്കുകെയുഅം കചയന്നതഗ്.  ഇവ കൂടറ്റോകത അകറ്റോലതഗ്
പ്രചറ്റോരമുണറ്റോയഡിരുന്ന തഡിരയറ്റോടഅം, പേടയണഡി, റകെറ്റോലുതുള്ളല്, തശ്രീയറ്റോടഗ്, മുടഡിറയറഗ് തുടങ്ങഡിയ ഗ്രറ്റോമശ്രീണ
കെലകെളുഅം കെഥകെളഡി രൂപേകപടുന്നതഡില് സഹറ്റോയഡിചഡിട്ടുണഗ്. 

കെഥകെളഡി സഅംഗശ്രീതഅം

കെഥകെളഡിയഡികല  വറ്റോചഡികെറ്റോഭഡിനയതഡിനു  പേകെരമറ്റോയഡിടറ്റോണഗ്  കെഥകെളഡി  സഅംഗശ്രീതഅം
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ഉപേറയറ്റോഗഡിക്കുന്നതഗ്.  അതുകകെറ്റോണഗ് തകന്ന ഇതഗ് ഭറ്റോവപ്രധറ്റോനമറ്റോണഗ്.  സഅംഗശ്രീതതഡിനല്ല പ്രറ്റോധറ്റോനര്യഅം.
റകെരളശ്രീയസഅംഗശ്രീതമറ്റോയ  റസറ്റോപേറ്റോന  സഅംഗശ്രീതതഡികന്റെ  മറ്റോര്ഗമറ്റോണഗ്  ഇവഡികട  ഉപേറയറ്റോഗഡിക്കുന്നതഗ്.
ഗശ്രീതറ്റോറഗറ്റോവഡിനഅം റക്ഷേത്ര നടയഡില് അവതരഡിപഡിക്കുറമറ്റോള ഉപേറയറ്റോഗഡിക്കുന്ന ഗറ്റോനരശ്രീതഡിയറ്റോണഗ്.  രണ
റപേരറ്റോണഗ് പേറ്റോടുന്നതഗ്. 

മുന് പേറ്റോട്ടുകെറ്റോരകന മുന്നറ്റോണഡികയനഅം  (കപേറ്റോന്നറ്റോണഡി),  രണറ്റോഅം പേറ്റോട്ടുകെറ്റോരകന ശഡിങഡിടഡി എനഅം
പേറയുന. മുന്നറ്റോണഡി റചങ്ങഡില ഉപേറയറ്റോഗഡിക്കുറമറ്റോഴുഅം
 ശഡിങഡിടഡി  ഇലതറ്റോളഅം  കകെറ്റോണഗ്  തറ്റോളഅം  പേഡിടഡിക്കുന.  കെര്ണ്ണറ്റോടകെസഅംഗശ്രീതതഡികന്റെ  സകറ്റോധശ്രീനഅം
പേലറപറ്റോഴുഅം  കെടനവനകവങഡിലുഅം  അഭഡിനയതഡികന്റെ  കൂകടറപറ്റോകെറ്റോന്  റസറ്റോപേറ്റോനരശ്രീതഡിയഡില്
തകന്നയറ്റോണഗ് ഉചഡിതഅം.

കെഥകെളഡി വറ്റോദര്യങ്ങള
റകെരളതഡില്  അന്നഗ്  നഡിലവഡിലുണറ്റോയഡിരുന്ന  പേല  കെലകെളഡില്നഡിനഅം  കെടഅം  കകെറ്റോണതറ്റോണഗ്

കെഥകെളഡിവറ്റോദര്യങ്ങള .കചണ,  റചങ്ങഡില,  ശുദമദ്ദേളഅം,  ഇലതറ്റോളഅം ഇവയറ്റോണഗ് പ്രധറ്റോന വറ്റോദര്യങ്ങള.
ചഡിലയവസരങ്ങളഡില് ഇടയ്ക്കയുഅം ഉപേറയറ്റോഗഡിക്കുനണഗ് .

കെഥകെളഡിചടങകെള
ഏതു കെഥയുഅം അവതരഡിപഡിക്കുന്നതഡിനു മുന്പേഗ് കെഥകെളഡികഗ് ചഡിലചടങകെളുണഗ്.
റകെളഡികകെറ്റോടഗ്:  ഇതഗ്  കെഥകെളഡിയുകട  വഡിളഅംബരമറ്റോണഗ്.  സന്ധര്യറയറ്റോടഗ്കൂടഡി  ഇതഗ്  നടത്തുന.

കെഥകെളഡിയുകട  വറ്റോറദര്യറ്റോപേകെരണങ്ങളറ്റോയ  കചണയുഅം,  ഇലതറ്റോളവുമറ്റോണഗ്  ഇതഡിനഗ്
ഉപേറയറ്റോഗഡിക്കുന്നതഗ്.

അരങറകെളഡി(ശുദമദ്ദേളഅം):  സന്ധര്യയ്ക്കഗ്  അരങ്ങതഗ്  വഡിളക്കുകവയ്ക്കുന.  അതഡിനുറശഷഅം
കചണഒഴഡിചള്ള വറ്റോറദര്യറ്റോപേകെരണങ്ങള ഉപേറയറ്റോഗഡിചഗ് അരങറകെളഡി നടത്തുന.
റതറ്റോടയഅം: ഇതഗ് രഅംഗപൂജയറ്റോണഗ്. എല്ലറ്റോ നടന്മറ്റോരുഅം
റതറ്റോടയഅം എടുതതഡിനുറശഷഅം മറ്റോത്രറമ  തങ്ങളുകടറവഷഅം കകെടറ്റോന് തുടങ്ങറ്റോവൂ എന്നറ്റോണഗ് നഡിയമഅം.
എന്നറ്റോല് അതഗ് അസറ്റോധര്യമറ്റോയതഡിനറ്റോല് എല്ലറ്റോവരുകടയുഅം പ്രതഡിനഡിധഡിയറ്റോയഡി ഒറന്നറ്റോ രറണറ്റോ റപേര്ക്കു
മറ്റോത്രഅം 
അരങറകെളഡിയഡില്  ഉപേറയറ്റോഗഡിച വറ്റോദര്യങ്ങളുകട അകെമടഡിറയറ്റോകട ഈ കൃതര്യഅം നഡിര്വഹഡിക്കുന.
വനനറശറ്റോകെങ്ങള:  കെഥകെളഡിയഡില്  പേകങടുത  എല്ലറ്റോ  പേറ്റോട്ടുകെറ്റോരുഅം  വനനറശറ്റോകെഅം  കചറ്റോല്ലണഅം.
റകെറ്റോടയത്തുരറ്റോജറ്റോവഗ് രചഡിച മഅംഗളറശറ്റോകെമറ്റോണഗ് സറ്റോധറ്റോരണ കചറ്റോല്ലുന്നതഗ്.
പുറപറ്റോടഗ്:  രണഗ്  കുടഡിതരഅം  റവഷകറ്റോര്  രഅംഗതഗ്  വന്നഗ്  റമലറ്റോപഗ്,  ആലവടഅം,  കവഞറ്റോമരഅം,
ശഅംഖനറ്റോദഅം  എന്നഡിവയുകട  അകെമടഡിറയറ്റോകട  നൃതഅം  കചയന.  നറ്റോടകെതഡികല  പ്രസ്തറ്റോവനയ്ക്കഗ്
തുലര്യമറ്റോണഗ് പുറപറ്റോടഗ്.
റമളപദഅം:  ഗശ്രീതറഗറ്റോവഡിനതഡികല  മഞ്ജുതരഅം  എന്ന  ഗശ്രീതഅം  ആലപേഡിക്കുകെയുഅം  റമളകറ്റോര്  അതഡിനു
കൂടുകെയുഅം കചയന.
പേറ്റോട്ടുകെറ്റോരുകടയുഅം,  റമളകറ്റോരുകടയുഅം സറ്റോമര്തര്യപ്രകെടനമറ്റോയ ഈ ചടങ്ങഡിനഗ്  മഞ്ജുതര എനകൂടഡി
റപേരുണഗ്.
കെഥറ്റോരഅംഭഅം: റമളപദഅം കെഴഡിഞ്ഞെറ്റോലുടകന
കെഥയറ്റോരഅംഭഡിക്കുകെയറ്റോയഡി.  ഗറ്റോയകെര്  അവതരണ  പേദര്യഅം  കചറ്റോല്ലഡിതശ്രീരുന്നറതറ്റോടുകൂടഡി  രഅംഗതഗ്
പ്രറവശഡിക്കുന.  കെതഡി,  തറ്റോടഡി,  റവഷങ്ങളകഗ്  തഡിരറനറ്റോടമുണഗ്.  ഇത്രയുഅം ചടങകെള ഏതു കെഥ
അവതരഡിപഡിക്കുന്നതഡിനുഅം  ആവശര്യമറ്റോണഗ്.  നന്മറയറ്റോകടറ്റോപഅം  തഡിന്മയുഅം  ഇടകെലര്ന്ന  രറജറ്റോഗുണ
പ്രധറ്റോനകെഥറ്റോപേറ്റോത്രങ്ങളറ്റോണഗ്  കെതഡിറവഷകറ്റോര്.  ദുറരര്യറ്റോധനന്,  കെശ്രീചകെന്,  രറ്റോവണന്,
നരകെറ്റോസുരന്  തുടങ്ങഡിയ  കെഥറ്റോപേറ്റോത്രങ്ങള  കെതഡി  റവഷകറ്റോരറ്റോണഗ്.  കുറുഅംകെതഡികയനഅം
കനടുഅംകെതഡികയനഅം രണ വഡിഭറ്റോഗങ്ങള ഇതഡിനുമുണഗ്.
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റവഷവഡിധറ്റോനങ്ങള
കെഥറ്റോപേറ്റോത്ര  സകഭറ്റോവമനുസരഡിചറ്റോണഗ്  കെഥകെളഡിയഡികല  റവഷവഡിഭജനഅം.  സറ്റോമറ്റോനര്യമറ്റോയഡി
അഞ്ചുതരതഡിലറ്റോണഗ്  റവഷങ്ങള.  പേച,  കെതഡി,  തറ്റോടഡി,  മഡിനുകഗ്  എന്നഡിവ
സതര്യരജതറമറ്റോഗുണങ്ങളഡില് ഓറരറ്റോ ഗുണകത പ്രതഡിനഡിധഡികെരഡിക്കുന.

പേചറവഷങ്ങകളല്ലറ്റോഅം  സതര്യഗുണ  പ്രധറ്റോനങ്ങളറ്റോണഗ്.  അവ  സല്  സകഭറ്റോവഡികെകള
പ്രതഡിനഡിധശ്രീകെരഡിക്കുന.  ധശ്രീറരറ്റോദറ്റോത  കെഥറ്റോപേറ്റോത്രങ്ങളറ്റോയ  ധര്മപുത്രര്,  നളന്,  ദക്ഷേന്,
ഭശ്രീമറസനന്, അര്ജുനന് തുടങ്ങഡിയവര് ഈ വഡിഭറ്റോഗതഡില്കപടുന.
കെരഡി:  ക്രൂരസകഭറ്റോവഡികെളറ്റോയ   തറ്റോറമറ്റോഗുണകെഥറ്റോപേറ്റോത്രങ്ങളറ്റോണഗ്  ആണ്കെരഡി,  കപേണ്കെരഡി  എന്നഡിവ.
കെറ്റോടറ്റോളന്  ആണ്കെരഡിയുഅം,  സഡിഅംഹഡികെ,  ദക്രതൂണഡി,  ശൂര്പണഖ,  പൂതന
തുടങ്ങഡിയവ  കപേണ്കെരഡിയുമറ്റോണഗ്.  തറ്റോടഡി  രണവഡിധതഡിലുണഗ്.  കവള്ളതറ്റോടഡി,
ചുവന്നതറ്റോടഡി.  ചുവന്നതറ്റോടഡി  കപേറ്റോതുറവ  സതര്യഗുണപ്രധറ്റോനഡികെളറ്റോണഗ്.
ദുശറ്റോസനന്, ത്രഡിഗര്തന്, ബഗന് തുടങ്ങഡിയ റവഷകറ്റോര്    

ചുവന്ന  തറ്റോടഡിയുഅം  ഹനുമറ്റോന്  കവള്ളതറ്റോടഡിയുമറ്റോണഗ്.  സ്ത്രശ്രീറവഷങ്ങളുഅം
മഹര്ഷഡിമറ്റോരുഅം മഡിനുക്കുറവഷകറ്റോരറ്റോണഗ്. ഇവയഡില്തകന്ന റവഷങ്ങളകഗ് ചഡില
വര്യതര്യറ്റോസങ്ങളുണഗ്.  
ഇവകയ്ക്കല്ലറ്റോഅം പുറകമ ഭശ്രീരു, മല്ലന്, ഭൂതന് മുതലറ്റോയ 
റവഷങ്ങളുഅം കെഥകെളഡിയഡില് കെറ്റോണുനണഗ്.

അഭഡിനയവഡിറശഷങ്ങള

നൃതഅം,  നൃതര്യഅം,  നറ്റോടര്യഅം  എന്നഗ്  മൂന്നഗ്  വഡിധതഡിലുള്ള  അഭഡിനയമറ്റോണഗ്  കെഥകെളഡിയഡിലുള്ളതഗ്.
നൃതര്യമറ്റോണഗ്  പ്രധറ്റോനകമന്നഗ്  പേറയറ്റോഅം.  പേറ്റോട്ടുകെറ്റോര്  പേറ്റോടുന്ന  പേറ്റോടഡികല  പേദങ്ങളുകട  അര്തകത
നറ്റോടന്  ദകെമുദ്രകെളഡിലൂകട  അഭഡിനയഡിച  കെറ്റോണഡിക്കുന.  ഇതഡിനഗ്
പേദറ്റോര്ത  അഭഡിനയഅം  എന  പേറയുന.  കെലറ്റോകെറ്റോരന്
സകറ്റോഅംശശ്രീകെരഡിച പേറ്റോത്രറബറ്റോധകത ഭറ്റോവറ്റോനുസറ്റോരഡിയറ്റോയഡി അരങ്ങഡില്
അവതരഡിപഡിക്കുകെയറ്റോണറല്ലറ്റോ  അഭഡിനയഅം.  ഇതഡിനഗ്  ചതുര്
വഡിധറ്റോഭഡിനയവുഅം  സകശ്രീകെരഡിക്കുന-  ആഅംഗഡികെഅം,  വറ്റോചഡികെഅം,
സറ്റോതകഡികെഅം,  ആഹറ്റോരര്യഅം.  എന്നറ്റോല്  കെഥകെളഡിയഡില്  വറ്റോചഡികെഅം
പേറ്റോട്ടുകെറ്റോരന്  നടത്തുന  എന്ന  വര്യതര്യറ്റോസമുണഗ്.  കെഥകെളഡിയഡില്
ആഅംഗഡികെറ്റോഭഡിനയതഡിനഗ് ഉപേറയറ്റോഗഡിച വരുന്നതഗ് അജറ്റോതകെര്തൃകെമറ്റോയ 'ഹസ്തലക്ഷേണദശ്രീപേഡികെ'
എന്ന ഗ്രന്ഥതഡികല നഡിര്റദ്ദേശങ്ങളുണഗ്.  അതഡില് പേറയുന്ന ഇരുപേതഡിനറ്റോലഗ് മുദ്രകെകള സഅംയുക്തഅം,
അസഅംയുക്തഅം,  സമറ്റോനഅം,  മഡിശഅം  എന്നഡിങ്ങകന  നറ്റോലു  വകെയറ്റോകഡി  470  സപേഗ്ഞറ്റോമുദ്രകെളറ്റോണഗ്
കെറ്റോണുന്നതഗ്.  ഇങ്ങകന ദകെമുദ്രകെളുപേറയറ്റോഗഡിചഗ് ഓറരറ്റോ പേദവുഅം ആടഡികഴഡിയുറമറ്റോള കെലറ്റോശഅം എന്ന
നൃത വഡിറശഷമുണഗ്.  
പേദറ്റോര്ത അഭഡിനയതഡിനുപുററമ നടകന്റെ മറനറ്റോധര്മഅം കവളഡിവറ്റോക്കുന്ന തറന്റെടറ്റോടഅം ഉണഗ്.  ഇവഡികട
പേറ്റോടഡില്ല.  പേദറ്റോര്തറ്റോഭഡിനയതഡിനഗ്  കചറ്റോല്ലഡിയറ്റോടഅം  എനഅം  റപേരുണഗ്.  ഭരതമുനഡി  നഡിര്റദ്ദേശഡിചഡിട്ടുള്ള
നവരസറ്റോഭഡിനയഅം
പ്രധറ്റോനമകത്ര. അഭഡിനയവഡിറശഷമറ്റോയ ഏകെറലറ്റോചനവുഅം കെഥകെളഡിയഡിലുണഗ്.
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ആധുനഡികെകെറ്റോലകത ആടകഥകെള
നറ്റോലഗ്  ആടകഥറ്റോകെറ്റോരന്മറ്റോകരയറ്റോണഗ്  പ്രധറ്റോനമറ്റോയുഅം  എടുത്തുപേറയറ്റോറഗ്.

കകെറ്റോടറ്റോരകരതമ്പുരറ്റോന്, റകെറ്റോടയത്തുതമ്പുരറ്റോന്,ഉണ്ണറ്റോയഡിവറ്റോരര്യര്, ഇരയഡിമന്തമഡി,   
കകെറ്റോടറ്റോരകരതമ്പുരറ്റോകന്റെ  രറ്റോമനുഅം,  റകെറ്റോടയഅം  തമ്പുരറ്റോകന്റെ  ഇര്ണശ്രീയവധഅം,  ബഗവധഅം,
വഡിവറ്റോദകെശ്രീചകെറ്റോലറകെയവധഅം,  കെലര്യറ്റോണസസൗഗന്ധഡികെഅം,  ഉണ്ണറ്റോയഡിവറ്റോരര്യരുകട  നളചരഡിതഅം,
ഇരയഡിമന്തമഡിയുകട ഉതരറ്റോസകയഅംവരഅം, കെശ്രീചകെവധഅം, ദക്ഷേയറ്റോഗഅം എന്നഡിവയറ്റോണഗ് പ്രസഡിദമറ്റോയ
ആടകഥകെള.

കെഥകെളഡി പേഠനറകെനങ്ങള
മഹറ്റോകെവഡി വള്ളറതറ്റോള കചറുതുരുതഡിയഡില് റകെരളകെലറ്റോമണ്ഡലഅം സറ്റോപേഡിച.  ഇന്നഗ് ഇതഗ്

കെഥകെളഡിയുകട ഒരു വഡിശകകെലറ്റോശറ്റോലയറ്റോണഗ്. ഇതഗ് കൂടറ്റോകത  
തഡിരുവനനപുരഅം  മറ്റോര്ഗഡി,  തൃപ്പൂണഡിത്തുറ  ആര്.  എല്.  വഡി.  സ്കൂള,  ഇരഡിങ്ങറ്റോലക്കുടഡിയഡികല
ഉണ്ണറ്റോയഡിവറ്റോരര്യര്
സ്മറ്റോരകെനഡിലയഅം  തുടങ്ങഡി  കെഥകെളഡിയുകട  പേഠനതഡിനുഅം  അവതരണതഡിനുഅം  മറ്റുമറ്റോയഡി  ധറ്റോരറ്റോളഅം
സറ്റോപേനങ്ങള റകെരളതഡില് ഉടനശ്രീളഅം പ്രവര്തഡിക്കുന.

അപേഗ്രഥനഅം
കെഥകെളഡി  ഒരഭഡിനയകെലകയന്നരശ്രീതഡിയഡില്  വളര്ന്നതഗ്  റകെറ്റോടയത്തുതമ്പുരറ്റോകന്റെ  കെറ്റോലതറ്റോണഗ്.  17 ാറ്റോഅം
നൂററ്റോണഡികന്റെ  അവസറ്റോനതഡില്  ജശ്രീവഡിചഡിരുന്ന  തമ്പുരറ്റോകന്റെ  കൃതഡികെളറ്റോണഗ്  കെഥകെളഡിയുകട
രൂപേഭറ്റോവശഡില്പങ്ങളറചര്ന്ന  ആദര്യ  ആടകഥകെള.  ആടകഥയഡികല  റശറ്റോകെങ്ങള
സഅംസ്കൃതതഡിലറ്റോയഡിരഡികണകമന്ന  നഡിബന്ധനകവചതഗ്  തമ്പുരറ്റോനറ്റോണഗ്.  അകറ്റോലതഗ്
വറരണര്യവര്ഗകറ്റോര്കഗ്  മറ്റോത്രമറ്റോണഗ്  സഅംസ്കൃതഭറ്റോഷ  വശമറ്റോയഡിരുന്നതഗ്.  അതഡിനറ്റോലറ്റോണഗ്  അന്നഗ്
കെഥകെളഡി  വറരണര്യവര്ഗകെലയറ്റോയഡിരുന്നതഗ്.  1927 ല്  വള്ളറതറ്റോളഡികന്റെ  കെലറ്റോമണ്ഡലഅം
സറ്റോപേനറതറ്റോടുകൂടഡിയറ്റോണഗ്  സറ്റോധറ്റോരണകറ്റോര്ക്കു  കെഥകെളഡി  ആസകദഡികറ്റോനറ്റോയതഗ്.  അമറ്റോനുഷഡികെ
സങല്പങ്ങളഡില് ഊന്നഡിനഡില്ക്കുന്ന കെലറ്റോരൂപേമറ്റോണഗ് കെഥകെളഡി.  സമകെറ്റോലഡികെജശ്രീവഡിതഅം ആവഡിഷ്കരഡികറ്റോന്
പേറഡിയ ഒരു ഘടനയല്ല അതഡിനുള്ളതഗ്.

നഡിഗമനഅം
കെഥകെളഡി  വറരണര്യവര്ഗകെലയല്ല.  ഇന്നഗ്  ദബബഡിള  കെഥകെള  വകര  കെഥകെളഡിയറ്റോയഡി
അവതരഡിപഡിക്കുന.  റകെരളതഡികന്റെ  തനതു  കെലകയന്ന  രശ്രീതഡിയഡില്  കെഥകെളഡി  കെടല്  കെടന്നഗ്
പ്രശസ്തഡിയറ്റോര്ജഡിചഡിരഡിക്കുകെയറ്റോണഗ്.  മലയറ്റോളഡിയുകട  അഭഡിമറ്റോനമറ്റോണഗ്  കെഥകെളഡി.  കെഥകെളഡിയുകട
സറ്റോഹഡിതര്യരൂപേകത ആടകഥ എന്നഗ്  വഡിറശഷഡിപഡിക്കുന.  റക്ഷേത്രകെലയറ്റോയഡി  വഡികെസഡിച കെഥകെളഡി
അഭഡിനയതഡികന്റെ കൂടറ്റോകത രൂപേഅം തകന്നയറ്റോണഗ്. വഡിശഡിഷ്ടമറ്റോയ ഒരുകങ്ങളുഅം
വഡിശഡിഷ്ടമറ്റോയ സറ്റോഹഡിതര്യവുഅം കെഥകെളഡികയ വളര്തഡി ഇന്നകത രൂപേതഡില് എതഡിച.  ഏവര്ക്കുഅം
ആസകദഡികറ്റോവുന്ന കെലയറ്റോകഡി മറ്റോറഡി.

നനഡി
ഗ്രന്ഥങ്ങള  കെകണതഡിതരറ്റോന്  സഹറ്റോയഡിച  ദലറബ്രറഡിയന്,  കെഥകെളഡികയക്കുറഡിചള്ള  ഗ്രന്ഥ
സൂചനകെള  നല്കെഡിയുഅം  പേഠനതഡികന്റെ  എല്ലറ്റോ  ഘടതഡിലുഅം  ആവശര്യമറ്റോയ  മറ്റോര്ഗനഡിര്റദ്ദേശഅം
നല്കുകെയുഅം  കചയ്ത  അദര്യറ്റോപേകെര്,  ഈ  പ്രവര്തനങ്ങളഡില്  സഹറ്റോയഡിച  സുഹൃത്തുകള,
സഹപേറ്റോഠഡികെള എല്ലറ്റോവര്ക്കുഅം നനഡി.

ഗ്രന്ഥസൂചഡികെ
കെഥകെളഡി വഡിജറ്റോനഅം- കപ്രറ്റോഫ. അയ്മനഅം കൃഷദകമള
നമ്മുകട ദൃശര്യകെല- കകെ. ആര് പേഡിഷറ്റോരടഡി
കെഥകെളഡി രഅംഗഅം- എന്. പേഡി. എസഗ്. റമറനറ്റോന്
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യകരളചെരരിതനുംയകരളതരിചല കലകള്
കെഥകെളഡി പ്രറവശഡികെ- കുമറ്റോരപണഡികര്
പേഠനസഹറ്റോയഡി പേതറ്റോഅം തരഅം

-വെരിജയലകരി എസത്ത് 
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റക്ഷേത്രകെലകെള

ഓടന്തുള്ളല്
കുഞന്  നമര്യറ്റോര്  രൂപേഅം  നല്കെഡിയ  ഓടന്തുള്ളല്  റക്ഷേത്രകെലകയന്ന
നഡിലയഡില്  പേഡിന്നശ്രീടഗ്  റകെരളമറ്റോകകെ  പ്രചരഡിച.  നമര്യറ്റോര്  സമുദറ്റോയതഡികന്റെ
പേറ്റോരമരര്യ കെലയറ്റോയഡി ഇതു വളര്ന.
ലളഡിതമറ്റോയ അവതരണ ക്രമമുള്ള
ഓടന് തുള്ളല് സറ്റോധറ്റോരണകറ്റോര്ക്കു
റപേറ്റോലുഅം മനസഡിലറ്റോവുഅം വഡിധമറ്റോണഗ്
അവതരഡിപഡിക്കുന്നതഗ്. ഒരു തുള്ളല്
കറ്റോരനുഅം രണഗ് വറ്റോദര്യകറ്റോരനുമറ്റോണഗ്
ഈ കെല അവതരഡിപഡിക്കുന്നതഗ്.
       

                            
കെഥകെളഡി
റകെരളതഡികന്റെ  റപേരഗ്  റലറ്റോകെകമങഅം  എതഡിച  ക്ലറ്റോസഡികല്
കെലയറ്റോണഗ് കെഥകെളഡി. പേതഡിറനഴറ്റോഅം 
നൂററ്റോണഡില് കകെറ്റോടറ്റോരകരതമ്പുരറ്റോന്
ഉണറ്റോകഡിയ രറ്റോമറനറ്റോടതഡികന്റെ 
പേരഡിഷ്കരഡിച രൂപേമറ്റോണഗ് കെഥകെളഡി.
കെഥകെളഡിയുകട സറ്റോഹഡിതര്യരൂപേമറ്റോണഗ്
ആടകഥ.

പേടയണഡി
മധര്യറകെരളതഡികല  അനുഷറ്റോനകെലയറ്റോണഗ്  പേടയണഡി.
ഗ്രറ്റോമറദവതയറ്റോയഡി  കെറ്റോവഡില്  കുടഡികകറ്റോള്ളുന്ന  റദവഡികയ
ആരറ്റോധഡികറ്റോനറ്റോണഗ്  പേടയണഡി  നടത്തുന്നതഗ്.  പേതനഅംതഡിട
ജഡില്ലയഡില്  കെടമനഡിട  പേടയണഡി  ഏകറ  പ്രശസ്തമറ്റോണഗ്.
ഓലച്ചൂടഡികന്റെ  കവളഡിചതഡില് കെറ്റോവഡികന്റെ  മുറതഗ്  രറ്റോത്രഡിയഡിലറ്റോണഗ്
പേടയണഡി  അവതരഡിപഡിക്കുകെ.  പേല  ദഡിവസങ്ങളഡിലറ്റോയഡി
പുലരുഅംവകരനശ്രീളുന്ന ആറഘറ്റോഷമറ്റോണഡിതഗ്. 

-ജരിയജണ്ടാ യജണ്ടാസത്ത് സസമണ

26



പേഴകഞറ്റോല്ലുകെള

അകെതഗ് കെണതഗ് പുറതഗ് പേറയഡില്ല.

അകെതഗ് കെഞ്ഞെഡിയുഅം പുറതഗ് പേഞ്ഞെഡിയുഅം. 

അകെകപടറ്റോല് പേന്നഡി മുരയ്ക്ക തഡിനഅം.

അകെഅം പുറഅം നന്നറ്റോയഡി.

അകെകലയുള്ള ബന്ധുവഡിറനകറ്റോള നല്ലതഗ് അടുത്തുള്ള ശത. 

ആടഗ് കെഡിടന്നഡിടതഗ് പൂടറപേറ്റോലുമഡില്ല.

എലഡികയ റപേടഡിചഗ് ഇല്ലഅം ചുടുകെ.

എള്ളുണങന്നതഗ് കെണഗ് കനല്ലുണങറമറ്റോ?

ഏചഗ് കകെടഡിയറ്റോല് മുഴചഡിരഡിക്കുഅം.

ഐകെര്യമതര്യഅം മഹറ്റോബലഅം.

ഒരു കതറഗ് ആര്ക്കുഅം പേറ്റുഅം.

ഒരു കവടഡികഗ് രണഗ് പേക്ഷേഡി.

ഗതഡി കകെടറ്റോല് പുലഡി പുല്ലുഅം തഡിനഅം.

ചകഡിനഗ് കവചതഗ് കകെറ്റോകഡിനഗ് കകെറ്റോണ.

ചറ്റോടഅം പേഡിഴചറ്റോല് കൂടഅം പേഡിഴക്കുഅം.

-ആല്ബര്ടഗ്
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വര്യറ്റോഖര്യറ്റോനഅം

"  ചകഡിനഗ് കവചതഗ് കകെറ്റോകഡിനഗ് കകെറ്റോണ  "

ഏറവുഅം  കൂടുതല്  ആളുകെള  കതററ്റോയഡി  പ്രറയറ്റോഗഡിക്കുന്ന  ഒരു  നറ്റോടന്  പേഴകഞറ്റോല്ലഗ്.  പേഴയ

നറ്റോടന് ചകഗ്(എണ്ണയറ്റോട്ടുന്നതഡിനുള്ള യനഅം)

ഉരല് നഡിര്മഡിക്കുന്നതഡിനറ്റോയഡി സൂക്ഷേഡിച തടഡി ഉപേകെറ്റോരകപടതഗ് ചകഡികന്റെ ഏറവുഅം കചറഡിയ ഘടകെമറ്റോയ

കകെറ്റോകഗ് (കചറഡിയ കകെറ്റോളുതഗ്) നഡിര്മഡിക്കുന്നതഡിനറ്റോയഡിടറ്റോണഗ്.

സറ്റോരഅം  വളകര വലഡിയ കെറ്റോരര്യതഡിനറ്റോയഡി സൂക്ഷേഡിച ഒരു വസ്തു ഉപേകെറ്റോരകപടതഗ് തശ്രീകര കചറഡിയ ഒരു

ആവശര്യഅം സറ്റോധഡികറ്റോനറ്റോണഗ്.

-ആകെറ്റോശഗ് ആര് നറ്റോയര്
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നല്ല വവാകകവാതുവവാന് തവാണണിയുണവാകണണ
അമ്മയയെയന്നെ മടണിയെണിലണിരുതണി ന-
ല്ലുമ്മ തന്നു പഠണിപണിച്ച പവാര്ത്ഥന

ഏയറെയയെല്ലവാണ മറെന്നു കപവായയെങണിലണ
ഓര്മ്മയെണിലവാകുമമീയെമീരടണി

നല്ല വവാകകവാതുവവാന് തവാണണിയുണവാകണണ
സതതണ പറെയുവവാന് ശകണിയുണവാകണണ

നല്ല വവാക്കുകള് യകവാഞ്ഞയെവായെയ് കൂമണിയുണ
തല്ലുവവാങണി തകലവാടലവായെയ് തമീര്ന്നെതുണ
അമ്മ,അമ്മണിഞ്ഞ,അച്ഛയനന്നെണിങയന

യനയെയ് വണിളകണില് തണിരണികള് യതളണി ഞ്ഞതുണ
ചന്ദനതണിരണി ശവാന്തസുഗന്ധമവായെയ്

സന്ധതയെണില് കസ്നേഹസവാമമീപതമവാക്കുന്നു
സവാന്ദ്രസവാന്തനവാന ശണഖധനനണികളവായെയ്

ഇന്ദ്രണിയെങളണില് കൂടണിതണികയുന്നു
പുല്ലു പൂവുകള് പുഷ്പകവാലണ കണണി-

യകവാന്നെ കൂവളണ കതനവാവുണ മവാമഴണ
എല്ലവാമയത മകനവാജ്ഞമവാണ വവാക്കുകള്

കല്ലുകപവാലണ അലണിയെണിക്കുമനുഭവണ
കഗവാകുലങളണ വൃന്ദവാവനങളണ

കഗവാപണികരവാധയയെന് പവാണനവായെണിക
കതവാഴരവാകയെയറെ കഗവാപവാലബവാലകര്
കതവാടണി രവാഗണ ചുരതണ വണിപഞണിക

കപമസവാഗരണ കണമീര് കടവാക്ഷങള്
ദദുഃഖഗവാന്ധവാര സപ്തസനരലയെണ

സപ്തകബവാധമുണര്ന്നു മയെണിലവാടണി
പൂമഴയെണില് കുതണിര്ന്നു കുളണിച്ചനവാള്

പൂമരക്കുടകമീഴണിന്നെഭയെമവായെയ്
നല്ലകവാഴ്ച നല്കണി നറുമണണ

നല്ല സ്പര്ശണ നറുരസണ, നനകള്
സനനസവായെണി ഞവാനവായെണി നമ്മളവായെയ്

നല്ല കലവാകമവായെയ് കസ്നേഹമവായെയ് കവാലമവായെയ്
നല്ല കവാലങള് നല്ല വവാകവാകുന്നു
കള്ള വവാക്കുകള് കഷ്ടകവാലങളണ

-ആരത പസവാദയ്
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കടപവാടയ്

ഈ  മവാഗസണിനയ്  കവണണി  പവര്തണിച്ച  ലണിറണില്  കകറയ്സണികലയുണ
വണിദതവാരണഗതണികലയുണ എല്ലവാ അണഗങള്ക്കുണ എസയ് ഐ റണി സണി, കകറയ്മവാസ്റ്റര്,
കകറയ്  മണിസ്ട്രസയ്,  എന്നെമീ  അദതവാപകര്ക്കുണ  ലണിറണില്  കകറയ്സണിയന്റെ  കപരണിലള്ള
നന്ദണി അറെണിയെണിക്കുന്നു.
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