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  ആശശംസആശശംസ

                                                                          
                      വവിദദദ്യാര്തവികളുടടെ സദ്യാഹവിതദശദ്യാസത്രഅഭവിരുചവികടളെ      വവിദദദ്യാര്തവികളുടടെ സദ്യാഹവിതദശദ്യാസത്രഅഭവിരുചവികടളെ      
പപദ്യാതദ്യാഹവിപവിക്കുന്ന  വവവവിധദമദ്യാര്ന്നവവിഷയങ്ങള്  പപദ്യാതദ്യാഹവിപവിക്കുന്ന  വവവവിധദമദ്യാര്ന്നവവിഷയങ്ങള്  
ഉള്പകദ്യാളവിചശം  പുറതവിറങ്ങവിയ    ലവിറവില് ടടെകക്ക് ഉള്പകദ്യാളവിചശം  പുറതവിറങ്ങവിയ    ലവിറവില് ടടെകക്ക് 
ഒരുവവിജയമദ്യാടണെന്നതവില്  സശംശയമവില്ലസദ്യാപങ്കേതവിക വവിദദദ്യാഭദസ ഒരുവവിജയമദ്യാടണെന്നതവില്  സശംശയമവില്ലസദ്യാപങ്കേതവിക വവിദദദ്യാഭദസ 
രശംഗതക്ക് മവികവുപുലര്ത്തുന്ന  വവിദദദ്യാഭദദ്യാസതവിടന്െറ  പതവിഫലനശം  രശംഗതക്ക് മവികവുപുലര്ത്തുന്ന  വവിദദദ്യാഭദദ്യാസതവിടന്െറ  പതവിഫലനശം  
കൂടെവിയദ്യാണെക്ക് എല്ലദ്യാവര്ക്കുശം നന്െമകള്  പനരുന്നപതദ്യാടടെദ്യാപശംകൂടെവിയദ്യാണെക്ക് എല്ലദ്യാവര്ക്കുശം നന്െമകള്  പനരുന്നപതദ്യാടടെദ്യാപശം
  ലവിറവില് ടടെകവിടന്റെ  അണെവിയറ  പവര്തകര്കക്ക്എല്ലദ്യാവവിധ  ലവിറവില് ടടെകവിടന്റെ  അണെവിയറ  പവര്തകര്കക്ക്എല്ലദ്യാവവിധ  
ഭദ്യാവുകങ്ങളുശം  ആശശംസവിക്കുനഭദ്യാവുകങ്ങളുശം  ആശശംസവിക്കുന..
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                         എഡഡിറററ്റോറഡിയൽ

                                    അനുദദിനനം വദികസദിച്ചുകകകൊണദിരദിക്കുന്ന വദിവര സകൊങങ്കേതദിക വദിദദ്യയുകടെ 
യുഗതദിലകൊണണ്   നകൊനം  ജജീവദിക്കുന്നതണ് ങലകൊകകമെമകൊടനം  സനംഭവദിച്ചു കകകൊണദിരദിക്കുന്ന മെകൊറ്റങ്ങൾക്കനുസരദിചണ് 
നമുക്കുനം  സഞ്ചരദിക്കകൊൻ ആവണനം. ഡദിജദിറ്റൽ സകൊങങ്കേതദിക വദിദദ്യ ഉപങയകൊഗദിചണ് തയകൊറകൊക്കദിയ ഈ  മെകൊഗസദിൻ 
വദിദദ്യകൊർഥദികളുകടെ  സർഗ്ഗവകൊസനകകളെ  സകൊങങ്കേതദികയുകടെ  തലങ്ങളെദിങലക്കണ് ഉയർത്തുന.

                  കണനം  ങകടനം   കചെയനം ആർജദിക്കുന്ന അറദിവുകൾ  പ്രങയകൊഗതലതദിങലക്കണ്  എത്തുന്നതദികന്റെ 
പ്രതദിഫലനനം ഓങരകൊ രചെനകളെദിലനം കകൊണകൊനകൊവുനം നദിറചകൊർത്തുകൾ നൽകദി  മെങനകൊഹരമെകൊക്കദിയ തകൊളുകളെദിൽ 
വദിദദ്യകൊർഥദികളുകടെ ഹൃദയത്തുടെദിപ്പുകൾ ആണണ് നമുക്കണ് കകൊണകൊനകൊവുക. കമമ്പ്യൂട്ടർ സജീനദിൽ മെദിന്നദികതളെദിയുന്ന 
അക്ഷരങ്ങളുനം ചെദിത്രങ്ങളുനം സസ്വരുക്കൂട്ടദിയ മെകൊഗസദിൻ ഇതരനം പ്രവർതനങ്ങൾക്കണ് ഒരു വഴദികകൊട്ടദിയകൊവകട്ട 
പ്രളെയനം തകർകതറദിഞ്ഞ മെനസ്സുകളെദിൽ    നദിശ്ചയദകൊർഢദ്യതദികന്റെ  പുതദിയ ങലകൊകനം  തജീർക്കകൊൻ 
സഹകൊയകമെകൊകകട്ട
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 മഴടകദ്യാണപപദ്യായഎടന്റെവവടശംനദ്യാടശം
 
       കഴവിഞപപദ്യായ ടവറശം നദ്യാളുകള്കവിടെയവില് മദ്യാത്രശം നമകക്ക് സശംഭവവിചടതനദ്യാണെക്ക്. നമകവിടെയവില്

  കപറ മദ്യാറങ്ങള് സശംഭവവിച.      അതവിടലദ്യാന്നദ്യാണെക്ക് പളെയശം നടമ പനരവിടക്ക് കടെനപപദ്യായതഭമവി
          എന്നതക്ക് ഒരു പഗദ്യാളെശം മദ്യാത്രമദ്യാണെക്ക് അതവില് വളെടര പനര്ത ഒരു ഭദ്യാഗമദ്യാണെക്ക് നമടടെ പകരളെശം.

     പകരളെതവിനക്ക് എനപറവിടയന്നക്ക് അറവിയവില്ല പപക പദ്യാവടപട ജനങ്ങള്, പടവിണെവിപദ്യാവങ്ങള്, 
      ദരവിദര് എല്ലദ്യാവരുശം പളെയടത പനരവിടക്ക് അവപയദ്യാടെക്ക് മതരവിച അവരദ്യാണെക്ക്.    വളെടര

     പയദ്യാസത ജവവവിച കപറ ജനങ്ങള്.      സര്വതശം നഷടപട ദരവിദനദ്യായവി തവര്ന്ന കപറ
മനഷദര്.            ടപടടന്നക്ക് ഒരവികല് സമന്നരദ്യായവര് പണെയപതദ്യാടെക്ക് കൂടടെ ദരവിദരദ്യായവി

    തവര്ന പദ്യാവടപടവര് വവണശം തദ്യാഴയവിപലകക്ക് ആനയവികടപടന. 

          മനഷദമനസവിടന അനവതവിയശം അകമവുശം മലമദ്യാണെക്ക് മഴടകടതവി വന്ന പദ്യാപവിചതക്ക് പകതവിടയ
    പദദ്യാഹവിച അതവിനദ്യാലദ്യാണെക്ക് മഴടകടതവി വനഭവവിചതക്ക്.    പകതവിയവില് വന്ന മദ്യാറങ്ങള് പകതവിടയ

 നവിശലമദ്യാകവി കഴവിഞവിരവിക്കുന.      മനഷദന്െ എന്നതക്ക് പകതവിടയ സശംബനവിചവിടെപതദ്യാളെശം ഒരു
    ടചറവിയ മണെക്ക്തരവി മദ്യാത്രമദ്യാണെക്ക്.         ആ മണതരവിയദ്യായവി ജവവവിക്കുന്ന മനഷദനക്ക് പകതവിടയ

   മല്ലവിടക്ക് ജവവവികദ്യാന്െ ഒരവികലശം ആവവില്ല.       ഈ നവണനവിന്ന മഴടകടതവിയവില് എത്ര ജവവനകള്
 മരണെശം അടെഞപപദ്യായവി.      സകലതശം നഷടപടക്ക് എനടചയണെടമന്നറവിയദ്യാടത എത്രപയദ്യാ പപര്
 ഇപപദ്യാഴശം നവിലനവില്ക്കുന.        അവരുടടെ കഷതയവില് ഒരവിറ കണനവര് പപദ്യാലശം തകദ്യാന്െ ഇല്ലദ്യാടത

  വദദ്യാകലടപടന്ന കപറ മനസകള്.     കണെവിചക്ക് വരുതദ്യാത ഒന്നദ്യാണെക്ക് പളെയശം. 
    അപതവകവിതമദ്യായവി അത മനഷദ മനസകളെവില് കയറവികടെവി.

          വളെടര കറച ദവിവസശം നവണ നവിടന്നങ്കേവിലശം ആ നദ്യാളുകള്കവിടെയവില് ജനങ്ങടളെ കഷതയവില്
തദ്യാഴവികളെഞ.     അനകദ്യാരതവില് ആയ പകരളെതവിടല ജനങ്ങള്കവിടെയവിപലകക്ക്

      പളെയതവിനപശഷശം സര്വതശം നഷടപടവര്കക്ക് പവണവിയശം പളെയതവില് മരവിചവരുടടെ
       കടശംബതവിനക്ക് ഒരദ്യാശശദ്യാസമദ്യായവി സദ്യാധനങ്ങളുശം പസവനങ്ങളുശം നല്കവി സപനദ്യാഷവിപവിച കപറ
 നനനവിറഞ മനസകള്.       അവരുടടെ നല്ല മനസവിനശം അവരുടടെ വക തണെലമദ്യാണെക്ക് പദ്യാവടപട

  മനഷദര് പുനര്ജവവവിചക്ക് വരുന്നതക്ക്.      പകരളെതവിനക്ക് സശംഭവവിച ഈ മദ്യാറതവില് ഗവണടമന്െറക്ക്
മപന്നദ്യാടവിറങ്ങവി.       പുനര് നവിര്മദ്യാണെതവിനക്ക് പവണവി ഗവണടമന്െറക്ക് പലരുമദ്യായവി സമവപവിച

  പകരളെതവിനപവണവി പണെശം കടണത്തുകയദ്യാണെക്ക്.    അതവിനവിടെയവില് സകലതശം നഷടപടവടരയശം
      പദ്യാവടപടവടരയശം കടണതവി അവര്കക്ക് പവണടതല്ലദ്യാശം എതവിചനല്കന്ന നനനവിറഞ
  സഹപദ്യാഠവികളെദ്യാണെക്ക് ഇപപദ്യാഴശം പവര്തവിക്കുന്നതക്ക്.     ഇവരുടടെ നന നവിറഞ മനസദ്യാണെക്ക് ഇപപദ്യാഴശം

    പദ്യാവടപട ജനങ്ങള് നല്ലരവതവിയവില് ജവവവിച പപദ്യാകന്നതക്ക്.
        മഴടകടതവിയവില് സര്വതശം നഷടപടപപദ്യാഴശം ചവിലരുടടെ സലങ്ങളെവില് ടവളശം കയറവിയപപദ്യാഴശം

          എനക്ക് ടചയശം ഇനവി എങ്ങടന മന്െപപദ്യാടക്ക് ജവവവിക്കുടമന്നക്ക് ആപലദ്യാചവിചപപദ്യാള് കഷതയവില്
      നടെന്നപപദ്യാഴശം എനടചയണെടമന്നക്ക് അറവിയദ്യാടത നവിന്നപപദ്യാഴശം കപറപപര് അവരുടടെ കഷതകളെവില്
   എന്നപപദ്യാടല തങ്ങളുടടെ കഷതകളെവിലശം പങപചര്ന.   അതതടന്നയദ്യാണെക്ക് മടറനവിപനകദ്യാളുശം

    പദ്യാവടപട ജനങ്ങള്കക്ക് ഏറവുശംവലവിയ സപനദ്യാഷശം ആയതക്ക്.   കഷത അനഭവവിക്കുന്നവടര
      സഹദ്യായവികദ്യാനശം അവരുടടെ കഷതകളെവില് പങപചരുകയശം ടചയന്നതദ്യാണെക്ക് പദ്യാവടപടവരുടടെ

  ഏറവുശംവലവിയ ആതവവിശശദ്യാസവുശം സപനദ്യാഷവുശം.      നമടടെ ബനകടളെ പപദ്യാടല നവിന്നക്ക്
 സഹകരവിചവര് ഏടറയദ്യാണെക്ക്.     യദ്യാടതദ്യാരു പരവിചയവുശം ഇല്ലദ്യാതവിരുന്നവിടശം പരവിചയമളവടര

       പപദ്യാടല ടപരുമദ്യാറകയശം ഞങ്ങള്കക്ക് പവണവി സദ്യാധനങ്ങളുശം പസവനങ്ങളുശം നല്കകയശം
       ഞങ്ങടളെ ദരവിതതവില് ആകദ്യാടത കഷതയവില് നവിന്നക്ക് ജനങ്ങടളെ ഇപപദ്യാഴശം സഹദ്യായവിക്കുനണക്ക്.

       ഒരു പരവിചയവുശം ഇല്ലദ്യാതവിരുന്നവിടശം പവിപന്നദ്യാകശം നവില്കദ്യാടത മദ്യാറവിനവില്കദ്യാടത കഷതയവില് നവിന്നക്ക്
        സശംരകവിക്കുന്ന കപറ നനനവിറഞ മനസകളെദ്യാണെക്ക് ഇപപദ്യാള് നദ്യാശം നനവി പറപയണതക്ക്.

3



രരാതത്രി വത്രിസസ്മയയ
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 കകേരളതത്രിലലെ ഔഷധസസസ്യങ്ങൾ

1. കുറുകേ
ഒരത്രിനയ ദുർബലെ പുല് ലചെടത്രിയരാണസ് കുറുകേ. ദശ പുഷ്പങ്ങളത്രിലലെ ഒര

ഘടകേമരായ ഇതത്രിൻലറെ ശരാസ്ത്രനരാമയ സസകനരാകഡരാൺ

     ഡരാകേസ്സടസ്കലെരാ ൺ എന്നതരാണസ് .

കേഫപത്രിതകരരാഗങ്ങൾ, വത്രിസർപ്പ കരരാഗങ്ങൾ, ചുട്ടുനനീറെല്, തത്വകസ്

കരരാഗങ്ങൾ എന്നത്രിവയ്ക്കുള്ള ഔഷധമരായത്രി ഉപകയരാഗത്രിക്കുന
2. തത്രിപ്പലെത്രി

 കുരമുളകേസ് ലചെടത്രികയരാടസ് സരാദൃശസ്യമുള്ള കുറത്രിലച്ചെടത്രി. ഇതത്രിൻലറെ ശരാസ്ത്രനരാമയ ലപപ്പർ 

കലെരാങ്ങയ എന്നരാണസ് വരാതയ, കേഫയ എന്നത്രിവ ശമത്രിപ്പത്രിക്കുന്നതത്രിനയ ദഹന ശകത്രി 

വർദത്രിപ്പത്രിക്കുന്നതത്രിനയ സഹരായത്രിക്കുന. ഹനീകമരാകഗരാബത്രിനയ കശത്വതരകരാണുകളയ 

വർധത്രിപ്പത്രിക്കുന്നതത്രിനസ് സഹരായത്രിക്കുന

3. അയകമരാദകേയ
ഒരടത്രി വലര ഉയരതത്രില് വളരന്ന ലചെറു സസസ്യയ. ടരാകത്രിസസ് ലപർമയ അമത്രി എന്ന ശരാസ്ത്രനരാമതത്രില്

അറെത്രിയലപ്പടുന. ഇതത്രിൻലറെ വത്രിതസ് നകന്ന ലചെറുതയ സുഗന്ധമുള്ളതയ

ആണസ്. കേഫ, വരാത കരരാഗങ്ങൾ ശമത്രിപ്പത്രിക്കുന. വത്രിതത്രിനസ് അണുനരാശകേ

ശകത്രിയുണസ് വയറുകവദന, ദഹനക്കുറെവസ് എന്നത്രിവ ശമത്രിപ്പത്രിക്കുന

4. കേറരാർവരാഴ 
ഈ ലചെടത്രിയുലട ഇലെകേൾ കേടത്രിയുള്ളതയ 

മരായസളവയ 5-8 ലസ.മനീ വനീതത്രി ഉള്ളവയുമരാണസ് ഇലെകേളലട

അടത്രിവശയ ഉരണതയ അരത്രികുകേൾ ലചെറുമുള്ളുകേകളരാടസ്

കൂടത്രിയവയുയ ആണസ്. തലെമുടത്രി നന്നരായത്രി വളരവരാൻ
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 കേറരാർവരാഴ കപരാള നനീർ കചെർന്ന എണ്ണ ഉപകയരാഗത്രിക്കുന. കേറരാർവരാഴയുലട ലജെല് ചെർമതത്രിലന്റെ 

യയൗവ്വനയ നത്രിലെനത്രിർത്തുന്നതത്രിനസ് സഹരായത്രിക്കുന
5. പനത്രിക്കൂർക
പനത്രിക്കൂർക തളസത്രി വർഗതത്രില് ലപട സുഗന്ധത്രിയുയ ബഹുവർഷ ഔഷധമരാണസ് ലവച്ചെകപ്പരാൾ ഇലെ 

തണസ് എന്നനീ ഭരാഗങ്ങൾ ഔഷധകയരാഗസ്യമരാണസ് ചുമ, 

ജെലെകദരാഷയ, വയറുകേടത്രി എന്നത്രിവ ശമത്രിപ്പത്രിക്കുന

മലെബന്ധലത മരാറ്റുന

6. തഴുതരാമ
നത്രിലെതസ് പടരന്ന ഈ ലചെടത്രിയുലട തണത്രിനസ് പർപ്പത്രിൾ നത്രിറെമരാണസ്. ഓകരരാ ഉപ ശരാഖയത്രിലയ വസ്യതസ്യസ്ത 

വലെത്രിപ്പതത്രിലള്ള രകണരാ മൂകന്നരാ ഇലെകേൾ കേരാണുന. രകശുദത്രി 

ലചെയരാൻ, മൂത വത്രിസർജെനയ തത്വരത്രിതലപ്പടുതല് വയറുകവദന 

എന്നത്രിവയസ്  നല്ലതരാണസ് വരാദലത ശമത്രിപ്പത്രിക്കുന . നനീരത്രിനസ് 

വത്രികശഷലപ്പട ഔഷധമരാണസ്

7. ആരസ്യകവപ്പസ്
12 മനീറർ വലര ഉയരതത്രില് വളരന്ന ഇടതരയ വൃക്ഷമരാണസ്

ആരസ്യകവപ്പസ്. ഇതത്രിൻലറെ ഇലെകേൾകസ് കേയസ്പുരസമരാണസ്. 

രകശുദത്രി ഉണരാക്കുന ചെർമകരരാഗങ്ങൾകസ് നല്ലതരാണസ് കേഫയ,

പത്രിതയ കുറെയ്ക്കുന കേണ്ണത്രിനസ് നല്ലതരാണസ് വത്രിഷ ശമനമരാണസ്

പ്രകമഹതത്രിനസ് നല്ല ഔഷധമരാണസ്

8. കേകയരാന്നത്രി

കകേരാശ വർധകേ ഔഷധത്രിയരായ ഒര ഏകേവർഷത്രി ലചെടത്രിയരാണസ് കേകയരാന്നത്രി. 

ഈർപ്പമുള്ള സമതലെപ്രകദശങ്ങളത്രി ലയ വയല് വരമ്പുകേളത്രിലയ 

സുലെഭമരായത്രി കേരാണലപ്പടുന. മുടത്രി വളരവരാൻ സഹരായത്രിക്കുന, 

കേരാഴ്ചശകത്രി വർധത്രിപ്പത്രിക്കുന സമൂലെകേഷരായയ നല്ല കേരൾ കടരാണത്രി കേരാക്കുന
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 CHILDREN'S  RIGHTS

Dear children

                      Wouldn't you like to know about your rights? Awareness about your rights will
inspires and motivate   you to ensure your  protection and  participation, thereby making
social justice a reality. You  may  know that a commission for child rights is functioning in our

state called the   Kerala State Commission for Protection of Child Rights.

 Let's see what our rights are: 

. Right to freedom of  speech and expression.

.  Right  to life and liberty.

.  Right  to maximum  survival and   development.

.  Right to be respected and accepted regardless of caste, creed and colour.
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.  Right to protection and care against physical, mental and sexual abuse.

.  Right to participation.

.  protection from  child labour and  hazardous work.

.  protection against child  marriage.

.  Right to know one's culture and live  accordingly.

.    Protection against neglect.

.  Right to free and  compulsory education.

.     Right  to learn, rest and leisure.

.     Right to  parental and societal care,   and protection.

                  
                   Major  responsibilities

.     Protect school and public facilities

.        Observe punctuality in  learning and  activities of the school.

.        Accept and respect school authorities, teachers, parents and  

         fellow  students.

.        .readiness to accept and respect others regardless of caste ,creed or colour.
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പപശദ്യാതരവി

1   ജദ്യാമവിതവിയടടെ പവിതദ്യാവക്ക് എന്നറവിയടപടന്നതദ്യാരക്ക്?
യകവിഡക്ക്

2     വബബവിള് ഓഫക്ക് മദ്യാതമദ്യാറവികക്ക് എന്നറവിയടപടന്ന പുസകശം?
 ദവി ഇലടമന്െറക്ക്സക്ക്

3     ഇനദ സനര്ശവിച പുരദ്യാതന ഗണെവിത ശദ്യാസജന്െ?
വപതപഗദ്യാറസക്ക്

4     ഒരു ടചസക്ക് പബദ്യാര്ഡവില് എത്ര കളെങ്ങളുണക്ക്?
64

5father of logic എന്നറവിയടപടന്നതദ്യാരക്ക്?
അരവിപസദ്യാടവില്

6   ഇപപദ്യാഴടത ഇനദന്െ പസവിഡന്െറക്ക്?
                                  രദ്യാശംനദ്യാഥക്ക് പഗദ്യാവവിനക്ക്

7   ആദദടത ഇനദന്െ പധദ്യാനമനവി?
 ജവഹര്ലദ്യാല് ടനഹക്ക്റ

8    ഇപപദ്യാഴടത വഹപകദ്യാടെതവി ചവഫക്ക് ജസവിസക്ക്?
 ഋഷവിപകശക്ക് പറദ്യായവി

9      ഭദ്യാഷ അടെവിസദ്യാനതവില് രപശം ടകദ്യാണ ആദദ സശംസദ്യാനശം?
ആനപപദശക്ക്

10     കവിയ ടചയദ്യാന്െ ഉപപയദ്യാഗവിചവിരുന്ന അതവിപുരദ്യാതനമദ്യായ ഉപകരണെശം?
അബദ്യാകസക്ക്

11   ഹരവിതകതവില് അടെങ്ങവിയവിടള പലദ്യാഹപമതക്ക്? 
മഗവഷദശം

12       വകകലവികദ്യാടര കടകദ്യാന്െ പനദ്യാടകളെവില് പുരടന്ന രദ്യാസവസ ഏതക്ക്? 
ഫവിപനദ്യാഫലവിന്െ

13       മളെകവിനക്ക് എരവിവക്ക് നല്കന്ന രദ്യാസവസ ഏതക്ക്?
 കദ്യാപക്ക് ടടസസവിന്െ

14        തദ്യാറദ്യാവവിടന്െറ മട വവിരവിയദ്യാന്െ എത്ര ദവിവസശം പവണെശം?
 28  ദവിവസശം
15   തലയവില് ഹദയമള ജവവവി?

ടചമവന്െ
16. മലെയറ്റോള  ഭറ്റോഷയുകട   മറ്റോതറ്റോവഗ

തമഡിഴ
17 റകരള  കലെറ്റോമണ്ഡലെതഡികന്റെ  ആസറ്റോനക

കചറുതുരുതഡി 
18 ആദഡികറ്റോവസ്യക എന്നറഡിയകപ്പെടന്നതഗ ഏതഗ?

രറ്റോമറ്റോയണക
19 മലെയറ്റോളക ഏതഗ ഭറ്റോഷ റഗറ്റോതതഡിൽ കപടന

 ദറ്റോവഡിഡ റഗറ്റോതക  
20 ആടജവീവഡിതക ആരുകട  കൃതഡിയറ്റോണഗ

കബനസ്യറ്റോമഡിൻ  
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സകസറ്റോരതഡികന്റെ റശഷഡിപ്പുകൾ

                       ചഡിരട റതപ്പുകപടഡി

                             അരകലഗ

                                     ഉരൽ

                            ചഡിരട തവഡി



                               പറ

           
                         മകണ്ണെണ്ണെ വഡിളകഗ

                     ററ്റോന്തൽ വഡിളകഗ

  
                       മണ്പറ്റോതങ്ങൾ

                                                                                                                       

                 



 സവീഫൻ റഹറ്റോകഡിങഗ

യു.കകയദികല ഓകണ്ഫഡ ദിൽ ഫകൊങണ് ങഹകൊക്കദിങ്ങദികന്റെയുനം ഇസബലദികന്റെയുനം 
മെകനകൊയ ദി 1942 ജനുവരദി എട്ടദിനകൊയദിരുന
ജനനനം. ഓകണ്ഫഡണ് സർവകലകൊശകൊലയദിൽ
ബദിരുദ പഠനതദിനു ങശഷനം ങകനംബദിജദിൽ
ഗങവഷണതദിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾക്കദിടെയദിൽ 
1962 ലകൊണണ് അമെങയകൊങടകൊപദികണ് ലകൊറ്ററൽ
സസജീങറകൊസദിസണ് എന്ന അസുഖനം
ബകൊധദിചതകൊയദി കകണതദിയതണ്. 
രണവർഷകത ആയുസ്സു മെകൊത്രമെകൊണണ്
ങഡകൊക്ടർമെകൊർ വദിധദിചദിരുന്നകതങ്കേദിലനം ഏഴുപതദിയകൊറു വയസ്സുവകര ജജീവദിച്ചു.

എ ബജീഫണ് ഹദിസ്റ്ററദി ഓഫണ് ടടെനം (സമെയതദികന്റെ സനംക്ഷദിപ്ത ചെരദിത്രനം)’ എന്ന 
ഗ്രന്ഥതദിലൂകടെ ങലകൊകപ്രശസ്തനകൊയദി. തങമെകൊഗർതങ്ങകളെക്കുറദിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളെദിലൂകടെ
ശ്രങദ്ധേയനകൊയദി. ‘തദിയറദി ഓഫണ് എവരദിതദിങണ് ’ എന്ന ങപരദിൽ  പ്രപഞ്ച 
ഉൽപതദികയ സനംബനദിച സമെഗ്രമെകൊയ സദിദ്ധേകൊന്തവുനം അങദ്ദേഹനം ആവദിഷണ് കരദിച്ചു. 
ആൽബർട്ടണ് ഐൻസ്റ്റജീനു ങശഷനം ങലകൊകത്തു ജജീവദിചദിരദിക്കുന്ന ഏറ്റവുനം പ്രഗൽഭമെകൊയ 
മെസ്തദിഷ്കതദികന്റെ ഉടെമെകയന്ന ങപരദിനുനം സ്റ്റജീഫൻ ങഹകൊക്കദിങണ് അർഹനകൊയദി. 

The Universe in a Nutshell, മെകൾ ലൂസദിയുമെകൊയദി ങചെർന കുട്ടദികൾക്കകൊയദി 
അങദ്ദേഹനം എഴുതദിയ 'George's Secret , ദണ് ഗ്രകൊൻഡണ് ഡദിടസൻ, ബകൊക്കണ് ങഹകൊൾസണ് 
ആൻഡണ് ങബബദി യൂണദിങവഴണ്, ങഗകൊഡണ് കദിങയറ്റഡണ് ദണ് ഇന്റെദിങജഴണ്, ടമെ ബജീഫണ് 
ഹദിസ്റ്ററദി തുടെങ്ങദിയവയുനം വകൊയദിചദിരദിങക്കണതകൊണണ്. ജദി.എഫണ്.ആർ.എലദിസുമെകൊയദി 
ങചെർന്നണ് എഴുതദിയ ‘കസയദിൽ സ്ട്രകണ്ചെർ ഓഫണ് ങസ്പേസണ് ടടെനം’, 
ഡബബ.ഇസ്രങയലദികനകൊപനം എഴുതദിയ ‘ജനറൽ റദിങലറ്റദിവദിറ്റദി’ എന്നദിവയകൊണു മെറ്റു 
പ്രധകൊന രചെനകൾ.

സ്റ്റജീഫൻ ങഹകൊക്കദിങണ് എന ങകട്ടകൊൽ മെനസദിൽ കതളെദിയുന്ന ആ ചെകക്കങസര
ശകൊസ്ത്രപ്രതദിഭയുകടെ ഓർമെകളുമെകൊയദി മുങന്നകൊടെണ്. കഴദിഞ്ഞ 14 നണ് 76––കൊനം വയസദിൽ

അന്തരദിച ങഹകൊക്കദിങ്ങദികന്റെ സന്തതസഹചെകൊരദിയകൊയദിരുന്ന ടഹകടെകണ് ചെകക്കങസര
ലണനദികല സയൻസണ് മെമ്പ്യൂസദിയതദികല പ്രങതദ്യക പ്രദർശനതദികന്റെ മുഖദ്യ

ആകർഷണമെകൊകുനം.
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            ഒരു ഫജീകദിക്കദിൽ പന്തദികന്റെ ഗതദി  

ഒരു ഫുടെണ്ങബകൊൾ കളെദിയദികല ഏറ്റവുനം കകൗതുകകരമെകൊയ കകൊഴ്ചകളെദിൽ ഒന്നകൊണണ് ഫജീ കദിക്കണ്. 
കളെദിക്കകൊരകന്റെ ചെവദിട്ടണ് കകകൊണണ് ങനങര കതറദിക്കുന്ന പന്തണ് പ്രതജീക്ഷയണ് വദിരുദ്ധേമെകൊയദി 

വളെ ഞ്ഞുങപകൊയദി ങഗകൊൾ ങപകൊസ്റ്റദിങലയണ് കയറുന്ന ടദിക്കകൊണതണ്. പന്തദികന്റെ സ ഞ്ചകൊരപകൊതയണ് 

വരുന്ന നകൊടെകജീയമെകൊയ ആ വളെവണ് എങ്ങകന സനംഭവദിക്കുന എന്നണ് ആങലകൊചെദിചദിടങണകൊ? 

സനംഗതദി സദിമദിളെകൊണണ്. മെകൊഗ്നസണ് പ്രഭകൊവനം എകന്നകൊരു സനംഗതദിയകൊണണ് അവദികടെ 

പ്രവർതദിക്കുന്നതണ്.

രണണ് ഘടെകങ്ങളെകൊണണ് ഫജീ കദിക്കണ് സകൊധദ്യമെകൊക്കുന്നതണ് – 

1. പന്തദികന്റെ കറക്കനം (സ്പേദിൻ) 

2. വകൊയുവദികന്റെ സകൊന്നദിദ്ധേദ്യനം. 

അതകൊയതണ് കറങ്ങകൊകത കതറദിയ്ക്കുന്ന പന്തദിങലകൊ, വകൊയുവദിലകൊത സ്ഥലത്തുകൂകടെ കതറദിക്കുന്ന 

പന്തദിങലകൊ മെകൊഗ്നസണ് പ്രഭകൊവനം പ്രവർതദിക്കദില. 

വകൊയു ഫുടെണ്ങബകൊൾ ഗ്രകൗണദിൽ സകൗജനദ്യമെകൊയദി ലഭദ്യമെകൊയതദിനകൊൽ അതദിനണ് നമ്മളെകൊയദിട്ടണ് ഒനനം 

കചെങയ്യേണതദില. പങക്ഷ പന്തദികന കറക്കുന്നതണ് കളെദിക്കകൊരകന്റെ മെദിടക്കകൊണണ്. 
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ബബബ്രോഡഡ്ബബ്രോന്ഡഡ് സബ്രോബങ്കേതതികവതിദദ്യയയും ഡബ്രോറബ്രോ
വതിനതിമയവയും

റബറ്റോഡഗബറ്റോൻഡഗ  എന്ന  പദതഡിറനറ്റോകടറ്റോപ്പെക  റചർന്നഗ  നഡില്കുന്ന  ഒരു  പദമറ്റോണഗ
നറ്റോറരറ്റോബറ്റോൻഡഗ  അഥവറ്റോ  കുറഞ്ഞ റവഗതഡിൽ വഡിവരങ്ങൾ കകമറ്റോററ്റോനുള്ള സകവഡിധറ്റോനക.
കടലെഡിറഫറ്റോണഡികലെ  സകഭറ്റോഷണങ്ങൾ  വഡിനഡിമയക  കചയ്യുന്നതുക  കടലെഡിവഡിഷകന്റെ  ഭൂതലെ
സകറപ്രക്ഷണവുകമലറ്റോക  നറ്റോറരറ്റോബറ്റോൻഡഗ  സകവഡിധറ്റോനങ്ങളറ്റോണഗ.  എന്നറ്റോൽ
ഇന്റെർകനറഡികന്റെ  വസ്യറ്റോപനറതറ്റോകട  ഈ  പദങ്ങൾ  ഇന്റെർകനറഡിൽ  വഡിവരങ്ങൾ
കകമറ്റോറുന്നതുമറ്റോയഡി  ബന്ധകപ്പെട  പദങ്ങളറ്റോയഡി  രൂപറ്റോന്തരകപ്പെട.  മറ്റോതമല
നറ്റോറരറ്റോബറ്റോൻഡഗ സകവഡിധറ്റോനക ഉപറയറ്റോഗപ്രദമല എന്നതഡിനറ്റോൽ നറ്റോറരറ്റോബറ്റോൻഡഗ എന്ന പദവുക
നറ്റോക ഉറപക്ഷഡിച.

നബ്രോബരബ്രോബബ്രോന്ഡഡ് സയുംവതിധബ്രോനങ്ങള
1990 കളുകട തുടകതഡിലെറ്റോണഗ ഇന്തസ്യയഡിൽ ഇന്റെർകനറഗ സർവവീസുകൾ പ്രചരഡിച തുടങ്ങുന്നതഗ. അന്നഗ ലെറ്റോൻഡഗ കലെൻ

കടലെഡിറഫറ്റോണ് കലെനഡിലൂകട വളകര കുറച്ചഗ ഡറ്റോറ മറ്റോതറമ വഡിനഡിമയക കചയഡിരുനള. 56kbps ആയഡിരുന 

അകറ്റോലെകത ഡറ്റോററ്റോ വഡിനഡിമയ നഡിരകഗ. ഇന്റെർകനറഡിൽ ഇന്നകതറപറ്റോകലെവസ്യറ്റോപകമറ്റോയഡി ചഡിതങ്ങളുക വവീഡഡിറയറ്റോകളുക 

സൂക്ഷഡിച കവക്കുകറയറ്റോ കകമറ്റോറകകചയ്യുകറയറ്റോ ഉണറ്റോയഡിരുന്നഡില. അതുകകറ്റോണഗ  കുറഞ്ഞ റവഗസസ്വവീകറ്റോരസ്യമറ്റോയഡിരുന.

ഇന്നറതതഡിൽ നഡിന്നഗ വസ്യതസ്യസ്തമറ്റോയ രവീതഡിയഡിലെറ്റോണഗഅന്നഗ ഇന്റെർകനറഗ കണകഗ കചയഡിരുന്നതഗ. കമമ്പ്യൂടർ ഒരു
റമറ്റോഡതഡികന്റെ സഹറ്റോയറതറ്റോകട മുൻകൂടഡി നഡിശ്ചയഡിച്ച നമറഡിറലെകഗ ഡയൽകചയഗ ഒരു കസർവറുമറ്റോയഡി 

ബന്ധകപ്പെടന. തുടർന്നഗ ഡറ്റോററ്റോ വഡിനഡിമയകനടക്കുന. അകറ്റോരണതറ്റോൽ ഇന്റെർകനറഗ ഉപറയറ്റോഗഡിക്കുന്ന സമയതഡിനഗ 
അന്നഗഡറ്റോറ വഡിനഡിയത്തുനുള്ള ചറ്റോർജഡിനഗ പുറകമ ഇന്റെർകനറഗ ഉപറയറ്റോഗഡിച്ച സമയകതകടലെഡിറഫറ്റോണ് ചറ്റോർജക 

നലെഗ റകണഡിയഡിരുന. ഈ സകവഡിധറ്റോനതഡികന ഡയൽ അപഗഇന്റെർകനറഗ റസവനക ( Dial Up Internet Service) 

എന്നഗ വഡിളഡിക്കുന.
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മടഡിയനറ്റോയ പച്ചത്തുള്ള ൻ 

ആ റഘറ്റോ ഷങ്ങകളറ്റോകക  ഏതറ്റോണഗ അവസറ്റോനഡിച്ച മടഡിലെറ്റോണഗ.എലറ്റോവരുക 
മഴകറ്റോലെകതവരറവൽകറ്റോനുള്ള  തഡിരകഡിലെറ്റോണഗ.എന്നറ്റോൽ പച്ചത്തുള്ളൻ മറ്റോതക
പറ്റോടക പറ്റോടഡി നൃതക കചയഗ നടക്കുകയറ്റോണഗ.അങ്ങകന റപറ്റോവുന്ന വഴഡി
പച്ചത്തുള്ള ൻ അമ്മക്കുരുവഡികയ കണ്ടു മുടഡി .

അങ്ങകന പച്ചത്തുള്ളൻ പറ്റോടക പറ്റോടഡി പറനറപറ്റോയഡി.
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കുരുവഡി കുരുവഡി നവീ എകൻറ കൂറട പറ്റോടപറ്റോടറ്റോനുക 
നൃതക കചയറ്റോനുക വരുറന്നറ്റോ?

എറപ്പെറ്റോഴക പറ്റോടക പറ്റോടഡി നൃതക കചയക
  നടന്നറ്റോൽ മതഡിറയറ്റോ? മഴകറ്റോലെമറ്റോവരുന്നതഗ

കൂടഗ ശരഡിയറ്റോകണക.

അകതറ്റോകക അറപ്പെറ്റോളറല 
നവീ വരുനകണങഡിൽ  വറ്റോ.



കുറച കഴഡിഞ്ഞഗ മുയലെഡികന കണറപ്പെറ്റോൾ പച്ചത്തുള്ളൻ റചറ്റോദഡിച

പഡികന്നയുക പച്ചത്തുള്ളൻ അവഡികടനഡിനക നൃതക കചയഗ റപറ്റോയഡികുറകച്ചതഡിയറപ്പെറ്റോൾ
കുഞ്ഞനുറുമഡികന കണ്ടുമുടഡി.

പച്ചതള്ളൻ പറ്റോടക പറ്റോടഡി പറനറപറ്റോയഡി.

മഴകറ്റോലെമറ്റോയഡി എലറ്റോ മൃഗങ്ങളുക അവരവരുകട വവീടകളഡിൽ 
സുഖമറ്റോയഡി കഴഡിയുകയറ്റോണഗ
പച്ചത്തുള്ളൻ എലറ്റോവരുകട അടത്തുക സഹറ്റോയമറനസ്വറ്റോഷഡിച

മുയറലെ നവീ എകൻറ കുകട 
കളഡികറ്റോൻ വരുനറണറ്റോ

ഇല .മഴകറ്റോലെമറല വരുന്നതഗ 
വഡിറകകറ്റോകക റശഖരഡികണക

കുഞ്ഞനുറുറമ 
നവീ വരുനറണറ്റോഎകൻറ 
കൂകട കളഡികറ്റോൻ .

ഇല മഴകറ്റോലെമറ്റോ വരുന്നതഗ വവീടഗ ശരഡിയറ്റോകണക,
 ഭക്ഷണകറശഖരഡികണകഒരുപറ്റോടഗ പണഡിയുണഗ.

എങന്ന ആകരങ്കേദിലനം സഹകൊയദിക്കുങമെകൊ



പച്ചത്തുള്ളൻ എലറ്റോവരുകട അടത്തുക സഹറ്റോയമറനസ്വറ്റോഷഡിച്ച 
കചകന്നങഡിലക ആരുക 

അവകന തഡിരഡിഞ്ഞു റനറ്റോകഡിയഡില.അവസറ്റോനക പച്ചത്തുള്ളൻ  തണുത്തുവഡിറച്ചഗ              
ഇലെപ്പെടർപ്പുകളഡിറലെക മടങ്ങഡി.
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                         ഇടകഡി അണകകടഗഇടകഡി അണകകടഗ

റകരളതദികല ഇടകഡി  വറ്റോഴറതറ്റോപ്പെഗ ഗറ്റോമപ   ഞറ്റോതഡികലെ കചറുറതറ്റോണഡിയദിൽ കപരഡിയറ്റോറഡിനു കുറുകക നദിർമെദിചദിടള്ള 

അണകകടറ്റോണഗ ഇടകഡി അണകകടഗ (ഇടകഡി ആർചഗ ഡറ്റോക). ടവദബങതകൊലകൊദനമെകൊണണ് അണകക്കട്ടദികന്റെ ഉങദ്ദേശദ്യനം. 

ഏഷദ്യയദികല ആദദ്യകത കമെകൊന അണകക്കട്ടകൊണദിതണ് . 1976 കഫബ്രുവരദി 12 നണ്  അന്നകത ഇന്തദ്യൻ 

പ്രധകൊനമെനദി ഇനദിരകൊഗകൊനദി ഉദണ്ഘകൊടെനനം കചെയ. 839 മെജീറ്റർ ഉയരമുള്ള കുറവൻ മെലകയയുനം, 925 മെജീറ്റർ 

ഉയരമുള്ള കുറതദിമെലകയയുനം കൂട്ടദിയദിണക്കദി 555 അടെദി ഉയരതദിൽ കപരദിയകൊറദിനണ്  കുറുകകയകൊണണ് അണകക്കട്ടണ്  

നദിർമ്മദിചദിരദിക്കുന്നതണ്. 60 ചെതുരശ്ര കദിങലകൊമെജീറ്റർ വദ്യകൊപദിചണ്  കദിടെക്കുന്ന ജലസനംഭരണദിയകൊണണ് ഡകൊമെദിനുള്ളതണ്. 

പരമെകൊവധദി സനംഭരണ ങശഷദി 74.5 ദശലക്ഷനം ഘനയടെദിയകൊകണങ്കേദിലനം 70.5 ടെദി എനം സദി വകരയകൊണണ് 

സനംഭരദിക്കകൊറുള്ളതണ്. 780 കമെഗകൊവകൊട്ടണ് ഉലണ് പകൊദന ങശഷദിയുള്ള പദ്ധേതദിയുകടെ ഊർങജകൊലണ് പകൊദനങകനനം 

മൂലമെറ്റതകൊണണ്. നടകകൊണദി മെലയുകടെ മുകളെദിൽനദിന്നണ്  750 മെജീറ്റർ അടെദിയദിലള്ള മുലമെറ്റ പവർ ഹസണ്  (ഭൂഗർഭ 

ടവദബതനദിലയനം) ഇതദ്യയദികല ഏറ്റവുനം വലതുമെകൊണണ് .ഈ ഡകൊമെദിങനകൊടെനുബനദിച്ചുള്ള ങമെഖല ഇടക്കദി 

വനദ്യജജീവദി സനംരക്ഷണങകനനംഎന്നറദിയകപടന.
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നതിർമബ്രോണ വതികസനയും
 
ആദദ്യഘട്ടതദിൽ 15000 കതകൊഴദിലകൊളെദികൾ ങജകൊലദികചെയണ് ത പദ്ധേതദി നദിർമ്മകൊണതദിനദിടെയദിൽ 85 ങപർ 

അപകടെതദിലനം മെറ്റുനം കപട്ടണ്  മെരണമെടെഞ്ഞു. 1932 ൽ മെലങ്കേര എങസ്റ്ററ്റണ്  സൂപ്രണകൊയദിരുന്ന ഡബമ്പ്യൂ. കജ. ങജകൊൺ 

ഇടക്കദിയദികല ങഘകൊരവനങ്ങളെദിൽ നകൊയകൊട്ടദിനണ്  എതദിയങതകൊകടെയകൊണണ്  ഇടക്കദികയ കകണത്തുന്നതണ് . 

നകൊയകൊട്ടദിനദിടെയദിൽ കകകൊലമൻ എന്ന ആദദിവകൊസദികയ കണമുട്ടദി. തുടെർനള്ള യകൊത്രയണ്  വഴദികകൊട്ടദിയകൊയദി 

കകകൊലമകന കൂട്ടദി. കകകൊലമൻ കുറവൻ കുറതദി മെലയദിടക്കണ്  കകൊണദിച്ചുകകകൊടത്തു. മെലകൾക്കദിടെയദിലൂകടെ ഒഴുകദിയ 

കപരദിയകൊർ ങജകൊണദികന ആകർഷദിച്ചു. ഇവദികടെ അണകകട്ടദിയകൊൽ ടവദബങതകൊലണ് പകൊദനതദിനുനം 

ജലങസചെനതദിനുനം പ്രങയകൊജനകപടകമെന്നണ്  ങജകൊണദിനുങതകൊന്നദി. പദിന്നജീടെണ്  ങജകൊൺ എൻജദിനദിയറകൊയ 
സങഹകൊദരകന്റെ സഹകൊയങതകൊകടെ അണകക്കട്ടദികന്റെ സകൊധദ്യതകകളെക്കുറദിചണ്  തദിരുവദിതകൊനംകൂർ ഗവൺകമെന്റെദിനണ്  

റദിങപകൊർട്ടണ്  സമെർപദിച്ചു. 

1937 ൽ ഇറ്റലദിക്കകൊരകൊയ അഞ്ജങമെകൊ ഒങമെദങയകൊ, കണ് ളെകൊന്തങയകൊ മെകൊസകല എന്ന എൻജദിനദിയർമെകൊർ അണകക്കട്ടണ്  

പണദിയുന്നതദിനണ്  അനുകൂലമെകൊയദി പഠനറദിങപകൊർട്ടണ്  സമെർപദികചങ്കേദിലനം സർക്കകൊർ തയ്യേകൊറകൊയദില. 

കപരദിയകൊറദികനയുനം, കചെറുങതകൊണദികയയുനം ബനണ് ധദിപദിചണ്  അണകക്കട്ടണ്  നദിർമ്മദിക്കകൊൻ വദിവദിധ പഠന 

റദിങപകൊർടകളെദിൽ ശുപകൊർശകളുണകൊയദി. ങകന ജലടവദബത കമ്മദിഷനുങവണദിയുനം സമെഗ്രമെകൊയ പഠനങ്ങൾ 

നടെതദിയദിരുന. 1961-ൽ ആണണ്  അണകക്കട്ടദിനകൊയദി രൂപകലണ് പന തയ്യേകൊറകൊക്കദിയതണ് . 1963 ൽ പദ്ധേതദിക്കണ്  

ങകന ആസൂത്രണ കമ്മദിഷകന്റെ അനംഗജീകകൊരനം കദിട്ടദി. നദിർമ്മകൊണച്ചുമെതല സനംസ്ഥകൊന ടവദബതദി ങബകൊർഡണ്  

ഏകറ്റടത്തു. പദ്ധേതദിയുകടെ പ്രധകൊന അണകക്കട്ടണ്  കുറവൻ മെലങയയുനം, കുറതദി മെലങയയുനം ബനണ് ധദിപദിക്കുന. 

ഇതുമൂലനം കപരദിയകൊറദിൽ സനംഭരദിക്കുന്ന കവള്ളനം കചെറുങതകൊണദിപ്പുഴയദിലൂകടെ ഒഴുകദി ങപകൊകകൊതദിരദിക്കകൊൻ 

കചെറുങതകൊണദിയദിലനം, ഇതദിനടത്തുള്ള കദിളെദിവള്ളദിങതകൊട്ടദിലൂകടെ കവള്ളനം നഷണ് ടെകപടെകൊതദിരദിക്കകൊൻ കുളെമെകൊവദിലനം 

അണകക്കടകൾ നദിർമ്മദിച്ചു. ഇടക്കദി ഡകൊനം ഇനനം വദിസണ് മെയമെകൊണണ് . പകൊറയദിടക്കദികന്റെ സകൊന്നദിധദ്യവുനം മെർദ്ദേവുനം 

ശകദിയുകമെലകൊനം തകൊങ്ങകൊൻ കഴദിവുള്ള അണകക്കട്ടണ്  കമെകൊനകൊകൃതദിയദിലകൊണണ്  നദിർമ്മദിചതണ് . ങകകൊൺകജീറ്റണ്  കകകൊണ 

പണദിത ഈ ആർചണ്  ഡകൊമെദിനു 168.9 മെജീറ്റർ ഉയരമുണണ് . മുകളെദിൽ 365.85 മെജീറ്റർ നജീളെവുനം 7.62 മെജീറ്റർ വജീതദിയുനം. 

അടെദിയദികല വജീതദി 19.81 മെജീറ്ററകൊണണ് . ഇടക്കദി അണകക്കട്ടദിനണ്  ഷട്ടറുകളെദില എന്നതകൊകണകൊരു പ്രങതദ്യകത. 

IS 456-2000 അനുസരദിച്ചുള്ള എനം - 40 ങകകൊൺകജീറ്റണ് മെദിശ്രദിതമെകൊണണ് ഇടക്കദി ആർചണ് ഡകൊനം നദിർമ്മകൊണതദിൽ 

ഉപങയകൊഗദിചദിരദിക്കുന്നതണ്. ങകകൊൺകജീറ്റണ് മെദിശ്രദിതനം തയ്യേകൊറകൊക്കുങമകൊഴകത തകൊപനദില കുറയ്ക്കുന്നതദിനകൊയദി ഐസണ് 

ഉപങയകൊഗദിചദിരുന. രകൊജദ്യകത ഏറ്റവുനം ശകമെകൊയ അണകക്കടകളെദികലകൊന്നകൊയ ഇടക്കദി അണകക്കട്ടണ് ഭൂകമകത
പ്രതദിങരകൊധദിക്കതക്കവദിധതദിൽ പ്രങതദ്യക ഡദിടസങനകൊകടെയകൊണണ് പണദികഴദിപദിചദിടള്ളതണ്
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 പസദ്യാഷദല് മവഡവിയ
ബഫേസഡ് ബുകഡ്

സസ്വകകൊരദ്യ ഉടെമെസ്ഥതയദിൽ ഉള്ള ഒരു ങസകൊഷദ്യൽ കനറ്റണ് വർക്കദിനംഗണ് കവബണ് ടസറ്റകൊണണ് റഫസഗ ബുകഗ .2004 ൽ 

ആരനംഭദിച ങഫസണ് ബുക്കണ് 2015 ആഗസ്റ്റണ് വകരയുള്ള കണക്കനുസരദിച 118 ങകകൊടെദി ഉപങയകൊകകൊക്കളുള്ള 

ടസറ്റകൊണണ്. ഓങരകൊ ഉപങയകൊകകൊവദിനുനം ശരകൊശരദി 130 സുഹൃത്തുക്കൾ

വജീതമുണണ്. ങഫസണ് ബുക്കദികന്റെ ഉപങയകൊകകൊക്കളെദിൽ 70 ശതമെകൊനവുനം

അങമെരദിക്കക്കണ് പുറതകൊണണ്.ഹകൊർവകൊർഡണ് സർവ്വകലകൊശകൊല ഹദിനദി, 

പഞ്ചകൊബദി, ബനംഗകൊളെദി, കതലങ്കേണ്, തമെദിഴണ്, മെലയകൊളെനം ഏപ്രദിൽ 6 

യുവജനപ്രസ്ഥകൊനനംലണനദിലനംവദിദദ്യകൊർതദികൾ ആയ മറ്റോർകഗ 

സകർബർഗക, , ദസദിൻ ങമെകൊകസകൊവദിതനം, കദിസണ് ഹബസുനം ങചെർന്നകൊണണ് 

ഈ കവബണ്ടസറ്റണ് ആരനംഭദിചതണ് . 

ഇന്നണ് ങലകൊകതദികല ഏറ്റവുനം വലദിയ ധനദികരദിൽ ഒരകൊൾ കൂടെദിയകൊണണ് . ങഫസണ് ബുക്കദികന്റെ വളെർച 

അമരപദിക്കുന്നതകൊയദിരുന. ഇന്നണ് ങഫസണ് ബുക്കദികന്റെ ചുവട പദിടെദിചണ് ധകൊരകൊളെനം ങസകൊഷദ്യൽ കനറ്റസ്വർക്കദിനംഗണ് 

ടസറ്റുകൾ ഉണണ്. ഗൂഗദിളെദികന്റെ ഗൂഗദിൾ പ്ലസണ് ആണണ് ഒരു ഉദകൊഹരണനം.എങ്കേദിലനം 2004- ൽ ആരനംഭദിച ങഫസണ് 

ബുക്കണ് തകന്നയകൊണണ് ഇന്നണ് ങലകൊകതദിൽ ഒന്നകൊമെതണ്.ടെസ്വദിറ്റർ ,ലദിങ്കേണ്ഡണ്ഇൻ എന്നദിവ രണനം മൂനനം സ്ഥകൊനതണ് 

നദിലനദിൽകുന.

വബ്രോടഡ്സഡ്ആപഡ്
വദിവദിധ പ്ലകൊറ്റുങഫകൊമുകളെദിൽ പ്രവർതദിക്കുന്ന സകൊർട്ടണ് ങഫകൊണുകളെദിൽ

ഉപങയകൊഗദിക്കകൊവുന്ന ആശയ വദിനദിമെയ സനംവദിധകൊനനം ആണണ് വറ്റോടഗസഗആപ്പെഗ. ഇന്റെർകനറ്റണ് 

ബനനം ഉപങയകൊഗദിചകൊണണ്  വകൊടെണ്സണ്ആപണ് പ്രവർതദിക്കുന്നതണ്. ങലഖനസങനശനം കൂടെകൊകത
ഉപങയകൊകകൊവദികന്റെ ചെദിത്രങ്ങളുനം വജീഡദിങയകൊകളുനം ശബ്ദ സങനശങ്ങളുനം അവരുകടെ

സ്ഥകൊനമുൾകപകടെ അയയകൊനവുനം എന്നതകൊണണ് മെകറ്റകൊരു സവദിങശഷത. ഗൂഗദിൾ ആൻങഡകൊയണ്ഡണ്, ബകൊക്കണ്ബറദി, 

ആപദിൾ,എന്നദിവയുകടെ ഓപങററ്റദിങ്ങണ് സദിസ്റ്റനം, സദിനംബദിയൻ, കനകൊക്കദിയയുകടെ ചെദില ങഫകൊണുകൾ, വദിൻങഡകൊസണ് 

ങഫകൊൺ തുടെങ്ങദിയവയദിൽ ഇതു പ്രവർതദിക്കുനം. 2009 ൽ അങമെരദിക്കക്കകൊരകൊയ ബയകൊൻ ആക്റ്റൺ, ജകൊൻ കൂനം 

(സജീ. ഇ. ഓ)(ജന്മങദശനം: യുടകൻ)എന്നദിവർ ങചെർന്നകൊണണ് വകൊടെണ്സണ്ആപണ് വദികസദിപദിചതണ്. ഇവർ യകൊഹൂവദികന്റെ
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 മുൻ ങജകൊലദിക്കകൊർ ആയദിരുന. 55 ങപർ ഇന്നണ് ഈ കമനദിയദിൽ ങജകൊലദി കചെയ്യുന. 2014 കഫബ്രുവരദി 19 നു 

ങഫസണ്ബുക്കണ് നടെതദിയ ഔങദദ്യകൊഗദിക പ്രഖദ്യകൊപനതദിനലൂകടെ, 1,14,000 ങകകൊടെദി രൂപയണ് (യു.എസണ് $19 

ബദിലദ്യൺ) വകൊടെണ്സണ്ആപദികന ഏകറ്റടതതകൊയദി അറദിയദിച്ചു. 

ടെസ്വദിറ്റർ

ടസ്വഡിറർ (Twitter) എന്നതണ് അതദികന്റെ ഉപങയകൊകകൊക്കൾക്കണ് സകൗജനദ്യമെകൊയദി ടെസ്വജീറ്റണ് സണ് എന വദിളെദിക്കകപടന്ന 
കമെകൊടബൽ ഹ്രസസ്വസങനശങ്ങളുകടെയത്ര കചെറദിയ വകൊക്കുകളെദിലൂകടെയുള്ള വദിവരനം
പങ്കുകവയകൊനുള്ളതുനം മെറ്റു ഉപങയകൊകകൊക്കൾ അപണ് ങഡറ്റണ് കചെയ്ത സങനശങ്ങൾ
വകൊയദിക്കുന്നതദിനുനം ഉപങയകൊഗദിക്കുന്ന ഒരു ങസകൊഷദ്യൽ കനറ്റണ് വർക്കദിനംഗണ് ടമെങകകൊ

ങബകൊഗദിനംഗണ് കവബണ് ടസറ്റണ് ആണണ് . 2006-ൽ ജറ്റോകഗ റഡറ്റോറസ ആണണ്  അങമെരദിക്കയദികല

സകൊൻ ഫറ്റോൻസഡിറസറ്റോ ആസ്ഥകൊനമെകൊയദി ടെസ്വദിറ്റർ എന്ന സനംരനംഭതദിനണ്  തുടെക്കനം കുറദിചതണ്. 
നദിങ്ങളെദിങപകൊൾ കചെയ്യുന്നകതന്തകൊകണന്നണ് സുഹൃത്തുക്കകളെ അറദിയദിക്കുക എന്ന

ടശലദിയകൊണണ്  ടെസ്വദിറ്റർ. ഇതദിൽ നകൊനം ഉപങയകൊഗദിക്കുന്ന 280 അക്ഷരങ്ങൾ ഉള്ള ആശയകത ടെസ്വജീറ്റണ് സണ് (tweets) 

എന്നണ് വദിളെദിക്കുന.280 അക്ഷരങ്ങളെദിൽ കൂടതൽ ഉപങയകൊഗദിക്കകൊൻ പറ്റദില എന്നതകൊണണ് ടെസ്വദിറ്ററദികന്റെ ഏറ്റവുനം 

വലദിയ പ്രങതദ്യകത. എസണ്.എനം.എസണ്. ഉപങയകൊഗദിച്ചുനം ടെസ്വദിറ്റർ കവബണ് ടസറ്റദിങലക്കണ് സങനശങ്ങൾ 

അയക്കുന്നതദിനു സകൊധദിക്കുനം. 

നമ്മൾ വകൊയദിക്കകൊനകൊഗ്രഹദിക്കുന്നവകര followers എനനം നമ്മുകടെ അപണ്ങഡറ്റണ് വകൊയദിക്കുന്നവകര following 

എനനം പറയുന. നമ്മൾ എകന്തങ്കേദിലനം അപണ്ങഡറ്റണ് കചെയ്തകൊൽ അതണ് നകമ്മ following കചെയ്യുന്ന എലകൊവരുകടെ 

ങപ്രകൊഫദിലദിലനം ഒങര സമെയനം വരുന.ഇന്നണ് ടെസ്വദികറ്റർ ങലകൊകതദിങലക്കുനം തകന്ന ഏറ്റവുനം ങവഗനം വളെരുന്ന ഒരു 

കവബണ് ടസറ്റുകളെദിൽ ഒന്നകൊണണ്. 2015 കമെയദികല കണക്കു പ്രകകൊരനം 50 ങകകൊടെദി ഉപങയകൊഗകകൊക്കൾ ഉള്ള 

ടെസ്വദിറ്ററദിനു 33.2 ങകകൊടെദി സ്ഥദിരനം ഉപങയകൊകകൊക്കളെകൊണുള്ളതണ്. 

അങമെരദിക്കൻ ഗകൊയദികയകൊയ കകൊറ്റദി കപറദിയകൊണണ് ടെസ്വദിറ്ററദിൽ ഏറ്റവുനം അധദികനം ങഫകൊങളെകൊങവഴണ് ഉള്ളതണ്. 10 

ങകകൊടെദിയദിലധദികനം ങഫകൊങളെകൊങവഴകൊണണ് കകൊറ്റദി കപ സകൊൻ ഫകൊൻസദിങസകൊഎസണ്.എനം.എസണ്. ഉറദിയ്ക്കുള്ളതണ്. ജസ്റ്റദിൻ 

ബജീബറുനം ബകൊരകൊകണ് ഒബകൊമെയുനം രണനം മൂനനം സ്ഥകൊനങ്ങളെദിൽ. പല സ്ഥകൊപനങ്ങളുനം ഇങപകൊൾ ടെസ്വദികറ്റർ 

ങസവനങ്ങൾ ധകൊരകൊളെമെകൊയദി ഉപങയകൊഗദിക്കുന. 

  21



കകേരളനീയ കേലെകേൾ
            

ങമെകൊഹദിനദിയകൊട്ടനം

കഥകളെദി

ഒകൊട്ടൻതുള്ളൽ



കതയ്യേനം

പടെയണദി

 

 ഒപന



          

  മെകൊർഗനംകളെദി

ദഫണ് മുട്ടണ്

പരദിചെമുടകളെദി



 
 
 
  

               
 കൂടെദിയകൊട്ടനം

               

  

ചെകൊകദ്യകൊർക്കൂതണ്



ചെവദിടനകൊടെകനം

തദിരുവകൊതദിര

കുചദികപകൊടെദി



                         തദിറ

         

                    കൃഷ്ണനകൊട്ടനം

                              കളെരദി

 



                      എലന്റെ നരാടസ് എലന്റെ സത്വർഗയ

പച്ചെ പരവതരാനത്രി വത്രിരത്രിച്ചെതകപരാലലെ ഉള്ള  മലെനത്രിരകേളയ  മുതസ്     ചെത്രിന്നത്രിച്ചെത്രിതറെത്രി  

ഒഴുകുന്നതസ്  കപരാലള്ള ലവള്ളച്ചെരാടങ്ങളയ. പ്രകൃത  വരാരത്രിവത്രിതറെത്രിയ വസനയ  

നത്രിറെഞ്ഞുനത്രില്ക്കുന്ന പൂകനരാടങ്ങളയ. ഇളകേത്രിയരാടുന്ന മരങ്ങളയ. പഴമയുലട മധുരയ   തളമ്പുന്ന 

ഉത്സവങ്ങളയ   ആണറുതത്രികേളയ തനത്രിമയരാർന്ന ആചെരാരങ്ങളയ നത്രിറെഞ്ഞതരാണസ് എൻലറെ 

ലകേരാച്ചു നരാടസ് ജെരാതത്രിമത കഭദമകനസ്യ ഒരമകയരാലട ജെനീവത്രിക്കുന്നവരരാണസ് ഇവത്രിടുലത മനഷസ്യർ. 

കതരാടുകേളയ  കുളങ്ങളയ  ഒലക നത്രിറെഞ്ഞ  ശരാലെനീന സയൗന്ദരസ്യയ ഏറെത്രിയ നരാടരാണത്രിതസ് . ഈ  

നരാടത്രിൻലറെ മലറരാര പ്രകതസ്യകേതയരാണസ്   പരാല്ക്കുളകമടസ്   ലകേടത്രിപ്പുണരന്ന നത്രിലെയ കേരാറ്റുയ  

പുല്നരാമ്പു കേളത്രില്   നത്രിന്നസ് ഉതത്രിരന്ന     സവരകേലെത്രിലൻറെ  കശരാഭയുള്ള  മഞ്ഞു തള്ളത്രികേളയ 

അതത്രിമകനരാഹരമരായ അനഭവമരാണസ് അതത്രിരരാവത്രിലലെയുള്ള   കേത്രിളത്രികേളലട മധുര  നരാദവയ 

ജെലെരാശയതത്രിലലെ    കേളകേളരാരവവയ ഒന കചെരകമരാൾ അവത്രിലട ഒര  സയഗനീത   മധുരയ 

രൂപലപ്പടുന.  ഇങ്ങലനയുള്ള പ്രകൃതത്രി രമണനീയത നത്രിറെഞ്ഞതരാണസ്  എൻലറെ നരാടസ് എൻലറെ   

സത്വർഗയ.
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IDUKKI ARCH DAM
Idukki Arch Dam is one of the 
highest arch dam in Asia and
 a main tourist place in kerala.
 It is a double curvature 
arch dam constructed across 
periyar river. periyar is the 
largest river in kerala. Idukki 
dam have many features like it
 is situated between kuravanmala 
and  kurathimala.  There  are  many  tourist
places near idukki arch dam. Idukki is located 121 km away from kottayam district which a small
hill town surrounded by a spread of beautiful, wooden valleys and meandering streams

RAMAKKALMEDU

Ramakkalmedu is  a  tourist  hill  station  and  a
hamlet  in  idukki  district.  it  is  said to  be one of
Asia’s  largest  wind  blowing  area.  As  a  tourist
place  the  scenic  beauty  of  Ramakkalmedu  has
attracted  thousands  of  people,  including
Hollywood actor Leonardo Dicaprio. Dicaprio has
reportedly said about this place that “If there is a
paradise on earth, it is here”.

It  is  a  unique  historic  place  having  a  great
attraction  that  is  a  monument  of  Kuravan  and
Kurathi  Statue  is  present,  which  depicts

the Sangam  Period and Sangam  landscape of  Kerala  and  Tamil  Nadu.  It  provides  provides  a
panoramic view of Tamilnadu villages and towns.Rolling green hills and the fresh mountain air
make Ramakkalmedu an enchanting retreat. The view is striking at dusk when all these towns are
lighted.

ERAVIKULAM NATIONAL PARK

Eravikulam National Park is located 

along  the  Western  Ghats  in  the  Idukki
district of Kerala. It is the first national park
in  kerala. Eravikulam  National  Park  is  a
UNESCO  world  heritage  site. Eravikulam
National Park is administered by the Kerala

https://www.yatramantra.com/kerala/tourist-place/idukki/
https://www.yatramantra.com/kerala/tourist-place/idukki/
https://www.yatramantra.com/kerala/tourist-place/idukki/
https://www.yatramantra.com/kerala/tourist-place/idukki/
https://www.yatramantra.com/kerala/tourist-place/eravikulam-national-park/


Department  of  Forests  and  Wildlife,  Munnar Wildlife  Division,  together  with  the  nearby
Mathikettan Shola National Park, Pampadum Shola National Park, Chinnar Wildlife Sanctuary and
the Kurinjimala Sanctuary.

The main body of the park consists of a high rolling hill plateau with a base elevation of about
2,000 m. The terrain consists of high altitude grasslands interspersed with sholas.  The perennial
streams  that  crisscross  the  park merge  together  to  form  side  stream  of  the  Periyar  river  and
Chalakudy River on the west and the east flowing Cauvery River in Tamil Nadu.

THEKKADY

Thekkady is  apparently the  best  place  in  Kerala  to
observe wildlife and hence its a dream destination for
any tourist visiting Kerala. Thekkady is located near
to Kerala-Tamilnadu border. The sanctuary is famous
for  its  dense  evergreen,  semi-evergreen,  moist
deciduous forests and savanna grass lands. 

From the mighty Indian elephant to the Great Indian
Tiger  ,this  place   has  it  all.  Elephants,
Deers,boars,bisons  and  lion  tailed  macaques  are  a
common  sight  in  the  reservoir  area.  The  tourism
department offers trekking right into the heart of the forest either in foot or atop elephants.

The resorts located in the island in the centre of the lake is ideal place to observe animals. Boating
through the lake is a very pleasant experience and one can observe many waterbirds at close range.
This place is ideal for wildlife photography. Thekkady is considered as a heaven for natural spices
such as black pepper, cardamom,cinnamon, nutmeg, nutmace, ginger, and clove.

  MUNNAR

Munnar is a town and hill station located in
the  Idukki  district  of  the  southwestern
Indian state of Kerala. Munnar is situated at
around  1,600  metres  (5,200 ft)  above  sea
level, in  the  Western  Ghats  range  of
mountains. Munnar town is situated on the
Kannan Devan Hills  village  in  Devikulam
taluk and is  the largest  panchayat  in  the Idukki  district  covering an area of  nearly 557 square
kilometres (215 sq mi).

The name Munnar is believed to mean “three rivers”, referring to its location at the confluence of
the  Muthirapuzha,  Nallathanni  and  Kundaly  rivers.  Chinnar  Wildlife  Sanctuary,  Pothamedu,
Devikulam, Kuthumkal waterfalls and Echo point are some of the main visiting places in Munnar .
The main attractions are Eravikulam National Park – jungle safari in Eravikulam Park can give an
astonishing sight of Langur, Elephants, Tigers, Leopards, Sambars, Nilgiri tahr and many other rare
species.
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                                             ഹൃദയരഹസസ്യങ്ങൾ

  
ഹൃദയ  സ്പനനതഡിൽ  ഹൃദയക  ചുരുങ്ങുന്ന  പ്രകഡിയ  0.3  കസകൻഡഗ  നവീണ്ടുനഡിൽക്കുന്ന  0.5  കസകൻഡഗ
വഡികസഡിക്കുകയുക കചയ്യുന

 ഒരുതവണ ഹൃദയക  സ്പനഡിക്കുറമറ്റോൾ ഏതറ്റോണഗ 70 എക എൽ രകക പമഗ കചയകപ്പെടന

 ആറരറ്റോഗസ്യമുള്ളവരുക പ്രറ്റോയപൂർതഡിയറ്റോയവരുക ആയ പുരുഷനറ്റോരഗ ഹൃദയസ്പനന നഡിരകഗ  70 - 73  പ്രറ്റോവശസ്യമറ്റോണഗ
സവീകളഡിൽ  78 - 82 പ്രറ്റോവശസ്യവുക

 പ്രറ്റോയതഡിനനുസരഡിച്ചഗ ഒരു വസ്യകഡിയുകട ഹൃദയസ്പനന നഡിരകഗ വസ്യതസ്യറ്റോസകപ്പെടന

 നവജറ്റോത ശഡിശുവഡിൽ ആണഗ  ഹൃദയമഡിടഡിപ്പെഡികന നഡിരകഗ വസ്യതസ്യറ്റോസകപ്പെടന

 നവജറ്റോതശഡിശുവഡിൽ ആണഗ    ഹൃദയമഡിടഡിപ്പെഡികന നഡിരകഗ ഏറവുക കൂടതൽ മഡിനഡിടഡിൽ ശരറ്റോശരഡി 130 തവണ

 1 വയസഡിൽ 120                                                                              

  2 വയസഡിൽ 115

 6 വയസഡിൽ 100

  8 വയസഡിൽ 90

 12 വയസഡിൽ 85 എന്നഡിങ്ങകന ഹൃദയമഡിടഡിപ്പെഡികന റതറ്റോതഗ കുറഞ്ഞുവരുക

 പ്രറ്റോയപൂർതഡിയറ്റോകുന്നറതറ്റോകട 72 എത്തുന

 വറ്റോർദ്ധകസ്യക ആവുന്നറതറ്റോകട വവീണ്ടുമുയരുന

 60 വയസഗ കഴഡിഞ്ഞ   ഒരറ്റോളഡിൽ അതഗ നൂറഗ ആയഡിരഡിക്കുക

 പ്രറ്റോയപൂർതഡിയറ്റോയ ഒരറ്റോളുകട ഹൃദയക ഒരു  മഡിനഡിറഡിൽ 5 ലെഡിറർ രകക  പമഗ   കചയ്യുന ഒരുദഡിവസക 7200 ലെഡിററുക
പമഗ കചയ്യുന

  ആഗസഗ 3 റദശവീയ ഹൃദയ ദഡിനമറ്റോയഡി ആചരഡിക്കുന

 ഹൃദയസ്പനനക പരഡിറശറ്റോധഡിക്കുന്നതഡിനുള്ള ഉപകരണമറ്റോണഗ കസതറസറ്റോപ്പെഗ  ഫറ്റോൻസഗ കറ്റോരനറ്റോയ    read കലെറനറ്റോയഗ
1815 ലെറ്റോണഗ കസതറസറ്റോപ്പെഗ  കണ്ടുപഡിടഡിച്ചതഗ

 ഹൃദയസ്പനനകത  കറ്റോരണമറ്റോകുന്നതഗ  കവദദ്യുത  ആറവഗങ്ങൾ  ആകണന്നഗ  കണ്ടുപഡിടഡിച്ചതഗ    കചകഗ
ശറ്റോസജ്ഞനറ്റോയ        ജഹറ്റോനഗ  ഇവറ്റോഞലെഡിസഗ      പറ്റോർകഡികഗഗ  ആണഗ   കവൻടഡികഡിളുകൾ ഉകട  ആന്തര
ഭഡിതഡിയഡിലള്ള കസറനറ്റോ ഏടഡിയൽ റനറ്റോഡഗ എണ്ണെ സവഡിറശഷതരക കലെകളറ്റോണഗ ഹൃദയക ഇടഡികറ്റോനുള്ള കറൻറഗ
ഉൽപറ്റോദഡിപ്പെഡിക്കുന്നതഗ പറ്റോർകഡികഗഗ കഫബറുകൾ എന്നറ്റോണഗ ഈ കലെകൾ അറഡിയകപ്പെടന്നതഗ

 ഹൃദയറപശഡികളുകട സറങറ്റോച ഫലെമറ്റോയഡി ആ റപശഡികളഡികലെ കവദദ്യുത കപറ്റോടൻഷസ്യൽ ഉണറ്റോകുന്ന വസ്യതഡിയറ്റോനങ്ങൾ
റരഖകപ്പെടത്തുന്ന  ഉപകരണമറ്റോണഗ  ഇലെറകറ്റോ  കറ്റോർഡഡിറയറ്റോഗറ്റോക   ഇങ്ങകന  ലെഭഡിക്കുന്ന  റരഖയറ്റോണഗ  ഇലെറകറ്റോ
കറ്റോർഡഡിറയറ്റോഗറ്റോക



 റലെറ്റോകതറ്റോദസ്യമറ്റോയഡി ഹൃദയക മറ്റോറഡിവയ്ക്കൽ ശറ്റോസകഡിയ വഡിജയകരമറ്റോയഡി നടന്നതഗ    1967  ദക്ഷഡിണറ്റോഫഡികയഡിലെറ്റോണഗ
റഡറ്റോകർ കഡിസ്തസ്യൻ  ബർണർ   ആണഗ ആദസ്യ ഹൃദയക മറ്റോറഡികവകൽ ശറ്റോസകഡിയ നടതഡിയതഗ



SOFTWARE LOGOS

SOFT WARESOFT WARE LOGO

LINUX

MAC OS

ANDROID

APPLE

WINDOWS

BLACK BERRY

UBUNTU

33



മഹതഗ വചനങ്ങൾ

1.നഡിങ്ങളുകട വഡിശസ്വറ്റോസങ്ങൾ നഡിങ്ങളൂകട ചഡിന്തകളറ്റോവുന.ചഡിന്തകൾ വറ്റോക്കുകളുക, വറ്റോക്കുകൾ പ്രവർതഡികളുക, 
പ്രവർതഡികൾ മൂലെസ്യങ്ങളുമറ്റോവുന. നഡിങ്ങളുകട മൂലെസ്യങ്ങളറ്റോണഗ നഡിങ്ങളുകട വഡിധഡിയറ്റോവുന്നതഗ.- മഹറ്റോതറ്റോ ഗറ്റോന്ധഡി

2.നവീ നഡികന്ന റസ്നേഹഡിക്കുന്നതഗ റപറ്റോകലെ നഡികന്റെ അയൽകറ്റോരകനയുക റസ്നേഹഡിക്കുക-റയശു

3."വഡിളകഡികന്റെ പ്രകറ്റോശതഡിനു നനഡി പറയുക; എന്നറ്റോൽ നഡിഴലെഡിൽ ക്ഷമറയറ്റോകട       വഡിളക്കു പഡിടഡിച നഡിൽക്കുന്ന 
ആകള മറകറ്റോതഡിരഡികയുക കചയ്യുക-രബവീന്ദ്രനറ്റോഥഗ ടറ്റോറഗറ്റോർ

4. ഒരു ജറ്റോതഡി, ഒരു മതക, ഒരു കദവക മനുഷസ്യനഗ.-ശവീനറ്റോരറ്റോയണഗരു

5.ആറരറ്റോഗസ്യമുള്ള ശരവീരതഡിൽ ആറരറ്റോഗസ്യമുള്ള മനസഡികന്റെ സൃഷഡിയറ്റോണഗ വഡിദസ്യറ്റോഭസ്യറ്റോസക"-അരഡിറസറ്റോടഡിൽ

6.നല വറ്റോക്കു പറയറ്റോൻ സറ്റോധഡിക്കുറമറ്റോൾ അതഗ കചയറ്റോകത അസസ്വവീകറ്റോരസ്യമറ്റോയ വർതമറ്റോനക പറയുന്നതഗ, മധുരപഴക 
നഡിൽകക പച്ചപഴക ഭക്ഷഡിക്കുന്നതഗ റപറ്റോകലെയറ്റോണഗ-തഡിരുവളവർ

7.ഒരറ്റോൾ കച്ചവടക പറഞ്ഞതഡികന്റെ റമൽ നഡിങ്ങൾ വഡിലെകൂടഡി പറയരുതഗ.-മുഹമ്മദഗ നബഡി

8."നമ്മുകട പ്രയത്നങ്ങളുകടകയലറ്റോക ലെക്ഷസ്യക കൂടതൽ സസ്വറ്റോതനസ്യമറ്റോണുഗ . കറ്റോരണക, പൂർണ്ണെസസ്വറ്റോതനസ്യതഡിൽ മറ്റോതറമ
പരഡിപൂർണ്ണെത ഉണറ്റോവറ്റോൻ തരമുള"-സസ്വറ്റോമഡി വഡിറവകറ്റോനനൻ

9.ജവീവഡികറ്റോൻ റവണഡി ഭക്ഷഡിക്കുക. ഭക്ഷഡികറ്റോൻ റവണഡി ജവീവഡികറ്റോതഡിരഡിക്കുക-റസറ്റോകടവീസ d

10.എകന്റെ നമ്പ്യൂനതകൾ ചൂണഡികറ്റോണഡിച്ചഗ  തരുന്നവരറ്റോണഗ  എനഡിറകറവുക പ്രഡിയകപ്പെടവർ. എകന്റെ റപറ്റോരറ്റോയഗ മകൾ 
ശദ്ധയഡിൽ കപടത്തുന്നവകര അലറ്റോഹു അനുഗഹഡികകട.-ഖലെവീഫറ്റോ ഉമർ

11.ഈശസ്വരനുറണറ്റോ എന്നഗ  നമുകഗ  സകശയഡികറ്റോക. പകക്ഷ കഷഗ ടപ്പെറ്റോടക റവദനയുക ഉകണന്നതഡിൽ 
സകശയതഡിനവകറ്റോശമഡില. ദ:ഖഡിക്കുന്നവറരറ്റോടഗ  കറ്റോരുണസ്യക കറ്റോടറമറ്റോൾ തകന്ന ഈശസ്വരവഡിശസ്വറ്റോസമറ്റോണഗ  നറ്റോക 
പ്രകടഡിപ്പെഡിക്കുന്നതഗ -അമൃതറ്റോനനമയഡി

12.കദവക നഡിന്നഡിൽ നഡിന കവരകട, 
അവനഡിൽ നഡിന നഡികന്നകവരുന്ന സർവതുക.-ററ്റോബഡിയ അൽ ബഡിസഡിരഡി

13.യുദ്ധക കചയ്യുവറ്റോൻ ഉറദ്ദേശമഡികലങഡിൽ സഖസ്യങ്ങൾ ഉണറ്റോക്കുന്നതഗ നഡിരർത്ഥകവുക ഉപറയറ്റോഗശൂനസ്യവുമറ്റോണഗ.-ഹഡിറഗ ലെർ
14.കറ്റോരസ്യമഡിലറ്റോതതു കചയ്യുന്നതറ്റോകഡിലെറ്റോ-
ചറ്റോരസ്യനുക ശറ്റോസനക കചകയകകന്നറത വരൂ-തുഞകതഴതച്ഛൻ

15.ആഗഹമഡിലഭഡിപ്രറ്റോയവുമഡികലങഡിറലെറ്റോ
ജവീവഡിതക ശറ്റോന്തക പൂർണ്ണെക-കുഞ്ഞുണ്ണെഡിമറ്റോഷഗ
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16 കണ്ണെറ്റോടഡിയഡിൽ റനറ്റോക്കുറമറ്റോൾ മററയറ്റോകളക്കൂടഡി റനറ്റോക്കുക- നഡിങ്ങറളറ്റോകടറ്റോപ്പെക നടക്കുന്ന മററയറ്റോകള.-
അറന്തറ്റോണഡിറയറ്റോ മച്ചറ്റോറദറ്റോ

17 കുറച്ചഗ ആളുകകള എലറ്റോ കറ്റോലെവുക വഡിഡഡികളറ്റോകറ്റോക .എലറ്റോ ആളുകറളയുക കുറച്ചഗ കറ്റോലെറതക്കുക വഡിഡഡികളറ്റോകറ്റോക . 
എന്നറ്റോൽ എലറരയുക എകറ്റോലെറതക്കുക വഡിഡഡികളറ്റോക്കുക അസറ്റോധസ്യമറ്റോണഗ-അബഹറ്റോക ലെഡിങണ്

18.ഒരു നല ആശയക ഒരഡികലക നശഡികയഡില. അതഡിനു യഥറ്റോർത്ഥതഡിൽ ജനക നൽകഡിയ വസ്യകഡികഗ അതഡികന്റെ 
കവളഡികപ്പെടതൽ സറ്റോധസ്യമറ്റോകറ്റോൻ കഴഡിയറ്റോകത മരഡിറകണഡി വന്നറ്റോലക പഡിന്നവീകടറ്റോരഡികൽ മകററ്റോരറ്റോളുകട മനസഡിൽ 
അറത ആശയക തവീർച്ചയറ്റോയുക ഉദഡിക്കുക.-റതറ്റോമസഗ ആൽ വ എഡഡിസണ്

19.സസ്വയക നുണ പറയരുതഗ. സസ്വയക നുണ പറയുന്നവൻ, സസ്വന്തക നുണകൾക്കു കറ്റോതു കകറ്റോടക്കുന്നവൻ 
തകന്റെയുള്ളഡിലള്ളറതറ്റോ, തനഡിക്കു ചുറ്റുമുള്ളറതറ്റോ ആയ റനരഡികന തഡിരഡിച്ചറഡിയറ്റോനറ്റോവറ്റോതവഡിധതഡിലെറ്റോവുകയുക, 
തറന്നറ്റോറടറ്റോ, അനസ്യറരറ്റോറടറ്റോ മതഡിപ്പെഡിലറ്റോത ഒരറ്റോളറ്റോയഡിറപ്പെറ്റോവുകയുക കചയ്യുക. മതഡിപ്പെഡിലറ്റോത ഒരറ്റോൾക്കു 
റസ്നേഹവുമുണറ്റോവഡില.-ഫഡിറയറ്റോദർ ദസ്തറയവഗ സഡി

20 പ്രകൃതഡിക്കു നറ്റോക പുറക തഡിരഡിഞ്ഞു നഡിൽക്കുന; സസൗനരസ്യകത റനകര റനറ്റോകറ്റോൻ ലെജ്ജയറ്റോണു നമുകഗ. നമ്മുകട 
പരഡിതറ്റോപകരമറ്റോയ ദരന്തങ്ങളഡിൽ പറഡിപ്പെഡിടഡിച്ചഡിരഡിക്കുന്നതഗ ഓഫവീസഡികന്റെ മണമറ്റോണഗ ; അതഡിൽ നഡിന്നഡിറ്റു വവീഴന്ന റചറ്റോരയുകട
നഡിററമറ്റോ, അച്ചടഡിമഷഡിയുറടതുക. -ആൽബർടഗ കറ്റോമദ്യു
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കടകകഥകൾ

1. അകതറുതകൊൽ പുറതറദിയുനം
    ചെക്കപഴനം
2. അകനം എലനം ങതകൊലനം പുറനം കപകൊന്ത കപകൊന്തനം.
     ടവങക്കകൊൽത്തുറു
3. അക്കകര നദിൽക്കുനം കകൊളെക്കുട്ടനണ് അറുപതദിരണണ് മുടെദിക്കയറണ്.
     മെതതണണ്.
4. അങ്ങുരുണ ഇങ്ങുരുണ അങ്ങകൊടെദിമുറ്റകതകൊനരുണ.
      കുരുമുളെകണ്
5. ഇതദിരദി കപകൊങന്നകൊണകനം നദിറച്ചു.
      മെദിന്നകൊമെദിനുങ്ങണ്
6. ഇതദിരദി മുറ്റതഞ്ചകൊളുകൾ.
     ടകവദിരലകൾ
7. ഇതദിരദിക്കുഞ്ഞൻ കുഞ്ഞദികന കരയദിപദിച്ചു.
    ചെജീനമുളെകണ്
8. ഇലയദില പൂവദില കകൊയദില കരദിവള്ളദി.
     തലമുടെദി
9. ഉടതുണദിയദിലകൊങതകൊൻ കുടെ ചൂടെദി നദിൽക്കുന.
    കതങ്ങണ് 
10. ഉദദിച്ചുവരുന്ന ഭഗവകൊകന പദിടെദിച്ചു രണടെദി.
       സസ്വർണനം ഉരുക്കദി അടെദിക്കൽ
11. ഉണകൊത അമ്മയ്ക്കുണ് ഒരു മുട്ടൻവയറണ്.
      വങയകൊൽതുറു
12. ഊതദിയകൊലണയദില, മെഴയത്തുമെണയദില, എണകൂടെകൊതജീ വദിളെക്കു കത്തുനം.
        ഇലകദികണ് ബൾബണ്
13. എലകൊവർക്കുനം ആവശദ്യമെകൊണണ്, ആരുനം പദിടെദിക്കകൊൻ ശ്രമെദിക്കുന്നദില.
      സൂരദ്യൻ
14. എകന്ന കതകൊട്ടകൊൽ കതകൊടന്നവകന തടനം.
      ടവദബതദി
15. എന്റെച്ഛകന്റെ കുളെതദികല കവള്ളനം ങകകൊരജീടനം ങകകൊരജീടനം തജീരണദില.
     സമുദനം

36



16. ഒരു കുപദിക്കണ് രണണ് കുഴദി.
       മൂക്കണ്
17. ഒരു കുപദിയദിൽ രകണണ.
      ങകകൊഴദിമുട്ട
18. ഒരു മുറനം മെലരദികലകൊരു ങതങ്ങകൊകക്കകൊതണ്.
      ചെനക്കല
19. വകൊയദില നകൊക്കുണണ്, നകൊക്കദിങന്മൽ പലണണ്.
       ചെദിരവ
20. കണകൊലറദിയദില, കകകൊണകൊലറദിയുനം.
       കകൊറ്റണ്
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    നനഡിനനഡി

   ലെഡിറഡിൽ   കകറസഡികന്റെ  റനതൃതസ്വതഡിൽ   മറ്റോഗസഡികന്റെ  ലെഡിറഡിൽ   കകറസഡികന്റെ  റനതൃതസ്വതഡിൽ   മറ്റോഗസഡികന്റെ  
നഡിർമ്മറ്റോണതഡിനഗ  പഡിന്നഡിൽ പ്രവർതഡിച്ച കരങ്ങൾ നഡിർമ്മറ്റോണതഡിനഗ  പഡിന്നഡിൽ പ്രവർതഡിച്ച കരങ്ങൾ 
ഏകറയറ്റോണഗഏകറയറ്റോണഗ. . ഈ സകരകഭതഡിൽ റലെഖനങ്ങളുകഈ സകരകഭതഡിൽ റലെഖനങ്ങളുക, , കഥകളുകകഥകളുക, , മറ്റുമറ്റു
രചനകളുക തയറ്റോററ്റോകഡി നൽകഡിയവർ   അതഡികന  ഡഡിജഡിറൽ രചനകളുക തയറ്റോററ്റോകഡി നൽകഡിയവർ   അതഡികന  ഡഡിജഡിറൽ 
രൂപതഡിറലെകഗ പരഡിവർതനക കചയവർ ഇതഡിനഗ  റനതൃതസ്വക രൂപതഡിറലെകഗ പരഡിവർതനക കചയവർ ഇതഡിനഗ  റനതൃതസ്വക 
നൽകഡിയ അധസ്യറ്റോപകർ എലറ്റോവർക്കുക ഒരറ്റോയഡിരക നനഡിനൽകഡിയ അധസ്യറ്റോപകർ എലറ്റോവർക്കുക ഒരറ്റോയഡിരക നനഡി... ... 
നനഡിനനഡി......
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