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വവകക്കം  മുഹമ്മദസ്  ബഷഷീർ 

മലേയകാള നനകാവലേവിസക്കം കഥകാകൃതക്കം സസകാതനന്ത്ര്യസമരനപകാരകാളവിയുമകായവിരുന്ന  നബപ്പൂർ സുൽതകാൻ എന്ന 
അപരനകാമതവിൽ  അറവിയപപ്പെടുന്ന വവകക്കം മുഹമ്മദസ് ബഷഷീർ . 1908 ജനുവരവി  19 നസ് വവകക്കം തകാലൂകവിൽ  
തലേനയകാലേപ്പെറമവിൽ ജനവിച്ചു . 1982 -ൽ  ഇനന്ത്ര്യൻ  ഗവപണ്മെനസ്  പഹസ്ദസ് മശഷീ  പുനരസകാരക്കം നൽകവി ആദരവിച്ചു . 
ആധുനവിക 
മലേയകാള  സകാഹവിതന്ത്ര്യതവിൽ  ഏറ്റവക്കം അതവികക്കം  വകായവികപപ്പെട്ട  എഴുതകകാരവിൽ ഒരകാൾ എന്നസ് വവിനശഷവികപപ്പെട
. 
ജനകഷീയ  എഴുതകകാരനകായവിരുന്നു ബഷഷീർ . സകാമകാനന്ത്ര്യക്കം മലേയകാളമറവിയകാവന്ന ആർകക്കം ബഷഷീർ സകാഹവിതന്ത്ര്യക്കം 
വഴങക്കം .
ഹകാസന്ത്ര്യക്കം പകകാണസ് അനദ്ദേഹക്കം വകായനകകാപര ചവിരവിപ്പെവിച്ചുക്കം കൂപട കരയവിപ്പെവികകയുക്കം  പചയ്തു . മുസവിക്കം സമൂഹതവിൽ 
ഒരുകകാലേത  നവിലേനവിന്നവിരുന്ന എലകാവവിധ അനകാചകാരങ്ങൾപകതവിപരയുക്കം  അനദ്ദേഹക്കം തൂലേവിക ചലേവിപ്പെവിച്ചു .
                പ്രധകാനകൃതവികൾ ; നപ്രമനലേഖനക്കം , ബകാലേന്ത്ര്യകകാലേസഖവി , ശബസ് ദങ്ങൾ , പകാതമ്മകായുപടഅടു , 
ന്തുപ്പുപ്പെകാപകകാരകാനയുണകായവിരുന്നു , (നനകാവൽ ) വവിശസവവിഖന്ത്ര്യകാതമകായ മൂകസ് , ആന പൂട , ഭൂമവിയുപട 
അവകകാശവികൾ ,
ജന്മദവിനക്കം (കഥകൾ ),                                       കഥകാബഷീജക്കം (നകാടകക്കം )               Harinandh PS

                                                                                                                                                                



                                                          സനന്ദേശക്കം                                                      

    

            സകാനങ്കേതവികവവിദന്ത്ര്യ  മുനന്നറവിപകകാണവിരവികന്ന  കകാലേഘട്ടതവിൽ  കുട്ടവികളുപട 
            കവിയകാത്മക  കഴവിവകൾ  വവികസവിപ്പെവികന്നതവിനുക്കം  വവികസ്ജകാനപത   
            പരവിനപകാഷവിപ്പെവികന്ന  പഠനപത  രസകരമകാകന്നതവി  ഈ   ഡവിജവിറ്റൽ   
            മകാഗസവിൻ   പ്രനയകാചനക്കം  പചയ്യുപമന്നസ് സക്കംശയമവില നുക്കം             
            കല്കട്ടതവിനനുസരവിചസ്  തനങ്ങൾ  മകാറ്റവി  വവിവവിധ  തരതവിലുള്ള  
            റവിനസകാസസ് സുകൾ  പ്രനയകാജനപപ്പെടുതവി  പഠനപത  ഫലേപ്രദമകാകവി 
            വവിനവിനയകാഗവികകാൻ  ഇതവിലൂപട  സകാധവികന്നു
                                                            എലകാ  വവിധ  ആശക്കംസകളുക്കം              
  നനരുന്നു 
                                                    എന്നസ് ,
                                                                 അന്നമ്മ വവ
                                                            (പഹഡവിസ്ട്രസസ്)
                                                          
        



                                                                                                                                                                
                                                                                                                                           
പപകാതുവവിദന്ത്ര്യകാഭന്ത്ര്യകാസ സക്കംരക്ഷണയജതവിപന ഭകാഗമകായവി സസ് കൂളുകളവിൽ നടപ്പെവിലേകാകവിയ ലേവിറ്റവിൽ വകറസ്സസ്     
പനയൂണവിറ്റസ്     നമ്മുപട സസ് കൂളവിലുക്കം പ്രവർതവിച്ചുവരുന്നു .ആനവിനമഷൻ ,വസബർസുരക്ഷകാ ,മലേയകാളക്കം 
കമമ്പ്യൂട്ടവിങസ് ,ഹകാർഡസ് പവയർ ,ഇലേനകകാണവികസ് എന്നഷീ നമഖലേകളവിൽ പ്രനതന്ത്ര്യക പരവിശഷീലേനതവിലൂപട 
വവിവരസകാനങ്കേതവിക രക്കംഗത കുട്ടവികളവിൽ കൂടുതൽ തകാല്പരന്ത്ര്യക്കം ജനവിപ്പെവികന്നതവിനു ലേവിറ്റവിൽ വകറസ്സസ് ക്ലബസ് വളപര 
പ്രനയകാചനക്കം പചയ്യുന്നു 





       ജനനവി       
       
        മരവികുളവിരകായസ്  ആലേവിക്കംഗനക്കം  നൽകവി     
        മകാനറകാടണയ്ക്കുന്ന  വവിശസ മകാതകാ
        മകാറവിപലേ  ചൂനടകവി അമ്മതൻ  മകൾകസ് 
         അഗവികവചമകായവി  മകാറക്കം മകാതകാ     
                                           
                                             അറവിവകളുക്കം  പതനലകാർമകളുക്കം  തന്നസ്
                                              സസ് നനഹക്കം  പകരുക്കം  അദന്ത്ര്യകാപവികനപകാൽ 
                                               കണ്ണുകൾ  പമപല  തുറന്നു നനകാകവിയകാനലേകാ 
                                               വർണക്കം  വവിതറക്കംഒരതവിശയമകായവി 

       
     
         തൻസനതവി  പചയ്യുക്കം  ക്രൂരതനയകാനരകാന്നുക്കം 
        നഹമന്ദേമകായയവിലേവിരവികക്കം  മകാതകാ 
        തന്ത്ര്യകാഗക്കം  പചയവിട്ടസ്  നസ്നേഹക്കം പകരുന്ന 
        കവിസ്തുനദവനനകാ  വവിശസ മകാതകാ  

                                                                  ദദുഃഖക്കം  മറകകാനുക്കം നശകാഭനമകാകകാനുക്കം 
                                                                   അമ്മതൻ കണ്ണുകൾ  പപകാഴവികന്ന 
                                                                   നസ്നേഹതള്ളവിയകാൽ  മുഖക്കം കഴുകു 
                                                                     മരവികുളവിരകാൽ മുഖക്കം കഴുകു 
       
                മനസപകാടത  നസ്നേഹക്കം  വവിതയ്ക്കുന്ന 
         തൂപവണ്മെയകാലുന്ന വവിശസമകാതകാ 
         വവിശസമകാതകാവവിൻ  കരസ്പരസ്ശനമറ്റവർ 
          എന്നുക്കം  പുണന്ത്ര്യപ്രതവിഭയനല ?  

                                                            
                                                            ഹർഷ     9b

                             







    ലലലോകപ്രശസ്ത ശലോസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ ലലലോകപ്രശസ്ത ശലോസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ 

ഗ്രന്ഥന്ഥം                             ലമേഖല                     രചയയിതലോവവ 

ഹവിനസകാറവിയ പകാനറസ് റക്കം       -        പ്രകൃതവിശകാസക്കം        -          തവിനയകാഫകാസസസ്    
ദവി എപലേപമനസ്സസ്               -       ഗണവിതശകാസക്കം         -         യൂക്ലവിഡസ്
വമനകകാ ഗകാഫവിയ             -       ജഷീവശകാസക്കം             -         നറകാബർട്ടസ് ഹുകസ് 
ദവി പ്രവിൻസവിപ്പെവിയ                -       ഭഭൗതവികശകാസക്കം         -        ഐസകസ് നമ്പ്യൂട്ടൺ 
ഓൺ ദവി ഒറവിജവിൻ ഓഫസ് 
സ്പഷീഷവിസസ്                          -      ജഷീവശകാസക്കം              -       ചകാൾസസ് ഡകാർവവിൻ 
വസലേനസ് സസ്പ്രവിങസ്              -     പ്രകൃതവിശകാസക്കം          -        നറച്ചൽ കകാഴ്സൺ 
എ ബഷീഫസ് ഹവിസറവി ഓഫസ് 
വടക്കം                                 -     ബഹവിരകാകകാശശകാസക്കം  -      സഷീഫൻ നഹകാകവിങസ്
ചരകസക്കംഹവിത                    -     വവദന്ത്ര്യശകാസക്കം           -      ചരകൻ 
റവിനലേറ്റവിവവിറ്റവി :ദവി സസ് പപഷന്ത്ര്യൽ  -    ഭഭൗതവികശകാസക്കം          -     ആൽബർട്ടസ് 
ഐൻസആൻഡസ് ജനറൽ തവിയറവി     
സവിസമ നകാചസറ                    -    സസന്ത്ര്യശകാസക്കം            -      കകാൾ ലേവിനനയസസ്
പ്രവിൻസവിപ്പെൽസസ് ഓഫസ്           -    ഭൂമവിശകാസക്കം                -      ചകാൾസസ് വലേൽ 
 ജവിനയകാളജവി  
ദവി മകാതമകാറ്റവികൽ തവിയറവി      -   ഭഭൗതവികശകാസക്കം          -      എസസ്.ചന്ദ്രനശഖർ  
ഓഫസ് ബകാകസ് നഹകാൾസസ്    
ആരന്ത്ര്യഭടഷീയക്കം                         -    നജന്ത്ര്യകാതവിശകാസക്കം /         -      ആരന്ത്ര്യഭടൻ 
                                                   ഗണവിതശകാസക്കം     
സുശ്രുതസക്കംഹവിത                   -    വവദന്ത്ര്യശകാസക്കം            -     സുശ്രുതൻ 
അഷക്കംഗഹൃദയക്കം                     -    വവദന്ത്ര്യശകാസക്കം            -     വകാഗസ്ഭടൻ 
                                                                                                                                
BY :Sandra.M.Shylu & Greeshma.C.Prasad                                                        

                                                                                                                                



         ഓടകഴൽ കതതകൾ      



(പ്രസവിദ്ധ കവവി ജവി .ശങ്കേരകറപ്പെവിപന നപരവിൽ ഏർപപ്പെടുതവിയ 
പുരസസ് കകാരമകാണസ് ഓടകഴൽ അവകാർഡസ് )
                        

                                     പുരസകാരനജതകാകൾ 
1969 -പവണവികളക്കം  നഗകാപകാലേകറപ്പെസ്                 - തുളസഷീദകാസരകാമകായണക്കം 
1970 -ഓ.വവി  വവിജയൻ                                         - ഖസകാകവിപന ഇതവിഹകാസക്കം 
1971-വവനലേകാപ്പെവിള്ളവി                                       -  വവിട 
1972-എൻ .കൃഷ്ണപവിള്ള                                     -തവിരപഞ്ഞെടുത പ്രബന്ധങ്ങൾ                
1973-  അകവിതക്കം അചച്യുതൻ  നമ്പൂതവിരവി              -നവിമവിഷക്ഷഷീത്രക്കം                                  
1974--- പക.സുനരന്ദ്രൻ                                       -മരണക്കം ദർബലേക്കം 
1975- വവി പക നഗകാവവിന്ദേൻനകായർ                         -  വവി പക   നഗകാവവിന്ദേൻ നകായരുപട
                                                                                                       കൃതവികൾ                   
1976- നകാലേകാങ്കേൽ  കൃഷ്ണപവിള്ള                            - കൃഷ്ണതുളസവി 
1977- ലേളവിതകാക്കംബവിക അനർജ്ജനക്കം                     -അഗവിസകാക്ഷവി 
1978- വകനവികര കുമകാരപവിള്ള                           -നകാടകഷീയക്കം 
1979-നഡകാ .എക്കം ലേഷീലേകാവതവി                                -വർണരകാജവി
1980-  പവി .ഭകാസരൻ                                         -ഒറ്റകമവിയുള്ള തക്കംബുരു 
1981- വവിലേകാസവിനവി                                           -അവകകാശവികൾ 
1982- സുഗതകുമകാരവി                                         -അമലേമകാണഷീ 
1983-വവിഷ്ണു നകാരകായണൻ നമ്പുതവിരവി                    -  മുഖപമവവിപട
1984- ജവി .കുമകാരപവിള്ള                                     -സപ്തസസരക്കം 
1985- എൻ.എൻ കകകാടസ്                                  -സഫലേമഷീ യകാത്ര 
1986-കടവനകാടസ്  കുട്ടവികൃഷ്ണൻ                               -കളവിമുറ്റക്കം
1987- യൂസഫലേവി നകനച്ചരവി                                  -നകനച്ചരവിപ്പുഴ 
1988- ഒളപ്പെമണ സുബമണന്ത്ര്യൻ നമ്പൂതവിരവി               -നവിഴലേകാന
1989- എക്കം .പവി ശങ്കുണവി നകായർ                            -ഛത്രവക്കം ചകാമരവക്കം  
1990-ഒ.എൻ .വവി .കുറപ്പെസ്                                     -മൃഗയ 
1991-പവി .നകാരകായണകറപ്പെസ്                                -നവിശകാഗന്ധ
1992-തവിനകകാടവിയൻ                                          -അരങകകാണകാത  നടൻ 
1993- എക്കം .ടവി .വകാസുനദവൻ നകായർ                       -വകാനപ്രസക്കം 
1994- എൻ .എസസ്.മകാധവൻ                                 -ഹവിഗസവിറ്റ 
1995- ടവി .പത്മനകാഭൻ                                         -കടൽ

1996-ആനന്ദേസ്                                                  -നഗകാവർദ്ധനപന യകാത്രകൾ 



1997- എക്കം .പവി .വഷീനരന്ദ്രകുമകാർ                            -ആതസ് മകാവവിനലേപകകാരു തഷീർത്ഥയകാത്ര 
1998- ആശകാ നമനനകാൻ                                       -പരകാഗനകകാശങ്ങൾ
1999-ചന്ദ്രമതവി                                                   -പറയവിൻ ഡവിയർ 
2000- പക .സച്ചവിതകാനന്ദേൻ                                    -തവിരപങ്ങടുത കഥകൾ 
2001-അയ്യപ്പെപണവികർ                                      -അയ്യപ്പെനവികരുപട കവവിതകൾ 
2002-മുണ്ടൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടവി                                       - എന്ന പവറപത വവിട്ടകാലുക്കം
2003-സകറവിയ                                               -തവിരപഞ്ഞെടുത കഥകൾ 
2004 - പവി സുനരന്ദ്രൻ                                         -വചനഷീസസ് മകാർകറ്റസ് 
2005-കലേകാമണ്ഡപക്കം പത്മനകാപൻ നകായർ             -നകാടന്ത്ര്യകാചകാരന്ത്ര്യന ജഷീവവിത മുദ്രകൾ 
2006-സവി രകാധകാകൃഷ്ണൻ                                       -തവികട്ടൽ കടഞ്ഞെ തവിരുമധുരക്കം 
2007-ൻ പക നദശക്കം                                            -മുദ്ര   
2008-പക ജവി ശങ്കേരപവിള്ള                                     - പക ജവി എസസ് കവവിതകൾ
2009-ശഷീകുമകാരൻ തമവി                                     -അമ്മകസ് ഒരു തകാരകാട്ടസ്
2010-ഉണവികൃഷ്ണൻ പുത്തൂർ                                   -അനുഭവങ്ങളുപട നനർകകാഴസ് ചകാകൾ
2011-സുബകാഷസ് ചന്ദ്രൻ                                         -മനുഷന്ത്ര്യൻ ഒരകാമുഖക്കം 
2012-നസതു                                                       -മറപവിറകാവസ്
2013-പക  ആർ മഷീര                                            -ആരകാച്ചകാർ 
2014-റഫഷീഖസ് അഹമ്മദസ്                                       -റഫഷീഖസ് അഹമ്മദവിന  കൃതവികൾ
2015-    സകാറ നതകാമസസ്                                         - ചന്ദ്രനനകാപടകാപ്പെക്കം     



    





 

                        



 നവിഗൂഡതയവിൽ നവിറഞ്ഞെ നവിബവിഢ വനക്കം                 
പകകാച്ചുണവിമകാഷസ്    ആ  അവധവിദവിവസവക്കം  പതവിവനപകാപലേ  ഒതകൂടവി .കൂപട  കുറച്ചു  പകകാച്ചുകകാനകാരവികളുമുണസ് .
"മകാപഷ ,മകാഷവിപന  കയ്യവിപലേനകാ "ആദവിതന്ത്ര്യൻ  നചകാദവിച്ചു ."ഓ ,ഇനതകാ  ഇപതകാരു  പ്രബന്ധക്കം .ശകാസതവിപലേ  
ഒരു രസവികപന  കുറവിച്ചകാണസ് ."മകാളുകട്ടവിയതു  തവിരവിച്ചുക്കം മറവിച്ചുക്കം  നനകാകവി .എന്നവിട്ടസ്  പനക്കംകണ  
പപരുച്ചകാഴവിപയനപ്പെകാപലേ  ഒരു  നചകാദന്ത്ര്യക്കം :"എനകാ  മകാനഷ  ഈ  കകാർബൺ ,വല  മരകകായുധവമകാനണകാ ?"."ഏയസ്,
ഇപതകാരു മുലേകമകാണസ് .നമ്മുപട ശരഷീരതവിൽ ,ഭക്ഷണതവിൽ ,ഔഷധതവിൽ, തുടങ്ങവി  സർവ്വസകാധകാനങ്ങളവിലുക്കം 
കകാർബൺ ഉണസ് .കകാർബൺ ഒരു മൂലേകമകാണസ്. നകാമഷീ കകാണുന്ന പ്രപഞക്കം നവിർമവിതമകായവിരവികന്നതസ് 
പതകാണ്ണൂനറകാളക്കം മൂലേകതകാലേകാണസ്. അതവിപലേ ഒരു മൂലേകമകാണസ് കകാർബൺ . ജന്തുകളവിലുക്കം സസന്ത്ര്യങ്ങളവിലുക്കം 
ഒപകയുള്ള കകാർബണവികസക്കംയുക്തങ്ങൾ നവിർമവിയസ് കകാനുള്ള ശമതവിനസ് പഴകനമപറയുണസ്  ഏപറകകാലേക്കം   
കഴവിഞ്ഞെവിടക്കം ഇതസ് വവിജയവികകാപതവന്നനപ്പെകാൾ ശകാസജർ  ഒരു നവിഗമനതവിപലേതവി ,ഇതസ് സസന്ത്ര്യങ്ങളവിപലേയുക്കം
ജന്തുകളവിപലേയുക്കം ജഷീവശകാക്തഷീകരണമകാപണന്നസ് .എന്നകാൽ ഫഡറവികസ് നവകാളർ എന്ന  ശകാസജൻ  
അനമകാണവിയക്കം സയനനറസ്  എന്ന സക്കംയുക്തക്കം ചൂടകാകവിയനപ്പെകാൾ  യുറവിയയകാണസ് കവിട്ടവിയതസ് .ഇതസ് 
ജഷീവസക്കംയുക്തമകാണസ്.അനതകാപട ഓർഗകാനവികസ് പകമവിസ്ട്രവി എന്ന ശകാസശകാഖയ്ക്കു തുടകമകായവി." "അല മകാനഷ ,ഈ 
കകാർബണവിപന മകായകാജകാലേതവിനസ് കകാരണപമനസ് "റഹവിക്കം നചകാദവിച്ചു ."കകാർബൺ ആറ്റതവിപന സക്കംനയകാജകത 
നകാലേകാപണന്നസ് അറവിയകാമനലകാ .ഇതസ് ഈ പ്രനതന്ത്ര്യകത കകാരണക്കം ഏതു ഘടനയവിലുക്കം എത്ര ആറ്റക്കം ഉപനയകാഗവിച്ചുക്കം  
സക്കംയുക്തക്കം നവിർമവിയകാക്കം .ഒനര രകാസസമവകാകന്ത്ര്യക്കം ആയവിരുന്നവിടക്കം തഷീർതക്കം വന്ത്ര്യതന്ത്ര്യസ്തമകായ പ്രനതന്ത്ര്യകത 
പവളവിവകാകന്നു കകാർബൺ .എതനനകാളവിപനയുക്കം വഡ മഷീനഥൻ ഈഥറവിനനയുക്കം തന്മകാത്ര വകാകന്ത്ര്യക്കം ഒന്നകാണസ്
.എന്നകാൽ അതവിപന  രണവിപനയുക്കം പ്രനതന്ത്ര്യകത രണകാണസ് .പ്രകാചഷീന കകാലേക്കം പതകാനട്ട മനുഷന്ത്ര്യൻ പരവിചയമുള്ള 
മുലേകമകാണസ് കകാർബൺ .കരവി എന്നർത്ഥമുള്ള ലേകാറ്റവിൻ വകവിൽ നവിന്നകാണസ് കകാർനബകാണസ് എന്ന വകാകവിപന 
അർഥക്കം .                                                                      
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