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മമമൊഴഴ

മമമൊഴഴമമമൊഴഴ
സ്റ്റുഡനന്റ് എഡഡിറ്റർ 
പ്രണതഡി ദദാസന്റ്. പഡി

എഡഡിററ്റദാറഡിയൽ റബദാർഡന്റ് അഅംഗങ്ങൾ
ഷജജീഅ.   യ.പഡി

വവൈഷ്ണവൈഡി.  സഡി.എസന്റ്
ശജീവൈഡിദദ്യ . സഡി

പ്രവൈജീണ.  സഡി.പഡി
മഞ്ജുള.   ഡഡി

ആരതഡി  .   കക.എഅം
അമജീൻ അസന്റ് ലഅം .  കക.പഡി

സഡിയദാദന്റ്
കവൈർ :ഗഗൗതഅം പ്രകദാശന്റ്

പ്രധദാനദാധദ്യദാപകൻ 
 മുഹമ്മദന്റ് ചങ്ങണകദാടഡിൽ

സദാഫന്റ് എഡഡിറ്റർ
ഫരജീദ ടഡി

പ്രസഡിദജീകരണഅം : 
ലഡിറ്റഡിൽ വകറ്റന്റ്സന്റ്, പഡി ടഡി എഅം വവൈ എചന്റ് എസന്റ്  എടപ്പലഅം
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എഡഴററമൊറഴയല്എഡഴററമൊറഴയല്

പ്രഡിയകപ്പട കൂട്ടുകദാകര 

വൈദാക്കുകൾകന്റ് 
വൈഡിലക്കുകളഅം വൈഡിലങ്ങുകളഅം തജീർക്കുന്ന ഒരു കദാലമദാണഡിതന്റ്.

ഈ പുസ്തകഅം നമ്മുകട അടയദാളകപ്പടുത്തലദാണന്റ്. 
ഇതഡിനദായഡി സഹകരഡിചവൈർ ഏകറയദാണന്റ്. 

വൈദാക്കുകൾക്കുഅം വൈരകൾക്കുഅം ജജീവൈൻ പകർന്നവൈർ. 

എലദാവൈർക്കുഅം നനഡി. 
ഇതന്റ് ഒരു വൈലഡിയ മദാറ്റത്തഡികന  കചറഡിയ തുടകമദാകകട.

റസ്നേഹറത്തദാകട
പ്രണതഡി ദദാസന്റ്. പഡി
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അമ്മതൻ പദാഠഅം

തനഡികയതനഡികയ..........

ആ ഡഡിസഅംബർ ആ ഡഡിസഅംബർ 1313നഅം കടന്നന്റ് റപദായഡിനഅം കടന്നന്റ് റപദായഡി!!

വൈദാക്കുഅം വൈരയഅംവൈദാക്കുഅം വൈരയഅം

മരണകമത്തുന്ന റനരത്തന്റ്മരണകമത്തുന്ന റനരത്തന്റ്

വൈഡിളയൂർ ചരഡിത്രവൈഴഡികളഡിലൂകടവൈഡിളയൂർ ചരഡിത്രവൈഴഡികളഡിലൂകട

മഹദദ്വചനങ്ങൾമഹദദ്വചനങ്ങൾ

വൈരകൾ വൈർണങ്ങൾവൈരകൾ വൈർണങ്ങൾ

ആനയഅം പദാപ്പദാനഅംആനയഅം പദാപ്പദാനഅം

മഗൗനറമ നജീമദാത്രഅംമഗൗനറമ നജീമദാത്രഅം

ഐഐ. . ടഡി കദ്വഡിസന്റ്ടഡി കദ്വഡിസന്റ്

എകന വൈഡിദദ്യദാലയഅംഎകന വൈഡിദദ്യദാലയഅം

സദാരദാഅംശഅംസദാരദാഅംശഅം
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കലയകട ശലഭങ്ങൾകലയകട ശലഭങ്ങൾ

ഖസദാകന്റ് എന്ന ഇതഡിഹദാസഅംഖസദാകന്റ് എന്ന ഇതഡിഹദാസഅം

നമ്മളഅം റപദാകദാറദായഡിനമ്മളഅം റപദാകദാറദായഡി

കക രദാഘവൈൻ മദാഷഡികന സഅംഗജീതവൈഴഡികൾകക രദാഘവൈൻ മദാഷഡികന സഅംഗജീതവൈഴഡികൾ

SCIENCE & TECHNOLOGY :PROS  VS  CONSSCIENCE & TECHNOLOGY :PROS  VS  CONS

ഇടഡിക്കൂടഡികല കപണ് കരുത്തന്റ്ഇടഡിക്കൂടഡികല കപണ് കരുത്തന്റ്

MATERNITYMATERNITY

NATURE'S BEAUTYNATURE'S BEAUTY

നദാട്ടുവൈഴഡികളഡിലൂകടനദാട്ടുവൈഴഡികളഡിലൂകട
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അമ്മതന് പമൊഠഎംഅമ്മതന് പമൊഠഎം

സ്കൂളഡിൽ പഠഡിക്കുന്ന വൈഡിദദ്യദാർഥഡികളദാഅം
ആദദ്യദാക്ഷരഅം കുറഡിക്കുന്ന നദാളകളദാഅം 

ജൂകണന്നു റകടദാൽ വൈഡിറക്കുന്ന കൂട്ടുകദാർ
ചൂരൽ വൈടഡിയകട ശബ്ദങ്ങൾ റകടന്റ് 

മദാതദാപഡിതദാകൾ വൈളർത്തഡി പഠഡിപ്പഡിചന്റ് 
കതരുവൈഡിറലകഡിറങ്ങുന്ന വൈഡിദദ്യദാർഥഡികളദാഅം 
തന്നതദാൻ കുത്തഡിവൈച ലഹരഡിയഅം നകന്മെ 

ഭദാന്തൻമദാരദാകഡി തജീർത്തഡിടുന്നു 
ലഹരഡിതൻ പദാഠഅം നഡിർത്തലദാക്കൂ

അമ്മതൻ പദാഠഅം പഠഡിപ്പഡിച്ചുകകദാള്ളു 
അമ്മപഠഡിപ്പഡിച നന്മെതൻ പദാഠവഅം 

കൂട്ടുകദാർ പഠഡിപ്പഡിച ലഹരഡിതൻ പദാഠവഅം 
കൂട്ടുകദാർപഠഡിപ്പഡിച ലഹരഡിതൻപദാഠഅം പഠഡിപ്പഡിചന്റ്- 

കതരുവൈഡിറലകഡിറങ്ങുന്ന വൈഡിദദ്യദാർഥഡികളദാഅം 
ലഹരഡിതൻ പദാഠഅം നഡിർത്തലദാക്കൂ 
അമ്മതൻ പദാഠഅം പഠഡിച്ചുകകദാള

അമ്മ പഠഡിപ്പഡിച നന്മെതൻ പദാഠവഅം 
നന്മെയഅം റകട്ടു വൈളർന്നു വൈര....

ആരതഡി കക.എഅം.

പഡിപഡി..ടഡിടഡി..എഅംഎഅം..വവൈ എചന്റ്വവൈ എചന്റ്. . എസന്റ്എസന്റ്..എടപ്പലഅംഎടപ്പലഅം
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തനഴമയതനഴമയ..
വൈദാഫഡിറ വൈദാഫഡിറ 10A10A

കണ്ണുനജീർ ദുഖഡിക്കുന്നവൈരുകട കൂകടപ്പഡിറപ്പദാണന്റ്. ഇരുടഡികന മറവൈഡിൽ ഉളഡിലടകഡിയ കനദാമരങ്ങളകട ബദാകഡി
പത്രഅം. റടബഡിൾ ലദാഅംപഡിന തദാകഴ തുറന്നു കവൈച ഡയറഡിയഡികല വൈരഡികൾ അവൈളകട കണ്ണുകളഡിൽ ഉടകഡി.

അറഡിയദാകത ഒരു കണ്ണുനജീർ തുളഡി അവൈളകട ചുവൈന്നു തുടുത്ത കവൈഡിളഡിണയഡിറലകന്റ് കപദാളഡി വൈജീണ. ഒരുപദാടന്റ്
നദാളകളദായഡി ഒറ്റകദാണവൈൾ. കപടന്നുണദായ നഷ്ടങ്ങളഡിൽ കൂട്ടുകദാർ റപദാലഅം വകകവൈടഡിഞ. ദുഖങ്ങളകട
വകപ്പുനജീർ മദാത്രഅം രുചഡിച ആ കപണ്കുടഡികന്റ് ജജീവൈഡിതത്തഡികല നല നഡിമഡിഷങ്ങകള പറ്റഡി തജീകര പ്രതജീക്ഷ

ഇലദായഡിരുന്നു. ചഡിന്തകളകട റകദാണഡിൽ നഡിന്നുമുണർന്നന്റ് അവൈൾ കബഡഡിൽ എഴുറന്നറ്റഡിരുന്നു. കവൈഡിളഡികന ഇറുകക
പുണർന്ന കണ്ണുനജീർ തുളഡികയ തകന നനത്ത വൈഡിരലകളഡിൽ പടർത്തഡി അവൈൾ വൈരദാന്തയഡിറലകന്റ് നടന്നു.

നഡിറഞ്ഞ അന്ധകദാരത്തഡിന നടുവൈഡിൽ അമഡിളഡി ഒറ്റകദായഡിരുന്നതന്റ് അവൈൾ ശദഡിച്ചു. അതഡിനന്റ് കൂടഡിനന്റ് തദാരങ്ങറളദാ
മുകഡിലകറളദാ ഉണദായഡിരുന്നഡില. എലദാഅം കകദാണഅം ആ അമഡിളഡികയ അവൈൾകന്റ് തകന്നറപ്പദാകല റതദാന്നഡിച്ചു.

കബഡന്റ്റൂമഡിൽ തഡിരഡികചത്തഡി അവൈൾ റടബഡിളഡിലഡിരുന്ന ഡയറഡി കയഡികലടുത്തു. കണജീരു നനഞ മദാഞറപദായ
വൈദാക്കുകകള അവൈൾ കനഡിറവൈദാകട തടവൈഡി. എവൈഡികട നഡിറന്നദാ തകന അമ്മയകട ചഡിത്രഅം അവൈളകട മനസഡിൽ വൈന്നന്റ്
നഡിറഞ. അതഡിനന്റ് മദാലദാഖയകട ഛദായയദായഡിരുന്നു. കപദാഴഡിഞ വൈജീണ കണജീർ തുളഡികകള തദാളകൾകഡിടയഡിൽ

അലഡിയഡിച്ചു അവൈൾ തലയഡിണയഡിറലകന്റ് ചദാഞ.തഡികടഡി വൈന്ന ഓറരദാ ഓർമ്മകളഅം അവൈളകട തലയഡിണകയ
നനച്ചുകകദാറണയഡിരുന്നു. നകലദാരു നദാകളകദായഡി അവൈൾ ആദദ്യമദായഡി അന്നന്റ് മനസന്റ് നഡിറകയ ആഗ്രഹഡിച്ചു.

പകക്ഷ, തലയഡിണക്കുളഡികല ഓറരദാ ഉപ്പുരസമുള തുളഡികളഅം പുതഡികയദാരു കൂടന്റ് കദാത്തു കഡിടക്കുകയദാകണന്നന്റ് ആ
നഡിഷ്കളങ്ക മനസന്റ് അറഡിഞ്ഞഡില. പഡിന്നജീടന്റ് എറപ്പദാറഴദാ അവൈൾ ഉറങ്ങഡിറപ്പദായഡി. പുതഡിയ പ്രഭദാതഅം.

ഉണഡികതഡിറരദാകന കപദാൻകവൈളഡിചഅം മുറഡിയഡിറലകന്റ് ഇരച്ചു കയറഡിയറപ്പദാൾ അവൈൾ കണ്ണുതുറന്നു. വൈരദാന്തയകട
കർടന പഡിന്നഡിൽ 
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ആളനകഅം. അവൈൾ എഴുറനറ്റു കചന്നന്റ് വൈദാതഡിൽ തുറന്നു. അപ്രതജീക്ഷഡിത അതഡിഥഡി. നദാളകൾകന്റ് മുമന്റ്
നഷ്ടകപ്പട്ടുകവൈന്നന്റ് ഉറച്ചു വൈഡിശദ്വസഡിച ആത്മസുഹൃത്തന്റ് തകന്ന റതടഡി എത്തഡിയഡിരഡിക്കുന്നു. പുതഡികയദാരു ജജീവൈഡിതഅം 

വകവൈന്ന റപദാകല അവൈൾ അന്നന്റ് മതഡിവൈരുറവൈദാളഅം സറന്തദാഷഡിച്ചു. ററദാസന്റ് ഇലദാത്ത നഡിമഡിഷങ്ങളഡിലണദായ
റവൈദനകകള അവൈൾ പങ്കുകവൈച്ചു. നഷ്ടകപ്പടകതറന്തദാ തഡിരഡിച്ചു കഡിടഡിയ പ്രതജീതഡിയഡിൽ ഇണകഡിളഡികകളറപ്പദാകല ആ
പകൽ അവൈൾ ആർത്തുലസഡിച്ചു. അവൈളകട കവൈഡിളഡിറലദാ കണഡിറലദാ അന്നന്റ് കണജീരഡിനന്റ് സദാനമുണദായഡിരുന്നഡില.

പകരഅം അവൈഡികടകയലദാഅം നഡിറഞ കഡിടന്നഡിരുന്നതന്റ് ററദാസഡികന സ്പർശങ്ങളദായഡിരുന്നു. തനഡികന്റ് ഒരഡികലഅം
മറകദാനദാവൈദാത്ത ആ ദഡിവൈസഅം സദായദാഹഅം വൈകര അവൈൾ ആറഘദാഷഡിച്ചു. അന്നന്റ് വവൈകുറന്നരഅം

അമഡിളഡികയകദാണദാൻ മട്ടുപ്പദാവൈഡിൽ അവൈൾ തനഡിചദായഡിരുന്നഡില. അമഡിളഡിയകട കൂകട ഒരു മഡിന്നുന്ന
 തദാരകവഅം കൂട്ടുനഡിന്നഡിരുന്നു. അതന്റ് കണന്റ് മുറ്റത്തു വൈഡിടർന്നു നഡിന്ന രണപൂകളഡിലഅം ഒരു കചറുചഡിരഡി 

വൈഡിടർന്നു. അമ്മയകട റസ്നേഹഅം ലഭഡികദാതഡിരുന്ന അവൈൾ അന്നന്റ് ററദാസഡികന മദാറഡികല ചൂറടറ്റു കഡിടന്നു. കണജീർ
നനഞ്ഞ തലയഡിണയഅം വൈദാക്കുകൾ മദാഞ്ഞ ഡയറഡിയഅം ചവൈറ്റുറകദാടകടുത്തദായഡിരുന്നു. സദ്വന്തഅം അമ്മയഡിൽനഡിന്നുഅം

ലഭഡിറകണ റസ്നേഹഅം മുഴുവൈൻ അന്നകത്ത ഒരു ദഡിവൈസഅം ററദാസന്റ് അവൈൾകന്റ് സമ്മദാനഡിച്ചു. പകക്ഷ, അവൈളകട
സറന്തദാഷത്തഡിനന്റ് അല്പസമയഅം കൂടഡി മദാത്രറമ കദാലദാവൈധഡി ഉണദായഡിരുന്നുള... മയകത്തഡികലറപ്പദാറഴദാ മഡിടഡിച്ചു

കകദാണഡിരുന്ന ററദാസഡികന ഹൃദയഅം നഡിശ്ചലമദായഡിരുന്നു. അവൈൾ തല ചദായന്റ്ചുറങ്ങഡിയ ററദാസഡികന ശരജീരഅം
ചലനമറ്റുറപദായഡിരുന്നു. അകതദാന്നുമറഡിയദാകത ആ നഡിഷ്കളങ്ക മനസന്റ് ഉറങ്ങുകയദായഡിരുന്നു. തകന ആത്മ സുഹൃത്തന്റ്

എന്നറന്നക്കുമദായള ഉറകത്തഡിറലകന്റ് വൈജീണതറഡിയദാകത. ററദാസഡികന തളഡിമദാറ്റഡി കണജീർ നനഞ്ഞ
തലയഡിണയഅം ഡയറഡിയഅം അവൈളകട ഹൃദയത്തഡിൽ വൈജീണഅം സദാനഅം പഡിടഡിചഡിരുന്നു. അമഡിളഡിറയദാടന്റ് റചർന്നന്റ്
നഡിന്നഡിരുന്ന തദാരകഅം രദാത്രഡിയകട ഏറതദാ യദാമത്തഡിൽ മദാഞറപദായഡിരുന്നു. അവൈൾ ഏകയദായഡി.... വൈജീണഅം

തനഡികയ....
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ശദാസ്ത്രവൈഡിചദാരഅംശദാസ്ത്രവൈഡിചദാരഅം

ആ ഡഡിസഅംബർ ആ ഡഡിസഅംബർ 1313 നഅം കടന്നന്റ് റപദായഡിനഅം കടന്നന്റ് റപദായഡി!!

പത്ര വൈദാർത്ത : " നന്യൂറയദാർകന്റ്: ഡഡിസഅംബർ 13 റലദാകത്തഡികന ചരഡിത്രത്തഡിൽ റരഖകപ്പടുത്തുന്ന ഒരു ദഡിവൈസമദായഡി മദാറഡിറയക്കുകമന്നു റഡിറപ്പദാർടന്റ്. നദാസയകട ഗറവൈഷണ 
വൈഡിഭദാഗഅം നടത്തഡിയ പഠനത്തഡിൽ ഡഡിസഅംബർ 13 നന്റ് ഭൂമഡി അതഡികന അചച്യുതണഡിൽ കറങ്ങഡികലന്നദാണന്റ് കകണത്തഡിയഡിരഡിക്കുന്നതന്റ്. 
കഴഡിഞ്ഞ നദാല വൈർഷമദായഡി ഭൂമഡിയകട സദ്വയഅം ഭമണത്തഡികന റവൈഗഅം കുറഞ വൈരുന്നതന്റ് സഅംബന്ധഡിച്ചു നദാസയഡികല ഗറവൈഷണ വൈഡിഭദാഗഅം നടത്തഡിയ പഠനത്തഡിലദാണന്റ് 
റലദാകകത്ത കഞെടഡിക്കുന്ന ഈ കകണത്തലളതന്റ്. എന്നദാൽ, ഭൂമഡി അതഡികന അചച്യുതണഡിനള കറകഅം ഒരു ദഡിവൈസഅം നഡിർത്തഡിയദാൽ എന്തന്റ് സഅംഭവൈഡിക്കുഅം എന്ന 
കദാരദ്യത്തഡിൽ പറക്ഷ, ഗറവൈഷകർക്കുഅം കൃതദ്യമദായ ഉത്തരഅം നൽകദാൻ സദാധഡിക്കുന്നഡില.
അറമരഡികയഡികല ബഹഡിരദാകദാശ ഗറവൈഷണ ഏജൻസഡിയദായ നദാസയഡികല ഭൂമഡിയകട ഭമണപഥകത്തക്കുറഡിചന്റ് പഠഡിക്കുന്ന വൈഡിഭദാഗമദാണന്റ് ഇതു സഅംബന്ധഡിച്ചു 
കകണത്തഡിയതന്റ്. സൂരദ്യകന വൈലഅം വൈയ്ക്കുന്നതഡികനദാപ്പഅം, ഭൂമഡി സദ്വയഅം വൈലഅം വൈയ്ക്കുന്നതദായഡി കകണത്തഡിയഡിട്ടുണന്റ്. ഇതഡിന ഭൂമഡിയന്റ് റവൈണഡി വൈരുന്നതന്റ് 24 മണഡിക്കൂറദാണന്റ്. 
എന്നദാൽ, കഴഡിഞ്ഞ നദാലന്റ് വൈർഷമദായഡി ഭൂമഡിയകട ഈ ഭമണ സമയത്തഡിൽ റനരഡിയ വൈദ്യതദ്യദാസമുകണന്നദാണന്റ് കകണത്തഡിയഡിരഡിക്കുന്നതന്റ്. ഇതന്റ് ഭൂമഡിയകട സഞദാരകത്ത 
വൈലഡിയ റതദാതഡിൽ സദ്വദാധജീനഡിക്കുന്നുമുകണന്നദാണന്റ് പഠന വൈഡിഭദാഗത്തഡികന കകണത്തൽ.

നഡിലവൈഡിലള രജീതഡിയഡിൽ മുറന്നദാട്ടു റപദായദാൽ ഡഡിസഅംബർ 13 നന്റ് 24 മണഡിക്കൂർ ഭൂമഡി കറങ്ങുന്നതന്റ് സദ്വയഅം നഡിർത്തുകമന്നദാണന്റ് ഇവൈരുകട കകണത്തൽ. ഇത്തരത്തഡിൽ ഭൂമഡി 
കറങ്ങദാതദായദാൽ സൂരദ്യന റനർക്കുള ഒര പ്രറദശത്തന്റ് മദാത്രഅം കവൈളഡിചഅം വൈജീഴുകയഅം, മറ്റുള സലങ്ങളഡിൽ ഇരുടന്റ് മൂടുകയഅം കചയഅം. ഇതന്റ് ഭൂമഡിയകട സന്തുലഡിതദാവൈസകയ 
ബദാധഡിക്കുഅം. ഒരു ദഡിവൈസഅം മദാത്രമദായഡി ഇത്തരത്തഡിൽ ഒരു പ്രറദശഅം പൂർണമദായഅം ഇരുടഡിൽ മുങ്ങുന്നതന്റ് സമയക്രമകത്ത തദാറുമദാറദാക്കുകമന്നദാണന്റ് കരുതുന്നതന്റ്. ഈ 
സദാഹചരദ്യകത്ത റനരഡിടദാൻ റവൈണ മുകന്നദാരുകങ്ങൾ നടത്തദാൻ നദാസ തങ്ങളകട സഅംഘത്തഡിന നഡിർറദശഅം നൽകഡിയഡിട്ടുണന്റ്. നദാസകയ ഉദരഡിചന്റ് അറമരഡികൻ 
മദാധദ്യമങ്ങളദാണന്റ് വൈദാർത്ത പുറത്തു വൈഡിടഡിരഡിക്കുന്നതന്റ്. "

കഴഡിഞ്ഞ വൈർഷദാവൈസദാനഅം സദാമൂഹദ്യ മദാധദ്യമങ്ങളഡിലൂകട ഏറ്റവഅം കൂടുതൽ പ്രചരഡിച വൈദാർത്ത കളഡിൽ ഒന്നദാണഡിതന്റ്. 
നമ്മൾ ശരഡികതറ്റുകൾ റനദാകദാകത പതഡിവറപദാകല റഫദാർറവൈഡഅം കചയ.
കറകത്തഡികന റവൈഗഅം ഭൂമഡി കുറക്കുന്നുറണദാ ?
ഉണന്റ്. കുറയന്നുണന്റ്. പകക്ഷ അതന്റ് നമുകന്റ് മനസഡിലദാകദാൻ കഴഡിയന്നതഡിലഅം കുറഞ്ഞ കുറഞ്ഞ കുറകൽ ആണന്റ്.
 ഭൂമഡി 1 കസകനന്റ് റസദാ ആവൈദാൻ 50,000 വൈർഷഅം എങ്കഡിലഅം കഴഡിയണഅം. അറപ്പദാൾ ഒരു വൈർഷത്തഡിന കണകന്റ് 
റനദാക്കൂ. നമ്മുകട ഒരു ദഡിവൈസഅം എന്നതന്റ് 24 മണഡിക്കൂറഡിന പകരഅം 24 മണഡിക്കൂറുഅം ഒരു കസകനഅം ആവൈദാൻ 50,000
വൈർഷഅം എങ്കഡിലഅം കഴഡിയണഅം.
റവൈലഡിറയറ്റഅം, റവൈലഡിയഡിറകവഅം കദാരണമദാണന്റ് ഭൂമഡി പതുകകറപദാകഡിനന്റ് കദാരണഅം.
.ഭൂമഡികന്റ് കപടന്നന്റ് റസദാ ആവൈദാൻ സദാധഡിക്കുറമദാ ?
.ഒരു ഉദദാഹരണത്തഡിൽനഡിന്നു തുടങ്ങദാഅം.
ഒരു കചറഡിയ പദാസഡികന്റ് റബദാൾ ഒരു നൂലഡിൽ തൂകഡിയഡിടന്റ് കറക്കുന്നു എന്നന്റ് കരുതുക. അതന്റ് നമുകന്റ് എളപ്പഅം 
കറങ്ങദാകത പഡിടഡിച്ചു നഡിർത്തദാഅം.
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ഇനഡി.. ഒരു ഫുടറബദാൾ ഒരു നൂലഡിൽ തൂകഡിയഡിടന്റ് കറക്കുന്നു എന്നന്റ് കരുതുക.
അതുഅം നമുകന്റ് അൽപ്പഅം മദാത്രഅം ബലഅം കകദാടുത്തദാൽ പഡിടഡിച്ചു നഡിർത്തദാഅം.
ഇനഡി .. ഒരു ആനയകട അത്ര വൈലഡിപ്പമുള കലന്റ് ആണന്റ് കയറഡിൽ കകടഡിത്തൂകഡി കറക്കുന്നകതന്നു വൈഡിചദാരഡിക്കുക.
അതന്റ് നഡിങ്ങൾകന്റ് കറങ്ങദാകത പഡിടഡിച്ചു നഡിർത്തുവൈദാൻ സദാധഡിക്കുറമദാ ?
പറ്റുമദായഡിരഡിക്കുഅം. പകക്ഷ.. അതഡിന നല അധദ്വദാനഅം ( ഊർജഅം ) റവൈണഡിവൈരുഅം.

ഇനഡി നമുകന്റ് 12800 കഡിറലദാമജീറ്റർ വൈദ്യദാസമുള ഭൂമഡിയകട കറകദാകത പഡിടഡിച്ചു നഡിർത്തുന്ന കദാരദ്യഅം ആറലദാചഡിച്ചു 
റനദാക്കുക.
കറകഅം നഡിർത്തുവൈദാൻ പറ്റഡിയ അത്ര ഭജീമമദായ ഊർജഅം ആരു ഭൂമഡിയഡിൽ പ്രറയദാഗഡിക്കുഅം ??
.
റവൈലഡിറയറ്റഅം, റവൈലഡിയഡിറകഅം മൂലമദാണന്റ് ഭൂമഡി റസദാ ആവന്നകതന്നു പറഞവൈറലദാ. അതന്റ് കവൈളഅം ഭൂമഡിയകട ഒരു 
ഭദാഗത്തുനഡിന്നന്റ് കപദാങ്ങഡി മകറ്റദാരു ഭദാഗറത്തകന്റ് ( അറങ്ങദാട്ടുഅം, ഇറങ്ങദാട്ടുഅം ) ഒഴുകുന്നതഡിലള വൈലഡിവൈന്റ് കദാരണമദാണന്റ്.
ഇത്ര കവൈളഅം ഒഴുകഡി ഉണദാവൈന്ന ഊർജഅം ഭയങ്കരഅം ആണന്റ്. ഇത്ര ഊർജഅം ഉണദായഡിട്ടുഅം ഭൂമഡി 1 കസകനന്റ് റസദാ 
ആവൈദാൻ 50,000 വൈർഷഅം കഴഡിയണഅം. അറപ്പദാൾ വൈദാർത്തയഡിൽ വൈന്നതുറപദാകല ഭൂമഡി നഡിർത്തദാൻ, അകലങ്കഡിൽ 
ഭൂമഡി 24 മണഡിക്കൂർ റസദാ ആക്കുവൈദാൻ ഏതു ശകഡിക്കു കഴഡിയഅം ?
ഒരു ശകഡിക്കുഅം കഴഡിയഡില.
ഇനഡി ഭൂമഡിയകട കറകകത്ത കപടന്നന്റ് പഡിടഡിച്ചുനഡിർത്തദാൻ കഴഡിവള ഒരു സൂപ്പർമദാൻ ശമഡിചദാൽ.. കറകഅം 
നഡിൽക്കുന്നതഡിന മുറന്നതകന്ന ഭൂമഡി തവൈഡിടുകപദാടഡിയദായഡി ബഹഡിരദാകദാശറത്തകന്റ് ചഡിതറഡി റപദാവഅം. എന്നഡിടന്റ്.. അതന്റ് 
സദാവൈകദാശഅം സൂരദ്യനന്റ് ചുറ്റുഅം 'ഭൂമഡി ഇറപ്പദാൾ സഞരഡിക്കുന്ന പദാതയഡിൽ ' ഒരു കപദാടഡിപടലത്തഡികന വൈലയഅംതജീർക്കുഅം
അതുകകദാണന്റ് മുകളഡികല വൈദാർത്തയഡിൽ പറഞ്ഞ കദാരദ്യങ്ങൾ ഒരഡികലഅം നടക്കുവൈദാൻ സദാധദ്യതയഡിലദാത്തതദാണന്റ്. 

ഭൂമഡികന്റ് കപടന്നന്റ് നഡിൽക്കുവൈദാൻ സദാധദ്യമല. ഭൂമഡി ഒരഡികൽ നഡിൽക്കുഅം. പകക്ഷ അതഡിന ആയഡിരഅം റകദാടഡിറയദാ 
അതഡിൽ കൂടുതറലദാ വൈർഷഅം എടുക്കുഅം 
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കൈമൊരഴറക്കേചരകൈമൊരഴറക്കേചര

വൈമൊകഎം വൈരയഎം വൈമൊകഎം വൈരയഎം                                                                   ഇബമൊഹഴഎംകുടഴ

"ഹറലദാ " മുഖദ്യമനഡിയകല?
ആ
ആരദാ
ഞെദാനദാ, "ദമയന്തഡി "
ആ എന്തദാ ദമയന്തഡി
നഡികന പ്രശ അം
സദാററ ,
ഇവൈഡികട വൈലദാത്ത കകദാതു കടഡിയദാണന്റ്
അതഡികനന്തദാ കതദാട വൈണഡികന്റ് 
ഇറങ്ങദാടന്റ് റകറഡിറകദാ
ഞെദാൻ മദാന്തഡിത്തരദാ-

അതഡിപ്രഗൽഭനദായ മുൻ മുഖദ്യമനഡി സ: ഇകക നദായനദാകര ഒരു കദാലത്തന്റ് മഡിമഡിക്രഡികദാർ "മുഖദ്യമനഡിറയദാടന്റ് റചദാദഡികദാഅം "
എന്ന പരഡിപദാടഡികയ തമദാശ പൂർവൈഅം അവൈതരഡിപ്പഡിചതന്റ് ഇങ്ങകനയദായഡിരുന്നു'

ഹഡിമദാലയഅം കണകക വൈരുന്ന പ്രതഡിസന്ധഡികകള ചഡിരഡിച്ചു കകദാണന്റ് വകകദാരദ്യഅം കചയ്ത അപൂർവഅം മുഖദ്യമനഡിമദാരഡിൽ 
ഒരദാളദാണന്റ് ഇ കക  നദായനദാർ
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ബുക്കേറ്റ് റഴവൈവബുക്കേറ്റ് റഴവൈവ

മരണമമത്തുന്ന റനരതറ്റ്മരണമമത്തുന്ന റനരതറ്റ്

മരമകത്ത ധജീരമദായഡി റനരഡിടുക. അവൈസദാന നഡിമഡിഷഅം വൈകര നമ്മുകട ജജീവൈഡിതദഗൗതദ്യഅം നഡിററവൈറ്റുക. ഇതന്റ് അപൂർവൈഅം 

റപർറക സദാധഡിക്കൂ. പ്രഗത്ഭനദായ നന്യൂററദാ സർജൻ എന്ന നഡിലയഡിൽ റലദാകഅംമുഴുവൈൻ അറഡിയകപ്പടറവൈ റപദാൾ 
കലദാനഡിധഡി എന്ന കചറുപ്പകദാരനദായ ഇന്തദ്യൻ വൈഅംശജനന്റ് അതജീവൈ ഗുരുതരമദായ ശദ്വദാസറകദാശദാർബുദഅം 

ബദാധഡിക്കുന്നു. ജജീവൈഡിതത്തഡിന അവൈസദാനനഡിമഡിഷങ്ങളഡിൽ ആയസഡികന തഡിരഡികക പഡിടഡികദാനഅം സദ്വന്തഅം 
ഭദാരദ്യകയയഅം കുഞ്ഞഡികനയഅം ജജീവൈഡിതറത്തദാടന്റ് റചർത്തുപഡിടഡിക്കുന്നതഡികനയഅം അനഭവൈങ്ങൾ റലദാകകമങ്ങുമുള 

വൈദായനകദാരഡിൽ തരഅംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടഡിചഡിരുന്നു.ജജീവൈഡിതത്തഡിൽ അധഡികഅം സദ്വപന്റ് നങ്ങകളദാ പ്രതജീക്ഷകറളദാ ഇലദാകത 
സദാധദാരണജജീവൈഡിതഅം നയഡിച റപദാൾ കലദാനഡിധഡി ഇഅംഗഡിഷന്റ് സദാഹഡിതദ്യത്തഡിൽ എഅംഎയഅം ഹന്യൂമൻ ബറയദാളജഡി 
യഡിൽ ബഡിരുദവഅം റനടഡിയറശഷഅം ജജീവൈഡിതത്തഡികനയഅം മരണത്തഡികനയഅം അർത്ഥതലങ്ങകളപ്പറ്റഡിയള 
അറനദ്വഷണഅം നടത്തദാനദായദാണന്റ് നന്യൂററദാസർജറഡികയക്കുറഡിചന്റ് ഗറവൈഷണഅം നടത്തദാൻ തയദാറദാകുന്നതുഅം ആ 

റമഖല തഡിരകഞ്ഞടുത്തതുഅം. റയൽ സന്റ് കൂളഡിൽ നഡിന്നുഅം നന്യൂററദാളജഡികൽ സർജറഡിയഡിൽ ഗറവൈഷണവഅം റനടഡി 

അറദ്ദേഹഅം. അറത സന്റ് കൂളഡികല തന്ന തകന സഹപദാഠഡിയദായഡിരുന്ന ലൂസഡികയ റപ്രമഡിചന്റ് വൈഡിഹദാഹവഅം കഴഡിചന്റ് 
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സുഖകരമദായ ജജീവൈഡിതവഅം നയഡിചന്റ് പ്രഗലന്റ്ഭനദായ നന്യൂററദാ സർജൻ എന്ന നഡിലയഡിറലകന്റ് 

വൈളർന്നുകകദാണഡിരഡികറവൈ അറദ്ദേഹത്തഡികന മുപ്പത്തഡിയദാറദാഅം വൈയസഡിൽ, കരഡിയറഡിനന്റ് ആരഅംഭഅംകുറഡിക്കുന്ന 

അവൈസരത്തഡിൽത്തകന്ന അറദ്ദേഹഅം ശദ്വദാസറകദാശദാർബുദബദാധഡിതനദാകണന്നന്റ് തഡിരഡിചറഡിയകപ്പടുകയദായഡിരുന്നു. 

അവൈഡികടവൈചദാണന്റ് സദാഹഡിതദ്യവഅം ദദാർശനഡികതയഅം ഇഷ്ടവൈഡിഷയങ്ങളദായഡി കണകദാകഡിയഡിരുന്ന റപദാൾ 

കലദാനഡിധഡി തകന ജജീവൈഡിതറപ്പദാരദാടഅം ആരഅംഭഡിക്കുന്നതന്റ്. കടുത്ത പനഡിയകടയഅം നടുറവൈദനയകടയഅം രപത്തഡിറലണന്റ്

കദാൻസർ അറദ്ദേഹകത്ത വൈരഡിഞമുറുകഡിയതന്റ്.

റപദാൾ കലദാനഡിധഡിയകട മരണത്തഡിനറശഷമദാണന്റ് കവൈൻ ബജീത്തന്റ് ബഡികഅംസന്റ് എയർ എന്ന പുസ്തകഅം 

പ്രസഡിദജീകരഡിചതന്റ്. എന്നദാൽ അറദ്ദേഹഅം ജജീവൈഡിതറത്തദാടുള സമജീപനവഅം അതഡികന അർത്ഥവൈദ്യദാപഡിയഅം 
വൈഡിശകലനഅം കചയന്ന ഈ പുസ്തകഅം അതു പകർന്നു നൽകുന്ന ഊർജ്ജവഅം പ്രറചദാദനവഅംകകദാണമദാത്രഅം ഇന്നന്റ് 

ഏറ്റവമധഡികഅം വൈദായഡികകപ്പടുന്ന പുസ്തകങ്ങളഡികലദാന്നദായഡികഴഡിഞ്ഞഡിരഡിക്കുന്നു.

ജജീവൈഡിതകത്ത ജജീവൈനറയദാഗദ്യമദാക്കുന്നകതന്തന്റ് എന്ന റചദാദദ്യത്തഡിനള ഉത്തരഅം കകണത്തദാനള ശമമദാണന്റ് 

റപദാൾ കലദാനഡിധഡിയകട പ്രദാണൻ വൈദായവൈഡിലലഡിയറമദാൾ. ജജീവൈഡിതകത്തക്കുറഡിച്ചുഅം ശരജീരകത്തക്കുറഡിച്ചുകമലദാഅം 

ചർചകചയകപ്പടുന്ന ഒരു അപൂർവ കൃയഡികൂടഡിയദാണഡിതന്റ്. റരദാഗദാവൈസകൾ മനഷദ്യരഡിൽ സൃഷ്ടഡിക്കുന്ന അതദ്യന്തഅം 
സഅംഘർഷഭരഡിതമദായ വവൈകദാരഡികദാവൈസകകളപ്പറ്റഡിയഅം റഡദാക്ടർ റരദാഗഡി ബന്ധകത്തപ്പറ്റഡിയഅം റരദാഗഡി തകന 
റരദാഗദാവൈസകയ സദ്വജീകരഡിറകണന്ന രജീതഡികയപ്പറ്റഡിയഅം ഒറര സമയഅം റഡദാക്ടറുഅം റരദാഗഡിയമദായ റപദാൾ 

കലദാനഡിധഡി റരഖകപ്പടുത്തുന്നു. ജജീവൈകനയഅം മരണത്തഡികനയഅം അർത്ഥതലങ്ങകള റതടുന്ന, ജജീവൈഡിതകത്ത 
അതഡികന കയന്റ് റപറഡിയ അനഭവൈങ്ങൾക്കുഅം അനഡിശ്ചഡിതദാവൈസകൾക്കുഅം മുമഡിൽ പതറദാകത നയഡികദാൻ 

പരദ്യദാപമദാക്കുന്ന ചഡിന്തകൾ പങ്കുവൈച്ചുകകദാണന്റ്, ജജീവൈഡിതകത്ത ജജീവൈഡികദാൻ തകവൈണഅം 
മൂലദ്യവൈത്തദാക്കുന്നകതകന്തന്നു മനസഡിലദാകഡിത്തരുന്ന ചഡില അനഭവൈങ്ങളഅം ദർശനങ്ങളമദാണന്റ് റപദാൾ കലദാനഡിധഡി 

മുറന്നദാട്ടു വൈയ്ക്കുന്നതന്റ്.

                      

  

           റപദാൾ കലദാനഡിധഡി
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വൈഴളയൂര ചരഴത്രവൈഴഴകൈളഴലൂമടവൈഴളയൂര ചരഴത്രവൈഴഴകൈളഴലൂമട
ചഴതഴര എന് പഴ 8 J

 
 

 സദാമൂഹഡിക ചരഡിത്രഅംസദാമൂഹഡിക ചരഡിത്രഅം

ആദദ്യകദാലകത്ത  സദാമൂഹദ്യതഡിന്മെകളകട  കകദാടഡിറയറ്റഅം  ഇവൈഡികടയഅം  ദൃശദ്യമദാണന്റ്  .റവൈഷത്തഡിൽ,  ഭദാഷയഡിൽ,
ജജീവൈഡിതരജീതഡിയഡിലഅം തുടങ്ങഡി എലദാ തുറകളഡിലഅം റവൈർതഡിരഡിവൈന്റ് പ്രകടമദായഡിരുന്നു.  സദാമൂഹദ്യമതഡിലകളകട കകടഡിലന്റ്
കപ്പടന്റ്  ചത  ഞ്ഞരഞ്ഞ  ഗ്രദാമ  മുഖമദായഡിരുന്നു  വൈഡിളയൂരഡിനളതന്റ്  കചദാവയഅം,  ഗുളഡികനഅം  ,  ചുടലഭദ്രകദാളഡിയഅം
,മറുതലകളഅം  ,കരഡികുടഡിയഅം  ,പറകുടഡിയഅം ഗ  ന്ധർവന്മെദാരുഅം തഡിമഡിർത്തു തഡിറയദാടഅം നടത്തഡിയ ഗ്രദാമ ഭുമഡിയദായഡിരുന്നു
ഇവൈഡിടഅം ജന്മെഡികുടഡിയദാൻ ബന്ധത്തഡിൽ അധഡിഷഡിതമദായ ഒരു സദാമൂഹദ്യ അടഡിത്തറ തകന്നയദാണന്റ് ഈ നന ഞ്ഞ
മണഡിലഅം  നഡിലനഡിന്നഡിരുന്നതന്റ്  ആകദാലത്തന്റ്  ജജീവൈഡികദാനള  ഏകമദാർഗഅം  കൃഷഡിയമദായഡി  ബന്ധകപ്പട
കതദാഴഡിലകളമദായഡിരുന്നു  കദാർഷഡികവൃത്തഡി  കൂടദാകത   നദാമമദാത്രമദായ  കചവൈടവഅം  നടത്തഡിയഡിരുന്നു  കൃഷഡിയഡിൽ
തകന്ന  പ്രധദാനദ്യഅം  കനല്ലുല്പദാദനത്തഡിനഅം  അല്പഅം  സദ്യല്പഅം  കതങ്ങുഅം  കവങ്ങുഅം  പചകറഡി   കഡിഴങ്ങുവൈർഗങ്ങളഅം
ഉണദായഡിരുന്നു കദാർഷഡിക വൈഡിഭവൈങ്ങൾ ജലഗതദാഗതഅം വൈഴഡി  കപന്നദാനഡിയഡിൽ എത്തഡിക്കുകയഅം അവൈഡികട നഡിന്നന്റ്
പല സദാധനങ്ങളഅം ഇറങ്ങദാടന്റ് കകദാണവൈരഡികയഅം കചയ്തഡിരുന്നു               കരഡിങ്ങനദാടന്റ്, വകപ്പുറഅം , അങ്ങദാടഡിപ്പുറഅം
തുടങ്ങഡിയ ചന്തകളഡിൽ നഡിന്നന്റ് തലചുമടദായഅം കദാളവൈണഡികളഡിലഅം സദാധനങ്ങൾ  എത്തഡിചന്റ് കചറുകചടവൈടകദാർ
വൈഡിൽപ്പന നടത്തുകയഅം കചയ്തഡിരുന്നു വൈഡിളയൂർ പ  ഞദായത്തഡികല പ്രധദാന ഗതദാഗതമദാർഗഅം ററദാഡകളദാണന്റ്  1924-
ൽ  ബഡിടജീഷുകദാർ  നഡിർമഡിച  പദാലഅം  ഈ  പഞദായത്തഡികന  മലപ്പുറഅം  ജഡിലയമദായഡി  ബന്ധഡിപ്പഡിക്കുന്നു
കപദാരഡിന്തൽമണ പടദാമഡി റസറ്റന്റ് വഹറവൈ [കമയഡിൻ ററദാഡന്റ്] പഞദായത്തഡിലൂകട കടന്നുറപദാകുന്നു തൂതപ്പുഴയകട
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തജീരങ്ങളഡിൽ  തദാമസഡിക്കുന്ന  പ  ഞദായത്തഡികല  ആളകൾകന്റ്  സമജീപ  പ  ഞദായത്തുകളദായ
മൂർകനദാടന്റ്,പുലദാമറന്തദാൾ  എന്നഡിവൈഡിടങ്ങളഡിൽ  എത്തഡിറചരുവൈദാൻ  റതദാണഡികടത്തു  സർവജീസഡികന
ആശയഡിറകണഡി  വൈന്നഡിരുന്നു  റദശജീയ  പ്രസ്തദാനത്തഡിറനയഅം  നറവൈദാത്ഥനത്തഡിറനയഅം  അലകയദാലഡികൾ
വൈഡിളയൂരഡിലഅം സദ്യദാധജീനഅം കചലത്തഡി .വൈഡിളയൂർ കസനറഡിൽ നഡിന്നുഅം ഏതദാനഅം വൈദാര അകലത്തഡിൽ സ്തന്റ്ഥഡികചയന്ന
ബഅംഗന്റ്ളദാവൈന്റ് കുന്നന്റ് വവൈറദശഡിക ആധഡിപതദ്യത്തഡികന ഒദാർമ്മക്കുറഡിപ്പദാണന്റ്.  സദായഡിപ്പന്മെദാർ യദാത്ര മറദദ്യ ഇവൈഡികട
തങ്ങഡിയഡിരുന്നുകവൈന്നുഅം നദാടഡിലണദാകുന്ന തർകങ്ങൾ പരഡിഹരഡിചഡിരുന്നുകവൈന്നുഅം പറയകപ്പടുന്നു.  പുലദാമറന്തദാൾ
പദാലവഅം  ബഡിടജീഷുകദാരുകട  ഒദാർമ്മ  നഡിലനഡിർത്തുന്നു.  സമജീപപ്രറദശങ്ങളഡികലദാന്നുഅം  അകദാലത്തന്റ്
ററദാഡണദായഡിരുന്നഡില. 1924-ൽ ഉദന്റ്ഘദാടനഅം കചയകപ്പട പദാലഅം ഇന്നകത്ത മലപ്പുറഅം ജഡിലയമദായഡി വൈഡിളയൂരഡികന
ബന്ധഡിപ്പഡിച്ചു.  അകദാലത്തന്റ്  പടദാളകദ്യദാമഡികല ആവൈശദ്യത്തഡിനന്റ്  തൂതപ്പുഴയഡിൽ നഡിന്നുഅം  കകദാപ്പറത്തകന്റ്  കവൈളഅം
പമന്റ് കചയ്തഡിരുന്നു. 1919-ൽ സദാപഡിച വൈഡിളയൂരഡികല പഴകഅം കചന്ന സദാപനങ്ങളഡിൽ ഒന്നദായ വൈഡിളയൂർ സബന്റ്
രജഡിസറർ ആഫജീസന്റ്  റദശജീയ സമര സ്മരണയഅം ഒപ്പഅം നഡില നഡിർത്തുന്നു.  മലബദാർ ലഹള കദാലത്തന്റ് പ്രസ്തുത
ആഫജീസന്റ് തജീവൈച്ചു നശഡിപ്പഡികകപ്പട്ടു 

കദാർഷഡിക ചരഡിത്രഅംകദാർഷഡിക ചരഡിത്രഅം

''വൈഡിളവകളകട ഊരന്റ് എന്നദാണന്റ് വൈഡിളയൂർ അറഡിയകപ്പടുന്നതന്റ് ''

പഞദായത്തഡികന കുളഡിരണഡിയഡിച്ചുകകദാണന്റ്കുന്തഡിപ്പുഴ വൈടക്കുപടഡി  ഞ്ഞദാറന്റ്ഭദാഗത്തൂകുടഡി ഒഴുകുന്ന പഞദായത്തഡികല 
എലദാ റതദാടുകളഅം വൈടക്കുപ  ഞ്ഞദാററദാകടദാഴുകഡി കുന്തഡിപ്പുഴയഡിൽ കചന്നന്റ് റചരുന്നു മുൻകദാലങ്ങളഡിൽ കൃഷഡിയഅം 
അതുമദായഡി ബന്ധകപ്പട കതദാഴഡിലകളമദായഡിരുന്നു ജനങ്ങളകട ജജീവൈഡിതമദാർഗഅം കനൽപ്പദാടങ്ങൾ മുഴുവൈനഅം ഇരുപ്പു 
കൃഷഡി സലങ്ങളഡിലദായഡിരുന്നു.ചഡിലയഡിടങ്ങളഡിൽ മൂന്നു വൈഡിളകളഅം എടുത്തഡിരുന്നു. നഡിലഅം ഉഴുതുമറഡികദാൻ 
റപദാത്തുകകളയഅം കദാളകകളയഅം ആണന്റ് ആശയഡിചഡിരുന്നതന്റ്.കുളഅം,കഡിണർ,റതദാടന്റ് എന്നഡിവൈക്കുപുറകമ 
മണ്ചഡിറ,പദാത്തഡിചഡിറ എന്നഡിവൈ കകടഡിയണദാകഡി കവൈളളഅം സഅംഭരഡിചന്റ് ഏത്തഅം ,കയറ്റുകകദാട ,റചത്തന്റ്പതഅം,റചദാളഅം,
എന്നഡിവൈ ഉപറയദാഗഡിചന്റ് റതവൈഡി കൃഷഡികന്റ് കവൈളളഅം ഉപറയദാഗകപ്പടുത്തഡിരുന്നു മകരകകദായത്തു കഴഡി ഞ്ഞദാൽ 
പചകറഡി കൃഷഡി കചയദാനദാരഅംഭഡിക്കുഅം ഏത്തഅം റതവൈഡി നനചദാണന്റ് പചകറഡി കൃഷഡികചയതഡിരുന്നതന്റ്
.കവൈളളര,കുമള,ചഡിരങ്ങ,കയപ,മത്തൻ,പടവൈലഅം,കവൈണ,റചദാളഅം,മുതലദായവൈയദായഡിരുന്നു പ്രധദാന കൃഷഡി ഇനങ്ങൾ 
ആവൈശദ്യഅം കഴഡി ഞളള പചകറഡികൾ കരഡിങ്ങനദാടന്റ്, വകപ്പുറഅം എന്നജീ ആഴച ചന്തകളഡിലഅം,കുന്നത്തുഅം പറമഡിലഅം  
(പുലദാമറന്തദാൾ) അങ്ങദാടഡിപുറത്തുഅം തലച്ചുമടയദായഡി കകദാണറപദായഡി വൈഡിറ്റഡിരുന്നു .വൈഡിളകവൈടുപ്പഡിനന്റ് റശഷഅം കുലകൾ 
റവൈനൽകദാല പചകറഡികളദായ കവൈളളരഡി,കുമളഅം,മത്തൻ എന്നഡിവൈകളഅം കർഷകരുകട 
വൈജീടുകളഡിൽ കകടഡിത്തൂകഡിയഡിരുന്ന കദാഴന്റ്ച ഏകറ ഹദ്യദദ്യമദായഡിരുന്നു. പൂളകഡിഴങ്ങന്റ് , ചകരകഡിഴങ്ങന്റ് എന്നഡിവൈ 
കചവൈടകദാർ വൈദാങ്ങഡി. കുന്തഡിപ്പുഴയഡിലൂകട വൈഞഡിയഡിൽ കയനഡി കപദാന്നദാനഡിയഡിറലകന്റ് കകദാണറപദാകുയദായഡിരുന്നു 
പതഡിവൈന്റ് പഞ്ഞ മദാസങ്ങളഡിൽ പടഡിണഡിയഡിൽ നഡിന്നന്റ് രക്ഷ റനടദാൻ പനഅംകപദാടഡി, കകദാടപ്പന കപദാടഡി, കൂവൈ കപദാടഡി, 
തദാളന്റ്, തകര, കദാട്ടുറചന, ചക എന്നഡിവൈ ഭക്ഷ ണത്തഡിനദായഡി ഉപറയദാചഡിരുന്നു പനയഅം, പടയഅം പത്തു ദഡിവൈസഅം, 
തദാളഅം തകരയഅം പത്തു ദഡിവൈസഅം അങ്ങകനയഅം ഇങ്ങകനയഅം പത്തു ദഡിവൈസഅം എന്ന ഒരു പഴകമദാഴഡി 
പ്രസഡിദമദായഡിരുന്നു. കർകഡിടമദാസകത്ത 30 ദഡിവൈസവഅം അങ്ങകന കഴഡിയകമന്നദാണന്റ് കദാരണവൈന്മെദാർ 
പറ  ഞ്ഞഡിരുന്നതന്റ്. മകരകകദായ്ത്തു കദാലത്തന്റ് പദാടങ്ങളഡിൽ രദാത്രഡി സമയത്തന്റ് മദാടഅം കകടഡി കനലഡിന കദാവൈൽ കഡിടക്കുന്ന
സമ്പ്രദദായഅം അവൈസദാനഡിചഡിടന്റ് അധഡിക കദാലമദായഡിടഡില ആദദ്യകദാലങ്ങളഡിൽ കതദാഴഡിലദാളഡികൾക്കു കൂലഡി 
കനലദായഡിടദാണന്റ് നൽകഡിയഡിരഡിക്കുന്നതന്റ് ആണഡിനന്റ് രണ നദാണയവഅം കപണഡിനന്റ് ഒരു നദാണയവഅം 
ആയഡിരുന്നു.അന്നകത്ത കൂലഡി കന്നുകദാലഡികകള റനദാക്കുന്നത്തഡിനന്റ് ഒദാറരദാ പൂവൈഡിലഅം ഒദാറരദാ പറകനലന്റ് 
കൂലഡിക്കുപുറകമ    
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കകദാടുത്തഡിരുന്നു. പണഡിറമലദാളദായഡി '' പണഡി '' കചറുമൻ ഉണദായഡിരുന്നു. പണഡികദാകര വൈഡിളഡിച്ചു കൂട്ടുന്നതന്റ്
അയദാളകട ചുമതലയദായഡിരുന്നു. അതഡിനന്റ് ഒരു പൂവഡിൽ ഒരു പറ കനലന്റ് അവൈകദാശമദായഡി കകദാടുത്തഡിരുന്നു.
ഒദാണത്തഡിനന്റ് ജന്മെഡിയകട വൈകയദായഡി പണഡികദാർകന്റ് ഒരു സദദ്യകകദാടുക്കുന്ന പതഡിവണദായഡിരുന്നു. ഒദാണഅം

ആറഘദാഷഡികദാൻ ചുരുങ്ങഡിയറതദാതഡിൽ കനലന്റ്, റതങ്ങ, മുണന്റ് എന്നഡിവൈ നൽകഡിയഡിരുന്നു.

.
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സദാഅംസദാരഡിക വൈഡികസന ചരഡിത്രഅം

റകരളത്തഡിൽ വൈള്ളുവൈനദാടന്റ് പ്രറദശത്തന്റ് എഴുത്തന്റ് ആശദാമ്മദാരുകട റനതൃത്തതഡിൽ ആരഅംഭഡിച എഴുത്തന്റ് 
പളഡിക്കൂടങ്ങളഡിലകടയദാണന്റ് വൈഡിളയൂരഡികന വൈഡിദദ്യഭദ്യദാസ സദാപനങ്ങളകട ചരഡിത്രഅം ആരഅംഭഡിക്കുന്നതന്റ്. ഇഗൗ 
എഴുത്തന്റ് പളഡിക്കൂടങ്ങളദാണന്റ് പഡിന്നജീടന്റ് അഅംഗജീകദാരമുള സസ്കുൂളകളദായഡി മദാറഡിയതന്റ്. കരഡിങ്ങനദാടന്റ് 
ഭദാഗത്തുള എടറത്തദാൽ  കമദായകുടഡിമുല എന്ന ഒരു കവൈഡിഅറദ്ദേഹത്തഡികന ചഡില കവൈഡിതദാ 
സമദാഹദാരങ്ങളഅം മദാപ്പഡിളപദാട്ടുകളഅം അചടഡിചന്റ് പ്രസഡിദജീകരഡിചഡിട്ടുണന്റ്.  കരഡിങ്ങനദാടന്റ് ഭദാഗത്തുള 
കു ഞ്ഞദാലഡിത്തകന്റ് സദ്വദാത നസമരത്തഡിൽ പകകടുക്കുന്നതഡിനന്റ് തദാമ്ര പത്രഅം ലഭഡിചഡിട്ടുണന്റ്.വൈഡിളയൂർ 
പഞദായത്തഡികല കരഡിങ്ങനദാടന്റ് ഭദാഗത്തന്റ് തുടങ്ങഡിയ വൈദായനശദാല പ്രശസ്തമദായ നഡിലയഡിൽ 
പ്രവൈർത്തഡിചഡിരുന്നു.മണ് മറ ഞ്ഞ രദാമ കപദാതുവൈദാൾ  മദാസറ്റർ തുടങ്ങഡിയവൈർ അതഡികന ആദദ്യകദാല 
പ്രവൈർത്തകരദായഡിരുന്നു.തനതന്റ് നദാടൻ കലദാരപങ്ങളദായ പൂതൻ, തഡിറ, പറപ്പൂതൻ, 

ആണഡിഎന്നഡിവൈഉഝവൈങ്ങറളദാടനബന്ധഡിചന്റ് എറപ്പദാഴുഅം കദാണദാറുണന്റ്. റകദാൽകളഡി, വൈദാർത്തദ്യമുടന്റ്, 
തുബഡിതുളൽ, ദഫന്റ് മുടന്റ്, പലജദാതഡി വൈഡിഭദാഗങ്ങളഅം അവൈരുറടതദായ തനതന്റ് വശലഡിറയദാടന്റ് കൂടഡി നജീടഡി 
പദാടഡിയഡിരുന്ന പദാട്ടുകൾ, തഡിരുവൈദാതഡിര കളഡി, അറബനമുടന്റ്, കചറുമകളഡി എന്നഡിവൈ സദാവൈധദാനഅം 
പ്രറദശത്തന്റ് നഡിന്നന്റ് മറ  ഞകകദാണഡിരഡിക്കുകയദാണന്റ്. പദാലകദാടന്റ് ജഡിലയകടവൈടക്കുപടഡിഞ്ഞദാകറ 
അതഡിർത്തഡി പ്രറദശത്തന്റ് പ്രറയദാജനകപ്പടുന്ന പഞദായത്തഡികല കചറുകഡിട ജലറസചന പദതഡിയദാണന്റ് 
തുടഡികൽ. അടുത്തകദാലത്തദായഡി  കചറുകഡിടജലറസചന വൈകുപ്പന്റ് നഡിർമ്മദാണഅം പൂർത്തഡിയദാകഡിയ 
ഒരുപദതഡിയദാണന്റ് കരഡിങ്ങനദാകട കരഡിപ്പമണ ചഡിറ വൈഡിളയൂർ പഞദായത്തഡികന മുഴുവൈൻ ചരഡിത്രവഅം ഒരു 
വൈഡിധത്തഡിലകലകഡിൽമകറ്റദാരുവൈഡിധത്തഡിൽ കദാർഷഡികവൃത്തഡിയമദായഡി ബന്ധകപ്പടന്റ്കഡിടക്കുന്നു.

റപദായകദാലത്തഡികന റരഖകപ്പടുത്തലഅം അതഡികനക്കുറഡിച്ചുള പഠനവമദാണന്റ്  ചരഡിത്രഅം എന്ന റപദായകദാലത്തഡികന റരഖകപ്പടുത്തലഅം അതഡികനക്കുറഡിച്ചുള പഠനവമദാണന്റ്  ചരഡിത്രഅം എന്ന 
മലയദാള വൈദാക്കുകകദാണന്റ്  ഉറദ്ദേശഡിക്കുന്നതന്റ് മലയദാള വൈദാക്കുകകദാണന്റ്  ഉറദ്ദേശഡിക്കുന്നതന്റ് . History . History എന്ന ഇഅംഗജീഷന്റ്  പദത്തഡികന തത്തുലദ്യ എന്ന ഇഅംഗജീഷന്റ്  പദത്തഡികന തത്തുലദ്യ 
മലയദാളമദാണന്റ്  ചരഡിത്രഅംമലയദാളമദാണന്റ്  ചരഡിത്രഅം. . ഒരുവൈകന അറനദ്വഷണ പരജീക്ഷണങ്ങളകട റരഖകപ്പടുത്തൽ എന്നർത്ഥഅം ഒരുവൈകന അറനദ്വഷണ പരജീക്ഷണങ്ങളകട റരഖകപ്പടുത്തൽ എന്നർത്ഥഅം 
വൈരുന്ന ഹഡിറസദാറഡിയ എന്ന ഗ്രജീക്കു പദത്തഡിൽ നഡിന്നദാണന്റ്  ഹഡിസറഡി എന്ന വൈദാകന്റ്  വൈരുന്ന ഹഡിറസദാറഡിയ എന്ന ഗ്രജീക്കു പദത്തഡിൽ നഡിന്നദാണന്റ്  ഹഡിസറഡി എന്ന വൈദാകന്റ്  
ഇഅംഗജീഷഡികലത്തഡിയതന്റ് ഇഅംഗജീഷഡികലത്തഡിയതന്റ് . . മനഷദ്യ സമൂഹത്തഡികന മദാത്രമല പ്രപഞത്തഡിലദാകക ഉണദാകുന്ന മനഷദ്യ സമൂഹത്തഡികന മദാത്രമല പ്രപഞത്തഡിലദാകക ഉണദാകുന്ന 
മദാറ്റങ്ങളകട റരഖകപ്പടുത്തലദാണന്റ്  ചരഡിത്രഅംമദാറ്റങ്ങളകട റരഖകപ്പടുത്തലദാണന്റ്  ചരഡിത്രഅം



മമമൊഴഴ

മഹദദ്വചനങ്ങളമഹദദ്വചനങ്ങള

മറ്റുളവൈർ നഡിങ്ങറളദാടന്റ് എങ്ങഡികന കപരുമദാറണകമന്നന്റ് നഡിങ്ങൾ മറ്റുളവൈർ നഡിങ്ങറളദാടന്റ് എങ്ങഡികന കപരുമദാറണകമന്നന്റ് നഡിങ്ങൾ 
ആഗ്രഹഡിക്കുന്നുറവൈദാ അതുറപദാകല നഡിങ്ങൾ അവൈറരദാടുകപരുമദാറുക ആഗ്രഹഡിക്കുന്നുറവൈദാ അതുറപദാകല നഡിങ്ങൾ അവൈറരദാടുകപരുമദാറുക 

                                                  -                                                  -വബബഡിൾവബബഡിൾ--

    

ആത്മദാവമദായള സഅംവൈദാദമദാണന്റ് ചഡിന്ത ആത്മദാവമദായള സഅംവൈദാദമദാണന്റ് ചഡിന്ത 
                                                       -                                                       -റപററ്റദാറപററ്റദാ--

ഉണരുകഉണരുക... ... എഴുറന്നൽക്കുകഎഴുറന്നൽക്കുക... ... 
ലക്ഷദ്യഅം റനടുന്നതന്റ് വൈകരലക്ഷദ്യഅം റനടുന്നതന്റ് വൈകര... ... 

                                                                പ്രയതഡിക്കുക പ്രയതഡിക്കുക 

  -  -സദ്വദാമഡി വൈഡിറവൈകദാനനൻസദ്വദാമഡി വൈഡിറവൈകദാനനൻ--
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  വൈരകൈള വൈരണങ്ങളവൈരകൈള വൈരണങ്ങള
                                                                                        ഗഗൗതഎം പ്രകൈമൊശറ്റ് ഗഗൗതഎം പ്രകൈമൊശറ്റ് 
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ആനയഎം പമൊപ്പമൊനഎംആനയഎം പമൊപ്പമൊനഎം

കഡിച്ചുണഡിയദാണങ്കഡിൽ ആനപ്പദാപ്പദാൻ 
അപ്പൂപ്പനദാകണങ്കഡിൽ കകദാമനദാന.
അപ്പൂപ്പനദാന മുറടലഡിഴയറമദാൾ 
കഡിച്ചുണഡിപ്പദാപ്പദാൻ മുതുകഡിൽ റകറുഅം 

കഡിച്ചുണഡിപ്പദാപ്പദാൻ മുകളഡിറലറുറമദാൾ 
അപ്പുപ്പനദാന ആ കയന്നലറുഅം, 
കഡിച്ചുണഡിപ്പദാപ്പദാൻ മുകളഡിറലറജീടന്റ് 
ഹഡി.... ഹജീ ന്നദാർത്തു ചഡിരഡിച്ചുരസഡിക്കുഅം,

അപ്പൂപ്പനദാന തുമഡിവക നജീടഡി
തലയദാടഡി ചഡിന്നഅം വൈഡിളഡിക്കുന്നറനരഅം 
കഡിച്ചുണഡിപ്പദാപ്പദാൻ മുഷ്ടഡിചുരുടഡി 
അപ്പൂപ്പനദാറനകട മുതുകഡിലഡിടഡിക്കുഅം.
കമയഡിനഅം മുടഡിനഅം റവൈദന റതദാന്നുമഅം
അപ്പൂപ്പനദാന നജീടഡി വൈഡിളഡിക്കുഅം.
തലറല റമദാറന കഡിച്ചുണഡിറമദാറന.
അപ്പൂപ്പകനദാട്ടുഅം വൈകയകന റമദാറന....
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മഗൗനറമ നനീമമൊത്രഎംമഗൗനറമ നനീമമൊത്രഎം

കദാലവഅം സമയവഅം
രണ നദഡികളദാണന്റ്...!

ഒഴുകഡികനതഡികര നജീന്തദാൻ
തുടങ്ങുറമദാഴഅം

കദാലഅം
അനന്തമദായ ഈ

വൈജീഥഡിയഡിൽ
കുലഅംകുത്തഡി ഒഴുകഡിയഡിട്ടുണദാവഅം...!

വൈസന്തവഅം ഗ്രജീഷ്മവഅം
ശരതുഅം

കദാഴ്ചകദാരദായഡി
മദാറുന്നു.

വൈദാക്കുകൾകന്റ് മഗൗനഅം..!
മനസഡികന റകദാണഡികലവൈഡികടറയദാ

ഒരു ധ്രുവൈനക്ഷത്രഅം
ഉദഡിച്ചുയർന്നു നഡിൽക്കുന്നു..!

ഇത്തഡിരഡി റനരഅം
പഡികന്ന നഡിലദാവൈന്റ്...!

ഉദദായർകൻ കഡിഴകൻ
ചക്രവൈദാളത്തഡിൽ ചഡിരഡി 
തൂകുഅംവൈകര മഗൗനഅം...!

സുഖദു:ഖങ്ങളകട 
ജജീവൈഡിതനഗൗക

തുഴയദാൻ 
നജീമദാത്രഅം.

തണലദായന്റ്, തദാങ്ങദായന്റ്,
സദാന്തദ്വദാനമദായന്റ്...!

കലഷഡിതമദായ
ജജീവൈഡിതത്തഡിൽ

പുതുപൂകൾ ചൂടദാൻ
വൈഡിഹദ്വദാലമദായ

മനസഡികന ആശദ്വദാസഡിപ്പഡികദാൻ
മഗൗനറമ നജീ മദാത്രഅം..!

പ്രഭദാതവഅം, മദദ്യദാഹവഅം,
സദായദാഹവഅം

മഗ്രഡിബഡികന മഞ്ഞയഡിൽ
കുളഡിചന്റ്

സുബന്റ്ഹഡിയകട
പുലരഡി

കകദാക്കുവൈഡിടർത്തുന്നതു
വൈകര.....!

നജീ..... മദാത്രഅം....!

 അഷന്റ്റഫന്റ്.എ.എൻ.കക
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ഐഐ. . ടഴ കൈദ്വഴസറ്റ്ടഴ കൈദ്വഴസറ്റ്

1) 1) ഗൂഗഡിളഡികന റഹദാഅംറപജഡിൽ കദാണന്ന ചഡിത്രത്തഡിനന്റ് ഗൂഗഡിളഡികന റഹദാഅംറപജഡിൽ കദാണന്ന ചഡിത്രത്തഡിനന്റ് 
പറയന്ന റപരന്റ്പറയന്ന റപരന്റ്??

2) 2) ആദദ്യകത്ത സ്മദാർടന്റ് റഫദാണ് ആദദ്യകത്ത സ്മദാർടന്റ് റഫദാണ് ??

3) 3) വമറക്രദാറസദാഫന്റ് എത്രവൈർഷങ്ങൾകന്റ് റശഷമദാണന്റ് വമറക്രദാറസദാഫന്റ് എത്രവൈർഷങ്ങൾകന്റ് റശഷമദാണന്റ് 
റലദാറഗദാ പുതുകഡിയതന്റ് റലദാറഗദാ പുതുകഡിയതന്റ് ??

4) 4) ഉബുണ പുറത്തഡിറക്കുന്ന കമനഡി ഉബുണ പുറത്തഡിറക്കുന്ന കമനഡി ??

5) 5) ടദ്വഡിറ്ററഡികന സദാപകൻ ടദ്വഡിറ്ററഡികന സദാപകൻ ??

6) 6) ഇങ്കന്റ് സന്റ് റകപ്പഡികന ഇങ്കന്റ് സന്റ് റകപ്പഡികന Default Default എകന്റ് സന്റ് കറ്റൻഷൻ എകന്റ് സന്റ് കറ്റൻഷൻ ??

7) 7) കജീറബദാർഡഡിൽ ഒരു കചറഡിയ ഹമ്പുള കജീകൾ കജീറബദാർഡഡിൽ ഒരു കചറഡിയ ഹമ്പുള കജീകൾ ??

8) OpenShot 8) OpenShot എന്തഡിനള റസദാഫന്റ് കവൈയറദാണന്റ് എന്തഡിനള റസദാഫന്റ് കവൈയറദാണന്റ് ??

9) Sun Microsystem 9) Sun Microsystem ഇറപ്പദാൾ ഏതന്റ് കമനഡിയകട ഇറപ്പദാൾ ഏതന്റ് കമനഡിയകട 
കജീഴഡിലദാണന്റ് കജീഴഡിലദാണന്റ് ??

10) EA Sports 10) EA Sports കന പൂർണരപഅംകന പൂർണരപഅം

11) Connect 11) Connect എന്ന എന്ന Online Music Store Online Music Store ഏതന്റ് ഏതന്റ് 
കമനഡിയകടതദാണന്റ് കമനഡിയകടതദാണന്റ് ??

12) 12) എന്തദാണന്റ് ഐസന്റ് ക്രജീഅം സദാൻഡദ്വഡിചന്റ് എന്തദാണന്റ് ഐസന്റ് ക്രജീഅം സദാൻഡദ്വഡിചന്റ് ??

13) 13) വൈഡിദദ്യദാർഥഡികളകട മുഴുവൈൻ വൈഡിവൈരങ്ങളഅം വൈഡിദദ്യദാർഥഡികളകട മുഴുവൈൻ വൈഡിവൈരങ്ങളഅം 
ഓണ്വലനദാക്കുന്ന ഓണ്വലനദാക്കുന്ന 
പദതഡി പദതഡി ??

14) 14) കനറ്റദ്വർകഡിഅംഗന്റ് റകബഡിളകകള പറയന്ന റപരന്റ് കനറ്റദ്വർകഡിഅംഗന്റ് റകബഡിളകകള പറയന്ന റപരന്റ് ??

15) 15) സദ്വതന റസദാഫന്റ് കറ്റദ്വയർ എന്ന ആശയത്തഡികന സദ്വതന റസദാഫന്റ് കറ്റദ്വയർ എന്ന ആശയത്തഡികന 
പഡിതദാവൈന്റ് പഡിതദാവൈന്റ് ??

ഉത്തരഅംഉത്തരഅം

1- ഡൂഡഡിൽ
2- സഡിറമദാണ് (1994)

3- 25 വൈർഷഅം
4- കദാറനദാണഡികൽ റകദാർപററഷൻ 

5- ജദാകന്റ് റഡദാരന്റ്സഡി
6-.svgf

7- F & J
8- വൈജീഡഡിറയദാ എഡഡിറ്റഡിഅംഗന്റ്

9- Oracle 
10- Electronic Art

11- Sony
12- Android OS 4.0 
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എമന്റെ വൈഴദദമൊലയഎംഎമന്റെ വൈഴദദമൊലയഎം

പദാലകദാടന്റ് ജഡിലയകട വൈടക്കുപടഡിഞ്ഞദാററ അറ്റത്തദായഡി
വൈഡിളയൂർ പഞദായത്തഡികല എടപ്പലഅം പ്രറദശത്തന്റ് 1995 
ആരഅംഭഡിചതദാണന്റ് ഈ വൈഡിദദ്യദാലയഅം.  എടപ്പലഅം 
പഡി.ടഡി.എഅം യത്തജീഅംഖദാന മദാറനജഡിങന്റ് കമ്മഡിറ്റഡിയകട 
റമൽറനദാടത്തഡിൽ പ്രവൈർത്തഡിച്ചു വൈരുന്ന ഈ 
എയന്റ്ഡഡന്റ് സ്കൂൾ പ്രകൃതഡി രമണജീയമദായ 
കുന്തഡിപ്പുഴയകട തജീരത്തദാണന്റ് നഡിലകകദാള്ളുന്നതന്റ്. എലദാ
പഞദായത്തഡിലഅം ഒരു വഹസന്റ് കൂൾ എന്ന പദതഡിയകട
ഭദാഗമദായഡി 1995 ജുലദായന്റ് മദാസത്തഡിൽ ശജീ.ബദാപ്പുടഡി 
ഹദാജഡിയകട അശദാന്തപരഡിശമത്തദാലദാണന്റ് 
എടപ്പലത്തന്റ് ഇങ്ങകന ഒരു സന്റ് കൂൾ നഡിലവൈഡിൽ വൈന്നതന്റ്.
മൂന്നന്റ് ഡഡിവൈഡിഷനകളഡിൽ 108 കുടഡികളമദായഡി 
ആരഅംഭഡിചതദാണന്റ് ഈ വൈഡിദദ്യദാലയഅം . രപജീകരണ 

പദാഠദ്യ- പദാറഠദ്യതര രഅംഗങ്ങളഡിലഅം ഭഗൗതഡിക 
സദാഹചരദ്യങ്ങളഡിലഅം ഉയർന്ന നഡിലവൈദാരഅം 
നഡിലനഡിർത്തുന്നതഡിനദാൽ വൈളകര ദൂകര നഡിന്നന്റ് റപദാലഅം 
കുടഡികൾ ഈ വൈഡിദദ്യദാലയത്തഡിറലകന്റ് വൈരുന്നുണന്റ്. 

നഡിലവൈഡിൽ പ്രഡിൻസഡിപ്പദാൾ പഡി.പഡി.മുഹമ്മദന്റ് അഷറഫുഅം 
പ്രധദാന അദദ്യദാപകൻ മുഹമ്മദന്റ് ചങ്ങണകദാടഡിലഅം 
പഡി.ടഡി.എ. പ്രസഡിഡണന്റ് എഅം. ഉണഡികൃഷ്ണനമദാണന്റ് .സ്കൂൾ 
പ്രവൈർത്തനമദാരഅംഭഡിച കദാലഘടങ്ങളഡിൽ - അതദായതന്റ് 
കതദാണ്ണൂറുകളഡിൽ എടന്റ്, ഒമതന്റ് കദാസുകളഡിൽ കവൈച്ചു 
തകന്ന വൈഡിവൈദാഹഡിതരദാകുകയഅം അതന്റ് മൂലഅം പഠനഅം 
അവൈസദാനഡിപ്പഡിക്കുകയഅം കചയന്നവൈർ ഏകറ 
ഉണദായഡിരുന്നു. ഇത്തരഅം സദാമൂഹഡിക അവൈസകന്റ് 
മദാറ്റഅം വൈരുത്തദാൻ ഈ വൈഡിദദ്യദാലയത്തഡിനന്റ് കഴഡിഞ. 
ഇന്നന്റ് പനണദാഅം കദാസന്റ് വൈകരകയങ്കഡിലഅം പഠനഅം 
തുടരദാത്തവൈർ ഇവൈഡികട കുറവൈദാണന്റ്.
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ആദദ്യ കദാലഅം മുതൽ തകന്ന മഡികച പഠന നഡിലവൈദാരഅം 
ഉറപ്പദാകദാൻ ഈ വൈഡിദദ്യദാലയത്തഡിനന്റ് കഴഡിഞ്ഞഡിട്ടുണന്റ്. 
ഏകറ സമയഅം ഇടവൈഡിടന്റ് ടഡിപ്പുകൾ നടത്തുന്ന ജജീപ്പുകളഅം,
റതദാണഡിയഅം മറ്റുമദായഡിരുന്നു അന്നുള യദാത്രദാമദാർഗഅം. 
കദാലവൈർഷഅം കനത്തദാൽ, തൂതപ്പുഴ നഡിറഞ്ഞദാൽ 
ആശങ്കയദാർന്ന മനറസദാകടയദാണന്റ് അന്നന്റ് 
റതദാണഡിയഡിൽ വൈരുന്ന കുടഡികകള വൈജീട്ടുകദാർ 
അയചഡിരുന്നതന്റ്. മഴകനത്തദാൽ ഹദാജർ കുറയന്ന 
അവൈസ. എങ്കഡിലഅം സ്കൂളഡികന SSLC വൈഡിജയ 
ശതമദാനവഅം മറ്റുഅം രക്ഷഡിതദാകൾ ഈ സ്കൂളഡിനന്റ് പ്രഥമ 
പരഡിഗണന നൽകഡി.

    റഗ്രഡഡിങന്റ് സമ്പ്രദദായഅം വൈരുന്നതഡിന മുമന്റ് SSLC 
പരജീക്ഷകന്റ് രണന്റ് പത്തദാഅം റദാങ്കുകൾ ഈ സ്കൂളഡികല 
ഒറര കദാസഡിൽ പഠഡിക്കുന്ന രണന്റ് മഡിടുകന്മെദാർ 
റനടഡികയടുത്തു. ഈ കദാലഘടത്തഡികലലദാഅം പടദാമഡി 
സബന്റ് ജഡിലയഡിൽ ഉയർന്ന വൈഡിജയ ശതമദാനവഅം ഈ 
സ്കൂളഡിനദായഡിരുന്നു, മലപ്പുറഅം പദാലകദാടന്റ് ജഡിലയകട 
അതഡിർത്തഡിയഡിൽ കഡിടക്കുന്നതഡിനദാൽ രണന്റ് ജഡിലയഡിൽ 
നഡിന്നുള കുടഡികളഅം ഇവൈഡികട പഠഡിക്കുന്നു. ഇന്നന്റ് സ്കൂളഡിന 
തകന്ന ഏറഴദാളഅം ബസ്സുകൾ ഉണന്റ്. അരമണഡിക്കൂർ 
ഇടവൈഡികടങ്കഡിലഅം ബസന്റ് സർവജീസുമുണന്റ്'. തൂതപ്പുഴയഡിൽ 
പദാലഅം വൈന്നറതദാകട റതദാണഡിയദാത്ര പഴങ്കഥയദായഡി.,

 ചഡിടയദാർന്ന അകദാഡമഡികന്റ് പ്രവൈർത്തനഅം, കലദാ-
കദായഡികരഅംഗത്തന്റ് വകവൈരഡിച റനടങ്ങൾ, എന്നഡിവൈ 
മൂവൈദായഡിരത്തഡി ഇരുന്നുറഡിലധഡികഅം കുടഡികൾ പഠഡിക്കുന്ന 
സദാപനമദായഡി ഇതഡികന വൈളർത്തഡി. 105 അധദ്യദാപരുഅം, 
7 അനധദ്യദാപകരുഅം  വഹസ്കൂളഡിലഅം ഹയർ 
കസകനറഡിയഡിലമദായഡി ഉണന്റ്. മലയദാളഅം, സഅംസ്കൃതഅം, 
അറബഡികന്റ്, ഉറുദു എന്നഡിവൈ ഒന്നദാഅം ഭദാഷയദായഡി 
തഡിരകഞ്ഞടുത്തന്റ് പഠഡികദാനളള സദാഹചരദ്യമുണന്റ്.രണന്റ് 
വൈർഷഅം മുമന്റ് ഇഅംഗജീഷന്റ് മജീഡഡിയഅം കദാസുകൾ 

ആരഅംഭഡിച്ചു.കപദാതു സമൂഹവമദായഡി ഇടകപടുന്ന 
കദാരദ്യത്തഡിലഅം സ്കൂളഡികന പ്രവൈർത്തനഅം 
മദാതൃകദാപരമദാണന്റ്. സഹപദാഠഡികകദാരു വൈജീടന്റ്, ദത്തന്റ് 
ഗ്രദാമഅം, വവൈദച്യുതഡിയഡിലദാത്ത കുടഡികളകട വൈജീടഡിൽ 
വവൈദച്യുതഡി എത്തഡികദാൻ സമൂഹ പങ്കദാളഡിത്തറത്തദാകട 
നടത്തുന്ന റജദ്യദാതഡിർഗമയ, സദാന്തദ്വന ചഡികഡിത്സ 
എന്നഡിങ്ങകന നഡിരവൈധഡി പദതഡികൾ സ്കൂളഡിൽ 
നടത്തഡിവൈരുന്നു.സ്കൂളഡികന പ്രവൈർത്തനങ്ങളമദായഡി നല 
രജീതഡിയഡിൽ സഹകരഡിച്ചു റപദാരുന്ന പഡി.ടഡി.എ. 
പ്രദാറദശഡിക ഭരണകൂടഅം എന്നഡിവൈകര കൂടഡി ഈ 
അവൈസരത്തഡിൽ ഓർകദാതഡിരുന്നുകൂടദാ.. 

അകദാദമഡികന്റ് രഅംഗകത്ത മഡികവൈദാണന്റ് വൈളകര ദൂകര 
നഡിന്നു റപദാലഅം ഈ സ്കൂളഡിൽ വൈന്നന്റ് റചരദാൻ കുടഡികകള 
റപ്രരഡിപ്പഡിക്കുന്നതന്റ്.  രദാവൈഡികലയഅം വവൈകുറന്നരവഅം 
പത്തദാഅം കദാസഡികല slow റലറണഴന്റ് സഡിനദായള 
'ജയസരണഡി കദാസ്സുകൾ, SSLC പരജീക്ഷകന്റ് 
മുറന്നദാടഡിയദായഡി നടക്കുന്ന രണന്റ് ആഴന്റ്ചയഡിലധഡികഅം 
നജീണ നഡിൽക്കുന്ന രദാത്രഡികദാല പഠന കദ്യദാമ്പുകൾ, 
എടന്റ്, ഒമതന്റ് കദാസ്സുകളഡിൽ ശനഡിയദാഴന്റ്ച റതദാറുഅം 
നടക്കുന്ന സ്പനനഅം കദാസ്സുകൾ തുടങ്ങഡി അകദാഡമഡികന്റ്
രഅംഗത്തന്റ് സജജീവൈമദായ ഇടകപലകൾ ഞെങ്ങൾ നടത്തഡി
വൈരുന്നു. ഹയർ സകനറഡിയഡിൽ പഠന പഡിറന്നദാകഅം 
നഡില്ക്കുന്ന വൈഡിദദ്യദാർത്ഥഡികൾകദായഡി  പഠന കദ്യദാമ്പുകൾ 
നടത്തഡി വൈരുന്നു.പത്തന്റ് മുതൽ എടന്റ് വൈകര 45 
ഡഡിവൈഡിഷനകളഅം 16 ബദാച്ചുകളദായഡി +1, +2 കദാസ്സുകളഅം 
ഞെങ്ങൾക്കുണന്റ്.

ഹരഴത വൈഴദദമൊലയഎം റഴയമൊലഴറഴ റഷമൊയഴല് നഴന്നറ്റ്

കവൈഷ്ണവൈഴ.  സഴ.എസറ്റ് 9 B
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അഷറ്റ്റഫറ്റ്അഷറ്റ്റഫറ്റ്..എഎ..എന്എന്..മകൈമകൈ..

പ്രഭദാതത്തഡികന മഞ്ഞഡിൽ
സദ്വർണ കകലസഡികന ശബ്ദമദാണന്റ് 
ഉറകഡികന
 ആലസദ്യത്തഡിൽ 
നഡിന്നുകമകന്നയണർത്തഡിയതന്റ്....!
ഓർമ്മകളകട മദാധുരദ്യഅം
എന്നുഅം പങ്കുകവൈയദാറുണന്റ്..!

ഒറരദാ പ്രഭദാതവഅം പ്രറദദാഷവഅം 
നഡിറപുഞഡിരഡിയമദായന്റ്
പറന്നു റപദാകുറമദാൾ
മനസഡികന തദാളകളഡിൽ
എഴുതഡി കവൈച നഡിറക്കൂട്ടുകൾ
ഒരു നദഡിറപദാകല
ഒഴുകഡി തുടങ്ങുഅം..

വൈജീണകമദാരുഷസഡിനദായന്റ്..!
തദാഴ്വരയകട ഓരഅം റചർന്ന
വൈഴഡികളഡികലവൈഡികടറയദാ
നഡിന്നു എകന്ന റതടഡികയത്തുന്ന
നദാദത്തഡിനദായന്റ്...!
പ്രഭദാതഅം കപദാടഡി വൈഡിടരുന്ന
നഡിമഡിഷത്തഡികല
ആ ശബ്ദ വൈജീചഡികൾകദായന്റ്...!
അസ്തമനത്തഡികല
ആ ശബ്ദ
വൈജീചഡികൾകദായന്റ്...!

പ്രഭദാതത്തഡികന മഞ്ഞഡിൽ
സദ്വർണ കകലസഡികന ശബ്ദമദാണന്റ് 
ഉറകഡികന
 ആലസദ്യത്തഡിൽ 
നഡിന്നുകമകന്നയണർത്തഡിയതന്റ്....!
ഓർമ്മകളകട മദാധുരദ്യഅം
എന്നുഅം പങ്കുകവൈയദാറുണന്റ്..!
ഒറരദാ പ്രഭദാതവഅം പ്രറദദാഷവഅം 
നഡിറപുഞഡിരഡിയമദായന്റ്
പറന്നു റപദാകുറമദാൾ
മനസഡികന തദാളകളഡിൽ
എഴുതഡി കവൈച നഡിറക്കൂട്ടുകൾ
ഒരു നദഡിറപദാകല
ഒഴുകഡി തുടങ്ങുഅം..

വൈജീണകമദാരുഷസഡിനദായന്റ്..!
തദാഴ്വരയകട ഓരഅം റചർന്ന
വൈഴഡികളഡികലവൈഡികടറയദാ
നഡിന്നു എകന്ന റതടഡികയത്തുന്ന
നദാദത്തഡിനദായന്റ്...!
പ്രഭദാതഅം കപദാടഡി വൈഡിടരുന്ന
നഡിമഡിഷത്തഡികല
ആ ശബ്ദ വൈജീചഡികൾകദായന്റ്...!

അസ്തമനത്തഡികല
ആ ശബ്ദ
വൈജീചഡികൾകദായന്റ്...!
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സഅംസദാന സ്കൂൾ കറലദാത്സവൈ വൈഡിജയഡികൾ

കലയകട ശലഭങ്ങൾ
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ഇതഡിഹദാസങ്ങൾ കദാലദാതജീതങ്ങളദാണന്റ്. 
വൈരുഅം വൈരദായ്കകളകട 
ഓർമ്മയഡികലവൈഡികടറയദാ   രവൈഡി 
കൂമൻകദാവൈഡിൽ ബസഡിറങ്ങഡി അൻപതന്റ് 
വൈർഷഅം കഴഡിയന്നു.1968 ലദാണന്റ് 
മദാതൃഭൂമഡി ആഴന്റ്ചപ്പതഡിപ്പഡിൽ 
ഖസദാകഡികന ഇതഡിഹദാസഅം 
പ്രസഡിദജീകരഡിചന്റ് തുടങ്ങുന്നതന്റ്.എന്നദാൽ 
1958ൽ അപ്പുകഡിളഡി എന്ന റപരഡിൽ 
ഖസദാകഡികന ആദദ്യരപഅം മദാതൃഭൂമഡി 
ആഴന്റ്ചപ്പതഡിപ്പഡിൽ കഥയദായഡി 
പ്രസഡിദജീകരഡിചഡിരുന്നു.
ഖസദാകന്റ് അൻപതുഅം അപ്പുകഡിളഡി 
അറുപതുഅം പഡിന്നഡിട മകറ്റദാരു 
ദശദാസന്ധഡിയഡിലദാണന്റ് ഞെങ്ങൾ 
ഖസദാകഡിൽ എത്തഡിറചർന്നതന്റ്.

ഖസദാകന്റ് എന്ന ഇതഡിഹദാസഅംഖസദാകന്റ് എന്ന ഇതഡിഹദാസഅം

വൈഡിദദ്യദാരഅംഗത്തഡികന ആഭഡിമുഖദ്യത്തഡിൽ കുടഡികറളദാകടദാത്തന്റ് ഖസദാകഡിറലകന്റ് തഡിരഡിക്കുറമദാൾ 
ആശങ്കയണദായഡിരുന്നു. ഇതഡിഹദാസ റവൈദഡിയദായ ഗ്രദാമകത്ത കദാലഅം എത്രമദാത്രഅം 

പരഡിഷ്കരഡിചഡിരഡിക്കുഅം.

യമൊത്ര
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ഖസദാകഡിൽ എത്തഡിയറപ്പദാൾ മഴയണദായഡിരുന്നു. ഖസദാകന്റ് അവൈസദാനഡിക്കുന്നതുഅം 
ഒരു മഴയഡിലദാണന്റ്.മഴ കപയന്നു.മഴ മദാത്രറമയള. ആറരദാ ഹണമഡിലദാകത, മഴ 
ഉറങ്ങഡി. മഴ കചറുതദായഡി. രവൈഡി ചദാഞകഡിടന്നു....

മഴകകദാടുവൈഡിൽ ഞെങ്ങൾ ശഡിവൈരദാമൻ നദായരുകട ഞെദാറ്റുപുരയഡികലത്തഡി.ഇവൈഡികട 
കവൈചദാണന്റ് രവൈഡി പണപണന്റ് ഓന്തുകൾക്കുഅം മുമന്റ്, ദഡിറനദാറസദാറുകൾക്കുഅം മുമന്റ് ഒരു 
സദായദാഹത്തഡിൽ രണന്റ് ജജീവൈബഡിന്ദുകൾ നടകദാനഡിറങ്ങഡിയ കർമ്മ പരമരയകട 
റസ്നേഹരഹഡിതമദായ കഥ കുഞ്ഞദാമഡിനക്കുഅം, അപ്പുകഡിളഡിക്കുഅം പറഞ കകദാടുത്തതന്റ്.

അളദാപഡിച കമദാലദാക, വനജദാമലഡി, വമമൂന, കുടദാടൻ പൂശദാരഡി, തഡിത്തഡിബഡിയമ്മ, 

കുഞനൂറു - കഥദാപദാത്രങ്ങകള പരഡിചയകപ്പടുത്തഡി ഉത്സദാഹറത്തദാകട നദാട്ടുകദാരഡിൽ 
ചഡിലർ ഒപ്പഅം കൂടഡി. പലരുഅം ഒ വൈഡി വൈഡിജയൻ വൈന്നു റപദായ കദാലത്തഡികന ഓർമ്മകൾ 
പറയദാനദായഡി വൈന്നു. ഒരു റനദാവൈലഡിറനയഅം അതഡികല കഥദാപദാത്രങ്ങകളയഅം 
എഴുത്തുകദാരകനയഅം മനസഡിൽ കകദാണനടക്കുന്ന ഒരു ഗ്രദാമഅം റലദാകത്തന്റ് 
മകറ്റവൈഡികടകയങ്കഡിലഅം ഉണദാകുറമദാ.

ഞെദാറ്റുപുരയഡിൽ വൈഡിജയകന റഫദാറടദാകൾ, കദാർട്ടൂണകൾ, വൈഡിജയകനഴുതഡിയ 
കത്തുകൾ, ശഡില്പഉദദ്യദാനഅം കുടഡികൾ കദാഴന്റ്ചകഡിടയഡിൽ റചദാദദ്യങ്ങളമദാകയത്തഡി.
അതഡിനഡിടയഡിൽ കുടഡികൾകദായഡി കടൽ തജീരത്തന്റ് പ്രദർശനഅം തുടങ്ങഡി.

ഖസദാകഡികന  പുനർവൈദായനകൾ വൈജീണഅം ബദാകഡി നഡിർത്തഡി നദാലന്റ് മണഡിറയദാടുകൂടഡി 
ഞെങ്ങൾ ഇതഡിഹദാസഭൂമഡിയഡിൽ നഡിന്നന്റ് മടങ്ങഡി.

റശദാഭ പഡി
അധദ്യദാപഡിക

മലയദാളവൈഡിഭദാഗഅം
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ഇനഴയള്ള കൈമൊലമമ തമന്നതമൊന് കൈമൊലമമ
നമ്മളഎം റപമൊകൈമൊറമൊയഴ.....
മമൊരമചന്നു റകൈടമൊമല കൈണനീരഴല് നനയന്നു
നമ്മളഎം റപമൊകൈമൊറമൊയഴ.....
കൈണനീരഴല് മുങ്ങഴ ഇരഴകന്ന റനരതറ്റ്
വൈമൊത്സലദഎം തന്നഴടുന്നു.....
ഒമൊറരമൊ ദഴവൈസവഎം റപമൊകുറനമൊറഎം തനീയമൊണറ്റ്
മനഞഴലറ്റ് തനീ.....
വൈമൊത്സലദഎം തന്നഴടുഎം റസ്നേഹവഎം തന്നഴടുഎം
എലമൊഎം മറന്നനീടുന്നു.....
വൈമൊകകൈള മകൈമൊണ്ടമന്ന റനമൊവൈഴചമൊലഎം
റനമൊവൈഴചമൊലഎം റനമൊകകൈള മകൈമൊണ്ടമന്ന
കൈനീഴമപ്പടുതഴ.....
                            -ആരതഴ.മകൈ.എഎം 
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സഅംഗജീതഅം

കക രദാഘവൈൻ മദാഷഡികന 
സഅംഗജീതവൈഴഡികൾ

കണ്ണൂർജഡിലയഡികല തലറശ്ശേരഡിയഡിൽ തലദായഡി എന്ന സലത്തന്റ് കൃഷ്ണൻ-
കുപ്പചഡി ദമതഡിമദാരുകട മകനദായഡി 1913 ഡഡിസഅംബർ 2 നന്റ് കക.രദാഘവൈൻ 
ജനഡിച്ചു. പഡി.എസന്റ്. നദാരദായണയരുകട കജീഴഡിൽ ശദാസ്ത്രജീയസഅംഗജീതഅം 
അഭദ്യസഡിച ഇറദ്ദേഹഅം സഅംഗജീതപഠനത്തഡിന റശഷഅം ആകദാശവൈദാണഡിയഡിൽ 
സഅംഗജീതവൈഡിഭദാഗത്തഡിൽ ജജീവൈനകദാരനദായഡി. റകരളത്തഡിനകത്തുഅം 
പുറത്തുമുള നഡിരവൈധഡി ആകദാശവൈദാണഡി നഡിലയങ്ങളഡിൽ 
പ്രവൈർത്തഡിചഡിട്ടുണന്റ്.
 
മലയദാള ചലചഡിത്ര സഅംഗജീതരഅംഗകത്ത പ്രശസ്തനദായ 
സഅംഗജീതസഅംവൈഡിധദായകനദായഡിരുന്നു കക.രദാഘവൈൻ. രദാഘവൈൻ മദാസർ 
എന്നറഡിയകപ്പടുന്ന ഇറദ്ദേഹഅം സഅംഗജീതസഅംവൈഡിധദായകൻ എന്നതഡിന പുറകമ 
ഗദായകനഅം സഅംഗജീതദാദദ്യദാപകനഅം കൂടഡിയദായഡിരുന്നു. കപദാൻ കുന്നഅം 
വൈർകഡിയകട കതഡിരുകദാണദാകഡിളഡിയദാണന്റ് സഅംഗജീതസ അംവൈഡിധദാനഅം 
നഡിർ വഹഡിച ആദദ്യചലചഡിത്രഅം. പകക്ഷ അതു പുറത്തന്റ്  വൈന്നഡില. അടുത്ത 
ചഡിത്രമദായ പുളഡിമദാനഅം കവൈളഡിചഅം കണഡില. നജീലക്കുയഡിലദാണന്റ്  രദാഘവൈകന 
സഅംഗജീതസ അംവൈഡിധദാനത്തഡിൽ പുറത്തന്റ് വൈന്ന ആദദ്യ ചലചഡിത്രഅം.

രദാഘവൈൻ മദാസരുകട രഅംഗപ്രറവൈശഅം മലയദാള ചലചഡിത്ര ഗദാനരഅംഗത്തന്റ് 
പുതഡികയദാരു വശലഡികന്റ് തുടകഅം കുറഡിച്ചു. മറുനദാടൻ ഭദാഷകളകട ഈണഅം 
അറതപടഡി പകർത്തുന്ന രജീതഡിയഡിൽ നഡിന്നന്റ് മലയദാളഡികളകട തനതന്റ് 
സഅംഗജീത രജീതഡി ഉപറയദാഗഡിച്ചു തുടങ്ങഡിയതന്റ് അറദ്ദേഹമദാകണന്നന്റ് പറയദാഅം.
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നജീലക്കുയഡിൽ എന്ന ചഡിത്രത്തഡിൽ ആരഅംഭഡിചന്റ് നഡിരവൈധഡി ചലചഡിത്ര ഗദാനങ്ങൾകന്റ് 
ഈണഅം നൽകഡിയതഡിനന്റ് പുറകമ പദാമ്പുകൾകന്റ് മദാളമുണന്റ് തുടങ്ങഡി ഏകറ 
പ്രശസ്തമദായ നദാടകഗദാനങ്ങളഅം ആകദാശവൈദാണഡികന്റ് റവൈണഡി ചഡിടകപ്പടുത്തഡിയ 
നഡിരവൈധഡി ലളഡിതഗദാനങ്ങളഅം അറദ്ദേഹത്തഡിറനതദായഡിട്ടുണന്റ്. കദായലരഡികത്തന്റ്, 
അറപ്പദാളഅം പറഞ്ഞഡികല തുടങ്ങഡി നഡിരവൈധഡിഗദാനങ്ങൾ അറദ്ദേഹഅം 
ആലപഡിചഡിട്ടുമുണന്റ്. 

റകദാഴഡിറകദാടന്റ് ആകദാശവൈദാണഡിയഡിൽ നഡിന്നന്റ് പഡി ഭദാസരകന പരഡിചയകപ്പടതദാണന്റ് 
കക.രദാഘവൈകന ജജീവൈഡിതത്തഡിൽ സഡിനഡിമദാ സഅംഗജീത രഅംഗഅം വൈഴഡി തുറകദാൻ 
ഇടയദാകഡിയതന്റ്. 

പഡിൽകദാലത്തന്റ് പ്രശസ്ത ഗദായകരദായഡി മദാറഡിയ കക.പഡി.ഉദയഭദാന, ബഹദാനനൻ, 
വൈഡി.ടഡി.മുരളഡി തുടങ്ങഡിയവൈകര ചലചഡിത്ര ഗദാനരഅംഗത്തന്റ് എത്തഡിചതന്റ് ക
കെ.രദാഘവൈനദാണന്റ്. 

പണന്റ് പണന്റ് പണന്റ് നഡികന്ന, തുമജീ തുമജീ വൈദാ വൈദാ, കദാത്തു സൂക്ഷഡികചദാരു കസ്തൂരഡി 
മദാമഴഅം, കഡിളഡിവൈദാതഡിലഡിൽ മുടഡി വൈഡിളഡിചതന്റ് , ഏകദാന്ത കദാമുകദാ, മഞ്ഞണഡിപ്പു 
നഡിലദാവൈന്റ്, മഞ്ജുഭദാഷഡിണഡി, കരഡിമുകഡിൽ കദാടഡികല തുടങ്ങഡി അതഡിപ്രശസ്തമദായ 
നഡിരവൈധഡിഗദാനങ്ങൾ കക.രദാഘവൈകനതദായഡിട്ടുണന്റ്.  

മഡികച സഅംഗജീത സഅംവൈഡിധദായകനള സഅംസദാന അവൈദാർഡന്റ്  രണന്റ് തവൈണയഅം 
1998 ൽ കജ.സഡി.ഡദാനഡിയൽ അവൈദാർഡഅം 2010ൽ പത്മശജീയഅം അറദ്ദേഹത്തഡിനന്റ് 
ലഭഡിച്ചു. 

2013 ഒറക്ടദാബർ 19 നന്റ് തലറശ്ശേരഡി സഹകരണ ആസ്പത്രഡിയഡിൽ കവൈചന്റ് കക. 
രദാഘവൈൻ ഈ റലദാകറത്തദാടന്റ് വൈഡിട പറഞ.

ഷദാജഡി പുലദാമറന്തദാൾ
അധദ്യദാപകൻ, മലയദാളവൈഡിഭദാഗഅം
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SCIENCE & TECHNOLOGY :
PROS  VS  CONS

        with the laborataries and robotic inventions-it will make our 
universe indulge: these are the words of a wise old man and not only 
these are words, but also the fact.
         As we all know we are living in a new generation  and there 
would many changes,
which makes our universe or earth as the best planet ever!...... these 
are many changes or there is good progress in the technology and 
science field.
        Now, lets have a peep into the latest science and technology 
inventions which invented earlier but which is gaining popularity all 
over the world.

*ROBOTIC INVENTION:-SOPHIA {the legend}
Robots are gaining popularity now a days .
Robots are like member of a family and its seen usually in foreign 
countries , okay now a question to you :-A robots beneficial or non-
beneficial ? Saying about pros robots would help very much in daily 
life .as the people have jobs and are busy. The household works are 
done by robots .  They are like the home makers of the house. Don't  
be so silly of them, they are famous in industries too .
For eg:Sophia, she is truly a legend . The saudi arabia has given 
citizenship! Eventhough she is a robot, the kingdom of saudi arabia 
had treated her as a human among them!
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*SOCIAL MEDIA:[face book , whats app, instagram etc ]

Nowadays, not only the adults , but also the infants.... they don't eat anything  if 
there isn't     
a barbie cartoon infront of them!..... there are many pros for social media . We can 
chat , post or we can google about different things , the radios are now available in 
different apps . We can here news and so on.......

* Missiles,Nuclear bombs :[ for research in space ]

more people are now into the scientific fields and it's a gift of god that we got 
hundreds and thousands of brilliant adults to create missiles for eg: our former 
president, Dr A.P.J  abdul kalam azaad , he was a well known scientist today too . 
He had played big role in the formation of missiles and spaceship centres . Are you 

influenced by this ?...... 

*SILICA  AERO GEL:[world's lightest material]

Do you know the world's lightest materials ?
It had been discovered about 2 years ago, that is a blue jelly like substance named 
“silica aero gel” it had been discovered by the scientist's  of VIKRAM SARABHAI 
SPACE CENTRE  . 

            Saying about the cons of robotic inventions it will make our people lazy and 
who knows if they will be against us in the later generation ?!.... social media is also 
a big trap be  aware of them. Bombs and missiles are not using for the beneficial but 
also using for wars for example : hiroshima and nagasaki...

       Last.... but not the least there are many fascinating things in this world which 
would buldge our eye! And these are the little and some spicy facts about science 
and technology . “let your brain fight with modern technology and make our world 
the mightiest “- these are the words of mine... and lets raise our hands for a better 
world and future. I hope  this would influence you and I wish you would like it!.....

                          by  HIBA ASHRAF 
VIII A               
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റസ്പദാർടന്റ്സന്റ്

ഇചദാശകഡിക്കുമുന്നഡിൽ പ്രദായഅം റതദാറ്റു.മൂന്നന്റ് മകളകട അമ്മയദായ റമരഡി റകദാഅം 
ഇടഡിക്കൂടഡിൽ ഒരഡികൽക്കൂടഡി ഇടഡിമുഴകമദായഡി.ഇടഡിക്കൂടഡികല കപണ് കരുത്തഡിന 
മുന്നഡിൽ പ്രദായഅം റതദാറ്റു, കററകദാഡകൾ വൈഴഡിമദാറഡി. 
റലദാക ചദാമദ്യൻഷഡിപ്പഡിൽ റമരഡി റനടുന്ന ആറദാഅം സദ്വർണമദാണഡിതന്റ്. ഇറതദാകട 
റലദാകചദാമദ്യൻഷഡിപ്പഡിൽ ഏറ്റവഅം കൂടുതൽ സദ്വർണഅം റനടുന്ന വൈനഡിതദാ തദാരകമന്ന 
റനടവഅം ഈ മുപ്പത്തഞ്ചുകദാരഡി സദ്വന്തമദാകഡി. അഞ്ചു സദ്വർണഅം റനടഡിയ 
അയലർലൻഡഡികന കകയന്റ്റ്റഡി കടയന്റ് ലറുകട കററകദാഡദാണന്റ് റമരഡി തഡിരുത്തഡിയതന്റ്.

ആറദാഅം സദ്വർണ റനടറത്തദാകട റലദാക റബദാകഡിങന്റ് ചദാമദ്യൻഷഡിപ്പഡിൽ ഏറ്റവഅം 
കൂടുതൽ സദ്വർണകമന്ന റനടത്തഡിൽ കന്യൂബയകട പുരുഷ ഇതഡിഹദാസ തദാരഅം 
കഫലഡികന്റ് സദാറവൈദാണഡികനദാപ്പകമത്തദാനഅം റമരഡി റകദാമഡിനദായഡി. റബദാകഡിങന്റ് 
കരഡിയറഡിൽ റലദാക ചദാമദ്യൻഷഡിപ്പുകളഡിൽ ആറന്റ് സദ്വർണകമഡലഅം ഒരു 
കവൈളഡികമഡലമദാണന്റ് സദാറവൈദാണ് റനടഡിയഡിട്ടുളതന്റ്

ഇടഴക്കൂടഴമല മപണ് കൈരുതറ്റ്
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                            MATERNITY
  

My first love

My first touch

My first teacher

Wordless to explain.....

My MOTHER!!

                   Her feets are my heaven

                   Her care is so bare

                   The real gift of GOD

                   The soul of my life!!

She is sweet and pleasure

Who never express pressure

When my tears flowed as rain

She controlled her sad and pain

Her pretty kisses

Enhanced my wishes!!!

                   She travelled with me

                  Through the world of sorrow

                 Taught me ways of borrow

                 She told me.......

                Not to run after money

               But to realise nature s testimony'

She is most precious 

Than the costly jewels

She gave me birth....

To live in this earth  !

That s the real love' ....

A MOTHERS MATERNITY       ...!!

     

                           By Jenna and Hridya:

                                        VIII D-
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NATURE S    BEAUTY'

Wonders of the world

The trees in green nature

The honey in flower nectar

Makes the world a heaven!!!

                 The shining stars at sky

                 The rumbling leaves of tree

                 The waves that blows in sea

                 Makes the world a heaven!!!

The gleaming blooming flowers

The colourful butterflies

The sprouting little buds

Makes the world a heaven!!!

                     

                  The powerful maternity

                  The supreme eternal beam

                  The strength of love and care

                  YES Its my nature   ... !

                  Makes the world a heaven       !!

                                          BY Jenna Hridya D: , 8
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നദാട്ടുവൈഴഡികളഡിലൂകടനദാട്ടുവൈഴഡികളഡിലൂകട

അഷറഫന്റ് എ എൻ കക - അധദ്യദാപകൻ
മലയദാള വൈഡിഭദാഗഅം

ഐതജീഹദ്യമുറങ്ങുന്ന കലററകദാടന്റ്ശഡിവൈറക്ഷത്രവഅം 
ഉളദാറ്റക്കുളവഅം പദാലദാറ്റുകപദാറ്റയഅം

ധനമദാസത്തഡികല ഒരു സദായദാഹഅം..!ഐതജീഹദ്യമുറങ്ങുന്ന രദായഡിരനല്ലൂർമലയകട 
തദാഴ്വരയഡിലൂകട സഞരഡിച്ചു ഞെദാൻ പദാലകദാടു ജഡിലയഡികല വൈഡിളയൂർ പഞദായത്തഡികല 
കൂരദാചഡിപടഡിയഡിൽ എത്തഡി. ഇവൈഡികട നഡിന്നുഅം പത്തു മഡിനഡിറ്റന്റ് സഞരഡിചദാൽ ശജീ 
കലററകദാടന്റ് ശഡിവൈറക്ഷത്രത്തഡികലത്തഡിറചരദാഅം..!
പദാല പൂമണമുള നദാട്ടുവൈഴഡികളഡിലൂകട  വൈദാഹനറമദാടഡിചന്റ് പ്രസഡിദമദായ ശജീ 
കലററകദാടന്റ് ശഡിവൈറക്ഷത്ര പരഡിസരകത്തത്തഡി..!പദാലകദാടൻ കരഡിമനകൾ 
ഇടയഡികട നദാട്ടുവൈഴഡികളഡിൽ തലയയർത്തഡി നഡിൽക്കുന്നതന്റ് അങ്ങഡിങ്ങദായന്റ് കണദാഅം..! 

സന്ധദ്യസമയത്തദാണന്റ് റക്ഷത്രപരഡിസരകതത്തഡിയതന്റ്.വൈദാഹനഅം ഒതുകഡി നഡിർത്തഡി. 
പുരദാതനമദായ റക്ഷത്രവഅം പരഡിസരവഅം ഭകഡിമയമദായഡിരുന്നു.റക്ഷത്ര 
ജജീവൈനകദാരനദായ ഈശദ്വരസദ്വദാമഡിയദാണന്റ് റക്ഷത്രകത്തകത്ത കുറഡിച്ചുള ഐതജീഹദ്യഅം 
എനഡിക്കു പറഞ തന്നന്റ് സഹദായഡിചതന്റ്. അറദ്ദേഹത്തഡിനന്റ് അതഡിരുഅം പതഡിരുമഡിലദാത്ത 
നനഡി പറയകട..! പദാലദാറ്റു കപദാറ്റയഅം,എടപ്പലഅം പഡി.ടഡി.എഅംവഹസ്ക്കൂളഅം ഈ 
റക്ഷത്രപരഡിസരത്തു നഡിന്നു റനദാകഡിയദാൽ കദാണദാഅം..! 

ലദാളഡിതദ്യവഅംറസ്നേഹവഅംപ്രറദശവൈദാസഡികളകട ഒരു പ്രറതദ്യകതതകന്നയദാണന്റ്.എലദാ 
വൈഡിഭദാഗഅം ജനങ്ങളഅം  തഡിങ്ങഡിനഡിറഞ്ഞന്റ് തദാമസഡിക്കുന്ന ഒരുറദശമദാണഡിതന്റ്. 
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പുരദാതനമദായ ഒരു ശഡിവൈറക്ഷത്രമദാണന്റ് ശജീ കലററകദാടന്റ് ശഡിവൈറക്ഷത്രഅം.റക്ഷത്ര 
സമജീപത്തദായഡി വൈലഡികയദാരു കുളമുണന്റ്. ഇതദാണന്റ് "ഉളദാറ്റക്കുളഅം". ഉളദാട്ടു വൈജീടഡിൽ 
അപ്പുണഡി നദായർ ആയഡിരുന്നു ഇതഡികന വൈടകകനദായർ ആയഡിടദാണന്റ് കദാരദ്യങ്ങൾ 
പണകദാലത്തു നടത്തഡിയഡിരുന്നതന്റ്. അതു കകദാണദാവൈദാഅം ഈ കുളത്തഡിനന്റ് ഉളദാറ്റക്കുളഅം 
എന്ന റപരന്റ് ഉണദാവൈദാനള കദാരണഅം...!

ഈ കുളഅം ശഡിവൈകന ഭൂതഗണങ്ങളദാൽ ഉണദാകകപ്പടതദാകണന്നദാണന്റ് വൈഡിശദ്വദാസഅം. 

പഴയകദാലത്തന്റ് കദാരണവൈന്മെദാർ പറഞ റകടഡിട്ടുള ഒരു ഐതജീഹദ്യമദാണഡിതന്റ്.
ഈ കുളഅം ഇന്നന്റ് സമജീപറദശങ്ങളഡികല ജലസമത്തഡികന വൈളകരയധഡികഅം 
സദ്വദാധജീനഡിക്കുന്നുണന്റ്. കുളത്തഡികന ചുറ്റുപദാടുഅം വൈഡിശദാലമദായ പദാടറശഖരങ്ങളദാണ
െന്റ്.പ്രറദശവൈദാസഡികൾകന്റ് ഈ ജലറസ്ത്രദാതസന്റ് പലവൈഡിധത്തഡിൽ ഉപറയദാഗപ്രഥമദാണന്റ്.
ഐതജീഹദ്യങ്ങളഅം കല്പഡിതകഥകളഅംകകദാണന്റ് പഴയതലമുറകൾ പ്രകൃതഡികയ 
സഅംരക്ഷഡിചതഡിനന്റ് ഉത്തമ ഉദദാഹരണഅം കൂടഡിയദാണന്റ് ഈ കുളഅം. ഇന്നന്റ് കദാണന്ന പദാലദാറ്റു 
കപദാറ്റയദാണന്റ് ഈ ഉളദാറ്റക്കുളത്തഡികല മണന്റ്..!
ഇതഡികന കകദാട കകദാടഡിയ സലമദാണന്റ് കദായപറ്റ,പൂയഡിപറ്റ എന്ന സലഅം.ആ 
സലങ്ങൾ ഇറപ്പദാഴുഅം അറത റപരഡിലദാണന്റ്.അറഡിയകപ്പടുന്നതന്റ്.ഈ പദാലദാറ്റു കപദാറ്റ 
ഏകറദശഅം ഒരു രറണകറ സലമുണദാവഅം..!
പദാടത്തഡികന നടുവൈഡിലദാണന്റ് ഈ പദാലദാറ്റുകപ്പദാറ്റ സഡിതഡി കചയന്നത
െന്റ്.വൃക്ഷനഡിപഡിഡമദാണന്റ് ഈ സലഅം. പ്രകൃതഡിയകട സഅംതുലനദാവൈസ 
സഅംരക്ഷഡിക്കുന്നതഡിൽ പദാലദാറ്റുകപദാറ്റയന്റ് നഡിർണദായക പങ്കുണന്റ്.ഓഷധകചടഡികളഅം 
വൈഅംശനദാശഅം സഅംഭവൈഡിച്ചുകകദാണഡിരഡിക്കുന്ന ജജീവൈഡികളകടയഅം അപൂർവ പക്ഷഡികളകടയഅം 
റകന്ദ്രവമദാണഡിവൈഡികട. പ്രകൃതഡിയകട ആവൈദാസവൈദ്യവൈസ സഅംരക്ഷഡിക്കുന്നതഡിൽ ഇതന്റ് 
വൈലഡിയ പങ്കുവൈഹഡിക്കുന്നു.

പുരദാതനമദായ ശഡിവൈറക്ഷത്രമദാണഡിതന്റ്.
2500 കകദാലകത്തപഴകമുകണന്നദാണന്റ് 1985-ൽ നടത്തഡിയ 
അഷ്ടമഅംഗലദ്യപ്രശത്തഡിൽനഡിന്നു കതളഡിഞ്ഞതന്റ്.ഒരു തപസദ്വജീശദ്വദാരന 
തപശകഡികകദാണണദായ സദ്വയഅംഭൂവൈദാണന്റ് എന്നുഅം  ഐതഡിഹദ്യഅം..!

ഇവൈഡികട ഉപറദവൈന്മെദാരദായ ഗണപതഡി, സുബഹണദ്യൻ, നദാഗങ്ങൾ ആണന്റ്. 
ഉപറദവൈന്മെദാകര പ്രതഡിഷഡിചതന്റ് 1990 മദാർചന്റ് 10നദാണന്റ്.നഡിറതദ്യന പൂജദാകർമ്മങ്ങൾ 
നടന്നുവൈരുന്നു.

കദാരദ്യസദാധദ്യത്തഡിനദായള റഹദാമങ്ങൾ,ഗണപതഡിറഹദാമഅം, മൃതച്യുജ്ഞയറഹദാമഅം, 

ചുറ്റുവൈഡിളകന്റ്,ദജീപസ്തഅംബഅം തുടങ്ങഡിയവൈ മഡിക ദഡിവൈസങ്ങളഡിലമുണദാവഅം.

ഇവൈഡിടുകത്ത റമൽശദാന്തഡി 2018 എപ്രഡിൽ1മുതൽ കരഡിങ്ങനദാടുള ശഅംഭു 
എമ്പ്രദാതഡിരഡിയദാണന്റ്.
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റദവൈസദ്വത്തഡികന കജീഴഡിലദാണഡിറപ്പദാൾ റക്ഷത്രഅം. കളരഡി ഭഗവൈതഡിറക്ഷത്രഅം മുതൽ അഞ്ചു 
റക്ഷത്രങ്ങളദാണന്റ് ഇതഡിറനദാടു ബന്ധകപ്പട്ടുകഡിടക്കുന്നതന്റ്. ഒന്നന്റ് കളരഡി 
ഭഗവൈതഡിറക്ഷത്രഅം,റവൈറടകദാരൻ റക്ഷത്രഅം,വകപറ്റശഡിവൈറക്ഷത്രഅം, പുലപ്രത്തൂർ 
റദവൈജീറക്ഷത്രഅം, കലററകദാടന്റ് ശഡിവൈറക്ഷത്രഅം എന്നജീ റക്ഷത്രങ്ങൾ പഴയ കദാലത്തുതകന്ന 
മഡിചഭദാരഅം എലദാഅം പഡിരഡിചഡിരുന്നു.ആ കനല്ലുകകദാണദാണന്റ് പൂജദാതഡികർമ്മങ്ങൾ അന്നന്റ് 
ഊരദാളൻമദാർ നടത്തഡിയഡിരുന്നതന്റ്.ഇന്നന്റ് ഭകജനങ്ങളകട സഹകരണഅം കകദാണദാണന്റ് 
എലദാഅം നടന്നു റപദാകുന്നതന്റ്.
മലബദാർ റദവൈസദ്വഅം എകഡികന്യൂടജീവൈന്റ് ഓഫജീസറുകട കജീഴഡിലദാണന്റ് ഇറപ്പദാൾ റക്ഷത്രഭരണഅം.

 മന:ശദാന്തഡിക്കുഅം,കദാരദ്യസദാദദ്യത്തഡിനമദായഡി ഭകജനങ്ങൾ എന്നുഅം ഇവൈഡികട 
എത്തദാറുണന്റ്.
കൂടദാകത മദാസത്തഡിൽ രണന്റ് പ്രറദദാശങ്ങൾ, ആയഡിലദ്യഅംപൂജ, സുബഹണദ്യകന ഷഷഡി, 
ഗണപതഡികന്റ് ഗണപതഡിറഹദാമഅം, അപ്പഅംനഡിറവൈദദ്യഅം, ചതുർത്തഡി തുടങ്ങഡിയവൈ 
പ്രധദാനദഡിവൈസങ്ങളദാണന്റ്.
സഹദായഅം: ഈശദ്വരസദ്വദാമഡി. (ശജീ.കലററകദാടന്റ്ശഡിവൈറക്ഷത്രഅം).

പ്രറദശവൈദാസഡികൾ.

Books are my favorite friends and I Consider my home library, with 
many thousand books, to be my greatest wealth. Every new book, based 
on some new idea inspires me and gives me a new thought to ponder.  

― Dr. A.P.J. Abdul Kalam
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