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ലലിറലില് കകൈററ്റ് അഅംഗങ്ങള് തങ്ങള്കറ്റ് ലഭലിച്ച കഹൈടടെകറ്റ് സഹൈമ്പായതമ്പാല് ആദദ്യ 
സഅംരഅംഭടമെന്ന നലിലയലില് ഒരു ഡലിജലിറല് മെമ്പാഗസലിന് പുറതലിറക്കുകൈയമ്പാണറ്റ്.ഇതറ്റ് അവര്കറ്റ് 
ഒരു പമ്പാടെറ്റ് ആഹൈറ്റ്ളമ്പാദലികമ്പാന് വകൈ നല്കുന.വരമ്പാന് പപമ്പാകുന്ന വന് സഅംരഅംഭങ്ങളുടടെ ഒരു 
തുടെകമെമ്പാണലിതറ്റ്.വലിദദ്യമ്പാഭദ്യമ്പാസ രഅംഗതറ്റ് ഒരു ഡലിജലിറല് വലിപ്ലവമെമ്പാണറ്റ് 
നടെക്കുന്നതറ്റ്.വലിദദ്യമ്പാലയങ്ങള് ഇതരഅം ഉല്പ്പന്നങ്ങള് ഉല്പമ്പാദലിപ്പലിക്കുന്ന കഹൈടടെകറ്റ് 
ലമ്പാബുകൈളമ്പായലി മെമ്പാറുയമ്പാണറ്റ്.
             ഇതറ്റ് തുടെകഅം മെമ്പാത്രമെമ്പാണറ്റ്.ഇനലിയഅം ഒരു പമ്പാടെറ്റ് ദൂരഅം ലലിറലില് കകൈററ്റ് 
അഅംഗങ്ങള്സഞ്ചരലിക്കുഅം എടന്നനലിക്കുറപ്പുണറ്റ്.കൂടുതല് മെലികൈവുകൈള് ഈ പമെഖലയലില് 
ഉണമ്പാവടട്ടെ എന്നറ്റ് ആശഅംസലിക്കുന.

                                                                                                 എഡലിറര്
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         പലിയടപ്പട്ടെവടര,
                                    എഅം ഐ എഅം ഹൈയര് ടസകന്ററലി സറ്റ്കൂളലിടല ലലിറലില് കകൈററ്റ് 
അഅംഗങ്ങള് അവരുടടെ ഡലിജലിറല് മെമ്പാഗസലിന് മെലികൈച്ച രരീതലിയലില് 
പൂര്തലിയമ്പാകലിയലിരലിക്കുകൈയമ്പാണറ്റ്.ഇതലിലുള്ള എടന്റ ആഹമ്പാദഅം ഞമ്പാനലിവലിടടെ 
പങ്കുവയ്ക്കടട്ടെ.ഇതറ്റ് ഈ വലിദദ്യമ്പാലയതലിനറ്റ് അഭലിമെമ്പാനലികമ്പാനുള്ള വകൈ നല്കുന.തങ്ങള്കറ്റ് 
ലഭലിച്ച ഡലിജലിറല് പലിന്തുണ അവര് പരമെമ്പാവധലി പപയമ്പാജനടപ്പടുതലിയമ്പാണറ്റ് 
ഇങ്ങടനടയമ്പാരു സഅംരഅംഭഅം അവര് പൂര്തരീകൈരലിച്ചതറ്റ്.
                                   ഇതലിനു പവണലി പവര്തലിച്ച അഅംഗങ്ങടള ഞമ്പാനരീ അവസരതലില് 
അഭലിനനലിക്കുകൈയമ്പാണറ്റ്.കൂടടെ അവര്കറ്റ് വഴലി കൈമ്പാണലിച്ചു ടകൈമ്പാടുത കകൈററ്റ് മെമ്പാസ്റ്റടറയഅം 
കകൈററ്റ് മെലിസറ്റ്ട്രസലിപനയഅം അഭലിനനലിക്കുന.
                                   
                                                                                കുഞ്ഞബറ്റ്ദുള്ള മെരുപന്നമ്പാളലി.
                                                                                           ടഹൈഡറ്റ്മെമ്പാസ്റ്റര്
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മമ്പാഗസലിനു പലിനലില്
      

                          പതരീഷറ്റ് .പലി(കകൈററ്റ് മെമ്പാസ്റ്റര്)
                          റരീജ.ഒ( കകൈററ്റ് മെലിസറ്റ്ട്രസറ്റ്)

                        നജ ഫമ്പാതലിമെ.

                        കവഷ്ണവറ്റ്.ടെലി

                        മുഹൈസലിന.എഅം.ടകൈ

                        നലിഹൈമ്പാല് മുഹൈമ്മദറ്റ്.

                        മുഹൈമ്മദറ്റ് റലിഷമ്പാന്.പലി.ടെലി.

                        അഭലിനവറ്റ്.ടെലി.

                        ഫമ്പാതലിമെതറ്റ് നൂറ.

                        ഷഹൈമ്പാന.പലി.

                        ജഅംഷരീന.ടകൈ.സലി.

                        നമ്പാഫലിയ.ടകൈ.ടകൈ.
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കൈഥകൈള്.

കൈവലിതകൈള്.

പദപശഅം.

മെഹൈതറ്റ് വചനങ്ങള്.

ഈപസമ്പാപ്പറ്റ് കൈഥകൈള്.

ശമ്പാസ്ത്രപലമ്പാകൈഅം.

മെലികൈവുകൈള്.

നക്ഷത്ര നലിരരീക്ഷണഅം.

കൈകലിസറ്റ്.

കുസൃതലികണക്കുകൈള്.

ടപയലിന്റലിഅംഗറ്റ്.
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പൂമമ്പാറ

                         പപൗര്ണ്ണമളി.എസസ് .ആര്

പൂകള് കൈണമ്പാടെലി പനമ്പാക്കുന്ന പനരമെമ്പായറ്റ് ,
പൂമമ്പാപറ കവകൈമ്പാടത പവഗടമെതലിപടെണഅം
സപ്തവര്ണ1 ഭൂഷലിതമെമ്പാഅം
ചലിറകുകൈള് വലിടെര്തലി നരീ 
ഭൂവലി2ടനയമ്പാടകൈയണര്തലിപടെണഅം
നമ്പാളടത സുനരടമെമ്പാട്ടെലിടന 
കൈലിനമ്പാവുകൈമ്പാണമ്പാന്,പൂവലിനനരീ
തുണയമ്പായരീപടെണഅം.
ഹ്രസകമെമ്പാഅം ജരീവലിതഅം
സമ്പാര്ഥകൈനമെമ്പാകമ്പാന് നലിന്,

പമെമ്പാഹൈനസമെരീപപദ്യമുണമ്പാകൈണഅം
നമ്പാളടത വശദ്യമെമ്പാഅം പൂപനമ്പാപ്പലില്
നരീടയനഅം
പമ്പാറലിപ്പറന നടെന്നരീപടെണഅം.

1 ഏഴറ്റ് വേര്ണ്ണ.

2 ഭൂമലി.
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ലകക്ഷ്യ 

                                    വവേദജ.വേളി.എസസ്   
                    ചരീവരീടുകൈളുടടെ മൃദഅംഗവമ്പായന ശ്രവലിച്ചറ്റ് ഒരു മെമ്പാനവന് അവലിടടെ ഉറങ്ങമ്പാടത 
ഇരുന.ശ്രവണതലിടന്റ മെമ്പാധദ്യമെങ്ങള് വലിട്ടെറ്റ് അവന് വമ്പാതലിലുകൈള് മുറുടകൈ അടെച്ചു. 
കൈട്ടെലിലലിപലകറ്റ് കൈലിടെന. കൈണ്ണുകൈള് മുകൈളലിപലകറ്റ് നരീട്ടെലി ആതരീയചലിനകൈളലില് 
മു ഴുകൈലി.ഇടെടയ്കെടപ്പമ്പാപഴമ്പാ അവന് കൈണ്ണുകൈളടെച്ചു. സകപ്നതലിടന്റ സരീമെകൈളലിലമ്പാത രഅംഗതറ്റ് 
അവന് ദൃശദ്യമെമ്പായലി. മെ ഞ്ഞുമൂടെലിയ പകൃതലിമെപനമ്പാഹൈമ്പാരലിത തുളുമലിയ ആ 
പകൃതലിസസൗനരദ്യതലില് മു ഴുകൈലി അവന് ആകൈമ്പാശനലിലലിമെടയ പനമ്പാകലി കൈണ്ണുകൈളടെച്ചു. ഒരു 
പര്വതതലിടന്റ മുകൈളലില് നലിന്നറ്റ് അവന് ചമ്പാടുകൈയമ്പാണറ്റ്.ആ സമെയഅം അവടന്റ വമ്പായലില് 
നലിന്നറ്റ് യവര് ഡരീഅം ആര് ടബസറ്റ്ററ്റ് എന്ന നലിശബ്ദവമ്പാചകൈഅം ആകൈമ്പാശതലിപലകറ്റ് ടപമ്പാട്ടെലി 
പുറടപ്പട.അപപ്പമ്പാപഴക്കുഅം അവടന്റ ശരരീരതലിടന്റ ഭമ്പാരഅം നലിസഅംഖദ്യഅം കുറഞ്ഞറ്റ് 
ആതമ്പാരൂപതലില് പതദ്യക്ഷനമ്പായലി. ടപടട്ടെന്നറ്റ് അവടന്റ രൂപഅം ഒരു മുള്കമ്പാട്ടെലില് 
വരീണ.അതലിടന്റ ഭയങ്കരമെമ്പായ ശബ്ദതലില് അവനുണര്ന.
                               
                              തപലന്നടത ഉറകക്ഷരീണതലില് സമെയഅം ഏടറ കവകൈലിയലിരലിക്കുന 
എന്ന ദലിവദ്യപബമ്പാധതമ്പാല് അവന് നലിസഅംപങ്കമ്പാചഅം ഉണര്ന.ഒരു ഒറമുറലിവരീടെലിടന്റ 
നലിശ്ശബ്ദതയലില് അവന് കുളലിച്ചറ്റ് വസ്ത്രഅം മെമ്പാറലി.കൈഴുതലില് കടെ വലലിച്ചുടകൈട്ടെലി , 
ഷൂസലിനുള്ളലിപലകറ്റ് കൈമ്പാലറ്റ് കൈയറലി. വലിടെലിടന്റ വമ്പാതലിലടെച്ചറ്റ് കൈമ്പായലികൈമെല്സരതലിനറ്റ് 
അതലിതരീവ്രതയലില് ഓടെലി.നഗരഅം ഉണരുപന്നയള.ആളുകൈള് പുലര്കൈമ്പാലപയമ്പാട്ടെഅം 
ആരഅംഭലിക്കുന. പുലര്കൈമ്പാലവനനഅം പറഞ്ഞറ്റ് കൈലിളലികൈള് വമ്പാനലിപലകറ്റ്  പറന.അപപ്പമ്പാള് 
വന്ന ഇളഅംകൈമ്പാററ്റ് ടപമ്പാടെലികമ്പാറമ്പായലി പരലിണമെലിച്ചപപ്പമ്പാള് അഴുകൈലിയ അവടന്റ വസ്ത്രഅം ഒനകൂടെലി 
വൃതലിഹൈരീനമെമ്പായലി . നലിസഅംപങ്കമ്പാചഅം ആരുടടെയഅം മുഖതറ്റ് പനമ്പാകമ്പാടത അവന് ഓടെലി. 

                                  വലിശപ്പലിടന്റയഅം ക്ഷരീണതലിടന്റയഅം കൈരീഴറ്റ്ടപ്പടുതലലില് ആ ഓട്ടെഅം 
ദരീര്ഘപനരഅം നരീണ്ടുനലിന്നലില. അകൈമ്പാരണമെമ്പായലി വന്ന മുന്നറലിയലിപ്പുപപമ്പാടല വന്ന 
വലിയര്പ്പുതുള്ളലികൈള് അവടന്റ വസ്ത്രതലിടല ഒരു മെമ്പാത്രടപമ്പാടെലിടയ മെമ്പായറ്റ്ച്ചുകൈളഞ്ഞു.വയറലില് 
നലിനവന്ന കൈമ്പാളപലമ്പാടടെ വലിശപ്പു മുന്നറലിയലിപ്പു നല്കൈലി. അയമ്പാളുടടെ അഴുകൈലിയ വസ്ത്രതലിടല 
കൈറുപ്പുഅം നരീലയഅം നൂലുകൈള്ടകൈമ്പാണറ്റ് വലിണ്ടുഅം വരീണ്ടുഅം തുന്നലിയ ആ കൈരീശയലിപലകറ്റ് അവന് 
പനമ്പാകലി.അതലില് നലിന്നറ്റ് തുന്നലിയ നൂല് അഴലിഞ്ഞുവന്നലിരലിക്കുന. നലിശപ്പലിടന്റ 
ആര്പ്പുവലിളലിടയ വകൈടവകമ്പാടത അവന് നടെന. ആ രണ്ടുനലിലടകൈട്ടെലിടെഅം അവന് ദൂടര 
നലിന കൈണ്ടു. ക്ഷരീണതലിടന്റ പമ്പാനപമ്പാത്രഅം മെമ്പാറലിടവച്ചുടകൈമ്പാണറ്റ് അവന് മുന്നലിലുള്ള 
വമ്പാതലിലുകൈള് തുറന....
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പ്രളയമ്പാനന്തര- മൃതലിമയ

                                                      വവേദജ.വേളി.എസസ്

മെരണഅം ,മെരണമെയഅം
ശൂനദ്യഅം,ശൂനദ്യമ്പാതകൈഅം
ടകൈമ്പാതലിവലലിക്കുന്ന കൈമ്പാര്മുകൈലില്
വര്ണന്തന് ചുണലില്
മെമ്പാഅംസഅം, രകഅം
ദ്രവലിച്ച അസലികൂടെഅം.
കൈലലിതുള്ളലി പവമ്പാഹൈങ്ങള്
ഇഴയറ്റുപപമ്പായലി
ആതമ്പാവലിന് ആഴങ്ങള്
അമരന മെമ്പാരലിവലില് തുമലി
പറന്നകൈന.
മെമ്പാതഅംഗമെഞ്ജരലി മെറ്റ്ളമ്പാനമെപത്ര...
ഇഴയറ്റുപപമ്പായ ബന്ധങ്ങളുഅം,
പലിടെലിവലിടപപമ്പായ ബമ്പാധദ്യതകൈളുഅം,
ഉതലിരലിറ്റുവരീണ രകങ്ങളുഅം
ബമ്പാകലിയമ്പായറ്റ് ശൂനദ്യഅം
കൂവുന്ന നമ്പായമ്പാകള് തന്
ചുണലിടല വലിശപ്പുഅം
പലിടെയന്ന കുഞ്ഞലിടന്റ ജരീവനുഅം
കൈരയന്ന മെമ്പാതമ്പാവലിന് കദനദ്യതയഅം
ബമ്പാകലിയമ്പായറ്റ്,ബമ്പാകലിയമ്പായറ്റ്......
അത്രമെമ്പാത്രഅം.
പളയമ്പാനനരഅം- മൃതലിമെയഅം,ശുനദ്യഅം.
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വലികലി എനമ്പാല്

 
നജതാഫതാതളിമ

                                         

                വലികലിപരീഡലിയയലിലുഅം മെറ്റുഅം 
കൈമ്പാണന്ന വലികലി എന്ന വമ്പാകലിടന്റ അര്ഥഅം അറലിയമ്പാപമെമ്പാ?  ഹൈവമ്പായലിഭമ്പാഷയലിടല ഒരു 
വമ്പാകമ്പാണറ്റ് വലികലി.പവഗതലില്, ചടുലമെമ്പായലി എടന്നമ്പാടകയമ്പാണറ്റ് ഇതലിടന്റ അര്ഥഅം. 
                       
                                            കൈഅംപപ്യൂട്ടെര് പപമ്പാഗമ്പാമെറമ്പായ വമ്പാഡറ്റ് കൈണലിങമ്പാഅം ഒരു പസമ്പാഫറ്റ്ററ്റ് പവര് 
ഉണമ്പാകലി. ഇതലിനറ്റ് വലികലിടവബറ്റ് എന്നമ്പാണറ്റ് അപദ്ദേഹൈഅം പപരറ്റ് നല്കൈലിയതറ്റ്. അപതമ്പാടുകൂടടെ 
വലികലി എന്ന പദഅം ഡലിക്ഷറ്റ്ണറലികൈളലില് കൈയറലിക്കൂടെലി. 
                                            കൈനലിഅംഹൈമ്പാഅം തടന്നയമ്പാണറ്റ് വലികലി എന്ന പപരറ്റ് നലിര്പദ്ദേശലിച്ചതറ്റ്. 
പഹൈമ്പാപണമ്പാലുലു വലിമെമ്പാനതമ്പാവളതലിടല ടടെര്മെലിനലുകൈടള ബന്ധലിപ്പലിച്ചുടകൈമ്പാണറ്റ് ഓടെലിയലിരുന്ന
വലികലിവലികലി ചമ്പാന്സറ്റ് ആര്.ടെലി 52 എന്ന ബസറ്റ് സര്വരീസലിടനകുറലിച്ചറ്റ് അവലിടുടത ഒരു 
ടതമ്പാഴലിലമ്പാളലി പറഞ്ഞതലിടന ഓര്തമ്പായലിരുന ഈ പപരലിടെല്. ഹൈവമ്പായലിയന് ഭമ്പാഷയലില് 
വലികലി എന്നമ്പാല് പവഗതലില് എന്നമ്പാണറ്റ് അര്തഅം. "What I Know Is" എന്നതലിടന്റ 
ചുരുടകഴുതമ്പായഅം വലികലിടയ കൈരുതമ്പാറുണറ്റ്. എന്നമ്പാല് യഥമ്പാര്ഥതലില് പപരലിട്ടെപശഷഅം 
ഇങ്ങടന ഒരു പൂര്ണരൂപഅം കൈടണത്തുകൈയമ്പായലിരുന. 

                                  

പലിന്നരീടെമ്പാണറ്റ് വലികലിപരീ ഡലിയ തുടെങ്ങലിയ പദങ്ങള് നലിര്മ്മലികടപ്പടുന്നതറ്റ്.
വലികലി എന്ന വമ്പാകലിപനമ്പാടെറ്റ് എന്കസകൈറ്റ്പളമ്പാപരീഡലിയ എന്നതലിടല പരീഡലിയ 
കൂട്ടെലിപച്ചര്തമ്പാണറ്റ് ലമ്പാറലിസമ്പാങര് എന്ന അപമെരലികന് പപമ്പാഗമ്പാമെര് വലികലിപരീഡലിയ എന്ന 
പപരറ്റ് നലിര്മെലിച്ചതറ്റ്.
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പദപ്രശ

ററീജ
1 2

3 4

5 6 7

8 9

വലപതമ്പാട്ടെറ്റ്

1.പമെഘസപനശഅം എഴുതലിയതറ്റ് ഇപദ്ദേഹൈമെമ്പാണറ്റ്.
3.ആഴ്ചയലിടല ആദദ്യടത ദലിവസഅം.
5.ധമ്പാരമ്പാളഅം പപമ്പാഷകൈങ്ങള് ഉള്ളതമ്പാണറ്റ് പകൈരളരീയര്കറ്റ് ഇഷ്ടടപ്പട്ടെ ഈ ടചറലിയ മെരീന്.
6.അരയന്നതലിടന്റ മെടറമ്പാരു പപരറ്റ്.
8.ഭൂഖണഅം ഇങ്ങടനയഅം അറലിയടപ്പടുന.

തമ്പാപഴമ്പാട്ടെറ്റ്

1.മൂന്നമ്പാമെടത മെലയമ്പാളനക്ഷത്രതലിടന്റ പപരറ്റ്.
2.ടസമ്പാകസറലിയടടെ മെലയമ്പാളഅം.
4.മെരണപദവന്.
7.പഠനവുമെമ്പായലി ബന്ധടപ്പട്ടെറ്റ് ഇതറ്റ് പചമ്പാദലിക്കുന്നവരമ്പാണറ്റ് നല വലിദദ്യമ്പാര്ഥലികൈള്.
9.നമ്പാലലിടന മൂന്നറ്റ് ടകൈമ്പാണറ്റ് ഹൈരലിച്ചമ്പാല് കൈലിടന്നതലില് നലിനഅം പതലിടന്റ സമ്പാനത്തുള്ള 
സഅംഖദ്യ    മെമ്പാറലിയമ്പാല് ഇതറ്റ് കൈലിടഅം.                                   
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           ഞങ്ങളുടടെ സറ്റ്കൂള

നളിഹതാല്   
                                                                                                   
                   എഅം.ഐ.എഅം.എച്ചറ്റ്.എസറ്റ്.എസറ്റ്.-രണറ്റ് ദശകൈങ്ങളറ്റ്കപ്പുറഅം നമ്പാമലിട്ടെ ഒരു 
നമ്പാടെലിടന്റ പതരീക്ഷ. തുടെകഅം മുതല് വലിദദ്യമ്പാഭദ്യമ്പാസടമെന്ന സമെഗപകലിയയലില് 
കലിയമ്പാതകൈമെമ്പായലി ഇടെടപട്ടെറ്റ് മെലികൈവലിടന്റ പസമ്പാപമ്പാനങ്ങള് ഒടന്നമ്പാന്നമ്പായലി 
പലിന്നലിടുകൈയമ്പായലിരുന. ചുരുങ്ങലിയ കൈമ്പാലയളവലില് പദശരീയ  അനര്പദശരീയ വമ്പാഴറ്റ്സലിറലികൈളലില് 
സമ്പാപനങ്ങളലില് കൈളലിയലിടെങ്ങളലില് പതലിഭ ടതളലിയലിച്ച എഅം.ഐ.എമ്മലിടന്റ സനതലികൈള് ഈ
മെലികൈവലിടന്റ പനര്സമ്പാക്ഷദ്യങ്ങളടത്ര. 
                 എസറ്റ്.എസറ്റ്.എല്.സലി ഫലങ്ങളലില് നൂറുപമെനലി ടകൈമ്പായ്തതലിനറ്റ് തുടെര്ച്ചയമ്പായലി 
ജലിലമ്പാപഞ്ചമ്പായതറ്റ് അവമ്പാര്ഡറ്റ് പനടെലിടകമ്പാണലിരലിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടടെ വലിദദ്യമ്പാലയഅം ജലിലയലിടല 
ഏറവുഅം മെലികൈച്ച വലിജയഅം പനടെലിയതലിനുള്ള അഅംഗരീകൈമ്പാരവുഅം പനടെലിയലിടണറ്റ്. വലിവലിധ പസമ്പാളര്ഷലിപ്പറ്റ്
പയമ്പാഗദ്യതമ്പാപരരീക്ഷകൈളലിലുഅം എഅം.ഐ.എമ്മലിടന്റ  സമ്പാന്നലിധദ്യഅം ശ്രപദ്ധേയമെമ്പാണറ്റ്. 
സഅംസമ്പാനടത മെലികൈച്ച നപ്യൂനപക്ഷ സമ്പാപനതലിനുള്ള എഅം.ഇ.എസറ്റ്. 
അവമ്പാര്   ഡഅം,എഅം.വലി.ഹൈമ്പാജലി ടമെപമ്മമ്പാറലിയല് അവമ്പാര്ഡഅം അകമ്പാദമെലികൈ രഅംഗതറ്റ്  
എഅം.ഐ.എഅം.പനടെലിയ അഅംഗരീകൈമ്പാരങ്ങളലില് ചലിലതമ്പാണറ്റ്. വലിദദ്യമ്പാലയതലിടന്റ സമ്പാമൂഹൈലികൈ 
പതലിബദ്ധേതയ്ക്കുള്ള കൈടയമ്പാപ്പമ്പായലിരുന .
                  മെപനമ്പാരമെ-നലപമ്പാഠഅം സഅംസമ്പാനതല മെല്സരതലിടല  കഫനല് പപവശഅം. 
ജലിലമ്പാ -സഅംസമ്പാന   കൈലമ്പാപമെളകൈളലിലുഅം,സഅംസമ്പാന-ദക്ഷലിപണനദ്യന് 
ശമ്പാപസ്ത്രമ്പാല്സവങ്ങളലിലുഅം എഅം.ഐ.എമ്മലിടന്റ ടവന്നലിടകമ്പാടെലി നലിരവധലിതവണ  ഉയര്ന്നറ്റ് 
പമ്പാറലിയലിടണറ്റ്.

                  
 നമ്പാദമ്പാപുരഅം പമെഖലയലിടല മെലികൈച്ച വലിദദ്യമ്പാലയതലിനുള്ള ഗരീന്പവമ്പായറ്റ്സറ്റ് പപതദ്യകൈ 
പുരസമ്പാരവുഅം ഗരീന്പവമ്പായറ്റ്സറ്റ് ടബസറ്റ്ററ്റ് ടെരീച്ചര് അവമ്പാര് ഡഅം ഞങ്ങളുടടെ വലിദദ്യമ്പാലയതലിനറ്റ് 
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സകനഅം. സഅംസമ്പാന സര്കമ്പാറലിടന്റ സഹൈകൈരണപതമ്പാടടെ വലിദദ്യമ്പാലയതലിടല എലമ്പാ 
മുറലികൈളുഅം കഹൈടടെകറ്റ് ആയലിരലിക്കുകൈയമ്പാണറ്റ്. ഒപ്പഅം അനര്പദശരീയ നലിലവമ്പാരഅം ലക്ഷദ്യമെലിടുന്ന 
മെലിഷന് 2020 ടന്റ ഭമ്പാഗമെമ്പായലി സക്സസറ്റ്ഹൈബുഅം ഫലിററ്റ്നസറ്റ്  ടസന്ററുഅം ഈ വര്ഷഅം 
സമെര്പ്പലികമ്പാനലിരലിക്കുകൈയമ്പാണറ്റ്.
                  പഠന പലിപന്നമ്പാകമ്പാവസയലിലുള്ളവര്കറ്റ് പപചമ്പാദനഅം നല്കൈമ്പാന് പവണലി 
ആരഅംഭലിച്ച ഫുടെറ്റ്പബമ്പാള് ലരീഗറ്റ് മെടറമ്പാരു തലതലിടലതലി നലില്ക്കുകൈയമ്പാണറ്റ്.
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  കുസൃതലികണകറ്റ്

 
റതാനളിയ

             

 നമ്പാലു കൈള്ളന്മെമ്പാര് കുടറ സകര്ണവളകൈള് പമെമ്പാഷ്ടലിച്ചു. വളകൈള് തുലദ്യമെമ്പായലി വരീതലിടച്ചടുകമ്പാന് 
അവര് തരീരുമെമ്പാനലിച്ചു. എന്നമ്പാല് പപമ്പാലരീസുകൈമ്പാരമ്പാല് പലിന്തുടെരടപ്പട്ടെ അവര് വളകൈള് 
തലറ്റ്കമ്പാലഅം ഒരലിടെതറ്റ് കുഴലിച്ചലിട സലഅം വലിട. പലിന്നരീടെറ്റ്ഒന്നമ്പാമെടത കൈള്ളന് വളകൈള് 
കുഴലിടച്ചടുതറ്റ് എണലിപനമ്പാകലി കൃതദ്യമെമ്പായലി നമ്പാലലില് ഒരുഭമ്പാഗഅം കകൈകലമ്പാകലി 
സലഅംവലിട.ആദദ്യടത കൈള്ളന് വളടയടുത കൈമ്പാരദ്യഅം രണമ്പാമെടത കൈള്ളന് 
അറലിഞ്ഞലിരുന്നലില. അയമ്പാള് വളകൈള് എണലിപനമ്പാകലി കൃതദ്യമെമ്പായലി അതലിടന്റ നമ്പാലലിതറ്റ്  ഒരു 
ഭമ്പാഗവുഅം രടണണഅം കൂടുതലുടമെടുതറ്റ് സലഅം വലിട. രണമ്പാമെടത കൈള്ളന് വളകൈള് 
എടുക്കുന്നതറ്റ് മൂന്നമ്പാമെടത കൈള്ളന് കൈണലിരുന.അയമ്പാള് ആ വളകൈടള നമ്പാലമ്പായലി ഭമ്പാഗലിച്ചറ്റ് 
ഒരു ഭമ്പാഗഅം എടുത്തു.പപമ്പാരമ്പാതതലിനറ്റ് നമ്പാലു വളകൈള് അധലികൈവുഅം എടുത്തു സലഅം 
കൈമ്പാലലിയമ്പാകലി. അവസമ്പാനഅം വന്ന നമ്പാലമ്പാമെടത കൈള്ളനറ്റ് ബമ്പാകലി വന്ന വളകൈള് ടകൈമ്പാണറ്റ് 
തൃപ്തലിടപ്പപടെണലി വന. പപക്ഷ, നമ്പാലു കൈള്ളന്മെമ്പാര്ക്കുഅം കൈലിട്ടെലിയ വളകൈളുടടെ എണഅം 
തുലദ്യമെമ്പായലിരുന.എങ്കലില് സകര്ണവളകൈള് എത്രയമ്പായലിരുന?
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തുളസലി

ലമ്പാമെലിപയസലി (Lamiaceae) സസദ്യകുടുഅംബതലില്ടപ്പടുന്ന ഔഷധസസദ്യഅം. ശമ്പാസ്ത്ര നമ്പാമെഅം 
ഒസലിമെഅം സമ്പാങറ്റ്റഅം (Ocimum sanctum) എന്നമ്പാണറ്റ്. സഅംസറ്റ്കൃതതലില് മെമ്പാന്ജരലി, 
കൃഷ്ണതുളസലി, സുരസമ്പാ, ഗമ്പാമെദ്യമ്പാ, സുരഭലി, ബഹുമെഞ്ജരലി, ഭൂതഘറ്റ്നലി എന്നരീ പപരുകൈളലില് 
അറലിയടപ്പടുന. മെലയമ്പാളതലില് ഇതലിനു നരീറ്റുപച്ച എനഅം പപരുണറ്റ്. ഇഅംഗരീഷലില് ഇതലിടന 
രമ്പാജകൈരീയഅം എന്ന അര്തതലില് പബസലില് എന വലിളലിക്കുന.ഇനദ്യയലില് 
എലമ്പായലിടെങ്ങളലിലുഅം കൈണ്ടുവരുന്ന തുളസലി ഔഷധസസദ്യമെമ്പായഅം പുണദ്യസസദ്യമെമ്പായഅം 
വരീടമുറത്തുഅം പക്ഷത്രപരലിസരത്തുഅം നടവളര്തമ്പാറുണറ്റ്. പരടക അറലിയടപ്പടുന്ന 
വമ്പാസനയള്ള സസദ്യമെമ്പാണറ്റ് തുളസലി. ടതപക ഏഷദ്യയലില് ഇടതമ്പാരു ഔഷധ സസദ്യമെമ്പായലി 
അറലിയടപ്പടുന. ചരകൈസഅംഹൈലിതയലില് പരമ്പാമെര്ശമുള്ള തുളസലി, പലിരലിമുറുകഅം കുറയ്ക്കമ്പാനുള്ള 
കൈഴലിവുള്ള ഔഷധമെമ്പാണറ്റ്  . കൈറുത തുളസലിക്കുഅം ടവളുത തുളസലിക്കുഅം യഥമ്പാകമെഅം 
കൃഷ്ണതുളസലിടയന, രമ്പാമതുളസലിടയന പറയന. ഇതലില് കൃഷ്ണതുളസലികമ്പാണറ്റ് 

ഔഷധഗുണഅം കൂടുതലുള്ളതറ്റ്. ഒരു ആയര്പവദ ഔഷധഅം കൂടെലിയമ്പാണലിതറ്റ്. 

ഭമ്പാരതതലിടല പല ആചമ്പാരങ്ങളലിലുഅം തുളസലി ഉപപയമ്പാഗലിച്ചുവരുന. പൂജകൈള്ക്കുഅം മെമ്പാല 
പകൈമ്പാര്കമ്പാനുഅം ഉപപയമ്പാഗലിക്കുന്ന ഇവ പകൈരളതലിടല മെലിക കഹൈനവ ഗൃഹൈങ്ങളലിലുഅം മുറതറ്റ്  
പപതദ്യകൈമെമ്പായലി ടകൈടന്ന തുളസലിതറയലില് നടെമ്പാറുണറ്റ് . 
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              തുളസലികതലിര്

തുലസലി ചുമെ, ടതമ്പാണപവദന, 
ഉദരപരമ്പാഗങ്ങള് എന്നലിവടയ ശമെലിപ്പലിക്കുന. ഇല ഇടെലിച്ചുപലിഴലിഞ്ഞ നരീര് ടചവലി പവദനടയ 
കുറയറ്റ് ക്കുന. തകകൈറ്റ് പരമ്പാഗങ്ങടള ശമെലിപ്പലിക്കുന. ജകരഅം ശമെലിപ്പലിക്കുന. രുചലി വര്ദ്ധേലിപ്പലിക്കുന. 
തുളസലിയലില തണലതലിടണകലി ടപമ്പാടെലിച്ചറ്റ് നമ്പാസലികൈമ്പാചൂര്ണമെമ്പായലി ഉപപയമ്പാഗലിച്ചമ്പാല് 
ജലപദമ്പാഷഅം, മൂകടെപ്പറ്റ് എന്നലിവയ്ക്കറ്റ് ശമെനമുണമ്പാകുഅം. തുളസലിയലില നരീരറ്റ് 10.മെലി.ലലി. അത്രയഅം 
പതനുഅം പചര്തറ്റ് ദലിവസവുഅം മൂന്നറ്റ് പനരഅം കുടെലിച്ചമ്പാല് വസൂരലികറ്റ് ശമെനമുണമ്പാകുഅം. ഇലയഅം 
പൂവുഅം ഔഷധപയമ്പാഗദ്യഭമ്പാഗങ്ങളമ്പാണറ്റ്. തുളസലിയടടെ ഇല ,പൂവറ്റ്, മെഞ്ഞള്, തഴുതമ്പാമെ എന്നലിവ 
സമെടമെടുതറ്റ് അരച്ചറ്റ് വലിഷബമ്പാധപയറ ഭമ്പാഗതറ്റ് പുരടകൈയഅം അപതമ്പാടടെമ്പാപ്പഅം 6 ഗമ്പാഅംവരീതഅം 
ദലിവസഅം മൂന്നറ്റ് പനരഅം എന്നകൈണകലില് 7 ദലിവസഅം വടര കൈഴലിക്കുകൈയഅം ടചയ്തമ്പാല് വലിഷഅം 
പൂര്ണമെമ്പായഅം നശലിക്കുഅം. തുളസലിയലില കൈഷമ്പായഅം ടവച്ചറ്റ് പല തവണയമ്പായലി കൈവലിള് 
ടകൈമ്പാണമ്പാല് വയറ്റ്നമ്പാറഅം മെമ്പാറുഅം. തുളസലിയലില ഇടെലിച്ചു പലിഴലിഞ്ഞറ്റ് നരീരലില് കുരുമുളകൈറ്റ് ടപമ്പാടെലി 
പചര്തറ്റ് കൈഴലിച്ചമ്പാല് ജകരഅം ശമെലിക്കുഅം. തുളസലിയലില തലിരുമ്മലി മെണക്കുന്നതുഅം തുളസലിയലിലയലിട്ടെറ്റ് 
പുകൈപയലറ്റ്ക്കുന്നതുഅം പനലി മെറ്റുള്ളവരലിപലകറ്റ് വരുന്നതറ്റ് തടെയമ്പാന് സഹൈമ്പായലിക്കുഅം. തുളസലിയലില 
ഇട്ടെറ്റ് തലിളപ്പലിച്ചമ്പാറലിയ ടവള്ളഅം രണറ്റ് തുള്ളലി വരീതഅം കൈണലിടലമ്പാഴലിച്ചമ്പാല് ടചങ്കണറ്റ് മെമ്പാറുഅം. 
തുളസലിയലിലയഅം പമ്പാടെകലിഴങഅം പചര്തരച്ചറ്റ് പുരട്ടെലിയമ്പാല് മുഖക്കുരു മെമ്പാറുഅം. ചലിലനലിവലിഷതലിനറ്റ് 
ഒരു സറ്റ്പൂൺ തുളസലിനരീരുഅം ഒരു കൈഷ്ണഅം പച്ചമെഞ്ഞളുഅം കൂടെലി അരച്ചു പുരട്ടെലിയമ്പാല് മെതലി. ചുമെശമെന
ഔഷധങ്ങള് , പസമ്പാപ്പറ്റ്, ഷമ്പാഅംപൂ, സുഗന്ധദ്രവദ്യങ്ങള് എന്നലിവയലില്  തുളസലി ഒരു 
പചരുവയമ്പായഅം ഉപപയമ്പാഗലിക്കുന. 
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മഹതറ്റ് വചനങ്ങള
നമ്മുടടെ ഓപരമ്പാ പവര്തനവുഅം വലിതറ്റ് പപമ്പാടലയമ്പാണറ്റ്. അതറ്റ് വലികൈസലിച്ചറ്റ് വളര്ന്നറ്റ് 
പൂര്ണതയലിടലതലി ഫലഅം നല്കൈമ്പാന് അതലിപന്റതമ്പായ സമെയടമെടുക്കുടമെന്നറ്റ് 
മെനസലിലമ്പാക്കുകൈ.
                                                            മെഹൈമ്പാതമ്പാഗമ്പാന്ധലി.

തങ്ങള്കറ്റ് ടതററ്റ് പറലിയലിട്ടെലില എന്നറ്റ് ആടരങ്കലിലുഅം പറഞ്ഞമ്പാല് അതലിനര്ഥഅം അവര് 
ജരീവലിതതലില് പുതുതമ്പാടയമ്പാനഅം ടചയ്തലിട്ടെലില എന്നമ്പാണറ്റ്.
                                                              ആല്ബര്ട്ടെറ്റ് ഐന്സ്റ്റരീന്

ചലിലപപ്പമ്പാടഴങ്കലിലുഅം നലിങ്ങള്കറ്റ് എലമ്പാവടരയഅം വലിഢലികൈളമ്പാകമ്പാഅം.ചലിലടര എപപ്പമ്പാഴുഅം 
വലിഢലികൈളറ്റ്കമ്പാഅം . എന്നമ്പാല്, എലവടരയഅം എലമ്പാകൈമ്പാലത്തുഅം വലിഢലികൈളമ്പാകമ്പാന് നലിങ്ങള്കറ്റ് 
കൈഴലിയലില. 
                                                                എബ്രഹൈമ്പാഅം ലലിങ്കന്.

എടന്ന അടെകഅം ടചയ്യുപമമ്പാള് എടന്റ രണറ്റ് കകൈകൈളുഅം ശവടപ്പട്ടെലികറ്റ് ടവളലിയലില് 
ഇട്ടെലിരലികണഅം.ഇങ്ങടന എഴുതലി പചര്ക്കുകൈയഅം പവണഅം--അലക്സമ്പാണര് ചകവര്തലി 
മെരലിച്ചലിരലിക്കുന പപക്ഷ അപദ്ദേഹൈതലിടന്റ കകൈകൈള് ശൂനദ്യമെമ്പാണറ്റ്.
                                                 അലക്സമ്പാണര് ചകവര്തലി.
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  ഒഴലിയമ്പാബമ്പാധ

                                                             പപൗര്ണ്ണമളി .എസസ്.ആര്

                                                 അയമ്പാടളപപ്പമ്പാഴുഅം എടന്ന പലിന്തുടെരുനണമ്പായലിരുന. 
നരീരുവന്നറ്റ്  വരീര്ത കൈമ്പാലലിടല വ്രണങ്ങളലില് ഇടെയ്ക്കലിടടെ ടചമ്പാറലിഞ്ഞുടകൈമ്പാണറ്റ് ചുറ്റുപമ്പാടുഅം 
പനമ്പാകലി ചലിരലിച്ചുടകൈമ്പാണ്ടുള്ള അയമ്പാളുടടെ നടെതഅം എടന്ന ഭയടപ്പടുതലി.കകൈയലിടല തുണറ്റ് 
കൈടെലമ്പാസലില് ചലിലപപ്പമ്പാടഴടനമ്പാടകപയമ്പാ കുറലിച്ചുടവക്കുന്നതറ്റ് കൈമ്പാണമ്പാഅം.
                                                  ഒരു സന്ധദ്യമ്പാസമെയഅം കൈരയലിലലിടെലിച്ചറ്റ് ചലിന്നലിച്ചലിതറുന്ന 
തലിരമെമ്പാലകൈപളമ്പാടടെമ്പാപ്പഅം ഞമ്പാന് അസ്തമെയസൂരദ്യടന്റ ടചങ്കലിരണങ്ങള് ഏററ്റ് 
വമ്പാങകൈയമ്പായലിരുന. ഇരുണ നലിഴല് ശരരീരതലില് പതലിക്കുന്നതറലിഞ്ഞറ്റ് ഞമ്പാന് 
തലിരലിഞ്ഞുപനമ്പാകലി.അയമ്പാളുടടെ ചുഴലിഞ്ഞു പനമ്പാട്ടെതലില് ഭയനവലിറച്ച ഞമ്പാന് 
പലിനലിരലിപഞ്ഞമ്പാടെലി.

                                                      ടപമ്പാട്ടെച്ചലിരലിച്ചുടകൈമ്പാണയമ്പാള് തുണറ്റ് കൈടെലമ്പാസറ്റ്  
തലിരയലിടലമ്പാഴുകലി. തലിരമെമ്പാലകൈപളമ്പാടടെമ്പാപ്പഅം ഉയര്നടപമ്പാങ്ങലി എടന്റയരലികൈലിടലതലിയ 
കൈടെലമ്പാസലിപലകറ്റ് ഞമ്പാന് ജലിജമ്പാസപയമ്പാടടെ പനമ്പാകലി. അതറ്റ് ശൂനദ്യമെമ്പായലിരുന.
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ഗഹൈങ്ങടള കൈമ്പാണമ്പാഅം.
പതരീഷറ്റ്.പലി
ജനുവരലി മെമ്പാസതലിടല ഈ തണപ്പതറ്റ് നലിങ്ങള് രമ്പാവലിടല പനരടത എണരീകമ്പാറുപണമ്പാ?
ഉടണങ്കലില് നലിങ്ങള് കൈലിഴക്കു ഭമ്പാഗതറ്റ് തലിളകമുള്ള ചലില നക്ഷത്രങ്ങടള 
കൈണലിടണമ്പാകുഅം.സതദ്യതലില് ഇവ നക്ഷത്രങ്ങളമ്പാപണമ്പാ?നമുകറ്റ് ടസ്റ്റപലറലിയഅം പസമ്പാഫറ്റ്ററ്റ് 
ടവയറലിടന്റ സഹൈമ്പായപതമ്പാടടെ ഇതറ്റ് കൈടണതമ്പാഅം.

പുലര്ടച്ച 5.30 നറ്റ് പകൈമ്പാഴലിപകമ്പാടെറ്റ് ഭമ്പാഗതറ്റ് കൈമ്പാണന്ന ആകൈമ്പാശ ദൃശദ്യമെമ്പാണറ്റ് ടസ്റ്റപലറലിയഅം 
പസമ്പാഫറ്റ്ററ്റ് ടവയറലിടന്റ സഹൈമ്പായപതമ്പാടടെ മുകൈളലില് കൈമ്പാണലിച്ചലിടള്ളതറ്റ്.
 സൂക്ഷലിച്ചു പനമ്പാക്കൂ.രണറ്റ് ഗഹൈങ്ങടള കൈമ്പാണന്നലിപല?
  അടത....ശുകനുഅം വദ്യമ്പാഴവുഅം ഇപപ്പമ്പാള് ആകൈമ്പാശത്തുണറ്റ്.മുകൈളലില് കൈമ്പാണന്നതമ്പാണറ്റ് 
ശുകന്.അതറ്റ് കൂടുതല് തലിളങ്ങലി നലില്ക്കുന്നതറ്റ് പപമ്പാടല കൈമ്പാണമ്പാഅം.

            6 മെണലികറ്റ് പനമ്പാകലിയമ്പാല് ടചറലിയ വദ്യതദ്യമ്പാസഅം കൈമ്പാണമ്പാഅം.
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ഇപപ്പമ്പാള് ശനലിയഅം ഉയര്ന്നറ്റ് വന്നലിടണമ്പാകുഅം.
അപപ്പമ്പാള് നമ്പാടള മുതല് പനമ്പാക്കുകൈയപല?ഗഹൈങ്ങള് നമുകറ്റ് പവണലി അണലി 
നലിരക്കുപമമ്പാള് നമ്മള് അവടയ ഗസൗനലികമ്പാതലിരലിക്കുന്നതറ്റ് ശരലിയലപലമ്പാ?

നമ്പാടള 6 മെണലിടകങ്കലിലുഅം ഉണര്ന്നറ്റ് കൈലിഴക്കുഭമ്പാഗടത ആകൈമ്പാശഅം ഒന പനമ്പാക്കൂ.വൃശലികൈ 
കൂട്ടെതലിനടുതറ്റ് നലിങ്ങള്കരീ ഗഹൈങ്ങടള കൈമ്പാണമ്പാഅം.
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ടചനമ്പായ ആടലിന കുടലിയ

ഈവസതാപസ് കഥകൾ
കൂട്ടെഅം ടതറലി അലയകൈയമ്പായലിരുന്ന ആട്ടെലിന് കുട്ടെലിടയ കൈണ ടചന്നമ്പായ അതലിടന ടകൈമ്പാന 
തലിനവമ്പാന് തരീരുമെമ്പാനലിച്ചു. 

എന്നമ്പാലതലിടന ടകൈമ്പാലമ്പാന് ഒരു കൈമ്പാരണഅം കൈടണതലിയലിട്ടെറ്റ് മെതലി ശമ്പാപ്പലിടെമ്പാന് എന 
ടചന്നമ്പായറ്റ് ഉറപ്പലിച്ചു. 

അവന് ആട്ടെലിന് കുട്ടെലിടയ സമെരീപലിച്ചു ഇപകൈമ്പാരഅം പറഞ്ഞു "എടെമ്പാ കുപഞ്ഞ ! കൈഴലിഞ്ഞ വര്ഷഅം 
നരീ എടന്ന അപമെമ്പാനലിച്ചലിപല?" 

ആട്ടെലിന് കുട്ടെലിയമ്പാകൈടട്ടെ വദ്യസനടപ്പടടകൈമ്പാണറ്റ് ടമെമ്പാഴലിഞ്ഞു "ഞമ്പാന് ജനലിച്ചലിട്ടെറ്റ് മെമ്പാസങ്ങപള 
ആയലിടള. കൈഴലിഞ്ഞ വര്ഷഅം ഞമ്പാന് ഉണമ്പായലിരുന്നലില" 

ടചന്നമ്പായറ്റ് ആപരമ്പാപണഅം മെമ്പാറലി "ഞമ്പാന് ഇരപലിടെലിക്കുന്ന പമെച്ചലില് പുറങ്ങളലിലമ്പാണറ്റ് നരീ 
പമെയന്നതറ്റ് "എന്നമ്പായലി ടചന്നമ്പായറ്റ് 

"ഇല അങപന്ന. ഞമ്പാനലിപതവടര പുല്ലു കൈഴലികമ്പാറമ്പായലിട്ടെലില " ആട്ടെലിന് കുട്ടെലി പറഞ്ഞു 

ഞമ്പാന് കുടെലിക്കുന്ന ഉറവയലില് നലിന്നമ്പാണറ്റ് നരീ കുടെലിക്കുന്നതറ്റ് എന്നമ്പായലി ടചന്നമ്പായയടടെ 
അടുത ആപരമ്പാപണഅം" 

ഞമ്പാനലിപന്നവടര അമ്മയടടെ പമ്പാലലമ്പാടത ഒനഅം കുടെലിച്ചലിട്ടെലില . പമ്പാലു മെമ്പാത്രമെമ്പാണറ്റ് എനലിക്കു 
ഭക്ഷണവുഅം പമ്പാനരീയവുഅം "ആട്ടെലിന് കുട്ടെലി ഉണര്തലിച്ചു. 

ഇപതമ്പാടടെ ആപരമ്പാപണങ്ങള് മെതലിയമ്പാകലിയ ടചന്നമ്പായറ്റ് ആട്ടെലിന് കുട്ടെലിടയ ടകൈമ്പാന ശമ്പാപ്പലിട 
ടകൈമ്പാണറ്റ് പറഞ്ഞു "എടന്റ ആപരമ്പാപണങ്ങള്ടകലമ്പാഅം നലിനകറ്റ് മെറുപടെലിയണമ്പായലിരലികമ്പാഅം. 
എന്നമ്പാലലിന അതമ്പാഴപ്പട്ടെലിണലി കൈലിടെകമ്പാന് എനലിക്കുപദ്ദേശമെലില" 

ഗുണപമ്പാഠഅം: ദദമ്പാഹലികൈളകറ്റ് ഉപദവലികമ്പാന എദപമ്പാഴ നക്ഷ്യമ്പായങ്ങളുണമ്പാവ 
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വവമ്പാല കൈകീരലികൈളു

ഈവസതാപസ് കഥകൾ
മെരതലില് നലിനഅം തമ്പാടഴ വരീണ ഒരു വവമ്പാല് അകൈടപ്പട്ടെതറ്റ് ഒരു കൈരീരലിയടടെ കകൈകൈളലിലമ്പാണറ്റ്.
തടന്ന ടകൈമ്പാലരുടതന്നറ്റ് അവന് കൈലിരരീപയമ്പാടെറ്റ് പകൈണപപക്ഷലിച്ചു. അപപക്ഷ 
നലിരസലിച്ചുടകൈമ്പാണറ്റ് കൈരീരലി പറഞ്ഞു "എലമ്പാ പക്ഷലികൈളുഅം എടന്റ ജന്മ ശത്രുകളമ്പാണറ്റ്" 

അപയമ്പാ ഞമ്പാന് പക്ഷലിയല ഞമ്പാടനമ്പാടരലലിയമ്പാണറ്റ് " എന്നറ്റ് വവമ്പാല് പറഞ്ഞപപ്പമ്പാള് അതറ്റ് 
ശരലിയമ്പാടണന പതമ്പാന്നലിയ കൈരീരലി അവടന ടവറുടത വലിട. 

ഏതമ്പാനുഅം ദലിവസങ്ങള് കൈഴലിഞ്ഞപപ്പമ്പാള് അപത വവമ്പാല് മെടറമ്പാരു കൈരീരലിയടടെ 
കകൈയലിലകൈടപ്പട. വരീണ്ടുഅം ജരീവനു പവണലി പകൈണപപ്പമ്പാള് ആ കൈരീരലി പറഞ്ഞു "എലലികൈള് 
പപണ എടന്റ ജന്മ ശത്രുകളമ്പാണറ്റ്" 

"അപയമ്പാ ഞമ്പാന് എലലിയല ഞമ്പാന് കൈലിളലിയമ്പാണറ്റ് "എന പറഞ്ഞ വവമ്പാല് രണമ്പാമെതുഅം 
രക്ഷടപ്പട. 

ഗുണപമ്പാഠഅം: പ്രതലികൂല സമ്പാഹചരക്ഷ്യങ്ങള അനുകൂലമമ്പാക്കുനതലിലമ്പാണറ്റ് യഥമ്പാർത്ഥ 
സമ്പാമർത്ഥക്ഷ്യ
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കൈഴതയ പുല്ചമ്പാടെലികൈളു

ഈവസതാപസ് കഥകൾ
പുല്ച്ചമ്പാടെലികൈളുടടെ ചലിലപ്പറ്റ് പകൈള്കമ്പാനലിടെയമ്പായ കൈഴുതയ്ക്കറ്റ് അവ മെധുരസകരമെമ്പായലി 
അനുഭവടപ്പട. അതറ്റ് പപമ്പാടല ശ്രുതലിമെരീട്ടെമ്പാന് അവനു പൂതലിയമ്പായലി. എന്തു ഭക്ഷണഅം 
കൈഴലിച്ചലിട്ടെമ്പാണറ്റ് ഇത്രയഅം മെമ്പാധുരദ്യമെമ്പാര്ന്ന സകരഅം ലഭലിക്കുന്നടതന്നവന് പുല്ച്ചമ്പാടെലികൈപളമ്പാടെറ്റ് 
തലിരകലി. പഭമ്പാത മെഞ്ഞു തുള്ളലികൈള് മെമ്പാത്രമെമ്പാണറ്റ് തങ്ങള് കൈഴലിക്കുന്നടതന്നവര് 
പറഞ്ഞപപ്പമ്പാള് ആ ഭക്ഷണഅം മെമ്പാത്രഅം കൈഴലികമ്പാന് കൈഴുത തരീരുമെമ്പാനലിച്ചു. അധലികൈഅം 
തമ്പാമെസലിയമ്പാടത വലിശന ചമ്പാവുകൈയഅം ടചയറ്റ്തു. 
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എലലിയ സലിഹവ

ഈവസതാപസ് കഥകൾ
ഉറങ്ങലിടകമ്പാണലിരുന്ന സലിഅംഹൈതലിടന്റ പദഹൈപതകറ്റ് എപനമ്പാ ഒരു സമ്പാധനഅം വരീണതമ്പായലി 
പതമ്പാന്നലി അവന് ഉറകഅം ഉണര്ന. ഒടരലലിയമ്പായലിരുന. അബദ്ധേതലില് സലിഅംഹൈതലിടന്റ 
പദഹൈപതകറ്റ് വരീണതറ്റ്. നലിദ്രമ്പാഭഅംഗഅം മൂലഅം ക്ഷുഭലിതനമ്പായ സലിഅംഹൈഅം എലലിടയ 
ടഞകലിടകമ്പാലമ്പാന് ഒരുങ്ങലി. പമ്പാണരക്ഷമ്പാര്ഥഅം മൂഷലികൈന് പകൈണ. "രമ്പാജന് 
കൈനലിവുണമ്പാകൈണഅം.എടന്ന ടകൈമ്പാലരുപത.എടന്നങ്കലിലുഅം എടന്ന ടകൈമ്പാണറ്റ് അപങ്ങയ്ക്കറ്റ് 
പപയമ്പാജനഅം ഉണമ്പാവുഅം." ഇതറ്റ് പകൈട സലിഅംഹൈഅം ടപമ്പാട്ടെലിച്ചലിരലിച്ചു. എങ്കലിലുഅം ദയ പതമ്പാന്നലി എലലിടയ 
ടവറുടത വലിട. 

നമ്പാളുകൈള് കൈഴലിഞ്ഞപപ്പമ്പാള് ഒരു ദലിവസഅം സലിഅംഹൈഅം ഒരു പവടെടന്റ വലയലില് ടപട.വലയലില് 
കൈലിടെന പമ്പാണഭയതമ്പാല് അലറലിയ സലിഅംഹൈതലിടന്റ കൈരച്ചലില് അടുത്തുള്ള എലലി 
പകൈള്കമ്പാനലിടെയമ്പായലി. തടന്ന ജരീവപനമ്പാടടെ വലിട്ടെയച്ച സലിഅംഹൈമെമ്പാണറ്റ് 
അപകൈടെതലില്ടപ്പട്ടെലിരലിക്കുന്നടതന്നറ്റ് അവനറ്റ് മെനസലിലമ്പായലി. ഉടെന് തടന്ന അവന് 
സലിഅംഹൈതലിടന്റ അടുടതതലി. ഏടറ അദ്ധേകമ്പാനതലിനു പശഷഅം വലയടടെ കൈണലികൈടളലമ്പാഅം 
കൈടെലിച്ചുമുറലിച്ചു സലിഅംഹൈടത പമെമ്പാചലിപ്പലിച്ചു. 

എന്നലിട്ടെറ്റ് അവന് സലിഅംഹൈപതമ്പാടെമ്പായലി പറഞ്ഞു."എടന്നടകമ്പാണറ്റ് ഉപകൈമ്പാരമുണമ്പാകുടമെന്നറ്റ് 
ഞമ്പാന് പണ്ടു പറഞ്ഞപപ്പമ്പാള് അങ്ങറ്റ് പരലിഹൈസലിക്കുകൈയമ്പായലിരുന്നപലമ്പാ.ഇപപ്പമ്പാള് തമ്പാങ്കള്കറ്റ് 
പതത്യുപകൈമ്പാരഅം ടചയമ്പാന് നലിസമ്പാരനമ്പായ എനലികറ്റ് സമ്പാധലിച്ചലിരലിക്കുന. 

ഗുണപമ്പാഠഅം: ആടരയ നലിസമ്പാരനമ്പാരമ്പായലി കൈരുതരുതറ്റ്
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കൈലിദലമ്പാഗമ്പാ Redefine ടചയ്യുദമമ്പാള...

പ്രതറീഷസ് പുതുവശ്ശേരളി
കൈലിപലമ്പാഗമ്പാമെലിടന്റ definition മെമ്പാറുകൈയമ്പാണറ്റ്.കൂടടെ ടകൈല്വലിനുഅം പമെമ്പാളുഅം ആമയറുഅം 
മെമ്പാറുഅം.അപതമ്പാടടെ ഇവ fundamental constants ടന മെമ്പാത്രഅം 
അടെലിസമ്പാനടപ്പടുതലിയള്ളതമ്പായലിരലിക്കുഅം.

കൈലിപലമ്പാഗമ്പാഅം ഇപപ്പമ്പാള് ഒരു physical object ടന അടെലിസമ്പാനടപ്പടുതലിയമ്പാണറ്റ് 
നലിര്വചലികടപ്പട്ടെലിടള്ളതറ്റ്.ഫമ്പാന്സലില് സൂക്ഷലിച്ചലിരലിക്കുന്ന platinum iridium cylinder ടന....

ഇതലിടനനമ്പാ കുഴപ്പഅം ? കുഴപ്പമുണറ്റ്.

നമ്മുടടെ International Prototype Kilogram (IPK) വളടര 
വലിലപലിടെലിപ്പുള്ളതമ്പാണറ്റ്.അതുടകൈമ്പാണറ്റ് തടന്ന ഇതറ്റ് ഉപപയമ്പാഗലിക്കുന്നതറ്റ് ഒരു കൈമ്പാരദ്യതലിനറ്റ് 
മെമ്പാത്രമെമ്പാണറ്റ്.മെറ്റുള്ള mass standard കൈള് ഇതുമെമ്പായലി calibrate ടചയമ്പാന് മെമ്പാത്രഅം...ഓപരമ്പാ 
40 വര്ഷങ്ങളലിലുഅം.......

പപക്ഷ ഇത്രടയമ്പാടക ശ്രദ്ധേലിച്ചലിടഅം Le Grand K യടടെ മെമ്പാസറ്റ് മെമ്പാറുന്നതമ്പായലി 
സഅംശയലികടപ്പടുന.

അപപ്പമ്പാള് നമുകറ്റ് ഒരലികലുഅം മെമ്പാറമ്പാത ഒരു mass standard എങ്ങലിടന ഉണമ്പാകമ്പാഅം? 
”എലമ്പാവര്ക്കുഅം” ”എലമ്പായലിടെത്തുഅം”ലഭദ്യമെമ്പായലിരലിക്കുന്നതുഅം ആയലിരലികണഅം അതറ്റ് !

ഈ ആവശദ്യതലിനമ്പാണറ്റ് Planck constant ടന കൂടപലിടെലിക്കുന്നതറ്റ്.Planck constant(h) 
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അറലിയടപ്പടുന്നതറ്റ് പഫമ്പാപട്ടെമ്പാണലിടന്റ ആവൃതലിയഅം ഊര്ജ്ജവുഅം തമ്മലില് ബന്ധലിപ്പലിക്കുന്ന 
സമെവമ്പാകൈദ്യതലിലൂടടെയമ്പാണറ്റ്. സമെവമ്പാകൈദ്യഅം നമുകറലിയമ്പാഅം.

E=hf (ഇവലിടടെ E എന്നതറ്റ് Energy യഅംf എന്നതറ്റ് frequency യഅം ആണറ്റ്. )

മെടറമ്പാരു സമെവമ്പാകൈദ്യവുഅം നമുകറലിയമ്പാഅം.E=mc2 ഇതലില് നലിനഅം hf=mc2 എനഅം m= hf/c2 

എനഅം കൈലിടഅം.

പപക്ഷ പശഅം ഇനലിയമുണറ്റ്..... Planck constant ടന്റ വലില നമുകറലിയമ്പാടമെങ്കലിലുഅം അതലിടന്റ 
അവസമ്പാന ഡലിജലിറ്റുകൈളലില് ചലില uncertainty ഉണറ്റ്.അതമ്പാദദ്യഅം 
പരലിഹൈരലികണഅം.ഇടതങ്ങടന പരലിഹൈരലികമ്പാഅം?അതലിനറ്റ് Planck constant ടന്റ വലില ആദദ്യഅം 
fix ടചയണഅം. ഇതലിനമ്പായലി പല സലങ്ങളലിലമ്പായലി നടെതലിയ പരരീക്ഷണങ്ങളലിലൂടടെ Planck 
constant ടന്റ വലില fix ടചയ്യുന.പലിന്നരീടെറ്റ് ആ വലില ഉപപയമ്പാഗലിച്ചറ്റ് അതലില് നലിനഅം 
കൈലിപലമ്പാഗമ്പാമെലിടന നലിര്വചലിക്കുന.

Planck constant ടന്റ വലില ഏറവുഅം കൃതദ്യമെമ്പായലി നലിര്വചലികമ്പാന് പലമ്പാകൈഅം മുഴുവനുമുള്ള 
ശമ്പാസ്ത്രജര് പല വഴലികൈള് ഉപപയമ്പാഗടപ്പടുതലിയലിടണറ്റ്.

അതലിടലമ്പാന്നറ്റ് watt balance ഉപപയമ്പാഗലിച്ചുള്ളതമ്പാണറ്റ്.ഇതലില് പധമ്പാനമെമ്പായഅം ടചയ്യുന്നതറ്റ് 1 
കൈലിപലമ്പാഗമ്പാഅം ഭമ്പാരടത ഇലകൈറ്റ്പട്രമ്പാമെമ്പാഗ്നറലില് നലിനള്ള ബലഅം ടകൈമ്പാണറ്റ് തുലനഅം ടചയ്യുന.

മെടറമ്പാന്നറ്റ് ഈ പലമ്പാകൈടത “roundest object” ഉപപയമ്പാഗലിച്ചുഅം.

ഇതലില് “perfectly round” ആയ silicon sphere ല് ഉള്ള ആറങ്ങളുടടെ എണഅം 
കൈണകമ്പാകലിടകമ്പാണ്ടുള്ള രരീതലിയമ്പാണറ്റ്.. 
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ഈ രണറ്റ് രരീതലികൈളുഅം പരസ്പര പൂരകൈങ്ങളമ്പാണറ്റ്. Physics ഉഅം Chemistry യഅം 
കകൈപകൈമ്പാര്ക്കുന.അവയലില് നലിനള്ള കൈടണതലുകൈള് തമ്പാരതമെദ്യഅം ടചയറ്റ്തറ്റ് Planck 
constant ടന്റ കൂടുതല് കൃതദ്യമെമ്പായ വലില നലിര്വചലിക്കുന.

വമ്പാട്ടെറ്റ് ബമ്പാലന്സലിടന കുറലിച്ചറ്റ് ഒന്നറ്റ് കൂടെലി വലിശദമെമ്പായലി പറയന്നതറ്റ് നന്നമ്പായലിരലിക്കുഅം.

സമ്പാധമ്പാരണ ത്രമ്പാസലില് ഒരു mass ടന്റ ഗുരുതകമ്പാകൈര്ഷണ ബലടത ബമ്പാലന്സറ്റ് 
ടചയമ്പാന് മെറുഭമ്പാഗതറ്റ് ഗുരുതകമ്പാകൈര്ഷണ ബലമെമ്പാണറ്റ് ഉപപയമ്പാഗടപ്പടുത്തുന്നതറ്റ്.എന്നമ്പാല് 
ഒരു Watt balace ല് mass ടന്റ ഭമ്പാരടത ബമ്പാലന്സറ്റ് ടചയ്യുന്നതറ്റ് electromagnetic 
force ഉപപയമ്പാഗലിച്ചമ്പാണറ്റ്.ഈ ബലഅം ഉണമ്പാക്കുന്നതറ്റ് ശകമെമ്പായ കൈമ്പാനലികൈമെണലതലില് 
സലിതലി ടചയ്യുന്ന ഒരു പകൈമ്പായലില് ഉപപയമ്പാഗലിച്ചമ്പാണറ്റ്.
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വമ്പാട്ടെറ്റ് ബമ്പാലന്സറ്റ് mass കൈണകമ്പാക്കുന്നതറ്റ് indirect method ല് ആണറ്റ്.ഇതലില് രണറ്റ് 
കൈമ്പാരദ്യങ്ങള് കൈടണപതണതുണറ്റ്.

1.Magnetic field strength.

2.Current through the wire.

ഇതറ്റ് ടചയ്യുന്നതറ്റ് രണറ്റ് വഴലികൈളലിലൂടടെയമ്പാണറ്റ്.

ഒന്നമ്പാമെപതതറ്റ് velocity mode.ഇതലിനറ്റ് ഒരു ഇലകൈറ്റ്ട്രലികൈറ്റ് പമെമ്പാപട്ടെമ്പാര് ഉപപയമ്പാഗലിക്കുന.

കൈമ്പാനലികൈമെണലതലിലൂടടെ ഒരു സലിര പപവഗതലില് പകൈമ്പായലിലലിടന ചലലിപ്പലിക്കുന. ഈ 
ചലനഅം പകൈമ്പായലിലലില് ഒരു പവമ്പാള്പട്ടെജറ്റ് പപരണഅം ടചയലിക്കുന.ഇതറ്റ് Magnetic field 
strength നറ്റ് ആനുപമ്പാതലികൈമെമ്പായലിരലിക്കുഅം.അതമ്പായതറ്റ് Field strength കൈമ്പാണമ്പാന് പവമ്പാള്പട്ടെജറ്റ് 
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അളന്നമ്പാല് മെതലി.

രണമ്പാമെപതതറ്റ് Weighing mode ആണറ്റ്.ഇതലില് പകൈമ്പായലിലലിലൂടടെ ഒരു കൈറന്ററ്റ് കൈടെതലി 
വലിടുന.

പകൈമ്പായലില് കവദത്യുത കൈമ്പാനമെമ്പായലി മെമ്പാറുന.അടുത്തുള്ള സലിര കൈമ്പാനങ്ങളുമെമ്പായള്ള ഇതലിടന്റ 
ഇടെടപടെല് കൈമ്പാരണഅം ഒരു upward force രൂപടപ്പടുന.ഈ ബലഅം കൈറന്റലിനറ്റ് 
ആനുപമ്പാതലികൈമെമ്പായലിരലിക്കുഅം.അതറ്റ് അളകമ്പാനുഅം പറ്റുഅം.

NIST യടടെ Watt balace ല് ബമ്പാലന്സറ്റ് ബരീമെലിനു പകൈരഅം ഒരു വരീല് ആണറ്റ് 
ഉപപയമ്പാഗലിക്കുന്നതറ്റ്.

ഇതലിടന്റ ഒരു ഭമ്പാഗതറ്റ് പകൈമ്പായലിലുഅം test mass വയ്ക്കമ്പാനുള്ള പ്ലമ്പാററ്റ്പഫമ്പാമുഅം ഉണമ്പായലിരലിക്കുഅം.
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മെപറ ഭമ്പാഗതറ്റ് പമെമ്പാപട്ടെമ്പാര് ഘടെലിപ്പലിച്ചലിരലിക്കുഅം.ഈ പമെമ്പാപട്ടെമ്പാറമ്പാണറ്റ് velocity mode ല് 
പകൈമ്പായലിലലിടന ചലലിപ്പലിക്കുന്നതറ്റ്.ടസന്സറുകൈള് പകൈമ്പായലിലലിടന്റ നരീകടത ട്രമ്പാകറ്റ് 
ടചയ്യുഅം.ഇതലിനറ്റ് ഇന്റര്ഫപറമ്പാടമെട്രലി ഉപപയമ്പാഗടപ്പടുത്തുന.

പകൈമ്പായലിലലിടന്റ ചലനഅം സലിര പപവഗതലിലമ്പാകമ്പാനുള്ള കമെരീകൈരണങ്ങളുമുണറ്റ്.ഈ സലിര 
പപവഗഅംMagnetic field strength കൈണകമ്പാകമ്പാന് സഹൈമ്പായലിക്കുന.

Weighing mode ല് ഒരു test mass പ്ലമ്പാററ്റ്പഫമ്പാമെലില് വയ്ക്കുന.ഇതറ്റ് പകൈമ്പായലില് സലിതലി 
ടചയ്യുന്ന അപത ഭമ്പാഗതമ്പാണള്ളതറ്റ്.പകൈമ്പായലിലലിലൂടടെ ഒരു കൈറന്ററ്റ് ഒഴുക്കുന.കൈറന്റലിനറ്റ് 
ആനുപമ്പാതലികൈമെമ്പായലി മുകൈളലിപലകറ്റ് ഒരു ബലഅം അനുഭവടപ്പടുന.
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ഈ upward force ഉഅം test mass ടന്റ ഭമ്പാരവുഅം തുലദ്യമെമ്പാവുന്ന രരീതലിയലില് കൈറന്ററ്റ് 
കമെരീകൈരലിക്കുന.അങ്ങടന സലിസ്റ്റഅം സന്തുലനമ്പാവസയലില് എതലിച്ചറ്റ് കൈണകറ്റ് കൂട്ടെലുകൈള് 
നടെത്തുന.

വമ്പാട്ടെറ്റ് ബമ്പാലന്സലിടനക്കുറലിച്ചറ്റ് ചുരുകലി ഇത്രയഅം പറയമ്പാഅം. ഇനലി ഇതലില് Calculations 
എങ്ങലിടനയമ്പാണറ്റ് നടെത്തുന്നടതന്നറ്റ് പനമ്പാകമ്പാഅം.

Weighing mode ല് നമുകറ്റ് mg=BLI എന്നറ്റ് ലഭലിക്കുന.

(mg=magnetic field x Length of wire in the coil x Current flowing)

ഇതലില് magnetic field Strength(B),വയറലിടന്റ നരീളഅം(L) ഇവ കൃതദ്യമെമ്പായലി അളകമ്പാന് 
ബുദ്ധേലിമുട്ടെമ്പാണറ്റ്.എന്നമ്പാല് ഈ പശഅം പരലിഹൈരലികമ്പാന് kibble balance ല് ഒരു 
വഴലിയണറ്റ്.velocity mode ഇതലിനറ്റ് സഹൈമ്പായലിക്കുന.പകൈമ്പായലിലലില് ഉണമ്പാകുന്ന പവമ്പാള്പട്ടെജറ്റ് 
(V) നമുകറ്റ് കൈണ്ടു പലിടെലികമ്പാഅം.

V=BLv ആയലിരലിക്കുഅം.(Voltage=B x L x velocity)

നമുകറ്റ് രണറ്റ് സമെവമ്പാകൈദ്യങ്ങള് കൈലിട്ടെലി.

mg=BLI , V=BLv

അതലിനമ്പാല് mg/I=V/v

VI=mgv

Electrical power=Mechanical Power

പവറലിടന്റ യൂണലിററ്റ് വമ്പാട്ടെമ്പാണപലമ്പാ? അതറ്റ് ടകൈമ്പാണറ്റ് തടന്നയമ്പാണറ്റ് വമ്പാട്ടെറ്റ് ബമ്പാലന്സറ്റ് എന്ന 
പപരുഅം ഉണമ്പായതറ്റ്.
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ഇനലി h കൈമ്പാണമ്പാനുള്ള സമെവമ്പാകൈദ്യതലിപലകറ്റ് എതമ്പാല് പവമ്പാള്പട്ടെജറ്റ് കൈണ്ടു പലിടെലിക്കുന്ന രരീതലി 
പറയണഅം.അതലിനറ്റ് Josephson junction,Josephson effect ഇവടയക്കുറലിച്ചറ്റ് 
പറയണഅം.പലിന്നരീടെറ്റ് quantum Hall effect ടന കുറലിച്ചുഅം പറയണഅം.അതലില് Two 
dimensional electron systems ടന കുറലിച്ചറ്റ് പറപയണലി വരുഅം.ഇടതമ്പാടക ഈ 
പലഖനതലിടന്റ scope നറ്റ് അപ്പുറതറ്റ് ആയതലിനമ്പാല് തല്കമ്പാലഅം ഇവലിടെഅം ടകൈമ്പാണറ്റ് 
നലിര്തമ്പാഅം.
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സതുലനമ്പാവസ

പ്രതറീഷസ് പുതുവശ്ശേരളി
ഒരു വസറ്റ്തുവലില് net force ഒനഅം act ടചയ്യുന്നലിടലങ്കലില് അതറ്റ് 
സഅംതുലനമ്പാവസ(Equilibrium) യലില് ആണറ്റ്.

ഒരു വസറ്റ്തു സഅംതുലനമ്പാവസ(equilibrium)യലില് ആകുന്നതറ്റ് ടകൈമ്പാണറ്റ് അതറ്റ് stable 
ആകൈണടമെന്നലില.കൈമ്പാരണഅം സഅംതുലനമ്പാവസ മൂന്നറ്റ് തരമുണറ്റ്.

1.സലിര സഅംതുലനമ്പാവസ

2.അസലിര സഅംതുലനമ്പാവസ

3.ഉദമ്പാസരീന സഅംതുലനമ്പാവസ

(There are three types of equilibrium: stable, unstable, and neutral.)

ഇനലി ചലിത്രതലിടല പബമ്പാള് പനമ്പാക്കുകൈ.

അതറ്റ് ഒരു കുഴലിയലില്
നലില്ക്കുകൈയമ്പാടണന്നറ്റ് കൈരുതുകൈ.ഇപപ്പമ്പാഴുള്ള equilibrium position ല് നലിന്നറ്റ് അതലിടന 
അലഅം displace ടചയ്യുന.

അപപ്പമ്പാള്
അതലിടലമ്പാരു 
restoring force രൂപടപ്പട്ടെറ്റ് അതറ്റ് ആദദ്യ സമ്പാനതറ്റ് വന നലില്ക്കുന.

ഇനലി അടുത ചലിത്രഅം പനമ്പാക്കുകൈ.
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ഈ വസറ്റ്തു സലിര 
സഅംതുലനമ്പാവസയലില്(stable equilibrium)ആണറ്റ്.ഇതലിടല net force പൂജദ്യഅം ആണറ്റ്. 

ഇതലിടന്റ ഒരു ഭമ്പാഗഅം പലിടെലിച്ചറ്റ് ഒന്നറ്റ് ഉയര്തലിയമ്പാല് അതലില് displacement ടന്റ ദലിശയ്ക്കറ്റ് 
എതലിരമ്പായലി ഒരു net force അടലങ്കലില് ഒരു torque ഉണമ്പാകുന.എനമ്പാണറ്റ് കൈമ്പാരണഅം?
ചലിത്രഅം പനമ്പാക്കൂ.....

CG(centre of gravity)കറ്റ് 
എനറ്റ് സഅംഭവലിക്കുന? CG ഉയരുന.ശരലിയപല?അതമ്പായതറ്റ് potential energy കൂടുന. 
potential energy കുറയപമമ്പാഴമ്പാണറ്റ് സലിരത കൂടുന്നതറ്റ്.വസറ്റ്തു potential energy 
കുറയ്ക്കമ്പാന് ആദദ്യടത സമ്പാനപതകറ്റ് വരുന.CG യലില് നലിനള്ള ലഅംബഅം വസറ്റ്തുവലിടന്റ 
പമ്പാദതല(base)തലിനകൈതറ്റ് വരുപമമ്പാഴമ്പാണറ്റ് ഇങ്ങടന സഅംഭവലിക്കുന്നതറ്റ്....

ഇവലിടടെ നമ്പാഅം മെനസലിലമ്പാക്കുന്ന മെടറമ്പാരു കൈമ്പാരദ്യഅം... ഒരു വസറ്റ്തുവലിടന്റ CG യടടെ സമ്പാനഅം 
തമ്പാഴുന്നതലിനറ്റ് അനുസരലിച്ചറ്റ് അതലിടന്റ സലിരത കൂടുന.

ഇനലി അസലിര സഅംതുലനമ്പാവസ (unstable equilibrium)പനമ്പാകമ്പാഅം....

ഇവലിടടെ എനമ്പാണറ്റ് സലിരത 
കുറയന്നതറ്റ്?ഇതലിടന 
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ടചറുതമ്പാടയമ്പാന്നറ്റ് displace ടചയറ്റ്തു പനമ്പാകമ്പാഅം.എനമ്പാണറ്റ് നലിരരീക്ഷണഅം?

അപത pivot point ല് വച്ചറ്റ് ടകൈമ്പാണറ്റ് displace ടചയ്യുപമമ്പാള് CG(centre of gravity)കറ്റ് 
എനറ്റ് സഅംഭവലിക്കുന? CG തമ്പാഴുന.അതലിനമ്പാല് തലിരലിച്ചറ്റ് ആദദ്യ സമ്പാനപതകറ്റ് പപമ്പാകൈമ്പാന് 
restoring force ലഭലിക്കുന്നലില.മെടറമ്പാരു തരതലില് പറഞ്ഞമ്പാല് വസറ്റ്തു ടചറുതമ്പായലി ഒന്നറ്റ് 
ചരലിക്കുപമമ്പാപഴക്കുഅം CG യലില് നലിനള്ള ലഅംബഅം വസറ്റ്തുവലിടന്റ പമ്പാദതലതലിനറ്റ് പുറതറ്റ് 
പപമ്പാകുന.അതലിനമ്പാല് അസലിര സഅംതുലനമ്പാവസയലില് ആണറ്റ്.

ഇനലി ഉദമ്പാസരീന സഅംതുലനമ്പാവസ(neutral equilibrium) പനമ്പാകമ്പാഅം.....

ചലിത്രതലിടല പഗമ്പാളഅം നമ്മള് നരീകലി വയ്ക്കുന എന്നലിരലികടട്ടെ.അതലിടന്റ CG ഉയരുകൈപയമ്പാ 
തമ്പാഴുകൈപയമ്പാ ടചയ്യുന്നലില...
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ശരലിയപല? 
പല സമ്പാനങ്ങളലില് വസറ്റ്തു വയ്ക്കുപമമ്പാഴുള്ള CG യടടെ സമ്പാനങ്ങള് ഒരു പനര് വര ടകൈമ്പാണറ്റ് 
നമുകറ്റ് പയമ്പാജലിപ്പലികമ്പാഅം.ഏതറ്റ് സമ്പാനത്തുഅം ആ പഗമ്പാളഅം സന്തുലനമ്പാവസയലിലമ്പാടണന്നറ്റ് 
പറയമ്പാഅം.ഇങ്ങടന വന്നമ്പാല് അതമ്പാണറ്റ് ഉദമ്പാസരീന സഅംതുലനമ്പാവസ(neutral equilibrium).

ഇനലി ഒരു ചലിത്രഅം പനമ്പാക്കൂ..

ഇതലില്
കൈമ്പാണന്ന
വസറ്റ്തു അസലിര സഅംതുലനമ്പാവസയലില് ആപണമ്പാ എന്ന പചമ്പാദദ്യഅം ശരലിയല. കൈമ്പാരണഅം 
അതലിപപ്പമ്പാള് സഅംതുലനമ്പാവസയലില് അല.ഇവലിടടെ net force പൂജദ്യഅം അല.ഒരു വസറ്റ്തു 
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ബമ്പാലന്സറ്റ് ടചയറ്റ്തറ്റ് നലില്ക്കുന്ന സമെയതറ്റ് മെമ്പാത്രപമെ അതറ്റ് ഏതറ്റ് സഅംതുലനമ്പാവസയലില് 
ആണറ്റ് എന്ന പചമ്പാദദ്യതലിനറ്റ് അര്തമുള.

തമ്പാടഴ കൈമ്പാണന്ന വസറ്റ്തു അസലിര സഅംതുലനമ്പാവസയലില് ആടണന്നറ്റ് കൈമ്പാണമ്പാഅം.

ഇപപ്പമ്പാള് net force പൂജദ്യഅം ആണറ്റ്.പപക്ഷ ഒന്നലിളകൈലിയമ്പാല് ഒരു net force ഉണമ്പാകുഅം. 
CG യലില് നലിനള്ള ലഅംബഅം പബസലിനറ്റ് പുറപതകറ്റ് നരീങന.

ഒരു ബുകറ്റ് 
ഉയര്ത്തുപമമ്പാള് 

അതലിടന്റ center of gravity ഉയരുന.കുപറയധലികൈഅം ഉയര്തലിയമ്പാലുഅം CG യലില് നലിനള്ള 
ലഅംബഅം ബുകലിടന്റ base ലൂടടെ തടന്നയമ്പാണറ്റ് കൈടെന്നറ്റ് പപമ്പാകുന്നതറ്റ്.ഉയര്ത്തുപമമ്പാള് 
ബുകലിടന്റpotential energy കൂടുന 

ബുകറ്റ് potential energy കുറയ്ക്കമ്പാന് ശ്രമെലിക്കുന.
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ബുകലിടന്റ weight കൈമ്പാരണമുള്ള ഒരു torque അതലിടന പഴയ സമ്പാനപതകറ്റ് ടകൈമ്പാണറ്റ് 
വരുന.
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 ടപയലിനലിഗറ്റ്-പപൗർണ്ണമലി.എസറ്റ്.ആർ
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മലികൈവകൈള
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Maths fair Winners
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Social Science Fair Winners
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Science Fair Winners
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Work Experience Fair Winners
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DSLR കൈദ്യമ്പാമെറ ഉപപയമ്പാഗലിച്ചറ്റ് കുട്ടെലികൈടളടുത പഫമ്പാപട്ടെമ്പാകൈള്

ഷട്ടെര് സ്പരീഡറ്റ് 1/500 , അപ്പര്ച്ചര് 5.6
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ഷട്ടെര് സ്പരീഡറ്റ് കമെരീകൈരണഅം പഠലികമ്പാന് ടമെഴുകുതലിരലി ഉപപയമ്പാഗലിച്ചപപ്പമ്പാള്.....
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