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മമാര്ഗ്ഗദദീപമമ നയഷചമാലല......

ഭമാരതമകേസരഷ ശദീ മന്നത്തുപദദ്മനമാഭന



പതമാധഷപസമഷതഷ

വഷ ഉഷമാകുമമാരഷ എചദ് എല 
രമമാമദവഷ കകേ എസദ് എചദ് എസദ് എ 
സഷത എസദ് നമായര് എചദ് എസദ് എ 
ഗഗൗതമഷ എന   ലഷറഷല് കകേറദ്സദ്  അലഗല
നന്ദ സൂരജദ്   ലഷറഷല് കകേറദ്സദ്  അലഗല

കേവര് മപജദ് രൂപകേല്പന

അ ഞ്ജലഷ എ 

ബഷനഷജമാ ബദീ  പഷള

                         (ലഷറഷല് കകേറദ്സദ്  അലഗങ്ങള)
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തതാളുകളളില..............................
കവളിത
     1            ഓര്മകള്                                              അതുലല്യ                   
     2          സുന്ദരമതാമാം പ്രകൃതളി                                   അര്ച്ചന  എസസ് 
     3           നല്യതായഭഭേദമാം                                           അഖളില  കൃഷ്ണന
     4           ഹരളിതമാം                                               അര്ച്ചന  എസസ്  
     5            പുലരളി                                                 ആര്ദ്ര    ആര്

ഭലഖനമാം   (മലയതാളമാം )
    1      കമമ്പ്യൂട്ടര് സതാഭങ്കേതളികവളിദല്യയുടടെ ചരളിതമാം             ഗഗൗതമളി  എന

   2      മതാതൃഭേതാഷ                                                    ഭരവതളി  എസസ് നതായര്

   3      അമൂലല്യമാം " ഒരുത്തുളളി ടവളമാം "                         കതാവല്യ  ആര് 

   4      സസബര് ഭലതാകമാം — വളിജസ്  ഞതാനവളിഭസതാടെനവമാം          നന്ദ  സൂരജസ്

   5       തളരളില്ല   ഭകരളമാം                                              ധനശശ്രീ എസസ്
 

   അലകമാണഷയയഷകല കഹൈമപ്പേഷഷ

   

ഭലഖനമാം    (English) 

     1        plaster of  Paris Nanda Sooraj

     2        Air pollution Gauthami N 

     3        Generation  Gauthami N   

     4       When tiny creatures turn  plastic ...   Nanda Sooraj 
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ആമുഖല.....

നന്ദഷ പറയുന്നു  ഇങ്ങകന ഒരുദഷമതഷമലകദ് നയഷച നന്ദഷ പറയുന്നു  ഇങ്ങകന ഒരുദഷമതഷമലകദ് നയഷച 

സുമനസ്സുകേളമായ ഗുരുജനങ്ങളകദ്സുമനസ്സുകേളമായ ഗുരുജനങ്ങളകദ്    ..........

                                        ഇതുവഴഷകേടന്നുമപമാകുന്ന സഹൃദയമരമാടദ്  കതറ്റുകുറങ്ങള ഇതുവഴഷകേടന്നുമപമാകുന്ന സഹൃദയമരമാടദ്  കതറ്റുകുറങ്ങള 

കപമാറുകണകമകന്നമാരമപക്ഷയുണദ് കപമാറുകണകമകന്നമാരമപക്ഷയുണദ്     ................

              ഇതുഞങ്ങളുകട ആദഷസലരലഭല ഇതുഞങ്ങളുകട ആദഷസലരലഭല     ..............

                                                                        എങഷലല സമര്പ്പേഷക്കുകേയമാണദ്  ഇതഷരഷ മഞമാടഷ എങഷലല സമര്പ്പേഷക്കുകേയമാണദ്  ഇതഷരഷ മഞമാടഷ 

മണഷകേളമണഷകേള    ,,    മയഷല്പ്പേദീലഷത്തുണ്ടുകേളമയഷല്പ്പേദീലഷത്തുണ്ടുകേള    ,,    വളകപ്പേമാട്ടുകേളവളകപ്പേമാട്ടുകേള    , .............. , .............. 
                    ഹൃദയപൂര്വല  സസദീകേരഷക്കുകേഹൃദയപൂര്വല  സസദീകേരഷക്കുകേ    ................

                                                                                നന്ദ സൂരജദ്      നന്ദ സൂരജദ്      

                                                                                                              ചദീഫദ് എഡഷറര്ചദീഫദ് എഡഷറര്



  തളരരില്ല  തളരരില്ല  .................        .................        
                   .............                    ............. കകേരളളകകേരളള
                                  മകേരളകത  ചരഷതതഷകല  ഏറവല കേടുത  
പ്രതഷസനഷയഷമലകദ്  തളഷവഷടദ്  പ്രളയല  ചുറഷലല കേലഷമയമാകട ഇരമ്പുമമമാള  
അതഷമന മതമാല്പ്പേഷകമാനമായഷ നമാടദ് മുഴുവന കകേമകേമാര്ത്തു   .

സലസമാനകമങ്ങുമുള രക്ഷമാപ്രവര്തകേര്  തളരമാകത ,  പതറമാകത  
ദുരഷതബമാധഷതമരമാടദ്  മചര്ന്നു പ്രഖഷമാപഷച

                    “ മപമമാരഷയുകടയുല പ്രളയതഷമനറയുല നമാടല്ല  മകേരളല ,

                    കൂടമായ്മയുകടയുല  കേരുണയുകടയുല കേരുതലഷകനറയുല നമാടമാണദ് . ”     

ഒരു കേമാല്വയദ്പ്പു മപമാലല പതറമാകത  ആത്മവഷശസവമാസതഷകനറ കകേപഷടഷചദ് നമാല 
മുനമപമാടദ്  നദീങ്ങഷ .... 

                               മകേരളതഷകലങ്ങുല  എതമയമാ  മപര്കദ്  
ഇതുവകര  സസരുക്കൂടഷവചകതല്ലമാല ഉപക്ഷഷചദ് വദീടുവഷടദ് 
ഇറമങ്ങണഷവന്നു .  രക്ഷകപടമാനുള  വഴഷ മപമാലല അറഷയമാകത 
കകേമാചകുടഷകേളുല സദീകേളുല സഹൈമായതഷനമായഷ  മകേണു .  ഒരു  
സലസമാനതഷകനദ്റ  മുഴുവന മറമാഡദ്  ഗതമാഗതല  തമാറുമമാറമാകമാന 

മമാതല  ഈ  പ്രളയതഷനദ്  സലഹൈമാരമശഷഷയുണമായഷ .  പ്രളയല  
കേലഷതുള്ളുന്നതഷമനമാപ്പേലതകന്ന സര്വസന്നമാഹൈങ്ങമളമാകട  മകേരളല   
അതഷകനതഷകര  പടകപമാരുതഷ  ജദീവന  മപമാലല പണയല വചദ് 
ദുരന്തമുഖങ്ങളഷല് പ്രവര്തഷക്കുന്ന നമാട്ടുകേമാര്കദ്  
സലസമാനതഷകനറ മുഴുവന  അഭഷവമാദഷല  അര്പ്പേഷകമാകത  വയ്യ  . 

                              ഏമകേമാപഷതമമായ  സമര്പ്പേഷതപ്രവര്തനങ്ങളഷലൂകട  
മകേരളമതമാളല  വലഷയ  ഈ രക്ഷമാപ്രവര്തനകത  നമാല ജയഷച .   പ്രളയതഷനദ് 
ഈ  നമാടഷകന മതമാല്പ്പേഷകമാനമാവഷകല്ലന്നദ്    നമ്മുകട  കൂടമായ്മയഷലൂകടയുല  
ആത്മവഷശസസതഷലൂകടയുല  നമാല കേമാടഷകകേമാടുത്തു  .   കപയ്തു നഷറ ഞദ്  കുതഷകചതഷയ

ദുരന്തതഷകനറ ആഴതഷല്നഷന്നദ്  
കേരകേയറമാനുള തദീവ്രശമതഷലമായഷരുന്നു  നമാടദ് .



തടസങ്ങളുല മപമാരമായ്മകേളുല   ഒരുപമാടുകണങഷലല  ഇതഷനുമുനപദ്   ഒരഷകലല  
കേണഷടഷല്ലമാത  ദുരന്തമുഖതദ് നമാടദ് 

കകേമകേമാര്ത്തു ;  പ്രതദീക്ഷമയമാകട . 

                                                                                          ധനശദീ
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ഓര്മകേള
ആ യമാത ദൂകര മറഞ്ഞുമപമായദ്
കേമാലതഷനതഷര്  വരമഷകല ഓര്മകേളമായദ്
എമങ്ങമാ മനസഷകന്റെ ഇരുളഴഷക്കുളഷകല
കേത്തുന്ന കപമാനപ്രഭയമാകണമന്റെമാര്മകേള.
ബമാലഷവല യഗൗവനവല കേഗൗമമാരവല കേമാലതഷ-
നന്തഷകമത്തുന്ന ഈ വമാര്ധകേഷവല 
എല്ലമാല ലയഷക്കുന്ന സമാഗരമമാണഷ-
കതമാന്നുല മറകമാകത മസ്നേഹൈവമാകേഷങ്ങളുല
ഹ്രദയല പറയമാകത മസ്നേഹൈശദീതല.
അമൃതല പകേരുന്ന വഷജമാനദദീപവല.
ഇടറുന്ന കേണ്ഠതഷല് കനമാമരപ്പേമാടുകേ-
ളുമലഷയുന്ന കേരളഷകന്റെ വഷലമാപകേമാവഷങ്ങള
എല്ലമാല സമനസയഷചലഷയുന്നഷമതമാര്മയഷല്
എല്ലമാല പരസ്പരല ഇഴുകേഷവ കേലരുന്നു.
ഇന്നുകമന ജദീവഷതതഷമനമാര്മകേള



      സനരമമമ പകതത

 പ്രകൃതതിതന് മടതിയതില
തലചചായ്ചുറങതി അതതില
സുന്ദരമചാമാം കുളതിര് ചതില്ലയതില
മന്ദമാം മന്ദമാം തലലചാടമാം ലവേളയതില

 
തളതിരതിലകള് കകചാണ്ടതത
മൂടമാം നതിമതിഷങള്
ചതിനചാത്മകമചാമാം പല നതിമതിഷങള്
സുന്ദരമചാമാം മണതിവേര്ണ

നചാദങള്, മനസതില മൂടപടമാം
മചാറതികുളതിര് ചതിനകള്  നലകതി
സസ്വപ്നലലചാകമചാമാം പ്രകൃതതി
ഹൃദയ ധമനതിയതില പ്രകൃതതി

വേര്ണങള് ഹൃദയസ്പര്ശതിയചാമാം
പ്രകൃതതി ഭചാവേങള്, എല്ലചാമാം
മനസതില ഇന്ദ്രജചാലമാം ലപചാകല
തഴുകുമാം പ്രകൃതതി എത്ര സുന്ദരമാം
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 കമമടര സമങങതതക

 വതദദയടട ചരതതമ
 ആയഷരകണകഷനു വര്ഷങ്ങളമാ  യഷ കേണക്കുകുകുൂട്ടുന്നതഷനമായഷ

ഉപകേരണങ്ങള  ഉപമയമാഗഷക്കുന്നു.ഒരുപമക്ഷ  തുടകതഷല്  ഒരു  കസ്ലൈഡദ്  സഷകദ്
രൂപതഷല് ഒന്നമാല നൂറമാണദ് മുതല് തുടങ്ങുന്ന അന്റെഷകകേതരകമകമാനഷസല,  ഏറവല
അറഷയകപ്പേടുന്ന  കമറമലമാജഷകല്  അനമലമാഗദ്  കേമമ്പ്യൂടറമാണദ്,  കൂടമാകത  ഏറവല
അറഷയകപ്പേടുന്ന  ഉമദഷമാഗല  കൂടഷയ  രദീതഷയമാണദ്.  16-ാമാല  നൂറമാണദ്  വകര  യൂമറമാപ്പേഷല്
തമാരതമഷകപ്പേടുതമാവന്ന  തഷളകമമാര്ന്ന  ഉപകേരണങ്ങള  ഉയര്ന്നുവന്നഷരുന്നഷല്ല,
കൂടമാകത  1645 വകര  നമാല  അടഷസമാന  ഗണഷതകഷയകേള  നടതമാന  കേഴഷവള
ആദഷകത കമകമാനഷകല് വഷകേസഷപ്പേഷകചടുതഷരുന്നു.

ഇലമകമാണഷകേദ്  കേമമ്പ്യൂടറുകേള,  റഷമല  അകല്ലങഷല്
വമാല്വകേള ഉപമയമാഗഷചദ് 1940 കേളുകട തുടകതഷല് പ്രതഷക്ഷകപ്പേടമാന തുടങ്ങഷ. 1941
ല്  പൂര്തഷയമാകഷയ  ഇലകഷകേദ്ചമാനഷകല്  സുസദ്  മലമാകേകത  ആദഷകത
മപ്രമാഗമാബഷള കേലപമ്പ്യൂടറമായഷരുന്നു,  ആധുനഷകേ നഷലവമാരല,  ഒരു പൂര്ണ്ണ കേമമ്പ്യൂടറഷലഗദ്
യന്ത്രമമായഷ  പരഷഗണഷകമാവന്ന  ആദഷ  യന്ത്രങ്ങളഷകലമാന്നമായഷരുന്നു.  രണമാല
മലമാകേമഹൈമായുദ്ധകേമാലതദ്  ജര്മ്മന  സമന്ദശങ്ങള  മനസഷലമാകമാന  വഷകേസഷപ്പേഷച
മകേമാലസസദ്  ആദഷകത  ഇലമകമാണഷകേദ്  ഡഷജഷറല്  കേലമമ്പ്യൂടര്  ആയഷരുന്നു.
മപ്രമാഗമാമബഷള ആകണങഷലല, അതദ് ഒറതവണ മമാതല നഷര്മഷകമാന രൂപകേല്പ്പേന
കചയഷരഷക്കുന്നതദ്  കപമാതുവമായ  ഉമദ്ദേശഷമല്ല.  കമമ്മറഷയഷല്  അതഷകന്റെ  മപ്രമാഗമാല
സലഭരഷക്കുന്നതഷനുള കേഴഷവ ഇല്ലമാതതദ്;  ആന്തരഷകേ വയറഷങദ് മമാറമാന പ്ലഗദ്സുകേളുല
സസഷചസദ്ല ഉപമയമാഗഷചദ് മപ്രമാഗമാമഷങദ് നടതഷ. 1948 ജൂണ് 21 നദ് മമാഞസര് മബബഷ
എന്ന ആദഷ അലഗദീകേരഷകകപ്പേടതദ്.

1940  കേളുകട  അന്തഷതഷല്  കബല്  ലമബമാറടറഷകേളഷകല
ടമാനസഷസറുകട വഷകേസനല ഒരു പുതഷയ തലമുറ കേമമ്പ്യൂടറുകേളകദ്  വളകര കുറഞ
അളവഷല്
കവദദ്യുതഷ  ഉപമയമാഗല  ഉണമാകമാന  അനുവദഷച.  ആദഷകത  വമാണഷജഷപരമമായഷ
ലഭഷമമായഷട്ടുള  മശഖരഷച  മപ്രമാഗമാമഷങദ്  കേമമ്പ്യൂടര്  കഫറമാറഷമമാര്കദ്  ഒന്നഷല്  4050
വമാല്വകേള ഉണമായഷരുന്നു,  25  കേഷമലമാവമാടദ്  കവദദ്യുതഷ  ഉപമഭമാഗല  ഉണമായഷരുന്നു.
1953  നവലബറഷലമാണദ് മമാഞസര് യൂണഷമവഴഷറഷയഷല് ആദഷമമായഷ വഷകേസഷപ്പേഷകചടുത
കേമമ്പ്യൂടറകേകള അമപക്ഷഷചദ് 150 വമാടദ് മമാതമമാണദ് ഉപമയമാഗഷചതദ്.



പുലരര
പൂനഷലമാചനഷകേകയമാഴുകുന്നു മമാനതഷല് പൂകനറഷയഷ-
മലകകമാരു സസര്ണ്ണബഷലബല
കേഷഴകകമാരു ദഷശയഷല് നഷകന്നമാരു സസര്ണ്ണരഥമമറഷ
വമാനതഷല് തഷരുകനറഷയഷകലതഷയമപ്പേമാള
കചപ്പേഷല് നഷകന്നമാരുനുള്ളു സഷന്ദൂരല വഷതറഷ-
കയമാരു വഷസയല ചമാലഷച ബമാലസൂരഷന
പുലരഷതന ശദീല്കമാരുമമായഷ വന്നു, മമാരുതന
കുയഷല് നമാദതഷനകേമടഷയമായദ് 
കേമാഴ്ചതന വര്ണ്ണ വസന്തല തദീര്തങ്ങു
ഭൂമഷതന നമാമ്പുകേള പൂവണഷഞ്ഞു.
മഗമാകളമാമക്ഷയ കുലഭങ്ങളുണര്ന്നു
മമാനവര്തന പുണഷ പൂജയമായഷ
നദഷകേളഷല് കേളകേള ശബല മുഴകഷ
ജലകേണങ്ങള കമകല്ല പമാടഷത്തുടങ്ങഷ
ഇതു തകന്നയഷതുതകന്ന ഈ പ്രപഞതഷല്
അനുഭൂതഷ തദീര്ക്കുല ആദഷന്ത ദൃശഷല.



മമാതൃഭമാഷ 

          നമ്മുകട മമാതൃഭമാഷയമാണദ് മലയമാളല. മലയമാളല സലസമാരഷക്കുന്നതു കകേമാണമാണദ് 
നമ്മുകട മലയമാളഷകേള എന്നു വഷളഷക്കുന്നതദ്. കപറമ്മകയ മസ്നേഹൈഷക്കുന്നതുമപമാകല 
മമാതൃഭമാഷകയ മസ്നേഹൈഷകണല. മശഷ്ഠഭമാഷമാ പദവഷ ലഭഷച മലയമാളതഷനദ് 
സമാഹൈഷതഷതഷല് ഉന്നതമമായ സമാനമമാണുളതദ്. മമാതൃഭമാഷ കപറമ്മയുല അനഷഭമാഷ 
വളര്തമ്മയുമമാണദ്. മലയമാളഷയമായ നമ്മുകദ് എഴുതമാനുല വമായഷകമാനുല അറഷമയണതദ് 
അതഷമാവശഷമമാണദ്. മലയമാളല മറക്കുന്നതദ് മൂടദ് മറക്കുന്നതുമപമാകലയമാണദ്. 
മലയമാളഭമാഷയുകട കകേമാഞലല വളകേഷലകവല കേമാതഷനദ് ഇമമമകുന്നതമാണദ്. 
മമാതൃഭമാഷ പഠഷക്കുന്നതദ് കുറചഷലമാകണന്ന ധമാരണ ചഷലര്ക്കുണദ്. എന്നമാല് ഈ 
ധമാരണ ശരഷയല്ല. മമാതൃഭമാഷകയ മസ്നേഹൈഷക്കുന്നവര് രമാജഷകതയുല ഭൂമഷമയയുല 
മസ്നേഹൈഷക്കുകേയുല മനസഷല് നന്മ ഉളവരമായഷ വളരുകേയുല കച യല.

മധുരല മധുരല മലയമാളല
മധുമയമമാകുല മലയമാളല 
മലയമാളതഷന മധുനുകേരമാല
മമാനലമുകട വളര്ന്നദീടമാല



നദമയങഭദമ
ലനരതിനുലനകര മുഖമാം തതിരതിക്കുലനചാര്
സതത്യകമനറതിഞ്ഞതമാം   പറയചാന് മടതിക്കുകനചാര്
നനീതതിക്കുലവേണ്ടതി നതിലകകചാളചാന് കഴതിയചാത്തവേര് 
ആരലയചാ ഭയകപ്പെലടചാടതി ഒളതിക്കുകനചാര്
നന്മയുകട പരതിലഛേതമചായതി   മചാലറലണ്ടചാര് 
ഓര്ക്ക  നതിങളനീ കചയത വേതത  ശരതിലയചാ 
നചാടനനീകള  നറതിലകടകള്കക്കതതികര  പരലയലണ്ടചാര് 
തല കുമതിട്ടു നതിലപ്പെതചാര്ക്കുലവേണ്ടതി  ?
ലനരതിടന  അമാംഗനീകചാരങലളചാലരചാനമാം 
ആരുകടലയചാ  കനതിവേചാകണലനചാര്പ്പെവേര്
സ്തുതതി   പചാഠകരചാക്കചാന് വേതിധതിക്കകപ്പെകടചാകരചാ 
നതിലപചാടതില്ലചാ  കൂടമചാകുലനചാര് 
അര്ഹമല്ലചാത്തതചാര്ജതിച്ചതതിനു വേതിലധയതസ്വലമചാ
പകമാം പതിടതിക്കുമനര്ഹ  കൂടരതിവേര് 
കതകറലനചാതവേചാന്  നചാകവേചാനയര്നചാല
കഞെടറതില  ലപചാല   ലവേറതിട്ടു നതിലക്കചാമാം 
വേതിമര്ശന   ശരശയ്യയതിലപരചാധതിലപചാല 
ലവേദനലയചാകട   ശയതിലക്കണ്ടതി  വേനതിടചാമാം 
തത്യജതിച്ചനീടക  അനര്ഹമചാമാം ലനടങള് 
കപചാടതികച്ചറതിഞ്ഞനീടക  അസതത്യത്തതിന് ലവേലതികക്കട്ടുള് 
ഭുജതിച്ചനീടക ആത്മചാഭതിമചാനത്തതിനു അമത്യതകണമാം 
വേനനീടക  പകമതില്ലചാകത ലനരതികന്റ ശബത ദമചാകചാന് 
അര്ഹകമങതിലമാംഗനീകചാരമാം  ലതടതികയത്തുമവേസചാനമാം 
ആരചാലമാം തടയുവേചാനചാവേചാത്ത  കപരുമഴയചായതി
നനീതതിയ്ക്കുലവേണ്ടതി  സധധരത്യമാം ലപചാരചാടലവേചാര്ക്കചായതി
ജസ്വലതിക്കകട നന്മയുകട , കപചാന്കതിരണമാം   .......           അഖതില               



                                                                                               

ധസബര് ലലചാകമാം ധസബര് ലലചാകമാം — വേതിജത  ഞെചാനവേതിലസചാടനവമാം— വേതിജത  ഞെചാനവേതിലസചാടനവമാം
ചതതിക്കുഴതികളമാം  ചതതിക്കുഴതികളമാം  

              ഇകമാലതദ് ഭൂരഷഭമാഗല ആളുകേളുല അവരുകട ഏറവല കചറഷയ ആവശഷങ്ങളക്കുമപമാലല

ഇനദ്റര്കനറഷകന വളകരയധഷകേല ആശയഷക്കുന്നു. വദീടഷകല നഷമതഷമാപമയമാഗ സമാധനങ്ങള , പലചരക്കു

വസ്തുകള , പഠമനമാപകേരണങ്ങള എന്നഷവ വമാങ്ങമാന  ഇന്നദ് നഷ   മഷഷങ്ങള മതഷ. ബഷല്ലദ്  അടയമാനുല

ഇഷകപട ആഹൈമാരല കേഴഷകമാനുല വദീടഷലഷരുന്നദ് കഷകദ്  കചയമാല് മതഷ. ഇനദ്റര്കനറഷകനറ സഹൈമായമതമാകട

പഠനവല എളുപ്പേമമായഷട്ടുണദ് . നമ്മുകട അറഷവവളര്തമാനുല അതു പ്രചരഷപ്പേഷക്കുവമാനുല ഇനദ്റര്കനറഷലൂകട 

സമാധഷക്കുല . ഇനദ്റര്കനറദ്  ഉപമയമാഗമതമാകട നമ്മുകട സമയല ലമാഭഷകമാനുല  കചലവദ് ചുരുകമാനുമമാവല .       

ഇനദ്റര്കനറഷകനറ ഉപമയമാഗമതമാകട പഠനതഷമലകദ് കുടഷകേള തല്പ്പേരരമാകുന്നു . വമായനയുല

ഇനദ്റര്കനറഷകനറ  സഹൈമായതമാല്  എളുപ്പേമമായഷരഷക്കുന്നു .                                                                    

        എല്ലമാ നന്മയഷലല ഒരു  തഷന്മ എന്ന മപമാകല      ഇനദ്റര്കനറഷകനറ  നല്ല   ഭമാഗല  ഉപമയമാഗഷകമാകത

ചദീതഭമാഗങ്ങള സസമാര്ത്ഥതമാല്പരഷങ്ങളകമായഷ    ഉപമയമാഗഷക്കുന്നു  പലരുല  .  ഇനദ്റര്കനറദ് ബമാങഷലങ്ങദ്   

മപമാലള മമഖലകേളഷലമാണദ്  കസബര്  കകേമാളകേള(cyber crimes)  കൂടുതലമായഷ കേമാണമാനമാകുന്നതദ് .  

സുരക്ഷമാ കമദീകേരണങ്ങളഷലള  പഷഴവകേളുല  പഴുതുകേളുല  ഇതരതഷലള  കകേമാളകേമാര്കദ് വഴഷ  കതളഷക്കുന്നു. 

സമാധമാരണ  password കേളുല thumbprint lock കേളുല    ഇവകര  പൂര്ണ്ണമമായുല  തുരതമാന നമ്മുകമാവഷല്ല  .  

വഷകേസഷത  രമാജഷങ്ങളക്കു   മപമാലല    കസബര്   മലമാകേതഷനു  പുര്ണ്ണമമായ  സുരക്ഷ നല്കേമാനയഷടഷല്ല .

നമ്മുകട  വഷകഷപരമമായ വഷവരങ്ങള  മറ്റുളവരമമായഷ പങ്കുവയമാതഷരുന്നമാല്  ഒരുപരഷധഷവകര നമ്മുകദ്

വഞഷതരമാകകപ്പേടമാതഷകമാല . 

      
            

                                                                                                       



അമൂലഷല " ഒരുതുളഷ
കവളല "

   സമയതഷനുല  ധനതഷനുല  മമല്  പ്രമാധമാനഷല
ഒരുതുളഷ  കവളതഷനുണമായഷരഷക്കുന്നു.  പഴമകമാര്ക്കു
ജലല  സലസമാരതഷകന്റെയുല  ജദീവഷതതഷകന്റെയുല
അവഷഭമാജഷഘടകേമമായഷരുന്നു.  ഏതദ്  നമാലഷനഷകതയുല
ഒഴുകഷകേളയമാന ഉപമയമാഗഷചഷരുന്ന ദമാവകേകമന്നനഷലകദ്
ജലല  വഷശസമാസങ്ങളുകടയുല  ആചമാരനുഷമാനങ്ങളുമടയുല
ഭമാഗമമായഷരുന്നു.കഷസ്തുമത  വഷശസമാസപ്രകേമാരല  ജലല
കദവതുലഷല.  ജലകത പരമപവഷതമമായ  ശുദ്ധദീകേരണ
മമാദഷമമമായുല  കേമാണുന്നു.  സമൃദ്ധമമമായ  ജലമശകേരല
കേമാരണല  വഷദൂരകമാഴ്ചയഷല്  അതഷമമനമാഹൈരമമായ  നദീല
മഗമാളമമായഷ  ഒളഷ  ചഷന്നുകേയമാണദ്  നമ്മുകട  ഭൂമഷ.  ഭൂമഷയുകട
ആകേരണതഷനു വകര നദീലഷമചമാര്ത്തുന്ന ജലസമതദ്
ഭൂമഗമാളതഷല്  ഉകണങഷലല  അതുമുഴുവനുല
ഉപമയമാഗമയമാഗഷമല്ല.   ഉപമയമാഗമയമാഗഷമമായ കവളല
കവറുല  ഒരു  ശതമമാനല  മമാതല.  മശഷഷക്കുന്ന
ബഹുഭൂരഷഭമാഗല  കവളവല  ഉപ്പുകവളമമാണദ്  ;  പഷകന്ന
അസഷമകേമാചന്ന  മഞഷനപമാളഷകേളുല,
ശുദ്ധജലതടമാകേങ്ങളഷലല,ഉപരഷതല  ജലതഷകന്റെ



21 ശതമമാനവമുളതദ്.  തടമാകേങ്ങള കേഴഷഞമാല് പഷകന്ന
ശുദ്ധജലസമാന്നഷധഷല  ചതുപ്പുകേളുല  മണ്ണഷകല
ഈര്പ്പേവമമായഷടമാണദ്  നഷലകകേമാള്ളുന്നതദ്.  മകേരളല
മപമാകലമാരു  ഭൂപ്രമദശതഷനദ്  ശുദ്ധജലല  നല്കേമാന
ഇവക്കുമമാതകമകഴഷയു.  അതഷനമാല് ജലല പമാഴമാക്കുന്നതദ്
കുറകണല.  ജലതഷകന്റെ  മൂലഷല  മറകമാതഷരഷകണല.
ഒരുത്തുളഷ  ജലല  എത  വലതമാകണന്നദ്  തഷരഷചറഷയമാല.
തഷരഷചറഷവകേള  എല്ലമാല  പങഷടുകേയുല  പമാലഷക്കുകേയുല
കചയ്യമാല.



ഹരരിതത

എന്റമ്മയചാമാംപ്രകൃതനീ , നതികന്റയനീ  കുസ-

തതികള് എകന തളതിരതിതയചാക്കുന.

നതികന്റ ഹരതിതമചായ വേര്ണഭമാംഗതി
എനതില ആശ്ചരത്യമാം കചലത്തുന .

നതിനതില കുരുക്കുന  ഒരു പുലനചാമതികന്റ
തമതില ലപ്പെചാലമാം 

മഞ്ഞുനനീര്ത്തുളതിയതിലചായതി
ഒരു  കു ഞ്ഞുസൂരത്യനണ്ടു  ഉദതിച്ചതിരതിക്കുന.

അമലപ്രചാവേചായതി  നനീകുറുകുനതമാം 
പുഴയുകട  ഓളമാം നനീ എനതില സഷതിക്കുനതമാം 

തചാരചാട്ടുപചാട്ടുമചായത  നനീ  ഉണര്നതി-
രതിക്കുനതമാം  തചാരചാട്ടു പചാട്ടുമചായത 

നനീ  ഉണര്നതിരതിക്കുനതമാം 
എനതില പഴയകചാല

 സ്മൃതതികള് എന്തുകകചാലണ്ടചാ 
ഉണര് ത്തുന...

അര്ച്ചന

(കേടപ്പേമാടദ്   ഭുമഷകകമാരുചരമഗദീതല )



        WHEN TINY CRETURES TURN PLASTIC EATERS        WHEN TINY CRETURES TURN PLASTIC EATERS
The plastic bottles we throw away today will be around for hundreds of years. It s one of ’

the key reasons why the mounting plastic

pollutionproblem, which is having a deadly effect on

marine life, is so serious. 

But scientists recently discovered  a strain of bacteria that

can literally eat the plastic used to make bottles, and have now  improved it to make it 

work faster. The effects are modest  it s not a complete solution to plastic pollution  but – ’ –

it does show how bacteria could help create more environmentally friendly recycling.

In 2016, scientists from Japan tested different bacteria from a bottle recycling plant and 
found that Ideonella sakaiensis 201-F6 could digest the plastic used to make single-use 
drinks bottles, polyethylene terephthalate (PET). It works by
secreting an enzyme (a type of protein that can speed up
chemical reactions) known as PETase. This splits certain
chemical bonds (esters) in PET, leaving smaller molecules
that the bacteria can absorb, using the carbon in them as a
food source.
The PET used in drinks bottles has a semi-crystalline structure, which means the plastic 
molecules are tightly packed and difficult for the enzyme to get to. The latest study shows
that the enhanced enzyme probably worked well because the part of the molecule that is 
involved in the reaction is very accessible, making it easy for the enzyme to attack even 
the buried PET molecules. Plastic stays around for hundreds of years or more. 
Unfortunately, only 9% of the plastic every produced gets recycled; the majority ends up 
in landfills or in the environment. In fact, 8 million tons of plastic enter our waterways 
each year. All that plastic is starting to show up in unexpected (and unwelcome) places, 
from our tap water to our food. The smog  of microplastics in our ocean is smothering “ ”

the small organisms that make up the base of the food chain, and could have serious 
implications for our food systems



  Plaster  of Paris 

                             Plaster of Paris , a quick setting gypsum plaster 
consisting of a fine white power , which harden immediately when 
moisten and allowed to dry . The plaster does not generally  crack or  
shrink when dry , making it an excellent medium for casting moulds . It is
also used in medicine to immobilize broken bones .
                             Gypsum is a crystalline mineral
of hydrated calcium sulphate [CaSO4]  . A mixture
of gypsum and water can be poured ; the gypsum
harden when water evaporates . It was
abundantly manufactured at Paris , hence it came
to be known as plaster of Paris . Gypsum is used
to make plaster of Paris .                                                                                   
Plaster is a building material used for the protective or decorative 
coating of walls and ceilings and for moulding and casting decorative 
elements. In English "plaster" usually means a material used for the 
interiors of buildings, while "render" commonly refers to external 
applications. Another imprecise term used for the material is stucco, 
which is also often used for plasterwork  that is
worked in some way to produce relief  decoration,
rather than flat surfaces.     Stucco  is used as a
decorative coating for walls and ceilings, and as a
sculptural and artistic material in architecture.





അലകമാണഷയയഷകല കഹൈമപ്പേഷഷ

അലകമാണഷയയഷകല കഹൈമപ്പേഷഷ  ഈജളിപളിടല അലകതാണളിയയളില നളിന്നുള 

ഒരു ഗശ്രീകസ് പണളിതയതായളിരുന്നു. ഗണളിതശതാസ്ത്രരമാംഗതസ് മളികവകതാട്ടളിയ 
ആദല്യവനളിതയതായളി കരുതടപ്പെടുന്ന അവര്  ഗണളിതതളിനു പുറഭമ തതത്ത്വചളിന്തയുമാം 

ഭജല്യതാതളിശതാസ്ത്രവമാം പഠളിപ്പെളിച്ചളിരുന്നു.ഭറതാമന ആധളിപതല്യതളിന കശ്രീഴളിലുള 

ഈജളിപളില ജശ്രീവളിച്ച അവടര,  മതഭേളിന്നതയുണതാക്കുന്നുടവന്ന കപടെ ആഭരതാപണമാം

ചതാര്തളി ടകതാലടചയ.അവരുടടെ വധമാം ഉദതാതപഗൗരതാണളികത (Classical 

Antiquity) എന്നു വളിഭശഷളികടപ്പെട്ട കതാലഘട്ടതളിടന്റെ അന്തല്യമാം കുറളിച്ചുടവന്നസ് 

കരുതുന്നവരുണസ്.എന്നതാല യവന തതത്ത്വചളിന്ത ആറതാമാം നൂറതാണളില ജസളിനളിയന 
ചക്രവര്തളിയുടടെ കതാലമാം വടര പുലര്ന്നളിരുന്നുടവന്നസ് മറ്റു ചളിലര് 

ചൂണളികതാണളിക്കുന്നു.

                      നവഭപ്ലേഭറതാണളിക ദര്ശനതളില ആകൃഷ്ടയതായ സഹഭപ്പെഷളിയയുടടെ
ചളിന്ത ഏഥനസളിടല ഭപ്ലേഭറതാണളിയന അകതാദമളിയുടടെ ഗണളിതശതാസ്ത്രപതാരമരല്യമാം 

പളിന്തുടെര്ന്നു. സളിനഡസളിടല യൂഭഡതാകസസ് ആയളിരുന്നു അകതാലതസ് ആ 

പതാരമരല്യതളിടന്റെ മുഖല്യ പ്രതളിനളിധളി.ആനുഭേവളിക മതാര്ഗ്ഗതളിനസ് പ്രതാധതാനല്യമാം 
കലളികതാടത യുകളിയുമാം ഗണളിതവമാം ഉപഭയതാഗളിച്ചുള അഭനത്ത്വഷണതളിനസ് 
മുനതൂകമാം നലകളിയ മൂന്നതാമാം നൂറതാണളിടല ചളിന്തകന ഭപ്ലേതാട്ടളിനസുമാം 

സഹഭപ്പെഷളിയടയ സത്ത്വതാധശ്രീനളിച്ചളിരുന്നു.

അലകതാണളിയയളിടല പുരതാതന സമാംഗഹതാലയതളിടല ടപ്രതാഫസര്മതാരുടടെ 
പട്ടളികയളില ഏറവമാം ഒടുവളില ഭരഖടപ്പെടുതടപ്പെട്ടളിരളിക്കുന്നതസ് സഹഭപ്പെഷളിയയുടടെ 
പളിതതാവസ് തളിഭയതാണളിടന്റെ ഭപരതാണസ്.ഭടെതാളമളിയുടടെ സളിന്റെതാകളിസസ്(Syntaxis) എന്ന 
ഗന്ഥതളിനു നളിരൂപണടമഴുതളിയ തളിഭയതാൺ, ആ സ മാംരമാംഭേതളില മകളുടടെ പങ്കേസ് 

https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%97%E0%B4%A3%E0%B4%BF%E0%B4%A4%E0%B4%B6%E0%B4%BE%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B5%87%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8B


എടുത്തുപറയുന്നുണസ്. പഗൗരതാണളികഭലതാകടതക്കുറളിച്ചുള പതതാമാം നൂറതാണളിടല 
സൂയളിദതാസസ്(Suidas/Sudas) എന്ന ബൃഹദസ് വളിജതാനഭകതാശമനുസരളിച്ചസ്, 
സഹഭപ്പെഷളിയ, മൂന്നതാമാം നൂറതാണളിടല ഗണളിതശതാസ്ത്രജനതായ ഡഭയതാഫതാന്റെസളിടന്റെ
"അരളിതസ്ടമറളികതാ" എന്ന രചനയമാം, ഭടെതാളമളിയുടടെ ഭജല്യതാതളിശതാസ്ത്രകതാഭനതാനയമാം, 

ടപര്ജതായളിടല അഭപ്പെതാഭളതാണളിയസളിടന്റെ "ഭകതാണളികസ്" എന്ന രചനയമാം 
നളിരൂപണങ്ങള് എഴുതളി. എന്നതാല അവരുടടെ കൃതളികടളതാന്നുമാം ലഭേല്യമല്ല. 
ഗണളിതശതാസ്ത്രതളില നളിന്നസ് തതത്ത്വചളിന്തയളിഭലയ കടെന്ന അവര് ഭപ്ലേഭറതായുഭടെയുമാം 
ഭപ്ലേതാട്ടളിനസളിഭന്റെയുമാം ചളിന്തതാവല്യവസ്ഥകള് പളിന്തുടെര്ന്നസ് സത്ത്വന്തമാം ചളിന്തതാപദ്ധതളി 
രൂപടപ്പെടുതളി. അലകതാണളിയ സമാംഗഹതാലയതളിടല തതത്ത്വചളിന്തതാ 
വളിഭേതാഗതളില അദ്ധല്യതാപളികയതായളി നളിയമളിതയതായ സഹഭപ്പെഷളിയയുടടെ 
അദ്ധല്യതാപനപ്രസമാംഗങ്ങള് ഭകള്കതാന നതാനതാ-ദളിക്കുകളളില നളിന്നുമാം 
വളിദല്യതാര്തളികള് എതളിയളിരുന്നു. അതശ്രീവസുന്ദരളിയതായളിരുന്ന അവരളില 
ശളിഷല്യനതാരളില ചളിലര് അനുരകരുമതായളി.എന്നതാല സഹഭപ്പെഷളിയ ഒരളികലുമാം 
വളിവതാഹളിതയതായളില്ല എന്നു കരുതണമാം. പഭക, പുരതാതനവളിജതാനഭകതാശമതായ 
സൂയളിദതാസസ് പറയുന്നതസ് അവര് വളിവതാഹളിതയതാടയങ്കേളിലുമാം കനല്യതാവസ്ഥയളില 
തുടെര്ന്നു എന്നതാണസ്. തതത്ത്വചളിന്തയുമതായളി അഗതാധപ്രണയതളിലതായളിരുന്ന അവര്, 
വഴളിയളില ആടരങ്കേളിലുമാം ഭപ്ലേഭറതായുഭടെഭയതാ അരളിഭസതാട്ടലളിഭന്റെഭയതാ 
സളിദ്ധന്തങ്ങടളക്കുറളിച്ചസ് സമാംശയമാം ഉന്നയളിച്ചതാല, നളിന്നസ് മറുപടെളി പറഞളിരുന്നു. 
അവരുടടെ ടപരുമതാറതളിടല കുലശ്രീനതയുമാം വളിനയവമാം അവര്കസ് എല്ലതാവരുഭടെയുമാം 
ആദരവസ് ഭനടെളിടകതാടുത്തു.ഏഥനസളിലുമാം അവര് അദ്ധല്യതാപനമാം നടെതളിയളിരുന്നു

                   സഹഭപ്പെഷളിയയുടടെ ടകതാലപതാതകതളിനസ് പശതാതലടമതാരുകളിയതസ്
അലകതാണളിയയളിടല 'ഭപഗന' സസനല്യതാധളിപന ഓറസസുമാം ടമതതാന സളിറളിലുമാം 
തമളിലുള കലഹമതാണസ്. സളിറളിലളിടന്റെ അനുയതായളികളതാടയ 
സക്രസ്തവസമാംനല്യതാസളികള് യഹൂദനതാടര നഗരതളില നളിന്നസ് തുരതതാന 
തുനളിഞഭപ്പെതാള് ഓറസസസ് ആ സമാംഭേവതളില സളിറളിളളിടന വസ്തുനളിഷ്ഠമതായളി 
വളിമര്ശളിച്ചസ് തളിഭയതാഭഡതാസളിയസസ് രണതാമന ചക്രവര്തളികസ് റളിഭപ്പെതാര്ട്ടയച്ചു. 
തുടെര്ന്നസ് സമാംനല്യതാസളികളളില ഒരുപറമാം സസനല്യതാധളിപടന കടല്ലറളിഞഭപ്പെതാള് 
ഓറസസസ് അവരുടടെ ഭനതതാവളിടന പളിടെളികൂടെളി വധളിച്ചു. ഓറസസളിടന്റെ നളിലപതാടെളിനു 
പളിന്നളില സഹഭപ്പെഷളിയ ആടണന്നുമാം, സസനല്യതാധളിപനുമാം ടമതതാനുമാം തമളില 
രഞളിപ്പുണതാക്കുന്നതളിനസ് തടെസമതായളിരളിക്കുന്നതസ് അവരതാടണന്നുമാം സളിറളിളളിടന്റെ 

https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AF%E0%B4%B9%E0%B5%82%E0%B4%A6%E0%B5%BC
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AE%E0%B5%86%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B5%BB
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%85%E0%B4%B0%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8B%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%BF%E0%B5%BD
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B5%87%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8B
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%B5%E0%B4%BE%E0%B4%B9%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B5%87%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8B
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%97%E0%B4%A3%E0%B4%BF%E0%B4%A4%E0%B4%B6%E0%B4%BE%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%9F%E0%B5%8B%E0%B4%B3%E0%B4%AE%E0%B4%BF


അനുയതായളികള് ആഭരതാപളിച്ചു. ഭറതാമതാസതാമതാജല്യതളിടന്റെ തകര്ച്ചയുമാം തളര്ച്ചയുമാം" 
എന്ന ഗന്ഥതളില സഹഭപ്പെഷളിയയുടടെ വധടത എഡസ് ഭവഡസ് ഗളിബ്ബൺ 
നതാടെകശ്രീയമതായളി വളിവരളിക്കുന്നു: 

(ശശ്രീ ടെളിഡളി രതാമകൃഷ്ണടന്റെ     ഫതാനസളിസസ് ഇട്ടളിഭകതാര   ഭനതാവലളില നളിന്നുകളിട്ടളിയ 
അറളിവളിടന്റെ അടെളിസ്ഥതാനതളില വളികളിപശ്രീ ഡളിയയളില തളിരഞഭപ്പെതാള് കളിട്ടളിയതസ്. 
സഹഭപ്പെഷല്യ എന്ന വനളിതടയ ചരളിതതളിടന്റെതതാളുകളളില കണഭപ്പെതാഴുണതായ 
സഭന്തതാഷവമാം ഞതാന മറച്ചു വയന്നളില്ല)

https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%8E%E0%B4%A1%E0%B5%8D%E2%80%8C%E0%B4%B5%E0%B5%87%E0%B4%A1%E0%B5%8D_%E0%B4%97%E0%B4%BF%E0%B4%AC%E0%B5%8D%E0%B4%AC%E0%B5%BA


Air pollution

Air pollution occurs when harmful or excessive 

quantities of substances including gases, particles, and 
biological molecules are introduced into Earth's atmosphere. 
It may cause diseases, allergies and even death to humans; it 
may also cause harm to other living organisms such as 
animals and food crops, and may damage the natural or built 
environment. Both human activity and natural processes can 
generate air pollution.

Indoor air pollution and poor urban air quality are listed 
as two of the world's worst toxic pollution problems in the 
2008 Blacksmith Institute World's Worst Polluted Places 
report. According to the 2014 World Health Organisation 
report, air pollution in 2012 caused the deaths of around 7 
million people worldwide,an estimate roughly echoed by one 
from the International Energy Agency
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https://en.wikipedia.org/wiki/International_Energy_Agency
https://en.wikipedia.org/wiki/Built_environment
https://en.wikipedia.org/wiki/Built_environment
https://en.wikipedia.org/wiki/Earth's_atmosphere
https://en.wikipedia.org/wiki/Particles


                    നന്ദഷ

         സൃഷഷ എന്ന  ഡഷജഷറല്മമാഗസഷന 
തയ്യമാറമാകമാന സഹൈമായഷച അഭഷവന്ദഷ 
ഗുരുജനങ്ങളകദ്....
       ഇതഷകന്റെ തമാളുകേളഷലൂകട കേടന്നുമപമാകുന്ന 
സുമനസ്സുകേളകദ്...........



        കടെപ്പെതാടെസ്
           പുസ്തകേങ്ങള ,വഷകഷപ്പേദീഡഷയ ,
            അദ്ധഷമാപകേര്
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