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മുഖമമമൊ ഴതി

മപമൊതുവതിദദമൊഭദമൊസ സസംരക്ഷണ യജ്ഞതതിമന്റെ ഭമൊഗമമൊയതി 
സ്കൂളുകളതില് രൂപപീകൃതമമൊയതിരതിക്കുന്ന ലതിറതില് കകററ്റ്സറ്റ് 
കുടതികളതിമല മഎ.റതി അവബബമൊധസം വളര്തതിമയടുക്കുവമൊൻ 
വളമര സഹമൊയകമമൊണറ്റ് .  സ്കൂളുകളതിമല ഹമൊര്ഡറ്റ് മവയര് 
പരതിപമൊലനസം,രക്ഷമൊകര്തമൊക്കള്ക്കുള്ള കമമ്പ്യൂടര് സമൊക്ഷരത, 
ഭതിന്നശശേഷഷികക്കാര്ക്കുള്ള പ്രശതത്യേക പരഷിശേശീലനന, അനതിബമഷൻ
ബറമൊബബമൊടതികറ്റ്, ഇലബകമൊണതികറ്റ്,  മമമൊകബല് ആപറ്റ് തുടങതി 
വതിവതിധ ബമഖലകളതില് പമൊവപീണദസം മതളതിയതിക്കുവമൊൻ ഈ 
ലതിറതില്കകററ്റ്സതിനു സമൊധതിച.കമൊസുകള് നഷ്ടമപടമൊമതയുള്ള 
ഈ പരതിശപീലനസം  വളമര   ഫലപദമമൊണറ്റ്. സബറ്റ് ജതിലമൊ 
തലതതിലുള്ള കദമൊമ്പുകള്ഉള്മപമട വതിവതിധ പവര്തനങള്
മഎ.റതി പവര്തനങമള ബപമൊതമൊഹതിപതിക്കുന.
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പ  ണമൊമസം

ഞങളതില് നതിന്നറ്റ് അടര്തതിമയടുക്കമപട മലയമൊള ഭമൊഷ
അദദമൊപകൻ ബബമൊബതി ബജമൊൺസൺ സമൊറതിനറ്റ്

ആദരമൊജ്ഞലതികള് സമര്പതിക്കുന.
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എഡലററററലയല

             മപമൊതു വതിദദമൊഭദമൊസ  യജ്ഞതതിമന്റെ ഭമൊഗമമൊയതി 
കുടതികളതില് ഇൻഫര്ബമഷൻ മടബകമൊളജതി യുമട വതിവതിധ 
സമൊദദതകള് വളര്തതിമയടുക്കുന്നതതിനമൊയതി  ഉള്ള ഒരു 
ഗവൺമമൻററ്റ് സസംരസംഭമമൊണറ്റ് ലതിറതില്കകററ്റ്സറ്റ് കുടതികളതിമല 
കലമൊവമൊസനകമള ബപമൊതമൊഹതിപതിക്കുവമൊൻ ഈ 
സസംരസംഭതതിനറ്റ് സമൊധതിച.
           അനതിബമഷൻ ബറമൊബബമൊടതികറ്റ്, ഇലബകമൊണതികറ്റ് 
മമമൊകബല് ആപറ്റ് തുടങതി വതിവതിധ ബമഖലകളതില് പമൊവപീണദസം 
മതളതിയതിക്കുവമൊൻ ഈ ലതിറതില്കകററ്റ്സതിനു സമൊധതിച. 
ഇൻഫര്ബമഷൻ മടബകമൊളജതിയുമട സമൊബങ്കേതതിക വശങമള 
പറതിയുള്ള ഒരു അവബബമൊധസം കുടതികളതില് വളതതിമയടുക്കുവമൊൻ 
സമൊധതിച
                   ഇബപമൊള് ഇതമൊ അവരുമട സര്ഗ്ഗവമൊസനകമള 
ബപമൊതമൊഹതിപതിക്കുവമൊൻ പൂമരസം എന്ന ഒരു ഡതിജതിറല് മമൊഗസതിൻ
പകമൊശനസം മചെയ്യുന. കബലമൊതവ ബസമൊഫറ്റ് മവയര് ആയ 
പൂമരസം എന്ന നമൊമസം ഇവതിമട വളമരയധതികസം 
അര്ത്ഥവതമൊണറ്റ്. 

 

                                                                           4



   പപമരര                                                                                 ലലറലല കകററസറ

എഡതിബറമൊറതിയല് ബബമൊര്ഡറ്റ്

ഷമൊജതി വര്ഗ്ഗപീസറ്റ്   (മഹഡമൊസ്റ്റര്)
വതിനു വര്ഗ്ഗപീസറ്റ്     (സ്റ്റമൊഫറ്റ് മസക്രടറതി)
ഷപീജ പതി മചെറതിയമൊൻ (സപീനതിയര് അസതിസ്റ്റന്റെറ്റ്)
ബപീന ബമരതി കുരദമൊബക്കമൊസറ്റ് (SITC)
ലമൊലതി മമൊതത്യു                   (J. SITC)
മരഞ്ചു ബജമൊൺ                (KITE MASTER)
സതിത കുരതിയൻ                 (KITE MASTER)

                            അഫ്സല് ടതി എ (ലപീഡര്)
                            ഷതിഫമൊന ഷമൊജഹമൊൻ (ലപീഡര്)
                                 ജതിസറ്റ് റതി എസം  കുരുവതിള
                                 മമൊളവതിക സുരമൊജറ്റ്
                                 അഞ്ചു ടതി വതിജയറ്റ് 
                                 അഞ്ജലതി ടതി വതിജയറ്റ്
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തമൊളുകളതിലൂമട
തലമക്കടറ്റ് ബപജറ്റ്
നമ്പ്യൂബറമൊബമമൊര്ഫതികറ്റ് സൂപര് കസംപമ്പ്യൂടര് 8

കവകഫ സസമൊധപീനസം എങമന  ബറഡതിബയഷൻ കുറയമൊസം 9

വതിവര സമൊബങ്കേതതിക വതിദദയുമട സമൊമൂഹദവല്ക്കരണസം 10
കമമ്പ്യൂടര് ഭമൊഷകള് 11
MAGIC 0F 2019 12

ബസമൊഷദല് മപീഡതിയയുമട സസമൊധപീനസം 13

സസതന്ത്ര ബസമൊഫറ്റ് മവയറതിമന്റെ ആശയസം  14

ആദദ കമമ്പ്യൂടറതിമന്റെ നതിര്മമൊതമൊവറ്റ് 15
BYJUS APP 16
കതിനമൊവറ്റ് 17
HTTP 18
CHARLES BABBAGE 19
ബവലതികള് 20
മണ്ടൻ നമൊയ 21
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ഭമൊഷയുമട അച്ഛൻ 22
നതിതദകചെതനദയതതി 23
A NEW PATH IN  ICT FIELD FOR STUDENTS 24
മരതിച്ചവരുമട കുന്നറ്റ് 25
കുടതിയുസം തള്ളയുസം 26

മലനറമലനനങറ 27

സസംസമൊന കലമൊപതതിഭകള് 28
 മതിന്നമൊമതിനുങ്ങുകളുമട നുറുങ്ങുമവടസം                              29
ബഗമൊളതതിനുള്ളതില് സ്തൂപതികകള് 30
വപീഡതിബയമൊയുമട രഹസദസം 31

    ररजर और बनदर 32

  हहलल
33

I Wandered Lonely as a Cloud 34

The Needle Tree 35
Counting Wisely 37
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നമ്പ്യൂ    ററററമറരഫലകറ സപപര കര  പമ്പ്യൂ  ടര      
   

എനമൊണറ്റ് ഒരു നമ്പ്യൂബറമൊബമമൊര്ഫതികറ്റ് സൂപര് കസംപമ്പ്യൂടര് മനുഷദമസതിഷറ്റ് കതതിമന്റെ 
ജപീവശമൊസ്ത്രപരമമൊയ നമൊഡപീബകമൊശങളുമട പവര്തനമത 
അനുകരതിക്കുന്നവ. നമൊഡപീബകമൊശങമള ബപമൊമല വളമര ബവഗസം ഇലകതികറ്റ് 
എനര്ജതി കകമമൊറമൊൻ സമൊധതിക്കുന്നവ. സറ്റ് കപക്കതിസംങറ്റ് നമ്പ്യൂറല് 
ആര്ക്കതിമടകറ്റ്ചെര് അഥവമൊ സറ്റ് കപബനക്കര് എന്ന സൂപര് കസംപമ്പ്യൂടറതിനറ്റ് 
ബകമൊടതിക്കണക്കതിനറ്റ് വതിവരസം കകമമൊറമൊൻ സമൊധതിക്കുസം.നതിലവതില് 
മമൊമഞ്ചെസ്റ്ററതിമന്റെ സറ്റ് കപനമൊക്കര്ക്കറ്റ് 100 ബതിലദൺ നമ്പ്യൂബറമൊണുകമള 
അനുകരതിക്കമൊനമൊകുസം.സമപീപഭമൊവതിയതില് പതതിനമൊയതിരസം ബകമൊടതി പവര്തനങള്
ഒരു നതിമതിഷതതില് മചെയമൊൻ സമൊധതിക്കുസം.
                   സമൊധമൊരണ കസംപമ്പ്യൂടര് ചെതിപ്പുകളതില് നതിന്നറ്റ് വദതദസമമൊയതി 
സറ്റ് കപബനക്കറതിമന്റെ ചെതിപറ്റ് മനുഷദമന്റെ നമ്പ്യൂബറമൊണുകമളബപമൊമല 
പവര്തതിക്കമൊൻ സമൊധതിക്കുസം.പരമരമൊഗത കസംപമ്പ്യൂടറുകളതില് നതിനസം 
വതിഭതിന്നമമൊയതി സറ്റ് കപനമൊക്കര് ഒരു ബപമൊയതിന്റെതില് നതിനസം മമറമൊന്നതിബലക്കല 
വതിവരങള് കകമമൊറുക മറതിച്ചറ്റ് മനുഷദമസതിഷറ്റ് കമതബപമൊമല 
ആയതിരക്കണക്കതിനറ്റ് മലമൊബക്കഷനുകളതിബലക്കറ്റ് ബകമൊടതിക്കണക്കതിനറ്റ് 
വതിവരങളമൊണറ്റ് കകമമൊറുക. മമൊഞ്ചെസ്റ്റര് യൂണതിബവഴറ്റ് സതിറതി മപമൊഫസര് സ്റ്റപീവറ്റ് 
ഫര്ബറമൊണറ്റ് ഈ സൂപര് കമമ്പ്യൂടറതിനറ്റ് പുറകതില്.അബദ്ദേഹതതിമന്റെ വമൊക്കുകള് 
പകമൊരസം സറ്റ് കപബനക്കര് ഒരു സമൊധമൊരണ കമമ്പ്യൂടറതിനറ്റ് ഉപരതിയമൊയതി 
മനുഷദമസതിഷറ്റ് കമതബപമൊമല പവര്തതിക്കുസം.ഇബതമൊമട മമഡതിക്കല് 
സയൻസതില് വൻമുബന്നറങള് സമൊധദമമൊകുസം.തലബച്ചമൊറതിമല   
പമൊര്ക്കതിൻസൺ ബരമൊഗസം ബമൊധതിക്കുന്നറ്റ് ബമൊസല് ഗമൊസംഗതിയമയ 
ഉബതജതിപതിക്കമൊൻ സമൊധതിക്കുന എന്നതു തമന്ന ഇതതിമന്റെ അനനമമൊയ 
സമൊധദതകമള സൂചെതിപതിക്കുന. സറ്റ് ബപമൊമതിനതിബബമൊടറ്റ് എന്ന കുഞ്ഞൻ 
ബറമൊബബമൊടതിമന നതിയന്ത്രതിക്കമൊൻ സമൊധതിക്കുന്ന സറ്റ് കപനമൊക്കര് 10 വര്ഷസം 
മകമൊണ്ടമൊണറ്റ് നതിര്മതിച്ചതിരതിക്കുന്നതറ്റ്.സമപീപഭമൊവതിയതില് കൃതതിമ 
ബുദതിക്കുമുപരതിയമൊയതി മനുഷദമനബപമൊലസം ചെതിനതിക്കമൊനുസം കമമ്പ്യൂറുകള്ക്കറ്റ് 
സമൊധതിക്കുസം എന്നര്ഥസം.
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കവകഫ സസമൊധപീനസം എങമന  ബറഡതിബയഷൻ കുറയമൊസം

 റൂടര് പലര്ക്കുസം ആശങ്കേ മമൊനുഷതിക ആബരമൊഗദസം അതതിമന്റെ ആഘമൊതസം എങ്കേതില് 
ബദമൊഷകരസം. കവ-കഫ ബമമൊഡങളുസം കവ-കഫ റൂടറുകള് കമബക്രമൊഓവൻ 
ഏകബദശസം ഒബര ആവൃതതി ഓപബറററ്റ്. ഈ കവകഫ ബറഡതിബയഷൻ മനുഷദ 
ആബരമൊഗദതതിനറ്റ് ഭപീഷണതി ആകുസം കഴതിഞ്ഞതില എനള്ളതു? ഈ ബചെമൊദദതതിനറ്റ് 
ശരതിയമൊയ ഉതരസം ബലമൊകമമമമൊടുമുള്ള ആളുകളുമട ഒരു അറതിയമൊൻ ആഗ്രഹതിക്കുന.

പബതദകതിചസം, മനുഷദ കജവ കവ-കഫ ഏമതങ്കേതിലുസം പഭമൊവസം ഇബപമൊഴസം നല്കമൊൻ 
ഉണ്ടറ്റ്. ഒരു ഇല, ഈ വതികതിരണസം ബശഷസം. മമൊതസം ബചെമൊദദസം ആഘമൊതസം എതമമൊതസം 
അതറ്റ് പരതിഗണതിക്കുന്ന അതറ്റ് ഗഗൗരവബതമൊമട ഒടസം അതദമൊവശദമമൊണറ്റ് എന്നറ്റ് ആണറ്റ്.

അതതിനമൊല്, നതിമതിഷതതില് അവതിമട പഴയതറ്റ് കവ-കഫ മനറസര്ക്കറ്റ് മനുഷദ 
ആബരമൊഗദസം ബമമൊശമമൊയ സതിരപീകരതിക്കുസം തമന്ന എനസം മതളതിവമൊണറ്റ്. (ബദശപീയ 
അമലങ്കേതില് അനമൊരമൊഷ) ഒരു ഗുരുതരമമൊയ സസംഘടന കവ-കഫ സമൊബങ്കേതതിക 
സുരക്ഷമയക്കുറതിചള്ള ഗുരുതരമമൊയ സസംശയസം കമൊരണമമൊകുസം എനസം പസതിദപീകരതിച 
മചെയതിടതില. എലമൊ പസതിദപീകരണങള്, സമയമൊസമയങളതില് അമര്ത്തുക ദൃശദമമൊകുസം 
വയര്മലസറ്റ് മനറസര്ക്കുകള് ആബരമൊഗദ അപകടകരവുമമൊണറ്റ് എന പറയുന, 
മപമൊതുവമൊയതി ഒരു കമൊരദസം ഉണ്ടറ്റ് - അവര് പൂര്ണമമൊയുസം മതളതിയതിക്കമപടതിടതിമലങ്കേതിലുസം 
ആകുന.
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വഷിവര സക്കാശങ്കേതഷിക വഷിദത്യേയുടടെ സക്കാമൂഹത്യേവല്കരണന

                     വതിവര സമൊബങ്കേതതിക വതിദദ സമൊമൂഹദ വതികമൊസതതിമന്റെ ഉല്പന്നമമൊണുറ്റ്.

സമൊമൂഹതതിമന്റെ  സൃഷ്ടതിയമൊണുറ്റ്.  വതിവര  സമൊബങ്കേതതിക  വതിദദയറ്റ്  സമൂഹബതമൊളസം  തമന്ന
പഴക്കമുണറ്റ്. അറതിവുസം അറതിവതിമന്റെ കകകമൊരദ രപീതതികളുസം സമൂഹബതമൊമടമൊപസം ഉത്ഭവതിചറ്റ്
വളര്നറ്റ്  വതികസതിച്ചതമൊണുറ്റ്.  അറതിവതിമന്റെ  അസസംസ്കൃത  രൂപമമൊണുറ്റ്  വതിവരസം.  വതിവരസം
കകകമൊരദസം മചെയ്യുന്നതതിനുള്ള സബങ്കേതങള് സമൊമൂഹദ ജപീവതിതതതിമന്റെ തുടക്കസം മുതല്
തമന്ന  ഉപബയമൊഗതിക്കമപടതിരുന.  ആദദസം  ആസംഗദങളുസം  മുദ്രകളുസം  ചെതിഹ്നങളുസം
അസ്പഷ്ടമമൊയ  ശബ്ദങളുമമൊണുറ്റ്  ഉരുതതിരതിഞ്ഞതിടണ്ടമൊവുക.  തുടര്നറ്റ്,  നതിയതമമൊയ
അര്ത്ഥസം അബരമൊപതിക്കമപട വമൊക്കുകള് രൂപമപടതിടണ്ടമൊവുസം.  ക്രബമണ,  അക്ഷരങളുസം
വമൊക്കുകളുസം  വമൊചെകങളുസം  അവയറ്റ്  വദമൊകരണ  നതിയമങളുമടങ്ങുന്ന  ഭമൊഷയുസം.
അവസമൊനസം,  കവരുദദമൊത്മക  യുകതിയതിലധതിഷതിതമമൊയ  എണ്ണതതിബന്റെയുസം
അളവതിബന്റെയുസം ശമൊസ്ത്രമമൊയ കണക്കുസം ഉരുതതിരതിഞ്ഞതിരതിക്കുസം.  കമൊലതതിലുസം  ദൂരതതിലുസം
വതിവരസം  കകമമൊറമൊനുള്ള  ശ്രമതതിമന്റെ  ഭമൊഗമമൊയതി  പല  കകവഴതികളമൊയതി  വളര്നറ്റ്
വതികസതിചറ്റ്  വന്ന വതിവര  വതിനതിമയ സബങ്കേതങള് ഇനറ്റ്  നമുക്കുറ്റ്  സുപരതിചെതിതങളമൊണുറ്റ്.
എഴത്തുറ്റ്,  സസംസമൊരസം,  പമൊടറ്റ്,  വതിവതിധ  കലമൊരൂപങള്  തുടങതി  വതിവര  കകമമൊറ
സബങ്കേതങള്.  അച്ചടതി,  കടപ്പുറ്റ്  കററര്,  തുടങതിയ  വതിവര  സൂക്ഷതിപ്പുറ്റ്  രപീതതികള്.
മമൊധദമങളമൊയതി  ഇലകള്,  കടലമൊസറ്റ്,  പഞ്ചുറ്റ്  കമൊര്ഡറ്റ്,  കമൊമറ,  ഇലകതിക്കല്,
ഇലബകമൊണതിക്കല്, ഡതിജതിറല് യന്ത്രങള്. വതിദൂര വതിനതിമയ സബങ്കേതങളമൊയ മടലതിഗ്രമൊഫതി,
മടലതിബഫമൊണതി,  മടലതിപതിന്റെര്,  ബറഡതിബയമൊ,  ടതിവതി,  വതിവര  വതിനതിമയ  ശസംഖല.
വതിശകലനതതിനമൊയതി അബമൊക്കസറ്റ്, കണക്കുറ്റ് കൂടല് യന്ത്രങള്, കമമ്പ്യൂടറുകള്, സൂക്ഷമ
വതിശകലതിനതികള്.  പലതുസം  കമൊലഹരണമപട.  പലതുസം  പല  രപീതതിയതിലുസം  വളര്നറ്റ്
വതികസതിച.  അവസമൊനമതിതമൊ  എലമൊ  വതിവര  വതിനതിമയവുസം  വതിവരമൊധതിഷതിത
പവര്തനങളുസം  നടതമൊനുതകൂന്ന  വതിശസ-വദമൊപക-
വല(www)നതിലവതില്വന്നതിരതിക്കുന.
                  വതിവര സമൊബങ്കേതതിക വതിദദയുമട പധമൊന ഘടകങള് ഉപകരണങളുസം
(Hard  Ware)  ബസമൊഫറ്റ് മവയറുകളുസം  (Soft  Ware)  മമൊധദമവുമമൊണുറ്റ്  (Media).  എലമൊ
വതിവര സബങ്കേതങള്ക്കുസം ഈ മൂനറ്റ് ഘടകങളുണറ്റ്.  ഏറവുസം ആധുനതിക ഘടതതിമന്റെ
പബതദകത സമൊര്വ്വ ബദശപീയ വതിവര ശസംഖല (Internet) രൂപമപടതിരതിക്കുന
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കമമ്പ്യൂടര് ഭമൊഷകള്
                                          കബനറല ഉപറയറഗലകനറമറള അവരതലചനറ അകങള

    യനറരതലറലകനറ കകറടനകനക എനതനറ വളകരറയകറ സമയകമടനകനന

പണലയറണനറ.   മനനഷറയറദറവറനര (  അദറവറന സമയര)   കനറയറകറനറയല യനറര

      ഭറഷയറകനറ റമല വലവലധ കമറയപടര പററരറഗറരറമലങനറ ഭറഷകള രപപകപടനതകപടന .

സല,  റകററബറള,      റഫറരടറരറന തനടങലയ അതരര ഭറഷകളനര സറവകറരറയമറയല

കണകറകകപടലരനനലലറല.  തനടരനനറ,    വലവലധ കമറയപടര ഭറഷകളലറലകതങലലനര

    ഉപറയറഗലചനറ കമറയപടര പറരവരതലപലകനന ഓപറററലങനറ സരവലധനങളനര

    പറരതററയറകറപറയറഗ റസറഫറകവയറനകളനര ബറരറണനറ കചയറതനറ വലറനതനടങല .

     അവയലല സറവകറരറയ ഉടമസത സരരകലകനനതലനനള നലയമങള എന

നലലയലലപകരപവകറശരബറധകമറയലരനനന.    അഭപത പപരവറവമറയ ഈ സററങതലക

   വലകറസതലനനറ മനതലറളലതറതറടനര സറമറരറജറയതറവറതറടനര സമപഹര

കടകപടലരലകനനന.  പകക,     മനതലറളലതര അതലകന നറശതലകന സരവറവതല

   സറപരശലയറയ സരവലധറനമറണനറ ഇതലലപകട ഒരനകലയലരലകനനതനറ.   കഴലഞ മപനനറ

       പതലററണനകളലല വലവര സററങതലക വലദറയറ രരഗതനറ വലലകയറരന കനതലചനറ ചറടര

നടനന.   അതലനനര തനടരനകതകനയറണനറ.    ആ മററങളനകട ആഘറത-

   പറരതറയറഘറതങളറയല സറമപഹറയ മററതലകന അലകയറലലകള

     സറരവറവതറരലകമറയല വറയറപരലകനന ഒരന ഉദലഗ ദശറ സനലയലലറണനറ

 സമപഹമലനനറ എതലറചരനലടനളതനറ.     സറമപഹറയ മററതലകന ചറലക ശകറതല

    പറരദറനര കചയറയനനതനറ സമപഹതലല ഉരനതലരലയനന ആനരലക

   കവരനദറയങളറകണനനറ കതറഴലലറളല വരഗ പറരതറയയശറസറരര

വലശദമറകലയലടനണനറ.     ആനരലക കവരനദറയങളലലപകട ഉരനതലരലഞനറ വളരനനറ

     വലകസലകനന മററങകള തറവരലപലകനകറയറ തളരതനകറയറ മറതറരമറണനറ ബറഹറയ

  ശകറതലകളനകട ഇടകപടലനകളലലപകട നടകനനതനറ.    അതനറ ശരലയറകണനനറ ഇനനറ

    റലറകതനറ നടനന കകറണലരലകനന മററങള കതളലയലകനനന.
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MAGIC 0F 2019

New year 2019.
2019 is the smallest number that can be written in 6 ways as the sum 
of the squares of 3 primes:

7² + 11² + 43² = 2019

7² + 17² + 41² = 2019

13² + 13² + 41² = 2019

11² + 23² + 37² = 2019

17² + 19² + 37² = 2019

23² + 23² + 31² = 2019

It's also the sum of all unique perfect powers up to 3  = 243:⁵

1² + 2² + 2³ + 2  + 2  + 2  + 2  + 3² + 3³ + 3  + 3  + 5² + 5³ + 6² + 6³ + 7² ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁴ ⁵
+ 10² + 11² + 12² + 13² + 14² + 15² = 2019
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ബസമൊഷദല് മപീഡതിയയുമട സസമൊധപീനസം                     
അനുദതിനസം സമൊബങ്കേതതിക വതിദദയതില് പകടമമൊകുന്ന അസൂയമൊവഹമമൊയ വളര്ച്ച 
മമൊധദമ പവര്തക രസംഗത്തുസം പതതിഫലതിക്കുന. വമൊര്തമൊ ചെമൊനലുകള്, 
മഫയറ്റ്സറ്റ് ബുക്കറ്റ്, ടസതിറര്, സസകമൊരദ ബബമൊഗുകള് തുടങതിയ ബസമൊഷദല് 
മപീഡതിയകളതില് പതദക്ഷമപടുന്ന വമൊര്തകള് നതിമതിഷങള്ക്കകസം 
ബലമൊകമതമമൊടുമുള്ള ജനങള്ക്കറ്റ് ലഭദമമൊകുന. ഈ വതിഷയങമളക്കുറതിച്ചറ്റ് 
മപമൊടതിപ്പുസം മതമൊങലുസം വച വമൊര്തകള് സൃഷ്ടതിക്കുവമൊൻ പതപവര്തകര് 
പകടതിപതിക്കുന്ന ആബവശസം പലബപമൊഴസം അതതിര്വരമ്പുകള് ലസംഘതിക്കമപടുന. 
പതപവര്തകര് കമൊത്തുസൂക്ഷതിക്കുവമൊൻ ബമൊധദസമമൊയ ബകമൊഡറ്റ് ഓഫറ്റ് 
എതതികറ്റ് എന്ന അടതിസമൊന പമമൊണങള് ബപമൊലുസം ഇവതിമട ബബമൊധപൂര്വ്വസം 
വതിസരതിക്കമപടുന.ബസമൊഷദല് മപീഡതിയകളതില് പതദക്ഷമപടുന്ന വമൊര്തകള് 
പലബപമൊഴസം 
വമൊസവമമൊയതിരതിക്കണമമന്നതില.ബകടബകളസതിയുമടബയമൊഊഹമൊബപമൊഹങളുമട
ബയമൊ അടതിസമൊനതതില് ആരുമടബയമൊ ബുദതിയതില് മതളതിഞ്ഞുവരുന്ന 
ആശയങള് വമൊര്തകളമൊയതി പുറത്തുവരുന. വദകതികള്  സമൂഹസം, 
മതങള് , രമൊഷങള് തമതില് സ്പര്ദ വളര്ത്തുന്നതതിബനമൊ, വതികമൊരങള് 
വൃണമപടുത്തുന്നതതിബനമൊ പലബപമൊഴസം ഇതറ്റ് കമൊരണമമൊകുന. 
നതിമതിഷങള്ക്കുള്ളതില് കമൊടതപീബപമൊമല പടര്ന കയറുകയുസം, 
അബതബവഗതയതില് അപതദക്ഷമമൊകുകയുസം മചെയ്യുന്ന വമൊര്തകള് 
ഇക്കൂടതതിലുണ്ടറ്റ്.അബമരതിക്കൻ കസനപീക നടപടതിയതില് പമൊകതിസമൊനതില് വച്ചറ്റ് 
മകമൊലമപട അല് കഖസദ ഭപീകരൻ ബതിൻ ലമൊദമന്റെ മവടതിബയറ്റു കതിടക്കുന്ന 
ചെതിതസം നതിമതിഷങള്ക്കകസം ബസമൊഷദല് മപീഡതിയയതില് പതദക്ഷമപടതറ്റ് 
മഞടബലമൊമടയമൊണറ്റ് ബലമൊക ജനത ദര്ശതിച്ചതറ്റ്. ദക്ഷതിണമൊഫതിക്കയുമട 
രമൊഷപതിതമൊവറ്റ് മനല്സൺ മബണ്ടല ബരമൊഗമൊതുരനമൊയതി കഴതിയുബമമൊള് 
‘മനല്സൺ മബണ്ടല മരതിച എന്ന വമൊര്തയുസം പചെരതിപതിക്കമപടുകയുണ്ടമൊയതി.
തതികചസം അവമൊസവങളമൊയ ഈ സസംഭവങമള ആസ്പദമമൊക്കതി പുറത്തുവരുന്ന 
വമൊര്തകളുമട നതിജസതിതതി മനസതിലമൊക്കുന്നതതിബനമൊ പഠതിക്കുന്നതതിബനമൊ 
ഉറവതിടമതക്കുറതിച പരതിബശമൊധതിക്കുന്നതതിബനമൊ തയമൊറമൊകമൊമത പധമൊന 
പതങള് ഉള്മപമട നതിരവധതി പതങളതില് ഈ വമൊര്ത 
പസതിദപീകരതിക്കുന്നതതിനറ്റ് ചെതില പതപവര്തകമരങ്കേതിലുസം തയമൊറമൊയതി എന്നതറ്റ് 
തതികചസം ആശങ്കേമൊജനകമമൊണറ്റ്. ഇവതിമട ബസമൊഷദല് മപീഡതിയയുമട അമതിത 
സസമൊധപീനതതിബലക്കമൊണറ്റ് വതിരല് ചൂണ്ടമപടുന്നതറ്റ്.
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സസതന്ത്ര ബസമൊഫറ്റ് മവയറതിമന്റെ ആശയസം  

              “ ”      റസറഫറകവയര ഫറരര ആണനറ എനന ഞങള പറയനറമറള ഞങള

   ഉറദശലയറകനനതനറ ആ റസറഫറകവയര   പറരവരതലപലയറകറനനര,  അതലകന

 പറല പഠലയറകറനനര,   അതലല മററര വരനതറനനര,  നവരകരലചറതറ

      അലറലറതറതറ ആയ പകരപനകള മറനളവരകനറ വലതരണര കചയറയറനനര

  ഉള സറവറതനറരറയര അതനനവദലകനനന.   ഇതനറ സറവറതനറരറയതലകന

 കറരറയമറണനറ വലലയനറടതലറല.  “  ” അതറയതനറ ഫറരര സറപരചനറ (  സറവതനറര

ഭറഷണര) –  “  ” എനതനറപറകല ഫറരര ബലയര (  കസസജനറയ ഭകണര) 

 എനതനറപറകല അലറല.     ഈസറവറതനറരറയങള വളകര പറരറധറനറയര

അരഹലയറകനനതറണനറ.   വറയകറതലഗതമറയ കറരണങളകകറണനറ മറതറരമലറല , 

മറലചനറ,   പരസറപര സഹകരണതലലപറടയനര പങനകവയറകലലലപറടയനര , 

    സറമപഹലക ദദഢത വളരതറന സഹറയലകനനന എനതനകകറണറ   ണനറ ഇതനറ

അതറയനററപകലതമറകനനതനറ.    നമനകട ജരവലതചരറയകളനര സരസറരവനര

     തകന കപടനതല ഡലജലറലവതറകരലയറകകപടനറമറള ഇതനറ കപടനതല

പറരസകറതമറകനനന.  ഡലജലറല ശബങളനര, ചലതറരങളനര,  സരസറരവനര

     കകറണനറ നലറയനനഈ റലറകതനറ റസറഫറകവയറലകന സറവറതനറരറയര, 

   മകറലറലററമഖലകളലലനമനള സറവറതനറരറയറതറടനറ തനലനര

കചയറയകപറടണതറണറ.     റലറകജനതയലല നപറന ലകറതറളര വരനന

    ആളകറര ഇറപറള സറവതനറര റസറഫറകവയര ഉപറയറഗലയറകനനന;   പകക

 ഈ റസറഫറകവയറനര,    സറവതനറര റസറഫറകവയര സമപഹവനര

    ഉണറയതലനനപലനലകല സനറരഗലകതറയ കനറലചനറ കപടനതലറളനകളനര റകടലടലലറല ,  
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ആദദ കമമ്പ്യൂടറതിമന്റെ നതിര്മമൊതമൊവറ്റ്

                                     
ബഷിടശീഷുകക്കാരനക്കായ ഒരു  ഗണഷിത ശേക്കാസ്ത്രജ്ഞനന കമമ്പ്യൂടര് ശേക്കാസ്ത്രജ്ഞനന 
ചഷിന്തകനമക്കായഷിരുന്ന ചെമൊള്സറ്റ് ബമൊബബജറ്റ് (26 ഡഷിസനബര് 1791 – 18 ഒശകക്കാബര് 1871) 
[1] കമമ്പ്യൂടറുകളുടടെ പഷിതക്കാവക്കായക്കാണണ് അറഷിയടപ്പെടുന്നതണ്.[2] 1821 ല്  ഡഡഫറൻസസ എഞഡൻ 
എന്ന ഉപകരണതഷിടന്റെ രൂപശരഖ വഷികസഷിപ്പെഷിച.ഇന്നടത കമമ്പ്യൂടറഷിൻടറ 
ആദത്യേകക്കാല രൂപമക്കായഷി കരുതടപ്പെടുന്ന  അനനലഡറഡകൽ എഞഡൻഎന ഉപകരണതഷിൻടറ 
ആശേയന ടകക്കാണ്ടുവരുന്നതണ് 1831 ല് ആണണ്
1791 ല് ലണ്ടനഷിടല ഒരു ധനഷിക കുടുനബതഷില് ജനഷിച്ച ചക്കാൾസണ് ബക്കാശബജണ് ആണണ് 
ശപ്രക്കാഗക്കാന ടചയ്യൻൻ സക്കാധഷിക്കുന്ന ഒരു കമമ്പ്യൂടര് എന്ന ആശേയതഷിടന്റെ പഷിന്നഷിടല 
തലശച്ചക്കാറണ്.അശദ്ദേഹന രണ്ടണ് വത്യേതത്യേസ്ത കമമ്പ്യൂടറുകൾ വഷികസഷിപ്പെഷിക്കുന്നതഷിനക്കായക്കാണണ് 
തടന്റെ ജശീവഷിതന മുഴുവനന ടചലവഴഷിച്ചതണ്. ഡഷിഫറൻസണ് എഞഷിൻ എന്നു വഷിളഷിച്ച 
ആദത്യേശതതണ് ഭക്കാഗഷികമക്കായഷി 1830 കളുടടെ തുടെകതഷില് തടന്ന 
ര്തഷിയക്കായഷി.അശദ്ദേഹതഷിടന്റെ ണ്ടക്കാമടതതുന ഏറ്റവന സങ്കേശീര്ണ്ണവമക്കായ 
കണ്ടുപഷിടെഷിതന അനലഷിറ്റഷികല് എഞഷിൻ ഒരഷികലന പൂര്തഷിയക്കായഷില.പടക്ഷെ ഇവ 
രണ്ടുന ശേക്തമക്കായ കണക്കുകൂടല് ഉപകരണങ്ങൾ ആകുന്നതഷിനള്ള ശശേഷഷി ഉള്ളവ 
ആയഷിരുന്നു.അവരുടടെ കക്കാലഘടതഷിടല ആശേയങ്ങളുന പ്രശയക്കാഗങ്ങളുന 
ണകഷിടലടുക്കുശമക്കാൾ ഇതുരണ്ടുന വഷിപ്ലവകരമക്കായ കണ്ടുപഷിടെഷിതങ്ങൾ ആയഷിരുന്നു.

അശദ്ദേഹതഷിടന്റെ ഈ യന്ത്രങ്ങൾ ആണണ് അടെഷിസക്കാനപരമക്കായഷി ചരഷിത്രതഷിടല 
ആദത്യേടത കമമ്പ്യൂടറുകൾ എന്നണ് നഷിസനശേയന പറയക്കാന!
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BYJUS APP

Byjus     കനടലകറലതറ ഗണലതശറസറര മലസരങളകറയല കണപരലലനലനന

    തലരനവനനപനരറതകനള ടറകരയലന യറതറരകളലകലലറലറര കബജനവലകന കണറ  
  വഴലയലകലകവദറയനതല റപറസനകളലലറയലരനനന.    കവറനറത റപറസറ എണല

ഇരലകനകയലറല.      ഒരന റപറസലലനലനറ രണറമകത റപറസലറലകകതറന ടറകരയലന

     എതറര സമയകമടനകനകമനനര അങകനകയങലല മണലകപറലല ടറകരയലനലകന

റവഗകമതറരകയനനര   മനനകണകന കപടനകയറകനര.    കനടലകറലര മനതല ഇങകന

കണകനകപടലയറണറ,     കണകനകപടറനറകറത ഉയരതലറലകനകബജന രവരനറരന

എതലയതറ.       കബജപസറ ആപറ എനഓൺകലന വലദറയറഭറയറസ പറലററററഫറമലകന

      സറപകനകബജന രവരനറരന എന മനപതലകയടനകറരന കണകലകല

 കനറനകനവഴലകളലലപകടയറണറ 28,000    റകറടല മപലറയമനള കമനലയനകട റമധറവലയറയതറ. 

എനറല,      കണപരഅഴരറകറകട വനകനളതനവയലഎനഗറരറമതലലനലനന

     റലറകമറലയനനഅധറയറപകനനര സറരടപറ സരരരഭകനനമറയനള വളരചയലല

കനറനകനവഴലകളലലറല.      കണകലറനറടനള ഇഷവനര കഷപറടനര ഒരന കറയലകതറരതലകന

  റപറരറട മനസനര മറതറരര.     ഗറരറമതലകലകഹസപളഅധറയറപക ദമതലകളനകട

 മകനറയല ജനലചറ,   അറതസപളലല പഠലചറ,      പറടതനര പറമലലനര പനനതടല നടന ഒരന

       ഗറരറമരണ ബറലനറ ബലസലനസറ രരഗതറ എവലടരവകര ഉയരറകമനതലകനസറകറയമറണറ

  ഇനനകബജന രവരനറരന.      റസഡലയര കടനനളസലകറസര മതലപറരറയര നറലപതലറനറടറ

       അടനതലടനര ഇനനര ചറരപറയനറയല നലലകനന കടനലസറ തറരര റററജര കഫഡറര, 

     ഫനടററബറളലല ഇനല ഒനനര കതളലയലകറനലലറലറത ലയണല കമസല. 

  ഇവകരകയറകകയറണനകബജനവലനറ ഇഷര.   എലറലറവകരയനര റതറലപലചറശഷര

      തറനറടനതകനഓറരറ ദലവസവനര മലസരലചനകകറണലരലകനനന എനതറണറ ഇവരലല

  കബജന കറണനനസവലറശഷത.   ക ബജനവലകന മലസരവരരറയവനര അങകനയറണറ. 

      ഇനറയയലകല ഏറവനര വലലയ എജറയനകടകറ കമനലയറവനക എനതറയലരനനന 2015  കല

ലകറയര.    ഒരന വരഷരകകറണറ അതന സറധലചന.    റലറകതലകല ഏറവനര വലലയ എജറയനകടകറ

    കമനലയറവനക എന ലകറയതലറലകനര അധലകര കറതലരലപനണറയലലറല.  വരനന നറലന

വരഷതലനനളലലറലറകതലകലഏറവനരവലലയഎജറയനറകഷനകമനലയറവനകകയനതറ

   ണറ ഇറപറള മനനപലലനള ലകറയര.  
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കലനറവറ

 പകല കലനറവലനനര

പതലവനറപറകല

പനളലയലലകര

 പനടവ ചനറല

 കപറടന കതറടനര

 വറലലടന കകണഴനതല

മനറടറളകമതനര

മനടലയഴകലല

മനല  പപമറല ചപടല

മനസലകന

കടവതപനന

റതറണലറയരല

നനഴയനനന

 ഇതനവകര കറണറത

മഴവലലറതടല

 മലരകറടറ റതടല

 മധനകപടറ റതടല
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HTTP( Hyper Text Transfer Protocol)

          HTTP is an application protocol used for data 
communication. It is the base of data communication in 
WWW.It provides a standard for web browsers that facilitates
users to exchange information over internet. Sir.Timothy John
Berners lee was the inventer of HTTP.. he was born on 8 June 
1955. He is also known as TIMBEL. He is English Engineer 
and computer scientist., best known  as the inventorof the 
world wide web. He is currently a professor of computer 
Scientist at the university of Oxford and the massachusetts 
institute of Technology (MIT). HTTP was developed to 
fecilitate hypertext and the world wide web. It introduced at 
1991. The protocol is therefore also often referred to as HTTP 
over TLS.
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CHARLES BABBAGE

                  Charles Babbage (26 DEC 1791-18 Oct 1871) was 
an English Polymath. He was very famous for as 
mathematition Philosopher, inventorand mechnical engineer, 
babbage originated the concept of a digitalprogrammable 
computer,  this led him to for an inventionof the first 
mechanical computer that eventually led to more complex 
electronic designes, through  all the essentialideas of modern 
computerareto be found has led himtothe described as Pre- 
eminent among the many polymaths of his centuary. .parts of 
babbages incomplete  were discovered in the museum of 
london.babbage detailed plans  for mechanical calculating 
Engines, difference Engine and analytical engine. Hewas 
influenced by  Karl marx,John Stuatt, Mill, Aala lovelce. He 
was calledas the  computer pioneer, He designed the first 
automatic computing engines. He try toinvent the computer 
design but failed to build them. The first  compete Babbage 
Engine was completed in London in 2002 was invented. He 
contributed to many different scientific field but his most 
famous work is designing a programmable computing device.

                         Hewasoften called as Analytical Engine Charles
babbage KHFRS was born in London england on December 
26 th 1791. His memory were laterinfluenced by Robot Wood 
house, Gaspard Manage,JohnHerschell,he was also best for 
political Science. Computer cience.he were of ten called as the 
father of computing. Charles detailed plans for Mechanical 
calculating Engines, Difffernece  Engines  andAnalytical 
Engines.This famous person Was passed away on 18 th 
october 1871, marylebon, united state of America
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റവലലകള

                എവതിമട ബനമൊക്കതിയമൊലുസം ബവലതികള് അതറ്റ് ചെതിലരുമട 
അതതിരറ്റ് വരമ്പുകള് സസമൊര്ത്ഥത കൂടുന.ബന്ധങള് മുറതിയുന 
ചെതിലര്ക്കതിവതിമട അടഹമൊസങളുസം മറ്റു ചെതിലര്ക്കറ്റ് പതിണക്കങള് 
കവരമൊഗദ ബുദതികള് കടന വരുന  എവതിമട 
മമൊതമൊപതിതമൊവമൊരമൊമണന്നറതിയുന്നതില
ബന്ധങള്  ശതിഥതിലമമൊകുന ഹതി മനുഷദ എനതിനുബവണ്ടതി 
ബവലതികള് ഏറുസം ആറടതിമണ്ണതില് നതിൻ സമതിരതിതതി സമമൊധതി 
ആവുകയതിലബയമൊ
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മണ്ടൻ നമൊയ

                  ഒരു ദതിവസസം കതിടമൊൻ നമൊയയറ്റ്ഒരു എല കതിടതി
ആരുസം കമൊണമൊമത തതിന്നണസം എന്നറ്റ് കരുതതി എലസം മകമൊണ്ടറ്റ്   
അവൻ ഓടതി വഴതിയതില് ഒരു ബതമൊടുണ്ടറ്റ് അതതിനു മുകളതില് വപീതതി 
കുറഞ്ഞ ഒരു തടതിപമൊലമുണ്ടറ്റ് അതതിലൂമട ഓടുബമമൊള് കതിടമൊൻ 
തമൊമഴ മവള്ളതതില് ഒരു നമൊയമയ കണ കതിടമൊനറ്റ് ബദഷദസം 
വന ബഗൗ ബഗൗ അവൻ കുറച ബസം കഷ്ടറ്റ്ടസം എല മവള്ളതതില്
വപീണു ഓളസം കമൊരണസം ഇബപമൊള് ആ നമൊയമയസം കമൊണുന്നതില 
അതറ്റ് തമന്റെ നതിഴലമൊയതിരുനമവന മണ്ടൻ കതിടമൊൻ നമൊയയറ്റ് 
മനസതിലമൊയതില.
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ഭമൊഷയുമട അച്ഛൻ
              മലയക്കാള ഭക്കാഷയുടടെ പഷിതൃസക്കാനമക്കാണണ് 
എഴുതച്ഛനണ് തുച്ഛടതഴുതച്ഛടന്റെ കൃതഷികളഷില് 
ആവഷിഷണ് കൃതമക്കായ ഭക്കാഷക്കാ സസ്വരൂപമക്കാണണ് വലഷിയ വത്യേതത്യേക്കാസന 
കൂടെക്കാടത പദത്യേതഷിലന ഗദത്യേതഷിലന നഷിലനഷിന്നുവരുന്ന
മലയക്കാള ഭക്കാഷ.സനസ്കൃതവന മലയക്കാളവന ഉച്ചതമക്കായഷി 
ശചര്ത്തുവച ഏതു സസ്വഭക്കാവവന പ്രകടെമക്കാകക്കാൻ കഴഷിയുന്ന ഒരു
കക്കാവത്യേക്കാ പഴ സമക്കാനഷിച്ചതണ് അശദ്ദേഹമക്കാണണ്. കഷിളഷിടയ ടകക്കാണ്ടണ്
പഠഷിക്കുന്ന മടഷിലള്ള കഷിളഷിപ്പെക്കാടണ് പ്രസക്കാനതഷിടന്റെ
ഉപജ്ഞക്കാതക്കാവണ് കൂടെഷിയക്കാണണ് എഴുതച്ഛൻ. 
അദത്യേക്കാത്മരക്കാമക്കായണവന മഹക്കാഭക്കാരതവന അശദ്ദേഹന കഷിളഷിപ്പെക്കാടണ്
രശീതഷിയഷിലക്കാണണ് പുനസൃഷണ്ടെഷിച്ചതണ്. 
           മഹക്കാഭക്കാഗവതന ഹരഷിനക്കാമകശീര്തനന 
ശദവശീമക്കാഹക്കാത്മത്യേന ബഹക്കാണ്ഡപുരക്കാണന ചഷിന്തക്കാരതന 
രക്കാമക്കായണന ഇരുപതഷിനക്കാലവൃതന ശേതമുഖരക്കാമക്കായണന, 
കകവലത്യേക്കാനവനശീതന എന്നഷിവയക്കാണണ് എഴുതച്ഛടന്റെടതന്നു 
കരുതുന്ന മറ്റു കക്കാവത്യേങ്ങൾ.

എഴുതച്ഛടന്റെ രക്കാമക്കായണന 
സനസ്കൃതതഷിടല അദത്യേക്കാത്മരക്കാമക്കായണതഷിടന്റെ 
വഷിവര്തനമക്കായഷിരുന്നഷില എഴുതച്ഛൻ ടചയ്തതണ് മരഷിച 
വഷിവഷിധ രക്കാമകഥകളുടടെ സത ആവക്കാഹഷിച പുതഷിടയക്കാരു 
രക്കാമക്കായണന സൃഷഷിക്കുകയക്കായഷിരുന്നു. സനസ്കൃതതഷിടല 
അദണ്തത്യേദണ്മരക്കാമക്കായണന വക്കാലശീകഷി രക്കാമക്കായണന എന്നഷിവ 
കൂടെക്കാടത കക്കാളഷിദക്കാസടന്റെ രഘുവനശേന.
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നതിതദകചെതനദയതതി

             പതനനതഷിടയഷിടല പകയക്കാറഷില്  ജനഷിച 
തതസ്വചഷിന്തകൻ എഴുത്തുകക്കാരൻ എന്നഷി നഷിലകളഷില് 
വത്യേക്തഷിമുന്ദ്ര പതഷിപ്പെഷിച മനനഃശേക്കാസ്ത്രന ജശീവഷിതതഷില് യതഷിചരത്യേ 
മൂലത്യേങ്ങളുടടെ കുഴമറഷിച്ചഷില് നളഷിനഷി എന്ന കക്കാവത്യേശേഷില്പ്പെന 
സമ്രകക്കായ,ശലക്കാകവശീക്ഷെണന, എടന്റെ മനസഷിടല 
 ഗക്കാനഷി, ശപ്രമവന ഭക്തഷിയുന തുടെങ്ങഷി നൂറഷിശലടറ 
മലയക്കാളകൃതഷികൾ രചഷിട്ടുണ്ടണ്.Neither this nor that തുടെങ്ങഷി 
അൻപതഷിടയശടക്കാളന ഇനഗശീഷണ് കൃതഷികളുന രചഷിച. ശകരളന 
സക്കാഹഷിതത്യേ അകക്കാദമഷി അവക്കാര്ഡണ് ലഭഷിച
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A NEW PATH IN  ICT FIELD FOR STUDENTS

LITTLE KITES IT club is a unique initiative of KITE , Which 
feature lakh over one lakh students members.The student 
members of this club were given intense training in areas 
such as animation, cyber safty, Electronics, Malayalam 
computing Hardwares Developments of Mobile App, 
Programmes, Robotics, E commerce E governance, Video 
documentation Web TV etc are the activities of LITTLE 
KITES. Little Kite Ict club enables thenatural inerest of 
students in ICT fieldand tocuate a cultue for appropriate 
usage Technology and software. It provide an opportunity 
for students to learn the different ICT field soas to make 
use ofthem for their learning activities.  This ensure 
participation of students in the usage and upkeeping on 
ICTequipment schools thereby increasing the productivity of
school inICT enabled learning empower students to 
undertake in minor technical issues of ICT equipments. This 
club enrich students onproper and safe internet usag, cyber
security and also to inculcate the importance of 
language.computing. The  little club have been made a dood 
grade in the  history of ICT field.

                                                                           24



   പപമരര                                                                                 ലലറലല കകററസറ

 മരലചവരനകട കനനറ

ഈജഷിപണ്,  ടമടസക്കാടപ്പെക്കാശടമഷിയ,   കശീറ്റണ്  എന്നഷിവഷിടെങ്ങശളക്കാടടെക്കാപ്പെന  ശലക്കാകന

ടകക്കാണ്ടക്കാടുന്ന  സഷിന്ധുനദശീതടെ   മക്കാഹസനസക്കാരതഷിടന്റെ  ഭക്കാഗമക്കായ  ഈ  നഗരതഷിടന്റെ

യഥക്കാര്ത്ഥ  ശപരണ്  ഇന്നുന  അജ്ഞക്കാതമക്കാണണ്.  അവഷിടടെ  നഷിന്നുന  ഖനനന  ടചടയ്തടുത

സശീലകളഷിടല  ആശലഖനങ്ങളുടടെ  കുരുകഴഷികക്കാൻ  ഇശപ്പെക്കാഴുന  നമുകണ്  ആയഷിട്ടുമഷില.

ആയഷിരകണകഷിനണ്  വര്ഷന  വഷിസ്മൃതഷിയഷിലക്കാണ്ടണ്  മണ്ണഷില്  പൂണ്ടണ്  കഷിടെന്ന  ആ

നഗരക്കാവശേഷിഷങ്ങളുടടെ  ടപക്കാട്ടുന  ടപക്കാടെഷിയുന   പഷിന്നശീടെണ്   അവഷിടെന  വസഷിച്ച   ഗക്കാമശീണര്

ശ്രദഷിച്ചഷിരുന്നു.  ഭയശതക്കാടടെ  അവര്  ആ  ഉയര്ന്ന  മൺ  തഷിടണ്  പ്രശദശേടത  വഷിളഷിച്ച

ശപരക്കാണണ് ശമക്കാഹൻടജക്കാ ദക്കാശരക്കാ.  സഷിനണ് ഭക്കാഷയഷില്  "ശമക്കാഅൻ"  അടലങ്കേഷില് "ശമക്കാടയൻ"

എന്ന പദതഷിടന്റെ അര്ത്ഥന  "മരഷിച്ചവര്"  എന്നുന ‘ദക്കാശരക്കാ‘  എന്നക്കാല് കുന്നണ്  എന്നുമക്കാണണ്.

മരഷിച്ചവരുടടെ കുന്നക്കാണണ് ‘ശമക്കാഹൻടജക്കാ ദക്കാശരക്കാ‘  .  4600  വര്ഷന മുമണ് മനഷത്യേ സനസക്കാരന

വളര്ന്നണ്  പൂവഷിടയഷിടെന  പഷിന്നശീടെണ്  ബഷി,സഷി.1900  ല് നശേഷിച്ചണ്  മണ്ണണ്  മൂടെഷി  ശലക്കാക ശ്രദയഷില്

നഷിന്നുന അപ്രതത്യേക്ഷെമക്കായഷി.  1826 ല് ചക്കാൾസണ് മക്കാസൺ എന്ന ബഷിടശീഷണ് സഞക്കാരഷിയക്കാണണ്

കൂടമക്കായഷി കഷിടെക്കുന്ന ഇഷഷികകൾ ശ്രദഷിച്ചതണ്. പഴയ ശകക്കാടകളുടടെ ഭക്കാഗമക്കായഷിരഷിക്കുന എന്ന

കരുതഷി  അശദ്ദേഹന  അതണ്  അവഗണഷിച.  1856  ലക്കാശഹക്കാര്-  മുൾതക്കാൻ  ടറയഷില്  പക്കാത

നഷിര്മഷിക്കുന്നതഷിനഷിടെയഷില്  ഹക്കാരപ്പെയഷില്  ബഷിടശീഷണ്  എഞഷിനഷിയര്മക്കാര്  ഈ  ഉറപ്പുള്ള

ഇഷഷികകൾ കണ്ടു.  ടതക്കാഴഷിലക്കാളഷികടള ടകക്കാണ്ടണ് പതഷിനക്കായഷിരകണകഷിനണ്  ഇഷഷികകൾ

ഇളകഷി എടുപ്പെഷിച്ചണ്  പക്കാളതഷിനടെഷിയഷില് ഇട്ടുകൂടഷി.  മക്കാനവ സനസക്കാര വഷികക്കാസടതക്കുറഷിച്ചണ്

ശലക്കാകജനതയണ്  മുഴുവൻ നൂറക്കായഷിരന  പുതഷിയ അറഷിവകൾ പകര്ന്നു തരുമക്കായഷിരുന്ന ആ

നഗരക്കാവശേഷിഷങ്ങൾകണ്  മുകളഷിലൂടടെ  തശീവണ്ടഷികൾ  ഓടെഷി.   എത്രശയക്കാ  വഷിലടപ്പെട

ടതളഷിവകളക്കാണണ്  അബദതഷില്  അന്നണ്  നഷമക്കായതണ്.  ശമക്കാഹൻടജക്കാദക്കാശരക്കായുന

പക്കാകഷിസക്കാടന്റെ അധശീന പ്രശദശേതക്കായഷി.
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                                         കുടതിയുസം തള്ളയുസം

പൂക്കുന്നതിതമൊ മുല, പൂക്കുന്നതിലഞ്ഞതി,

പൂക്കുന ബതനമൊവു, പൂക്കുന്നബശമൊകസം;

വമൊയന ബവലതിക്കു വര്ണ്ണങള്, പൂവമൊല്

ബചെമൊക്കുന കമൊടനതിബമഘങള്ബപമൊമല.

എലമൊടവുസം പുഷ്പഗന്ധസം പരതതി

മമമലന മതക്കുന വപീശുന വമൊയു;                     

ഉലമൊസമപീ നപീണ്ട കൂകൂരവതമൊ-

മലലമൊര്ക്കുബമകുന്നതിബത ബകമൊകതിലങള്.

കമൊണുന്നതിതമൊ രമൊവതിബല പൂവു ബതടതി

ക്ഷപീണതസബമമൊരമൊത ബതനപീച്ച കമൊടതില്

ബപമൊബണമറയുതമൊഹമുള്മക്കമൊണ്ടതിവമയ-

ബനമൊണസം മവളുക്കുനഷബസമൊയതിമതലമൊസം?

പമൊടങള് മപമൊന്നതിൻ നതിറ സംപൂണ, നപീമള-

പമൊടതിപറമന്നതതിയപീതതമയലമൊസം

ബകടറ മനലതിൻ കതതിര്ക്കമൊമ്പുമകമൊതതി-

ക്കൂടമൊര്ന്ന ദതിബക്കമൊര്ത്തു ബപമൊകുന വമൊനതില്.

ചെനസം ധരബയമറയമൊയറ്റ് ശപീതവുസം ബപമൊ,-

യനതിക്കു പൂങ്കേമൊവതിലമൊബളമറയമൊയതി;

സബനമൊഷബമറുന, ബദവമൊലയതതില്

മപമൊനന വമൊദദങള്—വന്നൂ വസനസം!

കുമമൊരനമൊശമൊൻ
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                                                മലനറമലനനങറ

ഇമതമനമൊരമൊനന്ദമതിമതന കഗൗതുകസം!

സസതന്ത്രമമൊയറ്റ് സുന്ദരമതിപഭമൊകണസം

ഇതമൊ പറമന്നതതിയടുത്തു ഹമൊ! പറ-

ന്നതിതമൊ മതമൊടുമ്മുമതിതു വതിണ്ണതിലമൊയതിബത!

ഉടൻ മടങ്ങുന്നതിത, പൂതതിരുടതിലമൊയറ്റ്-

ക്കതിടന്ന ബവലതിമച്ചടതിതമന്റെ തുമതിതതില്;

ചുടുന്നതതിലതിമച്ചറുതപീയമതമൊനബമ!

മകടുനമതിലപീ മഴയത്തുബപമൊലുബമ!

ഇരതിമക്കമൊലമൊ മപമൊങ്ങുക, വതിണ്ണതിബലമൊമബന,

ചെരതിക്ക നപീ മതിന്നതിമതിനുങതിയങമന,

വരതിഷമമൊസം തങ്കേമുരച്ച ബരഖബപമൊ-

ലതിരുട കപീറുമന്നമൊരു വജ്രസൂചെതിബപമൊല്.

സ്ഫുരതിക്കുമപീ നതിനടലതിൻ പദമൊര്ത്ഥമമ-

നരയ, മതിന്നല്പതിണരതിൻ സ്ഫുലതിസംഗബമമൊ?

വതിരഞ്ഞുബപമൊസം തമൊരഗണങള് തമതിലമൊ-

ഞ്ഞുരഞ്ഞുപമൊറുസം മപമൊടതിബയമൊ, നതിലമൊവബതമൊ?

പുളച്ചതിടുമന്നനനതമൊരബഹമൊ! മവറുസം

മവളതിച്ചബമ, വമൊ കതിളതിവമൊതതിലൂമട നപീ,

വതിളതിചബകളമൊതവതിധസം ഗമതിക്കതിലമൊ-

മമമൊളതിച്ചതിടമൊൻ കള്ള, നതിനക്കു വമയബടമൊ!
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സസംസമൊന കലമൊപതതിഭകള്
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      മതിന്നമൊമതിനുങ്ങുകളുമട നുറുങ്ങുമവടസം

       ഒരതിടത്തു ഒരു പമൊവസം ചെതിന മുയലുണ്ടമൊയതിരുന. മഞ്ചെമൊടതി മലയുമട 

തമൊമഴയമൊയതിരുന അവളുമട തമൊമസസം . അങമനയതിരതിമക്ക ക്രതിസസറ്റ് 

വമന്നതതി അവള്ക്കു ഒരു ആഗ്രഹസം ബതമൊന്നതി എലമൊവമരയുസം ബപമൊമല 

എനതിക്കുസം സ്റ്റമൊര് ഇടണസം അങമന അവള് മബനമൊഹരമമൊയ ഒബര നക്ഷതസം

 ഉണ്ടമൊക്കതി അവളുമട മുന്നതില് നതിന്ന മമൊവതില് തൂക്കതി അതറ്റ് രമൊതതിയതില് 

കതതിക്കമൊൻ  ഒരു മമൊര്ഗവുസം ഇലമൊതതതിനമൊല്  അവള്അതപീവ ദുഖതിതയമൊയതി

അബപമൊള് അതുവഴതി സൂതക്കമൊരനമൊയതക്കുടു കുറുക്കൻ വന ആ നക്ഷതസം 

കണ്ടതതിനമൊല് കുറുക്കൻ ചെതിന മുയലതിമന കളതിയമൊക്കതി അബയ ഈ നക്ഷതസം 

കണ്ടതിബല ഒരതിക്കലുസം കതമൊത നക്ഷതസം.എമന്നമൊമക്ക പറഞ്ഞു ഇതറ്റ് ബകട 

ചെതിന മുയല് വലമൊമത വതിഷമതിച.  വതിഷമസം സഹതിക്കമൊൻ വയമൊമത അവള് 

കരയമൊൻ തുടങതി അതുവഴതി വന്ന മതിന്നമൊമതിനുങറ്റ് അവളുമട കരച്ചതില് ബകട. 

മതിന്നമൊമതിനുങതിനുഅവളുമട കരച്ചതിലതിമന്റെ കമൊരണസം അറതിഞ്ഞബപമൊള് ഒരു ബുദതി 

ബതമൊന്നതി. മതിന്നമതിനുങ്ങു ബവഗസം മചെന്നറ്റ് തമന്റെ കൂടകമൊമര വതിളതിചമകമൊണവന  

നക്ഷതതതിമന മപമൊതതിഞ്ഞു. അബപമൊള് അതറ്റ് പകമൊശതിക്കുന്ന ഒരു നക്ഷതസം 

ബപമൊമല ഭസംഗതി ഉള്ളതമൊയതി തപീര്ന ചെതിന മുയലതുകണ സബനമൊഷതിച 

തുള്ളതിച്ചമൊടതി. തക്കുടു കുറുക്കൻ നമൊണതിച തലതമൊഴതി നടന ബപമൊയതി. ഇതതില് 

നതിന്നറ്റ് എനറ്റ് മനസതിലമൊക്കമൊസം ആമരയുസം ഒരതിക്കലുസം കളതിയമൊക്കരുതറ്റ്
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വപീഡതിബയമൊയുമട രഹസദസം
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    ररजर और बनदर
             एक समय कक बरत हह,             एक ररजर नन एक परलतत बनदर कह अपनन सनवक कन रप मम

    –   रखर हहआ थर। जहरह जहरह ररजर जरतर ,         वह बनदर भल उसकन सरथ जरतर। ररजर कन
             –     दरबरर मम उस बनदर कह ररजर कर परलतत हहनन कन कररण कहई रहक टहक नहह थल। एक

                  गमर कन ममसम कन ददन ररजर अपनन शयन पर दवशरम कर रहर थर। वह बनदर भल शयन कन
                  परस बहठ कर ररजर कह एक पपखन सन हवर कर रहर थर। तभल एक मकखल आई और ररजर कक
                 छरतल पर आकर बहठ गयल। जब बनदर नन उस मकखल कह बहठर दनखर तह उसनन उसन उडरनन

                 कर पयरस दकयर। हर बरर वह मकखल उडतल और थहडल दनर बरद दफर ररजर कक छरतल पर
                  आ कर बहठ जरतल। यह दनख कर बनदर गगससन सन लरल हह गयर। गगससन मम उसनन मकखल कह

                मररनन कक ठरनल। दफर वह बनदर मकखल कह मररनन कन ललए हलथयरर ढत डनन लगर। कग छ दतर
                हल उसन ररजर कक तलवरर ददखरई दल। उसनन वह तलवरर उठरई और गगससन मम मकखल कह

                 मररनन कन ललए पतरन बल सन तलवरर ररजर कक छरतल पर मरर दल। इससन पहलन कक तलवरर
  मकखल कह लगतल,                मकखल वहरह सन उड गयल। बनदर कन बल सन दकयन गए वरर सन मकखल तह

         नहह मरल मगर उससन ररजर कक ममतयग अवशय हह गयल।

इसललए कहतन हह दक मतखर  कह अपनर सनवक बनरनन मम कहई भलरई नहह!
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हहलल
सरजन!   हहलल आई हह!

  सगख सन हहसनर
  जल भर गरनर

    मसतल सन मन कह बहलरनर
   पवर हह गयर आज-

 सरजन !   हहलल आई हह!
   हहसरनन हमकह आई हह!

सरजन!   हहलल आई हह!
 इसल बहरनन

   कण भर गर लम
    दगखमय जलवन कह बहलर लम
   लन मसतल कक आग-

सरजन!   हहलल आई हह!
    जलरनन जग कह आई हह!

सरजन!   हहलल आई हह!
 रपग उडरतल
 मधग बरसरतल

कण-    कण मम यमवन दबखररतल,
   ऋतग वसपत कर ररज-

   लनकर हहलल आई हह!
   लजलरनन हमकह आई हह!
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I Wandered Lonely as a Cloud

That floats on high o'er vales and hills,
When all at once I saw a crowd,
A host, of golden daffodils;
Beside the lake, beneath the trees,
Fluttering and dancing in the breeze.

Continuous as the stars that shine
And twinkle on the milky way,
They stretched in never-ending line
Along the margin of a bay:
Ten thousand saw I at a glance,
Tossing their heads in sprightly dance.

The waves beside them danced; but they
Out-did the sparkling waves in glee:
A poet could not but be gay,
In such a jocund company:
I gazed—and gazed—but little thought
What wealth the show to me had brought:

For oft, when on my couch I lie
In vacant or in pensive mood,
They flash upon that inward eye
Which is the bliss of solitude;
And then my heart with pleasure fills,
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The Needle Tree

              

              

    There were once two brothers who lived on the edge of a 

forest. The elder brother was very mean to his younger brother 

and ate up all the food and took all his good clothes. One day, the 

elder brother went into the forest to find some firewood to sell in 

the market. As he went around chopping the branches of a 

tree after tree, he came upon a magical tree. The tree said to him, 

‘Oh kind sir, please do not cut my branches. If you spare me, I will 

give you my golden apples’. The elder brother agreed but was 

disappointed with the number apples the tree gave him. Greed 
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overcame him, and he threatened to cut the entire trunk if the tree

didn’t give him more apples. The magical tree instead showered 

upon the elder brother hundreds upon hundreds of tiny needles. 

The elder brother lay on the ground crying in pain as the sun began

to lower down the horizon.

The younger brother grew worried and went in search of his 
elder brother. He found him with hundreds of needles on his 
skin. He rushed to his brother and removed each needle with 
painstaking love. After he finished, the elder brother 
apologised for treating him badly and promised to be better. 
The tree saw the change in the elder brother’s heart and gave 
them all the golden apples they could ever need.

Moral Of The Story

It is important to be kind and gracious as it will always be 
rewarded.
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Counting Wisely

                                    Akbar once put a question to 

his court that left everyone puzzled. As they all 

tried to figure out the answer, Birbal walked and 

asked what the matter was. And so they told him 

the question.

‘How many crows are there in the city?’
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Birbal immediately smiled, went up to Akbar and 
announced that the answer to his questions was twenty-
one thousand five hundred and twenty-three. When 
asked how he knew the answer, Birbal replied, ‘Ask 

your men to count the number of crows. If there are 
more, then the crows’ relatives from outside the city are 
visiting them. If there are fewer, then the crows are 
visiting their relatives outside the city.’ Pleased with the 
answer, Akbar presented Birbal with a ruby and pearl 
chain.

Moral of The Story

Having an explanation for your answer is just as 
important as having an answer.
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         പക്ഷതികളുമട അഭയസമൊനസം
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നന്ദതി

കുടതികളതിമല സര്ഗ്ഗവമൊസനകമള പതതിഭലതിപതിക്കുവമൊൻ സഹമൊയതിക്കുന്ന

ഒരു ഡതിജതിറല് മമൊഗസതിൻ ആണറ്റ് പൂമരസം. ഈ മമൊഗസതിനറ്റ് ബവണ്ടതി 

പവര്തതിച്ച ലതിറതില് കകററ്റ്സറ്റ് അസംഗങള്ക്കുസം ബമല്ബനമൊടസം വഹതിച്ച 

അധദമൊപകര്ക്കുസം ലതിറതില് കകററ്റ്സറ്റ് മന്റെ ബപരതിലുള്ള നന്ദതി 

അറതിയതിക്കുന............................................................
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	एक समय की बात है, एक राजा ने एक पालतू बन्दर को अपने सेवक के रूप में रखा हुआ था। जहाँ – जहाँ राजा जाता, वह बन्दर भी उसके साथ जाता। राजा के दरबार में उस बन्दर को राजा का पालतू होने के कारण कोई रोक – टोक नहीं थी। एक गर्मी के मौसम के दिन राजा अपने शयन पर विश्राम कर रहा था। वह बन्दर भी शयन के पास बैठ कर राजा को एक पंखे से हवा कर रहा था। तभी एक मक्खी आई और राजा की छाती पर आकर बैठ गयी। जब बन्दर ने उस मक्खी को बैठा देखा तो उसने उसे उड़ाने का प्रयास किया। हर बार वो मक्खी उड़ती और थोड़ी देर बाद फिर राजा की छाती पर आ कर बैठ जाती। यह देख कर बन्दर गुस्से से लाल हो गया। गुस्से में उसने मक्खी को मारने की ठानी। फिर वो बन्दर मक्खी को मारने के लिए हथियार ढूडने लगा। कुछ दूर ही उसे राजा की तलवार दिखाई दी। उसने वो तलवार उठाई और गुस्से में मक्खी को मारने के लिए पूरे बल से तलवार राजा की छाती पर मार दी। इससे पहले की तलवार मक्खी को लगती, मक्खी वहाँ से उड़ गयी। बन्दर के बल से किये गए वार से मक्खी तो नहीं मरी मगर उससे राजा की मृत्यु अवश्य हो गयी।
	इसलिए कहते है कि मूर्ख को अपना सेवक बनाने में कोई भलाई नहीं!
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