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              പപരരപളര



              പ്രഥമമാദദമാപപികയുടടെ സനന്ദേശശ
                      

                    വപിദദമാഭദമാസശ നകവലശ അറപിവുനനേടെല് 
മമാത്രമല. കമാലഘട്ടതപിടന്റെ മമാറ്റങ്ങള് ഉള്ടകമാണണ്ട് 
പ്രതപിസനപികടളെ അതപിജജീവപിചണ്ട് മുനന്നേറമാന് കുട്ടപികടളെ 
പ്രമാപ്തരമാക്കുകയമാണണ്ട് ലകദശ. മമാറപിവരുന്നേ ഇലകണ്ട്നടമാണപികണ്ട് 
യുഗതപില് കുട്ടപികളുടടെ രചനേമാവവഭവങ്ങള് സമാനങ്കേതപിക 
വപിദദയപിലൂടടെ കൂടുതല് ആകര്ഷകമമായപി അവതരപിപപികമാന് 
സമാധപിക്കുശ. ഇതപിനേണ്ട് ഒരു നേല തുടെകശ കുറപികമാന് നേമ്മുടടെ 
സണ്ട്കൂള്മമാഗസപിനേപിലൂടടെ സമാധപിചപിട്ടുണണ്ട്. ഈ തുടെകശ പുതപിയ 
പടെവുകള് കയറമാന് പ്രനചമാദനേമമാകടട്ടടയന്നേമാശശസപിക്കുന. 
ഇതപിനേമായപി പ്രവര്തപിച എടെപിനറ്റമാറപിയല്നബമാര്ഡണ്ട് 
അശഗങ്ങള്, അദദമാപകര്, സണ്ട്കൂള് ലപിറ്റപില് വകറ്റണ്ട്സണ്ട്, 
വപിദദമാര്തപികള് എലമാവര്ക്കുശ അഭപിനേന്ദേനേങ്ങള്.
                                                    
                                                   -ലത എശ എസണ്ട്-
                                                   (പ്രധമമാദദമാപപിക)



ഇഇ    നന    രര    നനനന    ററററ

ലലലലലലകത്തുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കക്കിനു കകംപപ്യൂട്ടര നനററ്റ്വരക്കുകനളെ പരസറപരകംകത്തുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കക്കിനു കകംപപ്യൂട്ടര നനററ്റ്വരക്കുകനളെ പരസറപരകം

ബനക്കിപക്കിക്കുന്ന മഹല നനററ വരക്കക്കിനനയകംബനക്കിപക്കിക്കുന്ന മഹല നനററ വരക്കക്കിനനയകം, , അവ നൽകുന്ന വക്കിവക്കിധ അവ നൽകുന്ന വക്കിവക്കിധ 
സസൗകരര്യങ്ങനളെയകം നപലതുവലയക്കി  ഇനരനനററ  എന്നു വക്കിളെക്കിക്കുന്നുസസൗകരര്യങ്ങനളെയകം നപലതുവലയക്കി  ഇനരനനററ  എന്നു വക്കിളെക്കിക്കുന്നു . . പലക്കററ പലക്കററ 
സറ്റ്വക്കിചക്കിങറ അടക്കിസലനമലക്കക്കിയ ഇനരനനററ നപലലട്ടലലക്കലൾ എന്ന സറ്റ്വക്കിചക്കിങറ അടക്കിസലനമലക്കക്കിയ ഇനരനനററ നപലലട്ടലലക്കലൾ എന്ന 
വക്കിവരസലലങ്കേതക്കികവക്കിദര്യയലണറ ഇണയദളെകം എന്ന ആശയകം വക്കിവരസലലങ്കേതക്കികവക്കിദര്യയലണറ ഇണയദളെകം എന്ന ആശയകം 
പലവരതക്കികമലക്കുവലൻ ഉപലയലഗക്കിക്കുന്നതുറപലവരതക്കികമലക്കുവലൻ ഉപലയലഗക്കിക്കുന്നതുറ . . വക്കിവരസലലങ്കേതക്കികവക്കിദര്യ വക്കിവരസലലങ്കേതക്കികവക്കിദര്യ 
ലസവനങ്ങളെലയ ലവൾടറ വവടറ നവബറലസവനങ്ങളെലയ ലവൾടറ വവടറ നവബറ , , പക്കിയരപക്കിയര--ടട--പക്കിയര നനററ്റ്വരക്കറപക്കിയര നനററ്റ്വരക്കറ , , ചലററചലററ ,,
ഇഇ--നമയക്കിൽനമയക്കിൽ, , ഓണ്വലൻ വഗമക്കിങ്ങറഓണ്വലൻ വഗമക്കിങ്ങറ , , വലരതല നസരവവീസുകൾവലരതല നസരവവീസുകൾ, , എന്നവീ എന്നവീ 
ലസവനങ്ങൾ നൽകക്കിലപലരുന്ന ഇണയദളെനത നപലതുനവ നനററ എന്നുകം ലസവനങ്ങൾ നൽകക്കിലപലരുന്ന ഇണയദളെനത നപലതുനവ നനററ എന്നുകം 
വക്കിലശഷക്കിപക്കിക്കുന്നുവക്കിലശഷക്കിപക്കിക്കുന്നു. . 

നപലതുവലയള്ള ധലരണകൾക്കറ കടകവക്കിരുദ്ധമലയ വസ്തുതയലണറ നപലതുവലയള്ള ധലരണകൾക്കറ കടകവക്കിരുദ്ധമലയ വസ്തുതയലണറ 
ഇണയദളെവകം  ലവൾടറ വവടറ നവബറ പരര്യലയപദങ്ങൾ അനല്ലെന്നുള്ളതുറഇണയദളെവകം  ലവൾടറ വവടറ നവബറ പരര്യലയപദങ്ങൾ അനല്ലെന്നുള്ളതുറ . . 
ഇണയദളെകം എന്നു സൂചക്കിപക്കിക്കുന്നതു പരസറപരകം ബനക്കിക്കനപട്ടക്കിരക്കിക്കുന്ന ഇണയദളെകം എന്നു സൂചക്കിപക്കിക്കുന്നതു പരസറപരകം ബനക്കിക്കനപട്ടക്കിരക്കിക്കുന്ന 



കമപ്യൂട്ടറുകളുനട സമലഹലരമലകുലമലൾ ലവൾഡറ വവഡറ നവബറ എന്നുള്ളതറകമപ്യൂട്ടറുകളുനട സമലഹലരമലകുലമലൾ ലവൾഡറ വവഡറ നവബറ എന്നുള്ളതറ
ഇണയദളെകം എന്ന മലധര്യമകം ഉപലയലഗക്കിച്ചു പരസറപരകം ഇണയദളെകം എന്ന മലധര്യമകം ഉപലയലഗക്കിച്ചു പരസറപരകം 
ബനക്കിക്കനപട്ടക്കിരക്കിക്കുന്ന ഇലകറലടലണക്കികറ ബനക്കിക്കനപട്ടക്കിരക്കിക്കുന്ന ഇലകറലടലണക്കികറ - - ലഡലകക്യുനമന്റുകളുനട ലഡലകക്യുനമന്റുകളുനട 
സമലഹലരനതയകം സൂചക്കിപക്കിക്കുന്നുസമലഹലരനതയകം സൂചക്കിപക്കിക്കുന്നു. . 

1957-1957-നല റഷര്യൻ വലരതലവക്കിനക്കിമയ ഉപഗ്രഹമലയ സറപുടറനക്കിക്കക്കിനന നല റഷര്യൻ വലരതലവക്കിനക്കിമയ ഉപഗ്രഹമലയ സറപുടറനക്കിക്കക്കിനന 
വക്കിലക്ഷപണകം അലമരക്കിക്കൻ ഐകര്യനലടക്കിനറ ഒരു വക്കിലക്ഷപണകം അലമരക്കിക്കൻ ഐകര്യനലടക്കിനറ ഒരു 
നവല്ലുവക്കിളെക്കിയലയക്കിതവീരുകയകം അവരുനട പതക്കിലരലധലവശര്യങ്ങൾക്കുള്ള നവല്ലുവക്കിളെക്കിയലയക്കിതവീരുകയകം അവരുനട പതക്കിലരലധലവശര്യങ്ങൾക്കുള്ള 

ഗലവഷണസലപനമലയ അരപ അഡറ്റ്വലൻസറഡറ റക്കിലസരചറ നപലനജെകറററഗലവഷണസലപനമലയ അരപ അഡറ്റ്വലൻസറഡറ റക്കിലസരചറ നപലനജെകറററ
ഏജെൻസക്കിഏജെൻസക്കി, 1969-, 1969-ൽ  അരപലനനററ  എന്ന നനററ്റ്വരക്കക്കിനറ രൂപകം ൽ  അരപലനനററ  എന്ന നനററ്റ്വരക്കക്കിനറ രൂപകം 
നകലടക്കുകയണലയക്കിനകലടക്കുകയണലയക്കി. . ഇതക്കിനന ഉലദ്ദേശര്യകം യഥലരത്ഥതക്കിൽ അലമരക്കിക്കൻ ഇതക്കിനന ഉലദ്ദേശര്യകം യഥലരത്ഥതക്കിൽ അലമരക്കിക്കൻ 
ഐകര്യനലടകളെക്കിനല മലതകം വസനക്കികപരമലയ ലനട്ടങ്ങൾ ആയക്കിരുന്നുഐകര്യനലടകളെക്കിനല മലതകം വസനക്കികപരമലയ ലനട്ടങ്ങൾ ആയക്കിരുന്നു . . 
ഒരു കുടക്കിലയറവലണക്കിജെര്യരലജെര്യമലയ അലമരക്കിക്കൻ ഐകര്യനലടകൾ ഒരു കുടക്കിലയറവലണക്കിജെര്യരലജെര്യമലയ അലമരക്കിക്കൻ ഐകര്യനലടകൾ 
അവരുനട വലണക്കിജെര്യപരമലയ ലനട്ടങ്ങൾക്കറ അരപനനറക്കിനന അവരുനട വലണക്കിജെര്യപരമലയ ലനട്ടങ്ങൾക്കറ അരപനനറക്കിനന 
ഉപലയലഗക്കിക്കുവലൻ തുടങ്ങക്കിഉപലയലഗക്കിക്കുവലൻ തുടങ്ങക്കി. . തൻമൂലകം തൻമൂലകം 19831983 ൽ അരപലനനററൽ അരപലനനററ ; ; മക്കിൽനനററമക്കിൽനനററ , , 
അരപലനനററ എന്നക്കിങ്ങനന രണലയക്കി മലറക്കിഅരപലനനററ എന്നക്കിങ്ങനന രണലയക്കി മലറക്കി . . മക്കിൽനനറക്കിനന മക്കിലക്കിട്ടറക്കി മക്കിൽനനറക്കിനന മക്കിലക്കിട്ടറക്കി 
നനററ്റ്വരക്കറ എന്നു വക്കിളെക്കിക്കല റുണറനനററ്റ്വരക്കറ എന്നു വക്കിളെക്കിക്കല റുണറ . . അതുലപലനല തനന്ന അരപനനറക്കിനറ അതുലപലനല തനന്ന അരപനനറക്കിനറ 



ഡലരപ  എന്ന തരകം തക്കിരക്കിവറ ഉണറഡലരപ  എന്ന തരകം തക്കിരക്കിവറ ഉണറ . . ഡലരപ  എന്നു നവചലൽ ഡക്കിഫൻസറഡലരപ  എന്നു നവചലൽ ഡക്കിഫൻസറ
അഡറ്റ്വലൻസറഡറ റക്കിലസരചറ നപലനജെകറററ ഏജെൻസക്കി ആകുന്നുഅഡറ്റ്വലൻസറഡറ റക്കിലസരചറ നപലനജെകറററ ഏജെൻസക്കി ആകുന്നു . . 
അരപലനനറക്കിനന മലരചറ അരപലനനറക്കിനന മലരചറ 23, 197223, 1972 ൽ ഡലരപലനനററ ആക്കുകയകം ൽ ഡലരപലനനററ ആക്കുകയകം , , 
വവീണകം നഫബ്രുവരക്കി വവീണകം നഫബ്രുവരക്കി 22, 199322, 1993 ൽ അരപ ആക്കുകയകം ൽ അരപ ആക്കുകയകം , , വവീണ തക്കിരക്കിചറ വവീണ തക്കിരക്കിചറ 
മലരചറ മലരചറ 11, 1996 11, 1996 ഡലരപലനനററ ആക്കുകയകം നചയഡലരപലനനററ ആക്കുകയകം നചയ. . 

ഡലരപനനറക്കിനന വലണക്കിജെര്യവൽക്കരണകം നതലണ്ണൂറുകളുനട മദ്ധര്യലതലനടഡലരപനനറക്കിനന വലണക്കിജെര്യവൽക്കരണകം നതലണ്ണൂറുകളുനട മദ്ധര്യലതലനട , , 

വലണക്കിജെര്യവൽക്കരക്കിക്കനപടകയകംവലണക്കിജെര്യവൽക്കരക്കിക്കനപടകയകം, , കൂടതൽ പലയലഗതക്കിൽവരുകയകം മറ്റുള്ളകൂടതൽ പലയലഗതക്കിൽവരുകയകം മറ്റുള്ള
രലജെര്യങ്ങളെക്കിൽ പലബലര്യതക്കിൽ വരുകയകം നചയരലജെര്യങ്ങളെക്കിൽ പലബലര്യതക്കിൽ വരുകയകം നചയ. . തുടരന്നറ തുടരന്നറ 
മറ്റുരലജെര്യങ്ങളെക്കിലലക്കറ വര്യലപക്കിക്കുകയകം കൂടതൽ സലലങ്കേതക്കിക വക്കിദര്യകൾ കണ മറ്റുരലജെര്യങ്ങളെക്കിലലക്കറ വര്യലപക്കിക്കുകയകം കൂടതൽ സലലങ്കേതക്കിക വക്കിദര്യകൾ കണ 
പക്കിടക്കിക്കുകയകം നചയപക്കിടക്കിക്കുകയകം നചയ. . ഇതറ ലലലകകം മുഴുവൻ വര്യല പക്കിച്ചുകക്കിടക്കുന്ന ഇതറ ലലലകകം മുഴുവൻ വര്യല പക്കിച്ചുകക്കിടക്കുന്ന 
നനററ്റ്വരക്കക്കിനറ കലരണമലവകയകം ഇണയദളെകംതക്കിനറ വഴക്കിനതളെക്കിക്കുകയകം നനററ്റ്വരക്കക്കിനറ കലരണമലവകയകം ഇണയദളെകംതക്കിനറ വഴക്കിനതളെക്കിക്കുകയകം 
നചയനചയ. . അങ്ങനന ഇന്നുകലണന്ന ഇണയദളെകം ഉണല കുകയകം നചയഅങ്ങനന ഇന്നുകലണന്ന ഇണയദളെകം ഉണല കുകയകം നചയ. . 



മമ    ഹഹഹഹ    തഹതഹ    ഗഹഗഹ    നനനന
ഇനന്ത്യയുടടെ രഹഷ്ട്രപനതഹവഹയഇനന്ത്യയുടടെ രഹഷ്ട്രപനതഹവഹയ
മഹഹത ഗഹനന മഹഹത ഗഹനന 1947 1947 
ഒകക്ടടെഹബരഒകക്ടടെഹബര-2 -2 നക്നക്
ഗുജറഹതനടലഗുജറഹതനടല
ടപഹരബനറനല് ജനനചടപഹരബനറനല് ജനനച. 1893. 1893
ല് സസൗതഹഭനക്കയനടലതനയല് സസൗതഹഭനക്കയനടലതനയ
ഗഹനനജന വരണഗഹനനജന വരണ
വനടവചനതന ടനതനടരവനടവചനതന ടനതനടര
ശക്തമഹയന ടപഹരഹടെനശക്തമഹയന ടപഹരഹടെന
ഇനന്ത്യടയഇനന്ത്യടയ
സസ്വതനന്ത്യതനടലടക്കതനചസസ്വതനന്ത്യതനടലടക്കതനച. . 
എലഹ ടതഹഴനലലഎലഹ ടതഹഴനലല
മഹനന്ത്യതയുള്ളതഹടണെനലമഹനന്ത്യതയുള്ളതഹടണെനല
അദസ്വഹനനചഅദസ്വഹനനച
ജജീവനക്കുന്നതഹണെക്ജജീവനക്കുന്നതഹണെക്
ഉതമടമനമുള്ള റകക്സനടനഉതമടമനമുള്ള റകക്സനടന
ആശയലആശയല
ഗഹനനജനസസ്വജീകരനചഗഹനനജനസസ്വജീകരനച..
19151915 മുതല് ഇനന്ത്യയനല് സനര തഹമസമഹക്കനമുതല് ഇനന്ത്യയനല് സനര തഹമസമഹക്കന. 1917    . 1917    ല് ബജീഹഹറനടല ല് ബജീഹഹറനടല 
ചമഹരനനല് സതന്ത്യഹഗ്രഹസമരല നടെതന വനജയനചചമഹരനനല് സതന്ത്യഹഗ്രഹസമരല നടെതന വനജയനച. . നനസ്സഹകരണെ നനസ്സഹകരണെ 
പ്രസഹനതനടന ഉയരന്ന ടനതഹവഹയനതജീരന്ന ഗഹനനജന പ്രസഹനതനടന ഉയരന്ന ടനതഹവഹയനതജീരന്ന ഗഹനനജന 1920 1920 ല് ഇനന്ത്യന് ല് ഇനന്ത്യന് 
നഹഷണെല് ടകഹണ്ഗ്രസ്സനടന അനടഷധ ടനതഹവഹയന നഹഷണെല് ടകഹണ്ഗ്രസ്സനടന അനടഷധ ടനതഹവഹയന 1928 1928 ല് ബരടദഹളന ല് ബരടദഹളന 
സതന്ത്യഹഗ്രഹല നയനചസതന്ത്യഹഗ്രഹല നയനച. 1930. 1930 ല് ദണനമഹരചക് നടെതനല് ദണനമഹരചക് നടെതന. 1947 . 1947 ല് ഇനന്ത്യ ല് ഇനന്ത്യ 
സസ്വതനയഹയനസസ്വതനയഹയന.  1948 .  1948 ല് ബനരളഹ മനനരതനല് ഒരു മതഭഹനന് ഗഹനനജനടയ ല് ബനരളഹ മനനരതനല് ഒരു മതഭഹനന് ഗഹനനജനടയ 
ടവടെനടവചക് ടകഹനടവടെനടവചക് ടകഹന..



സസസസഹഹഹഹ      നനനനനന    മമ    രര    സമസമ    ററററ    യയതനതനണണണണ

വൃശറകകനററസനനപഹ മറക്കുപ്പൂച്ച നമ്മുനടെ വവീടറസലേകണവൃശറകകനററസനനപഹ മറക്കുപ്പൂച്ച നമ്മുനടെ വവീടറസലേകണ
വരറകയഹ കനററനന്റെ അനന്ത്യതറല് മറഞ്ഞുസപനകുകയഹവരറകയഹ കനററനന്റെ അനന്ത്യതറല് മറഞ്ഞുസപനകുകയഹ
നചെയനചെയ. . ആദന്ത്യഹ മറക്കുവറനന വവീടറല് വളര്തനന് അച്ഛന്ആദന്ത്യഹ മറക്കുവറനന വവീടറല് വളര്തനന് അച്ഛന്
അനുവദറച്ചറരുനറലഅനുവദറച്ചറരുനറല. . എനനല് അതറനന്റെ കുസൃതറകളഎനനല് അതറനന്റെ കുസൃതറകള
ഞങ്ങനള വളനരസയനറ ആകര്ഷറചഞങ്ങനള വളനരസയനറ ആകര്ഷറച. . വവകനനത അവന്വവകനനത അവന്
ഞങ്ങളുനടെ വവീടറനലേ ഒരു അഹഗമനയറതവീര്നഞങ്ങളുനടെ വവീടറനലേ ഒരു അഹഗമനയറതവീര്ന. . അമഅമ
പച്ചകററസതനടതറനലേ പുല്ലുകള പററച്ചണ കളയസമനളപച്ചകററസതനടതറനലേ പുല്ലുകള പററച്ചണ കളയസമനള
മറക്കുപ്പൂച്ചയഹ അമനയ അനുകരറക്കുമനയറരുനമറക്കുപ്പൂച്ചയഹ അമനയ അനുകരറക്കുമനയറരുന. . 
നറര്ഭനഗന്ത്യനമന പറയനട അവനണ പുലണ ഏനതനഹനറര്ഭനഗന്ത്യനമന പറയനട അവനണ പുലണ ഏനതനഹ
നചെടെറകള ഏനതനഹ അററയറലനചെടെറകള ഏനതനഹ അററയറല. . അവന്അവന്
പുലേണകസളനനടെനപഹതനന നചെടെറകളുഹ മനനറപററചപുലേണകസളനനടെനപഹതനന നചെടെറകളുഹ മനനറപററച. . 
മറക്കുവറനന്റെ ഈ സസ്വഭനവഹ ഞങ്ങനള അലേടറനയങറലഹമറക്കുവറനന്റെ ഈ സസ്വഭനവഹ ഞങ്ങനള അലേടറനയങറലഹ
നമള അതണ കനരന്ത്യമനനയടുതറലനമള അതണ കനരന്ത്യമനനയടുതറല. . 

തലേയറല് തസലേനടെനനത അവന് ഭക്ഷണഹ കഴറച്ചറരുനറലതലേയറല് തസലേനടെനനത അവന് ഭക്ഷണഹ കഴറച്ചറരുനറല. . അവനണ ആഹനരസതകനളനവശന്ത്യഹ അവനണ ആഹനരസതകനളനവശന്ത്യഹ 
ഞങ്ങളുനടെ സസഹവഹ കരുതലമനയറരുനഞങ്ങളുനടെ സസഹവഹ കരുതലമനയറരുന. . വറശ്രമസവളകള ഞങ്ങള അവസനനനടെനപഹ ചെറലേവഴറകനന് വറശ്രമസവളകള ഞങ്ങള അവസനനനടെനപഹ ചെറലേവഴറകനന് 
തുടെങ്ങറതുടെങ്ങറ. . ഒറവറളറയറല്തനന അവന് ഞങ്ങളുനടെയടുതണ ഓടെറനയത്തുമനയറരുനഒറവറളറയറല്തനന അവന് ഞങ്ങളുനടെയടുതണ ഓടെറനയത്തുമനയറരുന. . ഞങ്ങളുനടെ അമകണ ഞങ്ങളുനടെ അമകണ 
ഞങ്ങസളനടുള്ളതറസനകനളുഹ സസഹഹ മറക്കുവറസനനടുസണന എനണ പലേസപനഴഹ ഞങ്ങള സഹശയറചഞങ്ങസളനടുള്ളതറസനകനളുഹ സസഹഹ മറക്കുവറസനനടുസണന എനണ പലേസപനഴഹ ഞങ്ങള സഹശയറച

ടെറക്കുവറനണ അമസയനടുള്ള സസഹഹ അവറശസ്വസനവീയമനയറരുനടെറക്കുവറനണ അമസയനടുള്ള സസഹഹ അവറശസ്വസനവീയമനയറരുന. . മറക്കുവറനന്റെ അമകനയറ പലേസപനഴഹ മറക്കുവറനന്റെ അമകനയറ പലേസപനഴഹ 
അവന് ആഹനരഹ മനററനവചഅവന് ആഹനരഹ മനററനവച. . ഇടെകറനടെ അവനനകനണനന് ഒരുപനടെണ പൂച്ചകള വരുമനയറരുനഇടെകറനടെ അവനനകനണനന് ഒരുപനടെണ പൂച്ചകള വരുമനയറരുന. . 
അവര് ചെറലേസപനള മറക്കുവറനന്റെ കുടുഹബനഹഗങ്ങളനകനഹഅവര് ചെറലേസപനള മറക്കുവറനന്റെ കുടുഹബനഹഗങ്ങളനകനഹ. . 

ഒരു സുപ്രഭഭാതതത്തില് മത്തിക്കു പഭാല്കുടത്തികഭാതഭായത്തിഒരു സുപ്രഭഭാതതത്തില് മത്തിക്കു പഭാല്കുടത്തികഭാതഭായത്തി. . അമ്മ ഒരുപഭാടുതവണ മത്തിക്കുവത്തിനനെ പഭാല്കുടത്തിപത്തികഭാന് അമ്മ ഒരുപഭാടുതവണ മത്തിക്കുവത്തിനനെ പഭാല്കുടത്തിപത്തികഭാന് 
പരത്തിശ്രമത്തിചപരത്തിശ്രമത്തിച. . എനഭാല് ആ ശ്രമങ്ങനളെലഭാല്ലാം പരഭാജയനപടഎനഭാല് ആ ശ്രമങ്ങനളെലഭാല്ലാം പരഭാജയനപട. . അവന് ഇടറത്തിയ ശബ്ദതത്തില് കരയുകയുല്ലാം കണ്ണുകള് അവന് ഇടറത്തിയ ശബ്ദതത്തില് കരയുകയുല്ലാം കണ്ണുകള് 
അടക്കുകയുല്ലാം നചെയഅടക്കുകയുല്ലാം നചെയ. . അവന് വത്തിഷഭാദമുഖതതഭാനട അമ്മനയ തനെഭാകത്തിഅവന് വത്തിഷഭാദമുഖതതഭാനട അമ്മനയ തനെഭാകത്തി. . ഇതുവനര അവന് ആഹഭാരല്ലാം ഇതുവനര അവന് ആഹഭാരല്ലാം 
കഴത്തികഭാതത്തിരുനത്തിടത്തിലകഴത്തികഭാതത്തിരുനത്തിടത്തില. . ഒരുപനക്ഷെ അവന് വഷല്ലാംതത്തിന എലത്തിനയ തത്തിനത്തിടണഭാകഭാല്ലാംഒരുപനക്ഷെ അവന് വഷല്ലാംതത്തിന എലത്തിനയ തത്തിനത്തിടണഭാകഭാല്ലാം. . 

പതത്തിവുതപഭാനല സ്കൂള്വത്തിടട്ട് വവീടത്തിനലതത്തിയതപഭാള് മത്തിക്കു തഗേറ്റനന്റെ മുനത്തില് ഉണഭായത്തിരുനത്തിലപതത്തിവുതപഭാനല സ്കൂള്വത്തിടട്ട് വവീടത്തിനലതത്തിയതപഭാള് മത്തിക്കു തഗേറ്റനന്റെ മുനത്തില് ഉണഭായത്തിരുനത്തില. . ഞങ്ങള് അവനനെ ഞങ്ങള് അവനനെ 
കുതറതവണ വത്തിളെത്തിച എനഭാല് മത്തിക്കുവത്തിനന്റെ സഭാനത്തിദദല്ലാം ഞങ്ങള്കട്ട് എവത്തിതടയുല്ലാം കഭാണഭാന് കഴത്തിഞ്ഞലകുതറതവണ വത്തിളെത്തിച എനഭാല് മത്തിക്കുവത്തിനന്റെ സഭാനത്തിദദല്ലാം ഞങ്ങള്കട്ട് എവത്തിതടയുല്ലാം കഭാണഭാന് കഴത്തിഞ്ഞല. . 

ഇത്രയുല്ലാംനെഭാള് വളെനരയധത്തികല്ലാം തസ്നേഹത്തിച്ച മത്തിക്കുവത്തിനന്റെ അഭഭാവല്ലാം ഞങ്ങനളെ വലഭാനത അലടത്തിഇത്രയുല്ലാംനെഭാള് വളെനരയധത്തികല്ലാം തസ്നേഹത്തിച്ച മത്തിക്കുവത്തിനന്റെ അഭഭാവല്ലാം ഞങ്ങനളെ വലഭാനത അലടത്തി . . ഞങ്ങള് മത്തിക്കുവത്തിനനെ ഞങ്ങള് മത്തിക്കുവത്തിനനെ 
എലഭായത്തിടതല്ലാം അതനെന്വേഷത്തിചഎലഭായത്തിടതല്ലാം അതനെന്വേഷത്തിച, , എനഭാല് എവത്തിതടയുല്ലാം അവനനെ കഭാണഭാന് കഴത്തിഞ്ഞത്തിലഎനഭാല് എവത്തിതടയുല്ലാം അവനനെ കഭാണഭാന് കഴത്തിഞ്ഞത്തില. . കഭാപത്തിനച്ചടത്തിയുനട ഇടയത്തില് കഭാപത്തിനച്ചടത്തിയുനട ഇടയത്തില് 
മത്തിക്കു മരത്തിചകത്തിടക്കുന്നു എന വഭാര്ത അറത്തിഞ്ഞതപഭാളെഭാണട്ട് ഞങ്ങള് തത്തിരച്ചത്തില് അവസഭാനെത്തിപത്തിച്ചതട്ട്മത്തിക്കു മരത്തിചകത്തിടക്കുന്നു എന വഭാര്ത അറത്തിഞ്ഞതപഭാളെഭാണട്ട് ഞങ്ങള് തത്തിരച്ചത്തില് അവസഭാനെത്തിപത്തിച്ചതട്ട്. . പകുതത്തിയടഞ്ഞ പകുതത്തിയടഞ്ഞ 
കണ്ണുകള് അവനന്റെ തവര്പഭാടത്തിനല തവദനെഭാജനെകമഭായ ഒരു കഭാരദമഭായത്തിരുന്നുകണ്ണുകള് അവനന്റെ തവര്പഭാടത്തിനല തവദനെഭാജനെകമഭായ ഒരു കഭാരദമഭായത്തിരുന്നു. . എനന്തെനഭാല് ഞങ്ങള്  അവനനെ എനന്തെനഭാല് ഞങ്ങള്  അവനനെ 
തതലഭാടുതമഭാഴല്ലാം അവനന്റെ കണ്ണുകള് പകുതത്തിയടയഭാറുണഭായത്തിരുന്നുതതലഭാടുതമഭാഴല്ലാം അവനന്റെ കണ്ണുകള് പകുതത്തിയടയഭാറുണഭായത്തിരുന്നു. ". "തസ്നേഹല്ലാം ദദുഃഖകരമഭാണട്ട് തസ്നേഹല്ലാം ദദുഃഖകരമഭാണട്ട് ""എന സതദല്ലാം എന സതദല്ലാം 
ഓര്മ്മത്തിപത്തിചനകഭാണട്ട് ഞങ്ങളുനട വവീടത്തില് അപ്രതവീക്ഷെത്തിതമഭായത്തി വന ആ അതത്തിഥത്തി ഞങ്ങനളെ പത്തിരത്തിഞ്ഞട്ട് യഭാത്രയഭായത്തിഓര്മ്മത്തിപത്തിചനകഭാണട്ട് ഞങ്ങളുനട വവീടത്തില് അപ്രതവീക്ഷെത്തിതമഭായത്തി വന ആ അതത്തിഥത്തി ഞങ്ങനളെ പത്തിരത്തിഞ്ഞട്ട് യഭാത്രയഭായത്തി . . 



                           ബ  ട  ര  ഫഫ

ഫഫാററ്റിനന്റെ ഗഗേററ്റിനന
മുന്പറ്റില് സനകൂള
ബസന നകഫാണന
നറ്റിരതറ്റിയഗപഫാള
അമ്മ അവനന
നനഗഞഫാടന ഗചേരതന
പറ്റിടറ്റിചന
പുറഗതകറ്റിറകറ്റി. 
കഫാലുകളറ്റില്
അണറ്റിഞറ്റിരുന
ഗസഫാകനസസും ഷുസസും അല്പസും ഗപഫാലുസും മഫാററ്റിയറ്റിടറ്റില്ലഗല്ലഫാ 
എനന ശ്രദറ്റിചഅഗശേഷസും അവനുമഫായറ്റി ഫഫാററ്റിനുളറ്റിഗലേകന 
നടന. ലേറ്റിഫനററ്റിലുനട മുററ്റിയറ്റില് എതറ്റി യഗശേഷസും അവന് 
ബഫാല്കണറ്റിയറ്റില് നചേനനറ്റിന. കഫാടറ്റിനനന ഗപഫാനലേ 
വളരന പന്തലേറ്റിചനസനറ്റില്ക്കുന ഗകഫാണ്കക്രീറന കഫാടുകനള 
മതറ്റിയഫാഗവഫാളസും ആസസ്വദറ്റിചതറ്റിനുഗശേഷസും തറ്റിരറ്റിഞ അവന് 
ബഫാല്കണറ്റിയുനട ഗമഫാടറ്റി കൂടഫാനഫായറ്റി 
നട്ടുവളരതറ്റിയറ്റിരറ്റിക്കുന മണറ്റിപഫാനന്റെ ഭസുംഗേറ്റികണന 
സഗന്തഫാഷറ്റിച. സനനഫാഗനരങ്ങളല് സറ്റിരമഫായറ്റി അവന് 
ഗപഫാകഫാറുള പഫാരകറ്റിഗലേകന അവന് അമ്മഗയഫാനടഫാപസും 



ഗപഫായറ്റി. രഫാജകക്രീയമഫായ ഗകഫാണ്കക്രീറന പഫാതയറ്റിലൂനട 
പഫാദങ്ങള മുഴുവനഫായറ്റി മുടുന നചേരുപ്പുമണറ്റിഞന 
അമ്മഗയഫാനടഫാപസും അവന് ചുററ്റികറങ്ങറ്റി. ചുററ്റിസും 
കൃതറ്റിമമഫായറ്റിവളരതറ്റിനയഫാടുത പചപന. 
അയല്വഫാസറ്റിയഫായ തനന്റെ സഹൃതറ്റിനന കണഗപഫാള 
ഇനനലേ ഭക്ഷണസും കഴറ്റികഫാന്ഗപഫായ ഗഹഫാടലേറ്റിനന്റെ 
ഗുണങ്ങള വറ്റിവരറ്റിചനകഫാണറ്റിരുന അമ്മയുനട ഫകവറ്റിടന 
പഫാരകറ്റിനന്റെ ഒരറതഫായറ്റി നറ്റിരമറ്റിചറ്റിരറ്റിക്കുന ബഞറ്റിഗലേകന 
നചേനറ്റിരുന. അവറ്റിനട അവന് ഇനനലേ സനകൂളറ്റില് ടക്രീചര
പഠറ്റിപറ്റിചറ്റിതന ഒരു ജക്രീവറ്റിനയ യഫാദൃശറ്റികമഫായറ്റി കണ. 
പഫാഠപുസ്തകതറ്റില് മഫാതസും കണറ്റിരുന ആ ജക്രീവറ്റിയുനട ഗപരന
അവന്  ഓരകഫാന് ശ്രമറ്റിച. നല്ല വലേറ്റിപസുംഗമററ്റിയ 
ചേറ്റിറകുകള അതറ്റില് നക്രീലേയുസും കറുപ്പുസും വരകളുള ഒരു രൂപസും 
എനഫാല് അതന പഫാഠപുസകതറ്റിനന്റെ ചേറ്റിതതറ്റില് നറ്റിനസും
അലനപസും വനതനസമഫാന. അവനന നപടനന ഓരമ്മ വനതന
ആ ഗപരന അവന് ഉചരറ്റികഫാനഫായറ്റി ശ്രമറ്റിച ബടരഫഫ. 
ഗപരന ഓരമ്മയറ്റില് വന സഗന്തഫാഷതഫാല് വക്രീണസും 
അവറ്റിഗടകന കഗണഫാടറ്റിച അവനന തനന 
നറ്റിസഹഫായഗതഫാനട ഗനഫാക്കുന അല്പസും നചേടറ്റികനള 
മഫാതഗമ കഫാണഫാന്  സഫാധറ്റിചള......
                                                       -ഗദവനന
                                                                          -         





                                                                       കക  ര  ളള

ഇനന്ത്യയുടട ടതെക്കുപടടിഞഞ്ഞാടറെ അറ്റത്തുള്ള സളസഞ്ഞാനമഞ്ഞാണണ് കകരളള. 
തെമടിഴണ് നഞ്ഞാടണ് , വടകണ് കർണഞ്ഞാടകള എനന്നീ സളസഞ്ഞാനങ്ങളള പടടിഞഞ്ഞാറെണ് 
അറെബടികടലുമഞ്ഞാണണ് 11 മുതെൽ 121 കടികലഞ്ഞാ മന്നീറ്റർ വടര വന്നീതെടിയുള 580 കടികലഞ്ഞാ മന്നീറ്റർ
നന്നീളവുമുള്ള കകരളതടിടന്റെ അതെടിർതടികൾ. മലയഞ്ഞാളഭഞ്ഞാഷ സളസഞ്ഞാരടിക്കുന 
ജനങ്ങൾ തെഞ്ഞാമസടിക്കുന  (ഇനടത തെമടിഴണ്നഞ്ഞാടടിടല കനന്ത്യഞ്ഞാകുമഞ്ഞാരടി ജടില്ലയുള, 
തെടിരുടനൽകവലടി ജടില്ലയടിടല ടചെകങഞ്ഞാട തെഞ്ഞാലൂകടിൻടറെ കടിഴടക ഭഞ്ഞാഗവുള 
ടതെങഞ്ഞാശടി തെഞ്ഞാലൂക്കുള ഒഴടിടക) തെടിരുവടിതെഞ്ഞാളകൂർ, പണ്ടടത ടകഞ്ഞാചടി, പഴയ 
മദടിരഞ്ഞാശടി സളസഞ്ഞാനതടിടല ഗൂഡല്ലൂർ തെഞ്ഞാലുകണ്, കടഞ്ഞാപണ്  സടിപണ്, ആനടകടടികണ് 
കടിഴക്കുള്ള അടപഞ്ഞാടടി വനങ്ങൾ (ഇകപഞ്ഞാൾ നന്നീലഗടിരടി ജടില്ല, കകഞ്ഞായമ്പത്തൂർ 
ജടില്ലയുടട ഭഞ്ഞാഗങ്ങൾ) ഒഴടിടകയുള്ള മലബഞ്ഞാർ ജടില്ല, അകതെ സളസഞ്ഞാനതടിടല 
ദകടിണ കനഡ ജടില്ലയടിടല തുളനഞ്ഞാടണ് ഉൾടപടുന കഞ്ഞാസർകഗഞ്ഞാഡണ് തെഞ്ഞാലൂകണ് 
(ഇകപഞ്ഞാൾ കഞ്ഞാസർകഗഞ്ഞാഡണ്  ജടില്ല) എനന്നീ പ്രകദശങ്ങൾ കചെർതണ് 1956-ലഞ്ഞാണണ്  
ഭഞ്ഞാഷഞ്ഞാടടിസഞ്ഞാനതടിൽ കകരള സളസഞ്ഞാനള രൂപവതെണ്കരടിചതെണ്. 

https://ml.wikipedia.org/wiki/1956
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B4%BE%E0%B4%B8%E0%B5%BC%E0%B4%97%E0%B5%8B%E0%B4%A1%E0%B5%8D%E2%80%8C_%E0%B4%9C%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%8D%E0%B4%B2
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B4%BE%E0%B4%B8%E0%B5%BC%E0%B4%97%E0%B5%8B%E0%B4%A1%E0%B5%8D_%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B2%E0%B5%82%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%8D
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%A6%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%BF%E0%B4%A3_%E0%B4%95%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B4%A1_%E0%B4%9C%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%8D%E0%B4%B2
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AE%E0%B4%B2%E0%B4%AC%E0%B4%BE%E0%B5%BC
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B5%8A%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%BF_%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%9C%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%9A%E0%B5%86%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%8B%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B5%81%E0%B4%A8%E0%B5%86%E0%B5%BD%E0%B4%B5%E0%B5%87%E0%B4%B2%E0%B4%BF
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AE%E0%B4%B2%E0%B4%AF%E0%B4%BE%E0%B4%B3%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%85%E0%B4%B1%E0%B4%AC%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%9F%E0%B5%BD
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B5%BC%E0%B4%A3%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B4%95%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%A4%E0%B4%AE%E0%B4%BF%E0%B4%B4%E0%B5%8D%E2%80%8C%E0%B4%A8%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF


വവവടിധന്ത്യകമറെടിയ ഭൂപ്രകൃതെടിയഞ്ഞാൽ സമ്പനമഞ്ഞായ ഇവടിടള കലഞ്ഞാകതടിടല 
സന്ദർശനള നടകതണ്ട 50 സലങ്ങളടട പടടികയടിൽ നഞ്ഞാഷണൽ 
ജടികയഞ്ഞാഗഞ്ഞാഫടികണ് ടഞ്ഞാവലർ മഞ്ഞാഗസടിൻ ഉൾടപടുതടിയടിട്ടുണ്ടണ്. മലയഞ്ഞാളള പ്രധഞ്ഞാന 
ഭഞ്ഞാഷയഞ്ഞായടി സളസഞ്ഞാരടിക്കുന കകരളതടിടന്റെ തെലസഞ്ഞാനള തെടിരുവനനപുരമഞ്ഞാണണ് .
മറ്റു പ്രധഞ്ഞാന നഗരങ്ങൾ ടകഞ്ഞാചടി കകഞ്ഞാഴടികകഞ്ഞാടണ്, ടകഞ്ഞാല്ലള, തൃശ്ശൂർ, കണ്ണൂർ, 
എനടിവയഞ്ഞാണണ് . കളരടിപയറ്റണ്, കഥകളടി, ആയുർകവദള, ടതെയള തുടങ്ങടിയവ 
കകരളതടിടന്റെ പുകകഴറ്റുന. സുഗന്ധവന്ത്യഞ്ജനങ്ങൾക്കുള കകരളള പ്രശസ്തമഞ്ഞാണണ്. 
വടികദശരഞ്ഞാജന്ത്യങ്ങളടിൽ കജഞ്ഞാലടിടചെയ്യുന മലയഞ്ഞാളടികൾ കകരളതടിടന്റെ 
സമ്പദണ് വന്ത്യവസയടിൽ പ്രധഞ്ഞാന ഘടകമഞ്ഞാണണ്. 

1950 കളടിൽ വളടര
പടികനഞ്ഞാകഞ്ഞാവസയടിലഞ്ഞായടിരുന കകരളള
അരനൂറ്റഞ്ഞാണ്ടടിനടിടയടിൽ വൻമഞ്ഞാറ്റങ്ങൾകണ് സഞ്ഞാകന്ത്യള
വഹടിചടിട്ടുണ്ടണ്. വടിദന്ത്യഞ്ഞാഭന്ത്യഞ്ഞാസതടിടന്റെയുള
ആധുനടികതെയുകടയുള സസഞ്ഞാധന്നീനമഞ്ഞാണണ് ഇതെടിനണ്
കഞ്ഞാരണള. സഞ്ഞാകരതെ, ആകരഞ്ഞാഗന്ത്യള, 
കുടുളബഞ്ഞാസൂത്രണള തുടങ്ങടിയ കമഖലകളടിൽ കകരളള വകവരടിച കനടങ്ങൾ 
വടികസടിതെ രഞ്ഞാജന്ത്യങ്ങളകടതെടികനഞ്ഞാടു കടിടപടിടടിക്കുനതെഞ്ഞാണണ് . കകരളതടിടന്റെ 
സഞ്ഞാമൂഹടികവടികസനടത കകരളഞ്ഞാ കമഞ്ഞാഡൽ എന കപരടിൽ പല രഞ്ഞാജന്ത്യഞ്ഞാനര 

കകേരള സസംസസ്ഥാനതത്തിനന്റെ ചത്തിഹ്നങ്ങൾ 
മൃഗസം ആന
പകത്തി മലമുഴകക്കി വവേഴഴാമ്പല് 
പുഷസം കണക്കികകഴാന
വൃകസം കതെങങ്ങ് 
ഫലസം ചക 
മതതസം കരക്കിമമീന
പസ്ഥാനനീയസം ഇളനമീര

https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B5%87%E0%B4%B0%E0%B4%B3%E0%B4%BE_%E0%B4%AE%E0%B5%8B%E0%B4%A1%E0%B5%BD
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%9F%E0%B5%81%E0%B4%82%E0%B4%AC%E0%B4%BE%E0%B4%B8%E0%B5%82%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A3%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%86%E0%B4%B0%E0%B5%8B%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B8%E0%B4%BE%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%B0%E0%B4%A4
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%87%E0%B4%B3%E0%B4%A8%E0%B5%80%E0%B5%BC
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B4%B0%E0%B4%BF%E0%B4%AE%E0%B5%80%E0%B5%BB
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B8%E0%B5%81%E0%B4%97%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A7%E0%B4%B5%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%9E%E0%B5%8D%E0%B4%9C%E0%B4%A8%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B5%BE
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%A4%E0%B5%86%E0%B4%AF%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%86%E0%B4%AF%E0%B5%81%E0%B5%BC%E0%B4%B5%E0%B5%87%E0%B4%A6%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B4%A5%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B4%BF
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B4%B0%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%A3%E0%B5%82%E0%B5%BC
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%A4%E0%B5%83%E0%B4%B6%E0%B5%8D%E0%B4%B6%E0%B5%82%E0%B5%BC
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B5%8A%E0%B4%B2%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B5%8B%E0%B4%B4%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%8B%E0%B4%9F%E0%B5%8D
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B5%8A%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%BF
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B5%81%E0%B4%B5%E0%B4%A8%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%B0%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%A8%E0%B4%BE%E0%B4%B7%E0%B4%A3%E0%B5%BD_%E0%B4%9C%E0%B4%BF%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%AB%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D_%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B4%B2%E0%B5%BC_%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%97%E0%B4%B8%E0%B4%BF%E0%B5%BB&action=edit&redlink=1
https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%A8%E0%B4%BE%E0%B4%B7%E0%B4%A3%E0%B5%BD_%E0%B4%9C%E0%B4%BF%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%AB%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D_%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B4%B2%E0%B5%BC_%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%97%E0%B4%B8%E0%B4%BF%E0%B5%BB&action=edit&redlink=1


സഞ്ഞാമൂഹടികശഞ്ഞാസ്ത്രജ്ഞരുള പഠനവടിഷയമഞ്ഞാകടിയടിട്ടുണ്ടണ് .ഡ

വടിവടിധ സഞ്ഞാമൂഹടിക കമഖലകളടിൽ വകവരടിച ചെടില കനടങ്ങൾ മൂലള കകരളള 

ശ്രദടികടപടുനണ്ടണ്. 91% സഞ്ഞാകരതെയഞ്ഞാണണ്  അതെടിടലഞ്ഞാനണ്. ഇതെണ് ഇനന്ത്യയടിടല 
തെടന ഏറ്റവുള ഉയർന സഞ്ഞാകരതെഞ്ഞാനടിരകഞ്ഞാണണ് . 2005-ൽ ടഞ്ഞാൻസണ്പരൻസടി 
ഇന്റെർനഞ്ഞാഷണൽ നടതടിയ ഒരു സർകവ്വേ പ്രകഞ്ഞാരള ഇനന്ത്യയടിൽ ഏറ്റവുള കുറെവണ് 
അഴടിമതെടി നടക്കുന സളസഞ്ഞാനള കകരളമഞ്ഞാണണ് . കകരളതടിടന്റെ 
വരുമഞ്ഞാനതടിടന്റെ വലടിടയഞ്ഞാരു പങണ് കപർഷന്ത്യൻ ഗൾഫണ് രഞ്ഞാജന്ത്യങ്ങളടിൽ കജഞ്ഞാലടി 
ടചെയ്യുന മലയഞ്ഞാളടികടള ആശ്രയടിചടിരടിക്കുന 

https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B5%87%E0%B5%BC%E0%B4%B7%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%BB_%E0%B4%97%E0%B5%BE%E0%B4%AB%E0%B5%8D


             THE CHOISE OF CAREER

          We are
living in an age of
living. When we
planning properly,
we can get
maximum benefit
out of it. If we don't
plan our life or if
we don't have
future plan , we
will surely loss our aim or goal in our life. Our 
life is like a balloon,if something like thorn 
touches it will surely burst. So we want to 
protect it from bursting. So we must have a life 
time goal.

The choice of career must be made by 
you but not by another person like your father 
or mother but we want to seek their guidelines. 
All men are not fit for all types of work . 
Various factors should guide in the choice of 
career.



YOGA

               

      Yoga has a lot to
after in this 21st  century.
It guide the means to
complement medical
technology with holistic
system of health care that
address the problems of
the mind and spirit as
well as those of the body.

             
       
      Istead of trying to
reduce diseases to a single
factor and to correct it using a specific use yoga aims to treat 
illness by improving health on all levels simultaneously and by 
restoring inner harmony.

              

Yoga contains elements that address problems, at every level. 
'Asamas' that relax and tone your muscles and massage your 
internal organs ;'pranayama' that slow breathing and regulates the
flow of 'prana'; relaxation and meditation that act to calm your 
mind and emotion culturing to heal your spirit.



COMPUTER COURSES AND ITS SCOPE

    Each and every designations has its
own importance at its level.
   The nature, volume and depth of
work at each designation will 
    also change. Data entry operators
even are different from that of    
     computer operators. When the
former is concerned with the prompt
and correct entry of data,the latter is
concerned with operations in computer such as taking 
print outs,making reports using some applications etc. 
Programmers are people who have studied systematically, 
the logic of designing programs. Such programs are used 
in computers in  performing certain actions. In conducting
the study and analysis of a system to be computerised 
system analyst plays his role.                  

                                                       
Mekhali,Sandhya
                                                       9.G





WORLD WIDE WEB

Whatever  be the technological
wonder happening due to the
arrival of the Internet,it
remained as a hard and difficult subject learn 
and use. But World Wide Web(WWW) has changed
this. 

          By the introduction of World Wide Web
,the Web got a graphical interface to the internet
. Pictures , sound and other media became easy 
and Internet itself became more flexible . The 
success of web was mainly because of its 
easiness to use . It is  a simple as clicking as 
mouse button . Moreover , the logic for the 
development of creating Web pages became very 
much easy . Moreover,the simplicity of the Web is
another key fact for  the success. ' ' Web pages'' 
are simply files remaining in and around on 
100's of computer connected to the Internet .To 
serve this web pages on request all a computer 
needs is another simple called a ''Web server '' . 
The web server waits and  listens for request 
from web browsers  . When a request comes 



in ,the server locates the requested file and 
sends it back to the browser.



MODERN COMPUTER

         Modern
Computer are
very different
from early
computer. They
can do billions of
calculation per
second. Most
people have used a personal computer in 
their home or at work. Computer do many 
different jobs where automation is useful. 
Some examples are controlling traffic 
lights,vehicle computers, security 
system,washing machines and digital 
television.
             A computer user can control it 
by a user interface. Input devices include 
keyboard  mouse, buttons and touch screens. 
Some very sophisticated computer can also be



controlled with voice commands or hand 
gestures or even brain signals through 
electrodes. Implanted in the brain or along 
nerves.
            Computer can be designed to do 
almost anything with information,Computer 
are used to control large and small 
machines,which in the past were controlled 
by humans. They are also in homes,where 
they are used for things such as listening to 
music,reading the news and writing.



CHILDREN BE AWARE,      

WORLD IS NOT YOUR'S NOW  

Childhood is like a
paradise of life. A child in
this period deserves love
and affection of their
parents. This love and
affection moulds them to
a citizen. But this concept
is changing. Fast
developing  world creates
a distance between the
children and their
parents....

Our country India is having highest population of children 
facing sexual abuse and exploitation. A child from his/her birth 
onwards faces their crisis.

It is the high time to protect the children from these abuses. 
Every child deserves a life free from these abnormalities. 



          പപപൊനന്നുംവവില

                            ഭപൊരമുളളപപടവി തലയവില് നവിനവിറകവി പപടവിയു പടെ 
ഉ ടെമസ്തനനപൊടെട് കുലവികട് കകൈനനീടവി തനതന്നും വപൊങവി  തവിരവിഞ്ഞനപപൊളട് 
കൈണ്ടതട് അമ്മ പടെയവിനവില് ഇരവിക്കുന.ഓടെവി അടുനത്തേയട്  പചെന 
അമ്മയല,അമ്മപയനപപൊലവിരവിക്കുന ഓരമ്മ അടുത്തുനളപൊരു 
പബെഞവില് ഇരുന.തപന്റെ നനപൊടവന്നും ഇരുത്തേവന്നും എലപൊന്നും ആ 
അമ്മ ശ്രദവിക്കുനണ്ടട്.പട്രെയനവിപനപൊപന്നും ആ അമ്മയുന്നും  
അകൈനകൈന നപപൊയവി.
                     തപന്റെ അമ്മ എത്രനയപൊ അകൈപലയപൊണട് ഇനപപൊള
ജനീവവിചനീരുനണ്ടപൊ എന നപപൊലന്നും അറവിയവില.എലനവരയുന്നും നപപൊയവി

കൈപൊണപൊണന്നും എനണ്ടട് തപന ആരുന്നും
അന്നുംഗനീകൈരവികവില,അമ്മപയപൊഴവിപകൈ ,തനവികട് നവണ്ടവി വപൊദവിചതട്

അമ്മയപൊയവിരുന.



“നവിങപളലപൊവരുന്നും എപന്റെ കുഞ്ഞവിപന ഇങപന ക്രൂശവിചപൊനലപൊ
അവനട് ഓരു പതറ്റു പറവി അവപന്റെ കുഴപമലനലപൊ? .”തപൊന

പതറ്റുകപൊരന ആപണനട് അമ്മയുപടെ വപൊക്കുകൈളവില ട്                     ഉപണ്ടകവിലന്നും
കുറപപടുത്തേവിയവില.പനക മറ്റുളവ  നദവവവിപന്റെ വപൊക്കുകൈള ഇനന്നും൪

കൈപൊതവില് മുഴങ്ങുന. '.ഉപപൊകൈപൊരവമവില ഇനപപൊള ഉള സബെത്തുന്നും
കൂടെനീ കൈളയവിചവിനല എലനവരയുന്നും പതരവിലവിറകവിയനപപൊള നചെടനട്

തൃപവിയപൊയവിനല.'സ കനരപൊഫനീസകൈള കൈയറവിയവിറങവി൪
ഫലപമനമവിലപൊപത അചന ആ നദഷന്നും തനനപൊടെട് തനീ ത്തു൪ 'ഇനവി

നവിപന എപന്റെ കൈണവില് കൈണ്ടുനപപൊകൈരുതട് '.
ഓരു കുറവന്നും പചെയപൊത്തേ തനവില് അവര് കുറന്നും

കൈപണ്ടത്തേവി.ലകങള സപൊമ്പത്തേവിചട് തവിരവിചട് വരുന്നും എനട് പറഞ്ഞട്
പടെവിയവിറങവിയവപൊനപൊണട് തപൊന.വര്ഷങളപൊയവി ദൂരനദശത്തേട് വന

ഭപൊരന്നും ചുമക്കുന.അയപൊള തലപകടവിനവിടെയവില് നവിപനപൊരു
ബെനീഡനീപയടുത്തേട് കൈത്തേവിചട് ചെവിതപൊകൈപള പുകൈച്ചുരുളപൊയവി കൈപൊറവില്
പറത്തേവി. ചെവിതപൊകൈള വനീണ്ടുന്നും മനസവിപന ഭൂതകൈലതവിതനലയട്

പകൈപൊണ്ടട് നപപൊയവി.
പഠവിത്തേന്നും കൈഴവിഞ്ഞട് നജപൊലവിയനനഷണവന്നും കൃഷവിയുമപൊയവി നവില്ക്കുന

കൈപൊലന്നും.അരനയകനറപൊളന്നും വരുന ഭൂമവിയുന്നും വനീടുന്നും എലപൊന്നും കൂടെവി
പപപൊനന്നുംവവില പറഞ്ഞട് ഓരപൊള വനനപപൊള വവില്കപമനട്
അചന നവിനപകപൊരു നജപൊലവിക്കുന്നും നദവവവിപന്റെ കൈപൊരര്യത്തേവിനന്നും

എടുത്തേട് ബെപൊകവിയുളതട് പകൈപൊണ്ടട് ഓനരപൊലപ്പുരയപൊയപൊലന്നും നമുകട്
കൈഴവിഞ്ഞു  കൂടെപൊന്നും.ഞപൊനപൊണട് സമ്മത്തേവികപൊ ഞ്ഞതട്.നജപൊലവി

കൈവിട്ടുപമനള വവിശര്യസമപൊയവിരുന.നജപൊലവിയുന്നും കൈവിടവിയവില ഓരപൊല്
വവില്പനയുന്നും നടെനവില.നവിതര്യദുര്വവിധവിയപൊയവി'പകൈപൊകണ

പറയവില്നവയുന്നും' ജനീവവിത്തേവിപന്റെ നല സകൈല്പങപള തടവി മറവിചട്
കൈടെന വനതട് ആ സമയത്തേപൊയവിരുന.പറയവില്നവയട്  നവണ്ടവി

ഞങളുപടെ വസ്തു  സര്കപൊര് പവിടെവിപചടെത്തു.തപൊനപൊയവി
കൈപൊരണകപൊരന.



കൂലവി എനള വവിളവി നകൈടപൊണട് അയപൊള ചെവിന്തയവില്
നവിനണര്നതട്.തലയട്  മുകൈളവിലവിരവിക്കുന ഭപൊരപത്തേകപൊള

തലയകൈത്തേപൊണട് ഭപൊരന്നും.ഭപൊരന്നും ഇറക്കുനതവിനട് മുനമ്പതപന ഓരു
ഉറച തനീരുമപൊനത്തേവിപലത്തേവി.ഇന തപന നപൊടവില് നപപൊവകൈ.മപൊപ്പു
പറയുകൈ.എലവരുമപൊയവി സനന്തപൊഷനത്തേപൊപടെ ജനീവവികപൊന്നും ആരുന്നും

തപന തവിരവിചറവിയപൊത്തേതട് ഭപൊഗര്യന്നും.സമയന്നും
തനവികനകൂലന്നും.പകൈലവിപന ചുട്ടുകൈരവിച ശകവികയവിചട് രപൊത്രവികട്

കൈനീഴടെങപൊറപൊയവി.ഓടെവിചടെവികൈളവിചട് കുടവികപൊലന്നും തനീര്ത്തേതട്
ഇവവിടെയപൊപണകവിലന്നും ഓരു അപരവിചെവിതന്നും

അനഭവപപടുന.തപന്റെ വനീടവിനലക്കുള വഴവിയവില് ഓരപൊല്മരന്നും
ഉണ്ടയവിരുനതട് ഓര് വരുന.തപന്റെ വനീടെട് നവിന ഭപൊഗപൊത്തേപൊണട്

പറയവില്നവ നസ്റ്റേഷന.പറയവില്നവ നസറഷനകൈള തനവിക
പരവിചെവിതമപൊണട്.അവനരപൊപടെപൊലപൊന്നും അനനഷവിച്ചു.എലവരവില് നവിനട്

ഓനര മറുപടെവി ഞപൊന പുതവിയതട്,ഞപൊന പുതവിയതട്.
പപൊറനഫപൊമവില് നവിനന്നും തപൊപഴ പപൊളത്തേവിനലകവിറങവി.ഇടെനത്തേപൊടെട്
നടെകപൊനണപൊ,വലനത്തേപൊടെട് നടെകനണപൊ എനട് നപപൊലന്നും അറവിയവില
വലനത്തേപൊടട് തപന നടെന.മുനട്നവില് ഇരുടട് പവിനട്നവില് ഇരുടട്

പനക പതപൊ ട്ടു മുനവിലള വഴവി കൈപൊണപൊന്നും.
പരവിചെവിതമപൊയ ചൂളന്നും വവിളവിയവില് ഇന വപരയവിലപൊത്തേ

ആകൈര്ഷണന്നും നതപൊനന.അഅുത്തേട് വരുന ചൂളന്നും വവിളവി ഓപന്നും കൈടെ
കൈടെ പയന ശബെട്ദവന്നും പപൊളത്തേവില് നവിനട് മപൊറപൊന നതപൊനനവില.

ആപരപൊ പടെവിചവിവിക്കുന നപപൊപല എനവിട്ടുന്നും തപൊനമനനപൊടട്
നടെകനമുണ്ടട്. പകുതവിമനസട് മപൊറപൊനന്നും  മനറ പകുതവി

മപൊപറണ്ടപൊപയനന്നും, ഇപതന്തപൊവസ്ത പവിറകൈവില്അടുത്തേടുത്തേടുത്തേ
വരുന ചൂളന്നും വവിളവി. ആപരലപൊനമപൊ ഇരുടവില് നവിനട് മപൊറ-മപൊറ 

  



DIFFERENCE  ENGINE

Charles Babbage, a British
mathematician  invented the first
mechanical computer called the
Difference Engine in the year 1822 .

Difference Engine was designed to perform mathematical 
operations.

ANALYTICAL ENGINE 

The Analytical Engine was developed by Charles Babbage 
in 1833.

The basic parts of the analytical engine resembled the 
components of a modern computer like input,output and 
memory devices .

The Analytical Engine  had five units – 
input,output,store,mill and control.

                                                  
Mekhali,Sandhya
                                                  9.G




