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പപ്രിയമുള്ള കകുുടപ്രികളള,

                              വപ്രിദദദ്യാലയ ജജീവപ്രിതത
ഫലപതമദ്യായപ്രി ഉപയയദ്യാഗക്കുവദ്യാ൯
നപ്രിങ്ങള്കക്ക് കഴപ്രിയട.ബുദപ്രിയത,വപ്രിയവകവത,വപ്രിനയമുള്ള ഉത്തമ 
പപൗരനദ്യാരദ്യായപ്രി വളരുവദ്യാന് എയപദ്യാഴത ശ്രമപ്രികണത.നപ്രിങ്ങള് ഈ 
സ്കൂളപ്രിളന്റെയത,നദ്യാടപ്രിളന്റെയത ളവളപ്രിച്ചമദ്യായപ്രി മദ്യാറദ്യാന് ജഗദജീശശ്വരന് 
അനുഗ്രഹപ്രികട.

നപ്രിങ്ങളുളട നൂതനസതരതഭമദ്യായ ഡപ്രിജപ്രിറ്റല് മദ്യാഗസപ്രിനക്ക് എലദ്യാനകളുത 
ആശതസപ്രിച്ചുളകദ്യാണക്ക്

നപ്രിങ്ങളുളട
                                 പഥമദ്യാധദപപ്രിക

സസസസ..കകെ ഗഗീതതാകകുുമതാരസകകെ ഗഗീതതാകകുുമതാരസ
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ലസലസ    റസലറസല          കകകെകകകെ    ററ്റ്സറ്റ്ററ്റ്സറ്റ്

''ലസറസല കകകെററ്റ്സറ്റ്ലസറസല കകകെററ്റ്സറ്റ്''
കകെരളതാ ഗവകണ്മെനസകന ഒരകകെരളതാ ഗവകണ്മെനസകന ഒര
പ്രകതത്യേകെ പരസപതാടസയതാണറ്റ്പ്രകതത്യേകെ പരസപതാടസയതാണറ്റ്..ഒരഒര

ലക്ഷതസലധസകെകലക്ഷതസലധസകെക
വസദത്യേതാർഥസകെളുണറ്റ്വസദത്യേതാർഥസകെളുണറ്റ്. . ആനസകമഷൻആനസകമഷൻ, , സസബർസസബർ

സുരക്ഷസുരക്ഷ, , മലയതാളക കെമമ്പ്യൂടസകഗറ്റ്മലയതാളക കെമമ്പ്യൂടസകഗറ്റ്, , ഹതാർകഡഡ്വെയർഹതാർകഡഡ്വെയർ,,
ഇലകെറ്റ്കടതാണസകറ്റ് തുടങസയ കമഖലകെളസലഇലകെറ്റ്കടതാണസകറ്റ് തുടങസയ കമഖലകെളസല

വസദത്യേതാർതസകെൾകറ്റ് തഗീവ്രമതായ പരസശഗീലനകവസദത്യേതാർതസകെൾകറ്റ് തഗീവ്രമതായ പരസശഗീലനക
നലകെസയസട്ടുള്ള വസദത്യേതാലയങൾനലകെസയസട്ടുള്ള വസദത്യേതാലയങൾ

പുനരജഗീവസപസകതാനുള്ള പദ്ധതസയുകട ഭതാഗമതായസപുനരജഗീവസപസകതാനുള്ള പദ്ധതസയുകട ഭതാഗമതായസ
പ്രവർതസക്കുന്ന സഹപ്രവർതസക്കുന്ന സഹ--സറ്റ്ക്കൂൾ കടസകെൾസറ്റ്ക്കൂൾ കടസകെൾ

സകവസധതാനമതാണറ്റ്സകവസധതാനമതാണറ്റ്. . സ്റ്റുഡനറ്റ് കപതാലഗീസറ്റ് കകെഡററ്റ്സ്റ്റുഡനറ്റ് കപതാലഗീസറ്റ് കകെഡററ്റ്
മതാതൃകെമതാതൃകെ, , അങകന അങകന ''  ലസറസല കകകെററ്റ്സറ്റ് ക്ലബറ്റ്സറ്റ്ലസറസല കകകെററ്റ്സറ്റ് ക്ലബറ്റ്സറ്റ്''

ആയസതഗീരനആയസതഗീരന. . രതാജത്യേകത ഏറവക വലസയരതാജത്യേകത ഏറവക വലസയ
വസദത്യേതാർതസ ഐടസ കനററ്റ് വർകറ്റ് ആയസടതാണറ്റ്വസദത്യേതാർതസ ഐടസ കനററ്റ് വർകറ്റ് ആയസടതാണറ്റ്
ലസറസല കകകെററ്റ്സറ്റ്  സജഗീകെരസചസരസക്കുന്നതറ്റ്ലസറസല കകകെററ്റ്സറ്റ്  സജഗീകെരസചസരസക്കുന്നതറ്റ്..
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AIR POLLUTION AIR POLLUTION 

A MENACE TO MANKINDA MENACE TO MANKIND

There are two great menaces in modern times.
First is the menace of noise and the second is
that of air pollution. Air pollution is caused
mainly by smoke coming out of chimneys of

factories ,mills,workshop etc....in the
industrial areas . It is a great danger to health

and life . There are many causes of air
pollution . Not only do we find smoke coming

out of the chimney ,mills etc....but air
pollution is also caused by buses ,car and other

vehicles which are driven by steam or diesel
oil. Smoking indulged  by people is also one of
the causes of pollution through a minor
one. So we must try our best to stop air

pollution. 
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പപെരരിയ നദരിപപെരരിയ നദരി

  കകരളതരിപല ഏറ്റവലീം വൈലരിയ നദരി പപെരരിയകാറകാപണനകകരളതരിപല ഏറ്റവലീം വൈലരിയ നദരി പപെരരിയകാറകാപണന

അറരിയകാപമകല്ലകാ അറരിയകാപമകല്ലകാ ?.?.
244  244  കരികരി..മരി ഇതരിപന്റെ നലളലീം മരി ഇതരിപന്റെ നലളലീം . . ഭകാരതപ്പുഴകണ്ട് ആപക ഭകാരതപ്പുഴകണ്ട് ആപക 250250
കരികലകാമലറ്റ൪ നലളമുണണ്ട്കരികലകാമലറ്റ൪ നലളമുണണ്ട്..എന്നകാല് അതരിപന്റെ  കുറചണ്ട് ഭകാഗലീംഎന്നകാല് അതരിപന്റെ  കുറചണ്ട് ഭകാഗലീം

ഒഴുകുന്നതണ്ട് തമരിഴകാടരിലൂപടെയകാണണ്ട്ഒഴുകുന്നതണ്ട് തമരിഴകാടരിലൂപടെയകാണണ്ട്. 209. 209 കരികരി..മരി മകാത്രകമമരി മകാത്രകമ

കകരളതരിലൂപടെ ഒഴുകുനളകകരളതരിലൂപടെ ഒഴുകുനള. . ഭകാരതപ്പുഴ തമരിഴകാടരിപലഭകാരതപ്പുഴ തമരിഴകാടരിപല
ആനമലയരില് നരിനത്ഭവൈരിചണ്ട് കകകായമ്പത്തുര് ജരില്ലയരിപലആനമലയരില് നരിനത്ഭവൈരിചണ്ട് കകകായമ്പത്തുര് ജരില്ലയരിപല

പപെകാളകാചരി തകാലൂകരിലൂപടെ ഒഴുകരിയകാണണ്ട് കകരളതരിപലത്തുന്നതണ്ട്പപെകാളകാചരി തകാലൂകരിലൂപടെ ഒഴുകരിയകാണണ്ട് കകരളതരിപലത്തുന്നതണ്ട്..
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ജലവവൈദദ്യുതരി എന്ന ഉപെകകാരരിജലവവൈദദ്യുതരി എന്ന ഉപെകകാരരി.
 

ഇനജയുപടെ വവൈദദ്യുകതകാല്പെകാദനതരിപന്റെ ഇനജയുപടെ വവൈദദ്യുകതകാല്പെകാദനതരിപന്റെ 40 40 ശതമകാനവലീംശതമകാനവലീം

ജലവവൈദദ്യുത പെദ്ധതരികളരില്നരിന്നകാണണ്ട്ജലവവൈദദ്യുത പെദ്ധതരികളരില്നരിന്നകാണണ്ട്..
അനരലക്ഷമലരിണലകരണമരില്ലകാത നരിര്മകാണരലതരിയകായതരിനകാല്അനരലക്ഷമലരിണലകരണമരില്ലകാത നരിര്മകാണരലതരിയകായതരിനകാല്

മരികരകാജജങ്ങളലീം ജലവവൈദദ്യുത പെദ്ധതരികപളമരികരകാജജങ്ങളലീം ജലവവൈദദ്യുത പെദ്ധതരികപള

കപകാതകാഹരിപരിക്കുനകപകാതകാഹരിപരിക്കുന..നരിര്മകാണപചലവൈണ്ട് കൂടുതലകാപണങരിലലീംനരിര്മകാണപചലവൈണ്ട് കൂടുതലകാപണങരിലലീം
പെരിന്നലടെണ്ട് ഇന്ധനതരിനകായരി പെണലീം മുടെക്കുക എന്നതലീംപെരിന്നലടെണ്ട് ഇന്ധനതരിനകായരി പെണലീം മുടെക്കുക എന്നതലീം
പെരരിപെകാലനപചലവൈണ്ട് കുറവൈകാപണന്നതലീം ജലവവൈദദ്യുതപെരരിപെകാലനപചലവൈണ്ട് കുറവൈകാപണന്നതലീം ജലവവൈദദ്യുത

പെദ്ധതരികളപടെ കമന്മകളകാണണ്ട്പെദ്ധതരികളപടെ കമന്മകളകാണണ്ട്..
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ഇടുകരിഇടുകരി    --    പുരകാണങ്ങളരില്പുരകാണങ്ങളരില്

ഇടുകരിപയക്കുറരിച്ചുള ഒരു പുരകാണ കഥയുണണ്ട്ഇടുകരിപയക്കുറരിച്ചുള ഒരു പുരകാണ കഥയുണണ്ട്. . ശലരകാമപന്റെശലരകാമപന്റെ
വൈനവൈകാസകകാലതണ്ട് കുകറനകാള് ഇടുകരിയരിലലീംവൈനവൈകാസകകാലതണ്ട് കുകറനകാള് ഇടുകരിയരിലലീം

കഴരിഞരിരുന്നകത്രകഴരിഞരിരുന്നകത്ര..ഒരു ദരിവൈസലീം സലത പപെരരിയകാറരില്ഒരു ദരിവൈസലീം സലത പപെരരിയകാറരില്
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കുളരികകാനരിറങ്ങരികുളരികകാനരിറങ്ങരി. . സമലപെത്തുള കകാടരിപല ഒരു കുറവൈനലീംസമലപെത്തുള കകാടരിപല ഒരു കുറവൈനലീം

കുറതരിയുലീം അത കണകുറതരിയുലീം അത കണ. . സുന്ദരരിയകായ സലതപയ കുറവൈനലീംസുന്ദരരിയകായ സലതപയ കുറവൈനലീം
കുറതരിയുലീം ഒരു പെകാറപ്പുറതണ്ട് കതകാകളകാടുകതകാള് കചര്ന്നണ്ട്കുറതരിയുലീം ഒരു പെകാറപ്പുറതണ്ട് കതകാകളകാടുകതകാള് കചര്ന്നണ്ട്

കനകാകരിയരിരുനകനകാകരിയരിരുന. . കുളരികഴരിഞണ്ട് തലയുയര്തരിയ സലതകുളരികഴരിഞണ്ട് തലയുയര്തരിയ സലത

അവൈപരകണണ്ട് ഭയന്നണ്ട് നരിലവൈരിളരിച്ചുഅവൈപരകണണ്ട് ഭയന്നണ്ട് നരിലവൈരിളരിച്ചു. . ഓടെരിപയതരിയ ശലരകാമനഓടെരിപയതരിയ ശലരകാമന

''നരിങ്ങള് എപന്നകന്നക്കുമകായരി പെരിരരിഞണ്ട് കല്ലകായരികപകാകപടനരിങ്ങള് എപന്നകന്നക്കുമകായരി പെരിരരിഞണ്ട് കല്ലകായരികപകാകപട' ' എന്നണ്ട്എന്നണ്ട്

അവൈപര ശപെരിച്ചുഅവൈപര ശപെരിച്ചു. . കുറവൈനലീം കുറതരിയുലീം ശലരകാമപന്റെ പെകാദങ്ങളരില്കുറവൈനലീം കുറതരിയുലീം ശലരകാമപന്റെ പെകാദങ്ങളരില്

വൈലണണ്ട് ശകാപെകമകാക്ഷതരിനകായരി അകപെക്ഷരിച്ചുവൈലണണ്ട് ശകാപെകമകാക്ഷതരിനകായരി അകപെക്ഷരിച്ചു. . ഒടുവൈരില് കകകാപെലീംഒടുവൈരില് കകകാപെലീം

ശമരിച ശലരകാമന അവൈര്കണ്ട് മകാപണ്ട് പകകാടുത്തുശമരിച ശലരകാമന അവൈര്കണ്ട് മകാപണ്ട് പകകാടുത്തു.'.'കലരിയുഗതരില്കലരിയുഗതരില്
മനഷജന നരിങ്ങപള അകനജകാനജലീം ബന്ധരിപരിക്കുലീം അന്നണ്ട് നരിങ്ങള്കണ്ട്മനഷജന നരിങ്ങപള അകനജകാനജലീം ബന്ധരിപരിക്കുലീം അന്നണ്ട് നരിങ്ങള്കണ്ട്

ശകാപെകമകാക്ഷലീം ലഭരിക്കുലീംശകാപെകമകാക്ഷലീം ലഭരിക്കുലീം' ' എനപെറഞഎനപെറഞ. . അങ്ങപനഅങ്ങപന
കല്ലകായരിതലര്ന്ന കുറവൈനലീം കുറതരിയുലീം ആണകത്ര ഇടുകരിയരിപലകല്ലകായരിതലര്ന്ന കുറവൈനലീം കുറതരിയുലീം ആണകത്ര ഇടുകരിയരിപല

രണ മലകള്രണ മലകള്..
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സകാലലലീം അലരിസകാലലലീം അലരി
പശസ്ത പെക്ഷരിനരിരലക്ഷകനലീം ഗ്രന്ഥകകാരനമകായ സകാലലലീം അലരി പശസ്ത പെക്ഷരിനരിരലക്ഷകനലീം ഗ്രന്ഥകകാരനമകായ സകാലലലീം അലരി 

1896 1896 നവൈലീംബര് നവൈലീംബര് 12-12-നണ്ട്  കബകാലീംപബയരില് ജനരിച്ചുനണ്ട്  കബകാലീംപബയരില് ജനരിച്ചു. . അകദ്ദേഹലീംഅകദ്ദേഹലീം
ബകാലനകായരിരരിക്കുകമ്പകാള് ഒരു  പെക്ഷരിപയ പവൈടെരിപവൈച്ചു വൈലഴരിബകാലനകായരിരരിക്കുകമ്പകാള് ഒരു  പെക്ഷരിപയ പവൈടെരിപവൈച്ചു വൈലഴരി

വൈലടലകലക്കു പകകാണവൈന വൈലടലകലക്കു പകകാണവൈന . . പെക്ഷരിപയ സശദ്ധലീം പെഠരികകാന ശമരിച്ചുപെക്ഷരിപയ സശദ്ധലീം പെഠരികകാന ശമരിച്ചു

സകാലലമരിനണ്ട് നരിരകാശയകായരിരുന ഫലലീംസകാലലമരിനണ്ട് നരിരകാശയകായരിരുന ഫലലീം. . അമകാവൈന അമലറദ്ദേലനഅമകാവൈന അമലറദ്ദേലന

തരിയകാബണ്ട് ജരികലീം ബകാലപന്റെ സലീംശയലീം തലകകാനകായരില്ലതരിയകാബണ്ട് ജരികലീം ബകാലപന്റെ സലീംശയലീം തലകകാനകായരില്ല..അകദ്ദേഹലീംഅകദ്ദേഹലീം
  മരുമകപന കബകാലീംപബയരിപല നകാചച്വറല് ഹരിസ്റ്ററരി  മരുമകപന കബകാലീംപബയരിപല നകാചച്വറല് ഹരിസ്റ്ററരി

പസകാപപസറ്റരിയരില് പെഠലകകാനയരിച്ചു     പസകാപപസറ്റരിയരില് പെഠലകകാനയരിച്ചു     ..അവൈരിപടെ എണ്ണമറ്റഅവൈരിപടെ എണ്ണമറ്റ

പെക്ഷരികപള കണ സകാലലലീം ആഹകാദചരിതനകായരിപെക്ഷരികപള കണ സകാലലലീം ആഹകാദചരിതനകായരി..പെകക്ഷപെകക്ഷ
സകാലലമരിനണ്ട് ഉപെജലവൈനകാ൪ഥലീം  സകഹകാദരപന്റെ  സകാലലമരിനണ്ട് ഉപെജലവൈനകാ൪ഥലീം  സകഹകാദരപന്റെ  
തടെരി ബരിസരിനസണ്ട് കനകാകകാന ബ൪മയരികലക്കുതടെരി ബരിസരിനസണ്ട് കനകാകകാന ബ൪മയരികലക്കു

കപെകാപകണരിവൈനകപെകാപകണരിവൈന..ബരിസരിനസണ്ട് പെരകാജയപപെടകപള് അലരിബരിസരിനസണ്ട് പെരകാജയപപെടകപള് അലരി
ഇനജയരികലക്കു ഇനജയരികലക്കു 
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  മടെങ്ങരി വൈന്നണ്ട് കബകാലീംപബയരിപല പരിനസണ്ട്മടെങ്ങരി വൈന്നണ്ട് കബകാലീംപബയരിപല പരിനസണ്ട്
ഒകാഫണ്ട് പവൈയണ്ട്ല്സണ്ട് മമ്യൂസരിയതരില് കജകാലരിഒകാഫണ്ട് പവൈയണ്ട്ല്സണ്ട് മമ്യൂസരിയതരില് കജകാലരി

സമ്പകാദരിച്ചുസമ്പകാദരിച്ചു..

പെരിന്നലടെണ്ട് പബ൪ലരിനരില് കപെകായരി പെക്ഷരിനരിരലക്ഷണശകാസലീംപെരിന്നലടെണ്ട് പബ൪ലരിനരില് കപെകായരി പെക്ഷരിനരിരലക്ഷണശകാസലീം

പെഠരിച്ചുവൈന്ന സകാലലലീം  പെഠരിച്ചുവൈന്ന സകാലലലീം  1930-1930-ല് കബകാലീംകബ നകാചച്വറല് ഹരിസ്റ്ററരില് കബകാലീംകബ നകാചച്വറല് ഹരിസ്റ്ററരി

പസകാപപസറ്റരിയരില് ശമ്പളമരില്ലകാപത കജകാലരി പചയപസകാപപസറ്റരിയരില് ശമ്പളമരില്ലകാപത കജകാലരി പചയ..
പസകാപപസറ്റരിയുപടെ ആനകകാലരികങ്ങളരില് അദ്ദേഹതരിപന്റെ സ൪കവൈപസകാപപസറ്റരിയുപടെ ആനകകാലരികങ്ങളരില് അദ്ദേഹതരിപന്റെ സ൪കവൈ

റരികപകാ൪ട്ടുകള് പസരിദ്ധലകരരികപപട്ടുറരികപകാ൪ട്ടുകള് പസരിദ്ധലകരരികപപട്ടു. . ഇതണ്ട് അകദ്ദേഹതരിനണ്ട് കലകാകലീംഇതണ്ട് അകദ്ദേഹതരിനണ്ട് കലകാകലീം

മുഴ്വന അലീംഗലകകാരലീം കനടെരിപകടുത്തുമുഴ്വന അലീംഗലകകാരലീം കനടെരിപകടുത്തു..

പെക്ഷരിനരിരലക്ഷണ ശകാസപതക്കുറരിച്ചുലീം പെക്ഷരികപള കുറരിച്ചുലീം സകാലലലീംപെക്ഷരിനരിരലക്ഷണ ശകാസപതക്കുറരിച്ചുലീം പെക്ഷരികപള കുറരിച്ചുലീം സകാലലലീം
എഴുതരിയ ഗ്രന്ഥങ്ങള് വൈരിജകാനപദവലീംഎഴുതരിയ ഗ്രന്ഥങ്ങള് വൈരിജകാനപദവലീം

പസരിദ്ധവമകാണണ്ട്പസരിദ്ധവമകാണണ്ട്. . ഇവൈയരില് കകരളതരിപലഇവൈയരില് കകരളതരിപല
പെക്ഷരികപളക്കുറരിപചഴതരിയ ഗ്രന്ഥവലീംപെക്ഷരികപളക്കുറരിപചഴതരിയ ഗ്രന്ഥവലീം

ഉള്പപടുലീംഉള്പപടുലീം. '. 'ഒരു കുരുവൈരിയുപടെ പെതനലീംഒരു കുരുവൈരിയുപടെ പെതനലീം

അകദ്ദേഹതരിപന്റെ  ആത്മകഥയകാണണ്ട്അകദ്ദേഹതരിപന്റെ  ആത്മകഥയകാണണ്ട്..

പെക്ഷരിശകാസതരില് നകാ ഷണല്പെക്ഷരിശകാസതരില് നകാ ഷണല്
പപകാഫസറകായരിപതപരപഞടുകപപടപപകാഫസറകായരിപതപരപഞടുകപപട
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അപദ്ദേഹപത വൈരിവൈരിധ സ൪വ്വകലകാശകാലകള് കഡകാക്ടകററ്റണ്ട് നല്കരിഅപദ്ദേഹപത വൈരിവൈരിധ സ൪വ്വകലകാശകാലകള് കഡകാക്ടകററ്റണ്ട് നല്കരി

ആദരരിച്ചുആദരരിച്ചു. . അദ്ദേഹലീം രകാജജസഭയരികലകണ്ട്  കനകാമരികനറ്റണ്ട് പചയ്യപപട്ടുഅദ്ദേഹലീം രകാജജസഭയരികലകണ്ട്  കനകാമരികനറ്റണ്ട് പചയ്യപപട്ടു..
പെത്മഭുഷണപെത്മഭുഷണ,,പെത്മവൈരിഭൂഷണപെത്മവൈരിഭൂഷണ,,ബരിടലഷണ്ട് ഒകാ൪ണരികതകാളജരിസ്റ്റണ്ട്സണ്ട്ബരിടലഷണ്ട് ഒകാ൪ണരികതകാളജരിസ്റ്റണ്ട്സണ്ട്

യൂണരിയനപന്റെ സമകാനലീംയൂണരിയനപന്റെ സമകാനലീം,,പെകാ൪പഗറ്റരി ഇന്റെ൪നകാഷണല്പെകാ൪പഗറ്റരി ഇന്റെ൪നകാഷണല്

പപപസണ്ട്പപപസണ്ട്,,കജകാണ ഫരിലരിപണ്ട് പമകമകാറരിയല്കജകാണ ഫരിലരിപണ്ട് പമകമകാറരിയല്

പമഡല്പമഡല്,,പനത൪ലകാഡണ്ട്സണ്ട് രകാജകാവൈരിപന്റെ പനത൪ലകാഡണ്ട്സണ്ട് രകാജകാവൈരിപന്റെ ''ദ ഒകാ൪ടെ൪ ഒകാഫണ്ട് ദദ ഒകാ൪ടെ൪ ഒകാഫണ്ട് ദ

കഗകാള്ഡന ആ൪കണ്ട് കഗകാള്ഡന ആ൪കണ്ട് ''തടെങ്ങരിയ നരിരവൈധരി  ബഹുമതരികള്തടെങ്ങരിയ നരിരവൈധരി  ബഹുമതരികള്

അകദ്ദേഹതരിന ലഭരിചരിട്ടുണണ്ട് അകദ്ദേഹതരിന ലഭരിചരിട്ടുണണ്ട് . . സകാലലലീം അലരികണ്ട് മകളരില്ലകായരിരുന സകാലലലീം അലരികണ്ട് മകളരില്ലകായരിരുന ..
പെകാള്രിപഗറ്റണ്ട് പപപസരിപന്റെ മുഴുവൈന തകയുലീം ആ മഹകാമനസ്ക്കനപെകാള്രിപഗറ്റണ്ട് പപപസരിപന്റെ മുഴുവൈന തകയുലീം ആ മഹകാമനസ്ക്കന

ബരിബരി..എനഎന..എസണ്ട്എസണ്ട്..എചണ്ട്എചണ്ട്..എസരിന സലീംഭകാവൈന പചയഎസരിന സലീംഭകാവൈന പചയ. . അകദ്ദേഹലീംഅകദ്ദേഹലീം

1987-1987-ല് വൈരിടെവൈകാങ്ങരില് വൈരിടെവൈകാങ്ങരി..
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പൂകകാലലീംപൂകകാലലീം

പൂക്കുന്നരിതകാ മുല്ലപൂക്കുന്നരിതകാ മുല്ല, , പൂക്കുന്നരിലഞരിപൂക്കുന്നരിലഞരി

പൂക്കുന കതന്മകാവപൂക്കുന കതന്മകാവ, , പൂക്കുന്നകശകാകലീംപൂക്കുന്നകശകാകലീം

വൈകായ്ക്കുന കവൈലരിക്കു വൈര്ണ്ണങ്ങള്വൈകായ്ക്കുന കവൈലരിക്കു വൈര്ണ്ണങ്ങള്, , പൂവൈകാല്പൂവൈകാല്

കചകാക്കുന കകാടെനരികമഘങ്ങള്കപെകാപലകചകാക്കുന കകാടെനരികമഘങ്ങള്കപെകാപല..

എല്ലകാടെവലീം പുഷ്പഗന്ധലീം പെരതരിഎല്ലകാടെവലീം പുഷ്പഗന്ധലീം പെരതരി

പമപല്ലന പതക്കുന വൈലശുന വൈകായുപമപല്ലന പതക്കുന വൈലശുന വൈകായു,,
ഉല്ലകാസമല നലണ കൂകൂരവൈതകാഉല്ലകാസമല നലണ കൂകൂരവൈതകാ--

പലല്ലകാര്ക്കുകമകുന്നരികത കകകാകരിലങ്ങള്പലല്ലകാര്ക്കുകമകുന്നരികത കകകാകരിലങ്ങള്..

കകാണുന്നരിതകാ രകാവൈരികല പൂവ കതടെരികകാണുന്നരിതകാ രകാവൈരികല പൂവ കതടെരി
ക്ഷലണതച്വകമകാരകാത കതനലച കകാടരില്ക്ഷലണതച്വകമകാരകാത കതനലച കകാടരില്

കപെകാകണപറയുതകാഹമുള്പകകാണരിവൈപയകപെകാകണപറയുതകാഹമുള്പകകാണരിവൈപയ--
കനകാണലീം പവൈളക്കുനഷകസകായരിപതല്ലകാലീംകനകാണലീം പവൈളക്കുനഷകസകായരിപതല്ലകാലീം??
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പെകാടെങ്ങള് പപെകാന്നരിന നരിറ ലീംപൂണപെകാടെങ്ങള് പപെകാന്നരിന നരിറ ലീംപൂണ, , നലപളനലപള--
പകാടെരിപറപന്നതരിയരിതതപയല്ലകാലീംപകാടെരിപറപന്നതരിയരിതതപയല്ലകാലീം

കകടെറ്റ പനല്ലരിന കതരിര്കകാമ്പുപകകാതരികകടെറ്റ പനല്ലരിന കതരിര്കകാമ്പുപകകാതരി--
ക്കൂടെകാര്ന്ന ദരികകകാര്ത്തു കപെകാകുന വൈകാനരില്ക്കൂടെകാര്ന്ന ദരികകകാര്ത്തു കപെകാകുന വൈകാനരില്..

ചനലീം ധരകയപറയകായണ്ട് ശലതവലീം കപെകാചനലീം ധരകയപറയകായണ്ട് ശലതവലീം കപെകാ--
യനരിക്കു പൂങകാവൈരിലകാകളപറയകായരിയനരിക്കു പൂങകാവൈരിലകാകളപറയകായരി

സകനകാഷകമറുനസകനകാഷകമറുന, , കദവൈകാലയതരില്കദവൈകാലയതരില്

പപെകാന്തുന വൈകാദജങ്ങള്പപെകാന്തുന വൈകാദജങ്ങള്--വൈന്നൂ വൈസനലീംവൈന്നൂ വൈസനലീം!!

നകാകതരില്നരികന്നകാമകനനകാകതരില്നരികന്നകാമകന, , നരിപന്ന വൈരിടലനരിപന്ന വൈരിടല--
കലകാകതരിനകാനന്ദകമകുന്നരിതലശനകലകാകതരിനകാനന്ദകമകുന്നരിതലശന

ഈ പകകാല്ലമല നരിപന്റെ പെകാദലീം പതകാഴകാലീം ഞകാനഈ പകകാല്ലമല നരിപന്റെ പെകാദലീം പതകാഴകാലീം ഞകാന

കപെകാപകകാല്ല കപെകാപകകാല്ല പൂകകാലകമ നലകപെകാപകകാല്ല കപെകാപകകാല്ല പൂകകാലകമ നല!!

ചരിനരിചരിളങകാറ്റുതന നരിസച്വനതകാചരിനരിചരിളങകാറ്റുതന നരിസച്വനതകാ--
പലകനകാനരയ്ക്കുന നലപലകനകാനരയ്ക്കുന നല?-?-ഞകാനറരിഞഞകാനറരിഞ,,

""എനകാതനകാലീം കദവൈകനകാതന്നകത ഞകാഎനകാതനകാലീം കദവൈകനകാതന്നകത ഞകാ--
പനനകാകരിലലീം പചയപനനകാകരിലലീം പചയ""പവൈന്നല്ലയല്ലലപവൈന്നല്ലയല്ലല??
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  നല്ല  ചങ്ങകാതരിനല്ല  ചങ്ങകാതരി

പവൈളകാരലീം പുഴയരിപല തകാമസകകാരനകായരിരുനപവൈളകാരലീം പുഴയരിപല തകാമസകകാരനകായരിരുന

പപെകാന്നരി മലനപപെകാന്നരി മലന. . ഒരരികല് അവൈള്കണ്ട് കരയരിപല കകാഴ്ചകള് കകാണകാനഒരരികല് അവൈള്കണ്ട് കരയരിപല കകാഴ്ചകള് കകാണകാന

കമകാഹലീം കതകാന്നരികമകാഹലീം കതകാന്നരി. . അവൈളപടെ കരയരിപല ചങ്ങകാതരിയകായ മരിനഅവൈളപടെ കരയരിപല ചങ്ങകാതരിയകായ മരിന

കതനലചകയകാടെണ്ട് തപന്റെ ആഗ്രഹലീം ഇണര്തരിച്ചുകതനലചകയകാടെണ്ട് തപന്റെ ആഗ്രഹലീം ഇണര്തരിച്ചു. . അകപകാള് മരിനഅകപകാള് മരിന

പെറഞപെറഞ: : അകയ്യകാ അത കവൈണ പെല അപെകടെങ്ങള് ഉണകാകുലീംഅകയ്യകാ അത കവൈണ പെല അപെകടെങ്ങള് ഉണകാകുലീം..
നരിനകണ്ട് പവൈളതരിനണ്ട് അടെരിയരിപല കകാഴ്ചകള് കകാണകാമകല്ലകാനരിനകണ്ട് പവൈളതരിനണ്ട് അടെരിയരിപല കകാഴ്ചകള് കകാണകാമകല്ലകാ. . ഹുലീംഹുലീം

മരിനവൈരിനണ്ട് പവൈളതരിനടെരിയരിപല കകാഴ്ചകള് കകാണകാനമരിനവൈരിനണ്ട് പവൈളതരിനടെരിയരിപല കകാഴ്ചകള് കകാണകാന

പെറ്റകാതതരിപന്റെ അസൂയയകാപെറ്റകാതതരിപന്റെ അസൂയയകാ. . കവൈപറ ആകരകാപടെങരിലലീം സഹകായലീംകവൈപറ ആകരകാപടെങരിലലീം സഹകായലീം

കചകാദരികകാലീംകചകാദരികകാലീം. . ഒരു ദരിവൈസലീം ഒരു പകകാകചന പുഴയരില് ഒറ്റകകാലരില്ഒരു ദരിവൈസലീം ഒരു പകകാകചന പുഴയരില് ഒറ്റകകാലരില്

നരില്ക്കുന്നതണ്ട് പപെകാന്നരിമലന കണനരില്ക്കുന്നതണ്ട് പപെകാന്നരിമലന കണ. . പകകാകചന നല്ലവൈനകാപണന്നണ്ട്പകകാകചന നല്ലവൈനകാപണന്നണ്ട്

കതകാനനകതകാനന. . എനകായകാലലീം തനപറ ആഗ്രഹലീം പെറയകാലീംഎനകായകാലലീം തനപറ ആഗ്രഹലീം പെറയകാലീം..
പകകാകചകാപകകാകചകാ, , പകകാകചകാ എപന്ന നരിനപറ ചുണരില് പകകാതരിപരിടെരിചണ്ട്പകകാകചകാ എപന്ന നരിനപറ ചുണരില് പകകാതരിപരിടെരിചണ്ട്

കരയരിപല കകാഴ്ചകള് കകാണരിക്കുകമകാകരയരിപല കകാഴ്ചകള് കകാണരിക്കുകമകാ? ? പകകാകചനണ്ട് അതരിയകായപകകാകചനണ്ട് അതരിയകായ

സകനകാഷമകായരിസകനകാഷമകായരി, , പകകാകചന മലനപെരിടെരികകാനകല്ല കരയരില്പകകാകചന മലനപെരിടെരികകാനകല്ല കരയരില്

ഇരരിക്കുന്നതണ്ട്ഇരരിക്കുന്നതണ്ട്. . ഒരു മലന തകന്നകാപടെകാപലീം വൈരകാപമനഒരു മലന തകന്നകാപടെകാപലീം വൈരകാപമന
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പെറഞകാല് ആര്കകായകാലലീം സകനകാഷമുണകാവൈരികല്ലപെറഞകാല് ആര്കകായകാലലീം സകനകാഷമുണകാവൈരികല്ല. . പകകാകചനപകകാകചന

അവൈപന പകകാണകപെകാകകാപമന്നണ്ട് പെറഞഅവൈപന പകകാണകപെകാകകാപമന്നണ്ട് പെറഞ. . പപെകാന്നരികണ്ട്പപെകാന്നരികണ്ട്

സകനകാഷമകായരിസകനകാഷമകായരി. . പകകാകചന പപെകാന്നരിപയ പകകാതരിപയടുതണ്ട് ഒരുപകകാകചന പപെകാന്നരിപയ പകകാതരിപയടുതണ്ട് ഒരു

സ്ഥലതണ്ട് പകകാണകപെകായരിസ്ഥലതണ്ട് പകകാണകപെകായരി. . എന്നരിടണ്ട് പെറഞഎന്നരിടണ്ട് പെറഞ. . നരിപന്ന ഞകാനനരിപന്ന ഞകാന

തരിന്നകാന കപെകാവകയകാണണ്ട്തരിന്നകാന കപെകാവകയകാണണ്ട്. . പപെകാന്നരികണ്ട് ശച്വകാസലീം മുടകാന തടെങ്ങരിപപെകാന്നരികണ്ട് ശച്വകാസലീം മുടകാന തടെങ്ങരി..
അവൈള് നരിലവൈരിളരിച്ചുഅവൈള് നരിലവൈരിളരിച്ചു. . അവൈളപടെ നരിലവൈരിളരി മരിന കകട്ടുഅവൈളപടെ നരിലവൈരിളരി മരിന കകട്ടു. . മരിനമരിന

പകകാകരിനപറ കണ്ണരില് ഒറ്റകുതണ്ട്പകകാകരിനപറ കണ്ണരില് ഒറ്റകുതണ്ട്. . പകകാകണ്ട് തപന്റെ ജലവൈനലീംപകകാണണ്ട്പകകാകണ്ട് തപന്റെ ജലവൈനലീംപകകാണണ്ട്

പെറനകപെകായരിപെറനകപെകായരി. . പപെകാന്നരി മലന പുഴയരിലകാണണ്ട് വൈലണതണ്ട്പപെകാന്നരി മലന പുഴയരിലകാണണ്ട് വൈലണതണ്ട്. . പപെകാന്നരി മലനപപെകാന്നരി മലന
പെറഞ എപന്റെ ചങ്ങകാതരി പെറഞതണ്ട് ഞകാന അനസരരിപചങരില്പെറഞ എപന്റെ ചങ്ങകാതരി പെറഞതണ്ട് ഞകാന അനസരരിപചങരില്

എനരികണ്ട് ഇതണ്ട് സലീംഭവൈരിക്കുമകായരിരുന്നരില്ലഎനരികണ്ട് ഇതണ്ട് സലീംഭവൈരിക്കുമകായരിരുന്നരില്ല. . മരിന കതനലച പെറഞമരിന കതനലച പെറഞ..
എനകായകാലലീം എനപറ ചങ്ങകാതരി രക്ഷപപടകല്ലകാ അതമതരിഎനകായകാലലീം എനപറ ചങ്ങകാതരി രക്ഷപപടകല്ലകാ അതമതരി..
അങ്ങപന അവൈര് രണകപെരുലീം സകനകാഷകതകാപടെ കപെകായരിഅങ്ങപന അവൈര് രണകപെരുലീം സകനകാഷകതകാപടെ കപെകായരി..
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പൂജജലീം പകകാണണ്ട് ഹരരികകാപമകാപൂജജലീം പകകാണണ്ട് ഹരരികകാപമകാ
ഗുണനകരിയയുപടെ വൈജല്കമമകാണകല്ലകാ ഹരണലീംഗുണനകരിയയുപടെ വൈജല്കമമകാണകല്ലകാ ഹരണലീം..
പെന്ത്രണരിപന മൂന പകകാണണ്ട് ഹരരിചകാല് നകാല കരിട്ടുലീം എന്നണ്ട്പെന്ത്രണരിപന മൂന പകകാണണ്ട് ഹരരിചകാല് നകാല കരിട്ടുലീം എന്നണ്ട്

പെറയുകമ്പകാള് മൂന്നരിപന നകാലപകകാണണ്ട് ഗുണരിചകാല് പെന്ത്രണ കരിട്ടുലീംപെറയുകമ്പകാള് മൂന്നരിപന നകാലപകകാണണ്ട് ഗുണരിചകാല് പെന്ത്രണ കരിട്ടുലീം

എന്നകാണണ്ട് നകാലീം ഉകദ്ദേശരിക്കുന്നതണ്ട്എന്നകാണണ്ട് നകാലീം ഉകദ്ദേശരിക്കുന്നതണ്ട്. . എന്നകാല്എന്നകാല്, , പെന്ത്രണരിപന പൂജജലീംപെന്ത്രണരിപന പൂജജലീം

പകകാണണ്ട് ഹരരിചകാല് എന്തു കരിട്ടുലീംപകകാണണ്ട് ഹരരിചകാല് എന്തു കരിട്ടുലീം??

പൂജജപത ഏപതങരിലലീം സലീംഖജപകകാണണ്ട് ഗുണരിചകാല് പൂജജപത ഏപതങരിലലീം സലീംഖജപകകാണണ്ട് ഗുണരിചകാല് 12 12 കരിട്ടുകമകാകരിട്ടുകമകാ??

ഇല്ലഇല്ല. . അതപകകാണകാണണ്ട് പൂജജലീം പകകാണണ്ട് ഒരരികലലീംഅതപകകാണകാണണ്ട് പൂജജലീം പകകാണണ്ട് ഒരരികലലീം

ഹരരികരുപതന പെറയുന്നതണ്ട്ഹരരികരുപതന പെറയുന്നതണ്ട്..

12 12 മകാങ്ങമകാങ്ങ, , ഓകരകാ വൈരരിയരിലലീം മൂപന്നണ്ണലീംഓകരകാ വൈരരിയരിലലീം മൂപന്നണ്ണലീം

വൈലതലീംവൈലതലീം  എത്രവൈരരിയകായരിപവൈകകാലീംഎത്രവൈരരിയകായരിപവൈകകാലീം? 4 ? 4 വൈരരിവൈരരി. . അതകായതണ്ട് അതകായതണ്ട് 12/3=412/3=4

ഇതകപെകാപല ഇതകപെകാപല 12 12 മകാങ്ങമകാങ്ങ, , ഓകരകാ വൈരരിയരിലലീം ഓകരകാ വൈരരിയരിലലീം 0 0 മകാങ്ങമകാങ്ങ  വൈലതലീംവൈലതലീം

എത്രവൈരരിയകായരി പവൈകകാലീംഎത്രവൈരരിയകായരി പവൈകകാലീം? ? പവൈച്ചുകനകാക്കുപവൈച്ചുകനകാക്കു. . എത്ര വൈരരികള്എത്ര വൈരരികള്

പവൈചകാലലീം പവൈചകാലലീം 12 12 മകാങ്ങ ബകാകരിയുണകാവലീംമകാങ്ങ ബകാകരിയുണകാവലീം. . പെരിപന്നയുലീം വൈരരിപെരിപന്നയുലീം വൈരരി
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പവൈക്കുകതപന്നപവൈക്കുകതപന്ന. . ഈ കരിയ ഒരരികലലീം അവൈസകാനരിക്കുകയരില്ലഈ കരിയ ഒരരികലലീം അവൈസകാനരിക്കുകയരില്ല..

അങ്ങപന കനകാക്കുകമ്പകാള് അങ്ങപന കനകാക്കുകമ്പകാള് 12/0 12/0 അനനമകാപണന്നണ്ട് കകാണകാലീംഅനനമകാപണന്നണ്ട് കകാണകാലീം..

ഇതകപെകാപല പൂജജമല്ലകാത ഏത സലീംഖജകയയുലീം ഇതകപെകാപല പൂജജമല്ലകാത ഏത സലീംഖജകയയുലീം 0 0 പകകാണണ്ട് ഹരരിപകകാണണ്ട് ഹരരി

ചകാലലീം ഫലലീം അനനമകായരിരരിക്കുലീംചകാലലീം ഫലലീം അനനമകായരിരരിക്കുലീം. . അനനപത ഒരുഅനനപത ഒരു

സലീംഖജയകായരി കണകകാകകാതതപകകാണണ്ട് സലീംഖജയകായരി കണകകാകകാതതപകകാണണ്ട് 0 0 പകകാണണ്ട്പകകാണണ്ട്

ഹരരികരുപതന പെറയുനഹരരികരുപതന പെറയുന..
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History of animationHistory of animation
 The history of animation started long before theThe history of animation started long before the
development of cinematography . Humans havedevelopment of cinematography . Humans have

probably attempted to depict motion as far back asprobably attempted to depict motion as far back as
the palaeolithic period . Shadow play and the magicthe palaeolithic period . Shadow play and the magic
lantern offered popular shows with projected imageslantern offered popular shows with projected images
on a screen ,moving as the result of manipulation byon a screen ,moving as the result of manipulation by

hand and/ some minor mechanics . In 1833 thehand and/ some minor mechanics . In 1833 the
phenakistiscope introduced the stroboscopic principlephenakistiscope introduced the stroboscopic principle

of modern animation ,and wouldof modern animation ,and would
also provide the basis foralso provide the basis for

cinematography.cinematography.

The Father ofThe Father of
Indian AnimationIndian Animation
Ram Mohan (born 1931) is anRam Mohan (born 1931) is an

Indian animator,title designer and designIndian animator,title designer and design
educator,who is also known as Father of Indianeducator,who is also known as Father of Indian
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Animation and was a veteran in the IndianAnimation and was a veteran in the Indian
Animation industry,who started his career at theAnimation industry,who started his career at the

cartoon film unit,films division of Indiacartoon film unit,films division of India
government of India in 1956 .government of India in 1956 .

Pg:20



Digital magazine 2018-2019

Father OfFather Of
AmericanAmerican
AnimationAnimation

 Blackton Father of AmericanBlackton Father of American
Animation.Animation.

American animation owes its beginningsAmerican animation owes its beginnings
to J. Stuart Blackton a British filmmakerto J. Stuart Blackton a British filmmaker

who created the first animated film inwho created the first animated film in
America . Before creating cartoons,BlacktonAmerica . Before creating cartoons,Blackton

was a vaudeville performer known as “thewas a vaudeville performer known as “the
Komikal Kartoonsist,”.In his act,he dewKomikal Kartoonsist,”.In his act,he dew

“lightning sketches” or high speed drawings“lightning sketches” or high speed drawings.
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    IT QUIZIT QUIZ

11.Name the latest attendance recording.Name the latest attendance recording
devices used in an attendance system devices used in an attendance system 

ANS:Biometrics and Access cardsANS:Biometrics and Access cards

2.which is the first calculating device ?2.which is the first calculating device ?

ANS: AbacusANS: Abacus

3.Who invented mechanical calculator called3.Who invented mechanical calculator called
Pascaline?Pascaline?

ANS:Blaise pascalANS:Blaise pascal
4.who is considered  as the father of artificial4.who is considered  as the father of artificial

intelligence?intelligence?
ANS:John McCarthyANS:John McCarthy

5.which was the worlds first successful5.which was the worlds first successful
electronic computer?electronic computer?

ANS:ENIAC ANS:ENIAC 
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പചറുകഥപചറുകഥ
'വൈരിദജകാവൈരികനകാദരിനരിവൈരിദജകാവൈരികനകാദരിനരി' ' മകാസരികയരില് മകാസരികയരില് 1891-1891-ല് ല് (1066 (1066 കുലീംഭലീംകുലീംഭലീം) ) 
പസരിദ്ധലകരരിച വൈകാസനകാ വൈരികൃതരിയകാണണ്ട് മലയകാളതരിപല പസരിദ്ധലകരരിച വൈകാസനകാ വൈരികൃതരിയകാണണ്ട് മലയകാളതരിപല 

ആദജപത പചറുകഥആദജപത പചറുകഥ. . പെത്രപവൈര്തകനകായരിരുന്ന കകസരരി പെത്രപവൈര്തകനകായരിരുന്ന കകസരരി 
കവൈങ്ങയരില് കുഞരിരകാമന നകായനകാരകാണണ്ട് വൈകാസനകാ വൈരികൃതരി കവൈങ്ങയരില് കുഞരിരകാമന നകായനകാരകാണണ്ട് വൈകാസനകാ വൈരികൃതരി 

രചരിചതണ്ട്രചരിചതണ്ട്. . കഥകാകൃതരിപന്റെ കപെരു വൈയകാപതയകാണണ്ട് ഈ പചറുകഥകഥകാകൃതരിപന്റെ കപെരു വൈയകാപതയകാണണ്ട് ഈ പചറുകഥ

പസരിദ്ധലകരരിചതണ്ട്പസരിദ്ധലകരരിചതണ്ട്. . സരിസരി. . എസണ്ട്എസണ്ട്. . കഗകാപെകാലപണരികര്കഗകാപെകാലപണരികര്, , മൂര്കകകാത്തുമൂര്കകകാത്തു

കുമകാരനകുമകാരന, , ഒടുവൈരില് കുഞരികൃഷ്ണകമകനകാനഒടുവൈരില് കുഞരികൃഷ്ണകമകനകാന, , അമ്പകാടെരി അമ്പകാടെരി 

നകാരകായണപതവൈകാള്നകാരകായണപതവൈകാള്, , എലീംഎലീം. . ആര്ആര്. . പകപക. . സരിസരി., ., പകപക. . സുകുമകാരനസുകുമകാരന, , 
ഇഇ. . വൈരിവൈരി. . കൃഷ്ണപെരിള എന്നരിവൈരകായരിരുന പമുഖരകായ ആദജകകാല കൃഷ്ണപെരിള എന്നരിവൈരകായരിരുന പമുഖരകായ ആദജകകാല 

കഥകാകൃത്തുകള്കഥകാകൃത്തുകള്..
ഒന്നകാലീം ഘടലീംഒന്നകാലീം ഘടലീം
പെത്രമകാസരികകളപടെ പചകാരമകാണണ്ട് പചറുകഥയണ്ട് വൈകായനകകാപര പെത്രമകാസരികകളപടെ പചകാരമകാണണ്ട് പചറുകഥയണ്ട് വൈകായനകകാപര 

സൃഷരിചതണ്ട്സൃഷരിചതണ്ട്. . ഈ അനരലക്ഷലീം ഒകടപറ എഴുത്തുകകാപര ഈ അനരലക്ഷലീം ഒകടപറ എഴുത്തുകകാപര 

പചറുകഥയരികലകണ്ട് ആകര്ഷരിച്ചുപചറുകഥയരികലകണ്ട് ആകര്ഷരിച്ചു. . പകകാടുങ്ങല്ലൂര് കുഞരിക്കുടന പകകാടുങ്ങല്ലൂര് കുഞരിക്കുടന 
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തമ്പുരകാനതമ്പുരകാന, , ശലപവൈകാളരി നകാരകായണന നമ്പൂതരിരരിശലപവൈകാളരി നകാരകായണന നമ്പൂതരിരരി, , പെനളലീം പെനളലീം 

കകരളവൈര്മകകരളവൈര്മ, , സരിസരി. . പെരിപെരി. . അചദ്യുതകമകനകാനഅചദ്യുതകമകനകാന, , അപന തമ്പുരകാനഅപന തമ്പുരകാന, , 
സരിസരി. . വൈരിവൈരി. . കുഞരകാമനകുഞരകാമന, , കകാരകാടണ്ട് അചദ്യുതകമകനകാനകകാരകാടണ്ട് അചദ്യുതകമകനകാന, , കതലപ്പുറതണ്ട്കതലപ്പുറതണ്ട്

നകാരകായണന നമ്പരിനകാരകായണന നമ്പരി, , ചരിത്രപമഴുതണ്ട് പകചരിത്രപമഴുതണ്ട് പക. . എലീംഎലീം. . വൈര്ഗലസണ്ട്വൈര്ഗലസണ്ട്, , എലീംഎലീം. . 
രതണ്ട് നലീംരതണ്ട് നലീം, , എനഎന. . എലീംഎലീം. . ദകാസണ്ട്ദകാസണ്ട്, , ഇഇ. . ഐഐ. . പെങ്ങരിയചനപെങ്ങരിയചന, , കണ്ണമ്പ്ര കണ്ണമ്പ്ര 

കുഞണ്ണരിനകായര്കുഞണ്ണരിനകായര്, , സരിസരി. . ശങരവൈകാരരിയര്ശങരവൈകാരരിയര്, , പെരിപെരി. . ജരിജരി. . രകാമയ്യര്രകാമയ്യര്, , 
അമ്പകാടെരി കകാര്തജകായനരി അമഅമ്പകാടെരി കകാര്തജകായനരി അമ, , വൈരിവൈരി. . പെകാര്വൈതരിയമപെകാര്വൈതരിയമ, , ടെരിടെരി. . സരിസരി. . 
കലജകാണരിയമ തടെങ്ങരി ഒകടപറ എഴുത്തുകകാര് ആദജകകാലതണ്ട് കലജകാണരിയമ തടെങ്ങരി ഒകടപറ എഴുത്തുകകാര് ആദജകകാലതണ്ട് 

പചറുകഥകപളഴുതരിയരിരുനപചറുകഥകപളഴുതരിയരിരുന. . ഈ ആദജഘടതരിപന്റെ ഒടുവൈരില് ഈ ആദജഘടതരിപന്റെ ഒടുവൈരില് 

രലീംഗത്തു വൈന്ന കഥകാകൃത്തുകളകാണണ്ട് പകരലീംഗത്തു വൈന്ന കഥകാകൃത്തുകളകാണണ്ട് പക. . പെരിപെരി. . കകശവൈകമകനകാനകകശവൈകമകനകാന, , 
കചലനകാടണ്ട് അചദ്യുതകമകനകാനകചലനകാടണ്ട് അചദ്യുതകമകനകാന, , പകപക. . എനഎന. . എഴുതച്ഛനഎഴുതച്ഛന, , എസണ്ട്എസണ്ട്. . 
രകാമകാവൈകാരരിയര്രകാമകാവൈകാരരിയര്, , സരിസരി. . എഎ. . കരിട്ടുണ്ണരികരിട്ടുണ്ണരി, , പെകാവണ്ണരി വതകകാടെണ്ട്പെകാവണ്ണരി വതകകാടെണ്ട്, , 
വൈരിളകാവൈടതണ്ട് ശങരപരിളവൈരിളകാവൈടതണ്ട് ശങരപരിള, , പകപക. . എസണ്ട്എസണ്ട്. . മണരി തടെങ്ങരിയവൈര്മണരി തടെങ്ങരിയവൈര്..

രണകാലീം ഘടലീംരണകാലീം ഘടലീം

1925 1925 മുതല് പചറുകഥയുപടെ രണകാലീം ഘടലീം ആരലീംഭരിക്കുനമുതല് പചറുകഥയുപടെ രണകാലീം ഘടലീം ആരലീംഭരിക്കുന. . 
വൈജക്തമകായ സകാമൂഹരിക വൈലക്ഷണകതകാടുകൂടെരി എഴുതരിയ വൈജക്തമകായ സകാമൂഹരിക വൈലക്ഷണകതകാടുകൂടെരി എഴുതരിയ 

പചറുകഥകളപടെ ഘടമകാണതണ്ട്പചറുകഥകളപടെ ഘടമകാണതണ്ട്. . വൈരിവൈരി. . ടെരിടെരി. . ഭടതരിരരിപകാടെണ്ട്ഭടതരിരരിപകാടെണ്ട്, , 
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മുതരിരരികങ്ങകാടെണ്ട് ഭവൈത്രകാതന നമ്പൂതരിരരിമുതരിരരികങ്ങകാടെണ്ട് ഭവൈത്രകാതന നമ്പൂതരിരരി, , എലീംഎലീം. . ആര്ആര്. . ബരി ബരി 

തടെങ്ങരിയവൈരുപടെ കഥകളകാണണ്ട് ഇതരിനദകാഹരണലീംതടെങ്ങരിയവൈരുപടെ കഥകളകാണണ്ട് ഇതരിനദകാഹരണലീം. 1920-. 1920-കള് കള് 
മുതല് കലകാകകഥപയ പെരരിചയപപടുതരിയുലീം പചറുകഥയുപടെ മുതല് കലകാകകഥപയ പെരരിചയപപടുതരിയുലീം പചറുകഥയുപടെ 
സസൗന്ദരജശകാസപെരമകായ പശ്നങ്ങള് ചര്ച പചയലീം സസൗന്ദരജശകാസപെരമകായ പശ്നങ്ങള് ചര്ച പചയലീം 
നരിരൂപെകനകായ കകസരരി ബകാലകൃഷ്ണപെരിള പുതരിപയകാരു നരിരൂപെകനകായ കകസരരി ബകാലകൃഷ്ണപെരിള പുതരിപയകാരു 

സകാഹരിതജകാവൈകബകാധലീം മലയകാളതരില് സൃഷരിച്ചുസകാഹരിതജകാവൈകബകാധലീം മലയകാളതരില് സൃഷരിച്ചു. . പചറുകഥയരിലലീം പചറുകഥയരിലലീം 
കനകാവൈലരിലലീം പെരരിവൈര്തനലീം പകകാണവൈരകാന പചറരിയ കനകാവൈലരിലലീം പെരരിവൈര്തനലീം പകകാണവൈരകാന പചറരിയ 

സഹകായമല്ല കകസരരി പചയ്തതണ്ട്സഹകായമല്ല കകസരരി പചയ്തതണ്ട്. . ഒകടപറ യൂകറകാപെജന ഒകടപറ യൂകറകാപെജന 

പചറുകഥകള് വൈരിവൈര്തനലീം പചയലീം കകസരരി മകാതൃക കകാണരിച്ചുപചറുകഥകള് വൈരിവൈര്തനലീം പചയലീം കകസരരി മകാതൃക കകാണരിച്ചു. . 
ജലവൈല്സകാഹരിതജ പസ്ഥനവലീം പുകരകാഗമന ജലവൈല്സകാഹരിതജ പസ്ഥനവലീം പുകരകാഗമന 
സകാഹരിതജപസ്ഥകാനവലീം സകാഹരിതജതരിനണ്ട് പുതരിയ സകാഹരിതജപസ്ഥകാനവലീം സകാഹരിതജതരിനണ്ട് പുതരിയ 

ലക്ഷജകബകാധലീം പെകരുകയുലീം പചയലക്ഷജകബകാധലീം പെകരുകയുലീം പചയ. . ഈ പെരരിവൈര്തന ഈ പെരരിവൈര്തന 
ദശയരില് ഉയര്ന വൈന്ന അഞ്ചു കഥകാകൃത്തുകള് മലയകാള ദശയരില് ഉയര്ന വൈന്ന അഞ്ചു കഥകാകൃത്തുകള് മലയകാള 

കഥയുപടെ സുവൈര്ണ്ണയുഗതരിപന്റെ സ്രഷകാകളകായരി മകാറരികഥയുപടെ സുവൈര്ണ്ണയുഗതരിപന്റെ സ്രഷകാകളകായരി മകാറരി. . എസണ്ട്എസണ്ട്. . 
പകപക. . പപെകാറ്റകകാടണ്ട്പപെകാറ്റകകാടണ്ട്, , പെരിപെരി. . കകശവൈകദവൈണ്ട്കകശവൈകദവൈണ്ട്, , തകഴരി ശരിവൈശങരപരിളതകഴരി ശരിവൈശങരപരിള, , 
വവൈകലീം മുഹമദണ്ട് ബഷലര്വവൈകലീം മുഹമദണ്ട് ബഷലര്, , പപെകാനകുന്നലീം വൈര്കരി പപെകാനകുന്നലീം വൈര്കരി 

എന്നരിവൈരകാണവൈര്എന്നരിവൈരകാണവൈര്..

സുവൈര്ണ്ണകകാലലീംസുവൈര്ണ്ണകകാലലീം
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പപെകാനകുന്നലീം വൈര്കരിപപെകാനകുന്നലീം വൈര്കരി, , എസണ്ട്എസണ്ട്. . പകപക. . പപെകാറ്റകകാടണ്ട്പപെകാറ്റകകാടണ്ട്, , കകശവൈകദവൈണ്ട്കകശവൈകദവൈണ്ട്, , 
തകഴരിതകഴരി, , ബഷലര് എന്നല അഞ്ചു കപെരുലീം ലളരിതകാലീംബരിക ബഷലര് എന്നല അഞ്ചു കപെരുലീം ലളരിതകാലീംബരിക 

അനര്ജ്ജനലീംഅനര്ജ്ജനലീം, , കകാരൂര് നലലകണ്ഠപരിളകകാരൂര് നലലകണ്ഠപരിള, , ഉറൂബണ്ട് ഉറൂബണ്ട് ((പെരിപെരി. . സരിസരി. . 
കുടരികൃഷ്ണനകുടരികൃഷ്ണന), ), പകപക. . സരസച്വതരിയമ തടെങ്ങരിയവൈരുലീംസരസച്വതരിയമ തടെങ്ങരിയവൈരുലീം

കചര്ന്നകാണണ്ട് കചര്ന്നകാണണ്ട് 1930- 1930- കള്ക്കു കശഷലീം മലയകാളകള്ക്കു കശഷലീം മലയകാള

കഥയരിപല സുവൈര്ണ്ണയുഗലീം സൃഷരിചതണ്ട്കഥയരിപല സുവൈര്ണ്ണയുഗലീം സൃഷരിചതണ്ട്. . റരിയലരിസതരിപന്റെറരിയലരിസതരിപന്റെ

സകന്ദശമകാണണ്ട് അവൈര് ഉയര്തരിയതണ്ട്സകന്ദശമകാണണ്ട് അവൈര് ഉയര്തരിയതണ്ട്. . അദണ്ട്ഭുതരസവലീം അദണ്ട്ഭുതരസവലീം 
പെരരിണകാമ ഗുപരിയുലീം പതകാലരിപ്പുറകമയുള ഫലരിതവലീം നരിറഞ പെരരിണകാമ ഗുപരിയുലീം പതകാലരിപ്പുറകമയുള ഫലരിതവലീം നരിറഞ 
ആദജകകാല കഥകളരില് നരിനള വൈമ്പന കുതരിച്ചു ചകാടമകാണണ്ട് ഈആദജകകാല കഥകളരില് നരിനള വൈമ്പന കുതരിച്ചു ചകാടമകാണണ്ട് ഈ

തലമുറ നരിര്വൈഹരിചതണ്ട്തലമുറ നരിര്വൈഹരിചതണ്ട്..

ദരരിദ്രമനഷജരുപടെ ജലവൈരിതവലീം അവൈര് കനരരിടുന്ന ചൂഷണങ്ങളലീം ദരരിദ്രമനഷജരുപടെ ജലവൈരിതവലീം അവൈര് കനരരിടുന്ന ചൂഷണങ്ങളലീം 
രകാഷലയസമരവലീം അധരികകാര വൈരിമര്ശനവലീം ഈ രകാഷലയസമരവലീം അധരികകാര വൈരിമര്ശനവലീം ഈ 

കഥകാകൃത്തുകളപടെ പകമയമകായരികഥകാകൃത്തുകളപടെ പകമയമകായരി. . വൈര്കരിയുപടെ മന്ത്രരിപകടണ്ട്വൈര്കരിയുപടെ മന്ത്രരിപകടണ്ട്, , 
അകനകാണല നലയുമചനകാകയകാടെകാഅകനകാണല നലയുമചനകാകയകാടെകാ, , ശബരിക്കുന്ന കലപശബരിക്കുന്ന കലപ, , 
തകഴരിയുപടെ പവൈളപപകാകതരില്തകഴരിയുപടെ പവൈളപപകാകതരില്, , കകശവൈകദവൈരിപന്റെ ഗുസ്തരികകശവൈകദവൈരിപന്റെ ഗുസ്തരി, , 
കൂള്ഡരിങണ്ട്കൂള്ഡരിങണ്ട്, , പതരിജപതരിജ, , ബഷലറരിപന്റെ നലലപവൈളരിചലീംബഷലറരിപന്റെ നലലപവൈളരിചലീം, , ജന്മദരിനലീംജന്മദരിനലീം, , 
വടെഗര്വടെഗര്, , പപെകാറ്റകകാടരിപന്റെ ഒടകലീംപപെകാറ്റകകാടരിപന്റെ ഒടകലീം, , ഏഴരിലലീംപെകാലഏഴരിലലീംപെകാല, , കകാട്ടുപചമ്പകലീംകകാട്ടുപചമ്പകലീം,,
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നരിശകാഗന്ധരിനരിശകാഗന്ധരി, , കകാരൂരരിപന്റെ മരപകാവൈകള്കകാരൂരരിപന്റെ മരപകാവൈകള്, , പൂവൈമ്പഴലീംപൂവൈമ്പഴലീം, , 
അരഞകാണലീംഅരഞകാണലീം, , ഉതപകാപന്റെ കരിണര്ഉതപകാപന്റെ കരിണര്, , കമകാതരിരലീംകമകാതരിരലീം, , പെരിശകാചരിപന്റെ പെരിശകാചരിപന്റെ 

കുപകായലീംകുപകായലീം, , അനര്ജനതരിപന്റെ മകാണരികനഅനര്ജനതരിപന്റെ മകാണരികന, , പതരികകാരകദവൈതപതരികകാരകദവൈത, , 
സരസച്വതരിയമയുപടെ പപെണബുദ്ധരിസരസച്വതരിയമയുപടെ പപെണബുദ്ധരി, , കചകാലമരങ്ങള് തടെങ്ങരിയ കചകാലമരങ്ങള് തടെങ്ങരിയ 
എത്രകയകാ കഥകള് ആ സുവൈര്ണ്ണഘടതരിപന്റെ സകാരകങ്ങളകായരിഎത്രകയകാ കഥകള് ആ സുവൈര്ണ്ണഘടതരിപന്റെ സകാരകങ്ങളകായരി

നരിലനരില്ക്കുനനരിലനരില്ക്കുന..

ഒകടപറ പുതരിയ എഴുത്തുകകാര് ഒകടപറ പുതരിയ എഴുത്തുകകാര് 1940-1940-കളരില് കളരില് 

പചറുകഥകാരലീംഗപത വൈരികസച്വരമകാകരിപചറുകഥകാരലീംഗപത വൈരികസച്വരമകാകരി. . പുളരിമകാന പുളരിമകാന 

പെരകമശച്വരപെരിളപെരകമശച്വരപെരിള, , നകാഗവൈളരി ആര്നകാഗവൈളരി ആര്. . എസണ്ട്എസണ്ട്. . കുറുപണ്ട്കുറുപണ്ട്, , പവൈട്ടൂര് പവൈട്ടൂര് 

രകാമന നകായര്രകാമന നകായര്, , കപെകാഞരികര റകാഫരികപെകാഞരികര റകാഫരി, , ടെരിടെരി. . പകപക. . സരിസരി. . വൈടുതല വൈടുതല 

തടെങ്ങരിയവൈര് ഈ കകാലഘടതരില് ശകദ്ധയരകായരിതലര്നതടെങ്ങരിയവൈര് ഈ കകാലഘടതരില് ശകദ്ധയരകായരിതലര്ന. . 
മുടത്തു വൈര്കരിമുടത്തു വൈര്കരി, , വവൈകലീം ചന്ദ്രകശഖരന നകായര്വവൈകലീം ചന്ദ്രകശഖരന നകായര്, , പചറുകകാടെണ്ട്പചറുകകാടെണ്ട്, , 
ഐഐ. . പകപക. . പകപക. . എലീംഎലീം., ., എലീംഎലീം. . പെരകമശച്വരന നകായര്പെരകമശച്വരന നകായര്, , പപെരുന്ന പപെരുന്ന 

കതകാമസണ്ട്കതകാമസണ്ട്, , എനഎന. . കഗകാവൈരിന്ദനകുടരികഗകാവൈരിന്ദനകുടരി, , ടെകാറ്റകാപുരലീം സുകുമകാരനടെകാറ്റകാപുരലീം സുകുമകാരന, , ബരിബരി. . 
മകാധവൈകമകനകാനമകാധവൈകമകനകാന, , ഡരിഡരി. . എലീംഎലീം. . പപെകാപറ്റകകാടണ്ട്പപെകാപറ്റകകാടണ്ട്, , സരിസരി. . അചദ്യുതക്കുറുപണ്ട്അചദ്യുതക്കുറുപണ്ട്, , 
എസണ്ട്എസണ്ട്. . പകപക. . ആര്ആര്. . കമതണ്ട്കമതണ്ട്, , ഇഇ. . എലീംഎലീം. . കകകാവൂര്കകകാവൂര്, , എലീംഎലീം. . എനഎന. . 
കഗകാവൈരിന്ദന നകായര്കഗകാവൈരിന്ദന നകായര്, , കവൈളൂര് കൃഷ്ണന കുടരികവൈളൂര് കൃഷ്ണന കുടരി, , പെരിപെരി. . പകപക. . 
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രകാജരകാജവൈര്മരകാജരകാജവൈര്മ, , ആനന്ദക്കുടനആനന്ദക്കുടന, , എനഎന. . പെരിപെരി. . പചല്ലപന നകായര്പചല്ലപന നകായര്, , 
പെരിപെരി. . സരിസരി. . കകകാരുതണ്ട്കകകാരുതണ്ട്, , വൈരിവൈരി. . ടെരിടെരി. . നന്ദകുമകാര്നന്ദകുമകാര്, , സരളകാരകാമവൈര്മസരളകാരകാമവൈര്മ, , എസണ്ട്എസണ്ട്. . 
പകപക. . മകാരകാര് തടെങ്ങരി ഒകടപറ കഥപയഴുത്തുകകാര് മകാരകാര് തടെങ്ങരി ഒകടപറ കഥപയഴുത്തുകകാര് 1940 1940 കള്ക്കു കള്ക്കു 

കശഷലീം ഉയര്ന വൈന്നവൈരകാണണ്ട്കശഷലീം ഉയര്ന വൈന്നവൈരകാണണ്ട്..

മൂന്നകാലീം ഘടലീംമൂന്നകാലീം ഘടലീം

1950-1950-കള് മുതല് പചറുകഥ അനവൈപരയുളതരില്കള് മുതല് പചറുകഥ അനവൈപരയുളതരില്

നരിന വൈജതജസ്തമകായ വൈഴരിയരില് സഞ്ചരരികകാന തടെങ്ങരിനരിന വൈജതജസ്തമകായ വൈഴരിയരില് സഞ്ചരരികകാന തടെങ്ങരി. . 
സകാഹരിതജരൂപെപമന്ന നരിലയരില് പചറുകഥ ഏകകാഗ്രവലീംസകാഹരിതജരൂപെപമന്ന നരിലയരില് പചറുകഥ ഏകകാഗ്രവലീം
സൂക്ഷ്മവമകായ ശരില്പമകായരിതലര്ന്ന ഈ ഘടതരിപലസൂക്ഷ്മവമകായ ശരില്പമകായരിതലര്ന്ന ഈ ഘടതരിപല
കഥകള് ആനരരികകാനഭവൈങ്ങള്ക്കുലീം മകനകാവൃതരികള്ക്കുലീം കഥകള് ആനരരികകാനഭവൈങ്ങള്ക്കുലീം മകനകാവൃതരികള്ക്കുലീം 

പകാധകാനജലീം നല്കരിപകാധകാനജലീം നല്കരി. . ബരിലീംബ പധകാനമകായ ആഖജകാനരലതരിയുലീം ബരിലീംബ പധകാനമകായ ആഖജകാനരലതരിയുലീം 

പകാബലജലീം കനടെരിപകാബലജലീം കനടെരി. . ഏകകാകരിയുപടെ കവൈദനകള് ആവൈരിഷ്കരരിക്കുന്ന ഏകകാകരിയുപടെ കവൈദനകള് ആവൈരിഷ്കരരിക്കുന്ന 
കഥകളകായരിരുന ഈ പുതഭകാവകതച്വതരിപല ശകദ്ധയമകായ കഥകളകായരിരുന ഈ പുതഭകാവകതച്വതരിപല ശകദ്ധയമകായ 

രചനകളരില് പെലതലീംരചനകളരില് പെലതലീം. . എലീംഎലീം. . ടെരിടെരി. . വൈകാസുകദവൈന നകായരുപടെയുലീം ടെരിവൈകാസുകദവൈന നകായരുപടെയുലീം ടെരി. . 
പെദണ്ട്മനകാഭപന്റെയുലീം കഥകളകാണണ്ട് ഈ ഭകാവൈപെരരിവൈര്തനതരിന പെദണ്ട്മനകാഭപന്റെയുലീം കഥകളകാണണ്ട് ഈ ഭകാവൈപെരരിവൈര്തനതരിന 

തടെകമരിടതണ്ട്തടെകമരിടതണ്ട്. . എലീംഎലീം. . ടെരിടെരി. . യുപടെ ബന്ധനലീംയുപടെ ബന്ധനലീം, , വൈളര്ത്തു മൃഗങ്ങള്വൈളര്ത്തു മൃഗങ്ങള്, , 
കുകടജടെതരികുകടജടെതരി, , ഇരുടരിപന്റെ ആത്മകാവൈണ്ട്ഇരുടരിപന്റെ ആത്മകാവൈണ്ട്, , പെളരിവൈകാളലീം കകാല്ചരിലമ്പുലീംപെളരിവൈകാളലീം കകാല്ചരിലമ്പുലീം, , 
ഓകപകാളണ്ട്ഓകപകാളണ്ട്, , വൈകാരരിക്കുഴരിവൈകാരരിക്കുഴരി, , സുകൃതലീംസുകൃതലീം, , അജകാതപന്റെ ഉയരകാത അജകാതപന്റെ ഉയരകാത 
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സകാരകലീംസകാരകലീം, , വൈകാനപസ്ഥലീംവൈകാനപസ്ഥലീം, , പഷര്ലകണ്ട് തടെങ്ങരിയ കഥകള് പഷര്ലകണ്ട് തടെങ്ങരിയ കഥകള് 

അതരിപശസ്തമകാണണ്ട്അതരിപശസ്തമകാണണ്ട്. . കടെയപനല്ലൂരരിപല ഒരു സലകടെയപനല്ലൂരരിപല ഒരു സല, , കകാലവഭരവൈനകകാലവഭരവൈന,,
പകകാശലീം പെരത്തുന്ന ഒരു പപെണകുടരിപകകാശലീം പെരത്തുന്ന ഒരു പപെണകുടരി, , മഖനസരിങ്ങരിപന്റെ മരണലീംമഖനസരിങ്ങരിപന്റെ മരണലീം,,
ഭയലീംഭയലീം, , ഹകാരരിസണ സകായണ്ട് വൈരിപന്റെ നകായഹകാരരിസണ സകായണ്ട് വൈരിപന്റെ നകായ, , കശഖൂടരികശഖൂടരി, , കഗകാടരികഗകാടരി, , ഗസൗരരി ഗസൗരരി 

തടെങ്ങരിയ ഒകടപറ പശസ്ത കഥകളപടെ കര്തകാവൈകാണണ്ട് ടെരിതടെങ്ങരിയ ഒകടപറ പശസ്ത കഥകളപടെ കര്തകാവൈകാണണ്ട് ടെരി. . 
പെദണ്ട്മനകാഭനപെദണ്ട്മനകാഭന..

എനഎന. . പെരിപെരി. . മുഹമദണ്ട്മുഹമദണ്ട്, , പകപക. . ടെരി മുഹമദണ്ട്ടെരി മുഹമദണ്ട്, , പെരിപെരി. . എഎ. . മുഹമദണ്ട് കകകായമുഹമദണ്ട് കകകായ, , 
സരിസരി. . രകാധകാകൃഷ്ണനരകാധകാകൃഷ്ണന, , കകകാവൈരിലനകകകാവൈരിലന, , പെകാറപ്പുറതണ്ട്പെകാറപ്പുറതണ്ട്, , ജരിജരി. . 
എനഎന. . പെണരികര്പെണരികര്, , തളസരിതളസരി, , നനനകാര്നനനകാര്, , വൈരിനയനവൈരിനയന, , ജരിജരി. . 
വൈരികവൈകകാനന്ദനവൈരികവൈകകാനന്ദന, , ഉണ്ണരികൃഷ്ണന പുത്തൂര് തടെങ്ങരിയഉണ്ണരികൃഷ്ണന പുത്തൂര് തടെങ്ങരിയ

ഒകടപറ കഥകാകൃത്തുകള്കൂടെരി കചര്ന്നതകാണണ്ട് മൂന്നകാലീംഘടലീംഒകടപറ കഥകാകൃത്തുകള്കൂടെരി കചര്ന്നതകാണണ്ട് മൂന്നകാലീംഘടലീം..

ആധുനരികതആധുനരികത

ആധുനരികതയുപടെ കകാലമകാണണ്ട് പചറുകഥയരിപല നകാലകാലീം ഘടലീംആധുനരികതയുപടെ കകാലമകാണണ്ട് പചറുകഥയരിപല നകാലകാലീം ഘടലീം. . 
നഗരകകന്ദ്രരിതമകായ ആധുനരിക സമൂഹതരില് മകാനഷരിക നഗരകകന്ദ്രരിതമകായ ആധുനരിക സമൂഹതരില് മകാനഷരിക 
മൂലജങ്ങളലീം മനഷജസ്തരിതച്വവലീം കനരരിട പതരിസന്ധരികളലീം മൂലജങ്ങളലീം മനഷജസ്തരിതച്വവലീം കനരരിട പതരിസന്ധരികളലീം 
ജലവൈരിതതരിനണകായ അനജവൈതണ്ട്കരണവലീം ജലവൈരിതതരിനണകായ അനജവൈതണ്ട്കരണവലീം 
ഏകകാനതകാകബകാധവപമകാപകയകായരിരുന ആധുനരികരുപടെ ഏകകാനതകാകബകാധവപമകാപകയകായരിരുന ആധുനരികരുപടെ 
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വൈരിഷയങ്ങള്വൈരിഷയങ്ങള്. . ഒഒ. . വൈരിവൈരി. . വൈരിജയനവൈരിജയന, , മകാധവൈരിക്കുടരിമകാധവൈരിക്കുടരി, , എലീംഎലീം. . പെരിപെരി. . 
നകാരകായണപെരിളനകാരകായണപെരിള, , കകാകനകാടെനകകാകനകാടെന, , എലീംഎലീം. . മുകുന്ദനമുകുന്ദന, , കസതകസത, , 
പുനതരില് കുഞബ്ദുളപുനതരില് കുഞബ്ദുള, , വൈരിവൈരി. . പകപക. . എനഎന., ., ടെരിടെരി. . ആര്ആര്., ., പകപക. . പെരിപെരി. . 
നരിര്മല് കുമകാര്നരിര്മല് കുമകാര്, , കമതരില് രകാധകാകൃഷ്ണനകമതരില് രകാധകാകൃഷ്ണന, , എലീംഎലീം. . സുകുമകാരനസുകുമകാരന, , പെരിപെരി. . 
പകപക. . നകാണുനകാണു, , യുയു. . പെരിപെരി. . ജയരകാജണ്ട്ജയരകാജണ്ട്, , സരിസരി. . ആര്ആര്. . പെരകമശച്വരനപെരകമശച്വരന, , 
സകറരിയസകറരിയ, , സരിസരി. . വൈരിവൈരി. . ശലരകാമനശലരകാമന, , പെരിപെരി. . വൈതലവൈതല, , എസണ്ട്എസണ്ട്. . വൈരിവൈരി. . 
കവൈണുകഗകാപെന നകായര്കവൈണുകഗകാപെന നകായര്, , വവൈശകാഖനവവൈശകാഖന, , മുണ്ടൂര് കൃഷ്ണന കുടരിമുണ്ടൂര് കൃഷ്ണന കുടരി, , 
തടെങ്ങരിയ ഒകടപറകപരുള്പപടുന്നതകാണണ്ട് ആധുനരികതയുപടെ തടെങ്ങരിയ ഒകടപറകപരുള്പപടുന്നതകാണണ്ട് ആധുനരികതയുപടെ 

തലമുറതലമുറ. . ഒഒ. . വൈരിവൈരി. . വൈരിജയപന്റെ എണ്ണവൈരിജയപന്റെ എണ്ണ, , അരരിമ്പകാറഅരരിമ്പകാറ, , കടെല്തലരതണ്ട്കടെല്തലരതണ്ട്, , 
കകാറ്റു പെറഞ കഥകകാറ്റു പെറഞ കഥ, , മകാധവൈരിക്കുടരിയുപടെ പെക്ഷരിയുപടെ മണലീംമകാധവൈരിക്കുടരിയുപടെ പെക്ഷരിയുപടെ മണലീം, , 
നകാവൈരിക കവൈഷലീം ധരരിച കുടരിനകാവൈരിക കവൈഷലീം ധരരിച കുടരി, , പെരുന്തുകള്പെരുന്തുകള്, , പനയകായസലീംപനയകായസലീം, , 
കകാകനകാടെപന്റെ ശലചകലീംകകാകനകാടെപന്റെ ശലചകലീം, , നരിഷകാദസങലര്തനലീംനരിഷകാദസങലര്തനലീം, , യൂസഫണ്ട് യൂസഫണ്ട് 

സരകായരിയരിപല വൈജകാപെകാരരിസരകായരിയരിപല വൈജകാപെകാരരി, , കുഞമപകാലലീംകുഞമപകാലലീം, , എലീംഎലീം. . പെരിപെരി. . 
നകാരകായണപെരിളയുപടെ കജകാര്ജ്ജണ്ട് ആറകാമപന്റെ കകകാടെതരിനകാരകായണപെരിളയുപടെ കജകാര്ജ്ജണ്ട് ആറകാമപന്റെ കകകാടെതരി, , 
മുരുകന എന്ന പെകാമ്പകാടരിമുരുകന എന്ന പെകാമ്പകാടരി, , എലീംഎലീം. . മുകുന്ദപന്റെ രകാധ രകാധമകാത്രലീംമുകുന്ദപന്റെ രകാധ രകാധമകാത്രലീം, , 
അഞ്ചര വൈയസ്സുള കുടരിഅഞ്ചര വൈയസ്സുള കുടരി, , ദല്ഹരി ദല്ഹരി 1981 1981 തടെങ്ങരിയ കഥകള് തടെങ്ങരിയ കഥകള് 

ആധുനരിക പചറുകഥയുപടെ മരികച മകാതൃകകളകാണണ്ട്ആധുനരിക പചറുകഥയുപടെ മരികച മകാതൃകകളകാണണ്ട്..
ആധുനരികതയ്ക്കു കശഷലീംആധുനരികതയ്ക്കു കശഷലീം
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ആധുനരികതയുപടെ പഭകാവൈ കകാലത്തു തപന്ന അതരില് നരിന ആധുനരികതയുപടെ പഭകാവൈ കകാലത്തു തപന്ന അതരില് നരിന 
വൈജതജസ്തമകായരി എഴുതകാന ശമരിച ഒരുപെറ്റലീം കഥകാകൃത്തുകള് വൈജതജസ്തമകായരി എഴുതകാന ശമരിച ഒരുപെറ്റലീം കഥകാകൃത്തുകള് 

രലീംഗത്തു വൈനരലീംഗത്തു വൈന. . വൈരിവൈരി. . പെരിപെരി. . ശരിവൈകുമകാര്ശരിവൈകുമകാര്, , എനഎന. . എസണ്ട്എസണ്ട്. . മകാധവൈനമകാധവൈന, , 
അയ്മനലീം കജകാണഅയ്മനലീം കജകാണ, , യുയു. . പകപക. . കുമകാരനകുമകാരന, , സരിസരി. . വൈരിവൈരി. . ബകാലകൃഷ്ണനബകാലകൃഷ്ണന, , 
സകാറകാ കജകാസഫണ്ട്സകാറകാ കജകാസഫണ്ട്, , എനഎന. . പഭകാകരനപഭകാകരന, , അഷമൂര്തരിഅഷമൂര്തരി, , ടെരിടെരി. . വൈരിവൈരി. . 
പകകാച്ചു ബകാവൈപകകാച്ചു ബകാവൈ, , വൈരിവൈരി. . ആര്ആര്. . സുധലഷണ്ട്സുധലഷണ്ട്, , അകണ്ട്ബര് കകടരില്അകണ്ട്ബര് കകടരില്, , എലീംഎലീം. . 
രകാജലവൈണ്ട് കുമകാര്രകാജലവൈണ്ട് കുമകാര്, , മകാനസരിമകാനസരി, , ഇഇ. . വൈരിവൈരി. . ശലധരന തടെങ്ങരിയവൈപയല്ലകാലീം ശലധരന തടെങ്ങരിയവൈപയല്ലകാലീം 

ഈ തലമുറയരില് ഉള്പപടുനഈ തലമുറയരില് ഉള്പപടുന. . വൈരിശകാലകാര്ത്ഥതരില് വൈരിശകാലകാര്ത്ഥതരില് 

ആധുനരികതയുപടെ ഭകാഗമകാണണ്ട് ഈ എഴുത്തുകകാരുലീംആധുനരികതയുപടെ ഭകാഗമകാണണ്ട് ഈ എഴുത്തുകകാരുലീം..
ഉതരകാധുനരികതഉതരകാധുനരികത

1990 1990 കള് മുതല് ആവൈരിര്ഭവൈരിച ഭകാവകതച്വപതയകാണണ്ട് കള് മുതല് ആവൈരിര്ഭവൈരിച ഭകാവകതച്വപതയകാണണ്ട് 

ഉതരകാധുനരികതപയന വൈരികശഷരിപരിക്കുന്നതണ്ട്ഉതരകാധുനരികതപയന വൈരികശഷരിപരിക്കുന്നതണ്ട്. . കഴരിഞ കഴരിഞ 
തലമുറയരില്പപടവൈരുലീം ഈ പുതഭകാവകതച്വ രലതരി തലമുറയരില്പപടവൈരുലീം ഈ പുതഭകാവകതച്വ രലതരി 

സച്വകാലീംശലകരരിച്ചു കഴരിഞരിട്ടുണണ്ട്സച്വകാലീംശലകരരിച്ചു കഴരിഞരിട്ടുണണ്ട്. . കതകാമസണ്ട് കജകാസഫണ്ട്കതകാമസണ്ട് കജകാസഫണ്ട്, , വൈരിവൈരി. . 
വൈരിനയകുമകാര്വൈരിനയകുമകാര്, , അകശകാകന ചരുവൈരില്അകശകാകന ചരുവൈരില്, , സുഭകാഷണ്ട് ചന്ദ്രനസുഭകാഷണ്ട് ചന്ദ്രന, , 
സകനകാഷണ്ട് ഏചരികകാനലീംസകനകാഷണ്ട് ഏചരികകാനലീം, , ബരിബരി. . മുരളരിമുരളരി, , ഉണ്ണരി ആര്ഉണ്ണരി ആര്. . തടെങ്ങരിയ തടെങ്ങരിയ 
ഒകടപറ കഥകാകൃത്തുകള് ഉള്പപടുന്നതകാണണ്ട് പചറുകഥയുപടെ ഒകടപറ കഥകാകൃത്തുകള് ഉള്പപടുന്നതകാണണ്ട് പചറുകഥയുപടെ 

ഈ വൈര്തമകാനകകാല തലമുറഈ വൈര്തമകാനകകാല തലമുറ. .   
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COMPUTERCOMPUTER
PROGRAMMINGPROGRAMMING

Computer programming is the process ofComputer programming is the process of
designing and building an executabledesigning and building an executable

computer program for accomplishing acomputer program for accomplishing a
specific computing task. Programmingspecific computing task. Programming

involves tasks such as analysis, generatinginvolves tasks such as analysis, generating
algorithms, profiling algorithms' accuracyalgorithms, profiling algorithms' accuracy

and resource consumption, and theand resource consumption, and the
implementation of algorithms in a chosenimplementation of algorithms in a chosen

programming language (commonlyprogramming language (commonly
referred to as coding[1][2]). The source codereferred to as coding[1][2]). The source code

of a program is written in one or moreof a program is written in one or more
programming languages. The purpose ofprogramming languages. The purpose of

programming is to find a sequence ofprogramming is to find a sequence of
instructions that will automate theinstructions that will automate the

performance of a task for solving a givenperformance of a task for solving a given
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problem. The process of programming thusproblem. The process of programming thus
often requires expertise in several differentoften requires expertise in several different

subjects, including knowledge of thesubjects, including knowledge of the
application domain, specialized algorithms,application domain, specialized algorithms,

and formal logic.and formal logic.

Related programming tasks include testing,Related programming tasks include testing,
debugging, maintaining a program's sourcedebugging, maintaining a program's source
code, implementation of build systems, andcode, implementation of build systems, and

management of derived artifacts such asmanagement of derived artifacts such as
machine code of computer programs. Thesemachine code of computer programs. These

might be considered part of themight be considered part of the
programming process, but often the termprogramming process, but often the term

software development is used for this largersoftware development is used for this larger
process with the term programming,process with the term programming,

implementation, or coding reserved for theimplementation, or coding reserved for the
actual writing of source code. Softwareactual writing of source code. Software

engineering combines engineeringengineering combines engineering
techniques with software developmenttechniques with software development

practices. practices. 
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History of ProgrammingHistory of Programming

Programmable devices have existed at leastProgrammable devices have existed at least
as far back as 1206 AD, when the automataas far back as 1206 AD, when the automata
of AlJazari were programmable, via pegsof AlJazari were programmable, via pegs

and cams, to play various rhythms andand cams, to play various rhythms and
drum patterns;[3] and the 1801 Jacquarddrum patterns;[3] and the 1801 Jacquard

loom could produce entirely differentloom could produce entirely different
weaves by changing the "program"  a seriesweaves by changing the "program"  a series
of pasteboard cards with holes punched inof pasteboard cards with holes punched in

them.them.

However, the first computer program isHowever, the first computer program is
generally dated to 1843, whengenerally dated to 1843, when

mathematician Ada Lovelace published anmathematician Ada Lovelace published an
algorithm to calculate a sequence ofalgorithm to calculate a sequence of

Bernoulli numbers, intended to be carriedBernoulli numbers, intended to be carried
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out by Charles Babbage's Analytical Engine.out by Charles Babbage's Analytical Engine.
[4] Women would continue to dominate the[4] Women would continue to dominate the

field of computer programming until thefield of computer programming until the
mid 1960s.[5]mid 1960s.[5]

Data and instructions were once stored onData and instructions were once stored on
external punched cards, which were kept inexternal punched cards, which were kept in

order and arranged in program decks.order and arranged in program decks.

In the 1880s Herman Hollerith invented theIn the 1880s Herman Hollerith invented the
concept of storing data in machineconcept of storing data in machine

readable form.[6] Later a control panelreadable form.[6] Later a control panel
(plugboard) added to his 1906 Type I(plugboard) added to his 1906 Type I

Tabulator allowed it to be programmed forTabulator allowed it to be programmed for
different jobs, and by the late 1940s, unitdifferent jobs, and by the late 1940s, unit

record equipment such as the IBM 602 andrecord equipment such as the IBM 602 and
IBM 604, were programmed by controlIBM 604, were programmed by control
panels in a similar way; as were the firstpanels in a similar way; as were the first

electronic computers. However, with theelectronic computers. However, with the
concept of the storedprogram computersconcept of the storedprogram computers

introduced in 1949, both programs andintroduced in 1949, both programs and
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data were stored and manipulated in thedata were stored and manipulated in the
same way in computer memory.[citationsame way in computer memory.[citation

needed]needed]

Machine code was the language of earlyMachine code was the language of early
programs, written in the instruction set ofprograms, written in the instruction set of

the particular machine, often in binarythe particular machine, often in binary
notation. Assembly languages were soonnotation. Assembly languages were soon

developed that let the programmer specifydeveloped that let the programmer specify
instruction in a text format, (e.g., ADD X,instruction in a text format, (e.g., ADD X,

TOTAL), with abbreviations for eachTOTAL), with abbreviations for each
operation code and meaningful names foroperation code and meaningful names for
specifying addresses. However, because anspecifying addresses. However, because an

assembly language is little more than aassembly language is little more than a
different notation for a machine language,different notation for a machine language,

any two machines with different instructionany two machines with different instruction
sets also have different assembly languages.sets also have different assembly languages.

Kathleen Booth created one of the firstKathleen Booth created one of the first
Assembly languages in 1950 for variousAssembly languages in 1950 for various

computers at Birkbeck College.[7]computers at Birkbeck College.[7]
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Wired control panel for an IBM 402Wired control panel for an IBM 402
Accounting Machine.Accounting Machine.

Highlevel languages allow the programmerHighlevel languages allow the programmer
to write programs in terms that areto write programs in terms that are

syntactically richer, and more capable ofsyntactically richer, and more capable of
abstracting the code, making it targetable toabstracting the code, making it targetable to

varying machine instruction sets viavarying machine instruction sets via
compilation declarations and heuristics.compilation declarations and heuristics.

The first compiler for a programmingThe first compiler for a programming
language was developed by Grace Hopper.language was developed by Grace Hopper.
[8] When Hopper went to work on UNIVAC[8] When Hopper went to work on UNIVAC

in 1949, she brought the idea of usingin 1949, she brought the idea of using
compilers with her.[9][10] Compilerscompilers with her.[9][10] Compilers

harness the power of computers to makeharness the power of computers to make
programming easier[11] by allowingprogramming easier[11] by allowing

programmers to specify calculations byprogrammers to specify calculations by
entering a formula using infix notationentering a formula using infix notation

(e.g., Y = X*2 + 5*X + 9) for example.(e.g., Y = X*2 + 5*X + 9) for example.
FORTRAN, the first widely used highlevelFORTRAN, the first widely used highlevel
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language to have a functionallanguage to have a functional
implementation which permitted theimplementation which permitted the

abstraction of reusable blocks of code, cameabstraction of reusable blocks of code, came
out in 1957.[12] In 1951 Frances E.out in 1957.[12] In 1951 Frances E.

Holberton developed the first sortmergeHolberton developed the first sortmerge
generator which ran on the UNIVAC I.[13]generator which ran on the UNIVAC I.[13]

Another woman working at UNIVAC, AdeleAnother woman working at UNIVAC, Adele
Mildred Koss, developed a program thatMildred Koss, developed a program that

was a precursor to report generators.[13] Inwas a precursor to report generators.[13] In
Russia, Kateryna Yushchenko developedRussia, Kateryna Yushchenko developed

the Address programming language for thethe Address programming language for the
MESM in 1955.[14]MESM in 1955.[14]

The idea for the creation of COBOL startedThe idea for the creation of COBOL started
in 1959 when Mary K. Hawes, who workedin 1959 when Mary K. Hawes, who worked

for Burroughs Corporation, set up afor Burroughs Corporation, set up a
meeting to discuss creating a commonmeeting to discuss creating a common
business language.[15] She invited sixbusiness language.[15] She invited six
people, including Grace Hopper.[15]people, including Grace Hopper.[15]

Hopper was involved in developing COBOLHopper was involved in developing COBOL
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as a business language and creating "selfas a business language and creating "self
documenting" programming.[16][17]documenting" programming.[16][17]

Hopper's contribution to COBOL was basedHopper's contribution to COBOL was based
on her programming language, calledon her programming language, called

FLOWMATIC.[10] In 1961, Jean E. SammetFLOWMATIC.[10] In 1961, Jean E. Sammet
developed FORMAC and also publisheddeveloped FORMAC and also published
Programming Languages: History andProgramming Languages: History and
Fundamentals which went on to be aFundamentals which went on to be a

standard work on programming languages.standard work on programming languages.
[15][18][15][18]

Programs were mostly still entered usingPrograms were mostly still entered using
punched cards or paper tape. See computerpunched cards or paper tape. See computer
programming in the punch card era. By theprogramming in the punch card era. By the

late 1960s, data storage devices andlate 1960s, data storage devices and
computer terminals became inexpensivecomputer terminals became inexpensive

enough that programs could be created byenough that programs could be created by
typing directly into the computers. Francestyping directly into the computers. Frances
Holberton created a code to allow keyboardHolberton created a code to allow keyboard

inputs while she worked at UNIVAC.[19]inputs while she worked at UNIVAC.[19]
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Text editors were developed that allowedText editors were developed that allowed
changes and corrections to be made muchchanges and corrections to be made much

more easily than with punched cards. Sistermore easily than with punched cards. Sister
Mary Kenneth Keller worked on developingMary Kenneth Keller worked on developing

the programming language, BASIC whichthe programming language, BASIC which
she was a graduate student at Dartmouth inshe was a graduate student at Dartmouth in

the 1960s.[20] One of the first objectthe 1960s.[20] One of the first object
oriented programming languages,oriented programming languages,
Smalltalk, was developed by sevenSmalltalk, was developed by seven

programmers, including Adele Goldberg, inprogrammers, including Adele Goldberg, in
the 1970s.[21] In 1985, Radia Perlmanthe 1970s.[21] In 1985, Radia Perlman

developed the Spinning Tree Protocol indeveloped the Spinning Tree Protocol in
order to route packets of networkorder to route packets of network

information efficiently.[22][23] information efficiently.[22][23] 
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BLENDER
Blender is a free and opensource 3DBlender is a free and opensource 3D

computer graphics software toolset used forcomputer graphics software toolset used for
creating animated films, visual effects, art,creating animated films, visual effects, art,

3D printed models, interactive 3D3D printed models, interactive 3D
applications and video games. Blender'sapplications and video games. Blender's

features include 3D modeling, UVfeatures include 3D modeling, UV
unwrapping, texturing, raster graphicsunwrapping, texturing, raster graphics
editing, rigging and skinning, fluid andediting, rigging and skinning, fluid and

smoke simulation, particle simulation, softsmoke simulation, particle simulation, soft
body simulation, sculpting, animating,body simulation, sculpting, animating,

match moving, rendering, motion graphics,match moving, rendering, motion graphics,
video editing and compositing. video editing and compositing. 
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Example:Example:
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THE MEMBERS OF LITTLE KITEs in THE MEMBERS OF LITTLE KITEs in 
D.B.H.S.S TVLAD.B.H.S.S TVLA

11 SREELEKSHMI RSREELEKSHMI R

22 ADARSH PADARSH P

33 AKSHARA MANOJAKSHARA MANOJ

44 KEZIYA IDICULAKEZIYA IDICULA

55 SREEDHARAN NAMPOOTHIRI.NSREEDHARAN NAMPOOTHIRI.N

66 APARNA SAPARNA S

77 VISWANATH VVISWANATH V

88 SRUTHI CSRUTHI C

99 ARJUN RAJARJUN RAJ

1010 SANAL KUMARSANAL KUMAR
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1111 YADHUKRISHNAN V RYADHUKRISHNAN V R

1212 VISHNU V .HVISHNU V .H

1313 SNEHA RAJESHSNEHA RAJESH

1414 DEVIKA DEEPAKUMARDEVIKA DEEPAKUMAR

1515 ABHISHEK ANILKUMARABHISHEK ANILKUMAR

1616 AROMAL SATHEESHAROMAL SATHEESH

1717 ABHISHEK PRAKASHABHISHEK PRAKASH

1818 JOSNA P.J.JOSNA P.J.

1919 SIDHARTH G SIDHARTH G 

2020 ARYAN .T. SANTHOSHARYAN .T. SANTHOSH

2121 ASWIN SASWIN S

2222 AMAL ABEYAMAL ABEY

2323 DEEPU.R.CHANDRANDEEPU.R.CHANDRAN

2424 SREEJITH SSREEJITH S

2525 AMRITHA.K.SAMRITHA.K.S

2626 NITHIN ANILKUMARNITHIN ANILKUMAR

2727 JACKSON PHILIP P DJACKSON PHILIP P D

2828 AKHIL M RAKHIL M R

2929 ABHIRAM SABHIRAM S

3030 SREEKUMAR C NSREEKUMAR C N

3131 AKSHAY MANOJAKSHAY MANOJ

3232 SUJITH GIRISH KUMARSUJITH GIRISH KUMAR

3333 APARNA RAMESHAPARNA RAMESH

3434 SAMUDRA SABUSAMUDRA SABU

35 Sreekantan S35 Sreekantan S
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നന്ദരി
ഞങ്ങളപടെ “ Digital

Magazine”ഇവൈരിപടെ പൂ൪ണമകാകുന.
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