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ആശശംസകളളളോടട,

ഈ വവിദദളോലയതവിടന്റെ ചരവിത്രതവിലളോദദമളോയവി 
ഒരു ഡവിജവിറ്റല് മളോഗസവിന് തയളോറളോകവി 
പ്രസവിദദ്ധീകരവികളോടനളോരുങ്ങുന്ന  
ലവിറ്റവില് കകറ്ററ്റ്സറ്റ്  യൂനവിറ്ററ്റ് അശംഗങ്ങള്കറ്റ് ഈ 
സശംരശംഭതവിലശം തുടര്ന്നുള്ള 
പ്രവര്തനങ്ങളവിലശം എലളോവവിധ 
ആശശംസകളശം ളനരുന്നു

പ്രധളോനളോദദളോപവിക,
വവി.എശം.വസുമതവി



ആമുഖഖആമുഖഖ

                         സശംസളോന  Little Kites ടന്റെ    
പളോഠദപദതവിളയളോടനുബനവിചറ്റ്  നടതടപടുന്ന ഡവിജവിറ്റല് 
മളോഗസവിന് നവിര്മളോണതവിടന്റെ ഭളോഗമളോയവി 
ടവി.എസറ്റ്.എന്.എശം.എചറ്റ്.എസറ്റ്. കുണ്ടൂര്ക്കുന്നവിടല 
നളോല്പ്പതശംഗ ലവിറ്റവില് കകറ്ററ്റ്സവിടന്റെ കടണ്ടെതലകളശം 

സൃഷവികളമളോണറ്റ് DigDigMaMa  എന്ന DigDig ital MaMagazine 

പ്രസവിദദ്ധീകരവിക്കുന്നതറ്റ്. സളോളങ്കേതവിക പരവിജഞളോനവശം 
ആനുകളോലവികതയശം നവിറഞ്ഞ ആവവിഷളോരങ്ങളളോണറ്റ് 
ഇതവിലള്ടപ്പടുതവിയവിരവിക്കുന്നതറ്റ്. ലളോറ്റവിന് ഭളോഷയവില് 
SpecimenSpecimen  (മളോതൃക) എന്നര്ത്ഥമുള്ള Digma എന്ന പദമളോണറ്റ്
ഞങ്ങള്മളോഗസവിടന്റെ തലടകടളോയവി തവിരടഞ്ഞടുതതറ്റ്. 
ഞങ്ങളടട ആദദടത പ്രസവികദദ്ധീരണമളോയതവിനളോല് ധളോരളോളശം
പവിഴവകള് സസളോഭളോവവികമളോണറ്റ്. അവ സദയശം ക്ഷമവിക്കുമളലളോ..

           എനന,

Little KITES യൂണണിറന 

  T.S.N.M.H.S. KundurkunnuT.S.N.M.H.S. Kundurkunnu
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പ്രളയവഖ വണികസനവഖ

ആരതവി 9A അതുലദ 9F

ഇന്നു നശാവും രനരവിടുന്ന കുരറ അധവികവും പ്രശ്നങ്ങള ഉണക്സ്.അതവില് നമുകക്സ് രനരവിടെശാന് 
വളടര പ്രയശാസമേശായവിട്ടനുഭവടപ്പെടുന്ന ഒരു വവിഭശാഗമേശാണക്സ് 
'പ്രകൃതവിരകശാഭങ്ങള'.അവടയ രനരവിടുക എന്നതക്സ് നശാവും മേനുഷഷ്യടര സവുംബെെനവിചക്സ് 
വളടര ഗുരുതരമേശാണക്സ്.എന്നശാല് അതവില് നശാവും വളടരയധവികവും ശ്രമേവിക്കുന്നു.അതവില് 
നശാവും ഒരവികലവും പരശാജയടപ്പെടുന്നവില.നമ്മള പരശാജയടപ്പെടുവും എന്ന നവിലയവിരലകക്സ് 
എങ്ങടനടയങവിലവും എതവി എന്നവിരുന്നശാലവും നശാവും വളടരയധവികവും പരവിശ്രമേവിചക്സ് 
അതവിടന വവിജയതവിരലകക്സ് എരതവിക്കുന്നു.ഇതവിനക്സ് ഒരു വലവിയ ഉദശാഹരണമേശാണക്സ് 
കുറചക്സ് ദവിവസങ്ങളകക്സ് മുന്പക്സ് നമുകക്സ് മുന്പവില് ഒരു  നമുകക്സ് മുന്പവില് ഒരു രപടെവി 
സസ്വപവും രപശാടല പ്രതഷ്യകടപ്പെട്ടതക്സ് . അതശായതക്സ്,'ദദവതവിടന്റെ സസ്വനവും നശാടെക്സ് 'എന്നക്സ്
അറവിയടപ്പെടുന്ന രകരളതവിലണശായ പ്രളയ ടകടുതവി . കുരറ കശാലങ്ങളകക്സ് രശഷവും 
ഇന്നു നശാവും രകരളകശാര് രനരവിട്ടു വന്ന ഒരു ഗുരുതരമേശായ രപടെവി സസ്വപവും ആയവിരുന്നു 

അതക്സ്. തനവികക്സ് എനക്സ് തടന്ന സവുംഭവവിചശാലവും മേറ്റുള്ളവടര സവുംരകവികശാവും .
സവുംരകവിക്കുവും എന്നക്സ് പറ  ഞ്ഞവര് , അതക്സ് ടചയ്തവര് എലശാവും മേറ്റുള്ളവര്ടകശാരു 
ഉദശാഹരണമേശായവി തജീര്ന്നു . പ്രളയവും എന്നതക്സ് എലശാ മേനുഷഷ്യടരയുവും സവുംബെെനവിചക്സ് 
ഒരു ഭയശാനകമേശായ പ്രക ൃതവിരകശാഭമേശാണക്സ് . എന്നശാല് ഈ പ്രളയതവിലൂടടെ            
നമുകക്സ് കുറച്ചു രപരുടടെ ജജീവന് നഷ്ടടപ്പെട്ടു . എന്നശാല് അതവിടന്റെ 
പതവിരട്ടവിയവിലധവികവും ആളുകടള നമുകക്സ് രകവികശാന് കഴവിഞ്ഞു . ഇടതലശാവും നമുകക്സ് 
ടചയശാന് സശാധവിചതക്സ്  ഒരു ഒറകശാരണവും ടകശാണശാണക്സ് . നമ്മുടടെ സശാമൂഹഷ്യ 
മേശാധഷ്യമേങ്ങള കശാരണമേശാണക്സ് ഇടതലശാവും നമുകക്സ് ടചയശാന് കഴവിഞ്ഞതക്സ്. 
ടടെലവിവവിഷന്,ടമേശാദബെെല് എന്നവിവ ഈ രകശാപ്രവര്തനങ്ങളവില് വളടര വലവിയ 
പങ്കുവഹവിചവിട്ടുണക്സ്. ഇവ കശാരണവും പ്രളയതവില് അകടപ്പെട്ടവര്കക്സ് ഒരു വലവിയ 

സഹശായവും തടന്നയശാണക്സ് ലഭവിചതക്സ്. ഇവയവിലൂടടെ നമുകക്സ്   ഒരുപശാടെക്സ് നവിര്രദ്ദേശങ്ങളുവും , 

നശാവും ടചരയണ കശാരഷ്യങ്ങളുവും , സഹശായങ്ങളുവും നമുകക്സ് അറവിയശാന് സശാധവിച്ചു 
എന്നതവിലപരവി ഒരുപശാടെക്സ് ആളുകളുടടെ ജജീവന് സവുംരകവികശാനുവും സശാധവിച്ചു. പ്രളയവും 
എന്നതക്സ് ഏടതശാരു മേനുഷഷ്യടനടകശാണവും അതവിജജീവവികശാന് പ്രയശാസമേശാണക്സ് . 
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എന്നശാല് നശാവും ഇന്നക്സ് ഇതവില് നവിടന്നലശാവും രകടപ്പെട്ടവിരവിക്കുകയശാണക്സ്. എന്നശാല് 
മേടറശാരു ദവിവസതവില് ഈ സശാഹചരഷ്യവും വന്നശാല് നമുകതവിനു കഴവിടഞ്ഞന്നു 
വരവില. കശാരണവും പ്രളയവും ടകശാടുവും ഭയശാനകമേശാണക്സ് . അതക്സ് എന്നക്സ് വരുവും എരപ്പെശാള 
വരുവും എടന്നശാന്നുവും നമുകക്സ് അറവിയവില. അതവിനശാല് പ്രളയവും ഉണശായശാല് 
എടുകശാവന്ന മുന് കരുതലകള മുന്പുതടന്ന ഏര്പ്പെശാടെശാക്കുക. പ്രളയവും വരശാന് 
നമ്മള കശാരണമേശാകുന്ന സശാഹചരഷ്യങ്ങള ജജീവവിതതവില് നവിന്നക്സ് തുടെച്ചു മേശാറ്റുക . 
പരസ്പരവും സഹശായവിച്ചു ജജീവവിക്കുക.        
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    കമമ്പ്യൂട്ട൪ തലമുറകളുടട സഖകണിപ്ത ചരണിതഖ
       അരുണവിമ 9D

ശദ്ധീലക്ഷറ്റ്മവി 9F

അനുദവിനവും വവികസവിച്ചുടകശാണവിരവിക്കുന്ന നമ്മുടടെ ഈ രലശാകതവില്സശാരങതവിക 
വവിദഷ്യയുടടെ അഭശാവതവില് ജജീവവിക്കുക അസശാധഷ്യമേശാണക്സ്. നൂതന സശാരങതവികവവിദഷ്യ 
അതവിടന്റെ വവിസ്മയ രലശാകരതകക്സ് ദകപവിടെവിച്ചുയ൪തവി.

                         ഇതവിനശായവി നമ്മുടടെ കമമ്പ്യൂട്ടറവില് ഒരുപശാടെക്സ് 
രസശാഫ്റ്റുടവയറുകള ഉണക്സ്. ഇകശാലതക്സ് കമമ്പ്യൂട്ട൪ടകശാണക്സ് ഒരുപശാടെക്സ് 
ഉപകശാരങ്ങളുണക്സ്. ഒരു ദൂരയശാതകശായവി ടെവികറക്സ് ബുകക്സ്   ടചയശാനുവും സരന്ദേശങ്ങള 
അയക്കുവശാനുവും കുട്ടവികളകക്സ്  കളവി ചക്സ് രസവികശാന് ടഗയവിമുകളുവും ടപ്രശാജകക്സ് രപശാലള്ള 
പഠന പ്രവ൪തനങ്ങളുടടെ നവി൪മ്മശാണതവിനശായുള്ള രസശാഫ്റ്റുടവയറുകളുവും നവിറഞ്ഞ 
ഒരു പ്രപഞ്ചമേശാണക്സ് നമ്മുടടെ കമമ്പ്യൂട്ട൪ രലശാകവും. 

                          ഈ രലശാകടതയുവും പ്രപഞ്ചതയുവും ദകയവില് 
ഒതുകവിയവിരവിക്കുകയശാണക്സ് നമ്മടടെ ഇന്റെ൪ടനറക്സ് രലശാകവും. ഭൂമേവിയവില്നവിന്നക്സ് ടകശാണക്സ് 
വശാനവവിസ്മയങ്ങള കശാണശാ൯, ഒരു സലതക്സ് നവിന്നക്സ് ടകശാണക്സ് അരനകശായവിരവും 
കവിരലശാമേജീറ൪ അകടലയുള്ള ഒരശാളുമേശായവി അഭവിമുഖസവുംഭശാഷണവും നടെത്തുവശാ൯ എലശാവും
കമമ്പ്യൂട്ടറുകളുവും ഇന്റെ൪ടനറ്റുകളുവും സഹശായവിക്കുന്നു. 

                ഒരു സവിനവിമേ  കശാണുകയശാടണങവില് ഏടതശാരു       വഷ്യകവിയുടടെയുവും
മേനസവിനലണശാകുന്ന ആഗ്രഹമേശാണക്സ് സവിനവിമേശാ രവുംഗത്തൂടടെ പ്രശസ്തയശാവണവും 
എന്നതക്സ്. അതവിനുള്ള ഒരു ചുവടെക്സ് വയക്സ്പ്പെശായവി ഒരുപശാടെക്സ് അനവിരമേഷനുകള 
തയശാറശാകശാനുള്ള  രസശാഫക്സ് ടവ യറുകള അങ്ങടനയുള്ള ഒരുപശാടെക്സ് കശാരഷ്യങ്ങള 
നമ്മുടടെ കമമ്പ്യൂട്ടറവിലണക്സ്. വവിവരങ്ങള സൂകവിക്കുവശാനുവും സവുംസ്ക്കരവിക്കുവശാനുവും 
രവണവിയുള്ള ഒരു ദവധധ്യുരതശാപകരണമേശാണക്സ് നമ്മുടടെ ഈ കമമ്പ്യൂട്ട൪/സവുംഗ- 

ണകവും. നവി൪രദ്ദേശങ്ങളുടടെ ഒരു സമേശാഹശാരവും മുരഖന വവിവര- ങ്ങള നടെപടെവിക്കു 
വവിരധയമേശാക്കുന്ന പ്രരയശാരഗശാപകരണമേശാ- ണവിതക്സ്.   സവുംഖഷ്യകള, എഴുതക്സ്, 
ചവിതങ്ങള, ശബവും എന്നവിങ്ങടന പലതരതവിലള്ള രസശാഫവയറുകളുണക്സ് നമ്മുടടെ
കമമ്പ്യൂട്ടറവിടന്റെ തലമുറകടള  കുറവിച്ചുള്ള വവിവരങ്ങളവിരലകക്സ്.......
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ഗണവിത പ്രകവിയ രലശാകരതക്കുള്ള ഒരു സമ്പൂ൪ണ്ണ ചരവിതവും
പുരശാതന ദചനജീസക്സ് അബെെശാകസവും, 1834-ടല ചശാളസക്സ്ബെെശാ-രബെെജവിടന്റെ 
അനലവിറവികല് എഞ്ചവിനുവും രപശാടലയുള്ള ദവ- വവിധഷ്യമേശാ൪ന്ന ഉപകരണങ്ങളുടടെ 
ഒരു ബെെശാഹൂലഷ്യവും തടന്ന 
ഉളടകശാള്ളുന്നതശാണക്സ് നമ്മുടടെ കവുംമമ്പ്യൂട്ട൪ രലശാകവും. അരതശാടടെപ്പെവുംതടന്ന 
യശാതതവികവവും, ഡവിജവിറല് ഗണവിത-പ്രകവിയ എന്നവിവയുടടെ നവി൪മ്മവിതവികടളപ്പെറവിയുവും 
ഇതവില്ഉളടകശാണവിട്ടുണക്സ്. വലവിയ കണക്കുകളുവും ഗണവിതകവിയ 
ടചയക്സ് ടതടുക്കുന്നതശായവി ബെെദ്ധടപ്പെട്ട കശാരഷ്യങ്ങളവില് ഡവിജവിറല് 
ഗണവിതപ്രകവിയ ഉപകരണങ്ങള ശകവവും, സശാമതവിക-ലശാഭവവും, 

ടസ്കെയവിലറവിബെെവിളവിറവിയുവും ആടണന്നക്സ് ടതളവിയവിക- ടപ്പെട്ടു. ദകയവില് 
ടകശാണനടെക്കുന്നക്സ് ഉപരയശാഗവിക്കുന്ന ടചറവിയ കശാക്കുരലറ൪ മുതല് സൂപ്പെ൪ ഡവിജവിറല്
കമമ്പ്യൂട്ടറുകള    പ്രമുഖഷ്യവും രനടെവിയവിട്ടുണക്സ്. മേശാതമേല ഇതക്സ് സമൂഹവും മുഴുവ൯ 
വഷ്യശാപവിച്ചുടകശാണവിരവിക്കുകയശാണക്സ്.
                                          ഡവിജവിറല് ഗണവിത പ്രകവിയകളുടടെ പരവിണശാമേടത 
പലരപ്പെശാഴുവും തലമുറകളശായവി വവിഭജവിചവികശാറുണക്സ്. തലമുറടയ 
വശാ൪ടതടുക്കുന്നതവിനശായവിഉപരയശാഗവിച സശാരങധവിക വവിദഷ്യകടളയുവും, കവുംമമ്പ്യൂട്ട൪ 
സവുംവവിധശാനങ്ങടളയുവും  രപ്രശാഗ്രശാമേവിങ്ങക്സ് ഭശാഷകടളയുവും വളടര നശാടെകജീയമേശായ 
ടമേചടപ്പെടുതലകടളയുവും  ഉളടകശാള്ളുന്നു.സശാധശാരണയശായവി കമമ്പ്യൂട്ട൪ 
തലമുറകളശായവിബെെനടപ്പെട്ടവിരവിക്കുന്നവിടലങവിലവും  ഗണവിതപ്രകവിയശാപരമേശായ
ശശാസക്സ് തസവുംവവിധശാനങ്ങളവില് ഉപരയശാഗവിക്കുന്ന ആല്ഗരവിതവും ഉളപ്പെടടെ 
ആല്ഗരവിതതവില് ശരവിയശായ പുരരശാഗതവിയുണക്സ്.ഇരപ്പെശാള നമ്മള 
വസവിച്ചുടകശാണവിരവിക്കുന്ന ഈ രലശാകതവില് ഏറവവും കൂടുതല് വഷ്യപവിക്കുന്ന 
കൂട്ടതവില് ഒന്നശാണക്സ് നമ്മുടടെ കമമ്പ്യൂട്ട൪.

ഒനനഖ തലമുറ:1946-1958  (വനകമ്പ്യൂഖ റമ്പ്യൂബുകളുടട വ൪ഷങ്ങള)

      
       ആദഷ്യ തലമുറയവില്ടപ്പെട്ട കമമ്പ്യൂട്ടറുകള പലരപ്പെശാ  ഴുവും വളടര സ്ഥൂലവിചതുവും 
പ്രവ൪തന രവഗവും കുറഞ്ഞതുവും ചവിലരവറവിയതുവും പലരപ്പെശാഴുവും 
ആശ്രയവികശാനശാകശാതതുവും ആയവിരുന്നു. 1946 ല് പ്രപ്സ൪ എരക൪ട്ടക്സ്എന്നുവും രജശാണ
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എന്നുവും മേമൗഷക്സ്      ലവി എന്നുവും രപരശായ രണക്സ് അരമേരവികകശാ൪കക്സ് ഒന്നക്സ് എന്ന 
കമമ്പ്യൂട്ടറവില് ഉപരയശാഗതവിനക്സ് വളടരയധവികവും സലതവിടന്റ 
ആവശഷ്യമുണശായവിരുന്നു. ബെെളബുകളകക്സ്  സമേശാനമേശായവി പ്രവ൪തവിചവിരുന്നതശാണക്സ് 
ഇതക്സ്. യശാടതശാരു ചലനഭശാഗവവും ഇലശാടത തടന്ന വശാകമ്പ്യൂവും ടെമ്പ്യൂബുകളകക്സ് വളടര 
ദു൪ബെെലമേശായ സവിഗ്നലകടള സസ്വജീകരവിചക്സ് ആ  സവിഗ്നലകടള വളടര ശകമേശാക്കുവശാന്
കഴവിയുമേശായവിരുന്നു.

രണനഖ തലമുറ:1956-1964(ടനന്സണിസ്റ്റ൪ യുഗഖ)

   1947 ല് A.T and T യുടടെ ടബെെല് എന്ന പരജീകണശശാലയവില് പ്രവ൪തവിചക്സ് 
ടകശാണവിരവിക്കുന്ന ബെെ൪ദജീനക്സ്   ,വവിലഷ്യവും രഷശാകക്സ് ലവി ,വശാളട്ട൪ ടബെെശാട്ടന് എന്നവി മൂന്നക്സ് 
ശശാസ്ത്രജ്ഞനശാ൪ വശാകമ്പ്യൂവും ടെമ്പ്യൂബുകടള എടന്നരന്നക്കുമേശായവി മേശാറവികളരയണ ദവദധ്യുത
സവിഗ്നലകടള സസ്വവിചക്സ്ടചയ്യുകരയശാദകമേശാറവും  ടചയ്യുകരയശാ സശാധഷ്യതയുണശാക്കുന്ന 
ടശാന്സവിസക്സ്              ററവിടന്റെ കണപവിടെവിതവും നടെതവി. വശാകമ്പ്യൂവും ടെമ്പ്യൂബെെവിരനകശാളുവും ടചറുതുവും, 
രവഗതകൂടെവിയതുവും വവിശസ്വശാസനജീയമേശായവവും ഉണശാക്കുവശാന് വളടര ചവിലവ 
കുറഞ്ഞതുമേശായവിരുന്നു ഇതക്സ് 40 വശാകമ്പ്യൂവും ടെമ്പ്യൂബുകളകക്സ് പകരമേശായവി 
ടശാന്സവിസ്റ്റര്മേതവിയശായവിരുന്നു ഖരപദശാര്ത്ഥങ്ങളടകശാണശാണക്സ് ടശാന്സവിസ്റ്ററുകടള 
ഉണശാകവിയവിരുന്നതക്സ് അവയവില് ചവിലതക്സ് തവിരരദശമേണലവിലവും സ്ഫടെവികതവിലവും സമ-

ദ്ധമേശായവികശാണുന്ന മൂലകമേശായ സവിലവികണ ആയവിരുന്നു. അതുടകശാണക്സ് അവടയ 
ഉണശാക്കുക ചവിലവ കുറഞ്ഞ കശാരഷ്യമേശായവിരുന്നു. ഇവയുടടെ ഉപരയശാഗവും 
കമമ്പ്യൂട്ടറുകളുടടെ ഒരു പുതവിയതുടെകതവിനു അടെയശാളമേവിട്ടു.
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            ജദ്ധീവവിത ളരഖകള്
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അടൂര് രഗശാപശാലകൃഷ്ണന് (1941 ല്)

അടൂരവില് ജനനവും. പതവിടനശാന്നക്സ് കഥശാചവിതങ്ങളുവും 
മുപ്പെതവിരലടറ ഹ്രസസ്വചവിതങ്ങളുവും സവുംവവിധശാനവും ടചയതു.

നവിരവധവി രദശജീയ അനര്രദശജീയ ബെെഹുമേതവികള 
ലഭവിച്ചു. 

സസയശംവരശം, ടകളോടവിളയറ്റശം, എലവിപ്പതളോയശം, 
മുഖളോമുഖശം, അനന്തരശം, വവിളധയന്, 
മതവിലകള്, നവിഴല്ക്കൂതറ്റ് ഇവ പ്രധശാന 

ചവിതങ്ങള.                     

മേവികച സവിനവിമേയ്ക്കുള്ള അനര്രദശജീയ അവശാര്ഡക്സ് ആറക്സ് തവണ ലഭവിച്ചു. 

പത്മശ്രജീ, പത്മവവിഭൂഷണ,ഫശാല്ടക പുരസ്കെശാരങ്ങള ലഭവിച്ചു. സവിനവിമേയുടടെ 
രലശാകവും, സവിനവിമേശാനുഭവവും, സവിനവിമേശാസശാഹവിതഷ്യവും, ജജീവവിതവും സവിനവിമേ 
സവുംസ്കെശാരവും എന്നജീ ഗ്രന്ഥങ്ങള രചവിച്ചു.

ഉറൂബന (പണി.സണി.കുട്ടണികൃഷ്ണന്)

മേലപ്പുറവും ജവിലയവിടല 
ടപശാന്നശാനവിയവില് ജനനവും. രകരള 
സശാഹവിതഷ്യ അകശാദമേവി 
അധഷ്യകനശായവിരുന്നു. രകന്ദ്ര രകരള 
സഹവിതഷ്യ അകശാദമേവി അവശാര്ഡുകള
ലഭവിച്ചു. 

ഉമനച, അമണിണണി, സുന്ദരണികളുഖ സുന്ദരന്മനരഖ, മണിണനടപ്പെണന, 
മണണിയറ, മമൗലവണിയുഖ ചങ്ങനതണിമനരഖ, ഗഗനപനലന്നനയരടട 
തനടണി,രനചണിയമ, അപ്പുവണിടന രലശാകവും പ്രധശാന കൃതവികള.
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നവിതദകചതനദയതവി
പതനവുംതവിട്ടയവിടല വകയശാറവില് ജനവിച്ചു. തതസ്വചവിനകന്,

എഴുത്തുകശാരന് എന്നജീ നവിലകളവില് പ്രശസന്. മനശനസഖ 

ജജീവണിതതണില, യതണിചരര, മൂലരങ്ങളുടട കുഴമറണിചണില, നളണിനണി 
എന കനവര ശണിലപഖ, സമരകനയ ഗലനകവജീകണഖ, എടന 
മനസണിടല ഗനനണി, ഗപ്രമവഖ ഭകണിയുഖ തുടെങ്ങവി നൂറവിരലടറ 
മേലയശാള കൃതവികള രചവിചവിട്ടുണക്സ്. NEITHER THIS NOR

THAT തുടെങ്ങവി അന്പതവിടയരട്ടശാളവും ഇവുംഗ്ലഷക്സ് കൃതവികളുവും 
രചവിച്ചു. രകരള സശാഹവിതഷ്യ അകശാദമേവി അവശാര്ഡക്സ് ലഭവിച്ചു. 

എന്.എന് കകളോടറ്റ്
കകശാടെക്സ് നശാരശായണന് നമ്പൂതവിരവി. 
രകശാഴവിരകശാടെക്സ് ജവിലയവിടല അവവിടെനല്ലൂരവില് 

ജനവിച്ചു. 

കൃതണികള:
                                                 ശലഭഗജീതഖ, 
ആയണിരതണിടതനള്ളനയണിരതണി അറുപതണിമൂനന, 
പനതനളതണിടന മുഴകഖ, കവണിത വജ്രകുണ്ഠലഖ, ഇതന 

ആശ്രമമൃശഖ ടകനലന ടകനലന, സഫലമജീ യനത, പകലറുതണിക്കുമുമന, നനടന് 
ചജീന്തുകള, കവണിതയുഖ പനരമരരവഖ, അവഗലനകനഖ.

 ളകരള സളോഹവിതദ അകളോദമവി, വയലളോര്, ഓടക്കുഴല്, ആശളോന് 
കപ്രസറ്റ്, കുമളോരനളോശളോന് സറ്റ്മളോരക അവളോര്ഡറ്റ് എന്നവിവ ലഭവിച.
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ടഹര്മന് ടഹടസ
ജര്മ്മനവിയവില് ജനനവും. ടഹര്മേന് 
ഗുണര്ട്ടവിടന്റെ രപരക്കുട്ടവി. കവവി, 
രനശാവലവിസ്റ്റക്സ്, ടചറുകഥശാകൃതക്സ് എന്നജീ 
നവിലകളവില് പ്രസവിദ്ധന്. 

1946 ല് സശാഹവിതഷ്യതവിനുള്ള ഗനനഗബല 

സമനനഖ ലഭവിച്ചു.

The glass bead game, Siddhartha, Stephen 
wolf,Demain,Narcissus and gold mund എനണിവ പ്രധശാന കൃതവികള.

ളജളോസഫറ്റ് മുണ്ടെളശ്ശേരവി
തൃശൂരവിടല കണശശാവുംകടെവവില്        

ജനനസശാഹവിതഷ്യവവിമേര്ശകന,അധഷ്യശാപകന്
,വശാഗവി,വവിദഷ്യശാഭഷ്യശാസമേനവി എന്നജീ നവിലകളവില് 
ബെെഹുമുഖമേശായ വഷ്യകവിതസ്വതവിനുടെമേ.

ടകനഴണിഞ്ഞ ഇലകള(ആത്മകഥ), 
കനവരപജീഠണിക,നനടകനനഖകവണിതതഖ
,മനടറനലണി,വനയനശനലയണില(നനലു 

ഭനഗ  ങ്ങള),മനനദണഖ,ടപ്രനഫസര,ടകനനയണില നണിനന 
കുരണിശണിഗലകന,പനറപ്പുറത്തു വണിതച വണിതന തുടെങ്ങവിയവ പ്രധശാന കൃതവികള.
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സവി.വവി ശദ്ധീരളോമന്
തൃശുര് ജവിലയവിടല  
ടചറുതുരുതവിയവില് ജനവിച്ചു. 

കഥശാകൃതക്സ്, രശാഷജീയ പ്രവര്തകന്, 

അഭവിഭശാഷകന്. രകരള സശാഹവിതഷ്യ 
അകശാദമേവി ഉപശാധഷ്യകന്, രകന്ദ്ര 
സശാഹവിതഷ്യ അകശാദമേവി അവുംഗവും എന്നജീ
പദവവികള വഹവിചവിട്ടുണക്സ്. 

ഗ്രശാമേപഞ്ചശായതക്സ്, രബശാകക്സ് പഞ്ചശായതക്സ് എന്നവിവയുടടെ പ്രസവിഡന്റെശായവിരുന്നു.

വനസ്തുഹനര, ക്ഷുരസരധനര, ഓരമടചപ്പെന, തജീരഥകനവടണി, ദദുഃഖണിതരടട ദദുഃഖഖ, പുറഖ
കനഴ്ചകള, ചക്ഷുശ്രവണഗളസ്ഥനനഖ തുടെങ്ങവിയവ കൃതവികള. ളകന-ളകരള 
സളോഹവിതദ അകളോദമവി അവളോര്ഡുകള് ലഭവിചവിട്ടുണക്സ്.

സുസറ്റ്ളമഷറ്റ് ചളനളോതറ്റ്

1977 ഏപ്രവില് 1-നക്സ് ജനനവും.

 രനശാവലവിസവും കഥശാകൃത്തുവും.

ഡണി 9,ഗപപ്പെര ഗലനഡനജന തുടങ്ങണിയ ഗനനവലുകള,ടവയണില 
ചനയുഗമനള,നദണിഗയനരഖ,ഗനനണിമനരഗഖ, മരണവണിദരനലയഖ,അസനധനരണ 
ഓരമകളുഖ സനധനരണ അനുഭവങ്ങളുഖ, അമുദക്കുട്ടണിയുടട ചണിതപ്രദരശനഖ 
എന്നവിവ പ്രധശാന കൃതവികള. 
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ആഷളോളമളനളോന്

1947 നവവുംബെെര് 18-നക്സ് പശാലകശാടെക്സ് 
ജവിലയവിടല ടകശാലരങശാട്ടക്സ് ജനവിച്ചു. ടക. 

ശ്രജീകുമേശാര് യഥശാര്ത്ഥ രപര്. 

കശാവഷ്യശാത്മകമേശാണക്സ് അരദ്ദേഹതവിടന്റെ 
ഗദഷ്യദശലവി. 

പുതണിയപുരണിഷനരത്ഥങ്ങള, കലണിയുഗനരണരകങ്ങള, 
പരണിവനജകടന ടമനഴണി, ടഹരഗബറണിയഖ, പ്രതണിഗരനധങ്ങള, ജജീവടന കടയനപ്പെന, 
തനുമനനസണി, അടരന കകള, കൃഷ്ണശണിലയുഖ ഹണിമസരസുഖ, പയസതണിനണി, 
ഖനലസയുടട ജലസ്മൃതണി, ഇലമുളചണികള എന്നവിവ പ്രധശാന കൃതവികള. 

ളകരള സളോഹവിതദ അകളോദമവി അവളോര്ഡറ്റ് ലഭവിച്ചു.

ഇടളശ്ശേരവി ളഗളോവവിന്ദന്നളോയര് 
കുറവിപ്പുറതക്സ്ജനനവും. 

കൂട്ടുകൃഷണി,പുതന്കലവഖ അരണിവനളുഖ,കനവണിടല 
പനട്ടന,പൂതപ്പെനട്ടന,ഒരപണിടണി ടനലണിക,അനണിതണിരണി, 
കറുത ടചട്ടണിചണികള എന്നവിവ പ്രധശാന കൃതവികള. 
മേലബെെശാറവിടല രകന്ദ്ര കലശാസമേവിതവിയുടടെ 
പ്രസവിഡന്റെക്സ്, സശാഹവിതഷ്യ പ്രവര്തക 
സഹകരണസവുംഘവും ഡയറക്ടര് എന്നജീ 

നവിലകളവില് പ്രവര്തവിച്ചു. ളകന സളോഹവിതദ 
അകളോദമവി, ളകരള സളോഹവിതദ അകളോദമവി, ആശളോന് കപ്രസറ്റ് 
എന്നവിവ ലഭവിച്ചു.



കവണിത

ടതഖസന  നദണിഗയനടന (സുഗതകുമനരണി) 1  

പൂകടളളോടകയശം വളോക്കുകളളോകൂളമളോള് 
ആളരളോ പറയന്നു ടതശംസ്നദദ്ധീ, നവിളന്നളോടു 
മൂകളോനുരളോകശം കലര്ടന്നളോരളോള് വന്നുളപളോല് 
ആടകയവിരുണ്ടു ത ളര്ന്നവിഴയന്ന നവിന്  
യളോതന കണ്ടെളോ മവിഴവികള് നവിറയളവ

രണ്ടുതുള്ളവിചടുനദ്ധീര് നവിന് കറുപ്പളോര്ന്ന 
ടനഞ്ചത്തു വദ്ധീണുളപളോല് , അദറ്റ്ഭുതശം ! ടപടന്നു
പുഞ്ചവിരവിടകളോള്ളളോന് തുടങ്ങവിളപളോല് ടതശംസ്നദവി!

ആ രളോഗമലലളോയറ്റ് , ദദ്ധീപ്രമളോശം യത്നമളോയറ്റ്-
തദ്ധീരളവ രണ്ടു കരങ്ങടളളോരളോയവിരശം 

ധദ്ധീരഹസ്തങ്ങളളോയറ്റ്  മളോറവി, നവിന്ജദ്ധീവ-
വളോരവിടയളകളോരവികഴുകവിടയടുത്തുളപളോല്!

  
ഇന്നു നദ്ധീ വദ്ധീണ്ടുശം ചവിരവിടചളോഴുകുന്നുളപളോല്!
നവിന്മളോറവിലന്നങ്ങള്  വന്നവിറങ്ങുന്നുളപളോല്
തൂമലര്ടമളോട്ടുളപളോല്  പവിടന്നയശം  നവിന് പ്രവിയ
സളോമണ്  തുടവിച  വവിടര്ന്നു  കളവിപ്പുളപളോല്!                   

1 https://ml.wikipedia.org/wiki/
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            വവികവിപജീഡവിയ1

അമല്ളദവറ്റ്  9B

ഒരു ഒളോണ്കലന്  സര്വവവിജളോനളകളോശമളോണറ്റ് വവികവിപദ്ധീഡവിയ.  
എന്കസളക  കളോപദ്ധീഡവിയ എന്നദ്ധീ പദങളടട ഒരു മവിശശബദമളോണറ്റ്  
വവികവിപദ്ധീഡവിയഎന്ന ളപരറ്റ്  wikipedia  [ ] എലളോഭളോഷകളവിലശം 
സസതനവശം സമ്പൂര്ണവമളോയ വവിജളോന ളകളോശശംനവിര്മവികളോനുള്ള  ഒരു 
കുടളോയ സശംരഭമളോണവിതറ്റ്.ലളോഭചയവിലളോടത  പ്രവര്തവിക്കുന്ന വവികവിമവിഡവിയ
ഫഫൗളണ്ടെഷടന്റെ പവിന്തുണളയളോടടയളോണറ്റ് ഈ പദതവി  പ്രവര്തവിക്കുന്നതറ്റ്. 
വവികവിപദ്ധീഡവിയയവിടല ഉള്ളടകശം  എളപ്പളോഴുശം സസതനവശം സഫൗജനദവശം
ആയവിരവിക്കുശം.ളലളോകശം മുഴുവനുശം വദളോപച  കവിടക്കുന്ന
 സന്നദളസവന തല്പ്പരരളോയ ഉപളയളോകളോകള് സഹകരണളതളോടട 
പ്രവര്തവിചളോണറ്റ് വവികദ്ധീപ്പദ്ധീഡവിയയവില് ളലഖനങ്ങള് എഴുതുന്നതറ്റ്.
വളോഡറ്റ് കണറ്റ്ങറ്റ്ഹളോശം ward Cunningham[ ] 2എന്നഅളമരവികകളോരനളോണറ്റ്
വവികവി എന്ന ആശയതവിനുശംളസളോഫറ്റ്റ്റടവയറവിനുശം തുടകമവിടതറ്റ് .1994 ല് 
അളദ്ദേഹശംവവികസവിപ്പവിചടുത വവികവിവവികവി ടവബറ്റ് എന്ന ടസളോഫറ്റ്റ്ററ്റ്

ടവയര് ഉപളയളോഗവിചറ്റ് 1995 മളോര്ചറ്റ് 25 നറ്റ് www.c2.com  എന്ന 
ടവബറ്റ്കസറ്ററ്റ് സളോപവിച .
ഏടതളോരു ഉപളയളോകളോവവിനുശം വവിവരങള് കൂടവിളചര്കളോനുശം  നദ്ധീകശം 
ടചയളോനുശം മളോറ്റശം വരുതളോനുമുള്ള സസളോന-വശം സഫൗകരദവശം നല്കുന്ന 
ടവബറ്റ്കസറ്റുടളയളോണറ്റ് വവികവി എന്ന വളോക്കു ടകളോണ്ടെറ്റ് 
ഉളദ്ദേശവിക്കുന്നതറ്റ്.വളടരഎളപ്പതവില് വവിവരങള് ളചര്കളോശം  
എന്നതവിനളോല്വവികവി  കൂടളോയ്മയവിലൂടട രചനകള് നടതളോനുള്ള ഒരു
മവികച ഉപളോധവിയളോയവി മളോറവി . ഇതരതവില് കൂടളോയ്മയവിലൂടട കുറവിപ്പുകളശം 
മറ്റുള്ള രചനകളശം നടത്തുന്നതവിനുള്ള സഫൗകരദശം നല്കുന്ന 
ളസളോഫറ്റ്റററ്റ് ടവയറുകടളക്കുറവികളോനുശം വവികവി എന്ന വളോകറ്റ് 
ഉപളയളോഗവികളോറുണ്ടെറ്റ്.

1 https://ml.wikipedia.org/wiki/
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Euclid%27s_Elements
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ഗണണിത ശനസതണിടല ടടബബണിള
ജുമളോന 9A
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ജദളോമവിതവിയടട പവിതളോവറ്റ് എന്നറവിയടപ്പടുന്ന യൂകദ്ധീഡറ്റ് രചവിച 
'എലടമന്റെസറ്റ് '(മൂലപ്രമളോണങ്ങള്) എന്ന പുസ്തകമളോണറ്റ് 
ഗണവിത ടടബബവിള് എന്നറവിയടപ്പടുന്നതറ്റ്. 
'എലടമന്റെസറ്റ് 'പതവിമൂന്നറ്റ് പുസ്തകങ്ങളളോയവി 
വവിഭജവികടപ്പടവിരവിക്കുന്നു. 1,2,4,6 എന്നദ്ധീ പുസ്തകങ്ങള് ളരഖകള്
,ത്രവിളകളോണങ്ങള് തുടങ്ങവിയവടയ സശംബനവിക്കുന്ന 
സവിദളോന്തങ്ങള് ഉള്ടകളോളളന്നവയളോണറ്റ്. 3-പുസ്തകശം 
വൃതങ്ങടയപ്പറ്റവിയശം,5-പുസ്തകശം അനുപളോതങ്ങടളപ്പറ്റവിയശം 
ചര്ചടചയ്യുന്നു. 7,8,9 എന്നദ്ധീ പുസ്തകങ്ങള് 
അങ്കേഗണവിതടതയശം സശംഖദളോശളോസ്ത്രടതയശം 
ളക്ഷത്രഗണവിതദ്ധീയമളോയവി ടടകകളോരദശം ടചയ്യുന്നു.



പ്രണിയടപ്പെട്ട വരണികള

കവവിത 9D

ടടകനറന
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ളലളോകളമ തറവളോടു തനവികദ്ധീ,ടചടവികളശം 
പുല്കളശം പുഴുകളശം കൂടവിതന് കുടുശംബകളോര്

                                എടന ഗുരനനഥന്   (വള്ളഗതനള )

ളകവലടമളോരു കളോലവിടചറുകന്  ഞളോടനന്നവിട്ടുശം
ളകശവളോ, നദ്ധീടയടന്തടന്നയവിത്രളമല് സറ്റ് ളനഹവിക്കുവളോന് 

                ഒനരമയ്ക്കു തനഗലനലണികനന്    (യൂസഫലണി ഗകഗചരണി )

പളോതവിരളോളകളോഴവി വവിളവിപ്പതുശം ളകള്കളോടത 
പളോടത്തു പുഞ്ചയറ്റ് ക്കു ളതവന്നു രണ്ടുളപര് 

                                   പടയനളണികള (വവഗലനപ്പെണിള്ളണി )

കമമ്പ്യൂ    ടറവിളലകറ്റ് ഇന്പുടറ്റ് 
ടചയടപ്പട 
അക്ഷരരുപതവിലള്ള 
വവിവരങ്ങള് ആണറ്റ് ടടകറ്റ്സറ്റ്  
നളോശം ഇതുവടര കടപ്പറ്റ് ടചയ്ത 
അക്ഷരങ്ങളശം ടടകറ്റ്സ എന്ന 
വവിഭളോഗതവില് ടപടുന്നു. 



നവനദ്ധീത 9B

ളരണുക 9B

മനുഷദബനങ്ങളവില് ഊന്നവിടകളോണ്ടുള്ള 
മനുഷദളോവസകളളോണറ്റ് മളോധവവിക്കുടവി വവിശകലനശം 
ടചയ്യുന്നതറ്റ്.
ഒളോളരളോ മനുഷദനുശം ഒളോളരളോ കളോലഘടതവില് 
ടചന്നുടപടുന്ന അവസകള് അവരുടട 
ജദ്ധീവവിതതവിടന്റെ അദൃശദമളോയ ടപളോരുളകളവിടലതളോന് 
സഹളോയകമളോവന്നു.മനുഷദബനങ്ങളടട 
ഒളോര്മകളവിളലകറ്റ്,കശഥവിലദങ്ങളവിളലകറ്റ് അതറ്റ് നടമ 
ടകളോണ്ടുളപളോകുകയശം ടചയ്യുശം ആ അര്ഥതവില് 

മനുഷദബനങ്ങളവിലളോടത ഒരു കഥയമവില എന്ന നവിര്വചനശം 
സളോര്ഥകമളോണറ്റ്.അതറ്റ് ഫലപ്രദമളോയവി ഉപളയളോഗവിചറ്റ് മളോധവവിക്കുടവികഥകള് 
വളോയവിക്കുക്കുുകയമളോകളോശം
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ശനസഖ :   ടചളോവ്വയടട സളോനശം
സഫറ്റ് വളോന
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ടചളോവ്വ സൂരദനവില് നവിന്നുള്ള അകലതവില് നളോലളോശം സളോനത്തു 
നവില്ക്കുന്ന ശലളോഗ്രഹമളോണറ്റ്. സഫൗരയൂദതവില് 
ബുധന്,ശുക്രന്,ഭൂമവി എന്നവിവക്കു ളശ  ഷമളോണറ്റ് ടചളോവ്വ വരവിക. 
ശുക്രന് കഴവിഞളോല് ഭൂമവിയടട ഏറ്റവശം അടുതളോണറ്റ് ടചളോവ്വയടട 
സളോനശം. 

 സൂരദനവില് നവിന്നറ്റ് ടചളോവ്വയവിളലകറ്റ് 2,27900,000 കവിളലളോമദ്ധീറ്റര് 
ദൂരശം ഭൂമവിയവില് നവിന്നറ്റ് 5,60,00,000 കവിളലളോമദ്ധീറ്റര്(ഭ്രമണ 
പഥതവിനറ്റ് അനുസരവിചറ്റ് ഇതവിനറ്റ് ചവില മളോറ്റങ്ങള് വരുശം) .

                   ഭൂമവിയടടയശം ടചളോവ്വയടടയശം അചതണ്ടെവിടന്റെ
ടചരവിവറ്റ്  ഏതളോണ്ടെറ്റ്  തുലദമളോണറ്റ്.  അതുടകളോണ്ടെറ്റ്
ഭൂമവിയളടതുളപളോടല  ടചളോവ്വയവിലശം  ഋതുകള്  ഉണ്ടെറ്റ്.  ഈ  രണ്ടു
ഗ്രഹങ്ങളവിളലയശം ദവിന രളോത്രങ്ങള്ക്കുശം സമളോന സസഭളോവമളോണറ്റ്. 



കവണിത

വണിശതഖ ദജീപമയഖ

മളോലള്ളതളോണദ്ധീ മഹവിടയന്നുടവച
മളോഴറ്റ് കുന്നടതന്തവിന്നു മനുഷദളര! നളോശം?
തന് സഷവിയവില്ടപ്പടരതവിന്നുമദ്ധീശന്
സളോനടത നല്ളകണ്ടെതു ധര്മമളല ? 
കകവവിട്ടുടപളോയറ്റ്ളപളോയറ്റ് പകടലന്നുടവച
                         കണദ്ധീടരളോലവിപ്പവിടചളോരു കളോരദമുളണ്ടെളോ?
                     വരണ്ടെതളല നവിശയശം നമുക്കു
                     വപുസവിനുത്ഥളോനമുഷസവിളലകളോന്?
ഇനന് ടപളോലവിഞ്ഞളോല  ഡുപശംകവിടയളോടകളോ-
ണ്ടെവിരുട്ടുതല്കളോലമകറ്റവിയദ്ധീശന് 
അടഞ്ഞ കണ് നമള് തുറന്നവിടുശംമുന്-
പദ്ദേദ്ധീപളമക്കുന്നു ടകളോളതവി വദ്ധീണ്ടുശം
                     ളവലയറ്റ്  ക്കു ദദ്ധീപപ്രഭടയത്ര ളവണശം;
                      വവിശളോന്തവിടകളോള്ളുന്നതവിനവിത്രളപളോരുശം;
                       അതളോയവിരവികളോശം ടപളോരുളളോപ്രവൃതവി-
                      കജന് ഹവിതശം മര്തദനറവിഞ്ഞു ടചയറ്റ് ളവളോന്       
വവിളക്കു കതവിപ്പതവിനന്തവിയളോയളോല്
മവിനളോമവിനുങ്ങുശം തസരയളോര്ന്നവിരവിളക,
ദദ്ധീനതസടമന്തവിന്നു നമുക്കുമളോത്രശം
തദ്ധീളകളോലരയകളോന്? തവിരവിയവില്ടകളോളതളോന്?
                        അടലങ്കേവിലശം സസച്ഛവവിളവകദദ്ധീപ-
                        മകത്തു കത്തുന്നളളവതു ധദ്ധീരനറ്റ് 

വവിഷളോദളമന്തുശം, വവിധവി ദൂരയളങ്ങളോ
                        വവിയതവില് മവിന്നവിച വവിളക്കു ടകടളോല്
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App Zone
ഞങ്ങള് തയളോറളോകവിയ ചവില ടമളോകബല് ആപ്പുകള്

സമഗ്രയവിടല ളചളോദദളശഖരങ്ങളടട ടമളോകബല് ആപ്പുകളടട Drive ലവിങകള്

ഗണവിതശം
• https://drive.google.com/open?id=1qSJdrlQu7WyN9jGOVi9Z54MLvpUK0mdM

• https://drive.google.com/open?id=1_or_kmvawmFHDJkzc9tt-9azL4kk341g

• https://drive.google.com/open?id=17VInoJd9QvYAlxRzeLRPjg0LYRDsejy6

• https://drive.google.com/open?id=1Zt8InOk_2evZ604HlhplmfHqL0-mqMH6

• https://drive.google.com/open?id=1dRr5MKqdg-rtLws4N6YbOSsQvFF3K01-

• https://drive.google.com/open?id=1AkY-IXN5F8jD_2EyKxWaWmfT70wRZiJM

• https://drive.google.com/open?id=1xnblnyTJg7VAa2itD7K0i0nWUU6BcW3a

• https://drive.google.com/open?id=1Q3qdRHge_7LMVRf2agdFUUUtWGOwvQ6G

• https://drive.google.com/open?id=1_IE3mO4HOYIphpawrI81yZSmTFbO345X

• https://drive.google.com/open?id=1ofVpZp9IRErZ1fNM_qKlinaDqqwa7v69
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https://drive.google.com/open?id=1qSJdrlQu7WyN9jGOVi9Z54MLvpUK0mdM


ഊര്ജ്ജതനശം
• https://drive.google.com/open?id=1xv3VQOWK6YqUXe8UT4amNh-sQTeslUqM

• https://drive.google.com/open?id=1NOCvf1hzyXd6LvB1PMksVRDFvyU_DsGA

• https://drive.google.com/open?id=1Sjk88aEgOjlUcjX9mlbBuLU4Ft2btS4P

• https://drive.google.com/open?id=1gK_ly7jkzWXgqZQY-J5Sclvg1uOgQUvJ

• https://drive.google.com/open?id=1Rl3Z-ECmgYvC6FviycHGgrwvSvX2joc-

• https://drive.google.com/open?id=1EQ2RjVvlCh6uK7w6NlYMW1OKsYISKdy6

• https://drive.google.com/open?id=1Fa8g0KbHwO-MgHGVkKShLi3UaGMCSioe

• https://drive.google.com/open?id=1-NPCoTWT0dOr7vSN6zp8Iidpecq4CDad

രസതനശം
• https://drive.google.com/open?id=1EGGmWu139KJDQd2vb6UX64rW02xJfPOa

• https://drive.google.com/open?id=1wokF35SOIIMX4shF78oX2HIDVDd5TM7t

• https://drive.google.com/open?id=1C0zrZVGudzcTXSc_xZiq04l6z2MbsFIX

• https://drive.google.com/open?id=1ZRDUpt-R8j0u-c_5O1V7sL66w5vawBh1

• https://drive.google.com/open?id=1X_rtPaoqeoJlz4-PYKsC37uuoubxwa7S

• https://drive.google.com/open?id=1QxvlazBW6AGw11omPFvRh3P2LHqnmg2F

• https://drive.google.com/open?id=1Djrz1MsbuqI134EJAufb106vfCdRpUYQ

• https://drive.google.com/open?id=1bXCv2pU0cOC3C-L-81cJjW2xCUPSgG-8
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ഞങ്ങള് തയളോറളോകവിയ ചവില ആനവിളമഷനുകള്
• https://drive.google.com/open?id=1wApMojfxPRYAvvRiOS8olbSM1OpGcZRg

• https://drive.google.com/open?id=1q5_FskVlti-Bf5OiJvwST7W3__pZiJO4

• https://drive.google.com/open?id=1NcAYnkMMXGM38ssFLbhHHXRPEiVF0pFh

• https://drive.google.com/open?id=1NL1BotuLsGpB29rHmIXWvjVCbis5g_vT

• https://drive.google.com/open?id=1_Opl3t3RbjF_dpDEVl12uns3z9RZkQFB

• https://drive.google.com/open?id=1GavpQP-sQqLk3DGaXWndxzVOWyp5xsXU

• https://drive.google.com/open?id=1398-xjywBwN4FH9a7z8lBom0XbSR0czH

• https://drive.google.com/open?id=1KUsshnmn4ubTw1RJJQsr4T_PRKOHv21i

• https://drive.google.com/open?id=1ad4iR9IIdrLLc0TERrsEE6W7hseTogTM

• https://drive.google.com/open?id=1Uri_saCty8VRfIonm7n-2lvgrSjLgQos

• https://drive.google.com/open?id=1Jj0vjdJm3MbvkxG0lgkn0rpCdoOlpi9K

• https://drive.google.com/open?id=1NX9Xvd3iVVP7ylucxNvA9kk1H_QDU1lK

• https://drive.google.com/open?id=18r6lQZuNjEJr4N619wUfudory0fPxIS4

• https://drive.google.com/open?id=1Bv8xqOgNldJpmD3TDsLh4lXpG5ov_8-9

• https://drive.google.com/open?id=1zyx6GNx3TXWtAMjEiIe5fNwzg2ZIXsRh

• https://drive.google.com/open?id=1sd3e6ZJ0eCc12W88yZxWXyU-IqlyIGKM

• https://drive.google.com/open?id=16JlP6_jfUsOvqaLbHnKnJke8BlNhJdi9

• https://drive.google.com/open?id=1sd3e6ZJ0eCc12W88yZxWXyU-IqlyIGKM

• https://drive.google.com/open?id=16JlP6_jfUsOvqaLbHnKnJke8BlNhJdi9
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• https://drive.google.com/open?id=1CmeV5rUocj8b1qtWR7FSXJXZcAVx0k6y

• https://drive.google.com/open?id=1Q6Jo2CoBy8Qk-b8eqR_gom1jVb9NfKEg

• https://drive.google.com/open?id=1MUcxuHRNlz2xhnGJAmMG-cwB2ji4Q_-y

• https://drive.google.com/open?id=1wTA5qKh-oXViYNqOCq0GUTgtc9sslENH

• https://drive.google.com/open?id=1t5_wU31pidY0kJJjFn5DTijqbwPsFk6g

• https://drive.google.com/open?id=14ueUS5mgKuf9nRU6ibRgRoINlvoLpozh

• https://drive.google.com/open?id=15ceCXVoqmKv3i5x0UdA4TjljLLnfd0Vf

• https://drive.google.com/open?id=1kbke3NkoaTua-ix-pRGbzt_NzWq12oAu

• https://drive.google.com/open?id=1qXwXZlpiQq3ytvkmTlyIcCOi0hHfLy6I

• https://drive.google.com/open?id=11tBdnHU8G9TOfxTY77N_0i65yjDvH5Nd

• https://drive.google.com/open?id=18yUMKXpyG5b7qn258YkXALiQpCYJ-RLn

• https://drive.google.com/open?id=1tUIGN4fnp5GXgntuwWrs93XqMKxdSBg1

• https://drive.google.com/open?id=1Y0q7L9gIlafRqe0UG5oacltDagyDUDls

• https://drive.google.com/open?id=1fw2YFl-_Xeih4FYhkflv88sQodpBi-0L

• https://drive.google.com/open?id=1z9OhF7yDMVvSmL6fuNZ3MOx8l293DUpW

• https://drive.google.com/open?id=1g6x5UL8-36A6O48MvkycZUhidbFCRIbl

• https://drive.google.com/open?id=1PM81VA_nkflG1IQ2j-27qpYQwFDrCXMz
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