
ശാസ്ത്രം
 പഠിച്ചവര്കിവിടെ 

ശാസ്തബ�ാധമില്ാത്തത്
എന്തുട�ാണ്് ?

ശാസ്ത്രം പഠികാന് 
മാതൃഭാഷബ�ാ?

വിമാനമതുണ്ാകതുന്ന 
മതുനിട� ആരാണ് തട്ി

ടകാണ്തുബപാ�ത് ?

ഭാരതീ� ശാസ്ത 
പാരമ്പര്്രം: മിത്തതു്രം 

�ാഥാര്ഥ്വതു്രം

ശാസ്ത്രം, ചരിത്്രം, 
ഐതിഹ്്രം – ഹിന്തുത്വ
ത്തിടറെ �ടണ്ത്തല്

ശാസ്തടത്ത, ശാസ്ത്രം
ട�ാണ്് ബതാല്പികാനിറ

ങ്തുന്നവര് !

�പെവാദങ്ള് ടപാളിച്ച
െതുകാന് ഒരതു ‘െൂള്�ിറ്് ‘

�പെശാസ്തകാരതുടെ 
വി�ലന്ാ�ങ്ള്

ശാസ്തബ�ാധ്രം – 
1980ടല  ബരഖ 

ശാസ്തബ�ാധ്രം – 
1980ടല ബരഖ�തുടെ 

പതുനരവബലാ�ന്രം

ശാസ്തവതു്രം 
�ൗതതു� വാര്ത്ത�ളതു്രം

രാജ്ത്തിന് ബവണ്ത് 
ശാസ്തബ�ാധ്രം

ടനഹ്റതുവതു്രം
ശാസ്തബ�ാധവതു്രം

ഐക്കണുകളിലും തലക്ക്കട്ടുകളിലും ക്തൊട്ട് 
ലലഖനങ്ങൾ വൊയിക്കൊും

നബരന്ദ്ര ധാബ�ാല്കര്-ആനന്്  
പെ് വര്ധടറെ ബ�ാ�്തുടമറെറി�തുടെ 

ആദ്ഭാഗ്രം �ാണാ്രം
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ശാസ്തബ�ാധവതു്രം 
ശാസ്തത്തിടറെ 

പ്രബ�ാഗവതു്രം

പണ്ടത്ത
�ാല്രം അത്

നല്താ�ിരതുബന്നാ ?

ശാസ്തവതു്രം 
സമ്പദ് വ്വസ്ഥ�തു്രം

�പെവവദ്്രം അതീന്ദ്രി� ജ്ാനവതു്രം 
അത്തുതസിദ്ി�ളതു്രം

�്വാണ്്രം ടമകാനികതു്രം 
ബവദാന്വതു്രം

വാസ്തു “ശാസ്ത്രം”

�ൗസിങ് /സ്ഥാന്രം 
�ാണല്

ടതളിബവാ തഴബമ്പാ? ഇന്്ന് വവദ്ശാസ്ത 
പാരമ്പര്്രം

ശാസ്ത്രം �ഥാര്ത്ഥവതു്രം 
�പെവതു്രം

പ്രവചന “ശാസ്തങ്ള്”
ബജാത്്്രം വ�ബനാട്്രം

പ്രശ്ന്രം

ഇന്്ന് വവദ്്രം വചനീസ് വവദ്വതു്രം 
അ�്തുപങ്ചറതു്രം 

ബഹാമിബ�ാപതി വജവ പദാര്ത്ഥങ്ള് ഉപ
ബ�ാഗിച്ചതുള്ള ചി�ിത് 

ലൂക്ക സയൻസട് ല�ൊർട്ൽ - ലകരള ശൊസ്ത്രസൊഹിത്യ �രിഷത്ട്
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വജവ ഊര്ജ 
ചി�ിത്�ള് 

മല�ാളത്തില് സ�ന്സ് 
എഴതുതതുന്ന പതുതി� തലമതുറ

ജന�ീ� ശാസ്ത 
പ്രസ്ഥാന്രം ഇന്്�ില്

സ് �ൂള് ശാസ്തപഠന്രം 
:  പതുതി� �ാല്രം, പതുതി� 

ടവല്തുവിളി�ള്

ശാസ്തവതു്രം 
മാനവി�വിഷ�ങ്ളതു്രം

ശാസ്തവതു്രം മതവതു്രം സാമാന്ബ�ാധ്രം 
ശാസ്തബ�ാധമാ�ണ്രം

ബ�രളത്തിടല 
സ്വതന്ത്രചിന്�തുടെ 

പരിണാമ്രം

ബവണ്രം ശാസ്ത്രം 
ടെ�് ബനാളജികതുമതുബമ്പ

ബ�വലശാസ്തവാദവതു്രം 
വവരതുദ്്ാത്മ� ചിന്�തു്രം

ശാസ്തസാഹിത് സമിതി
�ില് നിന്ന് ശാസ്തസാഹി

ത് പരിഷത്തിബലക്

ശാസ്തബ�ാധടമന്ന 
ബ�ാധ്രം

ജിബ�ാമിബത്താളജി – മി
ത്തതു�ളിടല ഭൂശാസ്ത്രം !

Scientific Racism- 
ബവര്തിരിവിടറെ 
�പെശാസ്ത്രം

പ്രകൃതിനിരീക്ഷണവതു്രം 
ശാസ്തബ�ാധവതു്രം

എന്ാണ് ശാസ്ത്രം?
- ഒരതു �തുട്ികഥ

ബജ്ാതിഷത്തിടറെ 
സാധതുത, ഒരതു സ്റാറ്ിസ്റി

കല് പരിബശാധന

ഇന്്ന് ശാസ്തര്രംഗ്രം: 
ടവല്തുവിളി�ളതുടെ �ാല്രം

ബജ്ാതിഷ്രം ബപ്രാത്ാഹിപി
കതുന്ന സര്കാര് ശ്രമങ്ടള 

എതിര്കതു� 

സ�ന്ടസഴതുത്തില് 
�ണ്ിബചരാ്രം
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