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സമരോണം

 
      കോലം തീരത പതിയ വീഥിയിലെെ സഞരിച്,
അധയോപനം  എന   മഹതോയ     സംസതിയിലെെ
വരം തലമറയ് മോരഗദരശനം നലിെകോണിരികന ,

ഈ വരഷം വിരമികന
ഞങളെെ പിയെോട ോമരി െീചറിന ോവണി

 ഞങള സമരോികന,      

“മിഴി തറനോോോള”
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കണ കോഴ്കളോെയം,കോോണണ കോഴകളോെയം സോേളനം.
ബോഹയോനതവം  ആനരിക ോനതവം ഒനിച് തറനോോോള കണ കോഴ

 പകതി ൈനരനരയങളം, ഭോവപകരഷങളം, വരണങളം, 
ൈവവിധയങളം, തോളവം,നോദവം-ോേോേറോെനോരിെം ോതടോോോള

'മിഴി തറന് 'കോണോതിരിേോന വയ.
                  കൗമോര ഭോവനകളെെ ഈ ോകദോരം ....... 

 "മിഴിതറനോോോള"    
സരഗഭോവങള  െതളിഞ നിലകന, 

അവിശവസനീയവം അനിരവേനീയവമോയ 
ജോലക കോഴയോയി ഇവിെെ ഇതോ......

“മിഴി തറനോോോള”  

                                എഡിറര  
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എഡിോറോറിയല ോബോരഡ്

                                                        JYOTHIS P JAYARAJ 
PRINCE.M.J

AKHIL 
ERIN TOM
ANANDHU
ROOPESH

AJITH
AMAL RAJU

NEENU M.MATHEW
NEENU JOSE

THRESSIA MJ
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ഉളെേംഉളെേം

●     എെെ ഗോമം   -   ോവറിട കോഴ   
(കവിത) 

●         Honey rose Babu xf     
●  picture 
● പഭോതം     (കവിത) 
● Litty Tomy-xf                 
● ഭമിയെെ അതതം
● Litty Joseph
● picture 
● േിലോവറന കോയികോലോകം  
● സിോജോ ോജോണി XA
● picture   
● മറഞതോേ (കവിത)
●   Jishnu&Vishnu
● കനിന മകളിെല സംസോര   

ോകനം(യോതോവിവരണം)
● Amrutha V.C xf
● picture    
●  വിലോപെമോഴി(കവിത)
● Jyothis.P.Jayaraj
● െെലോസോോിന്  400 വയസ്

● എം.എം.ോെോമി
● picture    
● രോതി (കവിത)
●    Amal Scaria
●           
● മനസിെല മഴ   (കഥ)
●     Christy.kurian ixe
● മോോവലിതമരോന
● (കവിത)Albin V.K IX B
● യോതോ മോധരയം    (യോതോ 

വിവരണം)
●   ോരഷ രോജ്.   xf
●  picture    
● ഞോന മഴ    (വിവരണം) 
●  Ashna Ismail XF
● ോകരളീയ ജീവിതം  (ഓടന 

തളല)
● Amruta V.C XF   
● പകതി രമണീയതയെെ   

ദശയോനഭവം  (  യോതോവിവരണം
) 
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● picture    
● നോശതിെെ ഉറവിെം   

(കവിത)
● Abhijith Alias IXC
● ശോസ ോപോജക്  -  ഒര   

തിരിഞോനോടം (ോലഖനം)
●     Neethumol Francis 
● picture    
● ഞോന മരികകയോണ് 

(കവിത)
● Ashna Ismail
● മിഴിനീര    (  കവിത  )  
● Sangeeta Ragavan X A 

● ഇനെത ോലോകം   (  കവിത  )   
● Abhijith Alias Ix C
● picture    
● മഴതളളികള    (കവിത)
● Resmi Manoharan-xf
●  അവളെെ ഓരേയ് 

കണീരിെെ നനവ് (കഥ)   
●  PRINCE.M.J.     IX E 
●  മഴ  ഒര  ഓരേ ( കഥ)

● Amrutha K.S-ixe
● Love shore   (poem)  
● Shawn Thomas
● Spark  (poem)   SR.Jessy p s
● കതന ഭമി
● ഒര പതവരഷം വരവോയി  .   
● ഇരികം െകോോ് 

മറിേരോത.........(ോലഖനം)
● Neethumol Francis
● ഞോനോര്  (കവിത)
●   Alphonsa C.
●  KOTTIYOOR-AFTER 

TWENTY   YEARS  
●  Edwin thankachan std : viii f 
● അജോതം
●  Thressia.M.J
● രോഗങളിേോത വീണ
● NEETHU MOL FRANCIS
● picture 
● സംരകി  ക  .....      ൈവദയതി   

നമോെതോണ്
● NIDHIN .T.JOY  XC
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എ െെ ഗോമം എ െെ ഗോമം             - -             ോവറിട  കോഴ  ോവറിട  കോഴ                    
                                                      (കവിത)   Honey rose Babu xf 

 
അവിെോയോ ഇവിെോയോ െനലോോെമണതില 
പറവകള പോറിോറനിടന.
അതിോമോഹമോണിന് മനജെന െവലന
നോഗരിക സംസോരം ഉെെലടകനതം
          ഗോമതിന ഭംഗിയം സഗനവോമറിയം
          കോലം െകോഴിഞങ ോപോയിടന.
          കോരഷിക ഭംഗി കറഞവനീടന.
          സൗധങെളേോം  ഉയരനീടന.
എവിെെോയോ വീണ ോപോയ് മനഷയ കലതിെെ 
മനവം മമതയം സൗനരയവം 
എനോലിതിലനിന്  ോവറിടനിലക-
 െനോര െകോച ഭമി നമകണ്.

      മലയോള നോെിെെ അഭിമോനമോയിതോ 
      ഈെകോച ഭമി ഇനിവിെെയണ്.
      ഇനിയം വസനം നിറയ െമോനോരേയില
     കോതിരികന ഞോന ഏെെഗോമം.
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Anandhu G xc
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സമോധോനസമോധോന  
ഭമിഭമി

  

(ോലഖനം)നീത ബോബ. xf 

     
                 

ഈ  പകതിെേോര 
തോളമണ്,ലയമണ്.  ഈ 
പപഞതിെനോര  േിടയണ്, 
കമമണ്.  ഈ തോളലയകമങളെെ 
സമനയയമോണ്  മനഷയരോശിയെെ 
നിലനില്പിനെിസോനം. എനോല 
മനഷയെെ   ദരയം സവോരതതയം 
അധികോര  ോമോഹവം  മനഷയ 
വരഗെത  നോശതിോലേ് 
നയികന  യദങളിോലകം 
സംഘടനങളിോലകം 
മോനവസമഹെത  ഇന് 
ൈകപിെിച  നെതന. 

ചരേതില  ോലോകമിന് 
വലിെയോര  ആയധ 
പനയതിെെ നടവിലോണ്  
   “ോലോകോ  സമസ  സഖിോനോ 
ഭവന  എന്  ോലോകോതോെ് 
ഉറെേ  പഖയോപിച  ആരഷഭോരത 
സംസോരതിെെ സനോനങളോണ് 
നോം.  ോലോകതിന്  ശോനിയം 
സമോധോനവം  സോനോഷവം  ൈക 
വരെട എനോഗഹിച പരവികരെെ 
പിന  തലമറേോരോയ  നമേ് 
നെേോര ോലോകം സവപം കോണോന 
സോധിേണം  സതയിെെ 
പോതയില  നിനെകണ് 
ധരേതിെെ  പോതയില 
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നിനെകോണ് ധരേതിെെ ോതര് 
െതളികനസോരോഥിമോതം.ബന
ങള  ബനനങളോയി 
അനഭവെോെോതഭരണോധികോരിക
ളം വികോരെതേോള ഉപരിയോയി 
വിോവകതോല  നയിേെോടന 
ജനങളം  ഒെതോരമിച്  ഒോര 
മനോസോെെ  ഒര  നേ  നോോളേ് 
ോവണികരേരംഗതിലിറങിയോ
ല  യദങളിേോത 
സംഘരഷങളിേോത  ഒര 
ോലോകം  പണിതയരതോന 
സോധികം  മനസിെെ 
സങേിതതവതില  നിന് 
ഉയരന  വരന  ശിഥില 
േിനകെള   തചെച് 

സോോഹോദരയിെെയം മോനവ ഐ
കയ തിെെയം കണിെേോനകള 
നടവളരതോന ആഗഹികന ഒര 
ോലോകജനതയമോതെമ        ോലോക
സമോധോനം ഒര          വരതമോന
കോല  യോഥോരത  മോേി 
തീരേോനോവ.നോളെത    ോലോക
തിെെ  നിലനില്പിനോവണി 
വരോന ോപോകന തലമറയെെ ശോപ 
വോകകള  എറവോങോതിരിേോന
ോവണി                 മനഷയ     തവം 
മരവിച  ോപോയിടിേോത  മോനവി
കത  ൈകോമോശം  വനിടിേോത 
ഒര  മനഷയസമഹെത 
വളരതിെയടേോന നമേ് 

പതിജ െേയോം.
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പഭോതംപഭോതം                         

 (കവിത)Litty Tomy-xf

ഏോതോ    വിഷോദ േരിതയോം    ആ-
              രോതി മോഞ ോപോോയോ
പതന ഉണരവോല എെന
              തഴകിോയോ പഭോതോമ....
കിളിയെെ കള കള നോദം
              െകോെണന കോതകളനിറഞ.
ഉദിചയരന സരയ ഭഗവോെെ പകോശം
         എെെ കണകളേ്കളിരേോയകി.
ഇനിെയോര പഭോതമിങെന
           ഉണോകോമോ എെനനിേറിയിേ.
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ഭമിയെെ അതതംഭമിയെെ അതതം
Litty Joseph

ഭമിയെെ  അതതകരമോയ ആസമയം
രോതി മോഞ ോപോകനതം
പകല ഉണരനതം പ-

ഭോതതെെ ോതജോസോെെ
സഖിോികന െവയില

സഖം കെികെി
സഹിേോനോവോെത

െവയിലിെെ
തീവത

സഖെത
ദഃഖമോകന ോശോകോതകമോയ

സനയ ഉറേതിോലേ്
ഭമിെയ കണികന.
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Anandhu G
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േിലോവറന കോയികോലോകംേിലോവറന കോയികോലോകം
 സിോജോ ോജോണി XA

നേെളേോം  കോയിക 
ോപമികളോണ് 
േിലരേ് കിേറോയിരികം ഇഷം 
േിലര  ഫഡ്ോബോളിെന 
ോേഹികന
േിലര  ോഹോേി  ോപമികളോണ് 
ഇങെന  എേോവരം  വയയസ 
കോയിക  ഇനങെള  ഇഷെോടന 
ോലോകമിോോോള  കോയികതിന് 
നലന  പോധോനയം  എതയോണ് 
എന്  നമെേേോം  അറിയോം 
ോലോക  കോയിക  മോമോങമോയ 
ഒളിംപിക്  മതല  നമെെ 
സളകളില  നെകന 
കോയികോമളകളില  വളെര 
പതിഭകളെെ  മോറരേലോണ് 
നെകനത് 

കോയിെല 

മോണിേയംങളോയ  എതഎത 
കോയിക  പതിഭകളോണ് 
മതരിേോന  പണമിേോെത 
കഷെോടനത്  അനനെത 
അനതിനോയ്  കഷെോടന 
പടിണിോോവങളേ് 
മതരിേോനളള  ആഗഹം 
പണമിേോതതിെെ  ോപരില 
മനസിെലോതങന.  കോയിെല 
മോണിേങളേ്  എതെയത 
ഉദോഹരണങള  നമെെ 
കണനിലണ്?  ോലോക 
ഫഡ്ോബോള  ഇതിഹോസം  െപോല 
മതല  സിറിെ്  റോണി  പോയോളി 
എക് പസ് എന ോപരോകട പി.െി 
ഉഷ വെര പല കോയിക ഇനങളം 
പണെേോഴോിെെ  നിറകടില 
നിലവോരനിേോെത 
ോകോെിേണേിന്  രപ 
മതലമെേി  പല  കോനികളം 
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കോയിക  മതരങെള  ഏെറടത് 
മതെലടോ്  നെതകയോണ് 
ോകോെികളെെ  കെതോഴിേല 
എേോം  െവറം  കോടികടല 
മോതമോകന.  കഴിഞ ൈബജിങ് 
ഒളിോികില  ഇനയ  നില 
െമചെോടതിയ  പകെനമോണ് 
കോഴ  െവചത്  ഒര  സവരണവം 
രണു  െവങലവം  ഇനയ  ോനെി 
ഷടിംഗില  ഇനയ  ോവണി  ആദയ 
വയ്തികത  െമഡല  ോനെിയ 
അഭിനവ്  ബിന  ഏത് 
ഇനയോരോനയം  അഭിമോന 
പളകിതനോേി  െേറോതിെല 
സോതിെെ മെിതടില  വോയില 
സവരണേരണിയമോയോണ്  ബിന 
വളരന  വനത്  സോനനോയ 
അചന  മകന  ോവണി  വിോദശ 
ോകോചിോനയം  വീടില  ലകങള 
മെേി സവനമോയ് ഷടിംഗ് ോറോഞ് 
സോപിചെകോടത  സോനനോയ 
അഭിനവിന്  തെെ  ഭോവി 

വളറ്തിെയടേോന  യോെതോര 
ബദിമടമിേോയിരന.

പോക 
ോബോകിംഗില  െവങല  െമഡല 
ോനെിയ വിോജന കമോറിന് അചന 
തെെ  മകന്  ഒര  കോി 
ോഹോരലിേ്സ് 
വോങിെേോടേോന 
പകലനിോയോളം   ൈൈവിഗം 
െേയ്  തചമോയ  കലിയിലനിന് 
പണം  കെണതോനോകോെത 
വിഷമിചിടണ്  ഇങെന 
എതെയത  തോരങളോണ് 
ദോരിദയടംബങളില 
അെിഞകിെകനകത്  ഇവെര 
കണോതണതം 
ോപോതോഹിേിോിോേണതം 
നമെെ ബോധയയോണ് അതിനോയ് 
നമേ്  ഒനോേരന്  ശമിേോം 
അങിെന  ഒര  നേ  നോളെയ 
പടതയരതോം 
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ANANDHU G
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മറഞത ോേ മറഞത ോേ (കവിത)

                                                                Jishnu&Vishnu  ixc
      െപര മഴയോയ്

               െപരമണ ദരനമോയ്
ൈപതങോള നിങള
               മറഞതോേ 

     ജനലകങളില കണീര മഴയോയ്  
                    മറഞതോേ ?        

ഒരോയിരം  കളികടകോര 
                    നിങെളയോയോരത-വിലപികന. 
    ആയിരെതോന നകതങള

            നിങളെെോയോരേേോയ്  
    നോരോയണവിലോസതില  

          അണിനിരനോോോള 
   മറേിേ ൈപതങോള 

          മരികോവോളം 
നിങളക വിെ... വിെ... വിെ.....
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കനിനകനിന   
മകളിെലമകളിെല  

സംസോര ോകന ംസംസോര ോകന ം  
(യോതോവിവരണം)Amrutha V.C 

xf

ോകരളതിെല  ഏററവം 
പരോതനമോയ  രോജവംശെതോററി 
സേന നലനപോേീന ലിഖിതവം 
ോലോക െകോത േിത കലയെെ 
ആദിമ  മോതക  കളെെ  നവീന 
ശിലോയഗ  പരിഷതി 
ദകിോണനയയിലനിലനി
ന  എനതിെെ  അെയോളങളം 
അെങന  എെയല  ഗഹ 
സലതോന        ബോതരിയിെല
അമകതിമലയിലോണ്.
            എെയല ഗഹെയോററി 
ോകടോോോള  മതല  അത് 

സനരശിേണെമന്ോതോനിയിര
ന.എനോലഅത്കടകോരകംഅധ്
യോപകരകം  ഒോമോെണന് 
ഒരിേലം കരതിയിേ.
               വയനോെ്എനോകളക
ോോോളതെന മനസില െതളിയന 
േിതം  മരങളം  ചരവം 
മെലമഞെമോെേയോണ്.മനസില
െെ േിതം തന അന കോണവോന 
സോധിച.  ആകോശം 
തോോഴേിറങിവനതോപോെല മെല 
മഞ്  മരങളേിെയില  മോതം 
ഒതങിനിന.  ഒര  വലിയ 
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ശബോതോെെ  ബോവലി  ൈസലെ് 
വോലിയിെല 
കനിപഴെയോോോലോണ്,കോണെോട
ത്.ബോവലിയെെ  മഴവന 
സൗനരയവംശകി  ോതജസെമേോം 
ചരതിനടത  മോതം 
ഒതങിനിനതോയിടോണ്  എനിേ് 
ോതോനിയത്.
ചരം  കയറിയതിന  ോശഷം 
ഞങെള സവീകരിചത് 
പച  വിരിച്  നിലകന  വലിയ 
െകടിെങളം
 ജനതിരകമോയിരന.  കോറ 
ോനരെത  യോതെേോടവില 
അതില  നിെനേോം  ഞങള 
ോമോേിതരോയി.   കരഷകരെെ 
അധവോനതിെെ  ഫലമോയി 
പചവിരിച് നിലന വയോലലകള
കോററിെെ  തോളതിെനോോം 
നതം േവിടന. 
ഈ  കോഴകളേ് ോശഷം ഞങള 
സലതോന  ബോതരിയില 
എതി.  ബോതരിയിെല 
അമകതി  മലയ  തോെഴെയതി. 
ആ മല 

ഞങള  ആോവശ  പരവം  കയറി. 
ഇെേല  ഗഹേ് 
അകെതതിയോോോള  നേ 
തണോനഭവെോട.  തെെ 
അധികോര ോകനം എന നിലയില 
ഇരട് േില സലങളില സോനം 
ഉറോിച.  വളെര   പണിെോട് 
ഞങള  ആധിമ  മനഷയരെെ 
സോംസോര ോകനതിെലതി. 
ഗഹോ  ഭിതികളില  നിറെയ 
മോനിക  േിഹങളം  മനഷയ 
മഗരപങളം  പോേീന 
ലിഖിതങളമോയിരന. 
മിനസെോടതിയ കലളി െകോണ് 
ോകോറി  െവചവയോണ്  ഇെേല 
േിതങള.  കിരീെമണിഞ് 
ൈകകള  ഉയരതി  മോനിക 
അനഷോനതില  മഴകിനിലന 
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സീ  പരഷ  േിതങളോണ് 
ഇവയില  പധോനം 
സംസതം,തമിഴ്,കനെ  എനീ 
ഭോഷകളെെ  ഒര  സംയക  മോണ് 
ഇെേല  ലിപി  നിരകളിലളളത് 
ഇവ  െകോത  േിതങോളോളം 
പഴേമളളവയെേന  കോരയില 
ഗഹെയോററി  പഠനം 
നെതിയവെരേോം  ഏകോഭി 
പോയേോരോണ്. 

ഇവെയേോം 
വിശദമോയി കണ ോശഷം ഞങള 

അവിെെ  നിനം  യോത  തിരിച. 
ഇെേലിോലേ്  ോപോകോോോഴിളള 
അതയം  സോനോഷം  ആരോെയം 
മഖത് 
കണിെേങിലം.എേോവരോെയം 
മഖത്   സംതപി 
കോണോമോയിരന. 
തിരിചളളയോതയില 
മനസില,ഒര േരിത പടികയിലം 
ഇെം  ോനെോെത  പശസിയോരജിച 
നിലകന   ഇെേല  ഗഹ 
തെനയോയിരന

. 
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വിലോപെമോഴിവിലോപെമോഴി
                                                                        (  (കവിതകവിത )jyoth is P Jayara j) jyoth is  P Jayara j

ഓരേയില തോോലോലിേോന
പതകടികളേോയ് ഞോന
എനോമോരേിേോന
ഓരതവിലപിേോന
ോേോരതന ഗനമളള
പസകതോളില
ആോരോകറിോചോര ഗോനം 
ഒര വിലോപ ഗോനം..
        ജീവിതോോതയില കോലിെറി
        ഓരേയോയ് മോറിയ െകോചിളം 

 ൈപതങോള നിങളേോയ് 
 ഒര നോട മഴവന ോകഴന. 
 കണീെരോഴേി കരയന. 

നോളയെെ വിെരോ പഷങോള..
നനയെെ വിെരോ പഷങോള..
നനയെെ നിറകെങോള...
ോേഹ ദീപങോള,നിങളേോയ്...
        ഈ ോകോച ോജഷെെ-
        തീവ ോേഹതിന
        വിലോപയോതോ െമോഴി..
       ഒരോയിരം യോതോ െമോഴി..   യോതോ െമോഴി..യോതോ െമോഴി.....
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െെല ോസോോിന്െെല ോസോോിന്  
400 400 വയസ്വയസ്  

എം.എം.ോെോമി
     1609 ലോണ് ോലോകതില  വന 
വിപവതിന  തെേം 
കറിചെകോണ്  െെലോസോോ് 

അഥവോ  ദരദരശിനി  മോനോതേ് 
തിരിച  വചത്.  ആരോണ്  ഇത് 
െേയത്  ?  ഗലീലിോയോ  ഗലീലി 
എന തോെിേോരന .
ഇരണ  യഗതിലെെ  കെന 

െപോെയോണിരന  ോലോകതിന് 
െവളിചം  നലകിയത്  ഇരണ 
രോതികളില  ആകോശോതേ് 
തിരിച  വച  െെലോസോോോണ്. 
ഇതിലെെ  ോനോേിെേോണ് 
നിലവിലണോയിരന  തതവ 
ശോസങോളയം  പപഞ 
വീകണങോളയം  ഗലീലിോയോ 
എന  ഇറലിേോരന  ോേോദയം 
െേയ.  ഗലീലിോയോ  നലിയ 
െതളിവകളക   മനില  അവ 
തിരതി  കറിേെോട.  മനോവന 
വിളങന  േനോനോോോെല 
നിനമഖം  എന്  രോജോവിെെ 
മഖോതോറി  കവി  പോെിയിരന. 
മോനോഹരമോയികോണന  അോിളി 
മോമെന  കണിടോണ്  കവി 
അങിെന  കവിത  രേിചത്. 
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എനോല  ഗലീലിോയോ  തെെ 
െെലോസോോ് അോിളി മോമനിോലേ് 
തിരിച  വചോോോള  കണ  കോഴ 
എനോണ്?  വസരിേലകള 
നിറഞ  മഖം  ഉലകള  പതിച് 
േനെെ  ഉപരിതലം  അോനകം 
കഴികളോല  നിറഞിരികന. 
ഗരതങളം  മലകളം 
േനനിലണന്  തിരിചറിഞ. 
നഗോനതങള  െകോണ് 
കോണനെതേോം  സതയേ  എന 
തിരിചറിവണോയി.  ശോസതിെെ 
പതയഗതിന് തെേം കറിച.

ഭമി ോകനോമോ  ?  
പപഞതിെെ  ോകനം 
ഭമിയോോണോ?  ഭമികചറം 
ആകോശോഗോളങെളേോം 
പദികണം   വയകയോോണോ? 
ഗലീലിോയോയെെ  കോലത് 
ജനങള  വിശവസിചിരനതം 
ജനങെള  പഠിോിചിരനതം 
ഭമിയോണ് പപഞ  ോകനം എന 
തെനയോണ്.  ഭമികചറിനം 
സരയം  േനനെമേോം 

കറങിെകോണിരികകയോണ് 
എനം  ആയിരന.  ഈ 
സിനോനതിെെ  ഉപജോതോവ് 
ഗീേ്  േിനകനോയിരന 
അരിോോോടിലോണ്. 
അരിോോോടിലിെെ  പസകതില 
പറഞിരികനെതേോം  അന് 
ോവദപമോണമോയിരന. 
അതിനപറം േിനികവോന ആരം 
തയോറോയിരനിേ.  അെേങില 
അതിന്  ഭരണോധികോരികള 
സേതിചിരനിേ.എേോ 
വിഷയങെളകറിചംഅരിോോോടി
ലിെെ  പസ്കതിലണ്  എന 
ധോരണയോണ്  ഉണോയിരനത് 
അതെകോണ്  കടതല 
അോനവകിോേണ  ആവശയം  ഇേ 
എന ധോരണ ഉണോേി. അങെന 
പതിയ  കണുപിടതങളകം 
സിദോനങളകം  അവസരം 
നിോഷധിേെോട. 
ഈകോലഘടമോണ്  േരിതതില 
ഇരണയഗം എനറിയെോടനത്  

 പോക 
ഗലീലിോയോ  ഒര  സംശയോല 
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ആയിരന.  എനിോനയം 
വിമരശന മോനോഭോവോതോെെ 
ോനോേിേോണക  ോേോദയങളയര
തക,  ലഭികന  ഉതരങള 
ശരിയോോണോഎന്പരിോശോധിക
ക,  കെണതിയ  കോരയങള 
വിളിച  പറയക  ഇതോയിരന 
അോേഹതിെെ  പവരതന 
ൈശലി  അതെകോണുതെന 
അരിോോോടിലിെെ സിദോനങെള 
ോേോദയം  െേയവോന  അോേഹം 
ൈധരയെോട.  വയ  തയ സ മോസളള 
വസേള  തോോഴോട്  ഇടോല 
ഏതോണ്  ആദയം  എതക?  ഈ 
പശതിന്  അരിോോോടില  നലിയ 
ഉതരം  മോസ്  കെിയ  വസ 
എനോണ്.  ഇത്  എേോവരം 
വിശവസിച   എനോല  സംശയം 
ോതോനിയ  ഗലീലിോയോ 
വയയസമോസള   ോലോഹോഗോളങ
ളമോയി  പീസോയിെല  െേരിഞ 
ോഗോപരതിെെ മകളിോലേ് തെെ 
അനയോയികളമോയിോോോയി 
കറചോപെര  തോെഴ  നിരതി. 
മകളില നിനം    ഒോര സമയം വയ 

തയസ  മോസളള  ോഗോളങള 
തോോഴേിട.  അതതം എേോം ഒോര 
സമയം  തോെഴെയതി 
അരിോോോടിലിെെ  സിദോനം 
ോേോദയം  െേയെോട. 
അരിോോോടിലിോെത്  അവസോന 
വോേെേന  െതളിയിേെോട 
നിരീകണതിനംപരീകണതി
നം  പസകി  വരദിച. 
ഒനിലധികം  ഭോരയ  മോരണോയിടം 
പരഷന്  സീോയേോള  പല 
കടതലെണന്  എഴതിവച 
ആളോണ് അരിോോോടില.  എനോല 
നിരീകണ-  പരീകണങള 
നെതോത  ആളോണ് അരിോോോടി
െലനം  പറയോന  കഴിയിേ 
സരയഗഹണം       ഉണോകനെത
ങിെന  എന്  നിരീകിച് 
വിശദീകരിച.  വിവിധതരം 
ോദോശകളപോയോഗിച്  ഭതിയില 
നിഴല  വീഴി  ഗഹണസമയെത 
നിഴലിെെ  ആകതിയമോയ് 
തോരതമയെോടതി  ഭമിയെെ 
ആകതി  നീണ  ോഗോളമോണ്എന 
സോപിച.  എനിരനോലം  േില 
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കോരയങളില  നിരീഷണ 
അെിസോനതിലേോെത    നിഗമ
നങളിെലതി.  അോേഹതിെെ 
പിനഗോമികള  അവ  അകരം 
പതി വിശവസിച. 

ഗലീലിോയോ  മോറതിന 
തെേം കറിച  .   
അോേഹം  െെലോസോോ് 
ഉപോയോഗിച് കെണതിയത്

1.േനന  ഗരതങളം  മലകളം 
നിറഞതോണ് 

2.ശകന്  േനെനോോോെല 
വദികയങളണ് 

3.വയോഴതിന  ചറം  4 
ഉപഗഹങളണ്

4.ശനിയെെ  ചറമളള  വലയം 
കോരണം  അത്  മനോയി 
വിഭജിേെോടതോയി 
ോതോനന 

ഇെതേോം 
പതിയ 
അറിവകളോയിരന.ഗലീലിോയോ 
തെെ  െെലോസോോ്  വിജോന 

ദോഹികളേോയി  മോനോതേ് 
തിരിചെവച.ആകോശ വിസയങള 
ജനങളിോലെേതിച.  ആദയ 
മോദയം  തങളെെ  കണകെള 
വിശവസിേോന     തയോറോയിേ.പ
ോക  സതയം  കോണോോോള 
വിശവസിേോതിരിേോന        പറി
േോേോ?അങെന  അോേഹതിെെ 
കണുപിടതങളജനകീയമോയി 
െെലോോോോ്കെണതിയത് 
ആര്  ?  
                    ഗലീലിെയോ    അേ 
െെലിോോോോ്            കെണതിയ
ത്.പിെനആര്? െനെതരലനകോര
മോയ ഹോനസ്  െലെപരെഷ എന 
കണെ  വയോപോരിയോണ് 
െെലോോോോിെെ  ോപറെ് 
ലഭിചിടളത്.1608ലോണസംഭവം.
ഒര  ോകോണെവക്  െലനസ് 
ഒരറതം  മോറ  അറത്  ഒര 
െേറിയ ോകോണോകവ് െലനസം 

ഘെിോിച  ഒര  കഴലിലോണ് 
െലരോെഷയെെ  െെലോോോോ്.  ഒര 
കളിോേോോ്  എന  നിലയിലോണ് 
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അോേഹം  ഇത്   ഉണോേിയത്.ക
െലില  അകെലകെിോോോകന 
കോലകെള  നിരീകികവോന 
വയോപോരികള ഇത് വോങിയോതോ
െെ െലോരഷ സോനനോയി.
 
െതരലെിെല  മിസില  ബരഗറില 
െലോരഷ  ഇപകോരം  െെലോോോോ് 
ഉണോേിവിറോോോളഇോതോപോലള 
ഒര  ഉപകരണം  അകെലയള 
വസേെള  അടത  വലതോയി 
കോണികന  ഒരപകരണം 
അലഡേമോറിെല ോജേബ് െമറി
യോസംഉണോേി. െലോരെഷോയോ
െെോോം  സേരിയോസ്  െജനസന 
എന  കണെ  നിരേോതോവം 
െെലോോോോ്     ഉണോേിയിരന.
എനോല  കടതല  ഉണോേി  വിറ 
ആള  എന  നിലയില   ോപറെ് 
അവകോശം   െലോരെഷയ് 
ലഭിച. 
     െെലോോോോ് എന ോപര്  

െലോരെഷ  നിരേിച 
കളിോേോോിെെ  ോപര്  െപഴ് 

െപകീവ്  ഗ്ളോസ്  എനോണ്.  ഈ 
ഉപകരണെതോറി  െവനീസില 
െവച്  ോകട  ഗലീലിോയോ  1609 
ോമയ്  മോസതില  പോദവയില 
െവച്  ഒര്  ഉപകരണം 
അോതോപോെല  ഉണോേി 
ോനോേി.വസേെള  മന്  മെങ് 
വലതോേി  കോണികന  ഈ 
ഉപകരണം ഉപോയോഗിച് അോേഹം 
ആദയോയി  േനെന 
ോനോേി.ഇതോണ്  ഗലീലിോയോ 
െേയ മഹതോയ കോരയം.അോേഹം 
കെണതിയ  കോരയങള  മനപ് 
സേിോിചിടളതോണ്.അവെയേോം 
ഉളെോടതി  ോോറിെമറിസഞര 
എന  പസകം  അോേഹം 
പസിദീകരിച.
1611  ഏപില  11  നോണ് 
ഗലീലിോയോ  ഉണോേിയ 
ഉപകരണതിന്  െെലോോോോ് 
എന  ോപര്  ഗീേ്  കവിയം  മത 
പണിതനമോയിരന ഗിോയോവോനി 
െദമിസിയോനി 
നിരോേശിചത്.ഗീേ്  ഭോഷയില 
Tele  എനോല  കോണക 
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എനരതം.

 
െെലോസോോിെെ പോരോഗതി 
ഗലീലിയന  െെലോസോോിെന 
ആദയം  പരിരിഷരിച്  കിോോോഫ് 
െഷയര  എന  ജസയട് 
പോതിരിയോണ്  .അോേഹം ോകോണ 
െവക്  െലനസെകോണുളള 
ഐപീസ്  നിരേിച  പിനീെ് 
കിോയ്  ൈഹജനസ്  എന ഡച 
ശോസജന  3.7  മീറര  ോഫോേസ് 
ദരമളള  വലിയ  െെലോസോപകള 
നിരേിച.  1688ല  ഐസക് 
നയടന പതിഫലന   െെലോസോോ് 
നിരേിച. പതിഫലന
  െെലോസോോ്  വരണ  വിപഥനം 

ഒഴിവോേി.  വസേെളേോണവോന 
വളെര  ഉതമമോണ്  എനത 
െകോണ്  പേോരം  ഏറി.  ഇന് 
ോലോകതിെെ വിവിധ ഭോഗങളില 
കറന   ഒബ്സരോവററികള 
ആകോശനിരീ
ഷണതിന  ോവണി 
സോപിചിടണ്  ോറഡിോയോ 
െെലോസോപകള  കടതല 
സഷതോയോെെ  ബഹിരോകോശ 
വസേെള  നിരീകികവോന 
സഹോയികന  എകോറ,ഗോമോറ 
തെങിയവ  ഉപോയോഗെോടതന 
െെലോസോപകള  ഗലീലിയന 
െെലോസോോിെെ പിനഗോമികളോണ് 
ബഹിരോകോശത് 
സോപിചിരികന  കറന 
െെലോസോോോണ്  ഹബിള  ോസസ് 
െെലോസോോ്  ആണ് ബഹിരോകോശ 
വസേളെെ  േിതങള.  ഭമിെയ 
കറങിെേോണിരികന       െെല
ോസോോ്ഭമിയിോലേ്അയചകണി
രികന.ദരദരശിനിയെെ    കോരയ 
തിലം ശോസോലോകം  400  വരഷം 
െകോണ്  എതോയോമോനറി.
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െെലോസോോിലെെ  ോനോേിയി
ടോണോ  ?  
ഇനം  െെലോസോോിലെെ ോനോേി 
അോിളിമോമെെ  കഴികള 
കോണവോന  സോധിചിടളള  എത 
ോപരണ്?  സള 
പരീഷണശോലകളിെല   മോതിക 
െെലോസോപകള  ഇതിന് 
പരയോപമേ.  ോകോഴിോേോടള 
വോനനിരീകിണ  ോകനതില 
ശകിോയറിയ െെലോസോപണ് .

ഏറവം    അടത സനരഭതില 
ഈ ോകനം    സനരശിച് നമകം 
േനനിെല  ഗരതങള  കോണോം, 
ശനിയെെ  വലയങള  ദരശിേോം 
നകതങളെെ  ജന  ഗഹങള 
പരിേയെോെോം.അനന     വിഹോ
യസിോലക       കണകളയരതോം
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anandhu g
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രോതി രോതി 
  

                             (കവിത)Amal Scaria 
കളിരളള രോതിയില ഞോന
              ജനലിലെെ ോനോേി
കഞിേിളികള അേയെെ 
േിറകിനെിയിലഉറങന.
ആകോശതിെല നിലോവ് 
എെനകണ്  േിരികന.
നകതങള എെന ോനോേി കണ േിമന.  
രോപേള  നിലോവില തിളങി നിലകന. 
രോശലഭങള    പേളില ോതനണു പറകന. 

കളിരം നിലോവം രോേിളിയം 
തോരങളം പേളം ശലഭങളം 
എെന ോകോരിതരിോികന.
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മനസിെല മഴ മനസിെല മഴ 
                           (കഥ)Christy.kurian ixe

മഴെയ  എനിേ്  ഒര  പോെ് 
ഇഷമോണ്.  മഴതളളികളെെ 
ഇരോി  വരന  ഒചകളേ് 
കോോതോരത്  ഞോന 
ജനോലേരകില  ഇരേോറണ്. 
കോരോമഘം  തെെ 
പഞിോപോലളള  െവളള  പതോ് 
മോറി  കറത  പതോ് 
ധരികോോോള  ഞോന  വോതിലല 
വന  ോനോകം.  മഴെയ 
വരോവലേോന  മഴവിേിോനോടം 
കശലം  പറഞ്  മ  ഴെയ  ഞോന 
ഇര  ൈകയംനീടി 

സവീകരികംേിലോോോള 
അെതോന 
േിണങിേിരികം.അോോോള 
ഞോനം  അറിയോെത 
േിരികം.ശകിയോയി  െപയന 
െപരമഴയോെണനിേിഷം.മഴ 
നനയോന നേ സഖമോണ്. പഴകളം 
നദികളംകവിെഞോഴകനത 
കോണ
ോോോള   എനിേ്  മനസിന് 
നെേോര കളിരേ അനഭവെോടം.
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മോോവലിതമരോനമോോവലിതമരോന
(കവിത)Albin V.K IX B

തിരോവോണ നോളില മോോവലിതമരോന 
മലനോെ് കോണവോന എതീടോമോ?
 ഈ മലനോെ് കോണവോന എതീടോമോ?
 ഓലകെയമോയ എതന തമരോന
 െപര മഴേോറത ്നനഞീടോമോ?
െപര മഴേോറത് നനഞീടന  തമരോന്
ജലോദോഷോനിയോയ്  മോറീടോമോ?
നോടമരനോണ് എന കരതീട ്

െമഡിേല ഷോോില ോപോയീടോമോ?
ശീട ോമെിേണം ോഡോകെറ കോോണണം 
അോങോരോെോയിോറഞീടോമോ?
സോര സെപഷയോലിറി  ോഡോകെറ കോണവോന
ആശപതിയിോലേ് ോപോയീടോമോ?
എക്-െറ ോനോേണം സോനിംഗ് െേയണം 
രകം ോകോടകവോന പറഞീടോമോ?
ോരോഗങള വിറിട ്ലോഭങള ോകോയന 
നോെോണ് നമോെനറിഞീെോോമോ?
വേകള ോമോഷികന നോെോണ്
 നമോെനോങരേറിഞീെോോമോ?
 പജകെള കോണവോന എതന തമരോന 

 വേയിേോെത മെങീടോമോ?
തിരോവോണ നോളില മോോവലിതമരോന 
മലനോെ് കോണവോന എതീടോമോ?
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`യോതോ മോധരയംയോതോ മോധരയം
                       (യോതോ  വിവരണം)  ോരഷ രോജ്.   xf

 
                         ഞോനം എെെ 
എടനം  ഒരിേലആെിയെെ 
മേെള  കടവോന  തലോശരിയില 
ോപോയി  .എടരയ  ളള 
അകയബസിനോണ്  ോപോയത് 
യോതയില  കോെറെന  പണരന. 
മരങള  എെന  ആശംസിച 
.കോടകള  കഥപറഞ. 
ഇേികടങള േിരിച അരവികള 
മനസിന്  കളിരേോയകി.െപെടന 
തെന  ഞങള  തലോശരിയില 
എതി  യോതോകീണെമോനം 
ോതോനിയിേ.തലോശരിയില 
തലെതറികന  ശബ 
ോകോലോഹലങള  എെന 
ശലയെോടതി  അങിളിെന 
ോഫോണില   വിളിച.അവര 
തലോശരിയില  എതോന  അര 
മണികര തോമസമെണനറിയിച.

                             
     എെെ  ആഗഹപകോരം 
ഞങള  കെല  കോണവോന 
തീരമോനിച .  വിടിോലേ് ോഫോണ 
െേയോശഷം 
അഞ് മിനിടെകോണ് പകതിയെെ 
മഹോതതമോയ  കെല  തീരത് 
എതി.  ഇന്  നേ  ോവലിോയറം 
കചവെേോര  ആകോംകോയോെെ 
മറളവെര  ോനോേി  തെെ  മീന 
വോങോന പറയന.
           കെല  തീരത് ഒര 
ോതോണിവന  ഒര  നേ  ഫലമള 
മരതിോലേ്  കിളികള 
ശബോകോലോഹലോരവോതോെെ 
പറനടകനത  ോപോെല  അവിെെ 
നിനയോളകള  ആ  ോതോണിെയ 
വലയം െേയ.
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     തിരമോലയില  മണലരികള 
കോലിെെ  അെിയില  നിന് 
ഊരന ോപോകനത് വേോെതോര 
അഹ്ളോദം എനില
ഉയരതി  .  ഇത്  ആസവദിച് 
നിനോോോള  എെെ  കോലില  ഒര 
േലനം  അനഭവെോട  . 
ോനോേിയോോോള  ഒര  െേറിയ 
ഞണ്  കോലില  കെികന  . 
ഭയോതോെെ ഞോന കോല കെഞ .
                                  

ഞങള  അവിടെത  കെല 
പോലതില  കയറി  .  അവിെെ 
ഞോന  എറവം  കമയള  ഒര 
മനഷയെന ദരശിച . അോേഹം ഒര 
ചണയില  െേറിയ  മീനിെന 
ോകോരത്  കെലില  എറിയന  . 
എത  കോതിരനിടം  അയോളേ് 
ഒരമീനിെന  ോോോലം  കിടനിേോ. 
പെക അയോളെെ കടയില്  കറച് 
മീനണ്  .  ഒര  പെക  അോേഹം 
ോനരം  െവളതത  മതല 
തെങിയതോയിരികം
കെല  പോലതിെെ  പണികള 

ോനോേിയോല  പേീന  ബിടിഷ് 
സംസോരതിെെ  അെയോളങള 
കോണോം  .  അവയ്  കയം 
സംഭവിചിരികന  .  കെല 
പോലതിെെ  അോങ  അറത് 
ോപോയി  നിലോോള  ോവലിോയറ 
ഫലങള കോണോം.
           
   കെലില  ോബോടകളം 
ോതോണികളം  ഉണ്  .  അവര 
ോവഗതയില  കോരയങള  മോനോട് 
നീകന  .  അവരെെ 
സോനോഷമറിഞ്   തണത 
കെലേോറ്  വീശി  കെല 
സോനോഷമറിയികന  .  കെല 
തീരത് ശംഖ്  ,  െേറ മതയങള 
എനിവയെെ  അവശിഷങള 
ധോരോളമോയി കണു.
            
         
അരേെെ  പഭയില  തിളങി 
നിലകകയോണ് കെല  .  മോനത് 
പകികള പറകനണ് . 

തിരമോലയയരന ശബങള എത 
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അസവോദയ  കരമോണ്  ഈ  കെല 
ദശയങളില  ആരം  ലയിേോന 
ആഗഹിച് ോപോകം .
                        
    അങിളം  കടികളം 
തേോശരിയില  എതി  എന 
ോഫോണ സോനശമറിഞ്  ഞങള 
അവരെെ  അടോതേ്  ോപോയി  . 
അവിെെ  നിന്  ഭകണവം  മറ 
സോധനങളം  ോമെിച  ോശഷം 
ശഹരി  എന  ബസിന്  തിരിച് 

ോപോരോള  എെന  പലകിയ 
ഓോരോനം  പിനിോലേ് 
അതിേലനം  പകെിചോോോള 
എനിേ് ദഃഖം ോതോനി .  അവെയ 
ഒന്  സരശിേോന 
കഴിഞിരെനങില  ....എെെ 
ൈകകള  അവയ്  ോനെര  നീങി 
,പെക....  അോോോോഴേം  അവ 
ഒോരോനംഎെെ  ൈകെയെം 
ദരത് നിന് അകനിരന...........
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                    ഞോന മഴ  ഞോന മഴ              (വിവരണം) Ashna Ismail XF

ഞോന മഴ നിങളെെ സവനം  മഴ. 
ഒരവരഷം  ചരങിയത്  310c.m 
എങിലം ഞോനിവിെെ െേോരിയന. 
ഞോന  സോധോരണ  രണ് 
കോലഘടങളിലോയോണ് 
െപയനത്.  കോലവരഷവം 
തലോവരഷവമോണവ 
കോലവരഷതില ഞോന തിമരത 
െപയന.  ആഗസ്  മോസോതോെെ 
ഞോന തിമരത െപയയ് തളരന. 
അതിനോശഷം  െസപബറില 
എെെ പിയ ോതോഴനോ ഇെിയോെയം 

മിനലിോെയം കെെ വരന. ഞോന 
ഇെെേേോം  നിങളേ് 
ബദിമടണോകന.  ഇതിന 
കോരണം  മനഷയരോയ  നിങളെെ 
പവതികളോണ് 
ഇെതെനോതെേോതെേ 
ഇേോതോകന.  കറച  നോളകളക 
ോശഷം  ഞോന  ഉണോവിേനോണ് 
എെനകറിച് 
പഠികനവരോറയനത്  ഇത് 
ശരിയോവോതിരിേോന  നിങള 
പോരഥികക.

                                                    

40                            IJMHSS KOTTIYOOR                                     2008-2009



                                                            മിഴി തറനോോോള

ോകരളീയ ജീവിതം ോകരളീയ ജീവിതം 
(ഓടന തളല)Amruta V.C XF

 വയോധികളോലം പീഢകളോലം 
ജനങള വലെഞോര ോകരള നോടില 
മഴയ പകരം െവയില വനത 
പവരേടിെനോര ോഹതവമോയി 
ൈവദയതിയിേോ ോവോളോടജിേ
ോകരളം െമോതം അനത മോതം 
അരമണികര പവരേടോയം
 അേോതോോോള ോഷോട്േടോയം  
ൈവദയതിയിെേനെളോര സതയം 
വയസനോതോെെ െേോേോമിോോോള 
    ൈവദയതിോവെണോര സമയതേ
പവരേെടനത െേോലനോേോ
അറപത ോവോളടിന ബളബകളിടോല 
മിനോമിനികള മിനം ോപോെല 

കോമതോലം പവരേടോലം 
ോകരള ജനതേോെക ദരിതം 
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പകതി രമണീയതയെെപകതി രമണീയതയെെ  
ദശയോനഭവംദശയോനഭവം

                                                          (യോതോവിവരണം)

അതിരോവിെല  കിളിെേോഞല 
ോകടണരന  പഭോതതില  ഞോന 
ഉണരന.  മനമോരതന  എനിേ്കളിരം 
ഉോനഷവം  നലകി.   എെനനിേോത 
പസനതയം     എെന      തഴകി
െേോണിരന.      മഞ     പതച
പഭോതതിെല    േോനം    എനി
േ്  കളിരേയം  നെേോര  ദിനവം 
സേോനിച. 
ഇന് ഞോെനോര പഠനയോത യെെ 
തിേിലോണ്. ഞോന ആദയോയോണ് 
പഠനയോതേ് ോപോകനത്.  ഇരട് 
നിറഞപോതയില  ഭയമിേോെത 
നീങോനളള എെെ മനസിെന ഒര 
തവല  ോപോെല  സരശിച. 
െീചരമോരേ് 
ആശംസകെളോെേനലി  6.30 ന് 
യോത പറെോട.  വഴിോയോരങളില 
കോണന  പലോമടകളം 

മലനിരകളം  മനസിന് 
പതനനഭവം  നലി.  പകതി 
രമണീയമോയ     സലങള,   വയ
തയസത   നിറഞ ോപരകള, േരി
ത  സോരകങളം  ,അവശിഷങളം 
എേോം  ഒര 
പതനനഭവമോയിരന.  കോടം 
മലയം  മരങളം 
ഉോനോഷോനകമോയ  മനസിന് 
ോയോജിച  വയനോടിെല 
കോഴകളോയിരന  .അമയെസെ് 
പോരേിെലോപോെല  ആകോശോേോ
ടേവിടിേയറനത          ോപോെല
യോയിരന  വയനോെ്  ചരം 
കയറോോോള  എെെ മനസിോലേ് 
ഓെിവനത്.  കരങ്,കോടോെ് 
,കതിര  എനീ  മഗങെള 
ആദയോയിേോണന  ഉേോസതി 
ലോയിരന ഞോന. കളിരോകോരന 
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തണോില  പോേോെ് 
തെോകതിെെ  അരിെക 
നിലകോോോള  ഒനേോെി 
നീനോോനോ,ഒരകവിത 
എഴതോോനോ   ആണ്  എനിക 
ോതോനിയത്  വിെരനനിലന 
ആോലപ  തെോകതിന് 
മോനോഹോരിത  നലകന 
ദശയങളോയിരന.  ഏകോദശം 
ആറമണിയോയോോോോഴകം 

വയനോടില നിന്  തിരിചോപോന. 
ഇരടിെെ  രോതിയിലം 
യോതെേയോോോള   നകതങള 
എെന  ോനോേി  കണ 
േിേിെേോണിരന. 
ഒോതമണിയോയോോോോഴകം 
പഠനയോത  കഴിഞ് 
പസനതോയോെെ  ഞോന  വീടില 
തിരിെചതി..
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Roopesh E M
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നോശതി െെ ഉറവിെം നോശതി െെ ഉറവിെം 
(കവിത)Abhijith Alias IXC

എവിെെ  മനഷയ നോണോ
അവിെെ  അവനണ് 
ഒനോം തരം വിദയോരതി മതല 
െതോണറവയസളള കിളവനവെര
“െമോൈബല ”
വിദയോരഥി നശിച 
വിദയോഭയോസം നശിച
വീടകളില വിദയോരഥികള 
വിോവകരഹിതമോയ്  
കലഹികന. 
ഇതിെെ നോദം നോെെങം മഴങന                
മനഷയ പതോ
 അരോത നശിേരോത 

45                            IJMHSS KOTTIYOOR                                     2008-2009



                                                            മിഴി തറനോോോള

ശോസ ോപോജക്  -  ഒര   
തിരിഞോനോടം
                                                
(ോലഖനം)
              

െകോടിയര പോദശെത 
ഇലേറികള      ഒരപഠനം എന
തോണ് ഈ വരഷെത       ശോസ 
ോപോജകോയി  തിരെഞടതത് 
ഭമി ഗഹം നമെെ വീെ്  അതിെന 
സംരകിേോം       നിരീകിേോം
നയോയമോയി       പങവയോം  എന 
വിഷയെത        ഉളെേോണ് 
സള       ശോസകളബിെല അഞ് 
കടികളോണ്.െകോടിയര     പോദശ
െത 200 ല പരം വീടകളിലം 
ആദിവോസി      കെിലകളിലമോയി
നെതിയ       സരോവയിലോെയം 

പഠനതിലോെയം  ഈ     പോദശ
െതആളകള  പണ്   ഉപോയോഗി
ചിരനതംഇന്       ഉപോയോഗിചി
രനതമോയ 25ല   അധികം   ഭക്
ഷയ     ോയോഗയ മോയ    ഇലകളക
െണതിയത്.

                        ആദിവോസികള 
ഉപോയോഗിചിരനതമോയ   നോലോ
തോഞോളം              സസയങളം 
പരവീകര ഉപോയോഗിചി  രനതം 
ഇന്            സലഭമോയളളവയോയ
െേോറിയണം,അോ,തകര,കോോിയി
ല,കോയില,മരിേില,കേയണിോ്
പച,പോെവളി,മീശോിരിയന,തെ
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ങിയവയം        ഇതിലളെോടന. 
വളെരോയെറ                ോപോഷക 
സമദമോരനതം      ജീവകങളെെ
കലവറയമോയ       ഇലേറികെള
കറിചളള വിവരങള ലഭിചത് . 
വിദഗരം      വീടേമോരമോയളള 
േരച, സരോവ, നിരീകണ 
പഠനം എനിവയിലെെയോണ് 

  25വരഷങളകമോ്    44%ആള
കള  ഭകണതിലളോടതിയിര
െനങില ഇന്7%   ആളകളോണ് 
ഇലേറികള ഭകണതില    ഉപ
ോയോഗിചിരനളള        ഇലേറിക
ളെെഉപോയോഗം     പേരിോികന
തിനോയി      സളകളില ഇലേറി-

ദിനം            ആേരികകയം 
ോനോടീസ്, ോപോോര രേനകളം 

നെതി. കെോെത ജനങളെെ 
ഇെയിലോബോധവത്േരണകോസ
കള   നെതകയം കണതിയ 
സസയങളെെെഹരോബറിയം,ോഫോ
ോടോആലബം,തെങിയവ     തയോ
റോേി.         േീരപട്,മരിങ 
ഉപമോവ്,േീരയിലഅചോര,ഇലബി
രിയോണി,േീരയിലകെലറ്,മളംതണ
ചോര,േീരയിലോബോളി,മരിങയില
ചോോതി,പോമഹോരോഗികളേോയ് 
ഇലപഴേ് എനിങെന നവീന 
ഭകയവിഭവങള തയോറോകകയം 
പേരിോികകയം െേയ.

സംസോന 
ശോസോമളയിലം,  സംസോന 
ബോലശോസ  ോകോണഗസിലം 
ഈോപോജക്    അംഗീകോരം 
ോനടകയംപത,    ദശയ      മോധയ 
മങളില  ശദ  പിെിചപറകയം 
െേയ. ഇതിന പിനില പവതിച
H.M  ോനയം  െീോചഴിോനയം, 
സഹപോഠികോളയം  സരികന  . 
ഇലേറികള  ഇന  നോം 
ഉപോയോഗികന   വിഷം 
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കതിവച  പചേറികോളേോലം 
നലലോെണന്  തിരിചറിയകയം 
അവശീലമോകകയം  െേയവര 
വളെരകറവോണ്      ഈോപോജക് 
ഒര വന         വിജയമോേോന 
സോധിചത്  ജനങളേ് 

ഇവയറിയോനളള  തോത്പരയം 
െകോണോണ്  .അതിനോല ഇനിനോം 
ഓോരോരതരോെയം ജീവിതതില 
ഇലേറിശീലമോേി     ആ
ോരോഗയം  സംരകിക.

                                  Salna Karthik

48                            IJMHSS KOTTIYOOR                                     2008-2009



                                                            മിഴി തറനോോോള

  മരിക കയോണ്മരിക കയോണ്  
(കവിത)Ashna Ismail

         സരയെന കെല വിഴങം
 സനര സനയോസമയം

            പഴയരികിലിരന് സവപങളെെ 
            െപോന ോകോട പണിയോബോള 

            പോലതിലെെ കകിോോയം 
            മണല ോലോറികെള ചണി

            പഴ കോതില മനിച
            അധികനോള ഞോന ഉണോവിേ

            ഞോന മരിേയോണ്,
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മിഴിനീര  മിഴിനീര  
                         (  കവിത  )Suraj T S  

മിഴി നീ തറകോോോള മിഴിനീരിെലവിെോയോ
ഒര െകോച കോവയം ജവലിചനിന
ആെേറ കോവയില തന 
െേറ ബോലയില
നിനീടോമോരേകള തങിനിന.
ആോരോരമിേോത െപണകിെോോവ നിന-
േോരണു തോതനീ ദഃഖ ജനം 
അരവയരോോോലം നിറകവോനോവോെത-
യനയരക ോവണി ഉഴലിടന നീ.
അകരം അമതോയ് ഉഴലനകോലത്
അഴലിെെ കയ്പോേോ നീയറിഞ.
കനകിെോങോളോെെോോം െതോഴതില നിന- രോവകള എനം 
െകോഴിഞവീണ
കളികടകോരിേ കോളിോേോലവം 
എരിയം അടോിെെ ചട മോതം
പകലിെെ െനോോരേരിമകില െപയന
ഇരവകളള മോതം നിനക സവനം
എങിലം നിന കിനോവില നിലോവിെെ 
െപോന െവളിചം പരേോതിരികോമോ?
`
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ഇന െത ോലോകം ഇന െത ോലോകം 
(  കവിത  )   Abhijith Alias Ix C

അെങവിെോയോ 
അസമിച സതയ ധരേതിെെ 
ദീന ോരോദനം മഴങന.
ജീവിതം നശികന
ഇന് മനഷയ ന ജീവികനത് 
എനിനോണ് എനിേറിയിേ
പണതിനോോയോ?
നശിോിച നിരവധി ജീവെന
എവിെെ ോനോേിയോലം 
അനീതിയെെ നോദം അലയെികന
ഈോലോകം ഇെനനിനണരന?
        എനിനസമികന?
അറിയിേ എനിേറിയിേ 
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മഴതളളികള മഴതളളികള                  
(കവിത)Resmi Manoharan-xf

രോതി,
നിശബതയം ഇരടം 

ദവിച േിനയെെ ഇെനോഴികള
കണകള കോതനിലകനത് നിദെയ

ആോരോ...
ഇെനോഴികളകമപറം ോതങന െവന്  േില ോതോനല

സവപങളെെ കെനകയറം 
െപടന ഞോന െഞടിയണരന. 

വിദരതയില, 
നിലോവ് െപോഴികന കനിമരോചോടിനപറം 

ഞോന കണു,
ഞോന സരശിച.

നിശബതയം ഇരടം 
ദവിച േിനകളെെ ഇെനോഴികളം

നിദയെെ കണം 
േിനിേിതറി. 

വീണും, വീണും 
അവെയനിോലേ്  

ഇെേിെെ .......
െപയിറങകയോയിരിേണം.
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അവള െെ ഓരേയ ് കണീരി െെഅവള െെ ഓരേയ ് കണീരി െെ  
നനവ് നനവ്                      (കഥ)    PRINCE.M.J.   IX E

             പശോന സനരമോയ ആ 
ദിവസം.  പൗരണമി 
േനെനോോോെല  െതളിഞ 
മഖവമോയി  പെിെേടകളകയറി 
അവളവനത്.........
എനിോേോരേയണ്.ഭികയോേി
േോന  ോവണി  വനതേോയിരന 
അവള.ആകി
സോധനങള  െപറേനേോയിരന 
ആ  വരവ്.......അവളെെ  പറത് 
തങിേിെകന  ആ  വലിയ 
സഞികണ്  ഞോനങെന 
െതറിദരി
ചെവങിലം...........
ആ  സഞിയില   എെന 
െകോതിോി
കനവിവിധ 
വരണങളിലള
മധരപലഹോരങളോയിരന .
              എനിേ് നേ ഉടോ് 
ഉണോയിരന.അവളേ്  എെെ 

പോയമെണങിലം  അവളിടിരന 
ഉടോ്  കീറിയതോയിരന. 
എണമയമിേോത  െേോിച 
മെിയോയിരനെവങിലം 
ൈകകോലകളം  എോെതിോനേോളം 
നേ  ഭംഗി  അവളോെത് 
തെനയോയിരന.  ഞങള 
വളെരെോെടനകടകോരോയി.എ
െന  ആ  സൗഹദയതിോലേ് 
നയിചത്  സഞിയിെല 
പലഹോരങളോയിരന. 
എേോററിനമപരി  ആെേറിയ 
മഖെത  തിളങന്  കണകള 
ആയിരന.  നിഷളങതോയോെെ 
എോോോഴം ഒരപോെ് സംസോരികന 
ആ  കണകളോയിരന 
എനിേിഷം  അവള  അവളെെ 
ജീവിത  കഥകള 
എോനോടപറയമോയിരന 
വീെിെനകറിചം  നോെിെനകറിച 
െമേോം.  വീടില അചനം അേയം 
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രോതി  ൈവകോവോളം  വഴേെിചം 
ോനരെത  ഉറങോന  കിെകന് 
മേെള  വിളിചണരതിയം 
അതിനിെയില  ഉണോകന 
പലഹോരങളോണ്  അവളെെ 
ഭോണതിെലനം  അതോമവരെെ 
ജീവിതമോരഗെമനം 
പറയമോയിരന.  ഏെറ  ോനരം 
സംസോരികന  അവള  എനിേ് 
പണം  െകോടേോെത  തരന 
പലഹോരം  ഞോന  ോപോേററിലിട 
വീടിെല  കഷതകള  എോനോട 
പറയോോോള  ആസംസോരതില 
ആവിെരന  കണകളില 
ഊറികെിയ  ആ 
കണനീരതളളികളില 
ഒളിഞിരന ോവതനകള  പറത 
കോണിചിെേങിലം എെെ ഹദയം 
അത  കണു.  രോണോ  മോനോ 
മോസതില  വരന  അവള 
ഞങളെെ  സൗഹദം  മലം 
മോസതില രോണോ മോനോ തവണ 
അവള  വരമോയിരന.      ആ 
ദിവസങളില  അവളെെ 
കണകളില  നിനളള  അകലം 

എെന ഏെറ ോവദനിോിച.  എെെ 
നിസഹോയതയില  ോവദന 
ോതോനിയതോവണം  അവള 
അവളെെ  വതിയളള  വിരലകള 
ഉയരതി  എെെ  കണനീര  തെച 
കളഞത്  .  അനവള  എോനോെ് 
ഏെറ ോനരം  സംസോരിച.  പറത് 
മഴ  തിമരത  െപയന  വളെര 
ോനരം  കോതിരനിടം  ആ  മഴ 
ോതോരനിേ  മഴ   വളെര 
ശകിോയോെെ െപയന.  അവളക 
ോപോകോന 
സമയമോയി.ോപോകരെതന് 
പറഞിടം  ോപോകോന 
തെങിയോോോഴോണ്  എെെ 
കണകള  ോേോരന  തെങിയത്. 
പോക  എന  െകോോണോ  എെെ 
കണ നീര
തെച  നീേോെത  അവളെെ 
കണകളില  ഊറികെിയ 
കണനീര  തെയോെത  ആ  െപര 
മഴയത്  അവള  ഇറങിോോോയി 
പിനീെെോരിേലം 
തിരിചവരോെത................................
.......
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                മഴ  ഒര  ഓരേമഴ  ഒര  ഓരേ
                            ( കഥ)Amrutha K.S-ixe

 
അന്   നനോയി   മഴ 
െപയനണോയിരന.വേോത  ഒര 
കളിര്   എെെ   ശരീരതിോലേ് 
അരിച്   കയറി.അോോോളോണ് 
ഞോന്   അവെനകറിച് 
ഓരതത്.അവന്  ഇോോോള
എവിെെ   ആയിരികം......... 
അവന   ഇോോോള   എന് 
എടകകയോയിരികം............
അവന   ഇോോോള   എെന 
ഓരകനണോയിരിേോം....... 
അവെന  പോക  എനിേ്  
കന.അന്   അവന് 
കെനവരനോപോഴം   ഇതോപോെല 
മഴ  തകരതെപയനണോയിര
മറേോന   കഴിയിേ.എെെ 
ഹദയതില  ഒര  െനോോരമോയി 
അവന  ഇോോോഴം 
ജീവികന.കീറിോറിഞ 
ബനിയനം   നിേറം,എണ 

ോതേോത   െേോിച   മെിയം 
ോതോള
സഞിയം   അന് 
ഭികയോയിേിടിയ 
നോണയതടകോളോെ്  കെിയ  ഒര 
പോതവം   ഉണോയിരന.അവെെ 
മഖത്   വേോെതോര 
നിസഹോയത   തളംെകടി 
നിലനണോയി
രന.മഴയോയതിനോല്   വേോത 
തണോ് 
അനഭവെോടനണോയിരന.അവ
ന് 
വേോെത  തണകെമന്  എനിേ് 
ോതോനി.ഞോന്   അവോനോെ് 
വരോനയില്   ഇരികവോന 
പറഞ.  നനിപരവം   അവന് 
അവിെെ  കയറി  ഇരന.അവെെ 
കീറിോറിഞ   വസം   കണ് 
എനിേ്   വേോത   സഹതോപം 
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ോതോനി.അവന്  നേ  ഒര  വസം 
നലണം   എന്   ഞോന 
തീരമോനിച.എെെ 
ൈകയിലണോയിരന   ഒര 
പഴയവസം   ഞോന  അവന് 
എടതെകോടത.  അോനരം 
അവന   അന്   ഭിക   ലഭിച 
നോണയത
ടകള   എണകയോയിരന.എെെ 
ൈകയിെല   വസം   ഞോന 
അവെൈകയിോലേ്   വച 
െകോടത.  അവെെ   മഖത് 
അോോോഴം   വിഷോദം 
മോതം.എനിേ്  അവോനോെ്  
എെനോെേോയോ   ോേോദിേണം 

എനണോയിരന.പോക 
അോോോോഴകം   എെെ   അചനം 
അേയം  കെനവന.  അവെന 
കണോോോള  അവരെെ   മഖത് 
വേോത   ോദഷയം  ഇരച് 
കയറനണോയിരന.  അചന 
എെന   വേോെത   വഴേ് 
പറഞ.  എനിേ്   വളെര 
സങെമോയി.  അവെനയം   അവര് 
േീത  പറഞ.  അചന   എെന 
അകതകയറി  വോതിലെച. ഞോന 
കടിലില  ോപോയിേിെന് 
കോറോനരം   കരഞ.എോോോോഴോ 
ഉറങി.രോവിെല   ോനോകോോോള 
അവന  ോപോയിരന

.

56                            IJMHSS KOTTIYOOR                                     2008-2009



                                                            മിഴി തറനോോോള

LOVE SHORELOVE SHORE      
                                                          shawn.Thomas X-A 

Stand front of-
   love shore.
I am alone,

no one with me
          I looked back 

          for a good friend
          But the place was deserted

          I loneliness led me
I hear a song,

    a sweet song.
which broking heart,

       and cleaning mind.
It came to my heart and,

                I bored it in my mind.
          but i realized.
It was not the song -

                         of love
That was the song of -

                            cruel cheating.
My  heart and mind-
                  polluted

How can I clean-
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          my mind
Wind flow down-

                 to me
With a smell

with a cruel smell,that's 
'THE SMELL OF BIOOD'

Love shore,
It changed into,
BIOOD SHORE

         Still I am alone,
         with good hope,
          I looked back-
     for a good friend 

but still the place was deserted    
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       SPARK                
                                                                    Sr. Jessy p. j
“What a fellow !“ They said
“A nuisance to the teachers
A disturbance to his comrades
Don't get near him;just avoid him “They roared
                                    
He stood there confused,worried,disappointed 
    Nothing could console him.
   Everything disturbed him.
Days passed deepening his wounds and
                           piling  his worries
“God! Is it life?”
pathetic,painful,dark and  frightening
He asked himself-
He didn't get any answer
But,when he looked behind,he found a spark
Among the heapy  those dark bitter experiences
He picked it up thankfully
In it he found his teacher
   patient,bright
He heard a voice-powerful,strengthening,encouraging
It echoed at the core of his heard
breaking the dead memories of his past
No boy! don't get disappointed
forget the past live in the present
Make use of every moment 
step ahead determined
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Don't be idle till you reach your goal
then as in a trance,a smile spread over his face
And his whispered ,dear teacher 
You are my teacher-the real guide 
thank you so much for  strengthening my spirit
for forgiving my faults 
for making me a human being 
slowly slowly he began to love himself 
                                          then others
And his presence filled all hearts 
                           with heavenly joy 

 കത ന ഭമികത ന ഭമി
                 ആകോശതില സരയെെ തോണവം 
           ഭമിയില വരണുെവണീറോം പോെങളം 
            ഇലെകോഴിഞ മരങളം 
            ോവനലില കതം മനഷയ നം 
             പെമോട വിരിയോെചെികളം
             കയില പോടോരം ോകളകനിേ.
             കിളിനോദം ോകളകനിേ.
             ഭമിയോെക നിശബം.
             ോവനല മഴ വരോത ഭമി
             മഴ കോകം ോവനലോയി ഭമി.
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            ഒര പതവരഷം വരവോയിഒര പതവരഷം വരവോയി            ..      
   ജനവരി ഒര പതവരഷം
   പതവരഷം വരവോയി
   ജനവരിോലേ് പതവരഷം വരവോയി
   ദഃഖവം സങെവം അെേിെവച്
   പതവരഷോത സവീകരികവിന
       മംൈബയിെല ആകമണം ഒഴവോേി
       ശോനിയെെയം സമോധോനതിെെയം
       ഒര പതവരഷം ആശംസികന
  ജനവരി ഒര പതവരഷം
  ോേഹം മോതം തരന
പതവരഷം വരവോയി
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ഇരികം െകോോ് 
മറിേരോത  ..............  

...
  
ഉപോഭോക  സംസോരതിെെ 
ഉചോകോെിയില  എതികന  ഈ 
ഇരപെതോനോം  നറോണില 
മനഷയെെ  വിോവേന  ബദി 
നഷെോട  െകോണിരികകയോണ്. 
ഓോരോ  മനഷയ  മനസിലം 
അരബദം  പിെിെപടിരിക 
കയോണ്.   തെെ  സവോരത 
തോത്പരയങള  േനസരിച് 
അവന  പകതിെയ  കോയറം 
െേയന.  അവയെെ  ഫലം 

അറിഞ  െകോണുതെനയവന 

ഓോരോനം  െേയയ  കടന. 
വനനശീകരണതിെെയം,  വയല 
നികതലിെെയം, 
കനിെിേലിെെയം, അനദിനമള 
വോയ,  ജലം,ശബം,  മണ്,  സമദം 
തെങിയവയെെ    മലിനീകരണ 
തിലെെയം  പകതിെയ  ഒര 
ഭോനോലയമോേി 
തീരതിരിേയോണ്  ഇന്  നോം. 
തെെ  സവോരതതോത്പരയങള 
േനസരിച്  അവന  പകതിെയ 
ചഷണം  െേയന.  നോോളകം 
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കെിയളതോണ്  പകതിെയന് 
അവന  മറകന.ഓോരോ 
ജീവജോലങളകം ഭമിയെെ ോമല 
തലയ  മോയ  അവകോശമെണന് 
അവന  മറകന.എോോോഴം 
മനഷയോവശയം  തനിക 
സവനമോയിലഭികന 
െകോളലോഭമോണ്.   പണതിെെ 
ലഹരി  അവെന 
ഉനതമോേിതീരകന.  പിെന 
ഒനം  െേയോന 
മെിയിേോതവനോയിമോറന.അതക
െെോണു  തെന   തനിക 
തണോലകന  വകങളഅവന 
മറിച്  മോറന.വികസനതിെെ 
ചവടകളറ
ോിേന.സവനം  വീടമറം  മതല 
ോഫോറോ്  വെര  നീളന 
വനനശീകരണം 

ആവോസവയവസെയ  തകിെം 
മറികകയംകോലോവസ 
മോറിെയഴതക
യം  െേയന. നീരവോരചയിേോത 
സലമോയി  മോറന  ഒരപോെ് 
ജീവജോലങെള        അവന 
അനോഥരോ
കന.അനദിനം  നോമിന് 
ജലകോമമനഭവിചെകോണിരികക
യോണ്  അതിെെ  മലകോരണങള 
അോനവഷിചോല  െേെനതക 
േിലോോോള  കനിെിേലം  വയല 
നികതലം 
വനനശീകരണതിലെമോ
െേയോകോം  െേെനതക.വയല 
നികതനത്  മലം  ഒര 
ആവോസവയവസ 
നശികന.ധോരോളം  ജലം 
ഉളെേോളോന  കഴിയന 
വയലകള നികതി ോകോണകീറ
പണതയരതന  അവന   ഒന 
മോതം  മറകന.തെെ  നോടിെല 
കഷി  ഇേോതോകകയം 
െേയന.ഒരനോള 
ഒരനയസംസോനേോരന
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അരിയിേ  എന  പറഞോല 
നോെമേോവരം  പടിണി 
ആസവദിോേണി  വരം.  ജലം 
മണിലിറങോതോയോല പിെന ഒര 
തളി  ജലം  ോപോലം  കിടോെത 
പടിണി കിെന മരിോേണി വരം.
               ഇന് ഭമിയിോലേ് 
ജലം  ഇറങോതതെകോണ്തെന 
ഇന്  ജലമിേ.എനോല 
ജലോശയങോളോ  മോലിനയ 
കോോരമോയിതീരന.ഫോകറി
യിെലയം  ോഹോടലിെലയം  അറവ 
ശോലയിെലയം  മോലിനയം 
നിോകപികനത്  പഴയില.  ഇത 
കെോെത  ഓോരോ  വീടിെലയം 
മോലിനയങളം. മോലിനയ നിോകപം 
മോതോമോ,  തെെ  സവോരത 
തോത്പരയങള  േനസരിച് 
അമിതമോയി മണല 
വോരലം  ജലോശയതിെെ  ആഴം 
കടകയം ൈസഡ് ഇെിയകയം 
െേയന.
                   അനദിനം 
െപരകിെേോണിരികന 
വോഹനങ

ളം ഫോകറികളം പറനളന പക 
അ
നരീകം  മഴവന  വയോപിച 
കഴിഞ.
കെോെത  പോസ്ററികകളം 
കതികോോോഴണോകന 
വിഷവോതകങള  അളടോവയലറ് 
രശികളില  നിനം  ഭമിെയ 
സംരകിചെകോണിരികന 
ഓോസോണ  പോളികവെര 
വിളോലല്പിചിരികന.  നമെെ 
ശബവം  ഇന് 
മലിനമോണ്.വോഹനങളെെയം 
ഫോകറികളിെലയം  കവോറികളിെല 
ശബങളം  ഇന്  നമെെെയോെേ 
ഒചയെോികന.എനിോനെറ 
ഇെനവിെെ  ോനോേിയോലം 
നോഗരികതയെെ  മിനലോടം  മലം 
സവോരത 
തോത്ോരയങളേനസരിച് 
പകതിെയ 
ചഷണംെേയനതകോണം.
                        എോങോടോണ് 
മനഷയെെ ഈ ോപോേ്?
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ഇനവന  ഇരികനെകോോ് 
മറിേോന 
തെങിയിരികന.എനിടം അവന 
അറിയനിേ.പകതിയെെ  നോശം 
തെെയംനോശമോണ്.ഒരിറ 
ശദജലം  ലഭിേോെത  ശദവോയ 
ശവസിേോന  കിടോെത 
ോരോഗങളെെ  പിെിയില 

െഞരിഞമരോന  ഇനി 
അധികോനരം ബോേിയിേ.
നമേ് മോതമവകോശെോടതേ ഈ 
ഭമി,നോോളകം കെിയളതോണ്.
സസയജോലങെള  സവനം 
സോഹോദരീ  സോഹോദരരോയം 
നദികള
സവനം  ജീവരകമോെണനം 
കോണോന 
നമകസോധിേണം.ഒരീരേിലിക
െെോണ്  അെിചോല   മറം 
വതിയോകിെേന് 
നമേറിയോം.നമെേോന  ോേരന് 
പകതിെയ  സംരകിേോന 
പതിഞെയടേോം.അങെന  ഇനി 
നമെെ ജീവന 
സരകിതമോേോന ശമിേോം. 
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ഞോനോര് ഞോനോര് 
                                                                       Alphonsa C.S
ഞോനോെണെനനിേറിയിേ.
ഞോെനനോെണെനനിേറിയിേ.
ജനിച നോള മതല കണിടിേ.
എെെ അചോനയം അേോയയം 
കോരണം പറയോന പലതോണ
കോരണേോോരെറയോണ 

കോരണം നിങളേ് െേോേോോമോ?
      കോരണം പറയവോന ൈവകരോത
      കോരണം ഞോന  തെനെേേിോയേോം
      കോരണം ോകട് നടങരോത 
 കോരണം എനിക കണിേ.  
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KOTTIYOOR-AFTER TWENTY 
YEARS            edwin thankachan std : viii f           

after twenty years , the streets of 
kottiyoor town will be broadened.
.and footpaths will be beautified . 
The church may became famous 
for its splender. Then that will be 
the  biggest  church  in  malabar 
many  of  the  buliders  have  been 
pulled  down  and  new  skyscaper 
will have been built . there will be 
a new 5 star hotel called EDWIN'S 
PLACE (its  mine)  and  near  to  it 
there  will  be  a  charitable 
organisation and a new taxi stand 
will also be thare.

 
Many new stores  will  have been 
established  such  as  hardware 
stores  ,  restaurents  ,  crokery 
stores  etc...  Old  one  super  coin 
box  would  have  gone  and  anew 
type  micro  lecture  phones  would 
havetaken it  place .when we use 
that  phone  our  finger  print  is 
releasied and money is taken from 
our  account  .  you  will  have  to 
credit card . the traffic is contorl by 
traffic  police  and  new  traffic 
controlling posts are placed Anew 
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charitable  hospital  will  be  in  the 
hert  of  the  city.  this  will  be  a 
plastic  free  city.  A  new  police 
station will be near if the hospital 
and thare  will  be a   stachu of 
Mahathma gandhi  in  front  of  the 
police  station.  The  member  of 

vehicals will be increased. As the 
airport  road  is  connected  to 
kottiyoor road it will be very easyb 
to  reach  the  kannur   airport.  so 
after twenty years will be uniqe  in 
its  economical  and 
unfural progress.

 

 

അജോതംഅജോതം
                                                                           Thressia.M.J
 അവര നെന
രോവിെെ സംഗീതം ോകട 
പഴയെെ കിനോരം ോകട 
മരതിെെ തണലിലിരന 
കയിലിെെ മണിനോദം ോകട 
ഇതിരിോചോലോിെെ പചയോം സൗനരയം 
മണിെന കളിരോിചോോോള 
വരോന ോപോകന ോവനല
മണിന ോവദനയോയി .
ഋതേള തന തോളം െതറന കോലതിന 
നിസഹോയഹസങള 
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എനിെനോയോ തിരയന.
എവിെെോയോ മറന വച 
കളിരമയെെ മോറോപ ോതെി  
അകലന സനയയെെ ോനരത, കോലെി ശബം പിനിലോേി 
പലരിയെെ െപോന െവടം പഭോതെചപ തറകോോോള
ആരോേോ ോവണി കരതി െവച  മഞ തളി 
മഴവില വരണം  ോതടോോോള
ഞോനറിയന.... 
ഈ ോലോകം സനരമോയിരന           
കോണോേോഴകളില, 
 ോതെോതീരങളില 
 മനസിെന കളിരോിച്
 കവിോയോെെോോം ോകളേോത 
അതിമോനോഹരം എന് 
കണെചിരടോേോന      ഞോനശകന
ഞോന
 കോണോന ോപോകനത് അതിഭീകരം   ” ”
കോളന ഹദയ വയഥകെള  മോോറോെടേി 
പകയന സനനങള െനഞിെലോതേി
പിന പറന കരോളകോഠിനയ വിധിെയ 
ോപറോന വിധിേെോടോോോള
 ഞോന ോകഴന വിധി“ ”.
ഇത് ഞോന 
കണു മറന കോഴ-
ഇത് ഞോന
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ോകട മറന പോട്                                             
ഇത് ഞോന 
അനഭവിച സതയം-
ഇത് എനിേോയ് 
മനോപ ോപോയവര 
നലിയ സവത്“ ”
ഇവിെെ ഈ പപഞ സതയ-
തിെെ െപോരള
എനിേ് അജോതമോകോോോള...........
ഞോനത് ോതടന....അനനം....അജ്ഞോതം
                                                                        
         
                                                 

     

രോഗങളിേോത വീണരോഗങളിേോത വീണ
ഓരേയില രോഗങള പോറിേളികോോോള 
െതോെിയിെല െേോകോചോടിലിരന ഞോന 
ഓരേതന രോഗങള ോേരതടതെതന
മനസിെെ തനിയില മീടോനോയ് 
                        എോനോ ദസവപമോയ് നീെയന 

മനില വന നിന നോളില 
നിന ചരളന മെിോയോ അലിോവോെെ 
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ോകഴന മിഴിമനോയോ 
അോതോ കീറിതെങിയ ോേലോയോ
ചമലിോലറിയ ഭോരെേോടോ എെനെനനിേറിയിേ
എന മനസിെെ കയോന വോസില 
നിന േിതമോോരോ വരചിട

ദരങള തോണുന നീയം ഞോനം 
         ഏങിലംോസോദരീഞോനനിനിലനിനം 

   ഏെറ ദരതോണ് 
 അതറില െപോതിോഞോെരന 

പടടപോപോെല 
   പോറിേളികെനോെരന മെിയിഴകോളോ 

കോഞന മണിെഞോെരന ൈകകോലകോളോ 
എനോെണനറിയിേ എെനോ എെന 
നിനില നിനം മോറി നിരതന 
എനോല ഒെനനിേറിയോം 

എെെ ചമരിെല ഭോരെേടില 
   അചെെ െനോോരമിേയേതന 

                             കണ നീരിേ.
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                              ഉറവരെെ ോവദനകളിേ 
  ഞോന പസകതോളകള പഠികന.

എനോല നീോയോ അതിലപറെമോനോ പഠിോികന
ദഃഖം നിഴലികനനിനവദനങളില 
നിന ഞോന വോയിചറിെഞോരോ
ോനോവിെെ േിനകള എനം 

   
              നിഴലോയെെ നിന ദഃഖങള മോതം

    ഒര പത വരണ ശലഭമോയ് പറകവോ-
   നോയളള നിെ ോമോഹവം 

   ചമലിെല ഭോരങളിറേിവെചോരനോള
       എന േങോതിയോകവോനളള നിന ോമോഹവം 

 എങിലം പിയോസോദരീ നീയോ-
െരനറിയിെേനോകിലം 
ഞോന നിെനയറിയന. 
നിെെ ോമോഹങളറിയന.

നിെെ രോഗങളന വീണയില 
നിനേോയ് ഞോന മീടെട:
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പിയ ോസോദരീ നിനേോയ് 
ഞോനിതി െേയീെെട...

എങിലമീ േിലജോലകതിനമപറത്-
നിന് നിനേോയ് ഞോന വീണമീടോം 
ോസോദരീ പറനയര നിന വരണചിറകിോലറോന
ഭോരങളിറേിവയെനോര നേനോളിനോയ്

Neethu Mol
            IXE
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ANANDHU
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സംരകിസംരകി            കക            ..........                            ൈവദയതിൈവദയതി      
നമ ോെതോണ്നമ ോെതോണ്

NIDHIN .T.JOY  XC
                                   
ൈദനം  ദിന ജീവിതതില ഒഴിച 
കെോന  പററോത   ഒര  ഊരജ 
രപമോണ് 
ൈവദയതി.ോകരളതിെല 
ൈവദയോതോലോദനതില 
.....80.........     %         മഴെയ 
ആശയിചിരികന.  അതിനോല 
കോലോവസ  വയ  തിയോനം 
ൈവദയോതോലോദന  രംഗെതയം 
പതികലമോയി  ബോധിചിടണ്. 
സംസോനം  ഇനനഭവികന 
ഏററവം  വലിയ  പതിസനിയം 
ഇതതെന  എന  പറയോം. 
തോത്കോലിക 
പരിഹോരെമോനോണം  പകല 
സമയതം  രോതിയിലം   പവര 
കട്,  ോലോഡ്  െഷഡിങ്  അധിക 
ഉപോഭോകോേളേ്  അധിക 

േോരജ്,േോരജ്  വരദനവ് 
എനിവെയേോം 
നിലവിലെണങിലം 
ഇത്ശോശവതമോയ  പരിഹോരമോയി 
കണേോേോന  സോധികനിേ 
എന്  വോരതകളില  നിനം 
മനസിലോേോം.  മോതവമേ 
ഇതരം  നിയനണങള 
െതോഴില 
ദിനങളനഷെോടതകയം 
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ഉലോദന  മരെിോ്  ഉണോകകയം 
െേയം.
                    ൈവദയതി 
ദരപോയോഗം  െേയോെത 
പോഴോകന  ഊരജം 
സംരകികകയം  ഊരജ 
സംരകണെതകറിച് 
ജനങളേിെയില  അവോബോധം 
വളരതകയം  െേയോല   ഈ 
പതിസനി  ഒരളവ  വെര 
പരിഹരിേോന  സോധികം. 
ഊരജം  നമെെ 
നിതയജീവിതതിെെ 
സമസോമഖലകളിലംപധോനെോട
തോണ്.ഊരജമിേോത 
ോലോകെതകറിച് 
നമേ്േിനിേോനോവിേ.ഊരജ
തി
െെ  ആവശയോതയം 
പതിസനിയം  വരദിചവരന 
സോഹേരയില  ൈവദയതി-
ഉപോയോഗവം ദരപോയോഗവം എന 
വിഷയെത  ആസസദമോേി  ഒര 
ോപോജക്  െേയോന 
തീരമോനിച.അതിനോയി  ഒര 

സരെവ  ോഫോറവം 
അഭിമഖതിനള  ോേോദയങളം 
തയോറോേി.
                       വിവിധ 
ഗപകളോയി  തിരിഞ്  സരെവ 
ോപോജക്
ആയിരന  െേയത്.ഞങളെെ 
പോദശെത  ൈവദയതിയെെ 
ഉപോയോഗം  അറിയക,പോഴോകന 
മോരഗങള അറിയക,ലഭിേോനള
വിവിധ  മോരഗങള  കെണതക 
തെങിയവയോയിരന 
ോപോജകിെെ  ലകയങള.ഞങള 
സരെവയിലെെ  കെണതിയ 
വിവരങെള  I.T  സോമഗഹികളെെ 
സഹോയോതോെെ ോകോഡീകരിച.
59%  ആളേോരം  ബളബകളെെ 
ഉപോയോഗതില  ഫിലെമെ് 
ബളബകളഉപോയോഗികനണ്.ഉ
പോയോഗതിനോശഷം സവിച്
ഓഫ്  െേയോറോണോ,പകല 
സമയത്ബളബ്പകോശിോിേോ
റോണോ      തെങിയ         ഞങ 
ളെെ  ോേോദയങളേ് 
വയയസമോയപതികരണമോണ്    
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ലഭിചത്.
        
  വിവരങളെെ 
ോകോഡീകരണതിന  ോശഷം 
ഞങള വിവിധ
നിഗമനങളില  എതി.കടതല 
ോപരം  ൈവദയതി  ദരപോയോഗം 
െേയന.C.F.L 
ഉപോയോഗികകയോെണങില 
ൈവദയതി ലോഭിേോം.
കടതല  ോപരം  ഫിലെമെ് 
ബളബകള  ഉപോയോഗികന 
തെങിയവയോയിരന.അവയില 
പധോനെോടത്.ഞങളെെ 
പോദശത്  ൈവദയതി 
ദരപോയോഗം െേയനണ്.
                                ഈ 
നിഗമനങളെെ അെിസോനതില 
ൈവദയതി  ദരപോയോഗം  തെയോന 
ഉളള ഫലപദമോയ വഴികള   ഈ 
ോപോജക്  െേയതില  നിനം 
കെണതോന  കഴിഞ.   പകല 
സമയത് 
ബളബകളപോയോഗിേോതിരികക
.  ഉപോയോഗതിന  ോശഷം 

ഉപകരണങള  ഓഫ് 
െേയക.ൈവദയോതോപകരണ 
ഉപോയോഗതില  മിതതവം 
പോലികക  .  പതിമോസ 
ഉപോയോഗം  ഗണയ  മോയി 
കറയനതിന്  സോധോരണ 
ബളബകളെെ സോനത്  C F L 
ഉപോയോഗികനത  െകോണും 
ഇസിരി െപടി ,ഫിഡ്ജ്, ഇലകിക് 
ോമോോടോര തെങിയവയെെ വിോവക 
പരണമോയ  ഉപോയോഗം  െകോണും 
ൈവദയതി  ഉപോയോഗം  ഉര 
പരിധിവെര   കറയോം,തെങിയ 
നിരോേശങള 
ഞങള  കടബോംഗങളേ് 
നലകി.പോഴോേി  കളയന  ഈ 
ഊരജം  സംരകികനത്  ഊരജ 
ഉലോോദനതന്  തലയ  മോെണന് 

തിരിചറിയനതിന് കഴിഞടണ്.
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                               ഇോതോെെ 
ഞങളെെ ോപോജക്
പരതിയോയി.തെരപവരതനങ
ളോയി  ഊരജ  സംരകണ 
ദിനംആേരിച.ഊരജ 
സംരകണ ദിനതിെെ ഭോഗമോയി 
സോനശവം  ഊരജ  സംരകണ 
പതിജയം  ോപോസററം 
നിരേിച.

   

   മഴയെെദൗരലഭയം,  വിോവകരഹി

തമോയ  ൈവദയോതോപോയോഗം 

ഏനിവ  ോകരളെത  രകമോയ 

ൈവദയത  പതിസനി  യിെലതി 

ചിരികന തനമലം വയ്തികളില 

നിനോരംഭിച്   കടംബങളിലെെ 

സമഹതിോലേ്   എതന ഊര 

സംരകണ  മോരഗങള 

അവലംബിോേണതണ്.അലം 

ശദിചോല  അധികം 

ലോഭിേോവന  അമലയ മോയ ഈ 

ഊരരപം   സംരകിോേണത് 

ഓോരോരതരെെയം കെമയോണ്.
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 ൈൈദയയുതി ദരപോയോഗം
  ഉപോയോഗതിന ോേഷം

  ൈൈദയയുോതോപകരണങള സൈയിചയ
 ഓഫയ െെയയയോറളളൈര

.    പകല സമയതയ ൈീടിനളളില
 ബളബയ ഉപോയോഗികോറളളൈര.

   ൈീടിന പറതളളഎലലോ
   ബളബകളം രോതരി സമയതയ

പരകോേിപികോറളളൈര

  പഴയ ൈൈദയയുോതോപകരണങള
മോററോറളളൈര

 .    ൈലസനസളള ൈയറിംഗയ മോെെ
    െകോണടയയ ൈയറിംഗയ ഈ ൈരഷം

പരിോേോധിപിചോയിരനൈര

  െിങളകയ ISI  മദരയളള
 ൈൈദയയുോതോപകരണങള

 ൈോങന േീലമളളൈര

   ഒരോഴയിോലകളള ൈസരം
    ആഴയിെലോര ദിൈസം ഒരമിചയ

ഇസിരിയിടോറളളൈര
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