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ജജജ്വാല.........

അക്ഷരരം അഗഡിയജ്വാണച...ആ അഗഡി ജജജ്വാല ചുറ്റുപജ്വാടുകളളെ പ്രകജ്വാശ 
പൂരഡിതമജ്വാക്കുന. തഡിന്മയജ്വാകുന്ന അന്ധകജ്വാരതഡിളന്റെ മറ നനീകഡി 
നന്മളയ പ്രകജ്വാശഡിപഡിക്കുന..    ഒരഡികലരം  നശഡികജ്വാത   ആ 
അഗഡിസ്ഫുലഡിരംഗങ്ങള് നജ്വാളളെളയയരം ശശജ്വാഭനമജ്വാക്കുരം .....  ഇവഡിളടെ 
കുടഡികള് ളകജ്വാളുതഡിയ ഈ മണ്ളചെരജ്വാതഡിളന്റെ "ജജജ്വാല" നഡിങ്ങള്ക്കു 
മുമഡില് സവഡിനയരം സമര്പഡിക്കുന.
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ഇരഡിങ്ങണ്ണൂര് ഹയര്ളസകന ഡറഡി സ്കൂളെഡിളല ലഡിറ്റഡില് കകറ്റചസച 
ക്ലബച  അരംഗങ്ങള് തയജ്വാറജ്വാകഡിയ "ജജജ്വാല" എന്ന മജ്വാഗസഡിന 
ചുരുങ്ങഡിയ സമയതഡിനുളഡില് ഏളറ മഡികവുറ്റതജ്വാകജ്വാന അവര്കച 
സജ്വാധഡിചഡിട്ടുണച. ഏളറ പുതുമയരം ആകര്ഷകവുരം 
വഡിജജ്വാനപ്രദവുമജ്വായ ഈ സരംരഭതഡിനച എലജ്വാവഡിധ 
ആശരംസകളുരം ശനരുന.

ഷരംസുദനീന.ഇ
എസച.ഐ.ടെഡി.സഡി
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ഇരഡിങ്ങണ്ണൂര് ഹയര് ളസകണറഡി സ്കൂളെഡിളല  ലഡിറ്റഡില് കകറ്റചസച  
വഡിദദജ്വാര്ഥഡികള് ഒരു ഡഡിജഡിറ്റല് മജ്വാഗസഡിന പ്രസഡിദനീകരഡിക്കുന 
എന്നതഡില് അഭഡിമജ്വാനമുണച. വഡിദദജ്വാര്ഥഡികളുളടെ സര്ഗശശഷഡികളളെ 
കളണത്തുവജ്വാനുരം ശപ്രജ്വാല്സജ്വാഹഡിപഡികജ്വാനുരം ഇതഡിലൂളടെ നമുകച 
കഴഡിയരം. ഇനഡിയരം ഇതുശപജ്വാളലയള മജ്വാഗസഡിനുകള് 
പ്രസഡിദനീകരഡിക്കുവജ്വാന കഴഡിയണരം .എലജ്വാവഡിധ ആശരംസകളുരം

ശസ്നേഹശതജ്വാളടെ,

രജ്വാജ കുമജ്വാര്.പഡി
പ്രഡിനസഡിപജ്വാള് 

ഇരഡിങ്ങണ്ണൂര് ഹയര് ളസകണറഡി സ്കൂള്
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ഇരരിങ്ങണ്ണൂര് ഹയര് സസെക്കണ്ടറരി സ്കുളരിസലെ ലെരിറരില് കകൈററ്റ്സെറ്റ് ക്ലബരിസലെ 
കുടരികൈള് തയയ്യാറയ്യാക്കരിയ ജജയ്യാലെ എന്ന മയ്യാഗസെരിന് ഈ സ്കുളരിസന്റെ ഡരിജരിറല് 
മയ്യാഗസെരിന് ചരരിത്രതരിസലെ ആദദ്യ സെസംരസംഭസം ആണറ്റ്. ചുരുങ്ങരിയ സെമയസം 
സകൈയ്യാണ്ടറ്റ് മയ്യാഗസെരിന്  നരിര്മയ്യാണ രസംഗതതക്കറ്റ് കൈയ്യാസലെടുത്തു സവെച്ച ഈ 
പരിഞ്ചു  കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കറ്റ് എലയ്യാ വെരിധ ഭയ്യാവുകൈങ്ങളസം തനരുന.

തസ്നേഹതതയ്യാസട,

സെരിന.സകൈ.എന്
സഹഡരിസ്ട്രസെറ്റ്

ഇരരിങ്ങണ്ണൂര് ഹയര് സസെക്കണ്ടറരി സ്കൂള്
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ഇരഡിങ്ങണ്ണൂര് ഹയര്ളസകന ഡറഡി സ്കൂളെഡിളല ലഡിറ്റഡില് കകറ്റചസച 
ക്ലബച  അരംഗങ്ങള് തയജ്വാറജ്വാകഡിയ "ജജജ്വാല" എന്ന മജ്വാഗസഡിന 
ചുരുങ്ങഡിയ സമയതഡിനുളഡില് ഏളറ മഡികവുറ്റതജ്വാകജ്വാന അവര്കച 
സജ്വാധഡിചഡിട്ടുണച. ഏളറ പുതുമയരം ആകര്ഷകവുരം 
വഡിജജ്വാനപ്രദവുമജ്വായ ഈ സരംരഭതഡിനച എലജ്വാവഡിധ 
ആശരംസകളുരം ശനരുന.

                                                                                                
ബനീന ടെനീചര്
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ലഡിറ്റഡില് കകറ്റചസച ഏകദഡിന ശഡില്പശജ്വാല
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എളന്റെ ഉളഡില് പൂത സൂരദകജ്വാനഡികള്
കതഡിജജലഡിക്കുന്ന 
അഗഡിശഗജ്വാളെമഡിളന്നളന്ന
മജ്വാതരം ശനജ്വാക്കുവളതശന?
ഞജ്വാന വഡിയര്ക്കുന
നനീ ദൃഷഡി മജ്വാറ
എന്നഡിലജ്വാവശശഷഡിക്കുന്ന
ഒരഡിറ്റു ജലവുമവനജ്വാ-
വജ്വാഹഡിക്കുശമജ്വാഴരം
ഒരു നഡിശബ്ദസുഖരം ഞജ്വാനനുഭവഡിച.

എശന്നജ്വാ ഒരഡികലജ്വാകജ്വാപജ്വാലഡികര്
എളന്റെ സനീതജരം ബലമജ്വായഡി  വജ്വാങ്ങഡിയശപജ്വാള്
എനളഡിലനള നനീരുറവയവര്
വറ്റഡിചശപജ്വാള് ഞജ്വാന കരഞഡിരുന
എന ളനജ്വാമരതഡില് എലജ്വാരം
തരഡിച നഡിളന്നങഡിലരം 
എലരം നഡിര്ജനീവമജ്വായഡിരുന.
പ്രതഡികളരമ ശശഷഡിയഡിലജ്വാത
കതഡികരഡിഞ ളവറരം മൃതശരനീരങ്ങള്

എങഡിലരം കൂളടെ കരയജ്വാന 
മഴ വന്നഡിരുന
കുടെയഡില മഴളകജ്വാണ
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നനവജ്വാര്ന്ന മനമളന്നടുത
തനീരുമജ്വാനതഡിലറചഡിരുന ഞജ്വാന
അറത്തു മജ്വാറ്റഡിയജ്വാ കകകള്
കകയഡിളലടുതജ്വാ തലകള്
എന മുഖരം ഒരു തൂവജ്വാലയജ്വാല് 
മൂടെഡിയല ഞജ്വാന പുറതഡിറങ്ങഡിയതച
ആളുകള്തന കശലറച
ളകജ്വാളജ്വാതഡിരഡികജ്വാളനജ്വാരു
ജനീവന രക്ഷജ്വാവസമുണജ്വായഡില
എന സനീ മനമഡിരുടഡില് നഡിന്നച
പുറത്തുവന്നശപജ്വാള്
ഞജ്വാനറതഡിട കകകള്,തലകള്
കണച ഞജ്വാന നഡിര്വൃതഡിയടെഞശപജ്വാള്
മഴതന്ന വഡിതച ളവയഡില് ളകജ്വാണച
മുളെചയരുകയജ്വായഡിരുന.

വഡിതഡിളന്റെ ലഡിരംഗളമനഡികറഡിശയണ,ളയങലരം
കജ്വാതഡിരുന ഞജ്വാനജ്വാളവയഡിശലറ്റച
ഞജ്വാനറഡിഞതച വഡിടെരുകയജ്വായഡി
ഞജ്വാളനനളഡില് തലയഡിടച  ശനജ്വാകഡി
സൂരദളനശനജ്വാകഡി  നഡില്പുളണജ്വാരു
സുരദകജ്വാനഡിപ...
പഡിന്നനീടെതഡിളനതശലജ്വാടെജ്വാന
കണളക വന്ന ഹഡിമധൂളെഡികള്
അവളുളടെ,യഡിതളെറത്തു
ശപജ്വാവജ്വാളത ഞജ്വാന പരഡിചെരഡിച
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ഇനമജ്വാ സൂരദകജ്വാനഡിപൂളവനളഡില്
എളന്റെ ചൂടുരം തണുപ്പുശമറ്റച
വജ്വാടെജ്വാളത,യഡിതള് ളകജ്വാഴഡിയജ്വാളത
അതച ജനീവഡിക്കുന്നഡിതജ്വാ...
നശഡിപഡികളപട ഒരു ളപണഡിളന്റെ 
ജനീവഡിക്കുന്ന സ്മരണയജ്വായച..

ഹര്ഷ.എചച
ഇരഡിങ്ങണ്ണൂര്.എചച.എസച.എസച
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ശയജ്വാഗ പരഡിശനീലനരം 
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കജ്വാറ്റച പറഞതച
ഒരു പ്രവജ്വാചെകളനശപജ്വാളല കജ്വാറ്റച 
അലഞ്ഞുനടെന
മഡിന്നജ്വാമഡിന്നഡികള് കജ്വാറ്റഡിളന്റെ 
കണനീരജ്വായഡിരുനശവജ്വാ....?
കജ്വാറ്റച കരഡിയഡിലകളെഡില് തടഡി ളമളല
മര്മ്മരമുതഡിര്ത്തു
'യത നജ്വാരദസ്തു പൂജദശത 
രമശത തത ശദവതജ്വാ...'
അകളലളയവഡിളടെശയജ്വാ ഒരു മുരളെനീരവരം
രമണളന്റെ ഇടെയഗജ്വാതരം ശപജ്വാളല
തനീവണഡി ശബജ്വാഗഡിക്കുളഡില് നഡിന്നച
ഒറ്റകയളന്റെ ആശകജ്വാശവുരം 
നഡിലയഡിലജ്വാ കയതഡിശലകച പതഡിച
ശപടെമജ്വാനഡിളന്റെ ദനീനശരജ്വാദനവുരം 
കജ്വാറ്റച പജ്വാളഞതഡി ളമളല ളമജ്വാഴഡിഞ്ഞു
'നനഃസനീ സജജ്വാതനദമര്ഹതഡി'
കണടെച ളകടഡിയ നനീതഡിപനീഠതഡിനു മുന്നഡില്
ശചെജ്വാര വജ്വാര്ളതജ്വാഴകഡിയ കറത
വകനീല് ഗഗൗണ്
തടതഡിന മജ്വായതഡിലൂളടെ
ദനീനമജ്വായഡി ഒളെഡിഞ്ഞു ശനജ്വാക്കുന്നഹജ്വാദഡിയ
'കശണ മടെങ്ങുക'
ഭൂതകജ്വാലതഡില് നഡിളന്നതഡിയ കജ്വാറ്റച
ധൃതഡിയഡില് പജ്വാഞ്ഞു
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ളതരൂശവജ്വാരതച ഉയര്ന നഡിന്നഡിരുന്ന
ഗജ്വാന്ധഡിപ്രതഡിമ
കജ്വാറ്റഡില് ഉലഞജ്വാടെഡി നഡിലരംപതഡിച
പഡിനഡിലജ്വായച ശഗജ്വാഡചളസപുഞഡിരഡി
തൂകഡിനഡില്ക്കുന

ബഡി.സുമരംഗല ടെനീചര്
ഇരഡിങ്ങണ്ണൂര് എചച,എസച.എസച
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     അചജ്വാ  ......
നല മഴയണശലജ്വാ നമുകച കഡിടെകജ്വാരം അയജ്വാള്
ഭജ്വാരദശയജ്വാടെച പറഞ്ഞു. മളണണ വഡിളെകഡിളന
ളവടതഡിലഡിരുന്നവര് ഭക്ഷണരം കഴഡിച. അവള്
നഡിറവയറമജ്വായഡി മനരം നടെന വന്നച കടഡിലഡില് കയറഡി
കഡിടെന. അയജ്വാള് കഡിടെകജ്വാന
തുടെങ്ങഡിയശപജ്വാഴജ്വായഡിരുന ഒരുപജ്വാടെച  ചെനീനലകള് വനീണതുരം 
പഡിരഡിഞ്ഞു ശപജ്വാവജ്വാണഡിരഡികജ്വാന റബര്ബജ്വാന ബന്ധഡിചതുമജ്വായ ആ 
സജഡിചച ചെഡിലചതച. അയജ്വാള് ശഫജ്വാളണടുതച ളചെവഡിശയജ്വാടെടുപഡിച  " 
പ്രഭജ്വാകശരജ്വാ ഇതച ഞജ്വാനജ്വാ നജ്വാടഡിലച ളവളരം കയറവജ്വാ കുഞച 
വനീളടെജ്വാളക മുങ്ങജ്വാന തുടെങ്ങഡി"
 അതശയജ്വാ ഞജ്വാളനന്നജ്വാ ളചെയജ്വാനജ്വാളണടെജ്വാ.... നനീയജ്വാ വശളജ്വാരം 
ളകജ്വാളണജ്വാന്നഡികരയച വശന്ന തുഴയജ്വാന നമ്മുകച തന്ന കകകള് 
രണശപര്കച തജ്വാങ്ങജ്വാവശട.....
ശരഡി നനീ ളവശചജ്വാ ഞജ്വാന വരജ്വാരം മളണണ വഡിളെകഡിളന 
ളവടതഡിലയജ്വാള് നഡിശബ്ദമജ്വായഡി ഉറങ്ങഡികഡിടെന്ന പൂര്ണ 
ഗര്ഭഡിണഡിയജ്വായ ഭജ്വാരദളയ കണ. വഡിളെഡികണ  ഉറങ്ങളട പജ്വാവരം ഈ 
പജ്വാതഡിരജ്വാതഡി വശര എളന്നയരം കജ്വാതഡിരുന്നതശല. ഭജ്വാരദളയ 
ശസ്നേഹശതജ്വാളടെ  ഒന ശനജ്വാകഡി അയജ്വാള് നടെന. കുറച ളവളരം 
അവഡിളടെയരം കയറഡിയഡിരുന. പുഴകരയഡില് ളകടഡി ളവച 
ശതജ്വാണഡിയളമടുതച അയജ്വാള് ശവഗരം അകരയ്ക്കു 
തുഴഞ്ഞു.രജ്വാജനവഡിളടെ കജ്വാത്തുനഡില്പ്പുണജ്വായഡിരുന. അവര് 
ശതജ്വാണഡിയരം  ളകജ്വാണച ഇറങ്ങഡി. ളവളരം നലവണരം കയറഡിയഡിരുന.
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ശതജ്വാണഡി തുഴയജ്വാനുള തയരം ളവളരം. തകൃതഡിയജ്വായഡി ളപയ്യുന്ന മഴ 
സമ്മജ്വാനഡിച തണുപഡിളനളയലജ്വാരം മറഡികടെന്നച മുങ്ങഡിളകജ്വാണഡിരുന്ന 
ഓശരജ്വാ വനീടുകളെഡില് നഡിനമവര് ആളുകളളെ ശതജ്വാണഡിയഡില് കയറ്റഡി. 
അതഡിനഡിടെയഡിലജ്വാണച  ഒരു ളകജ്വാചച കുഞഡിളന  കരചഡില് അയജ്വാള് 
ശകടതച. അയജ്വാള് ളവളതഡിലഡിറങ്ങഡി ശബ്ദരം ശകട ഭജ്വാഗതച ശപജ്വായഡി
ആ വനീടഡിനുളഡില് നനഞ്ഞുകുതഡിര്ന്ന മണ്ചുവരുകള്ക്കുരം, 
ളപജ്വാടഡിളപജ്വാലഡിഞ ശമല്ക്കൂരകള്ക്കുമഡിടെയഡിലൂളടെ ളവളതഡില് 
ചെവഡിടഡി അയജ്വാള് ഓടെഡി. ളവളരം കയറഡി ഒലഡിചഡിറങ്ങുന്ന ഒരു 
മൂലയഡില് ഇരുന്നച ളപജ്വാടഡികരയന്ന ആ കുടഡിളയ അയജ്വാള് 
വജ്വാരഡിളയടുത്തു. കരചഡില് നഡിര്തജ്വാളത അശമ്മ എന്നച വഡിളെഡിചച കുടഡി 
ചൂണഡിയ ദഡിശയഡിശലകച ശനജ്വാകഡിയ അയജ്വാള് ളഞടഡി. 
ഗര്ഭഡിണഡിയജ്വായ ഒരു സനീയളടെ ശവശരനീരരം വനീടെഡിളന തകര്ന്ന 
ശമല്ക്കൂരയഡില്  നഡിന്നച ളപജ്വാടഡിവനീണ  തടെഡികഷ്ണങ്ങള് പജ്വാതഡിമറച 
ആ ശവശരനീരളത അവഗണഡിച. ളഞടശലജ്വാളടെയരം 
ളവളതഡിലൂളടെ അയജ്വാള് ആ വഡിറച കജ്വാലടെഡികശളെജ്വാശരജ്വാനരം ളവച.
അചജ്വാ എന്ന പഡിന  വഡിളെഡിയജ്വായഡിരുന കജ്വാതച മുഴവനുരം  പുറരംശലജ്വാകരം 
കജ്വാണജ്വാളത ഒരു കുടഡി മരണളപട്ടു. ഉറങ്ങഡികഡിടെക്കുന്ന തളന 
ഭജ്വാരദളയ അയജ്വാള് ളതലഡിളടെ ഓര്മഡിച. ആ  നഡിറവയറഡില് നഡിനരം 
വന്ന അചജ്വാ എന്ന വഡിളെഡി അയജ്വാള് ആ കുടഡിളയ വഞഡിയഡിലജ്വാകഡി 
തഡിരഡിഞ്ഞു നടെന  ളപജ്വാടഡികഡിടെന്ന മരകഷ്ണങ്ങള് ഓശരജ്വാന 
എടുത്തുമജ്വാറ്റഡിയശപജ്വാള് അയജ്വാള് ളഞടഡി ളപടന്നവളെഡില് നഡിളന്നജ്വാരു 
നഡിശജജ്വാസരം അയജ്വാള് ളതലഡിടെ ആശലജ്വാചെഡിച നഡില്കജ്വാളത അവളളെ 
തജ്വാങ്ങഡി എടുതച ശഹജ്വാസഡിറ്റലഡിലജ്വാകഡി  ശതജ്വാരജ്വാളത ളപയ്യുന്ന 
മഴയഡില് മുങ്ങഡിയ നഡിലവഡിളെഡി ശകടവന വനീണരം ഓശരജ്വാ വനീടുരം 
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കയറഡിയഡിറങ്ങഡി.പുലര്ചശയജ്വാടെടുതശപജ്വാള് അയജ്വാള്  രജ്വാജളന 
വഞഡിശയല്പഡിചച വനീടഡിശലകടുത്തു
ഇശപജ്വാഴരം തളന കകകള് ളകജ്വാണച രക്ഷളപട രണച ജനീവനുകള്, 

അതഡിളല കുഞച ജനീവന; അയജ്വാള് പലതുരം ആശലജ്വാചെഡിച നടെന. 

തളന കകകള് ളകജ്വാണച  രക്ഷളപട ഓശരജ്വാ ജനീവനുകള്....

     അയജ്വാള് വനീടെഡിനുമുമഡിളലതഡി. അകശതക്കു കടെന. ആ 
ളകജ്വാചകൂര കജ്വാറ്റജ്വാല് തകര്നവനീണ ഒരു വശരം കണയജ്വാള് ളഞടഡി. 
തജ്വാന കണ ഏശതജ്വാ ദൃശദരം ഓര്തഡിളടന്ന ശപജ്വാളല അയജ്വാള് 
അകശതശകജ്വാടെഡി.
ലകനീ....... അയജ്വാള് നനീടഡിവഡിളെഡിച. തകര്ന വനീണ 
കല്ലുകള്ക്കുരം,തടെഡികഷ്ണങ്ങള്ക്കുരം ഇടെയഡില് അനങ്ങജ്വാനജ്വാകജ്വാളത 
കഡിടെന്ന അവള് ളമളല മറവഡിളെഡി നല്കഡി. അയജ്വാള് 
എളലജ്വാരംവകഞ്ഞുമജ്വാറ്റഡി അവളളെ തജ്വാങ്ങഡിളയടുത്തു. 
മയങ്ങഡികഡിടെന്നശപജ്വാള് ആ ഉറപഡിലജ്വാത ളകജ്വാചവനീടഡിളല കലച 
സമ്മജ്വാനഡിച മുറഡിവഡില് നഡിന്നച കുതഡിളയജ്വാലഡിച രകരം നഡിറഞ 
അവളളെ കണയജ്വാള് അമരന. അവള് പണഡിളപടച 
ശജജ്വാസളമടുത്തു. അവളുളടെ നഡിറവയര് ളമളല തഴകഡി അയജ്വാള് 
ളപജ്വാടഡികരഞ്ഞു.കജ്വാതങ്ങള്കപ്പുറമുള ആശുപതഡിയഡിശലകയജ്വാള് 
അവളളെളയടുശതജ്വാടെജ്വാന തുടെങ്ങുശമജ്വാള് തളന്ന അവള് പറഞ്ഞു. 

                    ശപജ്വാണ പ്രഭജ്വാകശരടജ്വാ, ഞജ്വാനഡിശപജ്വാശപജ്വാവുരം, നമ്മുളടെ 
കുഞച.....അവളുളടെ വജ്വാക്കുകള് മുറഡിഞ്ഞു. അയജ്വാള് തരഡിച നഡിന്നശത
ഉള....
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         ളപളടന്നജ്വാ ശഫജ്വാണ് ചെഡിലച.

പ്രഭജ്വാകശരജ്വാ, ഡജ്വാരം തുറന പഡിശന്നരം ളവളരം കയറഡി  നനീളയജ്വാന 
വശന്ന ആ വരജ്വാരം അയജ്വാള് മറപടെഡി പറഞ്ഞു.അറഡിയജ്വാളത  
അയജ്വാളെജ്വാശഫജ്വാണ് കകവഡിട്ടുശപജ്വായഡി. ആ ളതജ്വാപഡിളയടുതച 
തലയഡില് ളവച. ശവച കജ്വാലടെഡികള് മുശന്നജ്വാട്ടുളവചയജ്വാള് നടെകശവ 
അയജ്വാള് ശകട്ടു ലക്ഷനീളടെ വയറ്റളന്നജ്വാരു വഡിളെഡി...
  അചജ്വാ..... അചജ്വാ.... എശന്നരം കൂടെഡി രക്ഷഡികചജ്വാ ശജജ്വാസരം മുട്ടുന......
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കജ്വാരുണണ്യതത്തിനന്െ  വലനയെറത്തിഞ്ഞവര്കക്ക് കകതജ്വാങക്ക്
          ഒരു സമജ്വാധനവുമഡില. 30 വര്ഷതഡിളനതഡിളര
ഉണജ്വായഡിടഡില ഇങ്ങളന ഒരു മഴ. കുടെഡിലച
കടെലഡിനരഡികഡിലജ്വായതുളകജ്വാണച  ഇശപജ്വാള്
തജ്വാമസഡിക്കുന്ന ഈ വലഡിയ വനീടഡിശലകച വലഡിയ
ഉശദദജ്വാഗസ്ഥളരളക പറ  ഞഡിടജ്വാണച ഞങ്ങളെച തജ്വാമസരം
മജ്വാറ്റഡിയതച. കുടെഡിളലജ്വാളക മുങ്ങഡിളയന്നജ്വാ അവര്
പറയന്നതച. കടെലമ്മളയ പഡിരഡിഞഡിരഡികജ്വാന
തുടെങ്ങഡിയഡിടച ദഡിവസരം ആറജ്വാവുന.കടെലമ്മ ശകജ്വാപഡികജ്വാനു മജ്വാതരം  
എനജ്വാണജ്വാശവജ്വാ ഈ പജ്വാവരം മുക്കുവന ഹമനീദച ളചെയ്തതച? ഹമനീദച 
തളന ആധഡികള് ആശരജ്വാളടെന്നഡിലജ്വാളത പറയകയജ്വായഡിരുന. 

കടെലമ്മ ശകജ്വാപഡിചതലടെജ്വാ......ഈ അറജ്വാരംളപറന്ന മഴ ളകജ്വാണശല. 
നഡികജ്വാളതജ്വാരു മഴയരം കൂടതഡില് മുതഡിര്ന്നതുരം എന്നജ്വാല് 
വഡിദദജ്വാഭദജ്വാസരം കുറഞതുമജ്വായ ഉപപ പറഞ്ഞു. ഹമനീദഡിളന 
വജ്വാക്കുകള് ളകജ്വാളണതഡിര്തഡില എന്നഡിരുന്നജ്വാലരം അയജ്വാള് 
അതഡിശനജ്വാടെച ശയജ്വാജഡിക്കുനണജ്വായഡിരുന്നഡില. പ്രകൃതഡിശയജ്വാടെച  
വര്ഷങ്ങളെജ്വായഡി ളചെയ്തുളകജ്വാണഡിരഡിക്കുന്ന ക്രൂരതകള്കച എതഡിരജ്വായഡി 
പ്രകൃതഡിയളടെ ഒരു ളചെറഡിയ ഓര്മളപടുതലജ്വാണച ഇതച എന്നച 
ഹമനീദഡിനറഡിയജ്വാമജ്വായഡിരുന. ഹമനീദച ഇശപജ്വാള് സുരക്ഷഡിതനജ്വാണച. 
അവളനയരം  അവളന നജ്വാട്ടുകജ്വാളരയരം 
തജ്വാമസഡിപഡിചഡിരഡിക്കുന്നയഡിടെതച ളവളരം കയറന്ന പ്രശ്നമഡില. 

അവളന  ശപടെഡി മളറ്റജ്വാന്നജ്വായഡിരുന. ശകരളെരം മുഴവന 
മുങ്ങഡിളകജ്വാണഡിരഡിക്കുകയജ്വാണച. ഈ മഹജ്വാപ്രളെയതഡിളന പഡിടെഡിയഡില് 
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ളപടച രക്ഷളപടെജ്വാനജ്വാവജ്വാളത എതശപര് ഉണജ്വാവുരം?തളന ഈ 
ആധഡികള് സുകലമജ്വാനഡികശയജ്വാടെജ്വാണചഹമനീദച പറഞതച
.അശദ്ദേഹതഡിശന ഇതരരം കജ്വാരദങ്ങള്കച കജ്വാരദങ്ങള്കച 
പരഡിഹജ്വാരരം കജ്വാണജ്വാന പറ്റുകയള. ഹമനീദച സുകലമജ്വാനഡികയളടെ 
മുഖശതക്കു ശനജ്വാകഡി. സുകലമജ്വാനഡികയളടെ കണഡില് ശനജ്വാകഡി  
പുഞഡിരഡിച. അളതജ്വാരു ആശജജ്വാസമജ്വാക്കു ശപജ്വാളല 
ഹമനീദഡിനനുഭവളപട്ടു. ഹമനീദച അങ്ങളനയജ്വാണച മറ്റുളവര് 
ദനഃഖഡിക്കുന്നതച അവനച സഹഡികജ്വാശന സജ്വാധഡികഡില. ഹമനീദഡിളന ആ 
സജഭജ്വാവമജ്വാകളട സുകലമജ്വാനഡികശയ നന്നജ്വായഡി അറഡിയ. 
നഡിരക്ഷരരജ്വായ മുക്കുവ സമൂഹതഡിളല മധദവയസ്കനമജ്വാര്കജ്വാകളട 
ഹമനീദച  തളന മശനജ്വാഭജ്വാവരം ഒരു തലശവദനയജ്വായഡിരുന. ഹമനീദഡിളന
അതരരം കജ്വാഴ്ചപജ്വാടുകള് ഉള്ളകജ്വാളജ്വാന എലജ്വാവര്ക്കുരം 
കഴഡിഞഡിരുന്നഡില.ഹമനീദച സുകലമജ്വാനഡികയയുുളടെ 
അടുശതക്കുശപജ്വായഡി. നമ്മളളെന്തുളചെയ്യുരം ഇകജ്വാ?... 

നമമ്മളളെളകജ്വാണഡിശപജ്വാ എനജ്വാ ളചെയജ്വാളനജ്വാക്കുക? സുകലമജ്വാന 
ചെഡിരഡിച. അശദ്ദേഹതഡിളന മറപടെഡിനഃ- അളതളന്ന നമ്മളെജ്വാരജ്വാ ശകവലരം 
മുക്കുവനമജ്വാര്. പളക്ഷ നമ്മള് ഉപജനീവനരം കഴഡിക്കുന്നതച 
കടെലഡിശനജ്വാടെച മലഡിടജ്വാണച . ഹമനീളദ നമ്മളടെ ആയധരം നമ്മളടെ വഞഡി.
വജജ്വായധരം . ഇവഡിളടെ നമുക്കു പ്രശയജ്വാഗഡികജ്വാന ആ ഒരു ഒറ്റ 
ആയധശമയള. മനസഡിലജ്വാകുനശണജ്വാ?

ഹമനീദച ചെഡിരഡിച. അവളന ഉളഡിലരം ആദദരം ശതജ്വാന്നഡിയ ആശയരം  
അതജ്വായഡിരുന. മഹജ്വാപ്രളെയതഡില് മുങ്ങഡിതജ്വാഴന്നവര്കച ഒരു 
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കകതജ്വാങ്ങജ്വാവജ്വാന പജ്വാവളപട മുക്കുവനമജ്വാര് ഒരുങ്ങഡി പുറളപടുന. 

അവരുളടെ വഞഡിയമജ്വായഡി  അവര് ഇറങ്ങഡി. 
അവശരജ്വാളടെജ്വാപരം,സുധജ്വാകരന  ശദവന, അനസജ്വാര് തുടെങ്ങഡിയ 
മുക്കുവനമജ്വാരുമുണജ്വായഡിരുന. വഞഡി തുഴഞച അവര് 
അവര്കജ്വാവുന്നതയരം ദൂരരം തുഴഞ്ഞു. കഴതറ്റരം 
മുങ്ങഡിനഡില്ക്കുന്നവളരയരം നടെകജ്വാനജ്വാവജ്വാത അപപന്മജ്വാളരയരം 
അമ്മൂമ്മമജ്വാളരയരം  നജ്വായ പൂച തുടെങ്ങഡി ജനീവനജ്വായഡി ളകജ്വാതഡിയള 
എലജ്വാവളരയരം രക്ഷളപടുതഡി, ശകരളെതഡിളന ഉയഡിരുള 
നജ്വായകന്മജ്വാരജ്വായഡി  മുക്കുവനമജ്വാര് മജ്വാറഡി. വജ്വാടചസച ആപച സജ്വാറ്റസുരം 
ളഫയചസചബുകഡിളല തരരംഗവുരം ഒളക അവരജ്വായഡിമജ്വാറഡി. ഇന്നച 
നജ്വാലജ്വാരം ദഡിവസമജ്വായഡിരുന. വഞഡിയമജ്വായഡി 200 ല് അധഡികരം ശപളര 
സുരക്ഷഡിതമജ്വായ സ്ഥജ്വാനളതതഡിച കഴഡിഞ്ഞു. ശകരളെരം മുഴവന 
രക്ഷജ്വാപ്രവര്തനതഡിലജ്വായഡിരുന. എലജ്വാവളരയരം രക്ഷഡികണരം 
ശകരളെതഡിനച ഒരു കകതജ്വാങ്ങജ്വാകണരം. എലജ്വാവളരയരം 
വഞഡിയഡിശലകച  കകപഡിടെഡിച കയറ്റുകയജ്വായഡിരുന 
സുകലമജ്വാനഡിക.തുഴ ഹമനീദഡിളന  
കകയഡിലജ്വായഡിരുന.ളപളടന്നജ്വാണച  എലജ്വാവരുളടെയരം 
കജ്വാതടെപഡിക്കുന്ന തരതഡില് ആ അമ്മയളടെ അലമുറകള് 
ഉയര്ന്നതച. തഡിരകഡിനഡിടെയഡില് അവരുളടെ  കുഞഡിളന ഒന്നരവയസു
പ്രയമുള കുഞഡിളന നഷളപട്ടു.അതുരം കഴതറ്റമുള ളവളതഡില്.

ഹമനീദച തുഴ അനസജ്വാറഡിനു നല്കഡി. ളവളതഡിശലകച എടുത്തുചെജ്വാടെഡി.
കുഞഡിളന ളവളതഡിനടെഡിയഡില് നഡിനരം കണപഡിടെഡികണരം. 
ളവളതഡിശലകച ഊര്ന്നച ഊര്ന്നച ശപജ്വായശപജ്വാള് കുഞഡിളന 
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കളണതജ്വാന അവനു സജ്വാധഡിച കരയഡിളലതഡിയശപജ്വാഴജ്വാണച 
അവനച മനസഡിലജ്വായതച  തളന്ന ഒരു പജ്വാമച കടെഡിചഡിരഡിക്കുന. 

എന്തുളചെയണരം? ളന മുമഡില് ഇനഡിയരം ഒരു 
കകസഹജ്വായതഡിനജ്വായഡി ശകണുളകജ്വാണച 100 ഒജ്വാളെരം ശപര്. 
അറഡിയഡില ഹമനീദച അവളര വ ഞഡിയഡില് കയറ്റഡി 
കുറചകഴഡിഞശപജ്വാള് അവളന ശബജ്വാധരം നഷളപട്ടു . എന്തുളചെയ്യുരം 
ആശുപതഡി, ബഹളെരം....കരചഡില്.....എലജ്വാരം അവസജ്വാനഡിച. അവന 
നമ്മളലളയലജ്വാരംവഡിടചശപജ്വായഡി. ചുവന്ന ഫ്ലകഡിളല സജര്ണനഡിറമുള 
ഫ്രയഡിനുസളഡിളല ചെഡിരഡിചനഡില്ക്കുന്ന ഹമനീദഡിളന ശഫജ്വാശടജ്വാ 
ശനജ്വാകഡി അനസജ്വാര് പറഞ്ഞുനഡിര്തഡി. അവളന ശഫജ്വാശടജ്വായ്ക്കു തജ്വാളഴ 
എഴതഡിയഡിരുന ആദരജ്വാഞച ജലഡികള്.........

അനുപമ.വഡി.എരം  10F
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കണ്ണുനനീര്

പ്രകൃതഡി തന അമ്മയളടെ  ശഘജ്വാര-

തജ്വാണ്ഡവതഡിനഡിരകള് നമ്മള്....
നമ്മുളടെ ക്രൂരതകള്കഡിരയജ്വാണച
ജനനഡിയജ്വാരം പ്രകൃതഡി തജ്വാശന...
കടെപുഴകഡിയജ്വാനദഡിയളടെ വജ്വായയഡില്നഡിനരം
തളെഡിക്കുന്ന മജ്വാലഡിനദളമതഡിയതനീ മണഡില്
ഒജ്വാര്ക്കുക, നജ്വാരം പുഴയ ഉപഹജ്വാരശകജ്വാട
നഡിര്മഡിചശപജ്വാളല തജ്വാന പുഴയരം
മജ്വാലഡിശനദജ്വാപഹജ്വാരരം നമുകജ്വായഡി നഡിര്മഡിക്കുരം
അനശജരമജ്വായ നദഡികള് നശജരമജ്വായ ശപജ്വാല്
മനു ഷദമനസുരം നഡിര്വൃതഡിയഡില് പൂകണരം
അമ്മ തന ഭക്ഷണകലതഡിളല 
കുശഞജ്വാമനകള് തന നജ്വാരം
കണനീരജ്വായഡി മജ്വാറഡിയ ഈ പ്രപഞരം....

കണനീരഡിലലറഡിയ സസദമൃഗജ്വാദഡികള്.....

അലറജ്വാളത അലറഡിയ  മജ്വാനവഡികത.....

മഡിന്നജ്വാമഡിനുങ്ങഡില് ളവടരം ശപജ്വാളല ജജ്വാതഡി-
മത വദവസ്ഥകള് പ്രളെയളകടുതഡിയഡില് നഡില്കളവ
ഒരു സുഗന്ധ പുഷ്പതഡിന കുളെഡിരുശപജ്വാളല,

നരകജനീവഡികളെജ്വായഡി മജ്വാറഡിയ നജ്വാരം.

അന്ധകജ്വാരതഡിശലക്കുതഡികശവ.....
ഒരു ളവടരം ശപജ്വാലനീ പ്രളെയരം
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ഇനഡിളയജ്വാരു പ്രളെയമുദഡിചവളവങഡില് 
അന്നച നജ്വാരം അസ്തമഡിക്കുരം. 
മനുഷദജന്മമഡിനഡിയളമജ്വാളതജ്വാരുമഡിക്കുരം
അളതജ്വാരു പ്രളെയകജ്വാലതജ്വായഡിരഡിക്കുരം
കണ്ണുനനീര് കനവജ്വായഡി മജ്വാറഡിളയന അമ്മ
ഗൃഹജ്വാങണരം ചെളെഡിചജ്വാലകള്
ളകജ്വാണച മുങ്ങഡിക്കുളെഡികശവ....
മജ്വാനവളരജ്വാളതജ്വാരുമഡിചച കകശകജ്വാര്കശവ
ജജ്വാതഡിമതശഭദമഡിലജ്വാളത കകശകജ്വാര്കശവ
നജ്വാളെളത രജ്വാശഡി ളപജ്വാനതളെഡികയഡിലൂന്നശവ
'ശകരളെരം' ശുചെഡിതജപരഡിപജ്വാലന ശകന്ദ്രമജ്വാരം
അമ്മ തന രണക്ഷരരം കണ്ണുരജ്വാകശവ
ഇനഡിയരം മജ്വാനവര് അമ്മളയ മരണ-

കയതഡിശലകച  തളജ്വാതുയര്തശവ....

കണനീര്പജ്വാടെച ശപജ്വാല് അമ്മ വനദഡിക്കുരം,
ദഡിശകളതന്നറഡിയജ്വാളത
ഒരു കണ്ണുനനീര് ശപജ്വാളല....

ഒരു കണ്ണുനനീര് ശപജ്വാളല....
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    പുഴ മലയെജ്വാളത്തികളളജ്വാടക്ക്   പറഞ്ഞതക്ക്

മനുഷദജ്വാ നനീ ളചെയ്ത ളതറ്റഡിനച നനീ
അനുഭവഡിക്കുന
നഡിശന്നജ്വാടെച ക്രൂരത ളചെയ്ത ഞജ്വാന
മനസജ്വാല് ശഖദഡിക്കുന
ആര്ത്തുലചച ളപയ്ത മഴ നളമ്മ
നഡിര്ബന്ധഡിതനജ്വാകഡി
നഡിന്നഡിശലകച വന്നച, സര്വ
വഡിനജ്വാശതഡിനു കജ്വാരണമജ്വായഡി
നനീ നമ്മഡിശലകച വലഡിളചറഡിഞവ നഡിന്നഡിശലകച തളന്ന ഭവഡിച-
ശപജ്വാള് നഡിനളടെ വജ്വാസസ്ഥലരം നളമ്മകജ്വാള് വൃതഡിഹനീനമജ്വായഡി
നനീ ഞങ്ങശളെജ്വാടെച ളചെയ്ത ക്രൂരതയളടെ  ഫലമലഡിതച 
നജ്വാരം സരംസ്കജ്വാരതഡിളന കളെഡിളതജ്വാടഡിലകളെജ്വാണച.
പളക്ഷ ഒരു കജ്വാരദതഡില് ഞജ്വാന സശനജ്വാഷഡിതനജ്വാവുന
ഒരു ശമല്ക്കൂര ചുവടഡില് ദരഡിദ്രനുരം,പണകജ്വാരുരം ഒരുമഡിചച
ഒശര ഭക്ഷണരം കഴഡിചശപജ്വാള് നനീ ആശലജ്വാചെഡിശചജ്വാ ഈ ശലജ്വാകതച
മനുഷദളരലജ്വാരം ഒന്നജ്വാണച എന്ന പജ്വാഠരം.
കകയ്യുരം ളമയ്യുരം മറന്നച ഒരു ജനീവനുശവണഡി കഷളപടവളര
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നനീ ഒജ്വാര്ക്കുളന്നജ്വാ എങഡില് അവര് പക്ഷശഭദരം കജ്വാണഡിചഡില
സജനരം ബന്ധളതയരം ശസ്നേഹളതയരം മറന്നച അവര് 
അധജജ്വാനഡിളചങഡില് ഒരു നല മനസഡിനച ഉടെമയജ്വാണവര് 
അതഡിനുമുമച നഡിങ്ങള് അവളര പരഡിഹസഡിചതച  ഒരു മുഖഭജ്വാവതഡില്
ശപജ്വാലരം കജ്വാണഡികജ്വാളത നഡിങ്ങള്ക്കുശവണഡി കധരദരം മനസഡില് 
ഉറപഡിചച നഗൗകയഡില് അവര് പരഡിശ്രമഡിച ഉറകമഡിലജ്വാളത
നഡിങ്ങള്ക്കുശവണഡി നഡിങ്ങള്ക്കുമജ്വാതരം ശവണഡി
ഇനഡിളയങഡിലരം നനീ ഉറപഡിചളകജ്വാള മജ്വാനവളരലജ്വാരം ഒന്നജ്വാണച
കുശചെലളനളന്നജ്വാ കുശബരളനളന്നജ്വാ മജ്വാനുഷഡിക ജനീവഡിതതഡില്
ഇലഡിശപജ്വാള്, നനീ ഒജ്വാര്ശതജ്വാള.....
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മലയെജ്വാളതത്തിളകക
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എടകല് ഗുഹയക അമ്പുകുതത്തിമലയക

അമല വയലഡിനടുതച അമ്പുകുതഡി മലയഡിലജ്വാണച 
ശലജ്വാകപ്രശസ്തമജ്വായ എടെകല് ഗുഹ സ്ഥഡിതഡി 
ളചെയ്യുന്നതച.പ്രജ്വാചെനീനകജ്വാലരം മുതല് തളന്ന വയനജ്വാടഡില് 
സമന്നമജ്വായ ഒരു സജ്വാരംസ്കജ്വാരരം നഡിലനഡിന്നഡിരുന എന്നച എടെകല് 
ഗുഹയഡിളല ശഡിലജ്വാലഡിഖഡിതങ്ങള് സുചെഡിപഡിക്കുന.ഭൂപ്രകൃതഡി 
രൂപളപടുന്ന പ്രജ്വാരരംഭ ദഡിശയഡിളലശന്നജ്വാ രണജ്വായഡിപഡിളെര്ന്ന ഭനീമമജ്വായ 
ഒരു പജ്വാറയളടെ  വഡിളലഡിശലകച അടെര്ന വനീണച ശമല്തടജ്വായഡി 
തടെഞ്ഞുനഡില്ക്കുന്ന മളറ്റജ്വാരു പജ്വാറയളടെ കനീഴഡിലജ്വാണച വഡിസ്തൃതമജ്വായ 
ഗുഹ രൂപളപടതച. അതുളകജ്വാണജ്വാണച ഇടെകല് അളലങ്ങഡില് 
എടെകല് എന്ന ശപരുണജ്വായതച.ഇടെകല് ഗുഹയഡില് കലഡില് 
ശകജ്വാറഡിയഡിട ലഡിഖഡിതങ്ങള് ഇതഡിനകരം പല ഗശവഷകരുരം 
വജ്വായഡിചഡിട്ടുളണങഡിലരം അതഡിളന്റെ കൃതദമജ്വായകജ്വാലരം ഇനഡിയരം ഗണനരം
ളചെയളപടഡിടഡില. എങഡിലരം എടെകല് ലഡിപഡികളുളടെ കജ്വാലരം 
എണജ്വായഡിരതഡിനുരം പതഡിനജ്വായഡിരതഡിനുരം ഇടെയഡിലജ്വാളണന്നച 
ഗശവഷകര് സജ്വാക്ഷദളപടുത്തുന ഗുഹജ്വാമുഖത്തുകുടെഡി അമ്പുകുതഡി 
മലയളടെ ഉയരതഡിശലക്കുള  സജ്വാഹസഡികമജ്വായ കയറ്റരം 
അവഡിസ്മരണനീയമജ്വായഡിരഡിക്കുരം.അമ്പുക്കുതഡിമലയളടെ മുകളെഡില്നഡിന്നച 
ശനജ്വാകഡിയജ്വാല് വയനജ്വാടെഡിളന്റെ  ഹരഡിതഭൂവഡിതജ്വാനങ്ങള് 
കജ്വാല്കനീഴഡിലജ്വായതജ്വായഡി ശതജ്വാനരം. അങ്ങു ദളര, കജ്വാരജ്വാപ്പുഴ ഡജ്വാമഡിളന്റെ
ജലപരപ്പുരം ദൃശദമജ്വാകുരം. മഴകജ്വാലമജ്വായജ്വാല് പജ്വാറയഡില് കജ്വാല്വഴതജ്വാന
സജ്വാധദതയണച. ളസപരംബര് മുതല് ളമയച വളരയജ്വാണച പജ്വാറ 
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കയറ്റതഡിനച അനുശയജ്വാജദരം
പൂര്വവഡിദദജ്വാര്ഥഡികള്..
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മജ്വാഗസഡിന എഡഡിറ്റര് കവഷ്ണവഡി.പഡി  9D
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നനരി
   ഈ മയ്യാഗസെരിന് പ്രസെരിദദ്ധീകൈരരിക്കയ്യാന് സെഹയ്യായരിച്ച എലയ്യാ അധദ്യയ്യാപകൈര്കസം  കൂട്ടൂകൈയ്യാര്കസം 
   നനരി അറരിയരികന

തസ്നേഹതതയ്യാസട.

ലെരിറരില് കകൈററ്റ്സെറ്റ്...
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