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 Reflection എന്ന ജപരിൽ ഒരു ഇ-മാഗസിന് 
തയ്യാറാക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ ഞാന് 

അതിയായി സജന്താഷിക്കുന്നു.വി.്യാര്ത്ഥികളുചെട 
പാഠ്യപജഠ്യതര പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 
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പ്രവര്ത്തിച്ച എല്ലാവചെരയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു.

                                              എന്ന് 

                                       �ീ(് എഡിറ്റര്
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2019-2020 അധ്യായനവര്ഷം ചെ�റുകുളമ്പ് 

ഐ.ചെക.ടി വൈഹസ്കൂളിചെല ലിറ്റിൽ വൈകറ്റ്സ് 
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ഒരു സമൂഹത്തിചെന്റ സാംസ്കാരിക വളര്ച്ചയുചെട ജകന്ദ്ര 
ഉറവിടങ്ങലാണ് വി.്യാലയങ്ങള് ചെ�റുകളമ്പ 

ഐ.ചെക.ടി വൈഹസ്കൂളിചെല ലിറ്റിൽ വൈകറ്റ്സ് 
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പറയാന് ബാക്കിവെ!ച്ചത്പറയാന് ബാക്കിവെ!ച്ചത്    ......    
     ആര്ത്തിരമ്പുന്ന കടലിജലക്കും ഇരുണ്ട ആകാശജത്തക്കും ജനാക്കി അപ്പു 
ഇരുന്നു.പുറത്ത് കുപ്പിവളക്കിലുക്കം ജകട്ട് അമ്മചെയ ഓര്ത്ത് അവന് ഓടിചെച്ചന്നു.പചെ� 
അത് അപ്പുറചെത്ത അമ്മിണിജച്ചച്ചിയായിരുന്നു.അവചെന്റ കണ്ണുകള് നിറഞ്ഞു. എ+ിലും 
ജ�ച്ചി കാണാചെത അവന് അത് തുടച്ചു.ജ�ച്ചി കജണ്ടാ.......ഇല്ല.

                         “ജമാന് വല്ലതും കഴിജച്ചാ....?” ജ�ച്ചി ജ�ാ.ിച്ചു. ഇചെല്ലന്ന് അവന് തലയാട്ടി. 
“എന്നാ ജമാന് വാ....”. അവന് അമ്മിണിക്കു പിന്നാചെല നടന്നു.അമ്മിണിജച്ചച്ചിക്ക് ഭര്
ത്താവില്ല. ജ�ട്ടചെന
 കടചെലടുത്തതാണ്, എചെന്റ അമ്മചെയജപ്പാചെല. അവന് കണ്ണുുനീര് ഒലിച്ചിറങ്ങാചെത 
തുടച്ചുകള ഞ്ഞു കളഞ്ഞു.

  പണ്ട് അമ്മ അടിക്കുജമ്പാഴും വഴക്കുപറയുജമ്പാഴും അവന് കരഞ്ഞിരുന്നു.പചെ� 
ഇജപ്പാള് .. അമ്മ കൂചെടയിചെല്ലന്ന് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല. അച്ഛചെനക്കുറിചെച്ചാന്നും അമ്മ 
പറഞ്ഞിട്ടില്ല....എനിക്ക് ജ�ാ.ിക്കാന് ജതാന്നിയിട്ടിചെല്ലന്ന് പറയുന്നതാവും 
ശരി.ഇന്ന്...ഇതാ.്യമായി... കടലമ്മ ക്രൂരയാചെണചെന്നനിക്ക് ജതാന്നിജപ്പാവുന്നു.

                               അന്നം തരുന്നത് കടലമ്മയാണ് എന്നചെല്ല അമ്മ എജന്നാടു 
പറഞ്ഞത്.എന്നിട്ട്...എന്തിനാ എചെന്റ പാവം അമ്മചെയ ചെകാന്നത്...?. ഒരു നിമിഷം 
കണ്ണുകള് കടലിജലക്ക് പായിച്ചു..ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ജ�ാ.്യം .....                                            
അമ്മിണിജച്ചച്ചി വിളമ്പിയ ജ�ാറ് മുന്നിലുണ്ട്..ഇറങ്ങുന്നില്ല...വിശപ്പില്ല...കഴിച്ചൂന്ന് 
വരുത്തി എണീറ്റു. പുറത്തിറങ്ങിയ അവചെന അമ്മിണി തടഞ്ഞു. “ജമാനിചെപ്പാ ഇനി 
ജപാണ്ട.ഒറ്റക്കചെല്ല..”. “ജ�ച്ചി ജപടിക്കണ്ട..എനിക്ക്..എനിക്ക് അമ്മണ്ടാവും...”.  കടൽ
ത്തീരത്ത് ചെതങ്ങുകള് കാറ്റിലാടിയുലയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.മാനം ജനാക്കിക്കിടക്കുജമ്പാള് 
അമ്മയുചെട വാക്കുകള് ഓര്മയിചെലത്തി. മാനത്ത് ന�ത്രങ്ങളായി തിളങ്ങുന്നത് 
മരിച്ചവരാചെണന്ന്..ആ കൂട്ടത്തിലമ്മയും കാണും..അല്ല

    ഇടചെക്കജപ്പാജഴാ ഒന്ന് ഉറങ്ങി.“ജമാചെന..നന്നായി പഠിക്കണം.അമ്മ 

എന്നും ഉണ്ടാവും ജമാചെന്റ കൂചെട..”. അജമ്മ....അവന് ചെഞട്ടിചെയണീറ്റു. 

ഇളം ചെതന്നൽ അവചെന തഴുകിചെക്കാണ്ടിരുന്നു..അജന്നരം
ഒരു ന�ത്രം കൂടുതൽ തിളങ്ങിചെക്കാണ്ടിരുന്നു...എജന്താ പറഞ്ഞു തീര്ന്ന ജപാചെല.........  

സന (ാത്തിമ.എന്.പി
                                                                                     9-C
                           



        മടക്കയാത്രമടക്കയാത്ര

അതിരു മുറിച്ച് ജവലിയറുത്ത്  
സംഹാരരുദ്രയായിപാചെഞ്ഞാഴുകിയവള്

മാനവസൃഷ്ടിയാം ചെകട്ടിടചെമാചെക്കയും
മണ്പുറ്റു ജപാചെല തകര്ചെത്തറിഞ്ഞ്

ജീവനും വൈകയ്യിലായ് പായും മനുഷ്യചെര 
ജനാക്കിയാര്ത്തു �ിരിച്ചിടുന്നു
അംബരചുംബിയാം മാളികയും

കാറും സ്വര്ണക്കൂമ്പാരവും
എജന്ത നീചെയാന്നുചെമടുക്കാചെതജയാടുന്നു

സമ്പാ.്യം പാചെട മറന്നുജപാജയാ..?

ആര്ത്തിയാലന്യായജമവം പ്രവര്ത്തിച്ച്
കുന്നുകൂട്ടി നിറച്ചതു സര്വവും

കചെ�ാന്നു ചെവട്ടിത്തുറക്കും മുചെന്ന
പാഴ്വസ്തുവായി മാറുന്ന ജനരം

കവറും �വറും ഒജട്ടചെറചെയന്നും 
എന്നിചെലറിഞ്ഞു തീര്ത്ത ആ കാലം

മാറിൽ ചൂഴ്ന്നു കുഴലിറക്കിയ ജനരം
ജവ.നയാൽ ഞാന് പിടഞ്ഞ നിമിഷം

താളു തീര്ന്ന കണക്കുപുസ്തകം
മറിച്ചാണീ യാത്ര തുടങ്ങിയതും 

എ+ിലും നന്മ തന് വറ്റാത്ത ഉറവയായി
ഇന്നുമുണ്ട് �ിലര് നിങ്ങളിലായി..

ഭയമിനി ജവണ്ട ഉള്ളിലായി
പിന്വാങ്ങുന്നു ഞാന് ശാന്തയായി....... 

                                                              സന ഫാത്തിമ.എന്.പി



ഗനിത്യാര്ഭരംഗനിത്യാര്ഭരം

സ്മൃതികളിൽ ജപാലും നിറയുന്നു മിഴികള്
കഇചെന്നചെന്റ വൈകയ്ക്കുള്ളിചെലാരു പിടി മ�ിന്

തരികള്ക്ക് പറയുവാന് �രിതം; ത്യാഗനിര്ഭരം
കാട്ടാളരാംഗജലയര് തന് ബൂട്ടിന്നടിയിൽ

�തഞ്ഞരഞ്ഞിരുചെന്നാരു ജനരം
കരിനിയമചെമാന്നിനാൽ കറിയുപ്പു ജപാലും

അന്യമാക്കിത്തീര്ചെത്താരു കാലം
ജ.ശജ�ഹം തിളച്ചന്ന് ചെനഞ്ചിലായി
ഒരു പിടിയുപ്പന്ന് പ്രതിജഷധപ്രതീകം

ഉയചെരയുയര്ചെന്നങ്ങും വൈകകള് വാനിലായി
പിജന്നാട്ടിചെല്ലന്ന ഗര്ജനവും

മര്.നമുറകളിൽ തളരാചെതചെയവിചെടയും
മുജന്നാചെട്ടചെന്നാചെരാറ്റ മന്ത്രം

മൃത്യുവിന് മുമ്പിൽ പതറാചെത നിന്ന 
എത്ര ധീരര് നമുക്കു മുമ്പിൽ

ജാലിയന് വാലാബാഗിചെന്റ മ�ിൽ

ഭാരതമാതാവിചെന്റ മാറിൽ
പടര്ന്ന രക്തത്തിലലിഞ്ഞ ത്യാഗം

മുന്നിലാടും ചെകാലക്കയര് ജനാക്കി
പുഞ്ചിരി മാത്രം വിടര്ത്തിയ മുഖങ്ങള്

ക്രൂരത നൃത്തമാടിയ ജയിലിലും
ശില ജപാലുറച്ചു ജപാരാടിയചെതത്രജപര് ?
ശയനസുഖമാം പട്ടുചെമത്തയും ത്യജിച്ച്

                 തറയിലുറങ്ങിയവചെരത്രജപര് ?
               



ജാതിയുചെട ജവലിചെക്കട്ടറുത്ത്

                വിഷമുള്ളിനാൽ ചെനാന്തുജപായവചെരത്ര ജപര് ?       
                    ചെപാടിയുന്ന ജ�ാരയിൽ ജനാട്ടചെമാചെന്നറിയാചെത

ത്യാഗത്താൽ മുന്നിട്ടുജപായചെതത്ര ജപര് ?
ഇന്നു ഞാന് കുത്തുന്നയീ മ�്
എചെന്റതാചെണന്നുറച്ച് പറയാം

അതിനു പിന്നിലും ത്യാഗത്താൽ ജകാര്ത്ത
ഒരായിരം വൈകകള് മാത്രം......         
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      നഷ്ടവെ)ട്ട ജീ!ിതവും സ്വപ്നവുംനഷ്ടവെ)ട്ട ജീ!ിതവും സ്വപ്നവും    
         തിരജക്കറിയ ഒരു പട്ടണം. രാജ്യത്തിചെന്റ നാനാഭാഗജത്തക്ക് ജപാകുന്ന യാത്രികര്. 

അജങ്ങാട്ടുമിജങ്ങാട്ടും സഞ്ചരിക്കുന്ന എത്രജയാ വാഹനങ്ങള്. വലുതും ചെ�റുതുമായ 
ചെകട്ടിടങ്ങള്. എവിചെടജയാ നിന്ന് എവിജടജക്കാ ജപാകുന്ന കുചെറ ചെതരുവു ഭി�ക്കാര്. 

ഓജരാജരാ സ്ഥലത്തും  വ്യത്യസ്ത ജവഷങ്ങളിലും പല പല മുഖങ്ങളിലും ആളുകള് 
തിങ്ങിനിൽക്കുന്നു. തീര്ത്തും വിഭിന്നവും വി�ിത്രവുമായ ഒരു ജലാകം.

       സമാന്തരജരഖകള് ജപാചെല ജസ്റ്റഷനിരുപുറവുമായി കചെ�ത്താദൂരജത്താളം 
നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ചെറയിൽപാളം. പ്ലാറ്റ്ജ(ാമിചെല സിമന്റുചെബഞ്ചിൽ കീറിപ്പറിഞ്ഞ 
മുഷിഞ്ഞ ജവഷവുമായി എചെന്താചെക്കജയാ �ിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന ഏഴുപയസ്സുള്ള ഒരു 
ബാലന്. ഓജരാജരാ വണ്ടി വണ്ടി വരുജമ്പാഴും സ്വീകരിക്കാനും യാത്ര അയക്കാനും  
�ിരിച്ചും കരഞ്ഞും ചെകാണ്ടുള്ള വികാര പ്രകടനങ്ങള്.....വണ്ടി കടന്നുജപാകുജമ്പാള് 
വൈകവീശിചെക്കാണ്ട് വീശിചെക്കാണ്ട് വിദൂരതയിൽ മറയുന്ന യാത്രക്കാര്. ആ കാഴ്ച 
അവചെന്റ മനസ്സിൽ ഉരുണ്ടുകൂടി നിന്ന കാര്ജമഘമായി മാറാന് തുടങ്ങി. അവചെന്റ 
ക�ിൽ നിന്ന് പതിചെയ കണ്ണുനീര് ഉറ്റിവീണു. 

     സിമന്റു ചെബഞ്ചിൽ  �ാരിയിരിക്കുജമ്പാള് അകചെലയുള്ള വിശാലായ ചെതങ്ങിന് 
ജതാട്ടത്തിനക്കചെരയുള്ള ഒരു വീട് അവചെന്റ മനസ്സിൽ ചെതളിഞ്ഞുനിന്നു. ചുറ്റും പൂജന്താട്ടവും
നീലാകാശം ജപാചെല ചെതളിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന വലിയ കുളവുമുള്ള ഒരു മജനാഹരമായ വീട്.
ക്രിമിനൽ ജകസുകളിലൂചെട നഗരചെത്ത വിറപ്പിച്ച അഡ്വജക്കറ്റ് രാംകുമാറിചെന്റയും 
വൈപ്രമറി സ്കൂള് അധ്യാപിക ബിന്ധുവിചെന്റയും വീടാണത്. അവരുചെട ഏകമകന് 
അപ്പുവിചെന്റ പിറന്നാള് ആജഘാഷിക്കുകയാണാ വീട്ടിൽ. ആളുകള് വരുകയും 
ജപാവുകയും ചെ�യ്യുന്നു. തിരജക്കറിയ അന്തരീ�ം.അവരുചെട ഒച്ചയും ബഹളവും 
അന്തരീ�ത്തിൽ ലയിച്ചിചെകാണ്ടിരുന്നു.             

 ഏകജ.ശം ഒരു നാലുമണിജയാടുകൂടി ആളുകള് പാര്ട്ടി കഴിഞ്ഞു മടങ്ങി. 

പചെ�, ഈ ആജഘാഷങ്ങചെളല്ലാം അപ്പുവിചെന്റ കുഞ്ഞുമനസ്സിചെന 

സജന്താഷിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. അവചെന്റ മങ്ങിയ മുഖം ചെതളിയാനിചെതാന്നും 

മതിയാകിചെല്ലന്ന് രാംകുമാറിനും ബിന്ധുവിനും അറിയാമായിരുന്നു. അവര് 

അവനരികിജലക്ക് ചെ�ന്നു. അവന് അത് ശ്രദ്ധിച്ചജതയില്ല. ആജഘാഷം 
കഴിഞ്ഞ് ആളുകള് മടങ്ങിയാലുടചെന മൃഗശാല കാണാന് ജപാകാചെമന്ന് 



അവന് വാക്ക് നൽകിയതായിരുന്നു. അജ®ഹം അവചെന്റ തലചെമചെല്ല 

ഉയര്ത്തുന്നതിനിചെട പറഞ്ഞു "ജമാചെന അപ്പു, നമുക്ക് മ ൃഗശാല കാണാന് 

ജപാകചെണ്ട...?”. വൈക തട്ടിമാറ്റിചെക്കാണ്ട് അവന് പുറജത്തക്ക് നടന്നു.

      ചെപചെട്ടന്ന് തിരിഞ്ഞ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു" ഞാന് ചെറഡി പപ്പാ..”. അവര് 

യാത്രചെക്കാരുങ്ങി. വീതിജയറിയ ജറാഡിലൂചെട രാംകുമാര് കാജറാടിച്ചു. അവരുചെട 
നടുക്കിരുന്ന് പപ്പചെയജപ്പാചെല ഞാനും വക്കീലാവും..കുറ്റവാളികചെള 
ജയിലിലടക്കും.....തചെന്റ സ്വപ്നങ്ങള് പുലമ്പിചെക്കാണ്ടിരുന്ന അവചെന്റ വാക്കുകള് അവര് 
കൗതുകജത്താചെട ജകട്ടിരുന്നു. മുന്നിൽ കാണുന്ന മരച്ചില്ലകചെള ചെതന്നിമാറ്റിചെക്കാണ്ട് കാര്
മുജന്നാട്ടു നീങ്ങി.   ചെതക്കു നിന്നും ഒരു ടാ+ര് ജലാറി കാറിചെനതിചെര �ീറിപ്പാഞ്ഞു വന്നു. 

ചെപാടിപടലങ്ങള് പറത്തി ഭൂമിചെയാന്ന് കുലുങ്ങി വിറച്ചു. ശക്തിയായ ഉഷ്ണക്കാറ്റ് 
ആഞ്ഞുവീശി. രാംകുമാറിചെന്റ ശ്രദ്ധ ജലാറിയിജലക്കായി. അതു ചെകാണ്ട് കാറിചെന്റ 
നിയന്ത്രണം വിട്ട് ജലാറിയുമായി ഇടിച്ചു. കാറിൽ നിന്ന് കൂട്ടക്കരച്ചിൽ 
അന്തരീ�ത്തിലുയര്ന്നു. ആളുകള് ഓടിക്കൂടി. ശരീരങ്ങള് ഉടലും തലയും ജവര്ചെപ്പട്ട്...... 
ചുടുജ�ാര തളംചെകട്ടി....അൽപസമയത്തിനു ജശഷം അവിചെട ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന 
ഏതാനും ജപാലീസുകാര് ജ�ര്ന്ന് ശവശരീരങ്ങള് പായയിൽ ചെപാതിഞ്ഞ് 
ജമാര്ച്ചറിയിജലക്ക് ചെകാണ്ടുജപായി. ആളുകള് മടങ്ങചെവ ചെപാന്തയിൽ നിന്ന് 
അപ്പുവിചെന്റ നിലവിളി ഉയര്ന്നു. അവര് അവചെന ആശുപത്രിയിചെലത്തിച്ചു. ഇടതു 

വൈകചെയ്യാടിഞ്ഞ് ചെനറ്റിയിൽ നിന്ന് ജ�ാര ഒലിച്ചു ചെകാണ്ടിരുന്നു. 
.ിവസങ്ങള്ക്കു ജശഷം അവചെന്റ അസുഖം ജഭ.മായജപ്പാള് ഡിസ്�ാര്ജ്ട്ട 

ജവ.നയിൽ തികച്ചും ഒരു മാനസിക ജരാഗിചെയജപ്പാചെല ആയിത്തീര്ന്നു. 

ചെ�യ്തു. പ�, അവചെന ചെകാണ്ടുജപാകാന് ബന്ധുക്കളില്ലായിരുന്നു. അവന് 

പപ്പചെയയും മമ്മചെയയും ഓര്ത്ത് കരഞ്ഞുചെകാണ്ടിരുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ 

നിന്നിറങ്ങുജമ്പാള് സ്വജബാധം നഷ്ടചെപ്പടുന്നത് ജപാചെല അവന് ജതാന്നി. 
തചെന്റ മമ്മയും പപ്പയും സ്വപ്നവുചെമല്ലാം നഷ്ടചെപ്പ വളചെരയധികം ദുര്ഘടം 

പിടിച്ച ഈ എവിജടക്കു ജപാകുചെമന്നറിയാചെത അവന് പകച്ചുനിന്നു. 

തികച്ചും ഭയാനകമായ ഏകാന്തത അവചെന ഭ്രാന്തു പിടിപ്പിച്ചു. ഇനിയും 

ഭ്രാന്തു പിടിപ്പിക്കുന്ന എത്രജയാ വര്ഷങ്ങള് അവചെനയും കാത്തുനിൽക്കുന്നു.

അവന് ഉറചെക്ക നിലവിളിച്ചു. അജപ്പാഴാണവന് സ്വജബാധം വന്നത്. 



വടക്കുനിന്നും ഒരു വണ്ടി ചൂളം വിളിച്ചുചെകാണ്ട് വിദൂരതയിൽ മറഞ്ഞു. 
പ്ലാറ്റിജ(ാം നിറചെയ വണ്ടിയിൽ നിന്നിറങ്ങിയതും അല്ലാത്തതുമായ 

യാത്രക്കാര്. അവന് �ാരുചെബഞ്ചിൽ നിചെന്നണീറ്റു. തനിക്കു നഷ്ടചെപ്പട്ട   

ജീവിതം...സ്വപ്നം....എചെന്ന+ിലും പൂവണിയുജമാ...?.      

ഇല്ല..ഒരിക്കലുമില്ല..തചെന്റ പപ്പചെയയും മമ്മചെയയും ഒരിക്കലും തിരിച്ചു 

കിട്ടില്ല....അവന് ജതങ്ങിക്കരഞ്ഞു.   

        ചെറയിൽജവ ജസ്റ്റഷനിലൂചെട ജീവിക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിൽ ഒരു കൂട്ടം 

ഭി�ക്കാരുചെട കൂചെട നീറുന്ന മനസ്സുമായി അവന് നടന്നുനീങ്ങി. 
എജങ്ങാട്ടാചെണന്നറിയാത്ത ഈ യാത്ര തികച്ചും ഗൃഹാതുരത്വത്തിജലക്ക് 

അവചെന വലിച്ചിഴക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നുു. ഹൃ.യം കീറിമുറിക്കുന്ന 

ജപാചെല....അനന്തമായ ഭൂമിയിലൂചെട അവന് നടന്നു നീങ്ങി..അവചെന്റ 

സ്വപ്നങ്ങള് പൂവണിയുമായിരിക്കും....അചെല്ല......                   
(ാത്തിമ ജുമാന.വി
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That terific night! I sat like a 
dog 

and lightened the lamp
The night I cried a lot 

with my husband
The lamp light was 

mesmerizing
 children cried a lot and 

   they fell into sleep  
                           

I and my husbands eyes were 
fell of tears 

Our grief ! The god cannot hear 
That night was full of sorrow 

We believed in god I was weary
The sun rays of the window 

make me afraid
       I was agitated at that night . 

           
The god’s seek make me happy.

The love between us is 
inevitable .

The sound of wolf make me 
afraid. 

His love make me happy.  
he glistening life of others make 

me sad. 
Our love is a dedicated one .

I remember the face of enemies.

I became sad.
I remembered the face of my 
sweet children ,
I feel happy

The true love is for ever.
The night is  mavrone.
The story of happy make me 
live.
My golden days are full of 
terror
The path I gone is geive .

I can’t enjoy my life .
Because of the devil around 
me.
My tears gone stream like a 
water.

When sun rise , I feel happy.
The beauty of nature is 
inevitable to me.
The face of my children 
make me shine .

I feel love, I cannot feel 
afraid.
Now I know what’s right and 
what’s wrong



 

اہمیت    کا زبان ردو
میں          قوموں نےمختلف ے۔اس نیشان کی یکجہتی قومی زبان اردو

میں        سکھایا۔ہندوستان سبق کا کیا۔رواداری پیدا اتحاد
زبان           آریای ایک اردو میں زبانوں ہے۔ان جاتی بولی مختلفزبانیں
ہے۔
میں           کرنے تخلیف کی کےادب ہے۔اردو زبان مخلوط ایک یے
پاس              آس کے دلّی زبان ہے۔یے کیا ادا رول اہم نے قوموں مختلف

کی             عالمی ایک آج کے کر ترقی اور پہولی پہلی پر ہوی۔یہاں پیدا
۔    گی بن  زبان

ہمیں                 "  نے سکتا۔اس جا کیا نہی نظرانداز کو کردار کے اردو میں آزادی تحریک کی ہندوستان
     "    "      " دیے۔۔    نعرے شیلے جو جیسے آباد انقالبزندہ اور ترانہ قومی جیسے اچہا سے جہاں سارے

" ۔    زبان پیاری ہماری "اردو

- SHIFANA SHERIN K.P



खि�डकीखि�डकी          

   खि�डकी �ोला खि�डकी �ोला
    आया आया डठी हवा आया

     आैर छौडी छौटी खि�खिटया का आवाज
   खिकतनी सदुर खिकतनी सदुर

    आया आया �शुी से बाखिरश
    �शुी का मैस खिब आया

   खि�डकी �ोला खि�डकी कोला
 आया बाखिरश

 आया

    ब�ॅछे ने �शुी से �ेलत
      खि�डकी �ोला आैर बाखिरश के

ढोका
   पकृृती खिकतना सदुर है

     खि�डकी �ोला रात मै �ोला
    सदुर सदुर जमके तारे

      आैर जमके शाशी के दोका

   आया आया खुशिK आया



                                                                              

              

          





                                                                                 

                          

 



 



                                     









�ാലത്തിവെ1 �വെ2ാ)്�ാലത്തിവെ1 �വെ2ാ)്

                  
                മലയാള സാഹിത്യത്തിചെല പ്രശസ്ത കഥാകൃത്തും, ജനാവലിസ്റ്റ്, 
തിരക്കഥാകൃത്ത്, സിനിമാസംവിധായകന് എന്നീ നിലകളിലും പ്രശസ്തനായ എം. ടി 
വാസുജ.വന്നായരുചെട പ്രശസ്ത ജനാവലാണ്  'കാലം'.കാലത്തിചെന്റ മറുകര ജതടുന്ന 
കഥാനായകന് 'ജസതുമാധവചെന്റ' ജീവിത ഇതിഹാസമാണ് ഈ ജനാവൽ. കടന്നു  
ജപാകുന്ന ഓജരാ പാതയിലും തചെന്റ അടയാളചെമ+ിലും അവജശഷിപ്പിക്കുവാന് 
ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യര്. ഒടുവിൽ മുന്നിൽ കാണുന്നത് രക്തം വാര്ന്നുതീര്ന്ന 
മൃതശരീരമാണ്. അയാള്ക്ക് കൂട്ടിനായി സ്വന്തം നിഴൽ മാത്രം അവജശഷിക്കുന്നു. 

പച്ചയും , ഈര്പ്പവും , അല ഞ്ഞകലുന്ന നാടിചെന്റ കഥചെയ മനുഷ്യകഥയിൽ 
ലയിപ്പിച്ചിരികുന്ന കഥാനായകന് , എ+ിലും , ഉ.യത്തിചെന്റ ജഗാപുരങ്ങളിജലക്ക് 
ജനാകുന്നു . ആരും കാണാചെത താമരകളുചെട ഒരു ചെപായ്ക എവിചെടജയാ ഉചെണ്ടന്ന് 
ആശ്വസിക്കുന്നു. മലചെവള്ളം സ്വപ്നം കണ്ടുണങ്ങിയ പുഴജപാചെല , ജീവിതത്തിൽ 
സമൃദ്ധികള് കിനാവ് കണ്ട് കാലഗതിയുചെട കഥ! കാലത്തിചെന്റ ആസിരമായ 
വൈകകള്ക്ക് പിടിചെകാടുക്കാചെത കലാശക്തിയുചെട വൈകചെയ്യാപ്പായ എം.ടിയുചെട കാലം 
പച്ചമനുഷ്യചെന്റ നിസ്വാര്ത്ഥമായ ജീവിതം ചൂണ്ടികാട്ടുകുന്നു . പട്ടാളക്കാരനായ 
കഥാനായകചെന്റ അഛന്, ഗ്രാമീണ ജീവിതജത്താട് ഇഴ ജ�ര്ന്ന അമ്മ , ചെ�റിയമ്മ ,  
മാധവമാമ്മ , ജ.വു , സുമിത്ര , ഉ�ിനമ്പൂ�തിരി , ത+മണി എന്നിവരാണ് ഈ 
ജനാവലിചെന്റ മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങള്.

                       ഗ്രാമത്തിചെല പഴതുണിചെകട്ടിൽ നിന്നും നഗരത്തിചെന്റ പുതുവസ്ത്രത്തിജലക്ക് 
മാറാന് ശ്രമികുന്ന നായകജനയാണ് നമുക്ക് ഈ ജനാവലിൽ കാണാന് സാധിക്കുക. 

നാടന് ഭാഷയിൽ സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിൽ വളചെര ലളിതമായ 
രീതിയിൽ ജനാവലിചെന 'എം.ടി ' ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് . മാസം ജതാറും അച്ചജനാ , 
ഏട്ടജനാ അയച്ചു ചെകാടുക്കുന്ന തുക അടച്ചാണ് ജസതു നഗരത്തിചെല ജകാജളജിൽ 
പഠിക്കുന്നത്. തികച്ചും ഗ്രമചെത്ത വര്ണിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങചെനയാണ്       



                               "അകചെല ഇരുമ്പുപാലവും തണ്ടുവാളങ്ങളും വിറയ്ക്കുന്നു.... മലചെവള്ളം 
സ്വപ്നം കണ്ടുണങ്ങിയ പുഴ, എചെന്റ പുഴ , പിന്നിൽ ജ�ാര വാര്ന്ന് വീണ ശരീരം ജപാചെല
�ലനമറ്റ് കിടക്കുന്നു".

ആ.്യത്തിജന്റയും , അവസാനത്തിജന്റ  ഇടയിള്ള സംഭവബഹുലമായ രംഗങ്ങചെള 
തീ�ണത തുമ്പുന്ന വാക്കുകളിൽ എം.ടി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

                       
                         രാത്രിയുചെട വിയര്പ്പ് വീണ് നനഞ്ഞ മണൽതിട്ടിൽ നീലച്ച  മഞ്ഞിൽ 
പടലങ്ങള് ജപാചെല അയാള് ഒഴുകി നടന്നു. ഇളം ചൂടുള്ള നനുത്ത ചെവയിലിൽ ഒഴിഞ്ഞ 
പുഴവക്കിൽ അയാളുചെട നീണ്ട നിഴൽ ഒപ്പചെമത്താന്  29 വലിഞ്ഞിഴഞ്ഞു. അകചെല 
വൃ�ത്തലപ്പുകളുചെട ഉയരത്തിൽ ഉ.യത്തിചെന്റ ക�ഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ജഗാപുരങ്ങളിൽ 
തളര്ന്ന കാലടി ചെവപ്പുകജളാചെട  അയാള് തചെന്റ ജീവിത പ്രയാണം തുടരുകയാണ്. 
അതിന് അവസാനം കുറിച്ചിട്ടില്ല. അയാള് അലയുകയാണ്. പ്രതീ�യുചെട കിരണങ്ങള്
തന്നിലലിയുന്ന വചെര.

                          

  വളചെര നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ജസതുമാധവന് . ആയാള് 
നഗരത്തിചെല ജകാജളജിൽ പഠിക്കുന്നു. വഷവസാന പരീ�യിൽ നല്ല മാര്ജക്കാടു കൂടി  
തചെന്ന ജസതു മാധവന് പരീ�യിൽ വിജയിക്കുന്നു . ഒരു കൃഷി ഓ(ീസറായി ദൂചെര 
പട്ടണത്തിൽ ജജാലി ലഭിക്കുന്നു. അവിചെട എത്തി ഒരു .ിവസം പൂര്�മാവുന്നതിന് മുമ്പ്
തചെന്ന ജമലുജ.്യാഗസ്ഥനുമായുള്ള തര്ക്കം കാരണം ജജാലി ഉജപ�ിജക്കണ്ടി വന്നു. 

ഇടവപ്പാതി കാര്ന്നുതിന്നുന്ന പുഴവക്കിൽ, മരണം കാത്തു നിൽക്കുന്ന

  മരങ്ങളുചെട ജവരുകള് അസ്തികൂടത്തിചെന്റ വിരലുകള് ജപാചെല ശൂന്യതയിൽ 
തപ്പിനടക്കുന്നു. അതുജപാചെലയാജണാ ഞാന്? ജസതു മാധവന് �ിന്തിക്കുന്നു :                     
30                    
'കാലത്തിചെന്റ വറ്റിയ പ്രവാഹത്തിചെന്റ തീരത്തിൽ അവസാനം താചെനത്തി 
ജ�രുന്നിരിക്കുന്നു.    

�ിന്തയുചെട ഉ.യത്തിൽ ശുഷ്കിച്ച മുഖത്ത് വാടിയ �ിരി വിടര്ന്നു പരന്നതു ഭീതിജയാചെട 
അവന് ജനാക്കികണ്ടു. നിഗൂഡമായ നിശബ്ദതയുചെട വലയം തചെന്ന അവരണം 
ചെ�യ്തുജവാ? 

                                ഒരു ഉയര്ന്ന കമ്പനിയിൽ  ശ്രീനിവാസന് മുതലാളിയുചെട കീഴിൽ 
മാജനജരായി ജസതുവിന് ഉജ.്യാഗം  ലഭിക്കുന്നു. അവിചെട കുറച്ച് കാലം ജസവനം ചെ�യ്ത 



ജശഷം അവിചെട നില്ലും തിരിച്ചു നാട്ടിവജലക്കു ജപാകാന് തചെന്റ മനസ്സ പറയുന്നതായി 
ജസതുവിന് ജതാന്നി....
   "ചെവന് ആര് യൂ ലിവിങ്?” 

  "നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല, �ില ജപ്പാള് നാചെള . അചെല്ല+ിൽ....”

വീണ്ടും ഇരുണ്ട മുറ്റത്തുകൂടി അയാള് നടന്നു. പടിയുചെട തുടക്കത്തിൽ എത്തിയജപ്പാള് 
ജബാധം നശിച്ചുചെവന്ന് അവന് ജതാന്നി. തനിക്കു തചെന്ന മനസ്സിലാവാത്ത ഭാഷയിൽ 
അയാള് എചെന്തല്ലാജമാ പറഞ്ഞു. തചെന്റ വിരൽതുമ്പുകളിൽ വിട്ടുമാറാത്ത സുഗന്ധം 
തങ്ങിനിൽക്കുന്നതായി അവന് ജതാന്നി. ഒരു സുഗന്ധത്തിചെന്റ ഓര്മയിൽ രാത്രി ഒരു 
പൂജപാചെല ചുറ്റും വിടര്ന്നു ചെപാങ്ങി ഓളങ്ങളുചെട സംഗീതം ജകട്ടുചെകാണ്ട് , അതിചെന്റ 
അല്ലിത്താളിനു മുകളിൽ അവന് അന്ന് തല�ായ്ച്ചുറങ്ങി 
                                അയാള് കമ്പനിയിചെല ജജാലി ഉജപ�ിച്ചു തുട ര്ന്ന് തചെന്റ 
നാട്ടിചെലത്തിയ ജസതുവിന് കാണാനും ജകള്ക്കാനും വാര്ത്തകള് 
ഉണ്ടായിരുന്നു.മരത്തിചെന ചുറ്റി വളര്ന്നു       ചെകാണ്ടിരിക്കുന്ന വള്ളിപ്പടര്പ്പു ജപാചെല. 

തചെന്റ അമ്മജയയും ചെ�റിയമ്മജയയും അസുഖം അതിചെന്റ �ങ്ങലയിൽ 
ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. തചെന്റ പ്രണയിനി ത+മണി വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ജബാംജബയിൽ 
താമസിക്കുന്നു. തചെന്റ 'സ്വകാര്യ സ്വത്ത് ’സുമിത്രയുചെട വിവാഹം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 31

                            രാത്രിയുചെട നീലചെവളിച്ചം നിര്മ്മിച്ച ശൂന്യതയുചെട പടുകുഴിയിചെലക്ക് 
താന് വീണു ജപാവുകയാജണാ എന്ന് ജസതു മാതവന് ജതാന്നി...അവചെന്റ ജതാന്നൽ 
ശരിയായിരുന്നു.

                        കഥചെയുചെട തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വചെര വായനക്കാചെര പിടിച്ച് 
നിര്ത്തുന്ന വൈശലിയിലാണ് ‘എം.ടി’ജനാവൽ നമുക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. 
നാടന് ഭാഷയിൽ പച്ചമനുഷ്യന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ. ഗ്രാമീണാന്തരീ�ത്തിൽ 
നിന്നും നഗരത്തിൽ എത്തി ഉയര്ന്ന ജനട്ടങ്ങള് കരസ്ഥമാക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുകയും 
പിന്നീട് ഗ്രാമത്തിചെന്റ തചെന്ന നിഗൂഢതയിചെലക്ക് കഥാനായകന് തള്ളചെപ്പടുന്നു.വീട്ടിചെല
അവസ്തയുമായി ചെപാരുത്തചെപ്പട്ട് ജീവിക്കാന് തുടങ്ങുന്നു. ഇതുജപാലുള്ള എല്ലാ 
മനഷ്യരുചെടയും പ്രതീകമായാണ് ‘എം.ടി’ജസതുമാതവചെന അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. 
സമൂഹത്തിചെന്റ അര�ിതാവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഉയര്ന്നുവന്ന ചെ�റുപ്പക്കാരുചെട 
.ീപസ്തംഭമായി ‘എം.ടി’ജസതുമാധവചെന              

  അവതരിപ്പിക്കുന്നു.പ്രകൃതിജയയും മജനാഹരമായ തചെന്ന ജനാവലിസ്റ്റ് 
അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.                                        

                                      യു. ചെക കുമുരചെന്റ 'ഉ�ിയും ജപാകുന്നു'എന്ന കഥ ഈ ജനാവലിന് 
സാമ്യത പുലര്തുന്നു. എനിക്ക് ഈ ജനാവലിചെല ഓജരാ ഏടും ഇഷ്ടമായി. ഒന്ന് 
ഒന്നിചെനാന്ന് മികച്ചതായി നിൽക്കുന്നു. ഓജരാ ഭാഗവും വായികുജമ്പാള് അത് നചെമ്മ 



മചെറ്റാരു �ിന്തയിജലക്ക് താഴ്തുന്നു.    'ഒ. വി വിജയചെന്റ' 'ഖസാക്കിചെന്റ ഇതിഹാസം' 

ജപാചെല 'എം.ടി' യുചെട 'കാലം' മചെറ്റാരു ഇതിഹാസമാണ്:  'ജസതു മാധവചെന്റ 
ഇതിഹാസമാണ്'.
      “പിന്നീട് ഞാനുണര്ന്നജപ്പാള്

എചെന്റ മജജ, എല്ലുകചെള 
വിട്ടകന്നിരുന്നു, നീയാണ് 
ഞാനാഗ്രഹിച്ച സുഹൃത്ത്

പ�, ഞാനുണര്ന്നത്
അതിനനല്ല....അതുചെകാണ്ട് 

ഞാനതിചെന സംശയത്തിജലക്ക് 
വിടുന്നു.... സംശയത്തിജലക്ക്....

                                           ആ.ിൽ.ടി
                                        10-C
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It was a dark night. The houses with snow filled roofs caught my 
vision. The aroma from the chimneys of every house in the 
village touched my nose. The weather was glorious. The  air was 
transparent yet very much fresh. The coat black sky was sprinkled
with sparkling tiny stars . The      trees was enhanced by the silver
rime. The houses were all polished by the falling snow .The 
breeze touched me smoothly as my blonde hair flew fearless . I 
was a girl of about fifteen and never felt agitated as much as i felt 
on the dark night of snow . It was nothing about the little attic of 
mind or neither about the future visions but all about the next 
days gathering . Only me as a representative of women  from my 
institute . My thoughts seemed had went wiled enough and only 
by the balcony stood
all dark, damp and cold were slow and weary. I could not stop 
thinking about tomorrow. the massive squabbling crowd, the 
officers, the men without any ladies around.

The sun had already stood in between the clouds spreading light 
all over. The chirping of birds, the ready to melt snow, the trees 
with fresh droplets and the clear blue vast sky made me rise and 
shine.  There i was standing in front of the mirror wearing casuals



and not having a smile but widely tensed face.  I caught up with 
my backpack and lot of bread. I stared at my mother standing by 
table and gazing me with much agitated face. 
                       I was walking through the way all filled with snow 
and bushes with silver rime.  My mind was shook,all the way just 
a few steps i could see the large squabbling crowd with flashing 
cameras all ready to question me with their devil thoughts . My 
heart started pounding , the sweat ran through my face even in the
cold atmosphere.

I occupied a seat facing the mass on the stage and not knowing 
what would come out of their mouth. 
“why were you all alone in the dark at mid night?” A man of 
about early 40’s asked me with his crinkled brows. as i heard this 
question from the squabbling mass, i took a quick run through the 
crowd with my eyes. and there at that moment my lips faltered,
“was that the mistake i have done. don’t a teenaged girl have right
to stand in the dark waiting for the bus that too in the mid night ?”

this answer made the crowd even more fatal.

“why did you his a man who had came across to you at that 
time?”.
Asked another man from the large squabble.
This question had made me even preserved to raise my voice 
against the mas.

“Didn’t he say that he had try to abuse me in the dark space at the 
bus stop”.
 The voice had perished. The sky was still dear with clouds and 
bright son. There i saw for behind the calm crowd my weary 
mother with her pleasant face  all turned up white in between the 
snow filled big trees with silver rime 
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