
              ലലിറലിൽ   കകൈററ്റ്സറ്റ് 
                  ഡലിജലിറൽ മമാഗസലിൻ  
   

                   

സ്കൂൾതല പ്രകൈമാശനനം 

ജനുവരലി 19 നറ്റ് 

 എനം സലി സലി എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ്



മലബമാര് ക ലിസസ്റ്റ്യൻ കകൈമാകളേജറ്റ് ഹയര് സസക്കന്ററലി സ്ക്കൂൾ   -   ചരലിതനം
മലബബാററില് ആധുനറിക വറിദദബാഭദബാസ രരംഗതത്ത് മറിഷനററിമബാരുടടെ വരവരം തുടെര്നത്ത് അവര്

സബാപറിച്ച ടപബാതു വറിദദബാലയങ്ങളരം ഇരംഗഗ്ലീഷത്ത് ജഗ്ലീവറിതശശൈലറിയുടടെ വദബാപനതറിനരം ഇരംഗഗ്ലീഷത്ത്
വറിദദബാഭദബാസതറിടന്റെ പ്രചബാരണതറിനരം അടെറിതറ പബാകറി.

1848  ല്  കകബാഴറികകബാടെത്ത്  കലബായറില്  സബാപറിച്ച  സ്ക്കൂളറില്  പതറിടനബാനത്ത്

വറിദദബാര്തറികളബായറിരുന്നു  അഞ്ചു കബാസുകളറിലബായറി പഠറിച്ചറിരുനതത്ത്.  മറിസ്റ്റര് ബറിററിങത്ത്  ററൗണത്ത്

ആയറിരുന്നു  അനത്ത്  സ്ക്കൂളറിടന്റെ  ചുമതല  വഹറിച്ചറിരുനതത്ത്.  1849  ആയകപബാകഴകരം

ഇരുപതറിരണത്ത്  വറിദദബാര്തറികളബായറി  ഉയര്നറിരുന്നു.  അനത്ത്  സ്ക്കൂള്  പ്രവര്തനങ്ങള്

നറിയനറിച്ചറിരുനതത്ത്  റവ.  ടജ.  ടജ.  ഹബര്  (  1849 –  1855)  ആയറിരുന്നു.  അകദ്ദേഹടത

തുടെര്നത്ത്  സ്ക്കൂളറിടന്റെ  ചുമതല  വഹറിച്ച  റവ.  കജബാണ്  ശമകറിള്  ഫറിറത്ത്സത്ത്  ഇരംഗഗ്ലീഷത്ത്
വറിദദബാഭദബാസതറിനത്ത്  കൂടുതല്  പ്രബാധബാനദരം  നല്കുകയുരം  ഇരംഗഗ്ലീഷത്ത്  വറിദദബാഭദബാസരം
ആരരംഭറികകയുരം  ടചയ.    ടപബാതു  വറിദദബാഭദബാസ  രരംഗതത്ത്  ഇരംഗഗ്ലീഷത്ത്  വറിദദബാഭദബാസരം
ആരരംഭറിച്ചുടവന  ഖദബാതറി  മലബബാര്  കറിസ്റ്റദന്  കകബാകളജത്ത്  ഹയര്  ടസകന്റെററി  സ്ക്കൂളറിനത്ത്
അവകബാശൈടപട്ടതബാണത്ത്.  ജബാതറി അടെറിസബാനതറില് ടപബാതു വറിദദബാഭദബാസ രരംഗതത്ത് നറിലനറിന

പറികനബാക സബാഹചരദങ്ങളറില് മബാറരം ഉണബാകബാന് മറിഷറിനററിമബാര്കത്ത് സബാധറിച്ചു.  സബാവര്തറിക

വറിദദബാഭദബാസരം എനതബായറിരുന്നു അവരുടടെ മുദബാവബാകദരം. 
നറിര്മബാണ  രഗ്ലീതറിയറില്  പ്രകതദകത  നറിലനറിര്തറി  ഉയര്ന  കമല്ക്കൂരകയബാടെത്ത്  കൂടെറിയ

ടകട്ടറിടെ നറിര്മബാണ രഗ്ലീതറി കകരളഗ്ലീയര്കത്ത് പരറിചയടപടുത്തുകടയന ലകദരം ശകവരറികബാന്
ജര്മന് മറിഷറിനററിമബാര്കത്ത് സബാധറിച്ചു.

ആദദ  കബാലങ്ങളറില്  ഇറൗ  സ്ക്കൂള്  ബറി.  ജറി.  ഇ.  എരം.  ടവണബാകുലര്  സ്ക്കൂള്  എനബാണത്ത്

അററിയടപട്ടറിരുനതത്ത്. 1859 ല് ആണത്ത് കകബാഴറികകബാടെത്ത് മബാനബാഞറിറകത്ത് സമഗ്ലീപരം ഇകപബാള് ബറി.
ഇ.  എരം.  എച്ചത്ത്.  എസത്ത്.  എസത്ത്.  സറിതറി  ടചയ്യുന  സഥലകതകത്ത്  മബാററി  സബാപറിച്ചതത്ത്.
അനടത  മലബബാര്  കലക്ടര്  ആയറിരുന  മറിസ്റ്റര്  വറിലദരം  കറബാബറിന്സണ്ടന്റെ  നറിര്കദ്ദേശൈ
പ്രകബാരരം ആയറിരുന്നു ഇതത്ത്. 1879 ല് ഇറൗ വറിദദബാലയരം പൂര്ണമബായുരം ശഹസ്ക്കൂള് ആയറി മബാററി.
മറിസ്റ്റര്  ജറി.  ററി.  വര്ഗഗ്ലീസത്ത്  ആയറിരുന്നു  അനടത  ടഹഡബാസ്റ്റര്.  കുട്ടറികളടടെ  എണരം

വര്ദറിച്ചകതബാടടെ ഈ വറിദദബാലയരം ഇകപബാഴടത സലതത്ത് സബാപറികടപട. നബാടെറിടന്റെ നബാനബാ
ഭബാഗതത്ത്  നറിന്നുരം  വറിദദബാര്തറികള്  കറികലബാമഗ്ലീററുകള്  നടെനത്ത്  ഈ  വറിദദബാലയതറില്
എതറികച്ചര്ന്നു.  പഴയ കബാലതത്ത്  50% ല് അധറികരം വറിദദബാര്തറികളരം തഗ്ലീയ്യ വറിഭബാഗതറില്

ടപട്ടവരഗ്ലീയറിരുന്നു.  ഒരു തരതറില് പറഞബാല് ഈ ജന വറിഭബാഗടത സമുഹതറിടന്റെ മുന്

നറിരയറില്  എതറികബാന്  ഈ  വറിദദബാലയരം  വഹറിച്ച  പങത്ത്  വളടര  വലുതബാണത്ത്.  എഴുത്തുരം

വബായനയുരം വദബാകരണതറിനത്ത് പുറടമ ഇരംഗഗ്ലീഷത്ത്, കണകത്ത്, കജബാഗ്രഫറി എനഗ്ലീ വറിഷയങ്ങള് കൂടെറി

സ്ക്കൂളറില് പഠറിപറിച്ചറിരുന്നു.
കുട്ടറികളടടെ  പഠനതറിനബായറി  കഡബാ.  ടഹര്മന്  ഗുണര്ട്ടറിടന്റെ  കനതൃതത്വതറില്

പുസ്തകങ്ങളടടെ  ഒരു  നറിര  തടന  അച്ചടെറിച്ചറിറകറിയറിരുന്നു.  കുട്ടറികളടടെ  പഠനതറിനബായറി
സയന്സത്ത്  വറിഷയങ്ങള്  മലയബാളതറില്  അച്ചടെറിച്ചറിറകറിയ  ആദദടത  സ്ക്കൂള്  മലബബാര്



കറിസ്റ്റദന് കകബാകളജത്ത് ശഹസ്ക്കൂള് ആയറിരുന്നു. 'കകരകളബാല്പതറി'  അതറിനത്ത് ഉദബാഹരണമബാണത്ത്.
ടഹര്മന് ഗുണര്ട്ടറിടന  ഒഴറിച്ചത്ത്  നറിര്തറി  ബബാസല് മറിഷന് സ്ക്കൂളകളടടെ  ചരറിത നറിര്മറിതറി
അസബാധദമബാണത്ത്.  അതത്ത്ടകബാണത്ത്  തടന  അകദ്ദേഹതറിടന്റെ  അര്ദകബായ  പ്രതറിമ  കറിസ്തദന്

കകബാകളജത്ത് ശഹസ്ക്കൂളറിടന്റെ മുറരം അലങരറികന്നു.
പ്രഗത്ഭരബായ  ടഹഡമബാത്ത്സ്റ്റര്മബാരബായ  ശഗ്ലീ.  തഥബായസത്ത്,ശഗ്ലീ.  വറഗ്ലീതത്ത്,  ശഗ്ലീ.  നറികകളബാസത്ത്,

ശഗ്ലീ.  എ കഡബാണ,  ശഗ്ലീ.  രബാമകൃഷ്ണന്.  ശഗ്ലീ.  സറി സറി  കലബാന,  ശഗ്ലീമതറി.  അനമ കതബാമസത്ത്,
ശഗ്ലീമതറി.  സരസത്വതറി ബബായറി,  ശഗ്ലീ.  സനല് കുമബാര്,  ശഗ്ലീമതറി.  ജബാസറിന് കപ്രമലത,  ശഗ്ലീമതറി.
റഗ്ലീത  കജകബത്ത്   ശഗ്ലീ.  ശലല  ഇട്ടറി  എനറിവരുരം   പ്രഗത്ഭരബായ  അദദബാപകരബായ  ശഗ്ലീ.
വറിശൈത്വനബാഥ  അയ്യര്,  ശഗ്ലീ.  രബാകജന്ദ്രന്  സകററിയ,  ശഗ്ലീ.  ലയണല്  ചന്ദ്രന്,   ശഗ്ലീ.
വറിജയനബാരബായണന്,  ശഗ്ലീ.  ചന്ദ്രകശൈഖരന്,  ശഗ്ലീ.  പണറികര്,  ശഗ്ലീ.  എഴുതച്ചന്,  ശഗ്ലീ.  ഉണറി
എനറിവരുരം ഇവരറില് ചറിലര് മബാതരം

സമൂഹതറില്  ഉനത  സബാനഗ്ലീയരബായ  പലരുരം  ഈ  വറിദദബാലയതറില്  നറിന്നുരം  പഠനരം
പൂര്തറിയബാകറിയവരബാണത്ത്.  ശഹകകബാര്ട്ടത്ത്  ജഡത്ത്ജത്ത്  ആയറി വറിരമറിച്ച ജസ്റ്ററിസത്ത് ബസനത്ത്,  ധവള

വറിപ്ലവതറിടന്റെ ഉപജബാതബാവത്ത് ആയ വര്ഗഗ്ലീസത്ത് കുരദന്, സരംഗഗ്ലീതറില് തടന്റെതബായ വദകറി മുദ

പതറിപറിച്ച  രബാജബാമണറി,  സറിനറിമബാ  രരംഗതത്ത്പ്രഗത്ഭരബായ  ഐ.  വറി.  ശൈശൈറി,  കജബായത്ത്  മബാതത,
അഗസ്റ്ററിന്,  കബായറിക രരംഗതത്ത് പ്രശൈസ്തനബായ കപ്രരംനബാഥത്ത് ഫറിലറിപത്ത്,  കസതു മബാധവന് രബാഷറിയ

രരംഗതത്ത്  എടുതത്ത്  പറയബാവന  വദകറിതത്വങ്ങളബായ  കതബാട്ടതറില്  രവഗ്ലീന്ദ്രന്,  കറിഷന്  ചനത്ത്

എനറിവര് ഇവരറില് ചറിലര് മബാതരം.
നൂറബാണ്ടുകളടടെ  ചരറിതമുറങ്ങുന  ഞങ്ങളടടെ  വറിദദബാലയതറില്  കറിസ്റ്റദന്  കകബാകളജത്ത്

പ്രറിന്സറിപല്മബാര്  തബാമസറിച്ചറിരുന  ബരംഗബാവത്ത്  ഇകപബാഴുരം  ഗതകബാല  സരണകളയര്തറി
നറിലനറില്കന്നു. ഇകപബാഴതത്ത് സബാര്ട്ടത്ത് റൂമബായറി ഉപകയബാഗറികന്നു.

നൂററി  എഴുപകതബാളരം  വര്ഷരം  പഴകമുള്ള  ഈ  വറിദദബാലയരം  സമുഹതറിടന്റെ
നബാനബാതുറകളറിലുള്ള  വറിദദബാതഗ്ലീ  സമുഹടത  ഉള്ടകബാള്ളുന്നുടവനത്ത്  എടുതത്ത്
പറകയണതബാണത്ത്.  അകനകരുടടെ ജഗ്ലീവറിതതറിനത്ത് വഴറികബാട്ടറിയബായ ഈ വറിദദബാലയരം  1909  ല് 

ഇന്റെര്മഗ്ലീഡറിയറത്ത്  കകബാകളജബായറി  ഉയര്ന്നു  -  മലബബാര്  കറിസ്റ്റദന്  കകബാകളജത്ത്  -  എന

കപരറിലററിയടപടുന്നു.  ഈ കകബാകളജറികനബാടെത്ത് കചര്നത്ത് കറിടെകനതത്ത് ടകബാണത്ത് ഈ വറിദദബാലയരം

മലബബാര് കറിസ്റ്റദന് കകബാകളജത്ത് ശഹസ്ക്കൂള് എനററിയടപടുന്നു. 
2000 തറില് പുതുതബായറി 11, 12 കബാസത്ത് അനവദറികകയുരം മലബബാര് കറിസ്തദന് കകബാകളജത്ത്

ഹയര് ടസകന്റെററി സ്ക്കൂള് എനത്ത് പുനര് നബാമകരണരം ടചയ്യുകയുരം ടചയ.
സ്ക്കൂളറിടന്റെ പ്രവര്തനങ്ങളറില് സദബാ ജബാഗരൂകരബായ മബാകനജത്ത്ടമനരം,  പറി.ററി.എ യുരം ഈ

വറിദദബാലയതറിടന്റെ  അനഗ്രഹമബാണത്ത്.  അന്പതബാറത്ത്  അധദബാപകരുരം  ആറത്ത്  അനധദബാപകരുരം
ഉള്ള ഈ വറിദദബാലയതറില്   ആയറിരതറി നബാനൂററില് പരരം വറിദദബാര്തഗ്ലീ വറിദദബാര്തറിനറികള്
ഇകപബാള്  ഉണത്ത്.  ഉച്ചഭകണരം  പബാകരം  ടചയ്യുനതറിനബായറി  കഞറിപുരയുരം  രണത്ത്  പബാചക

ടതബാഴറിലബാളറികളരം  നറിലവറിലുണത്ത്.   ഈ  വറിദദബാലയതറിടന്റെ  പ്രവര്തനരം



സുഗമമബാകനതറിനബായറി പറി. ടെറി. എ., എരം. പറി. ടെറി. എ., എസത്ത്, ആര്. ജറി., എന്. സറി. സറി.,
ടജ.  ആര്.  സറി.  എന് എസത്ത്  എസത്ത് എനറിവയുരം വറിവറിധയറിനരം കബുകളരം നറിലവറില് ഉണത്ത്.
കസബാര്ടെത്ത്സത്ത്  രരംഗതത്ത്  മലബബാര്  കറിസ്റ്റദന്  കകബാകളജത്ത്  ശഹസ്ക്കൂളറിടന്റെ  സബാനരം  ശബാഘനഗ്ലീയരം
ആണത്ത്. 

വറിദദബാഭദബാസ  നറിലവബാരരം  ടമച്ചടപടുത്തുവബാന്  മറികവറ  ഭറൗതഗ്ലീക  സബാഹചരദരം  ഈ
കബാലഘട്ടതറിടന്റെ അനറിവബാരദതയബാണത്ത്.  ഈ ലകദരം മുന് നറിര്തറി ആധുനറിക രഗ്ലീതറിയറിലുള്ള

സ്ക്കൂള് കബാരംബസത്ത് ആയറി മബാറ്റുവബാന് സ്ക്കൂള് മബാകനജത്ത്ടമന്റെത്ത്,  രകറിതബാകള്,  അദദബാപകര്,  പൂര്വ

വറിദദബാര്തറികള്  എനറിവരുടടെ  കനതൃതത്വതറില്  പ്രവര്തനങ്ങള്  ആരരംഭറിച്ചു.
ഇതറികനബാടെനബനറിച്ചത്ത് ആധുനറിക ടഎ ടെറി സജഗ്ലീകരണങ്ങകളബാടെത്ത് കൂടെറിയ പതറിനഞത്ത് കബാസത്ത്
റൂമുകളടടെ നറിര്മബാണരം അവസബാന ഘട്ടതറിലബാണത്ത്.  അനബന കബാസത്ത് റൂമുകളടടെ നറിര്മബാണരം

തുടെര്നത്ത് ആരരംഭറികനതബാണത്ത്.  
കലബാ  കബായറിക  കമഖലടയ  കപ്രബാതബാഹറിപറികന  തരതറിലുള്ള  സജഗ്ലീകരണങ്ങളള്ള

കളറികളങ്ങള്,  നഗ്ലീനല് കുളരം,  ഓപണ്  കസ്റ്റജത്ത്  ഉള്ടകബാള്ളറിച്ചു ടകബാണ്ടുള്ള മബാസ്റ്റര്  പ്ലബാന്

തയ്യബാറബാകറിയറിടണത്ത്.
2023  ല്  നമ്മുടടെ  വറിദദബാലയരം  നൂററി  എഴുപതഞബാരം  വബാര്ഷറികരം

ആകഘബാഷറികകയബാണത്ത്.  2018  മുതല്  2023  വടരയുള്ള  ആഞത്ത്  വര്ഷരം  വളടര

നറിര്ണബായകമബാണത്ത്.  മബാസ്റ്റര്  പ്ലബാനറില്  കരഖടപടുതറിയ  തരതറിലുള്ള  നറിര്മബാണ

പ്രവര്തനങ്ങള് നടെത്തുവബാനരം നൂററി എഴുപതഞബാരം വര്ഷരം ആകഘബാഷറികന  2023  ല്
അനബാരബാഷ നറിലവബാരതറികലകയര്ത്തുവബാന് നറിങ്ങകളവരുകടെയുരം സഹബായ സഹകരണങ്ങള്
പ്രതഗ്ലീകറിച്ചത്ത് ടകബാണത്ത് നറിര്ത്തുന്നു.



സഫലമമീ യമാത 

ആര്ദമഗ്ലീ ധനമബാസ രബാവകളറിടലബാനറില് ആതറിര വരുരം
കപബാകുമകല സഖഗ്ലീ

ആര്ദമഗ്ലീ ധനമബാസ രബാവകളറിടലബാനറില് ആതറിര വരുരം
കപബാകുമകല സഖഗ്ലീ

ഞബാനഗ്ലീ ജനലഴറി പറിടെറിടച്ചബാട നറില്കടട്ട നഗ്ലീടയനണറിയത്തു
തടന നറില്ക്കൂ

ഈ പഴങ്കൂടടെബാരു ചുമയ്ക്കടെറി ഇടെററി വഗ്ലീഴബാരം

വ്രണറിതമബാരം കണത്ത് ഠതറില് ഇന്നു കനബാവറിതറിരറി കുറവണത്ത്

വളടര നബാള് കൂടെറി ഞബാന് കനരറിയ നറിലബാവറിടന്റെ

പറിടന അനനതയറില് അലറിയുരം ഇരുള് നഗ്ലീലറിമയറില്

എകനബാ പഴകറിടയബാകരബാര്മകള് മബാതറിരറി നറിന്നു വറിറകമഗ്ലീ
ഏകബാന തബാരകടള

ഇടനബാട്ടത്ത് കബാണടട്ട നഗ്ലീ ടതബാട നറില്ക്കൂ

ആതറിര വരുകനരടമബാരുമറിച്ചത്ത് ശകകള്
കകബാര്ടതതറികരല്കണരം നമുകറികററി

ആതറിര വരുകനരടമബാരുമറിച്ചത്ത് ശകകള്
കകബാര്ടതതറികരല്കണരം നമുകറികററി

വരുരം ടകബാലമബാടരന്നുടമടനന്നുമബാര്കററിയബാരം         5  



ആതറിര വരുകനരടമബാരുമറിച്ചത്ത് ശകകള്
കകബാര്ടതതറികരല്കണരം നമുകറികററി

വരുരം ടകബാലമബാടരന്നുടമടനന്നുമബാര്കററിയബാരം

എനത്ത് നറിന് മറിഴറിയറിണ തുളമ്പുന്നുകവബാ സഖഗ്ലീ ചനരം
നറിറകകഗ്ലീ ശൈറിഷ്ടദറിനങ്ങളറില്

മറിഴറിനഗ്ലീര് ചവര്പത്ത് ടപടെബാതഗ്ലീ മധുപബാതരം അടെറികയബാളരം
കമബാന്തുക

കനര്ത നറിലബാവറിടന്റെ അടെറിയറില് ടതളറിയുമറിരുള് കനബാകത്ത്

ഇരുളറിടന്റെ അറകളറിടല ഓര്മകടളടുകക ഇവറിടടെ
എകനബാര്മകടളകനബാ

ടനറുകയറിലറിരുകട്ടനറി പബാറബാവത്ത്  നറില്കമഗ്ലീ ടതരുവത്ത്
വറിളകകള്കപ്പുറരം

പധറിതമബാരം കബബാധതറിനപ്പുറരം ഓര്മകള് ഒന്നുരം ഇടലകനബാ
ഒന്നുമറിടലകനബാ

പല നറിറരം കബാച്ചറിയ വളകള് അണറിഞരം അഴറിച്ചുരം

പല മുഖരം ടകബാണത്ത് നബാരം തമറില് എതറികരറ്റുരം

പല നറിറരം കബാച്ചറിയ വളകള് അണറിഞരം അഴറിച്ചുരം

പല മുഖരം ടകബാണത്ത് നബാരം തമറില് എതറികരറ്റുരം

എന്തുരം പരസരരം കമബാഹറിച്ചുരം പതറിറബാണ്ടുകള് നഗ്ലീകണബാരഗ്ലീ
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അററിയബാത വഴറികളറില് എത ടകബാഴുത ചവര്പത്ത് കുടെറിച്ചു
വററിച്ചു നബാരം

ഇതറിരറി ശൈബാനറിതന് ശൈര്കര നണയുവബാന്
ഓര്മകളണബായറിരറികണരം

ഒടകയുരം വഴറികയബാര കബാഴ്ചകളബായറി പറിറകറികലകകബാടെറി
മറഞറിരറികബാരം

പബാതറിയറികലടറ കടെന്നുവകലബാ വഴറി പബാതറിയറികലടറ
കടെന്നുവകലബാ വഴറി

ഏകതബാ പുഴയുടടെ കളകളതറില് ഏകതബാ മലമുടെറി
കപബാകടവയറിലറില്

ഏകതബാ നറിശൈഗ്ലീഥതറിന് കതകത്ത് പബാട്ടറില് ഏകതബാ വറിജനമബാരം
വഴറി വകറില് നറിഴലുകള് നഗ്ലീങ്ങുടമബാരു തബാനമബാരം

അനറിയറില്

പടെവകളബായത്ത് കറിഴകകടറ ഉയര്ന്നു കപബായത്ത്

കടു നഗ്ലീല വറിണറില് അലറിഞകപബാരം മലകളറില്

പടെവകളബായത്ത് കറിഴകകടറ ഉയര്ന്നു കപബായത്ത്

കടു നഗ്ലീല വറിണറില് അലറിഞകപബാരം മലകളറില്

പുളയുരം കുരുകതബാല ടതളറിയുന പനങ്ങള്

 വറിളയുന കമളങ്ങള് ഉറയുന രബാവകളറില്
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എങ്ങബാകനബാരൂഞബാല് പബാട്ടത്ത് ഉയരുന്നുകവബാ സഖഗ്ലീ    

എങ്ങബാകനബാരൂഞബാല് പബാട്ടത്ത് ഉയരുന്നുകവബാ

ഒന്നുമറിടലകനബാ ഒന്നുമറിടലകനബാ

ഓര്മകള് തറിളങ്ങബാടത മധുരങ്ങള് പബാടെബാടത

പബാതറിരകള് ഇളകബാടത അററിയബാടത

ആര്ദയബാരം ആര്ദ വരുടമകനബാ സഖഗ്ലീ

ആര്ദയബാരം ആര്ദ വരുടമകനബാ സഖഗ്ലീ

ഏതബാടണബാകരബാര്മ വരുന്നുകവബാ ഓര്തബാലുരം
ഓര്കബാതറിരുനബാലുരം

ആതറിര എത്തുരം കടെന്നുകപബാമഗ്ലീ വഴറി നബാമഗ്ലീ
ജനലറിലൂടടെതറികരല്കരം

ഇപഴകയബാകരബാര്മകള് ഒഴറിഞ തബാലരം

തളര്ടനബാട വറിറയബാര്ന ശകകളറികലനറി

അതറിടലബാറ മറിഴറിനഗ്ലീര് പതറികബാടത മനമറിടെറബാടത

കബാലമറിനറിയുമുരുളരം വറിഷു വരുരം വര്ഷരം വരുരം തറിരുകവബാണരം
വരുരം

കബാലമറിനറിയുമുരുളരം വറിഷു വരുരം വര്ഷരം വരുരം തറിരുകവബാണരം
വരുരം

പറിടനകയബാകരബാ തളറിരറിനരം പൂ വരുരം കബായത്ത് വരുരം      pg:8



അകപബാളബാടരന്നുരം എടനന്നുരം ആര്കററിയബാരം

നമുകറികപബാഴഗ്ലീ ആര്ദടയ ശൈബാനരബായത്ത് സറൗമദരബായത്ത്
എതറികരല്കബാരം

വരറിക സഖഗ്ലീ അരറികത്തു കചര്നത്ത് നറില്ക്കൂ

പഴടയബാരു മനരം സരറികബാരം അകനദബാനദരം
ഊന്നുവടെറികളബായറി നറില്കബാരം                                    

ഹബാ സഫലമഗ്ലീ യബാത

           ഹബാ സഫലമഗ്ലീ യബാത

                ഒരു വട്ടരം 

                        ഒരു വട്ടരം കൂടെറിടയകനബാര്മകള് കമയുന

തറിരുമുറടതത്തുവബാന് കമബാഹരം

തറിരുമുറടതബാരു കകബാണറില് നറില്കടനബാരബാടനലറി

മരടമബാന്നുലുത്തുവബാന് കമബാഹരം.

അടെരുന കബായ്മണറികള് ടപബാഴറിയുകമബാള്
ടചടനടുതത്ത്  അതറിടലബാന്നു തറിന്നുവബാന് കമബാഹരം
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സുഖടമഴുരം കയത്ത്പ്പുരം പുളറിപ്പുരം മധുരവരം 

                  നകരുവബാനറികപബാഴുരം കമബാഹരം                          

ടതബാടെറിയറിടല കറിണര്ടവള്ളരം കകബാരറികടെറിടച്ചന്തു
മധുരടമകനബാതുവബാന് കമബാഹരം

എന്തു മധുരടമകനബാതുവബാന് കമബാഹരം

ഒരുവട്ടരം കൂടെറിയബാപ്പുഴയുടടെ തഗ്ലീരത്തു
ടവറുടതയറിരറികവബാന് കമബാഹരം

ടവറുടതയറിരുകനബാരബാകയറിലറിടന്റെ
പബാടകകടട്ടതറിര്പബാട പബാടുവബാന് കമബാഹരം

അതുകകള്ടകയുച്ചതറില് കൂകുരം കുയറിലറിടന്റെ
ശ്രുതറി പറിന്തുടെരുവബാന് കമബാഹരം

ഒടുവറില് പറിണങ്ങറി പറന്നുകപബാരം പകറികയബാടു
അരുകതടയകനബാതുവബാന് കമബാഹരം

ടവറുകതയഗ്ലീ കമബാഹങ്ങള് എനററിയുകമബാഴുരം
ടവറുകത കമബാഹറികവബാന് കമബാഹരം

ടവറുകതയഗ്ലീ കമബാഹങ്ങള് എനററിയുകമബാഴുരം
ടവറുകത കമബാഹറികവബാന് കമബാഹരം

ടവറുകത കമബാഹറികവബാന് കമബാഹരം
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കരണുകകൈ നമീ രമാഗകരണു
കൈലിനമാവലിസന്റ

നഗ്ലീലകടെമറിന് പരബാഗകരണ

പറിരറിയുകമബാകഴകതബാ നനഞടകബാമറില് നറിന്നു

നറിലടതററി വഗ്ലീണ രണറിലകള് നമള്

കരണകക നബാരം രണ്ടു കമഘശൈകലങ്ങളബായത്ത്

അകകലകമറയുന കണഭരംഗറികള്

മഴവറില്ലു തബാടഴ വഗ്ലീണടെയുന മബാനതത്ത്

വറിരഹ കമഘ ശൈദബാമ ഘനഭരംഗറികള്

പറിരറിയുന്നു കരണകക നബാരം രണ്ടുപുഴകളബായത്ത്

ഒഴുകറി അകലുന്നു നബാരം പ്രണയശൂനദരം

ജലമുറടഞബാരു ദഗ്ലീര്ഘ ശൈറിലകപബാടല നഗ്ലീ,

വററി വറുതറിയബായത്ത് ജഗ്ലീര്ണമബായത്ത് മദതമബായറിഞബാന്
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ഓര്മറികവബാന് ഞബാന് നറിനടകന്തു നലത്ത് കണരം

ഓര്മറികണരം എന വബാക മബാതരം

എനങറിലുരം വഗ്ലീണ്ടുരം എവറിടടെ വടച്ചങറിലുരം    

കണ്ടുമുട്ടബാമന വബാകമബാതരം

നബാടള പ്രതഗ്ലീകതന് കുങ്കുമപൂവബായറി

നബാരം കടെരംടകബാള്ളുനതറിതമബാതരം

കരണകക നബാരം രണ്ടു നറിഴലുകള്

ഇരുളറില് നബാരം രൂപങ്ങളറിലബാ കറിനബാവകള്                

പകലറിടന്റെ നറിറമബാണ നമളറില്

നറിനവരം നറിരബാശൈയുരം

കണ്ടുമുടന്നു നബാരം വഗ്ലീണ്ടുമഗ്ലീ സനദയറില്

വര്ണങ്ങള് വറ്റുന കണ്ണുമബായറി

നറിറയുന്നു നഗ്ലീ എനറില് നറിടന്റെ കണ്മുനകളറില്

നറിറയുന കണ്ണുനഗ്ലീര് തുള്ളറികപബാടല

ഭ്രമമബാണപ്രണയരം ടവറുരം ഭ്രമരം

വബാകറിടന്റെ വറിരുതറിനബാല് തഗ്ലീര്കന സടെറിക സറൗധരം

എകപബാടഴബാ തട്ടറി തകര്ന്നുവഗ്ലീഴുന്നു നബാരം
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നഷത്ത് ടെങ്ങളററിയബാടത നഷത്ത് ടെടപടുന്നു നബാരം

സനദയുരം മബാഞ നറിഴല് മങ്ങറി കനബാവറിടന്റെ

മൂകനകബാരരം കനകന രബാവതറില്

മുനറില് രൂപങ്ങളറിലബാ കനങ്ങളബായത്ത്       

നമള് നറിന്നു നറിശൈബത്ത് ദ ശൈബത്ത് ദങ്ങളബായത്ത്

പകലുവററി കടെന്നുകപബായത്ത് കബാലവരം

പ്രണയമുററിച്ചറിരറിപ്പു രറൗദങ്ങളരം

പുറകറിലബാകരബാ വറിളറിച്ചതബായത്ത് കതബാനറികയബാ

പ്രണയമരുതന്നുരഞതബായത്ത് കതബാനറികയബാ         

ദുരറിത കമബാഹങ്ങള്കമുകളറില് നറിടനബാറകത്ത്

ചറിതററി വഗ്ലീഴുനതറിന് മുമല്പമബാതയറില്

കണറികമബാടയങറിലുരം നബാരം കണ കനവറിടന്റെ

മധുരരം മറിഴറിപ്പൂ നനച്ചുകവബാ കരണകക...

കരണകക നഗ്ലീ രബാഗകരണ കറിനബാവറിടന്റെ

നഗ്ലീലകടെമറിന് പരബാഗകരണ

പറിരറിയുകമബാകഴകതബാ നനഞടകബാമറില് നറിന്നു

നറിലടതററി വഗ്ലീണ രണറിലകള് നമള്...!
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പ്രണയപൂര്വനം  :-
ഒരു ചലില്ലക്ഷരനം

സകൈമാസണ്ടെങലിലനം നലിസന്റ
ഹൃദയതലിസലസന

                             കുറലിചലിരുസനങലിൽ                         

ഒരു ശൈദബാമവര്ണരം
ടകബാടണങറിലുരം നറിടന്റെ
പ്രണയതറിടലടന

വരച്ചറിരുടനങറില്,

ഒരു കനല്കട്ട
ടകബാടണങറിലുരം നറിടന്റെ

സസറിതറികളറിടലടന

ജത്വലറിപറിച്ചുടവങറില്,

ഒരു ടവറുരം മബാത
മബാതടമങറിലുരം നറിന്
കനവറികലടകടന

വറിളറിച്ചറിരുടനങറില്,

അതുമതറി കതബാഴറി,
കഠറിനവദഥകള്

ചുമന്നുകപബാകുവബാന്

                                   കല്പബാനകബാ              14                  



 

 ചൂടമാസത കപമായലി നമീ  :-

ചൂടമാസത കപമായലി നമീ നലിനക്കമായറ്റ് ഞമാൻ
കചമാരചമാറലി ചുവപലിസചമാരമീ പനലിനമീര്പൂവുകൈൾ

ദ:ഖമമാസണങലിലനം...

നലിസനകുറലിച്ചുള-ദ:ഖസമനമാനന്ദമമാസണനലികക്കമാമകന…

എസനന്നുസമൻ പമാനപമാതനം നലിറയ്ക്കസട

നലിൻ അസമാനലിദസ്റ്റ്യനം പകൈരുന കവദന

എസനന്നുസമൻ പമാനപമാതനം നലിറയ്ക്കസട

നലിൻ അസമാനലിദ                                                                                       

സത്വപ്നമബായത്ത്                                        

ഒറടപടെലറിടന്റ കനബാവറില്
 ഞബാന് തറിരഞ                                            
പങ്കുടവയ്ക്കുവബാന്
ഒരു ഹൃദയടത! 
ഇല 
കുട്ടറിന ആരുരം                                                     
ഒറടപടെലറിടന്റ തുരുതറില് ഞബാന്
ഏകബാനതയുരം കപററി ജഗ്ലീവറികന്നു,
സനറികന ഹൃദയകതബാടടെ
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പരസരരം ടടകമബാറബാന്
ഒരുപബാടെത്ത് സത്വപ്നങ്ങളമബായത്ത്.....
നശൈറികനറില,

അനനമബായ ചറിനകള്-
വര്ണചറിറകുകളബായത്ത് 
പറനകലുനതുരം കനബാകറി
പരതുന്നു ശൂനൃതയറില്
എനറികനബാ കവണറി
ഇല
ഇനറിയുരം  കടണതറിയറില!
സബാര്തമബായ വറികബാരരം
എനറികനബാ കഗ്ലീഴത്ത്ടപടുതബാന്
ടവമല് കൂടകമബാള്
മനസ
വറിണ്ടുരം ഭഗ്ലീതറിയുടടെ ഏകബാനതയയറികലകത്ത്.
അങ്ങു ദൂസര ദൂസര വലിജനതയലിൽ കൂടുക്കൂട്ടുന്നു,സസ്വപ്നമമായറ്റ്.....    

ഉപത്ത്
കബാശൈറിടന്റ  ബുദറിമുട്ടത്ത് ടകബാണബാണത്ത് കണനഗ്ലീരറിടല ഉപ്പു 
വറില്കബാന് തഗ്ലീരുമബാനറിച്ചതത്ത് . എനബാല് വരണ കണറില്

കണ്ണുനഗ്ലീരറിലബാരുന്നു.    
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അമ

അമയുടടെ കവദനയ്ക്കുള്ള മരുനറിനബായറി   ഞബാന് പലയറിടെ-
ങ്ങ      ളറിലുരം അകനത്വഷറിച്ചു . എനബാല് എങ്ങുരം നറിന്നുരം

മരുകനബാ
അതറിനള്ള കുറുപ  ടെറികയബാ ലഭറിച്ചറില . കബാരണരം   ഞബാന്

കണ്ടു 
മുട്ടറിയ അമമബാര്ടകടലബാരം വൃതൃസ്ത കവദനകളബായറിരുന്നു.
                                                                                

                          സത്വപ്നങ്ങള്
പരന ടടമതബാനരം
വറി ജനടമനബാലുരം

മരത റിന് ശൈബാഖയറില്
കറിളറിയറിടലനബാലുരം
മറുത്തുപബാടുവബാന്
ഒരു കുയറില്നബാദരം

ടപബാഴറികവബാടനബാരു
കുയറിലറിടലനബാലുരം
നറിറ  ടഞബാഴുകുന
പുഴ കടെത്തുവബാന്
കടെത്തുകബാരബാരുരം

വരബാനറിടലനബാലുരം,
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മലകയബാരങ്ങടള-
തഴുകറിടയത്തുത്തുുന
ഇടെയകവണവറിന്

മധുടവബാഴറിഞബാലുരം
വറിരറിഞറിടുരം മുകന

ടകബാഴറിയുരം സത്വപ്നങ്ങള്
                             പതുങ്ങറി വടനടന
                              വറിളറിച്ചുണര്ത്തുന്നു.
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ഒരു പട്ടരം:-
ഞബാന് പലകപബാഴുരം ഇരുന്നു, ഞബാന് ആഗ്രഹറികന്നു
ആകബാശൈതത്ത് ഒരു പട്ടരം ആകബാരം,
കബാറത്ത് ഓടെറികക
ഞബാന് ചതറികബാനബാണത്ത് ശമറിച്ചതത്ത്.                20
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കുട്ടറിയയുരം തള്ളയയുരം

 മുല, പൂക്കുനവലിലഞവലി,
പൂക്കുന്നു തതനതമാവ, പൂക്കുനതശതമാകൈകൈ;

വതമായ്ക്കുന്നു തവലവലിക്കു വര്ണ്ണങ്ങൾ, പൂവതമാൽ
തചതമാക്കുന്നു കൈതമാടപക്കുനവലിതതമാനവലിതകമഘങ്ങൾതപതമാലല.

എലതമാടവകൈ പുഷ്പഗനകൈ പരതവലി
ലകമലലന്നു ലതക്കുന്നു വവമീശുന്നു വതമായ;

ഉലതമാസകമവമീ നവമീണ്ടെ കൂകൂരവതതമാ-
ലലലതമാര്ക്കുതകമകുനവലിതത തകൈതമാകൈവലിലങ്ങൾ.

കൈതമാണുനവലിതതമാ രതമാവവലിതല പൂവ തതടവലി
കൈവമീണതതസ്വതകമതമാരതമാത തതനവമീച കൈതമാടവലിൽ
തപതമാതണലസറയതതമാഹമുൾലകൈതമാണ്ടെവലിവലയ-
തനതമാണകൈ ലവളുക്കുന്നുഷതസതമായവലിലതലതമാകൈ?
പതമാടങ്ങൾ ലപതമാനവലിൻ നവലിസറ കൈപൂണ, നവമീലളേ-

പതമാടവലിപസറലനതവലിയവമീതതലയലതമാകൈ
തകൈടറ ലനലവലിൻ കൈതവലിര്കൈതമാമ്പുലകൈതമാതവലി-

ക്കൂടതമാര്ന ദവലിതകൈതമാര്ത്തു തപതമാകുന്നു വതമാനവലിൽ.
ചനകൈ ധരതയലസറയതമായളേ ശവമീതവകൈ തപതമാ,-

യനവലിക്കു പൂങതമാവവലിലതമാതളേലസറയതമായവലി;
സതനതമാഷതകമറുന്നു, തദവതമാലയതവലിൽ

ലപതമാന്തുന്നു വതമാദദസ്റ്റ്യങ്ങൾ—വന്നൂ വസനകൈ!
നതമാകൈതവലിൽനവലിതനതമാകമതന, നവലിലന വവലിടവമീ

തലതമാകൈതവലിനതമാനന്ദതകമകുനവലിതവമീശൻ
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ഒരലിക്കൽ ഒരു സചറലിയ പക്ഷലിസയ
ഞമാൻ കൈണ:- ഒരലിക്കൽ ഒരു സചറലിയ പക്ഷലിസയ

ഞമാൻ കൈണ വരൂ കഹമാപറ്റ്, കഹമാപറ്റ്, കഹമാപറ്റ്, ഞമാൻ നലിലവലിളേലിച്ചു,
"സചറലിയ പക്ഷലി, നലിങ്ങൾ നലിര്ത്തുനം, നലിര്ത, നലിര്ത്തസട? " ഞമാൻ
ജനമാലയലിസലത്തലി നലിങ്ങൾ എങ്ങസന പ്രവര്ത്തലിക്കുന്നു? എനമാൽ

അയമാൾ തസന്റ കുലക്കസത്ത ഇളേക്കലി...         

മനബാരങ്ങള്

വറിരലുകള് വഴുതറി വഗ്ലീടണതകയബാ-
ജഗ്ലീവറിതതബാളറിലബായത്ത്

നഗ്ലീറ്റുനറിതകര ടതറ്റുകള്
കനബാവറിനറി  ലഞറികള്-
പൂത്തുല  ടഞതകയബാ
സനദതന് ശൈബാലഗ്ലീന-

ഭബാവങ്ങളറില്
ടകബാരുകവബാടനടുകന്നു

പറിടനയുരം
മുത്തുകള്, വറിഷബാദരം

വറിതുമ്പുരം വറിരല് തുമ്പുകള്
  നഗ്ലീളന നറിഴലറിടന്റ-

കതബാണറികയററി-
സത്വപ്നങ്ങടളകങ്ങബാ യബാതയബായത്ത്

ഇരവകള്,പകലുകള്



നനത പകറികള്
മൂകതയ്കുകള്ളറിലബായത്ത്
തൂവല് വറിരറിച്ചഗ്ലീടെടവ-
പൂത്തുല ഞത്ത് ഞഗ്ലീടുന്നു

പറിടനയുരം-
മനബാരച്ചറിലകള്

                                                 മകനമാജറ്റ് സറജലികനമാൾഡറ്റ്
                                                  എചറ്റ് എസറ്റ് എ
                                           കസമാഷസ്റ്റ്യൽ സയൻസറ്റ്
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   മഴ   
         ചനനം പലിനനം ചമാറലിചമാറലി

ഇലനന   ഞ്ഞു നലിലനം നനഞ്ഞു
പുതുമഴയനങ്ങസന വസനത്തലി

തവളേകച  ടൻ കപമാകകമാനം കപമാകകമാനം
കുണകുളേത്തലിൽ  കൈരയുന്നു

പുതുനമാമ്പുകൈസളേല്ലമാനം തലസപമാക്കലി
കുണ നലിറ  ഞ്ഞു കുളേനം നലിറഞ
കൈരകൈവലിഞങ്ങസനസയമാഴുകുന്നു
കൈകൗതുകൈകമമാസട മഴയുനം കനമാക്കലി
പൂമുഖവമാതലിലലിലലിരലിക്കുനം ഞമാൻ
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പറക്കുന മനുഷസ്റ്റ്യൻ:-
"പറക്കുന മനുഷസ്റ്റ്യൻ, പറക്കുന-മനുഷസ്റ്റ്യൻ,

ആകൈമാശത്തറ്റ്,
നമീ എവലിസട കപമാകുന്നു,

ഇതകയസറ പറക്കുന? "
"മലകൈൾക്കുമമീസത,
 കൈടലലിൻസറകമലനം.

"പറക്കുന മനുഷസ്റ്റ്യൻ, പറക്കുന-മനുഷസ്റ്റ്യൻ,
നലിനക്കറ്റ് എസന പലിടലിക്കമാൻ കൈഴലിയലികല്ല?"
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