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പതിചായകളപതിചായകള

ഡി .എഡ് രണാം വരഷം
ഡയറ് പാലകാട്

പതിചായകള



HmÀaIfneqsS…

Rms\³ a\-km-Ipw NnÃp-
Pm-eIw

ഒന -dn-bmsX Xpd-¶pt]mbv
Hgp-In-sb-̄ p¶ IpfnÀsX-

¶-embv
h¶Wbp¶p 

a[pckvacW-IÄ
hnScp¶p sIm¨p]qhmbv 

_me-yw
sImgn-bp¶p Ime-

N{I§fmÂ
I®m-cw 

s]m¯n¡fn¨Xpw 
sIm¨pþ

If-Ifsamgp-Ipam sIm¨cphn X¶
AÀ²-\-á-\mbv \o´n-Xp-Sn- -̈Xpw

Ipkr-Xn-X³ Xnc-ame hmt\m-fapb-cpt¼mÄ
Nqcen³ in£-Ww ]nXmhn\mse
HmSn-sbm-fn- -̈Xpw A½-X³ ImenÂ
AÅn ]nSn- -̈XptamÀ¡p¶p Rm³
XpS-bnÂ NqcÂ in£W tcJ-IÄ

XShn Rm³ G§n-¡-c-ª-Xpw
Nn¶½p Xsâ sIm¨pIc-§-fmÂ

angn\oÀ ap¯pIÄ H¸n-sb-Sp- -̄Xpw
Cs¶sâ Nn¶-½p; kl-[À½n-Wn-bm-b-hÄ

PohnX ]qt´mWn Hcp-an¨p Xpg-bp-¶p… 
                              þNn{X.Sn.kn

ഡി.   എഡ് രണോം വരഷം

  ജീവിതം ഒര സോനശം

 ോഹ ശലഭോമ...!
 ജനം െകോെണോര 

 പഴവോയിരനോവോ നീ...
 ആര പറഞ

 ൈദവം ഒര 
കലോകോരനെലന്

 െവറപില െവനനിന 
പനരജനകഥെയനിന്

 നീ ഇെനോര 
ചിതശലഭമലോയോ?
വരണങള 
വോരിവിതറിയ 

നിനോടകളെകനഭംഗി
   നിന ജനനം ഒര പഴവോയ്..

   കോലം നിെന ശലഭമോകി മോറി
   വരണങള വോരിയ നിന ആടകണ്

 നിെന പചിചവരിോപോള
 ആനനം െകോളന

 െവറം ഭംഗിയിെലനിരികന
 ോഹ ശലഭോമ;  നീ എനിോകകിടന

   െചറ വിശവോസതിന തീ നോളം
 കോലങളോയി പകഞെകോണിരികെമന

ഹദയതിോലക്
   നിന ജീവിതം ഒരസോനശമോയ് എനിക

  നലകിയതീ കോലം സോകി...

ദിവയ വി
ഡി.   എഡ് രണോം വരഷം

  ഡയറ് ആനകര
പോലകോട്
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ചിരി

  ചിരിയെട അലയില ഞോന
സവയംമറനോപോയ്
  ചിരിയോണ് എനെട ആതസോനോഷം

  ഉളിെല ോവദനയകറവോന ചിരിനമെട -
മറകടയോലോ

 നോം ജീവിപ-  ചിരിയെട അലയില
   നോം ജീവിപ ചിരിയെട തണലില

ഹരഷ സി.പി
 ഡി.   എഡ് രണോം വരഷം

 ഡയറ് ആനകര
പോലകോട്

A¶pw C¶pw

A¶p Rm³ a®nÂ 
HmSn-¡fn¨p

C¶p Rm³ AhnsS 
I« ]Xn¨p

A¶p Rm³ ac-§Ä 
h¨p

C¶p Rm³ B ac-
§Ä sh«n

A¶p Rm³ shÅw 
a[p-t]mÂ \pWªp
C¶p Rm³ shffw 

hnj-ambv Na¨p
A¶p Rm³ aWÂ 

hmcn Ifn¨p

C¶p Rm³ aWÂ tImcn-sb-Sp¯p
A¶p Rm³ Ip¶p  കണ ckn¨p
C¶p Rm³ Ip¶p am´n-sb-Sp¯p
A¶p Rm³ hoSv kzÀ¤-ambv I  ണ
C¶p Rm³ hoSv \c-I-ambv XoÀ¯p

                             
 þPp_n.kn.]n

 ഡി.   എഡ് രണോം വരഷം
 ഡയറ് ആനകര
പോലകോട്
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\nimkz]v\w
\nemshmgp-Ip¶ cm{Xn-bnÂ
FIbmbv \ncmew_bmbv

Hcp-\mÄ AhÄ D½-d-̧ -Sn-bn-encn¡sh
angn-I-fnÂ \n¶pXnÀ¶p hogp¶
I®p\oÀap-¯p-IÄ BtcmtSm 
Ft´msamgn-bp-¶p-m-bn-cp¶p
]mXn-a-b-§nb a\-Êp-ambv
apä-s¯m-gpIp¶ Acp-hn-bn-te-¡-hÄ
Adn-bmsX Is®-dn-bsh Ah-fpsS
angn-I-fn-e-en-sªmcm Xmcs¯ 
Adn-bmsX Hcp-]mSv kvt\ln-¨pt]mbv
\ni-bpsS kuµ-c-y-¯n-\-g-tIIp-s¶mcm
Xmc-Iw Ahsf t\m¡n I®p-Nn½n
BtcmtSm ]dbp-hm³ sImXn¨ kz-Im-c-y-hpw
Btcm \ÂInb Zp:-J-§-fpw 

BtcmtSm ]¦p-h-bv¡m-\pff kz-]v\-§-fp-sa-Ãmw
Xmc-I-¯n-\mbv AhÄ k½m\n¨p

Ah-fpsS Bi-IÄ¡v Xmc-tem-Iw kzm-K-X-taIn
HmÀa-bpsS XphÂkv]Àiw Ah-fpsS 
angn-Isf Xgp-Inb thf-bnÂ
a[p-c-am-bhÄ aµ-kvan-X-w-XqIn
Hcp-]mSv kz-]v\-§Ä¡v Iq«mbn
hoണsamcp kz-]v\-wIqSn
Adn-bm-sXbhÄ sImXn-¨p-t]mbv
kz-]v\-§-sf-Ãmw bmYmÀ°y-am-sb-¦n-se-¶v... 
                                   þen-Pn\
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ചകങള
  ചകവരതികളോകന നിമിഷം

  രണ് ചകം കയിലണോയിരെന
 ങില ചകവരതിെയ

  ഭരികോനളള അനവോദം
 ോചോദികോ൯

അഡവോ൯െസങിലം
െകോടകോമോയിരന

കദീജ വി.യ
ഡി.   എഡ് രണോം വരഷം

 ഡയറ് ആനകര
പോലകോട്

വിദയാലയം

 ആലമരചവടിെല ആരയമനിമോരം
 ആകോശോഗോളമോം ആദിതയോദവനം

 ആദയഗരകല വിദയപക൪നവ൪
  അളകവോനോകത ോവദം പഠിചവ൪.

 അരിെകോണ് വിരലിനോല 
ഹരിശികറിചവ൪

 അടിെകോണറിയോെത പഠിച 
 പോഠങളില

  ആശോെന ആചോരമോയി െതറിധരിചവ൪
അവ൪ോപോലമറിയോെത 
ആഴതിലോഴോപോയ്-

  ഗരെവന സതയം മറനജീവിചവ൪.
 ഒനിചിരനവ൪ വിദയപഠിചവ൪

 ആോയോധനതില അഭയസരോയവ൪
  വോസകലകളം ശില പണികളം

 െവറോപോെടെയങിലം സവനമോകിയവ൪
   കോലം കടനോപോയ് നോളകള െകോഴിഞോപോയ്

  അധയോപനതിെന രീതികള മോറിോപോയ്..
   ഒനിചകടി ആ പഴയ ഗരകലവോസികള

 ഇനെത വിദയോലയങണതില
  കോതിരനകമ നശിച

    ഗരവിെന ഒര വടം കടി കോണോ൯
    ഒടവില വന പോന്സം ഷ൪ടം

  ഒര കണടയം
   കണടകടിയിലോയ് ആ പഴയരപം

   പോക ഒന മോതം മോറി
    ആ മഖത് ഒര പഞിരി പട൪നിരികന.

മണികണ൯.െക.സി ഡി.   എഡ് രണോം വ൪ഷം
  ഡയറ് പോലകോട് ആനകര

     ോബോഗ് മോഗസിന ഡി.     എഡ് രണോം വരഷം ഡയറ് പോലകോട്



അമ
അമിഞപാലി൯ മാധരയം 
ആദയമായ്  ഞാ൯ നക൪ന
അമത൯ െനഞി൯ ചേടററങെവ
അറിയന നീറന െനഞിടിപ്.. 

 ഇനെമ൯ ആതാവില മിനിതിളങന
നറനിലാദീപമാെണെനയമ
അറിവി൯ അകരേലാകേതക്
ആദയമായ് ൈകപിടിചയ൪തിയമ

 കഞിളം ൈകയിന 
തോങോയ് 
തണലോയ്
െമഴകതിരിോപോല 
ഉരകമമ

 ോസഹതി൯

കടലോഴമോണമ
 നനത൯ െകോടമടിയോെണനമ
   ഒരനോളം മങോത സരയകിരണം ോപോല
   ഒരനോളം വോടോത നറനിലോ പഷംോപോല

  ഒളിമങിടോെത മനസിെനെയോര ോകോണില
 കതിജവലികന വിളകോണമ....

ശീത മാധവ്

െകാഴിയന ജീവ൯
ഇനെല ഞാ൯ കണ

മറെത െചടി പവിടിരികന
പവിതള െകാഞല തന

കളിരാല എ൯ ഹദയം  വിരിഞ
മണിരതം പതിച മിഴികേളാെട

എെന േനാകി ചിരിച പ..
ഞാനറിഞില, ഇന് എനില-

നിന് െകാഴിയെമന്
അെത ! രതം പതിച കവിളില

ഒര തളി കണീരായ്
കാലമാം വീതിയില-
ഇനി എത ജനങള

ഇങെന വിരിഞ െകാഴിയന
ഈ െകാഴിചില 

ഉെണനറിെഞങില
എനിനീ ഭമിയില വിരിഞ

മ൯സറ എം.െക
ഡി.എഡ് രണാം വരഷം

ഡയറ് ആനകര 
പാലകാട്
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സൗഹദം

നാം േപായ വഴികളില
ഇനിയം തടരെട

വിധിതന മഹാമാരി
കാലങള കടനേപാകിലം
അറിവിെനയാഴിയില 
നിറയെട 
വരണ മതകള
നമള െകാഴിയമീ 
േനരമിതങെന-
വിടരന ഇതളകള

സൗഹദം താണിയ വഴികെള
ഇനിയം കാെലാച
പതിെയ ഉണരതിടെട
ബാകിയായ അറിവിെന താളകള
േതടിയാതയാകനിതാ സൗഹദങള...

നിഖില
ഡി.എഡ് രണാം വരഷം

ഡയറ് ആനകര
പാലകാട്

മരണെത 
പണയിച 
െപണകടി

എെനനറിയാെതാര വിഷമം
കാരണമിലാെതാര േവദന
കണകളില കണനീരതളികള-
തിരയടികന...
ഞാന ഒരികലമിങെന വിഷമിച-
േപായിടില
വിരല തമകള നിശലം
കടലാസ തണകള ശനയം
കണിേലക് ഇരടകയറന

അെത, ഞാന മരണെത പണയികന...
നിെന േലാകേതക് േപാകാന ഞാന-
കാതിരികന...!
മരണേമ...നീ അറിയനിേല-
എന കാതിരിപ്-
ഒര െതനലായ് വെനെന-
നിനിേലക് ലയിപിക...
ഞാന നിെന പണയികന...

നിഷാന പിെക
ഡി.എഡ് രണാം വരഷം

ഡയറ്  ആനകര
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ജീവിതം

ജീവിതം മഹാസാഗരം
സനരമാം യാത

ദ:ഖവം ആനനവം ഇഴേചരം 
പാത

നദിയെട അലേപാെല 
വിശമരഹിതം അത്...

റീഫ സി

വിധി  
ആശകെളാരപാട േപറി
േതടാെത എേനാ േനടി
നവദാമതയമായത് മാറിെയനാല
ബനങള ബനനങളായ് മാറിയെതേന...
ആരദമാം േസഹകടലില മങിതപി
മതകണെക വാരിയെതലാം
മിഴിനീരതളികളായിരന...
നിരാശേയാെടന ഹദയമേതറവാങി...
അനകാരം നിറഞേലാകത്
ആതവയഥയാല പളയെമന മനം
കാേതാരകെനാരീ സവരം
സദാ..., നീയാണ് ഹതഭാഗയവതി...

സലീന െക.െക,ഡി.എഡ് രണാം വരഷം 

പളികടം

േകട് േകട് പഠികന 
പാഠതില

പാടകളായി കിളികളണ്
കാടില മണ് വീടിലമണ് 
നാടിലമണ് കളികടകാര

പാടന പാടിെല ആദയെത പസകം
ആദയമായ് വിദയാലയതിന വഴികള
വിദയാലയതില നിന് എതിടം 

നാടിെല വീടിെല എനെമന കടകാര
നാടിെല കടകാര വീടിെല കടകാര

പിെനയായ് വിദയാലയതിന വഴികള
മായില മായില എേപാഴം 

എനിെല വിദയാലയതില വഴികള...

സലമത് എം
ഡി.എഡ് രണാം വരഷം

ഡയറ് ആനകര
പാലകാട്
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അറിവിെന 
പസകതാളകള 

ആദയമായ്
പതിെയ ഇനഞാ൯ കഞ 

കയാല
അറിവിെന പടിവാതിലില 
ആദയമായ് തറനേപാ-
ളറിഞില അറിെവാര 
സാഗര മാെണന്

അറിവിെന കടലില നിെനാ-
രതളളി ജലെമെന-
മനസില പതിപിച അനാദയമായ്
അനെതാടിേനാളമറി -
വിെന സാഗരതിരകല നീനി-
തടികന ഞാ൯
അറിവാണ് ജീവിതം
അറിവാണ് സരവം
അറിവിെന േലാകമാണാനനവം

സലമത്
 ഒ.പി

ഡി.എഡ് രണാം വരഷം
ഡയറ് ആനകര 

പാലകാട്

നാേളക് േവേണല....!

   ജീവിത സോയോഹയോതയോം ോവളയില
     കണ ഞോ൯ പലമഖം പലവഴി പലചിരി ചണില

   ഇടറന വഴിയിെല െകോഴിയന ശിശിരതില
   െപോഴിയനിതോ മല പലതരം ോകോണില

 വോനിെല നകതജോ
 ലമോം ോലോകതില

 കോണനിതോ കഞ 
വിസയോലോകം
  മഴ െപയ വോനില 

 കളിരെനോരോ ോമഘങള
  ചളി പിടിചതോ

ഓടിമോഞിടന
 വോനിെല നിശവോസമോയീ 
ോലോകെത

  ഭമിയമോെയോന തടിച ോനോക

  െനഞകം കളിരകന സോനോഷമോോണോ?
  െനഞകം െപോളളന ോവദനയോോണോ?
   അമയോം ഭവിെന െകോലന നിങള

   പിറന മണിെന വഞിപ നിങള
   ജീവിതം ജീവനോയ് ോവണോമോ നിങളക്

    ോവണോമല രകിപ അമയോം ഭവിെന...

സരയ
ഡി.   എഡ് രണോം വരഷം

  ഡയറ് ആനകര
പാലകാട്
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എെന േലാകം



ഓ൪മകള പടിയിറങേമാള
ചരിതമറങന മണില

ൈകേകാ൪ത നിലകന മാമരതണലില
ആഞടിച സൗഹദതിരകളാല

ചരിതമറങന മണിലെട ൈകേകാ൪തവരേമാള
മറകിപിടിച കടലാസെകടമായി 
ലകയതിേലക് നടനടകേമാള

യാതയെട തിരശീല 
ഇവിെടയയരന

എവിെട നിേനാ പറിചനട 
വകെതേപാെല

തിരിചവരാത ഓേരാ നിമിഷം 
മരിചെകാണരികേമാഴം

സഹദെമന േവരകളില തടികന 
പതജീവന

എനം നിലനി൪തിേപാരാന 
കഴിഞ

സൗഹദതിലലിഞ േസഹവം ഒെതാരമയം
എനം നിലനിനിരന.....
പേക......
മനസിെലവിെടേയാ ഒര േകാണില േതങല 
മാതമായി േകളകന
ഇനിയം എതനാള ഇെങെന
ൈകേകാ൪തനടകനാവം......

വിദയ.വി

അമ
ഓരകവി൯ നിങളീ- 
ഭമിയിെലങെന പിറന നാം
ഭമിെയാരമയായി താരാടപാടന
വാതലയനിറകടില നെമ തണകന
എനിടെമേന അറിയാെത േപാകന
ഈ അമത൯ േനാവ്.........

അനീഷ

സവരഗമാം  
തറവാട്

തറവാട മറെത 
തളസിതറയിെല
നിലവിളെകങെന 
അണഞ
ഐശവരവ േദവത നതം 
ചവിടിയ
തറവാടിെതങ മറഞ

കടകടംബെത ഒനായ് നയിച
പായം തികെഞാര കാരണവര

മതശിേയാരത െതളിമയായ് നിലകന
തനയൗവന കാലെത േതനറം ഓരമകള

എന സവരഗമാം തറവാട്
                    ആതിര.ഇ.പി
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നാലമണിപ
നാലമണിപ വിരിഞ

നാടിന  പറത് 
നാല   െകടിനകെത

തമരാടി............
നാേടാടിപാടകള 

താളതില 
ഈണതിലമീടി 

പാടനതാരകേവണി..
കാളി

േതനാവ്
ഓടികളികെമ൯ ബാലയങളില
മധരമറം മാമഴതിനായ്
െകാതിച ഞാ൯,
േതനാവി൯ ചിലകളില എെനേനാകി
ചിരിചെകാണ് കാറതാടി രസിച മാമഴങള
എനിടം കിടിയില എനിെകാര മാമഴം
എ൯ വിഷമം കണ് മനസലിഞേപായ്
അണാറകണന്,തന എനിെകാര േതനറം മാമഴം......

നീത

അനാഥശബങള
ഇരളിെന മറവില  കനിവിെന

മഖം മടയണിഞ  മൗനം
താഴിടപടിയ  മനസിെന

വാതിലില  മടിവിളികന.
െപാന  പതീകകള

ഏേതാ േകാണില  നിനാേരാ
പറഞ,  തടര പയാണം
തടര പരിശമം  വിജയം 

സനശിതം
ഭവിത

പളികടം

അടിേവണ വടി േവണ കണരടല േവണ
അറിയാെത നിറേവാെട േച൪കം വിദയെയ
അധയാപക൯ അരികില േചരന ചങാതി

അഴലകളറിയന അറിവി൯ നിറദീപം
അകതളമലിന് വിദയത൯ ഉറവിടം 

ആെകയീേലാകതില നിറയന പഭയിത്
ആടിയം പാടിയം ദിനങള െകാഴിയെവ

അറിയന വിദയെയ അറിയെന൯ ഗരവിെന
അടിയം ഗരവം എേങാ മറഞേപാള 

അതിെനാപം േപായ് മറഞെതെനാെക.....!
സജിത.പി.പി
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േകരളം

എത മേനാഹര േകരളം
പചപതപ് ചാരതിയ 
േകരളം
മലകള നിറഞ പഴകള 
ഒഴകന 
എെന സനര േകരളം
മഞില മടിയ േകരളം
മഴയം െവയിലം തിളങം 

േകരളം
എത മേനാഹരം എത സനരം
എെന േകരളം.....

 മായ.സി.െക

അമ
ജീവെന ജീവനാെണെനയമ
േനരിെന ദീപമാെണെനയമ
ആ ദീപശിഖയില െതളിയന
ഒര നറെവട മാെണനം ഞാന
നിറദീപമാെണെനയമ
അഖിലവം നീ തെന അമ
നിതയവം കണികാണെമന അമെയ
ആ ദിനം ശഭമായ് ഭവികെമനില
പകതിയാണമ േദവിയാണമ

എന പിയ ചങാതിയാണമ
നിറതിങള കലയാെണെനയമ

എന വീടിന നിറദീപെമെനയമ
           േരഷ.െക

 െപണൈപങിളി
          നീടിയടികന   മണിനാദം   േകളകേവ
          കെടാഴിയന െകാചിളംകിളികള
          അതിലെണാരകിളി കഞികിളിയവള
          ഏകയായ് മകയായ് േപാകേനരം
          അമയില  െകാചനജനില വീടില
          ഒറകപാവമാ െപണൈപങിളി
          കളികഴിഞീറനായ് നാമം ജപിചി-
          നധരതില സവരങള 

െപാഴിചിടേമാള
           ഏേതാ കരാളമാം ഹസതി൯
          മനിലായ് േവദനേയാടവള 

കമിടന
          പാറിപറകന വരണചിറകകള
          കരയന േപടിചരണിടന
           ഇനിയേണാ നെലാര േലാകെമനികിനി
           െമെലയാൈപങിളി േതങിടന.......

ശതി 

         െകാചപവ്
കണതറന േനാകന െകാചപേവ
നിന പഞിരി വിടരനിതാ െകാചപേവ
എതേയാ നാളിന് കാതിരിപ ഞാന
കേണാെട കേണാെട മിഴിനിറഞ ഞാന

എതനാളിന ഞാന കണിരിപ നിനമഖം
എത നാളായ് ഞാന ആഗഹിച നിനമഖം
കണഞാന കണഞാന നിരവതിെകാളെട
കണതറനേനാകന െകാചപേവ

                 സചിത.വി 
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പപഞസതയം  
   യാത േപാവകയല 
   യാതയാണ് പധാനം
   എവിെട നിന് 

  തടങിയതാെണന് 
   അറിയനില 
   ആേരാെടലാം യാത 

  പറഞെതന് 
   തിടെപടതാ൯ കഴിയനില 
   ഇനി ആേരാെടലാം 
   പറേയണി വരം എനം 

   വഴികെളലാം ഒര േപാെലയാണ് 
    സംഗതി ഇേപാഴാണ് മനസിലായത് 
     ഭമി ഉരണതാണ്!

                               സനയ.ടി.പി.

ബാലയം
ഓ൪മയില നിെനാര ഇതള വിരിഞേപാള 
ഒര ചിതശലഭം പറനേപായി
അതെചനിരനേതാ
ബാലയതിന ചിലേമല
ഓ൪കന ഞാെനെന ബാലയകാലം 
വഴിയമലതിലെട നടനനീങി 
പകളം കായളം പറിച്
ആ൪തലസിച് നടകെമന ബാലയം
പഴയ ഓ൪മകള തന മണംനകരം
വിദയാലയം
ചിതംവരചം കലഹിചം
ഓടികളിച വരാനകള
ഓ൪കന ഞാെനെന ബാലയകാലം
ഓ൪മകള തെനാര ബാലയകാലം

ശാരിക

പതിഫലനം
       രണ വരഷെത ഭാഷാനഭവങള 
അധയാപക  വിദയാരതികളിലണാകിയ 
മാറതിെന  പതിഫലനമാണ്  ഈ 
േബാഗ്  മാസിക.  കടികെള  സരഗചി 
നയിേലക്  നയിേകണ  നാളെത 
അധയാപകരെട  രചനകളെട  ൈശലി  
പതീകാ നിരഭരമാണ്  .  സിര  രചനാ 
രീതിയെട  പതിവമാറി  കെറകടി  
ആഴതിലള  സമീപനമാണ്  ഇതില 
കാണനത്.കവിതകളക് 
ആശയനിറവം  കാവയഭംഗിയം 
,ചിനയെട  കരതം 
ഉണ്.സാമഹയാവസയം  ആകലതകളം 
വാകായി  രപാനരെപടന  പകിയ 
കൗതകമളവാകന..
                    ഓേരാ കടിയം തങെള 
അടയാളെപടതന  ഈ  സമാഹാരം  
നിങളെട  മനില  അഭിമാനേതാെട 
സമരപികന.ഇതിെന   എഡിറിങം 
ൈടപിങം   െസറിങം  നടതിയത്  
ഡയറിെല  അധയാപക  വിദയാരതികള 
തെനയാണ്.

  
എഡിറര
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 പതോധിപ സമിതി
സപിയ.പി.
നിഷോന.പി.െക
ലിജിന.എം.പി

 ശീത മോധവ്
മണികണന.െക.സി

  സോോങതിക സഹോയം
രോമചനന.  െക ലകചറര
പി.എസ്.ടി.  ഇ മലയോളം



ബാലയം
ഓരകന ഞാെന൯ 
ബാലയകാലം

െകാഞി കളിച 
നടന കാലം
ഇണങിയം 
പിണങിയം നടന 
േനരം
േസഹം എെനന് 
തിരിചറിഞ കാലം
ശാഠയം പിടിച് നടകേമാഴം
സവാനവനം നലകിയ േസാദരിമാര
ഓരമയില എനം ആ സവരണകാലം
ഇനി എന തിരിചകിടമാ വസനകാലം...

ആതിര പി.വി
ഡി.എഡ് രണാം വരഷം

എെന കിനാവില...
മറകാ൯ ശമികേവ പിനയംെമ
േനാ൪മകളില നീ േചേകറന.
െവറകാ൯ ശമികെവ പിെനയം 
ഞാ൯ നിെന േസഹിചേപാകന.
അകലാ൯ ശമികെവ പിെനയം
ഞാ൯ നിനിേലയടതേപാവന
എെന ഏകാനതകളില....
പാതി മയകങളില.......
പകലകിനാവകളില.......
പിെനയം നീ....
നീ..... മാതം..

നിതയേമാള.പി

 നിശയെട കടകോരി...

 നിശയെട കടോയ് 
ഞോനിരന...

 ജനലഴികളിലെട മിഴി 
അലഞ...

 നിശയില വിരിയം 
പഷോമോ?നിെന 
കടകോരി
അഴകി൯ 

റോണിയോോണോ?അവള
 നിനില വിരിയം 

കടകോരി...
   ഇന ഞോ൯ കണ അവെള

 അവെളെനകോള മോനോഹരി
 അഴെകോഴകം ചിരിയം

 കരിമിഴി ഇണയം
  പവിതള ോതോലകം വദനം

   ഇനിെയോര നോള വരോമോ എനിക-
 നിനില അലിയോ൯
 നിനില വിരിയോ൯

  നിെന കട കോരിയോയിടോ൯
  യഗങളോയി ഞോ൯ കോതിരിപ-
  നിനിോലകണയോ൯ നിെന കടകോരിയോകോ൯....

  ഷമീമ സി.എച്
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മാധരയംമാധരയം

''അമഅമ' ' രണകരമലരണകരമല
ഒറപദമലഒറപദമല
തലികകിരയാകാനളതലികകിരയാകാനള  
െവറം വിഷയമലെവറം വിഷയമല
നിറേനാവിെനനിറേനാവിെന  
ആഴിയിലആഴിയില

നീനികഴിഞിടംനീനികഴിഞിടം
നിറവാ൪ന ചിരിതകി നിലകം വിളകാണ്നിറവാ൪ന ചിരിതകി നിലകം വിളകാണ്
നിറേസഹതിന പതീകമായ്നിറേസഹതിന പതീകമായ്
സഹനതിന രാജിയായ്സഹനതിന രാജിയായ്
നിറവാ൪ന വഴികാടം േസഹതിന വഴികാടിനിറവാ൪ന വഴികാടം േസഹതിന വഴികാടി
മലപാലിന മാധരയം നണഞ മകേളമലപാലിന മാധരയം നണഞ മകേള
ആ മാധരയം മനസില കാകകആ മാധരയം മനസില കാകക
നിനമകായ് അറകക ആയിരം സൗരഭയപഷം നിനമകായ് അറകക ആയിരം സൗരഭയപഷം 

തസിതസി..പിപി..പിപി

എെന കടകാ൪

കളിയം  ചിരിയമായ് 
ഒതിരികടകാ൪
കലപിലകടി 
തിമി൪കന 
നാലതകേസരകള
ആഗഹികേവ 
പതെകയം
ആഗഹം  െവടിയേവ 
പായന-
സമയരഥതിെന 
േതാഴന

ഇടയിെട മാതം കളികാന വരന-
കാറിെന േതാഴെന പഴികന കടകാ൪,
ഇടയിെട കതിപിടിെചഴതനവ൪
ഇടയിെട തല പകയനവ൪,
പാറി പറകന, ചളംവിളികന,
േതനീചകടങളാകന
എെന കടകാ൪.

മഞഷ.പി
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