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റൈരളടയ ുന൪നി൪മികാം

VYSHNAVI



  

ുതകങള

പാെെി ൈര നീടള നീലനിറമായ്
റവലിടകാരാറഘാഷമായ്

ആെിൂങിയല ു ല ു  ുൃതം
കൈടകാു നികം വിധന

വാൊറത വരിടൈടറ കൈയിലുനാ
പീൂഷഡംഭെയം

റഭദിചടപാു ൈപവലി തരസാ
ടപുള കപതങറള 

                                               (റചലപറു നൂതിരി)
ARATHI C.S



  

ുുവഷഷ
  

അമ  പറ ഞതിനുറം  മടറാനംഅമ  പറ ഞതിനുറം  മടറാനം  
    ൈാലംഇലാതിുടനാരാറപായൈാലംഇലാതിുടനാരാറപായ
മാറവലി  നാുവാണീും  ൈാലംമാറവലി  നാുവാണീും  ൈാലം

പാെിൂനളിറപായ  ടപാറനാണകാലംപാെിൂനളിറപായ  ടപാറനാണകാലം
റദവിത  റൈാവിലി  ു       ു   ു പിട  ഞാറദവിത  റൈാവിലി  ു       ു   ു പിട  ഞാ

ഒറരാ  പെി  എണി  ൈയറം  റനരംഒറരാ  പെി  എണി  ൈയറം  റനരം

YASEENYASEEN



  

വിശശം ദീപമയം

മാുളതാണീ മഹിടയന ടവച
മാുനടതനിന മുഷറര! നാം?

തൃഷ് െിയിടടപടടാരതിനമീശ
സാനടെ നുനത് ധ൪മമടല?

MIRAS
 



  

വാഴ

ുറെ് നടലാു വാഴ നട
നിതലവം വാഴ നനചവന

വാഴ വളുവാ ടവന്പ  ലായി
റവഗെി വാഴ വളൈനവന

AFTHAB 



  

  വവളിചതിലേക്

അുെെിവച ടതാുവാ റനാകറമാളൈറലക
 പായം ടവളിചറമ നിടന,

  ശരിക സാതശിൈകറൈറയൈി                 ഞാ
  ടമുകവാ റനാകം മരികറവാും!
             (പി.ു     ഞിരാമനായ)

[vyshnavi]



  

വീണൂവ്

ഹാ ുപറമ അധിൈുംഗപദെിടലത
റശാഭിചിുനിടതാു രാജിൈണകറയ നീ

ശീ ൂവിലസിരഅസംശയമിന നിടന
യാൂതിടയു ുനടരു 

ൈിെപിറതാൊ
                               [RUKSANA]



  

റേഹംറേഹം

എലാ മുഷലരിും ഒു ൈനല്  എലാ മുഷലരിും ഒു ൈനല്  
റേഹം എങിും ഉണാവം എന് റേഹം എങിും ഉണാവം എന് 

പറയനതിനാണ് പറയനതിനാണ് 
യഥാഥസറനഹിതയഥാഥസറനഹിത

എന പറയനത്എന പറയനത്
                                                        [[SHAHANASSHAHANAS]]



  

റൈരളെിന് ഒു കൈൊങ്



  

മഴ നന   റഞാടര ബാലലം

ജീവിതം ടമാടിടയനാത
ടപുുറമാറരാ മഴകം പിടന
എവിടെറയാ റപാടയാളികം

ൈാശിുന്പ      ൈ അറലാ നമ
[KIRAN] 



  

  ചദനമണി

  ശിവരാതി
ഓറടാറിഷൈ ററാടി ൂെി

ൂടം ുെി റപാവു റപാടല
ഏറം പഴൈിടയാടരടറ ൈിെകയി

രാതിയി ൂടൈറളാടം തടന!

പറം റചന വുന ടൈാുുൈ
ൂറ സാബ ടജുൈ റപാടല!

ൂടറയാടൊപം ടൈാുും റചനാ
ൈകെരാതി ശിവരാതി!



  



  

നനജ
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