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കവിപുഷ്പമാല

െവണ്മണി മഹൻ

ലക്ഷ്യം കൂടാെത ലങ്കാനഗരമതു തക-
ർത്തക്ഷമം രൂക്ഷനാകും
രേക്ഷാജാലാധിപത്യം തടവിന ദശക-
ണ്ഠെന്റ കണ്ഠം മുറിപ്പാൻ
ലക്ഷ്യം െവച്ച ചീറി തമണയുെമാര-
ത മാം രാമബാണം
രക്ഷിച്ചീടെട്ട നിത്യം കലിമലമകെല-
േപ്പാക്കി നന്നാക്കി നേമ്മ. 1

ഇട്ടീരിമൂസ്സിനുെട കയ്യിലയച്ച പദ്യം
കിട്ടീ വിധങ്ങൾ വിവരി മനസ്സിലായി
െഞട്ടീല െതല്ലമിതുെകാണ്ടഹമിന്നതല്ല
െപാട്ടീ നമു പരിചിൽ പരിഹാസഹാസം. 2

എനിക്കേഹാ ദീനമതാണതിന്നാൽ
നിനയ്ക്കിലിേപ്പാൾ സുഖമില്ല െത ം
മന മ മദീയവൃത്തം
മനസ്സിലാവാെത മറക്കേയാ നീ? 3

ദണ്ഡമകന്നതിമാ ം
ഖണ്ഡിച്ചേങ്ങാട്ടിതി മറുപ ം
തിണ്ണമയയ്ക്കാതിെന്നൻ
ദണ്ഡംെകാണ്ടി ഴ കഴിയുേന്നൻ. 4

ദീനം പിടിചു ദിവസ തിയുള്ള ബുദ്ധി-
നംഭവി മരുവീടുെമാെരെന്നാടിേപ്പാൾ

മാനം നടിചു തവ വാ കൾ ന ന
ഞാെന െവ കുറയാതുരിയാടിടു ? 5
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വാച്ചിടൂം ാണദുർേവ്വദന ബഹുകഠിനം
ചുെണ്ടലിക്ക കണ്ടൻ-
പൂച്ച ത്സാഹമുൾെക്കാണ്ടിളകിന വിളയാ-
ട്ടങ്ങളിെന്നന്നേപാെല
തീർച്ചയ്ക്കിക്കാര്യേമാതാമധികതരെമനി-
ക്കഗ്നിമാന്ദ്യാദി ദീനം.
മൂർച്ഛിച്ചേയ്യാ! കുഴ ന്നിതുെപാഴുതു നിന-

ദ്യമം ഹൃദ്യമേ . 6

ശശാങ്കേശാഭെയ്ക്കതിർകീർത്തിയുള്ള-
തശങ്കമേയ്യാ! കളയുന്നതിേന്നാ

ശം സഹിക്കാവരുതാെത്താരാത്മ-
ശംസ നീ െകാ പിടിച്ചിടു . 7

പത്മാലയ പരിതാപമണച്ചിടുന്ന
പത്മാക്ഷിമാർകെളാെടാഴി മനുഷ്യരാരും
ആത്മ ശംസ പതിവില്ലറിേയണമിെന്ന-
ന്നാത്മ മാണസുമേത! മതി േത വലിപ്പം. 8

ധവളമണിധരി ീ േദവനാെമെന്നാേടറ്റം
ധവളതരയശ ം ധാടിയും േതടിയും നീ
അവികലകുതുകംപൂേണ്ടല്ക്കയാൽ മാനമുേണ്ടാ
തവ കളികളിെതല്ലാെമാ േമാ നിൽക്കേമാ ഞാൻ 9

അമരാടുകിലച താഖ്യ! സാക്ഷാ-
ലമരാധീശസമാനമാനിയാം നീ
അമരാ ദൃഢെമെന്നയ നിന്ദി-
ച്ചമരാതിട്ടിഹെയാട്ടയാട്ടിെടാേല്ല 10

ഓെരാന്നിേങ്ങാ ര ന്നതിനു മറൂവച-
േസ്സാതിയിെല്ലങ്കിൽ നിെന്ന-
പ്പാരം നിസ്സാരെനേന്നാർത്തഹമിഹ നിതരാ-
മി നിന്ദിക്കെയേന്ന
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പാരാെത പാർത്തിടൂ നീ പരമിതിനിടയാ-
േക്കണ്ട േവ യ്ക്കിേതതും
േപാരാെത വ േപാെമെന്നാരു വഴി കരുതി-
െത്ത ടൻ െചാല്ലിടുെന്നൻ. 11

ശങ്കാഹീനം ശശാങ്കാമലതരയശസാ
േകരേളാ ന്നഭാഷാ-
വങ്കാട്ടിൽ സഞ്ചരി ം സിതമണിധരണീ-
േദവഹര്യക്ഷവര്യൻ
ഹുങ്കാരാേത്താെടതിർ ം കവികരിനിടിലം
ത ട േമ്പാൾ നിന്ദാ-
ഹുങ്കാരംപൂണ്ട നിയ്യാെമാരു കുറുനരിെയ-

സുെമാ കുന്നിെപാലും? 12

കാ ള്ളിലച ത! കവിത്വമേതാ വല്ലാ-
തി ള്ളൽ േവണ്ട വഴിയില്ലവതാളമാകും
േചർ ള്ളിലായതു നിനെച്ചാരു മുക്കിൽ മങ്ങി-
പ്പാർ ള്ള കാലെമാരുമട്ടിലിരിക്ക ന . 13

തുഷ്ടിേയാടു മതി പുഷ്ടിയുെള്ളാരു വി-
ശിഷ്ടരാം കവിവരിഷ്ടർ കു-
മ്പിട്ടിടും തവ പകി െകാ ജയ-
െമാ േമാർക്കിലിഹ കി േമാ?
നാട്ടിൽ നല്ല പുകൾനട്ട നെമ്മാടതി-
ധൃഷ്ടനായി നിലവിട്ട നീ
കഷ്ടെമന്തിെനതിരിട്ടിടു വഴി-
മുട്ടിടും െപാറുതി െകട്ടിടും. 14

മിഴിച്ചിങ്ങിരുന്നാൽ കണക്കല്ല പാരം
പഴിചുള്ള ദുർവ്വാഗ്വിഷം േമ ഹൃദേന്ത
ഒഴി ന്നേഹാ! പിെന്നയും പിെന്നയും നീ-
െയാഴി ന്നമട്ടല്ലിെതാട്ടല്ല കഷ്ട്ടം. 15
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നിന്ദാേലശം നിനയ്ക്കാതിതിനു മറുപടി
േ ാകെമത്തി കണ്ടി-
െല്ലന്നാേലെതങ്കിലും തൻ പരിഭവെമഴുതാ-
െമ െവച്ച നീതാൻ
പിന്നാേല വിട്ട പദ്യങ്ങളുമഴകിലുടൻ
ക മിണ്ടാതിനിെത്ത-
െല്ലന്നാലും പിൻവലിച്ചിങ്ങെന മരുവുകയ-
െല്ല ഞാെനാ റ . 16

രണ്ടാംവട്ടമയച്ച പദ്യതതിയിൽ
കാണിെച്ചാരാശങ്കകൾ-
ക്കണ്ടാം സ തി സാധുവാകിയ സമാ-
ധാനങ്ങൾ ധാരാളമായ്
െകാണ്ടാടിബ്ബത! മുമ്പിൽ ഞാനവ പറ-
ഞ്ഞീടു പിെന്ന മം-
െകാണ്ടാേക്ഷപവുമു പുഷ്പമിളിത-
േ ാകത്തിനാെക േലാം. 17

ഒ ം െതറ്റില്ലിതിെന്നെന്നാരു െപാഴുകിലുമി-
േങ്ങാർ മെല്ലെന്റ ൈകയിൽ
കിട്ടീടാഞ്ഞി മെല്ലന്നറിയുക പറയാം
ശങ്കവിെട്ടൻ കവിത്വം!
െക ം െപാട്ടി മല്ലിന്നയി! തവ വിടുവി -
ഡ്ഡിത്വെമാന്ന ചിന്തി -
ച്ചിട്ടാണാഹന്ത! മിണ്ടാതിവിേട മരുവിടാൻ
ബന്ധെമൻ ബ മൗേല! 18

ഉൽകൃേഷ്ടാ ംഭിതാ ാവലി െകാടിയ െകാടും-
കാറ്റിനാൽ ട്ടിമുട്ടി -
ദ്ദിെക്ക ം തട്ടി െവ ന്നിടികളുടനുടൻ
േകൾ കിൽ േകസരീ ൻ
െമെക്ക േക്കാടു ചാടീട്ടലറുെമാരു കുറു-
ക്കൻ കുരച്ചീടുകിൽെച്ച -
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ന്ന ട്ടത്തിൽ കുരയിക്കില്ലവനവമതി വ -
േന്ന െമേന്നാർക്കയാേല. 19

ഭീമ ീകൃഷ്ണപാർത്ഥ ഭൃതികെളതിരി-
ട്ടാലുെമാ ം മടക്കം
ഭീമ ീജാഹ്നവീനന്ദനനണയുകയി-
േല്ലവമാണാവിശിഷ്ടൻ

ീമൽ ബാണം ശിഖണ്ഡിക്കഭിമുഖവഴിേപാ-
കില്ല നാണി െവേന്നാ-
ർേത്താമൽചാപം നിലത്തിട്ടടലതിലുടന-
െന്നന്തേഹാ പിന്തിരി . 20

ീരാമച നുെട പാണിതേല വിള ം
ീരാമണീയഗുണപൂരിതേഘാരബാണം

പാരിച്ച പാപമകല കളെഞ്ഞനി
പാരാെത പാവനഗുണം പരേമകിടേട്ട. 21

ൈകനാറി വിേനാടും കളതരകനക-
ത്താമര വിേനാടും
സാനന്ദം ജാതിേയാടും സരസപരിമേളാൽ-
ഫുല്ലമാം മുല്ലേയാടും
നാനാദി ം നിറ െള്ളാരു നവയശസാ
വാഴുെമന്നച്ഛെനെച്ച-
നംകൂടാെത േചർക്കാമതിെലാരു സുമമായ്

േചർത്തെതേന്താർത്തതിേല്ല? 22

േകാട്ടംതീർ ഗുണംതികഞ്ഞ രസികൻ-
െകാ ണ്ണി ഭൂപാലക-
േ ഷ്ഠൻ നെല്ലാരു േയാഗ്യേനാ കുസുമമീ
മുേന്നാ േചർന്നീടുവാൻ
േകട്ടാൽ ഭംഗി ചുരുക്കമ രസമാ-
ദ്ധാരാളമിത്യാദിെകാ-
ണ്ടാേട്ട നൽപവിഴാഖ്യമല്ലികയതാ-
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കേട്ട പകിെട്ടന്നിേയ. 23

െകാണ്ടൽക്കാർേവണിമാലാമണികളണിമണി-
ന്തലിൽച്ചന്തേമാടും

െകാണ്ടാടിേച്ചർ പാർ ം പരിമൃദുപനിനീർ-
പ്പിച്ചകത്തിൻ മഹത്വം
ഉേണ്ടാ പാർത്താെലനിക്കിന്നസുലഭതരമാ-
െണങ്കിലും ഹന്ത! േവെണ്ട-

ണ്ടാേമാ െമച്ചമാകുന്നതിനു െകാതി നര-
ന്മാർക്കെതല്ലാർ മിേല്ല? 24

െതേല്ലെറക്കീർത്തിേകട്ടീടിന കളകവിയാം-
വായ്ക്കെരെത്ത മുള്ളിൽ
കിേല്ലറാതാശു നീതാനഹഹ വടിവിേനാ-
ടിമ്പമുള്ളാമ്പെല ം
നേല്ലാരാച്ചമ്പക മലർവരകവി ഞാ-
െന മിത്യാദിയാം നിൻ-
െചാേല്ലാേരാേന്നാർക്കിലത്യദ്ഭുതമിതു ചിലർ േകൾ-
ക്കില്ലേയാ കല്യമൗേല! 25

കല്യന്മാരാം കവി ൗഢകമകുടതടാ-
ി സു ഷ്ടവ

ക്കല്ലാകുേന്നാരു നീതാൻ വലിെയാരു കവിയാ-
െണങ്കിലും ശങ്കെയേന്ന്യ
െചാേല്ലറും വായ്ക്കെരക്കാൾ പരിചിെലാരിരുപ-
ത്ത കല്ലി താഴ-
ത്തേല്ലാ നിൽ ചാടിക്കയറുകിലധുനാ
വീണുടൻ േകണിടും നീ 26

ഒപ്പേത്താെടാപ്പേമാേരാ കവികെളാെടതിരി-
ട്ടാശു നീ െകാ കുത്തി-
ശ്ശി േത്താടുള്ള മാനം വിരെവാടു െവറുേത-
വി തിന്നാെതകണ്ട്
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ഇേപ്പാൾ േതാഷെത്താട ം രസെമാടു വളെര-
ത്തിടും പൂെത്തലിഞ്ഞി-
ഷ്പേത്താെടാത്തിരുേന്നാ തരമതു വരികിൽ

േക്കറ്റിടാേമറ്റിടാം ഞാൻ 27

വേമ്പറും വായ്ക്കെരക്ഷ്മാസുരനരിയഭിഷ-
ഗ്വരനാര്യെന്റ കാര്യം
െചമ്പാെണേന്നാർെത്താരാമ്പൽ സുമെമാടു സമം
േചർത്തതും ചി മേ
ആമ്പൽ വി സാരസ്യമെതാരുവിധമാ-
ണിന്നതിൻ തന്മയത്വം
ജൃംഭി ം നല്ല ൈകത തുമണിമലരായ്-
വായ്ക്കെരേച്ചർക്കണം നീ 28

ധന്യൻ േചന്നാ ന തിരിയതിമതിമാൻ
കണ്ടകൈക്കതതൻ പൂ-
വിേന്നാ േചരുന്നതുേണ്ടാ സുലഭതയഴകി-
ത്യാദിയാത്താരിേനാർത്താൽ?
മാന്യ ീമൽ ബുേധ ൻ കവിമണി നിഗമ-
ക്കാതലേദ്ദഹേമറ്റം
മി ം നൽച്ചമ്പകത്തിൻ നറുമണിമലരായ്
തർക്കമിെല്ലാ മേല്ലാ 29

െചാേവ്വാടിെന്നാ െചാല്ലാം പരിമളനവസാ-
േരാല്ലസൽച്ചക്കമുല്ല-

േവ്വാെടാപ്പി നാരായണനടവരെന-
േച്ചർത്തതും േചർച്ചയാേയാ?
ഗർേവ്വാേടാേരാ ം ഗർജ്ജിക്കരുതു കരിമുരു-
െക്ക െചാ ം മരത്തിൽ
പൂേവ്വാെടാപ്പിക്കണം സത്തവനുമിതിനുമി-
െല്ലാ േമ തിട്ടമേ 30

ഒന്നിേപ്പാേളാതിടുേന്നെനാരു പരിമളമി-
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െല്ലങ്കിലും െകാന്ന കാന്ത്യാ
െപാന്നാേ ാരാടിടു ണ്ടതു കണിയതിനും
മുഖ്യമാണായെതാ ം
നി ൾ േവാർത്തിടാതീ നടുവവസുമതീ-
േദവെനക്കഷ്ടെമന്തീ-
െക്കാന്ന വാ വാനിന്നവനു ഗുണമതിൽ-

വാൻ േകാഴതേന്നാ? 31

മൂേത്തടത്താരണൻതാൻ പരമലറി മല-
ർെക്കാ െമ ൾ രുന്നിൽ-
പ്പാർത്തീടാനും വിശങ്കം പറവതിനുമേഹാ
ബന്ധെമന്തന്ധേനാ നീ?
ഓർത്തീടിൽ സത്തിനൂനം വളെര വളെരയു-
ണ്ടായതിന്നായതിന്നാൽ
േചർത്തീടാൻ വയ്യ േചരും മലരതു മനതാർ
ക മാച്ചക്കമുല്ല. 32

തുഷ്ട്യാ തുമ്പ സൂനം തുഹിനകരകലാ-
തൂംഗമാലി ചാർത്താൻ
പുഷ്ട്യാ പൂമാലയാ ം ചിലർ,ചിലർ നറുൈന-
തന്നിൽ മൂപ്പി കൂട്ടം
ഒ ം നിസ്സാരമല്ലീ മലർ കവിശിശുവാം-
മാ ഴിെക്കാ േമാ ഹാ
കഷ്ടം േചരുന്നേതാതാം വനമതിൽ വളരും
കൂവതൻ പൂവതേ 33

ഉള്ളിൽ ഭെള്ളാ മില്ലാതമരുെമാരു ഹരി-
ശ്ച രാജവു പുത്തൻ
കള്ളിപൂെവ ക ിച്ചതു ബത ശരിയാ-
യില്ലതിന്നില്ല സാമ്യം
ഉള്ളിൽ പറ്റിെലനിക്കായതു വടിവിലേഹാ!
വാസനാഭാവേമാർത്താൽ
കള്ളപ്പിെട്ടന്നിേയ േചർക്കണമഴെകാടു മ-
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ന്താരമാം താെരാേടറ്റം. 34

പൂജിക്കാം െചമ്പരത്തി തുമലരതിനു-
േണ്ടറ്റമാഹാത്മ്യെമാ ം
േയാജിക്കാ നിെന്റ പക്ഷം കുതുകെമാടു കറു-
പ്പ െകാ ണ്ണിേമേനാൻ
രാജിക്കാൻ ന കേച്ചരിയിലഥ കവനം
പാർ കിൽ െകാങ്ങിണീ -
രാജിക്കാെണാ േചരുന്നതു മഹിമയവ-
ന്നില്ല പൂവി മില്ല 35

വായ്കം വാണീകടാക്ഷം വരഗുണമതിയാം
നിങ്കലുെണ്ട ഞാെനാ-
േന്നാർ േന്നൻ പൂക്കേളാടിക്കവികൾ ചിലെര നീ
േചർത്തതിൽ ചീർത്തേമാദാൽ
പായ്ക്കാടൻ േചർന്ന പദ്യം തിരുതകൃതിയതി-
ന്നിെല്ലാരാേക്ഷപവും നീ
േകൾേക്കണം പദ്യെമെന്തങ്കിലുമിവയിൽ മഹാ-
സത്യമാെയാത്തിതേല്ലാ. 36

ത്വദാേക്ഷപം ഖണ്ഡിച്ചഹമിതു വിടുേന്നനിതിനുേമൽ
സദാേക്ഷപേ ാകം സരസമുളവാെമങ്കിലുടേന
മുദാ നീ വിട്ടാലും തരെമാടു സമാധാനമതിനു-
ണ്ടിദാനീമുത്സാഹ റവു െവറുേത െത മരുേത. 37

പിഴയതു പിണയാേത പദ്യജാലങ്ങൾ പുത്തൻ
മഴെയാടു സമേമറ്റം തൂകിടും തുംഗബുേദ്ധ!
അഴകിെലാരു തലയ്ക്കൽ ജീവനുെണ്ടങ്കിലിേപ്പാ-
െളഴുതുക മറുപ ം സത്വരം നി പം നീ. 38

ഉ ൻ വാഴുേന്നാരുർവ്വീധരെമാരു കരതാർ-
െകാ േമേ ാെട്ടറിേഞ്ഞാ-
രു ാേടാപൻ ദശ ീവെനയഥ മഥനം-
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െചെയ്താരാബ്ബാലിതെന്റ
സു ീവാസ്ഥാനമത ൽക്കടതരമലറി-
െച്ച ഖണ്ഡി പിെന്ന-

ീവൻതെന്ന വാഴിെച്ചാരു ഹരിശരെമ-
ന്നാർത്തിെയത്തീർത്തിടെട്ട. 39
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