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വീണപൂവ്
കുമാരനാശാൻ

ഹാ! പുഷ്പേമ, അധികതുംഗപദത്തിെല
േശാഭിച്ചിരുന്നിെതാരു രാജ്ഞികണക്കേയ നീ

ീ ഭൂവിലസ്ഥിര-അസംശയ-മി നിെന്റ-
യാഭൂതിെയ പുനെര കിടപ്പിേതാർത്താൽ? 1

ലാളി െപറ്റ ലതയെമ്പാടു ൈശശവത്തിൽ
പാലി പല്ലവപുടങ്ങളിൽ െവ നിെന്ന;
ആേലാലവായു െചറുെതാട്ടിലുമാട്ടി, താരാ-
ട്ടാലാപമാർ മലേര, ദലമർമ്മരങ്ങൾ 2

പാെലാെത്തഴും പുതുനിലാവിലലം കുളി ം
ബാലാതപത്തിൽ വിളയാടിയുമാടെലേന്യ
നീ ലീലപൂണ്ടിളയ െമാ കേളാടു േചർ
ബാലത്വമങ്ങെന കഴിച്ചിതു നാളിൽ നാളിൽ 3

ശീലി ഗാനമിടേചർ ശിര മാട്ടി-
ക്കാലെത്തഴും കിളികേളാടഥ മൗനമായ് നീ
ഈ േലാകതത്വവുമേയ, െതളിവാർന്ന താരാ-
ജാലെത്താടു ഖതയാർ പഠി രാവിൽ 4

ഈവണ്ണമെമ്പാടു വളർന്നഥ നിൻെറയംഗ-
മാവിഷ്ക്കരി ചില ഭംഗികൾ േമാഹനങ്ങൾ
ഭാവം പകർ വദനം, കവിൾ കാന്തിയാർ ,
പൂേവ, അതിൽ പുതിയ പുഞ്ചിരി സഞ്ചരി . 5

ആേരാമലാമഴക് , ശുദ്ധി, മൃദുത്വ, മാഭ
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സാരള്യെമന്ന, സുകുമാരഗുണത്തിെനല്ലാം
പാരിങ്കേലതുപമ; ആ മൃദുെമയ്യിൽ നവ്യ-
താരുണ്യേമന്തിെയാരു നിൻ നില കാണണം താൻ. 6

ൈവരാഗ്യേമറിെയാരു ൈവദികനാെട്ട, േയറ്റ-
ൈവരി മുൻപുഴറിേയാടിയ ഭീരുവാെട്ട,
േനേര വിടർ വിലസീടിന നിെന്ന േനാക്കി-
യാരാകിെല , മിഴിയുള്ളവർ നിന്നിരിക്കാം. 7

െമെല്ല സൗരഭവുെമാ പര േലാക-
െമല്ലാം മയക്കി മരുവുന്നളവ നിെന്ന
െതേല്ലാ െകാതിച്ചനുഭവാർത്ഥികൾ; ചി മല്ല-
തില്ലാർ മീഗുണവു, േമവമക േതനും. 8

േചേതാഹരങ്ങൾ സമജാതികളാം സുമങ്ങ-
േളതും സമാനമഴകുള്ളവെയങ്കിലും നീ
ജാതാനുരാഗെമാരുവ മിഴി േവദ്യ-
േമേതാ വിേശഷസുഭഗത്വവുമാർന്നിരിക്കാം. 9

”കാലം കുറഞ്ഞ ദിനെമങ്കിലുമർത്ഥദീർഘം,
മാേലെറെയങ്കിലുമതീവ മേനാഭിരാമം
ചാേല കഴിഞ്ഞരിയ യൗവന”െമ നിെന്റ-
യീ േലാലേമനി പറയുന്നനുകമ്പനീയം. 10

അെന്നാപ്പമാണഴകു ക വരിച്ചിടും നീ-
െയേന്നാർ ചി ശലഭങ്ങളണഞ്ഞിരിക്കാം;
എന്നല്ല, ദൂരമതിൽനിന്നനുരാഗേമാതി
വെന്ന മാം വിരുതനെങ്ങാരു ഭൃംഗരാജൻ. 11
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കില്ലില്ലേയ മരവര്യെന നീ വരി
െതെല്ലങ്കിലും ശലഭേമനിെയ മാനിയാെത
അെല്ലങ്കിൽ നിന്നരികിൽ വന്നിഹ വട്ടമി
വല്ലാതിവൻ നിലവിളി കയില്ലിദാനീം. 12

“എന്നംഗേമകനിഹ തീറുെകാടു േപായ് ഞാൻ
എന്നന്യകാമുകെരെയാെക്ക മടക്കിയിേല്ല?
ഇേന്നാമേല വിരവിെലെന്ന െവടിഞ്ഞിടേല്ല”
എെന്നാെക്കയല്ലി ബത! വ പുലമ്പിടു ? 13

ഹാ! കഷ്ട,മാ വിബുധകാമിതമാം ഗുണത്താ-
ലാകൃഷ്ടനാ, യനുഭവിെച്ചാരു ധന്യനീയാൾ
േപാകെട്ട നിെന്നാെടാരുമി മരി ; നിത്യ-
േശാകാർത്തനായിനിയിരിപ്പതു നിഷ് ഫലംതാൻ. 14

ചത്തീടുമിേപ്പാഴിവനല് പവികല് പമില്ല
തത്താദൃശം വ്യസനകുണ്ഠിതമു കണ്ടാൽ
അത മാം തരുവിലും ബത! കല്ലിലും േപായ് 

ത്യക്ഷമാ തല ത കയല്ലി ഖിന്നൻ? 15

ഒേന്നാർക്കിലിങ്ങിവ വളർ ദൃഢാനുരാഗ-
മേന്യാന്യമാർ പയമത്തിനു കാത്തിരു
വന്നീയപായമഥ കണ്ടളി ഭാഗ്യഹീനൻ

ന്ദിക്കയാം; കഠിന താൻ ഭവിതവ്യേത നീ! 16

ഇന്നല്ലെയങ്കിലയി, നീ ഹൃദയം തുറ
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നന്ദിച്ച വ കുസുമാന്തരേലാലനായി
“എെന്നച്ചതി ശഠ”െനന്നതു ക നീ
വേന്നറുമാധിയഥ നിെന്ന ഹനി പൂേവ! 17

ഹാ! പാർക്കിലീ നിഗമനം പരമാർത്ഥെമങ്കിൽ
പാപം നിന ഫലമായഴൽ പൂണ്ട വേണ്ട!
ആപെത്തഴും െതാഴിലിേലാർ ക മു ; പശ്ചാ-
ത്താപങ്ങൾ സാഹസികനിങ്ങെനെയ മുണ്ടാം. 18

േപാകട്ടെതാെക്ക,യഥവാ യുവേലാകേമലു-
േമകാന്തമാം ചരിതമാരറിയു പാരിൽ
ഏകു വാൿപടുവിനാർത്തി വൃഥാപവാദം,
മൂകങ്ങൾ പിന്നിവ - പഴി കിൽ േദാഷമേല്ല? 19

േപാകുന്നിതാ വിരവിൽ വണ്ടിവിടം െവടി
സാകൂതമാംപടി പറ നഭസ്ഥലത്തിൽ
േശാകാന്ധനായ് കുസുമേചതന േപായ മാർഗ്ഗ-
േമകാന്തഗന്ധമിതു പിൻതുടരുന്നതല്ലീ? 20

ഹാ! പാപേമാമൽമലേര ബത! നിൻെറ േമലും
േക്ഷപിച്ചിേതാ കരുണയറ്റ കരം കൃതാന്തൻ
വ്യാപാരേമ ഹനനമാം വനേവടനുേണ്ടാ
വ്യാപന്നമായ് കഴുകെന , കേപാതെമ ം? 21

െതെറ്റ േദഹസുഷമാ സരം മറ
െചറ്റല്ലിരു മുഖകാന്തിയതും കുറ
മെറ്റ ര ? ജവമീ നവദീപെമണ്ണ-
വറ്റി കഞ്ഞഹഹ! വാടിയണ േപായി. 22

https://thalilakkam.in/
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െഞട്ട നീ മുകളിൽനി നിശാന്തവായു
തട്ടിപ്പതിപ്പളവുണർന്നവർ താരെമേന്നാ
തിട്ടം നിന മലേര ബത! ദിവ്യേഭാഗം
വിട്ടാശു ഭുവിലടിയുെന്നാരു ജീവെനേന്നാ? 23

അത്യന്തേകാമളതയാർെന്നാരു നിൻെറ േമനി-
െയ ന്ന കണ്ടവനിതെന്നയധീരയായി
സദ്യഃ ടം പുളകിതാംഗമിയ പൂേണ്ടാ-
രുേദ്വഗേമാതുമുപകണ്ഠതൃണാ രങ്ങൾ. 24

അന നമാം മഹിമ തിങ്ങിെയാരാത്മതത്വ-
െമേന്യ നില ഗതമൗക്തികശുക്തിേപാൽ നീ
സന്നാഭമിങ്ങെന കിട കിലും ചുഴ
മി നിൻ പരിധിയിെപ്പാഴുെമ േതാ ം. 25

ആഹാ, രചി െചറു ലൂതകളാശു നിൻെറ
േദഹത്തിേനകി ചരമാവരണം ദുകൂലം
േസ്നഹാർ യായുടനുഷ മണി നിേന്മൽ
നീഹാരശീകരമേനാഹരമന്ത്യഹാരം. 26

താരങ്ങൾ നിൻ പതനേമാർ തപിച്ചേഹാ! ക-
ണ്ണീരായിതാ ഹിമകണങ്ങൾ െപാഴിഞ്ഞിടു ;
േനരായി നീഡതരുവി നില നിൻെറ
ചാര വീണു ചടകങ്ങൾ പുലമ്പിടു . 27

ആേരാമലമാം ഗുണഗണങ്ങളിണങ്ങി േദാഷ-

https://thalilakkam.in/
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േമാരാതുപ വെമാന്നിനു െചയ്തിടാെത,
പാരം പരാർത്ഥമിഹ വാെണാരു നിൻ ചരി -
മാേരാർ ഹൃത്തടമഴി കര േപാകാ? 28

കണ്ടീ വിപത്തഹഹ! കല്ലലിയുന്നിതാടൽ-
െകാണ്ടാശു ദിങ് മുഖവുമിങ്ങെന മങ്ങിടു
തണ്ടാർസഖൻ ഗിരിതടത്തിൽ വിവർണ്ണനായ് നി-
ന്നിണ്ടൽെപ്പടു , പവനൻ െനടുവീർപ്പിടു . 29

എന്തിന്നലി ഗുണേധാരണി െവ നിേന്മൽ?
എന്തിന്നതാശു വിധിേയവമപാകരി ?
ചിന്തിപ്പതാരരിയ സൃഷ്ടിരഹസ്യ, മാവ-
െത ? ഹാ! ഗുണികളൂഴിയിൽ നീ വാഴാ! 30

സാധി േവഗമഥവാ നിജ ജന്മകൃത്യം
സാധിഷ് ഠർ േപാട്ടിഹ സദാ നിശി പാന്ഥപാദം
ബാധി രൂക്ഷശില വാഴ് വതിൽനി േമഘ-
േജ്യാതി തൻ ക്ഷണികജീവിതമല്ലി കാമ്യം? 31

എന്നാലുമുണ്ടഴെലനി വിേയാഗേമാർ ം
ഇന്ന നിൻ കരുണമായ കിട ക ം
ഒന്നല്ലി നാ,മയി സേഹാദരരല്ലി, പൂേവ,
ഒന്നല്ലി കയ്യിഹ രചിച്ചതു നെമ്മെയല്ലാം? 32

ഇന്നീവിധം ഗതി നിനക്കയി േപാക! പിെന്നാ-
െന്നാന്നായ് ടർ വരുമാ വഴി ഞങ്ങെളല്ലാം;
ഒന്നി മില്ല നില-ഉന്നതമായ കു -
െമന്നല്ലയാഴിയുെമാരിക്കൽ നശി േമാർത്താൽ. 33
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അംേഭാജബ വിത നിന്നവശിഷ്ടകാന്തി
സമ്പെത്തടുപ്പതിനണ കരങ്ങൾ നീട്ടി;
ജൃംഭിച്ച സൗരഭമിതാ കവരു വായു
സ ർണ്ണമാ,യഹഹ! നി െട ദായഭാഗം. 34

‘ഉത് പന്നമായതു നശി ,മണുക്കൾ നിൽ ം
ഉത് പന്നമാമുടൽ െവടിെഞ്ഞാരു േദഹി വീ ം
ഉത് പത്തി കർമ്മഗതി േപാെല വരും ജഗത്തിൽ’
കൽപിച്ചിടുന്നിവിെടയിങ്ങെന ആഗമങ്ങൾ. 35

േഖദിക്കെകാ ഫലമില്ല, നമുക്കതല്ല
േമാദത്തിനും ഭുവി വിപ വരാം ചിലേപ്പാൾ;
ൈചതന്യവും ജഡവുമായ് കലരാം ജഗത്തി-
േലെതങ്കിലും വടിവിലീശ്വരൈവഭവത്താൽ. 36

ഇപ്പശ്ചിമാബ്ധിയിലണെഞ്ഞാരു താരമാരാ-
ലുത് പന്നേശാഭമുദയാ ിയിെലത്തിടുേമ്പാൽ
സത് പുഷ്പേമ! യിവിെട മാ സുേമരുവിേന്മൽ
കൽപ മത്തിനുെട െകാമ്പിൽ വിടർന്നിടാം നീ. 37

സംഫുല്ലേശാഭമതു ക കുതൂഹലം പൂ-
ണ്ടേമ്പാടടു മളിേവണികൾ ഭൂഷയായ് നീ
ഇമ്പെത്തയും സുരയുവാക്കളിേലകി രാഗ-
സമ്പെത്തയും സമധികം സുകൃതം ലഭിക്കാം. 38

അെല്ലങ്കിലാ ദ തിെയഴുന്നമരർഷിമാർ
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ഫുല്ല കാശമിയലും ബലിപുഷ്പമായി
സ്വർേല്ലാകവും സകലസംഗമവും കട
െചല്ലാം നിന തമസഃപരമാം പദത്തിൽ. 39

ഹാ! ശാന്തിയൗപനിഷേദാക്തികൾതെന്ന നൽകും
േ ശിപ്പതാത്മപരിപീഡനമജ്ഞേയാഗ്യം;
ആശാഭരം തിയിൽ വ ക നമ്മൾ, പിെന്ന-
യീശാജ്ഞേപാെല വരുെമാെക്കയുേമാർക്ക പൂേവ! 40

കേണ്ണ, മട ക, കരി മലി മാശു
മണ്ണാകുമീ മലരു, വി തമാകുമിേപ്പാൾ;
എണ്ണീടുകാർ മിതുതാൻ ഗതി! സാദ്ധ്യെമ
കണ്ണീരിനാൽ? അവനി വാഴ് വു കിനാവു, കഷ്ടം! 41
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