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1907 ഡിസംബറിൽ ആണ് കുമാരനാശാൻ വീണപൂവ ്‘മിതവാദി’
പ;<ിൽ =സി>ീകരി?ത.് മലയാള കാവയാDരീE<ിൽ
തിക?ും നൂതനമാെയാരു അനുഭവമായിരുIു വീണപൂവ ്എI
ഖKകാവയം.



ഹാ! പുMേമ, അധികതുംഗപദ<ിെല;

േശാഭി?ിരുIിെതാരു രാQികണRേയ നീ

Sീ ഭൂവിലTിര-അസംശയ-മിIു നിെU-

യാഭൂതിെയVു പുനെരVു കിടXിേതാർ<ാൽ?

1

ലാളി?ു െപZറ ലതയൻെപാടു ൈശശവ<ിൽ

പാലി?ു പലലവപുടVളിൽ െവ?ു നിെI;

ആേലാലവായു െചറുെതാ]ിലുമാ]ി, താരാ-

]ാലാപമാർIു മലേര, ദലമർ^രVൾ

2

പാെലാെ<ഴും പുതുനിലാവിലലം കുളി?ും

ബാലാതപ<ിൽ വിളയാടിയുമാടെലേനയ

നീ ലീലപൂaിളയ െമാ]ുകേളാടു േചർIു



ബാലതവമVെന കഴി?ിതു നാളിൽ നാളിൽ

3

ശീലി?ു ഗാനമിടേചർIു ശിരcുമാ]ി-

Rാലെ<ഴും കിളികേളാടഥ മൗനമായ ്നീ

ഈ േലാകതതവവുമേയ, െതളിവാർI താരാ-

ജാലെ<ാടുhുഖതയാർIു പഠി?ു രാവിൽ

4

ഈവjമൻെപാടു വളർIഥ നിെUയംഗ-

മാവിkRരി?ു ചില ഭംഗികൾ േമാഹനVൾ

ഭാവം പകർIു വദനം, കവിൾ കാDിയാർIു,

പൂേവ, അതിൽ പുതിയ പുlിരി സlരി?ു.

5



ആേരാമലാമഴക്, ശു>ി, മൃദുതവ,മാഭ

സാരളയെമI, സുകുമാരഗുണ<ിെനലലാം

പാരിnേലതുപമ; ആ മൃദുെമoിൽ നവയ-

താരുണയേമDിെയാരു നിൻ നില കാണണം താൻ.

6

ൈവരാഗയേമറിെയാരു ൈവദികനാെ],േയZറ-

ൈവരിpു മുൻപുഴറിേയാടിയ ഭീരുവാെ],

േനേര വിടർIു വിലസീടിന നിെI േനാRി-

യാരാകിെലDു, മിഴിയുqവർ നിIിരിRാം.

7

െമെലലIു സൗരഭവുെമാ]ു പരIു േലാക-

െമലലാം മയRി മരുവുIളവIു നിെI

െതേലലാ െകാതി?നുഭവാർrികൾ; ചി;മലല-



തിലലാർRുമീഗുണവു, േമവമക<ു േതനും.

8

േചേതാഹരVൾ സമജാതികളാം സുമV-

േളതും സമാനമഴകുqവെയnിലും നീ

ജാതാനുരാഗെമാരുവIു മിഴിRു േവദയ-

േമേതാ വിേശഷസുഭഗതവവുമാർIിരിRാം.

9

"കാലം കുറt ദിനെമnിലുമർrദീർഘം,

മാേലെറെയnിലുമതീവ മേനാഭിരാമം

ചാേല കഴിtരിയ യൗവന"െമIു നിെU-

യീ േലാലേമനി പറയുIനുകvനീയം.

10



അെIാXമാണഴകു കaു വരി?ിടും നീ-

െയേIാർ<ു ചി;ശലഭVളണtിരിRാം;

എIലല, ദൂരമതിൽനിIനുരാഗേമാതി

വെIIുമാം വിരുതനെVാരു ഭൃംഗരാജൻ.

11

കിലലിലലേയ wമരവരയെന നീ വരി?ു

െതെലലnിലും ശലഭേമനിെയ മാനിയാെത

അെലലnിൽ നിIരികിൽ വIിഹ വ]മി]ു

വലലാതിവൻ നിലവിളിRുകയിലലിദാനീം.

12

“എIംഗേമകനിഹ തീറുെകാടു<ുേപായ ്ഞാൻ

എIനയകാമുകെരെയാെR മടRിയിേലല?

ഇേIാമേല വിരവിെലെI െവടിtിടേലല”



എെIാെRയലലി ബത! വaു പുലvിടുIു?

13

ഹാ! കz,മാ വിബുധകാമിതമാം ഗുണ<ാ-

ലാകൃzനാ,യനുഭവിെ?ാരു ധനയനീയാൾ

േപാകെ] നിെIാെടാരുമി?ു മരി?ു; നിതയ-

േശാകാർ<നായിനിയിരിXതു നിഷ്ഫലംതാൻ.

14

ച<ീടുമിേXാഴിവനല്പവികല്പമിലല

ത<ാദൃശം വയസനകു|ിതമുaു കaാൽ

അതയു}മാം തരുവിലും ബത! കലലിലും േപായ്

=തയEമാtു തല തലലുകയലലി ഖിIൻ?

15



ഒേIാർRിലിVിവ വളർIു ദൃഢാനുരാഗ-

മേനയാനയമാർIുപയമ<ിനു കാ<ിരുIു

വIീയപായമഥ കaളി ഭാഗയഹീനൻ

��ിRയാം; കഠിന താൻ ഭവിതവയേത നീ!

16

ഇIലലെയnിലയി, നീ ഹൃദയം തുറIു

ന�ി? വaു കുസുമാDരേലാലനായി

“എെI?തി?ു ശഠ”െനIതു കaു നീaു

വേIറുമാധിയഥ നിെI ഹനി?ു പൂേവ!

17

ഹാ! പാർRിലീ നിഗമനം പരമാർrെമnിൽ

പാപം നിനRു ഫലമായഴൽ പൂa വേa!

ആപെ<ഴും െതാഴിലിേലാർRുക മുvു; പ�ാ-



<ാപVൾ സാഹസികനിVെനെയVുമുaാം.

18

േപാക]െതാെR,യഥവാ യുവേലാകേമലു-

േമകാDമാം ചരിതമാരറിയുIു പാരിൽ

ഏകുIു വാൿപടുവിനാർ<ി വൃഥാപവാദം,

മൂകVൾ പിIിവ - പഴിRുകിൽ േദാഷമേലല?

19

േപാകുIിതാ വിരവിൽ വaിവിടം െവടിtു

സാകൂതമാംപടി പറIു നഭTല<ിൽ

േശാകാ�നായ ്കുസുമേചതന േപായ മാർ�-

േമകാDഗ�മിതു പിൻതുടരുIതലലീ?

20



ഹാ! പാപേമാമൽമലേര ബത! നിെU േമലും

േEപി?ിേതാ കരുണയZറ കരം കൃതാDൻ

വയാപാരേമ ഹനനമാം വനേവടനുേaാ

വയാപIമായ ്കഴുകെനIു, കേപാതെമIും?

21

െതെZറIു േദഹസുഷമാ=സരം മറtു

െചZറലലിരുaു മുഖകാDിയതും കുറtു

മെZറDുരXു? ജവമീ നവദീപെമj-

വZറിXുകtഹഹ! വാടിയണtുേപായി.

22

െഞ]Zറു നീ മുകളിൽനിIു നിശാDവായു

ത]ിXതിXളവുണർIവർ താരെമേIാ

തി]ം നിന?ു മലേര ബത! ദിവയേഭാഗം



വി]ാശു ഭുവിലടിയുെIാരു ജീവെനേIാ?

23

അതയDേകാമളതയാർെIാരു നിെU േമനി-

െയ<ുI കaവനിതെIയധീരയായി

സദയഃ�ഫുടം പുളകിതാംഗമിയIു പൂേaാ-

രുേദവഗേമാതുമുപക|തൃണാnുരVൾ.

24

 അനയൂനമാം മഹിമ തിVിെയാരാ�തതവ-

െമേനയ നില<ു ഗതമൗ�ികശു�ിേപാൽ നീ

സIാഭമിVെന കിടRുകിലും ചുഴIു

മിIുIു നിൻ പരിധിയിെXാഴുെമIു േതാIും.

25



ആഹാ, രചി?ു െചറു ലൂതകളാശു നിെU

േദഹ<ിേനകി ചരമാവരണം ദുകൂലം

േ�ഹാർ�യായുടനുഷcുമണിtൂ നിേhൽ

നീഹാരശീകരമേനാഹരമDയഹാരം.

26

താരVൾ നിൻ പതനേമാർ<ു തപി?േഹാ! ക-

jീരായിതാ ഹിമകണVൾ െപാഴിtിടുIു;

േനരായി നീഡതരുവി]ു നില<ു നിെU

ചാര<ു വീണു ചടകVൾ പുലvിടുIു.

27

ആേരാമലമാം ഗുണഗണVളിണVി േദാഷ-

േമാരാതുപ�വെമാIിനു െച�ിടാെത,

പാരം പരാർrമിഹ വാെണാരു നിൻ ചരി;-



മാേരാർ<ു ഹൃ<ടമഴിtു കരtുേപാകാ?

28

കaീ വിപ<ഹഹ! കലലലിയുIിതാടൽ-

െകാaാശു ദിങ്മുഖവുമിVെന മVിടുIു

തaാർസഖൻ ഗിരിതട<ിൽ വിവർjനായ ്നി-

IിaൽെXടുIു, പവനൻ െനടുവീർXിടുIു.

29

എDിIലിtു ഗുണേധാരണി െവ?ു നിേhൽ?

എDിIതാശു വിധിേയവമപാകരി?ു?

ചിDിXതാരരിയ സൃzിരഹസയ, മാവ-

െതDുqു? ഹാ! ഗുണികളൂഴിയിൽ നീaു വാഴാ!

30



സാധി?ു േവഗമഥവാ നിജ ജhകൃതയം

സാധിഷ്ഠർ േപാ]ിഹ സദാ നിശി പാ�പാദം

ബാധി?ു രൂEശില വാഴവ്തിൽനിIു േമഘ-

േജയാതിcുതൻ Eണികജീവിതമലലി കാമയം?

31

എIാലുമുaഴെലനിRു വിേയാഗേമാർ<ും

ഇI; നിൻ കരുണമായ കിടXു കaും

ഒIലലി നാ,മയി സേഹാദരരലലി, പൂേവ,

ഒIലലി കoിഹ രചി?തു നെ^െയലലാം?

32

ഇIീവിധം ഗതി നിനRയി േപാക! പിെIാ-

െIാIായ<്ുടർIു വരുമാ വഴി ഞVെളലലാം;

ഒIിIുമിലല നില-ഉIതമായ കുIു-



െമIലലയാഴിയുെമാരിRൽ നശിRുേമാർ<ാൽ.

33

അംേഭാജബ�ുവിത നിIവശിzകാDി

സvെ<ടുXതിനണtു കരVൾ നീ]ി;

ജൃംഭി? സൗരഭമിതാ കവരുIു വായു

സvൂർjമാ,യഹഹ! നിIുെട ദായഭാഗം.

34

‘ഉതപ്Iമായതു നശിRു,മണുRൾ നിൽRും

ഉതപ്Iമാമുടൽ െവടിെtാരു േദഹി വീaും

ഉതപ്<ി കർ^ഗതി േപാെല വരും ജഗ<ിൽ’

കൽപി?ിടുIിവിെടയിVെന ആഗമVൾ.

35



േഖദിRെകാaു ഫലമിലല, നമുRതലല

േമാദ<ിനും ഭുവി വിപ<ു വരാം ചിലേXാൾ;

ൈചതനയവും ജഡവുമായ ്കലരാം ജഗ<ി-

േലെതnിലും വടിവിലീശവരൈവഭവ<ാൽ.

36

ഇX�ിമാ�ിയിലണെtാരു താരമാരാ-

ലുതപ്Iേശാഭമുദയാ�ിയിെല<ിടുേvാൽ

സതപ്ുMേമ! യിവിെട മാtു സുേമരുവിേhൽ

കൽപ�ുമ<ിനുെട െകാvിൽ വിടർIിടാം നീ.

37

സംഫുലലേശാഭമതു കaു കുതൂഹലം പൂ-

aേvാടടുRുമളിേവണികൾ ഭൂഷയായ ്നീ

ഇvെ<യും സുരയുവാRളിേലകി രാഗ-



സvെ<യും സമധികം സുകൃതം ലഭിRാം.

38

അെലലnിലാ ദയുതിെയഴുIമരർഷിമാർRു

ഫുലല=കാശമിയലും ബലിപുMമായി

സവർേലലാകവും സകലസംഗമവും കടIു

െചലലാം നിനRു തമസഃപരമാം പദ<ിൽ.

39

ഹാ! ശാDിയൗപനിഷേദാ�ികൾതെI നൽകും

േ�ശിXതാ�പരിപീഡനമQേയാഗയം;

ആശാഭരം Sുതിയിൽ വpുക ന^ൾ, പിെI-

യീശാQേപാെല വരുെമാെRയുേമാർR പൂേവ!

40



കേj, മടVുക, കരിtുമലിtുമാശു

മjാകുമീ മലരു, വി�ൃതമാകുമിേXാൾ;

എjീടുകാർRുമിതുതാൻ ഗതി! സാ>യെമDു

കjീരിനാൽ? അവനി വാഴവ്ു കിനാവു, കzം!



അണിയറയിൽ

മലയാളം വിRി}�ശാലയിേലR് സംഭാവന െച�
േലാകെമvാടുമുq നിരവധി മലയാളം വിRി}�ശാല
=വർ<കരാണു് ഈ ഇ-പു�ക<ിെU പിIിൽ.
ഓേരാരു<െരയായി േപെരടു< ്പറയാൻ സാേnതിക
പരിമിതിയും ഈ ഇ-പു�കം നിർ^ിRാെനടു< കുറt
സമയവും അനുവദിRുIിലല. വിRി}�ശാല =വർ<കർR്
പുറെമ, മലയാളം വിRി}�ശാലയുെട =ാധാനയം കaറിt്
പു�കVളുെട ഡിജിZറൽ പകർX ്പnു െവ?വർ, കൃതികൾ
}�ശാലp ്അക<ും പുറ<ും സംേശാധനം (=ൂഫ ്റീഡ)്
െച�വർ, അVെന നിരവധി േപരുെട സംഭാവന ഈ ഇ-
പു�ക<ിെU പിറകിൽ ഉa്. ഓേരാ കൃതിpും പിറകിൽ
=വർ<ി?വർ ആെരാെRെയI ്കാണാൻ
വിRി}�ശാലയിൽ ഈ കൃതിയുെട സംവാദം താൾ
േനാRുകേയാ, =�ുത കൃതിയിൽ ഉൾെXടുI താളുകളുെട
നാൾവഴി കാണുകേയാ െചoുക.

മലയാളം വിRി}�ശാലയുെട ആദയെ< ഇ-പു�കം
പുറ<ിറRുIതിൽ സഹകരി? എലലാവർRും അകമഴിt
ന�ി േരഖെXടു<ുIു.



മലയാളം വിRി}�ശാല ഉപേയാ�ൃസമൂഹം 
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ഈ ഇ-പു�ക<ിെU പകർXവകാശം

ഈ ഇ-പു�ക<ിെU ഉqടRം െമാ<മാേയാ ഭാഗികമാേയാ
�ിേയZറീവ ്േകാമൺസ ്ആ�ിബയൂഷൻ െഷയർ-എൈലക്
അൺേപാർ]ഡ ്3.0 അനുവാദപ;ം =കാരം പകർെXടുRാനും,
വിതരണം െചoാനും, പnു് െവRാനും താnൾRു്
അനുമതിയുaു്. 



ബാ>യതാ നിരാകരണം

ഈ ഇ-പു�ക<ിെU പിIിൽ =വർ<ി?വർ സാധുത
സംബ�ി? യാെതാരു ഉ<രവാദി<വും വഹിRുIിലല

മലയാള ഭാഷയിേലാ ലിപിയിേലാ െപാതു സlയ<ിലുq
പു�കVൾ, മZറ ്സവത� കൃതികൾ എIിവ െപാതുേശഖരം
എI ഉേ�ശേ<ാെട സI>േസവകരായ വയ�ികൾ
സഹകരി?ു് സൃzി?ു െകാaിരിRുI സവത� ഓൺൈലൻ
}�േശഖരമാണു് വിRി}�ശാല. വിRി}�ശാലയിെല
സവത� }�േശഖര<ിെല ഒരു പു�കം മാ;മാണ് ഭാഗമാണ്
ഇത.് ഇUർെനZറ ്സൗകരയമുq ആർRും തിരു<ാവുI
വിധ<ിലാണ് വിRി}�ശാലയുെട ഘടന. അതുെകാa്
ഇതിലുq }�Vൾ വിദ�ർ പരിേശാധി? പൂർjവും,
സൂ�വും, വിശവാസേയാഗയവുമായ
വിവരVളായിരിRണെമIിലല.

േമൽXറtിരിRുIതിനർrം ഇതിൽ നിIു് താnൾR്
മൂലയമുqതും കൃതയവുമായ വിവരVൾ ലഭിRുകയിലല എIലല;
മറി? ്താnൾRാവശയമായ വിവരVള;യും ഇവിെട നിI്
ലഭിRാനുമിടയുa്. എIിരുIാലും ഈ പു�ക<ിെU



ഡിജിൈZറേസഷനു പിIിൽ =വർ<ി? മലയാളം
വിRി}�ശാല സമൂഹം ഈ പു�ക<ിലുq വിവരVളുെട
യാെതാരു ഗുണേമhാ ഉ<രവാദി<വും വഹിRുIതലല. ഈ
പു�ക<ിലുq വിവരVൾ താnൾR്
ഉപേയാഗെXടുIുെanിൽ നലലത,് ഇെലലnിൽ അതിനു് ആരും
ഉ<രവാദികളലല. മZറ ്സമാന സംരംഭVളും ഇേതേപാലുq
നിരാകരണVൾ നൽകുIുെaIു് S>ിRുക.  
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