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'വഞിമഹീപതിഗീതി'യിതഞിതകവിതാവിലാസചാതരിയാൽ
ൊനഞിൊലനികതിേവലം
സഞിതമാം സമദൊതേയകന.
1
ഭാഷയിലർതാലംകതി
േപാഷമിയനീവിധം ഘടിപിപാൻ
ഏഷകവിരതിവിശാരദനീഷലിതിനിൊലാരീഷൊലനളിൽ.

2

പരേമശവരയരാം കവി
വരഗണമാം കാവയമാരചിേചവം
നരപതിയിൽ മമതേയയം
സരസതേയയം സടീകരിച നിജാം.

3

ൊചേമ മലയാളൊതാട
സേമളിേചാര തമിഴിലിമതിമാൻ
എേമ പരീക പാസായിേമദിനിതനിലാരവാനിതേപാൽ?
ൊഹൌണീവൽ ൈഗർവാണീ
നാണീയസാം പരിശമബലതാൽ
േകാണീസരനവശതായ്
വാണീടനതമനലമതതേമ.
5
ഇങൊന പല േയാഗയതയം
തിങിന പരേമശവരയരൊട കാവയം
എങൊന കവിതാവിരത വിളങിനവർകനഭിനനയമായീടം?
6

4

വാരിധി ചറം വായം
പാരിതിൊനതിരറ ഫാലതിലകമതായ്
ഭാരതൊമൊനാര ഖണം
സാരത തടവിസമലസികന.
1
അതിനളിലണ േകരളമിതി നല യശസിയനിടം േദശം;
വിധി നിതരാം പകതിയതാം
സതനവിനായീർത സരചിേരാദയാനം.

2

പാരിൽ തദംശൊമാനിന
േപൊരതിവരന വഞിൊയന ചിരം;
ദാരിദനദമതിൻ മറതീരതതിലള മനജർ കയറന.
3
വരദം നിലമതിൽ നനഴൊയാരൊതലം ൊതറിടാൊത േപായവിടം
വരതരണി ധരണി ചടിയ
മരതകമണിമാലയമായ് ലസികന.
4
സൌഖയദമിദികിൊനാര
മഖയസലമണ തിരവനനപരം;
ചകൊമാടിവിൊട വസിപവൊരാൊകേബാഗികളിലഗഗണയനാർ.

5

ശീമദനനപരതിൽ
ശീമദമിനന തീർനേപാംമടിൽ
സീമ ദയയിലാൊതാര
കാമദമാം കലവകമമരന.
6
അതിനിവിൊട രാമവർമാഭിധ നലൊമാട നൽകിടന നരൊരലാം;
അതിനൊട ഗണങൾ വാഴനതിനാകനില േശഷമജനമേഹാ!
7
മലതിലിന സമേനാജാലതാൽ േസവയമായദിചാർകം
കാലതിസനാനം
േചൊലാതനവധി ഫലങളരളന.

8

തരവതിേനതമിവർകിതരവതിൊനതന പടതയം മനവം
സരഭിൊയയം തൻ പകഴാൽ
സരഭിയിതധരീകരിച വിലസന
9
നിരവധി ശാഖകേളാടിത
കറവിലാതചശയതിലാേമാദം
തരവതിന േമലൊമനം
തിരവളമരളൊട ഭാമതൻ രമണൻ

10

സൌനരയമാം നഭസിൽ
സൌഖയൊമാടമരം ശശാങമണലേമാ?
സൌഭാഗയമാം സരസിൽ
സൌരഭയം പണ വിലസമംബജേമാ?
11
സൽഗണമാം ജലനിധിയിൽ
പാർകം പഭയാർന രതതലജേമാ?
സൽകലയാം ൈശവലിനിയിൽ
വായം വരമാം സവർണൈസകതേമാ?

12

വഞികാവാസികളാൽ
സഞിതമാം സർവപണയസമദായേമാ?
വഞിച വാരിജാകൻ
പഞനാംഗം ധരിചിടം പരിേചാ?
13
കരകൌശലവിഷയതിൽ
പരേമഷികള പരമൈനപണിേയാ?
ധരയൊട തിരമംഗലയാഭരണതിൻ ഭാഗേധയപരിണതിേയാ?
ഞങൊട നയനങൾൊകാരമംഗലപീയഷമിളയിൽ മറേണാ?
ഞങൊട ഹദംബജതിൻ
മങലകറവതിനനയരവിയേണാ?

14

15

ഞങളൊട ബാധമഴവനമങലേമാടികമമലമനമിേത
ഞങളൊട കാമൊമലാതിങളമരളന ദിവയമണിയമിേത.

16

ഞങളൊട രജകൊളലാം
നീങവതിനൊളാരഗദവരവമിേത
ഞങളൊട സകലവിതവമിങലകിൽ ൈദവമാൊണ സദഢമിേത!
നനായ് രസാതലാവനൊമനം ൊചയിയലമീ വിശിഷാതാ
തർണം ചകശവണാനനം നൽകവതിൊലന ൈവചിതയം?
മലധരണീമണാളൻ
മലം മർദാഭിഷികർ മനേളാർ
മലയിലം കീർതിൊയ നിർമലയതായണ മർചയണയന.

17

18

19

അവരമരനാടിൽനിനം
ഭവി രഭസാൽ ൊപയമശ വഞികായ്
നവരമയതനലനത
വിവരംവിേടാർക വഷിയാേയാനം.
20

പാർതിവനിവനൊട നാടിൽ
പാർതിയലം ലകിതൻ വിലാസമദം
ആർതിൊയാൊടവിൊടയൊമതികീർതിയതാം തൽസപതി ൊചാലന.
നിദപരതാ, ഗദാശയമിതയാദിൊപടന നിർഗണൻതനിൽ
എതാൊതേയാ കതഹലമതാർമാതണവതസദധിപതിേയ?

21

22

വഞികരസമതാകകിലഞിതരസമവിൊട ലകിയണവതിലം
ഭാർഗവസൽേകതതിൽ
ഭാർഗവി വാഴതിലൊമനാരാശരയം?
23
തൻ തനയതൊനാടിദാതീനനമർനിടവേതാർത ൊകാപിേചാ
സിനനടേയാളൊമതികനനമിമടിടന പകലിരവം?
24
ഇവനമചലാവനം ദശയവനസർദൊയാട ൊചയിടനതിനാൽ
ഭവി നിതരാം തൻപകഴിന
ലവണാംബധി കറവകൊണതിർകേനാ?

25

വൊമാട രതാകരതാഗാംഭീരയാദികളിൽ േമനകണഴറി
അംബധി ൊനടവീർപിേടാ
സംപർണതപയിൽ ൊവളിയിൽ നിലന?

26

ശീലയേശാരപഗണാഗയാലയമിവനചിതനിനിരൊയനായ്
േവലയിൽവേചാർത രസതാലയമാർകനേവാ നിറഞതളം?

27

ചലൊയന േപർേകൊടാര
മലർമങയിവണമചലയായിവിേട
വിലസവത തലസതീതല വരവതിനാശ കരളിലൾൊകാേണാ?
'ഭാ' മനൊമതി, പറേമ
'മാ' മേനതരമണഞ മനസി മദാ;
ഈ മനിടതിലിനിേമൽ
'യാ' മനേജശന വേരണതതൊമതി.
പിരിയില നപൊനയിനിേമലരിൊയാരരമ, ഞാനമധരയാമേപാൾ;
ശരിയലിൊതന വേചാ
ധരയിവൊനേചർന യവവയസതിേല?

28

29

30

ഭമാശിഷനിവങൽ
ഭമാേശഷം ഭവിചതവിചിതം;
വസമതി േചരാതിവൊനാട
വസമതിയാകിലതാണിഹ വിചിതം.

31

തനടയ കാനമാൊര വിചിനവനായ് ശൌരി തിരവനനപരം
തനിലരസംഭമൊതാട
വനമരൊനന ചിലരരയന.
32
മറ ചിലർ മലനപനൊടയറംവിടള പകഴരനിവിടം
മറം പാൽകടൊലനേപാറി നിനയനതായഥികന.

33

ഇനിൊയാരകടർ ജഗൽസിതി
തനിേയ ൊചയൊനാരിവനിൽ വിശവാസാൽ
ദനജാരിയിവിൊട നിദാപണയം േതടനൊവന ൊചാലന.
34
എനതമനനനിവനൊട
നന തനിൊകാനേനാകി വർണിപാൻ
മനദിതനായടനളവമധരിപ പിൻതടർനൊവനേത.
35
എനാലതിൊന പഠനമവനാകനിലതാകിലലാേത
പനഗപതി േപാകില, മേഹനകനിഷന പിൊനൊയനാവ?

36

മിണാൊതനിന രസനകൾ
രണായിരമൊളാരഗപരിവഢനം
തിണാടൊമനമിങൊന
കണാലമട കാശയപീശഗണം.
37
അതമല തനികായികിതിപാലികന ഭകനസരാരി
പതിവായദർശനമരളിപ് പഥിവിയിൽ നനിക േമനകാടന.
ഹര! ഹര! കഥിപൊതങൊന
മരഹരചരണതിൽ മലനപഹദേയ
ൊപരകന ഭകി; യതിൊനാര
കരകാണനില കടലിൊനനവിധം.
നരനില ഭകി ധാതീശവരനാേയേലതമില കലികാേല;
പറേയണ പശിമപരിഷരണം േചർനിടകിലള പരിണാമം.

38

39

40

അമാതിരിയലകിലമിദർമാവനി കാതിടന ധരണിപനിൽ
നിർമായഭകി നിറയനമാ! ഹരിതൻ വിലാസമാശരയം.
41
മതാർൊനാരീ രസാധിപൊനതന സമദഭാവൊമേനാർേതാ
അദനയനായ വിധവം
ചിതം നനായ് വിളങിടനളിൽ?

42

വിതം മദതിനം ഭജശകി പേരാപദവതിനം വിലസം
മർതയൊരയണർതവാേനതിദിവയൊനാൊടാപമപനിഷതിളയിൽ?

43

ധാതി യേശാദയതായ് പരേഷാതമനാം ചകേസവയനവനീശൻ
സദ് വനാവനതാൽപരയൊതാട ശംഖപിയതവമിയലന.
44
പാരിൽ ഭകൻ ഭഗവൽസാരപയമിവണമാർനതതതേമാ?
ആരിപ്രതയേകശൊന
േനരിൽ പണിയാൊത േമാകമിചിേപാർ?

45

ധനയൻ ലകണേസവയനിനാനവയസംഭതി, ഭമിജാേതശൻ
ഇനവയരാമരാജൻ
പണയജനങൾക േമാദമരളന

46

ഈരാജാവനവരതം
ചാരയശൊസന ചനികാപരം
േചരനപടി ലസിചിപാരാൊകപൌർണമാസിയാകന

47

സർവജമൌലിതനിൽ
സർവത ലസികമികലാവാനാൽ
ഉർവികകം തമസിന
നിർവാദം േഗഹമില േമൊലനായ്

48

ഇചനാേലാകതാൽ
നിശയൊമതന കവലയാനനം
പണിതരാജവചസം
മണിതമാകനിതിൻഗണം ചിതം

49

േപർതം നാടാർകിബ് ഭഭേതകീടന ജീവനം േമേനൽ
ഇതൊമാര ൊഗാതമില മഹതവം പാർതാൽ ധരാനരാളതിൽ

50

കതപനാകമിവൻ നകതപനായിടരൊതന ചിനിേചാ
അദ് ദഹിണനരളടാതിത
ഹതടിങൽകളങസമർകം?
51
പൊതാൻപതബമായിേപർതം പകഴാർൊനാരിമഹികിവനാൽ
എതി പതിയപരിഷതി
വാഴം പരഷൻ വസിഷപൌതസതൻ
52
ധനയത ൊപറൊമാരമാതയൊര
മനവനരികതണച മരവന
ഉനതമാം ൊകാടമടിൊയകനകളലാൊത കഴികൾ ചഴിടേമാ?

53

ൊവളകാർ നൽകന ഹദലാസം ജിഹഗാരിയിവൊനനം;
ൊചാലാർന തൽപരികായ്
ൊമൊലനരളന ഘനരസേതയം

54

ദരേയാടടതിടമിവൻ
ദരയിവൊനാടടപതിലതാശരയം.
അരിൊയാര മായൊയാൊടാൊതാര
ഹരിയം മായമയതവമണയന.
55
േശയൊസഴമിവനിൽജീസീൊയൈസ ജീസിൈയയിൊയേനവം
രണ ബിരദം വിളങനണ നഭസീമ് നി പഷവാേനാർേപാൽ
ഇവരണമാർന രാജപവരനാരിലേനകമിളതനിൽ;
അവൊര ലസിപിചിയലൊമാരിവ രാജിപാനിവങലണയന.

57

58

എമാേറൊയേസാൊടൊഫംയൊതാടള മഖയപദവികളം
ഇമനനിൽ വിലസനിത
നിർമലപഷങൾേപാൊല പങാവിൽ

58

കതവീരാതജസമമികിതിപന താൻ ഭദദീപവംമറം
പതിവിന ൊചയിലേമതം
ൊകാതിയിലധികം കരം ലഭിചടവാൻ

59

ദയ മനമതിലാർനിവൊനാര
നിയമസമജയാവിേശഷമളവാകി;
വസമതിയിതിനനമതൽകസമജയാഭാവമതതം വന
60

അതിധിഷണനാരതിൊല
പതിനിധിപദമാർന പരഷരതമലം
അതിഹ സധർമാധർമപതിേഷധം ൊചയീടന യഗപദേഹാ!

61

േഗാഷിയേശഷം വിടിേഗാഷിയനലം ലസിച നതനമായ്
േകാടകൾ നാടിന േപാവാൻ
േകാടകൾ പലതം കമാൽ ചമകന

62

അർതം നാടിന േമേനൽ
ൊമതന കവീനവാകിൊനനവിധം;
ഇേദവേകാശപർതിയൊമതനതതൻ പദതിനാലധനാ.

63

അനയായം നിയതംശീ
ധനയയതനതവമാർൊനാരനപനാൽ
ഇനായതമലലവൊമനായിതീർനിടന രണവിധം.

64

കർമസിരയാമിതിൊനദർമസിരയാകി നപതി രൺറവിധം
വനൊതാട വിലസവതബ്ബഹതിദേശശർേപാലമറിയന.
65
ഈ രാജപരിസരം ൊചറാരാകിലമലമണകിലവനവൊര
പാരാൊത രാജരാജശീരാജിതരാകിടന സദഢമേഹാ!
സംഖയാവാനാർ ൊപാകിൽ
സംഖയാതീതം ധനം ൊകാടകമിവൻ
തൻകതാൽ കാേണാർകം
തങതാൽ ൊചയിടനതഭിേഷകം.
ഏകനാഖിലവമിബ് ഭേലാകാവനജാഗരകനമരേമാൾ
ഏകാദശി േനാൽകനത
നാകാവയാപികതൊന ചിലരവനൌ.
ഉപവാസംൊചയേനാർകപവാസതിന വഴിയകറി മദാ
സവപരകാമതിനം
നപനകാമം വരതിേപാൽ കാമം.
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ഇമാനഷൊരലാരം
സനാർഗതിൽ ചരിചകാണതിനായ്
േമേനൽ േകാടതികേളയം
നിർമികന േറാഡകൊളയമിവൻ.
70

േതാടകൊള നാഞിനാടിൽ
പാേട തീർകനേപാൽ കടികാർകായ്;
േമാടിയതവസാനിചാൽ
കടം; മഖൊമാനവർക വികസികം.
71
വിരൊവാട വാദയാനാരം
കറവിലാേതറൊമഞ് ജനീർമാരം
നിരവധി ജലാശയങൊള
നരവരനരളാൽ ൊതളിചിടന പരം.
ഈ വഞിയൊട നടൊകാര
തീവണിയമിൊപാഴണതിൻ ധമം
േകവലമലകിയകേമ
േവവറ വിടന ദീർഘനിശവാസം.
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ൊകാളംബാഭയദയതിന
േകാളംബ വരതി വണിതൻവഴിയായ്;
ആലപഴയം മറം
കാലപിഴയാർന േതാൽകമൊതാടിനിേമൽ.
കൊണഴതനവരായ് പലരണതതൻ കാരയവം കേറ നാളിൽ
ഹന! പരീകകർതൻ ശഷാനി നിമിതം ജേവന തീർനിടം.

74

75

പജകൾകായ് ജലസതവമചിേരണ പരിഷരണസമാജമതം
ശചി നഗേര പടരവതം
ശചി പടരായ് വതമറിഞ നൽകി നപൻ.
നാടിൽ കലാലയം സമാടിേപാേളർൊപടതി രണവിധം
ഒേടൊറമതൽ വരതിതഷയാ ൊചലവാകിടനിതത വീണം.

76

77

അസീകതവിദയാഭയാസതിൽകറേവാർതൊതകറയമിവൻ
അസീകതമാമതിനാൽ
േപർതം മറള നപൊര ൊവലന.
78
അനതാദികൾ വർദികണമനതാദികൾ േപാണമതിനിവൻ മറേപാൽ
തീർകനിത സാേങതികദർഗണപരിഹാരപാഠശാലകേള.
79
സരഹിതയാൊയാര വാണികസരഹിതതവം ഭവിപേതാർതകേമ
നരപതി തദവസിതകാൊയാര ഗഹമരികത തീർതേപാൽ മേന.

80

ഇവൊനാരപനയാസസദസവികലമളവാകി തിരവനനപേര;
അവിൊടയധികപസംഗശവണംൊചയ് േവാർകതാൊകൊയാഴിയന.

81

നഹരിയിഹ പർവേലഖാഗഹണംൊചയവതിന പണികൾ തടരകയാൽ
അകേമ സമേനാവനം
വികലതവിടള േതാഷേമനന.
82
പഥവീശനള വനവം
വിദമസംേശാഭി സിനസമൊമനാൽ
േപർതം മകാഫലത വിചിതമവൊയതിടന നാൾേതാറം.
83
േഗാേതശൊനനിനിളേമൽ
േപർതം സാപിപതാശപതികേള?
േഗാതാരിൊയന നപരിൽ
കീർതി നിതാനം ലഭിചൊകാൾവതിേനാ?
ആയർേവദതിന പരമായർവദിൊയ വളർതമീ നപൊന
നയായതിന ധനവനരി
രായംപകലം മഷിഞകാതിടണം.

84
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പതിവായൃഷിപദർശനമതേപാൽ േകതപതിഷയിവമലം
അതിയായ് ദവിധാ വളർതനിത നവരൻ േകതകർമപഷി സദാ.
ഇമട നപഗണങൊളൊയനയേളാർക വാഴവാൊനളേതാ?
ബഹവയാസാഹീശവരർ
കമറിയിൽവച േവണമിതൊചയവാൻ.

86

88

ഉദധിയിവേനയമിവനൊട
പഥിവിേയയം ഭകയമാകമതവേരയം
ഇതമൊടാരവൊന േനാകാൻ
ൊകാതിൊയാട നകതൊമണൊമനമിവൻ.
ധര കാകനവർ ലകം
വരികിലമിവേന ധരാനരപവരൻ;
ൊപറകിലമേനകപകികൾ
ചിറക ഗരതലദം സപർണനതാൻ.
നാലേതഴ ശരതായിപതൻരാജഹംസമീമടിൽ
പാർപതിനാൽ സീപരഷർകതതൊമാരേപാൽ നടപ ൊതളിയന.
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മരഹര! സമാ 'ഗണം'ഭഹരിഹയനിനിയം ലസിചിടാേനവം
ൊപരിൊക രസമാകണം നിൻ
പരകരണാപർണമായ മനതാരി.
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തന പാതി ഗൌരിയേങയനഘനിവൊനട ദിശകളം പകഴാൽ;
കനിൊവാട ൊപാറതൊകാണിത
ദിനവം ശംേഭാ! വളർതിറക ശംേഭാ!
ഹന! വിയൽഗതകീർതി നേനനപഥമനിവനവിേലാനതായ്
സനതമിളേമൽ വാഴാൻ
കേണകാളൻകളതേമാർകണം.

93

94

കടവം ദാനവൊമാരിടം
ൊപടൊമാര വടിവാർനിടം വിനായകനം
മടിവിടമതവമിവനായ്
ദഢമാം വിർവാണസഖവമരേളണം.
95
കതികകൾ േപാറിൊയാടവിൽ
ശകിൊയാടം താരകാരിയായീർേനാൻ
പഥവിക താരകമിവൊനതികക ശകി ധരണികാതിടവാൻ.

96

അബലാശാസാവിവനൊട
സയേശാദാരങൾ പർണപഷലേപാൽ;
തവ നീരസമിതിൽ വരരത
ശിവൊനാട വിധ േചർനദിചദിവയതേനാ!
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തചകപരംൊതാട നിറചകനയാകമാരിവൊരൊയവിേട
ഇചയ വസതിയാർൊനാര
സചിൽഗണർ േദവർ കനിയണം നനയാ.

98

േശയേസാജസ യശസായസിവേയാടേചർന മലനപൻ
ഭയസതരാം ബലവാനായിസഖേമാട വിജയമാർനിടണം.
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വാഴക വഞിമേഹനൻ,
േകഴക തദമിതർ, സമേദാദധിയിൽ
വീഴക നാടാർ, േമേനൽ
ചഴക സയശസ ശഭദമായിവേന.
100
ഇതം പരേമശവരകവി
തീർൊതാര വഞീശഗീതി േമളൊമാേട
അതാലാങസേഹാദരൊനതികക രാഗമാർകേമ േചാൽവാൻ.
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