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വഞീശഗീതി

മഹാമഹിമശീ
 േകരളവർമ വലിയേകായിതമരാൻ

സി.എസ്.ഐ, എഫ്.എം.യ, എം.ആർ.എ.എസ്.,
എഫ്.ആർ.എച്.എസ്.

 തിരമനസിൊല അനേമാദനപദയങൾ

'വഞിമഹീപതിഗീതി'യി-
തഞിതകവിതാവിലാസചാതരിയാൽ
ൊനഞിൊലനികതിേവലം

 സഞിതമാം സമദൊതേയകന.       1

ഭാഷയിലർതാലംകതി
 േപാഷമിയനീവിധം ഘടിപിപാൻ

ഏഷകവിരതിവിശാരദ-
നീഷലിതിനിൊലാരീഷൊലനളിൽ.       2

 പരേമശവരയരാം കവി
 വരഗണമാം കാവയമാരചിേചവം
 നരപതിയിൽ മമതേയയം

  സരസതേയയം സടീകരിച നിജാം.       3

 ൊചേമ മലയാളൊതാട
 സേമളിേചാര തമിഴിലിമതിമാൻ

  എേമ പരീക പാസാ-
യിേമദിനിതനിലാരവാനിതേപാൽ?       4

 ൊഹൌണീവൽ ൈഗർവാണീ
 നാണീയസാം പരിശമബലതാൽ

േകാണീസരനവശതായ്
വാണീടനതമനലമതതേമ.       5

  ഇങൊന പല േയാഗയതയം
  തിങിന പരേമശവരയരൊട കാവയം
  എങൊന കവിതാവിരത വി-

ളങിനവർകനഭിനനയമായീടം?       6



  വാരിധി ചറം വായം
 പാരിതിൊനതിരറ ഫാലതിലകമതായ്
 ഭാരതൊമൊനാര ഖണം

 സാരത തടവിസമലസികന.       1

 അതിനളിലണ േകരള-
   മിതി നല യശസിയനിടം േദശം;
  വിധി നിതരാം പകതിയതാം

 സതനവിനായീർത സരചിേരാദയാനം.       2

 പാരിൽ തദംശൊമാനിന
  േപൊരതിവരന വഞിൊയന ചിരം;

 ദാരിദനദമതിൻ മറ-
  തീരതതിലള മനജർ കയറന.       3

  വരദം നിലമതിൽ നനഴ-
  ൊയാരൊതലം ൊതറിടാൊത േപായവിടം

  വരതരണി ധരണി ചടിയ
 മരതകമണിമാലയമായ് ലസികന.       4

സൌഖയദമിദികിൊനാര
 മഖയസലമണ തിരവനനപരം;
 ചകൊമാടിവിൊട വസിപവ-

ൊരാൊകേബാഗികളിലഗഗണയനാർ.       5

ശീമദനനപരതിൽ
 ശീമദമിനന തീർനേപാംമടിൽ

 സീമ ദയയിലാൊതാര
 കാമദമാം കലവകമമരന.       6

 അതിനിവിൊട രാമവർമാ-
   ഭിധ നലൊമാട നൽകിടന നരൊരലാം;

  അതിനൊട ഗണങൾ വാഴ-
 നതിനാകനില േശഷമജനമേഹാ!       7

 മലതിലിന സമേനാ-
 ജാലതാൽ േസവയമായദിചാർകം

കാലതിസനാനം
 േചൊലാതനവധി ഫലങളരളന.       8

തരവതിേനതമിവർകി-
  തരവതിൊനതന 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 തിരമംഗലയാ-
 ഭരണതിൻ ഭാഗേധയപരിണതിേയാ?       14

 ഞങൊട നയനങൾൊകാര-
 മംഗലപീയഷമിളയിൽ മറേണാ?

 ഞങൊട ഹദംബജതിൻ
മങലകറവതിനനയരവിയേണാ?       15

 ഞങളൊട ബാധമഴവന-
മങലേമാടികമമലമനമിേത

 ഞങളൊട കാമൊമലാ-
 തിങളമരളന ദിവയമണിയമിേത.       16

 ഞങളൊട രജകൊളലാം
നീങവതിനൊളാരഗദവരവമിേത

 ഞങളൊട സകലവിതവ-
  മിങലകിൽ ൈദവമാൊണ സദഢമിേത!       17

 നനായ് രസാതലാവന-
  ൊമനം ൊചയിയലമീ വിശിഷാതാ
 തർണം ചകശവണാ-

  നനം നൽകവതിൊലന ൈവചിതയം?       18

മലധരണീമണാളൻ
  മലം മർദാഭിഷികർ മനേളാർ

  മലയിലം കീർതിൊയ നിർ-
 മലയതായണ മർചയണയന.       19

അവരമരനാടിൽനിനം
   ഭവി രഭസാൽ ൊപയമശ വഞികായ്

നവരമയതനലനത
 വിവരംവിേടാർക വഷിയാേയാനം.       20



 പാർതിവനിവനൊട നാടിൽ
  പാർതിയലം ലകിതൻ വിലാസമദം

ആർതിൊയാൊടവിൊടയൊമതി-
  കീർതിയതാം തൽസപതി ൊചാലന.       21

നിദപരതാ, ഗദാശയ-
 മിതയാദിൊപടന നിർഗണൻതനിൽ
 എതാൊതേയാ കതഹല-

മതാർമാതണവതസദധിപതിേയ?       22

വഞികരസമതാകകി-
 ലഞിതരസമവിൊട ലകിയണവതിലം

ഭാർഗവസൽേകതതിൽ
 ഭാർഗവി വാഴതിലൊമനാരാശരയം?       23

 തൻ തനയതൊനാടിദാ-
 തീനനമർനിടവേതാർത ൊകാപിേചാ

സിനനടേയാളൊമതി-
 കനനമിമടിടന പകലിരവം?       24

 ഇവനമചലാവനം ദ-
 ശയവനസർദൊയാട ൊചയിടനതിനാൽ

  ഭവി നിതരാം തൻപകഴിന
 ലവണാംബധി കറവകൊണതിർകേനാ?       25

 വൊമാട രതാകരതാ-
 ഗാംഭീരയാദികളിൽ േമനകണഴറി

 അംബധി ൊനടവീർപിേടാ
  സംപർണതപയിൽ ൊവളിയിൽ നിലന?       26

ശീലയേശാരപഗണാ-
ഗയാലയമിവനചിതനിനിരൊയനായ്

 േവലയിൽവേചാർത രസ-
 താലയമാർകനേവാ നിറഞതളം?       27

 ചലൊയന േപർേകൊടാര
മലർമങയിവണമചലയായിവിേട

 വിലസവത തലസതീ-
  തല വരവതിനാശ കരളിലൾൊകാേണാ?       28

'ഭാ' മനൊമതി, പറേമ
'മാ'   മേനതരമണഞ മനസി മദാ;

 ഈ മനിടതിലിനിേമൽ
'യാ'  മനേജശന വേരണതതൊമതി.       29

 പിരിയില നപൊനയിനിേമ-
ലരിൊയാരരമ, ഞാനമധരയാമേപാൾ;

 ശരിയലിൊതന വേചാ
 ധരയിവൊനേചർന യവവയസതിേല?       30



ഭമാശിഷനിവങൽ
 ഭമാേശഷം ഭവിചതവിചിതം;

 വസമതി േചരാതിവൊനാട
 വസമതിയാകിലതാണിഹ വിചിതം.       31

  തനടയ കാനമാൊര വി-
  ചിനവനായ് ശൌരി തിരവനനപരം

തനിലരസംഭമൊതാട
 വനമരൊനന ചിലരരയന.       32

  മറ ചിലർ മലനപനൊട-
 യറംവിടള പകഴരനിവിടം

 മറം പാൽകടൊലന-
 േപാറി നിനയനതായഥികന.       33

 ഇനിൊയാരകടർ ജഗൽസിതി
  തനിേയ ൊചയൊനാരിവനിൽ വിശവാസാൽ

 ദനജാരിയിവിൊട നിദാ-
  പണയം േതടനൊവന ൊചാലന.       34

എനതമനനനിവനൊട
  നന തനിൊകാനേനാകി വർണിപാൻ

മനദിതനായടനള-
 വമധരിപ പിൻതടർനൊവനേത.       35

 എനാലതിൊന പഠനമ-
വനാകനിലതാകിലലാേത

 പനഗപതി േപാകില, മ-
 േഹനകനിഷന പിൊനൊയനാവ?       36

 മിണാൊതനിന രസനകൾ
രണായിരമൊളാരഗപരിവഢനം
തിണാടൊമനമിങൊന

 കണാലമട കാശയപീശഗണം.       37

 അതമല തനികായി-
 കിതിപാലികന ഭകനസരാരി

പതിവായദർശനമരളി-
  പ്പഥിവിയിൽ നനിക േമനകാടന.       38

ഹര! ഹര! കഥിപൊതങൊന
 മരഹരചരണതിൽ മലനപഹദേയ

 ൊപരകന ഭകി; യതിൊനാര
 കരകാണനില കടലിൊനനവിധം.       39

  നരനില ഭകി ധാതീ-
 ശവരനാേയേലതമില കലികാേല;

 പറേയണ പശിമപരി-
  ഷരണം േചർനിടകിലള പരിണാമം.       40



അമാതിരിയലകിലമി-
  ദർമാവനി കാതിടന ധരണിപനിൽ

 നിർമായഭകി നിറയ-
നമാ!  ഹരിതൻ വിലാസമാശരയം.       41

 മതാർൊനാരീ രസാധിപ-
 ൊനതന സമദഭാവൊമേനാർേതാ

 അദനയനായ വിധവം
  ചിതം നനായ് വിളങിടനളിൽ?       42

  വിതം മദതിനം ഭജ-
  ശകി പേരാപദവതിനം വിലസം

മർതയൊരയണർതവാേന-
തിദിവയൊനാൊടാപമപനിഷതിളയിൽ?       43

  ധാതി യേശാദയതായ് പര-
 േഷാതമനാം ചകേസവയനവനീശൻ

സദ്വനാവനതാൽപ-
 രയൊതാട ശംഖപിയതവമിയലന.       44

  പാരിൽ ഭകൻ ഭഗവൽ-
സാരപയമിവണമാർനതതതേമാ?
ആരിപ്രതയേകശൊന

  േനരിൽ പണിയാൊത േമാകമിചിേപാർ?       45

 ധനയൻ ലകണേസവയനി-
നാനവയസംഭതി, ഭമിജാേതശൻ
ഇനവയരാമരാജൻ

 പണയജനങൾക േമാദമരളന       46

ഈരാജാവനവരതം
 ചാരയശൊസന ചനികാപരം

 േചരനപടി ലസിചി-
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പണിതരാജവചസം
 മണിതമാകനിതിൻഗണം ചിതം       49

 േപർതം നാടാർകിബ്ഭ-
  ഭേതകീടന ജീവനം േമേനൽ

  ഇതൊമാര ൊഗാതമില മ-
  ഹതവം പാർതാൽ ധരാനരാളതിൽ       50



 കതപനാകമിവൻ ന-
 കതപനായിടരൊതന ചിനിേചാ

അദ് ദഹിണനരളടാതിത
ഹതടിങൽകളങസമർകം?       51

പൊതാൻപതബമായി-
 േപർതം പകഴാർൊനാരിമഹികിവനാൽ

 എതി പതിയപരിഷതി
  വാഴം പരഷൻ വസിഷപൌതസതൻ       52
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  കനകളലാൊത കഴികൾ ചഴിടേമാ?       53
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 ൊചാലാർന തൽപരികായ്
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ദരേയാടടതിടമിവൻ
ദരയിവൊനാടടപതിലതാശരയം.

 അരിൊയാര മായൊയാൊടാൊതാര
 ഹരിയം മായമയതവമണയന.       55

േശയൊസഴമിവനിൽജീ-
 സീൊയൈസ ജീസിൈയയിൊയേനവം
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 ഇവരണമാർന രാജ-
പവരനാരിലേനകമിളതനിൽ;

 അവൊര ലസിപിചിയലൊമാ-
 രിവ രാജിപാനിവങലണയന.       58

എമാേറൊയേസാൊട-
 ൊഫംയൊതാടള മഖയപദവികളം

 ഇമനനിൽ വിലസനിത
  നിർമലപഷങൾേപാൊല പങാവിൽ       58

കതവീരാതജസമമി-
  കിതിപന താൻ ഭദദീപവംമറം

 പതിവിന ൊചയിലേമതം
   ൊകാതിയിലധികം കരം ലഭിചടവാൻ       59

 ദയ മനമതിലാർനിവൊനാര
നിയമസമജയാവിേശഷമളവാകി;
വസമതിയിതിനനമതൽ-

  കസമജയാഭാവമതതം വന        60



അതിധിഷണനാരതിൊല
 പതിനിധിപദമാർന പരഷരതമലം

 അതിഹ സധർമാധർമ-
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 േഗാഷിയേശഷം വിടി-
  േഗാഷിയനലം ലസിച നതനമായ്

  േകാടകൾ നാടിന േപാവാൻ
    േകാടകൾ പലതം കമാൽ ചമകന       62

  അർതം നാടിന േമേനൽ
 ൊമതന കവീനവാകിൊനനവിധം;

ഇേദവേകാശപർതിയ-
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 അനയായം നിയതംശീ
ധനയയതനതവമാർൊനാരനപനാൽ
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 ൊമനായിതീർനിടന രണവിധം.       64

കർമസിരയാമിതിൊന-
  ദർമസിരയാകി നപതി രൺറവിധം
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ബഹതിദേശശർേപാലമറിയന.       65

  ഈ രാജപരിസരം ൊച-
റാരാകിലമലമണകിലവനവൊര
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 സംഖയാവാനാർ ൊപാകിൽ
  സംഖയാതീതം ധനം ൊകാടകമിവൻ
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ഏകനാഖിലവമിബ്ഭ-
േലാകാവനജാഗരകനമരേമാൾ
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ഉപവാസംൊചയേനാർ-
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സവപരകാമതിനം
  നപനകാമം വരതിേപാൽ കാമം.       69

ഇമാനഷൊരലാരം
 സനാർഗതിൽ ചരിചകാണതിനായ്

 േമേനൽ േകാടതികേളയം
 നിർമികന േറാഡകൊളയമിവൻ.       70
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