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വഞ്ചീശഗീതി

ഉ ർ എസ്. പരേമശ്വരയ്യർ

മഹാമഹിമ ീ േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്ത രാൻ
തിരുമനസ്സിെല അനുേമാദനപദ്യങ്ങൾ

’വഞ്ചിമഹീപതിഗീതി’യി-
തഞ്ചിതകവിതാവിലാസചാതുരിയാൽ
െനഞ്ചിെലനിക്കതിേവലം
സഞ്ചിതമാം സമ്മദെത്തേയകു . 1

ഭാഷയിലർത്ഥാലംകൃതി
േപാഷമിയന്നീവിധം ഘടിപ്പിപ്പാൻ
ഏഷകവിരതിവിശാരദ-
നീഷലിതിന്നിെല്ലാരീഷെല ള്ളിൽ. 2

പരേമശ്വരയ്യരാം കവി
വരഗുണമാം കാവ്യമാരചിേച്ചവം
നരപതിയിൽ മമതേയയും
സരസതേയയും ടീകരി നിജാം. 3

െചേമ്മ മലയാളെത്താടു
സേമ്മളിേച്ചാരു തമിഴിലിമ്മതിമാൻ
എേമ്മ പരീക്ഷ പാസ്സാ-
യിേമ്മദിനിതന്നിലാരുവാനിതുേപാൽ? 4

െഹൗണീവൽ ൈഗർവാണീ
നാണീയസ്സാം പരി മബലത്താൽ
േക്ഷാണീസുരനുവശത്തായ്
വാണീടുന്നതുമന മ തേമ. 5

ഇങ്ങെന പല േയാഗ്യതയും
തിങ്ങിന പരേമശ്വരയ്യരുെട കാവ്യം
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എങ്ങെന കവിതാവിരുതു വി-
ളങ്ങിനവർക്കനഭിനന്ദ്യമായീടും? 6
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വാരിധി ചു ം വാ ം
പാരിതിെനതിരറ്റ ഫാലതിലകമതായ്
ഭാരതെമെന്നാരു ഖണ്ഡം
സാരത തടവിസ്സമുല്ലസി . 1

അതിനുള്ളിലു േകരള-
മിതി നല്ല യശ്ശസ്സിയന്നിടും േദശം;
വിധി നിതരാം കൃതിയതാം
സുതനുവിനായ്ത്തീർത്ത സുരുചിേരാദ്യാനം. 2

പാരിൽ തദംശെമാന്നിനു
േപെരത്തിവരു വഞ്ചിെയ ചിരം;
ദാരി നദമതിൻ മറു-
തീരത്തതിലുള്ള മനുജർ കയറു . 3

വരദം നിലമതിൽ നന്മഴ-
െയാരുെത ം െതറ്റിടാെത േപായ്തവിടം
വരതരുണി ധരണി ചൂടിയ
മരതകമണിമാല്യമായ് ലസി . 4

സൗഖ്യദമിദ്ദിക്കിെന്നാരു
മുഖ്യസ്ഥലമു തിരുവനന്തപുരം;
ച െമാടിവിെട വസിപ്പവ-
െരാെക്കേബ്ഭാഗികളില ഗണ്യന്മാർ. 5

ീമദനന്തപുരത്തിൽ
ീമദമി തീർ േപാംമട്ടിൽ

സീമ ദയയ്ക്കില്ലാെതാരു
കാമദമാം ക വൃക്ഷമമരു . 6

അതിനിവിെട രാമവർമ്മാ-
ഭിധ നലെമാടു നൽകിടു നരെരല്ലാം;
അതിനുെട ഗുണങ്ങൾ വാ -
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ന്നതിനാകുന്നില്ല േശഷമജനുമേഹാ! 7

മൂലത്തിലി സുമേനാ-
ജാലത്താൽ േസവ്യമായുദിച്ചാർ ം
കാലത്തിസ്സന്താനം
േചെലാത്തനവധി ഫലങ്ങളരുളു . 8

തരുവതിേനതുമിവർക്കി-
ത്തരുവതിെന പടുതയും മനവും;
സുരഭിെയയും തൻ പുകഴാൽ
സുരഭിയിതധരീകരി വിലസു 9

നിരവധി ശാഖകേളാടിതു
കുറവില്ലാതുച് യത്തിലാേമാദം
തരുവതിനു േമലുെമ ം
തിരുവളമരുളെട്ട ഭാമതൻ രമണൻ 10

സൗന്ദര്യമാം നഭസ്സിൽ
സൗഖ്യെമാടമരും ശശാങ്കമണ്ഡലേമാ?
സൗഭാഗ്യമാം സരസ്സിൽ
സൗരഭ്യം പൂ വിലസുമംബുജേമാ? 11

സൽഗുണമാം ജലനിധിയിൽ
പാർ ം ഭയാർന്ന രത്നതല്ലജേമാ?
സൽകലയാം ൈശവലിനിയിൽ
വാ ം വരമാം സുവർണ്ണൈസകതേമാ? 12

വഞ്ചിക്ഷ്മാവാസികളാൽ
സഞ്ചിതമാം സർവപുണ്യസമുദായേമാ?
വഞ്ചി വാരിജാക്ഷൻ
പഞ്ചജനാംഗം ധരിച്ചിടും പരിേചാ? 13

കരകൗശലവിഷയത്തിൽ
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പരേമഷ്ടി ള്ള പരമൈനപുണിേയാ?
ധരയുെട തിരുമംഗല്യാ–
ഭരണത്തിൻ ഭാഗേധയപരിണതിേയാ? 14

ഞങ്ങെട നയനങ്ങൾെക്കാരു-
മംഗലപീയൂഷമിളയിൽ മ േണ്ടാ?
ഞങ്ങെട ഹൃദംബുജത്തിൻ
മങ്ങലക വതിനന്യരവിയുേണ്ടാ? 15

ഞങ്ങളുെട ബാധമുഴുവനു-
മങ്ങലേമാടി മമലമ മിേത;
ഞങ്ങളുെട കാമെമല്ലാ–
ത്തിങ്ങളുമരുളുന്ന ദിവ്യമണിയുമിേത. 16

ഞങ്ങളുെട രുജകെളല്ലാം
നീ വതി െള്ളാരഗദവരവുമിേത;
ഞങ്ങളുെട സകലവിത്തവു–
മി ലകിൽ ൈദവമാെണ സുദൃഢമിേത! 17

നന്നായ് രസാതലാവന-
െമ ം െചയ്തിയലുമീ വിശിഷ്ടാത്മാ
തൂർണ്ണം ച വണാ-
നന്ദം നൽകുവതിെല ൈവചി ്യം? 18

മൂലധരണീമണാളൻ
മൂലം മൂർദ്ധാഭിഷിക്തർ മു േള്ളാർ
മൂലയിലും കീർത്തിെയ നിർ-

ലയതായ്ക്ക മൂർച്ഛയണയു . 19

അവരമരനാട്ടിൽനി ം
ഭൂവി രഭസാൽ െപ മ വഞ്ചിക്കായ്
നവരമ്യതന ന്നതു
വിവരംവിേട്ടാർ വൃഷ്ടിയാേയ്ത്താ ം. 20
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പാർത്ഥിവനിവനുെട നാട്ടിൽ
പാർത്തിയലും ലക്ഷ്മിതൻ വിലാസമദം
ആർത്തിെയാെടവിെടയുെമത്തി-
ക്കീർത്തിയതാം തൽസപത്നി െചാ . 21

നി പരതാ, ഗദാ യ-
മിത്യാദിെപടുന്ന നിർ ണൻതന്നിൽ
എത്താെതേയാ കുതൂഹല-
മത്താർമാതണവതസ്മദധിപതിേയ? 22

വഞ്ചികരസ്ഥമതാകുകി-
ലഞ്ചിതരസമവിെട ലക്ഷ്മിയണവതിലും
ഭാർഗ്ഗവസൽേക്ഷ ത്തിൽ
ഭാർഗ്ഗവി വാഴ് വതിലുെമന്താരാശ്ചര്യം? 23

തൻ തനയതെന്നാടിദ്ധാ-
ീ നമർന്നിടുവേതാർ െകാപിേച്ചാ

സി നടേയാളെമത്തി-
ന്ദനമിമ്മട്ടിടു പകലിരവും? 24

ഇവനുമചലാവനം ദു-
ശ്ച്യവന ർദ്ധെയാടു െചയ്തിടുന്നതിനാൽ
ഭൂവി നിതരാം തൻപുകഴിനു
ലവണാംബുധി കുറവുകെണ്ടതിർ േന്നാ? 25

വെമ്പാടു രത്നാകരതാ-
ഗാംഭീര്യാദികളിൽ േമന്മക ഴറി
അംബുധി െനടുവീർപ്പിേട്ടാ
സംപൂർണ്ണ പയിൽ െവളിയിൽ നി ? 26

ശീലയേശാരൂപഗുണാ-
്യാലയമിവനുചിതനിന്ദിരെയ്ക്കന്നായ്
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േവലയിൽവേച്ചാർ രസ-
ത്താലയമാർ േവാ നിറ തു ം? 27

ചലെയ േപരുേകെട്ടാരു
മലർമങ്കയിവണ്ണമചലയായിവിേട
വിലസുവതു ത സത്നീ-
തുല വരുവതിനാശ കരളിലുൾെക്കാേണ്ടാ? 28

’ഭാ’ മുന്നെമത്തി, പുറേമ
’മാ’ മേന്ദതരമണ മനസി മുദാ;
ഈ മന്നിടത്തിലിനിേമൽ
’യാ’ മനുേജശനു വേരണ്ടതതുെമത്തി. 29

പിരിയില്ല നൃപെനയിനിേമ-
ലരിെയാരുരമ, ഞാനുമധരയാമേപ്പാൾ;
ശരിയല്ലിെത വേച്ചാ
ധരയിവെനേച്ചർ യുവവയസ്സതിേല? 30

ഭൂമാശ്ശിഷ്ടനിവങ്കൽ
ഭൂമാേ ഷം ഭവിച്ചതവിചി ം;
വസുമതി േചരാതിവെനാടു
വസുമതിയാകില്ലതാണിഹ വിചി ം. 31

ത ടയ കാന്തമാെര വി-
ചിന്വന്നായ് ശൗരി തിരുവനന്തപുരം
തന്നിലുരുസം മെത്താടു
വന്നമരുെന്ന ചിലരുര . 32

മ ചിലർ മൂലനൃപനുെട-
യറ്റംവി ള്ള പുകഴ്പരന്നിവിടം
മു ം പാൽക്കടെലന്ന-
േപ്പാറ്റി നിന ന്നതായ് ക്കഥി . 33

https://thalilakkam.in/



വഞ്ചീശഗീതി - ഉ ർ എസ്. പരേമശ്വരയ്യർ 11

ഇനിെയാരുകൂട്ടർ ജഗൽസ്ഥിതി
തനിേയ െച െന്നാരിവനിൽ വിശ്വാസാൽ
ദനുജാരിയിവിെട നി ാ-

ണയം േതടു െവ െചാ . 34

എന്മതമനന്തനിവനുെട
നന്മ തനിെക്കാ േനാക്കി വർണ്ണിപ്പാൻ
മു ദിതനായ്ക്കടന്നള-
വമ്മധുരിപു പിൻതുടർ െവന്നേ . 35

എന്നാലതിെന്റ പഠനമ-
വന്നാകുന്നില്ലതാകിലല്ലാേത
പന്നഗപതി േപാകില്ല, മ-
േഹ കനിഷ്ഠ പിെന്നെയന്താവൂ? 36

മിണ്ടാെതനി രസനകൾ
രണ്ടായിരമുെള്ളാരുഗപരിവൃഢനും
തിണ്ടാടുെമ മിങ്ങെന
കണ്ടാലമ്മ കാശ്യപീശഗുണം. 37

അതുമല്ല തനിക്കായി-
ക്ഷിതിപാലി ന്ന ഭക്തനസുരാരി
പതിവായ്ദ്ദർശനമരുളി-
പ് പൃഥിവിയിൽ നന്ദി േമന്മകാ . 38

ഹര! ഹര! കഥിപ്പെതങ്ങെന
മുരഹരചരണത്തിൽ മൂലനൃപഹൃദേയ
െപരുകുന്ന ഭക്തി; യതിെനാരു
കരകാണുന്നില്ല കടലിെനന്നവിധം. 39

നരനില്ല ഭക്തി ധാ ീ-
ശ്വരനാേയേലതുമില്ല കലികാേല;
പറേയണ്ട പശ്ചിമപരി-
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ഷ്കരണം േചർന്നിടുകിലുള്ള പരിണാമം. 40

അമ്മാതിരിയുലകിലുമി-
ദ്ധർമ്മാവനി കാത്തിടുന്ന ധരണിപനിൽ
നിർമ്മായഭക്തി നിറയു-
ന്നമ്മാ! ഹരിതൻ വിലാസമാശ്ചര്യം. 41

മുത്താർെന്നാരീ രസാധിപ-
െന സമു ഭാവെമേന്നാർേത്താ
അദ്ധന്യനായ വിധുവും
ചി ം നന്നായ് വിളങ്ങിടു ള്ളിൽ? 42

വിത്തം മദത്തിനും ഭുജ-
ശക്തി പേരാപ വത്തിനും വിലസും
മർത്ത്യെരയുണർ വാേന-
തിദ്ദിവ്യെനാെടാപ്പമുപനിഷത്തിളയിൽ? 43

ധാ ി യേശാദയതായ് പുരു-
േഷാത്തമനാം ച േസവ്യനവനീശൻ
സദ് വൃന്ദാവനതാൽപ-
ര്യെത്താടു ശംഖ ിയത്വമിയലു . 44

പാരിൽ ഭക്തൻ ഭഗവൽ-
സാരൂപ്യമിവണ്ണമാർന്നത തേമാ?
ആരി്രപ്പത്യേക്ഷശെന
േനരിൽ പണിയാെത േമാക്ഷമിച്ഛിേപ്പാർ? 45

ധന്യൻ ലക്ഷ്മണേസവ്യനി-
നാന്വയസംഭൂതി, ഭൂമിജാേതശൻ
ഇന്നവ്യരാമരാജൻ
പുണ്യജനങ്ങൾ േമാദമരുളു 46

ഈരാജാവനവരതം
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ചാരുയശെസ്സന്ന ച ികാപൂരം
േചരുന്നപടി ലസിച്ചി-
പ്പാരാെകപ്പൗർണ്ണമാസിയാ 47

സർവജ്ഞമൗലിതന്നിൽ
സർവ ലസി മിക്കലാവാനാൽ
ഉർവിക്കകം തമസ്സിനു
നിർവാദം േഗഹമില്ല േമെലന്നായ് 48

ഇച്ച ാേലാകത്താൽ
നിശ്ചയെമ കുവലയാനന്ദം
പണ്ഡിതരാജവച ം
മണ്ഡിതമാ ന്നിതിൻഗുണം ചി ം 49

േപർ ം നാട്ടാർക്കിബ് ഭൂ-
ഭൃേത്തകീടു ജീവനം േമേന്മൽ;
ഇത്ഥെമാരു െഗാ മില്ല മ-
ഹത്വം പാർത്താൽ ധരാന്തരാളത്തിൽ. 50

ക്ഷ പനാകുമിവൻ ന-
ക്ഷ പനായിടരുെത ചിന്തിേച്ചാ
അദ് ഹിണനരുളടാത്തിതു
ഹൃത്തട്ടിങ്കൽക്കളങ്കസമ്പർക്കം? 51

പെത്താൻപതബ്ദമായി-
േപ്പർ ം പുകഴാർെന്നാരിമ്മഹിക്കിവനാൽ
എത്തി പുതിയപരി തി
വാ ം പുരുഷൻ വസിഷ്ഠപൗ സുതൻ 52

ധന്യത െപറുെമാരമാത്യെര
മന്നവനരികത്തണ മരുവു
ഉന്നതമാം െകാടുമുടിെയ-

കളല്ലാെത കുഴികൾ ചൂഴ്ന്നിടുേമാ? 53
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െവള്ളക്കാർ നൽകു ഹൃ-
ദുല്ലാസം ജിഹ്മഗാരിയിവെന ം;
െചാല്ലാർന്ന തൽ പുരിക്കായ്
െമെല്ലന്നരുളു ഘനരസേത്തയും 54

ദുരേയാടടുത്തി മിവൻ
ദുരയിവെനാടടുപ്പതില്ലതാശ്ചര്യം.
അരിെയാരു മായെയാെടാെത്താരു
ഹരിയും മായമയത്വമണയു . 55

േ യെസ്സഴുമിവനിൽജീ-
സീെയൈസ്സ ജീസിൈയയിെയേന്നവം
ര ബിരുദം വിള -

നഭസ്സീമ് നി പുഷ്പവാേന്മാർേപാൽ 57

ഇവര മാർന്ന രാജ-
വരന്മാരില്ലേനകമിളതന്നിൽ;

അവെര ലസിപ്പിച്ചിയലുെമാ-
രിവ രാജിപ്പാനിവങ്കലണയു . 58

എമ്മാേറെയേസ്സാെട-
െഫംയൂെതാ ള്ള മുഖ്യപദവികളും
ഇമ്മന്നനിൽ വിലസുന്നിതു
നിർമ്മലപുഷ്പങ്ങൾേപാെല പൂങ്കാവിൽ 58

കൃതവീര്യാത്മജസമമി-
ക്ഷിതിപനു താൻ ഭ ദീപവുംമ ം
പതിവിനു െചയ്കിലുേമതും
െകാതിയില്ലധികം കരം ലഭിച്ചിടുവാൻ 59

ദയ മനമതിലാർന്നിവെനാരു
നിയമസമജ്യാവിേശഷമുളവാക്കി;
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വസുമതിയിതിന മുതൽ-
ക്കസമജ്യാഭാവമ തം വ 60

അതിധിഷണന്മാരതിെല
തിനിധിപദമാർന്ന പുരുഷരതുമൂലം

അതിഹ സുധർമ്മാധർമ്മ-
തിേഷധം െചയ്തീടു യുഗപദേഹാ! 61

േഗാഷ്ഠിയേശഷം വിട്ടി-
േഗ്ഗാഷ്ഠിയന ം ലസി നൂതനമായ്
േകാടുകൾ നാട്ടിനു േപാവാൻ
േകാടുകൾ പലതും മാൽ ചമ 62

അർത്ഥം നാട്ടിനു േമേന്മൽ
െമ കവീ വാക്കിെനന്നവിധം;
ഇേദ്ദവേകാശപൂർത്തിയു-
െമ ന്നതുതൻ പദത്തിനാലധുനാ. 63

അന്യായം നിയതം ീ
ധന്യായതനത്വമാർെന്നാരി പനാൽ
ഇന്നായതമല്ല വു-
െമന്നായിത്തീർന്നിടു ര വിധം. 64

കർമ്മസ്ഥിരയാമിതിെന-
ദ്ധർമ്മസ്ഥിരയാക്കി നൃപതി ര വിധം
വ െത്താടു വിലസുവതബ്-

ഹ്മ ിദേശശർേപാലുമറിയു . 65

ഈ രാജപരിസരം െച-
റ്റാരാകിലുമ മണകിലവനവെര
പാരാെത രാജരാജ-

ീരാജിതരാക്കിടു സുദൃഢമേഹാ! 66
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സംഖ്യാവാന്മാർ െപാകിൽ
സംഖ്യാതീതം ധനം െകാടു മിവൻ
ത ൻകത്താൽ കാേണ്മാർ ം
തങ്കത്താൽ െചയ്തിടുന്നതഭിേഷകം. 67

ഏകാനഖിലവുമിബ് ഭൂ-
േലാകാവനജാഗരൂകനമരുേമ്പാൾ
ഏകാദശി േനാൽ ന്നതു
നാകാവ്യാപ്തി തെന്ന ചിലരവനൗ. 68

ഉപവാസംെച േന്നാർ-
പവാസത്തിനു വഴിയകറ്റി മുദാ

സ്വപുരക്ഷാമത്തി ം
നൃപനക്ഷാമം വരുത്തിേപാൽ ക്ഷാമം. 69

ഇമ്മാനുഷെരല്ലാരും
സന്മാർഗ്ഗത്തിൽ ചരി കാണ്മതിനായ്
േമേന്മൽ േകാടതികെളയും
നിർമ്മിപ്പി േറാഡുകെളയുമിവൻ. 70

േതാടുകെള നാഞ്ചിനാട്ടിൽ
പാേട തീർ േപാൽ കുടിക്കാർക്കായ്;
േമാടിയതവസാനിച്ചാൽ
കൂടും; മുഖെമാന്നവർ വികസി ം. 71

വിരെവാടു വാദ്ധ്യാന്മാരും
കുറവില്ലാേതറ്റെമഞ് ജിനീർമാരും
നിരവധി ജലാശയങ്ങെള
നരവരനരുളാൽ െതളിച്ചിടു പരം. 72

ഈ വഞ്ചിയുെട നടുെക്കാരു
തീവണ്ടിയുമിെപ്പാഴുണ്ടതിൻ ധൂമം
േകവലമലക്ഷ്മിയകേമ
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േവവ വിടുന്ന ദീർഘനിശ്വാസം. 73

െകാളംബാഭ ദയത്തിനു
േകാളംബ വരുത്തി വണ്ടിതൻവഴിയായ്;
ആല ഴയും മ ം
കാലപ്പിഴയാർ േതാൽ മെതാടിനിേമൽ. 74

കെണ്ടഴുതുന്നവരായ് പല-
രുണ്ടതുതൻ കാര്യവും കുേറ നാളിൽ
ഹന്ത! പരീക്ഷകർതൻ ശു-
ഷ്കാന്തി നിമിത്തം ജേവന തീർന്നിടും. 75

ജകൾക്കായ് ജലസൂ വു-
മചിേരണ പരിഷ്കരണസമാജമതും
ശുചി നഗേര പടരുവതും
ശുചി പടരായ് വതുമറി നൽകി നൃപൻ. 76

നാട്ടിൽ കലാലയം സ-
ാട്ടിേപ്പാേളർെപ്പടുത്തി ര വിധം

ഒേട്ടെറമുതൽ വരുത്തി-
ഷ്ട്യാ െചലവാക്കിടുന്നിതതു വീ ം. 77

അ ീകൃതവിദ്യാഭ്യാ-
സത്തിൽ റേവാർത്തെത റ മിവൻ
അ ീകൃതമാമതിനാൽ
േപർ ം മ ള്ള നൃപെര െവ . 78

അനൃതാദികൾ വർദ്ധിക്കണ-
മനൃതാദികൾ േപാണമതിനിവൻ മുറേപാൽ
തീർ ന്നിതു സാേങ്കതിക-
ദുർ ണപരിഹാരപാഠശാലകേള. 79

സുരഹിതയാെയാരു വാണി-
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ക്കസുരഹിതത്വം ഭവിപ്പേതാർത്തകേമ
നരപതി തദ്വസിതക്കാ-
െയാരു ഗൃഹമരിക തീർ േപാൽ മുേന്ന. 80

ഇവെനാരുപന്യാസസദ-
സ്സവികലമുളവാക്കി തിരുവനന്തപുേര;
അവിെടയധിക സംഗ-

വണംെചയ് േവാർക്കതാെകെയാഴിയു . 81

നൃഹരിയിഹ പൂർവേലഖാ-
ഹണംെചയ്തവതിനു പണികൾ തുടരുകയാൽ

അകേമ സുമേനാവൃന്ദം
വികലതവി ള്ള േതാഷേമ . 82

പൃഥ്വീശനുള്ള വനവും
വി മസംേശാഭി സി സമെമന്നാൽ
േപർ ം മുക്താഫലത വി-
ചി മവെയ്ക്കത്തിടു നാൾേതാറും. 83

േഗാേ ശെനന്തിനിളേമൽ
േപർ ം സ്ഥാപിപ്പതാശുപ ികേള?
േഗാ ാരിെയ നൃപരിൽ
കീർത്തി നിതാന്തം ലഭി െകാൾവതിേനാ? 84

ആയുർേവദത്തിനു പര-
മായുർവൃദ്ധിെയ വളർ മീ നൃപെന
ന്യായത്തിനു ധന്വന്തരി
രായുംപകലും മുഷി കാത്തിടണം. 85

പതിവായ് ഷി ദർശന-
മതുേപാൽ േകതു തിഷ്ഠയിവമൂലം
അതിയായ് ദ്വിധാ വളർ -
ന്നിതു നൃവരൻ േക്ഷ കർമ്മപുഷ്ടി സദാ. 86
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ഇമ്മ നൃപഗുണങ്ങെള-
െയന്മ േള്ളാർ വാ വാെനളുേതാ?

ഹ്മവ്യാസാഹീശ്വരർ
കമ്മറ്റിയിൽവ േവണമിതുെചയ് വാൻ. 88

ഉദധിയിവേനയുമിവനുെട
പൃഥിവിേയയും ഭക്ഷ്യമാ മതുവേരയും
ഇതുമെട്ടാരുവെന േനാക്കാൻ
െകാതിെയാടു നക്ഷ െമ െമ മിവൻ. 89

ധര കാ ന്നവർ ലക്ഷം
വരികിലുമിവേന ധരാനുരൂപവരൻ;
െപറുകിലുമേനകപക്ഷികൾ
ചിറകു ഗരുത്മൽ പദം സുപർണ്ണനുതാൻ. 90

നാ േത്തഴു ശരത്താ-
യി ത്തൻരാജഹംസമീമട്ടിൽ
പാർപ്പതിനാൽ ീപുരുഷർ-
ക്ക തെമാരുേപാൽ നട െതളിയു . 91

മുരഹര! സമാ ’ഗണം’ഭൂ-
ഹരിഹയനിനിയും ലസിച്ചിടാേനവം
െപരിെക രസമാകണം നിൻ
പുരുകരുണാപൂർണ്ണമായ മനതാരിൽ. 92

തനു പാതി ഗൗരിയേങ്ങ-
യ്ക്കനഘനിവെന്ന ദിശകളും പുകഴാൽ;
കനിെവാടു െപാറു െകാണ്ടിതു
ദിനവും ശംേഭാ! വളർത്തിടുക ശംേഭാ! 93

ഹന്ത! വിയൽഗതകീർത്തി ന-
േര ഥമനിവനവിേലാലനതായ്
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സന്തതമിളേമൽ വാഴ് വാൻ
കേണ്ഠകാളൻകള േമാർക്കണം. 94

കടവും ദാനവുെമാരിടം
െപടുെമാരു വടിവാർന്നിടും വിനായകനും
മടിവിട്ടമൃതവുമിവനായ്
ദൃഢമാം വിർവ്വാണസുഖവുമരുേളണം. 95

കൃത്തികകൾ േപാറ്റിെയാടുവിൽ
ശക്തിെയാടും താരകാരിയായ്ത്തീർേന്നാൻ
പൃഥ്വി താരകമിവ-
െന്നത്തി ക ശക്തി ധരണികാത്തിടുവാൻ. 96

അബലാശാസ്താവിവനുെട
സുയേശാദാരങ്ങൾ പൂർണ്ണപുഷ്കലേപാൽ;
തവ നീരസമിതിൽ വരരുതു
ശിവെനാടു വിധു േചർ ദിച്ചദിവ്യതേനാ! 97

തൃച്ച പുരംെതാ നി-
റച്ചക്കന്യാകുമാരിവെരെയവിേട
ഇച്ഛ വസതിയാർെന്നാരു
സച്ചിൽഗുണർ േദവർ കനിയണം നന്ദ്യാ. 98

േ യേസ്സാജ യശ-
സ്സായുസ്സിവേയാടുേചർ മൂലനൃപൻ
ഭൂയ തരാം ബലവാ-
നായി ഖേമാടു വിജയമാർന്നിടണം. 99

വാഴുക വഞ്ചിമേഹ ൻ,
േകഴുക തദമി ർ, സമ്മേദാദധിയിൽ
വീഴുക നാട്ടാർ, േമേന്മൽ
ചൂഴുക സൂയശ ശു മായിവേന. 100
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ഇത്ഥം പരേമശ്വരകവി
തീർെത്താരു വഞ്ചീശഗീതി േമളെമാേട
അത്താലാങ്കസേഹാദര-
െനത്തി ക രാഗമാർ േമ െചാൽവാൻ. 101
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