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േദവഗീത (ഖണ്ഡകാവ്യം)
ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപിള്ള (1946)

(ജയേദവകൃതമായ ഗീതേഗാവിന്ദത്തിെന്റ സ്വത പരിഭാഷ).
സർഗ്ഗം ഒന്ന് - സാേമാദദാേമാദരം
സർഗ്ഗം രണ്ട് - അേ ശേകശവം
സർഗ്ഗം മൂന്ന് - മുഗ്ദ്ധമധുസൂദനം
സർഗ്ഗം നാല് - സ്നിഗ്ദ്ധമധുസൂദനം
സർഗ്ഗം അഞ്ച് - സാകാംക്ഷപുണ്ഡരീകാക്ഷം
സർഗ്ഗം ആറ് - േസാൽക്കണ്ഠൈവകുണ്ഠം
സർഗ്ഗം ഏഴ് - നാഗരികനാരായണം
സർഗ്ഗം എട്ട് - സാകാംക്ഷപുണ്ഡരീകാക്ഷം
സർഗ്ഗം ഒമ്പത് - അമന്ദേഗാവിന്ദം
സർഗ്ഗം പത്ത് - ചതുരചതുർഭുജം
സർഗ്ഗം പതിെനാന്ന് - സാനന്ദേഗാവിന്ദം
സർഗ്ഗം പ ണ്ട് - സാേമാദദാേമാദരം
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സർഗ്ഗം ഒന്ന് - സാേമാദദാേമാദരം

േകാടക്കാറിടതൂർന്നതാണു ഗഗനം,
രാേധ, തമാലാപ്തമീ-
ക്കാെടാ ക്കിരുളാർന്നതാണു, നിശയാ-
േയാർത്താലിവൻ ഭീരുവും;
വീെടത്തിച്ചിടുകാകയാലിവെന നീ-
താ,െനന്ന നേന്ദാക്തിയാൽ
കൂടിേച്ചർ ഗമി മാധവനുമ-
ൾ ീതമായ് രാധയും!

യമുനയുെട തടത്തിൽ മാർഗ്ഗമേദ്ധ്യ
സുമിതസുരമ്യനികുഞ്ജങ്ങൾേതാറും
അമലരവർ യേഥച്ഛമാസ്വദിേച്ചാ-
രലർശരേകളികളന്വഹം ജയി !

വാണീപാദപവി ചി വിലസൽ-
േചേതാനിേകതൻ, നിജ-
ാണാധീശ്വരി പത്മതൻ നിരഘമാം
നൃത്തത്തിനുേത്തജകൻ
േവണുംേപാൽ ജയേദവനാം കവിയിതാ
വർണ്ണിപ്പിതാത്താദരം
േചണ ം വസുേദവനന്ദനരതി-
ീഡാവിലാേസാത്സവം.

ചിത്തം ീവിശ്വനാഥസ്മരണയിലനുര-
ഞ്ജിക്കിലാക,െട്ടതല്ലാ
െമ ം ശൃംഗാരസാേ ാജ്ജ്വലകലകളിലാ-
ണിഷ്ടെമന്നാലതാേട്ട;
എത്തിേക്കട്ടാസ്വദി സരളപദസമാ-
ലംകൃേതാദ്യൽ സാദ-
സ്നിഗ്ദ്ധസ്ഫീതാഭമാമീ മധുമയജയേദ-
േവാക്തി,െയൻ േലാകേമ നീ!
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ശബ്ദാഡംബരനാണുമാപതിധരൻ,
സം ാഘ്യനാെണങ്കിലും
ശബ്ദത്തിങ്കൽ ദുരൂഹ്യതയ്ക്കിടെകാടു-
ത്തീടു , ഹാ,ചാരണൻ.
ർദ്ധി കവിവര്യനാം തിധരൻ
ഗാവർദ്ധനാചാര്യേരാ-
ടിദ്ധഖ്യാതിവഹിപ്പതില്ലനുപമ-
ശൃംഗാരകാവ്യാപ്തിയിൽ!

കവികുലനൃവരൻ േധായി-
ക്കവികലമല്ല യശ ലവേലശം
സുവിശദശബ്ദാവലിത-
ന്നവസരശുദ്ധിയറിേവാൻ ജയേദവൻ!
ഗീതം ഒന്ന്

1

ജ്ഞാനമാർഗ്ഗമായ് മുക്തിയിങ്കേല-
ക്കാനയി മാ േവദങ്ങൾ,
ഉൽക്കട ളയാബ്ധിയിങ്കൽനി-
ദ്ധരി വഹി നീ!

ജയ, ധൃതമകരശരീര, ഹേര!
ജയ, േകശവ, ജഗദീശ, ഹേര!

2

നിത്യഭൂധാരണത്തിനാൽ,ത്തഴ-
െമ്പാ ചു ം, ഗരിഷ്ഠമായ്,
വി തമാം നിൻ പൃഷ്ഠേവദിയിൽ
വർത്തി വിശ്വമണ്ഡലം!
ജയ, ധൃതമഠകരൂപ, ഹേര!
ജയ, േകശവ, ജഗദീശ, ഹേര!
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3

ഉഗമായ നിൻ ദം ിയിൽേച്ചർ
പറ്റി, വിട്ടിടാതങ്ങെന,
ഉല്ലസിപ്പിതിേക്ഷാണി, ച നി-
ലുെള്ളാരാപ്പങ്കേരഖേപാൽ!
ജയ, ധൃത കരരൂപ, ഹേര!
ജയ, േകശവ, ജഗദീശ, ഹേര!

4

ആ ഹിരണ്യകശിപുതൻ ലൂന-
േദഹമാം മത്തഭൃംഗകം,
തങ്ങിനിൽ ം നഖങ്ങൾ േമളി -
മങ്ങതൻ പാണിപങ്കജം
അ തിമമതുല്ലസി ന്നി-
തദ്ഭുേതാ മായന്വഹം!
ജയ, ധൃതനരഹരിരൂപ, ഹേര!
ജയ, േകശവ, ജഗദീശ, ഹേര!

5

േലാകവിസ്മയകാരികൾക്കഴ-
േലകുമ തവി മ!
ത്വച്ചരണനേഖാദകം പാപ-
മുക്തിദം, ശുദ്ധിദായകം.
പാതേമകു , ഹാ ബലിക്ക
പാദവിേക്ഷപശക്തിയാൽ!
ജയ, ധൃതപടുവടുരൂപ, ഹേര!
ജയ, േകശവ, ജഗദീശ, ഹേര!

6
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േക്ഷാണിെയ സ്വയം ക്ഷ ിയകുല-
േശാണിതമയഗംഗയിൽ,
മുക്കിടു നീ ഭഞ്ജിതപാപം
നി മിതഭവാതപം!
ജയ, ജയ, ഭൃഗുകുലതിലക, ഹേര!
ജയ, േകശവ, ജഗദീശ, ഹേര!

7

ആശകൾക്കധിനായകർ ള്ളി-
ലാശേചർ േചർത്തന്വഹം,
മിന്നിടും ദശഗീവേകാടീര-
ധന്യമാം ബലി, യു സം,
ചിത്തരമ്യമായ് േക്ഷപണംെചയ്വൂ
പ ദിക്കിലും, ഹാ, ഭവാൻ!
ജയ, രഘുവര, ജയ, രാമ, ഹേര!
ജയ, േകശവ, ജഗദീശ, ഹേര!

8

േശ്വതരമ്യവപുസ്സതിൽ, ഹല-
പാതഭീതിയാലാദരാൽ,
ത്വൽപദാ യം േതടിെയത്തിേയാ-
രപ്പവി യമുനേപാൽ,
അംബുരാഭം പരിലസി നി-
ന്നംബരം, ഹാ, മേനാഹരം!
ജയ, ഹലധര, ബലരാമ, ഹേര!
ജയ, േകശവ, ജഗദീശ, ഹേര!

9

ത്യാഗമൂർത്തിയാെയത്തിയ ഭവാൻ
യാഗകർമ്മവിധികളിൽ,
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ഹാ, ഹസി നിഷിദ്ധമായുള്ള
ഗാഹനന ിയാദികൾ!
ജയ, കരുണാമയ, ബുദ്ധ, ഹേര!
ജയ, േകശവ, ജഗദീശ, ഹേര!

10

േസ്വച്ഛയാ, പാപപങ്കിലരായ
മ്േളച്ഛെരെക്കാെന്നാടു വാൻ
ധൂമേകതുെവേപ്പാൽ കരാളമാം
ഭീമഖഡ്ഗം ധരി നീ!
ജയ, ധൃതകൽക്കിശരീര, ഹേര!
ജയ, േകശവ, ജഗദീശ, ഹേര!

11

അത ദാരമായുത്സവദമാ-
യ മാ ം ശുഭദമായ്,
ക്കൽമഷഹരമായ്, ജയേദവ-
നിർമ്മിതമാമിഗ്ഗീതകം,
ഭക്തവത്സലനാം ഭവാൻ, കനി-

സം വിേക്കണേമ!
ജയ, ധൃതദശവിധരൂപ, ഹേര!
ജയ, േകശവ, ജഗദീശ, ഹേര!

േവേദാദ്ധാരകനായ്, ിേലാകവഹനാ-
യുദ്വി ഭൂച നായ്,
ഹാ, ൈദത്യാന്തകനായ്, ബലി ണതനാ-
യക്ഷ ിയേദ്വഷിയായ്
ൈവേദഹിക്കഴൽേചർത്ത രാവണനിടി-
ത്തീയായ്, ഹലാശ നാ-
യൗദാര്യാകരമായ് ഖല മഥനാം-
വിേഷ്ണാ, നമി ഞാൻ.
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ഗീതം രണ്ട്

1

ീതകമലാകുേചാജ്ജ്വലമണ്ഡല,
ധൃതമകരമേനാഹരകുണ്ഡല,
കലിതകൽപകമാലിേകാരസ്ഥല,
ജയ, ഹേര, ജയ, േദവ, സുനിർമ്മല!

2

ജയ, ദിനമണിമണ്ഡലമണ്ഡന,
ജയ, നിയതഭവഭയഖണ്ഡന!
മുനിമാർമാനസഹംസ, ജനാർദ്ദന,
ജയ, ഹേര, ജയ, േഹ, മധുസൂദന!

3

ഗരളഗർവ്വിതകാളിയഭഞ്ജന,
ഗരുഡവാഹന, േലാകാനുരഞ്ജന,
യദുകുലാബ്ജദിവാകര, െമാഃഅന,
ജയ, ഹേര, ജയ, േദവാരിനാശന!

4

മധു -മുര-നരകാദിവിദ്ധ്വംസന,
മധുരദർശന, മംഗളകാരണ,
സുരസമൂഹ സാദപരായണ,
ജയ, ഹേര, ജയ, േദവ, നാരായണ!

5

അമലപദ്മദേളാജ്ജ്വലേലാചന,
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അസഹനീയഭവഭയേമാചന,
അഖിലേലാകനിധാന, നിരഞ്ജന,
ജയ, ഹേര, ജയ, േദവ, ജനാർഡ്ഡന!

6

ജനകജാകൃതമംഗളഭൂഷണ,
ജയ, ജയ, ഹേര, േഹ, ജിതഭൂഷണ!
ജയ, സമരശമിതദശാനന,
ജയ, ഹേര, േദവ, േഹ, രഘുനന്ദന!

7

നവലളിതജലധരസുന്ദര,
നളിനജാസ്യ വിധുചേകാര, വര,
ജയ, ജയ, േദവ, സായൂജ്യമ ,
ജയ, ജയ, ഹേര, േദവ, േഹ, ധൃതമന്ദര!

8

പരിലസി ജയേദവനിർമ്മിതം
പരമാനന്ദതം ഗീതാമൃതമിദം
ജയ, ജയ, ഹേര, ശൗേര, ജനാർദ്ദനാ,
ജയ, ജയ, േദവ, േഹ, മധുസൂദന!

അന്തേസ്ഥാജ്ജ്വലരാഗദീപ്തി െവളിവായ്
കാണും വിധം പത്മതനു
പെന്താ ന്ന പേയാധരങ്ങൾ പകരും
കാശ്മീരമാർന്നങ്ങെന;
െചന്താർബാണശരാർത്തിമൂലമുതിരും
േസ്വദങ്ങളാൽ സൗഭഗം
ചിന്തിടും മധുൈവരിതൻ മഹിതമാം
മാർത്ത നൽകും ശുഭം!
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പൂക്കാലം വന്നകാലം, ണയവിവശയായ്
കൃഷ്ണെനേത്തടി, പിച്ചി-
ക്കൾെക്കാപ്പം മൃദുത്വം കലരുമവയവം
സർവ്വവും താന്തമായി,
അക്കാന്താരാന്തരത്തിൽ, ത്വരെയാടു മദനാ-
േവശൈവവശ്യമുൾേച്ച-
ർ ൾക്കാമ്പിൽ ദീപ്തമാകും രതിെയാടുഴറുമാ
രാധേയാേടാതി േതാഴി.
ഗീതം മൂന്ന്

1

അവിെടയക്കാണുന്ന കാ െയന്താ-
ണയി സഖി, രാേധ, നീയ േനാ !-

ലളിതലവംഗലതകളാടി
കുളിർമലയാനിലെനാ കൂടി;
പരിചിലിന്ദിന്ദിരേകാകിലങ്ങൾ,
പകരുന്നഝങ്കാരപഞ്ചമങ്ങൾ,
സതതം മൃദുലതരംഗകങ്ങൾ
വിതറുമി ഞ്ജകുടീരകങ്ങൾ,
വികസദ്വസന്തേയാഗാഞ്ചിതങ്ങൾ
വിരഹിജനാത്മവിേഭദകങ്ങൾ
നിറയുെന്നാരീ യമുനാതടത്തിൽ
നിരുപമശ്യാമവേനാദരത്തിൽ,
കനകാംഗിമാരുമാെയാ കൂടി-
ക്കലിതകൗതൂഹലം നൃത്തമാടി;
വിവിധസല്ലാപേജാല്ലാസഭാവൻ
വിഹരിച്ചിടു , ഹാ, വാസുേദവൻ!

2
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അവിെടക്കാണുന്ന കാ െയന്താ-
ണയി സഖി, രാേധ, നീയ േനാ !-
മലരമ്പെന ന്ന സായകങ്ങൾ
മനതാരിൽ കാമ ലിംഗങ്ങൾ,
എരിയിെക്ക,പ്പാന്ഥവധൂജനങ്ങൾ
െചാരിയുമാശാകുലേരാദനങ്ങൾ,
വഴിയേവ, വാരിളം പൂ ലകൾ,
വരിവണ്ടിൻ േചണുറ്റ മാലികകൾ,
അകലുഷദീപ്തിയിൽേചർ , ചിന്നി-
ബ്ബകുളകലാപമിണങ്ങി മിന്നി,
വിലസുെന്നാരീ യമുനാതടത്തിൽ
വിലുളിതശ്യാമവേനാദരത്തിൽ,
കനകാംഗിമാരുമാെയാ കൂടി-
ക്കലിതകൗതൂഹലം നൃത്തമാടി,
വിവിധസല്ലാപേജാല്ലാസഭാവൻ
വിഹരിച്ചിടു , ഹാ, വാസുേദവൻ!

3

അവിെടക്കാണുന്ന കാ െയന്താ-
ണയി സഖി, രാേധ, നീയ േനാ !-

മൃഗമദസൗരഭ ീയിണങ്ങി
ഗത വാളങ്ങൾ തിങ്ങിവിങ്ങി,
കരളും മിഴിയും കവർ , ഭംഗി-
കലരും തമാല മങ്ങൾതിങ്ങി,
വിരഹവിവശയുവാന്തരംഗ-
വിദലകാനംഗനഖാഭേയന്തി,
നിരനിരയായ് നിൽ ം കിംശുകങ്ങൾ
നിറയുമിശ്യാമവേനാദരത്തിൽ,
കനകാംഗിമാരുമാെയാ കൂടി-
ക്കലിതകൗതൂഹലം നൃത്തമാടി,
വിവിധസല്ലാപേജാല്ലാസഭാവൻ
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വിഹരിച്ചിടു , ഹാ, വാസുേദവൻ!

4

അവിെടക്കാണുന്ന കാ െയന്താ-
ണയി സഖി, രാേധ, നീയ േനാ !-

മദനമേഹശകനകദണ്ഡം
മഹിതാഭ വാരി വീശുന്നവണ്ണം,
വിമലസുരഭിലകുഡ്മളങ്ങൾ
വികസി നിൽ ന്ന േകസരങ്ങൾ;
സ്മരെനഴും തൂണീരെമന്നേപാെല
കരിവരിവ കൾ േചർ , ചാേല,
അനുപമസൽസുമസഞ്ചയങ്ങൾ
അണിയി നിൽ ന്ന പാടലങ്ങൾ;
വിലസുെന്നാരീ യമുനാതടത്തിൽ
വിലുളിതശ്യ്യാമവേനാദരത്തിൽ,
കനകാംഗിമാരുമാെയാ കൂടി-
ക്കലിതകൗതൂഹലം നൃത്തമാടി,
വിവിധസല്ലാപേജാല്ലാസഭാവൻ
വിഹരിച്ചിടു , ഹാ, വാസുേദവൻ!

5

അവിെടക്കാണുന്ന കാ െയന്താ-
ണയി സഖി, രാേധ, നീയ േനാ !-

സ്മരശരദൂരിതലജ്ജരാകും
തരുണർതൻ വിശ്വാവേലാകനത്തിൽ,
പരിഹാസ ഞ്ചിരിതൂകി കി-
പ്പരിലസിച്ചീടും കുറുെമാഴികൾ;
വിരഹിജനങ്ങെള കു വാനായ്
വിരചിച്ച കുന്തമുഖങ്ങൾേപാെല-
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തുടെരെയല്ലാടവും താണുെപാങ്ങി-
യിടതിങ്ങിനിൽ ന്ന േകതകങ്ങൾ,
നിറയുെന്നാരീ യമുനാതടത്തിൽ
നിരുപമശ്യ്യാമവേനാദരത്തിൽ,
കനകാംഗിമാരുമാെയാ കൂടി-
ക്കലിതകൗതൂഹലം നൃത്തമാടി,
വിവിധസല്ലാപേജാല്ലാസഭാവൻ
വിഹരിച്ചിടു , ഹാ, വാസുേദവൻ!

6

അവിെടക്കാണുന്ന കാ െയന്താ-
ണയി സഖി, രാേധ, നീയ േനാ !-

കുളിർപിച്ചി മണം വാർെന്നാഴുകി
കുറുെമാഴിമുല്ലകൾ പൂക്കൾ പാകി,
യമികൾതൻ മാനസത്തി േപാലും
മേമകിടുംവിധം കാന്തിേകാലും,
യുവജനാഭീഷ്ടസാഫല്യേമകും
സവിലാസമാമീ വേനാദരത്തിൽ,
കനകാംഗിമാരുമാെയാ കൂടി-
ക്കലിതകൗതൂഹലം നൃത്തമാടി,
വിവിധസല്ലാപേജാല്ലാസഭാവൻ
വിഹരിച്ചിടു , ഹാ, വാസുേദവൻ!

7

അവിെടക്കാണുന്ന കാ െയന്താ-
ണയി സഖി, രാേധ, നീയ േനാ !-

പരിലസൽപ്പിച്ചകവല്ലരിതൻ
പരിരംഭണം െമയ്യിേലൽക്കയാേല,
പുളകം െപാടിച്ചേപാൽ േമാഹനമായ്
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പുതുതായി െമാട്ടിട്ട ചൂതജാലം,
അഴകിൽനിര , പരിസരത്തി-
െലാഴുകും യമുനതൻ സംഗമത്തിൽ,
ജലശീകരപരിപൂതമായി
വിലസുമീ വൃന്ദാവനാന്തരത്തിൽ,
കനകാംഗിമാരുമാെയാ കൂടി-
ക്കലിതകൗതൂഹലം നൃത്തമാടി,
വിവിധസല്ലാപേജാല്ലാസഭാവൻ
വിഹരിച്ചിടു , ഹാ, വാസുേദവൻ!

8

മധുസൂദന തിസാരമായി
മധുമാസവർണ്ണനാസാ മായി.
ജനിതമദനവികാരമായി
ജയേദവൻ തൂകുമീ ദിവ്യഗീതം,
നുതിെചയ്വതാെര,യാ വാസുേദവൻ
കുതുകാൽ കനകാംഗിമാരുമായി,
വിവിധസല്ലാപ സക്തനായി
വിഹരി വൃന്ദാവനത്തിൽ!

കണ്ടാലും വിടരുന്ന മല്ലികകൾതൻ
ചഞ്ചൽപ്പരാഗങ്ങെള-
െക്കാണ്ടാരമ്യസുഗന്ധചൂർണ്ണെമാരുേപാൽ-
ക്കാടാെകയർച്ചിച്ചിതാ,
തണ്ടാർസായകജീവവായു െവളിയിൽ-
ത്ത ംവിധം േകതക-
െച്ചണ്ടിൻ സൗരഭബ വായ പവനൻ
ഭസ്മീകരി മനം!

പൂേന്തനിൽ െകാതിപൂണ്ടഴ മുരളും
വണ്ടിണ്ടയാൽത്തണ്ടല-
േഞ്ഞന്തിെത്താന്തിന മാന്തളിർ ലകളിൽ-
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ത്ത ം പീകേ ണികൾ,
ചി ം കാകളി കർണ്ണശല്യമരുളും
പാന്ഥ ജം, പാടുെപ-
ന്തിത്തള്ളി ദിനം കഴി ദയിതാ-
സങ്കൽപസ ാപ്തിയിൽ!

ആലിംഗനത്തിനുഴറും കളവാണിമാർതൻ
ലീലാവിലാസരുചി ക മനം മയങ്ങി,
േചലാർ ദൂെര വിലസുന്ന മുരാരിതൻ േനർ-
ക്കാലക്ഷ്യമാക്കി, യവൾ രാധേയാേടാതി വീ ം.
ഗീതം നാല്

1

ശൃംഗാരലീലാേലാേല, മംഗളാപാംഗി, ബാേല,
അേങ്ങാ േനാ െകാെന്നൻ രാധിേക, നീ!-

ചന്ദനചർവ്വിതമാം നീലകേളബരത്തിൽ
സുന്ദരമാകും മഞ്ഞപ്പ ചാർത്തി;
മാറിൽകുളിരിളകുമ്മാതിരി മേനാഹര-
മാരിവിെല്ലാളിമലർമാല മിന്നി;
േകളിയിലിളകുെന്നാരാ മണികുണ്ഡലങ്ങൾ
േചലിൽ ങ്കവിൾത്തട്ടിലാഭചിന്നി;
ആ രത്ന ീവിലാസ,മാ രമ്യമന്ദഹാസ-
ധാരയിൽ,പ്പതിന്മടങ്ങായി മാറി;
ഗാപികാവൃതനായി ീഡാനിരതനായി-
േഗ്ഗാപാലബാലനതാ ലാലസി !

2

ശൃംഗാരലീലാേലാേല, മംഗളാപാംഗി, ബാേല,
അേങ്ങാ േനാ െകാെന്നൻ രാധിേക, നീ!-
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കുെന്നാ ം കുചങ്ങൾതൻ ഭാരത്താൽത്തളർന്നതാ
കുന്ദബാണാർത്തയാെമാരുജ്ജ്വലാംഗി,
കണ്ണെനേ മപൂർവ്വം പുൽകിത്തൻ ഗാഅമനു-
വർണ്ണിപ്പിദുദഞ്ചിതപഞ്ചമത്തിൽ!
ഗാപികാവൃതനായിട്ടീദൃശലീലകളിൽ
ഗാപാലബാലനതാ ലാലസി !

3

ശൃംഗാരലീലാേലാേല, മംഗളാപാംഗി, ബാേല,
അേങ്ങാ േനാ െകാെന്നൻ രാധിേക, നീ!-

അന്യസുന്ദരി നന്ദനനന്ദനവിേലാചന-
വിന്യാസവിലാസത്തിൻ വി മത്തിൽ,
അ േമലാകൃഷ്ടയായംഗജശരേമേറ്റ-
റ്റക്ഷികളടച്ചിരുന്നാത്തരാഗം,
േവണുഗാപാലമുഖദ്ധ്യാനനിർവൃതിയിങ്കൽ
ാണനലിഞ്ഞലി പരിലസി !
ഗാപികാവൃതനായിട്ടീദൃേശാത്സവങ്ങളിൽ
ഗാപാലബാലനതാ ലാലസി !

4

ശൃംഗാരലീലാേലാേല, മംഗളാപാംഗി, ബാേല,
അേങ്ങാ േനാ െകാെന്നൻ രാധിേക, നീ!-

സൽപൃഥുനിതംബിനിയാമന്യഗാപനാരി
സ ഹം രഹസ്യെമാ ച്ചരിക്കാൻ,
അന്തിേകെചന്നേനരം തൽക്കവിൾത്തടങ്ങളിൽ
ചിന്തിയപുളകങ്ങൾ കാൺകയാേല,
’എന്നിലുണ്ടനുരാഗം ധന്യെന’േന്നാർത്തവയിൽ
ചിന്നിടുന്നനവധി ചുംബനങ്ങൾ!-
ഗാപികാപരീതനായീദൃശേകളികളിൽ
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ഗാപാലബാലനതാ ലാലസി !

5

ശൃംഗാരലീലാേലാേല, മംഗളാപാംഗി, ബാേല,
അേങ്ങാ േനാ െകാെന്നൻ രാധിേക, നീ!-

കാമജേകളികളിൽ, േകാമളകലകളിൽ
കാമമുൾേച്ചർെന്നാരന്യേകാമളാംഗി,
യാമുേന, കൂേല, വേന, േമാഹേന, വ ളാപ്ത-
കാമദനിലയേന േപാകുെകന്നായ്,
ഓതിടുമ്മാതിരിയിലംഗജാർത്തയായ്, നിജ-
പീതാംബരാഞ്ചലം, ഹാ, പരിഗഹി !
ഗാപികാപരീതനായീദൃശ ീഡകളിൽ
ഗാപാലബാലനതാ ലാലസി !

6

ശൃംഗാരലീലാേലാേല, മംഗളാപാംഗി, ബാേല,
അേങ്ങാ േനാ െകാെന്നൻ രാധിേക, നീ!-

അങ്കിേതാന്മദമന്യമങ്കതൻകരാ ര-
കങ്കണശിഞ്ജിതങ്ങൾ സം മിേക്ക,
േകാടക്കാർവർണ്ണൻ തൂകുേമാട ഴൽവിളിയും
േപടമാൻകണ്ണികൾതൻ നർത്തനവും
ഒപ്പമിണക്കി,യിലത്താളമടിച്ചടിച്ചി-
ങ്ങ തരാസരസമുദ്ഭവിെക്ക;
േമളെക്കാഴുപ്പിേനകകാരണക്കാരിയാമ-
ന്നാളീകേലാചനെയ സ്മരി കൃഷ്ണൻ!-
ഗാപികാവൃതനായിട്ടീദൃശലീലകളിൽ
ഗാപാലബാലനതാ ലാലസി !

7
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ശൃംഗാരലീലാേലാേല, മംഗളാപാംഗി, ബാേല,
അേങ്ങാ േനാ െകാെന്നൻ രാധിേക, നീ!-

ഉണ്മയിൽത്തഴുകുന്നിേതകെയെക്കാണ്ടൽവർണ്ണ-
നുമ്മവ ന്നിതന്യഗാപികെയ,
ഗാഢാനുരക്തയാകും മെറ്റാരുേമാഹിനിെയ-
ഢമായ് രമിപ്പിപ്പതൂഢേമാദം.
മന്ദസ്മിതമധുരമംഗളകടാക്ഷത്താൽ
സുന്ദരിെയാരുവെളസ്സൽക്കരി !
നന്നായനുനയത്താൽ വാമയാമപരെയ
നന്ദിപ്പിച്ചിണ വാനനുഗമി !-
ഗാപികാപരീതനായീദൃശേകളികളിൽ
ഗാപാലബാലനതാ ലാലസി !

8

പാവിതം, ജയേദവനിർമ്മിത, മിദം ഗീതം,
ഭാവുക ദം, ഭാവസങ്കലിതം;
േകശവേകളീരഹസ്യാമലം, ഹർഷേലാലം
േപശലം, യശസ്സിദ്ധിേക്കകമൂലം;
അർച്ചനമാവതാർതൻ തൃേച്ചവടിത്തളിരി-
ലച ത, നബ്ഭഗവാൻ, വിശ്വനാഥൻ,
സുന്ദരഗാപകന്യാവൃന്ദസമാവൃതനായ്
വൃന്ദാവനാന്തരത്തിലുല്ലസി !
ആനന്ദം ഭക്തേലാകത്തിനു പരിചിലണ-
ൽപലശ്യാമള ീ-
യൂനംവിേട്ടാലുമംഗാദ്ഗളിതസുഷമയാ-
ലുത്സവം കാമേനകി,
േതന ം വാണിമാരാം ജരമണികുലം
ചുറ്റിലും േചർ പുൽകി-
സ്സാനന്ദം ീഡെചയ്വൂ ഹരി, മധുവിതി,ലു-
ർത്തശൃംഗാരമായി!
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മാേലയാമലമാരുതൻ പരിസര-
േസ്ഥാഗാരഗാ ാന്തനാ-
ാേലയ വേനച്ഛയാ ഹിമനുഗം
ലക്ഷീകരിച്ചങ്ങെന,
േചേലാട ഗമി , െകാകിലകുലം
ചഞ്ച സാലാ ര-
ീേലാേ കസമീക്ഷേജാന്മദഭരം

േഘാഷി കൂകൂരവം.

ഉത്സിക്ത ാസലീലാരസഭരിതങ്ങളാ-
മുജ്ജ്വലാപാംഗിമാർത-
ത്സംഗ നീതയാമ ണയവിവശയാം

രാധയാലാത്തേമാദം,
ഉേത്സധ ീെയഴുേന്നാരുരസിജപരിരം-
ഭാനുപൂർവ്വം, ’സുധാർ ം
ത്വ നസ്നിഗ്ദ്ധമാസ്യം’,നുതിയിദമരുളു-
െപ്പട്ട ശൗേര, നമേസ്ത! ....
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സർഗ്ഗം രണ്ട് - അേ ശേകശവം

ഗാപനാരികളിെലാ േപാൽ ണയ-
മംബുേജക്ഷണനു കാൺകയാൽ
േകാപമാർ ടനുയർന്നക,ന്നകെല
വന്ന രാഗവതി രാധിക
ക്ഷീബഭൃംഗശതഝംകൃതാകലിത-
കുഞ്ജെമാന്നിൽ, വിരഹവ്യഥാ-
േവപേമാെടാളിവിൽ വാണു േതാഴിേയാടു
ദീനദീനമിദേമാതിനാൾ.
ഗീതം അഞ്ച്

1

ഗാക്കളിൽക്ഷീരസമൃദ്ധി, തൻ നിശ്വാസ-
േമൽേക്ക, േമേന്മൽ സ്വയം സഞ്ജാതമാകുവാൻ
െചന്തളിർ ണ്ടിൽ ളു ം സുധാധാര
സന്തതം േചർ മധുരമായങ്ങെന,
നിേശ്ശഷേലാകാനുഭൂതിദഗീതികൾ
നിർഗ്ഗളിപ്പി െന്നാേരാട ഴലുമായ്;
ചഞ്ചൽദൃഗഞ്ചല ീെയാടു, മാ നൃത്ത-
സഞ്ചാരെമാപ്പിച്ചിളകും ശിരെസ്സാടും
നീേലാൽപേലാജ്ജ്വലശ്യാമഗണ്ഡങ്ങളി-
ലാേലാലകുണ്ഡേലാദ്ഭിന്നേതജെസ്സാടും,
രാസവിഹിതവിലാസെത്താടും, പരി-
ഹാസേമാെടൻേനർ തിർത്തഹാസെത്താടും,
അ ല്ലസി മക്കാർവർണ്ണെനക്കഷ്ട-
മിങ്ങിരുേന്നാർേത്താർ വീർപ്പിട്ടിടു ഞാൻ!

2

ച രഞ്ജിതമായൂരപിൻഛികാ-
സുന്ദരമണ്ഡലാലംകൃതേകശനായ്,
ഇ ചാപാങ്കിതസ്നിഗ്ദ്ധാംബുേദാപമ-

https://thalilakkam.in/



േദവഗീത - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 23

നന്ദനീയാകർഷേകാജ്ജ്വലേവഷനായ്;
രാസവിഹിതവിലാസെത്താടും, പരി-
ഹാസേമാെടേന്നർ തിർത്തഹാസേത്താടും,
അ ല്ലസി മക്കാർവർണ്ണെനക്കഷ്ട-
മിങ്ങിരുേന്നാർേത്താർ വീർപ്പിട്ടിടു ഞാൻ!

3

ഗാപനിതംബിനിമാർതൻ മദഭര-
േവപിതാർ ാസ്യവികസ്വരാബ്ജങ്ങളിൽ,
ഉമ്മെവയ്ക്കാൻ െകാതിച്ചാമൃദുബ ക-
രമ്യാധരത്തിൽ തുളു ം സ്മിതവുമായ്,
രാസവിഹിതവിലാസെത്താടും, പരി-
ഹാസേമാെടേന്നർ തിർത്തഹാസേത്താടും,
അ ല്ലസി മക്കാർവർണ്ണെനക്കഷ്ട-
മിങ്ങിരുേന്നാർേത്താർ വീർപ്പിട്ടിടു ഞാൻ!

4

േകാരിത്തരിപ്പിലാ േരാമങ്ങൾ ജൃംഭിച്ച
േകാമളാജാനുകരപല്ലവങ്ങളാൽ,
ആയിരമംഗനാവല്ലികെളസ്വയ-
മാലിംഗനാച്ഛാദിതാംഗികളാക്കിയും,
കാലിലും ൈകയിലും മാറിലുെമാ േപാൽ
േചലഞ്ചിമി ം വിശിശ്ടരത്നാഭയാൽ,
ബ രാകാരൻ, നിജാന്തികെമെപ്പാഴു-
മന്ധകാരാവലിക്ക ാപ്യമാക്കിയും;
രാസവിഹിതവിലാസെത്താടും, പരി-
ഹാസേമാെടേന്നർ തിർത്തഹാസേത്താടും,
അ ല്ലസി മക്കാർവർണ്ണെനക്കഷ്ട-
മിങ്ങിരുേന്നാർേത്താർ വീർപ്പിട്ടിടു ഞാൻ!

5
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സഞ്ചരിച്ചീടും വലാഹകേ ണിയാൽ
ചഞ്ചലത്താേയ്ത്താ മച്ച മണ്ഡലം,
നിന്ദിതമാംവിധം, സുന്ദരചന്ദന-
ബി വാലങ്കിതമാം ലലാടെത്താടും
കുെന്നതിർെക്കാങ്കകെള മർദ്ദിക്കിലും
കുന്നിക്കിളകാത്തഹൃൽക്കവാടെത്താടും,
അ ല്ലസി മക്കാർവർണ്ണെനക്കഷ്ട-
മിങ്ങിരുേന്നാർേത്താർ വീർപ്പിട്ടിടു ഞാൻ!

6

ഉന്നി േശാഭം വിശിഷ്ടരത്നാഢ്യമായ്
മി ം മകരമേനാഹരകുണ്ഡലം,
മേന്ദതരമായി മണ്ഡനംെച െന്നാ-
രിന്ദീവേരാജ്ജ്വലഗണ്ഡയുഗ്മെത്താടും,
പാരമുദാരനായ്, േ മ സന്നനായ്,
ചാരുപീതാംബരാലംകൃതഗാ നായ്,
മാമുനിമുഖ്യരും വൃന്ദാരകാഢ്യരും
മാനവേ ഷ്ഠ,രസുര വരരും,
ഒന്നി നന്ദി വന്ദി , ഹാ തെന്നാ-
െടാന്നിെച്ചഴുെന്നാരാബ്ഭക്തസംഘെത്താടും;
രാസവിഹിതവിലാസെത്താടും, പരി-
ഹാസേമാെടേന്നർ തിർത്തഹാസേത്താടും,
അ ല്ലസി മക്കാർവർണ്ണെനക്കഷ്ട-
മിങ്ങിരുേന്നാർേത്താർ വീർപ്പിട്ടിടു ഞാൻ!

7

പൂവി നിൽ ം കദംബവൃക്ഷത്തിെന്റ
പൂരിതസൗരഭ്യശ്യാമളച്ഛായയിൽ,
സുസ്ഥിതനായി,ക്കലികുലുഷഭയ-
മസ്തമിപ്പി ന്ന േതജസ്വരൂപിയായ്,
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കാമേജാേദ്വഗതരംഗതരളിത-
േകാമളാേലാലദൃഗഞ്ചലേകളിയാൽ,
ആകർഷകമാം വപുസ്സിനാെലെന്നയും
രാഗാർ മാമി തികളിലങ്കിലും,
ഉൽപന്നകൗതുകം സല്ലീലമിെപ്പാഴു-
മൽപെമാന്നാരമിപ്പി െകാണ്ടാർ നായ്;
രാസവിഹിതവിലാസെത്താടും, പരി-
ഹാസേമാെടേന്നർ തിർത്തഹാസേത്താടും,
അ ല്ലസി മക്കാർവർണ്ണെനക്കഷ്ട-
മിങ്ങിരുേന്നാർേത്താർ വീർപ്പിട്ടിടു ഞാൻ!

8

ീജയേദവകവിയാൽ ഭണിതമാ-
യാ ജഗന്നാഥസ്വരൂപചി ാഢ്യമായ്,
അക്കാരണത്താൽ തദീയപാദാബ്ജങ്ങ-
ളുൾക്കാമ്പിേലാർക്കാൻ തികച്ചനുരൂപമായ്,
വർണ്ണനാപൂർണ്ണമായുെള്ളാരിഗ്ഗീതകം,
പുണ്യവാന്മാർെക്ക േമകെട്ട മംഗളം!
ഏേതതു േദവെന്റ തൃപ്പാദപൂജയി-
ഗ്ഗീത, മാ േദവെന, ക്കാർമുകിൽവർണ്ണെന,
ഭ ാനുരാഗിണി രാധതൻ നാേഥ
ഭക്തിപൂർവ്വം സ്മരിച്ചഞ്ജലിെചയ്വു ഞാൻ!
എെന്ന ടാെതയന്യാംഗനകളുെമാരുമി-
ച്ചച തൻ ീഡയാടു-
െന്നന്നി ം തദ്ഗുണൗഘം മമ സഖി, മനസാ
കീർത്തനം െചയ്കയാം ഞാൻ
എന്നാത്മാവന്യെമാന്നിൽ മമിയലുകിലും
സം മിപ്പീല, േതാഷാ-
െലാന്നായ് േദാഷം ത്യജിച്ചാശയിലുഴറുകയാ-
െണന്തിനിെച്ചയ്വൂ ഹാ, ഞാൻ!
ഗീതം ആറ്
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1
അല്ലിെലാരാളുമറിഞ്ഞിടാതീ മലർ-
വല്ലി ടിലിെലാരുങ്ങിെയത്തി,
ആസന്നസ തി ീഡാത്മകാേവശ-
ഫാസമാേനാൽഫുല്ലഹാസനായി,
പാരമുദാരനായ്, ശൃംഗാരസങ്കൽപ-
സാരവികാരസേമതനായി,
കാമനും കാമനായുല്ലസിച്ചീടുമ-
ക്കാർമുകില്വർണ്ണെന,േക്കശവെന;
നിർജ്ജനകുഞ്ജക ാപ്തയായ്,സം മ-
നിർ തനീലവിേലാചനയായ്,
ഭാവതരളയായ്, കാമമേനാരഥ-
ഭാവിതയാെമേന്നാെടാത്തിണക്കി;
ഉന്നതകൗതുകമുൾേച്ചരുമാെറാ
നന്നായ് രമിപ്പി മൽസഖി, നീ!

2

ഓേരാ പദത്തിലും േകാരിത്തരി േപാ-
േമാേരാേരാ ചാടുവാേക്കാതിേയാതി,
അത്യനുകൂലനായ്, േ മാർ െമന്മന-
മൽപാൽപമായിക്കവർെന്നാടുവിൽ
ഞാെനെന്നത്തെന്ന മറ മാ,െറെന്നെയാ-
രാനന്ദമൂർച്ഛയ്ക്കധീനയാക്കി,
അത്തവ്വി,ല േമൽ ത ത്തി,െലന്മടി-
ത്തഴിച്ചംശുകം സ്തമാക്കി,

കാമനും കാമനായുല്ലസിച്ചീടുമ-
ക്കാർമുകില്വർണ്ണെന,േക്കശവെന;
ആദ്യസമാഗമലജ്ജിതയായ്, ണ-
േയാദ്യൽസ്മിതാർ സുഭാഷിണിയായ്,
ഭാവതരളയായ്, കാമമേനാരഥ-
ഭാവിതയാെമേന്നാെടാത്തിണക്കി;
ഉന്നതകൗതുകമുൾേച്ചരുമാെറാ
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നന്നായ് രമിപ്പി മൽസഖി, നീ!

3

അന്യഗാപാംഗനാചിന്തേയലാെതന്നി-
ലന നമാകുമാസക്തിേയന്തി,
തന്നധരങ്ങൾഞാൻ പുൽകി നുകർ െകാ-
െണ്ട രസ്സിൽ ചിരം േചർ പറ്റി,
കാമനും കാമനായുല്ലസിച്ചീടുമ-
ക്കാർമുകില്വർണ്ണെന,േക്കശവെന;
ഉല്ലാസേലാലയാ,യുല്ലസൽപ്പല്ലവ-
തല്ലജതൽപകശായിതയായ്,
ആലിംഗേനാദ്യൽ ളകാങ്കിതാംഗിയാ,-
യാചുംബേനാത്സവ ീണിതയായ്,
ഭാവതരളയായ്, കാമമേനാരഥ-
ഭാവിതയാെമേന്നാെടാത്തിണക്കി;
ഉന്നതകൗതുകമുൾേച്ചരുമാെറാ
നന്നായ് രമിപ്പി മൽസഖി, നീ!

4

േകാമള ീലകേപാലതലങ്ങളിൽ
േകാൾമയിർ കൾ ചിന്നിമിന്നി,
ഉത്തമചിത്തജകൽപിതദർപ്പത്താ-
ലുദ്ദീപ്തഭാവാർ ചിത്തനായി,
കാമനും കാമനായുല്ലസിച്ചീടുമ-
ക്കാർമുകില്വർണ്ണെന,േക്കശവെന;
ആലസ്യേദാന്മദ ർത്തിയാൽെത്തെല്ലാ
മീലിതമായ മിഴികളുമായ്,
ആരബ്ധമാന്മഥ ീേഡാദിതേസ്വദ-
പൂരിതസ്നിഗ്ദ്ധശരീരിണിയായ്,
ഭാവതരളയായ്, കാമമേനാരഥ-
ഭാവിതയാെമേന്നാെടാത്തിണക്കി;
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ഉന്നതകൗതുകമുൾേച്ചരുമാെറാ
നന്നായ് രമിപ്പി മൽസഖി, നീ!

5

ചിന്തനാതീതസരസിജസായക-
ത വിചാരവിചക്ഷണനായ്,
ചാമീകരാഭെമൻ പീനസ്തനങ്ങളിൽ
ചാരുനഖക്ഷതമാല ചാർത്തി,
കാമനും കാമനായുല്ലസിച്ചീടുമ-
ക്കാർമുകില്വർണ്ണെന,േക്കശവെന;
മുഗ്ദ്ധകേപാതപരഭൃതകൂജിത-
െമാത്തസീൽക്കാരങ്ങെളാത്തിണങ്ങി,
പുഷ്പാംബുേദാജ്ജ്വലവി ഥേവണിയിൽ
പുഷ്പങ്ങളങ്ങി തിർ തങ്ങി,
ഭാവതരളയായ്, കാമമേനാരഥ-
ഭാവിതയാെമേന്നാെടാത്തിണക്കി;
ഉന്നതകൗതുകമുൾേച്ചരുമാെറാ
നന്നായ് രമിപ്പി മൽസഖി, നീ!

6

ൈമഥുന ീഡാവിധികെളാെന്നങ്കിലും
ൈശഥില്യേമൽക്കാെത, പൂർത്തിയാക്കി,
എ ടിെക്കട്ടിൽപിടി െകാെണ്ടൻ മുഖ-
ണ്മേയാടുള്ളഴി മ്മേയകി,

കാമനും കാമനായുല്ലസിച്ചീടുമ-
ക്കാർമുകില്വർണ്ണെന,േക്കശവെന;
മ മണിമയമഞ്ജീരസഞ്ജാത-
ശിഞ്ജിതരഞ്ജിതപാദയായി,
െമെല്ല ലുങ്ങിക്കിലുങ്ങിയുല ർെന്നാ-
രുല്ലസൽെപ്പാന്നരഞ്ഞാളുമായി;
ഭാവതരളയായ്, കാമമേനാരഥ-
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ഭാവിതയാെമേന്നാെടാത്തിണക്കി;
ഉന്നതകൗതുകമുൾേച്ചരുമാെറാ
നന്നായ് രമിപ്പി മൽസഖി, നീ!

7

േ മാനുരഞ്ജിതാേത്മാത്സവമാകുമ-
ക്കാമലീലാപ്താനുഭൂതിയിങ്കൽ,
േസ്താകമുകുളിതേമാഹനേലാചന-
സൂകസുരമ്യദളങ്ങളുമായ്,
കാമനും കാമനായുല്ലസിച്ചീടുമ-
ക്കാർമുകില്വർണ്ണെന,േക്കശവെന;
സംേഭാഗസഞ്ജാതസേന്താഷസിദ്ധിയിൽ
സംഭരിതാലസ്യലാലസയായ്,
ക്ഷീണത്താല േമൽ നിസ്സഹമായ്,വാടി-
വീേണാരുടലലർവല്ലിേയാെട,
ഭാവതരളയായ്, കാമമേനാരഥ-
ഭാവിതയാെമേന്നാെടാത്തിണക്കി;
ഉന്നതകൗതുകമുൾേച്ചരുമാെറാ
നന്നായ് രമിപ്പി മൽസഖി, നീ!

8

ഹാ, ജഗന്നായക ീേഡാത്സവാർ മി
ീജയേദവഭണിതഗീതം,

ഉൽക്കണ്ഠയുൾേച്ചർ വാഴുമാ രാധയാ-
ലുക്ത,മിേതകെട്ട നിത്യസൗഖ്യം!
ആരുെടതൃക്കാൽക്കലഞ്ജലിെചയ്വൂ ഞാ-
നീ രമ്യഗീത,മേക്കശവെന,
കാമനുംകാമെന,ക്കാരുണ്യപൂർണ്ണെന,-
ക്കാർമുകിൽവർണ്ണെന, ൈക്കെതാഴുേന്നൻ!
എെന്നക്കാൺെക വനത്തിൽ, േവണു തനിേയ
തൻ ൈകയിൽനി ർ വീ-
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െണാന്നായ്ച്ചില്ലി ചുളി വല്ലവികളാ
േനർ േനാക്കീടേവ;
സ്വിന്ന ീലകേപാലനായ്, സ്മയമയ-
േസ്മരാമൃതാർ ാസ്യനായ്
നിേന്നാര ജകന്യകാവരിതെന-
ദ്ദർശി ഹർഷി ഞാൻ!
േനാക്കിക്കാണാൻ െഞരു ംവടിവവിടവിെട-
പ്പിഞ്ചിളം െമാ െപാട്ടി-
ം കേങ്കളി, െപായ്കയ്ക്കരികിലരിയ പൂ-

ങ്കാവിേലാലും സമീരൻ,
വാ ം ഝങ്കാരപൂരസ്വരെമാടിളകിടും
ഭൃംഗികാരാശി പുൽകി-
ം േതന്മാ,വിെതല്ലാമയി സഖി, മമ ഹൃ-

ത്താരിലത്യാധി േചർ !
സാകൂതസ്മിതരായി വാർമുടിയഴി-
ഞ്ഞാകുഞ്ചിത ക്കളയ്
രാേകശാർദ്ധനഖക്ഷതാവൃതലസ-
ദ്വി ബ്ധേക്ഷാജരായ്,
ആക ച്ഛലപൂർവ്വകം ഭുജലതാ-
മൂലാവേലാകം െതളി-
േഞ്ഞകം ഗാപികളായ് രമിച്ച ഭഗവാ-
േനകെട്ട നിത്യം ശുഭം!
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സർഗ്ഗം മൂന്ന് - മുഗ്ദ്ധമധുസൂദനം

കംസാരിയായിസ്സംസാര-
വാസനാബദ്ധനാം ഹരി,
സന്ത്യജി രാധികെയ-
ച്ചിന്തി,ച്ചന്യവധുക്കെള.
അനംഗപീഡാകുലനാനുശായിതൻ
വനത്തിലങ്ങി തിര രാധെയ
ഇനാത്മജകൂലനികുഞ്ജെമാന്നിൽവ-
ന്നണ ,കാണാഞ്ഞഴലാർ മാധവൻ.
ഗീതം ഏഴ്

1
മുഗ്ദ്ധഗാപവിലാസിനിമാർതൻ
മദ്ധ്യത്തിെലെന്നക്കാൺകയാൽ,
രുഷ്ടയാ,യപരാധിയാെമെന്ന
വിട്ടക േപായ് രാധിക.
ഹാ, തടുത്തില േപായിടാെയ്ക
ഭീതചിത്തനായ് നിെന്നഞാൻ.
താനനാദൃതയായതിലഭി-
മാന ംഭിതേകാപയായ്
ഹന്ത, േവർെപ േപായിേതാമലാ-
െളന്തിനിെച്ചയ്വതി ഞാൻ?

2

കഷ്ടമേയ്യാ, ചിരവിരഹത്താൽ
ക കയാണാമാനസം.
എ െച േമാ ദീനയാമവ-
െള വാ കേളാതുേമാ?
എ കാര്യം ധനജനസുഖ-
മന്ദിരാദികൾെകാ േമ?
താനനാദൃതയായതിലഭി-
മാന ംഭിതേകാപയായ്
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ഹന്ത, േവർെപ േപായിേതാമലാ-
െളന്തിനിെച്ചയ്വതി ഞാൻ?

3

ചഞ്ചലനീലഭൃംഗരഞ്ജിത-
മ ളാരുണാേബ്ജാപമം,
േകാപവ ിത ലതാങ്കിത-
േകാമളാസ്യമേതാർ ഞാൻ.
താനനാദൃതയായതിലഭി-
മാന ംഭിതേകാപയായ്
ഹന്ത, േവർെപ േപായിേതാമലാ-
െളന്തിനിെച്ചയ്വതി ഞാൻ?

4

അന്തരംഗസ്ഥയാമവെള ഞാൻ
സന്തതം രമിപ്പിക്കേവ,
എന്തിനായ്ത്തിര പിെന്നഞാൻ
ഹന്ത,യീ വനവീഥിയിൽ?
ചിന്തയിൽ മനം െനാ െനാേന്തവ-
െമന്തിനായ് വിലപി ഞാൻ?
താനനാദൃതയായതിലഭി-
മാന ംഭിതേകാപയായ്
ഹന്ത, േവർെപ േപായിേതാമലാ-
െളന്തിനിയി െചയ്വു ഞാൻ?

5

അന്തികത്തിൽനിെന്നെന്ന വിേട്ടവ-
െമന്തിേനാമേന, േപായി നീ?
ഖിന്നമാണു െവറുമസൂയയാൽ
സന്നതാംഗി, നിൻ മാനസം.
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ആകയാൽ നിനക്കാകുകിെല്ലനി-
േയ്ക്കകുവാനി സാന്ത്വനം.
താനനാദൃതയായതിലഭി-
മാന ംഭിതേകാപയായ്
ഹന്ത, േവർെപ േപായിേതാമലാ-
െളന്തിനിെച്ചയ്വതി ഞാൻ?

6

നിെന്നേയാമേന,കാ ,ഹന്തഞാൻ
മുന്നിലിങ്ങിതാ നിൽപു നീ.
ഉണ്മയിൽപ്പിെന്നെയ െകാണ്ടണ-
മ്മെവ തിെല്ലെന്ന നീ?

കാതരാക്ഷി, ഹാ, െത മിന്നതിൻ
കാരണമറിവീല ഞാൻ.
താനനാദൃതയായതിലഭി-
മാന ംഭിതേകാപയായ്
ഹന്ത, േവർെപ േപായിേതാമലാ-
െളന്തിനിെച്ചയ്തിേട ഞാൻ?

7

േമാഹിനി, മാപ്പലി നൽകുെകൻ
സാഹസത്തിെനനി നീ.
ഇല്ലപരാധമീദൃശം േമലി-
ലില്ല െച കയില്ല ഞാൻ.
മന്മഥാകുലനാണുഞാൻ, തരൂ
കണ്മണീ, തവ ദർശനം!
താനനാദൃതയായതിലഭി-
മാന ംഭിതേകാപയായ്
ഹന്ത, േവർെപ േപായിേതാമലാ-
െളന്തിനിെച്ചയ്വതി ഞാൻ?
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8

അ ഭക്തനായ് ’തി വില്വ’മാ-
മബ്ധിയിങ്കൽനി ത്ഥനായ്,
േസാമകൽപകനായ്, ജയേദവ-
നാമനാകും കവിയിതാ,
യാെതാരു പദപങ്കജത്തിലി-
ഗ്ഗീതിയഞ്ജലിെചയ്വിേതാ,
അപ്പവി ഹരിപദയുഗ-
െമെപ്പാഴുേമകും മംഗളം!
തണ്ടാർസായക,മദ്ഗളത്തിൽ ഗരള-
ീയല്ല, നീേലാൽപല-

െച്ചണ്ടാ,ണബ്ഭുജഗശന, ദകജ-
ത്തണ്ടാണുരസ്സിങ്കൽ േമ,
കണ്ടീടുന്നതു ഭസ്മമ ടലിൽ േമ,
മാേലയമാ, െണന്തിനായ്-
െക്കാെണ്ടൻേനർ വരു നീ, വിരഹി ഞാ-
െനയ്യാൻ ഹര ാന്തിയാൽ?
േലാകം ലീലയിൽ െവന്ന മന്മഥ, കുല-
െച്ചൻേനർ നിൻ വി , നീ
തൂകായ്ക ശതങ്ങൾ, മൂർച്ഛിതെരെയ-
ന്തർദ്ദിപ്പതിൽ പൗരുഷം?
ഹാ, കഷ്ടം, ഹരിണാക്ഷിതൻ കടമിഴി-
േക്കാെണയ്ത കൂര െകാ-
ണ്ടാെകച്ചി ിതെമൻ ഹൃദന്ത,മതിനി-
ല്ലാശ്വാസമിന്നൽപവും!
ഹാ, മർമ്മവ്യഥ ചില്ലിവില്ലിൽ മിഴിയ-
േമ്പകെട്ട, െചയ്യട്ടതി-
ശ്യാമാത്മത്വെമഴുെന്നാര ടിലമാം
വാർകൂന്തൽ മാേരാദ്യമം
വാേമ, േമാഹമണച്ചിടട്ടിവനു നിൻ
രാഗാർ ബിംബാധരം
ഭീേമാഗവ്യഥ േചർക്കിേലാ മനസി നിൻ
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സദ്വൃത്തവേക്ഷാരുഹം?
ഏേതാമൽകരപത്മസംഗമസുഖം,
ചഞ്ചൽകടാേക്ഷാത്സവം,
പൂതസ്യാംബുജസൗരഭം, സുധിതമാ-
മാവ സംഭാഷണം
േചതസ്സാൽനുകരുന്നിേതതധരമാ-
ധുര്യം സതൃഷ്ണം സ്വയം
ജാതം കൽപനയിങ്കെലാക്കയുമ, താ-
ർെക്കങ്ങാ വിേയാഗാതപം?...

േചണഞ്ചിടുന്ന പുരികെക്കാടി വി , കൂർത്ത
ബാണങ്ങളാെയഴുമപാംഗതരംഗജാലം;
ഞാണായ കർണ്ണ, മിവെയാ ലസി , പുഷ്പ-
ബാണെന്റ ദിഗ്വിജയജംഗമേദവേത, നീ!
താളേത്താെടാ പീലിത്തിരുമുടിയിളകി,-
സ്സാ മാം േവണുഗാനം
േമളിെക്കത്തൽസ്സരിത്തിൽ ഹൃദയമലിയുമാ-
മുഗ്ദ്ധന്മാർ കണ്ടിടാെത,
ഓളം രാധാകേപാലങ്ങളിലിളകിയനു-
സ തമായാപതി ം
ലീലാഗാപാലേന ാഞ്ചലമനവരതം
നിങ്ങെളക്കാത്തിടേട്ട!
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സർഗ്ഗം നാല് - സ്നിഗ്ദ്ധമധുസൂദനം

വാരാളും യമുനാതീേര
വരവാനീരകുഞ്ജേക,
വാടിവാഴും കൃഷ്ണേനാടു
വദി രാധികാസഖി:
ഗീതം എട്ട്

1

മാധവ, ഹാ, തവ വി േയാഗത്തിനാ-
ലാധിപൂണ്ടാവിലയായി,
അങ്ങവളംഗജസായകഭീതേപാ-
ലങ്ങെയ ദ്ധ്യാനിച്ചിരി .
ചന്ദനച്ചാറവൾ നിന്ദിച്ചധീരയായ്
ച ികേനാക്കിത്തപി .
കാളസർപ്പാ ിഷ്ടമാേലയമാരുതൻ
കാേകാളെമ താേനാർ .

2

തന്മലർെമയ്യിലിടവിടാേതൽ മാ
മന്മഥാ ങ്ങളിൽനി ം,
ഉ സമങ്ങെയപ്പാലനംെച വാ-
നുദ്യമി ന്നതുേപാേല,
അർപ്പിതശീകരപൂരശിശിരമാ-
മബ്ജദളാവലിയാേല.
വിശ്ശിഷ്ടക കമാ കയാണവൾ
വി േതാരസ്ഥലം ചാേല!
മാധവ, ഹാ, തവ വി േയാഗത്തിനാ-
ലാധിപൂണ്ടാവിലയായി,
അങ്ങവളംഗജസായകഭീതേപാ-
ലങ്ങെയ ദ്ധ്യാനിച്ചിരി .
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3

വി മശിൽപവിലാേസാജ്ജ്വലസുമ-
വി മതൽപെമാരുക്കി,
ഹാ, ചിരം താവകാേ ഷ േമാദാർത്ഥ-
മാചരി ം തേമ്പാേല,
തയ്യലതിലി പഞ്ചശരശര-
ശയ്യാശയനം വഹി .
മാധവ, ഹാ, തവ വി േയാഗത്തിനാ-
ലാധിപൂണ്ടാവിലയായി,
അങ്ങവളംഗജസായകഭീതേപാ-
ലങ്ങെയ ദ്ധ്യാനിച്ചിരി .
4

േഘാരനാം രാഹുവിൻ ദംശനേമൽപി -
േമാേരാ വടുക്കളിൽനി ം,
വീതവിരാമം സുധാകണമിറ്റി -
വീഴും വിധുവിെനേപ്പാെല,
ആരമ്യദർശനമാണ പൂർണ്ണമാ-
മാേരാമലിൻ വദനാബ്ജം!
മാധവ, ഹാ, തവ വി േയാഗത്തിനാ-
ലാധിപൂണ്ടാവിലയായി,
അങ്ങവളംഗജസായകഭീതേപാ-
ലങ്ങെയ ദ്ധ്യാനിച്ചിരി .

5

അന്മഥമന്മഥനായീടുമങ്ങതൻ
മംഗളമ ളരൂപം,
ഹാ, രഹസ്സിങ്കൽ, മൃഗമദച്ചാെറടു-
ത്താരചിച്ചീടിനേശഷം,
േചലിൽമകരമത്സ്യത്തിെനക്കീഴിലാ-
യാേലഖനം, െചെയ്താടുവിൽ,
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സാദരമർപ്പി പാണിയിത്സസ്മിതം
സായകമാ, നവചൂതം;
എന്നി ,ൈകകൂപ്പിനിന്നവൾ താവക-
മുന്നിൽ ണമി പാവം!
മാധവ, ഹാ, തവ വി േയാഗത്തിനാ-
ലാധിപൂണ്ടാവിലയായി,
അങ്ങവളംഗജസായകഭീതേപാ-
ലങ്ങെയ ദ്ധ്യാനിച്ചിരി .

6

”ദണ്ഡനമ തി, മാധവ, ത്വൽപദ-
പുണ്ഡരീകത്തിൽഞാൻ െചയ്വൂ.
ഇെങ്ങന്നിലേയ്യാ, പരാങ്മുഖനാേയവ-
മങ്ങിരി ന്നതുമൂലം.
എൻ തനു മു ം ദഹിപ്പി പീയൂഷം
ചി മച്ച ാദിെയല്ലാം.”
ഓതുകയാണവൾ സാതപമങ്ങേയാ-
േടാേരാനിേമഷവുേമവം.
മാധവ, ഹാ, തവ വി േയാഗത്തിനാ-
ലാധിപൂണ്ടാവിലയായി,
അങ്ങവളംഗജസായകഭീതേപാ-
ലങ്ങെയ ദ്ധ്യാനിച്ചിരി .

7

ധ്യാനലയത്താൽ, ദുരാപനാമങ്ങെയ
മാനസദൃഷ്ടിതൻ മുന്നിൽ
കൽപി േകഴു , െപാട്ടിച്ചിരി
കഷ്ടം, തപി പാരം.
േരാദനംെച , െപെട്ടന്നട
േഖദം ത്യജി , പാവം!
മാധവ, ഹാ, തവ വി േയാഗത്തിനാ-
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ലാധിപൂണ്ടാവിലയായി,
അങ്ങവളംഗജസായകഭീതേപാ-
ലങ്ങെയ ദ്ധ്യാനിച്ചിരി .

8

മാധവദർശനമാശി േകഴുന്ന
രാധതൻ, ധന്യയാം േതാഴി
ഓതിയേതവം ജയേദവനാം കവി
ഗീതമാക്കീടുമീ വാക്യം-
ആടിനടിക്കാനുമുണ്ടിതിൽ ൈവശിഷ്യം
പാടിപ്പഠിക്കാനും പാരം.
ഏേതതുേദവെന്റ തൃേച്ചവടികളിൽ
ഗീതമിതഞ്ജലിെചയ്വൂ.
രാധയാമാധവദ്ധ്യാനനിമഗ്നയാ-
യാധിയുൾേച്ചർന്നാവസി !
ആവാസം വിപിനം, സഖീകുലമേഹാ,
ജാലം, സനിശ്വാസമുൾ-
ത്താവും താപമവൾ ദാവദഹന-
ജ്വാലാകലാേപാപമം.
പാവം മത്സഖിേപടമാന്വടിവിലാ-
ണാഹന്ത, കന്ദർപ്പേനാ
ഭാവിച്ചന്തകതുല്യ, മാർന്നിടുകയാം
ശാർ ലവി ീഡിതം!
ഗീതം ഒൻപത്

1

ഹാ, േകശവ്, നിൻ വിേയാഗം-രാധ-
േയ്ക്കകു േശാകേജാേദ്വഗം.
മാേലറ്റമുൾലിൽ ജ്വലി -കഷ്ടം
േലാലാംഗിതീെരച്ചട .
മാറണിമ ളഹാരം-േപാലും
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മാനിനിക്കി ഗഭാരം.

2

നല്ല പനിനീരിൽമുക്കി- െമയ്-
വല്ലിയിങ്കൽ, സ്നിഗ്ദ്ധമാക്കി,
പൂശുന്ന മാേലയപങ്കം-വിഷാ-
േവശെമേന്നാർ സശങ്കം.
ഹാ, േകശവ, നിൻ വിേയാഗം-രാധ-
േയ്ക്കകു േശാകേജാേദ്വഗം.

3

കഷ്ട,മസഹ്യമായ് പാരം-മനം
ചുെട്ടഴും നിശ്വാസപൂരം,
ഉദ്വഹി മനസ്സാേല-തന്വി-
യുഗകാമാഗ്നിെയേപ്പാേല.
ഹാ, േകശവ, നിൻ വിേയാഗം-രാധ-
േയ്ക്കകു േശാകേജാേദ്വഗം.

4

ജാതജലകണജാലം-സ്വയം
വീതനാളം ദൃക്കമലം,
േക്ഷപണംെചയ്വൂ സതതം-ചു ം
േവപവിേക്ഷാഭസേമതം.
ഹാ, േകശവ, നിൻ വിേയാഗം-രാധ-
േയ്ക്കകു േശാകേജാേദ്വഗം.

5

തത്ത്വവിേവക ഭാവം-ഹൃത്തി-
ലസ്തമിക്കായ്കിലും, പാവം,
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ചിന്തി പല്ലവതൽപം-കനൽ
ചി മുഗാനലകൽപം.
ഹാ, േകശവ, നിൻ വിേയാഗം-രാധ-
േയ്ക്കകു േശാകേജാേദ്വഗം.

6

അമ്പിളിെത്തല്ലിെനച്ചാേല-മി -
മന്തിമസന്ധ്യെയേപ്പാേല,
ഹസ്തവിന്യസ്തമേലാലം-സാധ്വി
വിത്യജിപ്പീലക്കേപാലം.
ഹാ, േകശവ, നിൻ വിേയാഗം-രാധ-
േയ്ക്കകു േശാകേജാേദ്വഗം.

7

തപ്തവിരഹത്തിനാേല-കഷ്ടം
മൃത സമീപിച്ചേപാേല,
ഉേത്തജിേതാൽക്കടകാമം-അവ-
ളുച്ചരി ഹരിനാമം.
ഹാ, േകശവ, നിൻ വിേയാഗം-രാധ-
േയ്ക്കകു േശാകേജാേദ്വഗം.

8

േദേവശപാേദാപനീതം-ജയ-
േദവഭണിതമീ ഗീതം;
േശാകഹരം, പരിപൂതം-നിങ്ങൾ-
േക്കകെട്ട നിത്യമാേമാദം!
യാെതാരു േദേവശപാദം-പുൽകി-
തമാകുന്നിതിഗ്ഗീതം,
അേക്കശവൻതൻ വിേയാഗം രാധ-
യ്ക്കർപ്പി േശാകേജാേദ്വഗം!
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ത്വദംഗസംഗാമൃതെമാന്നിനാല
സ്മരാർത്തയാം രാധെയ വീെണ്ടടുക്കാൻ,
അമർത്ത്യൈവദ്യാദൃത, േനാക്കിടുന്നി-
േപ വ ാധികരൂക്ഷനാം നീ.
സീൽക്കാരം, േരാമഹർഷം, നിലവിളി, വിറ, യാ-
ലസ്യ, െമേന്താ, കുറെച്ചാ-
േന്നാർ ം ഭാവം, യാനം, നയനമുകുളനം,
േമാഹ, മുത്ഥാന, േമവം,
വാ ം േചഷ്ടാവികാേരാൽബണതെയാടതനു-
ാന്തി േക ീകരിച്ചി-
ന്നാർ ം ൈദന്യംജനി ംവടിവിലിവൾ വിേയാ-
ഗത്തിലേയ്യാ, ദഹി !
സ്വർൈവദ്യ തിമ, ഭവ സൗഷധത്താൽ
നിർവ്വാദം വധുവിനു ജീവനം ലഭി ം.
ഗർവ്വാലിന്നതിനു ഭവാനുേപക്ഷെചയ്താൽ
ദുർവ്വാരം-പരമിനിെയ ഞാൻ കഥി !
സൂനാ ാന്തിമൂലം മലയജരസേമാ,
ച േനാ, സത്സരേസ്സാ,
താനിേപ്പാൾ േതടിേട മനസിെയാരു സമാ-
ശ്വാസസിദ്ധിക്കിവണ്ണം
താേനചിന്തിെച്ചാടുക്കം തരളഹൃദയയാ-
േയാമലാൾ താന്തയായി-
ദ്ധ്യാനി , ഹാ, രഹസ്സിൽ ശിശിരശിശിരമാം
താവകം മൂർത്തിമാ ം!
ശിവശിവ, മിഴിചി മൽപേനരം
തവ വിരഹാർത്തി സഹിച്ചിടാതിരുേന്നാൾ,
അവൾ വിരഹിണി പുഷ്പിതാഗചൂത-
ച്ഛവിയിതിെലങ്ങെന ജീവേനാടിരി ം?
പാലിക്കാൻ ഗാകുലെത്ത,െപ്പരുമഴെപാഴിെക,
ീതിേയാ, ടുന്നത ീ-
േകാലും ഗാവർദ്ധനെത്തപ്പിഴുതു, കുടപിടി-
േച്ചതുൈകലാലസിേച്ചാ,
േചലിൽ ഗാപീസഹ ാധരവിനിഹിതസി-
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ര, മന്തസ്ഥദർപ്പം
േമേലലും േപാലുലാവും ഹരികര, മതു, നി-
ങ്ങൾ നൽകെട്ട േമാദം!
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സർഗ്ഗം അഞ്ച് - സാകാംക്ഷപുണ്ഡരീകാക്ഷം

ഇവനിവിെടയിരുന്നിടു , നീ െച-
ന്നവെള നയത്തിൽ മദുക്തിയാൽ മയക്കി,
ഇവിെട വടിെവാടാനയി െകന്നാ-
യവിധ ലഭിച്ചവൾ രാധേയാടു െചാല്ലി:-
ഗീതം പത്ത്

1

രാധിേക, സഖീ, നിൻ വിരഹത്തിനാ-
ലാധിയുൾേച്ചർ ഴലു മാധവൻ.
മന്മഥമദ ർത്തി േചർന്നങ്ങെന
മന്ദമാേലയമാരുതൻ വീശേവ;
ഹാ, വിയുക്തർത െപാള്ളി വാൻ
പൂ വിരി ചിരി ല്ലസിക്കേവ;
രാധിേക, സഖി, നിൻ വിരഹത്തിനാ-
ലാധിയുൾേച്ചർ തളരു മാധവൻ!

2

ച രശ്മികേളൽ ന്ന േവളയിൽ
െവ െവ മരി സുന്ദരൻ.
കാമബാണങ്ങൾ െമയ്യിൽത്തറയ്ക്കേവ
കാതരമായ്ക്കരയു േകാമളൻ.
എ തെന്നയേല്ലാേരാ വികൃതിക-
െളാ േമാർക്കാെത െചയ്വിതുന്മാദവാൻ.
രാധിേക, സഖി, നിൻ വിരഹത്തിനാ-
ലാധിയുൾേച്ചർ ഴലു മാധവൻ!

3

ഭൃംഗനാദം വി ന്നേവളയി-
ലംഗേജാപമൻ െപാ കാതുകൾ.
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അല്ലിലല്ലിൽ വിരഹവി ബ്ധമാ-
മല്ലലിലലത തന്മനം.
രാധിേക, സഖി, നിൻ വിരഹത്തിനാ-
ലാധിയുൾേച്ചർ ഴലു മാധവൻ!

4

േകാട്ടമറ്റ വസതിവിട്ടെക്കാടും-
കാട്ടിലങ്ങി ഴറു േകശവൻ.
േകണുേകണു നിൻ േപരു, മണ്ണിൽ സ്വയം
വീണുരു , വിളി വിശ്വംഭരൻ!
രാധിേക, സഖി, നിൻ വിരഹത്തിനാ-
ലാധിയുൾേച്ചർ ഴലു മാധവൻ!

5

ീജയേദവകീർത്തന ീതനായ്
േഹ, ജഗന്നാഥ, രാധാപേത, വിേഭാ,
ത താവകദർശനം, ഹാ, ഭവാ-
െനെന്നയിെന്നാന്നനുഗഹിേക്കണേമ!
ഏതു േദവെന്റ തൃേച്ചവടിയിലി-
ഗ്ഗീതമാം പുഷ്പമർച്ചിച്ചിടു ഞാൻ,
ആധിയുൾേച്ചർ ഴലു ജീവനാം
രാധെയപ്പിരിഞ്ഞാ മധുസൂദനൻ!

നീെയാെത്തങ്ങെന്നാരിക്കൽ പരമരതിരസം
മാധവൻ േനടി, യങ്ങാ-
ീയാളും കുഞ്ജകത്തിൽ, കുസുമശരവിഹാ-

രാപ്തതീർത്ഥാന്തരത്തിൽ,
നീേയാതും േ മസാേ ാക്തികളനവരതം
ഹാ, ജപി ം തപി ം,
മായാരൂപൻ ഭജി , തവ കുചപരിരം-
ഭാമൃതത്തി , നിെന്ന!
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ഗീതം പതിെനാന്ന്

1

ഗാപികമാരുെട തടമുല തഴുകും
പാണിതേലാല്ലസിതൻ
ഗാപാലൻ വനമാലാകലിത-
നുദാരനതി ിയദൻ;
മദനകുതൂഹലമരുളും സുലളിത
യമുനാതീരത്തിൽ
മദഭരിതാംഗികളഭിസരണത്തി-
ന്നണയും രംഗത്തിൽ,
മലയാനിലനലയിളകിെയാലി ,
ഹരിതവനാന്തരത്തിൽ
മലരുകൾ ചിതറിപ്പരിമളമിളകും
വിജനനികുഞ്ജത്തിൽ,
മദനമേനാഹരവിഗഹനായി
സ്മരവിവശൻ, കണ്ണൻ,
മരുവീടു തവ ഹൃദേയശൻ,
മരതകമണിവർണ്ണൻ!

2

ഗതിജിതമദഗജമത്തമരാള-
വിലാസനിത്മ്ബിനി, നീ
ഗമനവിളംബനമരുതിനി, മമ സഖി,
േപാവുക, േപാവുക, നീ!
നാമസേമതം, പൂരിതേമാദം,
സൂചിതസേങ്കതം,
നാളീകാക്ഷൻ െപാഴിവൂ മുരളിയിൽ
നിരുപമസംഗീതം.
തവ തനുലതെയത്തഴുകും െതന്നലി-
ലഴകിലുലാവീടും
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തരളിതമലയജേരണുവുമായ്, നിജ
ബഹുമതി േനടീടും.
മലരണിലതികകൾ വിലസിന ശിശിരിത-
യമുനാതീരത്തിൽ,
മലയാനിലനലയിളകിെയാലി ം
ഹരിതവനാന്തരത്തിൽ;
ഗാപികമാരുെട തടമുലതഴുകും
പാണിതേലാല്ലസിതൻ,
ഗാപാലൻ, വനമാലാകലിത,-
നുദാര, നതി ിയദൻ,
മദനമേനാഹരവിഗഹനായ്, തവ
ഹൃദേയശൻ, കണ്ണൻ,
മരുവീടു മനസിജവിവശൻ,
മരതകമണിവർണ്ണൻ!

3

പറവകളിളകിപ്പരിചിെനാടുതിരും
ചിറകടിേകൾ േമ്പാൾ
പരിസരപരീധൃതവനേമഖലയിൽ
പച്ചിലയിളകുേമ്പാൾ,
നവസുമതൽപ നീ വരവാെയ-
േന്നാർ വിരിച്ചീടും,
നയനം ചകിതം നീ വരുമാ വഴി
നീെളയയച്ചീടും.
മലരണിലതികകൾ വിലസിന ശിശിരിത-
യമുനാതീരത്തിൽ,
മലയാനിലനലയിളകിെയാലി ം
ഹരിതവനാന്തരത്തിൽ;
ഗാപികമാരുെട തടമുലതഴുകും
പാണിതേലാല്ലസിതൻ,
ഗാപാലൻ, വനമാലാകലിത,-
നുദാര, നതി ിയദൻ,
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മദനമേനാഹരവിഗഹനായ്, തവ
ഹൃദേയശൻ, കണ്ണൻ,
മരുവീടു മനസിജവിവശൻ,
മരതകമണിവർണ്ണൻ!

4

ഉപസദേകളികളിൽ പരിേലാല-
മധീര,മേഹാ, മുഖരം,
രിപുവിനു സമമയി െവടിയുക മമ സഖി,
മണിമയമഞ്ജീരം!
തിമിരാവരണാകലിതനികുഞ്ജം
പൂകുക നീ ചാേല.
തിറെമാടു നീലനിേചാളമണി
തിരി ക നീ ബാേല!
മലരണിലതികകൾ വിലസിന ശിശിരിത-
യമുനാതീരത്തിൽ,
മലയാനിലനലയിളകിെയാലി ം
ഹരിതവനാന്തരത്തിൽ;
ഗാപികമാരുെട തടമുലതഴുകും
പാണിതേലാല്ലസിതൻ,
ഗാപാലൻ, വനമാലാകലിത,-
നുദാര, നതി ിയദൻ,
മദനമേനാഹരവിഗഹനായ്, തവ
ഹൃദേയശൻ, കണ്ണൻ,
മരുവീടു മനസിജവിവശൻ,
മരതകമണിവർണ്ണൻ!

5

തരളവലാകാവിലസിതേമചക-
േമഘത്തിൻ േമേല
തരെമാടു മിന്നിയിണങ്ങിേച്ചർന്ന ത-
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ടിൽെക്കാടിെയേപ്പാേല,
ഉപഹിതഹാരമേനാഹരമാകും
മുരരിപുതൻ മാറിൽ
ഉപരിനിേവശിത സുരതവിലാസിനി
വിലസും നീ േചലിൽ!
മലരണിലതികകൾ വിലസിന ശിശിരിത-
യമുനാതീരത്തിൽ,
മലയാനിലനലയിളകിെയാലി ം
ഹരിതവനാന്തരത്തിൽ;
ഗാപികമാരുെട തടമുലതഴുകും
പാണിതേലാല്ലസിതൻ,
ഗാപാലൻ, വനമാലാകലിത,-
നുദാര, നതി ിയദൻ,
മദനമേനാഹരവിഗഹനായ്, തവ
ഹൃദേയശൻ, കണ്ണൻ,
മരുവീടു മനസിജവിവശൻ,
മരതകമണിവർണ്ണൻ!

6

തളിരുടയാടയഴി കിഴിഞ്ഞാ-
േപ്പശലമാം രശനം
തമസാ ഹൃതമായ് നേഗ്നാജ്ജ്വലരുചി-
ചിന്നിടുമാ ജഘനം,
പങ്കജനയേന, േചർ ക നീയാ-
ക്കിസലയശയനത്തിൽ
തങ്കത്തിൻ നിധികുംഭേമ്പാൽമുദ-
മരുളേട്ട ഹൃത്തിൽ!
മലരണിലതികകൾ വിലസിന ശിശിരിത-
യമുനാതീരത്തിൽ,
മലയാനിലനലയിളകിെയാലി ം
ഹരിതവനാന്തരത്തിൽ;
ഗാപികമാരുെട തടമുലതഴുകും
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പാണിതേലാല്ലസിതൻ,
ഗാപാലൻ, വനമാലാകലിത,-
നുദാര, നതി ിയദൻ,
മദനമേനാഹരവിഗഹനായ്, തവ
ഹൃദേയശൻ, കണ്ണൻ,
മരുവീടു മനസിജവിവശൻ,
മരതകമണിവർണ്ണൻ!

7

ഹരിയഭിമാനി, കരുതിടുകതു നീ,
കാലമിേതാ രജനി
പിരിയും യാമിനിയുെട, നയി മമ സഖി,
േപാവുക, േപാവിക, നീ!
വിധുരത കളയൂ, വിധുമുഖി, െച
ഞാനരുളുേമ്പാൽ നീ
മധുരുപുകാമം പൂരിതമാ ക
മധുമയ ഭാഷിണി, നീ!
മലരണിലതികകൾ വിലസിന ശിശിരിത-
യമുനാതീരത്തിൽ,
മലയാനിലനലയിളകിെയാലി ം
ഹരിതവനാന്തരത്തിൽ;
ഗാപികമാരുെട തടമുലതഴുകും
പാണിതേലാല്ലസിതൻ,
ഗാപാലൻ, വനമാലാകലിത,-
നുദാര, നതി ിയദൻ,
മദനമേനാഹരവിഗഹനായ്, തവ
ഹൃദേയശൻ, കണ്ണൻ,
മരുവീടു മനസിജവിവശൻ,
മരതകമണിവർണ്ണൻ!

8
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ഭുവി ജയേദവൻ, ഹരിപദേസവൻ
െപാഴിയുെവാരീ ഗീതം
ഭവഭയരഹിതം, ഭാവുകഭരിതം,
ഭക്തിരസാകലിതം,
സുകൃതജനാവനേലാലൻ, ഗാകുല-
പാലൻ, മുരമഥനൻ,
സുഖെമാടുേക സുമംഗളേമകുക
മദനമഹാമദനൻ.
വരിക, ഭജി ക, ഹരിപദകമലം,
കളയുക കലുഷഭരം,
വരഗുണവസതികേള, വഴി േതടുക
പരമഗതി ചിരം.
ആരുെട പദതലസരസിജയുഗമതി-
ലർപ്പിതമിഗ്ഗീതം
നാരായണനാ നരകവിനാശന-
േനകേട്ട േമാദം!
മലരണിലതികകൾ വിലസിന ശിശിരിത-
യമുനാതീരത്തിൽ,
മലയാനിലനലയിളകിെയാലി ം
ഹരിതവനാന്തരത്തിൽ;
ഗാപികമാരുെട തടമുലതഴുകും
പാണിതേലാല്ലസിതൻ,
ഗാപാലൻ, വനമാലാകലിത,-
നുദാര, നതി ിയദൻ,
മദനമേനാഹരവിഗഹനായ്, തവ
ഹൃദേയശൻ, കണ്ണൻ,
മരുവീടു മനസിജവിവശൻ,
മരതകമണിവർണ്ണൻ!

മാേരാേദ്വഗമിയന്നിട ’െനടുതായ്
വീർ ം, സമുൽക്കണ്ഠേയാ-
ടാേരാപിച്ചിടുമക്ഷി നിൻ സരണിയിൽ,
പൂകും ലതാമന്ദിരം;
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ഓേരാ പി പുല , മാത്തകൗതുകം
പൂെമത്തതീർ ം, മി-
േചാേരാന്നിങ്ങെന േപർ േപർ തുടരും
മുഗ്ദ്ധാനേന, നിൻ ിയൻ!

സൂരൻ േപായസ്തമി സുദതി, സപദി നിൻ-
ഭാഗ്യേദാഷെത്താെടാപ്പം,
പാരാെക രിരുട്ടാ യദുവരരതിേമാ-
ഹെത്താെടാത്താഗമി
േനരം ൈവകു , േകാകാവലിയുെട െനടുതാം
ന്ദനം, േപാെലയായി-
ത്തീരു കഷ്ട, െമന്നർത്ഥന, സഖി, യഭിസാ-
രാർഹമിസ്സ ഹൂർത്തം!

മെറ്റന്തിേന്നാ ഗമിെക്ക, മപഥവിരിയാൽ-
ട്ടിമുട്ടിത്തമസ്സിൽ-

െത്തേറ്റൽക്കാതാളുേചാദിച്ചറിെകയിരുവരും
തമ്മിൽെമേ ർ പുൽകി;
പറ്റിേച്ചർ മ്മെവ ം, നഖരുജയനുര-
ഞ്ജി , മമ്മ കാമം
മുറ്റിൈക്കെമയ്മറ ന്നവരുെട രതീധാ-
കല്യെമെന്ത മുേഗ്ദ്ധ?

േപടിപ്പാടിലരണ്ട ക കൾ, വഴി-
ചാൽ മുന്നിരുട്ടിൽ സ്വയം
േതടിേത്തടിയിരുന്നിരു തരുമൂ-
ലേന്താറുമുദ്വിഗ്നയായ്,
േചേടാേരാ പതുെക്ക െവെച്ചാരുവിധം
സേങ്കതസ ാപ്തയായ്-
ടും നിൻ മദനാകുലാംഗരുചി ക-
ൾ ീതനാകും ിയൻ!

ഹാ, മാധാമുഖപങ്കജ മരമായ്,
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ൈ േലാക്യശീർേഷാല്ലസൽ-
ഗ്ഗാരുേത്മാജ്ജ്വലരത്നമായ്, ഭുവനഭാ-
രാന്ത്യത്തിനാധാരമായ്;
ആരമ്യാംഗികൾ ഗാപികാംഗനകൾത-
ന്നാനന്ദസേങ്കതമായ്,
രൻ കംസനു കാലനായ ഭഗവാൻ
കാത്തിേടണം നിങ്ങെള!
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സർഗ്ഗം ആറ് - േസാൽക്കണ്ഠൈവകുണ്ഠം

അനന്തരം, കാൽ വെടാ െവയ്ക്കാ-
നശക്തനായി, ണയാർത്തയായി,
അമർന്നിടും രാധികെയ റിച്ച-
ങ്ങണ ഗാവിന്ദേനാേടാതി േതാഴി.
ഗീതം പ ണ്ട്

1

വല്ലാെത വാടിത്തളർ , നാഥ,
വല്ലി ടിലിരി രാധ!
കാണുകയാണു നിൻ കാന്തിേകാലു-
മാനന, െമങ്ങവൾ േനാക്കിയാലും.
അന്യഗാപാംഗനമാരുമായി
അന നസല്ലാപേലാലനായി,
രമ്യാധരാമൃതമാസ്വദി ം
നി ഖമിന്നവൾ കാണ്മിെത ം!

2

നിന്നഭിസാരത്തിനായി േവഗം
സന്നദ്ധയാ, യവളാത്തരാഗം;
മു മിരുട്ടിനാൽ, സം മത്താൽ
െതറ്റിേപ്പാെയന്നാലവൾ മാർഗ്ഗം.
ഞാനവെള സ്വയം േനർവഴിയി-
ലാനയിെച്ചങ്കിലും ക്ഷീണിതയായ്,
േദഹം തളർ തളർ പാവം
േമാഹി താഴ വീണുേപായി.
വല്ലാെത, വാടിത്തളർ , നാഥ,
വല്ലി ടിലിലിരി രാധ!

3
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തൂെവള്ളത്താമരത്ത കളാൽ
തൂമതാവും തളിർെച്ച കളാൽ,
നിർമ്മിച്ച നാനാവിഭൂഷണങ്ങൾ
നിർമ്മലമാം കുളിർെമയ്യിൽച്ചാർത്തി,
സന്തതം താവക ീഡകൾതൻ
ചിന്തയിൽ ജീവി സുന്ദരാംഗി.
വല്ലാെത, വാടിത്തളർ , നാഥ,
വല്ലി ടിലിലിരി രാധ!

4

തന്നംശുകവിഭൂഷാദികെള-
പ്പിെന്നയും പിെന്നയും േനാക്കി േനാക്കി;
’ഞാനേഹാ, മാധവന്തെന്ന’-േയവം
ധ്യാനത്തിൽപ്പിെന്നയും മഗ്നയായി,
വല്ലാെത, വാടിത്തളർ , നാഥ,
വല്ലി ടിലിലിരി രാധ!

5

’േവഗത്തിലിങ്ങഭിസാരണാർത്ഥ-
മാഗമിക്കാത്തെതന്താത്മനാഥൻ?’-
ഖിന്നയാേയവമനുനിേമഷ-
െമേന്നാടു േചാദി കി , കഷ്ടം,
വല്ലാെത, വാടിത്തളർ , നാഥ,
വല്ലി ടിലിലിരി രാധ!

6

നീരദ ീയാർന്നനൽപമായി
നീെള നിറഞ്ഞിരുളാഗമിെക്ക;
’എൻ ിയെനത്തി’-െയ ൾ മത്താൽ
ചുംബി , െവമ്പേലാടാേ ഷി .
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വല്ലാെത, വാടിത്തളർ , നാഥ,
വല്ലി ടിലിലിരി രാധ!

7

കാമുകൻ, ഹാ, ഭവാൻ വന്നണയാൻ
കാലവിളംബനം സംഭവിെക്ക,
വാവി േകഴു ലജ്ജവിട്ടാ
വാസകസജ്ജിക ദീനയായി.
വല്ലാെത, വാടിത്തളർ , നാഥ,
വല്ലി ടിലിലിരി രാധ!

8

ഹാ, ജഗന്നാഥ സാദപൂതം
ീജയേദവരചിതഗീതം,

ഭക്തരസികർക്കിെത െമ ം
മുക്തി ദമായ് ഭവിച്ചിടാവൂ!
ഏതുേദവെന്റ തൃേച്ചവടിയിൽ
ഗീതമിതഞ്ജലിെചയ്വിേതാ ഞാൻ,
ആ മാധവെന റി ചിന്തി-
ച്ചാമയാവിഷ്ടഹൃദന്തയായി,
വല്ലാെത, വാടിത്തളർ , കഷ്ടം,
വല്ലി ടിലിലിരി രാധ!

മാരാഗ്നിജ്വാല െകട്ടാറിയ കിതവ, ഭവൽ-
ധ്യാനസംലഗ്നയായി-
സ്സാരസ്യംേചർന്നിയ ം രസജലധിയിലാ-
നാസമാമഗ്നയായി,
ഓേരാ േദ്വഗമുൾേച്ചർന്നരുളി, വിപുലേരാ-
മാഞ്ചസീൽക്കാരഘർമ്മം
പൂരി, ച്ചന്തർജ്ജഡത്വെത്താടു, തവനിനവിൽ-
ത്തെന്നേയണാക്ഷി വാഴ്വൂ!
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േചലിൽച്ചാർ േപർ ം വരതനു ലളിതാം-
ഗങ്ങളിൽ ക ഭൂഷാ-
ജാലം, പ ം ചലി െമ്പാഴുതു തവ പദ-
ന്യാസെമന്നായ് മി
ലീലാതൽപം രചി , മദപരവശയായ്-
ധ്യാനമുൾേച്ചർന്നിരി
േലാലാക്ഷി ന്തിനീക്കാനരുതു നിശയിത-
ങ്ങന്തികത്തില്ലെയങ്കിൽ!

”േപരാൽേച്ചാടിതു കൃഷ്ണേഭാഗിഭവനം,
േവണ്ടിങ്ങിരിേക്ക, ണ്ടതാ
േനേര മൽസഖ, പാന്ഥ, നന്ദനിലയം
കാൺ സദാനന്ദദം!”
ഹാ, രാേധാക്തി, യിെതത്തി നന്ദസവിേധ
പാന്ഥൻ കഥിെക്ക, സ്വയം,
സാരം ഗുഹിതമാ മച തശുഭാ-
ശംേസാക്തി െവൽവൂ ചിരം!
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സർഗ്ഗം ഏഴ് - നാഗരികനാരായണം

കുലടകളുെട മാർഗ്ഗം േരാധനം െച പാപ-
െപ്പാലിമ തടവിടുേമ്പാൾ ഷ്ടമാം പങ്കേമന്തി,
വിലസിലളിതയാേയാൈര ിതൻ ചന്ദന ീ-
തിലകരുചിയിണങ്ങിെപ്പാങ്ങിേയണാങ്കനേപ്പാൾ.

വൃന്ദാവനം ച ികയിൽ കുളിെക്ക
നന്ദാത്മജാഭാവമസഹ്യമാെക,
മേന്ദതര ാന്തി മനസ്സിേലന്തി
ന്ദിച്ചിതാ രാധിക ദീനദീനം.
ഗീതം പതിമൂന്ന്

1

സദയമിെന്നനിക്കാരുെണ്ടാരാ യം
സഖികളാലേഹാ, വഞ്ചിതയായി ഞാൻ!
സമയെമാെക്കക്കഴി , പറഞ്ഞേപാൽ
സരസിജാക്ഷനിെങ്ങത്തിയില്ലിന്നിയും.
അമലരൂപമാമീ മമ യൗവന-
മഹഹ! നിഷ്ഫലം, നിഷ്ഫലം േകവലം.

2

ഏതുേദവെനേത്തടിയീരാ ിയി-
േലതുേമാർക്കാതിറങ്ങിത്തിരി ഞാൻ.
ആ മമ ിയൻ േഭദി നിർദ്ദയൻ
കാമബാണശരങ്ങളാെലന്മനം.
സദയമിെന്നനിക്കാരുെണ്ടാരാ യം
സഖികളാലേഹാ, വഞ്ചിതയായി ഞാൻ!

3

മരണമാെണനി ത്തമ, െമന്തിനീ
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വിരഹവഹ്നിതൻ ജ്വാേലാൽക്കരങ്ങളിൽ
വിതഥേകതനയായിന്നിതുവിധം
വിഗതേചതനം വീണു ദഹി ഞാൻ!
സദയമിെന്നനിക്കാരുെണ്ടാരാ യം
സഖികളാലേഹാ, വഞ്ചിതയായി ഞാൻ!

4

മാധവവിരഹാനലജ്ജ്വാലകൾ
മാനസത്തിൽ വഹി ഞാൻ നിൽക്കേവ,
ഭൂഷണങ്ങളാേണാർ കി, ലീ മണി-
ഭൂഷണങ്ങളഖിലവുമി േമ!
സദയമിെന്നനിക്കാരുെണ്ടാരാ യം
സഖികളാലേഹാ, വഞ്ചിതയായി ഞാൻ!

5

വിധുരതെയനിേക്കകുന്നിതിങ്ങിതാ
മധുരദർശനിയീ മധുയാമിനി.
സുമശേരാപമെനാ രമി വാൻ
സുകൃതിനികൾ മാ േമ പറ്റിടൂ.
സദയമിെന്നനിക്കാരുെണ്ടാരാ യം
സഖികളാലേഹാ, വഞ്ചിതയായി ഞാൻ!

6

മാരെനൻേനർക്കിടവിടാെത മീ
മാരേകാഗശരാളിതൻ പീഡയാൽ,
പൂെതാഴും േമനിയാകുെമൻ മാനസം
േഭദനംെചയ്വിതീ മലർ മാലയും!
സദയമിെന്നനിക്കാരുെണ്ടാരാ യം
സഖികളാലേഹാ, വഞ്ചിതയായി ഞാൻ!
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7

അവഗണിച്ചഴ, ലീയാ വഞ്ഞികൾ-
ക്കടിയിൽ, ഞാേനവമാവസിച്ചീടിലും,
മനസിെയെന്ന സ്മരിപ്പതുംകൂടിയി-
ല്ലനുപമാംഗനിന്നാമധുസൂദനൻ.
സദയമിെന്നനിക്കാരുെണ്ടാരാ യം
സഖികളാലേഹാ, വഞ്ചിതയായി ഞാൻ!

8

േകാമളകലാേലാലയായുെള്ളാരീ
ീമയജയേദവജഭാരതി,

േചണിയലും രസികചിത്തങ്ങളിൽ
വാണിടെട്ടാരു േമാഹിനിെയന്നേപാൽ!
ഏതുേദവെന്റ തൃപ്പാദപൂജയി-
ഗ്ഗീത, മാ മധുസൂദനൻ, മാധവൻ,
വന്നിടായ്കയാലാലംബഹീനയായ്
ക നീർെപ വാഴു രാധിക.
അന്തർേമ്മാദെമാടന്യഗാപികളുമായ്
ീഡിപിേതാ, സ സം
ചി ം നൃത്തകലാദിയിൽ സഖികളാ-
ലാബദ്ധനായ്ത്തീർന്നിേതാ?
അന്തം വി വനത്തിലല്ലിലുഴറീ-
ടേന്നാ, മന: ാന്തിയ-
ത്യന്തം േചർ തളർ വാണീടുകേയാ?-
കാണ്മീലേഹാ കാന്തെന!

അേന്നരം തന്നനുകനിയലാ-
േതകയായ് ചാെര വീ ം
വെന്നത്തീടും സഖിെയ രുജയാൽ
സ്തബ്ധയായു േനാക്കി,
അന്യ ീെയാത്തമിതരസേമാ-
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ടച തൻ ീഡയാടു-
െന്നന്നായ് ശങ്കി, ച്ചതു മിഴിയിലാ-
െപ്പട്ടേപാേലാമേലാതി:
ഗീതം പതിന്നാല്

1

മധുരിപുെവാ രമിക്കയാെണാ-
രധികഗുണാഢ്യയാമദ്ഭുതാംഗി!
സ്മരസമേരാചിതചിത്തരമ്യ-
വിരചിതേവഷമിയന്നിണങ്ങി,
വിലുളിതേവണിയില മി ം
വിഗളിതരമ്യപുഷ്പങ്ങൾ തങ്ങി,
മധുരിപുെവാ രമിക്കയാെണാ-
രധികഗുണാഢ്യയാമദ്ഭുതാംഗി!

2

ഹരികരാേ ഷതരംഗമാലാ-
ഭരിതവികാരവിലാസിനിയായ്,
തടമുലതുള്ളി ളുമ്പി, േമേല
തരളിതഹാരാവലികളുമായ്,
മധുരിപുെവാ രമിക്കയാെണാ-
രധികഗുണാഢ്യയാമദ്ഭുതാംഗി!

3

അളകങ്ങളങ്ങി തിർ ചിന്നി
ലളിതാനേന െതളി മിന്നി,
മധുസൂദനന്തൻ മധുരമാകു-
മധരാമൃതം, ഹാ, നുകർ െവമ്പി;
മധുരിപുെവാ രമിക്കയാെണാ-
രധികഗുണാഢ്യയാമദ്ഭുതാംഗി!
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4

ഇളകും മണിമയ കുണ്ഡലങ്ങ-
െളാളികേപാലങ്ങളിൽ വീശിവീശി,
മുഖരിതസ ശനാകലിത-
ജഘനഗമനവിേലാലയായി,
മധുരിപുെവാ രമിക്കയാെണാ-
രധികഗുണാഢ്യയാമദ്ഭുതാംഗി!

5

ദയിതവിേലാകിതലജ്ജിതയായ്,
ദരസമുന്മീലിതസുസ്മിതയായ്,
സുലളിതകൂജിതേമളിതയായ്,
സുഖദരതിരസേലാലുപയായ്,
മധുരിപുെവാ രമിക്കയാെണാ-
രധികഗുണാഢ്യയാമദ്ഭുതാംഗി!

6

വിപുലപുളകവിലാസിനിയായ്,
വികസിതേവപവിവശിതയായ്,
ശ്വസിതനിമീലിേതാൽഫുല്ലനാേയാ-
രസമാ ന യ്ക്കധീനയായി,
മധുരിപുെവാ രമിക്കയാെണാ-
രധികഗുണാഢ്യയാമദ്ഭുതാംഗി!

7

മജലബി ക്കൾ േചർന്നിണങ്ങി-
ക്കമനീയമാം െമയ്യിൽ കാന്തിതിങ്ങി,
രതിരണധീരപരാ മത്താൽ
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പതിത രസിൽ പതിെച്ചാതുങ്ങി,
മധുരിപുെവാ രമിക്കയാെണാ-
രധികഗുണാഢ്യയാമദ്ഭുതാംഗി!

8

നിയതമിഗ്ഗീതം ഹരിരമിതം
ജയേദവവർണ്ണിതം രാഗപൂതം
പരിശമിപ്പിച്ചിടെട്ട െമ ം
പരിധിയറ്റാളും കലികലുഷം.
പരിചിലിഗ്ഗീതമർപ്പിപ്പതാർതൻ
പദതാരിൽ ഞാ, ന പാലുവാകും,
മധുരിപുെവാ രമിക്കയാെണാ-
രധികഗുണാഢ്യയാമദ്ഭുതാംഗി!

മല്ലാരിതൻ വിരഹപാ മുഖാംബുജ ീ
െതേല്ല മീ വിധു ഹനി മദീയതാപം
ഉേല്ലാലമാന്മഥമദാർത്തിയണ പേക്ഷ,
മല്ലീശരെന്റ സചിവത്വെമഴുന്നമൂലം!
ഗീതം പതിനഞ്ച്

1

വിജയിയാം മുരമഥനൻ ീഡി
വിജനയാമുനപുളിനത്തിൽ!
സമുദിതാനംഗതരളിതാധര-
രമണീയാംഗനാ വദനത്തിൽ,
വികസിേതാജ്ജ്വലവിധുബിംബത്തിങ്കൽ
വിലസുമഞ്ജനഹരിണം േപാൽ,
പുളകം േമളിെക്ക, ളിർക രികാ-
തിലകം ചാർത്തി മുകില്വർണ്ണൻ!
പുളകം േമളിെക്ക, ളിർക രികാ-
തിലകം ചാർത്തി മുകിൽവർണ്ണൻ!
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വിജയിയാം മുരമഥനൻ ീഡി
വിജനയാമുനപുളിനത്തിൽ!

2

നവജലധരനികരരമ്യമായ്
യുവജനമേനാഹരമായി,
മദനസാരംഗവനമായ് മി മാ
മൃദുലനിർഭരകബരിയിൻ
കുളിർമിന്നൽപ്പിണെരാളിയിളകുന്ന
കുരവേകാജ്ജ്വലകുസുമങ്ങൾ,
അണിയണിയായിട്ടഴെകാഴുകുമാ-
റണിയിച്ചീടു മണിവർണ്ണൻ!
വിജയിയാം മുരമഥനൻ ീഡി
വിജനയാമുനപുളിനത്തിൽ!

3

സുഘനമായ് മൃഗമദരുചി തിങ്ങി
നഖപദശശികല തങ്ങി,
ലളിതദീപ്തിയിൽ വിലസിടുെന്നാരാ-
ളിർകുചയുഗഗനത്തിൽ,
ടമണിസരവിമലതാരക-
പടലം േകശവനണിയി !
വിജയിയാം മുരമഥനൻ ീഡി
വിജനയാമുനപുളിനത്തിൽ!

4

കരതലപത്മദളവിലസിത-
കമലേകാമളവലയേമ്പാൽ,
ഹിമശിശിരമായ് പരിലസി മ-
ക്കമനീയഭുജയുഗളത്തിൽ,
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മധുകേരാൽക്കരം വിതരണം െചയ്വൂ
മരതകമണിവളകളാൽ!
വിജയിയാം മുരമഥനൻ ീഡി
വിജനയാമുനപുളിനത്തിൽ!

5

മദനേമാഹനകനകപീഠമായ്
മൃദുലസൗരഭമസൃണമായ്,
അതിവിപുലമാമപഘനമാകും,
രതിനിേകതനജഘനത്തിൽ,
മണിമയസരരശനാേതാരണ-
മണിയിച്ചീടു മധുൈവരി
വിജയിയാം മുരമഥനൻ ീഡി
വിജനയാമുനപുളിനത്തിൽ!

6

മലർമാതിൻ മ നിലയമായ് നഖ-
മണിഗണാർച്ചനാമഹിതമായ്,
പരിലസിച്ചീടും പരമസുന്ദര-
ചരണപല്ലവയുഗളെത്ത,
ഉരസി േചർ െവച്ചമലയാവക
ഭരണാച്ഛാദനം വിരചി .
വിജയിയാം മുരമഥനൻ ീഡി
വിജനയാമുനപുളിനത്തിൽ!

7

ഖലഹലധരസഹജേനവ, െമാ-
രലസാപാംഗിതൻ സവിധത്തിൽ,
നിജസപര്യയിൽ ണയപൂർവ്വകം
ഭജനേലാലനായമരുേമ്പാൾ,
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അവശചിത്തയായിതുവേരത്തഉമീ-
യലരണിവല്ലി ടിലിതിൽ,
പറയൂ, േതാഴി, നീ പറയു, െകന്തിനായ്
പഴുേത കാത്തേയ്യാ മരുവി ഞാൻ?
വിജയിയാം മുരമഥനൻ ീഡി
വിജനയാമുനപുളിനത്തിൽ!

8

രസഭരിതമായ് ഹരിപദപത്മ-
സഭൈചതന്യമിളിതമായ്,
വിലസുമീഗീതം വിഗതഭൂഷിതം
വിരചിച്ചീടുന്ന കവിരാജൻ
കലിയുഗകൃതദുരിതേമൽക്കാെത
കഴിയാറാകാവൂ ജയേദവൻ.
മഹിയിലിന്നാർതൻ ചരണപൂജയി
മഹിതഗീത, മാ ജഗദീശൻ-
വിജയിയാം മുരമഥനൻ ീഡി
വിജനയാമുനപുളിനത്തിൽ!

നീെയന്തിന്നയി ദൂതി, മത്സഖി, വൃഥാ
ദു:ഖി , വന്നീലയ-
മ്മായാഗാപകെനങ്കി, ലന്യകളുെമാ-
േത്തവം രമിച്ചീടുകിൽ?
നീെയന്തിനു പിഴ ?-തദ്ഗുണഗണ-
ത്താേലറ്റമാകൃഷ്ടമായ്
േ യാേനാടു രമി വാനുഴറിടു-
െന്നെന്നപ്പിരിെഞ്ഞൻമനം!
ഗീതം പതിനാറ്

1

വനമാലി, വനമാലി-വനമാലിയുമായ് വൃന്ദാ-
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വനഭൂവിൽേമളിപ്പവേളെതാരുത്തി:
കുളിർെതന്നലിലിളകുെന്നാരു കുവലയെമന്നേപാ-
േലാളിചി ം മിഴികെളാത്തഴകിൽ മുങ്ങി,
വിലസീടും സുമശരസദൃശനുെമാന്നി
വിഹരി ം േമാഹിനിേയെതാരുത്തി;
അനുപമശിശിരിതകിസലശയനത്താ-
ലനുഭവിപ്പീലവൾ താപേലശം!

2

വനമാലി, വനമാലി-വനമാലിയുമായ് വൃന്ദാ-
വനഭൂവിൽേമളിപ്പവേളെതാരുത്തി;
വികസിതസരസിജലളിതാനനെനാന്നി
വിഹരി ം സുന്ദരിേയെതാരുത്തി;
അസമശരശരനികരവിദലിതഹൃദയയാ-
യനുഭവിപ്പീലവൾ താപേലശം!

3

വനമാലി, വനമാലി-വനമാലിയുമായ് വൃന്ദാ-
വനഭൂവിൽേമളിപ്പവേളെതാരുത്തി;
അമൃതമയമധുരമൃദുവചനഓെടാന്നിച്ചി-
ന്നമിതരസം ീഡിപേതെതാരുത്തി;
എരിെപാരിെക്കാൾവതില്ലവളണുെവങ്കിലും
സുരഭിലമലയജരചനമൂലം!

4

വനമാലി, വനമാലി-വനമാലിയുമായ് വൃന്ദാ-
വനഭൂവിൽേമളിപ്പവേളെതാരുത്തി;
സ്ഥലജലജരുചിരകരചരണേനാെടാന്നി
നലെമാടലം ീഡിപ്പേതെതാരുത്തി;
തറയിൽക്കിടന്നവളുരുളുന്നീലണുേപാലും
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തരളഹിമകരകിരണം തനുവിേലൽേക്ക!

5

വനമാലി, വനമാലി-വനമാലിയുമായ് വൃന്ദാ-
വനഭൂവിൽേമളിപ്പവേളെതാരുത്തി;
സജലജലധരനി കരരുചിരാംഗെനാന്നി
സരസം രമിപ്പവേളെതാരുത്തി;
വിദലിതമായ്ത്തീരുന്നതില്ലവൾക്കൽപവും
വിരഹരുജകാരണം മുഗ്ദ്ധചിത്തം!

6

വനമാലി, വനമാലി-വനമാലിയുമായ് വൃന്ദാ-
വനഭൂവിൽേമളിപ്പവേളെതാരുത്തി;
കനകമയകമനീയവസനേനാെടാന്നി
കലിതരസം ീഡിപ്പേതെതാരുത്തി;
പരിതപ്തനിശ്വാസമിയലുന്നീലവെളാ ം
പരിജനപരിഹാസപരവശയായ്!

7

വനമാലി, വനമാലി-വനമാലിയുമായ് വൃന്ദാ-
വനഭൂവിൽേമളിപ്പവേളെതാരുത്തി;
അഖിലധരണീജനവരതരുണെനാന്നിച്ച-
ങ്ങഴകിലലം ീഡിപ്പേതെതാരുത്തി;
കരുണാകരപരിലാളിതയാമവൾേക്കൽപീലാ
കരളിെലാരിക്കലും കദനേലശം!

8

ജലജാക്ഷികൾതൻ ചിത്തകുതൂക കീർത്തിതം
ജയേദവഭണീതമീ മധുരഗീതം,
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വണംെചയ്തീടുേവാർതൻ ഹൃദയങ്ങളിൽ
സവിലാസം വാണാവൂ വാസുേദവൻ,
സരസമിതിന്നാരുെട ചരണകമലങ്ങളിൽ
പരിചിൽ ഞാനർപ്പി ഭക്തിപൂർവം;
ഭുവനതലനാഥനാ ഗാപാലെനാന്നി
സവിഹാരം ീഡിപ്പേതെതാരുത്തി;
വനമാലി, വനമാലി-വനമാലിയുമായ് വൃന്ദാ-
വനഭൂവിൽേമളിപ്പവേളെതാരുത്തി;
അസമശരശരനികരവിദലിതഹൃദയയാ-
യനുഭവിപ്പീലവൾ വിരഹതാപം!

കാേമാദ്ദീപക, ചന്ദനാനില, ഭവാ-
െനന്നിൽ സാദിക്കേണ,
വാമത്വം ഹൃദി ദക്ഷിേണാത്തമ, ഭവാൻ
ദൂെര ത്യജിേക്കണേമ!
േ മേത്താെടാരുേനാ മാധവമുഖം
കാണ്മാൻ െകാതി ഞാൻ
ഹാ! മൽ ാണെനടുത്തിടായ്കതിനുമുൻ-
പേയ്യാ, ജഗൽ ാണ, നീ!

ആർതൻ േവർപാടിലാളീപരിചരണമേഹാ,
ദുസ്സഹം, ശീതവാതം
േചതസ്സിന്നഗ്നിതുല്യം, വരശിശിരകരൻ
കാളകാേകാളകൽപൻ;
ഏതും കാരുണ്യമില്ലാതമരുമവനിെലൻ-
ഹൃ താേന ചരി
േചേതാദുർവൃത്തിേനാ , സഖി, തരുണികൾതൻ
വാമകാമം സ്വത ം!

മലയാനില, മടിെയന്തലമഴേലകിടുകയി, േമ
മലർനായക, മരണം മമ തരസാ തരികിനി നീ
നിലയ തി കുതുകം തിഗമനത്തിനു നഹി േമ
നിലയെറ്റഴുമഴലുറ്റവളടിയട്ടിവൾ മൃതിയിൽ!
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യമേസാദരി, കഷ്ടം, നിൻ-
ക്ഷമയാെലന്തേയ ഫലം?
മമ േമനി, യതിൻ ദാഹ-
ശമനാർത്ഥം നന നീ!

നീലപ്പ ശിരസ്സിലും, ലളിതമാം
പീതാംബരം മാറിലും,
േചലിൽേച്ചർ ലസിപ്പതാത്മസഖിമാർ
േനാക്കി സ്മിതംതൂകേവ;
കാലത്തൻെപാടു രാധെയ പവഴി-
ഞ്ഞീടുന്ന കൺേകാണിനാൽ-
ത്താേലാലിച്ചകെലച്ചിരി വിലസും
നന്ദാത്മജൻ കാക്കണം!
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സർഗ്ഗം എട്ട് - സാകാംക്ഷപുണ്ഡരീകാക്ഷം

പൂവമ്പെനയ്ത ശരേമറ്റതിദീനയായി
രാവുന്തിനീക്കിെയാരുമ കഴി, ഷസ്സിൽ,
ആവിർഭവി നയെമാടു നമി നിൽ ം
ജീേവശേനാടിദമസൂയേയാേടാതി രാധ:
ഗീതം പതിേനഴ്

1

രാവിലേശഷമുറങ്ങാത്തകാരണം
ഭാവമാന്ദ്യത്താലട ം, കലങ്ങിയും,
കാേമാത്സവാസക്തി തിങ്ങി ളുമ്പിയും
കാണുെന്നാരിത്തവ േലാലേന ദ്വയം,
വ്യക്താനുരാഗെമേന്നാണം ലസിപ്പിതാ-
രക്തമായ്-െകാള്ളാമറി ഞാൻ സർവ്വവും!
േപാവുക മാധവ, േപാവുക േകശവ,
േപാരു, െമേന്നാടിനിെച്ചാേല്ലണ്ടൈകതവം!
താവകതാപം ഹരിപ്പേതേതാമലാൾ
താമസിേക്ക, ണ്ട തെന്ന െച ഭവാൻ!

2

അഞ്ജനേലപനരഞ്ജിതചഞ്ചല-
മ ളേലാപനചുംബനം കാരണം,
താവിയ നീലിമ മായാെത മി മി-
ത്താവകേശാേണാജ്ജ്വലാധരപല്ലവം,
നൂനം ഹേര, കൃഷ്ണ, സുന്ദരമാം തവ
േമനിക്കനുരൂപമായിരി തുേലാം!
േപാവുക മാധവ, േപാവുക േകശവ,
േപാരു, െമേന്നാടിനിെച്ചാേല്ലണ്ടൈകതവം!
താവകതാപം ഹരിപ്പേതേതാമലാൾ
താമസിേക്ക, ണ്ട തെന്ന െച ഭവാൻ!
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3

മാരാഹവത്തിൽ ഖരനഖാഗങ്ങളാ-
ലാരക്തമായ് െമയ്യിേലെറ്റാരീ േരഖകൾ;
ചാരുമരതകരത്നഫലകത്തി-
ലാരചിക്കെപ്പട്ട േഹമലിപികളിൽ,
എൻേനർക്കയച്ച രതിജയേലഖന-
െമന്നേപാലിങ്ങിതാ കാണ്മിെതൻ മുന്നിൽ ഞാൻ!
േപാവുക മാധവ, േപാവുക േകശവ,
േപാരു, െമേന്നാടിനിെച്ചാേല്ലണ്ടൈകതവം!
താവകതാപം ഹരിപ്പേതേതാമലാൾ
താമസിേക്ക, ണ്ട തെന്ന െച ഭവാൻ!

4

പാടലപാദാബ്ജലാക്ഷാരസത്തിെന്റ
പാടുകൾ മാറിൽെത്തളിഞ്ഞിയന്നങ്ങെന,
അന്തസ്ഥമാകും മദന മത്തിെന്റ
െചന്തളിർച്ചാർ േപാൽ കാ െവളി ഞാൻ.
േപാവുക മാധവ, േപാവുക േകശവ,
േപാരു, െമേന്നാടിനിെച്ചാേല്ലണ്ടൈകതവം!
താവകതാപം ഹരിപ്പേതേതാമലാൾ
താമസിേക്ക, ണ്ട തെന്ന െച ഭവാൻ!

5

െനാന്തിടുന്നേല്ലാ തവാധരത്തിങ്കലീ
ദന്തക്ഷതങ്ങെളക്കാണുെമ്പാെളന്മനം!
ഇ വേര മേഭദ്യമായ് വർത്തിച്ചി-
െതേന്നാടുകൂടിയി വൽക്കേളബരം.
അമ്മട്ടിലല്ലിെപ്പാ, ഴാെണ െചാ ന്ന-
െതമ്മട്ടിലേയ്യാ, ഹതഭാഗ്യതെന്നഞാൻ!
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േപാവുക മാധവ, േപാവുക േകശവ,
േപാരു, െമേന്നാടിനിെച്ചാേല്ലണ്ടൈകതവം!
താവകതാപം ഹരിപ്പേതേതാമലാൾ
താമസിേക്ക, ണ്ട തെന്ന െച ഭവാൻ!

6

ചി പ, േഹ കൃഷ്ണ, െമയ്യിെനേപ്പാൽത്തവ
ചിത്തവും ശ്യാമമായ്ത്തീർന്നിരി ം ദൃഢം.
മല്ലീശരാർത്തയാം വല്ലഭെയേപ്പാലു-
മെല്ലങ്കിെലമ്മ വഞ്ചി ഹാ, ഭവാൻ?
േപാവുക മാധവ, േപാവുക േകശവ,
േപാരു, െമേന്നാടിനിെച്ചാേല്ലണ്ടൈകതവം!
താവകതാപം ഹരിപ്പേതേതാമലാൾ
താമസിേക്ക, ണ്ട തെന്ന െച ഭവാൻ!

7

കില്ലിെല്ലനി, ക്കേഹാ, മല്ലാക്ഷിമാർകെള-
െക്കാ വാനാണീ വനത്തിൽ ചരി നീ.
അൽപെമാേന്നാർത്താലതിങ്കലേശഷമി-
ന്നദ്ഭുതമില്ല, വധൂവധനിർദ്ദയ!
ഈേലാകെമാ പൂതേനാദന്തമ-
ബ്ബാലചരി ം കീർത്തിപ്പതില്ലേയാ!
േപാവുക മാധവ, േപാവുക േകശവ,
േപാരു, െമേന്നാടിനിെച്ചാേല്ലണ്ടൈകതവം!
താവകതാപം ഹരിപ്പേതേതാമലാൾ
താമസിേക്ക, ണ്ട തെന്ന െച ഭവാൻ!

8

ഹാ, രതിവഞ്ചിതഖണ്ഡിതതന്വിതൻ
ദാരുണേരാദനധാരാഭരിതമായ്,
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ീജയേദവഭണിതമായ്, ദു ാപ-
േതേജാമയമായ്, സുധാമധുരാഢ്യമായ്,
ദിവ്യമായുൾെലാരിഗ്ഗീതം വി വിൻ
ഭവ്യമുൾേച്ചരും, വദിപ്പിന്വിബുധേര!
ഏതുേദവെന്റ തൃപ്പാദാബ്ജപൂജയി-
ഗ്ഗീത, മാ നന്ദാത്മജൻ, മധുസൂദനൻ,
വിദ്വജ്ജനങ്ങേള, നിങ്ങൾ സൗഭാഗ്യ-
വി ർത്തിേയകെട്ട, വിശ്വാധിനായകൻ!

അന്യ ീപാദലാക്ഷാരുണരുചി െവളിവാം
ചി ാഗത്തിെനാപ്പം
മി ം വക്ഷസ്സിേതവം മമ മിഴിയിണതൻ
മുന്നിലാലക്ഷ്യമാെക,
എന്നാത്മേ മഭംഗ തിയിലുണരുമി-
ബ്ധലജ്ജാഭരത്താ-

ലിന്നേയ്യാ, നിൻ വിേയാഗവ്യഥയിലധികമി-
ദ്ദർശനം ദുസ്സഹം േമ!

വിണ്ണിൽേദ്ദവർഷിവൃന്ദം ലയെമാടു തലയാ-
ട്ടീടേവ, കൽപപുഷ്പം
ചിന്നി, സ്വർവ്വാരനാരീകുലമലസതയ-
റ്റാഗമിച്ചാസ്വദിേക്ക;
വിേണ്ണാർക്കൈദ്ദത്യപീഡാതപമകതളിരിൽ-
ർണ്ണമായ് െക്കട്ടട ം
വണ്ണം കംസാരി തൂകും മധുരമുരളികാ-
ഗീതി ഭാഗ്യം തരേട്ട!
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സർഗ്ഗം ഒമ്പത് - അമന്ദേഗാവിന്ദം

മല്ലീശേരാന്മഥിതയായ്, രതിഭഞ്ജനത്താ-
ലുല്ലാസമ കലഹാന്തരിതാർ യായി,
കല്യാണകൃഷ്ണപരിതങ്ങൾ നിനച്ചവാഴും
മല്ലാക്ഷിേയാടു സഖിേയാതി രഹസ്സിേലവം:
ഗീതം പതിെനട്ട്

1

മ വാസന്തികാഭയിൽ മുങ്ങി
മന്ദമാരുതൻ വീശുമീ രാവിൽ,
അച തെനാ േമളിപ്പേതക്കാ-
ളിജ്ജഗത്തിെല െണ്ടാരു ഭാഗ്യം!
മാധവൻ, മലർമങ്കതൻ കാന്തൻ,
മാനിനീ, തവാത്മാർപ്പിതസ്വാന്തൻ,
അന്തികത്തിലണഞ്ഞിടുംേനരം
ഹന്ത, െയന്തിനീ, നീരസഭാരം?

2

നൽക്കരിമ്പനതന്നിളന്നീരി-
േന്നാ േമാമൽസ്തനകലശങ്ങൾ,
സുന്ദരങ്ങൾ, സരസങ്ങൾ, നീയി-
െന്നന്തിനേയ്യാ, വിഫലീകരി ?
മാധവൻ, മലർമങ്കതൻ കാന്തൻ,
മാനിനീ, തവാത്മാർപ്പിതസ്വാന്തൻ,
അന്തികത്തിലണഞ്ഞിടുംേനരം
ഹന്ത, െയന്തിനീ, നീരസഭാരം?

3

അദ്ഭുേതാജ്ജ്വലവിഗഹനാകു-
മച തെനത്യജിച്ചിടാെയ്കന്നായ്,
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അ േമൽേക്കണുഞാെന വട്ടം
അർത്ഥനെച നിേന്നാടു, കഷ്ടം!
മാധവൻ, മലർമങ്കതൻ കാന്തൻ,
മാനിനീ, തവാത്മാർപ്പിതസ്വാന്തൻ,
അന്തികത്തിലണഞ്ഞിടുംേനരം
ഹന്ത, െയന്തിനീ, നീരസഭാരം?

4

എന്തിനീദു:ഖ, െമന്തിനീ ബാഷ്പ,-
െമന്തിനീദൃശവിഹ്വലഭാവം?
അക്കലാേലാലഗാപികാസംഘ-
െമാെക്ക നിെന്നപ്പരിഹസിക്കിേല്ല?
മാധവൻ, മലർമങ്കതൻ കാന്തൻ,
മാനിനീ, തവാത്മാർപ്പിതസ്വാന്തൻ,
അന്തികത്തിലണഞ്ഞിടുംേനരം
ഹന്ത, െയന്തിനീ, നീരസഭാരം?

5

ശീതളമായ്, പരിമൃദുവാമ-
േശ്വതപത്മദളാസ്തരംതന്നിൽ,
അമ്മഴമുകില്വർണ്ണെന േനാ !
നിന്മിഴികൾ സഫലീകരി !
മാധവൻ, മലർമങ്കതൻ കാന്തൻ,
മാനിനീ, തവാത്മാർപ്പിതസ്വാന്തൻ,
അന്തികത്തിലണഞ്ഞിടുംേനരം
ഹന്ത, െയന്തിനീ, നീരസഭാരം?

6

അന്തരംഗത്തിലുൾക്കടേശാക-
െമന്തിനായ് നീ ജനിപ്പിപ്പേതവം?
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കുത്സിേതാദിതമാണീ വിേയാഗം
മത്സഖി, േകൾ െകൻ െമാഴി േവഗം!
മാധവൻ, മലർമങ്കതൻ കാന്തൻ,
മാനിനീ, തവാത്മാർപ്പിതസ്വാന്തൻ,
അന്തികത്തിലണഞ്ഞിടുംേനരം
ഹന്ത, െയന്തിനീ, നീരസഭാരം?

7

വന്നിടും മധുസൂദനൻ വീ ം
െചാന്നിടും മധുേരാക്തികൾ വീ ം
എന്തിനുപിെന്നയീവിധം, കഷ്ടം!
സന്തപി നിൻ മൃദുചിത്തം?
മാധവൻ, മലർമങ്കതൻ കാന്തൻ,
മാനിനീ, തവാത്മാർപ്പിതസ്വാന്തൻ,
അന്തികത്തിലണഞ്ഞിടുംേനരം
ഹന്ത, െയന്തിനീ, നീരസഭാരം?

8

ീയുതം, ജയേദവഭണിതം,
മായാഗാപമഹിതചരിതം;
ഹാ, ലളിതമിേതകാവു േമാദം
ീലചിത്തർ നിങ്ങൾ സതതം!

ഏതുേദവെന്റ തൃപ്പദം, പൂതം,
ജാതേമാദം തിപ്പതിഗ്ഗീതം,
ഹന്ത, യേദ്ദവെനത്തിടും േനരം
എന്തിെനന്തിനീ നീരസഭാരം?

േ യാേനാടു െചാടി കാലിണ പിടി-
ച്ചി ം കുലുങ്ങീ, ലേഹാ,
നീയീർഷ്യാകുലയായിനി , നിതരാം
ൈവമുഖ്യവും കാട്ടി നീ;
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ഹാ, യുക്തം തവ ചന്ദനം കടുവിഷം
നീഹാരപൂരം െകാടും-
തീ, േയാമൽശ്ശിശിരാംശു ചണ്ഡതപനൻ
ീേഡാത്സവം പീഡയും!

സാനേന്ദ ാദിവൃന്ദാരകഗണമകുട-
േസ്ഥ നീേലാപലത്താ,-
ലാന ാപീഡരാെക, വലയകലികാ-
വീഥി േമളി മിന്നി,
േതേനറ്റം വാർ നീരം െപരുകിെയാഴുകിടും
ഗംഗേപാലുല്ലസി ം
ീനാഥന്തൻ പാദാബ്ജം, കലുഷമകലുവാൻ

സാദരം കൂപ്പിടുേന്നൻ!
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സർഗ്ഗം പത്ത് - ചതുരചതുർഭുജം

മാലുൾത്തിങ്ങി, െക്കാടിയ െനടുവീ-
ർപ്പാൽ മുഖംവാടി, മന്ദാ-
ക്ഷാലസ്യത്താൽ കടമിഴികളാ-
ലാളിതൻ േനെര േനാക്കി,
േചലിൽ, േക്കാപ ചുരിമ ശമി,-
ച്ചാർ യായുല്ലസി ം
നീലാപാംഗിക്കരികി, ലലിവാ-
ർന്നച തൻ െചന്നിേതാതി:
ഗീതം പെത്താൻപത്

1

വല്ലതും കനിഞ്ഞൽപം െചാ ക നീയിെന്നാ
വല്ലേഭ, നിൻ ദന്തത്തിൻ ചിെല്ലാളിനിലാവിനാൽ;
േചതസ്സിെലനിക്കതിേഘാരമായ് മുറ്റിേച്ചരും
ഭീതിയാമിരുട്ടിനിയൽപെമാന്നകലെട്ട!
നി ഖവിധുബിംബം ക ാധരത്തിൽത്ത ം
രമ്യമാ, മാ ൈമേരയമദിരാപാനത്തിന്നായ്;
മദ്വിേലാചനങ്ങളാമുദ്വിഗ്നചേകാരങ്ങൾ-
സമിടയാക്കാന േമൽെക്കാതി ഞാൻ!

മൽ ിേയ, ശുഭശീേല, മൃദുമാനസനാകും
ത്വൽ ിയെനേന്നാേടവമരുേത വൃഥാ േകാപം!
മദനാനലൻ മമ മാനസം ദഹിപ്പി
സദയം നൽകൂ തവാസ്യാംബുജമധുപാനം!

2

അത്യന്തം സുദതി നീ േകാപിപ്പിെതന്നി, ലതു
സത്യമാെണങ്കി, െലെന്നശ്ശിക്ഷി യേഥച്ഛം നീ!
ചടുലാപാംഗാ ങ്ങൾ േമൽ േമെലെയ്തയ്തിെന്ന-
ടലും മന ം നീ നിർദ്ദയം േഭദിേച്ചാളൂ!
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ബന്ധനം െച ഭുജദ്വന്ദ്വത്താൽ, ദന്തങ്ങളാൽ
സന്ധിബന്ധങ്ങൾ മമ ഖണ്ഡനം െച , നാേഥ!
എെന്തല്ലാെമെന്നെച്ചയ്താൽ സേന്താഷം ലഭി ം നി-
ന്നന്തരംഗത്തി, നവ സർവ്വവുെമെന്നെച്ച !
മൽ ിേയ, ശുഭശീേല, മൃദുമാനസനാകും
ത്വൽ ിയെനേന്നാേടവമരുേത വൃഥാ േകാപം!
മദനാനലൻ മമ മാനസം ദഹിപ്പി
സദയം നൽകൂ തവാസ്യാംബുജമധുപാനം!

3

നീ മമ മേനാഹരഭൂഷണം, മജ്ജീവനം,
മാമകഭേവാദധിരത്നം നീ, മമ നാേഥ!
മന്നിൽ നീെയനിക്കനുകൂലയായ് വർത്തി വാൻ
മന്മനമാത്മാർത്ഥമായ് സതതം ാർത്ഥി .
മൽ ിേയ, ശുഭശീേല, മൃദുമാനസനാകും
ത്വൽ ിയെനേന്നാേടവമരുേത വൃഥാ േകാപം!
മദനാനലൻ മമ മാനസം ദഹിപ്പി
സദയം നൽകൂ തവാസ്യാംബുജമധുപാനം!

4

തന്വി, നിൻ േന ം കരി വള േപാെലയാ-
െണന്നാലും രേക്താൽപലേശാഭയി ൾെക്കാ .
രഞ്ജിപ്പി വാനാണി ഷ്ണെനെയന്നാ, ലത-
ക്കഞ്ജബാണാ ങ്ങളാലാരക്തമാ , െകാള്ളാം!
മൽ ിേയ, ശുഭശീേല, മൃദുമാനസനാകും
ത്വൽ ിയെനേന്നാേടവമരുേത വൃഥാ േകാപം!
മദനാനലൻ മമ മാനസം ദഹിപ്പി
സദയം നൽകൂ തവാസ്യാംബുജമധുപാനം!

5
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മ ളമാം നിൻ കുചകുംഭത്തിൻേമേല, മണി-
മഞ്ജരി മിന്നിേച്ചർന്നാ മാറിടം േശാഭിക്കേട്ട!
മന്മഥനിേദശം, ഹാ, േഘാഷിച്ചാ ജഘന ീ-
മണ്ഡലം രശനയാലങ്കിതമായീടേട്ട!
മൽ ിേയ, ശുഭശീേല, മൃദുമാനസനാകും
ത്വൽ ിയെനേന്നാേടവമരുേത വൃഥാ േകാപം!
മദനാനലൻ മമ മാനസം ദഹിപ്പി
സദയം നൽകൂ തവാസ്യാംബുജമധുപാനം!

6

ഉജ്ജ്വലസ്ഥലപത്മകാന്തിഭഞ്ജകമായി-
ത്തേമ, മമ മേനാരംഗരഞ്ജകമായി;
ഉൽപ്പന്നരതിരംഗപരഭാഗ ീേയാലും
ത്വൽപദങ്ങളിൽേച്ചലാർന്നീയലക്തക വം;
സരസം സേമ്മാഹനമായ്, സ്വയമണിയിക്കാൻ
സദയെമനി നീ സമ്മതം തരൂ, േദവി!
മൽ ിേയ, ശുഭശീേല, മൃദുമാനസനാകും
ത്വൽ ിയെനേന്നാേടവമരുേത വൃഥാ േകാപം!
മദനാനലൻ മമ മാനസം ദഹിപ്പി
സദയം നൽകൂ തവാസ്യാംബുജമധുപാനം!

7

കാമകാേകാളം നശിപ്പിച്ചിച്ചിടുമുദാരമാം
കാലടിത്തളിരുകള്മന്ദെമൻ ശിരസ്സിങ്കൽ;
വിന്യസിച്ചലങ്കരിച്ചീടുക, മാരവ്യഥാ-
വഹ്നി േമേന്മലിെന്നന്നിെലരിയുന്നേല്ലാ, നാേഥ!
ഉഗമായ്േപ്പർ ം േപർ മുയരും തജ്ജ്വാലക-
ളു സം തവ പാദപല്ലവം െകടുത്തേട്ട!
മൽ ിേയ, ശുഭശീേല, മൃദുമാനസനാകും
ത്വൽ ിയെനേന്നാേടവമരുേത വൃഥാ േകാപം!
മദനാനലൻ മമ മാനസം ദഹിപ്പി
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സദയം നൽകൂ തവാസ്യാംബുജമധുപാനം!

8

രാധേയാ, ടതി ിയകരമായ്, സരസമായ്,
മാധവൻ െമാഴിെഞ്ഞാരാച്ചാരുവാം ചാടൂക്തികൾ;
ജയി , പത്മാവതീകാന്തനായ് ലസി ന്ന
ജയേദവനിൽനി ഗീതികാരൂപം േനടി!
ഏതുേദവന്തൻ പാദപത്മപൂജയിേദ്ദവ-
ഗീത, യാ മുരൈവരി രാധേയാടർത്ഥി :
”മൽ ിേയ, ശുഭശീേല, മൃദുമാനസനാകും
ത്വൽ ിയെനേന്നാേടവമരുേത വൃഥാ േകാപം!
മദനാനലൻ മമ മാനസം ദഹിപ്പി
സദയം നൽകൂ തവാസ്യാംബുജമധുപാനം!”

പീന ീജഘനസ്തനാകലിത നീ-
െയൻ തപ്തഹൃത്തിൽ, സദാ
സാനന്ദം കുടിെകാൾകയാലതനുവ-
ല്ലാതന്യരിന്നാരുേമ,
നൂനം, വന്നണവീ, ലതിങ്കലിടമി-
ല്ലാർ ം, വൃഥാ ശങ്കിയായ്-
കൂനം വിട്ടനുവാദേമകുകയി, നിൻ
വാർെകാങ്ക പുൽകീടുവാൻ!

കളെമാഴി, വൃഥാ മൗന ലം
തപിപ്പിതു മന്മനം
മിളിതമധുരാലാപം താപം
ഹരി മിഴികളാൽ;
കളക വിധുരീഭാവം, േകാപാൽ
ത്യജിക്കരുെതെന്ന നീ
െതളിെവാടനുരക്തൻഞാൻ മുേഗ്ദ്ധ,
നമി തവ പദം!
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ദേന്താഗക്ഷതേമകി, േദാർലതകളാൽ
ബന്ധി, ച്ചേയ, േകാപേന,
പേന്താേടറ്റിടതൂർന്ന േപാർമുലകളാൽ
മർദ്ദി െകാൾെകെന്ന നീ;

സേന്താഷിച്ചീടുേകവ, മില്ലതിെലനി-
ക്ക ീതി;-ചണ്ഡാളന-
െച്ചന്താരമ്പനു, െചമ്പകാംഗി, യിരയായ്-
ത്തീരാതിരിക്കെട്ട ഞാൻ!
േചല ം െചമ്പരത്തി ളിർമലെരാളിയാ-
ളുന്ന ചു , ൽപല ീ-
േകാലും കണ്ണാ, മധൂകച്ഛവി കലിതരസം
കാന്തിചി ം കേപാലം;
േലാലത്വം േചർെന്നാേരാമൽത്തിലസുമസരമാം
നാസ, നിന്നാസ്യദാസ്യ-
ത്താേലവം െവൽവു, കേന്ദാജ്ജ്വലസുദതിമേണ,
വിശ്വമ ഷ്പബാണൻ!

മദാലസവിേലാചനം, വദനമി മത്യന്വിതം,
മേനാരമഗതി മം, വിജിതരംഭമൂരുദ്വയം;
മേനാരതികലാവതീ, കുടിചി േലഖാ, ശുേഭ,
മഹദ്വീബുധയൗവനം ഭവതി പൂ , പൃത്ഥീഗേത!
തവ കടുചടുല , താരേകേശാജ്ജ്വലാേസ്യ,
തരുണഹൃദി വിേമാഹം േചർത്തിടും കാളസർപ്പം;
തദുദിതഗരളത്തിന്നൗഷധം, ചുണ്ടിേലവം
തടവുമമൃതെമാേന്ന മന്നിതിൽ ഭാഗ്യേഭാഗ്യം!

ആ രാധാകുചചിന്തയാലുടൻ വിയ-
ർേത്തകക്ഷണം കണ്ണട-
ച്ചാരാൽെത്തല്ലിട േമവുമാറിയലുമ-
ത ംഗകുംഭെത്താേട,
േനരിട്ടീടിെനാരാ മഹാ ’കുവലയാ-
പീഡ’െത്ത, മർദ്ദി െകാ-
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േന്നാരക്കംസബലാന്തകൻ, ഹരി, സദാ
നിങ്ങൾ ലൽകും ശുഭം!
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സർഗ്ഗം പതിെനാന്ന് - സാനന്ദേഗാവിന്ദം

ഏണാക്ഷീമണിെയച്ചിരം മധുരമയ-
േ മാർ സാേമാക്തിയാൽ
ീണിപ്പി , വിലാസി, േകളിശയനം
ാപിക്കേവ േകശവൻ;
കാണാേനെറ െഞരു മാറിരുൾെചാരി-
െഞ്ഞത്തീടേവ സന്ധ്യ, തൻ
ാണസ്വാമിനി രാധേയാടു സഖി െച-
േന്നവം കഥിച്ചീടിനാൾ:
ഗീതം ഇരുപത്

1

മധുരെമാഴി, മടിയരുേത, മമ സഖി, നീ രാേധ,
മധുമഥനേനാടനുഭജനമാചരി , മുേഗ്ദ്ധ!
ചകിതനായിച്ചാെരെയത്തിച്ചാടുവാ കൾ തൂകി-
ച്ചരണയുഗം, ശരണെമന്നായ് ണമനവുേമകി;
വ ളലതാകുഞ്ജകത്തിൽ മ േകളീതൽപം
സഞ്ചയി , നഞ്ചിടി ത മാറനൽപം;
അനുഗതനായ് തവ രമണൻ കാത്തിരി കാേല
അനുചിതമാണിനി വിളംബമിതറിയുക നീ, ബാേല!
മധുരെമാഴി, മടിയരുേത, മമ സഖി, നീ, രാേധ,
മധുമഥനേനാടനുഭജനമാചരി , മുേഗ്ദ്ധ!

2

ഘനജഘനസ്തനകലശഭാരഭേര, ബാേല,
കനകേകാമളമണിമേയാജ്ജ്വലനൂപുരങ്ങളാേല;
ഒലിയലകളിളകി, ബ രമന്ഥരഗതിയാേല
കലിതകൗതുകം ിയനികുഞ്ജകം പൂകുക നീ ചാേല!
മധുരെമാഴി, മടിയരുേത, മമ സഖി, നീ, രാേധ,
മധുമഥനേനാടനുഭജനമാചരി , മുേഗ്ദ്ധ!
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3

ശൃണുസഖീ, നീ, കുതുക മധുകരകലാപം
മനസി േമാഹം, തരുണിമാർേക്കകിെപ്പയ്തിടുമാലാപം!
കുസുമസായകചരണേസവകുമുദിതേകാകിലജാലം
കുതുകദായകമധുരകാകളി െചാരിയുെവാരിക്കാലം;
മധുരെമാഴി, മടിയരുേത, മമ സഖി, നീ, രാേധ,
മധുമഥനേനാടനുഭജനമാചരി , മുേഗ്ദ്ധ!

4

അനിലചഞ്ചലമൃദുലപല്ലവലളിതപാണികളാേല
അരുതു, താമസമരുെതന്നായ് സ്വയമരുളിടുന്നതുേപാേല;
വനലതാവലി െവമ്പിനിൽപൂ വടിെവാടീ രണേമകി
വനജേലാചേന, വരിക, േനരം വളെരയേയ്യാ, ൈവകി!
മധുരെമാഴി, മടിയരുേത, മമ സഖി, നീ, രാേധ,
മധുമഥനേനാടനുഭജനമാചരി , മുേഗ്ദ്ധ!

5

വിമലജലധാരേപാലീവിചലമണിഹാരം
വിലസിടുമി ചകലശമിളകിടു പാരം;
ഹരിമൃദുകരപരിരംഭാമൃതപുളകസൂചനചാർത്തി-
പ്പരിലസി കാമവീചീവീഥികളിൽത്തത്തി!
ശകുനമിതു പിശുനം വാമസ്തനചലനം, നൂനം.
ശരി, യതിേനാടറിക േചാദിച്ചരുതിനിയഭിമാനം.
മധുരെമാഴി, മടിയരുേത, മമ സഖി, നീ, രാേധ,
മധുമഥനേനാടനുഭജനമാചരി , മുേഗ്ദ്ധ!

6

തവസഖികൾ സകലരുമിക്കാര്യമിന്നറി
തവ തനുവും രതിസമരസജ്ജമായ്ക്കഴി .
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അതിരസിതരശനരവഡിണ്ഡിമസേമതം
മതി, കുപിേത, ലജ്ജ, േവഗം പൂകുക സേങ്കതം!
മധുരെമാഴി, മടിയരുേത, മമ സഖി, നീ, രാേധ,
മധുമഥനേനാടനുഭജനമാചരി , മുേഗ്ദ്ധ!

7

സ്മരശരസമനഖരുചിരമാം
കരെമാരാളിതൻ േതാളിൽ
അരിചിൽേച്ചർ , നിൻ കനകകങ്കണ-
സ്വനമിളകേവ, േചലിൽ;
ഗമനംെചയ്ക നീ സസുഖമങ്ങെന-
തവസുഖഗതിശീലം
കമനി, നിൻ ിയനറിവു നൽകെട്ട
ശിഥിലശിഞ്ജിതജാലം!
മധുരെമാഴി, മടിയരുേത, മമ സഖി, നീ, രാേധ,
മധുമഥനേനാടനുഭജനമാചരി , മുേഗ്ദ്ധ!

8

മുഗ്ദ്ധേമാഹനമായി മിന്നിടും മു മാലകൾേപാലും
മുക്തമായിത്തീർന്നിടുമാറ കാന്തിേകാലും;
വ ഭൂഷാദ ജ്ജ്വല ീഭഞ്ജനസമാനം
സ സമനർഗ്ഗളമായ് നിർഗ്ഗളി മിഗ്ഗാനം;
ഹരിപദയുഗനളിനേസവനനിരതതൻ ഗളംതന്നിൽ
പരിലസിക്കേട്ട പരമനിർവൃതിപകർ നിത്യവും മന്നിൽ!
ീജയേദവൻ ഭജിപ്പേതതു േദവപാദം

ഹാ, ജവ, മേക്കശവേനാട രിതേമാദം;
മധുരെമാഴി, മടിയരുേത, മമ സഖി, നീ, രാേധ,
മധുമഥനേനാടനുഭജനമാചരി , മുേഗ്ദ്ധ!

കാണും വെന്നെന്ന, േയാതും സ്മരകഥയവൾ, -
ത്യംഗമാേ ഷേമകി-
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ീണിപ്പി ം, രമി ം, മനസിയിതുവിധം
ചിന്തയാലാർത്തനായി;
ാേണശൻ േനാക്കിനിെന്ന ളകിതതനുവായ്
േവപമാളു , ഹർഷം
പൂണു െമയ് വിയർത്താസ്ഥിരതിമീരനികു-
ഞ്ജത്തിൽ മൂർച്ചിച്ചിടു !
കണ്ണിന്നഞ്ജനേരഖ, കാതിൽ നവമാം
താപിഞ്ഛകം, ശ്യാമമാ-
മർേണ്ണാജാളി ശിരസ്സി, ലാ മുലകളിൽ
ക രികാകർദ്ദമം;
എന്നീമട്ടണിയി , നീലവസന-
ീേചർ , കുഞ്ജം നിറ-

െഞ്ഞാന്നായ് ൈസ്വരിണിമാർ , മത്സഖി, തമ-
േസ്സകുന്നിതാലിംഗനം!

േപാവുേന്നാരഭിസാരേലാലുപകളാം
കാഷ്മീരഗൗരാംഗിമാർ
താവും കാഞ്ചനകാന്തികന്ദളികളാ-
ലാബദ്ധേരഖാളിയായ്
േമവും തിഗ്മതമാലപ നിരേപാ-
ലാനീലമാമിത്തമ-
േസ്സവം തൽ ിയരാഗേഹമനികഷ-
സ്ഥാനം വഹി , സഖി!

ഹാരങ്ങൾ, കാഞ്ചി, മണിനൂപുരകങ്കണങ്ങ-
ളാരമ്യദീപ്തരുചിേചർത്ത ലതാഗൃഹത്തിൽ
ആരാലണഞ്ഞ, ഹരിദർശനജാതലജ്ജാ-
ഭാരാവന മുഖി രാധേയാ, േടാതി േതാഴി:
ഗീതം ഇരുപെത്താന്ന്

1

രതിരസരഭസജഹസിേത, രാേധ,
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രമി ക െച നീ ഹരിസവിേധ!
മലർവല്ലി ടിലിൽ നീ കട െച ,
മദേനാത്സവങ്ങളിൽപ്പ െകാ !

2

കുചേഹമമയകുംഭതരളഹാേര!
കുളിർനവാേശാകദളശയനസാേമ,
രമി വാൻ രഹസ്യമായ് ഹരിസവിേധ
രതിരസഭരിേത, നീ െച രാേധ!

3

മനസിജഖരശരരഭസഭാേവ1
മധുമത്തമധുകരകലിതരാേവ,
രമി വാൻ രഹസ്യമായ് ഹരിസവിേധ
രതിരസഭരിേത, നീ െച രാേധ!

4

സുമസമസുലളിതമൃദുലേദേഹ!
സുരഭിലസുമദളര ചിതഗേഹ,
രമി വാൻ രഹസ്യമായ് ഹരിസവിേധ
രതിരസഭരിേത, നീ െച രാേധ!

5

മദകരരസഭരഗാനേലാേല!
മലയനവാനിലശീതകാേല,
രമി വാൻ രഹസ്യമായ് ഹരിസവിേധ
രതിരസഭരിേത, നീ െച രാേധ!

6
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വിലസിതപീനസ്തനഘനജഘേന!
വിതതലതാശതപ ഘേന,
രമി വാൻ രഹസ്യമായ് ഹരിസവിേധ
രതിരസഭരിേത, നീ െച രാേധ!

7

സിതരദസ്മിതരുചിജിതശിഖേര!
ശതശതപരഭൃതസ്വരമുഖേര,
രമി വാൻ രഹസ്യമായ് ഹരിസവിേധ
രതിരസഭരിേത, നീ െച രാേധ!

8

വിഹിതപത്മാവതിസുഖവിഭവൻ,
വിബുധനാം ജയേദവൻ, കവിതിലകൻ,
അടിയറെവപ്പിതിദ്ദിവ്യഗീതം,
അരുളുക മുരഹര, മമ സുകൃതം!
മഹിയിേലതീശൻതൻ ചരണപത്മം
മഹിതമിഗ്ഗീതത്തിൻ ശയനസത്മം,
രമി വാനാ ദിവ്യഹരിസവിേധ
രതിരസഭരിേത, നീ െച രാേധ!

നിെന്നത്തെന്ന വഹി ഹൃത്തി, ലതിയായ്
ക്ഷീണി , കന്ദർപ്പനാ-
ലുന്നി വ്യഥയാർ നിന്നധരപീ-
യൂഷം െകാതി ന്നിവൻ;
െചെന്നാന്നൽപമിരി കാ മടിറ്റിൽ, നിൻ
കേണ്ണറിലാകൃഷ്ടനായ്
നിന്നീടു നമിച്ചിതാ, സഖി, നിന-
െക്കന്തിന്നിനിസ്സം മം?
ഉടനവളതിേമാദമാർ , ചഞ്ചൽ-

https://thalilakkam.in/



േദവഗീത - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 91

ക്കടമിഴിയാൽക്കടൽവർണ്ണെനത്തേലാടി,
ടതരമണിനൂപുരാരവ ീ
തടവി നട ലതാഗൃഹത്തിെലത്തി.
ഗീതം ഇരുപത്തിരണ്ട്

1

രാധാനനശുഭദർശനതരളവികാരവിഭംഗിതനായ്
രാേകേശാദയദീപ്തതരംഗജലാശയകൽപകനായ്
സുചിരാർത്ഥിതരതിരസതുന്ദിലനായ്, സ്മരശരപരവശെന
സുന്ദരികണ്ടാളമിേതാന്മദെമാടു വിലസും േകശവെന!

2

അമലതേരാജ്ജ്വലഹാരമുരസ്സതിെലാളിേചർത്തതിനാേല
സമുദിതബുദ്ബുദനിബിഡിതയമുനാജലപൂരേമ്പാേല;
സുചിരാർത്ഥിതരതിരസതുന്ദിലനായ്, സ്മരശരപരവശെന
സുന്ദരികണ്ടാളമിേതാന്മദെമാടു വിലസും േകശവെന!

3

അതിമൃദുഗൗരദുകൂലം ശ്യാമളതനുവിലണിഞ്ഞനിശം
വിതതപരാഗസമൂഹസമുജ്ജ്വലനീലാംബുജസദൃശം;
സുചിരാർത്ഥിതരതിരസതുന്ദിലനായ്, സ്മരശരപരവശെന
സുന്ദരികണ്ടാളമിേതാന്മദെമാടു വിലസും േകശവെന!

4

തരളദൃഗഞ്ചലചലനമേനാഹരമാകിന നിജവദനം
തരുണീമണിതൻഹൃത്തിലന ശരതിേചാദനനടനം;
രഞ്ജിപ്പിച്ചക്കേഞ്ജാദരഭുവിസന്ദീപിതകാമം
ഖഞ്ജനമിഥുനമിണ ം ശാരദശാന്തതടാകസമം;
സുചിരാർത്ഥിതരതിരസതുന്ദിലനായ്, സ്മരശരപരവശെന
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സുന്ദരികണ്ടാളമിേതാന്മദെമാടു വിലസും േകശവെന!

5

വദനാംബുജപരിേസവിതരവിസമകുണ്ഡലമണ്ഡിതെന
മൃദുഹസിേതാജ്ജ്വലിതാധരപല്ലവകൃതരതിേചാദനെന;
സുചിരാർത്ഥിതരതിരസതുന്ദിലനായ്, സ്മരശരപരവശെന
സുന്ദരികണ്ടാളമിേതാന്മദെമാടു വിലസും േകശവെന!

6

ശിശിരകരാമലകരനികരാകുലജലധരപടലസമം
ശിരസിജഭാരം വിധൃതവാേമാഹനവികസിതവിശദസുമം.
തിമിേരാദരമതിൽനി യരുെന്നാരു വിധുബിംബേമ്പാേല
തിരെളാളി കിളരും മലയജതിലകം േചർന്നിഹ നിജഫാേല;
സുചിരാർത്ഥിതരതിരസതുന്ദിലനായ്, സ്മരശരപരവശെന
സുന്ദരികണ്ടാളമിേതാന്മദെമാടു വിലസും േകശവെന!

7

പുളകിതനായ്, രതിലീലാകലകളിലതിധീരതേയന്തി-
ളിർെമയ് മലരണിമണിഭൂഷണഗണകിരണ ീ ചിന്തി;

സുചിരാർത്ഥിതരതിരസതുന്ദിലനായ്, സ്മരശരപരവശെന
സുന്ദരികണ്ടാളമിേതാന്മദെമാടു വിലസും േകശവെന!

8

ീജയേദവകവീശ്വരഭണിതദ്വിഗുണീകൃതഭൂഷൻ
രാജി രാധാകാമുകനങ്കിതപരിേവഷൻ.
ധ്യാനിച്ചീടുക ഹൃത്തിൽ സുചിരം ഹരിഭക്തന്മാേര,
ഹാ, നിങ്ങൾ ലഭി ം സുകൃതം ണമി ക േനേര!
ഏെതാരു േദവപദാർച്ചനയിതു മമ ഭൂവി, യബ്ഭഗവാെന
ശാേതാദരി കണ്ടാളുന്മദെമാടു വിലസും േകശവെന!
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കാേതാളം ഗമനംനടത്തിയതിനാൽ-
ത്താന്തങ്ങളായ്ത്തീർന്നേപാൽ
കാതര്യം കലരുെന്നാരക്കമനിതൻ
കാന്താർ േന ങ്ങളിൽ,
ജാതാനന്ദമയാ ബി നിവഹം
ാേണശെനക്കാൺകേവ
വീതാലസ്യമുദി മാ മജലം-
േപാലുൽപതി തദാ!

അൽപം പുഞ്ചിരി ചുണ്ടിൽ വന്നതു മാ-
ച്ചീടാൻ നയത്തിൽത്തിരി-
ഞ്ഞേപ്പാൾത്തെന്ന മുഖം െചാറി െവളിയിൽ-
േപ്പായീടിനാമാളിമാർ,
തൽപാന്തത്തിലണ,ഞ്ഞനംഗരതിസാ-
കൂത ിയാേസ്യ ക-
ണ്ടേപ്പാളുൾ പയും പാഭരിതേപാൽ-
ൈക്കവിട്ടിേതണാക്ഷിെയ!

വാരാളും ജയലക്ഷ്മിതൻ ഥിതമാം
മന്ദാരപുഷ്പങ്ങൾേപാൽ-
േച്ചാര ള്ളികൾ തത്തി, യുഗസമേരാ-
ല്ലാസം െവളിെപ്പട്ടേപാൽ,
പാരം കു മമാർ , ഹാ, കുവലയാ-
പീഡത്തിെനേക്കവലം
േനരേമ്പാക്കിനു, െകാെന്നാരാ ഹരിഭുജ-
ദ്വന്ദ്വം ജയി ചിരം!
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സർഗ്ഗം പ ണ്ട് - സാേമാദദാേമാദരം

ആളീവൃന്ദെമാഴിഞ്ഞവാ, റലർശര-
വ്യാധൂതയായ്, മന്ദിത-
ീതാേകാമളയായ്, രതി ിയമയ-
േസ്മരാധരാർ ാസ്യയായ്,
നീെളപ്പല്ലവപുഷ്പതൽപമഴകിൽ-
േപ്പർ ം സമീക്ഷിെച്ചഴും
നാളികാക്ഷിെയ േനാക്കിേനാക്കിയലസം
മല്ലാരി െചാല്ലീടിനാൻ:
ഗീതം ഇരുപത്തിമൂന്ന്

1

തളിർനിരകൾചിന്നിയ കമനീയശയനീയ-
തലമതിൽ കാെല്വ ക-കാമിനി, നീ!
തവ പദപല്ലവൈവരിയായ് മി മി-
ത്തളിർെമത്തയിതിയലേട്ട പാപഭാരം.
അരനിമിഷ, മനുഗതനാ, നാരായണെനെത്തളി-
ഞ്ഞനുഭജിച്ചാലു, െമൻ രാധിേക, നീ!

2

വഴിേയെറ നടന്നേയ്യാ, വന്നവളേല്ല! നിൻ
കഴൽ ഞാൻ കരകമലത്താൽ തടവാമേല്ലാ.
എെന്നേപ്പാലനുഗമനശൂരമാം നൂപുരം
മി മതീ െമത്തതൻമീെത െവ .
അരനിമിഷ, മനുഗതനാ, നാരായണെനെത്തളി-
ഞ്ഞനുഭജിച്ചാലു, െമൻ രാധിേക, നീ!

3

അയി, നിൻ കുളുർവദേന വിൽനി ം കനിഞ്ഞിട-
ട്ടനുകൂലവചനങ്ങളമൃതുേപാെല.
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കളയുവൻ വിരഹേമ്പാൽ ദൂര നിൻ കുച-
കലശങ്ങൾ മൂടുമീയംശുകം ഞാൻ.
അരനിമിഷ, മനുഗതനാ, നാരായണെനെത്തളി-
ഞ്ഞനുഭജിച്ചാലു, െമൻ രാധിേക, നീ!

4

അളവറുമാമാേ ഷമാനന്ദം തന്നേപാൽ-
ളകങ്ങൾെപാടിെച്ചാരിേപ്പാർമുലകൾ;
മടിവിെട്ടൻ മാേറാടു േചർ നീേയാമേന.
മദനാതപേമവം പരിഹരി !
അരനിമിഷ, മനുഗതനാ, നാരായണെനെത്തളി-
ഞ്ഞനുഭജിച്ചാലു, െമൻ രാധിേക, നീ!

5

തവ രൂപംധ്യാനി വിരഹാനലസന്ദഗ്ദ്ധ-
തനുവാ, യവിലാസനായ്, മൃതസമനായ്;
അമരുമിദ്ദാസെന, ജ്ജീവിപ്പിച്ചാലും, ത-
ന്നധരസുധാമധുരരസം ഭാമിനി, നീ!
അരനിമിഷ, മനുഗതനാ, നാരായണെനെത്തളി-
ഞ്ഞനുഭജിച്ചാലു, െമൻ രാധിേക, നീ!

6

മദഭരിതമധുമധുരമണിതരുതെമാപ്പി
മതിമുഖി, നീ മണിേമഖല മുഖരമാ !
പികനാദപീഡിതെമൻ തിയാളുമവസാദ-
മകലുവാനിടയാക്കിടുകാവിധം നീ,
അരനിമിഷ, മനുഗതനാ, നാരായണെനെത്തളി-
ഞ്ഞനുഭജിച്ചാലു, െമൻ രാധിേക, നീ!

7
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വിഫലമാം േകാപത്താൽ വികലീകൃതനാെമെന്ന
വിരവിൽ േനാക്കീടുവാൻ ലജ്ജ നീങ്ങി,
കലിതരസം വിടരേട്ട തവ േലാചനമുകുളങ്ങൾ
കളയുകേയ, രതികദനം കളെമാഴി നീ!
അരനിമിഷ, മനുഗതനാ, നാരായണെനെത്തളി-
ഞ്ഞനുഭജിച്ചാലു, െമൻ രാധിേക, നീ!

8

നിരുപമമായനുപദം മധുരിപു ന്നാേമാദം
നിഗദിതമായുെള്ളാരീ നിരഘഗീതം;
ജയേദവഭണിതമിദം രസികരിലനവരതം
സ്വയമുളവാക്കീടേട്ട രതിവിേനാദം.
ഏതു മഹാേദവൻതൻ മാനേസാല്ലാസമീ-
ഗ്ഗീതത്തിൽത്തിങ്ങി ളുമ്പി നിൽ .
അരനിമിഷ, മനുഗതനാ, നാരായണെനെത്തളി-
ഞ്ഞനുഭജിച്ചാലു, െമൻ രാധിേക, നീ!

േരാമാഞ്ച ണരുന്നേവളയി, ലപാം-
ഗാമീലനം തീ മാം
കാേമാദ്ദീപകവീക്ഷണത്തി, ലധരം
ചുംബിെക്ക നർേമ്മാക്തിയും;
ആ മാരാഹവേവളയിൽ തിപദം
ത ഹമായ്-ഭാവുക-
ീമത്താമവർതൻ നിസ്സർഗ്ഗലളിത-
ീഡ കൂടീ രസം!

ഓമൽൈക്കയിണബന്ധനം, കുചയുഗം
സമ്മർദ്ദനം, പാണിജ-
േസ്താമം ദാരുണദാരണം, രദനമ-
ത്താ ാധരത്തിൽക്ഷതം.
വ്യാമർദ്ദം ജഘനം; കുചഗഹണമാ

https://thalilakkam.in/



േദവഗീത - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 97

ഹസ്തം, സുധാർ ാധരം
വ്യാേമാഹം, ിയേനകി;-കാമഗതി, ഹാ,
വാമം-സുഖി ഹരി!

കാമന്തൻ െകാടി പാറിടും രതിരണ-
ത്തിങ്കൽ, സ്വയം കാന്തെന-
സ്സാമർത്ഥ്യെത്താടു കീഴിലാക്കി, വിജയം
േനടാൻ പണിെപ്പട്ടേഹാ,
ഓമൽേ ാണിയനങ്ങിടാ, തയവില-
ൈക്കയൂർ മാർത്ത ല-
ഞ്ഞാ ൈമക്കൺകളട േപായി!-കമനിമാർ-
െക്കാ ന്നേതാ വി മം?

മാറിൽേച്ചർന്ന നഖക്ഷതം, കലുഷമാം
േന ാന്തരം, െചന്നിറം
േവറിേട്ടാരധരം, വികർഷിതസുമ-
വ്യാകീർണ്ണേവണീഭരം;

േവറാം മട്ടയവാർന്ന കാഞ്ചിയിവയാൽ-
ക്കാമാ േമെറത്തറ-
േഞ്ഞറിക്കണ്ണിലുഷസ്സി, ലദ്ഭുതമേഹാ,
കാമാർത്തനായച തൻ!

അൽപാമീലിതേലാചനാകലിതയായ്,
ശീൽക്കാര്യശല്യത്തിനാ-
ല േഷ്ടാദിതകാകുവായ്, രദമയൂ-
ഖാർ ാധരേസ്മരയായ്;
ഉൽപേന്നാന്മദേവപതാന്തതനുവായ്
േമവിടുേമണാക്ഷിത-
ൽഫുല്ല സിതസ്തേനാപരി ശയി-

ച്ചാസ്യം സ്വദി വരൻ.

അലങ്കാേരച്ഛയാൽ, പിന്നീ-
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േടവം, സ്വാധീനഭർ ക
മതി ാന്തൻ കാന്തേനാടു
മുഗ്ദ്ധ െചാന്നിതു രാധിക:
ഗീതം ഇരുപത്തിനാല്

1

ചന്ദനശിശിരമാം സുന്ദരകരങ്ങളാൽ
നന്ദനന്ദന, നീെയൻ മാറിടത്തിൽ,
അംഗജമണിമയമംഗളകലശംേപാൽ
ഭംഗിതുളുമ്പിടുമി ളിർമുലകൾ,
ചി മായ്, സുരഭിലക രീകർദ്ദമത്താൽ
പ കമാരചിെച്ചാന്നണിെഞ്ഞാരു !
സുന്ദരി, രതിരസതു ലനാകും യദു-
നന്ദനൻ നന്ദദേനാേടാതിേയവം!

2

അംഗജശരശതദാരിതരതിരണ-
രംഗത്തിൽ, ത്തവാധരചുംബനങ്ങൾ,
കുഞ്ജളമയമാക്കിത്തീർെത്താരീയളികുല-
ഭഞ്ജനമ ളങ്ങെളന്മിഴികളിൽ വീ -
മുജ്ജ്വലിപ്പി െകാെന്നൻ ജീവനാഥ!
സുന്ദരി, രതിരസതു ലനാകും യദു-
നന്ദനൻ നന്ദദേനാേടാതിേയവം!

3

മല്ലികാമലർശരപാശനീകാശതയാ-
ലുല്ലസദ്ദ തിസാര സരം വീശി;
േലാചനശാബലീലാബന്ധകമായ് ലസി ം
േലാലമാകുമീ തിമണ്ഡലത്തിൽ,
ാണനായക, ഭവാെനാെന്നടുത്തണിയി
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േചണ ം മണിമയകുണ്ഡലങ്ങൾ.
സുന്ദരി, രതിരസതു ലനാകും യദു-
നന്ദനൻ നന്ദദേനാേടാതിേയവം!

4

താമസേരഖെയാരു േലശവും താവിടാത്ത
താമരത്താെരതിരാെമൻ മുഖത്തിൽ,
നർമ്മകരമാം മട്ടിൽ ഭൃംഗജാേലാജ്ജ്വലമി-
ക്ക ാളകങ്ങൾ മാടിെയാതുക്കിെവ !
സുന്ദരി, രതിരസതു ലനാകും യദു-
നന്ദനൻ നന്ദദേനാേടാതിേയവം!

5

മാനദ, നവനീലനീരദരുചിരമായ്
മാന്മഥജയദ്ധ്വജചാമരമായ്;
മായൂരമേനാഹരപിഞ്ഛികാവി തമായ്
മാരമാസ്മരലീലാവി ഥമായ്;
ലാലസി െമൻ കുളുർകൂന്തൽ നീ ചീകിെക്കട്ടി-
േച്ചെലഴും പൂക്കൾ ചൂടിച്ചലങ്കരി !
സുന്ദരി, രതിരസതു ലനാകും യദു-
നന്ദനൻ നന്ദദേനാേടാതിേയവം!

6

അംഗജഗജവരസുന്ദരകന്ദരമായ്
സംഗതമാെമൻ ഘനജഘനരംഗം;
േകാമളമണിമയഭൂഷണേമഖലകൾ,
പൂമൃദുവസനങ്ങെളന്നിവയാൽ,
ഹാ, രതിരസിക, മജ്ജീവനായക, ശുഭ-
സാരദായക, നീെയാന്നലങ്കരി !
സുന്ദരി, രതിരസതു ലനാകും യദു-
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നന്ദനൻ നന്ദദേനാേടാതിേയവം!

7

സജ്ജനമണ്ഡനമായ്, സ്സർേവ്വശപാദ തി-
സജ്ജമായ്, ക്കലിജ്ജ്വരഖണ്ഡനമായ്;
ആരചിച്ചിയലുമി ീജയേദവഗീതം
സാരജ്ഞർ നുകർന്നിടട്ടാത്തേമാദം!
ഏതു േദേവശപാദപങ്കജപൂജയായി-
തഗീതകസാരം, പരിലസി ?
സുന്ദരി, രതിരസതു ലനാകും യദു-
നന്ദനൻ നന്ദദേനാേടാതിേയവം!

8

പത്തിക്കീെറ്റഴുതീടുെകൻ മുലകളിൽ,
ചി ം കവിൾത്തട്ടിലും,
പുത്തൻ കാഞ്ചനകാഞ്ചിെയന്നരയിലും,
പൂമാലേകശത്തിലും,
മുത്താളും കടകങ്ങൾൈകകളിലു, മാ
മഞ്ജീരകം കാലിലും,
മുത്താർെന്നാന്നണിയി !-സർവ്വവുമുടൻ
സാധി പീതാംബരൻ!

പാലാഴിക്കരയിൽ, സ്വയംവരരസം
പൂണ്ട നീ നിൽക്കേവ
ബാേല, നിെന്ന ലഭിച്ചിടാ ഗിരിജാ-
നാഥൻ കുടി വിഷം
േചലിൽ ർവ്വകഥാ സംഗമിതിനാ-
ലന്യാപ്തഹൃത്തായ്, ക്കര-
ത്താേല രാധികതൻ കുചങ്ങൾ തഴുകും
േദവൻ തുണച്ചീടണം!
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പാദത്തിൽപ്പരിചര്യെച വിലസും
പൂമങ്കതൻ സൗഭഗം
േമാദേത്താടു നുകർന്നിടാൻ ശതശതം
േന ങ്ങളാർജ്ജിച്ചേപാൽ,
േഭദംവിട്ടണിശയ്യയാമഹിവരൻ
തൻ ശീർഷരത്നങ്ങളാ-
ലാദത്ത തിബിംബേകാടിയുതനാം
േദവൻ തരേട്ട ശുഭം!
യാതാണുത്തമകൗശലം കലകളിൽ,
ീൈവഷ്ണവം ചിന്തനം

യാേതാ, േന്നതു രതി ധാനരസത-
ത്ത്വാംശം സകാവ്യങ്ങളിൽ
യാെതാന്നാത്മവിലാസ, മായവ സമ-
സ്താംശങ്ങളും ദിവ്യമി
ീതാവും ജയേദവഗീതയിൽ മുദാ-

കാണാവു വിദ്വജ്ജനം!

നാനാതത്ത്വ കാണ്ഡ കൃതനിപുണരാം
ഹ്മരു ാദികൾ ം

നൂനം, തിട്ടെപ്പടുത്താെനാരു കഴിവിയലാ-
തിെപ്പാഴും നിൽപേതേതാ;
ആ നിത്യ ഹ്മ, െമല്ലാറ്റിനുെമാരു ചരടാ-
മാദിമൂലം, െതളിഞ്ഞി-
ഗ്ഗാനത്തിൽക്കണ്ടിതാവൂ വിബുധ, രതു രസ-
ജ്ഞർ നൽകാവു േമാദം!

േതേന, നിൻ ചിന്ത െതറ്റാണറിക, പടുശിലാ-
ഖണ്ഡെമൻ ശർക്കേര നീ,
ഹാ, നിെന്നത്തി വാനായ് മുതിരുവതിനിയാ-
രാണേയ, മുന്തിരിേങ്ങ?
നൂനം നിർജ്ജീവമായ് നീയറിയുകമൃതേമ,
നീരെമൻക്ഷീരേമ നീ,
മാനേമ്പായീ മരി മധുമയഫലേമ,
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േമാചേമ, സത്വരം നീ!

ാണേ യസികൾെക്കഴും െചാടികേള,
േപാരും, മദം, െചന്നിനി-
ത്താണാലും കുഹരത്തി, ലാരുമിനിേമൽ
മാനിച്ചിടാ നിങ്ങെള!
േചണാളും ജയേദവഭാരതി ലസി-
ച്ചീടുന്നിതാകൽപമ-
ക്ഷീണം, ഭക്തജനത്തിേനകി വിജയം,
ചിത്ത സാദം, ശുഭം!
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