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കൃഷ്ണഗാഥ
െചറുേശ്ശരി

1 - കൃേഷ്ണാ ത്തി

1 ഇന്ദിരാത െട പുഞ്ചിരിയാെയാരു
2 ച ികാ െമയ്യിൽ പരക്കയാെല
3 പാലാഴിെവള്ളത്തിൽ മുങ്ങിനിന്നീടുന്ന
4 നീലാഭമാെയാരു ൈശലംേപാെല
5 േമവിനിന്നീടുന്ന ൈദവതംതെന്ന, ഞാൻ
6 ൈകവണങ്ങീടുേന്നൻ കാ െകാൾവാൻ
7 കീർത്തിെയവാ വാേനാർ നിന്നീടുെമൻ
8 ആർത്തിേയ തീർ തുണേയ്ക്കണേമ.
9 േദശികനാഥൻതൻ പാദങ്ങേളശുമ
10 േപ്പശലമാെയാരു േരണുേലശം

11 േ ശങ്ങേളശുന്ന പാശങ്ങേളശായ്വാൻ
12 ആശയംത ള്ളിലാ േന്നൻ ഞാൻ
13 വാരണവീരൻതന്നാനനം ൈകെക്കാ
14 പൂരിച്ച വന്മദവാരി െമയ്യിൽ
15 നി വിള ന്ന ൈദവതംതൻ കനി
16 െവ ം വിള കെയന്നിൽ േമേന്മൽ;
17 ഭാരതീേദവിതൻ ഭൂരിയായുേള്ളാരു
18 കാരുണ്യപൂരവും േവറിടാെത
19 നന്മധുേവാലുന്ന നെന്മാഴി നൽകുവാൻ
20 തണ്മകള വിള െകന്നിൽ

21 ഭാരതമാെയാരു പീയൂഷരാശി
22 കാരണമാെയാരു വാരിധിയായ്
23 വ്യാസനായുേള്ളാരു മാമുനിതൻ കൃപ
24 ദാസനാെമന്നിൽ പുലേമ്പണേമ.
25 മൂഢതെകാ ഞാേനതാനുമുണ്ടി
26 കാടായിെച്ചാ വാൻ ഭാവി ;
27 ഭൂരികളായുള്ള സൂരികെളല്ലാരും
28 ചീറാെത നി െപാറുേക്കണേമ
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29 സംസാരേമാക്ഷത്തിൻ കാരണമായേതാ
30 ൈവരാഗ്യെമന്നേല്ലാ െചാല്ലിേക്കൾ

31 എന്നതുതെന്ന വരുത്തിനിന്നീടുവാൻ
32 ഇന്നിതുതെന്ന ഞാൻ നിർമ്മി .
33 േബാധമില്ലാെത ഞാേനതുേമ വല്ലാെത
34 ഗാഥയായ് െചാ ഭാഷയായി
35 നിർ ണനായുെള്ളാരീശെനെക്കാണ്ടേല്ലാ
36 നിർ ണമായതു േചരുമേപ്പാൾ
37 കാടായിെച്ചാല്കിലും ൈകടഭൈവരിതൻ
38 നീടാർ നി ള്ള ലീലയേല്ലാ
39 എന്നതുെകാെണ്ടനി ള്ളിലിേല്ലതുേമ
40 മന്ദതയിന്നിതു നിർമ്മി േമ്പാൾ

41 മാധവനാമമര ഭൂെവന്നേതാ
42 മാപാപം േപാ േന്നാെന േകൾ
43 എന്നതുെകാ ഞാൻ വന്ദ്യരായുേള്ളാെര
44 വന്ദി െകാണ്ടിതു നിർമ്മി .
45 പാലാഴിമാതുതാൻ പാലി േപാരുന്ന
46 േകാലാധിനാഥനുദയവർമ്മൻ
47 ആജ്ഞെയെച്ചയ്കയാലജ്ഞനായുള്ള ഞാൻ
48 ാജ്ഞെനന്നിങ്ങെന ഭാവിച്ചിേപ്പാൾ,
49 േദവകീസൂനുവാേയ്മവിനിന്നീടുന്ന
50 േകവലൻത െട ലീലെചാൽവാൻ

51 ആവതെല്ലങ്കിലുമാശതാൻ െചല്കയാൽ
52 ആരംഭിച്ചീടുേന്നനായവണ്ണം.
53 ീപത്മനാഭൻതൻ ജായെയന്നിങ്ങെന
54 േപർെപ നിെന്നാരു േമദിനിതാൻ,
55 ദുഷ്ടരായുെള്ളാരു മന്നവെരല്ലാരും
56 ഒേട്ടെറേപ്പാ പിറക്കയാേല,
57 അന്തമില്ലാെതാരു ഭാരംെകാേണ്ടറുന്ന
58 സന്താപംപൂ തളർ േമേന്മൽ
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59 േധനുവായ് െച വിരിഞ്ചേനാെടല്ലാംതാൻ
60 േവദനേയാതിനാൾ കാതരയായ്;

61 ”കഷ്ടരായുെള്ളാരു ദുഷ്ടെര സൃഷ്ടിച്ച
62 െതാേട്ടറിേപ്പാകു ത രാേന!
63 ഭാരെത്തെക്കാ ഞാൻ പാതാളേലാക
64 പാരാെത വീഴുന്നതു േനേര
65 ഇണ്ടെല കുന്ന വൻഭാരമിങ്ങെന
66 ഉണ്ടായീെല േമ പെണ്ടനിേക്കാ.
67 കുമ്പി നിെന്നാരു കൂർമ്മവും െചെഞ്ചെമ്മ
68 തൺെപ േപാകുന്നതു പാർത്താൽ
69 ഊക്കനായ് നിെന്നാരു പന്നഗനാഥനു
70 ശൂൽക്കാരേമറു തിന്നിെന്നല്ലാം.

71 ആനകെളല്ലാേമ ദീനങ്ങളായിത്ത
72 ന്നാനനം താഴ്ത്തിത്തളർ കൂടി
73 മാമയനാേയാേന! ഭാരെത്തെക്കാ ഞാൻ
74 നാമാവേശഷയാേ ാകുംമുെമ്പ
75 പാരാെതകെണ്ടെന്നപ്പാലി െകാള്ളണം
76 കാരുണ്യക്കാതേല! ൈകെതാഴുേന്നൻ.”
77 േവദനപൂെണ്ടാരു േമദിനിയാലിതു
78 േവദിതനായ വിരിഞ്ചനേപ്പാൾ,
79 വാനവർ ചൂഴു േമദിനിതാനുമായ്
80 വാർതിങ്കൾമൗലിതന്നാലയത്തിൽ

81 പാരാെത െചന്നവർ െചാല്ലിനാെരല്ലാരും
82 പാലാഴിതന്നിലും െച പിെന്ന
83 വാരു നിെന്നാരു വാ െകാണ്ടേന്നരം
84 വാരിജേന േന വാഴ്ത്തിെച്ചാന്നാർ;
85 ”ഈേരഴുപാരിനും കാരണമാെയാരു
86 കാരുണ്യപൂരമാം വാരിരാേശ!
87 പാരിടം പൂരിച്ച ഭാരെത്തത്തീർത്തി
88 പാലി െകാേളളണം പാരാെത നീ
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89 നിൻകനിവില്ലായ്കിെലങ്ങളിെന്നങ്ങെന
90 സങ്കടംേപാ ത രാേന!

91 വങ്കനിവാെണ്ടങ്ങൾ സങ്കടം തീർക്കണം
92 പങ്കജേലാചന! ശങ്കിയാേത.”
93 വാസവൻമുമ്പായ വാനവരിങ്ങെന
94 വാഴ്ത്തിനേനര വാരിജാക്ഷൻ
95 ത്യക്ഷനായി െചാല്ലിനിന്നീടിനാൻ
96 ഭക്തിെയക്കാണുേമ്പാെഴ ഞായം:
97 ”മുന്നേമതെന്നയറി ഞാൻ േപാരു
98 മന്നിടംേചരുന്ന ഭാരെമല്ലാം
99 ഇന്നി വന്നീടും നിങ്ങെള ള്ളതും
100 എ ള്ളംതന്നിലുേണ്ടാർച്ചെയന്നാൽ.

101 ഭൂഭാരംതെന്നത്തളർപ്പതിേന്നാേരാേരാ
102 വ്യാപാരം െചെഞ്ചേമ്മ െചയ് വതിന്നായ്
103 മാനുഷനായിപ്പിറ ന്നതു ഞാൻ
104 ആനകദു ഭിസൂനുവായി,
105 മൂത്തവനായിപ്പിറ നിന്നീടുേമ
106 മൂർത്തിവിേശഷമായ് േചർത്തനന്തൻ
107 വാനവെരല്ലാരുമാദരേവാട
108 യാദവന്മാരായിപ്പിറക്ക മന്നിൽ
109 മായയായ് േമവുന്ന േദവിയും വന്ന
110 മാനുഷിയായിപ്പിറ ം പിെന്ന

111 േവണുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാധി െകാ വാൻ
112 േചണു നി തുണപ്പതിന്നായ്
113 പാരാെത പിെന്ന ഞാൻ പാരിടം പൂരിച്ച
114 ഭാരെത്തത്തീർ തളർ നന്നായ്
115 േമദിനിത െട േവദനേപാ വാൻ
116 േഖദിക്കേവണ്ടായിന്നിങ്ങളാരും.”
117 വാനവെരല്ലാരുെമന്നതു േകട്ടേപ്പാൾ
118 വാരിജസംഭവന്താനുമായി
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119 േമദിനിത െട േഖദെത്തത്തീർ ടൻ
120 േമളത്തിൽ േപായ വിണ്ണിൽ പുക്കാർ.

121 ീമഥുരാപുരിെയെന്നാരു നാമമായ്
122 ീമതിയാെയാരു രാജധാനി
123 യാദവന്മാർെക്കല്ലാമാഗാരമായിനി
124 ന്നാദിയിലുണ്ടായി പ പാരിൽ
125 നാകികൾെക്കല്ലാമങ്ങാഗാരമാെയാരു
126 നാകമഹാപുരിെയന്നേപാെല
127 സ്വർപ്പദംതന്നിലുള്ളശയുണ്ടായ് വരാ
128 അ രിതന്നിലിരിേപ്പാർെക്ക ം
129 നന്ദനംത െട നിന്ദെയെച്ച മ
130 മ്മന്ദിേരനിെന്നഴും നി ടങ്ങൾ

131 നിർജ്ജരദീർഘികത ള്ളിേലറുന്ന
132 ലജ്ജെയേച്ചർ മീ ദീർഘികകൾ
133 ധർമ്മിഷ്ഠരാെയാെരച്ചിന്തി കാൺകിേലാ
134 ധർമ്മജൻശീലവും തണ്മേകാലും,.
135 ആയങ്ങൾ കാണുേമ്പാൾ േതായാകരന്തന്നിൽ
136 പായുന്ന വൻനദീജാലംേപാെല.
137 സ്വർണ്ണൗഘംത െട തിണ്മെയക്കാണുേമ്പാൾ
138 തിണ്ണെമാന്ന മേമ്മരുൈശലം
139 ദാനങ്ങൾ കാണുേമ്പാൾ വാനവദാരുക്കൾ
140 ഹീനങ്ങളായ് വരും ദീനങ്ങളായ്,

141 വീരരായുേള്ളാർതൻ വീരത കാണുേമ്പാൾ
142 േനരാേയാരില്ലയിപ്പാരിലാരും
143 വിദ്യകൾെകാ ള്ള േവലകൾ കാണുേമ്പാൾ
144 വിസ്മയംേകാലുമ ർജ്ജടിയും,
145 അ ങ്ങൾെകാണ്ടവരഭ്യസിച്ചീടുേമ്പാൾ
146 *എ യും പാെഴ്പടും ഭാർഗ്ഗവനും,
147 കാമുകന്മാരുെട കാന്തിെയക്കാണുേമ്പാൾ
148 കാമനും െചെഞ്ചേമ്മയ േമറ്റം,
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149 മാമിനിമാരുെട മാപിെനക്കാകില
150 േമ്മനക ദീനയായ് നാണുമേപ്പാൾ,

151 െവണ്മാടം ത െട െവണ്മെയക്കാണുേമ്പാൾ
152 കന്മഷംേതാ മക്കൗമുദി ം,
153 അ രിതന്നിൽ വിളങ്ങിനിന്നീടുന്ന
154 ശി ങ്ങെളാെന്നാേന്ന പാർ കണ്ടാൽ
155 വാസവമന്ദിരം വാേ ാടു നിർമ്മിപ്പാൻ
156 മാതൃകയായിെത േതാ ം,
157 അ രിതന്നിലുള്ള തം െചാ വാൻ
158 െക േള്ളാരാരുമിെല്ല േവണ്ടാ
159 തത്സാരേമാർക്കിേലാ വസ്വൗകസായും
160 നിസ്സാരയായിേട്ട വ കൂടൂ.

161 യാദവവീരരുമ രിപാലിച്ചി
162 ട്ടാദരേവാടു വസി ംകാലം
163 േദവകനാകുന്ന യാദവന്ത െട
164 േദവകിയാകുന്ന കന്യകെയ
165 ീവസുേദവർ നൽകിനാനേമ്പാടു
166 ീപതിത െടയമ്മയാവാൻ.
167 േവ നിന്നീടുന്ന ീവസുേദവർതാൻ
168 വാട്ടമകെന്നാരു േതരിേലറി
169 േദവകിയാകുന്ന ജായയും താനുമായ്
170 േപാവതിന്നായി ട ംേന്നരം

171 ഉർപന്നേമാദനായ് നിേ ാരു േദവകൻ
172 നെ ാലിക്കാണവും നല്കിനാൻതാൻ
173 േസാദരിത െട േതാഷെത്തെച്ചയ് വാനാ
174 യാദരേവാടു മുതിർ കംസൻ
175 ചാര െചന്ന വാരുറ്റ േതർപു
176 സാരത്ഥ്യേവലയുമാചരിച്ചാൻ.
177 നാനാജനങ്ങളുമായ് നടന്നങ്ങെന
178 നാനാവിേനാദവുേമാതിേയാതി
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179 ആേമാദിെച്ചല്ലാരുമാമന്ദം േപാകുേമ്പാൾ
180 േവ്യാമത്തിൽനിെന്നാരു വാ ണ്ടായി:

181 ”േദവകിത െട അഷ്ടമഗർഭത്തിൽ
182 േമവിനി ണ്ടായ ബാലകന്താൻ
183 നി െട കാലനാേ ാ വന്നീടുേന്നാൻ
184 എന്നതു ചിന്തി െകാൾക കംസ!”
185 േഘാരനായുേള്ളാരു കംസൻതാനേന്നരം
186 വീരതയായതിെത നണ്ണി
187 പാവകഭാവെത്തേക്കവലം പൂ ടൻ
188 േദവകിതൻ െകാലെചയ് വതിന്നായ്
189 തൽക്കചംതെന്നപ്പിടി വളർെന്നാരു
190 ഖഡ്ഗവും വാങ്ങിയേങ്ങാങ്ങി നിന്നാൻ.

191 ക നിന്നീടുന്ന മാേലാകെരല്ലാരു
192 മിണ്ടലുംപൂ ചമഞ്ഞാരേപ്പാൾ,
193 കണ്ണടച്ചീടിനാർ, ക നീർ തൂകിനാർ
194 * തിണ്ണമേങ്ങാടിനാർ ഖിന്നരായി
195 ൈകതിരുമ്മീടിനാർ, കൺചുവത്തീടിനാർ
196 ൈകയലച്ചീടിനാർ െമയ്യിെല ം
197 േകസരിവീരൻതന്നാനനംതന്നിലായ്
198 േകവലം േകഴുേന്നാേരണം േപാെല
199 േമവിനിന്നീടുന്ന േദവകിേദവിതാൻ
200 ൈദവേമെയന്ന െചാല്ലിെച്ചാല്ലി

201 േഘാരനായുേള്ളാരു കംസെന േനാക്കീ
202 പാരം വിറ നടു മേപ്പാൾ
203 ചൂഴം നിന്നീടുന്ന േലാകേര േനാക്കീ
204 േകാഴപുേണ്ടറ്റവും േകഴും പിെന്ന.
205 ചങ്ങാതിമാരുെട ന ഖം േനാക്കിനി
206 ന്നിങ്ങെനെയൻ കർമ്മെമ ം പിെന്ന.
207 അച്ഛെനത്തെന്നയും െമച്ചേമ േനാക്കിനി
208 ച്ചത്തിൽ നീെളവിളി േകഴും;
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209 നിർമ്മായേ മംപൂണ്ടമ്മാമൻതെന്നയും
210 അമ്മെയത്തെന്നയുമവ്വണ്ണേമ

211 ആങ്ങെളത്തെന്ന വിളി നിന്നീടുവാൻ
212 ഓങ്ങിനി്ന്ന നടു ം പിെന്ന.
213 ആനകദു ഭിത െടയാനനം
214 ദീനയായ് െമല്ലേവ േനാക്കി വീർ ം
215 േദവകിതൻ ഭയമിങ്ങെന കാണുമ
216 ീവസുേദവർതാെനന്നേനരം
217 െപെട്ട െച വിലക്കിനിന്നീടിനാൻ
218 െപാട്ടിനിന്നീടുേന്നാരുള്ളവുമായ്
219 പാപനായുേള്ളാരു കംസേനാടായിപ്പി
220 ന്നാപ േപാ വാനായിെച്ചാന്നാൻ:

221 ”നിർമ്മലമാനസനായിനിന്നീടുമി
222 ന്നിന്മനമിങ്ങെന വന്നെതേന്ത?
223 ശങ്കയും ൈകവി െപകാലെചയ്കേയാ
224 മംഗലനായ നിൻ േവലയിേപ്പാൾ?
225 േഭദമുെണ്ടന്നതിൽ േകവലം െപണ്ണല്ല
226 േസാദരിയേല്ലായിന്നാരിതാനും
227 േവളികഴി േള്ളാരുത്സവമേല്ലായി
228 ക്കാലവുെമന്നതുേമാർ കാൺ നീ;
229 ാതാവായ് നിന്നതും മാതാവായ് നിന്നതും
230 താതനായ് നിന്നതും നീതാനേ .

231 നീെയാഴിഞ്ഞാരുമില്ലാ യം േകളിവൾ
232 ക്കാദരിച്ചീടുവാൻ േഭാജനാഥാ!
233 വീരനായുള്ള നീ േഘാരനായ് േമവുമീ
234 നാരിതൻ വെങ്കാല െചെയ്യാല്ലാെത.”
235 ഇത്തരമായുേള്ളാരുക്തികളിങ്ങെന
236 സത്വരം െചന്നവൻ െചാന്നേനരം
237 പാപനായുേള്ളാരു കംസെന്റ മാനസം
238 പാറെയേപ്പാെലയങ്ങാകയാെല
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239 പിെന്നയും ചിന്തി െചാല്ലിനിന്നീടിനാൻ
240 *ഖിന്നനായ് നിന്നവനുണ്മയായി:

241 ”േദവകിയല്ലെല്ലാ നി െട കാലനായ്
242 േമവുന്നെതന്നേതാ വ തെല്ലാ
243 അഷ്ടമനാകുന്ന ബാലകനേല്ലാ നിൻ
244 കഷ്ടതയ്ക്കി നിമിത്ത,െമന്നാൽ
245 െപ െപറ്റീടുന്ന മക്കെളെയല്ലാേമ
246 െതെറ്റ നിൻ ൈകയ്യിൽ നൽകാമേല്ലാ,
247 പിെന്ന നീ ചിന്തി േവണ്ടതു െചയ്താലും
248 നി െട ഹാനി വരാതവണ്ണം.”
249 എന്നതു േകെട്ടാരു കംസെന്റ േകാപവും
250 മന്ദമായ് വ േത െമെല്ല െമെല്ല.

251 മ ംെകാണ്ടീഷൽ തളർ നിന്നീടുന്ന
252 പന്നഗവീരൻതൻ േകാപംേപാെല
253 േരാദിതയാെയാരു േസാദരിതെന്നയും
254 ആദരേവാടങ്ങയച്ചാൻ പിെന്ന.
255 വ ലിവായിൽനിന്നമ്പാെല വീ േപായ്
256 കമ്പെത്ത ണുേന്നാേരണംേപാെല
257 േമവിനിന്നീടുന്ന േദവകീേദവിതാൻ
258 േകവലം കംസെന േനാക്കിനിന്നാൾ.
259 ചൂഴവും നിന്നി േകഴുേന്നാെരല്ലാരും
260 േകാഴയും തീർ നിെന്നാ വീർത്താർ

261 ചങ്ങാതിമാരായുള്ളയംഗനമാെരല്ലാം
262 മംഗലമാെക െചാല്ലി ണ്ടാർ
263 ആനകദു ഭിതാനുമേന്നര
264 മാനിനിതാനുമായ് മന്ദിയാെത
265 സുന്ദരമായുള്ള മന്ദിരം പൂകിനാൻ
266 വന്ദികൾ വാ ന്ന വാർത്തയുമായ്
267 േവളിെയെത്താ െള്ളാരുത്സവംതെന്നയും
268 േമളമായ് പിെന്നയങ്ങാചരിച്ചാൻ.
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269 േപയ നിേന്നാരു ജായയും താനുമായ്
270 മായം കള വസി ം കാലം

271 സു വായുേള്ളാരു േദവകീേദവി
272 ഗർഭവുമുണ്ടായി െമെല്ല െമെല്ല
273 അ തകാന്തിയായ് ദുർഭഗനല്ലാെതാ
274 രർഭകനുണ്ടായിെത വ .
275 സൂനുെവക്ക നിന്നാനന്ദിച്ചീടുെന്നാ
276 രാനകദു ഭി ദീനയായി
277 ക നീർ തൂകുന്ന േദവകിത െട
278 ൈകയിൽനിന്നേന്നരം വാങ്ങി േനേര
279 െപെട്ട െകാ േപായ് കംസനു നല്കിനാൻ
280 പട്ടാ െച േന്നാെര ഞായം

281 എന്നതു കെണ്ടാരു കംസന്താനേന്നരം
282 ചിന്തി െചാല്ലിനാനല്ലൽ നീക്കി:
283 ”േമലിലുണ്ടാകുന്ന ബാലകനേല്ലാെയൻ
284 കാലനായ് ചാെര വരുന്നെതന്നാൽ
285 െകാ േന്നനല്ലയിൈപ്പതെലയി ഞാൻ
286 അല്ലലും തീർ വളർത്താലും നീ.”
287 ആനകദു ഭിതാനതു േകട്ടേപ്പാൾ
288 ദീനത ൈകവി മാനി ടൻ
289 ബാലെനത്തെന്നയും േദവകിക്കായി
290 ചാല നല്കീടിനാൻ െകാ േപായി.

291 പിെന്നയെങ്ങല്ലാരും ത െട ത െട
292 മന്ദിരംതന്നിലിരി ംകാലം
293 ആഗതനാെയാരു നാരദൻ കംസേനാ
294 ടാദരേവാടു പറഞ്ഞാനേപ്പാൾ:
295 ”ബ െവത്തെന്നയും ൈവരിെയത്തെന്നയും
296 ചിന്തി േവണം നീെയാ െചയ് വാൻ
297 നി െട ൈവരികളായി നിന്നീടുന്ന
298 വിണ്ണവരേല്ലായിപ്പാരിടത്തിൽ
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299 വി വിെഞ്ചാല്ലാെല വ പിറന്നി
300 വൃഷ്ണികളായിച്ചമഞ്ഞതിേപ്പാൾ

301 പേണ്ടയിന്നി െട ൈവരിയായ് േമവുന്ന
302 െകാണ്ടൽേനർവർണ്ണന്താനി േനേര
303 േദവകിത െട ഗർഭഗനായി
304 േമവിനിന്നാശു പിറ പിെന്ന
305 നിെന്നയും നി െട േചകവന്മാെരയും
306 െകാന്നീടുെമന്നതു േതറിനാലും
307 മാഴ്കാെത നിെന്ന നീ കാ െകാള്ളായ്കിേലാ
308 ആകാെതേപാകുേമ േഭാജനാഥ!”
309 നാരദനിങ്ങെന െചാന്നതുേകട്ടി
310 േഘാരനായുെള്ളാരു കംസനേപ്പാൾ

311 യാദവന്മാേരാടു േപാരു തുടങ്ങിനാൻ
312 വാനവെരന്നതു നണ്ണി േനെര.
313 പീഡിതരായവേരാേരാേരാ നാട്ടില
314 ന്നാടും െവടി നടന്നാെര ം.
315 പിെന്നയണഞ്ഞാവനാനകദു ഭി
316 തെന്നയും േദവകിതെന്നയും താൻ
317 ചങ്ങലെകാ തള നിന്നീടിനാൻ
318 തങ്ങളിേലെശാല്ലാെയ നണ്ണി.
319 ഉണ്ടായ ബാലകന്മാെരയും െചെഞ്ചേമ്മ
320 കണ്ഠം പിരി കഴിച്ചാൻ പാപി

321 ചീറിനിന്നീടുന്ന കംസനന്നിങ്ങെന
322 ആറു കിടാങ്ങെളെക്കാന്നവാേറ
323 സപ്തമമാകുന്ന ഗർഭവുമുണ്ടായി
324 തുത്തമയാകുന്ന േദവകിേക്കാ.
325 ലക്ഷ്മീശൻതാന ചിന്തി െചാല്ലിനാൻ
326 അക്ഷണം തന്മായതേന്നാടേപ്പാൾ:
327 ”പാരാെത േപാേകണം ഭൂതലംതന്നിൽ നീ
328 കാര്യങ്ങേളാേരാേന്ന സാധിപ്പാനായ്
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329 േദവകി ത െട ഗർഭഗനായി
330 േമവിനിന്നീടുമനന്തെന നീ

331 േഗാകുലംതന്നിൽ വസി നിന്നീടുന്ന
332 േരാഹിണിതന്നിലങ്ങാക്കേവണം.
333 ആനകദു ഭിത െട സൂനുവായ്
334 ഞാനും പിറ ന്നതു േനെര.
335 നന്ദവിലാസിനിനന്ദനയായി
336 നന്നായിേപ്പാ പിറക്ക നീയും.
337 െകാ വാേനാ ന്ന കംസെന വഞ്ചി
338 െമല്ലേവ േപായിെക്കാണ്ടംബരത്തിൽ,
339 മാേലാകർേക്കലുേന്നാരാപെത്തേപ്പാ വാൻ
340 ഭൂേലാകംതന്നിൽ വസിക്ക പിെന്ന.

341 ഭക്തിെയ ഭജി നിന്നീടുേന്നാ
342 ർക്കത്തെലത്തീർ തുണപ്പതിന്നായ്.
343 ”മാലിയന്നീടുന്ന ഭൂേലാകവാസികൾ
344 ക്കാലംബമാെയഴും മൂലതാേയ!
345 കാൽത്താരിൽ കുമ്പി ൈകവണങ്ങീടുേന്നൻ
346 കാ െകാേള്ളണേമ ത രാട്ടീ!”
347 ഇത്തരേമാേരാേരാ നൽ തിേയാതിനി
348 ത്തമമാെയാരു ഭക്തിയുമായ്
349 വാഴ്ത്തിവണ വരാസ്ഥപൂേണ്ടാേരാേരാ
350 ധാ ീസുരന്മാരും മ േള്ളാരും.”

351 ൈവകല്യം തീർ ന്ന ൈവകുണ്ഠനിങ്ങെന
352 ൈവകാെത േപാെക െചാന്നേനരം
353 ഇങ്ങെന െചാൽ േകട്ട മായതാൻ േപായിെച്ച
354 ന്നങ്ങെനെയല്ലാമങ്ങാചരിച്ചാൾ.
355 ”ഇഷ്ടമായുണ്ടായ ഗർഭേമാ െചെഞ്ചേമ്മ
356 നഷ്ടമാേ ായിേപാൽ േദവകിേക്കാ.”
357 എെന്നാരു വാർത്തയുെമ േമ െപാങ്ങിതാ
358 യ തുടങ്ങിയന്നാട്ടിെല ം.
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359 ”ആനകദു ഭിത െട ജായയാം
360 മാനിനിയായുള്ള േരാഹിണിേക്കാ

361 സുന്ദരനാെയാരു നന്ദനനുണ്ടായി”
362 എെന്നാരു വാർത്തയുമവ്വണ്ണേമ,
363 ഛി ി േപാെയാരു ഗർഭവും ചിന്തി
364 ദുഖി േദവകി േമവുംകാലം
365 ആഗമംത െട കാതലിലായ് മറ
366 ഞ്ഞാരുേമ കാണാെത നിേ ാനേപ്പാൾ
367 േദവകിത െട ഗർഭഗനായി
368 േമവിനാൻ േമദിനിക്കല്ലൽ േപാവാൻ.
369 കുപ്പിയിൽനിെന്നാരു നൽവിളെക്കങ്ങെന
370 കുപ്പിെയച്ചാെല *വിളക്കി ഞായം

371 ഗർഭഗമായുള്ള ൈവഷ്ണവം ധാമമ
372 ഗ്ഗർഭിണിതെന്നയുമവ്വണ്ണേമ.
373 ഗർഭത്തിനുെള്ളാരു ചിഹ്നവും േപാന്നവൾ
374 ക്ക മായ്ക്കാണ ടങ്ങി െമയ്യിൽ.
375 േനർ നിന്നീടുന്ന ഗാ ങ്ങെളല്ലാേമ
376 ചീർ തുടങ്ങീതു നാളിൽനാളിൽ
377 ആ േപാെയങ്ങാനും വീേണ്ണാരു നാഭിയും
378 പൂർണ്ണമായ് തൂർണ്ണെമഴ ടങ്ങി.
379 സൂക്ഷ്മമായുെള്ളാരു മദ്ധ്യവും െചെഞ്ചേമ്മ
380 വീക്ഷണേഗാചരമായി വ .

381 * മാന്യമായുള്ള വലി യം മാ േപായ്
382 ശൂന്യമായ്വന്നിതു െമെല്ല െമെല്ല.
383 ആനകദു ഭി മാനി ം െകാങ്കകൾ
384 ക്കാനനം ചാലക്കറു തേപ്പാൾ
385 നന്ദനുണ്ടായാെലങ്ങെള േസ്നഹമി
386 െല്ലന്നതു ചിന്തിച്ചിെട്ടന്നേപാെല.
387 ചാരുവായ് േമവുമമ്മാേറാടു േചരുെന്നാ
388 രാരവും േപായ ദൂരമായി
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389 ബാലകൻ േവണമിമ്മാേറാടു േചരുവാൻ
390 ഞാനിനി നീങ്ങണെമന്നേപാെല.

391 അന്യമായ് നി ള്ള ഭൂഷണജാലവും
392 ഒെന്നാേന്ന േപായി രുങ്ങീതായി.
393 ഈേരഴു പാരിനും ഭൂഷണമേല്ലായി
394 ന്നാരിയിൽനിന്നവെന േചതം.
395 മാനിനിമാരുെട മൗലികയാമവൾ
396 ക്കാനനം ചാെല വിളർ കൂടി
397 ഗർഭഗനായുെള്ളാരർഭഗന്ത െട
398 നിർഭരഹാസം െകാെണ്ടന്നേപാെല.
399 അംഗവികാരങ്ങൾ പിെന്നയുേമാേരാേന്ന
400 െപാങ്ങി ടങ്ങീതു േമനിതന്നിൽ.

401 വിശ്വമേശഷം ത ള്ളിേല േചർെത്താരു
402 വി െവത്ത ദരത്തിലാക്കി
403 േമവിനിന്നീടുന്ന േദവകീേദവിതൻ
404 േമന്മെയപ്പാർക്കിലിന്നാർ െചാല്ലാം.
405 ഗർഭിണിയാെയാരു േദവകിത െട
406 അ തകാന്തിെയക്ക കംസൻ
407 തന്നിെല നണ്ണിനാൻ ”എ െട കാലനായ്
408 വന്നവനിന്നിവെന തെന്ന
409 പണ്ടിവൾക്കിങ്ങെനയുെള്ളാരു കാന്തിെയ
410 ക്കണ്ടതിെല്ലന്നതുെകാ കാണാം,

411 എന്തിനി നല്ലെതന്നിങ്ങെന ചിന്തിച്ചാ
412 േലതുേമ േതാ ന്നതല്ലെയാ ം.
413 ഗർഭിണിതൻ െകാലെചയ് വതിന്നായിേട്ടാ
414 െക പുല തല്ല െചേമ്മ
415 െപറ്റ വീഴുേമ്പാൾ െതെറ്റ െച ഞാൻ
416 പറ്റാെതാന്നാകിലും പാർത്തിടാെത
417 െകാന്ന വീഴ്ത്തിനാെലാന്നിനും ബാധയി
418 െല്ലന്നേത ചിന്തിച്ചാൽ നല്ലതു .”
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419 ഇങ്ങെന നണ്ണിേനാരകാവലുമാക്കിത്തന്മന്ദിരം പൂകിനാൻ
420 ആവിലമായുേള്ളാരുള്ളവുമായ്.

421 േദവകിത െട ഗർഭഗനാെയാരു
422 േകവലന്തെന്നയറി േനേര
423 ചാര െച പുക നിന്നീടിനാർ
424 വാരു നി ള്ള വാേനാെരല്ലാം.
425 ”മിഥ്യെയെച്ചെഞ്ചേമ്മ േവരറുത്തീടുന്ന
426 സത്യമായുേള്ളാരു േബാധവുമായ്
427 നിത്യമായ്നിെന്നാരു തത്വമായ് േമവുെന്നാ
428 രുത്തമരൂേപന! കാ െകാൾ നീ.
429 േവദങ്ങൾതെന്നപ്പണ്ടാരാ ഴ ള്ള
430 േഖദങ്ങൾ തീർപ്പതിെനന്നേപാെല

431 േമാദം കലർെന്നാരു മീനായവെറ്റെച്ച
432 തെന്നയപ്പന്നിയാെയ്ക്കാന്നതു പാർ േമ്പാൾ
433 നി െട കാരുണ്യെമേന്നയാവൂ.
434 കാണായെതല്ലാേമ താെന േതറുവാൻ
435 തൂണു പിളർ പുറ െചേമ്മ
436 കാണാെയഴും നരസിംഹെമ ള്ളത്തിൽ
437 കാണായതേല്ലാ െപാറുത്തതി ം
438 മാനവെരല്ലാെരേപ്പാെല നട നാം
439 മാനവും ൈകവി േപാരുംകാലം
440 ദാനവന്തെന്ന നീ വഞ്ചിക്കെകാണ്ടേല്ലാ

441 ദീനം കള െതളി ഞങ്ങൾ.
442 ഭൂപാലരാലുള്ള ഭൂഭാരം േപാ വാൻ
443 ദുഖങ്ങൾ തീർ നീ പാലി െകാൾവതി
444 ന്നിക്ഷണം നാമിതാ ൈക െതാഴുേന്നൻ.”
445 ഇങ്ങെനേയാേരാേരാ മംഗലവാ കൾ
446 ഭംഗിയിൽെച്ചാല്ലി ക പിെന്ന
447 വാനിടം മുന്നി േപാക ടങ്ങിനാർ
448 വാനവെരല്ലാരും െമെല്ല െമെല്ല
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449 േമദിനീേദവിയുമാദരേവാടു തൻ
450 േവദന േവറി നിന്നേനരം

451 മംഗല്യമാളുന്ന േദവകിേദവി
452 ചിങ്ങമാം മാസവും േപാ വ .
453 അഷ്ടമിേരാഹിണി തങ്ങളിൽ ടിനി
454 ന്നിഷ്ടമായുെള്ളാരു നൽ െപാഴുതും
455 മംഗലജാലങ്ങൾ തിങ്ങിനിെന്ന േമ
456 െപാങ്ങിെയഴു തുടങ്ങീതേപ്പാൾ
457 ആരണർകുണ്ഡത്തിലഗ്നികെളല്ലാേമ
458 പാതെമഴു വലം ചുഴ
459 സ്വച്ഛങ്ങളായ്വ േതായങ്ങെളല്ലാേമ
460 സജ്ജനമാനസെമന്നേപാെല

461 താരങ്ങളായുള്ള ഹാരങ്ങൾ പൂണ്ടി
462 പാരം വിളങ്ങി വിയ മേപ്പാൾ.
463 മത്തങ്ങളായ്നി പാടി ടങ്ങിനാർ
464 ചിത്തം െതളി ള്ള ഭൃംഗങ്ങളും
465 മന്ദമായ് വന്ന വീതുതുടങ്ങിനാൻ
466 സുന്ദരനാെയാരു െതന്നൽതാനും.
467 ഇങ്ങെനേയാേരാേരാ നന്മകൾ പിെന്നയും
468 മംഗലേഹതുക്കളായി വ .
469 കാ നിന്നീടുന്ന കംസനിേയാഗികൾ
470 ചീർേത്താരുനി െയ ണ്ടാരേപ്പാൾ

471 പാവനയാേയാരു േദവകീേദവി
472 േനാവു തുടങ്ങീതു െമെല്ല െമെല്ല
473 േവദന േവറി േമദിനീേദവി
474 േമനിയിൽ േനാവു കുറ തേപ്പാൾ
475 െചാൽക്കണ്ണിതന്നിേല ദീർഗ്ഘങ്ങളായുള്ള
476 ശൂൽക്കാരജാലവുമുണ്ടായേപ്പാൾ
477 മൂർക്ക്വെരത്തിണ്ണം ചുമ ള്ളനന്തനു
478 ശൂൽക്കാരമീഷൽ തളർന്നതായി
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479 ചീർ നിന്നീടുെന്നാരീ േനാവാണ്ടവൾ
480 ആർത്തയാേയറ്റവും േമവുേന്നരം

481 ഇ ദിഗംഗനാച നായുെള്ളാരു
482 നന്ദനന്തെന്നയും െപറ്റാളേപ്പാൾ.
483 അംബരമായുേള്ളാരങ്കണംതന്നിേല
484 രിംഖണംെചയ്തവൻ നിന്നേനരം
485 േകാമളയാെയാരു രുക്മിണിത െട
486 വാർമുലതന്നിലലങ്കരിപ്പാൻ
487 േദവകിയാെയാരു കൽപകവല്ലിേമൽ
488 േമവി നിന്നീടുന്ന ദിവ്യരത്നം
489 ഭൂതലംതന്നിലങ്ങായതു കാണായി
490 പൂതനായുെള്ളാരു താതന്നേപ്പാൾ

491 കാർമുകിൽമാലകൾ കാൽപിടിച്ചീടുന്ന
492 കാന്തിെയ െണ്ടാരു െമ മായി.
493 രമ്യമായുെള്ളാരു മൗലിയിൽ േചർ
494 െപാന്മയമാെയാരു നന്മകുടം
495 കാർമുകിൽമാലയിൽ പാതി മറെഞ്ഞാരു
496 വാർമതിൈപ്പതൽതാെനന്നേപാെല
497 കുന്തളജാലംെകാണ്ടഞ്ചിതമാകയാൽ
498 ചന്തെത്തേക്കാലുന്ന ഫാലവുമായ്.
499 കമ്പെത്തെക്കാേണ്ടയിപ്പാരിടംത െട
500 സംഭവന്തെന്നയും പാലനവും

501 ഇല്ലായ്മതെന്നയുമാചരിച്ചീടുവാൻ
502 കല്യത െവ ന്ന ചില്ലിയുമായ്.
503 പങ്കജന്ത െട ഉേന്മഷന്തെന്നയും
504 സേങ്കാചം തെന്നയും െചയ്യിപ്പാനായ്
505 ദാക്ഷിണ്യംപൂ ള്ള വീക്ഷണദ്വന്ദ്വത്തിൽ
506 വീക്ഷണെങ്കാ ള്ള കാന്തിയുമായ്
507 ഭംഗിെയ െണ്ടാരു ൈപങ്കിളി േണ്ടാടു
508 സംഗെത്തേക്കാലുന്ന നാസികയും
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509 മണ്ഡനമായുള്ള കണ്ഡലകാന്തിയാൽ
510 മണ്ഡിതമായുള്ള ഗണ്ഡവുമായ്.

511 കുന്ദത്തിൻ പൂെവയും ച ികാതെന്നയും
512 നിന്ദി നിെന്നാരു മന്ദഹാസം
513 ക മായുെള്ളാരു കംബുതൻ കാന്തിെയ
514 കണ്ടി മണ്ടി ം കണ്ഠകാണ്ഡം
515 ച ംതുടങ്ങിയുള്ളായുധേമാേരാേന്ന
516 നല്ക്കരം നാലിലുമു താനും.
517 ീവത്സകാന്തിയും കൗ ഭകാന്തിയും
518 േനെരാ തങ്ങളിൽ കൂടുകയാൽ
519 കാളിന്ദിനീേരാടു േമളി േമവുന്ന
520 പാലാഴി െവള്ളംതന്നിൽ െചേമ്മ

521 മുങ്ങിനിന്നീടുെന്നാരജ്ഞനേവദിെയ
522 ന്നിങ്ങെന േതാ മമ്മാറു കണ്ടാൽ
523 എണ്ണമറ്റീടുെന്നാരണ്ഡകടാഹങ്ങൾ
524 ക്കന നമാെയാരു ഭാജനമായ്
525 േമവിനിന്നീടുന്ന ന ദരെത്ത ഞാൻ
526 ഏവെമെന്നങ്ങെന െചാല്ലി ടൂ.
527 മഞ്ഞൾപിഴിെഞ്ഞാരു കൂറെയ ണ്ടി
528 മ ളമാെയാരു മദ്ധ്യേദശം
529 ഊരുക്കൾ ജാനുക്കൾ ജംഘകെളന്നിവ
530 ചാരുക്കെളേന്ന ഞാൻ െചാല്ലവ .

531 തിങ്കൾതൻ കാന്തി ശങ്കെയത്ത ള്ളി
532 ല രിപ്പി മ നഖങ്ങൾ
533 അംഗുലിയായ ദലങ്ങെളക്കാണുേമ്പാൾ
534 പങ്കജമേ യപ്പാദയുഗ്മം
535 ഉള്ളങ്കാൽത െട മാർദ്ദവം ചിന്തിക്കിൽ
536 കെല്ലേന്ന േതാ മപ്പല്ലവെത്ത
537 േഖദങ്ങൾ േപാ ന്ന േവദങ്ങൾ നാലി ം
538 കാതലാേയ്മവുന്ന നാഥനേപ്പാൾ
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539 മംഗലം നൽകുവാൻ മാേലാകർക്കായിെക്കാ
540 ണ്ടിങ്ങെന േപാ പിറന്നേനരം

541 വിസ്മിതനായുെള്ളാരാനകദു ഭി
542 വി െവന്നിങ്ങെന നണ്ണി േനേര
543 വാ െകാേണ്ടറ്റവും വാഴ്ത്തിനിന്നീടിനാൻ
544 വാേ ാടു കുമ്പി കൂപ്പി നന്നായ്,
545 േകവലന്തെന്നത്തൻ പു നായ്ക്കെണ്ടാരു
546 േദവകീേദവിയുമവ്വണ്ണേമ.
547 ഉത്തമയാെയാരു ഭക്തിെയ ണ്ടവർ
548 ചിത്തെന്തളി പുകണ്ണേനരം
549 നാഥനായുള്ളവൻ ീതനായ് െചാല്ലിനാൻ
550 താതേനാടായി ം മാതാേവാടും:

551 ”പ മിന്നിങ്ങൾ സൂനുവായ് േമവിേനൻ
552 ര ജന്മങ്ങളിലിങ്ങെന ഞാൻ
553 നിങ്ങൾക്കിെന്നന്നിേല ഭക്തിെയക്കണ്ടി
554 നിങ്ങളിലുെള്ളാരു കാരുണ്യത്താൽ
555 ഇങ്ങെനയുെള്ളാരു രൂപെത്തക്കാട്ടി ഞാൻ
556 നിങ്ങൾ സന്തതം ചിന്തിപ്പാനായ്
557 ബന്ധെത്തേപ്പാ െന്നാെര െട േദഹെത്ത
558 സ്സന്തതം ചിന്തിച്ചിരു െകാണ്ടാൽ
559 *പാപങ്ങൽ േവര പൂതന്മാരായ് വെന്നൻ
560 പാദങ്ങൾതേന്നാടു കൂടും നിങ്ങൾ

561 ഇന്നിലന്തന്നിൽനിെന്നെന്നയും െകാ േപായ്
562 നന്ദെന്റ മന്ദിരംതന്നിലാക്കി
563 ചാര കാണുന്ന ദാരികതെന്നയും
564 പാരാെത െകാണ്ടി േപാ െകാൾവൂ.”
565 മംഗലനാെയാരു പങ്കജേലാചനൻ
566 ഇങ്ങെന െചാന്നവേരാടു പിെന്ന
567 താതനും മാതാവും േനാക്കിനിന്നീടേവ
568 ൈപതലാേയ്മവിനാൻ ൈകതവത്താൽ.
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569 വിസ്മയം പൂ െള്ളാരച്ഛനുമമ്മ ം
570 വി െവ ണ്ടായ േബാധമേപ്പാൾ

571 എ െട ൈപതെലന്നിങ്ങെനയുെള്ളാരു
572 നിർണ്ണയമായിച്ചമ കൂടി
573 േകാമള പിളുക്കിനിന്നീടുെന്നാ
574 േരാമനൈപ്പതൽതാൻ ൈപ തുടർ
575 അമ്മിഞ്ഞിതാരായിെന്നന്തിനിക്കമ്മെയ
576 ന്നമ്മെയ േനാക്കി മയ േന്നരം
577 ധന്യയായുള്ള യേശാദതൻ പു ിയായ്
578 മന്നിടം പൂകിനാൾ മായതാനും
579 കംസെനേപ്പടി ള്ളാനകദു ഭി
580 ൈപതെലത്ത െട ൈകയിലാക്കി

581 അമ്പാടിതന്നിേല േപാവതിനായിെക്കാ
582 ണ്ടേമ്പാടു ചാെല നടന്നേനരം
583 തങ്ങേളതേന്ന തുറന്നതു കാണായി
584 ചങ്ങല പൂ ള്ള വാതിെലല്ലാം.
585 വ്യ വും ൈകവി ദുർഗ്ഗവും പിന്നി
586 നിർഗ്ഗമിച്ചങ്ങവൻ നിന്നേനരം
587 എ െട കാന്തിെയക്ക മിൈപ്പതേല
588 ഖിന്നനാേക്കണമിെന്നന്നേപാെല
589 പാഴിടി പൂണുമക്കാർമുകിൽ വന്നി
590 പാഴ്മഴ തൂകി ടങ്ങീതേപ്പാൾ

591 എന്നതു കെണ്ടാരു പന്നഗനായകൻ
592 ത െടയാനനജാലകെത്ത
593 ഒക്കേവ ചാലപ്പരത്തിനിന്നങ്ങെന
594 നൽ ടയാക്കി നട മീെത
595 അമ്മഴതെന്നത്തടു നിന്നീടിനാൻ
596 െവണ്മെയ േള്ളാെര ഞായം.
597 ആനകദു ഭിത െട േചെണഴും
598 പാണിയായുേള്ളാരു യാനേമറി
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599 വാരു നിെന്നാരു വാരിദനാദമാം
600 േഭരിതൻ നാദവും പൂരിെച്ച ം

601 വങ്കനിവാെണ്ടാരു പന്നഗനാഥനാം
602 െവകുടതെന്നയും ചൂടി നന്നായ്
603 ശമ്പയായുെള്ളാരു ദീപവും സംഭാവി
604 ച്ചമ്പാടി മുന്നി േപാവതിന്നായ്
605 ൈകതവമാ നൽൈപ്പതലാേയ്മവുമ
606 ൈക്കടഭൈവരിതാൻ െച േന്നരം,
607 േമളം കലർെന്നാരു കാളിമ പൂ ന
608 േല്ലാളങ്ങളാളുമക്കാളിന്ദിതാൻ
609 നൽവഴി നന്നായി നൽകിനിന്നീടിനാൾ
610 നല്ലവർക്കങ്ങെന േതാന്നി ഞായം.

611 പാദങ്ങൾേപാലും നന നിന്നീടാെത
612 പാഴ്പറേമ്പറി നട േമ്പാെല
613 ആനന്ദംപൂ േള്ളാരാനകദു ഭി
614 കാളിന്ദിതെന്നയും പിന്നിട്ടേപ്പാൾ
615 അംേഭാജേലാചനൻതെന്നയും പൂ െകാ
616 ണ്ടമ്പാടിതന്നിലും െച പുക്കാൻ
617 െചെന്നാരു േനര സുന്ദരിയാെയാരു
618 നന്ദവിലാസിനിതെന്നക്കണ്ടാൻ
619 സൂതിെകാ ണ്ടായ േമാഹെത്ത ണ്ടി
620 ഭൂതലം തന്നിൽ കിടന്നതേപ്പാൾ

621 മ േള്ളാെരല്ലാരും നി യും പൂണ്ടി
622 ചു ം കിടന്നതും കണ്ടാൻ പിെന്ന
623 നന്ദവിലാസിനിത െട ചാര
624 നെല്ലാരു െപപിള്ളതെന്നക്കണ്ടാൻ.
625 ബാലകന്മാെരെക്കാണ്ടാകദു ഭി
626 വാണിഭംെച േന്നാെനന്നേപാെല
627 ത െട ൈപതെലെക്കാ െചന്നങ്ങവൾ
628 ത െട ചാര േചർ പിെന്ന
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629 െപൺപിള്ളതെന്നയും െമല്ലെവ െകാ േപാ
630 ന്നമ്പാടിതെന്നയും പിന്നി ടൻ

631 ഖിന്നത കൂടാെത ത െട േഗഹത്തിൽ
632 വ നിന്നീടിനാന തെന്ന.
633 അേമ്പാടു പിെന്നയേദ്ദവകീചാര
634 െപൺപിള്ളതെന്നയും േചർ െചേമ്മ
635 കഞ്ചെനേപ്പടി മുെന്നേപ്പാെല െചന്ന
636 ച്ചങ്ങലതെന്നയും പൂ െകാണ്ടാൻ.
637 േദവകിത െട ചാര േചരുമ
638 േക്കവലയാെയാരു േദവിയേപ്പാൾ
639 മാെറ്റാലിെക്കാ മാറീറ്റില്ലംതന്നിൽനീ
640 േന്നറ്റം കര , കര നിന്നാൾ;

641 െഞട്ടിയുണർ ള്ള കംസനിേയാഗികൾ
642 െപെട്ട െചന്ന െചാന്നാരേപ്പാൾ.
643 വാളുമായ് െചെഞ്ചേമ്മ വ നിന്നീടിനാൻ
644 കാലനു േനരായ കംസനേപ്പാൾ,
645 കെണ്ടാരു േനര പേണ്ടതിേലറ്റവും
646 ഇണ്ടലും പൂ വിറ പാരം.
647 കംസേനാടേന്നരം െമല്ലേവ െചാല്ലിനാൾ
648 കാതരയാെയാരു േദവകിതാൻ:
649 ”പാെമ്പ ചിന്തി ശങ്കി നിന്നേതാ
650 പാശമായെല്ലാതാൻ വ കൂടി

651 പാപങ്ങളി ം നീയാചരിച്ചീടാെത
652 പാരാെത േപാെകങ്കിെലേന്നേവ
653 എ െട േശാകത്തിൻ കാരണമാെക്കാല്ലാ
654 യിന്നിനിെയൻൈപതൽതെന്നയിേപ്പാൾ
655 ഒ രണ്ടല്ലെല്ലാ മുന്നം നീെയ െട
656 നന്ദനന്മാെരെക്കാലെപ്പടു ;
657 ഒന്നല്ലയാെതാരു െപപിള്ള തെന്ന നീ
658 ഇെന്നനിക്കായി വഴേങ്ങണേമ.”
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659 ഇങ്ങെന െചാ തങ്കന്യകതെന്നയും
660 െപാങ്ങിനിന്നീടുന്ന േശാകത്താെല

661 മാേറാടു േചർത്ത പൂ െകാണ്ടീടിനാൾ
662 മാപാപി വ െതാടാതവണ്ണം.
663 േസാദരിത െട േരാദനം കണ്ടി
664 േരാഷിതനാെയാരു കംസനേപ്പാൾ
665 ഓടിയണ വലി െകാണ്ടീടിനാൻ
666 ഓമലാേയ്മവുമൈപ്പതൽതെന്ന
667 പാദം പിടി െവപാറേമൽ ത വാൻ
668 പാരം ചുഴറ്റി നിേന്നാ േന്നരം
669 കീെഴ്പ ത വാേനാങ്ങിയേനര
670 േമെ േപായെതക്ക പിെന്ന

671 ഈർഷ്യയും പൂണ്ടവൻ േനാക്കിനാെനന്നേപ്പാൾ
672 ഈശ്വരിയാമവൾതെന്ന േനെര;
673 അംബരംതന്നിേര ലംബിതയായിനി
674 ന്നംബികതെന്നയും കാണായേപ്പാൾ
675 േന ങ്ങൾേക്കതുേമ േനാക്കരുതാെതാരു
676 ദീപ്തിെയ െണ്ടാരു െമ മായി.
677 േദവിതൻ െമ െട ലാവണ്യം െചാൽവാനി
678 ന്നാവി ൈവഭവം വ കൂടാ;
679 പൂഞ്ചായൽത െട കാന്തിെയെച്ചാ വാൻ
680 വാഞ്ഛയുണ്ടാകു കാെകനിേക്കാ

681 തുല്യതയില്ലാെത തുല്യത െചാ േമ്പാൾ
682 വല്ലായ്മെയന്നതും വ കൂടും
683 കണ്ടിെയന്നിങ്ങെന െകാണ്ടാടിെച്ചാല്കിേലാ
684 െകാണ്ടൽത ള്ളത്തിലിണ്ടലുണ്ടാം
685 അെല്ല െചാല്കിേലാ നീലത്തഴകൾ വ
686 ന്നല്ലല്ലാെയന്ന േപശിെക്കാ ം
687 മെറ്റാ െചാൽകിൽ മനം കുലഞ്ഞീടുമ
688 റ്റമറ്റീടും പന ല ം
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689 എന്നതുമൂലമ ന്തെല വാഴ്ത്താെത
690 മന്ദനായ് നി മട േന്നൻ ഞാൻ.

691 അന്ധതെകാണ്ടിനിച്ചന്തമാണ്ടീടുമ
692 ന്തളം വാ വാൻ ചിന്തി േന്നൻ
693 ചായലായുെള്ളാരു നായികതാൻ െപറ്റ
694 ചാപലംപൂ ള്ള ബാലകന്മാർ
695 െനറ്റിയായുെള്ളാരു മുറ്റത്തിലാമ്മാറു
696 *മുറ്റത്തമി ള്ള ലീലയേല്ലാ
697 ചിന്തിന കാന്തി കലർ നിന്നീടുമ
698 ന്തളമായി കണ്ടതിേപ്പാൾ
699 മൗലിയിലുെള്ളാരു വാർതിങ്കൾത ടൽ
700 പാതിെപാളിഞ്ഞി വീണേനരം

701 ചില്ലി തടഞ്ഞി വീഴരുതായ്കയാൽ
702 െമല്ലേവ തങ്ങിയുറ െതേന്ന
703 കാണുേന്നാർ കണ്ണിനു േതാ മാറുെള്ളാരു
704 കാന്തിെയ െണ്ടാന്ന െനറ്റിതാൻ
705 ആനനംതേന്നാടു േനെരാ േപാരുവാൻ
706 മാനി തിങ്കളും പങ്കജവും
707 ഒക്കേവ െച പിണങ്ങിനേനരം ക
708 ണ്ടക്ഷണമാനനലക്ഷ്മി േനേര
709 ”തിങ്കേള നീയിതിൻമീതേല നി െകാൾ
710 പങ്കജേമയിതിൻ താെഴ നീയും”

711 എന്ന െചാെന്നാരു സീമയിട്ടീടിനാൾ
712 എന്നതു ചില്ലിയായ്ക്കണ്ടതിേപ്പാൾ
713 ചില്ലികളായുള്ള കേല്ലാലംതന്നിേല
714 െമല്ലേവ െച കളിക്കയാെല
715 ആനന്ദമാളുമക്കണ്ണിണതെന്നേയാ
716 മീനങ്ങെളന്നേല്ലാ െചാേല്ല .
717 ആനനകാന്തിയാേയ്മവിനിന്നീടുന്ന
718 മാനിനിക്കമ്പിേനാടാടുവാനായ്

https://thalilakkam.in/



കൃഷ്ണഗാഥ - 1 - െചറുേശ്ശരി 30

719 ഉല്ലസിച്ചീടുന്ന െപാ യെലേന്നയ
720 മ്മല്ല ഴകെളെച്ചാ ഞാൻ

721 േചാരിവായാെയാരു െചെന്താണ്ടിതങ്കനി
722 ചാര കണ്ടതു െകാ വാനായ്
723 െമല്ലേവ െചാ ന്ന ൈപങ്കിളി െണ്ടേന്ന
724 െചാ വാേന്താ മന്നാസി കണ്ടാൽ.
725 മണ്ഡനമായുള്ള കണ്ഡലഷണ്ഡത്താൽ
726 മണ്ഡിതമായുള്ള ഗണ്ഡം കണ്ടാൽ
727 സ്വർണ്ണംെകാ െള്ളാരു കണ്ണാടിത െട
728 ഉണ്ണാഡി തിണ്ണം വിറ മേപ്പാൾ.
729 േചാരിവാതേന്നാടു േനരായിെച്ചന്നേപ്പാൾ
730 പാരാെത േതാെറ്റാരു െചമ്പരുത്തി

731 മാലെയ െള്ളാരു ൈകതവം ൈകെക്കാ
732 മാലു ഞാലു കാണ്ക പാപം.
733 മാറ േചരുെന്നാരാരെത്തക്കണ്ടി
734 േനരി െചാെല്ലാല്ലാെയ നണ്ണി
735 *ഓഷ്ഠങ്ങൾ ര മ്മറ നിന്നീടു
736 വാട്ടമറ്റീടുമദ്ദന്തങ്ങെള.
737 പുഞ്ചിരിയായതു ച ികാെയന്നത
738 ങ്ങഞ്ചാെത െചാല്ലാമെങ്ങല്ലാേരാടും;
739 ഏണാങ്കമൗലിതൻ േന ചേകാരങ്ങൾ
740 ണായി േമവുേമാ അല്ലയായ്കിൽ?

741 പൂർണ്ണനായുെള്ളാരു തിങ്കെള മൗലിയിൽ
742 പൂ നിന്നീടു ൈശവലിംഗം
743 എന്നേത േതാ താനനന്തൻകീേഴ
744 നി വിള മക്കണ്ഠം കണ്ടാൽ.
745 വാർമുലയാെയാരു മാേലയ ന്നിൽനി
746 ന്നാമന്ദം േപാന്നങ്ങിറങ്ങി േനേര
747 േപാക ട ന്ന േഭാഗികെളന്നേ
748 ബാഹുക്കൾതെന്ന ഞാനുന്നി .
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749 െമത്തിെയഴുെന്നാരു യൗവനമാകുന്ന
750 മേത്തഭന്ത െട മസ്തകങ്ങൾ

751 െകാങ്കകളായി കെണ്ടെതന്നിങ്ങെന
752 അ രിച്ചീടു െത ള്ളത്തിൽ
753 ശ്യാമളയാെയാരു േരാമാളിയാകുന്ന
754 േകാമള മ്പിൈക്ക കാൺകയാേല
755 െചാൽെക്കാ േമവു നാഭിയായുെള്ളാരു
756 പുഷ്കലമാെയാരു പുഷ്കരവും
757 പ ടത െട ചട്ടറും കാന്തി ഞാൻ
758 ഒേട്ടടം െചാേല്ലണ്ടാെയ നണ്ണി
759 ഒ േമ െചാല്ലാെത നി െകാണ്ടീടു
760 മുട്ടേയാ െചാ വാേനാർക്കിലാർക്കാം?

761 ചീർ നിന്നീടുെന്നാരല്ക്കീടം െചെഞ്ചേമ്മ
762 േതർത്തടെമന്നതു നിർണ്ണയി
763 പ തേന്മനിെയ കളഞ്ഞതി
764 ലുണ്ടായ േപാരായ്മ േപാ വാനായ്
765 െചെമ്പാൽത്താർബാണനിേത്തരിൽക്കേരറീ
766 ശംഭുതൻ േമനി പകുപ്പിക്കയാൽ
767 കുംഭിതൻ തുമ്പിൈക്ക *തിൺതുട കണ്ടേല്ലാ
768 കുമ്പി േപാരു തി േമറ്റം
769 െചാെ നിെന്നാരുേശാഭെയക്കാണുേമ്പാൾ
770 െചെപ്പ െചാൽവാേനാ േതാ മേല്ലാ

771 ഒപ്പില്ലയാെതനിെക്കാപ്പിെനെച്ചാന്നാെയ
772 ൾ വിൽ േകാപി ം ജാനുവേപ്പാൾ,
773 എന്നതുമൂലമജ്ജാനുക്കൾ വാ വാൻ
774 ഏതുേമ വല്ലാെത നിന്നിതു ഞാൻ
775 േദവിതൻ ചാരുകണങ്കഴൽ േനെരാ
776 േമവിനിന്നീേടണെമങ്ങൾ കണ്ഠം
777 എന്ന ചിന്തി ച ക്കലാധരൻ
778 ത െട േസവെയെച്ചയ് വതിന്നായ്
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779 നിർജ്ജനമാെയാരു കാനനംതന്നിൽ േപായ്
780 ഷൾജവും പാടി നൽേക്കകിജാലം

781 കുറ്റമറ്റീടുന്ന നർത്തനമാടീടു
782 മെറ്റാ ചിന്തിച്ചിട്ടല്ല െചാല്ലാം.
783 നൗകികൾമൗലിയിൽ താവിനിന്നീടുന്ന
784 നാകമഹാമണിജാലങ്ങളിൽ
785 പാരമുരുമ്മി െമഴു നിന്നീടുമ
786 പ്പാദനഖങ്ങൾതന്നംശുജാലം,
787 മീേത പര വഴിഞ്ഞതു കാണുേമ്പാൾ
788 േശ്വതമായുേള്ളാരു കൂർമ്മെമേന്ന
789 എന്മനം തന്നിേല സന്തതം േതാ ന്ന
790 തംബികതൻ പദങ്ങൾ ര ം.

791 മഞ്ജീരംത െട മ ളമാെയാരു
792 ശിഞ്ജിതമായുള്ള ഹംസനാദം
793 എേപ്പാഴും േകൾക്കയാലപ്പാദം േചെഞ്ചേമ്മ
794 െചാെ ാ ം പങ്കജെമ വ .
795 വാനവർൈകകളാം വാരിജം െചെഞ്ചേമ്മ
796 കാണുന്ന േനര കൂ കയാൽ
797 തിങ്കെള െള്ളാരു ശങ്കയുമുെണ്ടനി
798 ക്ക രിച്ചീടു പാരമുള്ളിൽ
799 ഉൾെക്കാമ്പിൽത്തെന്ന േചർ ൾേ ശം നിേന്നാർതൻ
800 ദുഖമാം കാന്താരം നീ കയാൽ

801 അങ്കിെയ െള്ളാരു ശങ്കയുമുെണ്ടനി
802 ക്ക രിച്ചീടു പിെന്നയുള്ളിൽ
803 ഭക്തരായുേള്ളാർതൻ ചിത്തത്തിൻ േമേന്മെല
804 െമ മിരുട്ടിെനത്ത കയാൽ
805 പങ്കജകാമുകെനെന്നാരു ശങ്കയും
806 അ രിച്ചീടു പിെന്നപ്പിെന്ന
807 ഇപ്പാദംതന്നിെലെപ്പാൽ പ്പരാഗെത്ത
808 മുൽപ്പാെട െതണ്ടിത്താൻ െകാ േപായി
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809 വാരിജസംഭവൻ പാരിടെമല്ലാേമ
810 പാരാെത നിർമ്മി െവ േകൾ .

811 എന്നതുെകാ േപാൽ പന്നഗനായകൻ
812 ഊർജ്ജിതരൂപനായ് ഇപ്പാദന്തന്നിെല നിേ ാരു മാനസം
813 െകേ ാെട േചർത്താൻ പണ്ടപ്പൗലസ്ത്യൻ
814 മുേഗ്ദ്ധ േശഖരൻ മി െമ ള്ളതും
815 വിേത്തകെന ം േപര ണ്ടായി
816 ഉണ്മദംപൂെണ്ടാരു വന്മഹിഷാസുരൻ
817 തന്മദം തീർത്തിേന്നാർക്കിലാർക്കാം
818 സുംഭനായ് നി േള്ളാരുമ്പർേകാൻൈവരിതൻ
819 ഡംഭെത്തത്തീർത്തതുമവ്വണ്ണേമ.
820 ഓേരാേരാ ദാനവവീരെരെക്കാന്നിട്ടി

821 പ്പാെരല്ലാം പാലിപ്പാൻ പാർക്കിലാർക്കാം,
822 ആഗമംതാനുമിപ്പാദങ്ങൾതെന്നേപ്പാ
823 യാരാ േപാരു തിർ ,െമന്നാൽ
824 ഇങ്ങെന േമവുമപ്പാദപേയാജം ഞാൻ
825 എങ്ങെനയിങ്ങെനെയ െചാൽവൂ?
826 വാേ ാടു നിന്നി പിെന്നയും പിെന്നയും
827 കൂ കെയന്നി മെറ്റാ വേല്ലൻ
828 േകവലയാെയാരു േദവിെയ വാ വാൻ
829 ആവതെല്ലന്നതു ചിന്തിയാെത
830 കാടായിെച്ചാ ന്നെത നീെയന്നല്ലീ

831 മൂഢരായുേള്ളാരിൽ മു ണ്ടേല്ലാ
832 പാടവംകൂടാെത മൂഢരായുേള്ളാേരാ
833 കാടാകുമാറേല്ലാ െചാേല്ല ,
834 എന്നതുപാർ െമ്പാഴി ഞാൻ െചാന്നതു
835 നിന്ദ്യമെല്ലന്നതും വ കൂടും
836 അങ്ങെന േപാകത,ങ്ങംബരംതന്നിൽനി
837 ന്നിങ്ങെനയുെള്ളാരു േദവിയേപ്പാൾ
838 താെഴ നിന്നീടുന്ന കംസേനാടായി
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839 േകാഴ കള പറ നിന്നാൾ:
840 ”എെന്ന നീെയന്തി െകാ വാൻ കൂടു

841 നി െട ഘാതകിയല്ല ഞാേനാ.
842 സ്ഥാനങ്ങേളാേരാേന്ന മാനി നല്കിനാർ
843 മാനവെരല്ലാരും േദവിക്കേപ്പാൾ
844 ആരണർ െച ന്ന പൂജെയെക്കാ െകാ
845 ണ്ടാദരേവാടു െതളി േമേന്മൽ.
846 ഭൂേലാകംതന്നിൽ വിളങ്ങിനിന്നീടിനാൾ
847 മൂേലാകനായികയായ േദവി.
848 അഞ്ചിതമായുള്ള േദവിതെഞ്ചാെല്ലല്ലാം
849 െനഞ്ചകം പൂകിന കഞ്ചനേപ്പാൾ
850 വിശ്വസിച്ചീടിനാൻ വിസ്മയിച്ചീടിനാൻ

851 െക െപട്ടീടുന്ന ദമ്പതിമാെരയും
852 െപെട്ട െചന്നങ്ങഴി പിെന്ന
853 ഓർച്ചയും പൂ പറ നിന്നീടിനാൻ
854 ചാർച്ചയും േചർച്ചയും േവഴ്ച്ചയുമായ്.
855 ”നിങ്ങൾ സൂനുവായുള്ളവനല്ലേപാ
856 െല െട ഘാതകൻ, അന്യനേ !
857 എട്ടാമതുണ്ടായ ബാലകെനന്നേതാ പ
858 ട്ടാങ്ങെല്ലന്നതും വ കൂടി.
859 ഈശ്വരവാക്കി സത്യതയിെല്ലന്ന
860 താശ്ചര്യമാകുന്നേതാർത്തേതാറും

861 ഓരാെത വന്നി േഘാരനായുള്ള ഞാൻ
862 ആറു കീടാങ്ങെളെക്കാേന്നനേല്ലാ.
863 എ െട വൻപിഴെയല്ലാെമ നിങ്ങന്നി
864 ന്നി ക െപാറുേക്കണേമ.”
865 ഇങ്ങെന െചാ ടൻ ത െട മന്ദിരം
866 തന്നിലും പൂകിനാൻ ഖിന്നനായി.
867 പിേറ്റന്നാൾ േനേര ത േറ്റാെരെയല്ലാേമ
868 െതെറ്റ ചാര െകാ പിെന്ന

https://thalilakkam.in/



കൃഷ്ണഗാഥ - 1 - െചറുേശ്ശരി 35

869 േക നിന്നീടുന്ന ദാനവരന്നേപ്പാൾ
870 വാട്ടമകെന്നാരു വാർത്ത െചാന്നാർ:

871 ”ബാലനായു നിൻ കാലനായുള്ളവൻ
872 ഭൂേലാകന്തന്നിലിെന്നങ്കിൽ ഞങ്ങൾ
873 ഒക്കേവ ചാല റെപ്പ െചേന്നാേരാ
874 ദി കെള ം നട പിെന്ന
875 ക കണ്ടീടുന്ന ബാലകന്മാെരേയാ
876 കണ്ഠം പിരി കഴിക്കാം െചേമ്മ
877 ബാലകന്മാെരന്ന വാർത്തകെളന്നിേയ
878 ഭൂേലാകന്തന്നിലില്ലാതവണ്ണം
879 െകാ െകാന്നീടുന്ന ബാലെരെയ േമ്പാൾ
880 ഒന്നിവെനന്നതും വ കൂടും.

881 പിെന്ന നമുെക്കാരു ൈവരിയും കൂടാെത
882 നന്നായിവന്നീടും കാലം േമലിൽ.
883 േദവകളാകുന്ന ൈവരികെളന്നിേയ
884 േകവലമില്ല മെറ്റ വ .
885 േദവകെള ള്ളതില്ലാെതയാ വാൻ
886 ആവതെല്ലങ്കിലും േവണമേ .
887 േദവകൾ െള്ളാരു േവർ പറിച്ചീടുന്ന
888 േതവെമന്നിങ്ങെന െചാല്ലാെമങ്കിൽ
889 േവരായി നിന്നിതിേദ്ദവകെളല്ലാർ ം
890 വീതനാേ ാരുമീന്നാരായണൻ

891 നാരായണൻതെന്റ േവരായിേപ്പാരുന്ന
892 താരണെരല്ലാരും, േവദങ്ങളും
893 സത്യവും, ധർമ്മവും, യജ്ഞവും, േഗാക്കളും
894 ഇത്തരം പിെന്നയുമു മ ം
895 ആരണരേല്ലാ കാ േവദങ്ങൾെക്കല്ലാമി
896 ന്നാധാരമായി നിന്നെതന്നാൽ
897 ആരണരാേയാെരെക്കാ നിന്നീടുേമ്പാൾ
898 േവേരാെട േപാമേല്ലാ േവദങ്ങളും
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899 ആജ്യെത്തെക്കാണ്ടേല്ലാ യജ്ഞങ്ങൾ െച
900 താജ്യത്തിൻ കാരണം േഗാക്കളെല്ലാ,

901 േഗാക്കെളെയല്ലാേമ െകാ നിന്നീടുേമ്പാൾ
902 േപാെയ്ക്കടുേമാേരാേരാ യജ്ഞങ്ങളും.
903 ആരാനുമുേണ്ടാ തപസ്സിെനെച്ച
904 പാരാെത െച െചറു െവങ്കിൽ.
905 ഇങ്ങെന െച േമ്പാൾ വിഷ്ണെവ ള്ളതും
906 മങ്ങി മയങ്ങി മറ മാറും
907 * േദവകളും േപായ്വര േപാെമ േമ്പാൾ
908 േവേരാടു േവറായ ശാഖിേപാെല
909 ഇങ്ങെന െച േമ്പാൾ േമലിെലക്കാലേമാ
910 മംഗലമായിേട്ട വ കൂടു,

911 മാഗധൻമുമ്പായ ബ ക്കൾ ചൂഴു
912 മാന്യരായ് നി സുഖിക്കാം പിെന്ന.”
913 ഇങ്ങെന െചാന്നതു േകെട്ടാരു കംസൻതാൻ
914 അങ്ങെനെയ െതളി െചാല്ലി
915 പൂതനമുമ്പായ ദാനവയൂഥെത്ത
916 ”ഭൂതലെമ ം നട നിങ്ങൾ
917 ബാലകന്മാരുെട ഹിംസെയെച്ചെയ്ക”
918 ചാല നിേയാഗിച്ചക പുക്കാൻ.
919 സ്നാനം തുടങ്ങിന േവലയുമാചരി
920 ണും കഴി െതളി പിെന്ന

921 വന്ദികൾ വാ ന്ന വാർത്തയും േകേട്ടാേരാ
922 സുന്ദരമായുള്ള ഗീതങ്ങളും
923 നർത്തകന്മാരുെട നൃത്തവും ക ക
924 ത്തമമായുള്ള മന്ദിരത്തിൽ
925 ബ ക്കളായുള്ള മേന്നാരുമായി
926 സ ഷ്ടനായി വിളങ്ങിനിന്നാൻ.

https://thalilakkam.in/




