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കൃഷ്ണഗാഥ
െചറുേശ്ശരി

2 - പൂതനാേമാക്ഷം

1 നാകികൾേനെരാത്ത േഗാപന്മാെരല്ലാർ ം
2 നാഥനായ് നന്നായി നിന്ന നന്ദൻ
3 സന്തതിയില്ലാ സന്തതം െവ െവ
4 ന്തന്തരാ ചിന്തയും പൂണ്ടകാലം
5 അ തകാന്തി കലർെന്നാരു ജായ
6 ഗർഭവുമുണ്ടായിവ കൂടി.
7 എന്നതു കണ്ടി നിെന്നാരു നന്ദന്താൻ
8 വെന്നഴുന്നീടുന്ന േമാദത്താെല
9 ാശ്നികന്മാേരാടു േചാദിച്ച േനര
10 ാശ്നികന്മാരിെലാരുത്തൻ െചാന്നാൻ:

11 ”ഇന്നിവൾത െട ഗർഭത്തിൽനിന്നേതാ
12 കന്യകെയന്നതു നിർണ്ണയി .”
13 അന്യനായുള്ളവൻ െചാല്ലിനിന്നീടിനാൻ
14 കന്യകെയന്നവൻ െചാന്നേനരം:
15 ”േതമ്പാത കാന്തി കലർ നിന്നീടുെന്നാ
16 രാൈപതലുണ്ടാമിേപ്പററിലിേപ്പാൾ
17 കാണുന്ന േനര കന്യകയെല്ല
18 മാെണ മുള്ളതു നിർണ്ണയി .”
19 അന്യനായുള്ളവൻ െചാല്ലിനിന്നീടിനാൻ
20 പിെന്നയും നി വിചാരി ടൻ:

21 ”ഇങ്ങെനയല്ലായ്കിെല െട ശാ ം ഞാൻ
22 എ േമ തീ േന്നാനല്ല േമലിൽ.”
23 വാെ ാരുൾെകാണ്ടവർ േനരിട്ട േനര
24 വാേ ാടു െചാല്ലിനാൻ നിെന്നാരന്യൻ:
25 ”െചമ്പല്ലവാംഗിതൻ ന ിള്ളയായേതാ
26 െപപിള്ളെയന്നതും േചരുമേല്ലാ
27 മാപാർന്ന കാന്തിതൻ കാമ്പായിനി െള്ളാ
28 രാൈപതെലന്നതും േചരുമേ .
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29 ഇങ്ങെനയുെള്ളാരു സംഗതി േചരാെയ
30 ന്നങ്ങെന നണ്ണി ഞാൻ മൗനമാ .

31 എ െട ചിന്തിതമാരുേമ കാെണാല്ലാ
32 െയ ൈദവത്തിെനന്നതെ
33 ാശ്നികന്മാരായ ഞങ്ങളിെന്നല്ലാരും
34 ാകൃതരായിച്ചമ ,െതന്നാൽ
35 വന്നതു കണ്ടി നിർണ്ണയിച്ചീടു നാം
36 എന്നേതേയാർച്ചയിൽ േചർച്ചയു .
37 നന്ദേനാടിങ്ങെന െചാന്നവെരല്ലാംതാൻ
38 മന്ദിരം േനാക്കി നടന്നാർ പിെന്ന
39 ”നന്മേയ നേല്കണം ൈദവേമ! എന്ന
40 നന്ദനും ാർത്ഥി നിന്നകാലം

41 മാസങ്ങൾ േപാ തിക തന്മാനിനി
42 ക്കാസന്നമായ് വ സൂതികാലം.
43 പാതിരാേനര പാരാെത െപറ്റാള
44 പ്പാേഥാജേലാചനാ ൈപതൽതെന്ന.
45 സൂതിെകാ ണ്ടായ േമാഹെത്ത ണ്ടവൾ
46 കാതരയായി നുറു േനരം
47 ചാരിക്കിടന്ന ണർേന്നാരു േനര
48 ചാര േനാക്കിനാൾ മന്ദ;മേപ്പാൾ
49 േകാമളനായ കുമാരെനക്കാണായി
50 കാർ കിൽ കാമി ം കാന്തിയുമായ്.

51 ആെണ നിർണ്ണയിച്ചാനന്ദം പൂണുേന്നാ
52 േരണവിേലാചനമാെരന്നേപ്പാൾ
53 നന്ദനു നെല്ലാരു കാ യായ് നല്കിനാർ
54 നന്ദനനുണ്ടായിെതന്നിങ്ങെന.
55 ചിന്തെയ െണ്ടാരു നന്ദന്താനന്നേപ്പാൾ
56 അന്തമില്ലാെതാരു സേന്താഷത്താൽ
57 േചലകൾ നല്ലവ നല്കിനിന്നീടിനാൻ
58 ബാലകജന്മെത്തെച്ചാേന്നാർെക്കല്ലാം
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59 ”പിെന്നയും പിെന്നയും െചാ വിെനേന്നാടു
60 നന്ദനെന ള്ള നാമമി ം

61 അഞ്ചാെത െചെഞ്ചേമ്മ പിെന്നയും പിെന്നയും
62 എൻ െചവി ര ം കുളുർ ംവണ്ണം.”
63 ഇങ്ങെന െചാല്ലീ പിെന്നയും െചേന്നാർ
64 മങ്ങാെത േചലകൾ നൽകിനിന്നാൻ.
65 പാരാെത െചന്ന ൈപതെലക്കണ്ടി
66 നീരാടിേപ്പാന്നി വ പിെന്ന
67 ആരണർ െചാല്ലാെല ജാതകർമ്മെത്തയു
68 മാചരിച്ചീടിനാനാദരവിൽ.
69 ദാനങ്ങൾെകാണ്ടവൻ വാനവർശാഖി
70 നാണെത്ത കിച്ചാന്മാനസത്തിൽ.

71 ”നന്ദനു നെല്ലാരു നന്ദനനുണ്ടായി”
72 െതെന്നാരു വാർത്ത പര െത ം.
73 േവർ പാകിനിെന്നാരു േവ െയ ള്ള
74 േഗാപാലന്മാെരല്ലാം വ പിെന്ന
75 ബാലകനുണ്ടായ േമാദെത്ത ണ്ടി
76 ചാെലക്കളി പുള നിന്നാർ
77 ആച്ചിമാെരല്ലാരും കാ യുമായി
78 പാച്ചിൽ തുടങ്ങിനാർ പാരമേപ്പാൾ.
79 ബാലകന്ത െടയാനനം കണ്ടി
80 ചാല മുകർ പുണർ നിന്നാർ.

81 സേന്താഷംപൂ തഴ നിന്നീടിനാർ
82 ബ ക്കളായുള്ള േലാകെരല്ലാം.
83 േഗാഷ്ടികൾ േകാലുന്ന േഗാപന്മാർ ചൂഴു
84 വാട്ടമക ള്ള േഗാഷ്ഠംതന്നിൽ
85 വത്സലനാെയാരു വത്സനുണ്ടാകയാൽ
86 ഉത്സവംെകാ നിറ െത ം.
87 അ തുടങ്ങി വിള മന്നന്ദൻെറ
88 സുന്ദരമായുള്ള മന്ദിരത്തിൽ
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89 െച തുടങ്ങിനാൾ െചന്താരിൽമങ്കയും,
90 െച വരുന്നനാെള ഞായം.

91 യത്നങ്ങൾകൂടാെത േഗഹങ്ങെളല്ലാേമ
92 രത്നങ്ങൾെകാ നിറ കൂടി.
93 േഗാക്കൾതൻ തിണ്മെയപ്പാർ ന്നതാകിേലാ
94 വാ െകാേണ്ടതും വചി കൂടാ.
95 ക ം കിടാക്കളുമ തുടങ്ങിയ
96 മ്മന്ദിരംതന്നിൽ നിറെഞ്ഞാഴി ,
97 മാന്യങ്ങളായി മ ള്ളെതല്ലാെമ
98 ധാന്യത്തിൻപുരവുമവ്വണ്ണേമ.
99 ഇങ്ങെനെയല്ലാരും െപാങ്ങിനിന്നീടുന്ന
100 മംഗല്യമാ വസി ംകാലം,

101 ക ി നിന്ന കരെത്തയക്കംസനാ
102 െയാപ്പി േപാേരണെമ നണ്ണി
103 യാതനായ് േമവിനാനായന്മാർെക്കല്ലാം
104 നാഥനായ് നിെന്നാരു നന്ദനേപ്പാൾ.
105 പാരാെത െച കരെത്തയും നല്കീ
106 േപാരുവാനി തുട േന്നരം
107 ആനകദു ഭിതാനറിഞ്ഞി
108 മാനി െചന്നവൻ ചാരത്തേപ്പാൾ
109 േ മെത്ത തൂകുന്ന തൂെമാഴിെകാ ടൻ
110 വാർെമ മാറു പറ നിന്നാൻ.

111 നന്ദനും െചാല്ലിനാ,െനന്നതു േകട്ടവൻ
112 വന്നതുെകാ ള്ള സേന്താഷത്താൽ:
113 ”കാേണണെമ ഞാൻ കാമിച്ചേനര
114 കാണായിവന്നതും ഭാഗ്യമേല്ലാ.
115 പ കഴി ളള്ള ദീനങ്ങേളാർ േമ്പാൾ
116 ഇണ്ടലുണ്ടാകു പാരമുള്ളിൽ.
117 എ യുേമറ്റം െകാതി നിന്നെല്ലാ തൻ
118 പു െനക്കാണു േലാകെരല്ലാം
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119 അങ്ങെനയുണ്ടായ പു െരയെല്ലായി
120 മ്മംഗലം േവരറ്റ പാപി കംസൻ

121 പാരാെത െച പിറന്ന വീഴുേമ്പാൾ
122 പാറേമൽ തല്ലിക്കഴി കൂട്ടി
123 നാെളയുമുണ്ടാമിൈപ്പതങ്ങെള െള്ളാ
124 രാശെയേക്കാേലണ്ടാെയ വ .
125 ഉണ്ടാകുന്നാകിലിക്കെണ്ടാരു കംസേനാ
126 പേണ്ടവനേല്ലാതാ, െന കാര്യം?
127 പിന്നപ്പിറെന്നാരു കന്യകയുണ്ടായി
128 െതന്നതുമങ്ങെന േപായിതായി.
129 വ വന്നീടുന്നെതല്ലാെമ കാ നാം
130 ഒന്നി ം േഖദിയാെയ്കേന്ന േവ .”

131 എന്നതുേക െള്ളാരാനകദു ഭി
132 പിെന്നയും െചാന്നാനന്നന്ദേനാടായ്:
133 ”ശാശ്വതവാ കളാ യിച്ചീടുെന്നാ
134 രീശ്വരൻത െട ലീലെയേന്ന
135 വന്നതു വന്നതു നിർണ്ണയിച്ചിങ്ങെന
136 മന്നിടം േചരു തിന്നി ഞാൻ.
137 േരാഹിണീസൂനുവാെമ െട നന്ദനൻ
138 േ ാഹവുംകൂടാെത േമവുേന്നാേനാ?
139 എ െട ജീവനം നി െട ൈകയിലു
140 െമന്നേതാ െചാേല്ലണ്ടതില്ലയേല്ലാ.

141 പു നില്ലായ്കയാലത്തെല നിൻ
142 പു നുണ്ടായതു േകൾക്കയാെല
143 സന്താപം വ ള്ളെതല്ലാേമ േപായി
144 സേന്താഷംെച മാനസത്തിൽ.
145 വേമ്പറുമമ്പിനാൽ നിൻ ൈപതൽതെന്നഞാൻ
146 എൻ ൈപതെലന്നതു ചിന്തി .
147 എൻ ൈപതലുണ്ടായ സേന്താഷെമല്ലാമി
148 ന്നിൻൈപതൽമൂലമി ണ്ടായേല്ലാ.
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149 അങ്ങെനയാകതു, നമ്മിലിേന്നാർ േമ്പാൾ
150 മംഗലമാെകന്നതേല്ലാ േവ .

151 കാരിയെമല്ലാെമ പൂരി തായേല്ലാ
152 പാരാെത േപാേകണം േഗാകുലത്തിൽ.
153 വെമ്പാടു േമേന്മേല തെപടുമല്ലലു
154 ണ്ടമ്പാടിതന്നിൽ വരു തിേപ്പാൾ.
155 എന്നതിൻമുമ്പിേല െചന്ന െകാേള്ളണം
156 നന്ദനന്തെന്നയും സൂക്ഷിേക്കണം”
157 എന്നതു േകെട്ടാരു നന്ദനുമേന്നരം
158 നന്ദനന്തെന്നയും നണ്ണി നണ്ണി,
159 േഗാകുലം മുന്നി േപാക ടങ്ങിനാൻ
160 ആകുലമായുേള്ളാരുള്ളവുമായ്.

161 ആനകദു ഭിതാനുമേന്നര
162 ദീനതതീർ െതളി േമന്മൽ
163 േതായജേലാചനന്തെന്നയും ചിന്തി
164 േപായ പൂകിനാൻ മന്ദിരത്തിൽ.
165 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
166 കംസെന്റ െചാല്ലിനാൽ ൈകതവംപൂ ള്ള
167 വാസവൈവരികൾ പാരിെല ം
168 ചാെലേപ്പായ് െചേന്നാേരാ ബാലകന്മാെരയും
169 കാല നല്കി നടന്നകാലം
170 പൂതനെയെന്നാരു ഭൂസുരനാശിനി

171 ഭൂതലംതന്നിൽ നടെന്ന േമ
172 സുന്ദരിയാെയാരു നാരിയായ് െചന്നി
173 നന്ദഗൃഹത്തിലക പുക്കാൾ.
174 വാർേകാലും െകാങ്കകൾ രണ്ടിലും െചെഞ്ചേമ്മ
175 കാേകാളം േത ചമ േനേര
176 ബാലകമന്ദിരംത െട ചാര
177 ചാെലേപ്പായ് െചന്നവൾ േനാ േന്നരം
178 െചാെ നിെന്നാരു ശി ം കലർ നി
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179 ന്ന മായുെള്ളാരു ത ത്തിൻേമൽ
180 ചാലക്കിടന്ന കെപാലിഞ്ഞീടുന്ന

181 ബാലകന്തെന്നയും കാണായ് വ .
182 ദൂര നിന്ന കേണ്ടാരുേനര
183 ചാര െച ചതി പുക്കാൾ
184 അണ്ഡജനായകന്ത െട ചാര
185 കുണ്ഡലിതാൻ െച പൂകുംേപാെല
186 ഓമന മുഖംതന്നിേല േനാക്കിെക്കാ
187 േണ്ടാർ നിന്നീടിനാെളാ േനരം
188 ചീർെത്താരു േകാപംപൂണ്ടന്തകൻ വാരാ
189 പാർ നിന്നീടുേന്നാെളന്നേപാെല.
190 െമല്ലെവ െചന്ന െതാ നിന്നീടിനാൾ

191 പല്ലവം െവല്ലമ വൽേമനി
192 രത്നെമന്നിങ്ങെന തന്നിെല നണ്ണിനി
193 ന്നഗ്നിെയ െച െതാടുന്നേപാെല.
194 പാരാെത പിെന്നെയടു നിന്നീടിനാൾ
195 ആേരാമൽ ങ്കനിൈപ്പതൽതെന്ന
196 പാശെമന്നിങ്ങെന നിർണ്ണയംപൂണ്ടി
197 പാമ്പിെനെച്ചന്നെങ്ങടു േമ്പാെല
198 ഓമന വൽെമയ് േമനിയിൽ െകാണ്ടേപ്പാൾ
199 േകാൾമയിർ തിണ്ണെമഴു െമയ്യിൽ
200 ഉമ്പർേകാൻനാട്ടില തനതെന്നക്കാൾ

201 മുമ്പിേല േപാവാനാെയന്നേപാെല
202 നീ ള്ള ബാഹുക്കൾെകാണ്ടവൾ പൂവൽെമയ്
203 പൂ െകാണ്ടീടിനാെളാ െമെല്ല
204 പല്ലവമാെണ്ടാരു സല്ലകിെയന്നി
205 പാവകജ്വാല നല്ലാനേപാെല.
206 ക മായുെള്ളാരു ന ഖംതന്നിേല
207 ചുംബി േമവിനാെളാ െമെല്ല
208 അംഗനമാരിലന്ന ഖം കാണുേമ്പാൾ
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209 അങ്ങെനേതാന്നാേതാരില്ലയാരു
210 നൂതനനാെയാരു ൈപതലുമേന്നരം

211 പൂതനതെന്നയും േനാക്കിനിന്നാൻ
212 മസ്തകേമറിന േകസരിവീരന്താൻ
213 മേത്തഭന്ത ടൽ േനാ േമ്പാെല.
214 ”ആരാനും േപാ വരുന്നതി മ്പിേല
215 കാരിയമായതു സാധിേക്കണം.”
216 എന്ന നണ്ണിന പൂതനതാനേപ്പാൾ
217 നന്ദകുമാരൻ വായിൽ േനേര
218 ദുസ്തനംതെന്നയും നല്കിനിന്നീടിനാൾ;
219 ദുഷ്ടമാർക്കങ്ങെന േതാന്നി ഞായം.
220 ൈകകെളെക്കാ പിടി നിന്നേന്നരം

221 ൈകടഭസൂദനനായ ബാലൻ
222 അ ലതെന്ന ടി നിന്നീടിനാൻ
223 അമ്മതൻ ന ലെയന്നേപാെല
224 പാൽെകാ െചെഞ്ചേമ്മൈപ െക കൂടാഞ്ഞി
225 ട്ടാകുലനാകയാെലന്നേപാെല
226 കാേറ്റയും കൂടി കുടി െകാണ്ടീടിനാൻ
227 താേറ്റാലിച്ചങ്ങവൾ നൽകുമേപ്പാൾ
228 ഏറ്റെമഴുെന്നാരു പീഡെയെക്കാണ്ടവൾ
229 ചീറ്റന്തി ര കര പിെന്ന
230 ഭൂതലന്തന്നിൽ പതി നിന്നീടിനാൾ

231 േചതനേയാടു പിരി േനെര.
232 ഭാരമിയെന്നാരു ൈഭരവിത ടൽ
233 േഘാരമായ് വന്ന വീഴുകയാൽ
234 ഊഴിയുെമ ം കുലുങ്ങിതായേന്നരം
235 ആഴിയും കിഞ്ചിൽ കലങ്ങീതായി.
236 ചാര നി ള്ള ദാരുക്കെളല്ലാെമ
237 പാരം െഞരി പതി െത ം.
238 േവപെത്ത ള്ള േഗാപികമാെരല്ലാം
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239 േഗാപാലന്മാേരാടും കൂടിെച്ചെമ്മ,
240 േകട നി ള്ള ബാരകനുേള്ളട

241 േത്താടിെച്ചന്നീടിനാർ േപടിേയാെട.
242 ഭൂതലംതന്നിൽ പതി കിടെന്നാരു
243 പൂതനതെന്നയും കണ്ടാരേപ്പാൾ
244 ഉമ്പർേകാൻ െചന്നി പക്ഷമറുക്കയാൽ
245 വമ്പ വീെണാരു ൈശലംേപാെല.
246 ലീലയുംപൂണ്ടവൾ മാറിൽ കേരറിന
247 ബാലകന്തെന്നയും കണ്ടാർ പിെന്ന
248 വ ന്നിേലറിക്കളി നിന്നീടുന്ന
249 ര തൈമ്പതെലെയന്നേപാെല.
250 കെണ്ടാരുേനരമെക്കാണ്ടൽേനർവർണ്ണെന

251 െകാണ്ടി േപാരുവാൻ മണ്ടിെച്ചന്നാർ
252 രത്നെത്തക്കാമി ച കിട ന്ന
253 സർപ്പത്തിൻ ചാര െച േമ്പാെല.
254 ലീലകൾ േകാലുന്നബാലെനെച്ചെഞ്ചേമ്മ
255 താേലാലിച്ചേമ്പാടു െകാ േപാന്നാർ
256 േചതന േവറിെട്ടാരാനേമൽനിെന്നാരു
257 േകസരിൈപ്പതെലെയന്നേപാെല.
258 ദുർ ഹശങ്കയാല ്യനായുള്ളവൻ
259 വി ഹംതന്നിൽ ന്യസി പിെന്ന
260 രക്ഷെയെച്ച തുടങ്ങിനാെരല്ലാരും

261 അക്ഷണം വ ള്ള വല്ലവിമാർ
262 േഗാമൂ ംെകാ കുളിപ്പി നിന്നി
263 േഗാധൂളിേയൽപി െമയ്യിെല ം
264 േഗാവി കീഴ ഴി െചെഞ്ചെമ്മ
265 േഗാപുച്ഛംെകാണ്ട ഴി നന്നായ്.
266 േഗാമയംെകാ ള്ള േലപവും െപണ്ണിനാർ
267 േഗാശൃംഗംതന്നിേല മ െകാ ം
268 േഗാമയമായുള്ള രക്ഷെയെച്ചയ്താര
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269 േഗ്ഗാപകുമാരനു േഗാപികമാർ.
270 ൈവകുണ്ഠൻത െട നാമങ്ങേളാേരാെന്ന

271 ൈവകല്യം വാരാെത െചാല്ലിെച്ചാല്ലി
272 േപച്ചിതൻ വൻ പിണി േപാക്കിനിന്നീടിനാർ
273 ആച്ചിമാെരല്ലാരും െമെല്ല െമെല്ല.
274 നന്ദനും വന്ന മന്ദിരം പൂകിനാൻ
275 അേന്നരം വല്ലവന്മാരുമായി.
276 ഭൂതലംതന്നിൽ പതി കിട ന്ന
277 പൂതനത ടൽ ക പിെന്ന
278 ആനകദു ഭിത െട െചാല്ലിെന
279 മാനി നിന്നാനന്നന്ദേനറ്റം.
280 പിെന്നയെങ്ങല്ലാരും പൂതനത െട

281 ഉന്നതമായുള്ള േദഹംതെന്ന
282 ശ ങ്ങൾെകാ തറി നിന്നങ്ങെന
283 പ നൂറായിരം ഖണ്ഡമാക്കി
284 ദൂര െകാ േപായ് ചു കള ടൻ
285 േനര വ കുളി പിെന്ന
286 നാരാണൻതൻെറ നാമങ്ങൾ െചാല്ലിെക്കാ
287 േണ്ടാേരാേരാ േവലയുമാചരിച്ചാർ.
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