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കൃഷ്ണഗാഥ െചറുേശ്ശരി 5 - കാളിയമർദ്ദനം

1 ബാലകന്മാരുമായ് ക േമച്ചിങ്ങെന
2 നാല മാസം കഴിഞ്ഞകാലം
3 േഗാവിന്ദരാമന്മാർ േഗാക്കെള േമച്ച
4 േമവി ടങ്ങിനാർ െമെല്ല െമെല്ല.
5 ഭൂമി ഭൂഷണമായി വിള െന്നാ
6 േരാമനേച്ചവടി ര െകാ ം
7 കാനനംതന്നിെലക്കല്ലിനും പുല്ലിനും
8 ആനന്ദേമറ്റം വളർത്തിനിന്നാർ.
9 ബാലകന്മാരുെട യാചനം തന്നാെല
10 താലവനന്തന്നിൽ െച പിെന്ന

11 രാസഭനായ് വന്ന േധനുകനാെയാരു
12 വാസവൈവരിെയെക്കാ ടെന
13 താഫലങ്ങെളബ്ബാലകന്മാർ മ
14 മ്മാേപാകെരല്ലാർ മാെയ്ക്കാടുത്താർ.
15 കാലി െതളി ന്ന ബാലകന്മാരുമായ്
16 ആലയംതന്നിലക പു
17 വല്ലവിമാരുെട കണ്ണിനുമുള്ളിനും
18 ഉല്ലാസം നല്കിനാരല്ലൽ നീക്കി.
19 കാലികൾ േമപ്പാനക്കാനനം പൂകിന
20 ബാലകന്മാെരല്ലാമെന്നാരു നാൾ

21 ആതപേമ ള്ള താപംെകാേണ്ടറ്റവും
22 ദാഹി െച നൽ കാളിന്ദിയിൽ
23 കാളിയനാെയാരു കാളഭുജുംഗത്തിൻ
24 േക്ഷ്വളമിയെന്നാരു െവള്ളംതെന്ന
25 േകാരി ടി , തദ്ദാഹെത്തത്തീർ ടൻ
26 തീര െചന്ന നിന്നേനരം
27 േക്ഷ്വളത്തിൽ േവഗത്താൽ വീണുതുടങ്ങിനാർ
28 കാലികളും പിെന്നയവ്വണ്ണേമ
29 കാർമുകിൽ വർണ്ണന്താൻ കാലിെതളി നൽ
30 കാനനകാന്തിെയക്ക കണ്ട്
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31 െമല്ലേവ വന്നി നിെന്നാരു േനര
32 വല്ലവബാലികന്മാെരക്കണ്ടാൻ,
33 ജീവനും കൂടാെത േകവലം ഭൂമിയിൽ
34 പാവകൾ വീണു കിട ംേപാെല.
35 കെണ്ടാരു േനര െകാണ്ടൽേനവർണ്ണൻതാൻ
36 ഇണ്ടലായ് നി നുറു േനരം
37 വാമമായുെള്ളാരു േലാചനംെകാ തൻ
38 ബാലകന്മാെര ളുർക്ക േനാക്കി
39 പീയൂഷം െകാ തളി തളി നി
40 ന്നായാസം േപാക്കിനാൻ െമെല്ല െമെല്ല.

41 ബാലകന്മാരുമക്കാലി ലങ്ങളും
42 ആലസ്യം നീക്കിെയഴുന്നേനരം
43 കാർമുകിൽവർണ്ണന്താനുള്ളിേല ചിന്തിച്ചാൻ:
44 ”കാളിയന്തെന്ന ഞാനി തെന്ന
45 കാളിന്ദിതന്നിൽനിന്നാട്ടിക്കളയായ്കിൽ
46 നാെളയുമിങ്ങെന വ കൂടും.”
47 എന്ന നണ്ണിനിന്നേന്നരംതെന്നയ
48 ന്നിെന്നാരു നീലക്കട തേന്മൽ
49 പാ കേരറിനാൻ പാവനമായുള്ള
50 പാദങ്ങൾെകാ ചവിട്ടിെച്ചെമ്മ,

51 പാരി ചാടിനാൻ ചാരെത്ത വാരിയിൽ
52 േവരറ്റ േമരു െന്നന്നേപാെല.
53 കാമിനിമാേരാടുകൂടിക്കളി ന്ന
54 കാളിയൻതാനും തൻ ൈപതങ്ങളും
55 െപെട്ട െഞട്ടിനാെരെന്ത ചിന്തി
56 വട്ടത്തിൽനിന്ന ഴന്നാർ പിെന്ന.
57 േഘാരനായുെള്ളാരു കാളിയേന്നരം
58 പാരിച്ച േകാപെത്ത െചാന്നാൻ:
59 ”ആരി വന്നെതന്നാലയംതന്നിേല
60 ധീരനായ് േകവലം ചാവതിന്നായ് ”
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61 ഇങ്ങെന െചാല്ലിത്തൻ മസ്തകെമല്ലാേമ
62 െപാങ്ങി നിന്ന യർന്നേനരം
63 ശ്വാസങ്ങേള തിക തുടങ്ങിേത
64 ചാര നി ള്ള െവള്ളെമല്ലാം
65 വാരിതൻ മീേത നികന്നവൻ േനാ േമ്പാൾ
66 ദൂരേവ കാണായി കണ്ണന്തെന്ന
67 േമളെമഴുേന്നാരു േമചകവാരിയിൽ
68 നീളേവ നീ ന്നെത,ന്നേനരം
69 തിങ്കെളക്കെണ്ടാരു രാഹുെവേപ്പാെല താൻ
70 ശങ്ക കളഞ്ഞങ്ങടു പിെന്ന

71 അല്ലിത്താർമാതുതൻ മല്ലക്കരംെകാ
72 െമെല്ലത്തേലാടുന്ന പാദങ്ങളിൽ
73 പാരി ദംശിച്ചാൻഅങ്ങെനയെല്ലാ താൻ
74 പാപികളാേയാർ േതാന്നി ഞായം.
75 എന്നതിേന്നതുേമ പീഡെയക്കാണാ
76 മുേന്നതിേലറ്റം കതിർ പിെന്ന
77 മർമ്മങ്ങൾേതാറും കടി തുടങ്ങിനാൻ
78 നിർമ്മലനാെയാരു ൈപതൽതെന്ന.
79 ഇത്തരേമാേരാേരാ യുദ്ധങ്ങൾ െചയ്തി
80 മസ്തകം െകാണ്ടങ്ങടി െചേമ്മ.

81 വറ്റാത കാന്തി കലർെന്നാരു കണ്ണെന
82 െതെറ്റ ചുറ്റിനാൻ മുറ്റ മുെറ്റ.
83 കാളിയൻതേന്നാടു േനരി കാർവർണ്ണൻ
84 കാളിന്ദിതന്നിൽ കളി േന്നരം
85 നിച്ചലും െച ന്നേനര െചല്ലാഞ്ഞി
86 ട്ടച്ഛനുമമ്മയുേമാർ നിന്നാർ:
87 ”എന്മകെന േപാൽ വാരാ േതാഴീ! െചാൽ
88 ഇന്ന ലയിേന്നരം വന്നാനേല്ലാ.
89 കാലികൾ കാണാ കാട്ടിൽ നട േമ്പാൾ
90 കാൽതന്നിൽ മു തറച്ചില്ലല്ലീ.
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91 കായ്കെളെക്കാ വാൻ പാഴ്മരേമറീ
92 കാനനംതന്നിേല വീണാേനാതാൻ.
93 ചാലത്തടു െതളി ന്ന േനര
94 കാലികൾ കുത്തി തിർന്നില്ലല്ലീ,
95 കാനനം തന്നിേല നൽവഴി കാണാ
96 ദീനനായ് നിന്ന ഴന്നാേനാ താൻ.
97 സഞ്ചരിച്ചീടുേമ്പാൾ വൻപുലിതന്നാേല
98 വഞ്ചിതനായാേനാ െചാ േതാഴീ!
99 പിള്ളരുമായിപ്പിടി കളി േമ്പാൾ
100 അല്ലലായ് വീണു കിടന്നാേനാ താൻ.

101 േചാെറല്ലാമാറിച്ചമ തുട
102 നീറു തുള്ളവും പിെന്നപ്പിെന്ന
103 മക്കെളെപ്പ േള്ളാരമ്മമാരാർ േമ
104 ഉൾക്കാമ്പിൽ േവദനെയന്നിയിേല്ല.
105 േപാരായിപ്പ കഴിെഞ്ഞാരു ജന്മത്തിൽ
106 ൈവരംകലർ ള്ള േലാകെരല്ലാം
107 മക്കളായ് വ പിറ ചമഞ്ഞി
108 ദുഖമിയ െത േതാ ം;
109 വാേ ാടു നിെന്നാരു കണ്ണെന നണ്ണി ഞാൻ
110 രാപ്പകൽ േവകുമാറായിതേല്ലാ.

111 കാലിക്കഴുത്തിെല നന്മണിെയാച്ചയും
112 ചാര േകൾക്കായിതിേല്ലെയാ ം
113 പൂതനത െട േതാഴിമാരാേരലും
114 േചതന േപാക്കിക്കളഞ്ഞാേരാ താൻ.
115 കാളിന്ദിതന്നിൽ കളി ന്ന േനര
116 കാളിയൻ െച കടിച്ചാേനാതാൻ”
117 എന്ന െചാ േമ്പാഴംബരംതന്നിൽനി
118 ”ന്നങ്ങെന”െയെന്നാരു വാ ണ്ടായി.
119 എന്നതു േക ടെനല്ലാരും േനാ േമ്പൾ
120 ദുർനിമിത്തങ്ങളും കാണായ് വ .
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121 അച്ഛനുമമ്മയും മ ള്ള േലാകരും
122 െതെറ്റ ചാടിനാർ കാടുേനാക്കി
123 കാർവർണ്ണന്ത െട കാൽ വടാരാ
124 കാനനംത െട പാ പാ
125 കാളിന്ദിത െട തീര െച േമ്പാൾ
126 കാണായി േകഴുന്ന ബാലന്മാെര.
127 ”എന്മകെനേങ്ങാെന”ന്നിങ്ങെന േചാദിച്ചാൾ
128 അമ്മതാൻ ൈപതങ്ങെളല്ലാേരാടും
129 എന്നതുേക ള്ള ബാലന്മാരാരുേമ
130 ഏതുേമ മി വാൻ വല്ലീലേപ്പാൾ.

131 േകവലം േകണുതുടങ്ങിനാർ പിെന്നയും
132 ആവേതാ മേറ്റതുമില്ലയേല്ലാ
133 നീെള വിളി േന്നാരച്ഛനുമമ്മയും
134 കാളിന്ദിതന്നിേല േനാ േന്നരം
135 കാളിയൻതന്നാെല െക െപ െള്ളാരു
136 കാർവർണ്ണന്തെന്നയും കാണായേപ്പാൾ.
137 മണ്ടിനാരേന്നരം െവള്ളത്തിൽ തു വാൻ
138 ഇണ്ടൽെകാ ള്ളിേല മൂടുകയാൽ
139 േപടിേയ േവർവിട്ട േരാഹിണീനന്ദനൻ
140 ഓടിെച്ചന്ന തടുത്താനേപ്പാൾ

141 േകടു നിെന്നാരു നെന്മാഴിെകാണ്ടവർ
142 േപടിയുെമാ തളർ നിന്നാൻ
143 കാളിയന്തേന്നാടുകൂടിക്കളി ന്ന
144 കാർവർണ്ണൻ തിണ്ണെമഴു പിെന്ന
145 മസ്തകംതന്നിൽ ചവിട്ടിനിന്നേന്നരം
146 നൃത്തംതുടങ്ങിനാൻ െമെല്ല െമെല്ല.
147 വാനവെരല്ലാരും മാനിപ്പാനായി
148 മാന വ നിറഞ്ഞാരേപ്പാൾ.
149 വാദ്യങ്ങെളല്ലാമെങ്ങാക്ക മുഴങ്ങിച്ചി
150 ട്ടാദ്യനായുേള്ളാെന വാഴ്ത്തിനിന്നാർ.
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151 കാർവർണ്ണൻത െട േകാമളപാദങ്ങൾ
152 കാളിയേന്മനിയിേല േന്നരം
153 വ നിെന്നാരു വ വന്നി
154 തങ്കേല വീഴു െത േതാന്നി.
155 വീരനായുേള്ളാരു കാളിയൻവായീ
156 േചാര െചാരി തുടങ്ങീതേപ്പാൾ.
157 ക്ഷീണനായ് നിന്ന േകണു തുടങ്ങിനാൻ
158 ാണങ്ങൾ േപാേവാളമായി ടി.
159 േവദങ്ങളുള്ളിെലക്കാതലായ് നി ള്ള
160 പാദങ്ങൾ തങ്കലേങ്ങല്ക്കയാെല

161 ദുർമ്മദം േപായ നിർമ്മലനായ് വന്നാൻ
162 കല്മഷം നീങ്ങിനാെല ഞായം.
163 ആരിെതന്നിങ്ങെന പാരാെത ചിന്തി
164 നാരായണൻതാെന ള്ളിൽ നണ്ണി
165 പാദങ്ങൾ കുമ്പി ”പാലി െകാേള്ളണം
166 േവദത്തിൻ കാതേല!” എ െചാന്നാൻ
167 കാളിയൻത െട കാമിനിമാെരല്ലാം
168 ബാലകന്മാെരയും െകാ വ
169 േകശവൻത െട പാദങ്ങൾ കുമ്പി
170 േകണുതുടങ്ങിനാർ വീണു െചേമ്മ.

171 എന്നതു കെണ്ടാരു കാർവർണ്ണൻ െചാല്ലിനാൻ:
172 ”ഇന്നിലം ൈകവി േപാകണം നീ.”
173 കാളിയന്താനുമാക്കാർവർണ്ണൻതേന്നാടു
174 ലാളി െചാല്ലിനാെനന്നേനരം:
175 ”എങ്ങെളക്കാണുേമ്പാൾ െകാ ടനേന്നരം
176 തി മുടി േമ ൈവനേതയൻ
177 എ ള്ള േപടിെകാണ്ടിന്നിലംതന്നിേല
178 എങ്ങൾവസി ത രാെന.
179 സൗരഭിയാെയാരു മാമുനിത െട
180 ശാപംെകാണ്ടിങ്ങവൻ വാരായി ം.”
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181 കാളിയനിങ്ങെന െചാന്നതു േകെട്ടാരു
182 കാർമുകിൽവർണ്ണനും െചാന്നാനേപ്പാൾ:
183 ”എ െട പാദംെകാണ്ടങ്കിതനാം നിെന്ന
184 വന്നിനിത്തീ േമാ ൈവനേതയൻ?
185 ൈവരിയായുെള്ളാരു ൈവനേതയന്തെന്ന
186 ൈവകാെത െചന്നി കണ്ടാലും നീ.”
187 എന്നതു േകെട്ടാരു പന്നഗവീരന്താൻ
188 നന്ദകുമാരെന മ്പി ടൻ
189 ഉത്തമമായുള്ള രത്നങ്ങെളെക്കാ ം
190 മു കെളെക്കാ ം പൂജിച്ചേപ്പാൾ,

191 മുഗ്ദ്ധവിേലാചനൻതെന്നയും ത െട
192 മസ്തകംതന്നിെലടു െമെല്ല
193 ദൂര നിെന്നാരു തീര േചർത്തി
194 േനരേത്ത േപായാനക്കാളിയന്താൻ.
195 ക നീർ വീഴ്ത്തിേനാരച്ഛനുമമ്മയും
196 കണ്ണേന വന്നതു കണ്ടേനരം
197 ക നീർ പിെന്നയും തൂകി ടങ്ങിനാർ
198 കണ്ണെനക്ക ള്ള സേന്താഷത്താൽ.
199 ഓടിയണഞ്ഞവൻ പൂേമനി ത െട
200 േകടറ്റ േമനിയിൽ േചർ െചേമ്മ

201 പൂ തുടങ്ങിനാർ പിെന്നയും പിെന്നയും
202 നീ ള്ള വീർ കളാ േമേന്മൽ.
203 പല്ലവംേപാെല പതുെത്താരു പൂേമനി
204 വല്ലവിമാെരല്ലാം പൂ പിെന്ന
205 അല്ലേല നീക്കിനാർ തിങ്കെള പൂ
206 ണ്ടല്ലിെന രാ ികൾ നീ േമ്പാെല.
207 ഒക്കേവ െച തൻ ചങ്ങാതിമാെരല്ലാം
208 തി തുടങ്ങിനാർ പൂ പൂ .
209 ക കിടാക്കളും നന്ദതനൂജെന
210 ചുംബി നി തുടങ്ങീെതല്ലാം.
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211 വാരിയിൽനിന്ന വേന്നാരു കാർവർണ്ണൻ
212 തീര നി വിള േന്നരം
213 വാരു നിെന്നാരു സാഗരവാരിയിൽ
214 േനേര േപായ് ചാടിനാൻ സൂര്യനേപ്പാൾ
215 കാളിന്ദീത െട നീെരല്ലാം െപാങ്ങീ
216 നീളപ്പര ചമഞ്ഞേപാെല
217 പാരി നിെന്നാരു കൂരിരുട്ടേന്നരം
218 പാരിടെമ ം പര കൂടീ.
219 പക്ഷികൾ കൂട്ടിലടങ്ങിതായേന്നരം
220 ദുഷ്ടമൃഗങ്ങൾ നടത്തംെകാ ,

221 േഗാകുലനാരിമാർ േകഴാെതനിന്നേപ്പാൾ
222 േകാകങ്ങൾ േകണുതുടങ്ങി െചെമ്മ.
223 കൂമ്പി ടങ്ങീതു േലാകർ കെണ്ണല്ലാം
224 ആമ്പലുെമ ം വിരി കൂടി.
225 നാരിമാർ ന ഖം നന്നായ് വിരിഞ്ഞേപ്പാൾ
226 വാരിജം കൂമ്പി ടങ്ങീെത ം.
227 മു കൾ പൂെണ്ടാരു കാർവർണ്ണൻെമയ്തേന്നാ
228 െടാത്ത നി ാനാെയന്നേപാെല
229 താരങ്ങളാെയാരു ഹാരങ്ങൾ പൂണ്ടി
230 പാരം വിളങ്ങി വിയ മേപ്പാൾ.

231 രാ ിെയക്കെണ്ടാരു േഗാപാലന്മാെരല്ലാം
232 യാ കാലമെല്ല െചാല്ലി
233 കാളിന്ദിത െട ചാര നിെന്നാരു
234 കാനനന്തന്നിലിരുെന്നല്ലാരും
235 പാേഥാജേലാചനന്താനുമാേയാേരാേരാ
236 ഗാഥകേളാതിനിെന്നാ േനരം.
237 ഭ മന്മാരായുള്ള േഗാപന്മാെരല്ലാരും
238 നി െയ കിടന്നേനരം
239 മുെറ്റപ്പിടിെച്ചാരു കാ തീ കാണായി
240 ചുെറ്റ വരുന്നതു പറ്റപ്പറ്റി.
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241 േബാധെത്ത ള്ള േഗാപന്മാെരല്ലാരും
242 ഭീതന്മാരായ് നി െചാന്നാരേപ്പാൾ:
243 ”കണ്ണാ! നീ കാണേയ്യാ! കാ തീ വന്നതു
244 െവണ്ണീറാേ ായിതു നാെമല്ലാരും.”
245 ഇെച്ചാന്ന വാക്കിെനേക്കെട്ടാരു േനര
246 വിശ്വങ്ങളുള്ളിൽ ധരിച്ചവൻതാൻ
247 ചാര വെന്നാരു പാവകന്തെന്നയും
248 േനേര മിഴുങ്ങിനാൻ െവണ്ണേപാെല;
249 ”ആച്ചിമാരന്ന കാ യായ് നൽകുന്ന
250 കാച്ച്യ പാൽ െവണ്ണ പചിപ്പിപ്പാനായ്

251 ജാഠരനായുള്ള പാവകേനതുേമ
252 പാടവം േപാരാ തനി തെന്ന
253 ഇന്നിവൻ കൂടി ണ െകാടുേക്കണം”
254 എന്ന നണ്ണിനാെനന്നേപാെല
255 ആപ േപായുള്ള േഗാപന്മാെരല്ലാരും
256 ആബദ്ധേമാദന്മാരായിപ്പിെന്ന
257 കാലം പുലർ തുട ന്നേനര
258 കാർവർണ്ണേനാടു കലർ െചേമ്മ
259 ലീലകേളാേരാേന്ന ചാലപ്പറ ത
260 ന്നാേലയം പൂകിനാർ കാലിയുമായ്.
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