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കൃഷ്ണഗാഥ െചറുേശ്ശരി 18 - അ രാഗമനം

1 േകശിയായുെള്ളാരു ദാനവൻ വാജിയായ്
2 േകശവനുേള്ളടം െചന്നണഞ്ഞാൻ.
3 കെണ്ടാരു േനര മണ്ടി ടങ്ങിനാ
4 രിണ്ടൽപൂെണ്ടല്ലാരും വല്ലവന്മാർ.
5 േകശവന്താനേപ്പാൽ കൂശാെത വെന്നാരു
6 േകശിേയാേടശിനാനാശു െചന്ന്.
7 വാശിപൂ െള്ളാരു േകശിയുമേന്നരം
8 േകശവൻതേന്നാടുേമശിനിന്നാൻ.
9 ഭൂേരണുപൂരങ്ങൾ െപാ മാെറ േമ
10 പാരംവിളങ്ങിനിെന്നാ േനരം

11 കാന്തികലർെന്നാരു കാർവർണ്ണനേന്നരം
12 കാരുണ്യംതെന്ന െവടി െചെമ്മ
13 കാളിന്ദിത െട േസാദരന്നീെടഴും
14 കാ യായ് നല്കിനാൻ േകശിതെന്ന
15 ആരണർേകാനായ നാരദനേന്നരം
16 നീരദവർണ്ണനാം കണ്ണന്തെന്ന
17 പൂ കിനി ള്ള വിണ്ണവർ േകൾക്കേവ
18 വാഴ്ത്തിനാൻ ചീർെത്താരു സേന്താഷത്താൽ.
19 നാരദൻ വാഴ്ത്തിന വാർത്തകേളാേരാേന്ന
20 ആദരേവാട േക പിെന്ന

21 ചങ്ങാതിമാരായ ബാലകന്മാേരാടും
22 ചന്തത്തിൽ േചർ കളിച്ചാൻ കണ്ണൻ.
23 േവ്യാമനായുെള്ളാരു ദാനവൻ വന്നി
24 േഗാപാലബാലകന്മാെരെയല്ലാം
25 പർവതംത െട പാതാളം പൂകി
26 ഗർവിതനായ നിന്നേനരം
27 കല്യനായുെള്ലാരു കണ്ണനവൻതെന്ന
28 കള്ളെന ള്ളതു നിർണ്ണയിച്ച്
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29 ആശു േപായ് െചന്നവൻ ത ടൽ പീഡി
30 േകശി ചങ്ങാതമാക്കിവിട്ടാൻ.

31 പാതാളം പൂകിന ബാലകന്മാെരയും
32 പാരാെത െകാണ്ടി േപാ പിെന്ന
33 ലീലകെളെക്കാ മാേലാകർമാനസം
34 ചാല ളുർപ്പി േമവിനിന്നാൻ.
35 മായംകള ള്ള മാമുനിമാരുെട
36 മാനസമാെയാരു മന്ദിരത്തിൽ
37 നി വിളങ്ങിന നന്ദകുമാരെന
38 െച്ചന്ന കാണ്മതിന്നായിെച്ചേമ്മ
39 അ രമാെയാരു മാനസംപൂ െള്ളാ
40 ര രനാകിന യാദവന്താൻ

41 െചാൽെക്കാ നിെന്നാരു േതരിൽക്കേരറിയ
42 ദ്ദിക്കിെന േനാക്കിനടന്നാനേപ്പാൾ.
43 േപാകുന്ന േനര തന്നിേല നണ്ണിനാൻ
44 േഗാവിന്ദപാദങ്ങളുള്ളിലാക്കി
45 ”കണ്ണെനക്കാണ്മതിനായേല്ലാ േപാകു
46 പുണ്യവാെനന്നതു നിർണ്ണയം ഞാൻ?
47 ആയർേകാന്ത െട കാന്തിയായുെള്ളാരു
48 പീയൂഷവാരിതൻ പൂരംതേന്ന
49 േകാരിനിറ െകാെണ്ട െട കണ്ണിണ
50 പാരം കുളുർപ്പി നി േനാ ഞാൻ?

51 കാർവർണ്ണൻത െട ക നയാെയാരു
52 കാർവ വന്നി െമെല്ല െമെല്ല
53 ദീനനായ് നിെന്നാരു ഞാനായ പൂവിൽനി
54 ന്നാനന്ദമാടിക്കളി േമാതാൻ?
55 കണ്ണൻെറ തൂെമാഴിയാെയാരു േതൻെകാെണ്ടൻ
56 കർണ്ണങ്ങൾ ര ം നിറ െചേമ്മ
57 പൂമാതു പൂണുന്ന പൂേമനി ക ക
58 ണ്ടാേമാദം പൂണ്ട നി േനാ ഞാൻ?
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59 പുഞ്ചിരിയാെയാരു തൂനിലാേവ നി
60 െന്നഞ്ചിത്തമായുെള്ളാരാമ്പൽ െചേമ്മ

61 ഉല്ലസിച്ചാനന്ദമാെയാരു േതനും പൂ
62 ണ്ടല്ലെലേപ്പാ മാറുേണ്ടാ വ ?
63 െവണ്ണ പിരണ്ടി തിണ്ണം കുളുർ െള്ളാ
64 രുണ്ണിൈക്കെയാ മുകർ താവൂ.
65 കെണ്ടാരു േനര കാർമുകിൽവർണ്ണെന
66 മണ്ടിയണെഞ്ഞാ പൂ താവൂ.
67 േചവടി ര െമടു ടൻ െമല്ലേവ
68 െചാേവ്വാടു മൗലിയിൽ േചർ താവൂ.”
69 ഇങ്ങെന തന്നിേല ചിന്തി ചിന്തി
70 െപാങ്ങിന കൗതുകം പു പൂണ്ട്

71 സായമായുെള്ളാരു കാലം വരുന്നേപ്പാ
72 ളായർകുലംതന്നിൽ െച പുക്കാൻ.
73 ആഴിേനർവർണ്ണെന്റ േചവടിത്താരിണ
74 പൂഴിയില്ക്കാണായി പൂകുംേനരം.
75 േതരിൽനിന്നേന്നരം പാരിലിറങ്ങീ
76 പാരാെത കുമ്പി കൂപ്പിനിന്നാൻ.
77 ആഴം പൂണ്ടീടുേന്നാരാേമാദംതന്നാേല
78 പൂഴിയിൽ വീണു പുരണ്ടാൻ െചേമ്മ.
79 പിെന്നെയഴുേന്ന ധന്യമായുെള്ളാരു
80 നന്ദെന്റ മന്ദിരം തെന്നക്കണ്ടാൻ:

81 കാലി കറ െള്ളാെരാച്ചയുെണ്ട േമ
82 ബാലന്മാർ േകാലുന്ന ലീലകളും.
83 ഒന്നിേനാെടാ കലർ കളി ന്ന
84 ക ംകിടാക്കളുമുെണ്ട േമ.
85 കാളകൾ തങ്ങളിൽ ത്തി തർന്നി
86 ധൂളിെയഴു മുേണ്ടാേരാ ദിക്കിൽ.
87 േധനുക്കെളെച്ച ചാലക്കറപ്പാനായ്
88 േചണുറ്റ പാ ഴ േചർ ൈകയിൽ
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89 ചാേല മുറുക്കിന കാഞ്ചിയുമാ ള്ള
90 നീലവിേലാചനമാരുെണ്ട ം.

91 േഗാക്കെളേപ്പർെചാല്ലി നീെള വിളിക്കയും
92 പാൽ ഴ താെവ െചാ കയും
93 േചൽക്കണ്ണിമാരുെട വാ കളിങ്ങെന
94 േകൾക്കായി വ േത പാർ ംേതാറും.
95 ”എ െട കന്നിെനക്ക തിെല്ലേന്താഴീ?
96 നി െട വീട്ടിങ്കലുേണ്ടാ ക ?”
97 എന്ന തങ്ങളിൽ േചാദി നി ള്ള
98 സുന്ദരിമാരുമുണ്ട മി ം.
99 കണ്ണെന്റ േവണുതൻ നാദെത്ത േകൾക്കയാൽ
100 കർണ്ണങ്ങൾ തിണ്ണം കുലമ്പിച്ചേപ്പാൾ

101 ക കെളാ ം തന്നമ്മമാർചാര
102 െച തുടങ്ങാെത നിന്നേനരം
103 അമ്മതാൻ െചന്നി കണ്ണൻെറ ചാര
104 നെന്മാഴിയാ ടൻ െചാന്നാളേപ്പാൾ:
105 ”ക കിടാക്കൾ കുടിപ്പതിന്നായിെക്കാ
106 െണ്ടാ േമ െച തല്ല കണ്ണാ!
107 െചന്നവെയാ ം കുടി തല്ല കാ
108 മന്ദമായ് േനാ തി തെന്ന.
109 നിൻ കുഴൽ േക തന്മക്കെളെയാ േമ
110 ന തല്ല കാ േധനുക്കളും.

111 രാവായിേപ്പായാലിക്കാലി കറപ്പതി
112 ന്നാവതെല്ലന്നതു േതറണം നീ.
113 കാലി കറന്ന േപായി േവണം നിൻ
114 േകാല ഴൽവിളിെയന്മകെന!”
115 അമ്മതാനിങ്ങെന തന്മകന്തേന്നാടു
116 നെന്മാഴി െചാന്നതു േക േകട്ട്
117 െച തുടങ്ങിന യാദവന്താനേപ്പാൾ
118 നന്ദകുമാരകന്മാെരക്കണ്ടാൻ
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119 കാമി നിന്നി േകഴുന്ന േവഴാമ്പൽ
120 കാർമുകിൽമാലെയക്കാണുംേപാെല.

121 മണ്ടിയണഞ്ഞവൻ കെണ്ടാരു േനര
122 െകാണ്ടൽേനർവർണ്ണന്തമ്പാദങ്ങളിൽ
123 വീണുകിട ടനാനന്ദവാരിയി
124 ലാണു തുടങ്ങിനാനാശു െചേമ്മ
125 ൈകെയപ്പിടിച്ചവൻ െമെയ്യയും കണ്ണന്തൻ
126 െമേയ്യാടു േചർെത്താ പൂണ്ടാനേപ്പാൾ.
127 മംഗലമാെണ്ടാരു മന്ദിരംതന്നിേല
128 മന്ദം നടന്ന െച പിെന്ന.
129 മൃഷ്ടമായുെള്ളാരു േഭാജനം നല്കീ
130 കട്ടിേന്മൽ േചർത്തവന്തെന്ന നന്ദൻ

131 വാ കൾെകാണ്ടവനുള്ളം കുളുർപ്പി
132 മാർഗ്ഗമായ് േപാക്കിനാൻ മാർഗ്ഗേഖദം.
133 ചിന്തിച്ചെതാെന്നാേന്ന നി ലഭിക്കയാൽ
134 സേന്താഷമാെണ്ടാരു യാദവന്താൻ
135 നന്ദകുമാരനും നന്ദനും േകൾക്കേവ
136 വന്നതിങ്കാരണം െചാന്നാമ്പിെന്ന:
137 ”മംഗലനാെയാരു കംസൻെറ െചാല്ലാെല
138 നിങ്ങെളക്കാണ്മാനായ് വ തിേപ്പാൾ
139 വില്ലി പൂജയാമുത്സവം കാണ്മാനാ
140 െയല്ലാരും േപാേരണെമ െചാന്നാൻ.”

141 െചാന്നതു േകെട്ടാരു നന്ദനുമേന്നരം
142 നിെന്നാരു േഗാപന്മാേരാടു െചാന്നാൻ:
143 ”നാഥനായുെള്ളാരു കംസെനക്കാണ്മാനായ്
144 നാെമല്ലാം േപാകണം നാെളത്തെന്ന.
145 േഗാരസേമാേരാേന്ന പൂരി െകാ വിൻ
146 പാരാെത േപാവതിെന്ന”ന്നിങ്ങെന
147 നന്ദൻെറ െചാൽ േക േഗാപന്മാെരല്ലാരും
148 നന്നായ് മുതിർന്നാരങ്ങവ്വണ്ണേമ.
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149 വല്ലവിമാെരല്ലാെമന്നതു േകട്ടേപ്പാൾ
150 അല്ലലിൽ വീണ മുങ്ങിെച്ചാന്നാർ:

151 ”കാർമുകിൽവർണ്ണെനെക്കാണ്ട േപാവാനായ്
152 കാരുണ്യം േവറിട്ടിപ്പാപി വ .
153 നാെമ െചയ്വെതേന്താഴിമാേര! െചാൽവിൻ
154 വാമനായ് കൂടുേമ്പാളീശ്വരന്താൻ?
155 അ രെനെന്ന െചാ വാെനല്ലാരും?
156 അ രനല്ലിവൻ രനെ .
157 കണ്ണനായുെള്ളാരു ന െട ജീവെന
158 ത്തിണ്ണം പറിച്ച െകാ േപാവാൻ
159 ചാല നിഞ്ഞി വെന്നാരിപ്പാപിെയ
160 ക്കാലെനെന്നല്ലാരും െചാല്ലേവ .

161 പ നാം െച ള്ള പുണ്യങ്ങെളല്ലാേമ
162 മ ന്ന കാലമീ വന്നതിേപ്പാൾ.
163 കാർമുകിൽവർണ്ണന്തൻ തൂെമാഴിയാെയാരു
164 പീയൂഷമാളുന്ന കർണ്ണങ്ങളിൽ
165 ”േപാകുേന്നാനിന്നവൻ” എ ള്ള വാർത്തയാം
166 കാേകാളംെകാണ്ടെല്ലാ തൂകുന്നിേപ്പാൾ
167 െകാഞ്ചൽ തുട െമ്പാളഞ്ചനവർണ്ണന്തൻ
168 പുഞ്ചിരിയായ നിലാവുതെന്ന
169 േച്ചർ ള്ളിൽ െകാള്ളാെത നി െപാറുപ്പതി
170 േന്ന ചേകാരങ്ങെളങ്ങെന െചാൽ?

171 ാണങ്ങളായിതിക്കാർവർണ്ണന്താനേല്ലാ
172 കാർവർണ്ണനായതി ാണങ്ങളും
173 തങ്ങളിേലതുേമ േഭദമില്ലെല്ലാ കാ
174 അങ്ങെനയാകു പേണ്ടെയന്നാൽ
175 കാർവർണ്ണൻ നെമ്മപ്പിരിഞ്ഞ േപാകിലി
176 ാണങ്ങെളങ്ങെന നി െകാൾവൂ?
177 ൈദവേമ ദീനമാരായുള്ളഞങ്ങെള
178 ൈക്കെവടിഞ്ഞാേയാ െചാൽ നീയുമിേപ്പാൾ.
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179 നിൻ തണെലന്നിെയ പി ണയിേല്ലതും
180 െവ െവന്തീടുെന്നാെരങ്ങൾക്കിേപ്പാൾ.”

181 ഇങ്ങെന തങ്ങളിൽ െചാ ള്ള നാരിമാർ
182 തിങ്ങിന േവദന െപാ കയാൽ
183 കണ്ണാ! എന്നിങ്ങെന തിണ്ണം വിളി ടൻ
184 ക നീർ തൂകിനാർ മാഴ്കി മാഴ്കി.
185 നാരിമാരിങ്ങെന േകണുതുട േമ്പാൾ
186 ചാര െച ടൻ കണ്ണനേപ്പാൾ
187 ആദരേവാടുള്ള തൂെമാഴിെകാണ്ടവർ
188 േവദന േവഗത്തിൽ േപാക്കിനിന്നാൻ.
189 കാതരമാരായ കാമിനിമാെരല്ലാം
190 കാർവർണ്ണൻെചാെല്ലല്ലാം േകട്ടേനരം

191 കാതര്യം ൈകവി നിന്നാരെങ്ങല്ലാരും
192 കാലവും േപാ പുലർ തേപ്പാൾ.
193 േഗാപന്മാെരല്ലാരും ഭാജനേമാേരാന്നിൽ
194 േഗാരസേമാേരാേന്ന പൂരിച്ചേപ്പാൾ
195 പാ െചേന്നാേരാേരാ ചാട്ടിൽക്കേരറീ
196 പാ തുടങ്ങിനാർ നന്ദനുമായ്.
197 ഗാന്ദിനീസൂനുതൻ േതരിൽക്കേരറിനാർ
198 മാന്ദ്യമക ള്ള നന്ദജന്മാർ
199 പിെഞ്ച നി ള്ള മ ളവാണിമാ
200 രഞ്ചനവർണ്ണേന േനാക്കിനിന്നാർ.

201 േതരു മറഞ്ഞ േപാെയാരു േനര
202 വാരുറ്റ േകതുേവ േനാക്കിനിന്നാർ.
203 േമളമാ െള്ളാരു േകതു മറഞ്ഞേപ്പാൾ
204 ധൂളിെയ േനാക്കിനാെരാ േനരം
205 പിെന്നയെങ്ങല്ലാരുെമാന്നി കൂടീ
206 ഖിന്നമാരായുള്ള വല്ലവിമാർ
207 പാേമ്പാടു േവറായ േതാൽേപാെലയേന്നരം
208 പാഴായിേപ്പാെയാരു േഗാഷ്ഠംതന്നിൽ
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209 െചന്ന പൂകിനാർ വൻനരകംതന്നിൽ
210 പുണ്യമകന്നവെരന്നേപാെല.

211 നന്ദകുമാരകൻ നിെന്നാരു േഗഹത്തിൽ
212 െചന്ന നി ടെനാ േനരം
213 ശയ്യയിൽ െച തേലാടിനാർ െമല്ലേവ
214 അേയ്യാ! എന്നിങ്ങെന െചാന്നാർ പിെന്ന.
215 അങ്കണംതന്നിേല പിെന്നയും േനാക്കീ
216 സങ്കടം പൂണ്ടാരെങ്ങാ േനരം.
217 കാലിെതളി ന്ന േകാലെങ്ങടുത്തി
218 ചാലത്തന്മാറിേല േചർത്താർ പിെന്ന.
219 വല്ലികളാ ള്ള േഗഹങ്ങേളാേരാന്നിൽ
220 െമല്ലേവ െചന്ന നി െചാന്നാർ:

221 ”വ ലി മുമ്പായ േഘാരമൃഗങ്ങൾ
222 സംേഭാഗമന്ദിരമാക നിങ്ങൾ,
223 വാരിജേലാചനൻകാരുണ്യമിെന്നനി
224 വാരാെതയിന്നിതാ ഞങ്ങൾ വ .”
225 വല്ലീഗൃഹങ്ങേളാടിങ്ങെന െചാല്ലിന
226 വല്ലവിമാെരല്ലാം വ പിെന്ന
227 മകലർെന്നാരു പൂങ്കാവിൽ െച ടൻ
228 പൂമരേമാേരാേന്ന പൂ െചാന്നാർ:
229 ”കാർമുകിൽവർണ്ണനുഞങ്ങളിലുെള്ളാരു
230 കാരുണ്യം ദൂരമായ് വന്നമൂലം

231 കാര രങ്ങൾ നൽക്കാരകെളെന്നല്ലാം
232 േപരുള്ള ദാരുക്കളാക നിങ്ങൾ.
233 ഓമനേയാെട വളർത്തേല്ലാ േപാരു
234 നാെമല്ലാം നിങ്ങെളപ്പേണ്ട െചേമ്മ
235 കാമിക്കെയാല്ലായി മരെമാ േമ
236 കാർവർണ്ണെനന്നേല്ലാ െചാല്ലീതിേപ്പാൾ
237 മാനി േന്നാരല്ല നെമ്മെയന്നിങ്ങെന
238 ദീനതേകാെലാല്ലാ നിങ്ങെളന്നാൽ.”
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239 ബാലികമാെരല്ലാമിങ്ങെന െചാ ടൻ
240 ആലുെട ചാര െച െചാന്നാർ:

241 ”ന നിമാെരല്ലാം നി െടചാര
242 നി വിളങ്ങിനാരിന്നേയാളം
243 ഇ തുടങ്ങി നിൻ ചാര വെന്നനി
244 നി വിള ന്നതാേര െചാൽ നീ?”
245 ദാരുക്കേളാെടല്ലാമിങ്ങെന െചാല്ലീ
246 പാരാെത േപാന്ന വ പിെന്ന.
247 കൂമ്പിനിന്നീടുന്ന ക മായേന്നര
248 മൂമ്പലുറ കുറ വാ ം
249 േമച്ചലും കൂടാെത പാച്ചലും കൂടാെത
250 ഓർച്ചപൂണ്ടീടുന്ന ക കെള

251 ക്കെണ്ടാരു േനര മണ്ടിയണ ട
252 നിണ്ടൽപൂെണ്ടല്ലാരും നി െചാന്നാർ:
253 ”കല്മഷമാെണ്ടാരു ന െട ജീവെന
254 െച്ചേമ്മ പറി മറ െമെല്ല
255 അ രെനെന്നാരു േപരായിനി െള്ളാ
256 ര രെനങ്ങാനും െകാ േപായാൻ.
257 നിങ്ങൾ േവണുന്നെതല്ലാേമ ന വാൻ
258 എങ്ങളുേണ്ടതുേമ േഖദിയായ്വിൻ.”
259 ക കേളാെടല്ലാമിങ്ങെന െചാല്ലീ
260 ക നീർ വീഴ്ത്തിനാരാർത്തമാരായ്.

261 ചൂതുതുടങ്ങിന ലീലകൾ േകാലുന്ന
262 സാധനേമാേരാെന്നടു പിെന്ന
263 ദൂര ചാട്ടിക്കള തുടങ്ങിനാർ
264 പാരിച്ച േവദന െപാ കയാൽ.
265 പിെന്നയുെമല്ലാരുെമാന്നി കൂടീ
266 കണ്ണെനെക്കാ പറ നിന്നാർ:
267 ”നൽക്കണിയായെല്ലാ നാഗരമാരായ
268 ൈമക്കണ്ണിമാർെക്കല്ലാമി േതാഴീ!
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269 പുണ്യങ്ങൾെച ള്ള ക കൾ രണ്ടിലും
270 കണ്ണെന്മയ് േചർ േന്നാരെല്ലായിേപ്പാൾ.

271 ന െട േവദന നാെമല്ലാമിങ്ങെന
272 നമ്മിേല വാപാടുെകേന്ന േവ .
273 പാരാെത വ ഞാെന െചാന്നതും
274 േനരല്ലെയന്നേ േതാ േത.
275 ന ല്ലത െട േതനുണ്ട കാർവ്വ
276 നാമുല്ല തീ േമാ നാരിമാേര!
277 മാധുരമാരായ മാനിനിമാരുെട
278 മാധുര്യം കെണ്ടാരു മാധവന്താൻ
279 പാരം വശംെക െമയ്മറന്നീടുേമ
280 ധീരതനേമ്മാേടയു േതാഴീ!

281 കാർവർണ്ണൻ േപാെയാരു ദിക്കിെന േനാക്കി നാം
282 പാരാെത േപാകേയാ േതാഴിമാേര!
283 ചാർ േള്ളാെരല്ലാരും പിന്നാെല പായുേമ്പാൾ
284 ” ാ േണ്ടാ നിങ്ങൾേക്കാ”െയേന്ന േവ .”
285 സംഗെമഴു ള്ള മംഗമാെരല്ലാരും
286 ഇങ്ങെന െചാ ടൻ തങ്ങളുള്ളിൽ
287 ഭാവനതന്നാെല കാർവർണ്ണൻെമേ ർത്തി
288 ട്ടാേവാളം പുല്കിനാരായവണ്ണം.
289 ആനന്ദമാെയാരു പീയൂഷംെകാ തൻ
290 മാനസെമല്ലാം കുളുർപ്പി ടൻ

291 നന്ദജൻ െചാ ള്ള നെന്മാഴിേയാേരാേന്ന
292 ചിന്തി േവദന േപാക്കിനിന്നാർ.
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