


കൃഷ്ണഗാഥ - 20 - െചറുേശ്ശരി 2

കൃഷ്ണഗാഥ - 20

മഹാകാവ്യം

െചറുേശ്ശരി

താളിളക്കം
2020

https://thalilakkam.in/



േപര്: കൃഷ്ണഗാഥ - 20

ഭാഷ Malayalam

വിഭാഗം: മഹാകാവ്യം

രചന: െചറുേശ്ശരി

സാധകർ: താളിളക്കം

ഡിസംബർ 2020

Layout Design: വീൺ വർമ്മ

Copyleft:

ലാെടക്കിൽ നിർമ്മിച്ചതാണിത്.
ഓൺൈലൻ വായനയ്ക്ക് േവണ്ടി.
ഉബ ഓപ്പേററ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലൂെട.
കടപ്പാട് : വിക്കിപ്പീഡിയ.



കൃഷ്ണഗാഥ െചറുേശ്ശരി 20 - ഗുരുദക്ഷിണ

1 കഞ്ചനായുെള്ളാരു കാർമുകിൽ േപാകയാ
2 ലഞ്ചനവർണ്ണനാം തിങ്കളേപ്പാൾ
3 െവണ്മ കലർ ള്ള യാദവവംശമാം
4 അംബരംതന്നിൽ വിള മന്നാൾ
5 ആനകദു ഭി ബാലകന്മാരുെട
6 പൂണുനൂൽ പൂണുന്ന മംഗലെത്ത
7 േനര നി ള്ള ദാനങ്ങൾ െചയ്തി
8 പൂരി പാരം െതളി നിന്നാൻ.
9 പൂണുനൂൽ പൂ ള്ള കാർവർണ്ണരാമന്മാർ
10 പൂതന്മാരായി റെപ്പ ടൻ

11 വിഖ്യാതനാെയാരു വി ന്തൻ ചാര
12 വിദ്യകൾ േകാലുവാൻ െച െചേമ്മ;
13 ാന്തി കളേഞ്ഞാേരാ വിദ്യകെളല്ലാേമ
14 താന്തന്മാരായിപ്പഠി പിെന്ന
15 ദക്ഷിണ േവണുന്നെതന്ത േചാദിച്ചാർ;
16 അക്ഷണം െചാല്ലിനാനാരണനും:
17 ”നിർമ്മലനാെയാരു ബാലകനുെണ്ടനി
18 ക്കംബുധിതന്നിൽ മരി േപായി
19 മാനസംതന്നിലൈപ്പതെലച്ചിന്തി
20 േവദനയാകു പിെന്നപ്പിെന്ന;

21 ആകു താകിലൈപ്പതേല നിങ്ങളി
22 ങ്ങാരാ െകാണ്ട ന േവണം.”
23 ഇങ്ങെന േകെട്ടാരു േകശവരാമന്മാർ
24 ”അങ്ങെനയാ”െമ െചാ ടെന
25 വാരിധിത െട തീര െചന്നി
26 ”ബാലെനത്താ”െവ െചാന്നേനരം
27 വാരിധിതാൻ െച പാരാെത െചാല്ലിനാൻ:
28 ”ബാലെനെക്കാന്നതുഞാനല്ലേയ്യാ !
29 ശംഖായി നിെന്നാരു ദാനവവീരനു
30 െണ്ടങ്കൽ കളിച്ചവെങ്കാ േപായാൻ.”
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31 വാരിധിതാനതു െചാന്നതു േകട്ടവർ
32 വാരിയിൽ േനേരയിറങ്ങിപ്പിെന്ന
33 ദാരുണനാെയാരു ദാനവന്തെന്നയും
34 പാരാെത െകാന്ന വീഴ്ത്തി േനേര
35 ദാനവേന്മനിയായുെള്ളാരു ശംഖിെന
36 മാനി െകാണ്ടി േപാ പിെന്ന
37 എന്തിനി നല്ലെതന്നന്തരാ ചിന്തിച്ചി
38 ട്ടന്തകമന്ദിരംതന്നിൽ െചന്നാർ.
39 കിങ്കരെരല്ലാരും േകൾപ്പതിന്നായി
40 ശംഖുവിളിച്ചാനാക്കാവർണ്ണന്താൻ.

41 കല്മഷൈവരിയായുെള്ളാരു കണ്ണൻെറ
42 കംബുതൻ നാദെത്തേക്കട്ടേനരം
43 ദീനത േകാലിന യാതന പൂണുേന്നാർ
44 േവദന േവർവി നിന്നാർ െചേമ്മ.
45 ശൂലത്തിന്മീേത കിട േള്ളാെരല്ലാരും
46 ആലസ്യം നീങ്ങിെയഴുന്നാരേപ്പാൾ.
47 കീഴ്ത്തലയായി തൂങ്ങിേനാെരല്ലാരും
48 ആർത്തിയും തീർ മറി നിന്നാർ.
49 െചങ്കനൽതന്നിൽ കിട േള്ളാെരല്ലാർ ം
50 െചങ്കനൽ നെല്ലാരു നീരായ് വ .

51 കള്ളിപ്പാൽ െകാണ്ട കണ്ണിെലാഴു േമ്പാൾ
52 കർ രെമന്ന േതാന്നി െചേമ്മ.
53 ഡു ഭെമാെന്നാേന്ന േമനിയിൽ ചുറ്റിനി
54 ന്നണ്ഡെത്തെച്ച കടി ം േനരം
55 കണ്ണെന്മയ്ത െട കാറ്റിേനേയല്ക്കയാൽ
56 തിണ്ണം പറ േത ദൂരം ദൂരം;
57 ദുഷ്ടന്മാർേമനിയിൽ െപെട്ട േചർ െള്ളാ
58 രട്ടകളും പിെന്നവ്വണ്ണേമ
59 മുൾത്തടിതന്നിൽക്കി േള്ളാെരല്ലാർ ം
60 െമത്തെയന്നിങ്ങെന േതാന്നീതേപ്പാൾ
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61 പാ കൾ െമയ്യിൽ പിണ കരേഞ്ഞാേരാ
62 പാ ഴിേതാറും കിടേന്നാർെക്കല്ലാം
63 കച്ചണിെക്കാങ്കയും പൂ കിട ന്ന
64 മച്ചകന്താെന േതാന്നീതേപ്പാൾ.
65 േഘാരമായ് നി ള്ള യാതന പൂണുന്ന
66 നാരകേദശങ്ങേളാേരാേന്നതാൻ
67 നന്ദകുമാരകൻ െചെന്നാരുേനര
68 നന്ദനമായ് വ െതേന്നേവ .
69 എന്നതു കെണ്ടാരു കിങ്കരന്മാെരല്ലാം
70 അന്തകന്തേന്നാടു െച െചാന്നാർ :

71 ”പെണ്ട ം കാണാത േവലകളിന്നിേപ്പാൾ
72 ഉണ്ടായിക്കാണു െതങ്ങെളല്ലാം;
73 ദണ്ഡ്യന്മാരാേയാെരദ്ദണ്ഡിപ്പിപ്പാനെല്ലാ
74 ചണ്ഡന്മാരായുള്ളഞങ്ങളു ;
75 ഇന്നതിേന്നതുെമാന്നാകു തിെല്ലന്നാൽ
76 എന്നതിങ്കാരണം െചാല്ലേവണം.
77 പാപികളാേയാെരപ്പാരാെത െകാണ്ട
78 പാരിച്ച േകാെലടുെത്തങ്ങെളല്ലാം
79 േകാപി താഡിച്ചേനര േമാദത്താൽ
80 േകാൾമയിർെക്കാ െമയ്യിലിേപ്പാൾ.

81 െചമ്പകിടാരങ്ങൾതന്നിൽ കിടന്നി
82 വ റ്റ തീത്തട്ടി നിെന്നാെരല്ലാം
83 സ്വസ്ഥരായ് നിന്നിെപ്പാളത്തലും ൈകവി
84 നി െയ ണുേന്നാർേവ ംവണ്ണം.
85 വാൾെകാ ഞങ്ങളറു നുറു േമ്പാൾ
86 വാെകാ പാടുേന്നാർ േപടിയാെത.
87 കാൽപിടിേച്ചാേരാേരാ പാറേമൽ ത േമ്പാൾ
88 കാണിേപാലിേല്ലതും ദീനമുള്ളിൽ.
89ഈരുന്ന വാൾെകാ െമയ്യിലങ്ങീരുേമ്പാൾ
90ഈെയ െചാ േന്നാരില്ലയാരും.
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91 അഞ്ചാെത കണ്ണില ശി തറ േമ്പാൾ
92 പുഞ്ചിരി െചെഞ്ചേമ്മ കാണാകു .
93 ദുർഗ്ഗന്ധംപൂ ള്ള േദശങ്ങെളല്ലാേമ
94 സൽഗന്ധമായി വ തിേപ്പാൾ.
95 കൂരിരുട്ടായുള്ള മന്ദിരേമാേരാേന്ന
96 പാരം വിള പിെന്നപ്പിെന്ന.
97 േപടിയാകു േത ഞങ്ങൾ മുള്ളത്തിൽ
98 ഓടുവാനായിേട്ട കാെലഴു .
99 ആകു തില്ല നിൻ ചാര േപാരുവാൻ
100 ചാകു തുെണ്ടേന്ന േതാ ന്നിേപ്പാൾ.”

101 ദൂതന്മാരിങ്ങെന െചാെന്നാരു േനര
102 നാഥനായുള്ളവൻ േനാ ംേനരം
103 കാർവർണ്ണന്തെന്നയും രാമെനത്തെന്നയും
104 കാണായി ദൂരേവ വന്നതേപ്പാൾ.
105 കെണ്ടാരുേനര ദണ്ഡിതാൻ െചെഞ്ചേമ്മ
106 മണ്ടിെച്ചന്നേമ്പാടു കുമ്പി ടൻ
107 എന്തി േപാരുവാങ്കാരണന്നിങ്ങളി
108 െന്നന്നവൻ േചാദിച്ചേനരം െചാന്നാൻ:
109 ”ആചാര്യന്ത െട സൂനുെവക്കാണ്മാനാ
110 യാരാ േപാന്നി വ ഞങ്ങൾ.

111 േപാരായ്മേയതുെമാേന്നാരാെത നീയിേപ്പാൾ
112 പാരാെത നേല്കണം” എന്നിങ്ങെന
113 കാരണനാെയാരു കാർവർണ്ണൻ െചാന്നേപ്പാൾ
114 കാലനും െചാല്ലിനാൻ െമല്ലേവതാൻ:
115 ”എ െട േലാക വ േള്ളാരാരുേമ
116 പിെന്നമട മാറില്ല പേണ്ടാ.
117 ഇന്നതുേവണെമന്ന െചാല്കിേലാ
118 െചാന്നതുഞങ്ങേളാ േക െകാള്ളാം,
119 മറ്റാരുമല്ല പണ്ടിങ്ങെന െചാന്നതു
120 മു ം നിൻ ചില്ലികൾ ര മേ .”
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121 ഇങ്ങെന െചാ ടൻ ബാലകന്തെന്നയും
122 അങ്ങെന െകാണ്ട നല്കിനാന്താൻ.
123 അന്തകൻ നല്കിന ബാലെനയേന്നരം
124 അഞ്ചാെത വാങ്ങിന നന്ദജന്മാർ
125 ദക്ഷിണനാെയാരു േദശികന്ത െട
126 ദക്ഷിണയായി നല്കി നന്നായ്.
127 േദശികൻ നല്കിേനാരാശിയും പൂ തൻ
128 േദശത്തിലാമ്മാറു െച പിെന്ന
129 അച്ഛനുമമ്മ ം മ േള്ളാെരല്ലാർ ം
130 ആനന്ദം നല്കിനാരായവണ്ണം.
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