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1 ജംഭാരി കുമ്പിട്ട േരാഹിണീനന്ദനൻ
2 അമ്പാടിതന്നിലിരുന്ന കാലം
3 പൗണ്ഡ്റകനാകുന്ന മന്നവൻത െട
4 ശൗണ്ഡത കാ വാൻ നാട്ടിെല ം
5 ദൂതെനെച്ചന്ന യാ യാക്കീടിനാൻ
6 പൂതനൈവരിെയക്കാണ്മതിന്നായ്.
7 ദ്വാരകയാകിന പൂരിലകംപു
8 പാരാെത െചാല്ലിനാൻ ദൂതനേപ്പാൾ:
9 ”ആണ്മ തിരെണ്ടാരു പൗ കൻെചാല്ലാെല
10 കാണ്മതിനായി വ തിേപ്പാൾ.

11 ആയന്മാർവീട്ടിൽ കിട വളർെന്നാരു
12 നീയല്ലേപാലിനി വാസുേദവൻ.
13 ഇ തുടങ്ങിയിഞ്ഞാനായി വ േത
14 മന്നിടെമ േമ വാസുേദവൻ.
15 ശംഖുതുടങ്ങിയുള്ളായുധെമല്ലാേമ
16 നിൈങ്കയിൽ േവ ന്നതല്ലയിേപ്പാൾ
17 നി െട ഭൂഷണെമല്ലാേമ െകാണ്ടന്നി
18 െട്ടെന്നയും കൂ ക വാെ ാടും നീ.
19 അന്ധതപൂ മടിച്ച നി െകാ
20 ണ്ടന്തകൻവീട്ടി േപാെകാല്ലാെത.”

21 പൂതനൈവരിത ന്നൽനിന്നിങ്ങെന
22 ദൂതനായ് വന്നവൻ െചാന്നേനരം
23 ആസ്ഥാനംതന്നിലിരു േള്ളാെരല്ലാരും
24 ആർ നിേന്നറ്റം ചിരിച്ചാരേപ്പാൾ.
25 പുഞ്ചിരിപൂ െള്ളാരഞ്ചനവർണ്ണനും
26 െചെഞ്ചേമ്മ െചാല്ലിനാൻ ദൂതേനാട് :
27 ”അന്ധതപൂ മടിച്ചി നി െകാ
28 ണ്ടന്തകൻവീട്ടി േപാേണനേല്ല.
29 പാരാെത വന്ന പൗ കൻെചാല്ലിന
30 കാരിയെമല്ലാേമ സാധി ടൻ
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31 ദ്വാരകതന്നിൽ വരുന്നതുമു ഞാൻ
32 േനരേ െചാന്നതു േതറിനാലും.”
33 ഇങ്ങെന െചാ ടൻ േതരിൽക്കേരറീ
34 മങ്ങാെതയുെള്ളാരു സൂതനുമായ്
35 വാട്ടമകെന്നാരു പൗ കന്ത െട
36 േകാട്ടതൻ ചാര െച പൂക്കാൻ.
37 പൗരുഷമാെണ്ടാരു പൗ കനേന്നരം
38 പൗരന്മാേരാടു കലർ നന്നായ്
39 േഘാരമായുെള്ളാരു േസനയുമായി
40 പാരാെത െച പിണ ംേനരം

41 കാശീശനാകുന്ന മന്നവവീരനും
42 വാശിയുംപൂ തുണപ്പതിന്നായ്
43 ചാല നിെഞ്ഞാരു പൗ കന്ത െട
44 ചാര പൂകിനാൻ ചാപവുമായ്.
45 േനരി നിെന്നാരു പൗ കന്തേന്നാടു
46 വാരിജേലാചനൻ െചാന്നാനേപ്പാൾ:
47 ”ആയന്മാർവീട്ടിൽ വളർന്നതുമൂലമായ്
48 ഞാനല്ലാേ ായെല്ലാ വാസുേദവൻ.
49 എൈങ്കയിൽനി െള്ളാരായുധെമല്ലാേമ
50 ശങ്കകളഞ്ഞിതാ തേന്നെനങ്കിൽ.”

51 ഇങ്ങെന െചാല്ലി നല്ല കെളല്ലാേമ
52 അങ്ങവേന്മനിയിൽ കി കി
53 അന്ധതപൂണ്ട നില്ലാെതക ടൻ
54 അന്തകേങ്കായിക്കലാക്കിവച്ചാൻ.
55 വാശിെയ െണ്ടാരു കാശീശെനന്നേപ്പാൾ
56 േകശവന്തേന്നാടേങ്ങശിനിന്നാൻ.
57 അ കൾെകാണ്ടവന്ത െട കണ്ഠവും
58 അ കള മുറി പിെന്ന
59 േപശലമാെയാരു കാശിയിൽ വീഴ്ത്തിനാൻ
60ഈശനായുെള്ളാരു േകശവന്താൻ.
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61 വാഴ്ത്തിനീന്നീടുന്ന വന്ദികൾത െട
62 വാ കൾേക െതളി നന്നായ്
63 ദ്വാരകതന്നിലകത്ത പൂകിനാൻ
64 വീരതതെന്നയും പൂ പിെന്ന.
65 കാശീശന്ത െട കാന്തമാെരന്നേപ്പാൾ
66 േപശലമായുെള്ളാരാനനെത്ത
67 വീണതു കണ്ടി ചാര െചന്നി
68 േകണുതുടങ്ങിനാർ വീണു തേന്മൽ.
69 മാനിയായ് നി മരിച്ചവന്ത െട
70 സൂനുവായുളള സുദക്ഷിണന്താൻ

71 അച്ഛെനെക്കാേന്നാെനെക്കാേല്ലണെമ െളളാ
72 രിച്ഛയുംപൂ പുറെപ്പ ടൻ
73 ഉൽക്കടമായ തപ തുടങ്ങിനാൻ
74 മുക്കണ്ണന്തെന്നയുമുളളിൽ നണ്ണി.
75 ചിത്തമഴിെഞ്ഞാരു മുക്കണ്ണരേന്നരം
76 ത്യക്ഷനായി േചാദിച്ചേപ്പാൾ
77 അച്ഛെനെക്കാ െളളാരച തന്തെന്നയും
78 െമച്ചേമ െകാേല്ലണെമ െചാന്നാൻ:
79 എന്നതു േകെട്ടാരു ച ക്കലാധരൻ
80 ഏറിന ചിന്തയുംപൂ െചാന്നാൻ:

81 ”ദക്ഷിണരായുള്ള ഭൂസുരന്മാരുമായ്
82 ദക്ഷിണകുണ്ഡത്തിലഗ്നിതെന്ന
83 പൂജി നിന്ന േഹാമം തുട ക
84 യാജകന്മാെരല്ലാം െചാന്നവണ്ണം.
85 ധീരനായിങ്ങെനയാചരിച്ചീടുേമ്പാൾ
86 മാരണമായുെള്ളാരാഭിചാരം
87 ചണ്ഡനായുെള്ളാരു പാവകന്താനേപ്പാൾ
88 കുണ്ഡത്തിൽ നി പുറെപ്പ ടൻ
89 നി െട കാരിയെമല്ലാേമ സാധി ം
90 നിേന്നാടുകൂടാെത ക െകാൾ നീ.”

https://thalilakkam.in/



കൃഷ്ണഗാഥ - 32 - െചറുേശ്ശരി 7

91 മംഗലനാെയാരു ഗംഗതങ്കാമുകൻ
92 ഇങ്ങെന െചാല്ലി മറഞ്ഞേനരം
93 മാരണചു ക്കളായി വിളങ്ങിയു
94 ള്ളാരണന്മാരുമാ യാദവരിൽ
95 അക്ഷണമങ്ങെനയാചരിച്ചീടിനാൻ
96 ദക്ഷിണനായ സുദക്ഷിണന്താൻ.
97 േഘാരമായുെള്ളാരു മാരണമിങ്ങെന
98 ധീരനായ് നിന്നവൻ െചയ്തേനരം
99 തീക്ഷ്ണമായുെള്ളാരു കുണ്ഡത്തിൽനി ടൻ
100 തീെപ്പാരി പാരെമഴ ടങ്ങി

101 ചാര നി െള്ളാരാരണന്മാെരല്ലാം
102 ദൂര േപായ നിന്നേനരം
103 കുണ്ഡത്തിൽനിന്നെങ്ങഴുന്നതു കാണായി
104 ചണ്ഡിെയക്കാളതി ഭീക്ഷണനായ്
105 മാരണേദവതയായിച്ചമഞ്ഞി
106 േഘാരനായുെള്ളാരു വഹ്നിതെന്ന.
107 െചമ്പി നിെന്നാരു േകശവും മീശയും
108 വമ്പി നി വളെഞ്ഞകിറും,
109 തീെപ്പാരി തൂകി മിഴി ചുവന്നി
110 തീക്ഷ്ണതപൂ ള്ള കണ്മിഴിയും.

111 േകാട്ടഞര കൾ െപാങ്ങിെയഴുന്നി
112 േകാട്ടിയായുെള്ളാരു വ ഖവും,
113 ആ നിന്നീടിനാനാരണർമുമ്പില
114 ങ്ങാനയും കാതിലണി േനേര
115 ക േള്ളാെരല്ലാരും കാതരന്മാരായി
116 മിണ്ടാെത േനാക്കി നടു ംേനരം
117 പൂെവടിേപാെലെയഴുന്നതു കാണായി
118 ഭൂതങ്ങേളാേരാേന്ന പിെന്നപ്പിെന്ന.
119 പാരം െപാരി െകാള്ളിയുമായി
120 േഘാരമായുെള്ളാരു േനാ മായി
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121 ദ്വാരക േനാക്കി നടന്നതു കാണായി
122 മാരണേദവതേയാടും കൂടി.
123 ദ്വാരകത െട ചാര െചെന്നാരു
124 മാരണേദവത പാരമേപ്പാൾ
125 എ ദിെക്ക േമ െഞട്ടി നടു മാ
126 റട്ടഹാസങ്ങെളയാചരി .
127 ദ്വാരകവാസികെളന്നതു േകട്ടി
128 പാരം വിറ നില വീണാർ.
129 േകസരിത െട നാദെമന്നിങ്ങെന
130 േകവലം ചിന്തി വാരണങ്ങൾ

131 േകട നിെന്നാരു ശാലയിൽനി ടൻ
132 ഓടി ടങ്ങീതു േപടിയാേല.
133 ബാലകന്മാെരല്ലാമമ്മമാർ ചാര
134 ചാെലേപ്പാെ കര നിന്നാർ.
135 ബാലകന്മാെരയും പൂണ്ട നി ള്ള
136 നീലവിേലാചനമാെരല്ലാരും
137 വ കലർ ള്ള കാറ്റിെനേയ ള്ള
138 രംഭകൾേപാെല ചമ കൂടി.
139 േകൾക്കായെതന്ത െചാല്ലിനിെന്നല്ലാരും
140 േനാക്കി ടങ്ങിന േനരത്തേപ്പാൾ

141 മുപ്പാെര െവ വാൻ മു നയായി
142 െക കലർേന്നാരു ശൂലവുമായ്
143 മാരണേദവത വന്നതു കാണായി:
144 േഘാരങ്ങളായുള്ള ഭൂതങ്ങളും.
145 ചാെല വളർെന്നാരു േമനിയിൽനിെന്നഴും
146 ജ്വാലകൾ േമേന്മലേങ്ങല്ക്കയാെല
147 കൃത്യതൻ ചാരെത്തദ്ദാരുക്കെളല്ലാേമ
148 കത്തിെയഴുന്നതു കാണായേപ്പാൾ.
149 പാരി നി ള്ള പാദങ്ങേളല്ക്കയാൽ
150 വാടി തായിതബ്ഭൂതലവും.
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151 രമ്യമായ് നി െള്ളാരംബരംതന്നിലു
152 ള്ളംബുദജാലകമാല ചാേല
153 തങ്ങി വലി വരുന്നതു കാണായി
154 െപാങ്ങിെയഴു ള്ള േകശങ്ങളിൽ
155 മാനുഷന്മാേരക്കടിച്ച തിങ്കയാൽ
156 മാറിേല ചാടുന്ന േചാരതന്നിൽ
157 നീന്തിെയഴു വരുന്നതു കാണായി
158 നീ വളർ ള്ള മുണ്ഡമാല.
159 േവ്യാമത്തിൽേച്ചരുന്ന യാനങ്ങെളല്ലാേമ
160 ശൂലത്തിേന്മലായിക്കാണായേപ്പാൾ

161 ഉജ്ജ്വലിച്ചീടുെന്നാരാനനമാ ള്ള
162 ഗർജ്ജിതനാദെത്തേക്കൾ ം േനരം
163 േനേര നടുങ്ങി നിലത്ത വീഴാേതാർ
164 ആരുേമയില്ലയിപ്പാരിെല ം;
165 േനരറ്റ മാരണേദവതത െട
166 േഘാരത െചാൽവാനുമവ്വണ്ണേമ.
167 അന്തകനുള്ളവും കാണു താകിേലാ
168 െവ നീറീടുമേപ്പടിതന്നാൽ.
169 ഇങ്ങെനയുെള്ളാരു മാരണേദവത
170 െപാങ്ങിെയഴു വരുന്നേനരം

171 ക െള്ളാെരല്ലാരും കാതരന്മാരായി
172 മണ്ടി ടങ്ങിനാര മി ം.
173 ക ാന്തപാവകന്താനിെതന്നിങ്ങെന
174 ക ി നി കടുക്കെനേപ്പായ്
175 ചൂതുെപാരുെന്നാരു മാധവൻചാര
176 കാതരന്മാരായിെച്ച െചാന്നാർ :
177 ”േഘാരനായുെള്ളാരു വഹ്നിതാൻ വന്നിതാ
178 നീറായിേപ്പാകു ഞങ്ങളേയ്യാ !
179 പാലി െകാള്ളണം പാരാെതെയങ്ങെള
180 പ്പാവകൻവായിൽനിന്നായവണ്ണം.”
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181 വൃഷ്ണികൾ െള്ളാരു ദീനെത്തക്കണ്ടി
182 കൃഷ്ണനായുെള്ളാരു വി വേപ്പാൾ
183 ചാര നിെന്നാരു ച െത്തയേന്നരം
184 പാരി േനാക്കിനാെനാ നന്നായ്.
185 ചൂതുതുടങ്ങിനാൻ പിെന്നയുമങ്ങെന
186 േചതം വരുത്താെത ലീലേയതും
187 അംബുജേലാചനൻക ന ത െട
188 നിർമ്മലേമനിയിേലറ്റ േനരം
189 ക ാന്തപാവകന്തെന്നയും െവ വാൻ
190 െക കലർന്ന സുദർശന്താൻ

191 കത്തി ടങ്ങീതു പുത്തനാം െനെയ്ക്കാ
192 സിക്തമായുെള്ളാരു തീകണെക്ക.
193 ദിഗ്ഗജകർണ്ണവും ജർജ്ജരമാംവണ്ണം
194 ഗർജ്ജി നി നിവിർ പിെന്ന
195 മാരണേദവതത െട േമനിയിൽ
196 േഘാരമായ് േനാക്കിനാെനാ േനേര.
197 ഉണ്മദനായ സുദർശനന്ത െട
198 ക ന തെന്മയ്യിേലറ്റേനരം
199 േനരി െചെന്നാരു മാരണേദവത
200 പാരം നടുങ്ങി മടങ്ങീതേപ്പാൾ

201 വ്യാധന്മാെര ള്ള ബാണങ്ങേളല്ക്കയാൽ
202 ആതങ്കം പൂ െള്ളാരു സിംഹംേപാെല.
203 പർജ്ജന്യനാദെത്തത്തർജ്ജി നിെന്നാരു
204 ഗർജ്ജനം േക ള്ള ഭൂതങ്ങളും
205 ഓടി ടങ്ങീതു േകസരിനാദം േക
206 ട്ടീടുെന്നാേരണങ്ങെളന്നേപാെല.
207 ഓടിയണ പിണങ്ങിനാെനന്നേപ്പാൾ
208 ചൂടു െപാഴി സുദർശനന്താൻ.
209 ചാെല ടർന്ന സുദർശന്തന െട
210 ജ്വാലകൾ േമനിയിേലല്ക്കയാെല
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211 െവ തുടങ്ങിന മാരണേദവത
212 േവഗത്തിേലാടിക്കര തിണ്ണം
213 അക്ഷണം െചന്ന ദക്ഷിണനായ സു
214 ദക്ഷിണന്തെന്നയണ േനെര :
215 കുക്ഷി പിളർന്നി നൽ ടൽമാലയും
216 ഭക്ഷി നി ദഹി പിെന്ന
217 ചാര നി ചട കേളാതിയു
218 ള്ളാരണന്മാെരയുമവ്വണ്ണേമ
219 ആരണന്മാേര വധി ള്ള പാപെത്ത
220 േവരറേപ്പാ വാെനന്നേപാെല

221 മണ്ടിയണഞ്ഞ പ താനുണ്ടായ
222 കുണ്ഡത്തിൽ ചാടിയങ്ങിനി .
223 ”നിേന്നാടുകൂടാെത ക െകാൾ നീ”െയ
224 തേന്നാടു െചാന്നതു ചിന്തിയാെത
225 േകാപി നിന്നവനിങ്ങെന െചയ്കയാൽ
226 ആപത്തായ് വ തനി തെന്ന
227 സജ്ജനേത്താടു പിണങ്ങിനിന്നീടിനാൽ
228 ദുർജ്ജനമങ്ങെന വ ഞായം.
229 പിന്നാെല പാഞ്ഞസുദർശനന്താനേപ്പാൾ
230 മന്നവന്ത െട േകാട്ടെയല്ലാം

231 ചുട്ട െപാട്ടി െപെട്ട േപാന്നീ
232 തുഷ്ടനായ് പൂകിനാൻ ദ്വാരകയിൽ.

https://thalilakkam.in/




