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കൃഷ്ണഗാഥ െചറുേശ്ശരി 40 - തീർത്ഥയാ

1 സീരിയും താനുമായ് വാരിജേലാചനൻ
2 ദ്വാരകതന്നിലിരുന്ന കാലം
3 സൂേര്യാപരാഗമുെണ്ടെന്നാരു വാർത്തതാൻ
4 പാരിടെമ േമ െപാങ്ങിനി
5 മാേലാകെരന്നേപ്പാൾ മാമുനിമാരുമായ്
6 മാപാപം േപാ വാൻ മാഴ്കാെത േപായ്
7 ഭാർഗ്ഗവൻ നിർമ്മിച്ച തീർത്ഥത്തിൽ പൂകിനാർ
8 മാർഗ്ഗമാെയല്ലാരും േയാഗ്യരായി.
9 വൃഷ്ണികെളല്ലാരുെമാക്കേവ േപായ
10 കൃഷ്ണെന മുന്നി െച പുക്കാർ.

11 പാണ്ഡവന്മാരുമക്കൗരവന്മാരും തൻ
12 മാണ്ഡലികന്മാരുമായിെച്ചന്നാർ.
13 േഗാകുലവാസികളായിനിന്നീടുന്ന
14 േഗാപന്മാെരല്ലാരും േഗാപിമാരും
15 ഒക്കേവ േപായ െച തുടങ്ങിനാർ:
16 ദു തിേപാ വാന്മ േള്ളാരും.
17 ചീർ നിന്നീടുന്ന പാപങ്ങൾ േപാ വാൻ
18 തീർത്ഥത്തിെലല്ലാരും മുങ്ങിപ്പിെന്ന
19 ദീനരായ്വ െള്ളാരാരണർെക്കല്ലാേമ
20 ദാനവും െച നിന്നായവണ്ണം

21 മൃഷ്ടമായുെള്ളാരു േഭാജനം നല്കിനി
22 ന്നിഷ്ടമായ് തങ്ങളുമു പിെന്ന
23 വൃക്ഷങ്ങൾത െട നൽത്തണൽതന്നില
24 െങ്ങാക്കേവ െചന്നങ്ങിരുന്നേനരം
25 ബ ക്കളാേയാെരച്ചന്തത്തിൽ കാണ്കയാൽ
26 സ ഷ്ടരായി നിന്നാരേപ്പാൾ.
27 വൃഷ്ണികെളല്ലാരും പാണ്ഡവന്മാരുമായ്
28 കൃഷ്ണെനെക്കാ പറ നിന്നാർ.
29 നന്ദ ടങ്ങിന വല്ലവന്മാെരല്ലാം
30 നന്നായി നി ഭുജി പിെന്ന
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31 വൃഷ്ണികേളാടു കലർ നിന്നീടുന്ന
32 കൃഷ്ണേന വന്നതു േകട്ടേനരം
33 െപെട്ട േപായവൻചാര െചന്നി
34 തുഷ്ടനായ് നിെന്നാരു നന്ദനേപ്പാൾ
35 ആനന്ദദു ഭിതെന്നയും പൂ നി
36 ന്നാനന്ദം പൂകിനാനദരവിൽ.
37 േദവകിതെന്നയും പൂ നിന്നങ്ങെന
38 േമവിനിേന്നാരു യേശാദയേപ്പാൾ
39 കണ്ണേന വന്നതു കെണ്ടാരുേനര
40 ക നീർ വീഴ്ത്തിയണ െചേമ്മ.

41 േകാപി പ താൻ േകാലുമായ് െച േമ്പാൾ
42 േവപി േമവുന്ന േമനിതെന്ന
43 ചാെലപ്പിടിച്ച പൂ നിന്നീടിനാൾ
44 ബാലനായുള്ളനാെളന്നേപാെല
45 ”പാരി നി ള്ള പാഴമ െചയ്കയാൽ
46 പാശെത്തെക്കാ പിടി െകട്ടി
47 തിണ്ണം വലി മുറുക്കി ഞാൻ നില്ക്കയാൽ
48 ഉണ്ണി േമനിയിൽ പുണ്ണില്ലല്ലീ?”
49 എന്ന െചാല്ലിത്തേലാടി ടങ്ങിനാൾ
50 നന്ദജന്ത െട േമനിതെന്ന.

51 എന്മടിതന്നിൽ ഞാൻ നന്നായി വ െകാ
52 െണ്ടന്മകൻവാെഴ്ക െചാ ംേനരം
53 എ ഖം േനാക്കീ പുഞ്ചിരിതൂകുന്ന
54 ന ഖം കാണെട്ട”െയ െചാല്ലി
55 അ ഖംതെന്ന മുകർ തുടങ്ങിനാൾ
56 അമ്മയായുള്ള യേശാദയേപ്പാൾ.
57 നന്മധുതൂകിവെന്നന്മടിതന്നിലായ്
58 ന ലയു ചിരി ംേനരം
59 തിണ്ണെമന്മാറിലണ നിന്നീടുെന്നാ
60 രുണ്ണിൈക്ക കാണെട്ടെയ െചാല്ലി
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61 െമെല്ലെന്നടു പുണർ നിന്നീടിനാൾ
62 പല്ലവം െവ ന്ന പാണിതെന്ന.
63 എ െട േചലയിൽ േചറു േതച്ചീടിേനാ
64 രുണ്ണിക്കാൽ കാണെട്ടെയ ം െചാല്ലി
65 സേമ്മാദം പൂ മുകർ നിന്നീടിനാൾ
66 തന്മകന്ത െട പാദങ്ങേള.
67 ഇങ്ങെനേയാേരാേരാ േവലകൾ കാട്ടിനാൾ
68 െപാങ്ങിനിന്നീടുന്ന േമാദത്താേല.
69 എന്നതു കെണ്ടാരു നന്ദനുമേന്നരം
70 െചന്ന പൂ നിന്നായവണ്ണം.

71 ചിത്തം െതളി പറ നിന്നീടിനാൻ
72 പു െനക്ക ള്ളസേന്താഷത്താൽ:
73 ”നിത്യവും കണ്ട കിനാവുകെളല്ലാേമ
74 സത്യെമന്നിങ്ങെന െചാല്ലാമിേപ്പാൾ.
75 മുന്നെമേപ്പാെല വന്നി ഞാെന െട
76 െപാന്നരൈപ്പതെല േണ്ടനെല്ലാ.
77 എ തുേകറിനിന്നാനകളിപ്പതി
78 നിന്നിനിയാേമാ െചാ ണ്ണിക്കണ്ണാ!
79 തിങ്കെളെച്ച പിടിപ്പതിന്നായിട്ടി
80 െന്നങ്കഴുേത്തറുക േവണ്ടാേതാ െചാൽ?

81 ഓടിവെന്ന െട നന്മടിതന്നിലായ്
82 താടി പിടി വലിേക്കണ്ടാേതാ?”
83 േ മം െപാഴി നിന്നിങ്ങെനയായുെള്ളാ
84 േരാമനവാർത്തകേളാതിേയാതി
85 പിെന്നയും പിെന്നയും പൂ നിന്നീടിനാൻ
86 നന്ദനന്തെന്നയന്നന്ദനേപ്പാൾ.
87 നൽെച്ചാ െകാ ടനച്ഛനുമമ്മ ം
88 നൽെച്ചവി ര ം കുളുർപ്പിച്ചേപ്പാൾ
89 ഉൾ ടുതെന്നയും െമച്ചേമ േപാക്കിനാൻ
90 ഇച്ഛയിൽനി െള്ളാരച തന്താൻ.
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91 ദൂര നി ള്ള വല്ലവിമാരുെട
92 ചാര െചന്നങ്ങിരു പിെന്ന
93 കാണാ നി ള്ള േവദനതെന്നയും
94 പൂണാ നി ള്ള േവദനയും
95 േചണാർ നി പറഞ്ഞവർത െട
96 പൂണാരം പൂണുന്ന മാറുതെന്ന
97 മാേറാടു േചർ ടൻ നീറുന്നെതല്ലാേമ
98 മാറുമാറാക്കിനാൻ മാനിച്ചേപ്പാൾ.
99 വല്ലവിമാരുെടയല്ലലും തീർ ടൻ
100 െമല്ലേവ േപാന്നി വ പിെന്ന

101 പാണ്ഡവന്മാരുമായ് നീ ള്ള വാർത്തയും
102 ആണ്ടവനിങ്ങെന നിന്നേനരം.
103 പാഞ്ചാലിയാെയാരു േതെഞ്ചാല്ലാൾത െട
104 വാഞ്ഛെയ രിപ്പാനായിപ്പിെന്ന
105 ഉത്തമയാെയാരു രുക്മിണിമുമ്പായ
106 പത്നിമാെരല്ലാരും പ തങ്ങൾ
107 കാർവർണ്ണന്ത െട ഭാര്യമാരായതിൻ
108 കാരണം െചാല്ലിനാരുള്ളവണ്ണം.
109 എന്നതു േക ള്ള പാഞ്ചാലിതാനുമ
110 ന്നിെന്നാരു മന്നവനാരിമാരും

111 ഉൾസ്മിതമായുെള്ളാരാനനമാണ്ട
112 വിസ്മയിെച്ചല്ലാരും നിന്നേനരം
113 വന്ദിതരായുള്ള മാമുനിമാെരല്ലാം
114 വ തുടങ്ങിനാർ വാഞ്ഛേയാേട
115 കാരണമാനുഷനായി നിന്നീടുന്ന
116 കാർമുകിൽവർണ്ണെനക്കാണ്മതിന്നായ്
117 വന്നതു കെണ്ടാരു നന്ദജനേന്നരം
118 മന്ദി നില്ലാെത െചന്നെപ്പാേഴ
119 വന്ദി നിന്ന വന്ദ്യന്മാരാേയാേര
120 നന്ദിപ്പിച്ചീടിനാൻ നന്നാ ിെന്ന
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121 െദ്െവതെത്തൈക്കവിട്ട വാർത്തകൾത െട
122 ൈവദഗ്ദ്ധ്യം കാട്ടിനിേന്നാതിേയാതി
123 മാമുനിമാരുെട മാനസംതന്നില
124 ങ്ങാനന്ദം പൂകിച്ചാനായവണ്ണം
125 ആനന്ദം പൂ ള്ള മാമുനിമാെരല്ലാം
126 മൗനവും പൂണ്ട നി പിെന്ന
127 മായതന്മായത്താൽ മാനുഷനാെയാരു
128 മാധവന്തെന്നയും വാഴ്ത്തിപ്പിെന്ന
129 േകവലനായവന്തങ്കഴൽ കുമ്പി
130 േപാവതിന്നായി ട ംേനരം

131 പിന്നാെല െച േള്ളാരാനകദു ഭി
132 ത െട യാചനം േക പിെന്ന
133 യ്ഞങ്ങൾെകാ യജിപ്പി നിന്നവ
134 ന്നജ്ഞത േപാക്കിനാർ വാ െകാ ം.
135 െചാെല്ക്കാ നി ള്ള ദക്ഷിണതെന്നയും
136 ൈകെകാ പിെന്നയമ്മാമുനിമാർ
137 സ്വസ്തിയും െചാ ടൻ വിത്തവും പൂരി
138 സ്വസ്ഥരായ നടന്നാർ െചേമ്മ.
139 ആസ്ഥപൂണ്ടീടുന്ന പാർത്ഥന്മാെരല്ലാരും
140 യാ യും െചാല്ലി നടന്നാർ പിെന്ന.

141 നന്ദിതനാെയാരു നന്ദനും മന്ദിച്ചി
142 ട്ടിന്നി േപാകു െത െചാല്ലി
143 നന്ദനൻെചാല്ലിനാലന്നിലംതന്നിേല
144 നിന്ന േമവിനാൻ നാലു മാസം
145 ആനനദദു ഭിതാനുമായങ്ങെന
146 മാനി നി സുഖി പിെന്ന
147 യാദവന്മാേരാടു യാ യും െചാ ടൻ
148 യാതനാേയ്മവിനാമ്പിെന്ന നന്ദൻ.
149 ബ ക്കെളല്ലാരും ചന്തത്തിൽച്ചാഞ്ഞെപ്പാ
150 ളന്ധകന്മാരുമാെയ്മെല്ല െമെല്ല
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151 കാർവർണ്ണന്താനും തൻ ദ്വാരകയാകിന
152 പൂരിലും പൂകിനാൻ സീരിയുമായ്.
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