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1ഭൂഭാരം തീർ തന്മന്ദിരംതന്നിേല
2 േശാഭാവാനായ് നിന്ന കർവർണ്ണന്താൻ
3 പിെന്നയുേമാേരാേരാ കാര്യങ്ങേളാർ േമ്പാൾ
4 തന്നിേല നണ്ണിനാനെന്നാരുനാൾ
5 മ െട ഭാരം ഞാെനല്ലാേമ േപാക്കിേന
6 െനന്നെല്ലാ ചിന്തി നി ന്നിേപ്പാൾ.
7 ഏതുേമ േപായിതിെല്ലന്നേത േതാ
8 യാദവന്മാരുെട തിന്മ കണ്ടാൽ
9 ഇന്നിവർതെന്നയടക്കിനിന്നീടുവാൻ
10 മണ്ണിലും വിണ്ണിലുമാരുമിേല്ല.

11 പാലി േപാരുെന്നാെരെന്നയേങ്ങാർ േമ്പാൾ
12 കാലനുംകൂടി നടു മെ :
13 അന്യന്മാരായുള്ള മന്നവന്മാർ വ
14 ഖിന്നന്മാരാ പിെന്നയെല്ലാ.
15 രക്ഷി നന്നായിേപ്പാരുന്നഞാന്തെന്ന
16 ഭക്ഷി െവന്നതും വ കൂടാ :
17 തങ്ങളിൽ വ ൈവരവും െപാങ്ങി
18 തങ്ങളിൽത്തല്ലി െവേന്നയാവൂ.
19 എന്നതിനുെള്ളാരു േഹതുവിെന്ന േപാൽ ?
20 എന്നവൻ ചിന്തി നിന്നേനരം

21 നാരദ മ്പായ മാമുനിമാെരല്ലാം
22 ദ്വാരകതന്നിെലഴുന്നള്ളിനാർ.
23 ീഡി നി ള്ള ബാലകന്മാെരല്ലാം
24 ഓടിെച്ചന്നങ്ങവർ ചാരത്തേപ്പാൾ
25 നാരിമാർേവഷത്തിൽ പാരാെത പൂകി
26 വീരനായുെള്ളാരു സാംബന്തെന്ന
27 േതാ ിക്കേവണമിമ്മാമുനിമാെരെയ
28 ന്നാത്മത്തിൽ ചിന്തി നി െചാന്നാർ:
29 ”അർഭഗന്തെന്നയും കാമി നിെന്നാരു
30 ഗർഭിണിതാനിവളുേണ്ടാ ക ?
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31 എന്തിവളി െപറുന്നെതന്നിങ്ങെന
32 ചിന്തി െചാല്ലണം നിങ്ങളിേപ്പാൾ.”
33 ഇങ്ങെന േക ള്ള മാമുനിമാരേപ്പാൾ
34 െപാങ്ങിന േകാപവും പൂ െചാന്നാർ
35 ”ധീരയാേയ്മവുമിന്നാരി െപറുന്നതു
36 േഘാരമായുെള്ളാരു വ സലം.
37 സംശയമില്ലതുമൂലമായ് നിങ്ങൾതൻ
38 വംശംവുകൂടി മുടി കൂടും.”
39 ചിൽലീലപൂ ള്ള ധന്യന്മാരിങ്ങെന
40 െചാല്ലിനിന്ന നടന്നേനരം

41 ൈകതവേമെയന്നൈപ്പതങ്ങൾ ചിന്തി
42 ൈകകളും തല്ലിച്ചിരി െചാന്നാർ
43 ”ന നിമാരുെട നൽവരംമൂലമായ്
44 നന്മകനുണ്ടായി സാംബനിേപ്പാൾ
45 മംഗലം േവരറ്റ ബാലന്മാരിങ്ങെന
46 തങ്ങളിൽ ഭാഷി നിന്നേനരം
47 േനാകു െതന്ന െചാല്ലിനിന്നീടിനാൻ
48 ആകുലനായി സാംബനേപ്പാൾ.”
49 എന്തിതിങ്കാരണെമന്ന ചിന്തി
50 മന്ദരാെയല്ലാരും നി ന്നേപ്പാൾ

51 നിെന്നാരു സാംബൻെറ നാഭിയും െപാട്ടി
52 വന്നതു കാണായി വ സലം
53 എന്നതു ക ള്ളബാലകന്മാെരല്ലാം
54 ഏറിന േപടിയും പൂ െചാന്നാർ:
55 ”ന നിമാരുെട െചാെല്ലല്ലാമിങ്ങെന
56 ഉണ്മയായ് െചെഞ്ചേമ്മ വ തെല്ലാ.
57 എ നമുക്കിെപ്പാളിങ്ങെന േതാ വാൻ
58 അന്ത്യമാം കാലമിെത വ .
59 ”പാരിേല േലാകരിൽപ്പാപികൾ” എെന്നാഴി
60 ച്ചാരുേമ െചാല്ലായിന്നെമ്മയിേപ്പാൾ,
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61 ഇങ്ങെന െചാന്നതുതെന്നയും ൈകെക്കാ
62 മന്ദിരംതന്നിലും െച െചാന്നാർ:
63 മാമുനിമാരുെട ശാപെത്തക്കാണ്മിനി
64 മ്മാപാപിമാരായ ഞങ്ങൾമൂലം.”
65 യാദവന്മാരതു കെണ്ടാരു േനര
66 േഖദവും പൂണ്ട നടു ം േനരം
67 മൂക്കിേന്മൽ ൈകെവ േനാക്കിനിന്നീടിനാൻ
68 മൂർക്ക്വെരേപ്പാെലയക്കാർവർണ്ണന്താൻ.
69 ഉ മായുെള്ളാരു ശാപെത്തക്കാണ്കയാൽ
70 വ്യ നായ് നി െള്ളാരു േസനൻ

71 കമ്മാെരെക്കാ െപാടിപ്പി നി ടൻ
72 തിണ്മയിൽനി െള്ളാര സലം
73 ആഴിനീർതന്നിലങ്ങാക്കിയവ്വണ്ണേമ
74 േശഷി നിെന്നാരു ഖണ്ഡെത്തയും.
75 നീർേമ്മേല േമന്മേല വീണുള്ള ചൂർണ്ണങ്ങൾ
76 ഊർമ്മികൾ െകാ വിതയ്ക്കയാെല
77 തീർത്ത നീെള മുളച്ചതു കാണായി
78 േതരകെമെന്നാരു േപരുമായി
79 ഖണ്ഡെത്ത വീണതു കെണ്ടാരുേനര
80 മണ്ടിെച്ചന്നെങ്ങാരു മീനനേപ്പാൾ

81 വാെയ്ക്കാ ചാെല വിഴുങ്ങിനേനരത്ത
82 ക്കനായുെള്ളാരു ദാശനേപ്പാൾ
83 ഓട്ടമാണ്ടീടുമമ്മീനെനത്തെന്നയും
84 കൂട്ടേമ കൂടിപ്പിടി പിെന്ന
85 കാട്ടാളനായി കാ യായ് നല്കിനാൻ
86 കാ െട േപാകുെമ്പാളങ്ങതിെന.
87 ഭക്ഷണം െകാണ്ടവനക്ഷണം െച തൻ
88 പക്കണം തന്നിലും പു പിെന്ന
89 േഹതിെയടുത്തതിലുെളളാരു േലാഹെത്ത
90 ക്കീറിെയടുത്തതു െകാ തെന്ന
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91 േയാഗ്യമായുെള്ളാരു മാർഗ്ഗണം നിർമ്മിച്ചാൻ
92 മാർഗ്ഗമായാ വാൻതെന്ന വിണ്ണിൽ,
93 പ വന്നീടുെന്നാരിണ്ടെലേപ്പാ ന്ന
94 െകാണ്ടൽേനർവ്വണ്ണന്താന േനേര
95 ശാപെത്തെക്കാ െള്ളാരാപെത്തച്ചിന്തി
96 േവപി േമവുന്ന േലാകരുമായ്
97 എന്തിനിെച്ചയ്വെതന്നിങ്ങെന െചാല്ലിെക്കാ
98 ണ്ടന്ധെരേപ്പാെലയങ്ങായിെക്കാണ്ടാൻ
99 േശഷി നിെന്നാരു ഭാരവും െചെഞ്ചേമ്മ
100 േശാഷി കൂടിതാെയ നണ്ണി

101 പാരം െതളി െള്ളാരുള്ളവുമായവൻ
102 ദ്വാരകതന്നിൽ വിള ം േനരം
103 അംേഭാജസംഭവൻ ജംഭാരിമുമ്പായു
104 മ്പരുമായി വന്നംബരത്തിൽ
105 സംഭാവിച്ചേമ്പാടു വേമ്പാലും വാ െകാ
106 ണ്ടംേഭാജേന േന വാഴ്ത്തിനിന്നാർ:
107 ”േവദങ്ങളായുള്ള പാദപംത െട
108 മീേത നിറെന്നാരു െചന്തളിരായ്
109 അമ്പിന നിമ്പാദമുേമ്പാടു സന്തതം
110 കുമ്പി കൂ േന്നൻ ത രാേന!

111 േകവലനാെയാരു നി െട ൈവഭവം
112 ആവതേല്ലതുേമ വാ വാേനാ
113 ഏറ്റം െതളിെഞ്ഞെന്നപ്പാലി െകാള്ളണം
114 േപാറ്റി! എേന്നഞാനും െചാല്ലവ .
115 എള്ളിൽ നിറ െള്ളാെരണ്ണെയേപ്പാെല േപാ
116 യുള്ളിൽനിറ ജഗത്തിെല ം
117 സന്തതം നിെന്നാരു നിെന്നയും കാണാെത
118 യന്ധരായ്േ◌പാകാേതാരാരിപ്പാരിൽ?
119 േതായങ്ങൾേതാറും വിളങ്ങി നിന്നീടുന്ന
120 േതായജവല്ലഭെനന്നേപാെല

https://thalilakkam.in/



കൃഷ്ണഗാഥ - 47 - െചറുേശ്ശരി 8

121 ജാതങ്ങളായുള്ള ഭൂതങ്ങളുള്ളത്തിൽ
122 േചതനയാേയാേന ൈകെതാഴുേന്നൻ
123 ആദ്യങ്ങളായുള്ള വാക്യങ്ങൾെകാെണ്ട ം
124 േവദ്യനായുള്ളതു നീതാനെല്ലാ.
125 പാെരല്ലാമുണ്ടാവാൻ കാരണം നീയെല്ലാ
126 പാലി നിന്നതും നീയെല്ലാതാൻ.
127 േകടുവരുന്നതിൻ കാരണമായതും
128 േകവലനായുള്ള നീതാനെ
129 ഇ നായ് നിന്നതും ച നായ് നിന്നതും
130 ച ക്കലാധരനായതും നീ.

131 മ മായ് നിന്നതും ത മായ് നിന്നതും
132 ചിന്തി കാകിൽ മറ്റാരുമേല്ല.
133 അന്തണേരാതുന്ന േവദമായ് നിന്നതും
134 അന്തമില്ലാെതാരു നീതാനെ .
135 ഓർ താകിലിന്നി െട ൈവഭവം
136 ആർ േമ കാണാവതല്ലേയതും.
137 എെന്താരു േവല ബന്ധമില്ലാെത നീ
138 ബന്ധമുെണ്ടന്നതു േതാന്നി ?
139 ഒമ്പതു വാതിലുള്ളമ്പലം തന്നിൽ
140 ക്ക െപാഴി വസി പിെന്ന

141 അമ്പലം തെന്നെയനി െത മ
142 ങ്ങമ്പലമായതു ഞാൻതാെന ം
143 സന്തതമിങ്ങെന ചിന്തി െകാൾവാനായ്
144 രണ്ടായി നിെന്നപ്പകു പിെന്ന.
145 ഊണമുറക്കം തുടങ്ങിനെതല്ലാേമ
146 േവണെമാരുത്ത പാർ കണ്ടാൽ
147 മറ്റവനായ നിന നിന േമ്പാൾ
148 മു ം വിളക്കേമ മ േവണ്ടാ.
149 പന്തിര ണ്ടതിൽ മാടങ്ങൾേമേന്മേല
150 പന്തിരണ്ടാമതിൽ നിന്നിരി ം.
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151 ഓേരാേരാ േവലെതാേട്ടാേരാേരാ േനര
152 കീേഴവതന്നിലുമു താനും.
153 കാരിയേമാേരാേന്ന ചിന്തി റപ്പാനായ്
154 ചാര നാൽവരുെണ്ടെപ്പാഴുതും
155 തന്നിൽ വരുേന്നാെരപ്പാരാെത െചാൽവാന്തൻ
156 മുന്നലുൈണ്ടവരുണർ നന്നായ്
157 വീടുപണി മൈറ്റവരുണ്ടങ്ങെന
158 വാട്ടമക നിെന്നെപ്പാഴുതും
159 സഞ്ചരിച്ചീടുവാൻ ചഞ്ചലരായിനി
160 ന്ന േപരുണ്ടതിൽ തഞ്ചിെയ ം.

161 മൂട്ടിൽ മുളച്ച മൂന്നായി േമവിനി
162 േന്നാട്ടയാം വള്ളികളുള്ളിേല േപായ്
163 നീെള റ മക മായങ്ങെന
164 േമളത്തിൽനിന്നവർ സഞ്ചരി .
165 മദ്ധ്യത്തിൽനി ള്ള വള്ളിത െട േപാ
166 െയത്തിനിന്നീടു നിന്നിരിപ്പിൽ.
167 അവ്വഴിതെന്നയറി നിന്നീടുവാൻ
168 ദിവ്യരായുള്ളവേരറ്റമിേല്ല.
169 അമ്പലം വീണു െപാളി നിന്നീടുേമ്പാൾ
170 അമ്പിേനാടന്യമാമമ്പലത്തിൽ

171 പിെന്നയും പൂകുേന്നാെമന്തിതിൻ കാരണം
172 എന്നതു െചാൽേവാെരക്കണ്ടിെല്ല ം.
173 മായതൻൈവഭവെമ െചാ
174 മാന്യരായ് നി ള്ള മാമുനിമാർ:
175 അങ്ങെനയാകിലതങ്ങെനയാകെട്ട
176 എങ്ങൾേക്കാ േചതമിെല്ലാ േമാർത്താൽ;
177 നി െട ൈവഭവം കാണരുെതന്നേതാ
178 നിർണ്ണയിച്ചീടിേനൻ പ പേണ്ട.
179 അന്നിനെവല്ലാമതങ്ങെന േപാകെട്ട
180 ഇന്നിനി േവണ്ട്വേത െചാല്ലേവ .
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181 അംബുജംത െട ഡംബരം േപാ മ
182 ന്നിന്വാദം കമ്പമെറ്റങ്ങളുള്ളിൽ
183 അമ്പിൽ നിന്നീടുെന്നാര നീ ന വാൻ
184 കുമ്പിടുേന്നൻ െചേമ്മ ത രാേന!”
185 ഉരുവായ െമാഴിെകാണ്ട
186 ഗുരുവായ പരന്തെന്ന
187 പ്പരിേചാടു പുകണ്ണവൻ തളർന്നേനരം
188 െപരിേയാരു പുരുഹൂത
189 നരിേകെച ണർത്തിനാൻ
190 അരിേയാരു ഹരിേയാടു വിരേവാടേപ്പാൾ:

191 ”ഉടേയാനായ്മരുവും നിൻ
192 കനിെവന്നിൽ വരുവാനായ്
193 അടിയനുണ്ടരിേകവന്നടികൂ .
194 എറുമ്പി ം പദംതേന്ന
195 െകാടുത്തീടും, കടക്കണ്െകാ
196 രുേമ്മണം ചരപൂകെന്നാെരേന്മലിേപ്പാൾ
197 അവനിതങ്കനെമല്ലാം
198 അഴേകാടങ്ങക തായ്
199 ഇനി നിൻെറ മനക്കാണ്പിൽ നിനെവന്തിേപ്പാൾ
200 മനുജന്മാർനയനങ്ങൾ

201 െകാതിെകാ ം തിരുേമനി
202 ഇനിയും നിന്നനുവാസം ധരി മാേറാ?
203 ഒരിക്കലും മനക്കാതൽ
204 തനി കാണരുതാേത
205 മറക്കാതൽതന്നിൽവ മറ മാേറാ?
206 ഒരിക്കൽ നിന്തിരുക്കാല
207 ങ്ങരയ്ക്കാൽനാഴികേനരം
208 അനക്കാെത മനക്കാണ്പിൽ ധരിക്കാേകണം.
209 കനത്തിൽ വന്നടുത്തീടും
210 മനത്താപം തളർപ്പാൻ മ
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211 െറ്റാരുത്തനുണ്ടിവെന നിനെയ്ക്കാല്ലാെത
212 അന മാ ലേപ്പാൾ വ
213 ന്നല ാടങ്ങക വാൻ
214 ഭവ ാദം തന്നിൽ െചേമ്മ തലെപ്പേട്ടഞ്ഞാൻ.
215 ജനിേപ്പാരു വിനപ്പാടും
216 ഇനിേപ്പാരുെമനിെക്ക
217 മനക്കാപിൽപലേപ്പാഴും നിനയ്ക്കാേകണം
218 െചറുപ്പമായിരുന്നനാൾ
219 െചറുപ്പിള്ളർ പലരുമായ്
220 ഉരേത്താരു വനത്തിൽേപായ് ചിലേപ്പാെഴല്ലാം.

221 മനക്കാതൽ മയക്കിനീ
222 കളി ം നൽക്കളി കാണ്മാൻ
223 െകാതി െതനിേക്കായിന്നിരക്കെണ്ണല്ലാം
224 ഉമി ം വായ്മലർേത്തനും
225 അമിേണ്ണാരു നിലന്തന്നിൽ
226 തമി നീയുരുണ്ട പുരണ്ടേനരം
227 അണ വന്നഴിെഞ്ഞാ
228 പുണർന്നിെല്ലന്നതുെകാ
229 പിണഞ്ഞീടുന്നകക്കാപിൽ കനമ്മാലിേപ്പാൾ.
230 മരണം വന്നണഞ്ഞീടും

231 വ്യസനം െകാ ഴന്നീടും
232 കരണങ്ങൾതളർന്ന വരുന്നേനരം
233 ശരണമായ് മുനികൾ
234 മരുവും നിൻ ചരണങ്ങൾ
235 മരണമാലക മാറരുളിേടണം.
236 ജഗദീശാ! പരന്നിേന്നാ
237 ടഗതിയായ്മരുവും ഞാൻ
238 ജളതപൂണ്ടളേവെറപ്പറഞ്ഞെതല്ലാം
239 നമു േള്ളാനിവന്താെന
240 ന്നതു നണ്ണിെപ്പാറുേക്കണം
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241 നമ ാരം, നമ ാരം നിനെക്കേപ്പാഴും.”
242 പുതിയ െചാൽെകാണ്ട രുഷന്തെന്നയ
243 രുഹൂതന്നി പുകണ്ണേപ്പാൾ
244 മുദിതരായുള്ള മുനികെളല്ലാമ
245 കിൽവർണ്ണെന്ന കണ്ണാേര:
246 ”അരുേതതും നിൻെറ ചരിതങ്ങെളങ്ങൾ
247 രെചയ്വാനേയ്യാ, മുകിൽവർണ്ണാ!
248 മറകളായും തൽെപ്പാരുളായും പിെന്ന
249 മറഞ്ഞെല്ലാ നീതാൻ മരുവു .
250 ദഹനനായതും തപനനായതും

251 പവനനായതും പരേന! നീ.
252 അവനിയായതും ഗഗനമായതും
253 അഴകിൽ വാെണഴും പരേന! നീ.
254 അരുണനായതും വരുണനായതും
255 കരുണക്കാതേല, പരന്നീേയ.
256 മദനനായ് െച മനതാരിൽ നി
257 മലിനരാ േന്നാൻ ചിലേര നീ.
258 അകതാരിൽ നെല്ലാരുറവുണ്ടാക്കിനി
259 ന്നഴൽ തീർത്തീടുേന്നാൻ ചിലർെക്കല്ലാം
260 സമനാേയ്മവുന്ന യമനായ് നിന്ന

261 കമയൂട്ടീടുേന്നാൻ ചിലെര നീ.
262 നരകമാെയാരു കടൽതന്നിൽനി
263 കരേയറ്റീടുേന്നാൻ കനിേവാേട.
264 ചരണത്താരിൽ നിന്നടിമയായ് പു
265 മരുവുെമങ്ങളിൽ നിനെവേന്ത?
266 കുസുമം തന്നിേല മണംേപാെല നി
267 ഭൂവനങ്ങെള ം നിറേഞ്ഞാേന!
268 കുടിെകാൾെകങ്ങൾതന്മനക്കാപിൽ വ
269 കവലയും െവ ം നിറേത്താേന!
270 മരണമുണ്ടിനി വരുവാെനേന്നാർ
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271 പരേന, മാ മനമേയ്യാ!
272 കഴൽെതാഴുെന്നന്നിൽ കനിവുണ്ടാകണം
273 കരുണക്കാതേല, വിരേവാേട.
274 കമലാത െട കരതളിർതന്നാൽ
275 കലിതമാെയാരു കഴെലന്നിൽ
276 വിലേസണം െചേമ്മ മറുവില്ലാെതാരു
277 മുകുരം തന്നിേല മുകം േപാെല.
278 നിടിേയാരന്തകൻ െകാടുതാെയങ്ങെള
279 ക്കടുതായെല്ലാ വന്നണയു ;
280 കമലക്ക ന കനിേവാെടങ്ങേളാ

281 ടണേയ ം കാലമണ േത.
282 ഇനിയുെമങ്ങൾ ജനനിത െട
283 ജഠരം പൂവാേനാ മടിയുേണ്ട.
284 അതിനു നി െട കരുണയില്ലായ്കിൽ
285 കഴിവിേല്ലതുേമ കടൽവർണ്ണാ !
286 പരേന, നി െട ചരണ െമ്പാടി
287 പലേപ്പാഴുെമങ്ങൾതലതന്നിൽ
288 മരുവീേടണേമ പിറവിയുണ്ടാകിൽ
289 മലർമാതിൻമാർ പുണർേവാേന !
290 െപരുതായുെള്ളാരു ദുരിതവാരിധി

291 തരണെമങ്ങൾ തരേവണം
292 അതിനു നി െട ചരണേസവയാം
293 അരിെയാരു േതാണിയരുേളണം.
294 അടിമയായ് പുേക്കാരിവേര ഞാെന ം
295 െവടിയുന്നീെലന്ന നിനവാേല
296 അഴൽ തീർത്തീടും നിങ്കഴലിൽ േചർെപ്പാരു
297 കനിവുണ്ടാേകണമിനിയേയ്യാ!”
298 രു രും വരനാഗഭൂഷണ
299 മു ിതാംഗകരായുടൻ
300 ഭസ്മധൂളി ധരി വന്നി
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301 പത്മേന െന വാഴ്ത്തിനാർ:
302 ”ക്ഷീരസാഗരവാരിരാശിയിൽ
303 നാഗവീരവരാസേന
304 താരിൽമാെതാടുകൂടി േമവിന
305 നീരജായതേലാചനാ!
306 പാരുലാവിന നീരദാവലി
307 േനെരഴും തവ പൂവൽെമയ്
308 പാരമുള്ളിെലഴു േതാ ക
309 േഘാരപാതകശാന്തേയ
310 പാരിടത്തിലുര നിെന്നാരു

311 ഭാരമെമ്പാടു േപാ വാൻ
312 പാരിൽ വ പിറ െതന്നതു
313 േചരുന്നില്ലിതു െചെഞ്ചേമ്മ;
314 പാരിടെത്തയകെത്തടുെത്താരു
315 ചാരു നി ടൽതെന്നയും
316 ആദരി ധരി നിന്നതു
317 േമദിനി െപാറു േമാ?
318 നാമരൂപമക നിെന്നാരു
319 നാഥേന, നളിേനക്ഷണാ !
320 നാരദാദിഭിരാനതം തവ

321 നാമരൂപമുപാസ്മേഹ.
322 വീതരാഗ മുനീ വന്ദിത
323 േബാധരൂപ ദയാനിേധ !
324 വീക്ഷണാന്തമെതന്നിൽ ന ക
325 േമാക്ഷദം കരുണാ ദം.
326 ഏവെമന്നതു ദൂരമായതിൽ
327 േമവിനിെന്നാരു േദവേന!
328 േവദനാവലി േവർവിടുെപ്പാരു
329 പാദേസവ വഴ നീ.
330 ധാരണാദികളാചരിെച്ചഴും
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331 ആരണാദികളാദരാൽ
332 േഘാരരായ കൃതാന്തകിങ്കര
333 വാരണായ വനാന്തേര
334 നി നീതിയിലുള്ളിൽ നണ്ണിന
335 നിമ്പദം നിഖിേലശ്വരാ !
336 ഊനമ െതളി േതാ ക
337 മാനേസ മദലാലേസ.
338 േകശവാദികനാമമാെണ്ടഴും
339ഈശ ! നിൻ നയനാഞ്ചലം
340 േ ശപാശവിനാശെമങ്ങളിൽ

341 ഏശുമാറരുേളണേമ.
342 േദവേദവ ! ദയാനിേധ ! തവ
343 േചവടിത്തണൽ േകവലം
344 പാതകാതപശാന്തേയ മമ
345 നാഥ ! ന ക സാദരം.
346 വൃഷ്ണിവീര ! വിരിഞ്ചവന്ദിത !
347 കൃഷ്ണ ! രാമ ! കൃപാംബുേധ !
348 പുഷ്ക്കേരക്ഷണ ! പൂരിതാഖില !
349 നിഷ്ക്കളാത്മകേന ! നമഃ
350 േവദസാരവിേനാദേന ! നമഃ

351 േവദപാലകേന ! നമഃ
352 േവദേവദികൾേവദ്യേന ! നമഃ
353 േവദമായവേന നമഃ
354 ഉത്തമകാന്തി െമത്തിയിരുന്ന
355 നിത്യെന നീതിെയാെട
356 ഭക്തി െപാഴി ചിത്തമഴി
357 രു ർ പുകണ്ണേനരം
358 അശ്വികെള ം വി തരായി
359 മി ിതരായ വാേനാർ
360 അച തേസവ െചയ്വതിനായി
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361 നിശ്ചലരായ് പുകണ്ണാർ:
362 ”സന്തതമാണ്ടബ രകാന്തി
363 ചിന്തിെയഴുന്ന നിെന്മയ്
364 അന്തികമാളുമന്തകഭീതി
365 ഉന്തിയക വാനായ്
366 അന്ധതെകാ മന്ദതപൂണ്ട
367 മന്മനക്കാപുതന്നിൽ
368 സുന്ദരമായി നി വിള
369 െക െമഴു േമേന്മൽ.
370 ഭാരതമായ േപാരിലിഴി

371 വീരതപൂണ്ട മേന്നാർ
372 േനരില്ലയാത ധീരതപൂണ്ട
373 േപാരു തുട മേപ്പാൾ
374 പാർത്ഥനിൽേമവുമാർത്തി കള
375 േതർത്തടമാണ്ട നിെന്ന
376 ചീർെത്തഴുമല്ലൽ തീർപ്പതിനായി
377 വാഴ്ത്തി വണങ്ങി നിേന്നൻ.
378 വിണ്ടലരുള്ളിലിണ്ടൽ തിര
379 മണ്ടിവരാതവണ്ണം
380 ക െകാേള്ളണമിണ്ടൽകള

381 െകാണ്ടൽേനർവർണ്ണെന ! നീ.
382 നിഷ്കളനായ നിൻകഴെലന്നിൽ
383 നി മാറാകേവണം
384 ഉല്ക്കടയായി നിത്യെമഴുന്ന
385 ദു തി േപാ വാനായ്.
386 ഭക്തി െപാഴിഞ്ഞ മാമുനിമാർ
387 മുക്തി െകാടുത്ത നാഥാ !
388 ദുഃസ്ഥിതി േചർ മത്തൽ കള
389 ചിത്തമഴി നിെന്മയ്
390 എ ക വ മൃത വശത്തിൽ
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391 അത്തൽ െപടാതവണ്ണം.
392 സങ്കടമായ വങ്കടൽ തീർ
393 തങ്കരേയ വാനായ്
394 നിങ്കനിവായ ജംഘകളൂ ം
395 പങ്കജേലാചന ! നീ
396 വങ്കനിവാ ന വതി
397 ശങ്ക െകാടുെക്കാല്ലാെത.
398 മന്ദതപൂ നിെന്ന മറ
399 സുന്ദരിമാരുമായി
400 നന്ദന ലീല സന്തതമാ

401 നിന്ദിതരായ ഞങ്ങൾ
402 െചന്നിനി വീണു വൻ നരകത്തിൽ
403 നി ഴലുന്ന കാലം
404 ഹൂംക്യതിപൂണ്ട കിങ്കരർ വ
405 ശങ്ക കള ചാേല
406 െചങ്കനൽതന്നിെലങ്ങെള വീ
407 സങ്കടമാ മേപ്പാൾ
408 പങ്കജമങ്ക കങ്കണമാണ്ട
409 തങ്കരപങ്കജത്താൽ
410 ചുബിതമായ നിൻപദമു

411 വ ണയാകേവണം.
412 പി മേയാർക്കിലന്ധകനാഥാ!
413 നി ണെയന്നിയിേല്ല.
414 ൈകതവമ നിങ്കഴൽ വ
415 ൈകെതാേവാരു പുണ്യം
416 എങ്ങളിൽ വ ത കേവണം
417 ഇങ്ങെന േമലിെല ം.
418 േഖദിതയായ േമദിനിതെന്ന
419 േവദന തീർ നന്നായ്
420 ആദരേവാടു ഭാരമിറക്കി
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421 നീതിയിൽ വ തിനായ്
422 വൃഷ്ണികളാണ്ട ഭൂമിയിൽ വ
423 കൃഷ്ണനായ് നിന്ന നിെന്ന
424 വെമ്പഴുമല്ലൽ തെപടുമാറി
425 ന്നെമ്പാടു കുമ്പിടുേന്നൽ.”
426 ഉത്തമരായുള്ളശ്വികേളറ്റം
427 ഭക്തിെപാഴി പുക െതളി
428 അച തപാദസേരാരുഹയുഗ്മം
429 നിശ്ചലരായി വണങ്ങിനേനരം
430 ദ്വാദശെരന്നിപ്പാരിടെമ ം

431 േവദിതരായുേള്ളാദിത്യന്മാർ
432 ദ്വാരകതന്നിലിരു വിള ം
433 വാരിജേന െന വാഴ്ത്തിെച്ചാന്നാർ:
434 ”കന്മഷനിവഹം കടുകേപ്പാ ം
435 നിൻപദമമ്പിൽ കുമ്പിെട്ടങ്ങൾ
436 ാർത്ഥി െതാന്നിെനയുണ്ടി
437 ന്നാർത്ത ാണപരായണേന ! േകൾ
438 ”എ െട ദാസന്മാരിവ”െരന്ന
439 ന്നിച്ചീടും വങ്കനിവാേല
440 തണ്മകളഞ്ഞന്നന്മവരു ം

441 കമുന ന കെയങ്ങളിൽ െമെല്ല.
442 ജനനമഹാംബുധിതന്നടുേവ വീ
443 ണനിശമുഴ ം ജനനിവഹങ്ങൾ
444 സുതജനസഹജസ്നിഗ്ദ്ധന്മാരാം
445 മുതലൾ വായിൽ പാ ം പാ ം
446 ജായകളായുള്ളാവർത്തത്തിൽ
447 േപായിെച്ച ടനാണും േകണും
448 േ ശമിയന്നന്നാശകെള ം
449 വീചികൾേതാറുമല കര ം
450 മായാകാരം േതായം തന്നിൽ
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451 പായം പായം മുങ്ങീ നടുങ്ങി
452 ഒരു കരെയ മണ നിലാെത
453 െതരുെതെര നീന്തിത്താന്തന്മാരായ്
454 െപരുകിന താപമിയ തളർ ം
455 കരുതിനേതാറുമുഴ ന്നെല്ലാ;
456 കരുണാവാനാ രിണതനാം നിൻ
457 ചരണസേരാരുഹയുഗ്മം തെന്ന
458 ൈകതവെമന്നതുൈകവിട്ടമ്പിൽ
459 ൈകെതാഴുതീടുക വല്ലാഞ്ഞെ .
460 മരണമണ പിണ ചമ

461 മനതളിരനിശം മാ േത
462 ചരണസേരാജെമാഴി ഹേര ! േത
463 ശരണം ൈനവ നമു പുരാേന!
464 പാർെക്കഴുമല്ലൽ തളർ വതിന്നായ്
465 േഗാക്കെള േമ നടന്ന പുരാേന !
466 വാ കളാർ െമാരിക്കലുേമാർത്താൽ
467 േചർക്കരുതാത മറക്കരേള ! നമഃ
468 രാധാപീനപേയാധരകലിെക
469 യ്ക്കാധാരായിതമാറുടേയാേന!
470 േവദാന്താംബുധിതന്നിൽ നട ം

471 േവേധാ േവദിതരുപ ! നമേസ്ത.
472 ബാധാഭണിതിയക വിള ം
473 േബാധാനന്ദമയാത്മകനായി
474 േവദാംേഭാനിധിതന്നിെലഴും നിൻ
475 പാദാം േഭാജപരാഗലവം നാം
476 മായാധൂളിമലീമസമാമി
477 മ്മാനസമുകരം േശാധിപ്പാനായ്
478 കാരുണ്യാമൃതവാരിനിേധ! േകൾ
479 പാരം പാരം യാചി .
480 മുനിജനമാനസനിലയ ! മുരാേര !
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481 മുകിൽനിരതരമാം നിറമുടേയാേന !
482 ഹരിഹരവന്ദിതചരണ ! നമേസ്ത;
483 ഹരി ഹരി ഹരി ഹരി ഹരി ഹരി ഹരി ഹരി
484 നരഹരിരൂപമിയന്നതിേകാപാൽ
485 അസുരമദെത്തയടക്കിെയാടുക്കി
486 നഖമുഖവിദലിതദനുജ! നമേസ്ത; ഹരി
487 നതജനപാതകനാശനനായി
488 ക്ഷിതിതലമാ നടന്ന പുരാേന!
489 നഗവരക ിതഛ ! നമേസ്ത; ഹരി
490 കടൽമകൾതൻെറ കരതളിർതേന്നാ

491 ടുടമയിൽേമവും കഴലുടേയാേന!
492 കരതലകലിതദരാഢ്യ ! നമേസ്ത; ഹരി
493 കമലദലായതേലാചന ! വിേഷ്ണാ !
494 കമലാകാമുകനായ പുരാേന!
495 കരിവരതുരഗകൃതാന്ത ! നമേസ്ത; ഹരി
496 മുഖരിതവംശനിനാദം െകാണ്ട
497 ങ്ങഖിലാനന്ദമിയ േന്നാേന!
498 വരതരവാരിജവദന ! നമേസ്ത; ഹരി
499 പൂതനത യിരൂമ്പിെക്കാണ്ടവൾ
500 പാതനനായ പരാപരമൂർേത്ത!

501 മറെപാരുളാകിന നാഥ ! നമേസ്ത: ഹരി
502 ബുധജനമാനസമധുപകുലാനാം
503 മധുജലപൂരിതജലരുഹേമ! േകൾ
504 മധുമഥനാഖിലനാഥ ! നമേസ്ത ; ഹരി
505 ഫണിവരേമനിക്കണിവായ് നി ം
506 ഗുണഗണമിയലും െമ ടേയാേന!
507 ചിരതരെമന്നിൽ വസിക്ക നമേസ്ത; ഹരി
508 ജകുലനാരികൾ പാൽ തയിർമൂലം
509 ചതുരതരം നൽച്ചതിയുടേയാേന!
510 ഉപനിഷദംബുജഹംസ ! നമേസ്ത; ഹരി
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511 സുരവരകരതലസരസിരുഹത്തി
512 ന്നരിയനിലാവാം െപരിയ പുരാേന !
513 വരമുനിേസവിതചരണ ! നമേസ്ത; ഹരി
514 മരതകനിരവന്നടിെതാഴുതീടും
515 വരതരനിറമാം പരിചുടേയാേന !
516 സുരവരപരിചിതചരിത ! നമേസ്ത;
517 ഹരി ഹരി ഹരി ഹരി ഹരി ഹരി ഹരി ഹരി ”
518 നിേമഷം െവടിേഞ്ഞാർ നിരന്നീടിേനാര
519 ന്നിേജ മന്ദിേര നിർമ്മേല സംവസന്തം
520 ഗുണാതീതരൂപം രമാധീശേമവം

521 ദിനാധീശ്വരന്മാർ പുകേണ്ണാരുേനരം
522 നിലിമ്പാധിനാഥൻ ബലംെകാ േമേന്മൽ
523 നലംേചർന്ന നാേക വസി ം വസുക്കൾ
524 മറക്കാതലാമമ്മധുേദ്വഷിതൻെറ
525 മനക്കാണ്പിൽ േമാദം പുലെമ്പ കണ്ണാർ:
526 ”പിറ ം മരി ം പിണെഞ്ഞ നാളു
527 ണ്ടല ാടിൽ വീണ ഴ െതങ്ങൾ
528 അനദ്ധ്യായെമ ം വരുത്തീടുമാറ
529 മ്മനത്താരിേലതും ദയാവില്ലേയാ െചാൽ;
530 ചലൽ ന്തളം ചഞ്ചലാപാംഗരമ്യം

531 മിളൽ ണ്ഡേലാല്ലാസിഗണ്ഡാഭിരാമം
532 മൃദുേസ്മരേമവം മുഖാംേഭാരുഹേന്ത
533 സ്മരിക്കായ്വേരണം മരി ന്നേനരം
534 സരിൽകൂപേതായ േവശന ഭാസ്വാൻ
535 ബഹുേത്വന രൂേപണ നിൽ ന്നേപാെല
536 സമേസ്തഷു ഭൂേതഷ്വനുസ തമീേഡ
537 നിരസ്താമയം ത്വാം മനസ്താപശാെന്ത്െയ.
538 ഘടഭാവകാേല തദാകാശേലശം
539 മഹാകാശരൂേപണ നി ന്നേപാെല
540 ശരീരാവസാേന ശരീരം വിഹായ

https://thalilakkam.in/



കൃഷ്ണഗാഥ - 47 - െചറുേശ്ശരി 22

541 സ്വരൂേപണ നി ം വിേഭാ ! ൈകെതാഴുേന്നൻ
542 മഹാേമാഹമാളും മഹാേലാകരിൽ തൻ
543 ഗുഹാവാസമീടും മഹാനായ നിെന്ന
544 അേഹാ! കാണ്ക വല്ലാഞ്ഞലഞ്ഞ മി ം
545 മുദാ കാണ്ക പായുന്നയീ ക െകാൾവാൻ.
546 ശിലായാെമാരുത്തൻ ജേല മെറ്റാരുത്തൻ
547 കലാലാദിശിേ പരൻ പാവകാദൗ;
548 കരാരൂഢപിണ്ഡം കനം കാണവല്ലാ
549 െഞ്ഞാേരാപാടു പായ്വൂ പയിെച്ചന്നേപാെല.
550 മനത്താരിലിന്നിങ്കഴൽത്താരുറപ്പി

551 ച്ചനർത്ഥാഗമം േവരനക്കിക്കളഞ്ഞ
552 ങ്ങിരിേപ്പാരു പുണ്യം പലേപ്പാഴുമിന്നീ
553 മരിേപ്പാളവും േകൾ നമുേക്കകേവണം.
554 തടിക്കിങ്കരന്മാരടി ന്നേനരം
555 തടുത്തീടവല്ലാരടുേത്താരുമാരും
556 കടൽക്കന്നിതൻെറ കരത്താമരത്താർ
557 പിടിച്ച വന്നങ്ങടുെത്തങ്ങൾമുന്നൽ
558 തടുത്തീടേവണം െപാറുത്തീടവല്ലാ
559ഞ്ഞലൽെക്കാണ്ടലെ ഴ ന്നേനരം.
560 ജഗൽക്കന്ദേമ ! നന്ദേഗാപാംഗഭാേഗ

561 മിളൽകൗതുകംവാണ കാരുണ്യരാേശ!
562 നിനേക്കഷ നിത്യം നിതാന്തം െതാഴുേന്നൻ
563 മനക്കാതൽമേദ്ധ്യ വസിേക്കണേമ നീ.
564 മഴെക്കാണ്ടൽ വന്നങ്ങഴെല്ക്കാ േനേര
565 കഴൽത്താർപിടി ം നിറെത്താടു േമവി
566 ജ ികൾമേദ്ധ്യ കളി ന്ന നിെന്ന
567 റിെക്കാ നിത്യം കുളുർെക്കഴുെത്താഴുേന്നൻ.
568 ഉേരാമദ്ധ്യേദേശ സേരാജാലയാന്താം
569 പരീരംഭേലാലാ ദാ ധാരയന്തം
570 പുരാരാതിതൻെറ ശരീരാർദ്ധഭാേഗ
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571 മുരാേര! വസന്തം ഭവന്തം െതാഴുേന്നൻ.
572 കുയിൽേപ്പടെചാല്ലിൽ കനത്തീടിേനാര
573 മ്മനസ്താപേമറ്റം െകാടു ന്ന േവേണാ !
574 സ്വവേ ണ നിെന്മയ്യണ ന്നേനര
575 ണർത്തീടു നീ ഞാനുഴ ന്നെതല്ലാം.
576 ജ ീകെളല്ലാം വിളിച്ചാശൂ േനേര
577 കളിേച്ചാടി നീന്തിക്കളി ന്നേനരം
578 ഒളിച്ചമ്പിൽ െമെല്ലന്നക പുക്ക
579 ക്കലത്തിങ്കൽ നിന്നെങ്ങടുേത്താരു െവണ്ണ
580 സ്വഹേസ്ത ധരി ം വിഹേസ്തതരാത്മൻ !

581 സമേസ്തശ ! നിത്യം നമേസ്ത നമേസ്ത.
582 കമലാകരപരിലാളിതകഴൽതന്നിണ കനിേവാ
583 ടമരാവലി വിരേവാടഥ െതാഴുതീടിന സമേയ
584 വിവിധാഗമവചസാമപി െപാരുളാകിന ഭഗവാൻ
585 വിധുേശഖരനപഗമ്യ ച മധുസൂദനസവിേധ
586 ദ്വിജശാപജവിപദാെണ്ടാരു നിജവംശവുമഖിലം
587 ജിനാർണ്ണവസലിേല പരമവപാത്യ ച സഹസാ
588 അവേശഷിതമനീഭരം അഖിലം പരമഴേകാ
589 ടവേനാദിതലേവാെടഴും അവേനാടയമവദൽ.
590 ദലിതാഞ്ജനനിരയം വരവലശാസനമണിയും

591 കലിതാദരമടികുമ്പിെട മരുതും നിറകലിതം
592 ഖലശാസന! നലമാെണ്ടഴും അണിെമയ്തവ െതാഴുേതൻ
593 മലർ മാനിനിമണിമാർവതു പരുകീടിന പരേന !
594 ഫണിനായകനണിവാെയാരു തിരുെമയ്തവ പുകഴ്വാൻ
595 പണിയാകിലുമണയായ്വരികനിശം മമ വചസാം
596 ഇരുൾവ കിൽ തരമാം തവ കചകാനനനിചയം
597 പരിേചാടയി ഹൃദേയ മ്മ കുടിെകാ ക കുടിലം
598 നിരെകാണ്ടാരു വരിവെണ്ടാടു തിറെകാെണ്ടാരു കുരുളി
599 ന്നിരുൾ െകാണ്ടലിൽ നിനവുണ്ടിനിയിരുെതണ്ടവുമിയൽവാൻ
600 വിധുേപാതകമടികുമ്പിടം അഴകീടിമ നിടിലം
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601 മധുൈകടഭമദനാശന! മഹിതം തവ െതാഴുേതൻ.
602 മധുമല്ലിക വളർവില്ലവ വളർവിെല്ലാടു നിതരാം
603 ഉരതല്ലിന വരചില്ലികൾ വരേമകുക മ്മ േത.
604 കടൽമാനിനിമുഖപങ്കജമധുപായിതമയി േത
605 നയനാംബുജമിത ഞാനയി നരകാന്തക ! െതാഴുേതൻ.
606 നലമീടിന നയനാഞ്ചലം അഖിേവാടയി തഴുകു
607 ന്നണികാതിണ തുണയാകയി മനക്കാമ്പിനു മ്മ േത
608 തിലസൂനമിതലിനേവാടയി പലേപാതടിപണിയും
609 തിരുനാസിക തിറേമാടിത െതാഴുേതനഹമകേമ.
610 ഉരുമണ്ഡനമണികണ്ഡലപരിമണ്ഡിതമിത ഞാൻ

611 അണിഗണ്ഡകയുഗളം തവ ജനിഖണ്ഡന ! െതാഴുേതൻ.
612 മലർമാനിനിമനക്കാമ്പിനു മദനാമയരുളും
613 മണിവായ്മമ മനക്കാമ്പിെനാരണിവായ് വരികനിശം.
614 പരിനിന്ദിതമൃദുകുന്ദകമുരുനന്ദികരസനം
615 വരദം തവ വരദന്തമിതസദന്തക ! െതാഴുേതൻ.
616 അണിപുഞ്ചിരി തുണയാെയഴും അമലം തവ വചസാം
617 നിചയം മമ െചവികൾക്കയി വശമായ് വരികിനിയും.
618 അഘസൂദന! മഘവ ഖ മഖേഭാജികൾ െതാഴുമീ
619 മുഖപങ്കമഘപങ്കജ വിപദം കളകകെല.
620 വളർകംബുെവാടളേവറിന കലഹം പരമിയലും

621 ഗളകാന്തിയിൽ വിളയാടുക ഗളിതാപദി മനതാർ.
622 പരിേചാടയി കടൽമാനിനിതടവ ല മരുവും
623 തിരുമാറിടമിത ഞാനയി പരിപാലക ! െതാഴുേതൻ.
624 പരിതാപദമസുരാവലിമനതാരിലിതനിശം
625 കരതാർ തവ ദുരിതാപഹം ഇതഞാനയി െതാഴുേതൻ.
626 മധുരം വലിപരിപൂരിതം ഉദരം തവ സുഭഗം
627 ദുരിതാവലിഭിദുരം മമ വരേവണമിതനിശം.
628 തരുണാരുണകിരണാവലി തരമീടിന വസനം
629 കരേണ മമ പരിേഖലതു കരുണാകര ! നിതരാം.
630 കലേയ ഹൃദി മണിേമഖല മതുവീടിന ജഘനം
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631 കടൽമാനിനിസുകൃതാവലി വിലസീടിന നിലയം
632 വലസൂദനമണികമ്പമിതിടയും തുടയുഗളം
633 വടിേവാടയി വരേമകുക വരദാധിപ ! മമ േത.
634 പരിചീടിന കരികുംഭമിതുരുകുംപടി മരുവും.
635 വരജാനുകയുഗളം തവ മുരശാസന ! െതാഴുേതൻ
636 മലരമ്പനു തരമമ്പിന ശരധിദ്വയമിടയും.
637 വരംജംഘകൾ കരേയ ക ദുരിതാർണ്ണവസലിലാൽ.
638 കമഠാകൃതി െതാഴുതീടിന സുഷമാപരികലിതം
639 പദം മമ വിപദം കളകപദം തവ വിപദാം.
640 ചരണായിതസരസീരുഹപരിേശാഭിതദലമായ്

641 വിലസീടിന വിരൽതൻ നിര കരുതീടുക മനേമ !
642 മഖേഭാജികൾമകുടാഞ്ചിതമണിേകാടികളുരസും
643 നഖമാലകൾ െതാഴുേതനഹം അഘജാലകമകൽവാൻ.
644 ദ്വിജപങ്കജവരേരഖകൾനിര ചിന്തിന കഴൽതൻ
645 തലമ ക മമ േചതസി മധുസൂദന ! സതതം.
646 പദനിന്ദിത മൃദുപങ്കജനഖനിന്ദിതഖഗ േത
647 ഗളനിന്ദിതവരകംബുകുഭുജനിന്ദിതഭുജഗം
648 സ്മിതനിന്ദിതവരകുന്ദകമുഖനിന്ദിതശശഭൃൽ
649 കചനിന്ദിത തിമിരം തവതിരുെമയ് പരികലേയ.
650 കരവാരിജപരിേശാഭിതദരവാരിജമമലം

651 വരവാരിജനിലയാകരപരിലാളിതചരണം
652 പദവാരിജപതിതാമയപരിേനാദനനിപുണം
653 നവവാരിജനയനം തവ തിരുെമയ് പരികലേയ
654 നിഗമാവലി പുകഴും തവ ചരണാംബുജയുഗളം
655 നിയതം മമ മനകാണ്പിനു നിനവായ് വരികിനിയും.
656 െപരുതാകിന ദുരിതാമയപരിതാപഹമയി നിൻ
657 ചരിതാമ്യതമുരെചയ്കയി രസനാ മമ രസികാ.
658 ധരണീധര! കരുണാകര! ശരമാഗതജനതാ
659 പരിപാലനനിരതാഖിലദുരിതാപഹ ജഗതാം
660 കലിനാശന കബളീകൃതനവനഛഃശ ! െതാഴുേതൻ
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661 വിലസീടുക നിയതം മയി നിരൃണാതവ കരുണാ.
662 ജഡരൂപക ജഗദാത്മക ജയ മാധവ ! ഭഗവൻ
663 ജയ േദവകിതനയാദിമജയകാരണ ജഗതാം
664 ജയസുന്ദര ! യദുനന്ദന ! ജയമംഗലവസേത
665 ജമന്ദിര ! മുനിവന്ദചഃ ! ശരണം ഭവ സതതം.
666 കലുഷാപഹ! കമലാനന ! കലേശാദധിമകൾതൻ
667 കരവാരിജപരിലാളിതചരണാംബുജ സതതം
668 കമലാസന വിമലാനന മുഖരീകൃതമഹിമൻ
669 കലിനാശന കരിനാശന കനേമകുക കരുണാം.
670 ദലിതാഞ്ജനനിരയും വരവലശാസനമണിയും

671 കലിതാദരമടികുമ്പിട മരുവും നിറകലിതം
672 ഖലശാസന! നലമാെണ്ടഴും അണിെമയ്തവ െതാഴുേതൻ
673 മലർമാനിനിമണിമാർവ്വതു പരുകീടിന പരേന !
674 മുരശാസന ! നരകാന്തക ! മുഖരീകൃതമുരളീ
675 വിവശീകൃതജനമാനസസരസീരുഹവിതേത !
676 ചരിതാമൃതവിശദീകൃതഭുവനാഖിലവസേത !
677 നിരുപാധികനിയതം തവ തിരുെമയ് പരികലേയ.
678 യദുനന്ദന ! മുഖപങ്കജ പരിനിന്ദിതവിലസ
679 ച്ഛശിമണ്ഡല ! മണിമണ്ഡിത ! വരമണ്ഡന! ജഗതാം
680 ഭൂജമണ്ഡ പരിപിണ്ഡിതരിപുമണ്ഡല ! സതതം

681 ജമന്ദിര ! മുനിവന്ദിതചരണാംബജു ! ശരണം.”
682 ഇങ്ങെന വാഴ്ത്തിേനാരംഗജൈവരിയും
683 മംഗലേദവതാകാമുകനും
684 പങ്കജേയാനിയും തങ്ങളിൽ ടി നി
685 ന്നിങ്ങെനെയ പറ പിെന്ന
686 വന്ദി നിെന്നാരു വാേനാരുമായിത്തൻ
687 മന്ദിരം പൂകിനാർ മന്ദിയാെത.
688 േഘാരങ്ങളായുള്ള ദുർന്നിമിത്തങ്ങള
689 ദ്ദ്വാരകതന്നിെലഴുന്നേനരം
690 വാരിജേലാചനൻ െചാല്ലിനിന്നീടിനാൻ
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691 ദ്വാരകവാസികെളല്ലാേരാടും:
692 ”െകാ നിന്നീടുന്ന ദുർന്നിമിത്തങ്ങളു
693 ണ്ടിന്നിലംതന്നിേല വെന്നഴു .
694 ദ്വാരകതെന്നയും ൈകവടിഞ്ഞി നാം
695 പാരാെത േപാകിനിെയ വ
696 െചാെല്ക്കാ നി ള്ള സാഗരതീർത്ഥത്തി
697 ലിെപ്പാേഴ േപാകണം” എ െചാല്ലി
698 ഭക്തനായ് നി െള്ളാരുദ്ധവർക്കായി
699 മുക്തിെയത്തെന്നയും നല്കി നന്നായ്
700 യാതനാേയ്മവിനാൻ യാദവന്മാരുമായ്

701 പൂതനത െട ഘാതകന്താൻ.
702 ആഗ േപാ ന്ന സാഗരതീർത്ഥത്തിൻ
703 േവഗത്തിൽെച ള്ള യാദവന്മാർ
704 സ്നാനവും െച നല്ലാരണർക്കായി
705 ദാനവുംെച ഭുജി പിെന്ന
706 തീര നിന്ന േസവി േമവിനാർ
707 ൈമേരയമായുള്ള വീരമദ്യം.
708 ശാന്തരായുള്ളവർ മാനസമേന്നരം
709 ാന്തെരേപ്പാെലയങ്ങായി ടി.
710 ഒച്ചെപ്പടാെത പറ നിന്നീടുേന്നാ.

711 ർ ച്ചത്തിലായിേത വാർത്തെയല്ലാം.
712 ചാട്ടംതുടങ്ങിനാേരാട്ടംതുടങ്ങിനാർ
713 പാ ംതുടങ്ങിനാർ പാരമേപ്പാൾ.
714 വാശിപൂെണ്ടാെന്നാേന്നേപശി ടങ്ങിനാർ
715 കൂശാെത വ നിന്ന മി ം.
716 ആയുധംെകാ കളി തുടങ്ങിനാർ
717 ആയുധചു ക്കളാേയാെരല്ലാം.
718 വന്മദംെകാണ്ടവർ തന്മനംപൂ ള്ള
719 സന്മതിതെന്നയും തണ്മപൂ
720 ശൂരന്മാരായുള്ള വീരന്മാർക്കേന്നരം
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721 കാരുണ്യെമന്നതു ദൂരമായി.
722 കഷ്ടമായ് നി ള്ളന്നി രഭാഷണം
723 ഒേട്ടേറെപ്പാങ്ങി ടങ്ങിതേപ്പാൾ.
724 തങ്ങളിൽ േനരിട്ട േഘാഷവും േപാന്ന
725 െപാങ്ങി ടങ്ങീതുപിെന്നപ്പിെന്ന.
726 ത ന്നൽ കാണുന്ന തങ്ങെളെയല്ലാേമ
727 ത െട ൈവരികെള േതാന്നി
728 മത്തരായ്നിന്ന യുദ്ധം തുടങ്ങിനാ
729 രുത്തമേ ാകനുെമാ വീർത്താൻ.
730 നിർഘൃണരായ് നി െകാ തുടങ്ങിനാർ

731 മക്കെളത്തെന്നയും മന്ദിയാെത
732 ദ മ്നസാംബന്മാർ തങ്ങളിൽേനരി
733 പത്ത റായിരം ബാണെമയ്താർ.
734 താതനായുള്ളവന്തന്മകന്തെന്നാടും
735 േസാദരരായവർ തങ്ങളിലും
736 േഘാരമായ് നി െള്ളാരാഹവമുണ്ടായി
737 േനരി നി ള്ള വീരർക്കേപ്പാൾ.
738 ആയുധജാലെമാടി നിേന്നാേരാേന്ന
739 േപായിതായ് വെന്നാരു േനരത്തേപ്പാൾ
740 ഏരക പറി െകാണ്ടല്ലാരും

741 പാരി ചാട്ടിനാർ േമനിതന്നിൽ.
742 േവദനപൂരി െമയ് പിളർേന്നാേരാേന്ന
743 േമദിനിതന്നിൽപതിക്കയാേല
744 ആരണശാപത്താൽ മാരണമായിത
745 ദ്ദ്വാരകവാസികൾേക്കരക ൽ.
746 േചതന േവർവ്വി േപാകുന്നേനര .
747 േവദനയുണ്ടായീതില്ലയാർ ം
748 മാേലാകർകണ്ണി പീയുഷമാെയാരു
749 മാദവന്ത ഖം കാകയാേല.
750 കണ്ണെനക്ക മരി നിന്നീടുവാൻ
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751 പുണ്യതപൂ ള്ള യാദവന്മാർ
752 വാനവരായി യാനത്തിേലറിേപ്പായ്
753 വാന േമവിനാർ നീളനീെള;
754 വീരന്മാർ തങ്ങളിൽ േനരി േകാലുന്ന
755 േപാരുകൾെകാ പറഞ്ഞാർ തമ്മിൽ:
756 ”സാത്വികനാെയാരു സാത്യകിത െട
757 േതർത്തടംതെന്നയും വീഴ്ത്തിപ്പിെന്ന
758 സാരനായുെള്ളാരു സാരണൻ കണ്ടാലും
759 വീരനായ് െചന്നതു േപാരിൽ േനേര.”
760 ”പാതി മുറിഞ്ഞ ഭുതലംതന്നിേല

761 പാതിതനാെയാരു യാദവന്താൻ
762 േചതനേയാടു പിരി നിന്നീടാെത
763 േവദനപൂണ്ടതു കാണ്ക പാപം.”
764 ”കണ്ടി േമവുന്ന കണ്ഠവുമായി
765 െതണ്ടി ഖിന്നനായ് നിെന്നാരന്യൻ
766 െകാണ്ടൽേനവർണ്ണർന്തന്ന ഖം ക ക
767 ണ്ടിണ്ടെലേപ്പാ ന്നതുേണ്ടാ ക ? ”
768 ”വി മുറിെഞ്ഞാരു വീരന്താൻ െചന്ന
769 ത േന്നാൻ പിെന്നയും കാക പാപം.”
770 ”ശ്വാക്കൾ നെല്ലാരു േഭാജനമുണ്ടായി

771 പാഴ്ക്കഴുക മക്കാകന്മാർ ം.”
772 ”എ െട േദഹെത്തപ്പിെന്നയും കണ്ടാലും
773 പന്നഗൻ വ വലിച്ചതിേപ്പാൾ.”
774 ”എ െട േദഹത്തിൻചാര കണ്ടവ
775 മുേന്നവയല്ലയിശ്വാക്കെളാ ം.”
776 ”വൃദ്ധനായുെള്ളാരു ശ്വാവിെനക്കണ്ടാലും
777 ഗ്യദ്ധ്റങ്ങൾ െച പിണ കയാൽ
778 ഏരക െട േനേരേപാ ാഞ്ഞ
779 വാരിധിതന്നിേല വീണതിേപ്പാൾ.”
780 ”നി െട േദഹത്തിൻ കർണ്ണങ്ങൾ കണ്ടാലും
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781 ഛിന്നങ്ങളായതു നാസികയും;
782 ശൂർപ്പണഖെയ്ക്കാരു കാന്തനാേയ്മവുവാൻ
783 േയാഗ്യതയുണ്ടിതു പാർക്കിലിേപ്പാൾ.”
784 േതാമരേമ െപാളിഞ്ഞതു കണ്ടാലും
785 േകാമളനാെയാരു സാംബൻമാറിൻ.”
786 ”പു നായുള്ളവനച്ഛെനെച്ചന്നണ
787ഞ്ഞത്തൽപിണച്ചവൻ കണ്ഠേദശം
788 നിർദ്ദയനായി മുറി നിന്നങ്ങെന
789 വി തനായതു കാണ്െകേടാ. നീ.”
790 ”വി മംപൂ ള്ള ന വരങ്ങളും

791 ഉ ങ്ങളായുള്ള മീനങ്ങളും
792 തീര െച വലി തുടങ്ങിനാർ
793 ചാര കണ്ട ശവെത്തെയല്ലാം.”
794 ”മുഷ്കരമാെയാരു നിർജ്ജീവേദഹെത്ത
795 െയാക്കേവ െച വലിക്കയാേല
796 ന ങ്ങൾ തങ്ങളിൽ േപശിനിന്നീടുന്ന
797 തക്കെത്തക്കെണ്ടാരു മീനനേപ്പാൾ
798 ൈവകാെത െചന്നതു തി തുടങ്ങിനാൻ
799 ൈവദഗ്ദ്ധ്യമാളുേന്നാെര ഞായം.”
800 ”പൂതനൈവരിതൻ പൂവൽെമയ് ക ടൻ

801 േചതന േപാക്കിന വീരന്മാെര
802 േവഗത്തിൽ െച നിന്നാദരിച്ചീടിനാൻ
803 ആഗതനാെയാരു േദവദൂതൻ.
804 യാനങ്ങൾേതാറും കേരറ്റിനിന്നീടുേന്നാ
805 ന്മാനി പിെന്നയും പിെന്നയും കാ.”
806 ”ചാമരം വീയുന്ന കാമിനിമാെരല്ലാം
807 േകാമളമാരായി വന്നണഞ്ഞാർ.”
808 ”വീടികതെന്നയും പാണിയിൽ േചർ െകാ
809 ണ്ടാേടാപം േചരുന്ന മാതെരല്ലാം
810 പാടിനിന്നേമ്പാടു വന്നതു കണ്ടാലും

https://thalilakkam.in/



കൃഷ്ണഗാഥ - 47 - െചറുേശ്ശരി 31

811 പാടീരച്ചാറൂറും െകാങ്കയുമായ്;
812 േനെരേപായ് െചന്ന തി തുടങ്ങിനാർ
813 വീരന്മാർ വെന്നാരു നൽവഴിേക്ക.”
814 ”ആണ്മയിൽ െചന്ന വീരത െചയ്കയാൽ
815 േമന്മ കലർെന്നാരു സാംബനുേട
816 േതാമരേമ പിളർെന്നാരു മാറിെന
817 കാമിനി െച പുണർന്നതു കാ.”
818 ”വ വന്നീടുന്ന യാദവന്മാെരെക്കാ
819 ണ്ടംബരെമ ം നിറ തെല്ലാ.
820 ഒക്കേവ േപായിനി സ്വർഗ്ഗത്തിലാകുേമ്പാൾ

821 തി െമ ള്ളതു നിർണ്ണയിക്കാം.”
822 ഇങ്ങെനേയാേരാേരാ വാർത്തകളാസ്ഥയാ
823 തങ്ങളിൽ െചാന്നവർ നിന്നേനരം
824 േനരി നി ള്ള വീരന്മാെരല്ലാർ ം
825 ൈവരങ്ങൾ േമന്മേല െപാ കയാൽ
826 ഭൂവി ഭാരമാേയ്മവിേനാെരല്ലാരും
827 േദ്യാവി ഭാരമായ് വ കൂടി.
828 യാദവന്മാരുെട പാതെത്തത്തെന്നയും
829 മാധവന്ത െട ഭാവെത്തയും
830 ഇണ്ടൽകളെഞ്ഞാരു േമദിനിതെന്നയും

831 ക നിന്നീടുന്ന കാമപാലൻ
832 േവഗത്തിൽ െചന്ന സാഗരതീര
833 േയാഗസ്ഥനായി നുറു േനരം.
834 േമവിനിന്നങ്ങെന േകവലയാെയാരു
835 പാവകിയാകിയ ധാരണയാൽ
836 ലമായുെള്ളാരു േദഹവും ൈകവി
837 ലീലനാേയ്മവിനാൽ േകവലങ്കൽ.
838 അ ജന്ത െട സൽഗതി ക നിർ
839 വ്യ നായുെള്ളാരു വാസുേദവൻ
840 വാമമായ് നി െള്ളാതുരുവിന്മീേത തൻ
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841 േകാമളപ്പാദവും േചർ നന്നായ്
842 ധാ ിതൻ ഭാരവും തീർത്തനിന്നാസ്ഥേയാ
843 ടാൽത്തറേമലങ്ങിരുന്നേനരം
844 മത്സ്യത്തി ള്ളിേല േലാഹെത്തെക്കാ പ
845 ണ്ടത ബാണെത്തയാണ്ടവന്താൻ
846 കാ മൃഗങ്ങെളയാട്ടിനിെന്ന േമ
847 കാട്ടിൽനിന്ന വരുന്നേനരം.
848 ദൂരെവ കാണായി ദാരുക്കളു െട
849 വാരിജേലാചനമ്പാദം തെന്ന.
850 ”എെന്ന വരുന്നതു കെണ്ടാരു ഭീതിയാൽ

851 തെന്നയും ചാെല മറ നന്നായ്
852 േമവിനിന്നീടുെന്നാേരണത്തിന്നാനനം
853 േകവലം കാണായെത” നണ്ണി
854 വി ന്മാർ െചാെന്നാരു ശാപത്തിൻേകാപത്താൽ
855 െക കലർ ള്ളബാണം തെന്ന
856 വമ്പിൽ െതാടു വലി വിട്ടീടിനാൻ
857 അമ്പില്ലെയ െമ്പാെള ദീനം.
858 വല്ലവിമാരുെട ന ഖംതന്നിലും
859 മല്ലേപ്പാർെകാങ്കകൾ രണ്ടിലുമായ്
860 നി വിള െന്നാേരാമനക്കാൽതന്നിൽ

861 െച തറച്ചിതു ബാണമേപ്പാൾ.
862 മാെന ചിന്തി ബാണത്തിമ്പിന്നാെല
863 താന േവഗത്തിൽ െചന്നേനരം
864 കാവർണ്ണർന്ത ടൽ കാണായിെതന്നേപ്പാൾ
865 കാതരനായവൻ കാല്ക്കൽ വീണാൻ.
866 ഭീതനായ് നിെന്നഴും വ്യാധേനാടേന്നരം
867 ീതനായ്െച്ചാല്ലിനാന്മാധവന്താൻ:
868 മൽ ിയമായതു െചയ്തതു നീയിേപ്പാൾ
869 വി ിയെമ ഭയെപ്പേടണ്ട:
870 അ മായുെള്ളാരു മൽ ിയത്തിൻഫലം
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871 അലിപമായല്ലതാൻ വ ഞായം.
872 ഇെപ്പാേഴതെന്ന നീ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ േപാകണം
873 മൽ ിയം െച േന്നാെര ഞായം.”
874 ഇങ്ങെന േകെട്ടാരു കാട്ടാളന്താനേപ്പാൾ
875 െപാങ്ങിന േപടിയും േപാക്കി േനേര
876 തിണ്ണം െതളിെഞ്ഞാരു കണ്ണൻെറ െചാല്ലാേല
877 വിണ്ണിലും പൂകിനാൻ പുണ്യവാനായ്
878 മാർഗ്ഗണംെകാ മേമ്മാക്ഷദൻതൻപദം
879 മാർഗ്ഗമായ് പൂജിച്ചാെനന്നതെല്ലാ.
880 േഹതുവായ് വന്നതപ്പാതകക്കാതലാം

881 വ്യാധെനേപ്പാ വാൻ വിണ്ണിെലന്നാൽ
882 പുഷ്പങ്ങൾ െകാണ്ടിനി ജി േപാരുേന്നാ
883 ർെക്കപ്ഫലം വന്നതിെന്ന െചാൽവൂ.
884 വ്യാധെനേപ്പാ വാൻ വിണ്ണിലങ്ങാക്കിയ
885 വ്യാധെനത്തെന്നയും വിണ്ണിലങ്ങാക്കിയ
886 മ്മാധവൻ ീതനായ് നിന്നേനരം
887 ദാരുകനാകിന സാരഥിതാനേപ്പാൾ
888 വാരിജേലാചനന്തെന്നെയ ം
889 ആരാ േപാെയ ം ക നിന്നീടാെത
890 േതരുമായ് നീെള നട പിെന്ന

891 സൗരഭ്യംപൂണ്ട വെന്നാരു െതന്നൽതൻ
892 സൗരഭ്യം േതാെഞ്ഞാരു മാർഗ്ഗ െട
893 ആരാ െചന്നേപ്പാൾ ദൂരെവ കാണായി
894 വാരിജേലാചനൻപൂവൽേമനി.
895 കെണ്ടാരുേനര ക നീേരാേലാെല
896 മണ്ടിെച്ചന്നങ്ങവൻ കാല്ക്കൽ വീണാൻ
897 െചാല്ലിനിന്നീടിനാൻ ”നിെന്നയും കാണാെത
898 അല്ലലിൽ വീണതു െചാല്ലവേല്ലൻ.
899 ദിഗ് മംെകാ നടക്കരുതായു
900 തുൾ മംതെന്നയുമുണ്ടാകു .
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901 വംശേമകൂെട മുടി തായെല്ലാ കാ
902 സംശയമില്ലിനിെയ വ .
903 എന്തിനി നി െട ചിന്തിതം െചാല്ലണം
904 അന്ധകനാഥനാം ത രാേന!
905 നിഞ്ചരണങ്ങളിൽ തഞ്ചിേനാെരങ്ങേള
906 വഞ്ചി േപാകുേന്നാനല്ലയല്ലീ ?”
907 ദാരുകനിങ്ങെന േചാദിച്ചേനര
908 േതരുതാൻ പാരെമഴു േനെര
909 അംബരംതന്നിൽ മറഞ്ഞതു കാണായി
910 െച കലർ ള്ള േഹതികളും.

911 എന്നതു ക നടുങ്ങിന ദാരുകൻ
912 തേന്നാടു െചാല്ലിനാന്മല്ലൈവരി:
913 ”െപെട്ട െചന്നിനി ദ്വാരകതന്നിൽ നീ
914 ശിഷ്ടരായുള്ളവേരാടു െചാൽവൂ
915 ”ദുർല്ലംഘ്യമാെയാരു കാലത്തിൻ ശീലത്താൽ
916 ഇല്ലാെതയായി പ േള്ളാെരല്ലാം.
917 വ്യ ത നീക്കി നൽ സ്വർഗ്ഗഗനാവതി
918 ന്ന ഗനായാെനന്ന ജനും.
919 സ്വസ്ഥനായുള്ളഞാൻ ദുസ്ഥനായ് വന്നിെപ്പാ
920 ളി േമലായതും െചാല്ക പിെന്ന.

921 ദ്വാരകതന്നിലിരിെക്കാല്ലയാരുേമ
922 വാരിധി വ തകർ മിേപ്പാൾ.
923 നാരികേളാടു കലർ നിെന്നല്ലാരും
924 േപാരിക പാരാെത നിങ്ങളിേങ്ങ.”
925 അർ നന്തേന്നാടു െചാ ക ന െട
926 വ േന മന്നവനാക്കിവ ാൻ;
927 േശഷി നി ള്ള േലാകെരെയല്ലേമ
928 പാലി െകാ േപായ് വയ്ക്കെയ ം”
929 എന്നതുേകെട്ടാരു ദാരുകസാരഥി
930 ഖിന്നനായ് െമല്ലേവ േപായേനരം

https://thalilakkam.in/



കൃഷ്ണഗാഥ - 47 - െചറുേശ്ശരി 35

931 േമന്മകലർ ള്ള മാമുനിമാരുമായ്
932 നാ നന്നിലംതന്നിൽ വന്നാൻ.
933 മൂേലാകനാഥനായ് േമവിനി ടുമ
934 ൈക്കലാസവാസിയും കാമിനിയും
935 വാസവൻമുമ്പായ വാേനാരുെമല്ലാരും
936 ആസന്നരായാരബ്ഭൂമിതന്നിൽ
937 േകശവന്ത െട േകവലരൂപത്തിൽ
938 േമവുന്ന േവലെയക്കാണ്മതിന്നായ്.
939 ചിന്തിച്ചെതല്ലാേമ ബന്ധി കൂടീ
940 സ ഷ്ടനായുള്ള കണ്ണനേപ്പാൾ

941 വന്ദി നി ള്ള വാേനാെരെയല്ലാേമ
942 നന്ദി േനാക്കിനാന്മന്ദംമന്ദം
943 സ്വസ്തികമായുെള്ളാരാസനം തങ്കേല
944 സുസ്ഥിതനായി നിവർ പിെന്ന
945 മൂലസ്ഥനായുള്ള പാവകന്തെന്നയും
946 ചാേല ജ്വലിപ്പി ധാരണയാൽ
947 േദഹസ്ഥനായുള്ള തെന്നയും െമല്ലേവ
948 കൂടസ്ഥനായുള്ള തങ്കലാക്കി
949 പൂർണ്ണമായ് നി െള്ളാരാനന്ദം തങ്കേല
950 േചർ െകാണ്ടീടിനാൻ െചവ്വിേനാേട.

951 ശ്യാമളകാന്തിയാൽ േകാമളമായി നി
952 േന്നാമനയാകുമ വൽേമനി
953 വിസ്മിതരായുള്ള വാനവർ േനാ േമ്പാൾ
954 ഭസ്മമായ് വന്നേത ക പിെന്ന.
955 ഭസ്മെത്തത്തെന്നയും കുമ്പി നിന്നി
956 വിസ്മിതരായുള്ള വിണ്ടലരും
957 അന്തകൈവരിയും പങ്കജേയാനിയും
958 മന്ദിരം പൂകിനാർ വന്നവണ്ണം.
959 ദ്വാരകതന്നിൽ വസി നി ടു
960 േന്നാരാനകദു ഭിതാനുമായി
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961 േമവിനിന്നീടുന്ന േദവകി െചാല്ലിനാൾ
962 േവവു േമവുേന്നാരുള്ളവുമായ്:
963 ”തീർത്ഥത്തിൽ േപായുള്ള യാദവന്മാരുെട
964 വാർത്തകേളതുേമ േകട്ടീലെല്ലാ.
965 എന്തവരിങ്ങെന ൈവകി െകാ വാൻ
966 എന്നേത ചിന്തി േവകുേന്നൻഞാൻ.
967 എന്മകന്ത െട ന ഖം കാണാ
968 ഉേന്മഷമിെല്ലനി ള്ളിെലാ ം.
969 ദക്ഷിണമാകുന്ന ക മുണ്ടാടു
970 ലക്ഷണമല്ല നമു േമലിൽ.

971 അന്നേന്ന വ ള്ളെതാെന്നാേന്ന ചിന്തിച്ചാൽ
972 ദുർന്നിമിത്തങ്ങേള കാണു തും.
973 എന്മകന്തെന്നപ്പിരി നിന്നീടുവാൻ
974 എതുേമയാകുന്നില്ലിന്നിന്നിേപ്പാൾ.”
975 ആനന്ദകദു ഭിതാനുമായിങ്ങെന
976 ദീനയായ് േദവകി െചാ ന്നേപ്പാൾ
977 ദാരുകൻ വന്നതു ദൂരേവ കാണായി
978 േതേരാടും ധീരതേയാടും േവറായ്.
979 എന്നതു കെണ്ടാരു േദവകി െചാല്ലിനാൾ:
980 ”ഏന്മകൻ വ തുടങ്ങിനാേന.

981 എന്മകൻ വന്നതു പാർ നിന്നിങ്ങെന
982 മന്ദി േപാരു ദാരുകങ്കാ.”
983 എന്നതു േകെട്ടാരു രുക്മിണീേദവിതാൻ
984 െചന്ന ത െട മന്ദിരത്തിൽ
985 ശയ്യയും ചാെല വിരി നിന്നീടിനാൾ
986 െമ മലങ്കരിച്ചാശൂ പിെന്ന.
987 െപാെല്ക്കണ്ടിതന്നിൽ െപാഴിെഞ്ഞാരു നീരുമായ്
988 നില്ക്ക ടങ്ങിനാൾ േനാക്കി േനാക്കി.
989 കാവർണ്ണനു േപാൽ വ െതന്നിങ്ങെന
990 ദ്വാരകതന്നിലുെമാച്ചെകാ .
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991 ദ്വാരകവാസികളായുേള്ളാെരല്ലാർ ം
992 പാരെമഴുന്നിതു േമാദമേപ്പാൾ.
993 എെ ടം വ േപാെലന്ന തങ്ങളിൽ
994 സത്വരം േചാദി നി പിെന്ന
995 േവദത്തിങ്കാതലിൽ േപായ്മറഞ്ഞീടുമ
996 േത്തജസ്വരുപെനക്കാണ്മതിന്നായ്
997 ഓടി ടങ്ങിനാർ േമഘത്തിൻനാദം േക
998 ട്ടീടിന ചാതകജാലം േപാെല.
999 ദാരുകന്താെനാ ചാര െചന്നേപ്പാൾ
1000 ധീരത ൈകവി േദവകിതാൻ

1001 ”എന്മകെനേങ്ങാൻ?” എന്നിങ്ങെന േചാദിച്ചാൾ
1002 ത ഖം ക ഭയെപ്പ ടൻ
1003 എന്നതു േകെട്ടാരു ദാരുകന്താനെപ്പാ
1004 െളാ േമ വല്ലാെത നിന്നേനരം
1005 പിെന്നയും പിെന്നയും േചാദി േമവിനാൾ
1006 ഖിന്നമായ് െവ േള്ളാരുള്ളവുമായ്.
1007 ധീരത ൈകവിട്ട ദാരുകന്താനെപ്പാ
1008 േളറിന േവദന െപാ കയാൽ
1009 ഓടിേപ്പാെയങ്ങാനും ചാവതിേനാങ്ങിനാൻ
1010 താഡി െകാണ്ടാന്തെന്മയ്യിൽ പിെന്ന

1011 േചതന േവർവിട്ട േദഹെത്തേപ്പാെലയ
1012 ബ്ഭൂതലം തന്നിേല വീണു േകണാൻ.
1013 ക നീർ െകാണ്ടവൻ െചാല്ലാെത െചാല്ലിനാൻ
1014 കണ്ണൻെറ വാർത്തകളുള്ളവണ്ണം.
1015 അർ നന്തേന്നാടു െചാല്ലിനാമ്പിെന്നയ
1016 ങ്ങച തന്തേന്നാടു െചാന്നെതല്ലാം.
1017 യാദവനാഥനാമാഹുകന്തേന്നാടു
1018 യാതനാേകണേമെയ െചാന്നാൻ.
1019 േദവകിക്കേന്നരം േമവിന േവദന
1020 ഏവെമന്നിങ്ങെന െചാ വാനായ്
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1021 ധാതാവു നിർമ്മിച്ച േലാകങ്ങെളാന്നിലും
1022 േമധാവിയായുേള്ളാരാരുമിേല്ല.
1023 പന്തിരണ്ടാദിത്യന്മാരുെട മണ്ഡലം
1024 ഒന്നി കൂട്ടിച്ചമ പിെന്ന
1025 ക ാന്തപാവകന്തന്നിങ്ങാക്കി നി
1026 ാതവാതങ്ങൾ വീതുവീത
1027 പ്പാരം പഴുപ്പി േനര നിന്ന
1028 േഘാരമായ് േമവുന്ന താരപിണ്ഡം
1029 േദവകിത െട താപെത്തച്ചിന്തിക്കിൽ
1030 ശീതളമായിേട്ട വ കൂടു.”

1031 രുക്മിണിമുമ്പായ േദവിമാർതാപവും
1032 അ യല്ലങ്ങതിേലറുമെ .
1033 കൃഷ്ണാെയന്നിങ്ങെന നീളത്തിൽ െചാന്നേപ്പാൾ
1034 വൃഷ്ണികെളല്ലാരും േകഴുംേനരം
1035 േവേരാെട േമെ േപായതു കാണായി
1036 സാരമായ് േമവുമപ്പാരിജാതം.
1037 എന്നതു ക ള്ളബാലരും മാതരും
1038 ഖിന്നരാെയല്ലാരും നി പിെന്ന
1039 ആഹൂകന്ത െട പിന്നാെല േപായിേപ്പാ
1040 യാഹവഭൂമിയിൽ െച േനേര

1041 സജ്വ നായുെള്ളാരർ നന്തന്നാെല
1042 സജ്ജിതയാെയാരു നൽച്ചിതയിൽ
1043 പാരാെത ചാടിത്തങ്കാമുകെന്മേയ്യാടു
1044 നാരിമാെരല്ലാരും േചർ െകാണ്ടാർ.
1045 ആനകദു ഭിതാനുമായങ്ങെന
1046 മാനിതയാകിയ േദവകിയും
1047 അച തന്തെന്നയുമിച്ഛയിൽ നണ്ണിനി
1048 ന്നച്ചിതതന്നിേല പാ പിെന്ന
1049 നിശ്ചലനായുെള്ളാരച തന്ത െട
1050 നൽച്ചരണങ്ങളിേലശിെക്കാണ്ടാർ.
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1051 എണ്ണിരണ്ടായിരം ഭാര്യമാെരല്ലാരും
1052 കണ്ണന്താൻ നിെന്നാരു ഭൂതലത്തിൽ
1053 ഭാവനെകാ തങ്കാന്തെമ നൽ
1054 പ്പാവകന്തന്നിൽ പതി നിന്നാർ.
1055 മാനുഷഭാവെത്തൈക്കെവടിെഞ്ഞല്ലാരും
1056 വാനവരായിച്ചമ പിെന്ന
1057 മുന്നേമ െച ള്ള യാദവന്മാേരാട
1058 െങ്ങാന്നി േമവിനാർ വിണ്ണിലേപ്പാൾ:
1059 ”െവള്ളത്തിൽ മുങ്ങി നികേന്ന”െന ള്ളേത
1060 ഉള്ളത്തിൽ േതാന്നീതവർക്കേന്നരം.

1061 ഔദകമായുള്ള കർമ്മവും പിണ്ഡവും
1062 ൈവദികരീതിയിൽെച്ചാന്നവണ്ണം
1063 േ തരായ് നി ള്ള യാദവന്മാർെക്കല്ലാം
1064 ആചരിച്ചീടിനാൻ പാർത്ഥനേപ്പാൾ.
1065 ദ്വാരകതെന്നയും മുക്കിനാനേന്നരം
1066 വാരിധി വ തകർ േമന്മൽ.
1067 മാധവന്ത െടയാലയമാെയാരു
1068 ഭൂതലംതെന്നെയാഴിെച്ചല്ലാേമ.
1069 ചിന്തകന്മാരുെട ബന്ധവും േവർവിടു
1070 ത്തന്തകഭീതിെയേപ്പാ വാനായ്

1071 മാധവന്തന്നധിവാസമുണ്ടാകു
1072 യാെതാരു ഭൂതലം തന്നിലി ം.
1073 േശഷി നി ള്ള േയാഷിജ്ജനെത്തയും
1074 ഊഷത്വം വാരാെത െകാ േപായി
1075 ത െട മന്ദിരം തന്നിലങ്ങാ വാൻ
1076 ഖിന്നനാം പാണ്ഡവേമ്പാകുേന്നരം
1077 കാ െട പാഞ്ഞ കമ്മന്മാരായുള്ള
1078 കാട്ടാളർ െച െചറുത്താരേപ്പാൾ
1079 േരാഗെത്ത െണ്ടാരു സിംഹെത്തെച്ചന്നി
1080 േവഗത്തിൽ ശ്വാനങ്ങെളന്നേപാെല.
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1081 ദ്ധനായുെള്ളാരു പാണ്ഡവന്താനേപ്പാൾ
1082 യുദ്ധത്തിനായി നിഞ്ഞേനരം
1083 അ െമ ള്ള വി തമായ് വ
1084 ചിത്തവും െവെറാന്നായ് വ കൂടി.
1085 വില്ലിെനത്തെന്ന കുലപ്പതിന്നായി ം
1086 വല്ലീലയങ്ങവെനാ െകാ ം.
1087 അംഗങ്ങെളല്ലാേമ സന്നങ്ങളായ് വ
1088 അങ്ങെനയായിച്ചമ തേപ്പാൾ
1089 മ െത്തെക്കാ നിരുദ്ധനായുെള്ളാരു
1090 പന്നഗവീരന്താെനന്നേപാെല.

1091 കാട്ടാളെരല്ലാമക്കാമിനിമാെരയും
1092 ആട്ടിയക്കാട്ടിേല േപായ് മറഞ്ഞാർ.
1093 ” ികെളത്തെന്നയും പാലി െകാ വാൻ
1094 ആകാെതയായെല്ലാ ഞാനിന്നിേപ്പാൾ
1095 പൂതലാേ ാെയാരു ദാരുെവേപ്പാെല ഞാൻ
1096 ഭുതലം തന്നിലിരിക്കേവണ്ടാ.”
1097 എന്ന തന്നിേല ചിന്തി െകാണ്ടവൻ
1098 ഖിന്നനാ ിെന്നയും േപാകും േനരം
1099 വ്യാസനായുെള്ളാരു മാമുനി വ ട
1100 നാസന്നനായതു കാണായ്യേപ്പാൾ.

1101 മാനിയായുെള്ളാരു പാണ്ഡവവീരന
1102 മ്മാമുനിത െട കാല്ക്കൽ വീണാൻ.
1103 ത െട േഖദങ്ങെളല്ലാേമ െചാല്ലിനാ
1104 മ്പിെന്നയമ്മാമുനിേയാടു േനേര.
1105 എന്നതു േകെട്ടാരു മാമുനിതാനുമ
1106 ന്നിെന്നാരുപാണ്ഡവേനാടു െചാന്നാൻ:
1107 ”എെട്ടടം െമയ്യിൽ വള നിന്നങ്ങെന
1108 െപാട്ടനായുെള്ളാരു മാമുനിേയ
1109 പണ്ടിവർ ക ചിരി നിന്നീടിനാർ
1110 ഇണ്ടല ള്ളത്തിൽ െകാ ംവണ്ണം.
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1111 എന്നതു ക ശപി നിന്നീടിനാൻ
1112 ഖിന്നനായ് നിെന്നാരു മാമുനിതാൻ.
1113 ”കാട്ടാളർ െകാ േപായ്ക്കാട്ടിലിന്നിങ്ങേള
1114 േകാട്ടിയാക്കീടുക”െയന്നിങ്ങെന.
1115 എന്നതുെകാണ്ടിവരിങ്ങെനയായിേപ്പായ്
1116 നി െട േപാരായ്മയല്ലേയതും.
1117 ആരണശാപത്തിൻ ാബല്യംെകാ നിൻ
1118 വീരത േപായി രുങ്ങീതായി.
1119 ആരണശാപെത്തേപ്പാക്കിനിന്നീടുേന്നാ
1120 രാരുമിെല്ലന്നേതാ ക തെല്ലാ.

1121 വീരത േപാെയ േഖദിക്കേവണ്ട നീ
1122 വീരനായുള്ള നീ വീരനെ .
1123 കണ്ണെന്മയ് േവർവിട്ട േഖദെത്തെക്കാണ്ടല്ലീ
1124 ക നീർ തുകു പിെന്നയും നീ?
1125 യാദവന്മാരുെട നാശെത്തക്കണ്ടി ം
1126 ദ്വാരക േപായതു ക മല്ലീ ?
1127 ”ബ ക്കളായുെള്ളാരന്ധകന്മാരുമായ്
1128 ചന്തത്തിൽനി സുഖിച്ചേനരം
1129 ദീനനാേ ായാെനൻ കാവർണ്ണെനന്നല്ലീ
1130 മാനസംതന്നിേല േതാ ന്നിേപ്പാൾ ?

1131 അജ്ഞരായുള്ളവർ േഖദി ംേപാെലയീ
1132 ാജ്ഞനായുള്ള നീ േഖദിെക്കാല്ലാ;
1133 അംബരംേപാെലയന്നിർമ്മലനായ് നിന്ന
1134 ചിന്മയനാകിയ േദവനുേണ്ടാ
1135 ജന്മവും കർമ്മവും നന്മയും തിന്മയും
1136 ഉണ്മെയച്ചിന്തി കാണ്ക നീേയ.
1137 പാനസമായുള്ള പ ങ്ങൾെകാേണ്ടാേരാ
1138 ഭാജനം തെന്നയും േഗാക്കേളയും
1139 ചാെലച്ചമേച്ചാേരാ ലീലകൾ േകാലുന്ന
1140 ബാലകന്മാെരേയാ കാ ണ്ടെല്ലാ
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1141 അവ്വണ്ണംതെന്നയിക്കാർമുകിൽവർണ്ണനും
1142 െചാേവ്വാെട യാദവന്മാെരെയല്ലാം
1143 ത െട േകാരകെമന്ന േതാന്നി
1144 മന്നിടംതന്നിേല നി പിെന്ന
1145 കാരിയം പൂരിച്ച യാദവന്മാെരയും
1146 ദ്വാരകതെന്നയും സംഹരിച്ചാൻ
1147 ലീലകഴി ള്ള ബാലന്മാെരല്ലാരും
1148 ചാലക്കളി രെയന്നേപാെല
1149 താന ത െടേകവലമായുെള്ളാ
1150 രാനന്ദംതങ്കേല നി െകാണ്ടാൻ

1151 നഷ്ടമാേ ായാെനന്നിഷ്ടനായുള്ളവൻ
1152 കഷ്ടേമെയന്ന ചിന്തിച്ചിേപ്പാൾ
1153 ഷ്ടേമയിങ്ങെന ദുഃഖവുംപൂ ടൻ
1154 െപാട്ടനാേ ായിേതാ ഹന്ത നീതാൻ ?
1155 ആഹന്ത മാൽെകാ േവകുന്ന നി െട
1156 േമാഹെത്തത്തെന്ന െതാഴുേന്നൻഞാേനാ.
1157 ഭാരതമാകുന്ന േപാരു തുട േമ്പാൾ
1158 സാരമായ് നിേന്നാടു വാരിജാക്ഷൻ
1159 മാനി െചാ ള്ള വാർത്തകെളല്ലാേമ
1160 പാനീയേരഖയാേ ായിേതാ െചാൽ?

1161 താപെത്ത കുന്ന േശാകെത്ത രിച്ചാൽ
1162 ആപേത്ത കാണാവൂ നൂനെമന്നാൽ
1163 േശാകെത്തൈക്കവി േമാഹെത്തേപ്പാ ന്ന
1164 രൂപെത്തച്ചിന്തിക്ക സന്തതം നീ.”
1165 ഖിന്നത േപാ ന്ന നെന്മാഴിയിങ്ങെന
1166 പിെന്നയും പിെന്നയും െചാല്ലിെച്ചാല്ലി
1167 പാർത്ഥന്ത ള്ളത്തിൽ ചീർ നിന്നീടുെന്നാ
1168 രാർത്തിെയത്തീർത്താനത്തീർത്ഥപാദൻ.
1169 നിർമ്മലനാെയാരു ന നിത െട
1170 നിർമ്മല െമാഴി േകൾക്കയാേല
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1171 ചീർ നിന്നീടുെന്നാരാർത്തിെയത്തെന്നയും
1172 തീർ നിന്നീടുന്ന പാർത്ഥനേപ്പാൾ
1173 ധന്യമായുെള്ളാരു ത െട മന്ദിരം
1174 തെന്നയും മുന്നി െച പിെന്ന
1175 ഉജ്ജ്വലനാെയാരു വ െനത്തെന്നയും
1176 വ നിന്നേമ്പാടു മന്ദിരത്തിൽ
1177 ധർമ്മജന്ത െട മന്ദിരം പൂവതി
1178 ന്മനസ്സായവൻ േപാകുംേനരം
1179 അ ജനായുള്ള ധർമ്മജന്മാവുതാ
1180 നു ങ്ങളായ നിമിത്തങ്ങേള

1181 അ ത്തിലാമ്മാറു ക കേണ്ടറ്റവും
1182 വ്യ നായ് െചാല്ലിനാൻ ഭീമേനാട്:
1183 ”കൃഷ്ണെനക്കാണ്മാനായ് മുന്നേമ േപാെയാരു
1184 ജി താൻ വന്നീലയെല്ലായി ം.
1185 എന്തവനിങ്ങെന ൈവകി െകാ വാൻ
1186 സ്വസ്ഥമാം കാലമെല്ല വ .
1187 മുന്നെമേപ്പാെലയല്ലിന്നിന്നിമ്മെന്നല്ലാം
1188 ഖിന്നമായ്ത്തെന്നേയ കാണാകു .
1189 മംഗലദീപത്തിൻഭംഗവും പൂണ്ടി
1190 മ ന്ന മന്ദിരെമന്നേപാെല.

1191 മന്നിടംത െട മംഗലദീപംതാൻ
1192 മങ്ങിമറ േപായില്ലയല്ലീ?
1193 ഖിന്നമായ് നിെന്നാരിമ്മന്നിടം കാണുെമ്പാ
1194 െളന്നേത േതാ തുള്ളിലിേപ്പാൾ.
1195 ധർമ്മിഷ്ഠരായുള്ള നിർമ്മലെരല്ലാർ ം
1196 ഉേന്മഷം കാണു തില്ലയിേപ്പാൾ.
1197 േഗാക്കെളക്കണ്ടാലുേമാർച്ചയും പൂണ്ടി
1198 േനാക്കിനിന്നീടുന്നത മി ം.
1199 പാഴരാേ ാരുന്ന പാപന്മാർത ഖം
1200 പാരം െതളിഞ്ഞി കാണാകു .
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1201 ദുഷ്ടങ്ങളായുള്ള ജ ക്കെളല്ലാമ
1202 െങ്ങാെട്ടാ വ പര തായി.
1203 മാമുനിമാരിലും മുന്നെമേപ്പാെലയു
1204 ള്ളാേമാദം കാണു തില്ല െചേമ്മ.
1205 എ െട മാനസം തെന്നയുേമറ്റവും
1206 ഖിന്നമായ്ക്കാണു പിെന്നപ്പിെന്ന.
1207 എന്തിതിങ്കാരണെമന്നതു ചിന്തിച്ചാ
1208 േലതുേമ െചാ വാനില്ലതാനും.
1209 ഉത്തമദാരുക്കെളാക്കേവ കണ്ടാലും
1210 പ വും വാടിച്ചമഞ്ഞതിേപ്പാൾ.

1211 േജ്യാതിർഗ്ഗണങ്ങളും ദീപി ന്നിെല്ലാ ം
1212 ആദിത്യന്തെന്നയും കാണ്കയിേപ്പാൾ
1213 ചാലെത്തളി ള്ള തീർത്ഥങ്ങെളല്ലാേമ
1214 കാലുഷ്യം േകാലു കാണുംേതാറും.
1215 ആജ്യെത്തെക്കാ ജ്വലി ന്നതില്ലിേപ്പാൾ
1216 പൂജ്യനാേയ്മവുമപ്പാവകന്താൻ.
1217 ഒെട്ടാ പിെന്ന ജ്വലി നിന്നീടുകിൽ
1218 െപാട്ടിെയരി െപാരി താനും.
1219 മാരുതൻത െട മാന്ദ്യവും ൈകവി
1220 േഘാരനായ് വീയു പാരമിേപ്പാൾ.

1221 ഇങ്ങെനേയാേരാ ചിന്തി കാണുേമ്പാൾ
1222 മംഗലമായിേട്ട കണ്ടിെല്ല ം.
1223ഈശ്വരൻത െടയിച്ഛെയെച്ചയ്കെയ
1224 ന്നാ യിച്ചീടിേനേനഷഞാേനാ.”
1225 േസാദരാന്തേന്നാടു േവദനയിങ്ങെന
1226 ഓതിനിന്നീടുന്ന ധർമ്മജന്താൻ
1227ഈശ്വരന്തങ്കേല വാ നിന്നീടുെന്നാ
1228 േരാർച്ചയും പൂണ്ട നിന്നേനരം
1229 വാസവനന്ദനൻ വന്നതു കാണായി
1230 വാടിനിന്നീടുന്നഭാവവുമായ്.
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1231 പാരാെതെചന്ന ധർമ്മജന്ത െട
1232 പാദങ്ങൾതന്നിേല വീണു പിെന്ന
1233 ഭാവം െകാണ്ടേന്നരം െചാല്ലിനെതല്ലാേമ
1234 നാവുെകാണ്ടായി ം െചാന്നാമ്പിെന്ന:
1235 ”ഭൂമി നെല്ലാരു ഭൂഷണമാകുന്ന
1236 പൂേമനിപൂെണ്ടാരു കണ്ണനിേപ്പാൾ
1237 ത െട ദാസനാെമെന്നയും വഞ്ചി
1238 മന്നിടംതെന്നയും ഖിന്നമാക്കി
1239 വിണ്ണിലും പൂകിനാെന്നയുമിങ്ങെന
1240 ക നീർ തൂകുമാറാക്കിവച്ചാൻ.”

1241 എന്നതു േകെട്ടാരു ധർമ്മജന്മാവുതാൻ
1242 തെന്നയുംകൂടി മറ േനേര
1243 കല്യതതെന്നയും ൈകെവടിഞ്ഞങ്ങെന
1244 അല്ലലിൽ വീണതു െചാല്ലവേല്ലൻ.
1245 പാണ്ഡവമാതാവുെമന്നതു േകട്ടേപ്പാൾ
1246 നീ നിന്നീടുന്ന േശാകത്താേല
1247 കണ്ണെന്മയ് തന്നിൽ ത ള്ളവും ബന്ധി
1248 തിണ്ണം തിരെണ്ടാരു ഭാവനയാൽ
1249 ശാശ്വതനായുെള്ളാരീശ്വരന്തേന്നാടു
1250 േചർച്ചപൂണ്ടീടിനാേളാർച്ച നീക്കി.

1251 പാർത്തലംതെന്നപ്പിരി നിന്നീടുെവ
1252 േന്നാർ നിന്നീടുന്ന ധർമ്മജന്താൻ
1253 പാർത്ഥനുമായിപ്പറ നിന്നമ്പിേനാ
1254 ടാർത്തനായ് നി നുറു േനരം
1255 േകശവന്ത െട േകവലരൂപം ത
1256 ന്നാശയം തന്നിലുറപ്പി ടൻ
1257 ബ ക്കളാേയാരിൽ സന്ധി നിെന്നാരു
1258 ബന്ധവും ചാെല മുറി േനെര
1259 നിസ്സംഗനായി നട തുടങ്ങിനാൻ
1260 ഉത്തരയായുള്ള ദി േനാക്കി.
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1261 എന്നതു ക ള്ള േസാദരെരല്ലാരും
1262 പിന്നാെല കൂടിനാർ േകടു നീക്കി.
1263 കൃഷ്ണനിലുെള്ളാരു തൃഷ്ണപൂണ്ടീടുന്ന
1264 കൃഷ്ണയും പിെന്നയങ്ങവ്വണ്ണെമ.
1265 വ്യാ ങ്ങൾേചരുന്ന കാടുകൾ പിന്നി
1266 ദീർഘമായുെള്ളാരു മാർഗ്ഗ െട
1267 പിന്നാെല െചേന്നാെര േനാക്കിനിന്നീടാെത
1268 ധന്യരായങ്ങവർ േപാകുംേനരം.
1269 പൂഞ്ചായലാരുെട മൗലിയാേയ്മവുമ
1270 പ്പാഞ്ചാലി ചാെലപ്പതിച്ചാളേപ്പാൾ;

1271 അശ്വികൾ സൂനുക്കളാേയാരുമങ്ങെന
1272 അർജ്ജനന്താനുമങ്ങവ്വണ്ണേമ.
1273 വീഴ്വതിനായി േവഗവാനാെയഴും
1274 ഭീമനും െചാല്ലിനാെന്മെല്ലയേപ്പാൾ :
1275 ”ധീരരാേ ാരുമിന്നാല്വരും വീണതിൻ
1276 കാരണം െചാേല്ലണ”െമന്നിങ്ങെന
1277 ധർമ്മജൻ െചാല്ലിനാന്ത െട ത െട
1278 വന്മദം കാരണെമ ം പിെന്ന
1279 ”അ ങ്ങൾെകാെണ്ടേന്നാെടാത്തവരില്ലെയ
1280 ന്നർജ്ജനനുെണ്ടാരു മാനേമറ്റം.

1281 മാനിതരാെയാരു മാ ിതന്മക്കൾ ം
1282 മാനമുേണ്ടറ്റവും മാനസത്തിൽ.
1283 ”രൂപം െകാെണ്ടേന്നാടു േനെരാേത്താരിേല്ലയി
1284 പ്പാരിടം തന്നിലിന്നാരുമിേപ്പാൾ”
1285 എെന്നാരു മാനമുണ്ടിന്നകുലന്നവൻ
1286 ത െട േസാദരന്നാക പിെന്ന
1287 ”ശാ ങ്ങൾ െകാണ്ടെന്നത്താഴ്ത്തിനിന്നീടുവാൻ
1288 പാർത്തലംതന്നിലിേന്നാർ കണ്ടാൽ
1289 ആകുേന്നാരില്ലാരു” െമെന്നാരു മാനം െകാ
1290 ണ്ടാഗളപൂരിതനായി നിേ ാൻ.
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1291 ഭർത്താക്കളായവൾൈക്കവരുണ്ടെല്ലാ ത
1292 ൾത്താരിൽ േചർന്നതു പാർത്ഥനെ
1293 എെന്നാരു േദാഷം െകാണ്ടിന്നവൾ വീണുതായ്
1294 നി െട പാതവും വന്നണ .
1295 ഊ െകാണ്ടാരുെമതിർക്കയിെല്ലെന്നാരു
1296 മൂർക്ക്വതയു നിന മുള്ളിൽ.”
1297 ഇങ്ങെന െചാെന്നാരു ധർമ്മജമ്പിെന്നേപ്പാ
1298 യെങ്ങാരു േദശ െചന്നേനരം
1299 ചുറ്റത്തിൽ െച ചുറ നിന്നീടിനാൻ
1300 െതെറ്റ വെന്നാരു സാരേമയൻ

1301 ”കാൽത്തണൽതന്നിൽേച്ചർത്താത്തനാെമെന്ന നീ
1302 കാ െകാേള്ളണമിന്നാസ്ഥയാേല”
1303 അല്ലലായുെള്ളാരു ഭാവംെകാണ്ടിങ്ങെന
1304 െചാല്ലിനിന്നീടുേന്നാെനന്നേപാെല.
1305 എന്നതു കെണ്ടാരു ധർമ്മജന്മാവുതാൻ
1306 തന്നിേല നണ്ണിനാനുണ്മയായി:
1307 ”ആ ിതപാലനം ധർമ്മെമന്നെല്ലായി
1308 ശ്ശാശ്വതവാ കൾ െചാല്ലിേപ്പാരു.
1309 ദീനനാേയ്മവുമിശ്വാനെനയി ഞാൻ
1310 മാനി െകാേള്ളണം നൂനെമന്നാൽ”

1311 എന്ന ചിന്തി തന്നിേല പിെന്നയും
1312 മുന്നെമേപ്പാെല നടന്നേനരം
1313 അംബരംത െട വന്നതു കാണായി
1314 െപാന്മയമായ വിമാനമേപ്പാൾ.
1315 ചാര െചന്ന െചാല്ലിനിന്നീടിനാൻ
1316 വാരു നിെന്നാരു േദവദൂതൻ:
1317 ”േനര നിന്ന വിമാനവുേമറി നീ
1318 പാരാെത േപാരണം വിണ്ണിലിേപ്പാൾ
1319 പുണ്യങ്ങൾ െചയ്ത ഫലങ്ങെളെയല്ലാേമ
1320 വിണ്ണിൽനിന്ന ലഭിപ്പതിന്നായ്.”
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1321 ധർമ്മജൻ െചാല്ലിനാെനന്നതു േകട്ടേപ്പാൾ
1322 ധർമ്മത്തി ണ്മയും നണ്ണി നണ്ണി :
1323 ”ഖിന്നനായ് വ നിന്നാ യിച്ചീടിനാൻ
1324 മുന്നേമ നെമ്മയിശ്വാനെനന്നാൽ
1325 ധന്യമായ് നിെന്നഴും യാനേമറീടുവാൻ
1326 മുന്നലാമ്മാറവന്തെന്ന േവണം.”
1327 എന്ന േകെട്ടാരു വിണ്ണവർദൂതന്താൻ
1328 കർണ്ണങ്ങൾ െപാത്തിനാന്തിണ്ണമേപ്പാൾ.
1329 സന്മതം േതായുമന്നെന്മാഴി െചാല്ലിനാൻ
1330 ധർമ്മജന്തേന്നാട ണ്മയായി

1331 ”നിർവ്വിണ്ണനാെയാരു നി െട മാനസം
1332 ഇവ്വണ്ണമായെതന്തി േനേര;
1333 േസാദരന്മാരിലുള്ളാശെയത്തെന്നയും
1334 േവരറുത്തല്ലേയാ േപാ െകാ
1335 േഘാരനാേയ്മവുമിസ്സാരേമയങ്കൽ നിൻ
1336 മാനസം െചന്നതിങ്കാരണം െചാൽ?
1337 ജ ക്കളായതിൽ കഷ്ടമായുള്ളേതാ
1338 ചിന്തി കാകിലിശ്വാക്കളേ .
1339 കഷ്ടങ്ങളായുള്ള ജ ക്കൾെക്ക േമ
1340 കി േവാന്നല്ലയീ സ്വർഗ്ഗെമന്നാൽ

1341 ശ്വാനനിൽ െചെന്നഴുമാശയും തീർ ടൻ
1342 യാനേമറീടു നീ ൈവകിയാെത.”
1343 പിെന്നയും െചാല്ലിനാൻ ധർമ്മജന്മാവുതാൻ
1344 തന്നിേല ചിന്തി ധർമ്മെമല്ലാം:
1345 ”ആ ിതനാേയാെനൈക്കെവടി െള്ളാരു
1346 വാ യിേന്നതുേമ േചർച്ചയേല്ല.
1347 ദീനനായ് വന്നവന്തെന്നയും വഞ്ചി
1348 യാനേമറുെന്നനിേക്കാർ കണ്ടാൽ
1349 നാകേലാകാപ്തിയിൽ കാര്യമിേല്ലതുേമ
1350 േപാക നീെയങ്ങിേലാ നാകേലാേക.”
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1351 വിണ്ണവർദൂതനുെമന്നതു േകട്ടവൻ
1352 കർണ്ണങ്ങേളറ്റിനാന്തെന്മാഴിയും :
1353 ”മണ്ണിേല മാേലാകർ പുണ്യങ്ങൾ െച
1354 വിണ്ണിെനക്കാമിക്കമൂലമേ .
1355 ജ്ഞപൂണ്ടീടിന മാമുനിമാേരാേരാ
1356 യജ്ഞങ്ങൾെകാ യജി ന്നതും
1357 തീയിേല നി തപ െച ന്നതും
1358 േതായത്തിൽനി ജപി ന്നതും
1359 ദാനങ്ങെളാെന്നാേന്നയാചരി ന്നതും
1360 വാനിടം പൂവതിൻ വാഞ്ഛയേ .

1361 അങ്ങെനയുെള്ളാരു വാനിടംതെന്നെത്താ
1362 ട്ടിങ്ങെന െചാന്നവാെറങ്ങെന നീ ?
1363 ദുഷ്ടനായ് വെന്നാരിക്കഷ്ടെനെത്താട്ടെല്ലാ
1364 ഇഷ്ടമായ് വന്നതു ൈകെവടി
1365 ദുർജ്ജനസംഗമെമാല്ലാെയന്നല്ലേയാ
1366 സജ്ജനമായുേള്ളാർ െചാല്ലിേക്കൾ ?
1367 ഒന്നല്ലയാെതാരിക്കാരിയം കാമി
1368 നന്നല്ല നീയിന്നിെച്ചാന്നെതാ ം.
1369 പാണ്യങ്ങൾെകാ നിൻ ചാര വെന്നാരു
1370 വിണ്ണിെനൈക്കെവടിഞ്ഞീെടാല്ലാെത.”

1371 ചിത്തവിേലാഭനമായിനിന്നീടുെന്നാ
1372 രുക്തികളിങ്ങെനേയാതിേയാതി
1373 േലാലതതീർത്തവന്മാനസം ത െട
1374 ചാലനമായിതിെല്ലാ െകാ ം.
1375 ”േപാകുേന്നെനങ്കിൽ ഞാെന” െചാല്ലിനാ
1376 നാകുലമാെയാരു ഭാവവുമായ്.
1377 എന്നതു േകെട്ടാരു ധർമ്മജന്മാവുതാ
1378 നന്നേട ത െട മുന്നൽത്തെന്ന
1379 േമവിനിന്നീടുന്ന യാനവും ൈകവി
1380 േപാവതിന്നായി ട ം േനരം
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1381 നിർമ്മലനാെയാരു ധർമ്മനായ്ക്കാണായി
1382 തണ്മയിൽ േമവുമശ്വാവുതെന്ന.
1383 തുഷ്ടനായ് നിന്ന െചാന്നതും േകൾക്കായി
1384 ശിഷ്ടനായ്നിെന്നാരു തേന്നാടേപ്പാൾ :
1385 ”നി െട ധർമ്മത്തി ണ്മ യക്കാണ്മാനായ്
1386 നിന്ദ്യമായുെള്ളാരു രൂപവുമായ്
1387 നി െട ചാര വന്നതുഞാനിേപ്പാ
1388 െളന്നതു നി ള്ളിൽ േതറിനാലും.
1389 ധർമ്മംെകാണ്ടിന്നിെന്ന െവ നിന്നീടുേന്നാ
1390 രുണ്മെയെച്ചാൽകിൽ മറ്റാരുമിേല്ല.

1391 സ ഷ്ടനാേയൻ ഞാെനന്നതുെകാണ്ടിനി
1392 ച്ചിന്തിച്ചെതല്ലാേമ സാധിച്ചീടും.
1393 ൈവകാെത േപായ വാനിടം പൂക നീ
1394 ൈവകല്യം വാരാെതെയങ്കിലിേപ്പാൾ.”
1395 ഇങ്ങെന െചാന്നവന്തെന്നയും െചെമ്മയ
1396 മ്മംഗലയാനത്തിലാക്കിനിന്നാൻ.
1397 മങ്ങാെതനിെന്നാരു ധർമ്മജന്മാവുതാൻ
1398 മംഗലയാനത്തിലായേനരം
1399 കാൽെപ്പാടിതട്ടിക്കള നിന്നീടിനാൻ
1400 വാേ ാടു െചന്നെങ്ങാരുത്തനേപ്പാൾ.

1401 പൂമണം േതായുന്ന െതന്നെല കുന്ന
1402 ചാമരം കാണായി ര പാടും.
1403 ചാെലച്ചഴ നിേന്നാലക്കമാളുെന്നാ
1404 രാലവട്ടങ്ങളും കാണായ്യേപ്പാൾ.
1405 അങ്ങെന േപായ വിണ്ണിലങ്ങാമ്മാറു
1406 ഭംഗിയിൽെച്ചന്നവൻ പൂകുേന്നരം
1407 ഉമ്പർേകാന്ത െട െചാല്ലിനാെലല്ലാരും
1408 സം മിച്ചീടിനാരമ്പിേനാെട
1409 മംഗലപാണികളായി വന്നീടിനാർ
1410 മംഗലമാരായുള്ളംഗനമാർ
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1411 ചാെല വിള ന്ന ദീപങ്ങൾ കാണായി
1412 താലത്തിൽ േമവുന്ന െവള്ളരിയും.
1413 െപാൽ ടം കണ്ണാടി െച കെളന്നിവ
1414 ഒക്കേവ വ പര െത ം.
1415 വാരു നി ള്ള േഭരികൾനാദവും
1416 പാരി േകൾക്കായിേതാേരാ ദിക്കിൽ.
1417 മംഗലസൂചകമായിനിന്നീടുന്ന
1418 ശംഖുകൾനാദവുമവ്വണ്ണേമ.
1419 ക രിെകാ തളി നിന്നീടിനാർ
1420 ഉത്തമനാരിമാർപദ്ധതിയിൽ.

1421 കാണ്മതിനായി വാനവെരല്ലാരും
1422 േമേന്മേല വ തുടങ്ങീതേപ്പാൾ.
1423 സുന്ദരിമാരുമങ്ങന്നിലം തന്നിേല
1424 െച തുടങ്ങിനാർ േചർച്ചേയാെട:
1425 ഉർവ്വീശന്ത െട നിർേവശംകാണ്മാനാ
1426 യുർവശിതാനുമങ്ങവ്വണ്ണേമ.
1427 സൽകൃതനായുള്ള ധർമ്മജൻചാര
1428 തി തുടങ്ങീതു പാരമേപ്പാൾ.
1429 എന്നതു കണ്ടവന്തന്നിേല നണ്ണിനാൻ:
1430 എ െട ൈവഭവമല്ലിെതാ ം ;

1431 കാവർണ്ണന്ത െട ലീലയാെലാന്നെ
1432 കാരുണ്യെമന്നിേല േചരുകയാൽ
1433 എന്നതുെകാ മദി നിന്നീെടാല്ല
1434 െയ െട മാനസം” എ നണ്ണി
1435 പങ്കജേലാചനന്തങ്കഴൽ ത ള്ളിൽ
1436 അ രിച്ചീടുമാറാക്കിപ്പിെന്ന
1437 മു കൾെകാ ള്ള പന്തൽതങ്കീേഴ േപാ
1438 െയത്തിനിന്നീടിനാൻ വിണ്ണിൽ േനെര.
1439 വിണ്ണകംപൂകിന പുണ്യവാനേന്നരം
1440 ക കളുണ്ടായ കാര്യെമല്ലാം
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1441 സാധി പിെന്നത്തൻ േസാദരന്മാെരയും
1442 േചാദി നിന്നാന തേനാെട.
1443 േചാദിച്ചേനര ദൂതനും െചാല്ലിനാൻ
1444 േഖദി നി നുറു േനരം:
1445 ”േസാദരന്മാരുെട േവലെയെച്ചാല്കിേലാ
1446 േവദനയായി വ കൂടും.
1447 കാണണെമ ള്ളസാഹസമുെണ്ടങ്കിൽ
1448 കാണരുതായ്കയുമില്ലതാനും.”
1449 ഇങ്ങെനെചാന്നവന്തെന്നയും െകാ ടൻ
1450 അെങ്ങാരു േകാണ െച പിെന്ന

1451 േഘാരമായുെള്ളാരു നാരകേദശെത്ത
1452 പ്പാരാെത കാട്ടിനാൻ േദവദൂതൻ.
1453 കെണ്ടാരുേനര ധർമ്മജന്മാവുതാൻ
1454 ഇണ്ടലുംപൂ ചമ െചാന്നാൻ:
1455 ”പൂതരായ്നി ള്ള േസാദരന്മാരിേപ്പാൾ
1456 യാതന പൂണ്മാേറാ വ കൂടി ?
1457 ഉത്തമർശീലവുമിത്തരമായിേതാ
1458 സത്യവാനല്ലേയാ ചി ഗുപ്തൻ?
1459 ധർമ്മിഷ്ഠരായുള്ള നിങ്ങൾ മിന്നിതു
1460 സമ്മതമായിേട്ടാ േതാന്നി ടി?

1461 ദുഷ്ടത കണ്ടാലും കഷ്ടമായ്വന്നിതു
1462 ദുഷ്ടത േവറിട്ട നാകേലാകം.
1463 ദണ്ഡ്യന്മാരല്ലാത പുണ്യമാ േള്ളാേര
1464 ദണ്ഡിപ്പി ന്നതു കാണും േനരം
1465 ”ഒല്ലാ”െയന്നിങ്ങെന െചാല്ലിനിന്നീടുവാൻ
1466 വ േവാനില്ലാെത വ േതാതാൻ ?
1467 വാസലന്താനിതറിഞ്ഞിെല്ലന്നല്ലല്ലീ
1468 വാസ്തവരീതിയിൽ വന്നതിേപ്പാൾ
1469 ധർമ്മമില്ലാെതാരു വിണ്ണിേല വാസമി
1470 ണ്മെയെച്ചാല്കിെലനി േവണ്ടാ.
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1471 െച്ചാല്ലിെചനി േവണ്ടാ.
1472 കാതരരായുള്ള േസാദരന്മാരുമായ്
1473 യാതന പൂ േന്നെനങ്കിേലാ ഞാൻ.”
1474 എന്ന െചാന്നവനന്നിലംതന്നിേല
1475 െചന്ന ചാടുവാേനാ ംേനരം
1476 െപെട്ട െച െചറു നിന്നീടിനാൻ
1477 തുഷ്ടനായ് നിെന്നാരു േദവദൂതൻ
1478 കണ്ണടച്ചീേടണെമന്ന െചാന്നേപ്പാൾ
1479 കണ്ണടച്ചങ്ങവൻ നി പിെന്ന
1480 കണ്മിഴിച്ചീടുെമ്പാഴന്നിലംതെന്നേയ

1481 രമ്യമായ്ക്കാണായിതുണ്മയായി.
1482 എന്നതു കണ്ടി വിസ്മിതനായി
1483 നിെന്നാരു ധർമ്മജേനാടു െചാന്നാൻ :
1484 ”േ ാണിെയപ്പ മരിച്ചാെന െള്ളാരു
1485 വാണിെയെപ്പായ്യായിെച്ചാന്നാനെല്ലാ
1486 എന്നതുെകാ ള്ള കന്മഷംെകാ നീ
1487 ഇന്നിതു കാേണണ്ടിവ തിേപ്പാൾ.
1488 പാതകം േവരറ്റ േസാദരന്മാരുേണ്ടാ
1489 യാതന പൂണു കാതരരായ് ?
1490 വിണ്ണിേല വാസവുെമ നാെള െള്ളാ

1491 െരണ്ണെത്തക്കേണ്ടാരില്ലാരുമിേപ്പാൾ.
1492 േവദന േവറിട്ട േസാദരന്മാരുമായ്
1493 ആേമാദം പൂണ്ടാലുമായവണ്ണം.
1494 സ്വർധുനിതന്നിേല മു കെയങ്കിേലാ
1495 മർത്ത്യെന െള്ളാരു ഭാവം േപാവാൻ.”
1496 എന്നതു േകട്ടവനന്നേടതെന്ന േപായ്
1497 െചന്നതിൽ മുങ്ങി നികന്നേനരം
1498 മാനവെന ള്ള ഭാവവും ൈകവി
1499 വാനവനായി വ തേപ്പാൾ.
1500 ക കശാഖികൾ നൽേച്ചല ന വാൻ
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1501 മു ാടു ഞാൻ േവണെമ െചാല്ലി
1502 തങ്ങളിലുള്ള പിണക്കവുമുണ്ടായി
1503 മുങ്ങി നികന്നവൻ നിന്നേനരം.
1504 നൂതനമാെയാരു േചലയും പൂ ടൻ
1505 ദൂതൻെറ െചാല്ലാെല േപായിപ്പിെന്ന
1506 വാസവന്തന്നാെല പാലിതമാെയാരു
1507 വാനകം പൂകിനാന്മാനിതനായ്.
1508 മന്ദിരമാ ള്ള വൃന്ദാരകന്മാെര
1509 വന്ദി പിെന്ന നടന്നേനരം
1510 വായുവിൽചാര ഭീമെനക്കാണായി

1511 വാസവൻചാര പാർത്ഥേനയും.
1512 നാസത്യന്മാരുെട ചാര കാണായി
1513 വാസെത്ത ണ്ടയമന്മാെരയും.
1514 വിണ്ണവർക്കീടുന്ന ലക്ഷ്മിയായ്ക്കാണായി
1515 പുണ്യതപൂണുമ ൗപദിേയ.
1516 ഇങ്ങെന കെണ്ടാരു ധർമ്മജനേന്നരം
1517 െപാങ്ങിന േമാദവും പൂ േനേര
1518 നിർമ്മലനാെയാരു ധർമ്മൻെറ ചാര
1519 െചന്ന േമവിനാന്താനുമേപ്പാൾ
1520 വന്ദികെളല്ലാരും വാ വാനായി

1521 വ തുടങ്ങിനാെരന്നേനരം:
1522 േചണുററു നി ള്ള വീണകെളല്ലാേമ
1523 പാണിയിലാമ്മാറു േചർ െചേമ്മ
1524 സ്വർ ീകളായുള്ള നർത്തകിമാരുമായ്
1525 നർത്തകന്മാരുമങ്ങവ്വണ്ണേമ
1526 താളങ്ങൾ പൂ ള്ള ഗായകന്മാരുന്ന
1527 േന്മളത്തിലാമ്മാറു വന്നണഞ്ഞാർ.
1528 നാകത്തിലാമ്മാറുേവഗെത്ത െകാ
1529 ണ്ടാഗതരായാരമ്മാഗധരും.
1530 ഗീതിയിൽ േതാെഞ്ഞാരു രീതിയുമായുടൻ
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1531 ീതന്മാരായുള്ളസൂതന്മാരും.
1532 നൂതനമായുള്ള ഗീതവും പാടിനാർ
1533 നീതിയിൽ നി ള്ള ഗായകന്മാർ:
1534 വീണകൾെകാ ള്ള ഗാനവും േമളിച്ചാർ
1535 േവണുക്കൾെകാ മങ്ങവ്വണ്ണേമ.
1536 നർത്തകിമാര നൃത്തം തുടങ്ങിനാർ
1537 നർത്തകന്മാരുമെങ്ങാ കൂടി.
1538 സന്മാനസംതന്നിലുേന്മഷം െപാങ്ങി
1539 സമ്മാനിച്ചാടിനാരമ്മാനയും.
1540 മാർദ്ദവം േകാവുന്ന വാദ്യങ്ങെളാെന്നാേന്ന

1541 മാർഗ്ഗമായ് നി വദിപ്പിച്ചേപ്പാൾ
1542 പാർത്ഥന്മാർ ണ്ടായ കീർത്തികെളല്ലാേമ
1543 വാഴ്ത്തിനിന്നീടിനാർ വന്ദികളും.
1544 ക നിന്നീടുന്ന വിണ്ടലെരന്നേപ്പാൾ
1545 െകാണ്ടാടിെക്കാ പറഞ്ഞാർ തമ്മിൽ:
1546 ”ധർമ്മത്തിന്നീടുെന്നാരുണ്മെയക്കാണ്മാനായ്
1547 ധർമ്മജേനാളമിന്നാരുേമാർത്താൽ
1548 മണ്ണിലും വിണ്ണിലുമില്ലെയ ള്ളതു
1549 നിർണ്ണയിച്ചാലുമിന്നിങ്ങളിേപ്പാൾ
1550 എണ്ണമറ്റീടുന്ന യജ്ജങ്ങൾ െചയ്തി

1551 വിണ്ണവർ േമാദെത്ത രിച്ചതും.
1552 മാനസംതെന്നയമ്മാധവന്തങ്കേല
1553 ലീനമായെല്ലാതാൻ േമവുന്നതും.
1554 ആസ്ഥപൂണ്ടീടുന്ന ഗായകന്മാരും തൻ
1555 കീർത്തിേയ വാ ന്ന വന്ദികളും
1556 പാടുന്നേനര ൈകടഭൈവരിതൻ
1557 േകടറ്റനാമെത്തേക്കൾക്കയാേല
1558 േമനിയിൽകണ്ടാലും േകാൾമയിർെക്കാണ്ടതും
1559 ആനന്ദബാഷ്പവും പാരമിേപ്പാൾ.
1560 വീണ്ടലർനാട്ടിൽവ ണ്ടായ േലാകരിൽ
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1561 പ നാമിങ്ങെനയുേണ്ടാ ക ?
1562 ഇങ്ങെന േപാരുന്ന ദിവ്യന്മാർ നിെന്നടം
1563 മംഗലമായിേട്ട വ കൂടൂ.
1564 വിണ്ണി തെന്നയും നന്നായിവ തി
1565 ണ്യവാൻ വന്നതുമൂലമായി.
1566 ഇജ്ജനംത െടയിച്ഛെയ രിപ്പാൻ
1567 സജ്ജരാേകണം നാം” എന്ന െചാല്ലി
1568 െകാണ്ടാടിനി ള്ള വിണ്ടലെരല്ലാരും
1569 മണ്ടിനാേരാേരാേന്ന െത വാനായ്.
1570 തുംബുരുനാരദന്മാരുമേന്നര

1571 ധർമ്മജൻചാര െച നന്നായ്
1572 കാർവർണ്ണന്ത െട കീർത്തിേയ വാഴ്ത്തിനി
1573 ന്നാനന്ദം പൂരിച്ചാരായവണ്ണം.
1574 ധർമ്മജന്ത െട സേമ്മാദം പൂരിച്ച
1575 തുംബുരുനാരദന്മാരും പിെന്ന
1576 വന്ദികെളല്ലാരും ഗായകന്മാരുമായ്
1577 മന്ദി നി തളർന്നേനരം
1578 അർ നന്ത െട കാന്തിെയക്ക ള്ള
1579 നിർജ്ജരമാനിനിമാെരല്ലാരും
1580 പൂബാണേമറ്റി േനാവുകലർന്ന

1581 േവവു േമവുെന്നാരുള്ളവുമായ്
1582 തങ്ങളിൽ നി പറ തുടങ്ങിനാർ
1583 തിങ്ങിെയഴുെന്നാരു കൗതുകത്താൽ:
1584 ”വാഞ്ഛാനുരൂപമായ് നിന്നതു കണ്ടാലും
1585 പാഞ്ചാലിത െട ഭാഗേധയം.
1586 മാേലാകർകണ്ണിൻെറ സാഫല്യം പൂരിപ്പാൻ
1587 ഭൂേലാകംതന്നിലിന്നാ ഖന്താൻ
1588 സുന്ദരമാെയാരു രൂപെത്ത നിർമ്മിച്ചാൻ
1589 എന്ന െചാ ന്നതുണ്മ െചേമ്മ.
1590 ഗംഗെയ ടുന്ന മംഗലമ്പ താ
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1591 നംഗജേന്മനിെയ ട്ടാനെല്ലാ;
1592 എന്നതു പാർക്കിലിന്നംഗജേന്നറ്റവും
1593 നന്നായി വ താെയ വ ;
1594 പാർത്ഥൻെറ െമയ്യിൽക്കിഴിെഞ്ഞാരു െമ മായ്
1595 പാർത്തലംതന്നിൽ നടക്കേവണ്ടാ.
1596 സൽഗുണജാലങ്ങെളാക്കേവ വന്നിവൻ
1597 വി ഹംതന്നിേല പുക്കതും കാ.
1598 േകാമളരീതിെയച്ചിന്തി കാകിേലാ
1599 േസാമനുമിങ്ങെന വ കൂടാ.
1600 ശൂരതപാർക്കിലിേക്കസരിവീരനും

1601 േഘാരതയിെല്ല വ കൂടം
1602 കാരുണ്യം ചിന്തി കാണുന്ന േനര
1603 കാർവർണ്ണൻതാെന െചാല്ലാമെ
1604 ശ ക്കേളാടുള്ള േഘാരത ചിന്തിക്കിൽ
1605 വി സ്തകനായ് വരുമന്തകനും.
1606 ലീലകൾ േകാലുന്ന േവലെയച്ചിന്തിക്കിൽ
1607 ബാലകന്താെന േതാ മെ
1608 ഗംഭീരഭാവെത്തച്ചിന്തി കാണ്കിലി
1609 ന്നംേബാധിതാനുെമാന്ന േമറ്റം
1610 യാനെത്തക്കാണ്കിേലാ വാസവവാരണ

1611 ന്നാണെത്ത നടു മേപ്പാൾ.
1612 വാക്കിെനേക്കൾക്കില ാക്ഷയും െചെഞ്ചേമ്മ
1613 രൂക്ഷയായ്വന്നീടും മാക്ഷികയും.
1614 ഇത്തരമായ ഗുണങ്ങെളെയ കിൽ
1615 എ യുെണ്ടന്നതു കണ്ടില്ലാരും.
1616 നാെമല്ലാമിങ്ങെന വാഴ്ത്തിനിന്നീടിേലാ
1617 നാവു കുഴഞ്ഞീടുെമാ െചന്നാൽ.
1618 മാനിനിമാരുെട മാനസമാെയാരു
1619 മാനി നെല്ലാരു കാനനമായ്
1620 േമവിനിന്നീടുമിപ്പാർത്ഥെന വാഴ്ത്തി നാം
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1621 നാവിൻെറ പുണ്യെത്ത തെല്ലാ.
1622 പുണ്യങ്ങൾ പൂണുമ വൽെമ ലമായ്
1623 കണ്ണിൻെറ പുണ്യവും പൂരി നാം.
1624 പാഞ്ചാലി െച ള്ള പുണ്യങ്ങെളാ േമ
1625 നാം ചാെലെച്ചയ്തില്ലെയന്നതെല്ലാ.
1626 ചാര കണ്ടിവന്മാറിടമിങ്ങെന
1627 ചാലെക്കാതി മാറായിതിേപ്പാൾ.
1628 പാരാെത േപാകണം നാമിനിെച്ചെഞ്ചേമ്മ
1629 വാരാളും നന്ദനംതന്നിലിേപ്പാൾ;
1630 ലീലകൾ േകാലുവാൻ ചാെല മുതിർന്നവൻ

1631 കാലേമ വന്നീടുെമ േക .”
1632 എന്ന െചാ ള്ള സുന്ദരിമാെരല്ലാം
1633 നന്ദനംതന്നിൽ നടന്നാരേപ്പാൾ.
1634 വന്ദികൾ വാ ന്ന വാർത്തകൾ േകൾക്കയാൽ
1635 നന്ദി നി ള്ള പാണ്ഡവന്മാർ
1636 എണ്ണമറ്റീടുന്ന പുണ്യങ്ങൾെകാ േപായ്
1637 വിണ്ണിടെമ ം നട കയാൽ.
1638 അ തമായുള്ള വ ക്കൾ ക നി
1639 ന്നേമാദന്മാരായിപ്പിെന്ന
1640 ഇന്ദിരാേനെരാത്തസുന്ദരിമാരുമായ്

1641 നന്ദനലീലയുമാചരിച്ചാർ.
1642 വാരു നി ള്ള നാരിമാർ ചൂഴു
1643 വാരിവിഹാരവുമവ്വണ്ണേമ.
1644 ഉ ന്നേമാദങ്ങളായി നിന്നീടുന്ന
1645 ക കദാരുക്കൾ ന കയാൽ
1646 നൽേച്ചലതെന്നയുമാഭരണങ്ങളും
1647 ഇച്ഛയിൽ പൂ െതളി പിെന്ന.
1648 ദീപ്തരായ് നിന്ന സാദ്ധ്വിയായുെള്ളാരു
1649 മാദ്ധ്വിെയെക്കാ മദി നന്നായ്
1650 കന്ദർപ്പൻെചാല്ലാെല െച െചന്നീടുന്ന

https://thalilakkam.in/



കൃഷ്ണഗാഥ - 47 - െചറുേശ്ശരി 59

1651 സുന്ദരിമാരുമായ്മന്ദമന്ദം
1652 െപാന്മയമായി രമ്യങ്ങളായുള്ള
1653 ഹർമ്മ്യങ്ങൾേതാറും കളി പിെന്ന
1654 അച തന്ത െട നൽച്ചരണങ്ങളിൽ
1655 നിശ്ചലമായുെള്ളാരുള്ളവുമായ്.
1656 പൂഗങ്ങളായി െച െചന്നീടുന്ന
1657 േഭാഗങ്ങളാ സുഖി നിന്നാർ.
1658 അച തന്ത െട നൽച്ചരിതങ്ങൾഞാൻ
1659 അജ്ഞരായുേള്ളാർ േബാധിപ്പാനായ്
1660 ാജ്ഞനെല്ലങ്കിലുമിങ്ങെന നിർമ്മി

1661 സജ്ജനം വാ െമേന്നാർത്തെല്ലാ ം
1662 സജ്ജനം കണ്ടിതു നിന്ദിച്ചാെരങ്കിേലാ
1663 ഇജ്ജനത്തിെന്നാരു ഹാനിെയേന്ത?
1664 നിന്ദ്യമല്ലാതതു നിന്ദിക്കയില്ലവ
1665 െരെന്നാരു നിർണ്ണ മുെണ്ടനി ം
1666 വന്ദ്യരായുള്ളവർ നിന്ദിച്ചാെരങ്കിേലാ
1667 നിന്ദ്യെമ ള്ളതു നിർണ്ണയി .
1668 ദുർജ്ജനം വന്നിതു നിന്ദിച്ചാെരങ്കിേലാ
1669 ദുർജ്ജനത്തിെന്നാരു ഹ നിയു ;
1670 ദുർജ്ജനം വന്നിതിൻ നിന്ദെയെച്ചയ്കിേലാ

1671 സജ്ജനം െച െചറു മെല്ലാ.
1672 സജ്ജനം മുമ്പിലിഗ്ഗാഥെയക്കാ വാൻ
1673 ലജ്ജപൂണ്ടതുേമ ചാെല വേല്ലൻ.
1674 േവണു നി ള്ള മാണിക്കക്കൽെകാ
1675 വാണിഭം െച ന്നൈവശ്യ മ്പിൽ
1676 കാചെത്തെക്കാ േപായ്ക്കാട്ടിനിന്നങ്ങതിൻ
1677 വീശെത്തെച്ചാെല്ല െചാല്ലാേമാതാൻ
1678 അച തഗാഥെയെച്ചാല്ലിനിന്നീടാ
1679 ലജ്ജെയെക്കാണ്ടിവെന നണ്ണി
1680 നീതിജ്ഞരായുള്ളസജ്ജനം തങ്ങേള
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1681 േശാധി െകാൾകിലാെമേന്നയു
1682 ന നനായുള്ളഞാൻ െചാല്ലിനിന്നീടുെന്നാ
1683 രാനന്ദഗാഥെയേക്കൾേപ്പാർെക്കല്ലാം
1684 താപെത്ത കുന്ന പാപെത്തെക്കാ െള്ളാ
1685 രാപെത്തത്തീർ തുണപ്പതിന്നായ്
1686 കാവർണ്ണന്ത െട കാരുണ്യംെകാണ്ടിതി
1687 പ്പാരിടെമ ം നടേക്കണേമ.
1688 അ യുമല്ലെയ ൾത്താരിൽ േചരുന്ന
1689 വൃ ാരിേലാകം ഞാൻ പൂകുംേനരം
1690 മാധവന്ത െട ഗാഥെയ നിർമ്മിച്ച

1691 മാനുഷൻ വ താെയ െചാല്ലി
1692 മാനി വ ള്ള മാനിനിമാെരല്ലാം
1693 ഗാനെത്തെച്ചയ്തി ം േകൾക്കാേകണം.
1694 സ്വർഗ്ഗത്തിൽനി സുഖിച്ച നീള ഞാൻ
1695 നിർഗ്ഗമിച്ചീടുവാൻ കാലമായാൽ
1696 േതടിവന്നീടുന്ന ൈകടഭൈവരിതൻ
1697 േകടറ്റ ദൂതന്മാർ പിന്നാെല േപായ്
1698 മൂേലാകനായകൻ േമവിനിന്നീടുന്ന
1699 പാലാഴിതന്നിൽ ഞാൻ െച ംേനരം
1700 ”ഗാഥെയെക്കാണ്ടിവൻ പാതകം പൂേണ്ടാെര
1701 തന്മാരാക്കിനാൻ നീതിയാെല
1702 നിർഗ്ഗതിപൂ ള്ള വൃക്ഷങ്ങൾെക്കല്ലാേമ
1703 സൽഗതി നല്കിനാൻ ഗാഥെകാേണ്ട
1704 ഭക്തന്മാരായുെള്ളാരുത്തമന്മാരുെട
1705 ചിത്തവും ചാെല ളുർപ്പി ടൻ
1706 മുക്തിെയത്തെന്നയും നല്കിനിന്നീടിനാൻ
1707 ഉത്തമഗാഥെയെക്കാ താനും.
1708 ചാര െകാേള്ളണം പാരാെതെയന്നാലി
1709 ദ്ദ്വാരസ്ഥനാമിവന്തെന്നയിേപ്പാൾ.
1710 ദാസനാെയ്ക്കാൾകയും േവണ”െമന്നിങ്ങെന
1711 ദൂതരായുള്ളവർ െചാന്നെതല്ലാം.
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1712 അമ്പിേനാടങ്ങെന േക േകേട്ടഷ ഞാൻ
1713 ത രാ ന്നിലും െച പിെന്ന
1714 ”േവലെപ്പത െട ബാലേപ്പാർെകാങ്കതൻ
1715 മാേവയച്ചാറൂറും മാറുേള്ളാേന !
1716 പാലി െകാേള്ളണം പാരാെതെയെന്ന നീ
1717 നീലക്കാർവണ്ണേര ! ൈകെതാഴുേന്നൻ.”
1718 എന്നതു െചാല്ലി വണങ്ങിനിന്നീടുെന്നാ
1719 െര െട േമനിയിെല മേപ്പാൾ
1720 കാർവർണ്ണന്ത െട കണ്ണിൽ നിറെഞ്ഞാരു
1721 കാരുണ്യവാരിെയ കുകയാൽ
1722 േകാൾമയിർെക്കാെണ്ടാരു േമനിയുമായി ഞാ
1723 നാേമാദം േമളി േമവുംേനരം
1724 ”ദാസെന ള്ളേതാ വ തായെല്ലാ നിൻ
1725 ഗാഥെയ നിർമ്മിക്കെകാ തേന്ന
1726 ഏെതാരുേവലയിലാക്കിനിന്നീടു
1727 നീതിയിലിന്നിവന്തെന്നയിേപ്പാൾ ?”
1728 ദൂതന്മാരിങ്ങെന േചാദിച്ചേനരത്ത
1729 പ്പാതകൈവരിയായുള്ളവൻതാൻ
1730 െമല്ലേവെയ ഖം േനാക്കിനിന്നേന്നരം
1731 ചില്ലിതൻ െതല്ലാെല െചാ കയാൽ
1732 ാഞ്ജലിയായ ഞാൻ പാ െചന്നേന്നരം
1733 േതാ നിന്നീടുന്ന േമാദത്താെല
1734 പാതകം േവരറ്റ പാണിെയെക്കാണ്ടവൻ
1735 പാദങ്ങൾ െമെല്ലെന്നടു പിെന്ന
1736 േനാ നിന്നീടുെമന്മാറ േചർ നി
1737 േന്നറ്റം െതളി പുണർ േമേന്മൽ
1738 വാരിജസംഭവൻ വാമനമ്പാദെത്ത
1739 വാരിയെക്കാ പെണ്ടന്നേപാെല
1740 ആനന്ദേലാചനവാരിതൻപൂരംെകാ
1741 ണ്ടാദരേവാടു കുളുർപ്പിച്ചേപ്പാൾ
1742 ദുസ്സംഗം േവറി സത്സംഗിയാകുെമ
1743 ത്സംഗംതന്നിേല േചർ പിെന്ന
1744 എന്മനം തന്നിൽപ്പ േന്മഷി ള്ളവ
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1745 ഉണ്മേയാെയന്നതു നിർണ്ണയിപ്പാൻ
1746 ഗാഥയിൽ െചാ ള്ള േരഖകേളാേരാേന്ന
1747 ബാധെയൈക്കവി േനാക്കി േനാക്കി
1748 െമെല്ലെമല്ല തേലാടിനിന്നേന്നരം
1749 പല്ലവം െവ മപ്പാദങ്ങേള
1750 പാണികൾക്കീടുെന്നാരാനന്ദം പൂരി
1751 വാണീടേവണേമ ൈദവേമ ! ഞാൻ.
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