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1 പാൽക്കടൽമാനിനിത െട കണ്ണി
2 പാൽ ഴമ്പായുെള്ളാരായർൈപതൽ
3 പാർെക്കാരു ഭൂഷണമായി വിള േമ്പാൾ
4 കാർക്കാലം േപാന്നി വ തായി.
5 േമചകകാന്തി കലർ തുടങ്ങിേത
6 േമഘങ്ങെളല്ലാേമ െമെല്ല െമെല്ല
7 വല്ലവീവല്ലഭൻത െട കാന്തിെയ
8 െവേല്ലണമി നാെമന്നേപാേല
9 ഡംബരമാ മുഴങ്ങി ടങ്ങീത
10 ങ്ങംബരംതന്നിേല െമെല്ല െമെല്ല.

11 അംബുദജാലങ്ങളംബുധിതന്നിലും
12 അംബരംതന്നിലും പാകിനി .
13 ഹംസങ്ങൾ െമല്ലേവ പാ തുടങ്ങിേത
14 കംസന്തൻ ജീവിതെമന്നേപാെല.
15 പാരി നിെന്നാരു േപമഴ തൂകീ
16 പാരിടെമ േമ മുങ്ങി ടീ.
17 വർഷെത്തക്ക ള്ള കർഷകന്മാെരല്ലാം
18 ഹർഷെത്ത തുടങ്ങീെത ം.
19 കാന്തപിരിേഞ്ഞാർ ശാന്തിെയ ന വാൻ
20 കാന്തളുെമ ം നിറ തായി.

21 ക കിട ന്ന മച്ചകേമാേരാന്നിൽ
22 ഇച്ഛ തുടങ്ങീ പലർ മേപ്പാൾ,
23 പേച്ചാടമില്ലാഞ്ഞി ൾചൂടുമുണ്ടായി
24 പിച്ചയായുേള്ളാന്നിക്കാലലീല
25 ചീർ ള്ള േമഘത്തിൻചാർ പരന്നേപ്പാൾ
26 മാർത്താണ്ഡബിംബം മറ േപായി
27 മായയാൽ മൂടിന മാനസം തന്നിേല
28ജ്ഞാനം മറഞ്ഞ േപാകുേമ്പാെല.
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29 നീപങ്ങൾ പൂത്തതു കെണ്ടാരു വ കൾ
30 നീളേവ പാ തുടങ്ങി തന്നിൽ

31 നന്മകുറെഞ്ഞാരു െനേന്മനി േവണ്ടീല
32 കല്മഷമാ േള്ളാർെക്കേന്നയു
33 വാരികലർെന്നാരു വാതം വരുേന്നരം
34 വാതിലട തുടങ്ങീെത ം
35 ജാള്യമാണ്ടിങ്ങെന േപാരുേന്നാെര േമ
36 മാന്യരാെയ േമ വ കൂടാ.
37 േശാഷി േപായുള്ള േതായങ്ങെളല്ലാേമ
38 േപാഷി നി താെയ മേപ്പാൾ
39 കാർമുകിൽേനരായ ൈപതൽതാൻ െചന്നേപ്പാൾ
40 ആനായേദശന്താെനന്നേപാെല.

41 ചാതകെമല്ലാേമ ജാതസുഖങ്ങളായ്
42 വീതവിഷാദങ്ങളായിനി .
43 േകതകി വിേല നന്മണംെകാെണ്ട ം
44 േകഴി പാന്ഥേര േമവുംകാലം
45 കാർമുകിലാെയാരു നീലപ്പടംെകാണ്ട
46 തൂമകലർ വിതാനിെച്ച ം
47 ആക്കമിയന്ന വലാഹകളാകിയ
48 പൂ ല േമളത്തിൽ തൂക്കിെച്ചേമ്മ
49 േശാഭകലർെന്നാരു തൂമിന്നലായുള്ള
50 ദീപങ്ങെള ം െകാളുത്തി േമേന്മൽ

51 പാഴിടിയാെയാരു േഭരിയുെമ േമ
52 പാരം മുഴങ്ങി നി പിെന്ന
53 ഭൂതലമാെയാരു തട്ടിലങ്ങിട്ടി
54 ബാലശീലീ മാം െവള്ളരിയും
55 കീർത്തിപൂെണ്ട േമ േകകികളായുള്ള
56 വാഴ്ത്തികൾ വന്നങ്ങിരു തന്നിൽ
57 ലജ്ജ െവടി നി ച്ചെമഴുംവണ്ണം
58 ഷഡ്ജമായുെള്ളാരു പാ തെന്ന

https://thalilakkam.in/



കൃഷ്ണഗാഥ - 7 - െചറുേശ്ശരി 6

59 പാടി ടങ്ങിനാർ; മന്മഥെന്നല്ലാരും
60 ആടി ടങ്ങിനാെരന്നേനരം

61 കാമിനിമാരുെട േപാർമുല േവറായ
62 കാമുകെരല്ലാരും േകാമരമായ്.
63 കാർക്കാലന്ത െട കാന്തിെയക്കണ്ടി
64 ചീർ ന്ന േമാദെത്ത കണ്ണൻ
65 േഗാക്കേള േമ നൽ കാനനംതന്നിെല
66 വാ ന്ന ലീലകളാ നിന്നാൻ.
67 ജീവനമാകയാൽ പീയൂഷമായി
68 േമവുന്ന േതായെത്ത കിപ്പിെന്ന
69 േലാകങ്ങൾക്കീടുന്ന താപങ്ങൾ തീർ നൻ
70 േമഘങ്ങെളല്ലാം തളർ നി .
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