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|| ಶ್ರೀ ಹರ್ವದ್ನ್ ರಂಗವಿಠ್ಠಲ ಗ್ ೀಪೀನಾಥ್ ೀ ವಿಜರ್ತ್್ೀ || 

Blessed by Lord and with His divine grace, we are pleased to publish this 
Magnanimous Work of Sri Raghavendra Theertha. It is a humble effort to 
make available this Great work to Sadhakas who are interested in the noble 
path of propagating Acharya Madhwa’s Philosophy. 

With great humility, we solicit the readers to bring to our notice any 
inadvertant typographical mistakes that could have crept in, despite great 
care. We would be pleased to incorporate such corrections in the next 
versions. Users can contact us, for editable version, to facilitate any value 
additions. 

Contact: H K SRINIVASA RAO, N0 26, 2ND FLOOR, 15TH CROSS, NEAR 
VIDHYAPEETA CIRCLE, ASHOKANAGAR, BANGALORE 560050. PH NO. 

26615951, 9901971176, 8095551774, Email : srkarc@gmail.com 

ಕೃತಜ್ಞತ್್ಗಳು 

 
 

ಜನಾಮಂತರದ್ ಸತಕೃತದ್ ಫಲವಾಗಿ ಮಧ್ವಮತದ್ಲಿ್ಲ 
ಜನಿಸಲತ, ಪ್ರೀಮಮ ತಾಗಳಾಗಿ ನ್ನ್ನ ಅಸ್ತುತವಕ್್ೆ 
ಕ್ಾರಣರಾದ್, ಈ ಸಾಧ್ನ್ಗ್ ಅವಕ್ಾಶಮಾಡಿದ್, ನ್ನ್ನ ಪೂಜಯ 
ಮಾತ್ಾ ಪತೃಗಳಾದ್, ದಿವಂಗತರಾದ್ ಲಲ್ಲತಮಮ ಮತತು 
ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಹ್ಚ್ ಆರ್ ಅವರ ಸವಿ ನ್ನ್ಪನ್ಲಿ್ಲ ಈ 
"ಸವಾಮ ಲ - ಜ್ಞಾನ್ರ್ಜ್ಞ" 

‘‘ಮಾತೃದ್ೀವೀ ಭವ-ಪತೃದ್ೀವೀಭವ-ಆಚಾರ್ಾದ್ೀವೀಭವ’’ 

1. ಸಂಸೃತದ್ಲ್ಲಿರತವ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕದ್ ಸಫಷ್ಟವಾದ್ ವ್ೈವಿದ್ಯತ್್ರ್ತ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ರ್ಲಿ್ಲರ್  
ಇರತವಾಗ, ಅದ್ರ ಜ್ಞಾನ್ದ್ ಗಂಧ್ವ್ೀ ಇಲಿದ್ವರಂತ್್, ಕನ್ನಡಿಗರತ ಇದ್ನ್ತನ 
ಕಡ್ಗಣಿಸ್ತರತವುದ್ತ ಏಕ್್ ೀ ತಳಿರ್ದಾಗಿದ್. ಸರಿರ್ಾದ್ ಉಚಾಾರಣ್ಗಾಗಿ, ಸರಿರ್ಾದ್ 
ಅನ್ತಸಾವರಗಳು ಅವಶಯಕ. ಆದ್ದರಿಂದ್, ಶರಮವಹಿಸ್ತ, ಸರಿರ್ಾದ್ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕ, 
ಅನ್ತಸಾವರಗಳನ್ತನ ಬಳ್ಸಲಾಗಿದ್. ಓದ್ತಗರತ ಇದ್ನ್ತನ ಗಮನಿಸ್ತ ಮನಿನಸಬ್ೀಕ್ಾಗಿ 
ಪಾರರ್ಥಾಸಲಾಗಿದ್. 

2. ಗರಂರ್ ಋಣ: ಶ್ರೀ ರಾಜಾ  ಶ್ರೀ ಗತರಾರಾಜಾಚಾರ್ಾರ 
ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತಭಾವಸಂಗರಹ 
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ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತತ್ಾತ್ಾತಾರ್ಾನಿಣಾರ್ ಭಾವಸಙ್ಗುರಹ 

ಯೀsಗ್ರೀsಭ ದಿವಶವಗಭಾಃ ಸತಖನಿಧಿರಮಿತ್್ೈವಾಾಸತದ್ೀವದಿರ ಪ್ೈಃ 
ಕ್ರೀಡನ್ ದ್ೀವ್ೈರಜಾದ್ಯೈರಗಣಿತಸತಗತಣ್ ೀ ನಿತಯನಿೀಚ್ ೀಚ್ವಭಾವ್ೈಃ | 
ವ್ೀದ್ೈವ್ೀಾದ್ ಯೀsಸುದ್ ೀಷ್ ೀsಪಯಸತರಜನ್ಮನ್ ೀ ಮೀಹರ್ನ್ ಮತಯಾವೃತ್ಾಯ 
ಭಕ್ಾುನಾಂ ಮತಕ್ುದಾತ್ಾ ದಿವಷ್ದ್ಸತಖಕರಃ ಪಾತತ ಸ್ ೀsಸಾಮನ್ ಮಹ್ೀಶಃ ||01|| 

ಶ್ರೀನಾರಾರ್ಣನ್ತ ಸೃಷ್ಟಟಗ್ ಮದ್ಲತ ಸಕಲ ಜಗತುನ್ ನ ತನ್ನ ಉದ್ರದ್ಲಿ್ಲಟ್ತಟಕ್್ ಂಡತ 
ಆನ್ಂದ್ಪೂಣಾನಾಗಿದ್ದನ್ತ. ಅನ್ಂತ ಕಲಾಯಣಗತಣಗಳಿಂದ್ ರ್ತಕುನಾದ್ ಶ್ರೀಹರಿರ್ತ ಸವಾದಾ 
ತ್ಾರತಮಯಭಾವರ್ತಕುರಾದ್ ಬರಹಮರತದ್ರೀಂದಾರದಿ ಸಮಸು ದ್ೀವತ್್ಗಳಿಂದ್ ಕ ಡಿ ಅನ್ಂತವಾದ್ 
ತನ್ನ ವಾಸತದ್ೀವಾದಿ ರ ಪಗಳಿಂದ್ ವಿಹರಿಸತತುದ್ದನ್ತ. ವ್ೀದ್ಗಳಿಂದ್ ಮಾತರ ತಳಿರ್ಲತ 
ಯೀಗಯನಾದ್ ಅವನ್ತ ದ್ ೀಷ್ದ್ ರನಾಗಿದ್ದರತ ಸಹ ಮಾನ್ವರ್ಂತ್್ ದ್ೈತಯಜನ್ರ ಮನ್ಸಸನ್ತನ 
ಮೀಹಗ್ ಳಿಸತತ್ಾು, ತನ್ನ ಭಕುರಾದ್ವರಿಗ್ ಸವರ ಪಾನ್ಂದಾವಿಭಾಾವರ ಪ ಮೀಷವನವನ್ತನ 
ಕ್್ ಟ್ತಟ ತನ್ನ ದ್ವೀಷ್ಟಗಳಾದ್ ಅಸತರರಿಗ್ ಅಂಧ್ತ್ಾಮಿಸರಪರದ್ನಾದ್, ಸವ್ೀಾತುಮನಾದ್ 
ಶ್ರೀಮನಾನರಾರ್ಣನ್ತ ನ್ಮಮನ್ತನ ಕ್ಾಪಾಡಲ್ಲ. 

ಸದ್ುರನಾಾನಾಂ ಸಮ ಹ್ೀ ಜಗತ ವಿಲತಲ್ಲತ್್ೀ ಯೀನ್ ತದಾಾವಮತಚ್ಯೈಃ 
ವಕತುಂ ಮಧ್ ವೀ ನಿರ್ತಕ್್ ುೀ ವಯಧಿತ ಸತವಚ್ಸಾಮತದ್ಧೃತಂ ಭಾರತಸಯ | 
ದ್ೀವೀತೃಷ್ಟಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಃ ಪರಮಪುರತಷ್ತ್ಾಂ ತ್ಾರತಮಯಂ ಸತರಾಣಾಂ 
ವಾಯೀರ್ೀಾವೀತುಮತ್ಾವದಿಕಮಪ ವದ್ತ್ಾಂ ವಾಯಸಮಿೀಡ್ೀ ತಮಿೀಶಮ್ || 02 || 

ಮಹಾಭಾರತ್ಾದಿ ಸದ್ುರಂರ್ಗಳು ಅಪಪಾಠಾದಿಗಳಿಂದ್ ಜಗತುನಿನ್ಲಿ್ಲ ವಾಯಕತಲ್ಲವಾಗಲತ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ 
ನಾರಾರ್ಣದ್ೀವರಿಂದ್ ಆ ಮಹಾಭಾರತ್ಾದಿ ಗರಂರ್ಗಳ ಭಾವವನ್ತನ ಪರಮಾಣಪೂವಾಕವಾಗಿ, 
ಸಾಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಣಾರ್ಮಾಡಿ ನಿರ ಪಸಲತ ಶ್ರೀಮನ್ಮಧಾವಚಾರ್ಾರತ ನಿರ್ತಕುರಾದ್ರತ. ಅವರತ 
ಶ್ರೀವ್ೀದ್ವಾಯಸದ್ೀವರ ಅನ್ತಗರಹದಿಂದ್ ದ್ೀವತ್ಾಸವಾಾಭೌಮನಾದ್ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ತಣವಿನ್ 
ಸವೀಾತುಮತುವ, ದ್ೀವತ್್ಗಳ ತ್ಾರತಮಯ ಪರಕ್ಾರ, ಶ್ರೀವಾರ್ತದ್ೀವರ ರ್ೀವೀತುಮತವ, 
ಅತರ್ ೀಹಿತ ವಿಜ್ಞಾನ್ತ್ಾವದಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ತನ ಸಹ ನಿರ ಪಸ್ತರತವ, ಸಕಲ ಶಾಸರಗಳ 
ವಾಕ್್ ಯೀದಾಧರ ಪೂವಾಕವಾಗಿ “ಮಹಾಭಾರತ  ತ್ಾತಾರ್ಾ ನಿಣಾರ್” ವ್ಂಬ ಗರಂರ್ವನ್ತನ 
ರಚಿಸ್ತದ್ರತ. ಅಂರ್ ಮಹಾಭಾರತ ಗರಂರ್ವನ್ತನ ರಚಿಸ್ತದ್, ಸಕಲರಿಗ  ಪರಭತಗಳಾದ್ 
ಶ್ರೀವ್ೀದ್ವಾಯಸದ್ೀವರನ್ತನ ಸತುತಸತತ್್ುೀನ್.  
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ಅದೌ ರ ಪಚ್ತತಷ್ಟಯೀ ಸೃಜತ ಯೀ ದ್ೀವಾನ್ ಪುರಾನ್ತಕರಮಾತ್ 
ಬರಹಾಮಣಡಂ ಪುರಮಬಜಜಾದಿವಿಬತಧಾನ್ ಸೃಷಾಟವ ಹರತಯನ್ುತಃ | 
ಸರಷಾಟ ಪೂವಾವದ್ಸಯ ಸವಾಜಗತ್್ ೀ ಮತ್ಾಸಾದಿರ ಪೀsಭವ- 
ದಾರಮೀsಭ ದ್ನ್ತಜಾನಿವತ್್ ೀ ದ್ಶರಥಾತ್ ಪಾರ್ಾತಸ ನ್ಃ ಶ್ರೀಪತಃ || 03 || 

ಸೃಷ್ಟಟಗ್ ಮದ್ಲತ ವಾಸತದ್ೀವ ಸಂಕಷ್ಾಣ, ಪರದ್ತಯಮನ ಅನಿರತದ್ಧನ್ಂಬ ನಾಲತೆ ರ ಪರ್ತಕುನಾದ್ 
ಶ್ರೀಮನಾನರಾರ್ಣನ್ತ ಪೂವಾಕಲಾದ್ ಕರಮವನ್ತನ ಅನ್ತಸರಿಸ್ತ, ಸ ಷವನಮರ ಪದಿಂದ್ 
ಬರಹಾಮದಿದ್ೀವತ್್ಗಳನ್ತನ ಬರಹಾಮಣಡವನ್ ನ ಸೃಷ್ಟಟಮಾಡಿ, ಅನ್ಂತರ ಕಮಲ್ ೀದ್ಾವನಾದ್ 
ಶ್ರೀಬರಹಮದ್ೀವರ್ೀ ಮದ್ಲಾದ್ ದ್ೀವತ್್ಗಳನ್ ನ ಸೃರ್ಸ್ತ, ಕ್್ ನ್ಗ್ ಪರಳರ್ಕ್ಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಸವಾವನ್ ನ 
ನಾಶಮಾಡಿಸತವನ್ತ. ಮತ್್ು ಮದ್ಲ್ಲನ್ಂತ್್ ಈ ಸಕಲ ಜಗತುನ್ ಸೃಷ್ಟಟಕತಾನಾದ್ 
ಶ್ರೀನಾರಾರ್ಣನ್ತ ಮತಸಾ-ಕ ಮಾಾದಿ ಅನ್ೀಕರ ಪನ್ , ದ್ಶರರ್ನ್ ದ್ಶ್ಯಂದ್ ಲಷವನಮಣಾದಿ 
ಸಹ್ ೀದ್ರರಿಂದ್ ಡಗ ಡಿ ಶ್ರೀರಾಮಚ್ಂದ್ರನ್ಂಬ ಹ್ಸರಿಂದ್ ಅವತ್ಾರ ಮಾಡಿದ್ನ್ತ. ಅಂರ್ 
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಪತರ್ತ ನ್ಮಮನ್ತನ ಕ್ಾಪಾಡಲ್ಲ. 

ರ್ದ್ವೃದಿಧಜಾನ್ಮೀಹಿನಿೀ ಮತದ್ಮಿತ್ಾ ರ್ದ್ದಶಾನಾತಸಜಜನಾಃ 
ಯೀನಾರ್ಥಾಪರರ್ಕ್ಾರಿಣಾ ನಿಶಚ್ರಿೀಹನಾರ ಕರತ  ರಕ್ಷ್ತಃ | 
ಯೀsಹಲಾಯಂ ಸಪತಂ ವಯಧಾದ್ಧರಧ್ನ್ತಭಾಙ್ಕ್ತೆವವsವಹಜಾಜನ್ಕ್ೀಂ  
ಜ್ೀತ್ಾ ವತಮಾನಿ ಭಾಗಾವಸಯ ನ್ಗರಿೀಂ ರಾಮೀ ಗತ್್ ೀsವಾಯತಸ ಮಾಮ್ || 04 || 

ಶ್ರೀರಾಮನ್ತ ಶತಕಿಪಷವನದ್ ಚ್ಂದ್ರಮನ್ಂತ್್ ಅಭಿವೃದ್ಧನಾದ್ತದ್ತ ಕ್್ೀವಲ ಅಜ್ಞ ಜನ್ರಿಗ್ ಅನ್ಯಥಾ 
ಜ್ಞಾನ್ವನ್ತನ ಹತಟ್ಟಟಸಲ್ಂದ್ೀ ವಿನ್ಃ, ಮಹತ್್ ೀಮಹಿಮನಾದ್ ಆ ಪರಭತವಿಗ್ ವೃದಿಧಹಾರಸಾದಿಗಳಿಲ.ಿ 
ಲ್ ೀಕದ್ ಸಕಲ ಸಜಜನ್ರ  ಶ್ರೀರಾಮನ್ ದ್ಶಾನ್ ಮಾತರದಿಂದ್ 
ಅಮಂದಾನ್ಂದ್ತತಂದಿಲರಾಗತತುದ್ದರತ. ವಿಶಾವಮಿತರಋಷ್ಟರ್ತ ರ್ಜ್ಞರಷವನಣ್ಗಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮನ್ನ್ತನ 
ಕಳುಹಿಸಬ್ೀಕ್್ಂದ್ತ ಬ್ೀಡಲತ, ತಂದ್ರ್ ಅಪಾಣ್ರ್ಂತ್್ ಲಷವನಮಣನ್ ಡನ್ ವಿಶಾವಮಿತರನ್ ಜ್ ತ್್ಗ್ 
ಹ್ ರಟ್ತ ರ್ಜ್ಞವನ್ತನ ರಕ್ಷ್ಸ್ತದ್ನ್ತ. ಸ್ತೀತ್ಾವಿವಾಹ ವಿಚಾರವರಿತತ ಗತರತಗಳ ೊ್ಡನ್ ಹ್ ರಟ್ 
ಶ್ರೀರಾಮನ್ತ, ಹಿಂದ್ ಇಂದ್ರದ್ೀವರತ ಗೌತಮರ ವ್ೀಷ್ಧ್ರಿಸ್ತ ಮೀಸದಿಂದ್ ಬಲಾತ್ಾೆರವಾಗಿ 
ಅಹಲಾಯದ್ೀವಿಯಡನ್ ವಿಹರಿಸ್ತದ್, ವಿಚಾರವನ್ತನ ಜ್ಞಾನ್ದ್ೃಷ್ಟಟಯಂದ್ ತಳಿದ್ತ, ಕತಪತರಾದ್ 
ಗೌತಮರತ ಕಲಾಿಗ್ಂದ್ತ ಶಾಪಕ್್ ಡಲತ, ಅಹಲಾಯದ್ೀವಿರ್ತ  ಪತಶಾಪದಿಂದ್ ಬಹತಕ್ಾಲದಿಂದ್ 
ಶ್ಲಾರ ಪಳಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡತತುರಲತ, ಶ್ರೀರಾಮನ್ತ ತನ್ನ ದ್ಶಾನ್ಮಾತರದಿಂದ್ ಅಹಲ್ಯರ್ 
ಶಾಪವಿಮೀಚ್ನ್ಮಾಡಿ, ಮತ್್ ಅವಳನ್ತನ ಮಾನ್ವಳನಾನಗಿಮಾಡಿ, ದ್ ೀಷ್ರಹಿತಳಾದ್, 
ಸಾಧಿವರ್ಾದ್, ಅವಳನ್ತನ ಮತ್್ು ಗೌತಮರ್ ಡನ್ ಸ್ೀರಿಸ್ತ, ಅವರತ ಸತಖದಿಂದಿರತವಂತ್್ 
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ಮಾಡಿದ್ನ್ತ. ಜನ್ಕರಾರ್ನ್ ಪಟ್ಟಣದ್ಲ್ಲಿ ಸವರ್ಂವರದ್ ಪಣವಾಗಿದ್ದ ಶ್ವಧ್ನ್ತಷ್ಯವನ್ತನ 
ಲ್ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಮತರಿದ್ತ, ಜಾನ್ಕ್ರ್ನ್ತನ ವಿವಾಹವಾದ್ನ್ತ. ನ್ಂತರ ತಂದ್ತ್ಾಯರ್ರತ, 
ಬಂಧ್ತ-ಬಾಂದ್ವರ್ ಡನ್ ಅಯೀಧ್ಯಗ್ ಹ್ ರಟ್ತ ಪರರ್ಾಣ ಬ್ಳ್ಸತತುರತವಾಗ 
ಮಾಗಾಮಧ್ಯದ್ಲಿ್ಲ ಬಂದ್, ಪರಶತರಾಮರತ ವ್ೈಷ್ಣವಧ್ನ್ತಸಸನಿನತತು ಇದ್ನ್ ನ ಹ್ದ್ಯೀರಿಸತ 
ನ್ ೀಡ್ ೀಣವ್ನ್ಲತ, ಸತಲಭವಾಗಿ ಹ್ದ್ಯೀರಿಸ್ತ, ಪರಶತರಾಮರನ್ತನ ಜಯಸ್ತ, ಅಯೀಧ್ಯಗ್ 
ಬಂದ್ತ, ಅಲಿ್ಲ ಪತನರ್ಾದ್ ಸ್ತೀತ್ಾದ್ೀವಿಯಡನ್ ಬಹತಕ್ಾಲ ವಿಹರಿಸತತ್ಾು ಸತಖವಾಗಿದ್ದನ್ತ. ಇಂರ್ 
ಶ್ರೀರಾಮಚ್ಂದ್ರನ್ತ ನ್ನ್ನನ್ತನ ಕ್ಾಪಾಡಲ್ಲ. 

ತಯಕ್ಾುವ ರಾಜಯಮಿತ್್ ೀ ವನ್ಂ ವಚ್ನ್ತ್್ ೀ ಮಾತತಶಾ ಕ್ಾಕ್ಾಕ್ಷ್ಗಂ 
ದ್ೈತಯಂ ವಯಸಯ ವಿಕಣಾಘ ೀಣಖಚ್ರಿೀಬನ್ ಧನ್ ಖರಾದಿೀನ್ ಖಲಾನ್ | 
ಮಾರಿೀಚ್ಂ ಚ್ ನಿಹತಯ ರಾವಣಹೃತ್ಾಂ ಸ್ತೀತ್ಾಂ ವಿಚಿನ್ವನಿನವ 
ಪಾರಪುೀ ವಾರ್ತಸತತ್್ೀನ್ ಸ ರ್ಾಜರ್ತಜಾ ರಾಮೀsವತ್ಾದ್ವನಿದತಃ || 05 || 

ತ್ಾಯರ್ಾದ್ ಕ್್ೈಕ್್ೀಯದ್ೀವಿರ್ ವಚ್ನ್ದ್ಂತ್್ ಪತೃವಾಕಯಪರಿಪಾಲನ್ಮಾಡಲತ ತನ್ನ 
ರಾಜಯವನ್ತನ ತಯರ್ಸ್ತದ್ವನಾಗಿ ಸ್ತೀತ್ಾಲಷವನಮಣರ ಜ್ ತ್್ಗ ಡಿ ಅರಣಯಕ್್ೆ ಬಂದ್ನ್ತ. ಅಲಿ್ಲ ಕ್ಾಗ್ರ್ತ 
ಸ್ತೀತ್ಾಮಾತ್್ಗ್ ಮಾಡಲ್ತನಸ್ತದ್ ಅಪಚಾರಕ್ಾೆಗಿ, ಕ್ಾಗ್ರ್ ರ ಪದ್ಲಿ್ಲದ್ದ ಜರ್ಂತನ್ ಕಣಿಣನ್ಲಿ್ಲದ್ದ 
(ತತರಂಗನ್ಂಬ ದ್ೈತಯನ್ನ್ತನ) ಕ್ಾಕ್ಾಸತರನ್ನ್ತನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ, ತನ್ನನ್ತನ ಕ್ಾಮಿಸಬಂದ್ 
ರಾವಣನ್ ತಂಗಿರ್ಾದ್ ಶೂಪಾಣಖಿಯಂಬ ರಾಷವನಸ್ತರ್ ಕ್ವಿ-ಮ ಗತಗಳನ್ತನ ಲಷವನಮಣನಿಂದ್ 
ಛ್ೀದ್ನ್ಮಾಡಿಸ್ತ, ಅವಳ ಬಂಧ್ತಗಳಾದ್ ದ್ತಷ್ಟರಾದ್ ಖರ-ದ್ ಷ್ಣ-ತರಶ್ರಾದಿಗಳನ್ತನ, 
ಸಮತದ್ರಕ್್ೆಸ್ದ್ತ ಸಂಹಾರಮಾಡಿ;  ರಾಮಚ್ಂದ್ರನ್ತ, ತನ್ನ ತಂಗಿರ್ಾದ್ ಶೂಪಾಣಕ್್ರ್ 
ಅಪಮಾನ್ ಮಾಡಿದ್ನ್ಂಬ ಕ್್ ೀಪದಿಂದ್ ರಾವಣನ್ತ ಸ್ತೀತ್ಾಕಕೃತರ್ನ್ತನ ಅಪಹರಿಸ್ತಕ್್ ಂಡತ 
ಹ್ ೀಗಲತ, ಪರರ್ಪತನರ್ ವಿರಹದಿಂದ್ ಅವಳನ್ತನ ಹತಡತಕತವಂತ್್ ನ್ಟ್ಟಸತತ್ಾು, ಕಷ್ಟೆಂಧ್ರ್ಲ್ಲ ಿ
ಸ ರ್ಾಪುತರನಾದ್ ಸತಗಿರೀವನಿಂದ್ ಸಹಿತನಾಗಿ, ತನ್ನ ದ್ಶಾನ್ಕ್ಾೆಗಿ ಬಂದ್ 
ಶ್ರೀವಾರ್ತಸತತನಾದ್ ಹನ್ತಮಂತನ್ ಡನ್ ಸ್ೀರಿ, ಅವರಿಂದ್ ನ್ಮಸೃತನಾದ್ 
ಶ್ರೀರಾಮಚ್ಂದ್ರನ್ತ  ನ್ಮಮನ್ತನ ಕ್ಾಪಾಡಲ್ಲ. 

ಸತಗಿರೀವ್ೀಣ ಸಖಿತವಮಾಪಯ ಶಪರ್ಂ ಕೃತ್ಾವ ವಧ್ೀ ವಾಲ್ಲನ್ಃ  
ತ್ಾಲಾನ್ ಸಪು ವಿಭಿದ್ಯ ವಾಲ್ಲನಿಧ್ನ್ಂ ಕೃತವ ಸವರಾಜ್ಯೀ ಸ್ತಾತಮ್ | 
ಮಾತ್ಾಾಣಿಡಂ ಚ್ ವಿಧಾರ್ ಮಾರತತರ್ತಜಾ ರ್ಾಮಾಯಂ ದಿಶಂ ಗಚ್ಛತ್ಾ 
ಸ್ತೀತ್ಾನ್ವೀಷ್ಣಮಿಚ್ಛತ್ಾಬ್ಧಧತರಣ್ೀ ರಾಮೀsವತ್ಾತ್ ಸಂಸತುತಃ || 06 || 
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ಶ್ರೀರಾಮಚ್ಂದ್ರನ್ತ ಸತಗಿರೀವನ್ ಮಿತರತವವನ್ತನ ಪಡ್ದ್ತ, ವಾಲ್ಲರ್ನ್ತನ ಸಂಹರಿಸತವುದಾಗಿ 
ಪರತಜ್ಞ್ಮಾಡಿ, ವಾಲ್ಲರ್ನ್ತನ ಸಂಹಾರಮಾಡಿ, ಕಪರಾಜಯದ್ಲಿ್ಲ ಸ ರ್ಾಪುತರನಾದ್ ಸತಗಿರೀವನ್ನ್ತನ 
ಸಂಸಾಾಪಸ್ತದ್ನ್ತ. ಅನ್ಂತರ ಸತಗಿರೀವನ್ ಅಪಾಣ್ರ್ಂತ್್ ಸಕಲ ವಾನ್ರರ  ಶ್ರೀಹನ್ತಮಂತ 
ದ್ೀವರಿಂದ್ ಕ ಡಿ, ಸ್ತೀತ್ಾದ್ೀವಿರ್ನ್ತನ ಹತಡತಕಬರ್ಸ್ತ, ದ್ಕ್ಷ್ಣ ದಿಕ್ೆಗ್ ಪರರ್ಾಣ ಬ್ಳ್ಸ್ತ, ಅಲಿ್ಲ 
ಅಗಾಧ್ವಾದ್ ಸಮತದ್ರವನ್ತನ ಕಂಡತ, ಸಮತದ್ರಲಂಘನ್ ಸಮರ್ದ್ಲಿ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮಚ್ಂದ್ರದ್ೀವರನ್ತನ 
ಬಹತ ಭಕ್ುಪೂವಾಕವಾಗಿ ಸ್ ುೀತರಮಾಡಿದ್ರತ. ಹಿೀಗ್ ಕಪವಿೀರರಿಂದ್ ಸಂಸತುತನಾದ್ 
ಶ್ರೀರಾಮಚ್ಂದ್ರಪರಭತವು ನ್ಮಮನ್ತನ ರಕ್ಷ್ಸಲ್ಲ. 

ರ್ಸಯ ಶ್ರೀಹನ್ತಮಾನ್ನ್ತಗರಹಬಲಾತ್ ತೀಣಾಾಂಬತಧಿಲ್ಲೀಾಲರ್ಾ 
ಲಙ್ಕ್ತೆಂ ಪಾರಪಯ ನಿಶಾಮಯ ರಾಮದ್ಯತ್ಾಂ ಭಙ್ಕ್ತೆವವ ವನ್ಂ ರಾಷವನಸಾನ್ | 
ಅಕ್ಷಾದಿೀನಿವನಿಹತ್ಾಯ ವಿೀಷವನಾ ದ್ಶಕಂ ದ್ಗಾಧವ ಪುರಿೀಂ ತ್ಾಂ ಪುನ್ಃ 
ತೀಣಾಾಬ್ಧಧಃ ಕಪಭಿರ್ತಾತ್್ ೀ ರ್ಮನ್ಮತ್ ತುಂ ರಾಮಚ್ನ್ದರಂ ಭಜ್ೀ || 07 || 

ಶ್ರೀಹನ್ತಮಂತದ್ೀವರತ ವಾನ್ರರ ಪಾರರ್ಾನ್ರ್ಂತ್್ ಶ್ರೀರಾಮಚ್ಂದ್ರದ್ೀವರ 
ಅನ್ತಗರಹಬಲದಿಂದ್, ಲ್ಲೀಲ್ಯಂದ್ಲ್ೀ ಮಹಾಸತಮತದ್ರವನ್ತನ ದಾಟ್ಟ, ಲಂಕ್ಾನ್ಗರಕ್್ೆ ಹ್ ೀಗಿ, 
ರಾಮನ್ ಮಡದಿರ್ಾದ್ ಶ್ರೀ ಸ್ತೀತ್ಾದ್ೀವಿರ್ ಪರತಕೃತರ್ನ್ತನ ದ್ಶಾನ್ಮಾಡಿ, 
ಅಶ್ೂೀಕವನ್ವನ್ತನ ಧ್ವಂಸಮಾಡಿ, ರಾವಣನ್ ಮಗನಾದ್ ಅಷವನಕತಮಾರನ್ೀ ಮದ್ಲಾದ್ 
ರಾಷವನಸರತಗಳನ್ತನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ, ದ್ಶಕಂಠ್ನಾದ್ ರಾವಣನ್ನ್ತನ ನ್ ೀಡಿ, ಆ 
ಲಂಕ್ಾಪಟ್ಟಣವನ್ತನ ಸತಟ್ತಟ, ಮತ್್ು ವಿಸ್ತುೀಣಾವಾದ್ ಸಮತದ್ರವನ್ತನ ದಾಟ್ಟ, ವಾನ್ರರಿಂದ್ ಡಗ ಡಿ 
ಬಂದ್ತ, ಶ್ರೀರಾಮಚ್ಂದ್ರನಿಗ್ ನ್ಮಸೆರಿಸ್ತದ್ರತ. ಇಂರ್ ರಘುಕತಲಲಲಾಮನಾದ್ 
ಶ್ರೀರಾಮಚ್ಂದ್ರನ್ನ್ತನ ಭರ್ಸತತ್್ುೀನ್. 

ಸ್ತನ್ತಧಂ ದ್ಕ್ಷ್ಣಮಾಗತ್್ ೀ ದ್ಶಮತಖಭಾರತರಷ್ಟದ್ ೀsಭಯರ್ಥಾತ್್ ೀ 
ಬದಾಧವ ಸ್ೀತತಮವಾಪಯ ರಾಷವನಸಪುರಿೀಂ ಸ್ೈನ್ಯೈಃ ಕಪೀನಾಂ ರ್ತತಃ | 
ಹತ್್ವೀನಾದರರಿಕರಿೀರಕಣಾದ್ಶಕ್ಾದಿೀನ್ ರಾಷವನಸಾನ್ ಜಾನ್ಕ್ೀ- 
ಮಾದಾರ್ಾಪಯ ಪುರಿೀಂ ಸವರಾಜಯ ಪದ್ವಿೀಂ ಪಾಪುೀsವದಾತ್ ರಾಘವಃ || 08 || 

ಅನ್ಂತರ ಶ್ರೀರಾಮಚ್ಂದ್ರನ್ತ ದ್ಕ್ಷ್ಣ ಸಮತದ್ರಕ್್ೆ ಬಂದ್ತ, ಅಲಿ್ಲಗ್ ತನ್ಗ್ ಶರಣಾಗಿಬಂದ್ 
ರಾವಣನ್ ಸಹ್ ೀದ್ರನಾದ್ ವಿಭಿೀಷ್ಣನ್ನ್ತನ ಮಿತರನ್ನಾನಗಿ ಸ್ತವೀಕರಿಸ್ತ, ಅವನ್ ಇಷ್ಟವನ್ತನ 
ಪೂಣಾಮಾಡಿ, ಸಮತದ್ರರಾಜನ್ ಪಾರರ್ಾನ್ರ್ಂತ್್ ಸ್ೀತತಬಂಧ್ನ್ ಮಾಡಿ, ಕಪಸ್ೈನ್ಯಗಳಿಂದ್ 
ರ್ತಕುನಾಗಿ, ಲಂಕ್ಾಪಟ್ಟಣವನ್ತನ ತಲತಪ, ಕಪಸ್ೈನ್ಯದ್ ಡನ್ ಸ್ೀರಿ ರ್ತದ್ಧ ಮಾಡಿ ಇಂದ್ರರ್ತತು, 
ಕತಂಭಕಣಾ, ರಾವಣನ್ೀ ಮದ್ಲಾದ್ ಸಮಸು ರಾಷವನಸರನ್ ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ, 
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ಸ್ತೀತ್ಾಕೃತರ್ನ್ತನ ಕರ್ದ್ತಕ್್ ಂಡತ ಅಯೀಧಾಯ ಪಟ್ಟಣಕ್್ೆ ದ್ರ್ಮಾಡಿಸ್ತ ಸಾಮಾರಜಯ 
ಸ್ತಂಹಾಸನ್ದ್ಲಿ್ಲ ಪಟ್ಾಟಭಿಷ್ಟಕುನಾದ್ನ್ತ. ಇಂರ್ ಶ್ರೀರಘುಪತರ್ತ ನ್ಮಮನ್ತನ ಕ್ಾಪಾಡಲ್ಲ. 

ಪಾರಪುಃ ಸಾಮಾರಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಂ  ಪರರ್ತಮಭರತಂ ರ್ೌವರಾಜ್ ಯೀsಬ್ಧಷ್ಟಚ್ಯ 
ಸ್ತವೀರ್ಾನ್ ರಷವನನ್ ಸತತ್ೌ ದೌವ ಜನ್ಕದ್ತಹಿತರಿ ಪಾರಪಯ ರ್ಜ್ಞ್ೈರ್ಾಜನ್ ಸವಮ್ | 
ಸ್ತೀತ್ಾಹ್ೀತ್್ ೀವಿಾಮೀಹಯ ಕ್ಷ್ತಜದಿತಸತತ್ಾನ್ರ್ಥಾತ್್ ೀ ದ್ೀವಸಙ ್ ೈಃ 
ಸದಿಾರ್ತಾಕ್್ ುೀ ಹನ್ ಮದ್ವರದ್  ಉಪಗತಃ ಸವಂ ಪದ್ಂ ಪಾತತ ರಾಮಃ || 09 || 

ಅಯೀಧ್ಯರ್ ಸಾಮಾರಜಯ ಸ್ತಂಹಾಸನ್ದ್ಲಿ್ಲ ಪಟ್ಾಟಭಿಷ್ಟಕುನಾದ್ ಶ್ರೀರಾಮಚ್ಂದ್ರನ್ತ 
ರ್ತವರಾಜಪದ್ದ್ಲಿ್ಲ ಪರರ್ ತಮಮನಾದ್ ಭರತನ್ನ್ತನ ಅಭಿಷ್ೀಕಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಿಸ್ತ, ತನ್ನವರಾದ್ 
ಬಂಧ್ತಬಾಂಧ್ವರ್ೀ ಮದ್ಲಾದ್ ಸಕಲ ಜನ್ರನ್ತನ ಕ್ಾಪಾಡತವವನಾಗಿ, ಸ್ತೀತ್ಾದ್ೀವಿರ್ಲ್ಲ ಿ
ಲವಕತಶರ್ಂಬ ಇಬಬರತ ಪುತರರನ್ತನ ಪಡ್ದ್ತ, ಅನ್ೀಕ ರ್ಜ್ಞಗಳಿಂದ್ ತನ್ನನ್ನೀ ಕತರಿತತ 
ರ್ಾಗಮಾಡಿದ್ವನಾಗಿ, ಸ್ತೀತ್ಾನಿಮಿತುವಾಗಿ ಅಂದ್ರ್ ಸ್ತೀತ್ಾಪರಿತ್ಾಯಗಾದಿ ನ್ಟ್ನ್ಗಳಿಂದ್ 
ಭ ಮಿರ್ಲಿ್ಲ ಜನಿಸ್ತದ್ ದ್ೈತಯರತಗಳನ್ತನ ಮೀಹಗ್ ಳಿಸ್ತದ್ವನಾಗಿ, ದ್ೀವತ್್ಗಳಿಂದ್ ಸವಸಾಾನ್ಕ್್ೆ 
ದ್ಯಮಾಡಿಸಬ್ೀಕ್್ಂದ್ತ ಪಾರರ್ಥಾತನಾಗಿ, ಸಜಜನ್ರಿಂದ್ ಡಗ ಡಿ, ಹನ್ತಮಂತದ್ೀವರಿಗ್ 
ವರಪರಸಾದ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ತಗರಹಿಸ್ತ, ತನ್ನ ಪರಮಪದ್ವನ್ತನ ಸ್ೀರಿದ್ ಶ್ರೀರಾಮಚ್ಂದ್ರ ಪರಭತವು 
ನ್ಮಮಲಿರನ್ ನ ಸಂರಷವನಣಮಾಡಲ್ಲ. 

ಕ್ಷ್ೀರಾಬತಧಾನ್ಮರ್ನಾದಿಕ್ಾತಮಚ್ರಿತಂ ದ್ೀವ್ೈಗೃಾಣಬ್ಧಧಃ ಸತುತಃ 
ಸದ್ ಜ್ಞಾನಾರ್ ಪರಾಶರಾಖ್ಾಯಮತನಿನಾ ರ್ಃ ಸತಯವತ್ಾಯಮಭ ತ್ | 
ವಾಯಸತ್್ವೀನ್ ವಿಧಾರ್ ವ್ೀದ್ವಿವೃತಂ ಶಾಸಾರಣಿ ಸವಾಾಣಯಪ 
ಜ್ಞಾನ್ಂ ಸತತಸ ವಿಧಾರ್ ತದ್ುತಕಲ್ಲಂ ನಿಘನನ್ ಸ ನ್ ೀವಾಯದ್ಧರಿಃ || 10 || 

ಬರಹಮದ್ೀವರ್ೀ ಮದ್ಲಾದ್ ದ್ೀವತ್್ಗಳು ಕ್ಷ್ೀರಸಮತದ್ರಕ್್ೆ ಹ್ ೀಗಿ ಶ್ರೀಹರಿರ್ನ್ತನ ಪಾರರ್ಥಾಸಲತ 
ಭಗವಂತನ್ತ ಅವರಿಗ್ ದ್ಶಾನ್ವಿತುನ್ತ. ಆಗ ದ್ೀವತ್್ಗಳು “ ಸಾವಮಿ, ಹಿಂದ್ ನಿೀನ್ತ 
ಅಮೃತಮರ್ನ್ ಕ್ಾಲದ್ಲಿ್ಲ ಮಂದ್ರಪವಾತವು ಕ್ಷ್ೀರಸತಮತದ್ರದ್ಲಿ್ಲ ಮತಳುಗಿದಾಗ, ಮತ್್ು, 
ಅಮೃತವಿತರಣಾದಿ ಕ್ಾಲಗಳಲಿ್ಲ, ದ್ೀವತ್್ಗಳ ಕ್ಷ್ೀಮಕ್ಾೆಗಿ ಅದ್ತಾತಲ್ಲೀಲ್ಗಳನ್ತನ ತ್್ ೀರಿ 
ಅನ್ತಗರಹಿಸ್ತದಿದೀಯ. ನಿನ್ನ ಅನ್ತಗರಹದಿಂದ್ಲ್ೀ ಈಗ ಮತ್್ು ನ್ಮಮ ಉದಾಧರವಾಗಬ್ೀಕ್ಾಗಿದ್.  
ಗೌತಮಮತನಿಗಳ ಶಾಪದಿಂದ್, ಕಲ್ಲರ್ ಪಾರಬಲಯದಿಂದ್, ತತುವಜ್ಞಾನ್ ಆಕತಲ್ಲತವಾಗಿದ್. 
ಮಿಥಾಯಜ್ಞಾನ್, ವಿಪರಿೀತಜ್ಞಾನ್ಗಳಿಂದ್ ಮತಕ್ುಯೀಗಯರತ ಬಳಲತತುದಾದರ್. ನಿೀನ್ತ ಪರಮಾನ್ತಗರಹ 
ಮಾಡಿ ಮತ್್ು ತತುವಜ್ಞಾನ್ವನ್ತನ ಸಂಸಾಾಪಸಲತ ಅವತರಿಸ್ತ, ಜ್ಞಾನ್ವನ್ತನ ಬ್ ೀಧಿಸ್ತ 
ಮತಕ್ುಯೀಗಯರನ್ತನ ಪರ್ರ್ಬ್ೀಕತ. ಈ ಕ್ಾರ್ಾವನ್ತನ ನ್ರವ್ೀರಿಸಲತ, ನಿನ್ನ ವಿನ್ಃ ಮತ್ಾುರತ 
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ಸಮರ್ಾರಲಿ. ಸದ್ ಜ್ಞಾನ್ವನ್ತನ ಬ್ ೀಧಿಸ್ತ ನ್ಮಮಲಿರನ್ತನ ಕರತಣಿಸತ ” ಮತಂತ್ಾಗಿ ಪಾರರ್ಥಾಸ್ತದ್ರತ. 
ಶ್ರೀ ಹರಿರ್ತ ಅವರ ಪಾರರ್ಾನ್ರ್ಂತ್್ ಸತಯವತೀದ್ೀವಿರ್ಲಿ್ಲ ಶ್ರೀಪರಾಶರ ಮತನಿಗಳಿಂದ್ 
ಶ್ರೀವ್ೀದ್ವಾಯಸರ ಪದಿಂದ್ ಅವತರಿಸ್ತ, ವ್ೀದ್ವಿಭಾಗಪೂವಾಕವಾಗಿ, ವ್ೀದಾರ್ಾ 
ನಿಣಾಾರ್ಕವಾದ್ ಬರಹಮಸ ತರಗಳನ್ ನ, ಸಕಲ ಶಾಸರಗಳನ್ ನ ರಚಿಸ್ತ, ಸದ್ ಜ್ಞಾನ್ವನ್ತನ 
ಉಪದ್ೀಶ್ಸ್ತ, ಸಜಜನ್ರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಕಲ್ಲರ್ನ್ತನ ಹ್ ಡ್ದ್ ೀಡಿಸ್ತ, ಪರಮಾನ್ತಗರಹ ಮಾಡಿದ್ನ್ತ. 
ಇಂರ್ ಶ್ರೀಹರಿರ್ತ ನ್ಮಮನ್ತನ ರಷವನಣ್ ಮಾಡಲ್ಲ.  

ಭ ಪಾ ರ್ತರ ಪುರ ರವಪರಭೃತಯೀ ಜಾತ್ಾ ವಿಧ್ ೀರನ್ವಯೀ 
ರ್ದಾವದ್ಯ ಭರತ್ಾದ್ರ್ಃ ಕತರತಮತಖ್ಾಃ ಭಿೀಷಾಮಮಿಬಕ್್ೀರ್ಾದ್ರ್ಃ | 
ಭ ಭಾರಷವನರ್ಕ್ಾಙಷಿ ಭಿಸತಸರವರ್ೈರಭಯರ್ಥಾತಃ ಶ್ರೀಪತಃ 
ತತ್ಾರವಿಭಾವಿತತಂ ಸಹಾಮರಗಣ್ೈರಿಚ್ಛನ್ ಹರಿಃ ಪಾತತ ಮಾಮ್ || 11 || 

ರ್ಾವ ಚ್ಂದ್ರವಂಶದ್ಲಿ್ಲ ಪುರ ರವ, ರ್ದ್ತರಾಜ, ಭರತ, ಕತರತರಾಜ ಮದ್ಲಾದ್ ಭ ಪತಗಳು 
ಜನಿಸ್ತದ್ರ್ ೀ, ಮತತು ಶ್ರೀಭಿೀಷಾಮಚಾರ್ಾರತ, ಧ್ೃತರಾಷ್ರ- ಪಾಂಡತ ಮದ್ಲಾದ್ ನ್ೃಪತಗಳು 
ಜನಿಸ್ತದ್ರ್ ೀ, ಅಂತಹ ಚ್ಂದ್ರವಂಶದ್ಲಿ್ಲ ಭ ಭಾರಹರಣವನ್ತನ ಅಪ್ೀಕ್ಷ್ಸತವ ಬರಹಮರತದ್ರೀಂದಾರದಿ 
ಸತರಶ್ರೀಷ್ಠರಿಂದ್ ಪಾರರ್ಥಾತನಾದ್ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತರ್ಾದ್, ಶ್ರೀಮನಾನರಾರ್ಣನ್ತ 
ಸತರಶ್ರೀಷ್ಠರಿಂದ್ ಡಗ ಡಿ ಆವಿಭಾವಿಸಬ್ೀಕ್್ಂದ್ತ ಅಪ್ೀಕ್ಷ್ಸ್ತದ್ನ್ತ. ಅಂರ್ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಪತರ್ಾದ್ 
ಶ್ರೀಮನಾನರಾರ್ಣನ್ತ ನ್ಮಮನ್ತನ ರಕ್ಷ್ಸಲ್ಲ. 

ದ್ೀವಾಕ್ಾಯಂ ವಸತದ್ೀವತ್್ ೀsಗರಜರ್ತತ್್ ೀ ಜಾತ್್ ೀ ವರಜಂ ಯೀಗತಃ 
ಬಾಲಘ್ನೀ ಶಕಟ್ಾಷವನಹಾ ಸವಜನ್ನಿೀಮಾನ್ಯಸೃಣಾವತಾಹಾ | 
ರ್ತ ಾವಾಂ ಭರತಶಾ ಪಾಣತಡತನ್ರ್ಾ ರ್ತ್್ಸೀವನ್ಂ ಜಜ್ಞೀರ್ೀ 
ಕತತಾಂ ಧ್ಮಾಮರತದ್ವಷಾಶ್ವನ್ರಜಂ ನ್ನಾದತಮಜಂ ನೌಮಿ ತಮ್ || 12 || 

ಜಗಜಜನಾಮದಿಕ್ಾರಣನಾದ್, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಮನಾನರಾರ್ಣನ್ತ, ದ್ೀವಕ್ೀದ್ೀವಿರ್ಲಿ್ಲ 
ವಸತದ್ೀವನಿಂದ್, ಅಗರಜನಾದ್ ಬಲರಾಮನಿಂದ್ ಡಗ ಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ಹ್ಸರಿಂದ್ 
ಅವತರಿಸ್ತದ್ನ್ತ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ತ ಗ್ ೀಕತಲಕ್್ೆ ಪರರ್ಾಣ ಬ್ಳಸ್ತದ್ನ್ತ. ಅಲಿ್ಲ ಬಾಲಕರನ್ತನ 
ಸಂಹರಿಸತವ ಮತತು ತನ್ನನ್ತನ ಕ್್ ಲಿಲತ ಬಂದ್ ಪೂತನಾ ಎಂಬ ರಾಷವನಸ್ತರ್ನ್ ನ, 
ಶಕಟ್ಾಸತರನ್ಂಬ ರಾಷವನಸನ್ನ್ ನ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ತ ಸಂಹರಿಸ್ತದ್ನ್ತ. ಅವನ್ ತ್ಾಯರ್ಾದ್ 
ರ್ಶ್ೂೀದಾದ್ೀವಿಯಂದ್ ಮಾನ್ಯನಾದ್ನ್ತ ಮತತು ಸತಂಟ್ರಗಾಳಿರ ಪದಿಂದ್ ತನ್ನನ್ತನ ಕ್್ ಲಿಲತ 
ಬಂದಿದ್ದ ತೃಣಾವತಾನ್ಂಬ ಅಸತರನ್ನ್ತನ ಸಂಹರಿಸ್ತದ್ನ್ತ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ್ತ ಅವತರಿಸತವುದ್ಕ್್ೆ 
ಮತಂಚಿತವಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಗ್ ಶರ್ಾಯರ ಪನಾದ್ ಶ್ೀಷ್ದ್ೀವರತ (ಬಲರಾಮನಾಗಿರ್ ) 
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ಪಾಂಡತರಾಜನ್ ಮಕೆಳಾಗಿ ರ್ಮಧ್ಮಾ, ವಾರ್ತದ್ೀವ, ಇಂದ್ರ ಅಶ್ವನಿೀ ದ್ೀವತ್್ಗಳ 
(ಧ್ಮಾರಾಜ – ಭಿೀಮ – ಅಜತಾನ್ – ನ್ಕತಲ – ಸಹದ್ೀವರಾಗಿ ) ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ ಸ್ೀವ್ ಮಾಡಲ್ಂದ್ತ 
ಅವತರಿಸ್ತದ್ರತ. ಅಂರ್ ಭಗವಂತನಾದ್ ನ್ಂದ್ಗ್ ೀಕತಲಕತಮಾರನಾದ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗ್ 
ನ್ಮಸೆರಿಸತತ್್ುೀನ್. 

ಸಂಸಾೆರಾನ್ ಪಾರಪಯ ಗಗಾಾದ್ ಬಹತಶ್ಶತಚ್ರಿತ್್ೈಃ ಪರೀಣರ್ನ್ ಗ್ ೀಪಗ್ ೀಪೀಃ 
ವತ್ಾಸಃ ಧ್ೀನ್ ಶಾ ರಷವನನ್ ಅಹಿಪತದ್ಮನ್ ೀ ರ್ಃ ಪಪೌ ಕ್ಾನ್ನಾಗಿನಮ್ | 
ವಿಪರಸ್ತರೀಪರೀತಕ್ಾರಿ ಧ್ೃತಧ್ರಣಿಧ್ರ್ ೀ ಗ್ ೀಪಕ್ಾಭಿನಿಾಶಾಸತ 
ಕ್ರೀಡನ್ ಮಲಾಿಂಶಾ ಕಂಸಂ ನ್ಯಹನ್ದ್ತಪಗತ್್ ೀsವಾಯತಸ ಕೃಷ್ಣಃ ಪುರಿೀಂ ಸಾವಮ್ || 13 || 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತಮನ್ತ ರ್ಾದ್ವರಿಗ್ ಗತರತಗಳಾದ್ ಗಗಾಾಚಾರ್ಾರಿಂದ್ ಜಾತಕಮಾ 
ನಾಮಕರಣಾದಿ ಸಂಸಾೆರಗಳನ್ತನ ಪಡ್ದ್ತ, ತನ್ನ ಅನ್ೀಕ ಬಾಲಲ್ಲೀಲ್ಗಳಿಂದ್ ಗ್ ೀಪಾಲಕರತ 
ಮತತು ಗ್ ೀಪಸ್ತರೀರ್ರನ್ತನ ಸಂತ್್ ೀಷ್ಗ್ ಳಿಸ್ತದ್ನ್ತ. ಅದ್ರಂತ್್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ್ ಗ್ಳ್ರ್ರಾದ್ 
ಗ್ ೀಪಾಲಕರ್ ಡನ್ ಗ್ ವು ಕರತಗಳಿಂದ್ ಕ ಡಿ, ಅರಣಯದ್ಲಿ್ಲ ಸಂಚ್ರಿಸತತ್ಾು ಆಕಳು ಕರತಗಳನ್ತನ 
ಹತಲತಿ ನಿೀರತಗಳಿಂದ್ ತೃಪುಪಡಿಸತತ್ಾು, ಅವುಗಳನ್ತನ ರಕ್ಷ್ಸತತುದ್ದನ್ತ. ಒಂದ್ತ ದಿನ್ ವಿಷ್ಭರಿತವಾದ್, 
ಕತಡಿರ್ಲತ ಯೀಗಯವಲಿದ್, ರ್ಮತನ್ರ್ ಜಲವನ್ತನ ಪಾನ್ಮಾಡಿ, ಗ್ ೀವು-ಕರತಗಳು ಮ ಛ್ಾ 
ಹ್ ಂದ್ಲತ, ಅದ್ಕ್್ೆ ಕ್ಾರಣವನ್ತನ ತಕ್ಾಸ್ತ, ಕ್ಾಳಿಂದಿ ಮಡತವಿನ್ಲಿ್ಲ ಧ್ತಮತಕ್, ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಕ್ಾಲ್ಲೀರ್ 
ಎಂಬ ಸಪಾರಾಜನ್ ಹ್ಡ್ಯೀರಿ ಕತಣಿದ್ತ, ಸಪಾರಾಜನ್ನ್ತನ ಮದಿಾಸ್ತ, ಸಪಾಪತನರ್ರಿಂದ್ 
ಪಾರರ್ಥಾತನಾಗಿ, ಸಪರಿವಾರನಾದ್ ಕ್ಾಲ್ಲರ್ನ್ನ್ತನ ರಮಣದಿವೀಪಕ್್ೆ ಕಳುಹಿಸ್ತ, ಅವನ್ನ್ತನ 
ಅನ್ತಗರಹಿಸ್ತದ್ನ್ತ. ಒಮಮ ಗ್ ೀವುಗಳ ೊ್ಡನ್ ಅರಣಯದ್ಲಿ್ಲರತವಾಗ ಗ್ ೀಪಾಲಕರತ,  ಗ್ ೀವುಗಳು 
ಕ್ಾಡತಗಿಚಿಾನ್ ಬ್ೀಗ್ಗ್ ಸ್ತಲತಕ್ ಬಳಲತತುರತವಾಗ, ಸವಜನ್ವತಸಲನಾದ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ್ತ, ತ್ಾನ್ೀ 
ಕ್ಾಡತಗಿಚ್ಾನ್ತನ ಪಾನ್ಮಾಡಿ, ಅವರ್ಲಿರನ್ತನ ರಕ್ಷ್ಸ್ತದ್ನ್ತ. ಮತ್್ ುಮಮ ಅರಣಯದ್ಲಿ್ಲ ಸಂಚ್ರಿಸ್ತ 
ಬಳಲ್ಲರತವಾಗ ಬಾರಹಮಣ ಸ್ತರೀರ್ರತ ಪರೀತಯಂದ್ ತಂದ್ತ ನಿೀಡಿದ್, ಮಸರನ್ನ ಮದ್ಲಾದ್ 
ಭ್ ೀಜನ್ವನ್ತನ ಗ್ಳ್ರ್ರಿಂದ್ ಡಗ ಡಿ ಭತಂರ್ಸ್ತ, ಬಾರಹಮಣ ಸ್ತರೀರ್ರನ್ತನ ಪರೀತಪಡಿಸ್ತದ್ನ್ತ. 
ಇನ್ ನಂದ್ತ ಸಲ ಇಂದ್ ರೀತಸವವನ್ತನ ನ್ಡ್ಸಲ್ಲಲಿವ್ಂದ್ತ, ಗ್ ೀಪಾಲಕರ ಮೀಲ್ ಕತಪತನಾದ್ 
ಇಂದ್ರನ್ತ, ಧಾರಾಕ್ಾರವಾಗಿ ಮಳ  ್ಸತರಿಸಲತ, ಅದ್ರಿಂದ್ ಭಿೀತರಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡತತುದ್ದ ಸವಾರನ್ ನ 
ಕ್ಾಪಾಡಲತ, ಗ್ ೀವಧ್ಾನ್ ಗಿರಿರ್ನ್ತನ ತನ್ನ ಕರಾಗರದಿಂದ್ ಛತರರ್ಂತ್್ ಮೀಲ್ತು ಹಿಡಿದ್ತ, 
ಗ್ ೀಪ-ಗ್ ೀಪರ್ರನ್ ನ, ಹಸತ-ಕರತಗಳನ್ ನ ಸಂರಕ್ಷ್ಸ್ತದ್ನ್ತ. ಮತ್್ ುಮಮ ಚ್ಂದಿರಕ್್ರ್ ಭವಯ 
ರಾತರರ್ಲ್ಲಿ ಗ್ ೀಪರ್ರತ, ಗ್ ೀಪಾಲಕರ್ ಡನ್ ಸ್ೀರಿ ರಾಸಕ್ರೀಡ್ರ್ಾಡಿ, ಸವಾರನ್ತನ 
ಮತದ್ಗ್ ಳಿಸ್ತದ್ನ್ತ. ಕೃಷ್ಣನ್ನ್ತನ “ ಧ್ನ್ತರ್ಾಜ್ಞದ್ ” ನ್ಪದಿಂದ್ ಸಂಹರಿಸಲತ ನಿಶಾಯಸ್ತದ್ ಕಂಸನ್ತ 
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ಅಕ ರರನ್ ಮ ಲಕ ಕೃಷ್ಣನಿಗ್ ಆಹಾವನ್ ಕಳಿಸ್ತದ್ನ್ತ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನ್ತ, ತಂದ್, ಬಾಂಧ್ವರತ, 
ಗ್ ೀಪಾಲಕರತ, ಬಲರಾಮಾದಿಗಳ ೊ್ಡನ್ ಮರ್ತರಾಪಟ್ಟಣಕ್್ೆ ಬಂದ್ತ, 
ಬಾಹತರ್ತದ್ಧವಿಶಾರಧ್ರಾದ್ ಚಾಣ ರ, ಮತಷ್ಟಟಕ ಮದ್ಲಾದ್ ಮಲರಿನ್ತನ ಸಂಹರಿಸ್ತ, ಕ್್ ನ್ಗ್ 
ಸ್ ೀದ್ರಮಾವನಾದ್ ಕಂಸನ್ನ್ತನ ಸಂಹರಿಸ್ತದ್ನ್ತ. ಇಂತತ ಮಹಾಮಹಿಮನಾದ್ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತಮನ್ತ ನ್ಮಮಲಿರನ್ ನ ಕ್ಾಪಾಡಲ್ಲ. 

ಪತ್್ ರೀಬಾನ್ಧಂ ನಿರಸಯ ಕ್ಷ್ತಪತಮಕರ್ ೀದ್ತಗರಸ್ೀನ್ಂ ಗತರ್ ೀರ್ಾಃ 
ಪುತರಂ ಪಾರದಾತಾರ್ೀತಂ ರ್ತಧಿವಿರ್ತಜರಾಸನ್ಧಪೂವಾಾರಿವಗಾಃ | 
ಪಾಥಾಾನ್ ಪತ್ಾರವಿಹಿೀನಾನ್ತಪಗತನ್ಗರಾನ್ ರ್ಸುವಜ್ ೀಪಾದಿವಪದ್ ಾಾೀ 
ನ್ನಾದದಿೀನ್ತದ್ಧವೀಕ್ಾಾ ಗತವಿರಹಶತಚ್ಃ ಕ್ಾರರ್ನ್ ಮಾವತ್ಾತಸಃ || 14 || 

ಜನ್ನ್ಕಹಿತನಾದ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತಮನ್ತ ಕಂಸನ್ನ್ತನ ಸಂಹಾರಮಾಡಿ, ಕ್ಾರಾಗೃಹದ್ಲಿ್ಲದ್ದ 
ತ್ಾಯತಂದ್ಗಳಾದ್ ದ್ೀವಕ್ೀವಸತದ್ೀವರನ್ತನ ನಿಗಡಬಂಧ್ನ್ದಿಂದ್ ಬ್ಧಡತಗಡ್ ಮಾಡಿದ್ನ್ತ. 
ಕಂಸನ್ ತಂದ್ರ್ಾದ್ ಉಗರಸ್ೀನ್ನ್ನ್ತನ ರ್ಾದ್ವ ರಾಜಯಕ್್ೆ ದ್ ರ್ರ್ನಾನಗಿ ಮಾಡಿದ್ನ್ತ. 
ಅನ್ಂತರ ತನ್ನ ವಿದಾಯಗತರತಗಳಾದ್  ಸಾಂದಿೀಪನಾಯಚಾರ್ಾರ, ಮೃತನಾದ್ ಪುತರನ್ನ್ತನ ಮತ್್ು 
ಬದ್ತಕ್ಸ್ತ, ಗತರತಗಳಿಗ್ ತಂದ್ ಪಾಸ್ತದ್ನ್ತ.  ರ್ತದ್ಧದ್ಲ್ಲಿ ಜರಾಸಂದ್ನ್ೀ ಮದ್ಲಾದ್  
ಶತತರಸಮ ಹವನ್ತನ ಜಯಸ್ತದ್ನ್ತ. ಅರಣಯದ್ಲಿ್ಲ ಪಾಂಡತರಾಜನ್ತ ಮೃತನಾಗಿ, ಮಾದಿರದ್ೀವಿರ್ತ 
ಸತಹ್ ೀಗಿ, ಅನಾರ್ರಾಗಿದ್ದ ಪಾಂಡವರತ ಕತಂತಸಹಿತರಾಗಿ ರಾಜಧಾನಿಗ್ ಮರಳಿದಾಗ, 
ಅವರಿಗ್ ಬಂದ್ ದ್ಗಿದ್  ಸಕಲವಿಪತತುಗಳನ್ತನ ಪರಿಹರಿಸ್ತ ಕ್ಾಪಾಡಿದ್ನ್ತ. ತನ್ನ ವಿರಹದ್ತಃಖದಿಂದ್ 
ಬಳಲತತುದ್ದ ನ್ಂದ್ಗ್ ೀಪ ಮದ್ಲಾದ್ವರನ್ತನ, ಉದ್ಧವನ್ ಮ ಲಕ ಸಂದ್ೀಶ ಕಳುಹಿಸ್ತ 
ಪರರ್ವಚ್ನ್ಗಳಿಂದ್ ಸಾಂತವನ್ಗ್ ಳಿಸ್ತ, ಅವರ ವಿರಹದ್ತಃಖವನ್ತನ ಪರಿಹರಿಸ್ತದ್ನ್ತ. ಇಂತತ 
ಮಹಾಮಹಿಮವಂತನಾದ್ ಆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ್ತ ನ್ನ್ನನ್ತನ ರಕ್ಷ್ಸಲ್ಲ. 

ರ್ಸಾಮದ್ ವಾಯಸಸವರ ಪಾದ್ಪ ವಿದಿತಸತವಿದಾಯಪಾಯರ್ರ್ತಶಾ ಪರಮೀದ್ಂ 
ಪಾಥಾಾ ದ್ ರೀಣತತಸತ್ಾರ್ಾಂ ಪರತಗತಭೃಗತಪೀ ರ್ನಿನರ್ತ್ಾಯರ್ಾಕ್ಾಮಃ | 
ತಸಾಮದಾಪುೀರತವಿದ್ ಯೀ ದ್ತರಪದ್ಮತಪಗತ್್ ೀsನಾಪುಕ್ಾಮಃ ಸವವಿದಾಯಃ 
ಶ್ಷ್ಯೀಭಯಃ ಕ್ೌರವ್ೀಭ್ ಯೀ ದಿತಜನಿರಸನ್ ೀsದಾತ್ ಸ ನ್ ೀsವಾಯನ್ತಮರಾರಿಃ || 15 || 

ಶ್ರೀಮನಾನರಾರ್ಣಾಭಿನ್ನನಾದ್  ಶ್ರೀವ್ೀದ್ವಾಯಸರ ಪ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತಮನ್ತ, ತನ್ನ ಭಕುರ , 
ಸ್ ೀದ್ರತ್್ುರ್ ಮಕೆಳೊ, ಆದ್ ಧ್ಮಾರಾಜಾದಿ ಪಾಂಡವರಿಗ್ ಸಕಲ ಶ್ರೀಷ್ಠವಿದ್ಯಗಳನ್ತನ 
ಹ್ೀಳಿಕ್್ ಟ್ತಟ ಅನ್ತಗರಹಿಸ್ತದ್ನ್ತ. ಪಾಂಡವರತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ್ ಸಮಸು ವಿದ್ಯಗಳನ್ ನ ಕಲ್ಲತತ, ಬಹತ 
ಸಂತ್್ ೀಷ್ಭರಿತರಾದ್ರತ.  ಇದ್ರಂತ್್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್  ಪ್ರೀರಣ್ಯಂದ್ ದ್ ರೀಣಾಚಾರ್ಾರಲ್ಲ ಿ
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ಕ್ೌರವರ್ ಡನ್ ಸ್ೀರಿ  ಪಾಂಡವರತ ಸಕಲ ಶಸಾರಸರ ವಿದ್ಯಗಳನ್ತನ ಕಲ್ಲತರತ. ದ್ ರೀಣಾಚಾರ್ಾರತ 
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ್ ಪ್ರೀರಣ್ಯಂದ್ ತಮಮ ಪುತರ ಅಶವತ್ಾಾಮಾಚಾರ್ಾರಿಗ್, ಹಾಲ್ಲಗ್ ೀಸೆರವಾಗಿ 
ಶ್ರೀಪರಶತರಾಮದ್ೀವರಲ್ಲ ಿ ಹ್ ೀಗಿ ಅವರ ಆಶರರ್ದ್ಲ್ಲಿದ್ತದ, ಸಮಸು ವಿದ್ಯಗಳನ್ ನ 
ಅಭಾಯಸಮಾಡಿದ್ರತ. ಆದ್ರ್ ರ್ಾವ ಉದ್ದೀಷ್ಯಕ್ಾೆಗಿ ಅಲಿ್ಲಗ್ ಹ್ ೀಗಿದ್ದರ್ ೀ, ಆ ವಾಂಚಿತ ಮಾತರ 
ಪೂಣಾವಾಗಲ್ಲಲಿ.  ಅದ್ರಿಂದ್ ಅವರತ ತಮಮ ಮಿತರನಾದ್ ಪಾಂಚಾಲ ದ್ೀಶಾಧಿಪತರ್ಾದ್ 
ದ್ತರಪದ್ರಾಜನ್ಲಿ್ಲಗ್ ಹ್ ೀದ್ರತ. ಅಲಿ್ಲರ್  ಅವರ ಮನ್ ೀರರ್ ಪೂಣಾವಾಗಲ್ಲಲಿ.  ಆದ್ದರಿಂದ್ 
ದ್ ರೀಣಾಚಾರ್ಾರತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ ಪ್ರೀರಣ್ಯಂದ್, ಹಸ್ತುನಾವತಗ್ ಬಂದ್ತ, ಅಲಿ್ಲ ರಾಜಾಶರರ್ವನ್ತನ 
ಸಂಪಾದಿಸ್ತ, ಕತರತಕಲಸಂಜಾತರಾದ್ ಪಾಂಡವರತ ಮತತು ದ್ತಯೀಾಧ್ನಾದಿ ಧಾತಾರಾಷ್ರರಿಗ್, 
ತ್ಾವು ಕಲ್ಲತದ್ದ ಸಕಲ ಶಸಾರಸರವಿದ್ಯಗಳನ್ತನ ಹ್ೀಳಿಕ್್ ಟ್ಟರತ. ಹಿೀಗ್ ಪಾಂಡವರತ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ಲಿ್ಲರ್ , ನ್ಂತರ ಅವನ್ ಪ್ರೀರಣ್ರ್ಂತ್್ ದ್ ರೀಣಾಚಾರ್ಾರಲ್ಲಿರ್ , ಸಕಲ 
ವಿದ್ಯಗಳನ್ ನ ಕಲ್ಲತರತ. ಇಂತಹ ದ್ೈತಯಸಂಹಾರಕನಾದ್, ಮತರವ್ೈರಿರ್ಾದ್ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತಮನ್ತ ನ್ಮಮನ್ತನ ಕ್ಾಪಾಡಲ್ಲ. 

ಭ ರ್ಸಾುವಗತಮಾಜಯೀ ಸಹಜರಾಸನ್ಧಂ ನ್ೃಪ್ೈನಿೀಾತಯೀ  
ಜ್ಞಾತ್ಾವsರ್ಾತ್ ಸಹಜಾನಿವತ್್ ೀsತಗಹನ್ಂ ಗ್ ೀಮನ್ುಮತರಗತ್ಾನ್ | 
ತ್ಾಕ್ಷಾಾಾಲಿಬಧಕ್ರಿೀಟ್ ಉನ್ನತಗಿರ್ೀರಾಪುಿತಯ ರ್ತ್ಾವ ರಿಪೂನ್ 
ಹತ್ಾವ ಸ್ತವೀರ್ಸೃಗಾಲಮಾತಮನ್ಗರಿೀಂ ಪಾರಪುಃ ಸ ನ್ ೀsವಾಯದ್ ಹರಿಃ || 16 || 

ಮಧ್ತರ್ರ್ಲಿ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ತ ಇರತವಾಗ ತನ್ನ ಅಳಿರ್ನಾದ್ ಕಂಸನ್ನ್ತನ ಸಂಹರಿಸ್ತದ್ನ್ಂಬ 
ಕ್್ ೀಪದಿಂದ್ ಜರಾಸಂಧ್ನ್ತ, ಸಕಲ  ಸಾಮಂತರಾಜರತ ಮತತು ಸ್ೈನಿಕರಿಂದ್ ಡಗ ಡಿ, 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ನ್ತನ ಜಯಸ್ತ ಸಂಹರಿಸಬ್ೀಕ್್ಂಬ ದ್ತರಭಿಸಂಧಿಯಂದ್ ಬಂದ್ನ್ತ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ತ, 
ಜರಾಸಂಧ್ನ್ತ ಮತ್್ು ತನ್ನ ಮೀಲ್ ರ್ತದ್ಧ ಮಾಡಲತ ಬಂದಿದಾದನ್ಂದ್ತ ತಳಿದ್ತ, ಅತಯಂತ 
ಸಮರ್ಾನ್ , ಅರಿಭರ್ಂಕರನ್ತ ತ್ಾನಾಗಿದ್ದರ , ಜರಾಸಂಧ್ನ್ನ್ತನ ಅಲಿ್ಲಯೀ ಜಯಸಲತ 
ಸಮರ್ಾನಾಗಿದ್ದರ , ಜಗತುಗ್ ಇಂರ್ ಸಮರ್ದ್ಲಿ್ಲ ಹ್ೀಗ್ ವತಾಸಬ್ೀಕ್್ಂಬ ರಾಜನಿೀತರ್ನ್ತನ 
ತ್್ ೀರಿಕ್್ ಡಲ್ ೀಸತಗ, ಅಣಣ ಬಲರಾಮನಿಂದ್ ಕ ಡಿಕ್್ ಂಡತ, ಅತಗಹನ್ವಾದ್ ಗ್ ೀಮಂತ 
ಪವಾತಕ್್ೆ ಹ್ ೀದ್ನ್ತ. ಆ ಗ್ ೀಮಂತ ಪವಾತದ್ಲಿ್ಲ, ಗರತಡನ್ತ ತಂದ್ತ ಸಮಪಾಸ್ತದ್ ತನ್ನ 
ಕ್ರಿೀಟ್ವನ್ತನ ಪಡ್ದ್ತ, ಎತುರವಾದ್ ಆ ಬ್ಟ್ಟದಿಂದ್ ಹಾರಿ, ಅಲಿ್ಲಗ್ ಬಂದ್ ಸಮಸು ಶತತರಗಳನ್ತನ 
ಜಯಸ್ತ, ಸ್ ೀದ್ರನಾದ್ ಸೃಗಾಲ ವಾಸತದ್ೀವನ್ನ್ತನ ಸಂಹರಿಸ್ತ, ಮರ್ತರಾಪಟ್ಟಣಕ್್ೆ ಮರಳಿ 
ಬಂದ್ನ್ತ. ಇಂತಹ ಮಹಾಮಹಿಮನಾದ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ್ತ ನ್ಮಮನ್ತನ ಕ್ಾಪಾಡಲ್ಲ. 
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ಭಗನಶಾನ್ ನ್ೃಪತೀನ್ರಿೀನ್ ವಯಧಿತ ರ್ಃ ಸವಗಾಾಧಿಪಾಗಾರಾಸನ್ೀ  
ಲಗ್ ನೀ ಭಿೀಷ್ಮಕಸತೃತ್್ ೀsರ್ ರ್ವನ್ಂ ಜಘನೀ ಸತೀಮಾತಮನ್ಃ | 
ನಿಘ್ನಂ ಯೀsಕೃತ ರತಗಿಮಣಿೀಂ ಸಮಜರ್ತದ್ತದಗಾವಾರತಕ್ಾಮದಿಕ್ಾನ್ 
ನಿಘನನ್ ಸತರರ್ದಾತಮಜಾಪತರಸೌ ಮೀsಘಂ ಭವ್ೀತ್ ಸವಾದಾ || 17 || 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತಮನ್ತ, ತನ್ನ ಶತತರಗಳಾದ್ ಜರಾಸಂಧ್ನ್ೀ ಮದ್ಲಾದ್ ರಾಜರತಗಳನ್ತನ 
ಭಗನವಾದ್ ಆಶ್ರ್ತಳಳವರನಾನಗಿ, ಅಂದ್ರ್ ತನ್ನನ್ತನ ಜಯಸಲ್ಲಚಿಛಸ್ತ ಬಂದ್ ಅವರನ್ತನ ತ್ಾನ್ೀ 
ಸ್ ೀಲ್ಲಸ್ತದ್ದರಿಂದ್, ಅವರತ ನಿರಾಶರಾಗತವಂತ್್ ಮಾಡಿದ್ನ್ತ. ಸವಗಾಲ್ ೀಕ್ಾದಿಪತರ್ಾದ್ 
ದ್ೀವ್ೀಂದ್ರನ್ ಶ್ರೀಷ್ಠವಾದ್ ಸ್ತಂಹಾಸನ್ದ್ಲಿ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ತ ಮಂಡಿಸ್ತದ್ನ್ತ. 
ಭಿೀಷ್ಮಕಮಹಾರಾಜನಿಂದ್ ಪೂರ್ತನಾದ್ನ್ತ. ಆ ತರತವಾರ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ್ತ  ರ್ತದ್ಧದ್ಲ್ಲಿ 
ಕ್ಾಲರ್ವನ್ನ್ನ್ತನ  ಸಂಹಾರಮಾಡಿದ್ನ್ತ. ಶ್ರೀ ರತಕ್ಮಣಿೀದ್ೀವಿರ್ತ ಮದ್ಲ್ೀ “ ನಾನ್ತ ನಿನ್ಗ್ 
ಮನ್ಸ್ ೀತದ್ದೀನ್, ನಿೀನ್ತ ನ್ನ್ನನ್ತನ ಪತನರ್ನಾನಗಿ ಸ್ತವೀಕರಿಸ್ತ ಅನ್ತಗರಹಿಸತ ” ಎಂದ್ತ, ಪತರಬರ್ದ್ತ 
ಬಾರಹಮಣ್ ೀತುಮನ್ ಮ ಲಕ, ಕಳಿಸ್ತ ಪಾರರ್ಥಾಸ್ತದ್ದರಿಂದ್, ತನ್ಗ್ ಸಾವದಿೀನ್ಳಾದ್ 
ರತಕ್ಮಣಿೀದ್ೀವಿರ್ ಮನ್ ೀರರ್ವನ್ತನ ಪೂಣಾ ಮಾಡತವುದ್ಕ್ಾೆಗಿ ಪರರ್ಾಣಬ್ಳ್ಸ್ತ, ರತಕ್ಮಣಿರ್ನ್ತನ 
ರರ್ದ್ಲ್ಲಿ ಕ ಡಿಸ್ತಕ್್ ಂಡತ ಹ್ ರಟ್ನ್ತ. ಆಗ ಅದ್ರಿಂದ್ ಕ್್ ಪೀದ್ರೀಕಗ್ ಂಡತ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ್ನ್ತನ 
ಸಂಹರಿಸತತ್್ುೀವ್ಂಬ ದ್ತರಹಂಕ್ಾರದಿಂದ್ ರ್ತದ್ಧಕ್್ೆ ಬಂದ್, ರತಕ್ಮಣಿರ್ ಸಹ್ ೀದ್ರನಾದ್ ರತಕ್ಮ 
ಮದ್ಲಾದ್ವರನ್ತನ ರ್ತದ್ಧದ್ಲ್ಲಿ ಜಯಸ್ತದ್ನ್ತ. ಇಂತತ ಮಹಾಪರಾಕರಮಸಂಪನ್ನನಾದ್, 
ಸತ್ಾರರ್ತ್ ರಾಜನ್ ಕತವರಿರ್ಾದ್ ಸತಯಭಾಮಾದ್ೀವಿರ್ನ್ತನ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕ್್ ಂಡತ, ಅವಳಿಗ್ 
ಪತರ್ಾದ್, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ್ತ ಸವಾದಾ ನ್ನ್ನ ಪಾಪವನ್ತನ (ವಿಘನವನ್ತನ ) ಪರಿಹರಿಸತವವನಾಗಲ್ಲ. 

ಅಸರಜ್ಞ್ೀಷ್ಟಧಿಕ್್ ೀsಜತಾನ್ ೀsರ್ ರ್ದ್ನ್ತಕ್್ ರೀಶ್ೀನ್ ಭಿೀಮಂ ವಿನಾ- 
ಸದ್ಧಮೀಾ ನಿರತಮ ದ್ದೌ ಸವಗತರವ್ೀ ಬದಾಧವನ್ೃಪಂ ಪಾಷ್ಾತಮ್ | 
ಪುತ್ೌರ ಸ ದ್ತರಪದ್ ೀsಪ ವಹಿನವಿಬತಧಾತ್ ಸ್ತರೀರ ಪಕ್ಾವಾಪುವಾನ್ 
ದಿಷಾಟಾ ಧ್ಮಾಜ ಆಪ ರಾಜಯಪದ್ವಿೀಂ ಸ ಪರೀರ್ತ್ಾಂ ಮೀ ಹರಿಃ || 18 || 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತಮನ್ ಕ್ಾರತಣಾಯತಶರ್ದಿಂದ್, ಅಜತಾನ್ನ್ತ, ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ನ್ತನ ಬ್ಧಟ್ತಟ, ಉಳಿದ್ 
ಸಮಸು ಧ್ನ್ತಧಾಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಯಂತ ಶ್ರೀಷ್ಠನ್ನಿಸ್ತದ್ನ್ತ. ಗತರತಕತಲದ್ಲ್ಲಿರತವಾಗ ದ್ತರಪದ್ನ್ತ, 
ಮಿತರನಾದ್ ದ್ ರೀಣನಿಗ್ ಅಧ್ಾ ರಾಜಯವನ್ತನ ಕ್್ ಡತವುದಾಗಿ, ಪರತಜ್ಞಾಪೂವಾಕ ವಚ್ನ್ಬದ್ಧನಾಗಿ, 
ನ್ಂತರ ಪಾಂಚಾಲದ್ೀಶಾಧಿಪತರ್ಾದ್ ಮೀಲ್, ಅದ್ನ್ತನ ಮರ್ತತ, ಪರತಜ್ಞಾಭಂಗರ ಪ 
ಅಧ್ಮಾಾಸಕುನಾಗಿ, ದ್ ರೀಣಾಚಾರ್ಾರನ್ತನ ಅಪಮಾನ್ಗ್ ಳಿಸ್ತದ್ದನ್ತ. ಇದ್ರಿಂದ್ ದ್ ರೀಣರಿಗ್ 
ಬಹಳ ಅಸಮಾಧಾನ್ವಗಿದಿದತತ. ಅಜತಾನ್ನ್ತ ದ್ ರೀಣಾಚಾರ್ಾರ ಅಪಾಣ್ರ್ಂತ್್ 



 

 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   https://sites.google.com/site/srimadhvyasa/ 

 
2011 

Page 13 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ ದ್ೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಗತರತದ್ಕ್ಷ್ಣಾರ ಪವಾಗಿ,  ದ್ತರಪದ್ರಾಜನ್ನ್ತನ ರ್ತದ್ಧದ್ಲ್ಲಿ  ಜಯಸ್ತ, ಅವನ್ನ್ತನ ಬಂಧಿಸ್ತ ತಂದ್ತ, 
ದ್ ರೀಣಾಚಾರ್ಾರಿಗ್ ಒಪಾಸ್ತ, ಅವರ ಅನ್ತಗರಹಕ್್ೆ ಪಾತರನಾದ್ನ್ತ.  ತನ್ಗಾದ್ ಅಪಮಾನ್ದಿಂದ್ 
ಕಡತನ್ ಂದ್ ದ್ತರಪದ್ರಾಜನ್ತ, ದ್ ರೀಣರನ್ತನ ಸಂಹರಿಸಲತ, ಶಕುನಾದ್ ಒವಾ ಪುತರ, ಮತತು 
ಅಜತಾನ್ನ್ನ್ತನ ವರಿಸತವ ಓವಾ ಪುತರಗಾಗಿ ರ್ಜ್ಞವನಾನಚ್ರಿಸ್ತ, ಅಗಿನದ್ೀವರಿಂದ್ ಸ್ತರೀರ ಪದ್ 
ಪುತರ-ಪುತರರ್ರನ್ತನ ಪಡ್ದ್ನ್ತ.  ಇತು ಧ್ಮಾರಾಜನ್ತ ವಾರಣಾವತರ್ಲ್ಲಿ ಕತರತರಾಜಯದ್ 
ರ್ೌವವರಾಜಯಪದ್ದ್ಲಿ್ಲ ಸಂತ್್ ೀಷ್ದಿಂದ್ ಅಭಿಷ್ಟಕುನಾದ್ನ್ತ. ಇಂತತ ಪಾಂಡವರನ್ತನ ಅನ್ತಗರಹಿಸ್ತದ್ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತಮನ್ತ ನ್ನ್ನಲಿ್ಲ ಸತಪರೀತನಾಗಲ್ಲ. 

ರ್ತ್ಾೆರತಣಯಬಲ್ೀನ್ ಪಾಣತಡತನ್ರ್ಾ ನಿಸ್ತುೀರ್ಾ ನಾನಾಪದ್ ೀ  
ಭಿಕ್ಷಾನಾನಶ್ನ್ ಆಗಮಾಭಯಸನಿನ್ ೀ ಹತ್ಾವ ಬಕಂ ದೌರಪದಿೀಂ | 
ಉದಾವಹಾಯಖಿಲಭ ಪತೀನ್ಪ ರಣ್ೀ ರ್ತ್ಾವ ಗತ್ಾಃ ಸಾವಂ ಪುರಿೀ- 
ಮಿನ್ದರಪರಸಾಪುರ್ೀsವಸನ್ ಕೃತಧ್ರಾರಕ್ಷಾಃ ಸ ನ್ ೀsವಾಯದ್ ಹರಿಃ || 19 || 

ಪಾಂಡವರತ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತಮನ್ ಕ್ಾರತಣಾಯತಶರ್ದಿಂದ್ ವಿಷಾನ್ನ, ಸಪಾದ್ಂಶನ್, 
ಅರಗಿನ್ಮನ್ರ್ ಆಪಾರ್, ಹಿೀಗ್ ಅನ್ೀಕ ವಿಧ್ವಾದ್ ಆಪತತುಗಳಿಂದ್ ಪಾರಾದ್ರತ ಮತತು 
ಏಕಚ್ಕರನ್ಗರದ್ಲಿ್ಲ, ಬಾರಹಮಣರ ವ್ೀಷ್ದಿಂದ್ ವಾಸಮಾಡತತು, ಭಿಕ್ಷಾಟ್ನ್ಯಂದ್ ರ್ೀವಿಸತತ್ಾು, 
ವ್ೀದಾಧ್ಯರ್ನ್ರತರಾಗಿದ್ದರತ. ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ನ್ತ ಬಕ್ಾಸತರನ್ನ್ತನ ಸಂಹರಿಸ್ತ, ಪುರಜನ್ರಿಗ್ ದ್ಗಿದ್ದ 
ಸಂಕಟ್ವನ್ತನ ಪರಿಹರಿಸ್ತದ್ನ್ತ. ಮತಂದ್ ಶ್ರೀವ್ೀದ್ವಾಯಸದ್ೀವರ ಅಣತರ್ಂತ್್ ಪಾಂಚಾಲ-
ನ್ಗರಿಗ್ ಪರರ್ಾಣ ಬ್ಳ್ಸ್ತ, ಅಲಿ್ಲ ದ್ತರಪದ್ರಾಜನ್ತ ಏಪಾಡಿಸ್ತದ್ದ, ದೌರಪದಿೀ-ಸವರ್ಂವರದ್ಲ್ಲ ಿ
ಭಾಗವಹಿಸ್ತದ್ರತ. ಆಗ ಅಜತಾನ್ನ್ತ ಮತಸಾರ್ಂತರವನ್ತನ ಭ್ೀದಿಸ್ತದ್ನ್ತ. ಆ ತರತವಾರ್ 
ಕತಂತೀದ್ೀವಿರ್ ಹಾಗ  ವ್ೀದ್ವಾಯಸರ ಅಪಾಣ್ರ್ಂತ್್, ಐದ್  ಜನ್ ಪಾಂಡವರ  
ದೌರಪದಿರ್ನ್ತನ ವಿವಾಹವಾದ್ರತ. ಆ ಕ್ಾಲದ್ಲಿ್ಲ ತಮಮ ಮೀಲ್ ರ್ತದ್ಧಕ್್ೆ ಬಂದ್ ಸಕಲ ರಾಜರನ್ ನ 
ಜಯಸ್ತ, ಹಸ್ತುನಾಪುರಕ್್ೆ ಬಂದ್ರತ. ದ್ ಡಡ ತಂದ್ರ್ಾದ್ ಧ್ೃತರಾಷ್ರನ್ ಆದ್ೀಶದ್ಂತ್್ ಪಾಂಡವರತ 
ಇಂದ್ರಪರಸಾಪುರಕ್್ೆ ತ್್ರಳಿ, ಅಲಿ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ ಸಹಾರ್ದಿಂದ್, ಮರ್ನ್ತ ನಿಮಿಾಸ್ತದ್ ಸತಂದ್ರ 
ರಾಜಧಾನಿರ್ಲ್ಲಿ ರಾಜಯಭಾರಮಾಡತತ್ಾು, ಸತಖದಿಂದ್ ವಾಸಮಾಡಿದ್ರತ. ಇಂತತ ಪಾಂಡವರನ್ತನ 
ಅನ್ತಗರಹಿಸ್ತದ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ತ ನ್ಮಮನ್ತನ ಕ್ಾಪಾಡಲ್ಲ. 

ರ್ಃ ಪಾಥಾಾನ್ ಪರಿಪಾಲರ್ನ್ ಹರಿಪುರ್ೀ ಸ್ತರೀಪುತರಸಮಾದ್ತಯತ್ಾನ್ 
ಸಂಹತ್ಾಾ ಶತಧ್ವನ್ನ್ ೀsಷ್ಟಮಹಿೀಷ್ಟೀಭತ್ಾಾ ಸತರಷ್ಟಸತುಾತಃ | 
ಹತ್ಾವ ಭೌಮಮಪಾಹರತ್ ಸತರತರತಂ ಬಹಿವೀರತವಾಹಾಙ್ಗುನಾಃ 
ಪಾರರ್ಚ್ಛದ್ ಹರಿಸ ನ್ವ್ೀ ಸವಸಹಜಾಂ ಪಾರ್ತಸ ನ್ಃ ಕ್್ೀಶವಃ || 20 || 
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ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ತ, ಇಂದ್ರಪರಸಾದ್ಲ್ಲಿ ರಾಜಯಭಾರ ಮಾಡತತುರತವ, ಪತನೀಪುತರರತಗಳಿಂದ್ ಸಹಿತರಾದ್ 
ಪಾಂಡವರಿಗ್, ಸಕಲವಿಧ್ವಾದ್ ಸಹಾರ್ ಮಾಡತತ್ಾು ಸಂರಕ್ಷ್ಸ್ತದ್ನ್ತ. ಸತ್ಾರರ್ದಾರಜನ್ನ್ತನ 
ಸಂಹರಿಸ್ತ, ಅವನ್ಲಿ್ಲದ್ದ ಶಯಮಂತಕಮಣಿರ್ನ್ತನ ಅಪಹಾರಮಾಡಿದ್, ಶತಧ್ನ್ವನ್ನ್ತನ ಸಂಹಾರ 
ಮಾಡಿದ್ನ್ತ. ಸತರಸತಂದ್ರಿರ್ಾದ್ ಎಂಟ್ತಜನ್ ಪಟ್ಟದ್ ರಾಣಿರ್ರಿಗ್ ಪರರ್ಕರನಾದ್, ಆ ಪರಭತವು 
ಪರೀತರ್ ರಾಣಿರ್ಾದ್ ಸತಯಭಾಮಾದ್ೀವಿರ್ ಅಭಿಲಾಷ್ರ್ನ್ತನ ಪೂಣಾಮಾಡಲತ, ಇಂದ್ರನ್ 
ನ್ಂದ್ನ್ವನ್ದ್ಲಿ್ಲ ಶ್ೂೀಭಿಸತತುದ್ದ ಪಾರಿಜಾತ ವೃಷವನವನ್ತನ ಅಪಹರಿಸ್ತ, ಭ ಮಿಗ್ ತಂದ್ತ, 
ಪರರ್ಪತನಗ್ ನಿೀಡಿದ್ನ್ತ. ದ್ೀವಷ್ಟಾಗಳಾದ್ ನಾರದ್ರಿಗ್ ತನ್ನ ಮಹಿಮಾತಶರ್ಗಳನ್ತನ ತ್್ ೀರಿಸ್ತ 
ಅವರಿಂದ್ ಸತುತಯನಾದ್ನ್ತ. ಅನ್ಂತರ ಭ ದ್ೀವಿರ್ ಕತಮಾರನಾದ್ ನ್ರಕ್ಾಸತರನ್ನ್ತನ ಸಂಹಾರ 
ಮಾಡಿ, ಅವನ್ತ ಬಂಧಿಸ್ತಟ್ಟಟದ್ದ ಹದಿನಾರತ ಸಾವಿರದ್ ನ್ ರಜನ್ ರಾಜಕತಮಾರಿರ್ರನ್ತನ 
ವಿವಾಹವಾದ್ನ್ತ. ಪರರ್ಸಖನ್ , ಇಂದ್ರಕತಮಾರನ್  ಆದ್ ಅಜತಾನ್ನಿಗ್ ತನ್ನ 
ಸಹ್ ೀದ್ರಿರ್ಾದ್ ಸತಭದಾರದ್ೀವಿರ್ನ್ತನ ಕ್್ ಟ್ತಟ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಸ್ತದ್ನ್ತ. ಇಂತತ ಬರಹಮ-ರತದ್ರ-
ಇಂದಾರದಿ ದ್ೀವತ್್ಗಳಿಗ್ ನಿರ್ಾಮಕನ್ , ಮಹಾಮಹಿಮನ್  ಆದ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ತ ನ್ಮಮನ್ತನ 
ರಕ್ಷ್ಸಲ್ಲ. 

ಪಾಥಾಾನ್ ಲಬಧಸಭಾನ್ ವಿಧಾರ್ ಮರ್ತಃ ಪಾರಪುಃ ಪುರಂ ಸವಂ ಗತಃ 
ಕ್ಷ್ೀತರಂ ಕ್ೌರವಮಕಾಪವಾಣಿ ಪುರಿೀಂ ಸಮಾಾಪಯ ಕತ್ಾಾ ಕರತ್್ ೀಃ | 
ಪಾಣ ಡನ್ ಪಾರಪಯ ಜರಾಸತತ್್ೀ ವಿನಿಹತ್್ ತ್್ೈಃ ಕ್ಾರಯತ್ಾವsಧ್ವರಮ್ 
ಪಾರಪುಃ ಸವಂ ಪುರಮಚ್ಯತ್್ ೀ ವಿಜರ್ತ್್ೀ ದ್ ಯತ್್ೀ ರ್ತ್್ೈಶಾ ಸೃತಃ || 21 || 

ಇಂದಿರಾಹೃದ್ರ್ವಲಿಭನಾದ್, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತಮನ್ತ, ಮರ್ಾಸತರನಿಂದ್ ಪಾಂಡವರಿಗಾಗಿ 
ಒಂದ್ತ ಅತಮನ್ ೀಹರವೂ, ಕಲಾಪರಪೂಣಾವೂ ಆದ್ ಸಭ್ರ್ನ್ತನ ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡಿಸ್ತ, ಅವರಿಗ್ 
ಕ್್ ಟ್ತಟ, ದಾವರಕ್ಾಪುರಿಗ್ ಹಿಂದಿರತಗಿ ಬಂದ್ನ್ತ. ಪುನ್ಃ ಆ ಸಾವಮಿರ್ತ ಸ ರ್ಾಗರಹಣಕ್ಾಲದ್ಲಿ್ಲ 
ಕತರತಕ್ಷ್ೀತರಕ್್ೆ ದ್ರ್ಮಾಡಿಸ್ತ, ಗರಹಣಕ್ಾಲದ್ಲಿ್ಲ ನ್ರವ್ೀರಿಸಬ್ೀಕ್ಾಗಿರತವ ವಿಧಿಗಳನ್ತನ ಮಾಡಿ, 
ಮತ್್ು ದಾವರಕ್ಾಪುರಿಗ್ ಬಂದ್ನ್ತ. ಅಲಿ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ತ ಅತಯಂತ ಶ್ರೀಷ್ಠವಾದ್ ರ್ಾಗವನ್ತನ 
ನ್ರವ್ೀರಿಸ್ತ, ಪಾಂಡವರನ್ತನ ನ್ ೀಡಲತ ಇಂದ್ರಪರಸಾಕ್್ೆ ಆಗಮಿಸ್ತ, ರಾಜಸ ರ್ ರ್ಾಗವು 
ಸತಗಮನ್ವಾಗಿ ಜರತಗಿಸ್ತ, ಪಾಂಡವರಿಗ್ ಕ್ೀತಾ ಬರತವಂತ್್ ಮಾಡಲತ, ಅದ್ಕ್್ೆ ಅಡಿಡರ್ಾಗಿದ್ದ 
ಜರಾಸಂಧ್ನ್ನ್ತನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಸ್ತ, ಮತ್್ು ಇಂದ್ರಪರಸುಕ್್ೆ ಬಂದ್ತ, ಪಾಂಡವರಿಂದ್ 
ವ್ೈಭವಪೂಣಾವಾಗಿ ರಾಜಸ ರ್ರ್ಾಗವನ್ತನ ರ್ಶಸ್ತವರ್ಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತ, ಅವರಿಗ್ ಕ್ೀತಾ 
ಬರತವಂತ್್ ಮಾಡಿ, ಪುನ್ಃ ದಾವರಕ್್ಗ್ ಹಿಂದಿರತಗಿದ್ನ್ತ. ಇತು ದ್ತಯೀಾಧ್ನ್ನ್ತ ಪಾಂಡವರ 
ವ್ೈಭವ, ಸಂಪತತು, ಕ್ೀತಾಗಳನ್ತನ ಕಂಡತ, ಮಾತಸರ್ಾದಿಂದ್ ಕರತಬ್ಧ, ಅವರ ರಾಜಯ-
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ಸಂಪತುಗಳನ್ತನ ಕಬಳಿಸಲತ, ಶಕತನಿಯಂದ್ ಪ್ರೀರಿತನಾಗಿ, ಪಾಂಡವರನ್ತನ ಹಸ್ತುನಾವತಗ್ 
ಕರ್ಸ್ತಕ್್ ಂಡತ, ಶಕತನಿರ್ ದಾವರಾ ಕಪಟ್ದ್ ಯತದ್ಲ್ಲಿ ಪರಾರ್ತರಾದ್ ಪಾಂಡವರ ಸವಾಸವವನ್ ನ 
ಅಪಹರಿಸ್ತ, ಪಾಂಡವರನ್ತನ ಹನ್ನರಡತ ವಷ್ಾ ವನ್ವಾಸ, ಒಂದ್ತ ವಷ್ಾ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಮಾಡಲತ 
ಅರಣಯಕ್್ೆ ಅಟ್ಟಟದ್ನ್ತ. ಧ್ಮಾವಂತರಾದ್ ಪಾಂಡವರತ, ಪಣಬಂಧ್ದ್ಂತ್್ ವನ್ವಾಸಕ್ಾೆಗಿ ಅರಣಯಕ್್ೆ 
ತ್್ರಳಿ, ಅಲಿ್ಲ ತಮಮ ಹಿತಚಿಂತಕನ್ , ಬಂಧ್ತವೂ, ಸಾವಮಿರ್ , ಆದ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ನ್ತನ ಸಮರಿಸ್ತದ್ರತ. 
ಇಂತತ ಪಾಂಡವರಿಂದ್ ಸಮರಿಸಲಾಟ್ಟ ಚ್ತಯತರಹಿತನಾದ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ತ ಸದಾ ಉತೃಷ್ಟನಾಗಿದಾದನ್. 

ಪಾಥಾಾ ರ್ಾತ್ಾ ಅರಣಯಂ ನಿಹಿತನಿಶ್ಚ್ರಾಃ ಪರೀಣರ್ನ್ ುೀ ದಿವಜೌಘ್ನ್ 
ವಾತ್ಾಾಂ ಶತರತ್ಾವ ಸವಕ್ೀರ್ಾಮತಪಗತಹರಿಣಾ ಮಾನಿತ್ಾ ಸ್ತನ್ತಧರಾಜಮ್ | 
ರ್ತ್ಾವ ದ್ತಯೀಾಧ್ನಾದಿೀನ್ ಹರಿಹರ್ಪುರತಷ್ವಾರತಬದಾಧನ್ ವಿಮೀಚ್ಯ 
ಪಾರಪಾು ಧ್ಮಾಪರಸಾದಾಂ ರ್ಮರ್ ಮತರರಿಪುಂ ತತಷ್ತಟವುಸುಂ ಪರಪದ್ಯೀ || 22 || 

ಕತಂತೀಕತಮಾರರಾದ್ ಪಾಂಡವರತ, ದ್ತಯೀಾಧ್ನ್ನ್ತ ಏಪಾಡಿಸ್ತದ್ ಕಪಟ್ದ್ ಯತದ್ಲ್ಲಿ, 
ವಂಚ್ಕನಾದ್ ಶಕತನಿಯಂದ್ ಪರಾರ್ತರಾಗಿ, ಪಣಬಂಧ್ದ್ಂತ್್ ಹನ್ನರಡತ ವಷ್ಾ ವನ್ವಾಸ, 
ಒಂದ್ತ ವಷ್ಾ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಮಾಡಲ್ ಪಾ, ಅರಣಯವಾಸ್ತಗಳಾದ್ರತ. ಮತತು ಅಲಿ್ಲ 
ಲ್ ೀಕಕಂಟ್ಕರಾಗಿದ್ದ ಕಮಿೀಾರ ಮದ್ಲಾದ್ ರಾಷವನಸರನ್ತನ ಸಂಹಾರಮಾಡಿ, ಅರಣಯದ್ಲ್ಲ ಿ
ಆಶರಮವಾಸಮಾಡತತುದ್ದ ಋಷ್ಟ-ಮತನಿಗಳ ೀ್ ಮತಂತ್ಾದ್ ಭ ಸತರರನ್ತನ ಸಂತ್್ ೀಷ್ಪಡಿಸ್ತದ್ರತ. 
ತರತವಾರ್, ತ್ಾವು ಪಗಡ್ರ್ಾಟ್ದ್ಲಿ್ಲ ಸ್ ೀತತ, ವನ್ಕ್್ೆ ಬಂದಿರತವ ವಿಚಾರವರಿತತ, ತಮಮನ್ತನ 
ಕ್ಾಣಲತ ಬಂದ್, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಾಮಾತಮನ್ಲಿ್ಲ ಎಲಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ ನ ವಿಜ್ಞಾಪಸ್ತದ್ರತ. ಶ್ರೀ ಹರಿರ್ತ 
ಅವರನ್ತನ ಸಮಾಧಾನ್ಪಡಿಸ್ತ, ಮತಂದ್ ಜರ್ವು ನಿಮಗ್ ನಿಶಾರ್ವ್ಂದ್ತ ಸಂತ್್ ೀಷ್ 
ವಚ್ನ್ಗಳಿಂದ್ ಸನಾಮನಿಸ್ತದ್ನ್ತ. ಅನ್ಂತರ, ದ್ತಯೀಾಧ್ನ್ನ್ ತಂಗಿರ್ ಪತರ್ಾದ್, 
ಜರ್ದ್ರರ್ನ್ತ ಅರಣಯಕ್್ೆ ಬಂದ್ತ, ರ್ಾರ  ಇಲಿದಿರತವ ಸಮರ್ ನ್ ೀಡಿ ಸಾಧಿವರ್ಾದ್ 
ದೌರಪದಿರ್ನ್ತನ ಕ್್ಣಕ್ ಅಪಹರಿಸಲ್ತನಸ್ತದಾಗ, ಭಿೀಮಾದಿಗಳು ಅವನ್ನ್ತನ ರ್ತದ್ಧದ್ಲ್ಲಿ ಸ್ ೀಲ್ಲಸ್ತ, 
ಷವನಮಿಸ್ತ ಕಳಿಸ್ತದ್ರತ. ಇದಾದ್ಮೀಲ್ ತಮಮ ಸ್ತರಿಸಂಪತತು-ವ್ೈಭವಾದಿಗಳನ್ತನ ಪರದ್ಶ್ಾಸ್ತ 
ಪಾಂಡವರಿಗ್ ನ್ ೀವುಂಟ್ತ ಮಾಡಲತ, ಘ ೀಷ್ರ್ಾತ್್ರರ್ ನ್ಪದಿಂದ್, ಪಾಂಡವರಿದ್ದ ವನ್ಕ್್ೆ 
ಬಂದ್ ದ್ತಯೀಾಧ್ನಾದಿಗಳು, ಉನ್ಮತುರಾಗಿ ಗಂಧ್ವಾರನ್ತನ ಕ್್ಣಕ್ದಾಗ, ಪಾಂಡವರ 
ಶತತರಗಳಾದ್ ಕ್ೌರವರಿಗ್, ಬತದಿಧ ಕಲ್ಲಸತವಂತ್್ ದ್ೀವ್ೀಂದ್ರನಿಂದ್ ಪ್ರೀರಿತನಾದ್ ಚಿತರರಥಾದಿ 
ಗಂಧ್ವಾರತ, ಸಮಸು ಕ್ೌರವರನ್ ನ ರ್ತದ್ಧದ್ಲ್ಲಿ ಜಯಸ್ತ, ದ್ತಯೀಾಧ್ನಾದಿಗಳನ್ತನ 
ಹ್ಡಮತರತಗ್ಗಟ್ಟಟ, ರರ್ದ್ಲ್ಲಿ ಹ್ ೀಗತತುರತವಾಗ, ಧ್ಮಾರಾಜನ್ ಅಣತರ್ಂತ್್ 
ಭಿೀಮಾಜತಾನಾದಿಗಳು, ಗಂಧ್ವಾರನ್ತನ ತಡ್ದ್ತ, ಜಯಸ್ತ, ದ್ತಯೀಾಧ್ನಾದಿಗಳನ್ತನ 
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ಬಂಧ್ನ್ದಿಂದ್ ಬ್ಧಡಿಸ್ತದ್ರತ. ಅನ್ಂತರ, ರ್ಮಧ್ಮಾನ್ ಅನ್ತಗರಹವನ್ತನ ಸಂಪಾದಿಸ್ತ, 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ನ್ತನ ಸತುತಸ್ತದ್ರತ. ಇಂತತ ಪಾಂಡವರಿಂದ್ ಸತುತನಾದ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತಮನಿಗ್ ಶರಣತ 
ಹ್ ೀಗತತ್್ುೀನ್. 

ಅನ್ಯಂ ವ್ೀಷ್ಮತಪಾಗತ್ಾಃ ಪೃರ್ಗಿತ್್ ೀ ಗತ್ಾವ ವಿರಾಟ್ಾಲರ್ಂ 
ತದ್ದೀಹಸಾಹರ್ೀನಿಾಷ್ೀವಣಪರಾಃ ಮಲಿಂ ತಥಾ ಕ್ೀಚ್ಕ್ಾನ್ | 
ಹತ್ಾವ ಗ್ ೀಗರಹಣ್ ೀದ್ಯತ್ಾನ್ಪ ಕತರ ನ್ ರ್ತ್ಾವ ವಿರಾಟ್ಾಚಿಾತ್ಾಃ 
ಪಾಥಾಾಃ ಸಾವನಿುಕಮಾಗತಂ ರ್ಮರ್ತಂ ಭ್ೀಜತಸುಮಿೀಡ್ೀsಚ್ತಯತಮ್ || 23 || 

ಪಾಂಡವರತ, ತ್ಾವು ಪರತಜ್ಞ್ ಮಾಡಿದ್ ಪರಕ್ಾರವಾಗಿ, ಅರಣಯದ್ಲಿ್ಲ ಹನ್ನರಡತ ವಷ್ಾಕ್ಾಲ 
ಶ್ರೀಹರಿರ್ ಅನ್ತಗರಹದಿಂದ್ ವಾಸಮಾಡಿ, ಅನ್ಂತರ ತಮಮ ವ್ೀಷ್ವನ್ತನ ಮರ್ಮಾಚಿಕ್್ ಂಡತ, 
ಅಂದ್ರ್ ವ್ೀಷಾಂತರದಿಂದ್, ಅಜ್ಞಾತವಸಕ್ಾೆಗಿ ಬ್ೀರ್ಬ್ೀರ್ರ್ಾಗಿ ವಿರಾಟ್ನ್ಗರಕ್್ೆ ಬಂದ್ತ, ಅಲಿ್ಲ 
ವಿರಾಟ್ರಾಜನ್ ಅರಮನ್ರ್ಲಿ್ಲ ವಿವಿಧ್ ಉದ್ ಯೀಗಗಳನ್ತನ ದ್ ರಕ್ಸ್ತಕ್್ ಂಡತ, ವಿರಾಟ್ರಾಜನ್ 
ದ್ೀಹದ್ಲ್ಲಿ ಅಂತಗಾತನಾಗಿರತವ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತಮನ್ನ್ತನ ಸ್ೀವಿಸತತುದ್ದರತ.  ಹಿೀಗಿರಲ್ ಂದ್ತ 
ದಿನ್, ಓವಾ ಜಗಜಟ್ಟಟರ್ತ ವಿರಾಟ್ನ್ಗರಕ್್ೆ ಬಂದ್ತ, ಅವನ್ ಆಸಾಾನ್ದ್ ಜಟ್ಟಟಗಳನ್ತನ ಮಲಿರ್ತದ್ಧಕ್್ೆ 
ಆಹಾವನಿಸ್ತದಾಗ, ಅವನ್ ದ್ೀಹಶಕ್ುಗಳನ್ತನ ಕಂಡತ, ಆಸಾಾನ್ದ್ ಮಲಿರ್ಲರಿ  ಓಡಿಹ್ ೀದ್ರತ. ಆಗ 
ರಾಜನ್ ಗೌರವವನ್ತನ ಕ್ಾಪಾಡಲತ, ವಲಲನ್ ವ್ೀಷ್ದ್ಲಿ್ಲದ್ದ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ನ್ತ, ಆ ಜಗಜಟ್ಟಟಯಡನ್ 
ಮಲಿರ್ತದ್ಧ ಮಾಡಿ, ಅವನ್ನ್ತನ ಸಂಹರಿಸ್ತದ್ನ್ತ. ವಿರಾಟ್ನ್ ಭಾವಮೈದ್ತನ್ನಾದ್, 
ಮಹಾವಿರನಾದ್ ಕ್ೀಚ್ಕನ್ತ, ದೌರಪದಿರ್ನ್ತನ ಕ್ಾಮಿಸ್ತ ಕ್್ಣಕ್ದಾಗ, ಭಿೀಮನ್ತ ಅವನ್ನ್ತನ ಸಂಹಾರ 
ಮಾಡಿದ್ನ್ತ. ಅದ್ರಿಂದ್ ಅಂದ್ರ್ ದೌರಪದಿ (ಸ್ೈರಂದಿರ)ರ್ ಕ್ಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ತಮಮ ಅಣಣನ್ತ 
ಮೃತನಾದ್ನ್ಂಬ ಕ್್ ೀಪದಿಂದ್, ಉಪಕ್ೀಚ್ಕರತ ದೌರಪದಿರ್ನ್ತನ ಕ್ೀಚ್ಕನ್ ಮೃತಶರಿೀರದ್ ಡನ್ 
ಸತಡಲತ ರ್ತನಸ್ತದಾಗ, ಭಿೀಮನ್ತ ಆ ಎಲಿ ಉಪಕ್ೀಚ್ಕರನ್ ನ ಕ್್ ಂದ್ನ್ತ. ಇತು 
ದ್ತಯೀಾಧ್ನಾದಿಗಳು ಮಲಿ ಮತತು ಕ್ೀಚ್ಕನ್ನ್ತನ ಸಂಹರಿಸಲತ ಭಿೀಮನ್ಲಿದ್ೀ ಬ್ೀರ್ ಬಬರಿಂದ್ 
ಸಾಧ್ಯವಿಲವಿಾದ್ದರಿಂದ್, ಪಾಂಡವರತ ವಿರಾಟ್ನ್ಗರದ್ಲಿ್ಲ ಅಜ್ಞಾತವಾಸಮಾಡತತುದಾದರ್ಂದ್ತ 
ನಿಶಾಯಸ್ತ, ಅವರನ್ತನ ಕಂಡತಹಿಡಿದ್ತ ಮತ್್ು ವನ್ವಾಸಕ್್ೆ ಅಟ್ಟಬ್ೀಕ್್ಂದ್ತ, ದ್ತರಾಗರಹದಿಂದ್ 
ಗ್ ೀಗರಹಣದ್ ನ್ಪದಿಂದ್ ಸ್ೈನ್ಯಸಮೀತರಾಗಿ, ವಿರಾಟ್ನ್ಗರಕ್್ೆ ಬಂದ್ತ, ವಿರಾಟ್ ರಾಜನ್ 
ಗ್ ೀಸಂಪತುನ್ತನ ಅಪಹರಿಸ್ತಕ್್ ಂಡತ ಹ್ ರಟ್ರತ. ಅಜ್ಞಾತವಾಸಾವಧಿರ್ತ ಮತಗಿದಿದ್ದರಿಂದ್, 
ಬೃಹನ್ನಳ್ರ್ ವ್ೀಷ್ದ್ಲ್ಲಿದ್ದ ಅಜತಾನ್ನ್ತ, ಉತುರಕತಮಾರನ್ನ್ತನ ಸಾರರ್ಥರ್ಾಗಿ ಮಾಡಿಕ್್ ಂಡತ, 
ಭಿೀಷ್ಮ-ದ್ ರೀಣ ಕಣಾ ಹಾಗ  ದ್ತಯೀಾಧ್ನಾದಿ ಸಮಸು ಕ್ೌರವರನ್ ನ ಜಯಸ್ತ, 
ಗ್ ೀಸಂಪತುನ್ತನ ಅವರಿಂದ್ ಬ್ಧಡಿಸ್ತ, ವಿರಾಟ್ನಿಗ್ ಅಪಾಸ್ತದ್ನ್ತ. ಅನ್ಂತರ ಪಾಂಡವರ 
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ನಿಜವೃತ್ಾುಂತವನ್ತನ ತಳಿದ್ ವಿರಾಟ್ರಾಜನ್ತ, ಅವರನ್ತನ ಚ್ನಾನಗಿ ಪೂರ್ಸ್ತದ್ನ್ತ. ತರತವಾರ್ 
ತಮಮನ್ತನ ಕ್ಾಣಲತ ಬಂದ್, ಅಚ್ತಯತನಾದ್, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ನ್ತನ ಪಾಂಡವರತ ಪೂರ್ಸ್ತದ್ರತ. ಇಂತತ 
ಪಾಂಡವರಿಂದ್ ಪೂರ್ತನಾದ್ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ನ್ತನ ಭರ್ಸತತ್್ುೀನ್. 

ರ್ತಸಂಮಯತ್ಾ ಪೃಷ್ತತನ್ತಜಪ್ರೀಷ್ಟತತಬಾರಹಮಣ್ ೀಕ್ಾಾ 
ರಾಜಯಂ ನಾದಾದ್ನ್ತಜಜನಿತಶಾಾಂಬ್ಧಕ್್ೀಯೀsನ್ತಜಸಯ | 
ರ್ತ್ಾಸಹಾರ್ಯಂ ವಯಧಿತ ನ್ಗರಿೀಂ ಕ್ೌರವಾಣಾಮವಾಪುಃ 
ಸ್ ವೀಕ್್ುೀ ಕೃಷ್ಣಸುದ್ನ್ಭಿಮತ್್ೀsವಾಪುಪಾರ್ಾಃ ಸ ನ್ ೀsವಾಯತ್ || 24 || 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತಮನ್ ಒಪಾಗ್ರ್ಂತ್್ ದ್ತರಪದ್ರಾಜನ್ತ, ಧ್ೃತರಾಷ್ರನಿಗ್, ಪೂರ್ ೀಹಿತರಾದ್  
ಧೌಮಾಯಚಾರ್ಾರ ಮ ಲಕವಾಗಿ, ಪಾಂಡತನ್ಂದ್ನ್ರಿಗ್ ರಾಜಯವನ್ತನ ಕ್್ ಟ್ತಟ, ಅವರ್ ಡನ್ 
ಮೈತರಯಂದಿರಬ್ೀಕ್್ಂದ್ತ ಹ್ೀಳಿ ಕಳಿಸ್ತದ್ನ್ತ. ಆದ್ರ್ ಅಂಬ್ಧಕ್್ರ್ ಸತತನಾದ್ ಧ್ೃತರಾಷ್ರನ್ತ, ತನ್ನ 
ತಮಮನ್ ಮಗನಾದ್ ಧ್ಮಾರಾಜನಿಗ್, ರಾಜಯವನ್ತನ ಕ್್ ಡಲ್ಲಲಿ. ಅಂದ್ರ್ ರಾಜಯವನ್ತನ ಕ್್ ಡಲತ 
ಒಪಾಲ್ಲಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ್, ಪಾಂಡವರಿಗ್ ಸಹಾರ್ ಮಾಡಲತ, ಸವತಃ ದ್ ತನಾಗಿ ಭಗವಾನ್ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ತ, ಹಸ್ತುನಾವತಗ್ ಹ್ ೀಗಿ ರಾಜಸಭ್ರ್ಲಿ್ಲ ಧ್ೃತರಾಷಾರದಿಗಳಿಗ್, ಪಾಂಡವರತ ತಮಮ 
ಮಾತನ್ಂತ್್ ಹನ್ನರಡತ ವಷ್ಾ ಅರಣಯವಾಸ, ಒಂದ್ತ ವಷ್ಾ ಅಜ್ಞಾತವಾಸವನ್ತನ ಪೂರ್ೈಸ್ತದಾದರ್. 
ಆದ್ದರಿಂದ್, ನಿೀನ್  ಸಹ ಮಾತನ್ಂತ್್, ಅವರದಾದ್ ರಾಜಯವನ್ತನ ಒಪಾಸ್ತಕ್್ ಡತ ಎಂದ್ತ 
ಹ್ೀಳಿದ್ನ್ತ. ಅದ್ನ್ತನ ಧ್ೃತರಾಷ್ರ ದ್ತಯೀಾಧ್ನಾದಿಗಳು ತರಸೆರಿಸ್ತದ್ದರಿಂದ್, ಪುನ್ಃ ಅವರಿಗ್       
( ಪಾಂಡವರಿಗ್) ತಳಿಸ್ತದ್ನ್ತ. ಇಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತಮನ್ತ ನ್ಮಮನ್ತನ ರಕ್ಷ್ಸಲ್ಲ. 

ಸ್ೀನ್ೀ ವಿೀಷವನಾರಣ್ ೀನ್ತಮಖ್್ೀ ಕರತಣರ್ಾ ಶಸ್ ರೀರಿ್ತಂ ಫಲತುಣಂ 
ಸದಿುೀತ್ಾಮತಪದಿಶಯ ಕ್ಾಮತಾಕಧ್ರಂ ಚ್ಕ್್ರೀsಸಯ ರ್ಃ ಸಾರರ್ಥಃ | 
ಅನ್ ಯೀನ್ಯಂ ಕತರತಪಾಣಡವ್ೈಶಯ ಪೃತನಾಂ ಯೀsರ್ೀಷ್ರ್ತ್ ಸಯನ್ದನಾತ್ | 
ಯೀ ಭಿೀಷ್ಮಂ ನಿರಪಾತರ್ತ್ ಸತತಶರ್ೈಃ ಪಾಣ್ ಡೀಸುಮಿೀಡ್ೀsಚ್ತಯತಮ್ || 25 || 

ಕತರತಕ್ಷ್ೀತರದ್ಲಿ್ಲ ಕ್ೌರವ-ಪಾಂಡವರ ಸ್ೈನ್ಯವು ಮಿಳಿತವಾಗಿದ್. ಉಭರ್ ಸ್ೈನ್ಯದ್ವರ  ಪರಸಾರ 
ರ್ತದ್ಧ ಮಾಡಲತ ಸನ್ನದ್ದರಾಗಿದಾದರ್. ಆಗ ತ್ಾನ್ ರಣರಂಗವನ್ತನ ಪರವ್ೀಶ್ಸ್ತದ್ ಮಧ್ಯಮಪಾಂಡವ 
ಅಜತಾನ್ನ್ತ ರರ್ದ್ಲ್ಲಿ ಕತಳಿತಂತ್್ಯೀ ಆ ದ್ೃಶಯವನ್ತನ ನ್ ೀಡಿ, ಬಂಧ್ತ-ಬಾಂಧ್ವರತ ಪರಸಾರ 
ರ್ತದ್ಧಮಾಡಿ ಹತರಾಗತವರಲಾಿ, ಎಂಬ ಕ್ಾರತಣಯದಿಂದ್ ವಿಷ್ಣಣನಾಗಿ " ನಾನ್ತ 
ರ್ತದ್ಧಮಾಡತವಿದಿಲಿ "ವ್ಂದ್ತ ಹ್ೀಳಿ ಧ್ನ್ತಬಾಾಣಗಳನ್ತನ ತಯರ್ಸ್ತ ಚಿಂತ್ಾಕ್ಾರಂತನಾಗಿ ಕತಳಿತನ್ತ. 
ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತಮನ್ತ ಧ್ನ್ಂಜರ್ನಿಗ್ ಗಿೀತ್್ ೀಪದ್ೀಶ ಮಾಡಿ, ಅಜತಾನ್  ! ಷವನತರರ್ರಿಗ್ 
ರ್ತದ್ಧವು ಸವಧ್ಮಾವಾಗಿದ್. ಅದ್ನ್ತನ ನಿವಾಹಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅನ್ರ್ಾಕ್್ೆ ಭಾಗಿರ್ಾಗಬ್ೀಕ್ಾಗತತುದ್. ಈ 
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ರ್ತದ್ಧ, ಕ್್ ಲತಿವುದ್ತ, ಇವ್ಲಿವೂ ನ್ನಿನಂದ್ಲ್ೀ ಜರತಗತವುದ್ತ. ಕ್್ ಲಿಲತ ನಿೀನಾರತ ? ಎಲಿಕ ೆ 
ನಾನ್ೀ ಕ್ಾರಣನ್ತ. ನಿನ್ನ ಸವಧ್ಮಾವಾದ್ ರ್ತದ್ಧರ ಪ ಕತಾವಯವನ್ತನ ನ್ರವ್ೀರಿಸತ – ಮತಂತ್ಾಗಿ 
ಉಪದ್ೀಶ್ಸ್ತ ಪಾರ್ಾನಿಗ್ ತನ್ನ ವಿಶವರ ಪವನ್ತನ ತ್್ ೀರಿಸ್ತ " ಕರಿಷ್ಯೀ ವಚ್ನ್ಂ ತವ" - "ಕೃಷ್ಣ ! 
ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ಂತ್್ ವತಾಸತತ್್ುೀನ್. ರ್ತದ್ಧಮಾಡತತ್್ುೀನ್ ಎಂದ್ತ ಹ್ೀಳಿ ಮತ್್ು ಧ್ನ್ತಬಾಾಣಗಳನ್ತನ 
ಧ್ರಿಸತವಂತ್್ ಮಾಡಿದ್ನ್ತ. ಇಂದ್ತ ಮಾಡಿದ್, ಅಜತಾನ್ನ್ ಸಾರರ್ಥರ್ಾದ್, ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ತ 
ಕತರತಪಾಂಡವರ ರ್ತದ್ಧದ್ಲ್ಲಿ, ಪಾಂಡವರತ ಗ್ಲತಿವಂತ್್ ಮಾಡಿದ್ನ್ತ. ಪುನ್ಃ ರ್ತದ್ಧದ್ಲ್ಲ ಿ
ಪಾಂಡತಕತಮಾರನಾದ್ ಅಜತಾನ್ನ್ ಬಾಣಗಳಿಂದ್, ರರ್ದಿಂದ್ ಭಿೀಷಾಮಚಾರ್ಾರನ್ತನ ಕ್್ಳಗ್ 
ಕ್್ಡಹಿಸ್ತದ್ನ್ತ. ಅಂತಹ ಚ್ತಯತರಹಿತನಾದ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ನ್ತನ ಭರ್ಸತತ್್ುೀನ್. 

ದ್ ರೀಣ್ೀ ರ್ತಧ್ಯತ ಪಾಣಡವ್ೈವಿಾನಿಹತಂ ಪಾರಗ್ ಜೀತಷ್ಂ ಪಾರ್ಾತಃ 
ಕೃತ್ಾವ ತಸಯ ಸತತ್್ೀ ಹತ್್ೀ ನಿಶ್ ಶ್ವಂ ನಿೀತ್ಾವsಜತಾನ್ಂ ಸ್ೈನ್ಧೈವಮ್ | 
ತದ್ದತ್ಾುಸರಬಲಾದ್ರ್ೀಘನ್ದ್ತ್್ ೀ ದೌರಣ್ೀ ಹತ್್ೀ ದೌರಪದ್ೀಃ 
ಯೀ ಭಿೀಮಂ ಚ್ ನಿಜಾಸರನ್ಮರಮಕರ್ ೀತ್ ತಂ ನೌಮಿ ನಾರಾರ್ಣಮ್ || 26 || 

ಪತ್ಾಮಹರಾದ್ ಭಿೀಷಾಮಚಾರ್ಾರ ಪತನಾನ್ಂತರ ದ್ತಯೀಾಧ್ನ್ನ್ತ, ಶಸರವಿದಾಯಚಾರ್ಾರಾದ್ 
ದ್ ರೀಣಾಚಾರ್ಾರನ್ತನ, ಮಹಾರಣರಂಗದ್ಲಿ್ಲ ಸ್ೀನಾಧಿಪತಗಳನಾನಗಿ ಮಾಡಿದ್ನ್ತ. ಆಗ 
ಪಾಂಡವರಿಗ , ದ್ ರೀಣಾಚಾರ್ಾರಿಗ  ಉಗರವಾದ್ ಕದ್ನ್ವಾಯತತ. ಆ ಸಮರ್ದ್ಲಿ್ಲ ಮತಂದ್ 
ಬಂದ್ತ ಮಹಾಬಲಪರದ್ಶಾನ್ಮಾಡಿದ್, ಪಾರಗ್ ಜಾೀತಷ್ರಾಜಾಯಧಿಪತರ್ಾದ್ ಭಗದ್ತುನ್ನ್ತನ 
ಶ್ರೀವಾಸತದ್ೀವನ್ತ, ಅಜತಾನ್ನಿಂದ್ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಸ್ತದ್ನ್ತ. ಆ ತರತವಾರ್ ದ್ ರೀಣಾಚಾರರ್ರತ 
ನಿಮಿಾಸ್ತದ್ ಪದ್ಮವೂಯಹವನ್ತನ ಮತರಿದ್ತ ಅಭಿಮನ್ತಯವು, ಬಹತಪರಾಕರಮದಿಂದ್ ಕ್ಾದಾಡತತುರಲತ, 
ರತದ್ರದ್ೀವರ ವರಬಲದಿಂದ್, ಅಭಿಮನ್ತಯವಿಗ್ ಸಹಾರ್ಕರಾಗಿ ಬಂದ್ ಭಿೀಮಸ್ೀನಾದಿಗಳನ್ತನ 
ಪದ್ಮವೂಯಹ ದಾವರದ್ಲಿ್ಲ ಪರವ್ೀಶ್ಸದ್ಂತ್್, ಸ್ೈಂಧ್ವನ್ತ ತಡ್ದ್ನ್ತ. ಆ ಕ್ಾರಣದಿಂದಾಗಿ 
ಅಭಿಮನ್ತಯವು ಕ್ೌರವರ ಸಮಸು ಮಹಾರರ್ಥಗಳಾದ್ ದ್ ರೀಣ-ಕಣಾಾದಿಗಳ 
ಅಧ್ಮಾಾಚ್ರಣ್ಯಂದ್, ಆ ಧ್ಮಾರ್ತದ್ಧದ್ಲ್ಲಿ ಏಕ್ಾಂಗಿರ್ಾಗಿ ಹ್ ೀರಾಡಿ, ಮೃತನಾದ್ನ್ತ. 
ಇದ್ರಿಂದ್ ಕ್್ರಳಿದ್ ಅಜತಾನ್ನ್ತ " ನಾಳ  ್(ಮರತ ದಿನ್) ಸ ರ್ಾನ್ತ ಅಸುಂಗತನಾಗತವುದ್ರ್ ಳಗ್ 
ಸ್ೈಂಧ್ವನ್ನ್ತನ ಸಂಹರಿಸತವ್ನ್ತ, ಅದ್ತ ಆಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಗಿನಪರವ್ೀಶಮಾಡತತ್್ುೀನ್ " ಎಂದ್ತ ಘ ೀರ 
ಪರತಜ್ಞ್ ಮಾಡಿದ್ನ್ತ. 
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ರ್ತ್ಾಸಮರ್ಯಾಬಲ್ೀನ್ ಸ ರ್ಾತನ್ತಜ್ೀ ಪಾಥ್ೀಾನ್ ರ್ತದ್ಧೀ ರ್ತ್್ೀ 
ಪಶಾಾಚ್ಛಲಯಮವಾಪಯ ಸಾರರ್ಥವರಂ ಧ್ಮಾಾತಮಜಂ ಸಾರ್ಕ್್ೈಃ | 
ಶ್ೀಣಾಾಙ್ಗುಂ ಕೃತವತಯಮತಂ ಶ್ಬ್ಧರಗಂ ಪಾರ್ಾಂ ಚ್ ಮೃತ್್ ಯೀರಪಾತ್ 
ರ್ಃ ಪಾಥ್ೀಾನ್ ಹತ್್ೀsಕಾಜ್ೀ ನ್ೃಪನ್ತತಃ ಪಾರ್ತ್ ಸ ನ್ಃ ಕ್್ೀಶವಃ || 27 || 

ಕತರತಕ್ಷ್ೀತರದ್ಲಿ್ಲ ಅಜತಾನ್ನ್ತ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ ಅಪರಿಮಿತ ಶಕ್ುರ್ ಸಹಾರ್ದಿಂದ್, ಸ ರ್ಾಸತತನಾದ್ 
ಅಂಗರಾಜನಾದ್ ಕಣಾನ್ನ್ತನ ಸ್ ೀಲ್ಲಸ್ತದ್ನ್ತ. ಆ ತರತವಾರ್ ಮದ್ರದ್ೀಶಾಧಿಪತರ್ಾದ್, ಶ್ರೀಷ್ಠ 
ಸಾರರ್ಥರ್ಾದ್ ಶಲಯರಾಜನ್ನ್ತನ, ತನ್ನ ಸಾರರ್ಥರ್ನಾನಗಿ ಪಡ್ದ್ ಕಣಾನ್ತ, ಧ್ಮಾರಾಜನ್ನ್ತನ 
ಶರಾಹತಗಳಿಂದ್ ಶ್ರ್ಥಲದ್ೀಹವುಳಳವನ್ನಾನಗಿ ಮಾಡಿದ್ನ್ತ. ಆಗ ಧ್ಮಾನ್ಂದ್ನ್ನ್ತ ಶ್ಭಿರಕ್್ೆ 
ಆಗಮಿಸ್ತ, ವಿಶಾರಂತರ್ನ್ತನ ಪಡ್ದ್ನ್ತ. ಆಗ ಧ್ಮಾರಾಜನ್ ಕ್ಷ್ೀಮಸಮಾಚಾರವನ್ತನ ತಳಿರ್ಲತ 
ಶ್ರೀಕೃಷಾಣಜತಾನ್ರತ ಬಂದ್ರತ. ಅವರನ್ತನ ನ್ ೀಡಿ, ಧ್ಮಾರಾಜನ್ತ " ಕಣಾನ್ನ್ತನ ಸ್ ೀಲ್ಲಸ್ತದ್ರ್ಾ 
? ಸಂಹರಿಸ್ತದ್ರ್ಾ ? ಎಂದ್ತ ಪರಶ್ನಸಲತ, ಪಾರ್ಾನ್ತ ‘ ಅಣಾಣ ನಾನ್ತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಣಾನ್ನ್ತನ 
ಸ್ ೀಲ್ಲಸತತ್್ುೀನ್’ ಎಂದ್ತ  ಹ್ೀಳಿದಾಗ, ರ್ತಧಿಷ್ಟಠರನ್ತ " ! ನಿನ್ಗ್ೀತಕ್್ೆ ಗಾಂಡಿೀವ ? ಅದ್ನ್ತನ 
ಬ್ಧಸಾಡತ " ಎಂದ್ತ ನಿಂದಿಸ್ತದ್ನ್ತ. ಆಗ ಅಜತಾನ್ನ್ತ, ಹಿಂದ್ " ನ್ನ್ನ ಗಾಂಡಿೀವವನ್ತನ ಅವಹ್ೀಳನ್ 
ಮಾಡಿದ್ವರನ್ತನ ಸಂಹರಿಸತತ್್ುೀನ್ " ಎಂದ್ತ ಪರತಜ್ಞ್ರ್ಾಡಿದ್ದರಿಂದ್, ಗಾಂಡಿೀವವನ್ತನ ನಿಂದಿಸ್ತದ್, 
ಧ್ಮಾರಾಜನ್ನ್ತನ ಸಂಹರಿಸಲತ ಉದ್ತಯಕುನಾದ್ನ್ತ. ಆಗ ಶ್ರೀವಾಸತದ್ೀವನ್ತ ಧ್ನ್ಂಜರ್ನ್ನ್ತನ 
ತಡ್ದ್ತ, ಆ ದ್ ೀಷ್ದಿಂದ್ ಅಜತಾನ್ನ್ನ್ತನ ಮತತು ಧ್ಮಾರಾಜನ್ನ್ತನ ರಕ್ಷ್ಸ್ತದ್ನ್ತ. ಆಗ ಪಾರ್ಾನ್ತ 
ಅಣಣನ್ನ್ನೀ ಸಂಹರಿಸಲತ ಮತಂದಾದ್ನ್ಲಾಿ ಎಂದ್ತ ಕಡತನ್ ಂದ್ತ, ಭಾರತೃವಧ್ಪರರ್ತನ ಮತತು 
ನಿಂದ್ನ್ರ್ ಅಪರಾಧ್ ಮಾಡಿದ್ಕ್ಾೆಗಿ, ಆತಮಹತ್್ಯ ಮಾಡಿಕ್್ ಳಳಲತ ಸ್ತದ್ಧನಾದಾಗ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ತ " 
ಅಜತಾನ್ ! ತಡ್, ತಡ್, ಭಾರತೃಹತ್ಾಯ ಪರರ್ತನದಿಂದ್ ಅಪರಾಧ್ವಾಯತ್್ಂದ್ತ ಭಾವಿಸತವಿರ್ಾದ್ರ್ 
ಆತಮಸತುತರ್ನ್ತನ ಮಾಡಿಕ್್ ೀ, ಅದ್ತ ಆತಮಹತ್್ಯಮಾಡಿಕ್್ ಂಡಂತ್ಾಗತವುದ್ತ", ಎಂದ್ತ ಹ್ೀಳಿ 
ಅಜತಾನ್ನ್ತ ಆತಮಸತುತ ಮಾಡಿಕ್್ ಳುಳವಂತ್್ ಮಾಡಿ, ಅಜತಾನ್ನ್ತನ ಸಂರಕ್ಷ್ಸ್ತದ್ನ್ತ. ಹಿೀಗ್ 
ಧ್ಮಾರಾಜ – ಅಜತಾನ್ರಿಬಬರನ್ ನ ಮರಣದಿಂದ್ ಕ್ಾಪಾಡಿದ್ನ್ತ. ಆ ತರತವಾರ್ ಅಜತಾನ್ನ್ತ 
ರ್ತದ್ಧದ್ಲ್ಲಿ ಕಣಾನ್ನ್ತನ ಸಂಹರಿಸ್ತದ್ನ್ತ. ಅದ್ರಿಂದ್, ಪರಮಾನ್ಂದ್ಭರಿತನಾದ್ ಧ್ಮಾರಾಜನ್ತ 
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪರಮಾತಮನ್ನ್ತನ ಸತುತಸ್ತದ್ನ್ತ. ಇಂತಹ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ತನ ನ್ಮಮನ್ತನ ಕ್ಾಪಾಡಲ್ಲ. 

ಶಲ್ಯೀ ಧ್ಮಾಸತತ್ಾದ್ಧತ್್ೀ ಕತರತಕತಲ್ೀ ಪಾಥ್ೈಾಃ ಸಮ ಹ್ೀ ಹತ್್ೀ 
ಭಿೀಮೀನಾನ್ತಜಸಂರ್ತತ್್ೀ ವಿನಿಹತ್್ೀ ದ್ತಯೀಾಧ್ನ್ೀ ದ್ ರೀಣಿನಾ |  
ಸತಪಾುನಾಂ ನಿಧ್ನ್ೀ ಕೃತ್್ೀ ನಿಶ್ ತತ್್ ೀ ಮತಕ್ಾುವವಿಧ್ೀರಸರತಃ 
ಪಾಥಾಾನ್ ರಾಜಯಮಿತ್ಾಂಶಾ ತತತಸತಸತತಂ ಯೀsಧಾತಸ ನ್ ೀsವಾಯದ್ಧರಿಃ || 28 || 
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ಕತರತಕ್ಷ್ೀತರದ್ ರಣಭ ಮಿರ್ಲಿ್ಲ ಜರತಗಿದ್ ರ್ತದ್ಧದ್ಲ್ಲಿ ಧ್ಮಾರಾಜನ್ತ, ಮದ್ರದ್ೀಶಾಧಿಪತರ್ಾದ್ 
ಶಲಯರಾಜನ್ನ್ತನ ಸಂಹಾರಮಾಡಿದ್ನ್ತ. ಪಾಂಡವರತ ಸಮಸು ಕ್ೌರವ ಕತಲದ್ವರನ್ತನ 
ಸಂಹರಿಸ್ತದ್ರತ. ಆ ತರತವಾರ್ ಅಜತಾನ್, ಧ್ಮಾರಾಜ, ನ್ಕತಲ, ಸಹದ್ೀವರತ ಮತತು ಕೃಷ್ಣನಿಂದ್ 
ಸಹಿತನಾದ್ ವಾರ್ತಕತಮಾರನಾದ್ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ನ್ತ, ಗದಾರ್ತದ್ಧದ್ಲಿ್ಲ ದ್ತಯೀಾಧ್ನ್ನ್ನ್ತನ 
ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ನ್ತ. ಅಂದ್ತ ರಾತರ ದ್ತಯೀಾಧ್ನ್ನ್ ಪ್ರೀರಣ್ಯಂದ್, ಅಶವತ್ಾಾಮನ್ತ, 
ಶ್ಭಿರದ್ಲಿ್ಲ ಮಲಗಿ ನಿದಿರಸತತುದ್ದ, ಉಪಪಾಂಡವಾದಿಗಳನ್ತನ ನಾಶಪಡಿಸ್ತದ್ನ್ತ. ಅದ್ರಿಂದ್ 
ಪಾಂಡವರತ ಶಸರವನ್ತನ ತಯರ್ಸ್ತರತವಾಗ, ದ್ ರೀಣಪುತರನಾದ್ ಅಶವತ್ಾಾಮನ್ತ, ಸಕಲ ಪಾಂಡವರ 
ನಾಶಕ್ಾೆಗಿ ಪರಯೀಗಿಸ್ತದ್ ಬರಹಾಮಸರದಿಂದ್, ರಾಜಯವನ್ತನ ಪಡ್ದ್ ಪಾಂಡವರನ್ ನ, 
ಪಾಂಡವಮಧ್ಯಮನಾದ್ ಅಜತಾನ್ನ್ ಮಗನಾದ್ ಅಭಿಮನ್ತಯವಿನ್ ಪುತರನಾದ್ ಪರಿೀಕ್ಷ್ತ್ 
ರಾಜನ್ನ್ತನ (ಗಭಾಸಾನಾಗಿದ್ದ ಪರಿೀಕ್ಷ್ತನ್ನ್ತನ)   ರ್ಾವ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ತ ಕ್ಾಪಾಡಿದ್ನ್ ೀ, 
ಅಂತಹ ಶ್ರೀಹರಿರ್ತ ನ್ಮಮನ್ತನ ಸಂರಷವನಣಮಾಡಲ್ಲ. 

ಕೃಷಾಣಭಾಯಮಪ ಭ ಸತರ್ೈನ್ೃಾಪಸತತ್್ ೀ ರಾಜ್ಯೀsಭಿಷ್ಟಕ್್ ುೀ ದಿವಜ್ೈಃ 
ದ್ಗ್ಧೀ ನಿನ್ದತ ಭಿಷವನತಕ್್ೀ ಖಲತರ್ೀ ಸವಂ ವಿಪರತೀಸಾರತಃ | 
ರಾಜಯಂ ತಯಕತುಮಥ್ ೀದ್ಯತ್್ ೀ ವಚ್ನ್ತ್್ ೀ ರ್ಸಾಯಪುಭಿೀಷ್ಮಸುತಃ 
ಶತಶಾರವಾಖಿಲಧ್ಮಾನಿಣಾರ್ಮದ್ಃ ಕೃಷ್ಣದ್ವರ್ಂ ಧಿೀಮಹಿ || 29 || 

ಆ  ತರತವಾರ್ ಪಾಂಡತಸತತನಾದ್ ಧ್ಮಾರಾಜನ್ತ, ಶ್ರೀವಾಸ್ತಷ್ಠಕೃಷ್ಣ (ವ್ೀದ್ವಾಯಸರತ ) 
ರ್ಾದ್ವ ಕೃಷ್ಣರಿಂದ್, ಮತತು ಬಾರಹಮಣಶ್ರೀಷ್ಠರಿಂದ್ ಸಾಮಾರಜಯ ಸ್ತಂಹಾಸನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮತತು 
ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ನ್ನ್ತನ ರ್ತವರಾಜನ್ ಸಾಾನ್ದ್ಲಿ್ಲ ಪಟ್ಾಟಭಿಷ್ಟಕುರಾದ್ರತ. ಅನ್ಂತರ 
ಛದ್ಮವ್ೀಷ್ಧಾರಿರ್ಾಗಿ ಭಿಷವನತಕ ರ ಪದಿಂದ್ ಬಂದ್ ದ್ತಯೀಾಧ್ನ್ನ್ " ಮಿತರನಾದ್" ಎಂಬ 
ಅಸತರನ್ತ, ಧ್ಮಾರಾಜನ್ನ್ತನ ನಿಂದಿಸತತುರಲತ, ಆ ಭಿಷವನತಕನ್ನ್ತನ ಬಾರಹಮಣರತ ಶಾಪಪರದಾನ್ದಿಂದ್ 
ದ್ಗಧಗ್ ಳಿಸ್ತದ್ರತ. ಆಗ ಧ್ಮಾರಾಜನ್ತ ತನ್ನ ರಾಜಪಟ್ಟವನ್ತನ (ರಾಜಯವನ್ತನ) ತಯರ್ಸಲತ 
ಉದ್ತಯಕುನಾದ್ನ್ತ. ಆನ್ಂತರ, ರ್ಾವ ವ್ೀದ್ವಾಯಸ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರತ ಹ್ೀಳಿದ್ಂತ್್, ಧ್ಮಾರಾಜನ್ತ 
ಭಿೀಷಾಮಚಾರ್ಾರಲ್ಲಿಗ್ ಹ್ ೀಗಿ, ಅವರಿಂದ್ ಸಮಸು ಧ್ಮಾನಿಣಾರ್ಗಳನ್ ನ ಕ್್ೀಳಿ, 
ತಳಿದ್ತಕ್್ ಂಡನ್ ೀ, ಅಂತಹ ವ್ೀದ್ವಾಯಸದ್ೀವರತ ಮತತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತಮನ್ನ್ತನ ಸ್ ುೀತರ 
ಮಾಡತತ್್ುೀವ್. 
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ಸೃತ್ಾವ ರ್ಂ ದ್ತಯಸರಿತತಸತ್್ ೀವಸತರಭ ದಾರಜಾ ರ್ದಾಶಾವಸ್ತತಃ 
ನಿದ್ತಾಃಖ್್ ೀsಸ್ತ ಜತಗ್ ೀಪ ಧ್ಮಾನಿರತ್್ ೀ ರ್ತ್ಾವ ಸವರಾಜಯಂ ಕಲ್ಲಮ್ | 
ರ್ಃ ಪಾರ್ಾಂ ಸಮಬ್ ೀಧ್ರ್ನ್ ಮೃತಶ್ಶತಂ ಯೀsರ್ೀವರ್ತ್ಾಾಣಡವ್ೈಃ 
ಯೀ ರ್ಜ್ಞಂ ಸಮಕ್ಾರರ್ದ್ಬಹತಧ್ನ್ೈಃ ಧಾಯರ್ಾಮಿ ತಂ ಕ್್ೀಶವಮ್ || 30 || 

ಶರಪಂಜರ (ಮಂಚ್)ದ್ಲ್ಲ ಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಪತ್ಾಮಹ ಭಿೀಷಾಮಚಾರ್ಾರತ, ಇಚಾಛಮರಣ ವರವನ್ತನ 
ಪಡ್ದ್ವರಾದ್ದರಿಂದ್, ಉತುರಾರ್ಣವನ್ತನ ನಿರಿೀಕ್ಷ್ಸತತುದ್ತದ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ ಆದ್ೀಶದ್ಂತ್್ 
ಧ್ಮಾನ್ಂದ್ನ್ನಿಗ್, ಅನ್ೀಕ ತತುವಧ್ಮಾಗಳನ್ತನ ಉಪದ್ೀಶಮಾಡಿ, ಸ್ವೀಚ್ಛಯಂದ್, 
ದ್ೀಹತ್ಾಯಗಮಾಡಿ, ತಮಮ ಮ ಲರ ಪವಾದ್ ದ್ತಯನಾಮಕ ವಸತವಿನ್ಲಿ್ಲ ಐಕಯರಾದ್ರತ. 
ಪತ್ಾಮಹರ ಮರಣದಿಂದ್ ಧ್ಮಾರಾಜನ್ತ ಬಹತದ್ತಃಖಿತನಾದ್ನ್ತ. ಆಗ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ತ 
ಬಹತಪರಿರ್ಾಗಿ ಸಾಂತವನ್ಗ್ ಳಿಸ್ತದ್ನ್ತ. ಅದ್ರಿಂದ್ ರ್ತಧಿಷ್ಟಠರನ್ತ ಸಮಾಧಾನ್ ಪಡ್ದ್ತ, 
ದ್ತಃಖವನ್ತನ ಬ್ಧಟ್ತಟ, ರಾಜಯಭಾರ ಮಾಡಿದ್ನ್ತ. ಅನ್ಂತರ ಕಲ್ಲರ್ತ ತನ್ನ ಗತಣಗಳಿಂದ್ ಸಹಿತನಾಗಿ 
ಧ್ಮಾರಾಜನ್ ರಾಜಯದ್ಲಿ್ಲ ಧ್ಮಾಕಂಟ್ಕ (ನಾಶಕ)ಕ್ಾರ್ಾಾಸಕುನಾಗಿ ಬಹತವಾಗಿ 
ಗ್ ಂದ್ಲಮಾಡಲಾರಂಭಸ್ತದ್ನ್ತ. ಅದ್ರಿಂದ್ ಕತಪತನಾದ್ ಧ್ಮಾರಾಜನ್ತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸಹಿತನಾಗಿ 
ಕಲ್ಲರ್ನ್ತನ ಜಯಸ್ತದ್ನ್ತ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ತ ಭಾರತ್ಾವನಿರ್ಲಿ್ಲ ಪಾಂಡವರ ಸಂತತರ್ತ 
ಆಳುತುರತವವರ್ಗ , ಭ ಮಂಡಲದ್ಲ್ಲಿ ಕ್ಾಲ್ಲಡಬಾರದ್ಂದ್ತ ಶಾಸನ್ ಮಾಡಿದ್ನ್ತ. ಆ 
ತರತವಾರ್ ರ್ತಧಿಷ್ಟಠರನ್ತ ಧ್ಮಾದಿಂದ್ ರಾಜಯಭಾರವನ್ತನ ಮಾಡತತುದ್ದನ್ತ. ಅಜತಾನ್, ಪುತರನಾದ್ 
ಅಭಿಮನ್ತಯವಿನ್ ಮರಣದಿಂದ್, ಅತಯಂತ ವಾಯಕತಲವುಳಳವನಾಗಿ, ಪುತರವಿಯೀಗದ್ತಃಖದಿಂದ್ 
ಬಳಲತತುರಲತ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ತ ತ್ಾನ್ತ ಉಪದ್ೀಶ್ಸ್ತದ್ ಗಿೀತ್ಾ ಉಪದ್ೀಶವನ್ತನ ಮರ್ತರತವನ್ಂದ್ತ 
ತಳಿದ್ತ, ಅವನಿಗ್ ಮತ್್ು ಅದ್ನ್ತನ ವಿಸಾುರವಾಗಿ ಬ್ ೀಧಿಸ್ತ, ಅನ್ೀಕ ಧ್ಮಾರಹಸಯಗಳನ್ತನ ತಳಿಸ್ತ 
ಸಮಾಧಾನ್ಪಡ್ಸ್ತದ್ನ್ತ. ಅದ್ೀ ಸಮರ್ದ್ಲಿ್ಲ ಅಶವತ್ಾಾಮನ್ ಶಸರದಿಂದ್ ದ್ಗಧವಾದ್ ಅಭಿಮನ್ತಯವಿನ್ 
ಶ್ಶತವನ್ತನ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ್ತ ಪುನ್ಃ ರ್ೀವಂತಗ್ ಳಿಸ್ತ, ಎಲಿರನ್ ನ ಮತದ್ಗ್ ಳಿಸ್ತದ್ನ್ತ. ಮತತು 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾರ್ನ್ರ ಸಲಹ್ರ್ಂತ್್, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ್ತ ಪಾಂಡವರಿಂದ್ ಬಹತ ಧ್ನ್ ವಯರ್ದಿಂದ್ 
ಅಶವಮೀಧ್ರ್ಾಗವನ್ತನ ಮಾಡಿಸ್ತದ್ನ್ತ. ಇಂರ್ ಶ್ರೀಬರಹಮ-ರತದ್ರೀಂದಾರದಿ ದ್ೀವತ್್ಗಳಿಗ್ 
ನಿರ್ಾಮಕನಾದ್ದರಿಂದ್, ಕ್್ೀಶವನ್ಂಬ ಹ್ಸರಿನಿಂದ್ ಪೂಜಯನಾದ್, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ನ್ತನ ಧಾಯನಿಸತತ್್ುೀನ್ 

ರ್ದ್ತಯಕ್ಾುಃ ಪಾಣತಡಪುತ್ಾರಃ ಕ್ಷ್ತಮರ್ ಜತಗತಪುಃ ಧ್ಮಾರಾಜಸುವರಾವಾನ್ 
ಧ್ಮೀಾ ರ್ತಾೀತಯೀsಭ ತಾವನ್ಜವಚ್ನ್ೈರಾಮಿಬಕ್್ೀರ್ಂ ವಿರಕುಮ್ | 
ವಾಯಸಾತ್ಾಮ ಯೀ ವನ್ಸಾಂ ತವಕೃತ ನಿಜಮನ್ ೀsಭಿೀಷ್ಟವನ್ುಂ ಗತಸವಂ 
ನಾರ್ಂ ಪಾಥಾಾನ್ ಸಮರನ್ ುೀ ಮತಮತದ್ತರಪ ಪದ್ಂ ರ್ಸಯ ಕೃಷ್ಣಂ ತಮಿೀಡ್ೀ || 31 || 
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ಕ್ೌರವರ ಸಂಹಾರಾನ್ಂತರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತಮನಿಂದ್ ಸಹಿತರಾದ್ ಪಾಂಡತರಾಜತನ್ರ್ರಾದ್ 
ಧ್ಮಾರಾಜಾದಿಗಳು ಈ ಭ ಮಂಡಲವನ್ತನ ರಕ್ಷ್ಸ್ತದ್ರತ. ಧ್ಮಾರಾಜನ್ತ ವಾರ್ತಕತಮಾರನಾದ್ 
ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ನ್ ವಚ್ನ್ಗಳಿಂದಾಗಿ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ್ ಪರೀತಗಾಗಿ, ಧ್ಮಾಕ್ಾರ್ಾಗಳಲಿ್ಲ 
ತವರ್ರ್ತಳಳವನಾದ್ನ್ತ. ಶ್ರೀವ್ೀದ್ವಾಯಸರ ಪರ್ಾದ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ತ, ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ನ್ ವಾಕಯಗಳಿಂದ್ 
ವಿರಕುನಾದ್, ಧ್ನಾದಿರಹಿತನಾದ್, ಅಂಬ್ಧಕ್್ರ್ ಮಗನಾದ್ ಧ್ೃತರಾಷ್ರಮಹಾರಾಜನ್ನ್ತನ, ತನ್ನ 
ಮನ್ ೀಭಿೀಷ್ಟವಾದ್ ಗಂಧ್ವಾಲ್ ೀಕಪಾರಪುಗಾಗಿ, ತಪಶಾರಣರತನಾಗಿ, ಅರಣಯದ್ಲಿ್ಲರತವಂತ್್ 
ಮಾಡಿ, ಅವನ್ ಮನ್ ೀಬರ್ಕ್್ರ್ತ ಸ್ತದಿಧಸತವಂತ್್ ಅನ್ತಗರಹಿಸ್ತದ್ನ್ತ. ರ್ಾವ ಶ್ರೀ ಹರಿರ್ 
ಪರಮಭಕುರಾದ್ ಪಾಂಡವರ  ಕ ಡ, ಪರಭತವಾದ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತಮನ್ ಚ್ರಣಕಮಲಗಳನ್ತನ 
ಸಮರಿಸತತ್ಾು ಸಂತ್್ ೀಷ್ರ್ತಕುರಾದ್ರ್ ೀ, ಅಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತಮನ್ನ್ತನ ಸತುತಸತತ್್ುೀನ್. 

ಯೀ ರ್ಷಾಟ ವಿಪರಶಾಪಾದ್ಯದ್ತಕತಲಮವಧಿೀತ್ ಅರ್ಥಾತ್್ ೀsಗಾತಸವ ಲ್ ೀಕಂ 
ದ್ೀವ್ೈಭ್ೈಾಷಾಾದ್ತಯಪ್ೀತ್್ ೀ ರ್ದ್ನ್ತ ನಿಜಪದ್ಂ ಪಾಣಡವಾ ಅಪಯವಾಪುಃ | 
ದ್ೈತ್ಾಯ ರ್ದ್ವೀಷ್ತ್್ ೀsನ್ಧೀ ತಮಸ್ತ ನಿಪತತ್ಾ ಬತದ್ದರ ಪೀsಭವದ್ಯಃ 
ಕಲಾೆಾತ್ಾಮನ್ುೀ ಕಲ್ೀರ್ಾಃ ಕತಜನ್ನಿಧ್ನ್ಕೃತ್ ಪಾತತ ಸ್ ೀಸಾಮನ್ ಸತರ್ೀಶಃ || 32 ||  

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತಮನ್ತ, ದಿವಯವೂ ಮಂಗಳಕರವೂ ಆದ್ ರ್ಜ್ಞವನ್ತನ ನ್ರವ್ೀರಿಸ್ತ, ಅನ್ಂತರ 
ಬಾರಹಮಣರ ಶಾಪದಿಂದ್ ರ್ಾದ್ವ ಕತಲವನ್ತನ ನಾಶಪಡಿಸ್ತದ್ವನಾಗಿ, ಬರಹಾಮದಿ ದ್ೀವತ್್ಗಳಿಂದ್ 
ಪಾರರ್ಥಾತನಾಗಿ, ರತಕ್ಮಣಿೀ, ಸತಯಭಾಮಾ ಮತಂತ್ಾದ್ವರ್ ಡನ್ ಸಹಿತನಾಗಿ, ತನ್ನದಾದ್ 
ವ್ೈಕತಂಠ್ಲ್ ೀಕಕ್್ೆ ದಿಗಿವಜರ್ ಮಾಡಿದ್ನ್ತ. ಇತು, ಪಾಂಡತಕತಮಾರರಾದ್ ಧ್ಮಾನ್ಂದಾದಿಗಳೊ 
ಸಹ, ತಮಮ ತಮಮ ಮ ಲರ ಪದ್ ಸಾಾನ್ಗಳನ್ತನ ಪಡ್ದ್ರತ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರ ಪೀ ಹರಿರ್ ಮೀಲ್ಲನ್ 
ದ್ವೀಷ್ದ್ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದ್ೈತಯರ್ಲರಿ  ಅಂಧ್ಃತಮಸ್ತಸಗ್ ತಳಳಲಾಟ್ಟರತ. ಅನ್ಂತರ ಶ್ರೀಹರಿರ್ತ, 
ತನ್ನ ಒಂಬತುನ್ರ್ ಬತದಾಧವತ್ಾರ ತ್ಾಳಿದ್ನ್ತ. ಅದಾದ್ ಬಳಿಕ ಕಲ್ಲರ್ತಗದ್ ಅಂತಯದ್ಲಿ್ಲ ಕಲ್ಲೆರ್ 
ಅವತ್ಾರವನ್ನತು, ದ್ತಷ್ಟ ಜನ್ರನ್ತನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ನ್ತ. ಅಂರ್ ಬರಹಮರತದ್ರೀಂದಾರದಿ 
ವ್ೈಂದಾರಕವೃಂದ್ಕ್್ೆ ಸಾವಮಿರ್ಾದ್, ಶ್ರೀಹರಿಪರಮಾತಮನ್ತ, ನ್ಮಮಲರಿನ್ ನ ಕ್ಾಪಾಡಲ್ಲ . 

|| ಇತ ಮಹಾಭಾರತತ್ಾತಾರ್ಾನಿಣಾರ್ಭಾವಸಙ್ಗುರಹಃ  
ರಾಘವ್ೀಂದ್ರ ರ್ತನಾಕೃತಃ ಸಜಜನ್ಸಂವಿದ್ೀ || 
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