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॥ಶ್ರೀ ಹಯವದನ ರಂಗವಿಠ್ಠಲ ಗ  ೀಪೀನಾಥ  ೀ ವಿಜಯತ ೀ॥ 
Blessed by Lord and with His divine grace, we are pleased to publish this 
Magnanimous Work of Sri Vadiraja Theertharu. 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 inad-
vertant 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.comಕೃತಜ್ಞತ ಗಳು 

 
 

ಜನಾಮಂತರದ ಸುಕೃತದ ಫಲವಾಗಿ ಮಧ್ವಮತದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಲು, 
ಪ ರೀಮಮ ರ್ತಿಗಳಾಗಿ ನನನ ಅಸ್ತಿತವಕ್ ೆ ಕ್ಾರಣರಾದ, ಈ 
ಸಾಧ್ನ ಗ  ಅವಕ್ಾಶಮಾಡಿದ, ನನನ ಪೂಜಯ ಮಾತಾ 
ಪತೃಗಳಾದ, ದಿವಂಗತರಾದ ಲಲ್ಲತಮಮ ಮತುಿ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ 
ಹ ಚ್ ಆರ್ ಅವರ ಸವಿ ನ ನಪನಲ್ಲಿ ಈ "ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ" 
‘‘ಮಾತೃದ ೀವೀ ಭವ-ಪತೃದ ೀವೀಭವ-ಆಚಾಯಿದ ೀವೀಭವ’’ 

 

ಗರಂಥ ಋಣ ಹಂಪ ವಿಶವವಿದಾಯನಿಲಯದಿಂದ ಪರಕ್ಾಶ್ತವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಲ್ಲೀಲ  

 
 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/
mailto:srkarc@gmail.com


 2014 
 

 
 

TOC                                        http://srimadhvyasa.wordpress.com 
 

Page 3 आचारा याः श्रीमदाचारा याः सन्त ुम ेजन्म जन्मनि॥गरुुभाव ंव्यञ्चरनन्त भानि श्री जरिीर् यवाक ्॥कृष्ण ंवन्द ेजगद्गरुुम ् ॥ 
 

  

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 2014 
 

 
 

TOC                                        http://srimadhvyasa.wordpress.com 
 

Page 4 आचारा याः श्रीमदाचारा याः सन्त ुम ेजन्म जन्मनि॥गरुुभाव ंव्यञ्चरनन्त भानि श्री जरिीर् यवाक ्॥कृष्ण ंवन्द ेजगद्गरुुम ् ॥ 
 

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಬಾಲಲ್ಲೀಲ  
ಪೂವಾಿಧ್ಿ 

ಕಮಲನಾಭನ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗ  ನಮೀ ಎಂಬ  

ಅಮಲಮರ್ತಯ ಕ್  ಡುವುದ ಂದು ಕಮಲ ಗ ರಗುವ ॥1॥ 
ವಾಯು ಹನುಮ ಭೀಮ ಶ್ರೀಮದಾನಂದರ್ತೀಥಿರ 

ಪಾದಪದಮಗಳಿಗ ರಗುವ  ಪರಮ ಹರುಷ್ದಿಂದಲ್ಲೀ॥2॥ 
ಸಕಲ ವಿದವತ್ ಪರರಢರಾದ ಸುಖರ್ತೀಥಿರ ಮತವ  

ಪರಕಟಿಸ್ತದ ವಾಯಸಮುನಿಯ ಚರಣಕ್ ರಗುವ ॥3॥ 
ನಾಯಯ ಸುಧ ಯ ವಾಯಖ್ಾಯನ ಮಾಡಿ ಮಾಯವಾದಿಗಳ ಗ ಲ್ಲದ 

ರಾಯ  ರಾಮಚಂದರರ ಚರಣಕ್ ರಗುವ ॥4॥ 
ಪಾರಣನಾಥ ವಿರಂಚರಗ  ರಾಣಿವಾಸವಾಗಿರಲು 

ವ ೀದ ವತಿಮಾನಿಗಳಿಗ  ವಂದಿಪ  ನಾನು॥5॥ 
ಮುಕೆಣಣ ಹರನು ಜಗಕ್ ೆ ಗುರು ಎಂದ ನಿಸ್ತ 

ಶಕರ ಸುರಾಭೀಷ್ಟರಗ   ಶರಣ ಂದ ನ ॥6॥ 
ಮಧ್ವಮತಾಬ್ದಪಿೂಣಿಚಂದರನಾದ ಜಯಮುನಿಯ 

ಪಾದಗಳಿಗ ರಗುವ ೀ ಪರಮ ಹರುಷ್ದಿ॥7॥ 
ಹಿರಯರಗ  ಗುರುಗಳಿಗ  ಮುನಿಗಳಿಗ  ಋಷಿಗಳಿಗ  

ಎರಗಿ ಪ ೀಳ ವ ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಬಾಲಲ್ಲೀಲ ಯ॥8॥ 
ಚಿತಿದ  ಲಭಿನ ಪಾದಚಿತಿದಲ್ಲಿ ಇಟ್ುಟ ನಾನು  

ಭಕ್ತಿಯಂದ ಪ ೀಳ ವ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಚರತ ಯ॥9॥ 
ಘಟ್ಟ ಬ ಟ್ಟ ಸಾಗರ ಸುತಿಲ್ಲದಿ ಅಸುರರ| 

ಹ  ರ್ತಿರಲಾರ ನ ಂದು ಪೃಥ್ವವ ಅತಿಳು॥10॥ 
ರಾಜ ದ ೈತಯರನುನ ತಾಳಲಾರದ  ಭ ಮಿದ ೀವಿ  

ಪೀಗಿ ಮರ ಯಟ್ಟಳು ದ ೀವತ ಗಳಿಗ ॥11॥ 
ದ ೀವತ ಗಳ ಲಿರು ಭ ಮಿದ ೀವಿಯೊಡಗ  ಂಡು 

ಕ್ಷೀರಸಾಗರಶಯನನ ದುರು ಬಂದರಾಗಲ ॥12॥ 
ಗ  ೀವುರ ಪ ಧ್ರಸ್ತ ಭ ಮಿದ ೀವಿ ಅಜನ ಬಳಿಗ  ಬರಲು 

ದ ೀವಾದಿದ ೀವನ ಸುಿರ್ತಸುರ್ತಿದರಿು॥13॥ 
ಅಂಬುಧಿಶಯನನಾಗಿ ಅಂಬುಜಾಕ್ಷ ಮಲಗಿರಲು 
ಬಂದು ದ ೀವತ ಗಳ ಲಿ ಸುಿರ್ತಯ ಮಾಡಲು॥14॥ 
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ವಾರಧಿಶಯನನಾಗಿ ಅಂಬುಜಾಕ್ಷ ಮಲಗಿರಲು 

ಬಂದು ದ ೀವತ ಗಳ ಲಿ ಸುಿರ್ತಯ ಮಾಡಲು॥15॥ 
ದ ೀವತ ಗಳ ಮಾತ ದ ೀವ ಚಿತದಿಲ್ಲಿಟ್ುಟ ಬಂದು 

ದ ೀವಕ್ತಯಲಿವತರಸುವ ನ ಂದನು॥16॥ 
ವಸುದ ೀವನಲ್ಲಿ ಹುಟಿಟ ಅಸುರರ ಕ್  ಲುಿವ ನ ಂದು 

ವಸುಧ ಭಾರ ಇಳುಹುವ ನ ಂದ ವಾಸುದ ೀವನು॥17॥ 
ಹಾಸ್ತಗ ಯಾಗಿರುವ ಶ ೀಷ್ದ ೀವರನ ನ ಕರ ದು 

ಜ ಯೀಷ್ಠನಾಗಿ ಮುಂಚಯವತರಸು ಎಂದನು॥18॥ 
ಅದಿರ್ತ ಕ್ಾಶಯಪರು ಮರುತ ಗಂಧ್ವಿರ  

ಸನಕ್ಾದಿ ಯೊೀಗಿಗಳು ಜನಿಸ್ತರ ಂದನ ॥19॥ 
ಮುನಿಗಳ ಲಿ ತರು ಪಕ್ಷ ಮೃಗಗಳಾಗಿ ಜನಿಸ್ತದರು 
ಅನಿಮಿಷ್ರ ಲಿ ಗ  ೀಪಾಲರಾದರು॥20॥ 
ಸನಕ್ಾದಿ ಯೊೀಗಿಗಳು ಪಶುಗಳಾಗಿ ಜನಿಸ್ತದರು 

ತುರುವ ಕ್ಾಯವ ಗ  ಲಿನಾದ ಪರಮಾತಮನು॥21॥ 
ದ ೀವರ ಬಾಲಲ್ಲೀಲ  ನ  ೀಡಬ ೀಕ್ ಂದ ನುತ 

ದ  ರೀಣನ ಂಬ ವಸು ನಂದಗ  ಪನಾದನು॥22॥ 
ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲಲ್ಲೀಲ  ನ  ೀಡಬ ೀಕ್ ಂದ ನುತ 

ಆಗ ಧ್ರಾದ ೀವಿ ಯಶ  ೀದ ಯಾದಳು॥23॥ 
ಶ ರನಲ್ಲಿ ಕ್ಾಶಯಪ ವಸುದ ೀವನಾಗಿ ಜನಿಸ್ತದನು 

ದ ೀವಕನಲ್ಲಿ ಅದಿರ್ತದ ೀವಿ ದ ೀವಕ್ತಯಾದಳು॥24॥ 
ದ ೀವಕ್ತ ವಸುದ ೀವರಗ  ವಿವಾಹದುತಸವವ ಮಾಡ  

ದ ೀವದುಂದುಭಗಳಾವಾಗಲ ಸ ದುವು॥25॥ 
ನಾಕು ಬ್ದೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಸ ಅನ ೀಕ ಸಂಭರಮವ ಮೆರಸ್ತ 

ಆಕ್ಾಶವಾಣಿ ಅವನ ಕುರತು ನುಡಿಯತು॥26॥ 
ತಂಗಿಯಾ ಮದುವ  ಎಂದು ಸಂಭರಮಗ  ಳಲು ಬ ೀಡ 

ಕ್  ಲುಿವನು ಆಕ್ ಯ ಕಂದ ನಿನನನ ॥27॥ 
ಅಷ್ಟಮಿಯ ರ  ೀಹಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟಿಟದಾ ಮಗನು ನಿನಗ  

ಮೃತುಯವಾಹನ ಂದು ಆವಿಭ ಿತ ನುಡಿಯತು॥28॥ 
ಆಕ್ಾಶವಾಣಿ ನುಡಿಯೆ ಆಕ್ ಯಾ ಕ್  ಲುವ ನ ಂದು 

ವಾಯಕುಲದಿಂದ ಕಂಸ ನಡ ದು ಬಂದನು॥29॥ 
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ಭಗಿನಿಯ ಕ್  ಲುಿವ ನ ಂದು ಬಹಳ ಕ್  ೀಪದಿಂದ ಬಂದ 

ಆಯುಧ್ವನ ನ ಹಿಡಿದು ಕಂಸ ಕಡಿವ ನ ನುತಲ್ಲ॥30॥ 
ಕ ಡ  ಹುಟಿಟದವಳ ಕ್  ಂದು ದುಷ್ೆಮಿವನು ಮಾಡುವರ  

ಬ ೀಡ ಕಂಸ ಸ್ತರೀ ಹತಯ ಬ ೀಗ ಬಾಹುದು॥31॥ 
ಎನನ ಪಾರಣಕ್  ಮುನಿದ ತಂಗಿ ಇದುಿ ಪರಯೊೀಜನವ ೀನು 
ಕಣುಣ ಹ  ೀದ ಹುಬುು ತನಗ  ಬ ೀಡವ ಂದನು॥32॥ 
ಆನಕದುಂದುಭ ಕಂಸಗಾನ ೀಕ ವಿಧ್ವಾಗಿ ರ್ತಳುಹಿ 

ಆದ ಸುತರನ ಲಿ ನಿನಗ  ಈವ ನ ಂದನು॥33॥ 
ಎಂದ ಮಾತ ಕ್ ೀಳಿ ತಾನು ನಂಬಲಾರ ನ ಂದ ಕಂಸ 

ಆಯುಧ್ವನಿಟ್ುಟ ಅಡಡ ದಾಟ್ು ಎಂದನು॥34॥ 
ಹ ೀಳಿದಾ ಮಾತು ಕ್ ೀಳಿ ತಾನು ತಾಳಲಾರ ನ ಂದ ಕಂಸ 

ಗಾಂಡಿೀವ ಇಟ್ುಟ ಅಡಡ ದಾಟ್ು ಎಂದನು॥35॥ 
ಆನ  ಇಳಿದು ವಸುದ ೀವ ರಾಣಿಯಾ ಕ್ ೈಯಾ ಹಿಡಿದು 

ಆಯುಧ್ವ ದಾಟಿ ಅರಮನ ಗ  ನಡ ದನು॥36॥ 
ಅಂದಣವನಿಳಿದು ವಸುದ ೀವ ಹಂಡರ್ತ ಕ್ ೈಯ ಹಿಡಿದು 

ಗಾಂಡಿೀವವ ದಾಟಿ ಅರಮನ ಗ  ನಡ ದನು॥37॥ 
ಆಗ ಅರಮನ ಯೊಳಗ  ಭಾಮೆ ದ ೀವಕ್ತದ ೀವಿ 

ಬ ೀಗದಿಂದ ಋತುಮರ್ತಯಾಗುರ್ತಿದಿಳು॥38॥ 
ಕ್ ೀಳಿ ಉಗರಸ ೀನರಾಯ ಬಹಳ ಸಂತ  ೀಷ್ದಿಂದ 

ಶ  ೀಭನವ ಮಾಡಿಸ್ತದ ಅಷ್ುಟ ಹರುಷ್ದಿ॥39॥ 
ಅಷ್ಟ ಋಷಿಗಳನ ನ ಕರ ಸ್ತ ಅಷ್ಟ ಫಲಗಳನ ನ ತರಸ್ತ 

ಪುರ್ತರಯ ಕ್ ೈಯಲ್ಲಿ ಫಲದಾನವ ಕ್  ಡಿಸ್ತದ॥40॥ 
ಆಗ ಅರಮನ ಯೊಳಗ  ಭಾಮೆ ದ ೀವಕ್ತ ದ ೀವಿಗ  

ಬ ೀಗದಿಂದ ಪರಥಮ ಗಭಿವಾಗುರ್ತದಿಿತು॥41॥ 
ಕ್ ೀಳಿ ಉಗರಸ ೀನ ರಾಯ ಬಹಳ ಸಂತ  ೀಷ್ದಿಂದ 

ಸ್ತೀಮಂತವ ಮಾಡಿಸ್ತದ ಅಷ್ುಟ ಹರುಷ್ದಿ॥42॥ 
ಬಾಲಕನು ಹುಟ್ುಟರ್ತಿರಲು ಬ ೀಗದಿಂದ ವಸುದ ೀವ 

ಕಂಸನ ಮುಂದ  ಇಟ್ುಟ ಕರವ ಮುಗಿದು ನಿಂತನ ॥43॥ 
ಬಾಲಕನ ನ  ೀಡುತ ಬಹಳ ಸಂತ  ೀಷ್ದಿಂದ 

ನಿೀನು ನಿನನ ಮನ ಗ  ಬ ೀಗ ಹ  ೀಗು ಎಂದನ ॥44॥ 
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ಅಂದ ಮಾತು ಕ್ ೀಳಿ ತಾನು ಬಂದನಾಗ ವಸುದ ೀವ 

ಹ ಂಡರ್ತಯ ಕ್ ೈಲ್ಲ ಶ್ಶುವ ತಂದು ಕ್  ಟ್ಟನ ॥45॥ 
ಹ ೀಳಿದ ಮಾತು ಕ್ ೀಳಿ ತಾನು ಹ  ೀದ ವಸುದ ೀವ 

ರಾಣಿಯ ಕ್ ೈಲ್ಲ ಶ್ಶುವ ತಂದು ಕ್  ಟ್ಟನ ॥46॥ 
ಅಂಬರದಿಂದಲ್ಲ ಬಂದರೀಗ ನಾರದರು 

ಇಂದಿರಾಪರ್ತ ಈತ ಸಂದ ೀಹವಿಲಿವೂ॥47॥ 
ದ ೀವಕ್ತ ವಸುದ ೀವರಗ  ಸ ರ ಯ ಸಂಕ್  ೀಲ  ಹಾಕ್ತಸ 

ಬಾಗಿಲ ಮುಂದ  ಭಟ್ರ ತಂದು ಕ್ಾವಲ್ಲಟ್ಟನು॥48॥ 
ನಾರದನ ಮಾತ ಕ್ ೀಳಿ ಬಹಳ ಕ್  ೀಪವನ ನ ತಾಳಿ 

ಆಯುಧ್ವನುನ ಹಿಡಿದು ಅರಮನ ಗ   ಬಂದನು॥49॥ 
ಆರು ಮಂದಿ ಪುತರರ ದ ೀವಕ್ತಯು ಪಡ ದಿರಲು 

ಆಗ ಕಂಸ ಶ್ಲ ಯೊಳಪಪಳಿಸ್ತ ಕ್  ಂದನ ॥50॥ 
ಏಳನ ಯ ಗಭಿ ದ ೀವಕ್ತಗ  ಮ ರು ರ್ತಂಗಳಾಗುರ್ತರಲು 
ಮಾಯೆ ಸ ಳ ದುಕ್  ಂಡು ರ  ೀಹಿಣಿಯಲ್ಲಟಿಿಟತ ॥51॥ 
ಸ ಳ ಯಪಟ್ುಟ ಶ ೀಷ್ನಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಿಣನ ಂದ ನಿಸ್ತ 

ಜನಿಸ್ತದನ  ರ  ೀಹಿಣಿಯ ಗೃಹದ  ಳಾಗಲ ೀ॥52॥ 
ದ ೀವಕ್ತಗ ೀಳನ ಯ ಗಭಿ ಶುರುವಾದವ ಂದು 

ಬಹಳ ವಾಕಯದಿಂದ ಜನರು ಆಡಿಕ್  ಂಬರು॥53॥ 
ದ ೀವಕ್ತಯ ಗಭಿದ  ಳಗ  ದ ೀವ ಶ್ರೀಹರಯು ಜನಿಸ  

ಬಹಳ ವಾಕಯದಿಂದ ಜನರು ಆಡಿಕ್  ಂಬರು॥54॥ 
ಅಕಳಂಕಚರತ ದ ೀವಕ್ತಯ ಬಸುರ  ಳಗ  ಬಂದಿರಲು 

ವಿಕಸ್ತತವಾದುದು ಅವಳ ಮುಖ ಕಮಲವು॥55॥ 
ಮ ರು ಲ  ೀಕವ ರ್ತರುಗಿ ನಾರದ ಮುನಿಯು ಬರಲು 

ಬುದಿಿಕ್ಷಮೆಯಂದ ಮಾತನಾಡುರ್ತದಿನು॥56॥ 
ಪೂವಿಕ್ಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಾಲನ ೀಮಿ ವಿಷ್ುಣ ಕ್ ೈಲ್ಲ ಮರಣ ನಿನಗ  

ಈ ಜನಮದಲ್ಲ ಹರಯ ಕ್ ೈಯ ಮರಣವ ಂದನು॥57॥ 
ಒಂದು ದಿವಸ ದ ೀವಕ್ತಯ ಮಂದಿರಕ್ ೆ ಬಂದ ಕಂಸ 

ತಂಗಿಯ ಮುಖದ ಕ್ಾಂರ್ತಯ ನ  ೀಡಿ ಬ ರಗು ಬ್ದದಿನು॥58॥ 
ಎಂದಿನಂತಲಿ ಗಭಿ ಚ ಂದವಾಗಿ ತ  ೀರುರ್ತದ  

ಕ್  ಂದಿೀತು ಎನನ ಸಂದ ೀಹವಿಲಿವು॥59॥ 
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ದ ೀವಕ್ತಗ ಂಟ್ನ ಯ ಗಭಿ ಬಹಳ ಎಚಚರಕ್  ಎಂದು 

ಹ ೀಳಿದನ  ಕಂಸ ತನನ ಆಳು ಮಂದಿಗ ॥60॥ 
ದ ೀವಕ್ತ ವಸುದ ೀವರಗ  ಸ ರ ಯ ಸಂಕ್  ೀಲ  ಹಾಕ್ತಸ 

ಬಾಗಿಲ ಮುಂದ  ಭಟ್ರ ತಂದು ಕ್ಾವಲ್ಲಟ್ಟನು॥61॥ 
ಪುರದ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಕ್ತೆ ಜನರು ಎಲಿ ನಿದ ರಗ ೈವ ಸಮಯದಲ್ಲ 

ದ ೀವಕ್ತ ದ ೀವಿಯ ನಡು ನ  ಂದುವು॥62॥ 
ಅಷ್ಟಮಿೀ ರ  ೀಹಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಿರಾರ್ತರ ವ ೀಳಯದಲ್ಲಿ 

ಅಚುಯತನ ಚರತವಾವಿಭ ಿತವಾಯತು॥63॥ 
ಶಾರವಣ ಬಹುಳ ಅಷ್ಟಮಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದರ ಉದಯ ಕ್ಾಲದಲ್ಲಿ 

ಭ ಮಿಯ ಮೆೀಲ  ಕೃಷ್ಣನವತರಸ್ತದನು॥64॥ 
ಶುಕಿ ಶ  ೀಣಿತ ಸಂಬಂಧ್ ಪರಸಕ್ತಿ ತನಗಿಲಿವ ಂದು 

ಶಂಖ ಚಕರ ಚತುಭುಿಜದಲವತರಸ್ತದನು॥65॥ 
ಜಗದ  ಡ ಯ ದ ೀವಕ್ತಯ ಗೃಹದ  ಳಗ  ಜನಿಸ್ತರಲು 

ಧ್ರಣಿದ ೀವಿ ತನನ ಭಾರವಿಳುಹಿತ ಂದಳು॥66॥ 
ಪಟ್ಟಣದ ಕ್ ೀರಯೊಳಗ  ಸುತ ಿೀಳು ಗೃಹದ  ಳಗ  

ಪಕ್ಷವಾಹನ ಕೃಷ್ಣನ ಬ ಳಕು ತುಂಬ್ದತು॥67॥ 
ರಾಜ ಬ್ದೀದಿಯೊಳಗ  ನಾಲ ೆೀಳು ಗೃಹದ  ಳಗ  

ವಾರಜನಾಭನ ಬ ಳಕು ತುಂಬ್ದತು॥68॥ 
ಪಟ್ಟಣದ ಬ ಳಕು ಕಂಡು ದುಷ್ಟ ಕಂಗ ಟ್ುಟ ಅಂಜಿ 

ಮೃತುಯ ಬಂದಿತು ಸಂದ ೀಹವಿಲಿವು॥69॥ 
ದ ೀವಕ್ತಯ ಗೃಹದ  ಳಗ  ದ ೀವ ಶ್ರೀಹರಯು ಜನಿಸ್ತ 

ಆಗ ಅಜನು ಬಂದು ತುರ್ತಯ ಮಾಡಿ ಹ  ೀದನು॥70॥ 
ದ ೀವಾದಿದ ೀವನ ೀ ವ ೀದಪಾಲಕನ ೀ 

ಮಾವಮದಿನನ ಂದು ಬರಹಮ ತುರ್ತಸ್ತದ॥71॥ 
ಅಸುರ ಸಂಹಾರ ನಿೀನ  ಶ್ಶುಪಾಲ ವ ೈರ ನಿೀನ  

ಕಂಸ ಮದಿನನ ಂದು ಬರಹಮ ತುರ್ತಸ್ತದ॥72॥ 
ಶಂಖ ಚಕರ ಗದಾ ಪದಮ ಅಂಕ್ತತ ಪೀತಾಂಬರ ಉಟ್ಟ 

ಪಂಕಜಾಕ್ಷನ ಕಂಡು ಅವರು ಶಂಕ್ತಸ್ತದರು॥73॥ 
ಪೀತಾಂಬರ ಉಟ್ುಟಕ್  ಂಡು ಲಕ್ಷಮೀದ ೀವಿಯರು ಸಹಿತ 

ಶಂಖ ಚಕರ ಚತುಭುಿಜದಲವತರಸ್ತದ॥74॥ 
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ಶಂಖ ಚಕರ ಗದಾ ಪದುಮ ಮುಕುಟ್ ಕ್ರಸುಿಭಹಾರ 

ಶ್ರೀವತಸ ಕುಂಡಲವು ನ  ಸಲ ರ್ತಲಕವು॥75॥ 
ಉಟ್ಟ ಪಂಬಟ್ ಟಯು ಹ  ದಿ ಪೀತಾಂಬರವು 

ಹ  ಳ ಯೆ  ಕತಲಿ ಗಳ ಲಿ ಹರದವಾಗಲ ೀ॥76॥ 
ಹೃದಯದಿ ತುಲಸ್ತಯ ಸರ ವ ೈಜಯಂರ್ತ ಮಾಲ ಗಳು 

ಅಸುರ ಮದಿನನರ್ತ ಮುದುಿ ಮುಖವ ಕಂಡರು॥77॥ 
ಎಸಳು ಕಂಗಳು ತುದಿನ  ೀಟ್ದ ಕರುಣ ರಸವು 

ಸುರಯೆ ಹಲವು ಕುರುಳು ಚ ಲುವ ಮುದುಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನಿಸ್ತದ॥78॥ 
ಚತುಭುಿಜದಿಂದ ವಯಕಿನಾದ ಶಂಖ ಚಕರ ಗದಾ ಧ್ರಸ್ತ 

ಪಾರಕೃತಭಾವನಾಗಿ ಮುಂದ  ಬಂದು ನಿಂತನು॥79॥ 
ನಿಂರ್ತರುವ ಹರಯ ಕಂಡು ಅಂಜಿ ದ ೀವಕ್ತದ ೀವಿ 

ಬಂದು ವಸುದ ೀವನ ಅಪಪಕ್  ಂಡಳು॥80॥ 
ಅಂಜಬ ೀಡ ತಾಯೆ ಎಂದು ರಂಗ ಅಭಯವನುನ ಕ್  ಟ್ಟ 

ಹಿಂದಿನಾ ತಪಕ್  ಮೆಚಿಚ ಬಂದ ನ ಂದನು॥81॥ 
ಹ ದರಬ ೀಡ ತಾಯೆ ಎಂದು ಹರಯು ಅಭಯವನುನ ಕ್  ಟ್ಟ 

ಹಲವು ಕ್ಾಲದ ತಪಕ್  ಮೆಚಿಚ ಬಂದ ನ ಂದನು॥82॥ 
ಹಿಂದಕ್   ವರವನಿತುಿ ಬಂದ  ನಿನನ ಗಭಿದಲ್ಲಿ 

ನಂದಗ  ೀಪ ಗ  ಪಯರರ್ತಿ ಸಲ್ಲಸ ಬಂದ ನು॥83॥ 
ಅದುುತವಾದ ಶ್ಶುವ ಕಂಡು ಆದಿಪುರುಷ್ನ ಂದು 

ಮೆೈ ಉಬ್ದು ವಸುದ ೀವ ಸುಿರ್ತಯ ಮಾಡಿದ॥84॥ 
ಕ್ ೀಶವ ನಾರಾಯಣ ಮಾಧ್ವ ಗ  ೀವಿಂದ 

ವಾಸುದ ೀವ ಕರುಣಿಸ ಂದು ಸುಿರ್ತಸುರ್ತದನಿು॥85॥ 
ಸುಿರ್ತಗಳ ೀ ಬಹಳ ಬ ೀಡ ಕಂಸನ ಭಯವು ನಿಮಗ  

ಶ್ಶುವಾಗಿ ನಿಮಮನು ಸಲುಹುವ ನ ಂದ॥86॥ 
ಮಗುವಾಗಿ ಮರದ  ಳಗ  ಮಲಗಿ ನಿಮಮ ಸಲುಹುವ  

ಬಲರಾಮನ ಕ ಡ  ಹ  ೀಗಿ ಬ ಳ ವ ನ ಂದನು॥87॥ 
ಪೃಶ್ನಜನಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಮ ಉದರದಲ್ಲಿ ಪುಟಿಟದ  

ಅದಿರ್ತ ಕ್ಾಶಯಪರಲ್ಲಿ ವಾಮನನಾಗಿ ಪುಟಿಟದ ॥88॥ 
ಮ ರು ಜನಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಮ ಉದರದಲ್ಲಿ ಪುಟಿಟದ  

ಮುಕ್ತಿಗ  ಯೊೀಗಯಳಾದ  ದ ೀವಕ್ತ ಎಂದನು॥89॥ 
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ಮ ರು ಜನಮದಲ್ಲಿ ತಪಸು ಮಾಡಿದ ಲಿ ಗಳಿಸ್ತತು 

ಮುಕ್ತಿಗ  ಐದು ದ ೀವಕ್ತ ಎಂದನು॥90॥ 
ಆಗ ಸ ರ ಮನ ಯೊಳಗ  ಭಾಮೆ ದ ೀವಕ್ತದ ೀವಿ 

ಸ  ೀದರಾಗ  ಅಂಜಿ ಮಾತನಾಡುರ್ತಿದಿಳು॥91॥ 
ಮಂದಿಯ ಒಳಗ  ಎನನ ಕಂದನ ಂದು ರ್ತಳಿಸಬ ೀಡ 

ಒಂದು ಮಾಡಿಸ ಂದು ರಂಗಗ  ಬ ೀಡಿಕ್  ಂಡಳು॥92॥ 
ಮಾತ ಯ ಸ  ಿೀತರವನ  ಕ್ ೀಳಿ ದ ೀವ ಪರೀತನಾಗಿ ನುಡಿದ 

ಸ  ೀದರನ ಭಯವು ನಿಮಗ  ಬ ೀಡವ ಂದನು॥93॥ 
ಪುತರ ಹುಟಿಟದನ ಂದು ಅರ್ತಿಯಂದ ವಸುದ ೀವ 

ಹತುಿ ಸಾವಿರ ಗ  ೀವುದಾನ ಸಂಕಲಪ ಮಾಡಿದ॥94॥ 
ಬಾಲ ಹುಟಿದಿನ ಂದು  ಹರುಷ್ದಿಂದಲ್ಲ ವಸುದ ೀವ 

ನ ರು ಲಕ್ಷ ಗ  ೀವುದಾನ  ಸಂಕಲಪ ಮಾಡಿದ॥95॥ 
ವಸುದ ೀವನ ಸುಿರ್ತಯ ಕ್ ೀಳಿ ಅಸುರಮದಿನ ಕೃಷ್ಣ 

ಶ್ಶುರ ಪವ ಧ್ರಸ್ತದನಾಕ್ಷಣದಲ್ಲ॥96॥ 
ಕ್ಾಳಿಂದಿಯ ರ್ತೀರದಲ್ಲಿ ನಂದಗ  ೀಪನ ಪಳಿಿ 

ಮಂದಿರದ  ಳಿಟ್ುಟ ಹ ಣುಣ ಮಗಳ ತಂದುಕ್  ೀ॥97॥ 
ದ ೀವನಾಡಿದ ಮಾತ ಕ್ ೀಳಿ ವಸುದ ೀವನ ರ್ತಿ ನಡ ಯುರ್ತರಲು 

ಬ್ದೀಗ ಮುದ ರಗಳು ಸಡಿಲ್ಲ ದಾವರ ತ ರ ದುವು॥98॥ 
ಗಸುಿ ಎಚಚರತು ಕ ಗ  ಆಗ ವಸುದ ೀವನು 

ಕವಳವ ಕ್  ಟ್ುಟ ಬ ೀಗ ಬ ೀಡಿಕ್  ಂಡನು॥99॥ 
ಹನಿಯ ಮಳ ಗ  ಶ ೀಷ್ ತನನ ಹ ಡ ಯ ಕ್  ಡ ಯ ಮಾಡಿದ 

ಯಮುನ  ಈಭಾಿಗವಾಗಿ ದಾರ ಕ್  ಟ್ಟಳು॥100॥ 
ದುಗ ಿ ಜನಿಸ್ತ ನಂದಗ  ೀಕುಲದಿ ಇದಿ ಜನರಗ ಲಿ 

ನಿದ ರಯನ ನಸ ದಳಜ್ಞಾನ ವಶದಿ॥101॥ 
ವಾಸುದ ೀವನ ವಸುದ ೀವ ಯಶ  ೀದ  ಹಾಸ್ತಕ್ ಯಲ್ಲಟ್ುಟ 

ಶ್ಶುರ ಪು ಧ್ರಸ್ತದಿ ಹ ಣುಣ ತಂದನು॥102॥ 
ರ್ತರುಗಿ ಬಂದು ವಸುದ ೀವ ಸ ರ ಯ ಸಂಕ್  ೀಲ ಯಲ್ಲಿರಲು 

ತಾವಾಗಿ ಮುಚಿಚದಾವ  ತ ರ ದ ಬಾಗಿಲು॥103॥ 
ಹ ಣುಣ ತಂದು ವಸುದ ೀವ ಹ ಂಡರ್ತಯ ಕ್ ೈಲ್ಲ ಕ್  ಡಲು 

ಕಣುಣ ತ ರ ದು ಕ್ಾವುಕ್ಾವ ಂದರ್ತತಿಾಿಗಲ ೀ॥104॥ 
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ದ ೀವಕ್ತ ಪರಸವವಾದಳ ಂದು ಆಗ ಎಚಚರತು ಜನರು 

ಬ ೀಗದಿಂದಲ್ಲ ಕಂಸಗ  ಹ  ೀಗಿ ಹ ೀಳಲು॥105॥ 
ಹಾಸ್ತಕ್  ಬ್ದಟ್ ಟದುಿ ಕಂಸ ಕ್ ೀಶ ಕ್ ದರ ಹಸನ ಉಗುಳಿ 

ಆ ಕ್ಷಣದಿ ಶ್ಶುವ ಸ ಳ ದುಕ್  ಂಡನಾಗಲ ೀ॥106॥ 
ಚಿಣಣನಲಿ ಹ ಣಿಣದು ಅಣಣ ನಿನನ ಕ್  ಲುಿವುದ  

ಕಣಿಣನ  ಳ ್ ನೀಡಿಕ್  ಂಬ  ಕರುಣಿಸ ಂದಳು॥107॥ 
ಹ ಣ ಣನಿಂದಹಲವು ಉಂಟ್ು ಹ ಣಿಣನಿಂದಲ ೀ ಲಯವು ಉಂಟ್ು 

ಹ ಣುಣ ಸ್ತೀತ  ಹುಟಿಟ ಲಂಕ್  ಹಾಳು ಆಯತು॥108॥ 
ಸ್ತೀತ  ಹುಟಿಟದ ಕ್ಾರಣದಿಂದ ಲಂಕ್ ಗ  ಅಳಿತವಾಯುಿ 

ನಿನನ ಕ್ಾರಣದಿಂದ ಎನನ ಕ್  ಂದಿತ ಂದನು॥109॥ 
ರ  ೀಷ್ದಿಂದ ಶ್ಶುವ ಸ ಳ ದು ಹಾಸ್ತದ ಕಲ್ಲನಿ ಮೆೀಲ   

ಬ್ದೀಸ್ತ ಅಪಪಳಿಸಲಂಬರದಲ್ಲದಿಳ್॥110॥ 
ಅಂತರಕ್ಷದ  ಳು ದುಗ ಿ ಆಯುಧ್ವ ಧ್ರಸ್ತಕ್  ಂಡು 

ಅಷ್ಟ ಭುಜಗಳನುನ ತ  ೀರ ನಿಂತಳಾಗಲ ೀ॥111॥ 
ಬ್ದೀಳಲ್ಲದಿಿ ಎಲವೂ ಕಂಸ ಆಳಿಗಾರ ನಿನನ ವ ೈರ 

ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಂದನ ಮನ ೀಲ್ಲ ಬ ಳ ವುರ್ತದಿನ ॥112॥ 
ನಿನನ ಕ್  ಲುಿವ ವ ೈರ ಅನಯತರ ಬ ಳ ಯುತಾನ  

ಉನಮತಿನಾಗಿ ನಿೀನು ಎನನ ಕ್  ಲುಿವಿಯೊ॥113॥ 
ದುಗ ಿಯಾಡಿದ ಮಾತ ಕ್ ೀಳಿ ಕಡುನ  ಂದು ಮನದಲ್ಲ ಿ

ಕಂಸನಂದು ಬ್ದಡಿಸ್ತದಿ ದ ೀವಕ್ತಯ ಬಂಧ್ನಂಗಳ॥114॥ 
ಮಾಯದ ಸ್ತೀತ ಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಲ್ಲಕ್ ೆ ಅಂಜುವರ  

ತಾಯೆ ನಮಮನಾಯರು ಮುಂದ  ರಕ್ಷಸುವರು॥115॥ 
ಇತಿ ಗ  ೀಕುಲದ  ಳಗ  ಎಚಚರತು ಜನರು ಎಲಿ 

ಪುತರನ ಪಡ ದಳ  ಯಶ  ೀದ  ಎಂದರ ॥116॥ 
ಗಂಡು ಮಗನ ಪಡ ದಳ ಂದು ನಂದಗ  ೀಪಗ ಹೀಳಲು 

ಕ್ಾಳಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾನನ ಮಾಡಿ ಬಂದನು ಅವನು॥117॥ 
ಹ ೀಳಿದ ಪರಚಾರಕರಗ  ಬಹಳ ಉಡುಗರ ಯ ಕ್  ಟ್ುಟ 
ಬಾರಹಮಣರಗ  ದಕ್ಷಣ  ತಾಂಬ ಲವಿತನಿು॥118॥ 
ಪುತರ ಹುಟಿಟದನ ಂಬ ಅರ್ತಿಯಂದಲ್ಲ ನಂದಗ  ೀಪ  

ಹತುಿ ಸಾವಿರ ಗ  ೀವು ದಾನ ಕ್  ಟ್ಟನು॥119॥ 
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ಬಾಲ ಹುಟಿಟದನ ಂದು ಬಹಳ ಹರುಷ್ದಿಂದಲ್ಲ ಗ  ೀಪ 

ಹತುಿ ಸಾವಿರ ಗ  ೀವು ದಾನ ಕ್  ಟ್ಟನು॥120॥ 
ವತಸಪ ೈರು ಸಹಿತಲಾಗಿ ಚ  ಚುಿ ಸಾಧ್ು ಮಣಕವನುನ 

ರತನ ಹ ೀಮ ಚಿನನದಿಂದ ಅಲಂಕರಸ್ತದ॥121॥ 
ಮಧ್ು ಎಂಬ ದ ೈತಯನ ಸದ ಬಡಿದ ಶ್ರೀಹರಗ  

ಮಧ್ುವ ತಂದು ವದನದಲ್ಲಿ ತ  ಡ ದರಾಗಲ ೀ॥122॥ 
ಬಾಯಗ  ಮಧ್ುವನಿಟ್ುಟ ನಾಭಯ ಛ ೀದಿಸ್ತದರು 

ಭಾಗಿೀರಥ್ವ ಜನಕಗ  ಮಜಜನಕ್ ರ ದರು॥123॥ 
ತ  ಡ ಯ ತ  ಳ ದು ಮುಡಿಯ ಕಟಿಟ ನಡುವ  ಸುರ್ತಿಕ್ತೆದರು 

ಭರದಿ ಗ ಡಾರಗಳ ಕಟ್ುಟರ್ತದರಿು॥124॥ 
ಅಚುಯತಾನಂತಗ  ಹತಿವತಾರಗ  ಅನಂತಗ  

ಬಚಚಂಬಲ ಯ ತಂದು ಬ್ದಸ್ತ ಮಾಡಿ ಎರ ದರು॥125॥ 
ಮತಸಯಗ  ಕ ಮಿಗ  ವರಾಹಗ  ನರಹರಗ  

ವಾಮನ ಭಾಗಿವಗ  ನಿೀರ ಎರ ದಾರು॥126॥ 
ರಾಮಗ  ಕೃಷ್ಣಗ  ಬರದಿಗ  ಕಲ್ಲೆಗ  

ಬಚಚಂಬಲ ಯ ತಂದು ಬ್ದಸ್ತ ಮಾಡಿ ಎರ ದರು॥127॥ 
ಶಂಬರಾರ ಪತನು ಹರಯು ಜನಿಸದನು ಸಕೆರ  

ತಂದು ಬ್ದೀರರ ಂದು ನಂದಗ  ೀಪ ಹ ೀಳನು॥128॥ 
ಚ ಲುವ ಚಿೀನಿ ಸಕೆರ  ಭ ೀರ ಭಂಡಿಯಲ್ಲ ತುಂಬ್ದ 

ಬ್ದೀರದರು ಯಮುನ  ಗ  ೀಕುಲದ ಕ್ ೀರಗ ॥129॥ 
ಪುತರ ಹುಟಿಟದನ ಂದು ಅರ್ತಿಯಂದ  ನಂದಗ  ೀಪಗ  

ಮುರ್ತಿನಾರರ್ತ ಎರ್ತಿದರ  ಮುತ ೈದ ಯರು॥130॥ 
ಗ  ೀಕುಲದ ನಾರಯರು ಓಕುಳಿಯನಾಡಿದರು 

ಅನ ೀಕ ಹಾಲು ಮಸರು ಬ ಣ ಣ ಹ ೈನಗಳಿಂದ॥131॥ 
ಜಾತ ಶ್ರೀಹರಗ  ಗ  ೀಪ ಜಾತಕಮಿವನ  ಮಾಡಿ 

ಅನ ೀಕ ಭ ಷ್ಣಂಗಳ ದಿವಜರಗಿತಿನು॥132॥ 
ಹರುಷ್ದಿಂದ ನಂದಗ  ೀಪ ಕರ ಸ್ತದ ಜ  ೀಯಸರ ಬ ೀಗ 

ತರಸ್ತ ಉಡುಗಿರ  ಕ್  ಟ್ುಟ ಜಾತಕ ಬರ ಸು ನಿೀನ ಂದ॥133॥ 
ಜ  ಯೀರ್ತಶಾಯಸ್ತರಗಳು ಬಂದು ಜಾತಕವನು ಹ ೀಳಿದರು 

ಅನ ೀಕ ಸ್ತರೀಯರಗ  ಪರ್ತಯಾಗುವನಿೀತನು॥134॥ 
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ಹುಟಿಟದ ವ ೀಳಯದಿ ಬಹು ದುಷ್ಟರ ಸಂಹರಸುವ 

ಸೃಷಿಟ ಪಾಲ್ಲಸುವಂಥ ದಿಟ್ಟನಿೀತನು॥135॥ 
ದಶರಾರ್ತರಯೊಳಗ  ಬುಳಸುರ ಯಾ ಸಂಹರಸುವ 

ಕ್ ಲ ಶ ರರರ್ತಿಯಲ್ಲ ಕ್  ಲುವ ಅಸುರರ॥136॥ 
ಅತ ಯಿಾ ಮಕೆಳಿಗತಯಂತ ಪರಯನಾಗುವ 

ಪಾಥಿನ ರಥಕ್  ಸಾರಥ್ವಯನಾಗುವ॥137॥ 
ರ  ೀಹಿಣಿ ನಕ್ಷತರದಲ್ಲ ಜನನವಾದ ಕ್ಾರಣದಿ 

ಸ  ೀದರಮಾವಗ  ಗಂಡಾಂತರ ಸಂದ ೀಹವಿಲಿವು॥138॥ 
ಜಾತಕವ ಕ್ ೀಳಿದ ನಂಗ  ೀಪ ಹರುಷ್ದಿಂದ 

ಪಟ್ಾಟವಳಿಯ ಉಡುಗಿರ ಯ ಕ್  ಟ್ುಟ ಕಳುಹಿದ॥139॥ 
ರಂಗನುದಿಸ್ತ ಕ್  ಂಗ  ಳಿಸ  ಹಿಂಗಿತು ಪಾಪಂಗಳ ಲಿ 

ರ್ತಂಗಳುದಿಸ್ತದಂತ  ನಮಮ ಜನಮ ಸಫಲವಾಯತು॥140॥ 
ರಾಮಗ  ಜಾತಕವ ಹ ೀಳಿ ಹ  ೀದರು ಜ  ೀಯಸರು 

ಕ್ಾಮಿತವಾಯುಿ ಜನಮ ಸಫಲವ ಂದರು॥141॥ 
ಮ ರು ದಿನದ ಕ್  ಯುಿಗಳ ನ  ೀಡಬ ೀಕ್ ಂದ ನುತ 

ಬ್ದೀರದರು ಯಮುನ  ಗ  ೀಕುಲದ ಕ್ ೀರಲ್ಲ॥142॥ 
ಕ್ ೀರಯ ಮುತ ೈದ ಯರು ಬಾಗಿಲ ತ ಗ ದುಕ್  ಂಡು  

ದ ೀವರ ಕ್  ಯುಿ ನ  ೀಡಬಂದರು ಅಂದು॥143॥ 
ಶಶ್ಮುಖಿಯರ ಲಿರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕ್  ಯುಿ ಎಂದು  

ಹ  ಸ ಮುರ್ತನಿಾಭರಣವಿಟ್ುಟ ಮುಂಜುಡಿಗ ಯುಟ್ಟರು॥144॥ 
ಕುಸುರು ಕಡ ಗ  ೀಲು ಬ ೀವು ಯಶ  ೀದ  ರ  ೀಹಿಣಿ ಕ್ ೈಯ 

ಶಶ್ಮುಖಿಯರು ಕ್  ಯುಿಗಳ ಪೂಜಿಸ್ತದರು॥145॥ 
ಗ ದುಿ ವಿಳಯವನ  ಕ್  ಂಡು ಪದಮನಾಭ ಹರಯು ಎನಲು 

ಎದುಿ ಸುಿರ್ತಯ ಮಾಡಿ ಕರವ ಮುಗಿದು ನಿಂತರು॥146॥ 
ಎಂಟ್ು ದಿನಗಳಾದುವು ಚಿಂರ್ತಸ್ತ ಅವನ ಯಂತರದಿಂದ 

ಕ್  ಲುವ ಹದನ ಎನಗ  ರ್ತಳಿಯದ ಂದನು॥147॥ 
ಬ ೀಗದಿಂದಲ್ಲ ತನನ ಮಂರ್ತರಗಳ ಕರ ಕಳುಹಿ 

ಆಲ  ೀಚನ ಯ ಮಾಡಿ ಹ ೀಳಿರ ಂದನು॥148॥ 
ಆತನ ಮಂರ್ತರಗಳು ಪೂತನಿಯ ಕರ ಯ ಕಳುಹಿ 

ದಶರಾರ್ತರಯೊಳಗ  ಶ್ಶುವ ಕ್  ಲುಿ ಎಂದರು॥149॥ 
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ಅಸುರ  ಪೂತನಿಯು ತಾನು ಆತಮದಲ್ಲ ವಿಷ್ವ ಧ್ರಸ್ತ 

ಶ್ಶುಗಳಾರಸುತಿ ಗ  ೀಕುಲಕ್  ಬಂದಳು॥150॥ 
ಸಾರಾವಳಿಯನುಟ್ುಟ ಸರದ ಮುತುಿಗಳ ತ  ಟ್ುಟ 

ಪುತರರಸುತಿ ಗ  ೀಕುಲಕ್  ಅಸುರ  ಬಂದಳು॥151॥ 
ಯಶ  ೀದ  ಕ್ ೈಯಲ ತುಿರ್ತದಿ ಶ್ಶುವ ಸ ಳ ದುಕ್  ಂಡು 

ವಿಷ್ದ ಮಲ ಯ ಕ್  ಟ್ಟಳ  ಅಸುರವ ೈರಗ ॥152॥ 
ಅಸುರಾರ ಪೂತನಿಯ ಅಸು ಸಹಿತಲ  ಹಿೀರ  

ವಸುಧ ಯೊಳಗ  ಬ್ದದಳಿ  ಅಸುರ ರ ಪಲ್ಲ॥153॥ 
ಅಸುರ ರ ಪವನ  ಕಂಡು ಅಂಜಿ ಕಂಗ ಟ್ುಟ ಜನರು 

ಶ್ಶುವು ಬದುಕ್ತದುಿದು ಆಶಚಯಿವ ಂದರು॥154॥ 
ಪೂತನಿಯ ವಿಷ್ವನುಂಡ ಭ ತನಾಥಯಯಗ  

ಭೀರ್ತಪಟ್ಟನ ಂದು ವಿಭ ರ್ತ ಇಟ್ಟರು॥155॥ 
ಅಂದ ಮಾತ ಕ್ ೀಳಿ ಬ ೀಗ ಬಂದನಾಗ ನಂದಗ  ೀಪ 

ಬಂದು ಕ್  ೀರ ದಾಡ ಯ ಅಸುರ ಯ ಕಂಡನವನು॥156॥ 
ವಸುದ ೀವನ ಮಾತು ಹುಸ್ತಯಾದುದಿಲಿವು 

ರ್ತರಕ್ಾಲ ಜ್ಞಾನಿಯೆ ರ್ತಳಿದು ಹ ೀಳಿದ॥157॥ 
ಗ  ೀಮಯ ಪಂಚಗವಯದಿಂದ ಬಾಲಕಗ  ರಕ್ಷ  ಕಟಿಟ 

ಗ  ೀಧ್ ಳಿ ಅಭಷ ೀಕವರ ರ ದರು॥158॥ 
ಅಂದು ಕಂಸಗ  ಕಪಪವ ನಂದಗ  ೀಪ ಸಲ್ಲಸುರ್ತರಲು 

ಬಂದು ಶ ರರಾಯನ ಸುತನು ಕಂಡನು॥159॥ 
ಗ  ೀಕುಲದ  ಳಗುತಾಪತವನ ೀಕವಾಗಿ ತ  ೀರುರ್ತವ  

ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದಿಲ್ಲಿರದ  ಪೀಗು ಎಂದನು॥160॥ 
ಪೂತನಿಯ ಸುಡುರ್ತರಲು ಜಾರ್ತ ಪರಮಳವ  ಬಂತು 

ವಾಸುದ ೀವನ ಸುಿರ್ತಸಲು ಸದಗರ್ತಯಾಯತು॥161॥ 
ಕವಡ  ಬಜಜರ ದಾರಗಳ ಹ  ನನ ಕಂಕಣದ ನಡುವ  

ಕಮಲನಾಭನ ತ  ೀಳು ತ  ಡ ಯಲ  ಪುಪರ್ತದಿಿತು॥162॥ 
ಹಂಚಿ ಕಡುಬು ಪಾಯಸ ಹ  ನನ ಹರವಾಣದ ಪೂಜ  

ಕ್ ಂಚ ಯರು ಮಾಡಿದರು ಸಂತ  ೀಷ್ಗಳಿಂದ॥163॥ 
ಸಾರಸ್ತ ಮುರ್ತಿನ ಕ್ಾರಣ ಗಳನ ನ ರಚಿಸ್ತ 

ತ  ೀರಣವ ಕಟಿಟದರ  ಶ್ಖರ ಮಕರಕ್ ॥164॥ 
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ಜ್ಞಾರ್ತಗಳ ಲಿ ದಶರಾರ್ತರಗಳಾಗುರ್ತರಲು 

ಸ ತಕಂಗಳನ  ಕಳ ದು ಸುಖದಲ್ಲದಿರು॥165॥ 
ಚಿನನದ ಕ್  ಪಪರಗ ಯೆಳಗ  ಕನ ನಯರು ನಿೀರು ಬ ರಸ್ತ 

ಪನನಂಗಶಯನಗ  ಯಶ  ೀದ ಗ  ಮದಲ  ಎರ ದರು॥166॥ 
ಹವಳದಾ ಕ್  ಪಪರಗ ಯೊಳಗ  ಹರದಿಯರು ನಿೀರು ಬ ರಸ್ತ 

ಬಲರಾಮಗ  ರ  ೀಹಿಣಿಗ  ಮುನನ ಎರ ದರು॥167॥ 
ಹರುಷ್ದಿಂದ ನಂದಗ  ೀಪ ಮಂಗಳ ಸಾನನವ ಮಾಡಿ 

ಇಂದರಮಾಣಿಕದ ಮಣ ಯ ಮೆೀಲ  ಬಂದು ಕುಳಿತನು॥168॥ 
ಮಂಗಳ ಸಾನನವ ಮಾಡಿ ನಂದಗ  ೀಪ ಕುಳಿಿರಲು 

ಕಂದರವ ರ್ತಿ ಯಶ  ೀದ  ರ  ೀಹಿಣಿ ಬಂದು ಕುಳಿತರು॥169॥ 
ಗಾಗಯಿರ ೀ ಮದಲಾದ ಅಲ್ಲದಿಿ ಬಾರಹಮಣರ ಕರ ಸ್ತ 

ಪುಣಾಯಹವ ಮಾಡಿದರ  ವಿಧ್ುಯಕದಿಿ॥170॥ 
ಮಿಸುಣಿಯ ಹರವಾಣದಲ್ಲಿ ಹ  ಸ ಮುತುಿ ದಾಣಿ ತುಂಬ್ದ 

ಯಶ  ೀದ ಯ ಸುತನ ನಾಮಾಂಕ್ತತವ ಬರ ದನು॥171॥ 
ಚಿನನದಾ ಹರವಾಣದಲ್ಲಿ ಮುತುಿ ರತನ ದಾಣಿ ತುಂಬ್ದ 

ರ  ೀಹಿಣಿಯ ಸುತನ ನಾಮಾಂಕ್ತತವ ಬರ ದನು॥172॥ 
ಬಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆದಿತಯನಾದ ಕ್ಾರಣದಿಂದ 

ಹಲಾಯುಧ್ಕ್  ಬಲರಾಮನ ಂದು ಕರ ದರು॥173॥ 
ಮೃತುಯ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದ ಗುಣಪೂಣಿನಾದ ಕ್ಾರಣದಿಂದ 

ಕೃಷ್ಣನ ಂದು ಕರ ದರ  ಸಂತುಷ್ಟ ಹರಯ॥174॥ 
ಗ  ೀವುಗಳು ನಮಮನು ರಕ್ಷಸುವನಿೀತನು 

ಗ  ೀವಿಂದನ ಂದರು ಅವರು ಸದಾನಂದನ॥175॥ 
ವಾಸುದ ೀವ ಜಗರ್ತನಲ್ಲಿ ಒಳಗ  ಹ  ರಗ  ವಾಯಪಿನಾದ 

ವಾಸುದ ೀವನ ಂದರು ದ  ೀಷ್ರಹಿತನ॥176॥ 
ವಾಸುದ ೀವನ ಮಾಸನಾಮ ಜನಮನಾಮ ವಿಶವರ ಪ 

ನಡ ವ ನಾಮದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಂದು ಕರ ದರು॥177॥ 
ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ ನಂದಗ  ೀಪ ಹರುಷ್ದಿಂದ 

ಬಾರಹಮಣರಗ  ದಕ್ಷಣ  ತಾಂಬ ಲವನಿತಿನು॥178॥ 
ಶಾಲಾಯನನ ಸ ಪ ಭಕ್ಷಯ ಪಾಯಸ ದಧಿ ಘೃತವು 

ಭಾಮೆಯರು ಮಾಡಿದರ  ಸಂತ  ೀಷ್ಗಳಿಂದ॥179॥ 
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ಮೃಷಾಟನನ ಭ  ೀಜನ ನ ಂಟ್ರಗ  ಇಷ್ಟರಗ  

ವಿಪರರಗ  ಮಾಡಿಸ್ತ ಕೃತಕೃತಯನಾದನು॥180॥ 
ನಂದಗ  ೀಪ ಕೃಷ್ಣ ನಿನನ ಕಂದನ ಂದು ರ್ತಳಿಯಬ ೀಡ 

ಇಂದಿರಾಪರ್ತಯೆ ಅವನು ಸಂದ ೀಹವಿಲಿವು॥181॥ 
ಹತ ಂಿಟ್ು ವರುಷ್ ನಿೀನು ಕಷ್ಟಪಟ್ುಟ ತಪವಿರಲು 

ಮತ ಿ ನಿನನ ಮನ ಗ  ಪುರುಷ  ೀತಿಮನ  ಬಂದನು॥182॥ 
ಹನ ನರಡು ವರುಷ್ ನಿೀನು ಅರ್ತಿಯಂದ ತಪವಿರಲು 

ನಿನನ ಬಯಕ್  ಸಲ್ಲಸಲ ಂದು ಪನನಂಗ ಬಂದನು॥183॥ 
ನರನ  ಬಲರಾಮನಾದ ನಾರಾಯಣನ  ಕೃಷ್ಣನಾದ 

ಭ ಮಿಭಾರ ಇಳುಹಲ ಂದು ಅವತರಸ್ತದರು॥184॥ 
ಪನನಂಗ ಬಲರಾಮ ಪರಮಾತಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ 

ನಿನನ ಪುತರರ ಂಬ ಬುದಿಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಮ ಡದ ॥185॥ 
ಆಚಾಯಿರ ಮಾತು ವಿಶಾವಸದಿಂದ ರ್ತಳಿದು ಗ  ೀಪ 

ಈತನಿೀಗ ಮುಕ್ತಿಗ  ಪರಖ್ಾಯತನ ಂದನು॥186॥ 
ರಾಮಕೃಷ್ಣರಬುರಗ  ರ  ೀಹಿಣಿ ಯಶ  ೀದ ಯರು 

ಮಾಣಿಕದ ಮುರ್ತಿನಾಭರಣವಿಟ್ಟರು॥187॥ 
ಖಳಜನರ ತುಳಿದು ಸಂಹರಸುವ ಪಾದಗಳಿಗ  

ಕ್ತರುಗ ಜ ಜ ಕ್ಾಲಪ ಂಡಯವನಿಟ್ಟರು॥188॥ 
ಸಪಿನ ಹ ಡ ಯ ಮೆೀಲ  ನಾಟ್ಯವಾಡಿದ ಹರಗ  

ನ ಪುರವನಿಟ್ಟರ  ಜಾರ್ತರತುನದ॥189॥ 
ಜಾನ ರು ಜಂಘೆಯಲ್ಲಿ ಮೆೀಲ  ಕಟಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಮಾಣಿಕದ ಮಣಿಯನುಡುದಾರವಿಟ್ಟರು॥190॥ 
ಉಡಿಗ  ಗಂಟ್  ಕ್ತರುಗ ಜ ಜ ಜಡಿವ ಕ್ಾಂಚಿದಾಮ 

ಬಡನಡುವಿಗಿಟ್ಟರು ಮೃಡನ ಪರಯೆಗ ॥191॥ 
ಮಲಕು ರತನ ಮಾಣಿಕದ ಹರಳು ಕ್ ಂಪು ಕ್ ರ್ತಿಸ್ತದ 

ಹಂಸ ಮಾಟ್ದರಳ ್ ೀಲ  ಶ್ರೀಹರಗ  ಇಟ್ಟರು॥192॥ 
ಆರು ಮುರ್ತಿನ ಬಾವಲ್ಲ ಆಣಿಮುರ್ತಿನ ಚರಕುಳಿ 

ರಾಮನ ಕ್ತವಿಗ  ಜರವ ಕುಂಡಲವನಿಟ್ಟರು॥193॥ 
ಎಂಟ್ು ಮುರ್ತಿನ ಬಾವಲ್ಲ ಎಂಟ್ು ಮುರ್ತಿನ ಚರಕುಳಿ 

ಕೃಷ್ಣನ ಕ್ತವಿಗ  ಜರವ ಕುಂಡಲವನಿಟ್ಟರು॥194॥ 
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ಬಾಲಕ್ತಯರ ಲಿರು ಮೀಹಿಸಬ ೀಕ್ ನುತ 

ಮ ಗುರ್ತಯನಿಟ್ಟರು ಮುದುಿ ಕೃಷ್ಣಗ ॥195॥ 
ಕುಸುಮನಾಭಗ  ಬಾಲಕ್ತಯರು ಹಸುರಂಗಿಯ ತ  ಡಿಸ್ತದರು 

ಬಲರಾಮಗ  ತ  ಡಿಸ್ತದರು ಕರಯ ಅಂಗಿಯ॥196॥ 
ಮಿತ ರಯರು ರಾಮಕೃಷ್ಣರಗ  ತ  ಟಿಟಲ್ಲಕೆಬ ೀಕ್ ನುತ 

ಎಚಚರಸ್ತದರ  ಬ ೀಗ ಅಂದು ವಿಶವಕಮಿನ॥197॥ 
ಎಂದಿನ ಪುಣಯವೀ ಎಂದಿನ ಸುಕೃತವೀ 

ಗ  ೀವಿಂದನ ಸ ೀವ  ತನಗ  ಬಂದಿತ ಂದನು॥198॥ 
ದ ೀವರ ಸ ೀವ  ಎಂದು ಬಹಳ ಸಂತ  ೀಷ್ದಿಂದ 

ವಿೀಳಯವ ಪಡಿದನು ಅಂದು ವಿಶವಕಮಿನು॥199॥ 
ಪ ರೀಮದ ಪರರ್ತಮೆಯಂದ ಚಿೀನಿ ಕ್ ಲಸದಿಂದ 

ಮಾಣಿಕದ ಮಿಳಿತಾದ ಹಲ್ಲಗ ಗಳಿಂದ॥200॥ 
ವಿಶವಕಮಿ ತಾನು ಕಲ್ಲತ ಹಸಿಕ್ ಲಸವನ ಲಿ ಹಾಕ್ತ 

ವಿಚಿತರದಿಂದ ತ  ಟಿಟಲ ರಚಿಸ್ತದನಾಗ॥201॥  
ತಂದು ತ  ಟಿಟಲ ವಿಶವಕಮಿನಿಂದು ಕರಗಳ ಮುಗಿದು 

ನಂದಗ  ೀಪ ಯಶ  ೀದ ಯ ಮುಂದ  ಇಳುಹಿದ॥202॥ 
ತ  ಟಿಟಲ ನ  ೀಡಿ ಗ  ೀಪ ಮೆಚಿಚ ಸಂತ  ೀಷ್ದಿಂದ 

ಪಟ್ಾಟವಾಳಿ ಉಡುಗಿರ ಯ ಕ್  ಟ್ುಟ ಕಳುಹಿದ॥203॥ 
ಆರು ಖಂಡುಗದ ಅಕ್ತೆ ನ ರು ಖಂಡುಗದ ಬ ೀಳ  

ಅರ್ತಿಯಂದ ಹಾಕ್ತದಾರ  ವಿಶವಕಮಿಗ ॥204॥ 
ಮುರ್ತಿನ ತ  ಟಿಟಲ್ಲಗ  ರತನದ ಕ್ತೀಲು ಬ್ದಗಿದು 

ಮಿತ ರಯರು ತ  ಟಿಟಲ ಕಟ್ುಟರ್ತದಿಿರು॥205॥ 
ತ  ಟಿಟಲ ಮನ ಗ  ಮೆೀಲಗಟ್ುಟಗಳ ಕಟಿಟದರು 

ಮುರ್ತಿನ ಚಂಡು ತಂದು ನಡುವ  ಕಟ್ಟಲು॥206॥ 
ಕೃಷ್ಣರ ತ  ಟಿಟಲ್ಲಗ  ಪಟ್ ಟ ಮುಂಜುಡಿಗ  ಹಾಸ್ತ 

ಮುರ್ತಿನ ಲ  ೀಡು ತಲ ಗಿಂಬನಿಟ್ಟರು॥207॥ 
ರಾಮರ ತ  ಟಿಟಲ್ಲಗ  ಶಾಲು ಮೆೈದುಡುಗ  ಹಾಸ್ತ 

ನಿೀಲದ ಲ  ೀಡು ತಲ ಗಿಂಬನಿಟ್ಟರು॥208॥ 
ದಿೀಪಗಳನ  ಹಚಿಚ ಧ್ ಪದ ಹ  ಗ ಯನಾಹಕ್ತ 

ನಾಕು ಕಡ  ಸ್ತಕ್ತೆಸ್ತದರ  ನಂದನಂಬುವ॥209॥ 
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ಮಂದರ  ೀದಿರ ಹರಯ ಇಂದಿರ ೀಶನ ತ  ಟಿಟಲ ಂದು  

ನಂದಗ  ೀಪ ಹ ೀಳಿದಳ  ಬಂಧ್ುಗಳಿಗ ॥210॥ 
ಕ್ ೀರಯ ಮುತ ೈದ ಯರು ಬಾಗಿಲ ತ ಗ ದುಕ್  ಂಡು 

ದ ೀವರ ತ  ಟಿಟಲ ಂದು ನ  ೀಡಬಂದರು॥211॥ 
ನಂದಗ  ೀಪನ ರಾಣಿಯರು ಮಿಂದು ಅರಸ್ತನ ಪೂಸ್ತ 

ಚಂದರಗಾವಿಯನುಟ್ುಟ ರವಕ್  ತ  ಟ್ಟರ ॥212॥ 
ಕ್ ೀಶಗಳನಿಹಕ್ತೆ ಕಟಿಟ ಸ ಸುವ ಮಗ ಗಗಳಿಂದ 

ಜಾರ್ತ ಮಲ್ಲಿಗ  ಸಂಪಗ ಯ ಮುಡಿದರ ॥213॥ 
ಕಂಗಳಿಗಂಜನ ಹಚಿಚ ಕಸ ಿರಯ ರ್ತದಿಿದಾರು 

ಮುರ್ತಿನ ಬ  ಟ್ುಟ ಮ ಗುರ್ತಯನಿಟ್ಟರ ॥214॥ 
ಚಿಂತಾಕು ಮಲಕು ಪ ಂಡಯವ ಂಬ ರತನದ ಸರವು 

ಕ್ ಂಪನ ಹವಳದ ಸರವನಿಟ್ಟರ ॥215॥ 
ಹಾರ ಸರಗಳನ  ಹಾಕ್ತ ತ  ೀಳು ಬ  ಟ್ುಟಗಳನ  ಕಟಿಟ 

ಧ  ೀರವಾದ ಮುಂಗ ೈಯ ಮುರಾರಗಿಟ್ಟರು॥216॥ 
ಕಡಗ ಕಂಕಣಗಳು ರವ ಯ ಉಂಗುರುಗಳು 

ನಡವಿನ  ಡಾಯಣ ಜಲಕಮಲವಿಟ್ಟರು॥217॥ 
ಅಂದುಗ  ಪಾಯೊುಟ್ುಟ ಕ್ಾಲುಂಗುರ ವಿೀರಮುದಿರಕ್  

ಚ ಂದವಾದ ಮಿಂಚು ಮಿಂಟಿಗ ಯನಿಟ್ಟರು॥218॥ 
ಕೃಷ್ಣರಾಮರ ತ  ಟಿಟಲ್ಲಗ  ರ  ೀಹಿಣಿ ಯಶ  ೀದ ಯರು 

ಮುರ್ತಿನಾಭರಣವಿಟ್ುಟ ಶೃಂಗಾರವಾದರು॥219॥ 
ರಾಮಕೃಷ್ಣರನ ರ್ತಿಕ್  ಂಡು ರ  ೀಹಿಣಿ ಯಶ  ೀದ ಯರು 

ನಿೀರ ಹ  ಳ ಯ ಮೆಟಿಟ ಪೂಜ  ಮಾಡುರ್ತಿದಿರು॥220॥ 
ಅಂಗಳವ ಸಾರಸ್ತ ರಂಗವಿಲ್ಲಯಿನಿಕ್ತೆ 

ರಂಭ ಯರು ಕ್  ಡನ ಪೂಜ  ಮಾಡುರ್ತಿದಿರು॥221॥ 
ಹ  ಸ್ತಲಿ ಸಾರಸ್ತ ಸುತಿ ಕ್ಾಲ ಳ ಯ ತ ಗ ದು 

ಮಿತ ರಯರು ಕ್  ಡನ ಪೂಜ  ಮಾಡುರ್ತಿದಿರು॥222॥ 
ನಾರಯರ ಲಿರು ಲಾಲ್ಲಯ ಪೂಜ  ಮಾಡಿ 

ಮಿೀರದಿರು ಮ ರು ವರುಷ್ಕ್ ಂದು ನುಡಿದರು॥223॥ 
ಮಿತ ರಯರ ಲರಿು ತ  ಟಿಟಲ ಪೂಜ  ಮಾಡಿ 

ತಪಪದಿರು ಮ ರು ವರುಷ್ಕ್ ಂದು ನುಡಿದರು॥224॥ 
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ಪಟ್ಾಟವಳಿಯ ಸ್ತೀರ  ಬಟ್ಟ ಮುರ್ತಿನ ಕುಪಸವ 

ಕೃಷ್ಣನ ತಾಯಗುಡುಗಿರ ಯ ಕ್  ಟ್ಟರು॥225॥ 
ಸಾರಾವಳಿಯ ಸ್ತೀರ  ಸರದ ಮುರ್ತಿನ ಕುಪಸವ 

ಬಲರಾಮನ ತಾಯಗುಡುಗಿರ ಯ ಕ್  ಟ್ಟರು॥226॥ 
ಅಂಗನ ಯರ ಲಿರು ಅಂಗಿ ಟ್  ೀಪಯ ತಂದು 

ಬಲರಾಮನ ತಾಯಗುಡಿಲ ತುಂಬುರ್ತಿದಿರು॥227॥ 
ಸಾರಾವಳಿಯ ಅಂಗಿ ಸರದ ಮುರ್ತಿನ ಟ್  ೀಪ 

ಕೃಷ್ಣರಾಯನ ತಾಯಗುಡಿಲ ತಂಬುರ್ತಿದಿರು॥228॥ 
ಮಿತ ರಯರಬುರು ಮುರ್ತಿನಾರರ್ತ ಪಡಿದು 

ಕೃಷ್ಣರಾಮರಗ  ಎರ್ತಿ ಬ ಳಗುರ್ತದಿಿರು॥229॥ 
ನಾರಯರಬುರು ನಿೀಲದಾರರ್ತಯ ಪಡಿದು 

ಕೃಷ್ಣರಾಮರಗ  ಎರ್ತಿ ಬ ಳಗುರ್ತದಿಿರು॥230॥ 
ಕಂದನ ಕ್ಾಲ ದಿಶ ಯಲ್ಲ ಕಡಲ  ಗುಗುಗರ ಇಟ್ುಟ 

ಅಂಗನ ಯರು ತಂದು ತ  ಟಿಟಲ  ಳಗ  ಇಟ್ಟರು॥231॥ 
ಅಡಿಗ ಯ ಮನ ಯೊಳಗ  ಅರ ವ ಗುಂಡಪಪನ 

ಹರದಿಯರು ತಂದು ತ  ಟಿಟಲ  ಳಗ  ಇಟ್ಟರು॥232॥ 
ಕ್ ೀಶವಯಯನ ಕ್  ಳಿಿ ಮಾಧ್ವಯಯನ ತನಿನರ ಂದು 

ಕ್ಾಂತ ಯರು ಕಂದನ ಆಡಿಸ್ತದರು॥233॥ 
ಹೃಷಿಕ್ ೀಶನ ಕ್  ಳಿಿ ಪದಮನಾಭನ ತನಿನರಂದು 

ಪದಿಮನಿಯರು ಕಂದನ ಆಡಿಸ್ತದರು॥234॥ 
ಪರಳಯ ಕ್ಾಲದ ಜಲಧಿಯಲ್ಲ ಆಲದ ಲ ಯಲ್ಲ ಮಲಗಿದ ಿ

ಕಮಲನಾಭನ ತಂದು ತ  ಟಿಟಲ  ಳಗ  ಇಟ್ಟರು॥235॥ 
ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಮೀಲ  ೀಲನಾಗಿದಿ 

ಶ್ರೀ ಹರಯ ತಂದು ತ  ಟಿಟಲ  ಳಗ  ಇಟ್ಟರು॥236॥ 
ಮುದುಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ವೃದಿ ಮತ ೈದ ಯರು 

ವಿಧ್ುಯಕಿದಿಂದ ತ  ಟಿಟಲ  ಳಗ  ಇಟ್ಟರು॥237॥ 
ಶಶ್ಮುಖಿಯರ ಲಿರು ಮುಸಲಾಯುಧ್ನ ತ  ಟಿಟಲ ಂದು 

ಕುಶಲ ರಾಗಂಗಳಿಂದ ಪಾಡುರ್ತಿದಿರು॥238॥ 
ರ  ೀಹಿಣಿ ಯಶ  ೀದ ಯರು ಮಿಸುಣಿ ಸರಪಣಿಯ ಪಡಿದು 

ದಶಾವತಾರಗಳಿಂದ ಪಾಡುರ್ತದಿಿರು॥239॥ 
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ಮತಸಯನಾಗಿ ಮುನನ ಬಂದಿ ಕುಕ್ಷಚ  ೀರನ ಕ್  ಂದಿ 

ಪುತರನಾದ ಅಜಗ  ವ ೀದವಿತಿ ಹರಗ  ಜ  ೀ॥240॥ 
ಸುರರು ಅಸುರರು ಕ ಡಿ ಶರಧಿಯ ಮಥನ ಮಾಡ  

ಇಳಿಬ ಟ್ಟ ಬ ನಿನಲ ರ್ತಿದ ಕ ಮಿರ ಪ ಜ  ೀ॥241॥ 
ಸುರುಳಿಯಾಗಿ ಸುರ್ತಿದ ಭ ಮಿ ಕ್  ೀರ ದಾಡ ಯಂದ ತಂದಿ 

ಹರ ಹಿರಣಾಯಕ್ಷನ ಕ್  ಂದಿ ವರಾಹರ ಪಗ  ಜ  ೀ॥242॥ 
ಮಗನ ಮುಂದ  ಹಿರಣಯಕನ ಕರುಳ ಬಗದು ಉಗುರನಿಂದ 

ನರಮೃಗರ ಪನಾದ ನರಹರಯೆ ಜ  ೀ॥243॥ 
ಬಲ್ಲಯ ಪಾತಾಳಕ್ ೆ ಮೆಟಿಟ ನ ಲನ ಈರಡಿಯ ಮಾಡಿದಿ 

ಚ ಲುವ ವಾಮನನ  ರ್ತರವಿಕರಮನ  ಜ  ೀ॥244॥ 
ಎರಡು ಹತ  ಿಂದು ಬಾರ ವಿೀರ ಕ್ಷರ್ತರಯರ ಕ್  ಂದಿ 

ಧಾರುಣಿಯ ವಿಪರರಗಿತಿ ಪರಶುರಾಮ ಜ  ೀ॥245॥ 
ವಾರಧಿ ಕಟಿಟ ದಶಗಿರೀವನ ಶ್ರವ ತರದಿ 

ಜಾನಕ್ತಯತಂದಿ ದಶರಥ ರಾಮನ  ಜ  ೀ॥246॥ 
ನಂದಗ  ೀಕುಲದಲ್ಲಿ ಪೂಣಿಚಂದರನಾಗಿ ಜನಿಸ್ತದಿ 

ಕಂದನಾಗಿ ಪೂತನಿಯ ಕ್  ಂದಿ ಕೃಷ್ಣ ಜ  ೀ॥247॥ 
ಮುದುಿ ಸ್ತರೀಯರ ವರತವನು ಬುದಿರ ಪದಿಂದ ಅಳಿದಿ 

ವೃದಿ ವ ೀಷ್ದಿಂದ ರ್ತರಪುರರ ಗ ದಿ ಹರಯೆ ಜ  ೀ॥248॥ 
ಹಯವನ ೀರ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸುಜನರಗ  ಸುಖವನಿರ್ತ ಿ

ಹಿಡಿದ ಕರ್ತಯಿಾಯುಧ್ವನು ಪಡ ದ ಕಲ್ಲೆ ಜ  ೀ॥249॥ 
ಜಗವನ ಲಿ ಬಸುರ  ಳಗ  ಅಡಗಿಸ್ತದ ಶ್ರೀಹರಯ 

ಮಗುವ ಂದು ತ ಗಿದರ  ಕಮಲನಾಭನ॥250॥ 
ಹತಿವತಾರದಿಂದ ವಿಸಿರಸ್ತ ಹರಯ ಗುಣವ 

ಮುಕಿಳಾದ ನ ಂದು ಗ  ೀಪ ನಗುತಿಲ್ಲದಿಳು॥251॥ 
ಮುತ ೈದ ಯರು ಮುಂದ  ಬಂದು ಮುರ್ತಿನ ಕದವ ಪಡಿದು 

ಹ  ಸ್ತಲಿ  ಳಗ  ಗಂಡನ ಹಸರ ಹ ೀಳು ಎಂದರು॥252॥ 
ಅಕೆ ಕ್ ೀಳ  ನಮಮ ಬಾಣಂರ್ತ ನಿಲಿಲಾರಳು 

ಹತಾಾವು ಶ್ೀತ ಅಂಗಾಲ್ಲಗ ಂದರು॥253॥ 
ತಾಯೆ ಕ್ ೀಳ  ನಮಮ ಬಾಣಂರ್ತ ನಿಲಿಲಾರಳು 

ಏಯಾಿವು ಶ್ೀತ ಅಂಗಾಲ್ಲಗ ಂದರು॥254॥ 
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ನಂದಗ  ೀಪನ ರಾಣಿಯರು ನಿಂದು ಅರಸ್ತನವ ಪೂಸ್ತ 

ನಂದಗ  ೀಪನ ಕುಟ್ುಂಬವಿದಕ್  ಬಂದಿತ ಂದರು॥255॥ 
ಮಿತ ರಯರಬುರು ಹ  ಸ್ತಲಿ ಪಡಿದು ನಿಂತು 

ಅರ್ತಿಯಂದ ಗಂಡನ ಹಸರ ಹ ೀಳುರ್ತಿದಿರು॥256॥ 
ನಾರಯರಬುರು ಬಾಗಿಲ ಪಡಿದು ನಿಂತು  

ಬ ೀಗದಿಂದ ಗಂಡನ ಹಸರ ಹ ೀಳುರ್ತಿದಿರು॥257॥ 
ತುಂಬ್ದದ ಕ್  ಡನ ತಂದು ಕಂದನ ಕ್ಾಲ ದಿಶ ಯಲ್ಲಟ್ುಟ 

ಅಂಗನ ಯರು ಕದವ ನಂಬ್ದ ನಿಂತರು॥258॥ 
ಕಡಲ  ಗುಗುಗರ ಉಪುಪ ರ  ಟಿಟ ಒಡ ದಳಿೀಕ್  ಬ್ದಳಿಯಲ  

ಕಡು ಬ ೀಗದಿಂದ ಬಾಗಿನವ ಕ್  ಟ್ಟರು॥259॥ 
ಚಕುೆಲ್ಲ ಕರುಜ ಯಕ್ಾಯ ಹಪಪಳ ಸ ಂಡಿಗ ಯು 

ಎಪಪತುಿ ಬಗ ಯ ಬಾಗಿನವ ಕ್  ಟ್ಟರು॥260॥ 
ಬಾಲಕ್ತಯರ ಲಿರು ಬಾಗಿನಗಳ ತ ಗ ದುಕ್  ಂಡು 

ಬ ೀಗದಿಂದ ತಮಮ ಮನ ಗ  ಪೀಗುರ್ತಿದಿರು॥261॥ 
ಕಮಿಬಂಧ್ನಿಲದಿವಗ  ಜನಮನಕ್ಷತರವ ಂದು 

ತನನ ಬಂಧ್ುಗಳ ಕ ಡಿ ಉತಾಸಹ ಮಾಡಿದರು॥262॥ 
ಆಗ ಕಂಸ ಶಕಟ್ನ ಬ ೀಗದಿಂದ ಕರ ಯ ಗಳುಹಿ 

ಬಂಡಿಯರ ಪವನ  ಧ್ರಸ್ತ ಬಾ ಎಂದನು॥263॥ 
ಕ್ ೀಳಿದ ಶಕಟ್ ತಾನು ಬಹಳ ಕ್  ೀಪವನ ನ ತಾಳಿ 

ಬಂಡಿರ ಪವನ ನ ಧ್ರಸ್ತ ಬಂದು ನಿಂತನು॥264॥ 
ಮಾವ ಕಳುಹಿಸ್ತದ ಒಂದುಚ ಣಿ ಕ್ ಲಸದ ಬಂಡಿ 

ರಾಯ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣರಗ  ಆಡ ಕಳುಹಿದ॥265॥ 
ಬಂಡಿಯ ಕ್ ಳಗ  ಗ  ೀಪ ಪುಂಡರೀಕ್ಾಕ್ಷನಿಟ್ುಟ 

ಬಾರಹಮಣರ ಸಂತಪಿಣಯೆ ಮಾಡ ಹ  ೀದಳು॥266॥ 
ಸಿನಯಪಾನ ತಡ ಯತ ಂದು ತನನ ಕ್  ೀಪದಲ್ಲ ಬಂಡಿ 

ಚುಮಿಮವಡ ಯೆ ಹರಯು ಭಂಡಿ ಚ ಣಿವಾಯತು॥267॥ 
ಶಕಟ್ದ ಒಳಗ  ಒಬು ವಿಕಟ್ ಅಸುರ ಕ್ ಳಗ  ಬ್ದದಿ 

ಅಕಟ್ ಶ್ಶು ಅಂಜಿತ ಂದು ಅಪಪಕ್  ಂಡಳು॥268॥ 
ಬಾರಹಮಣರ ಕ್ ೈಯಂದ ವ ೀದ ಮಂತರಗಳಿಂದ 

ಬಾಲಕಗ  ರಕ್ಷ ಯನ ನ ಮಾಡಿಸ್ತದಳು॥269॥ 
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ಮ ರು ರ್ತಂಗಳಾಗುರ್ತಿರಲು ರ  ೀಹಿಣಿ ಯಶ  ೀದ ಯರು 

ನಿೀರ ಹ  ಳ ಯ ಮೆಟಿಟ ಪೂಜ  ಮಾಡುರ್ತಿದಿರು॥270॥ 
ಕೃಷ್ಣರಾಮರಂಗಿಗಳ ರ  ೀಹಿಣಿ ಯಶ  ೀದ ಯರು 

ಮುರ್ತಿನ ಕ್  ಡದ  ಳದಿಿ ಒಗ ಯುರ್ತಿದಿರು॥271॥ 
ರಾಮಕೃಷ್ಣರಂಗಿಗಳ ಯಶ  ೀದ  ರ  ೀಹಿಣಿಯರು 

ನಿೀರ ಕ್  ಡದ  ಳಗ  ಅದಿಿ ಒಗ ಯುರ್ತಿದಿರು॥272॥ 
ಪರಳಯ ಕ್ಾಲದ ಜಲಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಲದ ಲ ಯಲ್ಲ ಮಲಗಿದಿ 

ಕಮಲನಾಭನ ತ  ಡ ಯಲ್ಲಟ್ುಟ ಮಲ ಯ ಕ್  ಟ್ಟಳು॥273॥ 
ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಮೀಲ  ೀಲನಾಗಿದಿ ಹರಯ 

ಕ್ಾಲ ಮೆೀಲ  ಮಲಗಿಸ್ತ ಹಾಲ ಎರ ದಳು॥274॥ 
ಮಂದಾಕ್ತನಿೀ ಜನಕಗ  ಮೆೈಲ್ಲ ಧ್ ಳಾಯತ ಂದು 

ಒಂದು ಕ್  ಪಪರಗ  ನಿೀರ ತಂದು ಎರ ದಳು॥275॥ 
ಕಂದಪಿಟ್  ೀಕ್ತ ಲಾವಣಯವನುನ ಜರವವಗ  

ಚ ಂದವಡಿಸ್ತದ ಂದು ಗ  ೀಪ ಶೃಂಗರಸ್ತದಳು॥276॥ 
ಬ ನನ ಹಿಂದ  ನಿಂತುಕ್  ಂಡು ಕಣುಣ ಮುಚಿಚ ರ್ತರುಗಿ ನ  ೀಡಿ 

ಚಿನನ ನಿನನ ಮುದುಿ ತಾರ ಂದಳ ಶ  ೀದ ॥277॥ 
ಹಾಲು ಸುರವ ಗಲದಿಲ್ಲಿ ನಿೀಲದ ಸರಪಣಿಯ ತುಂಬ್ದ 

ಬಾಲ ನಿನನ ಜ  ಲುಿ ಎನನ ಮೆೀಲ  ಸುರಯತು॥278॥ 
ಅಂಗಳದ  ಳಗ ಲಿ ಅಂಬ ಗಾಲನಿಕುೆತ 

ರಂಗ ನಿನನ ತ  ಂಗಾಲ ತ  ೀರಸ ಂದಳು॥279॥ 
ಪಕ್ಷವಾಹನನಾಗಿ ಮುನನ ಮತಗಿಜನ ತಾಪವಳಿದಿ 

ಅಚುಯತ ನಿೀ ಆನ  ಆಡ ಂದಳ ಶ  ೀದ ॥280॥ 
ತಾರಕ ಬರಹಮನ ಪಡ ದ ಆದಿಮ ರ್ತಿ ನಿೀನು 

ತಾರಮಮಯಯನಾಡ ಂದಳ ಶ  ೀದ  ೀ॥281॥ 
ಒಪಪದಿಂದ ಸುರರಗ  ಸುಧ ಯ ನಿೀಡಿದ ಕ್ ೈಯೊಳಗ  

ಚಪಪಳಿಕ್  ೆ ರಂಗನ ಂದಾಡಿಸ್ತದಳ್॥282॥ 
ಪ ರೀಮದಿಂದ ಶ್ರೀದ ೀವಿಯರ ಆಲ್ಲಂಗನ ಯ ಮಾಳಪ ಕ್ ೈಲ್ಲ 

ತ  ೀಳನಾಡ  ೀ ರಂಗನ ಂದಾಡಿಸ್ತದಳ್॥283॥ 
ಅಷ್ುಟ ಹ ೀಳಲ ಶ  ೀದ  ಅಷ್ಟನ ಲ ಿಆಡಿದ 

ಕೃಷ್ಣನ ದಯವು ನಮಗ  ಕ್ತೀರ್ತಿ ಸಲಹಲ್ಲೀ॥284॥ 
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ಪುತರನ ಂದು ಯಶ  ೀದ  ಎರ್ತಿ ತ  ಡ ಯ ಮೆೀಲ್ಲಡಲು 

ಬ ಟ್ಟದಂತ  ಜರಯೆ ಕ್ ಳಗ  ಇಟ್ಟಳಾಗಲ ॥285॥ 
ಅದುುತವಾದ ಶ್ಶುವ ಕಂಡು ಆದಿಪುರುಷ್ನ ಂದು ಮೆೈ 

ಉಬ್ದು ಸುಿರ್ತಯ ಮಾಡ  ಕೃಷ್ಣ ಬಲ ಯ ಬ್ದೀಸ್ತದ॥286॥ 
ನಿತಯತೃಪಿ ವಾಸುದ ೀವ ಹಸ್ತದನ ಂದನನವಾ 

ತುತುಿ ಮಾಡಿ ಉಣಿಸ್ತದಳು ಮೃಷಾಟನನವಾ॥287॥ 
ತುತುಿ ದ  ಡಡ ಮಾಡ  ಅಮಮ ಅಷ್ಟನ ಲಿ ಉಂಬ ನ ನಲು 

ಎನನಪಪ ನಿೀ ಉಣುವಿಯಾ ಎಂದಪಪಕ್  ಂಡಳು॥288॥ 
ಹಸ್ತದ ನ ಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಸುಕ ಪಡಿದು ಎಳ ಯುರ್ತರಲು 

ಹಸನಾದ ತನು ಮೆೀವುಗಳ ಕ್  ಟ್ಟಳು॥289॥ 
ತನುವ ಒಲ ನಿ ಂದು ಛಲವ ಮಾಡಿ ಅಳುರ್ತರಲು 

ಬಾಲ ರಮಾರ ಪನಿಗಿನ ನಂತು ಮಾಡಲ್ಲೀ॥290॥ 
ಅಮಮ ಹರದ ನ ಂಬನು ಅಮಿಮಯಾ ಒಲ ಿನ ಂಬ 

ಸಮಮನ  ಹ  ರ ಅಂಗಳಕ್  ತಂದಳ್॥291॥ 
ಪೂಣಿಚಂದರ ಉದಿಸ್ತರಲು ಮೆೀಲ  ಇದಿ ಚಂದರನನುನ 

ತಾರ  ಎನನ ಕ್ ೈಯಲ ಂದು ತಾಯ ಕ್ಾಡಿದಾ॥292॥ 
ಏನ ಹ ೀಳುವಿಯೊ ರಂಗ ಮೆೀಲ  ಇದಿ ಚಂದರನನುನ 

ಹಾಯಗ  ತರಲ್ಲ ಅಳವಲಿ ಎಂದಳ ಶ  ೀದ ॥293॥ 
ಶಂಬರಾರಪತನ ಗ  ೀಪ ಅಂಬರಕ್ ೆ ಪಡಿದ ತಿ  

ಬಂದು ಇಳಿದ ಕರತಳದಿ ಚಂದರನಾಗಲ ॥294॥ 
ಬಂದು ಇಳಿದ ಚಂದರನ ಇಂದಿರ ೀಶ ನ  ೀಡಿ ನಕುೆ 

ಕನನಡಿಯಂತ  ತಾಯೆಗ ತ  ೀರ ಮೆೀಲಕ್ ೆರ್ತಿದ॥295॥ 
ಕರದಲ್ಲದಿಿ ಚಂದರನ ಕನನಡಿಯಂತ  ನ  ೀಡಿ 

ಪುರುಷ  ೀತಿಮ ಮುಗುಳು ನಗ ಯ ನಗುತಲ್ಲದಿನು॥296॥ 
ಹಸಿಗತನಾದ ಚಂದರನ ಹಾರಸ್ತದನಂಬರಕ್ ೆ 

ಕೃಷ್ಣನ ನ  ೀಡಿ ಗ  ೀಪ ಬ ರಗು ಬ್ದದಿಳು॥297॥ 
ಪಟ್ ಟ ಮಂಚದ ಮೆೀಲ  ಪರಮಾತಮ ಪವದಡಿಸ ಂದು 

ಮುರ್ತಿನಾ ಲ  ೀಡು ತಲ ದಿಂಬನಿಟ್ಟಳು॥298॥ 
ಪಟ್ ಟಮಂಚ ಇಳಿದು ಕೃಷ್ಣ ಹ  ಕುೆ ಊರು ಮನ ಗಳ 

ಅಟ್ುಟಳಿಯ ಮಾಡುವನು ಸುತಿ ನರ ಗಳಾ॥299॥ 
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ಹ ತಿ ತುಪಪ ಹಾಲು ಬ ಣ ಣ ಮತ ಿ ಕ್ ನ ಮಸರ ಗಿಣಣ 

ಕೃಷ್ಣರಾಮ ಮೆಲ್ಲಿರ ಂದು ಕ್ ೈಲ್ಲ ಕ್  ಟ್ಟರು॥300॥ 
ಕ್ಾಲ ಅಂದುಗ ಯನಿಟ್ುಟ ಕಮಲದ ಹವ ಕ್ ೈಲ್ಲ ಕ್  ಟ್ುಟ 

ಬಾಲ ಎನನ ಕ್ಾಡದಿರ ಂದಳ ಶ  ೀದ ॥301॥ 
ರಂಗ ಎನನ ಮಾತ ಕ್ ೀಳು ಹ ಂಗಳ ಕ್ಾಡದಿರು 

ಇಂತ ಂದು ಬುದಿಿ ಹ ೀಳಿ ಮಂದಿರ ಪಕೆಳು॥302॥ 
ಜನನಿ ಪೀಗುರ್ತರಲು ಕಂಡು ಮುಗುಳು ನಗ ಯ ನಗುತ ಕೃಷ್ಣ 

ರ್ತರುಗಿ ಬಾಹ ನ ಂದು ಬ್ದೀದಿ ಹ  ರಗ  ಬಂದನು॥303॥ 
ರನನದ ತಳಿಗ ಯ ಬ್ದಡಿಸ್ತಕ್  ಂಡು ಚ ನನ ಕೃಷ್ಣ ಓಡಿ ಹ  ೀದ 

ಕನ ನಯರ ಕ ಡ  ಸರಸವಾಡುರ್ತಿದಿನು॥304॥ 
ಅಂಗನ ಯರ ಮನ ಯ ಮುಂದ  ಚ ಂದವಾದ ದಾರಕ್ಷ ಬ್ದೀಳು 

ಮುಂದ  ಸ ರಗ ಪಡಿದು ಅವರ ಭಂಗಪಡಿಸ್ತದ॥305॥ 
ಅಂಗನ ಯರ ಲಿರು ರಂಗನಾಹವಳಿಗಾರನ ಂದು 

ನಂದಗ  ೀಪನ ರಾಣಿ ಮುಂದ  ಬಂದು ಹ ೀಳಲು॥306॥ 
ಫುಲಿನಾಭನ ಧಾಳಿಗಂಜಿಪಳಿಿ ಬ್ದಟ್ುಟ ಓಡಿ ಪೀಗಿ 

ಗ  ಲಿನಿಲಿದ ವೃಕ್ಷದಾ ವನವ ಸ ೀರುವಾ॥307॥ 
ಏನ ಂತ ತಾಳುವ ವು ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಹಾವಳಿಯ 

ನಂದಗ  ೀಪನ ರಾಣಿ ಮುಂದ  ಬಂದು ದ ರಲು॥308॥ 
ಬಾಲಕ್ತಯರ ಲಿರು ದ ರು ಹ ೀಳ ಬಂದಿರೀ 

ಅದ ೀನು ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣನ ನಗ  ಹ ೀಳಿರ ಂದಳು॥309॥ 
ದಟ್ಟಡಿ ಇಡುವ ಬಾಲ ಬಟ್ಟಲ ತಾಲ್ಲಗ  ಇಡುವ 

ಅಟ್ುಟಳಿಯ ಮಾಡುವನು ಸುತಿ ನ ರ ಗಳ॥310॥ 
ಅರುಣ ಉದಯದಲ್ಲಿ ಎದುಿ ಸಪಪಳಿಲಿದಾಹಂಗ  

ಒಳಗ  ಪಕುೆ ನಮಮ ಬಡಿದು ಬವಣ ಬಡಿಸುವ॥311॥ 
ಕರಯದ ಮುನನ ಬಂದು ಕರುಗಳ ಕಣಿಣ ಬ್ದಡಿಸ್ತ 

ತುರುಗಳ ಉಣಿಸ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಹ  ೀಗುರ್ತಿದಿನು॥312॥ 
ಹಾಲು ಕರವಲ್ಲಿಗ  ನಿೀಲವಣಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು 

ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಗಡಿಗ  ಒಡ ದು ಓಡಿ ಹ  ೀದನು॥313॥ 
ಮಸರ ಕಡ ಯುವಲ್ಲಿಗ  ಕುಸುಮನಾಭ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು 

ಮಸರ ಕುಡಿದು ಗಡಿಗ  ಒಡ ದು ಓಡಿ ಹ  ೀದನು॥314॥ 
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ಕಡ ಯುವಲ್ಲಿಗ  ಬಂದು ಕಡಗ  ೀಲ ಪಡಿದು ನಿಂತು  

ಕಡಗ  ೀಲ ಮುರದು ಗಡಿಗ  ಒಡ ದು ಹ  ೀದನು॥315॥ 
ಏಸು ದ ೈವಕ್ ೆ ನಾವು ಮಿೀಸಲ ಂದು ಮಾಡಿದ ವು 

ವಾಸುದ ೀವ ಬಂದು ಮಿೀಸಲಳಿದು ಪೀದನು॥316॥ 
ಗಂಡ ಹ ಂಡಿರು ಮಲಗಿರಲು ಭಂಡು ಮಾಡಿ ಪೀದನು 

ಪುಂಡರೀಕ್ಾಕ್ಷನಾಹವಳಿಯ ತಾಳಲಾರ ವು॥317॥ 
ಕತಿಲ  ಮನ ಯು ಎಂದು ಬಚಿಚಟ್ುಟ ಬರಲು ನಾವು 

ಕೃಷ್ಣ ಒಳಗ  ಹ  ಕುೆ ಹಾಲು ಬ ಣ ಣ ಕದನಿು॥318॥ 
ಮಣಿಗಳ ಪರಭ ಗಳಿಂದ ಒಳಗ  ಹ  ಕುೆ ಬ ಳಕು ಮಾಡಿ 

ಮದನನಯಯ ಹಾಲು ಮಸರ ಕುಡಿಯುರ್ತಿದಿನು॥319॥ 
ಕ್  ೀಲು ಕ್  ಂಡು ಕ್  ಲಿ ಪೀದರ  ಬಾಲ ಯರ ಬ್ದಗಿದಪಪ 

ಮೆೀಲ್ಲನ ಸ ರಗು ತ ಗ ದು ಒಡಿ ಹ  ೀದನು॥320॥ 
ನ ಲುವು ನಿಲುಕದಿದಿರ  ವರಳ ಮೆೀಲ  ಏರಕ್  ಂಡು 

ವರಳ ಮೆಟಿಟ ಹಾಲು ಹರವಿಗ  ಬಾಯನ  ಡಿಡದ॥321॥ 
ಸುದಾಮನ ಹ ಗಲ ಮೆೀಲ  ಏರಕ್  ಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ 

ಚ  ೀರನಂತ  ಶ್ಕೆದಳಿಗ ಯ ಬ ಣ ಣಯ ಕದಿ॥322॥ 
ಅಷ್ುಟ ಎಂಜಲು ಮಾಡಿದ ಒಂದಿಷ್ುಟ ಮಿೀಸಲ್ಲಲದಿಾಹಂಗ  

ಅಷ್ಟಭಾಗದ ದ ೀವತ ಯೆ  ನಮಮ ಕೃಷ್ಣನ ॥323॥ 
ವತಸದ ಬಾಲಕ ೆ ಮಕೆಳ ಚಂಡಿಕ್ ಗ   

ಹತಿ ಕಟಿಟ ಹರಯು ಕುಣಿದು ನಗುತ ನಿಂತನು॥324॥ 
ಹದಿನ ೀರ ರ್ತರುಗುವವಗ  ಬುದಿಿ ಹ ೀಳಬಾರದ  

ಮುದುಿ ಮಾಡಿ ಕ್ ಡಿಸ್ತ ಬಸವನ ಮುದ ರ ಒರ್ತದಿಿ॥325॥ 
ನಿಮಮ ಕ ಡ  ನಿಷ್ುಠರ ಇನನ ಧ್ಮಿವಲಿ ನಮಗ  

ಸುಮಮನಿರಲು ನ ರ ಯ ರಂಗನಿನುನ ತಾಳಲಾರ ವು॥326॥ 
ಗ  ಲಿರ್ತಯರ ಹ  ಂತತನವ ಎಲಿ ನಾನು ಬಲ ನಿು 

ಫುಲಿನಾಭನ ದ ರು ನಿಮಗ  ಸಲಿದ ಂದಳು॥327॥ 
ಬಾಲಕ್ತಯರ ಮಾತುಗಳ ಕ್ ೀಳಿ ನಾನು ಬಲ ಿನು 

ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ದ ರು ನಿಮಗ  ಸಲಿದ ಂದಳು॥328॥ 
ಕ್  ಳಿಕ್ ಯಲ್ಲ ಎನನ ಮನ ಲ್ಲ ಹಾಲು ಕ್  ಸರು ಇಟಿಟರಲು 

ಕ ಡ  ಹಾಕ್ತದುಳಿದ ಮಸರ ಕುಡಿದನ ಂಬ್ದರ॥329॥ 
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ಕಳಸ್ತಗ  ಬ ಣ ಣ ಎನನ ಮೆಲ್ಲ ಕಂಡ ಕಡಯಲ್ಲಟ್ುಟ 

ಕ ಡ  ಹಾಕ್ತದ ಬ ದ ಬ ಣ ಣಯ ಮೆದಿನ ಂಬ್ದರ॥330॥ 
ಇಕ್ತೆದ ಹಾಲು ಮಸರು ಬ ಕ್ತೆಗ  ಇಕ್ತೆ ಹ  ೀದ 

ಚಿಕೆವನ ದ ರುವಿರ ಮಕೆಳಲವಿ ॥331॥ 
ಅಂಗನ ಯರ ಲಿರು ರಂಗನ ದ ರುವಿರ 

ಬಾಲಕನ ದ ರುವಿರ ಕಂದರಲಿವ ॥332॥ 
ಬಾಲಕ್ತಯರ ಲಿರು ಬರದ  ದ ರು ಮಾಡುವಿರ 

ನಿೀವು ಕೃಷ್ಣನ ಹಿಡಿದುಕ್  ಂಡು ಬನಿನರ ಂದಳು॥333॥ 
ಆಗಲ್ಲೀ ಕ್ ೀರಯೊಳಗ  ಬಾರದಿದಾಿನ   ಕೃಷ್ಣ  

ಬ ೀಗದಿಂದ ತಮಮ ಮನ ಗ  ಪೀಗುರ್ತಿದಿರು॥334॥ 
ಅವರು ಬರುವುದನು ಕಂಡು ಅವರ ಮನ ಗಳಿಗ  ಹ  ಕುೆ 

ಕ್  ಡದ ಮಸರು ಹಾಲು ಬ ಣ ಣ ಸವಿಯುರ್ತಿದನಿು॥335॥ 
ಕ್ ೈಯಲ್ಲ ಬ ಣ ಣ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬ ಣ ಣ ಮನ ಯೊಳಗ  ಸುರದ ಹಾಲು 

ನಿಮಮಮಮಗ  ತ  ೀಪ ಿವ ಂದು ಕ್  ಂಡು ಬಂದರು॥336॥ 
ಒಬುರರಯದಾಹಂಗ  ಮತ  ಿಬುಳು ಎರ್ತಿಕ್  ಂಡು 

ಮಿತ ರ ಗ  ೀಪದ ೀವಿಯ ಮನ ಗ  ಬಂದರು॥337॥ 
ಮಿತ ರ ಗ  ೀಪದ ೀವಿ ತನನ ಕೃಷ್ಣನ ತ ಗ ದು ತ  ಡ ಯಲ್ಲಿಟ್ುಟ 

ಮಲ ಯ ಕ್  ಟ್ುಟ ಮುದಾಿಡಿ ನಗುತಲ್ಲದಿಳು॥338॥ 
ಅವರ ಕ್ ೈಯಲ್ಲಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಯಶ  ೀದ  ದ ೀವಿ ತ  ಡ ಯಲ್ಲರಲು 

ಎಲಿರ  ಕಂಡು ಅಂದು ಆಶಚಯಿ ಪಟ್ಟರು॥339॥ 
ಬಾಲಕ್ತಯರ ಲಿರ  ಕ್ ೈಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಿಲಿದ  

ನಾಚಿ ನುಡಿಯಲಾರದ  ಸುಮಮನ  ಹೀದರು॥340॥ 
ಅವರ ಮನ ಗಳಿಗ  ಕಳುಹಿ ದಧಿಮಥನವ ಮಾಡುರ್ತರಲು 

ಜಗದಂತಯಾಿಮಿ ಸಾವಮಿಯ ಪಾಡುರ್ತಿದಿಳು॥341॥ 
ಹಾರ ಕುಚಗಳಲ್ಲಿ ಮುರ್ತನಿ ಮಾಲ  ಅಲಾಿಡುರ್ತಿರಲು 

ನಿೀಲ ಮೆೀಘಶಾಯಮನ ಪಾಡುರ್ತಿದಿಳು॥342॥ 
ಕಡಗ ಕಂಕಣಗಳಿಗ  ಮುಡಿದ ಮಲ್ಲಿಗ  ಮಧ್ುರ  

ಧ್ುಮುಮ ಧ್ುಡುಕ್ ಂದು ಮಸರ ಕಟ್ ಯುರ್ತದಿಿಳು॥343॥ 
ಮಸರ ಕಡ ಯುವಲ್ಲಿಗ  ಕುಸುಮನಾಭ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು 

ಹಸ್ತದ ನ ಂದು ಅಮಿಮಯ ಬ ೀಡುರ್ತದಿನು॥344॥ 
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ನಂಬ್ದಸ್ತ ಕಣಿಣೀರ ಒರಸ್ತ ನವನಿೀತವ ಕ್ ೈಲ್ಲ ಕ್  ಟ್ುಟ 

ಮಲ ಯ ಕ್  ಟ್ಟಳ  ಗ  ೀಪ ಜಗದ  ಡ ಯಗ ॥345॥ 
ಹಾಲು ಉಕ್ತೆ ಬರಲು ಗ  ೀಪ ನಿೀಲವಣಿನ ಕ್ ಳಗ  ಇಟ್ುಟ 

ನಿೀರ ತ  ಡ ದು ಬರುವ ನ ಂದು ಒಳಗ  ಹ  ೀದಳು॥346॥ 
ಹಾಲು ಹರವಿ ಕ್ ಳಗ  ಇಡಲು ನಿೀಲವಣಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಡ 

ಗ  ೀಲಮುರದು ಗಡಿಗ  ಒಡ ದು ಒಡಿ ಹ  ೀದನು॥347॥ 
ಒಳಗ  ಹ  ಕುೆ ಬರಲು ಗ  ೀಪ ಮುರದ ಕಡಗ  ೀಲು ಕಂಡು 

ಜಗದ  ಡ ಯನ ಕ್ ಲಸವ ಂದು ರ್ತಳಿದಳಾಗಲ ೀ॥348॥ 
ಗ  ಲಿರ್ತಯರ ಮಾತ ನಾನು ಎಲಿ ಹುಸ್ತ ಮಾಡಿದ  

ಫುಲಿನಾಭನ ಮುದಿಿಸುವುದು ಸಲಿದ ಂದಳು॥349॥ 
ಬಾಲಕ್ತಯರ ಮಾತ ನಾನು ಬಹಳ ಹುಸ್ತ ಮಾಡಿದ  

ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ಮುದಿಸಿುವುದು ಸಲಿದ ಂದಳು॥350॥ 
ಎಷ್ಟಂತ ತಾಳ ವ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಹಾವಳಿಯ 

ಕಷ್ಟದಿಂದ ಹಿಡಿದಳ  ಕಟ್ುಟವ ನ ಂದು॥351॥ 
ಊರ ಕಣಿಣಯ ತಂದು ವಾರಜನಾಭನ ಕಟಿಟ 

ಸಾಲದಿರಲು ರಟ್ ಟ ನ  ಂದು ಸರದಳಿಹಂದಕ್ ॥352॥ 
ಆಕಳ ಕಣಿಣಯ ತಂದು ಗ  ೀಪಾಲಕೃಷ್ಣನ ಕಟಿಟ 

ನಾಕು ಬ ರಳಿಗ  ಸಾಲದ ನುತ ನಗುತ ಓಡಿದ॥353॥ 
ಓಡಿಓಡಿ ಹ  ೀಗುರ್ತರಲು ಸಾರ  ಸಾರ  ನಿಲುಿರ್ತರಲು 
ವಾರ  ವಾರ  ನ  ೀಟ್ದಿಂದ ನ  ೀಡುರ್ತರುವನು॥354॥ 
ಮುಂದ  ಗ  ೀವಿಂದನ ಪಾದ ಹಿಂದ  ಯಶ  ೀದ ಯ ಪಾದ 

ಮುಂಗ ೈ ಮುರಾರ ನ ೀತರಗಳ ್ ರಸುರ್ತದಳಿು॥355॥ 
ನ ೀತರದಲ್ಲ ಜಲವ ತುಂಬ್ದ ಪರೀರ್ತ ವಚನ ಕುರತು ಹರಯ 

ಮಾತನಾಡಿದಳ  ಮುಕ್ತಿಖ್ಾಯತಳದಿಂದ॥356॥ 
ಜನನಿ ಅರಸ್ತದಳ ಂದು ಕರುವು ಕಣ ಣ ಆಳವಾಗಿ 

ಕೃಷ್ಣ ಭಕಿವತಸಲ ತಾನಾದ॥357॥ 
ಯೊೀಗಿಗಳ ಮನಸ್ತನ ಜ್ಞಾನಕ್  ಸ್ತಕೆದವನ 

ಶ್ರೀಹರಯ ಕಟಿಟದಳ  ಗ ೀಣು ಹಗಗದಿ॥358॥ 
ಒರಳಿಗ  ಕೃಷ್ಣನ ಕಟಿಟ ಒಳಗ  ಬಂದಳು ಗ  ೀಪ 

ಸುಳಿದು ಬಾಹ ನ ಂದು ಬ್ದೀದಿ ಹ  ರಗ  ಬಂದನು॥359॥ 
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ನಳಕ ಬರ ಮಣಿಗಿರೀವರು ನಾರದರ ಶಾಪದಿಂದ 

ವೃಕ್ಷ ರ ಪದಿ ಜನಿಸ್ತದರು ಧ್ರಣಿಯ ಮೆೀಲ ॥360॥ 
ಯಮಳಾಜುಿನರ ಶಾಪವ ಇಂದು ಬ್ದಡಿಸುವ ನ ಂದು 

ಬಂದ ಕೃಷ್ಣ ಮರ್ತಿಯಾ ಮರಗಳಲ್ಲಿಗ ॥361॥ 
ಮರ್ತಿಯಾ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತಕ್ತೆ ಬ್ದದಿಿತು ಉಳುಪು 

ಕ್ತತುಿ ಧ್ರ ಗ  ಕ್ ಡಹ  ಕೃಷ್ಣ ಅತಸಿಾರದಾ॥362॥ 
ಬ್ದದಿ ಮರನ ನಡುವ  ಮರ್ತಬಿುಪುಿರುಷ್ರ ದುಿ ಬರಲು 

ಕಂಡು ಜನಗಳ ಲಿ ಬಹು ಚ  ೀದಯಪಟ್ಟರು॥353॥ 
ಮದಯಪಾನವನುನ ಮಾಡಿ ಉನಮತಿರಾಗಿರುರ್ತರಲು 

ನಾರದರು ಬಂದು ನಮಮ ಕಡ ಗ ಹಾಕಲು॥354॥ 
ಅಕಿಪರ್ತಯ ಸ ೀವ  ಮಾಡಿ  ವಯಥಿವಾಗಿ ಕ್ ಡಲು ಬ ೀಡಿ 
ಲಕ್ಷಮೀಪರ್ತಯ ಪೂಜ ಗಳ ಮಾಡಿರ ಂದನು॥365॥ 
ನಮೀಸುಿ ಕಲಾಯಣರ ಪ ನಮೀ ವಿಶವಭಾವನ 

ನಮೀ ಭಾಗಿವ ವ ೀದವಾಯಸ ಯಾದವ ನಂದನಾ॥366॥ 
ಲಕ್ಷುಮಿೀಶ ನಮಮಪರಾಧ್ವ ಕ್ಷಮಿಪುದ ಂದು 

ಕರವ ಮುಗಿದು ಸುಿರ್ತಯ ಮಾಡಿ ಬ ೀಡಿಕ್  ಂಡರು॥367॥ 
ಕರವ ಮುಗಿದು ಸುಿರ್ತಯ ಮಾಡಿ ನಮಸೆರಸಕ್  ಂಡು 

ನಿಂತು ಬ ಳಗುವ ವಿಮಾನವ ೀರ ತ ರಳಿ ಹ  ೀದರು॥368॥ 
ಇಂದಿನ ವಾಯಪಾರವನುನ ಬಂದ ಜನರ ಲಿ ನ  ೀಡಿ 

ಸಂದ ೀಹವಿಲಿನಿೀತ ಕ್  ಂದನ ಂದರ ॥369॥ 
ಪೂತನಿ ಶಕಟ್ ತೃಣಾವತಿ ಕ್ ೀಶ್ಯನ ನ ಕ್  ಲುಿವ 

ಆಚರತ ರ ಪಾಡಿದರು ಅಮರ ವಂದಯನ॥370॥ 
ಇಂದಿರಾರಮಣನ ಮೆೀಲ  ಇಂದಾರದಿ ದ ೀವತ ಗಳು 

ಮಂದಾರ ಪುಷ್ಪದ ಮಳ ಯ ಕರ ದರು॥371॥ 
ಕೃಷ್ಣ ಚರತ ಯನುನ ಕ್ ೀಳಿದಾ ಕಂಸನು 

ಕ್  ಂದು ನಿದ ರಗ ೈವುದು ಎಂದಿಗ ಂದನು॥372॥ 
ನಂದಗ  ೀಕುಲದ ಒಳಗ  ಬಂದಿತು ಉತಾಪತವ ಂದು 

ವೃಂದಾವನಕ್  ತ ರಳಿ ಪೀದ ಇಂದಿರ ೀಶನು॥373॥ 
ವೃಂದಾವನದ ಒಳಗ  ಗ  ೀವಿಂದನಾಡುರ್ತರಲು ಮಣಣ 

ರ್ತಂದನ ಂದು ಹ ೀಳಿದರ  ನಂದಗ  ೀಪಗ ॥374॥ 
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ಕ್  ೀಲು ತ ಗ ದುಕ್  ಂಡು ಗ  ೀಪ ಬಾಲಕನ ಬಡಿವ ನ ನಲು 

ಬಾಯ ತ ರ ಯದಿದಿರ  ಬಡಿವ ನ ಂದಳು॥375॥ 
ಮಣಣ ರ್ತನನಲ್ಲಲಿ ನಮಮಣಣ ರಾಮರನ  ಕ್ ೀಳು 

ಸಣಣವರ ಮಾರ್ತದ ಲಿ ಸಟ್  ಎಂದನು॥376॥ 
ಚಿಕೆವರ ಮಾತ ಕ್ ೀಳಿ ಶ್ಕ್ಷ  ಮಾಡಿ ಕ್  ಲಿ ಬಂದಿ 

ಮೃರ್ತಿಕ್ ಯ ರ್ತನನಲ್ಲಲಿ ಬಾಯ ನ  ೀಡ ಂದ॥377॥ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಾಯೊಳಗ  ಹದಿನಾಲುೆ ಲ  ೀಕವ ಕಂಡು 

ಪಾರದುಭ ಿತನಾದ ಪರಮಾತಮನ ಂದಳು॥378॥ 

ಸಪಿದಿವೀಪಗಳ ಸುತ ಿೀಳು ಸಮುದರವಿರುವ ಪೃಥ್ವವ। 
ಆಕ್ಾಶ ಮೆೀರು ಪವಿತವನು ಕಂಡಳು॥379॥ 
ಧ್ನಯವಾದ ವ ೈಕುಂಠ್ವ ಚ ನನವಾಗಿ ಕಂಡಳು 

ತನನ ಕಂಡು ಯಶ  ೀದ  ತವಕ್ತಸ್ತದಳು॥380॥ 
ಮುದುಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಯೊಳಗ  ಬ್ದದ ಿನು ತಾನ ನುತ 

ಇದಿ ಸಥಳವ ಕ್ಾಣದ  ಶರಮವ ಪಟ್ಟಳು॥381॥ 
ದ ೀವಾದಿದ ೀವನ ಂದು ದ ೀವಿ ಯಶ  ೀದ  ಸುಿರ್ತಸ  

ದ ೀವಕ್ತಸುತನು ತನನ ಬಲ ಯ ಬ್ದೀಸ್ತದ॥382॥ 
ಬಲರಾಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಹ ತುರುಗಳನುನ ಕ್ಾಯುರ್ತಿರಲು 

ಕರುವಿನಂತ  ಬಂದ ಒಬು ಕಳಿ ಅಸುರನು॥383॥ 
ಆಕಳ ಕ್ಾಯುರ್ತದಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕ್  ಲುಿವ ನ ಂದು 

ಪಾಪ ಅಸುರ ಗ  ೀರ ಪವನುನ ಧ್ರಸ್ತದ॥384॥ 
ಧ ೀನುಕ್ಾಸುರನು ಬಂದು ದ ೀವಕ್ತಯ ಸುತನ ಹಿಡಿದು 

ಭ ಮಿಯ ಮೆೀಲ  ಅಪಪಳಿಸುರ್ತದಿಿನು॥385॥ 
ಅಂಬುಜಾಕ್ಷ ಅಸುರನಂಗ ೈಯಂದಲಪಪಳಿಸ್ತ 

ಮುಂದಿನ ರತನವಪಹರಸ್ತಕ್  ಂಡನಸುರನ॥386॥ 
ಪಕ್ಷರ ಪವನುನ ಧ್ರಸ್ತ ಕುಕ್ಷಯೊಳಸುರ ಒಬು 

ಭಕ್ಷಸುವ ನ ಂದು ಮ ರ್ತಯಂದ ಕಡಿದನು॥387॥ 
ಕಮಲನಾಭನು ಬಕ್ಾಸುರನ ಎರಡು ತುಟಿಗಳನ ನ ಹಿಡಿದು 

ಕಡಿದು ತುಂಡು ಚ ಣಿ ಮಾಡಿ ಕಡ ಗ  ಹಾಗಿದ॥388॥ 
ಶಂಕರನ ಕುರತು ಪಾವಿತರಚ ಡನ ಂಬ ದ ೈತಯ 

ಪಂಕಜಾಕ್ಷನ ಕ್  ಲುವ ನ ಂದು ಪರಯತಂದನು॥389॥ 
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ಗ  ೀವಗಳನ ಲಿ ಕ್ಾವಡಿಗಳನ  ಕಟಿಟ 

ಗ  ೀಪಾಲರ ಹ ಗಲಲ್ಲಟ್ುಟ ಮನ ಗ  ಕಳುಹಿದ॥390॥ 
ಹಸ್ತದ ನ ಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಯಶ  ೀದ ಗ  ಹ ೀಳಲು 

ಮಸರು ಅನನವನುನ ಕ್  ಟ್ುಟ ಕಳುಹಿಸ್ತದಳು॥391॥ 
ಅಸುಳಿಯೊಳಗ  ಮಂಡಿಸ್ತ ವಸುಧ ಯೊಳಗ  ಕ್ ಲಕ್ ಲರು 

ವೃಷ್ಭದಂತ  ಹ  ೀರ ಹ  ೀರ ಉಣುಣರ್ತಿದಿರು॥392॥ 
ಆಳಿ ಮಾಗಾಯ ಬ ೀರು ಗುಳಿ ಸುಂಡಿಯ ಕ್ಾಯ 

ಕ್  ಳಲ ಕಂಕುಳಲ್ಲರಸ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಉಣುತಲ್ಲದನಿು॥393॥ 
ಒಂದು ಕ್ ೈಯಲ್ಲ ಉಪಪನಕ್ಾಯ ಮತ  ಿಂದು ಕ್ ೈಲ್ಲ ಮಸರು ಬುರ್ತಿ 

ಕ್  ಳಲ ಕಂಕುಳಲ್ಲಟ್ುಟ ಕೃಷ್ಣ ಉಣುತಲ್ಲದನಿು॥394॥ 
ಕಳಿಿ ಅನನವನ ನ ಉಂಡು ಗ  ಲರಿ ಕ ಡಿಕ್  ಂಡು 

ಫುಲಿನಾಭ ಭ  ೀಜನ ಮಾಡುರ್ತಿದಿನು॥395॥ 
ಬಲರಾಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕರುಗಳನ ನ ಕ್ಾಯುರ್ತರಲು 

ರವಿಯು ಮಧಾಯಹನಕ್  ಬಂದನಾಗಲ ೀ॥396॥ 
ಕರುಗಳಿಗ  ನಿೀರು ಕುಡಿಸ್ತ ಕ್ಾಲು ಮುಖಗಳನ ನ ತ  ಳ ದು 

ಕರುಗಳನುನ ನ ರಳಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಸುರ್ತಿದಿರು॥397॥ 
ನಕ್ಷತರದಂತ  ಸುತಿ ಗ  ೀಪಾಲರ  ಡನ  

ಒಪಪದನ  ಚಂದರನಂತ  ನಡುವ  ಕೃಷ್ಣನು॥398॥ 
ಚಂದರ ಗುಡಿ ಕಟಿಟದಂತ  ಹಿಂಡು ಗ  ೀಪಾಲರ  ಡನ  

ಇಂದಿರ ೀಶ ಹರಸಮರಣ ಯಂದ ಕ ತನು॥399॥ 
ತುತುಿ ಕ್  ಟ್ುಟ ತುದಿಯದ ಂದು ಭಕ್ತಿಯಂದ ತ ಗ ದುಕ್  ಂಬ 

ಕೃಷ್ಣನ ಕ ಡ  ಉಂಡು ಸುಖದಲ್ಲದಿರು॥400॥ 
ಅನಂತ ವ ೀದಗಳ ಬ್ದಟ್ುಟ ಅಚುಯತನ ಕ ಡ  ಉಂಡು 

ಭ  ೀಜನದ ಸುಕೃತ ಸವಿಯವ ಲಿ ಪಡ ದರು॥401॥  
ಬಾಲಕರ ಕ ಡಿಕ್  ಂಡು ರಾಮಕೃಷ್ಣರಾಡುರ್ತರಲು 

ಆಗ ಅಜನು ಬಂದು ಕರುವ ಮರ ಯ ಮಾಡಿದ॥402॥ 
ಕರುವು ದ ರ ಹ  ೀಯತ ಂದು ಹರಯ ಕ ಡ  ಕ್ ೀಳಲು 
ಅರಸ್ತ ತಾಹ ನ ಂದು ನಿೀವು ಉಣಿಣರ ಂದನು॥403॥ 
ಇತಿ ಗ  ೀಪಾಲರಲಿ ಅತಿ ಕರು ಕ್ಾಣಲ್ಲಲ ಿ

ವತಸ ಒಂದು ಉಳಿಯತ ಂಬ ತ ರದಲ್ಲಿದರಿು॥404॥ 
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ಅರಸ್ತ ತುರುವ ಕ್ಾಣದ  ಅಜನ ಮಾಯವ ಂದರತು 

ಕರುವು ಕ್  ಂಬ ಕ್  ಳಲ ಗ  ೀಪಾಲರಾದರು॥405॥ 
ಗ  ೀವಿನ ಹಿಂಡುಗಳು ಗ  ೀಪಾಲರ ತಂಡಗಳು 

ಮಾಧ್ವನ ಕ ಡಿಕ್  ಂಡು ಮನ ಗ  ಬಂದರು॥406॥ 
ಕಸ ಿರ ರ್ತಲಕವನಿಟ್ುಟ ಕಂಗಳಿಗಂಜನವ ಹಚಿಚ 

ಮಕೆಳ ಂದು ಗ  ೀಪಯರು ಮಲ ಯ ಕ್  ಟ್ಟರು॥407॥ 
ಇತಿ ಇವರಗ  ರುಷ್ವಾಗಿ ಅತವಿರಗ  ನಿಮಿಷ್ವಾಗಿ 

ಸ್ತಕ್ತೆದ ಮಾಯವ  ಎಂದ ರಾಮನು॥408॥ 
ಅಣಣ ಕ್ ೀಳು ಅವರ ಮನ ಯಲ್ಲ ಅಲ ದು ಬ ಣ ಣ ರ್ತಂದುದಕ್ ೆ 

ಕರುವು ಕ್  ಂಬ ಕ್  ಳಲ ಗ  ೀಪಾಲರಾದ ವು॥409॥ 
ಹರಯ ಮಾಯಗಳನ  ಕ್ ೀಳಿ ಹಲಧ್ರನು ತಲ ಯ  ತ ಗಿ 

ಅರವಯಾಿರು ನಿನನ ಮಹಿಮೆ ಎಂದ ರಾಮನು॥410॥ 
ಅಚುಯತ ನಿನನ ಮಹಿಮೆ ಎಷ್ುಟ ಪಗಳಲಳವಲಿ 

ಭಕಿರಾದ ಸುಜನರಗ  ರ ಪನಾದಿಯ॥411॥ 
ನರಹರ ನಿನನ ಮಹಿಮೆ ವಣಿಿಸಲಳವಲಿ 

ಸುಲಭದಿಂದ ಸುಜನರಗ  ರ ಪನಾದಿಯ॥412॥ 
ಮಾಧ್ವ ನಿನನ ಮಹಿಮೆ ಏನು ಪಗಳಲಳವಲಿ 

ಭಾವದಿಂದ ಸುಜನರಗ  ರ ಪನಾದಿಯ॥413॥ 
ಬಾಲಕರ ಕ ಡಿಕ್  ಂಡು ರಾಮಕೃಷ್ಣರಾಡುರ್ತರಲು 

ಆಗ ಅಜನು ಬಂದು ಸುಿರ್ತಯ ಮಾಡಿ ಹ  ೀದನು॥414॥ 
ಭಕಿರ ತಂಡವಿದ  ಬಚಿಚಟ್ಟ ತಂಡವಿದ  

ಈ ತಂಡ ಯಾವುದ ಂದು ಅಜನು ಚಿಂರ್ತಸ ॥415॥ 
ಒಪಪಸ್ತ ಕ್  ಟ್ಟರ  ತಪಪದಿೀಗ ನಾನಾದ  

ಇಪಪಡಿಯಂದ ಅಜನು ಸುಿರ್ತಯನ  ರ್ತದಿ॥416॥ 
ಶಂಖ ಚಕರಧಾರ ಅನಂತ ವಿಶವರ ಪನಾದ 

ಶಂಕ್ತಸುವ ಅಜಗ  ತನನ ನಿಜವ ತ  ೀರದ॥417॥ 
ಅಕ್ಷಯ ಜಯ ಜಯ ಪಕ್ಷಯ ಜಯ ಜಯ 

ರಕ್ಷಸ ನನ ಹರಯೆ ಎಂದು ಪಾದಕ್ ರಗಿದ॥418॥ 

ಬರಹಮನ ಂಬ ಹಮಿಮನಿಂದ ನಿನನ ಮರ ದಿದ ಿ ಸಾವಮಿ। 
ಚಿಣಣನ ಂದು ಮೀಹದಿಂದ ನಿಜವ ತ  ೀರದಿ॥419॥ 
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ತಾಳ ಮೆೀಳದ ಸುಖವ ಗ  ೀವಳಿರಗಿತಿ ದ ೀವ 

ಊಳಿಗದ ಬಂಧ್ನದ  ಳ ನನ ಇರಸ್ತದಿ॥420॥ 
ಆಧಿಪತಯವನುನ ಒಲ ಿ ಅಜನ ಂಬ ಹ ಸರು ಒಲ ಿ 

ಗ  ವಳರಂದದಿ ಎನನ ಪಾಲ್ಲಸ ಂದನು॥421॥ 
ಮಂದಮರ್ತಯ ಮಗನು ಮಾತ  ಂದನರಯನ ಂದು 

ಇಂದಿರ ೀಶ ಪಾಲ್ಲಸ್ತ ಮನ ಗ  ಕಳುಹಿದ॥422॥ 
ತಂದ ಮಸರ ಬುರ್ತಿಯನ ನ ಇಂದಿರ ೀಶ ಕ್ ೈಗ  ಂಡು 

ಅಂದು ಉಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಗ  ೀಪಾಲರ  ಡಗ ಡಿ॥423॥ 
ಗ  ೀವಿಂದ ನಿೀನ ಲ್ಲಿಗ  ಹೀಗಿ ತಂದಿ ಹ ೀಳು ಕರುವ 

ಸಂಗಾತ ಉಣಣಬಾರ ಂದು ಕರ ದರು॥424॥ 
ಸಣಣವರು ಮಕೆಳು ತನನ ತಾಯ ಮಲ ಯನುಂಡು 

ಅಮಮ ಕ್ ೀಳ  ಅಜನು ನಮಮ ಮರ ಯ ಮಾಡಿದ॥425॥ 
ಪರಲಂಬ ದ ೈತಯನು ಬಲರಾಮದ ೀವನ ಹ ಗಲನ ೀರಸ್ತ 

ಆಕ್ಾಶಕ್  ಯಿನು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲ॥426॥ 
ಮಾಯಾಸುರನ ಂಬ ದ ೈತಯ ಮಕೆಳಾಟಿಕ್ ಯಲ್ಲ ಬಂದು 

ಗುಹ ಯೊಳಗ  ಹ  ಗಿಗಸ್ತ ಗ  ೀಪಾಲರನ ಲಿ॥427॥ 
ಗುಹ ಯೊಳಗ  ಹ  ಗಿಗಸ್ತದ ಗ  ೀಪಾಲಕರ ಕಡ ಗ  ತ ಗ ದು  

ಮಡುಹಿದನ  ಮಾಯಾಸುರನ ಮಧ್ುಸ ದನ॥428॥ 
ಕಟಿಟ ಅಸುರ ಒಯಿರಲು ಕೃಷ್ಣಗ  ಮರ ಯಡಲು 

ಮತ ಿ ನಿನನ ಮ ಲರ ಪ ಧ್ರಸು ಎಂದನು॥429॥ 
ಕುಶಲ ವಿಧ್ದಿಂದ ತನನ ಮ ಲರ ಪವನುನ ಧ್ರಸ್ತ 

ಅಸುರನ ಕ್  ಂದನಾಕ್ಷಣದಿಂದಲ್ಲ॥430॥ 
ಉಷ್ಃಕ್ಾಲದಲ್ಲಿ ಗ  ೀಪ ನಿೀರ  ಳಗ  ಮುಣುಗುರ್ತರಲು 

ನಿಶಾಚರರು ಒಯುಿ ವರುಣನ ಮುಂದ  ಇಟ್ಟರು॥431॥ 
ನಂದ ನಿೀರ  ಳಗ  ಮುಳುಗ  ಅಂದು ದ ೀಹ ಕ್ಾಣದಿರಲು 

ಮುಂದ  ಕೃಷ್ಣ ವರುಣನಾಲಯಕ್  ಬಂದನು॥432॥ 
ಕರವ ಮುಗಿದು ಸುಿರ್ತಯ ಮಾಡಿ ನಮಸೆರಸ್ತಕ್  ಂಡು  

ನಂದನ ತಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದ  ಇಟ್ಟರು॥433॥ 
ನಿೀರ  ಳಗ  ಹ  ೀದ ತಂದ ಯ ನಿೀಲವಣಿ ಕರ ದು ತಂದ 

ಮಾಧ್ವನ ಮಹಿಮೆ ಎಂದು ಚ  ೀದಯಪಟ್ಟರು॥434॥ 
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ಬಾಲಕರು ಕ ಡಿಕ್  ಂಡು ತ  ೀಳು ದಂಡಿಗ ಯ ಮಾಡಿ 

ದ ೀವಾದಿದ ೀವನ ಏರಸ್ತದರು॥435॥ 
ಹಿೀಲ್ಲಯ ಚಾಮರವ ಬ್ದೀಸ್ತ ತಾವರ ಯ ಕ್  ಡ ಯ ಪಡಿದು 

ಸಾಯುಜಯ ಮುಕ್ತಿಗ  ಸಂದರ ಲರಿು॥436॥ 
ಆಕಳ ಕ್ಾಯುರ್ತಿದಿ ಗ  ೀಪಾಲಕರ ಲಿರು 

ಕ್ಾಗ  ಹಣಣ ಮೆಲಿಬ ೀಕು ಕೃಷ್ಣನ ಂದರು॥437॥ 
ತುರುಗಳ ಕ್ಾಯುರ್ತದಿ ಗ  ೀಪಾಲಕರ ಲರಿು 

ತಾಳಿಹಣಣ ಮೆಲಬಿ ೀಕು ಕೃಷ್ಣ ಎಂದರು॥438॥ 
ಮೆಲ್ಲಿರ ಂದಪಪಣ ಯ ಫುಲಿನಾಭ ಕ್  ಡುರ್ತರಲು 

ಅಲ್ಲಿ ಕಲಹ ಮಾಡಿದರು ವನಗಳಲ ಲಿ॥439॥ 
ಕದಳಿ ಕಂಬದಲ್ಲದಿಿ ಖರಾಸುರನ ಂಬ ದ ೈತಯ 

ಎರಡು ಕ್ಾಲ ಕ್ ರ ಯುತ ಬಂದ ಕ್  ಲುವ ನ ನುತಲ್ಲ॥440॥ 
ಖರಾಸುರನ ಬಲರಾಮ ಎರಡು ಕ್ಾಲುಗಳನ  ಹಿಡಿದು 

ಖರಖರನ  ರ್ತರುಗಿಸ್ತ ವನದ ಮೆೀಲ  ಬ್ದಟ್ಟನು॥441॥ 
ಖರಾಸುರನು ಬ್ದದಿ ನ ವದಿ ವನಗಳ ಲಿ ಒಂದಾಗಿ 

ಧ್ರ ಯ ಮೆೀಲ  ಬ್ದೀಳ  ಹಣುಣ ದಣಿಯ ಮೆದಿರು॥442॥ 
ಹಣುಣ ಮೆದಿ ಬಳಿಕ ನಮಮಣಣ ರಾಮರಗ  ಕಳುಹಿ 

ಸಣಣವರು ಕ ಡಿಕ ಂಡಾಡುರ್ತದಿರು॥443॥ 
ತಾಳಿ ಹಣಣಗಳನ  ಮೆದುಿ ಗ  ೀವು ಗ  ೀಪರ ಲಿರು 

ಕ್ಾಳಿ ಮಡುವಿಗ  ಕರ ದು ತಂದ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿಗ ॥444॥ 
ಧ್ಟಿಟ ಪೀತಾಂಬರವನುಟ್ುಟ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ 

ಮುರ್ತಿನ ಕ್  ಳಲು ಪಡಿದು ಊದುರ್ತದಿನು॥445॥ 
ಆಲ ೈಸ್ತ ಕ್ ೀಳಿದುವು ಗ  ೀವು ಗ  ೀಪರ ಲಿರು 

ಬ ೀಗದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿಗ  ಬರುತಲ್ಲದಿರು॥446॥ 
ತೃಷ ಯಂದ ಗ  ೀವು ಗ  ೀಪರು ವಿಷ್ಪಾನ ಮಾಡುರ್ತರಲು 

ವಿಷ್ ತಲ ಗ ೀರ ಪರವಶರಾದರು॥447॥ 
ಮುರಯ ಮೆೀಲ  ಬ್ದೀಳ  ಪುರುಷ  ೀತಿಮ ದಯದಿಂದ 

ಕಡ ಗಣಿಣಲ್ಲ ನ  ೀಡ  ಮೆೈಮುರದ ದಿರು॥448॥ 
ಪುಂಡರೀಕ್ಾಕ್ಷ ಹರಯ ಚಂಡನ  ಹಯಾಿಡುರ್ತರಲು 

ಅಂಬರಕ್ ೆ ರ್ತರುವಿ ಯಮುನ ಯೊಳಗ  ಬ್ದದಿಿತು॥449॥ 
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ಪಕ್ಷವಾಹನ ಸಾವಮಿ ಕಡಹದ ಮರವನ ೀರ 

ಮಡುವ ಧ್ುಮುಕ್ತ ಜಲವ ಕದುಕ್ತ ವಿಷ್ವಾಯತು॥450॥ 
ಕೃಷ್ಣ ನಿೀರ  ಳಗ  ಬ್ದೀಳ  ಗ  ೀಪಾಲಕರ ಲರಿು 

ಮತ ಿ ನಂದಗ  ೀಪಗ ಶ  ೀದ ಗ ಹೀಳಲು॥451॥ 
ಮಡುವಿಗ  ಬ್ದದಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮರಳಿ ನಾವು ಕ್ಾಣ ವ ಂದು 

ಕಡು ದುಃಖದಿಂದ ಹ  ೀಗಿ ಹ ೀಳುರ್ತಿದಿರು॥452॥ 
ಅರ್ತಿಯಂದ ನಂದಗ  ೀಪ ತುಪಪವನುನ ಕ್ಾಸುರ್ತರಲು 

ಕೃಷ್ಣ ಮಡುವಿಗ  ಬ್ದದನಿ ಂದು ಹ ೀಳುರ್ತಿದಿರು॥453॥ 
ಹರುಷ್ದಿಂದ ನಂದಗ  ೀಪ ಮಸರ ಕಡ ವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 

ವಿಷ್ದ ಮಡುವಿಗ  ಬ್ದದನಿ ಂದು ಹ ೀಳುರ್ತದಿಿರು॥454॥ 
ಬ ಳ ದ ಕುಚದ ನಾರಯರು ಬಳಬಳನ  ಬಳುಕುತ 

ಮುಡಿಗಳಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕರ ಯುರ್ತಿದರಿು॥455॥ 
ಕುಂಬಕುಚದ ನಾರಯರು ತಂಬ್ದಗುರುಳ ಸಂತ ೈಸುತಿ 

ಗ  ೀವಿಂದನ ನ  ೀಡಬ ೀಕ್ ನುತಿ ಬಂದರು॥456॥ 
ರ್ತಂಗಳ ಬಾಣಂರ್ತಯರು ಆರು ರ್ತಂಗಳ ಗಭಿಣಿಯರು 

ರಂಗನ ನ  ೀಡಬ ೀಕ್ ನುತಿ ಬಂದರು॥457॥ 
ಹತುಿ ಎಂಟ್ು ಸಾವಿರ ವರುಷ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ುಟ ತಪವಮಾಡಿ 

ನಿೀರಗಿಂದಿತ ನಿು ಮಗನ ಎಂದಳು॥458॥ 
ಆರು ಏಳು ಸಾವಿರ ವರುಷ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ುಟ ತಪವ ಮಾಡಿ 

ನಿೀರಗಿಂದಿತ ನಿು ಮಗನ ಎಂದಳು॥459॥ 
ಸಾವಿವಿರುಷ್ ಮಾಡಿದ ತಪವು ಇಷಾಟಯತ ಂದು 

ಬಾಯ ಬಡಿದು ಬಡಿದು ಗ  ೀಪ ಅಳುತಲ್ಲದಿಳು॥460॥ 
ಹ ತವಿಳು ಎಂದು ಎನನ ಹರ್ತಿರಕ್ ೆ ಬಾರದ  

ಸಪಿನ ತುಳಿವರ ೀನಪಪ ಎಂದಳು॥461॥ 
ಪಡ ದವಳ ಂದ ನನ ಒಡನ  ಮಾತಾಡದ  

ಮಡುವಿಗ  ಧ್ುಮುಕುವರ  ಮಗನ  ಎಂದಳು॥462॥ 
ಪಟ್ಾಟವಳಿಯುಟ್ುಟಕ್  ಂಡು ಬಟ್ಟ ಮುತಿ ಕಟಿಟಕ್  ಂಡು 

ಕೃಷ್ಣ ಎನನಪಪ ಬಾರ ಂದ ಶ  ೀದ ॥463॥ 
ಬಲರಾಮನ ಕ ಡ  ಹ  ೀದರ  ಬಾರವು ವಿಪತುಿಗಳು 

ಮಗನ  ನಿೀನ  ಬುನ  ಹೀಗಿ ಮಡಿದಿ ಎಂದರು॥464॥ 
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ತಾಯ ಹಂಬಲ್ಲಕ್ ಯನ ನ ಕ್ ೀಳಿದ ಬಲರಾಮನು 

ಬಾಲಕೃಷ್ಣಗ  ದಾವ ಭಯವು ಬಾರದ ಂದನು॥465॥ 
ಕುಂಡಲದ ಕ್ತವಿಯವನು ನಂದಗ  ೀಪ ಬಂದು ತನನ 

ಕಂದನ ಕ್ಾಣದ  ಕರ ಯುರ್ತಿದಿನು॥466॥ 
ಹತ ಂಿಟ್ು ಕ್ಾಲಕ್  ಕೃಷ್ಣ ನಿನನ ಪಡ ದ ನು 

ಕೃಷ್ಣ ಬಾರ   ಮಗನ  ಎಂದು ಕರ ಯುರ್ತಿದಿನು॥467॥ 
ಆರ ೀಳು ಕ್ಾಲಕ್  ಬಾಲ ನಿನನ ಪಡ ದ ನು 

ಬಾಲ ಬಾರ   ಮಗನ  ಎಂದು ಕರ ಯುರ್ತಿದನಿು॥468॥ 
ತ  ಟಿಟಲ  ಳಗ  ಆಡುವಾಗ ಅಷ್ುಟ ದ ೈತಯರನ ನ ಕ್  ಂದಿ 

ಕಂದ ಬಾರ   ಮಗನ  ಎಂದು ಕರ ಯುರ್ತಿದನಿು॥469॥ 
ಚಂಡು ಬುಗುರಯಾಡುವಾಗ ಹಿಂಡು ದ ೈತಯರನ ನ ಕ್  ಂದಿ 

ಕಂದ ಬಾರ   ಮಗನ  ಎಂದು ಕರ ಯುರ್ತಿದನಿು॥470॥ 
ಸೃಷಿಟ ಸ್ತಥರ್ತ ಲಯಗಳಿಗ  ಕತುಿ ನಿೀನ ಂಬರ   

ಎನನಪಪಗ  ಂದಿಷ್ುಟ ಶಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟದ  ಹೀಯತ  ॥471॥ 
ವಿಷ್ದ ಮಡುವಿನ  ಳಗ  ಬ್ದದುಿ ಕುಸುಮನಾಭ ಮಡಿದರ  

ಹಸಗ ಟ್ಟ ನಮಗಾಯರು ಪೀಷ್ಕರಲಿವಲ  ಿೀ॥472॥ 
ತಾಯ ಹಂಬಲ್ಲಕ್ ಯನು ಕ್ ೀಳಿದನು ಕೃಷ್ಣನು 

ನಾಗನ ಹ ಡ ಯ ಮೆೀಲ  ನಾಟ್ಯವಾಡಿದ॥473॥ 
ತನನ ಮಡು ಕಳಕ್ತತ ಂದು ಪನನಂಗ ಕ್  ೀಪದಿಂದ 

ಚ ನಾನಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕಟಿಟ ಬ್ದಗಿದು ಸುರ್ತಿದ॥474॥ 
ಬ್ದಗಿದು ಸುರ್ತದಿ ಸಪಿವನ ನ ಬ್ದಡಿಸ್ತಕ್  ಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ 

ಹ ಡ ಗಳ ಮೆೀಲ  ನಿಂತು ನಾಟ್ಯವಾಡಿದ॥475॥ 
ಆ ಕ್ಾಲನ ರುತಿ ಈ ಕ್ಾಲನ ತುಿತಿ 

ಪಾತರದಿಂದ ಕುಣಿದ ನಮಮ ಪರಮಾತಮನು॥476॥ 
ಒಂದು ಕ್ಾಲನ ರುತ ಮತ  ಂಿದು ಕ್ಾಲನ ತುಿತ  

ಚ ಂದದಿಂದ ಕುಣಿದ ನಮಮ ನಂದಕಂದನು॥477॥ 
ನಾಗನ ಹ ಡ ಯ ಮೆೀಲ  ನಾಟ್ಯವಾಡುರ್ತಿರಲು ಕಂಡು 

ತಾಳ ಮದಿಳ ಗಳು ಧಿಮಿ ಧಿಮಿಕ್ ಂದವು॥478॥ 
ಸಪಿನ ಹ ಡ ಯ ಮೆೀಲ  ನಾಟ್ಯವಾಡುರ್ತಿರಲು ಕಂಡು 

ಪುಷ್ಪವೃಷಿಟ ಕರ ದರ ಲಿ ದ ೀವತ ಗಳು॥476॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 2014 
 

 
 

TOC                                        http://srimadhvyasa.wordpress.com 
 

Page 36 आचारा याः श्रीमदाचारा याः सन्त ुम ेजन्म जन्मनि॥गरुुभाव ंव्यञ्चरनन्त भानि श्री जरिीर् यवाक ्॥कृष्ण ंवन्द ेजगद्गरुुम ् ॥ 
 

ಧ್ರ ಯ ಭಾರವ ತಾಳಿದ ಶ ೀಷ್ ಹರಯ ಭಾರವ ತಾಳಲಾರದ  

ಹ  ರಳಿ ಆಚ  ಈಚ ಗ  ಕಂಗ ಡುತಲ್ಲದನಿು॥480॥ 
ಕ್ಾಳಿಂಗನು ವಿಷ್ವ ಕ್ಾರ ಕಂಗ ಟ್ುಟ ಒರಲುರ್ತಿರಲು 

ನಾಗಪರ್ತನಯರು ತುರ್ತಸ್ತದರು ನಾರದವರದನ॥481॥ 
ಉನನತದ ಕ್ಾಳಿಂಗನ ರಕ್ಷಸಯಯ ನಿೀನ ಮಗ  

ಮುತ ೈದ ತನವ ಕ್  ಡು ಭಕವಿತಸಲ॥482॥ 
ಕಂದ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಕರ ಯೆ ಕಂಭದಿಂದುದಿಸ್ತ ಬಂದ 

ಕಂದ ನಿೀ ಕ್ಾಯೊ ನಮಮ ವಾಲ  ಭಾಗಯವ॥483॥ 
ಎಲಿ ತಲಿಣಿಸ್ತ ಲಕ್ಷಮೀ ಗ  ಲಿರ ಕ ಡಿಕ್  ಂಡು 

ವಲಿಭ ನಿೀ ಕ್ಾಯೊ ನಮಮ ವಾಲ  ಭಾಗಯವ॥484॥ 
ಅಂದು ನಾಗಪರ್ತನಯರು ಗ  ೀವಿಂದನ ಸುಿರ್ತಸುರ್ತರಲು 

ಕ್ಾಳಿಂಗನ ಹ ಡ ಯ ಬ್ದಟ್ುಟ ತಡಿಗ  ಬಂದನು॥485॥ 
ಕ್ಾಳಿಂಗ ಕಮಲನಾಭನ ಪಾದಕ್ ರಗಿ ಸುಿರ್ತಯ ಮಾಡಿ 

ಬಹಳ ಅಪರಾಧ್ವನುನ ಕ್ಷಮಿಸಬ ೀಕ್ ಂದ॥486॥ 
ಅಸುರ ರ ಪನಿಂದ ನಾನು ಅರಯದ  ಕಟಿಟದ ನು 

ಕುಸುಮನಾಭ ಕ್ಾಯೊ ಈ ವಿಷ್ದ ಹುಳವನು॥487॥ 
ತನನ ಪಾದ ಶ್ರದಲ್ಲಿಟ್ುಟ ಇನುನ ಗರುಡನ ಭಯವ ೀನಿಲಿ 

ಪನನಂಗ ಸ ೀರು ನಿನನ ರಮಣ ದಿವೀಪವ॥488॥ 
ಕ್ಾಳಿಯ ಅರಮನ ಗ  ಕಳುಹಿ ನಿೀರ ನಿಮಿಲ ಮಾಡಿ 

ಕ್ಾಳಿಂದಿಯ ದಡ  ೀದಿ ಬಂದು ನಿಂದನಾಗಲ ೀ॥489॥ 
ವಾರಧಿಯಲ್ಲ ಆಡಿದವಗ  ನಿೀರಗಂಡ ತಪಪತ ಂದು 

ಆರರ್ತಯ ತಂದು ನಿವಾಳಿಸ್ತದರು॥490॥ 
ಸಪಿನ ಕ್ ೈಯೊಳಗ  ತಪಪ ಬಂದ  ಯ ಮಗನ  ಎಂದು 

ಎನನಪಪ ಬಾರ ಂದು ಗ  ೀಪ ಅಪಪಕ್  ಂಡಳು॥491॥ 
ಕ್ತಚಿಚನ ರ ಪನಿಂದ ಬಂದು ಸುತಿ ಪರಸರಿಣ  ಹಾಕ್ತ 

ಹರ್ತಿರಲಗಿನ ಸುಡುರ್ತಿರಲು ಕಂಡನು॥492॥ 
ಎಲಿರ  ತಲಿಣಿಸ್ತ ಗ  ಲಿರ ಕ ಡಿಕ್  ಂಡು 

ವಲಿಭ ನಿೀ ಕ್ಾಯೊ ಎಂದು ಮರ ಯ ಹ  ಕೆರು॥493॥ 
ಬ ದರದ ಗ  ೀಪಾಲಕರಗ  ಮುಚಿಚ ನಿಮಮ ಕಂಗಳ ಂದು 

ಖಿಚಚನ ಲಿ ನುಂಗಿದನು ಅಚುಯತನಾಗ॥494॥ 
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ಅಂಗಿರಸನ ಶಾಪದಿಂದ ಗಂಧ್ವಿ ಅಜಗರನಾಗಿ 

ನಂದಗ  ೀಪನ ವನದ  ಳಗ  ಬಂದು ಬ್ದೀಳಲು॥495॥ 
ಮುದುಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಗಳಿಗ  ಬ್ದದಿ ಭಕಿರ ಪನಿಂದ 

ಅಲ್ಲಿದನಿ  ದುಷ್ಟನ ಂದು ನ  ೀಡುರ್ತಿದಿರು॥496॥ 
ತುಪಪ ಅನನವನ ನ ಉಂಡು ಮಕೆಳ ್ ಡನ  ಆಡದ  

ಸಪಿನ ತುಳಿವರ ನನಪಪನ ಂದಳು॥497॥ 
ಹಾಲು ಅನನವನುಂಡು ಬಾಲರ  ಡನ  ಆಡದ  

ಕ್ಾಡಗಿಚಚ ನುಂಗುವರ  ಮಗನ  ಎಂದಳು॥498॥ 
ಅತಿ ಇತಿಲ  ಹೀಗದ  ಎನಹರ್ತಿರ ಇರು ನಿೀನ ಂದ  

ಕತಿಲಾಗದ ಮುನನ ಮನ ಗ  ಬರುವುದ ಂದಳು॥499॥ 
ನಂದಗ  ೀಪ ಕೃಷ್ಣನಿಗ  ಅಂದು ಬುದಿಿ ಹ ೀಳುರ್ತರಲು 

ಸಂದ ೀಹ ಬ್ದಡಿಸುವ ನ ಂದು ಬಂದ ನಾರದ॥500॥ 
ಬಂದ ಮುನಿಗ  ಷ  ೀಡಶ  ೀಪಚಾರವ ಲವಿನುನ ಮಾಡಿ 

ಕುಶಲ ಪರಶ ನ ಕ್ ೀಳಿದನ  ನಂದಗ  ೀಪನು॥501॥ 
ಭ ಮಿಭಾರ ಇಳುಹಲ ಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣರವತರಸ  

ನಾನು ಅವರ ದಶಿನವ ಮಾಡಬಂದ ನು॥502॥ 
ವಸುಧ  ಭಾರ ಇಳುಹಲ ಂದು ವಸುದ ೀವನ ಮನ ಯೊಳಗ  

ಶ್ಶುರ ಪ ಧ್ರಸ್ತದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾಗಲ ॥503॥ 
ಕಂದನ ರ ಪು ಧ್ರಸ್ತದ ಗ  ೀವಿಂದನ ಎರ್ತಿಕ್  ಂಡು 

ಬಂಧ್ನವ ಕ್ಾಳಿಂದಿ ದಾಟಿ ಇಲ್ಲಗಿ ॥504॥ 
ನಿನನ ಸ್ತರೀ ಯಶ  ೀದ  ಕನಿನಕ್ ಯ ಪಡ ದಿರಲು 

ಪನನಂಗಶಯನನಲ್ಲಿ ಇಟ್ುಟ  ಹ ಣಣನ  ಯಿನು॥505॥ 
ಪನನಂಗ ಪರಮಾತಮ ಬಲರಾಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ 

ನಿನನ ಸುತರು ಎಂದು ಬುದಿಿ ಮನದಿ ಮಾಡದ ॥506॥ 
ಆದಯಂತ ಜ್ಞಾನ ಸಾಮಿೀಪಯ ಆಗಬಾರದ ಂದು 

ಪುತರಭಾವ ವಹಿಸ್ತ ಬಂದು ಪಾದಕ್ ರಗಿದ॥507॥ 
ಬಂದ ಮಧ್ುರ ಗಾಗ ನಾರದ ಮುನಿಯ ಕಂಡು ಕಂಸ  

ವಂದಿಸ್ತ ಕ್ಾಯಿವ ೀನ ಂದು ಕ್ ೀಳಿದು॥508॥ 
ಮಂದಮರ್ತಯು ಕಂಸ ನಿೀನು ಓಂದು ವಾಯಪಾರವರಯೆ 

ಹಿಂದಕ್  ವಸುದ ೀವ ಮಾಡಿದ ಮಾಟ್ಂಗಳ॥509॥ 
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ಎಂಟ್ನ ಯ ಮಗನು ನಿನಗ  ಕಂಟ್ಕನು ಹುಟ್ುಟರ್ತಿರಲು 

ನಿನನ ವಂಚಿಸ್ತ ಒಯುಿ ಗ  ೀಕುಲದಲ್ಲಿಟ್ಟನು॥510॥ 
ಅವನು ಬ ಳ ದು ಮಧ್ುರ ಯಲ್ಲಿ ನಿನನ ಕ್  ಲುಿವ ನ ಂದು 

ಇದನರತುಕ್  ಂಡಿರ ಂದು ಮುನಿಯು ಪ ೀಳಿನು॥511॥ 
ಉಗರಸ ೀನನಲ್ಲಿ ನಿನಗ  ಉತಪರ್ತಯಿೆೀ ಇಲಿ ಕ್ ೀಳು 

ಆದಯಂತವ ಲಿವ ಮುನಿಯು ಪ ೀಳುರ್ತಿದಿನು॥512॥ 
ಜನನಿ ಋತುಸಾನನವ ಮಾಡಿ ವನದ  ಳಗ  ಬರುರ್ತರಲು 

ನ ರ  ಮಸದಿಂದ ಗಂಧ್ವಿ ಬಂದನು॥513॥ 
ರಾಯನ ರ ಪು ಧ್ರಸ್ತಕ್  ಂಡು ತಾಯ ಮುಂದ  ನಿಂದಿರಲು 

ಕ್  ರೀಧ್ದಿಂದ ಶಾಪವನುನ ಕ್  ಡಲು ಹ  ೀದಳು॥514॥ 
ಶಾಪವನುನ ಕ್  ಡಲು ಬ ೀಡ ಶರಯಿವುಳಿ ಮಗನು ನಿನಗ  

ಜನಿಸುವನು ಕ್ಷಮಿಸ ಂದು ಹ ೀಳಿ ಹ  ೀದನು॥515॥ 
ಮಾತೃ ಅಲಿ ದ ೀವಕ್ತಗ  ಮಾತುಳನಲಿ ಕಂಸ 

ಮಾತ  ಅನಯತರದಿಂದ ಪಡ ದಳ ಂದನು॥516॥ 
ವನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತುರುಗಳ ರಕ್ಷಸುತಿ 

ಮದನಗ  ೀಪಾಲ ಕ್  ಳಲನ ದುರ್ತದಿನು॥517॥ 
ಕ್  ಳನ ಧ್ವನಿಗ  ಪಕ್ಷ ಜಾರ್ತಗಳ ಲಿ ಮುಚಿಚ ಕಣಣ  

ಮುನಿಗಳಂತ  ತಾವು ಕುಳಿತು ಕ್  ೀಳುರ್ತದವಿು॥518॥ 
ರಂಗನ ಕ್  ಳಲ ಧ್ವನಿಗ  ಸಾರಂಗ ಎರಳ  ಹುಲ ಿ 

ದ ೀಶಂಗಳ ಬ್ದಟ್ುಟ ಭರಮಿತವಾಗುರ್ತದುಿವು॥519॥ 
ಗ  ೀವಿಂದನ ಕ್  ಳಲ ಧ್ವನಿಗ  ಗ  ೀವಿನ ಹಿಂಡುಗಳು 

ಮೆೀವು ನಿೀರು ಬ್ದಟ್ುಟ ಕ್ತವಿಯಲಾಿಯಲ ೈಸ್ತದವು॥520॥ 
ಹರಯ ಕ್  ಳಲ ಧ್ವನಿಯ ಕ್ ೀಳಿ ಹರಯುರ್ತಿದಿ ಯಮುನಾದ ೀವಿ 

ಸುಳಿಗಳ ನ ವದಿ ನಿಂತು ಕ್ ೀಳುರ್ತಿದಿಳು॥521॥ 
ಕ್ರಸುಿಭದಾ ಬ ಳಕ್ತಗ  ಸ ಯಿ ಉದಿಸ್ತದನ ಂದು 

ತಾವರ ಗಳು ಅರಳಿದುವು ಚಕ್  ೀರಗಳು ನಲ್ಲದುವು॥522॥ 
ಹರಯ ನಖದ ಬ ಳಕ್ತಗ  ಬ ಳದಿಂಗಳು ಬಂದಿತ ಂದು 

ಭರಮಿಸುರ್ತದವಿ  ಚಂದರಕ್ಾಂರ್ತ ಪರಭ ಗಳು॥523॥ 
ಸ್ತರದ ೀವಿ ತಾನು ಒಂದು ಬ್ದದುರು ರ ಪನಿಂದ ಬಂದು 

ಹರಯ ವದನ ಶುರರ್ತಯ ಪಾನ ಮಾಡುರ್ತದಿಳು॥524॥ 
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ಶ್ರೀ ಹರಯ ವದನಾಮೃತ ಪಾನವನುನ ಮಾಡುವುದಕ್  

ಏನ ೀನು ಸುಕೃತಗಳ ಮಾಡಿತ ಂದರು॥525॥ 
ಕ್ ೀರಗಳ ಬಳಿದು ಪನಿನೀರುಗಳನ ನ ತಳಿದು 

ಸಾಲು ದಿೀವಿಗಿಟ್ಟ ಸಂಭರಮವ ಕಂಡರು॥526॥ 
ರಂಗ ಬ್ದೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬರ  ಮಂಗಳಾರರ್ತಗಳು 

ಕಂಗಳಹಬುವಾಯತು ಅಂಗನ ಯರಗ ॥527॥ 
ರಂಗನ ಮುಖ್ಾಂಬುಜವ ಕಂಗಳ ಂಬ ಭೃಂಗಗಳಿಂದ 

ಅಂಗನ ಯರು ಪಾನ ಮಾಡಿ ಧ್ನಯರಾದರು॥528॥ 
ಪಶುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವೃಷ್ಭಗಳು ಓಡುರ್ತರಲು 

ಹಸುಳ  ಕಂಡು ಹಾಲು ಕ್ಾರ ಚಿಮುಮರ್ತಿದುಿವು॥529॥ 
ಪಶುಗಳ ಪಾಲ್ಲಸ್ತಕ್  ಂಡು ಬ್ದಸಜಾಕ್ಷ ಮನ ಗ  ಬರಲು 

ಯಶ  ೀದ  ಉದುಿ ಬ ೀವು ಹಾಕ್ತ ಎರ್ತಿಕ್  ಂಡಳು॥530॥ 
ಏಳು ಗ ಳಿಯ ಕಟಿಟ ಸ  ೀದರತ ಿಯ ಮಗಳು 

ನಿೀಳಾದ ೀವಿ ಮದುವ ಯಾದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನು॥531॥ 
ಮುಂಜಿಯ ಪೂವಿದ  ಳಹರಯ ಸಂಗಮವಾಗಲ ಂದು 

ಇಂದಿರ ೀಶನ ತಪಸ  ಕ್ಾಳಂದಿ ರಮಣಿಯು॥532॥ 
ಹ ೀಮಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಾಂತ ಯರ ಲಿರು 

ಕ್ಾಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಕಂಡು ವಿನಯ ಮಾಡುರ್ತದಿರು॥533॥ 
ನಂದಗ  ೀಪ ಕೃಷ್ಣ ತಮಮ ಗಂಡನಾಗಬ ೀಕ್ ನುತ 

ಅಂಗನ ಯರು ಗರರದ ೀವಿಯ ಪೂಜಿಸ್ತದರು॥534॥ 
ಸ್ತೀರ ಗಳ ಬ್ದಚಿಚ ನಿರದಡದಲ್ಲಟಿ್ುಟ ಅವರು  

ಮಾಧ್ವನ ಮನದ  ಳಗ  ನ ನ ವುರ್ತದಿರು॥535॥ 
ಮರನಗರರ ಪೂಜ ಗಳ ಮಾಡಬ ೀಕ್ ಂದ ನುತ 

ನಿೀರ  ಳಗ  ಇಳಿದರು ನಾರಯರ ಲಿರು॥536॥ 
ಅಷ್ಟರ  ಳಗ  ಕೃಷ್ಣನವರು ಬ್ದಚಿಚಟ್ಟ ಉಟ್ಟ ಸ್ತೀರ  

ಕಟಿಟ ಸ ಳ ದು ಮೆಲಿನ  ಂದು ತರುವನ ೀರದ॥537॥ 
ಮಿತ ರಯರ ಸ್ತೀರ ಗಳ ಕೃಷ್ಣ ಮಟ್ ಟಕಟಿಟಕ್  ಂಡು 

ಕಷ್ಟಗ  ಳಿಸಬ ೀಕ್ ಂದು ತರುವನ ೀರದ॥538॥ 
ಅಂಗನ ಯರ ಸ್ತೀರ ಗಳ ರಂಗ ಮಟ್ ಟಕಟಿಟಕ್  ಂಡು 

ಭಂಗಪಡಿಸುವ ನ ಂದು ತರುವ ಏರ ಕುಳಿತನು॥539॥ 
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ಅಂಬರದಿ ಸುರರು ಎಲಿ ಅಂಜಿ ಓಡಿ ಹ  ದುರ್ತರಲು 

ಕಂಜಾಕ್ಷ ನಕುೆ ಕ್ ೈಯನ  ಹಯುಿ ನಿಂತಳು॥540॥ 
ಉಡುವ ಸ್ತೀರ ಗಳನ  ಯುಿ ತರುವನ ೀರಕ್  ಂಡರ  

ಒಡ ಯರಲಿವ ಜಗಕ್  ರಂಗನ ಂದು ಕ್ ೀಳಲು॥541॥ 
ಏನನ ಂದರು ನಿಮಮ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡದ ೀ 

ನಾನು ಬ್ದಡಲಾರ ನ ಂದು ಹ ೀಳುರ್ತದಿನು॥542॥ 
ಪೀಕ್ಾಟ್ದ ನುಡಿಯ ಕ್ ೀಳಿ ಭ ಕ್ಾಂತದ ೀವನ  ಡನ  

ನಾಚಿ ನುಡಿಯಲರಯದ  ಸುಮಮನಿದಿರು॥543॥ 
ಕುರ್ತಿಗುದಿ ನಿೀರ  ಳಗ  ಮಡದಿಯರು ನಿಂತುಕ್  ಂಡು 

ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೀರ ಗಳ ಕ್  ಡು ಎನುತಲ್ಲದಿರು॥544॥ 
ಉಡಿಯುದಿ ನಿೀರ  ಳಗ  ಮಡದಿಯರು ನಿಂತುಕ್  ಂಡು 

ನಡುಗುತ ೀವ  ಸ್ತೀರ ಗಳ ಕರುಣಿಸ ಂದರು॥545॥ 
ಪಟ್ಾಟವಳಿ ಸ್ತೀರ ಗಳು ಉಂಟ್ು ನಿಮಮ ಮನ ಗಳಲ್ಲಿ 

ಮಿತ ರಯರು ಹ  ೀಗಿ ಉಟ್ುಟಕ್  ಳಿಿರ ಂದನು॥546॥ 
ಮಿತ ರಯರ ಲರಿು ಮುತುಿಕದಲ ಯನುಟ್ುಟ 

ಕೃಷ್ಣನ ಕ ಡ  ಸ್ತೀರ  ಕ್ ೀಳುರ್ತದರಿು॥547॥ 
ತಾವರ ಯ ಎಲ ಗಳಿಂದ ಭಾಮಿನಿಯರು ಉಟ್ುಟಕ್  ಂಡು 

ವಾರಜಾಕ್ಷನ ಕ ಡ  ಸ್ತೀರ  ಕ್ ೀಳುರ್ತದಿರು॥548॥ 
ಅಂಗನ ಯರ ಲಿ ತಮಮ ತಮಮಂಗಗಳನ ಲಿವ 

ಅಂಗ ೈಯಂದಲಾಚಾಾದಿಸ್ತ ಬಂದು ನಿಂತರು॥549॥ 
ಕ್ ೀಶಂಗಳ ಬ್ದಚಿಚ ತಮಮಂಗಗಳ ಮರ ಯ ಮಾಡಿ 

ವಾಸುದ ೀವನ ಕ ಡ  ಸ್ತೀರ  ಕ್ ೀಳುರ್ತದಿರು॥550॥ 
ಒಬುಳಾ ಹ ಗಲ ಮೆೀಲ  ಮತ  ಬಿುಳು ಏರಕ್  ಂಡು 

ಅಬಾಜಕ್ಷನ ಕಡಹದ ಮರವನ ೀರ ಬಂದರು॥551॥ 
ಏರ ಬರುವುದನು ಕಂಡು ವಾರಜನಾಭನು ನಕುೆ 

ಏರ ಬಾ ನಿನನ ಧ ೈಯಿ ನ  ೀಡುವ  ಎಂದನು॥552॥ 
ಅರಸನ  ಮಗನು ಎಂದು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಕ್  ಂಡಿದ ಿವು 

ಸರಸ್ತಜಾಕ್ಷನ ವೃಕ್ಷಕ್ ೆ ಮರ ಯನಿಟ್ಟರು॥553॥ 
ಹ ಂಗಳ ಭಂಗಪಡಿಸ  ೀದು ರಂಗ ನಿನಗ  ಉಚಿತವ ೀನ   

ನಂದಗ  ೀಪನ ಮುಂದ  ಹ ೀಳಿಕ ಡಿಸುವ ವ ಂದರು॥554॥ 
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ಬತಿಲ  ನಿೀರಗಿಳಿದ ತಪುಪ ಕ್ಾಯಬ ೀಕ್ ನುತ 

ಎರ್ತಿ ಎರಡು ಕ್ ೈಗಳನುನ ಮುಗಿಯರ ಂದನು॥555॥ 
ಅಂಗನ ಯರ ಲಿ ಕ್ಾಳಿಂದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತು 

ಬಂದು ಕ್ ೈ ಎರ್ತಿ ಕರವ ಮುಗಿಯುರ್ತಿದಿರು॥556॥ 
ಒಂದು ಕ್ ೈಯ ಮುಗಿದರ  ಇಂದಾರದಿಗಳ ್ ಪಪರು 
ಚ ಂದಂದಿಂದ ಎರಡು ಕ್ ೈಯ ಮುಗಿಯರ ಂದರು॥557॥ 
ಕಮಲ ಮುಖಿಯರ ಲಿರು ಯಮುನ ಯ ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತು 

ಎರಡು ಕ್ ೈ ಎರ್ತಿ ಕರವ ಮುಗಿಯುರ್ತಿದಿರು॥558॥ 
ರಂಗನಂಗ ನ  ೀಡಿ ನಗುತ ಒಂದ  ಂದ  ಸ್ತೀರ ಗಳು 

ಅಂಗನ ಯರ ಮುಖವ ನ  ೀಡಿ ಕ್  ಡುತಲ್ಲದನಿು॥559॥ 
ಪಟ್ ಟ ಸ್ತೀರ  ನಿಮಮದ ೀ ಪ ೈಟಿನ ಸ್ತೀರ  ನಿಮಮದ ೀನು 

ಪಪಪಳಿ ಸ್ತೀರ  ಇದಾಯರದ ನುತ ಕ್ ೀಳಿದ॥560॥ 
ಶಾಲ್ಲ ಸ್ತೀರ  ನಿಮಮದ ೀ ಸಣಣ ಸ್ತೀರ  ನಿಮಮದ ೀ 

ಗ  ೀವಳನು ಸ್ತೀರ  ಯಾರದ ನುತಲ್ಲದನಿು॥561॥ 
ದ ೀವಗಿರಪಟ್ ಟ ಸ್ತೀರಯಾಳಿ ಮದಲಾದ ಸ್ತೀರ  

ಚಿನನದ ಕಂಬ್ದಯ ಸ್ತೀರ  ಸ ರಗು ಬರ ದಿದ ॥562॥ 

ಕ್  ಟ್ಟ ಸ್ತೀರ ಗಳನ ಲಿ ಉಟ್ಟಕ್  ಂಡು ನಾರಯರು॥ 

ಕೃಷ್ಣನ ಕಂಡು ಮೀಹಿಸುತಲ್ಲದಿರು॥563॥ 
ರಾರ್ತರ ವ ೀಳಯದಲ್ಲಿ ನಮಮ ಪರೀರ್ತಪಡಿಸದಿದಿರ  

ಮೀಹಿಸ್ತದ ಫಲವು ಸ್ತದಿಿಯಾಗದ ಂದರು॥564॥ 
ರಾರ್ತರ ವ ೀಳಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪರೀರ್ತ ಪಡಿಸುವ ನ ಂದು 

ಮೀಹಿಸ್ತದ ಫಲವು ಸ್ತದಿಿ ಆಗುವುದ ಂದನು॥565॥ 
ವೃಂದಾವನದಿಂದ ಉದಾಯನವನಕ್  ಬಾಹ ನ ಂದು ಕೃಷ್ಣ 

ಅಂದು ಸಮರಸ  ಗ  ೀಪಾಲಕರು ಬಂದರಲ್ಲಿಗ ॥566॥ 
ನಿತಯ ತೃಪಿ ವಾಸುದ ೀವ ಹಸ್ತದ ನ ಂದು ಅನನಕ್  

ಸಪಿಯಾಗ ಋಷಿಗಳಿಗ  ಹ ೀಳಿ ಕಳುಹಿದ॥567॥ 
ಬಂದು ಗ  ೀಪಾಲಕರು ನಿಂದು ಕರಗಳನ ನ ಮುಗಿದು 

ಗ  ೀವಿಂದ ರಾಮರನನ ಬ ೀಡಿದರ ಂದರು॥568॥ 
ಸಾನನ ಜಪವ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ ಹ  ೀಮ ನಿತಯವಾಗಲ್ಲಲಿ 

ವ ೀಳಯವಲಿ ಅನನಕ್ ಂದು ಹ ೀಳುರ್ತದಿರು॥569॥ 
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ಬಂದು ಗ  ೀಪಾಲಕು ನಿಂದು ಕರಗಳನ ನ ಮುಗಿದು 

ಗ  ೀವಿಂದ ರಾಮರ ಕ ಡ  ಹ ೀಳುರ್ತದಿರು॥570॥ 
ಸಾನನ ಜಪವ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ ಹ  ೀಮ ನಿತಯವಾಗಲ್ಲಲಿ 

ವ ೀಳಯವಲಿ ಅನನಕ್ ಂದು ಹ ೀಳುರ್ತದಿರ ॥571॥ 
ಪರ್ತನಶಾಲ ಗ  ಹೀಗಿ ಯಜ್ಞಪರ್ತನಯರ ಕುರತು ಕ್ ೀಳಿ 

ಕೃಷ್ಣರಾಮರನನವ ಬ ೀಡಿದರ ನಿನ॥572॥ 
ಬಂದು ಗ  ೀಪಾಲಕರು ನಿಂದು ಕರಗಳನ ನ ಮುಗಿದು 

ಕೃಷ್ಣ ರಾಮರನನಗಳ ಬ ೀಡಿದರ ಂದರು॥573॥ 
ಅಂಗನ ಯರು ತಾವು ಎಲಿ ಧ್ನಯರಾದ ವು ಎಂದು 

ಪನನಂಗ ನರಹರಗ  ಅನನವನಿತರಿು॥574॥ 
ಶಾಲಾನನ ಸ ಪ ಭಕ್ಷ ಪಾಯಸ ದಧಿ ಘೃತವು 

ಭಾಮೆಯರು ಉದಾಯನವನಕ್  ಕ್  ಂಡುಬಂದರು॥575॥ 
ಆಗ ಒಬು ಮುನಿಯು ಬಂದು ಹ  ೀಗಬ ೀಡವ ಂದು ತಡ ಯೆ 

ದ ೀಹ ನಿನನದ ಂದು ಬ್ದಟ್ುಟ ದ ೀವರ ಕಂಡಳು॥576॥ 
ಹಾರ ಮುಕುಟ್ ಪೀತಾಂಬರಧಾರ ನಿೀಲವಣಿನ 

ಕ ಡ  ಬಲರಾಮನಿರುರ್ತರಲು ಕಂಡಳು॥577॥ 
ತಂದ ಷ್ಡರಸಾನನವ ಗ  ೀವಿಂದಗಪಿಸ್ತ 

ಸಂದರ ಲಿ ಮುಕ್ತಿಗ  ಸರ್ತಯರ ಲರಿು॥578॥ 
ಅಂದು ಸರ್ತಯರನನವನುನ ತಂದು ಕ್  ಟ್ಟರ ಂದು ಕ್ ೀಳಿ 

ಮಂದಮರ್ತಗಳು ನಾವಾದ ವ ಂದರು॥579॥ 
ಪರತಯಕ್ಷದಿಂದ ಪರಮಾತಮ ಬ ೀಡಲು ಅನನವ 

ಕ್  ಟ್ುಟದಿಲಿ ನಮಮಷ್ುಟ ಭರಷ್ಟರಲಿವು॥580॥ 
ಕ್  ಡುವಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷಾಣಪಿಣವ ಂತ ಂದರು 

ಅನ ೀಕ ಜನಮದ ಫಲವು ಸ್ತದಿಯಿಾಯತು॥581॥ 
ಕಷ್ಟಪಟ್ುಟ ಜಪತಪವ ಎಷ್ುಟ ಮಾಡಿದರ  ಶ್ರೀ 

ವಿಷ್ುಣ ಸವೀಿತಿಮನ ಂಬ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟದ  ಹೀಯತು॥582॥ 
ಸಾನನ ಜಪವ ರ್ತಳಿಯಲ್ಲಲಿ ಹ  ೀಮ ನಿತಯವರಯಲ್ಲಲಿ 

ಏನ  ಅರಯದ ಸ್ತರೀಯರಗ  ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿತು॥583॥ 
ಇಂದರಪವಿ ಮಾಡುವ ನ ಂದು ನಂದಗ  ೀಪ ವನಕ್  ತ ರಳ  

ವಂದಿಸ್ತ ಕ್ಾಯಿವ ೀನ ಂದು ಕ್ ೀಳಿದ॥584॥ 
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ಗ  ೀವುಗಳಿಗ  ನಿಮಗ  ಕ್ಷ ೀಮವಾಗಬ ೀಕ್ ಂದ ನುತ 

ನಾನು ಪುರಂದರನ ಪೂಜಿಸುವ ನು॥585॥ 
ಇಂದರನಿಂದ ನಿನಗ  ಕ್ಷ ೀಮ ಎಂದಿಗ  ರ್ತಳಿಯಬ ೀಡ 

ತಂದ ಅನನ ಪವಿತಕ್ತಕ್ತೆ ವಂದಿಸ ಂದನು॥586॥ 
ಅಂದ ಮಾತ ಕ್ ೀಳಿ ಬ ೀಗ ನಂದಗ  ೀಪ ಅನನವ 

ತಂದು ಗ  ೀವಧ್ಿನದ ಮುಂದ  ಸುರದನು॥587॥ 
ಗ  ೀವಧ್ಿನ ಕ್ತರಯ ಮುಂದ  ಗ  ೀವು ಗ  ೀಪರ ಲಿ ನಿಂತು 

ತಾವು ಒಂದು ರ ಪನಿಂದ ಉಣುತಲ್ಲದರಿು॥588॥ 
ಕೃಷ್ಣ ಬ ಟ್ಟದ ರ ಪನಿಂದ ಅಷ್ುಟ ಅನನಗಳ ಉಂಡು 

ಒಂದಿಷ್ುಟ ಭಯಪಟ್ುಟದಿಲಿ ಇಂದರನಿಗಾಗಿ॥589॥ 
ಇಂದರನ ದ ತರು ಬಂದು ಆ ಕ್ಷಣದ ನಂದಸುತರು 

ಎಂಜಲು ಮಾಡಿದರ ಂದು ಹ ೀಳಲು॥590॥ 
ಯಾಕ್  ಇನುನ ಅವಗ  ಅಷ್ುಟ ಗ  ೀಕುಲವ ಕರಗಿಸುವ ನ ಂದು 

ಕ್  ೀಪದಿಂದ ಕ್ಾಮೀಿಡಗಳ ಕರ ದನು॥591॥ 
ಸುರಪರ್ತಯು ಕ್  ೀಪಸ್ತ ಸುರದನಾಗ ಏಳು ದಿನ 

ಹಗಲು ಇರುಳು ಸುರಮಳ ಗಳನು॥592॥ 
ಬಂದಿತು ಸ್ತಡಿಲು ಮಿಂಚು ಅಂಧ್ಕ್ಾರವಾಯತು 

ಅಂಬುಧಿ ಕ್ಾಣದ  ಅಂಬು ತುಂಬ್ದತು॥593॥ 
ಸ್ತಡಿಲು ಮಿಂಚು ಭ  ೀರಡುತ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಎರಗಲು 

ದ ಸ ಗ ಟ್ಟ ಗ  ೀಪಾಲಕಹಿರಯ ಮರ ಯ ಹ  ಕೆರು॥594॥ 
ಮರ  ಹ  ಕೆ ಗ  ೀಪಾಲಕರಗ  ಅಭಯವಿತುಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ  

ಕ್ತರುಬ ರಳಿಂದ ಗ  ೀವಧ್ಿನ ಗಿರಯನ ರ್ತದಿ॥595॥ 

ಗ  ೀವಧ್ಿನಗಿರಯ ಮುಂದ  ಗ  ೀವು ಗ  ೀಪರ ಲಿ ನಿಂತು। 
ಯಾವ ಕಡ  ಹ  ೀಯುಿ ಮಳ  ಎನುತಲ್ಲದರಿು॥596॥ 
ಕ್ಾಮೆೀಿಘ ಮಳ ಯ ಕರ ಯೆ ಕಂಗ ಡದ  ಇರಲು ಕಂಡು 

ಶ್ರೀದ ೀವನ ಂದು ರ್ತಳಿದು ದ ೀವ ೀಂದರ ಬಂದನು॥597॥ 
ಇಂದಿರಾರಮಣನ ಂದು ಒಂದಿಷ್ುಟ ಅರಯದ  

ಮಂದಮರ್ತಯು ನಾನಾದ ನ ಂದು ನುಡಿದನು॥598॥ 
ಇಂದರ ನಿನಗ  ಅಸುರಾವ ೀಶ ಬಂದದ  ಹೀಗಬ ೀಕ್ ಂದು 

ಇಂದು ಹಿೀಗ  ಮಾಡಿದ  ನಾನ ಂದ ರಂಗನು॥599॥ 
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ಇಂದಿರಾ ರಮಣನ ಮೆೀಲ  ಇಂದಾರದಿ ದ ೀವತ ಗಳು 

ಮಂದಾರದ ಹವಿನ ಮಳ ಯ ಕರ ದರು॥600॥ 
ಮೆೈಯ ತ  ಳ ದು ಮಡಿಯನುಟ್ುಟ ಮಾಲ್ಲಕ್ ಗಳನುನ ಧ್ರಸ್ತ 

ಸುರಭ ಬಂದಳ  ಸವಗಿ ಲ  ೀಕದಿಂದಲ್ಲ॥601॥ 
ಬಂಗಾರದ ಕ್  ಡದ  ಳಗ  ತಂದು ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿಯ 

ಇಂದಿರಾರಮಣಗಭಷ ೀಕ ಮಾಡಿದ॥602॥ 
ಪೂತನಿ ತೃಣಾವತಿ ಕ್ ೀಶ್ ಧ ೀನು ಬಕನ ಕ್  ಂದ 

ಆ ಚರತರ ಪಾಡಿದರ  ಅಮರವಂದಯನ॥603॥ 
ಕೃಷ್ಣನ ಚರತ ರಯನುನ ಕ್ ೀಳಿದ ಕಂಸ ತನಗ  

ಮೃತುಯವಾಗಿ ಬ ಳ ದ ಸಂದ ೀಹವಿಲಿವು॥604॥ 
ರಂಗನ ಚರತ ರಯನುನ ಕ್ ೀಳಿದನ  ಕಂಸನು 

ಕ್  ಂದು ನಿದ ರಗ ೈವುದು ಎಂದಿಗ ಂದನು॥605॥ 
ಹುಣಿಣಮೆ ಬ ಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಾಳಿಂದಿಯ ರ್ತೀರದಲ್ಲಿ  

ಕ್ತರೀಡಿಸಬ ೀಕ್ ನುತ ಕೃಷ್ಣ ವನಕ್  ತ ರಳಿದ॥606॥ 
ರಂಗ ಬ ೀರಂಗಿ ಕ್  ಡ  ಪಂಗ  ಳನ ದುತಿ 

ಅಂಗನ ಯರ ಚಿತಿಗಳ ಭರಮಿಸುರ್ತಿದಿನು॥607॥ 
ಕರಯುರ್ತದಿ ಪಶುಗಳ ಕಡ ಗ  ಬ್ದಟ್ುಟ ಮಕೆಳ 

ಮೃಡನ ಪರಯನಿದ ಿಡ ಗ  ಬರುತಲ್ಲದಿರು॥608॥ 
ಕ್ಾಲ ಮೆೀಲ  ಮಲಗಿಸ್ತ ಹಾಲನ ರ ಯುತಲ್ಲದಿ 

ಬಾಲಕರ ಕ್ ಳಗ  ಹಾಕ್ತ ಬರುತಲ್ಲದಿರು॥609॥ 
ಅತ ಿ ಮಾವಗಡಿಗ  ಮಾಡಿ ಉಣಬಡಿಸದಾಹಂಗ  ಬ್ದಟ್ುಟ 

ಹಿತಿಲ ದಾರಯಂದ ಬರುತಲ್ಲದಿರು॥610॥ 
ಭಾವ ಮೆೈದುನಗಡಿಗ  ಮಾಡಿ ಮಾವನಿಗ  ಬಡಿಸದ  

ಬ್ದೀದಿಯ ದಾರಯಂದ ಬರುತಲ್ಲದಿರು॥611॥ 
ಮಂಚದ ಮೆೀಲ್ಲನ ಕ್ ಂಚಿಯರ ಲಿರು 

ಕಂತುಪತನ ಕ್  ಳಲ ಧ್ವನಿಗ  ಬರುತಲ್ಲದಿರು॥612॥ 
ಹಾಸ್ತಗ  ಮೆೀಲ್ಲನ ಕ್ಾಂತ ಯರ ಲಿರ  

ವಾಸುದ ೀವನ ಕ್  ಳಲ ಧ್ವನಿಗ  ಬರುತಲ್ಲದಿರು॥613॥ 
ಬಚಚಲ  ಳಗ  ಮಿೀಯವರು ಅಟ್ಟತಳಿಗ  ನಿಕೆದ  

ಉಟ್ಟ ಉಡಿಗ ಯನ ನ ಬ್ದಟ್ುಟ ಕ್ ಲರು ಬಂದರು॥614॥ 
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ಪಟ್ ಟ ಮಂಚದ ಮೆೀಲ  ಪವಡಿಸ್ತದಿ ಪರ್ತಯೊಡನ  

ಇಕುೆರ್ತದಿ ಎಲ ಯ ಬ್ದಟ್ುಟ ಬರುತಲ್ಲದಿರು॥615॥ 
ತ ಗು ಮಂಚದ ಮೆೀಲ  ವಿನ  ೀದದಿಂದ ಪರ್ತಯೊಡನ  

ಕ್ಾಲನ  ತುಿರ್ತದಿ ಕ್ ಲರು ಬರುತಲ್ಲದಿರು॥616॥ 
ವಾಲ  ಮ ಗುರ್ತ ಬ  ಟ್ುಟ ಕ್ಾರು ಮಾಗಾಯ ಇಟ್ುಟ 

ಬಾಲಕನ ಕ್  ಳಲ ಧ್ವನಿಗ  ಓಡಿ ಬಂದರು॥617॥ 
ಕಂಕಣವ ಕ್ಾಲ್ಲಗಿಟ್ುಟ ಚಿಂತಾಕು ಕ್ತವಿಯಲ್ಲಟ್ುಟ 

ಕಂತುಪತನ ಕ್  ಳಲ ಧ್ವನಿಗ  ಬರುತಲ್ಲದಿರು॥618॥ 
ಬಳಲ ಉಡಿಯ ನಾರಯರು ಬಳಬಳನ  ಬಳುಕುತ 

ಮೃಡನ ಪರಯನಿದ ಿಡ ಗ  ಬರುತಲ್ಲದಿರು॥619॥ 
ಕುಂಭಕುಚದ ನಾರಯರು ತುಂಬ್ದಗುರುಳ ಸಂತ ೈಸುತಿ 

ಗ  ೀವಿಂದನ ಕ್  ಳಲ ಧ್ವನಿಗ  ಬರುತಲ್ಲದಿರು॥620॥ 
ಪಟ್ಾಟವಳಿಯುಟ್ುಟಕ್  ಂಡು ಬಟ್ಟ ಮುತಿ ಕಟಿಟಕ್  ಂಡು 

ಕೃಷ್ಣನ ಕ್  ಳಲ ಧ್ವನಿಗ  ಬರುತಲ್ಲದಿರು॥621॥ 
ಸಾರಾವಳಿಯುಟ್ುಟಕ್  ಂಡು ಸರದ ಮುತಿ ಕಟಿಟಕ್  ಂಡು 

ಬಾಲಕನ ಕ್  ಳಲ ಧ್ವನಿಗ  ಬರುತಲ್ಲದಿರು॥622॥ 
ರ್ತಂಗಳ ಬಾಣಂರ್ತಯರು ಆರು ರ್ತಂಗಳ ಗಭಿಣಿಯರು 

ಗ  ೀವಿಂದನ ಕ್  ಳಲ ಧ್ವನಿಗ  ಬರುತಲ್ಲದಿರು॥623॥ 
ಕಣಿಣಗ  ಕಪುಪ ಎಂದು ಕದಪಗ  ಹಚಿಚಕ್  ಂಡು 

ಕೃಷ್ಣನ ಕ್  ಳಲ ಧ್ವನಿಗ  ಬರುತಲ್ಲದಿರು॥624॥ 
ಸ್ತೀರ ಗಳ ಬ್ದಚಿಚಕ್  ಂಡು ಕುಪಪಸವ ತ  ಟ್ುಟಕ್  ಂಡು 

ರಂಗನ ಕ್  ಳಲ ಧ್ವನಿಗ  ಬರುತಲ್ಲದಿರು॥625॥ 
ಅಂಗನ ಯರು ಬರುವುದನುನ ಇಂದಿರ ೀಶ ನ  ೀಡಿ ನಗುತ 

ಎಂದ  ಬಾರದ ವನಕ್  ಯಾಕ್  ಬಂದಿರ ಂದನು॥626॥ 
ಬಂದರ ೀನಾಯತು ಚ ಂದವಾದ ವನಗಳ 

ಅಂಗನ ಯರು ನ  ೀಡಿ ಹ  ೀಗಿರ ಂದ ರಂಗನು॥627॥ 
ಆದರ ೀನಾಯತು ಬಹಳವಾದ ವನಗಳ 

ಬ ೀಗದಿಂದ ನ  ೀಡಿ ಹ  ೀಗಿರ ಂದ ಕೃಷ್ಣನು॥628॥ 
ಅಧ್ಿರಾರ್ತರ ವ ೀಳಯದಲ್ಲಿ ವನಿತ ಯರು ಹಾಸ್ತಕ್ತಂದ 

ಎದುಿ ಬರುವುದುಚಿತವಲಿವ ಂದ ರಂಗನು॥629॥ 
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ಕ್ಾಳರಾರ್ತರ ವ ೀಳಯದಲ್ಲಿ ರಾಣಿವಾಸ್ತಯರು ಎಲಿ 

ನಿೀವು  ನಿಮಮ ಮನ ಗಳಿಗ  ಹ  ೀಗಿರ ಂದನು॥630॥ 
ಉಷ್ಃಕ್ಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಮ ಪರ್ತಗಳ ಬ್ದಟ್ುಟ ಇಲ್ಲ ಿ

ಪರ್ತವರತ ಯರು ಬರುವುದು ಉಚಿತವಲಿವು॥631॥ 
ರಂಗನಾಡಿದ ಮಾರ್ತಗ  ಅಂಗನ ಯರು ತಲ ಯ ಬಾಗಿ 

ಉಂಗುಷ್ಟದಿಂದ ಧ್ರಣಿ ಬರ ಯುರ್ತದಿರು॥632॥ 
ಕಂಗಳ ಜಲವ ತಮಮಂಗ ೈಯಂದಲ  ತುಿತಿ 

ರಂಗನ ಕ ಡ  ಮಾತಾಡುರ್ತದರಿು॥633॥ 
ಅತ ಿ ಮಾವರ ಮಾತು ರ್ತರಸೆರಸ್ತ ಬಂದ ವು 

ನಿಷ್ುಠರ ನುಡಿವುದು ಉಚಿತವಲವಿು॥634॥ 
ಭಾರತೃ ಬಂಧ್ುಗಳ ಗರ್ತ ಮಾಡಲಾರರ ನುತ ಲಕ್ಷಮೀಕ್ಾಂತ 

ಗರ್ತ ಎನುತು ಬಂದ ವು ಕರುಣಿಸ ಂದರು॥635॥ 
ಬ್ದಟ್ುಟ ಲಜ ಜ ನಾಚಿಕ್  ಕೃಷ್ಣಗರ್ತ ಎನುತ ಬಂದು 

ಇಷ್ಟಗಳ ಸಲ್ಲಸಬ ೀಕು ಭಕಿವತಸಲ॥636॥ 
ಕ್ಾಳಿಂದಿಯ ರ್ತೀರದಲ್ಲಿ ಮಳಲ ಮೆಟಿಟಗ ಯ ಮೆೀಲ  

ಮದನನಯಯ ಗ  ೀಪಯರ ಮನವ ಸಲ್ಲಸ್ತದ॥637॥ 
ಯಮುನ ಯ ರ್ತೀರದಲ್ಲಿ ಮಳಲ ಮೆಟಿಟಗ ಯ ಮೆೀಲ   

ಮಧ್ುಸ ದನ ನಾರಯರ ಮನವ ಸಲ್ಲಸ್ತದ॥638॥ 
ಅಷ್ುಟ ಮಂದಿ ಸ್ತರೀಯರ ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಮವಶವಾದನ ಂದು 

ಮಿತ ರಯರ ಲಿ ಅಹಂಕರಸುರ್ತದರಿು॥639॥ 
ಮಿತ ರಯರ ಲಿ ಅಹಂಕರಸುರ್ತರಲು ಅವರ (ಬ್ದಟ್ುಟ) 

ಅಷ್ಟರ  ಳಗ  ಅಡಗಿದನ  ಭಕವಿತಸಲ॥640॥ 
ಹರಯ ಕ್ಾಣದಿರುವರಾಗಿ ಅರಸುತಿ ಬರುರ್ತರಲು 

ಜಡಜಾರ್ತ ಎಂಬ ಬುದಿಿ ಹುಟ್ಟದ  ಹೀಯತು॥641॥ 
ಆಲ ಅಶವತಥಗಳಿರ ಪಾಲಾಶ ವೃಕ್ಷಗಳಿರ 

ಲಕ್ಷಮೀಲ  ೀಲನಾದ ಹರಯ ಕ್ಾಣಲ್ಲಲವಿ ೀ॥642॥ 
ಲಕ್ಷಮೀಲ  ೀಲ ಹರಯು ಬಂದು ನಾರಯಂದ ನಲ್ಲದಾಡಿ 

ನಾರಯೊಬುಳ ಕರ ದುಕ್  ಕಂಡು ಹ  ೀಗುರ್ತದನಿು॥643॥ 
ಲ್ಲಂಬ  ಕ್ತತಳಿ ಗಳಿರ ಜಂಬು ನ ೀರಳ ಗಳಿರ  

ಶಂಬರಾರಪತನ ನಿೀವು ಕ್ಾಣಲ್ಲಲಿವ ೀ॥644॥ 
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ಶಂಬರಾರ ಪತನು ಬಂದು ರಂಭ ಯಂದ ನಲ್ಲದಾಡಿ 

ರಂಭ ಯೊಬುಳ ಕರ ದುಕ್  ಂಡು ಹ  ೀಗುರ್ತದನಿು॥645॥ 
ಫಲ ಜಾರ್ತ ಪುಷ್ಪಗಳಿರ ಬಾದರ ಗುಜಜರ 

ಬಲರಾಮನ ತಮಮನಿಲ್ಲಿ ಬಂದುದಿಲಿವ ೀ॥646॥ 
ಬಲರಾಮನ ತಮಮ ಬಂದು ಲಲನ ಯಂದ ನಲ್ಲದಾಡಿ 

ಲಲನ ಯೊಬುಳ ಕರ ದುಕ್  ಂಡು ಹ  ೀಗುರ್ತದಿನು॥647॥ 
ಸಂಪಗ  ವನಗಳಿರ ರ್ತಂರ್ತರಣಿ ವೃಕ್ಷಗಳಿರ 

ಕಂತುಪತನ ನಿೀವಿ ಕ್ಾಣಲ್ಲಲವಿ ೀ॥648॥ 
ಕಂತುಪತನು ಬಂದು ಕ್ಾಂತ ಯಂದ ನಲ್ಲದಾಡಿ 

ಕ್ಾಂತ ಯೊಬುಳ ಕರ ದುಕ್  ಂಕಡು ಹ  ೀಗುರ್ತದನಿು॥649॥ 
ಮಾವು ಮಾತುಳಂಗಗಳಿರ ಬ ೀವು ಬ ೀಲದ ವೃಕ್ಷಗಳಿರ 

ವ ೀಣುನಾದದ ಹರಯ ನಿೀವು ಕ್ಾಣಲ್ಲಲವಿ ೀ॥650॥ 
ವ ೀಣುನಾದ ಹರಯು ಬಂದು ಜಾಣ ಯಂದ ನಲ್ಲದಾಡಿ 

ಜಾಣ ಯೊಬುಳ ಕರ ದುಕ್  ಂಡು ಹ  ೀಗುರ್ತದನಿು॥651॥ 
ಅತಯಂತ ಚ ಲುವ  ಎಂದು ನ ರ್ತಿೀಲ್ಲ ಏರಸ್ತಕ್  ಂಬ 

ಅಚುಯತನ ಕಂಡಿಯೆೀ ಅಮರ ತುಲಸ್ತಯೆ॥652॥ 
ಅಚುಯತ ಹರಯು ಬಂದು ಅರ್ತಿಯಂದ ನಲ್ಲದಾಡಿ 

ಮಿತ ರಯೊಬುಳ ಕರ ದುಕ್  ಂಡು ಹ  ೀಗುರ್ತದನಿು॥643॥ 
ಮಂದಗಾಳಿ ಬ್ದೀಸುವ ಮಾರುತನ ಸುತನ  ಕ್ ೀಳು 

ನಂದನ ಕಂದನಿಲ್ಲಿ ಬಂದುದಿಲವಿ ೀ॥654॥ 
ನಂದನ ಕಂದನಿಲ್ಲಿ ಗ  ೀವಿಂದ ಬಂದು ನಲ್ಲದಾಡಿ 

ರಂಭ ಯೊಬುಳ ಕರ ದುಕ್  ಂಕಡು ಹ  ೀಗುರ್ತಿದನಿು॥655॥ 
ತಾನು ಒಬು ಹ  ೀದರ  ತವಕ ಇಲಿದಿದ ವಿು 

ನಾರಯೊಬುಳ ಕ್  ಂಡು ಹ  ೀದ ತಾಳಲಾರ ವೂ॥656॥ 
ಮಲ ಿ ಮಲ್ಲಿಗ ಗಳಿರ ಜಲ್ಲಿ ಮುಡಿವಾಳಗಳಿರ 

ಫುಲಿನಾಭ ಹರಯ ನಿೀವು ಕ್ಾಣಲ್ಲಲವಿ ೀ॥657॥ 
ಫುಲಿನಾಭ ಹರಯು ಬಂದು ಮಲ್ಲಿಗ  ಹ ವು ಕ್  ಯುಿ 

ಚ ಲುವ ಕಂಗಳ ಚದುರ ಗ  ಮುಡಿಸುರ್ತದನಿು॥658॥ 
ಸರದ ಹ ವು ಕಟಿಟ ಅವಳ ತುರುಬ್ದನ  ಳಗ  ಇಟ್ಟರ  

ನಡ ಯಲಾರದಿದರಿವಳ ಹ ಗಲ್ಲಗಿಟ್ಟನು॥659॥ 
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ಸಂಪಗ ೀ ಹ ವು ಕ್  ಯುಿ ಸ  ಂಪನಿಂದ ಮುಡಿಸ್ತ ಅವಳ 

ವಂಚಿಸ್ತ ವನದ  ಳಗ  ಬ್ದಟ್ುಟ ಹ  ೀದನು॥660॥ 
ಅಷ್ುಟ ಮಂದಿಯೊಳಗ  ಇದ ಿ ಕೃಷ್ಣನ ನನ ಕರ ತಂದು 

ಬ್ದಟ್ುಟ ಹ  ೀದ ವನದ  ಳಗ  ಕ್ ಟ್ ಟನ ಂದಳು॥661॥ 
ಸರಸ್ತಜಮುಖಿಯರ ಲಿರು ಅರಸುತಿ ಬರುರ್ತಿರಲು 

ಸರಸ್ತಜನಾಭನ ಪಾದವ ಕಂಡು ಹರುಷ್ಬಟ್ಟರು॥662॥ 
ಶ್ರೀಹರಯ ಪಾದದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತರೀಯ ಪಾದವಿರಲು ಕಂಡು 

ಕ್ಾತರಸ್ತ ಸರ್ತಯರ ಲಿ ಕವಿದು ನಿಂತರು॥663॥ 
ಊವಿಿಯ ಮೆೀಲ  ಪಾದ ಊರರುರ್ತಿರಲು ಕಂಡು 

ಹ ಗಲಲ್ಲಟ್ಟ ಕ್ ೈಯ ಸಂದ ೀಹವಿಲಿವು॥664॥ 
ವಾರಜನಾಭಗ  ನಮಮ ತ  ೀರಸ್ತ ಓಡಿಸ್ತ ಕರ ದು ತಂದು 

ತ  ರ ಮಗ  ಎಂದರು ನಾರಯರ ಲಿ॥665॥ 
ಅಂಬುಜನಾಭನು ಎನನ ನಂಬ್ದಸ್ತ ಕರ ದು ತಂದ 

ಕಂಬುಕಂಠ್ ಬ್ದಟ್ುಟ ಹ  ೀದ ಕ್ಾಣ ನ ಂದಳು॥666॥ 
ಆಕ್ ಯ ಕ್ಾಣುತಿಲಧ್ಿವಾಯಕುಲವು ಹ  ೀಯತು 

ಸಾಕು ರ್ತರುಗಲಾರ ವ ಂದು ಶರಮದಿ ಕುಳಿತರು॥667॥ 
ಶರಮದಿ ಕುಳಿತ ನಾರಯರ ಮನಸು ನ  ೀಡಬ ೀಕ್ ನುತಿ 

ಸರಸ್ತಜಾಕ್ಷ ವೃಕ್ಷದ ಮರ ಯಲ್ಲದಿನು॥668॥ 
ಜಯ ಜಯ ಜಯವ ನಲು ಜನಮವಲಭಯ ಮಾಡಿದ 

ಗುಣಗಳ ಕ್  ಂಡಾಡಿದರು ಗುಣಸಮುದರನ॥669॥ 
ಸರಸ್ತಜನಾಭನ ಕ ಡ  ಸರಸ ಕಲಾಪಗಳು 

ವರುಷ್ಗಳು ನಮಗ  ಎಂದು ನಿಮಿಷ್ವಾದುವು॥670॥ 
ಹ ಂಗಳ ಭಂಗಪಡಿಸ  ೀದು ರಂಗ ನಿನಗುಚಿತವ ೀನು 

ಕಂಗಳಿಗ  ಕಂತುಪತನ  ಕ್ಾಣಿಸ ಂದರು॥671॥ 

ಮಡದಿಗಾಗಿ ಅರಸಬಂದ ಚ  ೀರರು ಬ ಚಿಚದಂತ  ಕ್ತಡಿವರಾಯುಧ್ವಿಲವಿ ಂದು ಅಡಗಿದ ನ ಂದ॥672॥ 
ಚ  ೀರರ ಚ  ೀರನನುನ ಕಡಿಯಬಲಿವರು ಯಾರು 

ಚ  ೀರನಾಗಿ ಇಷ  ಟತುಿ ಕ್ಾಡಿದಿ ನಮಮ॥673॥ 
ಕ್ಾಡದ  ನಮಮ ಕ ಡ  ಕರುಣಿಸ್ತ ರಾಸಕ್ತರೀಡ  

ಯಾಡಬ ೀಕ್ ನುತ ನಾವಪ ೀಕ್ಷ  ಪಡುವ ವು॥674॥ 
ಇಬುರಬುರು ಸ್ತರೀಯರಗ  ಒಬ  ುಬು ಪುರುಷ್ನಾಗಿ 

ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮದನನಯಯನು॥675॥ 
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ಬಾಲಕ್ತಯರ ಲಿರು ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತು 

ಗ  ೀಪಾಲಕೃಷ್ಣನ ಕ ಡ  ಕ್  ಲನ  ಹಯುಿ ನಿಂತರು॥676॥ 
ಕಂಕಣ ಕ್ಾಲಂದುಗ  ಗ ಜ ಜ ಕ್ತಂಕ್ತಣಿ ನಾದಗಳಿಂದ 

ಕಂತುಪತ ಹರಯ ಕ ಡ  ಕ್  ೀಲನಾಡಲು॥677॥ 
ಸ ರಗು  ಜಾರದರ  ಹ  ದಿಸ್ತ ಬ ವರುಗಳ ಒರಸ್ತದ 

ಮುಡಿಗಳ ಒರಸ್ತದನ  ಕರಪದಮಗಳಿಂದ॥678॥ 
ತಾಂಬ ಲವನಿಕುೆತ ಚುಂಬನವ ಮಾಡುತ 

ತುಂಬ್ದಗುರುಳ ಸಂತ ೈಸುತಿ ಬ್ದಗಿದು ಅಪಪದ॥679॥ 
ತಂಬುರು ನಾರದರು ಶುರರ್ತಗಿೀತವ ಪಾಡುತಿ 

ರಂಭ ಯ ವಿಶ್ಯರು ನಾಟ್ಯವಾಡುರ್ತದಿರು॥680॥ 
ಲ  ೀಕದ  ಳಗಿನ ಪೀಕರ ಲಿ ಈ ತ ರದಿಂದಿಹರ ಂದು 

ಶ್ರೀಕ್ಾಂತನು ಲರಕ್ತಕವ ತ  ೀರುರ್ತದಿನು॥681॥ 
ಪೀಕ್ಾಟ್ ಬ ೀಡ ಶ್ರೀಲ  ೀಕನಾಯಕನ  ಕ್ ೀಳು 

ನಾಕು ಮುಖದ ಬರಹಮ ನ  ೀಡಿ ನಗುತಲ್ಲದಿನು॥682॥ 
ಇಂದಿರ ೀಶ ರಾಸಕ್ತರೀಡ ಯಂದ ಬಳಲ್ಲದನ ಂದು 

ಮಂದಮಾರುತನು ಬಂದು ಬ್ದೀಸುರ್ತದಿನು॥683॥ 
ರಾಸಕ್ತರೀಡ ಯನ ನ ಆಡಿ ಗ  ೀಪಯರು ಬಳಲ್ಲದರ ಂದು 

ಶ್ರೀಕ್ಾಂತನು ಜಲಕ್ತರೀಡ ಗ ನುತ ನಡ ದನು॥684॥ 
ಅಂಗನ ಯರ ಲಿರ  ಕ್ಾಳಿಂದಿಯೊಳಗಿಳಿದು 

ರಂಗರಾಮರ ಕ ಡ ಯಾಡುರ್ತದಿಿರು॥685॥ 
ಕಮಲಮುಖಿಯರ ಲಿರು ಯಮುನ  ನದಿಯೊಳಗ  ಇಳಿದು 

ಹರಯ ರಾಮರ ಕ ಡ ಯಾಡುರ್ತಿದಿರು॥686॥ 
ಕೃಷಾಣದಿರ ಕ್  ಳವಿಯೊಳಗ  ಮಿತ ರಯರುದಕವ ತುಂಬ್ದ 

ಕೃಷ್ಣರಾಮರ ಮೆೀಲ  ಚಿಮುಮರ್ತದಿಿರು॥687॥ 
ಹವಳಾದಿರ ಕ್  ಳವಿಯೊಳಗ  ಹರಯು ಉದಕವನ  ತುಂಬ್ದ 

ಹರದಿಯರ ಮೆೀಲ  ಕೃಷ್ಣ ಚಿಮುಮರ್ತದಿನು॥688॥ 
ವಾರಜನಾಭ ಬಾಯೊಳಗ  ನಿೀರ ತುಂಬ್ದಸ್ತಕ್  ಂಡು ಅವ 

ರಾಯಾಯಾ ಸಥಳವ ನ  ೀಡಿ ರಂಗ ಚಿಮುಮರ್ತದಿನು॥689॥ 
ರಂಗ ಅಂಗ ೈಯೊಳಗ  ತಾಂಬ ಲವ ತುಂಬ್ದಕ್  ಂಡು 

ಅಂಗನ ಯರ ಸಿನದ ಮೆೀಲ  ಒರಸುರ್ತಿದನಿು॥690॥ 
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ಶರಮವು ತ  ೀರದಂತ  ಅವಳ ತಲ  ಹ ಗಲ ಮೆೀಲ  ಇಟ್ುಟ 

ಬಹಳ ಚ ಲುವ  ಎಂದು ಅವಳಿಗ  ಮುತುಿ ಕ್  ಟ್ಟನು॥691॥ 
ಉಡುವ ಸ್ತೀರ ಗಳನು ಎಲಿ ಕರಗಳಿಗ  ಸುತಿನಾಹಕ್ತ 

ಮರ ಯ ಮೆೀಲ್ಲನ ನಿೀರ ಒರಸುರ್ತಿದಿನು॥692॥ 
ಜಲಕ್ತರೀಡ ಯನ ನ ಆಡಿ ಗ  ೀಪಯರು ಬಳಲದಿರ ಂದು 

ಪಸರಸ್ತದ ಕ್ ೀಶಂಗಳ ರ್ತದುಿರ್ತದಿನು॥693॥ 
ಜಲಕ್ತರೀಡ ಯನ ನ ಆಡಿ ಜಲಜನಾಭನು ದಡಕ್  ಬಂದು 

ಹ  ಳ ವ ಪಟ್ಾಟವಳಿ ದ ೀವಂಗವನುಟ್ಟನು॥694॥ 
ಈ ಪರ ಜಲಕ್ತರೀಡ ಯಾಡಿ ಅಪಾರ ಮಹಿಮ ಕೃಷ್ಣ 

ಗ  ೀಪಯರಗ ಲಿ ಉಡುಗರ  ಕ್  ಟ್ಟನು॥695॥ 
ದ ೀವಗಿರ ಪಟ್ ಟಸ್ತೀರ  ಯಾಳಿ ಮದಲಾದ ಶ್ೀರ  

ಚಿನನದ ಕಂಬ್ದಯ ಶ್ೀರ  ಬರಹದ ಶ್ೀರ ॥696॥ 
ಶ್ೀರ ಯಾಳಿ ಮದಲಾದ ಶ್ೀರ ಚಂದರಗಾವಿಯ 

ಶ್ೀರಗಳ ಉಟ್ುಟ ಶೃಂಗಾರವಾದರು॥697॥ 
ತನ  ನಳಗ  ಸವಿದ ತನನ ಸ್ತರಯು ಇದಿಂತ  

ಪನನಂಗಶಯನಗಿೀ ಸ್ತರೀಯರು ಯಾತಕ್ ಂದರು॥698॥ 
ಶ್ರೀರಮಣಗ  ಸ್ತರೀಯರ ಂಬ ಗ  ಡವ  ಒಂದಿಷ್ುಟ ಇಲಿ 

ಹರುಷ್ದಿಂದ ಸ್ತರ ಬರಲು ಧ್ರಸ್ತ ಮೆರ ದನು॥699॥ 
ಪೂತನಿ ಶಕಟ್ ತೃಣಾವತಿ ಕ್ ೀಶ್ ಧ ೀನು ಬಕನ ಕ್  ಂದ 

ಆ ಚರ್ತತ ರ ಪಾಡಿದರ  ಅಮರವಂದಯನ॥700॥ 
ಇಂದಿರಾರಮಣನ ಮೆೀಲ  ಇಂದಾರದಿ ದ ೀವತ ಗಳು 

ಮಂದಾರದ ಹವಿನ ಮಳ ಯ ಕರ ದರು॥701॥ 
ಕೃಷ್ಣನ ಚರತ ರಯನು ಕ್ ೀಳಿದನ  ಕಂಸನು 

ಮೃತುಯವಾಗಿ ಬ ಳ ದ ಸಂದ ೀಹವಿಲಿವು॥702॥ 
ರಂಗನ ಚರತ ರಯನುನ ಕ್ ೀಳಿದನ  ಕಂಸನು 

ಕ್  ಂದು ನಿದ ರಗ ೈವುದು ಎಂದಿಗ ಂದನು॥703॥ 
ಕ್ ೀಶ್ ಎಂಬ ದ ೈತಯನು ವಾಸುದ ೀವನ ಮುಂದ   

ಜಾರ್ತ ಅಶವರ ಪ ಧ್ರಸ್ತ ಬಂದು ನಿಂತನು॥704॥ 
ತುರಗನ ಬಾಯೊಳಗ  ಹರಯು ಕ್ ೈಯನಿಕುೆರ್ತರಲು 

ಬ ರಗು ಪಟ್ುಟಕ್  ಂಡು ಗಂಟ್ಲ್ಲಂದ ಸ್ತೀಳಿತು॥705॥ 
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ಕ್ ೀಶ್ ನಾಶವಾಗುರ್ತರಲು ಸುರರ ಲಿ ನ ರ ದು 

ಭ ಸುರರು ಎಲಿ ಶ್ರೀಹರಯ ಸುಿರ್ತಸುರ್ತದಿರು॥706॥ 
ಪೂತನಿ ಶಕಟ್ ತೃಣಾವತಿ ಕ್ ೀಶ್ ಧ ೀನು ಬಕನ ಕ್  ಂದ 

ಆ ಚರತ ರ ಪಾಡಿದರ  ಅಮರವಂದಯನ॥707॥ 
ಇಂದಿರಾ ರಮಣನ ಮೆೀಲ  ಇಂದಾರದಿ ದ ೀವತ ಗಳು 

ಮಂದಾರದ ಹವಿನ ಮಳ ಯ ಕರ ದರು॥708॥ 
ಕೃಷ್ಣನ ಚರತ ರಯನುನ ಕ್ ೀಳಿದನ  ಕಂಸನು 

ಮೃತುಯವಾಗಿ ಬ ಳ ದ ಸಂದ ೀಹವಿಲಿವು॥709॥ 
ರಂಗನ ಚರತ ರಯನುನ ಕ್ ೀಳಿದನ  ಕಂಸನು 

ಕ್  ಂದು ನಿದ ರಗ ೈವುದು ಎಂದಿಗ ಂದ ನು॥710॥ 
ಆಗ ಕಂಸ ಮಂರ್ತರಗಳ ಬ ೀಗ ಕರ ಕಳುಹಿ 

ಆಲ  ೀಚನ ಯ ಮಾಡಿ ಹ ೀಳಿರ ಂದನು॥711॥ 
ಆತನ ಮಂರ್ತರಗಳು ಬ ೀಕ ಅಕ ರರನ ಕರ ಸ್ತದರ  

ದ ೀವಕ್ತೀಸುತನ ಕರ ತಾರ ಂದ ಹ  ೀಗಿ॥712॥ 
ಅಂದ ಮಾತ ಕ್ ೀಳಿ ಆಗ ಬಂದ ಬ ೀಗ ಅಕ ರರನು 

ಇಂದಿನ ದಿವಸ ಸುದಿವಸವ ಂದನು॥713॥ 
ಅಂದಿನಿರುಳು ಅಕ ರರ ಆಲ  ೀಚನ ಯ ಮಾಡುರ್ತದಿ 

ಗ  ೀವಿಂದನ ಕ್ಾಂಬ   ಬ ಡಗು ಇನ ನಂದಿಗಾಗ  ೀದ  ೀ॥714॥ 
ವೃಂದಾವನಕ್  ಹ  ೀದರ  ಇಂದಿರ ೀಶ ನ  ೀಡಿ ಎನನ 

ಬಂದಿಯೊ ಅಕ ರರನ ಂದು ವಂದಿಸುವನ  ೀ॥715॥ 
ಮಧ್ುರ ಯಂದ ಬಂದ ನ ಂಬ ಮಾತ ಗ ೀಳುತಿ ಎನನ 

ವ ೈರ ಎಂದು ಒಳಗ  ಬ್ದಡಬ ೀಡವ ಂಬನ  ೀ॥716॥ 
ಜ್ಞಾರ್ತ ಎಂದು ರ್ತಳಿದು ತನನ ಪರೀರ್ತಯಂದ ಮಾತನಾಡಿ 

ಮಾತಾ ಪತರ ಹದನವ ೀನ ಂದು ಕ್ ೀಳವನ  ॥717॥ 
ಹರಯು ವಿಶವವಾಯಪಕ ಸವಾಿಂತಯಾಿಮಿ ನಿೀ 

ನರಯದ ವಾಯಪಾರ ಉಂಟ್ ೀನ ಂದ ಅಕ ರರ॥718॥ 
ಅಕ ರರ ಆಲ  ೀಚಿಸುರ್ತರಲು ಅರುಣ  ೀದಯವಾಯತು 

ಗಕೆನ  ಪುರವ ಬ್ದಟ್ುಟ ಹ  ರಗ  ಹ  ರಟ್ನು॥719॥ 
ಸ ಯಿಗರಘಯಿವನ  ಕ್  ಟ್ುಟ ಸುಮನದಿಂದಲಕ ರರ 

ತ ೀರನ ೀರ ನಡ ದನು ದಾನಶ ರನು॥720॥ 
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ಮಧ್ಯಮಾಗಿದಲ್ಲ ಶಕುನ ಬ್ದದಿತಿು ಶ್ರೀಹರಯ ಕ್ಾಂಬ  

ಉದಾಿರವಾಯತ ನನ ಉಭಯ ಕುಲವ ಂದನು॥721॥ 
ಪಾದರ ಗುಜಜರ ಸ ೀವಂರ್ತಗ  ಸಂಪಗ  ದುಂಡು 

ಮಲ್ಲಿಗ  ಕ್ಾಯದಿಗ ಗಳ ವನವ ಕಂಡನು॥722॥ 
ಪಂಕಜಮುಖಿಯರು ಪೀದ ಕುಂಕುಮದ ಧ್ ಳಯಂದ 

ಅಂಕ್ತತದ ಪಾದವ ಕಂಡನಕ ರರ॥723॥ 
ಪಾದವ ಕಂಡನಕ ರರ ಪಾವನವಾದ ನ ಂದು 

ಭ ಮಿಯ ಮೆೀಲ  ಬ್ದದುಿ ಹ  ರಳುರ್ತದಿನು॥724॥ 
ವೃಂದಾವನದ ಸಮಿೀಪಕ್ ೆ ಬಂದನಾಗ ಅಕ ರರ ಗ  ೀ 

ವಿಂದ ಗ  ೀವಗಳ ಕರವ ಚ ಂದ ಕಂಡನಕ ರರ॥725॥ 
ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಂಬವರು ಕ್ಾಮಧ ೀನುವ ಕಟಿಟ 

ಗ  ೀವುಗಳಿಗ  ಗಾರಸವ ಕ್  ಡುತಲ್ಲದಿರು॥726॥ 
ವಾಲ  ಮ ಗುರ್ತ ಕ್  ಪುಪ ಸ್ತೀರ  ಕುಪಪಸ ಹ  ಳ ವ 

ಭಾಮೆ ನಂದನ ಗ  ೀಪ ಬಂದು ಕಂಡಳು॥727॥ 
ಕಂಡನಾಗ ಅಕ ರರ ನಂದಗ  ೀಪ ಚರಣಕ್ ರಗ  

ಕ್ಷ ೀಮವಾತ ಿಗಳನ ಲಿ ಕ್ ೀಳುರ್ತದಿಳು॥728॥ 
ದ ೀವಕ್ತೀದ ೀವಿ ವಸುದ ೀವ ಉಗರಸ ೀನರಾಯ 

ರಾಯ ಕಂಸ ಹದನವ ಂದು ಕ್ ೀಳುರ್ತದಿಳು॥729॥ 
ಹದನವ  ಪಟ್ಟಣವ ಂದು ದೃಢಭಕಿನು ಹ ೀಳುರ್ತಿರಲು 

ರವಿಯ ಅಸಿಮಯದಿ ಕೃಷ್ಣ ಕರ ಯುರ್ತಿದಿನು॥730॥ 
ಕ್ಾಳಿಂದಿಯ ರ್ತೀರಕ್ ೆ ಸಂಧಾಯವಂದನ ಗ ಂದು 

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಕ ರರರು ಬರುತಲ್ಲದಿರು॥731॥ 
ಕ್ಾಳಿಂದಿಯ ರ್ತೀರದಲ್ಲಿ ನಿತಯಕಮಿವನುನ ಮುಗಿಸ್ತ 

ಮ ವರ  ಅರಮನ ಗ  ಬರುತಲ್ಲದಿರು॥732॥ 
ಠಾಣದಿೀವಿಗ ಯನಿಟ್ುಟ ಥಾಲ್ಲ ಹರವಾಣ ಬ ಳಗಿ 

ಮಾಣಿಕದ ಬಟ್ಟಲ ತಂದು ನಡುವ  ಇಟ್ಟಳು॥733॥ 
ಪಾತಾರಭಗಾರ ಮಾಡಿ ಪಾಯಸವ ಬಡಿಸ್ತದರು 

ಉಪುಪ ಉಪಪನಕ್ಾಯ ಚಟ್ಟಣಿಗಳ॥734॥ 
ಉಪುಪ ಉಪಪನಕ್ಾಯ ಹಪಪಳ ಸಂಡಿಗ  ಮತ ಿ  

ರ  ೀಹಿಣಿಯು ತಂದು ಮುಂದ  ಬಡಿಸುರ್ತದಿಳು॥735॥ 
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ಬಟ್ಟ ಮುತುಿ ಹ  ೀಲುವ ಬಟ್ುವಿ ಪಾಯಸ ಮತ ಿ 

ನಂದನ ಗ  ೀಪ ತಂದು ಬಡಿಸುರ್ತದಿಳು॥736॥ 
ಸ ಯಿಮಂಡಲ ಹ  ೀಲುವ ಹ  ೀಳಿಗ  ಗುಳ ್ ಿೀರಗ  

ನಾರ ನಂದಗ  ೀಪ ತಂದು ಬಡಿಸುರ್ತಿದಳಿು॥737॥ 
ಚಂದರಮಂಡಲ ಹ  ೀಲುವ ಮಂಡಿಗ  ದ  ೀಸ ಗಳನು 

ರಂಭ  ನಂದನಗ  ೀಪ ತಂದು ಬಡಿಸುರ್ತದಿಳು॥738॥ 
ಎಡ ಮಾಡಿ ಯಶ  ೀದಾ ದ ೀವಿ ಷ್ಡರಸಾನನವನುನ ಬಡಿಸ  

ಶ  ೀಧಿಸ್ತ ಎರ ದಳ  ರ್ತಳಿ ತುಪಪವ॥739॥ 
ಅರಸುಗಳ ಮನ ಯ ಪರಧಾನಿಗಳು ಬಂದಿರ 

ಒಳ ಿ ಊಟ್ಂಗಳನು ಅರಯೆವ ಂದರು॥740॥ 
ಹಳಿಿಯ ಒಳಗ  ನಾವು ಗ  ಲಿರ ಮಕೆಳು 

ಕ್ಾಲದ ಊಟ್ಗಳ ಅರಯೆವ ಂದರು॥741॥ 
ಕ್ಾಮಧ ೀನವ ಸಮರಸಲು ಏನು ಕಡಮಾಯದಿೀತು 

ಸಾವಮಿ ನಿನನ ಮಹಿಮೆ ಆಶಚಯಿವ ಂದನು॥742॥ 
ಕ್ಷೀರಾನನವನುನ ಉಂಡು ಆರ  ೀಗಣ ಯ ಮಾಡ  ಬ ೀಗ 

ಕ್ ೈಯ ತ  ಳ ದು ವರ ತಾಂಬ ಲವಿತರಿು॥743॥ 
ಪರಯಂಕದ ಮೆೀಲ  ಪವಡಿಸ್ತದ ಅಕ ರರನನ 

ಪಾದವನ  ರ್ತದಿರ  ಪರಮ ಪುರುಷ್ರು॥744॥ 
ಮಣಿ ಮಂಚ ಮೆೀಲ  ವಿಳ ಯಗಳ ಮಡಚಿ ಕ್  ಟ್ುಟ 

ಕ್ಷ ೀಮ ವಾತ ಿಗಳನ ಲಿ ಕ್ ೀಳುರ್ತದಿರು॥745॥ 
ದ ೀವಕ್ತೀದ ೀವಿ ವಸುದ ೀವ ಉಗರಸ ೀನರಾಯ 

ಮಾವ ಕಂಸ ಹದನವ ೀ ಎಂದು ಕ್ ೀಳುರ್ತದಿರು॥746॥ 
ಹದನವ  ಪಟ್ಟಣವ ಂದು ದೃಢ ಭಕಿನು ಹ ೀಳಲು 

ಪರಮ ಸಂತ  ೀಷ್ದಿಂದ ಕ್ ೀಳುರ್ತಿದಿರು॥747॥ 
ಬಂದ ಕ್ಾಯಿವ ೀನಕ ರರ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣ ಕ್ ೀಳಲು 

ಎಂತು ಹ ೀಳಲ ಂದು ಸಂಕ್  ೀಚಪಟ್ಟನು॥748॥ 
ಸಂಕ್  ೀಚವು ಬ ೀಡವ ೈ ಎನನ ಕ ಡ  ಇರಲು ನಿೀ 

ವಂಚನ  ಇಲಿದ  ಹ ೀಳು ಎಂದನು॥749॥ 
ಬ್ದಲಿ ಹಬುಕ್ ೆ ನಿನನಲ್ಲಿಗ  ಕರ ಯ ಕಳುಹಿ 

ಬಲ್ಲಿದ ಕಂಸ ಕ್  ಲ್ಲಸಬ ೀಕು ಎಂದಿರುವನು॥750॥ 
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ಹಬುದ ನ ವದಿ ನಿಮಿಮಬುರ ಕರ ತರಸ್ತ 

ಕ್  ಬ್ದುದ ಕಂಸ ಕ್  ಲ್ಲಸಬ ೀಕು ಎಂದಿರುವನು॥751॥ 
ರಾಷ್ರಕ್ ೆ ಅಹಿ ನಮಮ ಮಾತುಳಯಯನ ಮಾತು 

ಘಾರ್ತ ಮಾಡಿ ಇರಲಾಗದು ಬರುವ ವ ಂದರು॥752॥ 
ಸ  ೀದರ ಮಾವನ ಮಾತು ಮಿೀರಲಾಗದು ಎಂದು 

ನಾಳ ಉದಯಕ್ ೆ ರಥವ ತರಸು ಎಂದನು॥753॥ 
ನಂದಗ  ೀಪನ ಕರ ದು ತುಂಬ್ದಸು ಪಾಲ  ಮಸರ 

ಮುಂಜಾನ  ಎದುಿ ಮಧ್ುರ ಗ  ಹಗಬ ೀಕ್ ಂದ॥754॥ 
ಅಂದ ಮಾತ ಕ್ ೀಳಿ ಬ ೀಗ ಬಂದನಾಗ ನಂದಗ  ೀಪ 

ಚ ಂದದಿಂದ ಪಾಲ  ಮಸರ ತುಂಬ್ದಸ್ತದನು॥755॥ 
ಸಾರಥ್ವ ರಥವ ತಂದು ಸಾವಮಿ ಚಿತ ೈಸು ಎಂದ 

ತಾಯ ತಂದ  ಚರಣಕ್ ೆ ಎರಗಿದನಾಗಾ॥756॥ 
ಪಡವಂಟ್ ಮಕೆಳ ಬ್ದಗಿದಪಪ ತಕ್ ೆೈಸ್ತ 

ಕಡ ಗಣಣ ಜಲಗಳ ಸುರಸುರ್ತದರಿ ॥757॥ 
ಚಿಕೆವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಪಟ್ಟಣದ ಗತಿರಯರು 

ಮೆಟ್ಾಟಯವು ಆನ  ಕುದುರ  ಎಂದಳ ಶ  ೀದ ೀ॥758॥ 
ರಾಮಕೃಷ್ಣರಗ  ನಿೀವು ಯಾವಾಗಲಾದರ  

ವಿಚಾರವನ ನ ಎಣಿಸಬ ೀಡಿ ಎಂದನಕ ರರ॥759॥ 
ಅಕ ರರ ನಿೀನ ಮಗ  ಆತಮ ಬಂಧ್ುವಾದರ  

ಗಕೆನ  ಕಳುಹಿಸುವುದು ಮಕೆಳಾಣ ಯ ॥760॥ 
ಮಾವ ಕಂಸ ಹಬುವನುನ ಮಾಡಿಸ್ತದ ಮರುದಿನಕ್  

ನಾನ ೀ ಕಳುಹಿಸ ಯೀನು ವಿಚಾರ ಬ ೀಡ ಂದನಕ ರರ॥761॥ 
ಕಷ್ಟದಿಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಬ್ದಟ್ುಟ ರ  ೀಹಿಣಿ ಯಶ  ೀದ ಯರು 

ಕಟ್ ಟ ಹಂದರದ ಬಾಗಿಲ್ಲಗ  ಬಂದರು॥762॥ 
ರಂಗನಿಲದಿಮರಮನ  ಅಂಧ್ಕ್ಾರವಾಯತು 

ವೃಂದಾವನವು ನಮಗ  ಇಂದು ನಿಂದಯವಾಯತು॥763॥ 
ಗ  ೀವಿಂದನಿಲದಿರಮನ  ಅಂಧ್ಕ್ಾರವಾಯತು 

ಗ  ೀಕುಲವ  ನಮಗ  ಒಂದು ಗ  ೀಡ ಯಾಯತು॥764॥ 
ಬ ಳಗಾಗುವ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಕ್ ಳದಿಯರು ಮಸರುಗಳ 

ಕಡಿಯುತಿ ಪಾಡಿದರ  ಕಮಲನಾಭನ॥765॥ 
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ಕಮಲಮುಖಿಯರ ಧ್ವನಿಯು ಸುರಲ  ೀಕಕ್ ೆ ಮುಟಿಟತು 

ಕಡಗ ಕಂಕಣದ ರಭಸ ಜಗಕ್  ತುಂಬ್ದತು॥766॥ 
ದಿೀಪಂಗಲ ಹಚಿಚಕ್  ಂಡು ಶ್ರೀಪರ್ತಯ ಪಾಡುತ ಿ

ಗ  ೀಪ ಸ್ತರೀಯರು ಮಸರು ಕಡ ಯುರ್ತದಿರು॥767॥ 
ಮಸರು ಕಡ ದು ನಾರಯರು ನಿೀರಗ  ಹ  ರಗ  ಹೀಗುರ್ತರಲು 

ಊರ ಮುಂದ  ಕೃಷ್ಣನ ತ ೀರು ಕಂಡರು॥768॥ 
ಪುಲಿನಾಭನ ರಥವು ಇಲ್ಲಿಗಾಯಕ್  ಬಂದಿತಮಮ 

ಎಲ್ಲಿಯೊೀ ಪಯಣವ ಂದು ತಲಣಿಿಸ್ತದರು॥769॥ 
ಎಲ್ಲಿಯ ಪಯಣವಮಮ ಎತಣಿ ಹಬುವಮಮ 

ಮೃತುಯವಾಗಿ ಅಕ ರರ ಕರ ಯ ಬಂದನು॥770॥ 
ಅಕ ರರನ ಂಬ ಪಾಪ ಯಾವ ಕಡ ಯಲ್ಲಿರುವನು 

ಗ  ೀಪಯರ ಲಿ ಹ  ೀಗಿ ಅತುಿ ಬರ  ೀಣ॥771॥ 
ಬಾಲಕ್ತಯರ ಲಿರು ತ ೀರ ಸುತಿ ಮುರ್ತಿಕ್  ಂಡು 

ಯಾವಲ್ಲಿಗ  ಹೀದ ರಂಗ ಎನುತಲ್ಲದಿರು॥772॥ 
ಪಟ್ಟಣಕ್ ೆ ಹ ೀಗಿ ನ ಂಟ್ರಷ್ಟರನ ನ ಕಂಡು 

ಗಕೆನ  ಬರುವ ನ ಂದು ಹ ೀಳುರ್ತದಿನು॥773॥ 
ಪಟ್ಟಣದ ನಾರಯರ ಪರರಢತನವ ಕಂಡರ  

ಬ್ದಟ್ುಟ ಬರಲು ಮನಸು ಉಂಟ್  ಎನುತಲ್ಲದಿರು॥774॥ 
ಬಾಲಯದಾರಭಯ ಕ ಡಿಯಾಡಿದ ಸ ನೀಹದಿಂದ 

ಬಾಹ ನು ನಾನು ನಿಮಗ  ತಪ ಪನ ಂದನು॥775॥ 
ಇಂದುಮುಖಿಯರ ಲಿ ಕ ಡಿ ಸಯಂದಣವ ಸುರ್ತಿಕ್  ಂಡು 

ಕ್  ಂದು ಹ  ೀಗು ಕೃಷ್ಣ ನಮಮನ ನುತಲ್ಲದಿರು॥776॥ 
ಅವರ ಕಳುಹದನಕ ತನಗ  ಪಯಣ ಮುಂದಾಗದ ಂದು  

ಗಕೆನ  ರಥವ ಬ್ದಟ್ುಟ ಕ್ ಳಗ  ಇಳಿದನು॥777॥ 
ಬಹಳ ಒಡಂಬಡಿಕ್  ಹ ೀಳಿ ಬಾಯ ತಾಂಬ ಲ ಕ್  ಟ್ುಟ 

ನಾಳ  ಬರುವ ನ ಂದು ಕ್ ಲರ ಹ ೀಳಿ ಕಳುಹಿದ॥778॥ 
ನಂದಗ  ೀಪನ ಆಣ  ನಾ ನಿಂದರ  ನಿಮಾಮಣ  ಹಾ 

ಗ ಂದು ಒಡಂಬಡಿಸ್ತ ಮುಂದ  ನಡ ದನು॥779॥ 
ಕ್ಾಳಿಂದಿಯ ರ್ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಂಧಾಯವಂದನ ಗ ಂದು 

ಅಂದು ರಾಮಕೃಷಾಣಕ ರರ ಬರುತಲ್ಲದಿರು॥780॥ 
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ಅಕ ರರ ನಿೀರ  ಳಗ  ಮುಳುಗಿ ಅಘಾಯಿಪಿಣವ ಮಾಡುರ್ತರಲು 

ಕೃಷ್ಣರಾಮರ ಕಂಡಾಶಚಯಿ ಪಟ್ಟನು॥781॥ 
ರಥದ ಮೆೀಲ  ರಾಮಕೃಷ್ುಣರು ರಾಯರಾಗಿರುರ್ತರಲು 

ಮರ್ತ ಭಾರಂತನಾದ ನ ಂದು ಮರಳಿ ಮುಳುಗಿದ॥782॥ 
ಅಂದು ನಿೀರ  ಳಗ  ಮುಳುಗ  ಒಂದು ಶ ೀಷ್ನ ಕಂಡು 

ಇಂದು ಮುಳುಗ  ಇಂದಿರಾಪರ್ತಯ ಕಂಡನು॥783॥ 
ಇಂದಿರಾಪರ್ತಯ ಸುತಿ ವೃಂದಾರಕರು ನ ರ ದು ವಂದಿಸ  

ಒಲಗವ ಕ್  ಡುವ ಚ ಂದವ ಕಂಡನು॥784॥ 
ಹಾರ ಮುಕುಟ್ ಪೀತಾಂಬರಧ್ರ ನಿೀಲ ವಣಿನ 

ಕ ಡ  ಬಲರಾಮನಿರುರ್ತರಲು ಕಂಡನು॥785॥ 
ಕಂಡನಾಗ ಅಕ ರರ ಕ್ ೈಯ ಮುಗಿದು ಸುಿರ್ತಯ ಮಾಡಿ 

ಇಂದು ಎನನ ಜನಮಸಾಫಲಯವಾಯತ ಂದನು॥786॥ 
ಕ್ಾಳಿಂದಿಯ ರ್ತೀರದಲ್ಲಿ ನಿತಯಕಮಿವನುನ ಮುಗಿಸ್ತ 

ಆನಂದದಿಂದ ರಥವನ ೀರ ಬಂದನಕ ರರ॥787॥ 
ಏನು ಕಂಡಿ ಅಕ ರರ ಎಂದಿನಂರ್ತಲಿ ಮುಖವು 

ಆನಂದದಿಂದ ಭರತನಾಗಿಹುದದ ೀನ ಂದನು॥788॥ 
ಸಥಳದಲಾಯಗಲ್ಲ ಜಲದಲಾಯಗಲ್ಲ ಗಿರಗಹವರದಲಾಯಗಲ್ಲ 

ಕ್ತರಯಯಯ ಏನು ಕಂಡಿ ಎಂದ ಕೃಷ್ಣನು॥789॥ 
ಆಕ್ಾಶದಲಾಯಗಲ್ಲ ಅಂತರಕ್ಷದಲಾಯಗಲ್ಲ 

ಆಶಚಯಿವ ೀನು ಕಂಡಿಯೆ ಚಿಕೆಪಪನ ಂದನು॥790॥ 
ಸಥಳದಲ್ಲಿ ನ  ೀಡಿದರು ನಿೀನ  ಜಲದಲ್ಲಿ ನ  ೀಡಿದರು ನಿೀನ  

ಅಣುರ ೀಣು ತೃಣಕ್ಾಷ್ಠ ಪರಪೂಣಿ ನಿೀನ ॥791॥ 
ಆಕ್ಾಶದಲ್ಲಿ ನಿೀನ  ಅಂತರಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿೀನ  

ಸಾವಮಿ ನಿನನ ಮಹಿಮೆ ಆಶಚಯಿವ ಂದನು॥792॥ 
ಆದಿ ವ ೀದಗಳಿಂದ ಅಜಭವರು ನಿನನ ಮಹಿಮೆ 

ಎಂತ  ಪಗಳಲರಯರಂತ  ಪರಬರಹಮನ ॥793॥ 
ಅನಂತ ವ ೀದಗಳಿಂದ ಅಜಭವರು ನಿನನ ಗುಣವ 

ತಾವು ಪಗಳಲರಯರಂತ  ಪರಬರಹಮನ ॥794॥ 
ಬರಲ ಯಲಿವ ಂದು ಮಾವ ಬಹಳ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ 

ತಡ ಯಬ ೀಡ ನಡ  ಹ  ತುಿ ಹ  ೀಯತ ಂದನು॥795॥ 
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ರವಿಕ್ಾಂರ್ತ ಮನಿನಸಲು ಪುರದ ಬಾಗಿಲನು ಹಾಕ್ತ 

ಅಂದು ರಾಮಕೃಷ್ುಣರ ತಾವು ಬರುತಲ್ಲದಿರು॥796॥ 
ಊರ ಮುಂದ  ಕಂಸನ ಭ ೀರ ಏರುರ್ತರಲು ಕಂಡು 

ಚ ಣಿವ ಮಾಡಿದರು ತವಕದಿಂದಗಲ್ಲ॥797॥ 
ರಾಯನ  ಹದಿವ ಹ  ದಿಕ್ ಯನುನ ರಾಜಕನಾನ ಯ ಮೆೀಲ  

ರಾಯಗ ಂದು ದಾರಯೊಳಗ  ಒಯುಯರ್ತದಿನು॥798॥ 
ಮಡಿವಾಳ ನಮಗ  ಒಂದು ಮಡಿಯ ಕ್  ಡಲುಬ ೀಕ್ ನುತ 

ಅಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣರವನ ಕ್ ೀಳುರ್ತದಿರು॥799॥ 
ರಾಯನ  ಹದಿವ ಹ  ದಿಕ್ ಯನುನ ಕ್ ೀಳಲು ನಿೀನಾಯರ ಲ   

ಬಾಯಗ  ಬ್ದುನಿಂದ ರಜರ ಬಯುಯರ್ತದಿನು॥800॥ 
ರಾಯ ಕಂಸ ನಮಗ  ಈಗ ಸ  ೀದರಮಾವನಾಗಬ ೀಕು 

ರಾಯನ ಹ  ದಿಕ್ ಯನುನ ಹ  ದಿವ ವ ಂದರು॥801॥ 
ಹಳಿಿಯೊಳಗ  ಇರುವ ಗ  ೀಪಾಲಕರ ಪೀರಗಳಿರ 

ರಾಯನ  ಹದಿವ ಶಾಲ ಗಳನು ಹ  ದಿವ ವ ನುವಿರ॥802॥ 
ಅವನ ಪಾರಣ ತ ಗ ದು ಆ ಗಜದ ಕ್  ೀರ ಗಳನು ಸ್ತೀಳಿ 

ಯಮಲ  ೀಕಕ್ ೆ ಕಳುಹಿದರು ಮದದಾನ ಯ॥803॥ 
ಚಿೀನಿ ಚಿೀನಾಂಬರದ ರಾಯನ  ಹದಿವ ಹ  ದಿಕ್ ಯನುನ 

ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಹ  ದಿರವನ ಭಯವ ೀನಿಲಿದ ೀ॥804॥ 
ಪಟ್ ಟ ಪೀತಾಂಬರವನುನ ಕ್  ಟ್ುಟ ಗ  ೀಪಾಲಕರಗ  

ಮಿಕ್ಾೆದ ನಡವಳಿಯ ಹಾಸ್ತ ಒಗ ದರು॥805॥ 
ಕ್ ಲಸಗಾರರ ಮನ ಗ  ಹ  ೀಗಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು 

ಕ್ ಲಸ ಮಾಡಿರ ಂದ ನುತಿ ಹರಯ ಪನನಗಳ ರ್ತದಿಿದರು॥806॥ 
ಮಾಲ ಗಾರನ ಮನ ಗ  ಹ  ೀಗಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಹ ವು ಮಾಲ  

ನಮಗ  ಉಂಟ್  ಎಂದವನ ಕ್ ೀಳುರ್ತದಿರು॥807॥ 
ರಾಯಗ ಂದು ಇರಸ್ತದ ಸುಗಂಧ್ದ ಮಾಲ ಗಳನು 

ರಾಮಕೃಷ್ಣರಗ  ಕ್  ಟ್ುಟ ಕರವ ಮುಗಿದನು॥808॥ 
ಗಾಜಿನ ಪಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಗಂಧ್ವನುನ ತ ೀದುಕ್  ಂಡು 

ರಾಯಗ ನುತ ಕುಬ ಜ ಕ್  ಂಡುಹ  ೀಗುರ್ತದಿಳು॥809॥ 
ಗಂಧ್ದಾರಗ  ಕುಬುಜ  ಎಂದು ಕೃಷ್ಣ ಕ್ ೀಳುರ್ತಿರಲು 

ಗ  ೀವಿಂದ ನಿನಗ ಂದು ಕ್  ಟ್ುಟ ಕರವ ಮುಗಿದಳು॥810॥ 
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ಶ್ರೀಗಂಧ್ ಲ ೀಪನವ ಮಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು 

ಹಿೀಗ  ಯಾಕ ಆದಿ ಕುಬುಜ  ಎಂದು ಕ್ ೀಳಲು॥॥811॥ 
ಪೂವಿದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ದುಷ್ೆಮಿದ ಫಲವ ನಲು 

ಕ್ಾಲ ಪಡಿದು ತಲ ಯನಿಹಡಿದು ಮೆೀಲಕ್ ೆರ್ತಿದ॥812॥ 
ಯರವನ ಸುವಣಿ ಸ್ತರೀಯಾಗಿ ಕುಬುಜ  ಕೃಷ್ಣನ 

ಯಾವಲ್ಲಿಗ  ಹೀಗುವಿ ಎಂದು ಸ ರಗ ಪಡಿದಳು॥813॥ 
ಬಂದ ಕ್ಾಯಿ ಆದ ಮೆೀಲ  ಬಂದ ೀನು ನಿನನ ಮನ ಗ ಹಾ 

ಗ ಂದು ಒಡಂಬಡಿಕ್  ಹ ೀಳಿ ಮುಂದ  ನಡ ದನು॥814॥ 
ಅಕ ರರನಹರುಷ್ದಿಂದ ಅಚುಯತನ ಮನಗ  ಕರ ಯೆ 

ಮತ ಿ ಬಾಹ ನ ಂದು ಹ ೀಳಿ ಮುಂದ  ನಡ ದನು॥85॥ 
ಊರ ಹ  ಕೆನಕ ರರ ರಾಯನ ಬಳಿಗ  ಬಂದು 

ಹ ೀಳಿದ  ಳಿೀಗವನುನ ಮಾಡಿದ ನ ಂದ॥816॥ 
ಮಕೆಳ ಕರ ದುಕ್  ಂಡು ಬಂದ ನ ಂದು ಹ ೀಳಲು 

ತುಪಪ ಸಕೆರ ಯ ರಾಯ ಕುಡಿಯುರ್ತದಿನು॥817॥ 
ಬಾಲಕರ ಒಡಗ  ಂಡು ಬಂದ ನ ಂದು ಹ ೀಳಲು 

ಹಾಲು ಸಕೆರ ಯ ಬ ರ ಸ್ತ ಕುಡಿಯುರ್ತದಿನು॥818॥ 
ಪಾಯಸವ ಮಾಡುವುದಕ್ ೆ ವ ೀಳಯ ಹ  ೀಯತ ಂದ ನುತಿ 

ಹಾಲು ಸಕೆರ ಯ ರಾಯ ಕುಡಿಯುರ್ತದಿನು॥819॥ 
ಕ್ ೀಳಿದನ  ಕಂಸ ತಾನು ಬಹಳ ಸಂತ  ೀಷ್ದಿಂದ 

ರಾಜಯಕೆಧಿಕವಾದ ಉಡುಗರ ಯ ಕ್  ಟ್ಟನು॥820॥ 
ಪದಕ ಪಟ್ ಟ ಕಂಠ್ಮಾಲ  ದಿವಗುಣ ದ ೀವಾಂಗವ 

ಉಡುಗರ  ವಿೀಳಯವನು ಕ್  ಟ್ುಟ ಕಳುಹಿದನಾಗ॥821॥ 
ಅಂದು ಉದಾಯನದಲ್ಲಿ ತಂದ ಕ್ಷೀರಾನನವ 

ಗ  ೀವಿಂದ ರಾಮ ಗ  ೀಪಾಲಕರು ಉಂಡರಾಗಲ ॥822॥ 
ಕ್ಷೀರಾನನವನ ನ ಉಂಡು ಆರ  ೀಗಣ ಯ ಮಾಡ  

ಭ  ೀಗಸಥರಾಗಿ ಭ  ೀಗನಿದ ರಯಾಗುರ್ತಿದಿವು॥823॥ 
ಹಾಲು ಅನನವನ ನ ಉಂಡು ಹರುಷ್ದಿಂದ ಮಲಗಿರುವ 

ಭ  ೀಗರಾಜಗ  ದುನಿಿಮಿತಗಿಳಾಗುರ್ತದುಿವು॥824॥ 
ಕತ ಿಯನುನ ಏರಕ್  ಂಡು ಬ್ದಚುಚಕರ್ತಿ ಹಿಡಿದುಕ್  ಂಡು 

ದಕ್ಷಣಕೆ ಹ  ೀಗುರ್ತರಲು ಕಂಡ ಕನಸ್ತಲ್ಲೀ॥825॥ 
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ಸಂಪಗ ಣ ಣ ಹಚಿೆಕ್  ಂಡು ಕ್ ಂಪು ದಂಡ  ಮುಡಿದುಕ್  ಂಡು 

ಕಂಪಸುವ ಎಡದ ತ  ೀಳ ಭುಜವ ಕಂಡನು॥826॥ 
ಎದಿ ಕಂಸ ಮಂಚದಿಂದ ಎತಿರವ ಮಾಡ ನುತಿ 

ಮದಾಿನ ಯನುನ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು॥827॥ 
ಮುದುಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ರ್ತದಿಿ ರ್ತಲಕವನುನ ಇಟ್ುಟ 

ಎದುಿ ಪಂಬಟ್ ಟ ಚಲಿಣವನುಟ್ಟರು॥828॥ 
ಮಡಿಯನುಟ್ುಟ ರ್ತಲಕ ರ್ತದಿಿ ಮಾಲ್ಲಕ್ ಗಳನ ನ ಧ್ರಸ್ತ 

ಮದಕರಯಂತ  ಬ್ದೀದಿಯೊಳಗ  ಬಂದರು॥829॥ 
ಮಾವಿನ ತ  ೀರಣ ಹ ವಿನ ಮಾಲ್ಲಕ್  

ಬ್ದೀದಿ ಬ್ದೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರತವಾದುವು॥830॥ 
ಕದಳಿಯ ಫಲಗಳು ಕರಮುಕದ ಗ  ನ ಗಳು 

ಅಲಂಕೃತವಾದ ಬ್ದೀದಿಯೊಳಗ  ಬಂದರು॥831॥ 
ಪಟ್ ಟಯ ಕರುಜುಗಳು ಮುರ್ತಿನ ತ  ೀರಣವು 

ವಿಸಾಿರವಾದ ಬ್ದೀದ ಯೊಳಗ  ಬಂದರು॥832॥ 
ರಾಜದ ವಿಿ ಅಂಕುರ ನಾಳಿಕ್ ೀರ ಪೂಣಿಕುಂಭ 

ಬಾರಹಮಣರು ಹರಗ ದುರಾಗಿ ಬಂದರು॥833॥ 
ಕ್ ಂಚಕ್ತೆ ಕಳಶವು ಸಂಪಗ  ಜಾಜಿ ಮಾಲರ್ತ 

ಸಂಪನ ನಯರ  ಯುೆಂಠ್ಪರ್ತಯ ಎದುರುಗ  ಂಡರು॥834॥ 
ಸಾರಸ್ತ ಮುರ್ತಿನ ಕ್ಾರಣ ಗಳನ ನ ರಚಿಸ್ತ 

ತ  ೀರಣವ ಕಟಿಟದರು ಶ್ಖರ ಮಕರಗ ॥835॥ 
ಕ್ ೀರಗಳ ಬಳಿದು ಪನಿನೀರುಗಳನ ನ ತಳಿದು 

ಸಾಲು ದಿೀವಿಗಿಟ್ಟ ಸಂಭರಮವ ಕಂಡರು॥836॥ 
ರಂಗ ಬ್ದೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬರ  ಮಂಗಳಾರರ್ತಗಳು 

ಕಂಗಳಿಗ  ಹಬುವಾಯುಿ ಅಂಗನ ಯರಗ ॥837॥ 
ರಂಗನ ಪಾದಾಂಬುಜವ ಕಂಗಳ ಂಬ ಭೃಂಗಗಳಿಂದ 

ಅಂಗನ ಯರು ಪಾನ ಮಾಡಿ ಧ್ನಯರಾದರು॥838॥ 
ಕ್ ೀರಯ ಒಳಗ  ಕರಗಳ ಶೃಂಗರಸ್ತ 

ಮೆೀಲುಮಾಳಿಗ  ಹರ್ತಿ ನ  ೀಡುರ್ತಿದಿರು॥839॥ 
ರಾಣಿವಾಸ್ತಯರುಪಪರಗ  ಮೆೀಲ  ನಿಂತು ನ  ೀಡುರ್ತಿಹರು 
ಭ  ೀಗಸ್ತರೀಯರು ನಿಂತರು ರಾಜದಾವರದಿ॥840॥ 
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ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಪಡ ದ ತಾಯ ಏನು ಪುಣಯಗಳ 

ಮಾಡಿದಳ ್  ಎಂದು ಜನಗಳ ಲಿ ಆಡಿಕ್  ಂಬರು॥841॥ 
ನ  ೀಡಿದರ  ಪಾಪಗಳು ಓಡಿ ಹ  ೀಗುತಿಲ್ಲವ  

ಹಾಯಗ ಕಂಸ ಕ್  ಲುವ ನ ಂದು ಕರ ಯ ಕಳುಹಿದ॥842॥ 
ಆಳು ಮಂದಿಗಳಿಲಿ ಆಯುಧ್ವು ಮದಲ  ಇಲ ಿ

ಬಾಲಕರು ಕ್ಾಳಗವ ಹಾಯಂಗ  ಗ ಲುವರು॥843॥ 
ಪೂತನಿ ತೃಣಾವತಿ ಕ್ ೀಶ್ಯನ ನ ಕ್  ಲುಿವಾಗ  

ಯಾತರಾಯುಧ್ವಿತುಿ ಈತಗ ಂದರು॥844॥ 
ವಾಲ  ಮ ಗುರ್ತ ಕ್  ಪುಪ ಸ್ತೀರ  ಕುಪಪಸ ಹ  ಳ ವ 

ಬಾಲಕ್ತಯರು ಕೃಷ್ಣನ ನ  ೀಡಬಂದರು॥845॥ 
ಜಾಜಿ ಸಂಪಗ  ಮಾಲ ಯನುನ ತ  ೀಳಿಗ  ಸುರ್ತಿಕ್  ಂಡು 

ಬಾಲಕನ ನ  ೀಡಬ ೀಕ್ ನುತಿ ಬಂದರು॥846॥ 
ಬಳನಉಡಿಯ ನಾರಯರು ಬಳಬಳನ  ಬಳಕುತ 

ಮೃಡನ ಪರಯನಿದ ಿಡ ಗ  ಬರುತಲ್ಲದಿರು॥847॥  
ವಿಸಿರದ ಬ್ದೀದಿಯೊಳಗ  ವಿಪರರು ನಾರಯರು 

ಶ ಟಿಟ ಪಟ್ಣದವರು ಕೃಷ್ಣನ ನ  ೀಡಬಂದರು॥848॥ 
ಮಲಿರಗ  ಸ್ತಡಿಲ್ಲನಂತ  ಭಯಂಕರನಾಗಿ ತ  ೀರ 

ನರರಗ  ನರಹರಯಂತ  ತ  ೀರುವರವರು॥849॥ 
ಗ  ೀವಿಂದ ಸಜಜನರಗ  ಪಾಲಕನಂತ  ತ  ೀರುವ 

ಮಾವ ಕಂಸನಿಗ  ವ ೈರಯಂತ  ತ  ೀರುವರವರು॥850॥ 
ತಾಯ ತಂದ ಯರಗ  ಬಾಲರಂತ  ತ  ೀರುವ 

ಮಾವ ಕಂಸನಿಗ  ವ ೈರಯಂತ  ತ  ೀರುವರವರು॥851॥ 
ಸಜಜನರು ಹರಯ ಕಂಡು ಸಂತ  ೀಷ್ ಪಡುವರು 

ದುಜಿನರು ಹರಯ ಕಂಡು ದುಃಖ ಪಡುವರು॥852॥ 
ಬ್ದಲಿ ಮನ ಗ  ಹ  ೀಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಬ್ದಲುಿ ಮುರದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 

ಅಲ್ಲಿಂದ ರಂಗದ ಬಳಿಗ  ಬಂದನ ॥853॥ 
ರಂಗದ ಬಾಗಿಲ್ಲಗ  ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಬರುರ್ತಿರಲು 

ಸ  ಂಡಿಲಲ್ಲಿ ಮದಾಿನ  ಸ ಳ ದುಕ್  ಂಡಿತು॥854॥ 
ಮಾವನ ನ  ೀಡಬ ೀಕು ಮಾವಟಿಗ ಆನ ಯ 

ಶ್ೀಘರದಿಂದ ತ ಗಿಯೊೀ ಬ ೀಗ ಂದ ಕೃಷ್ಣನು॥855॥ 
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ದುಷ್ಟ ಬುದಿಿಯುಳಿವನು ಕೃಷ್ಣರಾಮರ ಮೆೀಲ  

ಒರ್ತಿ ಗಜವ ನಡ ಸ್ತದ ಮಾವಟಿಗನಾಗಲ ॥856॥ 
ಮುರಳಿಯ ಕ್ತರೀಡ ಯಂದ ಅತಿ ಇತಿಲಾ 

ರ್ತರುಗಿಸ ಆನ ಯನುನ ಆಡಿಸ್ತದನ  ೀ॥857॥ 
ಅವನ ಪಾರಣಗಳ ತ ಗ ದು ಅದರ ಕ್  ರ ಗಳನು ಸ್ತೀಳಿ 

ಯಮಲ  ೀಕಕ್ ೆ ಕಳುಹಿದ ಮದಾಿನ ಯ॥858॥ 
ಆನ ಯ ಕ್  ಂಬುಗಳನು ಆಳಿನಾ ಹ ಗಲಲ್ಲಿಟ್ುಟ  

ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ರಂಗದ ಒಳಗ  ಬಂದರು॥859॥ 
ಮುಷಿಟ ಚಾಣ ರರ ಂಬ ಜಟಿಟಗಳು ಕೃಷ್ಣನ 

ಮುಷಿಟಯುದಿಕ್ ೆ ನಿಲ್ಲಿರ ಂದು ಕರ ದರು॥860॥ 
ಚಾಣ ರ ಮುಷಿಟಕರ ಂಬ ದಾನವರು ಕೃಷ್ಣನ 

ನಿೀರ್ತ  ಯುದಿಕ್ ೆ ನಿಲ್ಲಿರ ಂದು ಕರ ದರು॥861॥ 
ಚಿಕೆವರು ನಾವ ಬಹು ಜಟಿಟಗಳು ನಿಮಮ ಕ ಡ  

ಮುಷಿಟ ಯುದಿಕ್ ೆ ನಾವು ಅರಯೆವ ಂದರು॥862॥ 
ರಾಯರಾಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಮಿೀರಲಾಗದು ನಮಗ  ನಿಮಗ ೀ 

ನಿೀರ್ತ ಯುದಿಕ್ ೆ ನಿಲ್ಲಿರ ಂದು ಕರ ದರು॥863॥ 
ಮುಷಿಟಕ ಚಾಣ ರರ ಂಬ ಜಟಿಟಗಳು ಬ್ದೀಳಲು 

ಕ್ಾಲಗ ಟ್ುಟ ರಾಯ ಕಂಗ ಟ್ುಟ ಕುಳಿತನು॥864॥ 
ಚಾಣ ರ ಮುಷಿಟಕರ ಂಬ ದಾನವರು ಬ್ದದಿರು 

ಕ್ಾಲಗ ಟ್ುಟ ರಾಯ ಕಂಗ ಟ್ುಟ ಕುಳಿತನು॥865॥ 
ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಂಬುವರು ಊರ ಹ  ಕುೆ ಬರುತಲ್ಲಷ್ುಟ 

ಗಾರುಮಾಡಿದರ ಂದು ಕಂಸಗ  ದ ರ ಹ ೀಳಿದರು॥866॥ 
ಕರ ಕಳುಹಿ ಮೃತುಯವನುನ ನನಗ  ನಾನು ತಂದುಕ್  ಂಡ  

ಅವರ ಕಳುಹ  ೀ ಉಪಾಯವನುನ ಕ್ಾಣ ನ ಂದನು॥867॥ 
ಅತಿ ಇತಿಲ  ಹೀಗದ  ಎನಹರ್ತಿರ ಇರ ನಿೀವ ಂದು 

ಹರ್ತಿದ ಕಂಸ ಎತಿರದ ಮಂಚವನಾಗಲ ೀ॥868॥ 
ಬ್ದಲುಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾವ ಎಲ್ಲಿ ಹಬು ಎಲ್ಲಿ ಎನುತಲ್ಲ 

ಅಲ್ಲಿಗ  ನಡ ದು ಬಂದನು ಫುಲನಿಾಭನು॥869॥ 
ಕಂಸ ಮಂಚದ ಮೆೀಲ  ಕಂಗ ಡುತಿ ಇರುರ್ತಿರಲು 

ಹಂಸವಾಹನ ಬ  ಮಮನಯಯ ಹರ ಕುಳಿತನು॥870॥ 
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ಬಂದಿರ  ಕೃಷ್ಣ ನಿೀವು ಬನಿನ ಕುಳಿಿರ ಎನುತಲ  

ಸಂಭಾಷ್ಣಗಳನ  ಮಾಡುರ್ತಿದನಿು॥871॥ 
ಕಂಡ ವಯಯ ನಿೀವು ಬಹಳ ಪರಾಕರಮಿಗಳ ನುತಲ್ಲ 

ಹಾಗ ನುತಿ ಕಂಸ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುರ್ತಿದನಿು॥872॥ 
ಹರಯು ಖಡಗವನ  ಹಿಡಿದು ನಡುಗುವ ಕಂಸನ ತಲ ಯ 

ಕ್ ಳಗ ಹಾಗಿ ಅವನ ಮೆೀಲ  ಏರ ನಿಂತನು॥873॥ 
ಕಂಸನ ಂಬ ಕ್ಾಲನ ೀಮಿ ಕಲ್ಲರ ಪ ಏರದ 

ಅಮರರರ ಲಿ ಪುಷ್ಪವೃಷಿಟಗಳ ಕರ ದರು॥874॥ 
ಚಿಕೆವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಮುತಿಯಯನ 

ಬಟ್ಟಕಂಗಳ ಜಲಗಳ ಒರಸುರ್ತದಿರು॥875॥ 
ಭ ಮಿಭಾರ ಇಳುಹಲ ಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣರವತರಸ  

ಮೆೀಲ  ಎನನಕ ಡ  ಉಪಚಾರವಾಯತಕ್  ೀ॥876॥ 
ಧ್ರಣಿಭಾರ ಇಳುಹಲ ಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣರವತರಸ  

ಮರಳಿ ಎನನಕ ಡ  ಉಪಚಾರವಾಯತಕ್  ೀ॥877॥ 
ಕೃಷ್ಣ ಉಗರಸ ೀನ ಪಾದಕ್ ೆ ಬ್ದದುಿ ನಮಸಾೆರ ಮಾಡಿ 

ಮುದಿರಕ್ ಯುಂಗುರವ ಕ್  ಳಿಿರ ಂದನು॥878॥ 
ನಾನು ಬಹಳ ವೃದಿನು ರಾಜಯವಾಳಲಾರ ನು 

ಹಾಯಗ  ಮಾಡಲ ಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಕ್ ೀಳುರ್ತದಿನು॥879॥ 
ನಿೀವಿ ರಾಜಯವಾಳಿದರ  ನಾವು ಪಾರುಪತಯವ 

ಮಾಡ ೀವು ಎಂದು ಕೃಷ್ಣ ಹ ೀಳುರ್ತಿದಿನು॥880॥ 
ಕೃಷ್ಣ ಉಗರಸ ೀನರಾಯಗ  ಪಟ್ಟವ ಕಟಿಟದ 

ಬಳಿಗ ಹ ತಿ ತಾಯ ತಂದ ಗಳ ಸ ರ ಯ ಬ್ದಡಿಸ್ತದ॥881॥ 
ಪಟ್ಾಟವಳಿಗಳ ್ ಯಿೆ ಮುರ್ತಿನಾಭರಣ ಒಯಿೆ 

ಇಟ್ುಟಕ್  ೀ ತಾಯವವನ ಂದು ಕ್  ಟ್ಟನು॥882॥ 
ಹ  ಳ ವ ಮಕರ ಕುಂಡಲ ಎಸ ವ ಕ್ತರೀಟ್ ಕಂಡು 

ಕುರುಹು ಕಂಡು ದ ೀವಕ್ತ ಬಳಲುರ್ತದಿಳು॥883॥ 
ಕಡುಪಾಪಯಾದರೀ ಒಡಹುಟಿಟದಣಣನ 

ಕ್  ಲುವರ ೀ ಮಕೆಳಿರ ಎನುತಲ್ಲದಿಳು ದ ೀವಕ್ತ॥884॥ 
ಆರು ಮಂದಿ ಸಹ  ೀದರರ ಹಾಯಗ  ಕ್  ಂದ ನಿಮಮಣಣ 

ಕ ರರ ಕಂಸ ಅಳಿದರ  ನಿೀವು ಅಳುವುದ ೀ॥885॥ 
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ಮಂಗಳ ಮ ರುರ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಕಂಗಳ ಜಲವನ  ರ್ತಿ 

ಮಂಗಳ ಮಜಜನವ ಮಾಡಿ ಪಾದಕ್ ೆರಗಿದ॥886॥ 
ಹಿಂಗಿ ಹ  ೀದ ಕಂಗಳಿಗ  ಕಂಗಳು ಬಂದಂತ  

ಹರಯ ರಾಮರ ಕಂಡು ಹರುಷ್ಬಟ್ಟಳು ತಾಯ ದ ೀವಕ್ತ॥887॥ 
ಹಿರದು ಬಡವನಾದವಗ  ಒಲ್ಲದು ಸ್ತರಯು ಬಂದಂತ  

ಗ  ೀವಿಂದ ರಾಮರನ  ಕಂಡು ಹರುಷ್ಬಟ್ಟಳು॥888॥ 
ಸ ಯಿ ಉದಯವಾದ ಕನಸು ಬ ೀಗ ಹರದು ಹ  ೀದಂತ  

ರಾಮಕೃಷ್ಣರನ  ಕಂಡು ಹರುಷ್ಬಟ್ಟಳು॥889॥ 
ಅಸುರ ಘಾತ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ವಾಸುದ ೀವನ ನ ನ ದು 

ಉಸುರು ಬ್ದಡುವ ವಸುದ ೀವನ ಚರಣಕ್ ರಗಿದ॥890॥ 
ಬ ೀಗದಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದ ೀವಕ್ತಯ ಚರಣಕ್ ರಗಿ 

ತಾಯ ತಂದ ಯಾರ ಚರಣಕ್ ರಗಿ ಸಂತ ೈಸ್ತದ॥891॥ 
ಹಿಂದ  ಬಂಧ್ನಗಳಿಂದ ತಂದ  ನಿೀವು ಬಳಲ್ಲದಿರ ಂದು 

ಕ್ಾಲ ಸಂಕ್  ೀಲ  ತ ಗ ದು ಪಾದಕ್ ರಗಿದ॥892॥ 
ಬಹಳ ಬಂಧ್ನಗಳಿಂದ ತಾಯ ನಿೀವು ಬಳಲ್ಲದಿರ ಂದು 

ಕ್ಾಲ ಸಂಕ್  ೀಲ  ತ ಗ ದು ಪಾದಕ್ ರಗಿದ॥893॥ 
ಸ ರ ಯ ಸಂಕ್  ೀಲ ಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ಲದವರ ಕಡ ಗ  ತ ಗ ದು 

ಪುರದ ಜನರನ ಲಿ ಸಂತ ೈಸುರ್ತದಿನು॥894॥ 
ಬಂದ ಮಂರ್ತರಗಳಿಗ  ನಿಂದುಪುಚಾರವನ  ಹ ೀಳಿ 

ತಂದ  ತಾಯಗಳಿಗಾನಂದವಿತನಿು॥895॥ 
ಮಾವನ ಮನ ಯೊಳಗ  ಸಾಲ್ಲಟ್ಟ ದರವಯವನುನ 

ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರಹಮಣರಗ  ಕ್  ಡುತಲ್ಲದನಿು॥896॥ 
ಕಂಸನ ಮನ ಯೊಳಗ  ಸಾಲ್ಲಟ್ಟ ದರವಯಗಳ 

ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರಹಮಣರಗ  ಕ್  ಡುತಲ್ಲದನಿು॥897॥ 
ನಂದಗ  ೀಪಗ  ಬಹಳ ಉಪಚಾರಗಳನು ಹ ೀಳಿ  

ತಂದ ಯಂದದಿ ನಮಮ ಸಲಹಿದಿರ ಂದ॥898॥ 
ಇಂದು ಪರಯಂತ ನಿಮಮ ಕಂದನ ಂದು ಸಲಹಿದಿರ 

ನಂದ ನಿಮನನ ಂದಿಗ  ಮರ ಯೆವ ಂದನು॥899॥ 
ಕ್ ೀಳಿ ನಂದಗ  ೀಪನು ಬಹಳ ಸಂತಾಪದಿಂದ 

ಮರನದಿಂದಿರಲು ಕೃಷ್ಣ ಮಾತನಾಡಿದ॥900॥ 
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ಪುರದ ಜನರ ಸಂತ ೈಸ್ತ ಮರುದಿನಕ್  ಬಾಹ ನ ಂದು 

ನಂದಗ  ೀಕುಲಕ್  ಬ ೀಗ ಸಾಗಿರ ಂದನು॥901॥ 
ಕ್ ೀಳಿ ನಂದಗ  ೀಪನು ನ  ೀಡಿ ಬರಲಾಗದ  

ಗರಳಿಗರ ಕ ಡ  ಗ  ೀಕುಲಕ್  ಬಂದನು॥902॥ 
ಬಂದನಾಗ ನಂದಗ  ೀಪ ಹ ಂಡರ್ತಗ  ಹ ೀಳಿದ 

ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಧಾಯನಿಸುತಿಲ್ಲದರಿು॥903॥ 
ಅಪಾರ ಮಹಿಮ ಮಾಡಿದ ಗ  ೀಪಾಲ ಚರತ ಯು 

ಈ ಪರಪಗಳಲ ನ ಗ  ಅಳವಲವಿು॥904॥ 
ವಾಯು ಬರಹಮ ಸರಸವರ್ತಯರು ತಾವು ಪಗಳಲರಯರು 

ಶ್ರೀದ ೀವಿ ನಿಮಮ ಗುಣವ ಪಗಳಲರಯಳು॥905॥ 
ಹಾಸ್ತಗ ಯಾಗಿರುವ ಶ ೀಷ್ ನಿಮಮ ಪಗಳಲರಯನು 

ಕ್ಾಂತ  ಮಹಾಲಕ್ಷಮ ನಿಮಮ ಪಗಳಲರಯಳು॥906॥ 
ಆಲ ೈಸ್ತ ಈ  ಕಥ ಯ ಹ ೀಳಿ ಕ್ ೀಳಿದವಗ   

ಸಾಯುಜಯ ಪದವಿ ಕ್  ಡುವನು ಶ್ರೀನಿವಾಸನು॥907॥ 
ವಾದಿರಾಜನು ಮಾಡಿದ ಬಾಲಲ್ಲೀಲ ಯ ಹ ೀಳಿದರ  

ಸಾಯುಜಯ ಪದವಿ ಕ್  ಡುವನು ಹಯವದನನು॥908॥ 
ಮಂಗಳಂ ಪೂತನಾದಿ ದ ೈತಯ ಸಂಹರನಿಗ  

ಅಂಗನ ಯರ ಭಂಗಪಡಿಸ್ತದವಗ  ಮಂಗಳಂ॥909॥ 
ದ ೈತಯ ಕಂಸನನುನ ವಧಿಸ್ತ ಹ ತಿ ತಂದ  ತಾಯಗಹರುಷ್ 

ವಿತಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣರಗ  ಜಯಮಂಗಳಂ॥910॥ 

ಉತಿರಾಧ್ಿ 
ನಂದನಾ ಪಾಲ್ಲಸ್ತೀದ ಕಂದ ಪಾದ ಭಜಕರ 

ವಂದಿಸ್ತ ಕ್  ಂಡಾಡುವ  ಶ್ರೀ ಹರಯ ಚರತ ಯ॥1॥ 
ಮಂಗಳ ಮ ರುರ್ತ ಮಹಿಮನ ಒಂದ  ಂದು ಗುಣಗಳ 

ಅಂಬುಧಿ ಒಳಗ  ಮುಳುಗಿ ಪಗಳಲಾರ ವು॥2॥ 
ಸಾಸ್ತರ ಜಿಹ ವ ಉಳಿ ಶ ೀಷ್ ಪಗಳನಾಪನ  

ಕ್ಾಂತ  ಲಕ್ಷಮ ನಿಮಮ ಮಹಿಮೆ ರ್ತಳಿಯಲರಯಳು॥3॥ 
ವಾಯು ಬರಹಮ ವಾಣಿ ಸರಸವರ್ತ ತಾವು ರ್ತಳಿಯಲಾಪರ  

ಶ್ರೀದ ೀವಿ ನಿಮಮ ಮಹಿಮೆ ರ್ತಳಯಳರಯಳು॥4॥ 
ಅಂದು ಸಾಂದಿೀಪನಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರದಾವಕಯವ 

ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್  ಓದಿದ ಪನನಂಗಶಯನನು॥5॥ 
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ಕಂಜಸಖಪುತರ ತನನ ಕಂದನ ಒಯಿರಲು 

ಗಂಡಗ  ಹ ೀಳಿದಳ  ಪಂಡಿತನ ಂದು॥6॥ 
ಗುರುಗಳ ಕುಮಾರರ ಅರ  ಘಳಿಗ  ಒಳಗ  ನ ರಹಿದ 

ಅರದುದಲಿವ ಈತ ಪರಾದ ೀವತ ॥7॥ 
ರ್ತರವಕ್ ರಯ ಮನ ಗಳಲ್ಲಿ ರ್ತರಧಾಮರಾಯನಿರಲು 

ಪರಯಂಕದ ಮೆೀಲ  ಪವಡಿಸ್ತದರು॥8॥ 
ಪರಪರಯಾಭರಣವಿಟ್ುಟ ಮಾರುತನನ ಬಳಿ ಹಿಡಿದು 

ದ ೀವರ ನ  ೀಡಿದಳ  ಬಾಲಮರ್ತಯೊಳು॥9॥ 
ಅತಿ ಎಮಗ  ಒಬು ಸುತನನ ಚಿಂರ್ತಸ್ತ 

ಪುತರರ ಪಡ ದನ  ಕೃಷ್ಣರಾಯನು॥10॥ 
ಹಸ್ತಿನಾವರ್ತಗ  ಆಗ ಅಟಿಟದ ಅಕ ರರನ 

ಪಾಥಿರ ಕುಶಲವಾತ ಿ ರ್ತಳಿಯಬ ೀಕ್ ಂದು॥11॥ 
ಬಂದನಾಗ ಅಕ ರರ ಕಂಡು ಧ್ೃತರಾಷ್ರನ 

ಪಾಂಡವರ ಪಾಲ್ಲಸ  ೀದು ಧ್ಮಿವ ಂದನು॥12॥ 
ಕ್ ೀಳಿ ಧ್ೃತರಾಷ್ರನು ದ ೀವರ ಸಾವತಂತರಯವ ಂದ 

ಗ ಢ ದ ವೀಷಿ ಎಂದು ರ್ತಳಿದು ಪುರಕ್  ಕಳುಹಿದ॥13। 
ಇಷ್ುಟ ಬಂಧ್ುಗಳಿದುಿ ದಿಕುೆ ಇಲದಿಾಹಗ  ಆಗಿ  

ದುಃಖದಿಂದ ಹ ೀಳಿದಳ  ಕುಂರ್ತ ಕಷ್ಟವ॥14॥ 
ಭಗಿನಿಯ ಸಂತ ೈಸ್ತದ ಬಂದನಾಗ ಅಕ ರರ  

ಭೀಮ ಅಜುಿನರ ಕಂಡು ಹರುಷ್ಬಟ್ಟನು॥15॥ 
ಬಹಳ ಪರಾಕರಮಿಗಳ ಂದು ಹ ೀಳಿದ ಯಾದವರಗ  

ಕ್ ೀಳಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಹರುಷ್ಬಟ್ಟರು॥16॥ 
ಕೃಷ್ಣ ಉದಿವನ ಕರ ದು ಅಟಿಟದ ಗ  ೀಕುಲಕ್  

ಮಿತ ರಯರ ಚಿತಿ ನಮಮತಿ ಇರುವುದ  ೀ॥17॥ 
ದ ೀವರ ಅಪಪಣ ಗ  ಂಡು ಏರದನ  ರಥವ ಬ ೀಗ 

ಊರ ಮುಂದ  ಉದಿವನ ತ ೀರ ಇಳಿದನು॥18॥ 
ಮಸರ ಕಡ ದು ನಾರಯರು ನಿೀರಗ  ಹ  ರಗ  ಹರಟ್ರು 

ಊರ ಮುಂದ  ಕೃಷ್ಣರಾಯನ ತ ೀರ ಕಂಡರು॥19॥ 
ಫುಲಿನಾಭನ ರಥವ ಇಲ್ಲಿಗ ೀಕ್  ಬಂದಿದ  

ಮರಳಿ ಅಕ ರರ ನಮಮ ಕರ ಯ ಬಂದನ ೀ॥20॥ 
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ಗ  ೀಕುಲದ ನಾರಯರು ಉದವಿನ ಸುತಿ ಕಟಿಟ 

ಕೃಷ್ಣರಾಯನ ಕುಶಲ ವಾತ ಿ ಕ್ ೀಳುರ್ತದಿರು॥21॥ 
ಕನಸ್ತಲಾಯದರು ಮನಸ್ತಲಾಯದರು ಸಮರಸುವನ  ಕೃಷ್ಣ ನಮಮ 

ಕರ ಸ್ತ ನ  ೀಡಬ ೀಕ್ ಂದಪ ೀಕ್ಷ ಬಡುವನ ೀ॥22॥ 
ಯಾವ ಕ್ಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಮ ಧಾಯನ ಗ  ೀವಿಂದಗ  

ನ  ೀಡಿ ಬಾರ ಂದ ನನ ಹ ೀಳಿ ಕಳುಹಿದ॥23॥ 
ದಾವಾಗಲು ನಿಮಮ ಧಾಯನ ಗ  ೀವಿಂದಗ  

ಹ  ೀಗಿ ನ  ೀಡಿ ಬಾರ ಂದ ನಗ  ಹ ೀಳಿ ಕಳುಹಿದ॥24॥ 
ಭಕ್ತಿಭರತರಾಗಿ ಚಿತಪಿರವಶರಾಗಿ ನಾರಯರು 

ಅಚುಯತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಿಷ ಠ ಇಟ್ಟರು॥25॥ 
ಭರಮರ ಪಕ್ಷ ಬಂದು ಹ ೀಳ  ಒದಗಲು ಮೀಹಿತರಾಗಿ  

ಪರೀಕ್ಷಯಂದ ಮಾತುಗಳನು ಆಡಿಕ್  ಂಡರು॥26॥ 
ಮ ರು ನಾಲುೆ ರ್ತಂಗಳು ಇದನಿಾಗ ಉದಿವ 

ನಂದಗ  ೀಪ ಯಶ  ೀದ ಯರ ತಾಪ ಬ್ದಡಿಸ್ತದ॥27॥ 
ಉಗರಸ ೀನ ಮದಲಾದ ಬಲರಾಮ ಕೃಷ್ಣರಗ  

ಕ್  ಟ್ುಟ ಉಡುಗ  ೀರ  ಬಾಯಮಾತ ಹ ೀಳಿ ಕಳುಹಿದ॥28॥ 
ಅಂಗನ ೀರ ವಾತ ಿಗಳ ಕ್  ಂಡು ಬಂದನುದಿವ 

ಗ  ೀವಿಂದ ರಾಮರ ಮುಂದ  ಬಂದು ಹ ೀಳಿದ॥29॥ 
ಏನ ಹ ೀಳಲ  ಯೀ ಸಾವಮಿ ಬಾಲಕ್ ೀರ ಸ ನೀಹವ 

ಬಾಲಕರ ತ  ರ ದು ನಿಮಮ ಧಾಯನದಲ್ಲಿರುವರು॥30॥ 
ಅವರ ಪಾದಧ್ ಳಿ ನಮಗಿನಾಯವ ಕ್ಾಲಕ್  ದ  ರಕ್  ದ  ೀ 

ಆ ಹರಯು ಬಗ ಯೆ ನಮಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಹಿನ ೀ॥31॥ 
ಆಸ್ತಿ ಪಾರಸ ಿೀರು ಬಂದು ಪತಗ  ದ ರ ಹ ೀಳಿದರು 

ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಕಂಸನ ಮಡುಹಿದನ ಂದು॥32॥ 
ಪುರ್ತರಯರ ಮಾತ ಕ್ ೀಳಿ ಅರ್ತದುಃಖ ಕ್  ೀಪದಿಂದ 

ಕೃಷ್ಣನ ಕ್  ಲಿದಿೀ ಗದ ಯು ಯಾತಕ್  ಎಂದನು॥33॥ 
ಮಗಧ್ರಾಜನ ಪುರಕ್  ಊರುಜಾತ ಬಂದಿರಲು 

ಮಧ್ರರ ಗ ಷ ಟಂದು ಕ್ ೀಳಿ ಗದ ಯ ಒಗ ದನು॥34॥ 
ಮಧ್ುರ ಗ  ಂದು ಗಾವುದ ಹಡದವಳು ಇರುರ್ತರಲು 

ಗದ ಗ  ತಾನ  ಮಾಡಿದಳಾ ಜರ ಯು ಆಗಲ ॥35॥ 
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ಹಡದವಳು ಮಡಿದಳ ಂದು ಹಿಡಿದ ಒಂದು ಛಲವನು 

ಕಡು ಉಗರ ಸ ೈನಯದಿಂದ ಕ ಡಿ ತ ರಳಿದ॥36॥ 
ಮಧ್ುರಪುರಕ್  ಬಂದು ತಡ ದರು ಮಹಾದಾವರವ 

ಎದುರಗ  ಉಗರಸ ೀನ ಬರಲು ಬ ೈದ ದುರುಳನು॥37॥ 
ಪಾರಣದಿಂದ ಸ ಳ ವ  ಎನಲು ಗಗನದ ನುಡಿಯ ಕ್ ೀಳಿ 

ರ್ತರುಗಿದನು ಬಲರಾಮ ರಣದಿಂದಲ್ಲ॥38॥ 
ಅರುಣ ಉದಯಕ್ ೆದುಿ ತನನ ಸ ೈನಯ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿ 

ಶತುರಗಳ ಕಡಿದು ಭಾಂಡಾರ ತುಂಬ್ದದ॥39॥ 
ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಯುದಿ ಮಾಡಿ ಸ  ೀತು ಹದಿನ ಂಟ್ು ಬಾರ 

ಕ್ಾಲ ಯವನ ಸ ೀನ ಯು ಭಾಳ ಕ ಡಿತು॥40॥ 
ಸಾಗರನ ಬಳಿಗ  ಹ  ೀಗಿ ಬ ೀಗ ಸಥಳವ ಬ ೀಡಿದ 

ಸುಜನರ ಪಾಲ್ಲಸ  ೀದು ಧ್ಮಿವ ಂದನು॥41॥ 
ಹರುಷ್ದಿಂದ ವಿಶವಕಮಿ ಲ್ಲೀಲಾ ವಿನ  ೀದಿಗ  

ಹ ೀಮದುಗಿವ ನಿಮಿಿಸ್ತದ ನಿಮಿಷ್ ಮಾತರದಿ॥42॥ 
ಇಬುರ  ಂದಾಗಿ ಕ ಡಿ ಮಾಗಿದ  ಳಗ  ಬರುರ್ತರಲು 

ವೃದಬಿಾರಹಮಣ ಕಂಡು ಸ  ಿೀತರಮಾಡಿದ॥43॥ 
ಒಬು ಎಂಬ  ೀದ  ಸ್ತದಿ ಅದ ವೈತವಾದಿಗಳಿಗ  

ಬುದಿಿ ಮಹಿಸ್ತದರು ಭಾಗಿವ ಕೃಷ್ಣರು॥44॥ 
ಭ ಭಾರ ಇಳುಹಬ ೀಕ್ ಂದು ಭ ಮಿಯ ಮೆೀಲ   

ವಿಪರ ನಿಮಮ ಪಾದದ ಬಳಿಗ  ಬಂದ ವು॥45॥ 
ಚಿಕೆವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಹರ್ತಿ ಗ  ೀಮಂತವನುನ 

ಅರ್ತಿಯಂದ ಆಟ್ಗಳನು ಆಡುರ್ತದಿರು॥46॥ 
ಮದಯ ಸ್ತವೀಕರಸ್ತದ ಸ್ತದಿರ  ಡ ಯ ರಾಮನಾ 

ಮುದುಿ ಶ್ರೀದ ೀವಿ ಕ ಡ ರಮಿಸುರ್ತದಿನು॥47॥ 
ಪಂಚವಣಿದ ಮುಕುಟ್ ದುಷ್ಟ ಅಸುರ ಕದ  ಿಯಯಲು 

ಪಕ್ಷರಾಜನು ಬ ನನಟಿಟ ತಂದನು॥48॥ 
ಕ್  ಡಗಲ್ಲಿನ ಮೆೀಲ  ದ ೀವರ ಕ್ತರೀಡ  ಕಂಡು 

ಗಗನದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ಗರುಡನಾಗಲ ೀ॥49॥ 
ಪಂಚವಣಿದ ಮುಕುಟ್ ಮಸಿಕದ ಮೆೀಲ  ಇಟ್ುಟ 

ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಕ್ ೆರಗಿ ಸ  ಿೀತರ ಮಾಡಿದ॥50॥ 
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ಕ್ಾರಣದ ಪುರುಷ್ ನಿೀನು ಸಕಲ ಜಗರ್ತಿಗ  ಡ ಯ 

ಮುಕಿರ  ಂದು ದ  ೀಷ್ದ ರ ನಾರಾಯಣ॥51॥ 
ಅಸುರರ ಸಂಹಾರ ಸಕಲ ಕಮಿಕ್ ೆ ಸಾಕ್ಷ 

ಸೃಷಿಟ ಸ್ತಥರ್ತ ಸಂಹರಪ ನಾರಾಯಣ॥52॥ 
ವೃಷಿಣ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಅವತಾರವ ಂಬ  ೀದ  ಸ್ತದಿ 

ನಾನು ನಿನನ ಭೃತಯನ  ೀ ಹ ೀಳು ಸ ೀವ ಯ॥53॥ 
ಕಡ ಗಣಿಣನಿಂದ ನ  ೀಡಿ ಕರ ಪಡಿದು ನ ೀವರಸ್ತ 

ಗರುಡನ ಅಪಪದರು ಪರಮ ಪುರುಷ್ರು॥54॥ 
ಕರವಿೀರಪುರಕ್  ಬಂದು ಕರ ದರು ಮಣಿಭದರನ 

ಅವನ ಹಡ ದವನ ಕಳುಹಿದರು ಯಮಲ  ೀಕಕ್ ॥55॥ 
ಕೃಷ್ಣ ಉದಿವನ  ಕರ ದು ಮಂತರ ವಿಚಾರವ ಮಾಡಿ 

ಅನಿಷ್ಟ ಬಂದಿತ  ೀ ನಮಮ ವೃಷಿಣಕುಲಕ್ ಂದ॥56॥ 
ನಕೆರು ಯಾದವರು ಚಿಕೆ ಬುದಿಯಿನ  ಮಾಡಿ 

ಸ್ತಟಿಟನಿಂದ ಗಗಾಿಚಾಯಿರು ಮಗನ ಪಡ ದರು॥57॥ 
ಉಕ್ತೆನ ಪುಡಿಯ ಮುಕ್ತೆ ಅರ್ತ ಉಗರ ತಪಸ್ತನಿಂದ 

ಕೃಷ್ಣಗ  ಮೃತುಯ ಆದ ಕ್ಾಲಯವನು॥58॥ 
ಮೃತುಯ ಆದ ಕ್ಾಲಯವನ ಹಸ್ತ ಿಏರ ಬರುರ್ತರ(ಲು) 

ಹಸಿದಿಂದ ಗುದಿಿ ಅವನ ನ ಲಕ್  ಕ್ ಡಹಿದ॥59॥ 
ದುಷ್ಟರಾಯರ ಲಿ ಕ ಡಿ ಸುತಲಿ  ಕ್ತಚಚ ಹಚಿಚ 

ಹಚಿಚದರ  ರಾರ್ತರ ಹ  ತುಿ ಒಂದು ಗಾವುದ॥60॥ 
ದುಷ್ಟ ಬ ನನಟಿಟ ಬರಲು ಹ  ಕೆನ  ಗುಹ ಯನು 

ಉಟ್ಟ ಹ  ಂಬಟ್ ಟಯಾಳು ತಾನತಿಲಡಗಿದ॥61॥ 

ನಿದ ಿ ಪೂಣಿವಾಗಲ ಂದು ಮತ  ಿಬು ಪುರುಷ್ ಮಲಗಿರ(ಲು) ಒದಿನ  ಉದಿಟ್ ಬಂದು ಪಾದದಿಂದಲ್ಲ॥62॥ 
ಚಕ್ಷುಸುಸ ವಹಿನಗಳಿಂದ ದುಷ್ಟ ಅಸುರ ಭಸಮವಾದ 

ಕೃಷ್ಣನ ಕಂಡು ರಾಯ ಸ  ಿೀತರ ಮಾಡಿದ॥63॥ 
ಈಶವರ ನಿನನ ಮಾಯದಿಂದ ವಿಶವವ ಲಿ ಮೀಹಿಸ್ತದ 

ಸಕಲ ಪುರುಷ್ರ ಲಿ ವಿಷ್ಯ ವಶದಲ್ಲಹಿ  ೀರು॥64॥ 
ಸ್ತರೀಯರಂದ ಮೀಹಿಸ್ತ ಭವ ಎಂಬ ಹಾಳು ಭಾವಿ 

ಒಳಗ  ಬ್ದದಿ ಪಶುವಿಗಿನುನದಾಿರ ಕ್ಾಣಿರ  ೀ॥65॥ 
ರಾಯರಾಯರನ  ಗ ದುಿ ಕ್ಾಣಿಕ್ ಯ ತಾಹ ನ ಂದು 

ರಾಣಿವಾಸದ  ಳಗ  ಬ್ದದಿ ವಾನರಾಗುವ ॥66॥ 
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ಕ್ ಟ್ಟ ಕ್ತರಮಿಗ  ಸರಯಾದ ನಷ್ಟ ಶರೀರವನುನ 

ಅರ್ತ ಪರೀರ್ತ ಮಾಡಿಬ್ದಟ್ ಟ ನಿಮಮ ಪಾದವ॥67॥ 
ಶ ರೀಷ್ಠರ ಸಂಗವನುನ ಕ್  ಟ್ುಟ ರಕ್ಷಸಬ ೀಕು 

ಉತಿಮ ಮೀಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಫಲ ದ  ರಕ್  ದ  ೀ॥68॥ 
ಮುಚಕುಂದರಾಯಗ  ಅಚುಯತ ವರವ ಕ್  ಟ್ುಟ 
ಉತುಿಮಾ ದಾವರಕ್ಾಪುರಕ್  ತ ರಳಿದ॥69॥ 
ಆನಂದಭರತನಾದ ಗಂಗ ಯ ಮಮಮಗನು 

ಮ ರು ಲ  ೀಕ ತನನ ಅಂಗ ೈಯೊಳಗ  ಬಂದಿತ ಂದನು॥70॥ 
ಅತ ಿಯ ಮಕೆಳ ಬ ೀಟಿಗ  ಕೃಷ್ಣ ಬರಲು 

ಕೃತಾಮೀದದಿಂದ ಶ್ೀಘರ ತ ರಳಿ ಹ  ೀದನು॥71॥ 
ಬರಹಮನ ಸಭ ಗ  ಹ  ೀಗಿ ರಾಯ ಮ ರ್ತಿ ಕಳುಹಿ ಮಗಳ 

ಯಾರಗ  ಕ್  ಡಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಧಿಯ ಕ್ ೀಳಿದ॥72॥ 
ಹಾಹಾ ಹ ಹು ಎಂಬ ಗಂಧ್ವಿರು ಗಾನ ಮಾಡುರ್ತರಲು 

ನಾಲುೆ ಯುಗವು ಹ  ೀದವಂದು ಕ್ಷಣದ  ಳಗ ಂದ॥73॥ 
ಬರಹಮ ಯೊೀಚಿಸ್ತಕ್  ಂಡು ರ್ತಳಿದು ಮಾತನಾಡಿದ 

ಬಲರಾಮಗ  ಕನಿನಕ್  ಇದು ಯೊೀಗಯವ ಂದನು॥74॥ 
ರಾಯ ತನನ ಮಗಳನು ಧಾರ  ಎರ ದ ರಾಮಗ  

ನ ೀಗಿಲ್ಲಂದ ತನನ ಸರಯ ಮಾಡಕ್  ಂಡನು॥75॥ 
ಆನ  ಮೆೀಲ  ಭ ೀರ ಹಾಕ್ತಸ್ತ ನಾನಾ ದ ೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಡಿಯೆ 

ಬಾಲ ಗ  ಸವಯಂವರ ಎಂದು ಭೀಷ್ಮಕರಾಯ ಸಾರದ॥76॥ 
ಬಂದನಾಗ ಜರಾಸಂಧ್ ಕ್  ಂಡನಾಗ ಪೂಜ ಯ 

ಅಂಗನ  ಬಂದಾಳು ತನನ ಕಂದಗ ಂದನು॥77॥ 
ವಿಗಡ ಮಾಯ ಉಳಿವನು ಅಗಡ ಮಾಡಾಯನು ಅವಳ 

ಗವಿದಿಂದ ನಿೀವು ಅವನ ಕರ ಯಬ ೀಡಿರ  ೀ॥78॥ 
ಸವಗಾಿದಿಪರ್ತ ಒಪಪ ದ ತನನ ಕಳುಹಿಸ್ತ  

ದ ೀವಾದಿದ ೀವನ ಂದು ಅಭಷ ೀಕ ಮಾಡಿಕ್  ೀ॥79॥ 
ಬಂಗಾರದ ಕ್  ಡದ  ಳಗ  ಗಂಗ  ಉದಕವನ  ತುಂಬ್ದ 

ಇಂದಿರಾರಮಣಗಭಷ ೀಕ ಮಾಡಿರ  ೀ॥80॥ 
ಮಗಧ್ ರಾಜನ ಬ್ದಟ್ುಟ ಉಳಿದ ರಾಯರ ಲಿರ  ೀ 

ಶ್ರೀಹರಯ ಹ  ಗಳದಿದಿರ  ಬ್ದಡುವ  ವಜರವ॥81॥ 
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ನ  ೀಡಿರ  ೀ ನ  ೀಡಿರ  ೀ ದ ೀವ ೀಂದರನಾಡಿದ ಮಾತು 

ಗ  ೀಪಾಲಕನ ಬಲವು ಅವಗ   ಗವಿವ ಬಂದಿತು॥82॥ 
ಭೀಷ್ಮಕನ ತನುಜರಂದ ಕ ಡಿ ಬಹುಮಾನ ಬಹಳ  

ರಾಯರ ಮೀರ ಗಳ ತಗುಗ ಮಾಡಿದ॥83॥ 
ವಸುಧಾಧಿೀಶನ ಕರ ಸ್ತದ ತ  ೀರಸ್ತದ ವಿಶವರ ಪ 

ಶಶ್ಮುಖ್ ೀರು ನ  ೀಡ  ಭೀಷ್ಮಕರಾಯಗ ಂದನು॥84॥ 
ನಿನನ ಮಗಳು ಶ್ರೀದ ೀವಿ ಕನಿನಕ್  ತನಗಿರಲ್ಲ 

ಮುನನ ಒಬು ರಾಯರಗ  ಅರುಹಳಲಿವೀ॥85॥ 
ತತವ ಉಪದ ೀಶವ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಷವಾಹನ ತ ರಳಿ ಹ  ೀದ 

ಹುಚಚರಾಗಿ ರಾಯರು ಕಂಗ ಟ್ುಟ ಕುಳಿತರು॥86॥ 
ದ ೀವ ಬಾಹ   ಸುದಿಿಯ ಮಗಧ್ ದ ರದಲ್ಲಿ ಕ್ ೀಳಿ 

ಇನಾಹಯಗ  ಮಾಡಲ ಂದ ಉಪಾಯ ಕ್ ೀಳಿದ॥87॥ 
ದ ೀವಾದಿದ ೀವನ ಂದು ನಿೀವ ಲರಿ   ಮರ ಯಡ  ಹೀಗಿ 

ಸಾವಮಿ ರಕ್ಷಸಾಯನು ಶ್ಶುಪಾಲಗ ಂದರು॥88॥ 
ಕಡ ಗಣುಣ ಸುಡುತ ಬಂದು ನ  ೀಡಿದ ಮಗಧ್ನು 

ಬ ೈದು ಸಾಲವಗ  ಬಂದು ಶ್ಶುಪಾಲನ॥89॥ 
ರುದರ ನಮಗ  ದ ೀವರ  ನಿೀವ  ನಮಗ  ಗುರು ಭ ತ 

ಹರ ನಮಗ  ವ ೈರ ಎಂಬ  ೀದ  ಸ್ತದಿವು॥90॥ 
ದ ೀವ ಬಾರದ ಮುನನ ಮಾಡಿಕ್  ಂಬ ಮದುವ ಯ 

ಸಾಲವ ರುಕಮ ಕ ಡಿ ಸಭ  ಒಳಗ  ನುಡಿದರು॥91॥ 
ದ ೀವಿ ಆಡಿದ ಮಾತು ಕ್ ೀಳಿದ ಮನದ ಕಂಗ ಡಿಕ್ ಯಂದ 

ದ ೀವರ ಪಾದ ಇನಾಹಯಗ  ದ  ರ ವುದ  ೀ॥92॥ 
ಮನದ ಚಿಂತ ೀಲ್ಲ ಇರಲು ಮನ ಗ  ಒಬು ದಿವಜನು ಬಂದ 

ಕ್ಾಲ ಮೆೀಲ  ಎರಗಿ ಪೂಜ  ಮಾಡುರ್ತಿದಿಳು॥93॥ 
ಕೃಷ್ಣರಾಯರ ಕರ ದು ತಂದು ವಿಪರ ನನಗ  ಕ್  ಟ್ಟರ  

ವೃರ್ತಿಗಳ ಕ್  ಟ್ುಟ ನಿನನ ರಕ್ಷಸುವ ನು॥94॥ 
ಯಾದವರಾಯನ ಕರ ದು ತಂದು ಬಾರಹಮಣ ನನಗ  ಕ್  ಟ್ಟರ  

ಸ್ತೀಮೆಗಳ ಕ್  ಟ್ುಟ ನಿನನ ರಕ್ಷಸುವ ನು॥95॥ 
ಬಾಲ  ಕ್ ೀಳು ಎನನ ಮಾತು ಬಾಯಮಾರ್ತಗವನು ಬಾರ 

ವಾಲ  ಬರ ದು ಕ್  ಡುವದು ನಿಜ ವಾಕಯವ॥96॥ 
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ಸವಸ್ತಿ ಶ್ರೀಮತು ಎಂದು ಹಸವಿ ತುಿ ಮುಗುದಾಳು 

ರಕ್ಷರಕ್ಷಸ ಂದು ವಾಲ  ಬರಯುರ್ತಿದಿಳು॥97॥ 
ಮುರ್ತಿನ ಕಂಠ್ವಾ ಚಿಕೆ ರುಕ್ತಮಣಿ ಪಡಿದು 

ಪಕ್ಷವಾಹನಗ  ವಾಲ ಗಳ ಬರಯುರ್ತಿದಿಳು॥98॥ 
ಹವಳದ ಕಂಠ್ವ ಹರದಿ ರುಕ್ತಮಣಿ ಪಡಿದು 

ಗರುಡವಾಹನಗ  ವಾಲ ಗಳ ಬರಯುರ್ತಿದಿಳು॥99॥ 
ಚಿನನದ ಕಂಠ್ವ ಕನ ನ ರುಕ್ತಮಣಿ ಪಡಿದು 

ಪನನಂಗಶಯನಗ  ವಾಲ ಗಳ ಬರಯುರ್ತಿದಿಳು॥100॥ 
ಅಕ ರರನ ಕ್ಾಯದಿ ಅಜಮಿಳಗ  ವರವಿರ್ತಿ 

ಭಕಿಶರಣಯನ  ಬಂದು ರಕ್ಷಸ ಂದಳು॥101॥ 
ಅಂಬರೀಷ್ನ ಪರ ದಿ ಗಜ ೀಂದರಗ  ವರವಿರ್ತಿ 

ಸ್ತಂಧ್ುಶಯನನ  ಬಂದು ಎನನ ರಕ್ಷಸ ಂದಳು॥102॥ 
ಕಂಗಳ ಕ್ಾಡಿಗ ಯ ತ ಗ ದು ಅಂಗನ  ತನನ ಮ ಗುರ್ತಂದ 

ನಂದನಂದನ ಗ  ವಾಲ  ಬರಯುರ್ತಿದಿಳು॥103॥ 
ಬರ ದ ವಾಲ ಗ  ಎಲಿ ಅರ ದ ಅರಸ್ತದ ಹಚಿಚ 

ಅರನ ಮುದ ರ ಒರ್ತಿ ವಿಪರನ ಕ್ ೈಲ್ಲ ಕ್  ಟ್ಟಳು॥104॥ 
ಪತರ ವಿಪರಗ  ಕ್  ಟ್ುಟ ಕೃಷ್ಣಗ ಹೀಳಿ ಕಳುಹಿದಳು 

ದುಷ್ಟ ಸ  ೀದರನ ಮಾತು ಲ ಕಖ ಮಾಡದ ॥105॥ 
ತ ರಳಿದ ಬಾರಹಮಣ ಯಾದವರಾಯನ ಬಳಿಗ  ಬಂದ 

ದಾವ ಕಡ ಯಂದ ಬಂದಿರ ಂದು ಕ್ ೀಳಿದ॥106॥ 
ಕಂಡಿನಿೀಪುರದಿಂದ ಅಂಗನ  ಹ ೀಳಿ ಕಳುಹಿದಳು 

ರಂಗ ವಾಲ  ತ ಗ ದ  ೀದಿ ಸಯಂದಣ ಹ ಡ  ೀ ಎಂದ॥107॥ 
ಅರಸ್ತನದ  ಲ ಯ ಸರಸ್ತಜಾಕ್ಷ ತ ಗ ದ  ೀದಿ 

ಸರಸ್ತಜ ಮುಖಿಯಳು ಮನಸ  ೀತಳ ಂತ ರ್ತಳಿದನು॥108॥ 
ಗುಣಗಳಿಂದ ಪೂಣಿ ರ್ತರಭುವನಗಳಿಗ  ಸುಂದರ 

ಶರವಣದಿಂದ ಕ್ ೀಳಿ ಮನದ ತಾಪ ಕಳ ವ ನು॥109॥ 
ಮಂಗಳಾಂಗನ ಯರಗ  ಮಂಗಳ ಮ ರುರ್ತಯು ನಿೀನ  

ಬಂದು ನಿಲ ಿನನ ನಿೀ ಮುಕುಂದ ನಯನಕ್ ॥110॥ 
ಸವಿ ರಾಯರುಗಳು ಬ್ದರುದಿಲ್ಲ ಬಾಹ  ೀರು 

ದಮಘೆ ೀಷ್ಣನ ಸುತ ಗ  ಸ  ೀದರ ನನ ಕ್  ಡುವನು॥111॥ 
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ತಪಪದ  ಬರಲುಬ ೀಕು ಪೃಥ್ವವಪರ್ತ ರಾಯರ ನನ 

ಎರ್ತಿಕ್  ಂಡು ಒಯಾಿರು ಕೃಷ್ಣ ರಕ್ಷಸ  ೀ॥112॥ 
ನರಗಳ ಒಳಗ  ಮಧ್ಯ ರಾಜಕರ ಒಯಿಂತ  

ವಿೀರ ಎಂಬ ಶುಲೆದಿಂದ ಮಡುಹಿ ರಾಯರ॥113॥ 
ಭಕಿರ ಪರಯ ಕೃಪಣಲ  ೀಕ ಕ್ಾರುಣಯಮ ರ್ತಿ 

ವೃರ್ತಿ ನಿನನ ದಾಸ್ತ ಪಾದಕಮಲ ಸ ೀವ ಗ ॥114॥ 
ಯಜ್ಞದಾನ ಗುರುಸ ೀವ  ವಿಪರಪೂಜ  ಮಾಡಿದರ  

ಉತಿಮ ಪುರುಷ್ ಎನಗ  ಪರ್ತಯಾಗುವ ಂದು॥115॥ 
ಗದಾಗರಜನ ಬಯಸ್ತ ಮನ ಎರಗ  ೀದು ಅರದುದಲಿ 

ಅನಾದಿಕ್ಾಲದಲ್ಲಿ ನಿೀನ  ಪರ್ತ ಎನಗ ॥116॥ 
ಸರಸರನ  ರಥವ ತರಸ್ತ ಹರುಷ್ದಿಂದ ತ ರಳಿದ 

ಶಶ್ಮುಖಿಯರ ಮನಸ್ತಸನ ಪರಸನನ ಮ ರುರ್ತ॥117॥ 
ಶ ೈಬಯ ಸುಗಿರೀವ ಮೆೀಘಪುಷ್ಪ ಬಲಾಹಕ 

ನಾಲುೆ ಕುದುರ ಗಳ ಕಟಿಟ ರಥವ ನಡ ಸ್ತರ ಂದನು॥118॥ 
ಚತುಭುಿಜ ಪತಾಕ್ತ ಶ್ರೀಗಂಧ್ದ ತಳಿಗ  ಹಿಡಿದರು 

ತ  ೀರಣದಿಂದ ಬ್ದೀದಿ ಶೃಂಗಾರವಾಯತು॥119॥ 
ಬಲರಾಮ ಯಾದವರು ಸಹಿತ ಬಳಿ ಹಿಡಿದು ನಡ ದರು 

ಕದನಕ್ ೆ ಇವನ  ಈಗ ಮದಲ  ಎಂದರು॥120। 
ಚಚಚರನ  ಬಂದರು ದಿಕುಿ ದಿಕ್ತೆನ ರಾಯರು 

ರುಕ್ತಮಣಿಯ ಮದುವ ಯ ನ  ೀಡಬ ೀಕ್ ಂದು॥121॥ 
ಬ ೀಗನ  ಬಂದರು ರಾಯ ರಾಯರುಗಳು 

ದ ೀವಿಯ ಮದುವ ಯ ನ  ೀಡಬ ೀಕ್ ಂದು॥122॥ 
ಬಂದ ರಾಯರಗ ಲಿ ಚ ಂದ ಚ ಂದದ ಮನ ಯ ಬ್ದಟ್ುಟ 

ತಂಡ ತಂಡದಿ ಪೂಜ ಯ ರುಕಮ ಮಾಡುರ್ತಿದಿನು॥123॥ 
ಸಂದಣಿಯ ಕಂಡಳು ನ  ಂದಳು ಮನದ  ಳಗ  

ರಂಗನಿಲದಿ ಕಂಗಳಿಗ ಭಂಗ ಬಂದಿತ ಂದಳು॥124॥ 
ಕಷ್ಟದಿಂದ ನ  ಂದಳು ಮಿತ ರ ತನನ ಮನದ  ಳಗ  

ಕೃಷ್ಣರಾಯನಿಲಿದ ಪಟ್ ಟ ಮಂಚವಾಯತಕ್ ॥125॥ 
ಅಷ್ಟ ವ ೈಭ  ೀಗದ ಸರ್ತಯರು ನನಗಾಯತಕ್  

ಅತಿತಿ ಹ  ೀಗಿ ಬ್ದಗಿಲ್ಲಕ್ತೆ ಎಂದಳು॥126॥ 
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ಕಷ್ಟದಿಂದ ಮಲಗಿರಲು ಮಿತ ರ ಸವಪನದಲ್ಲಿ ಬಂದು  

ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಮುರ್ತಿನ ಹಾರ ಕ್  ಡುತಲ್ಲದನಿು॥127॥ 
ಬಾಲ  ನಗುತ ಎದಿಳು ನಿೀಲಗುರುಳು ರ್ತದುಿತ 

ಹಿರಯ ನಾರಯ ಕರ ಯೆ ಸವಪನ ಹ ೀಳುವ ॥128॥ 
ಅಚುಯತರಾಯ ಬಂದು ಹತ ರೀಲ್ಲ ಕುಳಿತುಕ್  ಂಡು 

ಮುರ್ತಿನ ಸರವ ತ ಗ ದು ಕ್  ಡುತಲ್ಲದನಿು॥129॥ 
ಯಾದವರಾಯ ಬಂದು ಸಾರ ೀಲ್ಲ ಕುಳಿತುಕ್  ಂಡು 

ಹ ವು ತಂದ ಕಬರಯಲ್ಲಿ ಮುಡಿಸುರ್ತದನಿು॥130॥ 
ಅಕೆ ಈ ಸವಪನವ ಕಟಿಟಕ್  ಳ ಿ ಸ ರಗಿನಲ್ಲ 

ಕೃಷ್ಣರಾಯನು ಪರ್ತಯಾಗುವ ಸತಯ ಸವಪನವು॥131॥ 
ಲ ಕಖವಿಲಿದ  ಮಕೆಳು ಹುಟ್ುಟವೀರು ಬಾಲ  ನಿನಗ  

ಮುರ್ತಿನ ಹಾರಗಳ ಕ್  ಡ  ಮುತ ೈದ ೀರಗ  ನಿೀನು॥132॥ 
ನಕೆಳು ಮನದ  ಳಗ  ಚಿಕೆ ರುಕ್ತಮಣಿದ ೀವಿ 

ಕಪೂಿರ ವಿೀಳಯಗಳ ತರಸ್ತ ಕ್  ಟ್ಟಳವರಗ ॥133॥ 
ಘಳಿಗ  ಬಟ್ಟಲುಗಳ ಹಾರ ಕರ ಯಬಂದ ಬಾರಹಮಣ 

ಹಿರಯರ ಕುಲದ ೀವತ  ಗುಡಿಗ  ನಡ ದಳು॥134॥ 
ನಾಟ್ಕಸಾಲ ಯವರಾಡುತ ಮುಂದ  ಭಟ್ರು ಹ  ಗಳುತ  

ಕ್  ಂಬು ಕ್  ಳನಲ ದುತ ಚ ಂದದಿಂದಿೀ ಚಿತವಿು॥135॥ 
ಅಷ್ಟ ಪರ್ತರಕ್ ಯುಟ್ುಟ ಅಷ್ಟಸ್ತರೀಯರ  ಡಗ ಡಿ 

ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ವಾದಯದಿಂದ ಗುಡಿಗ  ಬಂದಳು ರುಕ್ತಮಣಿೀದ ೀವಿ॥136॥ 
ಬಂದು ಪೂಜ ಯನ  ಮಾಡಿದಳ  ಶೃಂಗಾರ ಅಲಂಕ್ಾರದಿಂದ 

ಅಂಗನ ೀರಪೂಜ ಗಳ ಮಾಡುರ್ತಿದಿಳು ರುಕ್ತಮಣಿೀದ ೀವಿ॥137॥ 
ರುದರರಾಣಿಯ ಪೂಜ  ಮಾಡಿ ಮುದುಿ ರುಕ್ತಮಣಿದ ೀವಿ 

ವೃದಿ ನಾರ ೀರಗ ಲಿ ಮರದ ಬಾಗಿಣ ಕ್  ಟ್ಟಳು॥138॥ 
ಶಾಯಮ ವಣಿದ ರ ಪನವರಗ  ಕ್ಷ  ೀಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ ಕ್ಷಮದ ವಸರ 

ನಡವಿನ  ಡಾಯಣ ಹಾರ ಬಾಹುಪುರಗಳು॥139॥ 
ಶ್ರೀದ ೀವಿ ತನನ ಚ ಲ್ಲವಕ್ ಯ ಶ್ರೀಹರಗ  ಸಮಪಿಸುತ ಬರಲು  

ಬ್ದರದು ಹ  ೀಗಿ ರಾಯರಗ ದುರಗಾಹಯದ॥140॥ 
ರಾಜಿೀವಲ  ೀಚನ  ಹಂಸಗಾಮಿನಿ ನಡ ದು ಬರಲು 

ವಸುಧ  ರಾಯರ ಲಿರ  ಮ ಛ ಿಗ ೈದರು॥141॥ 
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ಅರಳುಗಂಗಳ ಬಾಲ  ಎಡಗ ೈಯಲ್ಲ ಕುರಳ ರ್ತದಿಿ 

ಎದುರಾಗಿ ನ  ೀಡುರ್ತದಿಳು ಶ್ರೀಹರಯ ರಥವನು॥142॥ 
ನಡುವ  ಹ  ಕುೆ ಮೃಗರಾಜ ಕ್ ೈಹಿಡಿದು ರಥವನ ೀರಸ್ತದ 

ನರಗಳ ಒಳಗ  ಕರಯನ  ಯಿನಾಗಲ ೀ॥143॥ 
ಸಂಪಗ ಹವಿನ ಮಾಲ್ಲಕ್ ಯ ಕ್ ಂಚ  ರುಕ್ತಮಣಿ ಪಡಿದು 

ಸಂಪನನಸಾವಮಿ ಕ್  ರಳಿಗಾಹಗಿ ನಗುತ ನಿಂತಳು॥144॥ 
ಅರಳುಮಲ್ಲಿಗ  ಸರವ ಹರದಿ ರುಕ್ತಮಣಿ ಪಡಿದು 

ಗರುಡವಾಹನನ ಕ್  ರಳಿಗಾಹಕ್ತ ನಗುತ ನಿಂದಳು॥145॥ 
ರಾಯರ ಮಗಳನನ ಗ  ೀವಳನ ರ್ತಿ ಒಯಿನ ಂದು 

ದಾಳಿಹರದು ಬಾಯ ಬ್ದಡುತ ಬಂದ ರುಕಮನು॥146॥ 
ಬಗುಳುತ ರುಕಮನು ನಡುಬಟ್ ಟೀಲ್ಲ ಬಂದು 

ತಡ ಯ ಕಟಿಟ ಶರದ ಮಳ ಯ ಕರ ದನಾಗಲ ೀ॥147॥ 
ತನನ ಭಾವನ ಹಿಡಿದು ಹ ಡಮುರಗ  ಕಟಿಟದ ಹರಯು 

ಕ್ ೀಶ ಮಿೀಸ  ಸವರದನು ಬಾಣದಿಂದಲ್ಲ॥148॥ 
ಅಸುರನ ಮರ ಗ ಮಸ್ತಯ ಬ  ಟ್ಟನ  ಇಟ್ುಟ 

ಶಶ್ಮುಖಿ ನಿಮಮಣಣನ ನ  ೀಡ  ಎಂದನು॥149॥ 
ಚ ನಿನಗನ ಮರ ಗಂ ಸುಣಣದ ಬ  ಟ್ಟನ  ಇಟ್ುಟ 

ಹ ಣ ಣ ಮಿಮಮಣಣನ ನ  ೀಡ  ಎಂದನು॥150॥ 
ಕ್  ೀಮಲ  ಹಾರ ಜಿಗಿದು ಪಾದಕ್ ೆ ಬಂದ ರಗಿದಳು 

ಸ  ೀದರನನ ಪಾರಣದಿಂದ ಉಳುಹಿ ಬ್ದಡುವುದು॥151॥ 
ಮಡದಿ ಮುಖವ ನ  ೀಡಿದ ಪಾಲಗಡಲ  ಡ ಯ ನುಡಿದನು 

ನಿನ  ನೀಡಹುಟಿಟದವರು ಕ ಡ  ನಗ ಯು ಉಂಟ್ ೀನ ೀ॥152॥ 
ಹ ಡಮುರಗ  ಬ್ದಚಿಚದ ಲಲನ  ಒಡಂಬಡಿಸ್ತದ 

ಹಿಡಿಯದಿರ  ಎನನ ಮೆೀಲ  ಕಡುಕ್  ೀಪವ॥153॥ 
ಬಲರಾಮ ಮನದ  ಳಗ  ನಗುತ ಮಾತನಾಡಿದ 

ಇದು ಏನ   ಈ ರ ಪ ಮಾಡಿದ  ಯೀ ರಾಯಗ ॥154॥ 
ಕ್ ೈ ಹ  ಡದು ನಗುತಲ್ಲ ನಮಿದ ಯ ದಾಟಿದ 

ವಧ್  ವರರು ದಾವರವರ್ತಗ  ಬಂದರು॥155॥ 
ಕದಲಾರರ್ತಗಳ ತಳಿಗಿ ಒಳಗ  ತುಂಬ್ದಕ್  ಂಡು 

ಕಮಲ ಮುಖಿಯರು ಕಮಲನಾಭಗ  ತಂದರು॥156॥ 
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ಜಲಗಳಿಂದ ಪಾದ ತ  ಳ ದು ಕುದುರ ಯ ಇಳುಹಿದರು 

ಒಳಗ  ಕರ ದು ತಂದರ  ಹಸ ಯ ಜಗುಲ್ಲಗ ॥157॥ 
ಕತುಿ ಶ್ರೀದ ೀವಿ ಬಂದು ಹ  ಕೆಳ  ಪಟ್ಟಣವನುನ 

ಅಷ್ಟ ಐಶವಯಿ ಮನ  ಮನ ಗ  ತುಂಬ್ದತು॥158॥ 
ಮುರ್ತಿನ ಕರಯಮಣಿಗ  ರತನದ ಹರಳ ಬ್ದಗಿದು 

ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಮಿತ ರಯ ಕ್  ರಳಿಗ  ಕಟ್ುಟರ್ತದಿನು॥159॥ 
ಚಿನನದ ಕರಯಮಣಿಗ  ರನನದ ಹರಳು ಬ್ದಗಿದು 

ಚ ನಿನಗರಾಯ ಮಡದಿ ಕ್  ರಳಿಗ ಕಟ್ುಟರ್ತದಿನು॥160॥ 
ಋಗ ವೀದ ಯಜುವ ೀಿದ ಸಾಮವ ೀದ ಅಥವಿಣವ ೀದ 

ನಾಲುೆ ವ ೀದದಿಂದ ಕಟಿಟದರು ಕಂಕಣ ದಾರವ॥161॥ 
ಬಾರಹಮಣರು ಹ  ೀಮಿಸ್ತ ದಾರಬಂಧ್ನವ ಮಾಡಿ 

ಬಾಲ  ನಿನಗ  ದಾವ ಭಯ ಬ ೀಡವ ಂದರು॥162॥ 
ಮುಗುಳು ನಗ  ನಗುತಲ್ಲ ಎಡಗಡ ೀಲ್ಲ ಕುಳಿತಳು 

ಮುಗುಳು ನಗ  ನಾಚಿ ತಲ ಬಾಗಿ ಕ್ಾಂತಗ ೀ॥163॥ 
ಹ ಂಡರ್ತೀಯ ಕ ಡಿಕ್  ಂಡು ಬ ೀಗ ಬಾ ಕೃಷ್ಣರಾಯ 

ತಾಯ ದ ೀವಕ್ತ ಮಗನ ಕರ ಯುರ್ತಿದಿಳು॥164॥ 
ಕಂಕಣದ ಕ್ ೈಯ ಹಿಡಿಯೆ ಪಂಕಜಮುಖಿಯು ನಡುಗ  

ವ ೈಕುಂಠ್ಪರ್ತಗ  ಸ್ತರೀಯರ ವಂಚನ ೀಯ ನ  ೀಡಿರ  ೀ॥165॥ 
ಮಿತ ರ ಬರಲು ಮಾಣಿಕ್ಾಯ ಬಟ್ಟಲ ಒಳಗ  ತುಂಬ್ದ 

ಹ  ಸ್ತಲಿ  ಳಗ  ಇಟ್ುಟ ಕ್ಾಲ್ಲನ ಡವು ಎಂದರು॥166॥ 
ಬಾಲ  ಬರಲು ಮಾಣಿಕ್ಾಯ ಮಾನದ ಒಳಗ  ತಂಬ್ದ 

ಬಾಗಿಲ  ಳಗ  ಇಟ್ುಟ ಕ್ಾಲ್ಲಲ ಡವು ಎಂದರು॥167॥ 
ಬಟ್ುಟ ಸ  ೀಕ್ತ ಉರುಳನು ಬಳಿದುಕ್  ಂಡು ಬಾರಹಮಣ  

ಚಿಕೆ ಸುಭದ ರ ಮಗಳ ಬ ೀಡುರ್ತದಿಳು॥168॥ 
ಬ ರಳು ಸ  ೀಕ್ತ ಉರುಳನು ಬಳಿದುಕ್  ಂಡ ಬಾರಹಮಣ 

ಭಗಿನಿ ಸುಭದ ರ ಮಗಳ ಬ ೀಡುರ್ತದಿಳು॥169॥ 
ಏನು ಬ ೀಡಿದುಿ ಬ ೀಡು ಬಾಲ  ನಿನಗ  ಕ್  ಡುವ ನು 

ಎನನ ಮಡದಿ ತನನ ಮಗಳ ನಿನನ ಮನ ಗ  ಕ್  ಡವಳ ॥170॥ 
ಆವು ಕ್ಾವ ಗ  ೀವ ಳ ತಿ ಪಾಂಡವರ ಭಾಗಯವ ತಿ 

ಏನು ಕ್ಾರಣ ಕೃಷ್ಣ ಹ ಣಣ ಕ್  ಡಿರ ಎಂದಳು॥171॥ 
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ಅತ ಿ ಮಕೆಳ ಭಾಗಯ ಎತಿ ಸ  ೀರಹ  ೀದರ ೀನ  

ನಾನು ಹಸ್ತನಿಾವರ್ತಗ  ಹ ಣಣ ಕ್  ಡ ನು ಎಂದನು॥172॥ 
ಮಾವನ ಮಕೆಲ ಭಾಗಯ ಹಾಯಗ  ಸ ರಹ  ೀದರ ೀನ 

ನಾವು ಪಾಂಡವರಗ  ಹ ಣಣ ಕ್  ಡ ವು ಎಂದನು॥173॥ 
ದುಷ್ಟ ನಿಮಮ ಭೀಮ ಏಕಚಕರ ನಗರಕ್ ೆ ಪೀಗಿ 

ಭಕ್ಷ  ಬ ೀಡಿ ಬಕನ ಸ್ತೀಳಿ ಬಂದುದಿಲಿವ ೀ॥174॥ 
ಕುಂರ್ತಯ ಕ್  ಟ್ುಟ ನಮಗ  ಅಂತರವು ಆಯತು 

ಪಂಚ ಪಾಂಡವರಗ  ಹ ಣಣ ಕ್  ಡ ನು ಎಂದನು॥175॥ 
ಕೃಷ್ಣರಾಯ ನಿನನ  ಮಗಳ ಕ್  ಟ್ಟರ  ನಾ ಒಲ ನಿ   

ನಿನನ ಮಿತ ರಯರು ಎಲಿಗಯಾಯಳ ರ ಂದಳ್॥176॥ 
ರಂಗರಾಯ ನಿನನ ಮಗಳ ತಂದು ಕ್  ಟ್ಟರ  ಒಲ ಿನ   

ನಿನನ ಹ ಂಡರ ಎಲಿ ಗಯಾಯಳ ರ ಂದಳ ್ ॥177॥ 
ಕಂದಳಾ ಮಾರ್ತಗ  ವಸುದ ೀವ ನಂದನು 

ಪಂಚ ಪಾಂಡವರು ನಿಮಗ  ಕ್ಾಂತರ ೀನಿರ  ೀ॥178॥ 
ಇಷ್ುಟ ಈ ಮಾತ ಕ್ ೀಳಿ ಕೃಷ್ಣರ ತಂಗಿ ಏನ ಂದಳು 

ಪಂಚ ಪಾಂಡವರು ನಿಮಗ  ಬಲವರ ೀನಿರ  ॥179॥ 
ಅತ ಿ ಭಂಡಾರದ  ಳಗ  ಹ  ಕೆಳ  ಲಕ್ಷಮ ಬಂದು 

ಪುತಥಳಿ ಸರವ ತ ಗ ದು ಕ್ ೈಲ್ಲ ಕ್  ಟ್ಟಳ ್ ॥180॥ 
ಹಾಲು ತುಪಪದ ಚಟ್ುಟ ದ ೀವರ ಜಗುಲ್ಲಗ  ಹಯುಿ 

ದ ೀವಕ್ತಯ ಸ ರಗಿಗ  ಒರಸುರ್ತದಿಿಳ ್ ॥181॥ 
ಹವಳದ ಆರರ್ತಯ ಹರದಿ ದ ೀವಕ್ತ ಪಡಿದು 

ಹರಗ  ರುಕ್ತಮಣಿಗ  ಎರ್ತಿ ಬ ಳಗುರ್ತಿದಿಳ ್ ॥182॥ 
ಮುರ್ತಿನ ಆರರ್ತಯ ಅತ ಿ ದ ೀವಕ್ತ ಪಡಿದು 

ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ತಮಣಿಗ  ಎರ್ತಿ ಬ ಳಗುರ್ತದಿಿಳು॥183॥ 
ಕೃಷ್ಣನ ಅರಮನ  ಒಳಗ  ಕಪೂಿರದ  ಕುಳಿಯನಾಡ  

ಪಟ್ಾಟವಳಿ ಉಡುಗ  ಬಲರಾಮ ಕ್  ಟ್ಟನು॥184॥ 
ರಂಗನಾ ಅರಮನ  ಒಳಗ  ಗಂಧ್ದ  ೀಕುಳಿಯನಾಡ  

ಬಂದ ಬ್ದೀಗರಗ  ಉಡುಗರ ಯ ಕ್  ಟ್ಟನ  ॥185॥ 
ಮಗಳ ಮದುವ ಯ ಮಾಡಿ ಬಳಗವ ಕ ಡಿಕ್  ಂಡು 

ತ ರಳಿದ ಭೀಷ್ಮಕ ತನನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಾಗಿ॥186॥ 
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ವರ ಆಸನದ ಮೆೀಲ  ಉಗರಸ ೀನನ ಕುಳಿಿರಸ್ತ 

ಕ್ ಳಗ  ನಿಂತು ಊಳಿಗವನುನ ಮಾಡುರ್ತದಿನು॥187॥ 
ರವಿಯ ಸ ೀವ ಗಾಗಿ ಮಣಿಯ ಕ್  ರಳಿಗ  ಹಾಕ್ತ ಬರ  

ರಾಯಗಿರಲುಬ ೀಕ್ ಂದು ನುಡಿದ ಕೃಷ್ಣನು॥188॥ 
ದ ೀವರ ನುಡಿಯ ಕ್ ೀಳಿ ಲ  ೀಭದಿಂದ ಮನ ಗ  ತ ರಳ  

ಸ  ೀದರನ ಪಾರಣದಿಂದ ಮಡುಹಿ ಹ  ೀಯತು॥189॥ 
ಸ್ತಂಹ ಬಂದು ಪರಸ ೀನನ ಸ್ತೀಳಿ ಮಣಿಯ ಕ್  ಂಡು ಒಯಿೀತು 

ಎದುರಗ  ಕರಡಿ ಬಂದು ಕ್  ಂದಿತು ಸ್ತಂಹನ॥190॥ 
ರತನವ ತ ಗ ದು ತನನ ಪುರ್ತರಯ ತ  ಟ್ಟಲ್ಲಗ  

ಕಟಿಟ ಆ  ಭಯದ  ಳಗ  ನಿಶ್ಚಂತ ೀಲ್ಲದಿನು॥191॥ 
ಅಲಿಲ್ಲಿ ವಾತ ಿಗಳು ಫುಲಲಿ  ೀಚನ ಕೃಷ್ಣ 

ಅನುಜನ ಮಡುಹಿ ಮಣಿಯ ಒಯಿನ ಂಬರು॥192॥ 
ಆಡಿದ ವಾತ ಿಗಳ ಕಣಿ ಕಣಿದಿಂದ ಕ್ ೀಳಿ 

ಸುಜನರ ಕ್  ಡಿ ಹ ಜ ಜ ಅರಸುತ ಬಂದನು॥193॥ 
ಸುಜನ ಹ  ರಗ  ಇಟ್ುಟ ಒಳಗ  ಬಂದನು ಕೃಷ್ಣ 

ಕರಡಿಯ ಕ ಡ  ಬಹಳ ಯುದಿವ ಮಾಡಿದ॥194॥ 
ದಿವಸ ಮಿೀರ ಹ  ೀಯತ ಂದು ರ್ತರುಗಿ ಊರಗ  ಹ  ೀಗುರ್ತರಲು 

ಕುರ್ತಸತ ಬುದಿಿಯಂದ ರಾಯರು ಬ ೈದರು ಕೃಷ್ಣನ॥195॥ 
ಗಂಡನಾ ಬಂಧ್ನ ದಂಡಿಸ್ತ ಹ  ೀಗಲ ಂದು 

ಚಂಡಿಕ್ಾ ಪೂಜ ಗಳ ಮಾಡ  ರುಕ್ತಮಣಿೀ॥196॥ 
ಕೃಷ್ಣನ ಪ ಟ್ುಟಗಳು ಘಟ್ಾಯಗಿ ಬ್ದೀಳುರ್ತರಲು 

ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಾಂಬವಾ ಬಳಲ್ಲ ಸ  ೀತನ ॥197॥ 
ಬಳಲ್ಲ ಬ್ದೀಳ  ಎದುರಗ  ರಾಮ ಮ ರ್ತಿನ ೀ ಕಂಡು 

ತಾರಹಿ ತಾರಹಿ ಎಂದು ಕರವ ಮುಗಿದು ನಿಂತನ ॥198॥ 
ಲಕ್ಷಮೀಶ ಎನನ ಅಪರಾಧ್ವನುನ ಕ್ಷಮಿಸಬ ೀಕು 

ಕುಕ್ಷ ಒಳಗ   ಇಟ್ುಟ ಎನನ ರಕ್ಷಸ ಂದನು॥199॥ 
ಪುರ್ತರ ರತನ ಸಹಿತವಾಗಿ ಕ್  ಟ್ಟನ  ಕೃಷ್ಣಗ  

ಕೃತಾತಿನಾದ ನ ಂದು ಕರವ ಮುಗಿದನು॥200॥ 
ಹ ಂಡರ್ತಯ ಕ ಡಿಕ್  ಂಡು ಬಂದನಾಗ ದಾವರಾವರ್ತಗ  

ಬಂಧ್ುಗಳಿಗ ಲಿ ಸಂತ  ೀಷ್ವಾಯತು॥201॥ 
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ನಿಂದಯ ಪರಹರಸ್ತಕ್  ಂಡು ತಂದು ಕ್  ಟ್ಟ ರತನವನುನ 

ಮಂದಿ ಒಳಗ  ಇವ ಪರಚಂಡನ ಂದರು॥202॥ 
ಕುರ್ತಸತ ಕಮಿವನುನ ವಯಥಿದಿಂದ ಕಳ ವ ನು 

ಪುರ್ತರಯ ಕ್  ಟ್ುಟ ಕೃತಾಥಿನಾಗುವ ॥203॥ 
ಸತಾರಜಿತರಾಯ ತನನ ಸತಯಭಾಮಾ ದ ೀವ ೀರ 

ರತನ ಸಹಿತವಾಗಿ ಕ್  ಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣರಾಯಗ ॥204॥ 
ಸತಯಭಾಮಾ ದ ೀವ ೀರ ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಮದುವಾಯಗಿ 

ರತನದಿಂದ ಕೃತಯ ಇಲವಿ ಂದು ರ್ತರುಗಿ ಕ್  ಟ್ಟನು॥205॥ 
ರಕ್ಷ ಯನಿಟ್ುಟ ಸ  ಕ್ತೆದ ಗ ಳಿಯ ಕಟಿಟ 

ಲಕ್ಷಣ ನಿೀಲ ದ ೀವಿಯರ ಮದುವ ಯಾದನು॥206॥ 
ಭದರವಂರ್ತ ಮದುವ ಯಾಗಿ (ಅವಳ) ಅಗರಜರ ೈವರಗ  

(ರಾಜಯವಾಳಿ ಎಂದು) ಹ ೀಳಿ ತ ರಳಿ ಪೀದನು॥207॥ 
ಮಿತರವಿಂದ  ಮದುವ ಯಾಗಿ ರಥದ  ಳಗ  ಕುಳಿಿರಸ್ತ 

ಅವಳ ದುಷ್ಟ ಸ  ೀದರರ ಕ್  ಂದ ಕೃಷ್ಣರಾಯನು॥208॥ 
ಯಮುನ ಯ ರ್ತೀರದಲ್ಲಿ ಕ್ಾಳಿಂದಿ ತಪವಿರಲು 

ನರನು ನ  ೀಡಿ ಬಂದು ಹ ೀಳ  ಮದುವ ಯಾದನು॥209॥ 
ಅರಗಿನ ಮನ ಯೊಳಗ  ಧ್ಮಿನು ಅಳಿದರ ಂದು 

ನಾಗಪುರಕ್  ಹ  ೀಗಿ ಅವರ ಹರುಷ್ಬಡಿಸ್ತದ॥210॥ 
ಹಿಡಂಬನ ಕ್  ಂದು ಹಿಡಿಂಬ್ದಯ ಮದುವ ಯಾಗಿ 

ವಾಯಸರಾಜ್ಞ ಯಂದ ಭೀಮ ಮಗನ ಪಡ ದನು॥211॥ 
ಅಕ ರರ ಕೃತವಮಿ ಶತಧ್ನವಗ  ಪ ರೀರಸ್ತ 

ಸತಾರಜಿತರಾಯನ ಕ್  ಲ್ಲಸ್ತ ಬ್ದಟ್ಟರು॥212॥ 
ಸತಯಭಾಮಾದ ೀವ ೀರು ಅರ್ತದುಃಖ ಕ್  ೀಪದಿಂದ 

ಬ್ದಟ್ಟ ಮಂಡ  ಕಟ್ಟದ  ಕೃಷ್ಣಗ  ಹ ೀಳ ್ ೀರು॥213॥ 
ಅತಿಲ್ಲಂದ ದ ತ ಬಂದು ಕೃಷ ಣ ಸವಯಂವರ ಎಂದು ಪ ೀಳ  

ಸತಯಭಾಮೆ ಒಡಂಬಡಿಸ್ತ ಕೃಷ್ಣರಾಯ ತ ರಳಿದ॥214॥ 
ಪಂಚಪಾಂಡವರು ಕ ಡಿ ಮಾಗಿದ  ಳಗ  ಬರುರ್ತರ(ಲು) 

ಚಿತರರಥ ಎಂಬ ಗಾಂಧ್ವಿ ಅಡಡ ಕಟಿಟದ॥215॥ 
ಅಜುಿನನ ಕ ಡ  ಯುದಿ ಮಾಡಿ ಹ  ಡ ಯಲು ಬಾಣದಿಂದ 

ಅಜುಿನ ಸ  ೀತು ಹಿಂದಕ್ ೆ ನಿಂತನು॥216॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 2014 
 

 
 

TOC                                        http://srimadhvyasa.wordpress.com 
 

Page 79 आचारा याः श्रीमदाचारा याः सन्त ुम ेजन्म जन्मनि॥गरुुभाव ंव्यञ्चरनन्त भानि श्री जरिीर् यवाक ्॥कृष्ण ंवन्द ेजगद्गरुुम ् ॥ 
 

ಅಜುಿನ ಅಗಿನಬಾಣವ ಅಭಮಂರ್ತರಸ್ತ ಬ್ದಡುರ್ತರ(ಲು) 

ಅಂಗ ಸುಟ್ುಟ ಇಂಗಾಗಿ ಮಂದ  ನಿಂತನು॥217॥ 
ಪಾಥಿನ ಪರಾಕರಮ ಕಂಡು ಗಾಂಧ್ವಿನು 

ಪಾಥಿನ ಪಾದಕ್ ೆರಗಿ ಸ  ಿೀತರವ ಮಾಡಿದ॥218॥ 
ಅಂಗಾರವಮಿನ ಂಬ ನಾಮ ಗಾಂಧ್ವಿಗ  

ಅಶವ ಗುರುದಕ್ಷಣ  ಕ್  ಟ್ುಟ ತ ರಳಿ ಹ  ೀದನು॥219॥ 
(ಧರಮಾಯಚಾರರ) ಕ ಡಿಕ್  ಂಡು ಬಂದರು ಪಾಂಡವರು 

ಕುಂಬಾರ ಶಾಲ ಯಲ್ಲಿ ಬ್ದಡಾರ ಬ್ದಟ್ಟರು॥220॥ 
ಭಕ್ಷ  ಬ ೀಡಿ ಬಕನ ಸ್ತೀಳಿ ವಿಪರರ ಒಳಗಿರಲು 

ಕೃಷ್ಣ ಕರ ದು ತ  ೀರಸ್ತದ ಸಾತಯಕ್ತಯ॥221॥ 
ಬಲರಾಮ ಧ್ನುವ ನ ಗುವ  ಎನುತಲ ದುಿ ನಿಂದನು 

ಗರುಡವಾಹನ ಕೃಷ್ಣ ಅವನ ತಡ ದನು॥222॥ 
ಖಡಗ ಹಿಡಿದು ಸಭ ಯೊಳಗ  ಕುಣಿಯುವ ಸಾತಯಕ್ತ ಕಂಡು 

ಫಲುಗಣ ಹ ದ ಯ ಬ್ದಲಿ ಏರಸ್ತದನು॥223॥ 
ಮುಗುಳು ನಗ  ನಗುತಲ್ಲ ಕಮಲಮುಖಿ ಮಾಲ ಯನುನ 

(ಫಲುಗಣನ) ಕ್  ರಳಿಗ  ಹಾಕ್ತ ನಗುತ ನಿಂತಳು॥224॥ 
ಸ್ತಟಿಟನಿಂದ ರಾಯರು ಎರ್ತಿಕ್  ಂಡು ಆಯುಧ್ವ 

ಭಕ್ಷುಕರು ಕ್ಷರ್ತರಯ ಕನಿನಕ್ ಯ ಒಯವರ ೀ॥225॥ 
ಅದ ೀ ಬಾಣಗಳ ಕ್  ಂಡು ಜಗಳಕ್  ಹೀದ ಅಜುಿನ 

ಮರನ ಕ್ತತುಿ ಭೀಮ ಕ್  ಂದ ಕ್ ಲವು ರಾಯರ॥226॥ 
ಸ  ೀದರಮಾವನ ಹಾರಸ್ತದ ಗಗನಕ್  

ಘಾಸ್ತ ಆಗದಾಹಂಗ  ತಾನಾಗಿ ಇಳುಹಿದ॥227॥ 
ರವಿಕುಮಾರಗ  ಬಾಣವನುನ ಹ  ಡ ಯಲು 

ಅಜುಿನ ದಾರಯಯ ನಿನನ ಸವರ ಪ ತ  ೀರಸು॥229॥ 
ದಾರಾದರ ೀನು ನಿನಗ  ಧಿೀರ ಉದಾರ ನಿಲುಿ 

ಬಾರಹಮಣರ ಕ ಡ  ನಿನಗ  ಕದನವಾಯತಕ್ ॥229॥ 
ಇಂದುಮುಖಿಯಳ ಕ ಡಿಕ್  ಂಡು ಬಂದರು ಪಾಂಡವರು 

ಪಣಿಶಾಲ ಯಲ್ಲಿ ಬ್ದಡಾರ ನಿಂತರು॥230॥ 
ಭಕ್ಷ  ಬ ೀಡಿ ತಂದ ವ  ಚಿತಿಗ  ಟ್ುಟ ಕ್ ೀಳ  ತಾಯ 

ಇಟ್ುಟಕ್  ಂಡು ಉಣಿಣ ಐವರು ಎಂದಳು॥231॥ 
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ಅನನವಲವಿ ೀ ಅಮಮ ಕನಾಯರತನ ತಂದ ವ ನಲು 

ಚ ನಿನಗ ಯಮಪುತರ ನಗುತ ನುಡಿದನು॥232॥ 
ನಿೀವು ಮರ ದು ಮಾತನಾಡಲು ಆ ಬಗ ಯ ಎನಗ  ರ್ತಳಿಯದು 

ಜಗದ ಆಧಾರ ಕೃಷ್ಣ ಬಲ ನಿ ಂದಳು॥233॥ 
ಕುಂರ್ತ ಮುಖದ ವಾಕಯವುಮಂತರ ಪರಯೊೀಗವು 

ಸಂತ  ೀಷ್ ಉಂಟ್ು ಸಂಪತುಿ ಎಂದರು॥234॥ 
ನಮಮಮಮ ನಾಡಿದ ಮಾತು ಅನಯತರವಾಗದು 

ಹ ಣುಣ ನಮೆೈವರಗ  ಸಲುವದ ಂದರು॥235॥ 
ಅಂದಣ ಶೃಂಗರಸ್ತ ಕಂದನ ಮುಂದ  ಮಾಡಿ 

ಕ್  ಂಡು ಬಾ ವಾತ ಿಗಳ ಎಂದು ಹ ೀಳಿದ॥236॥ 
ತಂದ  ಮಾತನ  ಕ್ ೀಳಿ ಬಂದನಾಗ ಧ್ೃಷ್ಟದುಯಮನ 

ಗಂಭೀರ ನುಡಿಯ ಕ್ ೀಳಿ ಸಂಭರಮ ಪಟ್ಟನು॥237॥ 
ಹ ಚಿಚನ ನುಡಿಯ ಕ್ ೀಳಿ ಕ್ಷತ ರೀರ ಂದು ಅರತನು 

ಮತ ಿ ತಮಮಪಪಗ  ಬಂದು ಹ ೀಳಿದ॥238॥ 
ಅಂದಣ ಶೃಂಗರಸ್ತ ಕಂದನ ಮುಂದ  ಮಾಡಿ 

ಚ ಂದದಿಂದ ಪಾಂಡವರ ಕರ ಯ ಕಳುಹಿದ॥239॥ 
ದುರಪದರಾಯ ಮಾಡಿಸ್ತದ ಗುಪಿವುಳಿ ಅರಮನ ಯ 

ಪುರ್ತರ ಪರಯೊೀಗ ಮಾಡಿ ಕ್  ಟ್ಟನಿವಪರರಗ ॥240॥ 
ಅಜುಿನ ಹ  ಕೆನ  ಆಯುಧ್ವುಳಿ ಅರಮನ ಯ 

ಮನದ  ಳಗ  ರ್ತಳಿದು ರಾಯ ಮಡದಿ ಕರ ದು ಮಾತನಾಡಿದ॥241॥ 
ಗಂಡನ ನುಡಿಯ ಕ್ ೀಳಿ ಸಂಭರಮಬಟ್ಟಳು 

ಗಂಗ ಯ ಉದಕ ಹರವಾಣ ತಂದಳು॥242॥ 
ಪಾಂಚಾಲರಾಯನು ಪಾದ ತ  ಳ ಯೊ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 

ಪಂಚಪಾದಗಳ ಕಂಡು ಚಂಚಲ್ಲಸ್ತದ॥243॥ 
ಸಂಕ್  ೀಚಬಟ್ುಟ ಕ್  ಳ ಿ ಕಂತುಪತಸಾವಮಿ ಬಂದು 

ಚಂಚಲವ ತ  ರ ಸ್ತ ಧಾರ  ಎರ ಸ್ತ ಹ  ೀದನು॥244॥ 
ಭ ಸುರರ ಸಭ ಯೊಳಗ  ವಾಯಸಮುನಿರಾಯ ಬರಲು 

ಕ್ ಿೀಶನಾಶದಿಂದ ಐಶವಯಿ ಹ ಚಿಚತು॥245॥ 
ರಾಯರ ಮಗಳು ನಿಮಮ ರಾಯರಗ  ಆದಳ ಂದು 

ಬಹಳ ಹರುಷ್ದಿಂದ ವಿದುರ ಅಣಣಗ ಹೀಳಿದ॥246॥ 
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ಸಂಕ್  ೀಚಬಟ್ುಟ ತನನ ವಂಚನ ಯ ಮುಚಿಚಕ್  ಂಡು 

ಪಂಚ ಪಾಂಡವರ ಕ್ಷ ೀಮ ಕ್ ೀಳುರ್ತಿದಿನು॥247॥ 
ಪಾಂಚಾಲರಾಯನ ಪಂಚ ಪಾಂಡವರು ಕಟಿಟ ಕ್  ಟ್ಟರ  

ಗುರುದಕ್ಷಣ  ಎಂದು ಕೃಷ್ಣಗ  ಹ ೀಳ ್ ೀರು॥248॥ 
ವೃಷಿಟ ಹ  ೀಗಿ ದುರುಭಕ್ಷ ಹ ಚಚಲು ರಾಜಯದಲ್ಲಿ 

ಅಕ ರರ ಇಲವಿಂದು ಮಂರ್ತರಗಳು ನುಡಿದಳು॥249॥ 
ನಮಮಣಣನಿಲಿದ ಕ್ಾರಣವ ೀನು ಕ್ ೀಳಲು 

ಪನನಂಗಶಯನ ಅವನ ಕರ ಯ ಕಳುಹಿದ॥250॥ 
ಕೃಷ್ಣ ಬಾಹ  ೀ ಸುದಿಿಯ ದುಷ್ಟ ಶತಧ್ನವ ಕ್ ೀಳಿ 

ಅಕ ರರ ಎನನ ರಕ್ಷಸಂದು (ಮರ ಯ) ಹ  ಕೆನು॥251॥ 
ಶ್ರೀ ಹರಯ ಕ ಡ  ವಿರ  ೀಧ್ವ ದಾರಾದರು ಮಾಡುವರ  

ಅನಾದಿಕ್ಾಲದಿಂದ ಜಿೀವರಗ  ಪ ರೀರಕ॥252॥ 
ಕ್ ಟ್ಟನ ಂದ ನುತಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಅಸುರ ಓಡಿ ಹ  ೀದ 

ಕೃಷ್ಣ ಚಕರದಿಂದ ತಲ ಯ ಕುಟಿಟ ಹಾಕ್ತದ॥253॥ 
ವಯಥಿವಾಯತ  ೀ ಅಣಣ (ಹತ ರೀಲ್ಲ)ರತನವಿಲದಿಿರಲು 

ಕುಟಿಲದಿಂದ ಮಿಥ್ವಳಪುರಕ್  ತ ರಳಿ ಹ  ೀದನು॥254॥ 
ಸವಿಜ್ಞ ಶ್ಖ್ಾಮಣಿ ಸವಿರ ಮನಸು ರ್ತಳಿವಿ 

ದಾನಪರ್ತ ಮಣಿ ನಿನಗ  ಯೊೀಗಯವ ಂದನು॥255॥ 
ದಾನಪರ್ತ ಸಭ ಯೊಳಗ  ಮಣಿಯ ತ ಗ ದು ತ  ೀರಸ್ತದಿ 

ಸರುವರ ಸಂಶಯ ಪರಹರಸ್ತ ಹ  ೀಯತು॥256॥ 
ಕೃಷ್ಣ ಪರವರವನುನ ಕ್  ಟ್ುಟ ಪಾಂಡವರಗ  

ಕೃಷ ಣಗ  ಕ್  ಟ್ಟ ವಿಚಿತರ ಕ್  ೀಶವ॥257॥ 
ಕೃಷ್ಣ ಧ್ಮಿರು ಕ ಡಿ ಕ್  ಟ್ಟ ಸಾಮಾರಜಯವ 

ಶಕರಪುರದ  ಳಗಿಟ್ುಟ ಕೃಷ್ಣ ಹರುಷ್ಬಡಿಸ್ತದ॥258॥ 
ಕೃಷ್ಣ ಧ್ಮಿರಾಯ ಕ ಡಿ ಪಕೆರ  ಮಂದಿರವ 

ಕೃಷ ಣಯ ಕಂಡು ದುಃಖಬಟ್ಟ ದುಜಿನ॥259॥ 
ಬಲದ ೀವರ ಭಗಿನಿ ತನನ ಮಡದಿ ಆಗಬ ೀಕ್ ಂದು 

ಸುಯೊೀಧ್ನ ಗದ ಯನ ವನದಲ್ಲ ಬಂದನಲ್ಲಿಗ ॥260॥ 
ಮುನಿವ ೀಷ್ ಧ್ರಸ್ತ ಪಾಥಿ ವನದ  ಳಗ  ನಿಂದಿರಲು 

ಬಲರಾಮ ಕಂಡು ಮನ ಗ  ಕರ ದು ತಂದನು॥261॥ 
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ಮುನಿಯ ಸ ೀವ ಗಾಗಿ ತನನ ಅನುಜಳಿಗಾಜ್ಞ ಯನಿತುಿ 

ವನಭ  ೀಜನ ನ ವನಕ್ಾೆಗಿ ಹ  ೀದರ ಲಿರು॥262॥ 
ಅಜುಿನ ಜಟ್ಾ ಧ್ರಸ್ತ ಬರಲು ಸುಭದ ರಯ ಸ ೀವ ಗಿಡಲು 

ಸುಭದ ರ ಎರ್ತಿಕ್  ಂಡು ಅಜುಿನ ಓಡಿ ಹ  ೀದನು॥263॥ 
ದಾವರಕ್ಾಪುರದವರು ಯುದಿಕ್ ೆ ಬಂದರು 

ಯುದಿ ಮಾಡಿ ಸ  ೀಲ್ಲಸ್ತ ಅಜುಿನ ಓಡಿ ಹ  ೀದನು॥264॥ 
ಅತ ಿಮಕೆಳ ಕ ಡ  ಹರ್ತಿದನ  ರಥವನು 

ಸತಯಭಾಮೆ ಸಹಿತ ಕೃಷ್ಣ ಬ ೀಟ್ ಗ  ಹೀದರು॥265॥ 
ತಂಗಿಯ ಕ ಡಿಕ್  ಂಡು ವೃಂದಕ್ ೆ ರಂಗ ಬಂದ 

ಅಂಬುಗಳಿಂದ ಅಂಜಿಸುವ ಇಂದರನು॥266॥ 
ಇಂದಾರಣಿಪರ್ತ ವನವ ರ್ತಂದ ನ ಂದು ಬರ(ಲು)  

ಅಂಬುಗಳಿಂದ ಮನ  ಮಾಡಿ ಅಜುಿನ॥267॥ 
ಭಕ್ಷುಕನಾಗಿ ಪೀಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಕ್ತರೀಟಿಗ  

ಎನನ ಹ  ಟ್ ಟಬ ೀನ  ಉಳುಹ   ಎಂದು ಮದುಿ ಬ ೀಡಿದ॥268॥ 
ಗ ಳ ಯನ ಮಾತ ಕ್ ೀಳಿ ಪಾಲಗಡಲ  ಡ ಯ ನುಡಿದನು 

ಕ್  ಡು ನಿನನ ವನವ ಂದು ಗುಡಾಕ್ ೀಶಗ ಹೀಳಿದ॥269॥ 
ಮತಾಾರಗ ತಿದ ಧ್ನುವು ಅಕ್ಷಯ ಬಾಣವಿರ(ಲು) 

(ಉತಿಮ) ಕುದುರ  ಬ್ದಟ್ಟ ಮಖದ ದ ೀವತ ॥270॥ 
ಕೃಷ್ಣಪಾಥಿರು ಕ ಡಿ ಬ್ದಟ್ಾಟರು ಕ್ ಲವು ಜಿೀವರ 

ಪಾವಕನ ಮರ ಯ ಪಕೆ ಒಬು ವ ೈರ ಸಪಿನು॥271॥ 
ಕಂದನ ಪರಾಕರಮ ಕಂಡು ದ ೀವ ೀಂದರನು 

ಸಂಭರಮದಿಂದ ಗಾಂಡಿೀವಿ ಎಂದು ಕರ ದನು॥272॥ 
ಸಯಂದಣದ  ಳಗ  ಇಂದುಮುಖಿಯಳ ಕ ಡಿಕ್  ಂಡು 

ವಾರಜಾಕ್ಷ ದಾವರಕ್ಾಪುರಕ್  ಬಂದನು॥273॥ 
ದಾವರಕ್ಾಪುರದವರು(ಮಾನಿನಿಯರ ಲಿರು) 

ಆರರ್ತಯ ತಂದರ  ಶ್ರೀಹರಯ ಎಂದುರಗ ॥274॥ 
ದಾವರಕ್ಾಪುರದ  ಳಗ  ವಾರಜಾಕ್ಷ ಇರುರ್ತರಲು 

ಭೀಷ ಮಯ ತ  ಡ ಯ ಮೆೀಲ  ಕ್  ಂಡು ಕುಳಿತನು॥275॥ 
ಅಂಬರದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ನಾರದನು 

ಇಂದುವದನ  ಕ್  ಂಡಾದಿ ತಂದಿತಿ ಕುಸುಮವ॥276॥ 
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ಮಾನಯ ಮಾನಯರ ಒಳಗ  ನಿನನ ಸವರ್ತಗ  ಮುನಿ 

ಮನಿನಸನ ಂದು ಕನ ನಯರು ಬಂದು ಹ ೀಳಲು॥277॥ 
ಹ ಣುಣ ಜನಮ ಸುಡಲ್ಲ ಎಂದು (ಪನನಂಗಶಯನನ 

ಇನುನ) ಮರ  ನ  ೀಡಿದರ  ನಮಮಮಮನಾಣ  ಎಂದಳು॥278॥ 
ತನನ ಪಾರಣದ ಪರಯಳು ಆಡಿದ ವಾತ ಿಯ ಕ್ ೀಳಿ 

ರಮಾರಾಮಣ ರಾಮ ಬಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ॥279॥ 
ಗಡಗಡನ  ನಡುಗುತ ಮಡದಿಯ ಮನ ಗ  ಬಂದ  

ರ್ತೀವರದಿಂದ ಕ್  ೀಪ  ಒದಗಿ ಮೀರ ದ  ೀರಳು॥280॥ 
ಏನಾಯತ   ಎನನ ಪಾರಣದ ವಲಿಭ ಗ  

ಮುನಿದ ಕ್ಾರಣವ ೀನು ಹ ೀಳಿರ ಂದನು॥281॥ 
ಇದಕ್ ೆ ಉಪಾಯವನುನ ಕ್ಾಣ ನ ಂದು ಜಗದ  ಳಗ  

ಪಾದದ ಡ ಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ ನಿೀಲವಣಿನು॥282॥ 
ಮರುಗುತಿ ಎದಿಳು ಪರಯಂಕ ಇಳಿದಳು 

ರ್ತೀವರದಿಂದ ಕ್  ೀಪ ಒದಗಿ ಮರ ದ  ೀರಳು॥283॥ 
ಅತಿತಿ ಸಾರು ನಿನನ ಕಪಟ್ದ ಮಾತು ಸಲಿ 

ಅರ್ತ ಕ್  ರೀಧ್ದಿಂದ ನ  ೀಡಿದಳು ದ ೀವನ॥284॥ 
ಜಿಗಳಿನ ಮಾಲ್ಲಕ್ ಯ ಕ್  ರಳಿಗ  ಹಾಗಿದ 

ಲಲನ ಯನು(ಆಲ್ಲಂಗಿಸ್ತದ) ಮಾಯ ಪುರುಷ್ನು॥285॥ 
ತಾಯ ತಂದ ೀರ ಆಣ  ಬಾಲ  ನಿನನ ಕರ ದ  ಯುಿ 

ಪಾರಜಾತ ತರುವ ತಂದು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಸುವ ॥286॥ 
ನರಲ  ೀಕದಿಂದ ನಕ್ಾಸುರನು ಕ್  ಂಡ  ಯಿನ ಂದು 

ಸುರಪರ್ತಯು ಬಂದು ಹರಗ  ಮರ ಯಟ್ಟನು॥287॥ 
ಗರುಡನ ಹ ೀಗಲನ ೀರ ಗಗನದಿಂದ ಹರ ಬರಲು 

ಮುರನ ಶ್ರವ ತರದ ಮುರಾರ ಮ ರುರ್ತ॥288॥ 
ಥುಡ ಥುಡದ ಕ್  ೀಟ್ ಯ ಇಂದಿರ ೀಶ ಖಂಡಿಸ್ತ 

ಕ್  ಂದು ನರಕ್ಾಸುರನ ಮಂದಿರವ ಹ  ಕೆನು॥289॥ 
ಕಂಜಾಕ್ಷ ತನನ ಕಂದನ ಕಂಡು ಕರ ದ  ಯುಿ 

ಕಂಜನಾಭನ ಪಾದಕ್  ಂದಿಸ್ತದಳು॥290॥ 
ಕರವಿಡಿದು ಎರ್ತದಿ ಹರ ನುಡಿದ ಅವನ ಕುರತು 

ನಿನನ ಹಡ ದವನ ರಾಜಯ ನಿನಗ  ಕ್  ಡುವ ನ ಂದನು॥291॥ 
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ಇಂದರದ ೀವನು ಬಂದು ವಂದಿಸ್ತ ಕರ ದು ತಂದು 

ಚ ಂದದಿಂದ ಅಘಯಿಪಾದಯ ಪೂಜ  ಮಾಡಿದ॥292॥ 
ರತನದಿಂದ ಕ್ ರ್ತಸಿ್ತದ ಮುರ್ತನಿ ವಾಲ ಯ 

ಸತಯಭಾಮೆ ಅತ ಿಗಿಟ್ುಟ ನಮಸೆರಸಲು॥293॥ 
ಮುತ ೈದ ಯಾಗ ಂದು ಕ್  ಟ್ಟಳ  ಹರಕ್ ಯ 

ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷಮ ಎಂಬ  ೀದನರಯದ ॥294॥ 
ಅಸುರರಾವ ೀಶದಿಂದ ಸ  ಸ  ಎನುನತ ಹರಸ್ತದಳು 

ಕುಶಲವಾಗಲ್ಲ ನಿನನ ಪರ್ತಗ  ಎಂದಳು॥295॥ 
ಇಂದರನಿಂದ ಪೂಜಿಸ್ತಕ್  ಂಡು ನಂದನ ವನಕ್  ಬರ  

ಚ ಂದವಾದ ಕುಸುಮವಾಘಾರಣಿಸ್ತದುವು॥296॥ 
ಪರ್ತರ ಪಚ ಚ ತ ನ ಗಳು ಮುರ್ತನಿ ಫಲಗಳು 

ಕೃಷ್ಣ ನನಗ  ಕ್  ಟ್ುಟ ಸರ್ತಯರ  ಳಗ  ಹ ಚಿಚಸ  ೀ॥297॥ 
ಮುರ್ತಿನ ಕಟ್ ಟ ಮೆೀಲ  ಸೃಷಿಟೀಶ ನಿನನ ಒಡಗ  ಂಡು  

ಲ ತವಿನು ಆಡಲ್ಲ ಕ್ಾಂತ ೀರು ನ  ೀಡಲ್ಲ॥298॥ 
ಬ ೀಡವ ೀ ಭಾಮಕ್ತೀ ಪರಲ  ೀಮಿ ತರುವಿದು 

ಸಮರ  ೀಷ್ದಿಂದ ಅಮರರು ಜಗಳಕ್ ೆ ಬಾಹ  ೀರು॥299॥ 
ಅವರ ಮರವು ಇಳಿಯಬ ೀಕು ಗವಿದಿಂದ ಬಗಿಯಲ್ಲಲಿ 

ಮದನ ಮ ರುರ್ತ ಎನನ ಬ್ದರುದ ನಡ ಸು ಎಂದಳು॥300॥ 
ಅತಯಂತ ಪರಯಳು ಎಂದು ಸಕಲ ಲ  ೀಕದಲ್ಲಿ (ಮೆರ ದ ) 

ಚಿಕೆಂದಿನಿಂದ ಬಲ ಿ ನಿನನ ಬಾಯ ಮಾತನು॥301॥ 
ನಿನನ ಮನ ಯ ಮಾನಭಂಗದಲ್ಲ ಹ  ೀದಕ್ತಂತ 

ಅರಣಯವಾಸ ಲ ೀಸು ಎಂದಳು॥302॥ 
ಪಟ್ಟಣಕ್ ೆ ಹ  ೀದರ  ಲ ಕ್ತೆಸರು ಅವರು ಎನನ  

ಬ್ದಟ್ ಟನ  ೀ ಪಾರಣ ನಿನನ ಪಾದದ ಡ ಯಲ್ಲ॥303॥ 
ಡ  ಂಕು ಮಾತುಗಳ ಕ್ ೀಳಿ ಕಂತುಪತನಪಪದ 

ಬ್ದಂಕದ ಭಾಮೆ ನಿನಗ  ಮುನಿಸು ಯಾತಕ್ ॥304॥ 
ಚುಂಬನವನ  ಕ್  ಟ್ಟನು ಬ್ದಂಬಾಧ್ರನು ಮಡದಿಗ  

ನಂದನವನದ ತರುವ ತ ಗ ದುಕ್  ಂಡರು॥305॥ 
ಬ ೀಡ ಬ ೀಡ ಂದು ವನಪಾಲಕರು ತರುವನು  

ಮಾನವರು ಒಯಡರ ಂದು ಪರಲ  ೀಮಿಗ ಹೀಳ ್ ೀರು॥306॥ 
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ರ  ೀಷ್ದಿಂದ ಕ್ ೀಶ ಕ್ ದರ ಪಾಕಶಾಸನಾ ಮಡದಿ 

ವಸುಧ  ಮೆೀಲ  ಸುರತರು ಉಂಟ್  ಎಂದಳು॥307॥ 
ವಂದಿಸ್ತ ಕರ ದು ತಂದು ಚ ಂದದಿಂದ ಪೂಜ ಗ  ಂಡು ಉಂಡು ನಿನನ ಮನ ಯ ಕ್  ಂಡ 

ಗಂಡಸತನವ ಲ್ಲಿ॥308॥ 
ಹ ಂಡರ್ತಯ ನುಡಿಯ ಕ್ ೀಳಿ ಕಂಗ ಡುತ ಎದಿನು 

ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ ಂಡ ಉದುರುವಂತ  ತ  ೀರದ॥309॥ 
ಗಗನದ ಭ ೀರ ಬಡಿಯೆ ಒದಗಿ ದಿಕುೆ ಪಾಲಕರು 

ಗಗನದ ಗಲಭ  ತ  ೀರದನು ಮಡದಿಗ ॥310॥ 
ಹ ದಿಯ ಹಿಡಿಯಲಾರ ನ  ಒದಗವು ಬಾಣಗಳು 

ಮಡದಿ ಹಾಯಗ  ಮಾಡಲ  ಧ ೈಯಿ ಸಾಲದು॥311॥ 
ಮುಗುಳು ನಗ  ನಗುತಲ್ಲ ತ ಗ ದಳ  ಬಾಣವನುನ 

ಧ್ನಾಧಿಪರ್ತಯ ಹ  ಡ ದು ಓಡಿಸ್ತದಳು॥312॥ 
ಶ ಲಪಾಣಿ ರುದರನು ಯುದಿಕ್ ೆ ಬಂದನು 

ಚಕರಪಾಣಿ ಅವನ ಕ್ ೈಯ ಸ  ಿೀತರಗ  ಂಡನು॥313॥ 
ವಾಹನಕ್ ೆ ಬಾಣ ಹಾಕ್  ಆಯುಧ್ವು ಕ್ ಳಗ  ಬ್ದೀಳ  

ಪಾದಚಾರಯಾಗಿ ಇಂದರ ಕಡ ಗ  ನಿಂತನು॥314॥ 
ಗವಿದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ ಭಾವನವರ  ಬಂದಿರ 

ವದನ ಕ್ ಳಗ  ಮಾಡಿದರ  ಮಡದಿ ನಗುವಳು॥315॥ 
(ತರುವ) ತ ಗ ದುಕ್  ಳಿದ  ರ್ತರುಗಿ ಊರಗ  ಹ  ೀದರ  

ನಿಮಮ ಮಡದಿ ನಿಮಮ ಕ್ ೈಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಳು॥316॥ 
ಬಾಲಕರ ಮಾತುಗಳ ತಾಯ ಪಾಟಿ ಮಾಡುವೀಳ  

ಕರುವು ಗುಮೆಮ ಮಲ ಯ ಉಂಡು ನಗುತಲ್ಲ ಹ  ೀದುದು॥317॥ 
ಸ್ತರೀಪುರುಷ್ರಬುರ ಪರೀರ್ತಯಂದ ಸ  ಿೀತರಗ  ಂಡು 

ಮಾತ ಯ ಚರಣಕ್ ರಗಿ ತ ರಳಿ ಪೀದನು॥318॥ 
ಪಂಚವಣಿದ ಹಕ್ತೆ ಮೆೀಲ  ಮಿಂಚು ಮೆೀಘ ಹ  ಳ ದಂತ  

ಸಂಪನ ನ ಕ ಡಿಕ್  ಂಡು ದಾವರಾವರ್ತಗ  ಬಂದನು॥319॥ 

ಕ್ ಂಚಕ್ತೆ ಕಳಶವು ಸಂಪಗ  ಮಾಲ್ಲಕ್ ಯಂದ ಚಂಚಲಾಕ್ಷ ಮೆೈಕುಂಠ್ಪರ್ತಯ ಎದುರುಗ  ಂಡರು॥320॥ 
ಕನಕ ಭಂಡಾರದರಸು ಹ  ಕೆನ  ಪಟ್ಟಣವನುನ 

ಅನುಕ ಲ ವನಿತ ಯರ ಮನ  ಮನ ಗ  ಬಂದನು॥321॥ 
ಹತುಿ ಒಂದು ಮಕೆಳ ಒಬ  ುಬು ಕನಿನಕ್ತಂದ 

ಪುತರರ ಪಡ ದನ  ಕೃಷ್ಣರಾಯನು॥322॥ 
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ಸತಯಭಾಮೆ ಮನ ಯ ಮುಂದ  ತರುವ ತಂದು ನಿಂದಿರಸ್ತ 

ಸುಧ್ಮಿವ ಂಬ ಸಭ ಯೊಳಗ  ಬಂದು ಕುಳಿತನು॥323॥ 
ಹಂಸವಾಹನಗ  ಹಂಸ ಡಿಭಕಹ ೀಿಳಿ ಕಳುಹಿದರು 

ಅಶವಮೆೀಧ್ ಯಜ್ಞ ಕಮಿಣ ಹ ೀರ ಕಳುಹಿಸು॥324॥ 
ಕುಸುಮನಾಭ ಹರುಷ್ದಿಂದ ಅಸುರಗ ಹೀಳಿ ಕಳುಹಿದ 

ನಿನನ ಅಸುವ ತ ಗ ದು ಕಪಪವನುನ ಕ್  ಡುವ ನ ಂದನು॥325॥ 
ಅಂದಣದ  ಳಗ  ಇಂದುಮುಖಿಯರ ಕ ಡಿಕ್  ಂಡು 

ತಂದ  ಮಾತು ಕ್ ೀಳಿದವನ ಕ್ಷ ೀತರಕ್ ೆ ಬಂದರು॥326॥ 
ವಶ್ಷ್ಟ ವಿಶಾವಮಿತರ ಜಮದಗಿನ ಪರಾಶರಗಳು 

ಭೃಗು ಭಾರದಾವಜ ಅಂಗಿೀರಸ ನಾರದ॥327॥ 
ಗರತಮಾಗಸಾ ಸುಮಂತು ಅರ್ತರ ಕಶಯಪ 

ಯಜ್ಞಕ್ರಶಲಯ ಸ ತ ಕ್ಾವಯ(?) ಬಂದರು॥328॥ 
ಪಂಚಪಾಂಡವರು ಕುಂರ್ತ ಕೃಷ ಣಯ ಕ ಡಿಕ್  ಂಡು 

ಕೃಷ್ಣನ ಅದುುತ ಮಹಿಮೆ ನ  ೀಡಬಂದರು॥329॥ 
ಧ್ಮಿರಾಯನ ಕಂಡು ದ ೀವ ಮಾತನಾಡಿದ 

ಕ್ಷ ೀಮವ ೀ ರಾಯನ ಂದು ಕ್ ೀಳುರ್ತದಿನು॥330॥ 
ದ ೀವನ ಮಾರ್ತಗ  ರಾಯ ಮಾತನಾಡಿದ 

ನಿಮಮ ನಾಮ ಬಲವು ಮಾಂಗಲಯ ಕ್ಷ ೀಮವು॥331॥ 
ಕೃಷ್ಣ ಪತ ನೀರ ಕುರತು ಕೃಷ ಣ ಮಾತನಾಡಿದಳು 

ಅಚುಯತ ನಿಮಮ ತಂದ ಕರಮವ ಹ ೀಳಿರ ಂದಳು॥332॥ 
ಭೀಷ ಮ ಹ  ೀಳುರ್ತದಿಿಳು ಭ ಪಾಲರು ನ ರ ದು 

ಶ್ಶುಪಾಲಗ  ಎನನನು ನ ೀಮಿಸ್ತದರು॥333॥ 
ಸತಾರಜಿದನ ಸಂಶಯವನುನ ಸತಯಭಾಮೆ ಹ ೀಳಿದಳು 

ಪಶಾಚತಾಿಪದಿಂದ ಎನನ ಕ್  ಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣಗ ॥334॥ 
ಲಕ್ಷಣವಂರ್ತ ಹ ೀಳಿದಳು ರಕ್ಷ  ಏಳನ  ಇಟ್ುಟ 

ಲಕ್ಷಮೀಪರ್ತ ತಂದ ತನನ ಪಾದಸ ೀವ ಗ ॥335॥ 
ಭದರವಂರ್ತ ಹ ೀಳಿದಳು ನಮಮ ಅಗರಜರ ೈವರು 

ಗುಣಸಮುದರ ಕೃಷ್ಣಗ  ಎನನ ಕ್  ಟ್ುಟ ಕರವ ಮುಗಿದರು॥336॥ 
ಮಿತರವಂರ್ತ ಹ ೀಳಿದಳು ಕೃಷ್ಣಗ  ಅತ ಿ ಮಗಳು ನಾನು 

ನಮಮಪಪ ಕರ ದು ಎನನ ಕ್  ಟ್ುಟ ಕರವ ಮುಗಿದನು॥337॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 2014 
 

 
 

TOC                                        http://srimadhvyasa.wordpress.com 
 

Page 87 आचारा याः श्रीमदाचारा याः सन्त ुम ेजन्म जन्मनि॥गरुुभाव ंव्यञ्चरनन्त भानि श्री जरिीर् यवाक ्॥कृष्ण ंवन्द ेजगद्गरुुम ् ॥ 
 

ಕ್ಾಳಿಂದಿ ಹ ೀಳುರ್ತಿದಿಳು ಯಮುನ ಯ ರ್ತೀರದಲ್ಲಿ 

ನರನು ನ  ೀಡಿ ಬಂದು ಹ ೀಳ  ಮದುವ ಯಾದನು॥338॥ 
(ನಮಮ ನಮಮ) ತಂದ ಕರಮದ ಸಂಭರಮದಿಂದ ಹ ೀಳಿದ ವು 

(ಅರ್ತಿಗ ) ನಿಮಮ ತಂದ ಕರಮವ ಹ ೀಳಿರ ಂದಳು॥339॥ 
ಉಕ್  ೆೀ ಎಣ ಣಯೊಳಗ  ಮಿೀನ ನ  ೀಡಿ ಪಾಥಿ ಬಾಣ ಎಸ ದ 

ಗಕೆನ  ಮಾಲ  ಅವನ ಕ್  ರಳಿಗಾಹಕ್ತದ॥340। 
ಕ್ಾಸ್ತದ ಣ ಣಯೊಳಗ  ಮಿೀನ ನ  ೀಡಿ ಪಾಥಿ ಬಾಣ ಎಸ ದ 

ಮಾಲ  ಅವನ ಕ್  ರಳಿಗಾಹಗಿ ನಗುತ ನಿಂತ ನು॥341॥ 
ನಿಮಮ ನಿಮಮ ತಂದ ಕರಮದ ಹ ಮೆಮಯಂದ ಹ ೀಳಿದಿರ 

ಧ್ನಯ ದರರಪದಿಯ ನುಡಿಯಕ್ ೀಳಿರ ಂದನು॥342॥ 
ಮಾನಯದ  ಳಗ  ಸಂಶಯವಿಲಿ ಮನದ  ಳಗ  ಅಹಂಕ್ಾರವಿಲಿ 

ಧ್ಮಿನರಸ್ತ ನುಡಿದ ನುಡಿಯ ಕ್ ೀಳಿರ ಂದನು॥343॥ 
ವಸುದ ೀವ ಯಜ್ಞಕಮಿವ ಮಾಡಿ ದರವಯ ಬಾರಹಮಣರಗ  ಕ್  ಟ್ುಟ 

ರ್ತರರ ಪ ಕಂಡು ರ್ತರಲ  ೀಕಯ ರ್ತರತಾಪ ಕಳ ದನು॥344॥ 
ಮಹತಿತವ ಅಹಂಕ್ಾರ ವ ೈಕ್ಾರಕ ಮನದ ಬುದಿಿ 

ಮಹಾಭ ತಗಳ ನಿಮಾಿಣ ಮಾಡಿಸ್ತ॥345॥ 
ಅವಯಕಿ ತತವಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯಪಕನ  ನಿೀನು 

ಪರಪೂಣಿ ಸವಪನ ಸುಷ್ುಪಿ ಜಾಗೃರ್ತ ಪ ರೀರಕ॥346॥ 
ನಿಗಮಾಗಮಗಳಿಂದ ಬುಧ್ರು ನಿನನ ಸುಿರ್ತಸಲು 

ರಮಾ ಬರಹಾಮದಿಗಳ ಒಡ ಯನಲಿವ ೀ॥347॥ 
ಮಗನ ಂಬ ಅಜ್ಞಾನ ತ  ರ ದು ಪರಮ ಪುರುಷ್ನ ಂದು ರ್ತಳಿದು 

ವಸುದ ೀವ ಹರಷ್ುದಿಂದ ಸ  ಿೀತರ ಮಾಡಿದ॥348॥ 
ಬಂದ ರಾಯರನ ಲಿ ಇಂದಿರ ೀಶ ಮುನಿನಸ್ತ 

ಅವರವರಗ  ಬಹುಮಾನ ಕ್  ಟ್ುಟ ಪುರಕ್  ಕಳುಹಿದ॥349॥ 
ಬಂದ ಮುನಿಗಳನ ಲಿ ಇಂದಿರ ೀಶ ಮನಿನಸ್ತ 

ಅವರವರಗ  ಬಹುಮಾನ ಕ್  ಟ್ುಟ ಪುರಕ್  ಕಳುಹಿದ॥350॥ 
ಬಂದ ಗಂಧ್ವಿರನ ಲಿ ಇಂದಿರ ೀಶ ಮನಿನಸ್ತ  

ಅವರವರಗ  ಬಹುಮಾನ ಕ್  ಟ್ುಟ ಪುರಕ್  ಕಳುಹಿದ॥351॥ 
ಗ  ೀಕುಲದ ನಾರಯರ ಕೃಷ್ಣ ಲ  ೀಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡು 

ಏಕ್ಾಂತದಲ್ಲಿ ಹ  ೀಗಿ ಅವರ ಮಾತನಾಡಿದ॥352॥ 
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ಅಮಮಮಮ ಹ ಣಣ ಮಾಯಗಾಯಕತನವು ರ್ತಳಿಯದು 

ನಿಮಮಣಣನ ವಂಚಿಸ್ತ ಎನಗ  ವಾಲ  ಬರವರ ೀ॥353॥ 
ದ ೀಶಕರ ಮಗಳು ನಿೀನು ದ ೀಶ ನಮಗಿಲಿವು 

ಪರದ ೀಶ್ ಕ್ ೈಯ ಹಿಡಿವರ  ಹ  ೀಗು ಎಂದನು॥354॥ 
ರಾಯರ ಮಗಳು ನಿೀನು ರಾಯರಾಯರನ  ಬ್ದಟ್ುಟ 

ಆವು ಕ್ಾವ ಗ  ೀವಳಗ  ವಾಲ  ಬರವರ ೀ॥355॥ 
ಆಲದಹಣುಣಗಳ ಮೆದುಿ ನಿೀರ  ಳಗ  ಮನ ಯ ಮಾಡಿ 

ಅರಣಯವಾಸ್ತ ಕ ಡ  ಸವಿದುದ ಟ್ವ ೀ॥356॥ 
ಆಂಗ ೀನ ೀರು ತಾಯ ತಂದ  ಭ ಮಂಡಲ ಪಂಡಿತರ  ಳಗ   

ಮುದಲ್ಲ ಹರ ಯದ ಕ್  ಂಡುಕ್  ಳ ಿ ಬುದಿಿಯ॥357॥ 
ಗಂಡನ ನುಡಿಯ ಕ್ ೀಳಿ ಬ ಂಡನ  ಬ ರಗಾಗಿ 

ಕಂಗಳ ಜನವು ತುಂಬ್ದ ಕುಂಭನಿಯ ಮೆೀಲ  ಬ್ದದಿಳು॥358॥ 
ಕಮಲ ಮುಖವು ಬಾಡಿತು ಸಿನಗಳು ಕುಂದಿದವು 

ಚಕರಧ್ರನು ಮುರ್ತಿನ ಮುಡಿಯ ಬ್ದಗಿದು ಕಟಿಟದ॥359॥ 
ಇಷ್ುಟ ಸುಕುಮಾರ ಎಂದು ಒಂದಿಷ್ುಟ ರ್ತಳಿಯಲ್ಲಲಿ 

ವಿನಯದಿಂದ ಸರಸವಾಡಿದರ  ಬಳಲ್ಲ ಮ ಛ ಿಗ ೈವರ ॥360॥ 
ಚಿಕೆಂದಿನಿಂದ ಅಭಮಾನಿ ಕಣ ಣರ್ತಿ ನ  ೀಡಳ ್ ಬುರ 

ಒರ್ತಿ ಮಾತ ತಾಳಲಾರಳ ಂದು ಧಾರ್ತರ ನುಡಿದಳು॥361॥ 
ಸುಮಮನ  ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದರ  ಗಮಮನ  ಮುನಿವರ  

ಚಿನನದ ಗ  ಂಬ  ಬಣಣದ ಖನಿಯೆ ಬಾರ  ಎಂದನು॥362॥ 
ಮುಗುಳು ನಗ  ನಗುತಲ್ಲ ಕಮಲಮುಖಿ ಎದುಿ ಬಂದು 

(ಶ್ರೀಧ್ರನ) ತ  ಡ ಯ ಮೆೀಲ  ಬಂದು ಕುಳಿತಳು॥363॥ 
ಪರಚಂಡ ಪರಾಕರಮಗಳಿಂದ ಪಂಡಿತರ ಭೀರ್ತ ಉಂಟ್  

ಕಂಡುಕ್  ಂಡ  ನಿಮಮ ಪದಾಂಬುಜದ ನಿಜಸ ೀವ ಯ॥364॥ 
ದ ೀಶಕರ ಮಗಳು ಎಂದು ಆದಿದ ೀವ ನುಡಿದಿರ 

ಪರವರಗ  ಪರದ ೀಶ್ ಮರಮಾತಮನಲವಿ ೀ॥365॥ 
ರಾಯರ ಮಗಳು ಎಂದು ಆದಿದ ೀವ ನುಡಿದಿರ 

ಸವಿ ರಾಯರುಗಳು ನಿಮಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಹ  ೀರು॥366॥ 
ಶ್ರೀವತಸಧ್ರನ ಶ್ರೀದ ೀವಿ ಸ  ಿೀತರವನ  ಮಾಡಿ 

ಅನುರಾಗದಿಂದಲಾವಾಗ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಹ  ೀಳು॥367॥ 
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ಪಂಕಜಾಕ್ಷನ ಚರತ ರಯ ಅಂಕಜಾತ ನ  ೀಡಬಂದ 

ಅನ ೀಕ ಸ್ತರೀಯರನ  ಸಂತ ೈಸುವನ ಂದು॥368॥ 
ಒಂದು ಮಂದಿರಕ್  ಬರಲು ಗಂಧ್ ಪರಮಳವ ಪೂಸ್ತ 

ಮಂದಾರ ಮಾಲ  ಕ್  ರಳಿಗಾಹಕ್ತ ನಗುತ ನಿಂರ್ತಹ॥369॥ 
ಮ ರನ ಯ ಮನ ಗ ಬರಲು ನಾರ ಉದಿವನ ಒಡಗ  ಂಡು ದಾಯವನಾಡಿ ಸ  ೀಲ್ಲಸ್ತ ನಗುತ 

ನಿಂರ್ತಹ॥370॥ 
ಐದನ ಯ ಮನ ಗ  ಬರಲು ಅಳುವ ಮಕೆಳ ರ್ತಿಕ್  ಂಡು 

ಕ್ಾಂತ ೀರ ಕರ ಯಂತ ತ  ಟಿಟಲ ತ ಗುತ॥371॥ 
ಕುದುರ ಯ ಕುಣಿಸುತ ಚತುರಂಗವಾಡುತ 

ಕರ ದು ಮಕೆಳಿಗ  ಅಸರವಿದ ಯ ಕಲ್ಲಸುತ॥372॥ 
ಸಾನನ ದಾನ ಮರನ ಮಂತರ ದ ೀವರಪೂಜ  ಅಗಿನಹ  ೀತರ 

ವಾರಗಿ ಸ್ತರೀಯರ ಕ ಡ  ಜಲಕ್ತರೀಡ ಯ॥373॥ 
ಪುರಾಣ ವಾಯಖ್ಾಯನಗಳನು ಹ ೀಳುತ ಕ್ ೀಳುತ 

ಮಾನ ಯೀರ ಕರ ದು ಏಕ್ಾಂತವಾಡುತ॥374॥ 
ಕನಾಯದಾನ ಮಾಡುತ ಕನನಡಿಯ ನ  ೀಡುತ 

ಮಾನ ಯೀರ ಕರ ದು ಏಕ್ಾಂತವಾಡುತ॥375॥ 
ಬರಹಮಭ  ೀಜನ ಮಾಡಿಸುತ ಗಂಧ್ ವಿೀಳಯ ಕ್  ಡುತಲ್ಲ 

ವಂದಿಸ್ತ ಜನಮ ಸಾಫಲಯವ ನುತಲ್ಲ॥376॥ 
ವಂದಿಸ್ತ ರಾಯರ ದಂಡಿಸ್ತ ಚ  ೀರರ 

ವಂದಿಸ್ತ ಗುರುಗಳ ಅದಂಣವನ ೀರಸ್ತ ಹ  ೀದನು॥377॥ 
ಅಪಾರಮಹಿಮನ ಂದು ಪಗಳುತ ನಾರದ  

ಶ್ರೀವಿೀಣ  ಕ್  ಂಡು ರ್ತೀವರದಿಂದ ತ ರಳಿ ಹ  ೀದನು॥378॥ 
ಯಮಲ  ೀಕಗಳಿಗಾಗಿ ಬಂದ ನಾರದನು 

ಪಾಂಡುವನ ೀಕ ನರಕ ಭ  ೀಗಿಸ  ೀದು ಕಂಡ ನಾರದ॥379॥ 
ನಾರದ ನಿೀನು ಕ್ ೀಳು ಧ್ಮಿರಾಯಗ  ಹ  ೀಗಿ ಹ ೀಳು 

ಧ್ಮಿ ರಾಜಸ (ಯ)ಯಾಗ ಮಾಡಿದರ  ನಾ ಸವಗಿಸಥನಾಗುವ ॥380॥ 
ನಾರದ ನಿೀನು ಕ್ ೀಳು ಎನನ ಬಾಲರಗ  ಹ  ೀಗಿ ಹ ೀಳು 

ಧ್ಮಿ ರಾಜಸ ಯ ಯಾಗ ಮಾಡಿದರ  ನಾ ಸವಗಿವ ೀರುವ ॥381॥ 
ಅಂದ ಮಾತನು ಕ್ ೀಳಿ ಬಂದನಾಗ ನಾರದ 

ಪಾಂಡುವನ ೀಕ ನರಕ ಭ  ೀಗಿಸ  ೀದು ಬಂದು ಹ ೀಳಿದ॥382॥ 
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ರಥವನ ೀರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶಕರಪುರಕ್  ತ ರಳಿದ 

ಧ್ಮಿನು ಕಂಡು ನಮಸಾೆರ ಮಾಡಲು॥383॥ 
ಕುಂರ್ತಯ ಚರಣಕ್ ೆ ವ ೈಕುಂಠ್ಪರ್ತ ಎರಗಿದ 

ಭೀಮ ತನನ ಬಾಹುವಿನಂದಾಲ್ಲಂಗಿಸ್ತಕ್  ಂಡನು॥384॥ 
ಪಾಥಿ ಬಂದು ದ ೀವರಗ  ಪಡಮಟ್ುಟ ಹರುಷ್ದಿಂದ 

ನಕುಲ ಸಹದ ೀವರು ಬಂದು ಪಡವಂಟ್ರು॥385॥ 
ಬಡನಡು ಬಳುಕುತ ಮುಡಿದ ಹವು ಉದುರತ 

ಅಣಣನ ಪಾದಕ್ ೆರಗಿ ಸ  ಿೀತರ ಮಾಡಲು॥386॥ 
ಪಡಮಟ್ಟ ತಂಗಿಯರ ಪಡಿದ ರ್ತಿ ತಕ್ ೆೈಸ್ತ 

ಕಡ ಗಣಿಣನಿಂದ ನ  ೀಡಿ ಧ್ ಳ ಕ್  ಡವುರ್ತದಿನು॥387॥ 
ನಾರದನ ಮಾತು ಧ್ಮಿರಾಯ ಹ ೀಳುರ್ತದಿನು 

ಮುಗುಳು ನಗ ಯಂದ ದ ೀವ ಕ್ ೀಳುರ್ತದಿನು॥388॥ 
ರಾಯನ ಮಾರ್ತಗ  ದ ೀವ ಮಾತನಾಡಿದ 

ಮಗಧ್ರಾಜ ಪರಬಲನು ಯಜ್ಞಮಾಡಲಾಗದು॥389॥ 
ಭೀಮ ಅಜುಿನರ ಕಳುಹಿ ಜರ ಯ ಸುತನ ಮಡುಹಿದರ  

ರಾಜಸ ಯಯಾಗ ಪೂಣಿವಾಗ  ೀದ ಂದನು॥390॥ 
ನಯನ ಮನವು ಹ  ೀದರ  ತನುವು ನಿಲಲಿಾಪುದ  

ಘನಮಹಿಮ ಕೃಷ್ಣ ಯಜ್ಞಸಾಕು ಎಂದನು॥391॥ 
ರಾಯನ ಮಾರ್ತಗ  ದ ೀವ ಮಾತನಾಡಿದ 

ಭೀಮ ಅಜುಿನರ ತಂದು ನಿನಗ  ತ  ೀರುವ ॥392॥ 
ಕೃಷ್ಣನ ದೃಷಿಟ ಮುಂದ  ಕುಟಿಟ ಹಾಕುವ ನು ಅವನ 

ಸೃಷಿಟಪರ್ತ ಅಪಪಣ ಯ ಪಾಲ್ಲಸ ಂದನು॥393॥ 
ಅನುಜಗಾಜ್ಞ ಯ ಕ್  ಟ್ುಟ ಅನುವಧ್ಿನನಮುಖವ ನ  ೀಡಿ 

ಅವನ ಶ್ರವನಳಿಯಲ್ಲಕ್ ೆ ಇವನ ಬಾಹು ಎಂದನು॥394॥ 
ದ ೀವರ ಕ ಡಿಕ್  ಂಡು ಆಲ  ೀಚನ ಯ ಮಾಡಿ 

ದಿವಜರ ವ ೀಷ್ ಧ್ರಸ್ತ ಮಗಧ್ ದ ೀಶಕ್  ಹದರು॥395॥ 
ಈಶವರನ ಸ್ತೀಳುತ ಭ ೀರ ಚ ಣಿ ಮಾಡುತ 

ಬ್ದೀದಿ ಸ  ರ ಮಾಡಿ ಗ  ೀಡ  ಒಡ ದು ಹ  ಕೆರು॥396॥ 
ಲ್ಲಂಗಾಕ್ಾರವಾದ ಪವಿತದ ಗ  ಡ  ಒಡ ದರು 

ವ ೈರ ಸಾಮಥಯಿದಿಂದ ಬಂದು ನಿಂತರು॥397॥ 
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ವ ೈರಯ ಧ್ವನಿಯ ಕ್ ೀಳಿ ಜರ ಯ ಸುತನು ನಡುಗಿದ 

ಏನು ಬ ೀಡುವ  ಬ ೀಡು ಕ್  ಡುವ ನ ಂದನು॥398॥ 
ಶ್ರೀ ಹರ ಕ್  ಟ್ಟ ಐಶವಯಿ ಪರಪೂಣಿವಾಗಿದ  

ಯುದಿ ಭಕ್ಷ ಬ ೀಕ್ ಂದು ನುಡಿದ ಭೀಮನು॥399॥ 
ಇವನು ಗ  ೀವಳನು ಪಾಥಿ ಸಣಣವನು 

ಭೀಮನ ಕ ಡ  ಯುದಿ ಮಾಡುವ ನ ಂದನು॥400॥ 
ಪಟ್ಟಣದ ಹ  ರಗ  ಹ  ೀಗಿ ಗ ರ ಯ ಮಂಡಲ ಬರ ದು 

ದವಂದವ ಯುದಿಕ್ ೆ ಅವರು ಪಾರರಂಭಸ್ತದರು॥401॥ 
ಹದಿನ ಂಟ್ು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ ರ ಯ ಮಂಡಲ ಬರ ದು 

ದವಂದವ ಯುದಿಕ್ ೆ ಅವರು ಪಾರರಂಭಸ್ತದರು॥402॥ 
ತೃಣದ ಕ್  ನ ಯ ಹಿಡಿದು ಕೃಷ್ಣ ರ್ತರುಗಿ ಮುರುಗಿ ತ  ೀರಸ್ತದ 

ಭೀಮ ತನನ ಬಾಹುವಿಂದ ಅವನ ಮಡುಹಿದ॥403॥ 
ವಿಪರರು ಭ  ೀಜನಕ್ ೆ ಕ ತು ಭ  ೀಜನಕ್ ೆ ತಡವಾಯತ ಂದು 

ಜರಾಸಂಧ್ ಮೃತನಾದನ ಂದು ನುಡಿದರು॥404॥ 
ರಾಯರಾಯರನ  ಬ್ದಡಿಸ್ತ ಅಭಯಂಜನ ಯ ಮಾಡಿಸ್ತ 

ವಸರ ಅಲಂಕ್ಾರದಿಂದ ಅವರ ಒಡಂಬಡಿಸ್ತದ॥405॥ 
ಹಿಡಿದು ಹಾಕ್ತದ ಕ್ಾರಣದಿಂದ ಸಾವಮಿ ನಿಮಮ ಕಂಡ ವು 

ಜರಾಸಂಧ್ನು ನಮಗ  ಇದ ದಯಮಾಡಿದ॥406॥ 
ನಿಮಮಪಪಗ  ಉತಿರ ಪಾಶವಿವ ಲಿವ ಮಾಡಿ 

ಪಂಡ ಪರದಾನ ಮಾಡಿ ಉದಿರಸು ಎಂದರು॥407॥ 
ಮಗನ  ಅಭಷ ೀಕವ ಮಾಡಿ ಮಗಳ ಮದುವ ಮಾಡಿಕ್  ಂಡು 

ಭಂಡಾರ ಮನ  ಒಡ ದು ಆನ  ಕುದುರ  ಹ ೀರದರು॥408॥ 
ಇಂದರಪರಸಥದ ಮುಂದ  ಕ್  ಂಬುಗಳ ಧ್ವನಿಯು ಕ್ ೀಳಿ 

ಬಂದರ ಂದು ರ್ತಳಿದು ಧ್ಮಿ ಯಜ್ಞಸಂಭಾರ ಹ ಡಿದ॥409॥ 
ಅಂದು ರ್ತರದಂಡಿ ಹ  ೀಗಿ ಕ್  ಂಡು ತಂದ ಸುಭದ ರಯ 

ಚಂದರ ಬ್ದಂಬದಂತ  ಬಂದಳಿಂದುವದನಳು॥410॥ 
ಅಷ್ುಟ ಮಂದಿ ಸ್ತರೀಯರ  ಳಗ  ಕೃಷ ಣ ಮುಖಯವಾಗಿರಲು 

ಕಟಿಟದರು ಸತಯದಿೀಕ್ಷ  ಪದವಿಗ  ಯೀಗಯಳು॥411॥ 
ಅಗರಪೂಜ  ಯಾರಗ ಂದು ಎದುಿ ಕುರುಪರ್ತಯು ಕ್ ೀಳಲು 

ಉದ  ಯೀಗದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪಾದ ತ  ಳ ದು ಪೂಜಿಸು॥412॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 2014 
 

 
 

TOC                                        http://srimadhvyasa.wordpress.com 
 

Page 92 आचारा याः श्रीमदाचारा याः सन्त ुम ेजन्म जन्मनि॥गरुुभाव ंव्यञ्चरनन्त भानि श्री जरिीर् यवाक ्॥कृष्ण ंवन्द ेजगद्गरुुम ् ॥ 
 

ಶ್ಶುಪಾಲ ರ  ೀಷ್ದಿಂದ ಸಭ ಯೊಳಗ  ಎದುಿ ನುಡಿದ 

ಅವನಿ ಮೆೀಲ  ರಾಜ ಋಷಿಗಳು ಅಳಿದು ಹ  ೀದರ ೀ॥413॥ 
ಕುಲವು ಇಲಿ ಗ  ೀತರವಿಲಿ ಮಲ ಯನುಂಡು ಅವಳ ಕ್  ಂದ 

ಇಂಥ ಕ್ತಡಿಗ ೀಡಿಗ  ಅಗರಪೂಜ  ಹಾಯಗ  ದ  ರ ವುದ॥414॥ 
ನಿಷ್ುಠರ ವಾಕಯಗಳ ದುಷ್ಟನಿಂದ ಕ್ ೀಳಿದ 

ಕುಂರ್ತ ಸತುನು ಕ್  ೀಪದಿಂದ ತುಟಿಯ ರ್ತರುವಿದ॥415॥ 
ಪರತಯಕ್ಷದಿಂದ ಕ್ ೀಳಿದಾನು ಕುಟಿಟ ಹಾಕುವ ನು ಅವನ 

ಅಪರ  ೀಕ್ಷ ಶರವಣ(ಕ್ ) ನಾಲ್ಲಗ ಯ ಮೆಟಿಟ ಸ್ತೀಳುವ ॥416॥ 
ಕಣುಣ ಕ್ ಂಪಗ  ಮಾಡಿ ಸನನದಿನಾಗಿ ಭೀಮ  

ಸಣಣಭಗಿನಿಯ ಮಗನ ಕ್  ಲುವ ನ ಂದನು॥417॥ 
ಮುತಯ ಬಂದು ತ ಕ್ತೆಯಂದ ಘಟ್ಾಯಗಿ ಪಡಿದನು 

ಕ್  ಂದಾನು ಕಂದ ಕೃಷ್ಣ ರ್ತರುಗ   ಹಿಂದಕ್ ॥418॥ 
ಕುಸುಮನಾಭ ಹರುಷ್ದಿಂದ ಶ್ರವ ತ ಗ ಯಲು ಅವನ 

ತ ೀಜಸುಸ ಹ  ೀಗಿ (ವಾಸುದ ೀವನ  ಳಗ ) ಕ ಡಿತು॥419॥ 
(ಯಜ್ಞಾಂತದಲ್ಲಿ) ಸವಿ ನದಿಯ ಸಾನನವನುನ ಮಾಡಿ  

ವಜರಪಾಣಿಯಂತ  ಧ್ಮಿ ಸಭ ಯಲ  ಪಪದ॥420॥ 
ಬಹಳ ಮಂದಿ ಋಷಿಗಳಿಗ  ರಾಯ ಪರಶ ನ ಮಾಡಿದ 

ಸ  ೀಜಿಗವ ೀನ ಂದು ಧ್ಮಿ ಕ್ ೀಳುರ್ತಿದಿನು॥421॥ 
ಮದಲ ಜನಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಣಾಯಕ್ಷ ಹಿರಣಯ ಕಶಯಪರು 

ಎರಡನ ಯ ಜನಮದಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಕುಂಭಕಣಿರು॥422॥ 
ಮ ರನ ಯ ಜನಮದಲ್ಲಿ ಶ್ಶುಪಾಲ ದಂತವಕರರಾಗಿ 

ಗ  ೀವಳನ ಕ್ ೈಲ್ಲ ವಧ್ನಾದನ ಂದರು॥423॥ 
ರುದರವಿೀಣ ಯ ಕ್  ಂಡು ಉದ  ಯೀಗದಿಂದ ನಾರದ 

ಉದ  ಯೀಗದಿಂದ ಕ ಡಿ (ದಾವರಾವರ್ತಗ ) ಬಂದನು॥424॥ 
ಅಂದು ಸವಯಂವರದಲ್ಲಿ ಬಂಧ್ನವ ಮಾಡಿ ಸಾಂಬನ 

ಬಂಧ್ನವನುನ ಬ್ದಡಿಸಬಂದ ಬಲರಾಮನು॥425॥ 
ಸುರನದಿಯಂದ ಉದಕ ನ ೀಗಿಲ್ಲಂದ ಉರುಳಿಸಲು 

ಕ್ರರವರು ಮರ  ಹ  ಕೆರ  ಬಲರಾಮಗ ॥426॥ 
ಇಬುರ  ಂದಾಗಿ ಕ ಡಿ ಮಾಗಿದಲ್ಲಿ ಬರುರ್ತರಲು 

ಉದಂಕ ಕೃಷ್ಣನ ಕಂಡು ಸ  ಿೀತರ ಮಾಡಿದ॥427॥ 
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ವರವ ಕ್  ಟ್ ಟನ   ನಿನಗ  ಅಮೃತಪಾನ ಮಾಡಿಸ ಂದು 

ವಾಸುದ ೀವ ವಾಶ್ಗ ಹೀಳಿ ಧ್ಮಿದಿಂದ ತ ರಳಿದ॥428॥ 
ಶಂಬರಾಸುರನ ಸ್ತೀಳಿಕ್  ಂಡು ಬಂದು ಪರದುಯಮನ ರರ್ತಯ 

(ರುಕಮವರ್ತಯ ಕ್  ಟ್ಟ ರುಕಮ ರುಕ್ತಮಣಿಯ) ಕುಮಾರಗ ೀ॥429॥ 
ಮಗನ ಮಗಳ (ಮದುವ ಯೊಳಗ ) ನ ೀಗಿಲಧ್ರನು 

ಜ ಜನಾಡುತ ಬ್ದೀಗನ ಪಾರಣವ ಸ ಳ ದನು॥430॥ 
ಮಡದಿ ಸ  ೀದರನು ಮಡಿಯೆ ಜಗದ ಆಧಾರ ಕೃಷ್ಣ 

ಮುಗುಧ್ನಾಬ್ದ ಸಭ ಯೊಳಗ  ತ  ೀರುರ್ತಿದಿನು॥431॥ 
ತನನ ಪರ್ತಯಗರಜಗ  ತಲ ಬಗಿಗದಂತ  ತ  ೀರದಳು 

ನುಗುಗ ಮಾಡುವಳು ಬರಹಮವ ೈರ ಖಡಗದಿಂದ ರುದರನ॥432॥ 
ಮಾಯಾ ಪುರುಷ್ರ ಮಾಯ ಮೀಹಿಸ್ತತು ಮಂತರಗ (?) 

ಮಾಯಾದ ೀವಿ ಇವಳ  ಎಂದು ವ ೀದ ನುಡಿಯತು॥433॥ 
ಗ  ೀದಾನದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ದ ೀಶವು ತುಂಬ್ದರಲು 

ಹಿೀನ ಯೊೀನಿಯಂದ ಹಾಳು ಬಾವಿಯೊಳಗ  ಬ್ದದನಿು॥434॥ 
ಕೃಷ್ಣನ ದೃಷಿಟ ಬ್ದೀಳ  ಉತಿಮ ಪುರುಷ್ನಾಗಿ 

ಕ್ ಟ್ಟ ಯೊೀನಿ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಸ  ಿೀತರವ ಮಾಡಿ ತ ರಳಿದ॥435॥ 
ಬ ಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದ ೀವಿಯಾಲ್ಲಂಗಿಸ್ತ 

ಭ ದ ೀವಿ ಮುದದಿಂದ ಸ  ಿೀತರಗ  ಂಬಳು॥436॥ 
ಆಲದ ಲ  ಛತರ ಚಾಮರ ಬಹುರ ಪವಾದಳು 

ಶ್ರೀಧ್ರನ ಪರಪರಯಂದ ಸ ೀವಿಸುವಳು॥437॥ 
ಬಾಲ್ಲಕ್ ೀರು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಮರವ ಬ್ದೀಸುರ್ತರಲು 

ನಾರಯರು ನಕೆರವನ ಜಿೀಣಿ ವಸರಕ್ ॥438॥ 
ತಾನು ಪರದ ೀವತ  ಸ  ೀಜಿಗವ ನ  ೀಡಿರ  ೀ 

ಶ್ರೀದ ೀವ ೀರ  ಡನ  ಹರಯು ರಮಿಸುರ್ತದಿನು॥439॥ 
ಬ ೀಗದಿಂದ ಎದುಿ ಬಂದು ಪಾದದ ಮೆೀಲ  ಬ್ದದುಿ 

ಆಲ್ಲಂಗಿಸ್ತ ಕರವ ಪಡಿದು ಕರ ದು ತಂದನು॥440॥ 
ವರ ಆಸನದ ಮೆೀಲ  ಹರಯು ತಾನು ಕುಳಿಿರಲು 

ಕರಗಳಿಂದ ಚರಣ ತ  ಳ ದು ಶ್ರದಲ್ಲಿ ಧ್ರಸ್ತದ॥441॥ 
ನಮಮರ್ತಿಗ  ಪರೀರ್ತಯಂದ ಮತ ಿ ಏನು ಕಳುಹಿದಳು 

ಕೃಷ್ಣರಾಯ ನಗುತ ಗಂಡ ಹುಡುಕುರ್ತದಿನು॥442॥ 
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ಮುಷಿಟ ತುಂಬ ಅವಲಕ್ತೆ ಮುಕ್ತಿ ಮೀಕ್ಷದ ೈಶವಯಿ ಕ್  ಟ್ುಟ 

ಮತ ಿ (ಬ ೀಡ ) ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ ಕ್ ೈಯ ಹಿಡಿದಳು॥443॥ 
ಮಡದಿಗ  ಹ ೀಳಿದ ಕರಯೆ ನಿನನ ಭಾವನ 

ಕಡು ಬ ೀಗದಿಂದ ಎಡ ಯ ಮಾಡು ಎಂದನು॥444॥ 
ಕಮಲ ಮುಖಿಯು ಎದುಿ ಮುಗುಳು ನಗ ಗಳಿಂದ ನಿೀರು ಬ ರಸ್ತ 

ಥಳಥಳಿಪ ಆಭರಣವ ಇಡ(ಲು) ಕ್  ಟ್ಟಳು॥445॥ 
ಬಟ್ಟ ಮುತುಿ ಹ  ಲುವ ಬಟಿಟವಿ ಪಾಯಸ 

ಮಿತ ರ ರುಕ್ತಮಣಿ ತಂದು ಎಡ ಗ  ಬಡಿಸುರ್ತದಿಿಳು॥449॥ 
ಸಾಲು ಮತುಿ ಹ  ೀಲುವ (ಶಾವಿಗ ) ಪಾಯಸ 

ನಾರ ರುಕ್ತಮಣಿ ತಂದು ಎಡ ಗ  ಬಡಿಸುರ್ತದಿಿಳು॥447॥ 
ಉಂಡು ತಾಂಬ ಲವ ಕ್  ಂಡು ಒಂದು ಪರಯಂಕದಿ 

ವಂಡ  ೀಧ್ವದಿಂದ ನಿದ ರಗ ೈದು ಎದುಿ ಕುಳಿತನು॥448॥ 
ಎಂದ ಂದಿನ ಮಾತುಗಳು ಚ ಂದದಿಂದ ಆಡುರ್ತಿರಲು 

ಹಿಂದ  ನಮಮ ತಾಯ ವೃಂದಯಕ್ ೆ ಕಳುಹಲು॥449॥ 
ಬಂದಿತು ಸ್ತಡಿಲು ಮಿಂಚು ಅಂಧ್ಕ್ಾರವಾಯತು 

ಅಂಬುಜನಾಭನ ಕ್ಾಣದ  ಅಂಬು ತುಂಬ್ದತು॥450॥ 
ಕ್  ೀಮಲ ಹೃದಯರಾದ ಗುರುಗಳಿಗ  ಬ ಳಗು ಆಗ(ಲು) 

ಅರಣಯದ  ಳಗ  ಆಲಸಯವಾಯತು॥451॥ 
ಕಟಿಟಸ್ತದ ಬಡಿಗ ವಿಚಿತರ ಮುತುಿ ಕ್ ರ್ತಿಸ್ತದ 

ಪಟ್ಟಣಕ್ ೆ ನಾಲುೆ ಕ್  ೀಟ್  ಬ್ದೀದಿ ಚಾವಡಿ॥452॥ 
ಮಂಗಳಾರರ್ತ ಅಂದಣ ಮುಂದ  ಭಟ್ರು ಹ  ಗಳುತ 

ಕ್  ಂಬು ಕಹಳ  ಕ್  ಳಲ ಧ್ವನಿಗ  ಎದುರುಗ  ಂಡರು॥453॥ 
(ಮುರಹರನ) ಧಾಯನದಿಂದ ಪುರವನಾಳಿದ ಹಿರಯನಾಗಿ 

ಹ ೀಳಿದನು ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಸಾಧ್ು ಜನರಗ ॥454॥ 
ಸಕಲ ದ  ೀಷ್ ಪರಹಾರ ಸಂತಾನ ಲಾಭಗಳುಂಟ್ು 

ಮುಕ್ತಿ ಕ್  ಡುವ ಶಕ್ತಿ ಕ್  ಡುವ ಪುರಂದರವಿಠ್ಲ॥455॥ 
ಮುರಹರನ ಧಾಯನದಿಂದ ಪುರವನಾಳಿದ ಹಿರಯನಾಗಿ 

ಸವಜನರಂದ ಏರದನು ಪರಲ  ೀಕವ॥456॥ 
(ಚಿತರಲ ೀಖ್ )ಬರ ದು ಕ್  ಟ್ುಟ ಎರ್ತಿ ಒಯೆಯ ಮಾರಪುತರನ 

ಹತುಿ ತ  ೀಳು ಕತಿರಸ್ತ ಕೃಷ್ಣ ತಂದ ಮಮಮಗನ॥457॥ 
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ಆರು (ಮೀರ ಯವ) ಕ್ಾಲ ವಾಯು ಯಮ ರುದರರು 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಯಾಗಕ್ಾೆದಿ ಬರುತಲ್ಲದಿರು॥458॥ 
ಯಜ್ಞವ ಮಾಡಬ ೀಕ್ ಂದು ಕರ ಸ್ತ ವಶ್ಷ್ಠನ 

ಒಂದು ಘಳಿಗ  ಧ್ರಣಿ ಕುದುರ  ರ್ತರುಗಿ ತಂದನು॥459॥ 
ಕಲುಿ ಹ  ತುಿ ಹುಲುಿ ಕಚಿಚ ಅಲ್ಲಿಗ  ಬಂದ ಬಾರಹಮಣ 

ಸ  ಲುಿ ಕ್ ೀಳಿ ಬಾಲಕರ ರ ಪ ಕ್ಾಣ ನ ಂದನು॥460॥ 
ಬಲ್ಲಿದ ಪಾಥಿ ತಾನು ಬ್ದಲುಿ ತ ಗ ದುಕ್  ಂಡು ಬಂದು 

ಎಲ್ಲಿ ನಿನನ ಭವನ ಎನಗ  ತ  ೀರಸ ಂದನು॥461॥ 
ವೃಷಿಟಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟಿಟದರು ರಾಮಕೃಷ್ಣರು 

ಅರ್ತ ಪರಾಕರಮಿಗಳು ಅವರ ಕ್ ೈಯಲಾಗಲ್ಲಲಿವು॥462॥ 
ಅಂಧ್ಕರ ಕುಲಕ್  ಸರ ತಂದಿ ಎನನನುನ 

ಹಿಂದ  ಖ್ಾಂಡವವನ ದಗಿ ಮಾಡಲ್ಲಲವಿ ೀ॥463॥ 
ತಲ ಯ ತಗಿಗಸ್ತಕ್  ಂಡು ನುಡಿದ ಪರರ್ತಜ್ಞ ಗ  

ಬಾಲಕರ ಸಹಲದಿದಿರ  ನಾ ಹ  ೀಗುವ  ಪಾವಕ॥454॥ 
ಪರದುಯಮನ ಸಾಂಬಾದಿಗಳ ಮತ ಿ ಮಿಕೆ ಹಿರಯರ 

ಹ  ೀಗಬ ೀಡಿರ ಂದು ಕೃಷ್ಣ ಸಂಜ್ಞ  ಮಾಡಿದ॥465॥ 
ವಿಪರನ ಮಕೆಳನು ರಕ್ಷಸಬ ೀಕ್ ಂದ ನುತ 

ಗಟಿಟ ದಿಕುೆಗಳನ  ಪರಸವಕ್ಾಲ ನ  ೀಡಿದ॥466॥ 
ಮಂತರ ವಿಧಾನದಿಂದ ಯಂತರ ಬಂಧ್ನವ ಮಾಡಿ 

ವಂಚನ ಯ ಕಂಡು ಭೀಭತುಸ ನಾಚಿದ॥467॥ 
ಸುಡು ನಿನನ ಜನಮ ಪರಾಕರಮ ತ  ೀರದಿಿಲವಿ  

ಧಿಕ್ಾೆರ ಮಾಡಿದಿ ಕಮಲಮುಖದ ಸಾವಮಿಯ॥468॥ 
ಹಿೀನದಿಂದ ನಾನಾಬಗ  ಹಿೀನ ಮಾತುಗಳನ  ಕ್ ೀಳಿ 

ಅಭಮಾನದಿಂದ ವಹಿನಯೊಳಗ  ಬ್ದೀಳಬಂದನು॥469॥ 
ಚ ನಿನಗ ಕೃಷ್ಣ ತನನ ಕನ ನ ಮಮಮಗನ ಸುತನ 

ಕೃಹಿಡಿದು ಕರ ದು ರಥದ ಮೆೀಲ  ಏರಸ್ತದನು॥470। 
ಸಪಿದಿೀಪ ಸಾಗರ ಹ ೀಮದುಗಿ ಪವಿತ 

ಕೃಷ್ಣ ಪರೀರ್ತಯಂದ ಪಾಥಿಗ  ತ  ೀರದ॥471॥ 
ಹರಗುರುಗಳ ಹರಭಕಿರ ದ ವೀಷ್ ದ ವೀಷ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ 

ಪಾಪಸಥಳವ ಬ್ದಟ್ುಟ ಚಕರ ಅತಿ ಸಾರದ॥472॥ 
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ಹರಗುರುಗಳ ಹರಭಕಿರ ದ ವೀಷ್ವ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ 

ವಾರಗ ದುಃಖ ಮುಳುಗಿ ಕ್ ಲವರ ಕಂಡನು॥473॥ 
ಅಸುರರ ಭಾವರ ಅಸುರಭಾವವನುನ ಬ್ದಡಿಸ್ತ 

ಋಷಿಕುಮಾರರ ಂದು ವಾಸುದ ೀವ ಕರ ಸ್ತದ॥474॥ 
ಯಜ್ಞ ಶಾಲ ಗ  ಬಂದು ಗುರುಗಳ ಪರಶ ನ ಮಾಡಿದ 

ಸ್ತೀಮೆ ಮಿೀರ ಹ  ದನ ಂದು ಪರಯಶ್ಚತಿವ ಕ್  ಂಡನು॥475॥ 
ವಸ್ತಷ್ಠ ಕೃಷ್ಣಗ  ಅಧ್ವಯಿನಾಗಿ (ನಡ ಸುರ್ತರಲು) 

ಕ್  ೀಟಿ ದರವಯದಿಂದ ಯಜ್ಞ ದಕ್ಷಣಯೆ ಕ್  ಟ್ಟನು॥476॥ 
ಗ  ೀವುದಾನ ಹಿರಣಯ(ದಾನ) ದಶದಾನ(ವ) 

ದ ೀಶದ ೀಶದ ಋಶ್ಗಳಿಗ  ವಾಸುದ ೀವ ಕ್  ಟ್ಟನು॥477॥ 
ಮ ರು ರ ಪ ಕ ಡಿ (ತ  ೀರದರು) ಭ ಮಿ ಮೆೀಲ  

ಎಂದು ನಾರದ ಹ ೀಳಿದನು ಸಾಧ್ು ಜನರಗ ॥478॥ 
ಯಜ್ಞವ ಮಾಡಿ ಯಜ್ಞವರಾ ಕರವ ಮುಗಿದಳು 

ಯಜ್ಞಪರ್ತನ ಕರ ಸ್ತದಳು ವೃದಿ ಸರ್ತಯರ॥479॥ 
ಕ್ಾಲು ತ  ಳ ದು ಕ್ಾಜಳ ಹಚಿಚ ಸುದರವಯದಿಂದ ಅಲಂಕರಸ್ತ 

ಮಾಣಿಕಯ ಹಾಕ್ತ ಮರದ ಬಾಗಿಣವ ಕ್  ಟ್ಟಳು॥480॥ 
ಮಂಗಳಾದ ೀವಿ ನಮಮ ಮಂಗಳಸ ತರಕ್  

ಭಂಗ ಬ ೀಡವ ಂದು ತಾಯಗ  ಂದಿಸ್ತದರು॥481॥ 
ಅಂಗನ ೀರ ಮಾತು ಕ್ ೀಳಿ ಇಂದಿರಾದ ೀವಿ ತಾನು 

ಮಾತನಾಡದ  ಮರನದಿಂದ ಕುಳಿತಳು॥482॥ 
ಕಂದನ ಪರಾಕರಮ ಕಂಡು ಏನ ಬ ೀಡಲ ಂದು 

ಮನದಲ  ಯೀಚಿಸುತಿ ಮಗನ ಬಳಿಗ  ಬಂದಳು॥483॥ 
ವಿಪರನ ಮಕೆಳನು ತಂದು ನಿೀನು ತ  ೀರಸ್ತದಿ 

ಎನನ ಮಕೆಳನ  ತಂದು ತ  ೀರಸ ಂದಳು॥484॥ 
ಮಕೆಳ ತ  ಡ ಯ ಮೆೀಲ  ಇಟ್ುಟ ಮಲ ಯ ಕ್  ಟ್ಟಳು 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನುಚಿಚಷ್ಟ ಉಂಡು ಸದಗರ್ತಗ  ಹ  ೀದರು॥485॥ 
ವ ೀದಮ ರುರ್ತ ರಥಕ್  ವ ೀದದ ಕುದುರ  ಕಟ್ಟ 

ಮೆೀಘಪುಷ್ಪ ಬಲಾಹಕ ಸುಗಿರೀವನ ನುತ ಕರ ದನು॥486॥ 
ಅಂಗನ ೀರ ಅಂದಣಕ್ ೆ ಭಂಗಾರದ ಮಾಲ್ಲಕ್  

ಇಂದಿರ ೀಶ ನಡುವ  ನಿಂತು ಕರ ದ ಇಂದುಮುಖಿಯರ॥487॥ 
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ಅಲಿಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ ಎಲಿರ ಕರ ವುತ 

ಮುಗುಳು ನಗ ೀ ನಗುತ ಕ್ತರೀ ಬ ವರು ಬ ವರುತ॥488॥ 
ಗಂಗಾದ ೀವಿಯ ಒಳಗ  ಪಾಂಡುರಂಗ ಇಳಿದ 

ಅಂಗನ ೀರ ಸ್ತೀರ ಗಳ ಮ ಟ್  ಕಟಿಟದ॥489॥ 
ವಾರಜನಾಭ ಬಾಯಯೊಳಗ  ನಿೀರು ತುಂಬ್ದಕ್  ಂಡು 

ಅವರ ಮೀರ ಯ ಮೆೀಲ  ನಿೀರ ಉಗುಳುರ್ತಿದಿನು॥490॥ 
ರಂಗ ಅಂಗ ೈಯ ಒಳಗ  ತಾಂಬ ಲವ ತುಂಬ್ದಕ್  ಂಡು 

ಮಂಗಳಾಂಗ ೀರ ಮುಖದ ಮೆೀಲ  ಚಿಮುಮರ್ತದಿಿನು॥491॥ 
ಅಂಬರದ ಅಂಗ ೀನ ೀರು ಶ್ರೀರಂಗನ ಕ್ತರೀಡ  ಕಂಡು 

ಅಂಗದಿಂದ ಇಂಥ ಗಂಡನ ಬಯಸುರ್ತದಿರು॥492॥ 
ಸುರನಾರಯರು ನರಹರಯ ಕ್ತರೀಡ ಯ ಕಂಡು 

ಆದಿ ಮಲ್ಲಿಗ  ಜಾಜಿ ಕುಸುಮದ ಮಳ ಯ ಕರ ದನು॥493॥ 
ವಾರಸ್ತರೀಯರು ಮಾರನಯಯನ ಕ್ತರೀಡ  ಕಂಡು 

ಮ ರು ಲ  ೀಕ ಮಿೀರದಂತ  ತ  ೀರ ಜನರಗ ॥494॥ 
ಅನಂತ ಮ ರುರ್ತ ಕ್ಾಂತ ೀರ ಸ ರಗ ಗಂಟ್ನಾಹಕ್ತ 

ಅನಂತ ಮ ರುರ್ತ ಸಾನನವನ ನ ಮಾಡುರ್ತದಿನು॥495॥ 
ಅವಭೃತವಾದ ಸಾನನವನ ನ ಖಗವಾಹನನಿಂದು ಮಾಡ  

ಮೃಗವಾಹನ ಮಂದದಿಂದ ಬಂದು ಬ್ದೀಸ್ತದ॥496॥ 
ತನನ ಮುಖದಿಂದ ಹುಟಿಟದವರ ಪಾದಕ್ ೆರಗಿದ 

ಸುವಣಿ ಗ  ೀದಾನ ಅಲಂಕಸ್ತಸ್ತ ಕ್  ಟ್ಟನು॥497॥ 
ಹರವ ಹಾವು ಹಿಡಿಯಬಹುದು ಉರವ ಕ್ತಚುಚ ಪಡಿಯಬಹುದು 

ಮರಳು ಅಲಿ ಮಾತು ನಿಶಚಯ ಮಾಡಿಕ್  ಳಿಿರ  ೀ॥498॥ 
ಕೃಷ್ಣವ ೀಣಿಯಸಾನನ ಕೃಷ್ಣ ಭೃತಯರ ಸಂಗವನುನ 

ಕೃಷ್ಣಶಾಸರಶರವಣ ಕೃಷ್ಣಪಾದ ದರುಶನ॥499॥ 
ಇಷ್ುಟ ಈ ಜನಮದಲ್ಲಿ ಕ್  ಟ್ುಟ ರಕ್ಷಸು ಕೃಷ್ಣ 

ಕೃಷ ಣ ಕಷ್ಟ ಬ್ದಡಿಸ್ತದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮ ರುರ್ತ॥500॥ 
ಬಂಧ್ುಗಳ ಕ್  ಂದಾವ ಕ್  ಂದ ೀನ ನುತಲ್ಲ 

ಸಂಭರಮದಿಂದ ದಂತವಕರ ದಂಡ ರ್ತಿ ಬಂದನು॥501॥ 
ನಿಲುಿ ನಿಲುಿ ಗ  ೀವಳ ಎಲಿರ ಕ್  ಂದಾಹಗ  ಅಲಿ 

ಕ್  ಳ ್ ಿ ಎನನ ಅಸರ ನಿನನ ಕ್  ರಳಿಗಾಹಕುವ ॥502॥ 
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ಸಾಗರದ ಮರ ಯತಿ ವ ೈರ ಸ ೈನಯದ ಮೆೀಲ  

ಸ್ತಂಹನ  ೀಟ್ ನ  ೀಡಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರ್ತರುಗಿದ॥503॥ 
ಕುಸುಮನಾಬ ಹರುಷ್ದಿಂದ ಶ್ರವ ತ ಗ ಯಲು ಅವನ 

ತ ೀಜಸುಸ ಹ  ೀಗಿ ವಾಸುದ ೀವನ  ಳಗ  ಸ ೀರತು॥504॥ 
ಚಿತರಚಾವಡಿಗ  ಬರಲು ಮುಕಿಸುರರ ಕ್ ೈಗಳಿಂದ 

ಎರ್ತಿಸುವ ಯತನ ಭೃತಯರಾಡಿಕ್  ಳಿಿರ  ೀ॥505॥ 
ಬಂದು ದ ೀವಕ್ತದ ೀವಿ ನಿಂದು ಮಗನ ಬ ೀಡಿದಳು 

ಕಂದ ನಿನನ ಬಾಲಲ್ಲೀಲ  ನ  ೀಡುವ ನ ಂದಳು॥506॥ 
ತ  ಟ್ಟ ಕುಪಪಸವ ಬ್ದಚಿಚ ಟ್  ಂಕಕ್  ಸುರ್ತಿದ 

ಕೃಷ್ಣರಾಯ ತ  ೀಳ ರ್ತದಿಿ ಸದುಿ ಮಾಡಿದ॥507॥ 
ಗಂಡ ಭ ೀರುಂಡ ಕ್ಾರುಂಡ ಗಿಳಿ ಕಂಗಳಿಂದ 

ರಮಣ ಪಕ್ಷಯಂತ  ಕುಣಿದನ  ಜನನಿ ಎದುರಗ ॥508॥ 
ಬಂದು ರುಕ್ತಮಣಿದ ೀವಿ ನಿಂದು ನ  ೀಡಿದಳು ಆಗ 

ಇಂದು ಈ ರ ಪ ಎನಗ  ಬ ೀಕು ಎಂದು ಬ ೀಡಿಕ್  ಂಡಳು॥509॥ 
ಏಳುನ ರ ಎಪಪತುಿ ಬಾಲಲ್ಲೀಲ  ಕಥ ಗಳನುನ 

ವಾದಿರಾಜರು ಮಾಡಿದರು ಒಂದತಿರ್ತಯಂದಲ್ಲ॥510॥ 
ವಾದಿರಾಜರು ಮಾಡಿದ ಬಾಲಲ್ಲೀಲ  ಹ ೀಳಿ ಕ್ ೀಳಿದವರಗ  

ಸಾಯುಜಯ ಮುಕ್ತಿ ಕ್  ಡುವ ಹಯವದನನು॥511॥ 

ಕಠಿಣ ಪದಗಳಿಗ  ಅಥಿ 
ಅಂಕಜಾತ – ಬರಹಮನ ತ  ಡ ಯಂದ ಜನಿಸ್ತದವ, ನಾರದ 

ಆರು – ತುಂಟ್ 

ಅಟ್ುಟಳಿ – ಹಿಂಸ  
ಅಂತರ – ತ  ಂದರ  
ಅನಿಮಿಷ್ರು – ದ ೀವತ ಗಳು 
ಅನುವಧ್ಿನ – ಅಜುಿನ 

ಅಂಬು – ನಿೀರು 
ಅಮಿಮ – ಮಲ  
ಅರುಹ – ಅಹಿ 

ಅಳಿ – ? 
ಆನಕದುಂದುಭ – ವಸುದ ೀವ 

ಆವಿಭ ಿತ – ಹುಟಿಟದ 

ಹಾವು-ಹಸು ಮುಂತಾದ ಜಾನುವಾರು 
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ಆಳಿಗಾರ – ವಂಚಕ 

ಇಪಪಡಿ – ಇಮಮಡಿ 

ಈಭಾಿಗ – ಎರಡು ಭಾಗ 

ಉದುಿಬ ೀವು ಹಾಕು – ದೃಷಿಟ ನಿವಾಳಿಸು 
ಉಳುಪು – ಒರಳು 
ಊರು – ತ  ಡ  
ಊರುಜಾತ – ಬರಹಮನ ತ  ಡ ಯಂದ ಹುಟಿಟದವ, ನಾರದ 

ಕದಲಾರರ್ತ – ಕುಂಕುಮದ ನಿೀರನುನ ಹರವಾಣದಲ್ಲಿಟ್ುಟ ದೃಷಿಟ ತ ಗ ವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಆರರ್ತ 

ಕಡಹ – ಕದಂಬ ವೃಕ್ಷ 

ಕಣಿಣ  - ಹಗಗ 
ಕರಮುಕ – ಅಡಿಕ್  
ಕುಪಪಸ – ಮೆೀಲಂಗಿ 

ಕಳಿಿ – ಬತಿ (ಕಳವ ) 
ಕಂಜಾಕ್ಷ – ಭ ದ ೀವಿ 

ಕಂಜಸಖಪುತರ – ಸುಯಿಪುತರ, ಯಮ 

ಕುಂಭನಿ – ಭ ಮಿ 

ಕ್ ಂಚಕ್ತೆ – ಕ್ ಂಪು ಅಕ್ತೆ 
ಕ್ ಂಚ  – ಚ ಲುವ  
ಕ್  ಳಿಕ್  – ಹಾಲು, ಮಸರು ತ ಗುಹಾಗುವ ಸ್ತಕೆ 
ಕ್ಾವಡಿ – ಕಂಬ್ದ 

ಗಾರುಮಾಡು – ಹಿಂಸ  ಮಾಡು 
ಗುಗುರ – ಕಡಲ , ಹ ಸರು ಮುಂತಾದ ಕ್ಾಳುಗಳಿಂದ ಸ್ತದಿ ಪಡಿಸ್ತದ ಉಸಲ್ಲ 

ಗುಮಿಮ – ಧಾನಯಗಳನುನ ತುಂಬ್ದರುವ ದ  ಡಡ ಮಡಕ್  
ಗುಳ್ಿರಗ  -ಒಂದು ಬಗ  ಸ್ತಹಿಭಕ್ಷಯ 
ಚಟ್ುಟ – ಮಣಣ  ಕುಡಿಕ್  
ಚಿಂತಾಕು – ಕ್  ರಳ ಆಭರಣ 

ಚಿತರಚಾವಡಿ – ವ ೈಕುಂಠ್ 

ಚುಮಿಮವಡ ಯು - ಚಿಮಮಲಪಡು 
ಚ ಣಿ – ಹುಡಿ (ಮಣಿಣನ) 
ಚ  ಚುಿ – ಮದಲ ಬಸ್ತರು 
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ಜಂಘೆ – ಕಣಗಾಲು 
ಜರ – ಕುಸ್ತಯು 
ತನು -ಸ  ಂಪಾದ ಆಹಾರ 

ತಾಣ ದಿೀವಿಗ  – ಸಾಥನ ದಿೀವಿಗ  
ರ್ತರುವಿ – ರ್ತರುಗಿ 

ರ್ತರದಂಡಿ – ಸಂನಾಯಸ್ತ ವ ೀಷ್ದ ಅಜುಿನ 

ತುದಿಯದು – ಮುಗಿಯದು 
ಥಂಡ ಥಂಡ – ಬಗ ಬಗ ಯ 

ದಣಿಯ – ತೃಪಿಯಾಗುವ 

ದಂಡಿಸು – ಬ್ದಟ್ುಟಬ್ದಡು 
ದಾಣಿ – ಧಾನಯ 
ದಾರಗ  – ಅದು ಯಾರಗ  
ದಾಳಿ ಹರಯು – ಆಕರಮಣಶ್ೀಲತ  
ಧ್ಟಿಟ – ಸ  ಂಟ್ಕ್ ೆ ಸುರ್ತಿಕ್  ಳುಿವ ಬಟ್ ಟ 
ಧ್ನಾಧಿಬರ್ತ – ಕುಬ ೀರ 

ಧ  ೀರ – ತ  ೀರ 

ನಡು – ಸ  ಂಟ್ 

ನಿೀರ ಹ  ಳ ಯ ಮಟಿಟ ಪೂಜ   -  ನಿೀರ ದಂಡ ಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಮೆಟಿಟಲ ಪೂಜ  
ನಿೀರಗಂಡ – ನಿೀರಂದ ಬರಬಹುದಾದ ಅನಾಹುತ 

ನ ಗು – ಎತುಿ 
ನ ಲುವು – ಪಾತ ರಗಳನುನ ಇಡುವುದಕೆ ತ  ಲ ಯಂದ ಇಳಿಬ್ದಡುವ ಹಗಗದ ಚಾಳಿಗ  
ಪಂಚಗವಯ – ಹಾಲು, ಮಸರು, ತುಪಪ, ಗಂಜಲು ಮತುಿ ಸ ಗಣಿ ಈ ಐದು ವಸುಿಗಳ ಮಿಶರಣ 

ಪಪಪಳಿ (ಸ್ತೀರ ) – ಚರಕಳಿ ನಮ ನ ಯಲ್ಲಿ ನ ಯಿ ಬಟ್ ಟ 
ಪನನಂಗ – ಸಪಿ 

ಪರಯಂಕ – ಮಂಚ 

ಪಾಟಿಮಾಡು – ಲಕ್ಷಯ ಕ್  ಡು 
ಪಾಯೊುಟ್ುಟ – ಕ್ಾಲಬ ರಳ ಆಭರಣ 

ಪಾಲಾಶ – ಮುತುಿಗದ ಗಿಡ 

ಪಾವಕ – ಅಗಿನ 
ಪ ಂಡಯ – ಕ್ಾಲಂದುಗ  
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ಪಂಬಟ್ ಟ  ತುಂಟ್ಾಟ್ 

ಪಾರದುಭ ಿತ – ಹುಟಿಟದ 

ಬುಟ್ುವಿ – ಕಣಕದ ರವ  
ಬಟ್ಟ ಮುತುಿ – ವೃತಾಿಕರದ ಮುತುಿ 
ಬಡಿಗ – ದ ೀವಶ್ಲ್ಲಪ, ವಿಶವಕಮಿ 

ಬಾವಲ್ಲ – ಕ್ತವಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ 

ಬ್ದರದು ಹ  ೀಗು – ಥಟ್ಟನ  ಮುನುನಗುಗ 
ಭರಮರಪಕ್ಷ – ನವಿಲು 
ಮಣಕ – ಪಾರಯಕ್ ೆ ಬರುರ್ತಿರುವ ಎಮೆಮ ಕರು 
ಮೃರ್ತಿಕ್  – ಮಣುಣ 
ಮೃಗವಾಹನ – ಜಿಂಕ್  ವಾಹನವಾಗಿ ಉಳಿವ , ವಾಯು 
ಮರಣ ಬಾಗಿಣ – ಮರದ ಬಾಗಿನ 

ಮಿಸುನಿ – ಚಿನನ 
ಮುಂಚಯ – ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹ  ೀಗು 
ಮುಂಜುಡಿಗ  – ಉಪನಯನ ಸಂಸಾೆರದ ಸಂದಭಿದ ಧಿರಸು 
ಮೆಟಿಟಗ  – ಮೆಟ್ಟಲು 
ಮರ – ಗ ರಸ  
ಮಟ್ ಟಕಟ್ುಟ – ಮ ಟ್  ಕಟ್ುಟ 
ಮೀರ್ತ- ಕ್ ೀದಗ  ಮುಂತಾದವುಗಳ ತ ನ  
ಯಜ್ಞಕಮಿಣ – ಕಪಪಕ್ಾಣಿಕ್  
ರಾಜದ ವಿಿ – ಒಳ ಿಯ ಜಾರ್ತಯ ಗರಕ್  ಹುಲುಿ 
ವತಸಪ ೈರು -ಎಳ ಯ ಕರುಗಳ ಸಮ ಹ 

ವರಳು – ರುಬುು ಕಲುಿ 
ವೃರ್ತಿ – ಉದ  ಯೀಗ 

ವಡ  ೀಧ್ವ -ಎಡಮಗುಗಲು 
ವೃಂದಾ – ವನದ ಕಟಿಟಗ  
ವಾರಗ – ಓರಗ ಯ 

ವಿಗಡ – ಭಯಂಕರ 

ವ ೈಜಯಂರ್ತಮಾಲ  – ವಿಷ್ುಣವಿಹಾರ 

ಶಾಲಯನನ  - ಉತಿಮವಾದ ಅಕ್ತೆಯಂದ ಮಾಡಿದ ಅನನ 
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ಶ್ಲುಕ - ಆಯುಧ್? 

ಶ್ರೀವತಸ – ವಿಷ್ುಣವಿನ ಎದ ಯ ಮೆೀಲ್ಲನ ಮಚ ಚ 
ಸಂಕಷ್ಿಣ – ಬಲರಾಮ 

ಸ ಳ ಯಪಟ್ುಟ – ಸ ಳ ಯಲಪಟ್ುಟ 
ಹಸಿಕ್ ಲಸ – ಕರಕುಶಲ 

ಹಂಚಿ – ಒಂದು ಬಗ ಯ ಹುಲುಿ 
ಹರದಿ – ಗರರ್ತ 

ಹರವಿ – ಗುಡಾಣ 

ಹಸಗ ಡು – ರ ಪಕ್ ಡು 
ಹ ದಿ – ಹ ದ , ಬ್ದಲ್ಲಿನ ಹಗಗ 
ಹ  ಂತತನ – ಚಾತುಯಿ 

 ಪೂವಿಕಥ ಗಳು ಮತುಿ ಟಿಪಪಣಿಗಳು 
ಪೂವಾಿಧ್ಿ – 

1.ಈ ಕ್ಾವಯ ದಿವಪದಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿದುಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಶ ಛಂದದ ಓಟ್ವನುನ 
ಗುರುರ್ತಸಬಹುದಾಗಿದ . ಬಹುತ ೀಕ ದಿವಪದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರಹಮಗಣದ ಲಯ ಕ್ಾಣಿಸುರ್ತಿದುಿ ಎರಡನ ಯ 
ಸಾಲ್ಲನ ಕ್  ನ ಯ ಗಣ ವಿಷ್ುಣವಾಗಿರುವುದನುನ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಉತಾಸಹಲಯ(3 ಮಾತ ರ)ದಿಂದ 
ಕ ಡಿ ಭ  ೀಗ ಷ್ಟ್ಪದಿಯ ಆಕೃರ್ತಯನುನ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುರ್ತಸಬಹುದು. ಆದರ  ಬಹುತ ೀಕ ದಿವಪದಿಗಳು 
ಛಂದಸ್ತನ ನಿಯಮವನುನ ಮಿೀರರುವುದು ಹಾಡುವ, ದಾಖಲ್ಲಸುವ ಸಂದಭಿದಲಾಿದ 
ಪರಣಾಮವಿರಬ ೀಕು. 
2.ತಾರತಮಯ: ಮಾಧ್ವಮತದ ಪರಮೆೀಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾರತಮಯದ ಕಲಪನ  ಒಂದು, ಲಕ್ಷಮೀದ ೀವಿ, 

ಪಾರಣದ ೀವರು ಸರಸವರ್ತಯರಂದ ತ  ಡಗಿ ದ ೀವಾನುದ ೀವತ ಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರವರ ಗ  
ಆವರ  ೀಹಣ ಕರಮದಲ್ಲಿ ತರತಮಭಾವವನುನ ಹ ೀಳಿದ . ಪರಸಪರ ಭನನರ  ಅನಾದಿಕಮಿಬದಿರ  
ಆದ ಚ ೀತನರಲ್ಲಿ ಈ ರೀರ್ತಯ ತಾರತಮಯ ಮಾಧ್ವಮತದ ಸ್ತದಾಿಂತಕೆನುಸರಸ್ತ ಹ ೀಳಿರುವಂತ  
ಕ್ಾಣುತಿದ . ಸ  ಿೀತರ, ಭಜನ , ಕ್ಾವಯನಿಮಾಿಣ ಎಲಿದರಲ ಿ ಹರದಾಸರು ಈ ಕರಮವನುನ 
ಅನುಸರಸುವರು. 
3.ನಾಯಯಸುಧ ಯ: ಮಧಾವಚಾಯಿರ ‘ನಾಯಯಸುಧಾ’ಕ್ ೆ ವಾಯಖ್ಾಯನ ಮಾಡಿದ ರಾಯ 
ರಾಮಚಂದರರು ಯಾರ ಂಬುದರ ಬಗ ಗ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಯದ . ರಾಘವ ೀಂದರ ಮಠ್ದ ಮ ಲಪುರುಷ್ 
ವಿಬುಧ ೀಂದರರಗ  ದಿೀಕ್ಷ ಯತಿ ಉತಿರಾದಿ ಮಠ್ದ ರಾಮಚಂದರರ್ತೀಥಿರು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ 
ಕ್ಾಶ್ೀನಾಥನಿಗ  24 ದಿನ ಸುಧಾ ಬ  ೀಧಿಸ್ತದರು ಎಂದು ಬ್ದ.ಎಸ್. ಕಮಲಾಪುರ ಅವರು 
ಬರ ದಿರುವುದನುನ ಡಾ. ಎಚ್ ಜಿ. ಲ ೀಕ ರ ಅವರು ಉದಿರಸುತಾಿರ  (1986-142) 
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12.ಗ  ೀವು ರ ಪ: ದುಷ್ಟರ ಹಿಂಸ ಯನುನ ವಿಷ್ುಣವಿಗ  ರ್ತಳಿಸಲು ಹ  ೀಗುರ್ತಿದಿ ಭ ಮಿದ ೀವಿಯು 
ಗ  ೀರ ಪವನುನ ಧ್ರಸುರ್ತಿದಿಳ ಂದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹ ೀಳಿದ . 
18.ಹಾಸ್ತಗ ಯಾಗಿರುವ ರಾಜನರು ತಾವು ಪರಯಾಣಕ್ ೆ ಹ  ರಡುವ ಮುನನ ತಮಮ ಹಾಸ್ತಗ ಯನುನ 
ಆಳುಗಳ ಮ ಲಕ ಕಳುಹಿಸುವರು. ಅದರಂತ  ಶ್ರೀಮನಾನರಾಯಣನು ತನನ ಹಾಸುಗ ಯಾದ 
ಶ ೀಷ್ದ ೀವರನುನ ಮದಲ ೀ ಭ  ಲ  ೀಕದಲ್ಲಿ ಅವತಾರವ ತುಿವಂತ  ಆಜ್ಞಾಪಸುವನು (ರುಕ್ತಮಣಿೀಶ 
ವಿಜಯ 1-26) 
22. ವಸುದ ೀವ ಹುಟಿಟದಾಗ ಈತನ ಮನ ಯಲ್ಲಿ ಮುಂದ  ಭಗವಂತನು ಅವತಾರವ ತಿಲ್ಲರುವುದನುನ 
ರ್ತಳಿದ ದ ೀವತ ಗಳು ದುಂದುಭಯನುನ ಮಳಗಿಸ್ತದ ಕ್ಾರಣ ಅವನಿಗ  ಅನಕದುಂದುಭ ಎಂದು 

ಹ ಸರು ಬಂತು। 

24.ಆಯುಧ್ವನಿಟ್ುಟ: ಅದರ ಮೆೀಲ್ಲಂದ ಅಡಡದಾಟಿಸುವುದು ವಯಕ್ತಿಯೊಬುನನುನ ವಿಶವಸಕ್ ೆ 
ತ ಗ ದುಕ್  ಳುಿವ ಬಗ  – ಒಂದು ಬಗ ಯ ದಿವಯವ ಂದು ಹ ೀಳಬಹುದು. 
24. ಕಂಸ: ಕಂಸ ಉಗರಸ ೀನನ ಮಗ, ಇವನು ದುರಮಿಲನ ಂಬ ದಾನವನಿಂದ ಉಗರಸ ೀನನ 
ಪರ್ತನಯಲ್ಲಿ ಹುಟಿಟದವನು. ಉಗರಸ ೀನನ ರಾಣಿ ತನನನುನ ಕ ಡಿದವನು ತನನ ಪರ್ತಯಲಿವ ಂದು 
ರ್ತಳಿದು ಕ್  ೀಪದಿಂದ ನಿನನ ದುಬ್ದೀಿಜದಿಂದ ಹುಟಿಟದವನು ಯದುವಂಶ್ೀಯರಂದಲ ೀ ಸಾಯಲ್ಲ 
ಎಂದು ಶಾಪವಿತಿಳು. ಈ ಶಾಪದ ಫಲವಾಗಿಯೆೀ ಈತನ ಮರಣವು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಂದಾಯತು. 
37. ಗಾಂಡಿೀವ : ಅಜುಿನನ ಬ್ದಲುಿ. ಇದರಂದಾಗಿ ಅಜುಿನನಿಗ  ಗಾಂಡಿೀವಿ ಎಂಬ ಹ ಸರು 
ಬಂದಿತು. 
38.ಭಾಮೆ ದ ೀವಕ್ತ ದ ೀವಿ: ದ ೀವಕನ ಮಗಳು. ಈಕ್  ವಸುದ ೀವನ ಪರ್ತನ – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ತಾಯ. ಈಕ್  
ಪೂವಿಜನಮದಲ್ಲಿ ಅದಿಪರ್ತಯಾಗಿದಿಳು. 
51.ರ  ೀಹಿಣಿಯಲ್ಲಿಟಿಟತು... ರ  ೀಹಿಣಿ ವಸುದ ೀವನ ಪರ್ತನ. ಬಲರಾಮ ಈಕ್ ಯ ಮಗ. 
52. ಶ ೀಷ್ನಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಿಣವ ಂದ ನಿಸ್ತ ... ಕದುರ ಪುತರನಾದ ನಾಗರಲ್ಲಿ ಒಬು. ಈತನನುನ 
ಶ್ರೀಮನಾನರಾಯಣನು ಹಾಸುಗ ಯಾಗಿ ಮಾಡಕ್  ಂಡಿದಿನು. ಬಲರಾಮ ಶ ೀಷ್ನ ಅವತಾರ. 
ದ ೀವಕ್ತಯ  ಏಳನ ಯ ಗಭಿದಲ್ಲಿ ಶ ೀಷ್ ಅವತರಸಬ ೀಕ್ಾಗಿತುಿ. ಹರಯೊೀಗ ಮಾಯೆಗಾಜ್ಞಾಪಸ್ತ 
ಆ ಗಭಿವನುನ ದ ೀವಕ್ತಯಂದ ಆಕಷಿಿಸ್ತ ರ  ೀಹಿಣಿಯಲ್ಲಿರಸ್ತ ಇದರಂದ ಬಲರಾಮನು ಸಂಕಷ್ಿಣ 
(ಸ ಳ ಯಪಟ್ಟವನು) ಎನಿಸ್ತದ. 
57- ಪೂವಿಕ್ಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಾಲನ ೀಮಿ... ತಾರಕ್ಾಸುರನ ಮರಣಾನಂತರ ಮ ರು ತಲ ಗಳು 
ಕ್ಾಲನ ೀಮಿ ದ ೀವತ ಗಳನುನ ಗ ದುಿ ಇಂದರಪದವಿಯನುನ ಅನುಭವಿಸುರ್ತಿದಿ. ಮುಂದ  ವ ೈಕುಂಠ್ಕ್ ೆ 
ಧಾಳಿಯಟ್ುಟ ವಿಷ್ುಣ ಹಾಗ  ಗರುಡರನುನ ತನಮಮಹಾಗದ ಯಂದ ಹ  ಡ ಯಲು ಪರಯರ್ತನಸ್ತದಾಗ 
ಹರ ತನನ ಚಕ್ಾರಯುಧ್ದಿಂದ ಅವನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ. 
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65.ಶುಕಿ ಶ  ೀಣಿತ ಸಂಬಂಧ್... ತಾನು ಎಲಿ ಮಾನವ ಶ್ಶುವಿನಂತ  ಹುಟಿಟಲಿ ಎನುನವುದನುನ 
ರ್ತಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನು ಶಂಖ,ಚಕರ, ಚತುಭುಿಜಗಳಿಂದಲ ೀ ಅವತರಸ್ತರಬ ೀಕು (ನ  ೀಡಿ 
ವಾದರಾಜರ ರುಗಿಮಣಿೀಶ ವಿಜಯ 1-45-55) 
72. ಶ್ಶುಪಾಲ ವ ೈರ ನಿೀನ ... ಯದುಂಶದ ರಾಜರಲ್ಲಿ ಒಬುನು. ಈತನ ತಾಯ ಕೃಷ್ಣನ 
ಸ  ೀದರತ ಿಯಾದ ಶುರತಶರವ. ಶ್ಶುಪಾಲನು ಶ್ಶುವಾಗಿದಾಿಗ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ತನನ ಸ  ೀದರತ ಿಯ 

ಮನ ಗ ಹ  ೀಗಿ ಶ್ಶುವನುನ ಎರ್ತಿಕ್  ಂಡಾಗ ಆದನಲ್ಲಿದಿ ಹ ಚಿಚನ ಎರಡು ಕ್ ೈಗಳು ಬ್ದದುಿ ಹ  ೀದವು। 
ಇದಿರಂದ ತನನ ಮಗನಿಗ  ಕೃಷ್ಣನಿಂದಲ ೀ ಸಾವು ಬರಬಹುದ ಂದು ರ್ತಳಿದು ತನನ ಮಗನನುನ 
ಉಳಿಸ್ತಕ್  ಡಬ ೀಕ್ಾಗಿ ಪಾರಥ್ವಿಸ್ತಕ್  ಂಡಳು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನು ಶ್ಶುಪಾಲನ ನ ರು ಅಪರಾಧ್ಗಳನುನ 
ಮನಿನಸುವುದಾಗಿ ಆಶಾವಸನ  ನಿೀಡಿದನು. ಮುಂದ  ಪಾಂಡವರು ರಾಜಸ ಯಯಾಗದ  
ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ ಅಗರಪೂಜ ಯ ಸಂಬಂಧ್ವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನನುನ ಹಳಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಆತ ಹತನಾದನು 
75.ಕ್ರಸುಿಬ ಹಾರ... ಶ್ರೀಮನಾನರಾಯಣನು ಎದ ಯಲ್ಲಿ ಧ್ರಸ್ತದಿ ರತನ. ಇದು 
ಸಮುದರಮಂಥನಕ್ಾಲದಲ್ಲಿ ಉದಿಸ್ತಬಂತು ಎನನಲಾಗಿದ . 
81. ಹಿಂದಿನಾ ತಪಕ್ ೆ ಮೆಚಚ ಬಂದ ನ ಂದನು... ಸಾವಯಂಭು ಮನವಂತರದಲ್ಲಪ ಪೃಶ್ನ ಹಾಗು ಆಕ್ ಯ 
ಪರ್ತ ಸುತಪ ಹನ ನರಡು ಸಾವಿರ ವಷ್ಿ ತಪಸಸನಾನಚರಸ್ತದಾಗ ವಿಷ್ುಣ ಪರಸನನನಾಗಿ ಮ ರು 
ಜನಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿನನ ಗಭಿದಲ್ಲಿ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟಿಟಬರುವುದಾಗಿ ವರವನುನ ನಿೀಡಿದನು. 
ಮದಲ್ಲಗ  ಪೃಶ್ನಗಭಿನ ಂಬ ಹ ಸರಂದಲ , ಎರಡನ ೀ ಜನಮದಲ್ಲಿ ಅದಿರ್ತಕಶಯಪರ ಸುತ 
ವಾಮನನನಾಗಿಯ . ಮ ರನ ಯ ಜನಮದಲ್ಲಿ ದ ೀವಕ್ತ ವಸುದ ೀವರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿಯ  
ಜನಿಸ್ತದನು. 
88. ಪೃಶ್ನಜನಮದಲ್ಲಿ... ನ  ೀಡಿ ಪ.81. 
ಅದಿರ್ತ ಕಶಯಪರಲ್ಲಿ ವಾಮನರಾಗಿ... ಕಶಯಪ ಮರೀಚಿ ಮುನಿಯ ಮಗು ಈತನಿಗ  ದಿರ್ತ, ಅದಿರ್ತ 
ಮುಂತಾದ ಹದಿಮ ರು ಮಂದಿ ಪರ್ತನಯರು. ವರುಣನ ಗ  ೀವುಗಳನುನ ಇವನು ಎರವಲು ತಂದು 
ಇಬುರು ಪರ್ತನಯರ ಮಾತು ಕ್ ೀಳಿ ಹಿಂದ  ಕ್  ಡದುದರಂದ ವರುಣನ ಶಾಪಕ್ ೆ ಗುರಯಾಗಿ 
ವಸುದ ೀವ ದ ೀವಕ್ತ ಮತುಿ ರ  ೀಹಿಣಿಯರಾಗಿ ದಾವಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನಮವ ರ್ತಿದರು. ಹಸುಗಳನುನ 
ನಿಬಿಂಧಿಸ್ತದ ಸಲುವಾಗಿ ವಸುದ ೀವನಿಗ  ಕ್ಾರಾಗೃಹ ವಾಸವಾಯತು. ಅದಿರ್ತ, ದಿರ್ತಯ 
ಮಕೆಳನುನ ಸಂಹರಸ್ತ ತನನ ಮಕೆಳ್ ಹುಟಿಟದ  ಡನ  ಸಾಯುವಂತ  ಶಾಪ ಪಡ ದಳು. 
97. ಕ್ಾಳಿಂದಿಯ ರ್ತೀರದಲ್ಲಿ ನಂದಗ  ೀಪನ ಪಳಿಿ... ಕ್ಾಳಿಯ ಸಪಿನು ವಾಸವಾಗಿದಿ ಯಮುನಾ 
ನದಿಯ ಮಡು. ಗರುಡನು ಋಷಿ ಶಾಪದಿಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿಗ  ಬಾರದ  ಇರುವುದರಂದ ಕ್ಾಳಿಯ 
ಸಪಿನು ಕ್ಾಳಿಂದಿ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದಿ. ಗ  ೀಕುಲ ನಂದಗ  ೀಪನ ವಾಸಸಾಥನ. 
 116. ಇತಿ ಗ  ೀಕುಲದ  ಳಗ ... ಮಧ್ುರ ಗ  ಸಮಿೀಪದ ಹಳಿಿ ಗ  ೀಕುಲ. 
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122. ಮಧ್ು ಎಂಬ ದ ೈತಯನ... ಮಧ್ು ಮತುಿ ಕ್ ೈಟ್ಬರು ಸಹ  ೀದರರು. ವಿಷ್ುಣವಿನ ಕ್ತವಿಯ 
ಕ್ ಸರಂದ ಹುಟಿಟದವರು. ಇವರ ಪೀಡ ಯಂದ ನ  ಂದ ಬರಹಮ ಹರಯ ನಾಭಕಮಲದ  ಳಗ  
ಸ ೀರದನು. ಇವರ  ಡನ  ವಿಷ್ುಣ ಯುದಿಮಾಡಿ ಸ  ೀಲ್ಲಸ್ತ ಸಾಯಸ್ತದನು. 
126. ಮತಸಯಗ  ಕ ಮಿಗ  ವರಾಹಗ  ನರಹರಗ  ವಾಮನ ಭಾಗಿವನ ... ಶ್ರೀಮನಾನರಾಯಣನ 
ದಶಾವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮದಲನ ಯದು ಮತಾಸಯವತಾರ ಸ  ೀಮಕನ ಂಬ ರಾಕ್ಷಸನು ವ ೀದಗಳನುನ 
ಅಪಹರಸಲು ವಿಷ್ುಣವು ಮತಾಸಯವತಾರವನ ನರ್ತಿ ಆ ರಕೆಸನನುನ ಕ್  ಂದು ವ ೀದವನುನದಿರಸ್ತದನು. 
ಶ್ರೀಮನಾನರಾಯಣನ ಎರಡನ  ಅವತಾರ ಕ ಮಾಿವತಾರ. ಸಮುದರಮಥನ ಕ್ಾಲದಲ್ಲಿ 
ದ ೀವತ ಗಳ ಪಾರಥಿನ ಯಂತ  ಮಂದರ ಪವಿತವನುನ ಸಮುದರದಲ್ಲಿ ಮುಳಗದಂತ ಕ ಮಿನಾಗಿ 
ಹರಯು ಎರ್ತಿಹಿಡಿದ. 
ಶ್ರೀಮನಾನರಯಾಣನ ಮ ರನ ಯ ಅವತಾರ ವರಾಹಾವತಾರ. ಹಿರಣಾಯಕ್ಷನು ತನನ 
ಮಹಾಗದ ಯನುನ ತ ಗುತಾಿ ರಸಾತಲದಲ್ಲಿದುಿಕ್  ಂಡು ಭುವನ  ೀದಿರಣವನುನ ಮಾಡಿರ್ತಿರುವ 
ವರಾಹನ ೀ ಮಹಾವಿಷ್ುಣವ ಂದು ರ್ತಳಿದು ಅವನನುನ ಯುದಿಕ್ ೆ ಕರ ಯಲು ಎಡಗಾಲ್ಲನಿಂದ ಅವನು 
ರಕೆಸನ ಮಹಾಗದ ಯನುನ ತುಂಡರಸ್ತ ಅವನುನ ಸಂಹರಸ್ತದನು. ನರಹರ ಶ್ರೀ ಹರಯ ನಾಲೆನ ಯ 
ಅವತಾರ. ಪರಹಾಿದನ ಮರ ಯನುನ ಕ್ ೀಳಿ ವಿಷ್ುಣವು ಕಂಬದಿಂದ ಅವತರಸ್ತ ಹಿರಣಯಕಶ್ಪುವನುನ 
ವಧಿಸ್ತದನು. 
127. ರಾಮಗ  ಕೃಷ್ಣಗ  ಬುದಿಗ  ಕಲ್ಲೆಗ ... ಇವು ವಿಷ್ುಣವಿನ ವಿವಿಧ್ ಅವತಾರಗಳು. 
128. ಶಂಬರಾರಪತನು... ಶಂಬರಾಸುರ ಮಾಯಾವಿ ದ ೈತಯ. ಈತನ ವಧ  ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪುತರ 
ಪರದುಯಮನನಿಂದಾಯತು. 
142. ಮ ರು ದಿನಗಳ ಕ್  ಯುಿ...‘ದ ೀವರ ಕ್  ಯುಿ’ ಉತಿರ ಕನಾಿಟ್ಕದ ಒಂದು  ವಿಶ್ಷ್ಟ ಆಚರಣ . 
ಮಗು ಹುಟಿಟದ  ಡನ  ಹ  ಕುೆಳ ಹರಯನುನ ಕ್  ಯಯಲಾಗುತಿದ . ಉಳಿದ ಭಾಗ 5-6 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 
ಉದುರುತಿದ  ಹಾಗ  ಉದುರದ ಹ  ಕುಿಳ ಬಳಿಿಯ ತುಂಡನುನ ಹಾಗು ಕ್  ಯಿ ಆಯುಧ್ವನುನ 
ಬಾಣಂರ್ತಯ ಹತನಿನ ಯ ದಿನದಂದು ಪೂಜಿಸುವ ಸಂಪರದಾಯವಿದ . ಈ ಪೂಜ ಗ  ನ ನ ಹಾಕ್ತದ 
ಕಡಲ , ವಿೀಳಯದ ಲ  ಹಾಗ  ಅಡಿಕ್ ಯನುನ ಬಳಸಲಾಗುತಿದ . ಆಯುಧ್ಕ್ ೆ ಶಾಂರ್ತ ತಾಯ ಮಗುವಿನ 
ಗಾಢ ನಂಟಿಗ  ಕೃತಜ್ಞತ ಯನುನ ಸ ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಪೂಜ  ನಡ ಸಲಾಗುತಿದ . ಈ ಒಣಗಿದ 
ಹ  ಕುೆಳ ಬಳಿಿಯ ತುಂಡನುನ ಮಗುವಿನ ಸ  ಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ ೈಯಲ್ಲಿ ದಾರದಿಂದ ಕಟ್ಟಲಾಗುತಿದ . ಇಲ್ಲಿ 
ಕೃಷ್ಣನಿಗ  ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದುಿ ದ ೀವರ ಕ್  ಯುಿ – ಕ್  ಯುಿ ಪೂಜ . 
149.ಪೂತನಿಯ ಪರ ಯ ಕಳುಹಿ... ಕಂಸನ ಪರಹಾರಕ್ ೆ ಸ ೀರದ ಈಕ್  ಕಂಸನ ಆಜ್ಞ ಯಂತ  
ಗ  ೀಕುಲದ ಶ್ಶುಗಳಿಗ  ಹಾಲುಣಿಸುತಾಿ ನಂದಗ  ೀಪನ ಮನ  ಹ  ಕುೆ ಬಾಲಕ ಕೃಷ್ಣನಿಗ  ತನನ 
ವಿಷ್ಪೂರತ ಮಲ ಯುಣಿಸಲು ತ  ಡಗಿದಾಗ ಶ್ರೀ ಹರರ ಪಯಾದ ಕೃಷ್ಣನು ಆಕ್ ಯ ಜಿೀವವನುನ 
ಹಿೀರದನು. ಪೂತನಿಯ ಭಯಂಕರ ರಾಕ್ಷಸ್ತಯ ಆಕ್ಾರದಿಂದ ಪಾರಣಬ್ದಟ್ಟಳು. 
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162. ಪೂತನಿಯ ಸುಡುರ್ತರಲು... ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗ  ಹಾಲುಣಿಸ್ತದ ಪುಣಯ ಪರಭಾವದಿಂದ ಅವನ 
ಅಂಗಸಂಗದಿಂದಾಗಿ ದ ೀಹವನುನ ದಹಿಸ್ತದಾಗ ಆಕ್ ಯ ದ ೀಹದಿಂದ ದಿವಯವಾದ ಜಾಜಿ ಹ ವಿನ 
ಸುವಾಸನ  ಹ  ರಹ  ಮಿಮತು (ಭಾಗವತ ದಶಮಸೆಂಧ್) ಶಂಶುಪಾ ವೃಕ್ಷದ ಸುವಾಸನ  
ಹ  ರಹ  ಮಿಮತು ಎನುನವ ಪಾಠ್ ಭ ೀದವೂ ಇದ . 
167.ಯಶ  ೀದ ಗ  ಮದಲ  ಎರ ದರು...ಗ  ೀಕುಲದ ಒಡ ಯನಾದ ನಂದನ ಹ ಂಡರ್ತ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ 
ಸಾಕುತಾಯ. 
168. ಯಶ  ೀದ  ರ  ೀಹಿಣಿ ಬಂದು ಕುಳಿತರು...ವಸುದ ೀವನ ಪರ್ತನ. ದ ೀವಕ್ತ ಈಕ್ ಯ ಸವರ್ತ. 
ಬಲರಾಮ ಈಕ್ ಯ ಪುತರ. 
170 ಗಾಗಯಕ ಮದಲಾದ...ಯಾದವರ ಪುರ  ೀಹಿತ ಕ್ಾಲ ಯವನ ಇವನ ತಂದ . 
201.ವಿಶವಕಮಿ...ಅಷ್ಟವಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬುನಾದ ಪರಭಾಸ ಮತುಿ ಬೃಹಸಪರ್ತಯ ತಂಗಿಯಾದ 
ಯೊೀಗಸ್ತದಿಿಯ ಮಗ ಈತ. ವಿರ  ೀಚನ  ಈತನ ಪರ್ತನ. ಮಗ ವಿಶವರ ಪಾಚಾಯಿ. ಇವನು 
ಇಂದರಪರಸಥವನುನ ನಿಮಾಿಣಮಾಡಿದನು. ಸುಂದ  ೀಪಸುಂದರ ನಾಶಕ್ಾೆರ್ತ ರ್ತಲ  ೀತಿಮೆಯನುನ 
ಸೃಷಿಟಮಾಡಿದನು. ರ್ತರಪುರಾಸುರನ ವಧ ಗಾಗಿ ಶ್ವನಿಗ  ರಥವನುನ ನಿಮಾಿಣಮಾಡಿಕ್  ಟ್ಟನು. 
ಕೃಷ್ಣ ಜನ  ೋತಸವದ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗಾಗಿ ತ  ಟಿಟಲು ನಿಮಿಿಸ್ತದವನು ಇವನ ೀಯ. 
210.ಮಂದರ  ೀದಿರ ಹರಯ...ದ ೀವತ ಗಳು-ದ ೈತಯರು ಒಟ್ಾಟಗಿ ಸಮುದರಮಥನ ಮಾಡಿದ 
ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ ಮಂದರ ಪವಿತವನುನ ಕಡ ಗ  ೀಲನಾನಗಿ ಮಾಡಿಕ್  ಂಡರು. ಈ ಮಥನವನುನ 
ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಷ್ುಣವಿನ ನ ೀತೃತವ. ಆದುದರಂದ ಆತನಿಗ  ಮಂದರ  ೀದಿರ ಹರ ಎನನಲಾಗುತಿದ . 
252. ಹ  ಸ್ತಿಲ  ಳಗ  ಗಂಡನ ಹಸರ ಹ ೀಳು ಎಂದರು...ಉತಿರ ಕನಾಿಟ್ಕ ಪರದ ೀಶದಲ್ಲಿ ಮದುವ  
ಮುಂತಾದ ಶುಭ ಸಂದಭಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕ್ ಯಲ್ಲಿರುವ ಒಡಪು ಹ ೀಳುವ ವಿವರಗಳನುನ ಈ ಕ್ಾವಯದಲ್ಲಿ 
ದಾಖಲ್ಲಸಲಾಗಿದ . ಮದುವ ಯ ವಿಧಿ ಆಚರಣಯೆ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ ಗಂಡಾದರ  ತನನ ಭಾವಿೀ ಪರ್ತನಯ 
ಹ ಸರನುನ ಹ ಣಾಣದರ  ತನನ ಭಾವಿೀಗಂಡನ ಹ ಸರನುನ ಒಡಪುನ  ಂದಿಕ್  ಸ ೀರಸ್ತ ಹ ೀಳಬ ೀಕು. ಈ 
ಕ್ಾವಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮಕರಣದ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ ಊರ ಮುತ ೈದ  ಹ ಂಗಸರು ಬಂದು 
ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ತಾಯ ದ ೀವಕ್ತಯಂದ ಒಡಪು ಹ ೀಳಿಸ್ತದರಂತ . 
263. ಆಗ ಕಂಸ ಶಕಟ್ನ ಬ ೀಗದಿಂದ... ಕಂಸನ ಸ ೀವಕರಲ್ಲಿ ಒಬುನು. ಬಂಡಿಯಾಕ್ಾರದಲ್ಲಿ 
ಗ  ಕುಲವನುನ ಇವನು ಹ  ಕುೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಮೆೈಮೆೀಲ  ಬ್ದೀಳಲು ಅವನು ತನನ ಪುಟ್ಟ ಕ್ಾಲುಗಳಿಂದ 
ಇವನನುನ ಮೆಟಿಟ ಕ್  ಂದನು. 
280.ಪಕ್ಷವಾಹನನಾಗಿ... ಕಶಯಪಮುನಿಯ ಹಾಗ  ವಿನತ ಯರ ಪುತರ ಗರುಡ. ಗರುಡನ 
ಸಾಮಥಯಿವನುನ ಕಂಡು ವಿಷ್ುಣ ಆತನಿಗ  ಸುಪಣಿನ ಂಬ ಹ ಸರನುನ ನಿೀಡಿ ತನನ 
ವಾಹನವನಾನಗಿಸ್ತಕ್  ಂಡನು. 
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282. ಸುರರಗ   ಸುಧ ಯ ನಿೀಡಿದ...ಅಮೃತಮಥನದ ವ ೀಳ  ಹ  ರಬಂದ ಅಮೃತವನುನ ಹಂಚುವ 
ಕ್ಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರನುನ ವಂಚಿಸ್ತ ದ ೀವತ ಗಳಿಗ  ಮಾತರ ಹಂಚುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಷ್ುಣ ಮೀಹಿನಿಯ 
ವ ೀಷ್ ಧ್ರಸ್ತದ. 
285. ಪುತರನ ಂದ ಯಶ  ೀದ ...ತಾಯ ಯಶ  ೀದಾ ದ ೀವಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನನುನ ತ  ಡ ಯ ಮೆೀಲ  
ಕುಳಿಿರಸ್ತ ಮುದಿಿಸಲು ಮಗುವು ಇದಿಕ್ತೆದಿಂತ  ಭಾರವಾಗಿ ಪವಿತಗಳ ಸಮ ಹವ ೀ ತ ಡ ಯಮೆೀಲ  
ಕುಸ್ತಯತ  ೀ ಎಂಬಂತ  ಭಾಸವಾಗಿ ಯಶ  ೀದ  ಸಹಿಸಲಾರದಾದಳು. 
360. ನಳಕ ಬರ ಮಣಿಗಿರೀವರು...ನಳಕ ಬರ, ಮಣಿಗಿರೀವರು ಕುಬ ೀರನ ಮಕೆಳು. ಈ 
ಸಹ  ೀದರರು ಸ್ತರೀಯರ  ಂದಿಗ  ಗಂಗಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಜಲಕ್ತರೀಡ ಯಾಡುರ್ತಿರಲು ನಾರದ ಮುನಿಗಳು 
ಬಂದರು. ಅವರನುನ ಕಂಡ ಸ್ತರೀಯರು ನಾಚಿಕ್ ಯಂದ ಸ್ತೀರ  ಉಟ್ುಟಕ್  ಂಡರ  ಮಧ್ುಮತಿರಾದ 
ಸಹ  ೀದರರು ಜಲಕ್ತರೀಡ ಯಲ ಿೀ ಮಗನರಾದಾಗ ನಾರದರು ಇವರನುನ ಕಂಡು ಎರಡು ಮರ್ತಿ 
ಮರಗಳಾಗಿ ಎಂದು ಶಾಪವನಿನತಿರು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಶರೀರ ಸಪಶಿದಿಂದ 
ಶಾಪವಿಮೀಚನ ಯಾಗುವುದಾಗಿ ವಿಶಾಪವನುನ ಪಡ ದರು. ಮುಂದ   ಅವರಬುರ  
ನಂದಗ  ೀಪನ ಮನ ಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮರ್ತಿಮರಗಳಾಗಿ ಬ ಳ ದರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ತಾಯ ಯಶ  ೀದ  
ಮಗನ ತಂಟ್  ಸಹಿಸಲಾರದ  ಒರಳು ಕಲ್ಲಿಗ  ಹಗಗ ಹಾಕ್ತ ಅವನ ಸ  ಂಟ್ಕ್ ೆ ಬ್ದಗಿದಳು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು 
ಅನ ನಳ ದುಕ್  ಂಡು ಆ ಮರ್ತಿಮರಗಳ ಡ ಯಂದ ಆಚ ಗ  ನುಸುಳಿದಾಗ ಅತನ ಸಪಶಿದಿಂದ ಆ 
ಮರಗಳ ರಡ  ಬ್ದದುಿ ಈ ಇಬುರು ಯಕ್ಷರ  ಶಾಪದಿಂದ ಬ್ದಡುಗಡ  ಪಡ ದರು. 
370. ಪೂತನಿ ಶಕಟ್ ತೃಣಾವತಿ ಕ್ ೀಶ್ಯನ ನ... ಶಕಟ್ ಕಂಸನ ಸ ೀವಕ ಬಂಡಿಯಾಕ್ಾರದಿಂದ 
ಗ  ೀಕುಲವನುನ ಹ  ಕುೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಮೆೀಲ  ಬ್ದೀಳಲು ಅವನು ತನನ ಪುಟ್ಟ ಕ್ಾಲುಗಳಿಂದ ಇವನನುನ 
ತುಳಿದು ಕ್  ಂದನು. 

ತೃಣಾವತಿ... ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನುನ ಕ್  ಲುಿವಂತ  ಕಂಸಾಸುರನಿಂದ ಪ ರೀರತನಾದವನು ತೃಣಾವತಿ. 
ಯಶ  ೀದ ಯು ಮಗುವನುನ ಮಲಗಿಸ್ತ ತನನ ಕ್ ಲಸ ಕ್ಾಯಿಗಳಿಗ  ಹ  ೀದಾಗ ಈ ರಕೆಸನು 
ಸುಳಿಗಾಳಿಯ ರ ಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಗುವನುನ ತರಗ ಲ ಯೆಂತ  ಹಾರಸ್ತಕ್  ಂಡು ಹ  ೀದನು. 
ಕ್  ನ ಕ್  ನ ಗ  ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಭಾರವನುನ ತಡ ಯಲಾರದ  ಮಗುವನುನ ಕ್ ಳಕ್ ೆ ಹಾಕಲು ಪರಯರ್ತನಸ್ತದಾಗ 
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ರಾಕ್ಷಸನುನ ಕುರ್ತಿಗ ಯನುನ ಬಲವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಬ್ದಟ್ಟನು. ಇದರಂದ ರಾಕ್ಷಸನ ಉಸ್ತರು 
ನಿಂತು ಹ  ೀಗಿ ಮೃತನಾದನು. 
ಕ್ ೀಶ್...ಕಂಸನ ದುಷ್ಟಪರವಾರದ ರಾಕ್ಷಸರಲ್ಲಿ ಒಬುನು. ಕುದುರ ಯಾಕ್ಾರದ ಈತನು 
ಗ  ೀಕುಲವನ ನಲಿ ಪೀಡಿಸುರ್ತಿರಲು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಈತನನುನ ಕ್  ಂದು ಕ್ ೀಶವನ ಂಬ ಹ ಸರನುನ 
ಪಡ ದನು. 
312. ಕರುವಿನಂತ  ಬಂದ ಒಬು ಕಳಿ ಅಸುರನು.. ಕಂಸನ ಸ ೀವಕನಾದ ಧ ೀನುಕ್ಾಸುರನು ಕತ ಿಯ 
ರ ಪದಲ್ಲಿ ಕ್ಾಣಿಸ್ತಕ್  ಳುಿರ್ತಿದಿ. ಇವನು ಬೃಂದಾವನ ಸಮಿೀಪದ ತಾಳವನದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುರ್ತಿದಿನು. 
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ಗ  ೀಪರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರ  ಂದ ಗ ತಾಳ  ಹಣುಣಗಳನುನ ಉದುರಸ್ತ ರ್ತನುನರ್ತಿದಾಿಗ ಕತ ಿಯ 
ರ ಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಲರಾಮನ ಮೆೀಲ  ಬ್ದದಿನು. ಬಲರಾಮನು ಅದರ ಹಿಂಗಾಲುಗಳನುನ ಹಿಡಿದು 
ಗರಗರನ  ರ್ತರುಗಿಸ್ತ ತಾಳ ಯ ಮರಕ್ ೆ ಹ  ಡ ದು ಕ್  ಂದನು. 
ಇನ  ನಂದು ಪಾಠ್ ಕೃಷ್ಣನನುನ ಕ್  ಲಿಲ ಂದು ಯಮುನಾ ರ್ತೀರದಲ್ಲಿ ದನಗಳ ಮಂದ ಯಲ್ಲಿ ಕರುವಿನ 
ಆಕ್ಾರದಲ್ಲಿ ಸ ೀರಕ್  ಂಡ ಇವನನುನ ಕೃಷ್ುಣ ಅದರ ಬಾಲ ಮತುಿ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಾಲುಗಳನುನ ಒಂದಾಗಿ 
ಗಿರಗಿರನ  ರ್ತರುಗಿಸ್ತದನು. 
387.ಪಕ್ಷರ ಪವನುನ ಧ್ರಸ್ತ...ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ದನಗಳನುನ ಮೆೀಯಸುತಿ ಅವುಗಳಿಗ  ನಿೀರುಣಿಸಲ ಂದು  
ಯಮುನಾ ನದಿಯ ಮಡುವಿಗ  ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಗಾತರದ ಬಕಪಕ್ಷಯು ಗ  ೀಚರಸ್ತತು. ಇವನ ೀ 
ಬಕ್ಾಸುರ. ಇವನು ಕೃಷ್ಣನನುನ ತನನ ಕ್  ಕ್ತೆನಿಂದ ಹಿಡಿದಾಗ ಆತನ ದವಡ ಗಳ ರಡು ಬ ಂಕ್ತಯಂತ  
ಸುಡಲಾರಂಭಸ್ತತು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನನುನ ಕಚಿಚ  ಕ್  ಕ್ತೆನಿಂದ ಕ್  ಕ್ತೆ ಕ್  ಲುಿವ ಪರಯತನ ನಡ ಸಲು ಕಂಸನ 
ಸ ನೀಹಿತನಾದ ಆ ರಾಕ್ಷಸನನುನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಎರಡು ಸ್ತೀಳಾಗಿ ಸ್ತೀಳಿಬ್ದಟ್ಟನು. 
486. ಕ್ಾಳಿಂಗ ಕಮಲನಾಭನ...ಕ್ಾಳಿಂಗ ಸಪಿವು ಗ  ೀಪರ ಗ  ೀವುಗಳಿಗ , ಗ  ೀಪರಗಳಿಗು, 
ಗ  ೀಪರಗ  ತನನ ವಿಷ್ಜಾವಲ ಯಂದ ಹಿಂಸ್ತಸಲು ಅವರ ಪಾರಥಿನ ಯಂತ  ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು 
ಕ್ಾಳಿಯನನುನ ಮದಿಿಸ್ತ ಪಾತಾಳಕೆಟಿಟದನು. 
492. ಕ್ತಚಿಚನ ರ ಪನಿಂದ ಬಂದು ಸುತಿ...ಕ್ಾಳಿಂಗನನನುನ ಅರ ಪರವಾರ ಸಮೆೀತ ರಮಣಕ ದಿವೀಪಕ್ ೆ 
ಕಳುಹಿಸ್ತದ ಕೃಷ್ಣನು ಯಮುನಾರ್ತೀರದಲ್ಲಿ ವಿಶಾರಂರ್ತ ಪಡ ಯುರ್ತಿದಾಿಗ ಕ್ಾಡಿಗಚುಚ ಕ್ಾಣಿಸ್ತಕ್  ಂಡಿತು. 
ಗ  ೀಕುಲದ ಜನರ ಲಿರ  ಕೃಷ್ಣ, ಬಲರಾಮರನುನ ಸುಿರ್ತಸಲು ಶ್ರೀ ಹರಯು ದಾವಾಗಿನಯನುನ 
ಪಾನಮಾಡಿದನು. 
586.ಇಂದರನಿಂದ ನಿನಗ  ಕ್ಷ ೀಮ... ಯಮುನಾ ರ್ತೀರದ ಪವಿತ ಗ  ೀವಧ್ಿನಗಿರ. ಗ  ೀಪಾಲಕರ 
ಗ  ೀವುಗಳಿಗ  ಹುಲಿನ  ನದಗಿಸುವ ಪವಿತ. ಇಂದರ ಯಜ್ಞವನುನ ತಪಪಸ್ತ ಗ  ೀವದಿನ ಯಜ್ಞವನುನ 
ಹವಣಿಸ್ತದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಈ ಪತಿವನ ನೀ ಎರ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಮಳ ಯಂದ ಗ  ೀವಳರನುನ ರಕ್ಷಸ್ತದನು. 
674. ಕ್ಾಡದ  ನಮಮ ಕ ಡ  ಕರುಣಿಸ್ತ ರಾಸಕ್ತರೀಡ ... ತನನಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತಿಯಂದ ಪರಸನನನಾದ 
ಭಗವಂತ ಯಾವ ಪರಕ್ಾರವ ೀ ಭಕಿನ ಆನಂದಾನುಭವಕ್ ೆ ಕ್ಾರಣ ಹ  ರತು ಬ ೀರಾವುದ  ೀ 
ಕ್ಾರಣವಲಿವ ಂದು ಕ್ಾಣಿಸಲು ಆ ಭಗವಂತನು ಗ  ೀಪಯರ  ಡನ  ರಾಸಕ್ತರೀಡ ಯಾಡಲು 
ಸಂಕಲ್ಲಪಸುತಾಿನ  (ಶ್ರೀ ಹರಕಥಾಮೃತ ಸ್ತಂಧ್ು ಶ್ರೀ ಅಚುಯತದಾಸ)  ಸಮತಲವಾದ ಹುಲ್ಲಿಲದಿರುವ 
ಸಥಳದ ಮಧ ಯ ಗ ೀಣುದಿದ ಒಂದು ಗ ಟ್ವನನ ಸಾಥಪಸ್ತ ಅದರ ಸುತಿಲ  ಎಲಿರ  ಕ್ಾಲನ ನರ 
ವೃತಾಿಕ್ಾರವಾಗಿ ನಿಂತು ಒಬುಳ ಎಡಕ್ ೈಯನುನ ಹರ್ತಿರವಿರುವ ಇನ  ನಬುರ ಬಲದ ಕ್ ೈಯಂದ 
ಹಿಡಿದುಕ್  ಂಡು ತಮಮ ಶಕ್ತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಚಕರದಂತ  ವತುಿಲಾಕ್ಾರವಾಗಿ ಸುತುಿವ ಕ್ತರೀಡ ಗ  
ರಾಸಕ್ತರೀಡ  ಎಂದು ಹ ಸರು. (ಅದ ೀ ಅಚುಯತದಾಸ) 
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712. ಆತನ ಮಂರ್ತರಗಳು ಬ ೀಗ ಅಕ ರರನ ಕರ ಸ್ತದರ ... ಅಕ ರರನು ವೃಷಿಣಪುತರನಾದ ಶವಫಲೆನ ಮಗ. 
ಇವನ ತಾಯ ಗಾಂಧಿನಿಯು ಕ್ಾಳಿದ ೀಶದ ರಾಜನ ಮಗಳು. ಅಕ ರರ ದಾನಶ್ೀಲನ ಂದ ೀ ಹ ಸರು 
ಪಡ ದಿದಿ. ಹರಭಕಿ. ಕ ರರಯಾದ ಕಂಸ ಬ್ದಲಿಹಬುದ ನ ಪದಲ್ಲಿ ಬಲರಾಮ ಕೃಷ್ಣರನುನ ಕರ ಸ್ತ 
ಕ್  ಲ್ಲಿಸಬ ೀಕ್ ಂದು ಆಲ  ೀಚಿಸ್ತದ. ಅಕ ರರನನುನ ಆ ಕ್ ಲಸಕ್ ೆ ನಿಯೊೀಜಿಸ್ತದ. ಅಂತ ಯೆೀ 
ರಾಮಕೃಷ್ಣರನುನ ಮಧ್ುರ ಗ  ಕರ ದುಕ್  ಂಡ ಹ  ೀಗುವಾಗ ಯಮುನಾ ರ್ತೀರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಇವನಿಗ  
ತನನ ದಿವಯರ ಪವನುನ ತ  ೀರಸ್ತದ. 
798. ರಾಯನ  ಹದಿವ ಹ  ದಿಕ್ ಯನುನ ರಜಕನಾನ ಯ ಮೆೀಲ ...ಕಂಸನ ಭೃತಯನಾದ ಅಗಸನು 
ರಾಜಬ್ದೀದಿಯಲ್ಲಿ ಉದಿಟ್ನಂತ  ವರ್ತಿಸುತಾಿ ಬರುರ್ತಿರಲು ಎದುರಾದ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರು ನಮಗ  
ಉಡಲು ತ  ಡಲು ಯೊೀಗಯವಾದ ಎರಡ ರಡು ವಸರಗಳನುನ ಕ್  ಡು, ಇಲಿವಾದರ  
ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ದುರಂತಕ್ ೆ ನಿೀನ  ಹ  ಣ ಗಾರ ಎಂದು ಹ ೀಳುತಾಿನ . ಇದಕ್ ೆ ಒಪಪದ  ಅಗಸನ 
ಶ್ರವನುನ ಕೃಷ್ಣ ಕತಿರಸ್ತ ಅಲ್ಲಿರುವ ರತನ ಖಚಿತ ರ ೀಷ ಮಯ ಉಡುಪು ತ  ಡುಪುಗಳನುನ  ತರಸ್ತ 
ಸಹ  ೀದರರು ಉಟ್ುಟಕ್  ಂಡರು. 
809. ಗಾಜಿನ ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಗಂಧ್ವನುನ ತ ಗ ದುಕ್  ಂಡು... ಕುಬ ಜ ಕಂಸನ ಅಂತಃಪುರದ ದಾಸ್ತ. ಬಲರಾಮ 
ಕೃಷ್ಣರು ಕಂಸನ ಆಮಂತರಣದಂತ  ಬ್ದಲಿ ಹಬುಕ್ಾೆಗಿ ಮಥುರಾ ಪಟ್ಟಣಕ್ ೆ  ಬರಲು, ಆಕ್  
ಮಾಗಿಮದಯದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಲನುನ ಹಿಡಿದುಕ್  ಂಡು ಹ  ೀಗುರ್ತಿದಿಳು. ಬಲರಾಮ ಕೃಷ್ಣರು ಆ ಗಂಧ್ದ 
ಬಟ್ಟಲನುನ ಆಕ್ ಯಂದ ಪಡ ದು ಆಕ್ ಯ ಗ ನು ಬ ನನನುನ ಹ  ೀಗಲಾಡಿಸುವುದಕ್ಾೆಗಿ ಆಕ್ ಯ 
ಪಾದವನುನ ಮೆಟಿಟ ಗದಿ ಹಿಡಿದು ಮೆೀಲಕ್ ೆತಿಲು ಆಕ್ ಯ ದ ೀಹದ ಡ  ಂಕುಗಳು ಹ  ೀಗಿ ನ ೀರವಾದವು. 
860. ಮುಷಿಟಕ ಚಾಣ ರರ ಂಬ ಜಟಿಟಗಳು...ಮುಷಿಟಕ ಕಂಸನ ಆಸಾಥನದಲ್ಲಿದಿ ಜಟಿಟ. ಬ್ದಲಿಹಬುಕ್ ೆಂದು 
ಮಥುರ ಗ  ಹ  ೀದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಇವನು ಹತನಾದನು. ಚಾಣ ರನು ಕಂಸನ ಸ ೀವಕ ಒಬು ಜಟಿಟ. 
ಬ್ದಲಿಹಬುಕ್ ೆಂದು ಬಂದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಹತನಾದ. 
881. ಕೃಷ್ಣ ಉಗರಸ ೀನರಾಯಗ  ಪಟ್ಟವ ಕಟಿಟದ... ಕಂಸನ ತಂದ  ಇವನನುನ ಭ  ೀಜರಾಜನ ಂದು 
ಕರ ಯುತಾಿರ . ಕಂಸನ ಮರಣಾನಂತರ ಈತನಿಗ  ರಾಜಾಯಭಷ ೀಕವನುನ ಕೃಷ್ಣನು ಮಾಡಿಸ್ತದನು. 
ಉತಿರಾಧ್ಿ: 
5. ಅಂದು ಸಾಂದಿೀಪನಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರದಾವಕಯವ... ಸಾಂದಿೀಪನಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರ ವಿದಾಯಗುರುಗಳು. 
ಒಮೆಮ ಸಾಂದಿೀಪನಿ ತನನ ಪರ್ತನೀ ಪುತರರ  ಂದಿಗ  ಪರಭಾಸಕ್ಷ ೀತರಕ್ ೆ ಹ  ೀದಾಗ ಈತನ ಮಗನನುನ 
ಪರಹಾಿದನ ತಮಮ ಸಂಹಾಿದನ ಮಗನಾದ ಪಂಚಜನನು ಎರ್ತಿಕ್  ಂಡು ಸಮುದರವನುನ ಪರವ ೀಶ್ಸ್ತದನು. 
ಇತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಗುರು ಸಾಂದಿೀಪನಿಯಲ್ಲಿ ವಿದಾಯಭಾಯಸ ಮಾಡಿ ಕ್  ನ ಯಲ್ಲಿ ಗುರುದಕ್ಷಣ  ಕ್ ೀಳುವಂತ  
ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂರ್ತಸ್ತಕ್  ಂಡ  ಗುರು (ಗುರುಪರ್ತನ) ಮೃತಪುತರನನುನ ಯಾಚಿಸ್ತದನು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು 
ಸಮುದರನಿಂದ ಸ ಚನ ಯನುನ ಪಡ ದು ಪಂಚಜನನು ಇರುವ ಸಥಳವನುನ ರ್ತಳಿದು ಸಮುದರವನುನ 
ಹ  ಕುೆ ಪಂಚಜನನನುನ ಕ್  ಂದನು. ಆದರ  ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಪುತರನನುನ ಕ್ಾಣದ  ಇರಲು ಆ ರಾಕ್ಷಸನ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 2014 
 

 
 

TOC                                        http://srimadhvyasa.wordpress.com 
 

Page 110 आचारा याः श्रीमदाचारा याः सन्त ुम ेजन्म जन्मनि॥गरुुभाव ंव्यञ्चरनन्त भानि श्री जरिीर् यवाक ्॥कृष्ण ंवन्द ेजगद्गरुुम ् ॥ 
 

ಮ ಳ ಯಂದ ಪಾಂಚಜನನವ ಂಬ ಶಂಖವನುನ ನಿಮಿಿಸ್ತ ಯಮಲ  ೀಕಕ್ ೆ ಹ  ೀಗಿ ಅಲ್ಲಿದಿ 
ಗುರುಪುತರನನನು ತಂದು ಗುರುವಿಗ  ಪಪಸ್ತ ಗುರುದಕ್ಷಣ  ಸಲ್ಲಿಸ್ತದನು. 
17. ಕೃಷ್ಣ ಉದಿವನ ಕರ ದು...ಯಾದವ ವಿೀರರಲ್ಲಿ ಒಬು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಮಂರ್ತರ. ವಸುದ ೀವನ ತಮಮ 
ದ ೀವಭಾಗನ ಮಗ. ಈತನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಂರ್ತರ. ಈತನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ 
ಜ್ಞಾನ  ೀಪದ ೀಶವನುನಪಡ ದು ಆತನ ಭಕಿನಾಗಿದಿ. ಕೃಷ್ಣನು ಉದಿವನನುನ ಕರ ದು ಗ  ೀಕುಲದಲ್ಲಿ ತನನ 
ತಂದ ತಾಯಂದಿರು ಗ  ೀಪಕ್ಾಜನರು ಹ ೀಗಿದಾಿರ  ಎಂದು ರ್ತಳಿದು ಬರುವುದಕ್ ೆ ಹ  ೀಗಿ ಬರುವಂತ  
ಹ ೀಳಿದ. 
32.ಅಸಿ್ತ ಪಾರಸ ಿೀರು ಬಂದು... ಅಸ್ತಿಪಾರಸಿ್ತಯರು ಕಂಸನ ಹಂಡಂದಿರು. ಜರಾಸಂಧ್ನ ಮಕೆಳು. 
ಬಲರಾಮ ಕೃಷ್ಣರು ಕಂಸನನುನ ಕ್  ಂದಾಗ ತನನ ಮಕೆಳಿಗಾದ ವ ೈಧ್ವಯವನುನ ಕಂಡು ಕ್  ೀಪದಿಂದ 
ಕುದಿದು ಇದಕ್ ೆ ಕ್ಾರಣರಾದ ಯಾದವರನ ನ, ಅವರ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಮಥುರ ಯನ ನ 
ನಾಶಮಾಡುವುದಾಗಿ ಇಪಪತುಿಮ ರು ಅಕ್ಷ  ೀಹಿಣಿ ಸ ೀನ ಯೊಂದಿಗ  ಆಕರಮಿಸ್ತದನು. 
35. ಮಧ್ುರ ಗ  ಂದು ಗಾವುದ ಹಡ ದವಳು...ಜರಾಸಂಧ್ನು ತನನಲ್ಲಿದಿ ಗದ ಯನುನ ಮಥುರ ಯ ಮೆೀಲ  
ಎಸ ದು ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸ್ತಗಳನುನ ನಾಶಮಾಡಲು ಬಯಸ್ತದಿ. ಅದಕ್ಾೆಗಿ ನಾರದನನುನ ಕ್ ೀಳಿದನಂತ . 
ನ ರ  ಂದು ಯೊೀಜನ ದ ರ ಎಂದು ನಾರ ಹ ೀಳಿದುದನುನ ತಪಾಪಗಿ ನ ರು ಎಂದು ಕ್ ೀಳಿಸ್ತಕ್  ಂಡು 
ಜರಾಸಂಧ್ ತನನ ಗದ ಯನುನ ನ ರು ಯೊೀಜನ ದ ರಕ್ ೆ ಅಳವಡಿಸ್ತ ಎಸ ದಾಗ ಅದು ಜರಾಸಂಧ್ನ 
ತಾಯ ಜರ ಯ ಮೆೀಲ  ಬ್ದದುಿ ಆಕ್  ಸತುಿ ಹ  ೀದಳು. 
43.ಇಬುರ  ಂದಾಗಿ... ವೃದಿಬಾರಹಣ ಕಂಡು... ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರು ಕ್  ಂಚಕ್ಾಲ ಮಥುರ ಯನುನ ತಯಜಿಸ್ತ 
ಸಾಮಾನಯರಗ  ಪರವ ೀಶ್ಸಲಾಗದ ದುಗಿಮವಾದ ಗ  ೀಮಂತಗಿರಗ  ಹ  ೀಗುವುದಾಗಿ ಹ ೀಳಿ 
ಮುನನಡ ಯುರ್ತಿರುವಾಗ ದಾರಯಲ್ಲಿ ವೃದಿಬಾರಹಮಣರ ಪದ ಪರಶುರಾಮನನುನ ನ  ೀಡಿದರು. ಈ 
ಗ  ೀಮಂತ ಪವಿತಕ್ ೆ ರ ೈವತವ ಂದ  ಹ ಸರದ . 
44. ಒಬು ಎಂಬ  ೀದ  ಸ್ತದಿ... ಅದ ವೈತವಾದಿಗಳಿಗ  ಬಲರಾಮ ಕೃಷ್ಣರು ವಾಸಿವವಾಗಿ ಒಬುರ ೀ. 
ಹ  ರಗಿನ ಕಣಿಣಗ  ಬ ೀರ ಯಾಗಿ ಕ್ಾಣಿಸ್ತಕ್  ಂಡಿದಾಿರ . 
48. ಪಂಚವಣಿದ ಮುಕುಟ್ ದುಷ್ಟ ಅಸುರ... ಒಮೆಮ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ತಲ ಯ ಮೆೀಲ  ಕ್ತರೀಟ್ವಂದು 
ಬಂದು ಶ  ೀಭಸ್ತತು. ಅದನುನ ಬಲ್ಲಚಕರವರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣನು ಯೊೀಗನಿದ ರಯಲ್ಲಿದಾಿಗ ಅಪಹರಸ್ತದನು. 
ಇದನುನ ರ್ತಳಿದ ಗರುಡನು ಬಲ್ಲಯೊಡನ  ಹ  ೀರಾಟ್ ಮಾಡಿ ಗ ದುಿ ಆ ಕ್ತರೀಟ್ವನುನ ಕೃಷ್ಣನ ತಲ ಯ 
ಮೆೀಲ  ತಂದಿರಸ್ತ ಅವನ ೀ ನಾರಾಯಣನ ಂಬುದಾಗಿ ರ್ತಳಿದು ಸ  ಿೀತರ ಮಾಡಿದ. 
55. ಕರವಿೀರಪುರಕ್  ಬಂದು...ಶೃಗಾಲವಾಸುದ ೀವ ಕರವಿೀರ ಪುರದ ರಾಜ. ವಸುದ ೀವನಿಗ  
ದ ೈತಯಸ್ತರೀಯೊಬುಳಿಂದ ಹುಟಿಟದವನು ಅವನು. ಶೃಗಾಲ ತನನ ಹ ಸರನ ಜತ ಗ  ವಾಸುದ ೀವ ಪದವನ ನ 
ಸ ೀರಸ್ತಕ್  ಂಡ. ತಂದ  ವಸುದ ೀವ ಶೃಗಾಲ ಮದುವಿದಾಿಗಲ ೀ ಹ ಂಡರ್ತಯನುನ ತವರು ಮನ ಯಲ್ಲಿ 
ಬ್ದಟ್ುಟ ಮಥುರ ಗ  ಹಿಂದಿರುಗುತಾಿನ . ಶೃಗಾಲನು ತನನ ತಾಯಯನುನ ಮತ ಿ ಪಡ ಯದ ೀ ರ್ತರಸಾೆರ 
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ಮಾಡಿದ ತಂದ  ವಸುದ ೀವನಲ್ಲಿ ಮತುಿ ಯಾದವರಲ್ಲಿ ದ ವೀಷ್ ಸಾಧಿಸುರ್ತಿದಿ. ಅವನನುನ ಕ್  ಲಿಲು ಶ್ರೀ 
ಭಾಗಿವ ರಾಮನು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನುನ ಕ್ ೀಳಿಕ್  ಳುಿತಾಿನ . ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ತನನ ಚಕ್ಾರಯುಧ್ದಿಂದ 
ಅವನನುನ ಸಾಯಸುತಾಿನ . 
57. ನಕೆರು ಯಾದವರು ಚಿಕೆ ಬುದಿಿಯನ  ಮಾಡಿ...ಗಗಾಿಚಾಯಿ ಯಾದವರ ಪೀರ  ೀಹಿತರು. 
ಈತನನುನ ಯಾದವರು ಪರಹಾಸ ಮಾಡಿದುದರಂದ ಕ್  ೀಪಗ  ಂಡು ಶ್ವನ ಅನುಗರಹದಿಂದ 
ಕ್ಾಲಯವನನ ಂಬ ಮಗನನುನ ಪಡ ದನು. 
58. ಉಕ್ತೆನ ಪುಡಿಯ ಮುಕ್ತಿ... ಕ್ಾಲಯವನನು: ಗಗಿಮುನಿಯು ಶ್ವನ ಅನುಗರಹದಿಂದ ಒಬು 
ಅಪಸರ ಯಲ್ಲಿ ಈತನನುನ ಪಡ ದನು. ಯಾದವರು ತಮಮ ಕುಲಪುರ  ೀಹಿತ ಗಗಿನನುನ ಅಪಹಾಸಯ 
ಮಾಡಿದುದರಂದ ಕ್  ೀಪಾವಿಷ್ಟನಾಗಿ ಯಾದವರನುನ ಹಿಂಸ್ತಸಬಲಿ ಮಗನನುನ ಪಡ ಯುವ ಸಂಕಲಪ 
ಮಾಡಿದನು. ಇವನನುನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ  ಎದುರಸಲಾರದ  ಓಡಿ ಹ  ೀಗಿ ಒಂದು ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಗಿದನು. 
ಕೃಷ್ಣನನುನ ಬ ನನಟಿಟ ಬಂದ ಕ್ಾಲಯವನನು ಇಂದರನ ಸ ಚನ ಯಂತ  ನಿದ ರಯಲ್ಲಿದಿ ಮುಚುಕುಂದನನುನ 
ಕೃಷ್ಣನ ಂದು ಭಾವಿಸ್ತ ಕ್ಾಲ್ಲನಿಂದ ತುಳಿಯಲು ಎಚ ಚತಿ ಅವನ ದೃಷಿಟಪಾತದಿಂದ ಕ್ಾಲಯವನನು 
ಬ ದಿಯಾಗಿ ಬ್ದದಿನು. 
63. ಚಕ್ಷುಸುಸ... ಕೃಷ್ಣನ ಕಂಡು ರಾಯ ಸ  ಿೀತರ ಮಾಡಿದ: ಮುಚುಕುಂದ ಮಾಂಧಾತನ ಮಗ. 
ದ ೈತಯರನುನ ನಾಶಮಾಡುತಾಿ ದ ೀವತ ಗಳನುನ ರಕ್ಷಸ್ತದ. ಇಂದರನ ಶ್ರೀರಕ್ಷ ಯಲ್ಲಿದಿ ಈತ ಯುದಾಿಯಾಸ 
ಪರಹಾರಕ್ಾೆಗಿ ಗುಹ ಯೊಳಗ  ನಿದ ರಯಲ್ಲಿದಿನು. ನಿದ ರಯಂದ ಎಚಚರಗ  ಳಿಸದವರು ತನನ ಕಣುಣರಗ  
ನಾಶವಾಗುವರ ಂದು ಹ ೀಳಿಕ್  ಹ ೀಳಿದಿ. ಮಲಗಿದಿ ಮುಚುಕುಂದನನುನ ತುಳಿದು ಎಚಚರಗ  ಳಿಸ್ತದ 
ಫಲವಾಗಿ ಕ್ಾಲಯವನ ನಾಶವಾದ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗ  ಬಂದ ಕೃಷ್ಣನನುನ ಕಂಡು ಮುಚುಕುಂದನು ಕೃಷ್ಣನ 
ಸುಿರ್ತ ಮಾಡಿದ. ಮುಚುಕಂದನ ಸ  ಿೀತರದಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಸ್ತರೀವಾಯಮೀಹದಿಂದ ಭವ ಎಂಬ 
ಭಾವಿಯೊಳಗ  ಬ್ದೀಳುವರ ಂದ , ದ ೀಹವಾಯಮೀಹಕ್ ೆ ಒಳಗಾದ ಮಾನವ ಸಜಜನರ ಸಂಗವನುನ 
ಮಾಡಬ ೀಕ್ ಂದು ಹ ೀಳಿದ. 
70. ಆನಂದ ಭರತನಾದ ಗಂಗ ಯ ಮಮಮಗನು... ಈ ಸಾಲು ಧ್ೃತರಾಷ್ರನನುನ ಸ ಚಿಸುತಿದ . 
72. ಬರಹಮನ ಸಭ ಗ  ಹ  ೀಗಿ ರಾಯ.. ಎಂದು ವಿಧಿಯ ಕ್ ೀಳಿದ. ರ ೈವತರಾಜನು ತನನ ಮಗಳು ರ ೀವರ್ತಗ  
ತಕೆ ವರನಾರು ಎಂದು ಕ್ ೀಳಲು ಬರಹಮನಲ್ಲಿಗ  ಹ  ೀದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಗಂಧ್ವಿರ ಗಾನವನುನ ಕ್ ೀಳುತಿಲ ೀ 
ನಾಲುೆ ಯುಗಗಳು ಸಂದವು. ಕ್  ನ ಗ  ಬರಹಮನು ಆಕ್ ಗ  ಬಲರಾಮನ ೀ ಸ ಕಿ ವರನ ಂದು ರ್ತಳಿಸ್ತದನು. 
ರ ೀವರ್ತ ಬಲರಾಮನಿಗಿಂತ ಎತಿರವಾಗಿದಿಳು. ಬಲರಾಮ ತನನ ಹಲಾಯುಧ್ದಿಂದ ಆಕ್ ಯನುನ ತನಗ  
ಸರಯಾಗುವಂತ  ಮಾಡಿಕ್  ಂಡನು. 
76. ಆನ  ಮೆೀಲ  ಭ ೀರ ಹಾಕ್ತ... ಭೀಷ್ಮಕರಾಯ ಸಾರದ... ಸುಮಾರು ನ ರು ದಿವಪದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ 
ರುಕ್ತಮಣಿ ವಿವಾಹ ಸನಿನವ ೀಶವನುನ ವಣಿಿಸಲಾಗಿದ . ವಿದಭಿ ದ ೀಶದ ಅರಸ ಭೀಷ್ಮಕನಿಗ  ರುಕ್ತಮ, 
ರುಕಮರಥ, ರುಕಮಬಾಹು, ರುಕಮಕ್ ೀಶ, ರುಕಮಮಾಲ್ಲಗಳ ಂಬ ಐವರು ಗಂಡು ಮಕೆಳ್ ರುಕ್ತಮಣಿ ಎಂದು 
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ಹ ಣುಣ ಮಗಳ್ ಇದಿರು. ರುಕ್ತಮಣಿಯ ಅಣಣ ರುಕಮ, ತಂಗಿ ರುಕ್ತಮಣಿಯನುನ ಶ್ಶುಪಾಲನಿಗ  ಮದುವ 
ಮಾಡಿಕ್  ಡುವುದಾಗಿ ನಿಧ್ಿರಸ್ತದನು. ರುಕ್ತಮಣಿ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಅನುರಕಿಳಾಗಿ ತನನನುನ ಮದುವ  
ಮಾಡಿಕ್  ಳಿಬ ೀಕ್ಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗ  ಪತರ ಬರ ದು ಸವಯಂವರದ ದಿನ ಬರುವಂತ  ಆಹಾವನಿಸ್ತದಳು. 
ಅಂತ ಯೆೀ ಸವಯಂವರಕ್ ೆ ಆಗಮಿಸ್ತದ ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ತಮಣಿಯನುನ ಅಪರಹಿಸ್ತ ದಾವರಕ್ ಗ  ತಂದು  ಮದುವ  
ಮಾಡಿಕ್  ಂಡ. ರುಕ್ತಮಣಿಯನುನ ಮದುವ ಗ  ಬಯಸ್ತದಿ ಶ್ಶುಪಾಲ ಕೃಷ್ಣನ ಯಾದವ ಸ ೈನಯವನುನ 
ಎದುರಸ್ತ ಸ  ೀತು ಹ  ೀದನು. ರುಕ್ತಮಣಿಯನುನ ಕೃಷ್ಣನು ಬಲಾತಾೆರದಿಂದ ಕರ ದ  ಯುಿದನುನ ಸಹಿಸದ 
ಆಕ್ ಯ ಅಣಣ ರುಕ್ತಮ ಕೃಷ್ಣನನುನ ಕ್  ಂದು ರುಕ್ತಮಣಿಯನುನ ಬ್ದಡಿಸ್ತ ತರದ  ಊರು ಪರವ ೀಶ್ಸುವುದಿಲಿವ ಂದು 
ಸ ೈನಯದ  ಂದಿಗ  ಹ  ೀಗಿ ಕೃಷ್ಣನನುನ ಎದುರಸ್ತದನು. ಕೃಷ್ಣನು ರುಕ್ತಮಣಿಯನುನ ಯುದಿದಲ್ಲಿ ಸ  ೀಲ್ಲಸ್ತ 
ರುಕ್ತಮಣಿಯ ಕ್ ೈಯ ಕರ್ತಿಯಂದಲ ೀ ಅವನ ತಲ ಬ  ೀಳಿಸ್ತದನು. ಅವಮಾನಿಸ್ತದನು. 
ದಾವರಕ್ಾನಗರಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ತಮಣಿಯರ ವಿವಾಹವು ಅತಯಂತ ವ ೈಭವದಿಂದ ಜರುಗಿತು. 
101. ಅಕ ರರನ ಕ್ಾಯದಿ ಅಜಮಿಳಗ  ವರವಿರ್ತಿ ಅಕ ರರ. ಅಜಾಮಿಳ ಹ  ಲರ್ತಯೊಬುಳನುನ ಕಂಡು 
ಮೀಹಿಸ್ತ ಅವಳನುನ ಕ ಡಿ ಹಲವು ಮಕೆಳನುನ ಪಡ ದ. ಈತನು ಸಾಯುವ ಕ್ಾಲದಲ್ಲಿ 
ಯಮದ ತರನುನ ಕಂಡು ಭಯದಿಂದ ನಾರಾಯಣನ ಂಬ ತನನ ಕ್ತರಯ ಮಗನ  ಹ ಸರನುನ ಹಿಡಿದು 
ಕರ ಯಲು ಆ ಹರನಾಮಸಮರಣ ಯಂದಲ ೀ ವ ೈಕುಂಠ್ ಲ  ೀಕವನುನ ಸ ೀರದನು. 
102. ಅಂಬರೀಷ್ನ ಪರ ದಿ ಗಜ ೀಂದರಗ  ವರವಿರ್ತಿ : ದಾವದಶ್ ಪಾರಣ ಯ ದಿನ ಬರಬ ೀಕ್ಾಗಿದಿ 
ದುವಾಿಸ ಬಾರದಿದುಿದರಂದ ಅಂಬರೀಷ್ನು ರ್ತೀಥಿಸ ೀವನ ಯನುನ ಮಾಡಿಬ್ದಟ್ಟ. ಇದರಂದ 
ಕ್  ರೀಧ್ಗ  ಂಡ ದುವಾಿಸನು ಅಂಬರೀಷ್ನ ನಾಶಕ್ಾೆಗಿ ಕೃತಯಯನುನ ನಿಮಾಿಣ ಮಾಡಿಬ್ದಡಲು 
ಭಕಿವತಸಲನಾದ ಭಗವಂತನು ತನನ ಚಕ್ಾರಯುಧ್ದಿಂದ ಕೃತಯಯನುನ ಸಂಹರಸ್ತ ಅಂಬರೀಷ್ನನುನ 
ಕ್ಾಪಾಡಿದನು. 
ಪಾಂಡಯದ ೀಶದ ವ ೈಷ್ಣವರಾಜನಾದ ಈತನು ಅಗಸಾನ ಶಾಪದಿಂದ ಗಜರಾಜನಾದನು. ಇವನು 
ಒಂದು ಕ್  ಳದಲ್ಲಿ ನಿೀರು ಕುಡಿಯುರ್ತಿರಲು ಮಸಳ ಯೊಂದು ಆತನ ಕ್ಾಲ ಹಿಡಿದು ಎಳ ಯತು. ಇವನು 
ಶ್ರೀಹರಗ  ಮರ ಯಟ್ುಟ ಎದುರಾದ ವಿಪರ್ತಿನಿಂದ ಮುಕಿನಾದನು. 
116. ಗದಾಗರಜನ ಬಯಸ್ತ... ಗದಾಗರಜನ ಂದರ  ಬಲರಾಮನ ಸಹ  ೀದರ.  ಸುದ ೀವನ ಪರ್ತನಯರಲ್ಲಿ 
ಹುಟಿಟದವನು ಗದ. ಈತನು ಅಜುಿನನಂತ  ಎರಡ  ಕ್ ೈಗಳಿಂದ ಬಾಣ ಪರಯೊೀಗ 
ಮಾಡಬಲಿವಾಗಿದಿನು. 
136. ಅಷ್ಟ ಪರ್ತರಕ್ ...? 
190-204 ಸ್ತಂಹ ಬಂದು ಪರಸ ೀನನ ಸ್ತೀಳಿ ಮಣಿಯ ಕ್  ಂಡು ಒಯಿತು. ಸ ಯಿನನುನ ತಪಸುಸ ಮಾಡಿ 
ಸತಾರಜಿತನು ಸಯಮಂತಕ ಮಣಿಯನುನ ಪಡ ದನು. ಒಂದು ದಿನ ಸತಾರಜಿತನ ತಮಮನಾದ 
ಪರಸ ೀನನ ಂಬುವನು ಬ ೀಟ್ ಗ  ಹ  ೀಗುವಾಗ ರತನವನುನ ಕ್  ರಳಿಗ  ಧ್ರಸ್ತಕ್  ಂಡು ಹ  ೀದನು. 
ಬ ೀಟ್ ಯಾಡುರ್ತಿರುವಾಗ ಸ್ತಂಹವಂದು ಆತನ ಮೆೀಲ  ಹಾರ ಕ್  ಂದುಹಾಕ್ತತು. 
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ಅದು ಅವನ ಕ್  ರಳಲ್ಲಿದಿ ಸಯಮಂತಕ ರತನವನುನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಚಿಚಕ್  ಂದು ಹ  ೀಗುತಿ ಒಂದು 
ಗುಹ ಯನುನ ಪರವ ೀಶ್ಸ್ತತು. ಆ ಗುಹ ಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದಿ ಒಂದು ಕರಡಿ ಆ ಸ್ತಂಹದ  ಡನ  ಹ  ೀರಾಡಿ 
ಅದನುನ ಕ್  ಂದು ಹಾಕ್ತ ಆ ರತನವನುನ ತನನ ಮಗುವಿಗ  ಆಟ್ವಾಡುವುದಕ್ ೆ ಕ್  ಟಿಟತು. ಸತಾರಜಿತನು 
ತಮಮ ಮರಳದಿರುವುದನುನ ಕಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ಮೆೀಲ  ಸಂಶಯಪಟ್ಟನು. ತನನ ಮೆೀಲ  ಬಂದ 
ಅಪವಾದವನುನ ಪರಹರಸಲ ಂದು ಕೃಷ್ಣನು ಕ್ಾಡಿಗ  ನಡ ದು ಹ ಜ ಜಗುರುತ ಹಿಡಿದು ಗುಹ ಯನುನ 
ಪರವ ೀಶ್ಸ್ತದನು. ಅಲ್ಲಿದಿ ಕರಡಿ ಮರ ಆ ಮಣಿಯೊಂದಿಗ  ಆಟ್ವಾಡುರ್ತಿದುಿದನುನ ಕಂಡನು. ಕೃಷ್ಣನು ಆ 
ಗುಹ ಯೊಳಗಿನ ಜಾಂಬವಂತ (ಕರಡಿ)ನ ಜತ ಹ  ೀರಾಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನುನ ಸ  ೀಲ್ಲಸ್ತದನು. 
ಜಾಂಬವಂತನು ರತನವನುನ, ತನನ ಮಗಳು ಜಾಂಬವರ್ತಯನುನ ಸ್ತವೀಕರಸುವಂತ  ಹ ೀಳಿದನು. 
ಅಂತ ಯೆೀ ಕೃಷ್ಣನು ಎರಡನ ನ ಸ್ತವೀಕರಸ್ತದನು. 
206. ರಕ್ಷ ಯನಿಟ್ುಟ ಸ  ಕ್ತೆದ ಗ ಳಿಯ ಕಟಿಟ...ಕೃಷ್ಣನ ಅಷ್ಟ ಮಹಿಷಿಯರಲ್ಲಿ ನಿೀಲ  (ಇನ  ನಂದು ಹ ಸರು 
ಸತ ಯ) ಒಬುಳು. ಈಕ್ ಯ ತಂದ  ನಗಜಿತ. ಕೃಷ್ಣನು ಈ ನಗಜಿತು ರಾಜನ ಏಳು ಹ  ೀರಗಳಿಗ  
ಏಕಕ್ಾಲದಲ್ಲಿ ಮ ಗುದಾರವನುನ ಪೀಣಿಸ್ತದ ಫಲವಾಗಿ ಆತ ಕೃಷ್ಣನಿಗ  ತನನ ಮಗಳು ಸತಾಯ ಅಥವಾ 
ನಿೀಲ ಯನುನ ಮದುವ  ಮಾಡಿ ಕ್  ಟ್ಟನು (ಈ ಪರಸಂಗ ಇದ ೀ ಕ್ಾವಯದ ಪೂವಾಿಧ್ಿದ 51ರಲ್ಲಿ 
ಪುರಾವೃರ್ತಿತವಾಗಿದ ). 
207. ಭದರವಂರ್ತ ಮದುವ ಯಾಗಿ... ಭದಾರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಒಬುಳು ಹ ಂಡರ್ತ. ಈಕ್ ಯ ತಾಯ ಶುರತಕ್ತೀರ್ತಿ. 
208. ಮಿತರವಂರ್ತಯ ಮದುವ ಯಾಗಿ...ಕೃಷ್ಣನ ಸ  ೀದರತ ಿ ರಾಜಾಧಿದ ೀವಿಯ ಮಗಳು. ಕೃಷ್ಣನ 
ಪರ್ತನಯರಲ್ಲಿ ಒಬುಳು. 
209. ಯಮುನ ಯ ರ್ತೀರದಲ್ಲಿ. ಕ್ಾಳಿಂದಿ ಕೃಷ್ಣನ ಅಷ್ಟಮಹಿಷಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬುಳು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನುನ 
ಪರ್ತಯಾಗಿ ಪಡ ಯಬ ೀಕ್ ಂದು ಈಕ್  ತಪಸುಸ ಮಾಡಿದಳು. ಕೃಷ್ಣನು ಈಕ್ ಯನುನ ಇಂದರಪರಸಿದ 
ಮ ಲಕ ದಾವರಕ್ ದ  ಒಯುಿ ಮದುವ  ಮಾಡಿಕ್  ಂಡನು. 
211. ಹಿಡಿಂಬನ ಕ್  ಂದ ಹಿಡಿಂಬ್ದಯ ಮದುವ ಯಾಗಿ... ಹಿಡಿಂಬನನುನ ಭೀಮನು ಕ್  ಂದು ಈತನ 
ತಂಗಿ ಹಿಡಿಂಬ ಯನುನ ವಾಯಸರ ಅನುಮರ್ತಯಂತ  ವಿವಾಹವಾದನು. ಇವರಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತದವನು 
ಘಟ್  ೀತೆಚ. 
212. ಅಕ ರರ ಕೃತವಮಿ ಶತಧ್ನವಗ  ಪ ರೀರಸ್ತ... ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ರಾಣಿ ಸತಯಭಾಮೆಯನುನ ತಾನು 
ವಿವಾಹವಾಗಬ ೀಕ್ ಂದು ಶತಧ್ನವನು ಬಯಸ್ತದಿ. ಆದರ  ಆಕ್ ಯನುನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ವಿವಾಹವಾದುದನುನ 
ಕಂಡು ಶತಧ್ನವನು ಆಶಾಭಂಗದಿಂದ ಸತಾರಜಿತನ ಮೆೀಲ  ಸ ೀಡು ರ್ತೀರಸ್ತಕ್  ಳಿಲು ಬಯಸ್ತದ. ಅವನ 
ಈ ದುಷ್ೃತಯಕ್ ೆ ಆತನ ಗ ಳ ಯರಾದ ಅಕ ರರ, ಕೃತವಮಿರು ಬ ಂಬಲ್ಲಸುರ್ತಿದಿರು. ಸತಾರಜಿತನ 
ಕ್  ರಳಲ್ಲರುವ ಸಯಮಂತಕ ಮಣಿಯನುನ ಅಪಹರಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗಾಢನಿದ ರಯಲ್ಲಿದಿ ಅವನನುನ 
ಕಡಿದು ಕ್  ಂದರು. 
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215. ಪಂಚಪಾಂಡವರು ಕ ಡಿ ಮಾಗಿದ  ಳಗ ... ಅಡಡಕಟಿಟದ ಚಿತರರಥನು ದ ೀವಗಂಧ್ವಿರಲ್ಲಿ ಒಬು. 
ದರರಪದಿೀ ಸವಯಂವರಕ್ ೆ ಹ  ೀರಾಟ್ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಅಜುಿನನಿಗ  ಸ  ೀತು ತನನಲ್ಲಿದಿ 
ಸಮೋಹನಾಸರವನುನ ಉಪದ ೀಶ ಮಾಡದನು. ರಾಜಸ ಯ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರಗ  ಅನ ೀಕ 
ದಿವಾಯಸರಗಳನುನ ಇತಿನು. ಅಂಗಾರ ವಮಿನ ಂಬ ಇನ  ನಂದು ಹ ಸರ  ಈತನಿಗಿತುಿ. 
220. ಧರಮಾಯಚಾರರ ಕ ಡಿಕ್  ಂಡು... ಧರಮಾಯಚಾಯಿ ಪಾಂಡವರ ಪುರ  ೀಹಿತ. ಈತನು 
ಪಾಂಡವರಗ  ಸ ಯಿನಿಂದ ಅಕ್ಷಯಪಾತ ರಯನುನ ಕ್  ಡಿಸ್ತದನು. ಅರಣಯವಾಸಕ್ಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ 
ಜತ ಗಿದಿ ಅವರಗ  ಅನ ೀಕ ಸತೆಥ ಗಳನುನ ನಿರ ಪಸ್ತದನು. 
249. ವೃಷಿಟ ಹ  ೀಗಿ ದುರುಭಕ್ಷ ಹ ಚಚಲು... ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ಮಳ  ಹ  ೀಗಿ ಬರಬ್ದೀಳಲು ಇದಕ್ ೆ ಕ್ಾರಣವ ೀನು 
ಎಂದ ಕೃಷ್ಣ ಕ್ ೀಳಿದ. ಅಕ ರರನು ಊರಲ್ಲಿ ಇಲಿದಿರುವುದ ೀ ಇದಕ್ ೆ ಕ್ಾರಣವ ಂದು ರ್ತಳಿದು ಬಂದಿತು. 
ಸತಯಭಾಮಾ ವಿವಾಹದ ಹಿನ ನಲ ಯಲ್ಲಿ ಶತಧ್ನವನಿಗ  ಸಹಕರಸ್ತದ ಅಕ ರರ ಕೃಷ್ಣನಿಗ  ಹ ದರ 
ದಾವರಕ್ ಯಂದ ಓಡಿಹ  ೀಗಿ ತಲ ಮರ ಸ್ತಕ್  ಂಡಿದಿನು. 
260 ಬಲದ ೀವರ ಭಗಿನಿ ತನನ ಮಡದಿ ಆಗಬ ೀಕ್ ಂದು...ವಸುದ ೀವನ ಮಗಳು ಸುಭದ ರಯನುನ 
ದುಯೊೀಿಧ್ನನಿಗ  ಕ್  ಟ್ುಟ ಮದುವ  ಮಾಡುವ ಸುದಿಿ ಕ್ ೀಳಿದ ಅಜುಿನ ಆಕ್ ಯನುನ ಅಪಹರಸುವ 
ಹಂಚಿಕ್  ಹಾಕ್ತದ. ಅದಕ್ಾೆಗಿ ಸಂನಾಯಸ್ತ ವ ೀಷ್  ತ  ಟ್ುಟ ಪರಭಾಸಕ್ಷ ೀತರಕ್ ೆ ಬಂದನು. ಜಾತ ರ 
ನ  ೀಡಲ ಂದು ಕ್  ೀಟ್ ಯಂದ ಹ  ರಬಂದ ಸುಭದ ರಯನುನ ಅಜುಿನನು ಎರ್ತಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿಿರಸ್ತ 
ಇಂದರಪರಸಥದ ದಾರ ಹಿಡಿದನು. ಬಲರಾಮನು ಈ ಸುದಿಿಯನುನ ಕ್ ೀಳಿ ತನನ ಯಾದವ ಸ ೀನ ಯನುನ ಕಳಿ 
ಸಂನಾಯಸ್ತಯನುನ ಹಿಡಿದು ತರಲು ಅಟಿಟದನು. ಅಜುಿನನು ಅವರ ಲಿರನುನ ಸ  ೀಲ್ಲಸ್ತದನು. 
ಬಲರಾಮನು ಇದರಂದ ಇನನಷ್ುಟ ಸ್ತಡಿಮಿಡಿಗ  ಂಡು ತನನ ಹಲಾಯುಧ್ ಹಿಡಿದು ಅಜುಿನನನುನ 
ಎದುರಸಲು ಹ  ರಟ್ನು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಅವನನುನ ತಡ ದು ಸುಭದ ರಯೆೀ ಅವನನುನ ಮೆಚಿಚ  ಹ  ೀಗಿರುವಾಗ 
ಶ್ಕ್ಷಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅಥಿವಿಲಿ ಎಂದು ಹ ೀಳಿದ. ಬಲರಾಮ ಒಪಪ ಸಂತ  ೀಷ್ದಿಂದ ತಂಗಿಗ  
ಉಡುಗ  ೀರ ಯನುನ ಕಳುಹಿಸ್ತಕ್  ಟ್ಟ. 
265-274... ಒಂಬತುಿ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಖ್ಾಂಡವ ವನ ದಹನದ ಇವರ ಇದ . 
275-373. ಪಾರಜಾತಾಪರಹರಣದ ವೃತಾಿಂತವಿದ . ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ರಾಣಿಯಂದಿರಾದ ಸತಯಭಾಮೆ, 
ರುಕ್ತಮಣಿಯರ ಜತ  ಇದಾಿಗ ನಾರದರು ಬಂದು ಒಂದು ಪಾರಜಾತದ ಹ ವನುನ ನಿೀಡಲು ಕೃಷ್ಣನು 
ಅದನುನ ರುಕ್ತಮಣಿಗ  ಕ್  ಟ್ಟನು.ಇದರಂದ ಅಸಹನ ಗ  ಂಡ ಸತಯಭಾಮೆಗ  ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಸವಗಿದಿಂದ 
ಪಾರಜಾತ ವೃಕ್ಷವನ ನೀ ತಂದುಕ್  ಟ್ಟನು. ಅದನುನ ಆಕ್  ತನನ ಹಿತಿಲಲ್ಲಿ ನ ಟ್ಟಳು. ಆದರ  ದ ೀವ ೀಂದರ 
ಇದನುನ ಸಹಿಸಲ್ಲಲಿ. ಕೃಷ್ಣನು ಸತಯಭಾಮಯೊಡನ  ನರಕ್ಾಸುರನಲ್ಲಿಗ  ಹ  ೀಗಿ ಅವನನುನ ಸಂಹರಸ್ತ 
ಅದಿರ್ತಯ ಕುಂಡಲ ತ ಗ ದುಕ್  ಂಡು ಇಂದರನಿಂದ ಸತೃತನಾದ. ಆದರ  ಪಾರಜಾತ ವೃಕ್ಷ 
ತ ಗ ದುಕ್  ಂಡಾಗ ಕದನಕ್ ೆ ಬಂದ ಇಂದಾರದಿಗಳನುನ ಸ  ೀಲ್ಲಸ್ತದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪಾರಜಾತ ವೃಕ್ಷವನುನ 
ಮತ ಿ ಇಂದರನಿಗ  ಮರಳಿಸ್ತದ. 
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324. ಹಂಸವಾಹನಗ ... ಹಂಸ ಡಿಂಬ್ದಕರು ಸಹ  ೀದರರು. ಹಂಸ ಕರ ಷ್ ದ ೀಶದ ರಾಜ. ಈತನನುನ 
ಬಲರಾಮನು ಕ್  ಂದನು. ಡಿಂಬ್ದಕ ಜರಾಸಂಧ್ನ ಮಂರ್ತರ. ಹಂಸನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ  ಡನ  ಯುದಿಮಾಡಿ 
ಮ ರ್ಛಿತನಾದಾಗ ಡಿಂಬ್ದಕನು ಹಂಸನು ಸತಿನ ಂದ ೀ ಭಾವಿ, ಯಮುನಾ ನದಿಗ  ಹಾರ ಪಾರಣತಾಯಗ 
ಮಾಡಿಕ್  ಂಡನು. 
326. ತಂದ  ಮಾತು ಕ್ ೀಳಿದವನ... ತಂದ ಯ ಮಾತು ಕ್ ೀಳಿದವನ ಂದರ  ಪರಶುರಾಮ. ಆತ 21 ಬಾರ 
ಭ ಭಾರವನುನ ಇಳುಹುವ ಸಲುವಾಗ ರಾಜರುಗಳನುನ ಕ್  ಂದು ಆ ರಕಿದಿಂದಾದ ಐದು ಮಡುಗಳ ೀ 
ಸಯಮಂತ ಪಂಚಕಗಳು. ಅದುವ ೀ ಕುರುಕ್ಷ ೀತರ. ಕೃಷ್ಣ, ಬಲರಾಮಾದಿಗಳು ಖಗಾರಸ ಸ ಯಿಗರಹಣದ 
ದಿನ ಸಾನನಕ್ಾೆಗಿ ದಾನಕ್ಾಯಿದ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರು. 
333-338. ಕೃಷ್ಣನ ಅಷ್ಟಮಹಿಷಿಯರಲ್ಲಿ ಕ್ ಲವರು ತಮಮ ವಿವಾಹವೃ ತಾಿಂತವನುನ ವಿವರಸ್ತದಾಿರ . 
339-343. ದರರಪದಿ ತಾನು ಅಜುಿನನ ವಿವಾಹವಾದ ಪರಸಂಗವನನುನ ಹ ೀಳಿದಾಿಳ . 
344. ವಸುದ ೀವ ಯಜ್ಞಕಮಿವ ಮಾಡಿ ದರವಯ ಬಾರಹಮಣರಗ ... ವಸುದ ೀವನು ಸಕಲ ಪಾಪ 
ಪರಹಾರಾಥಿವಾಗಿ ಒಂದು ಸತೆಮಿವನುನ ಸ ಚಿಸುವಂತ  ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ ೀಳಿದನು. ಅದಕ್ ೆ 
ಋಷಿಗಳು (ನಾರದರು) ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ುಟವಾಗಲ ೀ ದ ೀವಋಣ, ಋಷಿಋಣ ಹಾಗ  ಪತೃಋಣ ಹ  ತುಿ 
ಹುಟ್ುಟತಾಿನ . ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಋಷಿಋಣ ರ್ತೀರುತಿದ . ಪುತರಲಾಭದಿಂದ ಪತೃಋಣ ರ್ತೀರುತಿದ . 
ಇವ ರಡನ ನ ಪೂರ ೈಸ್ತರುವ ನಿೀನು (ವಸುದ ೀವ) ಯಜ್ಞದ ಮ ಲಕ ದ ೀವಋಣವನುನ 
ರ್ತೀರಸಬ ೀಕ್ಾಗಿದ  ಎನುನತಾಿರ . ಆ ಪರಕ್ಾರ ವಸುದ ೀವ ಆ ಸಯಮಂತ ಪಂಚದಲ ಿೀ ಯಜ್ಞ ಕ್ಾಯಿವನುನ 
ನ ರ ವ ೀರಸ್ತದನು. 
345-347. ವಸುದ ೀವ ಕೃಷ್ಣನನುನ ಸುಿರ್ತಸ್ತ ಆತನ ಅಲರಕ್ತಕ ಗುಣಶ್ೀಲಗಳ ಗುಣಗಾನವನುನ ಮಾಡಿದ 
ವಿವರ. 
353-367. ಈ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ತಮಣಿಯರ ಪ ರೀಮಕಲಹದ ವಿವರ ಬರುತಿದ . 
368-378. ನಾರದರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದಾಂಪತಯ ಜಿೀವನದ ಚಿತರವನುನ ನ  ೀಡಬಂದ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದ . 
ಒಂದು ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಗಂಧ್ವನುನ ಪೂಸ್ತಕ್  ಂಡು ಮಂದಾರ ಮಾಲ ಯ ಕ್  ರಳಿಗಾಹಗಿಕ್ತ 
ನಗುತಿ ನಿಂರ್ತದಿರ , ಇನ  ನಂದು ಮಂದಿರದ  ಳಗ  ತನನ ಸರ್ತಯರ  ಂದಿಗ  ಉದಿವನನುನ 
ಸ ೀರಸ್ತಕ್  ಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಪಗಡ ಯಾಡುರ್ತಿದಾಿನ . ಇನ  ನಂದು ಕ್  ೀಣ ಗ  ನಾರದರು ಬರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ 
ಅಳುರ್ತಿರುವ ತನನ ಮುದುಿಮಕ್  ೆಳ ್ ಡನ  ಆಟ್ವಾಡುರ್ತಿದಾಿನ , ತ  ಟಿಟಲು ತ ಗುರ್ತಿದಾಿನ . 
ಇನ  ನಂದ ಡ  ಆಟಿಕ್ ಯ ಕುದುರ ಯನುನ ಕುಣಿಸುತಾಿ ಚದುರಂಗವಾಡುತಾಿ ಮಕೆಳಿಗ  ಅಸರವಿದ ಯಯನುನ 
ಹ ೀಳಿಕ್  ಡುರ್ತಿದಾಿನ . ಇನ  ಂದು ಮಂದಿರಕ್ ೆ ನಾರದರು ಬಂದರ  ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಾನನ, ದಾನ, ಮರನ, 
ಮಂತರ, ದ ೀವರ ಪೂಜ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿ ಏಕಕ್ಾಲಕ್ ೆ ಸ್ತರೀಯರ ಜತ  ಜಲಕ್ತರೀಡ ಯಲ್ಲಿ 
ನಿರತನಾಗಿದಾಿನ . ಇನ  ನಂದು ಮಂದಿರದ  ಳಗ  ಮಾನಿನಿಯರಗ  ಪುರಾಣ ವಾಯಖ್ಾಯನ 
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ಮಾಡುರ್ತಿದಿರ , ಇನ  ನಂದ ಡ  ಬರಹಮಭ  ೀಜನ ಮಾಡಿಸುತಿ ವಿಳಯ ನಿೀಡುತಾಿ ಜನಮ 
ಸಾಫಲಯವಾಯತ ನುನರ್ತಿದಾಿನ . ಇಂತಹ ಕೃಷ್ಣನನುನ ಅಪಾರ ಮಹಿಮನ ಂದು ನಾರದರು ಸುಿರ್ತಸ್ತದರು. 
379-382. ಪಾಂಡುವಿಗ  ಸವಗಿ ಪಾರಪಿಯಾಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾರದರ ಸ ಚನ ಯಂತ  ರಾಜಸ ಯ 
ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಧ್ಮಿರಾಯನಿಗ  ಸ ಚಿಸ್ತದುಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ . 
390-394. ರಾಜಸ ಯಕ್ಾೆಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸಲಹ  ಪಡ ದು ಪಾಂಡವರು ಸ್ತದಿರಾದುದು. ಈ ನ ಪದಲ್ಲಿ 
ಜರಾಸಂಧ್ನ ವಧ ಗ  ಕೃಷ್ಣನು ಭೀಮಾಜುಿನರನುನ ಬಳಸಲು ಪರಯರ್ತನಸ್ತದನು. 
395-408. ಜರಾಸಂಧ್ನು ಮಗಧ್ ದ ೀಶಕ್  ಹ  ರಟ್ ಸನಿನವ ೀಶ. ಭೀಮನಿಂದ ಜರಾಸಂಧ್ನನುನ ಕೃಷ್ಣ 
ಕ್  ಲ್ಲಿಸ್ತದ. 
412-420. ರಾಜಸ ಯದ ಅಗರಪೂಜ ಯ ಪರಸಾಿವ ಶ್ಶುಪಾಲ ವಧಾ ಪರಸಂಗ ಇಲ್ಲಿದ . 
425-426. ಅಂದು ಸವಯಂವರದಲ್ಲಿ... ಜಾಂಬವರ್ತ ಸುತ ಸಾಂಬನು ದುಯೊೀಿಧ್ನನ ಪುರ್ತರ 
ಲಕ್ಷಣ ಯನುನ ಅಪಹರಸ್ತ ಕ್ರರವನಿಂದ ಬಂಧಿತನಾದ. ನಾರದಿರಂದ ಈ ಸುದಿಿಯನುನ ಕ್ ೀಳಿದ 
ಬಲರಾಮ ಆತನನುನ ಬ್ದಡಿಸ್ತಕ್  ಂಡು ಬರಹ  ೀದಾಗ ಕ್ರರವರ ಒರಟ್ ಮಾತುಗಳನುನ ಕ್ ೀಳಿ 
ಹಸ್ತಿನಾವರ್ತಯನುನ ಮುಳುಗಿಸಲು ಹಲಾಯುಧ್ದಿಂದ ಗಂಗ ಯನ ನಳ ದನು. ಆಗ ಕ್ರರವರು 
ಶರಣುಬಂದರು. 
427-428. ಇಬುರ  ಂದಾಗಿ ಕ ಡಿ ಮಾಗಿದಲ್ಲ... ಭಾರತ ಯುದಾಿನಂತರ ಸುಭದ ರಯೊಂದಿಗ  ಕೃಷ್ಣ 
ದಾವರಕ್ ಗ  ಮರುಳುರ್ತಿದಿ. ಕೃಷ್ಣನು ಸವಿನಾಶಕನ ಂದು ಭಾವಿಸ್ತ ಆತನಿಗ  ಶಾಪಕ್  ಡಲು 
ಸ್ತದಿನಾದಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅವನಿಗ  ವಿಶವರ ಪವನುನ ತ  ೀರ ಆದ ಬಯಸ್ತದಲ್ಲಿ ನಿೀರು 
ದ  ರ ಯುವಂತ  ಅನುಗರಹಿಸ್ತದನು. ಇಂದರನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆಜ್ಞ ಯಂತ  ಬಾಯಾರದ ಉದಂಕನಿಗ  
ನಿೀರು ಕ್  ಡಲು ಚಂಡಾಲ ವ ೀಷ್ದಿಂದ ಬಂದಾಗ ಆತ ಅದನುನ ರ್ತರಸೆರಸ್ತದ. ಅಮೃತ 
ಅಸ್ತವೀಕೃತವಾಗಿ ಅಮರರಗ  ಉಳಿಯತು. 
429. ರುಕಮವರ್ತಯ ಕ್  ಟ್ುಟ ರುಕ್ತಮ ರುಕ್ತಮಣಿಯ ಕುಮಾರಗ ... ರುಕ್ತವಣಿಯ ಅಣಣ ರುಕಮನು ಮಗಳು 
ರುಕಮವರ್ತಯನುನ  ಸವಯಂವರದಲ್ಲಿ ಅಪಹರಸ್ತದನ ಂದು ತಂಗಿಯ ಮಗ ಪರದುಯಮನನಿಗ  ಮದುವ  
ಮಾಡಕ್  ಟ್ಟನು. 
430. ಮಗನ ಮಗಳ ಮದುವ ಯೊಳಗ  ನ ೀಗಿಲಧ್ರನು...ರುಕ್ತಮಯ  ಬಲರಾಮನ  ಪರದುಯಮನನ 
ವಿವಾಹಕ್ಾಲದಲ್ಲಿ ಜ ಜಾಡುರ್ತಿದಾಿಗ ಇಬುರಲ ಿ ವಾದ ಬ ಳ ದು ಬಲರಾಮನು ರುಕ್ತಮಯನುನ 
ಕ್  ಂದನು.  
434-435. ಗ  ೀದಾನದಲ್ಲಿ ಸಕಲದ ೀಶವು ತುಂಬ್ದರಲು. ನೃಗರಾಜನು ಒಮೆಮ ದಾನಮಾಡಿದ 
ದನವನುನ ಪುನಃ ದಾನ ಮಾಡಿದುದರಂದ ಮದಲು ದಾನ ಪಡ ದವನು ಕ್  ೀಪದಿಂದ ರಾಜನಿಗ  
ಜರ್ತಯಾಗುವಂತ  ಶಾಪವಿತಿನು. ಯಾದವ ಕುಮಾರರು ಕ್ತರೀಡ ಯಲ್ಲಿ ನಿೀರಡಿಸ್ತ ಆ ಬಾವಿಯ ಬಳಿಗ  
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ಬಂದಾಗ ಅವರ ಕಣಿಣಗ  ಜರ್ತಯು ಬ್ದದಿಿತು. ಅವರಗ  ಎತಿಲಾಗದ  ಹ  ೀದಾಗ ಕೃಷ್ಣನು ಅದನುನ 
ಎರ್ತಿದನು. ಆತ  ದಿವಯರ ಪಧ್ರಸ್ತ ಹ  ರಟ್ು ಹ  ೀದನು. 
436-456. ಕುಚ ೀಲನ ಕತ  ಬ ಳ ದಿದ . ಕುಚ ೀಲ ಕೃಷ್ಣನ ಸಹಪಾಠಿ. ಆತ ಕಡುಬಡವ. ಬಡತನದ 
ಬ ೀಗ ಯನುನ ತಾಳಲಾರದ  ಹ ಂಡರ್ತಯ ಸ ಚನ ಯಂತ  ಒಂದು ಮುಷಿಟ ಅವಲಕ್ತೆಯನುನ ಗಂಟ್ುಕಟಿಟ 
ಕಂಕುಳದಲ್ಲಿರಸ್ತಕ್  ಂಡು ಕೃಷ್ಣದಶಿನಕ್ ೆ ಬಂದನು. ಕೃಷ್ಣನು ಕುಚ ೀಲನು ತಂದ ಅವಲಕ್ತೆಯನುನ 
ರ್ತಂದು ಆತನಿಗ  ಹ ೀರಳ ಸಂಪತಿನುನ ನಿೀಡಿದನು. 
457 – ಚಿತರಲ ೀಖ್  ಬ ರ ದುಕ್  ಟ್ುಟ... ಬಾಣಾಸುರ ಶ್ವನನುನ ಕುರತು ತಪಸುಸ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರ 
ತ  ೀಳುಗಳನುನ ಪಡ ದಿದಿ. ಬಾಣಾಸುರನ ಮಗಳು ಉಷ ಯು ಸವಪನದಲ್ಲಿ ಅನಿರುದಿನನುನ 
ಕಲ್ಲಪಸ್ತಕ್  ಂಡು ವಿರಹದಿಂದ ಸಂಕಟ್ಪಡುರ್ತಿರಲು ಬಾಣಾಸುರನ ಮಂರ್ತರ ಕುಂಭಾಂಡಕನ ಪುರ್ತರ 
ಚಿತರಲ ೀಖ್  ಹಲವರ ಚಿತರಗಳನುನ ಬರ ದುಕ್  ಟ್ುಟ ಉಷ ಗ  ತ  ೀರಸ್ತ ಕ್  ನ ಗ  ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಗನಾದ 
ಅನಿರುದಿನ ೀ ಈಕ್ ಯ ಪರಯಕರನ ಂದು ರ್ತಳಿಸ್ತ ತನನ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯಂದ ಈತನನುನ ದಾವರಕ್ ಯಂದ 
ಉಷ ಗ  ತಂದುಕ್  ಟ್ಟಳು. ಬಾಣನಿಂದ ಬಂಧಿತನಾದ ತನನ ಮಮಮಗ ಅನಿರುದಿನ ಬ್ದಡುಗಡ ಗಾಗಿ 
ಕೃಷ್ಣನ ೀ ಬಂದು ಬಾಣನ ನಾಲುೆ ತ  ೀಳುಗಳನುನ ಉಳಿಸ್ತ ಉಳಿದವುಗಳನುನ ಕತಿರಸ್ತಹಾಗಿದನು. 
458-600. ಕೃಷ್ಣನ ಅಶವಮೆೀಧ್ ಯಾಗದ ವಿವರ ಇದ , ಕೃಷ್ಣನ  ಮೆಮಅಶವಮೆೀಧ್ ಯಾಗ ನಡ ಸ್ತದ. 
ದಿೀಕ್ಷ ಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿರಲು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹುಲುಿ ಕಚಿಚಕ್  ಂಡು ಬಂದ ಬಾರಹಮಣ ಶುರತದ ೀವ, ಹುಟಿಟ 
ಸಾವನನಪುಪವ ಮಕೆಳನುನ ಉಳಿಸ್ತಕ್  ಡುವಂತ  ನಿವ ೀದಿಸ್ತಕ್  ಂಡ. ಅಜುಿನ ತನನ ಸಾಮಥಯಿದ ಬಗ ಗ 
ಅರ್ತವಿಶಾವಸದಿಂದ ಮಕೆಳಿಗ  ಸಾವು ಎರಗದಂತ  ಶರಪಂಜರವನ ನೀ ನಿಮಿಿಸ್ತದ. ಆದರ  ಮಗು ಆ 
ಶರಪಂಜರದ  ಳಗ ಯೆೀ ಅದೃಶಯವಾಗಲು ಪರರ್ತಜ್ಞ ಯಂತ  ಅಜುಿನ ಅಗಿನಪ ರೀವಶಕ್ ೆ ಅಣಿಯಾದ. ಕೃಷ್ಣ 
ಎಲಿರನ ನ ರಥವ ೀರಸ್ತಕ್  ಂಡು ಅನಂತಾಸನಕ್ ೆ ತ ರಳಿ ಪಾರರಬಿ ಭ  ೀಗಾಥಿ ಬಾರಹಮಣ ಗಭಿದಲ್ಲಿ 
ಜನಿಸಲು ತಾನ ೀ ಒಯಿದಿ ಕುಮಾರನನುನ ಕರ ಸ್ತ ತ  ೀರಸ್ತದ. ಆ ಬಳಿಕ ದಿೀಕ್ಷಾಬದಿನಾದ ತಾನು 
ಸ್ತೀಮೀಲಿಂಘನ ಮಾಡಿದುದರ ಸಲುವಾಗಿ ಪಾರಯಶ್ಚತಿ ಮಾಡಿಕ್  ಂಡನು. ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ತಮಣಿಯರು ದಾನ 
ಧ್ಮಿ ನಡ ಸುರ್ತಿರಲು ದ ೀವಕ್ತ ಬಂದು ವಿಪುಸುತನಂತ  ತನನ ಮಕೆಳಿಗ  ಸದಗರ್ತ ನಿೀಡುವಂತ  
ಕ್ ೀಳಿಕ್  ಂಡಳು. 
506-509. ಇದು ಉಡುಪಯ ಕೃಷ್ಣನ ಮ ರ್ತಿಯ ಮ ಲಕಥ . ತಾಯ ದ ೀವಕ್ತ ಕೃಷ್ಣನ 
ಬಾಲಲ್ಲೀಲ ಯನುನನ  ೀಡಬಯಸ್ತದಾಗ ಆತ ಕುಪಪಸ ತ  ಟ್ುಟ, ಸ  ಂಟ್ಕ್ ೆ ದಟಿಟ ಸುರ್ತಿ ಕುಣಿದ ನಿಲುವು 
ರುಕ್ತಮಣಿಗ  ಮೆಚಿಚಕ್ ಯಾಯತು. ತನಗ  ಅಂಥ ಪರರ್ತಮೆಯನುನ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್  ಂಡಳು. ಅದುವ ೀ ಮದವರ 
ಕ್ಾಲದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಯಲ್ಲಿ ಪರರ್ತಷಾಠಪನ ಯಾಯತ ನುನವದು ಅಂಬ  ೀಣ. 

ವಾದಿರಾಜ ಗುರೂನ್ ವಂದ ೇ ಹಯಗ್ರೇವ ದಯಾಶ್ರಯಾನ್। 
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ಪರೀಣಯಾಮೀ ವಾಸುದ ೀವಂ ದ ೀವತಾಮಣಡಲಾಖಣಡಮಣಾಡನಮ್॥   

ಶ್ರೀಕೃಷಾಣಪಿಣಮಸುಿ। 
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