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²æÃ PÀÈµÀÚ ZÁjvÀæ÷åªÀÄAdjÃ 

ಶ್ರೀ ಕೃಶಣಚಹರಿತ್ರರಯಮಂಜರಿ ಗರಂಥು ಯಹುದೆೀ ಭಹಗನನನ ಬಿಡದೆ ಷಮಗರಹಗಿ 
ಭಹರತ್ರ-ಭಹಗತಹದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರು ಕೃಶಣನ ಚರಿತೆರಯನುನ ತಿಳಿಷು ಗರಂಥ.  
ಇದು ರತಿನಿತ್ರಯ ಶ್ರೀಕೃಶಣನ ಕಥೆಯನುನ ಚಂತ್ರನೆ ಮಹಡುರಿಗೆ 
ಅನುಕನಲಕರಹದ ಕೃತಿ. 
  

«µÀÄÚ§æºÁä¢zÉÃªÉÊ: Qëw¨sÀgÀºÀgÀuÉÃ ¥ÁæyðvÀ: ¥ÁæzÀÄgÁ¹Ãzï 

zÉÃªÀPÁåA £ÀAzÀ£ÀA¢Ã ²±ÀÄªÀzsÀ«»vÁA ¥ÀÆvÀ£ÁA AiÉÆÃ dWÁ£À | 

GvÁÜ£ËvÀÄìPÀåPÁ¯ÉÃ gÀxÀZÀgÀtUÀvÀA ZÁ¸ÀÄgÀA ¥ÁzÀWÁvÉÊ- 

±ÀÑPÁæªÀvÀðA ZÀ ªÀiÁvÁæ UÀÄgÀÄjw ¤»vÉÆÃ ¨sÀÆvÀ¯ÉÃ ¸ÉÆÃsªÀvÁ£Áä£ï||1 || 

ಭನಭಹರಸರಣಕ್ಹಾಗಿ ಬರಸಮರುದಹರದಿ ದೆೀತೆಗಳಿಂದ ಹರರ್ಥಿಷಲಟ್ಟನಹಗಿ 
ಹರದುಭಹಿಹದ ರನೆೀ ಕೃಶಣ.  ದೆೀಕಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ, ನಂದಗೆನೀನಿಗೆ 
ಆನಂದನುನ ನಿೀಡಿ, ಶ್ವುಧಹಥಿಹಗಿ ಬಂದ ೂತ್ರನೆಯನುನ ಷಂಸರಿಸಿ, 
ಉನಿಶಾರಮಣ ಕ್ಹಲದಲ್ಲಿ ರಥದ ರನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ವಕಟಹಷುರನನುನ ತ್ರನನ 
ಹದದಿಂದ ತಹಡನಮಹಡು ಮಹತ್ರರದಿಂದಲೆೀ ಕ್ೆನಂದು, ಷುಂಟ್ರಗಹಳಿ 
ರನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ತ್ರೃಣಹತ್ರಿನನನನ ಆಕ್ಹವದೆತ್ರತರದಿಂದ ಭನತ್ರಲದಲ್ಲಿ 
ಬಿೀಳುಂತೆ ಮಹಡಿ, ುಡಿುಡಿಯಹಗುಂತೆ ಮಹಡಿ, ಅರಿಬಬರಿಗನ 
ಅಧೆನೀಗತಿಯನುನ ನಿೀಡಿದಂತ್ರಸ ಕೃಶಣನು ನಮಮನುನ ರಕ್ಷಿಷಲ್ಲ.  
 

AiÉÆÃ ªÀiÁvÀÄdÈðA¨sÀªÀiÁuÉÆÃ dUÀ¢zÀªÀÄÄT®A zÀ±ÀðAiÀÄ£ÀßAPÀgÀÆqsÉÆÃ 

UÀUÉÃðuÁaÃtð£ÁªÀiÁ PÀÈvÀgÀÄagÀªÀÄºÁ¨Á®°Ã¯ÉÆÃ ªÀAiÀÄ¸ÉåöÊ: | 

UÉÆÃ¦ÃUÉÃºÉÃµÀÄ ¨sÁAqÀ¹ÜvÀªÀÄÄgÀÄzÀAiÀÄAiÀiÁ QëÃgÀzÀzsÁå¢ ªÀÄÄµÀÚ£ï 

ªÀÄÈ£Áä ¨sÀQëÃw ªÀiÁvÀÄ: ¸ÀéªÀzÀ£ÀUÀdUÀzÁã¸ÀAiÀÄ£ï ¨sÁ¸ÀvÁA ªÉÄÃ ||2 || 
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ತ್ರನನ ತಹಯಿ ಯವೆೃೀಧೆಗೆ ಆಕಳಿಷು ಮನಲಕ ಇಡಿೀ ಬರಸಹಮಂಡೆೀ ಕ್ಹಣುಂತೆ 
ಮಹಡುತಹತನೆ.   ಗಗಹಿಚಹಯಿರ ಮುಖಹಂತ್ರರ ಜನಮನಹಮನುನ “ಕೃಶಣ” ಎಂದು 
ತ್ರನನ ಕೃತಿಗೆ ತ್ರಕಾಂತೆ ಇರಿಸಿಕ್ೆನಂಡನು.  ತ್ರನನ ಯೀಮಹನಷಹರ, 
ಯುಗಹನುಷಹರ, ಬೆೀರೆ ಸುಡುಗರು ಸೆೀಗೆ ಬೆಳೆಯುರೆನೀ ಅದರಂತೆ ತಹನನ 
ತ್ರನನ ಬಹಲಲ್ಲೀಲೆಯನನನ ರಕಟಿಸಿದನು.  ಗೆನೀಪೀಜನರೆನಂದಿಗಿದುದ ಕ್ಷಿೀರ- ದಧಿ- 
ನನಿೀತ್ರ ಮುಂತಹದುುಗಳ ಚೆನೀರನಹಗಿ, “ನಹನು ಮಣಣನುನ ತಿಂದಿಲಿ” ಎಂದು 
ತಹಯಿಗೆ ಸೆೀಳಿದರನ, ಮಣಣನುನ ತಿಂದರನ ನನಗಹ ವಿಕ್ಹರೂ 
ಆಗುುದಿಲಿೆಂದು ತ್ರನನ ಬಹಯಿ ತೆರೆದು ಇಡಿೀ ಬರಸಹಮಂಡನೆನೀ ತೆನರಿದನು. 
 
zÀzsÉÆßÃ ªÀÄvÀæ¸Àå ¨sÀAUÁzÀÄ¥ÀUÀ«ÄvÀgÀÄµÁ £ÀAzÀ¥ÀvÁß÷åxÀ §zÀÞ: 

PÀÈaÒçÃuÉÆÃ®ÆR¯ÉÃ AiÉÆÃzsÀ£À¥ÀwvÀ£ÀAiÀiË ªÉÆÃZÀAiÀiÁªÀiÁ¸À ±Á¥Ávï | 

£ÀAzÁzÉåöÊ: ¥Áæ¥Àå ªÀÈAzÁªÀ£À«ÄºÀ gÀªÀÄAiÀÄ£ï ªÉÃtÄ£ÁzÁ¢©üAiÉÆÃð 

ªÀvÁì£ï¥Á£ï ªÀvÀìgÀÆ¥ÀA PÀævÀÄ¨sÀÄUÀjªÀÄxÉÆÃ ¥ÉÆÃxÀAiÀÄ£ÉÆßÃsªÀvÁ£ÁäªÀiï|3| 

  

ನಂದಗೆನೀನ ತಿನ ಯವೆೃೀದೆಯು ಕೃಶಣನಿಗೆ ಸಹಲುಣಿಷುತಿತದಹದಗ, ತ್ರನನ 
ಗೃಸಕ್ಹಯಿ ನಿಮಿತ್ರತ ಮಗುನುನ ಕ್ೆಳಗಿಳಿಸಿ, ಸೆನರಟಹಗ, ಕ್ೆನೀಗೆನಂಡನಂತೆ 
ರಕಟಿಸಿ, ದಧಿಭಹಂಡನೆನೀ ಒಡೆದು, ಯವೆೃೀಧೆಯಿಂದ ಒರಳುಕಲ್ಲಿಗೆ 
ಕಟ್ಟಲಟ್ಟನಹಗಿ, ಆ ಒರಳುಕಲಿನೆನೀ ಎಳೆದುಕ್ೆನಂಡು ಸೆನೀಗೆ ಅಜುಿನ 
ೃಕ್ಷರನದಲ್ಲಿದ ನಳಕನಬರ- ಮಣಿಗಿರೀರೆಂಬ ಧನತಿ (ಕುಬೆೀರನ)ಯ 
ಮಕಾಳಿಗೆ ವಹವಿಮೀಚನೆ ಮಹಡಿ, ನಂದಹದಿಗಳೄೆಂದಿಗೆ ೃಂದಹನನುನ 
ಷೆೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ತ್ರನನ ೆೀಣುಹದನದಿಂದ ಅಲ್ಲಿದದ ಎಲಿ ಜೀರಹಶ್ಗಳನನನ 
ಷಂತೆನೀಶಡಿಸಿ, ಕರುವಿನ ರನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಹಾಷುರನನುನ ಷಂಸರಿಸಿದನು. 
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gÀPÀë£ï ªÀvÁì£ï ªÀAiÀÄ¸ÉäöÊ§ðPÀªÀÄ©ü£ÀzÀxÉÆÃ wUÀävÀÄAqÉÃ UÀÈ»ÃvÁé 

¦æÃwA PÀvÀÄðA ¸ÀTÃ£ÁA RgÀªÀÄ¦ §®vÉÆÃ WÁvÀAiÀÄ£ï PÁ°AiÀiÁ»ªÀiï | 

G£ÀäxÉÆåÃzÁé¸Àå PÀÈµÁÚªÀÄw«ªÀÄ®d¯ÁA AiÉÆÃ ªÀåzsÁzÁÝªÀªÀ»ßA 

¸ÀÄ¥ÁÛ£ÁªÀÈvÀå UÉÆÃµÉ×Ã ¹ÜvÀªÀÄ¦§zÀ¸Ë zÀÄµÀÖªÀÈPÀëaÑzÀªÁåvï || 4 || 

ಬಕ ರನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬಕ್ಹಷುರನನನನ ಭೆೀದಿಸಿದನು. ಕತೆತ ರನದಿಂದ ಬಂದ 
ಧೆೀನುಕ್ಹಷುರನನನನ ಧಿಸಿದನು.  ಯಮುನಹ ತಿೀರದಲ್ಲಿ ಕ್ಹಳಿೀಯಮದಿನ 
ಮಹಡಿ, ಅನ ಮದನನನ, ವಿಶನನನ ಇಳಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಹಳಿೀಯನನುನ ರಮಣಕ 
ದಿವೀಕ್ೆಾ ಕಳುಹಿಸಿದನು ಮತ್ರುತ ಯಮುನೆಯನುನ ವಿಮಲಹಗುಂತೆ ಮಹಡಿದನು. 
ೃಕ್ಷರನದಲ್ಲಿದದ ರಹಕ್ಷಷನನುನ ಷಂಸರಿಸಿದನು.    
   
zÀÄUÁðgÀtå¥ÀæªÉÃ±ÁZÀÄÑ÷åvÀ¤d¸ÀgÀtÂÃ£ï UÉÆÃUÀuÁ£ÁºÀéAiÀÄzÉÆåÃ 

zÁªÁVßA vÀvÀæ ¦ÃvÁé¸ÀªÀÄ¥ÀÄµÀzÀ£ÀÄUÁ£ï UÉÆÃ¥ÀPÁ£Á«µÀuÁÚ£ï | 

UÉÆÃ©üUÉÆÃð¥ÉÊ: ¥ÀjÃvÀ: ¸ÀjzÀÄzÀPÀvÀl¸ÉÆÜÃ¥À¯ÉÃ ¨sÉÆÃdåªÀÄ£ÀßA 

¨sÀÄPÁÛ÷éªÉÃuÉÆÃ¤ð£ÁzÁzÀéçdUÀvÀªÀ¤vÁavÀÛºÁjÃ ¸À ªÀiÁsªÁåvï||5 || 

ದುಗಹಿರಣಯ ರೆೀವ ಮಹಡಿ ಮಹಗಿದಿಂದ ಚುಯತ್ರಹದ ಸಷುಗಳನುನ ತ್ರನನ 
ೆೀಣುಹದನದ ಮನಲಕ ತಿರುಗಿ ಬರುಂತೆ ಮಹಡಿದನು,   ದಹಹಗಿನಯನುನ 
ಹನಮಹಡಿ, ತ್ರನನ ಮುರಳಿೀಗಹನದ ಮನಲಕ ಗೆನೀಪಕ್ಹಸಿರೀಯರಿಗೆ 
ಆನಂದನಿನತ್ರುತ, ಕ್ಹತಹಯಯನಿ ರತ್ರಧಹರಿಗಳಹಗಿ ೂಜಷುತಿತದದ 
ಗೆನೀಪಕ್ಹಸಿರೀಯರಿಂದ ಭೆನೀಜಯನುನ ಸಿವೀಕರಿಸಿ, ಇಡಿೀ ಜಗತಿತನ ಚತ್ರತನೆನೀ 
ಅಸರಿಸಿದನು,  
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PÀÈµÉÆÚÃs¸ÁäPÀA ¥Àw: ¸Áå¢w PÀÈvÀvÀ¥À¸ÁA ªÀÄdÓ£ÉÃ UÉÆÃ¦PÁ£ÁA 

£ÀUÁß£ÁA ªÀ¸ÀÛçzÁvÁ ¢édªÀgÀªÀ¤vÁ¤ÃvÀªÀÄ£ÀßA ¸ÀªÀÄ±Àß£ï | 

±ÁæAvÉÊUÉÆÃð¥ÉÊ: ¸ÀªÀÄA AiÉÆÃ §®ªÀÄxÀ£À§®ªÁºÀÈvÉÃs¹ä£ï ¸ÀªÀÈµË× 

¥ÉÆæÃzÀÞöÈvÁåºÁAiÀÄðªÀAiÀÄðA ¤dd£ÀªÀÄT®A ¥Á®AiÀÄ£ï ¥ÁvÀé ¸ËªÀiÁªÀiï|6| 

ಕೃಶಹಣ ನದಿ ತಿೀರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀತಿಯನೆನೀ ತಿಯಹಗಿ ಡೆಯು ಷಲುಹಗಿ 
ಕ್ಹತಹಯಯನಿೀ ರತ್ರಧಹರಿಗಳಹದ ಗೆನೀಪಕ್ಹಸಿರೀಯರ ಮಜಜನ ಷಂದಭಿದಲ್ಲಿ 
ನಗನರಹಗಿ ಷಹನನ ಮಹಡುತಿತದಹದಗ, ಅರ ಷರನುನ ಅಸರಿಸಿ, ಷರರಹಿತ್ರರಹಗಿ 
ಷಹನನ ಮಹಡುುದನುನ ತ್ರೆಂದು ತಿಳಿಸೆೀಳಿ, ಬಹರಸಮಣಸಿರೀಯರು ನಿೀಡಿದ 
ಶಡರಷೆನೀೆೀತ್ರಹದ  ಭೆನೀಜನನುನ ಸಿವೀಕರಿಸಿದನು. ದೆೀೆೀಂದರನು ಎಡಬಿಡದೆ 
ಧಹರಹಕ್ಹರ ೃಷ್ಠಿಸರಿಷಲು, ಗೆನೀಹಲಕರು, ಗೆನೀಪಯರು, ವುಕ್ಷಿಗಳು ವರಣು 
ಬಂದಹಗ, ಏಕಸಷತದಿಂದ ಗೆನೀಧಿನ ಿತ್ರನೆನೀ ಎತಿತ, ಎಲಿರನನನ 
ರಕ್ಷಿಸಿದನು. 
 
UÉÆÃ«AzÁSÉÆåÃsxÀ vÁvÀA d®¥ÀwºÀÈvÀªÀiÁ¤ÃAiÀÄ ¯ÉÆÃPÀA ¸ÀéQÃAiÀÄA 

£ÀAzÁ¢Ã£ÁA ¥ÀæzÀ±Àåð ªÀædUÀvÀªÀ¤vÁUÁ£ÀPÀÈµÁÖvÀðavÁÛ: | 

AiÀÄ: PÁ°AzÁåA ¤±ÁAiÀiÁªÀÄgÀªÀÄAiÀÄzÀªÀÄ®eÉÆåÃvÀì÷ßAiÀiÁ ¢Ã¦vÁAiÀiÁA 

ZÁªÀðAVÃ£ÀðªÀÄðªÁPÉåöÊ: ¸ÀÛ£À¨sÀgÀ£À«ÄvÁ: ¦æÃtAiÀÄ£ï ¦æÃAiÀÄvÁA£À:||7 || 

ರಮಹತ್ರಮನ ಷಹಮಥಯಿನುನ ತಿಳಿದು, ವರಣಹಗಿ, ಕೃಶಣನನುನ “ಗೆನೀವಿಂದ” ಎಂದು 
ಕರೆದನು.  ರುಣನ ಭೃತ್ರಯರು ಅಕ್ಹಲದಲ್ಲಿ ಷಹನನ ಮಹಡಲು ಸೆನರಟ್ 
ನಂದಗೆನೀ ನನುನ ಅಸರಿಷಲು, ಅರಿಂದ ವಿಮುಕಿತಗೆನಳಿಸಿ, ಗೆನೀಪಕ್ಹ 
ಸಿರೀಯರೆನಂದಿಗೆ ರಮಿಸಿ, ಅರಲ್ಲಿ ದುರಭಿಮಹನನುನ ಕಳೆದು, ಒಬಬ 
ಗೆನೀಪಯಂದಿಗೆ ಸೆನರಟ್ನು. 
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CAvÀzsÀðvÉÛÃ ¸Àä vÁ¸ÁA ªÀÄzÀºÀgÀtPÀÈvÉÃ vÉéÃPÀAiÀiÁ QæÃqÀªÀiÁ£À: 

¸Àé¸ÀåAzsÁgÉÆÃºÀuÁzÉåöÊ: ¥ÀÄ£ÀgÀ¦ «»vÉÆÃ UÀªÀð±ÁAvÉåöÊ ªÀÄÈUÁPÁë÷å:| 

T£Áß£ÁA UÉÆÃ¦PÁ£ÁA §ºÀÄ«zsÀ£ÀÄw©üAiÉÆÃð ªÀºÀ£ï ¦æÃwªÀiÁ«: - 

¥Áæ¥ÉÆÛÃ gÁ¸ÉÆÃvÀìªÉÃ£À £ÀågÀªÀÄAiÀÄzÀ§¯Á: ¦æÃAiÀÄvÁA ªÉÄÃ ºÀj: ¸À:||8|| 

ಇತ್ರರರನುನ ಬಿಟ್ುಟ ತ್ರನೆನನಂದಿಗೆ ಬಂದ ಕೃಶಣನನುನ ನೆನೀಡಿ ಗವಿಿತ್ರಳಹದ ಆ 
ಗೆನೀಪಗನ ಕನಡ ಕ್ಹಣದಂತೆ ಅಂತ್ರಧಹಿನನಹದನು. ನಂತ್ರರ ಗೆನೀಪಕ್ೆಯರ 
ವಿಧವಿಧದ ಷೆನತೀತ್ರರಗಳಿಂದ ಪರೀತ್ರನಹಗಿ ರಹಷೆನೀತ್ರಾದ ಮನಲಕ ಅಬಲೆಯರನುನ 
ರಮಿಸಿದನು. 
 
ºÀvÁé AiÀÄ: ±ÀARZÀÆqÀA ªÀÄtÂªÀÄxÀ ¸ÀªÀÄzÁzÀUÀæeÁAiÀiÁvÀðUÉÆÃ¦Ã- 

VÃvÁ£ÉÃPÀ¸Àé°Ã¯ÉÆÃ ºÀvÀªÀÈµÀ¨sÀªÀÄºÁ¥ÀÆªÀðzÉÃªÉÇÃªÀÄgÉÃqÀå: | 

PÉÃ²¥ÁæuÁ¥ÀºÁjÃ ¸ÀÄgÀªÀÄÄ¤ªÀzÀ£À¥ÁæyðvÁ±ÉÃµÀPÀÈvÉÆåÃ 

ºÀvÁé ¥ÀÄvÀæA ªÀÄAiÀÄ¸Àå ¸Àéd£ÀªÀÄ¦»vÀA ªÉÆÃZÀAiÀÄ£ï ªÉÆÃPÀëzÀ: ¸Áåvï||9|| 

ವಂಖಚನಡನನುನ ಷಂಸರಿಸಿ, ಅನಲ್ಲಿದದ ಚನಡಹಮಣಿಯನುನ ತ್ರನನ ಅಗರಜನಿಗಿತ್ರುತ, 
ೃಶಭ ರನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗೆನೀು- ಗೆನೀಪಕ್ಹಸಿರೀಯರನುನ ಪೀಡಿಸಿದ ದೆೈತ್ರಯ 
ಅರಿಶಹಿಷುರನನುನ ಷಂಸರಿಸಿ, ಕಂಷನಿಂದ ೆರೀಶ್ತ್ರನಹದ “ಕ್ೆೀಶ್ೀ” ಎಂಬ ಸೆಷರಿನ 
ದೆೈತ್ರಯನನುನ ಷಂಸರಿಸಿ “ಕ್ೆೀವ”ನೆನಿಸಿದನು,  ಷುರಮುನಿಗಳಹದ ನಹರದರು 
ಕೃಶಣನಿಂದ ಮುಂದೆ ಆಗಬೆೀಕ್ಹದ ಕೃತ್ರಯಗಳನುನ ಹರರ್ಥಿಷಲಟ್ಟನಹಗಿ, ಮಸಹ 
ಮಹಯಹವಿಯಹದ ಮಯುತ್ರರನಹದ ವ್ಯೀಮನನುನ ಷಂಸರಿಸಿ, ಅನು 
ಮುಚಿಟಿಟದದ ಗೆನೀಹಲಕ-ಗೆನೀುಗಳನುನ ರಕ್ಷಿಸಿದನು. 
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CPÀÆægÁPÁjvÉÆÃ AiÀiÁ£ï ªÀædAiÀÄÄªÀwd£Á£ï ¸ÁAvÀé¬ÄvÁé©üvÀ¥ÁÛ£ï 

¸ÀéA gÀÆ¥ÀA ªÀÄdÓvÉÃs¸ÉäöÊ «®¹vÀªÀÄ»UÀA zÀ±ÀðAiÀÄA¸ÉÛÃ£À ªÀAzÀå:| 

AiÉÆÃ UÀvÁé PÀA¸ÀzsÁ¤ÃA PÀÈvÀgÀdPÀ²gÁ±ÁÑgÀÄªÉÃµÀ: ¸ÀÄzsÁªÀÄß: 

¦æÃwA PÀÄªÀðA¹ÛçªÀPÁæA ªÀåvÀ£ÀÄvÀ gÀÄagÁA ¥ËgÀªÀÄºÉÆåÃsªÀvÁvï ¸À: ||10|| 

ಕಂಷನಿಂದ ಕಳುಹಿಷಲಟ್ಟ ಅಕನರರನಿಂದ ಆಸಹವನಿತ್ರನಹಗಿ ಕಂಷನ ನಗರಕ್ೆಾ ಬಿಲುಿ 
ಸಬಬಕ್ೆಾ ಸೆನರಟ್ ಕೃಶಣ-ಬಲರಹಮರನುನ ತ್ರಡೆದ ಗೆನೀಪಕ್ಹಸಿರೀಯರನುನ 
ಷಮಹಧಹನ ಮಹಡಿ, ಮಹಗಿಮಧಯದಲ್ಲಿ ತ್ರನನ ಮಹಧಹಯಹಿನಕಕ್ಹಾಗಿ ಕ್ಹಳಿಂದಿಯ 
ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ರ ಅಕನರರನಿಗೆ ತ್ರನನ ವಿಶ್ಶಿರನನುನ ದಶ್ಿನ ಮಹಡಿಸಿ, 
ಅನಿಂದ ಷುತತ್ರಯನಹಗಿ, ಕಂಷನ ರಹಜಧಹನಿಯಹದ ಮಧುರೆಗೆ ತ್ರಲುಪ, ಕಂಷನ 
ರಜಕನನುನ ಕ್ೆನಂದು, ಷುಧಹಮನಿಂದ ಮಹಲೆಯನುನ ಸಿವೀಕರಿಸಿ,  ಭಕಿತಯಿಂದ 
ಗಂಧನುನ ಷಮಪಿಸಿದ ತಿರಕ್ೆರಯನುನ ಕರದಿಂದ ವಿಮುಕಿತಗೆನಳಿಸಿದನು. 
 
±ÁªÀðA ¨sÀAPÁÛ÷é zsÀ£ÀÄAiÉÆÃð §®ªÀÄ¦ zsÀ£ÀÄµÉÆÃ gÀPÀëPÀA PÀÄAdgÀAvÀA 

ªÀÄ¯ÁèA±ÁÑtÆgÀ¥ÀÆªÁð£À¦ ¸ÀºÀ¸ÀºÀeÉÆÃ ªÀÄzÀðAiÀÄA¸ÀÄÛAUÀªÀÄAZÁvï| 

¨sÉÆÃeÉÃ±ÀA ¥ÁvÀ¬ÄvÁé ªÀå¸ÀÄªÀÄPÀÈvÀ ¤eÁ£ï £ÀAzÀAiÀÄ£ï ¥Áæ¥ÀåUÀUÁðvï 

zÀéöÈdA¸ÀA¸ÁÌgÀªÀiÁ¥ÉÆÛÃ UÀÄgÀÄªÀÄxÀ «¢vÁ±ÉÃµÀ«zÉÆåÃsªÀvÁ£Àß:||11|| 
ಕುಲಯಹಪೀಡೆಂಬ ಆನೆಯನನನ ಮತ್ರುತ ಅದರ ರಕ್ಷಕನನನನ ಕ್ೆನಂದು,  ಕಂಷನ 
ಮಲಿರಹದ ಮುಷ್ಠಟಕ್ಹಷುರ-ಚಹಣನರರನುನ ಮದಿಿಸಿ, ಶ್ಧನಷಾನುನ ಭಂಗಗೆನಳಿಸಿ, 
ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದದ ಕಂಷನನುನ ಷೆಳೆದು, ಷಂಸರಿಸಿ, ತ್ರನನ ಜನರಿಗೆ 
ಷಂತೆನೀಶನುನ ಉಂಟ್ುಮಹಡಿ, ಗಗಹಿಚಹಯಿರಿಂದ ಉನಯನ 
ಷಂಷಹಾರನುನ ಸೆನಂದಿ, ಷಹಂದಿೀಪನಹಚಹಯಿರನುನ ತ್ರನನ ಗುರುಗಳಹಗಿ 
ಮಹಡಿಕ್ೆನಂಡು, ಅರಿಂದ ೬೪ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ೬೪ ವಿದೆಯಗಳನನನ ೂರೆೈಸಿದನು.   
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zÀvÁé ¥ÀÄvÀæA ¥ÀæªÀPÉÛçÃ ¥ÀæwUÀvÀªÀÄzsÀÄgÀ: ¸ÁAvÀéAiÀÄ£ÀÄßzÀÞªÁ¸Áå- 

zÉÆÎÃµÀ×¸ÁÜ£ï £ÀAzÀ¥ÀÆªÁð£ÀgÀªÀÄAiÀÄzÀ§¯Á¦æÃwPÀÈzÀå: ±ÀÄ¨sÀ¸Àå | 

CPÀÆægÀ¸ÁåxÀ vÉÃ£À ¥Àæw«¢¥ÀÈxÁvÁ¥ÀÄvÀæPÀÈvÉÆåÃ dgÁAiÀiÁ: 

¸ÀÆ£ÀÄA ¤©üð£Àß¸ÉÃ£ÀA ªÀåvÀ£ÀÄvÀ §ºÀÄ±ÉÆÃ «zÀÄævÀA £À: ¸À ¥ÀAiÀiÁvï||12 || 

  

ತ್ರನನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಯ ರನದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಮೃತ್ರುತ್ರರನನುನ ಒಪಸಿ, 
ಮಧುರೆ ತ್ರಲುಪ, ನಂದಗೆನೀಕುಲದಲ್ಲಿರು ಗೆನೀಪಕ್ಹಸಿರೀಯರನುನ ಷಮಹಧಹನ 
ಡಿಷಲು ಉದಧನನುನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.  ಅಕನರರನ ಗೃಸನುನ ಷೆೀರಿ ಅನ 
ಆತಿಥಯನುನ ಸಿವೀಕರಿಸಿದನು.  ತ್ರನನ ಮಕಾಳಹದ ಅಸಿತ-ಹಸಿತ (ಕಂಷನ 
ಮಡದಿಯರು) ೆೈಧಯನುನ ಸೆನಂದಲು ಕೃಶಣನೆೀ ಕ್ಹರಣೆಂದು ದೆವೀಶದಿಂದ 
ಜರಹಷಂಧನು ರತಿಯಂದು ಬಹರಿಯನ ೨೩ ಅಕೆನೀಹಿಣಿೀ ಷೆೀನಹಷಹಿತ್ರನಹಗಿ 
ಬರುತಿತರಲು, ಕೃಶಣನು ರತಿೀ ಷಲೂ ಅನನುನ ಷೆನೀಲ್ಲಸಿ ಓಡಿಷುತಿತದದನು.   
 

¥ÀÄAiÀiÁð ¤UÀðvÀå gÁªÀiÁzÀxÀ ¸ÀºÀªÀÄÄ¸À°Ã ¥Áæ¥Àå PÀÈµÉÆÚÃ¨sÀå£ÀÄeÁÕA 

UÉÆÃªÀÄAvÀA ZÁ¦ ªÀiË°A RUÀ¥Àw«»vÁA ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀA ¸ÀÈUÁ®ªÀiï | 

ºÀvÁé ±ÀvÀÄæA ZÀ ¥ÀÄAiÀiÁðªÀÄ¢üd®¢ü ¥ÀÄjÃA ¤«ÄðvÁA §AzsÀÄªÀUÁð£ï 

¤£ÉåÃ AiÀÄ: ¸ÉÆÃsªÀvÁ£Áß: ¥ÀæªÀÄyvÀAiÀÄªÀ£ÉÆÃ ªÀiËZÀÄPÀÄAzÁQëªÀºÉßÃ: ||13|| 

ಬಲರಹಮನ ಜೆನತೆಯಲ್ಲಿ  ಕೃಶಣನು ಗೆನೀಮಂತ್ರಕ ಿತ್ರನುನ ತ್ರಲುಪದನು,  
ಬಲ್ಲರಹಜನಿಂದ ಅಸೃತ್ರಹದ ಶ್ರೀಸರಿಯ ಕಿರಿೀಟ್ನುನ ಅಲ್ಲಿ ೆೈನತೆೀಯನು 
(ಗರುಡನು) ಬಲ್ಲಯಿಂದ ಡೆದು ಬರುತಿತರಲು, ಕೃಶಣನನುನ ನೆನೀಡಿ ಅಲೆಿೀ ಅನಿಗೆೀ 
ಕಿರಿೀಟ್ನುನ ಷಮಪಿಸಿದನು ಮತ್ರುತ ಕೃಶಣನೆೀ ರಮಹತ್ರಮನು ಎಂದು 
ನಿರನಪಸಿದನು.  ಕರವಿೀರುರದ ದೆನರೆ ಷೃಗಹಲ ಹಷುದೆೀನನುನ ಷಂಸಹರ 
ಮಹಡಿ, ಜಲಮಧಯದಲ್ಲಿ ದಹವರಕ್ಹುರನುನ ನಿಮಹಿಣ ಮಹಡಿ, ಷಮಷತ ಯಹದ 
ಬಂದುಗಿನನನ ದಹವರಕ್ೆಗೆ ಗಿಮಹಡಿದನು, ಮನರು ಕ್ೆನೀಟಿ 
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ಷೆೀನಹಷಹಿತ್ರನಹದ ಕ್ಹಲಯನನನುನ ಮುಚುಕುಂದನ ನೆೀತಹರಜ್ಞಿಯಿಂದ 
ದಹಿಸಿದನು. 
 
gÁeÁÕ ¸ÀA¸ÀÆÛAiÀÄªÀiÁ£ÉÆÃ ºÀvÀAiÀÄªÀ£À§¯ÉÆÃ ©üÃvÀªÀ£ÁäUÀzsÉÃ±Ázï 

UÉÆÃªÀÄAvÀA ¥Áæ¥Àå ¨sÀÆAiÉÆÃ fvÀªÀÄUÀzsÀ¥ÀweÁðvÀ±ÁAvÁVß±ÉÊ®: | 

DUÀvÀå zÁégÀPÁA AiÉÆÃ ºÀå¢PÀ¸ÀÄvÀVgÁ eÁÕvÀPËAvÉÃAiÀÄPÀÈvÀå: 

¥À±ÀåvÁì÷ézÁAiÀÄ¨sÀÈ¶äÃ £ÀÈµÀÄ AiÀÄÄ¢fvÀªÁ£ï ¨sÀÆ¨sÀÈvÀ: ¦æÃAiÀÄvÁA £À:|14| 

ಮುಚುಕುಂದ ಮಸಹರಹಜನಿಂದ ಷುತತಿಷಲಟ್ಟನಹಗಿ, ಕ್ಹಲಯನನ ಬಲನುನ 
ತ್ರಗಿಿಸಿ, ಮಗಧ ರಹಜನಹದ ಜರಹಷಂಧನಿಗೆ ಸೆದರಿದಂತೆ ನಟಿಸಿ, 
ಗೆನೀಮಂತ್ರನುನ ಏರಿದನು.  ಆ ಮಗಧ ರಹಜನಹದರೆನೀ ಿತ್ರದ ಷುತ್ರತಲನ 
ಅಗಿನಯನುನ ಸತಿತಸಿದನು.  ಆಗ ಕೃಶಣನು ಗೆನೀಮಂತ್ರ ಿತ್ರನುನ ಒತ್ರುತುದರ 
ಮನಲಕ ಅಧೆನೀಭಹಗದಲ್ಲಿರು ಜಲು ಮೀಲೆ ಬಂದು ಅಗಿನಯು ವಹಂತ್ರಹಯಿತ್ರು. 
ದಹವರಕ್ೆಗೆ ಬಂದಹಗ ಹಂಡರ ವೌಯಿನುನ ಕ್ೆೀಳಿ ತಿಳಿದು ಷಂತ್ರಷಗೆನಂಡನು. 
ಆರಕ್ಷಕರಿಂದ ಆರಿಷಲಟ್ಟ ರುಕಿಮಣಿಯನುನ ಅಸರಿಸಿ, ಯುದಧದಲ್ಲಿ ಬಲರಹಮ 
ಷಹಿತ್ರನಹಗಿ ಎಲಿರನನನ ಷೆನೀಲ್ಲಸಿದನು. 
 
ªÉÊgÀÆ¥ÀåA gÀÄVäuÉÆÃ AiÉÆÃsPÀÈvÀ ªÀÄtÂ¸À»vÀA eÁA§ªÀzÉÝÃºÀeÁvÁA 

¸ÀvÁåA vÉÃ£ÉÊªÀ AiÀÄÄPÁÛªÀÄ¦ ¥ÀjdUÀÈºÉÃ ºÀ¹Û£ÀA PÀÄ®åºÉÃvÉÆÃ: | 

AiÀiÁvÉÆÃ ªÀå¸ÁåvÀæ ¸ÀvÁå±ÀÄZÀªÀÄxÀ ¸ÀªÀÄUÁzÁÝ÷égÀPÁA ¸ÀvÀåAiÉÄÃvÉÆÃ 

zÀÄæµÀÄÖA¥ÁxÁð£ï ¸ÀPÀÈµÁÖ£ï zÀÄæ¥ÀzÀ¥ÀÄgÀªÀÄUÁ¢ézÀÞ®PÁë÷ä£ï ¸À¥ÁAiÀiÁvï|15| 

ರುಕಿಮಣಿಯ ಷಸೆನೀದರನಹದ ರುಗಿಮಯನುನ ಅಧಿ ತ್ರಲೆ ಬೆನೀಳಿಸಿ, 
ವಿರನಗೆನಳಿಸಿ, ಷಯಮಂತ್ರಕ ಮಣಿಯನುನ ಅರಸಿ ಸೆನೀದಹಗ, 
ಜಹಂಬತಿೀದೆೀವಿಯನುನ ಸಿವೀಕರಿಸಿ, ಷಯಮಂತ್ರಕಮಣಿ ಷಹಿತ್ರಹಗಿ 
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ಷತಹರಜತ್ರನಿಂದ ಷತಹಯಭಹಮಹದೆೀವಿಯನುನ ಸಿವೀಕರಿಸಿದನು.  ಹಂಡರು 
ಸಸಿತನಹತಿಯಲ್ಲಿ ಅರಗಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಗಧರಹದರೆಂದು ಕ್ೆೀಳಿ 
ಧಮೀಿದಕನಿನೀಯಲು ಸಸಿತನಹತಿಗೆ ಸೆನೀದನು, ಹಂಚಹಲ ನಗರದಲ್ಲಿ 
ನಡೆಯು ದೌರದಿೀ ಷವಯಂರಕ್ೆಾ ದುರದನ ುರಿಗೆ ತ್ರಲುಪ, ಹಂಡರನುನ 
ಅನುಗರಹಿಸಿದನು.   
 
PÀÈµÀÚ: ¥Áæ¥ÁåxÀ ¸ÀvÁæfzÀ»vÀªÀzsÀPÀÈzÀå: ±Àé¥sÀ®Ì¸Àå ¸ÀÆ£Ë 

gÀvÀßA ¸ÀAzÀ±Àåð gÁªÀÄA ªÀå¢üvÀ UÀvÀgÀÄµÀA zÀæµÀÄÖPÁªÀÄ: ¥ÀævÀ¸ÉÜÃ | 

EAzÀæ¥Àæ¸ÀÜ¸ÀÜ¥ÁxÁð£ÀxÀ ¸ÀºÀ«dAiÉÆÃ AiÀiÁªÀÄÄ£ÀA wÃgÀªÀiÁAiÀÄ£ï 

PÁ°A¢ÃA vÀvÀæ®¨ÁÝ÷é AiÀÄªÀÄ¸ÀÄvÀ¥ÀÄgÀPÀÈvï ¥ÁvÀÄªÀiÁAzÁégÀPÁ ¸ÀÜ:|16| 

ಷತಹರಜತ್ರನು ನಿಧನನಹಗಲು ದಹವರಕ್ೆಗೆ ಮರಳಿದನು. ಕೃತ್ರಮಿನನುನ ಷಂಸಹರ 
ಮಹಡಿ, ಅಕನರರನಲ್ಲಿರು ಷಯಮಂತ್ರಕಮಣಿಯನುನ ಬಲರಹಮನಿಗೆ ತೆನೀರಿಸಿದನು.  
ಇಂದರರಷಥದಲ್ಲಿರು ಹಥಹಿದಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು , ಯಮುನಹತಿೀರನುನ 
ತ್ರಲುಪ, “ಕ್ಹಳಿಂದಿ”ಯನುನ ವಿಹಸಹಗಿ, ಧಮಿರಹಜನಿಗಹಗಿ ಮಯನಿಂದ 
ಭಯಹದ ರಹಜಭನದ ನಿಮಹಿಣನುನ ಮಹಡಿಸಿದನು. 
 

AiÉÆÃ dºÉæÃ «ÄvÀæ«AzÁªÀÄxÀ zÀÈqsÀªÀÈµÀ¨sÁ£ï ¸À¥ÀÛ§zÁÞ÷å¦ ¤Ã¯ÁA 

¨sÀzÁæA ªÀÄzÉæÃ±ÀPÀ£ÁåªÀÄ¦ ¥ÀjdUÀÈºÉÃ ±ÀPÀæ«eÁÕ¦vÁxÀð: | 

vÁPÁë÷å£ï gÀÆqsÀ: ¸À¨sÁAiÉÆÃ »ªÀÄVj²RgÉÃ ¨sËªÀÄzÀÄUÀðA ¸ÀªÉÄÃ¸Àå 

cvÁé zÀÄUÁðtÂ PÀÈAvÁé ªÀÄÄgÀUÀ®ªÀÄjuÁ zÉÃªÀvÉÃqÀå: ¸À ªÀiÁsªÁåvï||17|| 

ತ್ರನನ ಷೆನೀದರತೆತಯ ಮಗಳಹದ “ಮಿತ್ರರವಿಂದ”ಳನುನ ವಿಹಸಹಗಿ, ೃಶಭ 
ರನದಲ್ಲಿದದ ಏಳು ದೆೈತ್ರಯರನುನ ಬಂಧಿಸಿ, “ನಿೀಲಹದೆೀವಿ” ಯನುನ ವಿಹಸಹದನು.  
ಮದರ ದೆೀವಹಧಿನ ುತಿರಯಹದ “ಭದೆರ” ಯನನನ ವಿಹಸಹದನು. ಗರುಡನನುನ 
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ಏರಿ, ಹಿಮಗಿರಿ ಶ್ಖರನುನ ತ್ರಲುಪ ನರಕ್ಹಷುರನ ದುಗಿನೆನೀ ಭೆೀದಿಸಿ, 
ಮುರನನುನ ಕತ್ರುತ ಮುರಿದನು. 
 
wæA±ÀvÀàAZÁªÀ¢üÃzÀå: ¸ÀaªÀªÀgÀ¸ÀÄvÁ£ï ¨sÀÆ«ÄeÉÃ£ÁwWÉÆÃgÀA 

AiÀÄÄzÀÞA PÀÈvÁé UÀeÁzÉåöÊºÀðjºÀÈvÀ²gÀ¸ÀA vÀA ªÀåzÁzÀÆã¸ÀÄÛvÉÆÃsxÀ | 

PÀÈvÁé gÁeÉåÃs¸Àå ¸ÀÆ£ÀÄA ªÀgÀAiÀÄÄªÀwd£Á£ï ¨sÀÆj±À±ÁÑgÀÄªÉÃµÁ£ï 

¥Áæ¥ÀAiÀÄåzÁégÀPÁA ¸ÉÆÃ PÀÈvÀ ªÀÄÄzÀªÀÄ¢vÉÃ PÀÄAqÀ¯Á¨sÁåªÀÄªÉÃ£ÁäªÀiï|18| 

ನರಕ್ಹಷುರನ ೩೫ ಮಕಾಳನನನ ಷಂಸರಿಸಿ, ಭೌಮಹಷುರ (ನರಕ್ಹಷುರ)ನೆನಂದಿಗೆ 
ಘನೀರಹದ ಯುದಧನುನ ಮಹಡಿ, ಚಕರದಿಂದ ಷಂಸರಿಸಿದನು.  ನರಕ್ಹಷುರನ 
ತಹಯಿಯಹದ ಭನದೆೀವಿಯಿಂದ ಷುತತ್ರಯನಹಗಿ ನರಕ್ಹಷುರನ ುತ್ರರನಹದ 
ಭಗದತ್ರತನಿಗೆ ಟಹಟಭಿಶೆೀಕನುನ ಮಹಡಿ, ನರಕ್ಹಷುರನು ಬಂಧಿಸಿದದ ೧೬೧೦೦ 
ಮಂದಿ ಯುತಿಯರನನನ ಅರ ಕ್ೆನೀರಿಕ್ೆಯ ಮೀರೆಗೆ ಸಿವೀಕರಿಸಿ, ದಹವರಕ್ೆಗೆ 
ಕಳುಹಿಸಿದನು.  ನರಕನಿಂದ ಅಸೃತ್ರಹದ ಕುಂಡಲಗಳನುನ ಅದಿತಿಗೆ 
ತ್ರಲುಪಸಿದನು.  
 

EAzÁægÁzsÉÆåÃªÀÄgÉÃAzÀæ¦æAiÀÄvÀªÀÄªÀÄUÀªÀiÁºÀÈvÀå zÉÃªÁ£ï «fvÀå 

¥Áæ¥ÁåxÀ zÁégÀPÁA AiÀÄ: ¸ÀÄvÀªÀÄwgÀÄagÀA gÀÄVätÂÃ±À: ¥Àæ¥ÉÃzÉÃ | 

¨sÁævÀÈªÀåA ¥ËAqÀæPÁRåA ¥ÀÄgÀgÀÄzsÀªÀÄvÀ£ÉÆÃvï PÀÈvÀÛ²ÃµÀðA vÀ¢ÃAiÀiÁ- 

¥ÀvÉÆåÃvÀà£ÁßA ZÀ PÀÈvÁåA gÀxÀZÀgÀtgÀÄZÁ PÁ®AiÀÄ£ï PÁªÀÄzsÀÄPï ¸Áåvï|19| 

ಇಂದರನಿಂದ ೂಜಷಲಟ್ುಟ, ಅಮರೆೀಂದರನಿಗೆ ಪರಯತ್ರಮಹದ ಹರಿಜಹತ್ರನುನ 
ತ್ರರುಹಗ ಎಲಿ ದೆೀತೆಗಳನನನ ಗೆದುದ, ದಹವರಕ್ೆಯನುನ ತ್ರಲುಪ, ಕ್ಹಮನನುನ 
ರುಕಿಮಣಿೀ ುತ್ರರನಹಗಿ ರದುಯಮನನನಹನಗಿ ಡೆದನು.  ಕೃಶಣನ ಷಸೆನೀದರನೆೀ ಆದ 
ೌಂಡರಕ ಹಷುದೆೀನ ಮಗನನುನ ಷುದವಿನಚಕರದಿಂದ ಷಂಸರಿಸಿದನು.   
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PÀÈµÀÚ: ¸ÀÆAiÉÆÃð¥ÀgÁUÉÃ ¤dAiÀÄÄªÀwUÀuÉÊ¨sÁðUÀðªÀA PÉëÃvÀæªÀiÁ¥ÀÛ- 

¸ÀÛvÁæAiÀiÁvÁ£ï ¸Àé§AzsÀÆ£ïªÀÄÄ¤UÀtªÀÄ¦ ¸ÀAvÉÆÃµÀå AiÀÄdÕA¸Àé¦vÁæ | 

AiÉÆÃs£ÀÄµÁ×¥ÁåxÀ £ÉÊdA ¥ÀÄgÀªÀÄxÀ ªÀ¢vÁ£ÉÃPÀvÀvÁÛ÷é¤ ¦vÉæÃ 

ªÀiÁvÀÄ: ¥ÀÄvÁæ£ï ¥ÀæzÀ±ÁåðPÀÈvÀ »vÀªÀÄ»vÀAªÉÄÃ ¥À£ÀÄzÁåvï ¸À F±À:|20| 
 
ಷನಯಿಗರಸಣ ಷಮಯದಲ್ಲಿ ತ್ರನನ ಯುತಿಗಣಗಳೄೆಂದಿಗೆ ಭಹಗಿಕೆೀತ್ರರನುನ 
ತ್ರಲುಪ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರು ಹಂಡರು,ಮತ್ರುತ ಮುನಿಗಣಗಳನುನ 
ಷಂತೆನೀಶಡಿಸಿ, ತ್ರನನ ತ್ರಂದೆಯಹದ ಷುದೆೀನಿಂದ ಯಜ್ಞನುನ ಮಹಡಿಸಿ, 
ಷುದೆೀನಿಗೆ ಅನೆೀಕ ತ್ರತ್ರತವಗಳನುನ ಉದೆೀಶ್ಸಿದನು.  ಮಹತೆಯಹದ ದೆೀಕಿಯ 
ಹರಥಿನೆಯಂತೆ ಕಂಷನಿಂದ ಮೃತ್ರರಹಗಿದದ ಅಳ ಶಟ್ುತ್ರರರನನನ ತ್ರಂದು 
ತೆನೀರಿಸಿದನು.  
 
gÀÄVäuÁå £ÀªÀÄðªÁPÉåöÊgÀgÀªÀÄvÀ §ºÀÄ©ü: ¹ÛçÃd£ÉÊAiÉÆÃðxÀ ¥ÀÄvÁæ- 

£ÉÃPÉÊPÀ¸ÁåA ¥Àæ¥ÀzÀå zÀ±À zÀ±À gÀÄagÁ£ï ¥ËvÀæPÁ£À¥Àå£ÉÃPÁ£ï | 

¥ËvÀæ¸ÉÆåÃzÁéºÀPÁ¯ÉÃ ¨sÀÈºÀPÀÄ¦vÀ§¯ÁzÀÄæVätA WÁvÀ¬ÄvÁé 

£ÀAzÀ£ï AiÉÆÃ¶zÀÎuÉÃ£À ¥ÀæwUÀæºÀªÀÄ§¯Á¦æÃwPÁjÃ UÀjªÉÄÃð || 21 || 

ರುಕಿಮಣಿಯನುನ ಪರಯ ಮಹತ್ರುಗಳಿಂದ ಷಂತೆನೀಶಗೆನಳಿಸಿ, ತ್ರನನ ರತಿಯಬಬ 
ತಿನಯಲನಿ ಸತ್ರುತ ಸತ್ರುತ ಗಂಡು ಮಕಾಳೄ ಮತ್ರುತ ಒಂದು ಸೆಣುಣ ಮಗುನನನ 
ಡೆದನು.  ಅನೆೀಕ ಮಮಮಕಾಳನನನ ಡೆದನು.  ಮಮಮಗನಹದ ಅನಿರುದಧನ 
ವಿಹಸಕ್ಹಲದಲ್ಲಿ ಕ್ೆನೀಗೆನಂಡ ಬಲರಹಮನಿಂದ ರುಕಿಮಯನುನ ಕ್ೆನಲ್ಲಿಸಿದನು. 
 

£Á£ÁgÀvÀß¥Àæ¢Ã¥ÁÛ¸ÀªÀÄ«¨sÀªÀAiÀÄÄvÀzÀé÷åµÀÖ¸ÁºÀ¸ÀæPÁAvÁ- 

UÉÃºÉÃµÀé±Àß£ï ±ÀAiÀiÁ£À: PÀé ZÀ d¥ÀªÀÄÈUÀAiÀiÁ¢Ã¤Ã PÀÄªÀð£ï PÀéaZÀÑ | 
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¢ÃªÀå£ÀßPÉëöÊ§ÄæðªÁt: ¥ÀæªÀZÀ£ÀªÀÄ¥ÀgÉÊªÀÄðAvÀæAiÀÄ£ÉßÃªÀªÀiÁ¢- 

ªÁå¥ÁgÁ£ï £ÁgÀzÀ¸Àå ¥Àæw¸ÀzÀ£ÀªÀÄºÉÆÃ zÀ±ÀðAiÀÄ£ï £À: ¸À ¥ÁAiÀiÁvï||22| 

ಒಮಮ ನಹರದರು ಕೃಶಣನ ಅಂತ್ರ:ುರನುನ ರೆೀಶ್ಷಲು, ರಮಹತ್ರಮನು ವಿವಿಧ 
ಭಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದನು.  ಒಂದು ಕಡೆ ಊಟ್ ಮಹಡುನಹಗಿದದರೆ, 
ಮತೆನತಂದೆಡೆೀ ಮಲಗಿದಹದನೆ, ಮತೆನತಂದು ಕಡೆ ಜಮಹಡುತಿತದದರೆ, ಇನೆನನಂದೆಡೆ 
ಬೆೀಟೆಯಹಡುತಿತದಹದನೆ., ರಚನ ಕ್ೆೀಳುತಿತದಹದನೆ, ಮಂತಹರಲೆನೀಚನ 
ಮಹಡುತಿತದಹದನೆ, ಹಿೀಗೆ ರತಿಯಂದು ಕಡೆಯನ ವಿಶ್ಶಿನಹಗಿ ಕಂಡನು. 
 
¥ÁævÀzsÁåðAiÀÄ£ï ¥Àæ¸À£Àß: PÀÈw¤d«»vÀ: ¸ÀvÀì¨sÁA ¥Áæ¥Àå PÀÈµÉÆÚÃ 

zÀÆvÀA gÁeÁÕA ¥ÀævÉÆÃµÁåªÀÄgÀªÀÄÄ¤«¢vÁ±ÉÃµÀPÀÈvÀå: ¥ÀæAiÀiÁ¹Ãvï | 

±ÀPÀæ¥Àæ¸ÀÜA ZÀªÀÄÆ©ü§ðºÀÄ«¨sÀªÀAiÀÄÄvÀA §AzsÀÄ©üªÀiÁð¤vÉÆÃAiÀÄA 

©üÃªÉÄÃ£Á¥ÁvÀå ¨ÁºÀðzÀæxÀªÀÄxÀ £ÀÈ¥ÀwÃ£À ªÉÆÃZÀAiÀÄ£ï ªÉÄÃ ¥Àæ¹ÃzÉÃvï|23| 

  

ಕೃಶಣನ ದಿನಚರಿಯನುನ ವಿರಿಷುತಹತರೆ – ಹರತ್ರಕ್ಹಲದಲ್ಲಿ ಧಹಯನದಿಂದ 
ರಷನನನಹಗಿ, ತ್ರನನ ಕಡೆಯರಿಗೆ ಬೆೀಕ್ಹದ ಅನುಕನಲತೆಗಳನುನ, ಷತ್ರಾಭಹನುನ 
ಸೆನಂದುತಹತನೆ.    ಒಮಮ ಒಬಬ ದನತ್ರನು ಬಂದು ಜರಹಷಂಧನನುನ ಷಂಸರಿಸಿ, 
ನಮಮನುನ ಕ್ಹಹಡಬೆೀಕು ಎನುನತಹತನೆ.  ಇಂದರರಷಥ ತ್ರಲುಪ, ತ್ರನನ ಬಂಧುಗಳಹದ 
ಹಂಡರಿಂದ ೂಜಷಲಟ್ುಟ, ಭಿೀಮಷೆೀನದೆೀರಿಂದ ಜರಹಷಂಧನನುನ ನಿಗರಹಿಸಿ, 
ರಹಜಕುಮಹರನನುನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಹಡಿದನು. 
 
¥ÀÄvÀæA gÁeÉåÃ¸Àå PÀÈvÁé ºÀÈvÀ²gÀ¸ÀªÀÄxÉÆÃ ZÉÃ¢gÁdA «zsÁAiÀÄ 

¥ÉÆæÃzÀåAvÀA gÁd¸ÀÆAiÀÄA AiÀÄªÀÄ¸ÀÄvÀ«»vÀA ¸ÀA¹ÜvÀA AiÉÆÃ «zsÁAiÀÄ | 

±ÀPÀæ¥Àæ¸ÁÜvï ¥ÀæAiÀiÁvÉÆÃ ¤d£ÀUÀgÀªÀÄ¸Ë ¸Á®é¨sÀAUÀA ¸À«ÄÃPÀë÷å 

PÀzÉÆÞÃWÀß£Àß©ÞUÀA vÀA ²ªÀªÀgÀ§°£ÀA AiÀiÁ£ï¥ÀÄgÀA ¥ÁvÀÄ¤vÀåªÀiï||24|| 
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ಮಗಧದೆೀವದಲ್ಲಿ ಅನ ುತ್ರರನಹದ ಷಸದೆೀನಿಗೆ ಟಹಟಭಿಶೆೀಕನುನ ಮಹಡಿಸಿ, 
ರಹಜಷನಯ ಯಹಗದ ಅಗರೂಜಹ ಷಮಯದಲ್ಲಿ ಚೆೀದಿರಹಜನಹದ 
ಶ್ವುಹಲನನುನ ಷಂಸರಿಸಿದನು.   ವಕರರಷಥ (ಇಂದರರಷಥ)ದಿಂದ ಬಂದು, 
ನಿಜನಗರು ಷಹಲವನಿಂದ ಭಗನಹಗಿರುುದನುನ ಷಮಿೀಕ್ಷಿಸಿ, ಷಮುದರದಲ್ಲಿ 
ಹಷಮಹಡಿಕ್ೆನಂಡಿದದ ಶ್ರದಿಂದ ಅಧಯನಹದ ಷಹಲವನನುನ ಷಂಸರಿಸಿದನು.’ 
 

«¥ÁæzÁPÀtåð zsÀªÀÄðA ªÀ£ÀUÀvÀªÀÄ£ÀÄeÉÊ: ¸ÁAvÀ¬ÄvÉéöÊvÀå¸ÀªÁð- 

£À¨sÉåÃvÀå zÁégÀPÁA AiÉÆÃ £ÀÈUÀªÀÄxÀ PÀÄd¤A ¢ªÀågÀÆ¥ÀA ZÀPÁgÀ | 

UÀvÁé ªÉÊzÉÃºÀUÉÃºÀA PÀw¥ÀAiÀÄ¢ªÀ¸ÁA¸ÀÛvÀæ ¤ÃvÁéw¨sÀPÀÛA 

¸ÀAvÉÆÃµÀåzÁégÀPÁA AiÀiÁ£ï §ºÀÄ§®¸À«ÄvÉÆÃ AiÀÄ£ÀÄß¥À¥ÁèªÀåªÀÄªÁåvï|| 25|| 

ವಿರರ ಮುಖಹಂತ್ರರ ಧಮಿರಹಜಹದಿಗಳು ನಹಷನುನ ಕ್ೆೈಗೆನಂಡಿರುುದನುನ 
ತಿಳಿದು, ನಕ್ೆಾ ಬಂದು, ಎಲಿರನನನ ಷಮಹಧಹನಿಸಿ, ದಹವರಕ್ೆಾ ಮರಳಿ, ತಹನು 
ದಹನ ಮಹಡಿದ ಗೆನೀನೆನೀ ಮತೆತ ತಿಳಿಯದೆ ದಹನ ಮಹಡಿ, ವಿರರಿಂದ 
ವಹಗರಷಥನಹಗಿ ಓತಿ ಜನಮನುನ ಡೆದ ರಹಜನಿಗೆ ದಿಯರನನುನ ಅನುಗರಹಿಸಿ, 
ೆೈದೆೀಸುರನುನ ಷೆೀರಿ ಅಲ್ಲಿದದ ಭಕತರನೆನಲಿ ಅನುಗರಹಿಸಿ, ದಹವರಕ್ೆಯನುನ 
ತ್ರಲುಪದನು, ನಂತ್ರರ ನಹಷನುನ ೂಣಿಗೆನಳಿಸಿ, ಉಹಿಯ ನಗರನುನ 
ಷೆೀರಿದ ಹಂಡರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. 
 
zËvÀå PÀÄªÀð£Àß£ÀAvÁ ¤dgÀÄagÀvÀ£ÀÆzÀð±ÀðAiÀÄ£ï ¢ªÀåzÀÈµÉÖÃ- 

VÃðvÁvÀvÉÆÛ÷éÃ¥ÀzÉÃ±ÁzÀætªÀÄÄR«dAiÀÄ¸ÁåZÀgÀ£ï ¸ÁgÀyvÀéªÀiï | 

¤ÃvÁé PÉÊ¯Á¸ÀªÉÄÃ£ÀA ¥À±ÀÄ¥ÀwªÀÄÄRvÉÆÃ zÁ¥À¬ÄvÁé¸ÀÛçªÀÄ¸ÉäöÊ 

©üÃªÉÄÃ£Á¥ÁvÀå zÀÄµÀ×A Qëw¥ÀwªÀÄPÀgÉÆÃzÀÞªÀÄðgÁdA vÀ«ÄÃqÉÃ ||26 || 
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ಕ್ೌರರೆನಡನೆ ಷಂಧಹನಕ್ಹಾಗಿ ಸೆನರಟ್ು, ದೌತ್ರಯನುನ ಸಿವೀಕರಿಸಿ, 
ಅಂಧದೃಷ್ಠಟಯುಳಳ ಧೃತ್ರರಹಶರನಿಗೆ ದಿಯದೃಷ್ಠಿಯಿತ್ರುತ, ಯುದಧದಿಂದಹಗಬಸುದಹದ 
ರಿಣಹಮಗಳನುನ ತಿಳಿಸಿ, ಉಭಯ ಷೆೀನೆಗಳ ನಡುೆ, ಅಚುಯತ್ರನು ರಥನುನ 
ತ್ರಂದಿರಿಸಿದಹಗ, ತ್ರನನ ಬಂಧು ಬಹಂಧರ ಮೀಸಕ್ೆಾ  ಒಳಗಹದ ಅಜುಿನನಿಗೆ 
ಗಿೀತೆನೀದೆೀವ ಮಹಡಿ, ಅನಿಗೆ ಷಹರರ್ಥಯಹದನು.  ನಿದೆರಯಲ್ಲಿ ಅಜುಿನನನುನ 
ಕ್ೆೈಲಹಷಕ್ೆಾ ಕರೆದುಕ್ೆನಂಡು ಸೆನೀಗಿ ಗುರುಹದ ವುತಿ (ಅಜುಿನ 
ಮನಲರನದಲ್ಲಿ ಇಂದರ, ಇಂದರನ ಗುರು – ಶ್) ಮನಲಕ ಹವುತ್ರನುನ 
ಕ್ೆನಡಿಸಿದನು.    ಭಿೀಮಷೆೀನನಿಂದ ದುಯೀಿಧನನ ಷಂಸಹರ ಮಹಡಿ 
ಧಮಿರಹಜನಿಗೆ ಟಹಟಭಿಶೆೀಕನುನ ಮಹಡಿಸಿದನು. 
 

¥Áæ¥ÀÛ: ¸ÁÜ£ÀA AiÀÄzÀÆ£ÁA ¦æAiÀÄ¸ÀRªÀÄPÀÈvÁªÁ¥ÀÛPÁªÀÄA PÀÄZÉÃ®A 

PÀÄªÀð£ï PÀªÀiÁð±ÀéªÉÄÃzsÀA ¤d¨sÀªÀ£ÀªÀÄxÉÆÃ zÀ±Àð¬ÄvÁédÄð£ÁAiÀÄ | 

¥ÀÄvÁæ£ï «¥ÁæAiÀÄ zÀvÁé¸ÀºÀ¸ÀdªÀÄ¸Ë zÀAvÀªÀPÀæA ¤¥ÁvÀå 

¥Áæ¥ÁåxÀ zÁégÀvÁA ¸ÁéA ¸ÀªÀÄªÀvÀÄ «ºÀgÀ£ÀÄßzÀÞªÁAiÉÆÃPÀÛvÀvÀÛ÷é:||27|| 

  

ಯಹದರ ರಹಜಯಹದ ಮಧುರೆಗೆ ತ್ರಲುಪ, ತ್ರನನ ಪರಯ ಷಖನಹದ ಕುಚೆೀಲನನುನ, 
ಅನ ಕ್ಹಮನೆಗಳನೆನಲಿ ನಿೀಡಿ, ಅವವಮೀಧಯಹಗನುನ ಮಹಡುಹಗ, ವಿರನ 
ಮಗನನುನ ತ್ರರು ನೆದಲ್ಲಿ ಅಜುಿನನಿಗೆ ತ್ರನನ ನಿಜಭನಹದ 
ಅನಂತಹಷನನುನ ದವಿನ ಮಹಡಿಸಿದನು.  ಬಹರಸಮಣನಿಗೆ ಮೃತ್ರುತ್ರರನನುನ 
ಕರುಣಿಸಿ, ಯಜ್ಞ ಮುಗಿಸಿ, ದಹರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ದಂತ್ರಕರನನುನ ಷಂಸರಿಸಿ, ದಹವರಕ್ೆ 
ತ್ರಲುಪ, ಉದಧನಿಗೆ ತ್ರತೆನತವೀದೆೀವ ನಿೀಡಿದನು. 
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gÀPÀë£ï ¯ÉÆÃPÁ£ï ¸ÀªÀÄ¸ÁÛ£ï ¤dd£À£ÀAiÀÄ£Á£ÀAzÀPÁjÃ ¤gÀ¸ÁÛ- 

ªÀzÀå: ¸ËSÉåöÊPÀªÀÄÆwð:¸ÀÄgÀvÀgÀÄPÀÄ¸ÀÄªÉÄÊ: QÃAiÀÄðªÀiÁuÉÆÃsªÀÄgÉÃAzÉæöÊ:| 

¹zÉÞöÊUÀðAzsÀªÀð¥ÀÆªÉÊðdðAiÀÄdAiÀÄªÀZÀ£ÉÊ: ¸ÀÆÛAiÀÄªÀiÁ£ÉÆÃsvÀæ PÀÈµÀÚ: 

¹ÛçÃ©ü: ¥ÀÄvÉæöÊ±ÀÑ ¥ËvÉæöÊ: ¸À dAiÀÄw ¨sÀUÀªÁ£ï ¸ÀªÀð¸ÀA¥ÀvÀìªÀÄÈzÀÞ:|28| 

  

ಈರಿೀತಿಯಹಗಿ ಷಮಷತ ಲೆನೀಕಗಳನನನ ರಕ್ಷಷುತಹತ, ತ್ರನನ ಭಕತರ ನೆೀತ್ರರಗಳಿಗೆ 
ಆನಂದವಿೀಯುತಹತ, ದೆನೀಶರಹಿತ್ರನನ, ಜ್ಞಹನ-ಆನಂದಹದಿಗುಣಗಳ ೀೆ 
ೂಣಿಹಗುಳಳ ಕೃಶಣನು, ಸಿದಧ-ಗಂಧಿರೆೀ ಮದಲಹದ ವೆರೀಶಿ ದೆೀತೆಗಳಿಂದ 
ಉತ್ರೃಶಟನಹಗಿ, ಷುತತಿಷಲಟ್ಟನಹಗಿದಹದನೆ.  ಅಂತ್ರಸ ಶ್ರೀಕೃಶಣನನು ಪರೀತ್ರನಹಗಲ್ಲ,  

|| Ew ²æÃ PÀÈµÀÚZÁjvÀæªÀÄAdjÃ ¯ÉÃ±ÀvÀ: PÀÈvÁ | 

 
||gÁWÀªÉÃAzÉæÃt AiÀÄw£Á ¨sÀÆAiÀiÁvï PÀÈµÀÚ¥Àæ¸ÁzÀzÁ || 29 || 
 
|| Ew ²æÃ gÁWÀªÉÃAzÀæwÃxÀðPÀÈvÀ ²æÃPÀÈµÀÚZÁjvÀæ÷åªÀÄAdjÃ|| 

 

 

ಹಿೀಗೆ ಕ್ೆೀಲ ೨೮ ದಹಯತ್ರಮಕಹದ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿೀ ಕೃಶಣ ಕಥೆಯನೆನೀ 
ಸರಿಸಿದಹದರೆ ಶ್ರೀರಹಘೆೀಂದರ ತಿೀಥಿರು.  ಈ ದಯದ ಅಥಿನುನ ನನನ 
ಯಥಹಮತಿ, ನನನ ತ್ರಂದೆಯರ ಆಶ್ೀಹಿದದೆನಂದಿಗೆ, ಗುರುಹಿರಿಯರ 
ಅನುಗರಸದಿಂದ,  ಬರೆಯಲು ರಯತಿನಸಿದೆದೀನೆ. 
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ಶ್ರೀ ರಹಘೆೀಂದರತಿೀಥಿ ಗುರುಂತ್ರಗಿತ್ರ ಭಹರತಿೀರಮಣ ಮುಖಯ 
ಹರಣಹಂತ್ರಗಿತ್ರ ನಮಮ ಕುಲದೆೀತ್ರ ಚಂತ್ರಲಹಡಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷಿಮೀ ನರಸಿಂಸ 
ಭಿನನನಹದ ಶ್ರೀಕೃಶಹಣಿಣಮಷುತ  
 

 

 

 

 

ಕೃಶಹಣಿಣಮಷುತ                                                  ಸರೆೀ ಶ್ರೀನಿಹಷ 


