
ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ವ್ರ ತ  

ಸಾಕ್ಷಾ ತ್ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ಭಗವಂತನಿಂದ ಅನುಗರ ಹಿಸಲ್ಪ ಟ್ಟ  ಅದ್ಭು ತ ವ್ರ ತ  

  

 

 

 

ತಿಮ್ಮ ರಾಜು ವಿಶ್ವ ಪತಿ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿಿ   



 

 

 

 

 

 

 

 

ಓಂ ದೇವಕೀನಂದನಾಯ ವಿದಮ ಹೇ | 

ವಾಸುದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ | 

ತನ್ನ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ಪ್ರ ಚೀದಯಾತ್ || 

 

 

 

 

 



ಶ್ರ ೀರಸ್ತು                                                ಶುಭಮ್ಸ್ತು                                             ಅವಿಘ್ನ ಮ್ಸ್ತು  

ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ವ್ರ ತ 

ಸಾಕ್ಷಾ ತ್ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ಭಗವಂತನಿಂದ ಅನುಗರ ಹಿಸಲ್ಪ ಟ್ಟ  ಅದ್ಭು ತ ವ್ರ ತ  

 

  

ವಿಶ್ವ ಪತಿ  

(ತಿಮ್ಮ ರಾಜು ವಿಶ್ವ ಪತಿ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿಿ) 

 
 

 
SHRI DESIGNS  

VEDIC LOGO DESIGNERS 

www.lordofsevenhills.com 

Cell : + 91 9849443752 

Hyderabad 

2021 



ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ವ್ರ ತ 

ಸಾಕ್ಷಾ ತ್ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ಭಗವಂತನಿಂದ ಅನುಗರ ಹಿಸಲ್ಪ ಟ್ಟ  ಅದ್ಭು ತ ವ್ರ ತ  

 

ತಿಮ್ಮ ರಾಜು ವಿಶ್ವ ಪತಿ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿಿ 

 

 

© ಸವ್ಿಹಕ್ಕು ಗಳು ರಚಯಿತನದ್ಭ 

 

 

 

 

ತಿಮ್ಮ ರಾಜು ವಿಶ್ವ ಪತಿ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿಿಯವ್ರು ರಚಿಸಿದ  

ಆಧ್ಯಾ ತಿಮ ಕ ಪುಸು ಕಗಳನುನ  ಈ ವೆಬ್ಸ ೈಟಿನಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ  

ಪ್ರ ಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಬಹುದ್ಭ 

  www.lordofsevenhills.com  

 

T.V.R.K. MURTHY, M.Tech 

Flat No.903, F-Block, Vertex Sadguru Krupa Apartments 

Beside Sanghamitra School, Nizampet Road, 

HYDERABAD – 500 085, India 

Cell : + 91 9849443752 

Email : viswapathi@yahoo.com, shridesigns@gmail.com 

 

http://www.lordofsevenhills.com/


ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ವರ ತ 

3 

 

ಮುನ್ನು ಡಿ 
 

ವ್ಸ್ತದೇವ್ಸ್ತತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರ ಮ್ದಿನಂ | 

ದೇವ್ಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣ ಮ್ ವಂದೇ ಜಗದ್ಭುರುಮ್ || 
 

ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ ನು ಪ್ರಮದಯಾಸ್ವ ರೂಪ್ನು. ತನ್ನ  ಭಕ್ತ ರಂದರ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ ನಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರ ೀತಿ ಮತ್ತತ  

ಅನುರಾಗ. ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ನ್ನ ೀ ಸ್ಮ ರಿಸುತಿತ ರುವ ಭಕ್ತ ರನುನ  ನಿತಯ  ಕ್ಣ್ಣಣ ನ್ ರಪೆ್ಪ ಯ ಹಾಗೆ 

ಕಾಪಾಡುತ್ತತ ನ್. ಒಂದು ಸಾರಿ ಗಟಿ್ಟ ಯಾಗಿ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣಣ ! ಗೀಪಾಲಾ! ಗೀಕುಲಾನಂದನಾ! 

ಎಂದು ನಿಷ್ಕ ಳಂಕ್ ಭಕತ ಯಂದ ಕ್ರದರ ಸಾಕು, ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಆ ಭಕ್ತ ನ್ನುನ  

ಅಪೆ್ ಕೊಳ್ಳು ತ್ತತ ನ್. ಎಂಥಹ ಆಪ್ತಿತ ನ್ಲಿ್ಲದದ ರೂ ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ತಯ ಕ್ಷನಾಗಿ ರಕಿ ಸುತ್ತತ ನ್.   

 

ಅಂತಹ ಅಮೃತಪ್ಪರ ೀಮಮೂತಿಿಯಾದ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ಭಗವಂತನು, ಒಂದು ದಿನ್ ಕ್ನ್ಸಿ್ಸ ನ್ಲಿ್ಲ  

ಪ್ರ ತಯ ಕ್ಷನಾಗಿ ಕ್ಲ್ಲಯುಗದಲಿ್ಲ  ತನ್ನ  ಭಕ್ತ ರಲಿ್ರನುನ  ಅನುಗರ ಹಿಸ್ಲು ಒಂದು ಒಳ್ಳು ಯ ಸುಲ್ಭದ 

ವರ ತವಿಧಾನ್ವನುನ  ಉಪ್ದೇಶ್ಸ್ಸದರು. ಇದೆಲಿಾ  ಎಷಿ್ ೀ ಜನ್ಮ ಗಳ ಪುಣಯ ಫಲ್ವಂದು 

ಭಾವಿಸುತ್ತ ೀನ್. ಕೂಡಲೇ ವರ ತ ಕ್ಥೆಗಳನುನ  ಬರಯಲು ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ಸದೆನು. ಎರಡು ಕ್ಥೆಗಳನುನ  

ಬರಯುವಾಗಲೇ ಕೆಲ್ವು ಅಡೆತಡೆಗಳ್ಳ ಬಂದು ಕ್ಥೆಗಳನುನ  ಮಂದುವರಿಸ್ಲಾಗಲ್ಲಲಿ್ . 

ಒಂದು ದಿನ್ ಸಾಯಂಕಾಲ್, ಏನ್ೀ ಆಲೀಚಿಸುತ್ತತ  ಕುಳಿತ್ತಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಕೈಯಲಿ್ಲ  

ಕೊಳಲು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ನು ನ್ನ್ನ  ಸುತತ ಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಾಡತೊಡಗಿದನು. 

ಈ ವರ ತವನುನ  ಯಾವಾಗ ಪೂತಿಿ ಮಾಡುತಿತ ೀ? ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ನ್ನ್ನ  ಸಂತೊೀಷ್ಕೆಕ  

ಪಾರವೇ ಇಲಿ್ . ಕೂಡಲೇ ಐದು ಕ್ಥೆಗಳನುನ  ಪೂತಿಿ ಮಾಡಿದೆನು. 

 

ಹಿೀಗಿರುವಾಗ, ದೈನಂದಿನ್ ಜೀವನ್ದ ಕೆಲ್ಸ್ದ ಒತತ ಡದಲಿ್ಲ  ಪುಸ್ತ ಕ್   ಮದರ ಣದ   ಕೆಲ್ಸ್ದಲಿ್ಲ  

ಆಲ್ಸ್ಯ  ಮಾಡಿದೆನು. ಒಂದು ದಿನ್ ಪುಸ್ತ ಕ್ದ   ಮದರ ಣ ಪಾರ ರಂಭಿಸುವಾ ಎಂದು 

ಆಲೀಚಿಸ್ಸದರೇ ನಾನು ಬರದ ವರ ತದ ಕ್ಡತ ಮಾಯವಾಗಿತ್ತತ . ಎಷಿ್ಟ  ಹುಡುಕದರೂ 

ಸ್ಸಗಲ್ಲಲಿ್ . ನಾನು ಉದಾಸ್ಸೀನ್ ಮಾಡಿದೆನು ಎಂದು ಆ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ನು ಮನ್ಯಂದ ಹೊರಗೆ 

ಓಡಿದನು ಎಂದು ನ್ನ್ಗೆ ಅಥಿವಾಯತ್ತ. ಇಷಿ್ ರವರಗೆ 25 ಪುಸ್ತ ಕ್ಗಳನುನ  ಬರದೆನು. ಎಂದೂ 

ಈ ವಿಧವಾಗಿ ವರ ತ ಪ್ರ ತಿಗಳನುನ  ಕ್ಳ್ಳದುಕೊಳು ಲ್ಲಲಿ್ . ಹಿೀಗೆ ಜರುಗಿದದ ಕೆಕ  ನಾನು, ನ್ನ್ನ  

ಧಮಿಪ್ತಿನ  ರುಕಮ ಣ್ಣ, ನಾವಿಬಬ ರೂ   ತ್ತಂಬಾ ಬೇಸ್ರಪ್ಟಿ್ಟ ವು.   

 

ನಾನು, ರುಕಮ ಣ್ಣ - ಆ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ಭಗವಂತನ್ನುನ , ನ್ಮಮ  ತಪೆು ಗಳನುನ  ಕ್ಷಮಿಸು ಎಂದು 

ಎಷಿ್ ೀ ವಿಧಾನ್ದಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಂಡೆವು. ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ … ವರ ತವನುನ  ಪುನಃ ಅನುಗರ ಹಿಸು ಎಂದು 

ಪಾರ ರ್ಥಿಸ್ಸದೆವು. ಭಕ್ತ ವತಿ ಲ್ನಾದ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ ನು ಅನುಗರ ಹಿಸ್ಸದನು. ಎರಡು ದಿನ್ದಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  

ವರ ತವು ಆ ಗೀಕುಲಾನಂದನ್ನ್ ಅನುಗರ ಹದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರ ವಾಹದಂತ್ ಹರಿದು ಬಂತ್ತ. 

ಈಸ್ಲ್, ಆ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ಸ್ವ ಪ್ನ ದಲಿ್ಲ  ದರ್ಿನ್ಕೊಟಿ್ಟ  ನ್ಮಿಬಬ ರನುನ  ಎದುರಲಿ್ಲ  ಕುಳಿು ರಿಸ್ಸ ಈ 

ವರ ತಕ್ಥೆಗಳನುನ  ಉಪ್ದೇಶ್ಸ್ಸದನು. ಆ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ ನ್ ಅನುಗರ ಹವು ತಿರುಗಿ ಸ್ಸಕಕ ದದ ಕೆಕ  ನಾವಿಬಬ ರೂ 

ತ್ತಂಬಾ ಸಂತೊೀಷ್ಪ್ಟಿ್ಟ ವು. 
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ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ ನು ಪ್ರಮದಯಾಸ್ವ ರೂಪ್ನು. ಆ ದೇವರ ಅನುಗರ ಹವು ನ್ಮಮ  ಕುಟ್ಟಂಬದ ಮೇಲೆ 

ಇರುವುದು ಎಷಿ್ ೀ ಜನ್ಮ ಗಳ ಪುಣಯ ಫಲ್ವಲಿ್ದೇ ಮತ್ತ ೀನ್ಲಿ್ . ಈ ಪುಣಯ ದ ಫಲ್ದಿಂದಾಗಿ ಆ 

ಗೀಪಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ನು ಈ “ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ವರ ತ”ವನುನ  ಅನುಗರ ಹಿಸ್ಸದಾದ ನ್ಂದು ನ್ಮಮ  ವಿಶ್ವವ ಸ್. 

ಇಲಿ್ದಿದದ ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾದ ನಾವಾಯ ರು? ಇಂಥಹ ಅನುಗರ ಹಕೆಕ  ಪಾತರ ರಾಗುವುದೇನು?   

 

ಆ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ ನೇ ಅನುಗರ ಹಿಸ್ಸದ ಈ ವರ ತವನುನ  ಆಚರಿಸುವುದು ಅತಿ ಸುಲ್ಭ. ಯಾರಾದರೂ, 

ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮ - ನಿಷೆ್ಠ  ಇಲಿ್ದೇ ಸುಲ್ಭವಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ಬಹುದು. ಈ 

ವರ ತವನುನ  ಆಚರಿಸುತಿತ ರುವ ಪ್ರ ದೇರ್ದಲಿ್ಲ  ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ನು ಅದೃರ್ಯ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  

ನಾಟ್ಯ ವಾಡುತ್ತತ ನ್. ಅಲಿ್ಲದದ  ಭಕ್ತ ರಲಿ್ರನುನ  ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅನುಗರ ಹಿಸುತ್ತತ ನ್. 

ಅನುಕೂಲ್ವಾದಾಗಲೆಲಿಾ  ನಾವಲಿ್ರೂ ಈ ವರ ತವನುನ  ಆಚರಿಸ್ಸ, ಆ ಸಾವ ಮಿಯ ಅನುಗರ ಹಕೆಕ  

ಪಾತರ ರಾಗೀಣ. ನ್ಮಮ  ಜೀವನ್ವನುನ  ಶುಭಪ್ರ ದ ಮಾಡಿಕೊಳೀಣ. 

 

ಈ ಪುಸ್ತ ಕ್ ರಚನ್ಗೆ ಪ್ರ ತಯ ಕ್ಷವಾಗಿಯೂ, ಪ್ರೀಕ್ಷವಾಗಿಯೂ ಸ್ಹಕ್ರಿಸ್ಸದ ಪ್ರ ತಿಯೊಬಬ ರಿಗೂ 

ಶ್ರ ೀ ಗೀಪಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ನ್ ಅನುಗರ ಹಸ್ಸಗಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾರ ರ್ಥಿಸುತಿತ ದೆದ ೀನ್. ಈ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ವರ ತವನುನ  

ಆಚರಿಸ್ಸದ   ತಮಗೂ, ವರ ತ ಕ್ಥೆಗಳನುನ  ಹೇಳಿದ/ಕೇಳಿದವರಿಗೂ, ಪ್ರ ಸಾದವನುನ  

ಸ್ಸವ ೀಕ್ರಿಸ್ಸದವರಿಗೂ, ಸ್ಕ್ಲ್ ಆಯುರಾರೀಗಯ  ಸೌಭಾಗಯ ಗಳ್ಳ ಸ್ಸಗಲ್ಲ ಎಂದು ಆ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  

ಭಗವಂತನ್ನುನ  ಪಾರ ರ್ಥಿಸುತಿತ ದೆದ ೀನ್.   
 

ಸವ ಸಿು  ಪರ ಜಾಭಾ : ಪರಿಪಾಲ್ಯಂತಿಂ | ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗಿಣ ಮ್ಹಿೀO ಮ್ಹಿೀಶಾ: || 

ಗೀಬ್ರರ ಹಣೇಭಾ : ಶುಭಮ್ಸ್ತು  ನತಾ ಿಂ | ಲೀಕ್ಷ: ಸಮ್ಸಾು : ಸ್ತಖಿನೀ ಭವಂತು || 

 

ಹೈದರಾಬಾದ್                ತಿಮ್ಮ ರಾಜು ವಿಶ್ವ ಪತಿ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿಿ 

ದಿನಾಂಕ್: 16-1-2021 

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ವರ ತ 

5 

 

ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸಬೇಕ್ಕ? 
 

➢ ಈ ವರ ತವನುನ  ಯಾರಾದರೂ, ಯಾವಾಗಲಾದರೂ, ವಯಸಿ್ಸ ನಿಂದಾಗಲ್ಲೀ, 

ಕುಲ್ದಿಂದಾಗಲ್ಲೀ, ಭೇದಭಾವವಿಲಿ್ದೇ ಓದಬಹುದು. ಸ್ಸತ ರೀ - ಪುರುಷ್ ಬೇಧವಿಲಿ್ . ಯಾವ 

ಮಾಸ್ದಲಿಾ ಗಲ್ಲೀ, ಯಾವ ದಿನ್ಗಳಲಿಾ ಗಲ್ಲೀ ಓದಬಹುದು. ಅಷಿ್ ಮಿ, ಏಕಾದಶ್, 

ಹುಣ್ಣಣ ಮೆ ತಿರ್ಥಗಳಲಿಾ ಗಲ್ಲೀ, ರೀಹಿಣ್ಣ, ಸಾವ ತಿ, ರ್ರ ವಣ ನ್ಕ್ಷತರ ಗಳಲಿಾ ಗಲ್ಲೀ 

ಪ್ಠಣಮಾಡಿದರ ಅತಯ ಂತ ಶುಭಪ್ರ ದ. ಬುಧವಾರದ ದಿನ್ ಓದಿದರ ತ್ತಂಬಾ ಉತತ ಮ. 

ಅನಂತ ಪುಣಯ ಫಲ್ ಸ್ಸಗುತತ ದೆ. ಯಾವ ರಿೀತಿಯ ಆಪ್ತ್ತತ ಗಳೂ ಬಾರದು. ಅಪ್ಮೃತ್ತಯ ಭಯ 

ಇರುವುದಿಲಿ್ . ಓದಲು ರ್ಕತ  ಇಲಿ್ದವರಿಗೆ, ಅವರ ಬಂಧುಗಳ್ಳ ಯಾರಾದರೂ ಓದಿ, 

ಕೇಳಿದರೂ ಬಹಳ ಫಲ್ ಸ್ಸಗುತತ ದೆ. ಈ ವರ ತವನುನ  ಆಚರಿಸುವ ದಿನ್ ಖಂಡಿತ್ತ ಉಪ್ವಾಸ್ 

ಇರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ ಇರುವುದಿಲಿ್ . 

 

➢ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅತಯ ಂತ ಪ್ರ ಯಕ್ರವಾದ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣಣ ಷಿ್ ಮಿಯ ದಿನ್, ಫಾಲುು ಣ 

ಹುಣ್ಣಣ ಮೆ, ಶ್ವರ ವಣ ಹುಣ್ಣಣ ಮೆ, ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶ್ಯಂತಹ ಪ್ವಿದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಈ 

ವರ ತವನುನ  ಆಚರಿಸ್ಸದರ ಅನಂತ ಫಲ್ದಾಯಕ್ವಾಗಿ ಇರುತತ ದೆ. ಈ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ವರ ತವನುನ  

ಸ್ವ ಗೃಹದಲಿಾ ಗಲ್ಲೀ, ವಸ್ತಿಗೃಹದಲಿಾ ಗಲ್ಲೀ, ಯಾವುದೇ ದೇವಾಲ್ಯಗಳಲಿಾ ಗಲ್ಲೀ, 

ನ್ದಿೀತಿೀರಗಳಲಿಾ ಗಲ್ಲೀ, ಪುಣಯ ಕಿೆೀತರ ಗಳಲಿಾ ಗಲ್ಲೀ ಆಚರಿಸ್ಬಹುದು. ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ ನಿಗೆ 

ಅತಯ ಂತ ಪ್ರ ಯವಾದ ಮಥುರ, ದಾವ ರಕ್, ಪುರಿ, ಗುರುವಾಯೂರು, ಉಡುಪ್, ತಿರುಮಲ್, 

ಶ್ರ ೀರಂಗಂ ನಂತಹ ಪ್ರ ಮಖ ಪುಣಯ ಕಿೆೀತರ ದಲಿ್ಲ  ಆಚರಿಸ್ಸದರ ಹೆಚ್ಚು  ಫಲ್ದಾಯಕ್.         

 

➢ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ವರ ತವನುನ  ಆಚರಿಸುವುದು ತ್ತಂಬಾ ಸುಲ್ಭ. ಈ ವರ ತವನುನ  ಆಚರಿಸುವ 

ಮೊದಲು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮನ್ಸ್ಲಿೆ ೀ ಶ್ರ ೀ ವಿನಾಯಕ್ನಿಗೆ, ನ್ವಗರ ಹದೇವತ್ಗಳಿಗೆ, 

ಅಷಿ್ ದಿಕೆಾ ಲ್ಕ್ರಿಗೆ ನ್ಮಸ್ಕ ರಿಸ್ಬೇಕು. ಆನಂತರ   ನಿಮಮ  ಹೆಸ್ರು, ನಿಮಮ  ಕುಟ್ಟಂಬದ 

ಸ್ದಸ್ಯ ರ ಹೆಸ್ರುಗಳ್ಳ, ನ್ಕ್ಷತರ  ಮತ್ತತ  ಗೀತರ ವನುನ  ಮನ್ಸಿ್ ಲಿೆ ೀ ಸ್ಮ ರಿಸ್ಸ ವರ ತವನುನ  

ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ಬೇಕು. ಅಷಿ್ ೀತತ ರ ನಾಮ ಪ್ಠಿಸ್ಬೇಕು. ಶ್ರ ೀ ದೇವರ ಅಂಗ ಪೂಜೆಮಾಡಿ 

ನಂತರ ಈ ಪುಸ್ತ ಕ್ದಲಿ್ಲರುವ ಐದು ಕ್ಥೆಗಳನುನ  ಓದಿ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಹಣ್ಣಣ  

ನಿವೇದಿಸ್ಬೇಕು.  

 

➢ ಈ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ವರ ತವನುನ  ಆಚರಿಸುವಾಗ ಪ್ತಿ-ಪ್ತಿನ  ಇಬಬ ರು ಖಂಡಿತ್ತ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಇದುದ  

ಆಚರಿಸ್ಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ ಇಲಿ್ .  ಪ್ತಿಗೆ ಅನುಕೂಲ್ವಾದಾಗ ಪ್ತಿ, ಪ್ತಿನ ಗೆ 

ಅನುಕೂಲ್ವಾದಾಗ ಪ್ತಿನ  ಹಿೀಗೆ ಅವರವರ ಅನುಕೂಲ್ದಂತ್ ಅವರು ಆಚರಿಸ್ಬಹುದು. 

 

➢ ದುರದೃಷಿ್ ದಿಂದ ಪ್ತಿನ ಯನುನ  ಕ್ಳ್ಳದುಕೊಂಡ ಪುರುಷ್ರು, ಪ್ತಿಯನುನ  ಕ್ಳ್ಳದುಕೊಂಡ 

ಮಹಿಳ್ಳಯರು ಕೂಡ ನಿೀರಭಯ ಂತರವಾಗಿ ಈ ವರ ತವನುನ  ಆಚರಿಸ್ಬಹುದು. ಈ ವರ ತವನುನ  

ಆಚರಿಸ್ಸದವರಿಗೆ ಪೂತಿಿ ಮನ್ಶ್ವಂತಿ ಉಂಟಾಗುತತ ದೆ.   

 

➢ ಸಂತ್ತನ್ವನುನ  ಬಯಸುವವರು ಸ್ರತಿನ್ಲಿ್ಲ  7 ಬುಧವಾರ ಈ ವರ ತವನುನ  ಆಚರಿಸ್ಸದರ 

ಅತಿೀ ಶ್ೀಘ್ರ ದಲಿೆ ೀ ಒಳ್ಳು ಯ ಸಂತ್ತನ್ವನುನ  ಪ್ಡೆಯುತ್ತತ ರ. ಹಾಗೇ ಆರ್ಥಿಕ್ 



ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ವರ ತ 

6 

 

ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಯಂದ ಬಳಲುವವರು 7 ವಾರ ವರ ತವನುನ  ಆಚರಿಸ್ಸದರ ಆ ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳ್ಳಲಿಾ  

ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಿಹಾರವಾಗುತತ ದೆ. ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣಣ ಷಿ್ ಮಿಯ ದಿನ್ ಈ ವರ ತವನುನ  ಆಚರಿಸ್ಸದರ 

ಅತಯ ಂತ ಶುಭಪ್ರ ದ. 

 

➢ ವಿವಾಹವಾಗದ ಯುವಕ್, ಯುವತಿಯರು ಈ ವರ ತವನುನ  ಆಚರಿಸ್ಸದರ ಅವರಿಗೆ ಯೊೀಗಯ  

ಬಾಳಸಂಗಾತಿ ಸ್ಸಗುತ್ತತ ರ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲ್ಸ್ ತ್ತಂಬಾ ನಿಧಾನ್ವಾಗಿ ಕಾಯಿ 

ನಿವಿಹಿಸುತಿತ ದದ ರ ಈ ವರ ತವನುನ  ಆಚರಿಸ್ಸದರ ಅಡೆತಡೆಗಳ್ಳಲಿಾ  ತೊಲ್ಗಿ ಆ ಕೆಲ್ಸ್ವು 

ಬೇಗನೇ ನಿರಾಯಾಸ್ವಾಗಿ ನ್ರವೇರುತತ ದೆ. 

 

➢ ಯಾವುದಾದರೂ ಶುಭಕಾಯಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಈ ವರ ತವನುನ  ಆಚರಿಸ್ಸದರ ಶ್ರ ೀ 

ಕೃಷ್ಣ ನ್ ಅನುಗರ ಹದಿಂದ ಆ ಕೆಲ್ಸ್ಕಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ  ನಿರಾತಂಕ್ವಾಗಿ ನ್ರವೇರುತತ ದೆ. 

ಮನ್ಸಿ್ ಲಿ್ಲ  ಅಶ್ವಂತಿ ಇರುವಾಗ, ಎಣ್ಣಸ್ದೇ ಯಾವುದಾದರೂ ಕ್ಷಿ್ ಬಂದಾಗ ತಿರ್ಥ, ವಾರ, 

ನ್ಕ್ಷತರ ಗಳಲಿ್ಲ  ದೀಷ್ ನ್ೀಡದೇ ಈ ವರ ತವನುನ  ಆಚರಿಸ್ಬಹುದು. ಆ ಸಾವ ಮಿಯ 

ಅನುಗರ ಹದಿಂದ ಮನ್ಸಿು  ಪ್ರ ಶ್ವಂತವಾಗಿ ಆ ಕ್ಷಿ್ ಗಳ್ಳಲಿಾ  ತೊಲ್ಗುತತ ವ. 

 

➢  ಅನುಕೂಲ್ವಾದರ ಈ ವರ ತವನುನ  ಪುರೀಹಿತರ ಸ್ಹಾಯದಿಂದ ಆಚರಿಸ್ಸದರ 

ಒಳ್ಳು ಯದು. ಕ್ಲ್ರ್ ಸಾಾ ಪ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅಷಿ್ ದಿಕೆಾ ಲ್ಕ್ರನುನ , ನ್ವಗರ ಹದೇವತ್ಗಳನುನ , 

ಲೀಕ್ಪಾಲ್ಕ್ರನುನ  ಮಂಟ್ಪ್ದಲಿ್ಲ  ಆಯಾ ದಿಕಕ ನ್ಲಿ್ಲ  ಆವಾಹನ್ ಮಾಡಿ ಪೂತಿಿ 

ವಿಧಾನ್ದಿಂದ ಈ ವರ ತವನುನ  ಆಚರಿಸ್ಸದರ ಶುಭಪ್ರ ದ. 

 

➢ ಮತೊತ ಂದು ಮಖಯ  ವಿಶೇಷ್ವೇನ್ಂದರ, ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ ನಿಗೆ ತನ್ನ  ಭಕ್ತ ರಂದರ ತ್ತಂಬಾ ಪ್ರ ೀತಿ 

ಮತ್ತತ  ಅನುರಾಗ. ಈ ವರ ತವನುನ  ಎಲಿ್ಲ  ಆಚರಿಸುತ್ತತ ರೀ ಅಲಿ್ಲ  “ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ನ್ 

ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ತ್ತನು ಅದೃರ್ಯ ವಾಗಿ ನಾಟ್ಯ ಮಾಡುತ್ತ ನ್ ಎಂದು ಶ್ರ ೀ ದೇವರೇ ಹೇಳಿದಾದ ರ. 

ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ನ್ ಗೆಜೆೆ ಯನಾದ, ಕೊಳಲ್ಲನ್ ಧವ ನಿ ಕೂಡ ಭಕ್ತ ರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುತತ ದೆ. ಯಾರು ಈ 

‘ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ವರ ತ’ವನುನ  ಅತಯ ಂತ ಭಕತ  ರ್ರ ದೆೆ ಯಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತತ ರೀ, ಅಲಿ್ಲ  ಆ 

ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ನ್ ಹೆಜೆೆ ಯ ಗುರುತ್ತ ಕೂಡಾ ದರ್ಿನ್ ಕೊಡುತತ ದೆ ಎಂದು ಸಾಕಿಾ ತ್ ಆ ಶ್ರ ೀ 

ಕೃಷ್ಣ  ಭಗವಂತನೇ ತಿಳಿಸ್ಸದಾದ ನ್.  ಆ ಪ್ರ ದೇರ್ದಲಿ್ಲ , ಆ ದಿನ್ವಿಡಿೀ ತ್ತನು ಆಟ್ವಾಡುತ್ತತ , 

ಹಾಡುಹೇಳ್ಳತ್ತತ , ಆನಂದದಿಂದ ತಿರುಗುತಿತ ರುತ್ತ ನ್ಂದು” ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ಭಗವಂತನೇ 

ತಿಳಿಸ್ಸದಾದ ನ್. 
 

ಈ ವಿಧವಾಗಿ, ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲಿಾ ಗಲ್ಲೀ, ಯಾವ ದಿನ್ದಲಿಾ ಗಲ್ಲೀ ಈ ಪುಸ್ತ ಕ್ವನುನ  ಓದಿ ಶ್ರ ೀ 

ಕೃಷ್ಣ  ಭಗವಂತನ್   ಅನುಗರ ಹವನುನ  ಪ್ಡೆದುಕೊಳು  ಬಹುದು.    
 

******** 
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ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ವ್ರ ತ 
 

ಅಿಂಗ ಪೂಜಾ 
 

ಓಂ ಶ್ರ ೀಕೃಷ್ಣಣ ಯ ನಮಃ | ಪಾದೌ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ರಾಜೀವಲೀಚನಾಯ ನಮಃ | ಗುಲೌ್ಫ  ಪೂಜಯಾಮಿ  | 

ಓಂ ವಾಚಸೆ್ ತಯೇ ನ್ಮಃ |   ಜಂಘೇ ಪೂಜಯಾಮಿ  | 

ಓಂ ನ್ರಕಾಂತಕಾಯ ನ್ಮಃ | ಓಂ ಜಾನ್ನನೀ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ವಿರ್ವ ರೂಪಾಯ ನ್ಮಃ |  ಊರೂ ಪೂಜಯಾಮಿ  | 

ಓಂ ಬಲ್ಭದಾರ ನುಜಾಯ ನ್ಮಃ | ಗುಹಯ o ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ವಿರ್ವ ಮೂತಿಯೇ ನ್ಮಃ | ಜಘ್ನಂ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಗೀಪ್ೀಜನ್ಪ್ರ ಯಾಯ ನ್ಮಃ | ಕಟಂ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಪ್ರಮಾತಮ ನೇ ನ್ಮಃ | ಉದರಂ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಶ್ರ ೀಕಂಠಾಯ ನ್ಮಃ | ಹೃದಯಂ ಪೂಜಯಾಮಿ  | 

ಓಂ ಯಜಿ ನೇ ನ್ಮಃ | ಪಾರ್ಶವ ೀಿ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ತಿರ ವಿಕ್ರ ಮಾಯ ನ್ಮಃ |  ಪೃಷೆ್  ದೇಶಂ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಪ್ದಮ ನಾಭಾಯ ನ್ಮಃ |  ಸ್ಕ ಂದೌ  ಪೂಜಯಾಮಿ 

ಓಂ ಸ್ವಾಿಸ್ತ ರಧಾರಿಣೇ ನ್ಮಃ | ಭುಜೌ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಕ್ಮಲಾನಾಥಾಯ ನ್ಮಃ | ಹಸೌ್ತ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನ್ಮಃ | ಕಂಠಂ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಸ್ನಾತನಾಯ ನ್ಮಃ | ವದನಂ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ವಸುದೇವಾತಮ ಜಾಯ ನ್ಮಃ | ನಾಸಿಕಂ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಪುಣ್ಯಯ ಯ ನ್ಮಃ | ಶ್ರ ೀತ್ರ ೀ ಪೂಜಯಾಮಿ ।  

ಓಂ ಶ್ರ ೀಶ್ವಯ ನ್ಮಃ | ನೇತ್ರ ೀ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ನಂದಗೀಪ್ಪ್ರ ಯಾಯ ನ್ಮಃ | ಭ್ರರ ವಂ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ದೇವಕೀನಂದನಾಯ ನ್ಮಃ | ಭ್ರರ ಮಧಯ ಮ್ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ರ್ಕ್ಟಾಸುರಮದಿನಾಯ ನ್ಮಃ | ಲ್ಲಾಟಂ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣಣ ಯ ನ್ಮಃ | ಶ್ರಃ ಪೂಜಯಾಮಿ |  

ಓಂ ಶ್ರ ೀ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣಣ ಯ ನ್ಮಃ | ಸ್ವಾಿಣಯ ಂಗಾನಿ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

 ********   

 

ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ಅಷ್ಟ ೋತ್ತ ರ ಶತ್ನಾಮಾವಳಿ 

ಓಂ ಕೃಷ್ಣಣ ಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಕ್ಮಲಾನಾಥಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ನಾತನಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ವಸುದೇವಾತಮ ಜಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಪುಣ್ಯಯ ಯ ನ್ಮಃ | 



ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ವರ ತ 

8 

 

ಓಂ ಲ್ಲೀಲಾಮಾನುಷ್ವಿಗರ ಹಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಶ್ರ ೀವತಿ  ಕೌಸುತ ಭಧರಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಯಶೀದಾವತಿ ಲಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಹರಿಯೇ ನ್ಮಃ | (10) 

ಓಂ ಚತ್ತಭ್ರಿಜಾತತ  ಚಕಾರ ಸ್ಸ ಗದಾಶಂಖಾದುಯ ದಾಯುಧಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ದೇವಕೀನಂದನಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಶ್ರ ೀಶ್ವಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ನಂದಗೀಪ್ಪ್ರ ಯಾತಮ ಜಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಯಮನಾವೇಗಸಂಹಾರಿಣೇ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಬಲ್ಭದರ  ಪ್ರ ಯಾನುಜಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಪೂತನಾಜೀವಿತ ಹರಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ರ್ಕ್ಟಾಸುರ ಭಂಜನಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ನಂದವರ ಜ ಜನಾನಂದಿನೇ ನ್ಮಃ |  

ಓಂ ಸ್ಚಿು ದಾನಂದ ವಿಗರ ಹಾಯ ನ್ಮಃ | (20) 

ಓಂ ನ್ವನಿೀತ ವಿಲ್ಲಪಾತ ಂಗಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ನ್ವನಿೀತ ನ್ಟಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಅನ್ಘಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ನ್ವನಿೀತ ನ್ವಾಹಾರಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಮಚ್ಚಕುಂದ ಪ್ರ ಸಾದಕಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಷ್ೀಡರ್ಸ್ಸತ ರೀ ಸ್ಹಸ್ಯರ ೀಶ್ವಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ತಿರ ಭಂಗಿನೇ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಮಧುರಾಕೃತಯೇ ನ್ಮಃ |     

ಓಂ ಶುಕ್ವಾಗಮೃತ್ತಬದ ೀಂದವೇ ನ್ಮಃ |  

ಓಂ ಗೀವಿಂದಾಯ ನ್ಮಃ | (30) 

ಓಂ ಯೊೀಗಿನಾಂಪ್ತಯೇ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ವತಿ ಪಾದ ಚರಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಅನಂತ್ತಯ ನ್ಮಃ |  

ಓಂ ಧೇನುಕಾಸುರಭಂಜನಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ತೃಣ್ಣೀಕೃತ ತೃಣ್ಯವತ್ತಿಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಯಮಳಾರ್ಜಿನ್ ಭಂಜನಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಉತತ ಲ್ತ್ತ  ಭೇತ್ರ ೀ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ತಮಾಲ್ ಶ್ವಯ ಮಲಾಕೃತಯೇ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಗೀಪ್ಗೀಪ್ೀರ್ವ ರಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಯೊೀಗಿನೇ ನ್ಮಃ | (40) 

ಓಂ ಕೊೀಟ್ಟಸೂಯಿ ಸ್ಮಪ್ರ ಭಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಇಲಾಪ್ತಯೇ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಪ್ರಂಜ್ಯ ೀತಿಷೇ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಯಾದವೇಂದಾರ ಯ ನ್ಮಃ | 
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ಓಂ ಯದೂದವ ಹಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ವನ್ಮಾಲ್ಲನೇ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಪ್ೀತವಾಸ್ಸೇ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಪಾರಿಜಾತ್ತಪ್ಹಾರಕಾಯ ನ್ಮಃ |     

ಓಂ ಗೀವಧಿನಾಚಲೀದೆ ತ್ರ ೀ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಗೀಪಾಲಾಯ ನ್ಮಃ | (50) 

ಓಂ ಸ್ವಿಪಾಲ್ಕಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಅಜಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಕಾಮಜನ್ಕಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಕಂಜಲೀಚನಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಮಧುಘ್ನ ೀ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಮಧುರಾನಾಥಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ದಾವ ರಕಾನಾಯಕಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಬಲ್ಲನೇ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ವಂದಾವನಾಂತಃ ಸಂಚಾರಿಣೇ ನ್ಮಃ | (60)  

ಓಂ ತ್ತಳಸ್ಸದಾಮಭ್ರಷ್ಣ್ಯಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ಯ ಮಂತಕ್ಮಣೆಹಿತ್ರ ೀ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ನ್ರನಾರಯಣ್ಯತಮ ಕಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಕುಬೆಾ ಗಂಧಾನುಲ್ಲಪಾತ Oಗಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಮಾಯನೇ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಪ್ರಮಪೂರುಷ್ಣಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಮಷಿ್ಟ ಕಾಸುರ ಚಾಣೂರ ಮಲಿ್ಯುದದ  ವಿಶ್ವರದಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಸಂಸಾರವೈರಿಣೇ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಕಂಸಾರಯೇ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಮರಾರಯೇ ನ್ಮಃ | (70) 

ಓಂ ನ್ರಕಾಂತಕಾಯ ನ್ಮಃ |  

ಓಂ ಅನಾದಿಬರ ಹಮ ಚಾರಿಣೇ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಕೃಷ್ಣಣ ವಯ ಸ್ನ್ ಕ್ಷ್ಿಕಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಶ್ಶುಪಾಲ್ಶ್ರಚ್ಛ ೀತ್ರ  ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ದುಯೊೀಿಧನ್ಕುಲಾಂತಕಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ವಿದುರಾಕೂರ ರ ವರದಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ವಿರ್ವ ರೂಪ್ಪ್ರ ದರ್ಿಕಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ತಯ ವಾಚೇ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ತಯ ಸಂಕ್ಲೆಾ ಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ತಯ ಭಾಮಾರತ್ತಯ ನ್ಮಃ | (80) 

ಓಂ ಜಯನೇ ನ್ಮಃ | 
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ಓಂ ಸುಭದಾರ  ಪೂವಿಜಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ವಿಷ್ಣ ವೇ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಭಿೀಷ್ಮ ಮಕತ  ಪ್ರ ದಾಯಕಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಜಗದುು ರುವೇ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಜಗನಾನ ಥಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ವೇಣ್ಣನಾದ ವಿಶ್ವರದಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ವಷ್ಭಾಸುರ ವಿಧವ Oಸ್ಸನೇ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಬಾಣ್ಯಸುರ ಕ್ರಾಂತಕೃತೇ ನ್ಮಃ | (90) 

ಓಂ ಯುಧಷೆ್ಟ ರ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಣ ತ್ರ  ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಬಹಿಿಬಹಾಿವತಂಸ್ಕಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಪಾಧಿಸಾರಥಯೇ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಅವಯ ಕಾತ ಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಗಿೀತ್ತಮೃತ ಮಹೊೀಧಧಯೇ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಕಾಳಿೀಯ ಫಣ್ಣಮಾಣ್ಣಕ್ಯ ರಂಜತ ಶ್ರ ೀ ಪ್ದಾಂಬುಜಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ದಾಮೊೀದರಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಯಜ್ಞಭೀಕೆರ ತ ಿ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ದಾನ್ವಂದರ  ವಿನಾರ್ನಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯಯ ನ್ಮಃ | (110) 

ಓಂ ಪ್ರಬರ ಹಮ ಣೇ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಪ್ನ್ನ ಗಾರ್ನ್ ವಾಹನಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಜಲ್ಕರ ೀಡಾ ಸ್ಮಾಸ್ಕಾತ ಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಗೀಪ್ೀವಸಾತ ರಪ್ಹಾರಾಕಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಪುಣಯ ಶಿೀಕಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ತಿೀಥಿಪಾದಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ವೇದವೇದಾಯ ಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ದಯಾನಿಧಯೇ ನ್ಮಃ | (108) 

ಓಂ ಪ್ರಾತೆ ರಾಯ ನ್ಮಃ |   

ಓಂ ಸ್ವಿತಿೀಥಾಿತಮ ಕಾಯ ನ್ಮಃ |   

ಓಂ ಸ್ವಿಗರ ಹರೂಪ್ಣೆE ನ್ಮಃ   |   

******** 

ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ಪಾರ ರ್ಿನ 
ಕ್ರಾರವಿಂದೇನ್ ಪಾದಾರವಿಂದಂ ಮಖಾರವಿಂದೇ ವಿನಿವೇರ್ಯಂತಂ | 

ವಟ್ಸ್ಯ  ಪ್ತರ ಸ್ಯ  ಪುಟೇ ರ್ಯಾನಂ ಬಾಲಂ ಮಕುಂದಂ ಮನ್ಸಾ ಸ್ಮ ರಾಮಿ || 

ಕ್ಸುತ ರಿೀ ತಿಲ್ಕಂ ಲ್ಲಾಟ್ ಫಲ್ಕೇ ವಕ್ಷಸ್ಾ ಳೇ ಕೌಸುತ ಭಮ್ | 

ನಾಸಾಗೆರ ೀ ನ್ವ ಮೌಕತ ಕ್ಮ್ ಕ್ರತಲೇ ವೇಣ್ಣO ಕ್ರೇ ಕಂಕ್ಣಂ || 

ಸ್ವಾಿಂಗೇ ಹರಿ ಚಂದನಂ ಚ ಕ್ಲ್ಯನ್ ಕಂಠೇ ಚ ಮಕ್ತ ವಳಿಮ್ |  

ಗೀಪ್ಸ್ಸತ ರೀ ಪ್ರಿವೇಷೆ್ಟ ತೊೀ ವಿಜಯತೇ ಗೀಪಾಲ್ ಚೂಡಾಮಣ್ಣಹಿ || 

******** 
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ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ವ್ರ ತ 

ಪ್ರ ಥಮ ಅಧಾಯ ಯ  

ಭಗವಾನ್ ಶ್ರ ೀಕೃಷ್ಣ ನ ಅನುಗರ ಹ ಸಂದೇಶ್ 
 

ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ ನು ದಯಾಸ್ವ ರೂಪ್ನು. ಪ್ರಮಪ್ಪರ ೀಮಮೂತಿಿ. ತ್ತಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ 

ಸ್ವ ರೂಪ್ವುಳು ವನು. ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ಎಂದರನೇ ಸ್ಮಸ್ತ  ಸೃಷಿ್ಟ ಯನುನ  ತನ್ನ ಕ್ಡೆಗೆ 

ಆಕ್ಷ್ಟಿಸುವವನು ಎಂದಥಿ. ವಿರ್ವ ಕೆಕ ಲಿಾ  ಆನಂದವನುನ  ಕೊಡುವ ಆನಂದಮೂತಿಿ. ಶ್ರ ೀ 

ಕೃಷ್ಣ ನಿಗೆ ತನ್ನ  ಭಕ್ತ ರಂದರ ಎಲಿ್ಲಲಿ್ದ ಅಭಿಮಾನ್. ತನ್ನ ನ್ನ ೀ ನಂಬದವರನುನ  ಆ 

ಗೀಪಾಲ್ನು, ಕ್ಣ್ಣಣ ನ್ ರಪೆ್ಪ ಯ ಹಾಗೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತತ ನ್. ಆ ಗೀವಿಂದನ್ ಅನುಗರ ಹವನುನ  

ಪ್ಡೆಯಲು ಯಾವ ಯಜ್ಞ-ಯಾಗಗಳನುನ  ಮಾಡುವ ಅವಸ್ರವಿಲಿ್ . ಕೇವಲ್ ಗೀವಿಂದಾ… 

ಗೀಪಾಲಾ… ಗೀಕುಲ್ನಾಥಾ… ಎಂದು ಭಕತ ಯಂದ ಒಂದು ಸ್ಲ್ ಕ್ರದರ ಸಾಕು, ಆ 

ಗೀಪಾಲ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ನ್ಮಮ ನುನ  ಅನುಗರ ಹಿಸುತ್ತತ ನ್. ಆ ಗೀಕುಲ್ನಂದನ್ನು ಅಂತಹ 

ಕ್ರುಣ್ಯಮೂತಿಿ. ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ಭಗವಂತನು ಒಂದಾನ್ಂದು ದಿನ್ "ವಿರ್ವ ಪ್ತಿ" ಎಂಬ ಭಕ್ತ ನಿಗೆ 

ಸ್ವ ಪ್ನ ದಲಿ್ಲ  ದರ್ಿನ್ಕೊಟಿ್ಟ , ವಿರ್ವ ಪ್ತಿ - ರುಕಮ ಣ್ಣ ದಂಪ್ತಿಗಳನುನ  ಅನುಗರ ಹಿಸ್ಸ ಕ್ಲ್ಲಯುಗದಲಿ್ಲ  

ತನ್ನ  ಭಕ್ತ ರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ದಿವಯ  ವರ ತವನುನ  ಅನುಗರ ಹಿಸ್ಸದನು. ನ್ಮೆಮ ಲಿಾ  ಕ್ಷಿ್ ಗಳ್ಳ ಆ ದೇವರಿಗೆ 

ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಅನ್ಯ ರಿಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಅದಕಾಕ ಗಿ ಆ ದೇವರು ತನ್ನ  ಅನುಗರ ಹವನುನ    ಪ್ಡೆಯಲು 

ಅತಯ ಂತ ಸುಲ್ಭವಾದ ವರ ತವಿಧಾನ್ವನುನ  ನ್ಮಗೆ ಈ ದಂಪ್ತಿಯ ಮಖಾಂತರ 

ಅನುಗರ ಹಿಸ್ಸದರು. 

 

ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ಭಗವಂತನು ವಿರ್ವ ಪ್ತಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವ ಪ್ನ ದಲಿ್ಲ  ಅದುು ತವಾದ ದರ್ಿನ್ಕೊಟಿ್ಟ  

ವಿರ್ವ ಪ್ತಿ - ರುಕಮ ಣ್ಣ ದಂಪ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಲ್ಲಯುಗದಲಿ್ಲ  ತನ್ನ  ಅನುಗರ ಹವನುನ  ಪ್ಡೆಯಲು ಅತಿ 

ಸುಲ್ಭವಾದ ವರ ತವಿಧಾನ್ವನುನ  ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಉಪ್ದೇಶ್ಸ್ಸದರು. “ಓ ಪ್ರ ೀತಿಯ ದಂಪ್ತಿಗಳೇ! 

ನಿಮಮ  ಮೇಲೆ ತ್ತಂಬಾ ಅನುರಾಗ, ಅಪಾಯ ಯತ್. ಈಗ ನಾನು ಕ್ಲ್ಲಯುಗದಲಿ್ಲ  ನ್ನ್ನ  

ಅನುಗರ ಹವನುನ  ಪ್ಡೆಯಲು ಒಂದು ಸುಲ್ಭ ವರ ತವಿಧಾನ್ವನುನ  ವಿವರಿಸುತಿತ ದೆೆ ೀನ್. ಇದನುನ  

ನಿೀವು ಈ ಲೀಕ್ದ ನ್ನ್ನ  ಭಕ್ತ ರಿಗೆಲಿಾ  ಪ್ರ ಸ್ರಿಸ್ಸರಿ. ಈ ವರ ತವು ಅತಯ ಂತ ಸುಲ್ಭವಾದದುದ . 

ಯಾರಾದರೂ, ಕುಲ್, ವಯಸಿು , ಸ್ಸತ ರೀ - ಪುರುಷ್ ಭೇಧವಿಲಿ್ದೇ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ 

ಆಚರಿಸ್ಬಹುದು. ಮಖಯ ವಾಗಿ ಏಕಾದಶ್, ಹುಣ್ಣಣ ಮೆ ತಿರ್ಥಗಳಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ರೀಹಿಣ್ಣ, ಸಾವ ತಿ, 

ರ್ರ ವಣ ನ್ಕ್ಷತರ ಗಳಿರುವ ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಆಚರಿಸ್ಸದರ ಹೆಚಿು ನ್ ಫಲ್ವನುನ  ಪ್ಡೆಯಬಹುದು. ನ್ನ್ನ  

ಅನುಗರ ಹವನುನ  ಆಶ್ಸುವ ಭಕ್ತ ರು ಈ ಪ್ರ ತ್ಯ ೀಕ್ ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಅಲಿ್ದೇ, ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ್ವಾದ 

ಯಾವ ದಿನ್ಗಳಲಿಾ ದರೂ ಈ ವರ ತವನುನ  ಆಚರಿಸ್ಬಹುದು.     

 

ಈ “ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ವರ ತ”ವನುನ  ತಮಮ  ಸ್ವ ಗೃಹದಲಿಾ ಗಲ್ಲೀ, ವಸ್ತಿಗೃಹದಲಿಾ ಗಲ್ಲೀ, ಯಾವುದೇ   

ದೇವಸಾಾ ನ್ದಲಿಾ ಗಲ್ಲೀ, ಪ್ವಿತರ  ನ್ದಿೀ ತಿೀರಗಳಲಿಾ ಗಲ್ಲೀ, ಪುಣಯ  ತಿೀಥಿಕಿೆೀತರ ಗಳಲಿಾ ಗಲ್ಲೀ 

ಅಥವಾ ಇತರ ಅನುಕೂಲ್ಕ್ರವಾದ ಆದರ ಉತತ ಮವಾದ ಸ್ಾ ಳಗಳಲಿಾ ಗಲ್ಲೀ 

ಆಚರಿಸ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ನ್ನ್ಗೆ ಅತಯ ಂತ ಪ್ರ ಯವಾದ ಮಥುರಾ, ದಾವ ರಕಾ, ಪುರಿ, 

ಗುರುವಾಯೂರು, ಉಡುಪ್, ತಿರುಮಲ್, ಶ್ರ ೀರಂಗಂ - ಇಂತಹ ಪ್ರ ಮಖ ಪುಣಯ ಕಿೆೀತರ ಗಳು ಲಿ್ಲ  

ಆಚರಿಸ್ಸದರ ಅತಯ ಂತ ಫಲ್ದಾಯಕ್.    
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ಈ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ವರ ತವನುನ  ಆಚರಿಸುವುದು ಅತಿ ಸುಲ್ಭ. ಮಂಜಾನ್ ಸಾನ ನ್ವನುನ  ಮಾಡಿ 

ನಿಮಮ  ಮನ್ಯಲಿ್ಲರುವ ಪೂಜಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ  ನ್ನ್ನ  ವಿಗರ ಹವನಾನ ಗಲ್ಲೀ, ಚಿತರ ಪ್ಟ್ವನಾನ ಗಲ್ಲೀ 

ಇಡಬೇಕು. ಈ ವರ ತವನುನ  ದಂಪ್ತಿಗಳಿಬಬ ರೂ ಒಟಿಾ ಗಿ ಅಥವಾ ಬೇರ ಬೇರಯಾಗಿ, ಯಾರಿಗೆ 

ಅನುಕೂಲ್ವಾದಾಗ ಅವರು ವರ ತವನುನ  ಆಚರಿಸ್ಬಹುದು. ಈ ವರ ತವನುನ  ಆಚರಿಸ್ಸದ ಅತಿ 

ಶ್ೀಘ್ರ ದಲಿೆ ೀ ನಿಮಮ  ಕೊೀರಿಕೆಗಳ್ಳ ನ್ರವೇರುತತ ವ. ವಿವಾಹ ಆಗದವರು ಆಚರಿಸ್ಸದರ ಕೂಡಲೇ 

ವಿವಾಹವಾಗುತತ ದೆ. ಅನಾರೀಗಯ  ಇದದ ವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಅನಾರೀಗಯ  

ಪ್ರಿಹಾರವಾಗುತತ ದೆ. ಪ್ರ ತಿ ತಿಂಗಳ್ಳ, ಈ ವರ ತವನುನ  ಆಚರಿಸುವವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ 

ಆಪ್ತ್ತತ ಬಾರದು. ಕೈಹಿಡಿದ ಕೆಲ್ಸ್ಕಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ  ಜಯ ದರಕುತತ ದೆ. ಸ್ವಿ ಶುಭಗಳ್ಳ 

ಆಗುತತ ವ. ಈ ವರ ತವನುನ  ಆಚರಿಸ್ದೇ ಕೇವಲ್ ಕ್ಥೆಗಳನುನ  ಓದಿದರೂ, ಕೇಳಿದರೂ, 

ಪ್ರ ಸಾದವನುನ  ಸ್ಸವ ೀಕ್ರಿಸ್ಸದರೂ, ಅತಯ ಂತ ಪುಣಯ  ದರಕುತತ ದೆ. 

 

ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ವರ ತವನುನ  ಆಚರಿಸ್ಲು, ಮೊದಲ್ನ್ಯದಾಗಿ ಶ್ರ ೀ ವಿನಾಯಕ್ನ್ನುನ , 

ಅಷಿ್ ದಿಕೆಾ ಲ್ಕ್ರನುನ  ಹಾಗೂ ನ್ವಗರ ಹದೇವತ್ಗಳನುನ  ಮನ್ಸಿ್ಸ ನ್ನ ಲಿೆ ೀ ಪಾರ ರ್ಥಿಸ್ಬೇಕು. 

ನಂತರ 5 ಕ್ಥೆಗಳನುನ  ಓದಬೇಕು. ಪ್ರ ತಿ ಅಧಾಯ ಯದ ಕೊನ್ಯಲಿ್ಲ  ಗೀವಿಂದಾ... 

ಗೀಪಾಲಾ... ಗೀಕುಲಾನಂದನಾ… ಎಂದು ಸ್ಮ ರಿಸ್ಬೇಕು. ನಿಮಮ  ಅನುಕೂಲ್ದಂತ್ ಸ್ಸಗುವ 

ಹಣ್ಣಣ ಗಳ್ಳ, ಹಾಲು, ಮೊಸ್ರು, ಜೇನುತ್ತಪೆ್  ನಿವೇದಿಸ್ಬಹುದು. ಅನ್ನ ದ ಪಾಯಸ್ವನುನ  

ಕೂಡಾ ಸ್ಮಪ್ಿಸ್ಬಹುದು. ತ್ತಳಸ್ಸೀದಳದಿಂದ ಪೂಜಸ್ಸದರ ನ್ನ್ಗೆ ಅತಯ ಂತ ಪ್ರ ಯ. 

ವರ ತಕ್ಥೆಗಳ್ಳ ಪೂತಿಿಯಾದಾಗ ಸ್ಮಪ್ಿಣೆಯಾದ ಪ್ದಾಥಿಗಳನುನ  ನಿೀವು ಪ್ರ ಸಾದವಾಗಿ 

ಸ್ಸವ ೀಕ್ರಿಸ್ಸ, ನಿಮಮ  ಬಂಧು-ಮಿತರ ರಿಗೆಲಿಾ  ಹಂಚಬೇಕು.    

 

ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ವರ ತವು ಪೂತಿಿಯಾದಾಗ ನಿೀವು ಅಥವಾ ನಿಮಮ  ಬಂಧು-ಮಿತರ ರು ನ್ನ್ಗೆ 

ಪ್ರ ಯವಾದ ಭಜನ್-ಕೀತಿನ್ಗಳನುನ  ಹಾಡಬಹುದು. ವಾದಯ ಗೀಷೆ್ಟ ಯನುನ  ಕೂಡಾ 

ಜರುಗಿಸ್ಬಹುದು. ಇನ್ನ ಂದು ವಿಶೇಷ್ವನುನ  ಹೇಳ್ಳತಿತ ದೆದ ೀನ್. ನಿೀವೇಲಿ್ರಂದರ ನ್ನ್ಗೆ ಬಹಳ 

ಪ್ರ ೀತಿ, ಅನುರಾಗ. ಈ ವರ ತವನುನ  ಎಲಿ್ಲ  ಆಚರಿಸುತ್ತತ ರೀ ನಾನು ಅಲಿ್ಲ  ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ನ್ 

ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ಅದೃರ್ಯ ವಾಗಿ ನಾಟ್ಯ ಮಾಡುತ್ತ ೀನ್. ಬಹಳ ಸಂತೊೀಷ್ದಿಂದ ಕೊಳಲ್ಲನ್ಧವ ನಿಗೆ 

ನಾಟ್ಯ ವಾಡುತ್ತ ೀನ್. ನ್ನ್ನ  ಗೆಜೆೆ ಯನಾದ, ನ್ನ್ನ  ಕೊಳಲ್ಲನ್ ಧವ ನಿ, ನ್ನ್ನ  ಪ್ರ ಯಭಕ್ತ ರಿಗೆ 

ಕೇಳ್ಳತತ ದೆ. ಯಾರು ಈ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ವರ ತವನುನ  ಅತಯ ಂತ ಭಕತ , ರ್ರ ದೆದ ಯಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತತ ರೀ 

ಅಲಿ್ಲ  ನ್ನ್ನ  ಪಾದದ ಮದೆರ ಗಳ್ಳ ಕೂಡಾ ದರ್ಿನ್ ಕೊಡುತತ ದೆ.  ಈ ವರ ತವು ನ್ನ್ಗೆಷಿ್ ೀ 

ಪ್ರ ಯಕ್ರವಾದದುದ . ಈ ವರ ತವನುನ  ಆಚರಿಸುತಿತ ರುವವರೂ, ಈ ವರ ತ ಕ್ಥೆಗಳನುನ  

ಓದುವವರೂ, ಕೇಳ್ಳವವರೂ ಎಂದರ ನ್ನ್ಗೆಷಿ್ ೀ ಅನುರಾಗ. ವರ ತವನುನ  ಆಚರಿಸುವ 

ಪ್ರ ದೇರ್ದಲಿ್ಲ  ಆ ದಿನ್ವಿಡಿೀ ನಾನು ಆಡುತ್ತತ , ಹಾಡುತ್ತತ , ಸಂತೊೀಷ್ವಾಗಿ ತಿರುಗುತಿತ ರುತ್ತ ೀನ್ 

ಎಂದು ಆ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ಭಗವಂತನು, ಈ ದಂಪ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಸದರು.    

 

ಕ್ಲ್ಲಯುಗದಲಿ್ಲ , ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ಭಗವಂತನ್ ಅನುಗರ ಹವನುನ  ಪ್ಡೆದುಕೊಳು ಲು ಈ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  

ವರ ತವನುನ  ಆಚರಿಸುವುದು ಅತಯ ಂತ ಸುಲ್ಭವಾದ ಮಾಗಿ. ಈ ವರ ತವನುನ  ಆಚರಿಸ್ಸದ 

ಕೂಡಲೇ, ಬಹಳ ಶುಭಪ್ರ ದಗಳ್ಳ ಜರುಗುತತ ದೆಂದು ಸಾಕಿಾ ತ್ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ಭಗವಂತನೇ 

ವಿರ್ವ ಪ್ತಿ-ರುಕಮ ಣ್ಣ ದಂಪ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಸದರು. ಸ್ಮಯಸ್ಸಕಾಕ ಗಲಿೆ ಲಿಾ  ಈ ವರ ತವನುನ  

ಆಚರಿಸ್ಸದರ ನ್ಮಮ  ಜೀವನ್ವು ಬಹಳ ಶುಭಪ್ರ ದವಾಗಿ ಮಂದುವರಿಯುತತ ದೆ. ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ ನ್ 
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ಅನುಗರ ಹವನುನ  ಪ್ಡೆಯಲು ಅತಿ ಸುಲ್ಭವಾದ ಈ ವರ ತವನುನ  ನ್ಮಗೆ 

ಅನುಕೂಲ್ವಾದಾಗಲೆಲಿಾ  ಆಚರಿಸ್ಸ, ಆ ಗೀಕುಲ್ನಂದನ್ನ್ ಆಶ್ೀವಾಿದವನುನ  

ಪ್ಡೆಯಬಹುದು.  

ಪ್ರ ಥಮ ಅಧಾಯ ಯವು ಸಂಪೂಣಿವಾಯತ್ತ 

ಗೀವಿಂದಾ... ಗೀಪಾಲಾ... ಗಕುಲ್ನಂದನಾ... 

******** 

 

ಎರಡನೇ ಅಧಾಯ ಯ 

ವ್ಲ್ಲ ಭದಾಸನ ಕಥೆ 
 

ಪೂವಿಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ , ಮಥುರಾನ್ಗರದಲಿ್ಲ  ವಲಿ್ಭದಾಸ್ನ್ಂಬ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ ನ್ ಭಕ್ತ ನು 

ವಾಸ್ಸಸುತಿತ ದದ ನು. ಆತನಿಗೆ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ಭಗವಂತನ್ಂದರ ಬಹಳ ಭಕತ . ಯಾವಾಗಲೂ ಆ 

ಗೀಕುಲ್ನಂದನ್ನ್ನ ೀ ನ್ನ್ಯುತ್ತತ  ಕಾಲ್ ಕ್ಳ್ಳಯುತಿತ ದದ ನು. ತನ್ಗೆ ಸಂತೊೀಷ್ವಾಗಲ್ಲೀ, 

ಕ್ಷಿ್ ವಾಗಲ್ಲೀ ಬಂದಾಗ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳು ತಿತ ದದ ನು. ವಲಿ್ಭದಾಸ್ನು ಪೂತಿಿ ಭಕತ  

ಪ್ರವರ್ದಲಿ್ಲ  ಮೈಮರಯುತ್ತತ , ಒಮೆಮ ಮೆಮ  ಆ ಗೀಪಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ನೇ ತನ್ನ ದುರಲಿ್ಲದದ  ಹಾಗೆ 

ಭಾವಿಸ್ಸ ಮಾತ್ತಡುತಿತ ದದ ನು. ಇವನ್ ಅನ್ನ್ಯ  ಭಕತ ಯನುನ  ನ್ೀಡಿ, ಅಕ್ಕ -ಪ್ಕ್ಕ ದವರಲಿ್  

ತ್ತಂಬಾ ಆರ್ು ಯಿಪ್ಡುತಿತ ದದ ರು. 

 

ವಲಿ್ಭದಾಸ್ನು ಪ್ರ ತಿದಿನ್ ಮಂಜಾನ್ ಮಥುರದಲಿ್ಲರುವ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ದೇವಸಾಾ ನ್ಕೆಕ  ಹೊೀಗಿ 

ದೇವರ ದರ್ಿನ್ ಮಾಡುತಿತ ದದ ನು.  ಆ ದೇವರ ದಿವಯ ಮಂಗಳ ಸ್ವ ರೂಪ್ವನುನ  ನ್ೀಡಿ ತ್ತಂಬಾ 

ಸಂತೊೀಷ್ಪ್ಡುತಿತ ದದ ನು. ಈ ಸೃಷಿ್ಟ ಯಲಿ್ಲರುವ ಅಂದ-ಚ್ಂದವಲಿಾ  ಆ 

ಗೀಪಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ನ್ದೆದ ೀ! ಎಷಿ್ ೀ ಪ್ರ ೀತಿ ತ್ತಂಬಕೊಂಡಿರುವ ಆ ಕ್ಣ್ಣಣ ಗಳ್ಳ, ಜಗತತ ನ್ನ ಲಿಾ  

ಸಂಮೊಮ ೀಹನ್ ಮಾಡುವ ಕೊಳಲ್ಲನ್ಧವ ನಿ.... ತಲೆಯ ಮೇಲ್ಲರುವ ನ್ವಿಲ್ಲನ್ ಗರಿ, 

ಪ್ರ ಪಂಚಕೆಕ ಲಿಾ  ರಕಿಾ  ಕ್ವಚದಂತಿರುವ ತ್ತಟ್ಟಯ ಮೇಲ್ಲರುವ ಸುಂದರವಾದ ಕರುನ್ಗೆ. ಆ 

ದೇವರ ಮಗದ  ಮನ್ೀಹರವಾದ ರೂಪ್ವನುನ  ನ್ೀಡುತ್ತತ  ವಲಿ್ಭದಾಸ್ನು 

ದೇವಸಾಾ ನ್ದಲಿೆ ೀ ಹೆಚ್ಚು  ಸ್ಮಯವನುನ  ಕ್ಳ್ಳಯುತಿತ ದದ ನು. ಆ ದೇವರೇ ತನ್ನ  ಪ್ರ ಪಂಚವಂದು 

ಭಾವಿಸುತಿತ ದದ ನು.   

 

ಆ ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ , ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ದೇವಸಾಾ ನ್ದಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ತಿದಿನ್ ಯಾರೀ ಒಬಬ  ಭಕ್ತ ನು, ದೇವರಿಗೆ 

ನೈವೇದಯ  ಸ್ಮಪ್ಿಣೆಯಾಗುವ ಸ್ಮಯದಲಿ್ಲ  ಕೊಳಲ್ನುನ  ನುಡಿಸುತಿತ ದದ ನು. ಸ್ವ ಲೆ್  ಸ್ಮಯ 

ಕೊಳಲ್ಲನ್ ಧವ ನಿಯಂದ ದೇವರನುನ  ಸಂತೊೀಷ್ಪ್ಡಿಸುತಿತ ದದ ನು. ವಲಿ್ಭದಾಸ್ನು ಆ 

ಕೊಳಲ್ಲನ್ ಧವ ನಿಯನುನ  ಕೇಳ್ಳತ್ತತ  ಆನಂದ ಪ್ರವರ್ನಾಗುತಿತ ದದ ನು. ಆ ದಿವಯ ಧವ ನಿಯನುನ  

ಕೆಳ್ಳತ್ತತ , ಆ ದೇವರತ್ತತ  ತನ್ಮ ಯನಾಗಿ ನ್ೀಡುತ್ತತ  ಮೈಮರಯುತಿತ ದದ ನು. ದಿನಾ ದೇವಸಾಾ ನ್ಕೆಕ  

ಬರುವ ಭಕ್ತ ರಲಿ್ರಿಗೂ ವಲಿ್ಭದಾಸು ಸುಪ್ರಿಚಿತನೇ. ಕ್ರ ಮ ತಪೆ್ ದೇ ಪ್ರ ತಿದಿನ್ ದೇವಾಸಾಾ ನ್ಕೆಕ  

ಬಂದು ಆ ಗೀಪಾಲ್ನ್ ಸೇವ ಮಾಡುವ ವಲಿ್ಭದಾಸ್ನ್ ಭಕತ ಗೆ ಎಲಿ್ರು ಬಹಳ 

ಸಂತೊೀಷ್ಪ್ಡುತಿತ ದದ ರು.  

      



ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ವರ ತ 

14 

 

ದಿನ್ಗಳ್ಳ ಹಿೀಗೆ ಉರುಳ್ಳತಿತ ರುವಾಗ, ಒಂದು ದಿನ್ ರಾತಿರ  ವಲಿ್ಭದಾಸ್ನಿಗೆ ತ್ತಂಬಾ ಜವ ರ ಬಂತ್ತ. 

ಮರುದಿನ್ ಬೆಳಿಗೆು  ಸ್ವ ಲೆ್  ಕ್ಡಿಮೆಯಾದರೂ, ವಿಪ್ರಿೀತ ಆಯಾಸ್ದಿಂದ ಹೆಜೆೆ  ಎತಿತ  ಹೆಜೆೆ  

ಮಂದಿಡಲಾಗಲಿ್ಲಲಿ್ . ಕೃಷ್ಣ  ಕೃಷ್ಣಣ ! ತ್ತಂಬಾ ನಿತ್ತರ ಣವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತತ  ಆ ದೇವರ ದರ್ಿನ್ 

ಮಾಡಲು, ಕೊಳಲ್ಲನ್ ಧವ ನಿಯನುನ  ಕೇಳಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಿ್ವೇ ಎಂದು ನ್ೀಯುತ್ತತ  ಮಂಚದ 

ಮೇಲೆಯೇ ಮಲ್ಗಿದಾದ ನ್. ಅಷಿ್ ರಲಿೆ ೀ ಒಬಬ  ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲ್ಕ್ನು ಘ್ಲಿು  ಘ್ಲಿು  ಗೆಜೆೆ ಯ 

ರ್ಬದ ಮಾಡುತ್ತತ , ಓಡುತ್ತತ  ಮನ್ಯೊಳಗೆ ಬಂದನು. ವಲಿ್ಭದಾಸ್ನ್ ಹತಿತ ರ ಬಂದು ಏನ್ಜೆ ! 

ಗಾಬರಿಯಾಗಿದಿದ ? ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆ ಬಾಲ್ಕ್ನ್ ಕರುನ್ಗೆ ನ್ೀಡಿದ ಕೂಡಲೇ 

ವಲಿ್ಭದಾಸ್ನ್ ಆಯಾಸ್ವು ತಗಿು ತ್ತ. ರ್ರಿೀರದಲಿ್ಲ  ಸ್ವ ಲೆ್  ಉತಿ್ತ ಹ ತ್ತಂಬತ್ತ. ಆ ಬಾಲ್ಕ್ನ್ನುನ  

ನ್ೀಡಿ ತ್ತಂಬಾ ಸಂತೊೀಷ್ಪ್ಡುತ್ತತ , ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದೆ ಮಗು! ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆಗ ಆ 

ಬಾಲ್ಕ್ನು ಈ ಊರಲಿಾ  ನ್ನ್ನ ದೇ ಎಂದು ಮಗುಳ್ಳ ನ್ಗುತ್ತತ  ಹೇಳಿದನು. ತನ್ನ  ಕೈಯಲಿ್ಲದದ  

ಬೆಣೆಣ ಯನುನ  ಸ್ವ ಲೆ್  ವಲಿ್ಭದಾಸ್ನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ ನು. ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ದೇವಸಾಾ ನ್ದಿಂದ ತಂದೆನು 

ಎಂದನು. ವಲಿ್ಭದಾಸ್ನು ಸಂತೊೀಷ್ದಿಂದ, ಭಕತ ಯಂದ ಬಾಯಲಿ್ಲ  ಹಾಕದ ಕೂಡಲೇ, 

ಬಹಳ ಉತಿ್ತ ಹ ಬಂತ್ತ. ಅಷಿ್ ರಲಿೆ ೀ ಆ ಬಾಲ್ಕ್ನು ವಲಿ್ಭದಾಸ್ನ್ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ 

ಕುಳಿತ್ತಕೊಂಡು ತನ್ನ ಟಿ್ಟ ಗೆ ತಂದಿದ ದದ  ಕೊಳಲ್ನುನ  ಮಧುರವಾಗಿ ನುಡಿಸ್ಸದನು.   5 ನಿಮಿಷ್ 

ಕೊಳಲ್ಲನ್ ಧವ ನಿಯನುನ  ಆಲ್ಲಸ್ಸದ ವಲಿ್ಭದಾಸ್ನಿಗೆ ಹಾಗೇ ನಿದೆರ ಬಂತ್ತ. ನ್ಮಮ ದಿಯಾಗಿ 

ಕ್ಣ್ಣಣ ಗಳನುನ  ಮಚಿು  ಗಾಢನಿದೆರ ಗೆ ಜಾರಿದನು. 

 

ಒಂದು ಗಂಟ್ಟಯ ನಂತರ, ಎಚು ರನಾದ ವಲಿ್ಭದಾಸ್ನಿಗೆ ಆ ಬಾಲ್ಕ್ನು ಕಾಣಲ್ಲಲಿ್ . 

ಇಷಿ್ ರಲಿೆ ೀ ಪ್ಕ್ಕ ದಮನ್ಯ ಕೇಶೀಭಾಯ ವಲಿ್ಭದಾಸ್ನ್ ಮನ್ಗೆ ಬಂದು ಏನು ಸಾವ ಮಿ! ಈ 

ದಿನ್ ದೇವಸಾಾ ನ್ಕೆಕ  ಬರಲಿ್ಲಲಿ್ಲಾವ ?  ಎಂದನು. ವಲಿ್ಭದಾಸ್ನು ತನ್ಗೆ ಜವ ರ ಬಂದಿದದ ನುನ  

ತಿಳಿಸ್ಸದನು. ಅಷಿ್ ರಲಿೆ ೀ ಕೇಶೀಭಾಯ, ಆತನ್ ಮಂಚದ ಪ್ಕ್ಕ ದಲಿ್ಲದದ  ಚಿಕ್ಕ  ಮರದಮೇಜನ್ 

ಮೇಲೆ ಫಳ ಫಳ ಹೊಳ್ಳಯುತಿತ ರುವ ಕೊಳಲ್ನುನ  ನ್ೀಡಿದನು. ಕೂಡಲೇ ಅವನು 

ವಲಿ್ಭದಾಸ್ನ್ಟಿ್ಟ ಗೆ ಹಿೀಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಓ ಸಾವ ಮಿ! ಈವತ್ತತ  ದೇವಸಾಾ ನ್ಕೆಕ  ಹೊೀದಾಗ, ಅಲಿ್ಲ  

ಎಲಿ್ರೂ ತ್ತಂಬಾ ಗಾಬರಿಯಾಗಿದದ ರು. ದೇವರ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ದಿವಯ ಕೊಳಲು 

ಮಾಯವಾಗಿತ್ತತ . ಹೇಗೆ, ಯಾರು ಕ್ದದ ರಂದು ಎಲಿ್ರೂ ಗಾಬರಿಯದಲಿ್ಲದದ ರು. ಎಷಿ್ಟ  

ಹುಡುಕದರೂ ಎಲಿೂ  ಕಾಣಲ್ಲಲಿ್ . ಇದೀ ಇಲಿ್ಲ  ನ್ೀಡು ನಿನ್ನ  ಹತಿತ ರವೇ ಇದೆ. ನಿೀನು 

ಬಹಳ ಪುಣಯ  ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಿದ . ಆ ಗೀಪಾಲ್ನೇ ಸ್ವ ಯಂ ನಿನ್ನ  ಮನ್ಗೆ ಬಂದು ಕೊಳಲ್ಲನ್ 

ಧವ ನಿಯನುನ  ಕೇಳಿಸ್ಸದಾದ ನ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.     

 

ಸಾಕಿಾ ತ್ ಆ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ನು ತನ್ನ  ಹತಿತ ರ ಬಂದು ತನ್ನ  ಪ್ರ ಸಾದವನುನ  ಕೊಟಿ್ಟ  ಕೊಳಲ್ಲನ್ 

ಧವ ನಿಯನುನ  ಕೇಳಿಸ್ಸ ಮತ್ತ  ಹೊರಟ್ನ್ಂದು ತಿಳಿದ ವಲಿ್ಭದಾಸ್ನಿಗಾದ ಆನಂದಕೆಕ  ಮಿತಿಯೇ 

ಇಲಿ್ . ಆ ದೇವರ ಭಕ್ತ ವಾತಿ ಲ್ಯ ಕೆಕ  ತ್ತಂಬಾ ಸಂತೊೀಷ್ಪ್ಟಿ್ ನು. ಈಗ ವಲಿ್ಭದಾಸ್, 

ಕೇಶೀಭಾಯ ಇಬಬ ರೂ ಕೂಡಿ ಆ ಕೊಳಲ್ನುನ  ತ್ಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ದೇವಸಾಾ ನ್ಕೆಕ  

ಹೊೀಗಿ ಜರುಗಿದ ವಿಷ್ಯವನ್ನ ಲಿಾ  ವಿವರಿಸ್ಸದರು. ಅಲಿ್ಲದದ ವರಲಿಾ  ಆ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  

ಪ್ರಮಾತಮ ನು ವಲಿ್ಭದಾಸ್ನ್ ಮೇಲೆ ತೊೀರಿದ ಪ್ಪರ ೀಮ, ಅನುರಾಗಕೆಕ  ತ್ತಂಬಾ 

ಸಂತೊೀಷ್ಪ್ಟಿ್ ರು.  ಅಂತಹ ದೇವರ ಪ್ರ ಯಭಕ್ತ ನು ತಮಮ  ನ್ಗರ ಮಥುರದಲಿ್ಲರುವುದಕೆಕ  

ಆನಂದಿಸ್ಸದರು. 
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ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ದೇವರಿಗೆ ತನ್ನ  ಭಕ್ತ ರಂದರ ಅತಯ ಂತ ಪ್ಪರ ೀಮ, ಅನಂತ ಅನುರಾಗ. ತನ್ನ ನ್ನ ೀ 

ಸ್ವಿಸ್ವ ವಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತತ  ಜೀವಿಸುತಿತ ರುವವರಿಗೆ ಎಲಿಾ  ಕಾಲ್ದಲಿೂ  ಯಾವಾಗಲೂ 

ಕ್ಣ್ಣಣ ನ್ ರಪೆ್ಪ ಯ ಹಾಗೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತತ ನ್. ಗೀವಿಂದಾ ಎಂದು ಭಕತ ಯಂದ ಕ್ರದರ ಸಾಕು 

ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿಬಂದು, ನ್ಮಮ ನುನ  ಅಪೆ್ ಕೊಳ್ಳು ತ್ತತ ನ್.  ನ್ಮಮ ನುನ  ಬಹಳ ಆನಂದದಲಿ್ಲ  

ಮಳ್ಳಗಿಸುತ್ತತ ನ್. 

ಎರಡನೇ ಅಧಾಯ ಯವು ಸಂಪೂಣಿವಾಯತ್ತ 

ಗೀವಿಂದಾ... ಗೀಪಾಲಾ... ಗಕುಲ್ನಂದನಾ... 

******** 

 

ಮೂರನೇ ಅಧಾಯ ಯ 

ಕೃಷ್ಣ ನ್ ದಂಪತಿಗಳ ಕಥೆ    
 

ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ ನು ಭಕಾತ ಧೀನ್ನು, ಭಕ್ತ ವತಿ ಲ್ನು. ಆ ದೇವರಿಗೆ, ತನ್ನ  ಭಕ್ತ ರಂದರ ಪಂಚಪಾರ ಣ. 

ಯಾರಾದರೂ ತನ್ನ ನುನ  ತ್ಗಳಿದದ ರೂ ಸ್ಹಿಸುತ್ತತ ನ್ ಆದರ ತನ್ನ  ಭಕ್ತ ರನುನ  ಮಾತಿನ್ನ ಲಿಾ ಗಲ್ಲೀ, 

ಕಾಯಿಗಲಿಾ ಗಲ್ಲೀ ನ್ೀವುಂಟ್ಟ ಮಾಡಿದರ ಅವರನುನ  ಯಾವ ಕಾರಣಕೂಕ  

ಉಪೇಕಿ ಸುವುದಿಲಿ್  ಕ್ಠಿಣವಾಗಿ ಶ್ಕಿ ಸುತ್ತತ ನ್. ತನ್ನ ನುನ  ನಂಬ ರ್ರಣ್ಯಗತರಾದವರನುನ  

ಮಾತರ  ನಿತಯ  ಕ್ಣ್ಣಣ ನ್ ರಪೆ್ಪ ಯ ಹಾಗೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತತ ನ್. 

 

ಪೂವಿಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ , ಗುರುವಾಯೂರು ಪ್ಟಿ್ ಣದ ಸ್ರೀವರದ ಆಚ್ ದಡದಲಿ್ಲ  ಕೃಷ್ಣ ನ್ - 

ರಾಧ ಎನುನ ವ ದಂಪ್ತಿಗಳ್ಳ ವಾಸ್ಸಸುತಿತ ದದ ರು. ಇವರಿಬಬ ರೂ, ಒಳ್ಳು ಯ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ಭಕ್ತ ರು. 

ಮಖಯ ವಾಗಿ ರಾಧಗೇ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ ನ್ಂದರ ತ್ತಂಬಾ ಪ್ರ ೀತಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಗೀಪಾಲ್ನ್ನ್ನ ೀ 

ನ್ನ್ಯುತ್ತತ  ಕಾಲ್ವನುನ  ಕ್ಳ್ಳಯುತಿತ ದದ ಳ್ಳ. ಆ ದಂಪ್ತಿಗಳ್ಳ ಪ್ರ ತಿದಿನ್ ಬೆಳಿಗೆು  ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  

ದೇವಸಾಾ ನ್ಕೆಕ  ಹೊೀಗಿ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ ನ್ ದರ್ಿನ್ವನುನ  ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತಿತ ದದ ರು. ಇವರು 

ಅತಯ ಂತ ಸ್ತೆ ರವತಿಕ್ರಾಗಿ ಜೀವಿಸುತಿತ ದದ ರೂ, ಪೂವಿಜನ್ಮ ದ ಕ್ಮಿದ ಫಲ್ವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ 

ಸಂತ್ತನ್ಭಾಗಯ  ದರಯಲ್ಲಲಿ್ . ಆದದ ರಿಂದ, ತಮಮ  ಸುತತ -ಮತ್ತತ  ಮನ್ಯಲಿ್ಲರುವ 

ಮಕ್ಕ ಳ್ಳಲಿ್ರನುನ  ತಮಮ  ಸಂತ್ತನ್ವಂದು ಭಾವಿಸುತಿತ ದದ ರು. ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಎಷಿ್ ೀ ತಿಂಡಿ-

ತಿನುಸುಗಳನುನ  ತ್ಗೆದುಕೊಂಡು ಕೊಡುತಿತ ದದ ರು. ಆಟ್ದ ಸಾಮಾನುಗಳನುನ  ಕೊಡುತಿತ ದದ ರು. 

ಅವರನುನ  ನ್ೀಡಿ ತ್ತಂಬಾ ಖುಷ್ಟಪ್ಡುತಿತ ದದ ರು. ಹಿೀಗೆ ಇವರಿಬಬ ರು ಅರವತ್ತತ  

ಸಂವತಿ ರಗಳನುನ  ದಾಟ್ಟದರು. 

 

ಪ್ರ ತಿವಷ್ಿ ರಾಧೆಗೆ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣಣ ಷಿ್ ಮಿಯ ದಿನ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ನ್ 

ಅಲಂಕಾರವನುನ  ಮಾಡಿ ಊಟ್ ಬಡಿಸ್ಸ, ಹೊಸ್ಬಟಿ್ಟ  ಕೊಟಿ್ಟ  ಕ್ಳಿಸುವ ಅಭಾಯ ಸ್ವಿತ್ತತ . ಆ 

ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಎಷಿ್ ೀ ಉಡುಗರಗಳನುನ  ಕೊಡುತಿತ ದದ ಳ್ಳ. ರಾಧೆಗೆ ಇದದ  ಈ ಅಭಾಯ ಸ್ 

ನ್ೀಡಿ ಅಕ್ಕ -ಪ್ಕ್ಕ ದವರು ತ್ತಂಬಾ ಸಂತೊೀಷ್ಪ್ಟಿ್ ರು. ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣಣ ಷಿ್ ಮಿ ಬರುತಿತ ದೆ ಅಂದೆರ  

ರಾಧೆಗೇ ವಾರದ ಮೊದಲೇ ಹಬಬ ದ ಹಾಗೆ ಇರುತಿತ ತ್ತತ . ಮನ್ಯನ್ನ ಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಹೂವುಗಳಿಂದ 

ಅಲಂಕ್ರಿಸುತಿತ ದದ ಳ್ಳ. ಅಕ್ಕ -ಪ್ಕ್ಕ ದ ಮಕ್ಕ ಳಿಗಾಗಿ ಬೇರ ಬೇರ ತಿಂಡಿ-ತಿನುಸುಗಳನುನ  

ತಯಾರಿಸುತಿತ ದದ ಳ್ಳ. 
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ಪ್ರ ತಿೀ ವರುಷ್ದ ಹಾಗೆ, ಆ ವಷ್ಿ ಕೂಡಾ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣಣ ಷಿ್ ಮಿ ಬಂತ್ತ. ಮಂದಿನ್ ದಿವಸ್ವೇ 

ಹತಿತ ರದ ಮನ್ಯಲಿ್ಲಯ ಮಕುಂದನ್ ಹೆಸ್ರಿನ್ ಬಾಲ್ಕ್ನ್ನುನ  ಮರುದಿನ್ ಬೆಳಿು ಗೆು  ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  

ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲು ಬರಲು ಹೇಳಿದಳ್ಳ. ಮರುದಿನ್ ಬೆಳಿು ಗೆು  ಎದದ ಕೂಡಲೇ ಬೇಗ ಬೇಗ 

ಅಡಿಗೆಮನ್ ಕೆಲ್ಸ್ಗಳನುನ  ಮಾಡಿದಳ್ಳ. ಎಷಿ್ ೀ ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣಣ ಗಳನುನ  ತ್ಗೆದುಕೊಂಡು 

ಬಂದಳ್ಳ. ಮಕುಂದನ್ ಆಡುತ್ತತ , ಹಾಡುತ್ತತ  8 ಗಂಟ್ಟಗೆಲಿಾ  ಮನ್ಗೆ ಬಂದನು. ಆ ಬಾಲ್ಕ್ನಿಗೆ 

ಚ್ನಾನ ಗಿ ಹೊಸ್ಬಟಿ್ಟ  ತೊಡಿಸ್ಸ, ಅಂದವಾಗಿ ಅಲಂಕ್ರಿಸ್ಸ ಬೇರ ಬೇರ ರಿೀತಿಯ ಆಟ್ಗಳನುನ  

ಆಡಿದಳ್ಳ. ಮಕುಂದನ್ ಹಸ್ಸವಾಗುತತ ದೆಂದು ಹೇಳಿದರ ಹುಡುಗನ್ನುನ  ಕುಳಿು ರಿಸ್ಸ ಊಟ್ 

ಬಡಿಸ್ಸದಳ್ಳ. ಮಕುಂದನ್ ಬಡಿಸ್ಸದ ಪ್ದಾಥಿಗಳನುನ  ಸಂತೊೀಷ್ದಿಂದ ತಿನುನ ತಿತ ದದ ರ ರಾಧ 

ಖುಷ್ಟಯಂದ ಎದುರಲಿ್ಲ  ಕುಳಿತ್ತಕೊಂಡಳ್ಳ. ಅವರಿಬಬ ರನುನ  ಹಾಗೇ ನ್ೀಡುತಿತ ದದ  ಕೃಷ್ಣ ನ್ ಗೆ   

ತ್ತಂಬಾ ಖುಷ್ಟಯಾಯತ್ತ.   

 

ಅಷಿ್ ರಲಿ್ಲ  ಆ ಬಾಲ್ಕ್ನು, ಅಮಾಮ , ನ್ನ್ಗೆ ಮಾವಿನ್ಹಣ್ಣಣ  ಬೇಕು ಎಂದನು. ರಾಧಾ ಅವನಿಗೆ 

ಮಗು! ಈಗ ಮಾವಿನ್ಹಣ್ಣಣ  ಸ್ಸಗುವುದಿಲಿ್ , ಅಲಾವ ? ನಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳು ಯ ಬಾಳ್ಳಹಣ್ಣಣ , 

ಪೇರಳ್ಳಹಣ್ಣಣ  ತರುತ್ತ ನ್ ಆಯತ್ತ ಎಂದಳ್ಳ. ಆಗ ಮಕುಂದನ್ ಅಮಾಮ ! ನಿೀವು 

ಮಾವಿನ್ಹಣಣ ನುನ  ತಂದಿದಿದ ೀರಿ. ನ್ನ್ಗೆ ಅಸ್ತಯ  ಹೇಳ್ಳತಿತ ದಿದ ೀರಿ ಎಂದನು. ರಾಧಾ ನ್ಗುತ್ತ ಇಲಿ್  

ಮಗು! ತರಲ್ಲಲಿ್ . ಮಾವಿನ್ಹಣ್ಣಣ ನ್ ಕಾಲ್ ಹೊೀಗಿದೆ, ಅಲಾವ ? ಎಂದು ಹೇಳಿದಳ್ಳ. ಮಕುಂದನ್ 

ರಾಧೆಗೆ ಇಲಿ್ಮಾಮ , ಬೇಕಾದರ ಹೊೀಗಿ ಹಣ್ಣಣ ನ್ ಬುಟಿ್ಟ ಯನುನ  ನ್ೀಡು, ಮಾವಿನ್ಹಣ್ಣಣ ಗಳ್ಳ 

ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ರಾಧ ಎದುದ  ಹಣ್ಣಣ ನ್ ಬುಟಿ್ಟ ಯನುನ  ನ್ೀಡಿದರ 

ಆರ್ು ಯಿಕ್ರವಾಗಿ ಅದರಲಿ್ಲ  ಎರಡು ಮಾವಿನ್ಹಣ್ಣಣ  ಕಾಣ್ಣಸ್ಸತ್ತ. ರಾಧೆ ತ್ತಂಬಾ 

ಆರ್ು ಯಿದಿಂದ ಆ ಎರಡು ಹಣ್ಣಣ ಗಳನುನ  ತ್ಗೆದುಕೊಂಡು ಮಕುಂದನ್ ಗೆ ಬಡಿಸ್ಸದಳ್ಳ. ಆಗ 

ಮಕುಂದನ್, ನ್ೀಡಿದಿೀಯಾ ಅಮಾಮ ! ಮಾವಿನ್ಹಣ್ಣಣ  ಇದೆ ಅಲಾವ ? ಎಂದು ಅದನುನ  

ತ್ಗೆದುಕೊಂಡು ತ್ತಂಬಾ ಸಂತೊೀಷ್ದಿಂದ ತಿಂದನು. ನಂತರ, ಸ್ವ ಲೆ್ ಹೊತ್ತತ  ಆಟ್ವಾಡಿ 

ಮನ್ಗೆ ಹೊೀಗುತ್ತ ೀನ್ಂದು ಹೇಳಿ ಹೊರಟ್ಟ ಹೊೀದನು. 

 

ಇಷಿ್ ರಲಿೆ ೀ ಮಧಾಯ ಹನ  4 ಗಂಟ್ಟಯ ಸ್ಮಯವಾಯತ್ತ.  ಯಾರೀ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದರ ರಾಧ 

ಹೊೀಗಿ ಬಾಗಿಲು ತ್ರದಳ್ಳ. ಎದುರಲಿ್ಲ  ಮಕುಂದನ್ ತ್ತಯ ನಿಂತಿದದ ಳ್ಳ, ಅವಳ್ಳ ರಾಧೆಗೆ ಹಿೀಗೆ 

ಹೇಳಿದಳ್ಳ: ರಾಧಾ, ಏನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳು ಬೇಡ. ಬೆಳಿಗೆು  ಮಕುಂದನ್ ನಿಮಮ  ಮನ್ಗೆ 

ಬರಲಾಗಲ್ಲಲಿ್ . ಅವನಿಗೆ ರಾತಿರ ಯೆಲಿಾ  ಒಂದೇ ಜವ ರ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳ್ಳ. ಆಗ ರಾಧೆಗೆ 

ಆರ್ು ಯಿವಾಯತ್ತ. ಬೆಳಿು ಗೆು  ಮಕುಂದನ್ ಬಂದು ಊಟ್ ಮಾಡುವುದು, 

ಮಾವಿನ್ಹಣ್ಣಣ ಗಳನುನ  ಕೇಳಿ ತಿನುನ ವುದೂ ಎಲಿಾ  ಹೇಳಿದಳ್ಳ.  ಅವರಿಬಬ ರ ಆರ್ು ಯಿಕೆಕ  

ಕೊನ್ಯಲಿ್ . ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಜರುಗಿದ ವಿಷ್ಯ ಅಥಿವಾಯತ್ತ. ಬೆಳಿಗೆು  ಕೃಷ್ಣ ನ್ - ರಾಧ 

ದಂಪ್ತಿಗಳ ಮನ್ಗೆ ಬಂದದುದ  ಸಾಕಿಾ ತ್ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ನೇ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಆ ದಂಪ್ತಿಗಳ್ಳ 

ಬಹಳ ಆನಂದಪ್ಟಿ್ ರು. ಮಕುಂದನ್ ತ್ತಯ ಕೂಡಾ ಈ ದಂಪ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ನು 

ತೊೀರಿಸ್ಸದ ಅನುಗರ ಹಕೆಕ  ತ್ತಂಬಾ ಸಂತೊೀಷ್ಪ್ಟಿ್ ಳ್ಳ. ಆ ದಂಪ್ತಿಗಳಿಬಬ ರೂ ಸಾಯಂಕಾಲ್ 

ದೇವಸಾಾ ನ್ಕೆಕ  ಹೊೀದರು. 

 

ಅಲಿ್ಲ ಗೆ ಹೊೀಗುವಾಗ, ಅಲಿ್ಲ  ಭಕ್ತ ರಲಿ್ರೂ ಏನ್ೀ ಚಚಿಿಸುತಿತ ರುವುದು ಕಾಣ್ಣಸ್ಸತ್ತ. ವಿಷ್ಯ 

ನ್ೀಡಿದರ, ಆ ದಿನ್ ಮಧಾಯ ಹನ ದಿಂದ ಗಭಾಿಲ್ಯದಿಂದ ಮಾವಿನ್ಹಣ್ಣಣ ನ್ ಪ್ರಿಮಳ 
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ಬರುತಿತ ದೆ. ಈ ಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾವಿನ್ಹಣ್ಣಣ ಗಳ್ಳ ಸ್ಸಗುವುದಿಲಿ್  ಆದರ,   ಈ ಮಾವಿನ್ಹಣ್ಣಣ ನ್ 

ಪ್ರಿಮಳ ಹೇಗೆ ಬರುತಿತ ದೆಯೊೀ ಯಾರಿಗೂ ಅಥಿವಾಗಲ್ಲಲಿ್ . ಈ ಸಂಗತಿಯನುನ  ಕೇಳಿದ 

ಕೃಷ್ಣ ನ್ - ರಾಧ ದಂಪ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂತೊೀಷ್ದಿಂದ ಕ್ಣಣ ಲಿ್ಲ  ನಿೀರು ಸುರಿಯತ್ತ. ಬೆಳಿಗೆು  

ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ನೇ ತಮಮ  ಮನ್ಗೆ ಬಂದು, ಮಾವಿನ್ಹಣ್ಣಣ ಗಳನುನ  ಬಡಿಸ್ಸಕೊಂಡು ತಿಂದಿರುವ ಈ 

ವಿಷ್ಯವನುನ  ಅಲಿ್ಲದದ  ಭಕ್ತ ರಲಿ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದರು. ದೇವಸಾಾ ನ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾವಿನ್ಹಣ್ಣಣ ನ್ 

ಪ್ರಿಮಳ ಬರುತಿತ ರುವ ಕಾರಣ ಭಕ್ತ ರಲಿ್ರಿಗೂ ಅಥಿವಾಯತ್ತ. ಕೃಷ್ಣ ನ್ - ರಾಧ ದಂಪ್ತಿಗಳ 

ಭಕತ ಗೆ ಎಲಿ್ರೂ ತ್ತಂಬಾ ಸಂತೊೀಷ್ಪ್ಟಿ್ ರು. 

 

ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ದೇವರಿಗೆ ತನ್ನ  ಭಕ್ತ ರಂದರ ಬಹಳ ವಾತಿ ಲ್ಯ  ಮತ್ತತ  ತ್ತಂಬಾ ಅನುರಾಗ. ಎಲಿಾ  

ಸ್ಮಯದಲಿೂ  ಆ ದೇವರನ್ನ ೀ ಸ್ಮ ರಿಸುವವರ ಯೊೀಗಕಿೆೀಮವನುನ  ಅವನೇ 

ವಹಿಸ್ಸಕೊಳ್ಳು ತ್ತತ ನ್. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದದಿಷಿ್ಠ ೀ. ಸಂಪೂಣಿ ಅಹಂಕಾರವನುನ  ತೊರದು, 

ನ್ಮಮ  ಮನ್ಸಿ್ ನುನ  ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಒಪೆ್ ಸುವುದು. ನ್ಮಗೆ ಬೇಕಾದದೆದ ಲಿಾ  

ಆ ದೇವರು ಅನುಕೂಲ್ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತತ ನ್. ಆ ಗೀಪಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ನ್ನುನ  ನಂಬ 

ರ್ರಣ್ಯಗತರಾದವರ ಜೀವನ್ವು ಯಾವಾಗಲೂ ಶುಭಪ್ರ ದವಾಗಿ ಮಂದುವರಿಯುತತ ದೆ.  
 

ಮೂರನೇ ಅಧಾಯ ಯವು ಸಂಪೂಣಿವಾಯತ್ತ 

ಗೀವಿಂದಾ... ಗೀಪಾಲಾ... ಗಕುಲ್ನಂದನಾ... 

******** 

 

ನಾಲ್ಕ ನೇ ಅಧಾಯ ಯ  

ರಂಗದಾಸನ ಕಥೆ 

ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ ನು ಅತಯ ಂತ ದಯಾಮಯನು. ಈ ಸ್ಮಸ್ತ  ಸೃಷಿ್ಟ ಯನುನ  ಆ ಗೀಕುಲಾನಂದನ್ನೇ 

ವಾಯ ಪ್ಸ್ಸರುತ್ತತ ನ್. ಈ ಸ್ಮಸ್ತ  ಸೃಷಿ್ಟ ಯೆಲಿಾ  ಆ ಗೀವಿಂದನ್ ಪ್ರ ತಿರೂಪ್ವೇ. ಯಾರು 

ಪ್ರ ತಿಜೀವಿಯಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ಪ್ರಮಾತಮ ನ್ನುನ  ಕಾಣ್ಣತ್ತತ ರೀ ಅವರ ಜೀವನ್ವು ಧನ್ಯ . 

ಒಂದುಬಾರಿ ಗಟಿ್ಟ ಯಾಗಿ ಮನ್ಸೊ ತಿಿಯಾಗಿ ಆ ದೇವರನುನ  ಸ್ಮ ರಿಸುತ್ತತ  'ಗೀವಿಂದಾ' 

ಎಂದು ಕ್ರದರ ಸಾಕು, ತಕ್ಷಣ ಮೊರಕೇಳಿ ನ್ಮಮ  ಮಂದೆ ಪ್ರ ತಯ ಕ್ಷನಾಗುತ್ತತ ನ್. ಅಂತಹ 

ಪ್ಪರ ೀಮಮೂತಿಿ ಆ ಪುರುಷ್ೀತತ ಮನು. 

 

ಪೂವಿಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ  ಉಡುಪ್ ಪ್ಟಿ್ ಣದಲಿ್ಲ , ರಂಗದಾಸ್ನ್ಂಬ ಭಕ್ತ ನು ಇದದ ನು. ಅವನಿಗೆ ಶ್ರ ೀ 

ಕೃಷ್ಣ ನೇ ಸ್ವಿಸ್ವ . ದಿನಾಲು ಪ್ಟಿ್ ಣದಲಿ್ಲರುವ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ದೇವಸಾಾ ನ್ಕೆಕ  ಹೊೀಗಿ ಆ 

ದೇವರನುನ  ಮನ್ಸೂೂ ತಿಿಯಾಗಿ ದಶ್ಿಸುತಿತ ದದ ನು. ಪ್ರ ತಿಕ್ಷಣವೂ ಆ ದೇವರ ಮೇಲೆಯೇ ಅವನ್ 

ಧಾಯ ನ್.  ಅವನ್ ಹೆಂಡತಿ ವಸುಧಾ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಳ್ಳು ಯ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ಭಕೆತ . ಎಲಿಾ  

ಕೆಲ್ಸ್ಕಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ  ಆ ಗೀಪಾಲ್ನ್ನುನ  ಸ್ಮ ರಿಸುತ್ತತ  ಕಾಲ್ವನುನ  ಕ್ಳ್ಳಯುತಿತ ದದ ಳ್ಳ. ಈ 

ದಂಪ್ತಿಗಲಿ್ಲಬಬ ರು ಅಕ್ಕ -ಪ್ಕ್ಕ ದ ಮನ್ಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಹಾಯಮಾಡುತ್ತತ  ಇದದ ರು.   

ಎಲಿ್ರಲಿೂ  ಆ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ಪ್ರಮಾತಮ ನ್ನ್ನ ೀ ದಶ್ಿಸುತಿತ ದದ ರು. 

 

ರಂಗದಾಸ್ - ವಸುಧಾ ದಂಪ್ತಿಗಳ ಮನ್ಯಲಿ್ಲ  ಸುಂದರ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ ನ್ ವಿಗರ ಹವಿತ್ತತ . ಕೈಯಲಿ್ಲ  

ಕೊಳಲು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದದ  ಆ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ನು ಬಹಳ ಮದಾದ ಗಿದದ ನು. ಪ್ರ ತಿದಿನ್ ಆ ದೇವರ 
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ಮಂದೆ ನಿಂತ್ತಕೊಂಡು ಆ ದಂಪ್ತಿಗಳಿಬಬ ರೂ ಸುಮಧುರ ಹಾಡುಗಳನುನ  ಹಾಡುತಿದದ ರು. ಆ 

ದೇವರಿಗೆ ಬೆಣೆಣ -ಹಾಲ್ಲನ್ ಕೆನ್ ನೈವೇದಯ ವನುನ  ಇಡುತಿತ ದದ ರು. ಪ್ರ ತಿರಾತಿರ  ಬೆಚು ಗಿನ್ ಹಾಲು 

ನಿವೇದಿಸ್ಸ ಲಾಲ್ಲಹಾಡುಗಳನುನ  ಹಾಡುತಿತ ದದ ರು.      

 

ಒಂದುದಿನ್ ರಾತಿರ , ಆ ವಿಧವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳು ಯ ಲಾಲ್ಲಹಾಡನುನ  ಹಾಡಿ, ಅವರೂ ಕೂಡಾ 

ನಿದಿರ ಸ್ಸದರು. ರಾತಿರ  2 ಗಂಟ್ಟಯ ಸ್ಮಯದಲಿ್ಲ  ದಡಡ  ರ್ಬದ  ಕೇಳಿತ್ತ. ಒಬಬ  ಕ್ಳು  ಕೈಯಲಿ್ಲದದ  

ಈಟ್ಟಯಂದ ಹೆಬಾಬ ಗಿಲ್ನುನ  ಒಡೆದು ಮನ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶ್ಸ್ಸದನು. ಅವನ್ ಭಿೀಕ್ರವಾದ 

ರೂಪ್ವನುನ  ನ್ೀಡಿ, ರಂಗದಾಸ್ -ವಸುಧಾ ದಂಪ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಾಯಲಿ್ಲ  ಮಾತ್ತ ಹೊರಡಲ್ಲಲಿ್ . 

ಬಾಯ ತ್ರದರ, ಕೊಲಿು ತ್ತ ೀನ್ಂದು ಗಟಿ್ಟ ಯಾಗಿ ಅರಚಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಎರಡು ಕೈಗಳನುನ  

ಜ್ೀಡಿಸ್ಸ, ನ್ಮಮ  ಹತಿತ ರವೇನಿದೆ ತಮಾಮ ! ನಾವು ಕ್ಡು ಬಡವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.   

 

ಆದರ, ಆ ಕ್ಳು ನು ಏನೂ ಕೇಳಿಸ್ಸಕೊಳು ದೇ ಇನೂನ  ಗಟಿ್ಟ ಯಾಗಿ ಅರಚ್ಚತ್ತತ , ಕೂಗುತ್ತತ , ಏನೂ 

ಇಲಿ್ವಾದರ ನಿಮಮ  ಪಾರ ಣವನ್ನ ೀ ತ್ಗೆಯುತ್ತ ೀನ್ ಎಂದನು. ರಂಗದಾಸ್ ದಂಪ್ತಿಗಳ್ಳ 

ಗಾಬರಿಯಾದರು. ಕೂಡಲೇ ಗೀವಿಂದಾ ... ಗೀಪಾಲಾ ... ಗೀಕುಲಾನಂದನಾ ... ನಿೀನೇ 

ನ್ಮಗೆ ದಿಕುಕ  ಎಂದು ಭಕತ ಯಂದ ಕ್ರದರು. ಅಷಿ್ಠ ೀ! ಅದುು ತ!  ತ್ತವು ದಿನಾಲು 

ಪೂಜಸುತಿತ ರುವ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ನ್ ವಿಗರ ಹದ ಪ್ಕ್ಕ ದಲಿ್ಲರುವ ಕಟ್ಕಯಂದ ದಡಡ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ಸ, ಆ 

ವಿಗರ ಹವು ಒಂದೇಸ್ಲ್ ಕ್ದಲ್ಲ ಆ ಕ್ಳು ನ್ ಮೇಲೆ ಬತ್ತತ . ಆಕ್ಸಾಮ ತ್ತತ ಗಿ ಆದ ಈ ಪ್ರಿಣ್ಯಮಕೆಕ  ಆ 

ಕ್ಳು ನು ಮೂರ್ಛಿತಪೆ್  ಬದುದ ಬಟಿ್ ನು. ಇಷಿ್ ರಲಿ್ಲ  ಆ ರಂಗದಾಸ್ ದಂಪ್ತಿಗಳ ಬೊಬೆಬ  ಕೇಳಿ 

ಅಕ್ಕ -ಪ್ಕ್ಕ ದ ಮನ್ಯವರು ಎಚ್ು ತ್ತತ  ಓಡೀಡಿ ಅಲಿ್ಲ ಗೆ ಬಂದರು. ಕೆಳಗೆ ಬದದ  ಕ್ಳು ನ್ನುನ  

ನ್ೀಡಿದರು. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ನ್ ವಿಗರ ಹವನೂನ  ನ್ೀಡಿದರು. ರಂಗದಾಸ್ ದಂಪ್ತಿಗಳ್ಳ ಅವರಿಗೆ 

ಜರುಗಿದ ವಿಷ್ಯವನುನ  ಹೇಳಿದರು. ಅಷಿ್ಟ  ಗಾಳಿ ಹೇಗೆ ಬಂತೊೀ ಆ ವಿಗರ ಹವು ಅಷಿ್ಟ  

ವೇಗವಾಗಿ ಬದದ ರೂ, ಏನೂ ಆಗದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇತ್ತತ  ಅವರಿಗೆ ಆರ್ು ಯಿ ತೊೀರಿತ್ತ. ಆ ಶ್ರ ೀ 

ಕೃಷ್ಣ ನೇ ತಮಮ ನುನ  ಹಾಗೆ ರಕಿ ಸ್ಸದನ್ಂದು ಗರ ಹಿಸ್ಸದರು. ದೇವರ ವಿಗರ ಹವನೂನ  ಭಕತ ಯಂದ 

ತಿರುಗಿ ಆ ಗೂಡಲಿೆ ೀ ಇಟಿ್ ರು. ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ ನು ರಂಗದಾಸ್ ದಂಪ್ತಿಗಳನುನ  ರಕಿ ಸ್ಸದ 

ವಿಷ್ಯವನುನ  ತಿಳಿದು ಆ ಊರವರಲಿ್ರೂ ಆ ದಂಪ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ಭಗವಂತನು 

ತೊೀರಿಸ್ಸದ ಅನುಗರ ಹಕೆಕ  ತ್ತಂಬಾ ಸಂತೊೀಷ್ಪ್ಟಿ್ ರು. 

 

ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ ನು ಭಕಾತ ಧೀನ್ನು. ಮನ್ಸಾರ ಆ ದೇವರನುನ  ಪೂಜಸುವವರನುನ    ಕ್ಣ್ಣಣ ನ್ ರಪೆ್ಪ ಯ 

ಹಾಗೇ ಕಾಪಾಡುವ ಕ್ರುಣ್ಯಮತಿಿ. ಸೃಷಿ್ಟ ಯಲಿ್ಲರುವ ದೇವತ್ಗಳ್ಳಲಿ್ರೂ ಆ ದೇವರ 

ಸ್ವ ರೂಪ್ವೇ! ಯಾರು ಯಾವ ದೇವರನುನ  ಪೂಜಸ್ಸದರೂ ಅವಲಿ್ವೂ ಸೇರುವುದು ಆ 

ಗೀವಿಂದನಿಗೇ! ಆ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ಭಗವಂತನ್ನುನ  ಸ್ಮ ರಿಸುತ್ತತ  ನ್ಮಮ  ಜನ್ಮ ವನುನ  ಧನ್ಯ  

ಮಾಡಿಕೊಳು ೀಣ. 
 

ನಾಲ್ಕ ನೇ ಅಧಾಯ ಯವು ಸಂಪೂಣಿವಾಯತ್ತ 

ಗೀವಿಂದಾ ... ಗೀಪಾಲಾ ... ಗಕುಲ್ನಂದನಾ ... 

******** 
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ಐದನೇ ಅಧಾಯ ಯ  

ಮಾಧವ್ನ ಕಥೆ 

ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ ನು ಪ್ರಮದಯಾಸ್ವ ರೂಪ್ನು. ಆ ದೇವರನುನ  ನಂಬದವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ 

ಆಪ್ತ್ತತ ಗಳ್ಳ ಬರುವುದಿಲಿ್ . ಆ ದೇವರನುನ  ನಿತಯ  ಸ್ಮ ರಿಸುವವರ ಜೀವನ್ವು ಶುಭಪ್ರ ದವಾಗಿ 

ನ್ಡೆಯುತತ ದೆ. ಗೀಕುಲಾನಂದನ್ನು ಭಕ್ತ ವತಿ ಲ್ನು. ಆಶ್ರ ತಜನ್ ಪ್ಕ್ಷಪಾತಿ. ಆ ದೇವರ 

ಅನುಗರ ಹವನುನ  ಪ್ಡೆಯಲು ಯಾವ ಯಜ್ಞ-ಯಾಗಗಳನುನ  ಮಾಡುವ ಕೆಲ್ಸ್ವಿಲಿ್ . 

ಭಕತ ಯಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ  ತ್ತಳಸ್ಸೀದಳವನುನ  ಸ್ಮಪ್ಿಸ್ಸದರೂ ಆನಂದಿಸುತ್ತತ ನ್. 

 

ಪೂವಿಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ  ಗೀವಿಂದಪುರಂನ್ಲಿ್ಲ , ಮಾಧವನ್ಂಬ ಭಕ್ತ ನು ಇದದ ನು. ಅವನಿಗೆ ಆ ಶ್ರ ೀ 

ಕೃಷ್ಣ  ದೇವರಂದರ ಬಹಳ ಭಕತ . ಆ ಊರಲಿ್ಲ  ಒಂದು ಉತತ ಮ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ದೇವಾಸಾಾ ನ್ ಇದಿದ ತ್ತತ . 

ದೇವಾಲ್ಯದಲಿ್ಲ  ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ರಾಧಾ ಸ್ಮೇತ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ ನ್ ವಿಗರ ಹವಿತ್ತತ . ಆದರ, ಆ 

ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಇದದ  ಕ್ಟಿ್ಟ ಪಾಡುಗಳ್ಳ ಸಂಪ್ರ ದಾಯದ ಪ್ರ ಕಾರ ಆ ದೇವಸಾಾ ನ್ಕೆಕ  

ಕೆಳಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರ ವೇರ್ ಇರುತಿತ ರಲ್ಲಲಿ್ . ಮಾಧವನು ಕೆಳಗಿನ್ ಜಾತಿಯವನಾದದ ರಿಂದ 

ದೇವಸಾಾ ನ್ಕೆಕ  ಹೊೀಗಲಾಗಲ್ಲಲಿ್ . ಆದರ, ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರನ್ನ  ನ್ನ್ಯುತ್ತತ  

ಕಾಲ್ವನುನ  ಕ್ಳ್ಳಯುತಿತ ದದ ನು.   

 

ಪ್ರ ತಿದಿನ್ ದೇವಸಾಾ ನ್ದ ಹೊರಗೆ ಕುಳಿತ್ತಕೊಂಡು, ದೇವಸಾಾ ನ್ದ ಗೀಡೆಯ ಮೇಲ್ಲದದ  

ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರ ವಿಗರ ಹಮೂತಿಿಯ ಚಿತರ ವನುನ  ನ್ೀಡುತ್ತತ  ಮೈಮರಯುತಿತ ದದ ನು. ಅವನ್ 

ಭಕತ ಯನುನ  ನ್ೀಡಿ ಎಲಿ್ರೂ ತ್ತಂಬಾ ಆರ್ು ಯಿಪ್ಡುತಿತ ದದ ರು. ಅವನ್ನುನ  ದೇವಸಾಾ ನ್ದ 

ಒಳಗೆ ಕ್ರದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ ಆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರ ದರ್ಿನ್ವನುನ  ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕೆಂದು ಕೆಲ್ವರಿಗೆ 

ಅನಿಸ್ಸದರೂ, ದೇವಸಾಾ ನ್ದ ಅಧಕಾರಿಗಳ ಅನುಮತಿ ಬಾರದೇ ಇದುದ ದರಿಂದ ಅದು 

ಸಾಧಯ ವಾಗಲ್ಲಲಿ್ . ಅದಕೆಕ  ಅವರಷಿ್ ೀ ನ್ೀಯುತಿತ ದದ ರು. 

 

ಹಿೀಗೆ ದಿನ್ಗಳ್ಳ ಉರುಳ್ಳತಿತ ರುವಾಗ, ಒಂದುಬಾರಿ ಮಾಧವನಿಗೆ ಯಾವುದೀ ವಿಚಿತರ  

ಚಮಿರೀಗ ತಗುಲ್ಲತ್ತ. ಎಷಿ್ ೀ ಬಗೆಯ ಮದುದ ಗಳನುನ  ಮಾಡಿದರೂ, ಫಲ್ಲತವಿಲಿ್ದೇ 

ಹೊೀಯತ್ತ. ರ್ರಿೀರವಲಿಾ  ತ್ತಂಬಾ ನ್ೀಯುತಿತ ತ್ತತ . ಈ ನ್ೀವಿನಿಂದಾಗಿ ದೇವಸಾಾ ನ್ದ 

ಹತಿತ ರ ಕೂಡಾ ಹೊೀಗಲಾರದಾದನು. ಮನ್ಯಂದಲೇ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರನುನ  ನ್ನ್ಯುತ್ತತ  

ಸ್ಮ ರಿಸುತ್ತತ  ಕಾಲ್ವನುನ  ಕ್ಳ್ಳಯುತಿತ ದದ ನು. ಈ ರೀಗದಿಂದ ಉಪ್ರ್ಮನ್ ಮಾಡೆಂದು ಆ 

ಗೀಕುಲಾನಂದನ್ನ್ನ ೀ ಬೇರ ಬೇರ ರಿೀತಿಯಂದ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 

  

ಇಷಿ್ ರಲಿೆ ೀ ಆ ದೇವಸಾಾ ನ್ದ ವಾಷ್ಟಿಕೊೀತಿ ವಗಳ್ಳ ಬಂತ್ತ. ಪ್ರ ತಿವರುಷ್ ಮೂರುದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ಜರುಗುವ ವಾಷ್ಟಿಕೊೀತಿ ವದಲಿ್ಲ  ಕೊನ್ಯ ದಿನ್ದ ಉತಿ ವ ಬಹಳ ಅದುು ತವಾಗಿ ಇರುತಿತ ತ್ತತ . 

ಆ ದೇವರ ಉತಿ ವಮೂತಿಿಗಳನುನ , ಗೀವಿಂದಪುರಂನ್ಲಿ್ಲರುವ ಎಲಿಾ  ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ  

ಪ್ಲಿ್ಕಯಲಿ್ಲ  ಸಾಗಿಸುತಿತ ದದ ರು.  ಆ ದಿನ್ ತ್ತಂಬಾ ಜನ್ಜಂಗುಳಿ ಇರುತಿತ ತ್ತತ . ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರ 

ವಿಗರ ಹಗಳನುನ  ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕ್ರಿಸ್ಸ ಸಾಗಿಸುತಿತ ದದ ರು. ಆ ವರುಷ್ ಕೂಡಾ 

ಮೂರನೇದಿನ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರನುನ  ಬಹಳ ಅಂದವಾದ ವಸ್ತ ರಗಳಿಂದ, ಆಭರಣಗಳಿಂದ, 
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ಒಳ್ಳು ಯ ಹೂ ಮತ್ತತ  ತ್ತಳಸ್ಸೀಮಾಲೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರಮಾಡಿ ಪ್ಲಿ್ಕಯಲಿ್ಲ  ಹೊರಟ್ರು. ಶ್ರ ೀ 

ಕೃಷ್ಣ ನ್ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅದುು ತವಾದ ನ್ವಿಲುಗರಿ ಇತ್ತತ . 

 

ಪ್ಲಿ್ಕಕ ಯು ಒಂದಂದು ಬೀದಿ ತಿರುಗಿ ಮಾಧವನ್ ಬೀದಿಗೆ ಬಂತ್ತ. ಮಾಧವನು ಮನ್ಯಂದ 

ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಆ ಪ್ಲಿ್ಕಯನುನ  ಆನಂದದಿಂದ ನ್ೀಡತೊಡಗಿದನು. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರ ದಿವಯ  

ಸೌಂದಯಿಕೆಕ  ಬಹಳ ಸಂತೊೀಷ್ಪ್ಟಿ್ ನು. ಇಷಿ್ ರಲಿ್ಲ  ಒಂದು ಅದುು ತ ಜರುಗಿತ್ತ. 

ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರ ಮೂತಿಿಗಳ್ಳ ಮಾಧವನ್ ಮನ್ ಹತಿತ ರ ಬಂದಾಗ, ಒಮೆಮ ಲೇ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ ನ್ 

ತಲೆಯ ಮೇಲ್ಲನ್ ನ್ವಿಲ್ಗರಿ ಜಾರಿ ಮಾಧವನ್ ಮೇಲೆ ಬತ್ತತ . ಆ ಗರಿ ಮಾಧವನ್ ರ್ರಿೀರಕೆಕ  

ಸೆ್ ಶ್ಿಸ್ಸದಾಗ ಮಾಧವನಿಗೆ ಒಂದುಸಾರಿ ರ್ರಿೀರಕೆಕ ಲಿಾ  ವಿದುಯ ತ್ ಪ್ರ ವಹಿಸ್ಸ ಹಾಗೆ ಆಯತ್ತ. ಆ 

ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ  ಚಮಿರೀಗ ಮಾಯವಾಯತ್ತ. ಇದೆಲಿಾ  ಆ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ ನ್ ಅನುಗರ ಹವಂದು 

ಗರ ಹಿಸ್ಸದ ಮಾಧವನ್ ಕ್ಣಣ ಲಿ್ಲ  ಆನಂದಬಾಷೆ್ ಗಳ್ಳ ಉದುರಿತ್ತ. 

 

ಇದನ್ನ ಲಿಾ  ಗಮನಿಸ್ಸದ ಭಕ್ತ ರೂ, ದೇವಸಾಾ ನ್ದ ಅಧಕಾರಿಗಳೂ ಬಹಳ ಆರ್ು ಯಿಪ್ಟಿ್ ರು. ಆ 

ಗೀಕುಲಾನಂದನ್ನಿಗೆ ಮಾಧವನ್ಂದರ ಬಹಳ ಪ್ಪರ ೀಮವಂದು ತಿಳಿದರು. ಮಾಧವನ್ ಕಾಲ್ಲನ್ 

ಮೇಲೆ ಬದುದ  ತಮಮ ನುನ  ಕ್ಷಮಿಸ್ಯಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಮಾಧವನ್ ಕೊರಳಿಗೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕ, ಆ 

ಪ್ಲಿ್ಕಕ ಯೊಟಿ್ಟ ಗೆ ಸ್ಕ್ಲ್ ಮಯಾಿದೆಗಳಿಂದ ದೇವಸಾಾ ನ್ಕೆಕ  ಕ್ರದುಕೊಂಡು ಹೊೀದರು. 

ಆವತಿತ ನಿಂದ ಆ ದೇವರ ದರ್ಿನ್ಕೆಕ  ಇದದ  ಎಲಿಾ  ನಿಯಮಗಳನುನ  ತೊಲ್ಗಿಸ್ಸದರು. ಎಲಿಾ  

ಜಾತಿಯವರಿಗೂ ದೇವಸಾಾ ನ್ಕೆಕ  ಬರಲು ಅವಕಾರ್ ಕ್ಲೆ್ಲ ಸ್ಸಕೊಟಿ್ ರು.  ಆ ದೇವರ 

ಅನುಗರ ಹವನುನ  ಪ್ಡೆಯಲು ಹುಟಿ್ಟ ದ ಕುಲ್ದ ಸಂಬಂಧವಿಲಿ್  ಎಂದು ಎಲಿ್ರೂ ತಿಳಿದರು.  

ಅಂದಿನಿಂದ ಭಕ್ತ ರಲಿ್ರಿಗೂ ಆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರ ದರ್ಿನ್ವು ತಡೆಯಲಿ್ದೆ ಜರುಗಲು 

ಶುರುವಾಯತ್ತ.   

 

ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ ನು ಪ್ಪರ ೀಮಸ್ವ ರೂಪ್ನು. ಆ ಗೀಪಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ನಿಗೆ ತನ್ನ  ಭಕ್ತ ರಂದರ ತ್ತಂಬಾ 

ಅನುರಾಗ, ಅಪಾಯ ಯತ್. ಕ್ಲ್ಲಯುಗದಲಿ್ಲ  ಆ ದೇವರ ಅನುಗರ ಹವನುನ  ಹೊಂದಲು, ಈ ಶ್ರ ೀ 

ಕೃಷ್ಣ  ವರ ತವನುನ  ಆಚರಿಸುವುದು ಅತಯ ಂತ ಸುಲ್ಭ ಮಾಗಿ.  ಈ ವರ ತವನುನ  ನಿತಯ  ಆಚರಿಸ್ಸ, 

ನಾವಲಿ್ರೂ ಸುಖ ಶ್ವಂತಿಯಂದ, ಶುಭಪ್ರ ದವಾಗಿ ನ್ಮಮ  ಜೀವನ್ವನುನ  ಧನ್ಯ  

ಮಾಡಿಕೊಳು ೀಣ.  
 

ಐದನೇ ಅಧಾಯ ಯವು ಸಂಪೂಣಿವಾಯತ್ತ 

ಗೀವಿಂದಾ ... ಗೀಪಾಲಾ ... ಗಕುಲ್ನಂದನಾ ... 

ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ  ವರ ತವು ಸಂಪೂಣಿವಾಯತ್ತ. 

|| ಓಂ ನ್ಮೊೀ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ || 

|| ಓಂ ತತಿ ತ್ || 

|| ಸ್ವಿಂ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣಣ ಪ್ಿಣಮಸುತ  || 

******** 
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ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣಣ ಷ್ಟ ಕಂ 

ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ್ ಚಾಣೂರ ಮದಿನ್ಮ್ | 

ದೇವಕೀ ಪ್ರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣ ಂ ವಂದೇ ಜಗದುು ರುಮ್ || 1 || 

ಅತಸ್ಸೀ ಪುಷೆ್  ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರ ನೂಪುರ ಶೀಭಿತಮ್ | 

ರತನ  ಕಂಕ್ಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣ ಂ ವಂದೇ ಜಗದುು ರುಮ್ || 2 || 

ಕುಟ್ಟಲಾಲ್ಕ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಂ ಪೂಣಿಚಂದರ  ನಿಭಾನ್ನ್ಮ್ | 

ವಿಲ್ಸ್ತ್ ಕುಂಡಲ್ಧರಂ ಕೃಷ್ಣ ಂ ವಂದೇ ಜಗದುು ರಮ್ || 3 || 

ಮಂದಾರ ಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತ ಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತ್ತಭ್ರಿಜಮ್ | 

ಬಹಿಿ ಪ್ಂಛಾವ ಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣ ಂ ವಂದೇ ಜಗದುು ರುಮ್ || 4 || 

ಉತ್ತೂ ಲಿ್  ಪ್ದಮ ಪ್ತ್ತರ ಕ್ಷಂ ನಿೀಲ್ ಜೀಮೂತ ಸ್ನಿನ ಭಮ್ | 

ಯಾದವಾನಾಂ ಶ್ರೀರತನ ಂ ಕೃಷ್ಣ ಂ ವಂದೇ ಜಗದುು ರುಮ್ || 5 || 

ರುಕಮ ಣ್ಣೀ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಂ ಪ್ೀತ್ತಂಬರ ಸುಶೀಭಿತಮ್ | 

ಅವಾಪ್ತ  ತ್ತಲ್ಸ್ಸೀ ಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣ ಂ ವಂದೇ ಜಗದುು ರುಮ್ || 6 || 

ಗೀಪ್ಕಾನಾಂ ಕುಚದವ ಂದ ಕುಂಕುಮಾಂಕತ ವಕ್ಷಸ್ಮ್ | 

ಶ್ರ ೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಷ್ಣವ ಸಂ ಕೃಷ್ಣ ಂ ವಂದೇ ಜಗದುು ರುಮ್ || 7 || 

ಶ್ರ ೀವತಿ್ತ ಂಕಂ ಮಹೊೀರಸ್ಕ ಂ ವನ್ಮಾಲಾ ವಿರಾಜತಮ್ | 

ಶಂಖಚಕ್ರ  ಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣ ಂ ವಂದೇ ಜಗದುು ರುಮ್ || 8 || 

ಕೃಷ್ಣಣ ಷಿ್ ಕ್ ಮಿದಂ ಪುಣಯ ಂ ಪಾರ ತರುತ್ತಾ ಯ ಯಃ ಪ್ಠೇತ್ | 

ಕೊೀಟ್ಟಜನ್ಮ  ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮ ರಣೇನ್ ವಿನ್ರ್ಯ ತಿ || 9 || 

******** 

 

ಮ್ಧುರಾಷ್ಟ ಕಂ 

ಅಧರಂ ಮಧುರಂ ವದನಂ ಮಧುರಂ 

ನ್ಯನಂ ಮಧುರಂ ಹಸ್ಸತಂ ಮಧುರಮ್ | 

ಹೃದಯಂ ಮಧುರಂ ಗಮನಂ ಮಧುರಂ 

ಮಧುರಾಧಪ್ತೇರಖಿಲಂ ಮಧುರಮ್ || 1 || 

ವಚನಂ ಮಧುರಂ ಚರಿತಂ ಮಧುರಂ 

ವಸ್ನಂ ಮಧುರಂ ವಲ್ಲತಂ ಮಧುರಮ್ | 

ಚಲ್ಲತಂ ಮಧುರಂ ಭರ ಮಿತಂ ಮಧುರಂ 

ಮಧುರಾಧಪ್ತೇರಖಿಲಂ ಮಧುರಮ್ || 2 || 

ವೇಣ್ಣ-ಮಿಧುರೀ ರೇಣ್ಣ-ಮಿಧುರಃ 

ಪಾಣ್ಣ-ಮಿಧುರಃ ಪಾದೌ ಮಧುರೌ | 

ನೃತಯ ಂ ಮಧುರಂ ಸ್ಖಯ ಂ ಮಧುರಂ 

ಮಧುರಾಧಪ್ತೇರಖಿಲಂ ಮಧುರಮ್ || 3 || 

ಗಿೀತಂ ಮಧುರಂ ಪ್ೀತಂ ಮಧುರಂ 

ಭ್ರಕ್ತ ಂ ಮಧುರಂ ಸುಪ್ತ ಂ ಮಧುರಮ್ | 

ರೂಪಂ ಮಧುರಂ ತಿಲ್ಕಂ ಮಧುರಂ 
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ಮಧುರಾಧಪ್ತೇರಖಿಲಂ ಮಧುರಮ್ || 4 || 

ಕ್ರಣಂ ಮಧುರಂ ತರಣಂ ಮಧುರಂ 

ಹರಣಂ ಮಧುರಂ ಸ್ಮ ರಣಂ ಮಧುರಮ್ | 

ವಮಿತಂ ಮಧುರಂ ರ್ಮಿತಂ ಮಧುರಂ 

ಮಧುರಾಧಪ್ತೇರಖಿಲಂ ಮಧುರಮ್ || 5 || 

ಗುಂಜಾ ಮಧುರಾ ಮಾಲಾ ಮಧುರಾ 

ಯಮನಾ ಮಧುರಾ ವಿೀಚಿೀ ಮಧುರಾ | 

ಸ್ಲ್ಲಲಂ ಮಧುರಂ ಕ್ಮಲಂ ಮಧುರಂ 

ಮಧುರಾಧಪ್ತೇರಖಿಲಂ ಮಧುರಮ್ || 6 || 

ಗೀಪ್ೀ ಮಧುರಾ ಲ್ಲೀಲಾ ಮಧುರಾ 

ಯುಕ್ತ ಂ ಮಧುರಂ ಮಕ್ತ ಂ ಮಧುರಮ್ | 

ದೃಷಿ್ ಂ ಮಧುರಂ ಶ್ಷಿ್ ಂ ಮಧುರಂ 

ಮಧುರಾಧಪ್ತೇರಖಿಲಂ ಮಧುರಮ್ || 7 || 

ಗೀಪಾ ಮಧುರಾ ಗಾವೀ ಮಧುರಾ 

ಯಷಿ್ಟ ಮಿಧುರಾ ಸೃಷಿ್ಟ ಮಿಧುರಾ | 

ದಲ್ಲತಂ ಮಧುರಂ ಫಲ್ಲತಂ ಮಧುರಂ 

ಮಧುರಾಧಪ್ತೇ ರಖಿಲಂ ಮಧುರಮ್ || 8 || 

|| ಇತಿ ಶ್ರ ೀಮದವ ಲಿ್ಭಾಚಾಯಿವಿರಚಿತಂ ಮಧುರಾಷಿ್ ಕಂ ಸಂಪೂಣಿಮ್ || 

******** 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಅಧರಂ ಮಧುರಂ ವದನಂ ಮಧುರಂ 

ನ್ಯನಂ ಮಧುರಂ ಹಸ್ಸತಂ ಮಧುರಮ್ | 

ಹೃದಯಂ ಮಧುರಂ ಗಮನಂ ಮಧುರಂ 

ಮಧುರಾಧಪ್ತೇರಖಿಲಂ ಮಧುರಮ್ || 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ್ಚಾಣೂರ ಮದಿನಂ | 

ದೇವಕೀ ಪ್ರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣ ಮ್ ವಂದೇ ಜಗದುು ರುಮ್ || 


