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ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಾಾಣ (ವಾದಿರಾಜರು ವಿರಚಿತ) 

 

ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲರು ಬನಿಿರೆ । ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪಾಡಿರೆೀ 
ಜ್ಞಾನಗುರುಗಳಿಗೆ ೊಂದಿಸ್ತ್ । ? ಮುೊಂದೆ ಕಥೆಯ ಪೆೀಳುವೆ ॥ 

 

ಗೊಂಗತೀರದಿ ಋಷಿಗಳು । ಅೊಂದು ಯಾಗವ ಮಾಡ್ಡರು 
ಬೊಂದು ನಾರದ ನಿೊಂತುಕೆ ೊಂಡ್ು । ಯಾರಿಗೆೊಂದು ಕೆೀಳಲ್ು 
 

ಅರಿತು ಬರಾಬೆೀಕು ಎೊಂದು । ಆ ಮುನಿಯು ತೆರಳಿದ 

-ಭೃಗುಮುನಿೀಯು ತೆರಳಿದ 

ನೊಂದಗೆ ೀಪನ ಮಗನ ಕೊಂದನ । ಮೊಂದಿರಕಾಗೆ ಬೊಂದನು 

 

ವೆೀದಗಳನೆ ಓದುತಾ । ಹರಿಯನ  ಕೆ ೊಂಡಾಡ್ುತಾ 

ಇರುವ ಬೆ ಮಮನ ನೆ ೀಡಿದ । ಕೆೈಲ್ಾಸಕೆೆ ಬೊಂದನು 
 

ಶೊಂಭುಕೊಂಠನು ಪಾವವತೀಯ  । ಕಲ್ೆತರುವುದ ಕೊಂಡ್ನು 
ಸೃಷಿಿಯೊಳಗೆ ನಿನಿ ಲೊಂಗ । ಶೆರೀಷ್ಠವಾಗಲ್ೆೊಂದನು 
 

ವೆೈಕುೊಂಠಕೆೆ ಬೊಂದನು । ವಾರಿಜಾಕ್ಷನ ಕೊಂಡ್ನು 
ಕೆಟ್ಿ ಕೆ ೀಪದಿೊಂದ ಒದದರೆ । ಎಷ್ುಿ ನೆ ೊಂದಿತೆೊಂದನು 
 

ತಟ್ಿನೆ ಬಿಸ್ತ್ನಿೀರಿನಿೊಂದ । ನೆಟ್ಿಗೆ ಪಾದ ತೆ ಳೆದನು 
ಬೊಂದ ಕಾಯವ ಆಯಿತೆೊಂದು । ಅೊಂದು ಮುನಿಯು ತೆರಳಿದ 

ಬೊಂದು ನಿೊಂದು ಸಭೆಯೊಳಗೆ । ಇೊಂದಿರೆೀಶನ ಹೆ ಗಳಿದ 

 

ಪತಯ ಕ ಡೆ ಕಲ್ಹ ಮಾಡಿ । ಕೆ ಲ್ಾಾಪುರಕೆ ಹೆ ೀದಳು 
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ಸತಯು ಪೀಗೆ ಪತಯು ಹೆ ರಟ್ು । ಗಿರಿಗೆ ಬೊಂದು ಸೆೀರಿದ 

 

ಹುತತದಲ್ ಲೆ ಹತುತ ಸಾವಿರ ವರುಷ್ । ಗುಪತವಾಗಿ ಇದದನು 
ಬರಹಮ ಧೆೀನುವಾದನು । ರುದರ ವತಸನಾದನು 
 

ಧೆೀನು ಮುೊಂದೆ ಮಾಡಿಕೆ ೊಂಡ್ು । ಗೆ ೀಪಿ ಹೊಂದೆ ಬೊಂದಳು 
ಕೆ ೀಟ್ ಹೆ ನುಿ ಬಾಳುವೀದು । ಕೆ ಡ್ದ ಹಾಲ್ು ಕರೆವುದು 
 

ಪಿರೀತಯಿೊಂದಲ್ು ತನಿ ಮನೆಗೆ । ತೊಂದುಕೆ ೊಂಡ್ನು ಚೆ ೀಳನು 
ಒೊಂದು ದಿವಸ ಕೊಂದಗೆ ಹಾಲ್ು । ಚೆೊಂದದಿೊಂದಲ ಕೆ ಡ್ಲಲ್ಲ. 
 

ಅೊಂದು ರಾಯನ ಮಡ್ದಿ ಕೆ ೀಪಿಸ್ತ್ । ಬೊಂದು ಗೆ ೀಪನ ಹೆ ಡೆದಳು 
ಧೆೀನು ಮುೊಂದೆ ಮಾಡಿಕೆ ೊಂಡ್ು । ಗೆ ೀಪ ಹೊಂದೆ ನಡೆದನು 
 

ಕಾಮಧೆೀನು ಕರೆದ ಹಾಲ್ು । ಹರಿಯ ಶ್ರಕೆ ಬಿದಿದತು 

ಇಷ್ುಿ ಕಷ್ಿ ಬೊಂದಿತೆೊಂದು । ಪೆಟ್ುಿ ಬಡಿಯೆ ಹೆ ೀದನು 

 

ಕೃಷ್ಣ ತನಿ ಮನದಲ್ೆ ಾೀಚಿಸ್ತ್ । ಕೆ ಟ್ಿ ತನಿ ಶ್ರವನು 
ಏಳು ತಾಳೆಮರದ ಉದದ । ಏಕವಾಗಿ ಹರಿಯಿತು 

 

ರಕತವನುಿ ನೆ ೀಡಿ ಗೆ ೀಪ । ಮತ ತೆ ಸವಗವಕೆೆೀರಿದ 

ಕಷ್ಿವನುಿ ನೆ ೀಡಿ ಗೆ ೀವು । ಅಷ್ುಿ ಬೊಂದ್-ಹೆೀಳಿತು 

 

ತಟ್ಿನೆ ರಾಯ ಎದುದ ಗಿರಿಗೆ । ಬೊಂದು ಬೆೀಗ ಸೆೀರಿದ 

ಏನು ಕಷ್ಿ ಇಲಲ ಹೀಗೆ । ಯಾವ ಪಾಪಿ ಮಾಡಿದ 
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ಇಷ್ುಿ ಕಷ್ಿ ಕೆ ಟ್ಿವಾಗೆ । ಭರಷ್ಿಪಿಶಾಚಿಯಾಗೆೊಂದ 

ಪೆಟ್ುಿ ವೆೀದನೆ ತಾಳಲ್ಾರದೆ । ಬೃಹಸಪತೀಯ ಕರೆಸ್ತ್ದ 

 

ಅರುಣ ಉದಯದಲ್ೆಲದುದ । ಔಷ್ಧಕೆೆ ಪೀದನು 

ಕೆ ರೀಡ್ರ ಪಿಯ ಕೊಂಡ್ನು । ಕ ಡಿ ಮಾತನಾಡಿದನು 
 

ಇರುವುದಕೆೆ ಸಥಳವು ಎನಗೆ । ಎಪಾವಡಾಗಬೆೀಕೆೊಂದ 

ನ ರು ಪಾದ ಭ ಮಿ ಕೆ ಟ್ಿರೆ । ಮೊದಲ್ು ಪ ಜೆ ನಿಮಗೆೊಂದ 

 

ಪಾಕ ಪಕವ ಮಾಡ್ುವುದಕೆೆ । ಆಕೆ ಬಕುಳೆ ಬೊಂದಳು 
ಭಾನುಕೆ ೀಟಿತೆೀಜನಿೀಗ । ಬೆೀಟೆಯಾಡ್ ಹೆ ರಟ್ನು 
 

ಮೊಂಡೆ ಬಾಚಿ ದೆ ೊಂಡೆ ಹಾಕಿ । ದುೊಂಡ್ುಮಲಲಗೆ ಮುಡಿದನು 

ಹಾರ ಪದಕ ಕೆ ರಳಲ್ಾಾಕಿ । ಫಣೆಗೆ ತಲ್ಕವಿಟ್ಿನು 
 

ಅೊಂಗುಲಗೆ ಉೊಂಗುರ । ರೊಂಗಶವೊಂಗಾರವಾದವು 
ಪಟೆಿನುಟ್ುಿ ಕಚೆೆ ಕಟಿಿ । ಪಿೀತಾೊಂಬರವ ಹೆ ದದನು 
 

ಢಾಳು ಕತತ ಉಡಿಯಲ್ ಸ್ತ್ಕಿೆ । ಜೆ ೀಡ್ು ಕಾಲ್ಲಲ ಮೆಟಿಿದ 

ಕರದಿ ವಿೀಳಾವನೆಿ ಪಿಡಿದು । ಕನಿದಿೀಯ ನೆ ೀಡಿದ 

 

ಕನಕಭ ಷ್ಣವಾದ ತೆ ಡಿಗೆ । ಕಮಲ್ನಾಭ ತೆ ಟ್ಿನು 

ಕನಕಭ ಷ್ಣವಾದ ಕುದುರೆ । ಕಮಲ್ನಾಭ ಏರಿದ 

 

ಕರಿಯ ಹೊಂದೆ ಹರಿಯು ಬರಲ್ು । ಕಾೊಂತೆರೆಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ರು 
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ಯಾರು ಇಲಲ ಬರುವರೆೊಂದು । ದ ರ ಪೀಗಿರೆೊಂದರು 

 

ನಾರಿಯರಿರುವ ಸಥಳಕೆ । ಯಾವ ಪುರುಷ್ ಬರುವನು 
ಎಷ್ುಿ ಹೆೀಳೆ ಕೆೀಳ ಕೃಷ್ಣ । ಕುದುರೆ ಮುೊಂದೆ ಬಿಟ್ಿನು 

 

ಅಷ್ುಿ ಮೊಂದಿೀರೆಲ್ಲ ಸೆೀರಿ । ಪೆಟ್ುಿಗಳನು ಹೆ ಡೆದರು 
ಕಲ್ುಲಮಳೆಯ ಕರೆದರಾದ । ಕುದುರೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿೀದಿದತು 
 

ಕೆೀಶ ಬಿಚಿೆ ವಾಸುದೆೀವ । ಶೆೀಷ್ಗಿರಿಗೆ ಬೊಂದನು 
ಪರಮಾನಿ ಮಾಡಿದೆದೀನೆ । ಉಣುಣ ಬೆೀಗ ಎೊಂದಳು 

 

ಅಮಮ ಎನಗೆ ಅನಿ ಬೆೀಡ್ । ಎನಿ ಮಗನೆ ವೆೈರಿಯೆೀ 

ಕಣ್ಣಣಲ್ಾಲದ ದೆೈವ ಅವಳ । ನಿಮಾವಣವ ಮಾಡಿದ 

 

ಯಾವ ದೆೀಶ ಯಾವೀಳಾಕೆ । ಎನಗೆ ಪೆೀಳು ಎೊಂದಳು 
ನಾರಾಯಣನ ಪುರಕೆ ಪೀಗಿ । ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಪ ಜಿಸ್ತ್ 

 

ಕುೊಂಜಮಣ್ಣಯ ಕೆ ರಳಲ್ಾಾಕಿ । ಕ ಸ್ತ್ನ್ ಕೆ ೊಂಕಳಲ್ೆತತದಾ 

ಧರಣ್ಣದೆೀವಿಗೆ ಕಣ್ಣಯ ಹೆೀಳಿ । ಗಿರಿಗೆ ಬೊಂದು ಸೆೀರಿದ 

 

ಕಾೊಂತೆರೆಲ್ಲ ಕ ಡಿಕೆ ೊಂಡ್ು । ಆಗ ಬಕುಳೆ ಬೊಂದಳು 
ಬನಿಿರೆಮಮ ಸದನಕೆನುತ । ಬಹಳ ಮಾತನಾಡಿದರು 
 

ತೊಂದೆತಾಯಿ ಬೊಂಧುಬಳಗ । ಹೆ ನುಿ ಹಣ ಉೊಂಟೆ0ದರು 

ಇಷ್ುಿ ಪರಿಯಲಲದದವಗೆ । ಕನೆಾ ಯಾಕೆ ದೆ ರೆಕಿಲಲ್ಾಲ 
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ದೆ ಡ್ಡವಳಿಗೆ ಮಕೆಳಿಲ್ಲ । ಮತ ತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡೆವವು 

ಬೃಹಸಪತೀಯ ಕರೆಸ್ತ್ದ । ಲ್ಗಿಪತರಕೆ ಬರೆಸ್ತ್ದ (ಕಳುಹದ) 
 

ವನಿಭೆೀನ ಕರೆವುದಕೆೆ । ಕೆ ಲ್ಾಾಪುರಕೆ ಪೀದರು 

ಗರುಡ್ನ್ ಹೆಗಲ್ನೆೀರಿಕೆ ೊಂಡ್ು । ಬೆೀಗ ಹೆ ರಟ್ುಬೊಂದರು 
 

ಅಷ್ಿವಗವವನುಿ ಮಾಡಿ । ಇಷ್ಿದೆೀವರನುಿ ಪ ಜಿಸ್ತ್ 

ಲ್ಕ್ಷ್ಮೀಸಹತ ಆಕಾಶರಾಜನ । ಪಟ್ಿಣಕೆೆ ಬೊಂದರು 
 

ಕನಕಭ ಷ್ಣವಾದ ತೆ ಡಿಗೆ । ಕಮಲ್ನಾಥ ತೆ ಟ್ಿನು 

ಕನಕಭ ಷ್ಣವಾದ ಮೊಂಟ್ಪ । ಕಮಲ್ನಾಭ ಏರಿದ 

 

ಕಮಲ್ನಾಭಗೆ ಕಾೊಂತೆಮಣ್ಣಯ । ಕನಾದಾನವ ಮಾಡಿದ 

ಕಮಲ್ನಾಭ ಕಾೊಂತೆ ಕೆೈಗೆ । ಕೊಂಕಣವನೆಿ ಕಟಿಿದ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪದಾಮವತಗೆ । ಮಾೊಂಗಲ್ಾವನೆ ಕಟಿಿದ 

 

ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಮದುವೆ ನೆ ೀಡೆ । ಸ್ತ್ಿೀಯರೆಲ್ಲರು ಬನಿಿರೆೀ 

ಪದಾಮವತಯ ಮದುವೆ ನೆ ೀಡೆ । ಮುದುದ ಬಾಲ್ೆಯರ್ ಬನಿಿರೆೀ 

ಶೊಂಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹಣವ ಸುರಿದು । ವೆೊಂಕಟೆೀಶನ ಕಳುಹದ 

 

ಲ್ಕ್ಷ ತಪುಪ ಎನಿಲ್ುೊಂಟ್ು । ಪಕ್ಷ್ವಾಹನ ಸಲ್ಹೆನಿ 
ಭಕಿತಯಿೊಂದಲ ಹೆೀಳೆೆೀಳದವರಿಗೆ । ಮುಕಿತ ಕೆ ಡ್ುವ ಹಯವದನ 

 

ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ । ಜಯ ಜಯ ಪದಾಮವತಗೆ 

ಬಲದೊಂತಹ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ । ನಿತಾ ಶುಭಮೊಂಗಳ 
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ಶೆೀಷಾದಿರಗಿರಿವಾಸ । ಶ್ರೀದೆೀವಿ ಅರಸಗೆ 
ಕಲ್ಾಾಣಮ ರುತಗೆ । ನಿತಾಜಯಮೊಂಗಳ 


