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ಚಾಕ್ಷು ಷ ಮನವ ಂತರದಲಿ್ಲ  ರಮಾತಮ ನು ವೈರಾಜ ಋಷಿಯಂದ ಸಂಭೂತಿಯಂಬ 

ತಿೂ ಯಲಿ್ಲ  ಅಜಿತನಾಮಕನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದನು ಅವನೇ ಸಮುದರ ಮಥನ ಕಾಯಯ 

ಮಾಡಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಮೃತವನುೂ  ಕೊಟ್ಟ ನು . 

ಆಗ ರಿಕ್ಷು ದ್ರರ ಜನು ಈ ಸಮುದರ ಮಥನ ಕಥೆಯನುೂ  ವಿಸ್ತಾ ರವಾಗಿ 

ಹೇಳಬೇಕೄಂದು ಪ್ರರ ರ್ಥಯಸಲು ಶ್ರ ೀಶುಕಾಚಾಯಯರು ಹೇಳಲು ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದರು . 

ದುವಾಯಸ ಋಷಿಗಳ ಶಾದಂಧ ಇಂದರ ದೇವರು ಸಂತಿಾ ನಂದ ರಹಿತರಾಗಿ  

ಬರ ಹಮ ದೇವರ ಹತಿಾ ರ ಬಂದು ತಮಮ  ಸಿಿ ತಿಯನುೂ  ವಿವರಿಸಲು ಬರ ಹಮ ದೇವರು 

ಭಗವಂತನಗೆ ಶರಣು ಹೀಗಲು ತಿಳಿಸಿದರು .ಆರ ಕಾರ ಎಲಿ್  ದೇವತೆಗಳು 

ಭಗವಂತನ ವಯ ಕಾ ಸಿ್ತನವಾದ ಶ್ವ ೀತದವ ೀಕೆೄ  ಹೀಗಿ ಸ್ಾ ೀತರ ಮಾಡಿದರು  ದೇವತೆಗಳ 

ಸ್ಾ ೀತರ ದಂದ  ರ ಸನೂ ನಾದ ಭಗವಂತನು ಅವರಿಗೆ ಅಭಯ ನೀಡಿ (ಅರಯೀsಪಿ ಹಿ 

ಸಂಧೇಯಾ ಸತಿ ಕಾಯಾಯಥಯಗೌರವೇ) ದೈತಯ ರ ಜೀತೆ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 

ಸಮುದರ ಮಥನಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿದನು . 

ಮಂದರ ವಯತವನುೂ  ಕಡೆಗೀಲ್ನಾೂ ಗಿ ವಾಸುಕ್ಷಯನುೂ  

ಹಗಗ ವನಾೂ ಗಿಮಾಡಿಕೊಂಡರು  

                   | 

ರುದರ ದೇವರ    ಮಂದರ ವಯತಕ್ಷತ್ತಾ  ಅದನುೂ  ಯಾರು ಅಲುಗಾಡಿಸಲು 

ಸ್ತಧಯ ವಿರಲ್ಲಲಿ್   ಎಂಬ ವಿಶೇಷಂಶವನುೂ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತೃ ಯಯನರ್ಯಯದಲ್ಲ 

ಜಗದುಗ ರು ಶ್ರ ೀಮಧಾವ ಚಾಯಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ರೀ ರೆ 

 

 ಮೊದಲ್ಲಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಸನೂ ದು ರಾಗಿ ಅಮೃತಕಾಗಿ  ಅಮೃತಕೆಾ ಗಿ ಮಥನಕೆೄ  

ಹರಟ್ರು ಶ್ರ ೀಹರಿ ವಾಸುಕ್ಷಯ ಹೆಡೆಯನುೂ  ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ಅದರಿಂದ 

ದೇವತೆಗಳೆಲಿ್ರು ಹೆಡೆಯ ಭಾಗವನುೂ  ಹಿಡಿದು ನಂತರು ಆಗ ದೈತಯ ರು ನಾವು 

ಅಮಂಗಲ್ಕರವಾದ ಹಾವಿನ ಬಾಲ್ದ ಭಾಗವನುೂ  ನಾವು ಹಿಡಿಯಲಾರೆವು ನಾವು 

ವೇದ್ರಧಯ ಯನ ಶಾಸಾ ರ ಸಂನೂ ರು ಒಳೆೆಯಕ್ಷಲ್ದಲಿ್ಲ  ಹುಟ್ಟಟ ದವರು ಎನುೂ ತಾ  

ಶ್ರ ೀಹರಿಯು ಹೆಡೆಯಭಾಗವನುೂ  ಹಿಡಿದುದನುೂ  ಒೃ ಲ್ಲಲಿ್  ಅವರು ಸುಮಮ ನೆ ನಂತ್ತ 
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ದನುೂ  ನೀಡಿ ಶ್ರ ೀಹರಿ ನಸುನಗುತಾ  ಹೆಡೆಯ ಭಾಗವನುೂ  ಬಿಟ್ಟಟ  ದೇವತೆಗಳಂದಗೆ  

ಬಾಲ್ದ ಭಾಗವನುೂ  ಹಿಡಿದ . ಹಿೀಗೆ ಕಶಯ ರ ಸಂತತಿಗಳಾದ ದೇವದ್ರನವರು ಹಾವಿನ 

ಬಾಲ್ , ಹೆಡೆಭಾಗ ಸಿ್ತನಗಳನುೂ  ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.  ಸಮುದರ ವನುೂ  

ಕಡೆಯುತಿಾ ರಲು ಬೆಟ್ಟ  ಆಧಾರವಿಲಿ್ದೆ ನೀರಲಿ್ಲ  ಮುಳುಗಲು ತೊಡಗಿತ್ತ . 

ಬಲ್ಲಷಠ ರಾದ ದೇವ ದ್ರನವರು ಬೆಟ್ಟ ವನುೂ  ಮುಳುಗದಂತೆ ಹಿಡಿದದೀ ರೂ ಭಾರ 

ಹೆಚಿ್ಚ ದೀ ರಿಂದ ಅದು ಮುಳುಗತೊಡಗಿತ್ತ ಅತಿ ಬಲ್ಲಷಠ ವಾದ  ದೈವದಂದ ತಮಮ  

ಪೌರುಷ ಕೄಲ್ಸಕೆೄ  ಭಾರದಂತಾಗಲೂ ಅವರು ಮನಸಿಿ ನಲಿ್ಲ  ತ್ತಂಬಾ ಹತಾಶರಾದರು . 

 

ಕೃತಾವ  ವಪುಃ ಕಾಚ್ಛ ಮದುು ತಂ ಮಹತ್ 

ರ ವಿಶಯ ತೊೀಯಂ ಗಿರಿಮುಜಜ ಹಾರ || 

 

 ಆಗ ರಮಾತಮ ನು ಅದುು ತವಾದ ಕೂಮಯರೂವನುೂ  ಧರಿಸಿ ಮಹಾಜಲ್ವನುೂ  

ಹಕೆ್ಷ  ಬೆಟ್ಟ ವನುೂ  ಬೆನೂ ಮೇಲೆ ಎತಿಾ  ನಲಿ್ಲಸಿದ . 

                                 || 

-          

 

 ಮಂದರ ವಯತ ಮೇಲೆ ಎದುೀ  ಬಂದುದನುೂ  ನೀಡಿ ದೇವದ್ರನವರು ಪನಃ 

ಮಥನಮಾಡಲು ಎದುೀ ಬಂದರು ಇನೂ ಂದು ದಡಡ  ದವ ೀದಂತಿರುವ ಕೂಮಯ 

ಲ್ಕ್ಷಯೀಜನ ವಿಸ್ತಾ ರವಾದ ಬೆನೂ ನಂದ ಬೆಟ್ಟ ವನುೂ  ಹತ್ತಾ ಕೊಂಡ   

ಮಹಾ ಸುರಾಸುರರ ಭುಜಬಲ್ದಂದ ಚ್ಲ್ಲಸುತಾ  ತನೂ  ಬೆನೂ  ಮೇಲೆ ತಿರುಗುತಿದೀ  ಆ 

ಬೆಟ್ಟ ವನುೂ  ಹತಾಾ ಗ ಆದಕೂಮಯ ರೂಪಿಯಾದ ಅಚ್ಚಂತಯ  ಶಕ್ಷಾ  ಉಳೆ  ಶ್ರ ೀಹರಿ 

ಬೆಟ್ಟ ದಚ್ಲ್ನೆಯನುೂ  ಬೆನೂ ನ ನವೆಹೀಗಲಾಡಿಸುವ ಕೄರೆತದಂತೆ ಅನುಭವಿಸಿದ . 

 

ಶ್ರ ೀಹರಿ ಅಸುರರಲಿ್ಲ  ಅ   ಬಲ್ವಿೀಯಯಗಳನುೂ  ಫ್ರ ೀರಿಸಲು ಅಸುರರೂದಂದ 

ಅವಿಷಟ ನಾದ  
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.ದೇವ ಸಮೂಹಗಳಲಿ್ಲ  ದೇವರೂದಂದ ಅವಿಷಟ ನಾದ . 

ವಾಸುಕ್ಷಯಲಿೂ  ಸಯರೂದಂದ ಅವಿಷಟ ನಾದ . ಬೆಟ್ಟ  ಮೇಲ್ಕೆೄ  ಹಾರದಂತೆ 

ಸಹಸರ ಬಾಹುವಾಗಿ ಇನೂ ಂದು ಬೆಟ್ಟ ದಂತೆ  ನಂತ್ತ ಕೈಯಂದ ಬೆಟ್ಟ ವನುೂ  

ಒತಿಾ ಹಿಡಿದುಕೊೀಂಡ ಬರ ಹಮ ರುದರ ಇಂದರ  ಮುಂತಾದವರು ಅವನನುೂ  

ಕೊಂಡಾಡಿದರು ಹೂಮಳೆಗರೆದರು . 

       ಗ        ಅ                         

      ಥ                       . 

 

              ಥ   

            ಯ ಆ    | 

                       

                     

ದೇವಾಸುರರು ಸೇರಿ ಅಮೃತಪ್ರರ ಪಿಾ ಗಾಗಿ ಕ್ಷು ೀರಸಮುದರ ಮಥನ ನಡೆಸುತಿಾ ದ್ರೀ ಗ 

ಮಃಳುಗುತಿಾ ದೀ  ಮಂಧರ ವಯತವನುೂ  ಹರಿ ಕೂಮಯರೂದಂದ ಬೆನೂ  ಮೇಲೆ 

ಹತ್ತಾ  ಬೆಟ್ಟ  ಬೆನೂ  ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿದ್ರಗ. ಬೆನೂ  ನವೆ ಕೄರೆದಂತಾಗಿ ನದೆು ಯಂದ ಅ   

ಅಧಯ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡವು ಹರತ್ತ ಅವನಗೆನೂ ಶರ ಮವಾಗಲ್ಲಲಿ್  . 

-ಶ್ರ ೀಮದ್ರು ಗವತ ಪರಾರ್ 2-7-13 

 

ಆ                   ಯ               

          

              | 

               

       ಭ s    || 
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ಕೂಮಯರೂದಂದ ಬರ ಹಾಮ ಂಡದ ಜಲಾವರರ್ದ ಆಧಾರನು ಅಮೃತ ಮಥನಕೆಾ ಗಿ 

ಕೂಮಯರೂನಾದರೂ ಸುಂದರಾಂಗನು ಮಂದರ ಹತಾ ರು ನವಿೀಯಕಾರನಾಗಿ 

ಕಾಂತಿಯುಕಾ ನಾದವನು ವೇದವೇದಯ ನು ಆ  ಶ್ರ ೀನವಾಸನನುೂ  ಸವಯದ್ರ 

ಸೇವಿಸುವೆನು . 

-ಆ                    3-19 

 

          ಯ     ಯ                

 ಅ                         ಥ      | 

           ಭ               ಯ           ||     

 

ಸಮುದರ   ಥ  ನಡೆಯುವಾಗ ಅತಿಯಾದ ಭಾರದಂದ ಆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಟ್ಟ  

ಕೄಳಗಿಳಿದು  ಪ್ರತಾಲ್ವನುೂ  ರ ವೇಶ್ಸಿತ್ತ  ಆಗ ನೀನು  ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹರಲು  

ಅಶಕಯ ವಾದ ಆ ಬೆಟ್ಟ ವನುೂ   ಅನಾಯಾಸದಂದ ಕೂಮಯರೂನಾಗಿ 

ಮಹಾಲ್ಲೀಲೆಯಂದಲೇ ಹತ್ತಾ ಕೊಂಡೆ . 

 

        ಯ    ಯ 10 -11 

 

             ಥ    

                      | 

           ಯ   

                  || 

 

ದೇವತೆಗಳೂ ಅಸುರರೂ ಸೇರಿ ಸಮುದರ ವವನುೂ  ಮರ್ಥಸುವಾಗ ಶ್ರ ೀಹರಿ ಕೂಮಯನಾಗಿ 

ಮಂದರವಯತವನುೂ  ಬೆನೂ ನಂದ ಧರಿಸಿದ . 
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ಆವಯತ ಶ್ವವರದಂದ ಬೇರಾರಿಗೂ ಧರಿಸಲು ಅಶಕಯ ವಾಗಿತ್ತಾ  .ಆದರೆ ಕೂಮಯ 

ಧರಿಸಿದ .ಆ ವಯತ ರುದರ ದೇವರ ವರದಂದ  ಬೇರಾರಿಗೂ ಧರಿಸಲೂ ಅಶಕಯ ವಾಗಿತ್ತಾ  

ಆದರೆ ಕೂಮಯರೂಪಿ ರಮಾತಮ  ಮಹಾ ಬರ ಹಾಮ ಂಡವನೊ ೀ ಹರುವವನು .  

ಅಂತಹ ರಮಾತಮ ನು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಲ್ಲೀಲೆಯಂದ ಮಂದರ ವಯತವನುೂ  

ಧರಿಸಿದ . 

         ಯ    ಯ 3-44 

 

         ಯ                    

 

  ಗ             | 

      ಥ       || 

          ಥ      | 

           ಯ  ಗ  || 

      

ಆದಶೇಷನಗೂ ದಗಗ ಜಗಳಿಗೂ ಭೂಮಿ ಬೆಟ್ಟ  ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಭಾರದಂದ 

ಉಂಟಾದ ಶೀಕವನುೂ  ರಿಹರಿಸುವ, ದೇವತೆಗಳ ಅಮೃತಪ್ರನದ ಬಯಕೄಯನುೂ  

ಪೂರೈಸಲು ಕಾರರ್ನಾದ, ತನಗೆ ಸಮಮ ತವಾದ ಕ್ಷು ೀರಸಮುದರ ಮಥನದಲಿ್ಲ  

ಸಮಥಯನಾದ, ಮಂದರ ವಯತವನುೂ  ಧರಿಸಿದ, ಚ್ಕರ ಪ್ರಣಿಯಾದ ಈ 

ಕೂಮಯರೂಪಿಯಾದ ಶ್ರ ೀಹರಿಯು ಈ ಕ್ಷು ೀರಸಮುದರ ರ ದೇಶಕೆೄ  ಬಂದವನಾದನು * 

                                 

 ಭ                             | 

                           || 

                              | 
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ಕೂಮಯರೂಪಿಯಾದ ಹರಿಯು ಬರ ಹಾಮ ಂಡವನುೂ  ಧರಿಸಿದ್ರೀ ನೆ ಬರ ಹಾಮ ಂಡದಲಿ್ಲ  

  ಳ ಆಗಾಧವಾದ ನೀರಿದೆ . ಈ ಅಂಡೀದಕದಲಿ್ಲ  ಕೂಮಯರೂಪಿಯಾಗಿ ಹರಿ 

ಇರುತಾಾ ನೆ . ಈ ಕೂಮಯರೂಪಿ ಹರಿಯ ಪಚ್ಛ ವನುೂ  ವಾಯುಕೂಮಯನು 

ಆಶರ ಯಸಿದ್ರೀ ನೆ .ವಾಯುಕೂಮಯದ ಪಚ್ಛ ವನುೂ  ಧರಿಸಿ ಶೇಷನು ಬರ ಹಾಮ ಂಡದಲಿ್ಲ  

ಧರಿಸಿದ್ರೀ ನೆ ಬರ ಹಾಮ ಂಡದಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್  ಜಗತಾ ನುೂ  ಧರಿಸಿದ್ರೀ ನೆ ಎಂದು ಜಗದುಗ ರು 

ಶ್ರ ೀಮಧಾವ ಚಾಯಯರು ಬೃಹದ್ರರರ್ಯ ಕೊೀನಷದ್ರು ಷಯ ದಲಿ್ಲ  ತಿಳಿಸಿದ್ರೀ ರೆ. 

 

|| ಶ್ರ ೀಕೃಷಾ ಯರ್ಮಸುಾ  || 
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