
 



ಓಂ ಸದ್ಗುರಗವೆೇ, ಸಿದ್ದಾರೂಢನೆೇ, ನಿನಗೆ ನಮಸ್ದಾರ 
ಮದಡಗತೆತೇನೆ, ಅಜ್ಞರದದ್ ನಮಗೆ ನಿನನ ಪದರವು 
ತಿಳಿಯಲದಗದ್ಗ. ಈ ಭವಸ್ದಗರವು ನಮಮನಗನ 
ಮಗಳುಗಿಸಗತಿತರಗವದಗ ನಮಮನಗನ ತದರಿಸಲಿಕ್ೆಾ ನಿೇನೆೇ ನೌಕ್ದ 
ರೂಪನದಗಿದ್ದಾ. ನಿನನ ಸ್ೆರಗನಗನ ಹಿಡಿದ್ಗಕ್ೊಂಡಗ, ನದವು 
ಭವದ್ೊಳಗಿಂದ್ ಪದರದಗಗವೆವು. ನಿೇನಗ ನಮಮ 
ಸಲಗವದಗಿಯೇ ಅವತರಿಸಿರಗತಿತ, ಇದ್ನಗನ ನದನಗ ಸತಯವದಗಿ 
ತಿಳಿದ್ರಗವೆನಗ. ನಿೇನಗ ನಮಮನಗನ ಉಪೆೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದಯಂದ್ರೆ,  
ಮತದಾರಗ ನಮಮನಗನ ಕ್ೆೈ ಹಿಡಿಯಗವವರಗ ಇದ್ದಾರೆ? ನಿನನ 
ಹೊರತಗ ಈ ಸಂಸ್ದರದ್ಲಿಿ ರಕ್ಷಿಸಗವವರಗ ಮತದಾರೂ 
ಇಲಿವೆಂದ್ಗ ನದನಗ ನಂಬಗರಗತೆತೇನೆ, ಆದ್ಾರಿಂದ್ ಸದ್ದಾವದ್ದಂದ್ 
ನಿನನನೆನೇ  ಕಗರಿತಗ ಶರಣಗ ಬಂದ್ದರಗವೆವು ನಿನನ ಕೇತಿಿಯನೆನೇ  
ಹದಡಗವೆವು, ಹೃದ್ಯದ್ಲಿಿ ನಿನನ ರೂಪವನೆನೇ ನೊೇಡಗವೆವು 
ಮತಗತ ಚಿತತದ್ದಂದ್ ನಿನನನೆನೇ ಧ್ದಯನಿಸಗವವು ನಿನನ 
ಸನಿನಧಿಯಲಿಿಯೇ ಇರಗವೆವು , ನಿನನ ಸ್ದಾನಕ್ೆಾ ಅನಗದ್ದನದ್ಲಿಿ 
ಬರಗವೆವು, ನಿನನ ನದಮವನೆನೇ ಮಗಖದ್ದಂದ್ ಉಚ್ಚರಿಸಗವೆವು, 



ಮತಗತ ಯಮನಿಗೆ ಸಹ ಅಂಜಲದರೆವು. ನಮಗೆ ನಿತಯದ್ಲಿಿ 
ಸಂತ ಸಂಗತಿಯನೆನೇ  ಕ್ೊಡಗ, ನಮಮ ಚಿತತವನಗನ ನಿನನ 
ಪದದ್ದ್ಲಿಿಯೇ ಇರಗೊಡಗ, ದ್ೆೇಹಗೆೇಹದದ್ದಗಳಲಿಿ 
ಉದ್ದಸಿೇನತವವನೆನೇ ಉಂಟಗ ಮದಡಗ; ಇದ್ರ ಹೊರತಗ 
ಹೆಚಿಚಗೆೇನಗ ಬಿಡಗವದ್ದಲಿ. ಯದವದತನಿಗೆ ಸತಸಂಗದ್ಲಿಿ ಅಖಂಡ 
ರತಿ ಇರಗವದ್ೊೇ, ಅವನೆೇ  ಈ ಜಗದ್ೊಳಗೆ ಧನಯನಗ; ಆತನ 
ಪದದ್ದ್ಲಿಿ ಸವಿ ಭೊೇಗಗಳು ಮತಗತ ನದಲಗಾ ಮಗಕತಗಳು 
ಉರಗಳ್ದಯಡಗತಿತರಗತತವೆ. ಸತಸಂಗವು ಸಗಖದ್ 
ಸ್ದಗರವಿರಗವದ್ಗ. ಸತಯಂಗದ್ದಂದ್ಲೆೇ ಸವಿ ಬಂಧಗಳ 
ಪರಿಹದರವು. ಸತಯಸಂಗದ್ದಂದ್ಲೆೇ ಶೇಘ್ರವದಗಿ ಜ್ಞದನವು 
ಪದರಪ್ತತಯದಗಗತತದ್ೆ. ಸತಸಂಗವೆೇ ಮೇಕ್ಷ ರೂಪವದಗಿರಗತತದ್ೆ. 
ಇಂಥದ ಸತಸಂಗತಿಯ  ಮಹಿಮೆಯನಗನ ಈಶವರ ಮತಗತ 
ಪದವಿತಿ ಇವರಿಬಬರಗ ಬಲರಿಗ. ಆ ಮಹಿಮೆಯನಗನ 
ವರ್ಣಿಸಲಿಕ್ೆಾ ಹೊೇದ್ರೆ ಕಡೆ ಮಗಟಗುವಂತಿಲಿ. ಆ 
ಸತಸಂಗದ್ದಂದ್ಲೆೇ ಆತದಮರದಮನನಗನ ಹೊಂದ್ತಕಾದ್ಗಾ, 
ಸತಸಂಗದ್ೆಾಶೆಯಂದ್ ಪಟುಂಥದ ಕಷ್ುಗಳ್ೆಲದಿ ಸಹಜವದಗಿ -



ಬರಹದಮಪಿಣವದಗಗವವು. ಅವುಗಳಿಂದ್ ಆ ದ್ಯದಘ್ನನದದ್ 
ಸದ್ಗುರಗವು ಸಂತಗಷ್ುನದಗಿ ಜ್ಞದನವನಗನ 
ಕ್ೊಡಗವಂಥವನದಗವನಗ. ಇರಲಿ, ಮಹದ ಕ್ೆೇತರವದದ್ 
ಹರಿದ್ದವರದ್ಲಿಿ ಒಬಬ ಚ್ತಗರನದದ್ ಬ್ದರಹಮಣನಿರಗವನಗ. 
ಅವನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಬಬನೆೇ ಮಗನಿರಗವನಗ. ಆ 
ಬ್ದರಹಮಣನಗ ಗೃಹದ್ಲಿಿ ನಿತಯ ತಗಲಸಿೇದ್ದಸಕೃತ 
ರದಮದಯಣವನಗನ ಓದ್ಗತಿತರಗವದಗ, ಕೃಷ್ಣನಗ ಅತದಯದ್ರದ್ದಂದ್ 
ಶರವಣ ಮದಡಗತತ, ತಲಿಿನ ಚಿತತನದಗಿರಗತಿತದ್ಾನಗ. ಸ್ದಧಗ 
ಸತಗುರಗಷ್ರ ಕಥೆಗಳನಗನ ಸಹದ ಆಗದಗ ಕ್ೆೇಳಿ, ಬಹಗ ಆನಂದ್ 
ಪಡಗತಿತದ್ಾನಗ. ಹಿೇಗದಗಿ ಆತನಿಗೆ ಸ್ದಧಗಗಳ ಮೆೇಲೆ ಬಹಳ 
ಶರದ್ದಾ ಉತುನನವದಗಿ, ಅವರ ಸ್ೆೇವೆ ಮದಡಗವುದ್ಕ್ೆಾ 
ಇಚಿಿಸಗತಿತದ್ಾನಗ. ಸಂತ ಜನರ ಭಕತರದಗಿದ್ಾ ಕಬಿೇರದ್ದಸರ 
ಚ್ರಿತರವನಗನ ಕ್ೆೇಳಿ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕಣೊಣಳಗಿಂದ್ ನಿೇರಗ 
ಸಗರಿಯಗತಿತದ್ಾವು, ಮತಗತ ಅವರಂತೆ ತದನಗ ಆಗಬ್ೆೇಕ್ೆಂದ್ಗ 
ನಿಶಚಯಸಿದ್ನಗ. ನಿತಯವೂ ಗಂಗದನದ್ದಯ ತಿೇರಕ್ೆಾ ಹೊೇಗಿ, 
ಅಲಿಿರಗವ ಸ್ದಧಗಗಳ ಸ್ೆೇವೆ ಮದಡಗತದತ, ಬಹಗ ಪೆರೇಮದ್ದಂದ್ 



ಅವರ ಹತಿತರದ್ಲೆಿೇ ಯದವದಗಲೂ ಕೂಡಗರತಿತದ್ಾನಗ. 
ವಿದ್ದಯಭದಯಸವನಗನ ತಪ್ತುಸಿ, ಸ್ೆೇವದ ಮದಡಗವುದ್ರಲಿಿ ಬಹಳ 
ಆದ್ರ ಯಗಕತನದಗಿದ್ಾನಗ. ಇದ್ನಗನ ನೊೇಡಿ ಆತನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ 
ಬಹಳ ಚಿಂತೆ ಹತಿತತಗ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹತಗತ ವಷ್ಿ ವಯಸ್ದಸದ್ದಗ, 
ವಿದ್ದಯಭದಯಸವನಗನ ಪೂಣಿ ಮದಡೆಂದ್ಗ, ತದಯ ತಂದ್ೆಗಳು 
ಹೆೇಳುತಿತದ್ಾರೆ ಇವನಗ ಅವರ ಮದತಿಗೆ ಕವಿಗೊಡಗತಿತದ್ದಾಲ.ಿ 
ಯದರದದ್ರೂ ಸ್ದಧಗಗಳು ಭೆಟ್ಟುಯದದ್ರೆ, ಅವರನಗನ ಊಟಕ್ೆಾ 
ಮನೆಗೆ ಕರೆದ್ಗಕ್ೊಂಡಗ ಬರಗವನಗ. ಕ್ೆಲವು ಸ್ದರಿ ಹಿೇಗೆ 
ಮದಡಿದ್ ಮೆೇಲೆ, ತಂದ್ೆಯಗ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಒಮೆಮ ಹೆೇಳುತದತನೆ- 
“ಸ್ದಧಗಗಳನಗನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದ್ಗಕ್ೊಂಡಗ ಬರಗವ ಕ್ೆಲಸವನಗನ 
ನಿೇನಗ ಮದಡಬ್ದರದ್ಗ. ಈ ಪರಕ್ದರ ನಿೇನಗ ಮದಡಗವುದ್ರಿಂದ್, 
ನಿನನ ದ್ೆಸ್ೆಯಂದ್ ಬಹಳ ತದರಸ ಅನಿಸಗವದ್ಗ, ಮತಗತ ನಿನನ 
ಸ್ದಧಗವನಗನ ನದನಗ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಗವೆನಗ  ನೊೇಡಗ' ಈ 
ಪರಕ್ದರ ತಂದ್ೆಯೂ ಅಂದ್ದ್ಗಾ ಕ್ೆೇಳಿ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬಹಳ 
ಚಿಂತೆಯಗಂಟದಗಿ, ರದತಿರ ನಿದ್ೆಾ ಬರಗತಿತರಲಿಲಿ. ಒಮೆಮ 
ಗಂಗದತಿೇರಕ್ೆಾ ಹೊೇದ್ದಗ, ಅಲಿಿ ಒಬಬ ಸ್ದಧಗ ಬಿದ್ದಾರಗವದ್ನಗನ 



ನೊೇಡಿ, ಅವನ ಸಮೇಪಕ್ೆಾ ಹೊೇಗಿ, ವಿಚದರಿಸಿದ್ದಗ, ಆತನಗ 
ಅನಗನತದತನೆ- “ನನಗೆ ಏನೆೇನಗ ಆಹದರ ಸಿಗಲಿಲಿ. ನದನಗ ಅನನ 
ಉಣಗಣವದ್ದಲಿ. ಬರೆೇ ಹದಲಗ ಕಗಡಿದ್ಗ ಪದರಣ ರಕ್ಷಣೆ 
ಮದಡಿಕ್ೊಳುುತೆತೇನೆ. ಅದ್ರ ಹೊತಗಿ ಮತದಾವ  ಆಹದರವನಗನ 
ನದನಗ ಸ್ೆೇವಿಸಗವದ್ದಲಿ.” ಕೃಷ್ಣನಗ ಮನೆಗೆ ಹೊೇಗಿ ನೊೇಡಿದ್ರೆ 
ಹದಲಗ ಇದ್ದಾಲಿ. ಇದ್ರಿಂದ್ ಆತನಿಗೆ ಬಹಳ ಚಿಂತೆಯದಯತಗ. 
ಆಗ ಏನಗ ಮದಡಿದ್ರೆಂದ್ರೆ - ಸ್ದಧಗಗೊೇಸಾರ ಹದಲಗ 
ತರಲಿಕ್ೆಾ ತನನ ತಂದ್ೆಯ ಹಣವನಗನ ಕದ್ಗಾಕ್ೊಂಡಗ ಪೆೇಟೆಗೆ 
ಹೊೇಗಿ, ಹದಲಗ ಕ್ೊಂಡಗಕ್ೊಂಡಗ, ಆ ಸ್ದಧಗವಿಗೆ ಕ್ೊಡಗವದಗ, 
ಅಕಸ್ದಮತದತಗಿ ಆತನ ತಂದ್ೆಯಗ ನೊೇಡಿ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ “ 
ಅದ್ೆಲಿಿದ್ಗ ?” ಎಂದ್ಗ ಕ್ೆೇಳಿದ್ನಗ. ಕೃಷ್ಣನಗ ಅನಗನತದತನೆ - “ಈ 
ಸ್ದಧಗವು  ಉಪವದಸ ಸ್ದಯಗತಿತದ್ಾದ್ಾನಗನ ನೊೇಡಲದರದ್ೆ, 
ನಿನನ ರೊಕಾವನಗನ ಕದ್ಗಾಕ್ೊಂಡಗ ಬಂದ್ಗ, ಹದಲಗ ತಂದ್ಗ 
ಕ್ೊಟ್ಟುರಗತೆತನೆ', ಇದ್ನಗನ ಕ್ೆೇಳಿ ತಂದ್ೆಯಗ ಬಹಳ ಕ್ೊರೇಧ 
ಹೊಂದ್ದ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕಟ್ಟುಗೆಯಂದ್ ಚೆನದನಗೆ ಹೊಡೆದ್ಗ, ಮನೆಗೆ 
ಕರೆದ್ಗಕ್ೊಂಡಗ ಹೊೇಗಿ ಕಂಬಕ್ೆಾ ಕಟ್ಟುಹದಕದ್ನಗ. ಆ 



ಸಮಯದ್ಲಿಿ ಕೃಷ್ಣನಗ ಸ್ದಧಗ ದ್ೆಸ್ೆಯಂದ್ ಬಹಳ ಚಿಂತೆ 
ಮದಡಗವಂಥವನದಗಿ, ತನೊನಳಗೆ ಅನಗನತದತನೆ- “ಆತನಿಗೆ 
ಯದರಗ ಹದಲಗ ಒಯಗಾ ಕ್ೊಡಗವರಗ ? ಹದಲಗ ಸಿಗದ್ದದ್ಾರೆ, 
ಆತನಗ ಸ್ದಯಗವನಲಿ. ಹೆೇ ಶರೇರದಮನೆೇ , ನಿೇನಗ ಬಂದ್ಗ 
ನನನನಗನ ಬಿಡಿಸಗವಿಯದದ್ರೆ, ನದನಗ ಓಡಿ ಆ ಸ್ದಧಗವಿನ ಹತಿತರ 
ಹೊೇಗಿ, ನನನ ದ್ೆೇಹವನದನದ್ರೂ ಮದರಿಕ್ೊಂಡಗ, ಆತನಿಗೆ 
ಹದಲಗ ಕ್ೊಡಗತಿತದ್ೆಾ.”ಹಿೇಗನಗನತದತ ಕೃಷ್ಣನಗ ಅಳಹತಿತದ್ನಗ. 
ಕೂಡಲೆೇ ಆ ಸ್ದಧಗವು  ತನನ ಸಮೇಪವೆೇ ಬಂದ್ಗ ನಿಂತಿದ್ಾನಗನ 
ಕೃಷ್ಣನಗ ನೊೇಡಿದ್ನಗ. ಸ್ದಧಗವದದ್ರೂ ಕೃಷ್ಣನನಗನ ಬಹಗ 
ಪೆರೇಮದ್ದಂದ್ ಅಪ್ತುಕ್ೊಂಡನಗ. ಕೂಡಲೆೇ ಕೃಷ್ಣನನಗನ ಕಗರಿತಗ, - 
“ನಿೇನಗ ಈಗ ಏನೂ ಚಿಂತೆ ಮದಡಬ್ೆೇಡ. ನದನಗ 
ನಿತಯದ್ಲಿಿಯೂ ನಿನನ ಸಮೇಪವೆೇ ಇರಗವೆನಗ. ಯೇಗಯ 
ಕ್ದಲದ್ಲಿಿ ನಿನನನಗನ ಬಿಡಿಸಗವೆನಗ', ಎಂದ್ಗ ಅಂದ್ನಗ. ಆಗೆು 
ಕೃಷ್ಣನಗ ಅನಗನತದತನೆ - 'ತಂದ್ೆಯೇ ನನನನಗನ ನಿನನ ಹತಿತರ 
ಇಟಗುಕ್ೊ, ನಿನನ ಸ್ೆೇವೆ ಬಹಳ ಸಗಖದ್ದಯಕವದಗಿರಗತತದ್ೆ'' 
ಹೆೇಗೆ ಅನಗನವದಗ, ಕೃಷ್ಣನಗ ಗದ್ುದ್ದತಕಂಠನದಗಿ, ಕಣಗಣಗಳಿಂದ್ 



ನಿೇರಗ ಸಗರಿಸಗತತ - 'ಹೆೇ ದ್ಯದಳುವೆೇ, ನಿೇನಗ ನನನನಗನ ಇಲಿಿ 
ಬಿಡಬ್ೆೇಡ, ನನನ ಪದರಣದಂತವದಗಗವದ್ಗ, ಆದ್ಾರಿಂದ್ ನಿನನನಗನ 
ಪದರರ್ಥಿಸಗವೆನಗ,” ಎಂದ್ಗ ಅಂದ್ದ್ಗಾ ಕ್ೆೇಳಿ, ಆ ಸ್ದಧಗವು  
ಆತನಿಗೆ ಆಶದವಸನವನಗನ ಕ್ೊಟಗು ನಿೇನಗ ಚಿಂತೆ ಮದಡಬ್ೆೇಡ 
ನನನ ನಿವದಿಣರೂಪವನಗನ ನೊೇಡಗ'' ಎಂದ್ಗ ಹೆೇಳಿದ್ನಗ. 
ಕೂಡಲೆೇ ಸ್ದಧಗ ರೂಪವು ಅದ್ೃಶಯವದಯತಗ, ಮತಗತ ಅಲೆಿೇ  
ಶರೇರದಮನಗ ಪರಕಟನದದ್ನಗ. ಆಗ ಎಲದಿ ಕಡೆಯಲಿಿಯೂ 
ತೆೇಜವೆೇ ಕ್ದರ್ಣಸಗವಂಥದ್ದಾಗಿ, ಮಧಯದ್ಲಿಿ ಆ 
ರದಮರೂಪವನಗನ ಕೃಷ್ಣನಗ ನೊೇಡಗವಂಥವನದದ್ನಗ. 
ಘ್ನಶದಯಮ ವಣಿ ಶರಿೇರ ಕ್ದಂತಿ ಇದ್ಗಾ, ಕರಿೇಟ 
ಕಗಂಡಲಗಳಿಂದ್ ಶೆ ೇಭದಯಮದನನದಗಿ, ಕ್ೊರಳ್ೊೆಳಗೆ 
ವೆೈಜಯಂತಿ ಮದಲದ ತೂಗಗತತ, ಮಗಖ ಕಮಲವು ಸೂಯಿ 
ಮಂಡಲವೇ ಎಂಬಂತೆ ಶರೇರದಮನಗ ವಿರದಜಮದನವದಗಗ 
ವಂಥವನದದ್ನಗ. ಇಂಥದ ಸಗಂದ್ರ ರೂಪವನಗನ ನೊೇಡಿ, 
ಕೃಷ್ಣನಗ ಬರಹದಮನಂದ್ದ್ಲಿಿ ಮಗನನದಗಿ, ದ್ೆೇಹ ಭದನವನಗನ 
ಮರೆತಗ ರದಮ ರೂಪದ್ಲಿಿ ತಲಿಿೇನ 



ವೃತಿತಯಗಳುಂಥವನದದ್ನಗ. ಆಗ ಶರೇರದಮನಗ ಕೃಷ್ಣನನಗನ 
ಕಗರಿತಗ ಅತಯಂತ ಮಧಗರ ಮತಗತ ಪೆರೇಮಯಗಕತ ಭದಷ್ಣ 
ಮದಡಗತದತನೆ - ''ಬ್ದಳ್ದ,  ನಿನನ ಅನಂತ ಜನಮಗಳ ಪುಣಯವು 
ಒಟಗುಗೂಡಿ, ನಿೇನಗ ಈ ಕ್ದಲದ್ಲಿಿ ನನನನಗನ ನೊೇಡಗತಿತ, ಸಂತ 
ಚ್ರಣದ್ಲಿಿ ನಿನನ ಭಕತಯಗ ದ್ೃಢವದಗಿರಗವದ್ೊೇ  ನೊೇಡೊೇಣ,  
ಎಂದ್ಗ ನದನಗ ಬಂದ್ದರಗತೆತೇನೆ. ನಿನಗೆ ಸ್ದಧಗ ಸಿಾತಿಯ  
ಹೊರತಗ ಎರಡನೆೇ ಏನೊಂದ್ೂ ಆಸಕತ ಇರಗವದ್ದಲಿ. ಅದ್ನಗನ 
ನಿೇನಗ  ಅಲು ಕ್ದಲದ್ಲಿಿ ಹೊಂದ್ಗವಿ. ಅಲಿಿವರೆಗೆ ನಿೇನಗ ಸ್ದಧಗ 
ಸ್ೆೇವೆಯಲಿಿ ರಮಸಗವಂಥವನದಗಗ. ನನನ ನದಮವನಗನ 
ನಿರಂತರದ್ಲಿಿಯೂ ನಿೇನಗ ಜಪ್ತಸಿದ್ದಯಂದ್ರೆ, ನದನಗ 
ಸವಿದ್ದ ನಿನನ ಹತಿತರವೆೇ ಇರಗವೆನಗ.” ಹಿೇಗೆ ಕೃಪದ 
ವಚ್ನವನಗನ ನಗಡಿದ್ಗ, ಶರೇ ರದಮನಗ 
ಅಂತಧ್ದಿನನದಗಗವಂಥವನದದ್ನಗ. ತತದಾಲವೆೇ ಕೃಷ್ಣನ 
ತಂದ್ೆಯಗ ಬಂದ್ಗ ಕೃಷ್ಣನನಗನ ಪ್ತರೇತಿಯಂದ್ ಆಲಂಗಿಸಿ, 
ಅನಗನತದತನೆ- “ನಿನನ ಮಗಖದ್ ಮೆೇಲೆ ಎಂಥದ ತೆೇಜವು 
ಕ್ದರ್ಣಸಗವದ್ಗ! ಇಂದ್ದನಿಂದ್ ನಿನನ ಇಚೆಚ ಇದ್ಾಂತೆ ಮದಡಗ, 



ನಿನಗೆ ನದನಗ ಅಡಿಿ ಮದಡಗವದ್ದಲಿ. ಆದ್ರೆ ನಿೇನಗ 
ಮನೆಯಲಿಿಯೇ ಇರಗ.” ಪ್ತತನ ಈ ವಚ್ನವನಗನ ಕ್ೆೇಳಿ, 
ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅತಯಂತ ಆನಂದ್ ಉಂಟದಗಿ, ಪೆರೇಮ ಭರದ್ದಂದ್ 
ನದಮವನಗನ ಹದಡಗತದತ, ಆತನಗ ಸತೆೇಜ ಮಗಖ ಉಳುವನದಗಿ, 
ಕಗರ್ಣಯಲದರಂಭಿಸಿದ್ನಗ. ಆ ಹೊತಿತನಿಂದ್ ಕೃಷ್ಣನಗ 
ನಿತಯದ್ಲಿಿಯೂ ಸ್ದಧಗಗಳನಗನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದ್ಗಕ್ೊಂಡಗ ಬಂದ್ಗ, 
ಬಹಳ ಆನಂದ್ದ್ದಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಯಥೆೇಷ್ು ಭೊೇಜನಿತದಯದ್ದ 
ಉಪಚದರಗಳನಗನ ಮದಡಿಸಿ, ಮಗಂದ್ೆ ಕಳುಹಿಸಗತಿತರಗವನಗ. 
ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹದ್ದನದರಗ ವಷ್ಿಗಳ್ದಗಗತತಲೆೇ, ತಂದ್ೆಯಗ ಆತನಿಗೆ 
ಬಹಳ ಆಗರಹದ್ದಂದ್ ಲಗನ ಮದಡಿದ್ನಗ. ಕೃಷ್ಣನಗ ಆಮೆೇಲೆ 
ಒಂದ್ಗ ವಷ್ಿ ತನಕ ಮನೆಯಲಿಿಯೇ  ಇದ್ಾನಗ. 
ಒಂದ್ದನೊೇಂದ್ಗ ದ್ದವಸ ಆತನಿಗೆ ಒಬಬ ಸ್ದಧಗವು 
ಬ್ೆಟ್ಟುಯದಗಿ, ವೆೈರದಗಯ ಬ್ೊೇಧಿಸಿದ್ನಗ. ಆತನ ಬ್ೊೇಧವನಗನ 
ಕ್ೆೇಳಿದ್ ಕೂಡಲೆೇ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಿೇವರ ವೆೈರದಗಯ ಪದರಪತವದಗಿ 
ತದಯ, ತಂದ್ೆ, ಪತಿನ ಮಗಂತದದ್ವರನಗನ ಬಿಟಗು, ರದತಿರ 
ಹೊತಿತನಲಿಿ ಯದರಿಗೂ ತಿಳಿಸದ್ೆ, ಆ ಸ್ದಧಗ ಕೂಡ ಹೊರಟಗ 



ಹೊೇದ್ನಗ. ಮನೆ ಬಿಟಗು ಅರಣಯ ಪಥವನಗನ ಹಿಡಿದ್ಗ 
ಹೊೇಗಗತದತ ಇಬಬರೂ ಅನೆೇಕ ಕ್ೆೇತರಗಳಲಿಿ ಸಂಚ್ರಿಸಗತತ ಕಡೆಗೆ  
ಕ್ದಶೇ ಕ್ೆೇತರಕ್ೆಾ ಬಂದ್ರಗ. ಅಲಿಿ ಅವರಗ ಒಬಬ ಸನದಯಸಿಯ 
ಕಡೆಗೆ ಹೊೇಗಿ ಆತನ ಸ್ೆೇವೆ ಮದಡಗತಿತದ್ಾರಗ. ಆ ಸನದಯಸಿಯಗ 
ವಿಚದರಿಸಿದ್ದಗ ಕೃಷ್ಣನಗ, ತನನವರಗ ಯದರೂ ಇಲಿ, ಸನದಯಸ 
ದ್ದೇಕ್ೆ ಕ್ೊಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದ್ಗ ಗಗರಗಗಳಿಗೆ ಪದರರ್ಥಿಸಿದ್ನಗ. ಆಗ 
ಗಗರಗಗಳು ಆತನಿಗೆ ಸನದಯಸ ದ್ದೇಕ್ೆಯನಗನ ಕ್ೊಟಗು, ಕವಿಯಲಿಿ 
ಪರಣವ ಮಂತರ ಉಪದ್ೆೇಶ ಮದಡಿ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ 
ಗೊೇವಿಂದ್ದನಂದ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟುವರಗ. ಕ್ೆಲವು 
ದ್ದವಸಗಳ್ದದ್ ಮೆೇಲೆ ಗಗವದಿಜ್ಞೆಯನಗನ ಪಡೆದ್ಗ 
ಗೊೇವಿಂದ್ದನಂದ್ನಗ ಕ್ೆೇತರ ಸಂಚದರಕ್ೆಾ ಹೊರಟಗ, ದ್ದವರಕ್ದ 
ಕ್ೆೇತರಕ್ೆಾ ಬಂದ್ನಗ. ಅಲಿಿ ಶವದನಂದ್ನೆಂಬ ಸ್ದಧಗವು 
ಭೆಟ್ಟುಯದದ್ನಗ. ಶವದನಂದ್ನಗ ಗೊೇವಿಂದ್ದನಂದ್ 
ಯತಿಯನಗನ ಕಗರಿತಗ, - ಹಗಬಬಳಿು ನಗರದ್ಲಿಿ ಸ್ದಕ್ದತ್ 
ಶವದವತದರವದಗಿರಗವ ಸದ್ಗುರಗ ಸಿದ್ದಾರೂಢರಗ ಇರಗವರಗ. 
ನದನಗ ಅವರ ಶಷ್ಯನಿದ್ೆಾೇನೆ; ಅವರಿಗೆ ನನನ ಮೆೇಲೆ ವಿಶೆೇಷ್ 



ಪೆರೇಮವಿರಗತಿತದ್ಗಾ, ನದನಗ ಅಲಿಿಯ ಉತಸವಗಳ ಸಲಗವದಗಿ 
ದ್ೆೇಶದಂತರಗಳಿಂದ್ ಅನೆೇಕ ಸ್ದಮಗಿರ ತಂದ್ಗ, 
ಪೂರೆೈಸಗತೆತೇನೆ. ಮದಘ್ಮದಸದ್ಲಿಿ ಮತಗತ ಶದರವಣದ್ಲಿಿ, 
ಮಹೊೇತಸವಗಳು ನಡಿಯಗತಿತರಗತತವೆ, ಆ ಸಮಯದ್ಲಿಿ ಮಹದ 
ವೆೈಭವದ್ದಂದ್ ಸದ್ಗುರಗಗಳನಗನ ಪೂಜಿಸಗತದತರೆ. ಆ ಸದ್ಗುರಗವು 
ಬಹಗ ಕೃಪದವಂತನಿದ್ಗಾ, ಸವಿರಿಗೂ ಸಗಖ ಪದರಪ್ತತ 
ಮದಡಿಕ್ೊಡಗವದ್ರಲಿಿಯೇ ರತನದಗಿರಗತದತನೆ. ತನನ ಭಕತರಿಗೆ 
ಬಂದ್ ಸಂಕಟ ಕ್ದಲದ್ಲಿಿ, ಆತನ ಚಿಂತನ ಮದಡಿದ್ 
ಮದತರದ್ದಂದ್ ಪದರಪತನದಗಿ ರಕ್ಷಿಸಗವವನದಗಿರಗವದ್ರಿಂದ್, 
ಆತನಗ ದ್ದೇನನದಥನೆನಿಸಿಕ್ೊಳುುವನಗ. ಆತನನಗನ ಒಮೆಮ 
ನೊೇಡಿದ್ದರದದ್ರೆ, ಶದಂತಿ ಸಗಖದ್ದಂದ್ ಮನಸಗಸ ತತದಾಲ 
ತಣಣಗದಗಗವುದ್ಗ. ಆತನಗ ಪರಶದಂತದತಮನದಗಿದ್ಗಾ, ಮಗಖದ್ 
ಮೆೇಲೆ ದ್ದವಯ ತೆೇಜಯಗಕತನದಗಿ, ದ್ಶಿನ ಮದತರದ್ದಂದ್ 
ತೆೈತದಪಗಳನಗನ ಹರಣಮದಡಗವನಗ.” ಎಂದ್ಗ ಹೆೇಳಿದ್ 
ವಚ್ನವನಗನ ಕ್ೆೇಳಿ, ಗೊೇವಿಂದ್ದನಂದ್ನಗ ಪೆರೇಮಯಗಕತನದಗಿ, 
ಸಿದ್ಾ ಸದ್ಗುರಗವನಗನ ನೊೇಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂಬ ಉತಾಟೆೇಚೆಿಯಗ ಆತನಿಗೆ 



ಪದರಪತವದಯತಗ. ಆ ಕೂಡಲೆೇ ದ್ದವರಕ್ದ ಬಿಟಗು, ನೆಟುಗೆ 
ಹಗಬಬಳಿುಗೆ ಇಳಿದ್ಗ, ಸಿದ್ದಾಶರಮಕ್ೆಾ ಬರಗವದಗ ಮಧಯ 
ರದತಿರಯದಗಿದ್ಗಾ ಎಲದಿ ಜನರಗ ನಿದ್ರಸಾರದಗಿದ್ಾರಗ. ಅದ್ೆೇ 
ಸಮಯದ್ಲಿಿ ಸದ್ಗುರಗಗಳು ಅಕಸ್ದಮತದತಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರಗ. 
ಗೊೇವಿಂದ್ದನಂದ್ನಗ ಸಿದ್ಾರನಗನ ನೊೇಡಿ, ಬಹಳ 
ಆನಂದ್ದ್ದಂದ್ - 'ಹೆೇ ಮಹದರದಜರೆೇ, ಸಿದ್ದಾರೂಢ 
ಯತಿೇಶವರರಗ ಎಲಿಿ ಇದ್ದಾರೆಂದ್ಗ ಹೆೇಳಿರಿ,'' ಅಂದ್ದ್ಗಾ ಕ್ೆೇಳಿ, 
ಸದ್ಗುರಗಗಳ೦ದ್ರಗ ''ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಹಸಿವದಗಿರಗತತದ್ೆ, ಬ್ೆೇಗನೆ 
ಮಠದ್ೊಳಗೆ ಬನಿನರಿ.” ಇದ್ನಗನ ಕ್ೆೇಳಿ ಗೊೇವಿಂದ್ದನಂದ್ನಗ 
ನನನ ಪೂವದಿಪರ ಏನೂ ವಿಚದರಿಸಿಕ್ೊಳುುವ ಮದ್ಲೆೇ 
ನನಗೆ ಹಸಿವದದ್ದ್ಗಾ ಇವರಿಗೆ ಹದಯಗೆ ತಿಳಿಯತಗ ಎಂದ್ಗ ಬಹಳ 
ಆಶಚಯಿಪಟುನಗ. ಸದ್ಗುರಗಗಳು ಗೊೇವಿಂದ್ದನಂದ್ನ 
ಕ್ೆೈಹಿಡಿದ್ಗ, ಮಠದ್ೊಳಗೆ ಕರೆದ್ಗಕ್ೊಂಡಗ ಹೊೇದ್ರಗ. ಅಲಿಿದ್ಾ 
ಶಷ್ಯರನಗನ ಎಬಿಬಸಿ, ಗೊೇವಿಂದ್ದನಂದ್ನಿಗೆ ಭೊೇಜನ 
ಮದಡಿಸಲಿಕ್ೆಾ ಅಪುಣೆ ಕ್ೊಟುರಗ. ಸಿದ್ಾರಗ ಅವರನಗನ ಕಗರಿತಗ, - 
“ಈತನಗ ಮೂರಗ ದ್ದವಸಗಳಿಂದ್ ಉಪವದಸ ಇದ್ದಾನೆ'' 



ಅಂದ್ದ್ಗಾ ಕ್ೆೇಳಿ, ಗೊೇವಿಂದ್ದನಂದ್ನಗ - “ನದನಗ ಸಿದ್ಾರ 
ದ್ಶಿನದ್ ವಿನಹದ ಉನನಲೊಲೆಿ ” ಅಂದ್ರಗ. ಆಗ ಆ 
ಶಷ್ಯರನಗನತದತರೆ- "ಹೆೇ ಸ್ದಧಗವಯಿ, ಇವರೆೇ ಸಿದ್ದಾರೂಢ 
ಸದ್ಗುರಗರದಯರಗ'' ಎಂದ್ಗ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ತೊೇರಿಸಿದ್ರಗ. 
ಇದ್ನಗನ ಕ್ೆೇಳಿದ್ ಕೂಡಲೆೇ, ಗೊೇವಿಂದ್ದನಂದ್ನಗ ಅತಯಂತ 
ಪೆರೇಮದ್ದಂದ್ ಸದ್ಗುರಗ ಚ್ರಣದರವಿಂದ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ದಷದುಂಗ 
ನಮನ ಮದಡಿ - 'ಹೆೇ ದ್ಯದಳು ಸದ್ಗುರಗನದಥದ, 
ಕಂಕರನದದ್ ನನನ ಸಲಗವದಗಿ ಎಷೊುಂದ್ಗ ಚಿಂತೆ 
ಮದಡಗತಿತೇರಿ, ಶವದನಂದ್ನಗ ನಿಮಮ ವಿಷ್ಯ ಅಂದ್ದ್ೆಾಲಿ, ಇಲಿಿ 
ಸತಯವದಗಿ ನೊೇಡಗತೆತೇನೆ. ಗಗರಗವರರದದ್ ನಿೇವು 
ಅಕಸ್ದಮತದತಗಿ ಬಂದ್ಂಥದ ನನನ ಮೆೇಲೆ ಇಷ್ಗು ದ್ಯದ 
ತೊೇರಿಸಗವಂಥದ ನನನ ಅಧಿಕ್ದರವಲಿ. ನಿಮಮ ಚ್ರಣಗಳಲಿಿ 
ನದನೊಬಬ ಪದಮರನಿರಗತೆತೇನೆ.'' ಈ ಪರಕ್ದರ ಅಂದ್ಗ , ಆ 
ಪರಮಹಂಸರಗ ಪುನಃ ಸಿದ್ಾರ ಚ್ರಣಕ್ೆಾ 
ಬಿೇಳುವಂಥವರದದ್ರಗ. ಶಷ್ಯರಗ ಸವಿ ಸ್ದಾನಗಳಲಿಿ 
ಹಗಡಗಕದ್ರೂ ಫಲಹದರ ದ್ರವಯ ಏನೆೇನೂ ಸಿಗಲಿಲಿ; ಇದ್ನಗನ 



ತಿಳಿದ್ಗ ಸಿದ್ಾರಗ ಅನಗನತದತರೆ- “ದ್ೂವದಿಸ ಮಗನಿಗಳು, 
ಧಮಿರದಯನ ಪಣಿಕಗಟ್ಟರಿಗೆ ರದತಿರ ಕ್ದಲದ್ಲಿಿ ಭೊೇಜನಕ್ೆಾ 
ಬಂದ್ಂತೆ ಇಲಿಿ ಈಗ ಆಯತಗ. ಆ ಸಮಯದ್ಲಿಿ ದ್ೌರಪದ್ದಯಗ  
ಕೃಷ್ಣನನಗನ ಪದರರ್ಥಿಸಗವಂಥವಳ್ದದ್ಳು. ಹದಗೆ ಇಲಿಿ ನದನಗ 
ಯದರನಗನ ಕಗರಿತಗ ಶರಣಗ ಹೊಗಲಿ!'' ಅಂದ್ದಗ 
ಗೊೇವಿಂದ್ದನಂದ್ನಗ, - 'ತದನಗ ತನಗೆೇನೆೇ ಶರಣಗ 
ಹೊೇಗಬ್ೆೇಕಗ,'' ಎಂದ್ಗ ಅಂಧರಗ. ಆಗ ನಗಗತದತ ಸದ್ಗುರಗಗಳು 
ಮಠದ್ ಹೊರಗೆ ಹೊೇಗಿ, ಕೂಡಲೆೇ ಕ್ೆೈಯಲಿಿ ಧ್ೊೇತರ 
ಹಿಡಕ್ೊಂಡಗ  ಬಂದ್ರಗ. ಅದ್ನಗನ ತೆಗೆದ್ಗ ನೊೇಡಲಗ 
ಅದ್ರೊಳಗೆ  ಅನೆೇಕ ಫಲಹದರ ವಸಗತಗಳಿದ್ಗಾ, - 'ಇವನಗನ 
ನದನಗ ತೆಗೆದ್ಗಕ್ೊಂಡಗ ಬಂದ್ೆನಗ,” ಎಂದ್ಗ 
ಸದ್ಗುರಗಗಳಂದ್ರಗ. ಎಲಿಿಂದ್ ಆ ವೆೇಳ್ೆಗೆ ತೆಗೆದ್ಗಕ್ೊಂಡಗ 
ಬಂದ್ರಗ ಎಂಬಗದ್ಗ ಯದರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲಿಲಿ. 
ಗೊೇವಿಂದ್ದನಂದ್ನದದ್ರೂ ಇವರಗ ಸ್ದಕ್ದತ್ 
ಈಶವರದವತದರವೆಂದ್ಗ ತಿಳಿದ್ಗಕ್ೊಂಡನಗ. ಅನಂತರ ಆತನಗ 
ಫಲದಹದರವನಗನ ಸ್ೆೇವಿಸಿದ್ ಮೆೇಲೆ, ಎಲಿರೂ ಶಯನಕ್ೆಾ 



ತೆರಳಿದ್ರಗ. ಮರಗದ್ದವಸ, ಸದ್ಗುರಗಗಳನಗನತದತರೆ , - "ಹೆೇ 
ಆನಂದ್ಮೂತಿಿಯದದ್ ಗೊೇವಿಂದ್ದನಂದ್ನೆೇ, ನಿೇನಗ 
ಇಲಿಿಯೇ ಇರಗತಿತದ್ಗಾ, ನಿನನ ಸಂಗತಿ ಲದಭವನಗನ ನಮೆಮಲಿರಿಗೂ 
ಕ್ೊಡಬ್ೆೇಕಗ. ಅದ್ಕ್ೆಾ ಗೊೇವಿಂದ್ದನಂದ್ನಗ ಅನಗನತದತನೆ , -
“ನನನ ಅನಂತ ಜನಮಗಳ ಪುಣಯವಿತೆತಂದ್ಗ ನಿಮಮ 
ದ್ಶಿನವದಯತಗ, ಇನಗನ ಮರಣ ಪಯಿಂತರ  ಇಂಥದ ದ್ದವಯ 
ಚ್ರಣಗಳ ಲದಭವನಗನ ನದನಗ  ಬಿಡಲದರೆನಗ. ದ್ೆೇಶ 
ದ್ೆೇಶಗಳಲಿಿ ನಿಮಮ ಪುಣಯ ಕೇತಿಿಯನಗನ ವರ್ಣಿಸಗವದ್ಕ್ೆಾ ನನಗೆ 
ಬ್ೆೇಕ್ದಗಗವ ಶಗದ್ಾಮತಿಯನಗನ ದ್ಯಪದಲಿಸಬ್ೆೇಕ್ದಗಿ, ನಿಮಮ 
ಚ್ರಣ ಕಮಲಗಳಲಿಿ ನನನ ಪದರಥಿನೆಯಗ  ಇರಗತತದ್ೆ. ಆಗ 
ಗೊೇವಿಂದ್ದನಂದ್ ಪರಮಹಂಸರಗ ನಿರೂಪಣ ಮದಡಲಿಕ್ೆಾ 
ನಿಂತಗ, ಸದ್ಗುರಗಕೇತಿಿಯನಗನ ವರ್ಣಿಸಗತಿತರಗವದಗ ಶೆ ರೇತದ  
ಜನರ ಮನಸಗಸಗಳ್ೆಲದಿ ತಲಿಿೇನವದದ್ವು. ಕೇತಿನದ್ಲಿಿ 
ಅದ್ಗಾತ ಪೆರೇಮವು ಉಕಾ ಬಂದ್ಗ, ಎಲಿರ ನೆೇತರಗಳು 
ಪೆರೇಮದಶಗರಗಳಿಂದ್ ತಗಂಬಿ ಸವಿರೂ  ಆನಂದ್ 
ಭರಿತರದದ್ರಗ. ಈ ಪರಕ್ದರ ಅನೆೇಕ ದ್ೆೇಶಗಳಿಂದ್ 



ಸತಗುರಗಷ್ರಗ ಸಿದ್ಾನದಥರನಗನ ಹಗಡಗಕಗತತ ಬಂದ್ಗ, ದ್ಶಿನ 
ಮದತರದ್ದಂದ್ ಅವರ ವೃತಿತ ಸಿಾರವದಗಿ, ಬ್ೆೇರ ಸ್ದಾನಕ್ೆಾ 
ಹೊೇಗಲಿಕ್ೆಾ ಮನಸಗಸ ಬ್ದರದ್ಂತದಗಗವದ್ಗ. ಶರೇ ಸಿದ್ದಾರೂಢ 
ಸದ್ಗುರಗಗಳು ಸ್ದಕ್ದತ್ ಪರಮೆೇಶವರನ 
ಪೂಣದಿವತದರವದಗಿರಗವದ್ರಿಂದ್, ಯದಯದಿರಗ  
ಜ್ಞದನದಧಿಕ್ದರಿಗಳಿರಗವರೊೇ, ಅವರಗ ಗಗರಗಗಳನಗನ ಶೆ ೇಧಿಸಿ 
ಇಲಿಿಗೆ ಬರಗವರಗ. ಸದ್ಗುರಗರದಜನಗ ದ್ಯದಸ್ದಗರನಿದ್ಗಾ, 
ಸತವರೂಪ ಎಲಿ ನದ್ದಗಳನಗನ ತನನಲಿಿ ಸಿವೇಕರಿಸಿ, ಐಕಯ 
ಮದಡಿಕ್ೊಳುುವನಗ. ಇತರರಿಗೆ ಸಗಖವೆಂಬ ಜಲವನಗನ 
ಕ್ೊಡಗವಂಥವನದಗಗತದತನೆ. ಸಂತ ಚ್ರಿತೆರಯನಗನ 
ಕಣಿಗಳಿಂದ್ ಶರವಣ ಮದಡಗವುದ್ರಿಂದ್ ಶೆ ರೇತದ ಜನರ 
ಮನಸಿಸಗೆ ಆನಂದ್ ಪದರಪತವದಗಗವದ್ಗ. ಆದ್ಾರಿಂದ್ ಇಂಥದ 
ಆನಂದ್ ಕಥನದ್ಲಿಿ ಇವತಿತನ ದ್ದವಸ ಪರವತಿನದದ್ೆನಗ. 
ಎಂಬಲಿಿಗೆ  ಶರೇ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಕಥದಮೃತದ್ೊಳ್ ಶರವಣ 
ಮದತರದ್ದಂದ್ ಸವಿಪದಪಗಳನಗನ ಭಸಯ ಮದಡಗವಂಥ  ಅತಿ 
ಮಧಗರವದದ್ ಈ ಮೂವತೆತೇಳನೆೇ ಅಧ್ದಯಯವನಗನ 



ಶವದ್ದಸನಗ  ಶರೇ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಸದ್ಗುರಗಗಳ  
ಚ್ರಣದರವಿಂದ್ಗಳಲಿಿ ಅಪ್ತಿಸಗವನಗ. 


