
 



ಹ ೇ ವ ೇದ ವಂದಯನ ೇ, ಚ ೈತನ್ಯಘನ್ನ ೇ, ಜಗತ್ ಉದದರನ  , 
ನಿಖಿಲ ನಿಗಮಾಗಮಸಾರನ ೇ, ಸಗುಣಾಕಾರನಾಗಿರುವ 

ಸದುುರುವ ೇ, ನಿನ್ಗ  ಜಯಜಯಕಾರವಿರಲಿ. ನಿನ್ನ ನಾಮದಂದ 
ಈ ಸಂಸಾರದ ೊಳಗಿಂದ ತಾರಣವಾಗಲಿಕ ೆ ಸಾಧ್ಯವಿದ , 
ಎಂದು ತಿಳಿದು ನಾಮಧಾರಕನ್ು ನಿಶ್ಚಂತನಾಗಿರುವನ್ು. 
ಮತುು ನಿೇನ್ು ಸಮೇಪದಲಿಯಿೇ ಸದಾ ಇರುವಿ ಎಂದು 
ನ್ಂಬಿರುವದರಂದ ಆತನ್ು ಮೃತುಯವಿಗ  ಸಹಾ ಹ ದರನ್ು. ನಿನ್ನ 
ನಾಮವನ್ುನ ಮುಖದಂದ ಉಚ್ಚರಸಿದ ಮಾತರದಂದ ಎಲ್ಾಿ 
ಸಂಸಾರ ದುುಃಖಗಳು ಪರಹಾರವಾಗುತುವ . ನಿನ್ನನ್ುನ 
ಚಂತಿಸಿದ ಮಾತರದಂದ ನಿೇನ್ು ಪ್ಾರಪುನಾಗಿ ಭಕುರನ್ುನ 
ಸಂಕಟದ ೊಳಗಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವಿ. ನಿನ್ನ ಹ ೊರತು ರಕ್ಷಕರು  
ಅನ್ಯರು  ಯಾರು ಇದಾದರ ! ಸಂಸಾರದ ಸಾಗರದಲಿಿ ಜೇವರು 
ಮುಳುಗುವಾಗ, ಯಾರನ್ುನ ಸಹಾಯಕ ೆ ಕರ ಯಬ ೇಕ ಂದು 
ತಿಳಿಯಲ್ಾರರು. ನಿೇನ್ು ಅಂಥವರ ಮೇಲ್  ಕೃಪ್ಾದೃಷ್ಟಿಯನ್ುನ 
ಹಾಕಿದ ಕೊಡಲ್  ಅವರು ನ್ನ್ನ ಗುರುತು ಹಿಡಿಯುತಾುರ . 
ಆಮೇಲ್  ನೌಕಾ ರೊಪವಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಚ್ರಣಗಳನ್ುನ ಹಿಡಿದು, 



ಅವರು ಸುಖದಂದ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರವನ್ುನ ದಾಟುತಾುರ . 
ನಿೇನ್ು ಇಂಥಾ ದಯಾಘನ್ನಾಗಿರುವಿ. ಹ ೇ ಶ ್ ರೇತಾ 
ಜನ್ರುಗಳಿರಾ, ಗಹನ್ವಾದ ಶ್ರೇ ಸಿದಾಾರೊಢ ಚ್ರತರವನ್ುನ 
ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವಂಥವರಾಗಿರ: ಈ ಚ್ರತರವನ್ುನ 
ಕ ೇಳುವದರಂದ ಸವವ ಅಂತರ ತಾಪಗಳು ಪರಹಾರವಾಗಿ 
ಸುಖವನ್ುನ ಹ ೊಂದಬಹುದು.ಸಮುದರ ತಿೇರದಲಿಿ 
ಕುಂದಾಪುರವ ಂಬ ಒಂದು ನ್ಗರವಿರುವುದು. ಅಲಿಿ ಶ್ರೇಧ್ರ 
ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನ್ವುಳಳ ಒಬಬ ಚ್ತುರನಾದ 
ಬಾರಹಮಣನಿರುವನ್ು. ಆತನ್ ಪತಿನಯಾದ ಲಕ್ಷಿಮೇಬಾಯಿ 
ಎಂಬವಳು, ಸಿದಾಾರೊಢ ಸದುುರುಗಳ ಚ್ರಣಗಳಲಿಿ ಬಹಳ 
ಶ್ರದಾಾವಂತಳಾಗಿರುವಳು. ಇವಳು ಹುಬಬಳಿಳಯಲಿಿ ತನ್ನ 
ತಂದ ಯ ಮನ ಯಲಿಿರುವಾಗ, ಸಿದಾಾರೊಢರ  ಮಠಕ ೆ ಹ ೊೇಗಿ 
ನಿತಯ ಸದುುರು ದಶ್ವನ್ವನ್ುನ ತ ಗ ದುಕ ೊಳುಳತಿುದದಳು, ಆತನ್ 
ಚ್ರಣಗಳು ನಿತಯ ಸಪಶ್ವವಾಗುತಿುದುದದರಂದ ಆ 
ಸದುುರುನಾಥನ್ ಮೇಲ್  ಅವಳಿಗ  ಅತಯಂತ ಭಕಿು 
ಉತಪನ್ನವಾಗಿತುು. ಗಂಡನ್ ಮನ ಗ  ಹ ೊೇಗುವ ಸಮಯದಲಿಿ 



ಸಿದಾಾಶ್ರಮಕ ೆ ಬಂದು ಸದುುರುವಿಗ  ಭ ಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ಕಣ ೊೊಳಗಿಂದ 
ದುುಃಖಾಶ್ುರಗಳನ್ುನ ಸುರಸುತು ಪ್ಾರರ್ಥವಸುತಾುಳ - 'ಹ ೇ 
ದಯಾಳುವಾದ ಸದುುರುತಾಯಿ, ನಿನ್ನ ಕೃಪ್ ಯ ಛಾಯಯನ್ುನ 
ನ್ನ್ನ ಮೇಲ್  ಹಾಕುವಂಥವಳಾಗು. ನಿನ್ನನ್ುನ ಬಿಟುಿ ದೊರ 
ಹ ೊೇಗುವ ಕಾಲವು ಈಗ ಬಂದ ೊದಗಿದ . ನಿನ್ನ ದಶ್ವನ್ವನ್ುನ 
ನಿತಯದಲಿಿಯೊ ತ ಗ ದುಕ ೊಳಳದ , ಆ ಊರನ್ಲಿಿ ನಾನ್ು 
ಹಾಯಗಿರಲಿ, ಎಂಬ ಇದ ೊಂದು ಚಂತ ಯು ನ್ನ್ಗ  ಹತಿುರುತುದ . 
ಹ ೇ ಕೃಪ್ಾಳುವ ೇ, ಇದು ನಿೇನ್ು ತಿಳಿದರುವಿ'' ಈ ಪರಕಾರ 
ಅವಳ ಕರುಣಾ ವಚ್ನ್ವನ್ುನ ಕ ೇಳಿ, ದಯಾಘನ್ನಾದ 
ಸದುುರುರಾಜನ್ು - 'ಹ ೇ ಸದಭಕುಳ ೇ ಹಾಗಾದರ  ನಿೇನ್ು ನಿನ್ನ 
ಇಷ್ಿದ ೇವನ್ ನಾಮಸಮರಣ ಯನ್ುನ ಮಾಡು, ಮತುು ಸವವಕಾಲ 
ಆತನ್ ಸುಗುಣ ರೊಪವನ ನೇ ಹೃದಯದಲಿಿ ಧಾಯನಿಸುತಿುರು. 
ಇದರಂದಲ್ ೇ ನಿೇನ್ು ಸಮಾಧಾನ್ ಹ ೊಂದುವಿ. ಮತುು ಆತನ ೇ 
ಸಂಕಟದಲಿಿ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ುನ ರಕ್ಷಿಸುವನ್ು. ಈ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ 
ಸವವಥಾ ಸಂಶ್ಯವನ್ುನ ಹಿಡಿಯಬ ೇಡ,'' ಎಂದು ನ್ುಡಿದದುದ 
ಕ ೇಳಿ, ಲಕ್ಷಿಮೇಬಾಯಿಯ  ಹೃದಯದಲಿಿ ಆನ್ಂದ ತುಂಬಿತು. 



ಅವಳು ಪುನ್ುಃ ಸದುುರುರಾಯನ್ ಚ್ರಣಗಳನ್ುನ ಹಿಡಿದು - ''ಹ ೇ 
ದೇನ್ನಾಥಾ, ನ್ನ್ನ ಮೇಲ್  ಲ್ ೊೇಭವಿರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚ್ರಣ 
ದಶ್ವನ್ಕ ೆ ಬ ೇಗನ ೇ ಕರಸಿಕ ೊಳಳಬ ೇಕು,” ಎಂದು ಅನ್ುನವಾಗ, 
ಆಕ ಯ ಕಣುೊಗಳಿಂದ ನಿೇರು ಸುರಯುತಿುದದವು. ಅನ್ಂತರ 
ಪತಿಗೃಹಕ ೆ ಹ ೊರಟಳು. ತಾಯಿತಂದ ಗಳನ್ುನ ಬಿಟುಿ 
ಹ ೊೇಗುತ ುೇನ ಂದು ಆಕ ಗ  ಚಂತ ಯಾಗಲಿಲಿ; ಸದುುರು 
ತಾಯಿಯ ವಿಯೇಗವಾಗುವದ ಂಬುದರ ದ ಸ ಯಿಂದ ಅವಳು 
ಬಹು ಕಳವಳಗ ೊಳುಳತಿುದದಳು. ಗಂಡನ್ ಮನ ಗ  ಹ ೊೇಗಿ, 
ಲಕ್ಷಿಮೇಬಾಯಿಯು  ಸಿದಾ ಚಂತನ್ ಮಾಡುತಾು ಆತನ್ 
ರೊಪವನ ನೇ ಹೃದಯದಲಿಿ ನಿತಯ ಧಾವಿಸುತಾು ಇರುತಿುದದಳು. 
ಪ್ ರೇಮದಂದ ಪತಿ ಸ ೇವ ಯನ್ುನ ಮಾಡುತಿುದದಳು. ಹಿೇಗಿರುತಾು 
ಶ್ವರಾತಿರಯ ಉತಸವವು ಸಮೇಪ ಬಂದರುವಾಗ, 
ಲಕ್ಷಿಮೇಬಾಯಿಯು  ಒಂದಾನ ೊಂದು ದವಸ ಪತಿಯನ್ುನ 
ಕುರತು ಅನ್ುನತಾುಳ - 'ಹ ೇ ನಾಥ, ನ್ನ್ನ ವಚ್ನ್ವನ್ುನ 
ಕ ೇಳುವಂಥವರಾಗಿರ, ಶ್ರೇ ಸಿದಾಾರೊಢ ಸದುುರುರಾಯರ ಂಬ 
ಯತಿವಯವ ಹುಬಬಳಿಳಯಳಗ  ಇರುತಾುರ . ಶ್ವರಾತಿರ 



ಸಮಯದಲಿಿ ಅವರ ಮಠದಲಿಿ ಮಹ ೊೇತಸವ ಕಾಯವವು 
ನ್ಡ ಯುವದು. ಆಗ ಅನ ೇಕ ದ ೇಶ್ಗಳಿಂದ ಭಕಾು ಜನ್ರು 
ಬರುವರು. ಹರದಾಸರು ಬಂದು ನಿತಯ ಕಿೇತವನ  ಮಾಡುವರು. 
ಆಗ ಸದುುರುಗಳ ಮುಂದ  ರಾತಿರ ಹಗಲು ನಾಮ ಘೊೇಷ್ವು 
ನ್ಡ ಯುತಿುರುವುದು. ನಿತಯ ಸೊಯೇವದಯ ಕಾಲದಲಿಿ 
ವ ೇದಾಂತವು ಶ್ರವಣವೂ, ಮಧಾಯಹನದಲಿಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ್ರಗ  
ಭ ೊೇಜನ್ವೂ ನ್ಡ ಯುವವು, ಸಂಧಾಯಕಾಲದಲಿಿ ಆಗುವ ಮಹಾ 
ಪೂಜಾ ವ ೈಭವವು ವರ್ಣವಸಲಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವದು. ನಿೇವು 
ಸವತುಃ ಹ ೊೇಗಿ ನ ೊಡಬ ೇಕು, ಮತುು ಎಷ್ುಿ 
ಅವಣವನಿೇಯವಾಗಿರುವದ ಂದು ತಿಳಿಯಬ ೇಕು. ಈ ಪರಕಾರ 
ಏಳು ದನ್ಗಳ ತನ್ಕ ಈ ಮಹ ೊೇತಸವ ಸಮಾರಂಭವು ಬಹು 
ವ ೈಭವದಂದ ನ್ಡ ಯುವದು, ಏಳನ ೇ ದವಸ ರಥ ೊೇತಸವವು, 
ಆ ದನ್ ಸದುುರುರಾಯನ್ನ್ುನ ರಥದಲಿಿ ಕೊಡಿರಸುವರು. ಆಗಿನ್ 
ಆ ಮಹಾ ಶ ್ ೇಭ ಯನ್ುನ ನ ೊೇಡಿದರ  ಕಣುೊಗಳು 
ಧ್ನ್ಯವಾಗುತುವ . ಆದದರಂದ ಈ ಪ್ಾರಣನಾಥನ ೇ, ನಾನ್ು 



ಪ್ಾರರ್ಥವಸುವದ ೇನ ಂದರ , ನಾವು ಹುಬಬಳಿಳಗ   
ಅವಶ್ಯಹ ೊೇಗತಕೆದುದ. ಶ್ವರಾತಿರ ಉತಸವ ನ ೊೇಡಿದಾದದರ   
ನ್ನ್ನ ಮನ್ಸುಸ ಸಮಾಧಾನ್ ಪಡುವದು.' ಆಗ ಶ್ರೇಧ್ರನ್ು 
ಪತಿನಯನ್ುನ ಕುರತು - “ಎಲ್  ಕಾಂತಿಯೇ, ನಿೇನ್ು ಹ ೇಳುವದ ಲಿ 
ಸತಯವಿರಬಹುದು. ಆದರ  ನ್ನ್ನ ಉದ ೊಯೇಗವನ್ುನ ಬಿಟುಿ 
ಹ ೊೇಗಲಿಕ ೆ ಬರುವುದಲಿ. ನ್ನ್ಗ  ಗ ೊತಿುದ . ಸಮೇಪದಲಿಿ 
ಗ ೊೇಕಣವ ಕ್ ೇತರವಿರುವದು. ಇಲಿಿಯು ಶ್ವರಾತಿರಯ 
ಉತಸವವು ಅತಿ ವಿಚತರ ರೇತಿಯಿಂದ ಆಗುವುದು. ಈ 
ಸಾಾನ್ವೂ ಪವಿತರವಿದುದ, ಇಲ್ಾಿದರೊ ಅಪ್ಾರ ಜನ್ರು ಆ 
ಸಮಯ ಕ ೊಡುವರು,'' ಎಂದು ಹ ೇಳಿದದನ್ುನ ಕ ೇಳಿ, 
ಲಕ್ಷಿಮೇಬಾಯಿ ಅನ್ುನತಾುಳ - ಹುಬಬಳಿಳಯಲಿಿ ಪರತಯಕ್ಷ 
ದ ೇವದಶ್ವನ್ವು. ಈ ಗುರುದ ೇವನ್ು ಭಕುರ ಕೊಡ 
ಮಾತಾಡುತಾುನ . ಆತನ್ ಭಾಷ್ಣವು ಎಷ್ುಿ ಪ್ ರೇಮಳವಾದದುದ  
ಒಮಮ ಆತನ್ ಮುಖ ನ ೊೇಡಿದರ , ಬಹು ಜನ್ಮಗಳ ತಾಪವು 
ಹ ೊೇಗುವುದು, ಆತನ್ ಪ್ಾದವನ್ುನ ಮಸುಕದಂದ 
ಸಪಶ್ವಸಿದಾಕ್ಷಣ ಹೃದಯದಲಿಿ ಆನ್ಂದವು ಪರಕಟವಾಗುವದು. 



ಆತನ್ ದಶ್ವನ್ವಾದ ಕೊಡಲ್ ೇ ಹಿೇಗ  ಕಾರ್ಣಸುವದಲಿ - ನ್ನ್ಗ  
ಸಾಕ್ಾತ್ ಈಶ್ವರನ ೇ ಭ ೇಟ್ಟಯಾದನ್ು. ಅತಿಶ್ಯ 
ಆನ್ಂದವುಂಟಾಗಿ ಆತನ್ ಮುಖದ ಮೇಲಿಂದ ದೃಷ್ಟಿಯು  
ಏಳುವದ ೇ  ಇಲವಿು”  ಸದುುರು ಪ್ ರೇಮವು ಹೃದಯದಲಿಿ ತುಂಬಿ, 
ಲಕ್ಷಿಮೇಬಾಯಿಯು ಅತುಯತೆಷ್ವದಂದ ನ್ುಡಿಯುವಾಗ, 
ದ ೇಹದಲಿಿ ಅಷ್ಿಭಾವಗಳು ಉತಪನ್ನವಾಗಿ, ಪ್ ರೇಮಾಶ್ುರಗಳು 
ಸುರಯುತಿುದದವು. ಆಕ ಯ ಪ್ ರೇಮೇತೆಷ್ವವನ್ುನ ನ ೊೇಡಿ, 
ಶ್ರೇಧ್ರನ್, ಮನ್ಸುಸ ಕರಗಿದಂಥವನಾಗಿ, ಅವಳನ್ುನ ಕುರತು - 
“ಈ ಪರಕಾರ ನಿನ್ನ ಉತೆಟ ಇಚ ೆ ಇರುವದಾದರ , ನಾವು 
ಹುಬಬಳಿಳಗ ೇ ಹ ೊೇಗ ೊೇಣ. ಮುಂದನ್ ಶ್ುಕರವಾರ ದವಸ 
ಬ ೊೇಟ್ಟಯ ಮೇಲ್  ಕೊಡ ೊರೇಣ.” ಎಂದು ಅಂದ ವಚ್ನ್ವು 
ಅಮೃತ ಸಮಾನ್ವಾಗಿ ಆಕ ಯ ಕಣವದಲಿಿ ಪರವ ೇಶ್ಸಿತು. 
ಅನ್ಂತರ ಎಲ್ಾಿ ಸಿದಾಮಾಡಿಕ ೊಂಡು, ಆಗ ಬ ೊೇಟ್ಟಯಲಿಿ 
ಕುಳಿತರು. ಆ ಸಮಯದಲಿಿ ಲಕ್ಷಿಮೇಬಾಯಿಯ 
ಹೃದಯದ ೊಳಗಿನ್ ಉಲ್ಾಸಿ ಹ ಚ್ುಚತಾು ನ್ಡ ಯಿತು. ಅವಳು 
ಹಗಲು ರಾತಿರ ಸಿದಾ ನಾಮವನ್ುನ ಜಪಿಸುತಿುದುದ, ಸವವತರ ಆ 



ಸದುುರುವ  ಅವಳಿಗ  ಭಾಸಿಸುತಿುದದನ್ು. ಸಮುದರದಲಿಿ ತ ರ ಗಳು 
ಬರುವುದನ್ುನ ನ ೊೇಡಿ ಲಕ್ಷಿಮೇಬಾಯಿಯು - ಇವು ಸಿದಾ 
ಪ್ ರೇಮದಂದ ಉಕುೆತುವ ' ಅನ್ುನವಳು. ಆಗ ಬ ೊೇಟ್ಟಯ 
ಯಂತರಘೊೇಷ್ವನ್ುನ ಕ ೇಳಿ - "ಸದುುರು ಪೂಜಾ ಕಾಲದಲಿಿ 
ಭಕುರು ಗಜವಸುತಾುರ ,'' ಎಂದು ನ್ುಡಿಯುವಳು. 
ನಾವ ಯಳಗ  ಸಾವಿರಾರು ಜನ್ರನ್ುನ ನ ೊೇಡಿ - ಇವರ ಲ್ಾಿ ಶ್ರೇ 
ಸಿದಾಾರೊಢ ಉತಸವಕ ೆ ಹ ೊೇಗುವವರು,” ಎಂದು 
ಮಾತಾಡುವಳು. ಈ ಪರಕಾರ ಪ್ ರೇಮವನ್ುನ ಚತುದಲಿಿ ಧ್ರಸಿ, 
ಲಕ್ಷಿಮೇಬಾಯಿಯು  ದ ೇಹ ವಿಸೃತಿಯನ್ುನ ಹ ೊಂದುವಳು. 'ಅತಿೇ 
ವ ೇಗದಂದ ಹಡಗವು  ನ್ಡ ಯುತಿುರುವಾಗ, ಎದುರನಿಂದ 
ಮತ ೊುಂದು ಉಗಿ ಹಡಗವು ಬರುತಿುದುದ, ಅಕಸಾಮತಾುಗಿ, ಅವು 
ಒಂದಕ ೊೆಂದು ಬಡ ದು ಮಹಾ ಭಯಂಕರವಾದ 
ಗುಡುಗಿನ್ಂಥ ಶ್ಬದವಾಯಿತು. ಲಕ್ಷಿಮೇಬಾಯಿಯು  ಇದದ 
ಹಡಗವು  ಒಡ ದು, ತೊಗಾಡಲಿಕ ೆ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಜನ್ರಲ್ಾಿ 
ಭಯದಂದ ಥರಥರನ ೇ ನ್ಡುಗುತು - “ಈ ನಾವ ಯು 
ಮುಳುಗಿತು," ಎಂದು ಕೊಗಲಿಕ ೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಹುಚ್ುಚ 



ಹಿಡಿದವರಂತ  ಎಲಿರೊ ಅತಿುತು ಓಡಾಡುತಿುದದರು.  ಮಕೆಳು  
ಮರ ಕಟ್ಟಿಕ ೊಂಡು ಸವವರು ಮತ ೊುಂದು ಹಡಗದ ಮೇಲ್  
ಓಡುತಿುದದರು. ಬಡ ದ  ಸಪಪಳ ಕ ೇಳಿದಾಕ್ಷಣ, ಶ್ರೇಧ್ರನ್ು 
ಅತಯಂತ ಗಾಬರಯಾಗಿ, ತನ್ನ ಪಿರಯಕಾಂತ ಯನ್ುನ ಮರ ತು 
ಬಿಟುಿ ಮತ ೊುಂದು ನಾವ ೇ ಓಡಿದನ್ು. ಅಲಿಿ ಒಬಬ ಮತರನ್ು 
ಶ್ರೇಧ್ರನ್ನ್ುನ  ನ ೊೇಡಿ - "ಸಿರೇಯನ್ುನ ಬಿಟುಿ ಯಾಕ  ಬಂದ ?” 
ಎಂದು ಕ ೇಳಿದದಕ ೆ ಆತನ್ು, - 'ನ್ನ್ನ ಜೇವವ ೇ ಹ ೊೇಗುವ 
ಕಾಲದಲಿಿ ಅವಳ ಕಡ  ಎಲಿಿ ನ ೊೇಡುತ ುೇನ ? ನಾನ್ು ಈ ಹ ೊತುು 
ಬದುಕಿದರ  ಮತ ೊುಬಬ ಸಿರೇ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುವಳು. ನಾನ್ು 
ಸತುರ , ಅವಳು ಬದುಕಿಯಾದರೊ ಏನ್ು ಉಪಯೇಗ? ಎಂದು 
ಉತುರ ಕ ೊಟಿನ್ು. ಇತು ಆ ಹಡಗವು  ಮುಳುಗಲಿಕ ೆ ಹತಿು, 
ತೊಗುತು ಸಾವಕಾಶ್ವಾಗಿ ನಿೇರ ೊಳಗ  ಇಳಿಯಿತು. 
ಲಕ್ಷಿಮೇಬಾಯಿಯು ನ ೊೇಡುವಾಗ, ಪತಿಯು ಎಲಿಿಯೊ 
ಕಾರ್ಣಸಲಿಲಿ. ಜನ್ರ ಲಿರೊ ಓಡುವರು. ಒಬಬರ ಮೇಲ್ ೊಬಬರು 
ಬಿೇಳುವರು. ಮತ ೊುಂದು ನಾವ ಯ ಮೇಲ್  ಹ ೊೇಗಲಿಕ ೆ 
ಲಕ್ಷಿಮೇಬಾಯಿಗ   ಎಲಿಿಯೊ ದಾರ ಸಿಗದಂತಾಯಿತು. 



ಸಿದಾನಾಮವನ್ುನ ಮುಖದಂದ ಉಚ್ಚರಸುತಾು, ಎಲ್ಾಿ 
ಕಡ ಗಳಲಿಿಯೊ ಗಂಡನ್ನ್ುನ ಹುಡುಕುತಾು ಇರುವಾಗ, 
ಅಕಸಾಮತಾುಗಿ ಲಕ್ಷಿಮೇಬಾಯಿಯು ಒಂದು ಸಣೊ ಮಗುವು ತನ್ನ 
ಸಮೇಪವ ೇ ಬಿದದರುವದನ್ುನ ಕಂಡು. ಅದನ್ುನ ಯಾರ ೊೇ ಬಿಟುಿ 
ಹ ೊೇಗಿರುವರಂದು ತಿಳಿದು, ಬಹು ದಯಯುಳಳವಳಾಗಿ ಆ 
ಕೊಸನ್ುನ ಎತಿುಕ ೊಂಡಳು. ತನ್ನ ಮರಣದ ಭಯವನಾನದರೊ 
ಹಿಡಿಯದ ,  ದಯಾಪರಳಾದ ಲಕ್ಷಿಮೇಬಾಯಿಯು  ಆ ಕೊಸನ್ುನ 
ಎತಿುಕ ೊಳುಳತಿುರುವಾಗ, ಸುತುಮುತುಲ್ ಲ್ಾಿ 
ಜಲಮಯವಾಯಿತು. ನಾವ ಯು ನಿೇರ ೊಳಗ  ಮುಳುಗಿತು. 
ಅದರ ಮೇಲಿದದ ಇತರ ಜನ್ರ ಲ್ಾಿ ಮತ ೊುಂದು ಹಡಗದ ಮೇಲ್  
ಹ ೊೇಗಿದುದ, ಲಕ್ಷಿಮೇಬಾಯಿಯು ಒಬಬಳ ೇ ಉಳಿದಳು. ಇಷ್ಿರಲಿಿ 
ಮತ ೊುಂದು ನಾವ ಗ  ಹತುಲಿಕ ೆ ಇದದಂಥಾ ನಿಚ್ಚರ್ಣಕ ಯು ಸಹಾ 
ಆಕಸಾಮತ್ ಕಡಕ ೊಂಡು ಬಿತುು. ಲಕ್ಷಿಮೇಬಾಯಿಗ   
ತಪಿಪಸಿಕ ೊಂಡು ಹ ೊೇಗಲಿಕ ೆ ಉಪ್ಾಯವಿಲಿದ ,  ಮುಳುಗುವ 
ಹಡಗದ ಮೇಲ್  ಸಿಕಿೆಬಿದದಳು. 



ಆಕ ಯ ಸುತುಲೊ ನಿೇರು ಏರುತು ಟ ೊಂಕ, ನಾಭಿೇತನ್ಕ 
ಬಂತು. ಆಗ ಲಕ್ಷಿಮೇಬಾಯಿ ಕೊಸನ್ುನ ಎತಿು ಹಿಡಿದು, 
ಸದುುರುವಿಗ  ಕೊಗಿ ಕರ ಯುತಾುಳ - 'ಹ ೇ ಸದುುರುನಾಥನ ೇ, 
ದಯಾನಿಧಿಯೇ, ನ್ನ್ನನ್ುನ ಯಾಕ  ಈ ಸಮುದರದ ೊಳಗ  
ಬಿಟ್ಟಿರುವಿ. ನಾನ್ು ನಿೇರ ೊಳಗ  ಉಳಿದ ನ್ು. ಎಲಿಿಯೊ 
ತಪಿಪಸಿಕ ೊಂಡು ಹ ೊೇಗಲಿಕ ೆ ದಾರಯಲಿಿ. ನ್ನ್ನ ಪತಿಯಾದರೊ 
ಸಮೇಪದಲಿಿಲಿ. ಈ ಸಮಯದಲಿಿ ಎಲಿಿ ಹ ೊೇದನ ಂತಲೊ 
ತಿಳಿಯಲ್ಾರ , ಮತ ೊುಂದು ಹಡಗವಾದರೊ ದೊರವಾಯಿತು. 
ಈಗ ನಾನ ೇನ್ು ಮಾಡಲಿ, ಈ ಕೊಸನ್ುನ ಬದುಕಿಸಲಿಕ ೆ ನ ೊೇಡಿ 
ನಾನ್ು ಅಕಸಾಮತಾುಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ . ನಿನ್ನ ಹ ೊರತು ನ್ನ್ಗ  
ಯಾರು ರಕ್ಷಕರರುವರು ? ನಿೇನ ೇ ನ ೊೇಡು, ನ್ನ್ನ ದ ಶ ಯಿಂದ 
ನಿೇನ್ು ಬ ೇಸತಿುರುವಿಯಾದರ , ಈ ಮಗುವಿನ್ ಭಕು 
ಮೇಲ್ ಯಾದರು ಕೃಪ್  ಇರಲಿ, ಹ ೇ ದಯಾಳನ ೇ, ಬ ೇಗನ ೇ 
ಬಂದು, ಇಂಥ ಸಮಯದಲಿಿ ನ್ಮಮನ್ುನ ರಕ್ಷಿಸು, ಒಂದು ಸಣೊ 
ದ ೊೇರ್ಣಯಲಿಿ ಕುಳಿತುಕ ೊಂಡು ಬ ೇಗನ ೇ ಅವಳ ಹತಿುರ 
ಬಂದನ್ು. ಆತನ್ ಕ ೈಯಲಿಿ ಲಕ್ಷಿಮೇಬಾಯಿಯು ಆ ಕೊಸನ್ುನ 



ಕ ೊಟಿಳು. ಅದನ್ುನ ತ ಗ ದುಕ ೊಂಡು ದ ೊೇರ್ಣಯಲಿಿ ಮಲಗಿಸಿ, 
ಆಮೇಲ್  ಸದುುರುವು  ಲಕ್ಷಿಮೇಬಾಯಿಯ ಕ ೈ ಹಿಡಿದು ಅವಳನ್ುನ 
ಬ ೇಗನ ೇ ಎತಿುಕ ೊಂಡು ದ ೊೇರ್ಣಯಳಗ  ಕೊಡಿರಸಿದನ್ು. ಈ 
ದ ೊೇರ್ಣ ಬರುವುದನ್ುನ ನ ೊೇಡಿ ಉಗಿ ಹಡಗವು ನಿಂತಿತು. ಆಗ 
ಲಕ್ಷಿಮೇಬಾಯಿಯು ಕೊಸನ್ುನ ತ ಗ ದುಕ ೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲ್  
ಹತಿುದಳು. ಆಗ ಏನ್ು ಚ್ಮತಾೆರ ಆಯಿತ ಂದರ , ದ ೊೇರ್ಣಯೊ 
ಅದರಲಿಿದದ ಸದುುರುನಾಥನ್ೊ ಅದೃಶ್ಯರಾದರು. ಇದನ್ುನ 
ನ ೊೇಡಿ, ಎಲಿರೊ ಬಹು ಆಶ್ಚಯವಪಟಿರು. ಯಾರಗೊ ಆತನ್ 
ಮಾಯಾ ತಿಳಿಯಲ್ಾಗದು. ಆಗ ಆ ಕೊಸಿನ್ ತಾಯಿಯು 
ಬಂದು ಲಕ್ಷಿಮೇಬಾಯಿಯು ಕಾಲಿಗ  ಬಿದುದ - “ನಿೇನ್ು ಸಾಕ್ಾತ್ 
ದ ೇವಿಯೇ, ನ್ನ್ನ ಕೊಸನ್ುನ ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ ೆ ಪ್ಾರಪುಳಾದ!” ಎಂದು 
ಹ ೇಳಿದ ಕೊಡಲ್ ೇ ಲಕ್ಷಿಮೇಬಾಯಿಯು ಕೊಸನ್ುನ ತಾಯಿಯ  
ಕ ೈಯಲಿಿ ಕ ೊಟುಿ, ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ುನ ಹುಡುಕಲಿಕ ೆ 
ಆರಂಭಿಸಿದಳು. ಶ್ರೇಧ್ರನ್ು ಮನ್ಸಸಲಿಿ ಬಹಳ ನಾಚಕ ಯಿಂದ 
ಎಲಿಿಯೇ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದದನ್ು. ಆಮೇಲ್  ಒಬಬರು ಅವನ್ನ್ುನ 
ಹಿಡಿದುಕ ೊಂಡು ಬಂದರು. ಪತಿಯನ್ುನ ನ ೊೇಡಿದಾಕ್ಷಣ, 



ಲಕ್ಷಿಮೇಬಾಯಿಯು  ಬಹು ದೇನ್ಭಾವದಂದ ಆತನ್ 
ಚ್ರಣಗಳನ್ುನ ಹಿಡಿದು, - “ನ ೊೇಡಿರ, ಸದುುರುನಾಥನ್ು 
ಓಡಿಬಂದು ನ್ನ್ನನ್ುನ ರಕ್ಷಿಸಿದನ್ು. ಅವನ್ು ಅನಾಥರ 
ದಶ ಯಿಂದ ಬಹಳ ದಯಾಳು ಇದಾದನ . ನಿಮಮನಾನದರೊ 
ಆತನ ೇ  ರಕ್ಷಿಸಿರುವನ್ು,” ಎಂದು ಸದುದತಳಾಗಿ ನ್ುಡಿದಳು. 
ಆಕ ಯ ಪರಮಾನ್ಂದವನ್ುನ ನ ೊೇಡಿ, ಸವವರ  ಅಂತುಃಕರಣವು 
ದರವಿಸಿ, ಅಲಿಿರುವ ಪ್ ರೇಮಳ ಜನ್ರ ಲಿರಗೊ ನ ೇತರಗಳಿಂದ 
ಭಾಷ್ಪಗಳು ಸುರಯುತಿುದದವು. ಅನ್ಂತರ ಅವಳು ತನ್ನ 
ಪತಿಯನ್ುನ ಕುರತು ಎಲ್ಾಿ ವೃತಾುಂತವನ್ುನ ಹ ೇಳಿದಳು. ಆದರ  
ಅವನಿಗ  ಏನ ೇನ್ೊ ದೊಷ್ಣಕ ೊಡಲಿಲಿ. ಇದನ ನಲ್ಾಿ ಕ ೇಳಿ, 
ಶ್ರೇಧ್ರನ್ು - “ದ ೈವಯೇಗದಂದ ನಿನ್ಗ  ಭ ಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನ್ನ್ನ 
ಧ್ನ್ಯ ಭಾವವನ್ುನ ಹ ೊಂದದ ನ್ು. ನಿನ್ನ ಸಂಕಟಕಾಲದಲಿಿ 
ದುಷ್ಪಮತಿಯಾದ ನಾನ್ು ನಿನ್ನನ್ುನ ಬಿಟುಿ ಹ ೊೇಗಿದ ದನ್ು  ,'' 
ಎಂದು ನ ೊೇಡಿದನ್ು. ಪತಿಯ ವಚ್ನ್ವನ್ುನ ಕ ೇಳಿ 
ಲಕ್ಷಿಮೇಬಾಯಿಯು ಅವನ್ನ್ುನ ಸಂತ ೈಸಿ- ''ನಿೇವು 
ಬದುಕಿದರಂದು ನ್ನ್ಗ  ಬಹಳ ಆನ್ಂದವಾಯಿತು. ಆ 



ಸದುುರುವ ೇ ನಿಮಗಾದರೊ ಪ್ಾರಪುರಾದರ ಂಬುದರಲಿಿ 
ನ್ನ್ಗ ೇನ್ೊ ಸಂಶ್ಯ ತ ೊೇರುವದಲಿ. ನ್ನ್ಗೊ ಆತನ ೇ 
ಇಲಿಿವರ ಗ  ತಂದು, ಆಮೇಲ್  ಅದೃಶ್ಯನಾದನ್ು. ಆತನ್ 
ಮಾಯಾ ನ್ಮಗ  ತಿಳಿಯದು'' ಅಂದಳು. ಹಡಗದಂದ ಗ ೊೇವ  
ಪ್ಾರಂತದಲಿಿ ಇಳಿದು, ಆ ದಂಪತಿಗಳು ಗಾಡಿ ಹತಿು ಹುಬಬಳಿಳಗ  
ಬಂದು ಶ್ರೇ ಸಿದಾಾರೊಢರನ್ುನ ಭ ಟ್ಟಿಯಾಗುವಾಗ, ಹೃದಯದಲಿಿ 
ಹಿಡಿಸಲ್ಾರದಂಥಾ ಪ್ ರೇಮವು ಉಕಿೆ ಉಕಿೆ ಬಂತು. 
ಸದುುರುಗಳನ್ುನ ನ ೊೇಡಿ ಲಕ್ಷಿಮೇಬಾಯಿಗ  ಪ್ ರೇಮವು 
ಸಾವರಸಿಕ ೊಳಳಲ್ಾಗದ , ದಾರಯಲಿಿ ನ್ಡ ದ ವೃತಾುಂತ 
ಅವರಗ  ನಿವ ೇದಸುತಿುರುವಾಗ, ಕಣ ೊೊಳಗಿಂದ ನಿೇರು 
ಸುರಸುತಿುದದಳು. ಸದುುರುನಾಥನ್ು ಎಲ್ಾಿ ವೃತಾುಂತವನ್ುನ 
ಕ ೇಳಿ - ಲಕ್ಷಿಮೇಬಾಯಿಯೇ, ನಿೇನ್ು ಧ್ನ್ಯ ಧ್ನ್ಯಳು. ಆ 
ದಯಾಘನ್ನ್ ಸಮರಣ  ಮಾಡಿದ ಕೊಡಲ್ ೇ ಆತನ್ು ಬಂದು 
ನಿನ್ಗ  ಪ್ಾರಪುನಾದನ್ು. ಅಂತಯಾವಮಯಾಗಿರುವ ಆ 
ಸದುುರುನಾಥನ್ು ನಿನ್ನ ಸಂಕಟದಲಿಿ ಒದಗಿದನ್ು,” ಎಂದೊ ಆ 
ಕೃಪ್ಾವಂತನ್ು ನ್ುಡಿದದುದ ಕ ೇಳಿ, ಅವಳು ಸಮಾಧಾನ್ 



ಹ ೊಂದದಳು. ಆಗ ಸದುುರುಗಳನ್ುನ ಕುರತು ಲಕ್ಷಿಮೇಬಾಯಿಯು- 
“ಹ ೇ ಸದುುರುನಾಥನ ೇ, ಈಗ ತಿರುಗಿ ಇಲಿಿಂದ 
ಹ ೊೇಗಬಾರದ ಂದು ಅನಿಸುವದು. ನಿೇನ್ು ಕೃಪ್ಾ 
ಮಾಡಿದಯಂದರ , ನಾವು ತಿರುಗಿ ಊರಗ  ಹ ೊೇಗುವುದಲಿ,” 
ಎಂದು ಹ ೇಳಿದದನ್ುನ ಕ ೇಳಿ ಸಿದಾರಾಯರು - “ಉತಸವ ಕಾಯವ 
ತಿೇರದ ಬಳಿಕ, ನಿೇವು ನಿಮೊಮರಗ  ಹ ೊೇಗಿ, ನಿಭವಯರಾಗಿ 
ಅಲ್ ಿೇ ಇರರ, ನಾಮಸಮರಣ  ಮಾಡುವದರಂದ ಯಾವ ಆನ್ಂದ 
ಉತಪನ್ನವಾಗುವದ ೊೇ ಅದು ಸಾಾನ್ಬ ೇದವಾಗುವದರಂದ 
ಕಡಿಮಯಾಗುವುದಲಿ. ಅಂಥಾ ಪವಿತರವಾದ ಸುಖವನ್ುನ 
ಭ ೊೇಗಿಸುತಿುದದರ , ನಿಮಗ  ಸವವ ರೇತಿಯಿಂದ 
ಕಲ್ಾಯಣವಾಗುವದು," ಎಂದು ಅಂದ ಸದುುರು ವಚ್ನ್ವನ್ುನ 
ಕ ೇಳಿ ಲಕ್ಷಿಮೇಬಾಯಿಯ  ಮನ್ಸುಸ ಶಾಂತಿಯನ್ುನ ಹ ೊಂದತು. 
ಶ್ವರಾತಿರಯ ಉತಸವ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ, ಆ ದಂಪತಿಗಳು 

ಗುವಾವಜ್ಞ ಯನ್ುನ ಪಡ ದು ತಮೊಮರ ಕಡ ಗ  ತಿರುಗಿದರು. 
ತಮಮ ಊರಗ  ಹ ೊೇಗಿ ಇಬಬರೊ ಸದಾಭವವನ್ುನ ಹಿಡಿದು ಶ್ರೇ 
ಸದುುರು ಚಂತನ್ ಮಾಡುತಿುರುವಾಗ, ಆತನ್ು ಸಮೇಪವ ೇ 



ಇದಾದನ ಂಬಂತ  ಕಾರ್ಣಸುತಿುತುು. ಇಂಥಾ ದಯಾಳುವಾದ ಆ 
ಸದುುರುವು ಭಕುರಗ  ಒಂದು ನೌಕ  ಆಗಿರುತಾುನ , ಯಾಕ ಂದರ  
ಆತನ್ ಆಶ್ರಯವನ್ುನ ಹ ೊಂದ ಅವರು ಸುಖದಂದ 
ಭವಸಾಗರವನ್ುನ ದಾಟುವರು. ಈಗ ಕಥ ಯ ಲಕ್ಾಾಥವವನ್ುನ 
ಕ ೇಳಿರ. ಶ್ರೇಧ್ರನ್ು ಜೇವನ್ು.  ಆತನ್ ಪತಿನಯು ಸದಭಕಿು ಇದುದ 
ಸದುುರುನಾಥನ್ು ಆಕ ಯನ್ುನ ಜೇವನ್ ಕಡ ಗ  ಕಳುಹಿಸುವನ್ು. 
ಅವರಬಬರೊ ಸದುುರುನಾಥನ್ ಪ್ಾದಕ ೆ ಮುಟಿಬ ೇಕಾದರ  
ಭವಸಾಗರವನ್ುನ ದಾಟಬ ೇಕಾಗಿರುವದು. ಆದರ  ಆಸಕಿುಯಂಬ 
ನಾವ ಯ ಮೇಲ್  ಕುಳಿತುಕ ೊಂಡು ಭವಾಬಿದಯನ್ುನ ದಾಟಲಿಕ ೆ 
ನ ೊೇಡುವರು. ಆಗ ವಿರಕಿು ಎಂಬ ಮತ ೊುಂದು ಹಡಗವು 
ಎದುರನಿಂದ ಬಂತು. ಅದು ಬಹು ತಿೇವರವಾಗಿ ಬಂದು 
ಆಸಕಿುಯನ್ುನ ಭ ೇದಸಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಜೇವನ್ು ಆ ಕ್ಷಣವ ೇ ಭಕಿುಯನ್ುನ 
ಬಿಟುಿ, ಡಂಬಾಚಾರದಂದ ವಿರಕಿುಯನ್ುನ ಆಶ್ರಯಸಿದನ್ು. 
ಆದರ  ಅದರಂದ ಆತನಿಗ  ಸಮಾಧಾನ್ವಿದದಲಿ. ಇತು ಭಕಿುಗ   
ಆಸಕಿುಯಲಿಿ ಉಳಿದರುವಾಗ ದಯಾ ಎಂಬ ಮಗುವು ಸಿಕಿೆತು. 
ಅದರಂದ ಅವಳು ಆಸಕಿುಯಲಿಿ ಸಿಕಿೆಬಿದದಳು. ಭವಜಲದ ೊಳಗ  



ಅವಳು ಮುಳುಗುತಿುರುವಾಗ, ತತಾೆಲವ ೇ ಸದುುರುವು 
ಪ್ಾರಪುನಾದನ್ು. ಆತನ್ು ಬಂಧ್ು ದಯಾ ಮತುು ಭಕಿು ಇಬಬರನ್ುನ 
ವಿರಕಿುಗ   ತಂದು ಮುಟ್ಟಿಸಿದನ್ು. ಜೇವನಿಗ  ಭಕಿು ಭ ೇಟ್ಟಯಾದ 
ಕೊಡಲ್ ೇ ಸಮಾಧಾನ್ವಾಯಿತು. ಇಬಬರೊ ಆನ್ಂದಪಟಿರು. 
ಆಮೇಲ್  ಜೇವ ಮತುು ಭಕಿು ಇಬಬರೊ ಸದುುರುವಿಗ ೇ  ಬಂದು 
ಭ ಟ್ಟಿಯಾದಾಗ, ಅವರು ನಾಮಸಮರಣ  ಮಾಡಲಿಕ ೆ 
ಹ ೇಳಿದರು. ಸಿದದ ಸದುುರುನಾಥನ್ು ಅತಯಂತ ದಯಾಳನಿದುದ, 
ಆತನ ೇ ಜೇವರಗ  ಭವಸಾಗರದ ೊಳಗಿಂದ 
ತಾರಸುವಂಥವನಾಗಿರುತಾುನ . ಅವನ್ ನಾಮ ಮಾತರದಂದ, 
ಜೇವರುಗಳ ಲ್ಾಿ ಭವಾಬಿಾಯನ್ುನ ದಾಟ್ಟವರು. ಎಂಬಲಿಿಗ  ಶ್ರೇ 
ಸಿದಾಾರೊಢ ಕಥಾಮೃತದ ೊಳ್ ಶ್ರವಣ ಮಾತರದಂದ ಸವವ 
ಪ್ಾಪಗಳನ್ುನ ಭಸಮಮಾಡುವಂಥ  ಅತಿ ಮನ ೊೇಹರವಾದ ಈ 
ಐವತುಮೊರನ ೇ ಅಧಾಯಯವನ್ುನ ಶ್ವದಾಸನ್ು ಶ್ರೇ ಸದುುರು 
ಸಿದಾಾರೊಢರ ಚ್ರಣಾರವಿಂದಗಳಲಿಿ ಅಪಿವಸಿರುವನ್ು. 


