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ಭಾರತಿ. 

 ಜನನ ಮತ್ತು  ಬಾಲ್ಯ  

       ನರೇಂದ್ರ ನ ತಂದೆ ವಿಶ್ವ ನಾಥ ದ್ತ್ತ , ತಾಯಿ. ಭುವನೇಶ್ವ ರಿ ದೇವಿ. ವಿಶ್ವ ನಾಥ ದ್ತ್ತ  ವಕೀಲ ವೃತ್ತತ ಯನ್ನು  

ನಿವವಹಿಸುತ್ತತ ದ್ದ ರು. ತಾಯಿ ಒಳೆ್ಳಯ ಓದು, ಬರಹ ಕಲಿತ್ವರಾಗಿದ್ದ ರು. ಭುವನೇಶ್ವ ರಿಗೆ ಇಬಬ ರು 

ಹೆಣ್ಣು ಮಕಕ ಳು ಗಂಡು ಮಕಕ ಳು ಇರಲಿಲಲ . ಇದ್ರಿೇಂದ್ ಭುವನೇಶ್ವ ರಿಯು ಗಂಡು ಮಗುವಿಗಾಗಿ 

ಕಾಶಿಯಲಿಲ ರುವ ತ್ಮಮ  ಮನೆದೇವರಾದ್ ವಿೀರಶ್ವ ರನಿಗೆ ಕಾಶಿಯಲಿಲ ದ್ದ  ತ್ಮಮ  ನೆೇಂಟರೊಬಬ ರಿಗೆ ಪೂಜೆ 

ಮಾಡುವುದ್ಕ್ಕಕ  ಹೇಳಿದ್ದ ಳು. ಭುವನೇಶ್ವ ರಿಯು ಗಂಡು ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ರಿೀತ್ತಯ ಪೂಜೆ, ಜಪ, 

ತ್ಪಾದಿಗಳಿೇಂದ್ ಭಗವಂತ್ನನ್ನು  ಪಾರ ರ್ಥವಸತೊಡಗಿದ್ಳು. 

            ಜನವರಿ 12ನೇ ತಾರಿೀಖು ಸೀಮವಾರ ಕರ .ಶ್ 1863ನೇ ಇಸವಿಯಂದು ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನಮ  

ನಿೀಡಿದ್ಳು. ಮಗುವಿಗೆ ಅವರ ಮನೆದೇವರಾದ್ ವಿೀರಶ್ವ ರ ಎೇಂದು ರಾಶಿ, ನಕ್ಷತ್ರ  ಹೆಸರನ್ನು  ಇಟಟ ರು. ಜನ 

ಕರೆಯುವುದ್ಕ್ಕಕ  “ನರೇಂದ್ರ ” ಎೇಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ತಾಯಿ ತ್ನು  ಮುದಿದ ನ ಮಗನನ್ನು  

“ಬಿಲೆ” ಎೇಂದು ಪ್ರ ೀತ್ತಯಿೇಂದ್ ಕರೆಯುತ್ತತ ದ್ದ ರು.  

           ನರೇಂದ್ರ ನ್ನ ಮನೆಯಲಿಲ  ಹೇಗೆ ಎಲಲ ರನ್ನು  ಪ್ರ ೀತ್ತಸುತ್ತತ ದ್ದ ನೀ ಹಾಗೆಯೇ ಅಕಕ -ಪಕಕ ದ್, ನೆರೆ-ಹೊರೆಯ 

ಜನರನ್ನು  ಪ್ರ ೀತ್ತಸುತ್ತತ ದ್ದ ನ್ನ. ನರೇಂದ್ರ ನ್ನ ಸ್ು ೀಹಿತ್ರೊೇಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಜೀವನದ್ಲಿಲ  ಮುಖ್ಯ ವೀ ಹಾಗೆಯೆ 

ಪಕಿ ಗಳು, ಪಾರ ಣಿಗಳೂ ಕೂಡ ಜೀವನ ಸಂಗಾತ್ತಗಳಾಗಿದ್ದ ವು. ಮನೆಯ ಹಸು, ಕರು, ಮೊಲ ಎಲಲ ವೂ ಅವನ 

ಸಹಪಾಠಿಗಳೇ. 

            ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ್, ಭಾಗವತ್ ಮುೇಂತಾದ್ ಗರ ೇಂಥಗಳನ್ನು  ಚೆನಾು ಗಿ ಓದಿ ತ್ತಳಿದುಕೇಂಡಿದ್ದ   

ಭುವನೇಶ್ವ ರಿಗೆ ಅದುು ತ್ವಾದ್ ಜ್ಞಾ ಪನ ಶ್ಕತ  ಇತ್ತತ  ಒೇಂದು ಸಲ ಓದಿದ್ದ ನ್ನು  ಮರೆಯುತ್ತತ ರಲಿಲಲ . ನರೇಂದ್ರ ನಿಗೆ 

ತಾಯಿಯೇ ಮೊದ್ಲು ಮನೆಯಲಿಲ  ವಿದೆಯ ಯನ್ನು  ಹೇಳಿಕಟಟ ಳು.  

            ನರೇಂದ್ರ ನಿಗೆ ಬಾಲಯ ದಿೇಂದ್ಲೂ ಸಾಧುಗಳನ್ನು , ಭಿಕಿ್ಷ ಕರನ್ನು  ಕಂಡರೆ ತ್ತೇಂಬಾ ಪ್ರ ೀತ್ತ ಅವರು 

ಕೇಳಿದ್ದ ನ್ನು  ಕಟ್ಟಟ  ಬಿಡುತ್ತತ ದ್ದ ರು. ಒೇಂದು ಸಲ ಒಬಬ  ಭಿಕಿ್ಷ ಕ ಬಟ್ಟಟ ಯನ್ನು  ಕೇಳಿದ್ ನರೇಂದ್ರ ನ್ನ ತ್ನು  

ಮೈಮೇಲೆ ಇರುವ ಬಟ್ಟಟ ಯನೆು ೀ ಕಟ್ಟಟ  ಬಿಟಟ ರು. ಇದ್ನ್ನು  ನೀಡಿದ್ ಮನೆಯವರು ಭಿಕಿ್ಷ ಕರು ಬಂದ್ರೆ 
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ಸಾಕ್ಷ ನರೇಂದ್ರ ನನ್ನು  ಒೇಂದು ಕೀಣೆಯಲಿಲ  ಕೂಡಿಹಾಕ್ಷತ್ತತ ದ್ದ ರು. ಆದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ನ್ನ ಭಿಕಿ್ಷ ಕರು ಕೂಗಿದ್ 

ಸದುದ  ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷ ಆ ಕೀಣೆಯಲಿಲ  ತ್ನು  ಕೈಗೆ ಏನ್ನ ಸಿಗುತ್ತ ದೆಯೀ ಅದ್ನೆು ೀ ಕಟಕ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಟ  

ಬಿಡುತ್ತತ ದ್ದ ರು. 

            ಇವರಿಗೆ ಬಾಲಯ ದಿೇಂದ್ಲೂ ವೈರಾಗಯ  ಜೀವನದ್ ಮೇಲೆ ಆಸ್. ತ್ನು  ಸ್ು ೀಹಿತ್ರಿಗೆ “ಬಲಗೈ ಅೇಂಗೈ ಮೇಲೆ 

ಇರುವ ಗಿೀಟನ್ನು  ತೊೀರಿಸಿ, ನೀಡಿ ಇದು ನಾನ್ನ ಸನಾಯ ಸಿ ಆಗುತ್ತ ೀನೆ ಎೇಂದು ತ್ತಳಿಸುತ್ತ ದೆ ಎೇಂದು 

ಹೇಳುತ್ತತ ದ್ದ ರು”. ಇವನ್ನ ತ್ತೇಂಬ ತ್ತೇಂಟನ್ನ, ತ್ತೇಂಬಾ ಚೇಷ್ಟಟ ಯನ್ನು  ಮಾಡುತ್ತತ ದ್ದ ನ್ನ.  

            ನರೇಂದ್ರ ನಿಗೆ ಎೇಂಟ್ಟ ವರ್ವಗಳಾದಾಗ ಅವನನ್ನು  ಈಶ್ವ ರಚಂದ್ರ  ವಿದಾಯ ಸಾಗರದ್ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ 

ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ನರೇಂದ್ರ ನ್ನ ತ್ತೇಂಬಾ ಬುದಿಿವಂತ್, ಪರ ಚಂಡ ಒೇಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷ, ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷ 

ಮತ್ತ ೇಂದು ಮರೆಯುತ್ತತ ಲಿಲಲ  ಎಲಲ ವನ್ನು  ತ್ತಳಿದುಕೇಂಡು ಬಿಡಿತ್ತತ ದ್ದ . ಶಾಲೆಯಲಿಲ  ಮೆಚಿ್ಚ ನ ವಿದಾಯ ರ್ಥವ 

ಇವನ್ನ. ಒೇಂದು ಸಲ ಉಪಾಧ್ಯಯ ಯರು ಶಾಲೆಯ ರೂಮಿನಲಿಲ  ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ನರೇಂದ್ರ ನ್ನ ಹಿೇಂದಿನ 

ಸಾಲಿನಲಿಲ  ಕ್ಷಳಿತ್ತದ್ದ . ಕ್ಕಲವು ಹುಡುಗರು ತ್ತೇಂಬಾ ಗಲಾಟ್ಟಯನ್ನು  ಮಾಡುತ್ತತ ದ್ದ ರು ಇದ್ನ್ನು  ನೀಡಿದ್ 

ಉಪಾಧ್ಯಯ ಯರು ಹುಡುಗರನ್ನು  ನಿಲಿಲ ಸಿ ಪರ ಶ್ನು ಯನ್ನು  ಕೇಳಿದ್ರು ಪಾಠಕೇಳದ್ ಹುಡುಗರು ಸುಮಮ ನೆ 

ನಿೇಂತ್ತದ್ದ ರು ನರೇಂದ್ರ ನ್ನ ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತ್ಯಲಿಲ  ಕ್ಷಳಿತ್ತದ್ದ ರು ಅವರನ್ನು  ಕೇಳಿದಾಗ ನರೇಂದ್ರ ನ್ನ ಕೇಳಿದ್ 

ಪರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ್ ಉತ್ತ ರವನ್ನು  ನಿೀಡುತ್ತತ ದ್ದ ರು. ಉಪಾಧ್ಯಯ ಯರು ನರೇಂದ್ರ ಗೆ ಕ್ಷಳಿತ್ತಕಳೆಲು ಹೇಳಿ 

ಗಲಾಟ್ಟ ಮಾಡುತ್ತತ ದ್ದ  ಹುಡುಗರನ್ನು  ಬೇಂಚ್ಚನ ಮೇಲೆ ನಿಲಲ ಲು ಹೇಳುವರು ಆಗ ನರೇಂದ್ರ ನ್ನ ನಾನ್ನ ಸಹ 

ಅವರೊೇಂದಿಗೆ ಗಲಾಟ್ಟ ಮಾಡುತ್ತತ ದೆದ  ಎೇಂದು ಬೇಂಚ್ಚನ ಮೇಲೆ ಎದುದ  ನಿಲುಲ ವರು. ಇಲಿಲ  ನರೇಂದ್ರ ನ್ನ ಎೇಂತ್ಹ 

ಪಾರ ಮಾಣಿಕರಾಗಿದ್ದ ರು ಮತ್ತತ  ಎೇಂತ್ಹ ಏಕಾಗರ ತ್ ಶ್ಕತ ಯನ್ನು  ಹೊೇಂದಿದ್ದ ರು ಎೇಂದು ತ್ತಳಿಯಬಹುದು. 

                  ನರೇಂದ್ರ ನಿಗೆ ಹಲವು ರಿೀತ್ತಯ ಆಟಗಳು ಪ್ರ ಯವಾಗಿದ್ದ ವು ಅವುಗಳಲಿಲ  ಕ್ಷಸಿತ  ಮಾಡುವುದು, 

ನೆಗೆಯುವುದು, ಬಾಕಸ ೇಂಗ್ ಇವುಗಳ್ಳಲಲ  ಅವರಿಗೆ ಪ್ರ ಯವಾದ್ ಆಟಗಳು. ನರೇಂದ್ರ  ಮತ್ತತ  ಅವನ ಸ್ು ೀಹಿತ್ರು 

ಅವರ ಮನೆಯಲಿಲ  ಒೇಂದು ನಾಟಕದ್ ಪಾರ್ಟವ ಮಾಡಿಕೇಂಡು ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡುತ್ತತ ದ್ದ ರು ಆದ್ರೆ ಅವರ 

ಮನೆಯಲಿಲ ದ್ದ  ಸೀದ್ರ ಮಾವನಿಗೆ ಇದು ಹಿಡಿಸುತ್ತತ ರಲಿಲಲ . ಒೇಂದು ಸಲ ಅೇಂಗಳದ್ಲಿಲ  ಗರಡಿ ಮನೆ ತ್ಗೆದ್ರು 

ಅದ್ಕ್ಕಕ  ಬೇಕಾದ್ ಸಾಮಾನಿನಿೇಂದ್ ಮನೆ ತ್ತೇಂಬಿ ಹೊೀಯಿತ್ತ. ಇದ್ನ್ನು  ನೀಡಿದ್ ಸಹೊೀದ್ರ ಮಾವ 

ಎಲಲ ವನ್ನು  ಆಚೆಗೆ ಎಸ್ದ್ರು. ನರೇಂದ್ರ ನ್ನ ಅದೇ ಬಿೀದಿಯಲಿಲ ದ್ದ  ಒೇಂದು ಗರಡಿ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿದ್ರು. ಅಲಿಲ  ಕ್ಷಸಿತ , 

ಬೈಠಕ್, ಲಾಠಿ, ಈಜುವುದು ಇವುಗಳನೆು ಲಲ  ಕಲಿತ್ರು. ನರೇಂದ್ರ ನಿಗೆ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷವಕೀತ್ಸ ವದ್ಲಿಲ  ಪರ ಥಮ 

ಬಹುಮಾನ ದೊರಕತ್ತ. 

ವಿದ್ಯಯ ಭಾಯ ಸ 

      ಕರ .ಶ್. 1877ರಲಿಲ  ವಿಶ್ವ ನಾಥ ದ್ತ್ತ ರಿಗೆ ರಾಯಪುರದ್ಲಿಲ  ಕ್ಕಲಸವಾಯಿತ್ತ. ಅವರು ಮುೇಂಚೆ ಹೊೀಗಿ 

ಮನೆಯನ್ನು  ನೀಡಿಕೇಂಡು ನಂತ್ರ ನರೇಂದ್ರ ನಿಗೆ ಮನೆಯವರನ್ನು  ಕರೆದುಕೇಂಡು ಬರುವಂತ್ 

ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಲಕ ತ್ತ ಯಿೇಂದ್ ಅಲಹಾಬಾದ್, ಜಬಬ ಲ್ ಪುರದ್ ಮೇಲೆ ರಾಯಪುರಕ್ಕಕ  ಹೊೀಗಬೇಕಾಗಿತ್ತತ . 

ರಾಯಪುರ ತ್ಲುಪ್ದ್ ಮೇಲೆ ತ್ಕ್ಷಣವೇ ನರೇಂದ್ರ ನನ್ನು  ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗಲಿಲಲ  ಇದ್ರಿೇಂದ್ 

ವಿಶ್ವ ನಾಥ ದ್ತ್ತ ರು ಮನೆಯಲಿಲಯೇ ಪಾಠವನ್ನು  ಹೇಳಿಕಡುತ್ತತ ದ್ದ ರು. 

      ಎರಡು ವರ್ವಗಳಾದ್ ಮೇಲೆ 1829ರಲಿಲ  ಪುನಃ ವಿಶ್ವ ನಾಥ ದ್ತ್ತ  ಕಲಕ ತ್ತ ಗೆ ಬಂದ್ರು. ನರೇಂದ್ರ  

ಓದುತ್ತತ ದ್ದ  ಹಿೇಂದಿನ ಸ್ಕಕ ಲಿನಲಿಲ  ಮುೇಂದಿನ ಹೆಚಿ್ಚ ನ ತ್ರಗತ್ತಗೆ ಸೇರಿಸುವ ವಿರ್ಯದ್ಲಿಲ  ತೊೇಂದ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತ 

ಆದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ನ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಯ ಯರಿಗೆಲಲ  ಬೇಕಾದುದ್ರಿೇಂದ್ ಹೆಚಿ್ಚ ನ ತ್ರಗತ್ತಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ನರೇಂದ್ರ ನ್ನ 
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2ವರ್ವಗಳಿೇಂದ್ ಪಾಠವನ್ನು  ಓದಿರಲಿಲಲ . ನರೇಂದ್ರ ನ್ನ ಎೇಂತ್ಹ ಜ್ಞಾ ನವಂತ್ನೆೇಂದ್ರೆ ಪರಿೀಕಿ್ಕ  ಹತ್ತತ ರ 

ಬರುತ್ತತ ದ್ದ ೇಂತ್ ಅವನ್ನ ಮೂರು ತ್ತೇಂಗಳಲಿಲ  ಮೂರು ವರ್ವಗಳ ಪಾಠವನ್ನು  ಓದಿ ಬಿಡುತ್ತತ ದ್ದ . ಪರಿೀಕಿ್ಕ ಗೆ 

ಮೂರು ನಾಲುಕ  ದಿನಗಳಿವೆ ಎೇಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ರಖಾಗಣಿತ್ವನ್ನು  ನೀಡಿಕೇಂಡಿಲಲ  ಎೇಂದು ನೆನಪಾಗಿ 

ರಖಾಗಣಿತ್ದ್ ನಾಲುಕ  ಭಾಗಗಳನ್ನು  ಗರ ಹಿಸಿದ್. ನರೇಂದ್ರ ನ್ನ ಎೇಂಟ್ಟರ ನ್ಸಸ  ಪರಿೀಕಿ್ಕಯಲಿಲ  ಉತ್ತತ ೀಣವನಾದ್. 

ಇದ್ನ್ನು  ಕೇಳಿದ್ ವಿಶ್ವ ನಾಥ ದ್ತ್ತ ರಿಗೆ ತ್ತೇಂಬಾ ಸಂತೊೀರ್ವಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ನಿಗೆ ಒೇಂದು ಗಡಿಯಾರವನ್ನು  

ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಕಟಟ ರು. 

      ನರೇಂದ್ರ ನ್ನ ಎೇಂಟ್ಟರ ನ್ಸಸ  ಪರಿೀಕಿ್ಕ  ಪಾಸಾದ್ ನಂತ್ರ ವಿಶಾರ ೇಂತ್ತಗೆೇಂದು ಕ್ಕಲವು ದಿನಗಳಲಿಲ  ಗಯಕ್ಕಕ  

ಹೊೀಗಿ ಮರಳಿ ಬಂದ್ರು. 1879ರಲಿಲ  ಪ್ರರ ಸಿಡೆನಿಸ  ಕಾಲೇಜು ಸೇರಿದ್. ಅನಂತ್ರ ಸಾಕ ರ್ಟಷ್ ಚರ್ಚವ ಕಾಲೇಜಗೆ 

ಸೇರಿದ್, ಕಾಲೇಜಗೆ ಸೇರಿದ್ ಮೇಲೆ ತ್ನು ಲಿಲ ದ್ದ  ಆಟಗಳು, ಹಾಸಯ ಗಳನ್ನು  ಎಲಲ ವನ್ನು  ಬಿಟ್ಟಟ  ಜ್ಞಾ ನಾಜವನೆಯ 

ಕಡೆಗೆ ಹೆಚಿ್ಚ  ಗಮನ ಕಟಟ ರು. ನರೇಂದ್ರ ನ್ನ ಬರಿೀ ಪಠಯ  ಪುಸತ ಕಗಳನ್ನು  ಓದುತ್ತತ ರಲಿಲಲ  ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ರಿೀತ್ತಯ ಹಲವಾರು ಪುಸತ ಕಗಳನ್ನು  ಓದುತ್ತತ ದ್ದ ರು. ಇವರು ಪುಸತ ಕ ಪ್ರ ಯರಾಗಿದ್ದ ರು. ನರೇಂದ್ರ ನ್ನ ಕಾಲೇಜನ 

ಪ್ರ ನಿಸ ಪಾಲರಾದ್ ವಿಲಿಯಂ ಹೇಸಿಟ  ಅವರ ಜೊತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ , ಇತ್ತಹಾಸ, ವಿಜ್ಞಾ ನ, ತ್ತ್ವ ಶಾಸತ ರ, ಭೂಗೀಳ 

ಹಿೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿರ್ಯಗಳ ಬಗೆೆ  ಚಚ್ಚವಸುತ್ತತ ದ್ದ ರು. ಆಗ ಪ್ರ ನಿಸ ಪಾಲರು ನರೇಂದ್ರ ನ ಬಗೆೆ  ಹಿೀಗೆ ಹೇಳುವರು 

“ನರೇಂದ್ರ ನದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದುು ತ್ವಾದ್ ಪರ ತ್ತಭೆ, ತ್ತ್ವ ಶಾಸತ ರವನ್ನು  ಅಧ್ಯ ಯನ ಮಾಡುವ ವಿದಾಯ ರ್ಥವ 

ವಗವದ್ಲಿಲಯೂ ಇಷ್ಟ ೇಂದು ಬುದಿಿವಂತ್ನಾದ್ ಹುಡುಗನನ್ನು  ನಾನ್ನ ಕಂಡಿಲಲ . ನರೇಂದ್ರ  ಜೀವನದ್ಲಿಲ  

ಖಾಯ ತ್ತಯನ್ನು  ಗಳಿಸುವುದ್ರಲಿಲ  ಸಂದೇಹವಿಲಲ ” ಎನ್ನು ವರು. 

      ನರೇಂದ್ರ ನ್ನ ಒಬಬ  ಅದುು ತ್ ಭಾರ್ಣಕಾರನೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಒಮೆಮ  ಅವರ ಕಾಲೇಜನ 

ಪಾರ ಧ್ಯಯ ಪಕರು ನಿವೃತ್ತ ರಾದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಒೇಂದು ಬಿೀಳ್ಕಕ ಡುವ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು  ಏಪವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತತ . 

ಇಲಿಲ  ಪರ ಖಾಯ ತ್ರಾದ್ “ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಥ ಬಾಯ ನಜವ” ಎೇಂಬುವವರನ್ನು  ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರನಾು ಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅೇಂತ್ಹ 

ಪರ ಖಾಯ ತ್ತಯಾದ್ವರ ಮುೇಂದೆ ಬಾಯಿ ತ್ಗೆದು ಮಾತ್ನಾಡಲು ಎಲಲ ರೂ ಅೇಂಜದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ  ನಿವೃತ್ತ  

ಪಾರ ಧ್ಯಯ ಪಕರ ಬಗೆೆ  ಹೊಗಳಿ ಅವರಿಗೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥವಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದ್ನೆಯನ್ನು  ಅಪ್ವಸಿದ್ನ್ನ. 

ಭಾರ್ಣವು ತ್ತೇಂಬ ಚೆನಾು ಗಿತ್ತತ . ಸುರೇಂದ್ರ  ಬಾಯ ನಜವ ಕೂಡ ನರೇಂದ್ರ ನ ಭಾರ್ಣವನ್ನು  ಕೇಳಿ 

ತ್ಲೆದೂಗಿದ್ರು. 

      ನರೇಂದ್ರ ನ್ನ ಭಾರ್ಣದ್ಲಲ ಷ್ಟಟ  ಅಲಲ  ಸಂಗಿೀತ್ದ್ಲೂಲ  ಅಭಿರುಚ್ಚಯನ್ನು  ಹೊೇಂದಿದ್ದ ರು. ಈ 

ಸಂಗಿೀತ್ದ್ಲಿಲ  ನರೇಂದ್ರ ನಿಗೆ ಇರುವ ಆಸಕತ ಯನ್ನು  ಕಂಡು ತಂದೆ ವಿಶ್ವ ನಾಥ ದ್ತ್ತ ರು ಸಂಗಿೀತಾಭಾಯ ಸವನ್ನು  

ರೂಢಿಸಿ ಕಳೆಲಿ ಎೇಂದು “ಹಿೇಂದೂಸಾಾ ನಿ ಶಾಸಿತ ರೀಯ ಅಭಾಯ ಸಕ್ಕಕ ೇಂದು ಉಸತ ದ್ ಅಹಮಮ ದ್ ಖಾನ್ಸ ಮತ್ತತ  

ಭಕತ ಗಿೀತ್ಯನ್ನು  ಹೇಳಿ ಕಡಲು ಬೇಣಿೀಪಾಲ್” ಎೇಂಬುವವರನ್ನು  ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರು. 

      ಇದ್ಷ್ಟಟ  ಅಲಲ ದೆ ಅವನ್ನ ಧ್ಯಯ ನ ಸಿದಿ್ . ಧ್ಯಯ ನಕ್ಕಕ  ಕ್ಷಳಿತ್ನೆೇಂದ್ರೆ ಸಳೆ್ಳಯ ಗುೇಂಪೇ ಮೈಮೇಲೆ ಕ್ಷಳಿತ್ತ 

ರಕತ  ಹಿೀರುತ್ತತ ದ್ದ ರೂ, ಗಾಢ ಧ್ಯಯ ನದ್ಲಿಲ  ತ್ಲಿಲ ೀನನಾಗಬಲಲ ರು. ಅದುು ತ್ವಾದ್ ಏಕಾಗರ  ಶ್ಕತ  ಹೊೇಂದಿದ್ದ ರು. 

ಇದ್ರಿೇಂದ್ ಅವರ ಜ್ಞಾ ಪನ ಶ್ಕತ  ಹೆಚಿ್ಚ ತ್ತತ ತ್ತತ , ಮನಸಿಸ ಗೆ ಶಾೇಂತ್ತ ಉೇಂಟಾಗುತ್ತತ ತ್ತತ . ಇವರು ಎಷ್ಟಟ  

ಜ್ಞಾ ನವಂತ್ರೊೀ, ಅಷ್ಟಟ ೀ ದೊಡಡ  ಭಕತ ರು ಕೂಡ. 

        ಈ ಹೊತ್ತತ ಗೆ ನರೇಂದ್ರ  ಬಿ.ಎ.ಕಾಲ ಸಿನಲಿಲ  ಓದುತ್ತತ ದ್ದ . ಅನೇಕ ಜನ ಶಿರ ೀಮಂತ್ರ ಮನೆಯವರು ಈತ್ನಿಗೆ 

ಹೆಣ್ಣು  ಕಡುವುದ್ಕ್ಕಕ  ಬಂದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ನ್ನ ಪರ ತ್ತದಿನವೂ ನಿದೆದ  ಮಾಡುವಾಗ ಮನಸಿಸ ನ ಮುೇಂದೆ 

ಎರಡು ದೃಶ್ಯ ಗಳು ಬಂದು ನಿಲುಲ ತ್ತತ ದ್ದ ವು. ಮೊದ್ಲನೇ ದೃಶ್ಯ  ‘ಸುಖ್ಸಂಸಾರ, ಒಳೆ್ಳಯ ಕ್ಕಲಸ, ಬೇಕಾದ್ಷ್ಟಟ  
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ಸಂಪಾದ್ನೆ”, ಎರಡನೇಯ ದೃಶ್ಯ  “ಸಂಸಾರ ಸುಖ್ವನ್ನು  ಎಲಲ ವನ್ನು  ತೊರೆದು ಸನಾಯ ಸಿಯಾಗಿ ಜೀವನದ್ಲಿಲ  

ದೇವರೊಬಬ ನನೆು ೀ ನೆಚಿ್ಚಕೇಂಡು ಇರುವ ಚ್ಚತ್ತ ”. ಆದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ನಿಗೆ ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯ  ಸಿಾ ರವಾಗಿ ಮನದ್ಲಿಲ  

ನೆಲೆಸಿತ್ತತ . 

ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು  ನರೇಂದ್ರ  

ಶ್ರ ೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ  ಪರಮಹಂಸರ ಪರಿಚಯ  

       ಕಲಕ ತ್ತ ಗೆ ಸಮಿೀಪ ಇರುವ ಹೂಗಿಲ  ಜಲೆಲ ಗೆ ಸೇರಿದ್ ಕಾಮಾರಪುಕ್ಷರವೆೇಂಬ ಗಾರ ಮ ಅಲಿಲ  “ಖುದಿೀರಾಮ 

ಚಟ್ಟ ೀಪಾಧ್ಯಯ ಯ ಮತ್ತತ  ಚಂದ್ರ  ಮಣಿದೇವಿ ಎೇಂಬ ಬಾರ ಹಮ ಣ ದಂಪತ್ತಗಳಿಗೆ 18ನೇ ಮಾರ್ಚವ 1836ರಲಿಲ  

ಗಂಡು ಮಗು ಹುರ್ಟಟ ತ್ತ ಅವರ ಶಿರ ೀ ರಾಮಕೃರ್ು ರು”. ರಾಮಕೃರ್ು ರಿಗೆ ಓದಿನ ಕಡೆ ಹೆಚಿ್ಚ  ಗಮನವಿರಲಿಲಲ  

ಅದ್ರ ಬದ್ಲು ದೇವದೇವಿಯರ ಕೀತ್ವನೆ ಮಾಡುವುದು, ನಾಟಕಗಳಲಿಲ  ಅಭಿನಯಿಸುವುದು, ಪೂಜೆ, 

ಪಾರ ಥವನೆ ಇವುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಜ್ಞಸಿತ . ಇವರು ಚ್ಚಕಕ ವಯಸಿಸ ನಲಿಲ ಯೇ ತಂದೆಯನ್ನು  ಕಳ್ಳದುಕೇಂಡಿದ್ದ ರು. 

ಇವರು ಆಧ್ಯಯ ತ್ಮ  ಜೀವನದ್ ಅನ್ನಭವಿಗಳಾಗಿದ್ದ ರು. 

ರಾಮಕೃಷ್ಣ  ಮತ್ತು  ನರೇಂದ್ರ ನ ಭೇಟಿ  

       ನರೇಂದ್ರ ನಾಥನ ಜೀವನದ್ಲಿಲ  ಆಧ್ಯಯ ತ್ತಮ ಕ ಗೇಂದ್ಲ ಕಾಡತೊಡಗಿತ್ತ. ಅದ್ರ ತೃಪ್ತ ಗಾಗಿ ಪೌರಸತ ಯ , 

ಪಾಶಿಾ ತ್ಯ , ತ್ತ್ವ ಶಾಸತ ರಗಳನ್ನು  ಓದ್ಲಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಯಾವ ಪುಸತ ಕವನಾು ಗಲಿ, ಯಾರೊಡನೆ 

ಮಾತ್ನಾಡಲಿ, ಚಚ್ಚವಸಿದ್ರೂ ಸಮಾಧ್ಯನ ಸಿಕಕ ಲಿಲಲ . ಏಕ್ಕೇಂದ್ರೆ ಯಾರಲಿಲಯೂ ಆಧ್ಯಯ ತ್ಮ ದ್ ಬಗೆೆ  ಅನ್ನಭವ 

ಇರಲಿಲಲ . ನರೇಂದ್ರ ನಿಗೆ ಪರಿಚ್ಚತ್ರಾದ್ “ರಾಮಚಂದ್ರ  ದ್ತ್ತ ” ಎೇಂಬುವವರು ಅವರಿಗೆ “ನಿೀನ್ನ ದೇವರ 

ವಿರ್ಯವನ್ನು  ಪರ ತ್ಯ ಕ್ಷ ಅನ್ನಭವಿಸಿದ್ವರಿೇಂದ್ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದ್ಕಿೀಣೇಶ್ವ ರಕ್ಕಕ  ಹೊೀಗು ಅಲಿಲ  ಶಿರ ೀ 

ರಾಮಕೃರ್ು ರೆೇಂಬ ಭಕತ ರಿದಾದ ರೆ ಅವರು ನಿನಗೆ ತೃಪ್ತ ಯನ್ನು  ಕಟಾಟ ರು” ಎೇಂದ್ನ್ನ. 

       ನರೇಂದ್ರ ನ್ನ ತ್ನು  ಸ್ು ೀಹಿತ್ರೊೇಂದಿಗೆ ರಾಮಕೃರ್ು ರನ್ನು  ನೀಡಲು ದ್ಕಿಣೇಶ್ವ ರಕ್ಕಕ  ಹೊೀದ್. 

ನರೇಂದ್ರ  ದ್ಕಿಣ ದಾವ ರದ್ ಮೂಲಕ ರಾಮಕೃರ್ು ರ ಕೀಣೆಗೆ ಹೊೀದ್. ಶಿರ ೀ ರಾಮಕೃರ್ು ರು ಕಲಕ ತ್ತ ಗೆ 

ಭಕತ ರೊಬಬ ರ ಮನೆಗೆ ಹೊೀದಾಗ ನರೇಂದ್ರ ನ್ನ ಹಾಡುವುದ್ನ್ನು  ಕೇಳಿದ್ದ ರು. ಆ ಹಾಡನ್ನು  ಹಾಡು ಎೇಂದು 

ಹೇಳಿದಾಗ ನರೇಂದ್ರ ರು “ಓ ಮನವೇ, ನಿನೂು ರಿಗೆ ನಿೀ ತ್ರಳು, ಪರ ಪಂಚವೆೇಂಬ ಪರದೇಶ್ದ್ಲಿಲ  ಏಕ್ಕ 

ಅಲೆಯುತ್ತತ ರುವೆ” ಎೇಂಬ ಭಾವದ್ ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ರು ಹಾಡುತ್ತ ಲೇ ನರೇಂದ್ರ  ಹಾಡಿನ ಭಾವದ್ಲಿಲ  ಮುಳುಗಿ 

ಹೊೀದ್ರು. 

       ನರೇಂದ್ರ ನ್ನ ಮನಸಿಸ ನಲಿಲ  ಏನೀ ಆಧ್ಯಯ ತ್ತಮ ಕ ವಿರ್ಯವನ್ನು  ರಹಸಯ ವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ಎೇಂದು 

ಭಾವಿಸಿದ್. ಶಿರ ೀ ರಾಮಕೃರ್ು ರು ನರೇಂದ್ರ ನ ಕೈಗಳನ್ನು  ಹಿಡಿದುಕೇಂಡು ಆನಂದ್ ಬಾರ್ಪ ವನ್ನು  

ಸುರಿಸತೊಡಗಿದ್ರು. ಅಯಯ ೀ ನಿೀನ್ನ ಇಷ್ಟಟ  ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದೆಯಲಲ , ಎಷ್ಟಟ  ನಿಧ್ವಯಿ ನಿೀನ್ನ, 

ನನು ನ್ನು  ಎಷ್ಟಟ  ದಿವಸ ಕಾಯಿಸಿದೆ ಪರ ಪಂಚದೊೇಂದಿಗೆ ಮಾತ್ನಾಡಿ ನನಗೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಎೇಂದ್ರು, ಕಾರಣ 

ಆಧ್ಯಯ ತ್ತಮ ಕ ಜೀವನದ್ ಅನ್ನಭವಗಳ ನಂತ್ರ ರಾಮಕೃರ್ು ರನ್ನು  ಜನ ಸರಿಯಾಗಿ ತ್ತಳಿದು ಕಳೆಲು 

ಸಾಧ್ಯ ವಾಗಲಿಲಲ . ಸುತ್ತ ಲೂ ಎಲಲ ರು ಸಂಸಾರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಆಧ್ಯಯ ತ್ತಮ ಕ ಅನ್ನಭವ ಇಲಲ ದಿರುವ ಕಾರಣ 

ರಾಮಕೃರ್ು ರನ್ನು  ಹುಚಿರು ಎನು ತೊಡಗಿದ್ರು. 

       ಎಲಲ ರಿಗೂ ಕೇಳುತ್ತತ ದ್ದ  ಪರ ಶ್ನು ಯನೆು ೀ ನರೇಂದ್ರ ನ್ನ ರಾಮಕೃರ್ು ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ “ಮಹಾಶ್ಯರೆ, ನಿೀವು 

ದೇವರನ್ನು  ಕಂಡಿರುವಿರಾ?” ಎೇಂದು ಕೇಳಿದ್. ರಾಮಕೃರ್ು ರು “ಹೌದು ಮಗು ನಾನ್ನ ದೇವರನ್ನು  
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ನೀಡಿದೆದ ೀನೆ ಎೇಂದ್ರು. ನಾನ್ನ ನಿನು ನ್ನು  ನೀಡುವುದ್ಕಕ ೇಂತ್ ಸಪ ರ್ಟ ವಾಗಿ ಕಾಣ್ಣತ್ತತ ದೆದ ೀನೆ. ನಾನ್ನ ನಿನು  

ಜೊತ್ ಮಾತ್ನಾಡುವಂತ್ ಮಾತ್ನಾಡ ಬಹುದು ಎೇಂದ್ರು”. 

       ನರೇಂದ್ರ  ಪರ ಥಮ ಬಾರಿ ನಾನ್ನ ದೇವರನ್ನು  ಕಂಡಿದೆದ ೀನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನಗೂ ತೊೀರಿಸಬಲೆಲ  ಎೇಂದು 

ಹೇಳಿದ್ವರನ್ನು  ಕಂಡ. ನರೇಂದ್ರ ನ್ನ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ರಾಮಕೃರ್ು ರನ್ನು  ನೀಡಲು ಒಬಬ ರ ಹೊೀದ್ರು. 

ನರೇಂದ್ರ ನನ್ನು  ನೀಡಿ ರಾಮಕೃರ್ು ರಿಗೆ ತ್ತೇಂಬಾ ಸಂತೊೀರ್ವಾಯಿತ್ತ. ನರೇಂದ್ರ ನನ್ನು  ಕರೆದು ಪಕಕ ಕ್ಕಕ  

ಕ್ಷಳಿಸಿಕೇಂಡು ತ್ಮಮ  ಬಲಗಾಲನ್ನು  ನರೇಂದ್ರ ನ ಮೇಲೆ ಇಟಟ ರು. ತ್ಕ್ಷಣವೇ ನರೇಂದ್ರ ನ್ನ ಎಲಲ  ಮರೆತ್ತ 

ಹೊೀದಂತ್ ಭಾಸವಾಯಿತ್ತ ಗೀಡೆ ಮೇಲಿದ್ದ  ವಸುತ ಗಳೂ ಕೂಡ ಮಾಯವಾಗುವಂತ್ ಭಾವಿಸಿತ್ತ. 

ನರೇಂದ್ರ ರು ಆಗ ರಾಮಕೃರ್ು ರಿಗೆ ನಿೀವು ನನಗೆ ಏನೀ ಮಾಡುತ್ತತ ರುವಿರಿ ನನಗೆ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಇದಾದ ರೆ 

ಎೇಂದು ಕರುಚ್ಚಕೇಂಡ. ಇದ್ನ್ನು  ಕೇಳಿದ್ ರಾಮಕೃರ್ು ರು ಸವ ಲಪ  ನಕ್ಷಕ , ಸಾಕ್ಷ ಇವತ್ತತ ಗೆ ಇಷ್ಟಟ ೀ ಎೇಂದು 

ಮತೊತ ಮೆಮ  ಕೈಯಿೇಂದ್ ನರೇಂದ್ರ ನನ್ನು  ಸಪ ಶ್ವ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿೇಂದಿನ ವಯ ಕತ ಯಂತ್ ಆದ್ರು. 

        ರಾಮಕೃರ್ು ರು ನರೇಂದ್ರ ನನ್ನು  ಮತ್ತ  ಮತ್ತ  ಪರಿೀಕಿ್ಕ ಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತತ ದ್ದ ರು ಅವರಲಿಲ  ಆಧ್ಯಯ ತ್ತಮ ಕ 

ಚ್ಚೇಂತ್ನೆಯನ್ನು  ಅನ್ನಭವದ್ ಮೂಲಕ ತ್ತಳಿಸುತ್ತತ ದ್ದ ರು. ರಾಮಕೃರ್ು ರು ಹೇಳಿದ್ ಎಲಾಲ  ಮಾತ್ತಗಳನ್ನು  

ನರೇಂದ್ರ  ಪಾಲಿಸುತ್ತತ ದ್ದ ರು. ನರೇಂದ್ರ ರಿಗೆ ಅನ್ನಭವಗಳು ಹೆಚಿ್ಚದಂತ್ ಗತಾತ ಯಿತ್ತ ರಾಮಕೃರ್ು ರು 

ಭಗವಂತ್ನನ್ನು  ಕಂಡವರು. ಅವರ ವಯ ಕತ ತ್ವ  ಅದ್ರಲಿಲ  ತ್ಲಿಲ ೀನವಾಗಿದೆ ಎೇಂಬುದು. ಆಗ ನರೇಂದ್ರ  

ರಾಮಕೃರ್ು ರಿಗೆ ಶಿರ್ಯ ರಾಗಿ ಬಿಟಟ ರು. ರಾಮಕೃರ್ು ರು ಹೇಳುವ ಪರ ತ್ತಯೇಂದು ಮಾತ್ತಗಳನ್ನು  ತ್ತಳಿಯುತ್ತ , 

ಸೀಲುತ್ತ  ಬಂದ್ರು ಕನೆಗೆ ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ  ತ್ನು ನ್ನು  ಅಪವಣೆ ಮಾಡಿಕೇಂಡನ್ನ. 

       ರಾಮಕೃರ್ು ರು ನರೇಂದ್ರ ನನ್ನು  ಕಂಡೊಡನೆಯೆ ನಿಧ್ವರಿಸಿದ್ರು ಇವನ್ನ ತ್ಮಮ  ಸಂದೇಶ್ವನ್ನು  

ಜಗತ್ತತ ಗೆ ಸಾರುವುದ್ಕ್ಕಕ  ಬಂದ್ವನ್ನ ಎೇಂದು. ನರೇಂದ್ರ ನ್ನ ರಾಮಕೃರ್ು ರನ್ನು  ನೀಡಲು ವಾರಕ್ಕಕ , ಎರಡು 

ಬಾರಿ ದ್ಕಿಣೇಶ್ವ ರಕ್ಕಕ  ಹೊೀಗುತ್ತತ ದ್ದ ರು ಒೇಂದು ವೇಳ್ಳ ನರೇಂದ್ರ ನ್ನ ಬರದೇ ಹೊೀದ್ರೆ ರಾಮಕೃರ್ು ರ 

ನರೇಂದ್ರ ನನ್ನು  ಹುಡುಕಕೇಂಡು ಕಲಕ ತ್ತ ಕ್ಕಕ  ಹೊೀಗುತ್ತತ ದ್ದ ರು. 

       ನರೇಂದ್ರ ನಿಗೆ ಪರಿೀಕಿ್ಕಯ ಸಮಯ ಇದುದ ದ್ರಿೇಂದ್ ರಾಮಕೃರ್ು ರನ್ನು  ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗಲಿಲಲ  

ಇದ್ರಿೇಂದ್ ರಾಮಕೃರ್ು ರು ನರೇಂದ್ರ  ಬರುವ ದಾರಿಯನ್ನು  ಕಾದು ಸಾಕಾಗಿ ತ್ಮಮ  ಹತ್ತತ ರ ಬರುವ ಭಕತ ರಿಗೆಲಲ  

ನರೇಂದ್ರ ನ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುತ್ತತ ದ್ದ ರು ಕನೆಗೆ “ಲಾಟ್ಟ” ಎೇಂಬ ಭಕತ ನನ್ನು  ಕರೆದುಕೇಂಡು ನರೇಂದ್ರ ನನ್ನು  

ನೀಡಲು ಕಲಕ ತ್ತ ಗೆ ಹೊೀದ್ರು. ನರೇಂದ್ರ ನ್ನ ಒೇಂದು ಮನೆಯ ಅಟಟ ದ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಳಿತ್ತ ಓದುತ್ತತ ದ್ದ  

ನರೇಂದ್ರ ನನ್ನು  ಕಂಡು ರಾಮಕೃರ್ು ರಿಗೆ ತ್ತೇಂಬಾ ಸಂತೊೀರ್ವಾಯಿತ್ತ. 

       ಒೇಂದು ದಿನ ಶಿರ ೀ ರಾಮಕೃರ್ು ರು ನರೇಂದ್ರ ನಿಗೆ ನಾನ್ನ ಹೇಳುವುದ್ನ್ನು  ಚೆನಾು ಗಿ ಪರಿೀಕಿ್ಕ  ಮಾಡಿ 

ತ್ಗೆದುಕ ಎೇಂದು ಹೇಳುತ್ತತ ದ್ದ ರು. ಇದ್ನ್ನು  ಕೇಳಿದ್ ನರೇಂದ್ರ ನ್ನ ರಾಮಕೃರ್ು ರಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒೇಂದು 

ನಾಣಯ ವನ್ನು  ಮುರ್ಟಟ ಸಿದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷ ಚೇಳು ಕಚಿ್ಚದಂತ್ ಯಾತ್ನೆಯಾಗುತ್ತತ ತ್ತತ  ಇದ್ನ್ನು  ನೀಡಿದ್ ನರೇಂದ್ರ ನ್ನ 

ನಿಜವೀ, ಸುಳೆ್ಕೀ ಎೇಂದು ತ್ತಳಿದುಕಳೆಲು ರಾಮಕೃರ್ು ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೊೀದಾಗ ಹಾಸಿಗೆಯ ಕ್ಕಳಗೆ ಒೇಂದು 

ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು  ಇಟ್ಟಟ  ಕೀಣೆಯ ಹೊರಗೆ ನಿೇಂತ್ತ ರಾಮಕೃರ್ು ರನ್ನು  ವಿೀಕಿ ಸ ತೊಡಗಿದ್ನ್ನ. 

ರಾಮಕೃರ್ು  ಎೇಂದಿನಂತ್ ಕೀಣೆಯ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಳಿತ್ತ ತ್ಕ್ಷಣವೇ ಎದುದ  ಬಿಟಟ ರು. ನಂತ್ರ 

ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು  ತ್ಗೆದು ನೀಡಿದಾಗ ಒೇಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣಯ ವನ್ನು  ಕಂಡು ಇದು ನರೇಂದ್ರ ನದೆದ ೀ 

ಕ್ಕಲಸವಾಗಿರ ಬಹುದು ಎೇಂದು ಊಹಿಸಿದ್ರು. ರಾಮಕೃರ್ು ರು ನರೇಂದ್ರ ನ ಈ ಪರಿೀಕಿ್ಕಯನ್ನು  ತ್ತಳಿದು ತ್ತೇಂಬಾ 

ಸಂತೊೀರ್ಪಟಟ ರು ಕಾರಣ ರಾಮಕೃರ್ು ರು ಹೇಳುವ ಮಾತ್ನ್ನು  ಪರಿೀಕಿ ಸಿ ನೀಡಿ ನಂತ್ರ ಅದ್ನ್ನು  

ಒಪ್ಪ ಕಳೆಬೇಕ್ಷ ಎೇಂದಿದ್ದ ರು. 
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       ನರೇಂದ್ರ  ಹೇಗೆ ರಾಮಕೃರ್ು ರನ್ನು  ಪರಿೀಕಿ್ಕ  ಮಾಡುತ್ತತ ದ್ದ ನೀ ಹಾಗೆ ರಾಮಕೃರ್ು ನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ನನ್ನು  

ಪರಿೀಕಿಸುತ್ತತ ದ್ದ ನ್ನ. ರಾಮಕೃರ್ು ರಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ  ಎೇಂದ್ರೆ ಪಾರ ಣ ಅವನಿಗೆ ತ್ತನು ಲು ತ್ರುತ್ತತ ದ್ದ ರು. ನರೇಂದ್ರ  

ಬರುವುದು ತ್ಡವಾದ್ರೆ ಕಲಕ ತಾತ ಗೆ ರಾಮಕೃರ್ು ರ ಸವ ತಃ ಹೊೀಗಿ ನೀಡಿಕೇಂಡು ಬರುತ್ತತ ದ್ದ ರು. 

ರಾಮಕೃರ್ು ರು ನರೇಂದ್ರ ನನ್ನು  ಪರಿೀಕಿಸುತ್ತ ಲೇ ಆಧ್ಯಯ ತ್ಮ ದ್ ಬಗೆೆ  ತ್ತಳಿಸುತ್ತತ ದ್ದ ರು ಮತ್ತತ  ಅನ್ನಭವಗಳ 

ಮೂಲಕ ತ್ತಳಿಯುವಂತ್ ಮಾಡುತ್ತತ ದ್ದ ರು. ಹಿೀಗೆ ಗುರು-ಶಿರ್ಯ ರ ಸಂಬಂಧ್ ಅನಯ ನಯ ವಾಗಿತ್ತತ . 

ಕಷ್ಟ ದ್ ಪರ ಸಂಗಗಳು 

      ವಿಶ್ವ ನಾಥದ್ತ್ತ ರಿಗೆ ತ್ನು  ಮಗನ್ನ ಲಾಯರಾಗಬೇಕ್ಕೇಂಬ ಆಸ್. ಅದ್ಕಾಕ ಗಿ ನರೇಂದ್ರ ನನ್ನು  

“ನಿಮಾಯಚರಣ ಬೀಸ್” ಎೇಂಬ ಕಲಕ ತ್ತ ಯ ಪರ ಖಾಯ ತ್ ಲಾಯರ್ ಬಳಿ ನರೇಂದ್ರ ನನ್ನು  ಸೇರಿಸಿದ್ರು. 

ನರೇಂದ್ರ ನಿಗೆ ಮೊದ್ಲಿನಿೇಂದ್ಲೂ ತಾಯ ಗಜೀವನದ್ ಮೇಲೆ ಆಸಕತ  ಆದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ನಿಗೆ ಮನೆಯವರು ಮದುವೆ 

ಮಾಡಲು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು  ಹುಡುಕ್ಷತ್ತತ ದ್ದ ರು. ನರೇಂದ್ರ ನಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಇರ್ಟ ವಿರಲಿಲಲ . ಆಧ್ಯಯ ತ್ತಮ ಕ 

ಜೀವನ ನರೇಂದ್ರ ನನ್ನು  ಕೈ ಬಿೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತತ ತ್ತತ . ನರೇಂದ್ರ ನ ಗುರುಗಳಾದ್ ರಾಮಕೃರ್ು ರು “ನರೇಂದ್ರ  

ಬಂದಿರುವುದು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೆೇಂಡತ್ತ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಆನಂದ್ ಕಡುವುದ್ಕಕ ಲಲ . ಅವನ ಜೀವನವೇ ಬೇರೆ. 

ಅಜ್ಞಾ ನಿಗಳನ್ನು  ಭಗವಂತ್ನ ಕಡೆ ಕರೆದುಕೇಂಡು ಹೊೀಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದ್ಕ್ಕಕ  ಮದುವೆ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ರೆ 

ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಲ ” ಎೇಂದು ಚ್ಚೇಂತ್ತಸುತ್ತತ ದ್ದ ರು. ನರೇಂದ್ರ ನಿಗೆ ಅನೇಕ ಜನ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು  ಕಡುವುದ್ಕ್ಕಕ  

ಬಂದ್ರೂ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಯಾವುದೊೀ ಕಾರಣದಿೇಂದ್ ವಿಫಲವಾಗಿ ಹೊೀಗುತ್ತತ ತ್ತತ . 

      1884 ರಲಿಲ  ನರೇಂದ್ರ  ಬಿ.ಎ. ಪರಿೀಕಿ್ಕ ಗೆ ಕ್ಷಳಿತ್ತದ್ದ ರು. ಇನೂು  ಫಲಿತಾೇಂಶ್ ಬಂದಿರಲಿಲಲ . ಕಲಕ ತ್ತ ಗೆ 

ನರೇಂದ್ರ ನ್ನ ಎರಡು ಮೈಲು ದೂರದ್ಲಿಲ ರುವ ವರಾಹನಗರಕ್ಕಕ  ಸ್ು ೀಹಿತ್ನನ್ನು  ನೀಡಲು ಸಂಜೆ 

ಹೊೀಗಿದ್ದ ರು. ಆ ಹೊತ್ತತ ಗೆ ನರೇಂದ್ರ ನ ಮನೆಯಿೇಂದ್ ಯಾರೊೀ ಬಂದು ಆಘಾತ್ಕಾರಿ ವಿರ್ಯವನ್ನು  

ಕಟಟ ರು. ವಿಶ್ವ ನಾಥದ್ತ್ತ  ಹೃದ್ಯ ಸಾ ೇಂಭದಿೇಂದ್ ತ್ತೀರಿಹೊೀದ್ರು ಎೇಂದು. ನರೇಂದ್ರ  ಮನೆಗೆ ಓಡಿಹೊೀದ್ರು 

ಅಲಿಲ  ಮನೆಯವರು ಎಲಲ  ರೊೀಧಿಸುತ್ತತ ದ್ದ ರು. ಇವರು ಅದ್ನ್ನು  ಕಣ್ಣು ರೆ ಕಂಡರು. ಮನಸಿಸ ನಲಿಲ ರುವ 

ನೀವನ್ನು  ನ್ನೇಂಗಿಕೇಂಡು ನಂತ್ರ ಅೇಂತ್ಯ ಕರ ಯೆ ಮಾಡಿದ್ರು. 

     ವಿಶ್ವ ನಾಥದ್ತ್ತ ರು ಎಷ್ಟಟ  ಸಂಪಾದ್ನೆಯನ್ನು  ಮಾಡುತ್ತತ ದ್ದ ರೊೀ ಅಷ್ಟಟ  ಹಣವನ್ನು  ಖ್ಚ್ಚವ 

ಮಾಡಿದ್ದ ರು ಅದ್ರ ಜೊತ್ಯಲಿಲಯೇ ಸಾಲವನ್ನು  ಮಾಡಿದ್ದ ರು ಹಿೀಗಾಗಿ ವಿಶ್ವ ನಾಥದ್ತ್ತ ರು ತ್ತೀರಿದ್ ತ್ಕ್ಷಣವೇ 

ಎಲಲ  ಸಾಲಗಾರರು ಹಣವನ್ನು  ವಸ್ಕಲಿ ಮಾಡಲು ಬಂದು ಬಿಟಟ ರು. ಇವರು ಮನೆಯಲಿಲ  ಸುಮಾರು 8 

ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಒದ್ಗಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತತ . ನರೇಂದ್ರ  ಸಿಕಕ ದ್ ಸಣು  ಪುಟಟ  ಕ್ಕಲಸವನ್ನು  ಮಾಡಿ ಹೇಗೀ 

ಮನೆಯವರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕಕ  ಹಣ ಒದ್ಗಿಸುತ್ತತ ದ್ದ . ಬಿ.ಎ. ಪರಿೀಕಿ್ಕ  ಪಾಸಾಗಿ ಲಾ ಕಾಲೇಜನ್ನು  ಸೇರಿದ್ ಆದ್ರೆ 

ಮೆರ್ಟಟ ಕಳೆುವುದ್ಕ್ಕಕ  ಜೊೀಡು ಚಪಪ ಲಿ ಇರಲಿಲಲ , ಹಾಕಕಳೆಲು ಒೇಂದೊಳೆ್ಳ  ಬಟ್ಟಟ  ಇರಲಿಲಲ  ಹಾಕಕೇಂಡ 

ಬಟ್ಟಟ  ಹರಿದು ಹೊೀಗಿತ್ತತ . ನರೇಂದ್ರ ನ್ನ ತ್ನು  ಊಟದ್ ಪಾಲನ್ನು  ಬಿಟಟ ರ ಮನೆಯಲಿಲ ರುವ ಮತೊತ ಬಬ ರಿಗೆ 

ಊಟ  

ಸಿಗುತ್ತ ದೆ ಎೇಂದು ತ್ನು  ತಾಯಿಗೆ ಸ್ು ೀಹಿತ್ರೊಡನೆ ಊಟ ಮಾಡಿದೆ ಎೇಂದು ಹೇಳಿ ಪಾಕವನಲಿಲ  ಸವ ಲಪ  

ಹೊತ್ತತ  ಕ್ಷಳಿತ್ತ ನಂತ್ರ ನಿೀರನ್ನು  ಕ್ಷಡಿದು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತತ ದ್ದ ರು. ಕ್ಕಲವು ಬಾರಿ ಸ್ು ೀಹಿತ್ರ ಮನೆಯಲಿಲ  

ಊಟಕ್ಕಕ  ಕರೆದಾಗ ನರೇಂದ್ರ ನಿಗೆ ಮನೆಯಲಿಲ  ಉಪವಾಸವಿರುವ ನೆೇಂಟರ ನೆನಪಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದ್ಕ್ಕಕ  

ಮನಸುಸ  ಬಾರದೆ ಏನೀ ಕ್ಕಲಸವಿದೆ ಎೇಂದು ಹೇಳಿ ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಿ ಬಿಡುತ್ತತ ದ್ದ ರು. ಇಷ್ಟ ೇಂದು 

ಕರ್ಟ ವಿದ್ದ ರೂ ತ್ನು  ದುುಃಖ್ದ್ ಸಿಾ ತ್ತಯನ್ನು  ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳುತ್ತತ ರಲಿಲಲ . ಮನಸಿಸ ನ ಒಳಗೆ ದುುಃಖ್ವಿದ್ದ ರೂ 

ಕೂಡ ಹೊರಗಿನಿೇಂದ್ ನೀಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸಂತೊೀರ್ವಾದ್ ಮುಖ್. 
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      ನನು  ತಂದೆ ಸತ್ತ  ದುುಃಖ್ವನ್ನು  ಮರೆಯುವುದ್ಕೂಕ  ಮೊದ್ಲೇ ಒೇಂದು ಕ್ಕಲಸಕ್ಕಕ  ಅಲೆಯಬೇಕಾಯಿತ್ತ. 

ಹೊಟ್ಟಟ ಗೆ ಊಟ ಇಲಲ ದೆ, ಕಾಲಿಗೆ ಚಪಪ ಲಿ ಇಲಲ ದೆ, ಉರಿಬಿಸಿಲಿನಲಿಲ  ಕ್ಕಲಸಕ್ಕಕ ೇಂದು ಅಲೆದಾಡಬೇಕಾಯಿತ್ತ. 

ಇಷ್ಟ ೇಂದು ಕರ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಈಡಾದ್ರೂ, ದೇವ ಈಶ್ವ ರನಲಿಲ  ನಂಬಿಕ್ಕ ಮತ್ತತ  ಅವನ ದ್ಯೆಯಲಿಲ  ನಂಬಿಕ್ಕ 

ಜ್ಞರಲಿಲಲ . ಬಿಸಿಲು ಕಾಲ ಕಳ್ಳಯಿತ್ತ, ಮಳ್ಳಗಾಲ ಬಂದಿತ್ತ. ಕ್ಕಲಸ ಹುಡುಕ್ಷವುದು ಹಾಗೆಯೇ 

ಮುೇಂದುವರೆಯಿತ್ತ. ಒೇಂದು ದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ದಿನವೆಲಲ  ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಮಳ್ಳಯಲಿಲ  ನೆನೆದು ಸೀತ್ 

ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತತ  ದುಬವಲವಾದ್ ಮನಸಿಸ ನಿೇಂದ್ ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗುತ್ತತ ದ್ದ ರು. 

      ನರೇಂದ್ರ  ದ್ಕಿಣೇಶ್ವ ರಕ್ಕಕ  ಶಿರ ೀ ರಾಮಕೃರ್ು ರನ್ನು  ನೀಡಲು ಹೊೀದ್ರು. ಶಿರ ೀ ರಾಮಕೃರ್ು ರನ್ನು  

ದೇವಿಗೆ ನನು  ಪರವಾಗಿ ಸವ ಲಪ  ಪಾರ ಥವನೆ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಕ್ಕಲಸ ಸಿಗಲಿ ಎೇಂದು ಕೇಳಿದ್. ಅದ್ಕ್ಕಕ  ರಾಮಕೃರ್ು ರು 

ನಿೀನೆ ಹೊೀಗಿ ಅವಳನ್ನು  ಕೇಳು ಅವಳು ನಿನಗೂ ತಾಯಿಯೇ ನನು ಬಬ ನಿಗೆ ಅಲಲ  ಎೇಂದ್ರು. ನಿೀನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ 

ಖಂಡಿತ್ ನಿನು  ಆಸ್ಯನ್ನು  ನಡೆಸಿಕಡುತಾತ ಳ್ಳ ಎೇಂದ್ರು. ಆಗ ಮೊದ್ಲನೇ ಬಾರಿ ನರೇಂದ್ರ  ರಾಮಕೃರ್ು ರು 

ಹೇಳಿದಂತ್ ದೇವಿಯ ಬಳಿ ನಿೇಂತ್ ಆದ್ರೆ ಅವನ ಮನೆಯ ಕರ್ಟ -ತಾಪತ್ರ ಯಗಳ್ಳಲಲ  ಮರೆತ್ತ ಹೊೀಗಿ ತಾಯಿ 

ನನಗೆ ಭಕತ , ಜ್ಞಾ ನ, ವೈರಾಗಯ  ಕಡು ಎೇಂದು ಕೇಳಿಕೇಂಡ. ಶಿರ ೀ ರಾಮಕೃರ್ು ರು ಅವನನ್ನು  ಕೇಳಿದ್ರು, “ಏನ್ನ, 

ದೇವಿಗೆ ಕ್ಕಲಸಕಾಕ ಗಿ ಪಾರ ಥವನೆ ಮಾಡಿದೆಯಾ?” “ಮರೆತ್ತ ಹೊೀಯಿತ್ತ” ಎೇಂದ್ ನರೇಂದ್ರ , ಎರಡನೇ ಬಾರಿ 

ಪಾರ ರ್ಥವಸಿದ್ ಆದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಯೂ ಅದ್ನೆು ೀ ಪಾರ ರ್ಥವಸಿದ್ದ ನ್ನ. ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ನರೇಂದ್ರ ನ “ಜ್ಞಾ ಪಕಕ್ಕಕ  

ಬಂತ್ತ; ಆದ್ರೆ ಕೇಳುವುದ್ಕ್ಕಕ  ಮನಸುಸ  ಬರಲಿಲಲ ” ಎೇಂದು ರಾಮಕೃರ್ು ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ ಇದ್ನ್ನು  ಕೇಳಿ 

ರಾಮಕೃರ್ು ರಿಗೆ ತ್ತೇಂಬಾ ಸಂತೊೀರ್ವಾಯಿತ್ತ. ರಾಮಕೃರ್ು ರು “ನಿಮಮ  ಮನೆಯವರಿಗೆ ಬಡತ್ನದಿೇಂದ್ 

ಪಾರಾಗುವುದ್ಕ್ಕಕ  ಊಟ ಬಟ್ಟಟ  ಸಿಕ್ಷಕ ವುದು” ಎೇಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. 

      ನರೇಂದ್ರ ನಿಗೆ ಮೊದ್ಲಿನಿೇಂದ್ಲೂ ಬುದಿ್ ನ ಜೀವನದ್ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯ ೇಂತ್ ಪ್ರ ೀತ್ತ. ತ್ನು  ಸ್ು ೀಹಿತ್ರಾದ್ 

ತಾರಕ ಮತ್ತತ  ಕಾಳಿಯಡನೆ ಬುದಿ್ , ತ್ಪಸುಸ  ಮಾಡಿದ್ ಗಯೆಗೆ ಹೊೀದ್ರು. ನರೇಂದ್ರ ನ್ನ ಬುದಿ್  ತ್ಪಸುಸ  

ಮಾಡಿದ್ ಮರದ್ ಕ್ಕಳಗೆ ಕ್ಷಳಿತ್ತಕೇಂಡು ಧ್ಯಯ ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕ್ಕಲವು ದಿನಗಳನ್ನು  ಅಲಿಲ ಯೇ ಕಳ್ಳದ್ರು. 

ನರೇಂದ್ರ  ಕಾಶಿೀಪುರದ್ ತೊೀಟದ್ಲಿಲ  ಇಲಲ ದಿರುವುದ್ನ್ನು  ಕಂಡು ರಾಮಕೃರ್ು ರ ಮನಸಿಸ ಗೆ 

ಸಮಾಧ್ಯನವಿಲಲ ದಾಗಿತ್ತ. ಶಿರ್ಯ ರೆಲಲ  ರಾಮಕೃರ್ು ರಿಗೆ ಸಮಾಧ್ಯನ ಮಾಡುತ್ತತ ದ್ದ ರು ನರೇಂದ್ರ ನ್ನ ಬಂದೇ 

ಬರುತಾತ ನೇ ಎೇಂದು ಹೇಳುತ್ತತ ದ್ದ ರು. ಅದ್ರಂತ್ ನರೇಂದ್ರ  ಹಿೇಂತ್ತರುಗಿ ಬಂದು  ಶಿರ ೀ ರಾಮಕೃರ್ು ರ ಸೇವೆಯಲಿಲ  

ತ್ಲಿಲ ೀನನಾದ್.  

      ಶಿರ ೀ ರಾಮಕೃರ್ು ರು, “ಈ ಯುವಕರಿಗಿೇಂತ್ ದೊಡಡ ಸಾಧುಗಳು ಇನಾು ರಿದಾದ ರೆ” ಎೇಂದು 

ರುದಾರ ಕಿಮಾಲೆ ಮತ್ತತ  ಬಟ್ಟಟ ಗಳನ್ನು  ತ್ಮಮ  ಶಿರ್ಯ ರಿಗೆ ಹಂಚ್ಚದ್ರು. ಸನಾಯ ಸ ತ್ಗೆದುಕೇಂಡವರೆ ರಾಮಕೃರ್ು  

ಸಂಸ್ಾ ಯ ಮೂಲಪುರುರ್ರಾದ್ರು. ಅವರುಗಳು ಯಾರೆೇಂದ್ರೆ, ನರೇಂದ್ರ , ರಾಖಾಲ, ಬಾಬುರಾಮ್, 

ಯೀಗಿನ್ಸ, ನಿರಂಜನ್ಸ, ತಾರಕ್, ಶ್ಶಿ, ಲಾಟ್ಟ, ಕಾಳಿ ಮತ್ತತ  ಗೀಪಾಲದಾದಾ. 

      ಶಿರ ೀ ರಾಮಕೃರ್ು ರ ನೇತೃತ್ವ ದ್ಲಿಲ  ನರೇಂದ್ರ  ಸಾಧ್ನೆ ಮಾಡತೊಡಗಿದ್. ಪರ ತ್ತ ದಿನವೂ ಸಾಯಂಕಾಲ 

ನರೇಂದ್ರ ನನ್ನು  ತ್ಮಮ  ಕೀಣೆಗೆ ಕರೆದು ಆಧ್ಯಯ ತ್ತಮ ಕ ಜೀವನದ್ ವಿರ್ಯಗಳನೆು ಲಾಲ  ಹೇಳುತ್ತತ ದ್ದ ರು. 

ರಾಮಕೃರ್ು ರಿಗೆ ಆರೊೀಗಯ ದ್ಲಿಲ  ವಯ ತಾಯ ಸ ಉೇಂಟಾಯಿತ್ತ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೊದ್ಲೇ ಶಿರ ೀ ರಾಮಕೃರ್ು ರು 

ನರೇಂದ್ರ ನಿಗೆ ತ್ಮಮ ಲಿಲ ರುವ ಸವವಶ್ಕತ ಯನ್ನು  ಧ್ಯರೆದ್ರು. “1886ನೇ ಆಗಸ್ಟ  ಹದಿನಾರನೆ ತಾರಿಖು ರಾತ್ತರ  ಶಿರ ೀ 

ರಾಮಕೃರ್ು ರು ಭಗವತ್ತಯ ನಾಮವನ್ನು  ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೊೀದ್ವರು ಪುನಃ ಬರಲಿಲಲ .” ಶಿರ್ಯ ರಿಲಲ  ಇನ್ನು  

ಮೇಲೆ ತ್ಬಬ ಲಿಯಾದ್ರು. ಶಿರ ೀ ರಾಮಕೃರ್ು ರ ನೆನಪು, ಅವರ ಅಮರ ಸಂದೇಶ್, ಅವರ ಪ್ರರ ೀಮ ಒೇಂದೇ ಶಿರ್ಯ ರಿಗೆ 

ಊರುಗೀಲಾಯಿತ್ತ. 
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ಸ್ವಧನೆಗಳು 

       ಶಿರ ೀ ರಾಮಕೃರ್ು ರು ಸಕಲ ವಿದೆಯ ಯನ್ನು  ಧ್ಯರೆಯರೆದು ಮರಣ ಹೊೇಂದಿದ್ ನಂತ್ರ ನರೇಂದ್ರ ನ್ನ ಕಾಶಿ 

ಪುರಕ್ಕಕ  ತ್ರಳಿದ್ರು. ಕ್ಕಲವು ದಿನಗಳಾದ್ ಮೇಲೆ ನರೇಂದ್ರ ರು ಮತ್ತತ  ಅವನ ಗುರುಭಾಯಿಗಳ್ಳಲಲ  “ಆೇಂಟ್ 

ಪುರಕ್ಕಕ ” ಹೊೀಗಿ ಅಲಿಲ  ತ್ತೀವರ ವಾದ್ ಆಧ್ಯಯ ತ್ತಮ ಕ ಸಾಧ್ನೆಯಲಿಲ  ತೊಡಗಿದ್ರು. ಆತ್ಮ ನಮೊೀಕ್ಷ ಮತ್ತತ  

ಜಗತ್ತತ ನಹಿತ್ಕಾಕ ಗಿ ಸನಾಯ ಸ ವರ ತ್ವನ್ನು  ಕೈಗೇಂಡರು. ಅನಂತ್ರ ಬಾರಾನಗರಕ್ಕಕ  ಒೇಂದು ದಿನ ವಿರಜ್ಞ 

ಹೊೀಮವನ್ನು  ಮಾಡಿ ವಿಧಿವತಾತ ಗಿ ಸನಾಯ ಸ ಸಿವ ೀಕರಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು  ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದ್ರು.  

 “ನರೇಂದ್ರ  ಸನಾಯ ಸ ದಿೀಕಿ್ಕಯನ್ನು  ತ್ಗೆದುಕೇಂಡು ವಿವೇಕಾನಂದ್ರಾದ್ರು.” 

       ಸಾವ ಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರು ಬಂದ್ದುದ  ಭರತ್ಖಂಡ ಮತ್ತತ  ಜಗತ್ತತ ನ ಉದಿಾರಕಾಕ ಗಿ. 

ವಿವೇಕಾನಂದ್ರಾಗಿ ಇವರು ಎಲೆಲ ಡೆ ತ್ಮಮ ಲಿಲ ರುವ ಆಧ್ಯಯ ತ್ಮ ದ್ ಬಗೆೆ  ಮತ್ತತ  ಭರತ್ಖಂಡ ಉದಿಾರಕಾಕ ಗಿ 

ಸಾಧ್ನೆಗಳನ್ನು  ಮಾಡಲು ಹೊರಟರು. ಕನಾಯ ಕ್ಷಮಾರಿಯ ದೇವಸಾಾ ನಕ್ಕಕ  ಹೊೀದ್ರು. ಅಲಿಲ  ಧ್ಯಯ ನಸಕತ ನಾಗಿ 

ಕ್ಷಳಿತ್ತಕಳೆಲು ಸಾ ಳವನ್ನು  ಹುಡುಕ್ಷತ್ತತ ದಾದ ಗ ಸಮುದ್ರ ದ್ ಮಧ್ಯ ದ್ಲಿಲ  ಒೇಂದು ದೊಡಡ  ಭಿೀಮಾಕಾರದ್ 

ಬಂಡೆ ಎದುದ  ನಿೇಂತ್ತತ್ತತ . ಅಲಿಲ ಗೆ ಹೊೀಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊೀಣಿಯಲಿಲ  ಹೊೀಗಬೇಕ್ಷ ಆದ್ರೆ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ 

ಹತ್ತತ ರ ಕಾಸು ಇರಲಿಲಲ , ಅವರು ಸಮುದ್ರ ದ್ಲಿಲ  ಈಜಕೇಂಡು ಬಂಡೆಯನ್ನು  ತ್ಲುಪದ್ರು. 

       ಕನಾಯ ಕ್ಷಮಾರಿಯ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಳಿತ್ತ ಭರತ್ಖಂಡದ್ ವಿರ್ಯವನ್ನು  ಚ್ಚೇಂತ್ತಸತೊಡಗಿದ್ರು. 

ಎಲಾಲ  ಭಾಷ್ಟಗಳು, ಜನರು, ಪಾರ ೇಂತ್ಯ ಗಳು ಇದ್ನೆು ಲಲ  ಒೇಂದು ಮಾಡಿದ್ ಹಿೇಂದೂ ಸಂಸಕ øತ್ತಯ ಸ್ಕತ್ರ ವನ್ನು  

ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು. ಧ್ಮವವೇ ಭಾರತ್ತೀಯನ ಜೀವನದ್ ಉಸಿರು, ಈ ಧ್ಮವ ಜ್ಞಗೃತ್ತ ಮೂಲಕ ಭರತ್ಖಂಡ 

ಜ್ಞಗೃತ್ತಯಾಗ ಬೇಕ್ಷ ಎೇಂದು ಚ್ಚೇಂತ್ತಸಿದ್ರು. ಹಿೇಂದೂ ಧ್ಮವದ್ ಉದಾತ್ತ ತ್ತ್ವ ಗಳು ಎಲಲ ರಿಗೂ ತ್ತಳಿಯುವಂತ್ 

ಮಾಡಬೇಕ್ಷ ಇದ್ರಿೇಂದ್ ನಮಮ  ಜೀವನದ್ಲಿಲ  ಎಲಲ ವೂ ಸುಧ್ಯರಿಸುವುದು ಎೇಂದು ತ್ಮಮ  ಇಡಿೀ ಜೀವನವನ್ನು  

ಅವರು ಮಿೀಸಲಾಗಿಟಟ ರು. 

        ಮೊದ್ಲು ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಯೀಗಯ ತ್ಯನ್ನು  ಮದಾರ ಸಿನ ಜನಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು. 

ವಿವೇಕಾನಂದ್ರನ್ನು  ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕಕ  ಕಳುಹಿಸಲು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭಿಕಿ್ಕ  ಬೇಡಿ ಹಣವನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸಿ 

ಕಳುಹಿಸಿದ್ರು.  

        1893 ಸ್ಪಟ ೇಂಬರ್ 11ನೇ ತಾರಿೀಖು ಚ್ಚಕಾಗೀ ವಿಶ್ವ ಧ್ಮವ ಸಮೆಮ ೀಳನವು ನಗರದ್ಲಿಲ ರುವ “ಆಟ್ವ 

ಪಾಯ ಲೇಸ್” ಎೇಂಬಲಿಲ  ಆರಂಭವಾಯಿತ್ತ. ಈ ಸಮೆಮ ೀಳನದ್ಲಿಲ  ಎಲಾಲ  ದೇಶ್ದ್ ಜನಾೇಂಗಗಳೂ ಇದ್ದ ರು. ಈ 

ಸಮೆಮ ೀಳನದ್ಲಿಲ  ವಿವೇಕಾನಂದ್ರು ಸದ್ಸಯ ರಾಗಿದ್ದ ರು. ಎಲಲ  ಸದ್ಸಯ ರು ಮಾತ್ನಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ ನಂತ್ರ 

ವಿವೇಕಾನಂದ್ರನ್ನು  ಮಾತ್ನಾಡಲು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಗ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರು, “ಅಮೇರಿಕಾದ್ ನನು  ಸಹೊೀದ್ರ 

ಸಹೊೀದ್ರಿಯರ,” ಎೇಂದು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಈ ಎರಡು ಪದ್ಗಳನ್ನು  ಕೇಳಿದ್ ಕ್ಷಣವೇ ಕವಿ ಕವುಡಾಗುವಂತ್ 

ಚಪಾಪ ಳ್ಳ ತ್ರ್ಟಟ ದ್ರು. ಯಾರೂ ಅಪರಿಚ್ಚತ್ರಲಲ , ಯಾರೂ ಬಾಹಿರರಲಲ , ಎಲಲ ರೂ ಒೇಂದೇ ಸಂಸಾರಕ್ಕಕ  

ಸೇರಿದ್ವರಾಗುವರು, “ಹಿೇಂದೂ ಯಾರನೂು  ದೂರುವುದ್ಕ್ಕಕ  ಹೊೀಗುವುದಿಲಲ , ದೇವರು ಯಾವುದೊೀ ಒೇಂದು 

ಧ್ಮವಕ್ಕಕ  ಮಾತ್ರ  ಸತ್ಯ ವನ್ನು  ಕಟ್ಟಟ  ಉಳಿದ್ವುಗಳಿಗೆ ಸುಳೆನ್ನು  ಹಂಚ್ಚಲಲ  ಎೇಂದು ಹೇಳಿದ್ರು.” ಹಿೇಂದೂ 

ಧ್ಮವದ್ ಬಗೆೆ  ಕೇಳುವುದ್ಕಕ ೇಂತ್ ಮೊದ್ಲು ಅಮೇರಿಕಾದ್ ಜನ ಭಾರತ್ ದೇಶ್ದ್ ಜನರು ಅನಾಗರಿಕರು, ಕಲುಲ , 

ಮಣ್ಣು  ಪೂಜಸುವವರು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಧ್ಮವ, ನಾಗರಿಕತ್ಯ ಬಗೆೆ  ತ್ತಳಿಸಬೇಕ್ಕೇಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ರು. ಆದ್ರೆ 

ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ನ್ನಡಿಗಳನ್ನು  ಕೇಳಿದ್ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ್ತೀಯ ಧ್ಮವದ್ ಬಗೆೆ  ಅರಿವು ಉೇಂಟಾಯಿತ್ತ. 

http://www.tumbe.org/


Tumbe    International e-Magazine 

 For More Details Visit   www.tumbe.org                                             Page | 47  
 

      20ನೇ ತಾರಿೀಖು ವಿವೇಕಾನಂದ್ರು “ಕ್ಕರ ೈಸತ  ಧ್ಮವವನ್ನು ” ರ್ಟೀಕಸಿ ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ರು. 21ನೇ ತಾರಿೀಖು 

“ಬೌದಿ್ ಧ್ಮವ, ಹಿೇಂದೂ ಧ್ವರ್iದ್ ಪೂರೈಕ್ಕ” ವಿರ್ಯದ್ ಬಗೆೆ  ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ರು. ವಿವೇಕಾನಂದ್ರಿಗೆ 

ಅಮೇರಿಕಾದ್ಲಿಲ  ಕೀತ್ತವ ಬಂದಿತ್ತ. ಅದ್ರ ಜೊತ್ಯಲಿಲಯೇ ಸಭೆಯನ್ನು  ಏಪವಡಿಸಿದ್ದ  ಕ್ಕಲವು 

ಕ್ಕರ ೈಸತ ಪಾದಿರ ಗಳ ಅಸ್ಕಯೆ ಮೇಲೆದಿದ ತ್ತ, ಕಾರಣ ಕ್ಕರ ೈಸತ  ಧ್ಮವದ್ ಮಹಿಮೆಯ ಬಗೆೆ  ಮಾತ್ನಾಡುವುದ್ಕಾಕ ಗಿ 

ವಿಶ್ವ ಧ್ಮವ ಸಮೆಮ ೀಳನವನ್ನು  ಅವರು ಏಪವಡಿಸಿದ್ದ ರು. ಆದ್ರೆ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರು ಭಾರತ್ದ್ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು  

ಹೇಳಿ ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಕೀತ್ತವಯನ್ನು  ತಂದ್ರು. ಇದ್ನ್ನು  ಸಹಿಸಲಾಗದ್ ಕ್ಕರ ೈಸತ ಪಾದಿರ ಗಳಿಬಬ ರು ಜೊತ್ ಸೇರಿ 

ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಮತ್ತತ  ಹಿೇಂದೂ ಧ್ಮವದ್ ಬಗೆೆ  ಸುಳೆು  ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ನು  ಹೇಳುತಾತ  ಹೊರಟರು. ಆದ್ರೆ 

ವಿವೇಕಾನಂದ್ರು ಅದ್ನ್ನು  ನಿಲವಕ್ಷಯ ವಾಗಿ ಕಂಡರು. ಅವರು ಸುಳೆು  ಮಾಹಿತ್ತಗಳಿಗೆ ಹೆದ್ರದೆ, ಅಮೇರಿಕಾ 

ಜನರ ಪರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತ ರಿಸುತ್ತ  ಮುನ್ನು ಗೆ  ತೊಡಗಿದ್ರು. 

      

 1896ನೇ ಏಪ್ರ ೀಲ್ 15ಕ್ಕಕ  ಲಂಡನಿು ಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರು ತ್ರಳಿದ್ರು. ಇವರ ಕಾಯವಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ 

“ಶಾರದಾನಂದ್ರು” ಅಲಿಲ ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ರು. ಅಲಿಲ  ಕ್ಕಲವು ಕಾಲ ಮಿಸ್ ಮುಲಲ ರ್ ಮನೆಯಲಿಲ  ಇದ್ದ ರು. ಮೇ 

ಆರಂಭದ್ಲಿಲ  ಇವರು “ಜ್ಞಾ ನಯೀಗದ್” ಮೇಲೆ ಉಪನಾಯ ಸ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲಿಲ  ‘ಧ್ಮವದ್ 

ಅವಶ್ಯ ಕತ್,’ ‘ವಿಶ್ವ ಧ್ಮವ,’ ‘ಮಾನವ ಅವನ ತೊೀರಿಕ್ಕ,’ ಇವುಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ರು. ಇದ್ರೊೇಂದಿಗೆ 

“ಭಕತ ಯೀಗ”, “ತಾಯ ಗ”, “ಆತ್ಮ  ಸಾಕಿಾತಾಕ ರ”, ಮುೇಂತಾದ್ವುಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ರು. 

      ವಿವೇಕಾನಂದ್ರು ಪೌರಶಾಸರ ತ  ವಿದಾವ ೇಂಸರಾದ್ ಪ್ರರ ಫೆಸರ್ “ಮಾಕ್ಸ ಮುಲಲ ರ್” ಅವರನ್ನು  

ಆಕ್ಸ ಫರ್ಡವನಲಿಲ  ಕಂಡರು. ಮಾಕ್ಸ ಮುಲಲ ರ್ ಅವರು ಶಿರ ೀ ರಾಮಕೃರ್ು ರ ಮೇಲೆ “ನಿಜವಾದ್ ಮಹಾತ್ಮ ” 

ಎೇಂಬ ಲೇಖ್ನವನ್ನು  ಹತೊತ ೇಂಬತ್ತ ನೆಯ ಶ್ತ್ಮಾನ ಮಾಸ ಪತ್ತತ ಕ್ಕಯಲಿಲ  ಬರೆದಿದ್ದ ರು. ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ 

ಪರಿಚಯವಾದ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ರಾಮಕೃರ್ು ರ ಬಗೆೆ  ತ್ತಳಿದುಕೇಂಡು “ಜೀವನ ಮತ್ತತ  ಸಂದೇಶ್” ಎೇಂಬ 

ಪುಸತ ಕವನ್ನು  ಬರೆದ್ರು. ಈ ಪುಸತ ಕವು ಶಿರ ೀ ರಾಮಕೃರ್ು ರ ಮೇಲೆ ಇೇಂಗಿಲ ೀಷ್ನಲಿಲ  ಬರೆದ್ ಮೊದ್ಲನೆ 

ಪುಸತ ಕವಾಗಿದೆ. 

ವಿವೇಕಾನಂದ್ರು ಒೇಂದು ಸಂಘ ಸಾಾ ಪನೆಯನ್ನು  ಮಾಡುವರು ಅದ್ಕ್ಕಕ  “ರಾಮಕೃರ್ು  ಮಿರ್ನ್ಸ” 

ಎೇಂಬ ಹೆಸರು ಇಟಟ ರು. ಇದ್ರ ಉದೆದ ೀಶ್ ಶಿರ ೀ ರಾಮಕೃರ್ು  ಪರಮಹಂಸರು ಯಾವ ತ್ತ್ವ ಗಳನ್ನು  

ವಿವರಿಸಿದ್ರೂ ಮತ್ತತ  ತ್ಮಮ  ಜೀವನ, ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನದ್ಲಿಲ  ತೊೀರಿದ್ರೊ, ಅವುಗಳ ಪರ ಚ್ಚರ ಮತ್ತತ  ತ್ತ್ವ ಗಳನ್ನು  

ಅನ್ನಭವಕ್ಕಕ  ತಂದುಕಳೆಲು ಭಯಸುವ ಜನರಿಗೆ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಉನು ತ್ತಗಳಲಿಲ  ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುವುದ್ಕ್ಕಕ  ಈ ಮಿರ್ನ್ಸನನ್ನು  ಸಾಾ ಪ್ಸಲಾಯಿತ್ತ. ಈ ಸಂಸ್ಾ ಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರು ಸಮಿತ್ತಯ ಸಾಧ್ಯರಣ 

ಸಭಾಪತ್ತಗಳಾದ್ರು. “ಬರ ಹಾಮ ನಂದ್” ಸಾವ ಮಿಗಳು ಕಲಕ ತ್ತ ಯ ಕೇೇಂದ್ರ ಕ್ಕಕ  ಸಭಾಪತ್ತಗಳೂ, 

“ಯೀಗಾನಂದ್ರು” ಅವರ ಸಹಾಯಕರೂ ಆದ್ರು. 

1899ರಲಿಲ  ಬೇಲೂರು ಮಠವನ್ನು  ಸಾಾ ಪ್ಸಿದ್ರು. ಅಲಿಲ  ಒೇಂದು ಟರ ಸ್ಟ  ಡಿೀಡಿನ ಮೂಲಕ ಅದ್ನ್ನು  

ನೀಡಿಕಳೆುವುದ್ಕ್ಕಕ  ಕ್ಕಲವು ಟರ ಸಿಟ ಗಳನ್ನು  ನೇಮಕಮಾಡಿದ್ರು. ಶಿರ ೀ ರಾಮಕೃರ್ು  ಮಿರ್ನ್ಸ ಮಾಡುತ್ತತ ದ್ದ  

ಕ್ಕಲಸವನೂು  ಇವರ ನೀಡಿಕಳೆಲು ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದ್ರು. ರಾಮಕೃರ್ು  ಮಠ ಎನ್ನು ವುದು ಸಾಧು ಜೀವನ, 

ವೇದಾೇಂತ್ ಪರ ಚ್ಚರ ಮುೇಂತಾದ್ವುಗಳ ಕಡೆ ಹೆಚಿ್ಚ  ಗಮನವನ್ನು  ಕಡುವುದು. ಶಿರ ೀ ರಾಮಕೃರ್ು  ಮಿರ್ನ್ಸ 

ಸ್ಕಕಲು, ಕಾಲೇಜು, ಆಸಪ ತ್ರ  ಮುೇಂತಾದ್ ಸಾವವಜನಿಕ ಕ್ಕಲಸಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚ  ಪಾರ ಮುಖ್ಯ ತ್ಯನ್ನು  

ಕಡುವುದು. ಇವೆರಡರ ಕೇೇಂದ್ರ ವೂ ಈಗ ಬೇಲೂರು ಮಠದ್ಲಿಲ ದೆ. 
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ಭಾರತ್ತೀಯರಲಿಲ ದ್ದ  ಜ್ಞಡಯ ವನ್ನು  ದೂರಮಾಡಲು “ಏಳಿ ಎದೆದ ೀಳಿ, ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಟ ವ ತ್ನಕ ಮುೇಂದೆ 

ಸಾಗಿ” ಎೇಂದು ತ್ರುಣರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಭಾರತ್ದಾದ್ಯ ೇಂತ್ ಸಂಚರಿಸಿ ಜನ ಜ್ಞಗೃತ್ತಯ ಕಾಯವ ಮಾಡಿದ್ರು. 

ಸವವಧ್ಮವ ಸಮಭಾವದ್ ಶಿರ ೀ ರಾಮಕೃರ್ು  ಪರಮಹಂಸರ ಶಿರ್ಯ ರಾಗಿ ಅತ್ತಯ ತ್ತ ಮ ಕಾಯವವನ್ನು  ಸಾವ ಮಿ 

ವಿವೇಕಾನಂದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು.  

      ಇವರು 1902 ಜುಲೈ 4ರಂದು ನಿಧ್ನರಾದ್ರು. ಇವರು ಕೇವಲ 39 ವರ್ವಗಳವರೆಗೆ ಜೀವಿಸಿದುದ , 

ಅಸಾಧ್ಯರಣ ಧ್ಮವ ಜ್ಞಗೃತ್ತ ಮಾಡಿದ್ರು.  

ಉಪಸಂಹಾರ 

       ನರೇಂದ್ರ ರ ತ್ಮಮ  ಶ್ಕತ  ಸಾಮಥರ ಯ ದಿೇಂದ್ ಆಧ್ಯಯ ತ್ತಮ ಕ ಬಲದಿೇಂದ್ ಸಾವ ಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರಾದ್ರು. 

ಮಗುವನ್ನು  ಕಳ್ಳದುಕೇಂಡ ತಾಯಿ, ಮಗುವನೆು ೀ ಹುಡುಕ್ಷವಂತ್, ತಾಯಿಯನ್ನು  ಕಳ್ಳದುಕೇಂಡ ಮಗು, 

ತಾಯಿಯನೆು ೀ ಹುಡುಕ್ಷವಂತ್ ಹಂಬಲಿಸಿ, ಗುರು-ಶಿರ್ಯ ರ ಸಮಾಗಮವಾದಾಗ, ಈಡಿೀ ಜಗತ್ತ ೀ 

ವಿಸಮ ಯವಾಗುವಂತ್ಹ ಪುಣಯ ಕಾಯವಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಮನವನ್ನು  ಗೆದ್ದ ೇಂತ್ವರು ಸಾವ ಮಿ 

ವಿವೇಕಾನಂದ್ರು. “ವಿವೇಕಾನಂದ್ ಎೇಂದ್ರೆ ಹೆಸರ ಹೇಳುವಂತ್, ಜ್ಞಾ ನ, ಶ್ಕತ , ಬಳಕ್ಷ, ಅಧ್ಮಯ  ಚೇತ್ನ, 

ಯಾವುದೊೀ ಆಧ್ಯಯ ತ್ತಮ ಕ ಆನಂದ್, ಅದ್ನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸಿದ್ವರಿಗೆ ಗತ್ತತ  ಅದ್ರ ಶ್ಕತ .” ಅವರ ಚರಿತ್ರ ಯನ್ನು  

ಓದುತ್ತ  ಕ್ಷಳಿತ್ರೆ ಯಾವುದೊೀ ಒೇಂದು ಶ್ಕತ  ಓದುಗರಿಗೆ ದ್ಶ್ವನವನ್ನು  ನಿೀಡುತ್ತ ದೆ. ಹಿೀಗೆ ಇವೆ ಉಪನಾಯ ಸ 

ಧ್ಮವ ಕಾಯವಗಳು, ಹಾಗೂ ಮಾಡಿದ್ ಸೇವೆಗಳು ಅನನಯ  ಮತ್ತತ  ಅಜರಾಮರ, ಅನಾಧ್ಯರಣಿೀಯ. 

      ನಾವೆಲಲ ರೂ ಜೀವನ ಎೇಂದ್ರೆ ಏನೇನೀ ಆಸ್, ಆಮಿರ್ಗಳ ಕಲಪ ನೆ ಮಾಡಿಕೇಂಡು ಅದ್ನ್ನು  

ಅನ್ನಭವಿಸುತ್ತ ೀವೆ ಅದು ನಿಸಾಸ ರವೆೇಂದು ಗತ್ತತ ದ್ದ ರು ಅದ್ಕ್ಕಕ  ಹಂಬಲಿಸುತ್ತ ೀವೆ. ಆದ್ರೆ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ 

ವೈಚ್ಚರಿಕ ದೃರ್ಷಟ ಕೀನದ್ಲಿಲ  “ಜೀವನ” ಎೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಹೇಳುವಂತ್ “ಜೀವನ ಕ್ಷಣಿಕವಾದುದು, ಜಗತ್ತತ ನ 

ಸುಖ್-ಭೀಗಗಳ್ಳಲಲ ವೂ ತಾತಾಕ ಲಿಕವಾದ್ವು, ಯಾರು ಇತ್ರರ ಒಳಿತ್ತಗಸಕ ರ ತ್ಮಮ  ಜೀವನವನ್ನು  

ಮುಡುಪಾಗಿಡುತಾತ ರೆಯೀ? ಅವರದೇ ನಿಜವಾದ್ ಜೀವನ” ಎೇಂದ್ರು.  

      ಆತ್ತಮ ೀಯರ ಇದ್ನ್ನು  ಅರ್ಥವಸುತಾತ  ಹೊೀದ್ರೆ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಎೇಂಬುದು ಇವರಿೇಂದ್ ತ್ತಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 

ನನಗನಿು ಸಿದ್ದ ನ್ನು  ಅಭಿವಯ ಕತ ಪಡಿಸಿದೆದ ೀನೆ. ಸಹೃದ್ಯರಾದ್ ತಾವುಗಳು ಈ ಲೇಖ್ನವನ್ನು  ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ, 

ನಮಮ  ಸಂಸಾಕ ರ, ಸನಾತ್ ಧ್ಮವವನ್ನು  ಪುರಸಕ ರಿಸಬೇಕ್ಕೇಂದು ತ್ಮಮ ಲಿಲ  ಮನವಿ. 
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