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( �वामी �ववेकानदं जयतंी मराठ� मा�हती )

�ारं�भक जीवन -

�वामी �ववेकानदं यांचा ज�म 12 जानेवार� 1863 ला कोलक�यात झाला. �वामी
�ववेकानदं यांचे पणू� नाव नर��नाथ द� असे होत.े �यांचे वडील �व�वनाथ द� हे
कोलक�यातील ��स�ध वक�ल होत ेव त ेपा�चा�य स�ंकृतीने �भा�वत होत.े

�ववेकानदंांची आई भवुने�वर� देवी धा�म�क �वचाराची म�हला होती.

�यां�या आईचा अ�धकांश वेळ भगवान शकंराची पजूा कर�यात जायचा. नर��नाथ यांची
ब�ुधी लहानपणापासनूच तजे होती. परमे�वराला �मळ�व�याची लालसा �यां�यात
लहानपणापासनूच �नमा�ण झाल�.

नर�� आप�या आई सोबत �नय�मत पजूापाठ करत असत. �यां�या आई �यांना रामायण
महाभारत मधील पौरा�णक कथा सांगत असत. आईमळेु �यां�या घरातील वातावरण
अ�याि�मक व प�व� असायचे.

�श�ण -

सन 1871 म�ये आठ वषा��या वयात नर��नाथ यांनी ई�वरच�ं �व�यासागर
मे�ोपो�ल�टअन स�ंथा म�ये �श�णासाठ� �वेश घेतला. �ाथ�मक �श�ण �मळव�यानतंर
जनरल अस�बल� इि��ट�यशून मधनू �यांनी FA आ�ण BA पर��ा पास के�या.

अ�यासात त�व�ान हा �वषय �यां�या आवडता �वषय होता. यामळेु परमे�वर आहे का?
परमे�वर असेल तर मग तो कसा असेल? असे देवा�वषयी अनेक ��न �यां�या मनात येत
असत.
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�वामी रामकृ�ण परमहंस यांची भेट -

�वामी �ववेकानदं यांचे परमे�वरा �वषयीयीचे कुतहूल पाहून �यांना �यां�या एका
नातवेाईकांनी �ीरामकृ�णाची भेट घे�याचे सचुवले. यानतंर एक �दवस नर��
�ीरामकृ�णां�या भेट�साठ� द��णे�वराला  जाऊन पोहोचले. �यांनी सरळ जाऊन
�ीरामकृ�णांना ��न केला क� "आपण ई�वर ब�घतला आहे का?"

नर��नाथां�या या ��नावर �ीरामकृ�णी सां�गतले क� �यांनी ई�वर ब�घतला आहे आ�ण
नर��ची इ�छा असेल तर �यालाह� त ेई�वर दश�न घडव ूशकतात. �ीरामकृ�णाची सरलता
आ�ण ई�वर� अनरुाग पाहून नर�� �भा�वत झाले.

नर�� आजवर िजत�या माणसांना भेटले होत े�यात फ�त �ीरामकृ�णांनी �वतःला िजकंले
होत.े नर�� यांनी �ीरामकृ�णाना आपला ग�ु �हणनू �वीकार केले. या�या काह� वषा�नतंर
1886 साल� �ीरामकृ�णांचे घशा�या कक� रोगाने �नधन झाले.

रामकृ�ण मठाची �थापना -

�ीराम कृ�णां�या म�ृयनूतंर नर��नाथ यांनी वराहनगर म�ये रामकृ�ण सघंाची �थापना
केल�. नतंर�या काळात या सघंाचे नाव रामकृ�ण मठ कर�यात आले.  रामकृ�ण मठा�या
�थापनेनतंर नर�� यांनी ��मचय� धारण केले व त ेस�ंयासी बनले.

�वामी �ववेकानदं भारत �मण -

नतंर�या काळात मा� 25 वषा��या वयात �ववेकानदंांनी स�ंयास धारण क�न व भगवेकपडे
घालनू भारत�मण केले. आप�या पायदळ या�देर�यान �यांनी आयो�या, वाराणसी, आ�ा,
वृदंावन, अ�वर अशा धा�म�क �थळांना भेट �दल�. 23 �डस�बर 892 ला �वामी �ववेकानदं
भारत-�मण पणू� क�न क�याकुमार� ला पोहोचले. या�ठकाणी �यांनी तीन �दवसांपय�त
गंभीर समाधीत �यान केले.

PDFfile
.co

.in



�वामी �ववेकानदं �शकागो म�ये -

सन 1893 म�ये अमे�रकेतील �शकागो म�ये �व�व धम� प�रषदेचे आयोजन कर�यात
आले. या काळात म�ास मधील काह� त�णांनी �वामीजींना या समेंलनात सहभागी
हो�यास सां�गतले. या काया�साठ� म�ासमधील त�णांनी धनराशी गोळा क�न �वामीजींना
�दल�. यानतंर �वामी �ववेकानदं अमे�रका पोहोचले.

अमे�रका व यरुोपमधील लोक �या काळात �वामीजीना �हन भावनेमळेु पाहत असत व
यामळेुच �यांनी �वामीजींना भाषण दे�यासाठ� वेळ �दला नाह�. परंत ुएका �ोफेसर�या
�य�नामळेु �यांना काह� वेळ बोल�याची सधंी दे�यात आले. या नतंर �वामी �ववेकानदंांनी
10 �म�नटे आपले अजरामर भाषण �दले. �या भाषणातील काह� मह�वाचा भाग
पढु�ल�माणे आहे.

�वामी �ववेकानंद �शकागो मधील भाषण

( Swami Vivekananda Chicago marathi speech )

1) अमे�रके�या सव� भाऊ ब�हणींनो, आज�या या समारंभात आपण सवा�नी �या प�धतीने
माझ े�वागत केले त ेपाहून माझ ेमन भ�न आले.

मी जगातील सवा�त जनुी सतं परंपरा आ�ण सव� धमा�ची जननी कळून त�ुहाला ध�यवाद
करतो. सव� जाती व पथंां�या लाखो करोडो �हदंूंकडून तमुचे आभार �य�त करतो.

2) मी या रंगमचंावर बोलणा�या काह� व��यांना देखील ध�यवाद देऊ इि�छतो, कारण
�यांनी आज हे �स�ध केले क� जगात सहनशीलता पवू�कडील देशांकडून पसरत आहे.
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3) मला या गो�ट�चा अ�भमान आहे क� मी �या धमा�तनू आहे �याने जगाला स�ह�णतुा व
विै�वक ि�वकृतीचा धडा �शकवला आहे. आ�ह� फ�त विै�वक सहनशीलतवेर �व�वास
कर�त नाह� तर सव� धमा�ना स�य व एक मानतो.

4) मला या गो�ट�चा अ�भमान आहे क� मी �या देशाचा र�हवासी आहे �याने �या सव�
लोकांना आ�य �दला �यांना इतर सव� देशांनी �ास �दला. मला अ�भमान आहे क�
आम�या देशाने इतरां�वारे �ताडीत झाले�या इ�ायल� यहुद�नां आ�य �दला.

5) मला अ�भमान आहे क� मी �या धमा�चा नाह� �याने पारशी लोकांना शरण �दल� व
अजनुह� देत आहे.

6) आज�या या शभुमहूुता�वर मला लहानपणी वाचलेला एक �लोक आठवण येत आहे. या
�लोकाची करोड लोक पनुराव�ृी करतात. �वामी �ववेकानदं यां�या �लोकाचा अथ�
पढु�ल�माणे होता.

�या प�धतीने वेगवेग�या �ठकाणाहून �नघाले�या न�या एक होऊन सम�ुाला �मळून
जातात. �याचप�धतीने मन�ुय आप�या इ�छा मधनू वेगवेगळे माग� �नवडतो जर�
�दस�यात हे माग� वेगवेगळे वाटत असले तर� त ेसव� ई�वराकड ेजाणारे आहेत.

7) सां�दा�यकता, क�टरता आ�ण धा�म�क हठाने द�घ� काळापासनू या धरतीला जकडून
ठेवले आहे. �यामळेु आपल� धरती �हसंा व र�ताने लाल झाल� आहे. धा�म�क क�टरतमेळेु
�कतीतर� स�यता व देश न�ट झाले आहेत.

8) जर क�टरता पसरवणारे हे रा�स आज�या समाजात  नसत ेतर तर मानव समाज
�कतीतर� चांगला रा�हला असता. परंत ुआता ह� क�टरता अ�धक वेळ राहणार नाह�.

मला आशा आहे क� या समेंलनाचे �बगलु सव� त�हेची क�टरता, धा�म�क हठ आ�ण दःुखाचा
�वनाश करेल. मग त ेतलवाराने असो वा पेनाने.
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�वामी �ववेकानदं ��वतीय �वदेश या�ा -

�वामी �ववेकानदं आप�या दसु�या �वदेश या�सेाठ� 20 जनू 1899 म�ये परत एकदा
अमे�रका गेले. या या�ते �यांनी कॅ�लफो�न�याम�ये शांती आ�म व सँन �ा�सी�को आ�ण
�ययूॉक�  म�ये वेदांत सोसायट�ची �थापना केल�.

जलु ै1900 म�ये �वामी �ववेकानदं पॅ�रस गेले. जेथे त ेकाँ�ेस ऑफ द �ह�टर� �रल�ज
म�ये शामील झाले. या नतंर त ेभारतात परत आले. 1901 म�ये �यांनी बोधगया आ�ण
वाराणसी म�ये तीथ�या�ा के�यात. या दर�यान �याची ता�यात खराब होत होती. अ�थमा
व डाय�बट�स सारखे रोग �यांना जडले.

�वामी �ववेकानदं म�ृय ु-

4 जलु ै1902 ला 39 वषा��या वयात �वामी �ववेकानदंानी आपला शवेटचा �वास घेतला,
�या काळात त ेबेलरू मठात होत.े �वामािजनी आप�या महासमाधीची भ�व�यवाणी
आप�या �श�यांना आधीच सांगनू �दल� होती.

�वामी �ववेकानदं हे एक तजे�वी �वचारांनी ओत�ोत महान सतं आ�ण �वचारक होत.े

�यांनी आप�या काया�तनू भारतीयच न�हे तर यरुोप व जगातील अनेक देशासमोर आदश�
मांडला. आज जगभरात �वामीजी�या �वचारांनी �भा�वत अनेक लोक स�याचे दश�न कर�त
आहेत.

मह�वाचे ��न आ�ण उ�रे -

1) �वामी �ववेकानदं यांचे पणू� नाव काय होत?े
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उ�र: �वामी �ववेकानदं यांचे पणू� नाव "नर��नाथ �व�वनाथ द�" असे होत.े लहानपणी
सव�जण �यांना नर�� �हणनू सबंो�धत असत.

2) �वामी �ववेकानदं यांचे ग�ु कोण होत?े

उ�र: �वामी �ववेकानदं यांचे ग�ु �ीरामकृ�ण परमहंस हे होत.े �ीरामकृ�णाची सरलता
आ�ण ई�वर� अनरुाग पाहून नर�� �भा�वत झाले होत ेआ�ण �हणनू �यांनी �ीरामकृ�णाचा
ग�ु �हणनू �वीकार केला.

3) �वामी �ववेकानदं यांचा ज�म कोठे झाला?

उ�र: �वामी �ववेकानदं यांचा ज�म 12 जानेवार� 1863 ला पि�चम बगंाल�या
कोलक�यात झाला
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