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સ્વામી વવવેકાનદંનો જન્મ ૧૨ જાન્યઆુરી ૧૮૬૩ના રોજ થયો હતો. તેમનુ ંબાળ૫ણનુ ંનામ નરેન્ર 
દત્ત હત.ુ તેમના વિતા વવશ્વનાથ દત્ત કોલકતા હાઇકોર્ટના સપુ્રવિઘ્ઘ વકીલ હતા અને િશ્ચાત્ય 
િભ્યતામા ંવવશ્વાિ રાખતા હતા.તેઓ તેમના પતુ્રને અંગે્રજી ભણાવીને િશ્ચાત્ય િભ્યતા મજુબ જ 
ચલાવવા માગંતા હતા. તેમની માતા ભવુનેશ્વરી દેવી આઘયાત્ત્મક મહહલા હતા અને મોર્ાભાગનો 
િમય વિવપજુામાંં ં વ્યવતત કરતા હતા. નરેન્રની બઘુ્ઘી બાળ૫ણથી જ તીવ્ર હતી અને ૫રમાત્માને 
િામવા મારે્ની મનમા ંલાલિા હતી. તેના મારે્ બ્રહમો િમાજમા ંગયા ૫રંત ુતેમા ંતેમને િતંોષ ન 
થયો. 

િન ૧૮૮૪ મા ંવવશ્વનાથ દત્તની મતૃ્ય ુથઈ ગય ુઅને ઘરની તથા નવ ભાઇ-બહનેોની તમામ 
જવાબદારી નરેન્ર ૫ર આવી ૫ડી. ઘરની દિા અત્યતં ખરાબ હતી ત્યારે નરેન્રના વવવાહ ૫ણ 
નહોતા થયા. આવી ગરીબીમા ં૫ણ નરેન્ર અત્યતં અવતવથ વપ્રય અને િેવાભાવી હતા. તેઓ િોતે 
ભખુ્યા રહીને ૫ણ અવતવથને ભોજન કરાવતા હતા. તેઓ આખી રાત વરિાતમા ંબહાર ૫લળીને 
આખી રાત ૫િાર કરી દેતા અને આવનાર અવતવથને િોતાન ુબબસ્તર સવુા મારે્ આિી દેતા હતા. 
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સ્વામી વવવેકાનદં બાળ૫ણથી જ જીજ્ઞાશ ુ વવૃત ઘરાવતા હતા. આ કારણે એકવાર તમણે મહવષિ 
દેવેન્ર નાથને એક પ્રશ્ન પછુયો ” શ ુતમે ઇશ્વરને જોયો છે ?” મહવષિ આ પ્રશ્નથી આશ્ચયટમા ં૫ડી ગયા 
અને તેના િમાઘાન મારે્ તમણે રામકૃષ્ણ ૫રમહિં િાિે જવાની િલાહ આિી.  

રામકૃષ્ણ ૫રમહિંની પ્રિંિંા િાભંળીને નરેન્ર તેમની િાિે માત્ર તકટ કરવાના વવચારથી જ ગયા 
હતા ૫રંત ુરામકૃષ્ણ ૫રમહિં તમેને જોઇને જ  ઓળખી  ગયા કે જે વિષ્યની તેઓ વષોથી રાહ જોઇ 
રહયા હતા તે આ જ છે. રામકૃષ્ણ ૫રમહિંની કૃિાથી તેમને આત્મિાક્ષાત્કાર થયો અને ટંુક જ 
િમયમા ંનરેન્રએ પ્રમખુ વિષ્યોમા ંસ્થાન મેળવી લીઘ.ુ િન્યાિ લીઘા ૫છી તેમનુ ંનામ વવવેકાનદં 
રાખવામા ંઆવ્યુ.ં   

સ્વામી વવવેકાનદંજીની ગરૂ ૫  ્િત્યેની વનષ્ઠા :-  
સ્વામી વવવેકાનદં તેમનુ ંજીવન ગરૂ રામચનં્ર ૫રમહિંને િમવિિત કરી ચકુયા હતા.ગરુુદેવના િરીર-
ત્યાગના હદવિોમા,ં તેઓ તેમના ઘરના અને કુટંુબની નાજુક સ્સ્થવતને ધ્યાનમા ંલીધા વવના, િોતાના 
ખાવા-વિવાને ધ્યાનમા ંલીધા વવના,િતત ગરુૂદેવની િેવામા ંહાજર રહ્યા. ગરુુદેવનુ ંિરીર ખબૂ 
માદંગીભયુું થઈ ગયુ ંહત ુ.ં કેન્િરને કારણે ગળામાથંી થકુ, લોહી, કફ વગેરે વહતેા હતા. તેઓ આ બધ ુ
ખબૂ જ કાળજીપવૂટક િાફ કરતા. 

એકવાર કોઈ વિષ્યએ  ગરુુદેવની િેવામા ંઅણગમો અને બેદરકારી બતાવી. આ જોઈને વવવેકાનદં 
ગસુ્િે થયા. તેઓ તેમના ગરુુભાઈને િાઠ ભણાવવા અને ગરુુદેવની દરેક વસ્ત ુપ્રત્યે પે્રમ દિાટવવા 
તેમના િલગંની નજીક લોહી, કફ વગેરે ભરેલી થ ૂકંદાની  લઇને આખી વસ્ત ુિી લીધી. 

ગરુુ પ્રત્યેની આવી અનન્ય ભસ્તત અને વનષ્ઠાથી જ તેઓ તેમના ગરુુના િરીર અને તેમના દૈવી 
આદિોની શ્રેષ્ઠ િવેા કરી િક્યા. તે ગરુુદેવને િમજી િકયા, િોતાના અસ્સ્તત્વને ગરુુદેવના રૂિમા ં
વવબલન કરી િકયા. િમગ્ર વવશ્વમા ંભારતના અમલૂ્ય આધ્યાત્ત્મક ખજાનાની સગુધં ફેલાવી િકયા. 
તેમના મહાન વ્યસ્તતત્વના િાયામા ંઆવા ગરુુભહકત, ગરુુ િેવા અને ગરુુ પ્રત્યેની અનન્ય વનષ્ઠા 
હતી. 
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સ્વામી વવવેકાનદંજી ન  ંવિક્ષણ :- 
1. નરેન્ર નાથને િને.૧૮૭૧ મા ંઈશ્વરચદં વવદ્યાિાગરની મેટ્રોિોબલર્ન િસં્થામા ંદાખલ કરવામા ં

આવ્યા હતા. 
2. ૧૮૭૭ મા,ં જ્યારે બાળક નરેન્ર ત્રીજા ધોરણમા ંહતા, ત્યારે તેમના િહરવારે કોઈ કારણિર 

અચાનક રાયપરુ જવુ ંિડ્ુ ંજેથી તેમનો અભ્યાિ અવરોવધત થયો. 
3. િને.૧૮૭૯ મા,ં તેમનો િહરવાર કલકત્તા િરત ફયાટ િછી, તેઓ પે્રવિડેન્િી કોલેજની પ્રવેિ 

િરીક્ષામા ંફસ્ર્ ડીવીઝન લાવનાર  પ્રથમ વવદ્યાથી બન્યા. 
4. તેઓ દિટનિાસ્ત્ર (હફલસફૂી), ધમટ, ઇવતહાિ, િામાત્જક વવજ્ઞાન, કલા અને િાહહત્ય જેવા વવવવધ 

વવષયોના ઉત્િાહપણૂટ વાચક હતા. તમેને વેદ, ઉિવનષદ, ભગવદ્ ગીતા, રામાયણ, મહાભારત 
અને પરુાણ જેવા હહન્દુ િાસ્ત્રોમા ંિણ ખબૂ રિ હતો. નરેન્ર ભારતીય િરંિરાગત િગંીતમા ં
વનપણુ હતા, અને હમંેિા ંિારીહરક યોગ, રમતગમત અને તમામ પ્રવવૃત્તઓમા ંિહભાગી થતા. 

5. 1881 મા,ં તેમણે લબલત કલાની િરીક્ષા િાિ કરી, જ્યારે 1884 મા ંતેમણે (કલા)આટ્ટિમા ં
ગે્રજ્યએુિન પણૂટ કયુું. 

6. આ િછી, તેમણે િારી યોગ્યતા િાથે 1884 મા ંબીએની િરીક્ષા િાિ કરી અને િછી તેમણે 
વહકલાતનો અભ્યાિ િણ કયાટ. 

7. નરેન્ર એ David Hume, Immanuel Kant, Johann Gottlieb Fichte, Baruch Spinoza, 

Georg W.F. Hegel, Arthur Schopenhauer, Auguste Comte, John Stuart Mill और 
Charles Darwin ના કામોનો ૫ણ અભ્યાિ કયો હતો. 

8. સ્વામી વવવેકાનદં માત્ર અભ્યાિમા ંજ ર્ોચ િર નહોતા, આ ઉિરાતં તમેણે િારીહરક વ્યાયામ 
અને રમતગમતમા ંિણ ભાગ લીધો હતો. 

9. સ્વામી વવવેકાનદેં જનરલ એિેમ્બલી િસં્થામા ંયરુોવિયન ઇવતહાિનો અભ્યાિ કયો હતો. 
10. સ્વામી વવવેકાનદંને બગંાળી ભાષાની િણ િારી િમજ હતી તેમણે સ્િેન્િરના પસુ્તક 

એજ્યકેુિનનુ ંબગંાળીમા ંભાષાતંર કયુટ હત ુ.ં તમને જણાવી દઈએ કે તેઓ હબટર્ટ  સ્િેન્િરના 
પસુ્તકથી ખબૂ પ્રભાવવત હતા. જ્યારે તેઓ િવશ્ચમી દિટનિાસ્ત્રીઓ અભ્યાિ કરતા હતા, ત્યારે 
તેમણે િસં્કૃત ગ્રથંો અને બગંાળી િાહહત્ય િણ વાચં્યા હતા. 
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11. સ્વામી વવવેકાનદં િાિે નાનિણથી જ પ્રવતભા હતી. તેમને નાનિણથી જ તેમના ગરુુઓની 
પ્રિિંા મળી હત, તેથી તેમને શ્રવુતધર િણ કહવેામા ંઆવે છે. 

સ્વામી વવવેકાનદંજી ન  ંવિકાગંો ઘમમ ૫રિષદ-૧૯૯૩મા ં
ભાષણ:-  
િને. 1893 મા ંવવવેકાનદં વિકાગોમા ંવવશ્વ ઘમટ િમેંલનમા ંભાગ લીધો હતો. અહી બઘા ઘમટના પસુ્તો 
રાખવામા ંઆવ્યા હતા તેમા ંભારતના ઘમટના વણટન મારે્ વશ્રમદ ભાગવત ગીતા રાખવામા ંઆવેલ 
હતી.  જેની ખબુ જ મજાક ઉડાવવામા ંઆવી હતી િરંત ુતે જ્યારે સ્વામી વવવેકાનદંજીએ તેમના 
આઘ્યાત્મ અને જ્ઞાનથી ભરપરુ ભાષણની િરૂઆત ”અમેહરકી બહનેો અને ભાઇઓ” િબ્દથી કરી 
ત્યારથી જ આખો િભાગાર તાળીયોના ગડગડાર્થી ગુજંી ઉઠયો. 

સ્વામી વવવેકાનદંના ભાષણમા ંવૈહદક દિટનનુ ંજ્ઞાન હત ુ,ં તે િાથે વવશ્વમા ંિાવંતથી જીવવાનો િદેંિ 
િણ છુિાયેલો હતો, તેમણે ભાષણમા ંકટ્ટરતાવાદ અને િપં્રદાવયકતા િર આકરા પ્રહારો કયાટ હતા. 

આ િમયથી  ભારતની એક નવી ઓળખ ઉભી થઇ અને િાથે િાથે સ્વામી વવવેકાનદંજી ૫ણ િમગ્ર 
વવશ્વમા ંલોકવપ્રય થઇ ગયા. 

િામકૃષ્ણ વમિનની સ્થા૫ના:- 
1 મે 1897 ના રોજ સ્વામી વવવેકાનદં કોલકાતા િાછો ફયો અને રામકૃષ્ણ વમિનની સ્થાિના કરી. 
જેનો મખુ્ય ઉદે્દિ ભારતના વનમાટણ મારે્ હોસ્સ્િર્લ, િાળા, કોલેજ અને િાફ-િફાઈના કે્ષત્રમા ંઆગળ 
વઘવાનો હતો. 

િાહહત્ય, દિટન અને ઇવતહાિના વવદ્ધાન સ્વામી વવવેકાનદેં તેમના પ્રવતમાથી લોકોને ઘેલા કરી દીઘા 
હતા. અને હવે તેઓ યવુાનો મારે્ એક આદિટ બની ગયા હતા. 
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1898 મા ંસ્વામી જી એ બેલરુ મઠની સ્થાિના કરી જેણે ભારતીય જીવન દિટનનો એક નવો આયામ 
આપ્યો. આ ઉ૫રાતં અન્ય બે બીજા મઠો ૫ણ સ્થાપ્યા. 

સ્વામી વવવેકાનદંજીન  ંયોગદાન અને મહત્વ:- 
ઓગણચાલીિ વષટના ટંુકા જીવનમા ંસ્વામી વવવેકાનદંજી જે કામ કરી ગયા તે આવનારી 
િતાબ્દીઓ-૫ંઢેીઓ સઘુી માગટદિટનરૂ૫ બની રહિેે. 

૩૦ વષટની ઉમરંમા ંતેમણે વિકાગંો ઘમટ ૫હરષદમા ંહહન્દુ ઘમટન ુપ્રવતવનવઘત્વ કયુટ અને િમગ્ર વવશ્વમા ં
એક નવી ઓળખ અિાવી હતી. ગરૂદેવ રવવન્રનાથ રે્ગોરે એક વખત કહય ુહત ુકે  ”જો તમે ભારતને 
જાણવા માગંતા હોય તો સ્વામી વવવેકાનદંજીને વાચંો તેમા ંતમને બઘ ુિકારાત્મક જ જાણવા મળિે 
નકારાત્મક કશ ુજ નથી.” 

તેઓ માત્ર એક િતં જ ન હતા, એક મહાન દેિભકત, વકતા, વવચારક, લેખક, અને માનવ પ્રેમી ૫ણ 
હતા. અમેહરકાથી ભારત િરત ફરતી વખતે દેિના લોકોને આહવાન કયુટ હત ુકે, નવા ભારત તરફ 
આગળ વઘો, મોદીની દુકાનથી, ભડભુજંાના ભાડથી, કારખાનાથી, હાર્થી, બજારથી, ઝાડી, જગંલો, 
૫હાડો, ૫વટતોથી. અને દેિની જનતાએ તેમના આ આહવાનનુ ંિમથટન ૫ણ કયુટ. ગાઘંીજીની 
આઝાદીની લડાઇમા ંજે જનતાનુ ંિમથટન મળ્ય ુતે વવવેકાનદંજીના આ આહવાનનુ ંજ ફળ હત.ુ ઉઠો 
જાગો અને ઘ્યેય પાપ્તિ સ ઘી મડંયા િહો એ િેમનો મતં્ર હિો. 

સ્વામી વવવેકાનદંજીના વવચાિ:- 
અત્યતં પ્રભાવિાળી અને બસુ્ઘ્ઘજીવી સ્વામી વવવેકમનદંજીના વવચારોથી િૌ કોઇ પ્રભાવવત હત.ુ 
કારણ કે સ્વામીજીના વવચારોમા ંહમેંિા સ્વામી વવવેકાનદં નો દેિપે્રમ િામેલ હતોો. તમણે હમેંિા 
દેિવાવિયો વવકાિ મારે્ કામ કયુટ હત.ુ કોઇ ૫ણ માણિ તેમના વવચારોમાથંી પ્ે્્રરણા લઇ િોતાનુ ં
જીવન બદલી િકે છે. સ્વામી વવવેકાનદં જીવન અને સદેંિ બંં ંને આ૫ણા મારે્ મહત્વના છે. 
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 વવવેકાનદંજી હમેંિા ંકહતેા હતા કે ” દિેક વ્યરકિએ પોિાના જીવનમા ંએક વવચાિ-સકંલ્પ  કિવો 
જોઇએ અને આખી જીંદગી િે પ્રાતિ કિવા માટે ૫રિશ્રમ કિવો જોઇએ િો જ સફળિા મળે છે.” 

સ્વામી વવવેકાનદંજીન  ંમતૃ્ય :- 
૪ જુલાઇ ૧૯૦૨ના રોજ સ્વામી વવવેકાનદંજી નુ ંઅવિાન થય ુહત.ુ  તેમના વિષ્યોના જણાવ્યા મજુબ 
સ્વામી વવવેકાનદંજીએ મહાિમાવઘ લીઘી હતી. તેમણે તમેની ભવવષ્યવાણીન ેિાચી િાબબત કરી હતી 
કે તેઓ ૪૦ વષટથી વઘ ુજીવિે નહી. આ મહાન પરુૂષના અંવતમ િસં્કાર ગગંા નદીના હકનારે 
કરવામા ંઆવ્યા હતા. 

હુ આિા રાખ ુછુ કે તમને અમારો સ્વામી વવવેકાનદં જીવન અને સદેંિ(swami vivekananda in 

gujarati ) લેખ ખબુ જ ગમ્યો હિે સ્વામી વવવેકાનદંજી વવિે જાણીને તમને પે્રરણા મળી હિે. અમે 
આવા મહાન વ્યરકિઓના  જીવન ચરિત્રો વવિે રોચક માહહતી અમારા બ્લોગ ૫ર પ્રકાવિત કરતા 
રહીશ ુજો તમને ખરેખર કંઇક નવ ુજાણવા મળ્ય ુહોય અને આ લેખ ઉ૫યોગી બન્યો હોય તો તમારા 
વમત્રો િાથે િેયર કરવાન ુભલુિો નહી. તમારી એક કોમેન્ર્, લાઇક અને િયેર અમને અવનવી 
માહહતી લખવા મારે્ પે્રરકબળ પરુૂ િાડે છે.  
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