Swami Vivekananda Marathi Nibandh: नभस्काय मभत्ाांनो आज आम्शी बायतातीर एक
भशान थोय ऩुरुऴ जमाांनी बायतीम वांस्कृतीरा जगप्रमवद्ध केरे म्शणजेच स्लाभी वललेकानांद

माांच्मालय भयाठी ननफांध आणरा आशे . स्लाभी वललेकानांद मा भयाठी ननफांध भध्मे आम्शी स्लाभी
वललेकानांद माांच्मा जीलन कामााचे लणान केरे आशे .
स्लाभी वललेकानांद भयाठी ननफांध Class १,२,३,४,५,६,७,८,९ली आणण १०ली ची भुरे आऩल्मा
अभ्मावावाठी लाऩरू ळकतात.

स्वामी वववेकानंद मराठी ननबंध - Swami Vivekananda
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स्लाभी वललेकानांदा चा जन्भ १२ जानेलायी १८६३ योजी करकत्ता मेथे झारा. तमाांचे भूऱ नाल

नयें द्र दत्त. फारऩणी अनतळम खोडकय, नततकेच ताऩट, ऩण दमाऱू ल प्रेभऱ शोते. अवां तमाची
तमाांना चीड शोती. ते वुदृढ आणण ताकदलान शोते. ळाऱा कॉरेजचे मळषण ऩूणा केरे. तमाांनी
घोडेस्लायी आणण गामन मा कराशी अलगत केल्मा.

नयें द्र चे गुरु श्री याभ कृष्ण ऩयभशां व माांनी मोग्म ळक्तीचा लायवा ददरा. नयें द्राने वांन्माव

स्स्लकारुन स्लाभी वललेकानांद शे नाल धायण केरे. नांतय ते दशांद ू धभााचा प्रवाय कयण्मावाठी

अभेरयकेत गेरे आणण तेथे मळकागो इथल्मा वलाधभा वांभेरनात वशबागी झारे. मेथीर तमाांचे
ऩदशरेच बाऴण खऩ
ू गाजरे. नांतय इांग्रांडभध्मे जाऊन तमाांनी अनेकाांना उऩदे ळ केरा.
ऩयदे ळात आणण बायतात अनेक दठकाणी फपयल्मालय स्लाभीजी ऩयत करकत्त्मारा आरे. तमाांनी
श्री याभकृष्ण मभळन मा वांस्थेची स्थाऩना केरी. दव
ु ऱमाांदा अभेरयकेरा बेट दे ऊन आल्मालय ४

जर
ु ै १९०२ योजी फेरयू भठाभध्मे तमाांनी दे शतमाग केरा. कन्माकुभायी जलऱ वभद्र
ु ात अवरेल्मा
खडकालय स्लाभीजी एक बव्म स्भायक उबायण्मात आरे आशे .
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स्लाभी वललेकानांद माांचा जन्भ करकत्त्मातीर प्रमवद्ध लकीर वलश्लनाथ दत्त माांच्मा घयी १२
जानेलायी, १८६३ योजी झारा. वलश्लनाथ दत्त माांच्मा ऩतनी बल
ु नेश्लयी दे ली माांनी ऩत्
ु प्राप्तीवाठी
मळलाचे कठीण व्रत वरू
ु केरे शोते. मा व्रताभऱ
ु े च आऩल्मारा ऩत्
ु यतना राबरे, अळी तमाांची
बालना शोती. भोठ्मा कौतक
ु ाने तमाांनी आऩल्मा भर
ु ाचे नाल 'नयें द्र' अवे ठे लरे.

नयें द्र शा फारलमात कोवऩष्ट शोता. ळाऱे तशी तो पाय खोड्मा काढत अवे. ऩण ऩुढे तमाच्मात
ऩूजाअचाा, बस्क्तबाल माांची आलड ननभााण झारी. नयें द्रारा तीव्र फुद््ध ि्भत्तेचे लयदान राबरे

शोते. ननतमनेभाने व्मामाभळाऱे त जाऊन तमाने आऩरे ळयीय वुदृढ फनलरे शोते. भोठा

झाल्मालय नयें द्र ब्राम्शाणवभाजात जाऊ रागरा. तेथे तमाच्मा भनात दे लावलऴमी अनेक प्रश्न
उऩस्स्थत झारे. 'खयोखयच दे ल आशे की नाशी? दे ल अवेर तय तो कोठे बेटेर?' नयें द्र जमारातमारा शे प्रश्न वलचायत अवे. तेव्शा ब्राशभवभाजलादी ऩुढायी दे लेंद्र माांनी नयें द्रारा स्लाभी
याभकृष्ण ऩयभशां वाांकडे ऩाठलरे आणण ऩुढे तेच नयें द्राचे गुरू झारे.

ऩयभेश्लय वलात् आशे आणण तो भानलातशी आशे , शी मळकलण ऩयभशां वाांनी नयें द्रारा ददरी.

वुयलातीरा नयें द्रारा शे भान्म झारे नाशी. नांतय ऩयभशां वाांच्मा मळकलणीतून शे वतम नयें द्रारा

प्रतीत झारे. तो कामरभातेचा बक्त फनरा. याभकृष्ण ऩयभशां वाांनी मा जगाचा ननयोऩ घेताना

नयें द्रारा वाां्गतरे की, तू दशांदतु लाचा प्रवाय कय आणण तमातीर अभय तत्त्लसान वाऱमा जगारा
वाांग.

१८९३ भध्मे नयें द्र अभेरयकेतीर वलाधभॉम ऩरयऴदे रा उऩस्स्थत यादशरे. रोक तमाांना 'स्लाभी
वललेकानांद' म्शणन
ू ओऱखू रागरे. तमा जागनतक ऩरयऴदे त वललेकानांदाांनी बाऴणारा वयु लात

कयताना 'वभ्म स्त्ी-ऩरु
ु ऴशो' अवे न वांफोधता 'भाझ्मा फांध-ु ब्गनीांनो' अवे वांफोधन
ू उऩस्स्थताांची
भने स्जांकरी. तमा वबेत वललेकानांदाांनी दशांद ू धभााचे भाशातम्म वलाांना ऩटलून ददरे. आऩरे
उलारयत आमुष्मशी तमाांनी मा भशान कामाावाठी लेचरे.

Swami Vivekananda Nibandh in Marathi (300 Words)
नयें द्रनाथ दत्त म्शणजेच स्लाभी वललेकानांद माांचा जन्भ करकत्ता मेथे १२ जानेलायी १८६३ भध्मे
झारा शोता. तमाांच्मा लडडराांचे नाल वलश्लनाथ दत्त आणण आईचे नाल बुनेश्लयीदे ली अवे शोते.

स्लाभी वललेकानांदाांचे आजोफा दग
ु ााचयण दत्त शे "वांस्कृत" ल "ऩयीषण' बाऴेचे एक वलद्लान शोते.
नयें द्रनाथ माांच्माचलय रशानऩणाऩावूनच भशाबायत
, याभामण ल बस्क्तबाला चा प्रबाल शोता, कायण
तमाांचे आई तमाांना ह्मा गोष्टी वाांगत अवे. स्लाभी वललेकानांद माांना लाचनाची खऩ
ू आलड शोती

आणण ते ळाऱे त वुद्धा वलाात शुळाय वलद्माथॉ शोते. पक्त अभ्मावातच नाशी तय ते खेऱण्मात
दश नततकेच तयफेज शोते. ळाऱे भध्मे प्रतमेक गोष्टी भध्मे ते बाग घेत अवे.
स्लाभी वललेकानांद माांना लाचनाची खऩ
ू आलड शोती तमाांनी याभामण, भशाबायत, बगलत गीता,
लेद आणण ऩुयाण अळा धामभाक ऩुस्तकाांचे सान मभऱलरे शोते. इतकेच नाशी तय तमाांनी

बायतीम गामन वुद्धा मळकरे शोते. स्लाभी वललेकानांदाांनी १८८४ रा आऩरे मळषण ऩूणा करून
"आर्टाव" चे डडग्री मभऱारी शोती तमानांतय तमाांनी वांस्कृत आणण फांगारी वांस्कृतीचा अभ्माव
केरा शोता.

याभकृष्ण ऩयभशां व शे स्लाभी वललेकानांदाांचे गुरु शोते. याभकृष्ण ऩयभशां व माांनी स्लाभी वललेकानांद
ह्माांना घडलरे शोते आणण तमाांनीच तमाांना वललेकानांद शे नाल ददरे शोते. स्लाभी वललेकानांद

धामभाक स्लबालाचे शोते. तमाांना दे ळातीर दारयद्र्म आणण असान ऩाशून खऩ
ू द्ु ख शोत अवे.
बायतीम वभाज वला वभथा फनरा ऩादशजे अवे तमाांना नेशभी लाटत अवे.
स्लाभी वललेकानांद ह्माांनी बायतीम वांस्कृती आणण दशांदतु लाचा प्रवाय ऩूणा जगबय ऩवयलण्माचे

काभ केरे शोते. अभेरयके भध्मे मळकागो मेथे १८९३ भध्मे वलाधभाऩरयऴद झारी शोती. नतथे ते
दशांद ू धभााचे प्रनतननधी म्शणून गेरे शोते. नतथे स्लाभी वललेकानांदाांचे बाऴण एकूण वला रोक

भांत्भुग्ध झारे शोते. तमाांच्मा ह्मा बाऴणाभुऱे दशांदध
ु भााचा आणण वांस्कृतीचा प्रचाय ऩूणा जगारा
झारा शोता आणण तमाफयोफयच स्लाभी वललेकानांद शी वलश्ल प्रमवद्ध झारे.

अभेरयके लरून ऩयतल्मानांतय तमाांनी वांऩण
ू ा बायत फपयण्माचा ननणाम घेतरा आणण आऩरे
वलचाय रोकाांना वाांगामरा वरु
ु केरे. तमाांनी आऩल्मा सानाने रोकाांना जागत
ृ केरे.

अवा शा भशाऩुरुऴ १९०२ वारी आऩल्मा दे ळारा वोडून गेरा आणण स्लगालावी झारा. स्लाभी

वललेकानांद माांचे कन्माकुभायी मेथे बव्म स्भायक फाांधण्मात आरे आशे . स्लाभी वललेकानांद माांचा
जन्भददलव म्शणजेच 12 जानेलायी ह्मारा "नॎळनर मुथ डे" मा स्लरूऩाने वांऩूणा बायतबय
वाजया केरे जाते.
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जेव्शा बायत ऩायतांत्र्मात शोता, तेव्शा बायतीम वभाजारा एक प्रकायची धभाग्रानीच आरी शोती
म्शणा ना! अळा अांधकायात १२ जानेलायी १८६३ योजी दत्त घयाण्मात एक दीऩजमोती जन्भारा
आरी. नतचे नाल नयें द्रनाथ दत्त, म्शणजेच वलश्लवलख्मात स्लाभी वललेकानांद.
स्लाभी वललेकानांदाांचे फारऩण अतमांत आनांदात ल लैबलात गेरे. वलळार नेत् आणण वलळार बार
राबरेरे स्लाभी वललेकानांद अतमांत कुळाग्र फुद्धीचे, वुदृढ, ननबाम, वलरोबनीम अवे व्मस्क्तभत्त्ल
शोते. तमाांना अभ्माव, खेऱ, व्मामाभ, वांगीत, काव्म, ऩाकळास्त् अळा अनेक षेत्ाांत खऩ
ू रुची

शोती. रशान लमात आईकडून धामभाक वलचायाांच;े तय भोठे ऩणी लडडराांकडून आधनु नक फुद््धलादी
वलचायवयणीचे वांस्काय झारे. वतम लचन ल वतम आचयण शा तय तमाांच्मा जीलनाचा भूरभांत्
शोता.

१४-१५ लऴाांचे अवतानाच अधााअ्धक बायत तमाांनी ऩारथा घातरा. तमा काऱी तमाांनी
बायतीमाांची केवलरलाणी अलस्था ऩादशरी. गर
ु ाभीच्मा गतेत वाऩडरेल्मा, स्लतल वलवयरेल्मा
दशांद ू वभाजारा ऩाश्चातम मळषणाने बारून टाकरे शोते. ऩयकीमाांंांच्मा पवव्मा वाांस्कृनतक

श्रेष्ठतलाने बायतीम वभाजाची ददळाबूर केरी जात शोती. शे वला ऩाशून वललेकानांद अतमांत
व्म्थत ल अस्लस्थ झारे.
यलीांद्रनाथ टागोयाांळी चचाा करून आणण याजा याभभोशन यॉम माांची तत्त्ले वलचायात घेऊन
वललेकानांदाांनी वला धभााचा आणण ततल सानाचा अभ्माव कयामरा वुरुलात केरी, तमाांचे इांग्रजी,

वांस्कृत, फांगारी इतमादी बाऴाांलय प्रबुतल शोते. ननयननयाळ्मा धभाातीर ल ऩांथाांतीर वलद्लानाांळी
तमाांनी तत्त्लसानालय चचाा केरी. तमाांनी याभकृष्ण ऩयभशां वाांचे मळष्मतल ऩतकयरे.

वललेकानांद शे १८८४ वारी ऩदलीधय झारे. याभकृष्ण ऩयभशां वाांच्मा प्रबालाभऱ
ु े तमाांनी वांन्माव

घेतरा आणण मबषेची झोऱी घेऊन याष्रकल्माणावाठी घयाफाशे य ऩडरे. अांनतभ वतम काम? मा
एकाच वलचायाचा तमाांनी ध्माव घेतरा आणण बायतभ्रभणारा वरु
ु लात केरी. बायतभ्रभणानांतय

कन्माकुभायीच्मा वभद्र
ु ातीर खडकालय फवन
ू वलचाय कयत अवताना बायतातीर दरयद्री, असानी

जनतेवाठी वलास्ल अऩाण कयणाये अनेक स्त्ी-ऩरु
ु ऴ ननभााण केरे ऩादशजेत, अवे तमाांना तीव्रतेने
जाणलू रागरे.

अभेरयकेतीर मळकागो ळशयी ११ वप्टें फय १८९३ मा ददलळी वलाधभा ऩरयऴद बयणाय शोती. दशांद ू
धभााचे प्रनतननधी म्शणून स्लाभी वललेकानांद तेथे उऩस्स्थत यादशरे. ऩरयऴदे च्मा ददलळी

वललेकानांदाांनी 'भाझ्मा अभेरयकन फांधन
ूां ो आणण ब्गनीांनो' अळी बालऩूणा ळबदाांनी वुरुलात करून
वबा स्जांकरी. तमालेऱी दोन मभननटे वतत टाळ्माांचा गजय शोत शोता. मा ऩरयऴदे त ते जमा

ददलळी आऩल्मा लैमळष्र्टमऩूणा ल अतमांत वलचायगबा बाऴणाने दशांद ू धभाावलऴमीचे ननफांध लाचत
शोते, तमा ददलळी 'न बूतो न बवलष्मनत' अळी गदॊ रोटरी शोती.

शोभरूर रीगच्मा नेतमा ऑनी फेझांट माांनी मा प्रवांगी 'एक मोद्धा वांन्मावी, वभस्त
प्रनतननधीांभध्मे लमाने रशान तयीशी प्राचीन ल श्रेष्ठ वतमाची स्जलांत भूतॉच' अवे स्लाभी

वललेकानांदाांचे लणान केरे आशे . वललेकानांदाांनी खऱमा धभााची तत्त्ले वाांगून धभा शे उन्नतीचे
वाधन अवाले, अवे प्रनतऩादन केरे.

वललेकानांदाांची प्रबाली बाऴणळैरी वाऱमा जगतात लाखाणरी गेरी. वभस्त ऩाश्चात्त्म जगात
वललेकानांदाांची कीतॉ ल बायताचा भान लाढरा. अऩल
ू ा वशनळीरता, अवीभ धैमा, अरौफकक

तमागळक्ती माांचा वशज वभन्लम म्शणजे स्लाभी वललेकानांद ! जमाने आऩल्मा दे ळारा आणण
दे ळफाांधलाांना आांतययाष्रीम कीतॉच्मा मळखयालय नेऊन ठे लरे, ते स्लाभी वललेकानांद भाझी
आलडती वलबूती आशे त. मा भशान वलबूतीने ४ जुरै १९०२ मा ददलळी यात्ी फेरूय मा भठात
भशावभाधी घेतरी.
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प्रस्तावना
आऩभची बायतबूभी शी भशान वांताांची, मोगी, ऋऴी – भुनीांची, तवेच भशान ऩुरुऴाांची बूभी आशे .

मा बायत बूभीलय भशातभा गाांधीजीांवायखे भशान ऩुरुऴ जन्भारा आरे आशे त. जमाांनी आऩल्मा
कायफकदॊत बायत दे ळारा भशतलाचे स्थान मभऱलून ददरे आशे .

तमा वला भशान ऩुरुऴाांऩैकी स्लाभी वललेकानांद शे एक शोते. स्लाभी वललेकानांद शे एक उत्तभ

वांघटक आणण लक्ते शोते. तमाांचे रृदम शे दे ळातीर आणण ऩयदे ळातीर गरयफाांवाठी वलखयु रेरे
शोते.

स्वामी वववेकानंद यांचा जन्म
स्लाभी वललेकानांद माांचा जन्भ १२ जानेलायी, १८६३ वारी कोरकातमाभध्मे झारा. स्लाभी
वललेकानांद माांचे भऱ
ू नाल नयें द्रनाथ अवे शोते.
तमाच्मा लडडराांचे नाल वलश्लनाथ दत्त शे एक लकीर शोते आणण आईचे नाल बुलनेश्लयी दे ली
अवे शोते. स्लाभी वललेकानांद शे रशानऩणाऩावून खऩ
ू शुळाय शोते.
शिऺण
स्लाभी वललेकानांद माांचे ळारेम मळषण ऩूणा झाल्मानांतय वन १८७९ भध्मे प्रेवीडेन्वी कॉरेज

भध्मे प्रलेळ घेतरा. स्लाभी वललेकानांद माांनी वन १८८९ भध्मे भॎदरकची ऩयीषा उत्तीणा केरी.
तमानांतय तमाांनी कोरकत्ता मेथीर जनयर अवेम्बरी नालाच्मा भशावलद्मारमात प्रलेळ घेतरा.
तेथे तमाांनी इनतशाव, तत्त्लसान आणण वादशतम इतमादी वलऴमाांचां अभ्माव केरा. स्लाभी
वललेकानांद माांनी फी.ए च्मा ऩयीषेत प्रथभ श्रेणी प्राप्त केरी.
ईश्वराची सेवा
स्लाभी वललेकानांद माांनी उच्च मळषण घेतरे. तवेच तमाांनी आऩरी उतवुकता ळाांत कयण्मावाठी
ब्रह्भवभाजात गेरे. मेथे तमाांच्मा भनारा वभाधान मभऱारे नाशी म्शणून ते आऩल्मा लमाच्मा
१७ व्मा लऴॉ दक्षषणेश्लय मेथीर वांत याभकृष्ण ऩयभशां व माांच्माळी बेट झारी.

याभकृष्ण ऩयभशां व माांचा नयें द्रलय खऩ
ू प्रबाल ऩडरा आणण स्लाभी वललेकानांदानी याभकृष्ण

ऩयभशां व माांना आऩरे गरु
ु भानरे. याभकृष्ण ऩयभशां व माांच्माकडून दीषा घेऊन तमाांना मबषु
शोण्माची इच्छा शोती.

तमाांनी स्लाभी वललेकानांद माना वभजालून वाां्गतरे की, वांन्माव घेण्माचा खया शे तू शा भानल
वेला कयणे शोम. ऩयभशां वाांनी तमाांना दीषा दे ईर आणण तमाांचे नाल वललेकानांद अवे ठे लरे.
जागनतक धमम ऩररषद
वन १८८३ भध्मे मळकागो मेथे जागनतक धभा ऩरयऴद झारी. तमा धभा ऩरयऴदे त स्लाभी
वललेकानांद माांनी वशबाग घेतरा. तमाांनी आऩल्मा बाऴणाची वुरुलात शी बाऊ आणण फदशणीांनो
माऩावून केरी.

तमाांचे बाऴण रोकाांनी अगदी काऱजीऩूलक
ा ऐकरे. तमात ते म्शणारे की, मा जगात एकच धभा
आशे आणण तो म्शणजे भानली धभा. केलऱ प्राण्माांना ळाांती दे णे शाच मा धभााचा उद्दे ळ आशे .
ळाांततेलय उऩाम म्शणजे लैय, याग आणण करश नव्शे तय प्रेभ आशे .
शा दशांद ू धभााचा वांदेळ आशे . स्लाभी वललेकानांद म्शणारे की वला रोकाांभध्मे आणण कोणतमाशी

प्राण्माभध्मे शा एकाच आतभा लाव कयतो. स्लाभी वललेकानांद माांच्मा बाऴणाने प्रतमेक व्मक्ती
खऩ
ू प्रबावलत झारे.
रामकृष्ण शमिनची स्थाऩना
स्लाभी वललेकानांदानी अभेरयका आणण मुयोऩ भध्मे याशून दशांद ू धभााचा प्रचाय केरा. तमानांतय ते
बायतात ऩयतरे. तमाांनी कोरकाता मेथे याभकृष्ण मभळनची स्थाऩना केरी. आज वांऩूणा
जगाभध्मे याभकृष्ण मभळनच्मा अनेक ळाखा कामायत आशे त.
ननधन
स्लाभी वललेकानांद माांनी आऩरे वांऩूणा जीलन भानल वेला कयण्मावाठी वभवऩात केरे. तवेच
तमाांनी लेदाांताचा प्रवाय केरा. स्लाभी वललेकानांद माांची प्रकृती ददलवेंददलव खारालत गेरी.
तमाांनी अखेय ४ जुरै, १९०२ वारी जगाचा ननयोऩ घेतरा.
ननष्कषम
स्लाभी वललेकानांद माांचे नाल धभा प्रलताक, तत्त्ल्चांतक, वलचायलांत आणण लेदाांत भागा वांत मा
वलाांभुऱे तमाांचे नाल वला जगात प्रमवद्ध आशे .
आज दे ळारा स्लातांत्र्म मभऱाल्मानांतय बायत बभ
ू ी आणण दशांद ू धभा माांची झारेरी दव्ु मालस्था
योखण्मावाठी स्लाभी वललेकानांद वायख्मा अवणाऱमा तेजस्ली वलचायाांची गयज आशे . स्लाभी

वललेकानांद माांचा जन्भददलव शा वांऩूणा दे ळात मुलक ददन म्शणून वाजया केरा जातो. अवे शे
भशान व्मस्क्तभत्त्ल अवणाये स्लाभी वललेकानांद आऩल्मा बायत दे ळारा राबरे शोते.
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ऩररचय
स्लाभी वललेकानांद एक भशान नेता आणण तत्त्लस शोते जमाांनी आांतययाष्रीम स्तयालय बायतीमाांचे
प्रनतनन्धतल केरे आणण जागनतक प्रेषकाांची भने स्जांकरी. तमाांचे मळषण आणण तत्त्लसान शे
बायतीम तरुणाांचे भागादळाक प्रकाळ आशे त आणण तमाांच्मा कल्ऩनाांनी रोकाांना नेशभीच प्रेयणा
ददरी आशे आणण तमाांचे वलचाय नेशभीच उतकऴा वऩढीवाठी उजाा स्त्ोत म्शणून काभ कये र.
स्वामी वववेकानंद कोण होते?
स्लाभी वललेकानांद शे एक भशान वभाजवुधायक आणण बायताचे प्रेयणादामक व्मस्क्तभत्त्ल शोते.
ते एक भशान बायतीम वांत शोते. स्लाभी वललेकानांद “उच्च वलचायवयणीचे आणण वाधा जीलन
जगणाये ” व्मस्क्तभत्त्ल शोते.
बाऱऩण व शिऺण
कोरकाताच्मा ऩवलत् आणण ददव्म दठकाणी १२ जानेलायी १८६३ योजी स्लाभी वललेकानांद ह्माांचा
जन्भ झारा. श्री वलश्लनाथ आणण आई बुलनेश्लयी दे ली माांचा भुरगा स्लाभी वललेकानांद माांना
वुरुलातीच्मा काऱात “नयें द्रनाथ दत्ता” मा नालाने वांफोधरे जामचे.

नयें द्र शे कौळल्म आणण फौद््धक षभतेचे भर
ू शोते जे आऩल्मा ळाऱे तीर वला मळकलणी

ऩदशल्माांदाच वभजून घेत अवत. तमाांचे लडीर कोरकाता उच्च न्मामारमात मळक्षषत लकीर
शोते. तमाची आई एक धामभाक भदशरा शोती, तमाांनी नये नरा रशानऩणाऩावूनच तमाच्मा
चारयत्र्माच्मा ननमभातीभध्मे प्रबावलत केरे शोते.

नतने प्रथभ नये नरा इांग्रजी धडे मळकलरे आणण तमानांतय फांगारी लणाभारा तमाच्माळी ऩरय्चत
केरी. नये न माांनी करकत्ता मेथीर भशानगय वांस्थेत मळषण घेतरे. आणण प्रलेळ ऩयीषा उत्तीणा
झाल्मानांतय, ते करकत्ता मेथे स्कॉदटळ जनयर मभळनयी फोडााने स्थाऩन केरेल्मा जनयर
अवेंबरी वांस्थेत वाभीर झारे, तेथन
ू तमाांनी फी.ए. ऩयीषा आणण कामदा अभ्माव गेरा.
स्वामी वववेकानंद आणण रामाकृष्ण ऩरमहमसाची भेट
वललेकानांद रशानऩणाऩावन
ू च स्लबालाने खऩ
ू फौद््धक शोते आणण तमाांनी दे लाच्मा

अस्स्ततलालयशी प्रश्न्चन्श ठे लरे शोते. एके ददलळी तमाांची बेट श्री याभकृष्णाळी झारी, जे

दक्षषणेश्लय कारी भांददयात ऩुजायी शोते, तमाांच्मा आध्मास्तभक व्मस्क्तभत्त्लाने प्रबावलत शोऊन
वललेकानांद ऩूणऩ
ा णे फदररे आणण याभकृष्णाांना आऩरा आध्मास्तभक गुरु म्शणून स्लीकायरे.
याभाकृष्णच्मा मळषणाद्लाये नये न माांनी आऩल्मा नांतयच्मा जीलनात, याभकृष्ण मभळनची ल

याभकृष्ण भठ स्थाऩना केरी, जो आजऩमांत स्लमांवेली वभाजवेला, गयीफ, वलभुक्त, जाती, आणण
धभा माकडे वेला दे ण्माव गुांतरेरा आशे . नांतय वाधू झाल्मालय नये न माांचे नाल “स्लाभी
वललेकानांद” अवे ठे लरे गेरे.
स्वामी वववेकानंदांचे कायम
आऩल्मा गुरूच्मा ननधनानांतय, वललेकानांद माांनी १८९३ भध्मे मळकागो वांवदे च्मा धभाांच्मा
अ्धलेळनात शजेयी रालरी, स्जथे तमाांनी जगारा दशांदतु लाची ओऱख करून ददरी, जमाचे
प्रेषकाांनी खऩ
ू कौतुक केरे.

तमाांची मळकलण आणण भौल्मलान कल्ऩना शी बायताची वलाात भोठी तास्तलक वांऩत्ती आशे ,
आधनु नक लेदाांत आणण याज मोग तमाांचे ततलसान तरुणाांना एक प्रेयणादामक प्रेयणा आशे .

तमाांनी फेरयू भठ, याभकृष्ण भठ आणण याभकृष्ण मभळनची स्थाऩना केरी, जे वललेकानांदाांचे
धामभाक आणण आध्मास्तभक मळकलण प्रवारयत कयते आणण ळैषणणक आणण वाभास्जक
कामाातशी भदत कयते.
स्वामी वववेकानंदांचे काही ववचार


जोऩमांत आऩण स्लत्लय वलश्लाव ठे लत नाशी तोऩमांत आऩण दे लालय वलश्लाव ठे लू
ळकत नाशी.




आऩण दफ
ा आशात अवा वलचाय कयणे शे वलाात भोठे ऩाऩ आशे .
ु र

आऩण आतभा, भुक्त आणण ्चयां तन, वदै ल भुक्त, कधीशी धन्म आशात ऩुयेवा वलश्लाव
ठे ला आणण आऩण एका मभननटात भोकऱे व्शार.



आऩल्मा जीलनात जोखीभ घ्मा, आऩण स्जांकल्माव आऩण नेततृ ल करू ळकता! आऩण
शयल्माव, आऩण भागादळान करू ळकता!






ननष्कषम

ध्मान भुखाांना वांत फदरू ळकते ऩयां तु दद
ु ै लाने भूखा कधीच ध्मान कयीत नाशीत.
एकाग्रतेची ळक्ती शी सानाच्मा नतजोयीत याशण्माची एकभेल गुरुफकल्री आशे .
उठा, जागे व्शा आणण ध्मेम गाठण्माऩमांत थाांफू नका.

रृदम आणण भें द ू माांच्मात वांघऴा झाल्माव आऩल्मा रृदमाचे अनुवयण कया.

४ जुरै १९०२ योजी तमाांचे ननधन झारे. स्लाभी वललेकानांद शे वांऩूणा दे ळातीर एक भशान

दे ळबक्त आणण भशान आध्मास्तभक भनुष्म शोते, जमाांना जगाभध्मे अस्वर वलकाव, जागनतक
अध्मातभ आणण ळाांतता शली शोती.

नरें द्रनाथ दत्त मराठी ननबंध (550 Words)
जलरांत आणण प्रखय व्मस्क्तभत्त्ल, दशांद ू धभा आणण अध्मातभ माांचा वलस्ताय आणण प्रवाय शा

अतमांत लैसाननक ऩद्धतीने कयणाये बायतीम वांन्मावी, मोगी स्लाभी वललेकानांद शे एक थोय
ऩुरुऴ शोते. कोरकाताभध्मे मवभराऩल्री मा दठकाणी इ.व. 12 जानेलायी 1863 योजी स्लाभी
वललेकानांद माांचा जन्भ झारा. तमाांचे ऩूणा नाल नयें द्रनाथ वलश्लनाथ दत्त अवे शोते.

तमाांचे लडीर वलश्लनाथ दत्त शे कोरकाता उच्च न्मामारमात लकीर शोते. आई बल
ु नेश्लयी दे ली
मा धामभाक लत्त
ृ ीच्मा शोतमा. नयें द्ररा रशानऩणाऩावून दळानळास्त्, इनतशाव, करा, वादशतम मा

वलऴमाांत रुची शोती. धामभाक ग्रांथ आणण तमाभागचे वतम जाणून घेण्माची तय जणू उतकटता

तमाांच्मात ठावून बयरी शोती. रशानऩणी वांगीताची आलडशी तमाांना शोती. तमाांनी फेनी गुप्ता
आणण अशभद खान मा उस्तादाांकडून वांगीताचे रयतवय मळषण दे खीर घेतरे शोते.

नयें द्रनाथाांनी वुरुलातीचे मळषण घयीच घेतरे. तमानांतय १८७१ वारी ईश्लयचांद्र वलद्मावागय
माांच्मा भेरोऩॉमरटन इस्न्स्टर्टमूळनभध्मे प्रलेळ घेतरा आणण ते १८७९ भध्मे प्रेमवडेन्वी
कॉरेजची प्रलेळ ऩयीषा उत्तीणा झारे. ऩढ
ु े तमाांनी जनयर

अवेम्बरीज इस्न्स्टर्टमळ
ू नभध्मे प्रलेळ घेतरा. तमाांनी तकाळास्त् आणण ऩाश्चात्त्म तत्त्लसान माांचा
अभ्माव केरा. १८८१ वारी ते पाइन आटा ची तय १८८४ भध्मे फी. ए. ची ऩयीषा उत्तीणा झारे.
स्लाभी वललेकानांद एक अतमांत तकाळुद्ध आणण वलचायळीर भनुष्म शोते. तमाांनी तमाांच्मा

ळैषणणक आणण तमानांतयच्मा काशी काऱात डेस्व्शड ह्मूभ, इभॎन्मुएर कान्ट, फारूच स्स्ऩनोझा,
जॉजा शे गेर, शफाटा स्ऩेन्वय, जॉन स्टुअटा मभर इतमादी भशान व्मक्तीांच्मा रेखनाचा अभ्माव
केरा शोता. शफाटा स्ऩेन्वयच्मा उत्ाांनतलाद तमाांना बालरा शोता. गुरुदाव चटोऩाध्माम मा

फांगारी प्रकाळकावाठी तमाांनी स्ऩेन्वयच्मा „एजमुकेळन‟ मा ऩुस्तकाचा अनुलादशी केरा शोता.
ऩाश्चात्त्म तत्त्लसानावोफत तमाांनी प्राचीन वांस्कृत आणण फांगारी ग्रांथाांचाशी चाांगराच अभ्माव
केरा शोता. तमाांना „श्रनु तधाया‟ म्शणजे वलरषण स्भयणळक्ती अवरेरा भनुष्म अवे म्शटरे
जात अवे. तमाांची लाचनाची गती खऩ
ू च चाांगरी शोती. एका

वाभान्म व्मक्तीऩेषा खऩ
ू च जरद गतीने ते एखादे ऩुस्तक लाचन
ू ऩूणा कयीत अवत. अळा मा
अवाभान्म नयें द्रचे खऱमा अथााने आमुष्म फदररे ते म्शणजे याभकृष्ण ऩयभशां व माांच्मा
बेटीनांतय!

इ.व. १८८१ च्मा नोव्शें फय भदशन्मात याभकृष्ण ऩदशल्माांदाच नयें द्ररा बेटरे आणण तमाांनी नयें द्रची
प्रनतबा ओऱखरी. कुळाग्र फुद्धीचा शा व्मक्ती नक्कीच अध्मास्तभक षेत्ात उच्च मळखय गाठू
ळकतो अवा गुरु याभकृष्ण माांना वलश्लाव शोता. अध्मास्तभक उन्नती वाधण्मावाठी आणण

धभाप्रवाय कामाात लाशून नेण्मावाठी स्लाभी वललेकानांद शे याभकृष्ण माांच्मावोफत मळष्म म्शणून
याशू रागरे. अध्मास्तभक वाधना आणण गुरूच्मा वशलावाभुऱे नयें द्र शा ददलवेंददलव प्रगती कयत
शोता.

याभकृष्ण ऩयभशां व माांनी वुरू केरेरे कामा नयें द्रच्मा शाती वोऩलरे जाणाय शोते. ऩुढे

याभकृष्णाांनी नयें द्रनाथाांना वांन्माव दीषा दे ऊन तमाांचे नाभकयण „स्लाभी वललेकानांद‟ अवे केरे.

याभकृष्ण भठाची स्थाऩना श्री याभकृष्णाांच्मा भशावभाधीनांतय स्लाभी वललेकानांदाांनी आऩरे एक
गुरुफांधू तायकनाथ माांच्मा भदतीने कोरकातमाजलऱीर लयाशनगय मा बागात केरी.

याभकृष्ण माांच्मा वभाधीनांतय स्लाभी वललेकानांद शे धभाप्रवायावाठी बायतभ्रभण कयण्माव फाशे य

ऩडरे. बायतभ्रभण केल्मानांतय तमाांना बायताची तवेच ऩण
ू ा दनु नमेची दमनीम अलस्था वभजरी.
तमानांतय तमाांनी ऩन्
ु शा एकदा आऩरा धभाप्रवाय वरू
ु केरा. मालेऱी तमाांनी ऩयदे ळगभन दे खीर
केरे. 11 वप्टें फय 1893 योजी अभेरयकेतीर आटा इस्न्स्टर्टमूट, मळकागो मेथे वलाधभॉम ऩरयऴद
बयरी शोती. तमा वबेरा वललेकानांद गेरे शोते.

तेथे तमाांनी “अभेरयकेतीर भाझ्मा फांधू आणण ब्गनीांनो” अळी बाऴणाव वुरुलात केरी आणण

वबेवाठी जभरेल्मा वला रोकाांनी टाळ्माांचा कडकडाट वुरू केरा. ह्मा ऩरयऴदे त वललेकानांदाांनी
वनातन धभााचे प्रनतनन्धतल कयताना, लेदान्तालय ल बायतीम वांस्कृतीलय व्माख्मान ददरे.
जगातीर वला धभाांचे वायतत्त्ल एकच आशे अवे प्रनतऩादन तमाांनी केरे.

ऩुढे तमाांनी लेदान्त आणण मोग मा वलऴमालय अभेरयका, इांग्रांड आणण काशी मुयोऩीम दे ळाांभध्मे

व्माख्माने ददरी. अभेरयका आणण इांग्रांड मा दे ळाांभध्मे तमाांनी लेदान्त वोवामटी स्थाऩन केरी.
4 जुरै 1902 योजी स्लाभी वललेकानांद माांनी कोरकातमाजलऱीर फेरूय भठात वभाधी घेतरी.

तमाांचे तत्त्लसान शे नेशभीच स्भयणीम शोते आणण याशीर. “उठा, जागे व्शा, ध्मेम प्राप्त शोईऩमांत
थाांफू नका” शा तमाांचा वांदेळ आजशी तेलढाच प्रमवद्ध आशे . अवा शा भशान मोगी, वांन्मावी,
ततलसानी, स्लत्च्मा कततुा लाने ऩूणा वलश्ल प्रकामळत करून गेरा.

स्वामी वववेकानंद वर ननबंध मराठी (850 Words)
१२ जानेलायी १८६३ कोरकत्ता मेथे एक तेजस्ली फारक जन्भरा. तमाचा चेशया अनतळम तेजस्ली
शोता. जणू काशी चेशमाालरून तेज ओवांडून जात आशे . अवेच फघणामाांना लाटरे. मा तेजस्ली
फारकाच्मा लडडराांचे नाल वलश्लनाथ दत्त आणण आईचे नाल बुलनेश्लयी दे ली.वलश्लनाथ दत्त शे
कोरकत्त्मातीर एक प्रमवद्ध लकीर शोते.

तमाांनी धांद्मात खऩ
ू नाल मभऱवलरे शोते. ऩैवाशी चाांगरा मभऱवलरा शोता ते स्लबालाने
वदाचायी, ऩतनी दश बुलनेश्लयी वभाधानी ल धामभाक शोती. तमाभुऱे तमाांचा वांवाय

वुखावाभाधानीच शोता. तेजस्ली फारकाचे फायवे भोठ्मा थाटाभाटातच झारे. ल तमाचे नाल
ठे लरे नयें द्र ! शा नयें द्र ऩुढे स्लाभी वललेकानांद म्शणून जग प्रमवद्ध झारा.

वातव्मा लऴॉ तमाना ळाऱे त घातरे. ळाऱे त ऐकरेल्मा मळव्मा तो मळकरा. घयात वलाांना तो
ळीव्मा दे ऊ रागरा. आईने तमारा ळाऱे तून काढून टाकरे ल स्ल:त मळकलू रागरी. फांगारी ल

इांग्रजी बाष्मा तमाांनी नयें द्र रा ळकवलल्मा तवेच याभामण-भशाबायतातीर गोष्टी वाां्गतल्मा ऩुढे
नयें द्र ळशाणा झारा. ल खऩ
ू शुळायशी झारा. ऩयत आठव्मा लऴॉ तमाना ळाऱे त घारण्मात आरे.
ऩदशल्माच लगाात तमाांनी अभयकोळ ऩाठ केरा. मालरून तमाची फद्
ु धी फकती अवाभान्म अवेर

माची कल्ऩना मेते. एका भव
ु रभान गलमाकडे गामन मळकरे.आखाड्मात जाउन कुस्तमा खेऱू

रागरे. चाांगरे गोटीफांद ळयीय कभावलरे. तमाभऱ
ु े लगाातीर भर
ु ें तमाांना बीत अवत. ते वलाांचे
ऩढ
ु ायी शोते. तमाांच्मा नव
ु तमा ळबदाने तमाांची बाांडणे मभटत. १८७७ वारी ते लडडरान वोफत
यामऩयू रा गेरे. तमालेऱी फैरगाडीतन
ू प्रलाव कयाला रागरा.

नतथे तमालेऱी ळाऱा तय नव्शतीच तमालेऱी तमाना तेथे यानालनातून फपयण्माचा ल वष्ृ टी वौंदमा
ऩाशण्माचा प्रवांग आरा. ल तमाचाच तमाांनी अभ्माव केरा. १८७९ भध्मे ऩयत कोरकत्त्मारा
आरे.ऩयत ळाऱा वुरु झारी तमालेऱी तमाांनी लाचनारमात जालून भोठ्भोठी ग्रांथ लाचरीत.

तमालरून अनेक वलऴम आतभवाथ केरे. पक्त एक ददलवात तमाांनी बुमभतीच्मा चायी बागाांचा
अभ्माव केरा. ते खेऱातशी बाग घेत तवेच घोड्मालय फवण्मातशी ऩटाईत शोते. लादवललाद
कयण्मात ते वलाांनाच शालॉत अवत. ते गाणे म्शणू रागरे फक वाये च स्तबध शोलून ऎकत.
तमाांचा आलाज पायच गोड शोता.

नयें द्राने ब्राम्शण वभाजात प्रलेळ केरा. भूतॉ भध्मे दे ल नाशीत,जाती नाशीश्मा केल्माच ऩादशजेत,

स्स्त्माांना मळषण ददरेच ऩादशजेत, शे वलचाय ऐईकून तमाांच्मा भनात गोंधऱ शोत अवे. तेव्शा दे ल

खयच आशे फक नाशी? अवल्माव कोठे बेटेर? अवल्माव तमाची बेट कोन घडलून दे णाय? मा वला
वलचायाांनी तमाांचे भन अस्लस्त झारे. ब्राम्शण वभाजाचे दे लेंद्र तमाांचे प्रश्नाचे वभाधान कायक
उत्तय दे ऊ ळकरे नाशीत.
तेव्शा कॉरेजचे प्राचामा शे स्टी माांनी तमाांना याभकृष्ण ऩयभशां व माांच्मा कडे ऩाठवलरे. वांत

ऩयभशां व माांनी आऩल्मा नतक्ष्नन्न दृष्टीने तमाांच्मा डोळ्माकडे ऩादशरे. ते आऩल्मा बक्ताांना
म्शणारे. “शा नयें द्र भानल जातीच्मा उद्धायावाठीच जन्भरेरा आशे , तो दशांदध
ु भा आणण

दशांदस्
ु थानची भान वाऱमाां जगात उां चालेर!” नयें द्ररा ते खये लाटे ना तमाने याभकृष्णाांना वलचायरे,”
तुम्शी दे ल ऩादशरा आशे काां?” तमालय याभकृष्ण उत्तयरे, ”शोम भी दे ल ऩादशरा आशे , तमाच्माळी

फोररो ऩण आशे तुरादश दे ल वशज बेटेर.” ” केव्शा बेटेर भरा दे ल? नयें द्राने वलचायरे, ” जेव्शा

तुझ्मा भनारा दे ल बेटण्माची तऱभऱ रागेर तेव्शा . “याभकृष्णाांनी म्शटल्मा नांतय दश तमाांचा
तमालय वलश्लाव फवेना, तेव्शा याभकृष्णाांनी तमाांच्मा रृदमारा स्ऩळा केरा. तमाच फयोफय वलात्

तेजाचे रोऱ उठरे. वलात् प्रकाळ ऩवयरा. ल नयें द्ररा वलात् प्रकाळ ल ऩयभेश्लयच ददवू रागरा!
वन १८८१ वारी डप कॉरेजातून उत्तभ गुणाांनी फी. ए. ची ऩयीषा उत्तीणा झारेल्मा नयें द्राने
लडडराांच्मा भतृ मू नांतय नोकयी करून घयाचा बाय उचरण्मा ऎलस्ज वांन्माव घेतरा म्शणून

आप्तेष्ट भांडऱी तमाांच्मा भागे तमाांची ननांदा करू रागरे ऩण नयें द्रना गुरु कडून मोग्म भागा

मभऱारा शोता. आणण तमा भागाानेच जाण्माचा तमाांनी ननधााय केरा शोता. थोड्माच ददलवाांनी
याभकृष्ण कका योगाने आजायी ऩडरे.
तमाांना उऩचायावाठी काळीऩयू मेथे नेरे. तमाांच्मा वाठी नये न्द्रशी तमाांच्मा वोफत गेरा. याभकृष्ण
तमाांना म्शणारे ”फेटा भाझी वला मोग ळक्ती भी तर
ु ा ददरी आशे . तमाच्मा जोयालय तू दशांदध
ू भा
आणण ततलसान माांचा जगबय प्रवाय कय, आऩल्मा याष्राचा उद्धाय कय! “ऎलढे फोरन
ू १५
ऑगष्ट १८८६ योजी याभकृष्णाांनी जगाचा ननयोऩ घेतरा. नयें द्र ल याभकृष्ण माांच्मा ईतय

मळष्माांनी फडानगय मेथे तमाांचा भठ स्थाऩन केरा, १८८८ वारी नयें द्र २५ लऴााचे झारे. वला
बायत फपरून फघाला अळी तमाांची ईच्छा झारी.
आणण तेव्शाच प्रलावाव ननघारे. काळी, अमोध्मा, गमा, आग्रा, लांद
ृ ालन अवे कयीत कयीत ते
ऩामीच फपयरे, नयें द्ररा रोक ऩुढे स्लाभी वललेकानांद म्शणू रागरे. तमाांनी १८९० वारी

याभकृष्णाांच्मा ऩतनी ळायदादे ली माांचा आळीलााद घेतरा फाशे य ऩडरे. स्लाभी वललेकानांद

कन्माकुभायीरा ऩचरे. तेथीर दे लारमात तमाांनी ध्मानधायणा वुरु केरी. तमाांना याभकृष्णाांनी
दळान ददरे. अभेरयकेत बयणामाा वलाधभा ऩरयऴदे त जाण्माची तमाांना आसाां ददरी. १८९३ रा

तमाांना ३० लऴे ऩण
ू ा झारी. स्लाभीांच्मा आळीलाादाने खेतडीच्मा भशायाजाांना ऩत्
ु प्राप्ती झारी.

स्लाभी वललेकानांदा ना भशायाजाांनी अभेरयकेरा जाण्मावाठी मोग्म ऩोळाख ल बाडे खचाारा ऩैवे
ददरे.
३१ भे १८९३ योजी स्लाभी अभेरयकेरा ननघारे. तमाांनी याभकृष्णाांच्मा पोटोरा लांदन करून

कारीभातेचे स्भयण केरे. ल बगव्मा यां गाचा ऩोळाख चढवलरा. ल बगला पेटा गुांडाऱरा बगलत

गीता घेलून तमाांनी फोटीलय प्रलाव वुरु केरा. चीन, जऩान, नांतय ते मळकागो फांदयात उतयरे. ११
वप्टें फय योजी वलाधभा ऩरयऴदवुरु झारी. शजायो वांख्मेने प्रनतननधी शजय शोते. दे ळोदे ळीचे ध्लज
पडकत शोते.

णिस्ती धभााचे रोक जास्त आरे अवल्माभुऱे णिस्ती धभााचच
े गुणगान ते कयीत शोते. ळेलटी

स्लाभीांची लेऱ आरी. प्रथभ ते घाफये . ऩण धीय करून तमाांनी बाऴणारा वुयलात केरी. “भाझ्मा
अभेरयकन फांधू -ब्गनीांनो! मा तमाांच्मा ऩदशल्माच लाक्मारा वलाांनी टाळ्माांचा कडकडात केरा,
तो तबफर दोन ते तीन मभननटे चाररा. तमाांनी दशांदध
ू भाालयीर ऩरयऩूणा बाऴण ददरे.

ऩरयऴद वांऩरी, ऩण स्लाभीांचे कामा वांऩरे नव्शते. तमाांनी अभेरयकेतीर भोठभोठ्मा ळशयात
व्माख्माने ददरी. दशांदध
ू भा, ततलसान माांच्मा प्रचायावाठी तमाांनी न्मूमाका भध्मे अभ्मावलगा वुरु

केरे. अनेक स्त्ी-ऩुरुऴ तमाांचे मळष्म झारे.दशांदध
ू भा , ततलसान माांचा प्रवाय केरा. तमावाठी तमाांनी
अनेक दठकाणी भठ स्थाऩन केरे. याभकृष्णा नची बवलष्मा लाणी खयी ठयरी! तमाांचे मळष्म

नयें द्र उपा स्लाभी वललेकानांद माांनी जगबय लेदाांताचा प्रवाय केरा. बायताचे नाल उजजलर केरे!
१८९७ वारी स्लाभी वललेकानांद बायतात ऩयत आरे.
१भे १८९७ योजी तमाांनी याभकृष्ण मभळनची स्थाऩना केरी. ल रोक वेलेरा वुयलात केरी.

अभेरयकेत अवतानाच ते आजायी ऩडरे. नांतय तमाांची प्रकृती जास्तच बफघडरी शोती. थोडे
ददलव वलश्राांती घेऊन ते ऩयत अभेरयकेरा जालून आरे. १९०२ वारी तमाांची प्रकृती जास्त

बफघडरी भठाचे काभ तमाांनी दव
ु माालय वोऩवलरे. ४ जुरै १९०२ वारी तमाांनी लमाच्मा ३९ व्मा
लऴॉ मा जगाचा ननयोऩ घेतरा.
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