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নাম

নের নাথ দ ( ামী িবেবকান )

বাবার নাম

িব নাথ দ

মােয়র নাম

ভু বেন রী দবী

জ

12th January, 1863 (২৯ শ পৗষ, ১২৬৯ ব া )

জ

ান

মৃতু
মৃতু ান

কলকাতা
4th July, 1902
বলুড় মঠ, হাওড়া

আিদ
িনবাস

বধমান জলার কালনা মহকুমার ডেরেটানা াম

জাতীয়তা

ভারতীয়

ধম

িহ ু

িবিভ নাম

িবিবিদসান , সি দান , িবেবকান

িত াতা

রামকৃ

িমশন, রামকৃ

মঠ, বলুড় মঠ

ধম

রামকৃ

স াস
হণ

January, 1887

দশন

অৈ তবাদ বদা , রাজেযাগ

সািহত কম

রাজেযাগ, কমেযাগ, ভি েযাগ,

িশষ

অেশাকান , িবরজান , পরমান , আলািস া, প মল, অভয়ান , ভিগনী িনেবিদতা, সদান

ভািবত
হেয়েছন

সুভাষচ বসু, অরিব ঘাষ, মহা া গা ী, রবী নাথ ঠাকুর, জহরলাল নেহ , িনেকালা টসলা,
আচায জগদীশচ বসু, অ ািন বসা , নের মািদ

ানেযাগ, মদীয় আচাযেদব, ভারেত িবেবকান

Swami Vivekananda Biography In Bengali: ভারতবেষর মধ িব পিরবােরর স ান িযিন তার ছা জীবন
কােল িবিভ কেমর জন সুখ ািত অজন কেরন ামী িবেবকান ।
ধু ভারত বষ নয় িবেদেশও তঁ ার
rachana in Bengali)।

ান ও ম ব সমান

েপ িস (Swami Vivekananda prabandha

ামী িবেবকান ভারতবেষর আধ াি ক উ ান অথা Spiritual Enlightenment এর জন

চু র কাজ কেরন।

19 শতা ীর ভারতীয় মহাপু ষ রামকৃ পরমহংসর িশষ হন এবং ভারতীয় সািহত , সং ৃ িতর চতনা সারািবে
দওয়ার জন িতিন িবে র দরবাের িহ ু ধম চার কেরন।

পঁৗেছ
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িতিন গরীব দুঃখী মানুষেক সাহায করার জন রামকৃ

িমশন াপন কেরন।

এক কথায় বলেত গেল, ামী িবেবকান িছেলন একজন ঋিষ বা সাধু এবং যতিদন িতিন বঁেচ িছেলন উজার কের
আমােদর িদেয় িগেয়েছন ইহজগেত অিজত তঁ ার সম
ান, িশ া, অিভ তা এবং আধ াি ক িচ া ধারা।
Swami Vivekananda Biography In Bengali থেক আমরা অেনক িকছু িশখেত পাির। আজ আমরা ামী
িবেবকানে র জীবন কািহনী স েক জানব।

ামী িবেবকানে র জীবনী, Swami Vivekananda Biography in Bengali, ামী িবেবকানে র জীবনী রচনা,
Essay on Swami Vivekananda in Bengali language, Swami Vivekananda Essay in Bengali, ামী
িবেবকান
ব রচনা, Swami Vivekananda Paragraph in Bengali, ামী িবেবকান জীবনী, About Swami
Vivekananda in Bengali, Biography of Swami Vivekananda in Bengali, Swami Vivekananda
Biography Bengali
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

ামী িবেবকানে র সংি
জীবনী
1. Swami Vivekananda Jibon Kahini Bangla
জ
1. Date of birth of Swami Vivekananda
পিরবার পিরচয়
1. Swami Vivekananda Family
ামী িবেবকানে র বাবার নাম িক?
1. Swami Vivekananda Father Name
ামী িবেবকানে র মােয়র নাম িক?
1. Swami Vivekananda Mother Name
ামী িবেবকানে র ছাটেবলা
1. Swami Vivekananda Childhood
িশ াজীবন
Ramkrishna and Swami Vivekananda
ীরামকৃে র দহত াগ
রামকৃ মঠ িত া
স াস হণ
ামী িবেবকানে র িবিভ নাম
পির াজক িবেবকান
ভারত মণ
িবেদশ যা া
1. আেমিরকা যা া
Swami Vivekananda life story in Bengali
িশকােগা ব ৃ তা
ামীজীর িশকােগা ভাষণ
ধম চার
1. আেমিরকায় ধম চার
2. ইংল াে ধম চার
কলকাতায় িফের আসা
দশ-িবেদেশর িবিভ ােন সংঘ িত া
রামকৃ িমশন াপন (Swami Vivekananda and Ramakrishna Mission)
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23. আবার িবেদশ যা া
24. মহাসমািধর পেথ ামী িবেবকান
25. ামীজীর দহত াগ মৃতু
1. Death of Swami Vivekananda
26. জাতীয় যুব িদবস (National Youth Day) / Swami Vivekananda Jayanti
1. ামী িবেবকান ও যুব সমাজ (Swami Vivekananda Youth Movement)
27. ামী িবেবকানে র িশ া িচ া
1. Swami Vivekananda on Education
28. ী িশ া
29. Swami Vivekananda on Woman Education
30. জনিশ া
1. Swami Vivekananda on Mass Education
31. উপসংহার
32. এক নজের ামী িবেবকান

ামী িবেবকানে র সংি

জীবনী

Swami Vivekananda Jibon Kahini Bangla

জ
Date of birth of Swami Vivekananda
1863 ি াে র 12th January (২৯ শ পৗষ ১২৬৯ ব া ) পৗষ সং াি র িদন সকল 6 টা 33 িমিনট 30 সেকে
ামী িবেবকানে র জ হয়।
Date of birth of Vivekanand is 12th January
তার মােয়র িব াস িছল কািশর বীের র িশেবর অনু েহ এই পু লাভ। তাই পুে র নাম রােখন ‘বীের র’। বীের র থেক
ডাকনাম দঁাড়ায় ‘িবেল’।

পিরবার পিরচয়
Swami Vivekananda Family
ামী িবেবকানে র পূবপু ষেদর আিদ িনবাস িছল বধমান জলার কালনা মহকুমার ডেরেটানা ােম।
ি িটশ আমেলর

েত তারা কলকাতায় চেল আেসন – থেম গড় গািব পুের, পের উ র কলকাতার িসমলায়।

প ীর য বািড়েত Swami Vivekananda র জ , সিট তির কেরিছেলন তার িপতামহ রামেমাহন দ ।
রামেমাহেনর জ পু দুগা সাদ কুিড় বাইশ বছর বয়েস সংসার ত াগ কের স াসী হেয় যান। পু িব নাথ তখন িশ ।
িনেজর চ ায় বড় হেয় ওেঠন ও অ াটিনর পশা হণ কেরন।
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িব নােথর িববাহ হয় িসমলার ন লাল বসুর একমা কন া ভু বেন রী দবীর সে ।
তঁ ােদর ষ স ান নের নাথ দ পরবতীকােল ামী িবেবকান নােম পিরিচত হন।
আরও পড়ুন: ঈ রচ িবদ াসাগর িকভােব িবধবা িববাহ আইন পাশ কেরন?

ামী িবেবকানে র বাবার নাম িক?
Swami Vivekananda Father Name
ামী িবেবকানে র বাবার নাম িব নাথ দ ।
িব নাথ দ অত উদার কৃিতর মানুষ িছেলন।
খাদ , পাশাক ও আদব কায়দায় িতিন িছেলন িহ ু -মুসিলম িম সং ৃ িতর অনুরাগী এবং কমে ে অনুসরণ করেতন
ইংেরজেদর।
চু র অথ উপাজন করেতন, িক স য় আ হ িছল না। ব আ ীয় ও দির েক িতপালন করেতন।
িব নাথ দ সাতিট ভাষায় দ

িছেলন। ইিতহাস ও সংগীত িছল িব নােথর ি য় িবষয়।

ামী িবেবকানে র মােয়র নাম িক?
Swami Vivekananda Mother Name
ামী িবেবকানে র মােয়র নাম ভুবেন রী দবী।
ভু বেন রী দবী সব অেথই িছেলন িব নােথর যাগ সহধিমনী। তার িত পদে েপ কাশ পত ব ি

ও অিভজাত ।

গরীব দুখীরা কখেনা তার কােছ থেক খািল হােত িফরেত না।
সংসােরর সম কাজ িতিন িনেজ দখেতন এবং িনয়িমত পূজা পাঠ, শা পাঠ ও সলাইেয়র কাজ করেতন।
িতিদন িতেবশীেদর সুখ-দুঃেখর খবর িনেত ভু লেবন না।
নের নাথ তার মােয়র কােছই থম ইংেরিজ শেখন।
আপিন পড়েত পােরন: ামী িবেবকানে র ৬০ িট অনুে রণামূলক বাণী

ামী িবেবকানে র ছাটেবলা
Swami Vivekananda Childhood
ছাটেবলা থেক িবেলর মেধ দখা যত অসাধারণ মধা, তজি তা, সাহস, াধীন মেনাভাব, দয়ব া, ব ু
খলাধুলার িত আকষণ।

ীিত আর

সই সে িছল বল আধ াি ক তৃ া। ‘ধ ান ধ ান’ খলেত খলেত সিত ই গভীর ধ ােন ডুেব যেতন।
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পুেজা করেতন রামসীতা আর িশেবর। সাধু স াসী দখেলই ছু েট যেতন অজানা আকষেণ।
ঘুমােনার আেগ জ ািতঃ দশন িছল তার িতিদেনর াভািবক অিভ তা।
বয়স বাড়ার সে সে নের নাথ হেয় উঠেলন ু েলর িবতক ও আেলাচনা সভার মধ মিণ, খলাধুলােত নতা, উ া
স ীত ও ভজেন রীিতমেতা থম ণীর গায়ক, নাটেক কুশলী অিভেনতা, আর িবিভ ধরেনর বই পড়ার ফেল অ
বয়েসই গভীর িচ াশীল।
স াস জীবেনর িত আকষণ মবধমান, িক জগেতর িত িন ু র নন, িছেলন গভীর মমতাশীল। মানুেষর িবপেদ
আপেদ সবদা এিগেয় যেতন, স িবপদ যমনই হাক।
Swami Vivekananda Biography in Bengali

িশ াজীবন
১৮৭৯ ি

াে

মে াপিলটন ু ল থেক থম িবভােগ এ া পাশ কের নের নাথ থেম

িসেডি কেলেজ ভিত হন।

িক ম ােলিরয়ায় ভু েগ িডসকেলিজেয়ট হেয় যাওয়ায় এই কেলজ ছেড় তােক ভিত হেত হয় জনােরল অ ােস িলজ
ই িটিটউশন (বতমান িটশ চাচ কেলজ)।
সখান থেক ১৮৮১ ি

াে এফ.এ. এবং ১৮৮৪ ি

ু ল কেলেজর পরী া ক িবেশষ
অত িব ৃ ত।

াে িবএ পাস কেরন।

না িদেলও নের নােথর িবদ ানুরাগী িছল বল এবং পড়ােশানার পিরিধও িছল

ছা াব ােতই িতিন দাশিনক হাবাট
ােরর একিট মতবােদর সমােলাচনা কের তােক িচিঠ িদেয়িছেলন এবং
ার তার
উপের নের নােথর যেথ শংসা কের িলেখিছেলন য বই এর পরবতী সং রেণ িতিন সই সমােলাচনা অনুযায়ী িকছু
িকছু পিরবতন করেবন।
কেলেজর অধ উইিলয়াম হি পয তঁ ার িতভায় মু হেয় বেলিছেলন, “নের নাথ সিত ই একিট িজিনয়াস। আিম
ব জায়গায় ঘুেরিছ, িক এর মত বুি আর ব মুখী িতভা কাথাও দিখিন, এমনিক জামািনর িব িবদ ালয় িলর
দশেনর নয়।”
আরও পড়ুন: APJ Abdul Kalam এর ৫১ িট িবখ াত উি

স

েক

Ramkrishna and Swami Vivekananda
১৮৮১ ি াে র নেভ র মােস (স বত ৬ নেভ র) কলকাতায় সুেরন িম র বািড়েত
সে তার থম দখা হয়।
ি তীয় দশন দি েণ ের। নের নাথ সিদন সরাসির
:

ীরামকৃ (Ramkrishna) র

কেরন ীরামকৃ েক, যা িতিন এর আেগও অেনক ক কেরিছেলন

নের নাথ – আপিন িক ঈ র দশন কেরেছন?
রামকৃ – হঁ া, আিম তােক দখেত পাই, তামায় যমন দিখ, তার চেয়ও
তামােকও দখােত পাির।

ভােব তােক দিখ। তু িম যিদ দখেত চাও,
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ি ত হেয় গেলন নের নাথ। এই থম দখেলন এমন একজন মানুষেক, িযিন ঈ রেক দেখেছন; ধু তাই নয়,
অন েকও দখােত পােরন।
িক সহেজ তঁ ােক মেন ননিন নের নাথ।
বারবার পরী া কের যখন িনঃসংশয় হেয়েছন তার ত াগ, িব তা ও আধ াি কতা স ে , কবল তখনই তােক জীবেনর
পথ দশক িহেসেব হণ কেরেছন।
তার এই যাচাই করার বণতা সবেচেয় খুিশ কেরিছল ীরামকৃ েকই, িযিন িক
একিদন িব দরবাের ভারতীয় সভ তা ও সং ৃ িত ক মেল ধরেব।

থম থেকই বুেঝিছেলন, নের নাথ

নের নাথ ীরামকৃে র ঘিন স লাভ কেরন ায় চার বছর। এই চার বছের ীরামকৃে র িশ ায় এবং তার িনেজর
যাগ তা েণ নানান আধ াি ক অনুভূিত হেয়েছ তার।
১৮৮৪ ি

াে র ২৫ শ ফ য়াির নের নােথর বাবা িব নাথ দ মারা যান।

িতিন চ

আিথক কে র মেধ পেড়ন। িক এজন তার িবেবক বরাগ একটু কুও কেমিন।

Read also:
Netaji Subhash Chandra Bose িক সিত ই িবমান দুঘটনায় মারা িগেয়িছেলন?

ীরামকৃে র দহত াগ
১৮৮৫ ি

াে রামকৃে র ক া ার হয়।

িচিক সার জন

থেম তােক আনা হয় শ ামপুকুের, পের কাশীপুেরর এক ভাড়া বািড়েত।

এই বািড়েত এেস নের নাথ

ভাইেদর িনেয় ীরামকৃে র সবা ও তী আধ াি কতায় ডুেব গেলন।

একিদন িতিন ীরামকৃ েক জানােলন য, কেদেবর মত িদনরাত িতিন িনিবক সমািধ ত ডুেব থাকেত চান। িক ী
রামকৃ বলেলন: তােক ধু িনেজর মুি চাইেলই হেব না, তােক হেত হেব িবশাল বট গােছর মেতা, যার ছায়ায় এেস
পৃিথবীর মানুষ শাি লাভ করেব।
এই কথা বলেলও তার কৃপায় কািশপুরই নের নাথ একিদন ধম জীবেনর সেবা

উপলি িনিবক সমািধ লাভ কেরন।

সমািধ ভাঙেল ীরামকৃ তােক বেলন: এই উপলি র চািব িতিন এখন িনেজর কােছ রেখ িদেলন। জগেতর িত
নের নােথর কতব যখন শষ হেব তখনই িতিন িনেজ হােত এই উপলি র ার আবার খুেল দেবন।
কাশীপুের ীরামকৃ একিদন একিট কাগেজ িলেখ দন: “নেরন িশ া দেব।” অথা ভারেতর য শা ত আধ াি ক
আদশ িতিন িনেজর জীবেন পািয়ত কেরেছন, নের নাথই তা জগেত চার করেবন।
নের নাথ আপি জানােল ীরামকৃ

বেলন: “ তার হাড় করেব।” অথা িবেবকান েকই করেত হেব।

নের নােথর সােথ একিদন ব ব ধম স ে আেলাচনা করেত িগেয় ীরামকৃ
সবা।”

বেলন: “জীেব দয়া নয়, িশব ােন জীব

নের নাথ মু হেয় বেলন, “িক অ ু ত আেলা আজ ঠাকুেরর কাথায় পলাম। …ভগবান যিদ কখেনা িদন দন তা আজ
যা নলাম, এই অ ু ত সত সংসােরর সব
চার করব।”
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পরবতীকােল ামীিজ য মানুেষর সবার মধ িদেয়ই ভগবােনর উপাসনার কথা এত কের বলেতন, তার উ স হে
ঘটনািট।
ব ত, ামী িবেবকানে র িতিট কাজই ীরামকৃ

িনেদিশত।

ীরামকৃ

স াসী
ভাইেদর িনেয় একিট সংঘ িত ার িনেদশও ীরামকৃ
রামকৃ িমশন।
১৮৮৬ ি

াে র ১৬ ই আগ

রামকৃ

মঠ িত া

নের

এই

সূ , ামীিজ তঁ ার ভাষ ।
ক িদেয় যান। যার ফল হল আজেকর

ীরামকৃে র দহত াগ কেরন।

এর িকছু িদন পর নের নাথ কেয়কজন
িত া কেরন।

ভাইেক িনেয় বরানগেরর একিট পুরেনা ভা া বািড়েত থম ী রামকৃ

মঠ

চরম দাির , অনশন ও অধাশন িনত স ী িছল তােদর। তার মেধ ও তী তপস া, ভজন কীতন ও শা আেলাচনায়
তােদর িদন কাটেতা।
আরও পড়ুন: মহা া গা ীর স

ূ ণ জীবন কািহনী

স াস হণ
১৮৮৭ ি াে র জানুয়াির মােস নের নাথ ও তার দশজন
িবিবিদষান ।

ভাই স াস হণ কেরন। নের নােথর নাম হয় ামী

ামী িবেবকানে র িবিভ নাম
আ েগাপন করার জন

ামীিজ িবিভ নাম িনেয় চলেতন। যমন – িবিবিদষান , সি দান , িবেবকান ।

িশকােগা মহাসভায় ‘িবেবকান ’ নােম আিবভূ ত হেয়িছেলন বেল সই নােমই িব বাসী তােক চেনন।

পির াজক িবেবকান
স াস হেণর পর ামী িবেবকান ও তার স াসী
কখেনা একাকী, কখেনা কেয়কজন িমেল।

ভাইেয়রা মােঝমােঝই পির াজক িহসােব বিরেয় পড়েতন।

ভারত মণ
এইভােব পােয় হঁ েট ামীিজ ায় সারা ভারত পির মা কেরন।
িশি ত-অিশি ত, ধনী-িনধন, রাজা-মহারাজা, া ণ, চ াল ভৃিত সমােজর সব েরর মানুেষর সে তার পিরচয় হয়।
তার িতভা, তেজাদী আকষণীয় কাি এবং আধ াি ক ভােব সকেলই মু হন। মণকােল িতিনও কৃত
ভারতবেষর পিট মেম মেম উপলি কেরন।

িবেদশ যা া
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১৮৯০ ি াে র ৩ রা আগ িতিন য মেণ বর হন, সিটই িছল সবেচেয় দীঘ কােলর । এই মণকােল তঁ ার িতভায়
মু হেয় অেনেকই তঁ ােক আেমিরকার িব ধম মহাসভায় যাগ িদেত অনুেরাধ কেরন।
িবেবকান
থেম এ িনেয় মাথা ঘামান িন। পের মা ােজর জনগেণর ঐকাি ক ই া এবং দব িনেদেশ (সূ দেহ
ীরামকৃ তােক িনেদশ িদেয়িছেলন এবং তার িচিঠর উ ের ীমা সারদা দবীও তােক অনুমিত িদেয়িছেলন) আেমিরকায়
যাওয়া ি র কেরন।

আেমিরকা যা া
ামী িবেবকান আেমিরকায় িগেয়িছেলন ভারেতর সাধারণ মানুেষর িতিনিধ হেয় তােদরই অথ সাহােয । িতিন িনেজও
তাই চেয় িছেলন। বেলিছেলন: “যিদ এটা মােয়র ই া হয় য, আমায় (আেমিরকা) যেত হেব, তাহেল আিম সাধারণ
মানুেষর অেথই যাব। কারণ, ভারেতর সাধারণ মানুেষর জন ই আিম পা াত দেশ যাি – সাধারণ এবং গিরব মানুেষর
জেন ।”
১৮৯৩ ি

াে র ৩১ ম ামী িবেবকান

সখান থেক

বা াই থেক জাহােজ আেমিরকা যা া কেরন। ভ া ু বের পৗছান ২৫ জল
ু াই।

েন কের 30 জুলাই স ায় িশকােগা পঁৗছান।

ধমমহাসভার দির আেছ জেন কম খরেচ থাকার জন

ামীিজ ব েন চেল যান।

ব েন িতিন িবিভ পি ত ও অধ াপেকর সং েশ আেসন। এের মেধ সবেচেয় উে খেযাগ হাভাড িব িবদ ালেয়র
অধ াপক রাইট। ামীজীর নােম কান পিরচয় প নই জেন অধ াপক রাইট ধম মহাসভা কিমিটর চয়ারম ান ডঃ
ব ােরাজেক একিট িচিঠ িলেখন: “আমােদর সব অধ াপকেক সি িলত করেল যা হেব এই স াসী তারেচেয়ও বিশ
পি ত।”
অবশ ই পড়ুন:

িমক

িমকার অিভমান ভাঙােনার জন ১০১ িট

েমর উি

Swami Vivekananda life story in Bengali
Swami Vivekananda Biography In Bengali

িশকােগা ব ৃ তা
১১ ই সে

র ধম মহাসভা

হল।

ামী িবেবকান ব ৃ তা িদেলন িবেকেল।
‘আেমিরকার বান ও ভােয়রা‘ (Brothers and Sisters of America) এই সে াধন করার সে সে সাত হাজার
াতা তােক িবপুল অিভন ন জানাল।
এরপর ামীিজ একিট সংি
াতারা মু হয়।

ভাষণ দন। তােত সব ধেমর িত তার উদার ীিতপূণ মেনাভােবর অপূব কাশ দেখ

রাতারািত িবখ াত হেয় গেলন ামীজী।
২৭ শ সে

র পয চলল ধম মহাসভা।
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তােক ায় িতিদনই ব ৃ তা িদেত হত। তঁ ার উদার যুি মূলক িচ ার জন সকেলই তােক ধম মহাসভার
িহসােব ীকার কের নন।

ব া

িশকােগার রা ায় রা ায় লাগােনা হয় ামী িবেবকানে র ছিব।

ধম চার
আেমিরকায় ধম চার
এরপর ামীিজ আেমিরকার বড় বড় শহের ধম চার করেত থােকন। আেমিরকার জনসাধারণ, িবেশষ কের িশি ত
স দায়, আেরা বিশ কের তার অনুরাগী হেয় ওেঠ।
ভ সংকীণমনা কেয়কজন ভারতীয় ও ি
করেত থােক।

ান স

দােয়র িকছু লাক ঈষা পরবশ হেয় তঁ ার িব ে িমথ া িবেষাদগার

সামিয়কভােব িবপ হেলও ামীিজর িনেজর চির মাহাে

ইংল াে

সব ঝড়ঝাপটা কািটেয় ওেঠন।

ধম চার

দু বছর পের ১৮৯৫ এর আগ মােস িতিন ইউেরােপ যান।
প ািরস ও ল েন চার কের িডেস র মােস আবার আেমিরকায় িফের আেসন।
১৮৯৬ এর ১৫ই এি ল আেমিরকা থেক িবদায় িনেয় আবার ল েন আেসন।
ইংল াে র ামীজীর ভাব স েক িবিপনচ পাল একিট িচিঠেত িলেখেছন: “ইংল াে র অেনক জায়গায় আিম এমন
ব লােকর সাি েধ এেসিছ যারা ামী িবেবকানে র িত গভীর া ও ভি পাষণ কেরন। সত বেট, আিম তঁ ার
স দায়ভু নয় এবং তার সে কান কান িবষেয় আমার মত ভদ আেছ, তথািপ আমােক ীকার করেতই হেব য,
িবেবকানে র ভাব েণ এখেন ইংল াে অেনেকর চাখ খুলেছ…। তঁ ার িশ ার ফেলই এখানকার অিধকাংশ লাক
আজকাল িব াস কের য, াচীন িহ ু শা
িলর মেধ িব য়কর আধ াি ক ত িনিহত আেছ।”
পড়ুন: ডঃ িব আর আে দকেরর জীবনী

কলকাতায় িফের আসা
পা ােত তঁ ার অভাবনীয় সাফল দশবাসীেদর মেন য আ িব াস ও আ মযাদা জািগেয় তু েলিছল, তােত তােদর ব যুগ
সি ত হীনমন তা িনেমেষ দূর হেয় িগেয়িছল।
ভারতবাসী মাথা চু কের দঁািড়েয় আিব ার কেরিছল: িবে র সভ তা ভা াের তােদর অবদান পা ােত র চেয় কম নয়,
বরং বশীই।
এই উপলি য এেন িদল, সম দেশর তেমািন া য ভেঙ িদল, সই যাদুকেরর মত মানুষিটেক বরণ করার জন গাটা
দশ যখন অধীর আ েহ ক মান।
তাই ামীজী যখন কলে া এেস পঁৗছােলন, দখেলন, গাটা দেশ কৃত তা এক অভূ তপূব অিভন ন এর প িনেয়েছ।
সই অিভন েনর ঢউ তর ািয়ত হেয় বেয় চলেলা রামনাদ, মা াজ, মা াজ থেক কলকাতার পেথ সব ।
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১৯ ফ য়াির কলকাতা পৗছেলন ামীজী। অিভন েনর পর অিভন ন – কলকাতা মাতাল হেয় যায় তার িব িবজয়ী
ছেলেক িনেয়।

দশ-িবেদেশর িবিভ

ােন সংঘ িত া

পা ােত অিবরাম ব ৃ তা আর মণ, তার উপর সম
Vivekananda র শরীর এবার ভেঙ পড়ল।
িক তারই মেধ

ীরামকৃ

দশবাসীর ‘ েহর অত াচার’ – এসেবর ফেল Swami

উপিদ পেথ স াসী সংঘেক ায়ী িভি র ওপর দঁাড় করােনার চ া করেলন।

ামী রামকৃ ান েক মা ােজ পাঠােলন শাখা ক গেড় তু লেত।
মুিশদাবােদর সারগািছেত ায়ী সবা ম গেড় তু লেলন ামী অখ ান ।
অন ান স াসী ভাইেদরও িনিদ দািয় িদেলন।
ামী সারদান ও ামী অেভদানে র উপর যথা েম আেমিরকা ও ইংল াে র কাযভার িদেলন।

রামকৃ িমশন াপন (Swami Vivekananda and Ramakrishna
Mission)
১৮৯৭ ী াে র ১ লা ম ামীিজ রামকৃ

িমশেনর আনু ািনক িত া কেরন ।

িবেদশ থেকই তঁ ার িচ া িছল ভািব সংেঘর জন গ াতীের একিট ায়ী জিম কনা। সই
৯ িডেস র, ১৮৯৮ বলুেড় ী রামকৃ

সফল হল ১৮৯৮ ি

াে ।

মঠ ািপত হল।

আবার িবেদশ যা া
১৮৯৯ ি াে র ২০ জন
ু ামী িবেবকান তৃতীয় বােরর জন পা াত যা া কেরন এবং দুই স াহ ইংল াে
আগ মােস আেমিরকা পঁৗছান।

থেক

আেমিরকায় এবার ায় এক বছর িছেলন এবং ৯০ িটর ও বশী ব ৃ তা িদেয়িছেলন।
ামীজীর এবারকার া াত ভবেনর মূল উে শ িছল ওই সব দেশ তঁ ার িতি ত কাজকম িকরকম চলেছ তা দখাও
এবং তার িভি সুদৃঢ় করা।
প ািরস, িভেয়না, কন াি েনাপল, এেথ ও িমশর হেয় ামীিজ ৯ িডেস র (১৯০০) বলুড়মেঠ (Belur Math) িফের
আেসন।

মহাসমািধর পেথ ামী িবেবকান
দেশ িফেরই ২৭ শ িডেস র ামীিজ মায়াবতী রওনা হন। সখান থেক ফেরন 24 জানুয়াির (১৯০১)।
৬ ফ য়াির মােস া

ডীড রিজি

হয়।

১০ ফ য়াির মেঠর াি েদর অনুেমাদন েম ামী
হন।

ান রামকৃ

মঠ ও িমশেনর অধ

এবং ামী সারদান স

াদক
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এইভােব িনেজেক সংেঘর সম কায পিরচালনার দািয়
হেত থােকন।

থেক সিরেয় িনেয় শষ দু’বছর ামীিজ মহাসমািধর জন

ত

ভাই িকংবা িশশ রা কান পরামশ চাইেলও িতিন িদেত চাইেতন না। তােদর িনেজেদর বুি মত কাজ করেত বলেতন,
যােত তঁ ার অবতমােন তঁ ারা সংেঘর পিরচালনায় ব াপাের িনেজরাই িস া িনেত পােরন।

ামীজীর দহত াগ মৃতু
Death of Swami Vivekananda
ামীিজ মরেদহ ত াগ কেরন 1972 ি

াে র 4 জুলাই।

স ােবলা বলুড়মেঠ িনেজর ঘের ধ ান কেরিছেলন। রাত ৯ টা ১০ িমিনেট সই ধ ানই মহাসমািধ ত পিরণত হয়।
মৃ তু কােল ামীজীর বয়স হেয়িছল ৩৯ বছর ৫ মাস ২৪ িদন।
িক

ূ লেদেহর নাশ হেলও য শি

িবেবকান

েপ আ

কাশ কেরিছল, সূ

হেব তা কাজ কের চেলেছ এখনও।

পৃিথবীর মানুেষর কােছ ামীিজ িনেজই িদেয় গেছন সই িত িত: “এমনও হেত পাের য, এই শরীরটােক পুরেনা
কাপেড়র মেতা ছুঁ েড় ফেল িদেয় এর বাইের চেল যাওয়াই আিম য় মেন করব। িক কখেনা আিম কাজ থেক িবরত হব
না। সব আিম মানুষেক অনুে রণা িদেয় যাব, যতিদন না িতিট মানুষ বুঝেত শেখ য স ভগবান।”
অবশ ই পড়ুন: ছাটেদর জন স

ূ ণ কৃি বাসী রামায়েণর কািহনী

জাতীয় যুব িদবস (National Youth Day) / Swami Vivekananda
Jayanti
ামী িবেবকান ও যুব সমাজ (Swami Vivekananda Youth Movement)
দেশর গিত ও অ গিতর জন ামীিজ যুবকেদর মেধ শি র স ার কেরন। এইজন িতবছর 12 ই জানুয়াির ামী
িবেবকানে রজ িদন উপলে জাতীয় যুব িদবস (Swami Vivekananda Jayanti / National Youth
Day – 12th January) উদযাপন করা হয়।

ামী িবেবকানে র িশ া িচ া
Swami Vivekananda on Education
িবেবকানে র মেত, িশ া হেলা অভ রীণ
স ার বিহঃ কাশ।

া বা স ার িবকাশ বা পূণতা লাভ। অথা িশ া হেলা ব ি মেনর অ রতম

িশ ার সং া িদেত িগেয় িতিন বেলেছন,

Education is the manifestation of perfection already in man.
– Swami Vivekananda
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িব জগেতর ােনর ভা ার ব ি
প স ার অ েরর মেধ িনিহত থােক তার িশ া। তঁ ার মেত
িবষয়। বাইের থেক িশ র মেধ ান স ালন করা যায় না।

ান মানুেষর অ েরর

এস েক ামীিজ একিট সু র কথা বেলেছন – চকমিক পাথর এর মেধ আ ন লার স াবনা আেছ বেলই ঘষেণর
ফেল তারা েল ওেঠ। আ ন বাইের থেক আেস না। িশ ক িশ ার সাহােয িশ াথীর মধ কার ানভা ার উে াচন
করেবন। িশ াথীর মেনর মেধ ই ান সি ত আেছ। যার কােশর জন কান অনুভাবেনর েয়াজন।
সহজ কথায় বলা যায় য, িবেবকানে র িশ া িবষয়ক মতাদেশ ান সহজাত। মানব অভ ের তার অব ান। মানব আ া
হেলা ােনর উ স। িশ াথী আ র আবরণ উে াচন কের যা অনুভব কের, তাই িশেখ ও েয়াগ কের কারণ ান তারই
মেধ অবি ত।
Must read: ভগবদ গীতা আমােদর কন পড়া উিচত?

ী িশ া
Swami Vivekananda on Woman Education
ামীিজ ী িশ ার ওপর যেথ

িদেয়িছেলন।

িতিন মেয়েদর জন ােম ােম পাঠশালা িত া কের তােদর মানুষ করেত বেলেছন। মেয়রা মানুষ হেল তেব ভিবষ েত
তােদর স ান স িত ারা দেশর মুখ উ ল হেব। িতিন এজন একদল
চািরণী গঠন করেত বেলেছন, যারা ােম ােম
ঘুের মেয়েদর িশ া দেবন।
আেমিরকা ইংল া

এবং জাপােনর মেতা গিতশীল দেশর গিতেত িতিন নারীর িবেশষ ভূ িমকা ল

কেরেছন।

ভারতবেষর নারীেদর দুদশা দেখ িতিন অত ব িথত হেয়িছেলন। সমােজ নারীর ান অবমূল ায়েনর জন িতিন অিশ া
ক দায়ী কেরেছন।
িতিন বেলেছন, য দশ নারীেক

া কের না সই দশ বা জািত কখেনা বড় হেত পাের না।

There is no hope of rise for that family or country where there is no education of women,
where they live in sadness. For this reason they have to be raised first.
Swami Vivekananda

জনিশ া
Swami Vivekananda on Mass Education
ামী িবেবকান উপলি কেরিছেলন ভারেতর মানুেষর যথাথ িশ া ব ব া হল গণিশ া। িতিন আেরা মেন করেতন
জনগেণর িত অবেহলা হেলা আমােদর পতেনর ধান কারণ।
মানুেষর থম েয়াজন খাদ এবং িশ া। এই দুেটা িজিনস না থাকেল রাজনীিত িদেয় কান লাভ হেব না।
ামীিজ ােভর সে বেলেছন, “সবাে র স ালন না হেল কান দশ কান কােল কাথাও উেঠেছ দেখিছস? একটা
অ পেড় গেল, অন অ সবল থাকেল ওই দহ িনেয় কােনা বড় কাজ করা যােব না – এ িন ই জানেব।”
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আধুিনক িশ া মুি েময় ক আেলািকত কের। তাই িশ ােক মুি েময় কেয়কজেনর মেধ আব না রেখ আপামর
জনসাধারেণর মেধ ছিড়েয় দওয়ার কথা ামীিজ বেলেছন।
িবেবকান িশি ত যুবকেদর ােম িগেয় দেশর লাকেদর আধুিনক িব ান, ইিতহাস, ভূ েগাল, সািহত , ধম িশ া িদেত
বেলেছন।
ছাটেদর জন : ক িব ােনর কািহনী অি

উপসংহার
ভারতবেষর নবজাগরেণর িতিট
েক ামীিজ িবরাট ভােব ভািবত কেরেছন। সম পৃিথবীর জন রেখেছন অমূল
পথিনেদশ। অেনক মনীষীই তােক আধুিনক ভারেতর
বেল মেন কেরন।
এ সে চ বতী রাজা গাপালাচারীর উি
রণীয়: “আমােদর আধুিনক ইিতহােসর িদেক তাকােল য কউ
দখেত পােবন – ামী িবেবকানে র কােছ আমরা কত ঋণী। ভারেতর হাত তামার িদেক ভারেতর নয়ন িতিন উ ীিলত
কের িদেয়িছেলন। িতিন রাজনীিতর আধ াি ক িভি িনমাণ কেরিছেলন। আমরা অ িছলাম, িতিন আমােদর দৃি
িদেয়েছন। িতিন ভারতীয় াধীনতার জনক – আমােদর রাজৈনিতক, সাং ৃ িতক ও আধ াি ক াধীনতার িতিন িপতা।”

এক নজের ামী িবেবকান
ামী িবেবকানে র জ কত সােল ?
ামী িবেবকান 1863 ি াে র 12th January জ

হণ কেরন।

ামী িবেবকানে র মােয়র নাম িক ?
ামী িবেবকানে র মােয়র নাম হল ভু বেন রী দবী।
ামী িবেবকানে র বাবার নাম িক ?
ামী িবেবকানে র বাবার নাম ল িব নাথ দ ।
ামী িবেবকানে র জ ান কাথায় ?
ামী িবেবকান কলকাতায় জ হণ কেরন।
ামী িবেবকানে র ঠাকুরদার নাম িক ?
ামী িবেবকানে র ঠাকুরদার নাম দুগা সাদ।
িবেবকানে র ডাকনাম িক িক ?
িবেবেকনে র ডাকনাম িল হল নেরন ও িবেল।
ী রামকৃে র সােথ ামী িবেবকানে র কখন দখা হয় ?
কলকাতায় সুেরন িম র বািড়েত ১৮৮১ ি াে রামকৃে র সােথ থম িবেবকানে র দখা হয়।
িবেবকান কত সােল স াস হণ কেরন ?
১৮৮৭ ি াে র জানুয়াির মােস িবেবকান স াস হণ কেরন।
িবেবকান আ েগাপন করার জন িক িক ছ নাম ব বহার করেতন ?
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িবেবকানে র কৃত নাম নের নাথ দ । স াস হেণর পর িতিন আ পিরচয় গাপন করার
জন িবিবিদষান , সি দান , িবেবকান নােম িনেজর পিরচয় িদেতন। িশকােগা ব ৃ তায় িতিন িনেজর পিরচয় িবেবকান
িহেসেব দন। এজন সবাই তােক িবেবকান নােম বিশ চেন।
িবেবকান কত সােল আেমিরকার িশকােগােত ব ৃ তা িদেয়িছেলন ?
১৮৯৩ সােলর সে র মােস িবেবকান িশকােগােত ব ৃ তা িদেয়িছেলন।
ামী িবেবকানে র উে খেযাগ কম িল িক িক ?
িবেবকান বলুড় মঠ, রামকৃ মঠ, ১৮৯৭ ী াে রামকৃ
জীবন উ সগ কেরন।
ামী িবেবকান কত সােল মারা যান ?
1972 ি াে র 4 জল
ু াই মােস িবেবকান

িমশন িত া কেরন। িহ ু ধেমর উ িত সাধেন িতিন তার

াণ ত াগ কেরন।

ামী িবেবকানে র লখা বই িক িক ?
ামী িবেবকানে র লখা বই িল হল রাজেযাগ, কমেযাগ, ভি েযাগ,

ানেযাগ, মদীয় আচাযেদব, ভারেত িবেবকান ।

ামী িবেবকানে র মেত িশ া িক
ামী িবেবকানে র মেত িশ া হল ব ি মেনর অ র স ার বিহঃ কাশ। িতিন বলেতন, িশ াথীর মেধ পূব থেকই
থােক – বাইের থেক স ালন করা যায় না। িশ ক কবল মা ঘেষ মেজ তা বাইের িনেয় আেসন।
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