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:: :: :: :: सपंादक यसपंादक यसपंादक यसपंादक य    ::::::::    
           

 लोबल सं कृत फोरम द ली, वामी रामानंद तीथ 
मराठवाडा िव ापीठ नांदडे आिण कसान िश ण सारक मंडळ 
उदगीर ारा संचिलत महा मा फुले महािव ालया या इितहास 
िवभाग यां या संयु  िव माने " वामी िववेकानंदांचे भारतासाठी 
व जगासाठी योगदान" या िवषयावर अंतरिव ाशाखीय 
आंतररा ीय प रषदचेे ऑनलाईन आयोजन दनांक 30 ऑग ट 
2022 रोजी कर यात आले होत.े 

महा मा फुले महािव ालयाला महारा ातील िस  
प कार, लेखक आिण समी क असलेले डॉ. वसंत िबरादार ह े

ाचाय हणून लाभलेले आहते व यां या ग भ मागदशनाखाली 
महा मा फुले महािव ालयाने शै िणक े ात वामी रामानंद तीथ 
मराठवाडा िव ापीठ नांदडे या प र े ात ग ड भरारी घेतलेली 
आह.े महा मा फुले महािव ालया या इितहास िवभागातफ 
सात यान ेिव ा यासाठी व ा यापकांसाठी रा ीय व आंतररा ीय 
प रषदांचे व चचास ांच ेआयोजन कुशलतेन ेकेले जाते. 

वामी िववेकानंद ह े 19 ा शतकातील एक महान 
त व चतक होत.े वामी िववेकानंद या नावाचा केवळ उ ारच 
आप याला एका उदा , उ ुंग आिण उ त अव थेत घेऊन जातो. 
यां या जीवनाचा वेध घेणे हणज े भारतीय सं कृती, ितच े नैितक 

अिध ान, ितची जीवनमू यप ती यांचा अ यासच आह.े यांनी 
दलेला सिह णुतेचा संदशे ख याखु या ानाचा आिव कारच आह.े 
यामुळे वामीजी या दशेाचे एक आदश, अनुकरणीय व े च 
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ठरतात. यािशवाय, आप या सभोवताल या तळागाळातील 
जनसामा यां या क याणासाठी सं याशांचा सं दाय रामकृ ण 
िमशन या मा यमातून िनमाण कर याच े ज े त यांनी घेतल े
यामुळे वामी िववेकानंद एक महान ेिषत व असाधारण 

लोका णी ठरतात. आजघडीला तर वामी िववेकानंदां या 
िशकवणुक तील यथाथता बावनकशी सो यासारखी वाटते. आज 
भारतातील राजक य, सामािजक व आ थक वातावरण इतके 
गिल छ व गढूळ झालेले आह,े धा मक असिह णुता आिण 
माथे फ पणा इत या टोकाला गेलेला आह े क  'यदा यदा िह 
धम य...' या भगव ीतेतील वचना माणे वामी 
िववेकानंदांसार या महापु षान े पु हा एकदा भारतात अवतार 
घेऊन आप या दशेालाच न ह ेसंपूण जगाला या वाढ या ोभातून 
सुख प बाहरे आणावे असे अंतमनाला सतत वाटत राहते. 

वामी िववेकानंदांच े भारतासाठी व  जगासाठी केलेल े
योगदान अ यंत मह वपूण व पाचे आह,े वामीज ची जीवन ह े

ेरणादायी आह.े वामी िववेकानंदांचा त णांसाठी दलेला संदशे 
जगभरात आ मीयतेन ेआ मसात केला जातो. वामी िववेकानंदां या 
कायापासून भारतातीलच न ह े तर जगभरातील अनके त णांना 

ेरणा िमळालेली आह.े रव नाथ टागोर हणतात, "भारताला 
जाणून यायचे असेल तर िववेकानंद वाचा. यां या ंथांचा अ यास 
करा. तेथे सारे सकारा मक आह.े नकारा मक काही नाही."लोकमा य 
टळक वामी िववेकानंद यां या कायािवषयी िलिहतात क , 

"हजारो वषापासून भारतात टकून असलेले अ या मिव ान 
वामीज नी पाि मा यांना िवल ण भावीपणे िववरण क न 
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सांगणे आिण यां या मनांम ये अ या मिव ेची जननी असले या 
भारताब ल अनुकूल भावना िनमाण करणे, ही यांची कामिगरी 
अलौ ककच हणावी लागेल... सनातन धमच आपले वैभव व आपली 
श  आह.े एवढेच ितपादन क न ते थांबले नाहीत, तर जगभर 
हा धम सृत करणे ह े आपले सवाचे कत  आह े असे यांनी 
सांिगतल.े नुसत े सांिगतलेच नाही तर ते आचरणातही आणून 
दाखिवले." िस  िवचारवंत रोमां रोलां वामी िववेकानंद यांचा 
गौरव करताना हणतात क ," वामी िववेकानंद ि तीय मांकावर 
आहते अशी क पनाही करणे केवळ असंभव आह.े ते जेथे कोठे गेल े
तेथ े थम मांकावरच थानाप  झाले... येकाने यांना आपला 
नेता हणूनच जाणले, अिभिष  ई र हणून पािहले... 
िहमालयातील मागावरील एका या ेक न े यांना पािहले आिण 
यांची ओळखदखे नसतानाही तो िव मयच कत होऊन थबकला 

आिण तार वरात उ ारला 'भगवान िशव...!' जणूकाही या या 
आरा य दवैतानेच आपले नाव वामीज या कपाळावर को न 
ठेवलेले होत.े" 

रामकृ ण परमहसं यां या िशकवणीचा िशकवणुक चा 
भाव िववेकानंदांवर उ म पडला. िववेकानंदां या सा ा कारी 

वृ ला जाग आली. यान े ख या खु या हदधूमा या मूलत वांना 
ि वकार याची तयारी दाखवली व याने सां दाियक हदु वाचा 
अ हरे कर याच े ठरवले. नर इतके रामकृ णांना समजून घेणारा 
कोणीही आठवत न हता हणूनच तो यांचा सव म िश य बनला. 
नर या सवागीण िवकासाब ल गु दवे नेहमी जाग क होत.े यांनी 
या याकडून खूप साधना व तप या क न घेत या. नर या दहेात 
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सळसळत े चैत य वास करीत होत.े तो वयान े त ण असला तरी 
वृ ीने करारी होता. शारी रकदृ ा तो एक दमदार, तगडा व 
तरणाबांड पु ष होता. या याकड े एखा ा महा याकड े असलेले 
समदश  व संतुिलत मन होत.े वभावाने मूलतः एखा ा 
त व ा माणे होता व तो रामकृ णांचा िन: सीम भ े  होता 
रामकृ णाचे या यावर िनः वाथ  ेम होत े व त े अ ितम आिण 
िनरामय होत.े 

वडीलां या मृ यूनंतर नर ला आले या िनधनतेमुळे याला 
गोरगरीब लोकांब ल सहानुभूती वाटू लागली तर गु ंनी याला 
बौि दक साम य व आ याि मकता या यातील फरक समजावून 
दला. रामकृ ण भारतीय आ या म े ातील एक कुशल र पारखी 

होत.े नर ला स याशी जीवनाची आवड होती, हणूनच 
रामकृ णांनी मागदशन क न अगदी सहज र या याला या े ात 
पारंगत केले. मन आिण अंत:करण शु द असेल तरच भि माग सोपा 
होतो व ई रावरची िन ा दढृ होते अशी रामकृ णांची धारणा 
होती. 

नर  व रामकृ णांचा सहवास जवळपास पाच वषाचा 
होता. या काळात रामकृ णांनी िश यो म नर ला सतत मागदशन 
केले व अनेक साधना क न घेत या. गु ं या क पना व आदश नर न े
आ मसात केल,े हणूनच गु ंनी या यासाठी ान व भ  यांचा 
खिजना खुला क न दला. रामकृ णांम ये नर ला चैत यमहा भूंचे, 
शंकराचायाच,े गौतम बु दांचे दशन झाले यामुळेच रामकृ णांची 
िशकवण हदु वाचे पुन थान करेल असा िव ास नर ला 
काम व पी आला. 
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आप यावर अंध दचेा पगडा बसू न दतेा नर न ेजवळपास 
पाच वष रामकृ णांची जवळून परी ा घेतली. रामकृ णांना गु  
हणून व आ याि मक जीवनाच े आदश हणून वीकारताना अनेक 

दःुख यातनानंा त ड दयावे लागले. शेवटी ी रामकृ णांना गु  
हणून वीकार याची वेळ आली त हा मा  नर न े खूपच 

अंत:करणपूवक, दढृतेने आिण िनढळ िन यान े यांचा गु  हणून 
वीकार केला. नर च आपला संदशे संपूण जगात पसरिव यास 

समथ आह.े याचा संपूण िव ास रामकृ णांना आला. 
अमे रकेतून परत आ यापासून वामीज या मनात गु  

रामकृ ण यां या िवचारांचा जगभरात सार व चार  कर यासाठी 
एखादी संघटना िनमाण कर याचे िवचार होत.े हणूनच रामकृ ण 
िमशनची इसवी सन 1897 म ये  थापना के यानंतर वामी 
िववेकानंदांना खूपच समाधान वाटले. मानवी क याणासाठी धमाचे 
उपयोजन कर याच े िववेकानंदांचे िवचार य ात उतरल े होत.े 
वामीज ना याचेही ान झाले क , िव ान, धम, कला व 

औ ोिगकता यां यात कोणताही पर पर िवरोध नाही. परमे राची 
उपासना अ तै पात जशी करता येत े तशीच ई रा या िविवध 
अिभ या सेवे ारेही करता येते अशी यांची धारणा होती. 
वेगवेग या धमातील बंधुभाव वाढिवणे रामकृ ण िमशनच े मुख 
उ  होत.े याच कायासाठी इ.स. १८९९ म ये वामी 
िववेकानंदांनी बेलुर मठाची थापना केली. 

स याशांना आ याि मक िश ण दणेे आिण िविवध मागानी 
मानवतेची सेवा करणे ही रामकृ ण मठाची मुख उ  े होती. 
रामकृ ण िमशनम ये स याशांना व गृह थभ ांना वेश खुला होता. 
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एका िनयामक मंडळाकड े रामकृ ण िमशन या व थापनाचे 
अिधकार दे यात आले होत.े रामकृ ण मठ व रामकृ ण िमशन या 
दो ही शाखा भारतात व िवदशेात अनेक ठकाणी आहते. अ ययन, 

ाथना, ई रभ  आिण यानधारणा या आ याि मक साधने या 
अंगांना रामकृ ण मठाचे सद य वा न घेतात. तसेच िनरिनरा या 

े ांतील सावजिनक व लोकोपयोगी काय रामकृ ण िमशनच ेसद य 
करतात. अशा कारे वामी िववेकानंदांनी अमे रकेतून परत 
आ यावर रामकृ ण िमशनची थापना केली आिण रामकृ ण मठ व 
रामकृ ण िमशन या मा यमातून भारतात आिण जगभरात शेकडो 
शाखा कडून रामकृ ण परमहसं यां या िवचारांचा व भारतीय 
सं कृतीचा चार आिण सार जगभर केला. हणूनच वामी 
िववेकानंदांच े भारतासाठी आिण जगासाठी केलेले योगदान 
खरोखरच वाखाण यासारखे आह.े 

महा मा फुले महािव ालया या इितहास िवभागा या 
वतीन े दनांक 30 ऑग ट 2022  रोजी "िव  िवजेत े वामी 
िववेकानंद" या संशोधन मू य असले या ंथाचे काशन करीत 
आहोत. माझे मागदशक व महािव ालयाच े ाचाय डॉ. वसंत 
िबरादार यांची ेरणा व मागदशन, िस ी काशन नांदडेचे काशक 
डॉ. राजेश उंबरकर, मा या इितहास िवभागातील सहकारी डॉ. 
संतोष पाटील, महािव ालयातील सव ा यापक यां या 
सहकायामुळे ह े मह वपूण काय करता आले. "िव  िवजेत े वामी 
िववेकानंद" या ंथासाठी दशेभरातील इितहासा या अ यासकानंी, 

ा यापकांनी आिण संशोधकांनी अनेक शोधिनबंध पाठवलेले आहते, 
यामुळेच हा िनतांत सुंदर असा वैचा रक ंथ िनमाण झालेला आह.े 
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या ंथा या मा यमातून वामी िववेकानंद आिण यांचे गु  ी 
रामकृ ण परमहसं यांना आदरांजली वाह यात आलेली आह.े 
याबरोबरच य  आिण अ य  सहकाय करणा या सव 

मा यवरांचे आ ही ऋणी आहोत. शेवटी मी रामकृ ण परमहसं आिण 
यांचे आवडते िश य वामी िववेकानंद यां या मृतीस िवन  

अिभवादन करतो. ध यवाद! 
 

सपंादकसपंादकसपंादकसपंादक    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . ब वुानब वुानब वुानब वुान    केरबाजीकेरबाजीकेरबाजीकेरबाजी    मोरेमोरेमोरेमोरे    
इितहास िवभाग मुख व संशोधन 

मागदशक, महा मा फुल ेमहािव ालय, 
अहमदपूर, िज. लातूर. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तावनातावनातावनातावना    
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““““युगपु षयुगपु षयुगपु षयुगपु ष    वामीवामीवामीवामी    िववकेानदंाचंीिववकेानदंाचंीिववकेानदंाचंीिववकेानदंाचंी    अिखलअिखलअिखलअिखल    मानवजाती यामानवजाती यामानवजाती यामानवजाती या    
उ थाना याउ थाना याउ थाना याउ थाना या    कायाचीकायाचीकायाचीकायाची    गौरवगाथागौरवगाथागौरवगाथागौरवगाथा””””    

----    ाचायाचायाचायाचाय    डॉडॉडॉडॉ. . . . वसतंवसतंवसतंवसतं    िबरादारिबरादारिबरादारिबरादार    

वामी िववेकानंदांची महनीयता ही केवळ िशकागोम य े
इसवी सन १८९३ म ये भरले या सवधमप रषदमे ये यांनी 
केले या िवचारसंप  भाषणांपुरती कवा यांनी तदनंतर अमे रका, 
इं लंड व मायभूमी भारताम ये केले या पुन थाना या अि तीय 
कायापुरतीच मया दत नाही. वामीजी ह े एक िव मानव होत े
आिण यांनी केवळ भारतालाच न ह,े तर अिखल िव ाला उ त 
हो यासाठीच े सवागसुंदर मागदशन कस े केले, या दृ ीने 
करावया या कायाची मु तमेढ कशी रोवली, फ  हदधुम यांनाच 
न ह,े तर अिखल िव ातील सव धमाना, सव पंथोपपंथांना 
' ावहा रक वेदा त' समथपणे सांिगतला. 

िव ाचा इितहास पािहला तर आपणास असे दसत े क , 
महामानव ज म घेतात आिण काळा या ओघात िवलीनही होतात; 
तथािप यांचे िवचार आिण काय या जगताला हजारो वष मागदशन 
करीत राहणारे असते आिण खरोखरच अशाच मागदशक 

ान काशात मानवी सं कृतीची आजवरची वाटचाल झालेली आह.े 
मानवा या केवळ सां कृितकच न ह,े तर आि मक उ यनासाठीही ह े
महापु ष आपली जीवन ेसम पत करीत असतात. उदाहरणादाखल 
भारतातील काही संत, महतं आिण आचाय यांनी दलेली योगदाने 
इितहासान े आप यासमोर ठेवलेलीच आहते. वामी िववेकानंदांनी 
तर अगदी दढृ वरात असे घोिषत केलेले आह ेक - 
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 “मृ यू येईपयत काय करा. मी तुम या पाठीशी आह ेआिण 
मा या मृ यूनंतरही माझा आ मा तुम यासोबत काय करीत राहील" 

खरोखरच वामी िववेकानंद ह े एक सव  कोटीच े
महामानव होत.े कारण यांना मानवजातीच े केवल सां कृितक 
उ यनच अपेि त न हत े तर याहीपुढे जाऊन जगात या येक 
मानवा या मु ची आकां ा यांनी धरलेली होती. जोपयत या 
जगातला महापापी दखेील उ त होत नाही, मु  होत नाही, 
तोपयत आपणास आप या ि गत मो ाची जराही पवा नाही 
असे यांच ेवचन आह ेव यांनी आपले वचन शेवटपयत पाळले. 

अमे रकेम ये वामी िववेकानंदां या समोरील िवशेष काय 
होत ेत ेभारतीय आ याि मक सं कृतीची िवशेष क न ित या वेदा त 
त व ाना या बैठक या आधारे ओळख क न दे याचे. वामीज नी 
वेदा त त व ानातील बुि ग य आिण मानवतावादी 
िशकवणुक या आधारे अमे रकेतील लोकां या धा मक जािणवा 
समृ  कर याचा यश वी य  केला. त े भारताच े अमे रकेतील 
आ याि मक रा दतूच बनले आिण यांनी धम व िव ान यां या 
िहतावह एक ीकरणासाठी पौवा य व पाि मा य जगतांतील 
पर पर सामंज याचा उ ोष केला. 

आपली मायभूमी असणा या भारताम ये वामी 
िववेकानंदांकड े वदशेािभमानी सं यासी आिण िन त रा ीय 
चैत य जागृत करणारे ेरणा ोत हणून पािहले गेले. हदूनंा 
वामीज नी 'माणूस' िनमाण करणा या शि दायी धमाचा आदश 

िशकिवला. कमकांड े आिण पुराणकथा यांम येच गंुतून रा न 
ाचीनतम कालबा  ा बाळगणा या भारतीयांना यांनी 
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मानव पी दवेदवेतांची सेवा हीच य  ई राची सेवा होय, याचा 
उपदशे केला. या संदभात भारतातील अनेक राजकारणी धुरीणांनी 
वामी िववेकानंदांिवषयी अगदी जाहीरपणान े आपली कृत ता 

 केलेली आह.े 
महान युगपु ष वामी िववेकानंदांच ेजीिवतकाय ह ेरा ीय 

तसेच आंतररा ीय अशा दो ही व पांचे होत.े सम  मानवजातीच े
चाहत े या ना यान े यांनी वेदा त त व ानान े सांिगतले या अ तै 
त वा या पायावर शांती व बंधुता थािपत कर याचा जोमदार 

य  केला. वामी िववेकानंद ह े उ  ेणीचे योगीपु ष अस यान े
यांनी आप या आंत रक ानान े य  पर ाची, परमस याची 

थेट अनुभूती घेतलेली होती. यांनी आपले िवचारवैभव प रपूणपणे 
िव ासाह अशा ान ोतापासूनच कमावलेले होत.े आपले त े
िवचारच यांनी आप या अंतःकरण हालवून टाकणा या 
भावना धान भाषेत अिभ  केलेले आहते. हणूनच वामी 
िववेकानंदांच े िवचार आज सु ा जगातील येक ला 
मह वपूण वाटतात. 

आपले गु  ीरामकृ ण परमहसं यां या माणेच वामी 
िववेकानंदां या मनाचा वाभािवक कलही ऐिहका या पलीकडील 
रा यात झेपाव याचा आिण आ मरत होऊन सि दानंदात िवहार 
कर याचा होता. परंतु यां या ि वाचा दसुरा अंश केवळ 
पौवा यच न ह े तर पाि मा य मानवी दःुखा या दशनानेही 
अनुकंिपत होणारा होता, कारण वामीज ना संपूण मानव जातीची 
चता होती. ई राची यानधारणा आिण मानवमा ाची सेवा या 

दोन बाब म ये गंुतून रािहले या यां या मनाला िव ांतीचा ण 
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असा िचतच ा  होत असे. ते काहीही असो, यांनी आप या 
आत या आवाजाला ितसाद दऊेन मानवसेवा हचे आपले या 
पृ वीतलावरील जीिवतकाय होय असे अंितमत: िनि त केल.े या 

कार या यां या कायिनि तीमुळेच ते पाि मा य लोकांचे 
िवशेष वाने अमे रकन लोकाचंे आवडते बनले. 

फ  एकोणचाळीस वषाचे आयु य वामी िववेकानंदांना 
लाभले. यातील केवळ दहाच वष यांनी सावजिनक व धा मक 
कायाक रता तीत केली. यांनी आपली चार मुख वैिश पूण  
िवचारिश पे ानयोग, भि योग, कमयोग आिण राजयोग 
मानवजाती या क याणासाठी मागे ठेवली. ह े मुख ंथ हणज े हद ू
त व ानासंबंधीची असाधारण ंथसंपदाच होय. यािशवाय यांनी 
अमे रका, युरोप व भारतात ठक ठकाणी असं य वचन े आिण 

ा यान े दली; आप या िम ांना आिण गु बंधूंना वत: या 
ह ता रात ेरणादायी  प े िलिहली आिण िनवडक किवताही 
िलिह या. आप याकड े आले या अनेक साधकांना आ याि मक गु  
या ना यान े यांनी मागदशन केले त े अ यंत मह वपूण व पाच े
आह.े 

एकोिणसा ा शतकातील भारतिव ावे  े मॅ समुलर व 
पॉल ूशेन यां या मनाम ये वामी िववेकानंदांब ल कमालीचा 
आदर व ेहभाव होता व यांनी तो कायम दाखवला. रोमां रोला ं
वामीज ब ल िलिहतात, " यांचे श द हणज ेएक महान संगीतच 

होय; यांचे वा योग हणजे जणू बेथोि हयन शैलीचा आिव कार 
होय; यांतील चैत यमय ताल हॅ डले या समूहगानातील संथ 
गतीसारखा स  आह.े यांची वचने यां या अनके ंथां या 
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पानापानांतून िवखुरलेली आहते. आज तीस वष उलटून गे यावरही 
शरीराला िवजेचा ध ा बस यावर जशी कंपने िनमाण होतात, 
तशाच पंदनांची अनुभूती मला या पानांना पश करताना 
आ यािशवाय राहात नाही. हणूनच असे वाटते क , या युग 
नायका या ओठातून त े श द जे हा य  बाहरे पडलेले असतील 
ते हा या श दांनी कोण या कारची कंपने, कोण या कार या 
आनंदभावना िनमाण केले या असतील” 
रव नाथ टागोर गवाने हणतात क -  

""""भारतालाभारतालाभारतालाभारताला    जाणनूजाणनूजाणनूजाणनू    यायचेयायचेयायचेयायचे    असलेअसलेअसलेअसले    तरतरतरतर    िववकेानदंिववकेानदंिववकेानदंिववकेानदं    वाचावाचावाचावाचा. . . . 
यां यायां यायां यायां या    थंाचंाथंाचंाथंाचंाथंाचंा    अ यासअ यासअ यासअ यास    कराकराकराकरा. . . . तथेेतथेेतथेेतथेे    सारेसारेसारेसारे    सकारा मकसकारा मकसकारा मकसकारा मक    आहेआहेआहेआहे. . . . 

नकारा मकनकारा मकनकारा मकनकारा मक    काहीकाहीकाहीकाही    नाहीनाहीनाहीनाही" " " "     
हणूनच वामी िववेकानंद यांचे भारतासाठी आिण 

जगासाठी दलेले योगदान ह ेश दातीत आह.े 
समाजाम ये  जे लोक भगवी व े धारण करतात  यांना 

वामीजी आठवण क न दतेात "हा भगवा वेष उपभोगासाठी नाही. 
ती एक वजा आह ेकाहीतरी परा मी कृ य क न दाखव याची" त े
येय डो यांसमोर ठेवूनच यांनी भारतात एक सं यासी सं दाय 

िनमाण कर याच ेमहान काय अंगीकृत केले. समाजातील इतरां या 
क याणासाठी आपले संपूण जीवन सम पत करणारे, आप या 
सेवाकायातनू ब जनां या जीवनप तीत सुधारणा घडवून आणणारे 
आिण यां या गु दवेांनी, भगवान ी रामकृ णांनी दले या 
संदशेाचे िविवध धमा या अनुयायांनी बंधुभावाने नादंावे आिण 
त वांचे पालन क न एक वेगळे धा मक पुन थान घडवून 
आण यासाठी झटणारे सां दाियक वामीज ना अपेि त होत.े  
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वामी िववेकानंदांसारखा आ याि मक गु  जगामधे 
िवरळाच. वतः ई र सा ा कारान ेप रपूण असूनही ते सवसामा य 

ी आिण पु षांम ये वावरले. यां या दृ ीने ह े दोन तर 
पर परांपासून िभ  न हतचे. हीच गो  यांनी 'कम हीच उपासना' 
या यां या महान िवचारसू ातून कट केली आह.े बाहरेील येक 
कम सेवाभावाने क न समाजाची उ ती साधणे आिण येक 
आंत रक कम आ याि मक उ तीसाठी आचरणे अशा कारचे 
अिभनव त व ान यांनी मानवजातीला िशकिवले. 

वामी िववेकानंदांचे आयु य जेमतेम ४० वषाचे. पण या 
अ पशा काळाम येच, थम शाळा व कॉलेजातील एक हशार 
िव ाथ , यांच ेमहान गु  ीरामकृ ण यांचे अ यु म िश य, सबंध 
भारत उभा आडवा हडून पािहलेल ेप र ाजक आिण शेवटी पुव व 
पि मेचे महान आ याि मक गु  असे उ ुंग जीवन ते जगले. इसवी 
सन १८९३ या जागितक सवधमप रषदतेील ा यानान े यां या 

चारकायाचा ीगणेशा झाला. तर ४ जुलै १९०२ या दवशी 
यांनी इहलोक ची या ा संपवली. अमे रका व इं लंड येथील 

कायम  अशी चार वष आिण वैि क आिण ावहा रक 
अ या माची िशकवण दली गेलेली भारतातील चाराची पाच वष, 
तसेच याच काळाम ये यांचा हा संदशे पुढे घेऊन जाणा या 
रामकृ ण संघाची उभारणी असा हा नऊ वषाचा कालावधी होय. 

येक ठकाणी आपला आ याि मक वारसा जाणून घे याची 
िशकवण यांनी मानवाला दली. येक मानवा या अंतयामी 
असले या ई री अंशाची जाणीव क न दणेे हाच िववेकानंदां या  
सा या िशकवणुक चा धान गाभा होता. हणूनच ही िशकवण 
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राजक य वा धा मक िवचारांनी लादलेले भेदाभेद पुणतः न  
कर याच े काय करत.े िववेकानंदां या िशकवणीशी जर माणूस 
एक प झाला तर त णी याचे चा र य सखोल आिण िवशाल 
होऊन जाईल. येक धमाचा गाभा आ याि मकच असतो, असे 
यांचे ठाम मत होत.े धमाधता आिण असिह णूता हणजे ख या 

धमाचे घटक न हते. माणूस जसजसा आ याि मक होत जाईल, 
तसतसा तो अिधकािधक वैि क बनत जाईल. येक धमाने अशा 

कारच े िश ण आधुिनक काळात ावे असे प  ितपादन 
िववेकानंदांनी केले. अशा िश णानेच सवच मानवांतील 
ई रािवषयीच े ेम मानवसेवे या पात वािहत कर यास सवजण 
िशकतील. 

लोबल सं कृत फोरम द ली, वामी रामानंद तीथ 
मराठवाडा िव ापीठ, नांदडे आिण कसान िश ण सारक मंडळ, 
उदगीर ारा संचिलत महा मा फुले महािव ालय, अहमदपूर या 
इितहास िवभागा ारे आयोिजत एक दवसीय आंतरिव ाशाखीय 
आंतररा ीय प रषदचे े आयोजन दनांक ३० ऑग ट २०२२ रोजी 
" वामी िववेकानंदांच े भारतासाठी व जगासाठी योगदान" या 
िवषयावर कर यात आले होते. या इितहास िवषया या आंतररा ीय 
ऑनलाईन प रषदते " वामी िववेकानंदांचे भारतासाठी व जगासाठी 
योगदान" व इतर उपिवषय यावर िवचार मंथन झाले असून, ती 
अ यंत आनंदाची बाब आह.े या आंतररा ीय ऐितहािसक प रषदते 
वामी िववेकानंदां या अ पैलू कायाची व जगासाठी दले या 

योगदानाची चचा झाली. याबरोबरच वामी िववेकानंद यांनी 
केले या धा मक, शै िणक व  त व ान िवषयक इ यादी अनेक 
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िवषयावर िवचार मंथन झाले. या आंतररा ीय प रषदे या 
िनिम ान े "िव  िवजेत े वामी िववेकानंद" हा िनतातं सुंदर ंथ 
िनमाण कर यात आलेला आह े

वामी रामानंद तीथ मराठवाडा िव ापीठ नांदडे या 
प र े ातील कसान िश ण सारक मंडळ, उदगीर ारा संचिलत 
अहमदपूरचे महा मा फुले महािव ालय ह े िव ापीठा या 
काय े ात गुणव ेतले एक अ ेसर महािव ालय हणून िविवध 

े ात कायरत आह.े या महािव ालयातील इितहास िवभागा या 
वतीन े िव ा या या शै िणक गतीसाठी िविवध अिभनव 
काय मांच े आयोजन केले जात.े याच बरोबर इितहास िवभागान े
" वामी िववेकानंदांच े भारतासाठी व जगासाठी योगदान" या 
िवषयावर आंतररा ीय ऑनलाईन प रषदचेे आयोजन केले होत.े 
महा मा फुले महािव ालयातील इितहास िवभाग मुख ा. डॉ. 
ब ुवान मोरे ह ेमहािव ालयातील चालत ंबोलतं िव ापीठ हणून 
सव ुत आहते. याबरोबरच ते इितहास िवभाग मुख हणून 
मह वाची जबाबदारी पेलतात. ते एक उप मशील, सजनशील 
आिण ासंगी ा यापक असून सतत नावी यपूण उप म 
िव ा याचा शै िणक, ऐितहािसक तसेच रा ीय आिण सामािजक 
दिृ कोन िनकोप होऊन समृ  व संप  तसेच बलशाली भारत 
बनावा ह े यांचे व  आह.े यासाठी त े सतत य शील असतात. 
यां या येयातूनच या आंतररा ीय आभासी प रषदचेे आयोजन 

केले गेले होत.े याब ल यांचे मी महािव ालयाचा ाचाय या 
ना यान े हा दक अिभनंदन क न यां या पुढील शै िणक, रा ीय 
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आिण ऐितहािसकतेबरोबरच सामािजक व शै िणक कायास हा दक 
शुभे छा दतेो.  

ध यवादध यवादध यवादध यवाद..!..!..!..!    
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महा मा फुले महािव ालय, 

अहमदपूर िज. लातूर (महारा ) 
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Development both as idea and as practice continues 
to be a contentious issue in social sciences for long. The 
word ‘development’ may be understood as a process of 
“unveiling a necessary path of improvement” At a very 
general level, development may be defined as a process of 
making human living better. In fact, it has been a major 
concern for most of the great thinker’sworld over in 
different ages. In this sense, from the Buddha’s idea of 
‘Bahujanahitaya, Bahujanasukhaya’1 or Aristotle’s concept 
of ‘good life’ to Karl Marx’s vision of  ‘communism’ or 
Mahatma Gandhi’s ideal of ‘Sarvodaya’1 all have 
something to contribute to the vast and multidimensional 
theme of development. However, since the Industrial 
Revolution in Europe one of the major objectives of 
‘progress’ or its later incarnation ‘development’ has been 
creating conditions for material prosperity through 
economic growth. Either the state or the market or even a 
blend of both is usually considered as its prime mover. In 
spite of having a lot of differences about the means and 
procedures of production and distribution, the liberals,2 the 
socialists and the welfarists all tend to hold that 
development initiatives must ensure the availability of 
goods and services to satisfy the material needs of the 
people, for a better living.  
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The evolving notions of ‘development’: 
During the colonial era, as a scholar put it, 

“Development, if the term was used at all, in effect referred 
mainly to colonial resource management, first to make 
colonies cost effective, and later to build up economic 
resources with a view to national independence.” However, 
by the end of the twentieth century, 3 the concept was 
transformed into something completely different. For 
example, the Copenhagen Declaration on Social 
Development of 1995A.D recognised ‘development’ as 
“central to the needs and aspirations of people throughout 
the world and to the responsibilities of Governments and all 
sectors of civil society”. It also affirmed that “economic 
development, social development and environmental 
protection are interdependentand mutually reinforcing 
components of sustainable development, which is the 
framework for our efforts to achieve a higher quality of life 
for all people.” And to achieve these goals the world 
leaders committed themselves to “enhancing social 
development throughout the world so that all men and 
women,4 especially those living in poverty, may exercise 
the rights, utilize the resources and share the 
responsibilities that enable them to lead satisfying lives and 
to contribute to the well-being of their families, their 
communities and humankind.”. Various socio-economic, 
political and cultural factors have contributed to this 
transformation of the concept as well as practice of 
development.  
Role of Ramakrishna Mission: 

Vivekananda had emphasized the need for 
organized collective initiatives in development, and had 
himself founded the Ramakrishna Mission  in 1897 A.D in 
Calcutta. In its inaugural meeting he said: “The conviction 
has grown in my mind after all my travels in various lands 
that no great cause can succeed without an organization.”4 

In fact, an informal association of the monastic disciples of 
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Sri Ramakrishna (1836–1886 A.D), namely the 
Ramakrishna Math had already been in place since 1886. 
By setting up the Mission alongside the Math Vivekananda 
wanted to mobilize the householder disciples of Sri 
Ramakrishna as well as the general public towards a more 
secular cause of social ‘regeneration’. In an effort to blend 
spirituality with selfless social service, 5 Vivekananda 
suggested the motto of the organisation as 
“Atmanomoksharthamjagaddhitaya cha.”, which means, 
for the liberation the Self and the good of the world.  
Some of the basic objectives of the Ramakrishna Mission, 
as stated in its “First General Report (1912 A.D)” are “(b) 
To impart and promote the study of the arts, sciences and 
industries. ... (d) To carry on educational work among the 
masses. (e) To establish, maintain, carry on and assist 
schools, colleges, orphanages, workshops, laboratories, 
hospitals, dispensaries, houses for the infirm, the invalid 
and afflicted, famine-relief works, and other educational 
and charitable works and institutions of a like nature.”5 

Since then the Mission has remained engaged in rendering 
socio-economic and cultural service to the people of India 
and beyond.  

Starting with a handful of men6 and meager 
resources at its inception, now the Mission has grown into 
one of the most prominent voluntary organisations of India. 
Presently, together with the Ramakrishna Math, the 
Ramakrishna Mission has 178 branch centers spread across 
twenty-one countries out of which 133 are located in India, 
and the number is growing every year.7 In addition to that, 
it has many like-minded local associates spread over the 
country6. Over the years, a potentially far-reaching shift 
seems to have been taking place in the strategy of the 
Mission. Along with providing services to the needy, the 
Mission is also focusing its attention on generating 
initiatives of the needy. By way of undergoing such shift 
the Mission is also reinventing Vivekananda’s idea of 
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development. A study of some of these initiatives should 
help in understanding the relevance of Swami 
Vivekananda’s idea of development. It would also throw 
light on some dimension of the development discourses 
emerging in India due to the interventions of the voluntary 
organization. 
Role of Vivekananda: 

In popular perception, Swami Vivekananda (1863–
1902 A.D) is known as a ‘fiery monk’, a champion of the 
Vedanta philosophy in the West and an icon of ‘Hindu 
revivalism’ in India. Even in the recent past, a scholar 
portrayed Vivekananda as a reformist, “who represented a 
muscular brand of Hinduism that sought to meet the 
challenge of West by breaking down caste barriers and 
consolidating the community as one.” However, this rather 
narrow portrayal of Vivekananda sometimes acts as a 
deterrent to attempt a serious study of his social thoughts. 
Of course he was primarily a spiritual leader. But he was a 
profound social thinker too7. His understanding of the key 
problems of his contemporary Indian society, his search for 
their causes and possible remedies and his personal 
initiatives for the ‘regeneration’ of Indian society had 
influenced many of the Indian thinkers and leaders of 
diverse political strands during India’s struggle for 
Independence. Unfortunately, in post-Independence India, 
Vivekananda’s ideas are somewhat made victims of the 
crossfire of (mis)interpretations in the academic and 
political circles by some extreme Rightists, dogmatic 
Leftists and the so-called secularists. As it has been pointed 
out by a scholar, “His evocation of the glories of a Hindu 
past was popularized, while his trenchant condemnation of 
the evils of Hinduism was conveniently forgotten.  

His philanthropic activities were hardly ever 
emulated; his criticism of the Brahminical and gender 
oppression was scarcely ever taken seriously.” Analyzing 
the perceptions of the Indian and the British thinkers on 
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India’s development from 1858 to 1905A.D, Bipan 
Chandra had remarked, “both schools shared one common 
assumption – that economic development constituted the 
essence, and the chief measure, of society’s or nation’s 
progress and that every other progress depended upon it. 
Neither the British writers nor the nationalists put forward 
the view that spiritual, cultural, or political progress could 
compensate for, or was as important as, economic 
development.” But Swami Vivekananda had an altogether 
different viewpoint in this regard. Of course, he was very 
keen for the socio-economic prosperity of his countrymen. 
Yet he considered that this should not be the only or the 
main yardstick for measuring progress of a society8. He 
said: “The more advanced a society or nation is in 
spirituality, the more is that society or nation 
civilized.”Moreover, Vivekananda’s vision of a 
“regenerated” India, the term he frequently used to denote 
what may be called as ‘developed’ India, was also different 
in the sense that instead of venturing into social reforms 
through legal measures or asking for some political 
concessions from the colonial rulers, his priorities were to 
prepare the ground for a comprehensive transformation of 
the society by empowering the poor, illiterate and 
marginalized masses and give them back their “lost 
individuality”; which in modern parlance may be viewed 
as, but it actually transcends, ‘inclusive development’. 
TapanRaychaudhuri considered this “objective” of the 
Swami as something “virtually absent from Indian social 
thought until the advent of Gandhi.”. In this context, a 
comprehensive study of Vivekananda’s ideas, especially 
those relating to socio-economic and cultural ‘regeneration’ 
of India, seems relevant and in fact, urgent. 
Setting up the Ramakrishna Mission as a 
‘Model’: 

In 1897A.D, Vivekananda founded the 
Ramakrishna Mission to lay down a model about how to 
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realize his scheme. The Mission is now one of the oldest 
active indigenous voluntary organisations in India. In fact, 
an informal religious association of the monastic disciples 
of Sri Ramakrishna, namely the Ramakrishna Math had 
already been in place since 1886. By setting up the 
Ramakrishna Mission, alongside the Ramakrishna Math, 
Vivekananda wanted to mobilize the householder disciples 
of Sri Ramakrishna as well as the general public for a more 
secular cause of social ‘regeneration’. In an effort to blend 
spirituality with selfless social service Vivekananda 
suggested the motto of the organisation as, “For the 
liberation of the Self and for the good of the world.” Two 
of the ‘Methods of Action’ of the Mission was declared as: 
“(a) To train men so as to make them competent to teach 
such knowledge or sciences as are conducive to the 
material and spiritual welfare of the masses; (b) to promote 
and encourage arts andindustries....” While forwarding his 
proposal to set up the ‘Ramakrishna Mission Association’ 
before a gathering of citizens of Calcutta on 1 May, 
1897A.D, Vivekananda said: “The conviction has grown in 
my mind after all my travels in various lands that no great 
cause can succeed without an organisation.” 
Vivekananda wanted this organisation to be committed to 
the principles of universalism and pluralism. Stressing this 
point he wrote from America to one of his fellow monks: 

I tell you brother, let everything go on as it is, only 
take care that no form becomes necessary – unity in variety 
– see that universality be not hampered in the least. 

Everything must be sacrificed, if necessary, for that 
one sentiment, universality. Whether I live or die, whether I 
go back to India or not, remember this specially, that 
universality perfect acceptance, not tolerance only – we 
preach and perform. Take care how you trample on the 
least rights of others. Many a huge ship has foundered in 
that whirlpool. Remember, perfect devotion minus its 
bigotry – this is what we have got to show9.While 



               ×¾ÖÀ¾Ö×¾Ö•ÖêŸÖê Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤ü                     / 30   

addressing the members of the newly formed Ramakrishna 
Mission andsome of his young followers and admirers on 
several occasions through lectures, letters and informal 
conversations Vivekananda had left an array of instructions 
and detailed guidelines covering some of the most crucial 
aspects of conducting an organisation and carrying out 
development activities. These guidelines seem to have 
much relevance for the voluntary organisations working for 
development even today.  
Ideas on organizing voluntary initiatives for 
social change: 

Vivekananda stressed on having a positive outlook 
and the need to get actual work done rather than wasting 
time and energy by indulging into pointless carping. He 
believed if there was enough dedication and sincerity on 
the part of the workers the work would itself make its way 
out. He left guidelines on many crucial aspects of the 
organisational attitude, its working principles, such as the 
question of leadership, the attitudes of the workers, their 
motivation and exposure, effective distribution of 
responsibilities, the issues related to organisational 
accountability, maintaining transparency in mobilizing 
resources, and in planning and executing projects, use of 
cost-effective and indigenous means and methods, 
democratization of administrative structure and decision-
making process, mode of dealing with the authorities and 
the larger societyand many others. 

In a letter dated 11 July, 1897A.D, he discussed at 
length about proper intellectual and physical training of the 
workers, distribution of organisational responsibilities 
guidelines for recruiting new members, aspects of 
organisational orientation, method of intervention for 
development to be adopted, motivating the workers and 
encouraging them for creativity, and upholding the 
democratic ethos in the decision-making process. About the 
method of intervention, Vivekananda wrote: 
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All the wealth of the world cannot help one little Indian 
village if the people are not taught to help themselves. Our 
work should be mainly educational, both moral and 
intellectual10. I have not learnt anything about it – only so 
many beggars are helped! Ask Brahmananda to open 
centers in different districts so as to cover the largest space 
with our small means. And then, so far it seems to have 
been ineffectual, for they have notsucceeded in rousing the 
people of the place to start societies to educate the people, 
sothat they may learn to be self-reliant, frugal, and not 
given to marrying, and thus savethemselves from future 
famine. Charity opens the heart, but work on through 
thatwedge.  

For the means to be adopted, his policy was: “We 
want the greatest possible goodwork permanent from the 
least outlay.” On encouraging originality among the 
workers and democratic decision-making process he wrote: 
“Now you see you must try to think out original ideas – 
else, as soon as I die, the whole thing will tumble to pieces. 
For example, you hold a meeting to consider, “How we can 
reap the best permanent results out of the small means at 
our disposal.” Let all have notice a few days before and let 
each suggest something and discuss all the suggestions, 
criticizing them; and then send me a report. 
Pointing to the usual weaknesses of an organisation 
Vivekananda advised his fellow monks to take care in 
maintaining the impersonal nature of the organisation for 
the sake of its sustenance. In a letter dated 1 August, 
1898A.D he 
Wrote: 
 “Any amount of theoretical knowledge one may 
have; but unless one does the thing actually, nothing is 
learnt. I refer repeatedly to election, accounts, and 
discussion so that everybody may be prepared to shoulder 
the work. If one man dies, another – why another only, ten 
if necessary – should be ready to take it up. Secondly, if a 
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man’s interest in a thing is not roused, he will not work 
whole-heartedly; all should be made to understand that 
everyone has a share in the work and property, and a voice 
in the management. This should be done while there is yet 
time. Give a responsible position to everyone alternately, 
but keep a watchful eye so that you can control when 
necessary;thus only can men be trained for the work. Set up 
such a machine as will go on automatically, no matter who 
dies or lives. We Indians suffer from a great defect, viz. we 
cannot make a permanent organisation – and the reason is 
that we never like to share power with others and never 
think of what will come after we are gone.... 

At times Vivekananda’s ideas seem to be too 
idealistic, but his well-articulated approach towards 
organised development initiatives and social intervention 
efforts for empowering the masses provide them a footing 
on the ground reality. His search for a normative basis for 
social justice and the pragmatic means to implement it in 
colonial India led him to discover some basic principles of 
development. Such as the fundamental ‘oneness’ of 
humanity and the universe as a whole; the principle of 
harmonious development of physical, mental, intellectual 
and spiritual potentialities of every individual and every 
society through mutual exchange and support; the concept 
of liberty as the means and freedom as the ultimate object 
of any development process; the method of gradual growth 
on culturally suitable lines and the ‘leveling up’ approach 
for all round development. But Vivekananda was not only a 
thinker, he was also an activist. He was eager to prepare a 
‘machinery’ to carry out ideas. Thus he founded the 
Ramakrishna Mission in Calcutta in 1897. Therefore, a 
study of Vivekananda’s idea of development would be 
incomplete without taking into consideration the role of the 
Ramakrishna Mission in translating his ideas into reality.  
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Swami Vivekanand’s Thoughts On 
Women 

INTRODUCTION:  
We, Indians are boasting today the great line of 

sages and saints since the ancient time. In fact we have a 
great deal of the social, economic, religious & spiritual 
philosophers, and Swami Vivekanandais one of them is 
significant because he has greatly contributed for the sake 
of religion (non-conservative) science, education ,literature 
particularly, `Nature’ as greatly contributed by the 
American philosophers Emerson and Whitman ,minding  
the youths as national assets .In every respect he 
contributed significantly. 
ABSTRACT: 
               The place of women in the Indian society was /is 
quite at the last rung or non- significant, even nowadays 
even today women are not duly received as quoted by the 
Jawaharlal Nehru University, Delhi Vice Chancellor, Dr. 
Panditshree quoted that in India women were marginalized 
by the Indian Ancient Scriptures as Manuscript in compare 
with the Shudras while delivering on the eve of the Social 
Justice Ministry organized the Lecture series on the 
Thoughts and Writing of Dr. B. R. Ambedkar. In compare 
with Swami Vivekananda did a lot to breath women voices 
in his life To cast a light on the every aspect of his 
philosophic character is not possible so that I would like to 
cast a focus on the contribution of him for the upliftment 
and betterment of women. According to him ‘every women 
’irrespective of social standard is a ‘Divine Mother.’ 
Therefore he doesn’t get married in afraid of losing the 
divinely motherhoodness of women .Because after getting 
married (worldly) divineness of a man or women doesn’t 
last.  



               ×¾ÖÀ¾Ö×¾Ö•ÖêŸÖê Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤ü                     / 35   

KEYWORDS : Manusmruti, Shudras, Divine Mother, 
Marginalized voices, Orthodoxy, & Heterodoxy   

Therefore, we have to recall & introspect the 
thoughts of Vivekananda minding the condition of women 
as modern ,post modern ,ultra post modern in order to 
shape the reshaped plights of them According to him‘ A 
sound or divine mother ’is the soul of the healthy society 
.’In fact he, whatever he addressed minding the spiritual 
stance in the material world .As per the material stance or 
world is concerned a daughter is treated as a surrogate one 
means an entity which could be sold &bought invariably. 
And every interaction is nothing but a commercial 
transaction where women are being marginalized on the 
name of the machine culture. So that we should reinstate 
the society where women can be treated not as material but 
divine one. So that we should notice the thought of Swami 
Vivekananda onwomen, as stated 

“Can you better the condition of women?”  
Then there will be hope for your wellbeing. 
Otherwise you will remain as backward as you 
are now.” 
It means that the wellbeing of the society, 

particularly the  patriarchal is based on the betterment of 
women, unless the patriarchal society minds, it will remain 
as backward as then .So that first of all, we should better 
condition of women hoping the wellbeing of us (men –
women).Therefore Swami Vivekananda advocates the 
literary or education of women. 

In order to challenge the intolerant condition of the 
society one needs the thoughts of him But the women 
literary or education should be imparted spiritual one when 
one cannot mindthe material but mind the 
mind(intuition)for example ‘High Profile’cold blooded  
murders Arushi Tragedy – in which parents murdered 
their daughter Arushi and widely telecasted and publicly 
debated &discussed Sheena Bora Tragedy in which 
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mother killed her daughter Sheena relentlessly in order to 
have material. 

Except honour killing on the name of family honour 
(traditions), always deaths of female child abortion , human 
trafficking etc. all such socially strange inhuman incidents 
are being taken place due to the loss of spiritual education , 
what have been happened with the Nobel laurete  Malala . 
And recently Oscar winning documentary, ‘Girl in the 
river; the prince of forgiveness   in which Sharmeen has 
shown the effects of the honour killing especially of 
women. As well as another Oscar winning documentary, 
save the facewithwhich one can witness how acid being 
hurled at the faces of women showing spiritual educations 
loss which had not been expected by Swami Vivekananda. 

To him women aspirancy should be seen or 
maintained via education as he stressed. “If you don’t 
allow one to become lion, he will become fox.”Women 
are a power, only now it is more evil because man 
oppresses women, she is the fox, but as she is not longer 
oppressed, she will become the lion.  

Means that the oppression or exploitation of women 
lies at the low aspirancies and maintaining dependencies. 
So that men should mind not to oppress women on the 
name of their weakenesses as a result they [women] should 
be allowed as per their aspiriancies are concerned in order 
to avoid the exploitations. Therefore women should take 
aspirative rather prescriptive education.  

Universally, ‘Swami Vivekananda’ known as the 
mystic or spiritual healer who used to gain or attain 
knowledge by experiences. A mystic who would like to 
know about the soul or super soul. So that they used to 
mortify the senses in order to realize and experience the 
soul and super soul as he had been badly taught by his 
teacher Ramakrishna Paramhansa causing realization or 
enlightenment like Buddha , as he stated over  
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‘Is there any sex distinction in the Atman [self] 
out with the differentiation between men and women-all 
is Atman  

It means that Swami Vivekanand’s approach 
towards treating Atman was not as discriminatory as man 
woman means , such difference was apart biology rather 
spiritually ones it means that he had advocated the gender  
equality so that the modernizers should not mind women as 
inferior to men vice versa . 

During the course of spirituality women should not 
mind them as the subservient to men in order to have 
salvation [moksha] they could have without the spiritual or 
material aids of men. It means that they should enlighten 
themselves ‘enlighten thyself’ which means spiritual 
dependencies should be scored off for example joining any 
holy-path or platform like sanatan. 

Therefore he states with educating women must be 
put in a position to solve their own problems in their own 
ways. 

No one can or ought to do this for them. And our 
Indian women should be able of doing it as any is the 
world. So that the progress of a nation is its treatment of its 
women. In ancient Greek there was absolutely no 
difference in the state of man and woman. The idea of 
perfect equality existed. No Hindu can be priest until he is 
married, the idea being that a single man is only half and 
imperfect. The idea of womanhood is perfect 
independence. The central idea of life of a modern Hindu 
lady is her chastity. The wife is the centre of a circle, the 
fixity of which dependence upon for chastity. It was the 
extreme of this idea which caused Hindu caused to burnt. 
The Hindu women are very spiritual and religious, perhaps 
more so than any other women in the world. If we can 
preserve these beautiful characteristics and at the same time 
develop. The intellects of our women, the Hindu women of 
the future will be the ideal women of the world. 
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As Mahatma Jyotirao Phule advocated the women 
liberalization minding the emancipation of women, they 
should be educated as a result they would overcome the 
dead practices as Sati and Child Marriages. 

We should empower women by recalling the 
divineliness as divine mother insisted by Swami 
Vivekananda. Every manifestation of power in the world 
and universe is mother as we should recall Rajmata Jijau  
who greatly contributed the destiny of Chhatrapati Shivaji 
Maharaj .In this way one can realize the dueness of women 
in every aspect and respect of men. 

So that race must cultivate  the great respect to 
motherhood through the sanctification  and inviolability the 
marriage ‘Divine Mother’ as the embodiment of ideal 
love, she rules the family she possess the family. 

The one thing that fulfills woman hood that is 
womanliness in women is motherhood. As per my opinion 
is that normal relations should be welcomed and abnormal 
relations [LGBT] should be denounced may cause the 
social and environmental health 
Conclusion:  

In spite of the constitutional safeguards we have 
been witnessing the unjust practices on the name of family 
dignity, blasphemy etc. etc. but it is a time to look back into 
the thoughts where women glorified instead harassed. We 
should advocate that no women be harassed and 
marginalized in the world where Swami Vivekananda has 
been followed as the role model. 
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INTRODUCTION:  
The 19th century was a period of Renaissance in 

India because of many political, economic, religious, 
social, cultural and literary changes took place during this 
period. There was an unprecedented awakening and 
progress in religious, literary, cultural and scientific fields, 
several Reformist movements started during this period .On 
account of ignorance of the people many civil, unsocial, 
cruel in human customs and traditions were prevalent in the 
society. Sati system, Child marriage, Polygamy, Child 
infanticide, Caste system, Untouchability, Prohibition  of 
travelling overseas, Ban on Widow remarriage ,Purdha 
system etc., were some of the social and religious evils 
which were prevalent in the society.1 The impact of 
Western Civilization roused them and forced the people to 
revise their orthodox ideas and to make a revolution of their 
old values. Indians with English education gave up their 
attitude of uncritical defence to authority, tradition and 
customs and so became the pioneers of almost all 
movements for social and political reforms. 
India has produced many personalities in the past, who 
gave inspired millions of youth all over the world. Swami 
Vivekananda stands tallest among such personalities, as he 

                                                           
1
 R.S.Chaurasia, History of Modern India (1707-2000 A.D.), Atlantic 

Publishers,New Delhi, 2002, pp.313-314. 
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continues to inspire people of all ages and will continue to 
do so in future also. The message of universal brotherhood, 
tolerance and humanity that he gave to the world still 
reverberates with great relevance.2 Swami Vivekananda 
(1863-1902), a great thinker and reformer of India, 
embraces education, which for him signifies ‘man-making’ 
as the very mission of life. 

Vivekananda was born in1863 and educated in 
Calcutta. He possessed an impressive figure, an athletic 
body and a handsome face. He had a keen intellect which 
had been moulded in the philosophy of the west. He came 
into contact with Ramkrishna when he was hardly twenty 
years of age. The meeting was a turning –point in his life. 
He became an ardent and devoted follower of the saint. At 
the time of the death of the Master, Vivekananda was 
barely twenty-four. He vowed to devote his life to the 
propagation of Ramkrishna’s message; he renounced the 
world, took to the life of a wanderer and retired to the 
Himalayan forests. His austere discipline extending over 
six years gave him the poise, the peace and the certainty 
which characterised his mission through his life.3  
Sources:  

Swami Vivekananda through his autobiography –
history, lectures, letters, writings both prose and poetry, 
conversations with people and so on. They are very 
rational, practical, and scientific and have a universal 
appeal. Both Indians and people abroad bowed to Swami 
Vivekananda with the highest respect and regard.4 
Research Methodology:  
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College, Pune,2013, pp.41-42. 
3
 Tara Chand, History of Freedom Movement in India, Publications 

Division, Ministry of Information & Boarding,Govt.of India,1967, 

pp.414-418.  
4
  See for detail, Complete Works of Swami Vivekananda, Volumes 1 

and 9, Advaita Ashrama, Mayawathi Memorial Edition, Kolkata. 
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The study has a descriptive and analytical one. By 
and large historical approach has been adopted in the 
description. All the writings and documents of Swami 
Vivekananda in many languages constitute the Primary 
sources.Books, Research articles and critical evaluations by 
experts and other scholar’s opinions constitute the 
secondary sources. Along with Field work, survey, 
interview and questionnaire method also adopted in this 
research. 

Visited to Ramakrishna Matha in Pune  and 
Kanyakumari . 
Swami Vivekananda wants to say about Casteism: 

Vivekananda view against injustice and said “If you 
cannot do this, then fie upon your education and culture, 
and fie upon your studying the Vedas and Vedanta.”5In 
religion there is no caste; caste is simply a social 
institution.”6 

Vivekananda says in some other context “The 
present religion of the Hindus is neither the path of 
knowledge nor that of reason –it is ‘Don’t touchism’-Don’t 
touch me!’ Don’t touch me!’ that exhausts its description. 
See that you do not lose your lives in this dire irreligion of 
‘Don’t touchism”.7The Brahmins will take gifts from the 
people and at the same time cry, ‘Don’t touch me’. And 
what great things have they been doing.”8 

He, hence, earnestly wanted that the caste system 
should be ennobled. The basic point is not to impose a 
system of dull uniformity on society but to help everybody 

                                                           
5
 Ibid, p.297. 

6
 A Article by  Mrs. Shashikala Sreedhar, Sri Basaveshwara and Swami 

Vivekananda, Basava Journal, Vol-37, N0-3, Oct-Dec 2009, Basava 

Samithi, Banglore. p.7 
7
 The complete Works of Swami Vivekananda , Volume 4, op.cit.288( 

1921). 
8
 Ibid, p.286. 
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attaining the true status of a true Brahman.9 He however, 
denounced priestcraft in vigorous terms because it 
perpetrated social tyranny and disregarded masses.10 

The caste system determined by birth and connected 
with hereditary privileges is completely opposite to 
Vedanta, and especially the Jati system with its social and 
religious exclusively should be overcome.11 
Emancipation of Women:  

Swami Vivekananda   treats   woman as Goddess. 
He argued that it was unfair to judge the women of the East 
by Western standards. “ In the West ,women a wife, in the 
East she is the mother. Matridevobhava”- Accept your 
mother as a goddess is a famous Vedic saying. Even the 
monks were required to pay obeisance to their mothers. 
Chastity was the hallmark of women.12 

Again Vivekananda says “Educate your women first 
and leave them to themselves; then they will tell you what 
reforms are necessary for them. In matters concerning 
them, who are you?”13 

Then the question was raised that we will have to 
reform our women in many ways. Vivekananda answered: 
With such an education women will solve their own 
problems. In the present day it has become necessary for 
them also to learn self-defense. See how grand was the 
Queen of Jhansi.14 
Untouchability:  

                                                           
9
 The complete Works of Swami Vivekananda , Volume 5, Advaita 

Ashrama, Mayawati , Memorial Edition, Kolkata, p.144. 
10

 The Life of Swami Vivekananda , Vol.II, P.353. 
11

 William Radice ( ed), Swami Vivekananda and the Modernisationof 

Hindusim, Oxford University  Press, Delhi, 1998, pp.267-272. 
12

 Dr. Satish Kapoor, Cultural Contact and Fusion: Swami Vivekananda 

in the West ( 1893-96), ABS Publications, Jalandhar, 1987, pp.166-168. 
13

Bhupendranath Datta, Swami Vivekananda Patriot-Prophet A 

Study,Nababharat publishers, Calcutta,1954,p.415. 
14

 Ibid.pp.416-417. 
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Swami Vivekananda condemned the old Orthodox 
Brahmanical doctrine of Adhikaravada.15 This doctrine 
propounds the exclusion of the Shudras or the masses from 
the benefit of the Vedic knowledge. Samskara also adhered 
to this undemocratic dogma. But Vivekananda heroically 
championed the concept of spiritual equality. He said: 
“Thus you will confer the greatest blessing on the masses, 
unshakable their bondages and uplift the whole 
nation.16Vivekananda denounced untouchability.17 
Vivekananda was a socialist because he championed the 
concept of “equal chance’ for all the inhabitants of the 
country.  

He demanded that given the greater aptitude for 
learning among Brahmins than pariahs, no money should 
be spent any more for the education of the Brahmins, so as 
to have enough resources for raising the pariahs to the level 
of the Brahmins.18 
Swami Vivekananda views on Work:    

Vivekananda said that “Do not fly away from the 
wheels of the world-machine but stand inside it and learn 
the secret or work and that is the way of Karmayoga. The 
Karma produced by the actions does not bind him”. 

 “Even after attaining peace of mind and freedom 
still you have to work for the good of the others. Work 
incessantly but be not attached to it because to work we 
have the right but not to the fruits.”19Swami Vivekananda 
states that “He works best who works without any motive, 
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19

 A Article by  Mrs. Shashikala Sreedhar, Sri Basaveshwara and Swami 
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neither for money, nor for fame, nor for anything else; and 
when a man can do that, he will be a Buddha, and out of 
him will come the power to work in such   a manner as will 
transform the world. This man represents the very highest 
ideal of Karma –Yoga.”20 
Sri Ramakrishna Mission founded by Swami 
Vivekananda: 
Sivajnana and Jiva Seva:  
 With the blessings and guidance of his great guru 
Sri Ramakrishna Paramahamsa,21 Swami Vivekananda 
brought together his fellow monks and disciples and 
established a great organization called Ramakrishna Math 
and mission, with the motto ; ‘Atmano mokshartham 
Jagaddhitayacha’. For the liberation of the self and service 
to the society. The first part, liberation of self resulted in 
the establishment of Ramakrishna Math, to cater to the 
spiritual needs of the monks and the devotees22 and the 
second part ‘Service to the Society’ gave rise to 
Ramakrishna Mission. 
 Ramakrishna Math has certain unique features. It is 
a purely monastic organization with twin ideals: 

1. Tyaaga (Renouncing everything for the sake of 
spiritual enlightenment). 

2. Seva23 (Service to living beings as worship of God 
himself). 

Swami Vivekananda has said this about Tyaaga and Seva 
“The national ideals of India are renunciation and service. 

                                                           
20

  See for detail,Selections from The Complete Works of Swami 

Vivekananda, Advaita Ashrama,Calcutta, 1985, pp28-36. 
21

 See for detail, Max Muller’s Ramakrishna Paramahansa the rational 
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 Sayings of Ramakrishna an exhaustive collection, Sri Ramakrishna 

Math, Madras, 1968, pp.209-223. 
23

 William Radice ( ed), Swami Vivekananda and the Modernization of 

Hinduism, op.cit, pp.158-193. 
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Intensify her in those channels and the rest will take care of 
itself”. 
Liberation of Self: Activities in this Spiritual Fi eld: 

1. To maintain the spiritual vigour of the nation with 
the monks and devotees living intense spiritual 
lives. 

2. To practice Japa, Meditation and other mental 
disciplines. 

3. To promote spiritual knowledge through studies, 
discourses, personal etc. 

4. To serve in different parts of India and thereby 
bring about social and cultural unity and national 
integration. 

5. Worship of God in human form. 
Service to the society: Activities of this Social Field: 

The Matha is running schools/colleges, hostels for 
students, dispensaries, hospitals, medical camps, rural 
welfare activities, relief and rehabilitation activities during 
natural or man-made calamities like famine, floods, 
earthquakes, riots, fire disasters, cyclones etc.24 
Swamijis inspiration for Youth:   
 Swamiji's exhorted Youth to “Arise, awake and stop 
not till the goal is reached”. There was a huge power in his 
words that many freedom fighters and revolutionaries took 
inspiration from Swamiji and devoted their entire life even 
sacrificed it for the freedom of motherland. The Message of 
Universal brotherhood, tolerance and humanity that he gave 
to the world still reverbates with great relevance.  
Comparison study of Swami Vivekananda with other socio-
religious reformers is new area of research to scholars and 
historians.25 
                                                           
24

 A Article by  Mrs. Shashikala Sreedhar, Sri Basaveshwara and Swami 

Vivekananda, op.cit, pp.41-42. 
25

 Nalini Waghmare and Suresh Waghmare ,Sri Basaveshwara and 

Swami Vivekananda as Social Religious reformers published in  Ajanta,  

peer reviewed referred and UGC List Journal An International 



               ×¾ÖÀ¾Ö×¾Ö•ÖêŸÖê Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤ü                     / 46   

Findings and Conclusion: 
1. Ram Krishna preached the unity of all religions. 

The Ram Krishna Mission was founded by his great 
disciple, Vivekanand. He was a kind of bridge 
between the past and present. 

2. Today Ramakrishna Matha is able to spread its 
spiritual message all over the world and millions of 
people have accepted Sri Ramakrishna and 
Ramakrishna Matha and Mission. 

3. Their thoughts regarding compulsory education to 
all are a most important today for India to reach the 
status of a developed country in the world. 

4. Women education is also relevant to solve many 
social problems and progress of a nation.  

5. Upliftment of Untouchables is necessary for solving 
many socio-economic problems of a nation. 
Equality. Liberty and fraternity which are the 
principles mentioned in our Indian Constitution are 
applicable only then when untouchability is 
eradicated from the society. 

6.  Practiced what they preached, so gave equal 
opportunity to one and all without considering 
caste, class, sex and community. 

7. Swami Viveknanda’s thoughts are more relevant to 
build a strong and powerful India. 

8. Welfare of all is motive of Vivekananda, which is 
applicable to contemporary India. 

9. Vivekananda’s thoughts, works, philosophy and 
principles are more helpful to Indians to become a 
superpower in the world. 
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INTRODUCTION 

Swami Vivekananda (1863-1902) was born in an 
affluent family in Kolkata on 12th January, 1863. 
Narendranath had a mind of his own and a passion to serve 
people. He stressed that service to the poor and 
downtrodden was most sacred. He wrote one of the most 
brilliant pages in the history of Indian philosophical and 
sociological thoughts of the new times. “Vivekananda came 
from a rich, educated and free-thinking family: he began 
studying philosophical literature at a very early age. 
Biographers wrote that he was profoundly impressed by 
John Stuart Mill’s Three Essays of Religion. He studies the 
works of Descartes, Spinoza, Hume, Kant, Fichte, Hegel, 
Schopenhauer, Comte and Darwin.”1 We can have a good 
introduction of his life in Vivekananda: A Biography by 
Swami Nikhilananda. For a general observation of his life 
we are providing a chronology of main events of 
Vivekananda’s life in the end of this book.  
SOCIAL ACTIVITY 

Swami Vivekananda worked on many themes. 
Karma Yoga (1896), Raja Yoga (1896 [1899 edition]), 
Vedanta Philosophy: An address before the graduate 
philosophical society (First published 1896) , Lectures from 
Colombo to Almora (1897), Vedanta philosophy: lectures 
on Jnana Yoga (1902), published in his lifetime. And some 
other works published posthumously including Addresses 
on Bhakti Yoga, Bhakti Yoga, Complete Works. Vol 5, 
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The East and the West, Inspired Talks (First published 
1909), Narada Bhakti Sutras - translated by Swami 
Vivekananda, Lectures from Colombo to Almora (1904), 
Para Bhakti or Supreme Devotion, Practical Vedanta, Jnana 
Yoga, Raja Yoga (1920), Speeches and writings of Swami 
Vivekananda; a comprehensive collection, Vivekavani 
(1986) – Telugu, Yoga (1987) - Telugu and My Master 
(1901)  

• The Ether - New York Medical Times, Feb 1895 
• Reincarnation - The Metaphysical magazine March 

1895 
• Is The Soul Immortal- New York Morning 

Advertiser (1895) 
• On Dr. Paul Deussen- Brahmavadin 1896  
• On Professor Max Muller - Brahmavadin 1896  
• The education that India needs - Bharati, 1897  
• The Problem of Modern India and Its Solution 

Udbodhan Jan 14, 1899  
• The Bengali Language –Udbodhan 
• Knowledge Its Source and Acquirement- Udbodhan 

Feb 12, 1899 
• Modern India - Udbodhan Mar, 1899  
• Memoirs of European Travel - Udbodhan 1899  
• The Paris Congress of the History of Religions- 

Udbodhan 1900 
• Memoirs of European Travel -Udbodhan 1900  

It is a matter of pleasure that Swami Vivekananda's 
whole literature Complete Works of Swami Vivekananda 
published by AdvaitaAshrama,DehiEntally Road, Kolkata. 
Vivekananda guided by the desire to re-orientate the 
Vedanta philosophy to make it the practical foundation of 
the struggle for building a New India, he paid considerable 
attention to the question of philosophical heritage as a 
whole. He formulated an excellent constitution which 
reveals his foresight. A succession of monks of the order 
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continues to serve humanity through a networking of the 
Mission’s centers in India and abroad. Mahatma Gandhi 
and Jawaharlal Nehru were among the leaders who were 
inspired by his life and teachings.2 He was one of the first 
thinkers of India to call himself a socialist. He wrote, 
“Everything goes to show that socialism or some form of 
rule by the people, call it what you will, is coming on the 
boards. The people will certainly want the satisfaction of 
their material needs, less work, no oppression, no war, 
more food.”3 He believed that, “the oppressed and enslaved 
position of Indian people, their downtrodden state and 
general literacy, on the one hand, and fanatical religiosity, 
on the other, did not permit any other approach to their 
minds and he except http://positivephilosophy.webs. He 
thought that the principle and leading force in 
implementing all social changes in India though only by 
religion. He said, “If you want to speak of politics in India, 
you must speak through the language of religion. one could 
rouse the lower classes in a country like India only through 
religion, education and instruction. He thought that, “If the 
poor boy cannot come to education, education must go to 
him. by the thousands of Sanyasi monks go from village to 
village preaching religion. Vivekananda attributed great 
significance to developing in Indians the feeling of 
patriotism, human dignity and national pride. He espoused 
the idea of equality of all people, inspiring Indians 
confidence in their ability to perform progressive historical 
actions  and also he preached universal brotherhood 
through his secularism. Swami Vivekananda’s views as a 
progressive Indian thinker played a positive role in the 
development of the patriotic and national self 
consciousness of the peoples of India and he made a 
considerable contribution to our national struggle and his 
teachings continue motivating the masses in their lives. In 
the next chapters we will study his ideas on education, 
culture, religion and as a youth ideal. 
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Social reforms On Poverty  
Although Swami Vivekananda was a man of 

meditation and religion, he was game for activity and work 
that would lead to rise in productivity and eradication of 
poverty. He along with his mentor, Ramakrishna 
Paramahamsa, has always said that "religion is not for 
empty stomachs." He has literally helped to shock people 
out of their comfort zone and inspired them into action. So 
we see that Swamiji triggered the course of life in modern 
India by motivating the Rajasic virtues in the Indian 
denizens. He also inspired them to enhance their present 
condition and not be content with the current life of 
degradation and poverty. According to Vivekananda, 
religion had to be the primary and steering force in 
executing al the social changes in the country. 
India`s Cultural History  

There is no doubt that Swamiji took immense pride 
in the India`s inheritance from the past. But he was totally 
against the fact that almost everything that came from the 
past was worth admiration. To him, India was a 
representation people, and people meant masses. 
Eradication of poverty, removal of illiteracy, restitution of 
human dignity, liberty from fear, availability of spiritual 
and secular knowledge to all, irrespective of their class, 
caste, and ending of all the monopolies, economic, 
religious, intellectual, cultural and social- all these together 
made up a part of what he got from his Vedantic Socialism 
or Vedanta. With his re-interpretation of Vedanta, and is 
deep rooted concern for the masses and their issues, Swami 
Vivekananda gave India a new lease of life. He raised his 
voice against the feudal and colonial oppression, and at the 
same time Swamiji looked for answers regarding the 
India`s historical destinies, and ways to transform it into 
strong, wealthy and independent state. He always reiterated 
the fact that India could only be built with the help of 
masses, small groups of energetic patriots, brave and strong 
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with "muscles of iron and nerves of steel and gigantic 
wills".  
Women social upliftment 

Swami Vivekananda was never in active politics, 
yet he had a political sense on the modern India which was 
far superior and much ahead of his time. He expressed 
immense outrage over exploitation of rights and showed 
genuine concern for uplift of women mass and other 
socially backward people. He wanted a distinct social 
reform with the help of Western ideas and technology, yet 
not entrapped us with slavish imitation of the Western ways 
of life. In his book, "On India and Her Problems", he wrote: 
"Remember that the nation lives in the cottages. But, alas, 
nobody ever did anything for them. Our modern reformers 
are very busy about widow-remarriage. Of course, I am a 
sympathiser in every reform, but the fate of a nation does 
not depend upon the number of husbands the widows get, 
but upon the condition of the masses". Vivekananda went a 
step further and said, "So long as millions live in hunger 
and ignorance, I hold every man a traitor." The 
revolutionary doctrine he propounded has serious influence 
on the social reformers that followed- dynamism of 
Mahatma Gandhi and the socialistic ideas of Jawaharlal 
Nehru were highly inspired by Swamiji`s ideas and 
teachings.  
Philosophy on Religion  

Swami Vivekananda`s thoughts on religion were 
unique. He gave India, its secularist ideas which now form 
an integral part of Constitution of India. His views on 
religion were based on common objective. He propounded 
all religions were but different paths that led to the same 
goal. His ideas were an extension of what is present in 
India. His thoughts were not only based on mutual respect 
and tolerance, but mutual realization of basic truth that 
underscores all individual religions. He was completely 
against the practise of untouchability. His learning from 
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Vedanta made him a staunch critic of the concept of 
untouchables. 
Educational Philosophy 

 Swami Vivekananda`s ideas on education are 
modern than the educationists that prevailed in ancient 
India. Right from the beginning he was instrumental in 
mass development and uplift. Furthermore, he had 
conceived of so many decades back what we now call 
informal education. He laid special stress on technical 
education and industrial training which have now become 
an essential part of the educational system of modern India. 
Vivekananda worked towards educational rights for 
women. He laid special stress on conventional values of 
family life and chastity for women, but was totally against 
their subjection. He passionately pleaded for the extension 
of all educational facilities to women. His social reform 
ideas reflected greatly on his efforts to give India its 
traditional religions a new orientation of social service. 
With the establishment of Ramakrishna Mission, he 
propounded a new path for Indian monks and Sanyasins. So 
now we see that Hindu monks do not live an isolated life, 
on the contrary they are concerned with proving their 
service to the society. They have set up hospitals, 
educational institutions, dispensaries, orphanages and other 
community institutions for alleviating human misery. 
CONCLUSION 

 The philosophy of Vivekananda is mainly 
originated due to the evils of Indian society prevailing at 
that time. Before we go to the reforms of Vivekananda we 
just have a look into the socio-economic condition of India 
in the 19th century. During the time of swami Vivekananda 
India’s socio economic condition was miserable. Problems 
like poverty, superstition, sati etc. were widely prevailing at 
that time. Moreover the British at that time were ruling the 
country. Though the British rule had some good aspects 
like establishment of telegraph, railway etc. they ruined 
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country’s economy. Swami Vivekananda was really an 
epoch maker with a life span of less than forty years 
inspiring his brothers to fight against poverty, illiteracy, 
superstition, untouchability, priest craft, and tyranny of the 
wise. In his wanderings from the Himalayas to 
Kanyakumari, he mixed with all classes of people, ate and 
slept with them, shared their Joys and sorrow. His heart 
always throbbed with the masses and in their degradation 
he found himself humiliated. He vehemently criticized the 
orthodox brahmanical caste system and viewed 
‘untouchability’ as a type of mental disease of upper 
classes. 
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Swami Vivekananda is not merely a name, but an 
institution. After 115 years of his physical existence, he 
lives in the core of our heart. Along with his words, our 
every morning begins and ends with his creations. He is our 
breath. He is the breath of every living civilization- it may 
be 21stcentury, 22nd century, 23rd century and so on. We 
entered into a new century, but esssentially, as we turned a 
page toward a new millennium that, in many respects, 
imposed on us radical changes in our ways of living; and 
more so: a revolution, in an unconscious manner of 
perceiving the world, of feeling life and of how to envision 
our futures. Swami Vivekananda’s ideals are the only 
weapon to remove all darkness. That is why his new 
understanding of religion, new view of man, new principle 
of morality and ethics, concept of East-West, contribution 
to India, contribution to Hinduism, teaching are still 
relevant in enlightening us. 
KEY WORDS  – Creation, breath, radical change, darkness 
new understanding of religion, new view of man, new 
principle  of morality and ethics, concept of East-West, 
contribution to India, contribution to Hinduism and 
teaching. 

Swami Vivekananda was the chief disciple of the 
19th century saint Ramakrishna Paramahansa and the 
founder of the Ramakrishna Math and the Ramakrishna 
Mission. He is considered a key figure in the introduction 



               ×¾ÖÀ¾Ö×¾Ö•ÖêŸÖê Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤ü                     / 57   

of Indian philosophies of Vedanta and Yoga to the 
"Western" World, mainly in America and Europe and is 
also credited with raising interfaith awareness, bringing 
Hinduism to the status of a major world religion during the 
end of the 19th century. He is considered to be a ‘major 
force’ in the revival of Hinduism in modern India. He is 
perhaps best known for his inspiring speech which began: 
"Sisters and Brothers of America," through which he 
introduced Hinduism at the Parliament of the World’s 
Religions in Chicago in 1893. 

Swami Vivekananda’s Contributions to World 
Culture: Making an objective assessment of Swami 
Vivekananda’s contributions to world culture, the eminent 
British historian A L Basham stated that “in centuries to 
come, he will be remembered as one of the main molders of 
the modern world….” Some of the main contributions that 
Swamiji made to the modern world are mentioned below:-  
1. New Understanding of Religion.  
2. New View of Man.  
3. New Principle of Morality and Ethics. 
4. Bridge between the East and the West.  
Swamiji’s Contributions to India  :  

In spite of her innumerable linguistic, ethnic, 
historical and regional diversities, India has had from time 
immemorial a strong sense of cultural unity. It was, 
however, Swami vivekananda who revealed the true 
foundations of this culture and thus clearly defined and 
strengthened the sense of unity as a nation. Swamiji gave 
Indians proper understanding of their country’s great 
spiritual heritage and thus gave them pride in their past. i.e. 
pointed out to Indians the drawbacks of Western culture 
and the need for India’s contribution to overcome these 
drawbacks. In this way Swamiji made India a nation with a 
global mission. Sense of unity, pride in the past, sense of 
mission – these were the factors which gave real strength 
and purpose to India’s nationalist movement. Several 
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eminent leaders of India’s freedom movement have 
acknowledged their indebtedness to Swamiji. Free India’s 
first Prime Minister Jawaharlal Nehru wrote:“Rooted in the 
past, full of pride in India’s prestige, Vivekananda was yet 
modern in his approach to life’s problems, and was a kind 
of bridge between the past of India and her present 
………… he came as a tonic to the depressed and 
demoralized Hindu mind and gave it self-reliance and some 
roots in the past.” Netaji Subhash Chandra Bose wrote: 
“Swamiji harmonized the East and the West, religion and 
science, past and present. And that is why he is great. Our 
countrymen have gained unprecedented self-respect, self-
reliance and self-assertion from his teachings.” Swamiji’s 
most unique contribution to the creation of new India was 
to open the minds of Indians to their duty to the 
downtrodden masses. Long before the ideas of Karl Marx 
were known in India, Swamiji spoke about the role of the 
labouring classes in the production of the country’s wealth. 
Swamiji was the first religious leader in India to speak for 
the masses, formulate a definite philosophy of service, and 
organize large-scale social service. 
Swamiji’s Contributions to Hinduism:-  

It was Swami Vivekananda who gave to Hinduism 
as a whole a clear-cut identity, a distinct   profile- 
1. Identity:-   

Before Swamiji came Hinduism was a loose 
confederation of many different sects. Swamiji was the first 
religious leader to speak about the common bases of 
Hinduism and the common ground of all sects. He was the 
first person, as guided by his Guru Sri Ramakrishna, to 
accept all Hindu doctrines and the views of all Hindu 
philosophers and sects as different aspects of one total view 
of Reality and way of life known as Hinduism. Speaking 
about Swamiji’s role in giving Hinduism its distinct 
identity, Sister Nivedita wrote: “… it may be said that 
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when he began to speak it was of ‘the religious ideas of the 
Hindus’, but when he ended,Hinduism had been created.” 
2. Unification:-  

Before Swamiji came, there was a lot of quarrel and 
competition among the various sects of Hinduism. 
Similarly, the protagonists of different systems and schools 
of philosophy were claiming their views to be the only true 
and valid ones. By applying Sri Ramakrishna’s doctrine of 
Harmony (Samanvaya) Swamiji brought about an overall  
unification of Hinduism on the basis of the principle of 
unity in diversity. Speaking about Swamiji’s role in this 
field K.M.Pannikar, the eminent historian and diplomat, 
wrote: “This new Shankaracharya may well be claimed to 
be a unifier of Hindu ideology.”  
3. Defense:-  

Another important service rendered by Swamiji was 
to raise his voice in defense of Hinduism. In fact, this was 
one of the main types of work he did in the West. Christian 
missionary propaganda had given a wrong understanding of 
Hinduism and India in Western minds. Swamiji had to face 
a lot of opposition in his attempts to defend Hinduism.   
4. Meeting the Challenges:-  

At the end of the 19th century, India in general, and 
Hinduism in particular,faced grave challenges from 
Western materialistic life, the ideas of Western free society, 
and the proselytizing activities of Christians. Vivekananda 
met these challenges by integrating the best elements of 
Western culture in Hindu culture.  
5. New Ideal of Monasticism:-  

A major contribution of Vivekananda to Hinduism 
is the rejuvenation and modernization of monasticism. In 
this new monastic ideal, followed in the Ramakrishna 
Order, the ancient principles of renunciation and God 
realization are combined with service to God in man (Shiva 
jnane jiva seva). Vivekananda elevated social service to the 
status of divine service.  
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6. Refurbishing of Hindu Philosophy and Religious 
Doctrines:-  

Vivekananda did not merely interpret ancient Hindu 
scriptures and philosophical ideas in terms of modern 
thought. He also added several illuminating original 
concepts based on his own transcendental experiences and 
vision of the future. This,however, needs a detailed study of 
Hindu philosophy which cannot be attempted here . 
Swami Vivekananda and Science:-  

In his book Raja Yoga, Vivekananda explores 
traditional views on the supernatural and the belief that the 
practice of Raja Yoga can confer psychic powers such as 
'reading another's thoughts', 'controlling all the forces of 
nature', become 'almost all-knowing', 'live without 
breathing', 'control the bodies of others' and levitation. He 
also explains traditional eastern spiritual concepts like 
kundalini and spiritual energy centers (chakras). 
Vivekananda advocated testing thoroughly before making 
your decision of accepting or denying “It is not the sign of 
a candid and scientific mind to throw overboard anything 
without proper investigation. Surface scientists, unable to 
explain various extraordinary mental phenomena, strive to 
ignore their very existence.”He further says in the 
introduction of the book that one should take up the 
practice and verify these things for oneself, and that there 
should not be blind belief.“What little I know I will tell 
you. So far as I can reason it out I will do so, but as to what 
I do not know I will simply tell you what the books say. It 
is wrong to believe blindly. You must exercise your own 
reason and judgment; you must practice, and see whether 
these things happen or not. Just as you would take up any 
other science, exactly in the same manner you should take 
up this science for study.” In his paper read at the World 
Parliament of Religions, Chicago (1893), Vivekananda also 
hinted about the final goal of Physics:“Science is nothing 
but the finding of unity. As soon as science would reach 
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perfect unity, it would stop from further progress, because 
it would reach the goal. Thus Chemistry could not progress 
farther when it would discover one element out of which all 
other could be made. Physics would stop when it would be 
able to fulfill its services in discovering one energy of 
which all others are but manifestations.” “All science is 
bound to come to this conclusion in the long run. 
Manifestation, and not creation, is the word of science 
today, and the Hindu is only glad that what he has been 
cherishing in his bosom for ages is going to be taught in 
more forcible language and with further light from the 
latest conclusions of science.” The electrical engineer, 
Nikola Tesla, was influenced by the ideas of Vivekananda 
"on the link between the soul and Godhead, Prana (life 
force) and Akasha (ether) and its equicalence ot the 
universe, force, and matter", which were included in his 
treatise on human condition and the role of technology in 
shaping world history, in his article in Century. Tesla 
reportedly took the self-imposed vow of chastity, 
influenced by Vivekanada's teaching of chastity as the path 
to "self-transformation and enlightenment"  
Selected Teachings of Swami Vivekananda:-  

• My ideal, indeed, can be put into a few words, and 
that is: to preach unto mankind their divinity and how 
to make it manifest in every movement of life. 

• Education is the manifestation of the perfection 
already in man. 

• We want that education by which character is formed, 
strength of mind is increased, the intellect is 
expanded, and by which one can stand on one's own 
feet. 

• So long as the millions live in hunger and ignorance, I 
hold every man a traitor who, having been educated at 
their expense, pays not the least heed to them. 
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• Whatever you think, that you will be. If you think 
yourselves weak, weak you will be; if you think 
yourselves strong, strong you will be. 

• If you have faith in all the three hundred and thirty 
millions of your mythological gods, and still have no 
faith in yourselves, there is no salvation for you. Have 
faith in yourselves, and stand up on that faith and be 
strong; that is what we need. 

• Strength, strength it is that we want so much in this 
life, for what we call sin and sorrow have all one 
cause, and that is our weakness. With weakness 
comes ignorance, and with ignorance comes misery. 

• The older I grow, the more everything seems to me to 
lie in manliness. 

• Purity, patience, and perseverance are the three 
essentials to success, and above all, love. 

• Religion is realization; not talk, not doctrine, nor 
theories, however beautiful they may be. It is being 
and becoming, not hearing or acknowledging; it is the 
whole soul becoming changed into what it believes. 

• Religion is the manifestation of the Divinity already 
in man. 

• Teach yourselves, teach everyone his real nature, call 
upon the sleeping soul and see how it 

• This is the gist of all worship – to be pure and to do 
good to others. 

• It is love and love alone that I preach, and I base my 
teaching on the great Vedantic truth of the sameness 
and omnipresence of the Soul of the Universe. 

Comment Swami Vivekananda once spoke of 
himself as a "condensed India ." His life and teachings are 
of inestimable value to the West for an understanding of the 
mind of Asia. William James, the Harvard philosopher, 
called the Swami the "paragon of Vedantists." Max Muller 
and Paul Deussen, the famous Orient lists of the nineteenth 
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century, held him in genuine respect and affection.’’ His 
words," writes Romain Rolland, "are great music, phrases 
in the style of Beethoven, stirring rhythms like the march of 
Handel choruses. I cannot touch these sayings of his, 
scattered as they are through the pages of books, at thirty 
years' distance, without receiving a thrill through my body 
like an electric shock. And what shocks, what transports, 
must have been produced when in burning words they 
issued from the lips of the hero!” 
Reference: 

1. Advaita Ashrama (1983), Reminiscences of Swami Vivekananda 
(3rd ed.), Calcutta, India: Advaita Ashrama,pp. 430, (Collected 
articles on Swami Vivekananda, reprinted in 1994) 

2. Badrinath, Chaturvedi (2006), Swami Vivekananda The Living 
Vedanta, New York: Penguin, 

3. Basu, Shamita (2002), Religious Revivalism as Nationalist 
Discourse: Swami Vivekananda and new Hinduism in nineteenth 
century Bengal, New Delhi: Oxford University Press, 

4. Burke (1987) [1985], Swami Vivekananda in the West: New 
Discoveries (in six volumes) (3rd ed.), Calcutta, India:Advaita 
Ashrama, 

5. Chetananda, Swami (1997), God lived with them: life stories of 
sixteen monastic disciples of Sri Ramakrishna, St.Louis, 
Missouri: Vedanta Society of St. Louis, pp. 655, 

6. Gambhirananda, Swami (1983) [1957], History of the 
Ramakrishna Math and Mission (3rd ed.), Calcutta, 
India:Advaita Ashrama, 

7. Jones, Kenneth W. (1989), Socio-religious movements in British 
India, Cambridge, England: Cambridge University Press, 

8. Jyotirmayananda, Swami (2000) [1986], Vivekananda: His 
Gospel of Man-Making with a garland of tributes and a 
chronicle of his life and times, with pictures (4th ed.), Chennai, 
India 

9. Nikhilananda, Swami (1989) [1953], Vivekananda: A 
Biography, New York: Ramakrishna-Vivekananda 
Center,http://www.vivekananda.net/PDFBooks/BiographybyNik
hilananda.pdf 

10. Nivedita, Sister (Margaret E. Noble) (1918), The Master As I 
Saw Him, London: Longmans, Green & Co.,OCLC 364867356, 
http://www.openlibrary.org/books/OL7181778M 



               ×¾ÖÀ¾Ö×¾Ö•ÖêŸÖê Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤ü                     / 64   

11. Vivekananda, Swami (2001), Complete Works of Swami 
Vivekananda, 9 Volumes 
(MayavatiMemorialed.),AdvaitaAshrama,http://www.ramakrish
navivekananda.info/vivekananda/complete_works.htm   

Articles: 
12. McRae, John R. (1991), "Oriental Verities on the American 

Frontier: The 1893 World's Parliament of Religions and the 
Thought of Masao Abe", Buddhist-Christian Studies 
(University of Hawai'i Press). 

13. Nikhilananda, Swami (April 1964), "Swami Vivekananda 
Centenary", Philosophy East and West (University of Hawai'i 
Press) 14 (1). 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



               ×¾ÖÀ¾Ö×¾Ö•ÖêŸÖê Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤ü                     / 65   

Educational Philosophy of Swami 
Vivekananda  

 

Dr. Tukaram Balasaheb Bobade 
Head, Department of English 

P. A. H. College Ranisawargaon, Tq. Gangakhed Dist. Parbhani  
 

INTRODUCTION: 
             Tendency of learning has been playing an 
important role in the evolution of human being. If we go 
back in the history of human being,  we will be able to 
understand  the learning capacity  on the basis of which 
modern version of  developed human being came into 
existence. This learning capacity of human being is boosted 
by the education system of the respective period of history. 
According to the requirement of the time the particular 
framework with the purpose of learning was developed by 
the human being. Concept of education becomes more 
important for the development. Many thinkers from the 
world presented their ideas regarding this concept of 
education. Swami Vivekanand he is one of them who 
consider education as one of the most valuable weapon to 
change the human life positively. In the present paper the 
researcher tries to explore the ideas of Swami Vivekananda 
on education. 
OBJECTIVES: 

The present research paper has the following 
objectives: 

1. To explain the concept of education 
2. To explore the Educational Philosophy of Swami 

Vivekananda 
3. To present the contribution of Swami Vivekananda. 

Biography of Vivekananda in brief: 
Swami Vivekananda (12 January 1863 – 4 July 

1902) was an Indian Hindu monk, philosopher and author. 
His family gave him name as Narendra Nath Dutta. He was 
a chief disciple of the 19th-century Indian mystic 
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Ramakrishna.He was a key figure in the introduction of the 
Indian teachings, practices of Vedanta and Yoga to the 
Western world, and is credited with bringing Hinduism to 
the status of a major world religion during the late 19th 
century. He was a major force in the contemporary Hindu 
reform movements in India, and contributed to the concept 
of nationalism in colonial India. Vivekananda founded the 
Ramakrishna Math and the Ramakrishna Mission.  

He is perhaps best known for his speech from the 
Parliament of Religions of 1893, which began with the 
words "Sisters and brothers of America ...," in which he 
introduced Hinduism to America. This incident is described 
as, "he appeared in Chicago as a spokesman for Hinduism 
at the World’s Parliament of Religions and so captivated 
the assembly that a newspaper account described him as 
“an orator by divine right and undoubtedly the greatest 
figure at the Parliament.” (www.britanica.com) After the 
Parliament, while on his two speaking tours of the US, he 
founded the Vedanta Society of New York and the Vedanta 
Society of San Francisco  forming the foundation for 
Vedanta Societies in  the US and the West. His thoughts 
expressed through his writings and speeches are highly 
motivational for the development of human being  specially 
for youth  of the country . His ideas on education are very 
useful and beneficial for today's education system. 
Educational Philosophy of Swami Vivekananda: 

Vivekananda's philosophy of education can be 
presented in the following way: 
Concept of education: 

According to Swami Vivekananda education is the 
manifestation of the perfection already in man. This 
concept of education is unique one. Swami Vivekananda 
makes the process of learning very simple. According to 
him the knowledge is already within the human being. Only 
it is covered. And unveiling the cover is the process of 
learning. In this concept of education human being needs 



               ×¾ÖÀ¾Ö×¾Ö•ÖêŸÖê Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤ü                     / 67   

not to get knowledge from outside only it should be 
discovered from within. Vivekananda presents external 
world in the form of only suggestion or occasion. Dr. 
Sushma Gupta presents in a research paper that, "Swami 
Vivekanand believes that the framework of education 
should be so designed that one realizes infinite knowledge, 
power resides in him and education is means to reach the 
same." (www.JETIR.org) It only suggests something to the 
human mind. Human mind works on itself and the 
knowledge comes out of it. The idea of creation of 
knowledge is presented by Vivekananda clearly giving 
weightage to the human mind. Knowledge is created only 
after studying the human mind by himself. He gives an 
example of discovery of gravitational force by Newton. 
Falling of an apple is only suggestion for the discovery by 
Newton.   
Self-education: 

According to Vivekananda, the child learns itself.In 
the formal education system, the teacher works as a 
suggestion only. The role of teacher is only as a facilitator. 
The duty of a teacher  is to provide different types of 
situations and occasions to the students in the form of  
suggestions. Students give task to their mind as per the 
suggestion of situation something to learn from it. The 
process of creating knowledge takes place there and we say 
that student is learning. So it is true that no one can teach 
the student until he/she is ready to learn. Learner should be 
ready to give task to the mind according to the situation. 
The teacher should not consider that he is teaching the 
child. With this consideration he will spoil the learning of 
the child. He should only present the different situations in 
front of the learner and the learner will assign task to the 
mind as per the requirement. Teacher should help only to 
the learner in the learning process. This is the concept of 
self education presented by Swami Vivekananda. 
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Education of a child is compared with growing a 
plant by Swami Vivekananda. After planting a seed in the 
soil we provide all the essential elements for the growing of 
the plant.  The plant takes the required elements from the 
soil and it grows naturally. So Vivekananda consider 
learning as a natural process. Like what should be taken 
from the soil depends on the plant in the same way it 
should be choice for the learner what to get from the 
situation and create the knowledge. Learners cannot be 
made to learn forcefully. Free scope should be provided for 
the learners to learn. This is very important for the modern 
education system. Students are forced what to learn and 
when to learn by the modern education system. So the 
burden on the minds of the students is increasing day by 
day. 
Positive Ideas: 

Swami Vivekanand gives importance to the positive 
ideas in the education. Learner should not be transformed 
into negative human beings. Words of hope and 
encouragement should be used even for the degraded 
people so that it can be hoped that they will become noble 
men in future. Negative thoughts and words always weaken 
the men. Kind words and treatment should be used to make 
the child positive while learning. Learner's requirements 
should be given preference according to Vivekananda. 
Nowadays we hear many negative words used for the 
children by their parents and teachers. It will spoil their 
learning attitude. Positivity is the key to successful 
learning. 
Assimilation of ideas:.     

According to Swami Vivekananda Education is not 
the amount of information that is put into your brain and 
runs riot there, undigested all your life. We must have 
assimilation of ideas. So much information which is 
provided through different types of sources will not build a 
character of a person without using it in the life. If a learner 
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gets some four or five ideas and works on them to apply in 
the life then there will be change in the life. Without 
application there is no importance to the idea.  It remains 
only as an information. Modern education system gives 
importance to the information only. It does not care about 
the application of the information in the life of learner. 
Goal of man -making: 

According to Vivekananda the goal of education 
should be man-making. He defines education as a form of 
training by which the current and expression of will are 
brought under control and become fruitful. "Education is 
the character development of child. He emphasizes the 
child should practice Brahmcharya which fosters 
development of mental, moral and spiritual powers leading 
to purity of thought, words and deeds." (Barman 106)   He 
criticises  the limitation of education only upto making 
clerks. Education should be useful for the development of 
personality and character of human being. The education 
must fulfill the needs of country. It should provide the 
people of iron will and steel nerves for the development of 
nation.   
CONCLUSION: 

Swami Vivekanand is a great personality of this 
country who devoted  his complete life for the welfare  of 
this nation. His vision for India is very different one. He 
was aware about the importance of education in the 
building nation. So he gives importance to education with 
the goal of man making and building of a nation. Modern 
education system of this country should focus on the 
educational philosophy of Swami Vivekananda to utilise it 
for the welfare  of this country. 
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INTRODUCTION 
Swami Vivekananda proudly upheld the greatness 

of Hinduism and taught the world its true essence of 
acceptance and tolerance. His famous speech at Chicago 
World Religion Congress in the year 1893 is remembered 
to date. “Sisters and brothers of America"- the opening 
lines of the speech made the audience sit up and applaud 
with great zeal.Raja-yoga seeks to attain the divine by 
igniting the flame of knowledge of the self within. Most 
seekers do not have the patience and perseverance to follow 
this path for the sacrifices that it calls for. Raja-yoga 
dispels that the mind is perverted to follow the path of 
reason. Teaching the process of meditation and 
concentration, it tells you to confront the restlessness of the 
mind and uproot it.Raja Yoga is a book by Swami 
Vivekananda about "Raja Yoga", his interpretation of 
Patanjali's Yoga Sutras adapted for a Western 
audience. The book was published in July 1896. It became 
an instant success and was highly influential in the Western 
understanding ofyoga. 
The Rajyog by Swami Vivekanand 

The science of Râja-Yoga proposes to put before 
humanity a practical and scientifically worked out method 
of reaching this truth. In the first place, every science must 
have its own method of investigation. If you want to 
become an astronomer and sit down and cry "Astronomy! 
Astronomy!" it will never come to you. The same with 
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chemistry. A certain method must be followed. You must 
go to a laboratory, take different substances, mix them up, 
compound them, experiment with them, and out of that will 
come a knowledge of chemistry. If you want to be an 
astronomer, you must go to an observatory, take a 
telescope, study the stars and planets, and then you will 
become an astronomer. Each science must have its own 
methods. I could preach you thousands of sermons, but 
they would not make you religious, until you practiced the 
method. These are the truths of the sages of all countries, of 
all ages, of men pure and unselfish, who had no motive but 
to do good to the world. They all declare that they have 
found some truth higher than what the senses can bring to 
us, and they invite verification. They ask us to take up the 
method and practice honestly, and then, if we do not find 
this higher truth, wewill have the right to say there is no 
truth in the claim, but before we have done that, we are not 
rational in denying the truth of their assertions. So we must 
work faithfully using the prescribed methods, and light will 
come. In acquiring knowledge we make use of 
generalizations, and generalization is based upon 
observation. We first observe facts, then generalize, and 
then draw conclusions or principles 

The fire of Yoga burns the cage of sin that is around 
a man. Knowledge becomes purified and Nirvâna is 
directly obtained. From Yoga comes knowledge; 
knowledge again helps the Yogi. He who combines in 
himself both Yoga and knowledge, with him the Lord is 
pleased. Those that practice Mahâyoga, either once a day, 
or twice a day, or thrice, or always, know them to be gods. 
Yoga is divided into two parts. One is called Abhâva, and 
the other, Mahayoga. Where one's self is meditated upon as 
zero, and bereft of quality, that is called Abhava. That in 
which one sees the self as full of bliss and bereft of all 
impurities, and one with God, is called Mahayoga. The 
Yogi, by each one, realises his Self. The other Yogas that 
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we read and hear of, do not deserve to be ranked with the 
excellent Mahayoga in which the Yogi finds himself and 
the whole universe as God. This is the highest of 
allYogas.Yama, Niyama, Âsana, Prânâyâma, Pratyâhâra, 
Dhârâna, Dhyâna, and Samâdhi are the steps in Raja-Yoga, 
of which non-injury, truthfulness, noncovetousness, 
chastity, not receiving anything from another are called 
Yama. This purifies the mind, the Chitta. Never producing 
pain by thought, word, and deed, in any living being, is 
what is called Ahimsâ, non-injury. There is no virtue higher 
than non-injury. There is no happiness higher than what a 
man obtains by this attitude of non-offensiveness, to all 
creation. By truth we attain fruits of work. Through truth 
everything is attained. In truth everything is established. 
Relating facts as they are — this is truth. Not taking others' 
goods by stealth or by force, is called Asteya, non-
covetousness. Chastity in thought, word, and deed, always, 
and in all conditions, is what is called Brahmacharya. Not 
receiving any present from anybody, even when one is 
suffering terribly, is what is called Aparigraha. The idea is, 
when a man receives a gift from another, his heart becomes 
impure, he becomes low, he loses his independence,he 
becomes bound and attached. The following are helps to 
success in Yoga and are called Niyama or regular habits 
and observances; Tapas, austerity; Svâdhyâya, study; 
Santosha, contentment; Shaucha, purity; Ishvara-
pranidhâna, worshipping God. Fasting, or in other ways 
controlling the body, is called physical Tapas. Repeating 
the Vedas and other Mantras, by which the Sattva material 
in the body is purified, is called study, Svadhyaya. There 
are three sorts of repetitions of these Mantras. One is called 
the verbal, another semi-verbal, and the third mental. The 
verbal or audible is the lowest, and the inaudible is the 
highest of all. The repetition which is loud is the verbal; the 
next one is where only the lips move, but no sound is heard. 
The inaudible repetition of the Mantra, accompanied with 
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the thinking of its meaning, is called the "mental 
repetition," and is the highest. The sages have said that 
there are two sorts of purification, external and internal. 
The purification of the body by water, earth, or other 
materials is the external purification, as bathing etc. 
Purification of the mind by truth, and by all the other 
virtues, is what is called internal purification. Both are 
necessary. It is not sufficient that a man should be 
internally pure and externally dirty. When both are not 
attainable the internal purity is the better, but no one will be 
a Yogi until he has both. Worship of God is by praise, by 
thought, by devotion. We have spoken about Yama and 
Niyama. The next is Asana (posture). The only thing to 
understand about it is leaving the body free, holding the 
chest, shoulders, and head straight. Then comes 
Pranayama. Prana means the vital forces in one's own body, 
Âyâma means controlling them. There are three sorts of 
Pranayama, the very simple, the middle, and the very high. 
Pranayama is divided into three parts: filling, restraining, 
and emptying. When you begin with twelve seconds it is 
the lowest Pranayama; when you begin with twentyfour 
seconds it is the middle Pranayama; that Pranayama is the 
best which begins with thirty-six seconds. In the lowest 
kind of Pranayama there is perspiration, in the medium 
kind, quivering of the body, and in the highest Pranayama 
levitation of the body and influx of great bliss. There is a 
Mantra called the Gâyatri. It is a very holy verse of the 
Vedas. "We meditate on the glory of that Being who has 
produced this universe; may He enlighten our minds." Om 
is joined to it at the beginning and the end. In one 
Pranayamarepeat three Gayatris. In all books they speak of 
Pranayama being divided into Rechaka (rejecting or 
exhaling), Puraka (inhaling), and Kurnbhaka (restraining, 
stationary). The Indriyas, the organs of the senses, are 
acting outwards and coming in contact with external 
objects. Bringing them under the control of the will is what 
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is called Pratyahara or gathering towards oneself. Fixing 
the mind on the lotus of the heart, or on the centre of the 
head, is what is called Dharana. Limited to one spot, 
making that spot the base, a particular kind of mental 
waves rises; these are not swallowed up by other kinds of 
waves, but by degrees become prominent, while all the 
others recede and finally disappear. Next the multiplicity of 
these waves gives place to unity and one wave only is left 
in the mind. This is Dhyana, meditation. When no basis is 
necessary, when the whole of the mind has become one 
wave, one-formedness, it is called Samadhi. Bereft of all 
help from places and centres, only the meaning of the 
thought is present. If the mind can be fixed on the centre 
for twelve seconds it will be a Dharana, twelve such 
Dharanas will be a Dhyana, and twelve such Dhyanas will 
be a Samadhi. Where there is fire, or in water or on ground 
which is strewn with dry leaves, where there are many ant-
hills, where there are wild animals, or danger, where four 
streets meet, where there is too much noise, where there are 
many wicked persons, Yoga must not be practiced. This 
applies more particularly to India. Do not practice when the 
body feels very lazy or ill, or when the mind is very 
miserable and sorrowful. Go to a place which is well 
hidden, and where people do not come to disturb you. Do 
not choose dirty places. Rather choose beautiful scenery, or 
a room in your own house which is beautiful. When you 
practice, first salute all the ancient Yogis, and your own 
Guru, and God, and then begin. Dhyana is spoken of, and a 
few examples are given of what to meditate upon. Sit 
straight, and look at the tip of your nose. Later on we shall 
come to know how that concentrates the mind, how by 
controlling the two optic nerves one advances a long way 
towards the control of the arc of reaction, and so to the 
control of the will. Here are a few specimens of meditation. 
Imagine a lotus upon the top of the head, several inches up, 
with virtue as its centre, and knowledge as its stalk. The 
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eight petals of the lotus are the eight powers of the Yogi. 
Inside, the stamens and pistils are renunciation. If the Yogi 
refuses the external powers he will come to salvation. So 
the eight petals of the lotus are the eight powers, but the 
internal stamens and pistils are extreme renunciation, the 
renunciation of all these powers. Inside of that lotus think 
of the Golden One, the Almighty, the Intangible, He whose 
name is Om, the Inexpressible, surrounded with effulgent 
light. Meditate on that. Another meditation is given. Think 
of a space in your heart, and in the midst of that space think 
that a flame is burning. Think of that flame as your own 
soul and inside the flame is another effulgent light, and that 
is the Soul of your soul, God. Meditate upon that in the 
heart. Chastity, non-injury, forgiving even the greatest 
enemy, truth, faith in the Lord, these are all different 
Vrittis. Be not afraid if you are not perfect in all of these; 
work, they will come.  

First, the practice of meditation has to proceed with 
some one object before the mind. I used to concentrate my 
mind on some black point. Ultimately during those days, I 
could not see the point any more, nor notice that the point 
was before me at all -- the mind used to be no more -- no 
wave of functioning would arise, as if it were all an ocean 
without any breath of air. In that state I used to experience 
glimpses of supersensuous truth. 

 ...it is true that the mind very easily attains 
calmness when one practises meditation with anything on 
which one's mind is most apt to settle down. This is the 
reason why we have in this country so much worship of the 
images of gods and goddesses. And what wonderful art 
developed from such worship!... 

 ...the fact however is that the objects of meditation 
can never be the same in the case of all men. People have 
proclaimed and preached to others only those external 
objects to which they held on to become perfected in 
meditation. Oblivious of the fact, later on, that these objects 
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were aids to the attainment of perfect mental calmness, men 
have extolled them beyond everything else.é 

You must keep the mind fixed on one object, like an 
unbroken stream of oil. The ordinary man's mind is 
scattered on different objcts, and at the time of meditation, 
too, the mind is at first apt to wander. But let any desire 
whatever arise in the mind, you must sit calmly and watch 
what sort of ideas are coming. By continuing to watch in 
that way, the mind becomes calm, and there are no thought 
waves in it. These waves represent the thought-activity of 
the mind. Those things that you have thought too deeply, 
have transformed themselves into a subconscious current, 
and therefore these come up in the mind in meditation. The 
rise of these waves, or thoughts, during meditation is an 
evidence that your mind is tending towards concentration. 
Sometimes the mind is concentrated on a set of ideas -- this 
is called meditation with Vikalpa or oscillation. But when 
the mind becomes almost free from all activities, it melts in 
the inner Self, which is the essence of infinite Knowledge, 
One and Itself Its own support. 

Think and meditate that you are the omnipresent 
Atman. "I am neither the body, nor the mind, nor the 
Buddhi (determining faculty), neither the gross nor the 
subtle body," -- by this process of elimination, immerse 
your mind in the transcendant knowledge which is your 
real nature. Kill the mind by thus plunging it repeatedly in 
this. Then only you will realise the Essence of Inelligence, 
or be established in your real nature. Knower and known, 
meditator and object meditated upon, will then become one, 
and the cessation of all phenomenal superimpositions will 
follow....There is no relative or conditioned knowledge in 
this state. When the Atman is the only knower, by what 
means can you possibly know it? The Atman is knowledge, 
the Atman is Intelligence, the Atman is Sachchidananda  
…….      Conclusion…………….         It is the stepping 
stone for attaining higher realms of spirituality. In Raja 
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Yoga, the Yogi cleanses one‘s mind of unnecessary waste 
thoughts. When the mind is pure and calm, the self as well 
as the supreme is no longer hidden from view. It is now 
that one is able to decipher the spiritual and moral values 
within which further helps in establishing a relationship 
with God. Everybody needs to pick up the opportunity from 
anxiety and stress and yoga has been elevated as a go-to 
apparatus for a definitive alleviation. Be that as it may. 
However, Yoga manages the breathing procedure; 
contemplation method of Raja yoga manages the brain and 
its condition of tranquillity. For instance, if somebody is 
furious or yelling at you, then you can’t profound breathing 
and rehearsing yoga asanas, yet a quiet personality is 
constantly valuable to confront the circumstance. 
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ABSTRACT : 

In 21st Century due to modern technology there is 
tremendous change human life style. But this change left 
behind the values. Such as the erosion of family values 
very much seen in the urban families due to nuclear family. 
A child is a resource in the society. If a child cannot adopt 
the values, there is no meaning of education after achieving 
high level degrees. So, it is said that human resource is 
useless. On the other approach our culture is actively 
involved in spiritual and ethical value, unless these values 
not achieved the education is not useful for the best citizen 
of India. In this regard this paper deals with the thoughts 
and view of Swami Vivekananda's to develop human 
values. The view of his education is not gather of 
information which will insert into mind of a child by force. 
It is the manifestation of the perfection already in man. So 
human values are most important in our life. 
KEYWORDS: Education, Human values,  Human 
Resource, Nuclear family  
INTRODUCTION : 

"Arise, Awake And stop not till the goal is 
reached."Swami Vivekananda was a great philosopher and 
social and religious reformer In India. .He was a true 
follower of Ramkrishna Paramhansha and his teachins.  He  
was also one of the contemporary Indian Philosophers who 
revolted against the imposition of British system of 
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education in India. He criticised such education on the 
ground that it is not related to Indian's culture and pointed 
out that it brings about an external change without any 
profound inner force. So he emphasis new ides such as  
physical education, religious education, vocational 
education and womens education based on the Indian 
culture and the needs of the society. As  his mission was to 
strike balance between the school charity of the east and the 
materialism of the West. This great soul is known as 
world's best teacher and a great educationist of the twenties 
century in twenties century. So Swami Vivekananda's work 
for education and his message of value education was 
really inspirable. 
OBJECTIVES : 

1. To study the views of swami Vivekananda on 
Education. 

2. To know Swami Vivekananda's teaching method to 
development of  human values. 

3. To find the values of swami Vivekananda to 
betterment of the youths. 

METHODOLOGY :  
The research in this field can be classified as 

quantitative and qualitative research. According to the 
nature of the topic the investigator has used qualitative 
method. In this work  mostly Secondary Sources are used. 
And the main  sources were taken from some l books and 
journal about Swami Vivekananda and his great work for 
mankind. 
Vivekananda's Views on Education: 
Aims of Education :  

Swami Vivekananda says, "The end of all 
education, all training should be man making."Education 
aims at bringing about an all round development in an 
individual for betterment of mankind. It is the product of 
man's thought and action. According to Vivekananda the 
following are  main aims of education. 
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Developing  Self-confidence and Self realization:  
Modern Education must provide self-knowledge, 

which brings material prosperity and freedom from the 
bondage of worldly existence. A man can achieve 
perfection and achieve the main goal of life through self 
analysis and self insight .He says, Faith in our self and faith 
in God and this is the secret of greatness of every person 
successful in all fields. Vivekananda trust that Education 
must aim at this kind of knowledge of the self and at the 
creation of self confidence and self realization.  
Promotion of Universal Brotherhood:                 

Swami Vivekananda said that through education, 
we should gradually receive the idea of universal 
brotherhood .so he always pleaded for the harmony and 
good relationship among all nations to promote universal 
brotherhood. 
Unity in Diversity:  

Swami Vivekananda said that  true aim of education 
is to look for unity in diversity. He said that spiritual and 
material world is one but their distinction is an illusion. So 
education should enable man to find out unity in diversity 
for progress of India.Vivekananda  also mentioned some 
aims of education that is character building, physical 
development, serving humanity, spirit of renunciation, 
religious development, vocational efficiency, intellectual 
development. 
Developing Bold Citizen:  

Swamiji realize that fear is the main cause for all 
social and individual problem  everywhere. It is education 
which should remove this fear and make the citizens bold 
and brave to face the challenges of life. 
Service tof  Mankind is service to God :          

Vivekananda says,"If you want to find God, serve 
man." He belives that it is not the God in symbol and 
images that we find and worship in temples.Education 
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should teach the pupils that service of mankind is service to 
God. 
Manifestation of Perfection: 

Swami Vivekananda said that the main aim of 
education is the manifestation of perfection already present 
in a child always. Every child is endowed with certain 
hidden powers which can be unveiled with the help of 
education for benefit of mankind and the betterment of the 
Humanity. 
Swami Vivekananda's thoughts on value education: 
            Swami Vivekananda's  thoughts for value education 
are very famous in this world. Swami Vivekananda, a 
philosopher preacher and religious reformer, dedicated his 
whole life for the betterment of humanity. In his dynamism 
of thought he focused on the amelioration of body and soul 
for human betterment. The main  theme of his great 
speeches for the whole world was man and  man's growth, 
development and fulfillment. Work and more work to strive 
for excellence of body, mind and spirit were conspicuous in 
all his teachings and  inspiring preaching. 

According to Swami Vivekananda, The main  aim 
of education should be to help the growing soul to draw out 
that in itself which is best and make it perfect for a 
mankind use. This attempt at perfection is part of the 
evolutionary game of the divine. According to Swami 
Vivekananda, Educational aim consists in the development 
of the head, hand and heart. Modern education should help 
the individual to develop physically, mentally, morally and 
spiritually as early as possible. Such perfect ideal can be 
found in Indian thinkers like Buddha, Shankaracharya, 
Swami Vivekananda, Rabindranath Tagore, Mahatma 
Gandhi, Sri Aurobindo and other important Educational 
thinkers.  

Education should help everyone to take up his own 
ideal and endeavor to accomplish it. According to 
Vivekananda, "there are four general types of men the 
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rational, the emotional, the mystical and the worker."That's 
why in the education of these different types of men 
different methods are to be followed to educate them. 
Swami Vivekananda realise long ago that education should 
be liberal and always in the national lines. Education 
should include both conservative and creative aspects and 
bring about change in the society by giving us innovative 
ideas and new value education of life.  

Swami Vivekananda's chief ideal of education was 
man making, character building and assimilation of ideas. 
Swamiji  was anxious to put into operation a scheme of 
education for women which would make them fearless, 
conscious of dignity and self respect. Swami Vivekananda 
wanted to direct women to their own cultural ideal. 
Religious training and formation of character should be 
their main  concern. Their education should be imparted 
with religion as its centre. We can see the impact of 
Vivekananda's philosophy of education in the writings of 
Jawaharlal Nehru as well as Dr. Sarvapalli 
Radhakroshanan, who expressed the views that science and 
religion should go hand in hand in daily life. Swamiji 
proclaimed that Western science must be combined with 
spirituality. This is a synthetic trend in the formulation of 
the content of Indian education which Swami Vivekananda 
expressed long ago. Universal Mentor of humanity, Swami 
Vivekananda keenly felt problem of both East and the 
West.  
CONCLUSION: 

The great Saint Swami Vivekananda was a great 
nationalist of India, who wanted to revitalize the nation 
through the reality of religion. Swamiji believed that 
religion constituted the "centre, the keynote of the whole 
music of national life of India. In him, the Hindu reform 
movement became selfconscious and adolescent.  

At last it is conclude that thoughts and values of 
Swami Vivekananda has a great role to develop human 
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resource in that time. Swamiji's aims of education, methods 
of teaching, mass education, woman education, manmaking 
education, value education gives  special direction of the 
processing of perfect human being. It is seen from his 
writings,dialogues and action that a relevant and 
meaningful system of education based on the need of 
modern India which help to develop human in twenty-first 
century. In the word of Jawaharlal Nehru, Rooted in the 
past and full pride in India's prestige, Swami Vivekananda 
was yet modern in his approach to life's problem and was a 
kind of bridge between the past of India and her present. 
Swamiji's mission was the service of mankind through 
social service, mass education, religious work and social 
awakening through formal school education and nonformal 
education . 
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वामी वामी वामी वामी िववकेानदंाच ेिववकेानदंाच ेिववकेानदंाच ेिववकेानदंाच ेिश ण िवषयक िश ण िवषयक िश ण िवषयक िश ण िवषयक 
िवचारिवचारिवचारिवचार    

 

ा. डॉ. अशोक गंगाराम अंभोरे    
इितहास िवभाग मुख, तो णीवाल महािव ालय, सेनगाव 

तावनातावनातावनातावना:::: 

एक त ण तप वी हणून परदशेात भारतीय सं कृतीचा 
सुगंध पसरिवणारे वामी िववेकानंद ह े सािह य, त व ान आिण 
इितहासाच े का ड िव ान होते. याचा भाव युगानुयुगे 
सवसामा यांवर होता. वामी िववेकानंद अशा िवचारसरणीच े

ि म व होते. यांनी अ याि मक, धा मक ाना या बळावर 
आप या दृ ी ारे सव मानवी जगताला  जीवन जग याची प ती 
िशकवली, ते नेहमी कमावर िव ास ठेवणारे महान पु ष होत.े जर 
एखा ाने यां या जीवनात यांच े िवचार लागू केले तर यश 
िनि तच ा  होतेएवढेच नाही तर िववेकानंदानंी लोकांना यानंा 

ा  झाले या आ याि मक िवचारांनी सु ा लोकानंा े रत केल,े  
वािभमानीवािभमानीवािभमानीवािभमानी    ि म वि म वि म वि म व::::    

लोकांना केवळ यां या आ याि मक िवचारांनी आिण 
त व ानाने े रत केल.े यांचे जीवन येका या जीवनात नवी उजा 
भरत ेआिण पुढे जा यासाठी ेरणा दतेे. ते वेदांच ेपूण ान असणारे 
एक अलौ कक ितभावान  होते. िववेकानंद ह े दरूदश  
िवचारसरणीचे मनु य होते. यानंी केवळ भारता या 
िवकासासाठीच काय केल ेनाही तर लोकानंा जग याची कलादखेील 
िशकिवली. वामी िववेकानंद एक दयाळू  होते ज े केवळ 
मानवावरच  न ह े तर ाणीमा ावरसु ा ेम करायचे. यांनी 
नेहमीच बंधुता, ेम िशकवले आिण यांचा असा िव ास होता क  
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ेम, बंधुता आिण सौहादान ेजीवन सहजतेने पूण केले जाऊ शकत े
आिण जीवनातील येक सघंषाला सहजपणे आपण सामोरे जाऊ 
शकतो.  
सवसवसवसव    धमाचा अ यास धमाचा अ यास धमाचा अ यास धमाचा अ यास ::::    

वामी िववेकानंद यांचे पूण नाव नर  िव नाथ द  असे 
होते. याचंा ज म १२ जानवेारी १८६३ रोजी झाला यांचे िनधन 
४ जुलै १९०२ रोजी झाल.े वामी िववेकानंद ह े मूळचे पि म 
बंगालचे रिहवासी होत.े सािह य, संगीत कला आिण त व ान या 

े ांत िवशेष रस असणारे िववेकानंद ह े पा ा य आिण भारतीय 
धमाशी जोडले गेले होते. यांचा सव धम य अ यास होता. सव 
धमाचे सार त व एकच आह ेअशी यांची मा यता होती. रामकृ ण 
परमहसं यां या भेटीनंतर यां या जीवनाला ख या अथाने दशा 
िमळाली. गु  रामकृ ण परमहसं आिण हद ू सनातन धम य संदशे 

सा रत कर यासाठी “रामकृ ण िमशन” थािपत कर यात आली. 
रामकृ ण िमशनतफ यांनी धम सार केला आिण अ याि मक 
िशकवण शेवट या ासापयत दे यात ते यश वी झाले.  
भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    सं कृती आिण िशकवणसं कृती आिण िशकवणसं कृती आिण िशकवणसं कृती आिण िशकवण::::    

वामी िववेकानंद १९ ा शतकातील भारतीय िव ान  
रामकृ ण परमहसं याचंे त े िश य होत.े भारतीय सं कृती  आिण 
येथील िशकवण ही िवदशेात पोहोचिव यासाठी या महापु षाने 
योगदान दलं. संपूण िव ात हद ू धमाच े थान िनमाण क न  
याचे मह व टकवून ठेव यात िववेकानंदांचा मोठा वाटा 

आह.े वामी िववेकानंदांचा ज म कलक ा म ये १२ जानेवारी 
१८६३ म ये मकरसं ातंी या दवशी झाला. िववेकानदंांचे वडील 
िव नाथ द  आिण आई भवुने री दवेी या माता िप यांनी आप या 
सुंदर िशकवणुक ने िववेकानंदांना घडिवले. या योगी पु षाने 
शु वार, 4 जुलै 1902 या दवशी यांनी कोलका या जवळील बेलूर 
मठात समाधी घेतली. समाधी घे या या दवशी यांनी पहाटे बेलूर 
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मठात प र ाजकांना शु ल यजुवदाचा पाठ िशकवला. यान करत 
असतांना रा ी नऊ वाजून दहा िमिनटांनी यांनी समाधी घेतली. 
क याकुमारी येथ ेसमु ात काही अंतरावर याचंे िववेकानंद मारक 
िववेकानंद क  या सं थे या पुढाकाराने उभे रािहले आह.े  
िश णाचेिश णाचेिश णाचेिश णाचे    मह वमह वमह वमह व::::    

ि यांचे जीवन िवषादमय असेल, तर कोण याही कुटंुबांची 
वा दशेाची उ ती हो याची आशाच नको, ी जाती पुढील अनेक 
गंभीर  िश णाने सहज सुटू शकतील, असा वाम चा िव ास 
आह.े सवसाधारण समाजाचे िश ण आव यक आह,े याकड े दलु  
हचे आपले रा ीय पातक असून घोर अध:पतनाच ेमूळ कारण आह,े 
अशी अव था पा न वामी िववेकानंदां या अंतकरणाला कसा पीळ 
पडतो ह े यांनी आवजून नमूद केले आह.े अशा िश ण िवचारा या 
ताि वक िववेचनात वामी िववेकानंदांनी संदशेा या व पात 
हटले आह.े 'आपले चा र य बनवा, आपले योितमय, वयं काश, 

िन य शु , वा तिवक व प कट होऊ ा. अनेक धमाचा ताि वक 
अ यास क न अमे रकेत जाऊन िशकागो इथ े भरले या सवधम 
प रषदसे हद ू धमाचे ितिनधी हणून ते उपि थत रािहले. ११ 
स टबर १८९३ या दवशी यांनी केले या पाच िमिनटां या 
पिह या भाषणाने सारी सभा मं मु ध झाली आिण १७ दवस 
चालले या या प रषदवेर सवात अिधक भाव याचंा पडला. बु  
आिण ि त यां याशी याचंी तुलना झाली. यांनी जगभरात अनके 

ा याने दली.  
मह वपणूमह वपणूमह वपणूमह वपणू    व दशादशक िश णिवषयक िवचारव दशादशक िश णिवषयक िवचारव दशादशक िश णिवषयक िवचारव दशादशक िश णिवषयक िवचार::::    

िववेकानंदांचे िश णिवषयक िवचार खूप मह वपूण व 
दशादशक आहते. यानंा असे िश ण हवे होत े जेणेक न मुलाचा 

सवागीण िवकास होऊ शकेल. मुलां या िश णाच े उ ी  याला 
आ मिनभर बनिवणे आिण या या पायावर उभे करणे ह ेअसावे असे 
यांचे मत होते. वामी िववेकानंद यांनी चिलत िश णाला 
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'िनिष  िश ण' असे संबोधले होते आिण हटले क , "तु ही अशा 
चा िवचार करता याने काही परी ा उ ीण के या आहते 

आिण तो चांगले भाषण दऊे शकतो, परंतु वा तिवकता अशी आह े
क  िश ण हा सवसामा यांसाठी संघष आह.े कोणी तयारी करीत 
नाही, कोणी च र  िनमाण करीत नाही, समाजसेवेची भावना 
कोणाम ये िवकिसत होत नाही आिण जो सहासारखा धैय जोपासू 
शकत नाही, अशा िश णाचा काय फायदा ?" अशी िश णासाठी 
यांची तळमळ होती. यां या मते, िश णा ारे धमिनरपे  आिण 

इतर जागितक जीवनाची तयारी झाली पािहजे.  
धमिनरपेधमिनरपेधमिनरपेधमिनरपे     दृ ीकोनातनू िश णदृ ीकोनातनू िश णदृ ीकोनातनू िश णदृ ीकोनातनू िश ण::::    

धमिनरपे  दिृ कोनातनू िश णाब ल ते हणतात क , 
"आ हाला अशा िश णाची गरज आह,े जे च र  बनवते, मनाची 
श  वाढवते, बु ीचा िवकास करते आिण ला वतं  
बनवते." ऐिहक दिृ कोनातनू िश णािवषयी ते हणाले क , "िश ण 
ही मनु या या अंत निहत प रपूणतेची अिभ  आह.े" वामी 
िववेकानंदां या िश ण त व ानाची मूलभूत त वे खूप मह वपूण 
आहते. यां या िवचारातंनू िश ण असे असावे क , मुलांचा 
शारी रक, मानिसक आिण आ याि मक िवकास होऊ शकेल. यातून 
मुलाचे चा र य तयार होत,े मन िवकिसत होत,े बु ी िवकिसत होत े
आिण मुल वावलंबी होत े अशा कारे िश ण दले पािहजे. 
समाजातील सव मुला-मुल नाही समान िश ण दले पािहजे. 
धा मक िश ण पु तकांऐवजी य  आचरण आिण कमातून दले 
पािहजे. लौ कक व इतर जगातील िवषयांना अ यास मात थान 
दले पािहजे. यामुळे वैि क पातळीवर िश णाचा सबंंध जोडला 

जाईल. िश क आिण िव ा याचे नाते श य िततके जवळचे असावे. 
िश णा या िस ीस ो साहन दले पािहजे आिण सामा य 
लोकांम ये ते पसरल ेपािहजे. दशेा या आ थक गतीसाठी तांि क 
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िश णाची व था केली पािहजे. मानवी व रा ीय िश ण 
कुटंुबातून सु  झाले पािहज.े अशी िश णािवषयी यांची भूिमका 
होती.  
नाग रकनाग रकनाग रकनाग रक    घडिवणा या िश णाचा परु कारघडिवणा या िश णाचा परु कारघडिवणा या िश णाचा परु कारघडिवणा या िश णाचा परु कार::::    

िश ण ह े रा ा या नाग रकांना ितभासंप , िश ति य, 
चा र यवान व जबाबदार नाग रक घडिव याच े मह वपूण मा यम 
हणून यानंी िश णाचा जोरदार पुर कार केला. आयु यभर यांनी 

िश णाचा सार केला. वतः या आयु यातही यानंी या मू यांचे 
पालन केले. जगभरात िववेकानंद आिण यांच ेगु  रामकृ ण यां या 
संदशेांचा सार कर यासाठी क  े थापन केली. बु ी व ा, 
िवचार आिण भावना, साम य आिण क णा, ऐिहक व आ याि मक 
यांचा िववेकानंदा इतका उ कृ  सम वय दसुरा कोणीही घातलेला 
नाही. यांचे ह े भावशाली िवचार त ण वगासाठी अितशय 

ेरणादायी व जीवनाचा माग दाखिवणारे आहते. वामी िववेकानंद 
युवकांचे ेरणा थान आहते. हणूनच याचंा ज म दन युवक दन 
हणून साजरा केला जातो. 

नाग रकनाग रकनाग रकनाग रक    घडिवण ेहाच िश णाचा मलुभतू हते ूघडिवण ेहाच िश णाचा मलुभतू हते ूघडिवण ेहाच िश णाचा मलुभतू हते ूघडिवण ेहाच िश णाचा मलुभतू हते ू::::    
 वामीज या मते िश णाचा मुलभूत हतेू हा माणूस 
घडिवणे हाच आह.े अ तै त वा माणे मन, शरीर आिण आ मा यांचा 
सुसंवादी िवकास हणजे मनु याच माणूस हणून घडण होय. 
यां या मत े "माणसात असले या परीपूणतेचे कटीकरण हणज े

िश ण." (ए युकेशन इज द मॅनीफे टेशन ऑफ परफे शन ऑलरेडी 
इन द मॅन) तो माणूस घडवायला िश काने फ  सहा य करायच ं
आह.े न पचिवले या मािहतीची मदतूील सरिमसळ हणजे िश ण 
न ह.े (ए युकेशन इज नॉट द अमाउंट ऑफ इ फमशन दटॅ इज पूट 
इंटू ेन अँड र स राइट दअेर अनडाय जे टेड) तर िश ण हणज े
अशी या क  यामुळे चा र य घडत,े मन:श  वाढते, बुि म ा 
धारदार होत े आिण यामुळे माणूस वत: या पायावर उभा रा  
शकतो. येक त ान ह े िनिहत (इ हरेट) आहचे. याला 
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जागृत कर यासाठी मदत करण ह े िश काच े काय आह,े असे 
वामीजी हणतात. एखाद रोपट वाढ यासाठी जस याला पाणी, 

सूय काश, खत असलं क  ते िनसगत: आपोआप वाढत तसच ं
माणसाच आह.े िशक यासाठी अनुकूल प रि थती िनमाण केली तर 
िशक याची या सहज घडते, असे वामीजी प  करतात. 
शरीर वा थ, सं कृती, मू य िश ण, ान, िव ान, भाषा, स दय 
शा  आिण माणसाला जे जे उदा , मंगल, उ त करीत असे धा मक 
िश ण याचा ते िश णात पुर कार करतात. िश णामुळे माणसाच 
व व जागृत होत आिण असे िश ण िववेकानंद मह वाच मानतात. 

समारोपसमारोपसमारोपसमारोप::::    
भारतीय सं कृतीचा िवदशेात सुगंध पसरिवणारे, याचा 

भाव युगानुयुगे सवसामा यावरपाडणारे, नेहमी कमावर िव ास 
ठेवणारे, येका या जीवनात उजा िनमाण करणारे, सव धमाचा 
अ यास करणारे, भारतीय सं कृती आिण िश णाचा सम वय 
साधणारे, ी िश णाला ाधा य दणेारे, जागितक, जागितक 
धमप रषदते आपला भाव पाडणारे, मह वपूण व दशादशक 
िश णाचा िवचार मांडणारे, मुलभूत िश णातून माणूस घडिवणारे 
वामी िववेकानंद ह े खरोखर एक युगपु ष होते. हणून यांचा 

ज म दन संपूण रा ात युवक दन हणून मो ा उ साहाने साजरा 
केला जातो.     
सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं ::::    

१. https://maharashtratimes.com 
२. https://https://www.wikipedia.org/ 
३. आधुिनक भारताचा इितहास- (संपा)डॉ. अिनल कठारे शांत 

पि लकेशन जळगाव थम आ.५ जून २०१५ 
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    वामी िववकेानदं याचं ेशै िणक िवचारवामी िववकेानदं याचं ेशै िणक िवचारवामी िववकेानदं याचं ेशै िणक िवचारवामी िववकेानदं याचं ेशै िणक िवचार    
 

डॉ. अशोक मा रे  
सहायक ा यापक, मुख, िश णशा  िवभाग, 

रा. ब. नारायणराव बोरावके कॉलेज, ीरामपूर, िज.अहमदनगर  
    

ा तािवक ा तािवक ा तािवक ा तािवक     
चिलतभारतीयपरंपरागत मानवी नव वेदांत िवचारानसुार 

िववेकानंदानी मानव घडिवणारे िश णाचे त व ान भारतीयानंा 
दले.भारताचा अ या मवाद आिण अ तै त व ान याची जगाला 

ओळख क न दणेारे थोर शै िणक िवचारवंत हणजे वामी 
िववेकानंद ह े होत. भारतीय सं कृती ही जगात कशी े  सं कृती 
आह े ह े पटवून दणेा या अनेक िवचारवंतांपैक  एक होत. वामी 
िववेकानंदांनी वधम, वदशे आिण वभाषेब ल भारतीयां या 
मनात चेतना जागृत कर याचे महान काय केल.े इ. स. १८९३ म ये 
िशकागो येथे भरले या सवधम प रषदते हद ू धमाचे ितिनिध व 
क न सवाचे डोळे दपवून टाकले. भौितकवादा या आहारी गेले या 
पा ा य जगाला भारतीय अ या मवादाची महती व े व वामी 
िववेकानंदांनी जगाला सांिगतले. संपूण भारतभर मण क न 
यांनी िश णिवषयक काय केले. 

जीवनिवषयक त व ानजीवनिवषयक त व ानजीवनिवषयक त व ानजीवनिवषयक त व ान::::    
वामी िववेकानंद सवाभतूी परमे र मानीत असत. 

यां यामते आपली सव  समदृ ी असली पािहजे. जीवनात आपण 
समभाव जोपासला पािहजे. पु षाथ साधना हा जीवनाचा क बद ू
असला पािहजे. यासाठी येक ने ानसाधना केली पािहजे. 
वामी िववेकानंद सव धम समान मानीत. यां यामत े कोणताही 

धम े  कवा कोणताही धम किन  नाही. येक धमाचे अंितम 
येय एकच आह,े ते येय गाठ याचे माग मा  अनेक आहते. येक 

स आपला धम ि य असतो. येकान ेआपला धम आचरणात 
आणावा. सव धमानी मानवतेची पूजा करावी असे यांचे मत होते.  
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वामीज ची मानव आिण मानवतेवर असीम ा होती. मानव हा 
ई राचा सव कृ  आिव कार आह े असे त े मानीत. अमूत ई र 
मानवा या पाने सृ ीवर मूत व पात कट होतो. मानवान े

ान ा  क न यावे आिण आप या सव े  साम यान े
समाजाची सेवा करावी. समाज सेवा हीच खरी ई र सवेा आह ेअस े
ते मानीत असत. 
िश ण िवषयक त व ान िश ण िवषयक त व ान िश ण िवषयक त व ान िश ण िवषयक त व ान ::::    

वामी िववेकानंदांनी आपले िश ण िवषयक िवचार 
यां या रामकृ ण िमशन या मा यमातून साकारलेल े अस याच े

आपणास दसून यतेात. वामीज या मते िश ण हणजे 
मनु या या ठकाणी आधीचेच जे पूण व िव मान आह े याच े

कटीकरण होय. ान माणसात अंत निहत असते, कोणतेच ान 
बाहे न येत नाही. िश ण हणज े आ म ान होय. आप या 
इ छाश चा िवकास साधनू व ितचे िनयं ण क न आ मिवकास 
साध यासाठी या इ छाश चा उपयोग करणे हणज ेिश ण होय. 
माणसातील पूण वाचा िवकास करणे हा िश णाचा मह वाचा उ शे 
आह.े वामीज या मत ेधम आिण िश ण याम ये अतूट संबंध आह.े 
धम हा िश णाचा गाभा आह ेअस े यांच ेमत होत.े िश णाचे येय  
मानव घडिवणे ह े आह.े संपूण मानवतेचा िवकास आपणास 
िश णा या मा यमातून साधावयाचा आह.े 

वामीज या मते येक मूल ह े वत:लाच िशकवीत असते. 
बालका या अनके गो ी िनरी णातून प  होतात. ान हा सव 
बालकांचा ह  आह.े मनाची एका ता ह ेसव िश णाचे सार आह.े 
बालक एका ते या श वर जीवनातील कोण याही सम यांना 
सामोरे जाऊ शकतो. िश णातून बालकां या जीवनात चांगल े
सं कार घडवून आणता येतात. बालकानंा केवळ मािहती दणेे हणज े
िश ण न ह े तर या मािहतीचा जीवनात उपयोग मानवी 
क याणासाठी करता आला पािहजे. यामुळे िश ण ह े सव 
बालकांना िमळणे गरजचेे आह.े वामीज नी बालका या 
चा र याला अन यसाधारण असे मह व दले आह.े यांचामत े 
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िश ण हणज ेदसुरे ितसरे काही नसनू बालकाच ेचा र य िन मती 
करणे ह ेिश णाचे मह वाचे येय होय. 
वामीज या मत ेिश णाची यये ेवामीज या मत ेिश णाची यये ेवामीज या मत ेिश णाची यये ेवामीज या मत ेिश णाची यये े::::    

१. चा शारी रक िवकास करणे. 
२. चा मानिसक िवकास करणे. 
३. चे च र  िवकिसत करणे. 
४. चा ावसाियक िवकास करणे. 
५. चा िव बंधु वाचा िवकास घडिवणे. 
६. म ये आ मिव ास िनमाण करणे. 

वामीज या मते िश णाचे खरे सार हणजे मनाची 
एका ता होय. एका ता ही ानाची गु क ली आह.े संशोधक, 
िच कार, कलावंत, शा , ा यापक यां या नविन मती या 
गा यात मनाची एका ता आढळून येते. िश णातून शेवटी माणूस 
घडला पािहजे. माणूस घडिवते ते िश ण होय. संकुिचत वृ ी जाऊन 
िवशाल दृ ी ा  झाली पािहजे.  
िश कांिश कांिश कांिश कांबाबत िवचार बाबत िवचार बाबत िवचार बाबत िवचार ::::    

वामी िववेकानंदांनी यागी माणूसच िश क हो यास पा  
आह,े असे हटले होते. यां यामते िश कांच े चा र य चांगल े
असावे, तो आप या िवषयात पारंगत असावा. याचबरोबर 
िश कां या मनात आप या िव ा यािवषयी ेमाची आिण 
सहानुभतूीची भावना असावी. वाम या मत े िश कांन े
िव ा या या  पातळीवर जाऊन, यांना समजनू घेऊन अ यापन 
करावे. िव ा या या आतं रक मतांना ओळखून याचंा िवकास 
हो यासाठी यो य वातावरण िनमाण करावे. िश क हा 
शारी रकदृ ा स म असावा, कारण िश कां या ि म वाचा 

भाव िव ा यावर पडत असतो. िश कानंे  िव ा या या वैयि क 
िवकासाकड े जा त ल  ावे. िव ा याचा सवागीन िवकास कसा 
होईल यासाठी िश कानंी सतत य  करावेत.  
ध मक िश णिवषयक मत ध मक िश णिवषयक मत ध मक िश णिवषयक मत ध मक िश णिवषयक मत ::::    

वामी िववेकानंदां या मते, िश ण येत धमाचे थान 
अन यसाधारण आह.े यां यामते धम हाच िश णाचा मु य गाभा 
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आह.े िश ण यते िव ा याना वधमाब ल आदर बाळगावयास 
िशकवावे, आिण इतर धमाब ल आदर राख यास सांगावे. इतर 
धमाब ल षेाची भावना नसावी. सव धमाची त वे चांगली 
असतात. नेहमी स य बोलावे, इतरांशी ेमाने वागावे ही त वे सव 
धमात सांिगतलेली आहते. िश कांनी सव धमातील चांगली त वे 
िव ा याना समजावून सागंावीत. धमाला जा त न मह व दतेा 
िव  ेमाची भावना िव ा यात जिव याचा य  करावा. 
सवधमसमभावाची भावना िव ा यात जवावी. दवेाला 
पुज यापे ा िवकलांग, दीनदबु याची सेवा करावी. वामीज या 
मते बल हणज ेपु य आिण दबुलता हणजे पाप होय. 

ी िश णिवषयक मत ी िश णिवषयक मत ी िश णिवषयक मत ी िश णिवषयक मत ::::    
 ‘य  नाय तु पू य ते रमते त  दवेता:’ या सं कृत 

वचनानुसार या ठकाणी ी ची पूजा केली जाते, या ठकाणी दवे 
रमतो. वामीज या मते ई र ही िव ातील सव ापी श  आहे 
आिण ी ही याच श चा आिव कार आह.े हणून ी 
िश णाकड े जा त ल  दले पािहजे. कुटंुबात आिण समाजात 
ि यांना स मानाची वागणूक दली गेली पािहजे. िश णातून ी 
वावलंबी आिण िनभय झाली पािहजे. ि यानंा वेगवेग या 
कार या कला िशकवा ात. ि यांना आधुिनक बनवावे परंतु 

भारतीय सां कृितक वारसा कायम राख याचा य  करावा. 
ि यांचा यो य माणात िवकास झाला नाही तर पयायाने दशेाचा 
िवकास होणार नाही. वामी िववेकानंद ी िश णाचे क र 
पुर कत होते. िश णाची सुरवात घरापासून हावी आिण     
िव बंधु वापयत याचा िवकास झाला पािहजे. समाजाची व 
रा ाची गती या समाजात, या रा ात ि यांना िमळणा या 

ित वे न, द या जाणा या मानस मानाव न मोजली जाते अस े
वामीज चे मत होते.  

रामकृ ण िमशनच ेिश णिवषयक काय रामकृ ण िमशनच ेिश णिवषयक काय रामकृ ण िमशनच ेिश णिवषयक काय रामकृ ण िमशनच ेिश णिवषयक काय :::: 
वामी िववेकानंदांचे गु  ी. रामकृ ण परमहसं यांनी 

यां या अगदी शेवट या दवसात लोकांना द  जीवनाचा अनुभव 
दे यासाठी तसेच लोकिवकासासाठी एक सं था थािपत कर याची 
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इ छा  केली होती. यां या इ छेनसुार वामी िववेकानंदासह 
रामकृ ण परमहसंाची अकरा िश य एक  आले, आिण यांनी 1 मे 
1987 रोजी रामकृ ण िमशनची थापना केली. गु ं या इ छेनुसार 
यांनी भगवी व े प रधान केली. रामकृ ण िमशनने िश णाची 

पुढील माणे उ  ेठेवली होती. 
१) कला शा  आिण सािह य यांचा अ यास कर यासाठी िशशू 

शाळा आिण महािव ालय थापन करणे. 
२) शाळा आिण महािव ालयात ावसाियक िश णाची सोय 

करणे. 
३) िश कांना िश ण दे याची व था करणे. 
४) लोकसेवेसाठी यं ालय, अपंगालये व णालय चालिवणे 

दु काळ त पीिडतांना सहा य करणे. 
५) सं थे या िवकासासाठी आव यक असणारे ंथ व िनयतकािलके 

िस  करणे. 
रामकृ ण िमशन म ये काया या िवभागणीसाठी मठ आिण 

िमशन असे दोन वतं  िवभाग केले होते.मठ व थेसाठी िनवडक 
िश य होते. वैरा य धारण केले या साधूंचा यात समावेश होता तर 
मठात िश क आिण कायकत तयार करणे ही मह वाचे काय या 
िवभागात केल ेजात असे. जनतेच ेसेवा कर यासाठी या िश कांना 
आिण कायक याना जगात कुठेही पाठवली जात असे. िमशन 
िवभागात अिखल मानव जात हाच ई र माननू समाजाची सेवा या 
िवभागाकडून केली जात असे. कोलक याजवळ बेलूर या ठकाणी 
मठ आिण िमशनची मुख क  आहते. 

शारदामाता ज मशता दी िनिम  इसवी सन 1954 म ये  
िमशनने अनेक ठकाणी क या शाळा थापन के या, आिण ी 
िश णाला ख या अथाने चालना दली. रामकृ ण िमशनने चे ई येथ े
शारदा िव ालय थापन केले, याचबरोबर ि यां या िश णासाठी 
‘िशशुमंगल’,‘ ित ान’, मातृभवन या नावाने अनके सं था थापन 
के या. याचबरोबर काशी े ी रामकृ ण िमशनने अपंग ी सं था 
सु  केली. यािशवाय ामीण जनता, ह रजन, आ दवासी, मजूर 
यां या िश णासाठी अनके ठकाणी सं था काय करीत आह.े 
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रामकृ ण िमशन केवळ अ या माचा सार करणारे िमशन आह ेअसा 
एक या िमशन संबंधी गैरसमज आह.े परंत ु या िमशनने शै िणक 
काय जा त के याच ेआपणास दसनू यतेे. कोण याही रा ाचे िश ण 
या दशेा या मातीतून, परंपरातून आिण त व ानातून फुलावयास 

हवे ह े आधुिनक िश ण त व ाचे िवचार रामकृ ण िमशन यांनी 
य ात आणले आहते. 

अ या मा या आधारान ेभारतीयांचा िवकास कसा होईल ह े
िववेकानंदां या कायाचे सू  होते. वामी िववेकानंदानंी यां या 
शै िणक त व ानात आ याि मक आिण ऐिहकता यां या 
नीतीमू यांच ेएकाि मकरण केले अस याच े दसून येते. वामीज या 
मते आज या िश णाला वेदांता या आधाराची गरज आह.े यां या 
मते कोणताही वसाय जर सेवाभाव आिण वतःचा याग या 
भावनेन े केला तर तो वाईट नसतो. म ित लेा मह व दल े
पािहजे. वामी िववेकानंदांनी िश ण ह े वैि क हावे, ग रबां या 
झोपडीपयत पोहोचावे आिण ते मोफत असावे असे िवचार मांडले 
आहते. िश कांनी ामीण भागात जाऊन अ यापन करावे. 
िश णाचे मा यम मातृभाषा असावे. वामी िववेकानंद 
मानवतावादी होते. िश ण ह ेमाणूस घडिवणारे असावे असे याचं े
प  मत होते. 

सदंभ सदंभ सदंभ सदंभ ::::    
१. डॉ. म. बा. कंुडले, शै िणक त व ान व शै िणक समाजशाशै िणक त व ान व शै िणक समाजशाशै िणक त व ान व शै िणक समाजशाशै िणक त व ान व शै िणक समाजशा , पणुे : 

ीिव ा काशन. 
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वामीवामीवामीवामी    िववेकानंदां यािववेकानंदां यािववेकानंदां यािववेकानंदां या    सािह यातसािह यातसािह यातसािह यात    
सामावले यासामावले यासामावले यासामावले या    सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    जािणवेशीजािणवेशीजािणवेशीजािणवेशी    

संबंिधतसंबंिधतसंबंिधतसंबंिधत    िवचारिवचारिवचारिवचार    
    

ा. एस. एन. धांड े
सहा यक ा यापक, इितहास िवभाग, व. िन. पा. वाघाये महािव ालय 

एकोडी. ता. साकोली िज. भंडारा.441802 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    

या शोधिनबंधात जात, मिहला उ थान, लोकिश ण, 
समाजवाद, सामािजक ऐ य, जनजागृती, कृतीतनू िवकास अशा 
मथ यांखाली वामी िववेकानंदां या सामािजक जािणवेशी 
िनगिडत िवचारांवर काश टाक यात आला आह.े वामी 
िववेकानंदां या मते, जातीचा  सोडवायचा हणजे खा या-
िप यात कोणाचीही मयादा ओलांडू दणंे न ह,े तर सग यांना 

ा ण बनव याचा य  अगदी खाल या दवेदतूांपयत आह.े 
यां या संक पनेत जात ही शा त नसनू गितमान अस यान े

येकाला ा ण बन याची संधी आह.े मिहलां या बौि क 
गतीसोबतच आ याि मक आिण नैितक गतीही आव यक आह.े 
यां या मते, चा र यसंप  जीवन जगत असतानाच ी आप या 

पिव  आचरण आिण अंत:करणा या शु ते या सहा याने मानव 
क याणा या मागावर गती क  शकते. वामी िववेकानंदांचा 
जातीकड े एक गितमान स य हणून पाह याचा दृ ीकोन, 
मिहलां या उ थाना या गरजेवर भर दणेारा, जनिश णाला मह व 
दणेारा, खरी समाजवादाची संक पना प  करणारी, सामािजक 
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एका मतेवर भर दणेारी, जनतेला जागृत हो याचे आवाहन, 
कामातून िवकास आिण यासंबंधीच े िवचार. सामािजक 
जािणवेसाठी िवकासावर भर आिण मनाचा संयम आजही िततकाच 
समपक आह ेजेवढा पूव  होता. स या या सु  भारतीय समाजाला 
जागृत कर यासाठी िनःसंशयपणे अनेक िववेकानंदांची गरज आह.े 

मखुमखुमखुमखु    श दश दश दश द    - जात, मिहला उ थान, जनिश ण, समाजवाद, 
सामािजक ऐ य, जनजागृती, स यता. 

तावनातावनातावनातावना    
'वसुधैव कुटंुबकम' या संक पनेन े संपूण जगाला एका 

साखळीत जोड याचा य  केला आह.े संपूण जगात िचतच असा 
कोणी असेल यान े वामी िववेकानंदांचे नाव ऐकले नसले. आधुिनक 
भारतात यांना त ण हणून संबोधले जात.े वामी िववेकानंदांचे 
येय समाजसेवा, लोकिश ण, धा मक पुन ीवन आिण समाजात 

जागृती आणणे, मानवसेवा इ. वामीज ची िवचारसरणी अितशय 
मौिलक आिण लोकिवचारातनू सामािजक बदल घडवून 
आण यासाठी ेरणादायी आह.े वामी िववेकानंदांच ेजातीसंबंधीच े
िवचार, ी उ तीचा िवचार, जनिश णाचा सार, वा तिवक 
समाजवादाची संक पना, सामािजक एका मता, जनजागृतीची गरज 
आिण स यता यांचा जनमानसावर भाव पडला आिण आजही 
सवसामा य जनता भािवत झाली आह.े यांचा एक अतुलनीय 

भाव आह.े ेरणा दे याची मता. जात ह े गितमान स य, ी 
उ ती, लोकिश ण, समाजवाद, सामािजक ऐ य, जनजागृती, 
कृतीतनू िवकास अशा मथ यांखाली वामी िववेकानंदां या 
सामािजक जािणवेशी संबंिधत िवचारांवर काश टाकणे हा या 
पेपरचा उ शे आह.े 
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1. 1. 1. 1. जातजातजातजात    हेहहेेहे    एकएकएकएक    गितमानगितमानगितमानगितमान    स यस यस यस य    आहेआहेआहेआहे    
भारतीय समाज हा जात म ये िवभागलेला समाज आह.े 

जाती-जात म ये िवभाग यामुळे समाजाला अनेक आ हानांचा 
सामना करावा लागत आह.े यामुळे जातीिवरिहत सवसमाजाची 
मागणी वेळोवेळी कर यात आली आह.े वामी िववेकानंदांना 
जातीबाबतच े वतःचे अनुभव होत.े यांनी वतः िलिहलं आह े – 
उ वण यांकडून खाल या जातीतील लोकांवर होणा या 
अ याचाराच ेमला कतीतरी अनुभव आले आहते. ग रबांचे द:ुख दरू 
क  शकत नाही हा धम आह ेका? आमचा धम हा धम हण यास 
पा  आह े असे तु हाला वाटते का? आपला धम फ  ' पश क  
नका' म ये आह.े या दशेात लाखो माणसं म आची फुलं खायला 
घालतात, िजथे दहा-वीस लाख साध ूआिण दहा-एक कोटी ा ण 
या गरीब लोकांचे र  चोखतात, पण यां या सुधारणेचा साधा 

य ही करत नाहीत, तो धम आह ेक  सैतानाचा न  नृ य?? जुलूम 
आिण गुलामिगरी या एकाच ना या या दोन बाज ूआहते ह ेतु हाला 
माहीत नाही. याव न यांचा जाती या संघषाला िवरोध होता ह े
प  होत.े यांनी वतः िलिहल े आह े क , मला वाईट वाटते क  

स या या काळात जात म य ेएवढा िवरोध आह.े  
जात मधील संघषाला िवरोध अस याने केवळ िनषेधाथ 

आंदोलन करणे यांना मा य न हत.े ाचीन भारतीय पारंपा रक 
िवचारांम ये, येक ला ा ण व ा  कर याची संधी 
िमळाली आह.े या भारतीय िवचारावर यांचा दरूदश  िव ास होत.े 
यामुळे यांचा आदश ा ण होता कवा ा ण ही यां यासाठी 

जात नसून अंत होती. असा शेवट जो सवाना उपल ध आह.े त े
हणतात क  भारताची योजना येक ला ा ण बनव याची 

आह,े कारण ा ण हा मानवतेचा आदश आह.े ते ा णांना खाली 
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आण याचे समथक न हत,े परंतु यांना ा णां या खाल या 
लोकांना बनवायच े होत,े ज े कठीण असले तरी अश य नाही. ते 
हणाल े क , जातीचा  सोडवायचा असेल तर आप याला 

कोणाचीही उंची खाली आणायची नाही आिण खा यािप यात 
आपली मयादा ओलांडू ा, तर सग यांना ा ण बनव याचा 

यत्न खाल या परीपयत क . यां या संक पनेत जात ही शा त 
नसून गितमान आह,े येकाला ा ण बन याची संधी आह.े 
2. 2. 2. 2. मिहलामिहलामिहलामिहला    उ थानउ थानउ थानउ थान    

यूयॉकम ये भाषण दतेाना वामी िववेकानंद हणाले होत े
क , जोपयत समाज ी-पु ष हा भेद िवसरत नाही आिण येक 
माणसाम ये माणुसक  पाहत नाही आिण ी-पु ष दोघेही 
एकमेकांना पूरक आिण सहकारी आहते, असा िवचार करत नाही, 
तोपयत तो समाज अि त वात नाही. ितथ या ि यांची खरी उ ती 
होऊ शकत नाही. केवळ बौि क आिण वणमाला ानाने ि यांचे 
क याण श य नाही. परंतु ि यां या बौि क आिण वणानु मा या 

ानाबरोबरच यांची अ या म आिण नैितकता िवकिसत करणे 
दखेील अ यंत आव यक आह.े भारतातील ि या बौि क आिण 
वणानु मा या ाना या पातळीवर अमे रके या ि यांपे ा मागे 
असतील, परंतु या नेहमीच आप या िवनयशीलतेच ेर ण करतात 
तसेच एक चा र यपूण जीवन जगतात, यां या पिव  आचरणान े
आिण अंतःकरणा या शु तेने, अ या मा ारे, या मानव आहते. 
क याणा या मागावर नेतो. वामी िववेकानंदांनी आप या भाषणात 
ितथ या कोटिशप या िवषयावर हटल ंहोत ंक , अमे रकेतील इतर 
त णां माणे, ल ा या थाटामाटा या तुलनते ते शेकडो वेळा ल  
केले असते, तर त े कुणाचेही लाडके झाले असत.े थाट अमे रकेतील 
घट फोटां या वाढ या सं येब ल चता  करताना यांनी 
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अमे रकन लोकांना सांिगतल ेक  भारतीय समाजात ही एक सामा य 
िशकवण आह ेक  पती-प ी वगळता येक ी-पु षाने येकाला 
मातृपु  हणून पािहले पािहज.े अमे रकेत ी ही भोगवादी 
मानिसकते या क थानी राहत,े पण भारतात मा  ीची नेहमीच 
पूजा केली जाते. या भारतीय िवचारसरणीमुळे अमे रके या तुलनेत 
भारतात घट फोटांची सं या तुलनेन ेनग य आह.े अशा कारे वामी 
िववेकानंद हणाले क , ि यां या बौि क गतीबरोबरच ित या 
अ या म आिण नैितकते या गतीलाही खूप मह व आह.े यां या 
मते, चा र यसंप  जीवन जगत असतानाच ी आप या पिव  
आचरण आिण अंत:करणा या शु ते या सहा याने मानव 
क याणा या मागावर गती क  शकते.    
3. 3. 3. 3. सामिूहकसामिूहकसामिूहकसामिूहक    िश णिश णिश णिश ण    

कोण याही दशेा या गतीम ये सुिशि त ट े वारीची 
भूिमका खूप मह वाची असत.े कारण दशेा या गतीचे गुणो र 
आिण िशि त लोकसं येच ेगुणो र ह ेनेहमीच एकमेकांवर अवलंबून 
असतात. भारता या मागासलेपणाचे एक मुख कारण हणज े
िश णावर काही लोकांनी आपले वच व ठेवले आह.े 
खे ापा ातील िश णा या द ाचा काश अजूनही मंदच आह.े 
यामुळे कोण याही ह ासापोटी िव ाथ  शाळेत पोहोच ू शकत 

नसतील, तर शाळेनेच कमी असले या िव ा यापयत पोहोचून 
यां या मातृभाषेत िश ण दले पािहजे. याबरोबरच सं कृतसार या 

उ कृ  भाषेचे थान जनिश णात िवशेष असले पािहज.े सं कृत 
भाषा ही केवळ वेद आिण उपिनषदांची भाषा हणून रा  नये. 
िवशेष प र माने सं कृत िशका, श ूचा पराभव कर यासाठी ढाल 
आिण तलवारीची आव यकता असते. यामुळे इं जी आिण 
सं कृतचा अ यास करा. सामूिहक िश णा या साराची िनतांत 
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गरज आह े कारण िश ण हा केवळ एका िविश  ा णाचा 
अिधकार नाही तर सव लोकांना िश णावर समान अिधकार आह.े 
िश णाचे अंितम उ  ह ेआह ेक  याने माणसाला वतःचा मालक 
बनवावा, प रणामी यान े सदवै मालकासारखे काम केले पािहजे 
आिण कोण याही कारे गुलामासारखे नाही. 
4. 4. 4. 4. समाजवादसमाजवादसमाजवादसमाजवाद    

युरोपम ये िवकिसत होत असले या भांडवलशाही या दु  
व पामुळे िनराश झाले या आिण रिशयन ांितकारक िवचारवंत 

ि स ोपोटीिलन यां या िवचारांनी भािवत होऊन वामी 
िववेकानंदांनी िलिहल,े 'मी समाजवादी आह,े मी ती पूणपणे िनद ष 

व था मानतो हणून नाही तर अध  भाकरी चांगली आह े हणून 
मी समाजवादी आह.े होय, काहीही नाही. वामी िववेकानंदां या 
'जात, सं कृती आिण समाजवाद' या पु तकातून यांचा समाजवाद 
या दशेात समाजवादा या नावाखाली राजकारण करणा यांपे ा 
पूणपणे वेगळा होता ह े दसून येते. यां या समाजवादात पु ष 
हणज े नारायण. यां या अंतःकरणात गोरगरीब आिण 

दीनदिलतांब ल अपार सहानुभूती होती. त े हणाले, 'रा ाचा 
अिभमान राजवा ांम ये सरुि त रा  शकत नाही, झोप ांचीही 
ि थती सुधारली पािहजे. गरीब हणजेच द र नारायण यांना 
यां या खाल या तराव न उभे करावे लागेल. गरीब आिण शू ांना 

नीच ठेवलं तर दशेाचं आिण समाजाचं क याण होऊ शकत नाही.' 
िववेकानंदांचा समाजवादी स सि वेक बु ीन े ओरडला, 'जो 
िवधवांचे अ ू पुसू शकत नाही कवा अनाथां या त डाला भाकरीचा 
तुकडा आणू शकत नाही अशा दवेावर कवा धमावर माझा िव ास 
नाही.' खरे तर िववेकानंदांनी एखा ा पैगंबरा माणे समाजवाद 
कोण या ना कोण या पाने जवळ येत अस याचे पािहले होत.े 
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आिण तो दवस दरू नाही जे हा शू  शू ां या पान ेस ाधारी वग 
होतील. िववेकानंदां या मत,े पिह या तीन वणानी रा य केले आिण 
आता शू  रा याच े (दिलत रा य) युग आले आह.े ते (शू ) न च 
रा य करतील, यांना कोणीही रोखू शकत नाही. िववेकानंदांमधील 
कामगार वगाकड े चंड सहानुभूती होती. आप या मातृभूमी या 
भिव यासाठी केवळ वातं यच नाही तर समाजवादाने ह े भाक त 
केले आह े अिव मरणीय ने भारतात समाजवादाचा नारा 
रिशया या समाजवादी ांती या दोन दशकांपूव  (इ.स. १९१७) 
दला होता. यश वी समाजवाद यांचे त व ान कती उ  होत,े ह े

िववेकानंदां या या िवधानाव न कळत,े यात आ याि मक िवचार 
वाह आह.े समाजवादी िवचारांची पूव-आव यकता मानली जाते, 

'दशेात समाजवादी िवचारांचा पूर ये याआधी इथे आ याि मक 
िवचारांचा वाह वाहायला हवे. 
5. 5. 5. 5. सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    एका मताएका मताएका मताएका मता    

िववेकानंदांनी तथाकिथत िभ  धमामधील अंत निहत ऐ य 
ओळखले आिण ते मांडले. केवळ माणूस आिण माणसाचे ऐ यच 
नाही, तर सजीवांच ेऐ य घडवून आणले. संपूण जगात एकच श  
आह.े एकच श  आह.े जे हा या एका अि त वाला, एका श ला 
वेगवेग या नावांनी हाक मारली जात,े ते हा या चे वेगवेगळे 
धम, पंथ, पंथ, था, था दसतात. एखा ाच े मत  
कर यासाठी अिभ या िवशेष शैली िवकिसत के या जातात. 
वेगवेगळी मते आपापली िविश  श दावली वापरायला लागतात. 
तुमचा वतःचा िविश  वज, िविश  िच ह, िविश  िच ह बनवा. 
या कारणांमुळे ते वेगळे दसतात. 

वामीज या मत,े आ म-संशोधना या वासात माणूस 
एकटा राहत नाही. या यासाठी िव ातील येक ाणी वावलंबी 
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होतो. एकाची ओळख ही सवाची ओळख बनत े आिण सवा या 
ओळखीने तो वतःला ओळखतो. भाषे या पृ भागावर, यात 
िवरोधाभास असू शकतात, परंतु अ या मा या पृ भागावर ते पूण 
आह.े धम हणजे मनाचे शु ीकरण, िजथे िव  शरीरातच आह.े सव 

ािणमा ांशी मै ी, ेम आिण समता हाच धम आह.े सवाशी 
एक प हा. अहकंारा या सव भावना सोडून ा आिण जातीय 
िवचार मनात आणू नका. िन पयोगी वाद ह े महापाप आह.े हा 
वामी िववेकानंदांचा मानवजातीला अ भुत संदशे आह.े 

6. 6. 6. 6. जनजागतृीजनजागतृीजनजागतृीजनजागतृी    
िववेकानंदांचा सामा य माणसा या साम यावर अतूट 

िव ास होता, यांना जाणीव झाली क  जोपयत सवसामा यांम ये 
जागृती होत नाही तोपयत समाजात घोर िवषमता राहील आिण 
उ  वग ग रबांचे शोषण करत राहील. यांनी िनदयी भांडवलदार 
आिण जमीनदारांना खुला इशारा दला होता, 'जे हा सामा य 
माणूस जागा होईल, ते हा याला तुमची दडपशाही समजेल आिण 
यां या द:ुखाचा उसासा तुमचा समूळ नाश करेल. 

िववेकानंद समाजवादासाठी वग ांती न ह े तर धा मक 
ांती या बाजूने होत.ेिववेकानंदांचा ना काल मा स या ऐितहािसक 

भौितकवादावर िव ास होता कवा मा स या अनुयायां माणे 
यांचा वग संघषावरही िव ास न हता. वेदांतावर आधा रत 

सामािजक त व ानात वगसंघषाला थान नाही असे यांचे मत 
होत.े भारतातील जाित व थेला िवरोध करतानाही त े
सु वाती या काळातील वण व थे या बाजूने होत.े खाल या 
वगाला वर या वगात जा याची संधी िमळावी, हा वेदांताचा मूळ 
संदशे आह.े 
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वामी िववेकानंदांचा असा िव ास होता क  भारतातील 
कोण याही सुधारणांसाठी आधी धमात ांती करणे आव यक आह.े 
िववेकानंद, भारतातील लोकांना ावहा रक दिृ कोनातून 
संवेदनशील बनवताना, ामािणकपणा, चा र य श  आिण 
मानिसक कणखरता िवकिसत कर यासाठी इशारा दला. सव 
मरतील, साधू असो वा अशुभ, ीमंत असो वा गरीब सव मरणार, 
असा ठाम िव ास यांनी  केला. एखा ाचे शरीर कायमच े
होणार नाही. हणून उठा, जागे हा आिण पूणपणे ामािणक हा. 
भारतात मो ा माणात फसवणूक होत.े चा र य आिण मनाची 
अशी श  

अशा िचकाटीची गरज आह े यान ेमाणूस आयु यभर खंबीर 
रा  शकेल.' 
7. 7. 7. 7. िवकसनशीलिवकसनशीलिवकसनशीलिवकसनशील    यायायाया    

त कालीन भारतीय समाजात पसरले या मानिसक आिण 
आ याि मक िनराशे या वातावरणात, वामी िववेकानंदांनी 
समकालीन दृ ी या अंतगत भारता या सु  मनाम ये वािभमान 
आिण आ मिव ासाचा मं  जवून यांना कृती या मागावर सतत 
पुढे जा याची ेरणा दली. ावहा रक जीवनातील  
सोडवा.उठा, जागे हा आिण येय सा य होईपयत थांबू नका. 

िववेकानंदां या मते, कृती या मागाने पुढे जायचे क  नाही 
हा वादाचा मु ा नाही. हणूनच ते अगदी प पणे हणाले क  
"वादाची गरज नाही, वादाची गरज आह े - कृती या मागावर पुढे 
जा यासाठी, पुढे जात राह यासाठी. सामूिहक कृतीवर भर दतेाना 
वामीजी हणाले क  तु ही लोक कामात घ  आहात. िमळवा. 

सहभागी, आ ही फ  ओरडून जग फरवू. आता फ  सु वात आह.े 
कोणाशीही वाद घालू नका. चला एक  पुढे जाऊया.' 
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'जे फ  वतः या उ ारात गंुतलेले असतात, त ेना वतःला 
वाचवू शकतील आिण ना इतरांना. असे काही लोक असतात जे फ  
इतरांच े दोष पाह यासाठी तयार असतात. कृती कर याची वेळ 
कधी येत े ह े यांना कळत नाही. तु ही कामाला लागा. तुम या 
ताकदीनुसार पुढे जा." 

कधी कधी लागवडी या मागात अडथळे येतात. मन 
ग धळून जात.े अशा साधकाचंे बोधन करताना िववेकानंद हणाल े
क , तु ही कोण याही गो ीब ल द:ुखी आिण िनराश होऊ नका. 
आयु या या शेवट या णापयत घाब  नका, सहा या 
शौया माणे आिण फुला या कोमलतेसारखे वागा. साधने या 
मागातील अडथ यांम ये मानिसक बळाची गरज अस याच े
ठामपणे सांगत यांनी यायमागापासून कधीही भटकले नाही, 
अडथळे हचे क याणाचा माग अस याच ेसांिगतल,े यायमागापासून 
कधीही िवचिलत होऊ नका आिण स कमात सात य ठेवा. ेरणा 
दली आिण सांिगतल ेक  लोक तुमची तुती करा कवा टीका करा, 

ल मी तुम यावर कृपा असो वा नसो, तुमचा मृ यू आजचा असो 
कवा वयानंतर, तु ही याया या मागापासून कधीही िवचिलत होऊ 

नका, फ  अडथळे येतात. अडथ यांमधूनही क याणाचा माग 
िनघतो. कोणतीही शंका घेऊ नका, काळजी क  नका. श ूंना घाब  
नका, आपले काय करत जा"... शौयान ेपुढे जा. एका दवसात कवा 
वषभरात प रपूणतेची अपे ा क  नका. सव  आदशावर ठाम 
रहा. ि थर रहा, वाथ आिण म सर टाळा, आ ा पाळा. स य, 
माणूस- जाती या आिण आप या दशेा या बाजूने नेहमी खंबीर 
राहा,  आिण याचे जीवन ह े श चे ोत आह.े यािशवाय 
दसुरे काहीही नाही. जे हा लोक टीका करतात, धनाची भावना 
असत,े कामात यय येतो ते हा ची गरज असते. मानिसक 
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कणखरपणा सवात जा त. हणूनच वामी िववेकानंदांनी मानिसक 
बळाचा जोरदार पुर कार करताना याला क याणाचे कारण हटल े
आह.े माग िशकवला आिण संयम पाळत याया या मागापासून 
कधीही िवचिलत न होता सवसामा यांना सतत स कमात गंुतून 
राह यास वृ  केले. 
8. 8. 8. 8. मनाचामनाचामनाचामनाचा    िवकासिवकासिवकासिवकास    आिणआिणआिणआिण    िनयं णिनयं णिनयं णिनयं ण    

ब सं य लोकां या अपयशामागे िववेकानंदांनी एका तेचा 
अभाव, नदने े भािवत होणे, संयमाचा अभाव ह ेएक भावी घटक 
मानले आिण प  श दात एका ता टकवून ठेव याचा, नदचेा 
प रणाम न हो याचा आिण संयम बाळग याचा संदशे दला, ह े
यांचे प  मत आह.े 'लोकां या कवा समाजा या गो कड ेल  न 

दतेा एका  िच ान े तुमचे काम करत राहा' असा संदशे दे यात 
आला. तु ही ऐकल ेनाही का? कबीर दासांचे दोन वा य आह-े 'ह ी 
चालतो, कु ा भुंकतो बाजारात, हजारो साधूंना काही दभुावना 
नसत,े या मागाने आपण सवानी चालायचे असत.े जगा या 
लोकां या बोल याकड ेल  ावे लागणार नाही. यां या चांग या-
वाईट गो ी ऐकून, जीवनात कोणतेही मोठे काय करणे श य होणार 
नाही." उपाय. एका ता िशका, आिण पािहजे तेथ े वापरा. असे 
के यान ेतुमचे काहीही नुकसान होणार नाही.' 

अशा कारे वामी िववेकानदंांचे िवचार िनराश, िनराश, 
िनराश, उ व त  आिण समाज यां या मनात आशा, िव ास 
आिण उ साहा या भावना िनमाण करतात, यां यात अद य धैय 
िनमाण करतात आिण साधनहीन असूनही आपले येय सा य 
कर यासाठी पुढे जातात. अ ज य ेरणा दतेे. िववेकानंदांमुळे 
गुलामिगरी या साखळदडंात जखडले या भारताला 
आ मिवश्वासा या काशात वातं य ा ी या येयापयत 
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पोहोच याचा माग सापडला आिण या मागावर पाऊल 
ठेव यासाठी अपार सामािजक जाणीव ा  झाली आह,े असे हणता 
येईल. शेवटी, वामी िववेकानंदांनी जात ह ेगितमान स य मानल,े 
ि यां या उ थानावर भर दला, जनिश णाला मह व दले, 
वा तिवक समाजवादाची संक पना प  केली, सामािजक 
एका मतेवर भर दला, असे हट यास अितशयो  होणार नाही. 
जनततेून जागृत हा. सामािजक जािणवेशी संबंिधत क पना आजही 
ितत याच समपक आहते िजत या पूव  हो या. स या या सु  
भारतीय समाजाला जागृत कर यासाठी िनःसंशयपणे अनेक 
िववेकानंदांची गरज आह.े 
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वामी िववेकानंदाचे आदश िश ण 
िवषयक िवचार    

 

ा. डॉ. एस. जी. शद े
इितहास िवभाग मुख, नागनाथ कला, वािण य व िव ान महािव ालय, 

ढा नागनाथ. 
 

शासन व थे या धोरणामुळे, स यता, सहज जीवनमू ये 
सं कृती, मािधि त िश ण, सं कार, सं कृती व पूव पार संिचत 

ान न ा िपढीपयत पोचिवले जाते या णालीला िश ण असे 
हणतात. 

हदु थानात ाचीन कालखंडापासून िश ण व था ही 
अितशय गतशील होती यामुळे भारता बाहरेील दशेातून 
िव ाजनासाठी, ान ा ीसाठी भारतात येत असतात. नालंदा, 
त िशला सारखी िव ापीठे िव िव यात होती. परंतु पुढील 
काळात राजक य व सामािजक बदलामुळे ही िश ण णाली 
लयाला गेली. पुढे राजक य ि थ यातरामुळे भारतात ि टशांनी 
आपले ब तान बसिवले व आपली राजक य स ा बळकट 
कर यासाठी नोकरवग िनमाण करणा या िश ण व थेचा 
पुर कार केला. परंतु वामी िववेकानंदानी या िश ण व थेत 
बदल कर यासाठी संपूण भारताचे व जगाचे अवलोकन क न 
िश ण िवषयक अनेक गो ी आप या भाषणातून भारतीयानंा 
द या. यां या मत,े "भारता या उ ाराचा एक मा  उपाय हणज े

पुरातन िश ण प तीचा पु:नऊ ार होय".1 
येक रा ा या जडणघडणीम ये िश णाला अ यंत 

मह वपूण थान आह.े जो दशे रा  जेवढे िशि त तवेढेच ते सव 
े ांम ये गती व श  संचय क न जगाम ये आपले वेगळे 

गौरवपूण थान ा  कर यास समथ आह.े आदश िश णासंबंधी 
वामी िववेकानंद हणतात "िश ण हणजे मनु या या ठकाणी ज े
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पूण व आधीचेच िव मान आह े याचे कटीकरण होय". खरे िश ण 
तेच क  जे मनु याचे अ ान आवरण दरू क न याचा पूण व 
िवकासाला सा यभूत ठरेल.2 
िश णाचा अथ िश णाचा अथ िश णाचा अथ िश णाचा अथ ::::----    

मनु याचा ठकाणी जे पूण तू आह.े अंतरी जर ान आिण 
श चा ोत िव मान नसता तर तो हजार य  क न सु ा 

ानी कवा शि मान होऊ शकला नसता. बाहरेील कोणतेही उपाय 
या या आत कोण याही कारे ान वा श चा िवकास क  शकत 

नाहीत. परंत ु या ान श या िवकासात असलेले अडथळे दरू 
कर यास मदत क  शकतात. या या आतील असलेले अनंत ान व 
श  हजारो मागाने वािहत क न सव  आिण जगसृ ी कतु वा-

ित र  इतर सव कार या श नी भूवीत क न टाकते. हणून 
या बांधांना दरू कर या या उपायाना िश ण हणतात.3 

येक मानवा या अंतरी अनंत ानाचे उगम थान आह.े 
ान ह ेआधीचेच िव मान आह.े माणूस केवळ याचा शोध लािवत 

असतो. " ान कोणतेच बाहे न येत नाही त े सारे अथच असते" 
माणूस जे काही िशकतो तो व तुतः तो अनावृ च करीत असतो. 
अनंत ानाची खाणच असा जो वतःचा आ मा याव न एक 
आवरण वा पडदा दरू सारणे हणजे िश ण होय.4 

ान मानवी मनातच अि त वात असते. अिधकांश त त े कार 
न होता झाकलेलेच पडून असते. तो पडदा यावेळी हळूहळू थोडा 
दरू सारला जातो यावेळी आपण मी िशकतो आह े असे हणतो. 
आवरण दरू हो याची ही या जसे जसे गत होत जाते तसतशी 
आप या ानाची उ ती होत जाते. या माणसांमधून ते अिजबात 
दरू झालेले असते तो सव  पु ष होय. ाचीन काळी असे सवत 
पु ष होऊन गेले आहते. यात काहीच संशय नाही. आताही असतील 
असा माझा ठाम िव ास आह े आिण भिव यकालीही असे असं य 
सव  पु ष ज मास येतील. ान ह े चकमक या दगडातील 
अ ी माणे मनाम ये वसत असते कारण पी आघाताने ठणगी 
िनघून ते कट होते. बा  जगापासून आप यावर संवेदनाचे आघात 
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होत असतात या आघाताची उसने जाणीव हो यासही आप याला 
ित या करावी लागत.े आपण जे हा ती ित या करतो ते हा 

आपण खरोखर आप या मनाचा एक अंश या आघाताकड ेपाठवीतो 
व जे हा आप याला जाणीव होते ते हा खरोखर या आघातामुळे 
िविश  आकार ा  झालेले मनच आप या ययास येत असते. 
वामीज नी आदश िश ण खालील माणे सांिगतले आह.े 
• इ छाश चा िवकास 
• िश ण ा  कर याचे उपाय, िश ण ा ीचे मानसशा  
• चतसंयम आिण एका ता, ान ा  क न घे याची फ  

एकच प त वा उपाय आह ेतो हणजे एका ता. मी िजतका 
एका  होऊ शकेल िततका या िवषयातील गुढ त वावर मी 
अिधक काश पाडू शकेल. मना या श  एका  करणे हाच 

ान ा ीचा एकमेव माग होय असे आमचे हणणे आह.े 
बा  िव ानात मना या श  एका  कर याचा अथ असतो 
कोण याही बा  व तूवर या क त करणे. आिण आता 
िव ानात याचा अथ असतो मनाला आ माकड े वळिवणे 
मना या एका तेला आ ही योग हणतो. मन जे हा एका  
होते व अंतमुख होऊन जे हा ते वतःवरच क त होते ते हा 
आप यातील सव श  आप या दास बनतात. 

एका ता साध याचा उपाय :-        
एका तेत सगळा काळ वतमान काळातच येऊन क त होऊ 

लागतो. जे हा अतीत व वतमान एक होऊ लागतील ते हा मन 
एका  झाले अस े हणता येईल. िश णाचे मु य सार हणजे मनाची 
एका ता ह ेआह.े केवळ काही गो ीची मािहती गोळा करणे न ह.े 

य  अनुभूती:-    
अनुभव हाच आपला एकमेव िश क आह.े य  अनभुवा 

ारे आप याला खरे ान होऊ शकते. आपले सगळे ान 
अनुभवातून िनघाले आहते तर ह े िनि त आह े क  जे आपण 
अनुभवले नाही ते समजणे व याची क पना करणे श य नाही. 
अनुभवािशवाय िवचार वा बु ी वाढू शकत नाही. याअथ  सव 
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सहज वृ ी पूवानुभवाचाच प रणाम आहते. ान फ  एकाच 
मागाने होऊ शकत असते आिण तो माग हणजे अनुभव होय. 
आ मबोध, अनुकरण:- 

अनुकरण हणजे स यता न ह े येकाने आपला वतःचा 
आदश िनवडून तोच जीवनात फलद व कर याचा चल करणे उिचत. 
दसु या एखा ाचा आदश घेऊन तदनसुार च र य घडिव याचा 
खटाटोपा पे ा उ तीचा हाच अिधक िनि त माग होय. 
खरोखर उ रापासनू आपण िशक यात अशा पु कळ गो ी आहते जो 
दसु याकडून िशक याचे नाकारतो तो खरोखर मो या माणे होय. 
दसु या जवळ चांगली हणून असलेली येक गो  िशकावी. परंत ु
ती आप या प तीने हण क न आ मसात करावी. आपण आपले 
वातं य गमावून दसु या माणे होऊ नये. 

जगाचा इितहासात तु हाला आढळेल क  वतःवर ा 
ठेवणारी रा चे मोठी बळ झालेली आहते. आ मिव ास असले या 

च थोर व बल झाले या आहते. ि थर बु ीचे हा व सवात 
मह वाचे हणजे पिव  हा. वतःशी पूणपणे ामािणक रहा 
आप या भिवत ावर ा ठेवा. 
सारांश/ िन कष:-    

भारतीय सं कृतीचा मूळ आधार असले या सं कृत 
िश णाचा चार आिण सामा य जनतेचा यो य िश णाची व था 
यािवषयी या याचे िवचार पूण िनदश माननीय आहते. 
या ित र  यो य िश ण दऊे शकतील असे, दृ द , बिल , येघावी 
व सेवाभाव असलेले च र यवान िश क तयार कर याच ेमह वपूण 
दािय व दखेील यांनी आप या दशेवासीयावर सोपिवली आह.े 

वामी िववेकानंदाचे ह े िवचार िश ण आदश वातं य 
भारताला गतीपथावर घऊेन जा यास सव कारे मदत करेल 
आिण दशेातील िव ाथ , िव ा थन ना तसचे इतर िव ा ा  क  
इि छणा या लोकास यो य पथ दशन करेल यात शंका नाही. 
संदभ ंथ :- 
1. आदश िश ण- वामी िववेकानंद, रामकृ ण मठ, नागपरू. 
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2. क ा 
3. क ा 
4. क ा 
5. ी रामकृ ण - िशवानंद मृती थंमाला, वामी ा थानंद, अ य  
रामकृ ण मठ, रामकृ ण आ म माग धनोनी, नागपरू. 
6. ानयोग - वामी िववेकानंद, अनुवादक 
वामी िशवत वानंद- रामकृ ण मठ, नागपरू. 

7. वामी िववेकानंद यांचे च र - अनुवादक वामी िशवत वानंद, 
रामकृ ण मठ, नागपूर 
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'''' वामीवामीवामीवामी    िववकेानदंिववकेानदंिववकेानदंिववकेानदं    याचंायाचंायाचंायाचंा    कमयोगकमयोगकमयोगकमयोग    
िस ातंिस ातंिस ातंिस ातं''''    

    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . एसएसएसएस. . . . पीपीपीपी. . . . घायाळघायाळघायाळघायाळ    

ा यापक, समाजशा  िवभाग मुख, वामी िववेकानंद महािव ालय, 
िश र ताजबंद, ता. अहमदपूर, िज. लातूर. 

 

आधुिनक भारता या इितहासात जे तेज वी त ण होऊन 
गेले यात वामी िववेकानंद यांच े नाव अ यंत आदरान े यावे 
लागते. वृ ीन ेते सं यसत् असले तरी यांचा कमावर िव ास होता. 
समकालीन तसेच सवकालीन मानवजाती या क याणाचा िवचार 
यांनी सतत बोलून दाखवला. एक त ण तप वी हणून परदशेात 

भारतीय सं कृतीचा सुगंध पसरिवणारे भारतीय हणून वामी 
िववेकानंद प रिचत आहते. ते सािह य, त व ान आिण इितहासाच े

का ड िव ान होत.े ' वामी िववेकानंदानी  योग, राजयोग, कम 
योग, ान योग, भ  योग ही यांची अ यंत मह वाची ंथसंपदा. 
आ या म, सं कृतीपासून फारकत घेऊन भौितक वादा या मागे 
धावणा या यांनी यािनिम ान ेत ण जगाला एक नवीन माग दला 
आह,े याचा भाव युगानुयगेु सवसामा यांवर राहील यात शंकाच 
नाही. क याकुमारी येथ े बांधलेले यांच े मारक अजूनही वामी 
िववेकानंदां या महान कायाची गाथा सांगते.'1 एकूण भारतीय 
महान सं कृती आिण सं काराचे दशन यांनी सबंध जगाला घडिवले 
आह.े वामी िववेकानंद भारतीय धा मक, सां कृितक िवचारांच े

ितिनधी होत.े जगभरात यांचे सात यान े मण होत असे. 



               ×¾ÖÀ¾Ö×¾Ö•ÖêŸÖê Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤ü                     / 115   

जागितक तरावर भारतीय िवचार, सं कृती, त व ान याचे 
कटीकरण कर या या दृ ीने वामी िववेकानंद यांनी केलेले काय 

अ यंत मह वाचे आह े ह े नाकारता येत नाही. वातं यपूवकाळात 
भारताची ितमा युरोपात उजळ कर या या कामातही वामी 
िववेकानंद यांचा मोलाचा वाटा आह ेह ेमा य करावे लागते. 

तुत कमयोग हणज े यांनी यूयॉक शहरात दले या आठ 
ा यानाच े पु तक प आह.े पाि मा य दशेात भौितकवादाचा 

भाव पाहता सं कारानंी यु  भारतीय िवचार कटीकरण 
कर याच ेमह वाचे काय यांनी केले आह.े याचाच एक मह वाचा 
भाग हणून तुत लेखात यांनी सांिगतले या कमयोगातील वैि क 
मू यांचा िवचार क .  
त यत यत यत य    सकंलनसकंलनसकंलनसकंलन - 

तुत लेख िलिह यासाठी ि तीयक साधनाचंा आधार 
घेतला जाणार आह.े गरजेनुसार इतर आधुिनक तं ांचा आधार 
घेतला जाईल. इंटरनेट वरील मह वा या मािहतीचा आधार घेऊन 
लेख अिधक अ ावत कर याचा य  केला आह.े 

मखुमखुमखुमखु    सं ासं ासं ासं ा -  
यूयॉक मधील ा यान,े भारतीय धम जीवन, आ या म, 

कम िस ांत, िन काम कमयोग हा भारताचा क ीय भाव, धम ही 
क पनेची बाब नसून य  अनुभव घे याची बाब, वेदांची 
िशकवण, आ मबल वाढिवणे, बु द िवचार दशन. 
गिृहतकेगिृहतकेगिृहतकेगिृहतके - 

1. वामी िववेकानंद यांच ेसवच िवचार भारतीय त ण वगासह 
जगभरातील त णांसाठी ेरणा दणेारे आहते. 
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2. वामी िववेकानंद यां या कम िस ांताचंा मूलाधार भारतीय 
वेद, शा , उपिनषद ेयां यात आह.े 

3. कम भावनेतून मानवा या मनात उदारता, अनास  िनमाण 
होणे आव यक असत.े 

4. वामी िववेकानंद यां या मते धम आिण कम भावनेतून 
मानवाचे आि मक बल वाढणे िनतातं आव यक आह.े 

5. यूयॉकम ये ा यान े दऊेन वामी िववेकानंद यांनी 
भारता या ाचीन स यतेच ेदशन घडिवले आह.े 

6. वामी िववेकानंद जागितक दजाचे िवचारवंत होत े आजही 
यांचे िवचार ेरक आहते. 

7. यांनी भारतीय सं कृती िवचार याची मू य आप या 
ा यान आिण िवचाराच ेजागितक तरावर कट केले आह े
आधुिनक भारतातील आ याि मक, धा मक, सां कृितक  

जीवनाच ेअ ययन कर यासाठी वामी िववेकानंद यां या िवचारांच े
अ ययन करणे म ा  आह.े 
उ ेउ ेउ ेउ  े-  

1. आधुिनक भारता या सवागीण सां कृितक जीवनाचा अ यास 
कर यासाठी वामी िववेकानंद यां या लेखन व िवचारांच े
अ ययन करणे. 

2. वामी िववेकानंद यां या धा मक चतनाच े नेमके व प 
समजून घेणे. 

3. वामी िववेकानंद यांनी भारतीय कम िस ांताच े कटीकरण 
जागितक तरावर केल ेआह,े याचा थोड यात अ यास करणे. 
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4. भारता या वातं यपूव आिण वातं योतत्र कालखंडातील 
कमयोगाचे व प अ यासणे. 

5. वामी िववेकानंद ह ेभारतीय त णांचे आदश आहते, यां या 
िवचारांच ेमूलभूत व प अ यासणे.  

6. वामी िववेकानंद यां या कमयोग िवचारतील उदारता, 
अनास  अ यासणे. 

7. वामी िववेकानंद यां या मते कम केवळ आस चे मूळ न 
राहता  सव म िवर  आिण अनास च े मा यम आह े
याचा िवचार करणे.  

8. वामी िववेकानंद यांनी कम, रा  आिण िव  शांतीची 
घातलेली सांगड अ यासणे. 

9. वामी िववेकानंद यांनी भारतीय िवचारास जागितक 
पातळीवर कट केल ेआह े याचा अ यास करणे. 

िवषयिवषयिवषयिवषय    वशेवशेवशेवशे -  
यूयॉक शहरात वामी िववेकानंद यांनी दलेली आठ 

ा यान े हणज े तुत कमयोग ह े पु तक होय. यात कम का 
च र  पर भाव,मनु य मा  महान ह,ै कम का रह य िन वाथ 
परोपकार, कत , हम आपका उपकार करत ेह ैन क  संसार का, पूण 
आ म याग ही अनास  ह,ै मो , कमयोग का आदश ह े आठ 
अ याय समािव  आहते. वामी िववेकानंद भारतीय त व ानाच े
पुर कत होत.े कम ही आ म तसेच सामूिहक सुधारणेच ेसू  आह ेअसे 
यांचे मत होत.े 

"लाखो उपेि त ी-पु ष दररोज दःुखा या खाईत लोटले 
जात आहते. यांना मदतीचा हात दणेारा, यां या क याणाचा 
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िवचार करणारा कोणीच दसत नाही. या हीन, दीन, पीिडत, दःुखी 
लोकां या दारापयत सुख, वातं य, धम, नीती आिण िश ण 
पोहोचायला हवे. हीच माझी आकां ा, न ह ेमाझे वृ  आह.े मी ह े
वृ  पूण करीन. मरेपयत करीत राहीन."2 जगातील कोण याही 
दशेातील लाखो ी पु षां या वा ाला आले या दःुखास उतार 
हणून िन काम कमयोग िस ांत मह वाचा आह े ह े इथे िवचारात 

घेतला पािहज.े अमे रके या मु ामी असताना वामी िववेकानंद 
यांनी भारतीय त व ान आिण सं कारा या प र े ात कम िस ांत 
सांिगतल ेआह.े  
कमकमकमकम    योगयोगयोगयोग    : : : : व पव पव पव प    िवचारिवचारिवचारिवचार - 

कमयोग िस ांत समजून घे यासाठी कम या सं ेचा नेमका 
अथ समजून घेतल े पािहजे. कम या संक पनेचा साधा सरळ अथ 
काम असा होतो. या कामातून काहीतरी अपे ा असते. फलाची 
इ छा अंतभूत असणे ही सामा य वृ ी आह.े मा  वामी 
िववेकानंद यांनी अपेि त कम योग िन काम आह ेह ेइथे िवचारात 
घेतल ेपािहजे. 

"कम श द सं कृत क  कृ= करना धातु स ेबना ह|ै जो कूछ 
भी कया जाता ह,ै कम ह|ै"3 कम या श दाचा अथ वरील माणे 
दला आह.े काहीतरी करणे या शारी रक येला प  कर यासाठी 

कम ही सं ा वापरली जात.े ही बरेचदा ि गत कृती असत.े जे हा 
ितच ेसामूिहक कटीकरण होत ेते हा यातून  होणारी भावना 

ापक व पाची असत.े वामी िववेकानंद यांनी कमाचे ापक 
मू य अपेि त होत.े  
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'ि यांचे िश ण व यांचा तर उंचावणे, िवदशेी 
वासावरील िनबध हटिवणे, आंतरजातीय िववाह, अ पृ यता या 

समकालीन सम या संबंधी यांचेही िवचार अ य सुधारकासारखेच 
होत ेमा  यांची सुधारणा कर याची प त वेगळी होती'4 भारतीय 
दृ ीने िवचार करता परतं  हीच एकच सम या न हती. यािशवाय 
अ पृ यता, धम िविवधता, आ थक िवषमता, अ ान, ि यांचे सव 
बाबतीतील शोषण अशा कतीतरी सम या आहते िजथे िवकास 
करणे गरजेचे आह.े वामी िववेकानंद यांनी या सव ापक अथान े
कम योग हा िस ांत मांडला आह ेह े इथे िवचारात घेतले पािहजे. 
एकच समाजाचे, दशेाचे अिवभा य घटक अस यामुळे यां या 
जीवनमानात सुधारणा होणे ह े वामी िववेकानंद यांना अपेि त 
होत.े या बाबतीत केले जाणारे काम याला त े कम असे हणतात. 
सामािजक, राजक य, आ थक, धा मक, सां कृितक अशा कतीतरी 

े ात सुधारणा कर यासाठी वाव अस याच े वामी िववेकानंद 
यांनी अ य पणे अधोरेिखत के याचे मा य करावे लागते. 
कमयोगकमयोगकमयोगकमयोग    : : : : िन कामिन कामिन कामिन काम    कमकमकमकम    मू यमू यमू यमू य -  

वामी िववेकानंद यांनी सांिगतलेला कम िस ांत भारतीय 
प र े ात असला तरी याचे मू य वैि क आह.े कारण त े या 
काळात हा िस ांत मांडतात या काळात जगभरात िविवध दशेात 
पारतं याची ि थती होती. सुधारणे या दशेने येक दशेाची 
वाटचाल सु  होती. िशवाय वामी िववेकानंद यांनी यूयॉक म ये 
वरील कम योग िस ांत कथन केला आह े याव नही कम योगाचे 
वैि क मू य अधोरेिखत होत.े वामी िववेकानंद यां या दृ ीने 
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िन काम कम याला िवशेष ाधा य होत.े पुढील माणे याचा 
िवचार क . 

"िवना धन, मान, क त , अथवा मह व कसी वाथ भावना 
के कम करता ह,ै जब मनु य वैसा कर सकेगा तो वह बु द होगा, 
उसके िभतर ऐसी कम करने क  शि  ज मेगी िजससे संसार म 
प रवतन हो जायेगा|"5 वरील माणे वामी िववेकानंद यांनी 
आप या भाषणात िबना धन, क त , वाथ, मह व यािशवाय 
केले या कमाला िवशेष ाधा य दले आह,े यां यामते बु  यांना 
अपेि त असलेला समाज िनमाण कर यासाठी िन काम कमयोग 

येकाने अंगीकारणे मह वाचे आह.े जोपयत कम आिण फल याची 
फारकत होत नाही तोपयत िन काम कमयोग श य होत नाही. ह े
सू  केवळ भारतीय समाजापुरते मया दत नसनू संबंध जगातील 
कोण याही समाजातील, धमातील कम िस ांत बळ दणेारे आह.े 
वामी िववेकानंद ह े वैि क क त च े त व , िवचारवंत होत े ह े
यांनी सांिगतले या कम िस ांताव न सहजपणे िस  होत.े जगात 

कर यासारखे भरपूर आह.े केवळ मी आिण माझे इतका िवचार न 
करता सबंध सृ ी, समाज याचा िवचार क न सवासाठी उपयु  
असले या कायाचा कोण याही फलािशवाय अंगीकार करणे ही 
भूिमका वामी िववेकानंद यांनी आप या िवचार आिण कायातून 
अंगीकारली आह,े ह े इथे मा य करावे लागते. केवळ भारतीय 
सं कृती जगभरात सव म आह े असे न हणता जगभरातील 
मह वा या बाब चा वीकार क न भारतीय सं कार या याशी 
याची जोड दऊेन एक सुदढृ, संयमी, समाज िनमाण करणे श य 
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आह,े ही भूिमका िन काम कमयोग यातून  होत े ह े इथे मा य 
करावे लागते. 
िन कषिन कषिन कषिन कष -  

वरील माणे वामी िववेकानंद यांनी सांिगतले या कमयोग 
िस ांताचा सारांश पाने िवचार करता येईल. कम याचा साधा 
सोपा अथ काहीतरी करणे असा होतो. या कृतीत फळाची अपे ा 
असत.े मुळात सामा य  कोण या ना कोण या अपे ेनेयु  कृती 
करत असत.े वा तवात दनैं दन गरजा भागवत असताना मूलभूत 
गरजांची प रपूत  याला िवशेष ाधा य ावे लागते. यासाठी 
सामा य  कोणती ना कोणती कृती करत असतो. या कृतीचा 
संबंध या या मनात असले या अपेि त हतेूशी जोडलेला असतो. ही 
सामा य कृती जे हा सामूिहक व पात कोण याही फलािशवाय 
केली जाते ते हा आपोआपच याला िन काम कमयोगाचे व प 

ा  होत.े वामी िववेकानंद ह े सं य त वृ ीचे अस यामुळे 
सहािजकच यांना फळाची अपे ा आिण कम याची ज री वाटत 
नाही. उलट समाजा या उ तीसाठी, गतीसाठी, िवकासासाठी 
िझजणारे समाजसुधारक िनमाण होणे िनतातं आव यक आह,े यावर 
यांनी भर दला आह.े हणूनच यांनी यूयॉक येथे दले या आठ 

ा यानात िन काम कमयोगाचे सू  मांडले आह.े जेणेक न 
भारतीय िवचार, सं कृती, त व ान याला वैि क पातळीवर घेऊन 
जा याच ेमह वाचे काय यांनी केले आह,े ह ेनाकारता येत नाही.   

वामी िववेकानंद आधुिनक भारता या इितहासातील 
भारतीय त व ान, सं कृती, धम याच ेमह वाचे अ यासक आहते. 
केवळ भारतात न ह े तर जगभरात भारतीय िवचार पसरिव याच े
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काय यांनी केले आह.े तुत कमयोग हणज े यांनी यूयॉक येथे 
दले या आठ ा यानाच े कािशत प आह.े माणसा या कमाचा 

संबंध केवळ फळाशी न जोडता िन काम कमयोग यावर यांनी भर 
दला आह.े यां या िवचाराने कायाच ेमोठेपण ल ात घेता यां या 

कमयोगा या वाचनान े जगभरातील असं य त णांना सामािजक 
काय कर याची दशा दली आह.े याव नही यांचे मोठेपण 
अधोरेिखत होत.े पुढील माणे यांनी सांिगतले या कमयोग 
िस ांताचा अ यास के यानंतर हाती आले या काही मह वा या 
िन कषाचा िवचार करता येईल.  

1. आधुिनक भारता या इितहासातील मह वाचे त व ान, 
िवचारवंत हणून वामी िववेकानंद यांचा िवचार करावा 
लागतो.  

2. भारतीय धम, समाज, सं कृती जागितक पटलावर घेऊन 
जा याच ेकाय यांनी केल ेआह.े  

3. वामी िववेकानंदांनी सांिगतलेला कमयोग भारतीय सं कृती, 
अ या म, धम िवचाराच ेसारांश आह.े  

4. यूयॉक येथे दले या आठ ा यानाच ेिलिखत व प हणजे 
तुत कमयोग होय.  

5. कम ह े केवळ ि गत मू य न राहता सामूिहक मू यही 
याला ा  झालेले आह.े 

6. सामूिहक कमयोगा या िनिम ाने समाजातील िविवध अिन  
ढी, था यांना मूठमाती दऊेन एक सुदढृ समाज िनमाण 

करणे श य आह.े  
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7. िन काम कमयोगी याचा अथ कोण याही फळाची अपे ा न 
करता केलेली कृती होय. 
आजही वामी िववेकानंद यांचा कमयोग िस ांत जगभरात 

अ यासला जातो जे हा  वतःपे ा समाजाचा िवचार क  
लागतो ते हा आपोआपच िन काम कमयोगाकड े याची वाटचाल 
सु  होत े गौतम बु  यांना अपेि त असलेला समाज िनमाण 
कर यासाठी िनि तपणे वामी िववेकानंद यांनी सांिगतलेला 
कमयोग िस ांत उपयु  ठरेल यात शंका नाही. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    सचूीसचूीसचूीसचूी -  
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2. वामी िववेकानंद : संि  च र  आिण उपदशे - वामी अपूवानंद - 

रामकृ ण मठ, नागपूर - सतरावे पुनमु ण 21.12.2012 -  पृ. 7. 
3. कमयोग - वामी िववेकानंद - सर वती पु तक भांडार, लखनऊ - . 
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4. वामी िववेकानंदांचे राजक य चतन - डॉ. ा. िवजयकुमार गो. 
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'''' वामीवामीवामीवामी    िववकेानदंाचंेिववकेानदंाचंेिववकेानदंाचंेिववकेानदंाचंे        वातं यिवषयकवातं यिवषयकवातं यिवषयकवातं यिवषयक    
िवचारिवचारिवचारिवचार'''' 

 

डॉडॉडॉडॉ. . . . रजनीरजनीरजनीरजनी    अअअअ. . . . बोरोळेबोरोळेबोरोळेबोरोळे 
सहा यक ा यापक, रा यशा  िवभाग मुख, कमवीर तुळशीराम पवार 

महािव ालय, हाडोळती, ता. अहमदपूर, िज. लातूर. 
 

वातं य ही मानवाची मूलभूत गरज असून तो येकाचा 
नैस गक ह  आह.े गुलामिगरी या बंधनात असलेला  भौितक 
दृ ा कतीही सुखी असला तरी याच ेजगणे अपमानजनक असते. 
भारताला आज वातं य िमळून 75 वष झाली आहते. भारतीय 
संिवधानान े समता, बंधुता, वातं य या मूलभूत मू यांची जपणूक 
केली आह.े या दशेात ज माला आले या येक नाग रकां या 
वातं याची वाही आिण हमी रा य घटना दतेे. आजपयत िविवध 

िवचारवंतांनी आपाप या परीने वातं याची ा या कर याचा 
य  केला आह.े वामी िववेकानंद ह े यापैक च एक होत. यांचा 

मूळ वभाव सं यासी असला तरी यांनी दशेातील सामािजक, 
धा मक, राजक य, आ थक सुधारणेबाबत अ यंत मूलभूत िवचार 
मांडले आहते, ह े िवसरता येत नाही. भारतीय सं कृती, परंपरा, 
सं कार याचा त े जागितक तरावरील चेहरा होत.े भारतातील 
रा ीय चळवळी, आ याि मक चळवळी, धम जीवन तसेच इतर 
सामािजक सेवाकाय या सग यां या मागे य  अ य री या 
वामी िववेकानंद यांचीच  ेरणा होती आिण ती आजही आह.े 

केवळ भारत न ह े तर पाि मा य जगातही यांनी भारताच े
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आ याि मक व सां कृितक े ातील ितिनधी हणून अितशय चोख 
भूिमका बजावली आह.े  

आज वातं यानंतर भारतीय संिवधानान े वातं य समतेचे 
जे धोरण अंगीकारल े आह े या या मुळाशी वामी िववेकानंदांच े
मूलभूत िवचार आहते ह ेनाकारता येत नाही. तुत लेखात यां या 
' वातं य' िवषयक िवचारांच ेथोड यात िव ेषण क . 
त यत यत यत य    सकंलनसकंलनसकंलनसकंलन - 

तुत लेख िलिह यासाठी ामु याने दु यम ोतांचा 
आधार घेतला आह.े आव यकतेनसुार िविवध िनयतकािलके, वृ प े 
यातून वेळोवेळी कािशत सदंभाचा आधार घेतला आह.े 

मखुमखुमखुमखु    सं ासं ासं ासं ा -  
पारतं य, वातं य, रा ीय एका मता, रा ीय चैत य, 

उपिनषदात वातं य िवचार, शारी रक, मानिसक, भाविनक 
वातं य आ द. 

गिृहतकेगिृहतकेगिृहतकेगिृहतके -  
1. वामी िववेकानंद ह े भारतीय समता, बंधुता, वातं याच े

पुर कत आहते. 
2. ते वृ ीने सं य त असले तरी भारतीय वातं याचे यांनी 

समथन केले आह.े  
3. वामी िववेकानंदांनी वातं याब ल अितशय मूलभूत िवचार 

मांडले असून संिवधानान े बहाल केले या वातं याला बळ 
दले आह.े 
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4. यां या मत े वातं य केवळ राजक य व पाचे मया दत न 
राहता ते मानिसक, आ याि मक, भाविनक, आि मक 
व पाचे ापक असत.े 

5. वातं याची उ ुंग लालसा आिण जा व य रा वाद ही वामी 
िववेकानंद यां या ि म वाची मह वाची वैिश े आहते.  

6. भारतीय आ याि मक चळवळ, रा ीय चळवळ यातील वामी 
िववेकानंद यांच ेयोगदान वादातीत आह.े 

उ ेउ ेउ ेउ  े-  
1. वामी िववेकानंद यां या जीवन व कायाचा आढावा घेणे. 
2. वामी िववेकानंद यांनी भारताच े जागितक तरावर नेतृ व 

केले आह े याचा आढावा घेणे. 
3. वामी िववेकानंद यां या वातं याब ल या मूलभूत 

संक पनेचा अ यास करणे. 
4. वामी िववेकानंद िवर  वृ ीचे असले तरी यां या वतं ता 

ब ल या क पनेचा अ यास करणे. 
5. वामी िववेकानंदांनी सांिगतलेली रा ीय एका मता समजून 

घे याचा य  करणे. 
6. वामी िववेकानदांचे वातं य िवचार अ यंत ापक आिण 

िततकेच मूलभूत आहते त ेमुळातून समजून घेणे. 
िवषयिवषयिवषयिवषय    वशेवशेवशेवशे -  

वातं य या संक पनेचा िवचार आजवर अनेक िवचारवंत, 
सुधारक आिण त व ानी आपाप या परीने मांडला आह.े वामी 
िववेकानंद यांनीही वातं य ही संक पना मांडली आह.े वामी 
िववेकानंद यांची वृ ी िवर  असली तरी यांनी भारतीय 
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सामािजक, राजक य, आ थक जीवनाच ेही सखोल चतन केले आह.े 
वामी िववेकानंद यां या एकूणच िवचार व कायाचा अ यास होणे 

गरजेच े आह.े पुढील माणे यांनी मांडले या वातं य िवषयक 
िवचारांचा सं ेपान ेिवचार क . 
अअअअ) ) ) ) वामीवामीवामीवामी    िववकेानदंिववकेानदंिववकेानदंिववकेानदं    आिणआिणआिणआिण    वातं यिवचारवातं यिवचारवातं यिवचारवातं यिवचार -  

वामी िववेकानंद भारतीय त व ानाची ओळख आहते. 
सां कृितक, अ याि मक, धा मक, भारतीय जीवनाच े अनेकिवध 
संदभ यां या िवचार व लखेनातून येतात वातं य िवषयक यांची 
धारणा ही अ यंत मूलभूत आिण ेरणादायी आह ेते ज मतः अ यंत 
शार होत.े वतं  या भावनेब ल यांची वतं  िवचारप ती 

होती. बालपणापासून यां यावर मु तेचे  सं कार झालेले 
अस यामुळे त ेअ यंत िनभ ड आिण िततकेच चौकस होते. भारतीय 
वेद, उपिनशद, धम ंथांचा यांनी मुळातून अ यास केला होता. 
प रणामी यांनी वेदा या आधारे वातं याची मांडणी करताना 
वतं  या जािणवेची आ याि मक बाजूही कशात आणली आह.े इथ े
यांनी सांिगतले या वातं य या संक पनेचा सं ेपाने िवचार क . 

वामी िववेकानंदांची राजक य िवचारां या े ात दसुरी 
मह वाची दणेगी हणज े वातं याची संक पना होय. भारतीय 
प र े ात यांनी ही संक पना मांडली आह.े यांनी केलेले वेदांचे 
सखोल अ ययन यातून यांचा वातं यािवषयी िस ातं अितशय 

ापक अस याच े जाणवते. यां या एकूणच वाणीतून आिण  
कायातून यांचे वातं य ेम सतत  होत रािहले आह.े याबाबत 
एके ठकाणी त े हणाल े होते, "जीवनात या सुख आिण समृ ीची 
एकमेव अट हणज े मनन आिण कृती वातं य होय या े ात ह े
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नाही या े ात मानव आिण रा ाचे पतन होईल."1 अथात 
वातं य ही केवळ अनुसरणाची बाब नसनू ती चतन आिण 

मननातनू अनुभूती या पातळीव न जाणवणारी अ यंत मूलभूत 
भावना आह.े वातं य ही मानवाची अ यंत नैस गक आिण िततक च 
आव यक भावना आह े यावरही त े ठाम होत.े मानवा या एकूणच 

गतीम ये वातं य अितशय मूलभूत आह े असेही ते मानत असत. 
कोण याही व पाची गुलामिगरी वाईट असे त ेमानत असत. 

वामी िववेकानंद यांनी वातं याची ा या करताना 
शारी रक, मानिसक तसेच आ याि मक वातं याचे समथन केल े
आह.े वामी िववेकानंद असे मानत होत े क , " वातं य हा 
उपिनषदांचा मु य िस ातं होता उपिनष कारांनी शारी रक, 
मानिसक तसेच आ याि मक वातं याचे समथन केले आह.े"2 वामी 
िववेकानंद यांचा वेद, उपिनषदांचा सखोल अ यास होता. 
उपिनषदात वातं य हा मु य िस ांत आह,े असे ते मानत. वातं ्य 
केवळ शारी रक न राहता त ेआ याि मक अिधक आह ेअसे त े हणत 
असत.  

वामी िववेकानंद यांनी वातं याची सांगड रा ीय 
एका मतेशी जोडली होती. त कालीन भारतीय जनता गुलामिगरीत 
अस यामुळे वातं य ा ीसाठी रा ीय एका मता टकणे आव यक 
अस याचे यांनी मा य केले आह.े ' वामी िववेकानंदां या रा ीय 
एकता आिण रा ीय चैत य संबंधी या िवचारांना आधुिनक 
भारता या राजक य पुनजागरणात मह वाचे थान आह.े'3 वरील 
िवचार पािह यास वामी िववेकानंद रा ीय एकतचेा कती 
गांभीयाने िवचार करीत होते याचा सहज अंदाज येतो. आधुिनक 
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भारतातील जनता िवखुरलेली अस यामुळे गुलामिगरीत आह.े 
भारताची वतं  रा  हणून पु हा उभारणी कर यासाठी आपण 
सवानी एक  येणे गरजेच े आह े यावर वामी िववेकानंद आ ही 
होत.े 
बबबब) ) ) ) वातं यवातं यवातं यवातं य    आिणआिणआिणआिण    रा ीयरा ीयरा ीयरा ीय    एका मताएका मताएका मताएका मता -  

वातं य ही जशी ि गत बाब आह ेतशीच ती सामूिहक 
ही आह.े रा ीय एका मता िशवाय ि गत वातं यास फारशी 
कमत उरत नाही. वामी िववेकानंद रा ीय एका मतेसाठी अितशय 

आ ही होत,े ह े वर पिहलेच आह.े यापुढे जावून वामी 
िववेकानंदांनी रा ीय एका मता टकिव यासाठी भाषेचे मह व 
िवशद करतात. मुळात भारत हा ब  भािषक दशे अस यामुळे संपूण 
दशेाला एका सू ात गोवणे काहीस ेकठीण अस याचे वहाय मत 
यांनी मांडले आह.े 'रा ीय एका मतेच ेमह वपूण त व हणजे भाषा 

आह.े िववेकानंदां या मते जातीपे ा ही भाषेच े मह व कतीतरी 
जा त आह.े वतमान काळात िविवध भाषां या लोकांपे ा एका 
भाषे या लोकांम ये रा ीय भावना विलत करणे अिधक सुलभ 
आह.े यामुळे लोक आप या सामािजक आिण सां कृितक एकतेला 
कायम ठेव यास क टब  असतात.'4 वामी िववेकानंदां या मत े
भारतात भाषांची िभ ता अस यामुळे ती कायमच भारतीय 
ऐ याला बाधक आह.े प रणामी हदी भाषेला रा भाषेचा दजा 
दला जावा असे वामी िववेकानंद यांच े मत होत.े कारण 

भारतातील िविवध रा य, दशे यात आहार, िवहार तसचे भाषे या 
बाबतीतही िविवधता अस यामुळे दशेातील राजक य प रि थतीत 
सुधारणा होऊ शकत नस याची खंत वामी िववेकानंद यांनी  
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केली आह.े  वामी िववेकानदं यां या मते रा भाषे या िवकासातून 
रा ीय ऐ याची भावना अिधक बळ होऊ शकत.े तसेच यातून 
सं कृतीचा िवकासही होऊ शकतो असे वामी िववेकानदं यांचे मत 
होत.े भाषा ह ेमनातील भाव भावना  कर याच े भावी साधन 
अस यामुळे या या योगे दशे िहतासाठी सवानी एक  येणे श य 
होईल. कायमच भाषा िभ तेमुळे दशेा या ऐ याला धोका िनमाण 
झाला आह,े ह े वामी िववेकानंदांनी प  केले आिण यातून बाहरे 
पड याचा माग हणून हदी भाषेला रा  भाषेचा दजा दऊेन 
वीकारले जावे, हा माग सुचिवला आह.े   

क) वातं यवातं यवातं यवातं य    हचेहचेहचेहचे    अिंतमअिंतमअिंतमअिंतम    उउउउ  -  
वर नमूद के या माणे वातं य ही ि गत आिण 

सामूिहक बाब आह.े गुलामिगरीत वावरणा या भारतीय समाजस  
वातं य ा ी िशवाय काहीच अथ नाही ह े यांनी जाणले होत.े 

' वातं य' हचे वामी िववेकानंदांनी आपले जीिवत येय मानले 
होत.े ते जागितक धम प रषदते सहभागी हो यासाठी वामी 
िववेकानंद अमे रकेत गे यावर तेथून यांनी एका प ात िलिहल ेहोत े
यात यांनी असे नमूद केले आह े क , "लाखो उपेि त ी-पु ष 

दररोज दःुखा या खाईत लोटले जात आहते. यांना मदतीचा हात 
दणेारा, यां या क याणाचा िवचार करणारा कोणीच दसत नाही. 
या हीन, दीन, पीिडत, दःुखी लोकां या दारापयत सुख, वातं य, 
धम, नीती आिण िश ण पोहोचायला हवे. हीच माझी आकां ा, 
न ह ेमाझे वृ  आह.े मी ह ेवृ  पूण करीन. मरेपयत करीत राहीन."5 
भारतातील उपेि तां या उ ाराचा संक प क न ह े त यांनी 
आज म पाळले. सुख, वातं य, धम, नीती आिण िश ण ह े
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येकाला िमळेल यासाठी यांनी कायम य  केले आहते. 
भारतातील दःुखी, दीन, पीिडत लोकांना सुखाचे दवस यावे 
यासाठी सांिगतले या उपायात वातं य हा उपाय अिधक मह वाचा 
अस याचे वामी िववेकानंद यांनी सांिगतल े आह.े समकालीन 
समाज जीवनातील लाखो ी पु ष दःुखा या खाईत असून यांना 

गती या मागावर आणणे हचे आपले जीिवत येय अस याचे यांनी 
कबूल केल ेहोत.े 
िन कषिन कषिन कषिन कष -  

वामी िववेकानंद 'एक त ण तप वी हणून परदशेात 
भारतीय सं कृतीचा सुगंध पसरिवणारे वामी िववेकानंद ह े
सािह य, त व ान आिण इितहासाच े का ड िव ान होते.'6 वामी 
िववेकानंद ह े भारतीय त णां या दयावर िवराजमान आहते. 
वातं य, रा भ  ह े यां या िवचार व कायाचे मह वाचे गुण होत.े 
वातं या ती मूलभूत िवचार मांडून यांनी वातं य ा ीसाठी 

जनमत िनमाण केले होत,े ह े नाकारता येत नाही. लाखो ी 
पु षांना वातं य बहाल के यािशवाय यांची शा त गती होणार 
नाही ह े यांनी ओळखले होते हणून यांनी आप या िवचार आिण 
कायातून वातं याची संक पना मांडली आह.े वरील माणे वामी 
िववेकानंद यां या वातं य या संक पनेचा िवचार के यानंतर हाती 
आलेले िन कष पुढील माणे सांगता येतील. 

वामी िववेकानंद ह े भारतीय धा मक जीवनाच े जागितक 
ितिनधी आहते. वामी िववेकानंद यांनी वातं याची ा या 

करताना भारतीय सां कृितक जीवनातील वेद, उपिनषद, शा े 
यांचा सखोल अ यास केला आह.े वातं य ह े शारी रक, मानिसक 
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आिण आ याि मक असायला हवे, ह े यांनी प  केल े होत.े 
त कालीन ी पु षांना गती या मागावर आण यासाठी सुख, 
वातं य, नीती, िश ण आदी मह वा या मू यांचा वामी 

िववेकानंदांनी आ ह धरला होता. वामी िववेकानंद यांनी वातं य 
आिण रा ीय एका मता याची सांगड घातली होती. वामी 
िववेकानंद यांनी रा ीय एका मता टकिव यासाठी भाषा ह े
मह वाचे मा यम आह,े असेही यांनी सांिगतल े होत.े दशे हा ब  
भािषक, ब  धम य अस यामुळे भािषक िविवधतेमुळे रा ीय 
एका मतेस बाधा पोचते. भारतीय एका मता टकिव यासाठी हदी 
भाषेचा रा  भाषा हणून वीकार करायला हवा, असे यांनी 
सुचिवले होते. वामी िववेकानंद यांनी भारतीय प र े ातून 
वातं याची ा या सांगताना वहायता वीकारली आह.े 

भारतीय सं कृती या संचीतातून हाती आलेले नवनीत हणज े
वामी िववेकानंद यांनी सांिगतलेली वातं य ही संक पना होय. 

भारतीय संिवधानान े समता, वातं य, याय आिण बंधुता या 
मूलभूत ह ांना िवशेष ाधा य दले आह.े वातं य ह े मू य जस े
राजक य आह ेतसेच त ेसामािजक, आ थक, धा मक, मानिसक आिण 
आ याि मकही आह.े भारतातील येक ी पु षस वतं पणे 
वाग याचा अिधकार संिवधानान े दला आह.े अथात वातं यानंतर 
संिवधानकारांनी जे मूलभूत अिधकार दले आहते यात वातं याचा 

ामु याने उ लेख केलेला दसतो. याची पायाभरणी वातं यपूव 
काळात अनेक िवचारवंत, सुधारकानंी केली आह े ह े मा य करावे 
लागते. वामी िववेकानंद ह े यापैक च एक आहते. भारतीय त ण 
वगास कायम ेरणा दणेा या वामी िववेकानंदांचे सवच िवचार 
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मुळात अ यासणे गरजेच े आह.े त कालीन समाजजीवन समजून 
घे यासाठी वामी िववेकानंद यां या िवचार आिण कायाचा अ यास 
करणे िनतातं आव यक आह,े हचे इथे नमूद करावेसे वाटते. 
भारतातील रा ीय चळवळी, आ याि मक चळवळी व इतर 
सामािजक सेवाकाय या सग यां या मागे य  अ य री या 
वामी िववेकानंद यांचीच  ेरणा होती आिण ती आजही आह.े 

केवळ भारत न ह े तर पाि मा य जगातही यांनी भारताच े
आ याि मक व सां कृितक े ातील ितिनधी हणून अितशय चोख 
भूिमका बजावली आह,े ह े ही अिभमानान े मा य करावे लागते. 
भारतीय प र े ात वातं य पूव काळात या असं य िवचारवंतानंी 
वातं याचा आ ह धरला यात वामी िववेकानंद ह े अ यंत 

मह वाचे िवचारवंत आहते, ह े इथे मा य करावे लागते. राजक य, 
सामािजक, धा मक, आ याि मक, सां कृितक अशा िविवध दृ ीने 
वातं य ही भावना अ यंत उपयु  आह,े ह े यांनी मा य केले होते.  
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वामी िववकेानदंाचेवामी िववकेानदंाचेवामी िववकेानदंाचेवामी िववकेानदंाचे    शै िणक शै िणक शै िणक शै िणक िवचारिवचारिवचारिवचार    
    

ाााा....    अजनु पाडुंरंग रामचंअजनु पाडुंरंग रामचंअजनु पाडुंरंग रामचंअजनु पाडुंरंग रामचं     
इितहास िवभाग, महा मा गांधी महािव ालय, अहमदपरू, िज.लातरू 
    

तावना तावना तावना तावना     
समाजकालीन भारतात इं जांनी चालिवले या िश ण 

व थेिव  बंड क न रा ीय िश ण व था थापन कर यात 
पुढाकार घेतले या त व ानाम ये वामी िववेकानंदाचे नाव मुख 
आह.े यानंी भारतीवर पाि मा य िश ण प ती लाद यास िवरोध 
केला आिण भारता या िश ण सं कृतीनसुार भारतातील ाचीन 
काळापासून िश ण ह ेजीवनात मागदशन कर याचे साधन रािहल े
आह.े ाचीन भारतीय दृ ीकोन हा सवागीण दृ ीकोन आह.े येथील 
ऋषीमुन नी मानवी जीवना या सव अंगा या िवकासावर भर दला 
आह.े हणून ाचीन भारतातील िश णाचे उ  े केवळ बौि क 
मािहती दणेे ह ेन हतेतर िव ा याला आ थक सुरि तेसोबत याची 
शारी रक, मानिसक आिण अ याि मक गती होणे ह ेआह.े  

ाचीन भारतीय िश णािवषयक िवचाराचीन भारतीय िश णािवषयक िवचाराचीन भारतीय िश णािवषयक िवचाराचीन भारतीय िश णािवषयक िवचार: : : :   
ाचीन भारतीय िश ण प तीचा उ लेख वेद आिण 

उपिनषेदाम ये आढळतो. या काळात िश ण दे यासाठी 
गु कुल,आ म, मठ, प रषद आिण संघ असायचे या सं थाम य े
िविश  वयाने आिण काही िनयमानुसार वेश दला जात होता. 
यािशवाय गावोगावी शाळाही हो या. या सव शै िणक सं था 
कोण याही िनयं णापासून मु  हो या. हणून ाचीन भारतीय 
िश णाची उ े दवेाची भ , चारी य िन मती, ि म व 
िवकास, सामािजक आिण नागरी कत  पार पाडणे. काय मतेत 
िवकास व सं कृती चार आिण िवकास हा आह.े  
ि टीश िश ण प तीबि टीश िश ण प तीबि टीश िश ण प तीबि टीश िश ण प तीब ल वामी िववकेानानदंाच ेिवचारल वामी िववकेानानदंाच ेिवचारल वामी िववकेानानदंाच ेिवचारल वामी िववकेानानदंाच ेिवचार::::    

वामी िववेकानंदानी भारतात इं जा ारे चालिवले या 
िश ण प तीचे खंडण केले. यां या मते, “इं जी िश ण ह े
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आप याला आप या सं कृतीनुसार घडवत नाही.” वतमान िश ण 
प तीवर टका करत असताना वतमान िश ण प तीची तुलना 
यानी अशा बरोबर केली. याला आप या गाढवाला मा न 

घोडा बनिव यासाठी खूप मार याची संमती दली होती. या  
ने आप या गाढवाला घोडा बनिव यासाठी एवढे मारले क , 

गाढव म न गेले. अशा कारे मुलांना मा न िश ण दे याची प त 
बंद पडली पािहजे. पालका या अवाजवी दबावामुळे मुलांना 
मोक या िवकासा या संधी ा  होत नाहीत. 
आधिुनक िश ण िवषयक वामी िववकेानानदंाच ेिवचारआधिुनक िश ण िवषयक वामी िववकेानानदंाच ेिवचारआधिुनक िश ण िवषयक वामी िववकेानानदंाच ेिवचारआधिुनक िश ण िवषयक वामी िववकेानानदंाच ेिवचार::::    

वामी िववेकानंद ह े भारतीय परंपरेच े अनुयायी होते. 
यांनी प पणे असे सांिगतले क, “ िश ण ही माणसा या अंगभूत 

प रपूणतेची अिभ  आह.े ान हा माणसाचा वभाव आह.े 
कोणतेही ान बाहे न यते नाही तर सवकाही मानवा या आत 
आह.े आपण हणतो क , मनु य सव जाणतो परंतु खरेतर 
मनोवै ािनक भाषेत मनु य शोधतो कवा कट करतो अस े
हणायला हवे. माणूस जो िशकतो तो य ात शोधतो. यूटनन े

गु वाकषणाचा शोध लावला असे आपण हणतो मग तो शोध एका 
कोप यात बसनू युटनची वाट पाहत होता का? तर असे नाही तर 
हा शोध यां या मनात होता. जे हा वेळ आली त हा याला शोधल े
यामुळे जगात ज ेकाही ान ा  झाले आह ेते सव मानवी मनातून 

आले आह.े जगा या ानाची अमयाद संप ी आप या वता या 
मनात आह.े बा  जग ह ेफ  सूचना आह,े फ  एक ेरक आह.े जो 
तु हाला वतः या मनाचा अ युस कर यास वृ  करतो. यूटनला 
सफरचंद पड याची मािहती िमळाली व याने यां या मनाचा 
अ यास केला. आिण यान े आपली मनातील िवचारां या जु या 
दु ाची पुनरचना केली. आिण यात एक नवीन दवुा दसला याला 
आपण गु वाकषकाचा िनयम हणतो.”  
 अशा कारे वामी िववेकानंदा या मते, “ आपले सव ान 
गु  व पात आप या मनात असते. िश ण हा याचा सा ा कार 
आह.े यात बाहे न काहीही येत नाही. परंतु आप या आत जे आह े
ते  होत.े हणून माणसाचे िश ण ह े यान े वाचले या 
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पु तकाव न कळत नाही तर माणसा या डो यासमोरील 
पड ाव न कळते. माणसा या डो यासमोरचा पडदा िजतका जाड 
िततका तो अ ानी असतो. ानाचा काश जसा-जसा वाढतो तसा-
तसा हा पडदाही उठत जातो.” 

“ वामी िववेकानंदानुसार िश णाचे उ  मनु य िनमाण 
करणे आह.े मनु याच ेसवात मोठे उ  हणज े याच ेचा र य होय. 
हणून मनु य घडिवणे हणजे याचे चा र य घडिवणे होय.” वामी 

िववेकानंदा या मते, माणसाचे चा र य हणजे या या िविवध 
वृ ीचा, या या मनातील सव वृ ीचा समु य होय.” वामी 

िववेकानंदा या मते, “ माणूस या या िवचारानी घडतो. यामुळे 
मुला-मुलीनी यां यासमोर उ  आदश ठेवले पािहजते, यां या 
समोर या कारचे आदश ठेवले जातील या कारे यां या 
चा र याचा िवकास होतो. माणसा या मनातील येक िवचार ह े
या या शरीरा या व मना या िवकासा या दशेने एक पाऊल 

असते. िवचाराम ये मोठी श  असते. चांगले आिण वाईट अशा 
दो ही िवचारांचा शरीरावर व मनावर प रणाम होतो. 

वामी िववेकानंदा या मते, “ िश णाचा मुलभतू हते ू हा 
माणूस घडिवणे हाच आह.े अ दतै त वा माणे मान, शरीर, आ मा 
यांचा सुसंवादी िवकास हणजे मनु याचा माणूस हणून घडण होय. 
यां या मत,े “माणसात असले या प रपूणतेच े कटीकरण हणज े

िश ण.” तो माणूस घडवायला िश काने फ  सहा य करायच आह.े 
न पचिवले या मािहतीची मदतूील सरिमसळ हणजे अशी या 
क  यामुळे “ चा र य घडते, मनश  वाढते, बुि म ा धारदार 
होते आिण यामुळे माणूस वतः या पायावर उभा रा  शकतो, 

येक त ान ह े िनिहत आहचे. याला जागृत कर यासाठी 
मदत करणे ह ेिश णाचे काय आह.े असे वामीजी हणतात. एखाद 
रोपट वाढिव यासाठी जस याला पाणी, सूय काश, खत असाल क  
िनसगतः आपोआप वाढत. तसच माणसाच आह.े िश णासाठी 
अनुकूल प रि थती िनमाण केली तर िशक याची या घडते. अस े
वामीजीनी प  केले. 
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शरीर, वा थ, सं कृती, मू य, िश ण, ान, िव ान, 
भाषा, स दयशा  आिण माणसाला जे उ ात मंगल उ त करीत 
असे धा मक िश ण याचा ते िश णात पुर कार करतात. 
िश णामुळे माणसाच स व जागृत होते. असे वामी िववेकानंद 
हणतात. 

रा ाचा िवचार करता रा ासमोर अनेक  आिण सम या 
आहते. या सम या सोडिव यासाठी व रा ीय पुनिनमाण आिण 
पुनजागरण कर या या हतेनूे िश ण ह े एक भावी साधन आह.े 
हणून वामी िववेकानंदानी रा  पुनिनमाण कर यासाठी 

िश णा ित र  दसुरे कुठलेही साधन नाही अस े मानले. यानंी 
उ  िश णाचा पुर कार केला पु षा माणे ि यांनाही िश ण  
िमळाले पािहजे. याचा आ ह धरला. धमिनरपे  िश णाबरोबर 
धमाचेही िश ण दले पािहजे याचा पुर कार केला. हणून यांनी 

ािचन भारतीय िश ण प तीला आदश िश णप ती मानले आह.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ: : : :     

१) वामी िववेकानंदाचे िश णिवषयक िवचार– िव.वा. लेले 
२) रामकृ ण िमशन: िश ण िवषयक िवचार – ा.डॉ. जी ही. वायकर 
३) िववेकानंदाचेिश ण िवषयक िवचार – डॉ. सुिजत प रहार 
४) वामी िववेकानंदाचे िश ण िवषयक मागदशन – ा. रामकृ ण शद े
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आ याि मक िश णत  : वामी 
िववेकानंद  

 

डॉडॉडॉडॉ....    जीजीजीजी....    एसएसएसएस....    पाटीलपाटीलपाटीलपाटील    
इं दरा गांधी महािव ालय,नांदडे 

 

वामी िववेकानंद ह े भारतातील सवात भावशाली 
आ याि मक िश णत  आिण िवचारवंत मानल े जातात. त े
रामकृ ण परमहसं यांचे िश य आिण रामकृ ण मठ आिण रामकृ ण 
िमशनचे सं थापक होते. यां या िनभय धैयासाठी, त णांना यानंी 
दलेले सकारा मक उपदशे, सामािजक सम यांकड े यांचा ापक 

दिृ कोन आिण वेदांत त व ानावरील असं य ा याने आिण 
वचनांमुळे यांना अनेकांनी आदश वतक मानले आह.े या यामत,े 

“िश ण हणजे तुम या मदमू ये टाकलेली मािहती आिण ितथे दगंल 
घडवून आणणारी, आयु यभर न पचलेली मािहती नाही तर मू य 
िश णा या मा यमातून जीवनिन मती, मानविन मती, 
चा र यिन मती इ यादी क पना आ मसात करणे आव यक आह”े1. 
वाम चे काय रा ीय आिण आंतररा ीय दो ही होते. यानंी 

वेदांितक एक वा या अ याि मक पायावर शांतता आिण मानवी 
बंधु व वाढव याचा य  केला. 

भारतभूमी ही िव ानाचंी जननी आह.े आजपयत या भूमीत 
अनेक िव ानाचंी ज म घेतला. यांनी  भारतातच न ह ेतर सम त 
जगाला आप या ान ितभेन,े अतु य कतृ वाने आक षत केल.े 
अशा भारतभूमीत बंगालमधील िव ान वक ल िव नाथ द  व 
भुवने री यां या घरात १२ जानेवारी १८६३ रोजी नर नाथ द  
यांचा ज म झाला यांची वामी िववेकानंद हणून पुढे संपूण 
जगाला ओळख झाली. कलक या या ' ेिसडे सी कॉलेज' मधून 
१८८४ साली ते पदवीधर झाले. अ या म व त व ान ह े यांच े
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आवडते िवषय होते.जॉन टुअट िमल, युम, पे सर यासार या 
पा ा य त ववे यां या सािह याचा यांनी सखोल अ यास केला 
होता. प रणाम व प वामीजी सु वातीस ा हो समाजाकड े
आक षत झाले होते. याचवेळी इ.स. १८८१ म ये यांची वामी 
रामकृ ण परमहसं यां याशी ओळख झाली. यां या सहवासात 
आ यामुळे िववेकानंदा या आयु याला वेगळेच वळण 
लागले.रामकृ णांनी यानंा आपला वारस नेमले आिण आपले काय 
पुढे ने याची जबाबदारी िववेकानंदावर सोपिवली. ी रामकृ णां या 
भेटीने नर ा या जीवनाला दशा िमळाली पण याहीपे ा या 
भेटीचे मोठे मह व हणज े हदू वा या इितहासात एका न ा 
पवाचा ारंभ केला. पिह या भेटीतच यानंी नर ाला हरेले, जाणल े
हाच तो िश य यांचीच ी रामकृ णांचे डोळे वाट बघत 
होते.गु कडून यांनी समाजातील दन, दा र  नारायणाची सेवा 
िशवभावे, जीवसेवेचा आदश घेतला यां या मनात ते हाच या 
समाजासाठी रा ांसाठी व या िव ाचे व मानवमा ाच े अपण दणेे 
लागते. याचे बीजारोपण ीरामकृ णांनी केले होते. रा  
घडिव याची ेरणा यांना इथूनच िमळाली2. िववेकानंदानी 
आप या कायाला संघटना मक प दे यासाठी १८९७ साली 
कलक ा या ठकाणी रामकृ ण संघाची थापना केली. या ारे 
अ याि मक णसेवा, िश णसं था, अनाथालय इ. काय व 

वदीन बु  भारत, व उ ोधन ही वृ प े चालवली3. 
वामीजी आिण मू य िश ण वामीजी आिण मू य िश ण वामीजी आिण मू य िश ण वामीजी आिण मू य िश ण ::::    

अ ान आिण दारी  ह े दोन भारताचे मोठे श ू आहते. 
यामुळे दन-दबु या व अ पृ य लोकां या िश णाकड े ल  दऊेन 

भयमु  शोषणमु   समाज घडवीने ह े आपले कत  आह े अस े
वामीजी हणत. "Education is the manifestation of the 

Perfection already in Man" 4 
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(िश ण हणजे मनु या या ठकाणी जे पुण व आधीचेच िव मान 
आह े याचे कटीकरण) अशी ा या वामीज नी केली आह.े 

ाचीण काळापासून िश ण िह एका िविश  उ वगाची म े दारी 
बनली होती. ह े वामी िववेकानंदाना मा य न हते. यां या 
मतानुसार िश ण ह े सावि क बनले पािहज.े जर अनवंुशीकते या 
िनमयानुसार ा हण ह े िव ा हण कर यास अिधक उपयु  
असतील तर मग यां या िश णावर खच न करता तो सव पैसा 
मागासले या जाती या िश णावर खच करावा. कारण याच 
जात ना िश णाची गरज आह.े ा हण जर मुळातच बु ीमान 
असतील, तर त ेइतरा या मदितिशवायही िव ा हण क  शकतील 
मा  मागासलेले समाज घटक बु ीमान होऊन ज म घते नसतात. 
यानांच खरी िश णाची गरज आह.े5 

वामीज या मते, "मुलांचे िश ण ह े आनंदायी व मंगल 
वातावरणात हावे कारण क , आजूबाजू या वातावरणाचा 

या िवचारांवर व वतनावर भाव पडत असतो."6 िश ण घेत 
असतांना आ हाददायक वातावरण, यो य सं कार याचंी िनतातं 
गरज असते. यातूनच तर िव ा याचा िश णातील सहभाग 
वाढतो. आनंददायी िश णात मुलां या पालकांचा सहभाग केवळ 
दशा द दशकासारखा असावा. यांनी आपली मत,े इ छा, आकां ा 

मुलांवर लाद ू नये. मुलांना यां या ज मजात आवडी-िनवडी माणे 
िश णाचे वातं य असावे. लादले या गो ी कोणालाही आवडत 
नसतात. 

वामी िववेकानंदा या रा बांधणी या काय मात सव 
सामा य जनतेची िश णात कोणती भूिमका असावी यानंा कोणत े
िश ण दयावे याबाबतचे िवचार प  करताना ते हणतात, पूव  जे 
धा मक आिण धमिनरपे  िश ण दले जात होत,े ते गुलाम तयार 
कर याच े साधन होते. हणून पिहली गो  न ा िपढीला िश ण 
दे याचे काय परक य रा यक या या आिण सनातनी धम सं थे या 
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हातून काढून समजावर ती जबाबदारी टाकली पािहजे. सव सामा य 
जनतेला उपयु  िश ण दले पािहजे. जगातील िव ान आिण 
तं ान यांच ेअदयावत िश ण िमळाले पािहजे7. अस े वामीज चे 
ठाम मत होत.े तसेच जनतलेा बौि क आिण तांि क िश ण दणेे 
यांचा गतीसाठी  आव यक आह.े यािशवाय िश णातून यांनी 

चा र य िन मती िनितम ा व वावलंबन अशा कारची मु य े
जावीत यावर भर दला. यावर ते हणतात, मानवी िवचार व 

चा र  यांचा घिन  संबध िववेकांनदानी  केला आह.े चा र य 
िन मती हा मानवी िश णाचा सवात मोठा उ शे आह.े चांग या 
िवचारां या सृजनामुळे सकं प श  िवकिसत होते, सं कार 
सुधारतात, स गुण जागृत होतात. यामुळे च े नैितक व 
अ या मीक उ यन होत.े 

या ाथिमक गरजा पूण होतील, यासाठी 
उपिजवीकेचे साधन यानंा ा  होईल अशा िश णाची अपे ा 
वामीज ना होती. यासाठी कृषी, उ ोग, तं ान, ावसायीक 

िश ण या दारे त साम य बनिवणारे िश ण यानंा अपे ीत 
होते. उ प  क न आ मिनभर बनवणारे िश ण यानंा अपेि त 
होत.े वसुधैव कंुटंुबकम् ची भावना िश णातुन येका या मनात 
िनमान हावयास हवी. याच भावनेतून मंुगी पासून ते मानवापयतं 
सवाम ये एकच आ मा आह.ेअसे वामीज चे मत होत.े िव ातील 
सव ाणीमा  एकाच ई राची लेकरे आहते हा बोध िश णातून 
यांना अपेि त आह.ेभारतीय ीयांसमोर अनेक सम या उ या 

आहते ह े िववेकानंद मा य करतात. पण िश णामुळे न सुटणारी 
अशी एकही सम या नाही असे त े सांगतात िविवध मागानी 

ीयांचा दजा सुधार यासाठी िववेकानंद आ ह धरतात. म ययुगीन 
काळात परक य आ मनामुळे ि यांची गती झाली नाही. अस े
सांगताना ते हणतात, परक य आ मन सं कृतीशु य होते. 
भारतातील अगिणत संपती लुटायची आिण भारतीय समाजाची 



               ×¾ÖÀ¾Ö×¾Ö•ÖêŸÖê Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤ü                     / 142   

सां कृतीक हाणी करायची आिण समाजातील ीयांवर अ याचार 
करायचे. या कालखंडामुळे ि यां या गतीवर संकटे िनमाण 
झाली8.असे ठामपणे ते सांगतात. 

भारतीय ीयां या या सम या आहते या सोडव यासाठी 
भारतीय ीयांच समथ आहते. यानंा आपले काय कर याच े
वातं य ा. भारतीय ीला िश ण द यामुळेच भारतीय 

सं कृतीचे जतन होऊ शकते असे असे वामीज चे मत होते. हणूनच 
ीयांसाठी गावोगावी ी िश ण क  उघडून यांना सुिश ीत 

क न जर उ त झा या तरच तुम या मुलांचे व दशेाचे भिवत  
उ वल होणार. हणुनच भारतीय सं कृती संवधनासाठी ी 
िश णाची आव यकता आह9े. 

भारतीय ि यां या िश णासाठी याची सु वात ही 
चा र याने झाली पािहजे. ि यांना चांगले समजते कारण ती यांची 
सां कृतीक परंपराच आह.े ि यांना समाजाम ये वैभव संप  व 
स मानजनक सामािजक दजा ा  कर यासाठी ि  िश ण क ामधे 
चा र य िन मत िश णावर भर दे याची आव यकता िववेकानंदांनी 
सांिगतली. जगातील सव गत रा ांनी ि यांना िश ण दवूेन 
रा ाची उ ती घडवून आणली. या दशेात ि यांना िश ण दले 
गेले नाही यांचा स माण होत नाही ती रा  ेकिधही िवकसीत होत 
नाहीत10 .असे वामीजी हणतात. 

आधुिनक काळात िश ण ह े नोकरी शोधणा  यां या 
िन मती या कारखा यात बनले आह.े जीवनाकड े पाह याचा उ  
दृ ीकोन नस यामुळे तथाकिथत िशि त अिधकािधक ‘ वक त’ 
बनत चालले आहते. याचा प रणाम आपण सव अनुभवत आहोत. 
सुिशि त त ण सतत भीती आिण तणावात राहतात यामुळे त े
नैरा याकड ेजातात. या प रि थतीत त णांना अशा आदशाची गरज 
आह,े जो यांना या हताश प रि थतीतून बाहरे पड याचा माग 
दाखवू शकेल. वामी िववेकानंदांचे मु यिश ण त व ान अंगीकारणे 
हाच यातनू बाहरे पड याचा राजमाग आह.े 
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अ याि मक त व ानातून आधुिनक िश णा या संक पना 
िववेकांनदांनी िवकिसत के या आह.े ाचीन भारतीय सं कृती या 
अिध ानावर मानविन मतो या िश णाच े मं दर उभारलेले आह.े 
यांनी युवकांना ेरणा दली. ि यां या उ ती करीता िश णाचा 

माग श त केला. जनसामा या या उ थानासाठी ानाची दालन े
खुली केली.आज या आधुिनक शै िणक त वांचा पुर कार 
िववेकानंदांनी केलेला आढळतो. यांनी मनु याचा मतावर िव ास 
ठेवून यां या सवागीण िवकासाला उपयु  िश ण तुत केले. 
आ मिव ास, आ मसा ा कार, आ मिन ा हयां या सहा यान े
मनु याचे उ यन िश णा दारे कर याचा माग दाखिवला. 
सदंभ सदंभ सदंभ सदंभ ::::    

११११) राजपूत, जे. एस., भारतीय त णांना नैितक मु यांची गरज, द रामकृ ण 
िमशन इि ट ूट ऑफ क चर,2011(संपा.), पृ. 1.    

२२२२) िव. रा. करंदीकर 'िव  मानव वामी िववेकानंद' खंड-1 पृ. . 239.    
३३३३) िश ण व समाज, ैमािसक अंक, एि ल-स टबर 2000, इंडीयन 

इि ट ूट ऑफ ए युकेशन, पुणे, पृ. .69.    
४४४४) Swami Vivekananda, Letters of Swami Vivekananda, 

published by advaitha   Ashrama, 1940    
५५५५) वामी िववेकानंद, नवा भारत घडवा, रामकृ ण मठ, नागपूर, 2008    
६६६६) Swami Vivekananda, My Idea of Education,  Published by, 

Advaita Ashrama, P.O. Mayavati, Dt. Champawat, 
Uttarakhand  2008    

७७७७) िवनय कुमार रॉय-िवकानंदाचे सामािजक, राजक य िवचार' लोकवाङमय 
गृह, मुंबई पृ.30    

८८८८) वामी िववेकानंद, संवाद आिण भाषणे, खंड . 7, रामकृ ण मठ, 
नागपूर, पृ.33.    

९९९९) वामी िववेकानंद, भारतीय नारी, रामकृ ण मठ, नागपूर (1997) प.ृ 36-
38    

१०१०१०१०)  वामी िववेकानंद, हद ू ी:आजची आिण उ ाची, रामकृ ण मठ, 
नागपूर, पृ. .204.    
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वामीवामीवामीवामी    िववकेानदंाचेिववकेानदंाचेिववकेानदंाचेिववकेानदंाचे    शै िणकशै िणकशै िणकशै िणक, , , , 
सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक, , , , धा मकधा मकधा मकधा मक    िवचारिवचारिवचारिवचार    आिणआिणआिणआिण    कायकायकायकाय    ::::    

    

डॉडॉडॉडॉ....    गंगणेगंगणेगंगणेगंगणे    अमोलअमोलअमोलअमोल    उ मरावउ मरावउ मरावउ मराव    
इितहास िवभाग, वसंुधरा महािव ालय,घाटनांदरू, ता.अंबाजोगाई 

िज.बीड 

तावनातावनातावनातावना    ::::    
भारतीय आ या म आिण त व ानाची सम  ओळख 

समथपणे संपूण जगाला िव वगु  वामी िववेकानंद यांनी क न 
दली. यांनी मानवी धमाचे सहज सरळ िव ेषण आप या अनेक 

भाषण आिण लेखन यामधुन केले आह.े यांनी मानवी जीवनात 
आिण रा िन मती करीता िश णाचे मह व िश णाचे त व ान 
कती मह वपूण आह.े ह े पटवून दले. यांनी वदशेी भाषा आिण 
वदशेी िश णाला मह व दले. यांनी वदशेी भाषा मानवी 

जीवनात कती मह वपूण आह.े भाषे या मा यमातून कशा प दतीने 
िवकास क  शकतो ह े यांनी सो या भाषेत सहज पटवून दले. 
यांनी वदशेी िश ण ह े मानवी मन आिण बौिधक वृ दीकरीता 
कती आव यक आह.े आप या भाषणातुन आिण िलखानातून प  

केले. त े िवदशेी भाषेतील िश णासंबंधी हणतात क , दसु या या 
काही गो ी पर या भाषेम ये पाठ क न मदतू ठासून भ न प र ा 
पास होणे याला िश ण हणता येत नाही. तर िश ण हणज ेसहज 
सो या भाषेतून गृहन केलेले ान मन आिण बु दी आ मसात करत.े 
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ते मानिसक व आ मीक समाधान दतेे. वैचा रक जडण घडण करत.े 
ते चीरकाल टकून राहत ेह ेिश ण होय. 

वामी िववेकानंदानी िश णाची सो या भाषेत ा या 
केली आह.े यां या मते आ मीक उ ती व बौ दीक िवकास हणज े
िश ण होय. याचाच अथ िश णातून आ मीक िवकास झाला 
पािहजे. बु दीने ता कक िवचार केला पािहज.े यांनी समाजातील 
सवच घटकांना िश ण िमळाले पािहज ेयावर भर दला. 

वामी िववेकानंदानी समाजातील जाती-भेद, वण व था, 
े -किन  दजा, बालिववाह, ब प ी िववाह, पशुह या, पडदा 

प दती, िवधवा पुन ववाहाला बंदी यावर खड टका केली. यांनी 
 वातं याचा पुर कार केला. याच बरोबर धमासंबंधी िवचार 

मांडताना त े हणतात. धम हा िववेकिशल मानवतावादी, 
जनक याणकारी असला पािहज.े मानवाने ाणीमा ावर अंत रक 
मनान े ेम करणे. याच ेसंगोपन करणे. सहजीवन जगणे हणज ेधम 
होय.  

वामी िववेकानंदाचे शै िणक काय, समाजािवषयचा 
दृ ीकोन, आिण धा मक िवचार याचे अ ययन कर याकरीता पुढील 

माणे उ ांची मांडणी कर यात आली. 
सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    उ ेउ ेउ ेउ  े   ::::        

1) िववेकानंदा या शै िणक सामािजक व धा मक घटकासंबंधी 
िवचाराचा आढावा घेणे. 

2) िववेकानंदा या शै िणक सामािजक आिण धा मक कायाच े
अ ययन करणे. 
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3) िववेकानंदा या शै िणक, सामािजक व धा मक िवचाराचा 
िविवध घटकावर झालेला भाव अ यासणे. 

तुत उ ां या पूततेकरीता खालील माणे गृिहतकांची 
मांडणी कर यात आली. 

गृगगृृगृिहतकेिहतकेिहतकेिहतके    :::: 
1) िववेकानंदाच े शै िणक, सामािजक आिण धा मक िवचार 

सामािजक एका मतेला ेरणादायी ठरत.े 
2) िववेकानंदा या शै िणक सामािजक, धा मक िवचारामुळे 

समाज व रा  िवकासाला दशा व गती िमळाली. 
3) िववेकानंदाच ेिवचार व काय युवकांना जीवन मागदशक ठरत 

आहते. 
सदरील गृिहतकृ यां या पडताळणी करीता खालील माणे 

संशोधन प दतीचा आवलंब कर यात आला. 
सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प दतीप दतीप दतीप दती    ::::    

तुत अ ययनाकरीता वणना मक संशोधन प दतीचा 
आवलंब कर यात आला. संशोधना या त य संकलना क रता 

ामु याने ि ीयक ोतातील कािशत व अ कािशत ोतांचा 
आवलंब कर यात आला आह.े अ ययना या त य संकलनाकरीता 
ि तीय ोताचा वापर कर यात आला याम ये संदभ ंथ, िमक 
पु तके, मािसके, वतमान प े, वा षक अहवाल इ यादीचा वापर 
कर यात आला आह.े  
िवषयिवषयिवषयिवषय    ितपादनितपादनितपादनितपादन    ::::    

वामी िववेकानंदानी जनक याणक रता िश ण, समाज 
आिण धम या घटकावर आपले िवचार मांडले आहते. यां या मते 
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िश ण ह े आ म उ तीचा माग आह े तर समाजप रवतन ह े
िवकासाच ेल ण आह.े धमात सवागीन समुहाचा समावेश असेल तर 
सामािजक व धा मक एका मता िनमाण होऊन एकसंघ रा  िन मती 
घडून येत.े यां या िवचाराच े व प पुढील माणे नमुद करता येत.े 
1)1)1)1)    िववकेानदंाचेिववकेानदंाचेिववकेानदंाचेिववकेानदंाचे    िश णािश णािश णािश णा    सबंधंीसबंधंीसबंधंीसबंधंी    िवचारिवचारिवचारिवचार    वववव    कार्कार्कार्कार्यययय    ::::    

िववेकानंदा या मते िश णाचे येय माणूस िनमाण करणे 
आह.े या अनुषंगान े यांनी ान ा ी या काही मुलभूत आिण 
मह वपूण त वांची िममांसा केली. ान साधनेची प दत हणज े
एका ता होय. एका ता ही ानाची गु क ली आह.े मना या 
एका ते करीता ाचाय आव यक आह.े ाचाय पालनामुळे 
असामा य बौि दक व आि मक श चा अिव कार होतो. िवचार 
उ ार आिण आचार या बाबतीत सदासवकाळ सव कार या 
अव थेत पािव य टकिवणे हणजेच चाय होय. ह े पण प  
कर यात आले आह.े मनु या या िवकासाच े मुळ दा होय. ह े
िवशद करताना वामी िववेकानंदानी आप या िश णाचे येय 
पुढील श दात प  केले आहते. 
िश णाचेिश णाचेिश णाचेिश णाचे    ययेययेययेयये    ::::    

मानवाचा िवकास हचे िश णाचे येय असत.े अथात 
याम ये दा आिण िव वासाच े थान मह वपूण असतेच तसेच 
मनु याचे िशल आिण चा र य िनमाण ह े िश णाचे मह वाच ेत व 
होय. मनु या या कृती आिण सं कार मनु या या चा र य 
िन मतीसाठी अ याव य असतात या या वृती आिण सं कार 
यां या ि म वा या सवयी आिण वभाव बनतात. िश णा ारे 

ि म वाचा िवकास व परउपकार, दया आिण सं कार यांची 
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िन मती झाली पािहजे असे यांनी आ हान े ितपादन केले. अशा 
सव मानिसक वृती आिण सं कारामधुन मानवी जीवनाचे क याण 
सा य कर याची इ छाश  बळ असणे ह े िश णाचे सवाथान े
यये होय. 

िश णामधीलिश णामधीलिश णामधीलिश णामधील    गुगगुुगु ----िश यिश यिश यिश य    सबंधंसबंधंसबंधंसबंधं    ::::    
िश णातील गु -िश य संबंधीची चचा करताना यांनी गु  

गृहवास ही संक पना मांडली. िश क चा र यवान असला पािहजे. 
यािशवाय कोण याही कारच े िश ण होणे श य नाही. 

िश यया या अंगी पािव य, ानाजणाची तृ णा व िचकाटी ह े गुण 
असणे आव यक आहते. गु ला शा ीय मम अवगत असणे असल े
पािहजे. तसेच गु जी पाप शु यता ही दसुरी आव यक बाब आह.े 
िश कान े पैसा कवा नाव लौ कक या सार या अ य वाथ  हतेून े
िश णाचे काम क  नये. 
धमधमधमधम    िश णाचािश णाचािश णाचािश णाचा    गाभागाभागाभागाभा : 

वामी िववेकानंदा या मत ेधम हा िश णाचा गाभा आह.े 
यांनी धमाची संकुिचत ा या नकरता ापक ा या तुत 

केली. यां या मते धम हणजे अनंत बल हणजेच पु य व दबुलता 
हणज े पाप अशा सो या व सहज अ या म संक पनातून यांनी 

मानवी जीवनाचे मह व ितपादन केले. िववेकानंदानी िश णात 
साहय आिण साधन यांचा िवचार करताना सा य इतकेच साधनेकड े
ल  दणेे मह वाचे आह.े एकदा येय ठरिवले आिण याची साधन े
िनि त केली हणज े येयाचा िवचार सोडून दला. तरी चालत.े 
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ीीीी    िश णिश णिश णिश ण    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार    ::::    
वामी िववेकानंद ी िश णाचे मह व िवशद करताना 

हणतात क , ि यांच े जीवन िवषादमय असेल तर कोण याही 
कुटंुबाची व दशेाची उ ती हो याची अशाच नसत.े ी जाती पुढील 
अनेक गंभीर  िश णाने सहज सुटू शकतील असा िववेकानंदाचा 
िव वास होता. सव साधारण समाजाच े िश ण आव यक आह.े 
याकड ेदलु  हचे आपले रा ीय पातक असून घोर अ :पतनाच ेमुळ 
कारण आह.े 
सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    िवकासासबंधंीिवकासासबंधंीिवकासासबंधंीिवकासासबंधंी    िवचारिवचारिवचारिवचार    ::::    

वामी िववेकानंदाना समाजातील अिन  ढी, था, 
परंपरा मा य न ह या ते त ववादी व ताक क िवचार सरणीचे होत.े 
यांनी जातीभेद, वणभेद, अ पृ यता यांना िवरोध केला. मानवता, 

हीच एक जात आह ेह े ितपादन केले. यांनी बालिववाह, ब प ी 
िववाह, सती था, पशुबळी या थांना िवरोध केला. या थांना 
कोणताही शा ीय आधार नाही ह े प  केले. यां या मत ेमानवाला 

 वातं य आव यक आह.े  वातं यातनू मानवा या 
सवागीन िवकास घडून आला पािहजे यावर यांनी भर दला. 
समाजाचा सवागीन िवकास हाच रा ीय िवकास होय. 
धमधमधमधम    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    कायकायकायकाय    ::::    

हद ूधमाचे अिध ाता हणून वामी िववेकानंद यांचे नाव 
घेतल ेजात.े मा  धमा या नावावर माणुसक  सोडणा या चा 
यांनी ितर कार केला. यानंी धमाचे व प प  करताना हटल े

आह े क  धम मानवाकरीता आह.े धमाने मानवाला कस े जीवन 
जगावे याची दशा दली. धमा या आचनातुन मानवतावाद िनमाण 
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झाला पािहजे. जे दबुल, दबुळे आहते यांना साहयता केली पािहजे. 
सामुिहक व पाचे जीवन जग याचे त व ितपादन करतो तोच धम 
होय. धमाने ाणी मा ावर दया, क णा दाखली आह े याचे पालन 
करणे हीच धमाची िशकवण यांनी मांडली. 
सशंोधनाचेसशंोधनाचेसशंोधनाचेसशंोधनाचे    मह वमह वमह वमह व    : : : :     

तुत अ ययना या मा यमातून वामी िववेकानदंाचे 
िवचार आधुिनक िपढीला मािहत हो याक रता मदत होत आह.े 
िववेकानंदाच े िवचार, काय आिण यांचा दृ ीकोन समजून 
घे याक रता सदरील अ ययन मह वाच ेठरत आह.े सदरील अ ययन 
मानून अ या मवादी जीवन कसे जगावे. अ या मातून वैयि  व 
सामािजक जीवन कसे जगावे याचे आकलन हो यास सहा यभतू 
ठरत आह.े याच बरोबर आधुिनक काळातील त णांना 
िववेकानंदाच े ाचाच जीवन आिण अ या मवादी जीवन यांची 
जाणीव िनमाण होत आह.े 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    ::::    

वामी िववेकानंदानी अ या वादी दृ ीकोणातून िश णाच े
व प िश णाचा उ शे िश णाचे काय संि  व पात िवशद केल े

आह.े तसेच समाजातील अिन  था, परंपरांना िवरोध क न समाज 
िवकासाकरीता कोणत े काय करावे याची सिव तर दशा मांडली 
आह.े तसचे यांनी धमाचे व प काय आिण धमाचे मह व मांडून 
मानव ा याला जीवन जग याचा माग दशिवला आह.े 
सदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूी    : : : :     

1) काचोळे दा.धो.,‘समाजशा ीय परंपरा आिण संशोधन प दती’ कैलाश 
पि लकेश स, नागपुर 2005. 
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2) िमसाळ हनुमंत,‘समाजशा ीय संशोधन प दती’ कैलाश पि लकेश स, 
औरंगाबाद 2015. 

3) गाठाळ एस.एस. ‘आधुिनक भारत कैलाश पि लकेश स’ औरंगाबाद, 

2014. 
4) ठ बरे सतीश,  ‘महारा ातील समाज सुधारक’, कैलाश पि लकेश स, 

औरंगाबाद 2010. 
5) दाभोळकर द साद,  ‘ वामी िववेकानंदाची खरी ओळख’  
6)  रंजन राजीव, वामी िववेकानंद जीवन, िवचार आिण  कार्य. 
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वामी िवकेकानदं आिण याचंी िशकवणवामी िवकेकानदं आिण याचंी िशकवणवामी िवकेकानदं आिण याचंी िशकवणवामी िवकेकानदं आिण याचंी िशकवण    
    

वषा वसतंराव लगडेवषा वसतंराव लगडेवषा वसतंराव लगडेवषा वसतंराव लगडे    
यशवतं िव ालययशवतं िव ालययशवतं िव ालययशवतं िव ालय, अहमदपरूअहमदपरूअहमदपरूअहमदपरू 

 

वामी िववेकानंद ह े सािह य, त व ान आिण इितहासाचे 
उ म िव ान होत.े िववेकानंदांनी परदशेात भारतीय सं कृतीचा 
सुगंध पसरवला. युवा िपढीला माग दाखिवणारी योग, राजयोग व 

ानयोग ही पु तके िलिहली आहते. वेदांत आिण योग यांतील 
त व ान जगासमोर आणणारे ते महान त ववे े होते. भारतीय हद ू
धमा या पुन ीवनातील महान श  असेही यां यािवषयी 
हणता येईल. भारतातील रा वादा या संक पनेतही याचं े

योगदान होते.  
वामी िववकेानदं याचंा सिं  जीवनपट वामी िववकेानदं याचंा सिं  जीवनपट वामी िववकेानदं याचंा सिं  जीवनपट वामी िववकेानदं याचंा सिं  जीवनपट     

वामी िववेकानंद यांचे पूण नाव नर  िव नाथ द  असे 
होते. याचंा ज म 12 जानेवारी 1863 रोजी झाला. याचंे िनधन 4 
जुलै 1902 रोजी झाल.े ते मूळचे पि म बंगालचे रिहवासी होत.े 
सािह य, संगीत, कला आिण त व ान या े ात िवशेष रस 
असणारे िववेकानंद ह ेपा ा य आिण भारतीय धमाशी जोडले गेले 
होते. यानंी सव धमाचा अ यास क न सव धमाचे सार एकच आह े
ह े मा य केले होते. रामकृ ण परमहसं यां या भेटीनंतर यां या 
जीवनाला ख या अथान े दशा िमळाली. गु  रामकृ ण परमहसं 
आिण हद ू सनातन ध मय संदशे सा रत कर यासाठी रामकृ ण 
िमशन थािपत कर यात आला. रामकृ ण िमशन तफ यांनी 
धम सार केला आिण अ याि मक िशकवण शेवट या ासापयत 
दे यात ते यश वी झाले. 
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वामी िववकेानदंाचं ेबालपण वामी िववकेानदंाचं ेबालपण वामी िववकेानदंाचं ेबालपण वामी िववकेानदंाचं ेबालपण     
िववेकानंदांचा ज म कोलकाताम ये िसमलाप ली येथ े 12 

जानेवारी 1863 रोजी, सोमवार (प ष कृ ण स मी) या दवशी 
झाला. वडील िव नाथ द  ह ेकोलकाता उ  यायालयात अॅटण  
(वक ल) होते. यांचा सािह य, धम, त व ान अशा िवषयांशी संबंध 
अस याने छो ा नर  वर दखेील ता कक आिण धा मक सं कार 
झाले होते. आई भुवने र दवेी यादखेील धा मक वृ ी या हो या. 
संगीतात दखेील वामी िववेकानंदांना िवशेष रस होता. यांनी बेनी 
गु ा आिण अहमद खान यां याकडून शा ीय संगीताच ेधड ेिशकले 
होते. याम ये गायन आिण वादन या दो ह चा समावेश होता. 
या ित र  शारी रक सुदढृतेकड े यांचे िवशेष ल  अस.े ायाम, 
लाठी चालवणे, पोहणे, कु ती या सवच कारात ते पारंगत होत.े 
तकसंगत  िवचार आिण कृती यावर यांचा लहानपणापासूनच 
िवशेष भर होता. अंध ा, जाती व था, धमाध था यां या 
िवरोधात नेहमी यांचे  उपि थत असत. लहान वयातच ते 
िलखाण आिण वाचन िशकले होते. याचंी वाचनाची गती खूपच 
अफाट होती. 
वामी िववकेानदं याचं ेिश णवामी िववकेानदं याचं ेिश णवामी िववकेानदं याचं ेिश णवामी िववकेानदं याचं ेिश ण  

वामी िववेकानंद यांचे ाथिमक िश ण ई रचं  
िव ासागर यां या मे ोपॉिलटन इि ट ूट म ये झाले यांनी 
1879 म ये वेश परी ा उ ीण होऊन ेिसडे सी कॉलजेला वेश 
घेतला. या िश णानंतर यांनी जनरल अस लीज इि ट ूट म ये 

वेश घेतला यांनी तेथे तकशा , इितहास, पा ा य त व ान 
इ यादी िवषय हाताळल.े यानंतर दोन वषानी हणजे 1881 साली 
फाईन आट ची परी ा उ ीण झाले. यानंी बी ए च ेिश ण 1884 
साली पूण केले.  
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वामी िववकेानदं याचं ेत व ानवामी िववकेानदं याचं ेत व ानवामी िववकेानदं याचं ेत व ानवामी िववकेानदं याचं ेत व ान    
वामी िववेकानंद ह ेबुि मान तर होतेच, परंतु येक गो  

अनुभवा या पातळीवर कसनू बघ याची यांना सवय होती. यांच े
िश ण पूण होताना आिण िश ण पूण झा यानंतर दखेील यांनी 
अनेक त व ानी अ यासल.े याम ये बा च ि पनोझा, ईमॅ युएल 
कांट, डिे हड यूम, गोि लेब फ शे, जॉज हगेेल, आथर 
शोपेनहायर, ऑग ट को ट, जॉन टुअट िमल, चा स डा वन, 
पे सर इ यादी िवचारवंत आिण त व ाने यांचा समावेश होता. 

पा ा य त व ानी अ यासताना यानंा ानाची जी भूक लागली 
होती ती आि मक होती. सव त व ान फ  बौि क िव ेषण होते. 
यानंतर यांनी बंगाली आिण ाचीन सं कृत सािह य अ यासायला 

सु वात केली. िश ण आिण ानाची आस पा न यांना सवजण 
बुि मान हणून ओळखत होतेच, िशवाय यांना अफाट मरणश  
लाभलेला  हणजेच ' ुतीधर' हणून दखेील ओळखू लागले. 
ता कक आिण बौि क ानाने जीवना या अनुभवात काही फरक 
पडत नाहीये अशी मनोधारणा झा याने यानंी आि मक आिण 
अ याि मक वास सु  केला, तो हणजे गु  रामचं  परमहसं 
यां या मदतीन!े वामी िववेकानंद यांचे त व ान आिण िवचार ह े
सव यां या आि मक अनुभवातून कट झालेले आहते. 
वामी िववकेानदं आिण रामकृ ण परमहसंवामी िववकेानदं आिण रामकृ ण परमहसंवामी िववकेानदं आिण रामकृ ण परमहसंवामी िववकेानदं आिण रामकृ ण परमहसं  

वामी िववेकानंद ह ेसव कार या ानाने ापलेले होते. 
यांना आता आि मक अनुभवाची ओढ लागली होती. दवे आह ेका? 

या एका ाने यांना एवढे त केले होते क  याचे उ र दणेारा 
समपक  कवा गु  यानंा सापडत न हता. 

ा ो समाजाच ेनेत ेमहष  दवे नाथ ठाकूर यां या संपकात 
िववेकानंद काही काळ होत.े यांना कदािचत उ र माहीत असेल 
हणून यां याकड े िववेकानदं गेले, परंतु महष  दवे नाथ ठाकूर ह े

दखेील िववेकानंदांना आि मक अनुभव ा ी िमळवून दे यात असमथ 
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होते. ा या शंकेने आिण गु या शोधात असताना िववेकानंद ह े
एक दवस रामकृ ण परमहसं यांना भेटले. सव थम िववेकानंद 
यांना वाटले क  आपण  िवचा  आिण परमहसं गु  काहीतरी 
उ र दतेील, पण तसे झालचे नाही. िववेकानंद हटले दवे आह ेका? 
रामकृ ण उठले आिण सरळ िववेकानंद यांना हटले आ ाच जाणून 
घेणार का? आिण असा सा ा कार दला क  िववेकानंद सफल 
झा याची अनुभूती घेऊ लागले. यानंतर ख या आ मसा ा कारी 

वासाला सु वात झाली. रामकृ ण परमहसं यांना दखेील ान 
आिण धम सार कर यासाठी िववेकानंदांसारखा एक बुि मान 
अ भूत आिण धाडसी  हवा होता, तो यांना िमळाला होता. 
इथून पुढे अ याि मक साधना सु  झाली होती परमहसं दवे यांनी 
वामी िववेकानंद यांचा िश य हणून वीकार केला होता. परमहसं 

यां या अ याि मक सहवासामुळे िववेकानंद उ त होत होते. 
यां यासह अ य त ण साधकांनी गु  रामकृ ण यां या समवेत 

काशीपूर या उ ानात साधना केली आिण आि मक अनुभव ा  
केला. वामी िववेकानंद यांचे अ याि मक कायगु  रामकृ ण 
परमहसं उ र आयु यात ककरोगाने त होत,े अशा िबकट 
प रि थतीत िववेकानंदांनी यां या कायाचा वारसा पुढे चालू 
ठेवला. रामकृ ण यां या महासमाधीनतंर िववेकानंदांनी रामकृ ण 
मठाची थापना केली. कोलका याजवळ वराहनगर भागात गु बंधू 
तारकनाथ यां या मदतीने या मठाची थापना सु वातीला एका 
पड या इमारतीत झाली. िववेकानंदांनी रामकृ ण गु ं नी 
वापरले या व तू आिण यां या भ म व अि थ-कलश या मठात 
नेऊन ठेव या. गु  रामकृ ण यांचे अनुयायी व भ  तेथ े रा  
लागले. वामी िववेकानंद यांचे भारत मण रामकृ ण िमशनचे काय 
आिण धम सार हा उ शे ठेवून िववेकानंद ह े भारत मण 
कर यासाठी बाहरे पडले. भारताची धा मक उदासीनता पा न 
यांचे मन िख  झाले. यानतंर भारतीय त ण जर अ याि मक बन ू

शकला तर संपूण प रि थती बदलू शकते असा यांना िव ास होता. 
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त णांना मागदशन, दशेसेवा, धम जागृती अशी अनेक काय यांनी 
वीकारली. अ यंत कमी वयात आ म ान झा याने शारी रक साथ 
यांना िमळत न हती. यानंी व रत भारताबाहरे दखेील जगभरात 
वास सु  केला. अ तै ान हचे मानवी जीवनाचे अ यु  

िशखर आह े असा संदशे सव  पोहोचवणे ह े एकच उ  वामी 
िववेकानंद यां यासमोर होत.े 
िशकागो यथेील सवधम प रषद आिण जगभरात धम सार िशकागो यथेील सवधम प रषद आिण जगभरात धम सार िशकागो यथेील सवधम प रषद आिण जगभरात धम सार िशकागो यथेील सवधम प रषद आिण जगभरात धम सार  

िशकागो आट इि ट ूट िशकागो येथे 11 स टबर 1893 
रोजी सव धम य प रषद भरली होती. या सभेला िववेकानंद 
उपि थत होते आिण हद ूवै दक धमाचे ते ितिनिध व करीत होते.  

वामीज नी "अमे रकेतील मा या बंधू आिण भिगन नो" 
अशी भाषणाची सु वात केली आिण सभेसाठी जमले या लोकांनी 
जवळजवळ दोन िमिनटे टा यांचा कडकडाट केला. या प रषदते 
िववेकानंदांनी सनातन वेदातंावर व भारतीय सं कृतीवर ा यान 
दले. स याला जाण याच े माग आिण धम वेगवेगळे आहते पण 

जगातील सव धमाच े सारत व एकच आह े अस े यानंी सांिगतल.े 
यानंतर काही काळ अमे रकेतील वा त ात आप या िवचारांनी 

आिण ा यानानंी यानंी अमे रकेत प कार आिण जाणकार यांच े
ल  वेधून घेतल.े तेथील वृ प ांनी वामीज चे वणन "भारतातून 
आलेला एक वादळी ि म वाचा सं याशी" (Cyclonic monk 
from India) असे केले होते. वेदांत आिण योग यांचा सार 
कर यासाठी यानंी अमे रका, इं लंड आिण इतर यरुोपीय दशेांम ये 
सु ा ा याने दली. 1895 म ये अित ततेमुळे यां या 
आरो यावर प रणाम झाला. यांनी यानतंर योग वग दे यास 
सु वात केली. यावेळी भिगनी िनवे दता ही यांची िश य बनली. 
वामी िववकेानदं याचंा मृ यूवामी िववकेानदं याचंा मृ यूवामी िववकेानदं याचंा मृ यूवामी िववकेानदं याचंा मृ यू    

वामी िववेकानंद यांनी अ यंत कमी वयात अ याि मक 
िशखर गाठले होते. मानिसक आिण आि मक दशेने जीवन गती 
झा याने शारी रक वा य मा  यांनी गमावले. 4 जुलै 1902 
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रोजी रा ी नऊ वाजनू दहा िमिनटांनी यांनी समाधी घेतली. त े
अ यंत अ प हणज े फ  39 वष जगले. इत या कमी काळात 
यांनी अफाट धम काय केले. यांचे काय ह े येणा या सव िप ा 

सदवै ल ात ठेवतील. क याकुमारी येथ ेसमु ात वामी िववेकानंद 
यांचे मारक उभे आह.े धा मक वा तू आिण आ म  

वामी िववेकानंद यांनी आप या धमकायात अनेक 
आ मांची थापना केली. या ारे यांना रामकृ ण िमशनचे काय 
पूण करता येईल. याम ये रामकृ ण मठ, बेलूर मठ, सॅन ाि स को 
आिण यूयॉकमधील वेदांत सोसायटी, कॅिलफो नया मधील शांती 
आ म आिण भारतातील अ तै आ म यांचा समावेश होतो. वामी 
िववेकानंद यांचे आयु य सार लहानपणापासून खर आिण तेज वी 

ि म व हणून वामीज ची ओळख होती. वामीज या 
विडलांचे नाव िव नाथ द  तर आईचे नाव भुवने री दवेी होते. 
िश ण, तक, संगीत अशा े ात पारंगत असलेला नर  हा 
िववेकानंद हणून ओळखला जाऊ लागला. आयु या या एका 
ट यावर परमहसं यां याशी भेट घडून आ यानंतर ख या आिण 
उदा  जीवनाची अनुभूती वामीज ना आली. वामी िववेकानंद ह े
अ याि मक उ ती साध यानंतर संपूण भारतभर आिण यानंतर 
िव भर धम आिण अ याि मकतेचा सार कर यात यश वी ठरले.  
वामी िववकेानदं याचं ेअ भतू िवचार सदंशे वामी िववकेानदं याचं ेअ भतू िवचार सदंशे वामी िववकेानदं याचं ेअ भतू िवचार सदंशे वामी िववकेानदं याचं ेअ भतू िवचार सदंशे     

वामी िववेकानंद यांच े िवचार सव मानव जातीला ेरक 
असे आहते. ते वामी िववेकानंदांचे पाच सव म िवचार जीवनाची 
दशा व गती बदल यासाठी उपयु  आहते  
१) उठा जागे हा व येय ा  होईपयत थांबू नका. 
२) एखादा मूख जगातील सव पु तके िवकत घेऊ शकतो आिण ती 

या या लाय रीत दखेील असतील परंतु तो तीच पु तके 
वाचेल जी पु तके वाच यास तो स म असेल. 
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३) येक काम या ट यांमधून जावे लागते उपहास िवरोध आिण 
नंतर वीकृती. जे लोक आप या वेळे या पुढचा िवचार करतात 
यां याब ल आता गैरसमज होणे न च आह े

४) आपण आ ा जे आहोत यासाठी आपण वतः जबाबदार 
आहोत आिण आपण जे काही बनू इि छतो ते बन याची श  
आप यात असते. जर आपण आ ा जस े आहोत त े आप या 
वतः या भूतकाळातील यांचा प रणाम झाला असेल तर 

भिव यात आप याला जे काही हवे आह ेते आप या स या या 
कृतीतनू तयार केल े जाऊ शकते. यामुळे आप याला मािहत 
असायला हवे क  आपली कृती कशी असावी.  

५) एका वेळी एक गो  करा आिण ते करत असताना इतर सव 
गो ी वगळून आपले सव अि त व या गो ीत ओतनू ा.  

वामी िववकेानदं वामी िववकेानदं वामी िववकेानदं वामी िववकेानदं जयतंीजयतंीजयतंीजयतंी, , , , रा ीय युवक दवस रा ीय युवक दवस रा ीय युवक दवस रा ीय युवक दवस     
भारतात 12 जानेवारी या दवशी हणजेच वामी 

िववेकानंद यां या यां या ज म दनी यां या मरणाथ येक वष  
"रा ीय युवक दवस"  साजरा केला जातो. संयु  रा  सघंाने 1984 
या वषाला आंतररा ीय युवा वष घोिषत केले. यानुसार मग याच े
मह व जाणून भारत सरकारने याच वष पासनू 12 जानेवारी या 
दवशी "रा ीय युवक दवस" साजरा कर यात येईल अशी घोषणा 

केली. 
वामी िववेकानंद यांचे काय ह े सव युवकांना रेक 

अस याने भारतीय युवाश  धम, दशे, अ या म अशा उदा  
दशांनी वािहत हो यासाठी यां या ज म दनी रा ीय युवक दवस 

साजरा कर यात येतो.  
वामी िववेकानंद ह े थोर पु ष होते. यानंी मानवी गुण 

जपत जी आ याि मक गती साधली यामुळे आपण सवजण यांचा 
स मान करतो. समाजातील सव घटकांना यां याब ल आदर आह.े 

ि शः मला वाटते वामी िववेकानंदांना मानव जातीने यां या 
ेरणेसाठी नेहमी ल ात ठेवले पािहजे. वामी िनः संशय, यश, 
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अिभमान आिण ेरणा यांचे सवात मोठे ोत आहते. यांनी 
आपणास िबनशत ेम िशकवले. एक चांगली  कशी असावी ह े
िशकवले. यांना जागितक सौहाद, वैि क बंधु व, आिण संपूण 
जगात शांतता हवी होती. यांची िशकवण व यांच े त व ान 
आजही आधुिनक युगातील त णांना मागदशन करते.  
सदंभ थं यादीसदंभ थं यादीसदंभ थं यादीसदंभ थं यादी    

१) मुजुमदार स य नाथ, वामी िववेकानंद यांचे च र , रामकृ ण 
मठ नागपूर काशन आवृ ी अकरावी, सन २०००. 

२) ोवर, डॉ. बी.एल. (२००३). आधुिनक भारताचा इितहास 
(मराठी). नवी द ली: एस. चंद. 

३) यान आिण या या प ती, वामी िववेकानंद, संपादक - वामी 
चेतनानंद, रामकृ ण मठ नागपरू काशन सन २०१२. 

४) वामी िववेकानंद ंथावली, रामकृ ण मठ, नागपूर (2006). 
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Lokeh foosdkuan cgqvk;keh O;fDreRRoLokeh foosdkuan cgqvk;keh O;fDreRRoLokeh foosdkuan cgqvk;keh O;fDreRRoLokeh foosdkuan cgqvk;keh O;fDreRRo    

izkizkizkizk----    M‚M‚M‚M‚----    ujokMs tsujokMs tsujokMs tsujokMs ts----    ,e,e,e,e----    
dYkk] foKku o okf.kT; egkfo|kYk;] cnukiwjdYkk] foKku o okf.kT; egkfo|kYk;] cnukiwjdYkk] foKku o okf.kT; egkfo|kYk;] cnukiwjdYkk] foKku o okf.kT; egkfo|kYk;] cnukiwj---- 

  

txkpk bfrgkl ikfgYkk rj vki.kkl vls fnlrs 
dh] egkekuo tUe ?¨rkr vkf.k dkGkP;k v¨?kkr foYkhugh 
g¨rkr( rFkkih R;kaps fopkj vkf.k dk;Z ;k txrkYkk gtkj¨ 
o"¨Z ekxZn'kZu djhr jkg.kkjs vlrs vkf.k [kj¨[kjp v'kkp 
ekxZn'kZd KkuÁdk'kkr ekuoh laLÑrhph vktojph okVpkYk 
>kY¨Ykh vkgs- ekuokP;k dsoG lkaLÑfrdp uOgs] rj vkfFkZd 
mérhlkBhgh gs egkiq#"k vkiYkh thous lefiZr djhr 
vlrkr- v'kk egkiq#"kkaph txkr ijaijk vkgs- Òkjrkrgh 
vusd egku O;fäus vkiY¨ thou lefiZr dsY¨ vkgs- 
mnkgj.k Eg.kwu ÒkjrkrhYk dkgh lar] egar vkf.k vkpk;Z 
;kauh fnY¨Ykh ;¨xnkus bfrgklkus vkiY;kle¨j BsoY¨Ykhp 
vkgsr- ÒkjrkrhYk Lokeh foosdkuan gs vlsp egkiq#"k vkiY¨ 
vkn'kZ O;fäeÙo txkle¨j Bsorkuk ,d vkn'kZ vk/;kRed 
lar Eg.kwu loZ«k v¨G[kY¨ tkrkr-  
 Lokeh foosdkuankP;k dk;kZfo"k;h Lokeh fuf[kYkkuan 
Eg.krkkr] **e`R;q ;sbZi;±r dk;Z djk- eh rqeP;k ikBh'kh vkgs 
vkf.k ekÖ;k  e`R;quarjgh ek>k vkRek rqeP;kl¨cr dk;Z 
djhr jkghYk-**1 vls mn~xkj Lokeh foosdkuankauh  dk<Y¨ 
vkgs- [kj¨[kjp Lokeh foosdkuan gs ,d lo¨ZPp d¨Vhps 
egkekuo g¨rs- dkj.k R;kauk ekuo tkrhps dsoG lkaLÑfrd 
mé;;up visf{kr visf{kr uOgrs rj R;kghiq<s tkÅu 
txkrY;k ÁR;sd ekuokP;k eqfäP;k vkdka{kk R;kauh /kjY¨Ykh 
g¨rh- t¨i;±r ;k txkrYkk ikihrkihns[khYk mér g¨r ukgh] 
eqä g¨r ukgh] r¨ i;±r vki.kkl vkiY;k O;fäxr e¨{kkph 
tjkgh iokZ ukgh vls R;kaps opu vkgs- R;kauh vxnh 
fu%lafnX/ki.¨ mn~xkj dk<Y¨Y¨ vkgsr dh] **It may be that I 
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shall find it good to get outside my body - to cast it off like 
a worn - out garment. But I shall not cease to work. I shall 
inspire men everywhere, until the world shall know that it 

is one with god.''2 Lokeh foosdkuanP;k eq[kh gk God rjh 
d¨.k g¨rk\ R;kapk ijes'oj gk ,[kk|k ik"kk.kkP;k 
laxejojP;k fdaok /kkrwP;k ewfrZr uOgrk( r¨ ekuokP;k 
#ikr eqrZ >kY¨Ykk g¨rk- O;ä >kY¨Ykk g¨rk- gkMkeklkaP;k 
ftoar tuleqgke/;s g¨rk- g¨rk uOgs vtwugh vkgsp- dkj.k 
Lokeh foosdkuanp Eg.krkr] **May I be born again and 
suffer thousands of miseries, so that I may worship 
the only God that exists, the only God I believe in 
the sum total of all soul.''3  
 [kjks[kjp brds O;kid var%dj.k] brds fo'kkYk 
vkf.k laosnu'khYk eu vlY¨Ykk Lokeh foosdkuanklkj[kk 
fo'oekuo fojGp Eg.kk;pk- ,d rstLoh O;fäeÙokps 
vlY¨Y¨ Lokeh foosdkuankaps fopkj [kwi ÁÒko g¨rs] tj 
,[kk|kus R;kaP;k thoukr R;kaps fopkj Ykkxw dsY¨ rj ;'k 
fuf'prp ÁkIr g¨rs & ,o<sp ukgh rj foosdkuankauh 
Yk¨dkauk R;kauk ÁkIr >kY¨Y;k vk/;kfRed fopkjÈuh lq)k 
Ásfjr dsY¨-  
Lokeh foosdkuan ;kaph f'kdo.k o dk;Z (  Lokeh foosdkuan ;kaph f'kdo.k o dk;Z (  Lokeh foosdkuan ;kaph f'kdo.k o dk;Z (  Lokeh foosdkuan ;kaph f'kdo.k o dk;Z (          
• R;kaP;k ers loZ Ák.khek«k f'kokps va'k vkgsr] R;keqGsp 

f'koÒkos tholsok gs jkeÑ".k ;kaps opu R;kauh f'kj¨/kk;Z 
ekuY¨-  

• ÁR;sd tho gk ewG #ikrp bZ'ojh @ nSoh vkgs-  
• varxZr vkf.k cká LoÒkokoj fu;a«k.k feGowu 

R;kaP;krhYk nSoh va'kkl tkx`r dj.¨ gs vkiY¨ /;s; vkgs-  
• deZ fdaok iwtk fdaok ekufld fu;a«k.k fdaok rÙoKku 

;kiSdh ,d fdaok vusd ekxk±pk mi;¨x d#u eqfä 
feGoYkh ikfgts-  
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• mBk] tkxs Ogk vkf.k vkiY¨ /;s; ÁkIr g¨bZi;±r Fkkacw 
udk-  

• *nfjæh ukjk;.k* gk 'kCn foosdkuankauh txkYkk fnYkk- 
Lokeh foosdkuan b-l- 1897 e/;s *jkeÑ".k fe'ku* ph 
LFkkiuk dsYkh- R;kl¨crp txkr fBdfBdk.kh jkeÑ".k 
fe'kuP;k 'kk[kk LFkkiu dsY;k- txkrhYk loZp /keZ lR; 
vlwu rs ,dkp /;s;kÁr tk.;kps osxosxGs ekxZ vkgsr] 
v'kh jkeÑ".k fe'kuph f'kdo.k g¨rh-  

 jkeÑ".k fe'kuus /kkfeZd lq/kkj.kk cj¨cj lkekftd 
lq/kkj.kk ?kMowu vk.k.;klkBh fo'¨"k Á;Ru dsY¨- ;kf'kok; 
fe'kuP;k orhus fBdfBdk.kh vukFkkJe] #X.kkYk;s] olfrx`gs 
;kaph LFkkiuk dsYkh-  
 *deZdkaM] va/kJ)k o vkR;afrd xzaFkÁkek.; l¨Mk] 
foosdcq)hus /kekZpk vH;kl djk] ekuokph lsok gkp [kjk 
/keZ vkgs* v'kh f'kdo.k R;kauh Òkjrh;kauk fnYkh- R;kauh 
tkfrO;oLF¨oj gYYkk p<foYkk- 
Lokeh foosdkuan ÒkjrÒze.k % Lokeh foosdkuan ÒkjrÒze.k % Lokeh foosdkuan ÒkjrÒze.k % Lokeh foosdkuan ÒkjrÒze.k %         
 o;kP;k 25 O;k o"kÊ Lokeh foosdkuankauh xs# oó 
ifj/kku dsY¨ vkf.k R;kuarj rs laiw.kZ Òkjr ik;h fu?kkY¨- 
R;kaP;k iSnkYk ;k«¨ njE;ku R;kauh v;¨/;k] okjk.klh] vkxzk] 
o`ankou] vYkoj ;klg vusd fBdk.kh ÒsVh fnY;k-            
 ;k ÁoklknjE;ku rs jktkaP;k jktokMÓkr vkf.k 
xjhc Yk¨dkaP;k >¨iMhrgh jkfgY¨- R;kaP;k ;k«¨ njE;ku] 
R;kauk fofo/k {¨«k vkf.k rsFkhYk Yk¨d ;kcÌYk ekfgrh feGkYkh- 
;kosGh R;kauk tkrhÒsn ;klkj[;k nqnZ'kkacÌYkgh ekfgrh 
feGkYkh ts R;kauh iq<s tkÅu feVo.;kpk Á;Ru dsYkk-  
 23 fMlsacj 1892 j¨th foosdkuan dU;kdqekjhYkk 
i¨g¨pY¨ vkf.k rsF¨ rs 3 fnol xaÒhj lek/khr jkfgY¨- rsFkwu 
ijr vkY;koj R;kauh jktLFkkue/khYk vcw j¨M ;sF¨ vkiY¨ 
xq#ÒkbZ Lokeh czãkuan vkf.k Lokeh rq;kZuan ;kaph ÒsV 
?¨rYkh-  
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 T;ke/;s R;kauh vkiY;k Òkjr ÒsVhnjE;ku R;kauh 
vuqÒoY¨Y¨ nkfjæ~; vkf.k nq%[k ;kaph R;kauk ekfgrh fnYkh- 
 foosdkuankaP;k vesfjdk ÒsVhuarj R;kaP;k Òkjrkfo"k;h 
fopkjke/;s ,d e¨Bk cnYk ?kMYkk- 1893 e/;s foosdkuan 
f'kdkx¨ ;sF¨ nk[kYk >kY¨ vkf.k rsF¨ R;kauh tkxfrd /keZ 
ifj"knsr Òkx ?¨rYkk- ;kosGh] vusd /keZxq#auh R;kaps iqLrd 
,dkp fBdk.kh BsoY¨] rj ÒkjrkP;k /kekZps o.kZu dj.;klkBh 
Jh en Òxon~xhrk BsoYkh g¨rh] T;kph [kwi FkÍk dsYkh xsYkh 
g¨rh] ijarq tsOgk foosdkuankauh v/;kRe vkf.k Kkukus vkiY¨ 
Òk"k.k lq# dsY¨] rsOgk loZ lÒkx`gkus R;kaps d©rqd dsY¨ 
vkf.k iw.kZ lÒkx`g VkGÓkauh xMxMYkk-  
 Lokeh foosdkuankaP;k Òk"k.kkr oSfnd rÙoKkukps Kku 
g¨rs rlsp txkr 'kkarrk tx.;kpk lans'kgh g¨rk] Òk"k.kkr 
LokehtÈuh dÍjrkokn vkf.k tkrh;oknkoj gYYkk dsYkk-  
 va/kJ)k l¨Mk] foosdcq)hus /kekZpk vH;kl djk]  
ekuokph lsok gkp [kjk /keZ vkgs v'kh f'kdo.k R;kauh 
Òkjrh;kauk fnYkh- R;kauh tkfrO;oLF¨oj gYYkk p<foYkk- 
R;kauh ekuorkokn o fo'oca/kqÙo ;k rÙokapk iqjLdkj dsYkk- 
fganw /keZ o laLÑrh ;kaps egÙo foosdkuankauh ik'pkR; 
txkYkk iVowu fnY¨-  
 Lokeh foosdkuankaP;k ÁÒkoh O;fäeÙokeqGs vkf.k 
R;kP;k fo}Ù¨eqGs vesfjdsrhYk vusd Yk¨d R;kaP;k Òtuh 
YkkxY¨- R;kaP;k pkgR;kauh vesfjdsr fBdfBdk.kh R;kaph 
O;k[;kus ?kMowu vk.kYkh- foosdkuankauh vesfjdsr n¨u o" Z̈ 
okLrO; dsY¨- ;k okLrO;kP;k dkGkr R;kauh fganw /kekZpk] 
fo'oca/kqÙokpk egku lans'k rsFkhYk Yk¨dkai;±r i¨g¨pfoYkk-  
 R;kaurj Lokeh foosdkuan baXYkaMYkk xsY¨- rsFkhYk dq- 
ekx;ZjsV u¨csYk ;k R;kaP;k f'k';k cuY;k- iq<s R;k Òfxuh 
fuosfnrk Eg.kwu Áfl) >kY;k- Lokeh foosdkuan v'kk 
fopkjlj.khps O;fäeÙo g¨rs- T;kauh v/;kfRed] /kkfeZd 
KkukP;k  cGkoj vkiY;k –"Vh}kjs loZ ekuoh txrkYkk 
thou tx.;kph i)rh f'kdoYkh] rs usgeh dekZoj fo'okl 
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Bso.kkjs egku iq#"k g¨rs- /;s; lk/; gksbZi;Zar vkiys /;s; 
lk/; dj.;klkBh iz;Ru dj.ks vko';d vlY;kps Lokeh 
foosdkuankaps er gksrs-  
 1901 e/;s R;kauh c¨/kx;k o okjk.klhph ;k«kk dsYkh- 
;kosGh R;kaph rC;sr lkrR;kus [kkYkkor g¨rh- R;kauk nek 
vkf.k e/kqesg lkj[;k vktkjkauh os<Y¨ g¨rs- Lokeh foosdkuan 
;kaps o;kP;k vo?;k 39 O;k o"kÊ 4 tqY© 1902 j¨th fu/ku 
>kY¨- R;kaP;k f'k";kÁek.¨ R;kauh egklek/kh ?¨rYkh g¨rh- 40 
o"kkZis{kk tkLr dkG tx.kkj ukgh v'kk R;kaP;k 
Òfo";ok.khYkk R;kauh [kjs dsY¨- v'kk ;k egku ek.klkpk 
vaR;laLdkj xaxk unhP;k dkBkoj dj.;kr vkYkk-  
 Lokeh foosdkuan dsoG vk/;kfRed Kku feGfo.kkjs 
lar uOgrs rj lkekftd Òku vl.kkjs cq)hthoh] rÙoosÙkk] 
jk"VªÒä v'kk mik/;kauh R;kapk x©jo djkok rso<k dehp 
okVr¨- r#.kkaP;k ftoukYkk ekxZn'kZd Eg.kwu R;kaps dk;Z 
vYk©dhd vkgs-  
lanÒZlwphlanÒZlwphlanÒZlwphlanÒZlwph %  

१) Lokeh fuf[kYkkuan ¼2013½] foosdkuan ftou pfj«k] jkeÑ".k eB] 
iq.¨] i`- 4- 

२) fdÙkk] ì- 5- 

३) fo- nk- lkojdj ¼2012½] ek>h tUeBsi] fj;k ifCYkds'ku] 
d¨Ygkiwj] i`- 35- 

४) vfXuQqY¨ ¼fMlsacj 2006½] Lejf.kdk] p©F¨ lR;'k¨/kd lkfgR; 
laesYku]  nsÅGxko jktk- 

५) Lokeh foosdkuan ¼2011½] egkÒkjr jkeÑ".k eB] ukxiwj] i`- 69- 

६) Lokeh f'korÙokuan ¼vuq-½ ¼2012½] Òkjrh; O;k[;kus] jkeÑ".k eB] 
ukxiwj] i`- 43- 
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आदशआदशआदशआदश    वामीवामीवामीवामी    िववकेानदंिववकेानदंिववकेानदंिववकेानदं    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    
चतनचतनचतनचतन    

    

ाााा....    डॉडॉडॉडॉ....    िग हेिग हेिग हेिग हे    डीडीडीडी....    पीपीपीपी....    
मराठी िवभाग, सहयोगी ा यापक, रा माता इं दरा गांधी महािव ालय, 

जालना. रे वे गेट जवळ, जालना, ता.िज.जालना. 431203 
  

वामी िववेकानंद यांनी इ.सृ 1893 म ये अमे रकेत 
िशकागो येथे भरले या जागितक सवधम प रषद म ये 'मा या ि य 
बंधु भिगन नो' असे उदगार काढून िव  बंधुतेचे नात े थािपत 
केले. आपण यांना वामी िववेकानंद या नावान े ओळखत असलो 
तरी यांचे मुळ नाव नर  असे होत.े बालपणापासून नर ला उ म 
एका तेची दणेगी लाभली होती. या योगे त े कोणताही िवषय 
चटकन आ मसात करीत असे शालेय अ यासातही शार अस याने 
ते मॅ कची परी ा पिह या वगात उत ण झाले. पुढील 
अ यासासाठी यांनी महािव ालयात नाव दा ल केले. सवच 
िवषयाम ये यांना सारखीच गोडी होती. वाचनालयात जाऊन ते 
नाना िवषयांचे वाचन करी. त व ानाच ेिमळालेले सव पाि मा य 

ंथ यांनी वाचून काढले यामुळे यांची ती ण बु दी िच क सक 
बनली.  

आप या परदशेातील वा त ात वामी िववेकानंदानंी 
आप या धमसं कृतीची पताका पाि मा य दशेात फडकावून हद ू 
धमाचे उ वल दशन घडिवले. 1896 या अखेर ते भारतात 
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परतले. पा ा य दशेातील सुब ाव समृ दी पा न वामी 
िववेकानंदांना भारतातील दै य व हलाखी अिधक जाणवली. 
भारतातील अनंत पी द:ुखे जाणव याने यांचे दय िपळवटून 
िनघाल.े यातूनच आत-दिलत-उपेि त यां या सेवेतून आ मो दार 
होऊ शकतो ह े समाजाला िशकवले पािहजे' अशी यांची धारणा 
बनली 1 मे 1897 रोजी यांनी रामकृ ण प रवाराची बैठक 
बोलावून जनते या उ दारासाठी एकसेवा सेना उभार याचे आपले 
व  बोलून दाखिवले. हा िवचार सवाना पटला. व रामकृ ण िमशन 

ची थापना झाली. िनरिनरा या धमा या अनुयायांम ये बंधुभाव 
उ प  हावा यासाठी रामकृ ण परमहसंांनी केले या कायाची धुरा 
या िमशनने खां ावर घेतली. स य त वृ ीन े समाजासेवा करीत 
रा ाची उभारणी कर याच ेकाय या िमशनने हाती घेतले.  

वामीवामीवामीवामी    िववकेानदंा दिववकेानदंा दिववकेानदंा दिववकेानदंा द    सतंीसतंीसतंीसतंी    I I I I जु याजु याजु याजु या    न ाचंीन ाचंीन ाचंीन ाचंी    वारायावारायावारायावाराया    ातंीातंीातंीातंी    IIII    
ानदीपानदीपानदीपानदीप    उजळलेउजळलेउजळलेउजळले    आपु याआपु याआपु याआपु या    थंीथंीथंीथंी    I I I I नानानानानानानाना    भाषामंधनूीभाषामंधनूीभाषामंधनूीभाषामंधनूी    IIIIIIII    
ॅ युएट होऊन व सव धमाचे सखोल अ ययन क न ी गु  

रामकृ ण परमहसंा या ेरणेन े यांनी अमे रकेतील िव  धम 
प रषदते आप या भाषणाने जगाला दपिवले. ामक पो यांना 
झुगा न व शु द सनातन त वे न ा शा ीय दृ ीने मांडून, यांनी 
आप या भाषणांनी ंथानी व आदशाने सनात यांना काय वण, 
नविशि तांना िवचार वृ  केले.  

सव  समतेच े त व आप या ंथात आह.े पण वहारात 
मा  भेदांच े सा ा य पसरले आह.े ह े आता बदललेच पािहजे. 
आम या दशेात हजारो िन ावान व यागी साधु आहते, ते गावो 
गावी धमिश ण दते फरत असतात.  
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यांनी इकडे ल  पुरिवले व वि थतपणे ऐिहक िवषयांचे 
भूगोल, गावेनांदी आव यक गो चेही िश ण लोकांस दले तर 
अ पावधीतच भारताचा उ दार होईल. यासाठी आपली जबाबदारी 
ओळखून सवाशी िमळ याची वृ ी मा  यांनी अंिगकारली पािहज े!  

वामी िववेकानंदानी भारतीय समाजात िनमाण झाले या 
अिन  ढी, था, अंध दा न  कर यासाठी जीवनभर काय केल ेव 
यासाठी भारतीय त णांना ो साहीत केले. रामकृ ण िमशनची 
थापना क न या ारे भारतात अनेक काय केली व समाजासेवा ही 

आ याि मक साधनेच े अंग असावयास पाहीजे व आदश िनमाण 
केला. वामी िववेकानंदानी समाजातील जाती व था, ि यांची 
ि थती आिण िश ण प दती सुधार यासाठी िवशेष य  केले 
यां या या िवषया संबधी या िवचाराच ेिववेचन पुढील माणे केल े

आह.े  
जाती व थेजाती व थेजाती व थेजाती व थे    सबंधीचेसबंधीचेसबंधीचेसबंधीचे    िवचारिवचारिवचारिवचार        

वामी िववेकानंदाचा जाती व थेला िवरोध नाही. तर 
जातीवादाला िवरोध होता. यांचे हणणे होत े क , जाती व था 
िनसगास ध न आह.े मी सामािजक जीवनात एक कारचे काय क  
शकतो, तु ही दसु या कारच े क  शकता. तु ही जर कपड े िशवू 
कता तर मी बुटांची िशलाई क  कतो, परंत ू यामुळे तु ही 

मा यापे ा े  कसे ठरणार? आयु यात जीवनाच े  
सोडिव याचा तो एकमेव उपाय आह े आिण तो एक नसै गक माग 
आह.े अशा कारे िवभाग पडणारच. तु हाला ते टाळता येणार 
नाही. तु ही िजथे जाता ितथे हा जाती िवभाग राहीलच पण याचा 
अथ असा नाही क , काही जात ना िवशेषािधकार असावेत. िवशेष 
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अिधकार आिण सामािजक तसेच धा मक यो यता - अयो यता याचा 
वामीजी जोरदार िवरोध करीत होत.े यां या दृ ीने खाल या 

जातीला अयो यतेन ेजखडून ठेवणे हा मोठा सामािजक गु हा आह.े 
वतमान युग ह े शु ांचे, ग रबांचे युग आह.े आता खाल या जात ना 
साहा य करणे आिण यांचे आव यक अिधकार यांना ा  क न 
दणेे यातच उ  वगाचे क याण आह.े वामीजी िनद ष सामािजक 
सिह णुतेच े समथक होत े आिण या स या या ा  सामािजक 
ि थतीऐवजी  विन मती ि थतीची िन मती क  इि छत होत.े  
ि याि याि याि या    सबंधीसबंधीसबंधीसबंधी    िवचारिवचारिवचारिवचार            

वामी िववेकानंदा या िविवध िवचारांम ये एक कारची  
गतीची दशा असते. सामािजक िवचारांचा िवचार करतानंा 

ि यांला िववेकानंदांनी समाजा या िवकासाच ेमूळ सु  मानले आह.े  
भारतीय त व ानात ि यांचे मह व असाधारण पात 

मानले गेले आह.े ि याबाबत वै दक सािह यात कृती, माया, श  
यासारखे अनेक पयायाची श द वापरलेले आहते. िव ाच े रह य 
समजून घे यासाठी ी आिण पु ष या िव कृती या दो ही 
आधारांना समजून घेणे आव यक आह.े  य  वामी िववेकानंदांनी 
दखेील 'माया' या िवषयावर दले या लंडन येथील भाषणात 'माया' 
ही ी वाचे रह य समजून घे याची गु क ली आह,े असा िवचार 
मांडलेला आह.े वामी िववेकानंदांनी भारतीय ी या ददुशेब ल 
चता  केली आह.े यां या मते, भारतीय ीला हदु थान या 
गतीकरीता, पुन थाना करीता मह वाची भुिमका बजावयाची 

आह.े हदू थानचा िवकास ि यां या मा यमातूनच होणर आह.े 
ि यांना यो यतो स मान द यामुळेच सारी रा  ेउ  पदास पोहच ू
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शकलेली आहते आिण ी महा याची यथोिचत बुज न ठेवणारा 
कुठलाही दशे गत झालेला नाही कवा होणारही नाही. ीम ये 
ई रा या श चा अिव कार आह ेआिण हणूनच श पूजक होणे 
आव यक आह,े असे त ेिव ासान ेसांगतात.  
िश णिश णिश णिश ण    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार            

जीवन िवषयक िवचारां माणेच वामी िववेकानंदांचे 
िश णिवषयक िवचारही भावी आहते. भारताला उ कषाकड े
ने याचा मह वाचा माग हणजे िश ण. िश ण सव सामा यापयत 
पोहचले पाहीज.े रा िन मतीचा हाच एकमेव उपाय होय.  

िश णाकड े पाह याचा वामी िववेकानंदांचा एक िनि त 
दृ ीकोन होता. या संदभात आपले मत  करतांना यांनी एके 
ठकाणी असे हटलेल े आह े क , आप याला आज अशा िश णाची 

गरज आह े यान ेशील बनत,े मानिसक श  वाढते, बु दी चौफेर -
िवशाल होत.े आिण यायोगे मनु य आप याच पायावर उभा रा  
शकतो. अंधानुकरण करणारे िश ण माणसाला पंगू बनवते हणून 
ि टश णीत िश ण प दतीतून द या जाणा या िश णाचे 
जसे या तस े अनुकरण केले जाऊ नये, असे वामी िववेकांनदांना 
मनापासून वाटत होत.े पर या भाषेत दसु यांच े िवचार टून, त े
कसेतरी डो यात क बून आिण या या बळावर िव ापीठा या चार-
दोन पद ा िमळवून तु ही वत:ला सुिश ीत समजत असता, ह े
काय िश ण आह े ? असा परखड सवाल यांनी िवचारला. असे 
िश ण तुमचे दै य िनवारण क  शकेल ? असा  उपि थत क न 
ते हणतात. जे िश ण सामा य माणसाला, समाजाला जीवन 
सुं ामासाठी ब दप रकर क  शकत नाही.  ज ेिश ण सह परा म 
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उ  क  शकत नाही, त े िश ण या सं ेला पा  आह े काय ? 
वामी िववेकानंदांनी उपि थत केलेला हा  आजही िततकाच 

साथ आह.े नविन मती करणारे, माणूस घडवणारे िश ण वामी 
िववेकानंदांना अिभ ेत होत.े  

आप या चतनातून िश णा संबधी योजलेल े मह वाचे 
िवषय व मु े य ात उतरवून िश ण प दती कशी उपकारक 
करता येईल  इ. अनेक दृ नी वामी िववेकांनदानी जेथे जेथे श य 
आह े तेथे तेथे यािवषयी आपले िश णािवषयक चतन मांडलेले 
आह.े अशा कारे वामी िववेकांनंदानी सव समाजासाठी भावी 
असे सामािजक चतन केलेले आह.े  
सदंभसदंभसदंभसदंभ    : : : : -  

१) ओळख थोर ने यांची, संकलन - सुरेश जी. तु ेवार, िवनय बी. 
तु ेवार, काशक सरदार, ि लोचन सह इ दौर प.ृ . 12, 14 

२) ामगीता, संपादक ी.सुदामजी सावरकर, काशक ी गु देव 
आ मानुसंधान भू-वैकंुठ, चं पूर पृ. . 364   

३) वामी िववेकानंदांचे राजक य चतन, ा.डॉ. िवजयकुमार गो. 
कुलकण , काशक संवेदन काशन, औरंगाबाद पृ. . 65, 76, 
85, 87.  
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वामीवामीवामीवामी    िववकेानदंिववकेानदंिववकेानदंिववकेानदं    : : : : क्क्क्क्तीतीतीती    आिणआिणआिणआिण    िवचारिवचारिवचारिवचार    
    

ाााा....    सं दपसं दपसं दपसं दप    कोरडेकोरडेकोरडेकोरडे    
मराठी िवभाग, राजीव गांधी महािव ालय, मुदखेड िज. नांदेड-431806 
 

तावनातावनातावनातावना    ––––        
वामी िववेकानंद ह ेआधुिनक मानवाचे यथाथ ितिनधीच 

होत.े वामी िववेकानंदांची अनेक ा यान, वचने, 
ंथालयामधून, लेखांतून, प , संवाद, संभाषणे, मुलाखती, 
श्नो रे, किवता यामधून आधुिनक िवचारांच ेदशन घडते. 

 भारत ही महापु षांची भूमी आह.े अनेक स यशोधकाचंी 
भूमी आह.े आप या यशाने कतृ वान े मातृभूमी या गौरवात भर 
घातली आह.े अशा महापु षांपैक  वामी िववेकानंद आहते असे 
हटल ेतर वावगे ठ  नय.े एक त व , योगी, राजक य िवचारवंत, 

अ याि मक िवचारवंत अिखल मानवजाती या क याणासाठी, 
उ थानासाठी, सतत य  करणारा. इं लंड, अमे रका या गत 
दशेांवर तेथील लोकांवर भाव पाडणारा िवचारवंत असे 
ब आयामी क्ती व हणजे वामी िववेकानंद होय. ‘ वातं य ह े

येक मानवाचा व दशेाचा वयंिस  अिधकार आह.े वातं यासाठी 
संघष करत रहावे.’ असे िववेकानंदाचे मत आह.े ‘लोकशाही ह े
दधूारी श  आह.े’ याची जाणीव वामी िववेकानंदांनी सतत क न 
दली. 

वामी िववेकानंद यांचा पड अ याि मक, धाम क अशा 
िवचांराचा आह.े वामी िववेकानंद हटल ेक , अमेरीकेतील िशकागो 
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येथे भरलेली धम प रषद आिण तेथे यांनी सांिगतललेे अ याि मक 
िवचार एवढेच आप या ल ात येत े या याही पुढे वामी 
िववेकानंदांनी सांिगतलेले मानवी क याणाचे िवचार, राजक य 
िवचार, अ याि मक िवचार, ीिवषयक िवचार इ. ह े व यांच े

क्तीम व आजही अ यास याचा िवषय आह.े 
वामीवामीवामीवामी    िववकेानदंाचंेिववकेानदंाचंेिववकेानदंाचंेिववकेानदंाचंे    क्क्क्क्ती वती वती वती व    ::::   

वामी िववेकानंद यांचा ज म बंगाली ांतातील िवश्वनाथ 
द  या वक ला या घरात झालेला. 12 जानेवारी 1863 रोजी 
नर नाथ द  यांचा ज म झालेला. पुढे चालून वामी िववेकानंद या 
नावान े जगाला यांचा प रचय झाला. िववेकानंदांनी स याशाची 
द ा घेवून सु वातीला ‘सि दानंद’ असे नाव धारण केल.े 

अमेरीकेला जाताना मा  ‘िववेकानंद’ असे नाव ि वकारल.े 
रामकृ ण परमहसं यांना गु  मानून यांनी आप या 

कायाला सु वात केली. ‘मनाची व दहेाची िवशु ता ही मोठी 
अ याि मक शक्ती आह.े’ असा यांचा ठाम िव ास होता. ती  
मरणशक्ती, इं जी भाषचेे उ कृ  ान, धमशा ाचा उ म 

अ यास आिण दशेोदशेी मंती यामुळे वामी िववेकानंद यांनी 
मांडलेले अ याि मक िवचार, यांनी सांिगतलेल े ान-िव ान 
दलेली वचणे, केलेल ा याने िलिहलेले ंथ आजही वाचनीय 

आहते. 
जगा या क याणासठी मानवतेच े त ि वकारणारे वामी 

िववेकानंद होय. वामी िववेकानंद यांना धम सुधारक मान या 
जात.े वामी िववेकानंदां या क्तीम वाला आकार दे यास 
कारणीभूत झालेला शक्ती वाह हणज े ‘प र मण’ होय. 
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‘प र मण’ हणज ेभटकंती होय. िववेकानंद ह ेपायीच फरत असत. 
संकटे यां या मनाचा िव ह मोडू शकले नाहीत. कोण याही पूव 
योजनेिशवाय ते फरत होते. जनते या सािन यात अिधक वेळ 
घालवत असत. लोकांची ि थती आिण गती यांनी जवळून 
पािहलेली आह.े 

वामी िववेकानंदांच े क्ित व भटकंती, िनरी ण, चतन, 
अ यास या गुणांमुळे घडत गेले. िववेकानंद ह ेसव धम समभावाच े

तीक होते. ‘िशव ानाने जीवाची सेवा’ हा महामं ाच मानवा या 
‘दःुख मुक्तीच ेबीज’, ‘समतचेे मूळ’ आिण ‘िव बंधू व’ सामािवलेले 
आह े असे त े मानत. िविवध जाती, धमात एकता िनमाण करणे ह े
यांनी आपले यये मानले. 

 ‘अ या म’ आिण ‘िव ान’ यांचा यो य सम वय साधून 
पर परां या सहकायातून नवीन सं कृतीची िन मती करणे ह े वामी 
िववेकानंदांना अिभ ेत होत.े पाश्चा यांना भारतातील अ याि मक 

ान दणेे आिण पाश्चा यां या िव ानातनू भारताला शक्तीसंप  
बनवणो ह े यांनी आपले काय मानले. 

वामी िववेकानंद यां या मते, अिखल मानवतलेा 
अ याि मक बनवणे अश य आह.े हणून भुके याला अ  दणेे व 
अन्न िनमाण कर याच ेिविवध उपाय योजणे ह ेआपले कत  आह.े 
समाजातील दोष समाज पु षा या प रसरातील रोगा माणे आह.े 
याला िश ण दणेे हा या रोगावरील उपाय आह.े समाजान ेकेवळ 
वतःक रता मो ाचा य  क  नय े तर समाज कायास वा न 
यावे. 
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वामीवामीवामीवामी    िववकेानदंिववकेानदंिववकेानदंिववकेानदं    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    िवचारिवचारिवचारिवचार    : : : :     
वामी िववेकानंद ह ेप रवतनाच ेमोठे दषृ्टे िवचारवंत होत.े 

यां या ओज वी भाषणांमधून, यां या िवचारांतनू भारता या 
वातं य चळवळीला आ याि मक अिध ान व ेरणा िमळाली आह.े 

िव बंधु व, आंतररा वाद, रा ीय एका मता, वातं य, समानता 
इ यादी िवचारांतून िववेकानंदांनी अनेकांना ेरणा दलेली आह.े 

वामी िववेकानंद ह े वातं याचा पुर कार करणारे 
िवचारवंत होत.े यां या मते, जीवन िवकास आिण या सवाना 
आव यक गो  हणज े िवचार आिण आचार यांचे वातं य होय. 
िववेकानंदां या मते आमचे वातं य ितथेच संपते, िजथनू दसुर्याचे 
वातं य सु  होते. वामी िववेकानंद यांनी आप या िवचारांमधून 

समतेचा पुर कार केला आह.े वातं ते या काशात गतीची 
वाटचाल होत असत,े शारी रक, मानिसक आिण अ याि मक मुक्ती 
िमळवणे व इतरांना ती िमळव यासाठी ती मदत करत.े हचे 
मानवाचे सव े  कत  होय. 

िववेकानंद ह े मानवतावादी िवचाराच े अस यामुळे यांचे 
िवचार रा वादी व सोबतच आंतररा वादी अशा व पाचे होत.े 
िह द ू धम व समाजा या उ कषासाठी यांनी आपली हयात 
िझजवली आह.े िववेकानंदां या मते, लोकांनी आप या युगान 
युगा या िन चेा याग क न मानवते या आधारावर रा ारा ाच े
पुनः िनमाण होत.े 

वामी िववेकानंद ह,े ‘ ीला समाज जीवनाच,े समाज 
िवकासाच े भावी साधन मानतात. या दशेाला ी शक्तीचा 
िवसर पडतो तो दशे कधीच साम यशाली होणार नाही.’ िववेकानंद 
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ी वातं य समानतेचा पुर कार करतात तसेच िश णामुळे 
ि यांम ये आ मिव ास िनमाण होतो. या वतः आपले श्न व 
वतःचा िवकास क  शकतात असे िववेकानंद मानतात. 

वामी िववेकानंद यांनी भारताबरोबरच इं लंड, अमेरीका 
अशा दशेात जावून िह द ू धमातील अ याि मक िवचारांच े चार, 

साराच े काय केलेल े दसून येते. या िनिम ान े अनेक दशेातील 
माणसे, तेथील धम, सं कृती याचा अ यास दखेील िववेकानंदांनी 
केलेला आह.े यां या ता वीक िवचारांम ये दशेातील धम, सं कृती 
या बाबतीतली सम वयवादी भूिमका पहावयास िमळते. 

वामी िववेकानंदां या मते, ‘आपण’ यांना लोकशाही 
प तीचे िवचार हणतो ते ि वकारले जाऊन भारतात समानता व 
एक वा यता िनमाण होईल. मुठभर सुसं कृत लोकांचा बुि म ेवर 
एकािधकार असता कामा नय े बुि मत्ता वर या वगाकडून 
खाल या वगात पसरेल आज सव  िश णा या साराचे काय चाल ू
आह.े लवकरच या या पाठोपाठ शक्तीचे िश ण सु  होईल. 
आम या दशेातील लोकांची अफाट कायशक्ती कारणी लावलीच 
पािहजे. भारताची िविवध े ातील सुप्त शक्ती फार मोठी आह े
आिण ती जागवली जाईल. िववेकानंदा या िवचारातील सु म, 
दरुदृ ी यांचा यय येतो. भारताला कोण या कारच े िश ण हवे 
आह े या लेखातील िनरी णात भारतीय आिण पाश्िचमा यांची 
तुलना करताना वामी िववेकानंद हणतात, भारत भूमीतील 
सवसामा य जनतेची अि मता कधीच जोपासली गेली नाही, तीची 
कधी वाढ होवू दे यात आली नाही. पाश्चा य दशे आज क येक 
शतके झपा ाने वाधीनतेकड े झेपावत आहते. पाश्चा य दशेात 
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सारे काही जाच करत.े हणून जे करावयाच े आह े या उ ी ाची 
आधी सवजन िमळून चचा करावयाची आिण मग सवा या सव 
शक्ती एकवटून ती गो  य  कायात उपतवयाची ही जी 
पाश्चा यांची प त आह.े या त वाचा भारतीयांनी ि वकार करावा 
अशी दशा िववेकानंद दतेात. 

पुढे अिधक मािहती दतेाना िववेकानंदांनी हटले क , 
दशेातील सवसाधारण जनतलेा िव ा, समजशक्ती यांची िजतक  
वाढ होत े ितत या माणात दशे उन्नत होतो. भारतीयांम ये सव 
साधारण जनतेत िव ेचा सार, फैलाव केला पािहज.े केवळ 
िश णा या जोरावर युरोपातील लोक गती करत आहते अशी 
िववेकानंदां या िवचारांची मांडणी आह.े िश णामुळे माणसा या 
ठायी आ मिव ास िनमाण होतो हा वामी िववेकानंदाचा िवचार 
आजही दशादशक आह.े 

वामी िववेकानंद यांनी अनेकांना प े िलिहलेली आहते 
यात अनेक दशेातील परदशेातील आप्त वक यांना अनुल ून यात 
वतःतील क्ती, वतःचे काय, वतःचे िवचार, यांनी केलेल े

प र मण या सवाचे संदभ येतात. प  हटले क , ासंगीक िवचार 
व िनवेदन असते. काही काळानंतर यांचे संदभ गळून जातात परंतु 
िशल्लक राहातात ते या प ामधून क्त झालेले क्ती व आिण 
िवचार वामी िववेकानंद यांचे बा प वैिश पूण होत.े उंच 
सदढृ व नाक डोळी नीटस यातच सुंदर पौव य फारच उठावदार 
भ  असे होत ेआिण यां या िवचारांची तेजि वता अपरंपार आह.े 
सदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूी    ::::    

1. वामी िशवत वानंद/ वामी ोम पानंद, (संपा.) वामी 
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िववेकानंद ंथावली, रामकृ ण मठ नागपूर. 
2. डॉ. दनकर एस.कळंबे, भारतीय राजक य िवचारवंत, कैलास 

पि लकेशन, औरंगाबाद. 
3. डॉ. ही.जी.कुलकण  व ा.कांत सोमवंशी, भा.रा.िवचारवंत, 

कैलास पि लकेश स, औरंगाबाद. 
4. वामी िववेकानंदाची िविवध मुलाखती, ा यान,े वचने. 
5. वामी िववेकानंदांनी िलिलललेी लेख, िनबंध, प े. 
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ई रदई रदई रदई रद     अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    असललेाअसललेाअसललेाअसललेा    व ाव ाव ाव ा    
 

ाााा....    वसतंवसतंवसतंवसतं    िगरीिगरीिगरीिगरी    
ानयोग , संभाजीनगर, डोणगाव रोड, मेहकर 443301 िज बुलडाणा. 

िशकागो येथील सवधम प रषद आटोप यावर 7 ऑ टोबर 
1893 या ' टीक' िनयतकािलकात िमस लुसी मनोरा या मिहला 
प काराने वाम चे वणन "An Orater by Divine right" 
"ई रद  अिधकार असलेला व ा" असे केले होत.े तस ेअमे रकेतील 
ब तांशी वृ प ांनी सवधम प रषदतेील "सवात भावशाली 

ि " असा उ लेख केला होता, पण ई रद  अिधकार असलेला 
व ा ह े श द खरेच िववेकानंदां या व ृ वाचे वा तव मू यमापन 
करणा या येक माणसाला चंड सुखावून जातात.यापे ा यो य 
मू यमापन यां या वाणीवैभवाचे असू शकते का? हचे सवात यो य 
मू यमापन. िशकागो येथील सवधम प रषदते पिह या दवशी 
वामीजी आप या आसनाव न उठून ासपीठावर  

हो यासाठी स  झाले. शारदा मरण क न िवशाल जनसुमदयावर 
दृ ी फरवली आिण ते हणाले, Sisters and brothers of 
America "सवा या शरीरातून िवजेचा वाह जावा, या माणे 
सारे  सभागृह  शहा न गेले. कानठ या बसा ात असा चंड 
टा यांचा कडकडाट दोन िमिनटे चालूच होता. ह े सव अदभुत 
होत.े ो यांना मनोमन जाणवले. या व याचे आिण आपले 
बंधूभावाचे नात े आह.े आज इंटरनेट मा यमामुळे गुगलवर 128 
वषापूव  झालेले सवधमप रषदतेील ते 5 िमिनटांचे भाषण आज 
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वामी िववेकानंदां या आवाजात आपण ऐकू शकतो. कती भावी 
व प रणामकारक तो आवाज. अवणनीय जादनूे भरलेला आवाज 
वामीज या मुखमंडलातून ई रश च गटली होती. मानवी 

मना या अंतरंगाचा ठाव घेऊन वेग या िव ात ो यांना घेऊन 
जाणारा तो आवाज. आप या िवचारांच े व व ृ वाचेअसे 

चंड वागत होईलअसा वामीनी व ातही िवचार केला न हता. 
िम हो ते तयार केलेले ा यान न हत.े आज अनेक तथाकिथत व 
ढ गी िव ान वेगवेग या प रषदते पेपर रड ग करतात, माणप  
घेतात. या िनिम ान े िमळणा या शासक य सवलती लाटतात. 
काही बेशरम तर प रषदलेा हजर न राहता माणप  िमळवतात. 
अशा महाभागानी िशकागोप रषदते वामीज नी मांडलेले िवचार 
एकदा तरी वाचावे कवा ऐकावे. या िव ाशी एक प हो याचा 

य  करावा आिण िव त जगा या आरशात आपली काय ितमा 
आह?े ह ेउघ ा डो यांनी पाहावे. 

11 स टबर 1893 च े आंतररा ीय सवधम प रषदतेील 
वामीज चे छोटेसे भाषण उ फूत अिव कार होता. िशकागो शहर 

या सं या याने भारावून टाकले होतेच, पणअमे रका व संपूण 
िव ाला यां या वाणीवैभवाने मोिहनी घातली होती. 
वामीज या मनातील दशेभ बरोबरच िव बंधु वाची जाणीव 

सदवै वास करीत होती ितला जागितक ासपीठावर  
हो याची संधी अनेक अडचण वर मात क न िनयतीन े उपलबध 
क न दली. वेगवेग या धमातील वैमन य संपावे. सवधमा या 
अनुयायीना आपण एकाच येयमागाने चालणारे याि क आहोत 
असा बंधुभाव सवा या अंतःकरणात जागा करावा यासाठी या 
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प रषदचेे आयोजन आह े या महान उ ाला पश के यामुळे 
आपलाच धम कसा मोठा? असे हात आपटून ओरडणा या 
अगोदर या सव  व याना सणसणीत चपराक बसली. आमचा धम 
कसा मोठा? आ हीच जगात मानवतावादी काय कसे करतो? 
यामुळे आ हा लाआम या धमाचा चार, सार कर याचा 

अिधकार कसा आह?े आ ही धमातरे घडवूनही मानवतावादी काय 
कस ेकरतो? ह े भावीपणे बबव याचा हतेूच बाजूला पडला. सव 
मानव धम एक आह.ेया उदा  भूिमके या पातळीवर जनसमूह 
पोहचला. भाषण संप यावर पु हा चंड टा यांचा कडकडाट, 
असं य ोत ेजागे व न उठून यांची ासपीठाकड ेधाव खरंच काय 
िवलोभनीय दृ य असेल ते? काही णा साठी का होईना एका उ  
पातळीवरील मानव तेचा चंड िवजय झाला, असेचअनके जाणका 
रांना वाटले असावे. वैि क स य मांडून ते ज िव याचा य  करणे 
ह े वामीज चे ई रीय काय होत.े 

11 स टबर 1893 ला प रषदे या पिह या दवशी एकूण 
24 भाषणे झाली. िववेकानंद ह े िवसावे व े  होत.े आप या 
श दसाम यातुन िववेक आिण आनंद पसरिव याच े चंड साम य 
िववेकानंदां या श दात सवािधक आह,े याची सा  ब तांशी 

ो यांची मने दते होती. या सव आंनदसागरात नंतर या चार 
व याना बोलणे कती कठीण गेले असेल? ि य वाचक याची 
क पना क  शकतात. अडचण चा ड गर पार क न िववेकानंद या 
प रषदलेा हजर झाले. याचा णभर आनंद यांना िमळाला पण 
पदरी पडले या यशानंतरही या रा ी डोळे िमट या पूव  यांना 
मातृभूमीचे मरण झाले. संप  अमे रकाआिण दन, द र ी 
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भारतभूमी यां या तील महाकाय िवषमता एक िवराट प धारण 
क न यां या डो यासमोर उभी रािहली. दवस भरातील 
काय म, आपले भाषण, तो टा यांचा चंड कडकडाट, ते अफाट 
कौतुक, िववेकानंद सारे सारे िवसरले.आप या दशे बांधवांचे दःुख, 
दा र , दै य यां या डो यासमोर थैमान घालू लागले. अ ूं या 
धारा वा  लाग या, डो याखाल ची उशी ओली झाली. ती 
सुखश या सोडून ते जिमनीवर आडवे झाले. 

दवसा या प रषदते सकाळ, दपुार, सायंकाळ अशी तीन 
स े होती. येक स  अडीच त ेतीन तासाच ेहोत.े वामीज च ेश द 
कानावर पडावेत यासाठी ोते जीवाचाकान क न ित ा करीत 
असत, यासाठी अगोदरची रटाळ भाषणेही सहन करीत असत. 
क येक भाषणे िव ता चरु असतात यांनी मांडलेले िवचारही 

मह वाचे असतात, पण ते ो यां या मनाचा ठाव घेऊ शकत 
नाहीत. ो यां या पातळीवर पोहचून यां या मनाशी संवाद साधत 
नकळत सवाना एका उंच पातळीवर घेऊन जात आप या ताि वक 
िस ांताचा गाभा, यां या बु ीला पेलेलं अशरीतीन ेिववेचन क न 
यां या गळी उतरिवणे ह ेउ म व ृ वाचे रह य आह.े वामी ज ना 

ते सा य झाले होत,े अथात यामागे एका उ य पातळीवरची अफाट 
साधना होती. यामुळे सर वती यां या िज हवेर िवलोभनीय नृ य 
करीत होती. असं य ोते या नृ यान े धुंद होत होते. यां या 
िज हाया ेच ेपिथक होऊन यां या मागे धावत होत.े 

सव े ातील िव ान, सशंोधक व अ यासका पयत 
िववेकानंद ह े नाव पोहचल े होत.े यांची येक कृती 
अमे रकावासीयांसाठी कुतहूलाचा िवषय असे. सवाची दृ ी 
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यां यावर िखळलेली होती.चाह यांचा गराडा, ि यांची झंुबड ही 
अफाट लोकि यता सा भाळून नेणे खूप कठीण होत,े पण 
िववेकानंदांनी तो भार िललया िशरावर पेलला. कौतुकाचा वषाव 
होत असतांना िनरागस बालका माणे शांत, व थ िच , ि थत  
ते रािहल.े जी गो  सवसामा यांना अश य ाय वाटते. 

ज हा िववेकानंदांचे पिहले भाषण संपले आिण अनेक 
ि यांनी ासपीठा या दशेने धाव घेतली, त हा िमसेस लांगेट 
मनाशीच हणा या, "यातनू पार पडला तर हा मनु य ई राचा 
अवतार आह े!" असे मी हणेन. प रषद े या काळात िववेकानंदांचे 
वा त  िमसेस लायनकड े होत े यांनी अितशय आपुलक न े
वामीज ना सुचिवल,े "या आम या अमे रकन मुलीपासून सावध 

असा, कधी कोणाला घोटा यात पाडतील याचा नेम नाही !" त हा 
वामी हणाले, "माताजी चता क  नका, अंतर ठेवून कस ंवागावं 

ह े मी जाणून आह.ेभारतात असता ना कधी मी र या या कडलेा 
झाडाखाली झोपलो, तर कधी राजवा ात या सुंदरमहालात 
सुखश येवर पडलोअसताना मला दासीन े पं या न े हवा घातली 
आह!े" िम हो! ह े केवळ मोह, वासना, आस वर पूण िवजय 
िमळिवले या साधकालाच श य होते. ख या साधकाच े हचे ल ण 
आह.े या सव साधनेच े फळ वामीज या चा र या बरोबरच 
यां या वाणीत उतरल े होते हणून यांना 'ई रद  अिधकार 

असलेला व ा' संबोध यात आले. वामीज चे जीवनकाय िप ा ं
िप ाना आदश दणेारे ठरले आह.े युवािपढीनी ह ेठरिवणे आव यक 
आह ेमाझे आयडॉल वामीजी आहते, कोण याही िच पटाचा िहरो, 

केटप टू माझा आयडॉल होऊच शकत नाही. ह ेभारतीय युवकांना 
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कळेल तो भारतमातेसाठी सु दन राहील.12 जानेवारी 1863 ते 4 
जुलै 1902 हा यांचा मानवी दहेातील जीवन वास पण िवचार 
आिण काय मा  युगांयुगाचे, िचरकाल आिण अिव मरणीय. यां या 
पु य मरणा िनिम ान े यांना िवन  अिभवादन. 
 

१. उगवतीचे उ मेष या लेखसं हातून  
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वामीवामीवामीवामी    िववकेानदंांिववकेानदंांिववकेानदंांिववकेानदंांचेचचेेचे    ेरणादायीेरणादायीेरणादायीेरणादायी    िवचारिवचारिवचारिवचार    
 

संशोिधका    
म रयंका मु या ड गरे    

पाली िवभाग, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठ, औरंगाबाद    
     

वामी िववेकानंदांचा ज म 12 जानेवारी 1863 रोजी 
कलक ा येथे झाला. यांचे मुळ नाव नर  द , बालपणी अितशय 
खोडकर िततकेच तापट, पण दयाळू व ेमळ होते. यां या विडलांचे 
नाव िव नाथ द  आिण आईचे नाव भुवने री दवेी. िव नाथ द  
ह े कलक यातील एक िस द वक ल होत.े वामी िववेकानंदाच े
आजोबा दगुाचरणद  ह े “सं कृत” व प र ण भाषेचे एक िव ान 
होत.े  

नर च े गु  ी रामकृ ण परमहसं यांनी यो य श चा 
वारसा दला. नंतर नर ान ेसं यास ि वका न वामी िववेकानंद ह े
नाव धारण केले. त े हद ूधमाचा सार कर यासाठी अमे रकेत गेले 
आिण तेथ े िशकागो इथ या सवधम संमेलनात सहभागी झाले. 
येथील यांचे पिहलेच भाषण खूप गाजले. नंतर इं लडम ये जाऊन 
यांनी अनेकांना उपदशे केला. 

परदशेात आिण भारतात अनेक ठकाणी फर यावर 
वामीजी परत कलक याला आले. यांनी ी रामकृ ण िमशन या 

सं थेची थापना केली. दसु यांदा अमे रकेला भेट दऊेन आ यावर 4 
जुलै 1902 रोजी बेलूर मठाम ये यांनी दहे याग केला. क याकुमारी 
जवळ समु ात असले या खडकावर वामीजी चे एक  भ  मारक 
उभार यात आले आह.े 
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रेणादायीरेणादायीरेणादायीरेणादायी    िवचारिवचारिवचारिवचार    ::::    
1) येक ला िनभय हो याचा संदशे वेदांत दतेो. साम य ह े

पु य आह.े दबुलता ह ेपाप आह.े एखादया बाँब गोळया माणे 
अ ात राश वर आढळणारा उपिनषदांतील श द आह े ‘अभी’ 
हणज ेिनभयता. हणजेच अ याि मक साम य कशाचेही भय 

बाळगु नका. तरच तुम या हातुन पण होऊ शकते. या णी 
तु ही भयभीत हाल याच णी तुमची श  न  होऊन 
दगुती सू  होईल. हणून “उठा जागे हा व येय ा  
के यािवना थांबू नका”. 

2) जो धम कवा इ र िवधवांचे आ ू पुसत नाही कवा पोर या 
बालकां या मुखात अ ाचा घास घालत नाही. या धमावर 
वा या ई रावर माझा िव ास नाही. 

3) केवळ पैसा हीच जगातील श  न ह े चांगुलपणा, 
पािव यहीच खरी श  होय. 

4) यांच े दय ग रबांसाठी वते यालाच मी महा मा हणेन. 
नाही तर तो दरुा माच होय. 

5) िश ण हणज े मनु या या ठकाणी ज े पुण व आधीचेच 
िव मान आह,े यांचे कटीकरण होय. 

6) एकमेकांवर टीका कर यांची वृ ीच सव तं ाबखे ां या 
मुळाशी असत े आिण या वृ ीमुळेच सव संघटना ढासाळून 
पडते. 

7) शरीराबाहरे िनघून एखा ा जीण व ा माणे याचा याग 
करणे मला कदािचत चांगले वाटेल. परंत,ु तस ेझाले तरी मी 
काय करायचा थांबणार नाही, तोपयत जगाला आपण 
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इ राशी एक प आहोत असे ान होणार नाही तोपयत मी 
सव  लोकांना फूत  दते राहील. 

8) म व सुंदर नसेल तर दस याला काहीच अथ नाही, 
कारण सुंदर दस यात आिण सुंदर अस यात खूप फरक 
असतो.  

9) वत:चा िवकास करा, यानात ठेवा गती आिण वाढ ही 
िजवंतपणची ल णे आहते. 

10) दखेणेपणावर जाऊन नका स दयाला कोमेज याचा शाप 
असतो. 

11) ता यापणाचा जोम अंगी आह ेतोवर कोणतीही गो  श य 
होईल कायाला लाग याची उिचत अशी हीच वेळ आह.े 

12) षे, कपटीवृ ीला याग करा व संघ टत होऊन इतरांची सेवा 
करायला िशका. 

13) मन समु ात या भेाव यासारखे आह,े त ेमाणसाला दरू नेऊन 
बुडवते, एक वेळ समु ाला बांध घालने सोपे असेल. पवत 
उपटने सोपे असेल पण मनाला आवर घालने महाकठीण कम 
आह.े 

14) आपले मन आप या लाड या मुला माणे असत.े या माणे 
लाडक  मुले नेहमी असंतु  असतात या माणे आपले मन 
नेहमी अतृ  असत.े हणून मनाचे लाड कमी करा व याला 
सतत लगाम घाला. 

15) संपूण जग हातात तलवारी घेऊन तुम या िव द असले तरी 
येयपूत साठी पुढे जा याची धमक तुम यात असली पािहजे. 

16) अगदी सरळमाग असणे हहेी एक कारचे पापच आह ेह ेपाप 
कालांतरान ेमनु या या दबुल तेच ेकारण बनले. 
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17) स यासाठी सव गो ीचा याग करावा परंत ु कोण याही 
कारणा तव स याचा याग क  नय.े 

18) फसवणूक क न कोणतेही मोठे काय होत नसत.े ेम स यिन ा 
व चंड उ साह यां या दारेच महान काय होत असतात 
हणून आपले पौ ष कट करा. 

19) द:ुखी माणसाला मदत कर यासाठी लांबलेला एक हात 
ाथनेसाठी जोडले या दोन हातापे ा अिधक उपयु  आह.े 

20) मा या त ण िम ांनो साम यसंप  हा हा माझा तु हाला 
उपदशे आह.े गीते या अ ययनापे ा फुटबॉल खेळून तु ही 
वगा या अिधक िनकट जाऊ शकतात. तुमचे शरीर चांगले 

सृदढृ झा यावर गीता तु हाला अिधक चांगली कळेल. तुमच े
शरीर मजबूत होऊनच आपण मनु य आहोत अशी तु हाला 
जाणीव झाली हणज ेतु हाला उपिनषदांचे अथ व आ याचा 
मिहमा अिधक चांग या रीतीन ेकळेल. 

21) धम ही अशी व तू आह ेह े िज यामुळे पशुचे माणसात आिण 
माणसाचे दवेात पांतर होत.े 

22) ई राला आणखी कुठे शोधाल? ह े जे सव गरीब, द:ुखी व 
दबुल आहते तेच ई र न हते काय? आधी यांची पुजा का 
करीत नाही? गंगे या काठी िवहीर खणावयास का हणून 
जातात? 

23) मा या मत ेआपले रा ीय महापातक जर कोणत ेअसेल तर ते 
हचे क  आपण सवसाधारण जनतचेी उपे ा केली. आप या 
अध:पतनाच े ह े एक मुख कारण होय. भारतातील सामा य 
जनतेला जो वर चांगले िश ण दे यात येत नाही. ितला 
पोटभर अ  िमळत नाही, जो वर ितची यो य कारे यथा 
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यो य काळजी घे यात येत नाही तो वर कती ही राजकारण 
केले तरी याचा काडीचाही उपयोग होणार नाही. 

24) हातातील काय अ यंत आवडते अस यास एखादा महामुख 
दखेील ते पार पाडू शकतो. परंतु खरा बुि दमान तोच क  जो 
कोण याही कायाला असे प दऊेन शकतो, क ते या या 
आवडीचे होऊन जात.े कोणतेही काय शु द नाही ह े यानात 
ठेवा. 

25) फ  एकटया आप यावरच सा या कायाची मदार आह.े अशा 
भावनेन ेकाय करा भावी प ास शतके तुम या कायाकड ेडोळे 
लावून बसली आह.े भारताचे भिवत  तुम यावर अवलंबून 
आह.े कंबर कसून कामाला लागा. 

26) जोपयत ि यांची ि थती सुधारत नाही. तोपयत जगाच े
क याण होणे श य नाही प ी कधी एकाच पंखाने उडू शकत 
नाही. 

27) धम हा केवळ िस दांताम ये मतमतांतराम य े वा बौि दक 
वादिववादात नाही. आपण ह व प आहोत ह ेजाणून तदपृ 
होणे हणज ेधम होय. धम हणजे य ानुभूती होय. 

28) जीवन ह ेअ पकाळ टकणारे आह.े संसारातील असा सुखभोग 
णभंगूर आहते. दसु यासाठी जे जगतात तेच ख या अथाने 

िजवंत असतात. बाक चे सारे िजवंत असूनही मे यासारखे 
होत. 

29) कुठ याही व पात परावलंबी झालेला मनु य स य व प 
भगवंताची उपासना क च शकत नाही. 

30) आपले म ातंतू श संप  करा. आप याला लोखंडी ायुंची 
व पोलादी म ातंतूची आव यकता आह.े आपण पु कळ 
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दवस रडलो. आता रडणे पुरे, आता आप या पायावर उभे 
राहा व मनु य बना. 

31) माणसे खरी हवी आहते. यानंतर सव काही आपोआपच ा  
होईल. आप याला पािहजे आहते. साम यशाली, तेज वी, 
आ मिव ासी त ण, असल े शंभर युवक जरी िमळाले तरी 
जगात खरोखर ांती होऊनच जाईल. 

32) उपिनषदांतील स य ेतुम यासमोर आहते, ती हण करा, ती 
य  कायात उतरवा आिण मग भारताचा उ दार अव य 

होईल. 
33) ह ेएक मोठे स य आह ेहचे जीवन होय दबुलता हणज े मृ य ू

बळ हाच परम आनंद होय. शा त व अमर जीवन होय. 
दबुलता हणज ेसतत भार सतत चता, सतत द:ुख दबुलता 
हणजेच मृ यू होय. 

34) अनुभव हाच जगात सव े  िश क आह.े 
35) च र यसंवधन हा रा ाचा खरोखर आधार आह े पाया आह.े 

रा ाची उभारणी काही वाळू या  भुसभुशीत जिमनीवर 
करता येत नाही. या यासाठी मजबूत कातळाची एक 
पायाभूमी असावी लागते आिण फ  चा र य दारेच िन मता 
येणे श य आह.े 

36) ी पूजनान े सारे समाज थोर पदवीला आहते. या दशेात 
या समाजात ह े ी पूजन नाही. तो दशे, तो समाज कधीही 

मोठा होऊ शकला नाही. तुम या सा या या सा या समाजाचा 
जो हा अध:पात झाला आह.े याच े मु य कारण हणज े या 
शि िपणी ि यांची अवहलेना होय. 
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37) वेदांत पापाचे अि त व मानत नाही तो फ  ांतीचेच 
अि त व मानतो आिण मी कुमकुवत आह,े मी पापी आह,े मी 
द:ुखी आह,े मा या ठकाणी बळमुळीच नाही, मी कोणतेही 
काय कर यास समथ नाही असे हणणे हाच सवात मोठा म 
होय. वेदांत आप याला हचे सांगतो. 

38) याचा ई रावर िव ास नाही तो नाि तक होय. असे ाचीन 
धमानी हटले आह.े नवा धम हणतो क , याचा वत:वर 
िव ास नाही त ेनाि तक होय. 

39) या जगातील सम त द:ुखाचे कारण हणज े दबुलता आपण 
श हीन आहोत हणूनच आप याला द:ुख भोगावे लागते, 
दबुलतेमुळेच आपण खोटे बोलतो, चोरी करतो, ह या करतो व 
इतर गु ह ेकरतो, दबुलतेमुळेच आपण द:ुखा या खाईत पडतो. 
आपण दबुल आहोत हणूनच मृ यूमुखी पडतो िजथे दबुल 
बनिवणारी गो च नाही ितथे मृ यू कुठचा द:ुख कुठचे? 

40) उठा धीट बना, श संप  बना तु ही सगळी जबाबदारी 
व: या िशरावर या आिण जाणून असा क  तु हीच भा याचे 

िनमात ेआहात. तु हाला हवे असलेले सव सहा य व सव बळ 
तुम याम येच आह.े एकूण तु हीच व:च ेभिवत  घडवा. 

41) सवदा व:ला रोगी समजत राहणे हा काही रोग मु  
हो याचा उपाय नाही. रोग दरू कर यासाठी औषधाची 
आव यकता असते. दबुलतेची मरण क न द यान े काहीच 
लाभ होत नाही. बळ दया श  दान करा. सवथा दबुलतेचा 
िवचार सतत चतन करीत बसणे हा काही दबुलता दरू 
कर याचा उपाय नाही. बळाचा नेहमी िवचार करणे हाच 
उपाय आह.े 
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42) सव ा यांपे ा सव दवेदतेांपे ा मनु य हाच अिधक े  आह.े 
या या न उ  कोणीही नाही. दवेांना दखेील पृ वीवर पु हा 

ज म यावा लागतो आिण मानव दहेां या ारे मु  ा  
क न यावी लागते. केवळ मनु यालाच पूण वाचा लाभ क न 
घेता येतो दवेदवेतांना दखेील नाही. 

43) वत:समोर यान े एखाद े येय ठेवले आह े असा माणूस जर 
हजार चुका करीत असेल तर काहीच येय नसलेला माणूस 
प ास हजार चुका करीत असणार याची मला खा ी आह.े 
हणून वत: समोर कोणत े ना कोणते येय ठेवणे के हाही 

अिधक चांगले. 
44) जोपयत लाखो भुकेन े तडफडत आहते व अ ानात िपचत 

पडलेले आहते तोपयत मी या येक माणसाला कृत  
समजतो एक जो ा लोकां या बळावर सुिशि स बनला 
आिण तरी आता यां याकड ेमुळीच ल  दते नाही. 

45) जो आ ेचे पालन करणे जाणतो तोच आ ा दणेे ही जाणतो. 
थम आ ेचे पालन करावयास िशका. आप याला संघटनेची 

आव यकता आह.े संघटना हीच श  आह.े आिण 
आ ाधारकपना हचे ितच ेरह य आह.े 

46) यांना मानव जातीला सहा य करावेस े वाटते यांनी आधी 
आप या सुख:दखुाचे, नावलौ ककाच े आिण सव कार या 
वाथ भावनांच ेगाठोडे बांधून ते समु ात फेकून दले पािहज.े 

आिण मगच भगवंताकड े गेले पािहजे. जगातील सा या 
महापु षांची हचे सांिगतल ेआिण हचे केले. 

47) जर काही भले हावे अशी आपली इ छा असेल तर आप या 
या बा  अनु ानांना ितलांजली ा. आिण िजवंत ई राची 
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मानव दवेाची यान ेमानव प धारण केले आह.े अशा येक 
जीवाची भगवंता या सम ी तसेच ी पाची पूजा करा. 

48) दयेने े रत होऊन दसु याच ेभले करणे ह ेतर ठीकच आह.े पण 
ई रबु दीन े ािणमा ांची केलेली सेवा  ही या न चांगली 
होय. 

49) तु हाला असे वाटते काय क तुमची मदत िमळाली नाही तर 
एखादी मंुगी दखेील मरेल? तस ेवाटणे तर ई रािवषयी घोर 
अनादरच होय. वा तिवक पाहता जगाला तुमची मुळीच 
गरज नाही. ई राला मदत कर याच ेन ह ेतर ई राच ेकाय 
कर याच े साम य तु हाला लाभले. या ब ल तु ही वत:ला 
ध य मानले पािहजे. मदत हा श दच आप या मनातून अगदी 
साफ काढून टाका. तु ही मदत क  शकत नाही. 

50) ज हा वत: िवषयीचा वाथा िवषयीचा कोणताही िवचार 
आप या मनाला िशवत नाही त हाच आप या हातनू सव े  
कम घडते त हाच आपला सवात जा त भाव पडतो, पूणपणे 
िनरपे  हा. फळािवषयी पूणपणे उदासीन राहा त हाच 
तु ही यथाथ कम क  शकाल. 

51) अशु द िवचार व अशु द क पना ही अशु द कमाइतक च 
वाईट आह.े आप या इ छेवर जर आपले भु व असेल तर 
यापासून नेहमी सव  फळाचीच ा ी होईल. 

52) दानातून अिधक े  असा गुण नाही जो आपले हात 
दसु याकडूनच काहीतरी घे यासाठी पसरतो तो सवात 
खाल या तीचा माणूस होय.  

53) कोण याही धम सं दायाचे पतन याच दवशी सु  होणे क 
या दवशी यात धिनकांची पूजा करणे िव  होत.े 
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54) मत-मतांतरे सं दाय, दवेळे वा ाथना मं दरांना मह व दऊेन 
नका मनु या या ठायी वास करणा या या अंत थतते या 
तुलनेन ेही सारी गौण आहते. 

55) जर एखा ा या ठकाणी स य, पािव य आिण 
िन वाथपरता या तीन गो ी असतील तर या सम त 

हाडांत अशी एकही श  नाही जी या ला िचरडू 
शकेल. 

56) चा र य घडिवणारे मानिसक बळ वाढिवणारे बु दी िवशाल 
करणारे आिण वावंलबी असे िश ण आ हास हवे. 

57) आ हाला आज वेदांत आिण पाि मा य िव ान यांचा 
सम वय हवा आह.े 

58) मनु य कृतीवर मात कर यासाठी ज माला आलेला आह.े 
कृतीचा गुलाम होऊन राह यासाठी न ह.े 

59) मन हणजचे सव काही िवचार सवकाही असा िव ास 
बाळगणे हा केवळ उ  व पाचा जडवाद होय. 

60) ह े जग हणज े िवशाल ायाम शाळा येथे आपण वत:चे 
साम य वाढव यासाठी येत असतो. 

61) स याच े ितपादन हजार  िनरिनराळया कारांनी करता येते, 
आिण तरीही यांपैक  येक कार स य असू शकतो. 

62) तुमचा िवकास आतून झाला पािहजे. तु हाला कोणीही िशकवू 
शकत नाही. तु हाला कोणीही आ याि मक बनवू शकत नाही. 
तुम या वत: या आ या ित र  तुमचा दसुरा कोणीही 
िश लक नाही. 

63) स याचा शोध हा साम याचा अिव कार आह.े तो काही 
दबु या आंध या मनु याचे चाचपडणे न ह.े 
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64) चांग या पु तकािवना घर हणजे दसुरे मशानच होय. 
65) दशेातील दा र  व अ ान घालिवणे हणजेच ई राची सेवा 

होय. 
66) ानी माणसासोबत केलेली काही वेळेची चचा ही हजारो 

पु तके वाच यापे ा े  असते. 
67) ता याचा जोम अंगी आह.े तो वरच कोणतीही गो  श य 

होईल कायाला लाग याची अ यंत उिचत अशी हीच वेळ 
आह.े 

68) दवै नावाची कोणतीही गो  नाही आप याला जबरद तीन े
काही करावयास भाग पाडील अशी कोणतीही गो  या जगात 
नाही. 

69) एका वेळी एकच गो  करा आिण ते करत असतांना आपले सव 
ल  या गो ीवरच क त करा. 

70) मद ू आािण दय या दोघात संघष चालू असेल तर नेहमी 
दयाचे ऐका.  

71) नायक बना नेहमी वत:ला हणा मला भीतीवाटत नाही. 
72) बा  वभाव ह ेअंतगत वभावाचे एक प आह.े 
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    वामी  िववकेानदंाचं े रेणादायी   वामी  िववकेानदंाचं े रेणादायी   वामी  िववकेानदंाचं े रेणादायी   वामी  िववकेानदंाचं े रेणादायी   
िवचार  व  िशकवणिवचार  व  िशकवणिवचार  व  िशकवणिवचार  व  िशकवण””””    

    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . सषुमा सषुमा सषुमा सषुमा एसएसएसएस. . . . दशेपाडंेदशेपाडंेदशेपाडंेदशेपाडंे    
इितहास िवभाग  मखुइितहास िवभाग  मखुइितहास िवभाग  मखुइितहास िवभाग  मखु,,,,    इितहास सशंोधकइितहास सशंोधकइितहास सशंोधकइितहास सशंोधक, , , , पीएचडी मागद शकापीएचडी मागद शकापीएचडी मागद शकापीएचडी मागद शका 

डॉडॉडॉडॉ. . . . सौसौसौसौ. . . . इंइंइंइं....भाभाभाभा. . . . पापापापा. . . . मिहला महािव ालयमिहला महािव ालयमिहला महािव ालयमिहला महािव ालय, औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद.... 
 

तावना:-  
येक  दशेातील   िवचारवंतांची   च र  े  हाच  या   

दशेाचा  उ वल  इितहास  असतो.  भारतातही  अनेक  महामानव  
होऊन  गेले यां या  कायामुळे, च र ांमुळे  यां या   
िशकवणुक मुळे  वैचा रक  उ ुंगते या, ितभाश या,  ग भ 
िवचार  श या अनषुंगान े   भारता या  इितहासाला  अितशय  
संप   असा   बौि क   वारसा   लाभला   आह.े डॉ.  बाबासाहबे  
आंबेडकर, महष   कव, महा मा गांधी, महा मा  फुले,  आगरकर 
आिण  वामी  िववेकानंद  ा  सवानी  िविवध  कारे आपाप या  

े ात  मह वाची  व  अजरामर  कामिगरी  बजावली  आह.े व  
यां या  िवचारांचा   ठसा  भारता या  इितहासावर  उमट यामुळे  

बौि क   दृ ीन े  आिखल जागितक   तरावर   भारताचे  नाव  
िनि तच उंचीवर पोहचले आह.े या  सवात  यांनी   जागितक  
तरावर  हद ू  धम  व  भारतीय   त व ानाचा   सार  संपूण  

जगभर   केला  या  वामी  िववेकानंदांचे िवचार  भारतीय   त ण, 
भारतीय  ि या अशा  समाजातील  सवच  घटकांना  िनि तच  

ेरणादायी  ठरतील असेच आहते. हणूनच  र व नाथ   टागोरांनी  
वामी  िववेकानंदां या  संदभात  हटंले  क ,  तु हाला भारत  

कळून  यावयाचा  असेल  तर  िववेकानंदां या  िवचाराकंड े वळा.      
          भारतदशे,  भारतीय धम,भारतीय  सं कृती, भारतीय युवक, 
भारतीय ि या व  यां या  ांिवषयी  वामीज ना  अगाथ  ेम  
होते. यांनी  केवळ  भारता या  न ह े तर  आिखल  मानवजाती या  
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क याणाथ  एक  महान  युग  आदश तसेच  धमात, समाजात  व  
रा ात महान  आदशाची  थापना   केली  यां या जीिवत  कायाचे  
मह व  िनि तच वादातीत  आह.े     
         इ. स. १८९२  साली  अमे रकेतील  िशकागो येथील 
िव धम  प रषदते  भारताचे   अिधकृत  ितिनधी  हणून 
वामीजी  उपि थत  होते येक स  परमे र  ा ी क न  

घेता  आली  पािहजे  व ते  फ   हद ूधमातच  श य आह.े हद ू 
धमात  असले या  परमे र  ा ी या िनरिनरा या  मागा ारेच  
जगाचे  क याण होईल  असे आप या  भावी  ि म वाने, व 
भाषा भू वाने भािवत असले या  ो यांना यांनी हद ू 
त व ानाची  सवसमावेशकता व  सिह णुता समजावून  सांिगतली. 
वधमात रा न  व  अ य  धम यांचा  आदर  क न  ह े जग  सुखी  

करावे  हा  िवचार  यांनी  मांडला. या  धमप रषदतेील  यां या  
ा यानान,े यां या  िवदव ेने  दपुन जाऊन यांना ‘ हद ू 

सं यासी’ अशी  उपाधी  िमळाली. दशेसेवेसाठी यांनी  १ मे १८९७ 
रोजी  ‘रामकृ ण िमशनची’ थापना  केली.  त णांना  िशकवा, 
संकट त, आजारी लोकांना  मदत करा, यांची सु ुषा  करा  असा  
मं   यांनी  सवसामा य  जनतेला  दला. यानंी  सपूंण  जगात  
हद ूधम  व  वेदांत  यांचा  सार  क न  भारतीय  सं कृतीतील  

अ या म  ह े  जगातील  सव  सं कृत पे ा  े   आह े ह े  आिखल  
जगाला  दाखवून  दले.        
भारतीय  त ण व  ि यांिवषयी  आदश  िवचार िवचार िवचार िवचार ::::----        

भारतीय  त णानंा  उपदशे  करतानंा  यांनी  हटंले  क ,  
आप या  भारतातील स याचंा  भारतात  व  भारताबाहरे  सार 
कर याक रता  त ण  चारकांना  िश ण  दणेा या  सं था आप या  
दशेात सु  कर यासाठी सश , त ण, उ साही, ावान  त ण  
माणसे  हवी  आहते असे  १०० त ण  मला  िमळाल े  तरी  मी  

ांती  घडवून  आणेल. यानंी त णानंा सांिगतले क , ई रापासनू 
दढृ  िन य  ा   होत  असतो  यामुळे  या यापुढे िवन   होऊन  
शु   मनाने  केललेा  दढृ  िन य  हा  सवश मान  आह ेतु ही  
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यावर  िव ास  ठेवा  व  आप या  धमातील  महान  त वांचा जगात  
सार  करा कारण  जग  याची  वाट  पाहत आह.े     

        भारतीय  त णांना  उपदशे  करतांना  ते  पुढे  हणतात  क ,  
भारतीय  त ण  आिण  इं ज  यां यात  कशामुळे  फरक  आह े तर  
इं जां या  ठायी  पराकोटीचा  आ मिव ास  आह ेआिण  भारतीय 
त णांत  तो  नाही.  इं ज   सवकाही सहजपणे क   शकतो  
पण  भारतीय  त ण काहीच  क   शकणार नाही असे  भारतीयानंा  
नेहमीच िशकिवले जाते आिण हणूनच  भारतीय त ण  दवस दवस 
कुचकामी बनत आहते  तुम यात  साम य हवे  आह,े आ मिव ासही  
असू ा. गु िव ा, गुढवाद ही  दबु या  मनाची  ल णे  आप यात  
आपोआपच िशरली  आह.े या  फ  भय िनमाण करणा या गो ी  
आहते यामुळे थम आपले म ातंतू शि संप  करा, आपण  अनेक  
काळ रडलो पण आता रडणे बंद क न आप या पायावर  
आ मिव ासान े उभे रा न मनु य बना आप याला मनु य 
बनिवणारा धम, िश ण व िस ांत हवे आहते. या गो ी 
आप याला शरीराने, मनान े व अ याि मकदृ ा  दबुल करतात 
यांचा  याग  करा  व  स याचा  ि वकार  करा. स य  आप याला  

साम यसंप , बळ, ान िमळवून दते ेत हा गुढवादाचा याग  क न  
स याचा ि वकार क न बिल  हा व यासाठी आप या 
उपिनषदांकड े चला, उपिनषदांम ये तेज वी, शकतीदायी असे  
त व ान  साठवलेले आह.े जगातील सव स ये ही अगदी  सरल सोपी  
आहते. आपले अि त व  जस े आप याला सहज कळते  तशीच  ही  
सव स य े सहज  कळ यासारखी  आहते. उपिनषदातील स ये  हण  
क न ती  य  आप या  कायात  उतरिव यास  भारताचा  उ ार 
िनि तच  श य  आह.े     

दशेभ ची आदश भावना येकाम ये असायला हवी  
दशेभ साठी ामु याने दयाची तळमळ, बु ी व तक आप याला  
पुढे  घेऊन  जातो  व  नतंर  याची  गती  कंु ठत  होत ेपण  फूत  
मा   फ   दयातूनच  िमळते व ेम या सव  गो ना  श य  करते 
कब ना अस े हणता येईल क  जगातील  सव  रह ये  ही  ेमानेच  

उलगडतात हणून दशेभ ां या ठकाणी  दयात  तळमळ असणे  
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गरजेचे  आह े दशेातील  गरीबी, भूक, दा र , अ ान बघून  तुमच े  
दय  िपळवटून  जाते  काय? दशेा या  ददुशे या  चतनेे  तु हाला  
ास यामुळे  तुमच े घर, दार, मुले, बाळे, प ी व तु हाला  वत:चा  

िवसर  पडला  का? या  सव  ांची  उ रे  जर  होय  असतील तर  
ही  तुमची  दशेभ   हो याची  पिहली  पायरी  आह.े     

पण फ  दशेािवषयी तळमळ असून चालत नाही तर  थ 
न बोलता दशेबांधवांची ददुशा थांबिव यासाठी तु ही  कोणता  माग  
शोधला आह,े तु ही यानंा कोणती मदत करता व यां या 
सां वनासाठी तुम याकड ेगोड  श द  असणे  ही  दशेभ   हो याची  
दसुरी  पायरी.     

दशेभ   हो याची ितसरी पायरी  हणज े या  सव  कायात  
जर िव  े आली तर यांना त ड दे यासाठीचा दढृ िन य  
तुम याठायी आह े काय? सव  जग  तुम यािव   असले  तरी  ज े 
स य त ेकर याच ेधैय  तुम याठायी  आह े का? धैयवान  पु ष  तोच 
जो स या या मागाव न  ढळत  नाही. या तीनही गो ी  तुम या  
ठकाणी  असतील  तर  येकजण  अफाट  काम  करेल.  दशेभ चे  

काय आपण  आप या  दयाचे र   दऊेन  क   आिण न  जम यास  
मरण  प क   हा  उपदशे  यांनी  भारतीय  त णांना  केला.     
िववेकानदांचे भारतीय  ि यांिवषयीचे  आदश  िवचार:-      

वामी िववेकानदांनी आप या लेखनातून, ा यानातून  
भारतीय ी ही आदश  ी  कशी  आह े याचे िववेचन  केले  आह.े 
भारतीय ीच ेकुटंुबातील थान, समाजातील  थान, ितची  येय,े 
उ  ेतसेच भारतीय ी व पा ा य  ी  यातील फरक  व  सवात 
मह वाचे हणजे भारतीय ी समोरील सम या व या िनराकरणाच े
माग, तसेच भारतीय ीला चा र य िनमाण करणा या 
िश णाबरोबरच यांना दनैं दन जीवनात उपयोगी  पडतील अस े
धम, गृहशा , कला, िशशुसंगोपन या िवषयांचे  िश णही दल े
जावे व  याचबरोबर  या  समथ  होऊन  वता: या सम या  
वता:  सोडिव यास  तयार  होतील  असे  िश ण  यांना  दले  

जावे. भारतीय ि यांचे  जीवन  सवाथाने उ त बनिवणे  भारतीय  
ीला  पु षां या  बरोबरीने  स म  बनिवणे  ह े  आज  आपल े 
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कत   आह ेव ते यो य रीतीने पार पड यास  िनि तच  दशेाची  व  
समाजाची  गती होईल. कारण या  दशेातील  ी  ही  सुिशि त 
असते, या दशेात  ि यांना स मान िमळतो व यां या  िवकासाला 
अनुकूल वातावरण िनमाण कर यात येते तोच दशे उन्ंनत अव थेस 
पोहोचतो. भारतीय सं कृती या ीकडून फार अपे ा आहते. 
पा ा य सं कृतीने फ  ी स दयाची पूजा  केली  तर  भारतीय  
सं कृतीत ीचा आदश हा  सीता, सािव ी, दमयंती आह.े हणजेच  
केवळ सौ दय हचे ीचे  सव व  न ह े तर रामकृ ण परमहसं  कवा 
वामी िववेकानंदांनी ीला नेहमीच  आनंददायी  जगदबें या  ठायी 

क पून आ दमाता समजून ित या कतृ वालाही  तेवढेच  मह व दल े 
आह.े याचबरोबर मातृ व हचे भारतीयां या दृ ीन े ी वाचा  
सव   अिव कार होय. ेमभावनेचा  आदश  हणजे आई व मा  
हाच  ितचा  धम  अभ   शापवाणी  आई या  त डून  कधीच येणार 
नाही. य   मे रालाही  आ ही  माऊली  हणूनच आळवतो. 
या म य जगात भगवंता या ेमाची सवात आिधक सा   आईम येच 
आ हाला पटते. हणूनच राम सादादी जग मातेचे उपासक आप या 
का ात हणतात क , “कुपु ो जायेत भविचदािप कुमाता न भवित” 
कुपु   ज माला येऊ  शकतात पण कुमाता मा  कधीही असू शकत  
नाही.     

ी  ज माचे  अंितम  ल य  हणजे  मातृ वाचा  लाभ  होय  
असे  हदूनंा वाटते. भारतात  सुपु  लाभावा  हणून  पु ा ी  पूव   
नवस, तवैक य करीत  हणजे  या या  ज मासाठी  तवैक य 
केली  जातात  तो  आय  अशी  आय  या  श दाची  ा या  केली  
आह.े मातृदवेतेची पूजा  करायची  ती  यासाठीच े  कठोर क  सहन  
क न  ती  पिव   झालेली  असते  अनंत  द:ुख, क  स  वदनाने  
सहन  कर याचा  सहनशील  मातेचे  वा स य  ेम  हाच  आमचा  
आदश  होय.      

भारतीय समाजात जीवन हणजे एक तप या व ती  
तप या  आ ही आवडीने  ि वकारतो. भारतीय ीया मांस, म  
व य मानतात व तेच यानंा  आदशही वाटते. भारतीय  समाजात  

ीचे थान अशा कारचे आह.े सव   थानी  माता, नंतर  प ी, 
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क या  हा  म  आह.े भारतीय  कुटंुबात  आईविडलांना  तू, तु ही 
कवा भावा बिहण ना दखेील एकेरी संबोधन नसते, 

विडलधा यां या समोर प ीशी बोलणे, मो ा बिहणीसमोरही  
बोलणे व य असते, णय शंृगाराची उघड चचा व य असत.े 
मो ांसमोर खाणे व य अशा ि यांसंबंधी या अनके था  भारतीय 
समाजात आहते. भारतात जनकापे ा जननीला े  मानतात. 
शि माता, सवश संप ता, ई री श ची भावना या सव गो ी  
माता या श दात समािव  झा या आहते. येक ी ब ल  आप या 
मनात मातृभावच असायला हवा आप य प ी ती र  सव  
ि यांकड े पु षाने माता, क या, भिगनी या  ना याने  पाहावे. अशी  
भारतीय  सं कृती  सांगत.े     

भारतीय  समाजात   ि यांब लची  जी  आदराची, चेी  
भावना   आह े  ितला या जगात  कुठेही  तोड  नाही. जगातील  

येक  समाजात  ी पूजन  आह े  ीपूजन  नाही  तो  समाज  
कधीही  मोठा  होऊ  शकत  नाही  केवळ  ीपूजनाने  अनेक  
समाज  थोर  झालेले  आहते.  या  बरोबरच  या   समाजाने  ी  
पूजन  केले  नाही  तो  समाज  मोठा  झाला  नाही. भारतीय  
समाजात  ि यांचे  चा र य, सेवाभाव, हे, दया, संतु वृ ी आिण  
भि   ह े  गुण  पाहावयास  िमळतात तसे  संपूण  जगात  कोठेही  
पाहावयास िमळणार  नाही. भारतीय ि यांम य े  ल ा, िवनय ह े 
गुण  आहते. पण या ि यांचा  िवकास  होणे  गरजेचे  आह े यासाठी  
यांना  िश ण  दणेे, आधुिनक  िव ान   िशकिवणे  गरजेचे  आह.े 

आज  भारतीय  ी  वगापुढे  अनेक  सम या  आह े यातील  अनेक 
सम या  िश णाने  सुटणार  आहते.     
िन कष:-  

अशा  कारे  वामी  िववेकानंदांचे  िवचार  ह े  सम त  
भारतीय  त णानंा, ि यांना  कायम  मागदशक  ठरणार  आहते.  
िववेकानंदांनी  भरतीयांम ये  पु हा  आ मिव ासाची  भावना   
िनमाण  केली. सम त  भारतीयांची  सेवा  कर या या  उ शेाने 
यांनी  १ मे १८९७  रोजी “ रामकृ ण  िमशन” ची  थापना  क न  

रामकृ ण  यां या  िशकवणुक चा  सार  केला.  भारतातच  न ह े 
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तर  जगभर  फरले. इं लडं, अमे रकेसार या  परक य  रा ांना  
भारतीय सं कृती, हद ू धमाची  ओळख  क न  दणेारे  ते  भारताच े 
१ ले  सुपु   होते. ११ स टबर या  सवधम  प रषदते  यांनी  
आप या  ि म वाने, व कृ वाने  भाषा  भू वाने  सव  ो यांना  

भािवत  केले  व  हद ू धमाची  सव  समावेशकता  व  सिह णूता  
सांिगतली  व  वधमात  रा न  अ य  ध मयांचा  आदर  क न  ह े 
जग  सुखी  करावे  हा  िवचार  मांडला.     

वामी  िववेकानंदांनी  समाजसेवा, समाजो दार, अ या म, 
दशेभ   अ तै  त व ानाचे  नवे  प  ावहा रक वेदांत  ही  
वामी  िववेकानंदांनी  भारतीय  त व ानाला  दललेी  ब मोल   

दणेगी  आह.े  याचबरोबर  यांनी  त णां या  व  ि यां या  
ांसंबंधी  चतन  क न  यांना  जो  उपदशे  केला  तो  अनादी  

काळापयत  ि यांना  व  त णांना  िनि तच  उपयु   ठरेल यात  
शंकाच  नाही.     
संदभ ंथ   सूची    

११११) “ वामी   िववेकानंद  यांचे  च र ” – स य नाथ   मुजुमदार, वामी  
ह ानंद, अ य  रामकृ ण मठ  नागपूर – १९९७     

२२२२) “भारतीय  नवर े” – िव लरायभट, मोरया  काशन, ठाणे, १९९६     
३३३३) “त णांना  अवाहन" – वामी िववेकानंद, वामी ह ानंद रामकृ ण 

मठ, नागपूर  १९८५           
४४४४) “महापु षां या  जीवनकथा” – वामी  िववेकानंद, वामी ह ानंद 

रामकृ ण मठ, नागपूर, १९९९     
५५५५) “भारतीय  नारी” – वामी  िववेकानंद  - वामी  ोम पानंद, 

रामकृ ण  मठ, नागपूर १९९५     

६६६६) “िववेकानंद  िवचार  दशन” ीरंग  दशेपांडे, सा ात काशन, 
औरंगाबाद – २००७        

 
 

 
 

 



               ×¾ÖÀ¾Ö×¾Ö•ÖêŸÖê Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤ü                     / 202   

वावावावामीमीमीमी    िववकेानदंिववकेानदंिववकेानदंिववकेानदं    यांयांयांयांचेचचेेचे    आ याि मकआ याि मकआ याि मकआ याि मक    
िशकवणिशकवणिशकवणिशकवण::::    

 

ा....    डॉ. . . . बाळासाहबे    नानासाहबे        दवेकाते    
इितहास िवभाग मुख, रयत  िश ण सं थेचे, दादा पाटील महािव ालय, 

कजत िज.अहमदनगर 
आधुिनक भारता या रा ्  उभारणीत वामी िववेकानंद 

यांचे योगदान मोठे आह.े या या आ याि मक सदिववेकवाणीन े
जगाला हलेावून टाकल ेआह.ेअशा या महामानवाचा भारतात ज म 
झाला मोठे आ य मानावे लागेल. बंगालमधील सार वत कुटंुबात 
वामी िववेकानंदाचा १२ जानेवारी १८६३ रोजी भवुने री या 

पोटी ज म झाला. बालपणीचे नाव नर द  असे होत.े वडील 
िव नाथद  िस  व कल व दानधम वृतीचे होत.े  तर आई 
धा मक वृतीची होती. या सवाचा भाव नर ा या मनावर पडला 
होता. बालपणीच सीतारामाची मूत  खेळासाठी आणली होती, 
यात तो रमत असे. एकदा या या मोतदारान े वैवािहक जीवन 
कती द:ुखमय असते, या दवसापासून रामसीता या दपंती या 

मूत िवषयी मनात ितटकारा येऊनमूत ग ीव नफेकून दली. वडील 
व कल अस यामुळे वेगवेग या जातीधमातील लोकांची ये- जा होत 
असे. यामुळे सव जातीधमातील माणसे सारखीच आहते. यां या 
िवषयी िन ा वाढत गेली. लहानपणापासून रामभ  हनुमान व 
शंकरािवषयी भि भाव मनात िनमाण झाला. एका तेन े चतन 
कर याची श  वाढत गेली. एकदा तर साप समोर आला असता 
दखेील चतेत खंड पडू दला नाही. कलक ा येथील मे ोपॉिलटन 
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कूलम ये नर ाचा वया या पाच ा वषापासून िश णास सु वात 
झाली. चार भती या आतले िश ण यांना नको होत.े कृि म 
वातावरणाचा याग क न नैस गक वातावरणाकड े यांचे मन 
आक षत होऊ लागले. झाडावर चढणे, उपवनात भटकणे, 
खेळखेळणे,शालेय अ यास मापे ा शाले र काय मात यांना 
अिधक रस वाटत होता. एकदा िश किनरोप समारंभात वामी 
िववेकानंदान ेउ फूत भाषण केले. भारतीय क त च ेव े  सुरे नाथ 
बॅनज नी यांच ेकौतुक केल.े 

इ.स. १८८०म ये कलक ा येथील ेिसडे सी कॉलेजम ये 
उ िश णासाठी वेश घेतला. जॉन टुअट िमल, हबॉट पे सर 
यां या िवचारांचा भाव वामीज वर पडला होता. वड वथव शेली 
यां या किवतांची ही छाप या यावर पडली होती. ेिसडे सी 
कॉलेजच े ाचाय हे टी यांनी त व  िव ाथ  हणून यांचा 
गुणगौरव केला होता. यातुनच मानवीजीवनाकड ेबघ याचा याचा 
दिृ कोन तयार झाला. १८८१म ये रामकृ ण परमहसं यांची भेट 
झाली. याभेटीत ते हणतात क , आपण परमे र पािहला आह ेका? 
मी परमे र पािहला आह,े तुलाही तो दाखवू शकतो.  नर ा या 
मनावर पसरलेला मोह, संशय व िवक पांचे सारे आवरण दरू 
झाले.यातूनच वामीज या मनात आ याि मक साम याच े नवे 
अंकुर फुट यास मदत झाली.  

भारतीय वेदांचे खरेखुरे त व ान सांग यासाठी यांनी 
अखंडपणे िहमालय मंती कर यास सु वात केली. अ ान, 
अंध ा, ढीपरंपरेने ासले या व धमा या नावाखाली अवडबंर 
करणा या समाजाला सदिववेकाचा माग दाखिव याचे काम वामी 
िववेकानंद यांनी केले. िशकागो येथील सवधम प रषदते हदधूमाच े
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ितिनधी व यांनी क न आप या वाणीने सवाना भारतीय 
त व ानाच ेस यकदशन घडिवले. जगात हदधूम कती े  आह,े ह े
जगाला दाखवून दले. भाई और बिहनो या ओळीन े सवाचे दय 
हलेावून टाकले. अमे रकन वृ प ांनी तर याच ेभाषण िस  केले. 
मायभूमीत परत आ यावर यांनी ी रामकृ ण मठाची थापना 
केली. सव समाजाची सां कृितक, शै िणक व आ थक गती 
कर यासाठी सारे आयु य वेचले.  

जीवनाच ेत व ान सांगताना यांनी वेदां या त व ानाचा 
सार क न थांबले नाही तर त व ाना या पुढे जाऊन जीवन जगत 

होत.े मानवी जीवनात कत ाच े थान परमो  आह.े अशी यांची 
धारणा होती. येक कामाला ई र मानून काम पू यभावनेतून 
करावे. आप या साम यावर िव ास असावा, हा या गिणता माणे 
पावले उचलू नये ह ेपटवून दे यासाठी त े योितषाची गो  सांगतात. 
एक होता राजा याला एका योितषान े सांिगतल े क , ‘तू सहा 
मिह या या आत मरणार' आह.े ह े ऐकून राजा घाबरला धाजीने 
राजाची खूप समजूत काढली. पण उपयोग झाला नाही. शेवटी 

धानाने या योितषाला वा ावर बोलावून िवचारले आम या 
राजा या बाबतीत तू मांडलेले गिणत बरोबर आह े का योितषी 
हणाला यात ितळमा  शंका नाही ह ेऐकून राजाचा चेहरा पांढरा 

बटबटीत पडला. शेवटी योितषाला आणखी एक  िवचारला क , 
तुझा मृ यू के हा आह ेह ेतुला मािहती आह ेका? योितषी हणाला 
बारा वषानी ह े ऐकताच धाजीने बारा सेकंदा या आत या 
योितषाच ेशीर तलवारीने धड वेगळे केल.े धान राजाला हणतो 
योितषी खोटा बोलत आह.े बारावषानी मारणारा याच णी मरण 

पावला. यातून एकच बोध यावा क  मनु यान ेआप या साम यावर 
कायम ठेवून काम करावे. आप या साम यातून समाजाचे जीवन 
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समृ  केले पािहज.े वामी िववेकानंद जीवनाच े त व ान 
कत वेािधकार तेकत वेािधकार तेकत वेािधकार तेकत वेािधकार ते    माफलषेुमाफलषेुमाफलषेुमाफलषेु    कदाचनकदाचनकदाचनकदाचन    हाच या या जीवनिवषयक 
त व ानाचा गाभा होता. 

वामी िववेकानंद िश णाचे िवचार मांडताना पा ा याचा 
दाखला दतेात. युरोपातील मो ा शहरात गरीबांनादखेील 
िश णाची सोय होती. मा  वतः या मायभूमीत रा न दखेील 
आय रश लोकां या नशीबी गुलामिगरी ितर काराखेरीज दसुरे 
काहीच न हत.े ही दो ही िच े बघून िववेकानंदाचे आय रश 
लोका माणे अभावा मक िश णाब ल द:ुख  केले. िश ण ह े
मृ यूपे ा कती भयावह आह,े यासाठी िववेकानंदाच ेिश णिवषयक 
िवचार समजावून घेणे आव यक आह.े िश ण हणजे माणसातील 
पूण वाचा आिव कार होय. असे िववेकानंद भावना  करतात, 
धमाला ही िश णापासून िभ  मानत नाहीत कारण धम हणजे 
माणसातील दवैीश चा आिव कार होय. येकमाणसातील 
सु श चा पूणिवकास झा यािशवाय या यातील दवैीशि ला 
वाट िमळत नाही हणूनच िववेकानंद धमालाच िश णाचा खराखुरा 
गाभा मानतात. असा धम हणजे परंपरागत संतमंडळीनी 
सांिगतलेला भि  माग नसनू दीनदबु यांची सेवा करणे हाच खरा 
धम अशी िववेकानंदाची धारणा होती. ढीपरंपरा, अंध ा,अ ान 
याची कवाड ेफोडून िनखळ मानव सेवेत धम समािव  आह.े असा 
धम व िश ण यातमुळीच भेद नाही. या एकाच ना या या दोन 
बाजू आहते. िश णातून सवेाभावी धमाची जाणीव होत.े िश ण 
हणजेच आ मानुभूती, आ म ान, आ मसा ा कार इ. गुणांचा 

िमलाप िश णातून दसून यतेो. 'Educationis the 
manifestation of the perfection in man' वामी िववेकानंद 
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हणतात िश ण हणजे माणसा या मनात केलेले अनेक िवचार 
न ह ेतर माणसाच ेमन हणजे अनेक कार या ानाच ेव िवचारांच े
भांडारच होय. माणसा या जीवणाला आकार दणेा या, माणूस 
घडिवणा या उ  बनिवणा या िवचारानाच िश ण हणावे लागेल. 
वामीज नी िश णा या िवचारांना ापक अिध ान ा  क न 
दले. केवळ भाकरी या दोन घासासाठी अनके क न कका या 

तु हाला ऐकू येतात? याक न कका याचे तु ही िनवारण क  
शकता का सामा य माणसाला जीवन सं मासाठी ह ेक टब  नसत,े 
माणसा या मनात दयाभाव िनमाण करत नाही ते िश ण सहासन 

ा  क  शकत नाही. वािभमान वतः या पायावरउभे करणारे 
अनेक सकंटाशी सामना करीत माणूस िनमाण करणे ह े िश णाचे 
येय असावे. शील संदभात मानिसक श ची वाढ होत असत.े 

बुि दचा चौफेर िवकास ह े वामीज ना अिभ ेत िश ण हवे. 
१८९९ या एका प ात हणतात जीवन हणज े सघंष आिण 

मिनरास ाची एक मािलकाच होय. सुखोपभोग ह े जीवनाच े
रह य न ह ेतर अनुभवा या ारे िमळणारे िश ण ह ेजीवनाचे रह य 
होय. सु श चा पूण आिव कार हणजे िश ण होय. या 
िववेकानंदां या िवचारात िश णिवषयक त व ानाचे सार 
सामावलेले आह.े 

िश णाचे खरेखुरे सार हणजे मानवी एका ता होय असे 
िववेकानंदाचे मत होत.े एका ताही ान साधनेची गु क ली आह े
असे यांना वाटे. दहेभान िवस न योगशाळेत कामकरणारा 
शा , हन ाचा अ यास करणारा योितषी इ. सवा या 
मूळाशी एका ता दसनू यतेे. एका तेचे ती ता अिधक असेल तर 
कामाचा वेग अिधक असतो असे ते सांगतात. िववेकानंदा या मत,े 
िश णाचे खरे सार मनाची एका ता ही होय. मला िशक याची 
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पु हा संधी िमळाली तर नुस या घटनाकड ेमुळीच ल  दणेार नाही. 
ह ा यागो ीवर मन एका  कर याची वह ा यागो ीबाबत 
मनाला अिल  ठेव यासाठी मा याश चा वापर करेल. 
गु िश याचे नाते ऋणानबंुधाचे असावे, आदश जीवन कस े
जगावयाचे सं कार गु कुलात िव ा याना िमळत असते. गु या 
अ यनशील, िन: पृह यागमयव ासंगी जीवनाचा आदश 
वाभािवकपणे िव ा या या सं कृतीत होत असतो. े गु चा 

अखंड सहवास लाभ याने आदश जीवन कस े जगावे याचे सं कार 
सहजपणे घडून येतात. िन: पृहा हा िश काचा सव े  गुण असून 
िन वाथपणे याने अ यापन केले पािहज,े चा र य संप  असावा 
असा कटा  िववेकानंदाचा होता. वामी िववेकानंदयांनी िश क 
िवषयीचे ‘भरत वा य' सांिगतले असून ते यानी ठेव यासारखे आह.े 
ते हणतात क , भारतीय िश णाची कोणतीही सम या 
सोडिव यासाठी अ यंत आव यक गो  जर कोणती असेल तर ती 
हणजे िश का या दनैं दन सामा यकायाचा अनुभव; आिण यासाठी 

एक सग यात मोठा अ यंत आव यक गुण अंगी असणे आिण तो 
हणजे िश या या दृ ीतून जगाकड,े मग ते एक णभर का होईना 

पाह याची श .’िश णशा ा या येक िस दांतातून  हचे 
स य ितपा दत केल े आह.े 'आचाय दवेो भव’ या भावनेतनू 
गु िवषयी िव ा यान े िवनयशीलता दाखवून अ यापनात गती 
करावी. आचार, िवचारशु , सहनशीलता, िवनयशीलता, ानाची 
लालसा इ. गुणांचा समु ाय आदश िव ा याम ये दडलेला असतात. 
िव ा यासंबंधी बोलताना वामी िववेकानंद हणाले होते क , ‘मला 
एक हजार सुिशि त व सं याशी िव ाथ  ा'. या श दा या 
उ तून प  होत े क ,  िवकासापासून त े दशेिवकासापयत 
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सुिशि त व सं याशी िव ा याची फळी िनमाण कर याची गरज 
आज िनमाण झाली आह.े धमहा िश णाचा गाभा असून सदाचार 
हणज े धम होय. िचरंतन स याचा यानंा यांना सा ा कार 

घडलेला आह.ेअसा राम-कृ णहनुमान यांचा आदश िव ा यापुढे 
ठेवावा. दवेळात जावून गंधफुल वाह यापे ा आंध यापांग या, 
भुकेलेला तहानले या, द:ुखीजनाना संतु  करणे हीच खरी दवेपूजा 
होय'.असे वामी िववेकानंद हणतात. पु ष धान सं कृतीम ये ी 
वातं यास पा  नाही. ते सांगतात जथेे ीची पुजा होत ेतेथ ेदवेता 

रममाण होतात. वेदकालापासून दोन िभ  िवचार ऐकू येतात. 
व तुतःवेद काळाम ये मै ी व गाग  यासार या ि यांना दखेील 
ऋषीसारखा मानस मान दला जात अस.े मा  मृितकार मनु या 
मते, ‘जेथे ि यांचे जीवन िवषाद असेल तथेे कुटंुबाचीच काय 
दशेांची ही गती होणार नाही असे ऐकावयास िमळत.े वातं यापूव  
व वातं यानंतर ीजातीमुळे य  आहते. ते पूणपणे सुटले अस े
नाही तर िश णातनू ि यांचे  सुटतील. ि या वावलंबी, 
शीलसंप ता व धा मक अिध ान यांना ा  होईल. असे 
िववेकानंदाना वाटत होत.े यामुळे सीता, संघिम ा, अिह यादवेी, 
झाशीची राणी या थोर ि यां या च र कायातनू सतत ेरणा 
िमळत रा न ि च े जीवन उ त होऊन दशेाचे नाव अजरामर 
करतील यात शंका नाही.सं कृती, ान,भ सािह यात या या 

ाना या क ा ंदावतील दशेाचे भिव य उ वल कर यात याचा 
हातभार लागेल यात शंका नाही. 

िश ण ह ेप रवतनाचे साधन असून लोकांना या या भाषेत 
िश ण दयावे. लोकिश णासाठी लोकभाषेचा उपयोग करावा अस े
वामीज  सांगतात.‘लोकहोलोकहोलोकहोलोकहो    उठाउठाउठाउठा, , , , जाग े हाजाग े हाजाग े हाजाग े हा. . . . आणखीआणखीआणखीआणखी    कतीकतीकतीकती    काळकाळकाळकाळ    
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तु हीतु हीतु हीतु ही    झोपणारझोपणारझोपणारझोपणार’’’’!!!!    अशी जनजागृतीची हाक यानंी लोकांना दली 
आह.े ग रबीचा कलंक धुवून काढ यासाठी गोरग रबा या 
झोपडीपयत िश ण गेले पािहज,ेगरीबशाळेत आले नाहीतर आता 
शाळेने ग रबांकड े गेले पािहजे यासाठी िन ावान कायकत हवेत, 
कमहीच पूजा समजून िश ण साराचे काम केले पािहजे अशा 
त हनेे गोरगरीबासाठी याचे दय ावेल तचे खरेखुरे महा मा होत 
असे िववेकानंद हणतात हा पारतं याचा काळ होता. १९ ा 
शतका या उतराध हणज े पर परिवरोधी िवचारां या संघषाचा 
कालखंड होता. एकबाजू सनातनी व परंपरावादी िपढीची तर 
दसुरीकड े पा ा य आचारिवचाराने भारावून गेलेली िपढी असा 
भारतीय,पा ा य सं कृतीचा कालखंड होता. याउलट भारतीय 
मूळातच व व, वदशे ेमात पोरका होत चालला होता. यावेळी 
भारतीयां या दयात िश ण, वसं कृतीचा, व वाची, 
वदशे ेमाची योत विलत कर याचे काम वामी िववेकानंद 

यांनी केल े आह.े ाचीन आ याि मक, आधुिनक वै ािनक 
दिृ कोनाची सांगड घालनू िश णाची रा ीय दिृ कोनातनू 
पुनरचना कर याचा य  केला. भारतीयां या मनात रा ेमाचे 
बीज पे न वातं या या दशेने वाटचाल सु  केली. 
सारांश----        

आधुिनक भारता या िन मतीम ये वामी िववेकानंदाच े
अमू य योगदान आहे. चार भतीतील कृि म िश ण यांना मा य 
न हत.े नैस गक वातावरणाकड े याचे मन ओढ घेऊ लागले.झाडावर 
चढणे, उपवनात भटकणे इ. काय म सु  झाला. शालेय 
अ यास मापे ा शाले र काय मात यानंा अिधक रस वाटत 
होता. िव ाथ दशेपासूनच यांना व ृ वाची आवड होती. 
एकािनरोप समारंभात उ फूतपणे भाषण के यामुळे सुरे नाथ 
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बॅनजी यांनी याचे कौतुक केले. ेिसडे सी कॉलेजमधून उ िश ण 
घेत असताना जॉन टूअट िमल, हबॉट पे सर यां या िवचारांचा 

भाव या यावर पडला होता. वड वथ व शेले यां या किवतांची 
छाप या यावर पडली होती. ेिसडे सी कॉलेजचे ाचाय हे टी 
यांनी त व  िव ाथ  हणून यांचा गुणगौरव केला होता. यातूनच 
यांना मानवी जीवनाकड े बघ याचा दिृ कोन जडला. रामकृ ण 

परमहसं यांची भेट घडून आली.या भेटीत यानंा परमे र आपण 
पािहला का असा सवाल केला आह.े मी परमे र पािहला 
आह.ेतुलाही तो दाखवू शकतो. या या मनातील काजळी, संशय 
िवक पाने सारे संशय दरू झाले. आ याि मक साम याचे नवे अंकुर 
फुटून ख या अथाने िववेकानदं झाले. वै दक त व ान सागं यासाठी 
का मीरपासून क याकुमारीपयत मंती सु  केली. अं दा, आ ान, 
रढीपरंपरा, धमा या नावावर मोठे अवडबंर माजिवणा या 
समाजाला सि वेकतेचा माग वामी िववेकानंदांनी दाखवून दला. 
िशकागो येथील जागितक धमप रषदमे ये हदधूमाचे ितिनिध व 
क न तेथील लोकांना भारतीय त व ानाचे सगुण स य प 
जगासमोर मांडल.े अमे रकन वृ प ांनी यांच े भाषण उचलून 
धरले. मायदशेी परत यावर यांनी ीरामकृ णमठाची थापना 
क न शै िणक, सां कृितक गतीसाठी सारे आयु य वेचल.े  

जीवनाचे त व ान सांगत असताना वेदां या त व ानाचा 
सार क न थांबले नाही तर त व ाना यापुढे जावून जीवन जगत 

होत.े मानवी जीवनात कत ाला परमो  थान आह,ेअशी यांची 
धारणा होती. कामाला ई र मानून काम पू यभावेने करावे. 
कोणतेही काम लहान मोठे नसते ह ेदाखवून दल.े यां या जीवनाच े
त व ान ''''कम यवेािधकार तेकम यवेािधकार तेकम यवेािधकार तेकम यवेािधकार ते    माफलषेुमाफलषेुमाफलषेुमाफलषेु    कदाचनकदाचनकदाचनकदाचन''''    या जीवनिवषयक 
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त व ानाचा गाभा होय. िश णिवषयी िवचार मांडताना युरोिपयन 
शहराचा दाखला दऊेन ग रबांसाठी िश णाची सोय केली होती. 
परंतु आय रशलोकां या नसीबी गुलामिगरी व ितर काराखेरीज 
काहीच न हत.े दहुरेी प र थती पा न वामीज नी द:ुख  केले. 
िश ण ह े मृ यूपे ा कती भयावह आह े ह े समज यासाठी िश ण 
माणसाला कस े पुण वाकड ेनेत े ह े पटवून सांिगतले आह.े धमआिण 
िश ण िभ  नसून धम हणजे माणसातील दवैी श चा आिव कार 
होय. माणसातील सु गुणांचा िवकास झा याखेरीज दवैीश ची 
वाट तो कधी घेत नाही हणूनच िववेकानंद धमालाच िश णाचा 
खराखुरा गाभा मानतात. संत मंडळ नी सांिगतले या रढीपरंपरा 
भ  मागातील दीनदबु यांची सेवा कर यातच खरा धम अशी 
िववेकानंदाची धारणा होती. धम व िश ण एकाच ना या या दोन 
बाजू आहते. िश णातून सेवाभावी धमाची जाणीव होती. 
'Education is the manifestation of the Perfection in 
man'िश ण हणजे अनेक कार या ानाचे व िवचाराचंे भांडारच 
होय. िश ण माणसाला घडिवत असते लोकभाषेतनू िश णाला 
अिधक ाधा य दले जावे,भारता या रा ्  उभारणीमागे त णांची 
ताकद फार मोठी आह.े दशेसेवा, रा ेमजागृत कर याचे काम 
यातून झालेले दसनू यते े 
संदभ ंथ    

1. रा.तु. भगत,िश णातील थोर िवचारवंत,चैत य पि लकेशन 
को हापूर जून २०१५ 

2. िशवाजीराव भोसले, दीप तंभ, अ र ह काशन पणुे २००८. 
3. एन. डी. पाटील, आर. डी. गायकवाड, महारा ातील 

समाजसुधारणेचा इितहास, फडके काशन, को हापूर     
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वामीवामीवामीवामी    िववकेानदंिववकेानदंिववकेानदंिववकेानदं    यां यायां यायां यायां या    िवचारातीलिवचारातीलिवचारातीलिवचारातील    
िश णिश णिश णिश ण    

    

िव लिव लिव लिव ल    बाबरुावबाबरुावबाबरुावबाबरुाव    गुडंेगुडंेगुडंेगुडंे    
इितहास िवभाग मुख, कािलका देवी महािव ालय िश र कासार िज हा 

बीड 

तावनातावनातावनातावना    ----    
वामी िववेकानंद यांचा ज म िपता िव नाथ व सौ 

भुवने री दवेी यां या पोटी एक जानेवारी 1863 रोजी कलक ा 
येथे झाला. यांचे वडील िव नाथ द  ह े कोलक ा उ  
यायालयात वक ल होत.े सामािजक आिण धा मक बाबतीत 

पुरोगामी िवचारांच े आिण दयाळू वभावाचे होत.े आई भुवने र 
दवेी या धा मक वृ ी या हो या. नर नाथा या िवचारसरणीला 
आकार दे यात यां या पालकांचा मोठा वाटा होता. िववेकानंदांना 
दशनशा  इितहास समाजशा  कला सािह य इ यादी अनेक 
िवषयांम ये ची अस याचे दसून येत,े याबरोबरच आ याि मक 
वा यातील वेद, उपिनषद, रामायण, महाभारत, भगव ीता 
आदीम येही यांना िवशेष ची होती. यांना शा ीय संगीताची ही 
आवड होती. यांनी बेनी गु ा आिण अहमद खान या संगीत गु न 
कडून गायन व वादनाचे िश ण घेतल.े  

नर  ह ेलहानपणापासूनच ायाम खेळ आदी उप मांम ये 
सहभाग घेत असत. परंपरेने चालू असलेली जुनाट अंध ा तसेच 
भारतीय समाज व थेतील जाती था, वण व था यां या 
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वैधतेसंबंधी यांनी लहानपणापासूनच  उपि थत कर यास 
सु वात केलेली होती. सारासार िवचार आिण वहारी दिृ कोन 
यांचा आधार नसलेली कुठलीही गो  ते वीकारत नसत. वडील 
वक ल अस यामुळे सव जाती धमाचे लोक यां या घरी येत असत 
यामुळे जाती व था यािवषयी चीड िनमाण होऊन समतेवर 
यांची िन ा ही बळावर गेली. नर  यांचे िश ण वया या पाच ा 

वष  कलक ा येथील मे ोपॉिलटन कूलम ये सु  झाले. पण हळूहळू 
शाळेतील चार भतीम ये सु  असले या िश ण प तीला नर  चे 
मन िवटून गेले. यामुळे शाळे या कृि म वातावरणाचा याग क न 
नैस गक वातावरणाकड े यांचे मन ओढ घेऊ लागले. उ  िश ण घेत 
असताना हबट पे सर व जॉन टुअट िमल यां या त व ानाचा 
नर  वर फार भाव पडला. यािशवाय वाड वथ व शैले या कव या 
किवतांची ही यां या मनावर िवशेष छाप पडली. िवशेषतः 
नर चीत व ान या िवषयातील गती पा न या वेळचे ेिसडे सी 
कॉलेजच े ा यापक हे टी यांनी एक त व  िव ाथ  हणून नर चा 
गौरव केला अशा त हनेे मानवी जीवनाकड े जाणतेपणाने 
पाह या या यां या दिृ कोनाच ेिबजा रोपण झा याचे दसून येते.  

िश ण हणज े माणसातील पूण वाचा आिव कार अशी 
िववेकानंद िश णाची ा या करतात येक माणसातील सु  
श चा पूण िवकास झा यािशवाय यां यातील दवैी श ला 
वाटच िमळत नाही आिण हणूनच िववेकानंद धमालाच िश णाचा 
खरा खरा गाभा मानतात. या आ थक सामािजक नैितक 
आधी सवागीण िवकासासाठी िश ण ही अ यंत मह वपूण अशी 
बाब आह.े यामुळे वामी िववेकानंदांनी मानवी जीवनातील 
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िश णाचे मह व याचे व प काय गु -िश य संबंध इ यादी 
िवषयासंबंधी मह वपूण िवचार मांडलेले आहते. 
िववकेानदंाचंीिववकेानदंाचंीिववकेानदंाचंीिववकेानदंाचंी    सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    मतेमतेमतेमते    ––––    

समाज सुधारणेबाबत िववेकानंदांची मत े प  होत े
ि यां या बाबतीत िवचार करत असताना ि यां या िश णा या 
बाबीकड े यांनी समाजाचे ल  वेधले. ि यांका िश णामुळे कुटंुब 
समाज व रा ाचा उ ार होतो अशी यांची धारणा होती. दशेात 
ि यांना िश णापासून वंिचत केले हणज े लोकसं ये या 50 ट े  
भाग हा अडाणी राहतो. यांचे वातं य नाकारल ेजाते. यां यातील 
वैचा रक पातळी वाढिव यासाठी चालना िमळत नाही. यांची 
बौि क मता कमकुवत होते. यामुळे या इतरांकडून फसिव या 
जातात. या अ याचाराला बळी पडतात. यांना अजाणतेपणे 
गु ाम ये गोवले जात.े यां याकडून गु ह े करिवले जातात. 
जेणेक न मिहलांमधील गु हगेारी वृ ी वाढीस लागते. हणून 
वामी िववेकानंद हणतात मिहलांना िश णापासून वंिचत ठेवून 

आपणच आप या पायावरती ध डा मा न घेत आहोत.  
या दशेांम ये मै ेयी, गाग  लोपामु ा सीता सािव ी यासार या 

थोर ि या ज माला आ या या दशेांम ये िनमाण झाले या 
वेदांम ये अनेक ऋचा या ि यांनी रचले या आहते या दशेांम ये 
ि यांना िश णाला बंदीघालणं हा कती पोरकटपणा आह.े 
िववेकानंद वण व था व जाती व था याब ल िवचार मांडत 
असताना हणतात क  या आ थक संघटना असून याचा परमाथाची 
काहीही संबंध नाही असे सांगणारे वामी िववेकानंद ह े पिहले 
भारतीय होत.े याब ल संक पना प  करत असताना मनु य 
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अथाजन कसा करतो याव न वण व था ठरलेली आह.े जस े जो 
ाना या ारे संप ी िमळिवतो याला ा ण हटंल ेजाते जो स ा 

ता यात घेतो आिण स े या बळावर ीमंत होतो याला ि य 
हटल े जात.े जो पैसा गंुतवतो व पैशा या जोरावर पैसा वाढवत 

असतो याला वै य हटल ेजात ेआिण जो आपले म िवकतो आिण 
संप ी िमळवतो याला शू  हटले जात.े या प तीन े
वण व थेब ल ते आपले िवचार कट करतात. भारत मण करत 
असताना वामीज नी भारतीय समाजाची दीनदबुळी अव था 
पािहली. अ ान अंध ा पािहली, भूक दा र ान े गांजलेले लोक 
पािहले. जातीभेदान े दभुंगलेली समाज व था पािहली. 
बालिववाह, िवधवांचे  पािहले. आप या दशे बांधवांची ही 
दरुाव था वामीज या जीवनाची िमशन िनि त कर यासाठी 
कारणीभूत ठरली. भारताच ेपुन थान व नविनमाण ह े यांचे िमशन 
ठरले. त े हणतात जातीभेद हा वेदांत धमा या िव  आह ेख या 
धमात जातीभेदाला थान नाही. जाितभेदाचा उपहास करताना 
कमकांडावर ते टीका करतात. 
वामीवामीवामीवामी    िववकेानदंाचंेिववकेानदंाचंेिववकेानदंाचंेिववकेानदंाचंे    िश णिश णिश णिश ण    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार    ––––    

वामी िववेकानंदां या मते िश ण कशाला हणायच े
पु तक वाच याला, िनरिनरा या कारच े ान िमळव याला 
नाहीतर िश ण हणज े या िश णा ारे इ छाश चा वाह आिण 
अिभ  ही आप या वतः या ता यात येतात आिण फल पू 
होतात यालाच िश ण हणावे असे िववेकानंदांच ेमत होत.े िश ण 
हणज ेमनु या या ठकाणी जे पूण व आधीच िव मान आह े याचे 
कटीकरण िशकणे हणज े अनंत ानाची खाणच असणा या 
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आ यावरील आवरण बाजूला करणे होय. िश ण हणजे िवचारात 
मसाज करणे, िश ण हणजे ज मात कधी पचनी न पडणारे, 
डो यात िनरंतर धुडगूस घालणारे आिण आप या मदतू ठासून 
क बलेले मािहतीच े भडोळे न ह े आप याला आव यक आह े जीवन 
सुसंघ टत करणा या, माणूस घडिवणा या शील बनिवणा या 
िवचारांची तेच आपण आ मसात केले असते ख या जीवनात 
चा र यात उतरिवल े असतील तर सारा ंथ सं ह तून कोळून 
िपऊन टाकणा या माणसापे ा खासच तु ही सा र आहात. 

िश णाचा अथ नुसताच सं ह असाच असता तर ंथ 
सं हालय ह ेजगात सवात मोठे साधू व ानकोश तसेच सवात मोठे 
दवे ठरल ेअसत.े माणूस बनिवणारा धम हा आप याला हवा आह.े 
तसेच माणूस िनमाण करणारे िश ण आप याला हवे आह.े आप या 

ानात दसु याला सहभागी क न घेणारे आिण दसु याचे ान 
िमळवता येणारे िश ण आप याला हवे आह.े 
िश णाचेिश णाचेिश णाचेिश णाचे    ययेययेययेयये    ----    

शै िणक िवचार मांडत असताना वामीज नी िश णा या 
मा यमातून ा  होणा या येयांचा सु ा िवचार मांडलेला आह.े 
अ यापन प ती ब ल त ेआपले मत मांडत असताना िश णासाठी 
मनाची एका ता, यासाठी आचार, िवचार व उ ारांमधील 
सुसंगता, िव ा यासाठी चयाच ेपालन, एका ते बरोबर ा व 

ान इ याद चा अवलंब क न िव ा यानी अ ययन करावे असे त े
मानतात. िश णा या मा यमातून मानवातील असुरी िवचार न  
होऊन दवैी गुण यान े ा  करावे या मा यमातून याने याचा 
आंत रक िवकास क न घे यासाठी यानधारणा तसेच 
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चा र यसंवधन ह ेफ  िश णा या मा यमातूनच होऊन मानवाला 
पूण व ा  होऊ शकत ेअसे ते मानतात. 

िश णाचे मह व मानवा या मानिसक िवकासासाठी 
आव यक असत े िव ा यामधील सु  गुणांना वाव दे यासाठी 
िश कांनी सतत य रत असले पािहज.े िश णाचा उपयोग 
समाजासाठी हावा. िव ा या या मनात सामािजक बांिधलक ची 
भावना जागृत होणे मह वाचे आह.े िश णान े या जीवनात 

ग भता येते यासाठी िश णाची आव यकताआह.े  
िश णासाठी वामी िववेकानंद ह े मातृभाषेचा पुर कार 

करतात ते हणतात समाजाला ािनवंत करावयाची असेल तर 
तु ही यांना मातृभाषेतूनच िश ण दले पािहजे. कारण यांना त े

ान त े ान लवकर अवगत होईल. िश णाचे मा यम इतर भाषा 
अस यास, वहारात या कमी वापरात अस यान े अकलनास 
सुस  न झा यान े िव ा याना भाषेतून ान हण करणे अवघड 
होईल. तसेच मातृभाषा न वापर यास ती लयाला जाईल मृतवत 
होईल हहेी स य आपणास नाकारता येणार नाही.  

वामी िववेकानंद िश ण सवाना िमळावे व ते मोफत 
िमळावे यासाठी आ ही होत.े वामी िववेकानंद हणतात क  
खाल या जात ना ा व तुि थतीची जाणीव आता होत आह ेआिण 
यािव  सव िमळून ते चळवळीही करीत आहते. काहीही झाले तरी 
आिण काहीही केल े तरी उ  वण यास आता यापुढे िन वग यांना 
दाबून ठेवणे श य नाही. या िन वग यांना यांचे ह  िमळवून 
दे यातच उ  वण  यांच े क याण आह.े मी हणतो आह े क  आम 
जनतते िश ण सार आला आता सु वात करा. यांना पटवून ा 
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क  तु ही आमचे भाई बंद अगदी आम याच र ामसां या आहात. 
अशा कारची सहानुभतूी जर तुम याकडून यांना िमळेल तर 
यांचा उ साह शतपट वाढेल . जात-पात, धमपंथ िश णात अडसर 

ठ  नये िश णाची दारे सवाना खुली असावी. िश ण स चे 
असावे व त े मोफत िमळावे या िवचारांचा पुर कार क न 
समानतेचा िवचार यांनी मांडला. 

वामी िववेकानंद यांना िश णा या मा यमातून रा ेम 
अिभ ेत होत े भारतीय  िश ण णालीम ये रा  ेमाची भावना 

ीण झालेली दसते आह.े या दृ ीने िश णातून कुटंुबाब ल 
समाजाब ल दशेाब ल आ था आपुलक  ेम िन ा मानवता िनमाण 
होणे आव यक आह े हणून रा  ेमाची िशकवण िश णातून िमळणे 
अ यंत आव यक आह.े िश णाचा उपयोग बलवान रा िन मतीसाठी 
करणे ही काळाची गरज आह.े 
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप    

वामी िववेकानंद यां या िवचारांची व कायाची ा ी 
फार मोठी आह.े भारत दशेातील यां या समकालीन लोकांवर 
यां या सवागीण िवचार ेणीचा व कायाचा प  भाव जाणवतो. 

धम व रा ेम आधारे मानवमा ा िवषयी क याणकारी भूिमका ते 
घेताना दसतात. या दशेा या रा वादा या उभारणीत वाम चे 
मोठे योगदान आह.े सामािजक िवचार यां या मा यमातून 
सामािजक प रवतन घडवून महान रा  घडले पािहजे असा यांचा 
िवचार होता. समाजवादी िवचार मांडत असताना दनदिलतांब ल 
यांना िवल ण कणव व कळकळ होती. ि यांबाबत तसेच ी 

िश णाबाबत यांनी आपली परखड मते मांडलेली आह.े वामी 
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िववेकानंद आप या िवचारां या मा यमातून वैि कतेचा संदशे 
दतेात. िश णाब ल िवचार मांडत असताना िश णा या 
मा यमातून कुठली येय सा य होऊ शकतात याब लही त े
मागदशन करतात. मानवी जीवनातील सम या सोडव यासाठी ज े
यांनी िवचार मांडलेले आहते ते आजही सव समाजासाठी मागदशक 

आह.े यामुळे यां या िवचारांचा समाजात सार अंगीकार व जागर 
करणे ह ेआव यक आह.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं    

1. वामी िववेकानंद , ि म व िवकास, रामकृ ण मठ, नागपूर-
2003. 

2. वामी िववेकानंद, िववेक वाणी, रामकृ ण मठ, नागपरू 2002. 
3. वामी िववेकानंद, िश ण, रामकृ ण मठ, वामी िववेकानंद 

ंथावली खंड-2. 
4. वामी वी. ये., महारा ातील समाजसुधारक- िव ा भारती 

काशन. लातरू. 
5. भगत रा. तू., िश णातील थोर िवचारवंत, चैत य काशन 

को हापूर. 
6. भोळे. भा. ल., आधुिनक भारतातील राजक य िवचार, पपळापुरे 

अँड पि लकेशन, नागपुर 2002. 
7. धा रकर वी. ल, ा सूयाचे ित बब, औरंगाबाद काशन, 

1998. 
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वामीवामीवामीवामी    िववकेानदंिववकेानदंिववकेानदंिववकेानदं    : : : : त णत णत णत ण    यवुकयवुकयवुकयवुक    वववव    
मानसशा ीयमानसशा ीयमानसशा ीयमानसशा ीय    दिृ कोनदिृ कोनदिृ कोनदिृ कोन    

          

ाााा....    डॉडॉडॉडॉ....    सिुनलसिुनलसिुनलसिुनल    कािशरामकािशरामकािशरामकािशराम    राठोडराठोडराठोडराठोड    
उ े र मा. व उ . िव ालय, सावरगाव, ता. दवेणी िज. लातुर 

 

तावनातावनातावनातावना    
भारता या पुन थाना या काळात आिण हद ू धमा या 

पुन ीवना या काळात वामी िववेकानंदांचे थान 
अन यसाधारण आह.े एका युवा सं यासा या पाने भारतीय 
सं कृती िवदशेात पसरिवणारे महान संत हणज े वामी िववेकानंद 
होय. िववेकानंदांनी रामकृ ण मठाची थापना क न भारताचा व 
संपूण जगातील मानव समाजाला मह वपूण संदशे दला आह.े 
यांनी आप या अ याि मक साम यान ेपा ा य सं कृतीला भारतीय 

समाज आिण सं कृतीच े दशन घडून दले. भारतातील सामा य 
जनतेला दयनीय अव थेतेतुन आिण अ ानातून सोडव यासाठी 
िश ण साराचे काय केले. वाम ची त कालीन िवचारशैली  
आज या िपढीसाठी आिण िश ण युगात आजही मह वपूण ठरत.े 

मानसशा ाचा अ यास िवषय हणजे मानवी मनाचा 
अ यास होय. मानवी मनाचा शरीरावर आिण शरीराचा मानवी 
मनावर प रणाम पडत असतो. या अनुषंगाने भारतीय त व ानात 
मानवी योगशा  मह वपूण मानले जात.े याच माणे पा ा य 
िवचारवंत गाईड यांचेही िवचार मानसशा ा या दृ ीकोनातनू 
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अ यंत मह वपूण आहते. या वतनाचा अ यास करणारे शा  
हणज े मानसशा  अशी सवसमावेशक ा या मानसशा ाची 

केली जात.े मानसशा ा या संदभात अनेक िवचारवंतांनी मते  
केली आहते. याम ये िवशेष पाने भारतीय िवचारवंत वामी 
िववेकानंद यांचा समावेश होतो. वामी िववेकानंद यांचे िवचार 
आिण ान हणजे भारत आिण याचबरोबर जगाला िमळालेली 
मोठी दणेगी होय. दअेत, सॉ े टस, लूटो, � र टॉटल यांनी मानवी 
मन व आ मा यां या िवषयी िवचार  केले आहते. मॅकडूगल या 
मते मानसशा  ह े मानवी मनाचे अनुभवािधि त व वणना मक 
शा  होय. मनाचे काय व रचना यािवषयी िनि त त वांचा 
अ यास करणारे शा  हणजे मानसशा  होय. 
 अ पप रचयअ पप रचयअ पप रचयअ पप रचय    / / / / ारंिभकारंिभकारंिभकारंिभक    जीवनजीवनजीवनजीवन  

वामी िववेकानंद यांचा ज म 12 जानेवारी 1863 रोजी 
कोलक ा येथ े झाला. वामी िववेकानंद यांच े पूण नाव नर नाथ 
द  असे होते. यांचे वडील िव नाथ द  होत े व ते पा ा य 
सं कृतीन े भािवत झालेले होत.े िववेकानंदांचे आई भुवने री दवेी 
धा मक िवचारांची मिहला होती. यां या आई या अिधकांश वेळ 
हा भगवान शंकराची पूजा कर यात जायचा. नर नाथ यांची बु ी 
लहानपणापासूनच तेज होती. परमे राला िमळ याची लालसा 
यां या मनात लहानपणापासूनच िनमाण झाली. वामी िववेकानंद 

यांनी संगीत, सािह य यात िनपुणता ा  केली होती. 1881 साली 
यांची वामी रामकृ ण परमहसं यां याशी झालेली भेट िवशेष 
भावी ठरली कारण यामुळे ांितकारी प रवतन यां या जीवनात 

घडवून आणले. 
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1893 म ये िशकागो अमे रका येथे भरले या जागितक धम 
महासभेत यांनी भारता या वतीन े सनातन धमाचे ितिनिध व 
केले. यांनी भारताचा आ याि मक दृ ीकोन प  केला. वामी 
िववेकानंदा या व ामुळे भारताचा वेदांत अमे रका आिण 
युरोपातील येक दशेात पोहोचला. यांनी रामकृ ण िमशनची 
थापना केली होती ती अजूनही कायरत आह.े ते रामकृ ण परमहसं 

यांचे स म िश य  होते. िशकागो मधील भाषणात मा या अमे रकन 
बंधू आिण भिगन नो यां या या संबोधनातील पिह याच वा याने 
सवाची मने जकून घेतली. 
वामीवामीवामीवामी    िववकेानदंाचेिववकेानदंाचेिववकेानदंाचेिववकेानदंाचे    त णत णत णत ण    यवुकासंाठीयवुकासंाठीयवुकासंाठीयवुकासंाठी    सदंशेसदंशेसदंशेसदंशे  

संयु  रा  संघान ेसन 1985 ह ेवष आंतररा ीय युवा वष 
ठरिव यात आले होत.े ह ेल ात घेऊन भारत सरकारन ेदरवष  12 
जानेवारी िववेकानंद यांची जयंती हा दवस रा ीय युवा दन हणून 
भारतात सव  साजरा केला जातो. वामी िववेकानंदाचंे त व ान 
यांचे जीवन व काय ह ेभारतीय युवकांसाठी ेरणेदायी ठ  शकते. 
वामी िववेकानंद आधुिनक मानवाचे यथाथ ितिनधी आहते. 

िवशेष क न भारतीय त णांसाठी वामी िववेकानंदािशवाय दसुरा 
कोणताही उ म नेता असू शकत नाही असे मत पंिडत जवाहरलाल 
नेह  यांनी ांजली अपण करताना सांिगतल े होते. वतमान 
िपढीतील लोकांनी वामी िववेकानंद यांची भाषणे व लेख वाचल े
तर यांचा फार मोठा फायदा होईल आिण यांना यातून पु कळ 
िशकता येईल. वामी िववेकानंदापासून िमळालेले ान, कुशा  
बुि म ा, तेज यातून आजची त ण िपढी चांगली घडेल. आप या 
काया या चारासाठी तु ही बाहरे गेले पािहजे. जगातील येक 
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दशेात तु ही चार केला पािहज.े जगातील सव लोकांना तु ही धम 
िशकवला पािहजे धमाला वगळून जर तु ही लौ कक ानाचा सार 
कर याचा य  कराल तर तुमच े य  फुकट जातील. लोकांवर 
याचा काहीच भाव पडणार नाही. आप या शा ातील स याचा 

भारतात व भारताबाहरे सार कर याक रता त ण चारकांना 
िश ण दणेा या सं था आप या दशेात सु  कर याची  योजना 
मह वाची ठरली आह.े महान काय करावयाच ेअसेल तर तीन गो ी 
गरजे या आहते. यासाठी  दयात तळमळ हवी दयातून फूत  
िमळते तुम या दयात तळमळ आह ेकाय? दशेाचे व ऋषीचे लाखो 
वंशज आज पशुतु य बनले आहते ह े बघून तुम या दयाला पीळ 
पडतो काय ? को ावधी लोक आज भुकेने तडफडत आहते याब ल 
तु ही काही करता का? ह ेिवचार मांडलेले आहते. 

वामी िववेकानंद यां या िवचारांवर वेदांत व बौ  
त व ानानुसार अिधक भाव झालेला होता. यांनी आप या 
िवचारांनी जगाला िविश  दशा दे याचा य  केला. अ तै 
वेदांताचे वामी िववेकानंद क र  पुर कत होते. ानी पु ष 
कशातच आिण कोणातच भेद करत नाही असे ते हणत. यां या 
जीवनिवषयक दिृ कोन ापक व पाचा होता. ानाकरता 
आ मसा ा कार होणे मह वपूण आह.े आ मसा ा कार हचे मानवी 
जीवनाच े येय होय असे यांनी िवचार मांडले आहते. मनाची 
आ मश च सव कमाचे मूळ होय असे वामीज चे मत होत.े 
गिृहतकेगिृहतकेगिृहतकेगिृहतके 

1. अ याि मक िवचाराबरोबरच यांचे मानसशा ीय िवचार 
अ यंत मह वपूण आहते. 
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2. वामी िववेकानंदाच े िवचार  रा  व समाजाचा उ तीत 
मोलाची भूिमका पार पाडतात. 

3. वामी िववेकानंद ह े े  त व  व िवचारवंत हणून यांची 
जागितक ओळख आह े. 

4. मानसशा  हा सव िवकासाचा पाया होय ह े वामी 
िववेकानंदांन े प  केल.े 

उ ेउ ेउ ेउ  े
1. वामी िववेकानंदा या िवचारातनू व आप या 

ा यानातनू त ण युवकांना फूत दायक िवचार 
सांिगतल.े 

2. वामी िववेकानंद यां या धमाचे िश ण याबाबत त णानंा 
जाणीव क न दणेे. 

3. भारतमाता हीच आपली आरा यदवेता आह े ह े आज या 
त ण िपढीम ये जिवने. 

4. वामी िववेकानंदां या हदधुमाचा सां कृितक व 
अ याि मक वारसा जतन करणे भिव यातील त ण िपढीला 
जागृत करणे. 
वामी िववेकानंद यांनी मानसशा  ह ेसव े  शा  होय 

असे प  केले. 90 ट े  ान वभावातच असत े याचा आपले 
भौितक सुख वाढिव याकरता कवा ावहा रक सम या कमी 
कर याकरता उपयोग करता येत नाही. आप या शा ीय ानाचा 
अ य प भाग या कामी येतो. इं य ान आिण मानवी जीवन 

ापले जात े असा आपला गैरसमज आह.े आप या ठकाणी इं य 
अ ान अ य प असत ेपण जाणीवेतील केवळ एक बदतू त ेमन वी 
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सागरात ापलेले असत.े मनु य केवळ इं य सुखाचाच िवचार 
करत नाही तर काही कालातंरान ेमानिसक सुखाचा गुड िवचारात 
असतो. एखादा  गु हगेार होतो ते हा याचे कारण याचे 
इं य या या ता यात नाही हणून न ह ेतर  याचे मन ता यात 
नसत े हणून तो गु हगेार होतो. वतः या मनातील बळ 

वृ ीनुसार याला वागावे लागते या कमाला याचा 
वभाविस  इ छा कारणीभतू असतात. 

मानसशा  हचे आप या बेताल, भटकणा या मनाला आवर 
घाल यात, इ छाश  ता यात ठेव यास िशकवते हणून 
मानसशा  ह े सव े  शा  होई. याव नच सव ान कवडी 
मोलाचे ठरत े कोण याही भौितक शा ाचे ान िमळिव याक रता 
मािहती गोळा करावी लागते. परंतु मनाचे ान िमळिव याकरता 
बा  घटक िमळत नाही. मनाच े िव ेषण मनाकडूनच होत े हणून 
मनाचे शा  मानसशा  सव े  शा  आह.े मनाची एका ता ही 
सव यशाचे कारण आह े मनु य आिण पशुतील भेद हाच आह े क  
मनु याची एका ता अिधक असते. मनाची एका ता वाढवायची 
असेल तर मनाचे िनयमन करावेच लागत.े मना या एका तेचा 
संदभात असा  उ वू शकतो. क  मनाची एका ता वाढवता येत े
का? मना या श वर पूणपणे िनयं ण ठेवता येते का? वामी 
िववेकानंद यांनी मना या एका तेच े बरोबर एखा ा िवषयाव न 
आप या इ छेनुसार मन काढता येणे मह वाचे मानले आह.े मनाचा 
प तशीर िवकास हणज ेिश णाचा सार होय. मनाची एका ता व 
मन वेगळे कर याची शक्ती वाढिवणे मह वाचे आह.े ाणायामामुळे 
शरीर व मन संतुिलत राहत.े मनाचे प रणाम  शरीरावर व शरीराच े
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प रणाम मनावर होतात. एकमेकां याम य े या ित या होत 
असत.े  यामुळे दोघांच ेसंतुलन मह वाचे आह ेमानिसक संतुलनाचा 
एक भाग हणून वामी िववेकानंद यांनी ाणायामाचा वीकार 
केला आह.े  मनाच े शा  कवा मानसशा  ही सव े  हणून 
वीकारले आह.े 

िन कषिन कषिन कषिन कष 
1. मन संतुलनासाठी सांग यात आले या ाणायामा सारखे 

उपाय सदवै मानवाला गितपथावर उ मपणे जा यासाठी 
मह वपूण आहते यामुळे याबाबत जाणीव जागृती िनमाण 
करणे. 

2. मनु य िवकासातील सवात मोठा घटक हणज ेमानवा या 
भावना होय. 

3. मानिसक िवकासात बौि क िवकासाबरोबरच भाविनक 
िवकासाला मह व आह े हणून चा र य िन मतीत सवात 
मह वाचा घटक हणून भावना मक िवकासाचा िवचार 
करावा लागतो. 

4. इं या या सम यांमुळे जगातील अनेक सम या उ वतात 
यामुळे मानसशा ा या आधारे इ छाश ला आळा 

बसवने मह वाचे आह.े 
5. वामी िववेकानंद यांचे िवचार स य प रि थतीत 

सामािजक आरो य संतुिलत कर यासाठी मह वाचे ठरतात 
अशा प रि थतीत एक उपाय हणून इ छाश चे संतलुन 
राखणे हा अनेक सम यांवरील उपाय ठ  शकतो. 
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साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    
वाम  ह े संपूण मानवजाती या आ याि मक उ ारासाठी 

काय करणारे मागदशक तंभ होत. वेदांत य  मानवा या ऐिहक 
जीवनात खूप सुखकारक व समृ  उ त अस ू शकतो ह े यांनी 
आप या िवचारांनी व कायात दाखवून दले आह.े मानवी जीवनाचा 
अिवभा य भाग हणज े मानसशा  दिृ कोन हा होय. मानवी 
मनाचा अ यास ह े सामािजक शा ाचे मह वाचे काय आह.े 
त व ान आिण मह वपूण शाखा हणून मानवशा ाचा िवचार 
कर यात येतो. पा ा य आिण भारतीय त व ानात 
मानसशा ा या संदभात िभ िभ  संक पना प  कर यात 
आले या आहते. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ 
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2. ा. सौ माधवी कवी, युवाकांता संदशे, िव ाभारती काशन. 
3. ग.िव.अकोलकर. शै िणक त व ानाची परेषा, ीिव ा काशन. 
4. ा. वसंत दशेपांडे, भारतीय समाज आिण ाथिमक िश ण, िनराली 

काशन, नागपूर. 
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वामी िववेकानदांचे परदशेांतील काय    
डॉडॉडॉडॉ. . . . भ  ेएनभ  ेएनभ  ेएनभ  ेएन. . . . जीजीजीजी....    

इितहास संशोधन क  मुख, पानसरे महािव ालय, अजापूर ता. िबलोली 
िज. नांदडे. 431711 

आ हा भारतीयानंा ११ स टबर हा दवस दोन घटने बाबत 
मरणात रािहल. एक ऐितहािसक िव धम प रषद व अमे रके या 

सेवन टॉवरवरील दशहतवादी आ मण, पिहली घटना हणज े
वामी िववेकानंदांनी अमे रकेतील िशकागो शहरात ऐितहािसक 

िव धम  परीषदते वामीज चे नेतृ व व भारतीय सं कृतीचे वैभव 
व आ याि मक थोरवी मांडली व आप या त व ानाने पा ा यांना 
भाराऊन टाकले होते. 

वामी िववेकानंद यांचे मूळ नाव नर  असून यांचा ज म 
१२ जानेवारी १८६३ रोजी झाला. आई भुवने रीदवेी बुि दमान व 
धा मक होती तर वडील िव नाथ बाबू पेशाने वक ल होते. आई-
वडील दोघांचाही वभाव उदार व द:ुिखतांिवषयी कणव असणारा 
होता. आई-वडील व थोर समाजसुधारक ई रचं  िव ासागर 
यां या सं काराम ये नर  घडले. इ.स. १८८० म ये नर ाचा 
प रचय रामकृ ण परमहसं यां याशी झाला यांना नर  िवषयी 
अ यंत िज हाळा िनमाण झाला ते नर चे गु  झाले. यांनी 
योगमागाचा आपला वारसा नर ाकड ेसोपिवला. येथूनच नर या 
आयु याला कलाटणी िमळाली. पुढे त े वामी िववेकानंद हणून 
ओळखले गेले. 

वामी िववेकानंदांनी ह े जगाचे आ याि मक नायक होते. 
संपूण मानव समाजाचा िवचार करणारे ते नायक हणून यांची 
ओळख होती. 
रोमन रोलडं या मत ेरोमन रोलडं या मत ेरोमन रोलडं या मत ेरोमन रोलडं या मत े::::----  

ते भारताचे आ याि मक राजदतू होते. पूव व पि म 
सं कृतीमधील सा य य यास ाधा य दणेारे नेते होते. ते वेदा ती 
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होते व जागितक धमाचा मं  यांनी दला. जगास भारतीय उदा  
त व ानाची ओळख क न दणेारा भारतीय हणून यांची 
आठवणनेहमीच रािहल. िशकागो प रषदते भारतीय त व ानाची 
ओळख क न दणेारा िवचारवंतअशीच आजही पा ा य दशेात 
यांची ओळख आह.े 

िववेकानंद जपान या मागानी अमे रकेत गेले. जपान या 
औ ोिगक िवकासान ेते भािवत झाले. िशकागोतील िवकासान ेत े

भािवत झाले. ११ स टबर १८९७ रोजी धम प रषदते ते बोलणार 
होते. यानंी आप या भाषणाची सु वात अमे रकेतील बंधु-भिगनी 
अशी केली यां या या वा याचे आरंभीच लोकानंी टा या वाजवून 
वागत केले. यांचे भाषण सव कृ  झाले. धमप रषदते येक 
ितिनधीनी यां या धमाचे मह व सांिगतले. तर िववेकानंदानी सव 

धमाचे मह व िवषद केले. सव धमाचा ई र एक आह.े हा िवचार 
मांडला. िव ाचा एक धम बनिव याची क पना मांडली यानतंर 
यांनी अमे रकेत अनेक ा याने दले. इं लंडम ये ा याने दली. 

िवचारां या सारासाठी यानंी वेदा त समाजाची थापना केली. 
जगातील सवधमात सम वय असावा व यांनी जगा या 

िहतासाठी काय करावे सव धमाचे िवसजन क न एक जागितक धम 
िनमाण कर या या िवचाराचे न हत.े येक धमातील िविवधता 
यांना समा  करावयाची न हती. मा  सव धमाचा ई र एक आह े

या मतावर ते ठाम होते. यांची जागितक धमाचा िवचार हणज े
सवधमातील स गुणांचा धम होय. इ.स. १९०० म य े पॅ रसम ये 
धमाचा इितहास या िवषयावर एक प रषद बोलाव यात आली. 
होती. वामी िववेकानंदानंा प रषदसेाठी बोलाव यात आले होते. 
तेथे सु दा वामीनी धा मक िवचाराने पा ा यांना भािवत क न 
टाकले होते. 

यूयॉकम ये वामीनी इितहासातील समाजशा ीय प दती 
या िवषयावर जे ा यान दले होते तेही िनवेितता ऐकले होते. 
पॅ रसम ये वाम या मु ा मा. ी िलगेट यां याकड ेहोता. लीगेट 
दांप यां या ऐस पैसा ऐ य संप  बंग यात अनेक िव ान येऊन 
थांबले होते. वामी या सवाशी ग पा गो ीत रमून जात होते. 
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वामी िववेकानंदां या दिृ ने या मु ामातील मह वाची 
घटना हणजे धमा या इितहासावरील प रषदते झालेली यांची 

ा याने च जनता भाराऊन गेले होते. या कलावधीत यांनी च 
भाषा िशकून घेतल े व यानंी या च भाषेत यांनी भारतीय 
िवचारांचा आिखल मानवजातीवर कसा प रणाम झाललेा आह े ह े
दाखव यात व तपास यात ते गक झाले होते. वामी या सव गो ीत 
उ साहान ेभाग घेत होत.े. 

वामी िववेकानंदांचे अवघे ३९ वषाच े जीवन िवल ण 
येयवादी आिण सम पत व पाचे होते. येका या अंतकरणात 

असले या आ मश ची जाणीव क न दणेे ह े आपले जीवनकाय 
अस याचे यांनी हटले आह.े या जािणवेतूनच मनु याला मनु य व 

ा  क न दणेारी संजीवनी दणेारी धमश  अवतरेल असा यांना 
िव ास होता. या दिृ ने यानंी थापन केले या रामकृ ण िमशन चे 
काय मौिलक व पाचे ठरले आह.े ते हणतात गेली हजार वष तु ही 
केली न हती तु ही शु  आहात तुम याम य े काहीही नाही अस े
सारखे सांिगतले आह.े आिण यामुळे खरोखरच तसे असावे अस े
आ हाला वाटू लागले आह.े अस या क पनांना के हाच थारा दलेला 
नाही. मा या ठायी प रपूण आ मिव ास होता. हणून जे दबुल 
आहते पददलीत आहते ते मला गु  हणून मानतात वतःम ये 
असीम साम य वदशेी ान अ ितहत ेरणा आह,े असा 
आ मिव ास तुम यात जागृत झाला तर तु ही सु दा असामा य 
काय क  शकाल. ह े रह य तु ही जाणले पािहजे िशकले पािहजे 
आिण मग शहराशहरातून, खे ा - खे ातून, दारोदारी जाऊन या 
क पनांना सार तु ही केला पािहजे. जा आिण येक हदलूा सांगा 
उठा जागा हो व  सृि चा याग कर खडबडून जागा हो आिण 
अंतरी असलेले आ मव व काशयु  कर या आ मत वा या 
साम याची िचती आली हणजे असे कोणतेही दःुख अथवा दै य 
नाही क  जे तु ही यां या योगे दरू क न शकणार नाही यावर दा 
ठेवा आिण मग तु ही सव शि मान हाल. 
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वामी िववेकानंदां या अ खिलत वाणीतून एखा ा 
मं ा माणे भारतीय सं कृतीचे वैभवगीत िननादत होत.े भारतीय 
सं कृतीची आ याि मक थोरवीच यां या वाणीमधून अ ाहतपणे 
वाहत होती. िव ाधमातील समानता िवधायकता आिण मानवता 
हा यांचा धमत वाचाआधार होता. मानवा या मानिसक श वर 
यांचा गाढ िव ास होता. िवशु द धमाचा संतुिलत िवकास 

के यामुळे ि म वाचा प रपुण िवकास होतो. अशी यांची धारणा 
होती. भारतीय धम त व ान ह े सव जागितक आ याि मक 
िवचारांचा मूळधार होय अस ेते अ हाने ितपादन केले. 

११ स बरची िव धम प रषद आटपून परती या वासात 
वामी िववेकानंदांनी जपान व इं लंड या दशेांना भेटी द या तेथहेी 
यां या ग भ बु दीम ेचा भाव पडला. यां या या ऐितहािसक 

दौ यामुळे िव ातील िव ानांचा जगतात यांचे नाव सवतोतुखी 
झाले. यां या या त व ानामुळे शि हीन, परावलंबी आिण िन भ 
झाले या भारतीय जनतेला यां या चतनामधुन नवी दशा लाभली 
पा ा य भिगनी िनवे दता (िस टर माग रट नोबल) बाजी 
अनुयािय व प कारल े हा यां या आ याि मक साम याचा अपूव 
िवजयच होता. 

सवधम प रषद े नंतर अमे रके या सव कानाकोप यातून 
वामी िववेकानंदांना ा यानासाठी िनमं ण येऊ लागली. सवधम 

प रषदते िववेकानंद खूप गाजले ते यां या तृ वामुळे यानंतरही 
यांनी युरोप, अमे रकेत भरपुर ा याने दली यात यांना 
िस दीही िमळाली यांनी सवधम प रषदते चंड टा यांचा 

कडकडाट क न अपमान पद वागणुक दली. कारण ते हा अमे रका 
युरोप मधील लोक पारतं ात असले या भारतवािसयांकड े तु छ 
दिृ ने पाहत होते. सवधम प रषदते िववेकानंदांनी ा यानासाठी 
वेळच िमळायला नको यासाठी खुप य  केला परंतु एका 
अमे रकन ोफेसर या य ामुळे यांना थोडा वेळ िमळाला व 
यांनी वेळेचा सदपुयोग केला. यांचे िवचार ऐकूण सव िव ान 

 आ यकिचत झाल ेव नंतर अमे रकेत यांचे सवािधक वागत 
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झाले अमे रकेत यां या अंताची रीघ लागली वामी िववेकानंद तीन 
वषापयत अमे रकेत वा त ास होते. भारतीय त व ानांचा यांनी 

सार केला. याचंी वकृ व शैली व ान बघनु तेथील मा यमान े
यांना साझलॉिनक हद ू हणुन उपाधी दली. आ या म िव ा 

भारत दशन िशवाय जग अनाथ होईल. असा वामी िववेकानंदांचा 
दढृ िव ास होता. अमे रकेत यांनी रामकृ ण िमशनची अनेक शाखा 
थापन केली. अनेक अमे रकन िव वान यांचे िश य झाले अशा 

महान िवभुत नी ४ जुलै १९०२ ला दहे याग केला व सदवै वतःला 
गरीब लोकांचा दास मािनत होते. भारताचा गौरव दशे परदशेात 
उ वल कर याचा सदवै य  केला. 

भारतीयानंा जागृत कर याचे वामी िववेकानंदांचे काय 
ऐितहासीक व पाचे आह.े हणूनच यानंा भारता या आधाि मक 
रा वादाचे जनक हणतात. हणूनच ११ स टबरचा ा दवसाचे 
मरण हावे व वामीजी या त वांचा व िवचाराचंा आ हा 

भारतीयानंा िवसर पडता कामा नये. शेमा एलंड यांनी 
हट या माणे िववेकांनद हा श चा अमर ोत होता. यानंी 

आप या िवचारातून कृतीचा महान अमर संदशे दला. 
धमा धमातील मतभेद, पर परावर होणारी टीका यांनी 

थांबवली. धमाचा वा तिवक उ शे यांनी सांिगतले यांनी जागितक 
धमाची क पना मांडली हद ूधमातच वैि क पातळीवर येणारे ते 

थम भारतीय होते पण ते सनातनी हद ून हत.े धमातील ते भाग 
काढून टाकावा जो स य व िव ाना या कसोटीवर टकत नाही या 
मताचे ते होते. सवधम समान लेखन यानंी धमिनरपे ता 
मांडली.अ पृ यतेसशांतता हा तर याचंा मु य िवचार होता. रोमन रोमन रोमन रोमन 
रोल या मत ेरोल या मत ेरोल या मत ेरोल या मत े::::----  

वामी िववेकानंद हणजे मानवतावाद शांतता, ख या 
अथाने धा मकतेच े ितक होते. 

उठोउठोउठोउठो, , , , जागो और तब तक को नही जब तक मजंील ा  न जागो और तब तक को नही जब तक मजंील ा  न जागो और तब तक को नही जब तक मजंील ा  न जागो और तब तक को नही जब तक मजंील ा  न 
हो जाएहो जाएहो जाएहो जाए. . . . | | | | हणनू वामी िववकेानदं िव ाला वाट दाखिवणारा हणनू वामी िववकेानदं िव ाला वाट दाखिवणारा हणनू वामी िववकेानदं िव ाला वाट दाखिवणारा हणनू वामी िववकेानदं िव ाला वाट दाखिवणारा 
दप तभं आहेदप तभं आहेदप तभं आहेदप तभं आहे....    
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वामीवामीवामीवामी    िववकेानदंाचंेिववकेानदंाचंेिववकेानदंाचंेिववकेानदंाचंे    आदशआदशआदशआदश    गुगगुुगु     
रामकृ णरामकृ णरामकृ णरामकृ ण    परमहसंपरमहसंपरमहसंपरमहसं    

            

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ....    मोरेमोरेमोरेमोरे    ब वुानब वुानब वुानब वुान    केरबाजीकेरबाजीकेरबाजीकेरबाजी    
इितहास िवभाग मुख व संशोधन मागदशक, महा मा फुले महािव ालय 

अहमदपूर, िज हा लातूर ,महारा  

तावनातावनातावनातावना::::    
वामी िववेकानंदांना जर रामकृ ण परमहसं यां यासारखे 

महान त व ानी गु  भेटले नसत े तर, वामी िववेकानंदांची 
आ याि मक गती कधीच झाली नसती. बालपणीचे वामी 
िववेकानंदांच ेनाव नर  होत.े नरे  आिण ीरामकृ ण यांची ही भेट 
हणज ेदोघां याही जीवनातील एक अ यंत मह वाची घटना होय. 

नरे  जे हा ीरामकृ णांकड ेयेत ते हा यां या अंतमनात जणू एक 
वादळच उठत असे. वतः ीरामकृ णही एके काळी अशाच 
संघषमय अव थेतून गेलेले होत.े परंत ु आता मा  ीरामकृ ण 

ानुभूती व ई रदशन झा यामुळे िनरंतर शांतीचा आनंद घेत 
होत.े 

ीरामकृ ण हणज े भारतीय भूमीतून िनमाण झालेले 
ि व होत े आिण यांना भारतीय आ याि मक परंपरांची 

अंतबा  ओळख झालेली होती. आधुिनक िवचार णालीचे यांना 
अिजबात ान न हत.े याउलट नरे  मा  आधुिनकतेची केवळ 
मूत च होत.े त े चंड चौकस वभावाचे होत े  आिण िनखळ 
बुि वादी होत.े यां याकड े मनाचा मोकळेपणा होता. कुठलाही 



               ×¾ÖÀ¾Ö×¾Ö•ÖêŸÖê Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤ü                     / 235   

िनणय कवा अनुमान स य हणून वीकार यापूव  यांना 
याब लचा बुि ग य पुरावा आव यक वाटे हणूनच नर  हा बु ी 
ामा यवादी होता. ा ो समाजाचा िन ावान सद य अस यान ेते 
हदधुमातील मू तपूजा आिण कमकांड े यांवर टीका त्र सोडीत 

असत. ई र व मानव यांमधील दवुा हणून गु  आव यक असतो 
असे यांना मुळीच वाटत नस.े गु  हा सव मानवी मयादां या अतीत 
असतो, साधकान े याला पूणत: शरणागत हायच े असत े आिण 
याला अगदी दवेा माणेच पू य मानायच ेअसते, ह ेसव तर नरे ला 

अमा य होतेच, िशवाय ते गु सार या म य थांबाबत मनातून 
शं कतही होत.े ीरामकृ णांना होणा या दवेदवेतां या दशनांवर त े
उघडपणे टीका करीत आिण ही दशने हणज ेदसुरेितसरे काही नसून 
यांचे म होत, असेही हणत. 

आप या वत:वर अंध चेा जराही पगडा बसू न दतेा 
नरे न ेजवळपास पाच वष ीरामकृ णांची अगदी जवळून परी ा 
घेतली. या काळात ते ीरामकृ णां या सव उ कृती िववेका या 
िनकषावर घासून पाहात. ीरामकृ णांना आपले गु  हणून तसेच 
आ याि मक जीवनाच े आदश हणून वीकारताना नरे नाथांना 
अप रिमत दःुखयातनांना सामोरे जावे लागले. परंतु ीरामकृ णांना 
गु  हणून वीकार याचा जे हा समय आला ते हा मा  
नरे नाथांनी अगदी अंत:करणपूवकतेने, दढृतेने आिण अप रवतनीय 
अशा िन यानेच यांचा गु  हणून वीकार केला. आपणाब ल 
शंका घेऊन आपली पूण परी ा घेऊन आप याला गु  हणून 
वीकारणारा िश य िमळाला हणून वतः ीरामकृ णदखेील 

आनं दत झालेले होत.े नर ची िव ालसा, अ याि मक ओढ पा न 
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ी रामकृ ण स  झाले होते. ी रामकृ णांनी ह ेजाणले होत ेक  
नरे च आपला संदशे सव जगतात पसरिव यास समथ आह.े 
रामकृ णाचंेरामकृ णाचंेरामकृ णाचंेरामकृ णाचंे    बालपणबालपणबालपणबालपण    :::: 

रामकृ ण परमहसं यांचा ज म बंगाल ांतातील बळी 
िज ातील कामारपुकुर या गावी 18 फे ुवारी 1836 रोजी झाला 
होता. यां या विडलांचे नाव ु दराम तर आईचे नाव चं ादवेी 
होत.े ी रामकृ ण परमहसं यांचे बालपणीचे नाव गदाधर होत.े 
गदाधरची अलैक क धारणाश  व बुि दम ा ु दरामां या नजरेस 
येऊ लागली. यान े एकदा ऐकावे व त े त डपाठ हावे असे चाल ू
होत.े तसेच गदाधर जा तच खोडकर होऊ लागला हणून याला 
लवकरच शाळेत घातल े गेले. गदाधरलाही शाळेत अनेक सोबती 
िमळा यामुळे अ यानंद झाला व हळूहळू ते व याचे िश क 
या यावर अतोनात ेम क  लागले. गदाधरसार या लहान मुलांना 

दो ही वेळ शाळेत अ यास नस,े परंतु हजर राहावे लागे. हणून 
अ यासाखेरीज बाक चा वेळ यांनी शाळे या प रसरात खेळ यात 
घालवला. पाठशाळेत गदाधरचा अ यास ठीक चालला होता. 
िलिहणे व वाचणे थो ाच वेळात यास येऊ लागले. गिणताचा 
मा  याला ितटकारा वाटत असे. न ा न ा गो ी िशक याची 
यास फार आवड असे. दवेदवे या मूत  करणा या एका कंुभाराकड े

जाऊन याने तेथील सव या नीट पा न तशा मूत  घरी कर यास 
सु वात केली व हा एक याचा खेळ याचा िवषयच होऊन बसला. 
कापडा या न ा घडीवरील िच े पा न याने तशी िच े काढ यास 
सु वात केली. गावात कुठे पुराण चाल ूअसले हणज े याने हटकून 
तेथ े जावे व सव पुराण नीट ल  लावून ऐकावे आिण 
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पुरािणकबोवां या ो यांना समजावून दे याची धाटणी कशी आह ेत े
पाहावे. याची मरणश  अलौ कक अस यामुळे तो ज ेऐके अथवा 
पाही त े सव या या सदवै मरणात राहत असे. ई री कृपेने 
ज मापासूनच गदाधरचे शरीर गुटगुटीत व मजबूत होत े व याची 

कृती िनरोगी होती. यामुळे याची वृ ी नेहमी एखा ा 
प या माणे व छंदी व आनंदी असे. अशा कारे वा यसुख 
गदाधरला लहानपणापासूनच लाभल ेहोत.े 
रामकृ णरामकृ णरामकृ णरामकृ ण    परमहसंाचीपरमहसंाचीपरमहसंाचीपरमहसंाची    साधनासाधनासाधनासाधना    ::::    

दवेी हणज ेरामकृ णा या लेखी साधी मूत  न हती. तर ती 
सा ात जग ननी होती. यामुळे येक गो  तो ितला सतत 
िवचारी आिण यानुसार वागणूक करी. इतरां या पूजेम ये दवेाला 
फुले वाहायची हणजे काही णांचे काम पण ते करायला 
रामकृ णांना तासही पुरत नसे. 

याच काळात एके दवशी दवेी या दशनासाठी अ यंत 
ाकूळ होऊन रामकृ ण रडत होत.े आई, मी इतकं आळवीत आह े

यातील त ूकाहीही ऐकत नाहीस. आईचे दर्शन झाले नाही हणून 
यां या दयात असा दःुख होत.े आईचे दशन होत नाही हणून त े

दःुखाने तळमळू लागले. अ यंत बेचैन होऊन यांनी िवचार केला क , 
जीवन जगायचे तरी कशाला? आई या मं दरात टांगले या अ भुत 
तलवारीवर यांची दृ ी पडली. याच णी जीवनाचा शेवट करीन 
अशा िवचारान े वे ासारखे धावून ते तलवार धरतात. एव ात 
अक मात यांना दवेीचे दशन लाभले आिण बा  भाव कधीही न 
अनुभवलेला अनुभवाचा महान ोत वाहत होता आिण दवेी या 
िच मय अि त वाचा य  यय येत होता. 
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कालीमातेच े य  दशन लाभ यानंतर व थीत पूजा 
करणे रामकृ णांना अश य होऊन बसले. आता यां या पूजेला 
वेगळेच प आले होत.े रामकृ णांना दवेी हसत े आह,े बोलते आह े
असे दस ू लागले. तसेच रामकृ णां या लोकिवल ण आचरणाचा 
अथ मं दरातील कमचा यांना कळला नाही व त ेिवि पणाचे वाटू 
लागले. रामकृ णांची दवेी िवषयी शु  सो वळ भ  पा न दवेीच े
मं दर बांधणा या राणी रासमणीला रामकृ णाब ल अिभमान व 
आदर वाटला. यानंतर रामकृ णांचे चाहत ेव भ  वाढले.  
रामकृ णाचंारामकृ णाचंारामकृ णाचंारामकृ णाचंा    िववाहिववाहिववाहिववाह:       :       :       :           

रामकृ णां या िववाहासाठी यां या आई चं ादवेी य  
क  लाग या. आप या िववाहासाठी चाललेले य  पा न 
रामकृ णांनी कसलाही िवरोध केला नाही. रामकृ णां या मातेन ेव 
वडील बंधूनी जवळपास या गावांतून ब याच मुली पािह या, परंत ु
काही ना काही कारणान ेल  कोठेच जमत न हत.े चं ादवे ना फार 
काळजी लागली. यांना घरातील कामकाजही सुचेनास ेझाले. अस े
काही दवस लोट यावर एक दवस भावावेशात ीरामकृ ण 
हणाल,े उगीच इकडे ितकड े मुली पाह यात अथ नाही. 

जयरामवाटी गावात रामचं  मुखोपा याय यां या घरी जाऊन 
पाहा. तेथ े ल ाची मुलगी तयार आह.े रामकृ णा या या श दांवर 
कोणाचा एकदम िव ास बसला नाही. तरी पण चं ादवेीना वाटले 
क , इतक  ठकाणे पािहली तस े एकदा तेथेही जाऊन पा . 
चं ादवे ना मुलगी पसंत आली व तीला सहावे वष लागले होत ेतर 
रामकृ णांचे वय २३ वष होते. लवकरच िववाह मु त िनि त झाला 
आिण जयरामवाटीम ये रामकृ ण व सारदादवेी यांचाय िववाह 
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१८५९ म ये पार पडला. काही दवस सारदादवेी रामकृ णां या 
घरी राहीली व ती वयान ेलहान अस यामुळे आप या माहरेी गेली. 
िववाहानंतर सुमारे दीड वष रामकृ ण कामारपुकुरास होते. घराकड े
चांगले ल  द यानंतर यांनी परत कलक याला जा याचा बेत 
आखला. मातेला हा िवचार आवडला नाही. परंतु ितची कशीबशी 
समजूत घालून व ितचा िनरोप घेऊन रामकृ ण दि णे री परतले व 
कालीमाते या मं दरात पु हा एकदा पुजारी हणून जू झाले. 
कालीमाते या पूजे या कामात ते पु हा इतके त मय होऊन गेले क , 
आई, भाऊ, प ी, संसार आपली ि थती, गावाकड या सव गो ी त े
सवकाही िवस न गेले. कालीमातेच ेसदासवकाळ दशन कस ेहोईल 
हा एकच िवचार रामकृ णां या मनात घोळत होता.  
रामकृ णाचंीरामकृ णाचंीरामकृ णाचंीरामकृ णाचंी    तािं कतािं कतािं कतािं क    साधनासाधनासाधनासाधना    ::::    

इ.स. १८६१ साली दीड वषानंतर रामकृ ण दि णे री 
परत आले व आपले पूजेचे काम क  लागले. नंतर या काळात यांचा 
संपूण दन म पूजामय झाला. जग माते या द  चरणसेवेत ते 
इतके त लीन झाले क , या भावक लोळात सगळी बा सृ ी बुडून 
गेली व अहोरा  नाम मरण सु  झाले आिण रामकृ णांचे 
जेव याखा याचे भान हरपले. एके दवशी, सकाळची गो  
िन या माणे बकुलतला या घाटावर असले या उ ानात रामकृ ण 
जगदबें या हारासाठी फुले तोडीत होत.े तोच एक नौका घाटावर 
येऊन लागली आिण ित यामधून एक तेज वी भैरवी खाली उतरली 
ितन ेभगवे व  प रधान केले होत.े ितच ेकेस लांबसडक होत.े मु ा 
करारी होती. ितच े वय चाळीस वषाचे असावे. ितला पाहताच 
रामकृ णांना ित याब ल फारच आदर आपलेपणा वाटू लागला. 
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रामकृ णांनी भैरवी ा णीला बोलावून घेतल े व बाळान े आईला 
शेजा या पाजा यांची गा हाणी सांगावीत या माणे रामकृ णांनी 
लोक आप यािवषयी काय काय बोलतात त ेसांिगतल.े त हा भैरवी 
हणाली, "तुला वेडा हणतील तेच खरोखर वेडे आहते अरे तुझी ही 

अव था हणज े महाभाव आह.े सामा यजनांना ती कशी कळेल? 
ीराधेची अशीच ि थती झाली होती. ीचैत य महा भूंची अशीच 

ि थती झाली होती. ई र ा ीसाठी या सग या अव थांतून जावे 
लागते. 

रामकृ णांनी भैरवी ा णी या मागदशनाखाली 
तं साधना कर यास सु वात केली. वतः भैरवी िविवध िविच  
व तू घेऊन येई आिण येक व तुथा उपयोग कसा करावा ह े
समजावून सांगून सगळे िवधी रामकृ णांकडून करवून घेई. 
कालीमं दरा या उ रेकडील उ ानात एक िब ववृ  होत.े 
याखाली एक व पंचवटीखाली दसुरी अशा दोन वे दका तयार 

कर यात आ या. वे दकासाठी लागणारी पाच ा यांची मंुडक  
भैरवीन ेदु न मागवून घेतली. साधनानु प या या वे दकेवर बसून 
रामकृ ण जप, तप, यानधारणा, पुन रण इ यादी क  लागले. एक 
एक साधना क येक दवस चालत असे. येक साधना ारंभ 
करतेवेळी जग मातेची यथािवधी पूजा होत असे. रामकृ णां या 
िच ाची एका ता इत या लवकर होत असे क , ा णीला याचा 
मोठा चम कार वाटत असे. अनेकदा तर हातात माळ घेऊन नापजप 
सु  करताच रामकृ णांची समाधी लागत असे. कोणतीही साधना 
करायला यांना तीन दवसांपे ा अिधक वेळ लागला नाही. संयम 
आिण कठोर संयम हाच तं साधनेचा पाया आह.े ती पायाभरणी 
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रामकृ णां या जीवनात आधीच मजबूत झालेली अस यामुळे या 
सग या साधना ते भराभर आ मसात क  लागले. मुख चौस  तं े 
आहते. यांतील अनेक साधना फार कठीण आहते. काही तर अशा 
आहते क , यांचा अ यास करताना अिधकांश साधक पद  
होतात. पण आप या असाधारण मनोभावामुळे आिण आई या 
कृपेमुळे रामकृ ण या सवातून नुसत े पार पडले नाहीत तर उ म 
रीतीन ेिस द झाले. 

अगदी िविच  वाटा ात अशा कती तरी गो ी तं साधनेत 
आहते. यांचा सग यांचाच हते ू फार उदा  आह.े कोण याही 
प रि थतीत मन, संयम ढळू नये हचे यातील मु य सू  आह.े 
तांि क साधना करीत असताना रामकृ णांना जागेपणी काय आिण 
झोपेत काय, अनेक दशने पडली. सव  यांना जगदबंाच दसू 
लागली. यांचा वभाव अमूला  बदलला. आपला दहे, आपले मन, 
आपले ाण अगदी सव व यांनी जगदबें या चरणी सम पत केले. 
आत काय आिण बाहरे काय, ाना ी धधकतो आह े असा यांना 
अनुभव आला. आर  स पणीसारखी भासणारी तेज वी कंुडिलनी 
आधारच ापासून िनघून उ वमुखी होऊन झपा ाने एक एक च  
ओलांडते आह े व वर वर चढते आह े असा यांना अनुभव आला. 

ांडातील सव वनी एक  होऊन एक िवराट कार वनी 
ित णी सव  घुमत आह े असे यां या ययास आले. येक 
वनीतील गूढाथ यांना उकलू लागल' पशुप ांची भाषा यांना 

समजू लागली. एके दवशी यांना जगदबें या मोिहनीमायेच दशन 
घडले. जग माते या ि भजु मूत पासून दशभुज मूत पयत सव 

कारची व पे यांनी पािहली. असामा य स दय असले या 
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षोडशीचे अथवा ि पुरसुंदरीचेही यांना दशन घडले. यािशवाय 
भैरव इ यादी अनेक दवेदवेतांची दशनेही यांना घडली. 

भैरवी ा णी जीन े रामकृ णांना तांि क साधना 
िशकिवली तीच ेनाव योगे री असे होत.े ती मूळची पूवबंगालमधील 
राहणारी होती. ितचा ज म थोर कुळात झाला होता. ती महान 
बुि दमान, साहसी व तं िव ािवशारद होती. वै णवतं ो  
पंचभाि त साधनांम यहेी ती पारंगत होती. रामकृ णांनी वा स य 
व मधुर भावांनी ज हा साधना केली त हा यातही यांना ा णीचे 
खूप साहा य झाले. रामकृ णांनी भैरवी ा णीला आईपे ाही 
जा त मान दला. रामकृ णां या द  सहवासात सहा वष रा न 
इ.स. १८६७ म ये या काशीला गे या. आपले पुढील सपूंण आयु य 
यांनी काशीलाच तीत केल.े यानंतर जटाधारी नावा या 

रामभ ाकडून रामकृ णांनी वै णव साधनेची दी ा घेतली. दवे 
आिण भ  यांतील सव संभा  ना यांचा आधार घेऊन शांत, दा य, 
स य, वा स य, मधुरा या भि कारांचा उ कष रामकृ णांनी 
आप या जीवनात अनुभवला. राम आिण कृ ण, राधा आिण सीता 
या दवेतांच ेदशन व अनु ह लाभलेले रामकृ ण आणखी चार पावले 
पुढे गेले.  
रामकृ णाचंीरामकृ णाचंीरामकृ णाचंीरामकृ णाचंी    वेदातंवेदातंवेदातंवेदातं    साधनासाधनासाधनासाधना    ::::    

मधुरभावसाधना पूण के यानंतर ीरामकृ णांना 
वेदांतसाधना कर याची इ छा झाली. परमे रान ेती यांची इ छा 
पूण केली. यांना कधीच गु चा शोध करावा लागला नाही. 
या माणे याही वेळी वतः गु च यां याकड े चालत आले. यांचे 

नाव ीमत् परमहसं तोतापुरी होत.े यांची शरीर य ी उंच व 
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िध पाड होती. पंजाबकडील एका मठाचे त े महतं होत.े चाळीस 
वषा या दीघ तप येने यांना िन वक प समाधी सा य झाली होती. 
एक लोटा, एक मोठा िचमटा, एक आसन आिण एक लांब ंद चादर 
एवढेच सामान त े नेहमी आप याजवळ बळगीत व ते नेहमी न  
असत. तोतापुरी महाराज दशे मण करीत इ. स. १८६५ या 

ारंभी दि णे री येऊन पोहचल.े यांनी रामकृ णांना पािहले व 
हणाल,े "त ू वेदांतसाधनेला उ म अिधकारी आहसे असे मला 

वाटते. तुझी वेदांतसाधना कर याची इ छा आह े काय ?" त हा 
रामकृ णांनी वेदांतसाधना िशक याची इ छा  केली. 

सव साम ची जुळवाजुळव क न ा मु तापूव  दोघेही 
गु िश य पंचवटीखाली बांधले या पणकुटीत आले. पूवकृ ये 
आटोप यानंतर होमा ी वलीत झाला व गु  सांगतील या माणे 
रामकृ ण लहानमो ा कृती क  लागले. पिव  वेदमं ाचा पुन ार 
होऊ लागला. सगळे वातावरण य धूमाने भ न गेले. वलीत 
य कंुडात समं  आ ती टाक यात आ या. ीरामकृ णांनी आपल े
नाव, गाव टाकले. यांनी आप या आशा-आकां ा सोड या. ऐिहक 
जगातील सव अिधकाराचंा, सव इ छा अिभलाषांचा, सव 
ना यागो यांचा आिण बंधनांचा यानी याग केला. 

याग धान भारतभूमीतील अित ाचीन अशा वैिश पूण 
सं यास ताचा यांनी अंगीकार केला व गु ंनी दलेली काषाय-व े 
धारण केली. ख या अथान े यावेळी गु , तोतापुर नी गदाधरला 

ीरामकृ ण ह े नाव दले. स यासिवधी आटोप यानंतर तोतापुरी 
महाराजांनी ी रामकृ णांना नाना कार या िस दांतवा यांचा 
उपदशे दला. मनाला सव वी िन वकार क न िनगुण पर ात 
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िवलीन हायला सांगू लागले. पण पु कळ य  क नही 
ीरामकृ णांना नाम प टाकता येईना हणून िन वक प 

समाधीिवषयी ीरामकृ ण जवळजवळ िनराश झाले. त हा 
तोतापुर नी एक काचेचा तुकडा उचलला व याच ेअणकुचीदार टोक 

ीरामकृ णां या कपाळावर दो ही भुवयां या म यभागी टोचून ते 
हणाल,े “या ठकाणी आपले मन एका  कर." या माणे 
ानसोपाना या पाय या भराभर वर चढून नाम पाचे दरवाजे 

ओलांडून त े िन वक पा या सहासनी आ ढ झाले. पही याच 
य ात रामकृ णांची िन वक प समाधी तीन दवस लागली. 

तोतापूरी आ यचक त झाले. ते सव पा न तोतापुरी भारावून गेले. 
आ याने ते िवचार क  लागले. या पु षाची मता अलौक कच 
हटली पािहजे. जी गो  सा य करायला मला चाळीस वष सतत 

प र म करावे लागले ती याने तीनच दवसांत सा य केली.” 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं::::    

ीरामकृ णांचा आजार वाढत होता. एक दवस शोकाकूल 
मंडळीपैक  एकजण यांना हणाला, महाराज आता आ ही 
कोणा या त डाकड े पाहावे? यावर ीरामकृ ण ीण आवाजात 
हणाल,े नर  तु हाला िशकवील एवढी मोठी जबाबदारी 

आप याला कशी पेलेल असे वाटून नर  हणाला, महाराज, त े
मा याकडून होणार नाही. यावर या याकड े रोखून पा न 

ीरामकृ ण हणाल,े तू काय नाही हणतोस, तुझी हाडसेु दा ते 
काम करतील. 

एक दवस सवाना बाहरे जायला सांगून ीरामकृ णांनी 
नर ला आप या खोलीत बोलावले आिण यान थ बसायला 
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सांिगतल.े लवकरच याचे बा ान नाहीस ेझाले. ब याच वेळानंतर 
तो ज हा भानावर आला त हा याने आप याजवळ गु दवेांना 
बसलेले पािहले. यां या ने ांतून अ ू वाहत होत.े ीरामकृ ण 
नर ला हणाल,े नरेन, मा याजवळ होत े न हत े ते सव मी तुला 
दवूेन टाकले. आता मा  मी अगदी फक र बनलो. धम चारा या 
कामी तुला या श चा उपयोग होईल. 

१५ ऑग ट १८८६ ची तारीख उजाडली. तो दवस 
रिववारचा व ावणी पौ णमेचा होता. आजारी असतानाही या 
रा ी ीरामकृ णांनी नेहमी या मानाने चांगल े जेवण केले व 
िबछा यावर पडून राहील.े नर  यांच े पाय दाबत बसला होता. 

ीरामकृ ण याला हणाले, या मुलांची नीट काळजी घे बरे अस े
यांनी या रा ी नर ला तीन-चार वेळा तरी बजावले व झोपले. 

थो ा वेळाने ते कुशीवर वळले. 'ओम ओम' असा घोगरा उ ार 
रामकृ णां या िश यांनी ऐकला यांचे सवाग रोमांिचत होऊन यांच े
वदनमंडळ अ यंत शांत व तेजोमय झाले. घटकाश महाकाशात 
िवलीन झाले. जग ननीन ंआप या लाड या पु ाला आप याजवळ 
घेतल.े 

संसारी लोक काय ेम करतील असे ेम ीरामकृ णांनी 
नर ावर केल े पण त े ेम बंधमु  करणारे होत.े ई रीय भाव 
जागिवणारे ेम होत.े हणूनच जो आदी नर  होता तो वामी 
िववेकानंद झाला जो केवळ द  घरा यातला एक बुि दमान मुलगा 
होता तो जग ेता आिण जग ं  झाला. ीरामकृ ण नर ला ऋषी 
हणत असत व नारायणाचा अवतार हणत असत. हणूनच 

इहलोक सोड यापूव  आपले सव कांही यांनी नर ाला दले आिण 
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पु हा पु हा बजावले, या मा या सग या िश यांचा नीट सांभाळ कर 
बरे. शेवटी वामी िववेकानदं या रामकृ ण परमहसं यां या िश य 
उ माने रामकृ ण िमशन या मा यमातून आिण रामकृ ण मठां या 
मा यमातून भारतीय सं कृतीचा आिण रामकृ ण परमहसं यां या 
िशकवणीचा सार आिण चार भारतातच न ह े तर संपूण 
जगभरात केला आिण वसुधैव कुटंुबकमचा नारा दला. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं    सचूीसचूीसचूीसचूी:::: 

1. वामी िनिखलानंद, िववेकानंद जीवन च र , रामकृ ण मठ, पणुे, 
इसवी सन 2014 

2. डॉ. कठारे अिनल, आधुिनक भारताचा इितहास, शांत 
पि लकेश स, जळगाव,इसवी सन 2015 

3. वामी िववेकानंद, उठा जागे हा, रामकृ ण मठ, पुण े
4. वामी िववेकानंद, िववेकानंद ेरणा, रामकृ ण मठ, पुण े, इसवी 

सन 2014 
5. वामी िववेकानंद, मनाची एका ता आिण यान, रामकृ ण मठ, 

पुण,े  इसवी सन 2014 
6. मोडकर माधव(अनुवादक), आधुिनक भारताचे ेिषत वामी 

िववेकानंद, मेहता पि ल शग हाऊस, पुण,े इसवी सन 2014 
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वामीवामीवामीवामी    िववकेानदंिववकेानदंिववकेानदंिववकेानदं    यां यायां यायां यायां या    ि म वाचेि म वाचेि म वाचेि म वाचे    
िविवधिविवधिविवधिविवध    पलैूपलैूपलैूपलैू    ................    

 

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . िवजयािवजयािवजयािवजया    साखरेसाखरेसाखरेसाखरे    
पद ु र इितहास िवभाग व संशोधन क , ी िशवाजी कॉलेज कंधार िज. 

नांदेड 

भारतभूमीतील बंगाल ांत. यातील कलक ा 
शहराजवळील दि णे रचा हा प रसर. यातून वाहणारी गंगा 
नदी. इथे ितचा वाह घनगंभीर, शांत आह.े याव न वाहणारा 
वाराही शीतल िन पिव  वाटतो. शतकापे ाही अिधक पूव  हा भाग 
हणज े पावलोपावली परमे र भेटावा असे ठकाण. ितथ े असलेले 

कालीमातेच े मं दर, र य िन िततकेच भ  रोज सांजसकाळ तेथ े
पूजापाठ होई. खूप भ गण जमत. अनेक कारची साधना, मं पठण 
तेथ े चालू असे. सायंकालीन आरती नंतर मा  सारे शांत होत 
असत.िशकागो म ये बंधू आिण भिगनी बोलून सवा या मनाला 
जकणारे, आप या रा ाची ओळख सवदरू पसरिवणारे यां या 

िवचारांना वाचून शरीरात न ा ऊजचे उ प  होणे, असे युवांचेच 
नाही तर संपूण मानवजातीचे एक मागदशक यांनी जीवन कस े
जगावे ह े यां या िवचारां या मा यमातून समजावून सांिगतले, 
युवकांचे ेरक थान हणजे  वामी िववेकानंद होत.एका युवा 
सं यासा या पाने भारतीय सं कृतीला िवदशेात पसरवणारे महान 
संत वामी िववेकानंद..! िववेकानंदांनी रामकृ ण मठाची थापना 
क न भारतासह संपूण जगातील मानव समाजाला मह वपूण संदशे 



               ×¾ÖÀ¾Ö×¾Ö•ÖêŸÖê Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤ü                     / 248   

दला, यांनी आप या आ याि मक साम यान े पा ा य सं कृतीला 
भारतीय समाज आिण सं कृतीच े दशन घडवून दले. वामी 
िववेकानंदांनी या- या दशेांत वास केला होता या या दशेांतील 
लोकांच ेसमाजजीवन, यांचा इितहास, यां या चालीरीती इ यादी 
गो चेही यांनी िनरी ण केल े होत.े यामुळे यां या 

वासवृ ा तात वासाचे केवळ वणनच आढळत नाही, तर 
याबरोबरच िविभ  दशेां या जीवनप तीचे आिण तेथील 

िवचार णालीचे िच ही रेखाटलेले दसून येते. युरोपातील 
िनरिनरा या दशेां या समाज जीवनाव न व इितहासाव न 
भारताला कोणता बोध घेता येतो याचेही यंतर हा वासवृ ा त 
वाचताना येत.े पा ा य समाजजीवनात ज े दोष आहते ते टाळून 
आिण जे भारता या िवकासासाठी उपयु  आह े त े हण क न 
भारतान े आपली सवागीण उ ती क न यावी असे वामी 
िववेकानंदांना ाणो ाण वाटत असे. 
1.1.1.1.मौिलकमौिलकमौिलकमौिलक    िवचारिवचारिवचारिवचार    

भारता या इितहासातील एका संकटपूण सं मणा या 
काळी या परािजत, पितत दशेा या पराका े या अध: पतना या 
वेळी सं यासा या महावीया या साहा यान े या महापु षान ेधमात, 
समाजात आिण रा ात समि मु या महान आदशाची थापना 
केली, यां या जीिवतकायाचे व संदशेाचे ऐितहािसक मह व इत या 
अ प अवधीतच यथाथपणे आकलणे खरोखर अ यंत कठीण गो  
होय. समाजामधील वगावगातील े  किन पणाचा भेद या वेळी 
ममभेदक होऊन बसतो, राजदडं या वेळी दबुलांना अ यायाने 
िन कारण पीडा दते असतो, मनु यसमाजात या वेळी धम लानीची 
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ल णे प  दसु लागतात.िववेकानंदांच े िवचार व चा र य ही 
मानवीसं कृती या गती या माला अनुस नच एकामागून 
दसु या तरात हळूहळू िवकिसत झाली आहते. या िवकासाचा म 
अ यंत वैिच यपूण आिण हणूनच आकल यास कठीण आह.े क रता, 
यातील सुसंब तेला ध ा न लावता, जमिवले या सव साम ीची 

यथायो य मांडणी कर यात मला मुळीच यश आले नसणे अगदी 
साहिजक आह.े तरीसु ा लोको र चा र या या महापु षां या 
पावन जीवनकथांच ेअनुशीलन के यान ेआपले िवशेष क याण होत 
असत े या जाण यां या वचनावर ा ठेवून मी या कायास हात 
घाल याचे साहस करीत आह.े1 
2)2)2)2)सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    िवचारिवचारिवचारिवचार    

वामी िववेकानंदाना अनेक बदल अपेि त होते.  
समाजातील अनेक जु या परंपरा बदल कर यासाठी य  केल.े 
१) िववेकानंदांनी बालिववाहाला कडाडून िवरोध केला. हा आमचा 
धा मक  आह े असे सांगणा यांना यांनी सांिगतल े क , 'मुलगी 
वयात ये यापूव  ितला आई बनवायला िनघालेला धम, धम या 
सं ेस पा  नाही." िववेकानदं या याही पुढे जाऊन हणतात, " ी 
आिण पु ष ह ेएकाच प याचे दोन पंख आहते. ते समतोल नसतील, 
तर घर, प रवार, समाज आिण रा  उभेच रा  शकणार नाही. या 

ाची दाहकता दाखव यासाठी ते हणतात, 'एखा ा कोव या 
मुलीचा ौढ पु षाशी िववाह जमवणा या माणसाचा मी खून क  
शकेन. अशा श दात आपले मत  केल.े 
२) िववेकानंदांनी दिलतांसाठी शंभर ट े  आर ण मािगतले. मा , 
केवळ आरक्षण मागून िववेकानंद थांबले नाहीत. त े हणतात, 
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'दिलतांना केवळ आर ण दऊेन काही उपयोग नाही, कारण आपण 
अनेक शतके यांना ानापासून वंिचत ठेवलेय. आप याला एका 
िश काची गरज असेल, तर यांना सात िश क लागतील. 
यां यासाठी सातपट चांग या िश णाची सोय आपण केली 

पािहजे." यानतंर या असमानतेतील भयानकता प  करताना त े
हणतात, 'आप याला यां यासाठी दहापट अिधक चांग या 

िश णाची सोय करावी लागेल. 
३) मुसलमानां या ाबाबत त े हणतात, 'या दशेातील धमातरे ही 
ि न आिण मुसलमान यांनी केले या अ याचारांमुळे न हते, तर 
उ वण यांनी केले या अ याचारांमुळे झालीत. त े आपले अभागी 
भाऊ आहते. दिलतांब ल आपले जे उ रदािय व आह,े तेच या 
अभागी भावंडांब लसु ा आह.े 
गरीबी, वाढती महागाई, बेकारी, जागितक करणाचे आ मण, 
दहशतवाद. मिहलांवरील अ याचार, बासळलेली कायदा आिण 
सामािजक व था, राजकार यांच े व गंुडांचे साटेलोटे, कशाशी 
काहीही दणेे घेणे नस यागत वतः याच िव ात रमलेला समाज... 
िश णाचे ापारीकरण, सारमा यमांचे आ मण, िनर रता, 

सनाधीनता, दषूण, भािषक तंटे, पाणी वाटपाव न होणारे 
रा यांमधल े वाद, िव थािपतांच े पुनवसन असे असं य रा ीय  
आप यापुढे आहते. दवस दवस ते अिधक उ  प धारण करत 
आहते. यािशवाय अनेक आंतररा ीय घडामोड चे प रणाम आप या 
दनैं दन जीवनावर घडत आहतेच. पूर, दु काळ, सुनामी, भूकंप, 
च वादळं अशा नैस गक आप ीही काही आपली पाठ सोडत 
नाहीत..या सव ांची साधकबाधक चचा क न यावर उ रे 
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शोध याचा य  केला पािहजेह े असे ागितक आिण बुि वादी 
िवचार मांडणा या लोकां या ामािणकपणािवषयी, यांना 
वाटणा या तळमळीिवषयी आदर  क नही असे हणावे लागते, 
क  भारतीय समाजा या मनाची नस कदािचत या लोकांना अ ाप 
गवसलेली नसावी. कारण दशेातील सवच माणसे िवचारवंतां या या 
बुि वादी मताशी सहमत आहते असे दसत नाही. कब ना िच  
दसत ेत े वेगळेच समाजातील अिधकािधक लोकांवर धमाचा पगडा 

वाढतो आह ेअसे दसत ेआिण याच ेसवात साध ेकारण हणज ेधम 
हा या दशेाचा वभाव आह.े2 
3 3 3 3 िववकेानदंाचंािववकेानदंाचंािववकेानदंाचंािववकेानदंाचंा    वेदा तवेदा तवेदा तवेदा त    िवचारिवचारिवचारिवचार    

"िववेकानंदांनी िशकागो जागितक सवधमप रषदते हद ू
धमाचा वज फडकवला' अशा आशयाचे िवधान आपण वाचले आिण 
ऐकले आह.े िववेकानंदांचा धम संकुिचत नाही; तर तो सावजनीन  
धम आह.े सनातन धम आह.े यात  सां दाियक अिभिनवेशाला 
य किचतही जागा नाही आह े ती उदारता परमताब ल िन वळ 
सिह णुता नाही तर खराखुरा वीकार आह.े१९ स टबर १८९३ 
रोजी या प रषदसेमोर िववेकानंदांनी वाचलेला ' हदधुम' हा िनबंध 
आपण मुळातून वाचला पािहजे.िववेकानंदांच े ि म व इतके 

भावी होत,े क  मनात येत ेतर ते एका न ा सं दायाची िन मती 
क  शकले असत.े पण यां या मते "पंथािभमान, वमता धता आिण 
त य अनथकारी धमवेड यांनी या आप या वसुंधरेवर दीघकाळ 
अंमल गाजवला आह.े यांनी जगाम ये अनि वत अ याचार 
माजिवले असून कतीदा तरी ही पृ वी नरर ान े हाणून काढली 
आह.े.." पाि मा य दशेांत आिण भारतातही यांनी चेा, 
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भ चा, बलाचा संदशे वारंवार द याचे दसत.े इतर सव 
धमाब ल आदर राखताना वधमाचे पालन यांना मह वाचे वाटे. 
िववेकानंदांचा िवचार हा मूलतः वेदा त िवचार आह,े वेदा त हा 
केवळ वाचनाचा कवा मननाचा िवचार नसनू तो यक्ष जीवन 
जग याचा अ यु कृ  माग आह ेअशी यांची प  धारणा होती. त े
हणतात, "वेदा त दशन पूणपणे वहाय आह,े या या आस यान े

जीवन जगणे व घडिवणे श य आह.े अगदी श य आह.े 
धम, िश ण, ि यांच े  आिण संघटना या चारही 

े ांम ये िववेकानंदांचे िवचार आजही भावशाली योगदान दऊे 
शकतात. िववेकानंदां या िवचारांच े आणखी एक वैिश  हणज े
'दशे हा दवे असे माझा' अशी भावना चेतिव यात यांना कमालीचे 
यश लाभलेले दसून येते. " पे ा िवचार े  असतात' असे 
आपण हणतो आिण यात त यही आह.े पण एखा ा चे 
िवचार जाणून घेताना या वर कोणकोण या गो चा भाव 
पडला आह ेह ेजाणून घेणेही आव यक आह.े यातून या ची 
जडणघडण आप या यानात येत.े  

तुम या आम यासार या सामा य माणसां या बाबतीत 
कती तंतोतंत खरे आह ेह!े 

िववेकानंदांसारखे महापु ष अथात असे बा  कृतीची 
गुलाम नसतात, पण को वध ची लोकसं या असले या या दशेात 
जे हा एखादचे िववेकानंद ज माला येतात ते हा यां या 
आयु या या प रि थती या, यांना भेटले या माणसां या 
अ यासातनू िववेकानंद अिधक चांगले समजायला मदत होत.े 
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िववेकानंदां या िवचारांसोबत यांचे च र  समजून घेणेही हणून 
मला मह वाचे वाटते.(3) 
4 4 4 4 धा मकधा मकधा मकधा मक    िवचारिवचारिवचारिवचार    

धा मक आिण आ याि मक े ातील थोर लोकांची गो च 
वेगळी असत.े यांचे भ  यांना दवे, दवेी पु ष, अवतार, अवतारी 
पु ष असे काही हणून मोकळे होतात. यांचा येक श द हा मग 
मागदशक व शेवटचा मानतात. आिण यां या कोण याही कृतीमधून 

साद िमळतो असे समजतात. बाबांनी मु काटात मारली तर यांचा 
अनु ह झाला, असे यां या भ ांना वाटते आिण बाबांनी 
सांिगत या माणे गंुतवणूक क न तोटा झाला, तर यो य वेळी 
ख ात घालून बाबांनी मला धं ात मागावर आणते, असे गिहव न 
सांिगतल े जात.े  दवेतांनी दवेाब ल वा धमाबाबत सनातन 
िवचारात न बसणारे काही सांिगतल ेतर ते अिजबात मनावर घेतल े
जात नाही. ितकड ेपूणपणे दलु  केले जात.े  

आपणा सवसामा यां या गद त काही माणसे फार वेगळी 
असतात, 'मानवाच ेअंती गो  एक ह े यांना पटलेले असते. मानवी 
समाजातील आ थक, सामािजक, 

राजक य, सां कृितक े ातील असमानता आिण िपळवणूक 
पा न, माणूस माणसाला दते असलेली लेशदायक वागणूक पा न 
ही माणसे िथत झालेली असतात. ह े सारे बदलावे असे यांना 
वाटत असत.े मा , ह े कसे बदलावे ह े न समज यामुळे यांची 
आत या आत घुसमट होत असते. या माणसां या समूहात फार 

िचत व अचानक एखादा िवल ण ितभेचा माणूस ज माला येतो. 
असामा य बुि म ा, अथक प र म, पराका चेा याग आिण 
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संघटनकौश य, सामा यांबाबतची कणव जनसामा यांवर मोिहनी 
घालणारे ि म व अशा अनेक गुणांची बेरीज या याजवळ असत.े 
बु , मा स, गांधी, माओ, िववेकानंद ही अशा ेणीतील माणसे 
असतात. यांना 'महापु ष' कवा 'महामानव' असे संबोधले जात.े 
जग अिधक सुंदर हावे असे मनापासून वाटणारी, यासाठी अ व थ 
असलेली, पण काय करावे ह ेन समजलेली माणसे, या महापु षांच े
अनुयायी बनतात.ह े अनुयायी या महामानवांना दवे, दवेी पु ष, 
अवतार, अवतारी पु ष असे काही हणत नाहीत ह े खरे पण या 
महामानवांनी सांिगतलेला येक श द यां या मनी अंितम असतो 
आिण यांची येक कृती अगदी बरोबर वाटत.े हणज ेह ेमहामानव 
असले तरी थो ाफार माणात चुक याची, फस याची, फसवली 
जा याची अपुरे कवा एकांगी िवचार मांड याची श यता आह े
याचा िवचार करावयास यांचे अनुयायी तयार नसतात. याबाबत 
उघडपणे चचा करणे तर फार दरूची गो ! खरे तर अशा चचची फार 
गरज असत.े यात या महामानवांचा अपमान नसतो तर गौरव 
असतो. ह े नेमके कस े असावे ह े िवनोबाज नी सांिगतलय. त े
हणालेत, "संतांचा माग चुकला असे मी हणू शकतो. कारण 

मा यासार या छो ा माणसाला या महापु षांनी यां या 
खां ावर बसवलेय. यामुळे यांना ज े दसले होते या या 
पलीकडचे मला दसतेय!" मा , आप याकडे िवनोबाज ची न ता 
आिण ितभा नसत.े यामुळे अनेकदा महामानवांच े मू यमापन 
कर याचा य  हा फूटप ीने िहमालयाची उंची मोज याचा य  
ठरतो.. येकाने आपाप या मनात, आज या काळा या चौकटीत या 
महामानवांच े कोणते िवचार, कोणती कृती बरोबर वाटते ह े
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ठरवायचे असत,े यांनी आज आपले िवचार कसे मांडले असते, 
कोणती कृती सांिगतली असती, कोणते माग सुचवले असते ह े
ठरवायला मदत हावी हणून, काळा या कोण या चौकटीत यांनी 
आपले िवचार मांडले, यांचा पड कोणता होता, कोण या 
शारी रक, मानिसक, कौटंुिबक, सामािजक आधात याघातात त े
पडत होत,े ह े सारे समजावून यावयास हवे. थोड यात काय तर 
यांचे व तुिन  च र  आपणासमोर यायला हवे.(4) 
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वामी िववकेानदं आिण रामकृ ण मठवामी िववकेानदं आिण रामकृ ण मठवामी िववकेानदं आिण रामकृ ण मठवामी िववकेानदं आिण रामकृ ण मठ    
 

संशोधक 
रिवचं  भानुदास जावळे    

पािल िवभाग 
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठ, औरंगाबाद 

 

12 जानेवारी 1863 कोलकाता येथे एक तेज वी बालक 
ज मला. याचा चेहरा अितशय तेज वी होता. जणू काही 
चेह याव न तेज ओसंडून जात आह,े असेच बघणा यांना वाटेल. या 
तेज वी बालका या वडीलाचे नाव िव नाथ द  आिण आईचे नाव 
भुवने र दवेी. िव नाथ द  ह ेकोलक यातील एक िस  वक ल 
होत.े  

नर नाथानंी सु वातीच े िश ण घरीच घेतल.े यानतंर 
1871 साली ई रचं  िव ासागर यां या मे ोपॉिलटन इि ट ूट 
म ये वेश घेतला. आिण 1879 म ये ेिसडे सी कॉलेजची वेश 
परी ा उ ीण झाल.े पुढे यांनी जनरल असबली इि ट ूशन म य े

वेश घेतला. यांनी तकशा  आिण पा ा य त व ान यांचा 
अ यास केला. 1881 साली ते फाईन आटची तर 1884 म ये बी. 
ए. ची परी ा उ ीण झाल.े  

इसवी सन 1881 या नो हबर मिह यात रामकृ ण 
पिह यांदाच नर ला भेटले आिण यांनी नर ची ितभा ओळखली. 
कुशा  बु ीचा हा  न च आ याि मक े ात उ  िशखर गाठू 
शकतो असा गु  रामकृ ण यांना िव ास होता. आ याि मक उ ती 
साध यासाठी आिण धम सार कायात वा न ने यासाठी वामी 
िववेकानंद ह े रामकृ ण यां यासोबत िश य हणून रा  लागल.े 
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आ याि मक साधना आिण गु ं या सहवासामुळे नर  हा 
दवस दवस गती करत होता. रामकृ ण परमहसं यानंी सु  केलेल े

काय नर ं या हाती सोपवले जाणार होत.े पुढे रामकृ णांनी 
नर नाथानंा सं यासाची दी ा दऊेन याचे नामकरण वामी 
िववेकानंद असे केले. रामकृ ण मठाची थापना  

ी. रामकृ णां या महासमाधीनंतर वामी िववेकानंदांनी 
आपले एक गु बंधू तारकनाथ यां या मदतीने कोलक याजवळील 
वराहनगर या भागात केली. रामकृ ण यां या समाधीनंतर वामी 
िववेकानंद ह े धम सारासाठी भारत मण कर यास बाहरे पडले. 
भारत मण के यानतंर यांना भारताची तसेच पूण दिुनयेची 
दयनीय अव था समजली. यानंतर पु हा एकदा आप या धम सार 
सु  केला. आपले स गु  ी.रामकृ ण यां या नावे मठ व िमशन 
थापन करणारा सव म सघंटक िववेकानंद इथं आपणास दसणार 

भेटणार आह.े आजकाल अनेक धमगु ं नी संघटना उ या के या 
आहते. िश ण व आरो य े ात ट थापून या काही थोड ंफार 
कायही करीत आहते. पण एक तर यानंा ापारी वृ ीचा वास 
असतो, समजा तो नसला तरी िश तब  सं या थ जीवन वीका न 
सारं जीवन लोकसेवेसाठी सम पत कर याची फौज िववेकानंद 
िन मत ी.रामकृ ण मठ आिण िमशन ित र  कुठ याही धा मक 
धा मकच का सामािजक व राजकारणी सं थेपाशी नाही. असलीच 
तर ती जगभर कायम  नाही.  

स गु ं चे आकाशाएवढे उदार िवचार जगभर तुत 
कर यासाठी बिल द  होते. िववेकानंद सं याशांची संघटना 
बांध याचा िवचार वाम या मनात सव थम कधी आला असावा? 
क याकुमारी तो िवचार प ा झाला. पण ब दा प रवार जीवनाची 
सु वात करतानाच तो आला असावा. गु बंधू शारदानंदांना 15 जुलै 
1890 ला िलिहले या प ात िववेकानंदांनी िलिहल ंहोतं भिव यात 
मा या काही योजना आहते, पण तूतास मी या गु  ठेवणार आह.े 
याच योजना परदशेातून कलक यास यतेाना यानंी गु बंधूंना 
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सांिगत या. खरंतर अमे रकेस जातानाच योजना पूत या तयारीस 
ते यु  पातळीवर िभडले होते. म ास न दोन िनयतकािलक सु  
करणं, दोघा गु बंधूंना इं लंड, अमे रकेस बोलवून घेणे, इं ज 
िश यांना भारतात आणणे, परदशेात वेदांत सिमती थापन करणे. ह े
सव या योजना अंमलात आण या इतके ठळक दृ ांत होते. तरीही 
गु बंधूंना वाम या मनात नेमकं काय आह,े ते ठाऊक झालं न हतं. 
या गु  योजना वाम नी एक मे 1897 रोजी हणजे शारदानंदांना 

प ातून कळिव यावर सात वषानी गु बंधू पुढे मांड या. यांनी 
वाम ना िवरोध केला. यावर वामी उफाळून उठले. अंत थ 

उम तून उ फूत श दातून यांनी गु बंधूंची कान उघडणे केली. तो 
िववेकानंदां या जीवनातील सवात ना पूण संग आह े असं मला 
वाटते. तोच संग या करणात येणार आह.े पण यापूव  िववेकानंद 
नामक कुशल संघटकाने अ ययन कसं केलं, योजनांची लु ट कशी 
बनवली आिण या राबव यासाठी कशी पाव उचलली ह ेजाणून घेणे 
मह वाचे ठरावं.  

ी. रामकृ णांनी नोरेन या मनावर एकच वा य िबबंवल 
होतं. तुला काली आईचं काम करायचं. ते कसलं काम ह े वाम ना 
प र ाजक जीवनात उमगू लागलं. क याकुमार या सागरात 
खडकावर बस यानंतर यानंा कालीमातचेे काम हणजे काय त े
उमजलं. ते वतःलाच हणाले ल ावधी सं यासी बैरागी भारतभर 

मण करतात. गृह था म या अ ावर पोसले जातात. पण 
समाजा या ऋणाची परतफेड करायच ं यां या मनात का येत 
नाही? परत फेड या नावाखाली त ेकाय दतेात. यास त व ाना या 
बोध अमृताचे घुटके दतेात! मो  ा ीचे आशीवाद! यांना काय 
साधणार. दगड गोटे? ी.रामकृ ण हणत, उपाशी पोटी धम होत 
नाही. जा ा भर ा अ  व ाची तरी तरतूद हवी. पण आपण 
सं याशी काय करतो? समाजा या अ  व ावर पोसलो जातो. 
आपण आहोत फ  फ  बांडगुळं गोरग रबां या पोटांवर पाय दते 
डौलदार चालीत र ता तुडिवणारे पांढरे ह ी! भुके या ला 
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धमाचा उपदशे दणेे. मुढतेच ल ण न ह ेकाय? भारतवासीयांपाशी 
धम भरपूर आह.े आव यकता आह ेअ  व ा या व थेची आिण 
िश णा या चाराची. परंत ुह ेसारं हायचं कस?ं या कायास हात 
लावायचा हणजे आधी हवा चा र यवंत िनरलस वयंसवेकाचा चमू 
आिण याबरोबरच िवपुल धन.  

अमे रकेतून धन आण याचा या कॉपीनवंत िनधन 
सं याशानं ठरवलं. यात यांना यश िमळालं नाही. पण लाख 
मोलाचे डझनभर िश य िमळाले. परदशेात गे यावर आई या 
कायाची संपूण जाण झाली. क याकुमारीत यांनी एकागंीच िवचार 
केला होता. फ  भारतीय दा र  नारायणा या सेवेचीच योजना 
यांनी आखली होती. पण आई अशी संकुिचत कशी असणार? ती 

जगदबंा जग माता! सा या जगाचीच ती आई आह.े ितचं काम 
हणजे फ  भारत न ह.े जगदो ाराचं काम पि मेत गे यावर 
वािमनी या सा यांच आकलन झालं. आिण धमसभेत यांनी 

मानवधमाचा पुर कार केला. िववेकानंदां या मानिसक िवकासा या 
उ ांतीची ही वाटचाल पा न मन थ  होतं. अपूणतेवर मात 
कर याची वतः वतःचा पराभव क न तो चटकन वीकार यात 
यांनी भय, सकंोच, हटवादीचा या भावनांची कधीच तमा बाळगली 

नाही.  
20 नो हबर 1896 ला एका भारतीय िश याला लंडन न 

पाठवले या प ात वाम नी असंदी ध श दात कळवलं होत,ं त े
कधीही िवस  नकोस क  माझं काय आंतररा ीय आह.े फ  
भारतापुरत ंमया दत नाही. या पा भूमीवर आता 1 मे 1997 रोजी 
बलराम बोस यां या िनवास थानी दपुारी तीन वाजता ी. 
रामकृ णां या िश यांची झालेली पिहली बैठक बघूया. वामीजी 
हणाल,े बंधूंनो दशे-िवदशेी फर यानं माझी ठाम समजून झाली 

आह ेक , सघं टत सं थेखेरीस कोणतही मोठं काय पार पाडता येणे 
श य नाही. अशा सं थेचे मह व कती आह,े आिण ितचं काय े  
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काय असेल ह े सांग यासाठी आज मी तु हास बोलवल ं आह.े सव 
सं याशी िश य आिण गृह था मी भ ांनी कृपया सावधान िच ाने 
मा या ताव ऐकावा, आिण मग यावर िनसकंोचपणे आपलं मत 

कट करावं. या या नावावर आ ही सं यासी झालो आहोत. यानंा 
जीवनात आपला आदश मानून तु ही सारे या गृह था मात वास 
करीत आहात. यां याच नावाने हा संघ थापन कर यात यावा. 
आपण सारेच ठाकुराचंे ( ी.रामकृ णाचे) दास आहोत. आपण 
सवानीच या कायाला हातभार लावला पािहजे. सा यांनीच 
वाम चा ताव ता काळ वीकारला. वाम नी लागली संपूण 
परेखा मांडली. 

नाव: सं थेच ेनाव रामकृ ण िमशन राहील.  
उ शे: मानवा या क याणासाठी ीरामकृ णांनी जी त व 

उपदिेशली आिण वतः या जीवनात आचरणा क न दाखवली 
यांचा सार करणे. आिण मनु याची शारी रक, मानिसक व 

पारमा थक उ ती हो यासाठी ही त व जा तीत जा त उपयोगी 
होतील. असा य  करणं.  

त: जगातील सगळे धम एकाच अ य सनातन धमाची 
िभ -िभ  पं होत. जािणवेन वेगवेग या धमात या लोकांत 
आपुलक  िनमाण कर यासाठी ी.रामकृ णांनी जे काय सु  केलं त े
पुढे चालिवणे.  

कायप ती: ऐहीक आिण पारमाथ क उ ती करणा या 
िव ांचे दान लोकानंा दऊे शकतील अशी लायक माणसं िशकवून 
तयार करणं. कला कौश य, िविभ  वसाय, उ ोगधदं ेवगैर या 
वाढीस ो साहन दऊेन लोकांना उ ोग वण बनवणं आिण वेदांत 
व इतर धा मक आदश ी.रामकृ णां या जीवनात या व पात 

 झाले यांचा सामा य जनतते सार करणे.  
भारतातील कायप ती: आचायाचे वा िश काच े त घेऊ 

इि छणा या गृह थां या व सं याशा या िश णासाठी भारतातील 
शहरो-शहरी आ म थापणं, आिण जेणेक न ते लोक ांतो- ांती 
जाऊन साधारण जनतेला िशि त क  शकतील असे उपाययोजनं.  
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िवदशेातील कायप तीिवदशेातील कायप तीिवदशेातील कायप तीिवदशेातील कायप ती::::  
भारताबाहरेील दशेात तधारी चारक पाठवणं. 

भारतातील व भारताबाहरे आ मात पर पर ेमाचे व सहानुभतूीच े
किन  संबंध थापणं व वाढिवणं आिण नवीन आ माची थापना 
करणे. रामकृ ण िमशन ही घटना सवानमते मंजरू झाली. 
पदािधका यांची िनवड झाली. िववेकानंदांनाच िमशनचा अ य  
नेम यात आलं. सभा सपंली आिण......? आिण िवरोधा या 
वादळाचे संकेत दस ू लागले. यािवरोधाचे मानकरी होत े ठाकूर 
रामकृ णांचे दीि त िश य िववेकानंदाचे स ये गु बंधू. यांचा 
िवरोध म सरापोटी मा  मुळीच न हता. नर  याचंा गु बंधू 
असूनही सारे 15 सवंगडी याला गु तु य मानत. यां या आदशेाचे 
पालन त परतेणे करीत. हणूनच तर दोघं गु बंधू यांना 
बोलावताच इं लंडला गेले. पण ते दोघे शारदानंद व अभेदानंद 
थोडबे त तरी भारतीय समाज जीवनाची प रचीत होते. गंमत 
वाटते ती रामकृ णनंदाची, ते ठाकुरांची अ यंत लाडके िश य 
अितशय गोड असं बाळच ते. स गु ं या महासमाधीनंतर या 
बाळाने यांचा फोटो व यां या अ थी जपून ठेवणं. िनयिमत पूजा 
करणं, सव गु बंधूं या अ  व ाची तरतूद करणं, एवढंच आपलं 
जीवीतकाय मानलं होतं. थम वराहनगर, नतंर आलमबाजार 
मठात रामकृ णनंद आपलं कत  चोख बजावीत होत.े स गु ं च ं
अह नश मरण हचे होतं. यां या जीवनाचं योजन अशा गु बंधूंवर 

दशेातून परत येताच िववेकानंदांनी म ासच ंकाय सोपवलं. यांनी 
कलक ा सु ा बिघतलं न हत.ं िववेकानंद म ास न बोटीन े
कलक यात आ यावर यां या सहवासात राह याची 
रामकृ णानंदाची ती  इ छा असणारच. पण वाम नी यांना 
म ासला जायला सांिगतलं. आिण गेले िबचारे ठाकूराचंा कोणीही 
िश य जगभरात कुठेही अयश वी होणार न हताच. तसे रामकृ णनंद 
ही म ासला झाल े नाहीत. पण नर चे आदशे मानणे वेगळं आिण 
यां या अ य तेत एक िमशन थापन करणा या जग िस  वामी 
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िववेकानंदांनी मांडले या िनयमां या चौकटीत वतःला डांबून घेणे 
अगदी िनराळ होय. तु ंगात डांबून घेणंच झालं. िमशन वीकार 
करणं.  

याचं दय भ त तुडुबं भरलेलं असत ं याचे ानततं ू
इतके कोमल होऊन जातात क  यानंा एखा ा नाजूक फुलाचंा 
आघात दखेील सहन होऊ शकत नाही. तु हाला काय ठाऊक क  
आजकाल ेम भ संबंधी एखाद ं पु तक वाचून सु ा मला अश य 
होऊन बसल ंआह.े ी.रामकृ ण संबंधी फार वेळ बोलनू जातच मी 
भाव वेगाने अिभभुत होऊन जातो. अंतरी या या भ  वाहाला 
थोपवून धर यासाठीच कमा या कठोर साखळदडंांनी मी वतःलाच 
बांधून ठेवलं आह.े कारण जगाला जो संदशे मला कळवायचा आह,े 
तो अजूनही कळवून झालेला नाही. अजूनही मला कतीतरी काम 
करावी लागणार आहते. मी ी.रामकृ णाचा दास आह.े ते आप या 
कामाचा भार मा या खां ावर टाकून गेले आहते ना. जोपयत मी 
यांचं काम समा  करीत नाही, तोपयत त ेमला िव ांती घेऊ दणेार 

नाहीत.  
गु बंधूं या मनातील शंकासरू पार ठार झाला. ी.रामकृ ण 

िमशनम ये िववेकानंदां या जीवनकाळात तर िवरोधाचा सूचक वर 
उमटला नाहीच. यां यानतंर आजपयत यांचा मागमुस नाही. या 
दवशी वाम नी धमच न ह ेतर मानवी जीवनाचं योजन िवशद 

क न सांिगतलं होतं. आजही जगभर पसरलेला ी.रामकृ ण मठ व 
िमशन या वाम ना णभरासाठी ही या बोलाचा िवसर पडलेला 
नाही! रामकृ ण िमशन या िनयिमत बैठक  9 मे 1897 पासून सु  
झा या. लगेच गु बंधूंनी दु काळी कामासाठी वतःला वा न घतेल ं
हद ू सं यासी परंपरेत िववेकानंदांनी केलेली ही एक िवल ण 

अपारंप रक ांती होय.  
पण 1 मे या िमशन या पिह या सभेला वामीजी हजर 

न हत.े 6 मे ला ते अ मो ाला जा यास िनघाले होते. ितथ े
जा याचा आदशे डॉ टरांनीच दला होता. अ मो ाची कोरडी हवा 
वाम या दमारोगाला ेय कर होईल असं डॉ टर मंडळ चे मत 

होतं. संपूण िव ांती ह े एकच पालुपद सारे वै  व डॉ टर घोकत 



               ×¾ÖÀ¾Ö×¾Ö•ÖêŸÖê Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤ü                     / 263   

होते. वाम ना िचरआराम जो मृ यू याखेरीज िव ाम नकोच होता. 
माणसां या जीवनात मृ यूंची दर रा ी तालीम हणजे झोप. 
िन ानाशामुळे तालीमही बंद पडली होती. अ मो ाला हवा 
पालटा या िनिम ान ेजायच ंव उ र हदु तानची एक फेरी मा न 
यायचं असं वाम नी मनोमन ठरवलं असावं. 1 मे 1897 रोजी 
यांनी रामकृ ण िमशनची थापना केली, व लोकसेवेला सु वात 

केली. अमे रकेत असतानाच त े आजारी पडले. नंतर यांची कृती 
जा त िबघडली मठाचे काम यांनी दसु यावर सोपवले. 4 जुल ै
1902 साली यांनी वया या 39 ा वष  जगाचा िनरोप घेतला.  
वामी िववकेानदंाचं ेकाही िवचारवामी िववकेानदंाचं ेकाही िवचारवामी िववकेानदंाचं ेकाही िवचारवामी िववकेानदंाचं ेकाही िवचार  

1. जोपयत आपण वतःवर िव ास ठेवत नाही. तोपयत आपण 
दवेावर िव ास ठेवू शकत नाही.  

2. आपण दबुल आहात असा िवचार करणे ह ेसवात मोठे पाप आह.े  
3. आपण आ मा मु  आिण िचरंतन सदवै मु  कधीही ध य 

आहात पुरेसा िव ास ठेवा आिण आपण एका िमिनटात मोकळे 
हाल.  

4. आप या जीवनात जोखीम या आपण जक यास आपण नेतृ व 
क  शकता आपण हर यास आपण मागदशन क  शकता. 

5. यान मूखाना संत बदलू शकते परंतु ददुवाने मूख कधीच यान 
करीत नाही.  

6. एका तेची श  ही ाना या ितजोरीत राह याची एकमेव 
गु क ली आह.े 

7. उठा जागे हा आिण येय गाठ यापयत थांबू नका.  
8. दय आिण मद ू यां यात संघष झा यास आप या दयाचे 

अनुसरण करा. 
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वामी िववेकानंद यांचे िलिखत सािह य: : : : 
एक अ यास 

 

ा. . . . तौसीफ    सरदारखान    पठाण    
िशवाजी महािव ालय, रेणापुर ता.रेणापुर िज. लातूर 

तावनातावनातावनातावना: 
वामीिववेकानंद  हभेारतीय वेदांत आिण योगा या भारती

य त व ानांचा पा ा य जगाला प रचय क न दणेारे मुख 
ि म व होते. ते यां या समकालीन भारतातील सवात 

भावशाली त व  आिण समाज सुधारकांपैक  एक होत े आिण 
पा ा य जगाम ये वेदांताचे सवात यश वी आिण भावशाली 
िमशनरी होत.े भारतीय नोबेल पा रतोिषक िवजेत ेकवी रव नाथ 
टागोर यांनी भारताला समजून घे यासाठी िववेकानंदां या कायाचा 
अ यास कर याची सूचना केली. यांनी असे ही सांिगतले क , 
िववेकानंदांम ये नकारा मक काही ही न हत,े परंत ु सव काही 
सकारा मक होत.े 

गे या एका शतकात िववेकानंद, यांच े काय आिण यांचे 
त व ान यावर िविवध भाषांम ये शेकडो अ यासपूण पु तके 
िलिहली गेली आहते. भिगनी िनवे दता , या िववेकानंदां या िश य 
आिण मैि णी हो या, यांनी The Master as I Saw 
Him आिण Notes of some wanderings with the वामी 
िववेकनंद ही दोन पु तके िलिहली. पिहले 1910 म ये कािशत 
झाले आिण दसुरे 1913 म ये कािशत झाले. भिगनी गाग  यांचे 
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आजीवन संशोधन काय, सहा खंडां या पु तकांची मािलका, वामी 
िववेकानंद इनवे ट: यूिड क हरीज ह े दोन खंडांम ये थम 

कािशत झाले.1983-87 म ये या मािलकास हा खंडांम ये पु हा 
कािशत झा या. भारत वष (बंगाली म ये 7 खंड), सह य 

िववेकानंद (बंगाली म ये), बंधू िववेकानंद (बंगालीम ये) इ. 
रामकृ ण मठ आिण िमशन या िभ ूंनी दखेील 

िववेकानंदां या जीवनावर आिण कायावर अनेक उ लेखनीय पु तके 
िलिहली आहते. वामी जगदी रा नंद यांनी िलिहलेले वामी 
िववेकानंद आिण मॉडन इंिडया ह े पु तक पिह यांदा १९४१ म ये 

कािशत झाले. यापु तकात लेखकाने िववेकानंदांचे च र  
थोड यात मांडले आह.े वामी िनिखलानंद यांनी िववेकानंद: एक 
जीवन च र  िलिहल े जे थम १९४३ म ये अ तै 
आ मातून कािशत झाले. िववेकानंद (बंगाली भाषते), वामी 
गंभीरानंद यांनी िलिहलेले थम 1966-1967 म ये कािशत झाले. 
या शोध िनबंधा या मा यमातून वामी िववेकानंद यां या 
जीवनाचा आिण यांनी केले या काययांचा अ यास केलेला आह.े 
सशंोधनाचेसशंोधनाचेसशंोधनाचेसशंोधनाचे    उ े यउ े यउ े यउ े य    

वामी िववेकानंद यांच े िलिखत सािह य: एक अ यास या 
िवषयावर शोध िनबंध सादर करत असताना खालील उ  िनि त 
कर यात आली आह.े 

1. वामी िववेकानंद यां या जीवन कायाचा अ यास करणे 
2. वेदांितक त व ानाचा िवचारांचा अ यास करणे. 
3. वामी िववेकानंद यां या पतंजिल या पतंजली या योग 

सू ांचा अ यास करणे. 
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4. वामी िववेकानंद यां या वर झाले या िवचारवंतांचा 
अ यास करणे. 

5. वामी िववेकानंद यां या िवचारांचा भारतीय सं कृितवर 
झाले या प रणामांचा अ यास करणे. 

6. पा ा य दशेातील वामी िववेकानंद यां या ा यानाचं े
सिव तर िववेचन करणे. 

7. पि मी रा ातून परत या नंतर भारतात दले या 
ा यानांची चचा करणे. 

सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    प तीप तीप तीप ती::::    
तुत संशोधनासाठी वणना मक संशोधन प तीचा 

अवलंब केलेला आह.े तसेच शोध िनबंधा या संदभात त य 
संकलनासाठी मािसके, िविवध संशोधन लेख, आ मकथा ंथ, 
यासार या दु यम ोतांचा वापर कर यात आल ेआह.े 
वामीवामीवामीवामी    िववकेानदं यां या हयातीत कािशतिववकेानदं यां या हयातीत कािशतिववकेानदं यां या हयातीत कािशतिववकेानदं यां या हयातीत कािशत    थंथंंथथं    

1)1)1)1) क पतक पतक पतक पत  –  
(शाि दक अथ: "संगीताची इ छा पूण करणारे वृ ”) 

ह े वामी िववेकानंद (नर नाथ द  हणून) आिण वै णव चरण 
बसाकयांनी संपा दत आिण संकिलत केलेल ेबंगाली भाषेतील गीत 
सं ह आह.े ह े पु तक थम ऑग ट कवा स टबर 1887 म ये आय 
पु तकालय, कलक ा येथनू कािशत झाले. 2000 म ये, रामकृ ण 
िमशन इि ट ूट ऑफ क चरन े या पु तकाचे पुनमु ण केले. डॉ. 
सबानंद चौधरी यां या समी ा मक तावनेने ते सपंा दत केल े
होते. ह े पु तक बंगाली गा यांचे संकलन होते. यात गायन आिण 
वा  संगीता या िविवध पैलूंवरही चचा झाली पु तक वेगवेग या 
िवभागात िवभागले गेले आिण थीमनुसार गाणी मांडली 
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गेली. पिह या िवभागात दशेभ पर गा यांचा समावेश 
होता. पु तकात बारा रव  संगीतांचा समावेश होता. 
2) 2) 2) 2) कमयोग––––    

कमयोग(कृितचायोग) ह े वामी िववेकानंदान या 
ा यानाच े पु तक आह े जोसेफजो िशया गुडिवन यानंी भाषातंर 

केले आह.े ते फे ूवारी 1896 म ये यूयॉक शहरात कािशत झाल.े 
वामी िववेकानंदानी 1895 ते 1896 या कालावधीत यूयॉक 

शहरातील 228w 39 ा ीट येथे भाडया या खोलीत अनके 
ा याने दली. 1895 म ये वामी िववेकानंदान या िम ांनी 

आिण समथकांनी गुडिवन या ावसाियक टेनो ाफरची िनयुि  
केली. याने काही ा यानाचे भाषांतर केले नंतर ह ेपु तक हणनू 

कािशत झाले गुडिवन नंतर वामी िववेकानंदानचे अनुयायीबनले 
3) राजयोग (1896)- राजयोग   

ह े वामी िववेकानंदांच े "राजयोग" पु तक आह,े 
पतंजली या योगसू ांचे यांनी केलेले िववेचन पा ा य े कांसाठी 
अनुकूल केल े आह.े ह े पु तक जुल ै 1896 म य े कािशत झटपट 
यश वी झाले आिण योगा या पा ा य समजुतीम ये ते अ यंत 

भावी होते. राजयोगाम ये िववेकानंदां या "राजयोगा" 
वरील ा यानांचे ितलेख आहते, पतजंली या योगसू ांचे यांचे 
प ीकरण, आिण पतंजली या योगसू ांचे तसेच िववेकानंदां या 

भा यांचे "मोफत भाषातंर" आह,ेजी चचाची मािलका दखेील 
होती. यात िववेकानंदांची पतंजली या योगसू ांची समज आिण 

ा या सादर केली आह,े" यांनी यां या िव ा  यासोबत सामाियक 
केले या िव  वासांवर आधा रत हठयोग िशकवण ची 
िनवड." याम ये पारंपा रक हद ूधमातील घटकांचा समावेश होता, 
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परंतु पा ा य िव ान, आदशवाद आिण मे मे रझम आिण 
"अमे रकन हाम िनयल धम" यांचा समावेश आह े

िववेकानंदांनी पारंपा रक हद ू क पना आिण धा मकता 
पा ा य े कां या गरजा आिण समजूतीनुसार वीकारली, ज े
िवशेषतःपा ा य गूढ परंपरा आिण अितरेक वाद आिण नवीन 
िवचार यासंार या चळवळ ारे आक षत आिण प रिचत होत.े हद ू
धा मकते या या या पांतरातील एक मह वाचा घटक हणज े
या या चार योग मॉडलेचा प रचय, याम ये राज 

योग,पतंजली या योगसू ांचे यांचे प ीकरण,जे आतील दवैी 
श ची जाणीव कर यासाठी एक ावहा रक मा यम दतेे,ज े
आह.ेआधुिनक पा ा य गूढवादाचा क बद.ू  

इतर तीन योग हणजे शा ीयकमयोग, भ योग 
आिण ानयोग. िववेकानंदानंी पतंजली या योगसू ांच े प ीकरण 
मु यतः अ ांग योगावरील भागावर आधा रत आह.ेसाधनापद कवा 
सराव भागात वणन केले या योगाचे आठ अंग डी िमशेिलस या मते, 
िववेकानंदां या राजयोगाब ल या क पनांम य े ामु याने दोन 
िभ  मॉडे स असतात, काही वेळा ितसरी "िवचार प ती" असते. 
4)4)4)4)    त वत वत वत व ानानानान::::    ॅ यएुटॅ यएुटॅ यएुटॅ यएुट    फलॉसॉ फकलफलॉसॉ फकलफलॉसॉ फकलफलॉसॉ फकल    
सोसायटीसमोरीलसोसायटीसमोरीलसोसायटीसमोरीलसोसायटीसमोरील    मागमागमागमाग    ((((1896 1896 1896 1896 म य े थम कािशतम य े थम कािशतम य े थम कािशतम य े थम कािशत))))-  
  (1897) वेदांत त व ान: ॅ युएट फलॉसॉ फकल 
सोसायटी समोरील भाषण ह े वामी िववेकानंद यांनी 25 माच 
1896 रोजी हावड िव ापीठा या पदवीधर त व ान सं थेत दलेल े

ा यान आह.े या ा यानानंतर, िव ापीठाने िववेकानंदांना पूव 
त व ानाचे अ य पद दऊे केले. िववेकानंदांनी वेदांत, हद ू
धम आिण भारताच े ितिनधी हणून 1893 म ये जागितक 
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धमा या संसदते हजेरी लावली.ितथे यां या ा यानानंी लोकांची 
वाहवा िमळवली आिण आवडही िमळवली. पुढील चार वष 
िववेकानंदांनी अमे रका आिण इं लंडमधील िविवध शहरांम ये 

ा याने दली. 25 माच 1896 रोजी िववेकानदंांनी हावड 
िव ापीठा या ॅ युएट फलॉसॉ फकल सोसायटीम ये वेदांत 
त व ानावर ा यान दल.े ा यान टेनो ा फक प तीने रेकॉड 
केले गेले. याच वष  नतंर कि ज युिन ह सटी ेसन े ह े ा यान 
पु तक हणून कािशत केल.े या ा यानानतंर, िववेकानंदांना पूव 
त व ाना या अ य पदाची ऑफर दे यात आली होती, परंतु यांनी 
ही ऑफर नाकारली. या ा यानात िववेकानंदांनी वेदांितक 
त व ानाची सिव तर चचा केली. यांनी वेदांताचा इितहास, 
मानवी जीवनातील वेदातंाची भूिमका, वेदांता या िविवध शाखा, 

तैवाद, अ तैवाद, मानवी मनाच े व प, मानवी इ छाश  
इ याद वर यांनी भा य केल.े 
5) कोलबंोकोलबंोकोलबंोकोलबंो    तेततेेते    अ मोडाअ मोडाअ मोडाअ मोडा    ा यानेा यानेा यानेा यान े - ले चसले चसले चसले चस    ॉमॉमॉमॉम    कोलबंोकोलबंोकोलबंोकोलबंो    टूटूटूटू    
अ मोराअ मोराअ मोराअ मोरा (1897)  

वामी िववेकानंदांचे पु तक आहजेे यानंी पि मेतून 
परत यानंतर ीलंका आिण भारतात दले या ा यानांवर 
आधा रत आह.े 15 जानेवारी 1897 रोजी िववेकानंद कोलंबो, 
ि टश िसलोन (आता ीलंका) येथे पोहोचल.े कोलंबो आिण 
जाफना येथे ा याने द यानंतर, िववेकानंद दि ण 
भारतातील पांबन येथे आले. रामनादचा राजा भा कर सतेुपती यान े
पि मेकडील आप या कतृ वाचा उ सव साजरा कर यासाठी या 
ठकाणी तो उतरला होता याच ठकाणी. िववेकानंदांनी मो ा 
माणावर वास केला आिण िविवध िवषयांवर ा यान ेदते अनेक 
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भारतीय रा यांना भेटी द या. 19 जनू 1897 रोजी ते अ मोडा 
येथे पोहोचले. या काळात यांनी दलेली ा याने ले चस ॉम 
कोलंबो टू अ मोरा या पु तकात संकिलत केली आहते.1893 म ये 
वामी िववेकानंद जागितक धमा या ससंदते सामील हो यासाठी 

युनायटेड टे सला गेल ेजेथे यांना जबरद त यश िमळाले आिण 
लोकांचे ल  वेधल े गेले. पुढील चार वष, 1893 त े 1897 पयत, 
यांनी यनुायटेड टे स आिण इं लंडमधील िविवध शहरांमधनू 
वास केला आिण धम आिण वेदांत या िवषयांवर ा याने दली. 

1897 म ये ते कोलंबोमाग भारतात परतले. िववेकानंद १५ 
जानेवारी 1897 रोजी कोलंबोला पोहोचले जेथे याचंे वागत 
कर यात आले.िववेकानंदानंी ३० जानेवारी 1897 रोजी मेरी हले 
यांना िलिहले या प ात  वागताचा उ लेख केला आह.े 16 
जानेवारी 1897 रोजी यांनी "भारत, पिव  भूमी" नावाच े

ा यान दले. चार दवस कोलंबो येथे रािह यानंतर २० जानेवारी 
रोजी म ास माग तो कलक ा येथे पोहोचला. 1897 ते 1899 
दर यान िववेकानंदांनी मो ा माणावर वास केला आिण उ र 

दशे, पंजाब आिण का मीर या भारतीय रा यानंा भेटी द या.6 मे 
1897 रोजी िववेकानंदांनी अ मोडा येथे वास सु  केला आिण 19 
जून रोजी त े तेथ े पोहोचल.े या काळात यांनी िविवध ठकाणी 
दलेली ा याने ले चस ॉम कोलंबो टू अ मोरा या पु तकात 

संकिलत केली आहते 
6666))))    वतमानवतमानवतमानवतमान    भारतभारतभारतभारत-  

हा वामी िववेकानंद िलिहलेला बंगाली भाषेतील िनबंध 
आह.े रामकृ ण मठ आिण रामकृ ण िमशनच ेएकमेव बंगाली 
भाषेतील िनयतकािलक उ ोधन या माच 1899 या अंकात हा 
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िनबंध थम कािशत झाला होता. हा िनबंध 1905 म ये एक 
पु तक हणून कािशत झाला आिण नतंर तो वामी िववेकानंदां या 
संपूण काया या चौ याखंडात संकिलत कर यात आला. 

या िनबंधात, िववेकानंदांनी संपूण भारतीय इितहासाची 
थोड यात चचा आिण िव ेषण केले आिण समाजात शू ांचे रा य 
असेल ते हा जन-जागरणाचा काळ भाक त केला या िनबंधान े
भारतातील दःुखी आिण गरीब लोकांसाठी खोल चता 
दशिवली. यांनी भारतीयानंा यांची जातीची पवा न करता 
एकमेकांना भाऊ मान याचे आवाहन केल े. 
7777))))    मायमायमायमाय    मा टरमा टरमा टरमा टर  

ह े 1901 म य े कािशत झालेले वामी 
िववेकानंदांनी यूयॉक आिण इं लंडम ये दले या दोन ा यानांच े
एकि त इं जी पु तक आह.े िववेकानंदांनी ा यानात प पणे 
सांिगतले क , यां या ा यानांम ये स याचा एकही श द, 
अ या माचा एकही श द असेल तर ते याचंे गु -रामकृ ण यांना दणेे 
आह,े फ  चुका यां याच हो या.1899  म ये िववेकानदं दसु यांदा 
पि मेला गेले. यावेळी याचंी कृती ढासळत चालली होती आिण 
दमा, मधुमेह आिण ती  िन ानाश यासार या आजारांनी यांच े
काय मया दत केले. या भेटीदर यान, िववेकानंदांनी अमे रका आिण 
इं लंडम ये काही उ लेखनीय ा यान े दली. या ा यानांम ये 
िववेकानंदांनी भारतीय इितहास, हद ूपौरािणक पा ांपासून मानवी 
मनापयत िविवध िवषयाचंा समावेश केला. माय मा टर ह े
पु तक िववेकानंदांनी 1901 म ये यूयॉक आिण इं लंडम ये दले या 
दोन ा यानांमधनू संकिलत केले आह.े 
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8)8)8)8)    त व ानत व ानत व ानत व ान::::    ानानानान    योगावरीलयोगावरीलयोगावरीलयोगावरील    ा यानेा यानेा यानेा याने    (1902)(1902)(1902)(1902)----    
ह े वामी िववेकानंदांनी यूयॉक आिण लंडन यथेे दले या 

ा यानां या मािलकेवर आधा रत आह.े ही ा यान े1896 म य े
ावसाियक टेनो ाफर जोसेफ जोिशया गुडिवन यांनी 

भाषांतरकेली होती. तथािप, काशकांनी पु तकात काही भर 
टाक या आहते आिण हटव या आहते. या पु तकाचा मह वाचा पैलू 
हणजे योगासनांवर आधा रत काही संक पना प  कर याचा हा 

पिहला य  आह े
वामी िववकेानदं यां या मरणो र कािशत वामी िववकेानदं यां या मरणो र कािशत वामी िववकेानदं यां या मरणो र कािशत वामी िववकेानदं यां या मरणो र कािशत थंथंंथथं    

वामी िववेकानंदां या मृ यूनंतर कािशत झाले या 
िनवडक पु तकांची यादी येथ ेआह े
1)1)1)1) भ  योगावरील संबोधन 
2)2)2)2) भि योग 
3)3)3)3) पूण कामे. खंड 5 
4)4)4)4) पूव आिण पि म 
5)5)5)5) े रत चचा (1909) 
6)6)6)6) नारद भ  सू  - अनुवाद 
7)7)7)7) कोलंबो ते अ मोडा ा याने (1904) 
8)8)8)8) परा भ  कवा परम भ  
9)9)9)9) ावहा रक वेदांत 
10)10)10)10) ानयोग 
11)11)11)11) राजयोग (1920) 
12)12)12)12) वामी िववेकानंदांची भाषणे आिण लेखन; एक सवसमावेशक 

सं ह 
13)13)13)13) िववेकवाणी (1986) - तेलुगु 
14)14)14)14) योग (1987) - तेलुगु 
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15)15)15)15) वामी िववेकानंदां या लेखनाचा पु पगु छ (२०१३), वामी 
िववेकानंदां या ह तिलिखत काय 

िववकेानदंािववकेानदंािववकेानदंािववकेानदंाचेचचेेचे    लखेलखेलखेलखे    
1.  द ईथर – यूयॉक मेिडकल टाइ स, फे ूवारी 1895 
2.  पुनज म – मेटा फिजकल मािसक, माच 1895 
3.  इज द सोल अमर – यूयॉक मॉ नग एड वर टाइजर 1895 
4.  डॉ. पॉल ू सेन – हवा दन,1896 
5.  ोफेसर मै समुलर यां या वर – हवा दन,1896 
6.  भारताला आव यक असलेले िश ण – भारती,1897 
7. आधुिनक भारताची सम या आिण याचे िनराकरण 
उ ोधन,1899 
8. बंगाली भाषा – उ ोधन िववेकानंदाचे 
9. ान याचा ोत आिण ाि  - उ ोधन 12 फे ुवारी 1899 
10. आधुिनक भारत – उ ोधन, माच 1899 
11. यूरोिपयन वासा या आठवणी –- 1899 
12. धमा या इितहासाची पे रस कां ेस – 1899 
13. यूरोिपयन वासा या आठवणी – -1900 
िन कषिन कषिन कषिन कष::::    

वामी िववेकानंद यां या जीवन काय आिण िलिखत 
सिह याचा आढावा घतेला असता आपणास खालील िन कष काढता 
येतील. 

1. वामी िववेकानंद यां या िलिखत सािह य आिण यानंी 
दले या ा यानांचा भाव आजही भारतीय सं कृित 

आिण युवकांवर झालेला दसतो. 
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2. वामी िववेकानंद यां या िवचारांचा वीकार क न आजचा 
युवक वग काय करताना दसतो. 

3. समकालीन भारत आिण आधुिनक भारतातील भाव शाली 
त व  व समाज सुधारक आहते. 

4. वामी िववेकानंद यां या पतंजली या योगसू ांच े वापर 
आजही केला जातो. 

5. वामी िववेकानंद यां या मानवी जीवनातील वेदांताची 
भूिमका, वेदांताचा शाखा व तेवाद इ या दवर भा य केले 
आह.े 

6. वामी िववेकानंद यांचे जीवन कायाचा भावाने भारतीय 
सं कृित िवकिसत झाली. 

सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं    सचूीसचूीसचूीसचूी::::    
1. वामी िववेकानंद क  आ मकथा: शंकर, भात काशन 2020 

2. वामी िववेकानंद जीवन, िवचार आिण काय: राजीवरंजन, साकेत 

काशन, औरंगाबाद 2021 

3. राजयोग – वामी िववेकानंद 

4. पतंजिल योग सु ाज : सृ ी पि लकेशन, 2021 
5. वामी िववेकानंद : एबायो ाफ  – िपजन पि लकेशन, द ली 2015 

6. वामी िववेकानंदक  जीवन क  कहािनया:ं भात पि लकेशन2019 
7. िव कपीिडया . कॉम 

8. Culture media.com 
9. Vedantsociety.net 
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**Lokeh foosdkuan vkf.k R;kaph jk’V**Lokeh foosdkuan vkf.k R;kaph jk’V**Lokeh foosdkuan vkf.k R;kaph jk’V**Lokeh foosdkuan vkf.k R;kaph jk’V ªª ªªoknh oknh oknh oknh 
ladYiuk**ladYiuk**ladYiuk**ladYiuk**    

    

Lka”kks/kdLka”kks/kdLka”kks/kdLka”kks/kd    
izkizkizkizk----    MkWMkWMkWMkW----    ,u,u,u,u----    vkjvkjvkjvkj----    oekZoekZoekZoekZ    

bfrgkl foHkkx izeq[k] Jherh oRlykckbZ ukbZd efgyk egk-] 
iqln ft- ;orekG ¼egkjk’Vª½ 

  

vk/kwuhd HkkjrkP;k bfrgklkr vusdfopkj izokg vk<Gwu 
;srkr-  ;k fopkj izokgkr vusd fopkjoarkauh vkiys fla/nkar 
rRos ekaMwu tutkx̀rh ?kMoh.;kps dk;Z dsys- 19 O;k “krdkr 
fczfV”k jktoVhr eWdkWys f”k{k.k i/nrhus Hkkjrkr f”k{k.kkph dzkarh 
>kyh- baxzth f”k{k.k] baxzth lkfgR;kus Hkkjrkrhy cq/nhthoh 
r:.k oxkZoj eksBh Nki iMyh-  R;ke/kwu Lokra=okn] lektokn] 
fo”oca/kwRo okn] cqa/nh izekO;okn] lektokn] lq/kkj.kkokn] 
lkaLd`rhdokn vls ladYiuk mn;kl vkY;k- ;k cq/nhthoh 
r:.k oxkZr dkgh eokG fopkjkps] dkghtgky fopkjkps 
fopkjoar gksrs- 

R;ke/;s Lokeh foosdkuan mQZ ujsaUnzukFk nRr gs iz[kj 
ns”kHkDr] jk’V ªoknh fopkjkps] ekulsok ghp bZ”ojlsok ekuukjs 
gksrs- R;kauk lR; Eg.kts dk; gsp “kks/kk;ps gksrs- R;klkBh R;kauh 
loZ izFkkaP;k] /kekZP;k izew[kkdMs fopkj.kk lq/nk dsyh- i.k [kjs 
mRrj R;kauk feGr uOgrs- “ksoVh R;kauh vkiY;k ys[kuhOnkjs] 
Hkk’k.kkOnkjs txkyk lR; lkax.;kpk iz;Ru dsyk-  R;klkBh R;kauh 
vk/;kRehd xq<okn u ikgrk Hkkjrkrhy jktdh;] lkekftd] 
vkfFkZd rRo] fopkjkaph fpjQkM d:u R;koj mik; lqpoh.;kps 
dk;Z dsys- ;klkBh R;kauh fganw /kekZps fopkj] n`’V ªhdksu] Hkkjrk 
ckgsj izpkj] izlkj d:u brjkauk iVowu ns.;kps egku dk;Z 
dsys-  R;kauh brjkauk iVowu ns.;kps ts fopkj ekaMys rs jk’V ªoknh 
fopkj gksr- ;k jk’Vªoknh fopkjkpk HkkjrkP;k Lokra= y<;kP;k 
vkanksyukoj Qkj eksBk ifj.kke >kyk-  R;kauh fczfV”k jktoV yk 
ljG vkOgku u nsrk vkiY;k ns”kHkDrh] jk’V ªHkDrh fopkjkus 
vkiys rRos ekaMwu [kjk jk’V ªokn ekaMyk- 
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okLrohd ikgrk jk’Vªokn vkf.k lkoZHkkSeRo ;k ladYiuk 
,desdk”kh feGrhtwGrh vkgsr- jk’Vªokn ladYiuk jk’Vªke/khy 
ukxjhdkaph jk’Vªkfo’k;h vlysys vkiwydhph Hkkouk gks;-  
jk’Vªokn Eg.kts Lojk’Vªisze] ,drsph tk.kho vkf.k ,drsyk ck/kk 
fuekZ.k dj.kkjs ?kVdk fo:/n vkgs- 19 O;k “krdkr baxzt 
jktoVhfo:/n yksdkae/;s jks”k gksrk- R;kewGs yksdkar vlarks’kkph 
Hkkouk gksrh- 

Lokeh foosdkuan ;kapk jk’Vªokn /kfkeZd d/khp uOgrk]-  
Lokeh foosdkuan ;kauh jk’Vªoknkpk os/k ?ksrkauk Hkkjrh; laLdr̀h] 
laLdr̀hph thoui/nr] frps uSfrd vf/k’Bku pk okij dsyk-  
R;kauh vkn”kZokn ekaMwu loZlkekU;] rGkxkGkrhy] 
tudY;k.klkBh dk;Z dsys- la/;k Hkkjrkr loZ= /kekZ/ki.kk 
fuekZ.k >kysyk fnlwu ;srks-  yksd tkrh ikrh] Hkk’kk] laiznk; ph 
dVoVi.kk fuekZ.k >kyh vkgs- Lokeh foosdkuan ;kauh ekaMys dh] 
fnunqcGs] xfjc] nkfjnzh yksd iksVkph Hkwd Hkkxoh.;klkBh 
/kekZRrjkl r;kj gksrkr-  ;klkBh Hkkjrh; lektkrhy nks’k nqj 
dsys ikfgts-  Eg.kwup R;kauh b-l- 1893 e/;s f”kdkxks loZ /keZ 
ifj’knsr Hkkjrh; laLdr̀h] fganw /keZ] ;kap fopkj ekaMwu fganw 
/kekZps egRo txkleksj ekaMys-  R;kaP;kers fganw /keZ loZ/kekZph 
tuuh vkgs-  ;k /kekZus oS”ohd ,SD;kph f”kdo.k fnyh- fganw /keZ 
gk ,dp /keZ vlk vkgs dh] vukfndkykiklwu pkyr vkyk 
vlwu vktgh tursP;k vkpj.kkr vkgs-  v”kk fjrhus fganw /kekZps 
rRoKku vkiY;k fla/nkarkus ekaMwu jk’Vªokn ph ladYiuk ekaMyh-  
R;kauh fganw yksd ekuorkrwu ekuokP;k bZ”ojkdMs tkr vlrkr 
gk fopkj ekaMyk- R;kauh lkjs fo”o ,d vkgs gk fopkj ekaMwu 
lR; fofo/k Lo:ikr izfrchachr gksrs gs Li’V dsys- R;kauh izkphu 
bfrgklkpk nk[kyk fnyk dh] Hkkjrkr izkphudkG] oSfnd 
laLdr̀h dkG iklwup jk’Vªokn ph ladYiuk vkgs- 

Lokeh foosdkuan ;kauh fczfV’k jktoV fo:/n dks.krsgh 
vkOgkukRed fopkj ljG u ekaMrk vkiY;k dk;Zfl/nh 
fopkjkrwu jk’Vªokn ph ladYiuk ekaMyh- HkqrdkGkrhy ?kVuk] 
?kMkeksMh jk’Vªoknpk ik;k jprkr- dks.kR;kgh jk’Vªkph egkurk 
R;kaP;k HkqrdkGkrhy egkursoj vlrs- Eg.kwu R;kauh Li’V dsys 
dh] Hkkjrkyk loZ {ks=kr “kDrh”kkyh] cy”kkgh] cuk;ps vlsy rj 
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loZ/kekZr ,drk goh- /kekZr ,drk vlsy rj yksd ,d= 
jkgrkr- R;kf”kok; R;kx vkf.k lsok gk Hkko vko”;d vkgs-  
Lokeh foosdkuan Eg.krkr dh] vkEgkyk Hkkjrkps gjoysys 
O;DrhRo ijr vkuk;ps vlsy rj turspk m/nkj] fodkl dj.ks 
vko”;d vkgs- R;klkBh ladqphr o`Rrh] LokFkZ] laiznk;hi.kk] 
mxzokn] ;kyk lekIr dj.ks vko”;d vkgs- R;kaP;kers 
ekuotkrhr jk’Vª] jk’Vªoknps n”kZu ?kMr vlrs- 

Lokeh foosdkuan vkn”kZoknh jk’Vªoknh] ns”kHkDr vlwu 
fganw /keZ vfHkekuh gksrs-  R;kauh vkiY;k f”kdo.kwdhr yksdkauk 
vkokgu dsys dh] Lor%gkyk loZ izFke Hkkjrh; vkgksr gs letys 
ikfgts- R;klkBh oS;Drhd LokFkZ] ladqphri.kk nwj d:u 
tkrhikrhps ca/ku Hksn lekIr dsys ikfgts- vki.k loZ ,d vkgksr 
gh Hkkouk ckGxyh ikfgts]  laiznk;Hkko lekIr dsyk ikfgts-  
iwoZ] if”pe] mRrj] nf{k.k ph n`’Vh xkMyh ikfgts- dkj.k izkphu 
dkGkiklwu oSfnd laLdr̀h] osn e/;s tkrhO;oLFkk uOgrh-  ijarw 
o.kZ O;oLFkk gksrh- o.kZ O;oLFkk O;olk; izo`Rrh vkgs-  Eg.kwu 
yksdkauk f”kf{kr dsys ikfgts] f”k{k.k fnys ikfgts- rjp Hkkjrkr 
jk’Vªh; ,SD;] jk’Vªoknhfopkj ok<rhy- 

,danjhr Lokeh foosdkuan ;kaph jk’Vªoknh ladYiuk oknh ladYiuk oknh ladYiuk oknh ladYiuk 
vkarjvkarjvkarjvkarjjk’Vªkoknh] fo”oca/kwRo oknh gksrh- dkj.k R;kP;kers Hkkjrkpk 
bfrgkl ik”pkR; bfrgkldjkauh fygyk- Eg.kwu R;kauh R;kapk 
n`’V ªhdksu ekaMwu Hkkjrkyk deh ys[kys] HkkjrkP;k xkSjo”kkyh 
ijaijkph vogsyuk dyh- Eg.kwup izkphu Hkkjr e/;s jk’Vªokn gh 
Hkkouk fnlr ukgh- 

Lokeh foosdkuan ;kauh HkkjrkP;k “kDrh”kkyh] cy”kkyh 
/kksj.kkoj Hkj fnyk- R;klkBh yksdkauh R;kx d:u jk’Vªkph lsok 
djkoh gs Li’V dsys- dkj.k 19 O;k “krdkr fczfV”k jktoVhr 
Hkkjrkph fuank cÚ;kp izek.kkr dj.;kr vkyh] ys[kukOnkjs] 
lkfgR;kOnkjs rh fuank eksB;k izek.kkr ok<oh.;kr vkyh- ;koj 
Hkkjrh; foOnkukauh R;kaP;k fopkj lkj.khuqlkj dks.krhp dr̀h 
dsyh ukgh- dkj.k fczfV”k jktoVhrhy dkgh Hkkjrh; foOnoku 
ik”pkR;kps vuwdj.k dj.;kr eXu gksrs- 

 “ksoVh jk’Vªokn ;k ladYiusrwu Lokeh foosdkuan ;kauh 
Hkkjrh; tursyk tkx`r d:u] ,drspk lans”k nsmu] jk’Vªkr 
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uopSrU; fuekZ.k dj.;kps vkokgu dsysys fnlwu ;srs-  R;kaph 
jk’Vªokn gh ladYiuk /keZoknh] tkrh;oknh] laiznk; oknh ulwu 
fo”o/keZ fuekZ.k dj.kkjh vkgs gs ojhy rRofl/nkark o:u fnlwu 
;srs- dkj.k R;kauk lk/kk] lksik] yksdkauk :p.kkjk] laosnuk”khy] 
ekulkP;k xjtk Hkkxo.kkjk /keZ fuekZ.k djk;pk gksrk- R;kauk 
osnkaP;k oS”ohd] ekuorkoknh cktwoj Hkj nsmu fganw 
fopkjlkj.khr uok mRlkg fuekZ.k djk;pk gksrk- dkj.k Hkkjrkyk 
iqUgk txkleksj rkB ekusus mHks dj.klkBh lkekU; ek.kls 
jk’Vªkpk d.kk vkgsr rs d’V djrkr] ?kke xkGrkrkr rsaOgk 
vkiY;kyk vUu feGrs- R;k cn~ny lgkuwHkwrh ckGxk] R;kaP;k 
nq%[kkr lgHkkxh Ogk ;k fopkjlj.kh izfrd gksrs gkp R;kapk [kjk 
jk’Vªokn gksrk- 
lkjka”k &lkjka”k &lkjka”k &lkjka”k &    

Lokeh foosdkuan mQZ ujsUnzukFk nRr ;kauh Hkkjrh; 
laLdr̀h] ijaijk] /keZ Hkkjrk ckgsj iksgpoh.;kps dk;Z dsys-  
Hkkjrh; lektkr vusd nks’k vkgsr gs Li’V d:u R;kpk fopkj 
Ogkok] ekuolsok ghp bZ”oj lsok gs rs Eg.kr vlr- R;kaP;k 
fopkjkus vkf.k f”kdo.kwdhus Hkkjrh; Lokra= y<;koj Qkj 
ifj.kke >kyk- R;kauh jk’Vªokn ladYiuk ekaMrkauk fganw /kekZps 
rRoKku txkleksj ekaMys- lkjs fo”o ,d vkgs gh R;kaph Hkkouk 
gksrh- 

Hkkjrkr izkphu dkGkiklwu jk’Vªokn vkgs- jk’Vªoknh 
Hkkouk Hkkjrh;kaiklwu d/khp nwj xsyh ukgh- dks.kR;kgh jk’Vªkph 
fuehZrh r;kaP;k Hkqrdkyhu ik;kojp gkr vlrs gs R;kauh Li’V 
dsys- Hkkjrkyk cy”kkyh gks.;klkBh /kekZr ,drk] lektkr 
,dkRerk vlus vko”;d vkgs-  vkEgkyk Hkkjrkps gjoysys 
O;DrheRo ijr feGok;ps vkgs gk R;kapk ladYi gksrk- R;kapk 
jk’Vªokn laiznk;hd] mxzoknh ulwu ekuo tkrhps dY;k.k 
dj.kkjk gksrk- rs ,d iz[kj ns”kHkDr] jk’VªHkDr gksrs- R;kauh 
tkrhO;oLFkk] o.kZ O;oLFkk letkowu lkaxhryh- Hkkjrkpk bfrgkl 
ik”pkR; bfrgkl dkjkauh fygY;kewGs Hkkjrkph xkSjo”kkyh ijaijk 
yk R;kauh deh y[kys gs R;kauh Li’V dsys- ,dnjhr R;kaph 
jk’Vªoknh ladYiuk vkarjkjk’Vªoknh] fo”oca/kwRo fuekZ.k dj.kkjh 
gksrh gsp iz[kjrsus fnlwu ;srs- 
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lanHkZ xzaFk lwph %lanHkZ xzaFk lwph %lanHkZ xzaFk lwph %lanHkZ xzaFk lwph %    
1- MkW- lkcGs vkj-Mh- & Hkkjrh; jktdh; fopkj] 2003] izdk”kd & 

fgeky;k iCyh”khax gkml] fxjxkao] eqacbZ  
2- vuqokn eksMsZdj ek/ko & vk/kwuhd Hkkjrkps izs’khr Lokeh 

foosdkuan] 2007] izdk”kd & esgrk iCyh”khax gkml] lnkf”koisB] 
iw.ks 

3- xkMxhM vejsUnz y- & oaUns ekrje] 1993] izdk”kd & xksdwG 
ekfld izdk”kuklkBh] lnkf”koisB] iw.ks 

4- MksGs uk-;- & Hkkjrh; jktdh; fopkjoar] 1999] izdk”kd & fo|k 
cqDl] vkSjaxkckn  
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यगुपु षयगुपु षयगुपु षयगुपु ष    वामीवामीवामीवामी    िववकेानदंिववकेानदंिववकेानदंिववकेानदं    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    
शै िणकशै िणकशै िणकशै िणक    िवचारिवचारिवचारिवचार    ----एकएकएकएक    चतनचतनचतनचतन    

 

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . सौसौसौसौ. . . . वंदनावंदनावंदनावंदना    राजशेराजशेराजशेराजशे    शदेशदेशदेशदे        
सहा यक ा यापक, इितहास िवभाग मुख 

कला, वािण य आिण िव ान महािव ालय ,खारेपाटण 

तावनातावनातावनातावना    ––––  
बाळाचे पाय पाळ यात दसतात ही उ  जशी या तशी 

लागू पडते ती भारतात ज म घेतले या  एका महान युगपु षासाठी 
यांनी आप या छो ाशा कारक द त आप या कतु वान े िस ी 

िमळवली. यांचे काय फ  भारतातच न ह े तर िवदशेात दखेील 
नावाजल े गेले. िवदशेात दखेील यां या ानांने लोकानंा मं मु ध 
क न सोडलं होत े असे महापु ष हणज े वामी िववेकानंद 
होय.भारतीय अ या म व त व ानाची सम  ओळख समथपणे संपूण 
जगाला क न दणेारे एकमेव ि म व हणज े वामी िववेकानंद. 
मानवी धमाचे सहजसरळ िव ेषण यांनी आप या रसाळ 
भाषणातून व लेखनातून केले आह.ेतसेच  मानवी जीवना या 
िवकासासाठी व रा िन मतीसाठी िश णाचे मह व, िश णाच े
त व ान कती गरजेचे आह े ह े पटवून दले.  िववेकानंदानी हद ू
सं कृतीला अशावेळी  जागितक मा यता िमळवून दली जे हा 
भारतीयांचा आ मिव ास पूणपणे रसातळाला गेलेला होता. 
दशेा या पुनरचनेचा ीगणेशा यांनीच सु  केला. जो आजही सु  
आह.े भारतीय सं कृती परंपरेतील सव म घटक वामीज या 
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ि म वात व िवचारात सामावलेले होत.े यांचे ि म व आिण 
िवचार भारतासाठी एक मोठे वरदानच होत.े आधुिनक भारताच े
एक आदश ितिनधीबरोबर ते सव कार या वै दकधम व सं कृतीच े
उ वल तीक होत.े यांचे शै िणक िवचार व त व ान इतके 

भावी आहते क , एखा ा या जीवनात अमुला  बदल 
कर यासाठी एक महान ांित न च घडून येईल. दसु या या काही 
गो ी, पर या भाषेम य ेपाठ क न, घोकंमप ी क न, मदतू क बून 
परी ा दतेात व पास झा यावर मान ूलागतात  क  आपण िशि त 
झालो यालाच िश ण हणायचे का? अशा ती  श दांत आप या 
भावना अ यंत  परखडपणे चिलत िश णासंबंधी  िववेकानंदानी 

 के या हो या. िश ण हणज े मनु या या ठकाणी जे पूण व 
आधीच िव मान आह े . याचे कटीकरण व पायाभूत संक पना 
प  क न यांनी िश णाचे मह व िवशद केले आह.े यांच े

िश णिवषयक िवचार खूप मह वपूण व दशादशक आह.े यांचा 
यावेळे या मेकॅले िणत िश ण प तीला िवरोध होता कारण या 

िश णाचा उ शे फ  नोकर वगाची सं या वाढिवणे एवढाच होता. 
पण यांना असे िश ण हवे होते क  जे मुलांचा सवागीण िवकास 
घडवून आणू शकेल हणूनच वामीनी या चौफेर िवकासा या 
दृ ीने िश णाचा सावि क बाजूनी िवचार केला होता .सदर या 
शोधिनबंधाम ये वामी िववेकानंदाच े शै िणक े ातील 
िवचारांवर काश टाक याचा य  केलेला आह.े 
सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    प तीप तीप तीप ती----    

सदर या शोधिनबंधाचा हतेू  वामी िववेकानंद यां या 
शै िणक िवचारांचा आढावा घेणे हा आह.े यांनी भारतीय सं कृती 
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आिण भारतीय िशकवण िवदशेात पोहोचिव यासाठी चंड मोठे 
योगदान दले. संपूण िव ात हद ूधमाचे थान िनमाण क न याच े
मह व टकून ठेव यात वामीज चा मोठा वाटा होता. यां या मते, 
िश ण हणज े अशी या आह े क  यामुळे च र  घडते, 
मन:श  वाढते, बुि म ा धारदार होत े आिण यामुळे मनु य 
वतः या पायावर उभा राहतो. एकूणच यां या सव शै िणक 

िवचारांचा आढावा तुत या शोधिनबंधात घे यात आला आह.े या 
िवषया या िलखाणासाठी काही कािशत व अ कािशत ाथिमक 
साधन,े दु यम साधनाचंा वापर कर यात आला आह.े तसेच वामी 
िववेकानंदाच े जीवनच र , यांच े िव कपीिडया, यांची ंथमाला 
संशोधनपर लेख, भारतीय सं कृती कोश खंड, िव कोश खंड, 
वतमानप े, दिैनके, मािसके यां या आधारे या शोधिनबंधाचे लेखन 
कर यात आल ेआह.े 
सशंोधनाचासशंोधनाचासशंोधनाचासशंोधनाचा    आराखडाआराखडाआराखडाआराखडा----    

सदरचा शोधिनबंधाम ये वामी िववेकानंदां या शै िणक 
िवचाराचा सखोल अ यास कर यात आला आह.े वामी 
िववेकानंदाच े शै िणक िवचार ह े केवळ नोकरवगाची सं या 
वाढिवणे यासाठी न हत ेतर मानवी जीवनाचा मूलभूत पाया प  
करणारे होत.े एखा ा सामा य माणसा या जीवनात उ वल ांती 
करणारे होत.े या सवाचा आढावा तुत या शोधिनबंधात घे यांत 
आला आह.े 
सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    गरजगरजगरजगरज----  

भारता या इितहासात अनेक समाजसुधारकां या शै िणक 
कायाची व िवचारांची दखल िविवध पातळीवर घे यात आली आह.े 
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परंतु वामी िववेकानंद यांचे शै िणक िवचार खूप ग भ व 
जीवनाला कलाटणी दणेारे होत.े आ ापयत यां या समूळ कायाचा 
मागोवा घेतला गेला आह.े पण यां या शै िणक िवचारांचा 
संशोधकांनी, अ यासकांनी व इितहासकारांनी हणावा तसा 
आढावा घेत याच े दसून येत नाही. तो घेणे गरजेच ेआह.े वाम या 
मते मनु याचा िवकास ह ेिश णाचे येय आह े मनु याचे शील आिण 
चा र य िनमाण करणे ह े िश णाचे मह वाचे त व होय.एकूणच 
यां या सव शै िणक िवचारांचा परमाश तुतचा शोधिनबंधाम ये 

घे यात आला आह.े 
सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    उ ेउ ेउ ेउ  े   

1. वामी िववेकानंदा या कायकद चा आढावा घेणे. 
2. वामी िववेकानंदा या शै िणक िवचारांवर चतन करणे. 
3. वामी िववेकानंदाचे शै िणक त वाचा शोध घेणे. 
4. जागितक पातळीवर यांनी दले या शै िणक उपदशेांचा 

अ यास करणे. 
एक त ण तप वी हणून परदशेात भारतीय सं कृतीचा 

सुगंध पसरिवणारे वामी िववेकानंद ह े सािह य ,त व ान आिण 
इितहासाच े गाढे अ यासक होत े . यांनी योग,राजयोग, ानयोग 
असे ंथ तयार क न त ण िपढीला एक नवा आदश घालून दला. 
याचा भाव युगानयुगे सवसामा यावर राहीलच यात काय शंकाच 

नाही. वामीनी अ याि मक व धा मक ाना या बळावर आप या 
दृ ी ारे सव मानव जातीला जीवन जग याची प त िशकवली ते 
नेहमी कमावर िव ास ठेवत असत. आपले येय सा य होईपयत 
आपण य  करणे आव यक आह ेअसे यांचे ठाम मत होते. यां या 
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अलौ कक वामुळे यांचे उ  िवचार, अ याि मक ान व 
सां कृितक अनुभवाचा येक वर भाव पडतो. वेदांचे संपूण 

ान असणारे वामीजी ितभावान ि  होत े यांची िवचारसरणी 
दरूदश पणाची होती. यांनी केवळ भारता या िवकासासाठीच काय 
केले नाही तर लोकांना सुसं कृतपणे जीवन जग याची कला सु ा 
िशकवली होती. केवळ मानवाचाच िवचार न करता यांनी 

ाणीमा ावर सु ा ेम केले होत े .ते नेहमीच बंधुता, ेम िशकवत 
रािहल.े यांचा असा िव ास होता क  ेम, बंधुता व सौहायान े
जीवन सहजपणे पूण केल े जाऊ शकते आिण जीवनातील येक 
संघषाला सहजपणे आपण सामोरे जाऊ शकतो ह े यांनी संपूण 
िव ाला पटवून दले. आप या पूवजांनी आिण इतर रा ांनाही 
जीवनातील मह वा या ावर काय िवचार केला ह े
सवसामा यांना कळू ा. िवशेषतः यांना इतर लोक स या काय 
करत आहते ह ेपा  ा आिण नंतर यांना िनणय घेऊ ा असेही ते 
ठामपणे सांगतात.१ त े खूप वािभमानी होत.े िश ण े ातील 
यांचे िवचारही खूप नािव यपूणच होत.े 

वामी िववेकानंद यांचा ज म १२ जानेवारी १८६३ म ये 
एका बंगाली काय थ कुटंुबात झाला. यांचे वडील िव नाथ द  ह े
कलक या या उ  यायालयात नामां कत वक ल हणून कायरत 
होत.े वामी िववेकानंदाचे मूळ नाव नर  द  होत.े यां या घरच े
वातावरण धा मक वृ ीचे होत.े यामुळेच यांना पूजा, आरती, धम 
-कम याम ये िवशेष आवड होती. िववेकानंद यां यावर 
लहानपणापासून रामायण महाभारत व भ भावाचा भाव होता 
कारण यांची आई भुवने र दवेी यांना या गो ी सांगत असे. 
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 यामुळेच वामीज या मनावर धा मक वृ ीचा जा त भाव 
पडला आिण त ेमहान युगपु ष बनले. यांची महानता, िव ानता व 
धमिन ता कोणापासून लपून रािहल े नाही. ११ स टबर १८९३ 
म ये अमे रकेतील िशकागो येथे भरले या जागितक सवधम प रषद 
यांनी हद ू धमाचे त व ान संपूण जगाला समजावून सांिगतल.े 

ते हा यांनी अमे रकेतील मा या ि य बंधुनो आिण भिगन नो या 
श दांनी आपले भाषण सु  केले या श दाने वामी िववेकानंदांनी 
अमे रकन लोकांची मने जकली. या प रषदते यांनी आप या 
दशेातील िश णाचे मुख कारण ग रबी, दा र  आिण दःुख 
अस याचे सांिगतले. भारतातील लोकांची िश ण प ती कशी आह े
असावी यावर सु ा मते  केली. यांनी केले या पाच 
िमिनटा या भाषणाने सारी सभा मं मु ध झाले आिण १७ दवस 
चालले या या प रषदवेर सवात अिधक भाव यांचाच पडला.२ 
िशकागो प रषदलेा जा यापूव  यांनी आपलं नाव िववेकानंद अस े
ठेवले. अशा या महान युगपु षाचे ४ जुल ै१९०२ रोजी फारच कमी 
अ पावधीत िनधन झाले. 

वामी िववेकानंदा या मते, कोणतीही एखादी  
दसु या ला िशकवत नसत.े येक  वतः न िशकत 
जात.े बाहरेच े िश क केवळ सूचना ायच े काम करतात यामुळे 
या िव ा याला या िश कांकडून काहीतरी िशक याची ेरणा 

िमळते. यांच े िश णिवषयक िवचार खूप मह वपूण व दशादशक 
आहते. यांनी चिलत िश णाला 'िनिष द िश ण'असे संबोधले 
 आिण हटले क , तु ही या ला सुिशि त मानता यांनी 
काही परी ा उ ीण के या आहते आिण तो चांगले भाषण दऊे 
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शकतो पण वा तिवकता अशी आह ेक , िश ण हा सवसामा यसाठी 
संघष आह.े कोणी कोणाला तयार करीत नाहीत, कोणी च र  
िनमाण करत नाहीत, समाजसेवेची भावना कोणाम ये िवकिसत 
होत नाही आिण जो सहासारखे धैय जोपासू शकत नाहीत. अशा 
िश णाचा काय फायदा?३ अशी िश णासाठी यांची तळमळ होती. 
यां या मते िश णा ारे धमिनरपे  आिण इतर जागितक 

जीवनाची तयारी झाली पािहजे. धमिनरपे  दिृ कोनातनू 
िश णाब ल ते हणतात क  "आ हाला अशा िश णाची गरज आह े
जे च र  बनवत,े मनाची श  वाढवते, बु ीचा िवकास करत,े 
आिण वतःला वतं  बनिवते. ऐिहक दिृ कोनातनू िश णािवषयी 
ते हणाल े क  "िश ण ही मनु या या अंतिनिहत प रपूणतेचे 
अिभ  आह.े" यां या िश ण त व ानाची मूलभूत त वे खूप 
मह वाची आहते. यां या िवचारातनू िश ण असे असावे क  
मुलांचा शारी रक, मानिसक आिण आ याि मक िवकास होऊ शकेल 
यातून मुलांचे चा र य तयार होत,े मन िवकिसत होत,े बु ी 

िवकिसत होत ेआिण मुल वावलंबी होत ेअशा कारचे िश ण दले 
पािहजे. समाजातील सव मुला-मुल ना समान िश ण दले पािहजे. 
धा मक िश ण पु तकाऐवजी य  आचरण आिण कमातून दले 
पािहजे.४ अ यास मात जगातील इतर िवषयांना थान असले 
पािहजे. यामुळे वैि क पातळीवर िश णाचा संबंध जोडला जाईल. 
१)))) वामीवामीवामीवामी    िववकेानदंाचेिववकेानदंाचेिववकेानदंाचेिववकेानदंाचे    शै िणकशै िणकशै िणकशै िणक    त व ानत व ानत व ानत व ान----    

वामी िववेकानंद ह ेएक पारंपा रक, ावसाियक, तांि क 
िश णत  होत.े यांनी िश णाचे प तशीर वणन केले आह.े ते 
मु यतः त व ानी, दशेभ , समाजसुधारक व दवैी आ मा होत.े 
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यांच े येय फ  आप या दशेा या आिण समाजातील हरवले या 
लोकांना जागृत करणे व यांना नवीन मागवर आणणे हा होता. 
िश ण त व ाना या े ात वामीज ची तुलना जगातील महान 
िश ण त  लेटो, सो आिण बटड रसेल  यां याशी केली जात.े 
कारण यांनी िश णाची नवनवीन िस ांत, त वे मांडली. या या 
आधारे तांि कदृ ा िवशाल ानाची इमारत उभा केली जाऊ 
शकते.५ 

वामी िववेकानंदां या नसानसात भारतीय व आिण 
अ या मक वृ ी भरलेली होती. यामुळे यां या शै िणक 
त व ानाचा आधारही भारतीय वेदांत आिण उपिनषदच रािहला. 
मानवाचे नूतनीकरण करणे ह े यांचे मु य उ  आह ेकारण  
हा समाजाचा मूळ आधार आह.े या सवागीण उ तीमुळे 
समाजाची सवागीण  उ ती होत े आिण या अधोगतीमुळे 
समाजाचीही अधोगतीच होत.े िववेकानंदांनी यां या शै िणक 
त व ानात  आिण समाज या दोघांचा सुसंवादी संतुिलत 
िवकास ह ेिश णाचे मु य वैिश  मानले आह े यां या मते, वेदांत 
त व ानात येक मुलांम ये अमयाद ान व िवकासाची मता 
आह ेपरंत ुया श  यांना माहीत नसतात या यांना िश णातून 

ा  क न द या जातात आिण िव ा याला या या गितशील 
िवकासात मदत केली जात.े वामीजी वतः वेदांती होत े हणून 
यांनी ला ज मापासून पूण मानल े आिण या पूण वा या 

अिभ ला िश ण असे नाव दले. वामीज या श दात िश ण 
हणज े माणसाची अंगभूत प रपूणता  करणे होय.६ वामी 

िववेकानंद िश णािवषयी हणतात क  ,खरे िश ण हचे आह ेक  "जे 
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मनु या या मानिसक श चा िवकास करत े .असा िवकास क  तो 
मनु य वतं पणे िवचार क  शकतो आिण वतः न यो य िनणय 
घेऊ शकतो. 

२१ ा शतकातील मािहती तं ाना या युगात बदल या 
वामीज चे िवचार अंगीकारणे गरजेच े आह.े वािमनी यावेळी 

चालू असले या िश ण प तीच े नकारा मक वणन केल े आह.े या 
िव ा याना यां या सं कृतीच े ान नाही, यांना जीवनातील 
वा तिवक मू यांचे धडे िशकता येत नाहीत, यां यात आदाराची 
भावनाही नसत.े यां या मते, भारता या मानिसकतलेा स याची 
िश ण व था कारणीभूत आह ेह ेिश ण चांगले जीवन जग याचे 
तं ान दते नाहीत आिण बु ीचा नैस गक िवकास कर यास स म 
नाही.आधुिनक िश ण प तीवर टीका करताना वामीज नी 
िलिहल ेआह,े नकारातम्क प तीवर आधा रत असलेले िश ण ह े
मृ यूपे ाही भयंकर आह.े७ वामीज नी पा ा य दिृ कोनामुळे 

भािवत झाले या िश ण व थे या जागी भारतीय गु कुल 
णाली सव म मानली आह.े याम ये िव ाथ  व िश क यां यात 

जवळचे नातेसंबंध िनमाण होतात.  िव ा याम य े ा, पािव य, 
ान, धैय, िव ास, न ता, आदर इ. गुण िवकिसत होतात.८ 

       वामीज नी भारतीय िश णा या अ यास मात त व ान व 
धा मक ंथाचा अ यास आव यक मानला. संकुिचत िवचार आिण 
भेदभाव, जातीयवाद या दोषापासून मुक्त अशा िश णाचे त े
समथक होत.े यां या मते, िश णाचे मूळ उ  चा सवागीण 
िवकास ह े आह.े चांगले  च र , मानिसक साम य आिण बौि क 
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िवकास यामुळे एखादी  पुरसे पैसे कमवू शकते आिण 
अप कालीन प रि थतीसाठी पैसे वाचवू शकत.े 
२२२२) ) ) ) िश णा यािश णा यािश णा यािश णा या    त व ानाचीत व ानाचीत व ानाचीत व ानाची    मलूभतूमलूभतूमलूभतूमलूभतू    त वेत वेत वेत वे----    

वामी िववेकानंदा या शै िणक त व ानाची मूलभूत त वे 
१) मुलाचा शारी रक, मानिसक व आ याि मक िवकास हावा असे 

िश ण  
पु तकातून न दतेा आचरण व सं कारातून दले पािहज.े 

२) िश णाने मुलाचे च र  घडवावे ,मनाची ताकद िवकिसत 
हावी आिण बु ीचा िवकास हावा जेणेक न तो या या 

पायावर उभा रा  शकेल. 
३) मुलगा आिण मुलगी दोघांनाही समान िश ण दले पािहजे. 
४) धा मक िश ण पु तका ारे न दतेा आचरण आिण सं कारातून 

 दले पािहज.े 
५) िश ण असे पािहज े यामुळे मुलांचे च र  िनमाण होईल याचा 

मानिसक व बौि क िवकास होईल व त ेमुल आ मिनभर बनेल. 
६) िश णाने मुलांम ये अ याि मक िन ा आिण िव ास िवकिसत 

केला पािहजे. 
७) अ यास मात ऐिहक आिण अ त ीय या दो ही िवषयांना थान 

ावे. 
८) गु  गृहाम ये िश ण िमळू शकत.े 
९) िश क आिण िव ाथ  ह ेश य ितत या जवळ असावेत. 
१०) िश णाचा चार आिण सार सवसामा यांम ये हावा. 
११) तांि क दशेा या गतीसाठी िश णाची व था केली 

पािहजे. 
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१२) स मानीय आिण रा ीय िश णाची सु वात कुटंुबातनू 
झाली पािहजे. 

३३३३) ) ) ) िश णाचािश णाचािश णाचािश णाचा    उ शेउ शेउ शेउ शे----    
वामी िववेकानंद यां या मतानुसार िश णाचा उ शे 

खालील माणे असायला हवा. 
१)))) प रपणूतचेेप रपणूतचेेप रपणूतचेेप रपणूतचेे    ययेययेययेयये----    

वामीज या मते िश णाचे पिहले उ  ह े ,ज मजात 
प रपूणता ा  करणे ह े आह े . यां या मते,सव वैि क आिण 
अ याि मक ान मानवा या मनात आधीपासून अि त वात आहते 
. यावरील झाकण काढणे हणजे िश ण होय. यामुळे िश ण ह े
माणसा या अंगभूत ानाची कवा प रपूणतेची अिभ  असू 
शकते. 
२)))) शारी रकशारी रकशारी रकशारी रक    आिणआिणआिणआिण    मानिसकमानिसकमानिसकमानिसक    िश णाचािश णाचािश णाचािश णाचा    उ ेशउ ेशउ ेशउ ेश----    

वामी िववेकानंदां या मते, िश णाचा दसुरा उ शे मुलांचा 
शारी रक आिण मानिसक िवकास हा आह.े आज या मुलांनी िनभय 
आिण यो ा हणून गीतेचा अ यास क न भिव यात गती साधावी 
यासाठी यांनी शारी रक उ शेावर भर दला तर मानिसक 
उ शेावर भर दतेाना त े हणाले, आप याला अशा िश णाची गरज 
आह े या ारे माणूस वतः या पायावर उभा रा  शकेल. 
३)))) निैतकनिैतकनिैतकनिैतक    आिणआिणआिणआिण    आ याि मकआ याि मकआ याि मकआ याि मक    िवकासाचािवकासाचािवकासाचािवकासाचा    उ ेशउ ेशउ ेशउ ेश----    

वामीज चा असा िव ास होता क  दशेाचे मोठेपण केवळ 
संसदीय कायातनू होत नाही तर तेथील नाग रकां या महानतेमधनू 
होत े व नाग रकांना महान बनव यासाठी यांचा नैितक आिण 
अ याि मक िवकासावर भर दणेे आव यक आह.े 
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४)))) आ मिव ासआ मिव ासआ मिव ासआ मिव ास    ाााा    आिणआिणआिणआिण    आ म यागा याआ म यागा याआ म यागा याआ म यागा या    भावनचेाभावनचेाभावनचेाभावनचेा    उ शेउ शेउ शेउ शे    ----    
वामीज नी आयु यभर या गो ीवर भर दला क  वतःवर 

िव ास ठेवणे तसेच आदर आिण आ म यागाची भावना िवकिसत 
करणे ह ेिश णाचे मह वाचे वैिश  आह े यांनी अस ेिलिहल ेआह े
क ,"उठा, जागे हा आिण अंितम येय सा य होईपयत चालत रहा.९ 

५) िविवधतेिविवधतेिविवधतेिविवधतेतनूतनूतनूतनू    एकताएकताएकताएकता    शोध याचाशोध याचाशोध याचाशोध याचा    उ शेउ शेउ शेउ शे    ----  
वामी िववेकानंदां या मते, िविवधतेत एकता शोधणे ह े

िश णाचे मु य उ  आह.े यांनी सांिगतल ंक  आ याि मक आिण 
भौितक जग एकच आह े शेवटी िश ण असे पािहजे जे मुलांना 
िविवधतेतून एकता िनमाण कर यास िशकवत.े 
६)))) धा मकधा मकधा मकधा मक    िवकासाचेिवकासाचेिवकासाचेिवकासाचे    उउउउ     ----    

वामी िववेकानंदांना वाटत होत े क  येक ला 
या या दडलेले स य आिण धम जाणून घेता यावे अशी यांची इ छा 

होती यासाठी यांनी धा मक िवकासा या िश णावर भर दते 
असे िश ण असले  क  ते ा  क न मुलगा आपले जीवन िनमळ 
क  शकेल आ ापालन, समाजसेवा आिण महापु ष व संतांच ेआदश 
अंगीकार याची मता िवकिसत क  शकेल. 
७)))) अ यास मअ यास मअ यास मअ यास म    ––––        

वामी िववेकानंदां या मते, जीवनाच े अंितम येय 
अ याि मक िवकास आह े हणून यांनी त ेसव िवषय अ यास मात 
समािव  केले याचा अ यास आिण अ याि मक गतीबरोबर 
भौितक गती होऊ शकते. अ याि मक गतीसाठी धम ,दशन, 
पुराण, उपिनषद, साधुसंगत उपदशे, क तन तसेच आ याि मक 
समृ ीसाठी भाषा, भूगोल, राजकारण, अथशा , कला, 
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मानसशा , वसाियक िवषय, कृषी, डा आिण ायाम इ. 
िवषयांचा समावेश कर यावर वामीज नी भर दला. 
८)))) अ यापनअ यापनअ यापनअ यापन    प तीप तीप तीप ती    ––––    

वामीज नी सै ांितक िश ण  नाका न वहा रक 
िश णावर भर दला आिण भारतातील ाचीन अ याि मक िश ण 
प ती अंगीकार यावर भर दला याम ये गु  आिण िश याचे नात े
अगदी जवळच ेआह.े 
९)))) मलुाचंेमलुाचंेमलुाचंेमलुाचंे    थानथानथानथान    ––––    

फोबेल माणे वामीज नी मुलांना िश णाचे क  मानले 
होत े आिण सांिगतले क  मूल ह े सव कार या ऐहीक  आिण 
अ याि मक ानाच े भांडार आह े हणून मुलांना वतःचा िवकास 
कर याच े सुचिवताना ते हणतात, वतःच वतःम ये जा आिण 
आप या उपिनषदांना बाहरे काढा. तु ही वतः सवात महान ंथ 
कधीतरी होता कवा असेलही जोपयत तुमचा अंतरआ मा बाहरे येत 
नाही तोपयत सव बा  िश ण थ आह.े१०  
१०) िश काचेिश काचेिश काचेिश काचे    थानथानथानथान    ––––     

वामीज चा वयंिश णावर िव ास होता ते हणायच ेक  
आपण येकजण आपला वतःचा िश क असतो िश का या 
थानावर काश टाकताना वामीजी हणतात, "िश क हा एक 

दृ यमान िम  आिण मागदशक असतो जो मुलाला या या मागान े
पुढे जा यास मदत करतो". 
११)))) सामा यसामा यसामा यसामा य    माणसाचेमाणसाचेमाणसाचेमाणसाचे    िश णिश णिश णिश ण    ––––    

वामीज नी त कालीन भारतीय समाजाची आ थकदृ ा 
खालवलेली  ि थती सधुार यासाठी सामानय् माणसा या 
िश णावर भर दला आिण सांिगतले क  "सामा य माणसाकड े
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दलु  करणे ह े मी वतः मोठे रा ीय पाप मानतो."हचे आप या 
अधोगतीचे मुख कारण आह.े जोपयत भारतातील सामा य 
जनतेला पु हा एकदा यो य िश ण, चांगले अ , चांगली सुर ा 

दान केली जात नाही तोपयत येक राजकारण िनरोपयोगी ठरेल. 
यात मह वाचे बदल कर याची अ यंत गरज आह.े बदलले या 

काळाला साजेशी िश ण हवे आह.े 
िन कषिन कषिन कषिन कष----    

वामी िववेकानंदांचे िवचार, त व ान आिण िशकवण 
अितशय उ  दजा या आहते, जीवनातील मूलभूत स य, रह य 
आिण त वे समजून घे याची ती गु क ली आह.े  याच ेश द इतके 

भावी आहते क , मेले या माणसालाही ास घेता येईल. त े
मानवतेच े खरे तीक होत.े यांनी सवसामा यांपयत मानवजातीच े
अि त व  पोहोचिव याचे अभूतपूव काय केले. ते अ तै वेदांताचे 
खंबीर समथक होते.  यानंी भारतीय सं कृतीच े मूळ अि त व 
टकवून ठेव यासाठी आपली सं कृती िजवंत ठेव याचे आवाहन केले 

जेणेक न येणा या िप ानंी संपूण सां कृितक, नैितक गुणांसह 
ख या धमाचे, भारतीय आदशाचे खरे तीक हणून जगात आपले 
वच व कायम राखता येईल.  वामी िववेकानंद नवयुगाचे िनमात े
होत.े यांनी यां या काळातील प रि थती दरूदृ ीने समजून घेतली 
होती आिण या दरूदृ ीने यांनी नवभारताचा पाया घातला होता. 
परंतु यांनी िश णा या गरजेवर सवात जा त भर दला आिण 
यावेळचे िश ण सुधार यासाठी अनेक सूचना के या. पंत धान 

जवाहरलाल नेह नी दखेील यां याब ल एकदा असे हटले होत े
क , भारता या भूतकाळावर अतूट िव ास आिण भारता या 
वारशाचा अिभमान बाळगून, वामी िववेकानंदज चा जीवनातील 
सम यांकड ेपाह याचा दिृ कोन आधुिनक होता आिण ते भारता या 
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भूतकाळातील आिण वतमाना काळातील एक कारच े सम वयक 
होत.े आप या रा ाचा आ मा झोपडप ीत राहतो, यामुळे 
िश णाचा दवा घरोघरी लावावा लागेल, तरच  सावजिनक समाज 

बोधन होईल. िश ण मं दराचे दरवाज े सवासाठी खुले होतील, 
यामुळे जेणेक न कोणीही िनर र रा  नये. िशक्षण मोफत आह.े 

िन य आिण कृती  जनतेला यो य िश ण दऊे शकत.े िश णा या 
मा यमातून दशेा या िवकासाला  सव त हने े  उंच िशखरावर नेता 
येईल. चला तर मग रा ीय चेतना जागृत कर यासाठी, नवा समाज 
आिण नवीन युग िनमाण कर यासाठी सवानी संघ टत होऊ या.!!!! 
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आ याि मक िश णत  : वामी 
िववेकानंद     

    

डॉडॉडॉडॉ....    जीजीजीजी....    एसएसएसएस....    पाटीलपाटीलपाटीलपाटील 
इं दरा गांधी महािव ालय, नांदेड    

 

वामी िववेकानंद ह े भारतातील सवात भावशाली 
आ याि मक िश णत  आिण िवचारवंत मानल े जातात. त े
रामकृ ण परमहसं यांचे िश य आिण रामकृ ण मठ आिण रामकृ ण 
िमशनचे सं थापक होते. यां या िनभय धैयासाठी, त णांना यानंी 
दलेले सकारा मक उपदशे, सामािजक सम यांकड े यांचा ापक 

दिृ कोन आिण वेदांत त व ानावरील असं य ा याने आिण 
वचनांमुळे यांना अनेकांनी आदश वतक मानले आह.े या यामत,े 

“िश ण हणजे तुम या मदमू ये टाकलेली मािहती आिण ितथे दगंल 
घडवून आणणारी, आयु यभर न पचलेली मािहती नाही तर मू य 
िश णा या मा यमातून जीवनिन मती, मानविन मती, चा र य 
िन मती इ यादी क पना आ मसात करणे आव यक आह”े1. वाम च े
काय रा ीय आिण आंतररा ीय दो ही होत.े यांनी वेदांितक 
एक वा या अ याि मक पायावर शांतता आिण मानवी बंधु व 
वाढव याचा य  केला. 

भारतभूमी ही िव ानाचंी जननी आह.े आजपयत या भूमीत 
अनेक िव ानाचंी ज म घेतला. यांनी  भारतातच न ह ेतर सम त 
जगाला आप या ान ितभेन,े अतु य कतृ वाने आक षत केल.े 
अशा भारतभूमीत बंगालमधील िव ान वक ल िव नाथ द  व 
भुवने री यां या घरात १२ जानेवारी १८६३ रोजी नर नाथ द  
यांचा ज म झाला यांची वामी िववेकानंद हणून पुढे संपूण 
जगाला ओळख झाली. कलक या या ' ेिसडे सी कॉलेज' मधून 
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१८८४ साली ते पदवीधर झाले. अ या म व त व ान ह े यांच े
आवडते िवषय होते. जॉन टुअट िमल, युम, पे सर यासार या 
पा ा य त ववे यां या सािह याचा यांनी सखोल अ यास केला 
होता. प रणाम व प वामीजी सु वातीस ा हो समाजाकड े
आक षत झाले होते. याचवेळी इ.स. १८८१ म ये यांची वामी 
रामकृ ण परमहसं यां याशी ओळख झाली. यां या सहवासात 
आ यामुळे िववेकानंदा या आयु याला वेगळेच वळण लागले. 
रामकृ णांनी यांना आपला वारस नेमले आिण आपल े काय पुढे 
ने याची जबाबदारी िववेकानंदावर सोपिवली. ी रामकृ णां या 
भेटीने नर ा या जीवनाला दशा िमळाली पण याहीपे ा या 
भेटीचे मोठे मह व हणज े हदू वा या इितहासात एका न ा 
पवाचा ारंभ केला. पिह या भेटीतच यानंी नर ाला हरेले, जाणल े
हाच तो िश य यांचीच ी रामकृ णांचे डोळे वाट बघत होत.े 
गु कडून यानंी समाजातील दन, दा र  नारायणाची सेवा 
िशवभावे, जीवसेवेचा आदश घेतला यां या मनात ते हाच या 
समाजासाठी रा ांसाठी व या िव ाचे व मानवमा ाच े अपण दणेे 
लागते. याचे बीजारोपण ीरामकृ णांनी केले होते. रा  
घडिव याची ेरणा यांना इथूनच िमळाली2. िववेकानंदानी 
आप या कायाला संघटना मक प दे यासाठी १८९७ साली 
कलक ा या ठकाणी रामकृ ण संघाची थापना केली. या ारे 
अ याि मक णसेवा, िश णसं था, अनाथालय इ. काय व 

वदीन बु  भारत, व उ ोधन ही वृ प े चालवली3. 
वामीजी आिण मू य िश ण वामीजी आिण मू य िश ण वामीजी आिण मू य िश ण वामीजी आिण मू य िश ण ::::    

अ ान आिण दारी  ह े दोन भारताचे मोठे श ू आहते. 
यामुळे दन-दबु या व अ पृ य लोकां या िश णाकड े ल  दऊेन 

भयमु  शोषणमु   समाज घडवीने ह े आपले कत  आह े अस े
वामीजी हणत. "Education is the manifestation of the 

Perfection already in Man" 4 
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(िश ण हणजे मनु या या ठकाणी जे पुण व आधीचेच िव मान 
आह े याचे कटीकरण) अशी ा या वामीज नी केली आह.े 

ाचीण काळापासून िश ण िह एका िविश  उ वगाची म े दारी 
बनली होती. ह े वामी िववेकानंदाना मा य न हते. यां या 
मतानुसार िश ण ह े सावि क बनले पािहज.े जर अनवंुशीकते या 
िनमयानुसार ा हण ह े िव ा हण कर यास अिधक उपयु  
असतील तर मग यां या िश णावर खच न करता तो सव पैसा 
मागासले या जाती या िश णावर खच करावा. कारण याच 
जात ना िश णाची गरज आह.े ा हण जर मुळातच बु ीमान 
असतील, तर त ेइतरा या मदितिशवायही िव ा हण क  शकतील 
मा  मागासलेले समाज घटक बु ीमान होऊन ज म घते नसतात. 
यानांच खरी िश णाची गरज आह.े5 

वामीज या मते, "मुलांचे िश ण ह े आनंदायी व मंगल 
वातावरणात हावे कारण क , आजूबाजू या वातावरणाचा 

या िवचारांवर व वतनावर भाव पडत असतो."6 िश ण घेत 
असतांना आ हाददायक वातावरण, यो य सं कार याचंी िनतातं 
गरज असते. यातूनच तर िव ा याचा िश णातील सहभाग 
वाढतो. आनंददायी िश णात मुलां या पालकांचा सहभाग केवळ 
दशा द दशकासारखा असावा. यांनी आपली मत,े इ छा, आकां ा 

मुलांवर लाद ू नये. मुलांना यां या ज मजात आवडी-िनवडी माणे 
िश णाचे वातं य असावे. लादले या गो ी कोणालाही आवडत 
नसतात. 

वामी िववेकानंदा या रा बांधणी या काय मात सव 
सामा य जनतेची िश णात कोणती भूिमका असावी यानंा कोणत े
िश ण दयावे याबाबतचे िवचार प  करताना ते हणतात, पूव  जे 
धा मक आिण धमिनरपे  िश ण दले जात होत,े ते गुलाम तयार 
कर याच े साधन होते. हणून पिहली गो  न ा िपढीला िश ण 
दे याचे काय परक य रा यक या या आिण सनातनी धम सं थे या 
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हातून काढून समजावर ती जबाबदारी टाकली पािहजे. सव सामा य 
जनतेला उपयु  िश ण दले पािहजे. जगातील िव ान आिण 
तं ान यांच ेअदयावत िश ण िमळाले पािहजे7. अस े वामीज चे 
ठाम मत होत.े तसेच जनतलेा बौि क आिण तांि क िश ण दणेे 
यांचा गतीसाठी  आव यक आह.े यािशवाय िश णातून यांनी 

चा र य िन मती िनितम ा व वावलंबन अशा कारची मु य े
जावीत यावर भर दला. यावर ते हणतात, मानवी िवचार व 

चा र  यांचा घिन  संबध िववेकांनदानी  केला आह.े चा र य 
िन मती हा मानवी िश णाचा सवात मोठा उ शे आह.े चांग या 
िवचारां या सृजनामुळे सकं प श  िवकिसत होते, सं कार 
सुधारतात, स गुण जागृत होतात. यामुळे च े नैितक व 
अ या मीक उ यन होत.े 

या ाथिमक गरजा पूण होतील, यासाठी 
उपिजवीकेचे साधन यानंा ा  होईल अशा िश णाची अपे ा 
वामीज ना होती. यासाठी कृषी, उ ोग, तं ान, ावसायीक 

िश ण या दारे त साम य बनिवणारे िश ण यानंा अपे ीत 
होते. उ प  क न आ मिनभर बनवणारे िश ण यानंा अपेि त 
होत.े वसुधैव कंुटंुबकम् ची भावना िश णातुन येका या मनात 
िनमान हावयास हवी. याच भावनेतून मंुगी पासून ते मानवापयतं 
सवाम ये एकच आ मा आह.े असे वामीज चे मत होत.े िव ातील 
सव ाणीमा  एकाच ई राची लेकरे आहते हा बोध िश णातून 
यांना अपेि त आह.े भारतीय ीयासंमोर अनके सम या उ या 

आहते ह े िववेकानंद मा य करतात. पण िश णामुळे न सुटणारी 
अशी एकही सम या नाही असे त े सांगतात िविवध मागानी 

ीयांचा दजा सुधार यासाठी िववेकानंद आ ह धरतात. म ययुगीन 
काळात परक य आ मनामुळे ि यांची गती झाली नाही. अस े
सांगताना ते हणतात, परक य आ मन सं कृतीशु य होते. 
भारतातील अगिणत संपती लुटायची आिण भारतीय समाजाची 
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सां कृतीक हाणी करायची आिण समाजातील ीयांवर अ याचार 
करायचे. या कालखंडामुळे ि यां या गतीवर संकटे िनमाण 
झाली8.असे ठामपणे ते सांगतात. 

भारतीय ीयां या या सम या आहते या सोडव यासाठी 
भारतीय ीयांच समथ आहते. यानंा आपले काय कर याच े
वातं य ा. भारतीय ीला िश ण द यामुळेच भारतीय 

सं कृतीचे जतन होऊ शकते असे असे वामीज चे मत होते. हणूनच 
ीयांसाठी गावोगावी ी िश ण क  उघडून यांना सुिश ीत 

क न जर उ त झा या तरच तुम या मुलांचे व दशेाचे भिवत  
उ वल होणार. हणुनच भारतीय सं कृती संवधनासाठी ी 
िश णाची आव यकता आह9े. 

भारतीय ि यां या िश णासाठी याची सु वात ही 
चा र याने झाली पािहजे. ि यांना चांगले समजते कारण ती यांची 
सां कृतीक परंपराच आह.े ि यांना समाजाम ये वैभव संप  व 
स मानजनक सामािजक दजा ा  कर यासाठी ि  िश ण क ामधे 
चा र य िन मत िश णावर भर दे याची आव यकता िववेकानंदांनी 
सांिगतली. जगातील सव गत रा ांनी ि यांना िश ण दवूेन 
रा ाची उ ती घडवून आणली. या दशेात ि यांना िश ण दले 
गेले नाही यांचा स माण होत नाही ती रा  ेकिधही िवकसीत होत 
नाहीत10 .असे वामीजी हणतात. 

आधुिनक काळात िश ण ह े नोकरी शोधणा  यां या 
िन मती या कारखा यात बनले आह.े जीवनाकड े पाह याचा उ  
दृ ीकोन नस यामुळे तथाकिथत िशि त अिधकािधक ‘ वक त’ 
बनत चालले आहते. याचा प रणाम आपण सव अनुभवत आहोत. 
सुिशि त त ण सतत भीती आिण तणावात राहतात यामुळे त े
नैरा याकड ेजातात. या प रि थतीत त णांना अशा आदशाची गरज 
आह,े जो यांना या हताश प रि थतीतून बाहरे पड याचा माग 
दाखवू शकेल. वामी िववेकानंदांचे मु यिश ण त व ान अंगीकारणे 
हाच यातनू बाहरे पड याचा राजमाग आह.े 
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अ याि मक त व ानातून आधुिनक िश णा या संक पना 
िववेकांनदांनी िवकिसत के या आह.े ाचीन भारतीय सं कृती या 
अिध ानावर मानविन मतो या िश णाच े मं दर उभारलेले आह.े 
यांनी युवकांना ेरणा दली. ि यां या उ ती करीता िश णाचा 

माग श त केला. जनसामा या या उ थानासाठी ानाची दालन े
खुली केली. आज या आधुिनक शै िणक त वांचा पुर कार 
िववेकानंदांनी केलेला आढळतो. यांनी मनु याचा मतावर िव ास 
ठेवून यां या सवागीण िवकासाला उपयु  िश ण तुत केले. 
आ मिव ास, आ मसा ा कार, आ मिन ा हयां या सहा यान े
मनु याचे उ यन िश णा दारे कर याचा माग दाखिवला. 
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शा तशा तशा तशा त    जीवनमू यजीवनमू यजीवनमू यजीवनमू य    केकेकेके    सदंभसदंभसदंभसदंभ    मेममेेमे    वामीवामीवामीवामी    
िववकेानदंिववकेानदंिववकेानदंिववकेानदं    कककक     िवचारधारािवचारधारािवचारधारािवचारधारा    

    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . किवताकिवताकिवताकिवता    राजराजराजराज     तातडेतातडेतातडेतातडे    
इितहास िवभागा य  

लोकनायक बापूजी अण ेमिहला महािव ालय यवतमाळ. 

तावनातावनातावनातावना    
मू य श द मूल प मे अथशा  से जुडा ह.ै बाजार मे मू य 

का िनधारण व तू के गुणव ा के आधार पर कया जाता ह.ै यही   
श द अब मानव समाज के संदभ मे यु  होता ह ैतो मानवता के 
प र े  मे वीकृत नैितक त व के परख का मापदडं बन जाता ह,ै 
अथात मानव क  गुणव ा ही उसक  मू यव ा का आधार बन जाती 
ह.ै मू य मानव जीवन के दशादशक आदश ह.ै समाज को आगे बढने 
क  ेरणा दतेे ह.ै मनु य को स माग पर अ ेसर करन ेवाले आदश या 
िस ांत ही जीवनमू य कहलात ेह.ै भारतीय परंपराने जीवन मू य 
को आ याि मक तर पर िति त कया गया ह.ै शा त मू य का 
अथ होता ह ै जीवन को समझना, जीवन क  यो यता कसमे ह?ै 
जीवन के साथकता कहा कैसे और कस मे िनिहत ह?ै जीवन का 
उ शे या ह?ै इन सभी  का उ र शा त जीवनमू य के 
िनधारण होने को लेकर ह.ै िव  मे भारतीय सं कृती के शा त 
जीवनमू य को थािपत कर भारतीय चतनधारा को भावी प 
से थािपत करन े मे वामी िववेकानंद का अतुलनीय योगदान 
दखाई दतेा ह.ै िववकेानदंिववकेानदंिववकेानदंिववकेानदं    कहतेकहतेकहतेकहते    हहैमहहैमहहैमहहैम    वहीवहीवहीवही    हैहहैैहै    जोजोजोजो    हमारेहमारेहमारेहमारे    सोचसोचसोचसोच    हमेहमेहमेहमे    
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बनायाबनायाबनायाबनाया    हैहहैैहै, , , , इसिलयेइसिलयेइसिलयेइसिलये    इसइसइसइस    बातबातबातबात    काकाकाका    यानयानयानयान    रखेरखेरखेरखे    कककक     आपआपआपआप    यायायाया    सोचतेसोचतेसोचतेसोचते    हैहहैैहै. . . . 
श दश दश दश द    गौणगौणगौणगौण    हेहहेेहे, , , , िवचारिवचारिवचारिवचार    जीिवतजीिवतजीिवतजीिवत    रहतेरहतेरहतेरहते    हैहहैैहै, , , , वेववेेवे    दरूदरूदरूदरू    कककक     या ाया ाया ाया ा    करतेकरतेकरतेकरते    हैहहैैहै....    
सां कृितकसां कृितकसां कृितकसां कृितक    िवरासतिवरासतिवरासतिवरासत    केकेकेके    हरीहरीहरीहरी    

भारत म महान िवचारक और समाज सुधारक के प मे एक 
लंबी ृंखला दखाई दतेी ह, िज ह न े अपने ांितकारी और पथ-

दशक िवचार  और काय  से, न केवल भारत पर बि क पूरे िव पर  
भाव छोड़ा ह.ै उ ह न े शा त नीितमू य का िवचार िवकिसत 
कया ह ैऔर भारत को सां कृितक और नैितक पहचान दान क  ह.ै 

भारत के नैितक मू य को िव  मे िविश  थान दान करन ेवाले  
वामी िववेकानंद आधुिनक भारत के महान िवचारक  म स े

एक ह.  नर  नाथ द  का ज म ( वामी िववेकानंद) कोलकाता म 
12 जनवरी 1863 को भुवने री और िव नाथ द  के प रवार म  
मकर सं ांित के दन आ था. जैसा क हम जानत ेह क ब े के 
भिव य को तराशन ेम पा रवा रक पृ भूिम का हमेशा मह व रहा ह.ै 
नर  के िपता का गितशील तकसंगत रवैया और उनक  माँ का 
धा मक वभाव उनक  सोच और ि व को आकार दनेे म 
उ रदायी सािबत ए. 

नर  को बचपन से ही आ याि मक े  म िवशेष प स े
दलच पी थी और वे यान करत े थ,े आज के युवा  के िलए 

मह वपूण ह ै क  वामी िववेकानंद के बचपन क  गितिविधय  को 
समझ कर अपने जीवन मे उसे लाने का यास करे. 

वामी िववेकानंद एक महान दशेभ  ि व थ ेिज ह न े
अपना जीवन रा  और समाज के िलए सम पत कर दया. उ ह न े
मानवता के िलए भी शा त जीवन मू य को प रभािषत करणे मे 
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योगदान दया. उनके सभी िवचार और  काय  के िलए उनके पास 
अ याि मक वैचा रक आधार था. उ ह न ेन केवल रा  के िलए बि क 
मानव क याणके िलए भी अपनी भूिमका प  क . वामी 
िववेकानंद कहत े थ.े "आपको अंतर से बाहर िनकलना होगा, कोई 
आपको िसखा नही सकता, कोई आपको आ याि मक बना नही 
सकता. तु हारी आ मा के िसवा कोई दसुरा गु  नही ह"ै. इस कार 
से वयं को जानकर ही आ याि मक ाि  के िलये यास करना हम 
सभी के िलए एक िमसाल ह।ै  उ ह ने रा  िनमाण क  या म भी 
योगदान दया.  उनके सभी भाषण और सािह य रा  के िलए उनक  
िच क  समी ा करत ेह.  वह आ याि मक प से आ मा क  शि  

के मह व को प रभािषत करत े ह.ै उ ह ने आ याि मक रा वाद के 
े  म भी योगदान दया. वामी िववेकानंद हमेशा युवा शि  के 

बारे म आशाि वत थे, उनका मतलब था क रा  का युवा रा  क  
वा तिवक ताकत ह.ै उ ह न ेबदलते भारत को युवा श  के मा यम 
से आगे बढाने पर भी जोर दया. उ ह ने हमेशा कहा क युवा रा  
के आधार तंभ ह. वह हमेशा रा ीय योगदान के िलए युवा  को 
बढ़ावा दनेे के प  मे थे.  वे आधुिनक भारत के एक आदश ि व 
थे. उ ह ने िवदशे  म भारत का ब त भावी ढंग से ितिनिध व 
कया. उ ह न ेहमेशा भारत क  सनातन सां कृितक परंपरा के जतन 

परऔर सां कृितक, अ याि मक रा वाद को  करने के िलए 
संपूण जीवन अपण कर दया. वह हद ूधम, भारतीयता, रा वाद, 
मानवता और युवा शि  के बारे म अपने आ याि मक िवचार रखत े
ए कहत ेह ैक .  .  .  .  कभीकभीकभीकभी    कमजोरकमजोरकमजोरकमजोर    मतमतमतमत    बनोबनोबनोबनो, , , , मजबतूमजबतूमजबतूमजबतू    बनोबनोबनोबनो, , , , तु हारेतु हारेतु हारेतु हारे    अदंरअदंरअदंरअदंर    

अनतंअनतंअनतंअनतं    शशशश     हैहहैैहै    . . . . आप वयं अपने भा य के िनमाता ह.ैउ ह न ेमजबूत 
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और िवकिसत भारत का सपना दखेा.वह भारत को मजबूत और 
गौरवशाली बनान े क  िज मेदारी रखत े थे. उ ह ने अपना सारा 
जीवन युवा श मे रा वाद, दशेभि  और हद ू धम के बारे म 
जागृती करन ेम लगा दया. 
आ याि मकआ याि मकआ याि मकआ याि मक    िवचारधारािवचारधारािवचारधारािवचारधारा    काकाकाका    वीकारवीकारवीकारवीकार    

रामकृ ण परमहसं के प मे ा  अ याि मक ि म व 
िववेकानंद के जीवन म एक मह वपूण घटना दखाई दतेी ह.ै 
रामकृ ण से नर  का पहला प रचय सामा य सभा सं थान म एक 
सािहतय् वग म आ, जहाँ उ ह ने ोफेसर िविलयम हे टी को 
िविलयम व सवथ क  किवता' पर ा यान दतेे सुना। किवता म 
ए टसी श द क  ा या करत े ए, उ होने सुझाव दया क उनके 
िव ाथ ओ को इसका सही अथ समझने के िलए दि णे र मे 
रामकृ ण के पास जाना चािहए। उ होन े उनके कुछ छा  को 
रामकृ ण के पास जाने के िलए े रत कया। 

सन 1881 म, जब नर  अपनी आगामी एफ.ए. परी ा क  
तैयारी कर रह ेथे, रामचं  गु  न ेउ ह सुर नाथ िम ा के घर पर 
एक ा यान दनेे के िलए आमंि त कया था। इस सभा म रामकृ ण 
भी उपि थत थे.युवा नर  के गायन से सभी भािवत ए. इस समय 
रामकृ ण से नर  क  मुलाकात ई. इस घटना स ेनर  दि णे र 
आने के िलए भािवत ए। नर  ने वहा ं पहली मुलाकात म 
अ याि मकता अथवा शा त मू य  पर िवचार नह  कया।  

सन 1882 म नर  दो िम  के साथ दि णे र गए और 
रामकृ ण से िमले। 
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  यह मुलाकात उनके जीवन म एक मह वपूण मोड़ सािबत ई। 
हालाँ क, उ ह न े शु  म रामकृ ण को अपने िश क के प म 
वीकार नह  कया और उनके िवचार  के ित उ साह नही 
दखाया. चचा के मा यम से नर  उनके ि व स ेआक षत ए 

और उ ह ने शु  म रामकृ ण को एक  के प मे दखेा और 
उनका परी ण कया, जो धैयपूवक तक  का सामना करते ह।  "स य 
को सभी को प मे दखेने का यास करे"इस  िवचार  न े उनके 
जीवन को बदल दया. 

अ याि मकअ याि मकअ याि मकअ याि मक    ेे ेे     मममम    मनमनमनमन    केकेकेके    िनरंतरिनरंतरिनरंतरिनरंतर    िनयं णिनयं णिनयं णिनयं ण    काकाकाका    वाहवाहवाहवाह    दनदनदनदन    
तीतीतीती    दनदनदनदन    अ यासअ यासअ यासअ यास    करणेकरणेकरणेकरणे    परपरपरपर    ि थरि थरि थरि थर    होहोहोहो    जाताजाताजाताजाता    हैहहैैहै    औरऔरऔरऔर    मनमनमनमन    िनरंतरिनरंतरिनरंतरिनरंतर    

एका ताएका ताएका ताएका ता    कककक     मतामतामतामता    ाााा     करताकरताकरताकरता    हैहहैैहै....    
एक दन नर  न े रामकृ ण स े उनके प रवार के आ थक 

क याण के िलए दवेी काली से ाथना करन ेका अनुरोध कया।  राम 
कृ ण न े उ ह वयं मं दर जाकर ाथना करन े का सुझाव दया।  
रामकृ ण के सुझाव  के बाद वे तीन बार मं दर गए, ले कन कसी 
भी कार क  सांसा रक आव यकता  के िलए ाथना करन े म 
िवफल रह ेऔर अंततः दवेी से स  े ान और भि  के िलए ाथना 
क  . नर  धीरे-धीरे भगवान को पाने के िलए सब कुछ यागने के 
िलए तैयार हो गए और रामकृ ण को गु  के प म वीकार कर 
िलया. उन दन  उनम कतनी बल वैरा य भावना थी!   

सन 1887, नर  ने िव णु चरण बसाली के साथ एक 
बंगाली गीत संकलन संगीत क पसू  संकिलत कया। नर  ने इस  के 
अिधकांश गीत  का सं ह और व था क , ले कन ितकूल 
प रि थितय  के कारण पु तक का काम पूरा नह  कर सके। 
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वामी िववेकानंद धम को सदवै वै ािनक दिृ कोन से दखेन े
का यास कया. उनका मानना ह ै क मानव जाती के िवकास मे 
सवािधक मह वपूण धम क  रही ह.ै सभी सामािजक संघटने के मूल 
मे धम क  श  ही काय कर रही ह.ै धम को सं दाय, जाती, रा  
क  सीमा मे नही बांधा जाना चािहए. वैि क यु मे धम को 
िव ापी होना चािहये. धम को सव समावेशी होना चािहय.े ई र 
संबंधी आदर्श क  िभ ता के कारण कसी का भी ितर कार नही 
कया जाना चािहए. ई र संबंधी सभी िस ांत सगुण, िनगुण 

,अनंत, नैितक िनयम सभी को धम क  एक ही प रभाषा के अंतगत 
लाया जाना चािहय.े इतना उदार होन ेपर धम क  श  दोगुना बढ 
जायेगी. लोक कहत ेह ैक  धम क रता िवकिसत कर रहा ह ैपर स य 
ह ै क सुसं कृत एवं उदार धम क  श  को अभी संपूण मानव जाती 
मे वेश कराना ह.ै सभी धम मनु य के मन के कुछ णो के िलए 
इं य और बु ी क  सीमा से परे चले जान े पर आधा रत ह.ै ऊन 

णो मे मनु य न ेउन त य से सा ा कार कया िजस का ान इं य 
व चतन के ारा कभी संभव नही हो सकता था. वामी कहत ेह ैक  
हमे धम को बु ी क  कसोटी पर कसन े का यास करना चािहए 
मगर यह भी यान रखना चािहए क  धम भौितकशा  के सभी 
अिव कारो क  तुलना मे अितसू म ह.ै 

वामीजी के अनुसार.. जब तक आप खुद पर िव ास नही 
करत ेतब तक भगवान पर िव ास नही कर सकत.े 

भारतीय सं कृती मे जीवन के शा त जीवन मू य को ही 
धम क  संक पना दी गई ह.ै इसका संबंध उपासना प ती से नही ह.ै 
वा तिवक जीवन मे वहार को कत  प मे आचरण यो य 
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बनाना आज क  आव यकता ह.ै मू य परक िश ा भी एक 
वा तिवकता ह.ै  
यवुायवुायवुायवुा    रा करा करा करा क     ताकतताकतताकतताकत 

वामी िववेकानंद युवा  क  मता म िव ास करत े थ.े 
वह यह भी कहत े थ े क युवा अ ययनशील, प र मी, भि  और 
दशेभ  क  भावना स ेओत ोत होना चािहय.े उ ह न ेरा  क  उस 
युवा शि  को महसूस कया जो  समाज और रा  को बदलने म 
स म ह. उ ह न े युवा  को दढ़ृिन यी और कुशल होन े का भी 
सुझाव दया।  वामी िववेकानंद युवा  और समाज   क  उनक  

मता के बारे म प रिचत कराना चाहत ेथे . वह भारतीय सं कृती 
के  सहयोग ,वा सलय्, स यिन ा ,िव ास , ा सकारा मक 
दिृ कोन ,सजनशीलता ,शांतीि यता के साथ कत  के ित िन ा 
रखन े के िलए आशावादी थे. युवा को उनका संदशे था क आपको 
िशि त होना चािहए और रा  िनमाण क  या म अपना 
योगदान दनेा चािहए.  उ ह न े रा  और समाज के िलए युवा  

ारा कये जान े वाले वि थत यास  पर भी जोर दया. युवा 
मानवता का िनमाण कर रहा ह,ै वह अगर कुछ काम कर रहा ह ैतो 
आप उस पर िजतना अिधक यान दगे, िव ास करगे प रणाम 
उतनाही बेह र होगा . 

युवा के िलए उनका संदशे था ... "आप जैसा िवचार करगे 
वैसे आप हो जायगे, अगर आप अपने आपको िनमल मानगे तो आप 
िनमल बन जायगे, आप अपने आपको समथ मानगे तो आप समथ 
बन जायगे. "उ ह ने युवा  स ेभारत के िलए योगदान दनेे क  भी 
अपील क . 
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गुलाम भारत के नाग रक होन े के बाद भी कोनसी ेरणा कोनस े
मू य  वामी िववेकानंद को िशकागो के चोराह ेपरलाकर खडा कर 
दतेे ह,ै चहा उपहास के बाद भी वो अपने सं कृती के सार के िलए 
खडे रहत ेह.ै भारतीय सं कृती क  चतन धारा मे ितपा दत त व 
को दिुनया के सामन े लाने का े तम यास कया. मनु य केवल 
मनु यभर रहना चािहए, बाक  सब कुछ अपने आप हो जायेगा. 
आव यकता ह ैतेज वी, परा मी और दढृ िव ासी नवयुको क , ऐस े
सो युवक िमल जाय ेतो संसार का काया क प हो जाये. आप लोगो 
मे स े येक  महान उ रािधकार लेकर इस धरा पर आया ह ै
िजसस ेआपके रा  का उ ार हो सकता ह.ै युवाश  के िलए उ होन े
नीतीशा  को भी अपनाया था. कोई भी िनतीशा  तब तक नही 
ठीक सकता जब तक उसका आधार अलो कक नही हो, उपयोिगता 
वाद िस ांत को नकार दया. अ याि मकता के आदश पर चलकर 
जो श  िमल सकती ह ैवह कसी अ य माग स ेनही िमल सकती ह.ै 
इं य व भौितक पदाथ क  सीमा से परे जाकर अ याि मक मानव 
बनना ही सवािधक गौरवशाली बात ह.ै वैि क उमेश धम को 
िव ापी होना चािहये. 

वामी िववेकानंद को भारत के युवा  स ेआदश च र  क  
उ मीद थी. वह िश क समुदाय से अपे ा करत ेथ ेक  आपको उसक  
गितिविधय  के बारे म सतक रहना चािहए.  वह  युवा  को अपने 

ि व स ेसभी बुरी आदत  को दरू करन ेका सुझाव दतेे ए कहत े
ह.ै. भिव य क  मेरी आशा युवा के च र  मे िनिहत ह.ै बुि मान 
दसुरो क  सेवा के िलए सब कुछ या कर और अपने आपको और बड े

ेमाने पर दशे के िलए आ याकारी बनाना मनु य जीवन ह.ैवतमान 
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मे वामीजी का संदशे क .. कभी कमजोर मत बनो मजबूत बनो. 
तु हारे अंदर अनंत श  ह ैआप वयं अपने भा य के िनमाता ह.ै 

दशे क  गती के िलये जीवन मे  दढ़ृ संक प युवा  के िलए 
आव यक ह ै  युवा  को अपने प रवार, समाज और रा  के िलए 
सकारा मक वहार करना चािहए. वामी िववेकानंद आदश च र  
वाले रा  का िनमाण करना चाहत े थे. जब रा  के युवा आदश 
च र  वाले ह गे, तब रा  एक आदश रा  के प म जाना जाएगा. 
अ छे गुण  के सं ह के िलए युवा  को आदश तरीके से जीना 
होगा.रा  िनमाण क  या के िलए सभी युवा  को एकजुट होना 
चािहए आदश च र  दसूर  को अ छे वहार के िलए े रत करगे. 
वामी िववेकानंद ने आ याि मकता पर जोर दया, उनके अनुसार 

जो कुछ भी आपको शारी रक बौि क और अ याि मक प स े
कमजोर बनता ह ैउसे जहर के प मे आप अ वीकार कर द.े दशे का 
युवा आ याि मक प स ेमजबूत होना चािहए, तभी उसका आदश 
च र  होगा। आदश च र  के होन ेसे ही समाज और रा क  आदश 
संक पना साकार होगी. 

दसंबर 1886 म  नर  और उनके अ य सहयोगी को 
अनंतपुर गांव म आमंि त कया गया. नर  और अ य इ छुक 
िभ ु  ने िनमं ण वीकार कर िलया और कुछ दन िबतान ेके िलए 
अनंतपुर चले गए.  सन1888 वामी जी ने अंतपुर मठ छोड़ दया. 
 एक आ यच कत प रवतन के साथ साधु के  धा मक , अ याि मक 
जीवन क  सु वात क . वामी जी ने पांच साल तक भारत म बड़ े
पैमाने पर या ा क , िश ा के क  का दौरा कया और खुद को 
िविवध धा मक और सामािजक परंपरा  स े प रिचत कराया . 
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उ ह ने वाराणसी, अयो या, लखनऊ, आगरा, ऋिषकेश का दौरा 
कया। द ली के ऐितहािसक थल  का दौरा करन ेके बाद, वामी 

जी न ेराजपुताना क  ओर अपनी या ा शु  क . वे जयपुर, अजमेर , 
माउंट आबू गए. वामीजी ने पुणे, को हापुर महाबले र का भी 
दौरा कया।. 

वामी िववेकानंद हमेशा गौरवशाली भारत का सपना 
दखेते थे. वे चाहत ेथे क भारत िव  म शि शाली और गौरवशाली 
रा  बने. वतमान भारत को गौरवशाली भारत म बदलने के िलए 
धा मक, राजनीितक, आ थक, सामािजक और सां कृितक प रवतन 
आव यक होन ेचािहए. भारत का गौरवशाली अतीत और इितहास 
रहा ह.ैयुवा  को इितहास से सबक लेना चािहए और रा  के िलए 
योगदान दनेा चािहए. रा वादी आंदोलन के िलए युवा शि  
िनणायक ह.ै युवा इस दशे को गौरव के पथ पर ले जाएगें. 
शिै कशिै कशिै कशिै क    िवचारधारािवचारधारािवचारधारािवचारधारा    

वामी िववेकानंद अपने पूरे जीवन म एक ितभा संप  
छा  थे.  मेहनती नर  द ने न ेई र चंद िव ासागर महानगरीय 
सं थान म दािखला िलया, जहाँ उ ह ने 1877 तक पढाई क . 

वह ेसीडसी कॉलेज वेश परी ा म थम ेणी के अंक 
ा  करन े वाले एकमा  छा  थे. वह दशन, धम, इितहास, 

सामािजक िव ान, कला और सािह य सिहत िवषय  क  एक ापक 
पाठक थे,  वह वेद, उपिनषद, भागवत गीता, रामायण, महाभारत 
और पुराण  सिहत हद ू शा  म भी िच रखते थे,उ ह भारतीय 
शा ीय संगीत म भी िशि त कया गया था. एक और मह वपूण 
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बात यह ह ै क वे िनयिमत प से शारी रक ायाम, खेलकूद और 
संग ठत गितिविधय  म भी भाग लेत ेथे. 

वामी जी ने अनेक शै िणक सं था म पि मी तकशा , 
पि मी दशन और यूरोपीय इितहास का  अ ययन करत े ए 
भारतीय सं कृती क  परंपरा को समझने का यास कया. सन 

1881 म, उ ह ने लिलत कला क  परी ा उ ीण क  और 
सन1884 म कला ातक क  िड ी पूरी क । वामी जी ने हबट 
पसर, जे स मील, डिेवड यूम, चा स डा वन का भी अ ययन 
कया. वे हबट पसर के मू यांकन से मोिहत हो गए और पसर क  

पु तक  का अनुवाद करत े ए उनके साथ प  वहार कया.  
बंगाली म िश ा, पि मी दाशिनक का अ ययन के साथ उ ह ने 
सं कृत शा  और बंगाली सािह य भी सीखा. िविलयम हे टी ने 
िलखा.. "नर  वा तव म एक ितभाशाली छा  ह.ै मने ापक 
या ा क  ह ैले कन मुझे तुलना मक प स ेकभी भी उनक  ितभा 
और संभावना  के समान और कोई नही िमला, यहां तक क जमन 
िव िव ालय  म, दाशिनक छा  के बीच,कुछ िव ानोन े न े नर  
को ुित धारा कहकर उनक  यो यता को समुिचत थान दया ह.ै 

वामी िववेकानंद ने कहा क िश ा को रा  िनमाण म 
योगदान दनेा चािहए।  युवा  को कुछ कौशल म िशि त और 

िशि त कया जाना चािहए।  िशि त भारत के िलए िश ा 
णाली ापक और िव तृत होनी चािहए. 

भारत म सभी को िश ा का अिधकार ा  होणा चािहए. 
मानिसक स मता और अ छे च र  को िश ा णाली मे 

ित बिबत करना चािहए. भारत के युवा  को रोजगारो मुखी 
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िश ा दी जानी चािहए. उ ह ने िश क  से भी ब त उ मीद क  
थी,क  िश क को िश ा णाली म खुद को सम पत करना चािहए।  
"रा िहत मे िश ा, िश ा िहतमे िश क और िश क िहत मे समाज" 
इस त य को समाज मे सा रत करन ेके िलए भारतीय सं कृती और 
िश ा व था मे सम वय िनमाण करन े क  आव यकता पर बल 
दया. वामी िववेकानंद ने लड़ कय  और मिहला  क  िश ा पर 

भी जोर दया.  उ ह अपने प रवार और समाज के क याण के िलए 
िशि त कया जाना चािहए. िजसस े प रवार, समाज सुसं कृत 
होगा.  युवा  को अपने जीवन, प रवार, समाज और रा  क  
सम या  को हल करन े के िलए िश ा सहायक होनी चािहए.  
आपने आ याि मक िश ा के बारे म भी शा त जीवनमू य को 
अपनाने के संदभ मे िवचार रखे, जो भारतीय सं कृती क  पहचान 
बन गये ह.ै बदलते समय के साथ वामी िववेकानंद न ेस म और 
समृ  भारत के िवकास के िलए वै ािनक िश ा पर भी जोर दया. 

वामी िववेकानंद आ मा के िलए वा य और मानव शरीर 
के िलए वा य म िव ास करत े थे.  उ ह ने सुझाव दया, आप 
सभी का शरीर व थ होना चािहए युक  व थ शरीर म नैितक 
और अ छे मू य  का िनवास होता ह ै. मनु य को उसक  उपलि धय  
के िलए मानिसक प से स म होना चािहए. उस ेअपने जीवन के 
ल य के ित सचेत रहना चािहए.  मन अ छे िवचार  का इरादा 
रखता ह ैऔर  दमाग हमेशा नैितक वहार का समथन करता ह,ै 
आदश च र  के िलए मानिसक वा य ज री ह.ै नैितक िवचार 
हमेशा व थ मन से आते ह. जब हम अपने शरीर को व थ रखत ेह 
तो हम लंबे समय तक मेहनत कर सकत े ह. हर युवा को अपनी 
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शारी रक फटनेस को लेकर सतक रहना चािहये.  व थ शरीर हम 
बुरी आदत  से दरू रखता ह ैऔर  व थ शरीर हम हमेशा मेहनत 
करन े के िलए े रत करता ह.ै वामी िववेकानंद न ेमानिसक और 
शारी रक वा य के िलए योग म  िव ानके मह व को बताया. हर 
युवा मानिसक और शारी रक प से व थ हो तभी मेहनत करत े
ए िनरंतर आगे बडगेा.  वह आपको शारी रक सुदढृता के िलए 

िनयिमत ायाम करन े क  सलाह दतेे ह. वतमान समय क  यही 
मांग ह.ै 

उनक  मा यता के अनुसार भाषा, जातीय, ऐितहािसक और 
ता कक िविवधता  के बावजूद, भारत म सां कृितक एकता क  
कतनी मजबूत भावना ह.ै  वामी िववेकानंद िज ह ने इस सं कृित 

क  वा तिवक न व को उजागर कया और इस कार प  प स े
शि  को प रभािषत कया, एक रा  के प म एकता क  भावना 
को बढ़ावा दया. वामी जी न े भारतीय  को भारत क  महान 
आ याि मक िवरासत क  उिचत समझ दी और इस तरह उ ह अपने 
अतीत पर गव भी कया. इसके अलावा उ ह ने भारतीय  को 
पि मी सं कृित क  किमय  से प रिचत करायाऔर इन किमय  को 
दरू करन ेके िलए भारत के योगदान क  आव यकता क  ओर इशारा 
भी कया. 

वामी जी न े वैि क िमशन के साथ भारत को िव  मे 
सव े  बनान ेके िलए िवचार और कृती मे तालमेल बनाये रखने क  
भावना से प रपूण बनाया. एकता क  भावना, अतीत का गौरव यह 
वह कारक ह ै जो वा तिवक श  को अिभ  करत े ह ै और 
भारतीय रा वादी आंदोलन को भािवत करत े ह.ै भारत के 
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वतं ता आंदोलन के कई यात नेता वामी िववेकानंद के ित 
आ था कट करत े ए कहत ेह ैक  वामीजी िनरंतर अिभ  होन े
वाले ान पी नदी क  बहती धारा ह,े समुचा िव  वामीजी के  

ित ऋणी रहगेा. 
िन कषिन कषिन कषिन कष........    

"उठो जागो और तब तक मत को जब तक क  ल  ा  न 
हो जाये" इस घोषणा के जनक वामी िववेकानंद न े भारत के 
क याण के े  म ब मू य योगदान दया। उ ह ने िशकागो म 
धा मक स मेलन म भाग लेकर िव  मे भारतीय सं कृती क  े ता 
को पुन थािपत कया. उ होन े हमेशा मानव जाित के क याण के 
िलए सावभौिमक भाईचारे का संदशे दया. मानवता श द के ित 
उनका दिृ कोण सावभौिमक बंधुता क  ित  कया गया 
िव ास उनके शा त जीवनमू य को दशाता ह.ै भारत के युवा  को 
उनके ारा बताये गये सावभौिमक भाईचारे के िस ांत  स े े रत 
होना चािहए. वतमान मे सावभौिमक भाईचारे के िस ांत को हर 
दशे को अपनाना चािहए. वसुधैव कुटु बकम का पालन ही िव  को 
शांित और सहयोग के माग पर ले जान े मे सफल होगा. वामी 
िववेकानंद न ेहमारे युवा  को उनके जीवन म एक काश तंभ के 

प म िनदिशत कया. उ ह ने सोचा क युवा आधुिनक और 
िवकिसत भारत के तंभ होन ेचािहये. उ ह न ेयुवा  के िलए आदश 
च र  पर भी जोर दया. वह भारत को आधुिनक और िवकिसत 
भारत म बदलना चाहत ेथे.हम वामी िववेकानंद के सभी अनमोल 
िवचार  पर िव ास करत े ए अपने दशे के ित शा त मू य को 
िवकिसत करन ेमे अमू य योगदान दनेा चािहए. 
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यानावयनयानावयनयानावयनयानावयन....    
1. वामी िववेकानंद के वैचा रक योगदान से नई िपढी को 

प रिचत करणे हते ू उ  िश ा के पा म मे उसे समािव  
कया जाये. 

2. वामी िववेकानंद ारा थािपत रामकृ ण िमशन के 
जनक याणकारी उप म से समाज को प रिचत करने क  
आव यकता ह.ै 

3. आज भारतीय सं कृती के साथ मे पा ा य स यता के अ ययन 
क  ज रत ह,ै िजसके आधार पर भारतीय सं कृती क  
अखंडता, एक पता को परखा जा सकता ह.ै 

4. समाज के िविवध वयंसेवी सामािजक संघटना के साथ जुडकर 
वामी िववेकानंद जी के िवचार को सा रत कया जा सकता 

ह.ै 
5. रा िहत को  मह व दकेर समाज मे प रवतन लाने के िलए, 

िश ा को आधार बनाकर वामी िववेकानंद ारा थािपत 
शा त मू य को समझन ेक  आव यकता ह.ै 

सदंभसदंभसदंभसदंभ.. .. .. .. वामीवामीवामीवामी    िववकेानदंिववकेानदंिववकेानदंिववकेानदं    ाराारााराारा    रिचतरिचतरिचतरिचत    थंसंपदाथंसंपदाथंसंपदाथंसंपदा........................    
1.कमयोग 2. ानयोग. 3 भ  योग 
4. हद ूधम.5. मेरा जीवन तथा येय. 
6 .वतमान जागृती का संदेश. 
7.धम त व.8. िश ा. 
9 राजयोग.10. भारतीय नारी. 
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वावावावामीमीमीमी    िववकेानदं याचं ेिववकेानदं याचं ेिववकेानदं याचं ेिववकेानदं याचं ेविै कयोगदानविै कयोगदानविै कयोगदानविै कयोगदान 
 

ा. बनसोड ेसुवणा महादवे 
इितहास िवभाग मुख,सािव ीबाई फुले पणु ेिव ापीठ संलि त 
ीछ पतीिश ण सं थेचे ी. छ पतीकला, िव ान आिण वािण य 

महािव ालय भवानीनगर, ता.इंदापूर िज हा. पुण े
तावना :-    

वामी िववेकानंद यांचे भारत आिण जगासाठी योगदान 
जाणून घेत असताना या काळातील सामािजक, धा मक 
प रि थतीचा उ लेख करणे गरजेचे आह.ेपारतं या या काळात 
भारत असताना गुलामीच े जोखड झुगा न दे यासाठी िविवध 
चळवळी भारतात झा या तसेच शतकानुशतके ढीपरंपरे या गतत 
अडकले या भारतीय समाजाला नवी दृ ी, ऊजा दे याचे काय 
राजाराम मोहन राय, महा मा फुले यां यासार या महान िवभूत नी 
केले तसेच जगाचे डोळे दपून टाकतील असे काय जर कोणी केल े
असेल तर त े वामी िववेकानंद यांनी िव बंधु वाचेनाते थािपत 
क न भारतीय सं कृतीची अ या म आिण त व ानाची मािहती 
संपूण जगाला पटवून दे याचे िव  धनु य यांनी पेलले !!.. 
िववेकानंदांनी जागितक िवचार िपठावर भारताचे अभतूपूव दशन 
घडिवले. 

रामकृ ण परमहसं या गुढवादयाचे िश य व प क न 
यां या त वांचा मानव जातीसाठी सवागीण उपयोग कर यासाठी 

आपले जीवन वेचले यासाठी 1897 म ये रामकृ ण िमशन थापन 
क न सेवाभावी काय सु  केले दशे-िवदशेात अनेक शाखा थापन 
के या 1898 म ये बेलूर मठ थापन क न सं याशी, चारी, 
कायकत यां या िश णाची व था केली आिण यानंा जगा या 
क याणासाठी िविवध ठकाणी पाठवले. वामी िववेकानंदांनी 
लैअनेकदा भारत मण केल े आिण भारताचे वा तव जाणून घेतले 
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अमे रका, इं लंड, यूयॉक, ीलंका व इतर अनेक दशेांना भेटी दऊेन 
भारतीय सं कृती धम आिण त व ानाचा जागितक पातळीवर 

सार केला ानदान पिव  कममानून यानंी मानवी मू यांचे दान 
जगाला दले सं यास आिण सेवा यांचे मह व पटवून दे यासाठी 
यांनी अहोरा  प र म घतेले आिण जाती, धमा या, वणा या 

जोखडातअसले याभारतात कोणताही भेदभाव न मानता सव मानव 
समान असनू यांची सेवा हणज े ई र सेवा होय असे उदा  
त व ान रामकृ ण िमशननेआप या कृतीतून समाजाला दाखवून 
दले. भारतीयसमाजा या उदा  व तजे वी परंपरांचे दशन 

भारताबाहरे वामी िववेकानंदान इतकेइतर कोणीही घडवून आणले 
नाही िशकागो धम प रषदते भारताची जी सां कृितक व 
आ याि मक शान कट केली यामुळे भारतीयांम ये अि मता जागृत 
झाली. अमे रकेसार या दशेाने यांना डो यावर घतेले आिण 
यां या नावाचा डकंा दाही दशांना गजू लागला हणूनच भारतीय 

सं कृती व त व ानाची ओळख जगाला झाली िववेकानंद यां यामुळे 
भारतीयांम ये असलेला यूनगंड न  झाला ही गो  भारतीय 
रा वादास पोषक ठरली !!!.. 

भारत मण करताना वामीज नी भारतीयांच े मनोबल 
वाढवून नवचैत य िनमाण केले िववेकानंद हणजे रा ीय ऐ याच े
रा ीय चैत याचे व रा ीय वातं याचे तीक बनले यांनी 
राजकारणात भाग घेतला नाही पण यांनी ि टश स ेिव  लढा 
दला यांचे आि मक साम य वाढव याचे काम िववेकानंद यां या 

वैचा रक श ने केले याचंे ि म व बुि म ा सेवाभाव सं यासी 
वृ ी आिण यांनी केलेले िहमालया एवढे काय जग कधीही िवस  
शकणार नाही !!!! 
 

भुवने री या पोटी 
पु  ज मला थोर !! 

माता िप याने केले सो याचे सं कार 
अ पैलू ि म व घडिवले छान 
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जगीवाढवली िववेकने भरताची शान !!!! 
नर चा ज म:-  

12जाने 1863 रोजी िसमलाप ली कोलक ा येथे झाला 
आईचे नाव भुवने री दवेी विडलांनचे नाव िव नाथ आई वडील 
दोघेही ससुं कारी होते िव नाथ वसायाने वक ल होत े
उदारमतवादीपणा यां या अंगी होता कारण यानंा वाचनाचा 

ासंग होता फारसी भाषवेर यांच े भु व होते इं जी सािह य, 
इितहास वाचनामुळे यांना जगाच े ान होत े अनेक मुि लम िम  
होते नोकर चाकर गा ा घो ांची रेल चेल होती रहाणी 

थाटामाटाची होती आई भुवने री बंगाली िलिहता वाचता 
येणारी धमपरायण कत द  मधुर भाषी गंभीर वभावाची होती 
नर या िवचारसरणीला आकार दे यात यां या पालकांचा 
अनमोल वाटा होता हणूनच नर चे ि म व अ पैलू बनल ेसव 
सुखां या राशी असूनही नर  याम ये रमला नाही !!! लहानपणी 
इतर मुलांसारखा ख ाळ खोडकर असणारा हा मुलगा एक दवस 
जगाला गवसणीघालेल असं कोणाला वाटलं न हतं       

िववेकानंदां या िव चेी गाऊ कती महती    
गायन,,,, वादन,,,, पोहणे,,,,    कु ती    

होती ायामाशीदो ती !    
िवचारवंतांना मांडणीआदशनं    
भारत मातचेा केला उ कष    
एका तेला जगी नाही तोड    

मानव क याणाची मनी सदा ओढ    
नर चे िश ण:- 

नर ला लहानपणी शाळेत घातले पण काही कारणा तव 
नर ला घरीच िश ण दे यासाठी िश काची नेमणूक केली पुढं 
ई रचं  िव ासागर यां या मे ोपॉिलटन शाळेत घातल े
बालपणापासून एका तेची दणेगी लाभली होती  मॅ क नंतर 
महािव ालयात वाचनाची गोडी लागली आिण नर ने चौफेर 
वाचन केले त व ानाच े वाचन पाि मा य ंथांचे वाचन यामुळे 
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ती णबु ी आणखी िच क तक बनलीकॉलेज िश णात तकशा , 
पा ा य त व ान आिण यरुोपचा इितहास यांचा अ यास केला 
1884 म ये ते बी.ए. ची परी ा उ ीण झाले नर नाथांनी Devid 
Hume, Immanuan Kant, Fichte, Baruch SpinozaJeorg 
Hegel, Augustecomte, Arthur Schopenhauer, Herbert 
Spencer  Charles Darwin इ याद या लेखनाचा अ यास केला 
तसेच यानंी ाचीन सं कृत आिण बंगाली ंथांचा गाढा अ यास 
केला यां या ा यापकां या मते िववेकानंद ितभावान िव ाथ  
होत.े यां यावरिमल, पे सर या ंथांचा भाव होता. यामुळेच 
िववेकानंद यांना नेहमी  पडत असत गायन वादनपोहणे, 
घो ावर बसने, कु ती, ायाम, मुि यु , होडीचालवणे, 
ला ठयुदध यांची आवड होती. ायामामुळे यां या चेह यावर 
िवल ण तेज होत.े!! 

कॉ टश चच कॉलेजच े ाचाय िव यम िह टी हणतात नर  
खरोखरच बुि मान आह ेमी खूप फरलो जग पािहले नर  सारखे 

ितभा बु ी साम य असलेला मुलगा अगदी जमन िव ापीठात या 
त व ाना या िव ा याम ये मला बघायला िमळाला नाही 
िवल ण मरणश  व चंड वाचन केलेला हा त ण आह े याच े
आ य सवाना वाटत असे तसेच कॉलेजम ये असताना नर  ा हो 
समाजाकड े आक षत झाल े मूत  पूजा व ब दवेता वाद यां या 
िवरोधी गेले. 
रामकृषण परमहसं भेट :-  

1882 म येरामकृ ण परमहसं यां याशी झाली आिण 
यां या जीवनाला कलाटणी िमळाली त े आपापसात चचा करत 

रामकृ ण यांना उपदशे करत रामकृ णांनी यां या अपूण कायाचा 
भार नर  वर टाकला सव जीव मा ा परमे राची व पे अस याने 
यांची सेवा हणजे परमे राची सेवा ह ेमानव धमाचे सव े  त व 
यांनी ितपादन केले. रामकृ ण परमहसं यां यािवचारांचा भाव 
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यां यावर पडला ते रामकृ णांचे प िश य बनले 1886 
परमहसंयांचा मृ यू झाला मा यांनािववेकानंदांसारखा िश य 
लाभला यांनी आप या गु ं चा संदशे दशेातच न ह ेतर संपूण जगात 
पोहोचवला यांचा संदशे य  आचरणात आण यासाठी 1888 त े
1890 या काळात िववेकानंदांनी भारत मण क न आप या 
गु ं या िवचारांचा सार केला या मंतीम ये त े अनेक राज े
राजवा ांना भेटले तसचे सामा य दन दबु या लोकांची दःुखी 
अव था यांनी पािहली या दा र ातून दःुखातून अ ानातून सव 
समाजांना वर काढ यासाठी त े उपाय शोधून यावर चतन क  
लागले क याकुमारी येथील खडकावर यान थ बसून आप या 
जीवनाचे येय िनि त केलेयेथून पुढे भारतीय लोकां या 
उ ारासाठी जीवन सम पत करावयाचे ठरिवल.े 
िशकागो सवधम प रषद 11 स टबर 1893 :-  

या िशकागो धम प रषदलेा जा यासाठी िववेकानंदांना 
खे ी सं थाना या अिजत सह महाराजांनी मदत केली पैसे दले या 
प रषदलेा पोहोच यासाठी यांनी तारेवरची कसरत केली. या 
ठकाणी यांना ास झाला. अनेकांनी यांची चे ा केली अनेकांनी 
यांना िभकारी ठरवले मा  ते डगमगले नाहीत तेथील कडा या या 

थंडीचा सामना करत िववेकानंद प रषदलेा पोहोचल े  प रषद 
वेशासाठी जे. एस. राईट या हॉवड िव ापीठा या ा यापकान े

केली  अनेकांनी केले या मदतीमुळेच वामी िववेकानंद पालमट 
ऑफ रिलजन म ये हद ू धम व अ या म वाद यावर भाषण दऊे 
शकले!!!.... 

भारतीय बुि म ेचा चमकला िहरा 
बंधू भिगन चा दला प रषदी नारा 
मं मु ध होऊनी ऐकली िववेकवाणी 
ध य ध य जहाली िशकागो नगरी 

िशकागो धम प रषदते आप या कांड पांिड याने अमोघ 
व ृ व शैलीने, मानवजाती संबंधी या कणवेन,े िव  बंधु वा या 
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आवाहनाने िववेकानंदांनी तथेे जमले या चंड जनसमूहावर मोिहनी 
घातली  आप या भाषणाची सु वात मा या अमे रकन बंधू आिण 
भिगन नो अशी करताचतथेे जमले या सात हजार बंधू आिण 
भिगन नी उभ ेरा न दोन त ेतीन िमिनट टा यांचा कडकडाट केला 
या वा याने यानंी सवाची मने जकली आयोजकांनी बोल याची 
संधी वाढवून दली आिण या संधीच सोनं िववेकानंदांनी केल ं
भारतीय सं कृती हद ू धम यांची महती पटवून दली लोक 
यां याकड े आक षत होऊ लागले लोकानंी याचंी ा यान े
ठक ठकाणी घडवून आणली. 

अमे रकेत दोन वष त े रािहले या काळात िव बंधु वाचा 
महान संदशे लोकां या मनात जव याचे काय केल.े तेथनू त े
इं लंडला गेले मागारेट नोबेल यां या िश या बन या याच पुढे 
भिगनी िनवे दता हणून िस  झा या.या काळात पा ा य 
िवचारवंत आिण वतमानप ांनी यां यावर तुती सुमनांचा वषाव 
केला. 

भारतमाते या सुपु ाचे गाज ू
लागलं दश दशांना नाव !! 

तुती सुमनांनी वाढला िववेक भाव !! 
बंधू आिण भिगनी वा यावर कोरल े

िववेकानंद यांचे नाव !!  …. 
रामकृ ण िमशन थापना व काय :-    

1897 ला िववेकानंद भारतात परतल े अनेकानंी याचंे 
वागत मो ा ज लोषात केले याच वष  यानंी रामकृ ण िमशनची 
थापना क नलोकसेवेलासु वात केली ठीक ठकाणी िमशन या 

शाखा थापन के या जगातील सव धम स य आहते मा  यांचे 
येया त जा याचे माग िविवध आहते िमशनने धा मक सामािजक 

सुधारणा घडवून आण या अनाथा म णालय वसितगृह े शाळा 
सु  के या कमकांड अंध ा आिण अ यंत ंथ ामा यवाद सोडा 
िववेक बु ीने धमाचा अ यास करा, मानवाची सेवा करा,  हाच 
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खरा धम आह े अशी िशकवण दऊेन जातीयवादावर यांनी ह ला 
केला मानवतावाद व िव बंधु व या त वांचा पुर कार केला . बेलूर 
मठ 1899 थापन क न अ याि मक काय सु  केल े सं याशी, 
िश क कायकत घडिवले आिण  जगा या िविवध भागात सेवेसाठी 
पाठवले तसेच दु काळ, महापूर, च वादळे या संकटकाळी िमशनने 
मानवतेची सेवा केली. 
िववेकानंद यांचे सुधारणावादी िवचार :- 

म ास येथील भाषणात यांनी युवकांना आवाहन केल े
भारतातील युवकांनो आता उठा !! जागे हा !! आिण येय ा  
झा यािशवाय थांबू नका. 33 कोटी दवेांची पूजा कर यापे ा 
भारतीय दनदबु यांची सवेा करा दसु यासाठी जगा लोकां या 
उ ारासाठी आपले जीवन सम पत करा सहासारखे जगा िजतका 
संघष मोठा िततके यश मोठे जीवनात ज े यश वी होतात यां या 
अंगी चा र याची चंड श  असत ेया गुणांमुळे अनेक महामानव, 
महापु षांनी अपूव यश संपादन क नअसामा य कामिगरी केली 
लोक नदलेा घाब  नका जोपयत जीवन आह ेतोपयत िश ण या 
वतःशी संवाद साधा वतःवर िव ास ठेवा अश य गो ी श य 

करता येऊ शकतात कणखर बना स यासाठी संघष करा वतःला 
कमजोर समजून नका सम येला संधी हणून पुढे जा चांगले िवचार 
करा नवे िवचार वीकारा चता क  नका ती िचतेसारखी जाळत े
स यिन ा सोडू नका िवचारांचे पारायण करा यांचे िश णासंबंधी 
िवचार दखेील मह वाचे आहते चा र याचे संवधन करणारे िश ण 
असावे असे यानंा अपेि त होते यानंी ी िश णाचा पुर कार 
केला ि यांचा उ ार कर यासाठी िस यांनीच पुढे आले पािहजे 
तळागाळापयत िश ण पोहोचव यासाठी सुिशि तांनी पुढे आले 
पािहजे असे मत यांनी माडंले काली मातेइतकायेशू ि त आिण 
महमंद पैगंबर पू य वाटत हणजे सवधम समभाव जोपासणारे होत े
असं हटलं तर वावगं ठरणार नाही 

उठा जागे हा दला मानवा संदशे 
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त णांचे आदश बनले िववेक 
िमटिव या मनातील अंधकार 

मानवतावाद, िव बंधु वाचा क या वीकार 
सेवा धमाचा क नी िनधार 

आचरणात आणूया वािमज चे िवचार 
िववेकानंद यांचा मृ यू:-    

4 जुल ै 1902. िववेकानंद 1899  म ये पु हा अमे रकेला 
गेले Newyork Sanfracisco येथे वेदांत सोसायटी थापन केली. 
California येथे शांती आ म थापन क न ते Paris लागेले अनेक 
ठकाणी ा यान,े वचने दली संघटने या शाखा थापन क न 

1900  या शेवटी भारतात परतल े सतत या प र मामुळे आिण 
दहा, व मधुमेहामुळे शरीर थकले मन मा  त ण होत ेअव या 39 
वष  यांनी जगाचा िनरोप घेतला. 
िन कष :- 

जीवनात जे यश वी होतात यां या अंगी चा र याची चडं 
श असत या गुणांमुळेच अनेक महामानव अपूव यश संपादन क न 
जगावर अिधरा य गाजवतात यापैक च वामी िववेकानंद ह े एक 
आदश ि म व अस याचे आप या िनदशनास येत े येका या 
जीवनात त संघषाला अितशय मह वाचे थान असल ेपािहजे दाही 
दशा अंधार या तरी पुढे चालत राहा संघष करा सकंटां या अभे   
भती चा र या या बळान े पाडता येतात आिण जीवनाचा माग 

मोकळा करता येतो माणसासाठी माणसाचे दय पाझरले पािहज े
तरच या या माणूस अस याचे साथक होईल असे िववेकानंदांना 
वाटत असे. ई रा या शोधासाठी मं दरांम ये जा यापे ा गोरगरीब 
दःुखी दबुल यां यातच ई र पािहला िशकले पािहजे या माणे संत 
गाडगेबाबा दखेील माणसांम ये दवेाला शोधत होत े आिण 
समाजातील अ ानी, अंध  लोकां या मनात नवचैत य पेरत होत.े 
आज या धा मक चढाओढीत ह ेिवचार िनि तच मागदशक ठरतात 
स या या िव ान युगात संगणक, मोबाईल ांती या जगात 
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िववेकानंद यांचे िवचार  टवटवीत वाटतात !!.. यांची मरणश  
आजही  जगाला भुरळ घालते ! कुशा  बुि म ा यांनी कमावली 
होती याचंा आदश आज या नवयुवकांनीच काय सव थरातील दशे 
परदशेातील लोकांनी घेणे गरजेचे आह ेमानवतावाद, िव बंधु व या 
त वां या साराची गरज आजही आह ेजाती-धमाचे तोम आजही 
माजत आह े अ ान अंध े या अभे  भती अजूनही पूण 
ढासळ या नाहीत यासाठी शाळा, महािव ालय, पालक, समाज 
यां यात जनजागृती कर याची गरज आह े हचे िवचार िववेकानंद 
यांना े रत होत े दःुख, दा र , अ ान यातून ब सं य समाजाची 
सुटका झाली नाही अ ान अंधकारा या गततून मानवते या 
मु साठी लढा उभारणे काळाची गरज आह े त ण-त ण ना जागे 
कर यासाठी िववेकानंद याचंे िवचार ेरणादायी ठरतील तरच 
आजचे युवक युवती यां या आयु याची नौका यो य मागाने 
व लहवतील अनेक संकट, वादळ पचवून िववेकानंद यश वी झाले 
तोच क ा िगरवून आजचा समाज दै द यमान होऊ शकेल आिण 
वतःबरोबर दशेाचा समाजाचा िवकास घडिव यासाठी हातभरलावू 

शकेलया 5G युगात जग कतीही पुढे गेले तरी महापु षां या 
िवचारांची आप याला गरज आह े यांचे िवचार आपली ऊजा आह े

िववेकानंदांचे वैि क योगदान अ यासताना भरकटत 
चालले या त णाईला तार यासाठी िववेकानंद घराघरात ज मल े
पािहजेत !! हणजेच यां या िवचारांचे बाळकडू येक मातेन े
भुवने री दवेी होऊन आप या मुलाला पाजलं पािहजे तरच समाज 
वा थ टकेल नाहीतर आजची त णाई चंगळवादाकड,े वम तेकड े

झुक यािशवाय राहणार नाही खेळाचे मह व पटवून दणेे काळाची 
गरज आह े आजची िपढी सगंणकावर, मोबाईलवर गेम खेळताना 
दसते वामीजी हणतात बलवान िनरोगीशरीरात िनरोगी मन 

नांदते वामीज या व ातला भारत घडव यासाठी य  करणे 
गरजेचे आह े दशेात या यवुकांनी स या या मागाने गेले पािहज े
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आिण सवाना सोबत घेऊन याने दशेाचे िहत जपले पािहज.े तरच 
भारत महास ा बनेल िविववेकानंदां या ि म वाचा भाव 
भारतावरच नाही तर संपूण जगावर पडलेला दसून यतेो हणूनच 
आपण यां या कायाला सतत जागृत ठेव यासाठी यांचा ज म दवस   
National Youth Day हणून साजरा करतो. यांचा आदश आिण 
वारसाभावी िप ांना फूत , ेरणा दणेारा ठरेल यात शंकाच नाही. 
जय मानवतावाद,जय िव बंधु व 
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2) सामािजक पुनबाधणीची दशा यशवंतराव च हाण मु  िव ापीठ 

लेखक डॉ टर मु. ब. शहा आिण डॉ. रामकृषण मेटकर 
3) आधुिनक भारत महारा  रा य मा यिमक आिण उ  मा यिमक िश ण 

मंडळ 
4) िववेकानंद िवचार  रामकृ ण मठ नागपूर धंतोली 
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आआआआधिुनक भारत के रा  धिुनक भारत के रा  धिुनक भारत के रा  धिुनक भारत के रा  पु षः  वापु षः  वापु षः  वापु षः  वामी मी मी मी 
िववकेानदंिववकेानदंिववकेानदंिववकेानदं    

 

िभकाणे शोभा राज     
संशोधक, ानोपासक महािव ालय, परभणी. 

 ता ता ता तावनाः वनाः वनाः वनाः     
  वामी िववेकानंदजी भारतीय और िव  व इितहास के उन 
महान  यि य  म स ेह जो रा  ीय जीवन को एक नई दशा दान 
करने म एक अमृत धारा क  भाँित ह।ै उनका जीवन भारत के िलए 
वरदान था।  वामीजी का सपूंण जीवन भारत माँ और भारतवािसय  
क  सेवा हतेु सम पत था। उनका  यि  व िवशाल समु  क  भाँित 
था। आधुिनक भारत के राजनीितक, आ थक, सामािजक, धा मक 
और सािहि यक जीवन क  कई हि तयाँ उनक  जदगी से  कसी न 
कसी तरीके से भािवत थी। सुभाषचं  बोस ने िलखा ह ै क, 

“  वामी िववेकानंद का धम रा  ीयता को उ  तजेना दनेेवाला धम 
था। नई पीढी के लोग  म उ  ह ने भारत के ित भि  जगाई। उसके 
अतीत के ित गौरव एवं उनके भिव  य के ित आ  था उ  प  न क । 
उनके उ ात  से लोग  म आ  मिनभरता और  वािभमान के भाव जगे 
ह।” एनसा  लोपीिडया ि टेिनका के बीस म से लगभग कंठ  थ  यारह 
खंड  पर िववेकानंदजी का असाधारण अिधकार था। उ  ह ने पत ंजिल 
के कृितयोग के िस ांत का पूरक िस ांत ितपा दत कया। ऋ  वेद 
से लेकर कािलदास तक भारत के अ  यतम ंथ  से वे अ  छी तरह 
वा कफ थे। कांट, शोपेनहावर, िमल तथा  पे  सर जैसे िवचारक  का 
उ  ह ने खूब अ  ययन कया। उनक  बुि  स े भािवत होकर पि म 
ने उ  ह ‘ हद-ूनेपोिलयन’ और ‘च वाितक हद’ू क  सं ा  दी थ । 
 १२ जनवरी १८६३ को कलक  ता म ज  मे िववेकानंदजी न 
िसफ अपने समय म, बि क डढ़े सौ साल बाद भी अपने ांितकारी 
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िवचार  स ेनौजवान  के दल - दमाग को उ िेलत करत ेह। रा  ीय 
किव दनकर ने उनके बारे म कहा ह,ै“िववेकानंद वो समु  ह िजसम 
धम और राजनीित, रा  ीयता और आंतररा  ीयता तथा उपिनषद 
और िव ान सब के सब समािहत होत ेह।” िववेकानंदजी का कहना 
था क कसी क  भी कोई बात या िस ातं को तक और बहस-
मुबािहसे के ज रए परखे िबना नह  मानना चािहए। वो 
पुरोिहतवाद, धा मक आडबंर , कठमु  लापन और ढय के स  त 
िखलाफ थे। उनका कहना था क जब पडोसी भूखे मरता हो, तब 
मं दर म भोग चढाना पु  य नह  पाप ह ै । जब मनु  य दबुल और 

ीण हो तब हवन म घतृ डालना अमानुिषक कम ह।ै 
िववेकानंदजी न िसफ धा मक क रता और ढवाद के 

िवरोधी थे बि क सा  दाियकता और धमा  धता को भी इंसािनयत 
का बडा दु  मन मानते थे। सा  दाियक हठध मता और उसक  
बीभ  स वंशधर धमा  धता इस सुंदर धरती पर राज कर उसे हसा  
से भरती रही, उसको बार-बार मानवता के र  त से नहलाती रही ह।ै 
स  यता  को िव  वंस करके  पूरे दशे  को िनराशा के गत म डालती 
रही ह। य द वो बीभ  स और दानवी न होती तो मानव समाज आज 
क  अव  था से कह  अिधक उ  नत हो गया होता। िववेकानंदजी 
िव  वबंधु  व्  के बेखौफ व  ता थे। उनके दले म सभी धम  का 
समान प से स  मान था। 

लडाई के बदले दसूर  क  सहायता, िवनाश के बदल े
मेलजोल, वैमन  य के बदले स ाव और शांित होना आव  यक ह।ै 
उनको अपने भारतीय होने पर बेहद गव था। भारतीय के गुण  का 
बखान करते ए उ  ह ने कहा था, हम भारतीय केवल सिह  णू ही 
नह  ह।ै हम सभी धम  स े  वयं को एकाकार दतेे ह। हम पारिसय  
क  अि  को पूजते ह। य दय  के िसनेगॉग म ाथना करते ह। 
मनु  य क  आ  मा क  एकता के िलए ितल-ितलकर अपना शरीर 
सुखानेवाले महा  मा बु  को हम नमन करते ह। हम भगवान 
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महावीर के रा  ते के पिथक ह। हम ईसा क  सलीब के स  मुख झुकत े
ह। हम िह  द ूदवेी दवेता  के िव  वास म बहते ह। 

िववेकानंदजीन े ११ िसत  बर १८९३ म अमे रका के 
िशकागो क  िव  वधम संसद म ऐितहािसक तथा सावभौिमक स  य 
का बोध करानेवाला भाषण दया। इस भाषण का सार यह था क 
धम एक ह,ै ई  वर एक ह ैतथा मानव जाित एक ह।ै वे अपनी िवदशे 
क  मुख िश  या िजसे  उ  ह ने नाम दया था भिगनी िनवे दता। 

भिगनी िनवे दता को मिहला  क  एजुकेशन के े  म 
काम करने के िलए भारत लेकर आए थे। िववेकानंदजी क  ेरणा स े
उ  ह ने मिहला जागरण हतेु एक ग  स  कूल कलक  ता म खोला। वह 
घर-घर जाकर ग रब  के घर लड कय  को  कुल भजेन े क  गुहार 
लगाने लगी। िवधवा  और कुछ गरीब औरत  को आ  मिनभर 
बनाने के उ शे स ेवह िसलाई, कढाई आ द  कूल स ेबचे समय म 
िसखाने लगी। जान-ेमाने भारतीय वै ािनक जगदीश च   बोस क  
भिगनी िनवे दता ने काफ  मदद क , ना केवल धन से बि क िवदशे  
म अपने र  त  के ज रए। वष १८९९ म कोलकाता म  लेग फैलन े
पर जमकर ग रब  क  मदद क । 

िववेकानंदजी ने अनुभव कया क समाजसेवा केवल 
संग ठत अिभयान और ठोस यास ारा ही संभव ह।ै इसिलए 
उ  ह ने वष १८९७ म रामकृ  ण िमशन क  शु आत क  और 
अ  या  म, वै ािनक जाग कता एवं आ थक समृि  के ल  य को 
हािसल करने के िलए अपने युगानुकूल िवचार  का सार लोग  म 
कया। अगले दो वष  म उ  ह ने बेलूर म गंगा के कनारे रामकृ  ण 

मठ क   थापना क । उ  ह ने भारतीय सं  कृित क  अलख जगाने के 
िलए एक बार फर जनवरी १८९९ से दसंबर १९०० तक पि म 
दशे  क  या ा क । 

िववेकानंदजी कहत ेथ े क िव ान िनरपे  ह।ै उससे भारत 
का नकुसान नह  बि क भला ही हो सकता ह। उ  ह ने अमे रका 

मण म पाया क िबजली के आगमन से अमे र कय  के जीवन  तर 
म आधुिनक बदलाव आया ह।ै उ  ह न ेअपने छोटे भाई मह नाथ द  त 
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को सं  यास क  दी ा नह  दी तथा िव तु शि  का अ  ययन करनकेे 
िलए तैयार कया। उ  ह न ेकहा क दशे को िव ुत इंजीिनयर  क  
 यादा आव  यकता ह ै अपे ाकृत सं  यािसय  के। जब  यात 

भारतीय वै ािनक डॉ.जगदीशच   बसु को वै ािनक जगत म 
सफलता िमली तब िववेकानदंजी ने िव  वास   य  त कया क  अब 
भारतीय िव ान का पुनज  म हो गया और यह काला  तर म स  य 
सािबत आ। जब डॉ.बस ुम नोबेल पुर  कार स ेस  मािनत ांसीसी 
लेखक और नाटककार रोमा रोला से ई अपनी भेट म भारत के 
 वतं ता सं ाम म भाग लनेे क  इ  छा  य  त ् क  तो िववेकानंदजी 

ने उ  ह िसफ रोका नह  बि क चेतावनी दतेे ए कहा क िव ान ही 
आपका रा  ीय सं ाम होना चािहए। भारत के भावी सघंष के िलए 
िव ान म र गित आव  यक ह।ै भिव  य म ब त क ठन ितयोिगता 
का वातावरण उ  प  न  होगा  और उसम अपना अि त  व बनाए 
रखने के िलए भारत को वै ािनक दशे बनाना ह।ै 

िववेकानंदजी का मानना था क औ ौिगक िव  तार के साथ 
 यापा रक िव  तार भी आव  यक ह।ै उ  ह ने उ  पादन  यव  था म 
म के मू  य का भी मह  तव बतलाया। उनके अनुसार संसार के सभी 

संसाधन  म मानव ससंाधन सबसे  यादा मू  यवान ह।ै उनके अनुसार 
एक  यि  का अिधक शि शाली होना, कमजोर  यि य  के शोषण 
का कारण बनता ह।ै दशे के िस  उ ोगपित तथा औ ोिगक घरान े
टाटा समूह के सं  थापक जमशेदजी टाटा चाहत े थ े क ऐस े दढृ 
संक  पवाले सं  यासी तैयार कये जा  जो भारत क  गित म स य 
योगदान कर। जब जमशेदजीने िववेकानंदजी से अपने भावी 
 यवसाय क  चचा क  तो उ  ह ने उसम खास िच ली। जमशेदजी 

जापान से मािचस आयात करके भारत म बेचनेवाले थे तब 
िववेकानंदजी न े राय दी क आयात करने के बजाय वे भारत म 
बेहतर िनमाण हतेु कारखाना लगाए। इसम न िसफ आपको बेहतर 
मुनाफा होगा बि क तमाम भारतीय को रोजगार िमलगेा।दशे का 
धन दशे म ही रहगेा। 

िववेकानंदजी के मागदशन व आशीवाद तथा जमशेदजी 
टाटा जैसे दरू  टा क  कोिशश  से वष १९०९ म भारतीय िव ान 
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सं  था–बंगलोर क   थापना हो सक । अ  या  म एवं िव ान म 
सम  वय एवं आ थक समृि  के बल समथक िववेकानदंजी केवल 
भारत के ही गु  नह  वरना वह जगत गु  के प म भारत का 

ितिनिध  व करने क  उपयु  त यो  यता रखते थे उ  ह ने अपने गु  
रामकृ  ण परमहसं से िविभ  न धम  के सारभौितक स  य को 
आ  मसात कया था। 

उ  ह ने युवा  को जीवन का उ  च  तम सफलता का अचूक 
मं  दया,“उठो,जागो और तब तक मत को,जब तक ल  य क  ाि  
न हो जाये।” 
समारोपः समारोपः समारोपः समारोपः     

िववेकानंदजी आधुिनक भारत के एक आदश ितिनिध होन े
के अित र  त वै दक धम एवं सं  कृित के सम  त  व प  के उ   वल 

ितक थे। उनके िवचार  से हम ेरणा, नवचेतना तथा  फू त  ा  त 
होती ह।ै उनके िवचार, िश ा और दशन इतन े भावी ह क 
उनके ारा दए गए सैकड  व  त  य  म स ेको  एक व  त  य महान 

ांित करन े के िलए,  यि  के जीवन म आमूल प रवतन करन ेम 
समथ ह। जाितवाद, अ  पृ  यता,  ी-पु ष समानता, वै ािनकता, 
सवधम समभाव स  ब  धी उनके िवचार अधुनातन ह। िववेकानंदजी 
के आदश , आ  याि मक और भारतीय आदश के स  चे ितक के प 
म िव  व म ऊँचा  थान रखते ह। वतमान म आज के यवुा पीढी के 
िलए आव  यक ह ै क वे अपने मूल सं  कृित से प रिचत होकर नैितक 
गुण  से भरपूर होकर स  च ेभारतीय होने के गौरव को बनाए रख। 
सदंभ थंसचूीःसदंभ थंसचूीःसदंभ थंसचूीःसदंभ थंसचूीः----    
१.  वामी  योम पान  द, िववेकानंद संचयन, रामकृ  ण मठ, नागपुर. 
२. द  त भूपे  नाथ, िववेकानंदःपे ीयोट- ोफेट, नवभारत पि लशस, कलकता. 

३.  वामी िववेकानंद, नया भारत गढो, रामकृ  ण मठ, नागपुर. 
४.  वामी िववेकानंद, िव  वधम वेदांत, वेदांत के   काशन, जोधपुर. 
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५. गु  त राजे  साद,  वामी िववेकानंदःव् यि  और िवचार, राधा 
पि लकेशन, नई द  ली. 

६.  वामी िनिखलानंद, िववेकानंद जीवनच र , रामकृ  ण मठ, नागपूर. 

७.  वामी िववेकानंद, मा या शूर युवकांनो, रामकृ  ण मठ, नागपूर. 
८.  वामी िववेकानंद, भारतीय नारी, रामकृ  ण मठ, नागपूर. 
९. https://panchjanya.com 

१०. https://sjhssonline.com 
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वामीवामीवामीवामी    िववकेानदंाचंािववकेानदंाचंािववकेानदंाचंािववकेानदंाचंा    कमयोगािवषयीकमयोगािवषयीकमयोगािवषयीकमयोगािवषयी    
उपदशेउपदशेउपदशेउपदशे    

पु पापु पापु पापु पा    गायकवाडगायकवाडगायकवाडगायकवाड    
पीएच.डी संशोधक िव ा थनी, पाली आिण बुि झम िवभाग, 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठ, औरंगाबाद (महारा )  
 

 आपली भारतभूिम भौगोिलक, ऐितहािसक, सामािजक व 
आ थक, सां कृितक दृ ा अतीशय संप  आह.े भारतात अनेक संत-
महा मे ज मास आले. तसेच थोर पु षांचे दखेील योगदान लाभलेले 
आह.े यां या योगदानामुळे आप याला संप  असा वारसा 
लाभलेला आह.े यांनी दले या उपदशेामुळे आपले जीवन कस े
जगावे यािवषयी ेरणा िमळते. महा मा गांधी व यां या सार या 
अनेक वातं यसेनानी यां यामुळे स या हाची ओळख झाली. 
यां या ल ामुळे आप या दशेाला वातं य िमळाले. राजगु , 

भगत सग आिण सुखदवे यांचे योगदान दखेील िततकेच मह वपूण 
आह.े पंिडत नेह , सुभाषचं  बोस, सरदार व लभभाई पटेल अशा 
अनेक ने यांनी रा बांधणीत मह वाची भूिमका िनभावली. तर डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर, वामी िववेकानंद यां या सार या अनेकांनी 
समाजा या उ ारासाठी अितशय मौिलक कामगीरी केली. 
यातीलच वामी िववेकानंदांचे योगदान ह ेभारतीय समाजासाठी, 

युवकांसाठी अितशय ेरणादायी आह.े 
वामीवामीवामीवामी    िववकेानदंिववकेानदंिववकेानदंिववकेानदं    ––––    बालपणबालपणबालपणबालपण    ::::----  



               ×¾ÖÀ¾Ö×¾Ö•ÖêŸÖê Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤ü                     / 333   

12 जानेवारी, 1863 (पौष कृ ण स मी) रोजी कोलकाता 
येथील िसमुिलया (िसमला) िवभागात ी. िव नाथ द  व 
भुवने री द  या माता-िप या या पोटी या द  बालकाचा ज म 
झाला. दशे व काल यां या िसमा ओलांडून यांनी जगभर संचार 
केला. या बालकाच े नाव नर नाथ द  होय. या बालकाने 
िनरिनरा या वेळी, िनरिनरा या प रि थतीत वाढले या ी-
पु षां या आि मकश चा शा वत मिहमा जागवला. स य, याय, 
मै ी यांची ेरणा दते राहील, लोकक याणाची सतत फूत  दते 
राहील. ज मजात स दय लाभलेले ह े बालक दवसागिणक वाढत 
जाऊन एका तेज वी, ितभावंत, शुर-वीर, परा मी अशा ि यदशन 
युवकाम ये प रणत झाले. ते हाही नर नाथ नावाचा हा त ण पुढे 
िव वंदनीय वामी िववेकानंद होईल याची कुणालाही क पना 
न हती. 
 िहरा ओळख यासाठी जशी उ म पारखी असतो या माणे 
अठरावष य युवकाला वामी ी. रामकृ णांनी थमदशनीच 
ओळखले होत.े नर नाथ कोण आहते व यां या ज माचे योजन 
काय आह े ह े यांनी जाणले होत.े बालपणापासूनच नर नाथा या 
ठकाणी असामा य ितभेची िच ह े दसू लागली होती. 

लहानपणापासूनच त ेअितशय मेधावी, िन भड, साहसी व िम ि य 
होत.े यांची मरणश  िवल ण होती. वण केलेले पटकन 
यां या मरणात राहत असे. मृितपटलावर अं कत होई. नर ाला 

लहानपणापासूनच यान लावून बस याची िवल ण आवड होती. 
यानसाधना करणे हा याचा एक सहज सं कार होता.1 
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 बालपणापासूनच नर  हा अ यंत िनभय होता. भूत िपशा , 
हरा स अशा भाकड गो वर याचा िव ास न हता. कुणीही 

येऊन काही सांिगतल े हणून यावर िव ास ठेवावा ह े या या 
वभावातच न हत.े य  माणािशवाय यान ेकोण याही गो वर 

कधीच िव ास ठेवला नाही. नेतृ व हा गुण या याम ये ज मिस च 
होता. या या अंतरंगात एक महान िवराट पु ष सतत िनवास 
करीत होता. या याच भावामुळे त ेलहानपणापासून तेज वी होत.े 
हीच श  यां याम ये िविवध पात कट होत असे. यां याम ये 

चंड अशी अ याि मक श , िवल ण असे इहलौ कक व 
परलौ कक ान, दया, क णा, परद:ुखकारता, समभाव, मै ी, 
वातं य ेम, आ मिव ास, तेज, शौय, वीय, धैय, थैय इ. शारी रक 

व मानिसक गुण कषाने जाणवत होत.े तसेच खर असे असामा य 
नेतृ वही यां याम य े िवकिसत झाले होत.े लहानपणा या अशा 
छो ा-मो ा घटना व या वयात झालेले सं कार याचीच प रणती 
पुढे नर ाच ेिव िवजयी असे वामी िववेकानंद हो याम ये झालेली 
दसून येते. लहानपणापासूनच द:ुखी-क ी अशा लोकांना पा न 
यांचे मन कासािवस होत असे. यांचे द:ुख पा न ते िथत होत व 
यांचे द:ुख कसे दरू करता येईल याचाच ते सतत िवचार करीत. 

दीन, दिलत, दबुळे व द:ुखी लोकांच ेक याण करणे हचे जणू यां या 
जीवनाच े येय होत.े भारतातील उपेि तांचा उ ार करणे हाच 
संक प क न ह े त यानंी आज म पाळले. िव क याणा या 
वेदीवर यांनी आपले जीवन अपण केले. दीन व आत जनतचे े त े

ाता होत.े हाच यां या जीवनाचा एक महान असा फू तदायक 
पैलू होता. याच महान कायासाठी यांचा ज म झाला होता.2  
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 नर  अ यंत धा मक वृ ीचे अस यामुळे हचायाचे 
अखंड पालन करीत. साधन-भजन आिण कठोर तपाचरण करीत. 
परंतु यांनी अ याय-अ याचार व ढी परंपरे िव  आवाज 
उठवला. हद ूधमातील ढी-परंपरा व रीती रवाजाची नदा केली. 

ी-िश ण व ी-िश णाचा मो ा जोमाने सार केला.3 पौवा य 
आिण पाि मा य त व ानाचा तुलनामा मक अ यास केला होता. 
संदहेवाद व नाि तकवाद या त व ानातील वाहांशी ते प रिचत 
होत.े मू तपुजेवर यांचा िव ास न हता. जगाम ये इतक  िवषमता 
का आह?े ीमंत-गरीबामधील दरीबाबत, जर सवचजण समान 
आहते, तर मग यां यात हा भेदभाव कोणी, कसा व का सु  केला 
अशा कारचे शेकडो  यांना िथत करीत. वामी ी. 
रामकृ णांनी नाना कार या आघात- घाता या, संघषा या व 
कठोर साधनां या ारे नर नाथांच े जीवन प रपूण बनिवले. जरी 
नर नाथाची ी. रामकृ णावर ा होती तरीही सारासार िवचार 
के यािशवाय ते यां या कोण याही गो वर चटकन िव ास ठेवत 
नसत. यां याकड े वै ानीक दृ ी होती. येक गो  ते वै ानीक 
दृ ीकोनातून बघत असत.4 

 यांची बु ीमता असामा य होती. ते अितशय तेज वी 
दसत. वाढ या वयाबरोबरच एक कड ेते ायाम, घौडदौड, पोहणे 

इ. गो ीम ये िनपुण होत.े तसेच दसुरीकड ेधमत व ान, संगीत इ. 
कलांम ये िन णात होत.े या या जोडीला गंभीर अशा चतनशीलता, 
धमपरायणता, अ ययनशीलता, िच ाची एका ता हहेी गुण यां या 
अंगी होत.े5 
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 जग क याणासाठी वामी िववेकानंद प र ाजक बनून 
भारतभर फरल.े सामा य जनते या प रि थतीत सुधारणा घडवून 
आण याचा काही उपाय शोध यासाठी दशेा या कानाकोप यात 
गेले. गुजरात व न ते पोरबंदर येथे गेले. तेथील राजदरबारातील 
पंिडत शंकर पांडुरंग हा िव ान वेदांचा अनुवाद करीत होता. 
वामीजी या अनुवाद कायात यांना सहा य करीत. पातंजल भाषा 

व च भाषा ही िशकले. पोरबंदर व न ते ारकेला गेले. यानंतर त े
बडो ाला गेले. िशकागो येथे जागितक धमप रषद होणार अस याचे 
यांना समजले. या प रषदते भाग घे याची इ छा यां या मनात 

आली. वामीजी मंुबई, पुणे, को हापूर, मामागोवा, बेळगांव, 
हसैरू, कोचीन, ि व म माग रामे रला गेले. रामे र दशनानंतर 
वामी िववेकानंद भारता या िसमेवरील दि ण टोकास असले या 

क याकुमारी येथे गेले. मंदीरासमोरील समु  संगम पार क न दरू 
असले या एका मो ा िशळेपयत पोहत गेले. या िशलाखंडावर 
यान त बस यानंतर यांना तेथ े ानाचा नवा काश िमळाला. 
यांचे गु  रामकृ णांची हाक जणू यां या अंतमनात िननादनू गेली. 
यां या नजरेसमोर संपूण भारतवष साकार झाले होत.े मंती या 
दवसात सव दशेाचे यांना जवळून दशन झाले होत.े भारताचा 
ितिनधी हणून पा ा य दशेात जा याचा यांनी संक प केला. 
यांना पा ा यांचे ल  भारता या अ या म संपदकेडे वेधायचे होत.े 

िव बंधु वाचा संदशे सारीत करावयाचा होता. िन ी त 
मानवजातीला जागृत करावयाचे होते.6 
 वामी िववेकानंद ह े ाचीन वेदांपासून त े आधुिनक 
काळातील कांट, हगेल यां या त व ानापयत, याच माणे 
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का शा , िश पकला, िनतीशा , योग, भौितक िव ान, 
राजिनती यासव िवषयात पारंगत होत.े वामी िववेकानंदाचे इं जी 
व सं कृत भाषेवर भु व होत.े यां या वाणीतून नवजागरणाचा 
संदशे ऐकून िशकागो येथे होणा या धमप रषदते हद ू धमाचा 

ितिनधी हणून वामीज ना पाठिव यासाठी म ास येथील मुख 
नागरीक व त णांनी पुढाकार घेतला.  
उपदशेउपदशेउपदशेउपदशे    ::::----        

भारता या सवसाधारण मानवजातीची ददुशा पा न 
वामीज चे मन िवदीण होत असे. भारत ही वेदांताची भूिम आह े

आिण येथेच सामा य जनाचंी युगांयुगांपासून उपे ा होत आह,े 
यांना दरू ठेवले जात आह,े घोर िनराशे या अंध:कारात यांचा ज म 

होतो, मरेपयत ते या अंध:कारातनू बाहरे पडू शकत नाही. 
भारतातील उपेि त घटकांसाठी यांचे मन ाकुळ होत असे. दिलत 
व पीिडत लोकां या त ेिजतके अिधकािधक जवळ येऊ लागले िततके 
यां या मनाम ये जनसेवेच े त जु लागले. यांची सारी श  

मानवा या थेवर क ीत झाली. रा ीय वाभीमान मनात 
जागवेल, दीनदिलत लोकांना अ पुरवठा, यांना िश णा ती जागृत 
करणे हा संदशे यांनी जगभर पसरिवला. ‘मनु यसेवा’ हीच खरी 
‘ई रसेवा’ ही यांची िशकवण होती. वामीज नी कमयोगािवषयी 
उपदशे केलेले आहते. 
कमयोगकमयोगकमयोगकमयोग    ::::----  

कमा या साहा यान े िच  शु ी करणे हणजेच कमयोग 
होय. कोणतेही कम चांगले कवा वाईट असो, आपले आचरण चांगले 
पािहजे.7 ‘कम’ हा श द सं कृत ‘ ’ या धातूपासून आलेला आह.े सव 
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कृत चा समावेश कमात होतो. तांि कदृ ा या श दात कृत च े
प रणाम ही सामावलेले आह.े मा  कमयोग फ  िन काम कमाचाच 
उहापोह करतो. पौवा य त व ानानुसार ह ान हचे 
मानवजातीच ेउ  आह.े ान ा ीचा यास यायचा सोडून जे हा 
मनु य सुख ा ीसाठी धडपडतो ते हा या या वाटेला द:ुखच येत.े 
सुख-द:ुखामुळे मनु याला सखु व द:ुख काय आहते, यातून कसे 
सावरावे ही िशकवण िमळते. ब या-वाईट अनुभवातूनच मनु य ाणी 
जीवनात पुढे वाटचाल क  शकतो. आप या वत: या मनाचा 
अ यास कर याची िमळणारी सुचना हणजेच आप या भोवतालच े
बा कारी जग. अ यासाची व तु हणजेच खु  मनच आह.े 
झाडाव न सफरचंद खाली पडले आिण युटनला सुचना िमळाली, 
यान े आप या वत: या मनाचा अ यास केला, याचा अंदाज 

घेतला, या या मनान े सव गो ची सांगड घातली, याची 
फेररचना केली आिण यातूनच गु वाकषणाचा शोध लागला 
यामुळे ान ह ेआप या मनातच दडलेले असते.8 

 कमा या बाबतीत सा याइतकेच साधनाकडहेी ल  ायला 
हवे. या एकाच त वापासून नेहमी मह वाचे धडे िमळतात. 
सा याइतकेच साधनाकड े ल  दणेे ा एकाच त वात कमा या 
यशाचे सव रह य सामावलेले आह.े आप या ीमंतीचा कधीही गव 
क  नका. आपण ीमंत आहोत हणून कधीही गरीब लोकांना हीन 
लेखू नका तर उलट यां याशी कृत तेच े वतन ठेवा, लोकांशी 
दयाश ने वागून तु हीच वत:ला पिव  व िस  बनिव यास समथ 
होता. जो मनु य सहजासहजी वाहवत जात नाही तो शांत कृतीचा 
असतो. सव बाजुन ेसारासार िवचार क न काय कर याचा याचा 



               ×¾ÖÀ¾Ö×¾Ö•ÖêŸÖê Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤ü                     / 339   

वभाव असतो, जो िनरितशय ेम व सहानुभूित संप  असतो तोच 
मनुष्य या जगात मह काय क न या ारे वत:चे क याण साध ू
शकतो. वाईट कम क न आपण आपले वत:च ेव इतरांचेही अिहत 
करीत असतो. स काय के याने जसा वत:वर तसाच इतरांवरही 
आपण उपकार करीत असतो. कमयोगा या मते, फळास ज म 
द याखेरीज कम कधीही न  होऊ शकत नाही. कृतीची कोणतीच 

श  कमा या फल वासास अडथळा कर यास समथ नाही. मी 
एखाद े अकुशल कम के यास मला याचे फळ भोगावेच लागेल. 
जगात अशी कोणतीही श  नाही क  जी ाला टाळू शकेल त तच 
एखाद े चांगले काम के यासही जगातील कोणतीही श  या या 
शुभफल वासास अडथळा क  शकणार नाही. तु ही कोणालाही 
सहा य क  शकत नाही, तु ही केवळ सेवा क  शकता. या जगात 
तु ही एखा ा माणसा या िच ाला एखा ा दवसापुरता तरी 
थोडासा आनंद व शांती यांची जर ा ी क न दऊे शकला तरी त े
कुशल कम आहते. यामुळे आप याला वत:ला दखेील खूप समाधान 
िमळते. जरी या िनसगात िवषमता असली तरी सवाना समान संधी 
िमळावयास हवी. जर काह ना अिधक व काह ना कमी संधी 
िमळणार असेल तर दबु यांना बलवंतापे ा अिधक संधी दली गेली 
पािहजे. जगातील धन, ऐ य सारे काही णभंगूर आह.े ज े
दसु यांसाठी जगतात तेच ख या अथान े िजवंत असतात. बाक चे 
सारे िजवंत असल ेतरी मृतवत असतात. ाण गेला तरी पवा नाही 
पण स याशी कधीही तारणा क  नका. आप याला जीवनात गरज 
आह ेकुशल कमाची. नावलौ कक, पैसा या गो ी आपले येय नाहीत 
यामुळे याचा ह ास क  नका. तुमचे िच  शु  हवे. जो कोणी 
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तुम याकड ेमदतीसाठी येईल याची यथाश  सेवा करा. चांग या 
कुशल भावनेन े दसु यांची सेवा करणे ह े कुशल कम होय. अशा 
स कमा या श ने आपले िच  शु  होत.े आप याला आप या 
मनासारखे काम असेल तर ते आपण अिधक जोमाने पार पाडतो. 
यामुळे कोणतेही कम लहान व मोठे नाही. या जगातील येक गो  

ही वटबीजासारखी आह.े वटबीज एखा ा मोहरीसारखे अगदी 
लहान दसत े पण याच े महान वटवृ ात पांतर होत.े सव 

कार या कायाला जो ख या अथाने मोठे बनवतो, तोच खरा 
बु ीमान  होय. आपण मालका माणे काम केले पािहज,े 
गुलामासारखे नाही. कोणतहेी काय ह े अखंडीतपणे करा. फळाची 
काळजी क  नका ते तु हाला िमळेलच. परंतु थोडा धीर धरा. 
कोणतेही कम ेमाने, उ साहान े करा. कोण याही गो ीची याचना 
क  नका, परतफेडीची अपे ा ठेवू नका, तु हाला जे काही ावयाच े
आह े त े सढळ हातान े ा, तु हा त े परत लाभ यािशवाय राहणार 
नाही.9 
 आप याला येक धमात जवळपास सारखीच िशकवण 
सांिगतलेली आह.े ाणीमा ावर दया, शांती, समानता, कम 
याबाबतीत सवच धमगु  उपदशे करतात, कमािवषयी सव 
धमगु ंनी आपाप या परीन े उपदशे केलेल े आहते. आपण अिवरत 
कम केले पािहजे. येक कम वभावत:च चांग याचे आिण वाईटाचे 
िम ण असते. येक कम शुभाशुभाचे संिम ण असते. स कम कवा 
कुशल कम आप याला कुशलच फळ दईेल, तर अस कमाचे फळ ह े
असत ् कवा अकुशल असेल. ‘सत’् हणा क  ‘असत्’ हणा दो ही 
आ याची बंधनेच आहते. आपण कमात आस  झालो नाही तर त े
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आप यावर कोण याच कारचा बंधनकारक प रणाम क  शकणार 
नाहीत. वत: या कायहतेूंवर आिण सम त इं यांवर याला संयम 
साधता आला अशा माणसाचे चा र य कायमच े सु िति त होऊन 
जात.े याचा वत: या अंत:ि थत सम  श वर ताबा चालत 
असतो. या या इ छेिव  कोणतीच गो  याला संचािलत वा 
िवचिलत कर यास समथ नसत.े सतत स तन करीत गे याकारणे 
शुभसं कार मना या पटलावर सदा िवचरण करीत रािह यामुळे 
स काय कर याची इ छा बल होत.े याचे फळ हणजेच आपण 
इं यांवर [कम य व ान य] िनयं ण िमळिव यास समथ होतो, 
चा र य शु  होत,े ते हाच माणसाला स याचा सा ा कार होतो. 
असाच मनु य कायम िनधा त असतो. पतनाचे भय याला पश क  
शकत नाही. बु ांना याना या ारे व येशू ि स्त यांना ाथने ारे 
या अव थेचा लाभ झाला याच अव थेचा लाभ माणुस केवळ 

कमा ारे ा  क  शकतो. ‘बु ’ ह े ानी होत ेतर ‘ि त’ ह ेभ  
होत ेपरंत ुदोघांनाही एकच पद ा  झाले. अशुभ सं काराचा शुभ 
सं कारां ारे नाश केला पािहजे.10 

 तथागत गौतम बु ांनी दखेील कमािवषयी बरेच उपदशे 
दलेले आहते परंतु बौ  व ा हणी कम िस ांतात बराच फरक 

आह.े हद ू कम-िस ांत हा आ या या आि त वावर आधारलेला 
आह ेउलटप ी बौ  धम आ याच ेआि त व मानीत नस यामुळे तो 
आ यावर आधारलेला नाही. आ याचा ज माज मावर हद ू कम-
िस ांत आधारलेला आह.े हद ू कम-िस ांता माणे माणसान े कम 
केले तर या कमाच े िविवध प रणाम होतात, याचा पिहला 
प रणाम हणजे क यावर होणारा व दसुरा आ यावर होणारा, 



               ×¾ÖÀ¾Ö×¾Ö•ÖêŸÖê Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤ü                     / 342   

क या या येक कमाचा आ यावर सं कार होतो. जे हा मनु य 
मरतो आिण याचा आ मा याला सोडून जातो यावेळी या या 
आ यावर असे अनेक सं कार झालेले असतात. यामुळे हद ूव बौ  
कम-िस ांत ह ेवेगवेगळे आहते.11 

 कमयोगाचे वणन भगव ीता असे करत,े “आपले काम 
शहाणपणाने व शा ीय प तीन े क न यायोगे मनाचे उपजत 
साम य कट क न आ याला जागृत करणे. मानवाला कम 
कर याचा अिधकार आह,े वातं य आह े ह े खरे. पण याचे फळ 
िमळणे कधीही या या ता यात नसत.े यामुळे फळाची अपे ा क  
नये. फळाची अिभलाषा न धरता माणसाने वत:शी ठाम रा न 
अितद तेन े काम पार पाडले पािहजे.” तीच काळाची गरज आह.े 
आदश पु ष तोच जो क  पराका े या शांत वातावरणात आिण 
कमाली या एकांतात वत:साठी जा तीत जा त कठोर असे कम 
काढून यात गढून जातो. असा पु ष आ मसंयमी असतो. यामुळेच 
तो एक आदश कमयोगी हणून आपले थान थािपत क  शकतो. 
वेगवेगळे लोक, वेगवेगळे हते ू मनात ध न काय करतात. कोणी 
क त साठी, कोणी पैशासाठी, तर कोणी स ेसाठी आिण तसाच 
एखादा वग ा ीसाठी दखेील. पण यात काही अपवाद दखेील 
असतात. काही लोक कमासाठीच कम करतात. यांना नावलौ कक, 

िस ी व वग ा ीची अिभलाषा नसत.े अशा पु षांमधूनच 
एखादा तथागत गौतम बु  वा एखादा येशू ि त उदयास येतो. 
माणसाने सु वातीपासूनच या भावनेन ेकमाचा आरंभ करावा. कम 
जसजशी समोर येतील ती या कारे पार पाडावीत. आप या 
वा ाला येणा या कमाचा वीकार आप याला करावाच लागतो. 
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आिण हणून ते कम पार पाडावेच लागते. तस े करतांना आपण 
आप या पाठीशी उभे असले या, या कमासाठी आप याला वृ  
करणा या भ चा शोध घेऊन ितला आपलेसे केले पािहजे. 
सु वातीला आप याला कळेल क  आपले हते ू वाथ  आहते. पण 
आपण दाखिवले या िचकाटीमुळे तो वाथ हळूहळू लयास जाईल. 
शेवटी एक वेळ, एक ण असा येईल क  जे हा कोणतेही कम आपण 
मनात कोणताही वाथ  हते ून धरता क  शकु. आपण आशा क या 
क  आप यातील वाथ पणा कमी कर याचा य  क . या णी 
आपण ती अव था ह तगत क  या णी आप या सव श  एका 
क थानी सं िमत होतील आिण आप यासाठी ानाची दारे उघडी 
होतील.12 

 या पृ वीवर जे हढे हणून चंड इ छाश  संप  पु ष े  
उदयास आले यातील सवजण बळ इ छाश चे कम  होते. बु  
वा येशंूसारखी बळ इ छाश  सवाकडचे असत ेपरंत ु याला बळ 
कमाची दखेील जोड लागते. ह ेसारेच कमा या ारे िनयिमत होत 
असत.े उपाजन न के यास कुणालाही काहीच लाभत नाही. कमान े
आप याला अिधकार ा  होतो. कमयोगाची िशकवण अशी आह े
क , याला आपण साधारणपणे ‘कत ’ हणत असतो. आप यापैक  

येकालाच वत:चे कत  बजािवणे भाग आह.े कमयोग ही 
िन: वाथपरता व स कम यां या ारा मु लाभ क न घे याची एक 
िविश  नैितक आिण धा मक णाली होय. कमयो याचा कोण याही 

कार या धममतावर िव ास अस याची गरज नाही. कमा या 
पायावरच सृ ीची उभारणी झालेली असून ह ेकमच  सतत फरतच 
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राहणार. कमयोग आप याला सांगतो क , आपले येय, ल य 
आप याला कमा या सा ान ेगाठावयाचे आह.े 
 वामी िववेकानंदानी शेवटी अशा कमयो याचे उदाहरण 
दले आह े क , यांनी सम त जगाला ा, शील, क णेचा संदशे 
दला. यांनी कमयोगाचा हा उपदशे यथाथपणे आप या कायात 

उतरिवला होता. ते महापु ष दसुरे ितसरे कुणी नसून शा य 
कुलावतंस भगवान बु  होय. एकमेव यांनीच ह े सारे तंतोततं 

य  आचरणात आणले. तथागत बु ांचा अपवाद वगळ यास, 
जगातील इतर सव महापु षांना िन वाथ कम कर यास बा  
हतेूनीच वृ  केलेले आह.े तथागत बु च असे एकमा  महापु ष 
होत े क  यांच े हणणे होते, “मी तुमचा तो ई रा संबंिध या 
िस ांताचा का याकूट ऐकू इि छत नाही. चांगले कम करा आिण 
चांगले हा. तेच तु हाला मु  िमळवून दईेल. स य हणून जे काय 
असेल याचा तु हाला लाभ होईल.” तथागताच े आचरण सव 

कार या वैयि क हतेूंपासून सव वी मु  होत.े अव या 
मानवजातीन ेफ  ह ेएकच असले अलौ कक च र  िनमाण केले आह े
क , यात सखोल त वदशनाचा आिण लोकिवल ण अनुकंपेचा 
असला यानमंगल लीलािवलास बघावयास सापडतो. या े  
त व ाने सव  अशा त व ानाचा चार केला, परंतु 
याचबरोबर अगदी ु ाित ु  ा यांसाठी दखेील सहानुभतूीन े
यांचे िवशाल दय तळमळत असे आिण एवढे असूनही यांनी 
वत:च े हणून कशावरही ह  सांिगतला नाही. खरोखरच तेच 

आदश कमयोगी होत.े यांनीच संपूण हतेूशु य होऊन कम केले. 
दयाचा व बु ीचा असा संपूण सम वय इतर  कुठेही आढळत 



               ×¾ÖÀ¾Ö×¾Ö•ÖêŸÖê Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤ü                     / 345   

नाही. यां याठायी आ मश चा सव े  िवकास झालेला दसतो. 
या पृ वी या पाठीवर जेवढे हणून सुधारक ज मास आले आहते, 
यां याम ये अ पुजेचा आिण सव े  पदाचा मान शा यमुनी 

बु दवेांचाच होय.13 

िन कषिन कषिन कषिन कष    ::::----        
जगातील िवचारवंतांना हजार-दीड हजार वषापे ा जा त 

पुरेल इतके िवचारधन वामी िववेकानंदांनी दलेले आह.े जगा या 
क याणासाठी आिण िव शांतीसाठी वामीज नी समता, मै ी, 
वातं य, िव बंधु व, िव मानवता ही जी त वे सम त जगाला 

सांिगतली आहते याची आज सव जगाला अ यंत गरज आह.े यांनी 
युवक, ी-पु ष व समाजातील सव तरातील लोकांना ेरणा 
दे याचे काय केले आह.े युवकांनी यां यासारखेच िन भड होऊन 
समाजासाठी काय करावे. आ या माला बलाची सांगड घालून 
समाजकाय करावे. ीयांनी वत: िश णासाठी पुढाकार यावा. 
सवानी एकमेकांत भेदभाव न करता सवाना समान अिधकार कस े

ा  होतील याचाच िवचार करावा. समाजात शांतता, समानता व 
ेमभावना िव थािपत कर याचा संक प करावा. यातनूच यांचे 
ेरणादायी िवचार आपण आप या कृतीतून स यात उतरवल ेतरच 

आप या दशेाचा सवागीण उ कष होईल यात शंका राहणार नाही. 
“बलसागर भारत होवो, िव ात शोभूनी राहो” 

सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं        ::::    
1) वामी िववेकानंद – संि  च र  आिण उपदेश, वामी अपूवानंद, 

पृ. . 5 
2) त ैव, पृ. . 7 
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3) त ैव, पृ. . 10 
4) त ैव, पृ. . 19 
5) त ैव, पृ. . 8 
6) त ैव, पृ. . 39, 41 
7) धमभूिम भारत आिण इतर िलखान, वामी िववेकानंद, काशक 

वामी ोम पानंद (चवथी आवृ ी) पृ. . 110 
8) आधुिनक भारताचे ेिषत वामी िववेकानंद, मूळ इं जी लेखक गौतम 

घोष, प.ृ . 112 
9) मा या शूर युवकांनो, वामी िववेकानंद, रामकृ ण मठ, पृ. . 

115,116, 117, 119, 123, 126  
10) िश ण, वामी िववेकानंद, पृ. . 87 
11) भगवान बु  आिण यांचा ध म, ल.े भारतर  डॉ. भीमराव रामजी 

आंबेडकर, िस ाथ काशन, पृ. . 260 
12) आधुिनक भारताचे ेिषत वामी िववेकानंद, मूळ इं जी लेखक गौतम 

घोष, प.ृ . 113 
13) कमयोग, वामी िववेकानंद, पृ. . 117 

 
 
 
 
 
 
 
 
    



               ×¾ÖÀ¾Ö×¾Ö•ÖêŸÖê Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤ü                     / 347   

वामीवामीवामीवामी    िववकेानदंाचं ेिववकेानदंाचं ेिववकेानदंाचं ेिववकेानदंाचं ेराजक यराजक यराजक यराजक य    िवचारिवचारिवचारिवचार 
 

ा डॉ. वृषाली ल मीकांत फुके    
रा यशा  िवभाग मुख, ी िशवाजी महािव ालय परभणी 

 

वामी िववेकानंद ह ेलॉक सो ीन कवा काल मा स या  
सारखे ढ  अथाने राजक य िवचारवंत न हत े मा  भारतीय 
राजक य िवचारवंता या अ ययनात िववेकानंदांच े नाव अ यंत 
अ णी यावे लागते. याचे कारण हणज े िववेकानंदांनी आप या 
एकूणच िवचारातनू समाजकारण व राजकारणाला दशा दे याचे 
काय केल ेआह.े धा मक आिण अ याि मक े ात यांनी जे िवचार 
मांडले ते अ यंत मह वाचे ठरतात. िववेकानंदांनी भारतीय 
नाग रकां या मनात रा ीय अि त वा या जाणीवा िनमाण के या. 
रा य आिण  यां यातील अिधकारां या वाटणीम ये 
नाग रकांची सखोल भूिमका रा ा तीची िन ा िववेकानंदांिन प  
क न एक कारे राजक य िवचारांम ये मोलाची भर घातली आह.े 
वामी िववेकानंद यांनी वतः असे हटले होत े क , “मा या 

लेखनाला व व ांना राजक य संदभ दे याचा य  कोणीही क  
नये”. जे हा राजक य प ांनी यां या कायाचा वापर कर याचा 

य  केला ते हा त े असं हणतात क , “मी सं याशी अस यामुळे 
िन वाथ  नसले या अशा कोण याही चळवळीशी मी संलि त रा  
शकत नाही. िववेकानंदाचा कोण याही राजक य चळवळीशी संबंध 
नसला तरीही यां या िवचारांचा भाव भारतीय राजकारणावर 
िनि तपणे पडला होता. लोकमा य टळकांच े रा वादासंबंधीचे 
िवचार, गांधीज चे धम आिण राजकारणासंबंधीचे िवचार 
पािह यास वामी िववेकानदंां या  िवचारांचा भाव  यात दसून 
येतो. भारतीय वातं य चळवळीचे ासपीठ असले या इंिडयन 
नॅशनल काँ ेस िवषयीचे मह व प  करताना वामीजी हणाल े
होत ेक ,”मी ही चळवळ मह वाची  मानतो आिण ती यश वी हावी 
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असे अंत:करणपूवक इि छतो. भारतातील िविवध मानव वंशाचे एक 
रा  यामधून तयार होत आह.े” या यां या िवधानांव न रा  आिण 
मातृभूमी िवषयी व ित या वातं य िवषयीची ई ा प  होते. 
वामी िववेकानंदांनी मांडले या िवचारा मुळे दशे बांधवांचे संघटन, 
यांचे िश ण यासार या मु ांना वैचा रक अिध ान िमळाले. 

दशेातील त णां या मु ांना वैचा रक अिध ान िमळाले. दशेातील 
त णांना दशे कायासाठी आपले आयु य खच   कर याची  ेरणा 
िमळाली. िववेकानंदां या िशकवणीमुळे रा ात एक नवचैत य जागे 
झाले. 
रा वाद रा वाद रा वाद रा वाद     

रा ीय जीवनासाठी धमाला िववेकानंदांनी म यवत  थान 
दले नवभारताची  उभारणीही धा मक, अ याि मक अिध ानावर 

केली पािहजे असे यानंा वाटत. भारताला िजवंत राहायचे असेल तर 
याने धमालाच आप या रा ीय जीवनाचा मुलाधार करावायला 

हवा यािशवाय ग यंतर नाही असे ते हणतात. राजकारणत  स ा 
व बु ी यांना दखेील दु यम थान आह.े यामुळेच भारतात फ  
धम हीच एक िवचारात घे यासारखी बाब आह.े या गो ी 
भारतीयां या जीवनात आव यक आहते उपयु  आहते या 
गो ीिवषयी भारतात ानाचा अभाव नाही व या गो ी हणज ेधम 
आिण अ याि मकता आह.े िववेकानंदांचा िव ास होता क  येक 
रा ाचे जीवन कुठ यातरी एका त वाची अिभ  असते. 
उदाहरणाथ भारतीय इितहासाम ये धम हा एक मह वाचा िस ांत 
होता. या माणे संगीताम ये एक मु य वर असतो तसचे रा ा या 
जीवनात दखेील एक धान त व असत े आिण इतर त व ही या 
त वाभोवती फरत असतात. भारताच ेत व ह ेधम आह े या भोवती 
समाज सुधार तसेच अ य मु  े फरतात. यामुळेच िववेकानंद यांनी 
रा वाद हा एक धा मक िस ांत िनमाण कर या कर या साठी 
आपले िवचार मांडले. यांनी रा वादा या संदभात असे हटल ेआह े
क ,”भिव यकाळात धम हीच भारता या रा ीय जीवनाचा मे दडं 
बनेल”. यांच े असे हणणे होत े क  दशेा या भिव याची िन मती 
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आिण मोठेपणा हा या दशेा या इितहासातील पायावर उभा असतो 
यामुळे इितहासाची उपे ा करणे ह ेजीवनाची उपे ा कर यासारख े

आह.े यामुळे भारतीय रा वादा या िन मतीत इितहासाची 
भूिमका, ऐितहािसक परंपरा यांचे मह व त े अधोरेिखत करतात. 
भारता ब ल सांगताना िववेकानंद हणतात क  भारत ही एक 
सृजना मक ितभा आिण अिभ  आह े जी  धमा या े ात 
झाली होती.धमामुळे भारताम ये एकता आिण ि थरता िनमाण 
झाली . या या वेळी राजक य स ा ीण झाली या या  वेळी 
धमामुळे ती पुन थािपत  झालेली दसते. धम सं था कवा जु या 
ढी था परंपरा यांना धम समजू नय.े ते असे हणतात क  धम ही 

िनरंतरपणे भारतीय जीवनाचा एक आधार आह.े यामुळे सव 
सुधारणा या धमा या मा यमातून झा या पािहजे. यामुळेच 
ब सं यांक लोक याचा वीकार करतील. ंथांमधून धमाला बाहरे 
काढून हा धम दशेभर पसरिवला पािहजे असे िववेकानंद हणतात. 
यांनी आप या सामािजक दरुाव थेची खरी कारणे शोधून यावर 

उपाययोजना केली. हद ू रा वादाची उभारणी धमावर आधा रत 
करतानंा धमाची थोरवी यांनी अनेक वेळा सांिगतली पण 
याचबरोबर या थोर धमाचा य  आिव कार पािहज े तेवढा 

समाधानकारक नाही असेही  ते हणतात. मानवातील महा य हद ू
धमापे ा उदा पणे दसुरा कोणताही धम सांगत नाही. परंत ु

य ात हद ू धम दन द र ांना व दिलतांना िजतका िचरडून  
टाकतो िततका दसुरा कोणताही धम टाक त नाही हा दोष  धमाचा 
नाही पण धमाची िवटंबना करणा यांचा आिण कमकाडंांचे ोत 
माजिवणा  यांचा  दोष आह ेअसे त े हणतात. यांचे ई रावर  ेम 
आह े यांनी  सवाची सेवा करणे ह ेआपल ेकत  आह ेअसे समजल े
पािहजे. ई र हणजे सव जीवांचा िमळून झालेला तो परमे र 
आह.े  पीिडत, गरीब ,सव वंशाचे ज ेलोक आहते या सवावर माझी  

ा आह े या सवाची जर मला सेवा करता आली तर मा यावर 
कती संकट आले  तरी याची  परवा नाही. मला यासाठी हजारो 
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ज म यावे लागले तरी मी यासाठी तयार आह े . थोड यात 
आप या रा ब ल वामी िववेकानंद हणतात, रा  हचे दवैत आह.े 
आज रा ाला कशाची गरज आह ेतर ती त ण र ाची नवचैत याची 
लोखंडी हात आिण पोलादी छातीची असे त े हणतात. रा ाची 
िन मती आिण रा ाची उभारणी कर याच े काय यांनी अगदी 
मनापासून केले. भारतावर यांचे अितशय ेम होत े हणून यांनी 
अमे रकेतील लोकांनी वामी आपणच अमे रकेत राहावे असे जे हा 
हणाल ेते हा वामी हणाले भारत हा माझा लहानपणाचा पाळणा 

आह े,मा या ता याचा  भाग आह ेआिण वाध याची  काशी आह.े 
भारतीय भूमी माझा सव  वग आह.े भारतीयाच ेक याण ह ेमाझे 
सव  क याण आह े यामुळे मला भारतात जाणे गरजेच ेआह.े ितथ े
माझे भारतभूमी व माझे भारत बांधव माझी वाट पाहत आहते. 
यासाठी मी येथे थांबणार नाही असे ते हणतात.  

भारतभारतभारतभारत    रा ाचेरा ाचेरा ाचेरा ाचे    िनमाणिनमाणिनमाणिनमाण        
 उरोप म ये शासन व थेची संबंिधत असले या 
सं थाप ती आिण इतर सव गो ी एकापाठोपाठ एक िन पयोगी 
हणून िधककार या जात आहते आिण यामुळे युरोप अ व थ झाला 

आह.े  लोकसंखेवर रा य कर याचा य  हा अगदी थ आिण 
िन पयोगी असतो. रा य ह े श या जोरावर कर याची क पना 
या थानातून उ वते ती थानच थम पतनाला बळी पडतात. 
हणून पूणपने ते अिधपतीत होतात व न  होतात. जडवादी श चे 

क  थान बनलेला युरोप आप या आजची भूिमका बदलून 
अ या माला वतः या जीवनाचा आधार बनवणार नाही तर प ास 
वषा या आतच िमटेल अस े िववेकानंदांना वाटते. अशी 
रा य व था या रा य व थेला सोशॅिलझम हणा कवा काही 
हणा मा  यात काम कमी असावे कोणाचा जुलूम नसावा, यु  

होऊ नये ,भरपूर अ  िमळावे आिण अशा सव रीतीन ेजीवनातील 
आव यकतांची  पुरती हावी हीच रा यातील नाग रकाचंी अपे ा 
असते.  मानवा या चांगुलपणाचा आधार याला ा  झा यािशवाय 
दशेातील स यता कवा इतर कोणतीही स यता टकून राह याची 
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शा ती नाही. धम हा सव गो या मुळाशी जातो ह े िनि त 
जाणवले पािहजे. कायद ेशासन प ती  या सग या पाय या आहते 
ते काही अंितम गंत  थान नाही ह े वामी िववेकानंद प  
करतात. या सग यां या पलीकड े एक येय आह े तेथ े काय ाची 
आव यकता नाही कायदा हा मानवाचा खरा आधार नसनू नैितकता 
आिण पािव य यातच याचे खरे साम य आह े हणूनच 
कायदमंेडळात नुसता कायदा पास के यान े माणसे गुणवान होत 
नाहीत. राजकारणापे ा धमाचे मह व अिधक मुलगामी आह ेकारण 
धम हा सव गो ी या मुळाशी जाऊन आचरणाच े आधारभूत त वे 
िनधा रत करतो असे त े हणतात. रा ांम ये सवसामा य जनतचेी 
उपे ा ह े एक रा ीय पाप आह े आप या भारता या अवनतीच े त े
कारण आह.े भारतातील सवसामा य जनतेला पु हा जोपयत चांगले 
िश ण ा  होत नाही ित या खा यािप याची अ य गो ीची 
जोपयत काळजी घेतली जात नाही तोपयत आपण कती राजकारण 
केले तरी यापासून काही लाभ होणार नाही अस े त े हणतात. 
आप याला जर भारताच े पुन नमाण घडून आणायचे असेल तर 
आपण यां यासाठी काम केले पािहजे असे िववेकानंदांचे राजक य 
दिृ कोनातून हणणे होते. राजकारणा या एक कार या 
शु ीकरणासाठी भारताला अ याि मक िवचारान े ापून टाकले 
पािहजे असाच िवचार यातून पुढे येतो.  
िव रा ाची सकं पनािव रा ाची सकं पनािव रा ाची सकं पनािव रा ाची सकं पना  

वामी िववेकानंद यां या मते मानव जातीतील  समता व 
अिधकार इ यादी करता भारतान े पि म रा ाकड े पहावे यांचे 
आदश यावेत. वामी िववेकानंद यां या मते मानव मा ातील 
समता व अिधकार इ यादी करता भारतान े पि मी  रा ांकड े 
पाहावे यांचे आदश यावेत. लोकशाही संदभात पाि मा यांचे 
िवचार मह वाचे आहते मा  भारताकड ेअसलेली  आधायि मकतेची  
ताकद ही पि मेकडील रा ांपे ा वेगळी व मह वाची आह.े  
भौितकता मानवी आ याला िचर थान समाधान कधीच दऊे शकत 
नाही यासाठी वेदातील अ याि मक शकतीच असत.े ही शि  
पाि मा यांना भारत पुरवू शकतो. पाशा य सं कृतीने िमळवलेली 
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भौितक संपदा  भारतात घेऊन यायची  आिण भारताची  
आ याि मक संपदा यांना ायची.  या िविनमयातील दोन प  
दाता व याचक नसून याचंा पर पराब ल बंधुभाव आह े असे ते 
हणतात. हाच िव बंधु वाचा अिव कार वामी िववेकानंदांनी 

समाजापुढे ठेवला आह.े मानवी क याणासाठी या दो ही अंगाने एक 
होणे आव यक आह ेअसे त ेमानतात. ऐ य हणजे सारखेपणा नाही 
िविवधतेत एकता ही िव ाची योजना आह.े मानवी वभाव मूलतः 
सारखा असला तरी याच े अिव कार िभ  कारे होणे साहिजक 
आह.े कोण याही एका धमाची िमरास अस ूनये. िववेकानंदां यामत े
िव वंस नको, संघष नको,शांतता व संयम ह ेअखंड सनातन धमाच े
अिव कार आहते. ह े जाणून उपासकांम ये बंधूभाव िनमाण 
कर यासाठी रामकृ ण िमशन उभे रािहले आह.े िव ान आिण 
अ या म यांनी पर परांना सहकाय केल े पािहजे कारण दोघांच े
अंितम येय एकच आह े आिण ते हणजे वैि कता. वामी 
िववेकानंदांची वैि क क पना अशा कारे अखंड गितमान अशी 
होती. कोण या कालखंडात वादात बदल न झालेला अखंड गितमान 
िवकासशील अशा क पनेलाच िव रा ाची  क पना हणता येईल.  
िन कषिन कषिन कषिन कष        
 भारतीय िवचारवंतांम य े वामी िववेकानंद ह े असे 
िवचारवंत आहते यांनी पाि मा य  िवचार वाहातून काही 
संक पना आ मसात के या मा  याचे अंधानूकरण न करता याच े
भारतीकरण क न मांडणी केली. पि मेचा षे न करता यां याकड े
असले या चांग या गो या अनुकरणावर भर दला. पि मेला  
दखेील भारताकडून घे यासारखे खूप काही आह े ह े सांगून आदान 

दानाची या एक माग  नाही ह े वामी िववेकानदंांिन प  
केले. िववेकानंद ह ेआ याि मक वृ ीचे िवचारवंत असले तरी यांनी 
आप या ा यान ेआिण वचना या मा यमातून अनेक राजक य व 
सामािजक िवषयांवर चतन केलेले  आढळते. एक धा मक चारक 
एवढीच भूिमका न घेता त े भारता या पुन नमानाची  भूिमका त े
घेतात आिण एका चळवळीचे अ णी  दखेील बनतात.  धमाब ल 
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रा ाब ल आपली मते मांडताना केवळ भौितकवाद न पाहता 
या या पुढील स याचा िवचार यांनी मांडला. जगाला भारत एक 

आदश सं कृती दऊे शकतो ाचीन भारतातील सव गो ी या टाकून 
न दतेा कालबा  गो चा याग क न भारतीय समाज व थेत 
काळानु प बदल घडवून आण यासाठी भारतातील धा मक चार 
सं थांचा आधार घे याचा  भारताची ाचीन वैचा रक मािहती 
पुनर थािपत कर याचा िवचार िववेकानंद मांडतात. धमाची 
िच क सा करताना धमवेड असणे ह ेसमाजासाठी हािनकारक असून 
धमाचे  वेड पाघरले या ानी पु षांची आव यकता समाजाला आह े
असे ते हणतात. वै दक त व ान हा यां या िवचाराचा  मु य 
आधार तंभ होता.त व ाना या आधारावर आधुिनक भारता या 
उभारणीच े व  यांनी पािहले . अ याि मक रा वादाची संक पना 
व याची पायाभरणी दखेील यासाठी केली गेली.  एकूणच 
राजकारणाच ेआ याि मकरण क न िवकास साधन ेह ेिववेकानंदांना 
अपेि त होते. त े वतःला राजकारणी मानत नसल े कवा 
राजकारणापासनू मी दरू आह ेअसं हणत असले तरी दखेील भारत 
राजक य दृ ा वतं  झाला पािहज ेआिण तो स म झाला पािहजे 
यासाठी यांनी आप या िविवध ा यान आिण वचनातून 
िवचारांची मांडणी केली. मानवा या अि त वासाठी आिण 
भारता या भिवत ासाठी िववेकानंदांचे िवचारधन आजही अमू य 
आिण मौिलक आह े यां या िवचारांची उपयु ता आजही तशीच  
आह ेआिण भिव यातही राहील. 
सदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूी  

1. आधुिनक भारताचे ेिषत वामी िववेकानंद गौतम घोष   
2. भारतीय राजक य िवचारवंत डॉ. मह  पाटील   
3. भारतीय राजक य िवचारवंत डॉ. दनकर कळंबे  
4. भारत आिण या पुढील सम या वामी िववेकानंद  
5. भारतीय नारी वामी िववेकानंद  
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 “त णांचे आदश - वामी िववेकानंद 
एक िच क सक अ यास” 

 

ा. संतोष खंडोजी माळवटकर    
उ  मा यिमक सहिश क 

कै.बापुराव देशमुख मा यिमक व उ  मा यिमक िव ालय, ड गरकडा. 
AbstractAbstractAbstractAbstract :- 

आज या आधुिनक युगातनू उ रआधुनीक युगाकड े जात 
असतांना इितहासाकड े सामािजक दृ ीकोणातून पाहणे आव यक 
ठरत आह.े भतूकाळात घडुन गेले या घटनानंा इितहासा या 
िखडक तून डोकावून पा न निवमते, घटनाचंी निवन प दतीने 
मांडणी क न सामािजक दिृ कोणातून व ऐितहासीक दिृ कोणातून 
तपासणे मह वाचे झाले आह.े मुळातच संशोधनाची आवड 
अस यामुळे व उ सुकतेमुळे तसेच िवषयाची गरज पा न व रा ा या 
जडणघडण ल ात घेवून मा या संशोधनाचा िवषय “त णांचे आदश 
- वामीिववेकानंद एक िच क सक अ यास” हा िनवडलेला आह.े 

या संशोधनात वामी िववेकानंदांचे हचय, तप या, 
यानधारणा, मानवतावाद, त ण जागृती, आचरण संिहता, 

मानवजातीसाठी िशकवण, िशकागो धम प रषदतेून हदधूमाचा 
पा ा य सं कृतीशी जोडलेला संबंध आिण माणव क याणासाठी 
उभारलेला रामकृ ण िमशन ा िवषयावर संशोधन केलेले आह.े 
वरील संशोधनाला पूण प आले असेल असेही नाही. यानंतर 
यािवषयावर अजूनही सशंोधन होईल यातही शंका नाही. 
शोधिनबंध िलहीतांना अनेक ंथाचा, लेखाचा, मािसकाचंा, िविवध 
कोष वांड:मयांचा, िवक िपडीया, याचा आधार घेउन शोध िनबंध 
िलिह याचा हा छोटासा य ......... 
मह वाच े श द मह वाच े श द मह वाच े श द मह वाच े श द ((((Key-Words) वैि क, िशकागो धमप रषद, 
मानवतावाद, िव बंधु व, आदशमु ये, रामकृ ण िमशन 

तावना तावना तावना तावना ::::----        
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भारत दशे हा नवर ांची खान आह.े या दशेात होऊन 
गेले या थोर पु षांनी िवचारवंतानी आप या ितभेने भारतासमोर 
जगाला नतम तक केले आह.े अशा थोर िवचारवंतापैक  एक महान 
िवचारवंत, त व ानी, समाजसुधारक हणजे वामी िववेकानंद 
आहते. 

कोण याही दशेा या सवागीन िवकासात िववीध 
महापु षां या िवचाराचे योगदान, मह वपूण असते.एखा ा दशेाची 

गती ओळखावयाची असेल तर तेथील सामािजक, राज कय, 
आ थक प रि थती अ यासणे मह वाचे असते. 19 ा शतकात 
बंगालम ये होऊण गेलेले ते एक जगिव यात स याशी होत. यांनी 
आप या वैि क एकते या सागरातनु सव मानवजातीला बंधूतेचा, 
मानवतेचा संदशे दऊेन जगात सुख, शांती नांद यासाठी महान काय 
केले. 

वामीजीनी भारतात संपूण सुधारणा कर यासाठी कोण या 
एकािविश  वग अथवा समुदाय याला ाधा य दलेले न हते. 
यां यामते जो पयत येक दशेला त परता यते नाही, तोपयत 

प रवतन ह े अपूण राहते. यामुळे वामी िववेकानदंानी युवक, 
ीयां, िनधण , कामगार ( मीक), शेतकरी, बेरोजगार या 

सवाना जागे कर याचा य  यांनी केला. येक ला 
वैचारीक स म कर याचा य  िववेकानंदानी केला.  

या सव येत यांनी “आचरण शु दता” या िवषयावर 
अिधक भर दलेला दसुन येतो. ि यां या िश णावर िवशेष भर 
दलेला दसुन येतो. ते हाच ि या वत: या िजवना या िश पकार 
वत:च होतील असे यानंा वाटते. युवकांम ये सामािजक प रवतन 

घडवून आण यासाठी वामी िववेकानंद त पर हो याचा आ ह 
करतानंा दसतात. वामी िववेकानंद त णांना एकजुट व ेरीत 
कर यासाठी “उठा जागे हा, भारतमातेला युवकां या श ची व 
एकजुटीची िनतातं गरज आह.े” अस ेत े हणतात. आप या िवचार व 
कायातुन दशेाला घडिव यासाठी युवकांना दलेली ेरणा अि दतीय 
आह.े हणूनच ते युवकांच े ेरणा थान ठरतात. 
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त णांम ये आंत रक प रवतन व बा  प रवतन 
िववेकानंदानी अपेि त आह.े िववेकानंदाना अपेि त असलेला 
िवशाल व पाचा भारत बनिव याचा वेडा उचललेला सम  
संदभ य ंथातनू दसुन येतो. िववेकानंदानी कधीच राज कय 
व पाचा संदशे भारतीयानंा कवा युवकानंा दला नाही, तर 

दशेातील युवािपढ ना आ हान केले क , भारता या ाचीन 
स यतेचा अिभमान ठेवावा. येकाने आपले जीवन भारतीय 
सं कृती व मानव क याण या िवषयासाठी खच करावे. यातुन यांचा 
रा िन ा, दशे म, मानवतावाद, सेवाभाव, वैि कता, समाजवादी 
दृ ीकोण दसुन येतो. 

वामी िववेकांनद ह े िन ावान भारतीय सैिनक होते, स े 
दशेभ  होते. िववेकानंदाना पा ा य दशेा या तुलनेत भारत दशे 
कोण याही े ात मागे रहावा हा िवचार अमा य होता. यां या 
मते “भारताला जगातील सव  ठकाणी पोहचवायचे असेल तर 
पा ा य दशेाकडून बरेच काही िशकावे लागेल.” यां या मत े
भारतीयानंा आधुिनक िश प, िव ान, भौितक िव ान ा िवषयी 

ान पाि मा याकडुन यावे लागणार आह.े तर पा ा य दशेांना 
भारत दशेाकडून भारतीय धम व अ याि मक त व ान यावे 
लागणार आह.े वामीजीनी सदवै भारतीय त णाईला सामािजक 
अंधकारातुन बाहरे काढुन नवरा  िनम तीसाठी सदवै जागे हा, 
तयार हा, उठा असा मौिलक िहतोपदशे संदभ य ऐितहासीक 
द तऐवजात दसुन यतेो. 

संयु  रा संघा या अहवालानुसार भारत दशे हा जगातील 
सवात जा त युवाश  असलेला दशे आह.े सुमारे 60 कोटी 
लोकसं या भारतात वयोगट 25 ते 30 दर यानची आह.े ही 
लोकसं या 2045 पयत सारखी असणार आह.े यवुाश  ही 
भारताला अथ व थे या न ा उंचीवर घेऊन जाणारी आह.े पण 
याच बरोबर याही गो ीवर ल  क ीत करावे लागेल क , आज 

दशेातील ब तांशी लोकसं या बेरोजगारी व बेकारी या सम येत 
जीवन जगत आह.े क ीय सरकार या रोजगार नविनम ती या 
रोजगार िनम ती या नतंरही दशेात बेरोजगारी व बेकारी वाढत 
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चाललेली आह.े म युरो या अहवालानसुार, दशेातील बेरोजगारी 
व बेकारी दर 2015-16 म ये पु षांचा 5% वर पोहचला होता तर 

ीयांम ये हा दर 8.7 % वर होता. याही ाकड े दलु  क न 
चालणार नाही. ाधा यांनी युवकांची बेकारी व बेरोजगारी हा ही 
जटील  सोडवणे दशेापूढे आ हाण आह.े  

भारताला महान रा  बनिव यासाठी त णांची भुिमका 
अ यंत मह वपूण आह.े याच बरोबर एखादा दशे त णां या 
भिव यासाठी कोणते उप म व ावसायीक सधंी यातुन 
रोजगारा या संधी उपल ध क न दतेो हा ही िवषय मह वाचा आह.े 
भारत दशेाचे रा ीय नेतृ व त णां या बेरोजगारी व बेकारी दरु 
क न उदयो मुख भारत तयार करतात क , यांच े ओझे दशेासमोर 
आह.े असे प  क न आपली ओळख जगाला क न दतेात. हा 
तारांक त  आह.े  

त ण ही दशेाची खरी ओळख आहते. त णांनी आप यातली 
श , उजा, ेरणा, मह वकां ा, जी , िचकाटी, रा िन ा, रा ेम, 
व  पूण कर याची मह वकां ा ांना कशा प दतीन ेसकारा मक 

भुमीकेतुन तीत करतात, ह े ही िततकेच मह वाचे आह.े वामी 
िववेकानंद यां या आठवणी या व मृती दना या िनिम ाने येक 
वष  12 जानेवारी हा दवस “ रा ीय युवा दन” हणून साजरा 
कर यात यते आह.े परंतु भारताची त णाईची श  ही इत या 
त परतेने दशेसेवेसाठी समपण दतेांना दसत नाही. माजी दवंगत 
रा पती डॉ.एपीजे अ दलु कलाम यां या “इंडीया 2020” नावा या 

ंथात भारताला महान रा  बनव यासाठी त णांची भुमीका सवात 
मह वाची आह.े असे मत  केले आह.े वामीजीनी यानधारणेच े
मह व भारतीय त णांना सांगीतले. यानधारणा के याने एका ता 
िवकिसत होत जाते व एका तेतुन वंयपूण व ा  होते. वैि क 
क यानाचे िवचार तसेच रा  िनम ती या येत एक िशरपेच 
ठेव याची िवचारधारा िनमाण होत जाते.  

वामी िववेकानंद यांनी यवुाश ची ताकद ओळखललेी 
होती. आजही भारतीयांसाठी यांचे िवचार ेरक आहते. असे नाही 
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तर यांच े िवचार वेगवेगळया भाषेत अनुवादीत झाललेे आहते. 
संपूण आयू यात िववेकानंद वैि क संदशे दे यासाठी, एक आदश 
भारतीय  घडावा यासाठी यांनी भटकंती केली. िववेकांनंदाच े
िवचार ेरणादायी ठरतात.  ऐितहासीक दृ ीकोणातून व सामािजक 
दृ ीकोणातून वामी िववेकानंद अ यासणे अ यंत मह वाचे आह.े 
वामी िववेकानंद यांचे वैय क जीवन अ यंत संघषमय होते. 

िववेकानंदांची रा ी झोप फ  दड तासाची असायची याचाच अथ 
वाचकांनी, अ यासकांनी, सशंोधकांनी असा यायला हरकत नाही. 
संपूण जीवनभर वामीजीनी दशेा या भिवत ासाठी केलेला याग 
व संघष अ यास या जोगा आह.े िववेकानंद यां या येक पैलुवर 
संशोधन पर शोधिनबंध िलह यासारखे आह.े आज युवा श स 
सवाथाने ऐितहासीक, सामािजक, बाबतीत बलशाली सश  भारत 
बनवायचा असेल तर ह ेकाय अ यंत मह वाचे आह.े  

त णाईत व महािव ालयीन िश ण घेत असतानंा 
वामीज नी जगाचा इितहास व पा ा य त व ान याचंा िवशेष 

अ यास केलेला होता. िमल व पे सर या िवचारवंतां या ंथांचा 
यां या मनावर खोलवर प रणाम झालेला होता. तसेच बक मचं  

चटज  यां या “आनंदमठ” ा कादबंरीमुळे दशेभ ची भावना 
यां या मनात िनमाण झाली होती.  

वामी िववेकानंद ह े1891 या ारंभी िनघनु राज थान, 
काठेवाड, सौरा , गुजरात,महारा , कनाटक, तािमळनाडू असा 

वास करीत 24िडसबर 1892 या दवशी क याकुमारीला पोहचल े
या प र मणामुळे वतमानकालीन भारताचे िवराट दशन यांना 
घडले. शतकानुशतके हा समाज िन त अव थेत आह.े आपला 
उ वल वारसा िवसरला आह.े आिण ढी व परंपरा यांचा दास 
झाला आह.े अस े िभषणिच  िववेकानंदा या डोळयासमोर होत.े 
क याकुमारी जवळ या समु ात असले या एका िशलाखंडावर 
यानम  अव थेत बसलेले असतांना या समाजाला जाग आण याचा 

संक प यांनी केला.  
यानंतर अमेरीकेत जाऊन िशकागो येथे भरले या 

सवधमप रषदसे हद ु धमाचे तीिनधी हणून त े उपि थत 
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राहीले.11 स टबर 1893 या दवशी यांनी केले या 5 िमनीटा या 
पिह या भाषणाने सव सभा मं मु ध झाली. 17 दवस चालले या 
या धमपरीषदवेर सवात अिधक भाव िववेकानंदाचा राहीला. 
यानंतर सुमारे साडतेीन वष अमेरीका आिण इ लंड या दशेात 

संचार केला. बु द आिण ि त यां याशी यांची तुलना झाली. 
अनेक ा यांनी यांनी दली. वेदा ताच े छोटे छोटे वग यांनी 
घेतले. लंडण व युयाक येथे वेदां त सोसायटीची थापना केली. 
डॉ.राईट इंगरसोल, िव यम जे स, मॅ स युलर, डॉ.पॉल डायसेन 
असे त व  ही भािवत होऊन गेले. ज ेजे गुडिवन, से हीयर पती-
प ी, ओलीबुल,िस टर ि ि तन, जोसेफाईन,  मॅ लाऊड, अशा 
पा ा य िश यांनी आपली चरणी वाहीली. िमसमागारेट नोबल 
कवा भगीणी िनवेदीता यात अ ग य हो या. 1897 या 

जानेवारीत भारतात परत आ यावर कोलंबो पासून अलमोडयापयत 
िववेकानंदाचे भ  वागत झाले.  

िववेकानंद यां या युरोप अमेरीके या वासातील अनभुव 
श दब द करणारा “प र ाजक” हा लेख सं ह, भारतीय व 
पा ीमा य सं कृतीचे तौलनीक दशन घडिवणारी  “पूव आिण 
पि म” ही लेखमाला, राजयोगावरील इं जी ंथात समािव  केलेले 
पतंजली या योगसू ाच े प ीकरण, 7-8 फुटलेख िववेकानंदा या 
नावावर आहते. धम, अ या म, त व ान, भारतीय सं कृती, आिण 
भारतापूढील आजचे  यावर यांनी दलेली ा याने व 
वेळोवेळी िलहीलेली प े या सवाचा सं ह िववेकानंदा या 

ंथावली या 10 खंडातील सुमारे 3 हजार पृ ाम ये आह.े 
मानवतसेाठी सदंशे मानवतसेाठी सदंशे मानवतसेाठी सदंशे मानवतसेाठी सदंशे ::::----        

धम हा ई र वाकड ेपोहोचव यासाठी मानवान ेकेलेला एक 
य  असतो. अ य धमातील वीकाराह असेल त े आ मसात करणे 

आिण आप या वृ ीला अनुस न यांनी यानंी आपला आ मीक 
िवकास साधणे हा खरा माग आह.े यासाठी कम, भ , योग व ान 
यापैक  कोण याही एकाचा, एका न अिधकाचा, वा सवाचा 
एक ीत अवलंब न ेआप या चीनुसार करावा व मु  हावे. 
धम ंथ व कमकांड, दवे-दवेता, उपासणामाग, त व ान िवचार 
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आिण चच, मिशदी वा मंदीरे या सा या गो ी केवळ दु यम आिण 
साधन प आहते. धम सकुंिचत असता कामा नाही.  

युवाअव था ही एक अ हाणा मक वयोगट आह.ेसमु ातील 
उंच उडणा या लाटा पार पाडुन अपे ीत उ  पार पाड यासाठी 
केलेली धडपड इितहास घडवत असते. वा या या वेग िजकड ेजाईल 
याचे आगमण होईल तसा लाटांचा वास होतो. युवकां या 

बाबतीत ही तेच घडते जसी धडपड तसा इितहास िनमाण होत 
असतो. आ हा सव त णानंा पृ वीतलावरील अंधकार न  क न 
“अत: दप भव” या उ  माणे एकमेकास सा  क न नवरा  
िनम ती या येत द ासारखे लख काश सव  करावयास युवा 
श स पूढे यायला हवेच. युवकांची उजा नकारा मक दिृ ने 
संचलीत झाली तर रा ाचे अध:पतन ही होऊ शकते ा 
युवकांमधील उज या ोताचे िविवध िवशेष आहते. यांचे संयमण 
यो य दशेने होणे अपे ीत आह.े  
झुमरीतीलैया :-  

“भारताचा रा ीय आदश याग व समपण आह े असे मत 
 केले आह.े ा दो ही िवचारधारेत ित ता उ पन क न यात 

वाढ केली तर भारत दशे वयंक त व महान दशे हायला वेळ 
लागणार नाही अस ेमत  केले आह.े 

वामी िववेकानंदानी आप या गु नी ( वामी रामकृ ण 
परमहसं) दलेली िशकवण व ान संपूण िव ात सार करणे हा 
हतेु होता. िववेकानंद यांची बु दीम ा िवल ण होती. संशोधनाचा 
भाग हणून या िवषयाकड े पाहीले तर यांची यानधारणा व 
एका ता हा कायकारणभाव सापडतो. भगवान ी.रामकृ ण 
परमहसं यांनी िववेकानंद यांचा “ यानिस द” हणून उ लेख करीत 
असत. वामी िववेकानंद भारतातील ािचन वण व थे या दृ ीन े
पािहले तर वण व थेचा कडाडुन िवरोध यांनी केला. तसेच ी 
िश ण व जागृती याचा ही आ ह यांनी धरला.  

कोणतेही संशोधन कवा शोध िनबंध िवषयक काय करतांना 
संशोधन प दतीची गरज भासते.शोध िनबंध “त णांचे आदश वामी 
िववेकानंद एक िच क सक अ यास” तयार करतांना िविवध संदभ य 
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ंथांचा आधार घेऊन सार मा यमावर वामीज या बाबतीत 
िलही यात आलेली ऐितहासीक द तऐवज, कोष, मािसके, लेख, 

ाचा बारकाईने अ यास क न शोध िनबंध िलही याचा य  
केलेला आह.े इितहास संशोधन येसाठी या मािहती संकलीत 
कर या या खालील प दती चिलत आहते. 
1) सव णा मक प दती  
2) ावली प दती 
3) य  मुलाखत प दती 
4) संदभ प दती :-  

या प दतीत ात अशा ऐितहािसक िस दांताचे िववेचण, 
न ा संदभात पुनमू यांकन व पुनपरी ण कवा पुन व ेषन 
अिभ ेत असते. संशोधनासाठी आव यकती मािहती अशा संदभ 
वाचनातनु जमा होत जाते. संबंधीत िवषयासंबंधीची िविवध मते, 
िनरिनराळया कारचे िववेचन, याची िव सनीयता तपासली 
जाते. या अनुषंगाने नवीन िवचार करता यतेो. 
 वरील शोध िनबंध िलहीतानंा “वणना मक प दत” वाप न 
संदभ प दतीचा अवलंब केला आह.े  

वामी िववेकानंद यां या मते धम या संक पनते नैितक 
व पाचे बळ आह.े बु दी व दा, िवचार आिण भावना, सामाथ 

आिण क णा, ऐिहक व आ याि मक यांचा वामी िववेकानंद यां या 
इतका उ कृ  सम वय कोण याही दसु या नी घडवून आणलेला 
नाही. भारताचा आधुिनक युगाशी मेळ घालणारा व भिव यातील 
मानव सं कृतीची दशा दाखवणारा े  महापू ष दसुरा दाखवता 
येत नाही.  

हदी सािह यात िववेकानंदाना यां या िवल ण 
बु दीमतेमुळे “ ृतीधारा”(एक िवल ण मृती असणारी ) असा 
केलेला आह.े 1 मे 1897 म ये रामकृ ण िमशन ही स याशांची 
सं था यांनी थापन केली. भारतात सुमारे 100 तर परदशेात 30 
या वर शाखा कायरत आहते.  

यांचे ह े भावशाली िवचार युवक वगासाठी अितशय 
ेरणादायी व प रवतनाचा माग दाखवणारे आहते. मानवी व रा ीय 
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िश ण, ी िश ण कुटंुबातनु सु  झाल ेपाहीजे. यातुनच उ ाचा 
दशेाचा र क ितभाशाली युवक तयार होईल ही याचंी क पना 
होती. अशी िश णािवषयी यांची भुमीका होती. आज आधुिनक 
काळात िश णाची प रभाषा बदलत आह.े काळानु प 
िश णाबरोबरच युवकांतील कौश यांचा िवकास व यां या 
कौश यानुसार रोजगाराची संधी उपल ध असणे गरजेच ेआह.े आज 
अनेक युवक बेरोजगार आहते. 

भिव यातही ही सं या वाढ याची श यता नाकाराता येत 
नाही. याच बरोबर दशेात वाढता दहशतवाद, वाढती धमाधता, हा 
ही त णांपूढे  उभा आह.े दहशतवाद संपव यासाठी रा ीय 
एका मता िनम ती करावी, धमाधता संपव यासाठी धमिनरपे ता 
वाढीसाठी य  करावेत व सनाधीनता संपव यासाठी सव 
समावेशक िश ण दऊेन सनाधीनता समुळ सपंवता येते. 
सुिश ीत बेकारी व बेरोजगारी संपव यासाठी रोजगारा या संधी 
िनमाण क न यांना आ मिनभर बनवणे गरजेचे आह.े एक कड े
भारत दशे वातं याचा अमृत महो सव साजरा करत आह.े युवा 
श  आ मिनभर होईल व दशेा या रा  बांधणीत यांचा मह वपूण 
वाटा असेल सव मुलां-मुल नाही समान िश ण दले पाहीजे. तसेच 

ितभासंपन िश ति य, जबाबदार नागरीक घडिव याचे काय 
होईल व यातुन वैि क पातळीवर िश णाचा संबंध जोडला जाईल.  
सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं ::::---- 

1) आचाय जावडेकर - आधुिनक भारत 
2) ए.वाय.क डेकर - आधुिनक भारताचा इितहास  
3) डॉ.एच.आर.नाग  - योग अनुसंधान िवषयक िवचार 
4) डॉ.सुमन वै , डॉ.शांता कौठेकर - आधुिनक भारताचा इितहास 
5) मराठी िव कोश 
6) जय सगराव पवार - आधुिनक भारताचा इितहास 
7) लेखीका ृ ी बाबुराव पवार - िश ण सं मण  
8) डॉ.कोलारकर श.गो. - आधुिनक भारताचा इितहास 
9) अनघा काशन - संशोधन प दती  
10)  शांत दशेमुख - इितहासाचे त व ान 
11)  िविवध वृ प ातील लेख 
12)  िवक िपडीया :- इंटरनेटवरील मािहती 
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º´ÉÉ¨ÉÒ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnùÉSÉÒ ªÉÖ́ ÉEòÉÆxÉÉ Ê¶ÉEò´ÉhÉ 
 

b÷Éì. ºÉÖÊSÉiÉÉ ÊxÉ´ÉÞkÉÒ®úÉ´É ÊEòb÷Ò±Éä 
<ÊiÉ½þÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, ¨ÉÉº]õ®únùÒxÉÉxÉÉlÉ ¨ÉÆMÉä¶ÉEò®ú ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, +Éè®úÉnù 

¶É½þÉVÉÉxÉÒ iÉÉ. ÊxÉ±ÉÆMÉÉ ÊVÉ. ±ÉÉiÉÚ®ú 
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ : 
 º´ÉÉÆiÉjªÉÉSªÉÉ EòÉ³ýÉiÉ ÊxÉºÉi´É ´É ¨É®úMÉ³ý±Éä±ªÉÉ +´ÉºlÉäiÉÒ± 
ÉVÉxÉiÉä±ÉÉ º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉÉSÉÉ ´É +Éº¨ÉÒiÉäSÉÉ ¨É½þÉ¨ÉÆjÉ näùhÉÉ®úä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
iÉi´ÉYÉÉxÉÉSÉÉ nùÒ{É |ÉV´É±ÉÒiÉ Eò¯ûxÉ VÉxÉºÉÉ¨ÉÉxªÉÉSªÉÉ Ê½þiÉÉSÉÒ +½þÉÌxÉ¶É 
ËSÉiÉÉ ¤ÉÉ³ýMÉhÉÉ®äú ºÉÆxªÉºiÉ ´ÉÞkÉÒSÉä lÉÉä®ú iÉi´ÉËSÉiÉEò ´É ¨ÉÉxÉ´ÉiÉäSÉä ¸Éä¹`ö 

{ÉÖVÉÉ®úÒ VªÉÉSªÉÉ 12 VÉÉxÉä́ ÉÉ®úÒ ½þÉ VÉx¨ÉÊnùxÉ +É{ÉhÉ ‘ ªÉÖ́ ÉÉÊnùxÉ’  (xÉì¶ÉxÉ±É 
ªÉÖlÉbä÷) ¨½þhÉÚxÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¦ÉÉ®úiÉ ¦É®ú ºÉÉVÉ®úÉ Eò®úiÉÉä iÉÉä ¨É½þÉ{ÉȪ û¹É ¨½þhÉVÉäSÉ 

‘ º´ÉÉ¨ÉÒ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnù’  ½þÉäªÉ.  
 ‘ ½äþ xÉ´ÉªÉÖ́ ÉEòÉ ®úÉ¹]Åõ ¤ÉPÉ iÉÖ±ÉÉ ºÉÉ½þÉªªÉÉlÉÇ ¤ÉÉä±É´ÉÒ ´ÉÉ]õ ÊxÉ®úÉ¨ÉªÉ 
+ÉªÉÖ¹ªÉÉSÉÒ ¶ÉÉävÉÉªÉ±ÉÉ ½þ´ÉÒ iÉÖZªÉÉVÉÒ´ÉxÉÒSÉèiÉxªÉ¨ÉªÉ {É½þÉ]õ ªÉä́ ÉÉäxÉ´ÉÒ ´ÉÉ]õ 

ÊxÉ®úÉ¨ÉªÉ +ÉªÉÖ¹ªÉÉSÉÒ ¶ÉÉävÉÉªÉ±ÉÉ ½þ´ÉÒ’ .. 
 º´ÉÉ¨ÉÒ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnùÉÆxÉÉ +Ê¦É|ÉäiÉ +ºÉ±Éä±ÉÉ ªÉÖ́ ÉEòEòºÉÉ +ºÉÉ´ÉÉ? 
iÉä ¨½þhÉiÉÉiÉ, ¨É±ÉÉ +ºÉä ªÉÖ́ ÉEò ½þ´Éä +É½äþiÉ. VÉä ¨ÉxÉÉxÉäEòhÉJÉ®ú, ¶ÉCiÉÒ 
ºÉÆ{ÉzÉ, Ê´ÉSÉÉ®ú|É¦ÉÉ´ÉÒ, ºÉÆºEòÉ®úIÉ¨É, ®úÉ¹]Åõ|ÉiÉÒ, ºÉ¨ÉÉVÉÉ|ÉiÉÒ, ÊxÉiÉÉÆiÉ 
|Éä̈ ÉEò®úhÉÉ®äúVÉä ¨ÉÉZªÉÉ ®úÉ¹]ÅõÉ±ÉÉ, ¨ÉÉZªÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉ±ÉÉ +ÉÊhÉ ¨ÉÉZªÉÉ ¦ÉÉ®úiÉ 
¨ÉÉiÉä±ÉÉ ¶ÉCiÉÒ ºÉÆ{ÉzÉ, {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇEò¯ûxÉ {ÉÖx½þÉ BEònùÉiªÉÉ Ê´É·ÉÉSªÉÉ 
=kÉÖÆMÉÊ¶ÉJÉ®úÉ´É®ú ¤ÉºÉ´ÉiÉÒ±É +ÉÊhÉ VªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ +ºÉä ®úÉ¹]Åõ ¦ÉCiÉ, ªÉÖ́ ÉEò 
ªÉÉ ¦ÉÉ®úiÉ¦ÉÖ±ÉÉ Ê¨É³ýiÉÒ±É iªÉÉÊnù´É¶ÉÒ ÊxÉÎ¶SÉiÉSÉ ¦ÉÉ®úiÉ¨ÉÉiÉÉiªÉÉ 
=kÉÖÆMÉÊ¶ÉJÉ®úÉ´É®ú +ºÉä±É.... ¨½þhÉÚxÉSÉ |ÉiªÉäEò EòÉ¨ÉÉ±ÉÉ VÉǻ ½þÉ nùä¶ÉºÉä́ ÉäSÉä 
+ÊvÉ¹`öÉxÉ Ê¨É³ýiÉä. iÉä́ ½þÉ +É{É±ªÉÉ xÉEò³ýiÉ{ÉhÉä ´ªÉÉ{ÉEò º´É°ü{É PÉäiÉä. 
ªÉÖ́ ÉEòÉÆxÉÒJÉÚ{É Eò¹]õ Eò®úhªÉÉSÉÒ MÉ®úVÉ +É½äþ. Arise !find stop not the 
till the goal is reached’ ¨½þhÉÚxÉSÉ iÉä ¨½þhÉiÉÉiÉ ¨½þhÉVÉä =`öÉ! VÉÉMÉä 
´½þÉ! +ÉÊhÉvªÉäªÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉä<Ç{ÉªÉÈiÉ lÉÉÆ¤ÉÚxÉEòÉ.  
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+¦ªÉÉºÉ Ê´É¹ÉªÉÉSÉä =qäù¶É : 
1) º´ÉÉ¨ÉÒ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnùxÉÒ iÉ¯ûhÉÉÆxÉÉ Ênù±Éä±ªÉÉ ºÉÆnäù¶ÉÉSÉä +vªÉªÉxÉ Eò®úhÉä. 
2) ´ÉiÉÇ̈ ÉÉxÉ EòÉ³ýÉiÉ iÉ¯ûhÉÉÆxÉÉ º´ÉÉ¨ÉÒ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnùÉSªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉÆSªÉÉ 

MÉ®úVÉäSÉä +vªÉÉªÉxÉ Eò®úhÉä. 
3) ºÉtÎºlÉiÉÒiÉ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnùÉSªÉÉ Ê´ÉSÉÉÆ®úÉSÉÒ iÉ¯ûhÉÉÆxÉÉ VÉÒ ={ÉªÉÖCiÉiÉÉ 

+É½äþ. iªÉÉSÉä +vªÉªÉxÉ Eò®úhÉä. 
4) º´ÉÉ¨ÉÒ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnÉxÉÒ iÉ¯ûhÉÉÆxÉÉ Ênù±Éä±ªÉÉ ºÉÆnäù¶ÉÉSÉä +vªÉÉªÉxÉ 

Eò®úhÉä. 
5) º´ÉÉ¨ÉÒ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnÉxÉÉ iÉ¯ûhÉ ´ÉMÉÉÇEòbÚ÷xÉ +Ê¦É|ÉäiÉ +ºÉ±Éä±Éä ®úÉ¹]Åõ ´É 

ºÉ¨ÉÉVÉÉ Ê´É¹ÉªÉÒ iªÉÉÆSªÉÉ où¹]õÒEòÉäxÉ ªÉÉSÉä +vªÉÉªÉxÉ Eò®úhÉä. 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ {ÉvnùiÉÒ : 
 ºÉÆ¤ÉÆvÉÒiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉÆnù¦ÉÇOÉÆlÉ, {ÉÖºiÉEäò, ¨ÉÉÊºÉEäò, 
´ÉiÉÇ̈ ÉÉxÉ{ÉjÉ, <Æ]õ®úxÉä]õ´É®úÒ±É ¨ÉÉÊ½þiÉÒ <iªÉÉnùÒ ºÉÉvÉxÉÉuùÉ®äú ¨ÉÉÊ½þiÉÒSÉä ºÉÆEò±ÉxÉ 
Eò®úhªÉÉiÉ +É±Éä. iÉºÉäSÉ º´ÉÉ¨ÉÒ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnùÉSªÉÉ ¶ÉÉävÉÊxÉ¤ÉÆvÉÉSÉä +vªÉªÉxÉ 
Eò¯ûxÉ ÊuùiÉÒªÉ ºÉÉ¨ÉOÉÒSÉÉ ´ÉÉ{É®ú Eò®úhªÉÉiÉ +É±ÉÉ.  
 ´ÉiÉÇ̈ ÉÉxÉ {ÉÊ®úÎºlÉiÉÒSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉÉxÉÉ º´ÉÉ¨ÉÒVÉÓSªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ÆúÉSÉÒ 
+ÉVÉSªÉÉ ªÉÖ́ ÉÉÊ{ÉføÒ±ÉÉ ÊxÉiÉÉÆiÉ +É´É¶ªÉEòiÉÉ +É½äþ. iÉ¯ûhÉÉÆxÉÒ Ê¶ÉIÉhÉ 
PÉä>ðxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ VÉÉMÉÞiÉÒ Eò®úÉ´ÉÒ +ÉÊhÉ näù¶ÉºÉä́ ÉäSÉä EòÉªÉÇ Eò®úÉ´Éä. ºÉ¨ÉÉVÉEòÉªÉÇ, 
®úÉ¹]ÅõEòÉªÉÇ Eò®úiÉÉxÉÉ iÉ¯ûhÉÉÆxÉÒ º´ÉiÉ: ºÉ¶ÉCiÉ, ¤É³ýEò]õ ´½þÉ´Éä. iªÉÉºÉÉ`öÒ 
´ªÉÉªÉÉ¨É ´É ¶ÉÖvnùiÉºÉäSÉ ºÉÉi´ÉÒEò +É½þÉ®úÉSÉä ºÉ¨ÉlÉÇxÉ Eò®úiÉÉiÉ. 
+Éi¨ÉÊ´É·ÉÉºÉ ¶ÉÉÊ®ú®úÒEò ¨ÉVÉ¤ÉÖiÉÒ ¤ÉÉèvnùÒEò ºÉÉ¨ÉlªÉÇ +ÉÊhÉ ºÉÆPÉÊ]õiÉ EòÉªÉÇ 
®úÉ¹]Åõ {ÉÚhÉÇ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉÉºÉÉ`öÒ {ÉÉªÉÉ¦ÉÚiÉ `ö®úÉ´Éä, |ÉMÉ±¦É +ÉÊhÉ ¨ÉVÉ¤ÉÚiÉ {ÉÉªÉÉSªÉÉ 
+ÉvÉÉ®úÉ´É®ú ®úÉ¹]Å õÊxÉ¨ÉÉÇhÉÆÉSÉÒ =kÉÖÆMÉ <¨ÉÉ®úiÉ ÊSÉ®úEòÉ±É ´É ¶ÉÉ·ÉiÉ +ºÉä±É 
ªÉÉ´É®ú º´ÉÉ¨ÉÒVÉÓSÉÉ oùfø Ê´É·ÉÉºÉ ½þÉäiÉÉ.  
 +ÉiÉÉSÉÒ ªÉÖ́ ÉÉ Ê{ÉføÒ ½Öþ¶ÉÉ®ú +ÉÊhÉ SÉÉèEòºÉ +É½äþ, ÊiÉ±ÉÉ ªÉÉäMªÉ 
¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉÉSÉÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ +É½äþ. iÉä xÉºÉ±ªÉÉxÉä ÊiÉSªÉÉ ºÉ¨ÉÉ®äúVÉÒ´ÉxÉ 
=qäù¶ÉSÉ xÉÉ½þÒ. ºÉÖ®úÉVªÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úhÉä ½äþ vªÉäªÉ ªÉÉ Ê{ÉføÒSªÉÉ ¨ÉxÉÉ´É®ú 
Ë¤É¤É´ÉhÉä +É´É¶ªÉEò +É½äþ. +ÉVÉSÉä º´É®úÉVªÉ ½äþ GòÉÆiÉÒEòÉ®úEòÉÆxÉÒ ºÉÉÆb÷±Éä±ªÉÉ 
®úiÉ:vÉÉ¨É +¸ÉÚSªÉÉ {ÉÉªÉÉ´É®ú =¦Éä +É½äþ ½äþ iªÉÉÆxÉÉ Eò³ýÉªÉ±ÉÉ ½þ´Éä. º´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ 
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¨½þhÉiÉÉiÉ, “+xÉÖEò®úhÉ ¨½þhÉVÉä ºÉ¦ªÉiÉÉ xÉ´½äþ. Ê¦É>ðxÉ Eäò±Éä±ªÉÉ 

+xÉÖEò®úhÉÉxÉä EòvÉÒSÉ |ÉMÉiÉÒ ½þÉähÉÉ®ú xÉÉ½þÒ.”  º´ÉÉ¨ÉÒVÉÒxÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉÒ±É 
iÉ¯ûhÉÉÆxÉÉ +ºÉä +É´½þÉxÉ Eò®úiÉÉiÉ EòÒ +ÉvÉÖÊxÉEò ¦ÉÉ®úiÉÉSªÉÉ ÊxÉÌ¨ÉiÉÒºÉÉ`öÒ 
iÉ¯ûhÉÆÉxÉÒ +É{É±Éä ºÉ´ÉÇº´É +{ÉÇhÉEò®úÉ´Éä. Ê½þSÉ JÉ®úÒ ®úÉ¹]Åõ ¦ÉCiÉÒ ½þÉäªÉ. 
¦ÉÉ®úiÉÉ´É®ú VÉÒ´ÉÉ{ÉÉb÷ |Éä̈ ÉEò®úÉ +ºÉÉ ºÉÆnäù¶ÉiªÉÉÆxÉÒ ªÉälÉÒ±É iÉ¯ûhÉÉÆxÉÉ Ênù±ÉÉ.  
 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉÆxÉÒ +É{É±Éä +ÉªÉÖ¹ªÉ, +É{É±ÉÒ ¦ÉÉèÊiÉEò ´É +vªÉÉÎi¨ÉEò 
¤É³ý ¨ÉÉiÉÞ¦ÉÚ¨ÉÒSªÉÉ ºÉä́ ÉäºÉÉ`öÒ +{ÉÇhÉ Eò®úÉ´Éä iÉÉäSÉ +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ³ýÉiÉÒ±É 
ºÉ´ÉÇ̧ Éä¹`ö vÉ¨ÉÇ +É½äþ. ´ÉänùÉxiÉÉiÉÒ±É BäCªÉÉSÉä Ê¶ÉIÉhÉ ½äþ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉÆxÉÒ 
º´ÉÒEòÉ®ú±Éä {ÉÉÊ½þVÉä, +ºÉäiªÉÉÆxÉÉ ´ÉÉ]äõ. º´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ Ê¶É¹ªÉÉÆxÉÉ ºÉiÉiÉ ¨½þhÉiÉ ÊEò 
¦ÉMÉ´ÉiÉ MÉÒiÉÉ ´ÉÉSÉhªÉÉ{ÉäIÉÉ ¨ÉènùÉxÉÉiÉ VÉÉ>ðxÉ ¡Öò]õ¤ÉÉì±É JÉä³ýÉ. ¤É±É´ÉÉxÉ ´É 
ÊxÉ®ÉäMÉÒ ¶É®úÒ®úÉiÉ ºÉ¶ÉCiÉ ¨ÉxÉxÉÉÆnùiÉä, +¶ÉCiÉ ¶É®úÒ®úÉiÉ iÉºÉä ½þÉähÉä ºÉÆ¦É´É 
xÉÉ½þÒ. ´ªÉÉªÉÉ¨ÉÉSÉä ¨É½þi´É ºÉÉÆMÉhªÉÉ Bä́ ÉVÉÒ ºxÉÉªÉÚ́ ÉvÉÇEò, =ÆSÉÒ´ÉvÉÇEò +ÉÊhÉ 
¤É±É´ÉvÉÇEò +Éè¹ÉvÉ JÉÉ>ð PÉÉ±ÉÚxÉ ¤É±É´ÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉSÉÒ ÊxÉÌ¨ÉiÉÒ ½þÉäiÉä EòÉªÉ?  
 BJÉÉnùªÉÉ Ênù´ÉºÉÉiÉ ´ÉÉ BJÉÉnùªÉÉ ´É¹ÉÉÇiÉSÉ ªÉ¶É +É{É±ªÉÉ {Énù®úÒ 
{Ébä÷±É +¶ÉÒ +{ÉäIÉÉ ¤ÉÉ³ýMÉÚ xÉEòÉ, ¨ÉiÉºjÉ +ÉÊhÉ º´ÉÉlÉÇ {É®úÉªÉhÉiÉÉ ªÉÉ 
nùÉäxÉ MÉÉä¹]õÒ ]õÉ³ýÉ. ªÉÉÆSªÉÉ Ê´É¹ÉªÉÒ ºÉ´ÉÇnùÉ |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò ®úÉ½þÉ. ¨½þhÉVÉä +´ÉPÉä 
VÉMÉ ½þ±É´ÉÚxÉ ºÉÉäb÷É±É. ±ÉIÉÉiÉ ä̀ö´ÉÉ EòÒ, º´ÉiÉ:SÉä ´ªÉÎCiÉ¨Éi´É 
º´ÉiÉ:SÉäVÉÒ´ÉxÉ ½äþSÉ ¶ÉCiÉÒSÉä ®ú½þºªÉ +É½äþ +xªÉ EòÉÆ½þÒ xÉÉ½þÒ. ¤ÉÉ½äþ®úÒ±É 
ºÉ¨ÉÉVÉÉSÉÉ +É{É±ªÉÉ±ÉÉ Ê´ÉºÉ®ú {Éb÷±ÉÉ +É½äþ. ºÉxÉÉiÉxÉ +¶ÉÉ Ë½þnÚù vÉ¨ÉÉÇiÉVÉÉä 
¨ÉÉxÉ´ÉvÉ¨ÉÇ +Ê¦É|ÉäiÉ +É½äþ. iªÉÉ Ê´É·ÉvÉ¨ÉÉÇSÉÒ +É{É±ÉÒ {ÉEòb÷ ½þ³Úý½þ³Úý Êfø±ÉÒ 
{Éb÷iÉ MÉä±ÉÒ. ºÉMÉ³äýSÉ vÉ¨ÉÇ ºÉiªÉ +ºÉÚxÉ iªÉÉ ´ÉäMÉ´ÉäMÉ³ýªÉÉ ¨ÉÉMÉÉÈxÉÒ +É{ÉhÉ 
+ÆÊiÉ¨É ºÉiªÉÉEòbä÷ ¨½þhÉVÉäSÉ <Ç·É®úÉEòbä÷ {ÉÉäSÉÚ ¶ÉEòiÉÉä. ªÉÉ ´ÉänùÉÆiÉÒ±É 
´ÉSÉxÉÉSÉä +É{ÉhÉÉºÉ Ê´Éº¨É®úhÉ PÉb÷±Éä. +É{ÉhÉ ªÉÉSÉä +Éi¨ÉËSÉiÉxÉ Eò¯û ªÉÉ. 
+ÉVÉ +É{É±ªÉÉ ºÉ¨ÉÉä®ú +xÉäEò |É¶xÉ =¦Éä +É½äþiÉ. MÉ®úÒ¤É ±ÉÉäEò ={ÉÉºÉ¨ÉÉ®úÒxÉä 
´É EòVÉÉÇ±ÉÉ EÆò]õÉ³ÚýxÉ PÉ®úÒ {É®úiÉiÉÒ±É ªÉÉÆSÉÒ ½þ¨ÉÒ näùiÉÉ ªÉäiÉ xÉÉ½þÒ. +xÉäEò 
ªÉÖ́ ÉEò-ªÉÖ́ ÉiÉÒ xÉè®úÉ¶ªÉä{ÉÉä]õÒ +Éi¨É½þiªÉäºÉ |É´ÉÞkÉ ZÉÉ±ªÉÉ +É½äþiÉ. Ê{É³ý´ÉhÉÚEò, 
´ªÉÉÊ¦ÉSÉÉ®ú, ÏºjÉªÉÉ´É®ú ½þÉähÉÉ®äú +iªÉÉSÉÉ®ú, ¤É±ÉÉiEòÉ®ú, +É{ÉhÉ ÊEòiÉÒ Ênù´ÉºÉ 
{ÉÉ½þhÉÉ®ú ´É ÊEòiÉÒ Ênù´ÉºÉ ½äþ ºÉÉäºÉhÉÉ®ú? º´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ +É{É±ªÉÉ ={Énäù¶ÉÉiÉ 
¨½þhÉiÉÉiÉB vÉèªÉÉÇxÉä, ¶ÉÉèªÉÉÇxÉä ªÉÖ́ ÉEòÉÆxÉÉä {ÉÖfäø SÉ±ÉÉ ºÉiÉiÉ {ÉÖfäø SÉ±ÉÉ +MÉnùÒ 
+JÉä®ú {ÉªÉÈiÉ ¨ÉÉhÉºÉÉ Ê´É¹ÉªÉÒ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚiÉÒ ¤ÉÉ³ýMÉÉ. ½þÉSÉ +É{É±ÉÉ ¨ÉÚ±É¨ÉÆjÉ 
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+ºÉÚ nùªÉÉ. EòÉähÉiªÉÉ½þÒ Eò]õxÉÒiÉÒSÉä EòÉÆ½þÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ xÉÉ½þÒ. EÖò]õxÉÒiÉÒxÉä, 
Eò{É]õÉxÉä, SÉ±ÉÉJÉÒxÉä EòÉÆ½þÒ ºÉÉvÉiÉ xÉÉ½þÒ.  
 ªÉÖ́ ÉEòÉÆxÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ IÉäjÉÉiÉ |É´Éä¶É Eò®úhÉä +ÉÊhÉ ÎºlÉ®úÉ´ÉhªÉÉºÉÉ`öÒ 
YÉÉxÉÉSÉÒ MÉ®úVÉ +É½äþ. VÉMÉÉiÉ ¤ÉÖvnùÒ´ÉÉxÉ +xÉäEò ±ÉÉäEò +É½äþiÉ. +lÉÉÆMÉ 
¨É½þÉºÉÉMÉ®úÉ |ÉÉ¨ÉhÉä VÉMÉÉiÉ YÉÉxÉ +ÉäiÉ:{ÉÉäiÉ ¦É®ú±Éä±ÉÉ +É½äþ. iÉä +Éi¨ÉºÉÉiÉ 
Eò®úhªÉÉSÉÒ ªÉÖ́ ÉEòÉÆxÉÒ iÉªÉÉ®úÒ nù¶ÉÇÊ´É±ÉÒ {ÉÉÊ½þVÉä. YÉÉxÉÉSÉÒ näù´ÉÉhÉ-PÉä́ ÉÉhÉ 
Eò®úiÉÉxÉÉ Ê±ÉxÉiÉÉ +ÉÊhÉ xÉ©ÉiÉÉ ½þ´ÉÒ, ¨½þhÉVÉä YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ Eò¯ûxÉ iªÉÉSÉÉ 
SÉÉÆMÉ±ªÉÉ EòÉ¨ÉÉºÉÉ`öÒ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úÉ. iªÉÉ¨ÉvªÉä ºÉiÉiÉ ¦É®ú PÉÉ±ÉÉ iÉä 
ºÉ¨ÉÞvnùEò®úÉ ´É <iÉ®úÉÆxÉÉtÉ. YÉÉxÉÉSÉÒ ½þÒ {É®úº{É®úÉÆ̈ ÉvªÉä ½þÉähÉÉ®úÒ näù´ÉÉhÉ-PÉä́ ÉÉhÉ 
¨½þhÉVÉäSÉ ´ÉèSÉÉÊ®úEò GòÉÆiÉÒ ½þÉäªÉ. ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉMÉ ¤Énù±ÉhªÉÉSÉÒ iÉÉEònù ¡òCiÉ 
YÉÉxÉÉiÉ +É½äþ. ¨½þhÉÚxÉ ªÉÖ́ ÉEòÉÆxÉÒ +É{É±Éä EÖò]ÚÆõ¤É ¨½þhÉVÉäSÉ Ê´É·ÉÉSªÉÉ 
Ê´ÉEòÉºÉÉºÉÉ`öÒ YÉÉxÉ OÉ½þhÉ Eò®úÉ´Éä. ºÉ´ÉÇ ¨ÉÉxÉ´ÉVÉÉiÉÒSÉä Eò±ªÉÉhÉ 
Eò®úhªÉÉºÉÉ`öÒ YÉÉxÉÉSÉÒ ºÉÉvÉxÉÉEò®úÉ. +É®úÉvÉxÉÉ Eò®úÉ.  
 näù¶ÉÉ±ÉÉ ºÉÆ{ÉzÉ ¤ÉxÉ´ÉhªÉÉºÉÉ`öÒ ªÉÖ́ ÉEòÉÆxÉÉ ¨ÉÉhÉÚºÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úhÉÉ®äú, 
SÉÉÊ®újªÉ PÉb÷Ê´ÉhÉÉ®äú SÉÉÆMÉ±Éä Ê´ÉSÉÉ®ú +É´É¶ªÉEò +É½äþiÉ. ªÉÖ́ ÉEòÉÆxÉÒ º´ÉÉ¨ÉÒ 
Ê´É´ÉäEòÉÆxÉnù ªÉÆÉSÉäÊ´ÉSÉÉ®ú +Éi¨ÉºÉÉiÉ Eäò±ªÉÉºÉ iªÉÉÆSªÉÉ EòÉªÉÉ{ÉÉ±É]õ ½þÉä<Ç±É, 

º´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ Eò½þiÉä lÉä, “ ¦ÉÊ´É¹ªÉ ¨Éå ¨É½þÉxÉ ¦ÉÉ®úiÉEòÒ ®úSÉxÉÉEòÉ ®ú½þºªÉ, 

ºÉÆMÉ`öxÉ, ¶ÉCiÉÒ ºÉÆOÉ½þ B´ÉÆ ¨ÉxÉÉä¤É±ÉEòÉ ºÉÆ½þEòÉÊ®úiÉÉ ¨Éå Ê´ÉÊ½þiÉ ½èþ*” 
iÉ¯ûhÉÉÆxÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ Ê½þiÉÉ±ÉÉ, ®úÉ¹]ÅõÊ½þiÉÉ±ÉÉ |ÉlÉ¨É ¨É½þi´É tÉ´Éä ´É <iÉ®ú 
¤ÉÉ¤ÉÓSÉÉ xÉÆiÉ®ú Ê´ÉSÉÉ® úEò®úÉ´ÉÉ. iÉ¯ûhÉÉÆxÉÒ, ºÉÆPÉÊ]õiÉÊ®úiªÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ´É 
®úÉ¹]ÅõEòÉªÉÇ Eò®úÉ´Éä. {É®ÆúiÉÖEòÉªÉÉÇSÉÉ +ÊiÉ®äúEò ]õÉ³ýÉ´ÉÉ +ºÉä ½þÒ º´ÉÉ¨ÉÒ 
+É´ÉVÉÖÇxÉ ºÉÉÆMÉiÉÉiÉ.   
 EòÉ¨ÉÉSªÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉiÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ +ÆiÉ®úÉxÉä Ê´É¸ÉÉÆiÉÒ ´É +É½þÉ®ú ªÉÉÆSÉÉ 
ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úÉ´ÉÉ. ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉªÉÉÇSªÉÉ ´É ®úÉ¹]ÅõEòÉªÉÉÇSªÉÉ 
ªÉ¶Éº´ÉÒiÉäºÉÉ`öÒ ºÉÆPÉÊ]õiÉ EòÉªÉÇ Eò®úÉ´Éä. {É®ÆúiÉÖ +É®úÉäMªÉÉSÉÒ EòÉ³ýVÉÒ +iªÉÆiÉ 
+É´É¶ªÉEò +É½äþ ½äþ ±ÉIÉÉiÉ ä̀ö´ÉÉ´Éä.  

 º´ÉÉ¨ÉÒ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnù ¨½þhÉiÉÉiÉ, “+É¨ÉSªÉÉiÉ½þÒ ¸Éä¹`ö {ÉȪ û¹É ZÉÉ±Éä 
+É½äþiÉ. ½þÒ MÉÉä¹]õ +É¨ÉSªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ C´ÉÊSÉiÉSÉ ºÉÉÆÊMÉiÉ±ÉÒ VÉÉiÉä. EòÉähÉiÉÒ½þÒ 
Ê´ÉvÉÉªÉEò MÉÉä¹]õ Ê¶ÉEò´É±ÉÒSÉ VÉÉiÉ xÉÉ½þÒ. +É¨½þÉ±ÉÉ +É¨ÉSªÉÉ ½þÉiÉÉ{ÉÉªÉÉÆSÉÉ 
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={ÉªÉÉäMÉ EòºÉÉ Eò®úÉ´ÉÉ ½äþ ½þÒ ¨ÉÉÊ½þiÉ xÉÉ½þÒ. <ÆÎM±É¶É ±ÉÉäEòÉÆSªÉÉ nù½þÉ 
Ê{ÉføªÉÉÆSÉÉ +ÊiÉ½þÉºÉ +MÉnùÒ ¤ÉÉ®úÒEò ºÉÉÊ®úEò iÉ{ÉÊ¶É±ÉÉºÉ½þ +MÉnùÒ iÉÉåb÷{ÉÉ`ö. 
{ÉhÉ +É¨ÉSªÉÉ {ÉÖ́ ÉÇVÉÉ¤Éqù±É ¨ÉÉjÉ +É¨ÉSÉä |ÉMÉÉfø +YÉÉxÉ! iªÉÉÊ¶ÉIÉhÉÉSÉä 
+É¨½þÉ±ÉÉÆ +MÉnùÒ nÖù¤ÉÇ³ý ¤ÉxÉ´É±ÉÆªÉ +É¨½þÒ {É®úÉÊVÉiÉ ZÉÉ±ªÉÉxÉä +É¨ÉSÉÉ 
+ºÉÉ oùfø ºÉ¨ÉVÉ ZÉÉ±ÉÉ +É½äþ EòÒ +É¨½þÒ +iªÉÆiÉnÖù¤ÉÇ±É +É½þÉäiÉ. +É¨½þÉ±ÉÉ 
EòºÉ±Éä º´ÉÉiÉÆjªÉSÉ xÉÉ½þÒ. ½þªÉÉ ºÉ´ÉÉÇiÉÚxÉ +É¨ÉSÉÒ +Éi¨É¸ÉvnùÉ ±ÉÉä{É {ÉÉ´É±ÉÒ 

+É½ä.”  
 º´ÉÉ¨ÉÒ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnùÉSªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉÆSÉÒ +xÉäEòÉÆxÉÒ |Éä®úhÉÉ PÉäiÉ±ÉÒ. 
iªÉÉÆSªÉÉ ¤Éqù±É +xÉäEòÉÆxÉÒ EòÉfø±Éä±Éä =nùMÉÉ®ú +ÉVÉSªÉÉ ªÉÖ́ ÉÉ Ê{ÉføÒ±ÉÉ |Éä®úhÉÉ 
näùhÉÉ®úä +É½äþiÉ iÉä {ÉÖføÒ±É |É¨ÉÉhÉä :  

1) ¨É½þÉxÉÉªÉEò xÉäiÉÉVÉÒ ºÉÖ¦ÉÉ¹ÉSÉÆpù ¤ÉÉäºÉ ¨½þhÉiÉÉiÉ, “+ÉVÉ º´ÉÉ¨ÉÒ 

Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnù +ºÉiÉäiÉ®ú ¨ÉÒ iªÉÉÆSÉÒ MÉȪ ûºlÉÉxÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉEäò±ÉÒ +ºÉiÉÒ.”  
2) ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ ¨½þhÉiÉÉiÉ, “ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnù ´ÉÉRó¨ÉªÉÉSªÉÉ ´ÉÉSÉxÉÉxÉä 

¨ÉÉZªÉÉ näù¶ÉCiÉÒiÉ BEò ½þVÉÉ®ú {É]õÒxÉä ´ÉÉfø ZÉÉ±ÉÒ.”  

3) VÉ´ÉÉ½±ÉÉ±É xÉä½þ¯û ¨½þhÉiÉÉiÉ EòÒ, “ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnù ½äþ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò 

+ÉÊhÉ Ê´ÉYÉÉ ªÉÉÆSÉÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ Eò®úhÉÉ®äú ¨É½þÉ{ÉȪ û¹É ½þÉäiÉä.”  
4) xÉÉä¤Éä±É {ÉÉÊ®úiÉÉäÊ¹ÉEò Ê´ÉVÉäiÉä +ÉÊhÉ Ê´ÉJªÉÉiÉ Ê´ÉSÉÉ®ú´ÉÆiÉ MÉÖ°ünäù´É 

®úË´ÉpùxÉÉlÉ ]õÉMÉÉä®ú ¨½þhÉiÉÉiÉ. 

 “ iÉÖ̈ ½þÉ±ÉÉ VÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉ VÉÉhÉÚxÉ PªÉÉªÉSÉÉ +ºÉä±É iÉ®ú Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnùÉÆSÉÉ 
+¦ªÉÉºÉ Eò®úÉ. iªÉÉÆSªÉÉiÉ ºÉ´ÉÇSÉ ºÉEòÉ®úÉi¨ÉEò +É½äþ. xÉEòÉ®úÉi¨ÉEò EòÉÆ½þÒ½þÒ 

xÉÉ½þÒ.þ”  
 =SSÉ vªÉäªÉ MÉÉ`öiÉÉxÉÉ +{ÉªÉ¶É ºÉÖvnùÉ ªÉäiÉä. +¶ÉÉ´Éä³ýÒ +{ÉªÉ¶ÉÉxÉä 
JÉSÉÚxÉ VÉÉiÉÉ. ºÉÆEò]õÉ´É®ú º´ÉÉ®ú ½þÉäiÉÉä. iÉÉäSÉ ªÉ¶ÉÉSÉä Ê¶ÉJÉ®úMÉÉ Ú̀ö ¶ÉEòiÉÉä. 
EòÉ½þÒ |ÉºÉÆMÉÒ EòÉäºÉ³ýhªÉÉSÉÒ ´Éä³ý ªÉäiÉä. BJÉÉnäù ¡ò³ýÉÆxÉÒ ¤É½þ®ú±Éä±Éä ZÉÉb÷ 
ºÉÖvnùÉ ºÉÉäºÉÉ]õªÉÉSªÉÉ ´ÉÉ−ªÉÉ¨ÉÖ³äý =x¨É³ÚýxÉ {Éb÷iÉä. iªÉÉSªÉÉ ¡ò³ýÉSÉÒ ¤ÉÒVÉä 
+ÆEÖò®úiÉÉiÉ ´É iªÉÉÊ`öEòÉhÉÒ +ºÉÆJªÉ ®úÉä{Éä =¦ÉÒ ®úÉ½þiÉÉiÉ. +¶ÉÒ iÉªÉÉ®úÒ 
ªÉÖ́ ÉEòÉÆxÉÒ nù¶ÉÇÊ´É±ÉÒ {ÉÉÊ½þVÉä. º´ÉÉiÉÆjªÉÉÆSªÉÉ ¤ÉÒVÉÉiÉÒ±É ®úÉä{É]õªÉÉ±ÉÉ ¤É½þ®ú 
+É±ÉÉ +É½äþ. iªÉÉSÉä ´É]õ´ÉÞIÉÉiÉ °ü{ÉÉÆiÉ® úZÉÉ±Éä +É½äþ. iªÉÉÆSÉÉ +Éº´ÉÉnù 
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{ÉÖføÒ±É Ê{ÉføÒ±ÉÉ PÉäiÉÉ +É±ÉÉ {ÉÉÊ½þVÉä. ¨½þhÉÚxÉ ¨ÉÒ Eäò´É³ý º´ÉiÉ:ºÉÉ`öÒ xÉºÉÚxÉ 
¨ÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉÉºÉÉ`öÒ +É½äþ +ºÉä =SSÉ vªÉäªÉ |ÉiªÉäEòÉxÉä +É{É±ªÉÉ =®úÉ¶ÉÒ 
¤ÉÉ³ýMÉ±Éä {ÉÉÊ½þVÉä.  
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ : 
 º´ÉÉ¨ÉÒVÉÓxÉÒ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ Ê´É·ÉÉ±ÉÉ +É{É±Éä EÖò]ÚÆõ¤É ¨ÉÉxÉ±Éä. 
BEò¨ÉäEòÉÆiÉÒ±É ºÉÆPÉ¹ÉÇ, uäù¹É ¤ÉÉVÉÚ±ÉÉ Eò¯ûxÉ BEòjÉ ªÉähªÉÉSÉä +É´ÉÉ½þxÉ Eäò±Éä 
iªÉÉ¨ÉvªÉä ºÉ´ÉÇ ¨ÉÉxÉ´ÉÒ VÉÉiÉÒSÉä Eò±ªÉÉhÉ +É½äþ +ºÉÉ ºÉÆnäù¶É Ênù±ÉÉ. iªÉÉÆSªÉÉ 
ªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉxÉä |ÉäÊ®úiÉ ½þÉä>ðxÉ näù¶ÉÉiÉÒ±É ªÉÖ́ ÉEò ºÉÆPÉ]õÒiÉ ZÉÉ±Éä. iÉ®ú +É{É±ÉÉ 
näù¶ÉVÉMÉÉiÉ ºÉÉ¨ÉlªÉḈ ÉÉxÉ ½þÉä<Ç±É. +¶ÉÒ +{ÉäIÉÉ iªÉÉÆxÉÒ ºÉÉiÉiªÉÉxÉä näù¶ÉÉiÉÒ±É 
ªÉÖ́ ÉEòÉÆEòbÚ÷xÉ Eäò±ÉÒ +É½äþ. iÉä ¨½þhÉiÉÉiÉ, ªÉÉ xÉ´ÉÊ{ÉføÒSªÉÉ ªÉÖ́ ÉEòÉÆºÉÉ`öÒ 
¶Éä́ É]õÒ BEòfäøSÉ ºÉÉÆMÉÉªÉSÉä +É½äþ.... BEònùÉ BJÉÉnùÒ Eò±{ÉxÉÉ º´ÉÒEòÉ®ú±ÉÒ EòÒ 
¨ÉMÉ ÊiÉ±ÉÉSÉ +É{É±Éä VÉÒ´ÉxÉ ºÉ´ÉÇº´É ¤ÉxÉ´ÉÉ. ºÉiÉiÉ ÊiÉSÉÉSÉ vªÉÉºÉ PªÉÉ. 
ºxÉÉªÉÚ, iÉÖ̈ ÉSÉä ¨ÉVVÉÉiÉÆiÉÚ, iÉÖ̈ ÉSªÉÉ ¶É®úÒ®úÉSÉÉ +hÉÖ®äúhÉÚ iªÉÉSÉ Eò±{ÉxÉäxÉä 
¦É®ú±ÉÉ VÉÉ>ð tÉ. <iÉ®ú EòÉähÉiªÉÉ½þÒ Ê´ÉSÉÉ®úÉÆxÉÉ lÉÉ®úÉ näù>ð xÉEòÉ. ªÉ¶Éº´ÉÒ 
½þÉähªÉÉSÉÉ ½þÉSÉ ¨ÉÉMÉÇ +É½äþ.  
ºÉÆnù¦ÉÇOÉÆlÉ : 

1. Ê´ÉÊEòÊ{ÉÊb÷ªÉÉ  
2. Ê¶ÉIÉhÉ ºÉÆGò¨ÉhÉ, VÉÉxÉä́ ÉÉ®úÒ 2017 ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉ 
3. º´ÉÉ¨ÉÒ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnù - BEò |Éä®úhÉÉ ºjÉÉäiÉ, Ê´É´ÉäEòÉxÉÆn ùEåòpù ¨É®úÉ`öÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ 

Ê´É¦ÉÉMÉ, Ê´É¦ÉÉMÉ {ÉÖhÉä, 2093 {ÉÞ¹`ö 933 
4. ºÉÆVÉÒ´ÉhÉÒ Ênù±ÉÒ{É ¨É½þÉVÉxÉ - Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnù Ê´ÉSÉÉ®ú (ºÉEòÉ³ý 92 VÉÉxÉä́ ÉÉ®úÒ 

2013)  
5. ¸ÉÒ º´ÉÉ¨ÉÒ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnù OÉÆlÉÉ´É±ÉÒ, JÉÆb÷ 1 ±ÉÉ |ÉEòÉ¶ÉEò º´ÉÉ¨ÉÒ 

¦ÉÉºEò®äú·É®úÉxÉÆnù, +vªÉIÉ ¨ÉÒ ®úÉ¨ÉEÞò¹hÉ +É¸É¨É, SÉÉÆnùÉä±ÉÒ xÉÉMÉ{ÉÚ®ú- 
440004 nÖùºÉ®úÒ +É´ÉÞkÉÒ 1972 {ÉÉxÉxÉÆ. 81,212,265 

6. ¸ÉÒ º´ÉÉ¨ÉÒ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnù OÉÆlÉÉ´É±ÉÒ JÉÆb÷ 4 lÉÉ |ÉEòÉ¶ÉEò  º´ÉÉ¨ÉÒ 
¦ÉÉºEò®äú·É®úÉxÉÆnù, +vªÉIÉ ¨ÉÒ ®úÉ¨ÉEÞò¹hÉ +É¸É¨É, 1963 {ÉÉxÉxÉÆ. 351, 
355, 359, 363  

7. MÉÉbä÷ +Éä̈ ÉÊ¶É´ÉÉ (ºÉÆ{ÉÉnùEò) ªÉÖMÉxÉÉªÉEò º´ÉÉ¨ÉÒ Ê´É´ÉäEòÉÆxÉnù - ¶ÉÉävÉÊxÉ¤ÉÆvÉ 
ºÉÆOÉ½þ, Ê´ÉtÉ¦ÉÉ®úiÉÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, |ÉlÉ¨É +É´ÉÞkÉÒ 30 VÉÖxÉ 2013  

8. Social Growth - Chief  Editor Dr. BalajiKamble Vol. II. Issur 
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वामीवामीवामीवामी    िववकेानदंिववकेानदंिववकेानदंिववकेानदं    आिणआिणआिणआिण    जागितकजागितकजागितकजागितक    
िशकागोिशकागोिशकागोिशकागो    प रषदप रषदप रषदप रषद    

    

डॉडॉडॉडॉ. . . . रमाकांतरमाकांतरमाकांतरमाकांत    िशवाजीराविशवाजीराविशवाजीराविशवाजीराव    शातंलवारशातंलवारशातंलवारशातंलवार    
रावसाहबे पतंग ेकला महािवदयालय, वसमत िज. हगोली 

एम. ए. इितहास, रा यशा , िश णशा , िब.एड. नेट, सेट, पीएच.डी.  

तावानातावानातावानातावाना    –––– 
दशेा या वातं याला 75 वष आिण जगात शतका न 

एकदाच येणा या जागितक महासाथीचा मुकाबला करीत असताना 
जगा या नकाशावर पु हा होत असले या दशेा या न ा ितमेला 
उदय या या दोन घटना या मह वपुण आह.े वामी िववेकानंद यांनी 
भारतीय सं कृतीला जग िस द ् केले आह.े वामी िववेकानंद यांनी 
भारतीय सं कृती आिण हदु वाचा सार पुण जगभर पसरव याच े
काम केल ेहोत.े अवघे 39 वषाचे आयु य् जगलेले वामी िववेकानंद 
यांनी जीवनलीला संपवली ते हा यां या नावाचे, जीवनाच,े 
िवचारांच े असलेले आकषण आजही तेवढेच आहते. यात काहीही 
फरक नाही. यामुळेच आधुिनक भारता या नवो यात नात सहभागी 
झाले या लोकांनी वामी िववेकानंद यां या कडून ेरणा घेत याच े
दसत.े वामी िववेकानंद यांनी कोणालाही िवरोध केला नाही. 

तसेच जीवन, िवकास व सुख – शांती या सगळयासाठी आव यक 
अशी एकच गो ् आह ेती हणजे िवचार व आचार यांच े वातं य त े
जर नसेल तर रा ,मानव कवा मानववंश यांच ेपतन आटळ आह.े 
हद ु धमाची सामा य् आिण ापक त वे कोणती ह े ठरव या या 
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दृ ीने त: हदधुम एका सवा च ् ित या हद ु मना या 
अनुशीलनाचा िवषय झाला आह.े इितहासातील ही अगदी पिहलीच 
वेळ हणता येईल. वामी िववेकानंद ह ेकाळा या खुप पुढे आहते. 
जगाला हदु वाची न ान े ओळख क न दणेारे महान भारतीय 
स यासी वामी िववेकानंद यां या अंगी असलेले अ याि मक ान 
सां कृतीक अनुभव आिण महान िवचारांमुळे येक  , 

भािवत होवुन जात असते. आप या जीवनात समोर जा यास 
मागदशन करीत असतो. हद ुधम वाढिव यासाठी याचे मह व् पुण 
काम केल ेआह.े 
िवषयिवषयिवषयिवषय    िनवडणचेािनवडणचेािनवडणचेािनवडणचेा    हतेुहतेुहतेुहतेु    ::::    वामी िववेकानंद यांच े िशकागो तेथील 
सवधमप रषद ेसमोर दलेले भाषण यांचा अ यास करणे. 
गिृहतकेगिृहतकेगिृहतकेगिृहतके    : : : :     

१) हद ु धमाचे िवचार व त वे यांचा जगाला झाला प रचय 
यांचा अ यास करणे. 

२) िशकागो प रषदते वामी िववेकानंद यांनी मांडलेले िवचार 
मानवी क याणकारी कस ेहोते यांचा आढावा घेणे. 

३) जगाला माणुसक  हाच सगळयात मोठा धम आह.े यांचे 
िव ेषण करणे. 

सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प दतीप दतीप दतीप दती    ::::    
तुत संशोधनात वामी िववेकानंद यांची िशकागो प रषद 

यांचा आढावा घे यात आला असुन या संशोधनाचा िवषय 
माड याक रता ऐितहािसक संशोधन प दती आिण िव ेषणा क 
संशोधन प दती यांचा उपयोग कर यात येणार आह.े तसेच वृ प े, 
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मािसक आिण इंटरनेटचा उपयोग क न हा शोध िनबंध मांड यात 
येणार आह.े 
वामीवामीवामीवामी    िववकेानदंिववकेानदंिववकेानदंिववकेानदं    आिणआिणआिणआिण    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    बालपणबालपणबालपणबालपण    ::::    

वामी िववेकानंद हणुन दगंतात गाजले या या स याशाच े
मुळ नाव नर  द ् होते. नर  हा ित ासंप ् अशा थोर ि य 
कुळात ज मला होता. यां या संपुण आयु यावर ा वृ ाचा ठसा 
उमटलेला दसुन येतो.12 जानेवारी 1863 रोजी नर  याचा ज म् 
झाला याचे विडल कोलक ा हायकोटात लॉ होत े त े वभावाने 
उदार, ख चक, वृ ीच े अशांत होत.े’1 एकोिणसा ा शतकातील 
जगिव यात सं यासी वामी िववेकानंद यां या वलंत िवचाराचा 
पगडा आज त णावरही दसुन येतो. वामी िववेकानंद उफ िवरे  
िव नाथ द ् यांचा ज म् रा ीय युवा दन हणुन साजरा केला 
जातो. आप या दशेात िविवधतेतुन एकता पहायला िमळत नाही. 
वामी िववेकानंदांनी सव थम या एकतेच े दशन जगाला घडिवले. 

‘ यांचा सािह य,् धम ,त व ान अशा िव यांशी संबंध अस याने 
छोटया नर वर दखेील ता कक आिण धा मक सं कार झाले होत.े 
आई भुवने री दवेी या दखेील धा मक वृ ी या हो या वामी 
िववेकानंद ह ेसंगीतात दखेील िवशेष रस घेत असत यांनी बेनी गु ा 
आिण अहमद खान यां याकडून शा ीय संगीताचे धड ेिशकले होत.े 
यामु ये गायन, वादन या दो हीचा समावेश होता. या ती र ्  

शारीरीक सुदढृतेकड े यांचे िवशेष ल  असे’2 l 
वामीवामीवामीवामी    िववकेानदंिववकेानदंिववकेानदंिववकेानदं    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    तेततेेते    जग िस द्जग िस द्जग िस द्जग िस द ्   भाषणातीलभाषणातीलभाषणातीलभाषणातील    अंशअंशअंशअंश    : : : :     

वामी िववेकानंद यांचे नाव घेतल े क  डोळयापुढे त े
अमे रकेतील िशकागो येथील जागितक सवधम प रषदतेील भाषण 
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या भाषणानं वामी िववेकानंद यां या बरोबरच भारताचीजगात 
एक वेगळी ओळख हदयापासुन आिण अग याने वागत केलेत यास 
उ  दे यासाठी मी येथे उभा आह.े श द सुचत नाहीत हदय 
अवणनीय आनंदान ेभ न येत आह.े जगातील सवात ाचीन अशा  
सं यासी समाजातफ मी तु हाला ध यवाद दते आह.े नाना धमाचे 
उगम थान जो सनातन हदधुम, याचा ितिनधी या ना यान े मी 
तु हाला ध यवाद दते आह.े आिण अिधक काय बोलु, अव या 
पृ वी या पाठीव रल सव वणा या व सव सं दाया या कोटी – 
कोटी हद ुनरनारी या वतीने मी आज ध यवाद दते आह.े’3‘उ होन े
कहा मेरा ध यवाद उन लोग  को भी ह ैिज होन ेइस मंच का उपयोग 
करत े ए कहा क , दिुनया म सहन िशलता का िवचार भारत स े
फेला ह ै| वामी िववेकानंद ने आगे बताया या क उ ह ेगव ह ै क वे 
एक ऐस ेधम स ेह,ै िजसन ेदिुनयाभर के लोगो को सहनिशलता और 
ि वकृती का पाठ पढाया ह ै|’4 
िशकागोिशकागोिशकागोिशकागो    प रषदतेीलप रषदतेीलप रषदतेीलप रषदतेील    काहीकाहीकाहीकाही    मह वपणुमह वपणुमह वपणुमह वपणु    मु ेमु ेमु ेमु े    : : : :     

१) या धमाने जगाला सिह णुता आिण सावि क वीकाराच ेधड े
दले या धमाचा मला अिभमान आह.े आ ही केवळ वैि क 

सिह णुतेवर िव ास ठेवत नाही तर आ ही सव धमाचा स य ्
मानतो. 

२) मला अिभमान आह े क  मी अशा दशेाचा आह े . याने सव 
धम आिण सव दशेातील छळले या लोकांना आ य दला 
आह.े मला अिभमान आह े क , आ ही आम या दयात 
इ ायल या पिव  मृित जप या आहते. यात रेामन 
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आ मणक यानी यांचे दवे थान न ् केल ेआिण नंतर यांनी 
दि ण भारतात आ य घेतला. 

३) मला अिभमान आह ेक  मी अशा धमाचा आह े यान ेपारसी 
धमा या लोकांना आ य दला आह.े आिण आजही यांना 
मदत करत आह.े 

४) या संगी मला लहानपणापासुन आठवले या लोकांच े पठन 
करायच ेआह.े आिण दररोज करोडो लोक पुनरावृ ी करतात. 
या माणे वेगवेगळया ठकाणा न उगम पावणा या न ा 

िनरिनराळया बाटांनी पुढे जाऊन शेवटी समु ाला जाऊन 
िमळतात या माणे माणुस त: या इ छेन े वेगवेगळे माग 
िनवडतो. ह े माग दसायला वेगळे वाटत असले तरी ते सव 
दवेाकड ेघेऊन जातात. 

५) स याच ेअिधवेशन ज ेआजपयतच ेसवात पिव  मानले जात ेते 
वता:च गीतेतील या उपदशेाची सा  दतेो. जो कोणी 

मा याकडे येतो, काहीही असो मी यां यापयत पोहोचतो 
लोक वेगवेगळे माग ि वकारतात,अडचणी या  सामना 
करतात पण शेवटी मा यापयत पोहोचतात.’5  

धमाधमाधमाधमाधमाधमाधमाधमातीलतीलतीलतील    फलहाचंेफलहाचंेफलहाचंेफलहाचंे    मुळमुळमुळमुळ    : : : :     
िशकागो प रषदते येक धमाबदल मत यांनी 

ासपीठावर मांडलेले िवचार हा येक धमाला आप या धमाबदल 
जागृती आिण अिभमान ठेव याचे संदशे एका िविहरीतील बेडूक या 
गो ीवर प ्  क न सांगतात जगात धमाने सिह णुतेचा भाव 
पसरिवणारे हणुन गौरव केला पािहज.े आपण या धमात ज माला 
आलो या धमाब ल येकास गौरव वाटतो. परंत ुइतर धमाब ल 
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अिह णुता बाळगुनये यातनु कलहाच े बीजे पेरली जातात. सवच 
धमाब ल आपण सिह णुताच बाळगली पािहजे हचे स य् आह ेआिण 
सवच धम स य ्आह.े ‘बंधुनो संकुिचत भावच आप यातील कलहांच े
कारण होय. मी हद ुआह ेमी मा या लहानशा िवहीरीत बसलो आह े
आिण ितला सारे जग समजत आह.े िख न आप या लहानशा 
िविहरीत बसला आह ेआिण ितला सारे जग मानत आह.े’6असे येक 
धमाब ल संकुिचत भावना न ् कर याच ेअमे रकन लोकांनी केला 
आह.े या ब ल वामी िववेकानंद ध यवाद मानतात. 
मु तपजुामु तपजुामु तपजुामु तपजुा    : : : :     

‘आधुिनक जगात अनेक दवेी – दवेतांची उपासणा केली 
जात े आिण पुजा पाठ त े हणाले. पुजा, उपासणा, कमकांड, इ. 
धा मक िवधी दसुरी ेणी आिण यातुन मनु यांचे िच ् शु द ्करणे 
आवश्यक आह.े असा कार मु तपुजा मनु याची आ याि मक 
एका ता आव यक आह.े जे हा ितमा को ई रांच े ितक हणुन 
पुजा केली जात ेतो याला दगड पुजा हणत नाही हदचुा िव ास 
आह ेक  कोण याही िस दांताला मानणे कवा धमाचा आधार नाही. 
पुजा आिण कमकांड आ याि मक जीवनाचा आरंिभक आधार मानला 
जातो . याला आधार सहा य ह े हद ुधमातही सांिगतले गेले नाही, 
बाहरेी ी से जो िवल ण दसत याम ये एकता ही समावेश होत 
आह ेिव ् धमाने यांचे हणणे मांडले आह.े’7 
हदुहदुहदुहद ु   धमाचीधमाचीधमाचीधमाची    ओळखओळखओळखओळख    आिणआिणआिणआिण    धमधमधमधम    : : : :     

‘िववेकानंदानी हद ु धमाची एक छोटीशी ओळख क न 
दली, हद ुधमाचा अथ या िवषयावर भाषण केले. यांनी जगातील 

तीन सवात जुने ध  , हद ुध  झारोि यन आिण य दी धम आिण 
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यांचे आि त व आिण िख ती धमाचा उदय याब ल दखेील 
सांिगतल े यानंतर यांनी हद ुधमातील दवे, आ मा आिण शरीर या 
संक पनेब ल याच े ान सांिगतले या संि ् भाषणात 
िववेकानंदानी ‘थोडी टीका’ केली आिण सांिगतल े या णी धम हा 
भारतीयांची सवात मोठी गरज न हती , वामी िववेकानंदानी बौ द ्
धमावर भा य् केल.े बौ द ् आिण ा ण वाद यांचा संबंध प ्  
केला. परंतु यांनी िन कष काढला हद ुधम बौ द धमािशवाय जगु 
शकत नाही आिण बौ द ् आिण बौ द ् धम हद ु धमािशवाय जगु 
शकत नाही आिण बौ द ् धम हद ु धमाची पुतता कशी आह े ह े
दाखवुन दले.’8 
िन कषिन कषिन कषिन कष    ::::    

वामीजीनी कोणतेही त व् माण हणुन ि वकारतानंा ते 
बौि दक कसोटीवर घासुन, पडताळून घेतल ेही यां या िवचारांची 
खरी साधना होय. ते आधुिनकरणा या पृखर िवरोधात होत.े खरे तर 
भारतीय समाजात हा मोठा दोष आह.े वामी िववेकानंदानी स य ्
त व् शोध यासाठी अथक य ् केल े ख या अथाने ितित ा 
अनुभवली यासाठीची तळमळ यांना बसु दते न हती. अनेक  
आप या य ात सम पत नसतात कवा मधला माग शोध याचा 

य ् करतात तरीही यशाची अपे ा करतात अशा या पदरी 
वैफ य सतयेणे वभािवक आह.े भारतावर ि टशांचे वच व् 
असतांना भारतभुमी व हद ुधम यां या उ दारासाठी अह नश चता 
वाहणारी आिण तन, मन, धन व ाण याच उ दार कायासाठी अपण 
करणारी काही र  े भारतात घेऊन गेली यापैक  एक दै द यमान 
र  ् हणज े वामी िववेकानंद, धम वतक, त व चतक िवचारवंत व 
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वदातमाग  रा संत आदी अनेकिवध वामी िववेकानंद जगभरात 
िस द ् आह.े संपुण भारत मण आिण िशकागो धमप रषद यात 

भारताच े ितिनधी हणुन मांडलेली जगात चैत य् पुण रािहली 
आह.े 
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िविविविव     िवजतेेिवजतेेिवजतेेिवजतेे    वामीवामीवामीवामी    िववकेानदंिववकेानदंिववकेानदंिववकेानदं    
    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . मोरेमोरेमोरेमोरे    ब वुानब वुानब वुानब वुान    केरबाजीकेरबाजीकेरबाजीकेरबाजी    
इितहास िवभाग मुख व संशोधनमागदशक, महा मा फुल ेमहािव ालय 

अहमदपूर, िज हा लातूर महारा  

तावनातावनातावनातावना::::    
भारतीय आ या म आिण त व ानाची सम  ओळख 

समथपणे संपूण जगाला वामी िववेकानंद यांनी क न दली. 
वामी िववेकानंदांनी त णांसाठी केलेले मागदशन भारतातीलच 

नाही तर, संपूण जगातील त णांसाठी ेरणादायी व पाचे आह.े 
वामी िववेकानंद ह े भगवान रामकृ ण यांचे िश यो म होते. 

मानवी धमाचे सहजसरळ िव ेषण यांनी आप या अनेक रसाळ 
भाषणं आिण लेखनातनू केले आह.े याबरोबरच मानवी जीवनात 
िवकासासाठी िश णाचे मह व, िश णाचे त व ान 
रा िन मतीसाठी कती मह वपूण आह,े ह ेसु ा पटवून दले आह.े 
'दसु यां या काही गो ी पर या भाषेम य े पाठ क न मदतू अगदी 
क बून परी ा दतेा व पास झा यावर मान ू लागला क  आपण 
िशि त झालो याला का िश ण हणायच?े,' अ यंत ितर कारान े
आिण परखडपणे चिलत िश णासंबंधी वामी िववेकानंदांनी 
आप या ती  भावना  के या आहते. िश ण हणज ेमनु या या 
ठकाणी जे पूण व आधीचेच िव मान आह,े याचे कटीकरण अशी 

पायाभूत संक पना प  क न यांनी िश णाचे मह व िवशद केले 
आह.े 
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िववकेानदंाचंेिववकेानदंाचंेिववकेानदंाचंेिववकेानदंाचंे    बालपणबालपणबालपणबालपण    ----    

हद ूधमाचे भारतात पुन थान करणारे आिण या धमातील 
शा त स यांचा िवदशेात चार करणारे भारतातील व िवदशेातील 
लोकांना सारखेच आदरणीय व वंदनीय ठरलेल े वामी िववेकानंद 
यांचा ज म दनांक १२ जानेवारी १८६३ रोजी मकरसं मणा या 
दवशी झाला. 

बंगाल ांतातील कोलका या या या द  कुटंूबात नर चा 
ज म झाला त े कुटंूब ऐ यसंप ता, दानशूरपणा, िव ा, पांिड य 
आिण वतं  वृ ी यांसाठी सुिव यात होत.े आई भुवने री व वडील 
िव नाथ द  यांनी बाळ नर वर उ म सं कार केल.े िव नाथ द  
एक नामां कत कायदपंेडीत होत.े ते ारंभीपासूनच बु दीमान, 
तडफदार, साहसी होत.े यां याकड े वतं  बु दी व वृ ी होती. 
िवशाल व उदार दृ ी होती. एखा ाला िम  मानले क , 
या यासाठी सव काही सम पत भावनेन ेकर याचा मोठेपणा होता. 
हणूनच आजूबाजूच े शेजारचे, गावातले रिहवाशी यांना मो ा 

आदरान े "दाता िव नाथ" हणुन संबोधत असत. खरोखरच 
िव नाथ द ांनी आपली अफाट संप ी उदया काय होईल याची 
कसलीही पवा न करता िनसंकोचपणे वाटून टाकली. िव नाथांचा 
एकूण वभावच उदारमतवादी व अितिवशाल होता. यांची 
जीवनाकड े पाह याची वृ ी यावरच पोसलेली होती. मानवी 
जीवना या िविवध अंगांचा यांनी केलेला अ यास व यांना झालेली 
जाणीव चंड होती. 
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ते पुराणमतवादी हद ू न हते, यांची मन न ा युगाची 
वागत करायला उ सुक होत.े सवधमा या िशकवणूक चा आिण 
यातील मूलत वांचा वेध घे याची िज ासा यां यापाशी होती. 

िव नाथ का ाच े लोभी होत.े आप या प रवारात त े नेहमी 
का वाचन करीत असत. हाफ ज हा यांचा आवडता पा शयन कवी 
यां या येक मैफलीत िज हा ावर असे. या िव नाथ द ांचे 

वडील दगुाचरण द  पंचिवशीतच िवर  होऊन िवजनवास प क न 
परमे रा या आराधनेत लीन झाले होत.े या कुटंूबातील येक 

 ह े एक िशखर होते. आजोबा ई रिन  होते, वडील 
अ ेयवादी होत ेतर आई भि माग  होती. 

नर ची आई भुवने रीदवेी या दखे या हो या व कनवाळू 
हो या आिण यांचा वभाव सनातनी पारंप रक हद ू ीसारखा 
होता. आपला रकामा वेळ या िशवणकामात कवा भजन ेगा यात 
घालवीत असत. यांना रामायण व महाभारत या े  भारतीय 
महाका ांची आवड होती व यातील बराचसा भाग यांना त डपाठ 
होता. नर ािशवाय यांनी दोन मुलगे व चार मुली अशा आणखी 
सहा अप यांना ज म दला होता. यापैक  दोघांचा बालपणातच 
मृ यू झाला होता. 

स य त जीवन जग यासाठी घरादाराचा कायमचा याग 
केले या आप या आजोबांशी नर च े दस याम ये खूपच सा य होत.े 
नर च े आजोबाच नर या पात पु हा ज मले आहते अशी 
अनेकांची धारणा होती. बालक नर ला साधुसं याशांिवषयी 
िवल ण आकषण व आपुलक  वाटत असे. बालपणी नर ला 
आईकडून बंगाली मुळा रे, काही इं जी श द व रामायण, 
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महाभारतातील नीितपर कथांच े िश ण अनौपचारीकपणे लाभलेले 
होत.े वया या सहा ा वष  नर  शाळेत जाऊ लागला. शाळेत 
असताना या याकडचे िन ववादपणे नेतेपद असे. एक मनु य 
दसुरापे ा े  का मानला जातो, असा  नर ला अगदी 
बालपणापासून पडत असे. कमी काळाम ये नर या असाधारण 
बुि दम ेची या या िश कांना व वगातील िम ांना ओळख पटली. 
इं जी ही परक य भाषा िशकायला नर  तयार न हता, नंतर यान े
इं जी भाषा अितशय आवडीने आ मसात केली. तो शाळेतला 
अ यास कमी वेळात क न िनरिनराळे खेळ खेळत असे. याने 
दांडप ा, कु ती, म लखांब आिण इतर खेळ िशकून घेतले होत.े नर  
आप या शेजा या पाजा यानंा अ यंत ि य होता. पर येक जण 
या या धैयगुणाची, प  व े पणाची आिण ामािणकपणाची तुती 

करीत असे.  इ.स. १८७९ म ये नर  हाय कूलम य े थम ेणीत 
उ ीण झाला. याच काळात यान ेइं जी व बंगाली भाषेतील अनेक 
मह वपूण ंथांचे वाचन केले. यानंतर यान े उ  िश णासाठी 
कोलका या या ेिसडे सी कॉलेजात वेश घेतला. 
ई राचाई राचाई राचाई राचा    शोधशोधशोधशोध    :::: 

युवाव थेत नर च े मन हचे मू तमंत कु े  झाले होते. 
बु दी आिण भावना यांच े एक संगर या े ात चालू होत.े 
परभु वासाठी धडपडणा या दोन पर परिवरोधी आकां ा मनात 
ठान मांडून हो या. िववेकानंदांना कधी ऐ यसंप  जीवनाचे 
आकषण वाटे, तर कधी िवर ची ओढ लागत असे. आपण 
सवसंगप र याग क न, भगवी व े प रधान क न त तली 
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हम चतनात रममाण झालो आहोत यांचे भगवे व  पिह या 
राजेशाही व ावर मात क न स य व प पावले. 

नर या वडीलांना आप या मुलाचे संसाराकड ेपाठ फरवू 
नये असे वाटे. यान े वहार सोडू नये असे आईला वाटे पण 
मळले या वाटेने जाणे नर ला पसंत न हत,े परंत ुजावे कोठे ह ेमा  
याला उमगत न हत.े मनाची शु दता हा नर या वभावातील 
मुख घटक होता. मनाची िवशु दता हा सवात मह वाचा स गुण 

असून तो आ याि मक जीवनाचा य ात पायाच आह े असे तो 
नेहमीच मानत होता. अंतःकरणान ेशु द असणारे जे कोणी असतील 
ते ध य होत. कारण यांनाच दवेाचे दशन होईल या येशू ि ता या 
महान िशकवणूक तील गुणव ा याला कळलेली होती. 

स य काय आह ेते जाणून घे याची तळमळ नर ला लागली 
होती. यान े िव कवी र व नाथ टागोरांचे वडील मह ष दवे नाथ 
टागोरांना बेधडक महोदय,आपण ई र पाहीलाय का? असा  
िवचारला परंतु नर ला यां याकडून समाधानकारक उ र िमळाले 
नाही. महष  दवे नाथांना िवचारलेला  नर न े दि णे री 
जाऊन रामकृ णांना िवचारला ी रामकृ णांनी या ाचे उ र 
होकाराथ  दले. नर  व रामकृ ण यांची दि णे री झालेली पिहली 
भेट हणज े नर या ि म वात, िस दांतात झाले या 
प रवतनाची नांदीच ठरली. अ ेयवादी नर ला पुनः  हद ूधमाची 
महती पटवून दे याचे महान काय या या गु दवेांनी आरंभल.े नर  
समजून चुकला क , तोच धम महान, सव े , जो व वाशी इमान 
राखतो व जो व वावर पूण दा ठेव याची िशकवण दतेो. 
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भगवान ीकृ णाने गीतेचा संदशे अजुनाकरवी ेिपत 
केला आिण ािणमा ांवर दया करा, या आप या संदशेाचा सार 
कर यासाठी भगवान बु दांनी िभ खू आनंदाची िनवड केली. 
या माणेच ी रामकृ णांनी आपला संदशेवाहक हणून नर ची 

िनवड केली. रामकृ णांनी नर या अतृ  बुि दम ेला द  दृ ी 
दली. नर या बु दीला जे हा एखादी गो  िन ववाद पटली त हाच 

ितच ेस याचे सावभौम व वीका न वतःचे समाधान क न घेतले. 
यामुळे संशय तता आिण भौितकवाद यां यावर मात कर यास 
याला स याच े सा  लाभले. यान े इं यास  आस या 

आकषणांना काबूत ठेवले. ता यसुलभ मोहमयी आकां ांना व 
आतुरतानंा आवर घातला तसेच नर न े वतःला आ याि मक 
साधनेत जा तीत जा त गंुतवून ठेवले. 
रामकृ णाचंेरामकृ णाचंेरामकृ णाचंेरामकृ णाचंे    मागदशनमागदशनमागदशनमागदशन    ::::    

नर  आिण रामकृ ण यांची भेट ही दोघां याही जीवनातील 
एक अ यंत मह वाची घटना होय. ी रामकृ ण हणजे भारतीय 
भूमीतून िनमाण झालेले ि व होत.े यांना भारतीय आ याि मक 
परंपरांची अंतबा  ओळख झालेली होती. आधुिनक 
िवचार णालीचे यांना अिजबात ान न हत.े याउलट नर  चौकस, 
द  व िनखळ बुि दवादी होता. कुठलाही िनणय स य हणून 
वीकार यापूव  यांना बुि दग य पुरावा आव यक वाटे. हद ू

धमातील मू तपूजा आिण कमकांड ेयावर नर  टीका  सोडीत असे. 
ई र व मानव यांमधील दवुा गु  असतो ह ेत व नर ला अजीबात 
मा य न हत.े रामकृ णांना होणा या दवेदवेतां या दशनांवर नर  
उघडपणे टीका करीत असत. 
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रामकृ णांची िशकव याची रीत अ सल आिण अतुलनीय 
होती. ानदान करताना त ेलोककथा नीितकथा व गीतांचा वापर 
करायच े माणसा या अंतःकरणात ज हा ई रा या सा ा काराची 
पदिच हे दसतात त हा सव वादिववाद संपु ात येवून ई र 

ा ीची ान योत वलीत होऊन ितचा काश सव  पसरतो 
अशी रामकृ णांची धारणा होती. यांनी वैि क ेम आिण 
सिह णुता यांचा संदशे दला व यांनी वतः जगूनही दाखिवला. 
माणसा या पात वतः ई रच कटतो यावर रामकृ णांचा गाढ 
िव ास होता. हणूनच यांनी मानवाची सेवा हीच परमे राची 
पूजा या त वाचा सार केला. 

रामकृ णां या िशकवणुक चा भाव नर वर उ म पडला. 
या या सा ा कारी वृ ला जाग आली. यान े ख या खु या 
हदधूमा या मूलत वांना ि वकार याची तयारी दाखवली व यान े

सां दाियक हदु वाचा अ हरे कर याच े ठरवले. नर इतके 
रामकृ णांना समजून घेणारा कोणीही आठवत न हता हणूनच तो 
यांचा सव म िश य बनला. नर या सवागीण िवकासाब ल 

गु दवे नेहमी जाग क होत.े यांनी या याकडून खूप साधना व 
तप या क न घेत या. नर या दहेात सळसळत ेचैत य वास करीत 
होत.े तो वयाने त ण असला तरी वृ ीने करारी होता. 
शारी रकदृ ा तो एक दमदार, तगडा व तरणाबांड पु ष होता. 
या याकड ेएखा ा महा याकड ेअसलेले समदश  व संतुिलत मन 

होत.े वभावाने तो मूलतः एखा ा त व ा माणे होता व तो 
रामकृ णांचा िन: सीम भ े  होता रामकृ णाचे या यावर 
िनः वाथ  ेम होत ेव ते अ ितम आिण िनरामय होत.े       
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नर  व रामकृ णांचा सहवास जवळपास पाच वषाचा 
होता. या काळात रामकृ णांनी िश यो म नर ला सतत मागदशन 
केले व अनेक साधना क न घेत या. गु ं या क पना व आदश नर न े
आ मसात केल,े हणूनच गु ंनी या यासाठी ान व भ  यांचा 
खिजना खुला क न दला. रामकृ णांम ये नर ला चैत यमहा भूंचे, 
शंकराचायाच,े गौतम बु दांचे दशन झाले यामुळेच रामकृ णांची 
िशकवण हदु वाचे पुन थान करेल असा िव ास नर ला 
काम व पी आला. 

आप यावर अंध दचेा पगडा बसू न दतेा नर न ेजवळपास 
पाच वष रामकृ णांची जवळून परी ा घेतली. रामकृ णांना गु  
हणून व आ याि मक जीवनाच े आदश हणून वीकारताना अनेक 

दःुख यातनानंा त ड दयावे लागले. शेवटी ी रामकृ णांना गु  
हणून वीकार याची वेळ आली त हा मा  नर न े खूपच 

अंत:करणपूवक, दढृतेने आिण िनढळ िन यान े यांचा गु  हणून 
वीकार केला. नर च आपला संदशे संपूण जगात पसरिव यास 

समथ आह.े याचा संपूण िव ास रामकृ णांना आला. 
सवधसवधसवधसवधमममम    प रषदप रषदप रषदप रषद    :::: 

वामी िववेकानंदां या संक पाची िस दता हावी यासाठी 
आव यक असा घटनापट तयार कर याच े काम इितहास करीत 
होता. कोलंबसन ेइ.स. १४९२ म ये अमे रका खंडाचा शोध लावला 
होता आिण या घटनेला ४०० वष पूण झाली होती. या अमे रका 
खंडाचे नंतर नंदनवन कर यात आले. हणूनच अमे रकन भूिमचा 
चतुथ शता दी महो सव थाटात साजरा करावा अशी एक क पना 
काही िवचारवंतांना सुचली. ती क पना सवाना आवडली व सवानी 
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उचलून धरली. या महो सवात कोलंबस या नावान ेएक िव िव ान 
दशन भरवावे व संपूण जगासमोर अमे रकन तं िव ेतील 
गतीचा अहवाल सादर करावयाचा असा लोकांनी िन य केला. 

याच महो सवात जागितक धम प रषद यावी अशी लोकांची इ छा 
होती. 

अमे रकेतील धम प रषदसेाठी वेगवेग या धमा या मुख 
ितिनध ना बोलाव यात आले होत.े अमे रकेतील सवधम प रषदसे 

आपण उपि थत राहावे. अस ेिववेकानंदांना वाटत होत.े आपले जाणे 
ह े वतः या िस दीसाठी नसावे तर ते दशेा या सं कृती या 

सारासाठी असावे असा िववेकानंदांचा उ शे होता. ह ेमहान काय 
गु  रामकृ णां या आदशेाने व गु  प ी या सहमतीन े हावे तसेच 
दशेबांधवां या आिशवादाने हावे असे िववेकानंदांना वाटत होत.े 

वामी िववेकानंदांनी अमे रकेला जा यासाठी बोटीने वास 
केला व यांचा तो बोटीन ेपिहलाच वास होता. जहाजान ेपिहला 
नांगर कोलंबोला टाकला त हा वामीज नी कोलंबो शहरात 
फेरफटका मारला. यानंतर वामीज ना सगापूर व हाँगकाँग बंदर 
पहावयास िमळाले. तेथनू ते जपानला गेले व तेथ े यांनी 
जपानमधील कोबे, ओसाका व टो कयोला भेटी द या. शेवटी दीघ 

वास क न ३० जुलै १८९३ ला िववेकानंद िशकागोला पोचले. धम 
महासभेच ेअिधवेशन सु  हो यासाठी आणखी तीन मिहने अवकाश 
होता. िशकागो ह े अमे रकेतील मोठे व महागड े शहर होत े व ते 
वामीज या िखशाला परवडणारे न हत.े िशकागोपे ा बो टन 

कमी खचाचे शहर होते हणून ते बो टनला गेले. तेथ ेडॉ. जॉन हे ी 
राईट या हावड िव ापीठातील ीक भाषे या िव ान 
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ा यापकाबरोबर ओळख झाली. वामीज कडे धममहासभेसाठी 
आव यक असलेले अिधकृत िशफारस प  न हत.े डॉ. जॉन हे ी 
राईट मुळातच मोठे नामां कत  होत.े ते धममहासभे या अनेक 
आयोजकांना ओळखत होते. यांनी लगेच ितिनध ची िनवड 
करणा या सिमती या मुखाला प  िल न यांना िववेकानंदांचा 
प रचय क न दला. या प ात डॉ. राईट यांनी िलिहल े क , 
िववेकानंद ह े इतके िव ान आहते क , आप याकडील सव िव ान 

ा यापकांना एक  केले तरी ती िव ा वामी िववेकानंदां या 
पासंगालाही पुरणार नाही. तसेच डॉ. राईट यांनी िववेकानंदा या 
िशकागो या वास खचाची सोय केली. अशा रतीन े दनांक ९ 
स टबर १८९३ या आसपास वामीजी िशकागोला परतले. 

धम महासभे या अ य ांनी वामी िववेकानंदां या 
ितिनधी वाला अिधकृत मा यता दली. तसेच यां या राह याची 

सोय िमिसगन अ हे यूवर या घर मांक २६२ म ये कर यात 
आली. धममहासभेचे कामकाज ११ त े २३ स टबर १८९३ या 
काळात चालल.े द. ११ स टबर १८९३ रोजी सकाळी १० वाजता 
धममहासभेचा शुभारंभ झाला. ि ती धम, हद ू धम, जैन धम, 
बौ द धम, इ लाम धम, पारशी धम, क फयूिशयसचा धम, शतो 
धम इ यादी धमाचे ितनीधी आलेल े होत.े आट पॅलेस नावाचा 
िशकागोमधील हॉल व याची गॅलरी सात हजार लोकांनी भ न 
गेलेले होत.े 

एका नंतर एक या माणे धम ितिनधी आपली तयार क न 
आणलेली भाषणे वाचून दाखवीत होती. हजारो लोकांसमोर 
वामीजी यापूव  कधी बोलले न हत.े डॉ. बॅरोज यांनी वामीज चा 



               ×¾ÖÀ¾Ö×¾Ö•ÖêŸÖê Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤ü                     / 387   

प रचय क न दला व वामीजी ा यानासाठी उभे रािहले. यांनी 
ो यांना उ शूेन उ ार काढले क , अमे रकेतील मा या भिगन नो 

आिण बंधूंनो! यावेळी हजारो ोते आप या जागेव न उठले आिण 
टा यांचा कडकडाट करीत यांनी िववेकानंदांना अिभवादन केले. 
वामीज नी औपचा रकता टाळून सरळ मनान े आिण अगदी 
वाभािवकपणे बंधुभावान ेबोललेले पा न े क अगदी मनापासून 

आनंदीत झाले. वै ीक सिह णुता आिण पर परांचा वीकार ह े
िववेकानंदा या भाषणाचा गाभा होता. अ य दशेातुन िनराि त 
झाले या पारशी व म दी लोकांना भारत दशेाने कशा कार आ य 
दला ह े यांनी लोकां या मनावर बबवले. भाषणा या शेवटी 
वामीज नी सां दाियकता, वमताचा अहभंाव व धमवेड लवकरच 

जगातून न  होईल अशी आशा जाहीर केली. िववेकानंदा या 
भाषणाला जोरदार टा यांचा कडकडाट क न लोकांनी ितसाद 
दला. लोकां या मनातील भवना वामीज नी वतः या श दात 

 केलेली होती. 
धममहासभे या शेवट या स ात वामीज नी जगातील सव 

धमाचे मह व सांिगतल.े येक धमािन वतःचे वैिश  कायम 
ठेवून इतर धमातील मुख िशकवण हण केली पािहजे. या 
धममहासभेमुळे सव धमाचे मह व जगा या िनदशनास आले ते 
केवळ वामी िववेकानंदा या भाषणामुळे. वामीजी हणाल े क  
पािव य, िच शु दी, दया इ यादी गुणांची िशकवण केवळ एकाच 
धमाने दलेली नाही. येक धमात महान चा र या या ी-
पु षांचा ज म झालेला आह.े हणूनच आपला धर्म तेवढा िजवंत 
ठेवून इतर धम न  कर याचे कोणीही मनात आणू नये. जगाला 
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संघष नको तर सहकाय हवे आह,े यु द नको तर शांती हवी आह.े 
धममहासभेमुळे वामीज ना भारतीय सं कृतीतील शा त स य 
पाि मा य जनतेसमोर मांड याची मोठी संधी िमळाली. या संधीची 
वामीजी अगोदर पासूनच वाट पाहत होत ेव ती संधी धममहासभेन े

दतेाच, या संधीच े िववेकानंदांनी सोन े केले. भारताचा हा त ण 
स यासी केवळ एका दवसात आ याि मक जगातील एक महान 

ि व हणून जग मा य झाला. यां या एव ा उंची या 
िच ितमा िशकागो शहरातील र यावंर लाव या गे या. जाणारे 
व येणारे लोक वामीज या ितमेला अिभवादन कर यासाठी थोडा 
वेळ थांबू लागले व चचा क  लागले. वामी िववेकानंदानी आप या 

ो यांवर िव मयकारक भाव पाडला होता असे मत 
धममहासभे या सवसाधारण सिमतीच ेअ य  डॉ. जे. एच. बॅरोज 
यांचे आह.े तर अमे रकन सवसामा य जनता यांना सवसामा य 
मानवांमधील स ाट मानत होती. 

अमे रकन वृ प ांनी वामीज या भाषणांना िस दी 
दली. संपूण अमे रकेत ती भाषणे मन लावून वाचली जात होती. 
यूयॉक हरेॉ ड या वृ प ाने िलिहल े होत े क , सवधमप रषदतेील 

िववेकानंद ह ेएक महान ि व आह.े यांचे िवचार एके यानंतर 
आमची अशी धारणा झालेली आह े क , ाचीन कालखंडापासून 
महान सं कृती असले या भारतासार या ानसंप  दशेात 
धम सारक िमशनरी पाठवणे हणत े शु द वेडपेणाच होय. 
लोकांमधील सु  गुणांना संधी उपल ध क न दणेे अमे रकन लोकांच े
गुणवैिश य आह.े ख या अथाने अमे रकेन े िववेकानदंाचा शोध 
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लावला. यामुळे भारताला व जगाला एक महानतम दणेगी 
िमळाली. 

वामीज ना एका ा यान आयोजक मंडळाने अमे रकाभर 
ा यान े दे यासाठी िनमं ण दले व वामीज ना िमळणारी 

फुकटची मदत बंद क न भारतातील धा मक कायाना मदत करता 
यावे हणून पैसे हवेच होत.े तसेच ावसाियक ा यान आयोजक 
मंडळा या ारे संपूण अमे रकेत आप या िवचारांचा सार क न 
हद ूधमािवषयी लोकां या मनातील गैरसमजुती दरू कर याची ही 

एक सुवण संधी वामीज ना िमळाली. लगेच वामीज चा पूवकडील 
व म यपूवकडील दशेांत महानगरांम य ेतुफानी दौरा सु  झाला. 
अमे रकन ोते यांना वादळी ि म वाचा हद ू व ा हणजेच 
"Cyclonic Hindu" हणू लागले. अनेक ि न धम उपदशेक 
वामीज चे जीवलग िम  बनले व यांनी वामीज ना वचन 

दे यासाठी चच म ये आमंि त केले. बरेचदा काही भारत े  े
अमे रकन लोक भारताब ल वाईट व चीड आणणारे  
वामीज ना िवचारीत असत आिण िववेकानंद यां यावर एखादया 

िवजे माणे कडाडून उठत असत. हदधुमाचे ितिनिध व करणा या 
वामी िववेकानंद नावा या सं याशाचे िशकागो येथील 

धममहासभेत जोरदार वागत झाले व िववेकानंदानीच भारताच े
अित ाचीन आिण चैत यदायी असे त व ान अमे रकेला दले. 
रामकृ णरामकृ णरामकृ णरामकृ ण    िमशनचीिमशनचीिमशनचीिमशनची    थापनाथापनाथापनाथापना    वववव    कायकायकायकाय    ::::    

वामी िववेकानंदांनी रामकृ णां या िवचारांचा सार 
अमे रका व युरोपात केलेला होता. परंत ू िनःसंग वृ ीन े आिण 
सेवापरायण बु दीने काम करणारी एखादी संघटना असावी अशी 
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यांची इ छा होती. हणुनच िववेकानंदांनी आपले िनयोजीत काय 
संघ टत व पात कर या या हतेून े रामकृ णां या गृह थ व 
स याशी भ ांची बैठक बलराम बसू यां या िनवास थानी घेतली. 
बैठक त वामीज नी हद ूधमात संघटना मक दृ ीचा अभाव आह ेव 
हीच एक मोठी उणीव आपणास भ न काढावयाची आह.े असा 
िव ास िनमाण केला. बौ द धमाचा बौ द संघामुळे भारतात व 
भारताबाहरे कशा कारे सार झाला याचीही सोदाहरण मािहती 
दली. तसेच रामकृ णांचा सव भ ांनी धा मक, समाजक याण व 

शै िणक उप माम ये तन, मन व धनान े तसेच सम पत भावनेन े
काय कर याच ेभाविनक आवाहन केले. 

वामी िववेकानंदांच े िवचार सव िश यांना आवडले. 
यावेळी उपि थत रामकृ णां या सव िश यांना वामीजी हणाल े
क , "रामकृ णांना आदश मान आपण सवजण काय करीत आहोत, 
यांचे नाव आज पौवा य व पाि मा य दशेांम ये पसरलेल े आह.े 
हणूनच रामकृ णांचेच नाव आप या संघटनेला दले जावे." 

रामकृ णां या सव गृह थ व स याशी िश यांनी वामीज या 
तावाला मा यता दली. अशा कारे दनांक १ मे १८९७ रोजी 

रामकृ ण िमशन असोिसएशन ही संघटना िनमाण झाली. ी 
रामकृ ण परमहसं यांनी या त वांचा उपदशे केला या त वांचा 

सार करणे आिण लोकांना आ याि मक गतीसाठी ती आचरणात 
आण याकरीता सहा य करणे ह े संघटनेच े येय ठरिवले गेले. 
जगातील सव धम समान असून, या सव धमा या अनुयायांम ये 
बंधुभाव िनमाण कर यासाठी रामकृ ण िमशन या उप मांना यो य 
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रीतीन े दशा दणेे ह ेसंघटनेच ेउ  मानले गेले व िश यांनी यासाठी 
जीवापाड काय कर याच ेठरिवले. 

गोरग रबां या भौितक व आ याि मक क याणासाठी 
सेवा ती िशि त करणे, रामकृ णांनी वतः या जीवनात दाखवुन 
द या माणे वेदा तिवचाराची व इतर त वांची लोकांना ओळख 

क न दणेे व यांचा सार करणे ह े रामकृ ण िमशन संघटने या 
कायाच े व प ठरले. रामकृ ण िमशन संघटनेम य े भारतातील 
कायासाठी व िवदशेातील कायासाठी असे दोन िवभाग बनिव याचे 
ठरिवले गेले. भारतात िनरिनरा या ठकाणी योग िशिबरे घेणे व 
मठमं दरांची थापना करणे ह े काय पिहला िवभाग करेल तसेच 
दसु या िवभागा या वतीन े रामकृ ण िमशनचे िशि त सद य 
भारताबाहरेील दशेांम ये पाठवून, भारत व इतर दशेात सौहादाच े
संबंध िनमाण कर याच ेठरले. रामकृष्ण िमशनची येये व उ  ेही 
आ याि मक व मानवतावादी असून राजकारणापासून दरू राह याच े
ठरिव यात आले. 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं: 

भारतात रामकृ ण िमशनची थापना क न या संघटने ारे 
रामकृ णांचा संदशे संपूण भारतात सारीत केला. यानंतर 
वामीज नी पाि मा य रा ात उभारले या कामांची पाहणी 

कर यासाठी आिण िवदशेातील कामाला चालना दे यासाठी युरोप 
व अमे रकेत जा याच े ठरिवले. हणुनच वामीजी द. २० जुन 
१८९९ रोजी पु हा एकदा िवदशे वासाला गेले व युरोप आिण 
अमे रकेत आप या चाल ु असले या कामाची पाहणी क न व 
कायाला चालना दवूेन द. ०९ िडसबर १९०० रोजी कलक यातील 
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बेलुर मठात परत आल.े यानंतर वामी िववेकानंदानी बेलुर मठात 
रामकृ ण परमहसं यांचा ज मो सव व दगुापूजा उ सव भ  
व पात साजरा केला. दगुापुजे या वेळी गोरग रबांना पोटभर 

जेवण दे यात आले. अशा प दतीने िववेकानंदांनी आप या 
आ याि मक िवकासामधील धा मक उ सवां या भावप रणामांचे 

ा यि कच घडवून आणले. याच माणे ीरामकृ णां या 
ज मो सवाला तीस हजारापे ा जा त भ  जमा झाले होत े परंत ू
वामी िववेकानंद आजारी अस यामुळे भ  समुदायात सामील होवू 

शकले नाहीत.  
िववेकानंदां या च र कार भिगनी िनवेदीता असे हणतात 

क , िववेकानंदां या जीवन संगीतात तीन अपूव अशा वरांच ेमीलन 
झालेले होते. शा , गु  आिण मातृभुमी ह े िववेकानंदां या 
जीवनातील तीन मुख ेरणा ोत होत.े िववेकानंदांनी जगभरातील 
सव धम ंथ मुळातून वाचले होत.े रामकृ णांसारखे द  
सा ा कारी गु  यांना लाभले होत.े का मीर त ेक याकुमारी दशेभर 
वामीजी फरल ेहोत.े सवाशी समरस होणारे, सवाकडुन िशकणारे 

आिण सवाना िशकवणारे वामी िववेकानंद महान ि म व होत.े 
िववेकानंदांचा ज म १२ जानेवारी १८६३ साली झाला आिण ४ 
जूलै १९०२ म ये ते समािध थ झाले. 

४ जूलै १९०२ रोजी योगायोगाने अमे रकेला वातं य 
िमळालेला दवस होता व याच अमे रकेन े वामी िववेकानंदांना 
संपूण जगात िस दी िमळवुन दली होती. या दवशी जगाचा 
िनरोप घे यापुव  वामीजी यान थ बसले व वयाची एकोणचाळीस 
वष पाच मिहन े आिण बावीस दवस पूण क न ते इहलोकातून 
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परलोकात िनघुन गेले. 'मी चाळीस वषापे ा जा त दवस 
जगणारच नाही' ह े वा य इ छा मरण ि वकारणा या वामी 
िववेकानंदांनी स यात उतरवुन दाखिवले. जगाचा िनरोप 
घे याअगोदर वामी िववेकानंदांनी आप या िश यांना व 
दशेबांधवांना 'उठा जागे हा आिण येय ा ी होईपयत कायरत 
रहा' असा द  संदशे दला. या महान संदशेाचे पालन येक 
भारतीयान ेकरणे परम कत  आह.े अशा कारे रामकृ ण िमशन या 
मा यमातुन वामी िववेनंदांनी रामकृ णांचा संदशे संपूण जगात 

सारीत क न ख या अथाने भारतीय सं कृतीचा चार व सार 
संपूण जगात केला. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं        सचूीसचूीसचूीसचूी::::    

१) वामी िववेकानंद, िववेकानंद ेरणा, रामकृ ण मठ, पुण े, इसवी 

सन 2014 

२) वामी िववेकानंद, मनाची एका ता आिण यान, रामकृष्ण मठ, 

पुण,े  इसवी सन 2014 

३) मोडकर माधव(अनुवादक), आधुिनक भारताचे ेिषत वामी 

िववेकानंद, मेहता पि ल शग हाऊस, पुण,े इसवी सन 2014 

४) वामी िनिखलानंद, िववेकानंद जीवन च र , रामकृ ण मठ, 

पुण,े इसवी सन 2014 

५) डॉ. कठारे अिनल, आधुिनक भारताचा इितहास, शांत 

पि लकेश स, जळगाव,इसवी सन 2015 वामी िववेकानंद, उठा 

जागे हा, रामकृ ण मठ, पुण े
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वामी    िववेकानंदांचे    आ याि मक    
िशकवण 

    
आधुिनक भारता या रा ्  उभारणीत वामी िववेकानंद 

यांचे योगदान मोठे आह.े या या आ याि मक सदिववेक वाणीने 
जगाला ह ेलावून टाकले आह.े अशा या महामानवाचा भारतात ज म 
झाला मोठे आ य मानावे लागेल. बंगाल मधील सार वत कुटंुबात 
वामी िववेकानंदाचा १२ जानेवारी १८६३ रोजी भवुने री या 

पोटी ज म झाला. बालपणीचे नाव नर द  असे होत.े वडील 
िव नाथ द  िस  व कल व दानधम वृतीचे होत.े  तर आई 
धा मक वृतीची होती. यासवाचा भाव नर ा या मनावर पडला 
होता. बालपणीच सीतारामाची मूत  खेळासाठी आणली होती. 
यात तो रमत असे. एकदा या या मोतदारान े वैवािहक जीवन 
कती द:ुखमय असते, या दवसा पासून रामसीता या दपंती या 

मूत  िवषयी मनात ितटकारा येऊन मूत  ग ीव न फेकून दली. 
वडील व कल अस यामुळे वेगवेग या जाती धमातील लोकांची ये- 
जा होत असे. यामुळे सव जाती धमातील माणसे सारखीच आहते. 
यां या िवषयी िन ा वाढत गेली. लहानपणा पासून रामभ  

हनुमान व शंकरािवषयी भि भाव मनात िनमाण झाला. एका तेन े
चतन कर याची श  वाढत गेली. एकदातर साप समोर आला 

असता दखेील चतते खंडपडू दला नाही. कलक ा येथील 
मे ोपॉिलटन कूलम ये नर ाचा वया या पाच ा वषापासून 
िश णास सु वात झाली. चार भती या आतले िश ण यांना नको 
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होत.े कृि म वातावरणाचा याग क न नैस गक वातावरणाकड े
यांचे मन आक षत होऊ लागले. झाडावर चढणे, उपवनात भटकणे, 

खेळखेळणे, शालेय अ यास मापे ा शाले र काय मात यांना 
अिधक रस वाटत होता. एकदा िश क िनरोपसमारंभात वामी 
िववेकानंदान ेउ फूत भाषण केले. भारतीय क त च ेव े  सुरे नाथ 
बॅनज नी यांच ेकौतुक केल.े 

इ. स. १८८० म ये कलक ा येथील ेिसडे सी कॉलेजम ये 
उ  िश णासाठी वेश घेतला. जॉन टुअट िमल, हबॉट पे सर 
यां या िवचारांचा भाव वामीज वर पडला होता. वड वथव 
शेली यां या किवतांची ही छाप या यावर पडली होती. ेिसडे सी 
कॉलेजच े ाचाय हे टी यांनी त व  िव ाथ  हणून यांचा 
गुणगौरव केला होता. यातुनच मानवी जीवनाकड ेबघ याचा याचा 
दिृ कोन तयार झाला. १८८१ म ये रामकृ ण परमहसं यांची भेट 
झाली. याभेटीत ते हणतात क , आपण परमे र पािहला आह ेका? 
मी परमे र पािहला आह,े तुलाही तो दाखवू शकतो.  नर ा या 
मनावर पसरलेला मोह, संशय व िवक पांचे सारे आवरण दरू झाले. 
यातूनच वामीज या मनात आ याि मक साम याच े नवे अंकुर 
फुट यास मदत झाली.  

भारतीय वेदांचे खरेखुरे त व ान सांग यासाठी यांनी 
अखंडपणे िहमालय मंती कर यास सु वात केली. अ ान, 
अंध ा, ढीपरंपरेने ासले या व धमा या नावाखाली अवडबंर 
करणा या समाजाला सदिववेकाचा माग दाखिव याचे काम वामी 
िववेकानंद यांनी केले. िशकागो येथील सवधम प रषदते हद ूधमाचे 

ितिनधी व यांनी क न आप या वाणीने सवाना भारतीय 
त व ानाच ेस यकदशन घडिवले. जगात हद ूधम कती े  आह,े 
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ह ेजगाला दाखवून दले. भाई और बिहनो या ओळीने सवाचे दय 
हलेावून टाकले. अमे रकन वृ प ांनी तर याच ेभाषण िस  केले. 
मायभूमीत परत आ यावर यांनी ीरामकृ ण मठाची थापना 
केली. सव समाजाची सां कृितक, शै िणक व आ थक गती 
कर यासाठी सारे आयु य वेचले.  

जीवनाच ेत व ान सांगताना यांनी वेदां या त व ानाचा 
सार क न थांबले नाही तर त व ाना या पुढे जाऊन जीवन जगत 

होत.े मानवी जीवनात कत ाच े थान परमो  आह.े अशी यांची 
धारणा होती. येक कामाला ई र मानून काम पू य भावनेतून 
करावे. आप या साम यावर िव ास असावा, हा या गिणता 

माणे पावले उचलून ये ह े पटवून दे यासाठी ते योितषाची गो  
सांगतात. एक होता राजा याला एका योितषान ेसांिगतले क , ‘तू 
सहा मिह या या आत मरणार' आह.े ह े ऐकून राजा घाबरला 

धानान े राजाची खूप समजूत काढली. पण उपयोग झाला नाही. 
शेवटी धानान े या योितषाला वा ावर बोलावून िवचारल े
आम या राजा या बाबतीत तू मांडलेले गिणत बरोबर आह े का 
योितषी हणाला यात ितळमा  शंका नाही ह े ऐकून राजाचाच े

हरा पांढरा बटबटीत पडला. शेवटी योितषाला आणखी एक  
िवचारला क , तुझा मृ यू के हा आह े ह े तुला मािहती आह े का? 
योितषी हणाला बारा वषानी ह े ऐकताच धानान े बारा 

सेकंदा या आत या योितषाच े शीर तलवारीन े धडवेगळे केल.े 
धान राजाला हणतो योितषी खोटा बोलत आह.े बारा वषानी 

मारणारा याच णी मरण पावला. यातून एकच बोध यावा क  
मनु याने आप या साम यावर कायम ठेवून काम करावे. आप या 
साम यातून समाजाच ेजीवन समृ  केल ेपािहजे. वामी िववेकानंद 
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जीवनाच े त व ान कत वेािधकार तेमाफलेषु कदाचन हाच 
या या जीवन िवषयक त व ानाचा गाभा होता. 

वामी िववेकानंद िश णाचे िवचार मांडताना पा ा याचा 
दाखला दतेात. युरोपातील मो ा शहरात गरीबांना दखेील 
िश णाची सोय होती. मा  वतः या मायभूमीत रा न दखेील 
आय रश लोकां या नशीबी गुलामिगरी ितर कारा खेरीज दसुरे 
काहीच न हत.े ही दो ही िच े बघून िववेकानंदाचे आय रश लोका 

माणे अभावा मक िश णा ब ल द:ुख  केले. िश ण ह े मृ यू 
पे ा कती भयावह आह,े यासाठी िववेकानंदाच े िश ण िवषयक 
िवचार समजावून घेणे आव यक आह.े िश ण हणज े माणसातील 
पूण वाचा आिव कार होय. असे िववेकानंद भावना  करतात, 
धमाला ही िश णापासून िभ  मानत नाहीत कारण धम हणज े
माणसातील दवैी श चा आिव कार होय. येक माणसातील सु  
श चा पूण िवकास झा या िशवाय या यातील दवैी शि ला वाट 
िमळत नाही हणूनच िववेकानंद धमालाच िश णाचा खराखुरा 
गाभा मानतात. असा धम हणज े परंपरागत संत मंडळीनी 
सांिगतलेला भि माग नसनू दीन दबु यांची सेवा करणे हाच खरा 
धम अशी िववेकानंदाची धारणा होती. ढी परंपरा, अंध ा, 
अ ान याची कवाड ेफोडून िनखळ मानवसेवेत धम समािव  आह.े 
असा धम व िश ण यात मुळीच भेद नाही. या एकाच ना या या 
दोन बाजू आहते. िश णातून सेवाभावी धमाची जाणीव होत.े 
िश ण हणजेच आ मानुभूती, आ म ान, आ मसा ा कार इ. 
गुणांचा िमलाप िश णातून दसून येतो. 'Educationis the 
manifestation of the perfection in man' वामी िववेकानंद 
हणतात िश ण हणज े माणसा या मनात केलेले अनेक िवचार 

न ह ेतर माणसाचे मन हणजे अनेक कार या ानाचे व िवचारांच े
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भांडारच होय. माणसा या जीवणाला आकार दणेा या, माणूस 
घडिवणा या उ  बनिवणा या िवचारानाच िश ण हणावे लागेल. 
वामीज नी िश णा या िवचारांना ापक अिध ान ा  क न 
दले. केवळ भाकरी या दोन घासासाठी अनेक क न कका या 

तु हाला ऐकू येतात? याक न कका याच े तु ही िनवारण क  
शकता का सामा य माणसाला जीवन सं मासाठी ह ेक टब  नसत,े 
माणसा या मनात दया भाव िनमाण करत नाही ते िश ण सहासन 

ा  क  शकत नाही. वािभमान वतः या पायावर उभा करणारे 
अनेक संकटाशी सामना करीत माणूस िनमाण करणे ह े िश णाचे 
येय असावे. शील संदभात मानिसक श ची वाढ होत असते. 

बुि दचा चौफेर िवकास ह े वामीज ना अिभ ेत िश ण हवे. १८९९ 
या एका प ात हणतात जीवन हणज े संघष आिण मिनरास 
ाची एक मािलकाच होय. सुखोपभोग ह ेजीवनाच ेरह य न ह ेतर 

अनुभवा या ारे िमळणारे िश ण ह े जीवनाच े रह य होय. 
सु श चा पूण आिव कार हणज ेिश ण होय. या िववेकानंदां या 
िवचारात िश ण िवषयक त व ानाच ेसार सामावलेले आह.े 

िश णाचे खरे खुरे सार हणजे मानवी एका ता होय अस े
िववेकानंदाच ेमत होत.े एका ता ही ान साधनेची गु  क ली आह े
असे यांना वाटे. दहेभान िवस न योग शाळेत काम करणारा 
शा , ह न ाचा अ यास करणारा योितषी इ. सवा या 
मूळाशी एका ता दसून येते. एका तेच े ती ता अिधक असेल तर 
कामाचा वेग अिधक असतो असे त ेसांगतात. िववेकानंदा या मते, 
िश णाचे खरेसार मनाची एका ता ही होय. मला िशक याची पु हा 
संधी िमळाली तर नुस या घटनाकड े मुळीच ल  दणेार नाही. 
ह ा या गो ीवर मन एका  कर याची व ह ा या गो ी बाबत 
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मनाला अिल  ठेव यासाठी मा या श चा वापर करेल. गु  
िश याचे नात ेऋणानुबंधाच ेअसावे, आदश जीवन कसे जगावयाचे 
सं कार गु कुलात िव ा याना िमळत असत.े गु या अ यनशील, 
िन: पृह यागमय व ासंगी जीवनाचा आदश वाभािवक पणे 
िव ा या या सं कृतीत होत असतो. े  गु चा अखंड सहवास 
लाभ यान ेआदश जीवन कसे जगावे याच ेसं कार सहज पणे घडून 
येतात. िन: पृहा हा िश काचा सव े  गुण असून िन वाथ पणे 
यान े अ यापन केले पािहज,े चा र य संप  असावा असा कटा  

िववेकानंदाचा होता. वामी िववेकानंद यांनी िश क िवषयीचे 
‘भरत वा य' सांिगतले असून ते यानी ठेव यासारखे आह.े त े
हणतात क , भारतीय िश णाची कोणती ही सम या 

सोडिव यासाठी अ यंत आव यक गो  जर कोणती असेल तर ती 
हणज े िश का या दनैं दन सामा य कायाचा अनभुव; आिण 

यासाठी एक सग यात मोठा अ यंत आव यक गुणअंगी असणे आिण 
तो हणज े िश या या दृ ीतून जगाकड,े मग त े एक णभर का 
होईना पाह याची श . ’िश ण शा ा या येक िस दांतातनू 
हचे स य ितपा दत केल ेआह.े 'आचाय दवेोभव’ या भावनेतून गु  
िवषयी िव ा यान े िवनयशीलता दाखवून अ यापनात गती 
करावी. आचार, िवचार शु , सहनशीलता, िवनयशीलता, ानाची 
लालसा इ. गुणांचा समु ाय आदश िव ा याम ये दडलेला असतात. 
िव ा या संबंधी बोलताना वामी िववेकानंद हणाल े होत े क , 
‘मला एक हजार सुिशि त व सं याशी िव ाथ  ा'. याश दा या 
उ तून प  होत ेक ,  िवकासापासून ते दशे िवकासापयत 
सुिशि त व सं याशी िव ा याची फळी िनमाण कर याची गरज 
आज िनमाण झाली आह.े धम हा िश णाचा गाभा असून सदाचार 
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हणज े धम होय. िचरंतन स याचा यांना यांना सा ा कार 
घडलेला आह.े असा राम-कृ ण हनुमान यांचा आदश िव ा यापुढे 
ठेवावा. दवेळात जावून गंध फुल वाह या पे ा आंध या पांग या, 
भुकेलेला तहानले या, द:ुखी जनाना संतु  करणे हीच खरी दवे पूजा 
होय'. असे वामी िववेकानंद हणतात. 

पु ष धान सं कृतीम य े ी वातं यास पा  नाही. त े
सांगतात जेथे ीची पुजा होते तेथ ेदवेता रममाण होतात. वेदकाला 
पासून दोन िभ  िवचार ऐकू येतात. व तुतःवेद काळाम ये मै ी व 
गाग  यासार या ि यांना दखेील ऋषी सारखा मान स मान दला 
जात असे. मा  मृितकार मनु या मते, ‘जेथे ि यांच ेजीवन िवषाद 
असेल तेथ े कुटंुबाचीच कायदशेांची ही गती होणार नाही असे 
ऐकावयास िमळते. वातं यापूव  व वातं यानंतर ी जातीमुळे 
य  आहते. त े पूणपणे सुटले असे नाही तर िश णातनू ि यांच े

 सुटतील. ि या वावलंबी, शीलसंप ता व धा मक अिध ान 
यांना ा  होईल. असे िववेकानंदाना वाटत होत.े यामुळे सीता, 

संघिम ा, अिह यादवेी, झाशीची राणी या थोर ि यां या च र  
कायातून सतत ेरणा िमळत रा न ि चे जीवन उ त होऊ न 
दशेाचे नाव अजरामर करतील यात शंका नाही. सं कृती, ान, 
भ  सािह यात या या ाना या क ा ंदावतील दशेाचे भिव य 
उ वल कर यात याचा हातभार लागेल यात शंका नाही. 

िश ण ह ेप रवतनाचे साधन असून लोकांना या या भाषेत 
िश ण दयावे. लोक िश णासाठी लोक भाषेचा उपयोग करावा असे 
वामीज  सांगतात. ‘लोकलोकलोकलोक    होहोहोहो    उठाउठाउठाउठा, , , , जाग े हाजाग े हाजाग े हाजाग े हा. . . . आणखीआणखीआणखीआणखी    कतीकतीकतीकती    काळकाळकाळकाळ    

तु हीतु हीतु हीतु ही    झोपणारझोपणारझोपणारझोपणार’’’’!!!!    अशी जनजागृतीची हाक यांनी लोकांना दली 
आह.े ग रबीचा कलंक धुवून काढ यासाठी गोरग रबी या 
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झोपडीपयत िश ण गेले पािहज,े गरीब शाळेत आले नाहीतर आता 
शाळेने ग रबांकड े गेले पािहज े यासाठी िन ावान कायकत हवेत, 
कम हीच पूजा समजून िश ण साराच े काम केले पािहज े अशा 
त हने ेगोरगरीबासाठी याचे दय ावेलतेच खरेखुरे महा मा होत 
असे िववेकानंद हणतात हा पारतं याचा काळ होता. १९ ा 
शतका या उतराध हणज े पर पर िवरोधी िवचारां या संघषाचा 
कालखंड होता. एक बाजू सनातनी व परंपरावादी िपढीची तर 
दसुरीकड े पा ा य आचार िवचारान े भारावून गेलेली िपढी असा 
भारतीय, पा ा य सं कृतीचा कालखंड होता. याउलट भारतीय 
मूळातच व व, वदशे ेमात पोरका होत चालला होता. यावेळी 
भारती यां या दयात िश ण, वसं कृतीचा, व वाची, वदशे 

ेमाची योत विलत कर याचे काम वामी िववेकानंद यांनी केले 
आह.े ाचीन आ याि मक, आधुिनक वै ािनक दिृ कोनाची सांगड 
घालून िश णाची रा ीय दिृ कोनातनू पुनरचना कर याचा य  
केला. भारती यां या मनात रा ेमाचे बीज पे न वातं या या 
दशेने वाटचाल सु  केली. 

सारांश –  
आधुिनक भारता या िन मतीम ये वामी िववेकानंदाच े

अमू य योगदान आह.े चार भतीतील कृि म िश ण यांना मा य 
न हत.े नैस गक वातावरणाकड े याचे मन ओढ घेऊ लागले. 
झाडावर चढणे, उपवनात भटकणे इ. काय म सु  झाला. शालेय 
अ यास मापे ा शाले र काय मात यांना अिधक रस वाटत 
होता. िव ाथ दशे पासूनच यांना व ृ वाची आवड होती. एका 
िनरोप समारंभात उ फूतपणे भाषण के यामुळे सुरे नाथ बॅनजी 
यांनी याच े कौतुक केल.े ेिसडे सी कॉलेज मधून उ िश ण घेत 
असताना जॉन टूअट िमल, हबॉट पे सर यां या िवचारांच भाव 
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या यावर पडला होता. वड वथ वशेले यां या किवतांची छाप 
या यावर पडली होती. ेिसडे सी कॉलेजचे ाचाय हे टी यांनी 

त व  िव ाथ  हणून यांचा गुणगौरव केला होता. यातनूच यांना 
मानवी जीवनाकड े बघ याचा दिृ कोन जडला. रामकृ ण परमहसं 
यांची भेट घडून आली. या भेटीत यांना परमे र आपण पािहला का 
असा सवाल केला आह.े मी परमे र पािहला आह.े तुलाही तो 
दाखवू शकतो. या या मनातील काजळी, संशय िवक पाने सारे 
संशय दरू झाले. आ याि मक साम याच ेनवे अंकुर फुटून ख याअथान े
िववेकानंद झाले. वै दक त व ान सांग यासाठी का मीर पासून 
क या कुमारी पयत मंती सु  केली. अं दा, आ ान, रढीपरंपरा, 
धमा या नावावर मोठे अवडबंर माजिवणा या समाजाला 
सि वेकतचेा माग वामी िववेकानंदांनी दाखवून दला. िशकागो 
येथील जागितक धमप रषदमे ये हदधूमाचे ितिनिध व क न 
तेथील लोकांना भारतीय त व ानाच े सगुण स य प जगा समोर 
मांडले. अमे रकन वृ प ांनी यांचे भाषण उचलून धरले. मायदशेी 
परत यावर यांनी ीरामकृ ण मठाची थापना क न शै िणक, 
सां कृितक गतीसाठी सारे आयु य वेचले.  

जीवनाच े त व ान सांगत असताना वेदां या त व ानाचा 
सार क न थांबले नाही तर त व ाना या पुढे जावून जीवन जगत 

होत.े मानवी जीवनात कत ाला परमो  थान आह,े अशी यांची 
धारणा होती. कामाला ई र मानून कामपू य भावेने करावे. 
कोणतेही काम लहान मोठे नसत ेह ेदाखवून दले. यां या जीवनाच े
त व ान ''''कम येकम येकम येकम ये    वािधकार तेवािधकार तेवािधकार तेवािधकार ते    माफलषेुमाफलषेुमाफलषेुमाफलषेु    कदाचनकदाचनकदाचनकदाचन''''    या जीवन िवषयक 
त व ानाचा गाभा होय. िश ण िवषयी िवचार मांडताना 
युरोिपयन शहराचा दाखला दऊेन ग रबांसाठी िश णाची सोय केली 
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होती. परंतु आय रश लोकां या नसीबी गुलामिगरी व 
ितर काराखेरीज काहीच न हत.े दहुरेी प र थती पा न वामीज नी 
द:ुख  केले. िश ण ह े मृ यूपे ा कती भयावह आह े ह े
समज यासाठी िश ण माणसाला कस े पुण वाकडे नतेे ह े पटवून 
सांिगतल ेआह.े धम आिण िश ण िभ नसून धम हणज ेमाणसातील 
दवैी श चा आिव कार होय. माणसातील सु गुणांचा िवकास 
झा या खेरीज दवैी श ची वाट तो कधी घेत नाही हणूनच 
िववेकानंद धमालाच िश णाचा खराखुरा गाभा मानतात. संत 
मंडळ नी सांिगतले या रढी परंपरा भ  मागातील दीनदबु यांची 
सेवा कर यातच खराधम अशी िववेकानंदाची धारणा होती. धम व 
िश ण एकाच ना या या दोन बाजू आहते. िश णातून सेवाभावी 
धमाची जाणीव होती. 'Education is the manifestation of 
the Perfection in man' िश ण हणज ेअनेक कार या ानाच े
व िवचारांच ेभांडारच होय. िश ण माणसाला घडिवत असत ेलोक 
भाषेतून िश णाला अिधक ाधा य दले जावे, भारता या रा ्  
उभारणी मागे त णांची ताकद फार मोठी आह.े दशेसेवा, रा ेम 
जागृत कर याच ेकाम यातून झालेले दसून येते.  
संदभ    ंथ    

१) रा. त.ु भगत, िश णातील थोर िवचारवंत, चैत य पि लकेशन 
को हापूर जून २०१५ 

२) िशवाजीराव भोसले, दीप तंभ, अ र ह काशन पुणे २००८. 
३) एन. डी. पाटील, आर. डी. गायकवाड, महारा ातील 

समाजसुधारणेचा इितहास, फडके काशन, को हापूर     
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LokehLokehLokehLokeh    foosdkuan ;kapsfoosdkuan ;kapsfoosdkuan ;kapsfoosdkuan ;kaps    f‘k{k.kf‘k{k.kf‘k{k.kf‘k{k.k    
fo”k;dfo”k;dfo”k;dfo”k;d    fopkjfopkjfopkjfopkj    

 

la'kks/kd 
JhJhJhJh----    lqjs’k ukenso nkaMxslqjs’k ukenso nkaMxslqjs’k ukenso nkaMxslqjs’k ukenso nkaMxs    

¼lgk- izk/;kid] bfrgkl foHkkx½ 
vkVZl~ vW.M dkWelZdkWyst] dklsxkao] ft- lkaxyh-                                         

izkLrkfodizkLrkfodizkLrkfodizkLrkfod 
Lokeh foosdkuan vFkkZr ujsnzukFk nRr ;kapk tUe 

dydRrk ;sFks 12 tkusokjh 1863 jksth >kyk- R;kauh 
ik’pkR; ns’kkauk Hkkjrh; ;ksxn’kZu vkf.k osnkarkpk ifjp; 
d:u fnyk- R;kaP; k/kkfeZd lq/kkj.kk pGoGhOnkjs fganw /kekZr 
lq/kkj.kkdjhr jk”Vªoknkph tksikluk >kyh gksrh- R;kauh 
rdZ’kkL=] ik’pkR; rRoKku vkf.k ;qjksipk bfrgkl bR;knh 
fo”k;kapk vH;kl dsyk vlwu R;kauh lu 1884 e/;s ch- 
,- ph inoh laiknu dsyh gksrh- rs vkWxLV dkWEV] pkyZl~ 
MkfoZu] ‘kksisu gk;j] tkWu LVqvVZ fey vkf.k gcZV LissUlj 
;k egku fopkjoarkaP;k rRoKkukus izHkkfor >kys gksrs- 
euq";kP;k O;fDreRokr ifjorZu dj.;klkBh f’k{k.k mi;ksxh 
iMrs- rlsp lektkrhy dks.kR;kgh vaxkpk ckSf/nd fodkl 
f’k{k.kkeqGsp gksr vlrks- f’k{k.kkeqGsp izR;sd O;Drh 
vkiY;k lkekftd thoukr lq[kklek/kkukus vkf.k vkuankus 
thou O;rhr d: ‘kdrks- vls izfriknu dj.kkÚ;k ;k 
egku fopkjoarkpk csywjeB ;sFks 4 tqyS 1902 jksth e`R;w 
>kyk- 
Lokeh foosdkuan ;kaps f‘k{k.k fo”k;d fopkjLokeh foosdkuan ;kaps f‘k{k.k fo”k;d fopkjLokeh foosdkuan ;kaps f‘k{k.k fo”k;d fopkjLokeh foosdkuan ;kaps f‘k{k.k fo”k;d fopkj    
f'k{k.kEg.kts dk;f'k{k.kEg.kts dk;f'k{k.kEg.kts dk;f'k{k.kEg.kts dk;\\\\ 

izkphu dkGkiklwu txklg Hkkjrkr ukyank] r{kf’kyk 
vkf.k fodze’khyk v’kk fo|kihBkae/kwu Kkunkukps dke 
pkyr gksrs- R;keqGs txkrhy Kkukps voyksdu d:u iqjkru 
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Hkkjrh; Kkunkukph i/nr iquthZohr dsY;kl lekt ifjorZu 
gksbZy vlk Lokeh foosdkuan ;kauk fo’okl gksrk- Lokeh 
foosdkuan ;kauh vk/kqfud f‘k{k.kkpk iqjLdkj dsysyk vlwu 
^^T;k O;oLFksOnkjk laLd`rh] lH;rk] thouewY;s vkf.k 
iwokZaikj lafpr Kku uO;k fi<h i;Zar ikspfoys tkrs R;k 
iz.kkyhyk**1 R;kauh f’k{k.k lacks/kys vkgs- 

Hkkjrh;kaP;k ewG laLd`rhph tksiklukHkkjrh;kaP;k ewG laLd`rhph tksiklukHkkjrh;kaP;k ewG laLd`rhph tksiklukHkkjrh;kaP;k ewG laLd`rhph tksikluk    
fczfV’kkauh Hkkjrh;kaph izpfyr] fn’kk ghu o 

ikjaikfjd O;oLFkk >qxk:u yksdkr uopSrU; fuekZ.k 
dj.;klkBh uohup thou i/nrhpk iqjLdkj djrkuk f’k{k.k 
;k izHkkoh ek/;ekpk mi;ksx dsyk gksrk- ijarq ^^Lor%P;k 
ns’kkpk vkgkj] iks”kk[k] vkpkj & O;ogkj lksMY;kus gGwgGw 
jk”Vªh; Rokpk yksi gksrks-**2 v’kk jk”Vªh; Rokpk yksi 
gks.kkÚ;k laLd`rhph fufeZrh gks.ks Lokeh foosdkuan ;kaP;k 
cqf/nyk iV.kkjs uOgrs- l|ifjfLFkrhr dkyckgÓk >kysY;k 
ckch >qxk:u ^^gtkjks o”kkZaP;k dkGkiklwu rkowu lqyk[kwu 
fu?kkysY;k ewG laLd`rhyk vftckr VkGwu uohu laLd`rhps 
jksiu lektkr dj.;kP;k iz;Rukus fod`rh fuekZ.k gksbZy-**3 

R;keGsp izR;sdkus vkiY;k laLd`rhph tksikluk djkoh 
dkj.k uO;k vk/kqfud fopkjkpk voyac djrkuk Hkkjrh;kaP;k 
ewG laLd`rh vkf.k vkpkj fopkjkdMs nqyZ{k d:u pky.kkj 
ukgh] v’kh Lokeh foosdkuan ;kaph Bke Hkwfedk gksrh-  
O;fDreRo fodkld f'k{k.kkph vko’;drkO;fDreRo fodkld f'k{k.kkph vko’;drkO;fDreRo fodkld f'k{k.kkph vko’;drkO;fDreRo fodkld f'k{k.kkph vko’;drk    

Lokeh foosdkuan ;kauh O;DrheRo fodkld v’kk 
f’k{k.kkph vko’;drk izfriknu dsyh gksrh- ^^baxzth Hkk”kk 
vkf.k ikf’pekR; foKku ;kapkgh vH;kl >kyk ikfgts- 
vkiY;k ;sFks m|ksx /ka|kph ok< gks.;kP;k n`”Vhus vko’;d 
rs lxGs rkaf=d o vU; f’k{k.k vki.k ?ksrys ikfgts**4 

euq”; thou T;k lqla?kVhr ‘kS{kf.kd fopkjkus ?kM.kkj vkgs] 
T;k f’k{k.kkus euq”; ‘khyoku cuwu R;kps eukscy ok<.kkj 
vkgs vkf.k rks ckSf/nd n`”V;k pkSdl gksbZy v’kk lekt 
fodkld f’k{k.kkpk iqjLdkj dsyk gksrk- R;keqGsp Lokeh 
foosdkuan Eg.krkr dh] ^^T;k ;ksxs m|ksx/ka|kph ok< gksbZy 
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o ek.kwl uksdjhP;k ekxs u ykxrk vkiyh mithfodk d: 
‘kdsy fu vkysY;k vkiRrhauk rksaM ns.;kl leFkZ gksbZy**5 

vls f’k{k.k lokZauk feGkos- euq”;kP;k O;fDreRo fodkld 
fopkjkauk pkyuk ns.kkÚ;k ewyHkwr f’k{k.kkpk R;kauh iqjLdkj 
dsyk gksrk- ,o<sp uOgs rj f’k{k.kkus fL=;kae/;s ghu o 
pSrU; vk.kk;ps vlsy rj] ^^vkn’kZ Hkwr fL=;kaph pfj=s 
lrr fo|kFkhZuha leksj Bsowu R;kxkP;k mPpozrk cn~ny 
R;kaP;k eukr vfHk:ph mRiUu djko;kl goh-**6 rjp 
lektk e/;s vkn’kZor O;DrheRo mn;kl ;sbZy v’kh 
Lokeh foosdkuan ;kauk [kk=h gksrh- 
‘kS{kf.kd {ks=kr pkfjŒ;’khy f’k{kdkph Hkwfedk‘kS{kf.kd {ks=kr pkfjŒ;’khy f’k{kdkph Hkwfedk‘kS{kf.kd {ks=kr pkfjŒ;’khy f’k{kdkph Hkwfedk‘kS{kf.kd {ks=kr pkfjŒ;’khy f’k{kdkph Hkwfedk 

tehuh e/;s jksiu dsysY;k jksiV;kl vko’;d ik.kh 
?kkrY;k uarj R;kl vko’;d vl.kkjs okrkoj.kkrhy ?kVd 
feGkY;k uarj uSlfxZd fjR;k R;kps eksBÓkk o`{kkr :ikarj 
gksrs- R;kizek.ksp ^^eqykauk R;kaP;k {kersph] ‘kDrhph tk.kho 
d:u ns.;kps o frpk iqjsiwj okij dlk djrk ;sÅ ‘kdrks 
;kps ekxZn’kZu dj.;kps dk;Z f’k{kdkaps vkgs-**7 loZ 
eqykae/;s cgqrka’kh Kku gs lqIrkoLFksr vlrs] R;k Kkukpk 
mi;ksx dlk djko;kpk] dsOgk djko;kpk ;k fo”k;h R;kl 
tkx:d dj.;kps dke f’k{kdkps vkgs v’kh Lokeh 
foosdkuan ;kaph f’k{kdka fo”k;h Hkwfedk gksrh- ^^vkiY;kyk 
thou ?kMfo.kkjs] ek.kwl fuekZ.k dj.kkjs] pkfjŒ; ?kMfo.kkjs o 
pkaxys fopkj vkRelkr djfo.kkjs f’k{k.k gos vkgs-**8 rlsp 
lR;] Kku vkf.k pkfjŒ; ’khyrk ;k rRokauh T;k f’k{kdkps 
vareZu nSfnI;eku vkgs] vlk ^^án; dey meyowu ns.kkjk] 
thoukyk fn’kk vu~ xrh ns.kkjk] tx.;kph n”̀Vh iznku 
dj.kkjk**9 pkfjŒ;’khy f’k{kd lektkl uoh fn’kk nsbZy 
v’kh Lokeh foosdkuan ;kaph /kkj.kk gksrh- 
f’k{k.k rGkxkGkrhy lokZauk feGkosf’k{k.k rGkxkGkrhy lokZauk feGkosf’k{k.k rGkxkGkrhy lokZauk feGkosf’k{k.k rGkxkGkrhy lokZauk feGkos    

lektkrhy nhu] nfyr] nqcGs vkf.k d”Vdjh yksd 
tkrh Hksn] mPpuhpi.kk vkf.k Js”B dfu”BRokP;k nq”Bpdzkr 
vMdY;kus R;kaph f’k{k.k laikn.;kph la/kh fgjkowu ?ksryh 
gksrh- R;keqGs ^^vktrkxk;r ,[kk|k ;a=kizek.ks rs jkcys 
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vkf.k /kksj.kh lqf’kf{krkauh ek= R;kaP;k ifjJekps vf/kdka’k 
QG vpwd yqckMys gksrs-**10 R;keqGs nhunqcG;kauk Lor%pk 
fodkl lk/k.;kph la/khp feGkyh ukgh- lektkph 
tM.k?kM.k lgti.ks gks.kkj vlyh rjh ^^vkiys dke Eg.kts 
lektkrhy lkÚ;k L=h&iq:”kkauk f’k{k.k ns.ks- fgr vufgr 
dk; gsR ;kaps R;kaukp ;k f’k{k.kkeqGs dGw ykxsy vkf.k 
vfgrdj xks”Vhapk rs vki.k gwu R;kx gh djrhy-**11 v’kk 
lKkuh lektkph fufeZrh gks.ks Lokeh foosdkuan ;kauk vfHkizsr 
gksrs- ^^xjhc nq%[kh yksdkalkBh dq.kh dkgh fopkjgh djhr 
ukgh- ts ns’kkpk vxnh d.kkp vkgsr] R;kaP;k dkckM 
d”Vkrwup ns’kkP;k vUukph iSnkl gksrs-**12 v’kk d”Vdjh 
dkexkjkaP;k ckcrhr lgkuqHkwrh nk[kfoyh ikfgts vls Lokeh 
foosdkuan ;kaps rGkxkGkrhy yksdkacn~ny er gksrs- ,o<sp 
uOgs rj lalkjkP;k ;k pdzkr mPp fopkj vkRelkr d:u 
mnkRr dk;Z dj.ks ns’kfgrkps Bjrs-  
yksd f’k{k.kkrwu jk”Vª mHkkj.kh dj.ksyksd f’k{k.kkrwu jk”Vª mHkkj.kh dj.ksyksd f’k{k.kkrwu jk”Vª mHkkj.kh dj.ksyksd f’k{k.kkrwu jk”Vª mHkkj.kh dj.ks    

^^ns’kkr fo’ofo|ky;hu f’k{k.k Qkj rj ‘ksdMk 
nksup yksdkaP;k okV;kyk ;sr vlsy vkf.k T;kauk ;k 
f’k{k.kkpk ykHk gksrk rsgh ns’kfgrkP;k n`”Vhus dkghp d: 
‘kdr ukgh-**13 ns'kkrhy izR;sd euq”;kus Lor% pkfjŒ;’khy 
jkgwu lHkksorkyh vlysY;k yksdkaP;k fgrklkBh euksHkkos 
dsysY;k lsosrwu yksd fodkl gksÅu jk”Vª mHkkj.khlkBh iqjd 
okrkoj.k fufeZrh gksbZy v’kh Lokeh foosdkuan ;kaph Hkwfedk 
gksrh- ^^lektkl uohu Lo:i ns.;klkBh tho rksMwu iz;Ru 
dj.kkjs] xfjckacn~ny lgkuqHkwrh ckGx.kkjs] HkqdsysY;kauk vUu 
vkf.k loZlk/kkj.k tursyk f’k{k.k ns.;klkBh**14 lkekftd 
cka/khydh ti.kkÚ;k yksdkauh jk”Vª mHkkj.kh dj.;klkBh 
iq<kdkj ?;kok v’kh Lokeh foosdkuan ;kaph vis{kk gksrh-
R;kauh fo/kk;d f’k{k.kkpk iqjLdkj dsysyk vlwu ^^uqlrh 
iqLrdh fo|k mi;ksxkph ukgh- pkfjŒ; ?kMfo.kkjs] ekufld 
cy ok<fo.kkjs] cq/nh fo’kky dj.kkjs**15 f’k{k.k feGkY;kl 
yksd Lokoyach curhy v’kk f’k{k.kkpk R;kauh iqjLdkj 
dsyk gksrk-  
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L=h L=h L=h L=h f’k{k.kkph vko’;drkf’k{k.kkph vko’;drkf’k{k.kkph vko’;drkf’k{k.kkph vko’;drk    
f'k{k.kkpk izlkj iq:”kk aizek.ksp L=h ;kargh Ogk;yk 

gok vls Lokeh foosdkuan ;kaps er gksrs- R;keqGsp R;kauh 
L=h f’k{k.kkph vko’;drk izfriknu dsyh gksrh- lektkpk 
vfoHkkT; Hkkx vlysY;k rGkxkGkrhy L=h iq:”kkr tksi;Zar 
f’k{k.k izlkj gksr ukgh] rks i;Zar lektkph izxrh lk/; 
gks.kkj ukgh- v’kh Hkwfedk ekaMrkuk Lokeh foosdkuan 
Eg.krkr dh] ^^izkphu dkGP;k vj.;ke/khy fo|kihBkar 
eqykeqyhauk tks leku vf/kdkj gksrk R;kis{kk iw.kZ lerk 
dks.krh vlw ‘kdsy\**16 ;kpk vFkZ izkphu dkGkP;k rqyusr 
vktP;k vk/kqfud dkGkr f’k{k.k vkf.k Kku laiknu 
dj.;kph eksdGhd ulY;kusp lekt ‘kS{kf.kd n`”V;k 
ekxkl jkfgysyk vkgs- 
fu”d”kZfu”d”kZfu”d”kZfu”d”kZ 

Hkkjrh; yksd gs Hkkjrh;Ro Eg.ktsp jk”Vªh; LoRo 
glowu clY;kus yksdkaph v/kksxrh >kyh gksrh- pkfjŒ;’khy 
f’k{kdkaP;k gkrwu eqykaps O;DrheRo fodflr dj.;kps 
egRoiw.kZ dk;Z ?kMowu ;srs- Kkunku d:u pkfjŒ;’khy fi<h 
?kMfo.;kps dke pkfjŒ;’khy f’k{kdkauh dsY;kl lekt 
fLFkrhr lq/kkj.kk gksbZy- lkekftd thoukr vewykxz o 
ldkjkRed ifjorZu ?kMowu vk.kk;ps vlY;kl loZ 
?kVdkai;Zr f’k{k.kkpk izlkj gks.ks visf{kr vkgs vls Lokeh 
foosdkuan ;kaps er gksrs- rlsp lektkrhy dkgh ?kVd tqU;k 
fopkjkl fpdVwu jkghys rjh Hkkjrh; yksd tquh fopkjlj.kh 
lksMwu vk/kqfud fopkjkpk vafxdkj djhr vkgs] R;keqGs 
fopkjkps gks.kkjs gs ladze.k VkGrk ;s.kkj ukgh- Hkkjrns’kkps 
iqu:Tthou] lkekftd lq/kkj.kk] uSfrdrk] L=h;kaps lkekftd 
thou] dyk dkS’kY; ;klkj[;k loZ yksdkaP;k ftOgkG;kP;k 
ckcha fo”k;h Lokeh foosdkuan ;kauh vlafnX/k i.ks lekt 
fodkld vls LQwfrZnk;h f‘k{k.kfo”k;d d`frf’ky fopkj 
izfriknu dsys gksrs- 
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lanHkZlanHkZlanHkZlanHkZ    
१) Lokeh foosdkuan] vkn’kZ f’k{k.k] jked`”.k eB] fOnrh; 

iqueZqnz.k] ukxiwj] 2012] i`- 2   

२) pdorhZ ‘kjPpanz] Lokeh foosdkuankaP;k lgoklkr] jked`”.k eB] 
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३) ns’kikaMs Jhjax] foosdkuan fopkjn’kZu] lk{kkr izdk’ku] vko`Rrh 
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वामी िववकेानदंाचं ेत विवचार आिण वामी िववकेानदंाचं ेत विवचार आिण वामी िववकेानदंाचं ेत विवचार आिण वामी िववकेानदंाचं ेत विवचार आिण 
कमयोगकमयोगकमयोगकमयोग    

    

ाााा....    डॉडॉडॉडॉ. . . . बालाजी मा ती बालाजी मा ती बालाजी मा ती बालाजी मा ती ग हाळेग हाळेग हाळेग हाळे 
पािल िवभाग, पु य ोक अिह यादेवी होळकर महािव ालय 

राणीसावरगाव, ता. गगंाखेड, िज.परभणी- 431536 

तावनातावनातावनातावना    :::: 
भारत हा ाचीन इितहास व गौरवशाली असा संप  दशे 

आह.े तथागत भगवान बु दां या काळात ि  वातं या या 
संदभात नवमू यांची ित थापना समाजात झाली. ानाचे दरवाजे 
ब जनांना मु  कर या संदभात या अडचणी हो या यावर 
बु कालीन कालखंडात अनके उपाय सुचिवले. इं जी आगमना नंतर 
नवीन िश णाच े वारे यादशेात जोर ध  लागले ते हा शै िणक 
िवचारांना भावी पणे समाजात ने यासाठी समाजधुरीणांनी 

य ांची पराका ा केली. भारतात महापु षांनी या या काळाला 
आकार दला. आप या भावातून यांनी समाजाची यो य धारणा 
केली. समाजाला गती दतेाना सामािजक जीवनात ठाण मांडून 
बसले या गतानुगितक िवचाराला कलाटणी दली. इितहासाला 
कलाटणी दे याचे कृती काय व िव ाला शांतीचा संदशे दे यासाठी 
तथागत भगवान बु ाने भवत ुस बमगंलम्भवत ुस बमगंलम्भवत ुस बमगंलम्भवत ुस बमगंलम्हा मं  दला.  

तथागत भगवान बु ाने दःुखाने होरपळणा या जीवानंा 
भूतदयेचा मं  दला. काल मा स, महा मा गांधी, डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकर व याच परंपरेत महान त व िमळिवणारे वामी िववेकानंद 
उ  ेणीतील मागदशक ठरतात. एक ा िवचारवंत, दशेभ , 
समाजवादी णालीचा वाहक दार अशी वामी िववेकानंदांची 
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ओळख दशेाला झाली. अ या म वादातील मह वाचे समतेचे त व 
यांनी अ यासातनू पूण वास नेल.े धमातील समान सू ांचा 

समाजा या उ तीसाठी वामी िववेकानंदांनी वापर केला. दशेातील 
िविवध जाती, धम, पंथ, वग-वण, अ पृ यता, भेदाभेद हा सव 
सामािजक ांचा गंुतावळा पाहता ना यावर भावी उपाय हणून 
भारतभर मठाची थापना केली व या मठातून वामी िववेकानंदांनी 
समाज सुधारणेच ेकाय हाती घेतल.े  
उ ेशउ ेशउ ेशउ ेश    : : : :     

१. वामी िववेकानंद यांचे त व िवचार सांगता यतेील. 
२. तथागत भगवान बु ां या िशकवणुक चा भाव दसून येईल.  
३. वामी िववेकानंदांचा कमयोग सांगता येईल. 
४. वामी िववेकानंदांचे च र  प  करता येईल. 

वामी िववकेानदंाचं ेच रवामी िववकेानदंाचं ेच रवामी िववकेानदंाचं ेच रवामी िववकेानदंाचं ेच र     : : : :     
वामी िववेकानंदांनी भारतातील हद ूधमाचे मह व संपूण 

जगाला पटवून दले आह.े अशा या वामी िववेकानंदाचा ज म १२ 
जानेवारी १८६३ म ये कलक ा येथील िसमुिलया िवभागात ी 
िव नाथ द  व भुवने री दवेी या दांप या या पोटी झाला. वामी 
िववेकानंद ह े लहान पणापासूनच अितशय धा मक वृ ीचे होत.े 
ता यात आ यावर यांनी धम ेरणेमुळे चयाचे अखंड पालन, 
साधना, भजन आिण कठोर तप या केली. यातूनच ा ोसमाजाच े
सद य व वीकारल.े ोसमाजाचा आिण ब जनाचंा उ ार यांचा 

चार आिण सार क  लागले. एवढेच नाही तर वामीजी 
पा ा यां या संघटन श ने भािवत होऊन संघटने िशवाय 
कोणतेही काय चांग या कारे पारपार पाडू शकत नाही. हणून 
सं यासी  व गृह थ भ  यानंा एक  आणले आिण राम कृ ण िमशन राम कृ ण िमशन राम कृ ण िमशन राम कृ ण िमशन 
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यासं थेची थापना केली. जनसामा यात ेरणेची योत पेटवली. 
अनेक मा यवर लोकानंी यां या कडून ेरणा घेऊन दशेसेवेचे त 
हाती घेतल.े जनजागरण, ी िश ण, मानव सेवा, रा ाची उ ती 
या रा ो दारा या काय मांना वामी िववेकानंदांमुळेच त णांना 
नवी दशा िमळाली. भारताम ये वामीज नी आप या िवचारांची 
जी बीजे पेरली याचा प रणाम भारता या आज या उ तीम ये 
आ हाला दसनू यते.े   

वामी िववेकानंदांनी आप या घरीच िश णाची सु वात 
केली. नतंर यानंी १८७१ साली ई रचं  िव ासागर यां या 
मे ोपॉिलटन इि ट ूशनम ये वेश घेतला आिण त े१८७९ म य े

ेिसडे सी कॉलेजची वेश परी ा उ ीण झाले. काही दवस या 
सं थेत रािह यानतंर पुढे यांनी जनरल असे लीज 
इि ट ूशनम ये वेश घेतला. येथ े यानंी तकशा , 
पा ा य त व ान, आिण युरोपचा इितहास यांचा अ यास केला. 
१८८१ साली ते फाइन आटची आिण १८८४ म ये बी.ए.ची परी ा 
उ ीण झाले. 
 वामी िववकेानदंाच ेत विवचारवामी िववकेानदंाच ेत विवचारवामी िववकेानदंाच ेत विवचारवामी िववकेानदंाच ेत विवचार    : : : :     

एकंदरीत वामी िववेकानंदा या जीवनाकड े व यां या 
अचाट कायाकड े बिघतले असता सुखोपभोगासाठी मनु य जीवन 
नाही, तर यागा साठी आह.े समपण, संघष ह े माणसां या 
आयु याचे मम आहे. यातूनच जीवनाला अथ ा  होतो. यामागात 
हजारो वास घडतील, अनके दाठेचा लागतील, अपयशाला सामोरे 
जावे लागेल परंतु ातूनच चा र य लावून सुलाखून िनघत.े  
िनमाण सा य होत.े हणून आजही युवा िपढीने वामी 
िववेकानंदानी सािंगतलेले त वे आ मसात करणे अ याव यक आह.े 
वतःसाठी, समाजासाठी, रा ासाठी संघ टत पणे काही तरी ठोस 
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काय कर याची गरज आह.े नुस या जिमनी या तुक ाचंे रा  बनत 
नाही, तर याक रता गंजनू मर या पे ा िझजून मारणे चांगले.  

वामी िववेकानंदांनी दशेा या अधोगतीची कारण मीमांसा 
सांगून भावी भारता या िवकासा या दृ ीने मौिलक िवचार मांडल े
आह.े ते हणतात िवनाश क नका, यात वावर िन ा ठेवा, 
कोणतीही व तू फोडू नका, ितचा नाश क  नका, तर नवीन काही 
तरी उभारा. सामा य जनताच श चा ोत आह.े समाजाचे पुढारी 
पण ह े यां या हातात ानाचा म ा घेतललेा आह.े यां या हातात 
असो कवा यां या हाती शा ाचे वा ाचे साम य आह े यां या 
हाती असो यां या श चा आधार सवसामा य जा हीच असत.े 
या मानाने स ाधारी वग श या या आधारा पासून दरू जातो, 
यामानाने तो िनि त पणे दबुल होतो. येक चे सुख ह ेसव 

समाजा या सुखावर अवलंबून असत.े समाज िनरपे  असे च े
अि त वच असू शकत नाही. ह े ि कालबािधत स य आह.े जे या 
िवकासात दशेाचा िवकास असतो. हणून स ाधारी वगाने थम 

जे या िहताची जोपासना कर याची आव यकता आह.े आज 
दशेा या उ तीसाठी एका जहाल रा भ  समाजाची आव यकता 
आह.े दशेभ  झाले पािहजे. आप यासाठी गतकाळात अशी महान 
कायकरणा या या रा ाब ल ेम बाळगले पािहजे. कारण या दशेा 
िवषयी तळमळ असेल व दशेासाठी कमकर याची तयारी, िचकाटी 
असेल याग भावना असेल तर दशेाचा िवकास होऊ शकतो.  

वामी िववेकानंदांनी कत ांना मह व दले. यां या मते 
सव  आिण समूह आप या कत ात आिण दािय वा या 
बाबतीत ामािणक असावेत. आप या अिधकारांसाठी आ ह 
कर यात मानव ा यांचा गौरव नसनू तो सावभौम शुभिस ीसाठी 



               ×¾ÖÀ¾Ö×¾Ö•ÖêŸÖê Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤ü                     / 414   

वतःला झोकून दे यात आले. वामी िववेकानंदांनी आ मक 
ांितकारी प रवतना ऐवजी हळूहळू होणा या सुधारणांचे समथन 

केले. यांनी सामािजक जीवनात पा ा यां या अनुकरणाची खर 
टीका केली. यां या म ये आप या वभावा नुसार आपण िवकिसत 
झाले पािहजे. िवदशेी लोकांनी जी जीवन णाली आम यावर 
थोपवली, यानुसार चाल याचा य  करणे थ आह.े आमची 
तोडमोड क न आ हाला इतर रा ांत सारखे बनिवले जाऊ शकत 
नाही. यां या या िवचारात आप या रा तीचा खर रा वाद तर 
दसतोच पण याच बरोबर इतर रा ाब ल सिह णुताही दसत.े 

येकाने आप या वभावानुसार काय करावेत. ह े कम मानवतेन े
ओत ोत असावेत असे यानंा वाटत होत.े हणूनच मानवता वाद 
हाच िववेकानंदांचा काय यय वाद होता असे हट यास ते वावगे 
ठ  शकत नाही. 
वामी िववकेानदंाचंा कमयोगवामी िववकेानदंाचंा कमयोगवामी िववकेानदंाचंा कमयोगवामी िववकेानदंाचंा कमयोग    : : : :     

वामी िववेकानंदांनी भारताची भावीकाळ, भारतीयनारी, 
त णांना आ हान, पूव आिण पश्िचम, िशकागो ा यान, 

ि म व िवकास, हदधूम वेदांत आिण जीवन, भगवान ीकृ ण 
आिण भगव ीता, तथागत भगवान बु  आिण यांची िशकवण, प े, 
इ यादी अनेक ंथ िलिहली, याबरोबरच वामी िववेकानंदांनी 

ानयोग, कमयोग, यानयोग असे अनेक अ याि मक ंथांचे लेखन 
ही केले आह.े कम हा श द सं कृतातील कृ कृ कृ कृ याधातू पासनू बनलेला 
आह.े कृ कृ कृ कृ हणज े करणे. जे काही केल े जात े ते सारेच कम होय. 
याचाच अथ कमफल असा ही होतो. पण कम हा श द वामी 
िववेकानंद काय या अथान ेउपयोगात आणली आहते. मानवी जीवन 
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ह े सुख दःुखाने भरलेले आह े आिण या सुख-दखुातूनच मानवाच े
च र  बनत असत.े पृ वी तलावरील येक माणसात अ ान ह े
उपजतच असत,े पण याला यो य दशा िमळणे आव यक असत.े  

ह े यो य दशा दे याच े काय कम करीत असत.े माणूस 
जीवनभर चांगले वाईट कम करीत असतो. एखादी ई छा, वाथ 
मनात ध न आपण कम के यास आप या हाती काही ही लागत 
नाही, तर जीवनाला उतरती कळा लागून तो संपून जातो. परंत ु
मनात कोणताही वाथ न बाळगता काय के यास सवापे ा अिधक 
लाभ िमळत असतो. ते हणजे स यिन ा, िव ेम, अलौ ककता 
होय. हणून माणसाने वतःला अिधकािधक िन वाथ बन याची 
सवय लावावे आिण या दवशी आपण पूणपणे िनराश व िन वाथ 
होऊ याच णी आप यातील क ीभूत श  एकि त होईल आिण 
आपला अंतर थ ान कट होईल. येक माणूस ज माला 
आ यानंतर खूप काही ई छा बाळगतो. या ई छा पूण झा या 
िशवाय माणसाला शांती समाधान ा  होत नाही. हणून येक 
माणसाने अगोदर आप या ई छा पूण के या पािहजेत. आिण नंतर 
आपोआपच तुम या ठकाणची अस ची वृ ीगळून पडेल. जीवन ह े
अथ शू य आह ेअसे वाटेल व तु ही स काय करायला तयार हाल. 
जगाम ये जे दु कम चाल ू आह,े याचा ितकार कराल. तसेच 
मानवी जीवनात येक  चे वभाव िभ  आह.े हणून 

येकाने वतः या जीवनातील आदश िनवडून वाटचाल करणे ह े
कधीही म ा  ठरत.े वतः या आदशापयत पोहोच यासाठी 

येकानेच य  करावा. आपाप या सव  आदशापयत 
पोहोच यात येक ला ो साहन ावे. कुठलाही  े  
कवा किन  नाही, तर सगळे सारखेच आहते. पण येक न े
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आप या जीवनातील आदश मु य घेऊन जगले पािहज ेअसे वामी 
िववेकानंदांचे मत आह.े   

मानवाने आप या कमाचा आरंभ सु वाती पासनूच करावा. 
जसे जसे कम करावे लागेल तसतेसे हाती का€य यावे. व हळूहळू 
वतःला अिधकािधक अिभलाषा िवरिहत बनवावे. कारण आप या 

वा ाला येणार्या कमाचा वीकार आप याला करावाच लागतो. ते 
कम अिभलाषा िवरिहत के याने सु वातीला आप याला कळेल क , 
आपला हतेू वाथ  आह.े पण आप या िचकाटीमुळे वाथल याला 
जाईल आिण एक काळ असा येईल क  जे हा कोणते ही कम कराल. 
ते हा आप या मनात कोणताही वाथ हतेू अिभलाषा न धरता क  
शकाल. हणूनच कमाचा आरंभ सु वाती पासून अिभलाषा िवरिहत 
करावा. असा अथ बोध वामी िववेकानंदांनी केलेला आह.े  
कमयोगा ारेकमयोगा ारेकमयोगा ारेकमयोगा ारे    मह वाची िशकवणमह वाची िशकवणमह वाची िशकवणमह वाची िशकवण    : : : :     

कमयोगा ारे आप याला जी मह वाची िशकवण िमळते ती 
हणजे आप या भावी आयु यात जे यो य िमळवायचे आह ेते ा  

क न घे यासाठी आता कोणती कृती केली पािहजे ह ेदाखिवते. परंत ु
कम कोणते आिण कृती कोणती करत आह ेह ेसु ा मह वाचे आह.े त े
िन वाथ कम असावयास पािहजे. िशकव या याच िनरिनरा या 
अव था शोध घे या या येवर, गतीवर अवलंबून असतात. या 
माणसाकड ेशोध घे याची मता असते याला आपण शार, सव  
हणतो. परंतु जो माणूस शोध घे याचे साम य करत नसते तो 

अ ानी असतो. ह ेशोध घे याचे साम य, मनाला होणारे शारी रक 
व मानिसक आकलन याला कोण याना कोण या गो ीचे ान क न 
दतेे आिण कम हणजेच ह े यांचे ान असत.े आप या हातनू 
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घडणारी येक कृती ही शारी रक असोवा मानिसक असो, याची 
गणना कमात होते आिण याचा ठसा आप यावर उमटत असतो.  

माणसा या चा र यावर होणारा कमाचा ठसा हणजे एक 
चंड श  असते आिण याश ची जुळवून जमवून घे याची गरज 

भासत.े आप या आयु यात घडणा या घटना मानवाला कोण या ना 
कोण या कारची महानता िमळवून दतेात. या अगदी महान 
अस या कवा नीच अस यातरी यां यात ती भावना िनमाण 
करतात. पण जो ख या अथाने महान असतो तो आपली कृती ही 
सतत यो य प तीने करीत असतो. कमयोग हचे िश ण दते असत.े 
थोड यात, याचे जसे कम असत,े याकमा नसुार याला या या 
कमाचे फळ भोगावेच लागते. तु ही जर स काय केल े असेल तर 
याच कमाची फळे तु हाला यो य िमळत असत.े तथागत भगवान 

बु ांनी ही यां या काळात याच प तीने कम फल सांिगतलेले होत.े 
यां या िशकवणुक चा भाव वामी िववेकानंदांवर झा याचे प  
दसून येत.े वामी िववेकानंदांनी वतः तथागत भगवान बु  आिण 
यांची िशकवण या पु तकात सिव तर मािहती सांिगतली आह.े  

िन वाथ कमासाठी कमिन वाथ कमासाठी कमिन वाथ कमासाठी कमिन वाथ कमासाठी कम    : : : :     
आप या पैक  येक  हा काही ना काही कायात म  

असतो, परंतु आप याला आप या कमाचे यो य रह य न 
समज यामुळे आप या पैक  बरेच जणानंी केले या कायाचा भाग 
वाया घालतो. हणून कमयोग आप याला ही िशकवण दतेे क , कम 
कुठे करावे, कसे करावे आिण आप या कायश चा जा तीत जा त 
भाग उपयोगात कसा आणावा आिण आप या कायाचा जा तीत 
जा त सदउ्पयोग कसा करावा ह े कम योगच िशकिवते. कमाच े
रह य समजनू घेताना कमा िव  एक जो मह वाचा आ ेप घे यात 



               ×¾ÖÀ¾Ö×¾Ö•ÖêŸÖê Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤ü                     / 418   

येतो, यावर ही आपण िवचार करावयास पािहज.े कारण कम 
हणजे दःुखकारक आह ेअसा आ ेप आह.े परंतु मला कम करावेस े

वाटते आिण एखादी चांगली गो  करावी, एखा ा माणसांचे भल े
करावे अस ेवाटत,े परंतु कम कर याक रता या माणसाला मी मदत 
करीत आह,े तो माणूस सु ा मा या िव  जातो आिण मला याच े
दःुख होते आिण अशा कारणाने मानवाला कम करावेसे वाटत नाही. 
अशा दःुखा या या भीतीमुळेच मानवा या या याश चा 
बराचसा भाग न  होतो. हणून कोणाला मदत करीत आह े आिण 
कशासाठी करीत आह ेयाकड ेल  न दतेा अनास  होऊन कमासाठी 
कमकरीत राहावे ह ेकम योग िशकिवत.े कम योगी हा कम करीतच 
असतो, तो याचा वभावच असतो, असे करणे चांगले आह,े अशी 
यांची भावना असत.े या पलीकड े यांचा काही हीतू नसतो. याची 

भूिमका दा याची असत.े काही िमळावे ह े याला कधीच वाटत 
नाही. परत फेड हणून तो काही मागत नाही आिण हणूनच तो 
दःुखा या तावडीत सापडत नाही.   
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    :::: 

मानवी जीवन ह े सुखदःुखाने भरलेले आह े आिण यासखु-
दःुखातूनच मानवाचे चा र य घडत असत.े पृ वी वरील येक 
माणसात ान ह ेउपजतच असत,े पण याला यो य दशा दे याचे 
काय कम करीत असत.े कुठलेही काय माणसाने िन वाथ  भूिमकेतून 
केले पािहज.े कुठलाही मनु य किन  कवा े  नाही. हणून येक 

ने आप या जीवनातील आदश मू य घेऊन जगले पािहजे. 
िव ादान ह े ाणदाना पे ा ही े  आह.े दःुख टाळ याचा एकमेव 
माग हणजे सुखा या क पनचेा याग करणे होय.  
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कमयोग हणजे य  मृ यू समोर असतानाही ही न 
काढता, नकचरता िनमूटपणे कुणालाही सहा य करणे होय. हजारो 
वेळा जरी लोकांनी तु हाला थकिवले तरी सु ा त डावाटे वाईट 
श द न काढणे आिण आपण हणजे काही फार चांगले काम करीत 
आहोत असा िवचार ही मनात येऊ दऊे नका. ग रबांना तु ही ज े
दान ाल या िवषयी कधीही बहादरुी िमरवू नका. यां या कडून 
चुकूनही कधी कृत तेची अपे ा बाळगू नका. रमेश्वर हा पृ वी या 
चराचरात सामावलेला आह.े याची स ा अनंत आह.े या सव 
शि मान भूची जर इ छा नसेल तर कोणी ही णभर सु ा जगू 
शकणार नाही.  तो सदा याशील िवधाता आह.े यां यात आ ने े
सूय काशत असतो. वायु वाहत असतो. तोच सव व सवात आह.े 
आपण केवळ याची उपासना क  शकतो. हणून कमा सोबत 
फळांचा याग करा.  स कमासाठीच स कमाच ेआचरण करा. ते हा 
आप याला पूण मु  ा  होईल.   
सदंभ थं सचुीसदंभ थं सचुीसदंभ थं सचुीसदंभ थं सचुी    : : : :     

१) डॉ. अलका वी. दशेमुख, वामी िववेकानदं समाजकारण आिण वामी िववेकानदं समाजकारण आिण वामी िववेकानदं समाजकारण आिण वामी िववेकानदं समाजकारण आिण 

राजकारणराजकारणराजकारणराजकारण, िव ाबु स, नागपूर. 
२) माधव वाडेकर, आधिुनक भारताच े िेषत वामी िववेकानदंआधिुनक भारताच े िेषत वामी िववेकानदंआधिुनक भारताच े िेषत वामी िववेकानदंआधिुनक भारताच े िेषत वामी िववेकानदं, मेहता 

पि ल शग हाऊस, पुणे. 
३) वामी िववकेानदं सिं  च र  वामी िववकेानदं सिं  च र  वामी िववकेानदं सिं  च र  वामी िववकेानदं सिं  च र  आिण उपदशे वामी िववकेानदंउपदशे वामी िववकेानदंउपदशे वामी िववकेानदंउपदशे वामी िववकेानदं, 

कमयोगकमयोगकमयोगकमयोग, हदधूमाच ेपनु थानहदधूमाच ेपनु थानहदधूमाच ेपनु थानहदधूमाच ेपनु थान, ीरामकृ ण िशवानदं मिृत थंमालाीरामकृ ण िशवानदं मिृत थंमालाीरामकृ ण िशवानदं मिृत थंमालाीरामकृ ण िशवानदं मिृत थंमाला, 
धंतोली.  

४) माझ ेजीवन व काय ीरामकृ ण मठ माझ ेजीवन व काय ीरामकृ ण मठ माझ ेजीवन व काय ीरामकृ ण मठ माझ ेजीवन व काय ीरामकृ ण मठ धंतोली, नागपूर.  
५) वामी िववेकानदं ंथावलीवामी िववेकानदं ंथावलीवामी िववेकानदं ंथावलीवामी िववेकानदं ंथावली, रामकृ णमठ, नागपूर 
६) भगतरा. तु. – िश णातील थोर िवचारवतंिश णातील थोर िवचारवतंिश णातील थोर िवचारवतंिश णातील थोर िवचारवतं 
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७) नवा भारत घडवानवा भारत घडवानवा भारत घडवानवा भारत घडवा, पुव आिण प ीमपुव आिण प ीमपुव आिण प ीमपुव आिण प ीम, तथागत बु द व याचीतथागत बु द व याचीतथागत बु द व याचीतथागत बु द व याची िशकवणिशकवणिशकवणिशकवण, 
माझ े जीवन व कायमाझ े जीवन व कायमाझ े जीवन व कायमाझ े जीवन व काय, भारतीय नारीभारतीय नारीभारतीय नारीभारतीय नारी, हद ू धमाच े पनु थानहद ू धमाच े पनु थानहद ू धमाच े पनु थानहद ू धमाच े पनु थान, 

ीरामकृ ण िशवानदं मिृत थंमालाीरामकृ ण िशवानदं मिृत थंमालाीरामकृ ण िशवानदं मिृत थंमालाीरामकृ ण िशवानदं मिृत थंमाला, धंतोली.  

८) ानयोगानयोगानयोगानयोग, वामी िववेकानंद, आवृ ी तेरावी, रामकृ ण मठ नागपूर 
काशन 

९) कमयोगकमयोगकमयोगकमयोग, वामी िववेकानंद, रामकृ ण मठ नागपूर काशन, आवृ ी 
चौदावी 

१०) यान आिण या या प तीयान आिण या या प तीयान आिण या या प तीयान आिण या या प ती, वामी िववेकानंद, संपादक - वामी 
चेतनानंद, रामकृ ण मठ नागपूर काशन 

११) मुजुमदार स य नाथ, वामी िववेकानदं याचं े च रवामी िववेकानदं याचं े च रवामी िववेकानदं याचं े च रवामी िववेकानदं याचं े च र , रामकृ ण मठ 
नागपूर काशन आवृ ी अकरावी 
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Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤ü µÖÖÓ“Öê −Ö¾Ö³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öê 
´ÖÖî×»Ö�ú ×¾Ö“ÖÖ¸ü : ‹�ú †³µÖÖÃÖ 

 

¯ÖÏÖ. ›üÖò. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß –ÖÖ−ÖÖê²ÖÖ ´Öãôêû 
‡×ŸÖÆüÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö¯ÖÏ´Öã�Ö, ¯ÖÓ×›üŸÖ ¤üß−Ö¤üµÖÖ»Ö ˆ¯ÖÖ¬µÖÖµÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, ¤êü¾Ö�Öß 

×•Ö.»ÖÖŸÖæ¸ü 
¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö−ÖÖ 

³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ÷ÖÖî¸ü¾Ö¿ÖÖ»Öß ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ¯Ö¾ÖÖÔŸÖß»Ö ‹�ú ¯Ö¾ÖÔ ´Æü�Ö•Öê Ã¾ÖÖ´Öß 
×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤ü ÆüÖêµÖ. ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ÃÖÖÓÃ�éú×ŸÖ�ú †Ö×�Ö †Ö¬µÖÖÛŸ´Ö�ú ÷ÖÖî¸ü¾Ö¿ÖÖ»Öß 
¯Ö¸Óü¯Ö¸êüŸÖß»Ö †÷ÖÏ÷Ö�µÖ −ÖÖ¾Ö ´Æü�Ö•Öê Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤ü ÆüÖêµÖ. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ 
†Ö¬µÖÖŸ´Ö †Ö×�Ö ÃÖÓÃ�éúŸÖß •Ö÷ÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ´ÖÖÓ›ü�µÖÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖÖî×»Ö�ú Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê 
µÖÖê÷Ö¤üÖ−Ö †ÖÆêü. Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤ü †¬µÖÖŸ´Ö�ú, ÃÖÓÃ�éú×ŸÖ, ‡×ŸÖÆüÖÃÖ, ŸÖ¢¾Ö–
ÖÖ−Ö, �ú»ÖÖ, ×¿Ö�Ö�Ö †Ö×�Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö�úÖÃÖÖÃÖÖšüß 
×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öê †¾Ö»ÖÖê�ú−Ö �êú»µÖÖÃÖ 
Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤üÖ“µÖÖ Ã¾Ö¯−ÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖ¸üŸÖ ¥üÛÂ™üÃÖ´ÖÖê¸ü µÖêŸÖÖê. µÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ 
¤êü¿ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏ÷ÖÖœü ×−ÖÂšüÖ ¤êü¿Ö³ÖŒŸÖß“Öê ¤ü¿ÖÔ−Ö ÆüÖêŸÖê. ¸üÖ´Ö�éúÂ�Ö ¯Ö¸ü´ÖÆÓüÃÖ µÖÖÓ“Öê 
×¿ÖÂµÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤üÖ−Öß ¸üÖ´Ö�éúÂ�Ö ´Öšü †Ö×�Ö ¸üÖ´Ö�éúÂ�Ö ×´Ö¿Ö−Ö“Öß 
Ã£ÖÖ¯Ö−ÖÖ �êú»Öß. ŸÖÃÖê“Ö Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤Öü−Öß †ÖÓŸÖ¸ü¬Ö´ÖáµÖ •ÖÖ÷Ö¹ý�úŸÖÖ 
¾ÖÖœü×¾Ö�µÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ×¤ü»ÖÖ. ÃÖÓ¯Öæ�ÖÔ •Ö÷ÖÖ“Öê �ú»µÖÖ�ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ŸÖ¢¾Ö–
ÖÖ−ÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê. 1893 ´Ö¬µÖê ×¿Ö�úÖ÷ÖÖê µÖê£Öê —ÖÖ»Öê»µÖÖ •ÖÖ÷Ö×ŸÖ�ú ¬Ö´ÖÔ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ 
ŸµÖÖÓ“Öß ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ ÃÖÓ¯Öæ�ÖÔ •Ö÷ÖÖ»ÖÖ �úºþ−Ö ×¤ü»ÖÖ. µÖÖ ÃÖ³ÖêŸÖ ŸµÖÖÓ−Öß 
�êú»Öê»Öê ³ÖÖÂÖ�Ö �Öæ¯Ö ÷ÖÖ•Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. 12 •ÖÖ−Öê¾ÖÖ¸üß ÆüÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ •Ö−´Ö×¤ü¾ÖÃÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ 
µÖã¾ÖÖ ×¤ü−Ö ´Æü�Öæ−Ö ÃÖÖ•Ö¸üÖ �êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.  
ˆ§êü¿Ö 

¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ¿ÖÖê¬Ö×−Ö²ÖÓ¬ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ´Öã�Ö ˆ§êü¿Ö Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤üÖ“Öê 
−Ö¾Ö³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü †³µÖÖÃÖ�Öê ÆüÖ ¯ÖÏ´Öã�Ö ˆ§êü¿Ö ÃÖ´ÖÖê¸ü šêü¾Öæ−Ö ŸÖµÖÖ¸ü 
�ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. 
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ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö ¯Ö¨üŸÖß 
×«üŸÖßµÖ ÃÖÖ´Ö÷ÖÏß¾Ö ü̧ †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ †ÃÖæ−Ö ŸµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÷ÖÏÓ£Ö, 

´ÖÖ×ÃÖ�êú, ‡Ó™ü¸ü−Öê™ü¾Ö¸üß»Ö Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤üÖ“Öê ³ÖÖ¸üŸÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü µÖÖÓ“ÖÖ 
†Ö¬ÖÖ¸ü ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÃÖæ−Ö ŸµÖÖ“Öß ×¾Ö¿»ÖêÂÖ�ÖÖŸ´Ö�ú ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü 
�ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. 
×¾ÖÂÖµÖ ×¾Ö¾Öê“Ö−Ö 

³ÖÖ¸üŸÖ´ÖÖŸÖê²Ö§ü»Ö“µÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ´Ö¬µÖê Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤ü 
´Æü�ÖŸÖÖŸÖ �úß, ‘†¯ÖÖ¸ü ¤ãü:�Ö ¤üÖ×¸ü¦ü¶, ÆüÖ»Ö†¯ÖêÂšüÖ •Öã»Öæ´Ö ÃÖÖêÃÖæ−ÖÆüß †Ö¯Ö�Ö 
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ †ªÖ¯Ö ŸÖÓ÷Öæ−Ö †ÖÆüÖêŸÖ, µÖÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö •Ö÷Ö �ú»µÖÖ�ÖÖÃÖÖšüß »ÖÖ÷Ö�ÖÖ¸êü 
ˆ¤üÖ¢Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü´ÖÓ£Ö−Ö †ªÖ¯Ö †Ö¯Ö»µÖÖ•Ö¾Öôû †ÖÆêü Æêü“Ö ÆüÖêµÖ. ÃÖÓ¯Öæ�ÖÔ ×¾ÖÀ¾ÖÖ“µÖÖ 
ÃÖÓÃ�éúŸÖß´Ö¬µÖê ³Ö¸ü ‘ÖÖ»Ö×¾Ö�µÖÖ‡ŸÖ�úß ÃÖ´Öé¨üß †Ö•ÖÆüß ³ÖÖ¸üŸÖÖ•Ö¾Öôû †ÖÆêü. 
´Æü�Öæ−Ö“Ö ³ÖÖ¸üŸÖ †ªÖ¯Ö ×•Ö¾ÖÓŸÖ †ÖÆêü.’ 
 Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤ü †Ö¯Ö»µÖÖ ‹ê−Ö ŸÖÖ¹ý�µÖÖŸÖ •Öë¾ÆüÖ †Ö¯Ö»µÖÖ 
¤êü¿ÖÖ�ú›êü ¾Ö •Ö÷ÖÖ�ú›êü ²Ö‘ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸÖë¾ÆüÖ  ³ÖÖ¸üŸÖ  ¸üÖ•Ö�úßµÖ ÷Öã»ÖÖ´Ö×÷Ö¸üß“µÖÖ 
†Ó¬ÖÖ¸üÖŸÖ  ×¯Ö“ÖŸÖ ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ †–ÖÖ−Ö, †Ó¬ÖÁÖ¨Ö, ×−Ö¸ü�Ö¸üŸÖÖ, ¤üÖ×¸ü¦ü¶, 
²Öê�úÖ¸üß µÖÖ´Öãôêû ³ÖÖ ü̧ŸÖßµÖ •Ö−ÖŸÖÖ ÷Ö×»ÖŸÖ´ÖÖ¡Ö —ÖÖ»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. −Öî×ŸÖ�ú ´Öæ»µÖÖÓ“ÖÖ 
·ÆÖÃÖ ³ÖÖî×ŸÖ�ú ÃÖã�ÖÖ“ÖÓß »ÖÖ»ÖÃÖÖ ×ÆüÃÖÖ“ÖÖ¸ü ¾Ö ´ÖÖ�ÖãÃÖ�úß“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ¡Ö“Ö 
†ÖœüôûŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´ÖôûÖ»Öê ¯Ö Ó̧üŸÖã —ÖÖ»Öê»µÖÖ ±úÖôû�Öß−ÖÓŸÖ¸ü 
ˆÃÖôû»Öê»µÖÖ ¤Óü÷Ö»ÖßŸÖ Æü•ÖÖ¸üÖê ×−ÖÂ¯ÖÖ¯Ö ×•Ö¾ÖÖÓ“Öß ÆüŸµÖÖ —ÖÖ»Öß. »Ö�ÖÖ¾Ö¬Öß ²Öê‘Ö¸ü, 
×−Ö¾ÖÖÔÃÖßŸÖ —ÖÖ»Öê. ×ÆüÓÃÖÖ, ¤êüÂÖ, ¤ü÷ÖÖ²ÖÖ•Öß, Ã¾ÖÖ£ÖÔ, ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü µÖÖ“Öê ÃŸÖÖê´Ö 
´ÖÖ•Ö»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»Öß ´ÖÖ−Ö¾ÖŸÖÖ, ÃÖÓÃ�éúŸÖß, ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ, 
¬Ö´ÖÔ, †¬µÖÖŸ´Ö, £ÖÖê¸ü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ŸÖŸ¾Ö–ÖÖ−Ö µÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖÃÖ¸ü ¯Ö›ü»Öê»µÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖÖÓ−ÖÖ 
¯Öã−ÆüÖ ‹�ú¤üÖ ÃÖ´Ö£ÖÔ ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ¯Öã−Ö×−ÖÙ´ÖŸÖßÃÖÖšüß Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤üÖ−Öß †Ö¯Ö»µÖÖ 
†Öê•ÖÃ¾Öß ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸üÖÓ−Öß †Ö¾ÖÖÆü−Ö �êú»Öê. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ−Öê Ã¾ÖÖ´Öß 
×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤üÖ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü †ŸµÖÓŸÖ ˆ¤üÖ¸ü †ÓŸÖ:�ú¸ü�ÖÖ−Öê Ã¾Öß�úÖ¸ü»Öê •µÖÖ´Öãôêû ³ÖÖ¸üŸÖ 
×−Ö´ÖÖÔ�ÖÖ“Öß ¯ÖÏ×�ÎúµÖÖ †×¬Ö�ú ÷Ö×ŸÖ´ÖÖ−Ö —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖê. 
 Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤ü ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ �úß, ‘ˆÛŸÖÂšüŸÖ •ÖÖ÷ÖÏŸÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ … ²Ö ü̧Ö−Ö 
×−Ö²ÖÖê¬Ö−Ö…’  †£ÖÖÔŸÖ, •ÖÖ÷Öê ¾ÆüÖ †Ö×�Ö ¬µÖêµÖ ×ÃÖ¬¤üß —ÖÖ»µÖÖ¾ÖÖ“Öæ−Ö £ÖÖÓ²Öæ −Ö�úÖ. 
†Ö¯Ö»µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüÖ¾Ö¸ü �ú´ÖÖ»Öß“Öß ¤ãü²ÖÔ»ÖŸÖÖ ³ÖÖî×ŸÖ�ú ÃÖã�ÖÖ“Öß »ÖÖ»ÖÃÖÖ µÖÖÓ“Öê •Öê 
ÃÖÖ¾Ö™ü ¯Ö›ü»Öê †ÖÆêü. ŸÖê ¤ãü̧ ü �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ¥üœüŸÖê−Öê †Ö×�Ö �ÖÓ²Öß¸ü 
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†ÖŸ´Ö×¾Ö¾¾ÖÖÃÖÖ−Öê ˆ³Öê ¸üÖÆüÖ †Ö¯Ö»µÖÖ´Ö¬Öß»Ö ÃÖã¯ŸÖ †ÖŸ´Ö¿ÖŒŸÖß»ÖÖ •ÖÖ÷ÖéŸÖ 
�ú¸üÖ. Æüß †ÖŸ´Ö¿ÖŒŸÖß  �úÖµÖÔ¿ÖŒŸÖß“µÖÖ ¹ý¯ÖÖ−Öê ¯ÖÏ�ú™ü —ÖÖ»Öß ´Æü�Ö•Öê ÃÖÖ´Ö£µÖÔ 
µÖê‡Ô»Ö ¾Öî³Ö¾Ö µÖê‡Ô»Ö ÃÖ¤Ëü÷Öã�Ö ÃÖã×“ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö  •Öê ˆ¤üÖ¢Ö, ˆ¢Ö´Ö, ˆ®ÖŸÖ †ÖÆêü ŸÖê 
ÃÖÖ¸êü µÖê‡Ô»Ö ³Ö×¾ÖÂµÖ�úÖôüÖŸÖ ›üÖê�úÖ¾Öæ−Ö ¯ÖÖÆüÖŸÖ −ÖÖÆüß. ¯Ö�Ö ‹�ú ×“Ö¡Ö ´ÖÖ—µÖÖ 
¥üÂ™üß¯Öãœêü ÃÖÖ�ÖÖŸÖ ˆ³Öê ¸üÖÆüŸÖê �úß, ¯ÖÏÖ“Öß−Ö ³ÖÖ¸üŸÖ´ÖÖŸÖÖ ¯Öã−ÆüÖ ‹�ú¤üÖ •ÖÖ÷Öß —ÖÖ»Öß 
†ÖÆêü. ÃÖ¾ÖÔ ¾Öî³Ö¾ÖÖÃÖÆü ´Öß ¯Öã−Ö¿“Ö: †Ö¯Ö»µÖÖ ØÃÖÆüÖÃÖ−ÖÖ¾Ö¸ü †Ö¹ýœü —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. 
 ‹�úÖê×�ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖ�úÖ“µÖÖ ´ÖÖ¾ÖôûŸÖß“µÖÖ †Ö×�Ö ×¾ÖÃÖÖ¾µÖÖ 
¿ÖŸÖ�úÖ“µÖÖ Ó̂²Ö¸ü¾ÖšüµÖÖ¾Ö¸ü Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤üÖ−Öß ‘†Ö¬Öã×−Ö�ú ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê Ã¾Ö¯−Ö’  
¯ÖÖ×Æü»Öê ÆüÖêŸÖê. †Ö•ÖÆüß µÖÖ¾Ö¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü´ÖÓ£Ö−Ö “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã ÃÖÓ̄ Öã�ÖÔ •Ö÷Ö³Ö ü̧ 
¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ �ú¹ý−Ö †Ö×�Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ �úÖ−ÖÖ�úÖê¯Ö·µÖÖ“Öê ×−Ö×¸ü�Ö�Ö �ú¹ý−Ö ‘ÃÖ´Ö£ÖÔ 
²Ö»Ö¾ÖÖ−Ö −Ö¾Ö³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê Ã¾Ö¯−Ö’  ¸êü�ÖÖ™ü�ÖÖ¸êü Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤ü †Ö×�Ö 
†»ÖÖî¾µÖŒŸÖß´ÖŸ¾Ö ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖ−µÖ“Ö �ú¸üÖ¾Öê »ÖÖ÷ÖŸÖê. ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ †´ÖéŸÖ³Öã´Öß †¿Öß 
ˆ¯Ö´ÖÖ  ¤êüŸÖÖ−ÖÖ Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤üÖ−Öß ÷ÖÏßÃÖ ¸üÖê´Ö †¿Öß ‹�êú �úÖôûß ¾Öî³Ö¾Ö¿ÖÖ»Öß 
¯Ö�Ö †Ö•Ö »ÖµÖÖ»ÖÖ ÷Öê»Öê»Öß †−Öê�ú ¸üÖÂ™Òêü ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ.†´ÖµÖÖÔ¤ü 
ÃÖ¢ÖÖ †ÃÖ»Öê»Öß Æüß ¸üÖÂ™Òêü ¯ÖÖ�µÖÖÃÖÖ¸ü�µÖÖ ²Öã›ü²Öã›ü¶Ö¯ÖÏ´ÖÖ�Öê ×¾Ö¹ý−Ö ÷Öê»Öß ¯Ö�Ö 
³ÖÖ¸üŸÖ³Öæ´Öß ´ÖÖ¡Ö †•Öã−ÖÆüß “ÖîŸÖ−µÖ¿ÖÖ»Öß †ÖÆêü †ÃÖê Ã¾ÖÖ´Öß ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ 
´ÖŸÖê, ¿ÖŸÖ�úÖ−Öã¿ÖŸÖ�êú ¯Ö¸ü�úßµÖÖÓ“Öê †Ö‘ÖÖŸÖ ÃÖÆü−Ö �êú»Öê»Öß ¤ãü¤îü¾µÖ †Ö×�Ö 
†×¾Ö−ÖÖ¿Öß •Öß¾Ö−Ö µÖÖÃÖÆü ‹�ÖÖªÖ ×¿ÖôêûÆãü−ÖÆüß  ¥üœüŸÖê−Öê •Ö÷ÖÖŸÖ ˆ³Öß †ÃÖ»Öê»Öß  
Æüß“Ö ŸÖß ³ÖÖ¸üŸÖ³Öã´Öß ÆüÖêµÖ. ×ŸÖ“Öê •Öß¾Ö−Ö ×Æü“µÖÖ †ÖŸ´µÖÖ‡ŸÖ�êú“Ö †´ÖµÖÖÔ¤üßŸÖ 
†−ÖÓŸÖ †´ÖéŸÖ †ÖÆêü †Ö×�Ö †¿ÖÖ µÖÖ ³Öæ´Öß“Öê †Ö¯Ö�Ö ÃÖÖ ȩ̂ü ÃÖ´ÖÖ−Ö †ÖÆüÖêŸÖ ´Ö»ÖÖ 
¾ÖÖ™üŸÖê. ³ÖÖ¸üŸÖ´ÖÖŸÖê“ÖÖ ‡ŸÖ�úÖ ÃÖÖ£ÖÔ ÷ÖÖî¸ü¾Ö †Ö×�Ö µÖÖ“Ö ³Öã´Öß“Öê ÃÖÓŸÖÖ−Ö 
†ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ •ÖÖ•¾Ö»µÖ †×³Ö´ÖÖ−Ö Œ¾Ö×“ÖŸÖ“Ö �úÖê�Öß ¾µÖŒŸÖ �êú»Öê»ÖÖ †ÃÖê»Ö.  
 ‹�úÖê×�ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖ�úÖŸÖß»Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß´Öãôêû •ÖÖê †Ó¬ÖŸ¾Ö ²Ö−Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. 
ŸµÖÖ“Öß †Ö•Ö“Öß  ÛÃ£ÖŸÖß †×¬Ö�ú ÷ÖÓ³Öß¸ü †ÖÆêü. †Ö¬Öã×−Ö�ú µÖã¾Ö�ú ±úÖ¸ü 
×“Ö×�úŸÃÖ�ú ¾Ö ÃÖÓ¿ÖµÖß †ÖÆêü. ŸÖÖê ¬Öß™ü †Ö�Îú´Ö�ú Æüß †ÖÆêü. ¬ÖÖ›üÃÖß ¾Ö ²Öê̄ Ö¾ÖÖÔ 
†ÖÆêü. “ÖÖî�úÃÖ ²Öã¬¤üß¾ÖÖ¤üß ˆ¯ÖÆüÖÃÖ �ú¸ü�ÖÖ¸üÖ ˆ¨™ü †ÖÆêü. ×ŸÖ¸üÃ�úÖ¸ü †×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ 
†ÃÖ�ÖÖ¸üÖ ¤üÖÓ×³Ö�úŸÖê“Öß “Öß›ü †ÃÖ�ÖÖ¸üÖ †ÖÆêü. µÖÖ“Ö µÖã¾Ö�úÖÃÖ´ÖÖê¸ü ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö−Ö 
�ú¸üŸÖÖ−ÖÖ Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤ü �ú¬Öß ´ÖãôûÖ´ÖãôûßŸÖ ²ÖÖê»Ö»Öê −ÖÖÆüßŸÖ. Ó̂“Ö 
¾µÖÖÃÖ¯ÖßšüÖ¾Ö¹ý−Ö ÷ÖÖê›ü ¯Ö�Ö −Öß¸üÃÖ ÷ÖÖêÂ™üß ŸµÖÖÓ−Öß ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»µÖÖ −ÖÖÆüßŸÖ. •µÖÖ µÖã¾ÖÖ 
×¯Öœüß“µÖÖ ÃÖ´Ö£ÖÔ �ÖÖÓªÖ¾Ö¸ü Ã¾ÖÖ´Öß•Öß−Öß −Ö¾Ö³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê Ã¾Ö¯−Ö ¯ÖÖ×Æü»Öê ŸµÖÖÓ−ÖÖ 
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ˆ§êü¿Öã−Ö ³ÖÖÂÖ�Ö �ú¸üŸÖÖ−ÖÖ Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤üÖ−Öß ÷Ö•ÖÔ−ÖÖ �êú»Öß �úß, ‘ ´ÖÖ—µÖÖ ¿Öã¸ü 
×´Ö¡ÖÖ−ÖÖë ! ¯Öãœêü ŸÖã´Ö“µÖÖ •Ö¾Öôû Æü¾Öê †ÖÆêü. ¯ÖÏê´Ö ÃÖ““Öê¯Ö�ÖÖ †Ö×�Ö ×“Ö�úÖ™üß 
×−ÖÃ¾ÖÖ£Öá¯Ö�ÖÖ Æêü“Ö •Öß¾Ö−Ö ÆüÖêµÖ. ¯ÖÏê´Ö ´Æü�Ö•Öê •Öß¾Ö−Ö ¾Ö Ã¾ÖÖ£ÖÔ ´Æü�Ö•Öê ´Ö¸ü�Ö 
¯Ö¸üÖê̄ Ö�úÖ¸ü ´Æü�Ö•Öê •Öß¾Ö−Ö ŸÖ¸ü ¯Ö¸ǘ Ö¯Öß›üÖ ´Æü�Ö•Öê ´ÖéŸµÖæ“Ö ÆüÖêµÖ •ÖÖê ÃÖ¾ÖÖÔ¾Ö¸ü ¯ÖÏê´Ö 
�ú¸üŸÖÖê. •ÖÖê ¯Ö¸üÖê¯Ö�úÖ¸ü �ú¸üŸÖÖê ŸÖÖê“Ö �Ö·µÖÖ †£ÖÖÔ−Öê •Öß¾Ö−Ö •Ö÷ÖŸÖÖê. ¾ÖŸÃÖÖ−ÖÖê, 
¤ü×¸ü¦üß †–ÖÖ−Öß »ÖÖê�úÖÓ²Ö§ü»Ö ŸÖôû´Öôû †ÃÖãªÖ ÃÖ¾ÖÔÃ¾Ö �úÖµÖÖÔŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ²ÖÖÂ�úôû 
²Ö›ü²Ö›ü †Ö×�Ö †ÃÖÖ ÃÖ´ÖÖ Ó̧ü³Ö �ú¸ü�µÖÖ“Öê Æêü ×¤ü¾ÖÃÖ −ÖÖÆüßŸÖ µÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ−Öê 
†ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ±úÖ¸ü ÃÖÖêÃÖ»Öê †ÖÆêü. ÃÖ−ÖÖŸÖ−Ö ¬Ö´ÖÖÔ»ÖÖ ±úÖ¸ü ÆüÖ»Ö ÃÖÖêÃÖÖ¾Öê »ÖÖ÷Ö»Öê 
†ÖÆêüŸÖ.’   
 µÖã¾Ö�úÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ´Ö£µÖÖÔ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤üÖ−Öß †Ö¯Ö»Öê −Ö¾Ö 
³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê Ã¾Ö¯−Ö ÃÖÖ�úÖ¸ü»Öê»Öê †ÖÆêü. Ã¾ÖÖ´Öß•Öß ¯Öãœêü ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ �úß, ´Ö»ÖÖ �úÖÆüß 
ŸÖ¹ý�Ö ²Öã¬¤üß´ÖÖ−Ö †Ö×�Ö ¬Ö›üÖ›üß“Öê µÖã¾Ö�ú Æü¾Öê †ÖÆêüŸÖ. ´ÖéŸµÖæ“µÖÖ •Ö²Ö›ü¶ÖŸÖ 
•ÖÖµÖ»ÖÖ −Ö �ú“Ö�ÖÖ¸êü †Ö×�Ö ÃÖÖ÷Ö¸ü ÃÖã¬¤üÖ ¯ÖÖêÆæ−Ö •ÖÖ�µÖÖ“Öß ×•Ö÷Ö¸ü †ÃÖ»Öê»Öê 
†−ÖãµÖÖµÖß ×´ÖôûüÖ»Öê ŸÖ¸ü µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ �úÖµÖ ¯Ö�Ö ÃÖÓ¯Öæ�ÖÔ ×¾ÖÀ¾ÖÖ»ÖÖ †Ö¯Ö�Ö 
¬ÖŒ�êú ¤êü‰ú. ŸÖã´Ö“Öß ×−ÖÛÂ�úµÖŸÖÖ ÃÖÖê›ãü−Ö ªÖ †Ö×�Ö �Óú²Ö¸ü �úÃÖæ−Ö ˆ³Öê ¸üÆüÖ. 
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ³ÖÖ¸üŸÖ †Ö•Ö ¬ÖÖê�úÖ¤üÖµÖ�ú ¾Ö ÷ÖÓ³Öß¸ü ÃÖÓ�ú™üÖ−ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê ü̧Ö •ÖÖŸÖ †ÖÆêü. 
×¤ü¾ÖÃÖÓê×¤ü¾ÖÃÖ ‘Ö›ü�ÖÖ¸êü †−Ö£ÖÔ, †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü, †×ŸÖ ȩ̂ü�ú µÖÖÓ“µÖÖ †Ö‘ÖÖŸÖÖÓ−Öß ¤êü¿Ö 
³Ö¸ü›æü−Ö ×−Ö‘ÖŸÖ †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öß ‹�úÖŸ´ÖŸÖÖ †Ö•Ö ¯Öæ�ÖÔ¯Ö�Öê ¬ÖÖêŒµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß 
†ÖÆêü. ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�Öß †Ö×�Ö ¤êü¿Ö¦üÖêÆüß »ÖÖê�ú ÃÖÓ¯Öæ�ÖÔ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ‘ÖÖŸÖ¯ÖÖŸÖ †Ö×�Ö 
÷ÖÖë¬Öôû ´ÖÖ•Ö×¾Ö�µÖÖÃÖÖšüüß ŸÖ¹ý�ÖÖÓ−ÖÖ“Ö ³Ö›ü�úÖ¾ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖÓ“ÖÖ“Ö †£ÖÔ 
†Ö•Ö“µÖÖ ×¾Ö−ÖÖ¿ÖÖ»ÖÖ ´Öã�µÖŸÖ: •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ ŸÖ¹ý�Ö. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖ¹ý�ÖÖÓ−ÖÖ 
ŸµÖÖÓ−Öß �úŸÖÔ¾µÖÖ“Öß •ÖÖ�Ö �úºþ−Ö ×¤ü»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖê. 

†Ö¯Ö»µÖÖ ‹�úÖ ×´Ö¡ÖÖ»ÖÖ ×»Ö×Æü»Öê»µÖÖ ¯Ö¡ÖÖŸÖ ŸÖê ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ, 
‘ ´ÖÖ−Ö¾Ö•ÖÖŸÖß»ÖÖ †Ö×�Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ �úºþ−Ö †Ö¯Ö»µÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ÷Ö¸üß²Ö †¿ÖÖ 
´ÖÖµÖ³Öæ´Öß»ÖÖ ÃÖÖÆüÖµµÖ �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ‡ÔÀ¾Ö¸ü ‹�ú ÃÖÖ¬Ö−Ö ´Æü�Öæ−Ö †Ö¯Ö»ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖê÷Ö 
�ú¸üÖê †¿Öß ´Öß ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖŸÖŸÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔ−ÖÖ �ú¸üŸÖÖê.’ ×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤üÖ“µÖÖ Ã¾Ö¯−ÖÖŸÖß»Ö 
³ÖÖ¸üŸÖ ‘Ö›ü×¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß −Ö¾ÖµÖã¾Ö�úÖÓ−Öß −Ö¾Ö“ÖêŸÖ−Öê−Öê ¯Öãœêü †Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.  
×−ÖÂ�úÂÖÔ 

³ÖÖ¸üŸÖ †ÖŸÖÖ ¯ÖÏ÷ÖŸÖß¿Öß»Ö ¤êü¿Ö ÆüÖê�µÖÖ�ú›êü ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö �ú¸üŸÖ †ÖÆêü. 
ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö †×−ÖÂ™ü ¹ýœüß ¯ÖÏ£ÖÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ, †–ÖÖ−Ö, ¤üÖ×¸ü¦üµÖ µÖÖÓ“Öê 
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ÃÖ´Öæôû ˆ““ÖÖ™ü−Ö �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤üÖ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖ÷ÖÔ¤ü¿ÖÔ�ú 
†ÖÆêüŸÖ. Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤üÖ“Öê ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ×¾Ö�úÖÃÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ó÷Öß�éúŸÖ 
�úºþ−Ö ¯ÖÏµÖŸ−Ö �êú»Öê ÷Öê»µÖÖÃÖ ¾Öî³Ö¾ÖÃÖÓ̄ Ö®Ö −Ö¾Ö³ÖÖ ü̧ŸÖÖ“Öß ×−ÖÙ´ÖŸÖß ÆüÖê‰ú ¿Ö�êú»Ö 
µÖÖŸÖ ¿ÖÓ�úÖ −ÖÖÆüß. ¤êü¿ÖÖÃÖÖšüß •Öß¾Ö−Ö ¾ÖÖÆü�ÖÖ·µÖÖ Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤üÖ“Öê ×¾Ö“ÖÖ ü̧ 
ÃÖ¤îü¾Ö ¯ÖÏê¸ü�ÖÖ ¤êüŸÖ ¸üÖÆüŸÖß»Ö. 
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ 
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वामीवामीवामीवामी    िववकेानदंिववकेानदंिववकेानदंिववकेानदं    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    
जीवनातलेजीवनातलेजीवनातलेजीवनातले    िवचारिवचारिवचारिवचार    

संशोधक िव ाथ  

अजयअजयअजयअजय    ीरामीरामीरामीराम    मरुमरेुमरुमरेुमरुमरेुमरुमरेु    
महा मा फुले महािव ालय, अहमदपूर 

प तावनाप तावनाप तावनाप तावना    ::::    
 तूत शोधिनबंधाम ये वामी िववेकानंदांनी सामािजक 
सुधारणे या प तीचे अनुकरण केले आह.े याम ये शंकराचाय, 
नानक, रामानुज, कबीर व चैत यांसार या महान सुधारकांना े  
मानले आह.े वामी िववेकानंदानी समाजातील जाती व था, 
िश णां या प दती सुधार यासाठी िवशेष य  के याचे दसून 
येते. भारताती मधील ि यां या गुणाचे कौतुक ही वामी 
िववेकानंदानी केले आह.े ी िश णामुळे आदश नारीच े दशन 
घडवून आले आह.े तसेच दःुखी, द र ी, ग रबी जनते या दःुखाचे 
िव ेषण तूत शोधिनबंधात वामी िववेकानंद यांनी नमूद कलेले 
आह.े 
सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    सधुारणे यासधुारणे यासधुारणे यासधुारणे या    सबंधीचासबंधीचासबंधीचासबंधीचा    दिृ कोनदिृ कोनदिृ कोनदिृ कोन    ::::    

आधुिनक भारता या पुनजागरणाम ये समाज सुधारणे 
संबंधी वामी िववेकानंदांच े मह वपूण योगदान आह.े अिन ढीने 
घावघालणा या हदसूमाजा या मुळावर वामी िववेकानंदांनी 
भारतीय समाजा या िविवध े ात आपले िवचार  कर याचा 

य  केला. यांनी असा दावा केला क , भारतीय समाजसुधारणा 
आंदोलनात पडले या इतर लोकापे ा मी अिधक सधुारक आह.े 
यां या श दात सांगायच ेझाले तर, सुधारकांना मी सांगेन क , मी 
यां यापे ा मोठा सुधारक आह.े िवदशेी वासावरील िनबध 
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हटिवणे, ि यांच े िश णा िवषयीचा तर उंचावणे, अ पृ यता या 
समकालीन सम या संबंधीचे ही िवचार करायला हवे होत,े जस े
अ य सुधारकाचं े होत,े परंतू यांची समाजा िवषयीची सुधारणा 
कर याची प दत मा  वेगळी होती. वामी िववेकानंदांचे हणणे 
असे होत े क , अ य सुधारकांना छो ा – छो ा सुधारणा ह ा 
हो या, मलामा  मुळा पासून सुधारणा ह ा आहते. माझे आिण 
इतर सुधारकांच े मतभेद ह े काय कर या या प तीब ल आहते. 
यां या काय कर या या प ती या िव वंसक आहते आिण माझी 

प तही रचना मक आह.े माझा सुधारणेवर िव ास नाही, पण 
िवकासावर आह.े ि शः मला वतःला या समाज सुधारकात 
काही ही दोष दसत नाही. ासपीठा व न अनेक ा याने दली 
जातात, तरीही ाळू हद ूसमाजा या म तकावर आिण यां या 
स यतेवर नदचेा अज  वषाव झालेला दसून येतो. याचे कारण 
काय आह ेह ेआपण शोधून काढले पािहजे. 

आज आप या दशेातील ढी - परंपरेत ज े काही दोष 
िनमाण झाले आहते त ेदरू करणे ह ेआपले पिहले कत  आह.े पण 
यासाठी आव यक गो  हणजे जनतेला या धो या िवषयी जागृत 
केले पािहज.े ते जागृत झाले हणज े वत: न आप या मदतीला 
धावून येतील. स : प रि थती व त संबंधीच े कत  या िवषयी 
लोकांना जागृत कर यासाठी मी दशेभर फ न जागृती करीन, असा 
उपदशे वामी िववेकानंद समाजजीवनाच ेप रवतन करतांना दसून 
येतात. वामी िववेकानंदां या दृ ीने रा  फ  भ  लोकांचे, 
खानदानी लोकांचेच नाही तर दिलत, पीिडत व िमकांचे ही आह.े 
वामी िववेकानंद हणतात क , ल ात ठेवा, रा  ह े झोपडीत 

िनवास करत असते, रा ाचे भिव य सामा य जनते या 
प रि थतीवर अवलंबून असत,े परंतु ददुव असे आह े क  या 
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लोकांसाठी कोणी ही काही केले नाही. तु ही यांना जागृत क  
शकता का ? वामी िववेकानंदानी वाईट गो ीचे िनमूलन 
िश णा दारे केल ेहोत,े तर िश ाशाप, नदानाल ती दऊेन नाही. 
वामी िववेकानंदाची सामािजक सुधारणेची प त जनतलेा िशि त 

करायची होती. वामी िववेकानंदांनी सामािजक सुधारणां या या 
प तीचे अनुकरण केले, या शंकराचाय, नानक, रामानजु, कबीर व 
चैत यां सार या महान सुधारकांनी वापर या हो या. 
जातीयजातीयजातीयजातीय    व थेबाबतचीव थेबाबतचीव थेबाबतचीव थेबाबतची    सकं पनासकं पनासकं पनासकं पना    ::::    

वामी िववेकानंदांनी भारतीय समाजात िनमाण झाले या 
अिन  ढी-परंपरा, था, अंध दा न  कर या या दिृशने 
जीवनभर आपले काय केलेले आह.े तसेच भारतीय समाजातील 
त ण घटकांना दखेील ो सािहत यांनी केले आह.े वामी 
िववेकानंदानी रामकृ ण िमशनची थापना क न भारतात अनेक 
कायकरत – करत समाज सेवाही आ याि मक साधनेच े अंग 
असायला पािहजे, असा आदश िनमाण केला होता. वामी 
िववेकानंदानी समाजातील जाती व था, ि यांची ि थती आिण 
िश णां या प दती सुधार यासाठी िवशेष य  के याचे दसून 
येतात. वामी िववेकानंदां या मते, येक रा ाने आप या 
वभावानुसार िवकास केला पािहजे. कोण याही रा ाला िशकवून 
याला दसु-या एखा ा रा ाम ये बदलले जाऊ शकत नाही. इतरांनी 

आपली परंपरा व िव ाना या जोरावर यांची वतमान व था 
बनवली पािहजे. आप या परंपरेन ेआ ही वाभािवक पात आप या 

वृ ी नुसार आचरण क  शकतो, समाजात सुधारणा करावयाची 
असेत तर थम दयात समाजा िवषयी ेम, तळमळ असावी 
लागते. यासाठी योजना असावी लागत े आिण कायाि वत 
कर यासाठी दढृ िन य असावा लागतो. तुम या रा ाचा कणा, जो 
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धम, तोच तुम या सव सवेंदनांचा व भावनांचा आधार असला 
पािहजे. भारतात नवीन समाज प दती आ याि मक जीवनाला 
कतपत साहा यभतू ठरतो ह े दाखव यासाठी समाज सुधारणांचा 
चार करावा लागतो. 

वामी िववेकानंद ह ेभारतीय सं कृती या महानतेच ेिव ान 
होत.े यांची आंत रक इ छा होती क , जाती थेला उदा  व प 
दले जावे. जाती संबंधीच े यो य प ीकरण महाभारतात आढळून 

येते. याम ये हटले आह ेक , स ययुगा या सु वातीला ा ण ही 
एकच जात होती. नंतर ितच े वसाय भेदानुसार िभ  जातीत 
िवभाजन होत गेले. वामी िववेकानंदाना ाचीन भारता या वण 

व थेतून िनमाण झाले या सामंज य व सम वया या भावना मक 
आदशातून ेरणा िमळालेली होती. वामी िववेकानंद “वण” 

व थेला एक कारचा सा यवादच मानत होत.े यांनी हटल ेहोत े
क , भारतात सामािजक सा यवाद अि त वात आह े आिण तो 
आ याि मक ि वादा या काशाने उजाळा दणेारी ठरते. तर 
वामी िववेकानंदा या मते, मुळात जात हीच सवात े  सामािजक 
व था आह ेआिण त ेजाती या िवकृत व पा या िवरोधात होत.े 

वामी िववेकानंद यांना वाटत होत े क , भारतान े लोकतांि क 
िवचारांना अमलात आणायला पािहजे. सम त जाती व थेचा 
नाश होणे असंभव आह,े असे जाती या संदभात वामी 
िववेकानंदाच े हणन े होत.े अथातच, वामी िववेकानंदां या मते, 
असे हायला हवे क , मूळ चातुव य व था पुनज िवत केली जावी 
आिण खाल या वगातील लोकांना वर या वगा या तरावर आणले 
पािहजे, वर या वगाला खाल या तरावर नेऊन याचा काही ही 
उपयोग होणार नाही, असे वामी िववेकानंदांना वाटते. 
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वामी िववेकानंद हणतात क  मी भारतात या सग या 
जात म य े समानता िनमाण कर याबाबत बोलत नाही तर, 
जाती या माचेच आ ही अनुकरण क  इि छतो. जात हणज े
नेमके काय? ह ेलाखातला एक ही प  क  शकत नाही. जगाम ये 
जाती नसलेला असा एकही दशे नसेल, िजथ ेजात नाही. भारताम य े
जातीयतेला ध न या थाना पयत पोहोचलो आहोत क , िजथ े
आता जातच उरली नाही, याच िस ांतावर सम त जातीची रचना 
झाली आह.े भारताची ही योजना आह ेक , येक माणसाला ा ण 
करावे, कारण ा णच मानवतेचा आदश आहते. वामी िववेकानंद 
हणतात क , स य युगात फ  ा ण ही एकच जात होती. 

महाभारता व न आप याला कळत े क , सु वातीस या जगाम ये 
सव  ा ण राहत असत. आिण नंतर यांचे अधःपतन सु  झाल े
ते हा िभ -िभ  जातीत यांची िवभागणी झाली आिण जे हा ह े
च  उलट फ न स य युगात येईल ते हा जगातले सव लोक 
मूळ या ा ण अव थेला पु हा ा  होतील. वामी िववेकानंद 
परंपरावादी ा णां या ाचीन अिधकारवादा या िस ांताच ेखंडन 
यांनी केल ेआह.े यां या नसुार ह ेसगळे िस ांत शु ांना, अथातच 

दशेात या ब सं य जनतेला वै दक ाना या लाभा पासून दरू 
ठेवतात. ा ण, ि य, वै य आिण शु  या चार ही जाती या 
जगावर एका नंतर एक अशा कारे रा य करतात. 

ीीीी    सबंधंीसबंधंीसबंधंीसबंधंी    िवचारिवचारिवचारिवचार    ----    िवमशिवमशिवमशिवमश    ::::    
भारतीय त व ानात ीच े मह व अ यन साधारण पात 

मानले आह.े कृ ी आिण पु ष अशी िव ाची दोन मूलत वे मानली 
असून यापैक  कोणी ही एकाच े मह व दसु यापैक  कमी मानलेले 
नाही. ीला पु षा इतके मह व दणेारे भारतीय त व ान वरवर 
पाहता िविवधतेने भरलेले आढळून येत.े ीला एका ठकाणी जेथे 
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िव  िन मतीचा आधार मानलेल ेआह ेितथेच दसु या ठकाणी ितला 
अनेक पापांची पोतडी कवा मोहाचे मूळ कारण सु ा मानलेल ेआह.े 
अशा काही कार या िवसंगती केवळ हद ूत व ानातच आहते असे 
नाही, तीकांम ये तर इ ह आिण अँड मया दोन तीकां या बायबल 
म ये ही आिण कुराणातही अशा व पाचे िवचार आढळतात. 
वामी िववेकानंदांना ि यांब ल अ यंत क णा होती. ते हणतात 

क , ईसा अपूण होत,े कारण या बाबीवर यांचा िव ास होता या 
गो ी ते यां या जीवनात उतरवू शकले नाहीत. यां या अपूणतेचे 
सवात मोठे उदाहरण हणजे यांनी ि यांना कधीच पु षां या 
बरोबरीचा दजा दला नाही. वामी िववेकानंदां या मते भारताचा 
िवकास ी यां या मा यमातूनच होणार आह.े ि यांना यो य तो 
स मान द यामुळे सारी रा  े उ  पदास पोहचलेली आहते. आिण 

ी महा याची यथोिचत बूज ठेवणारा कुठलाही दशे गत झालेला 
नाही. ीम ये ई रा या आदी श चा अिव कार आह.े हणूनच 

ी श  पूजक होणे आव यक आह,े असे ते िव सान ेसांगतात. 
 वामी िववेकानंद असे हणतात क , या सीता-सािव ी या 
दशेात या पु य े  हदु तानात अ ापही ि यांच े चा र य, ेह, 
दया, सेवाभाव भ  आिण संतु वृ ी ह े गुण जस े पाहावयास 
िमळतात, तस े पृ वीवर कोठे ही मला दसत नाही. पाि मा य 
दशेात या ि यांना पा न वामी िववेकानंदांना पु कळ दा या 
ि या आहते असे वाटतच नाही. बे ब पु षा सारखे राहणे, 
ि यांचे अंलकार प रधान न करणे, व लंकार असे प रधान करणे 
क  यामुळे ी – पु षाम ये भेदच ओळखता येऊ नये. फ  
भारतातच ि यांची ल ा, िवनय पा न डोळे तृ  होतात. भारतीय 
ि यांकड े इतके गुण असून सु ा तु ही यांची उ ती साधू सकत 
नाही. यांना ानाचा काश दे याचा तु ही य  दखेील केलेला 
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नाही. यथाथ असे दसून येत े क , िश ण िमळा याने या 
आदशनारी होवु शकतील याम ये तीळ मा  शंका नाही. आम या 
कडील ि या फार काही िशकले या नाहीत. पण यांचे आचरण 
अ यंत पिव  असत.े भारतीय ि या तुम या माणेच िवचार म 
हा ात, असे मला वाटते. जे हा ी जाती या ासाचा, वेदनेचा 

 उ वतो, भारत आिण युरोप या दो ही महा दशेांम ये अ ूच 
दसतात. वामी िववेकानंद हणतात क ,  जसा भारतात आह,े 

तसा युरोपम ये ही आह.े फरक एवढाच आह े क , आप याकडे 
िवधवा अ ू ढाळतात आिण युरोपम ये कुमा रका. िवधवां या अ ूंच े
मु य कारण आह े बालिववाह. जे हा बालिववाहांची सं या कमी 
होईल ते हा िवधवांची सं या िनि तच कमी होईल. 
सामासामासामासामा यययय    जनतचेेजनतचेेजनतचेेजनतचेे    िश णिश णिश णिश ण    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    वववव    ीीीी    िश णािश णािश णािश णा    सबंधंीचेसबंधंीचेसबंधंीचेसबंधंीचे    ित बबित बबित बबित बब    ::::    

वामी िववेकानंदां या मते िश णाचा उ शे माणसाला 
िवकिसत हो यास सहा यभूत ठरते. माणूस घडवणारा धम 
आप याला हवा आह,े माणूस िनमाण करणारे िस ांत आप याला 
हवे आहते. सव िश णाचे येय माणूस िनमाण करणे ह े असल े
पािहजे. या वळणामुळे इ छाश चा वाह आिण आिव कार 
आप या वत: या िनयं णा खाली येऊन सुफिलत होतो, यालाच 
िश ण हणतात. अध: पितत झाले या भारतीयांची प रि थती 
पा न वामी िववेकानंद मनोमन अ यंत दःुखी होत.े यां या समोर 
जगाचे गु व क  शकेल अशा गौरवशाली भारता या िन मतीच े
प  येय होत.े ते हणतात, आज आप या दशेाला लोखंडी ायूंची 

व पोलादी नसांची गरज आह.े या िव ा या गूढांचावर ह यांचा भेद 
करणा या, वाटेल या रीतीन े आपले इ  सा य क न घेणा या, 
वेळीच गरज पड यास समु ा या तळाशी जाऊन मृ यूशी झूज 
करणा या व िजला कोणी ही शोधू शकणार नाही अशा ददु य इ छा 
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श ची आज आव यकता आह.े अशा इ छा श  धारण करणा या 
युवकांची िन मती करणारे िश ण वामी िववेकानंदांना आव यक 
वाटत होत.े 

िश कांसाठी तीन गुण आव यक आहते, असे वामी 
िववेकानंद सांगतात. ह े तीन गुण हणजे, “शा  ंथां या ममाचे 
अचूक ान, दय-मनाची पिव ता हणजेच पाप शू यता, पैसा 
कवा नावलौ कक यासार या वाथ  हतेून े न ह े तर मानव जाती 

ब ल या साि वक आपुलक न े िशकिवले पािहज.े” पुढे वामी 
िववेकानंद असे ही हणतात क , गु  अ यंत पिव  असणे आव यक 
आह.े कारण िश यात असणा या बौि क कवा इतर श ना 
चालना दणेे एवढेच िश काचे काम नसून व तुतः याच े खरे काय 
आह े िश यात काही तरी सं िमत करणे. गु  अ यंत पिव  असेल 
तरच या या श दाला मोल येत.े य  आिण अनुभव यो य अशा 

भावा या पान ेगु ची श  िश यात सं िमत होत असत.े 
वामी िववेकानंद ी िवषयी बोलताना हणतात क , 

आदश ी ितच ेगुण, ितची जीवना िवषयक भूिमकाही अ यंत ेमळ 
असावी. मातृपदाची जबाबदारी जाणून घेऊन िनः वाथ पणे 
जगणारी ी, पित ता धमाचा आदश समोर ठेवून सित व जगणारी 
प ी व पृ वीवरच काय, पण दवेलोक  सु ा आदश भूत ठरले या 
पित परायण, सहनशील, िवशु  रामभायासीते या पद िच हांचा 
मागोवा घेतच जीवन जगणारी भारतीय ी वामी िववेकानंदांना 
अिभ ेत होती. ी िश ण प ती ह ेसव िस  करणारी असायला 
पािहजे, असे यांच ेमत होत.े जे िश ण गुणां या िवकासाला आिण 

साराला सहा यभूत ठ  शकत नाही ते ी िश ण या ाखेला 
पा  ठ  शकत नाही. 
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भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    गोरगरीबगोरगरीबगोरगरीबगोरगरीब    आिणआिणआिणआिण    मागासलेपणाचामागासलेपणाचामागासलेपणाचामागासलेपणाचा    प रणामप रणामप रणामप रणाम    ::::    
वामी िववेकानंदांना सामािजक ऐ यात आिण सामािजक 

बाब म ये धमाचा िशरकाव मा य न हता. याच कारणामुळे त े
सां दाियकता, जातीयवाद आिण पृ य अ पृ य भेद तसेच 
समाजातील सव कारची िवषमता या िव  होत.े यांना भारतीय 
समाजाची मरणो मुख अव था पा न अपार वेदना होत हो या. 
यांनी भारता या िवनाशा या मु य कारणांचा शोध घेतला आिण 
या या िनराकरणावर जोर दला. िवनाशा या अनेक कारणांपैक  
वामी िववेकानंदांनी मागासलेपणा आिण ग रबी या कारणांचा ही 

समावेश केला होता. वामी िववेकानंदांनी प  श दांम ये िशि त, 
ानी लोकांना ललकारल े आह.े ते हणतात, जोपयत को ावधी 

जनता उपाशी आिण अ ाना या रेषेखाली आह,े तो पयत मी येक 
ला िव ासघात क  मानतो. 

वामी िववेकानंदांनी ीमंतांना यांची कपट भावना, 
शोषण आिण अ याचारासाठी फटकारल े आह.े वामी िववेकानंद 
हणतात, जर तुम या मनाला दःुखी, द र ी, ग रबांना बघून दःुख 

होत असेल तर तु ही मानवते या पिह या पायरीवर आहात. तु ही 
यांची ग रबी, यांच ेदःुख दरू कर यासाठी उपाय शोधत असाल तर 

तु ही मानवते या दसु या पायरीवर आहात. तो उपाय तु ही 
य ात कायाि वत करत असाल, अमलात आणत असाल तर तु ही 

खरोखरच मनु य आहात. मनु याची एवढी सुंदर ा या वामी 
िववेकानंदां िशवाय कोणी ही क  शकणार नाही. त ेख या अथान े
मानवतावादी होते. वामी िववेकानंद ह ेगोरग रबांच,े पददिलतांचे 
दवेदतू होते. हणूनच वामी िववेकानंदांनी आपले जीवन दःुखी, 
िपडले या सव सामा यां या सेवेत वा न घेतले. यांनी दशेवासी 
यांनाही हाच संदशे दला क , भुके यांना अ  दणेे आिण पीिडतांची 
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सेवा करणे हाच खरा धम आह.ेयािशवाय े  काही असूच शकत 
नाही. 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    ::::    

वामी िववेकांनद यांनी आपले जीवन ह े समाजासाठी 
सम पत केलेली दसून येत.े यांनी सामािजक सुधारणे संबधीचा 
दिृ कोन समोर ठेवून समजातील दन-दिलत, गोर-गरीबांना याय 
िमळावा. आिण हा मागासलेला वग िशकून आप या पायावर उभा 
कसा राहील या हतेून यांनी आतोनात य  केलेले दसून येतात. 
तसेच सामा य जनतेच े िश णिवषयक व ी िश णासंबंधीच े

ित बब, भारतीय गोरगरीब आिण मागासलेपणा या जाणीवेची 
था येथे मांडली आह.े 

सदंभसदंभसदंभसदंभ    ::::    
१) वामी िववेकानंद ंथावली, खंड 5, शतवा षक जयंती मारक ंथ, 

रामकृ ण मठ, नागपूर 

२) िववेकानंदांनी म ास येथील ि ह टो रया हॉलम ये दलेले ा यान, 

रामकृ ण मठ, नागपूर 

३) वामी िववेकानंद ंथावली, खंड 6  

४) वामी िववेकानंदर त णांना आ हान, रामकृ ण मठ, नागपूर 

५) वमा ही.पी.मॉडन इंिडयन पॉिल टकल थ कग 

६) वामी िववेकानंद ंथावली, खंड 3 

७) वामी िववेकानंद ंथावली, खंड 4 
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वामीवामीवामीवामी    िववकेानदंाचंेिववकेानदंाचंेिववकेानदंाचंेिववकेानदंाचंे    िश णिश णिश णिश ण    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    
िवचारिवचारिवचारिवचार    

 

जाधवजाधवजाधवजाधव    ाने राने राने राने र    बालासाहबेबालासाहबेबालासाहबेबालासाहबे    
बी.ए. ि तीय वष, महा मा फुल ेमहािव ालय अहमदपूर, िज हा लातूर, 

महारा  

तावनातावनातावनातावना::::    
वामी िववेकानंद रामकृ ण परमहसं यांच ेि य िश य होते. 

वामी िववेकानंदांनी आप या वतः या कायातून भारतालाच न ह े
तर संपूण जगातील युवकांना े रत केलेले आह.े शतकानशुतके अलग 
पडले या भारताला पु हा आंतररा ीय िवचार वाहाम ये आणून 
सोड याचे काय वामी िववेकानंदांनी केले. आधुिनक युगा या गरजा 
आिण व तुि थती ओळख याचे भानही यांनीच भारताला दान 
केले. वामी िववेकानंदांसारखा आ याि मक गु  जगामधे िवरळाच. 
वतः ई रसा ा कारान े प रपूण असूनही त े सवसामा य ी-

पु षांम ये वावरले. यां या दृ ीने ह ेदोन तर पर परांपासून िभ  
न हतचे. हीच गो  यांनी 'कम हीच उपासना' या यां या महान 
िवचारसू ातनू कट केली आह.े बाहरेील येक कम सेवाभावान े
क न समाजाची उ ती साधणे आिण येक आंत रक कम 
आ याि मक उ तीसाठी आचरणे अशा कारचे अिभनव त व ान 
यांनी मानवजातीला िशकिवले. 
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रामकृ णरामकृ णरामकृ णरामकृ ण    परमहसंपरमहसंपरमहसंपरमहसं    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    मागदशनमागदशनमागदशनमागदशन::::    
रामकृ णां या िशकवणुक चा भाव नरदर्वर उ म पडला. 

या या सा ा कारी वृ ला जाग आली. यान े ख या खु या 
हदधूमा या मूलत वांना ि वकार याची तयारी दाखवली व यान े

सां दाियक हदु वाचा अ हरे कर याच े ठरवले. नर इतके 
रामकृ णांना समजून घेणारा कोणीही आठवत न हता हणूनच तो 
यांचा सव म िश य बनला. नर या सवागीण िवकासाब ल 

गु दवे नेहमी जाग क होत.े यांनी या याकडून खूप साधना व 
तप या क न घेत या. नर या दहेात सळसळत ेचैत य वास करीत 
होत.े तो वयाने त ण असला तरी वृ ीने करारी होता. 
शारी रकदृ ा तो एक दमदार, तगडा व तरणाबांड पु ष होता. 
या याकड ेएखा ा महा याकड ेअसलेले समदश  व संतुिलत मन 

होत.े वभावाने मूलतः तो एखा ा त व ा माणे  होता व तो 
रामकृ णांचा िन: सीम भ े  होता रामकृ णाचे या यावर 
िनः वाथ  ेम होत ेव ते अ ितम आिण िनरामय होत.े 

वडीलां या मृ यूनंतर नर ला आले या िनधनतेमुळे याला 
गोरगरीब लोकांब ल सहानुभूती वाटू लागली तर गु ंनी याला 
बौि दक साम य व आ याि मकता या यातील फरक समजावून 
दला. रामकृ ण भारतीय आ या म े ातील एक कुशल र पारखी 

होत.े नर ला स याशी जीवनाची आवड होती, हणूनच 
रामकृ णांनी मागदशन क न अगदी सहज र या याला या े ात 
पारंगत केले. मन आिण अंत:करण शु द असेल तरच भि माग सोपा 
होतो व ई रावरची िन ा दढृ होते अशी रामकृ णांची धारणा 
होती. 
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वामीवामीवामीवामी    िववकेानदंिववकेानदंिववकेानदंिववकेानदं    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे        िश णिश णिश णिश ण    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार::::    

भारतीय आ या म आिण त व ानाची सम  ओळख 
समथपणे संपूण जगाला वामी िववेकानंद यांनी क न दली. 
मानवी धमाचे सहजसरळ िव ेषण यांनी आप या अनेक रसाळ 
भाषणं आिण लेखनातनू केले आह.े याबरोबरच मानवी जीवनात 
िवकासासाठी िश णाचे मह व, िश णाचे त व ान 
रा िन मतीसाठी कती मह वपूण आह,े ह ेसु ा पटवून दले आह.े 
'दसु यां या काही गो ी पर या भाषेम य े पाठ क न मदतू अगदी 
क बून परी ा दतेा व पास झा यावर मान ू लागला क  आपण 
िशि त झालो याला का िश ण हणायच?े, अ यंत ितर कारान े
आिण परखडपणे चिलत िश णासंबंधी वामी िववेकानंदांनी 
आप या ती  भावना  के या आहते. िश ण हणज ेमनु या या 
ठकाणी जे पूण व आधीचेच िव मान आह,े याचे कटीकरण अशी 

पायाभूत संक पना प  क न यांनी िश णाचे मह व िवशद केले 
आह.े 

संपूण िश णाचे येय माणूस िनमाण करणे होय. 
ान ा ी या काही मूलभूत आिण मह वपूण त वांची िममांसा 
वामी िववेकानंद यांनी केली आह.े ानसाधनेची एकमेव रीत 
हणज ेएका ता होय ह ेसागंत असतांनाच ही एका ताच ानाची 

एकमा  गु क ली होय, मना या या एका तेसाठी चय अ यंत 
आव यक अस याचे ितपादन वामी िववेकानंद यांनी केल े आह.े 

चय पालनामुळेच असामा य बौि क व आि मक श चा 
अिव कार होतो. िवचार, उ ार आिण आचार याबाबतीत 
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सदासवकाळ सव कार या अव थेत पािव य टकिवणे हणजेच 
चय होय, ह े पण प  कर यात आले आह.े मनु या या 

िवकासाच ेमुळ ा होय, ह ेिवशद करताना वामी िववेकानंदांनी 
आप या जीवनाच े येय पुढील श दात प  केले आह.े 

चेा कवा ख या िव ासाचा चार हचे मा या 
जीवनाच े येय. मनु याचा िवकास हचे िश णाचे येय असत ेअथात 
याम ये ा आिण िव ासाच े थान मह वपूण असतेच असत.े 
मनु याचे शील आिण च र य िनमाण ह े िश णाचे मह वाचे त व 
होय. मनु या या वृ ी आिण सं कार मनु या या चा र य 
िन मतीसाठी अ याव यक असतात. या या वृ ी आिण सं कार 
या या ि म वा या सवयी आिण वभाव बनतात. िश णा ारे 

मनु या या ि म वात अशा वृ ी आिण सं कार अनायास 
िनमाण झा या पािहजेत, असे वामी िववेकानंदांचे आ ही 

ितपादन आह.े अशा सव वृ ी आिण सं कारामधून मानवी 
जीवनाच े क याण सा य कर याची इ छाश  बळ असणे ह े
िश णाचे सवाथान े येय होय. 

िश णाचे सवाथान े येयाचे िववेचन क न वाम नी 
मनु या या ि म वाचा िवकास साध यासाठी पुढील बाब चा 
उ लेख केला आह.े गु -िशष्य संबंधाची चचा करतांना यांनी 
गु गृहवास ही यांची िश णाची क पना असून िश ण चा र यवान 
अस या खेरीज कोण याही कारच ेिश ण होत ेश य नाही, ह े प  
केले. िश या या बाबतीत पािव य, ानोपाजनाची खरी तृ णा व 
िचकाटी ह ेगुण आव यक आहते. गु ला शा ांचे मम अवगत असणे 
मह वाचे असून पापशू यता ही दसुरी आव यक गो  आह.े शेवटी 
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िश कान े पैसा कवा नाव लौ कक या सार या अ य वाथ  हतेून े
िश णाचे काम क  नय,े ह े प  केल ेआह.े 

वामी िववेकानंदां या मते धम हा िश णाचा गाभा होय. 
धमाची संकुिचत ा या न ह,े तर एका ापक धमाची ा या 

तुत केली आह.े धम हणजे अनंत बल, बल हणजेच पु य, 
दबुलता हणजेच पाप अशा सहजसो या अ या म संक पनातनू 
याचे मानवी जीवनातील मह व िवशद केल ेआह.े िश णात सा य 

आिण साधन यांचा िवचार करताना सा य इतकेच साधनेकड ेल  
दणेे मह वाचे आह.े एकदा येय ठरिवले आिण याची साधने िनि त 
केली हणज े येयाचा िवचार सोडून दला तरी हरकत नस याच ेते 
मानत असत. 

' ी-िश णाचे मह व िवशद करताना वाम नी ह े प  केल े
आह ेक  ि यांच ेजीवन िवषादमय असेल, तर कोण याही कुटंुबांची 
वा दशेाची उ ती हो याची आशाच नको. ी जाती पुढील अनेक 
गंभीर  िश णान े सहज सुटू शकतील, असा वाम चा िव ास 
आह.े सवसाधारण समाजाचे िश ण आव यक आह.े याकड े दलु  
हचे आपले रा ीय पातक असून घोर अध: पतनाचे मूळ कारण आह.े 
अशी अव था पा न वामी िववेकानंदां या अंतकरणाला कसा पीळ 
पड़ती ह ै यांनी आवजून नमूद केल ेआह.े अशा िश ण िवचारा या 
ताि वक िववेचनात वामी िववेकानंदांनी संदशेा या व पात 
हटल ेआह.े 'आपले चा र य बनवा, आपले योितमय, वयं काश, 

िन य शु , वा तिवक व प कट होऊ दया' 
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साराशंसाराशंसाराशंसाराशं::::    
येक ठकाणी आपला आ याि मक वारसा जाणून घे याची 

िशकवण यांनी मानवाला दली. येक मानवा या अंतयामी 
असले या ई री अंशाची जाणीव क न दणेे हाच यां या सा या 
िशकवणुक चा धान गाभा होता. हणूनच ही िशकवण राजक य वा 
धा मक िवचारांनी लादलेले भेदाभेद पुणतः न  कर याचे काय 
करत.े या िशकवणीशी जर माणूस एक प झाला तर त णी याच े
चा र य सखोल आिण िवशाल होऊन जाईल. येकच धमाचा गाभा 
आ याि मकच असतो, असे यांचे ठाम मत होत.े. धममतांधता आिण 
असिह णूता हणज े ख या धमाचे घटक न हते. माणूस जसजसा 
आ याि मक होत जाईल, तसतसा तो अिधकािधक वैि क बनत 
जाईल. येक धमाने अशा कारच ेिश ण आधुिनक काळात ावे 
असे त े हणत. अशा िश णानेच सवच मानवांतील ई रािवषयीच े

ेम मानवसेवे या पात वािहत कर यास सवजण िशकतील. 
जगातील सवच धमाना अशी आ याि मक दशा दे यासाठी यांनी 
जीवापाड मेहनत केली. सव धमात या रचना मक श  एक  
येऊन, बा त संप  पण आंत रकदृ ा िनधन झाले या 
मानवजातीचा उ ार करतील अशी यांची या मागील उ कट 
भावना होती. 

शै िणक े ात वामी िववेकानंद आिण गु  िश य 
संबंधांना खूप मह व दले.  िश णाचे सवाथान े येयाचे िववेचन 
क न वाम नी मनु या या ि म वाचा िवकास साध यासाठी 
पुढील बाब चा उ लेख केला आह.े गु -िश य संबंधांची चचा 
करतानंा यांनी गु गृहवास ही यांची िश णाची क पना असून 
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िश क चा र यवान अस या खेरीज कोण याही कारचे िश ण 
होणे श य नाही, ह े प  केले. िश या या बाबतीत पािव य, 

ानोपाजनाची खरी तृ णा व िचकाटी ह े गुण आव यक आहते. 
गु ला शा ांचे मम अवगत असणे मह वाचे असून पापशू यता ही 
दसुरी आव यक गो  आह.े शेवटी िश कान ेपैसा कवा नाव लौ कक 
या सार या अ य वाथ  हतेनूे िश णाचे काम क  नये, ह े प  केल े
आह.े हणूनच वामी िववेकानंदांच े िश ण िवषयक िवचार आज 
सु ा जगात िस  आहते. 
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