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িবেবকানে র জীবনী 
Swami Vivekananda Biography 

নাম নের নাথ দ /Swami Vivekananda 

জ  ১২ জা াির ১৮৬৩ ( কালকাতা) 

অিভভাবক 
িব নাথ দ  (বাবা) 
বেন রী দবী (মা) 

িত াতা 
রাম  িমশন 
রাম  মঠ 

জনি য় সািহত কম রাজেযাগ, কমেযাগ, ভি েযাগ, ানেযাগ 

আ াি ক  রাম  পরমহংস 

জাতীয়তা ভারতীয় 

ধম িহ  

উপািধ ামীিজ 

 ৪ লাই ১৯০২ 

ান ব  মঠ, হাও া 

বাংলা তথা সম  ভারতবেষর সবেচে  িব াত দাশিনক িছেলন ামী িবেবকান  | িতিন একজন 
দাশিনক ছা াও িছেলন লখক ও স ীত  মা ষও | তাঁর লখা েত কটা বই আজও সকল বাঙালী 
তথা সম  দশবাসীেক সমানভােব  ও অ ািণত কের চেলেছ | 
ামীিজ এমন একজন মহান ি  িছেলন যাঁর উ  িচ াধারা, আ াি ক ান ও সাং িতক অিভ তা 
েত ক মা েষর মেন এক গভীর ছাপ ফেলিছেলা | তাঁর অ ত ব রদশ  মেনাভাব ভারেতর 

িবকােশর জ  এক ণ িমকা পালন কের সইসম  | 
আমরা হ েতা এটা সবাই জািন, তাঁর ভাব িছেলা ব া  িতর | িতিন সাধারণ মা ষ ছা াও 
অনা  জীবেদরও সমানভােব ভােলাবাসা িদেতন | িতিন সবদা সবাইেক, েত ক জীবেক সমানভােব 
ভােলাবাসা দও ার কথাও বলেতন | কারণ তাঁর মতা যা ী েত ক জীেবর মে ই ঈ র িবরাজ কেরন।  



ামীিজ এছা াও ভা ীিত ও সবাইেক ভােলাবাসা দও ার নীিতেতও িব াসী িছেলন | িতিন মেন 
করেতন, ভা ীিত ও স ােবর ারা েত কটা মা ষ তার জীবনেক রভােব গে  লেত পাের | 
িতিন এছা াও একজন বল আ িব াসী ি  িছেলন এবং সকেলর উে ে  একসম  বেলিছেলন –
 “যত ণ না আপিন িনেজর উপর িব াস করেত পারেবন, তত ণ অবিধ আপিন ই রেকও িব াস 
করেত পারেবন না” 
জাতীয়তােবাধ –  ( বে র া া) –  ‘জাতীয়তােবাধ’ অংশ  ামী িবেবকানে র লখা ‘ াচ  ও 
পা াত ’নামক ব  সংকলন থেক নওয়া। এখােন ামীিজ সমােজর এক  সত েক েল ধেরেছন, 
যখােন ভারতবাসীর মেন ব েল থাকা ভাবনার েল ঠারাঘাত কেরেছন।   
পা ােত র অ  অ করণ ছে  িবেবকান  দশমা কার ি র ডাক িদে েছন। িতিন ‘জাতীয়তােবাধ’-
এ উে খ কেরেছন য, মা ষ জ  থেকই মাে র জ  বিল দ ।      
িবেবকানে র ‘জাতীয়তােবাধ’ বে  দশে ম জাগিরত হে েছ। িতিন ভারতী  সমাজেক ‘আমার 
িশ শ া, আমার যৗবেনর উপবন, আমার বাধেক র বারাণসী’ বেল বণনা কের েত ক ভারতবাসীেক 
সংঘব  হেত বেলেছ। 
ামী িবেবকান  এই ে  াচীন ভারেত বিদক ঋিষেদর ারা সমাজ শাসনকাল থেক  কের ি শ 

শাসনকাল পয  ভারেতর ইিতহাস বণনা কেরেছন। িতিন বেলন, পা ােত র ভাব থেক ভারতবাসীর 
ি র য়াজন। কারণ জাতী  ঐিতহ  ত জাতী তা বা ধর উৎস। 

পিরেশেষ বলা যা , জাতীয়তােবাধ’-এ িবেবকান  ভারত ও ভারতবাসীর বলতা িলেক  িচি ত কের 
ও বলতা কা ে  জাতী তাবােদর মহাম  ছি ে  িদে িছেলন। তাই ঐিতহািসক আর.িজ. ধান 
িবেবকান েক ভারেতর ‘জাতী তবােদর জনক’ বেল অিভিহত কেরেছন। 

FOR CLASSES VI-VIII 
1. Please read the chapter from your text book and the attached notes.  
2. Then work out the exercises neatly in your notebooks henceforth.   
3. Ensure neat and tidy work. 
4.  Do not write above the red line of the notebook pages.  
5. Use notebook with 120 pages and write with blue ink. 
6. Make a contents page first with columns under the heads as given below: 

 
 
 
 


