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સ્વામી વવવેકાનંદના પ્રવાસો
સ્વામી વવવેકાનંદ ૧૯ભી વદીના ગુઢલાદી વંત યાભકૃષ્ણના યભ શળષ્મ યાભકૃષ્ણ શભળનના સ્થાક છે .
યુય ને ભેરયકાભાં લેદાંત ને મગના જન્ભદાતા ગણલાભાં અલે છે ને તેભને યસ્યની અસ્થા ઈબી
કયલાન તથા ૧૯ભી વદીના અંતે રશન્દુધભમને શલશ્વકક્ષાએ ભાન્મતા ાલલાન શ્રેમ અલાભાં અલે છે . અધુશનક
બાયતભાં રશન્દુધભમના ુનયદ્ધાયભાં શલલેકાનંદને મુખ્મ રયફ વભા ગણલાભાં અલે છે . તેઓ "ભેરયકાના બાઇઓ
તથા ફશેન" વંફધન વાથેના તેભના પ્રલચનથી લધુ જાણીતા ફન્મા છે તે બાણ દ્વાયા તેભણે શળકાગ ખાતે શલશ્વ ધભમ
રયદભાં વન ૧૮૯૩ભાં રશન્દુ ધભમન ું પ્રશતશનશધત્લ કયુમ શત.ુ ં
સ્લાભી શલલેકાનંદન જન્ભ તા. ૧૨ભી જાન્યુઅયી ૧૮૬૩ના યજ કરકત્તા ખાતે શળભરા ાલ્રીભાં થમ શત
તેભનું નાભ નયે ન્રનાથ દત્ત ાડલાભાં અવ્યુ શત.ુ ં

તેભના શતા શલશ્વનાથ દત્ત કરકત્તા શાઆ કર્મ ભાં એર્ની શતા.

તેભની ભાતા ભુલનેશ્વયી દે લી શલત્ર સ્ત્રી શતા તથા વંમભ ાતા શતા ભાતાએ તેભના ધાશભિક સ્લબાલથી. ફાણથી
જ તેભનાભાં અધ્માશભકતા તથા આશ્વય વાક્ષાત્કાય ભાર્ે રગાલ દે ખાત શત.નયે ન્રનાથે વન ૧૮૮૦ભાં કરકત્તા ખાતે
પ્રેવીડેંવી કરેજભાં પ્રલેળ રીધ શત ને ફીજા લે તેઓએ કરેજ ફદરીને કરકત્તાભાં સ્કટ્ટીળ ચચમ
કરેજભાં એડશભળન રીધુ શતુ.તે
ં
દયશભમાન તેભણે ાશ્ચાત્મ તકમ ળાસ્ત્ર, ાશ્ચાત્મ તત્લજ્ઞાન ને યુયના યાષ્રના
આશતશાવન ભ્માવ કમો શત. વને ૧૮૮૧ભાં રલરત કરાની રયક્ષા ને વને ૧૮૮૪ભાં તભણે શલનમન
સ્નાતકની રયક્ષા ાવ કયી શતી.
ફાણથી જ તેઓએ અધ્માત્ત્ભકતા, આશ્વયાનુભશુ ત ને વલોચ્ચ અધ્માત્ત્ભક વત્મ જાણલાભાં રુલચ દળામલી
શતી. તેભણે  ૂલમ તથા શશ્ચભની ધાશભિક તથા તત્લજ્ઞાન વંફધ
ં ી શલશલધ દ્ધશતઓન ભ્માવ કમો તથા તેઓ જુદા
જુદા ધાશભિક ગ્રણીઓને ભળ્મા. તેભના ય તે વભમની ભશત્લની વાભાત્જક-ધાશભિક વંસ્થા બ્રહ્મવભાજની ઘણી વય
ડી શતી. તેભની ળરૂઅતની ભાન્મતાઓનુ ં ઘડતય બ્રહ્મવભાજે કયુ.ું બ્રહ્મ વભાજ શનયાકાય બગલાનભાં ભાનત,
ુ ને
મ ૂશતિજા

નકાયત

ને

વાભાત્જક-અશથિક

સુધાયાને

વભશિત

શત.૪ તેઓ

બ્રહ્મવભાજના દે લેન્રનાથ

ર્ાગય ને કેળલચંર વેનજેલા અગેલાનને ભળ્મા તથા બગલાનના સ્સ્તત્લ શલે તેભની વાથે પ્રશ્નત્તયી કયી, યં ત ુ
તેભને વંતકાયક જલાફ નશતા ભળ્મા. આશ્વયન વાક્ષાત્કાય કયાલી ળકે તેલા વ્મસ્તતની ળધભાં તેઓ યાભકૃષ્ણને
ભળ્મા ને તેભના શળષ્મ ફની ગમા.યાભકૃષ્ણએ તેભને એક ગુરૂ તયીકે દ્વૈત લેદાંત ને ફધા જ ધભો વાચા છે તથા
ું
ભાનલ વેલા એજ વાચી પ્રભુપ્રાથમના છે તેવ ુ ળીખવ્યુ ં શત.1885ભાં
યાભકૃષ્ણને ગાનુ ં કેન્વય થયુ તેઓ કરકતા યશેલા
ચાલ્મા ગમા ને ાછથી કવીય ગમા. શલલેકાનંદ ને તેભના વખા નુમામીઓએ યાભકૃષ્ણની તેભના અંશતભ
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ુ ા કયી. યાભકૃષ્ણના ભાગમદળમન શેઠ તેભનુ ં અધ્માત્ત્ભક જીલન ચાલુ જ યહ્ું શત.ુ ં કવીય ખાતે
રદલવભાં શુશ્ર
શલલેકાનંદને લાયં લાય શનશલિકલ્ વભાશધ ન વાક્ષાત્કાય થમ શલાનું કશેલામ છે . યાભકૃષ્ણના છે લ્રા રદલવભાં
શલલેકાનંદ ને તેભના કેર્રાક નુમામીઓને યાભકૃષ્ણએ વન્માવીના લસ્ત્ર અપ્મા, જે યાભકૃષ્ણ ભઠના વન્માવી
ફન્મા. યાભકૃષ્ણની સ્સ્થશત ક્રભળઃ ફગડતી ગઇ શતી ને તેઓ કવીયના ગાડમ ન શાઈવભાં ૧૬ ઓગસ્ર્, ૧૮૮૬એ
લશેરી વલાયે મ ૃત્યુ ામ્મા શતા. ગુરુના મ ૃત્યુ છી ભઠલાવીઓએ શલલેકાનંદના નેત ૃત્લભાં ગૃશસ્થ નુમામીઓની
નાણાકીમ ભદદથી ગંગા નદીના કાંઠે ફાયાનગય ખાતે એક ધમ ખંડેય ભકાનભાં એક વભાજની યચના કયી. તે
નુમામીઓન પ્રથભ ભઠ ફન્મ. અ નુમામીઓ યાભકૃષ્ણના ંથના પ્રથભ નુમામીઓ ફન્મા.
૧૮૮૭ના પ્રાયં લબક વભમભાં નયે ન્ર ને ન્મ અઠ નુમામીઓએ ભઠની ઔચારયક પ્રશતજ્ઞાઓ
રીધી.નયે ન્રએ સ્લાભી શલલેકાનંદ નાભ નાવ્યુ.ં ગુરૂના લવાન ફાદ રયવ્રાજક ફની તેભણે વભગ્ર બાયત ખંડભાં
રયભ્રભણ કયુમ ને બાયતની સ્સ્થશતન તાગ ભેવ્મ. તેઓ ાછથી શળકાગ ગમા ને વન ૧૮૯૩ની શલશ્વધભમ
રયદભાં બાયતનું પ્રશતશનશધત્લ કયુમ શતુ.પ્રખય
ં
લતતા શલલેકાનંદને યુનાઆર્ે ડ સ્ર્ે ટ્વના મુક ભંચએ યુશનલશવિર્ીઓ
ને તરફભાં લતતવ્મ અલા તેભને શનભંત્રણ અપ્યું શત.ુ ં તેભણે કેર્રાક જાશેય ને ખાનગી બાણભાં કમામ,
ભેરયકા, ઇંગ્રેંડ ને યુયના ન્મ કેર્રાક દે ળભાં લેદાંત, મગ ને રશન્દુધભમન પ્રચાય કમો શત. તેભણે ભેરયકા
તથા ઇંગ્રેંડભાં લેદાંત વવામર્ીઓની ણ સ્થાના કયી શતી. છીથી તેઓ બાયત યત અવ્મા શતા તથા વન
૧૮૯૭ભાં તેભણે યાભકૃષ્ણ ભઠ તથા શભળન - એક વભાજવેલી તથા અધ્માત્ત્ભક વંસ્થાની સ્થાના કયી. સ્લાભી
શલલેકાનંદને બાયતના પ્રથભ યાષ્ર-શનભામતાઓ ૈકીના એક ગણલાભાં અલે છે . ભશાત્ભા ગાંધી,જલાશયરાર
નેશરૂ, સુબાચન્ર ફઝ, યશલિંદ ઘૉ, યાધાકૃષ્ણનજેલા ન્મ યાષ્ટ્ષ્રમ નેતાઓ તથા શલચાયક ય તેભના
તત્લજ્ઞાનન પ્રબાલ ડય શત.
૧૮૮૮ભાં શલલેકાનંદે ભઠ છડય ને રયવ્રાજક ફન્મા. ‘‘કઇ ણ શનશશ્ચત ઘય શલનાના, વંફધ
ં  શલનાના,
સ્લતંત્ર ને જાણ્માની ેઠે’’ ભ્રભણ કયતા વાધુન ુ ં રશન્દુ ધાશભિક જીલન એર્રે રયવ્રાજક. તેભન એકભાત્ર વફાફ
શત કભંડર , કામા ને તેભના ફે શપ્રમ ુસ્તક—બગલદૌ ગીતા ને ધ આશભર્ે ળન ઓપ ક્રાઆસ્ર્ . નયે ન્રનાથે બાયતના
ચાયે ખ ૂણાભાં 5 લમ સુધી પ્રલાવ કમો, શળક્ષણના મુખ્મ કેન્રની મુરાકાત રીધી,
શલશલધ ધાશભિક યં યાઓ ને વાભાત્જક જીલનની શલશલધ તયાશ વાથે તાની જાતને રર્ી. તેભણે
રકના દુઃખ ને ગયીફી ભાર્ે વશાનુભ ૂશત કેલી ને યાષ્રના ઈત્થાન ભાર્ે વંકલ્ કમો. મુખ્મત્લેલબક્ષા કે બીખ ય
નબતા નયે ન્રનાથે ભર્ાબાગન પ્રલાવ ગે ચારીને ને પ્રલાવ દયશભમાન તેભને ભતા ચાશકએ અણેરી યે લ્લે
રર્કીર્ ય કમો.અ પ્રલાવ દયશભમાન તેભણે શલદ્વાન, રદલાન, યાજાઓ ને જીલનના તભાભ ક્ષેત્રના રક—
રશન્દુઓ, મુસ્સ્રભ, લિસ્તીઓ, છુત , વયકાયી શધકાયીઓ - વાથે ઘયફ કેવ્મ ને તેભની વાથે યહ્યા.
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ઉત્તર ભારત
૧૮૮૮ભાં તેભણે લાયાણવીથી તેભના પ્રલાવની ળરૂઅત કયી.લાયાણવીભાં તેઓ ંરડત ને ફંગાી
રેખક ભુદેલ મુખાધ્મામ તેભજ શળલ ભંરદયભાં યશેતા શલખ્માત વંત ત્રેરગ
ં સ્લાભી ને ભળ્મા, લાયાણવી છી
તેભણે મધ્મા, રખનો, અગ્રા,વદ
ંૃ ાલન, શાથયવ ને ઋશકેળની મુરાકાત

રીધી. ૧૮૮૮-૧૮૯૦

દયશભમાન

તેભણે લૈદ્યનાથ, લ્શાફાદની મુરાકાત રીધી. ૧૮૮૮-૧૮૯૦ભાં તેઓ ફાયાનાગય ભઠ ભાં કેર્રક વભમ ાછા પયતા
યહ્યા, કેભ કે તેભની તલફમત કથતી શતી ને ભઠ ને ભદદ કયનાયા, યાભકૃષ્ણના નુમામીઓ ફરયાભ ફઝ ને
સુયેળચંર શભત્રા મ ૃત્યુ ામ્મા શતા, તેથી ભઠ ભાર્ે નાણાકીમ વ્મલસ્થા ણ કયલાની શતી.
હિમાય
જુરાઇ, ૧૮૯૦ભાં તેભના વખા વાધુ સ્લાભી ખંડાનંદની વાથે તેભણે યીવ્રાજક તયીકેન તેભન પ્રલાવ ચાલુ
યાખ્મ તેભણે નૈશનતાર, રભડા, શ્રીનગય, દશેયાદૂ ન, ઋશકેળ, શયદ્વાય ને રશભારમની મુરાકાત રીધી. અ
પ્રલાવ દયશભમાન તેભને બ ૃશદ બ્રહ્માંડ ને ગુરુ બ્રહ્માંડન વાક્ષાત્કાય થમ. જાન્યુઅયી ૧૮૯૧ના અંતભાં, સ્લાભી
તેભના વખા વાધુઓને છડીને એકરા રદલ્શી ગમા.
ુ ાના
રાજપત
રદલ્શીભાં, ઐશતશાશવક સ્થની મુરાકાત છી તેઓ યાજુતાનાની ઐશતશાશવક ભ ૂશભ રલય ગમા. ાછથી
તેભણે જમુયન પ્રલાવ કમો, જમાં તેભણે લણનીના ષ્ર્ાધ્મામી ન વંસ્કૃતના એક શલદ્વાનની ભદદથી ભ્માવ કમો.
ત્માયફાદ તેભણે જભેયની મુરાકાત રીધી, જમાં તેભણે કફયના ભશેર ને શલખ્માત દયગાશની મુરાકાત રીધી
ને ભાઈન્ર્ અબુ ગમા.શીં તેઓ ખેત્રીના ભશાયાજ ત્જતશવિંશને ભળ્મા, જેઓ તેભના પ્રખય બતત ને ર્ે કેદાય
ફન્મા.તેભને ખેત્રીની મુરાકાત રેલાનું શનભંત્રણ ભળ્યુ.ં શીં તેભણે યાજા વાથે ચચામઓ કયી.ઓતર્ફય ૧૮૯૧ના
અંતબાગભાં તેઓ યાજસ્થાન નેભશાયાષ્ર તયપ અગ લધ્મા.

પવિમ ભારત
તાન પ્રલાવ ચાલુ યાખીને તેભણે ભદાલાદ, લઢલાણ, રીંફડીની મુરાકાત રીધી. ભદાલાદભાં
તેભણે આસ્રાભ ને જૈન વંસ્કૃશત યન તેભન ભ્માવ  ૂય કમો. રીંફડીભાં તેઓ ઇંગ્રેન્ડ ને ભેરયકા જઆ
અલેરા ઠાકય વાશેફ જવલંતશવિંશને ભળ્મા. લેદાંતન ઈદે ળ અલા શશ્ચભના દે ળભાં જલાન વલમ પ્રથભ શલચાય
સ્લાભીને ઠાકય વાશેફ ાવેથી ભળ્મ. જમાયે તેઓ રયવ્રાજક તયીકે ભ્રભણ કયતાં રીંફડી અવ્માં શતા ત્માયે ત્માંના
ઠાકય વાશેફે સ્લાભીજીને શશ્ચભભાં મજાઆ યશેરી વનાતન ધભમની રયદભાં બાગ રેલા ભાર્ે ની પ્રેયણા અી શતી.
બશલષ્મભાં અ પ્રકાયની ધભમ રયદ મજાલાની છે એલી લાત સ્લાભી શલલેકાનંદે વો પ્રથભલાય ગુજયાતભાં વાંબી
શતી. ાછથી તેભણે જુનાગઢ, લગયનાય, કચ્છ, યફંદય, દ્વાયકા, ાલરતાણા, લડદયાની મુરાકાત રીધી.
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રયવ્રાજક યશેલાની પ્રશતજ્ઞા છતાં શલદ્વાનંરડત ાવે તાના તત્લલચિંતન ને વંસ્કૃતના ભ્માવને ાક કયલા
યફંદયભાં તેઓ ણુ ં લમ યહ્યા. લેદન નુલાદ કયનાયા દયફાયના ંરડત વાથે તેભણે કાભ કયુ.ું . ાછથી
તેભણે ભશાફરેશ્વયન પ્રલાવ કમો ને છી  ૂણે ગમા. ૂણેથી તેઓ જુન ૧૮૯૨ની અવાવ ખંડલા ને આન્દય
ગમા. કારઠમાલાડભાં તેભણે શલશ્વના ધભોની વંવદ અંગે વાંબળ્યુ ં શત ુ ં ને તેભના નુમામીઓએ તેભને વંવદભાં
શાજયી અલા શલનંતી કયી શતી. તેઓ ખંડલાથી મુફ
ં ઇ જલા નીકળ્મા ને જુરાઇ ૧૮૯૨ભાં ત્માં શોંચ્મા.  ૂણે જતી
રેનભાં તેઓ ફાર ગંગાધય રર્કને ભળ્મા. સ્લાભી ઓતર્ફય ૧૮૯૨ભાં ફેરગાભ ગમા.ફેરગાભ ખાતે તેઓ પ્ર. જી.
એવ. બાતે ને વફ-રડશલઝનર પયે સ્ર્ ઓરપવય શરયદ શભત્રાના ભશેભાન ફન્મા. ફેરગાભથી તેભણે
ગલાભાં ંજીભ ને ભાગમગલાની મુરાકાત રીધી. જમાં રેરર્નબાાનુ ં દુરમબ ધાશભિક વારશત્મ શસ્તપ્રત ને મુરરત
વજૉનભાં વચલાયુ ં છે તેલી ગલાની ધ્માત્ભશલદ્યાની વોથી જુની કન્લેન્ર્ કરેજ યે ચર વેશભનયીભાં તેભણે ત્રણ
રદલવ ગાળ્મા. શીં તેભણે લિસ્તી ધભી ભશત્લની ધ્માત્ત્ભક કૃશતઓન ભ્માવ કમો શલાનુ ં કશેલામ
છે . ભાભમગલાથી સ્લાભી રેનભાં ધાયલાય ગમા ને ત્માંથી વીધા ભૈસયુ યાજમભાં અલેરા ફેંગ્રય ગમા.
દક્ષિણ ભારત
ફેંગ્રયભાં સ્લાભીએ ભૈસયુ યાજમના રદલાન વય કે. ળૈારી ઐમય વાથે ઘયફ કેવ્મ ને ાછથી તેઓ
ભૈસયુ ના ભશાયાજા શ્રી ચાભયાજેન્ર લાડીમાયના ભશેભાન તયીકે ભશેરભાં યકામા. સ્લાભીના ભ્માવ અંગે વય ળેારીએ
એવું કહ્ું શલાનું નોંધાયું છે કે, ‘‘એક ચુફકીમ
ં
વ્મસ્તતત્લ ને એક દૈ લી તાકાત, જે તેભના દે ળના આશતશાવ ય તાની
છા છડી જલા શનભામમા શતા.’’ ભશાયાજાએ સ્લાભીને કચીનના રદલાન ય બરાભણત્ર રખી અપ્મ ને તેભને
યે લ્લેની રર્કીર્ અી.
ફેંગ્રયથી તેભણે શત્રશુય, કડુગ
ં લુય, એનામકુરભની મુરાકાત રીધી. એનામકુરભ ખાતે 1892ના ડીવેમ્ફયના
પ્રાયં બભાં તેઓ નાયામણ ગુરુના ગુરુ ચટ્ટમ્ી સ્લાશભકરને ભળ્મા. એનામકુરભથી તેભણે શત્રલેન્રભ,નાગયકઆરન પ્રલાવ
કમો ને 1892ભા રક્રવભવની  ૂલમવધ્ં માએ ગે ચારીને કન્માકુભાયી શોંચ્મા. કન્માકુભાયી ખાતે સ્લાભીએ ‘‘છે લ્રા
બાયતીમ ખડક’’ ય ફેવીને ત્રણ રદલવ ધ્માન ધયુું શલાનું કશેલામ છે . અ ખડક ાછથી શલલેકાનંદ ખડક
સ્ભાયક તયીકે જાણીત થમ. કન્માકુભાયી ખાતે શલલેકાનંદને ‘‘એક બાયતન શલચાય’’ અવ્મ શલાનુ ં કશેલામ છે .
કન્માકુભાયીથી તેભણે ભદુયાઇની મુરાકાત રીધી, જમાં તેઓ યાભનદના યાજા બાસ્કય વેત ુશતને ભળ્મા, જેભના ભાર્ે
તેભની ાવે ઓખાણત્ર શત. યાજા સ્લાભીના નુમામી ફન્મા ને તેભને શળકાગ ખાતે ધભોની વંવદભાં જલાની
શલનંતી કયી.ભદુયાઇથી તેભણે યાભેશ્વયભ, ોંરડચેયીની મુરાકાત રીધી ને તેઓ ભરાવ ગમા ને શીં તેઓ તેભના
વોથી પ્રખય નુમામીઓને ભળ્મા, જેલા કે રશવિંગા ેરુભર, જી. જી. નયશવિંશાચાયી. અ નુમામીઓએ ભેરયકા
ખાતે સ્લાભીના પ્રલાવ ભાર્ે બંડ એકઠું કયલાભાં ને ાછથી ભરાવભાં યાભકૃષ્ણ શભળનની સ્થાના કયલાભાં
ભશત્લની ભ ૂશભકા બજલી.ભરાવથી તેભણે શૈદયાફાદન પ્રલાવ કમો. ભરાવના તેભના બતત, ભૈસયુ , યાભનદ, ખેત્રીના
યાજાઓ, રદલાન ને ન્મ નુમામીઓ એકઠા કયે રા બંડની ભદદથી શલલેકાનંદ ૩૧ભી ભે, ૧૮૯૩એ મુફ
ં ઇથી
ખેત્રીના ભશાયાજાએ સ ૂચલેલ ું શલલેકાનંદ નાભ ધાયણ કયીને શળકાગ જલા નીકળ્મા.
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