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                                                        સ્વામી વવવેકાનદંના પ્રવાસો 
 
 સ્વામી વવવેકાનદં ૧૯ભી વદીના ગઢુલાદી વતં યાભકૃષ્ણના યભ શળષ્મ યાભકૃષ્ણ શભળનના સ્થાક છે. 

યયુ ન ેભેરયકાભા ંલેદાતં ને મગના જન્ભદાતા ગણલાભા ં અલે છે ને તેભને યસ્યની અસ્થા ઈબી 
કયલાન તથા ૧૯ભી વદીના અંત ેરશન્દુધભમને શલશ્વકક્ષાએ ભાન્મતા ાલલાન શ્રેમ અલાભા ંઅલે છે. અધશુનક 

બાયતભા ંરશન્દુધભમના નુયદ્ધાયભા ં શલલેકાનદંને મખુ્મ રયફ વભા ગણલાભા ંઅલે છે. તેઓ "ભેરયકાના બાઇઓ 

તથા ફશને" વફંધન વાથેના તેભના પ્રલચનથી લધ ુજાણીતા ફન્મા છે તે બાણ દ્વાયા તેભણે શળકાગ ખાતે શલશ્વ ધભમ 
રયદભા ંવન ૧૮૯૩ભા ંરશન્દુ ધભમનુ ંપ્રશતશનશધત્લ કયુમ શત ુ.ં   
 

     સ્લાભી શલલેકાનદંન જન્ભ  તા. ૧૨ભી જાન્યઅુયી ૧૮૬૩ના યજ કરકત્તા ખાત ે શળભરા ાલ્રીભા ંથમ શત 
તેભનુ ં નાભ નયેન્રનાથ દત્ત ાડલાભા ં અવ્ય ુ શત ુ.ં   તેભના શતા શલશ્વનાથ દત્ત કરકત્તા શાઆ કર્મભા ંએર્ની શતા. 
તેભની ભાતા ભલુનેશ્વયી દેલી શલત્ર સ્ત્રી શતા તથા વમંભ ાતા શતા ભાતાએ તેભના ધાશભિક સ્લબાલથી. ફાણથી 
જ તેભનાભા ંઅધ્માશભકતા તથા આશ્વય વાક્ષાત્કાય ભારે્ રગાલ દેખાત શત.નયેન્રનાથે વન ૧૮૮૦ભા ંકરકત્તા ખાત ે

પે્રવીડેંવી કરેજભા ંપ્રલેળ રીધ શત ને ફીજા લે તેઓએ કરેજ ફદરીને કરકત્તાભા ં સ્કટ્ટીળ ચચમ 
કરેજભા ંએડશભળન રીધ ુ શત ુ.ંતે દયશભમાન તેભણે ાશ્ચાત્મ તકમળાસ્ત્ર, ાશ્ચાત્મ તત્લજ્ઞાન ન ેયયુના યાષ્રના 
આશતશાવન ભ્માવ કમો શત. વને ૧૮૮૧ભા ં રલરત કરાની રયક્ષા ને વને ૧૮૮૪ભા ં તભણે શલનમન 

સ્નાતકની રયક્ષા ાવ કયી શતી. 
 

 ફાણથી જ તેઓએ અધ્માત્ત્ભકતા, આશ્વયાનભુશુત ને વલોચ્ચ અધ્માત્ત્ભક વત્મ જાણલાભા ંરુલચ દળામલી 
શતી. તેભણે લૂમ તથા શશ્ચભની ધાશભિક તથા તત્લજ્ઞાન વફંધંી શલશલધ દ્ધશતઓન ભ્માવ કમો તથા તેઓ જુદા 
જુદા ધાશભિક ગ્રણીઓન ેભળ્મા. તેભના ય તે વભમની ભશત્લની વાભાત્જક-ધાશભિક વસં્થા બ્રહ્મવભાજની ઘણી વય 

ડી શતી. તેભની ળરૂઅતની ભાન્મતાઓનુ ં ઘડતય બ્રહ્મવભાજે કયુું. બ્રહ્મ વભાજ શનયાકાય બગલાનભા ં ભાનત, 
મશૂતિજુાને નકાયત ને વાભાત્જક-અશથિક સધુાયાને વભશિત શત.૪ તેઓ બ્રહ્મવભાજના દેલેન્રનાથ 

ર્ાગય ન ેકેળલચરં વેનજેલા અગેલાનને ભળ્મા તથા બગલાનના સ્સ્તત્લ શલે તેભની વાથે પ્રશ્નત્તયી કયી, યંત ુ

તેભને વતંકાયક જલાફ નશતા ભળ્મા.  આશ્વયન વાક્ષાત્કાય કયાલી ળકે તલેા વ્મસ્તતની ળધભા ંતઓે યાભકૃષ્ણને 

ભળ્મા ન ેતેભના શળષ્મ ફની ગમા.યાભકૃષ્ણએ તભેન ેએક ગરુૂ તયીકે દ્વતૈ લેદાતં ને ફધા જ ધભો વાચા છે તથા 
ભાનલ વેલા એજ વાચી પ્રભપુ્રાથમના છે તેવ ુળીખવ્યુ ંશત ુ.ં1885ભા ંયાભકૃષ્ણને ગાનુ ંકેન્વય થય ુતેઓ કરકતા યશલેા 
ચાલ્મા ગમા ન ેાછથી કવીય ગમા. શલલેકાનદં ને તેભના વખા નમુામીઓએ યાભકૃષ્ણની તેભના અંશતભ 
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રદલવભા ં શશુ્રુા કયી. યાભકૃષ્ણના ભાગમદળમન શઠે તેભનુ ં અધ્માત્ત્ભક જીલન ચાલ ુ જ યહ્ુ ં શત ુ.ં કવીય ખાતે 
શલલેકાનદંને લાયંલાય શનશલિકલ્ વભાશધ ન વાક્ષાત્કાય થમ શલાનુ ં કશલેામ છે. યાભકૃષ્ણના છેલ્રા રદલવભા ં
શલલેકાનદં ન ેતેભના કેર્રાક નમુામીઓને યાભકૃષ્ણએ વન્માવીના લસ્ત્ર અપ્મા, જે યાભકૃષ્ણ ભઠના વન્માવી 
ફન્મા. યાભકૃષ્ણની સ્સ્થશત ક્રભળઃ ફગડતી ગઇ શતી ને તેઓ કવીયના ગાડમન શાઈવભા ં૧૬ ઓગસ્ર્, ૧૮૮૬એ 

લશરેી વલાયે મતૃ્ય ુ ામ્મા શતા. ગરુુના મતૃ્ય ુ છી ભઠલાવીઓએ શલલેકાનદંના નેતતૃ્લભા ં ગશૃસ્થ નમુામીઓની 
નાણાકીમ ભદદથી ગગંા નદીના કાઠેં ફાયાનગય ખાતે એક ધમ ખડંેય ભકાનભા ં એક વભાજની યચના કયી. તે 

નમુામીઓન પ્રથભ ભઠ ફન્મ. અ નમુામીઓ યાભકૃષ્ણના થંના પ્રથભ નમુામીઓ ફન્મા. 
 

     ૧૮૮૭ના પ્રાયંલબક વભમભા ં નયેન્ર ને ન્મ અઠ નમુામીઓએ ભઠની ઔચારયક પ્રશતજ્ઞાઓ 

રીધી.નયેન્રએ સ્લાભી શલલેકાનદં નાભ નાવ્યુ.ં  ગરુૂના લવાન ફાદ રયવ્રાજક ફની તેભણે વભગ્ર બાયત ખડંભા ં
રયભ્રભણ કયુમ ને બાયતની સ્સ્થશતન તાગ ભેવ્મ. તેઓ ાછથી શળકાગ ગમા ને વન ૧૮૯૩ની શલશ્વધભમ 
રયદભા ંબાયતનુ ંપ્રશતશનશધત્લ કયુમ શત ુ.ંપ્રખય લતતા શલલેકાનદંને યનુાઆરે્ડ સ્રે્ટ્વના મકુ ભચંએ યશુનલશવિર્ીઓ 

ને તરફભા ં લતતવ્મ અલા તેભને શનભતં્રણ અપ્યુ ં શત ુ.ં તેભણે કેર્રાક જાશયે ને ખાનગી બાણભા ં કમામ, 
ભેરયકા, ઇંગ્રેંડ ને યયુના ન્મ કેર્રાક દેળભા ંલેદાતં, મગ ને રશન્દુધભમન પ્રચાય કમો શત. તેભણે ભેરયકા 
તથા ઇંગ્રેંડભા ંલેદાતં વવામર્ીઓની ણ સ્થાના કયી શતી. છીથી તેઓ બાયત યત અવ્મા શતા તથા વન 

૧૮૯૭ભા ં તેભણે યાભકૃષ્ણ ભઠ તથા શભળન - એક વભાજવેલી તથા અધ્માત્ત્ભક વસં્થાની સ્થાના કયી. સ્લાભી 
શલલેકાનદંને બાયતના પ્રથભ યાષ્ર-શનભામતાઓ ૈકીના એક ગણલાભા ં અલે છે. ભશાત્ભા ગાધંી,જલાશયરાર 

નેશરૂ, સબુાચન્ર ફઝ, યશલિંદ ઘૉ, યાધાકૃષ્ણનજેલા ન્મ યાષ્ટ્ષ્રમ નેતાઓ તથા શલચાયક ય તેભના 
તત્લજ્ઞાનન પ્રબાલ ડય શત. 
 

 ૧૮૮૮ભા ં શલલેકાનદેં ભઠ છડય ન ેરયવ્રાજક ફન્મા. ‘‘કઇ ણ શનશશ્ચત ઘય શલનાના, વફંધં શલનાના, 
સ્લતતં્ર ન ેજાણ્માની ેઠે’’ ભ્રભણ કયતા વાધનુ ુ ંરશન્દુ ધાશભિક જીલન એર્રે રયવ્રાજક.  તેભન એકભાત્ર વફાફ 

શત કભડંર , કામા ન ેતેભના ફે શપ્રમ સુ્તક—બગલદૌ  ગીતા ને ધ આશભરે્ળન ઓપ ક્રાઆસ્ર્ . નયેન્રનાથે બાયતના 
ચાયે ખણૂાભા ં5 લમ સધુી પ્રલાવ કમો, શળક્ષણના મખુ્મ કેન્રની મરુાકાત રીધી, 
 

  શલશલધ ધાશભિક યંયાઓ ને વાભાત્જક જીલનની શલશલધ તયાશ વાથ ે તાની જાતન ે રર્ી.  તેભણે 

રકના દુઃખ ન ેગયીફી ભારે્ વશાનભુશૂત કેલી ને યાષ્રના ઈત્થાન ભારે્ વકંલ્ કમો.  મખુ્મત્લેલબક્ષા કે બીખ ય 

નબતા નયેન્રનાથે ભર્ાબાગન પ્રલાવ ગે ચારીન ેને પ્રલાવ દયશભમાન તેભને ભતા ચાશકએ અણેરી યેલ્લે 

રર્કીર્ ય કમો.અ પ્રલાવ દયશભમાન તેભણે શલદ્વાન, રદલાન, યાજાઓ ને જીલનના તભાભ ક્ષેત્રના રક—
રશન્દુઓ,  મસુ્સ્રભ,  લિસ્તીઓ, છુત , વયકાયી શધકાયીઓ - વાથે ઘયફ કેવ્મ ને તેભની વાથે યહ્યા.   
 

 

 

http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%A8%E0%AA%BF%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%B5%E0%AA%BF%E0%AA%95%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%AA_%E0%AA%B8%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%A7%E0%AA%BF&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AA%82%E0%AA%97%E0%AA%BE
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AC%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%82%E0%AA%97%E0%AA%B0&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AA%A0
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%AE%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%BF%E0%AA%B6%E0%AB%8D%E0%AA%A8_%E0%AA%86%E0%AA%A6%E0%AB%87%E0%AA%B6&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B5%E0%AB%87%E0%AA%A6%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%A4&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AF%E0%AB%8B%E0%AA%97
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B9%E0%AA%BF%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%A6%E0%AB%81_%E0%AA%A7%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%AE
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B5%E0%AB%87%E0%AA%A6%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%A4_%E0%AA%B8%E0%AB%8B%E0%AA%B8%E0%AA%BE%E0%AA%AF%E0%AA%9F%E0%AB%80&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%AE%E0%AA%BE_%E0%AA%97%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%A7%E0%AB%80
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%9C%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%B9%E0%AA%B0%E0%AA%B2%E0%AA%BE%E0%AA%B2_%E0%AA%A8%E0%AA%B9%E0%AB%87%E0%AA%B0%E0%AB%81&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%9C%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%B9%E0%AA%B0%E0%AA%B2%E0%AA%BE%E0%AA%B2_%E0%AA%A8%E0%AA%B9%E0%AB%87%E0%AA%B0%E0%AB%81&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AB%81%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B7%E0%AA%9A%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AB%8D%E0%AA%B0_%E0%AA%AC%E0%AB%8B%E0%AA%9D
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%94%E0%AA%B0%E0%AB%8B%E0%AA%AC%E0%AA%BF%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AB%8B_%E0%AA%98%E0%AB%8B%E0%AA%B7&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%AE%E0%AA%95%E0%AB%83%E0%AA%B7%E0%AB%8D%E0%AA%A3&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AD%E0%AA%97%E0%AA%B5%E0%AA%A6_%E0%AA%97%E0%AB%80%E0%AA%A4%E0%AA%BE&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%A7%E0%AB%80_%E0%AA%88%E0%AA%AE%E0%AA%BF%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B6%E0%AA%A8_%E0%AA%93%E0%AA%AB_%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%88%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%9F&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AD%E0%AA%BF%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%B7%E0%AA%BE&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%A6%E0%AA%BE%E0%AA%A8,_%E0%AA%AD%E0%AA%BF%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%B7%E0%AA%BE&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%A6%E0%AA%BF%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%A8&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%9C%E0%AA%BE&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B9%E0%AA%BF%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%A6%E0%AB%81
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AB%81%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%BF%E0%AA%AE
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%96%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%BF%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%A4%E0%AB%80
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AA%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%BF%E0%AA%86%E0%AA%B9&action=edit&redlink=1
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ઉત્તર ભારત 
 

 ૧૮૮૮ભા ં તેભણે લાયાણવીથી તેભના પ્રલાવની ળરૂઅત કયી.લાયાણવીભા ં તેઓ રંડત ને ફગંાી 
રેખક ભદેુલ મખુાધ્મામ તેભજ શળલ ભરંદયભા ં યશતેા શલખ્માત વતં ત્રેરગં સ્લાભી ને ભળ્મા, લાયાણવી છી 
તેભણે મધ્મા, રખનો, અગ્રા,વ ૃદંાલન, શાથયવ ને ઋશકેળની મરુાકાત રીધી. ૧૮૮૮-૧૮૯૦ દયશભમાન 

તેભણે લૈદ્યનાથ, લ્શાફાદની મરુાકાત રીધી. ૧૮૮૮-૧૮૯૦ભા ંતેઓ ફાયાનાગય ભઠ ભા ંકેર્રક વભમ ાછા પયતા 
યહ્યા, કેભ કે તેભની તલફમત કથતી શતી ને ભઠ ને ભદદ કયનાયા, યાભકૃષ્ણના નમુામીઓ ફરયાભ ફઝ ને 
સયેુળચરં શભત્રા મતૃ્ય ુામ્મા શતા, તેથી ભઠ ભારે્ નાણાકીમ વ્મલસ્થા ણ કયલાની શતી.   
 

હિમાય 
 

 જુરાઇ, ૧૮૯૦ભા ંતેભના વખા વાધ ુસ્લાભી ખડંાનદંની વાથે તેભણે યીવ્રાજક તયીકેન તેભન પ્રલાવ ચાલ ુ

યાખ્મ તેભણે નૈશનતાર, રભડા,  શ્રીનગય,  દશયેાદૂન,  ઋશકેળ,  શયદ્વાય ને રશભારમની મરુાકાત રીધી. અ 

પ્રલાવ દયશભમાન તેભને બશૃદ બ્રહ્માડં ને ગરુુ બ્રહ્માડંન વાક્ષાત્કાય થમ. જાન્યઅુયી ૧૮૯૧ના અંતભા,ં સ્લાભી 
તેભના વખા વાધઓુને છડીને એકરા રદલ્શી ગમા.  
રાજપતુાના 

 રદલ્શીભા,ં ઐશતશાશવક સ્થની મરુાકાત છી તઓે યાજતુાનાની ઐશતશાશવક ભશૂભ રલય ગમા. ાછથી 
તેભણે જમયુન પ્રલાવ કમો, જમા ંતેભણે લણનીના ષ્ર્ાધ્મામી ન વસં્કૃતના એક શલદ્વાનની ભદદથી ભ્માવ કમો. 
ત્માયફાદ તેભણે જભેયની મરુાકાત રીધી, જમા ંતેભણે કફયના ભશરે ને શલખ્માત દયગાશની મરુાકાત રીધી 
ને ભાઈન્ર્ અબ ુગમા.શીં તેઓ ખેત્રીના ભશાયાજ ત્જતશવિંશન ેભળ્મા, જેઓ તેભના પ્રખય બતત ને રે્કેદાય 

ફન્મા.તેભને ખેત્રીની મરુાકાત રેલાનુ ં શનભતં્રણ ભળ્યુ.ં શીં તેભણે યાજા વાથે ચચામઓ કયી.ઓતર્ફય ૧૮૯૧ના 
અંતબાગભા ંતેઓ યાજસ્થાન નેભશાયાષ્ર તયપ અગ લધ્મા.  
 

 

પવિમ ભારત  
 

 તાન પ્રલાવ ચાલ ુ યાખીને તેભણે ભદાલાદ, લઢલાણ, રીંફડીની મરુાકાત રીધી. ભદાલાદભા ં
તેભણે આસ્રાભ ન ેજૈન વસં્કૃશત યન તેભન ભ્માવ યૂ કમો.  રીંફડીભા ંતેઓ ઇંગ્રેન્ડ ને ભેરયકા જઆ 

અલેરા ઠાકય વાશફે જવલતંશવિંશને ભળ્મા. લેદાતંન ઈદેળ અલા શશ્ચભના દેળભા ંજલાન વલમ પ્રથભ શલચાય 

સ્લાભીને ઠાકય વાશફે ાવેથી ભળ્મ. જમાયે તેઓ રયવ્રાજક તયીકે ભ્રભણ કયતા ંરીંફડી અવ્મા ંશતા ત્માયે ત્માનંા 
ઠાકય વાશફેે સ્લાભીજીને શશ્ચભભા ંમજાઆ યશરેી વનાતન ધભમની રયદભા ંબાગ રેલા ભારે્ની પ્રેયણા અી શતી. 
બશલષ્મભા ંઅ પ્રકાયની ધભમ રયદ મજાલાની છે એલી લાત સ્લાભી શલલેકાનદેં વો પ્રથભલાય ગજુયાતભા ંવાબંી 
શતી. ાછથી તેભણે જુનાગઢ,  લગયનાય,  કચ્છ,  યફદંય,  દ્વાયકા, ાલરતાણા,  લડદયાની મરુાકાત રીધી. 

http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%A3%E0%AA%B8%E0%AB%80
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AD%E0%AB%82%E0%AA%A6%E0%AB%87%E0%AA%B5_%E0%AA%AE%E0%AB%81%E0%AA%96%E0%AB%8B%E0%AA%AA%E0%AA%BE%E0%AA%A7%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AA%BE%E0%AA%AF&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AB%88%E0%AA%B2%E0%AA%82%E0%AA%97%E0%AA%BE_%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%AE%E0%AB%80&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%85%E0%AA%AF%E0%AB%8B%E0%AA%A7%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AA%BE
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B2%E0%AA%96%E0%AA%A8%E0%AA%89&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%86%E0%AA%97%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%BE
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AB%83%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AA%BE%E0%AA%B5%E0%AA%A8
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%A5%E0%AA%B0%E0%AA%B8
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%8B%E0%AA%B7%E0%AA%BF%E0%AA%95%E0%AB%87%E0%AA%B6
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B5%E0%AB%88%E0%AA%A6%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%A5&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%85%E0%AA%B2%E0%AA%BE%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%AC%E0%AA%BE%E0%AA%A6&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%AE%E0%AB%80_%E0%AA%85%E0%AA%96%E0%AA%82%E0%AA%A1%E0%AA%86%E0%AA%A8%E0%AA%82%E0%AA%A6&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A8%E0%AB%88%E0%AA%A8%E0%AA%BF%E0%AA%A4%E0%AA%BE%E0%AA%B2
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%85%E0%AA%B2%E0%AA%AE%E0%AB%8B%E0%AA%B0%E0%AA%BE&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B6%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AB%80%E0%AA%A8%E0%AA%97%E0%AA%B0
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A6%E0%AB%87%E0%AA%B9%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%A6%E0%AB%82%E0%AA%A8
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%8B%E0%AA%B7%E0%AA%BF%E0%AA%95%E0%AB%87%E0%AA%B6
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B9%E0%AA%B0%E0%AA%A6%E0%AB%8D%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%B0
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B9%E0%AA%BF%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%B2%E0%AA%AF
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B5%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AA%BE%E0%AA%AA%E0%AA%95%E0%AA%A4%E0%AA%BE_%E0%AA%85%E0%AA%A8%E0%AB%87_%E0%AA%B8%E0%AB%82%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%B7%E0%AB%8D%E0%AA%AE%E0%AA%A4%E0%AA%BE&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A6%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B9%E0%AB%80
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%9C%E0%AA%AA%E0%AB%82%E0%AA%A4%E0%AA%BE%E0%AA%A8%E0%AA%BE&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%85%E0%AA%B2%E0%AA%B5%E0%AA%B0&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9C%E0%AA%AF%E0%AA%AA%E0%AB%81%E0%AA%B0
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AA%E0%AA%A3%E0%AA%BF%E0%AA%A8%E0%AA%BF&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%A6%E0%AA%B0%E0%AA%97%E0%AA%BE%E0%AA%B9&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%89%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%9F_%E0%AA%86%E0%AA%AC%E0%AB%81
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%96%E0%AB%87%E0%AA%A4%E0%AA%B0%E0%AB%80%E0%AA%A8%E0%AA%BE_%E0%AA%AE%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%9C%E0%AA%BE_%E0%AA%85%E0%AA%9C%E0%AA%BF%E0%AA%A4_%E0%AA%B8%E0%AA%BF%E0%AA%82%E0%AA%98&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%96%E0%AB%87%E0%AA%A4%E0%AA%B0%E0%AB%80&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%9C%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%A5%E0%AA%BE%E0%AA%A8
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%B7%E0%AB%8D%E0%AA%9F%E0%AB%8D%E0%AA%B0
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%87%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%BE%E0%AA%AE
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9C%E0%AB%88%E0%AA%A8_%E0%AA%A7%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%AE
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B2%E0%AB%80%E0%AA%82%E0%AA%AC%E0%AA%A1%E0%AB%80
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AA%BF%E0%AA%B0%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%B0
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%95%E0%AA%9A%E0%AB%8D%E0%AA%9B
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AA%E0%AB%8B%E0%AA%B0%E0%AA%AC%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AA%B0
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A6%E0%AB%8D%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%95%E0%AA%BE
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AA%E0%AA%BE%E0%AA%B2%E0%AA%BF%E0%AA%A4%E0%AA%BE%E0%AA%A3%E0%AA%BE&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AC%E0%AA%B0%E0%AB%8B%E0%AA%A1%E0%AA%BE
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રયવ્રાજક યશલેાની પ્રશતજ્ઞા છતા ં શલદ્વાનરંડત ાવે તાના તત્લલચિંતન ને વસં્કૃતના ભ્માવને ાક કયલા 
યફદંયભા ં તેઓ ણુ ં લમ યહ્યા. લેદન નલુાદ કયનાયા દયફાયના રંડત વાથ ે તેભણે કાભ કયુું.. ાછથી 
તેભણે ભશાફરેશ્વયન પ્રલાવ કમો ન ેછી ણૂ ેગમા.ણૂેથી તેઓ જુન ૧૮૯૨ની અવાવ  ખડંલા  ને  આન્દય 

 ગમા.  કારઠમાલાડભા ં તભેણે શલશ્વના ધભોની વવંદ અંગ ેવાબંળ્યુ ંશત ુ ંન ેતેભના નમુામીઓએ તેભને વવંદભા ં
શાજયી અલા શલનતંી કયી શતી. તેઓ ખડંલાથી મુફંઇ જલા નીકળ્મા ને જુરાઇ ૧૮૯૨ભા ંત્મા ંશોંચ્મા. ણૂ ેજતી 
રેનભા ંતેઓ ફાર ગગંાધય રર્કને ભળ્મા.  સ્લાભી ઓતર્ફય ૧૮૯૨ભા ંફેરગાભ ગમા.ફેરગાભ ખાતે તેઓ પ્ર. જી. 

એવ. બાતે ન ે વફ-રડશલઝનર પયેસ્ર્ ઓરપવય શરયદ શભત્રાના ભશભેાન ફન્મા. ફેરગાભથી તેભણે 

ગલાભા ંજંીભ ન ેભાગમગલાની મરુાકાત રીધી. જમા ંરેરર્નબાાનુ ંદુરમબ ધાશભિક વારશત્મ શસ્તપ્રત ને મરુરત 

વજૉનભા ં વચલાયુ ં છે તલેી ગલાની ધ્માત્ભશલદ્યાની વોથી જુની કન્લેન્ર્ કરેજ યેચર વેશભનયીભા ંતેભણે ત્રણ 

રદલવ ગાળ્મા. શીં તભેણે લિસ્તી ધભી ભશત્લની ધ્માત્ત્ભક કૃશતઓન ભ્માવ કમો શલાનુ ં કશલેામ 

છે.  ભાભમગલાથી સ્લાભી રેનભા ંધાયલાય ગમા ને ત્માથંી વીધા ભૈસયુ યાજમભા ંઅલેરા ફેંગ્રય ગમા.  
 

દક્ષિણ ભારત  
 

 ફેંગ્રયભા ં સ્લાભીએ ભૈસયુ યાજમના રદલાન વય કે. ળૈારી ઐમય વાથે ઘયફ કેવ્મ ને ાછથી તેઓ 

ભૈસયુના ભશાયાજા શ્રી ચાભયાજેન્ર લાડીમાયના ભશભેાન તયીકે ભશરેભા ંયકામા. સ્લાભીના ભ્માવ અંગ ેવય ળેારીએ 

એવુ ંકહ્ુ ંશલાનુ ંનોંધાયુ ંછે કે, ‘‘એક ચુફંકીમ વ્મસ્તતત્લ ને એક દૈલી તાકાત, જે તેભના દેળના આશતશાવ ય તાની 
છા છડી જલા શનભામમા શતા.’’ ભશાયાજાએ સ્લાભીન ેકચીનના રદલાન ય બરાભણત્ર રખી અપ્મ ને તેભન ે

યેલ્લેની રર્કીર્ અી.  
 ફેંગ્રયથી તેભણે શત્રશયુ, કડુગંલયુ, એનામકુરભની મરુાકાત રીધી. એનામકુરભ ખાતે 1892ના ડીવમે્ફયના 
પ્રાયંબભા ંતેઓ નાયામણ ગરુુના ગરુુ ચટ્ટમ્ી સ્લાશભકરન ેભળ્મા. એનામકુરભથી તેભણે શત્રલેન્રભ,નાગયકઆરન પ્રલાવ 

કમો ને 1892ભા રક્રવભવની લૂમવધં્માએ ગે ચારીને  કન્માકુભાયી શોંચ્મા.  કન્માકુભાયી ખાતે સ્લાભીએ ‘‘છેલ્રા 
બાયતીમ ખડક’’ ય ફેવીને ત્રણ રદલવ ધ્માન ધયુું શલાનુ ં કશલેામ છે. અ ખડક ાછથી શલલેકાનદં ખડક 

સ્ભાયક તયીકે જાણીત થમ.  કન્માકુભાયી ખાતે શલલેકાનદંને ‘‘એક બાયતન શલચાય’’ અવ્મ શલાનુ ં કશલેામ છે. 

કન્માકુભાયીથી તેભણે ભદુયાઇની મરુાકાત રીધી, જમા ંતેઓ યાભનદના યાજા બાસ્કય વેતુશતને ભળ્મા, જેભના ભારે્ 

તેભની ાવે ઓખાણત્ર શત. યાજા સ્લાભીના નમુામી ફન્મા ને તેભને શળકાગ ખાતે ધભોની વવંદભા ંજલાની 
શલનતંી કયી.ભદુયાઇથી તભેણે યાભેશ્વયભ, ોંરડચેયીની મરુાકાત રીધી ને તેઓ ભરાવ ગમા ને શીં તેઓ તેભના 
વોથી પ્રખય નમુામીઓને ભળ્મા, જેલા કે રશવિંગા ેરુભર, જી. જી. નયશવિંશાચાયી. અ નમુામીઓએ ભેરયકા 
ખાતે સ્લાભીના પ્રલાવ ભારે્ બડં એકઠુ ં કયલાભા ં ને ાછથી ભરાવભા ં યાભકૃષ્ણ શભળનની સ્થાના કયલાભા ં
ભશત્લની ભશૂભકા બજલી.ભરાવથી તેભણે શૈદયાફાદન પ્રલાવ કમો. ભરાવના તેભના બતત, ભૈસયુ, યાભનદ, ખેત્રીના 
યાજાઓ, રદલાન ન ેન્મ નમુામીઓ એકઠા કયેરા બડંની ભદદથી શલલેકાનદં ૩૧ભી ભે, ૧૮૯૩એ મુફંઇથી 
ખેત્રીના ભશાયાજાએ સચૂલેલુ ંશલલેકાનદં નાભ ધાયણ કયીને શળકાગ જલા નીકળ્મા. 
 

http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B5%E0%AB%87%E0%AA%A1%E0%AA%BE&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%AC%E0%AA%B3%E0%AB%87%E0%AA%B6%E0%AB%8D%E0%AA%B5%E0%AA%B0
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AA%E0%AB%82%E0%AA%A8%E0%AA%BE&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%96%E0%AA%82%E0%AA%A1%E0%AA%B5%E0%AA%BE
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%88%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%A6%E0%AB%8B%E0%AA%B0&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%95%E0%AA%BE%E0%AA%A0%E0%AA%BF%E0%AA%AF%E0%AA%BE%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%A1
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B5%E0%AA%BF%E0%AA%B6%E0%AB%8D%E0%AA%B5%E0%AA%A8%E0%AA%BE_%E0%AA%A7%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%AE%E0%AB%8B%E0%AA%A8%E0%AB%80_%E0%AA%B8%E0%AA%82%E0%AA%B8%E0%AA%A6&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AA%E0%AB%82%E0%AA%A8%E0%AA%BE&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AC%E0%AA%BE%E0%AA%B2_%E0%AA%97%E0%AA%82%E0%AA%97%E0%AA%BE%E0%AA%A7%E0%AA%B0_%E0%AA%A4%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AA%95
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AC%E0%AB%87%E0%AA%B2%E0%AA%97%E0%AA%BE%E0%AA%AE
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AA%E0%AA%A3%E0%AA%9C%E0%AB%80%E0%AA%AE&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%97%E0%AB%8B&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B2%E0%AB%87%E0%AA%9F%E0%AA%BF%E0%AA%A8&action=edit&redlink=1
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