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Continuous Issue-36 | October – November 2018 
 

રાષ્ટ્રીય ચળવળમાાં સ્વામી વવવેકાનાંદન ાં પ્રદાન  
 

"ઉઠો, જાગો અને ધ્યેયપ્રાપ્તિ સધુી  મડં્યા રહો." 
                                           - સ્વામી વવવેકાનદં 

 

* પ્રસ્િાવના : 
 

                હિન્દમાાં ઈ.સ.૧૮૫૭ના વવપ્લવ  પછી પ્રજામાાં એક નવ ાં જોમ  અને નવો અત ટ વવશ્વાસ પેદા થયો 
િતો.  ભારતીય પ્રજા  અંગે્રજોનો સામનો કરવા  માટે સક્ષમ છે, તે આ વવપ્લવ દ્વારા  પ્રસ્થાવપત થઈ  ચ ક્ ાં િત  ાં.  
આ વવપ્લવ  થયાના સમયે જ લોકજાગવૃતનો જ વાળ પ્રગટયો  િતો.  આજ અરસામાાં જન્મેલા  સ્વામી વવવેકાનાંદે 
ભારતીય પ્રજાને જાગતૃ કરવા માટે યથાથથ પ્રયત્નો કયાથ િતા.  
 

* સ્વામી વવવેકાનદંનો પરરચય : 
 

              ભારતીય  સાંસ્કૃવતના જ્યોવતમથય, ય ગપ રૂષ સ્વામી વવવેકાનાંદનો જન્મ કોલકાતાના સીમલા 
(વસમ લલયા)  નામના પરામાાં વવક્રમ સાંવત  ૧૯૧૯ના પોષવદ સાતમના રોજ (૧૨મી જાન્ય આરી ૧૮૬૩) વપતાશ્રી  
વવશ્વનાથ દ્ત   અને માતશૃ્રી ુ વનેશ્વરીદેવીને ત્યાાં થયો િતો.  માતશૃ્રી  ુ વનેશ્વરીદેવી ભગવાન વવવનાાં પરમ 
ભક્ત િતાાં. તેમણે  ભગવાન વવવ પાસે  એક જ આવા  રાખી િતી કે,  "મારે એવો પ ત્ર  જન્મે  કે, જે ક ળની 
આબરૂ વધારે અને પવૂથજો તથા ભાવી પેઢી વચ્ચે  સેત  રૂપ િોય." ુ વનેશ્વરીદેવીને આ બાળક વવરેશ્વર મિાદેવના 
પ્રસાદરૂપી અવતયો  િોવાથી તેન ાં નામ  'વવરેશ્વર' પાડે છે.  પરાંત    થોડા સમયમાાં જ વવશ્વનાથ તેન ાં નામ 'નરેન્ર' 
રાખી દે છે.  પરાંત    તે બાલ્યાવસ્થામાાં 'નરેન' તરીકે ઓળખાતો િતો.   ય વાવસ્થામાાં ભારતીય સાંસ્કૃવતનો વવશ્વમાાં 
ડાંકો વગાડયો અને 'સ્વામી વવવેકાનાંદ' નામે પ્રવસધ્ધ થયો.  
 

* લોકોને જાગિૃ કરવાનુ ંઅનોખ ુકાયય : 
 

               સ્વામી વવવેકાનાંદે ઉચ્ચ વવક્ષણ  મેળવીને   ભક્ક્ત અને વક્ક્તની સાથે આત્મસાત ્ કરવા લાગ્યા 
િતા.  તેઓ લોકોને અંધશ્રદ્ધા  ુલૂાવીને  શ્રધ્ધાના માગે લઇ જવા માટે પ્રયત્નો  કરી રહ્યા િતા.  સ્વામી 
વવવેકાનાંદે પોતાના ગ રૂ રામકૃષ્ટ્ણ પરમિાંસની સ્મવૃતરૂપે 'ભારતીય સાંસ્કૃવતનાાં મળૂ દ્દઢ  કરવા અને માનવસેવા એજ 
પ્રુ સેવા'ના ઉદે્દવથી ઈ. સ.  ૧૮૯૭ માાં બેલરૂ ખાતે 'રામકૃષ્ટ્ણ વમવન'ની સ્થાપના કરી િતી. 
 

              સ્વામી વવવકેાનાંદના જન્મ પવૂ ે હિન્દમાાં  ૧૮૫૭નો વવપ્લવ થયો િતો.  આ સમયથી જ લોકોમાાં 
લિટીવ વાસકોની સામે રોષ ભુકૂી રહ્યો િતો.  સ્વામી વવવેકાનાંદે લોકોમાાં જાગવૃત લાવીને લોકોને સ્વાતાંત્ર્ય 
સાંગ્રામની ચળવળમાાં ભાગ લેવા પે્રયાથ િતા. સ્વામીજી કિ ેછે, કે "પ્રવતકારની ભાવના વનબથળતામાાંથી ઉદ્દભવ ે છે.  
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અહિિંસા અને પે્રમના આ આદવથનો સમસ્ત  દેવમાાં સત્યાગ્રિના આંદોલનના રૂપમાાં અુતૂપવૂથ પ્રયોગ કરવાન ાં શે્રય 
ગાાંધીજીને  ફાળે જાય છે." સ્વામી વવવેકાનાંદે સ્વાતાંત્ર્ય સાંગ્રામમાાં પ્રત્યક્ષ રીતે નિીં, પણ પરોક્ષ રીતે એટલે કે, 
તેમના વવચારોએ અગત્યનો ભાગ ભજવ્યો િતો.   સ્વામીજીના વવચાર અને તત્વજ્ઞાનથી મિાત્મા ગાાંધી, 
જવાિરલાલ નિરે ,  અરવવિંદ ઘોષ,  ડૉ.  સવથપલ્લી રાધાકૃષ્ટ્ણન ્  વગેરે  રાષ્ટ્રીય  નેતાઓ અને વવચારકો 
પ્રભાવવત થયા િતા.  
 

 * સ્વાિતં્ર્ય સગં્રામમા ંપ્રદાન :  
 

               સ્વાતાંત્ર્ય સાંગ્રામના મોટાભાગના નેતાઓ, ક્રાાંવતકારીઓના મળૂ પ્રેરણાસ્ત્રોત  સ્વામી વવવેકાનાંદ િતા.  
શ્રી  રાજગોપાલાચારી નોંધે છે કે,  "સ્વામી વવવેકાનાંદ વવના આપણને સ્વાધીનતા પ્રાપ્ત ન થાત."  સ્વામી  
વવવેકાનાંદે પોતાના વવચારો દ્વારા  રાષ્ટ્રીય  ચળવળમાાં  અગત્યનો  ભાગ ભજવ્યો િતો.  તેઓ માનતા િતા કે 
'સ્વાધીનતા  એ વવકાસની પ્રથમ વરત છે.'  તમેણે ઈ. સ. ૧૮૯૭માાં અમેહરકાથી  પાછા ફયાથ બાદ ભારતીય 
સાંસ્કૃવતને ઉજાગર કરવા  માટે અનેક જગ્યાએ  અક્ગ્નમય વ્યાખ્યાનો આપ્યાાં િતાાં.  તેમાાંથી પે્રરણા  લઇને  ઘણા 
ય વાનોએ માત ૃુ વૂમના ચરણે માથ ાં ટેકીને  રાષ્ટ્રીય ચળવળમાાં ઝાંપલાવ્ય ાં િત  ાં.  ગાાંધીજીએ સ્વાતાંત્ર્ય સાંગ્રામન ાં 
સફળતાપવૂથક  સાંચાલન કય ું િત  ાં,  તેની વરૂઆત સ્વામી વવવેકાનાંદે કરી િતી.  તેથી કિી વકાય કે "સ્વામી 
વવવેકાનાંદ સ્વાતાંત્ર્ય સાંગ્રામના જન્મદાતા િતા."  સ્વામી વવવેકાનાંદે ઈ. સ. ૧૮૯૭ની ૧૪મી ફેબ્ર આરીએ મરાસમાાં 
કહ્ ાં િત  ાં કે "આવતાાં પચાસ વષથ ી ધી આપણો એક જ મ ખ્ય ીરૂ બનવો જોઈએ પ આપણી મિાન માત ૃુ વૂમ   
સ્વતાંત્ર  ભારત ! આ અદ્દુતૂ સાંયોગના પચાસમે વષે ભારત આઝાદ થય ાં િત  ાં. 
 

                કાકાસાિબે કાલેલકર નોંધે છે કે,  "સ્વામી વવવેકાનાંદજી વવદેવથી  ભારત પાછા ફયાથ ત્યારે 
ચેતનાની એક નવી લિરે સમસ્ત દેવમાાં ફેલાઈ ગઈ,  સેંકડો વષોથી ગ લામીમાાં સબડત  ાં રાષ્ટ્ર  અચાનક 
પ નર્જિવવત થય ાં,  તેમના જેવા  કેટલાય ય વાનોમાાં  દેવપ્રત્યે ગૌરવની  ભાવના જન્મી. સ્વામી વવવેકાનાંદના દેિાાંત 
બાદ  નવી પેઢીએ બાંગભાંગન ાં આંદોલન જોય ાં, તે બાળગાંગાધર હટળક અને  ગાાંધીજીના આંદોલનન ાં પવૂથરૂપ િત  ાં 
અને  ભારત સાંગહિત જનતાના સામહૂિક કાયોમાાં ભાગ લઇ રહ્ ાં િત  ાં.  આ બધ  સ્વામી વવવેકાનાંદે આપેલ 
વરૂઆતના ધક્કાના પ્રબળવેગને કારણે જોવા મળત ાં િત  ાં.  ી ભાષચાંર બોઝ કિ ેછે કે પ સ્વામીજી આધ વનક ભારતના 
ઘડવૈયા છે.  શ્રીમતી  વવજયાલક્ષ્મી પાંહડત નોંધે છે પ "ગાાંધીજીના નેતતૃ્વ િિેળ જે સ્વાધીનતા સાંગ્રામ થયો તેની 
ુવૂમકા તૈયાર કરવામાાં કદાચ સૌથી વક્ક્તવાળી કારણ સ્વામી વવવેકાનાંદ િતા." 
 

               પાંહડત જવાિરલાલ નિરે  નોંધે છે પ "રાજકારણી વબ્દના રૂઢ અથથમાાં  સ્વામીજી  રાજકારણી ન 
િતા, છતાાંય ભારતની અવાથચીન રાષ્ટ્રીય પ્રવવૃ્ત ના મિાન આધપ્રણેતાઓ પૈકીના એક િતા."  આ ઉપરાાંત,  
આઝાદીની  ચળવળમાાં ભાગ લેનાર અનેક લોકોએ સ્વામી વવવેકાનાંદ પાસેથી પ્રેરણા લીધી િતી. 
 

             ગાાંધીજીના પણૂથસ્વરાજ્યની ચળવળ સ્વામીજીએ સેવેલ ભારતની સામાર્જજક અને રાજનૈવતક 
સમસ્યાઓ વવવેના વવલેલેષણાત્મક રટિષ્ટ્ટકોણને અન રૂપ િતી.  સ્વામીજી જ્યારે અમેહરકાથી પાછા ફયાથ ત્યારે ઘણા 
બધા લોકોએ એમને રાજકારણમાાં પ્રવેવ કરીને ભારતને સ્વતાંત્ર કરાવવા માટે  વવનાંતી કરી િતી.  એના 
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પ્રત્ય ્ત રમાાં કિલે કે પ વાત ઘણી સારી છે. કદાચ મારા આવવાથી ભારત સ્વતાંત્ર થત  ાં િોય તો કરાવી દઉં, પણ 
તમે એ મળેલી સ્વતાંત્રતાની રક્ષા કરી વકવો ખરા.  સ્વામીજીએ રાજનૈવતક સ્વાતાંત્ર્યની સાથ ે જનજાગરણ,  
નારીજાગરણ,  કેળવણી, રચનાત્મક કાયો ઉપર વવવેષ ધ્યાન કેટિન્રત કય ું િત  ાં.  મિાત્મા ગાાંધીજીએ આ વવચારને 
અન સરીને પણૂથ સ્વરાજ્યની ચળવળમાાં આમજનતાના સવાુંગી વવકાસને આવરી લેતાાં રચનાત્મક કાયોને મિત્વ 
આપ્ય  િત  ાં. તેમણે તત્કાલીન સમયમાાં ફક્ત રાજનૈવતક સ્વાતાંત્રતા ઝાંખના નેતાઓને એક નવી હદવા આપી  િતી.  
 

* ઉપસહંાર : 
 

               ભારતીય સાંસ્કૃવતના ય ગપ રૂષ સ્વામી વવવેકાનાંદ ૩૯ વષથ ૫ માસ ૨૪ હદવસ જીવન જીવીને ૪ 
જ લાઈ ૧૯૦૨ના રોજ અવસાન પામ્યા િતા.  આમ,  વવવેકાનાંદે  પરોક્ષ રીતે પોતાના વવચારો થકી આઝાદીની 
ચળવળમાાં ભાગ લીધો િતો.  તેમના વવચારોના રાંગે રાંગાઈને અનેક નવલોહિયા ય વાનોએ રાષ્ટ્રીય ચળવળમાાં 
ઝાંપલાવ્ય ાં િત  ાં. 
 

સદંર્યગ્રથંો  
 

I. પટેલ મિવે,  "બીજીવાર તાળીઓ વવવેકાનાંદ માટે", ગ િર સાહિત્ય ભવન,  અમદાવાદ.  પ્રથમ આવવૃ્ત  પ 
૨૦૧૪. 

 

II. પાંચાલ વવક્રમ અને કૈસ જોનપ રી,  "ય ગનાયક સ્વામી વવવેકાનાંદ", ગ િર સાહિત્ય ભવન અમદાવાદ. 
દ્વદ્વતીય આવવૃ્ત   - માચથ ૨૦૧૫. 

 

III. પાંડયા દ ષ્ટ્યાંત, "યવતરાજ વવવેકાનાંદ", ગ િર સાહિત્ય ભવન અમદાવાદ,  તવૃતય આવવૃ્ત  - વષથ ૨૦૧૫. 
 

IV. િહ્મભટ્ટ પ્રસાદ,  "કમથયોગ વવવે વવવેકાનાંદ", ગ િર સાહિત્ય ભવન અમદાવાદ,  દ્વદ્વતીય આવવૃ્ત , ૨૦૧૫. 
 

V. િહ્મભટ્ટ પ્રસાદ,  "વવવેક વાંદના", ગ િર ગ્રાંથરત્ન કાયાથલય, અમદાવાદ, પ્રથમ આવવૃ્ત  પ ૨૦૧૩. 
 

VI. િહ્મભટ્ટ પ્રસાદ,  "સ્વામી વવવેકાનાંદ",  ગ િર સાહિત્ય ભવન,  અમદાવાદ.  તવૃતય આવવૃ્ત  વષથ -૨૦૧૫. 
 

VII. સ્વામી વનલખલેશ્વરાનાંદ,  "ય વાનો અને સ્વામી વવવેકાનાંદ", ગ િર સાહિત્ય ભવન અમદાવાદ. પ નમ થરણ - 
મે, ૨૦૧૫. 

 
******************************************************************************** 
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