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Abstract:  ‘ઊઠો, જાગો અને અટક્યા વિના ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરો.’ આિ ું પ્રેરણાદાયક સતૂ્ર દેશના ય િાધનને આપનાર સ્િામી વિિેકાનુંદ 

આધ વનક ભારતમાું વિન્દ  ધમમના પ નરોદ્ધારના વિિકેાનુંદને મ ખ્ય પવરબળ ગણિામાું આવ્યા છે. તમેણ ેદેશના ય િાનોને ધ્યેય પ્રાવપ્ત માટે 

સતત મિેનત કરતા રિેિાની પ્રેરણા આપી છે, સાથે સાથે ૧૯મી સદીના અુંતે વિન્દ  ધમમને વિશ્વકક્ષાએ માન્યતા આપાિિાનો શે્રય પણ 

સ્િામી વિિેકાનુંદના ભાગ ેજાય છે. વિિેકાનુંદ જ્યાર ેસૌપ્રથમિાર અમેવરકા પ્રિચન આપિા ગયા િતા, તયાું તમેણે પ્રિચન સાુંભળિા આિેલા 

તમામ લોકોને અમેવરકાના ભાઇઓ તથા બિેનો કિીને સુંબોધ્યા િતાું, વિિેકાનુંદન ું આ સુંબોધન તયાુંના લોકોને ખૂબ ગમય ું િત ું, અને આમ 

તેઓ પોતાના વિચારોની સાથે સાથે પોતાની ભાષાના કારણ ેપણ પ્રચવલત બની ગયાું િતાું. તમેણ ેઆપેલ ું સૂત્ર ‘ઊઠો, જાગો અને અટક્યા 

વિના ધ્યેયને પ્રાપ્ત થાય તયાું સ ધી  પ રુષાથમ કરતા રિો’, ને તમેણ ેપણ પોતાના િાણી-િતમનથી ચવરતાથમ કરી બતાવ્ય ું િત . આ પેપરમાું 

સ્િામી વિિકેાનુંદે વશકાગોમાું આયોજાયેલ ધમમ પવરષદમાું કેિા પ્રકારની વિચારધારાઓ રજૂ કરી ભારત દેશન ું નામ સમગ્ર વિશ્વમાું ઉજ્જિળ 

કય મ િત ું ત ેવિશેનો લેખ પ્રકાવશત કરિામાું આવ્યો છે. 

 

 

Index Terms – સ્િામી વિિેકાનુંદ , વશકાગો , વિશ્વ ધમમ પવરષદ , વિું દ  ધમમ  

I. INTRODUCTION 

સ્િામી વિિેકાનુંદ વિશે :  
 

કોલકાતામાં ૧૨ જાન્યુઆિી, ૧૮૬૩ના િોજ નિને્રનાથ દત્તનો જન્મ થયો. તેમના વપતાનું નામ વવશ્વનાથ દત્ત અને માતાનુ ંનામ ભવુનશે્વિી દેવી. 

બાળપણથી જ નિને્રની સ્મિણિવક્ત તજે હતી. કોઈ ગં્રથ તમેને બીજી વાિ વાચંવો પડતો નહી.ં નિને્ર અઢાિ વષમના હતા ત્યાિ ેિામકૃષ્ણ દેવના પહેલીવાિ 

દિમન થયા.ં નિને્રનો અવાજ સિસ હતો. તેમણે એક સુંદિ ભજન ગાયંુ. અચાનક િામકૃષ્ણ તેમનો હાથ પકડીને બીજા ઓિડામાં લઈ ગયા અને કહ્ુ,ં 

‘નિને્ર, તું અત્યાિ સધુી કયાં હતો?’ નિને્રને થયંુ કે આ કોઈ પાગલ માણસ લાગ ેછે, પણ પછી થયંુ કે કંઈક તો છે. એ પછી એક પ્રસંગમાં િામકૃષ્ણ 

પિમહંસે કહ્ુ,ં ‘હા, મેં ઈશ્વિને જોયો છે.’ એ વાતને લગભગ મવહનો વીતી ગયો. નિને્ર ફિી દવિણેશ્વિ ગયા. નિને્રને અનોખી અનભુૂવત થઈ. 

આધ્યાવિક્તા અન ેઈશ્વિના સાિાત્કાિ માટે એમનો લગાવ વધ્યો. ઈશ્વિનો સાિાત્કાિ કિાવી િકે તેવી વ્યવક્તની િોધમાં જ તઓે િામકૃષ્ણને મળ્યા 

અને તેમના વિષ્ય બન્યા. ગુરુના અવસાન બાદ તેમણે સમગ્ર ભાિત ખંડમાં પવિભ્રમણ કયુું અને ભાિતની વસ્થવત જાણી. તઓે સ્વામી વવવકેાનંદ તિીકે 

જાણીતા થયા. ૧૮૯૩માં વિકાગોમાં ભિાયેલી વવશ્વધમમ પવિષદમાં પ્રવતવનવધ તિીકે ઉપવસ્થત િહી વવશ્વના ધમમધુિંધિોને પોતાના પ્રવચનથી પ્રભાવવત 

કયામ. 
 

વશકાગોની વિશ્વ ધમમ પવરષદ :  

કોલકાતામા ં 1863ની 12 જાન્યુઆિીએ જન્મલેા નિને્રનાથ, તા. ચોથી જુલાઈ 1902ના વદવસે મૃત્યુ પામ્યા. પિંતુ આ દિવમયાન તઓે સ્વામી 

વવવકેાનંદના નામે વવખ્યાત થયા હતા. 

સ્વામી વવવકેાનદંની વાત થાય ત્યાિ ેતેમણે અમેવિકાના વિકાગોની ધમમ સસંદમાં 1893માં 11મી સપ્ટેમ્બિ ેઆપેલાં પ્રવચનની ચચામ જરૂિ થાય છે. 

એ પ્રવચને સમગ્ર દુવનયા સામ ેભાિતને મજબતૂ ઇમેજ સાથે િજૂ કયુું હતું, પણ એ પ્રવચનમાં સ્વામીજીએ િું કહ્ુ ંહતું એ બહુ ઓછા લોકો જણાવી  
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િકે છે. 

 અમેવિકન ભાઈઓ અને બહેનો, તમે જ ેસ્નેહ સાથે મારંુ સ્વાગત કયુું છે તનેાથી હંુ ગદગદ થઈ ગયો છંુ. 

 હંુ દુવનયાની સૌથી જૂની સતં પિંપિા અને તમામ ધમોની જનતેા તિફથી આપને ધન્યવાદ આપું છંુ. 

 તમામ જ્ઞાવતઓ અને સપં્રદાયોના લાખો-કિોડો વહંદુઓ તિફથી આપનો આભાિ માનું છંુ. 

 વવશ્વમાં સવહષ્ણુતાનો વવચાિ પવૂમના દેિોમાંથી ફેલાયો હોવાનુ ંઆ મંચ પિ અગાઉના જ ેવક્તાઓએ જાહેિ કયુું હતુ ંતમેનો પણ આભાિ માનુ ં

છંુ. 

 મને એ વાતનો ગવમ છે કે હંુ એ ધમમને અનુસરંુ છંુ, જણેે વવશ્વને સવહષ્ણુતા અને સાવમભૌવમક સ્વીકૃવતનું જ્ઞાન આપ્યંુ છે. 

 અમે માત્ર સાવમભૌવમક સવહષ્ણુતામાં જ વવશ્વાસ નથી િાખતા, અમે તમામ ધમોનો સત્યના સ્વરૂપમાં સ્વીકાિ કિીએ છીએ. 

• મને ગવમ છે કે હંુ એ દેિમાંથી આવું છંુ, જ ેદેિે તમામ ધમો અન ેદેિો દ્વાિા હેિાન કિવામાં આવેલા લોકોને િિણ આપ્યંુ છે. 
 

• મન ેગવમ છે કે અમે અમાિાં હૃદયમા ંઈઝિાયલની એ પવવત્ર સ્મૃવતને જાળવી િાખી છે, જમેાં તેમનાં ધમમસ્થળોને િોમન હુમલાખોિોએ લગભગ નષ્ટ 

કિી નાખ્યાં હતાં. પછી તમેણે દવિણ ભાિતમાં આશ્રય લીધો હતો. 
 

• મને ગવમ છે કે હંુ એક એવા ધમમને અનુસરંુ છંુ, જણેે પાિસી ધમમના લોકોને આશ્રય આપ્યો છે અને તેની સતત મદદ કિી િહ્ો છે. 
 

• હંુ આ પ્રસગેં એક શ્લોક સંભળાવવા ઇચછંુ છંુ. આ શ્લોકનું પઠન હંુ બાળપણથી કિતો િહ્ો છંુ અને િોજ કિોડો લોકો તનેું પઠન કિ ેછે. એ શ્લોક આ 

મુજબ છેેઃ "જ ેિીતે અલગ-અલગ સ્થળોએથી વનકળેલી નદીઓ અલગ-અલગ માગોથી આગળ વધીને આખિ ેસમુરમાં ભળી જાય છે તેવી જ િીતે મનુષ્ય 

પોતાની ઇચછાથી અલગ-અલગ માગમ પસદં કિ ેછે" 

 

"એ માગો ભલે અલગ-અલગ દેખાય, પણ બધા િસ્તા આખિ ેતો ઈશ્વિ ભણી જ જાય છે." 

 

• આજનું સમેંલન અત્યાિ સધુીની સૌથી પવવત્ર સભાઓ પકૈીનું એક છે. આ સંમલેન ગીતામા ંઆપવામાં આવલેા એક ઉપદેિ મુજબનું છે. ગીતામા ં

એવો ઉપદેિ આપવામા ંઆવ્યો છે કે "જ ેવ્યવક્ત માિા સુધી આવે છે, એ ભલ ેગમે તેવી હોય, પણ હંુ તમેના સુધી પહોચંુ ંછંુ." "લોકો અલગ-અલગ માગો 

પસદં કિ ેછે, મુશ્કેલીઓનો સામનો કિ ેછે, પણ આખિ ેમાિા સુધી પહોચંે છે." 

• સાપં્રદાવયકતા, કટ્ટિતા અને તેના ભયાનક વિંજોની ધાવમમક હઠે આ સુંદિ ધિતીન ેલાંબા સમયથી જકડી િાખી છે. તમેણે આ વવશ્વમાં પાિાવાિ 

વહંસા ફેલાવી છે અને અનકે વખત આ ધિતી લોહીથી લાલ થઈ ચકૂી છે. તેમાં સખં્યાબધં સંસ્કૃવતઓ તથા દેિોનો નાિ થયો છે. 

• આ ખૌફનાક િાિસો ન હોત તો માનવસમાજ અત્યાિ કિતાં અનકેગણો બહેતિ હોત, પણ એ િાિસોનો સમય પુિો થઈ ગયો છે. મને આિા છે કે 

આ સમેલનનું બ્યુગલ તમામ પ્રકાિની કટ્ટિતા, હઠધવમમતા અને દુેઃખોનો વવનાિ કિિ.ે એ વવનાિ ભલ ેતલવાિ વડે થાય કે કલમ વડે. 

વવશ્વના માનસપટ ઉપિ સ્વામી વવવકેાનદં દ્વાિા ભાિતની છાપ અંવકત કિી હતી. તેમણે ભાિતીયો અને વવદેિીઓને પ્રમે અને ભાઈચાિાથી િહેવાની 

સૂચના આપી હતી. સ્વામી વવવકેાનદં વવિ,ે સુભાષચંર બોઝે કહ્ુ ંહતું કે ‘સ્વામીજીએ દવિણ અને પૂવમને જોડયંુ છે, ધમમ અને વવજ્ઞાનને જોડયંુ છે, વતમમાન 

અને ભતૂકાળને જોડયંુ છે. આ બધા કાિણોસિ ત ેમહાન છે. દેિના લોકોને તેમના ઉપદેિોથી વધ ુજ્ઞાન અને વહંમત મળી છે. ‘ 
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